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اليحه اهداف ،وظايف و اختيارات وزارت ورزش و جوانان
مقدمه
«الیحه اهداف ،وظایف و اختیارات وزارت ورزش و جوانان» که در جلسۀ
علني مورخ  6390/7/7مجلس شورای اسالمي با اصالحاتي به تصویب رسیده
است ،در اجرای اصل  9۹قانون اساسي جهت بررسي انطباق با موازین اسالم و
قانون اساسي به شورای نگهبان ارسال شده است.
شایان ذکر است پیشتر مطابق ماده واحده «قانون تبدیل سازمانهای تربیت
بدني و ملي جوانان به وزارت ورزش و جوانان» (مصوب  )6309/68/61مقرر
شده بود « سازمانهای تربیت بدني و ملي جوانان با اعتبارات ،نیروی انساني و
امکانات ادغام و به وزارت ورزش و جوانان تبدیل ميشود و اقدامات قانوني
برای انجام اصالحات الزم در مقررات مربوط به آن به عمل ميآید».
لذا الیحه حاضر در واقع در مقام انجام اقدامات قانوني برای انجام
اصالحات الزم در مقررات مربوط تقدیم و تصویب شده است.

شرح و بررسي
نکته کلي که در خصوص مصوبه حاضر وجود دارد ،تغییراتي است که
بعضاً نسبت به الیحه دولت ایجاد شده و دربردارنده بار ماليميباشد که در
ادامه گزارش به نحو تفصیلي به این موارد اشاره شده است .لکن مسئله
اینجاست که در قانون تأسیس سازمان تربیت بدني(این قانون به عنوان مبنای
قانوني وزارت ورزش نیز قرار گرفته و مصوبه حاضر جایگزین آن خواهد شد)
به نحو کلي صالحیت ها و وظایفي برای سازمان تربیت بدني وقت پیش بیني
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شده است که شمول آنها ميتواند وظایف مقرر در مصوبه حاضر که توسط
مجلس به الیحه دولت افزوده شده را پوشش دهد.
به عنوان نمونه مطابق ماده ( )6سازمان تربیت بدني به منظور پرورش
نیروی جسماني و تقویت روحیه سالم در افراد کشور وتوسعه و تعمیم ورزش
و هماهنگ ساختن فعالیتهای تربیت بدني و تفریحات سالم در کشور ،همچنین
ایجاد و اداره مراکز ورزشي تأسیس ميشود.
یا در مثالي دیگر در ماده (« ،)۹توسعه و تعمیم ورزش و پرورش نیروی
بدني و تقویت روحیه سالم در افراد کشور» و «تأسیس و تجهیز و اداره
ورزشگاهها (استادیومها) و اردوگاهها و دریابارها (پالژها) و میدانها و مراکز
اسکي و سایر مراکز ورزشي تابع سازمانتربیتبدني و کمک به توسعه آنها» به
عنوان وظایف اصلي سازمان شناخته شده است.
ماده  -2تذکر ،ابهام و مغايرت با اصول  551 ،51 ،15 ،51 ،3و 535
قانون اساسي
بند «ب» -تذکر :در این بند ،ورزش تربیتي به ورزشي که از سوی خانواده،
باشگاه و نهادهای رسمي آموزشي برنامهریزی شده ،تعریف شده است .این در
حالي است که در بند «چ» این ماده باشگاه ورزشي تعریف شده است و بهتر
است واژه «ورزشي» به «باشگاه» اضافه گردد.
بند «پ» -ابهام :در این بند ورزش همگاني به هر نوع ورزش مبتني بر
اصول و اصول و ارزش های اسالمي اطالق شده است .درحاليکه به نظر
ميرسد چنین ورزشهایي را نمي توان مبتنيبر اوص و ارزشهای یاد شده
دانست والزم بود چنین مفاهیمي مقید به رعایت مواین ،شئونات و یا شعائر
اسالمي ميگردید .همچنین درصورتي که عدم تصریح به اصول و ارزشهای
اسالمي بهمنزله عدم یا ابهام در الزام به رعایت موازین اسالمي باشد ،عدم تقید
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سایر تعاریف ارائه شده در خصوص «ورزش» و اقسام آن در این بند واجد
ابهام عدم الزام به رعایت موازین اسالمي مي باشد.
بند «چ»-
 .5ابهام :در بند «چ» باشگاه ورزشي مؤسسهای تعریف شده است که توسط
اشخاص حقیقي یا حقوقي با مجوز وزارت ورزش تاسیس شده و فعالیت
ميکند .نکتهای که درخصوص این بند وجود دارد این است که ماهیت حقوقي
این مؤسسات و به تبع آن مراجع ثبت آن مشخص نیست.
 .2ابهام و مغايرت با اصول  51و  :535در بند «چ» باشگاه ورزشي به
مؤسسهای اطالق شده است که با اهداف مذکور ،مطابق «ضوابط فني و عمومي
تعیینشده» با مجوز وزارت ورزش تأسیس شده و فعالیت ميکند .در این
خصوص اوالً مشخص نیست ضوابط عمومي و فني مزبور توسط چه مرجعي
تعیین خواهد شد و ثانیاً اطالق سپردن تعیین این ضوابط در مواردی که ماهیت
تقنیني دارد به غیر از قانونگذار مغایر اصل  05و در مواردی که ماهیت آئین
نامه ای دارد به غیر از مراجع مذکور در اصل  630قانون اساسي ،مغایر این
اصل از قانون اساسي مي باشد.
بند «ح» -ابهام :در این بند« ،اتحادیه باشگاههای ورزشي» تعریف شده و
هدف از تشکیل آنها مشخص شده است لکن اگرچه بر مستقل بودن این
اتحادیه تصریح شده است ،اما اوالً معلوم نیست نسبت این اتحادیهها با
فدراسیونها و اتحادیه های صنفي چیست؟ ثانیاً مشخص نیست این اتحادیهها
تحت چه ضوابطي مجوز فعالیت خواهند گرفت و بررسي صالحیت و نظارت
بر آنها مطابق چه سازوکاری خواهد بود.
بند «س» -مغايرت با اصول  3و  :551مطابق این بند ،امور جوانان به
فعالیتهایي که مربوط به هماهنگي ابعاد هویتي جوانان در عرصههای دیني،
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انقالبي ،ملي ،اشتغال ،علم و فناوری ،جامعهپذیری ،خانواده و ازدواج ،سرمایه
اجتماعي ،مسئولیتپذیری و مشارکت اجتماعي و مسائل نوپدید جوانان اطالق
شده است .نکته قابل توجه در خصوص این بند ،این است که امور گوناگوني
از حوزههای مختلف ،در حیطه امور جوانان پیشبیني شده است و در مواد آتي
ساماندهي آنها و نظارت بر تحقق و پیگیری آنها در صالحیت وزارت
ورزش و جوانان قرار داده شده است .از آنجایي که بعضي از این امور همچون
اشتغال ،علم و فناوری و  ...در حیطه صالحیتهای سایر وزارتخانهها و
سازمانها قرار دارد و ممکن است منجر به موازیکاری میان وزارتخانهها و
دستگاههای متولي هر یک از این امور با وزارتخانه موضوع این الیحه شود،
مغایر بند « »68اصل  3قانون اساسي و همچنین بندهای « »68و «»6۹
سیاستهای کلي نظام اداری 6و در نتیجه مغایر بند « »6اصل  668قانون اساسي
تلقي ميشود.
عالوهبر اینکه تعریف «امور» به فعالیتهای مربوط به هماهنگي  ...نیز واجد
ابهام است.
ماده -3تذکر
تذکر :از لحاظ نگارشي الزم است عنوان بند «الف» به «در حوزه ورزش» و
عنوان بند «ب» به «در حوزه جوانان» اصالح شود.
ماده  -4ابهام و مغايرت با اصول ،51 ،51 ،551 ،3
بند «الف»
 .5مغايرت با اصول  3و  551قانون اساسي :تعیین وزارت ورزش و
 .6بند « :»۰۱چابکسازی ،متناسبسازی و منطقی ساختن تشکیالت نظام اداری در جهت تحقق اهداف چشمانداز.
بند « :»۰۱کل نگری ،همسوسازی ،هماهنگی و تعامل اثربخش دستگاههای اداری به منظور تحقق اهداف
فرابخشی و چشمانداز.
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جوانان بهعنوان متولي اصلي ساماندهي امور جوانان مبنیاً بر ایراد وارده به بند
«س» ماده ( )1درخصوص مفهوم «امور جوانان» واجد ایراد است.
 .2جزء « -»1نكته :بهموجب این جزء ،یکي از وظایف این وزارت ،در حوزه
ورزش ،سیاستگذاری مشارکت ،تشویق و حمایت از سرمایهگذاری داخلي و
خارجي به منظور توسعه ورزش کشور تعیین شده است .نکته قابل توجه در
خصوص این قسمت این است که از آنجایي که طبق صدر ماده ،وزارت «با
رعایت کلیه قوانین و مقررات کشور» انجام این وظایف را برعهده خواهد داشت،
در نتیجه سیاستگذاری مذکور نیز ذیل و در چهارچوب قوانین و مقررات بوده و
از این حیث ایرادی نسبت به این جزء وارد نیست .همچنین حکم مذکور در این
بند در الیحه دولت نیز بوده است و مغایرتي با اصل  75ندارد.
 .3جزء « -»6مغايرت با اصل  :51براساس این جزء ،یکي دیگر از
وظایف این وزارت ،تعیین چهارچوبها و ضوابط فعالیت ورزشي و نظارت بر
حسن اجرای آنها است .نکته ای که در این خصوص وجود دارد این است که
هرچند در صدر ماده به لزوم «رعایت کلیه قوانین و مقررات» اشاره شده است،
لکن نسبت به مواردی که در قوانین و مقررات تعیین تکلیفي در خصوص آنها
وجود ندارد ،سپردن چنین مواردی به نحو مطلق به وزارت بدون پیش بیني
ضوابط و معیارهای قانوني مغایر اص  05قانون اساسي به نظر ميرسد.
 .4جزء « »5و « -»9مغايرت با اصل  51و نكته:
 .6این اجزاء در الیحه دولت نبوده و به جهت داشتن بار مالي و عدم
پیشبیني طریق تأمین آن مغایر اصل  75قانون اساسي به نظر ميرسد.
 .1یکي از وظایف وزارت در حوزه ورزش ،مذکور در جزء « »0بند «الف»
این ماده ،مناسبسازی اماکن و فضاهای ورزشي جهت بهرهبرداری و حضور
بانوان و خانوادهها است .در خصوص موضوع ورود بانوان به ورزشگاههای
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فوتبال ،مباحث زیادی در جامعه مطرح شده است و از جمله آنکه نامهای به تاریخ
 6305/1/1به مقام معظم رهبری خطاب به رئیس جمهور وقت منسوب شده است
که معظمله در آن به صراحت عدم رضایت خود نسبت به این موضوع را اعالم
کرده و بر نادرست بودن ابراز مخالفت با نظر مراجع تاکید ميفرمایند.
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همچنین اطالق متناسبسازی اگر بهمنزله جواز هرنوع حضور بانوان در
ورزشگاهها باشد از جهت موازین شرعي محل تأمل است.
 .1جزء « -»55مغايرت با اصل  51و سیاستهای کلي اصل  :44اطالق
حکم جزء مزبور به دلیل عدم وجود ضوابط جهت صدور و لغو مجوزهای
موضوع این جزء مغایر اصل  05قانون اساسي بهنظر ميرسد.
همچنین اطالق حکم تبصره این بند که در واقع وزارت ورزش را مکلف به
اقدام جهت واردات برخي از اقالم نموده است ،چون ممکن است شامل
فعالیتهای اقتصادی نیز شود ،مغایر سیاستهای کلي اصل  ۹۹قانون اساسي
مبنيبر ممنوعیت دولت جهت فعالیت اقتصادی جدید خارج از موارد صدر
اصل  ۹۹محسوب ميشود.
 .6جزء « -»56نكته :این جزء نیز اگرچه در الیحه دولت وجود نداشته و
واجد بار مالي است ،لکن به نظر ميرسد تحت وظایف عام مقرر در قانون
تأسیس سازمان تربیت بدني نیز قرار ميگیرد.
 .6متن نامه بدين شرح است:
«جناب آقای احمدینژاد رياست محترم جمهوری
با سالم؛ حضرت آقای مصباح نقل کردهاند که جنابعالی گفتهايد رهبری با اقدام مربوط به ورزشگاهها مخالفت نداشته
است .در حالی که اينجانب عدم رضايت خود را صريحاً به جنابعالی گوشزد کردم .لکن چون اين پس از اقدام شما بود
لذا صالح ندانستم دخالت کنم.
به هر حال الزم می دانم جنابعالی به نحو مناسبی آن اقدام را تصحیح فرمائید.
ابراز مخالفت با نظر مراجع نیز به هیچ وجه درست نیست.
امید است روز بروز موفقتر باشید .انشااهلل و بعونه
سید علی خامنهای »5335/2/6
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 .5جزء « -»52مغايرت با اصل  :51اطالق حکم جزء مزبور به دلیل عدم
وجود ضوابط جهت صدور و لغو پروانههای موضوع این جزء و بررسي
صالحیت و نظارت بر فعالیت آنها ،مغایر اصل  05قانون اساسي بهنظر ميرسد.
 .5جزء « -»55مغايرت با اصل  :51تهیه و تدوین آئین نامههای موضوع
این جزء به جهت عدم وجود ضوابط قانوني مغایر اصل  05قانون اساسي به
نظر ميرسد.
 .9جزء « -»22مغايرت با بند « »5اصل :551
 .5با عنایت به اینکه مطابق جزء « »6بند «الف» سیاستهای کلي اصل ۹۹
قانون اساسي ،دولت حق فعالیت اقتصادی جدید خارج از موارد صدر اصل ۹۹
را ندارد و موظف است هرگونه فعالیت (شامل تداوم فعالیتهای قبلي و
بهرهبرداری از آن) را که مشمول عناوین صدر اصل  ۹۹نباشد ...،به بخشهای
تعاوني و خصوصي و عمومي غیردولتي واگذارکند ».و براساس این جزء،
اطالق ایجاد و نگهداری و بهرهبرداری و تجهیز اماکن ورزشي جزئي از
وظایف وزارت ورزش قرار گرفته است و ممکن است شامل تصدیگری
دولت شود و این امور خارج از موارد مذکور در صدر اصل  ۹۹قانون اساسي
به شمار ميآید ،حکم مزبور مغایر سیاستهای مزبور تلقي و در نتیجه مغایر
بند « »6اصل  668قانون اساسي به شمار مياید.
 .2این بند نیز اگرچه در الیحه دولت وجود نداشته است ،لکن به نظر
چنین صالحیت از قانون تأسیس سازمان تربیت بدني مستفاد ميگردید.
بند «ب»
جزء « -»5ابهام :حمایت موضوع این جزء از جهت آنکه دامنه شمول و موارد
آن مشخص نیست واجد ابهام است .البته این جزء در الیحه دولت وجود دارد.
جزء « -»2ابهام :مقصود از این جزء ،کسب درآمد وزارت ورزش و
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جوانان از محل تبلیغات بازرگاني است .این تبلیغات اعم از تبلیغاتي است که
توسط صداوسیما ناظر بر پخش برنامه ها و مسابقات ورزشي پخش ميشود و
همچنین شامل تبلیغات محیطي نیز ميشود که در ورزشگاه ها و یا حتي در
سطح شهر توسط شهرداریها و سایر سازمانهای ذیربط انجام گرفته است.
لذا مسئله ای که درخصوص این جزء وجود دارد آن است که مشخص نیست
درآمدهای مقرر ناشي از اقدامات وزارت ورزش مي باشد و یا ناشي از
منشأهای دیگری است واجد ابهام است .همچنین هیچگونه ضابطه ای جهت
بهرهمندی وزرات ورزش از این درامدهای پیشبیني نشده است.
جزء « -»2ابهام :در این جزء واریزی عواید در خزانه در بخش اختیارات
وزارت ورزش ذکر شده است ،درحاليکه مطابق اصل  53کلیه درآمدهای باید
در خزانه متمرکز شود و جزء تکالیف محسوب ميشود.
بند «پ»
 .5نکته کلي که در خصوص این بند وجود دارد آن است که «شورای عالي
جوانان» پیش از این به موجب مصوبه جلسه  107مورخ  6376/5/1شورای
عالي انقالب فرهنگي تشکیل شده است .شورا به ریاست رییس جمهور و در
غیاب ایشان معاون اول و متشکل از برخي از وزرا و معاونین رییس جمهور و
رؤسای سازمانهای تبلیغات اسالمي و بسیج مستضعفین و صداوسیما و برخي
نهادهای دیگر ميباشد .برخي از وظایف و اختیارات این شورا عبارت است از
«بررسي نقش و عملکرد نهادها و سازمانهایي که در امور جوانان مسؤولیت
دارند و نیز ایجاد هماهنگي در دستگاه هایي که وظایف آنها به نحوی با مسایل
جوانان مربوط ميشوند« ،».مساعدت در جهت ایجاد و توسعه کانونها و مراکز
اجتماعي و فعالیت خالق جوانان و حمایت از خالقیتهای فرهنگي ،هنری،
علمي و ورزشي برای جوانان»« ،زمینه سازی مناسب برای ابراز شخصیت
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جوانان و مطالعه راههای مبارزه با سنت های ناروا و عوامل برخوردهای
تحقیرکننده جوانان»« ،ایجاد هماهنگي بین برنامههای دستگاههای مرتبط با امور
جوانان»« ،تعیین اهداف ،سیاستها و خطمشيهای مربوط به امور فرهنگي،
اجتماعي و اقتصادی جوانان و ندوین راهکارهای مناسب» و «مطالعه و بررسي
زمینههای مناسب برای اشتغال و ازدواج جوانان و حمایت از ایجاد و توسعه
واحدهای مشاورهای» .همانطور که مالحظه ميشود وظایفي که به موجب
مصوبه شورای عالي انقالب فرهنگي برای شورای عالي جوانان پیشبیني
گردیده است ارتباط نزدیکي با وظایف و اختیاراتي دارد که در این بند و بند
بعدی برای وزارت ورزش و جوانان پیشبیني شده است .لذا این بند از جهت
دخالت در مصوبه شورای عالي انقالب فرهنگي مغایر اصل  57قانون اساسي به
نظر ميرسد.
 .1با توجه به ابهامي که در بند «س» ماده ( )1در خصوص تعریف «امور
جوانان» بیان شد ،جزء « »6و سایر اجزاء این بند که ناظر به «امور جوانان»
ميباشد مبنیاً بر ابهام فوق دارای ابهام است.
جزء « -»2نكته« :ستاد ملي ساماندهي امور جوانان» براساس مصوبه هیأت
وزیران به استناد ماده ( 6)661قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی ،اجتماعي و

 .6ماده  -۰۰1دولت مکلف است به منظور تبیین و تقويت جايگاه جوانان در جامعه ،به عنوانسرمايه انسانی و
اجتماعی کشور و عنايت و اهتمام ويژه به اعتال و رشد و تعالی نسلجوان ،برنامه ساماندهی امور جوانان حاوی
برنامههای اجرائی الزم ،مشتمل بر شیوههایاصالح نگرش عمومی و ايجاد فرهنگ مثبتانديشی نسبت به جوان،
زمینهسازی برایرشد فکری ،علمی ،حضور ،توانمندسازی و ارتقاء سطح مشارکت همهجانبه آنان درفرآيند توسعه پايدار
کشور ،افزايش رفاه و سالمت جسمی و روانی و ايجاد شوق ،انگیزه وامید به آينده در میان جوانان و رفع دغدغههای
شغلی ،ازدواج ،مسکن و آسیبهایاجتماعی آنان در چارچوب نگرش فرابخشی و به عنوان يک خط مشی محوری با
استفادهحداکثر از ظرفیتهای موجود دستگاههای اجرايی و سازمانهای غیردولتی و ظرفیتسازیدر کشور و نیز
بهرهگیری از اصالح ساختارهای نظام اداری ،اقتصادی ،اجتماعی وفرهنگی ،ازطريق اعمال نظام مديريت راهبردی ،در
چارچوب برنامه چهارم را ظرف مدتشش ماه از تصويب اين قانون تهیه نمايد.
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فرهنگي جمهوری اسالمي ایران تأسیس شده است.
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جزء « -»1مغايرت با اصل « :51صدور مجوز فعالیت تشکلهای مردم
نهاد جوانان» مذکور در این جزء با توجه به اینکه ضوابط و چارچوبهای
قانوني آن پیشبیني نشده است ،مغایر اصل  05قانون اساسي است .گفتني
است هم اکنون فعالیت سازمانهای مردمنهاد به موجب آیین نامه مصوب
 6395/5/17هیأت وزیران صورت ميگیرد و مشتمل بر مواردی است که
ماهیت تقنیني دارد.
جزء « -»6مغايرت با اصل  :51تفویض تعیین «ضوابط و استانداردها» به
وزارت ورزش و جوانان با توجه به اینکه ماهیت تقنیني دارد و چارچوب آن
توسط قانونگذار مشخص نشده است مغایر اصل  05قانون اساسي ميباشد.
جزء « »5بند «پ» -ابهام :اطالق عبارت «حمایت از سرمایهگذاری بخش
خصوصي» شامل انواع حمایت مالي و غیرمالي ميشود .در خصوص حمایت
مالي هم مواردی نظیر حمایت مالیاتي ،بیمهای ،بهرهمندی از بخشودگي سود
تسهیالت و مواردی از این قبیل را شامل ميشود .لذا با توجه به اینکه در این
بند مشخص نشده است که منظور از حمایت چیست و ضوابط و
چارچوبهای آن کدام است واجد ابهام ميباشد.

 .6هیأت وزيران در جلسه مورخ  5333/52/23بنا به پیشنهاد شماره / 7335س مورخ  5333/5/51سازمان ملی
جوانان و به استناد ماده ( )552قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی  ،اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسالمی ايران -
مصوب  - 5333تصويب نمود:
 - 9به منظور اجرای برنامه ساماندهی امور جوانان « ستاد ملی ساماندهی امور جوانان » زير نظر رئیس سازمان ملی
جوانان و با عضويت نمايندگان تام االختیار وزارتخانه ها و دستگاه های زير تشکیل خواهد شد :
الف  -سازمان مديريت و برنامه ريزی کشور
ب  -وزارت آموزش و پرورش
پ  -وزارت کشور
...
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بند «ت»
جزء « -»4ابهام :اطالق عبارت «حمایت از ایجاد و اداره خانههای جوانان»
با توجه به اینکه نظیر جزء « »0بند «پ» ،فاقد چارچوب مشخصي ميباشد
واجد ابهام است.
ماده  -5مغايرت با اصول 61 ،535 ،534 ،551 ،51
جزء « »2بند «الف» -مغايرت با اصل  51و بند « »5اصل 551
براساس جزء مزبور تصویب «برنامههای بلندمدت ،راهبردی ،اجرایي و
نظارتي» برعهده شورای عالي ورزش و تربیت بدني خواهد بود .این در حالي
است که اطالق برنامههای مذکور به ویژه در خصوص برنامه های بلندمدت و
راهبردی و نظارتي شامل مواردی ميشود که ماهیت سیاستگذاری و تقنیني
دارد .از اینرو اطالق تصویب برنامههای فوق توسط شورای عالي مغایر اصل
 05قانون اساسي و بند « »6اصل  668قانون اساسي ميباشد.
جزء « »3بند «الف» -مغايرت با اصول  51و 534
اطالق عبارت «رفع چالشها» در این جزء به عنوان یکي از وظایف شورای
عالي ورزش ،مغایر اصل  63۹قانون اساسي محسوب ميشود .چرا که مطابق
این اصل در موارد اختالف نظر و یا تداخل در وظایف قانوني دستگاههای
دولتي در صورتي که نیاز به تفسیر یا تغییر قانون نداشته باشد ،تصمیم هیئت
وزیران که به پیشنهاد رئیسجمهور اتخاذ ميشود الزماالجرا است.
بند «ب» -مغايرت با اصول 535 ،61
با توجه به اینکه وظایف شورای عالي ورزش و تربیت بدني دارای ماهیت
اجرایي است ،عضویت اعضای خارج از قوه مجریه در این شورا (نظیراجزای
« »61« ،»65« ،»6۹« ،»61و « )»60مغایر اصل  18قانون اساسي ميباشد.
همچنین در صورتي که این شورا در راستای انجام وظایف خود مبادرت به

52

وضع قاعده و تصویب آییننامه نماید عضویت اعضای غیر وزیر در این شورا
نیز مغایر اصل  630قانون اساسي ميباشد.
شایان ذکر است تبصره « »1این ماده نیز رافع ایراد فوق نميباشد .چراکه اوالً
وظایف این شورا در راستای وظایف اختصاصي رییس جمهور مندرج در اصول
قانون اساسي نظیر اصل  611این قانون نیست و به نوعي اعمال قوه مجریه
است .از این رو ابالغ مصوبات شورا توسط رییس جمهور نميتواند رافع
مغایرت این بند با اصل  630قانون اساسي باشد .ثانیاً بر اساس این تبصره رییس
جمهور تصمیمات شورا را صرفاً ابالغ ميکند و نقشي در تأیید یا تصویب آن
ندارد و صالحیت وی صرفاً محدود به ابالغ مصوبات این شورا ميباشد.
تبصره « -»3مغايرت با اصل  51و ابهام
 .6بر اساس این تبصره شورای متناظر با شورای عالي ورزش در هر استان
با «ترکیب متناظر» اعضای شورای عالي تشکیل ميشود .این در حالي است که
اساساً در خصوص برخي از اعضای شورای عالي ،وجود عضو متناظر در استان
محل تردید و ابهام است .به عنوان مثال ،عضو متناظر «رییس کمیته ملي
المپیک»« ،رییس کمیته ملي پارالمپیک»« ،صاحبنظران با تجربه ورزشي که با
حکم رییس جمهور تعیین ميشوند» در استانها چه اشخاصي خواهند بود و به
چه صورتي انتخاب ميشوند .لذا این تبصره از این جهت ابهام دارد.
 .1همچنین واگذاری نحوه تشکیل شورای استان به دستورالعمل مصوب وزارت
از این جهت که دارای ماهیت تقنیني است مغایر اصل  05قانون اساسي ميباشد.
تبصره « -»4مغايرت با اصل 51
براساس این تبصره ،نحوه تشکیل و اداره جلسات شورای عالي به موجب
دستورالعملي است که به تصویب شورا ميرسد .این درحالي است که نحوه
تشکیل و اداره جلسات شامل مواردی نظیر نصاب رسمیت جلسات و نحوه
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تصمیمگیری ماهیت تقنیني دارد و تفویض آن به دستورالعمل مغایر اصل 05
قانون اساسي است.
ماده  -6ابهام
براساس این ماده اساسنامه موجود صندوق «حمایت از قهرمانان و
پیشکسوتان ورزش کشور» در خصوص شرایط و مقررات فعالیت و وظایف و
اختیارات و ترکیب هیأت امنا و هیأت عامل باید اصالح شده و به تصویب
هیأت وزیران برسد .این درحالي است که براساس اصل  05قانون اساسي
دولت موظف است اساسنامههای مصوب خود را به منظور نظارت شورای
نگهبان برای این شورا ارسال نماید .باتوجه به اینکه پیش از این اساسنامه
صندوق مزبور برای شورا ارسال نشده است ،اساسنامه موجود صندوق دارای
ابهام بوده و اعتبار آن مغایر اصل  05قانون اساسي ميباشد.
شایان ذکر است به نظر ميرسد اساسنامه صندوق مزبور هماکنون نه تنها
مصوب هیأت وزیران نميباشد ،بلکه به تصویب سازمان تربیت بدني وقت
رسیده است .با این توضیح که مطابق بند « »6مصوبه هیأت وزیران مورخ
 6301/6/1تحت عنوان «اجازه تنظیم اساسنامه و تشکیل صندوق اعتباری
حمایت از قهرمانان و پیشکسوتان ورزش کشور به سازمان تربیت بدني
واختصاص مبلغ یک میلیارد ریال به صندوق مذکور» مقرر شده «به سازمان
تربیت بدني اجازه داده مي شود در اجرای بند ( )68ردیف فرهنگ و هنر و
تبلیغات اسالمي ،بخش فرهنگ و هنر و تربیت بدني ،راهکارهای اجرایي حوزه
های بخشي قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی ،اجتماعي و فرهنگي جمهوری
اسالمي ایران ـ مصوب  6379ـ موضوع تصویب نامه شماره  /۹9۹5۹ت
 13119هـ مورخ  6379/66/1رأساً نسبت به تنظیم اساسنامه و تشکیل صندوق
اعتباری حمایت از قهرمانان و پیشکسوتان ورزش کشور اقدام نماید»...
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