درباره مقابله با شیوع ویروس کرونا ()6
بسته پیشنهادی برای مقابله با تبعات ویروس کرونا در ورزش

مقدمه
ویروس بدون مرز کرونا ،جهان ورزش را به تعطیلی کشاند .از باشگاههای ورزشی محلهمحور گرفته تا
رقابتهای ملی و بینالمللی همگی تحت تأثیر این ویروس قرار گرفتهاند بهگونهای که حتی بزرگترین
اجتماع بشری ورزش یعنی بازیهای المپیک را در هالهای از ابهام فرو برده است .پاندومی و اپیدمی شدن این
بیماری حدت و شدت تأثیرات مخرب اقتصادی آن بسیاری از عرصههای تولیدی و خدماتی در ایران و جهان
را با چالشهای و پیامدهایی مواجه کرده است .فعالیتهای ورزشی که از حیث آثار فیزیولوژیکی و
ایمونولوژیکی میتوانند موجب تقویت سیستم ایمنی و دفاعی بدن ،خاصه بهبود ظرفیتهای تنفسی و عملکرد
ریوی شوند ،امروز خود گرفتار موج تعطیلی ناشی از کرونا شدهاند .لذا ،پیکر کرونازده ورزش کشور امروز
نیازمند نسخه حمایتی و تقویتی است .موضوعی که تاکنون ازسوی متولیان امر برای باشگاهداران یعنی
پیام آوران و سفیران تندرستی و نشاط اجتماعی مورد توجه قرار نگرفته است .بنابراین آنچه در این گزارش
اشاره میشود بسته حمایتی و جبران تعطیلی اماکن و تأسیسات ورزشی کشور و بیکاری خیل عظیم جوانان
شاغل در باشگاههای ورزشی محالت و ضرر و زیان ایشان از این محل است.
معاونت پژوهشهای
اجتماعي ـ فرهنگي
دفتر :مطالعات
آموزش و فرهنگ

راهكارهای پیشنهادی
 .1به استناد ماده ( )14قانون مدیریت بحران کشور مصوب  1398کلیه اماکن ،تأسیسات و سالنهای ورزشی
دستگاه های اجرایی ازجمله وزارت ورزش و جوانان ،وزارت آموزش و پرورش و شهرداریهای سراسر کشور در
اختیار قرارگاه بهداشتی و درمانی ستاد کل نیروهای مسلح برای سازماندهی خدمات به مردم قرار گیرد.

مشخصات گزارش

 .۲با توجه به مفاد حکم قانونی تبصره « »۲ماده ( )۲قانون بیمه بیکاری 1مصوب 13۶9؛ سازمان تأمین

شماره مسلسل:

اجتماعی نسبت به پرداخت بیمه بیکاری کلیه بیمهشدگان ورزشی شاغل در باشگاههای ورزشی که بهعلت
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شیوع و گسترش کرونا و تعطیلی مکان ورزشی ،بیکار شده اند ،اقدام نماید .این حکم قانونی نیز قابل تسری به

تاریخ انتشار:

دیگر مشاغل موضوعه است.

1398/12/25
 .1تبصره « »۲ماده ()۲ـ بیمهشدگانی که به علت بروز حوادث قهریه و غیرمترقبه از قبیل سیل ،زلزله جنگ ،آتشسوزی و ...بیکار میشوند با
معرفی واحد کار و امور اجتماعی محل از مقرری بیمه بیکاری استفاده خواهند کرد.
ماده ( )3ـ بیمه بیکاری بهعنوان یکی از حمایتهای تأمین اجتماعی است و سازمان تأمین اجتماعی مکلف است با دریافت حق بیمه مقرر،
بهبیمهشدگانی که طبق مقررات این قانون بیکار میشوند مقرری بیمه بیکاری پرداخت نماید.

1

 .3مشترکان اماکن و تأسیسات ورزشی که زیرساختهای خود را در اختیار ستاد کل نیروهای مسلح یا وزارت بهداشت ،درمان و
آموزش پزشکی جهت مقابله با کرونا و مدیریت وضعیت موجود قرار میدهند از پرداخت بهای مصرفی آب ،برق و گاز در دوره
مذکور معاف هستند .همچنین وزارت نیرو میتواند نسبت به تقسیط در پرداخت بهای قبوض آب ،برق و گاز مصرفی مشترکان
تأسیسات و امکان ورزشی برای سال مالی  1399اقدام کند.
 .4با توجه به پیامدهای تندرستی خانهنشینی و احتمال استقبال مردم از برنامههای ورزشی پس از سپری شدن بحران ،پیشنهاد
میشود نرخ مالیات بر ارزشافزوده اماکن و باشگاههای ورزشی به مدت  ۶ماه بعد از بحران صفر تعیین شود .همچنین تعرفه خدمات
ورزشی اماکن و باشگاههای ورزشی متعلق به وزارتخانهها و شهرداریهای سراسر کشور برای مدت  ۶ماه نیمبها محاسبه شود.
 .5حق بیمه کلیه بیمهشدگان ورزشی (سهم کارفرما) شاغل در باشگاههای ورزشی در دوره تعطیلی اماکن مزبور را وزارت ورزش
و جوانان از محل اعتبارات  ۲۷صدم درصد و درآمدهای اختصاصی پرداخت نماید.
 .۶فدراسیون پزشکی ورزشی مکلف شود از محل عواید حاصل از بیمه ورزشکاران نسبت به بازپرداخت  ۲۰درصد از حق بیمه هر
فرد ورزشکار به باشگاه متبوع جهت جبران بخشی از حقوق از دست رفته باشگاهداران اقدام کند.
 .۷کمیته ملی المپیک ،پارالمپیک و فدراسیونهای ورزشی برای تمامی ورزشکاران عضو تیمهای ملی بستههای بهداشتی و
مراقبتی تدارک ببینند ،رصد وضعیت سالمتی جانبازان و معلوالن ورزشکار و رفع نیازهای ایشان ازسوی کمیته ملی پارالمپیک
در شرایط موجود اکیداً ضروری است.
 .8وزارت ورزش و جوانان نسبت به تشویق و تقدیم تندیس مالک منصف باشگاههای ورزشی که مطابق دستورالعمل آن وزارت با
مستأجران ،مدیران و کارکنان باشگاه رفتار حسنه اتخاذ مینمایند ،اقدام کند
 .9دوره تعطیلی کلیه اماکن ورزشی (دو ماه) ،بهعنوان ضمیمه به تمامی قراردادهای واگذاری باشگاهها و اماکن ورزشی وابسته به
دستگاههای اجرایی (دولتی و عمومی غیردولتی) ازجمله وزارت ورزش و جوانان و شهرداریها بدون افزایش میزان میزان اجاره
الحاق شود بهگونه ای که به پایان مدت قراردادهای مذکور دو ماه اضافه شود و دریافت اجاره بهای اماکن ورزشی از بخش
غیردولتی برای  ۲ماه ازسوی وزارت ورزش و جوانان و ادارات تابعه ،شهرداریها و کلیه دستگاههای اجرایی دارای اماکن ورزشی
واگذارکننده به بخش غیردولتی ممنوع شود.
 .1۰به کمیسیون ماده ( )5وزارت ورزش و جوانان و ادارات تابعه اجازه داده شود با رعایت قواعد ترک تشریفات نسبت به تمدید
قراردادهای واگذاری اماکن و مؤسسات ورزشی سال  1398برای یکسال بدون افزایش نرخ اجاره ،برای کلیه اشخاص حقیقی و
حقوقی اقدام کنند.
 .11برنامه ورزش در خانه با تأکید بر برنامههای ورزشی تقویت عملکرد ریوی و ظرفیتهای تنفسی ازسوی صدا و سیما تولید و
پخش شود .آموزش برخی از رشتههای ورزشی مانند شطرنج نیز میتواند به ماند ن در خانه و فراغت اعضای خانوارها کمک کند.
در این راستا برنامههای تلویزیونی با قهرمانان ورزشی نیز میتواند مفید باشد.
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