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  صفحه  کنندهدستگاه اجراء  تاریخ تصویب  ) وحدت رویهاءقوانین و مقررات و مصوبات آر(عنوان مندرجات 

۵۰۰تومان تک شماره

   کل کشور١٣٩٧قانون بودجه سال  ماده واحده) ٢٠(تبصره ) ج(نامه اجرايي بند آيين
  وزارت امور اقتصادي و دارايي   ٤/٦/١٣٩٧  آن) ٢( و جزء 

  ١  و بودجه کشورسازمان برنامه 

  ١١/٦/١٣٩٧  ٣٠/٤/١٣٩٧هـ مورخ ٥٥٥٢٨ت/٥٤٤٢٨نامه شماره  اصالح تصويب
ـ وزارت امور اقتصادي   وزارت جهادکشاورزي 

ـ سازمان برنامه و بودجه کشور     و دارايي 
  بانک مرکزي جمهوري اسالمي ايران

٢  

  ٣  استانداريهاي سراسر كشور  ٢١/٥/١٣٩٧  مصوبات وزارت كشورپيرامون تبديل روستاهاي مركز بخش به شهر

  ها، راهبردها، وظايف و ضوابط اجرايي ترويج فرهنگ حضور، توانمندي مصوبه سياست
  ١٥/١/١٣٩٦  و افتخارآفريني جانبازان و معلوالن ازطريق ورزش 

ـ وزارت اسالميمجلس شورا  ـ وزارت ورزش وجوانان ي 
ـ وزارتآموزش و پرورش    ي تعاون، کار و رفاه اجتماع 

ـ بنياد بهزسازمان ـ وزارت و امور ايد شهيستي   يثارگران 
ـ شورايکشور ـ شهرداريها  استاني عال   سراسر يها  
  يران  اي اسالمي جمهوريماي صدا و سـ سازمانکشور
ـ  مسلحيروهاي کل نستاد   ين  مستضعفيج بسسازمان 

ـ وزارت اي اسالمي هالل احمر جمهورجمعيت  يران 
ـ سازمانفرهنگ و ارشاد اسالم   ي  اسالميغات تبلي 

ـ وزارت و فناوريقات علوم، تحقوزارت    بهداشت، درمان ي 
ـ دانشگاهو آموزش پزشک    راهـ وزارت ي آزاد اسالمي 

ـ وزارت و شهرساز ـ يي اقتصاد و داراي     ارتباطات وزارت 
ـ وزارت اطالعاتيو فناور ـ سازمان برنامه  امور خارجه     

ـ و بودجه کشور   راي عالي انقالب فرهنگيدبيرخانه شو 

٦  

  
  
  
  

  ١١/٦/١٣٩٧                                                          ـ ه٥٥٥٢٦ت/٧٦١٢٨رهشما
 سازمان برنامه و بودجه کشوريي ـ  و دارايوزارت امور اقتصاد

  شنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور و ي به پ٤/٦/١٣٩٧ران در جلسه يوزهيأت 
ماده واحده قانون بودجه ) ٢٠(تبصره ) ج( و به استناد بند يي و داراي امور اقتصادوزارت
 :ب کرديادشده را تصوي بند و جزء يينامه اجرانييآن، آ) ٢( کل کشور و جزء ١٣٩٧سال 

 
 ماده واحده) ٢٠(تبصره ) ج( بند يينامه اجرانييآ

 آن) ٢( کل کشور و جزء ١٣٩٧قانون بودجه سال 
 :روندي مشروح مربوط به کار مير در معانينامه اصطالحات زبين تصويادر ـ ١ماده
  کل کشور١٣٩٧قانون بودجه سال : قانون ـ الف
 مسلح، يروهايه، نييه، مقننه و قضاي مجري قوايي اجرايهادستگاه: ييدستگاه اجراـ  ب
 مندرج در يردولتي غي عمومي و نهادهايها، مؤسسات دولتها، شرکتها، سازمانوزارتخانه

 مشمول بودجه يها کل کشور، دستگاه١٣٩٧قانون بودجه سال ) ٤(وست شماره يبخش اول پ
 .قانون) ٢٠(تبصره ) ج(بند ) ٥( مشمول جزء يي اجرايها و دستگاهي استانيا نهيهز

 سازمان برنامه و بودجه کشور: سازمان ـ پ

 و يي کارآيابي عملکرد و ارزيريگ اندازهي برايابزار: شاخص عملکرد ـ ت
 به دستگاه ي ابالغيهاتيها و فعال برنامهيندها و خروجيت فرايفي و سنجش کياثربخش
 ي در مقاطع زمانيي به اهداف دستگاه اجرايابيزان دستين ميي که ضمن تعيياجرا

 از انحرافات يري و جلوگي بر روند تحقق اهداف ابالغياتيمشخص، امکان نظارت عمل
 .دينمايح را فراهم ميکت صحر حري از مسياحتمال

 يها دستگاهي سازمانيآن دسته از واحدها): ياتيعمل (ي مجريواحدها ـ ث
 را يي دستگاه اجرايي و نهايه محصول و خدمات اصلين و ارايد، تأمي که توليياجرا

 :باشندير مي زيهايژگي ويبرعهده دارند و دارا
س ييم ريرنظر مستقيحاً زي ترج ويي دستگاه اجرايت در ساختار سازمانيفعالـ ١

 .ييدستگاه اجرا
  .ياتي و عمليتيريت مستقل مدي شخصيداراـ ٢
ر يمد و يين مقام دستگاه اجراين باالتريسند مورد توافق ماب: ينامه عملکردتفاهم ـ ج

، )شده تماميسنجه عملکرد، مقدار و بها (يکه شامل اهداف کم) ياتيعمل (يواحد مجر
  .باشدير موارد مورد تفاهم ميت و ساياز هر فعاليت، مبالغ اعتبار مورد نيشرح برنامه و فعال

خدمت انجام شده با برنامه، / تيق برنامه، فعاليزان تطبي ميبررس: ياتينظارت عمل ـ چ
 ييتوانازان تحقق آنها و سنجش يو به م) مورد تفاهم( شده ينيبشيپخدمت / تيفعال

 عملکرد يها شاخصيريگف محوله که با اندازهيجام وظا در انيا واحد مجري ييدستگاه اجرا
  .رديگي انجام مييا دستگاه اجرايتوسط سازمان 

 ١٣٩٧ماه   شهريوربيستم نبهش سه  
 

 ٢١٤٠٨ شماره چهارمسال هفتاد و 

)١٠٨١( 
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، يقانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصاد) ٧(ماده ) پ( بند يدر اجرا ـ٢ماده
  موظفنديي اجرايها، دستگاهـ ١٣٩٥مصوب  ـ راني اي اسالمي جمهوري و فرهنگياجتماع

 يزير بودجهيي خود را در چهارچوب مفاد دستورالعمل اجرا١٣٩٧ سال يالغاعتبارات اب
 مورخ ٨٢٥٥٤شماره ( کل کشور ١٣٩٧ بر عملکرد مندرج در بخشنامه بودجه سال يمبتن

  .نه کنندينامه هزبين تصويو ا) ٥/٧/١٣٩٦
قانون که در ) ٤(وست شماره ي مندرج در بخش دوم پيي اجرايهادستگاه  ـتبصره

د سازمان ييباشند، با تأي بر عملکرد مي مبتنيزير  کامل بودجهي اجراي متقاضيرسال جا
 استان مربوط، يزيرت و برنامهيريد سازمان مديي با تأي استانيي اجرايهاو دستگاه
  .باشند ينامه مبين تصويمشمول ا

م ي مواد به قانون تنظيقانون الحاق برخ) ٢٨(ماده ) ي( بند يدر اجرا ـ٣ماده
 موظفند يي اجرايها، دستگاهـ ١٣٩٣مصوب  ـ )٢( دولت ي از مقررات ماليبخش

 يزيرت و برنامهيريسازمان مد/  خود را با سازمانيانهي هزيموافقتنامه اعتبارات ابالغ
  .ندياستان مبادله نما

 يم بخشي مواد به قانون تنظيقانون الحاق برخ) ٢٨(ماده ) ي(تبصره بند   ـتبصره
  .ب نامه حاکم استين تصويا) ٣(بر ماده ـ ١٣٩٣مصوب  ـ )٢( دولت ياز مقررات مال
نامه خود تفاهم) ياتيعمل (ي مجري موظفند با واحدهايي اجرايهادستگاه ـ٤ماده

 يزيرت و برنامهيريسازمان مد/  از آن را جهت اطالع به سازمانيا مبادله و نسخهيعملکرد
ر واحد يص انجام خرج با مدي، تشخينامه عملکردپس از انعقاد تفاهم. ندياستان ارسال نما

  . خواهد بوديمجر
ل و حواله مطابق يص، تعهد، تسجي انجام تشخيهاتيارات و مسئولياخت  ـتبصره

حسب مورد قابل  ـ ١٣٦٦مصوب  ـ  کشوريقانون محاسبات عموم) ٥٣(ماده ) ١(تبصره 
  . خواهد بودير واحد مجري به مديواگذار

 و نظارت يابي ارزياز براي موظفند اطالعات مورد نيي اجرايهادستگاه  ـ٥ماده
 يها  شاخصزان تحقق سنجه عملکرد وينامه بر مبين تصويا) ١(ماده) چ( موضوع بندياتيعمل

نامه و مورد بين تصويا) ٢( دستورالعمل موضوع ماده يها)فرم(عملکرد براساس برگه 
 سه ماهه از يتان را در مقاطع زمان اسيزيرت و برنامهيريسازمان مد/د سازمانييتأ

 يزيرت و برنامهيريسازمان مد/ ، به سازمانيبند اخذ و پس از جمعي مجريواحدها
  .ندياستان ارسال نما
 استخراج سنجه مندرج در يت دوره زمانيد با رعاي عملکرد بايهاسنجه ـ١تبصره

  . شونديدهارش سه ماهه گزيادشده در مقاطع زماني دستورالعمل يها)فرم(برگه 
 و ي توسط سازمان بررسييشنهاد دستگاه اجراي عملکرد به پيهاشاخص ـ٢تبصره

االجرا خ الزمي ظرف پانزده روز از تارين شاخص عملکرديچهارچوب نحوه تدو. شوديابالغ م
  .ن و ابالغ خواهد شديينامه توسط سازمان تع بين تصويشدن ا

نامه،  را براساس مفاد تفاهميبارات واحد مجر موظفند اعتيي اجرايهادستگاه  ـ٦ماده
ند که امکان ي نماي نگهداري به صورت جداگانه به نحويحسابدار) ستميس(در سامانه 
  . به طور مجزا وجود داشته باشدي مجريک از واحدهاي هر ي ماليدادهاي رويريگگزارش

شوند اجازه يه م ادارينامه عملکرد که براساس تفاهميي اجرايهابه دستگاه ـ٧ماده
 ييجا استان نسبت به جابهيزيرت و برنامهيريسازمان مد/شود با موافقت سازمانيداده م

  .نديف اقدام نماي در سقف اعتبارات همان رديانهي هزيهافيک از ردياعتبارات فصول هر 
 يزيرقانون، موضوع استقرار نظام بودجه) ٢٠( حکم تبصره يدر اجرا  ـ٨ماده

 مواد يقانون الحاق برخ) ٢٦(ماده ) ١( تبصره بند يينامه اجرانييعملکرد، مفاد آ بر يمبتن
 کامل ي اجرايبندنحوه و زمان) (٢( دولت ي از مقررات ماليم بخشيبه قانون تنظ

 ١٢/٢/١٣٩٥هـ مورخ ٥٢٥٣٤ت/١٥١٩٩نامه شماره بي، موضوع تصو)ي تعهديحسابدار
ت خدمات يريقانون مد) ٥( موضوع ماده يياجرا يها تمام دستگاهي آن برايو اصالح بعد

  .االجرا است الزميکشور
 يشي آزماي، بدون لحاظ دوره اجراي تعهدي کامل حسابدارينقشه راه اجرا ـ٩ماده

  .شوديه و ابالغ مي تهيي و دارايدر مهلت مربوط، توسط وزارت امور اقتصاد
  بوط، ظرف پانزده روز ن و مقررات مريت قوانيسازمان موظف است با رعا ـ١٠ماده

نامه ه و ابالغ چهارچوب تفاهمينامه نسبت به تهبين تصوياالجرا شدن اخ الزمياز تار
ن ي، از جمله متضمن عناوي مجريران واحدهاي و مديي اجرايهان دستگاهي بيعملکرد

  :دير اقدام نمايز
 در قالب يي و نهايه محصول و خدمات اصلين و ارايد، تأميزان و روش توليم ـ الف

قانون و در قالب ) ٤(وست شماره ي عملکرد مندرج در پيهاها و سنجهتيها، فعالبرنامه
  .ي استانيي اجرايها دستگاهي براييبرنامه و خدمات نها

  )الف( موضوع بند يهاتيشده فعال تماميبها ـ ب
  .ييارات دستگاه اجرايتعهدات و اخت ـ پ
  .ي مجريدهاران واحيارات مديتعهدات و اخت ـ ت
ه محصول و ي ارايبرا) يهي و تنبيقي تشويهااستيشامل س (يزشينظام انگ ـ ث

  .ت باالتريفيت و کينه کمتر و کميخدمات با هز
 شده برنامه و تمامين بهاي حاصل از تفاضل بيهاييجواز مبالغ صرفه ـ١١ماده

 يهانهيبا هز)  تمام شده مصوبيبها(قانون ) ٤(وست شماره ي مندرج در پيهاتيفعال
حساب، پس ي و ذيين مقام دستگاه اجرايد باالترييمورد تأ)  تمام شده عملکرديبها (يقطع
جاد يبه منظور ا%) ٥٠( استان، پنجاه درصد يزيرت و برنامهيريسازمان مد/د سازمانيياز تأ

 يفي کيرمستمر و ارتقاي غيها مربوط به عنوان پرداختيزه در کارکنان واحد مجريانگ
 کشور و پنجاه ي و استخدامي ادار و سازمان سازمانيمحصوالت براساس دستورالعمل ابالغ

-هي سرمايهايي تملک دارايهاص اعتبار طرحيش سقف تخصي افزايگر برايد%) ٥٠(درصد 
ص اعتبار موضوع ماده يته تخصيص اعتبارات مصوب کمي آن دستگاه مازاد بر سقف تخصيا
  .شودينه ميشرفت باالتر هزي با درصد پيهات طرحيجه کشور با اولوقانون برنامه و بود) ٣٠(

ن يگزي جاير امور ماليد مدييحساب، تأي فاقد ذيهادرخصوص دستگاه  ـتبصره
  .باشديحساب ميد ذييتأ

 يشنهادي درخواست طرح پي موظفند در طراحيي اجرايهادستگاه ـ١٢ماده
)RFP ( سامانه)بر عملکرد، الزامات مندرج در ي مبتنيزير بودجهيافزارنرم) ستميس 
 مورخ ٨٢٥٥٤شماره ( کل کشور ١٣٩٧بخشنامه بودجه سال ) ٤(وست شماره يپ

 ي مبتنيزير بودجهيافزار نرميها)ستميس(ن سامانه يهمچن. نديرا لحاظ نما) ٥/٧/١٣٩٦
 يهامانهان سايت تبادل اطالعات ميد عالوه بر قابلي بايي اجرايهابر عملکرد در دستگاه

 بودجه سازمان يها سامانهيهاسيسرو خود، امکان اتصال به وبي و اختصاصي، ماليادار
  .توسط سازمان را داشته باشد) پروتکل (ي اعالميبراساس مشخصات فن

ص اعتبار ي استان موظفند تخصيزيرت و برنامهيريسازمان و سازمان مد ـ١٣ماده
 عملکرد يها شاخصيابي عملکرد و ارزيهاسنجه را براساس تحقق يي اجرايهابه دستگاه

 ١٣٩٧قانون بودجه سال ) ٤(وست شماره ي مندرج در بخش اول پيهاتيها و فعالبرنامه
ب ين تا پس از تصويي تعي استانيي اجرايها دستگاهي براييکل کشور و برنامه و خدمات نها

  .ودجه کشور ابالغ شودقانون برنامه و ب) ٣٠(ص اعتبار، موضوع ماده يته تخصيدر کم
 و ي مکلفند تمام اطالعات مربوط به حقوق کارکنان رسميي اجرايهادستگاه ـ١٤ماده

 مقامات، رؤسا، يايق سامانه ثبت حقوق و مزايک ماهه از طري خود را در فواصل يمانيپ
 ١٨/٢/١٣٩٧ مورخ ٦٦١١١ موضوع بخشنامه شماره يي اجرايهاران و کارمندان دستگاهيمد

 و سازمان و يي و دارايار وزارت اموراقتصادي کشور، در اختي و استخدامي ادارنسازما
ها در ن دستگاهياعتبارات فصل اول و ششم ا.  کشور قرار دهندي و استخداميسازمان ادار
  .شودي کل کشور پرداخت ميدارت توسط خزانهيص با اولويسقف تخص
عهده سازمان و وزارت امور نامه بربين تصوي اينظارت بر حسن اجرا ـ١٥ماده

  . استيي و داراياقتصاد
  اسحاق جهانگيريجمهور ـ  رئيسمعاون اول 

  
  ١٢/٦/١٣٩٧                                                            ـ ه٥٥٧١٨ت/٧٧٠٠٥رهشما

  ٣٠/٤/١٣٩٧هـ مورخ ٥٥٥٢٨ت/٥٤٤٢٨نامه شماره  اصالح تصويب
 يي و دارايامور اقتصادوزارت ي ـ وزارت جهادکشاورز

 راني اي اسالمي جمهوري بانک مرکزـسازمان برنامه و بودجه کشور 
   ٤/٦/١٣٩٧ مورخ ٢٨٠٣٣٥شنهاد شماره ي به پ١١/٦/١٣٩٧وزيران در جلسه هيأت 

   ي و هشتم قانون اساسيکصد و سيسازمان برنامه و بودجه کشور و به استناد اصل 
 :ب کرديران تصوي اي اسالميجمهور
 : شودير اصالح مي به شرح ز٣٠/٤/١٣٩٧هـ مورخ ٥٥٥٢٨ت/٥٤٤٢٨نامه شماره بيصوت
 يهااستي سيبابت اجرا«، عبارت »يخط اعتبار«، بعد از عبارت )٥(در بند  ـ الف

  .شودي اضافه م»ينيمت تضميم بازار و قيتنظ
  :شوديادشده اضافه مينامه  بيبه تصو) ٦(ر به عنوان بند يمتن ز ـ ب
  به شرکتييالت اعطايزمان برنامه و بودجه کشور بازپرداخت اصل و سود تسهسا ـ ٦

. کندين مي مربوط تضميت مقررات قانوني امور دام کشور را با رعايباني پشتيسهام
 ي عامل در وصول مطالبات و شرکت سهاميهات بانکي مسئوليادشده نافين يتضم
  .ستي نيافتيالت دريتسه امور دام کشور در بازپرداخت به موقع يبانيپشت

  جمهور ـ اسحاق جهانگيري رئيسمعاون اول 
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 ٢١/٥/١٣٩٧                                                                              ٨٧٩٧٩شماره
  جناب آقاي اكبرپور

 مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسالمي ايران
هيأت  دبير محترم ٧/٥/١٣٩٧ مورخ ٥٨٢٠٩/٥٤٤١٢با عنايت به نامه شماره 

دولت مبني بر ابالغ تصميمات اين وزارتخانه پيرامون تبديل روستاهاي مركز بخش 
 قانون انتشار و دسترسي آزاد به اطالعات مصوب ١١ و ٥در اجراي مواد (به شهر 

و آثار حقوقي مكاتبات ) ١٥٨١٥٢/٥٠٠٥٤هاي شماره   بخشنامه٦ و بند ١٣٨٨
با استانداران در اينخصوص و ضرورت انتشار تصميمات وزارت متبوع وزارت متبوع 

هاي مرتبط جهت طي مراحل  از طريق روزنامه رسمي، به پيوست كليه ابالغيه
لطفاً دستور فرماييد از نتايج . گردد قانوني و انتشار در روزنامه رسمي ارسال مي

ضمن خانم رقيه محمدي در . اقدامات به عمل آمده اين وزارتخانه را مطلع نمايند
نماينده حقوقي اين حوزه جهت پيگيري موضوع و ارائه ابالغيه و تصميمات وزارت 

  .گردند كشور به حضور معرفي مي
  ها ـ سيد سلمان ساماني قائم مقام وزير در امور مجلس و هماهنگي استان

  
 ٢٤/٨/١٣٩٦                                                                            ١٣٨٠٣٦شماره
  آقاي گراوندجناب 

  بوشهراستاندار محترم 
 قانون اصالح موادي از قانون تعاريف و ضـوابط تقـسيمات كـشوري              ١در اجراي ماده    

 معاونـت  ١٧/٥/١٣٩٦ مورخ ٥٩٨٠٦/٣٣٦٦٧ و با عنايت به نامه شماره  ١٧/١٢/١٣٨٩مورخ  
محترم حقوقي رياست جمهوري، با پيشنهاد آن استانداري مبني بر تبـديل روسـتاي چـاه                

مقتضي اسـت   . شود  مبارك، مركز بخش چاه مبارك شهرستان عسلويه به شهر، موافقت مي          
  .اقدامات الزم برابر قوانين و مقررات موجود انجام و مراتب اعالم گردد

   عبدالرضا رحماني فضلي وزير كشور ـ
  

 ٧/٩/١٣٩٦                                                                              ١٤٤٤١٢شماره
  آقاي تبادارجناب 

  فارساندار محترم است
 قانون اصالح موادي از قانون تعاريف و ضوابط تقسيمات كـشوري      ١در اجراي ماده    

 ١٧/٥/١٣٩٦ مـورخ  ٥٩٨٠٦/٣٣٦٦٧ و بـا عنايـت بـه نامـه شـماره            ١٧/١٢/١٣٨٩مورخ  
، بـا پيـشنهاد    و با توجه به مطالعات كارشناسـي معاونت محترم حقوقي رياست جمهوري   

تان گـراش بـه شـهر       آن استانداري مبني بر تبديل روستاي ارد مركز بخـش ارد شهرسـ            
مقتضي است اقدامات الزم برابر قانون و مقررات موجود انجام و مراتـب   . گردد  موافقت مي 
  .اعالم گردد

   عبدالرضا رحماني فضلي وزير كشور ـ
  

 ١٣/٩/١٣٩٦                                                                            ١٤٨٥٠٩شماره
  آقاي تبادارجناب 

  فارساستاندار محترم 
 قـانون اصـالح مـوادي از قـانون تعـاريف و ضـوابط تقـسيمات                ١اجراي ماده   در  

 مــورخ ٥٩٨٠٦/٣٣٦٦٧ و بــا عنايــت بــه نامــه شــماره ١٧/١٢/١٣٨٩كــشوري مــورخ 
، با پيشنهاد آن استانداري مبني بر        معاونت محترم حقوقي رئيس جمهور     ١٧/٥/١٣٩٦

ارس بـه شـهر   تبديل روستاي طسوج مركز بخش طسوج شهرستان كوار در اسـتان فـ       
مقتضي است اقدامات الزم برابـر قـوانين و مقـررات موجـود انجـام و        . شود  موافقت مي 

  .مراتب اعالم گردد
   عبدالرضا رحماني فضلي وزير كشور ـ

  
 ٢٦/٩/١٣٩٦                                                                            ١٥٥٥٥٩شماره
  آقاي رشيديانجناب 

  خراسان رضوياستاندار محترم 
 قانون اصالح موادي از قانون تعاريف و ضـوابط تقـسيمات كـشوري              ١در اجراي ماده    

 معاونـت  ١٧/٥/١٣٩٦ مورخ ٥٩٨٠٦/٣٣٦٦٧ و با عنايت به نامه شماره  ١٧/١٢/١٣٨٩مورخ  
ري، بـا پيـشنهاد آن اسـتانداري مبنـي بـر تبـديل روسـتاي                محترم حقوقي رياست جمهو   

مقتـضي  . شـود   آباد مركز بخش پايين جام شهرستان تربت جام به شهر موافقت مـي              سميع
  .است اقدامات الزم برابر قوانين و مقررات موجود انجام و مراتب اعالم گردد

   عبدالرضا رحماني فضلي وزير كشور ـ

 ٢٦/٩/١٣٩٦                                                                            ١٥٥٥٧٤شماره
  آقاي رشيديانجناب 

  خراسان رضوياستاندار محترم 
 قانون اصالح موادي از قانون تعاريف و ضـوابط تقـسيمات كـشوري              ١در اجراي ماده    

عاونـت   م١٧/٥/١٣٩٦ مورخ ٥٩٨٠٦/٣٣٦٦٧ و با عنايت به نامه شماره  ١٧/١٢/١٣٨٩مورخ  
محترم حقوقي رياست جمهوري، بـا پيـشنهاد آن اسـتانداري مبنـي بـر تبـديل روسـتاي                   

مقتـضي اسـت   . شـود  آباد مركز بخش عطا ملك شهرستان جوين به شهر موافقت مـي   حكم
  .اقدامات الزم برابر قوانين و مقررات موجود انجام و مراتب اعالم گردد

   عبدالرضا رحماني فضلي وزير كشور ـ
  

 ١١/١٠/١٣٩٦                                                                           ١٦٦٦٠٢شماره
  آقاي همتيب جنا

  هرمزگاناستاندار محترم 
 قانون اصالح موادي از قانون تعاريف و ضـوابط تقـسيمات كـشوري              ١در اجراي ماده    

 معاونـت  ١٧/٥/١٣٩٦ مورخ ٥٩٨٠٦/٣٣٦٦٧ و با عنايت به نامه شماره  ١٧/١٢/١٣٨٩مورخ  
 محترم حقوقي رياست جمهوري، با پيشنهاد آن استانداري مبني بـر تبـديل روسـتاي بنـد           

مقتـضي اسـت   . شـود  زرك مركز بخش بند زرك شهرستان ميناب بـه شـهر موافقـت مـي             
  .اقدامات الزم برابر قانون و مقررات موجود انجام و مراتب اعالم گردد

   عبدالرضا رحماني فضلي وزير كشور ـ
  

 ١١/١٠/١٣٩٦                                                                          ١٦٦٦١١شماره
  آقاي شهرياريجناب 

  آذربايجان غربياستاندار محترم 
و ضـوابط تقـسيمات كـشوري        قانون اصالح موادي از قانون تعاريف        ١در اجراي ماده    

 معاونـت  ١٧/٥/١٣٩٦ مورخ ٥٩٨٠٦/٣٣٦٦٧ و با عنايت به نامه شماره  ١٧/١٢/١٣٨٩مورخ  
محترم حقوقي رياست جمهوري، بـا پيـشنهاد آن اسـتانداري مبنـي بـر تبـديل روسـتاي                   

مقتـضي اسـت    . شـود   حاجيالر مركز بخش حاجيالر شهرستان چايپاره به شهر موافقت مي         
  .ابر قانون و مقررات موجود انجام و مراتب اعالم گردداقدامات الزم بر

   عبدالرضا رحماني فضلي وزير كشور ـ
  

 ١٨/١٠/١٣٩٦                                                                          ١٧١١٨٢شماره
  آقاي اسالميجناب 

  مازندراناستاندار محترم 
 قـانون اصـالح مـوادي از قـانون تعـاريف و ضـوابط تقـسيمات                ١ماده  در اجراي   

 مــورخ ٥٩٨٠٦/٣٣٦٦٧ و بــا عنايــت بــه نامــه شــماره ١٧/١٢/١٣٨٩كــشوري مــورخ 
 معاونت محترم حقوقي رياست جمهوري، با پيشنهاد آن استانداري مبني           ١٧/٥/١٣٩٦

هر موافقت آباد مركز بخش رودپي شمالي شهرستان ساري به ش        بر تبديل روستاي فرح   
مقتضي است اقدامات الزم برابر قـوانين و مقـررات موجـود انجـام و مراتـب                 . گردد  مي

  .اعالم گردد
   عبدالرضا رحماني فضلي وزير كشور ـ

  
 ١٨/١٠/١٣٩٦                                                                          ١٧١١٩٤شماره

  محبيجناب آقاي 
  سيستان و بلوچستاناستاندار محترم 

 قانون اصالح موادي از قانون تعاريف و ضـوابط تقـسيمات كـشوري              ١در اجراي ماده    
 معاونـت  ١٧/٥/١٣٩٦ مورخ ٥٩٨٠٦/٣٣٦٦٧ و با عنايت به نامه شماره  ١٧/١٢/١٣٨٩مورخ  

است جمهوري، با پيشنهاد آن استانداري مبني بر تبديل روسـتاي پـالن             محترم حقوقي ري  
مقتـضي اسـت اقـدامات الزم      . شود  بهار به شهر موافقت مي      مركز بخش پالن شهرستان چاه    

  .برابر قوانين و مقررات موجود انجام و مراتب اعالم گردد
   عبدالرضا رحماني فضلي وزير كشور ـ

  
 ٢٤/١٠/١٣٩٦                                                                          ١٧٥١١٠شماره

  محبيجناب آقاي 
  سيستان و بلوچستاناستاندار محترم 

 قانون اصالح موادي از قانون تعاريف و ضـوابط تقـسيمات كـشوري              ١در اجراي ماده    
عاونـت   م١٧/٥/١٣٩٦ مورخ ٥٩٨٠٦/٣٣٦٦٧ و با عنايت به نامه شماره  ١٧/١٢/١٣٨٩مورخ  
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محترم حقوقي رياست جمهوري، با پيشنهاد آن استانداري مبني بر تبديل روسـتاي پـارود               
مقتـضي اسـت اقـدامات الزم       . شـود   مركز بخش پارود شهرستان سرباز به شهر موافقت مي        
  .برابر قوانين و مقررات موجود انجام و مراتب اعالم گردد

   عبدالرضا رحماني فضلي وزير كشور ـ
  

 ٢٤/١٠/١٣٩٦                                                                          ١٧٥١١٧شماره
  آقاي رشيديانجناب 

  خراسان رضوياستاندار محترم 
 قانون اصالح موادي از قانون تعاريف و ضـوابط تقـسيمات كـشوري              ١در اجراي ماده    

 معاونـت  ١٧/٥/١٣٩٦ مورخ ٥٩٨٠٦/٣٣٦٦٧ و با عنايت به نامه شماره  ١٧/١٢/١٣٨٩مورخ  
محترم حقوقي رياست جمهوري، با پيشنهاد آن استانداري مبني بر تبديل روستاي ريـواده              

مقتضي اسـت اقـدامات الزم    . شود  مركز بخش هاللي شهرستان جغتاي به شهر موافقت مي        
  .برابر قانون و مقررات موجود انجام و مراتب اعالم گردد

  اني فضلي عبدالرضا رحم وزير كشور ـ
  

 ٢٧/١٠/١٣٩٦                                                                          ١٧٧٥٤٣شماره
  آقاي هاشميجناب 

  گلستاناستاندار محترم 
 قانون اصالح موادي از قانون تعاريف و ضـوابط تقـسيمات كـشوري              ١در اجراي ماده    

 معاونـت  ١٧/٥/١٣٩٦ مورخ ٥٩٨٠٦/٣٣٦٦٧ و با عنايت به نامه شماره  ١٧/١٢/١٣٨٩مورخ  
قي رياست جمهوري، با پيشنهاد آن استانداري مبني بر تبديل روستاي گليداغ            محترم حقو 

مقتـضي اسـت اقـدامات      . شـود   مركز بخش گليداغ شهرستان مراوه تپه به شهر موافقت مي         
  .الزم برابر قانون و مقررات موجود انجام و مراتب اعالم گردد

   عبدالرضا رحماني فضلي وزير كشور ـ
  

 ٢٧/١٠/١٣٩٦                                                                          ١٧٧٥٠٩شماره
  محبيجناب آقاي 

  سيستان و بلوچستاناستاندار محترم 
 قانون اصالح موادي از قانون تعاريف و ضـوابط تقـسيمات كـشوري              ١در اجراي ماده    

 معاونـت  ١٧/٥/١٣٩٦ مورخ ٥٩٨٠٦/٣٣٦٦٧ و با عنايت به نامه شماره  ١٧/١٢/١٣٨٩مورخ  
محترم حقوقي رياسـت جمهـوري و بـا توجـه بـه مطالعـات كارشناسـي، بـا پيـشنهاد آن                      
استانداري مبني بر تبديل روستاي آشار مركز بخش آشـار شهرسـتان مهرسـتان بـه شـهر                 

مقتضي است اقدامات الزم برابر قانون و مقـررات موجـود انجـام و مراتـب               . شود  موافقت مي 
  .داعالم گرد

   عبدالرضا رحماني فضلي وزير كشور ـ
  

 ٢/١١/١٣٩٦                                                                            ١٨١٢٤٠شماره
  آقاي بهنامجوجناب 

  اردبيلاستاندار محترم 
 قانون اصالح مـوادي از قـانون تعـاريف و ضـوابط تقـسيمات          ١در اجراي ماده    

 مـورخ   ٥٩٨٠٦/٣٣٦٦٧ و بـا عنايـت بـه نامـه شـماره             ١٧/١٢/١٣٨٩كشوري مورخ   
 معاونت محترم حقوقي رياست جمهـوري، بـا پيـشنهاد آن اسـتانداري          ١٧/٥/١٣٩٦

مبني بر تبديل روستاي ثمرين مركـز بخـش ثمـرين شهرسـتان اردبيـل بـه شـهر                   
مقتضي است اقدامات الزم برابر قوانين و مقررات موجـود انجـام و             . شود  موافقت مي 

  .راتب اعالم گرددم
   عبدالرضا رحماني فضلي وزير كشور ـ

  
 ٢/١١/١٣٩٦                                                                            ١٨١٢٥٠شماره
  الشريعه آقاي مروججناب 

   خراسان جنوبياستاندار محترم
 قانون اصالح موادي از قانون تعاريف و ضـوابط تقـسيمات كـشوري              ١در اجراي ماده    

 معاونـت  ١٧/٥/١٣٩٦ مورخ ٥٩٨٠٦/٣٣٦٦٧ و با عنايت به نامه شماره  ١٧/١٢/١٣٨٩مورخ  
، با پيشنهاد آن استانداري مبني بر تبـديل روسـتاي آبيـز             محترم حقوقي رياست جمهوري   

مقتـضي اسـت اقـدامات    . شـود  مركز بخش شاسكوه شهرستان زيركوه به شهر موافقت مـي       
  .الزم برابر قوانين و مقررات موجود انجام و مراتب اعالم گردد

   عبدالرضا رحماني فضلي وزير كشور ـ

 ٢/١١/١٣٩٦                                                                            ١٨١٢٦١شماره
  آقاي همتيجناب 

  هرمزگاناستاندار محترم 
 قانون اصالح موادي از قانون تعاريف و ضـوابط تقـسيمات كـشوري              ١در اجراي ماده    

 معاونـت  ١٧/٥/١٣٩٦ مورخ ٥٩٨٠٦/٣٣٦٦٧ و با عنايت به نامه شماره  ١٧/١٢/١٣٨٩مورخ  
محترم حقوقي رياست جمهوري، بـا پيـشنهاد آن اسـتانداري مبنـي بـر تبـديل روسـتاي                   

مقتـضي اسـت   . شـود  خش جغين شهرسـتان رودان بـه شـهر موافقـت مـي     باالشهر مركز ب  
  .اقدامات الزم برابر قوانين و مقررات موجود انجام و مراتب اعالم گردد

   عبدالرضا رحماني فضلي وزير كشور ـ
  

 ٤/١١/١٣٩٦                                                                            ١٨٣١٣٣شماره
  الشريعه آقاي مروججناب 

   خراسان جنوبياستاندار محترم
 قانون اصالح موادي از قانون تعاريف و ضـوابط تقـسيمات كـشوري              ١در اجراي ماده    

 معاونـت  ١٧/٥/١٣٩٦ مورخ ٥٩٨٠٦/٣٣٦٦٧ و با عنايت به نامه شماره  ١٧/١٢/١٣٨٩مورخ  
محترم حقوقي رياست جمهوري، با پيشنهاد آن استانداري مبني بـر تبـديل روسـتاي درح             

مقتـضي اسـت اقـدامات الزم    . شود مركز بخش درح شهرستان سربيشه به شهر موافقت مي 
  .برابر قوانين و مقررات موجود انجام و مراتب اعالم گردد

   عبدالرضا رحماني فضلي وزير كشور ـ
  

 ١١/١١/١٣٩٦                                                                          ١٨٧٤١٩شماره
  محبيجناب آقاي 

  سيستان و بلوچستاناستاندار محترم 
 قانون اصالح موادي از قانون تعاريف و ضـوابط تقـسيمات كـشوري              ١در اجراي ماده    

 معاونـت  ١٧/٥/١٣٩٦ مورخ ٥٩٨٠٦/٣٣٦٦٧ و با عنايت به نامه شماره  ١٧/١٢/١٣٨٩خ  مور
محترم حقوقي رياست جمهوري، بـا پيـشنهاد آن اسـتانداري مبنـي بـر تبـديل روسـتاي                   

مقتـضي اسـت    . شـود   سرجنگل مركز بخش كورين شهرستان زاهدان به شهر موافقت مـي          
  .ام و مراتب اعالم گردداقدامات الزم برابر قوانين و مقررات موجود انج

   عبدالرضا رحماني فضلي وزير كشور ـ
  

 ١١/١١/١٣٩٦                                                                          ١٨٧٤٤١شماره
  آقاي مرادنياجناب 

  كردستاناستاندار محترم 
ت كـشوري    قانون اصالح موادي از قانون تعاريف و ضـوابط تقـسيما           ١در اجراي ماده    

 معاونـت  ١٧/٥/١٣٩٦ مورخ ٥٩٨٠٦/٣٣٦٦٧ و با عنايت به نامه شماره  ١٧/١٢/١٣٨٩مورخ  
محترم حقوقي رياست جمهوري، بـا پيـشنهاد آن اسـتانداري مبنـي بـر تبـديل روسـتاي                   

آبـاد   آباد شهرستان سنندج بـه عنـوان شـهر حـسين       آباد جنوبي مركز بخش حسين      حسين
تضي است اقدامات الزم برابر قوانين و مقـررات موجـود           مق. شود  جنوبي به شهر موافقت مي    

  .انجام و مراتب اعالم گردد
   عبدالرضا رحماني فضلي وزير كشور ـ

  
 ١١/١١/١٣٩٦                                                                          ١٨٧٤٥١شماره
  آقاي اسالميجناب 

  مازندرانرم استاندار محت
 قانون اصالح موادي از قانون تعاريف و ضـوابط تقـسيمات كـشوري              ١در اجراي ماده    

 معاونـت  ١٧/٥/١٣٩٦ مورخ ٥٩٨٠٦/٣٣٦٦٧ و با عنايت به نامه شماره  ١٧/١٢/١٣٨٩مورخ  
محترم حقوقي رياست جمهوري، بـا پيـشنهاد آن اسـتانداري مبنـي بـر تبـديل روسـتاي                   

مقتـضي اسـت    . شـود   هرستان آمل به شهر موافقـت مـي       اجباركال مركز بخش دشت سر ش     
  .اقدامات الزم برابر قوانين و مقررات موجود انجام و مراتب اعالم گردد

   عبدالرضا رحماني فضلي وزير كشور ـ
  

 ١٧/١١/١٣٩٦                                                                          ١٩١٢٣٥شماره
  جناب آقاي عباسي

  استاندار محترم چهارمحال و بختياري
 قانون اصالح موادي از قانون تعاريف و ضـوابط تقـسيمات كـشوري              ١در اجراي ماده    

 معاونـت  ١٧/٥/١٣٩٦ مورخ ٥٩٨٠٦/٣٣٦٦٧ و با عنايت به نامه شماره  ١٧/١٢/١٣٨٩مورخ  
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شنهاد آن اسـتانداري مبنـي بـر تبـديل روسـتاي            محترم حقوقي رياست جمهوري، بـا پيـ       
شود، مقتضي اسـت اقـدامات        يانچشمه مركز بخش شيدا شهرستان بن به شهر موافقت مي         

  .الزم برابر قوانين و مقررات موجود انجام و مراتب اعالم گردد
   عبدالرضا رحماني فضلي وزير كشور ـ

  
 ١٧/١١/١٣٩٦                                                                          ١٩١٢٣٨شماره
  آقاي بهنامجوجناب 

  اردبيلاستاندار محترم 
 قانون اصالح موادي از قانون تعاريف و ضوابط تقسيمات كشوري مورخ ١در اجراي ماده 

 معاونت محترم ١٧/٥/١٣٩٦ مورخ ٥٩٨٠٦/٣٣٦٦٧يت به نامه شماره  و با عنا١٧/١٢/١٣٨٩
با پيشنهاد آن استانداري مبني بر و با توجه به مطالعات كارشناسي حقوقي رياست جمهوري، 

. گردد تبديل روستاي ارديموسي مركز بخش سبالن شهرستان سرعين به شهر موافقت مي
  .مايندن اعالم  را برابر قوانين و مقررات موجود انجام و مراتب رامقتضي است اقدامات الزم

   عبدالرضا رحماني فضلي وزير كشور ـ
  

 ٢٨/١١/١٣٩٦                                                                          ١٩٧٣١٤شماره
  آقاي بازوندجناب 

  كرمانشاهاستاندار محترم 
 قانون اصالح موادي از قانون تعاريف و ضـوابط تقـسيمات كـشوري              ١در اجراي ماده    

 معاونـت  ١٧/٥/١٣٩٦ مورخ ٥٩٨٠٦/٣٣٦٦٧ و با عنايت به نامه شماره  ١٧/١٢/١٣٨٩مورخ  
 مبني بر تبـديل روسـتاي قلعـه     محترم حقوقي رياست جمهوري، با پيشنهاد آن استانداري       
مقتضي است اقـدامات الزم     . شود  مركز بخش بيلوار شهرستان كرمانشاه به شهر موافقت مي        

  .برابر قوانين و مقررات موجود انجام و مراتب اعالم گردد
   عبدالرضا رحماني فضلي وزير كشور ـ

  
 ٢٨/١١/١٣٩٦                                                                          ١٩٧٣١٩شماره
  آقاي بازوندجناب 

  كرمانشاهاستاندار محترم 
 قانون اصالح مـوادي از قـانون تعـاريف و ضـوابط تقـسيمات          ١در اجراي ماده    

 مـورخ   ٥٩٨٠٦/٣٣٦٦٧ و بـا عنايـت بـه نامـه شـماره             ١٧/١٢/١٣٨٩كشوري مورخ   
اد آن اسـتانداري   معاونت محترم حقوقي رياست جمهـوري، بـا پيـشنه        ١٧/٥/١٣٩٦

مبني بر تبديل روستاي شروينه مركز بخش كالشـي شهرسـتان جـوانرود بـه شـهر        
مقتضي است اقدامات الزم برابر قوانين و مقررات موجـود انجـام و             . شود  موافقت مي 

  .مراتب اعالم گردد
   عبدالرضا رحماني فضلي وزير كشور ـ

  
 ٢٨/١١/١٣٩٦                                                                          ١٩٧٣٢٣شماره
  آقاي هاشميجناب 

  گلستاناستاندار محترم 
 قانون اصالح موادي از قانون تعاريف و ضـوابط تقـسيمات كـشوري              ١در اجراي ماده    

 معاونـت  ١٧/٥/١٣٩٦ مورخ ٥٩٨٠٦/٣٣٦٦٧ و با عنايت به نامه شماره  ١٧/١٢/١٣٨٩مورخ  
ري، با پيشنهاد آن استانداري مبني بر تبديل روستاي دوزيـن        محترم حقوقي رياست جمهو   

مقتـضي اسـت    . شـود   مركز بخش كوهسارات شهرستان مينودشت بـه شـهر موافقـت مـي            
  .اقدامات الزم برابر قانون و مقررات موجود انجام و مراتب اعالم گردد

   عبدالرضا رحماني فضلي وزير كشور ـ
  

 ١٣/١٢/١٣٩٦                                                                          ٢٠٨٨٠١شماره
   تبادارآقاي مهندسجناب 

  فارساستاندار محترم 
 قـانون اصـالح مـوادي از قـانون تعـاريف و ضـوابط تقـسيمات                ١در اجراي ماده    

 مــورخ ٥٩٨٠٦/٣٣٦٦٧ و بــا عنايــت بــه نامــه شــماره ١٧/١٢/١٣٨٩كــشوري مــورخ 
 معاونت محترم حقوقي رياست جمهوري، با پيشنهاد آن استانداري مبني           ١٧/٥/١٣٩٦

 بخش رستاق شهرستان داراب استان فـارس بـه شـهر            بر تبديل روستاي رستاق مركز    
مقتضي است اقدامات الزم برابـر قـوانين و مقـررات موجـود انجـام و        . شود  موافقت مي 

  .مراتب اعالم گردد
   عبدالرضا رحماني فضلي وزير كشور ـ

 ١٣/١٢/١٣٩٦                                                                          ٢٠٨٧٨٧شماره
  آقاي رزم حسينيجناب 

  كرماناستاندار محترم 
 قانون اصالح موادي از قانون تعاريف و ضـوابط تقـسيمات كـشوري              ١در اجراي ماده    

 معاونـت  ١٧/٥/١٣٩٦ مورخ ٥٩٨٠٦/٣٣٦٦٧ و با عنايت به نامه شماره  ١٧/١٢/١٣٨٩مورخ  
ديل روسـتاي چـاه     محترم حقوقي رياست جمهوري، با پيشنهاد آن استانداري مبني بر تبـ           

مقتـضي  . شـود   دادخدا مركز بخش چاه دادخدا شهرستان قلعه گنج به شـهر موافقـت مـي              
  .است اقدامات الزم برابر قوانين و مقررات موجود انجام و مراتب اعالم گردد

   عبدالرضا رحماني فضلي وزير كشور ـ
  

 ١٥/١٢/١٣٩٦                                                                          ٢١٠٧٩٦شماره
  آقاي بهنامجوجناب 

  اردبيلاستاندار محترم 
وري  قانون اصالح موادي از قانون تعاريف و ضـوابط تقـسيمات كـش             ١در اجراي ماده    

 معاونـت  ١٧/٥/١٣٩٦ مورخ ٥٩٨٠٦/٣٣٦٦٧ و با عنايت به نامه شماره  ١٧/١٢/١٣٨٩مورخ  
با پيشنهاد آن استانداري مبني بر تبـديل روسـتاي زهـرا         محترم حقوقي رياست جمهوري،     

مقتضي اسـت اقـدامات الزم      . گردد  مركز بخش موران شهرستان گرمي به شهر موافقت مي        
  .گردد اعالم  انجام و مراتببرابر قوانين و مقررات موجودرا 

   عبدالرضا رحماني فضلي وزير كشور ـ
  

 ١٥/١٢/١٣٩٦                                                                          ٢١٠٧٩٧شماره
  آقاي خادميجناب 

  لرستاناستاندار محترم 
 قانون اصالح موادي از قانون تعاريف و ضـوابط تقـسيمات كـشوري              ١در اجراي ماده    

 معاونـت  ١٧/٥/١٣٩٦ مورخ ٥٩٨٠٦/٣٣٦٦٧  و با عنايت به نامه شماره ١٧/١٢/١٣٨٩مورخ  
محترم حقوقي رياست جمهوري، با پيشنهاد آن استانداري مبني بر تبديل روسـتاي چمـن      

مقتـضي  . شـود  سلطان مركز بخش بربرود شرقي شهرستان اليگودرز به شـهر موافقـت مـي        
  .است اقدامات الزم برابر قوانين و مقررات موجود انجام و مراتب اعالم گردد

   عبدالرضا رحماني فضلي ر كشور ـوزي
  

 ١٥/١٢/١٣٩٦                                                                          ٢١٠٨٠٠شماره
  آقاي خادميجناب 

  لرستاناستاندار محترم 
 قـانون اصـالح مـوادي از قـانون تعـاريف و ضـوابط تقـسيمات                ١در اجراي ماده    

 مــورخ ٥٩٨٠٦/٣٣٦٦٧بــا عنايــت بــه نامــه شــماره  و ١٧/١٢/١٣٨٩كــشوري مــورخ 
 معاونت محترم حقوقي رياست جمهوري، با پيشنهاد آن استانداري مبني           ١٧/٥/١٣٩٦

بر تبديل روستاي شاپورآباد مركز بخش بربـرود غربـي شهرسـتان اليگـودرز بـه شـهر          
و مقتضي است اقدامات الزم برابر قـوانين و مقـررات موجـود انجـام             . گردد  موافقت مي 

  .مراتب اعالم گردد
   عبدالرضا رحماني فضلي وزير كشور ـ

  
 ٢٨/١٢/١٣٩٦                                                                          ٢٢١١٦٤شماره
  آقاي مهندس تبادارجناب 

  فارساستاندار محترم 
قانون اصالح موادي از قانون تعاريف و ضوابط تقسيمات كشوري  ١در اجراي ماده 

معاونت  ١٧/٥/١٣٩٦ مورخ ٥٩٨٠٦/٣٣٦٦٧ و با عنايت به نامه شماره ١٧/١٢/١٣٨٩مورخ 
 با پيشنهاد آن استانداري  و با توجه به مطالعات كارشناسي،محترم حقوقي رياست جمهوري

مبني بر تبديل روستاي چاه ورز مركز بخش چاه ورز شهرستان المرد به شهر موافقت 
  .مقتضي است اقدامات الزم برابر قوانين و مقررات موجود انجام و مراتب اعالم گردد. شود يم

   عبدالرضا رحماني فضلي وزير كشور ـ
  

 ٢٨/١٢/١٣٩٦                                                                          ٢٢١٣٨٦شماره
  آقاي رشيديانجناب 

  خراسان رضوياستاندار محترم 
 قانون اصالح موادي از قانون تعاريف و ضـوابط تقـسيمات كـشوري              ١در اجراي ماده    

 معاونـت  ١٧/٥/١٣٩٦ مورخ ٥٩٨٠٦/٣٣٦٦٧ و با عنايت به نامه شماره  ١٧/١٢/١٣٨٩مورخ  
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ن اسـتانداري مبنـي بـر تبـديل روسـتاي           محترم حقوقي رياست جمهوري، بـا پيـشنهاد آ        
مقتـضي اسـت   . شـود  مشكان مركز بخش مشكان شهرستان خوشاب به شهر موافقـت مـي       

  .اقدامات الزم برابر قانون و مقررات موجود انجام و مراتب اعالم گردد
   عبدالرضا رحماني فضلي وزير كشور ـ

  
 ٥/٣/١٣٩٧                                                                                ٣٦٢٩١شماره
  محبيآقاي جناب 

  سيستان و بلوچستاناستاندار محترم 
 قانون اصالح موادي از قانون تعاريف و ضـوابط تقـسيمات كـشوري              ١در اجراي ماده    

 معاونـت  ١٧/٥/١٣٩٦ مورخ ٥٩٨٠٦/٣٣٦٦٧ و با عنايت به نامه شماره  ١٧/١٢/١٣٨٩مورخ  
سـتاي ريـگ    محترم حقوقي رياست جمهوري، با پيشنهاد آن استانداري مبني بر تبديل رو           

مقتـضي اسـت   . شـود   ملك مركز بخش ريگ ملك شهرستان ميرجاوه به شهر موافقت مـي           
  .اقدامات الزم برابر قانون و مقررات موجود انجام و مراتب اعالم گردد

   عبدالرضا رحماني فضلي وزير كشور ـ
  

 ٥/٣/١٣٩٧                                                                                ٣٦٣٠٤شماره
  آقاي مهندس تبادارجناب 

  فارساستاندار محترم 
موادي از قانون تعاريف و ضوابط تقسيمات كـشوري    قانون اصالح    ١در اجراي ماده    

 ١٧/٥/١٣٩٦ مـورخ  ٥٩٨٠٦/٣٣٦٦٧ و بـا عنايـت بـه نامـه شـماره            ١٧/١٢/١٣٨٩مورخ  
 بـا پيـشنهاد    و با توجه به مطالعات كارشناسـي، محترم حقوقي رياست جمهوري  معاونت  

آن استانداري مبني بر تبديل روستاي محمله مركز بخش محملـه شهرسـتان خـنج بـه                 
قدامات الزم برابر قوانين و مقررات موجـود انجـام و           مقتضي است ا  . شود  شهر موافقت مي  

  .مراتب اعالم گردد
   عبدالرضا رحماني فضلي وزير كشور ـ

  
 ٢٧/٣/١٣٩٦                                                                              ٤٩٤١٤شماره
  آقاي مهندس مقيميجناب 

   تهراناستاندار محترم
 قانون اصالح موادي از قانون تعاريف و ضـوابط تقـسيمات كـشوري              ١در اجراي ماده    

 معاونـت  ١٧/٥/١٣٩٦ مورخ ٥٩٨٠٦/٣٣٦٦٧ و با عنايت به نامه شماره  ١٧/١٢/١٣٨٩مورخ  
 بر تبـديل روسـتاي قلعـه    محترم حقوقي رياست جمهوري، با پيشنهاد آن استانداري مبني        

مقتضي اسـت اقـدامات الزم      . شود  نو مركز بخش قلعه نو شهرستان ري به شهر موافقت مي          
  .برابر قوانين و مقررات موجود انجام و مراتب اعالم گردد

   عبدالرضا رحماني فضلي وزير كشور ـ
  

 ٣/٤/١٣٩٧                                                                                ٥٤٤١٨شماره
  محبيجناب آقاي 

  سيستان و بلوچستانم استاندار محتر
 قانون اصالح موادي از قانون تعاريف و ضـوابط تقـسيمات كـشوري              ١در اجراي ماده    

 معاونـت  ١٧/٥/١٣٩٦ مورخ ٥٩٨٠٦/٣٣٦٦٧ و با عنايت به نامه شماره  ١٧/١٢/١٣٨٩مورخ  
محترم حقوقي رياست جمهوري، با پيشنهاد آن استانداري مبني بر تبديل روستاي قرقـري      

مقتضي است اقـدامات الزم     . شود  ري شهرستان هيرمند به شهر موافقت مي      مركز بخش قرق  
  .برابر قوانين و مقررات موجود انجام و مراتب اعالم گردد

   عبدالرضا رحماني فضلي وزير كشور ـ
  

 ٣/٤/١٣٩٧                                                                                ٥٤٤٢٨شماره
  محبيجناب آقاي 

  سيستان و بلوچستاناستاندار محترم 
 قانون اصالح مـوادي از قـانون تعـاريف و ضـوابط تقـسيمات          ١راي ماده   در اج 

 مـورخ   ٥٩٨٠٦/٣٣٦٦٧ و بـا عنايـت بـه نامـه شـماره             ١٧/١٢/١٣٨٩كشوري مورخ   
 معاونت محترم حقوقي رياست جمهـوري، بـا پيـشنهاد آن اسـتانداري          ١٧/٥/١٣٩٦

ر مبني بر تبديل روستاي ده رئيس مركز بخش ايرندگان شهرسـتان خـاش بـه شـه      
مقتضي است اقدامات الزم برابر قوانين و مقررات موجـود انجـام و             . شود  موافقت مي 

  .مراتب اعالم گردد
   عبدالرضا رحماني فضلي وزير كشور ـ

 ١٠/٤/١٣٩٧                                                                             ٥٩٠٨٥شماره
  آقاي احمديجناب 

  كهگيلويه و بويراحمداستاندار محترم 
 قانون اصالح موادي از قانون تعاريف و ضوابط تقسيمات كشوري ١در اجراي ماده 

 معاونت ١٧/٥/١٣٩٦خ  مور٥٩٨٠٦/٣٣٦٦٧ و با عنايت به نامه شماره ١٧/١٢/١٣٨٩مورخ 
محترم حقوقي رياست جمهوري، با پيشنهاد آن استانداري مبني بر تبديل روستاي 

مقتضي است . شود بوستان مركز بخش بوستان شهرستان باشت به شهر موافقت مي
  .مايندن اعالم  رابرابر قوانين و مقررات موجود انجام و مراتبرا اقدامات الزم 

  لي عبدالرضا رحماني فض وزير كشور ـ
  

 ١٠/٤/١٣٩٧                                                                              ٥٩٠٨٩شماره
  محبيجناب آقاي 

  سيستان و بلوچستاناستاندار محترم 
از قانون تعاريف و ضـوابط تقـسيمات كـشوري           قانون اصالح موادي     ١در اجراي ماده    

 معاونـت  ١٧/٥/١٣٩٦ مورخ ٥٩٨٠٦/٣٣٦٦٧ و با عنايت به نامه شماره  ١٧/١٢/١٣٨٩مورخ  
محترم حقوقي رياست جمهوري، با پيشنهاد آن استانداري مبني بر تبديل روستاي چگـرد              

ت مقتـضي اسـ  . شـود  مركز بخش جلگه چاه هاشم شهرستان دلگان به شـهر موافقـت مـي           
  .اقدامات الزم برابر قوانين و مقررات موجود انجام و مراتب اعالم گردد

   عبدالرضا رحماني فضلي وزير كشور ـ
  

 ١٢/٤/١٣٩٧                                                                              ٦١٦٠٥شماره
  محبيجناب آقاي 

  سيستان و بلوچستاناستاندار محترم 
ضـوابط تقـسيمات كـشوري       قانون اصالح موادي از قانون تعاريف و         ١در اجراي ماده    

 معاونـت  ١٧/٥/١٣٩٦ مورخ ٥٩٨٠٦/٣٣٦٦٧ و با عنايت به نامه شماره  ١٧/١٢/١٣٨٩مورخ  
محترم حقوقي رياست جمهوري، با پيشنهاد آن استانداري مبني بر تبديل روسـتاي گتـيج           

مقتـضي اسـت اقـدامات الزم       . شـود   مركز بخش گتيج شهرستان فنوج به شهر موافقت مي        
  .و مقررات موجود انجام و مراتب اعالم گرددبرابر قوانين 

   عبدالرضا رحماني فضلي وزير كشور ـ
  

  ١٠/٦/١٣٩٧                                                                    د ش/٧٥٦٢/٩٧رهشما
ج فرهنگ حضور، ي تروييف و ضوابط اجرايها، راهبردها، وظا استيسمصوبه 

  ق ورزش ي جانبازان و معلوالن ازطريني و افتخارآفريتوانمند
  ) شوراي عالي انقالب فرهنگي١٥/١/١٣٩٦ مورخ ٧٩٤مصوب جلسه (

   آموزش و پرورشوزارتـ  ورزش وجوانان وزارت ـ ي اسالميس شورامجل
  ثارگراني و امور ادي شهاديبن ـ يستي بهزسازمانـ  ي تعاون، کار و رفاه اجتماعوزارت
   سراسر کشوريها يشهردار ـ ها  استاني عاليشورا ـ  کشوروزارت
    مسلحيروهاي کل نستاد ـ راني اي اسالمي جمهوريماي صدا و سسازمان
  راني اي اسالمي هالل احمر جمهورتيجمع ـ ني مستضعفجي بسسازمان
   ي و فناورقاتي علوم، تحقوزارت ـ ي اسالمغاتي تبلسازمان ـ ي فرهنگ و ارشاد اسالموزارت
   ي راه و شهرسازوزارتـ  ي آزاد اسالمدانشگاه ـ ي بهداشت، درمان و آموزش پزشکوزارت
    امور خارجهوزارت ـ  اطالعاتيباطات و فناور ارتوزارت ـ يي اقتصاد و داراوزارت

   ي انقالب فرهنگي عاليرخانه شورايدبـ سازمان برنامه و بودجه کشور 
ج فرهنگ حضور، ي تروييف و ضوابط اجرايها، راهبردها، وظا استيس«مصوبه 

 مورخ ٧٩٤ که در جلسه »ق ورزشي جانبازان و معلوالن ازطريني و افتخارآفريتوانمند
 فرهنگ ي شورا٦٣٩ و براساس مصوبه جلسه ي انقالب فرهنگي عالي شورا١٥/١/١٣٩٦

  : شود ي اجرا ابالغ ميل برايده است، به شرح ذيب رسي به تصويعموم
  مقدمه

 را در يا نهفتهيهايها و توانمندتيز نوع بشر، قابليانگ در خلقت شگفتيتعاليخداوند بار
 و ي فرديهاتيمواجهه با فعال ک شخص معلول، دري که ياعه نهاده است؛ به گونهيوجود او به ود

ه اعمال اراده و همت، با يسا ش قادر است دري خوي جسمي صهي جبران نقي خود، براياجتماع
 را به مرحله بالفعل برساند، تا ي خدادادي ذاتي، استعدادهاي توان جسميد و با ارتقاياتکا به ام

  . ز به اجرا درآورديک فرد سالم را ني مافوق توان يهاتيعالتواند فيم ين شخصي چن که گاهيامرتبه
ا ي مهيط مطلوبينه و شرايزم ها و امکانات موجود،تي از ظرفيريگ حال چنانچه با بهره

ن قشر معزز از ي رشد و توسعه ورزش جانبازان و معلوالن فراهم شود، ايط برايشده و مح
  . ش نائل خواهند شدي روح و جسم خوييه شکوفامند شده و ب  بهرهين موهبت الهياجتماع از ا
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 ي، مصوبات شوراي، اسناد باالدستيرهبر معظم ن مقامين اساس و بنا بر فراميبر هم
، توجه به توسعه همه جانبه ورزش ي اسالمين مجلس شوراي و قواني انقالب فرهنگيعال

  .گردد ي کشور محسوب مي ورزشيها تيجانبازان و معلوالن از جمله اولو
  :شوند يف ميل تعرين مصوبه اصطالحات مربوطه به شرح ذيدر اـ ١ماده 
، دفاع يين، شکوفاي خود را در راه تکويشود که سالمت ي اطالق ميبه کس: جانباز) ١

ت يران، استقالل و تمامي اي اسالميان جمهوري و کي انقالب اسالميو حفظ دستاوردها
شمن و عوامل ضد انقالب و اشرار از دست دات و تجاوزات دي کشور، مقابله با تهديارض

 .  دچار شوديا رواني ي جسميها داده و به اختالالت و نقص
 فرد ي و ذهني، حسي، حرکتيستم جسمي که بر اثر اختالل در سيا عارضه:تيمعلول) ٢

  . خود نباشديا اجتماعي و ي فرديازهاي از نيا بخشين کامل يجاد و بر اثر آن فرد قادر به تأميا
  :ت مورد نظر در ورزش جانبازان و معلوالن عبارت است ازي انواع معلول:تيانواع معلول) ٣

ر يي، تغيطي، اعصاب مح فلج اطفال،ي فلج مغز،ينخاععات يضاقطع عضو،  (يت جسميمعلول
 و يتي؛ چند معلول)يي و ناشنوايينايب ، کميينايناب (يت حسيمعلول ،يت ذهنيمعلول ،)شکل مفاصل

  )وند اعضايماران خاص و پيمثل ب...  وي، قلبيتنفس (ي داخليب اعضاي از آسيشت نايمعلول
اي كه با توجه به قوانين و  يافته  رقابتي و سازمانهاي ورزش :ي قهرمانورزش) ٤

  .شود  ركوردهاي ورزشي و كسب رتبه يا مدال انجام ميءمقررات خاص براي ارتقا
 تيسالمت بخش که بدون محدود ي جسمانيها تي فعال انجام:ي همگانورزش) ٥

  .باشد ي مي و مالي سن،ي جنس،يجسم
مين تندرستي و أشود كه ورزش را با هدف ت ي فردي گفته مبه :ي همگانورزشكار) ٦

  .باشد دهد و معطوف به كسب نتيجه و مدال نمي  سطح سالمت و نشاط انجام ميءارتقا
 ي ورزشيها تيل است که جهت انجام فعايطيمح : ورزش همگانيايستگاه) ٧

  .شود ي عموم مردم در نظر گرفته ميبرا
 ستان مرجع فني يك رشته ورزشي در سطح استان، شهر باالترين:ورزشيهيأت ) ٨

است كه با هماهنگي فدراسيون متبوع و اداره تربيت بدني مربوطه، مسئوليت حسن 
  .اجراي قوانين و مقررات ورزشي را به عهده دارد

محصور سرپوشيده و يا روبازي است كه ضوابط فني و قابليت   فضاي: ورزشيمكان) ٩
  .صالح دريافت نموده باشد هاي ورزشي را دارا بوده و مجوز الزم را از مراجع ذي انجام فعاليت

 انجام ي براافتهي صي از نسبت اعتبار تخصست اعبارت :ي اعتبار ورزشسرانه)  ١٠
  . مشخصيان مقطع زمکي هدف در تي به جمعي ورزشيها تيفعال

 الزم در اماکن و يالت و فضايجاد امکانات، تسهي و اينيب شيپ: يساز مناسب) ١١
 . معلوالن و جانبازانيبردار  تردد و بهرهي براي ورزشيفضاها

  اهدافـ ٢ماده
نشاط و  ي، ورزشي روان،ي جسميها ي و توانمند سطح سالمتيحفظ و ارتقا) ١

   در جامعهت حضور آنانيجانبازان و معلوالن و تقو
   ورزشي و جهانين المللي بيهارقابت جانبازان و معلوالن در عرصه ينيافتخارآفر) ٢
  ي ورزشيهاتي در بستر فعاليت و فرهنگ پهلواني اخالق، معنويساز نهينهاد) ٣
 ي جانبازان و معلوالن از خدمات و امکانات ورزشيمند  در بهرهين عدالت اجتماعيتأم) ٤

  راهبردهاـ ٣ماده
  فرهنگ و نگرشيت اعتماد و حفظ عزت به نفس جانبازان و معلوالن و ارتقاي تقو)١

  تيده معلوليجامعه نسبت به پد
 ها و نهادها در امر ورزش جانبازان و معلوالن سازمانيساز و فعاليجاد عزم و مشارکت مليا) ٢
   و نشاط جانبازان و معلوالني سطح سالمتي و ارتقايتوسعه ورزش همگان) ٣
  ن جانبازان و معلوالني رقابت سالم در بي و فضايتوسعه ورزش قهرمان) ٤
 جانبازان و ي ورزشيهاتي در فعاليتي و تربي فرهنگيها تيژه به فعالياهتمام و) ٥
  معلوالن
  ...ان و يران، مربيژه مديو  کارآمد در ورزش جانبازان و معلوالن بهيتوسعه منابع انسان) ٦
   در ورزش جانبازان و معلوالنيآور  و فني، آموزشيتوسعه علم) ٧
   ورزش جانبازان و معلوالنيهارساختيتوسعه ز) ٨
   ورزش جانبازان و معلوالنيالملل ني در عرصه بيران اسالميگاه اي جايحفظ و ارتقا) ٩

  ها ف دستگاهياقدامات و وظاـ ٤ماده
  ف و اقدامات مشترکيوظا) الف

 موظف به انجام اقدامات ي و لشکري کشوريدهاها و نهاها، سازمانه وزارتخانهيکل
  :باشندير ميز

 ن جانبازان و معلواليني و افتخارآفريج فرهنگ حضور، توانمندسازي تروي برايزير برنامه
ن در ساختار جانبازان و معلوال يها ورزشهيأت ا ي انجمن يسازفعالجاد و يـ ا٢

   تابعهيها  مربوط و ردهيورزش
   مختلف يهانهيان ورزش جانبازان و معلوالن در زميبا متول و تعامل يـ همکار٣

 »کي پارالمپيروز مل«تر  هر چه باشکوهيت و مشارکت فعال در امر برگزاريـ حما٤
به امر دستگاه مربوط  يزات ورزشياماکن و تجه تي از ظرفيص درصدي ـ تخص٥

 ژه آنانيط وي و شرايتيگان و متناسب با درصد جمعي، بصورت رانورزش جانبازان و معلوال
 مواد يقانون الحاق برخ) ٥٣(ک درصد بودجه موضوع ماده ي از يص قسمتي ـ تخص٦

ن مصوبه و در ي تحقق اي دولت در دستگاه مربوط براي از مقررات ماليم بخشيبه قانون تنظ
 ژه آنان يط وي و شرايتي متناسب با درصد جمعن ورزش جانبازان و معلوالجهت توسعه

 ورزش يهاتي، از فعال...)ها وها، بانکشرکت( وابسته يمؤسسات اقتصادت يـ حما٧
 جانبازان و معلوالن

ن مصوبه افراد يربط در اي ذيها  مورد نظر در دستگاهي ورزشيهاتيفعال: تبصره
  :شود يز شامل ميل را نيذ

  کارکنان جانباز و معلول دستگاه) ١
   معلول خانواده کارکنان دستگاهياعضا) ٢
 دستگاه در ي اماکن ورزشيتيم فعالين ساکن در حري به معلوليده دماتخ) ٣

 نيورزش جانبازان و معلول
  :يف و اقدامات اختصاصيوظا) ب

 ـ وزارت ورزش وجوانان 
ن و يژه از توسعه ورزش جانبازان و معلوالن، به خصوص در وضع قوانيت ويـ حما١

 ي اسالميمجلس شورادر سطح وزارت، دولت و ... ها ونامهنييمقررات، آ
به امر ورزش جانبازان و  کشور يزات ورزشيو تجه از بودجه يص درصديتخصـ ٢
 ژه آنانيط وي و شرايتي؛ متناسب با درصد جمعنمعلوال

 کشور ي اماکن ورزشي شرکت توسعه و نگهداريها از برنامهيـ اختصاص درصد٣
 جانبازان و معلوالن؛  ورزشيجاد اماکن اختصاصي و اي اماکن ورزشيساز به مناسب

 ژه آنانيط وي و شرايتيمتناسب با درصد جمع
 تحت تملک وزارت ورزش و يک نوبت از اوقات روزانه اماکن ورزشيـ اختصاص ٤

 جوانان به ورزش جانبازان و معلوالن
ت در يده با اولوي مزايق برگزاري از طريک مجموعه ورزشي حداقل ي ـ واگذار٥

 ورزش جانبازان و يهائتيبه ه) ي دادگستريارشناس رسمبا اعالم ک (يط مساويشرا
  هزار نفر٥٠يت باالي با جمعيز شهرهايمعلوالن در مراکز استان و ن

ت در حوزه ورزش يت دولت جهت فعالي تحت حماي ورزشيهاـ  مکلف نمودن باشگاه٦
 .ن امريس به ايسد التأي جديهان مشروط نمودن صدور پروانه باشگاهيچنجانبازان و معلوالن و هم

 يها ن و سازمانيري خيگذار هي مشارکت و سرمايالت الزم برايـ فراهم آوردن تسه٧
 مردم نهاد، در حوزه ورزش جانبازان و معلوالن

قانون  (٨٨ جانبازان و معلوالن از شمول ماده ي اختصاصيت اماکن ورزشي ـ معاف٨
 ) دولتي از مقررات ماليم بخشيتنظ

 ورشـ وزارت آموزش و پر
 آموزان،ن دانشي معلوالن، در بيني و افتخارآفري فرهنگ حضور، توانمندسازجيتروـ ١

ز امور ي و نيتي تربيها، برنامهي درسيها ق درج در کتابي از طريان ورزشيمعلمان و مرب
 ي ورزشيهاتي از فعاليريگفوق برنامه و ضمن خدمت، با بهره

ت يعلوالن در مراکز آموزش و ترب ورزش جانبازان و ميليجاد رشته تحصيـ ا٢
 ان ورزش معلوالني دانش معلمان و مربيت و ارتقاي و تربيمعلمان ورزش

 يي الزم در مدارس استثناي و توانبخشيزات ورزشيـ فراهم نمودن تجه٣
  موجود در مدارسيزات ورزشيآموزان معلول به اماکن و تجه دانشيل دسترسيـ تسه٤
ش يق افزاي از طريير سازمان آموزش و پرورش استثنا دي ـ توجه به ورزش همگان٥

 ساعت درس ورزش
 حضور در مسابقات يت معلوالن تحت پوشش و پرورش افراد مستعد براي ـ ترب٦

 ي مليهامي و تيورزش
وه تعامل يمنظور اتخاذ ش ، بهيير استثنايآموزان غ به دانشيبخشيـ آموزش و آگاه٧

 .رسه و جامعهط مديح با افراد معلول در محيصح
 يستي و سازمان بهزيـ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماع

ط تحت ي و افراد واجد شرايشگاهيت ورزش معلوالن در مراکز آسايـ توسعه و تقو١
 و ين مربيت و تأميق تربياز طر) يابي و استعداديد بر ورزش همگانيبا تأک(پوشش 

 ازي مورد نيزات ورزشيتجه
 در نقاط مختلف شهرها ژه معلوالني وي ورزش همگانيهاتگاهسيـ مشارکت در توسعه ا٢
 در  حضور معلوالن تحت پوششيه مناسب برايل نقلين وساي تأميالت برايـ ارائه تسه٣

 ي ورزشيها برنامه
 که امکان حضور در اجتماع ي در منازل معلوالنيـ کمک به توسعه ورزش همگان٤

 .ر استيپذ امکانيشان به دشواريبرا
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  ثارگرانيامور ا د وياد شهيـ بن
ط تحت ي و افراد واجد شرايشگاهيت ورزش جانبازان در مراکز آسايـ توسعه و تقو١
 ازي موردنيزات ورزشي و تجهين مربيت و تأميق تربي، از طر)يد بر ورزش همگانيبا تأک(پوشش 
 ن،ژه جانبازان و معلوالي وي ورزش همگانيهاستگاهيـ مساعدت و مشارکت در توسعه ا٢

 در نقاط مختلف شهرها
 امکان حضور جانبازان تحت يه مناسب برايل نقلين وساي تأميالت برايـ ارائه تسه٣

 ي ورزشيهاپوشش در برنامه
 که امکان حضور در اجتماع ي در منازل جانبازانيـ کمک به توسعه ورزش همگان٤

 .ر استيپذ امکانيشان به دشواريبرا
  ـ وزارت کشور

ق ي کشور موظفند از طريهايها و بخشداريها، شهرداري، فرماندارهايـ استاندار١
ف ي و نظارت بر انجام وظايي اجرايها ن همه دستگاهي بيجاد هماهنگيه و ايت عاليريمد

 .ندي نماي و معنويت ماديآنها، از توسعه ورزش جانبازان و معلوالن، حما
نه يفعال در زم) ها سمن (نهاد مردم يها از سازمانتي حماجاد ويل در ايـ تسه٢

 .ورزش جانبازان و معلوالن
  ها ي شهر و شهرداريـ شورا

ژه جانبازان و معلوالن و ي وي ورزشيها احداث مجموعهي الزم براينيبشيـ پ١
 ل در رفت و آمد آنان يمنظور تسه  بهي معابر عموميساز  و مناسبيبهساز

 تيمعلوالن به تناسب تراکم جمع جانبازان و ي اختصاصي ورزشيها ـ احداث مجموعه٢
ر نهادها ين مساعدت به سايچن تحت پوشش و همي اماکن ورزشيساز ـ مناسب٣

 ي جانبازان و معلوالن از اماکن ورزشيبردارل در بهرهيمنظور تسه به
 شرکت در ي جانبازان و معلوالن براييجاژه در حمل و نقل و جابهيالت ويجاد تسهيـ ا٤

 ي ورزشيهاتيفعال
ها،  ي جانبازان و معلوالن در شهرداريها ورزشهيأت ت ي ـ فعال نمودن و تقو٥
 هاياريها و دهيبخشدار
  تحت پوششي ورزشيها د روزانه مجموعهياز ساعات مف گانيک نوبت راي ـ اختصاص ٦
 ها، به ورزش جانبازان و معلوالنيها و بخشدار يشهردار
ها به امر توسعه ورزش يهردار شي فرهنگيها  از بودجهيـ اختصاص درصد٧

 ...)ازها وي آنان، نيتيدرصد جمع متناسب با آمار و( جانبازان و معلوالنيهمگان
 ...سراها و ها، فرهنگ ژه جانبازان و معلوالن در پارکي وي ورزشيهاستگاهيجاد اي ـ ا٨
جامعه،  ژه معلوالني وي ورزش همگانيهاستگاهيـ مساعدت و مشارکت در توسعه ا٩

 ر نقاط مختلف شهرهاد
 يرسان ، اطالعيساز منظور فرهنگ  شهر بهيغاتي تبلي از فضايـ اختصاص درصد١٠

  به توسعه ورزش جانبازان و معلوالني و با هدف کمک اقتصاديهمگان
با (  جانبازان و معلوالني ورزشيها  برنامهي، در اجراي استانيها ئتيـ کمک به ه١١

 )ي ورزش همگانيهات برنامهياولو
  جانبازان و معلوالن يها و مراکز نگهدار شگاهي آسايزات ورزشين تجهيـ مساعدت در تأم١٢

  مايـ سازمان صدا و س
 يبخشتي جانبازان و معلوالن، اولويني و افتخارآفريج فرهنگ حضور، توانمندسازيـ ترو١

 يها  شبکه دريساز، فرهنگيرسانش سهم ورزش جانبازان و معلوالن، آموزش، اطالعيو افزا
 ي و استانيمل

  ورزش جانبازان و معلوالنيان مالين و حاميري جلب مشارکت خي برايـ فرهنگ ساز٢
 شاخص ورزش ي قهرمانان و الگوهاي مستند از زندگيهاد و پخش برنامهيـ تول٣

 جانبازان و معلوالن 
 و معلوالننگرش جامعه نسبت به  ريي اصالح و تغي الزم برايهاد و پخش برنامهيـ تول٤

 ن نسبت به خودنگرش معلوالاصالح  نيچن هم
د و پخش يتول ،يبيشن، مستند ترکيميال، اني، سريينمايدات سيتول ـ توسعه ٥

 متنوع و يها و حضور کودکان و نوجوانان معلول در برنامهي مسابقه و سرگرميهابرنامه
  جانبازان و معلوالني ورزشيدادهاي روانعکاس اخبار

  نيج مستضعفي مسلح و سازمان بسيروهاينـ ستاد کل 
 جانبازان و معلوالن در سطوح ي ورزش همگانيها ساختار و برنامهيسازـ فعال١

 مختلف تابعه
  تابعهيها جانبازان و معلوالن در عرصه گسترده ردهيـ توسعه ورزش همگان٢
ت يبا اولو( جانبازان و معلوالن يت و گسترش ورزش قهرماني تقوي برايزير ـ برنامه٣

 )آور مداليهارشته
  ي اسالميت هالل احمر جمهوريـ جمع

 و ي و رواني و سالمت روحي جسمانيها ي توانمندي ارتقاي برايزير ـ برنامه١
 هالل يذاتف يو وظاها تي ظرفيريمعلول کشور با بکارگ ت جانباز وي جمعيتوانبخش

 )...وزات يتجه اماکن،( يو خدمات ورزشالت ي ارائه تسه واحمر

 ي ورزشين فضاير بحران در تأمي بحران در مواقع غيهانه از سولهيـ استفاده به٢
 ازيمورد ن

 يغات اسالمي و سازمان تبليـ وزارت فرهنگ و ارشاد اسالم
  اصالح نگرش جامعه نسبت به معلول وي دستگاه براي فرهنگيهاتيـ استفاده از ظرف١
 . در جامعه هدفيد و خودباوريه امي روحيا و ارتقن نسبت به خودنگرش معلوالاصالح 
  از ورزش جانبازان و معلوالن در حوزه مطبوعات،ي و معنويت ماديت و حمايـ هدا٢

  وي تجسمي، هنرهاياانهي رايهايقات، بازيها، تحقلم، جشنوارهي، کتاب، في مجازيها رسانه
 ... ويشگاهينما

  توسعه ورزش جانبازان و معلوالنيه برايريت سازمان اوقاف و امور خيـ استفاده از ظرف٣
 مساجد در توسعه ي و هنري فرهنگيها کانوني ستاد عاليهاتيـ استفاده از ظرف٤

  ورزش جانبازان و معلوالنياهداف فرهنگ
 يها و خانهي فرهنگيهايزنيرا (يت سازمان فرهنگ و ارتباطات اسالمي ظرفيريکارگ ـ  به٥

 از ي و معنويت مادي و حمايبانيمنظور پشت به) در خارج از کشورران ي اي اسالميفرهنگ جمهور
 يالمللني بيها ورزش جانبازان و معلوالن در رقابتي اعزاميهاها و کاروانميت

 يآموزش پزشک ، وزارت بهداشت، درمان ويقات و فناوريـ وزارت علوم، تحق
  يو دانشگاه آزاد اسالم

ق ي ورزش جانبازان و معلوالن از طريفناور و ي توسعه علمي برايزير ـ برنامه١
، سالمت و توسعه ورزش ي توانبخشيدر جهت ارتقا... ق، پژوهش، مقاله ويانجام تحق

 ي و قهرمانيهمگان
از ي متنوع و مورد نيهانامه در حوزهانيان در ارائه پايت دانشجويق و حمايـ تشو٢

 ورزش جانبازان و معلوالن
 در مقاطع مختلف مرتبط با ورزش جانبازان و يلي تحصيهاجاد و توسعه رشتهيـ ا٣

 معلوالن در مراکز تابعه
 از يژه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي ويها تيـ ارائه خدمات و حما٤

 ز ورزشکاران و فعاالن حوزه جانبازان و معلوالني و ني ورزشيهاها و برنامهتيفعال
  يشهرساز ـ وزارت راه و

ل در يها و تسهها و بخش موجود در شهرها، شهرکياکن ورزش اميساز ـ مناسب١
 ي جانبازان و معلوالن از اماکن موجود ورزشيبردار بهره

 جانبازان و معلوالن در توسعه شهرها و ي اختصاصي اماکن ورزشينيبشيـ پ٢
 دي جديهاشهرک

  ييـ وزارت اقتصاد و دارا
 جلب ي، برا... وياتي مالژهي ويها فات و مشوقيالت، تخفيفراهم آوردن تسه
زات ياماکن، تجه(ها در ورزش جانبازان و معلوالن  ي و تعاونيمشارکت بخش خصوص

  )يبانيت و پشتيو حما
   اطالعاتيفناور وزارت ارتباطات وـ 
ت ورزش جانبازان و معلوالن و يت و تقويژه حماي مناسب، ويجاد شبکه مجازيـ ا١
  مربوطيساز فرهنگ
 در ي و مجازي مخابراتيها استفاده از بستر شبکهيزم براط اليجاد شرايـ ا٢
 نو معلوالان جانبازت از ورزش ي و حماي، آموزشيرسان، اطالعيسازفرهنگ

  ـ وزارت امور خارجه
  تابعه در تعامل با سفارتيها وزارت امور خارجه و سفارتخانهيهاتيظرف يريکارگ  به
 ي اعزاميهاها و کاروانمي از تي و معنوي مادتي و حمايباني پشتيزبان، براي ميکشورها
  .يالمللني بيهادر رقابتو معلوالن  جانبازان ورزش

  ها ر دستگاهيـ سا
ج يت از توسعه و تروي در حماي مناسبي اختصاصيهاتي که ظرفييهار دستگاهيسا

ه موظف به ار دارند و نام آنها ذکر نشدي جانبازان و معلوالن در اختيفرهنگ و ورزش
 .باشندين حوزه ميت از اي و حمايهمکار

  يريگينظام اجرا، نظارت و پ ـ ٥ماده
 مستمر تحقق يابيش و ارزي، پاي اجرا، سازماندهي و راهبريمنظور هماهنگ ـ به١

 ٦٣٧ موضوع مصوبه جلسه يبدن تي تربيون فرهنگيسيل کمي در ذيا رخانهين مصوبه، دبيا
 يها ون ورزشياست فدراسي ريريبه دب (يانقالب فرهنگ ي عالي شورا٣/١٠/١٣٨٧مورخ 

 ي عاليها را به شورال و هر ساله گزارش عملکرد دستگاهي، تشک)جانبازان و معلوالن
 . دينما ي ارائه ميانقالب فرهنگ

 و بودجه کشور،  سازمان برنامهيربط با هماهنگي ذيي اجرايها ـ دستگاه٢
ن يشده در ا ينيب شي پيها  تحقق اهداف و برنامهمنظور  الزم بهيبانياعتبارات و پشت

 .ندينما يمصوبه را فراهم م
 مورخ ٧٩٤ تبصره در جلسه ١ ماده و ٦ک مقدمه، ين مصوبه مشتمل بر يا ـ ٦ماده

 .ديب رسي به تصوي انقالب فرهنگي عالي شورا١٥/١/١٣٩٦
  رييس جمهور و رييس شوراي عالي انقالب فرهنگي ـ حسن روحاني
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