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باسمهتعالی

ریاست محترم مجلس شورای اسالمی
احتراماً طرح ذیل که به امضای ۵۴ نفر از نمایندگان رسیده است، جهت طی مراحل قانونی تقدیم میشود.

مقدمه (دالیل توجیهی): 
ورزش باستانی ( پهلوانی زورخانه ای ) ورزشی تاریخی، ملی دینی، مذهبی، فرهنگی، و هنری، با پیشینه ای 
۴۰۰۰ ساله که از پدران و نیاکان ما به ارث رسیده است. این ورزش ارزشمند هم اکنون بعنوان تنها ورزش در 

جهان است که به عنوان میراث معنوی بشری به ثبت سازمان بین المللی یونسکو نیز رسید.

* طی سالیان گذشته مقام معظم رهبری طی تدبیر و فرمایش حکیمانه ای با هدف معرفی و ترویج بخشی از 
تاریخ و فرهنگ غنی کشورمان، ضرورت بین المللی کردن ورزش زورخانه ای را مطالبه فرمودند.

 لذا طرح ذيل تقديم ميشود:
نصراله پژمان فر - محمدطال مظلومی آبرزگه - حسن رزمیان مقدم - مرتضی آقاطهرانی - محمدرضا 
احمدی - رسول فرخی میکال - صمداله محمدی - رضا آریان پور - رضا حاجی پور - قاسم ساعدی 
- حسینعلی حاجی دلیگانی - بهروز محبی نجم آبادی - عباس مقتدایی - سیدجواد حسینی کیا - یعقوب 
رضازاده - ابراهیم رضائی - فریدون حسنوند - مجید نصیرائی - حسین رجایی ریزی - حسین امامی 
راد - جواد نیک بین - جعفر راستی - غالمعلی کوهساری - علیرضا عباسی - صدیف بدری - موسی 
احمدی - پرویز اوسطی - ذبیح الله اعظمی ساردوئی - احمدحسین فالحی همدان - علیرضا نظری - 
علی اصغر عنابستانی - غالمرضا منتظری - احسان ارکانی - احمد محرم زاده یخفروزان - رحمت اله 
فیروزی پوربادی - محمدتقی نقدعلی - سلمان اسحاقی - مهدی اسماعیلی - محمدحسین فرهنگی - 
علی اکبر علیزاده برمی - عادل نجف زاده - مجتبی بخشی پور - سیدمحمدرضا میرتاج الدینی - رحمت 
اله نوروزی - جعفر قادری - غالمحسین کرمی - علی اکبر بسطامی - شهباز حسن پوربیگلری - کیوان 
مرادیان کوچکسرائی - انور حبیب زاده بوکانی - علیرضا زندیان - حسین حق وردی - علیرضا ورناصری 

قندعلی - حسن همتی 
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عنوان طرح:
حمایت و نظارت ورزش زورخانه ای

به منظور تسریع در توسعه جهانی و صیانت از ارزشهای فرهنگی، تاریخی و ملی ورزش و پهلوانی زورخانه 
ای، روند بین المللی سازی این ورزش ایرانی تا زمان به عضویت درآمدن فدراسیون بین المللی مربوطه در 
(GAISF: General Association of international Sports Federations) باید تحت هدایت، 

حمایت و نظارت وزارت ورزش و جوانان صورت پذیرد.

تبصره: تا زمان فوق الذکر، وزارت ورزش و جوانان باید نظارت همه جانبه بر اساسنامه، سیاستها، ساختار و 
فعالیتهای فدراسیون مربوطه اعمال و حمایتهای مالی الزم از محل قانون بودجه سالیانه صرفاً از طریق این 

وزارتخانه صورت پذیرد.
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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 حمایت و نظارت ورزش زورخانه ای 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 (شكلی)
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 از نظر اصل ۷۵ قانون اساسی: براساس اظهارنظر تفسیری ۱.۶۴۲۵/م مورخ ۲۵/۹/۹۱ شورای 
نگهبان در خصوص اصل ۷۵ قانون اساسی، عبارت «پیش بینی در بودجه سنواتی» طریق جبران کاهش درآمد یا تأمین هزینه 

جدید مذکور در اصل ۷۵ محسوب نمی شود. 

در رابطه با طرح تقدیمی آیین نگارش قانونی و ویرایش ادبی: ۱- مقدمه طرح تقدیمی ناقص و فاقد دالیل توجیهی متناسب 
با مواد پیشنهادی است و ضرورت قانونگذاری در آن تبیین نشدهاست. 

۲- در مقدمه متن طرح تقدیمی «اصول نگارش متون قانونی» رعایت نگردیده است، برای نمونه در ابتدای طرح به ماده 
واحده اشاره نشده است و الزم است به صورت ذیل اصالح شود: 

«ماده واحده- به منظور ...» 

۳- مطابق اصول نگارش متون قانونی فلسفه، ضرورت و هدف از تقدیم طرح در مقدمه بیان میشود و درج آن در متن طرح 
مناسب نیست. بنابراین متن مندرج در ذیل مادهواحده عبارت «به منظور ...» بایدبه مقدمه توجیهی منتقل شود. 

۴- الزم است معادل فارسی «GAISF: General Association of international Sports Federations» در طرح 
پیشنهادی که «انجمن عمومی فدراسیون بین المللی ورزشی» می باشد بیان شود. 

۵- عبارت «تحت هدایت، حمایت و نظارت»، «نظارت همه جانبه» و «حمایتهای مالی الزم» دارای ابهام می باشد. 

۶- عبارت «از محل قانون بودجه ساالنه» نمی تواند به معنای تأمین بار مالی طرح باشد در صورتی که دریف خاصی برای 
این منظور در بودجه های سنواتی وجود دارد باید شماره آن قید و تصریح شود و اال خالف اصل هفتاد و پنجم(۷۵) قانون 

اساسی است. 

در رابطه با تعداد موضوع و ماده و مواجهه با ایراد: ۱ 
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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 

ادارهکل 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
۱- ۱- عنوان طرح از نظر نگارش ایراد دارد که پیشنهاد می گردد به این شکل (طرح حمایت و نظارت بر ورزش زورخانه 

ای)اصالح گردد.

۲-مقدمه توجیهی فاقد ادله کافی و انسجام است. و همچنین الزم است به علل اهداف و منافع ارائه و تصویب طرح اشاره شود.

۳-متن طرح فاقدماده واحده و قالب مناسب است.که پیشنهاد می گردد طراحان محترم با رعایت ماده ۱۲۷ قانون آیین نامه داخلی 
عبارت ماده (ماده واحده ) در ابتدای متن طرح اضافه گردد.

۴-مطابق اصول نگارش متون قانونی فلسفه ضرورت و هدف از تقدیم طرح باید در مقدمه بیان شود و درج آن در متن مناسب 
نیست بنابراین پیشنهاد می شود عبارات صدر طرح به مقدمه توجیهی منتقل شود.

GAISF: General Association of international Sports ) ۵-متن طرح به جهت عدم بیان معادل فارسی
Federations) مندرج در متن مذکور با اصل ۱۵ قانون اساسی مغایرت دارد.لذا پیشنهاد می گرددعبارت ( اتحادیه عمومی 

فدارسیونهای بین المللی ورزشی) بعد از عبارت (فدارسیونهای بین المللی مربوطه در) قید گردد.

ب- سوابق قانونی

قوانین متعارض به شرح زیر تقدیم می گردد :

عنوان قانون: اساسنامه فدراسیونهای ورزشی آماتوری جمهوری اسالمی ایران مصوب: ۱۳۷۸/۰۳/۰۹

بخش های قانون: تمام متن

*****

سوابق به شرح زیر تقدیم می گردد :

عنوان قانون: قانون اجازه تأسیس باشگاه ورزشی و ورزشگاه توسط مردم با نظارت دولت مصوب: ۱۳۶۹/۱۰/۱۸

بخش های قانون: تمام متن
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عنوان قانون: قانون تامین اعتبار احداث ، تکمیل ، توسعه و تجهیز اماکن ورزشی مصوب: ۱۳۷۶/۱۲/۲۷

بخش های قانون: تمام متن

عنوان قانون: الیحه قانونی راجع به مردمی کردن باشگاه های ورزشی عمومی در سراسر کشور مصوب: ۱۳۵۸/۰۹/۲۷

بخش های قانون: تمام متن
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