ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺗﻌﻄﯿﻼت آﺧﺮ ﻫﻔﺘﻪ از ﭘﻨﺠﺸﻨﺒﻪ و ﺟﻤﻌﻪ ﺑﻪ ﺟﻤﻌﻪ و ﺷﻨﺒﻪ

ﻣﺪﺗﯽ اﺳﺖ ﻣﻮﺿﻮع ﺗﻐﯿﯿﺮ در ﺗﻌﻄﯿﻼت آﺧﺮ ﻫﻔﺘﻪ از ﭘﻨﺠﺸﻨﺒﻪ و ﺟﻤﻌﻪ ﺑﻪ ﺟﻤﻌﻪ و ﺷﻨﺒﻪ ﻣﻄﺮح اﺳﺖ آﯾﺎ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺗﻌﻄﯿﻼت
آﺧﺮ ﻫﻔﺘﻪ از ﭘﻨﺠﺸﻨﺒﻪ و ﺟﻤﻌﻪ ﺑﻪ ﺟﻤﻌﻪ و ﺷﻨﺒﻪ و ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺗﻌﻄﯿﻠﯽ ﺷﻨﺒﻪ ﺑﻪ ﺟﺎی ﭘﻨﺠﺸﻨﺒﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻃﺮح ﻣﻮﻓﻘﯽ ﺑﺎﺷﺪ؟ در
ﺧﺼﻮص ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺗﻌﻄﯿﻼت آﺧﺮ ﻫﻔﺘﻪ ﻧﻈﺮات ﻣﻮاﻓﻖ و ﻣﺨﺎﻟﻔﯽ وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﻫﺮ ﮐﺪام دﻻﯾﻞ و اﺳﺘﺪﻻل ﺧﺎﺻﯽ ﺑﺮای
ﻣﻄﺮح دارﻧﺪ در اداﻣﻪ ﻣﻄﻠﺐ ﺑﺎ ﻣﺎ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎﺷﯿﺪ
اﺑﻮاﻟﻔﻀﻞ اﺑﻮﺗﺮاﺑﯽ ،ﻋﻀﻮ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﺷﻮراﻫﺎ و اﻣﻮر داﺧﻠﯽ ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ ﻃﯽ ﻣﺼﺎﺣﺒﻪای اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ ﺑﺎ راه
روز در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﭼﺎﻟﺶﻫﺎی ﺗﻌﻄﯿﻼت رﺳﻤﯽ ﮔﻔﺖ :در اﯾﺮان ﺗﺮﺗﯿﺐ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻣﺸﺨﺼﯽ ﺑﺮای ﺗﻌﻄﯿﻼت وﺟﻮد ﻧﺪارد و
ﻧﯿﻤﯽ از ادارات دوﻟﺘﯽ و ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎ در روزﻫﺎی ﭘﻨﺠﺸﻨﺒﻪ ﺗﻌﻄﯿﻞ ﻫﺴﺘﻨﺪ در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﻧﯿﻤﯽ از ﺟﻤﻌﯿﺖ ﮐﺸﻮر در اﯾﻦ
روز ﺗﻌﻄﯿﻞ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻫﯿﭻ آﻣﺎر ﻣﺸﺨﺼﯽ ﻧﻤﯽﺗﻮان از روزﻫﺎی ﺗﻌﻄﯿﻞ ﺳﺎل اراﺋﻪ ﮐﺮد.
وی اﻓﺰود :ﺗﻌﻄﯿﻼت ﻧﺎﺑﺮاﺑﺮ در ﮐﺸﻮر ﯾﮑﯽ از ﻋﻮاﻣﻠﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﺷﺪه ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﻦ ﺑﺎ ﻣﻼک ﻗﺮار دادن ﺗﻌﻄﯿﻼت
رﺳﻤﯽ ادارات دوﻟﺘﯽ ﻣﺒﻨﺎ را ﺑﺮ زﯾﺎد ﺑﻮدن ﺗﻌﻄﯿﻼت رﺳﻤﯽ در ﮐﺸﻮر ﻗﺮار دﻫﻨﺪ و از آن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﭼﺎﻟﺸﯽ ﺟﺪی ﯾﺎد
ﮐﻨﻨﺪ.
وی اداﻣﻪ داد :در ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ اﺳﻼﻣﯽ ﺳﺎل  ۲۰۰۸ﻣﻘﺮر ﺷﺪ ﮐﻪ ﺗﻌﻄﯿﻼت رﺳﻤﯽ ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻣﺴﻠﻤﺎن در روزﻫﺎی ﺟﻤﻌﻪ
و ﺷﻨﺒﻪ ﺑﺎﺷﺪ و اﮐﺜﺮﯾﺖ ﮐﺸﻮرﻫﺎ اﯾﻦ ﻃﺮح را اﺟﺮاﯾﯽ ﮐﺮده اﻧﺪ در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ در اﯾﺮان روزﻫﺎی ﭘﻨﺠﺸﻨﺒﻪ و ﺟﻤﻌﻪ
ﺗﻌﻄﯿﻞ اﺳﺖ و اﻣﯿﺪوارﯾﻢ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﻦ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﺑﺮای ﻫﻤﮕﺎم ﺷﺪن اﯾﺮان ﺑﺎ اﻗﺘﺼﺎد ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻞ
روزﻫﺎی ﺷﻨﺒﻪ را ﺑﻪ ﺟﺎی ﭘﻨﺠﺸﻨﺒﻪ ﺗﻌﻄﯿﻞ ﮐﻨﻨﺪ.

ﭼﺮا ﺑﺎﯾﺪ روزﻫﺎی ﺗﻌﻄﯿﻼت ﻫﻔﺘﮕﯽ را ﺗﻐﯿﯿﺮ داد؟
آﻧﭽﻪ ﮐﻤﯿﺖ و ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺗﻌﻄﯿﻼت رﺳﻤﯽ و ﻏﯿﺮرﺳﻤﯽ در ﮐﺸﻮر را ﻣﻬﻢ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﺗﺎﺛﯿﺮﮔﺬاری آن روی اﺑﻌﺎد ﻣﺨﺘﻠﻒ
زﻧﺪﮔﯽ اﻓﺮاد اﺳﺖ ،ﮐﻪ ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ آن اﺑﻌﺎد اﻗﺘﺼﺎدی ،اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﮔﺮدﺷﮕﺮی اﺳﺖ.
ﻫﻔﺘﻪﻧﺎﻣﻪ »ﺗﺠﺎرتﻓﺮدا« ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﺑﺮﺧﯽ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدﻫﺎ ﺑﺮای ﺗﻐﯿﯿﺮ اﻟﮕﻮی ﺗﻌﻄﯿﻼت ﻫﻔﺘﮕﯽ در اﯾﺮان ،آورده اﺳﺖ ﮐﻪ
ﺗﻌﻄﯿﻼت ﻣﻨﻈﻢ و ﻫﺪﻓﻤﻨﺪ در روﻧﻖ اﻗﺘﺼﺎدی و اﻓﺰاﯾﺶ ﮐﯿﻔﯿﺖ رﻓﺎه اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﻨﻌﺖ ﮔﺮدﺷﮕﺮی
در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻧﻘﺶ ﺑﺴﺰاﯾﯽ را اﯾﻔﺎ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﺗﺎ ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ دوﻟﺖﻫﺎ ﺑﺮ آن ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺑﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی دﻗﯿﻖ ،ﻣﯿﺰان ﻣﻮﺛﺮ ﺳﺎﻋﺖ
ﮐﺎری و زﻣﺎن ﺑﻬﺮهوری ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ارزشﻫﺎی ﻓﺮدی و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ را ﺑﻪ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﺣﺪ ﺧﻮد ﺑﺮﺳﺎﻧﻨﺪ و ﻣﯿﺰان ﺗﻌﻄﯿﻼت را ﺑﻪ
ﻣﻘﺪاری ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل و ﻣﻨﻄﻘﯽ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﻨﻨﺪ

در ﺳﺎﯾﺮ ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﺟﻬﺎن وﺿﻌﯿﺖ ﭼﮕﻮﻧﻪ اﺳﺖ؟
ﻋﻠﯿﺮﺿﺎ ﺧﺎﺋﻒ ،ﻋﻀﻮ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﮔﺮدﺷﮕﺮی اﺗﺎق ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ ﺗﻬﺮان ﺑﺎ اﯾﻦ ﻣﻘﺪﻣﻪ در ﺗﺠﺎرتﻓﺮدا ﻧﻮﺷﺘﻪ اﺳﺖ:
ﻗﺒﻞ از ﻫﺮ ﻣﻮﺿﻮﻋﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺴﺎﺋﻠﯽ از ﺟﻤﻠﻪ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻣﻠﯽ ﺳﺎﻋﺖ ﮐﺎری در اﯾﺮان و ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ آن ﺑﺎ دﯾﮕﺮ ﮐﺸﻮرﻫﺎ ﻣﻮرد

ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﮔﯿﺮد .ﺳﺎﻋﺎت ﮐﺎر اﺟﺮاﯾﯽ در اﯾﺮان  44ﺳﺎﻋﺖ در ﻫﻔﺘﻪ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺪه اﺳﺖ؛ ﺟﺎﻟﺐ ﺗﻮﺟﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﺮوژ ﺑﺎ
 33ﺳﺎﻋﺖ ﮐﺎر در ﻫﻔﺘﻪ ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ ﻣﯿﺰان ﮐﺎر اﺟﺒﺎری و ﺑﺮوﻧﺪی ﺑﺎ  50ﺳﺎﻋﺖ ﮐﺎر در ﻫﻔﺘﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ آن را دارد.
ﮐﺸﻮرﻫﺎﯾﯽ ﭼﻮن آﻟﻤﺎن ،آﻣﺮﯾﮑﺎ ،ﭼﯿﻦ و ﺑﺮزﯾﻞ  40ﺳﺎﻋﺖ ﮐﺎر در ﻫﻔﺘﻪ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ و ﮐﺸﻮرﻫﺎﯾﯽ ﻣﺜﻞ ﮔﯿﻨﻪ
اﺳﺘﻮاﯾﯽ ،ﻋﺮاق و ﻗﻄﺮ  48ﺳﺎﻋﺖ ﮐﺎر اﺟﺒﺎری در ﻫﻔﺘﻪ دارﻧﺪ .آﻧﭽﻪ از اﯾﻦ اﺧﺘﻼف ﺳﺎﻋﺖ ﮐﺎری اﺳﺘﻨﺒﺎط ﻣﯽﺷﻮد اﯾﻦ
اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻓﺮآﯾﻨﺪ اﺟﺮاﯾﯽ ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﺗﻮﺳﻌﻪﯾﺎﻓﺘﻪ و ﺻﻨﻌﺘﯽ ،ﮐﯿﻔﯿﺖ ﮐﺎر ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻢﺗﺮی از ﻣﯿﺰان ﺳﺎﻋﺖ ﮐﺎری دارد و
اﻓﺰاﯾﺶ راﻧﺪﻣﺎن ﮐﺎری ﻟﺰوﻣﺎ ً در ﻧﺘﯿﺠﻪ اﻓﺰاﯾﺶ ﺳﺎﻋﺖ ﮐﺎری ﺑﻪ دﺳﺖ ﻧﻤﯽآﯾﺪ.
در ﺑﯿﺸﺘﺮ ﮐﺸﻮرﻫﺎی دﻧﯿﺎ روزﻫﺎی ﺷﻨﺒﻪ و ﯾﮑﺸﻨﺒﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺗﻌﻄﯿﻼت آﺧﺮ ﻫﻔﺘﻪ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﺷﻮد و اﮐﺜﺮ ﮐﺸﻮرﻫﺎی
اﺳﻼﻣﯽ ﻫﻢ ﺑﻪ ﺟﺰ ﺑﺤﺮﯾﻦ و ﺳﻮدان و ﺟﯿﺒﻮﺗﯽ ﮐﻪ ﭘﻨﺠﺸﻨﺒﻪ و ﺟﻤﻌﻪ را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﭘﺎﯾﺎن ﻫﻔﺘﻪ اﻧﺘﺨﺎب ﮐﺮدهاﻧﺪ،
ﺟﻤﻌﻪ و ﺷﻨﺒﻪ را ﺗﻌﻄﯿﻞ ﮐﺮدهاﻧﺪ .در اﯾﺮان روزﻫﺎی ﭘﻨﺠﺸﻨﺒﻪ و ﺟﻤﻌﻪ روزﻫﺎی ﺗﻌﻄﯿﻠﯽ ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎ و ادارات
دوﻟﺘﯽ ﺗﻬﺮان ﻫﺴﺘﻨﺪ .اﯾﻦ در ﺣﺎﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﻧﮏﻫﺎ و ﺑﻌﻀﯽ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی ﺧﺼﻮﺻﯽ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎنﻫﺎ ﺟﻤﻌﻪ را
ﺗﻌﻄﯿﻞ و ﭘﻨﺠﺸﻨﺒﻪ را ﺑﻪﺻﻮرت ﻧﯿﻤﻪوﻗﺖ ﮐﺎر ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.
ﺑﺎ اﯾﻦ دﯾﺪﮔﺎه ﮐﻪ روز ﭘﻨﺠﺸﻨﺒﻪ ﻧﯿﻤﻪﺗﻌﻄﯿﻞ و روز ﺟﻤﻌﻪ ﺗﻌﻄﯿﻞ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﻮد؛ ﺑﺎ اﺣﺘﺴﺎب  52روز ﺗﻌﻄﯿﻠﯽ
ﺟﻤﻌﻪ 26 ،روز ﺗﻌﻄﯿﻠﯽ ﭘﻨﺠﺸﻨﺒﻪ و  25روز ﺗﻌﻄﯿﻠﯽ رﺳﻤﯽ ﻣﻨﺎﺳﺒﺘﯽ ،ﻣﯿﺰان ﮐﻞ ﺗﻌﻄﯿﻼت اﯾﺮان  103روز
ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﯽﺷﻮد .آﻧﭽﻪ از اﯾﻦ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻣﯽﺷﻮد اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﺮان ﯾﮑﯽ از ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ ﻣﯿﺰان ﺗﻌﻄﯿﻼت در ﺟﻬﺎن را
دارد و ﻻزم اﺳﺖ ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﺳﺎﻣﺎﻧﺪﻫﯽ و اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﻌﻄﯿﻼت در دﺳﺘﻮر ﮐﺎر ﻗﺮار ﮔﯿﺮد.

ﻣﺴﺎﻟﻪ اﺻﻠﯽ ﮐﺠﺎﺳﺖ؟
اﻣﺎ ﻣﻮﺿﻮع اﺻﻠﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ آن ﺣﺎﺋﺰ اﻫﻤﯿﺖ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺗﻘﺎرن اﺑﺘﺪای ﻫﻔﺘﻪ ﮐﺎری ﮐﺸﻮر ﺑﺎ ﺗﻌﻄﯿﻼت
ﭘﺎﯾﺎن ﻫﻔﺘﻪ اﮐﺜﺮ ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﺻﻨﻌﺘﯽ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻫﻤﺴﺎﯾﻪ اﺳﺖ .ﺗﺎ آﻧﺠﺎﯾﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﺴﺎﻟﻪ ﺳﺒﺐ ﻣﯽﺷﻮد ارﺗﺒﺎط
ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎ ،ارﮔﺎنﻫﺎ و ﺑﻨﮕﺎهﻫﺎی ﺗﺠﺎری اﯾﺮان ﺑﺎ ﺑﻨﮕﺎهﻫﺎی ﺗﺠﺎری ﺧﺎرﺟﯽ ﺑﻪ ﺳﻪ ﺗﺎ ﭼﻬﺎر روز در ﻫﻔﺘﻪ ﻣﺤﺪود ﺷﻮد.
ﻣﺤﺪودﯾﺖ اﯾﺠﺎد ﺷﺪه ﺑﺎﻋﺚ وﻗﻔﻪ در روﻧﺪ ﺗﺒﺎدﻻت ﺗﺠﺎری ﻣﯽﺷﻮد و از ﯾﮏﺳﻮ ﮐﺎرﻫﺎﯾﯽ از ﻗﺒﯿﻞ اﺧﺬ ﻣﺠﻮزﻫﺎی ﻻزم و
ﺗﻬﯿﻪ ﻣﺪارک ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز را ﺑﻪ ﺗﺎﺧﯿﺮ ﻣﯽاﻧﺪازد و از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ﺑﻪرﻏﻢ ﭘﺘﺎﻧﺴﯿﻞﻫﺎی ﻓﺮاواﻧﯽ ﮐﻪ در ﮐﺸﻮر وﺟﻮد دارد و
ﺗﻮﺟﻪ ﺧﺎﺻﯽ ﻫﻢ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺟﺬب ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ،ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری و اﺳﺎﺳﺎ ً روﻧﻖ ﻓﻀﺎی ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر از ﺳﻮی دوﻟﺘﻤﺮدان ﺷﺪه،
اﻫﻤﯿﺖ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع دوﭼﻨﺪان ﻣﯽﺷﻮد .آﻧﭽﻪ ﻣﺸﺨﺺ اﺳﺖ ﺳﺎﻣﺎﻧﺪﻫﯽ ﺗﻌﻄﯿﻼت در ﮐﺎﻫﺶ ﻣﻮاﻧﻊ ﺗﺠﺎرت و ﺗﺴﻬﯿﻞ
ارﺗﺒﺎط ﺑﯿﻦ ﻓﻌﺎﻻن ﺗﺠﺎری ﺳﻬﻢ ﺑﺴﺰاﯾﯽ را اﯾﻔﺎ ﻣﯽﮐﻨﺪ و اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﺤﺮﮐﺎت ﺗﺠﺎری و ﺻﺎدرات و واردات و ﺑﻪ ﺗﺒﻊ آن
روﻧﻖ اﻗﺘﺼﺎدی را در ﭘﯽ ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ.
از دﯾﺪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻧﯿﺰ اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﻌﻄﯿﻼت ،ﺧﺎﻧﻮادهﻫﺎ را ﺑﯿﺸﺘﺮ در ﮐﻨﺎر ﻫﻢ ﻗﺮار ﻣﯽدﻫﺪ و اﯾﻦ ﺑﺎ ﻫﻢ ﺑﻮدنﻫﺎ اﻓﺰاﯾﺶ
ﮐﯿﻔﯿﺖ رواﺑﻂ ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ و ﺗﺮﺑﯿﺖ ﻓﺮزﻧﺪان و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﺑﻬﺘﺮ ﻧﯿﺎزﻫﺎی ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ را ﻣﻮﺟﺐ ﻣﯽﺷﻮد.
از ﻣﻨﻈﺮ دﯾﮕﺮ ﺻﻨﻌﺖ ﮔﺮدﺷﮕﺮی ﯾﮑﯽ از ﻣﻨﺎﺑﻊ در دﺳﺘﺮس و ﺑﺎ ﭘﺘﺎﻧﺴﯿﻞﻫﺎی ﻓﺮاوان در ﺟﻬﺎن اﺳﺖ .ﺑﻪ ﻃﻮری ﮐﻪ در
ﺳﺎل  2014ارزش اﻓﺰوده ﺣﺎﺻﻞ از ﺻﻨﻌﺖ ﮔﺮدﺷﮕﺮی و ﻣﺴﺎﻓﺮت در ﺟﻬﺎن ﺑﺎﻟﻎ ﺑﺮ  7.6ﺗﺮﯾﻠﯿﻮن دﻻر ،ﻣﻌﺎدل 10
درﺻﺪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻧﺎﺧﺎﻟﺺ ﺟﻬﺎن ﺑﻮده و  277ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻧﻔﺮ از ﺷﺎﻏﻼن در اﯾﻦ ﺻﻨﻌﺖ ﻣﺸﻐﻮل ﺑﻪ ﮐﺎر ﻫﺴﺘﻨﺪ.

ﻧﻈﺮات ﻣﻮاﻓﻖ و ﻣﺨﺎﻟﻒ و دﻻﯾﻞ آن ﺑﺮای ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺗﻌﻄﯿﻼت از ﭘﻨﺠﺸﻨﺒﻪ ﺑﻪ ﺷﻨﺒﻪ
ﺑﻪ ﮔﺰارش »ﺗﺎﺑﻨﺎک« ،ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﺑﺎزارﻫﺎی ﺟﻬﺎﻧﯽ و اﺳﺘﻔﺎده از ﻇﺮﻓﯿﺖﻫﺎی ﺑﯿﺸﺘﺮ اﯾﻦ ﺑﺎزار ،دﻟﯿﻞ اﺻﻠﯽ ﺗﻼش دوﻟﺖ
ﺑﺮای ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺗﻌﻄﯿﻼت آﺧﺮ ﻫﻔﺘﻪ در اﯾﺮان اﺳﺖ .ﻫﻢ اﮐﻨﻮن ﺑﺎﻧﮏﻫﺎ و ﻣﺆﺳﺴﺎت اﯾﺮاﻧﯽ ،روزﻫﺎی ﭘﻨﺠﺸﻨﺒﻪ و ﺟﻤﻌﻪ
ﺗﻌﻄﯿﻞ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺎزارﻫﺎی ﺟﻬﺎﻧﯽ روزﻫﺎی ﺷﻨﺒﻪ و ﯾﮑﺸﻨﺒﻪ و ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺑﺮای اﻧﺠﺎم ﻣﻌﺎﻣﻼت و داد و
ﺳﺘﺪﻫﺎ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ﭼﻬﺎر روز ﻣﻔﯿﺪ ﻫﺮ ﻫﻔﺘﻪ از دﺳﺖ ﻣﯽرود و ﻫﻤﻪ اﺗﻔﺎﻗﺎت ﺑﺎﯾﺪ در ﺳﻪ روز ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪه ﺻﻮرت ﺑﮕﯿﺮد؛ اﻣﺎ
ﺑﺎ ﺟﺎﺑﺠﺎﯾﯽ ﯾﮑﯽ از دو روز ﺗﻌﻄﯿﻠﯽ از ﭘﻨﺠﺸﻨﺒﻪ ﺑﻪ ﺷﻨﺒﻪ ،ﺣﺪاﻗﻞ ﯾﮏ روز ﮐﺎری ﻣﻔﯿﺪ دﯾﮕﺮ ﺑﺮای ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﺑﺎزﻫﺎی
ﺟﻬﺎﻧﯽ اﯾﺠﺎد ﻣﯽﺷﻮد .اﯾﻦ ﻃﺮح اﻟﺒﺘﻪ ﻣﻮاﻓﻘﺎن و ﻣﺨﺎﻟﻔﺎﻧﯽ ﻫﻢ دارد .ﺑﯽﺷﮏ ﺗﺠﺎر و ﺑﺎزرﮔﺎﻧﺎن و ﺷﺮﮐﺖﻫﺎ و ﻣﺆﺳﺴﺎﺗﯽ
ﮐﻪ ﺑﺎ ﺑﺎزارﻫﺎی ﺟﻬﺎﻧﯽ در ارﺗﺒﺎط ﻫﺴﺘﻨﺪ ،از اﯾﻦ ﻃﺮح ﺑﻪ ﺷﺪت اﺳﺘﻘﺒﺎل ﮐﺮده و ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،وﻟﯽ ﻣﺨﺎﻟﻔﺎن اﯾﻦ ﻃﺮح ﻫﻢ
ﺑﺮای ﺧﻮد اﺳﺘﺪﻻلﻫﺎی دارﻧﺪ.
ﺑﺮﺧﯽ ﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﺎورﻧﺪ ﺑﺎ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺗﻌﻄﯿﻠﯽ از ﭘﻨﺠﺸﻨﺒﻪ ﺑﻪ ﺷﻨﺒﻪ ،ﻫﺮﭼﻨﺪ روی ﮐﺎﻏﺬ دو روز ﺗﻌﻄﯿﻠﯽ دارﯾﻢ ،ﻋﻤﻼ ﺳﻪ
روز ﺗﻌﻄﯿﻠﯽ در ﮐﺸﻮر وﺟﻮد ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ و ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ،ﺿﺮر اﯾﻦ ﮐﺎر از ﺳﻮدش ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
ﻋﺪهای دﯾﮕﺮ ﺑﺎ اﺳﺘﻨﺎد ﺑﻪ آداب دﯾﻨﯽ ،روز ﭘﻨﺠﺸﻨﺒﻪ را روز زﯾﺎرت اﻫﻞ ﻗﺒﻮر ﻣﯽداﻧﻨﺪ و ﻫﻤﯿﻦ ﻣﺴﺄﻟﻪ را ﻓﻀﯿﻠﺖ
ﺗﻌﻄﯿﻠﯽ ﭘﻨﺠﺸﻨﺒﻪ ﺑﺮ ﺷﻨﺒﻪ ﻣﯽداﻧﻨﺪ .ﻋﺪهای دﯾﮕﺮ ﻫﻢ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻋﻠﯽ ﻣﻄﻬﺮی ﺑﺮای ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﺧﻮد ﺑﺎ اﯾﻦ ﻃﺮح اﯾﻦ اﺳﺘﺪال
را ﻣﻄﺮح ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ »ﺷﻨﺒﻪ روز ﺗﻌﻄﯿﻠﯽ ﯾﻬﻮدﯾﺎن ﺑﻮده و ﺧﻮب ﻧﯿﺴﺖ ﻣﺎ ﻫﻢ در اﯾﻦ روز ﺗﻌﻄﯿﻞ ﺑﺎﺷﯿﻢ«.
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