
معاونت قوانین

عادی

ممنوعیت بکارگیری افرادخارجی درباشگاهای ورزشی دولتی 

کمیسیون های ارجاعی
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باسمهتعالی

ریاست محترم مجلس شورای اسالمی
احتراماً طرح ذیل که به امضای ۳۰ نفر از نمایندگان رسیده است، جهت طی مراحل قانونی تقدیم میشود.

مقدمه (دالیل توجیهی): 
باتوجه به هزینه سنگین بازیکنان خارجی درباشگاهای ماممنوع بایدگردد 

 لذا طرح ذيل تقديم ميشود:
ابوالفضل ابوترابی - محمدتقی نقدعلی - سیدمحمدرضا میرتاج الدینی - جالل محمودزاده - احمدحسین 
فالحی - مالک شریعتی نیاسر - روح اله ایزدخواه - علیرضا عباسی - حسین میرزائی - حسن نوروزی 
- سیدجواد حسینی کیا - حسینعلی حاجی دلیگانی - بهروز محبی نجم آبادی - احمد محرم زاده 
یخفروزان - حسین حق وردی - رضا تقی پورانوری - کیوان مرادیان کوچکسرائی - ابراهیم عزیزی 
شیراز - روح اله نجابت - محمدحسین فرهنگی - محمدصالح جوکار - مهدی باقری - حسین جاللی - 
رسول فرخی میکال - علی اکبر علیزاده برمی - موسی احمدی - مجید نصیرائی - رضا آریان پور - 

یعقوب رضازاده - جواد نیک بین 
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عنوان طرح:
ممنوعیت بکارگیری افرادخارجی درباشگاهای ورزشی دولتی 

کلیه باشگاهاومجموعه های ورزشی وابسته به دستگاههای اجرایی موضوع ماده ۲۹ قانون برنامه ششم یا 
مجموع های ورزشی که به هرنحووبه هر میزان از بودجه یامالیات عمومی استفاده می کنند حق بکارگیری 

وانعقادقراردادباافرادخارجی ندارند

تبصره۱، باشگاههای خصوصی که قسمتی یا تمام هزینه های آن ازمعافیت مالیاتی استفاده کنند مشمول این 
قانون میشوند

۲، متخلفین ازاین قانون مشمول ماده۵۹۶قانون مجازات اسالمی می باشند
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هیأترئیسه محترم مجلس شورای اسالمی
احتراماً، در اجرای قانون آییننامه داخلی مجلس شورای اسالمی و ماده (۴) قانون تدوین و تنقیح قوانین و مقررات کشور مصوب 

۱۳۸۹/۳/۲۵ نظر معاونت قوانین در مورد طرح: 

ممنوعیت بکارگیری افرادخارجی درباشگاهای ورزشی دولتی  تقدیم می شود.

معاون قوانین
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نظر ادارهکل تدوین قوانین
معاون محترم قوانین

احتراماً در اجرای بندهای (۲) و (۴) ماده (۴)   تدوین و تنقیح قوانین و مقررات کشور مصوب ۱۳۸۹/۳/۲۵ نظر این ادارهکل 
بهشرح زیر تقدیم میشود:

قبال تقدیم نگردیده است ██ ماده ۱۳۰ ۱- سابقه تقدیم:
قبالً در جلسه علنی شماره        مورخ        تقدیم و در تاریخ            در ☐

کمیسیون
☐

(موضوع اصل ۸۵ قانون اساسی) رد شده و اینک با: صحن
☐

با تقاضای کتبی ۵۰ نفر از نمایندگان (مشروط به تصویب مجلس) ☐ با تغییر اساسی ☐
بدون تغییر اساسی ☐ پیش از انقضاء شش ماه ☐

با تقاضای کتبی کمتر از ۵۰ نفر از نمایندگان ☐ با انقضاء شش ماه ☐

می باشد ☐ می باشد ☐ مجدداً قابل پیشنهاد به مجلس  

۲- در اجرای بند (۲) ماده (۴) قانون تدوین و تنقیح قوانین و مقررات کشور:
رعایت شده است. ☐

رعایت شده است(با نظر کارشناسی) ☐ در طرح تقدیمی آیین نگارش قانونی و ویرایش ادبی
رعایت نشده است، دالیل مغایرت به ضمیمه تقدیم می شود. ██

۳- از نظر آییننامه داخلی مجلس (شکلی)
الف- ماده ۱۳۱-

ندارد
☐

دارد ██ اول- حداقل امضا الزم (۱۵ نفر)
ندارد
☐

دارد ██ دوم- موضوع و عنوان مشخص  
ندارد ██ دارد

☐ سوم- دالیل لزوم تهیه و پیشنهاد در مقدمه
ندارد
☐

دارد ██ چهارم- موادی متناسب با اصل موضوع و عنوان

 ب- ماده ۱۳۸-

مواد متعدد ☐ یک موضوع
☐

ماده واحده ██

است و پیشنهاد آن به عنوان
بیش از یک موضوع ██

طرح تقدیمی دارای

نمی باشد. ██
می باشد.

☐

مواجه با ایراد
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۴- در اجرای بند (۴) ماده (۴) قانون تدوین و تنقیح قوانین و مقررات کشور مصوب ۱۳۸۹/۳/۲۵ :
اول: از نظر قانون اساسی؛

ندارد. ██ طرح تقدیمی با قانون اساسی به طور کلی مغایرت 
دارد.اصول مغایر به ضمیمه تقدیم می شود. ☐

دوم: از نظر سیاستهای کلی نظام و سند چشمانداز؛

ندارد. ██

طرح تقدیمی با سیاست های کلی نظام و سند چشم انداز 
مغایرت 

دارد.اصول مغایر به ضمیمه تقدیم می شود. ☐
سوم: از نظر قانون برنامه؛

ندارد. ██    طرح تقدیمی با قانون برنامه مغایرت 
دارد.دلیل مغایرت به ضمیمه تقدیم می شود. ☐

چهارم: از نظر آییننامه داخلی مجلس (ماهوی)؛

شده است. ██ الف- ماده ۱۴۰- رعایت اصل هفتاد و پنجم قانون اساسی     
نشده است.دلیل مغایرت به ضمیمه تقدیم می شود. ☐

نمی شود ██ ب- ماده ۱۸۱- موجب اصالح یا تغییر برنامه مصوب
می شود ☐

ندارد. ██ و نیاز به  ۲/۳ رای نمایندگان
دارد. ☐

تعداد .......... برگ اظهارنظر به ضمیمه تقدیم میشود.
مدیر کل تدوین قوانین

۵- طرح تقدیمی از حیث پیشگیری از وقوع جرم با بند (۵)اصل(۱۵۶) قانون اساسی مغایرت

معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه

 ندارد.
 دارد.

 ندارد.
 دارد.
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ضمیمه نظر ادارهکل تدوین قوانین
بیان مستندات و دالیل مغایرت:

در رابطه با طرح تقدیمی آیین نگارش قانونی و ویرایش ادبی: ۱- مطابق بند (۱۷) ماده (۳) قانون اهداف، وظایف و اختیارات 
وزارت ورزش و جوانان مصوب ۱۶/۶/۱۳۹۹، تهیه و تدوین آیین نامه ها و دستورالعمل های مربوط به ورود ورزشکاران، 
مربیان و تیمهای ورزشی خارجی به داخل کشور و نظارت بر حسن اجرای آن در حیطه اختیارات وزارت ورزش و جوانان 
است، لذا تصمیمگیری در این خصوص از طریق مقررات دولتی امکان پذیر است و نیازی به قانونگذاری درخصوص آن 

نیست. 
۲- مقدمه توجیهی بسیار مختصر و فاقد ادله کافی است. 

۳- متن طرح مشحون از ایرادات نگارشی است و مناسب است بازنویسی گردد. 
۴- الزم است در ابتدای طرح عبارت «ماده واحده» و در ابتدای هر تبصره، عنوان تبصره با شماره مورد نظر آن ذکر شود. 

۵- به جای عبارت «قانون مجازات اسالمی» عبارت «کتاب پنجم قانون مجازات اسالمی (تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده) 
مصوب ۲/۳/۱۳۷۵» ذکر شود. همچنین الزم به ذکر است که موضوع ماده (۵۹۶) قانون مجازات اسالمی ارتباطی با مفاد این 

طرح ندارد. 
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نظر ادارهکل اسناد و تنقیح قوانین

معاون محترم قوانین
احتراماً در اجرای بندهای (۱) و (۳)  ماده (۴) قانون تدوین و تنقیح قوانین و مقررات کشور مصوب ۱۳۸۹/۳/۲۵ نظر این اداره

کل به شرح زیر تقدیم میشود:

۱. در اجرای بند (۱):
وجود ندارد ██   الف- در خصوص طرح تقدیمی قوانین متعارض

وجود دارد که به شرح ضمیمه تقدیم می شود. ☐
وجود ندارد ██   ب- در خصوص طرح تقدیمی قوانین مرتبط

وجود دارد که به شرح ضمیمه تقدیم می شود. ☐
۲. در اجرای بند (۳):

الزم است. ██

با عنایت به بررسیهای به عمل آمده قانونگذاری در این موضوع 

الزم نیست. ☐

 

تعداد .......... برگ سوابق قانونی و نظر ادارهکل به ضمیمه تقدیم میشود.

مدیرکل اسناد و تنقیح قوانین
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ضمیمه نظر ادارهکل اسناد و تنقیح قوانین
نظر ادارهکل به انضمام سوابق قانونی

الف- نظر ادارهکل

ب- سوابق قانونی
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