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 مویـور  فدراسیون یوسط ورزشی کرا  سیکلت مویور دستگاه 50 یرخیص و ورود بودن بتمان 
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 176 .................................................................. 22/10/1377 رانیایومبیل و سواری

 177 ............................................................... و مستغالت تیبخش پنجم: اموال، مالک

 178 .......................................................................... یو مقررات کل نیـ قوان1

 178 ..... 20/12/1343 بها اخذ بدون یورزش ... مؤسسات به یدولت هیابن و یاراض یوارذار قانون

 وزارت آموزشـی  واحـدهای  هیـ یخل قانون مفاد ییسر عدم درباره یدادرستر یحقوق اداره هینظر

 178 .................4/1/1368 یبدن تییرب سازمان به ... دیگر آموزشی مراکز و پرورش و آموزش

 بخـش  یوسـط  بـدنی  یربیـت  سـازمان  بـه  متعلق ورزشی اماکن از برداریبهره چگونگی نامهآیین

 178 .................................................................................. 30/1/1371 غیردولتی

 بخـش  یوسـط  بـدنی  یربیـت  سـازمان  بـه  متعلق ورزشی اماکن از برداریبهره چگونگی نامهآیین

 179 ................................................................................................. غیردولتی

 بخـش  یوسـط  ورزشی اماکن از برداریبهره چگونگی نامهآیین یک ماده دوم سطر عبارت اصتح

 180 ................................................................................... 6/8/1371 غیردولتی

 جمهـوری  فرهنگـی  و اجتمـاعی  اقتصـادی،  یوسـعه  سوم برنامه قانون 155 ماده اجرایی نامهآیین

 181 ............................................................................ 10/12/1379 ایران استمی

 کشاورزی وزارت به شرایط واجد یعاونیهای به اجاره صورت به ورزشی ... اماکن وارذاری اجازه

15/12/1378 ............................................................................................ 185 

ــو ــهبییص ــ  نام ــه راج ــداث ب ــ  اح ــ مجتم ــکل در یورزش ــهرها هی ــتاها و ش ــور یروس  کش

24/12/84 ............................................................................................... 185 
 کشـور  یروسـتاها  و شـهرها  هیـ کل در یورزشـ  مجتمـ   احـداث  موضـو   نامـه بییصـو  اصتح

20/12/1385 ............................................................................................ 185 

 یفرهنگـ  و یاجتمـاع  ،یاقتصـاد  یوسعه چهارم برنامه قانون (117) ماده «هـ» بند ییاجرا نامهنییآ

 186 ................................................................ 28/11/1386 رانیا یاستم یجمهور

 188 ..................... 2/8/1389 یاختتف امتک و یاراض فییکل نیییع و یریگیپ لزوم بخشنامه

 193 . 18/8/1389 هیسرما یملک یهاطرح یاجرا نهیزم در یقانون الزامات یبرخ تیرعا بخشنامه

 194 13/7/1390 رمنقولیغ اموال یوارذار ای فروش در یقانون الزامات تیرعا ضرورت بخشنامه

 195 ............. 1/11/1390 جوانان و ورزش وزارت یحقوق امور یهماهنگ یشورا دستورالعمل

 و ورزش وزارت بـه  متعلق یورزش اماکن از یبرداربهره و ینگهدار با مریبط اراتیاخت و فیوظا

 198 ................................................................................... 12/11/1398 جوانان
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 امـوال  نامهنیآئ (26) ماده با قییطب ثیح از امتک و یاراض تیمالک یرسم اسناد اصتح بخشنامه

 199 ........................................................................................ 2/9/1390 یدولت

 یبصـره  موضـو   یاراضـ  بتعو  یوارذار درخواست خصوص در اقدام نحوه درباره بخشنامه

 200 ........... 5/10/1390 کل ادارات به دولت یمال مقررات از یبخش میینظ قانون (69) ماده (1)

 یوسـط  ورزشـگاه  و یورزشـ  باشگاه سییاس اجازه قانون واحده ماده (1) بند اجاره قرارداد فرمت

 201 ................................................ آن ییاجرا نامهنییآ 21 ماده و دولت نظارت با مردم

 207 ......... دولت یمال مقررات از یبخش میینظ قانون به مواد یبرخ الحا  (6) ماده دستورالعمل

 از یبـردار بهـره  و ینگهدار با مریبط اراتیاخت و فیوظا خصوص در یادار یعال یشورا مصوبه

 211 ................................... 12/11/1398 جوانان و ورزش وزارت به متعلق یورزش اماکن

 یحقــوق و یقــیحق اشــخاص بــا یاختتفــ یاراضــ فیــیکل نیــییع و یریــگیپ نحــوه بخشــنامه

29/1/1394 .............................................................................................. 212 

 مصـوب  یهـا طـرح  در یورزشـ  یکاربر یدارا یاراض به راج  نظر اعتم و اقدام نحوه نامهوهیش

 214 ........................................................................ 7/10/1390 ییروستا و یشهر

 218 ...................................................................... یو مقررات مورد نیـ قوان2

 و بـدنی  یربیـت  سـازمان  بـه  دشـتک  سـیاه  شـده  ملی مناب  اراضی از هکتار پنجاه وارذاری قانون

 218 ..................................................................... 15/3/1350 ایران سالم یفریحات

 218 .............. 28/4/1358 بدنی یربیت سازمان به انقتب ورزشی مجموعه مایملک کلیه انتقال

 218 ............................ 6/5/1358 ورزش سازمان به یزد شده ملی مناب  از قسمتی وارذاری

 جهت ایران ورزش سازمان به الهیجان محله سادات قریه شده ملی مناب  از هکتار چهار وارذاری

 219 ................................................................... 7/7/1358 ورزشی مجتم  احداث

  ایــران بــدنی یربیــت ســازمان بــه یــاج فرهنگــی و ورزشــی ســازمان وارــذاری قــانونی الیحــه

8/7/1358 ............................................................................................... 219 

 یورزش یهاکانون از یبرداربهره و یپرسنل و یاستخدام امور انجام و اداره به راج  یقانون حهیال

 220 ................................ 22/12/1358 سابق( جوانان یهاکاخ) جوانان یاستم یفرهنگ و

 ادغـام  و یهران استان بدنی یربیت کل اداره از کشوری شهید و شیرودی شهید هایورزشگاه انتزا 

 220 ................................................23/8/1360 هافدراسیون مشترک امور دفتر در هاآن

 در ایـران  اسـتمی  جمهـوری  ورزشـی  یفریحی مجتم  و باشگاه یأسیسات و ساختمان وارذاری

 220 .............................16/6/1364 مستضعفان بنیاد به اجتماعی امور و کار وزارت از دوبی
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ـ  در رانیا یاستم یجمهور یورزش یحییفر یانتفاع یهاقسمت یوارذار  اجـاره  قیـ طر از یدوب

 221 ...................................................... 25/12/1364 مستضعفان ادیبن به المدتلیطو

ـ  باشـگاه  یورزشـ  مجتمـ   ساتییأس از یبرداربهره و یاندازراه و لییکم اتیعمل کار ادامه  یدوب

26/6/1365 .............................................................................................. 222 

 ربیـت ی سـازمان  بـه  کامیـاران  سـرجنلگداری  به متعلق زنبورداری متروکه انبار قراردادن اختیار در

 222 ........................................................... 14/5/1368 ایران استمی جمهوری بدنی

 یوسـط  همـدان  اسـتان  بـدنی  یربیـت  کـل  اداره به نهاوند در زمینی قطعه از استفاده حق وارذاری

 222 ...................................................................... 26/12/1370 کشاورزی وزارت

 223 . 25/9/1371 اجتماعی امور و کار وزارت به اصفهان قد  ورزشگاه از استفاده حق وارذاری

 ذوب ملـی  شـرکت  به اصفهان بدنی، یربیت سازمان به متعلق ملت، ورزشگاه مالکیت انتقال اجازه

 223 ................................................................................. 27/7/1373 ایران آهن

 هـای سـاختمان  یأسیسـات  نگهـداری  و یجهیز شرکت به اصفهان انقتب ورزشگاه مالکیت انتقال

 223 .................................................................................... 12/3/1376 ورزشی

 و یجهیـز  شـرکت  بـه  بدنی یربیت سازمان از کرمان شهر در واق  کیاسلیمی شهید ورزشگاه انتقال

 224 ............................................ 26/3/1378 ورزشی هایساختمان یأسیسات نگهداری

 کرمان 4 بخش اصلی 13 از فرعی 19 از شده مجزا 382 ثبتی پتک ششدانگ یمامی فروش اجازه

 بـه  فـروش  از حاصـل  وجـوه  واریـز  و بدنی یربیت سازمان یوسط مرب  متر 177912 مساحت به

 224 ............................................................ 5/2/1378 کشور عمومی آمد در سابح

 و یجهیـز  شـرکت  بـه  جهـانگردی  و ایرانگردی سازمان از زمستانی هایورزش مراکز انتقال طرح
 224 ......................................... 13/5/1378 ورزشی هایساختمان و یاسیسات نگهداری

 5 بخـش  رامسـر  در واقـ   اصـلی  پـنج  و چهل از فرعی نُه ثبتی هایپتک دانگ شش انتقال اجازه

 ورزشـی  هـای سـاختمان  یأسیسـات  نگهـداری  و یجهیز شرکت به بدنی یربیت سازمان از ینکابن

23/10/1378 ............................................................................................ 226 

 بدنی یربیت سازمان از کرمان شهرستان سوارکاری ورزشی مجموعه اعیان و عرصه مالکیت انتقال

 ورزشی هایساختمان یأسیسات نگهداری و یجهیز شرکت به کرمان( استانبدنی یربیت کل اداره)

 226 .......................................................................... 6/11/1378 خاص( سهامی)

 بـدنی  یربیـت  سـازمان  از یهـران  12 بخـش  در واق  نوروزآباد سوارکاری مجموعه مالکیت انتقال

ــوری ــتمی جمه ــه اس ــرکت ب ــز ش ــداری و یجهی ــات نگه ــاختمان یأسیس ــایس ــی ه  ورزش

19/10/1379 ............................................................................................ 227 
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 نگهـداری  و یوسعه شرکت به آزادی و انقتب ،شیرودی شهید ورزشی هایمجموعه انتقال اجازه

 227 ..................................................................... 16/2/1383 کشور ورزشی اماکن

 هتـل  طبقـه  دو سـاختمان  و ورزش سـرای مهمـان  طبقـه  نُه ساختمان اعیان و عرصه انتقال مجوز

 228 ...... 25/9/1383 ورزشی اماکن نگهداری و یوسعه شرکت به بدنی یربیت سازمان از ورزش

 روش بـه  ــ  عـام  سـهامی  ــ  ()پرسپولیس پیروزی ورزشی فرهنگی شرکت سهام وارذاری مجوز

 228 .................................................................................... 16/12/1383 مزایده

 هـواداران  به عام( سهامی ـ )پرسپولیس پیروزی ورزشی فرهنگی شرکت سهام از (%20) وارذاری

 228 ............................................................. 5/5/1384 مردم عموم و پیروزی باشگاه

 بنـدر  یجنـوب  آبادنیحس لنگه، بندر (24) بخش در واق  یورزش نیزم قطعه دو فروش با موافقت

 229 ................................................................... 19/11/1388 هرمزران استان لنگه،

 مسـاحت  بـا  یاراضـ  یکـاربر  ریییغ خصوص در رانیا یمعمار و یشهرساز یعال یشورا مصوبه

 229 ................... 20/9/1389 وانیا شهر در واق  یمسکون به ...یورزش ... از مرب  متر 38620

 یورزشـ  یفرهنگـ  یهـا باشـگاه  و یورزشـ  امـاکن  ینگهدار و یوسعه شرکت انتقال نامهبییصو

 (2) مـاده  موضـو   یاقتصـاد  یهـا تیفعال و هابنگاه (1) رروه از استقتل و (سی)پرسپول یروزیپ
 230 ............... 6/7/1390 (2) رروه به یاساس قانون (44) اصل یکل یهااستیس یاجرا قانون

 فرهنگـی  هایشرکت به یرییب به مرغوبکار شهید و فردرفشی شهید ورزشی هایمجموعه انتقال

 230 .......................................................... 12/9/1391 استقتل و پرسپولیس ورزشی

 231 . 25/9/1391 اجتماعی امور و کار وزارت به فهاناص قد  ورزشگاه از استفاده حق وارذاری

 استقتل ورزشی فرهنگی شرکت به کشوری شهید ورزشی مجموعه از برداریبهره حق وارذاری

22/9/1391 .............................................................................................. 231 

 ورزشـی  هـای مجموعـه  مالکیـت  و بـرداری بهـره  حق انتقال موضو  نامهیصویب (1) بند اصتح

 نوروزآبـاد،  سـوارکاری  و رامسـر  اقـامتی  مجتم  کشوری، شهید شیرودی، شهید انقتب، آزادی،

 جوانـان  و ورزش وزارت بـه  ورزشـی  امـاکن  نگهداری و یوسعه شرکت از کاوو  رنبد و شهدا

29/2/1392 .............................................................................................. 232 
 

 

 بخـش  در واقـ   مزرـاه  روستای آموزشی مجتم  اراضی از هکتار دو از برداریبهره حق وارذاری
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 و آمـوزش  وزارت از فرهنگـی  و ورزشـی  مکان ایجاد برای مازندران استان نوشهر شهرستان (2)

 232 ................................................... 19/3/1392 جوانان و ورزش وزارت به پرورش

 قـانون  و قاعـده  از خـارج  یوارـذار  در فار  یامنطقه بر  تیریمد مییصم ابطال :ییقضا هیرو

 233 ..................................................... 5/5/1393 ازریش بر  یورزش یفرهنگ مؤسسه

 رودان، شهرسـتان  (،3) بخـش  در واقـ   اراضـی  از مرب  متر (3259) از برداریبهره حق وارذاری

 جوانـان  و ورزش وزارت بـه  معزآبـاد  نفری (1200) ورزشی سالن احداث جهت هرمزران استان

10/5/1394 .............................................................................................. 236 

 شـماره  پیوسـت  از )پرسـپولیس(  پیروزی و ایران استقتل ورزشی ـ فرهنگی هایشرکت خروج

 از یـک  هـر  با اقتصادی هایبنگاه و هافعالیت بندیهطبق و انطبا  یشخیص، اجرایی نامهآیین (2)

 یوسـعه  چهـارم  برنامـه  قـانون  از مـوادی  اصـتح  قـانون  (2) مـاده  در مصـرح  اقتصادی رروه سه

 و چهـل  اصـل  کلـی  هایسیاست اجرای و ایران استمی جمهوری فرهنگی و اجتماعی اقتصادی،

 237 ..................................................................... 18/5/1394 اساسی قانون چهارم
 در واق  اصلی، (3) از فرعی (514) ثبتی پتک اراضی از مرب  متر (7600) برداری بهره حق اجازه

 بـه  «آزادرـان » بـه  موسـوم  ورزشـی  سالن جهت هرمزران استان بندرعبا ، شهرستان (2) بخش

 237 ................................................................ 31/5/1394 جوانان و ورزش وزارت

 وزارت بـه  شـمالی  نخراسـا  استان در واق  صفا و شهریور هفده ورزشی هایسالن فروش مجوز

 238 ......................................................................... 1/12/1394 جوانان و ورزش

 در واقـ   (،603/70) ثبتـی  پتک با دوست کشور شهید فرسوده و سرپوشیده استخر فروش اجازه

 239 ............................ 25/2/1395 جوانان و ورزش وزارت به یهران شهرستان (11) بخش

 انیهـر  (11) بخـش  در واقـ   36/726 و 36/724 ثبتـی  هایپتک به زمین قطعه دو فروش مجوز

 239 ................................ 25/2/1395 جوانان و ورزش وزارت به پاسداران خیابان در واق 

 بخـش  اصـلی  (593) از فرعی (580) ثبتی پتک از مرب  متر (30000) برداری بهره حق وارذاری

 بـه  کریـان  روسـتای  ورزشـی  فضـای  جهت هرمزران استان از میناب شهرستان در واق  (5) ثبتی

 240 .................................................................. 8/3/1395 جوانان و ورزش وزارت

 در واقـ   مرب  متر (375/20) مساحت به (157/1079) ثبتی پتک با زمین قطعه یک روشف مجوز

 241 .......... 27/6/1395 جوانان و ورزش وزارت به البرز استان کرج، شهرستان طالقانی، خیابان

 در واق  اصلی (9767) از فرعی (1368) و (1367) ثبتی هایپتک با زمین قطعه دو فروش مجوز

 241 ............................. 27/6/1395 جوانان و ورزش وزارت به سمنان استان روزبه شهرک
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 زمـین  قطعـه  دو فـروش  بـه  نسبت جوانان و ورزش وزارت بودن مجاز خصوص در نامهیصویب

 242 ............................................................... 27/6/1395 اردبیل (2) بخش در واق 

 و جانبـاز  ورزشـکاران  مشـترک  اسـتفاده  بـرای  ورزشی اماکن فقره هفت از استفاده حق وارذاری

 242 .............. 17/7/1395 معلولین و جانبازان فدراسیون به سال (10) ده مدت به کشور معلول

 (1) از مفروز (6692/124) و (6691/123) ثبتی هایپتک اعیان و عرصه از استفاده حق وارذاری

 نماینـدری  بـه  ایـران  اسـتمی  جمهـوری  دولـت  مالکیت حفظ با یهران (2) بخش در واق  فرعی

 244 ....... 15/8/1395 ناشنوایان ورزشی فدراسیون به سال پنج مدت به جوانان و ورزش وزارت

 در واقـ   اصـلی  (10598) از فرعـی  (50) ثبتـی  پـتک  با قم میثم ورزشی مجموعه فروش مجوز

 245 ..................... 19/1/1396 جوانان و ورزش وزارت به قم استان قم، شهرستان (1) بخش

 خـروج  خصـوص  )در هــ  52058/ت67604 شـماره  نامهیصویب لغو خصوص در نامهیصویب

آیـین  (2) شماره پیوست از )پرسپولیس( پیروزی و ایران استقتل ورزشی ـ نگیفره های شرکت

 رـروه  سـه  از یک هر با اقتصادی هایبنگاه و هافعالیت بندیطبقه و انطبا  یشخیص، اجرایی نامه

 اقتصـادی،  یوسـعه  چهـارم  برنامـه  قـانون  از مـوادی  اصـتح  قـانون  (2) ماده در مصرح اقتصادی

 قانون چهارم و چهل اصل کلی هایسیاست اجرای و ایران استمی مهوریج فرهنگی و اجتماعی

 245 .................................................................................... 25/9/1397 اساسی(

 میـزان  به) ثبتی 10 بخش اصلی 119 از فرعی 335 ثبتی پتک وارذاری خصوص در نامهیصویب

 رفـاه  و کار یعاون، وزارت از بختیاری و چهارمحال استان اردل، شهرستان در واق  مترمرب ( 829

 246 ......... 18/12/1397 جوانان و ورزش وزارت به ای(حرفه و فنی آموزش )سازمان اجتماعی

 بـه  لرسـتان  اسـتان  الشـتر  یورزشـ  مجموعه هندبال سالن از استفاده حق از استفاده حق یوارذار

 246 .................................................................. 16/6/1398 استان آن هندبال اتیه

 یورزش یهائتیه به یاریبخت و چهارمحال استان در واق  یورزش اماکن از استفاده حق یوارذار

 247 .................................................................................. 16/6/1398 نظر مورد

 بـه  پـرورش  و آمـوزش  وزارت از فـدک  ورزشـی  فرهنگی مجموعه از برداریبهره حق وارذاری

 248 ................................................................ 10/3/1399 جوانان و ورزش وزارت

 دولـت  مالکیـت  حفظ با خوزستان استان در واق  ورزشی اماکن فقره پنج از استفاده حق وارذاری

 هـای فدراسـیون  به سال 3 مدت به جوانان و ورزش وزارت نمایندری به ایران استمی جمهوری

 249 .................................................................................... 10/3/1399 ورزشی

 فرهنگـی  شرکت به جوانان و ورزش وزارت از رمنام شهدای ورزشی مجموعه مالکیت وارذاری

 250 ....................................................................... 28/4/1399 پرسپولیس ورزشی



  17 فهرست مطالب

 

 روانیسـ  بخـش  در واقـ   یاراض از یقسمت از یبردار بهره حق یوارذار درخصوص نامهبییصو

ـ ا اسـتان  رراب پارل یروستا  جوانـان  و ورزش وزارت بـه  یورزشـ  نیزمـ  احـداث  جهـت  تمی

21/6/1399 .............................................................................................. 251 

 یهـران  اسـتان  در واقـ   یورزشـ  اماکن فقره دو از استفاده حق یوارذار درخصوص نامهبییصو

 252 ......................... 31/6/1399 نظر مورد یورزش یهاونیفدراس به یهمگان استفاده جهت

 اسـتقتل  یورزشـ  یفرهنگـ  شرکت به یحجاز ناصر ادی زنده یورزش مجموعه تیمالک یوارذار
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 254 ....... 16/12/1399 جوانان و ورزش وزارت به تمیا در یوارذار قابل یمل یاراض یوارذار

 

 
 
 


