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 (6درباره مقابله با شیوع ویروس کرونا )

 کرونا در ورزشبسته پیشنهادی برای مقابله با تبعات ویروس 

 

 

 

 

 

 
 

 

 مقدمه

ا تمحور گرفته های ورزشی محلهاز باشگاه .ویروس بدون مرز کرونا، جهان ورزش را به تعطیلی کشاند

ترین ای که حتی بزرگگونهاند بهثیر این ویروس قرار گرفتهأالمللی همگی تحت تبین های ملی ورقابت

ن ی شدن ایاپیدم وابهام فرو برده است. پاندومی ای از های المپیک را در هالهاجتماع بشری ورزش یعنی بازی

هان ان و جهای تولیدی و خدماتی در ایرعرصه بسیاری ازثیرات مخرب اقتصادی آن أبیماری حدت و شدت ت

کی و ر فیزیولوژیهای ورزشی که از حیث آثاده است. فعالیتکرامدهایی مواجه های و پیرا با چالش

ملکرد عتنفسی و های ویت سیستم ایمنی و دفاعی بدن، خاصه بهبود ظرفیتتوانند موجب تقایمونولوژیکی می

امروز  رزش کشورپیکر کرونازده و لذا،اند. شده گرفتار موج تعطیلی ناشی از کروناریوی شوند، امروز خود 

عنی داران یموضوعی که تاکنون ازسوی متولیان امر برای باشگاه .نیازمند نسخه حمایتی و تقویتی است

 گزارشین ادر  آنچه نگرفته است. بنابراین آوران و سفیران تندرستی و نشاط اجتماعی مورد توجه قرارامپی

نان یم جواسیسات ورزشی کشور و بیکاری خیل عظأبسته حمایتی و جبران تعطیلی اماکن و تشود اشاره می

 های ورزشی محالت و ضرر و زیان ایشان از این محل است.شاغل در باشگاه

 

 هكارهای پیشنهادیرا

ورزشی های نسیسات و سالأکلیه اماکن، ت 1398( قانون مدیریت بحران کشور مصوب 14ماده )به استناد  .1

ور در سراسر کشهای های اجرایی ازجمله وزارت ورزش و جوانان، وزارت آموزش و پرورش و شهرداریدستگاه

 . یردگقرار  سازماندهی خدمات به مردم ح برایاختیار قرارگاه بهداشتی و درمانی ستاد کل نیروهای مسل

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

 علتهب که ورزشی هایباشگاه در شاغل ورزشی شدگانبیمه نسبت به پرداخت بیمه بیکاری کلیه اجتماعی

اند، اقدام نماید. این حکم قانونی نیز قابل تسری به کان ورزشی، بیکار شدهو تعطیلی م شیوع و گسترش کرونا

  دیگر مشاغل موضوعه است.

                                                                                       

شوند با سوزی و... بیکار میزلزله جنگ، آتش علت بروز حوادث قهریه و غیرمترقبه از قبیل سیل،شدگانی که بهبیمه ـ(۲)ماده « ۲»تبصره  .1

 .استفاده خواهند کرد بیکاری بیمه مقرری امور اجتماعی محل از احد کار ومعرفی و

مقرر،  بیمه افت حقتأمین اجتماعی مکلف است با دری های تأمین اجتماعی است و سازمانعنوان یکی از حمایتبه بیکاری بیمه( ـ 3)ماده 

 .پرداخت نماید بیکاری بیمه شوند مقرریبیکار می قانون شدگانی که طبق مقررات اینبیمهبه
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، درمان و ت بهداشتهای خود را در اختیار ستاد کل نیروهای مسلح یا وزارو تأسیسات ورزشی که زیرساخت اماکنمشترکان . 3

ز در دوره ق و گادهند از پرداخت بهای مصرفی آب، برجود قرار میآموزش پزشکی جهت مقابله با کرونا و مدیریت وضعیت مو

شترکان صرفی ممتواند نسبت به تقسیط در پرداخت بهای قبوض آب، برق و گاز مذکور معاف هستند. همچنین وزارت نیرو می

 اقدام کند. 1399تأسیسات و امکان ورزشی برای سال مالی 

 ن، پیشنهادن بحراهای ورزشی پس از سپری شدشینی و احتمال استقبال مردم از برنامهن. با توجه به پیامدهای تندرستی خانه4

مچنین تعرفه خدمات ه شود.ماه بعد از بحران صفر تعیین  ۶های ورزشی به مدت افزوده اماکن و باشگاهنرخ مالیات بر ارزششود می

 بها محاسبه شود.ماه نیم ۶های سراسر کشور برای مدت یها و شهردارهای ورزشی متعلق به وزارتخانهورزشی اماکن و باشگاه

زارت ورزش را وبور مز اماکندر دوره تعطیلی های ورزشی شدگان ورزشی )سهم کارفرما( شاغل در باشگاهحق بیمه کلیه بیمه. 5

 .نمایدصدم درصد و درآمدهای اختصاصی پرداخت  ۲۷و جوانان از محل اعتبارات 

صد از حق بیمه هر در ۲۰بیمه ورزشکاران نسبت به بازپرداخت  عواید حاصل از زشی مکلف شود از محلرفدراسیون پزشکی و. ۶

 .داران اقدام کندبخشی از حقوق از دست رفته باشگاهفرد ورزشکار به باشگاه متبوع جهت جبران 

تی و بهداشهای ملی بستههای های ورزشی برای تمامی ورزشکاران عضو تیمکمیته ملی المپیک، پارالمپیک و فدراسیون. ۷

یک پارالمپ لیم میتهکمراقبتی تدارک ببینند، رصد وضعیت سالمتی جانبازان و معلوالن ورزشکار و رفع نیازهای ایشان ازسوی 

 .ضروری است در شرایط موجود اکیداً

وزارت با  عمل آنابق دستورالهای ورزشی که مطوزارت ورزش و جوانان نسبت به تشویق و تقدیم تندیس مالک منصف باشگاه. 8

 نمایند، اقدام کندجران، مدیران و کارکنان باشگاه رفتار حسنه اتخاذ میأمست

ه به رزشی وابستها و اماکن وقراردادهای واگذاری باشگاه تمامیعنوان ضمیمه به کلیه اماکن ورزشی )دو ماه(، بهی دوره تعطیل. 9

ره میزان اجا میزان ها بدون افزایشولتی( ازجمله وزارت ورزش و جوانان و شهرداریهای اجرایی )دولتی و عمومی غیرددستگاه

شی از بخش کن ورزای که به پایان مدت قراردادهای مذکور دو ماه اضافه شود و دریافت اجاره بهای اماگونهالحاق شود به

 ماکن ورزشیاهای اجرایی دارای ها و کلیه دستگاهماه ازسوی وزارت ورزش و جوانان و ادارات تابعه، شهرداری ۲غیردولتی برای 

 .کننده به بخش غیردولتی ممنوع شودواگذار

 ت به تمدیدتشریفات نسب وزارت ورزش و جوانان و ادارات تابعه اجازه داده شود با رعایت قواعد ترک (5)به کمیسیون ماده . 1۰

حقیقی و شخاص ا کلیه سال بدون افزایش نرخ اجاره، برایکبرای ی 1398سسات ورزشی سال ؤقراردادهای واگذاری اماکن و م

 .اقدام کنند حقوقی

های تنفسی ازسوی صدا و سیما تولید و های ورزشی تقویت عملکرد ریوی و ظرفیت. برنامه ورزش در خانه با تأکید بر برنامه11

ن در خانه و فراغت اعضای خانوارها کمک کند. تواند به ماندهای ورزشی مانند شطرنج نیز میپخش شود. آموزش برخی از رشته

  تواند مفید باشد.های تلویزیونی با قهرمانان ورزشی نیز میدر این راستا برنامه


