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 کرونا در ارتباط با سفر و نهادمردمتشکلهای اجتماعی و  هایشبکه بیانیه
 

 

 

 ؛نواز ایرانمان ملت شریف و مه

 و ایم  ایی شدهریگار چالشویروس کرونا  به علت شاوع کشیویمان  یوسیاا ا  مااق  متالف  بسیاای  از ما ری شیهر ا و  امروز 

 د ج تهدید ا با  جمع کثار  از فعاالن بتش خصوصیکسب و کای ا    مچاان  سیاام  مجبوی به قرنطااه اجبای  ری ماازل 

  ساخاه است کای  خور بامااک  نسبت به آیاده آنان یاو یوبرو شده 

 ا  و سفرتررر  از  ازپری این ویروس خطرناک یا ر شاوع مهمارین یاه جلوگار  از گسیار  راماه  ،ری این بان کایشیااسیان امر  

این مهم به ویژه ری شهر ایی که   کااد ا  خویش رعوت میاوقات باشار ری خانه گذیانضروی  می راناد و آحار جامعه یا به غار

  ات باالتر  برخویرای استماز ا رایند مباالیان باشار  

 ا  وزهفعاالن مدنی ح ازجمع کثار  از به نمایادگی  ،غاررولای ا  نهار و سازمانتشکلها  مررم  ا شبکه امضا کاادگان، لذا ما

به ماظوی  کااممیریخواست  ایران از عموم مررم ،کشویو محاط زیست و ماابع قباعی و ماراث فر اگی ، صاایع رسای گررشگر 

از سفر  ،وزاه نوییضمن پاسداشت سات ریر ،و کمک به ماصدیان امر برا  کاارل این بامای   ایشانخانوارهخور و حفظ سالمای 

ره باشیار با خانواره و نزریکان اسافا  فرصیت برا  مطالعه و  ماشیاای   ری این ایام  پر از نموره و از این به مااق  متالف کشیوی 

  نمایاد

و  صاایع رسای ،خصوصی گررشگر  ا  الن بتشافعامضیاککاادگان از رولت محارم تااضا رایند که برا   مرا ی و حمایت از  

ی کوتا ارین ر ،کااد ا  اصلی کشوی  سااد که باشارین زیان یا تحمل می، یکی از بتشاین بحرانبا وقوع که  اث فر اگی،مار

آوی ماژوی، ری یاساا  تابیای، حمایای، جبرانی و اجرا  برخی از معافااها  فویستشوا  از اقدامات هاد مجموعهمتنسبت به زمان، 

 وکای ا، اقدام مااضی یا به انجام یساندکسب نمورن این

سب و کتحا  و توسعه ری اسرع وقت بسار مجاز  الزم برا   بکوشام تاچالش  ایناز با ریس آموز  شیور   مچاان پاشیاهار می 

فرو  آنالین محصوالت صاایع  ، ا  مرتبط با گررشگر  مجاز و به حوزه شدهچه باشار فرا م  ر  ا  مویر اشایهری حوزهکای 

  معطوف شورتوجه مضاعفی ، و     رسای

تمامی  نثایخور یا و سییساس مراتب احارام  بایریگر ، ا  امروز یقم خوا د خویرز ا  یوشیین فررا که ری سییایه  مدلیبا اماد به یو

نشاای یا تا  ر زمانی که به خوا ام که فرصت خانهو از  موقاان عزیز می نمایاممی سالمتبهداشت و ریمان و تالشیگران حوزه  

قول بااجامد، به بسیار اباکایات و اقدامات  مدالنه با کلاه بتشیها  کشوی تبدیل کااد تا  مه با  م، از این آزمون سربلاد بارون   

 آیام 

 

 خویشاد  8931اسفاد ماه  02

 گررشگر  و توسعه پایدای کشویرولای حامی  ا  غارگروه کای  سازمان 

 ا  غاررولای ماراث فر اگی، گررشگر  و صاایع رسای کشویشویا   ما اگی سازمان  

 تهران اساان  ا  ماراثیشبکه سمن 

  محاط زیست و ماابع قباعی کشوی شبکه تشکلها 


