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توگوبا
درسهایکووید19-بهصنعتفوتبالدرگف 
امیرعلیزاده،مدیرعاملکانونبانکهایایرانیدراروپا
وکارشناسارشداقتصادورزشبررسیشد

 فیفا بهدنبال آن است که یک صندوق مالی نجات
برای کمک به فوتبال در شرایط بحرانی تشکیل بدهد

 در صورتی که تا  30ژوئن مسابقات برگزار نشود
 30درصد از ارزش بازیکن ها کاسته میشود

میگویند عشــق اســت ،شــاید هــم خود
زندگــی .بــرای عــدهای عکــس با شــورت
ورزشــی نهایت هواخواهی اســت ،برای
عــدهای دیگــر کــری خوانیهــا و کل کل
کردنهاوبرخیهمسالهاستچشمشان
به درهای بســته ورزشــگاه خشــک شــده
اســت .همین قدر مبهم و پیچیده .با این
حال هــر روز بر جاذبههای این مســتطیل
ســبز افــزوده میشــود و بیانصافیســت
اگر به تفنن و ســرگرمی تقلیلــش بدهیم.
اهالــی فــن بــر ســویههای اجتماعــی و
اقتصادیاش متمرکز شــدهاند و حوزهای
بــا عنــوان «اقتصــاد ورزش» را گشــودند
کــه جز بهکارگیــری تئوریهــای اقتصادی
بــرای تحلیــل فعالیتهــای ورزشــی
نیســت و در دو ســطح خرد و کالن انجام
میشــود .این روزها که کرونــا بنیاد جهان
را بر بــاد داده فوتبال هــم از این ناکامیها
بینصیبنماندهاست.باتوقفبرگزاری
مســابقات ،باشــگاهها که بنگاه اقتصادی
محســوب میشــوند از درآمدهایــی که به
واســطه فروش ســهام باشــگاه ،واگذاری
امتیــاز پخــش رادیویــی و تلویزیونــی
مسابقههایشــان ،فــروش پیراهن و ســایر
اقالم ورزشی و فروش بلیت و ...بهدست
میآوردنــد ،بینصیــب شــدند .فوتبــال
هنوز هم بر سر زبانهاست اما این بار خبر
از ورشکســتگی باشــگاه ها و افت قیمت
بازیکنــان نجومــی اســت .امیــر علیزاده
مدیر عامــل کانــون بانکهــای ایرانی در
اروپا که کارشناس ارشــد اقتصاد ورزش و
مؤسس و سردبیر ســایت تخصصی بازار
توگو با «ایران»
ورزش هم هست در گف 
آثار ناشی از شیوع کرونا بر اقتصاد فوتبال
را تحلیل و آسیبشناسی کرد که در ادامه
میخوانید.

 ëëکرونا چــه جنبههایی از صنعت فوتبال
را تحت تأثیر قرار داده است؟
در بحران کرونا صنعت فوتبال هم مانند
هر بخش دیگری در بعد عرضه و تقاضا
با مشکل مواجه شده است .موضوعی که
ایــن بحران را ســخت کرده این اســت که
یک پدیده حقیقی اقتصادی و یک پدیده
برونزاســت.در یــک باشــگاه ورزشــی و
بهطور خاص در یک نهاد فوتبال با شیوع
کرونا مشــکل تقاضا به وجود آمد چرا که
تماشــاچیان و هوادارهــا بهدلیل مســائل
بهداشتی و رعایت فاصلهگذاری فیزیکی
نمیتوانند به ورزشــگاه برونــد و از طرف
دیگر مشــکل عرضه محصول هم وجود
دارد .باشگاهها نمیتوانند محصوالتشان
را عرضــه کننــد و ایــن بحرانــی اســت
کــه بســیاری از باشــگاهها را در آســتانه
ورشکســتگی قــرار داده اســت .تــا پیــش
از ایــن باشــگاههای فوتبــال محصــوالت
متفاوتــی را میفروختنــد که اکنــون برای
هر کدام از این منابع مشکالت فراوانی به
وجود آمده است.
 ëëاگر چهار ضلع مستطیل اقتصاد فوتبال
را باشــگاه ،بازیکــن و مربــی ،اسپانســرها،
رســانهها و شــبکههای تلویزیونــی در نظر
بگیریــم با شــیوع کرونا کدام ضلع بیشــتر
در معــرض آســیب اقتصادی قــرار گرفته
است؟
یــک باشــگاه فوتبال ســه منبــع درآمدی
دارد کــه هــر کــدام از اینهــا بــه منابــع
کوچکتــر تقســیم میشــود و بــرای هــر
کدام هــم بازارهای متفاوتی وجــود دارد.
این ســه منبع درآمدی شامل درآمدهای
تلویزیونی و رســانهای ،درآمدهای تجاری
و اسپانســری و درآمدهــای روز مســابقه
اســت .در رابطه با درآمدهــای تلویزیونی
و رســانهای کــه مربــوط بــه حــق پخــش
اســت .عــاوه بــر حــق پخــش تلویزیونی
حــق پخــش دیجیتــال هــم وجــود دارد و

بــرای آن مزایدههــای متفاوتــی برگــزار
میشــود .بســتههای حقوقــی پخــش
هــم یــک محصــول اســت و منبــع دیگــر
درآمــدی تجاری اســت که عبارت اســت
از درآمدهــای اسپانســری و بازارپــردازی.
بــرای اسپانســری هم بســتههای حقوقی
بــه فــروش مــیرود از جملــه حــق تبلیغ
کنار زمیــن و پیراهن....که برای هر بخش
مزایدههــای مختلفــی برگــزار میشــود.
همچنیــن بحث دیگــر در این نــوع منبع
بازارپــردازی اســت .مثالً فــروش پیراهن
و هــر نــوع کاالیــی کــه نــام و نــام تجــاری
آن باشــگاه بــر کاال زده میشــود و شــامل
همــه نــوع کاال و محصــول اســت .منبــع
درآمــد ســوم بــه درآمدهای روز مســابقه
اختصــاص دارد کــه در  15ســال گذشــته
بیشــتر شــده اســت .هر چقدر ایــن منابع
درآمــدی پایدارتــر و قابل کنترلتر باشــد
بــرای باشــگاه مطلوبتر اســت .در حالی
که درآمدهای تلویزیونی زیاد قابل کنترل
نیســت چــون بســته بــه اینکــه وضعیت
بازار رســانهای چگونه است رقمها تغییر
میکند و تحت کنترل باشگاه نیست .نکته
قابل توجــه آنکه درآمدهای روز مســابقه
اگر تا  20ســال گذشته فقطـ شامل فروش
بلیت میشد حاال گستردهتر شده و موارد
بیشتری به آن اضافه شده است .بهعنوان
مثال لژهایی در استادیومهای تخصصی
ســاخته شده ،در نظر گرفته شده است که
یا در قالب بســتههای حقوقی اسپانسری
بــه اسپانســرها تعلــق میگیرد یــا لژها را
اجــاره میدهنــد .بهعنوان نمونه باشــگاه
بایرن مونیخ در استادیوم اختصاصیاش
«آلیانس آرنا» که خود صاحب آن اســت
در حــال ســاخت یــک هتل اســت .شــما
بهعنوان یک طرفدار میتوانید یک شــب
در آن هتــل اقامــت کنید و اتاقــی بگیرید
که به زمین بازی دید داشــته باشد .با این
اقدامات و فضاسازیها منبع درآمدهای

روز مســابقه فراتــر از بلیت فروشــی رفته
اســت .در آلمــان بلیــت فروشــی تنهــا
 15درصــد کل درآمــد باشــگاه را تشــکیل
میدهــد .حــاال بــا برگــزاری بــازی بــدون
تماشاچی هدف لیگ این است که آن 85
درصد باقیمانده را زنده کنند تا باشگاهها
از ایــن شــرایط عبــور کننــد و ورشکســته
نشوند .در فوتبال آلمان که نسبت به دیگر
لیگها وضعیت سالمت مالی باشگاهها
بهتر است ،سازمان لیگ آلمان پژوهشی
انجــام داده و بــه این نتیجه رســیده که از
 36باشــگاه موجــود حدود  13باشــگاه در
صورت تعلیق این فصل لیگ ورشکسته
میشــوند .صحبــت از  750میلیــون یورو
درآمــد اســت کــه در صــورت تعطیلــی
مســابقات از دســت میرود .در انگلستان
این رقم بیش از یک میلیارد یورو اســت و
در اسپانیا که پاندمی کرونا بسیار شدیدتر
است 950 ،میلیون یورو .کرونا بر همه این
منابع تأثیر منفی خود را گذاشــته اســت.
در صورتی که لیگها بهدنبال یک راهکار
بــرای برگزاری مســابقه بدون تماشــاچی
باشــند حداقل دیگر منابع درآمدیشــان
مانند درآمدهای تلویزیونی و اسپانســری
ادامه پیدا میکند.
 ëëبــا ایــن شــرایط در صورتــی کــه
محدودیتهــای ناشــی از پاندمــی ادامه
پیدا کند چه تعداد باشگاه در سطح جهان
یشوند؟
تعطیلم 
کشــورهایی که شدت شــیوع کرونا در آنها
بیشتر است مانند ایتالیا و اسپانیا برگزاری
مســابقهها هم به همان نسبت سختتر
است و خطر ورشکستگی باشگاهها هم به
مراتب بیشتر میشود .اما بهدلیل شرایط
نامعلــوم آمار دقیقی نمیتــوان ارائه داد
که چه تعداد باشگاه ورشکسته میشوند.
 ëëپس در دوران پسا کرونا صنعت فوتبال
با تغییر رویکردهای جــدی مواجه خواهد
بود؟

در فوتبال آلمان که نسبت
به دیگر لیگ ها وضعیت
سالمت مالی باشگاه ها بهتر
است ،سازمان لیگ آلمان
پژوهشی انجام داده و به این
نتیجه رسیده که از  36باشگاه
موجود حدود  13باشگاه در
صورت تعلیق این فصل لیگ
ورشکسته می شوند .صحبت
از  750میلیون یورو درآمد
است که در صورت تعطیلی
مسابقات از دست میرود .در
انگلستان این رقم بیش از یک
میلیارد یورو است و در اسپانیا
که پاندمی کرونا بسیار شدیدتر
است 950 ،میلیون یورو

شبکه ان بی سی خریدار
اصلی حق پخش بازیهای
المپیک در قاره امریکاست
در ازای رقم سنگین
 12میلیارد دالر حق پخش
انحصاری زنده المپیک در
امریکای شمالی را برای
سالهای بین  2014تا 2023
خریده است .به گفته خود
انبیسی این شبکه برای
بازیهای تابستانی المپیک
توکیو در حدود دو میلیارد
دالر پیامهای بازرگانی را
فروخته بود که حاال
با تعویق بازیها
از دست میدهد

در فوتبال ایران چیزی
هم به عنوان درآمد،
بازارپردازی یا همان
مرچندایزینگ که
فروش پیراهن و سایر
کاالهای هواداری
است نداریم .پس
قبل ازکروناهم این
درآمدها عمالً وجود
نداشتهاند تا به خاطر
تعطیلی مسابقه ها از
دست برود .یا به دلیل
شرایط اقتصادی ایران
و بازارهای غیررقابتی یا
به خاطر سوءمدیریت
در فدراسیون و باشگاهها

فدراسیون ها و فیفا به
دنبال آن هستند که از محل
ذخایرشان یک صندوق
مالی نجات برای کمک به
فوتبال در شرایط بحرانی
تشکیل بدهند چرا که
باشگاهها هزینه های ثابتی
دارند و اگر درآمد نداشته
باشند ،نمی توانند هزینه ها
را پرداخت کنند و اگر به هر
دلیلی از جمله یک پاندمی
این درآمدها از دست بروند،
این صندوقها با کمکهای
نقدی فوری باشگاهها را از
خطر ورشکستگی
نجات میدهند

بلــه ،یکی از درسهایی کــه از این بحران
گرفتــه شــده این اســت که فدراســیونها
و فیفــا بهدنبــال آن هســتند کــه از محــل
ذخایرشــان یــک صنــدوق مالــی نجات
بــرای کمــک بــه فوتبــال در شــرایط
بحرانی تشــکیل بدهند چرا که باشگاهها
هزینههــای ثابتــی دارنــد و اگــر درآمــد
نداشــته باشــند ،نمیتواننــد هزینههــا را
پرداخت کنند و اگر به هر دلیلی از جمله
یک پاندمی این درآمدها از دست بروند،
این صندوقها با کمکهای نقدی فوری
باشــگاهها را از خطر ورشکســتگی نجات
میدهند .عالوه برآن باشگاهها دستکم
در میان مــدت هزینههای خود را کاهش
خواهند داد .بخصوص هزینههای نیروی
انســانی و دســتمزد بازیکن .باشگاههایی
که هزینههای نیروی انسانیشــان بیشتر
باشد این خطر بیشتر تهدیدشان میکند.
یکــی از معیارهــای ســنجش ســامت
مالــی باشــگاهها نســبت دســتمزدها بــه
درآمدهــای عملیاتــی اســت .در برخــی
از باشــگاهها کــه ریخــت و پاش بیشــتری
میکنند مثل منچسترســیتی و بارســلونا
در ســالهای اخیر ،این نســبت باالی 60
درصد اســت .اما در هلند که فوتبال پایه
و زیربنــای قــوی تــری دارد و باشــگاهها
بازیکنــان خودشــان را پــرورش میدهند
این نســبت با وجود درآمدهــای پایینتر
عمدتاً زیر  50درصد است.
 ëëبــا ایــن اوصــاف در دوران پســا کرونــا
شاهدکاهش دســتمزد بازیکنها خواهیم
بود؟
در میانمدت یکــی از تغییرات جدی در
قراردادهای جدیدی که بســته میشــود،
قطعاً همین موضوع خواهد بود .همین
حاال در برخی از باشگاهها خود بازیکنها
بــرای مقابلــه با آثــار منفی ایــن پاندمی
پیشــنهاد دادهانــد کــه  20یــا  30درصــد
دستمزدشــان کــم شــود .البتــه در برخی
باشگاه هاهم مذاکرات به نتیجه نرسیده.
مثالً در بارســلونا اعالم شد که  70درصد
حقوق بازیکنان کســر میشــود امــا بعداً
مشــخص شــد ایــن رقــم از حقــوق پایــه
آنها کســر میشود و در مجموع رقمی در
حدود  15میلیون یورو در ماه میشــود که
خیلی کمک قابــل مالحظهای نمیکند.
تنهــا راه در ایــن شــرایطـ ایــن اســت کــه
هزینهها کم ترشود که مهمترین هزینهها
هم مربوط به دســتمزد اســت .موفقیت
باشــگاه ها در تحقق این اقــدام متفاوت
بــوده اســت .در لیــگ انگلیــس بــه ایــن
دلیل که اتحادیه باشــگاه ها قوی اســت و
نقش پررنگی در مذاکرات دارد به نتیجه
نرســیدند .همــه اینها باعث میشــود که
باشــگاهها در قراردادهــای جدیــد یــک
تجدیدنظر اساســی بکنند و دســتمزدها
واقع بینانهتر در نظر گرفته شود.
کرونــا کــدام جنبههــا از منابــع درآمــدی
باشــگا هها را مورد تهدید قرار داده اســت؟
اسپانســرها یکســری بســتههای حقوقــی
از باشــگاه خریدهانــد اما باشــگا ه بــه خاطر
تعطیلــی نمیتوانــد حقــوق را تأمیــن کند
کــه بــه نوعی نقــض قــرارداد اســت .بحث
بیمه مسابقهها هم وجود دارد که در آینده
پررنگتر میشــود و جدیتر مطرح خواهد
شــد و اسپانســر هــم در ایــن شــرایطـ قــرار
میگیرد و مشمول بیمه میشود .بهصورت
دقیــق هیــچ برنــدی در دنیــا اعــام نکرده
اســت که چقدر دچار زیان شــده اســت .به
این دلیل که هنوز شــرایطـ معلوم نیست و
نمیدانند که آیا مســابقهها لغو میشود یا
نه .به همین دلیل محاسبه دقیقی صورت
نگرفتــه و فعــاً در مرحلــه پیشبینــی و
برآورد اســت .درآمدهــای تلویزیونی را هم
کــه مهمترین منبــع درآمدی یک باشــگاه
فوتبــال اســت ،لیگهــا تمــام تالششــان
را میکننــد تــا با برگــزاری مســابقات بدون
تماشــاگر از دســت ندهند .خود شبکههای
تلویزیونــی هم بــا لغو مســابقات متحمل
ضررهــای ســنگینی میشــوند .شــبکه ان
بیسی خریدار اصلی حق پخش بازیهای
المپیــک در قــاره امریکاســت در ازای
رقــم ســنگین  12میلیــارد دالر حــق پخش
انحصــاری زنــده المپیــک در امریــکای
شمالی را برای سالهای بین  2014تا 2023
خریده اســت .بــه گفته خود انبیســی این
شــبکه برای بازیهــای تابســتانی المپیک
توکیــو در حــدود دو میلیــارد دالر پیامهای
بازرگانــی را فروختــه بود که حــاال با تعویق
بازیها از دست میدهد.
شــبکههایی کــه حــق پخــش مســابقات
فوتبــال را خریدهانــد هــم وضعشــان
بههمیــن ترتیــب اســت و آنها هــم حاال
بــا تعطیلــی مســابقات ضــرر میکننــد
چــون درآمد حاصل از فــروش پیامهای
بازرگانی را از دست دادهاند .این شبکهها
که اغلبشان پولیاند و شما برای دیدن
آن باید ماهانه حق اشــتراک بدهید یک
مشــکل دیگر هم دارند چــون حاال با لغو
مســابقات اغلب مشترکین اشتراکشان
را لغــو کردهانــد و ایــن درآمــد هــم برای
این شــبکهها از بیــن رفته اســت .اما یک
پیامــد قابــل توجه کرونــا که در رســانهها
بــه آن کمتــر توجــه شــده ،تأثیــر آن روی

ارزش بازیکنــان در بــازار نقــل و انتقاالت
است .طبق تحقیقی که مرکز بینالمللی
مطالعات ورزشی در سوئیس انجام داده
بر اساس فاکتورهایی نظیر سن بازیکن و
مدت قرارداد و عملکرد در فصل گذشته
در پنــج لیــگ بــزرگ اروپــا انجام شــده،
برآورد شــده که اگــر تا  30ژوئن مســابقه
برگزار نشــود تــا  30درصد ممکن اســت
ارزش بازیکنها کم شود.
 ëëبحث سقوط سهام باشگاهها در شرایط
پاندمی چقدر در ورشکســتگی باشــگاهها
مؤثراست؟
ما باشــگاههای ســهامی زیــادی نداریم و
در فوتبــال اروپا بــا  5لیگ تعــداد اندکی
از باشــگاهها هستند که ســهامی عاماند.
خطر ســهام در بورس خطــر جدی برای
فوتبال نیست .مهمتر از آن بحث کاهش
درآمدها اســت .باشگاهها به دنبال راهی
هستند که این مرحله را بگذرانند.
 ëëبــا این حســاب میتوان گفــت که یک
تحول اساســی در جهان فوتبال جهان در
حال وقوع است؟
در کوتاهمــدت و میانمــدت یــک ســری
تغییرات اتفاق میافتد که میتواند مثبت
باشــد .همانطــور که گفتــم مثل منطقی
شــدن مخــارج باشــگاهها .امــا در کل من
آینده فوتبال جهان را تیره و تار نمیبینم.
چون فوتبال یکی از بخشهای اقتصادی
اســت کــه در قیــاس بــا ســایر بخشهــا
بیشــترین نرخ رشد را داشــته و بعد از این
بحران هم همچنان خواهد داشت.
 ëëدر این اوضاع فوتبال ایران چقدر از این
شرایط متأثر شــده؟ آیا میتوان از فوتبال
ایران باعنوان صنعت یاد کرد؟
باشــگاههای ایــران اغلبشــان عمــاً
ورشکسته هستند .هزینههای سرسام آور
و درآمدهای ناچیز باعث به وجود آمدن
این وضعیت ورشکســتگی شــده اســت.
بخصــوص در مــورد دو باشــگاه دولتــی
پرســپولیس و اســتقالل کــه بدهیهــای
انباشــته نجومــیای دارنــد .تــا حــاال بــا
تقســیط ایــن بدهیهــا و تعدیــل آنهــا و
سندســازی باشــگاهها توانســتهاند یــک
جوری با ممیزیهای کنفدراسیون فوتبال
آســیا کنار بیایند و از شرکت در مسابقات
آسیایی محروم نشوند .هر چند این کارها
هم االن دیگر با توجه به اینکه فدراسیون
فوتبــال ایــران بــه اتهــام صــدور مجــوز
حرفــهای نادرســت بــرای نمایندگانــش
بهمنظور حضور در لیگ قهرمانان آسیا،
از ســوی ایافســی دو مــاه پیــش مبلــغ
 ۱۲۰هــزار دالر جریمــه شــد دیگــر بهنظر
نمیآید جواب بدهــد و احتماالً در آینده
باید شــاهد محرومیــت تیمهــای ایرانی
هم باشــیم.میخواهم بگویم که قبل از
بحــران کرونــا هم وضعیت باشــگاههای
ایران خوب نبود که حاال با تعطیلی لیگ
بخواهنــد وارد بحــران جدیــدی بشــوند.
چــون درآمــد حــق پخــش تلویزیونــی
کــه بهدلیــل بــازار انحصــاری و زورگویــی
صداوســیما در ایــران نداریــم .بلیــت
فروشی هم ناچیز است و باشگاهها و لیگ
هــم تاکنون از اجرای یک برنامه درســت
عاجــز بودهاند .درآمد اسپانســرینگ هم
قابــل توجــه نیســت .بــه شــکل اصولــی
هم اجرا نمیشــود .باشــگاهها بستههای
حقوقــی نمیفروشــند .فقــط فضاهــای
روی لبــاس خــود را مثــل بیلبــورد تــوی
خیابان میفروشــند .آن هم کوتاهمدت.
یعنی خبری از شراکتهای بلندمدت به
شــکل اصولیاش نیست .ســازمان لیگ
و فدراســیون هــم تبلیغــات دور زمین را
به یک شــرکت میفروشند اما در وصول
درآمــد آن همــواره مشــکل دارنــد .در
فوتبال ایران چیزی هــم بهعنوان درآمد
بازارپــردازی یا همــان مرچندایزینگ که
فروش پیراهن و ســایر کاالهــای هواداری
اســت نداریم .پــس قبــل ازکروناهم این
درآمدهــا عمــاً وجــود نداشــتهاند تــا به
خاطــر تعطیلــی مســابقهها از دســت
برود .یا بهدلیل شــرایط اقتصــادی ایران
و بازارهــای غیررقابتــی یــا به خاطر ســوء
مدیریت در فدراسیون و باشگاهها.
بدون ســاختار بودن فوتبــال ایران باعث
شــده چیزی بهنام تجاریســازی فوتبال
در ایران وجود نداشته باشد .باشگاههای
ما دخل و خرجشــان به هیچ وجه به هم
نمیخــورد کــه بخواهند مثل یــک بنگاه
اقتصــادی فعالیــت کنند.بــرای همیــن
هــم در فوتبــال ایــران در بحــران کرونــا
اصــاً بحــث اقتصــادی مطرح نیســت و
دغدغه اصلی این اســت که چگونه لیگ
را به پایان برســانند .بــرای آن هم طرح و
برنام ه مشــخصی وجود ندارد .در آلمان
ســازمان لیگ طرحی ارائه کرده تا بتواند
لیگ را بدون تماشــاچی ادامه دهد .مثالً
با اینکــه در اســتادیوم بیشــتر از  320نفر
حضور نداشته باشند ،عکس تیمی گرفته
نشود و روی نیمکت بین بازیکنان دو سه
صندلــی خالی باشــد و از همــه بازیکنان
هفتهای یک بار تســت کرونا گرفته شــود.
در ایــران کــه چنین ظرفیتهایــی وجود
نــدارد و معلــوم نیســت چه راهــی برای
اتمام لیگ میتوان در نظر گرفت.

محدودیت زمان ثبتنام برای
جاماندگان وام یک میلیون تومانی
برداشته شد

خبر خوان

تکل کرونا
روی اقتصاد فوتبا 
ل

سپیده پیری
خبرنگار

اقتصادی

پنجشنبه  11اردیبهشت 1399
سال بیست و ششم
شماره 7335

ســخنگوی ســتاد تســهیالت حمایتــی کرونا با اعــام اینکه
فهرســت تقاضای  2میلیون و  266هزار و  263سرپرســت
خانــوار بــرای دریافــت وام یــک میلیونــی بــه ســازمان
هدفمنــدی ارائه شــد ،گفت :کســانی که هنوز نتوانســتهاند
تقاضــای خــود را ارســال کننــد بــدون محدودیــت زمانــی
میتوانند تقاضای خود را اعالم کنند.
حســین میرزایی گفت :فهرست اسامی متقاضیان مرحله
دوم دریافــت وام یــک میلیــون تومانــی قرضالحســنه
حمایتی در شرایط کرونا برای سرپرستان خانوار یارانهبگیر
در ایــن مرحلــه بــه تعــداد  2میلیــون و  266هــزار و 263
سرپرست خانوار به سازمان هدفمندی ارائه شد و سازمان
هدفمنــدی نیز اطالعات مذکــور را در اختیار بانک مرکزی
قرار میدهد.
بــه گفتــه میرزایی طبق اعــام قبلی بانک مرکــزی واریزی
وام یک میلیونی سرپرســتان خانوار یارانهبگیر  24ســاعت
پس از دریافت اطالعات انجام میشــود و معموالً تا پایان
شب پنجشنبه این واریزی انجام خواهد شد.
ســخنگوی ســتاد تســهیالت حمایتی کرونا در مورد کسانی
که هنوز نتوانســتند تقاضای خــود را برای وام یک میلیونی
ارائــه کنند ،گفــت :طبق اعــام آقــای شــریعتمداری وزیر
تعــاون ،کار و رفــاه اجتماعــی این افراد بــدون محدودیت
زمانی فرصت دارند کدملی سرپرست خانوار یارانهبگیر را
با ســیمکارت تلفنی که بهنام سرپرست باشد به سرشماره
 6369پیامــک کننــد که ایــن پیامک به منزلــه تقاضا برای
دریافت وام یک میلیونی یارانهای حمایتی خواهد بود.
میرزایی گفت:قبالً اعالم کرده بودیم سرپرســتان جا مانده
تــا  18اردیبهشــت فرصت دارنــد اما بر اســاس اعالم وزیر
تعاون ،کار و رفاه اجتماعی این محدودیت برداشــته شده
و تــا زمانی که بیماری کرونــا وجود دارد میتوانند تقاضای
خود را ارائه کنند.
وی در مــورد کســانی کــه قبــاً یارانهبگیر بودنــد اما حذف
شــدند آیــا میتواننــد تقاضــای وام بدهند گفت:نــه؛ فعالً
فقــط آنهایی که در فهرســت یارانهبگیر ماهانــه قرار دارند
میتواننــد تقاضــای تســهیالت یــک میلیونی بدهنــد و در
مورد بقیه خانوارها تصمیمی گرفته نشده است.
ســخنگوی ستاد تســهیالت حمایتی کرونا همچنین درباره
 34هــزار خانــواری کــه در مرحلــه اول اطالعــات کدملی و
شــماره حســاب آنها مغایــرت داشــت و یارانــه نگرفتهاند
گفــت :هفته آینــده از طریــق پیامک به آنها اطالعرســانی
میشــود تا نســبت به رفع مغایرت شــماره حســاب اقدام
کننــد و وام آنهــا محفــوظ خواهــد بــود کــه به محــض رفع
مغایرت برای آنها واریز خواهد شد/.فارس

شرط بهرهمندی از معافیتهای مالیاتی
صادرکنندگان مشخص شد

بســته سیاســتی نحــوه بازگشــت ارز حاصــل از صــادرات
در ســال  ۹۸و نحــوه رفــع تعهــد ارزی صادراتــی ســال ۹۷
صادرکننــدگان برای ســال  ۹۹تمدید شــد و صادرکنندگان
جهت بهرهمندی از معافیتهــای مالیاتی تا پایان تیرماه
برای ایفای تعهدات ارزی فرصت دارند.
بــر اســاس مکاتبــه معــاون ارزی بانــک مرکزی بــا رئیس
ســازمان مالیاتی ضوابط بازگشــت ارز صادراتی مشــخص
شد.
در ایــن مکاتبــه آمــده اســت :پیــرو نامــه بیســتم فروردین
ســالجاری در خصــوص برخــورداری صادرکننــدگان از
هرگونــه نــرخ صفــر و معافیتهــای مالیاتــی و همچنیــن
اســترداد مالیات و عوارض موضوع ماده  13قانون مالیات
بــر ارزش افزوده به اســتحضار میرســاند وفق تصمیمات
اعضــای محتــرم کمیتــه موضــوع مــاده  2مصوبــات
چهاردهمیــن جلســه شــورای عالــی هماهنگــی اقتصادی
ابالغــی طــی نامــه مــورخ بیســت و ســوم مهرمــاه بســته
سیاســتی نحوه بازگشت ارز حاصل از صادرات در سال 98
و نحوه رفــع تعهد ارزی صادراتی ســال  97صادرکنندگان
برای سال  99تمدید گردید.به طوری که نحوه بازگشت ارز
حاصــل از صادرات ســال  99همانند ســال  98و نحوه رفع
تعهد ارزی ســال  98با رعایت شــرایط اعالمی برای ســال
 97خواهــد بود .تأکیــد مینماید تعدیــل  20درصد ارزش
پایه صادراتی و اجرای بند  7مصوبه دوم اردیبهشت سال
 97فقط محدود به سال  97بوده است.
شــایان ذکــر اســت بــه اســتناد توافقهــای انجــام یافته در
جلسه  28فروردین در محل سازمان توسعه تجارت ایران
با حضور نماینده محترم آن ســازمان و ســایر ســازمانها و
نهادهای ذیربط مقرر شد صادرکنندگان جهت بهرهمندی
از معافیتهای مالیاتی تا پایان تیرماه ســالجاری مهلت
خواهند داشــت نســبت به ایفای تعهــدات ارزی صادراتی
سال  98اقدام کنند/.تسنیم

بهرهبرداری از چهلمین سد در دولت
تدبیر و امید

وزیــر نیــرو گفــت :چهلمیــن ســد ســاخته شــده در دولت
تدبیــر و امید امروز در اســتان ایالم با هــدف بهبود کیفیت
آب شــرب و تأمیــن آب مورد نیاز صنعت بــه بهرهبرداری
میرسد.
رضــا اردکانیان ادامه داد :قطار پویــش هر هفته #الف_ب
_ایران در ایســتگاه اســتان ایالم متوقف خواهد شــد و یک
هــزار و  ۱۰۰میلیــارد تومــان پــروژه مربوط بــه وزارت نیرو و
پروژههایی از وزارت جهاد کشاورزی که مرتبط با کاروزارت
نیرو است در این استان افتتاح میشود.
عضــو هیــأت دولــت گفــت :عــاوه بــر افتتــاح چهلمیــن
ســد دولــت تدبیــر و امیــد در ایالم ۲۲ ،هــزار هکتار شــبکه
آبیــاری و زهکشــی فردا در دشــت فکه افتتاح میشــود که
با بهرهبرداری از آنها جمع شــبکههای آبیاری زهکشــی که
مســئولیت اصلی وزارت نیرو اســت در ایــن دولت به ۳۰۱
هزار هکتار میرسد.
اردکانیان ادامه داد :بهرهبرداری از هر دو هکتارشبکههای
آبیاری و زهکشی یک اشتغال مستقیم به همراه دارد و به
ایــن ترتیب تاکنــون از این محل یکصدو  ۵۰هزار اشــتغال
فراهم شــدهاســت و این رونــد بخصوص در ســال جهش
تولیدادامه خواهد داشت/.ایرنا

