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»هاي ورزشي صداوسيما مديريتي شبكه واگذاريطرح«

 مقدمه

روز دوشنبه مورخ) 213(در جلسه علني شماره صداوسيما ورزشيهاي طرح واگذاري مديريتي شبكه

نفر از نمايندگان رسيده52يبه امضاكه اين طرح. صورت عادي اعالم وصول گرديده استهب 5/3/1393

ميو برا هاي الزم براي فعاليت باشگاهمالي كند تا منابعي طي مراحل قانوني تقديم شده است تالش

به طرح درصدد است با واگذاري مديريت شبكه. ورزشي را فراهم سازد اي ورزشي صداوسيما

و باشگاه فدراسيون به ورزشي، تأمين هزينه فعاليت هاي فرهنگي ها عهده بخش خصوصي هاي ورزشي را

ك يا خود باشگاه مياين طرح داراي نقاط ضعف شام.ندها واگذار .باشدل موارد ذيل

 نقاط ضعف طرح

 مغايرت با قوانين باالدستي.1

باشد با تمركز مديريتي واگذاري مديريتيدرصورتي كه منظور از واگذاري مندرج در اين طرح

آنو صدا و در اصل يكصدوهفتادوپنجم قانون اساسي به سيما كه در بازنگري قانون اساسي مدنظر بوده

خ و اگر تصريح شده مغايرت سيما مورد نظر بودهو هاي ورزشي صدا شبكه واگذاري مالكيتواهد داشت

به هاي كلي اصل چهل با قانون اجراي سياست »2«موجب تبصره وچهارم قانون اساسي مغايرت دارد زيرا

هاي هاي حوزه وچهارم قانون اساسي فعاليت هاي كلي اصل چهل قانون اجراي سياست)3(ماده»ج«بند

و سالم و تحقيقات در فرهنگت، آموزش و هرگونه واگذاري به بخش غيردولتي مشمول اين قانون نبوده

مي اين حوزه مطابق اليحه و جهت تصويب به مجلس داده از. شود اي خواهد بود كه از طرف دولت تهيه

اسو هاي ورزشي صدا هايي كه براي واگذاري شبكه بيني رو پيش اين ت، مغاير مفاد سيما در اين طرح آمده

.باشد قانون فوق مي

طرح.2 در مفاد  ابهام

بهو هاي مختلف صدا از آنجا كه شبكه يك مي نوعي حاوي بخش سيما هر باشند كه ممكن است هاي ورزشي

شبكه ورزشي در عمل طيف عنوان رو اطالق از خبر ورزشي تا پخش مسابقات را دربر بگيرد از اين

ميهاي راديوي وسيعي از شبكه و تلويزيوني را دربر كه امر مديريت در نتيجه تصويب اين طرح گيردي

هر همچنين فدراسيون. خواهد كرد اخاللسيما را دچارو صدا كدام شخصيت حقوقي هاي ورزشي نيز

و واگذاري به فدراسيون بر مستقلي دارند هم نظارت و و ترتيب واگذاري هم از نظر نحوه ها نيز،

از.است ها مبهم واگذاري ضمن اينكه درحال حاضر وضعيت دولتي يا غيردولتي بودن بسياري

و به همين دليل طرح هاي فعال در ورزش حرفه باشگاه » داري نظام جامع باشگاه«اي نيز مشخص نيست

و براي بررسي نهايي در دست اقدام در كميسيون اصل چهل وچهارم قانون اساسي بررسي شده

.كميسيون فرهنگي است



�

 ارزيابي كليات طرح

و در قانون برنامه پنجم توسعه نظر به اينكه در سال.1 اي از محل منابع عمومي ممنوع كمك به ورزش حرفه1هاي اخير

و واگذاري باشگاه داي ورزشي درصده لذا باشگاه.هاي دولتي به بخش خصوصي مورد تأكيد قرار گرفته است شده

از منظور حفظ خود هستند درآمدزايي به مي اينو و رو چون پخش تلويزيوني امكان تبليغات اقتصادي را فراهم سازد

،د درآمدي پايدار براي اين حوزه ايجاد نمايندننمايد، قصد آن است كه با تصويب اين طرح بتوان درآمدزايي را ممكن مي

باشد، ين باالدستي وجود داشته اما اين امر زماني ممكن است كه مجوز فعاليت راديو تلويزيوني بخش خصوصي در قوان

و اجتماعي درحال حاضر در كشور ما مقدور نيست درحالي كه اين مهم با توجه .به ابعاد سياسي، امنيتي

وچهارم قانون چهلهاي كلي اصل قانون اجراي سياست)3(ماده»ج«بند»1«طراحان محترم به مفاد تبصره استناد.2

مياس2،اساسي هايي در بخش يعني چنانچه بنگاه. دارد تناد بالوجهي است زيرا اين تبصره دقيقاً مفهوم مخالف را بيان

ميـ هاي راديو غيردولتي باشند كه فعاليت را گونه بنگاه تواند خدمات مديريتي اين تلويزيوني داشته باشند، صداوسيما ها

. خريداري نمايد) حاكميت(دولت %) 100(شرط حفظ مالكيت صد درصد به

طرح اختصاص«درخصوص 20/9/1380مورخ2777/21/80ايراد شوراي محترم نگهبان كه در نظريه شماره.3

هاي ايران به فدراسيوندرصدي از درآمد حاصل از پخش مسابقات ورزشي توسط صداوسيماي جمهوري اسالمي 

واگذاري«مي منعكس شده، نسبت به طرح مجلس شوراي اسال 4/7/1380مصوب روز چهارشنبه مورخ،»ورزشي

و اين نيز وارد است زيرا طرح حاضر درصدد واگذاري شبكه»ورزشي صداوسيماهاي مديريتي شبكه هاي ورزشي است

و محدود سوق دادههاي به سمت برنامهصداوسيما امر منجر به اين خواهد شد كه شود كه نتيجه نهايي ورزشي خاص

و در مواردي مانع انجام وظايف اين صداوسيماو موجب اخالل در وظايفصداوسيما ورزشي هاي اين امر، تقليل برنامه

.گرددمي،آمده است يكصدوهفتادوپنجمسازمان كه در صدر اصل

و باشگاه همچنين بايد توجه داشت كه فدراسيون.4 هاي مختلف هاي ورزش هاي ورزشي در امور مرتبط با فعاليت ها

به اين درحالي است كه امور رسانه. باشند متخصص مي و ـ تلويزيوني داراي خصوص مديريت شبكه اي هاي راديو

و رسانه پيچيدگي و مديريت خاص فني و تحصيالت حرفه ها اي اي خود بوده كه تخصص در آن نيازمند تجربه، مهارت

و باشگاه هاي ورزشي به فدراسيون است لذا واگذاري مديريتي شبكه شد با مشكالت عديده ها قطعاً ها .اي مواجه خواهد

و نتيجه جمع  گيري بندي

قانونو وچهارم قانون اساسي چهلدليل مغايرت با اصلبه اوالًصداوسيما ورزشيهاي طرح واگذاري مديريتي شبكه

آن اجراي سياست و نظريه يكصدوهفتادوپنجمنيز اصلو هاي كلي دهاي قانون اساسي رباره تفسيري شوراي نگهبان

و همچنين به و اصطالحات مندرج در طرح از نظر مركز پژوهش اصول مذكور هاي مجلس قابل قبول دليل ابهام در عبارات

و تصويب آن توصيه نمي .شود نبوده

مم پرداخت هرگونه وجهي از محل بودجه كل كشور به هر شكل به ورزش حرفه: قانون برنامه پنجم توسعه)13(تبصره ماده.1 .نوع استاي

ـ سرمايه.2 و مديريت در فعاليتج و بنگاه گذاري، مالكيت .اين قانون منحصراً در اختيار دولت است)2(ه هاي مشمول گروه سه ماد ها

و مديريتي از بنگاهـ»1« تبصره در هاي بخش خريد خدمات مالي، فني، مهندسي ب)2( هاي گروه سه ماده فعاليت هاي غيردولتي صداين قانون ه شرط حفظ مالكيت

و دارايي با هماهنگي دستگاه ماه به پيشنهاد وزارت امور6كه ظرف مدتاي نامه آيين دولت طبق%) 100( درصد ذي اقتصادي هي هاي ت وزيـران ئـ ربط به تصـويب

.رسد، مجاز است مي


