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باسمهتعالی

ریاست محترم مجلس شورای اسالمی
احتراماً طرح ذیل که به امضای ۳۴ نفر از نمایندگان رسیده است، جهت طی مراحل قانونی تقدیم میشود.

مقدمه (دالیل توجیهی): 
امروزه ورزش تنها یک فعالیت اجتماعی و فرهنگی نیست و دارای ابعاد سیاسی و اقتصادی نیز هست. ورزش نه تنها افراد زیادی 
را بخود مشغول کرده، بلکه به یک امکان برای بروز توانمندیهای یک کشور هم تبدیل شده است. اگر امور اداری و اقتصادی 
ورزش بخوبی سازماندهی شده و منابع مالی برای انجام فعالیتهای ورزشی تامین شود، مشکل بسیاری از معضالت اجتماعی هم 
حل خواهد شد. عدم توجه به نیازهای مالی ورزش باعث میشود تا امکانی برای بالفعل شدن توانمندیها فراهم نشود. برای کمک 

به حل گوشه ای از این مشکالت این طرح تهیه شده است. 

 لذا طرح ذیل تقدیم میشود:
جعفر قادری - حسینعلی حاجی دلیگانی - سیدمحمدرضا میرتاج الدینی - سیدمحمد مولوی - فرهاد بشیری - جالل محمودزاده 
- پرویز اوسطی - احمد محرم زاده یخفروزان - سیدعلی یزدی خواه - مهدی سعادتی بیشه سری - سیدامیرحسین قاضی زاده 
هاشمی - سیدموسی موسوی - محمد صفری ملک میان - احمد مرادی - بهروز محبی نجم آبادی - حسین حق وردی - 
ابراهیم رضائی - محمدصالح جوکار - سیدمسعود خاتمی - سیدجواد حسینی کیا - علی اصغر عنابستانی - علی خضریان - 
مسلم صالحی - حسن نوروزی - محمدحسین فرهنگی - کیوان مرادیان کوچکسرائی - سیدکاظم دلخوش اباتری - سلمان 
اسحاقی - محمدتقی نقدعلی - انور حبیب زاده بوکانی - نصراله پژمان فر - بهزاد رحیمی - روح اله نجابت - کمال حسین 

پور 

www.dotic.ir

http://dotic.ir/


3

عنوان طرح:
طرح حمایت از ورزش و ورزشکاران

ماده ۱-  به وزارت ورزش و امور جوانان اجازه داده میشود تا از محل اعتبارات جاری و در اختیار وزارتخانه، 
برمبنای حداقل حقوق و دستمزد، حق بیمه سهم کارفرمای ورزشکاران دارای مدال المپیک، پارالمپیک، بازی 
های آسیایی و مسابقات اسیایی و جهانی در رشته های مختلف ورزشی را که بیکار و یا در بخشهای غیردولتی 

و غیرعمومی شاغل هستند را پرداخت نماید.

ماده ۲- سازمان مالیاتی کشور مکلف است ان بخش از هزینه های تبلیغاتی اشخاص حقیقی و حقوقی را به 
عنوان هزینه های قابل قبول مالیاتی بپذیرد که حداقل ۲٠ درصد ان از طریق قرارداد با تیم ها و باشگاههای 
ورزشی و بصورت تبلیغ بر روی لباس ورزشکاران و یا در زمینها و یا سالنهای ورزشی انجام شده و مورد تایید 

ادارات کل ورزش استانها قرار گرفته باشد.
ماده ۳- شهرداریها و دهیاریها مکلفند، معادل ۵٠ درصد زیربنای مفید فضاهای مسقف ورزشی و ۱٠ درصد 
مساحت فضاهای مفید روباز ورزشی که با رعابت کاربریهای مربوطه از ادارات کل تربیت بدنی پروانه بهره 
برداری گرفته شده باشد، برای سرمایه گذار در آن محل و یا در محلی با شعاع یک کیلومتری و اگر امکان 

نداشت در نزدیکترین محل با اخذ هزینه های قانونی مجوز تجاری صادر نمایند.
ماده ۴- هر گونه ساخت و سازهای ورزشی که جنبه خدماتی دارد در مجموعه های ورزشی که مالکیت ان در 
اختیار وزارت ورزش و جوانان هست با رعایت استانداردهای فنی و مهندسی روز، از پرداخت عوارض ساخت و 
ساز شهرداریها و دهیاری ها معاف میباشند. احداث یک واحد سرایه داری و نیز فضاهای اداری در حدنیاز با 
تایید ادارات کل تربیت بدنی در هر مجموعه ورزشی غیردولتی از پرداخت عوارض ساخت و ساز شهرداریها و 

دهیاریها معاف میباشد.
ماده ۵- تعرفه هر نوع از عوارض و بهای خدمات ساخت و ساز مجموعه های ورزشی حداکثر ۲٠ درصد تعرفه 
عوارض و بهای خدمات ساخت و ساز مجموعه های اداری  و یا خدماتی هرکدام که کمتر است محاسبه و 

دریافت میشود.
ماده ۶- در صورت وجود متقاضی و با موافقت ستاد مشترک نیروهای مسلح حداقل ده درصد از امریه های 
اختصاص داده شده به دستگاههای اجرایی به ورزشکاران دارای مدالهای مسابقات بین المللی و ملی اختصاص 

داده میشود.
ماده ۷- هزینه های ورزشی اشخاص حقیقی و حقوقی تا یک درصد مشخص بسته به نوع فعالیت و براساس 
آیین نامه ای که توسط وزارت ورزش و امور جوانان و با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه شده و به 

تصویب هیات دولت می رسد، به عنوان هزینه های قابل قبول مالیاتی پذیرفته میشود.
ماده ۸- دستگاههای اجرایی خدمات رسان مکلفند هزینه های انشعاب و مصرف آب، برق، گاز و فاضالب 
مجموعه های ورزشی را براساس تعرفه های خدماتی محاسبه و وصول نمایند. ادارات ابفای شهرستانی مکلفند 

در محاسبه انشعاب آب فقط محوطه انجام فعالیتهای ورزشی را مالک محاسبه قرار دهند.

www.dotic.ir

http://dotic.ir/


4

ماده ۹- به دولت اجازه داده میشود که از طریق وزارت ورزش و امور جوانان و با پیش بینی منابع در بودجه 
سالیانه به ورزشکاران معسر دارای مدال با اولویت مدالهای بین المللی و به نسبت افراد تحت تکفل، حقوق و 

مستمری ماهیانه پرداخت نماید.
ماده ۱٠- به وزارت ورزش و امور جوانان اجازه داده میشود تا ۵ درصد از درآمد ورزشکاران ایرانی در رشته 
های مختلف ورزشی را براساس قراردادهای منعقده ورزشکاران با باشگاههای ورزشی تهرانی را به عنوان درآمد 
اختصاصی وصول و پس از واریز به حساب خزانه در جهت پرداخت بخشی از حقوق و مستمری ورزشکاران 

معسر و حق بیمه مربیان بیکار ناشی از شرایط اضطراری مورد استفاده قرار دهد.
ماده ۱۱- به سرمایه گذاران در فعالیتهای ورزشی اجازه داده میشود تا با تایید شهرداریها و دهیاریها از فضاهای 
با کاربریهای غیرورزشی برای شروع و ادامه فعالیت باشگاههای خود تا ۵ سال بدون نیاز به تغییر کاربری 
استفاده نمایند. ادامه فعالیت بعد از ۵ سال در ان محل و یا محل جدید مستلزم استقرار باشگاه در کاربری 

مجاز است.
ماده ۱۲- به سرمایه گذاران در طرحهای ورزشی اجازه داده میشود تا با تایید کمیسونهای ماده ۵ قانون تاسیس 
شورایعالی شهرسازی و معماری و کمیسیون های تغییر کاربری زمینهای روستایی و با تایید مالکان زمینها 
برای سرمایه گذاری در طرحهای ورزشی نسبت به جابجایی کاربری زمینهای با کاربریهای ورزشی و غیرورزشی 

در مکانهای مختلف شهر و یا روستا اقدام نمایند.
ماده ۱۳- وزارت راه و شهرسازی مکلف است کاربری های ورزشی غیردولتی را تملک و به صورت رایگان در 
اختیار وزارت ورزش و امور جوانان قرار داده و یا برای جذب سرمایه گذاریهای ورزشی بصورت مزایده در اختیار 

بخش خصوصی قرار دهد.
وزارت ورزش و امور جوانان مکلف است با استفاده از زمینهای دولتی در اختیار و یا تملک زمینهای غیردولتی 
با استفاده از اعتبارات موجود و در قالب طرحهای مصوب و پس از اخذ مجوزهای الزم از دستگاههای ذیربط، 
نسبت به واگذاری زمین برای انجام سرمایه گذاریهای ورزشی به سرمایه گذاران و در قالب مزایده در بین 

اشخاص صاحب صالحیت و دارای تمکن مالی سرمایه گذاری اقدام نماید.
واگذاری زمین به اشخاص حقیقی و یا حقوقی غیردولتی باید با اخذ ضمانت متناسب و لحاظ فرصت زمانی 

جهت تکمیل یا پیشرفت فضای ورزشی باشد.
ماده ۱۴- به وزارت ورزش و امور جوانان اجازه داده میشود تا ۵٠ درصد هزینه های ساخت و تجهیز فضاهای 
ورزشی خیرساز که به این وزارتخانه واگذار میشود و بخشی از طرحهای مصوب وزارتخانه است را از محل 

اعتبارات ملی و استانی در اختیار خود پرداخت نماید.
ماده ۱۵- شهرداریهای شهرهای با جمعیت باالی ۵٠ هزار نفر مکلفند حداقل به اندازه هزینه های عمرانی 
ورزشی دولت در هر دوره ۵ ساله در آن شهر، برای ساخت فضاهای ورزشی از اعتبارات عمرانی خود هزینه 
نموده و بهره برداری از این فضاها را براساس دستورالعملی که توسط وزیر کشور و با همکاری وزیر ورزش و 

امور جوانان تهیه و ابالغ میشود، به بخش خصوصی واگذار نمایند.
ماده ۱۶- به دولت اجازه داده میشود تا ۲٠ درصد هزینه احداث فضاهای ورزشی در اختیار شهرداریها، از محل 

اعتبارات عمرانی خود با رعایت عدالت در استانها برای تکمیل این فضاها هزینه نماید.
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ماده ۱۷- ده درصد از عوارض آالیندگی متعلقه هر شهرستان سهم روستاها قبل از توزیع بین دهیاریهای 
شهرستان در اختیار اداره تربیت بدنی شهرستان قرار میگیرد تا در جهت تکمیل طرحهای عمرانی ورزشی 
روستایی شهرستان مورد استفاده قرار گیرد. شهرداریها نیز مکلفند حداقل ده درصد از این نوع عوارض را زیر 

نظر اداره ورزش و جوانان شهرستان در تکمیل و احداث فضاهای ورزشی متعلق به خود مصرف نمایند.
ماده ۱۸- تمامی حمایتهای پیش بینی شده در قوانین و مقررات برای خیرین مدرسه ساز و حوزه سالمت به 

خیرین حوزه ورزش نیز تسری می یابد.
ماده ۱۹- شورای توسعه و برنامه ریزی استان مکلف است حداقل پنج درصد از اعتبارات ۳ درصد نفت و 
گاز صادراتی قابل توزیع بین مناطق تولید کننده نفت، گاز و مناطق محروم در  هر شهرستان را برای احداث و 

تکمیل طرحهای بخش ورزشرر همان شهرستان منظور نماید.
ماده ۲٠- دستگاههای اجرایی مشمول ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری مکلفند حداقل نیم و حداکثر 
یک درصد از اعتبارات جاری خود بجز فصلهای حقوق و دستمزد را با هماهنگی وزارت ورزش و امور جوانان و 

ادارت کل تربیت بدنی جهت توسعه ورزشهای قهرمانی و همگانی و زیرساختهای ورزشی هزینه نمایند.
ماده ۲۱- به وزارت ورزش و امور جوانان اجازه داده میشود تا مبلغی معادل ده درصد از هزینه های تیم داری 
باشگاههای تهرانی حاضر در لیگهای کشوری را به عنوان عوارض اخذ و کل مبلغ حاصله را به نسبت مساوی 

بین تیمهای غیر تهرانی حاضر در همان لیگ توزیع نماید. 
ماده ۲۲- دولت مکلف است با پیش بینی در بودجه سالیانه حداقل ۳٠ درصد از درامدهای حاصل از عوارض 

بر سیگار و نوشابه های قند دار را برای کمک به هزینه های جاری و عمرانی ورزش منظور نماید.
ماده ۲۳- دولت مکلف است با ارائه الیحه به مجلس شورای اسالمی، نرخ مالیات بر درامد کسب و کارهای 

ورزشی را نسبت به سایر کسب و کارها، مشمول تخفیف و یا معافیت قرار دهد.
ماده ۲۴- به وزارت ورزش اجازه داده می شود تا ۱٠ درصد از درامد مدارس ورزشی مستقر در تهران را در 
هرسال وصول و صرف تامین هزینه حضور افراد بی بضاعت معرفی شده توسط کمیته امداد در شهرستانها، در 

مدارس ورزشی شهری و روستایی گردد.
ماده ۲۵- حق پخش مسابقات ورزشی تیم های ورزشی دریافت شده توسط وزارت ورزش و امور جوانان، صرفا 

برای توسعه فضاهای ورزشی خارج از تهران اختصاص داده میشود.
صدا و سیما مکلف است ده درصد از درامدهای پخش تبلیغات که در قبل یا حین بازی های مهم ملی و بین 
المللی کسب می نماید به صدا و سیمای استانها تخصیص دهد. صدا و سیمای استانها نیز موظفند مسابقات 
ملی یا استانی که در سطح استان بر گزار می شود، را با هماهنگی اداره کل ورزش وجوانان استان بصورت 

مجانی پخش نمایند.
ماده ۲۶- دولت مکلف است در یک برنامه ۱٠ ساله، سرانه فضاهای سرپوشیده ورزشی در استانهای پایین تر 

از متوسط کشوری را به تفکیک جنسیت آقایان و بانوان به سرانه متوسط کشور برساند.
ماده ۲۷- دولت مکلف است ۱٠ درصد از درامد حاصل از استخراج معادن هر استان را جهت توسعه زیرساختهای 
ورزشی و هزینه های جاری هیاتهای ورزشی استان با اولویت ورزش معلولین و جانبازان به نسبت ۹٠ درصد 
عمرانی و ۱٠ درصد جاری اختصاص دهد. سهم ورزش بانوان از این اعتبارات باید حداقل ۲٠ درصد بیشتر از 

سهم ورزشکاران خانم از کل ورزشکاران استان باشد.
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ماده ۲۸- به شورای توسعه و برنامه ریزی استانها اجازه داده میشود در استانهای فاقد صنعت بزرگ و اسپانسر 
مالی تا سقف ۱ درصد از اعتبارات عمرانی استانی برای تقویت ورزش حرفه ای پایین تر از لیگ برتر هزینه 

نماید.
ماده ۲۹- به دولت اجازه داده میشود از طریق طرحهای توسعه مسکن و در قالب واگذاری های بالعوض، یک 
واحد آپارتمانی با متراژی در حد الگوی مصرف و در شهرستان محل سکونت ورزشکار، برای کسانی که مدال 
المپیک و پارالمپیک یا بازی های آسیایی یا مسابقات جهانی کسب می نمایند را برای هربار کسب مدال تامین 
و واگذار نماید. دولت مکلف است با استفاده از آزمونهای استخدامی این ورزشکاران را در اولویت استخدام قرار 

دهد.
ماده ۳٠- دولت مکلف است برای پاداش مدال اوران المپیک، پارالمپیک و بازی های اسیایی و جهانی هرسال 

منابعی را در بودجه سالیانه منظور نماید.
ماده ۳۱- شهرداریهای مراکز شهرستانها و نیز شهرهای باالی ۵٠ هزار نفر مکلفند با اختصاص حداقل ۵ درصد 
از بودجه جاری خود، هزینه تیمداری ۲ تیم مهم استانی و یا شهرستانی را در لیگ های مهم کشوری و یا 

استانی را تقبل کرده و یا در جهت کمک به هیات های ورزشی همان شهرستان هزینه نمایند.
ماده ۳۲- بمنظور کمک به خودکفایی زیرساختهای ورزشی، شهرداری ها و یا دهیاری ها مکلفند در صورت 
درخواست اداره کل ورزش و امور جوانان استان، برای اماکن ورزشی زیر مجموعه ان اداره کل با اخذ هزینه 

مجوز تجاری صادر نمایند.
ماده ۳۳- به وزارت ورزش و امور جوانان اجازه داده می شود تا در راستای صرفه جویی و غلبه بر مشکل کمبود 
زمین به ویژه در کالنشهرها، اماکن ورزشی خود را در محوطه مدارس و محیطهای آموزشی احداث نماید. این 
فضاها در ساعت آموزشی در اختیار مدرسه و در ساعت غیر آموزشی در اختیار وزارت ورزش قرار میگیرد تا 
امکان استفاده عموم مردم فراهم شود. آیین نامه این ماده حداکثر ظرف مدت دو ماه بعد از ابالغ این قانون 

توسط وزارت ورزش و جوانان و با همکاری وزارت آموزش و پرورش تهیه و به تصویب هیات وزیران می رسد.
ماده ۳۴- اماکن تخصصی قابل اجاره مربوط به هر رشته ورزشی بدون مزایده و فقط با اخذ نظریه کارشناس 

رسمی دادگستری در اختیار هیات ورزشی مربوطه قرار میگیرد.
ماده ۳۵- وزارت آموزش و پرورش مکلف است در ساخت فضاهای اموزشی، حداقل فضاهای ورزشی مورد نیاز 

را نیز احداث نماید.
ماده ۳۶- هرگونه تغییر کاربری زمین های واقع در محدوده و حریم شهرها از ورزشی به غیر ورزشی قبل از 

طرح در کمیسیون های ذیربط مستلزم موافقت وزیر ورزش و امور جوانان است.
ماده ۳۷- به وزارت نفت اجازه داده میشود تا در راستای عمل به وظایف اجتماعی خود، در تقویت زیرساختهای 

ورزشی شهرستانهای نفت خیز و گازخیز سرمایه گذاری نماید.
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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: 

طرح حمایت از ورزش و ورزشکاران 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/الیحه تقدیمی با قانون برنامه: الف- در ماده ۲۲ طرح پیشنهادی آمده است: دولت مکلف است با پیش بینی 
در بودجه سالیانه حداقل ۳۰ درصد از درامدهای حاصل از عوارض بر سیگار و نوشابه های قند دار را برای کمک به هزینه 
های جاری و عمرانی ورزش منظور نماید. از طرفی دیگر در ماده ۷۳ برنامه ششم و تبصره آن نحوه خرج درآمد حاصل از 
عوارض مواد دخانی را این طور مقرر کرده است: صد درصد (۱۰۰ %) درآمدهای حاصل از اجرای بند (الف) این ماده طی 
ردیفهایی که در بودجه های سنواتی مشخص می شود در جهت کاهش مصرف دخانیات، پیشگیری و درمان بیماری های 
ناشی از آن، بازتوانی و درمان عوارض حاصله از مصرف آن و توسعه ورزش موضوع بند (ب) ماده (۶۹) قانون الحاق برخی 
مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) مصوب ۴ /۱۲ /۱۳۹۳ در اختیار وزارتخانه های ورزش و جوانان، 
آموزش و پرورش و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی قرار می گیرد فلذا این ماده طرح با ماده ۷۳ قانون برنامه ششم از 

حیث تغییر هزینه کرد این عوارض مغایرت دارد. 
ب- قانون گذار در بند پ ماده ۹۲ قانون برنامه ششم مقرر کرده است: دولت مکلف است تا پایان سال اول اجرای برنامه با 
مشارکت سازمان صدا و سیما و وزارت ورزش و جوانان، تمهیدات قانونی الزم در خصوص نحوه تقسیم درآمدهای تبلیغاتی 
ناشی از پخش مسابقات ورزشی را پیش بینی نماید. از طرفی دیگر در ماده ۲۵ طرح پیشنهادی مقرر شده است که حق پخش 
مسابقات ورزشی تیم های ورزشی دریافت شده توسط وزارت ورزش و امور جوانان، صرفا برای توسعه فضاهای ورزشی 

خارج از تهران اختصاص داده میشود. 
صدا و سیما مکلف است ده درصد از درامدهای پخش تبلیغات که در قبل یا حین بازی های مهم ملی و بین المللی کسب 
می نماید به صدا و سیمای استانها تخصیص دهد. صدا و سیمای استانها نیز موظفند مسابقات ملی یا استانی که در سطح 
استان بر گزار می شود، را با هماهنگی اداره کل ورزش وجوانان استان بصورت مجانی پخش نمایند. فلذا نحوه هزینه کرد 
درامد تبلیغات باید توسط دولت و با همکاری سازمان صدا و سیما و وزارت ورزش انجام بگیرد و این ماده طرح با ماده ۹۲ 

قانون برنامه ششم مغایرت دارد. 
در رابطه با طرح تقدیمی آیین نگارش قانونی و ویرایش ادبی: ۱- اوالً عنوان طرح به صورت مستقل موجب تورم قوانین 
میشود. ثانیاً برخی قوانین دیگر نظیر قانون تأمین اعتبار احداث، تکمیل، توسعه و تجهیز اماکن ورزشی مصوب ۲۷/۱۲/۱۳۷۶ 
و قانون اجازه تأسیس باشگاه ورزشی و ورزشگاه توسط مردم با نظارت دولت مصوب ۱۸/۱۰/۱۳۶۹ در موضوعات مشابه 
طرح حاضر احکام متفاوتی دارند. به نظر میرسد ایجاد یک کد تنقیحی در زمینه ورزش موجب عدم تزاحم میان قوانین 

خواهد شد. 
۲- مقدمه توجیهی مختصر و فاقد ادله کافی است. 

۳- در کل طرح کلمه «امور» از عبارت «وزارت ورزش و امور جوانان» حذف شود. همچنین در مواد (۲۴) و (۳۳) عبارت 
«وزارت ورزش» به صورت کامل ذکر گردد. 

۴- در ماده (۶) بعد از عبارت «دستگاههای اجرائی» عبارت «موضوع دستورالعمل مشمولین مأمور به دستگاههای غیرنظامی 
مصوب ۲۶/۳/۱۳۹۷» درج شود. 

۵- در ماده (۱۶) عبارت «با رعایت عدالت» مبهم و فاقد ضابطه مشخص است. 
۶- تکلیف مندرج در ماده (۱۸) کلی و موجب ابهام در قانونگذاری است مناسبت که موارد مورد نظر به صراحت درج شود. 
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۷- حکم ماده (۲۲) در قانون تأمین اعتبار احداث، تکمیل، توسعه و تجهیز اماکن ورزشی مصوب ۲۷/۱۲/۱۳۷۶ به گونهای 
دیگر پیشبینی شده است. 

۸- حکم ماده (۲۳) خالف بند (الف) ماده (۶) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه میباشد. 
۹- استفاده از کلمه «اسپانسر» خالف اصل پانزدهم قانون اساسی است و عبارت «حمایتکننده مالی» پیشنهاد میشود. 

۱۰- با توجه به اینکه ضرورت، هدف و فلسفه تقنین باید در مقدمه توجیهی ذکر شود نه در متن قانون، لذا الزم است عبارت
های «به منظور کمک به خودکفایی زیرساختهای ورزشی، در ماده (۳۲)، عبارت «تا در راستای صرفهجویی» تا «کالنشهرها 

در ماده (۳۳) و «در راستای عمومی و وظایف اجتماعی» در ماده (۳۷) حذف شود. 
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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

قوانین متعارض به شرح زیر تقدیم می گردد :

بخش طرح/الیحه: طرح حمایت از ورزش و ورزشکاران
۱) اصالح ماده ۹ اساسنامه سازمان مراکز جهانگردی برای ورزشهای زمستانی

توضیحات: ۱-مواد۱-۹-۱۴-۱۵ و ۳۵ طرح به جهت داشتن بار مالی با اصل ۷۵ قانون اساسی مغایر است و سازوکار تعیین شده 
در مواد مذکور رافع مشکل اصل فوق الذکر نمی باشد. ۲-مواد ۲ و۷ و ۲۳ طرح به جهت بیان عبارت: به عنوان هزینه های قابل 
قبول مالیاتی پذیرفته می شود که موجب معافیت مالیاتی گردیده است با بند الف ماده ۶ قانون برنامه ششم توسعه کشور که برقراری 
هرگونه تخفیف و معافیت مالیاتی جدید را ممنوع می دارد مغایر است. ۳-مواد زیل از این طرح که با اصل ۴۶ و ۴۷ قانون اساسی 
که اعالم می کند: هرکس مالک حاصل کسب و کار مشروع خویش است و هیچکس نمی تواند به عنوان مالکیت نسبت به کسب 
و کار خود امکان کسب و کار را از دیگری سلب کند. و نیز اصل۴۷ قانون اساسی مالکیت شخصی افراد که از راه مشروع باشد 
محترم است ضوابط آن را قانون معیین میکند مغایریت دارد . ۱ ـ ۳ـ ماده ۱۰ طرح که به وزارت وزارت ورزش و امور جوانان 
اجازه دریافت ۵ درصد از درامد ورزشکاران ایرانی را می دهد ۲ـ ۳ـ ماده ۱۱ طرح که به جهت تملک کاربری ورزشی غیر دولتی 
۳ـ ۳ـماده ۲۴ طرح به جهت اینکه اجازه دریافت ۱۰ درصد از درآمد مدارس ورزشی مستقر در تهران را می دهد. ۴ـ ۳ـ ماده ۲۷ 
طرح به جهت اینکه دولت را مکلف به تخصیص درآمد حاصل از استخراج معادن را می دهد. ۴-پیشنهاد می گردد ماده ۶ طرح 
جهت اختصاص سهمیه حداقل ده درصد امریه به ورزشکاران با نظر موافق مقام معظم رهبری انجام گردد. ۵-ماده۱۷ طرح به جهت 
تعیین میزان عوارض آالیندگی و متولی امر آن با تبصره ۲ ماده ۳۹ قانون مالیات ارزش افزوده و بند ب ماده ۶ قانون برنامه ششم 
توسعه کشور که ترتیبات مقرر و متولی توزیع آن را سازمان امور مالیاتی کشور را تعریف نموده است مغایریت دارد.و در صورت 
اصرار طراحان به تصویب نیاز به دو سوم رای نمایندگان حاضر در صحن مجلس دارد. ۶ـ عبارت حداقل فضاهای ورزشی مورد 
نیاز در ماده ۳۵ ابهام دارد و اعمال سلیقه در آن راه دارد. ۷ـ عبارت در حد الگوی مصرف در ماده ۲۹ طرح دارای ابهام است و 
اعمال سلیقه در آن راه دارد. ۸ـ مطابق ماده ۴۴ قانون مدیریت خدمات کشوری استخدام در دستگاههای اجرایی مستلزم آزمون 
است بنابراین ذکر آزمون در ماده ۲۹ طرح وجهی ندارد مگر اینکه منظور نوع خاصی از آزمون باشد که در این صورت ابهام داشته 
و با ماده مذکور تعارض خواهد داشت. ۹ـ ماده ۲۲ طرح با بند ج تبصره ۱۰ قانون بودجه سال ۱۳۹۹ را در تعارض است به این 
جهت که درآمد حاصل از عوارض بر سیگار را در محلی دیگر هزینه می کند. همچنین این ماده با تبصره ماده ۷۳ قانون برنامه 
پنجساله ششم توسعه مصوب ۱۳۹۵/۱۲/۱۴ در تعارض است به این جهت که درآمد حاصل از عوارض بر سیگار را در محلی دیگر 
هزینه می کند. همچنین این ماده با ماده ۶۹ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ۲ مصوب 
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۱۳۸۰/۱۱/۲۷ در تعارض است به این جهت که درآمد حاصل از عوارض بر سیگار را در محلی دیگر هزینه می کند.

قانونگذاری در مورد این بخش: الزم است

مقدمه
اصالح ماده ۹ اساسنامه سازمان مراکز جهانگردی برای ورزشهای زمستانی

مصوب ۱۳۵۷.۳.۳۱ کمیسیونهای پارلمانی مجلسین
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