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باسمهتعالی

ریاست محترم مجلس شورای اسالمی
احتراماً طرح ذیل که به امضای ۴۹ نفر از نمایندگان رسیده است، جهت طی مراحل قانونی تقدیم میشود.

مقدمه (دالیل توجیهی): 
نظر به اینکه استان و بلوچستان به تنهایی یازده درصدکشوررابخوداخثصاص داده . داری 
هزاروششصدکیلومترمرزمی باشد و فاصله دوشهرآن چابهاروزابل باهم بیش ازنهصدکیلومتراست.براساس نظر 
اکثرمتخصصین وصاحب نظران تقسیم استان بعنوان یک ظرفیت موردتاکیداست .استانی محروم با وسعت زیاد 
می باشد. ضرورت تمرکززدایی جهت کاهش مسافت و تسلط بهترمسولین محلی ازجمله استانداری 
توانددرپیشرفت استان موثرباشدتجربه تفکیک استانهاجهت سیاسی ،اقتصادی و فرهنگی، اجتماعی ،امنیتی موثر 

بوده است 

 لذا طرح ذيل تقديم ميشود:
حبیب اله دهمرده - محمدعلی محسنی بندپی - ابوالفضل ابوترابی - حسینعلی شهریاری - سیدمرتضی 
خاتمی - جبار کوچکی نژادارم ساداتی - سیدجواد ساداتی نژاد - فریدون عباسی دوانی - سیدجلیل 
میرمحمدی میبدی - مرتضی محمودوند - صدیف بدری - سمیه محمودی - رحمت اله نوروزی - 
سیدحمیدرضا کاظمی - سیدمحمد مولوی - جلیل مختار - روح اله ایزدخواه - سیدشمس الدین حسینی 
- محمدحسن آصفری - روح اله نجابت - شهباز حسن پوربیگلری - محمدرضا مبلغی - حسین جاللی 
- علیرضا سلیمی - رضا آریان پور - شیوا قاسمی پور - علیرضا شهبازی - سیدصادق طباطبائی نژاد - 
سیدجواد حسینی کیا - محمدمهدی زاهدی - احمد محرم زاده یخفروزان - مجید نصیرائی - فرهاد 
بشیری - حسین امامی راد - علی رضائی - سیدحمزه امینی - حسین محمدصالحی دارانی - کمال 
علیپورخنکداری - الهام آزاد - علی خضریان - محمد رشیدی - صمداله محمدی - جواد نیک بین - 
محمدرضا صباغیان بافقی - ذبیح الله اعظمی ساردوئی - محمدتقی نقدعلی - بهزاد رحیمی - مهرداد 

گودرزوندچگینی - انور حبیب زاده بوکانی 
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عنوان طرح:
تفکیک استان سیستان و بلوچستان به چهاراستان

دولت می تواندظرف ششماه ،پس ازتصویب این قانون با تفکیک استان سیستان و بلوچستان به چهاراستان 
،بنامهای استان سیستان و بلوچستان شمالی بامرکزیت زابل ، استان سیستان و بلوچستان مرکزی بامرکزیت 
زاهدان ، استان سیستان و بلوچستان جنوبی بامرکزیت استان ایرانشهرواستان مکران بامرکزیت چابهاراقدام 
نماید.حدودجغرافیای ومساحت شهرستانهای هر استان باپیشنهادوزارت کشوروتصویب هیئت وزیران انجام 

ظی گردد.

www.dotic.ir

http://dotic.ir/


4

هیأترئیسه محترم مجلس شورای اسالمی
احتراماً، در اجرای قانون آییننامه داخلی مجلس شورای اسالمی و ماده (۴) قانون تدوین و تنقیح قوانین و مقررات کشور مصوب 

۱۳۸۹/۳/۲۵ نظر معاونت قوانین در مورد طرح: 

تفکیک استان سیستان و بلوچستان به چهاراستان تقدیم می شود.

معاون قوانین
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نظر ادارهکل تدوین قوانین
معاون محترم قوانین

احتراماً در اجرای بندهای (۲) و (۴) ماده (۴)   تدوین و تنقیح قوانین و مقررات کشور مصوب ۱۳۸۹/۳/۲۵ نظر این ادارهکل 
بهشرح زیر تقدیم میشود:

قبال تقدیم نگردیده است ██ ماده ۱۳۰ ۱- سابقه تقدیم:
قبالً در جلسه علنی شماره        مورخ        تقدیم و در تاریخ            در ☐

کمیسیون
☐

(موضوع اصل ۸۵ قانون اساسی) رد شده و اینک با: صحن
☐

با تقاضای کتبی ۵۰ نفر از نمایندگان (مشروط به تصویب مجلس) ☐ با تغییر اساسی ☐
بدون تغییر اساسی ☐ پیش از انقضاء شش ماه ☐

با تقاضای کتبی کمتر از ۵۰ نفر از نمایندگان ☐ با انقضاء شش ماه ☐

می باشد ☐ می باشد ☐ مجدداً قابل پیشنهاد به مجلس  

۲- در اجرای بند (۲) ماده (۴) قانون تدوین و تنقیح قوانین و مقررات کشور:
رعایت شده است. ☐

رعایت شده است(با نظر کارشناسی) ██ در طرح تقدیمی آیین نگارش قانونی و ویرایش ادبی
رعایت نشده است، دالیل مغایرت به ضمیمه تقدیم می شود. ☐

۳- از نظر آییننامه داخلی مجلس (شکلی)
الف- ماده ۱۳۱-

ندارد
☐

دارد ██ اول- حداقل امضا الزم (۱۵ نفر)
ندارد
☐

دارد ██ دوم- موضوع و عنوان مشخص  
ندارد
☐

دارد ██ سوم- دالیل لزوم تهیه و پیشنهاد در مقدمه
ندارد
☐

دارد ██ چهارم- موادی متناسب با اصل موضوع و عنوان

 ب- ماده ۱۳۸-

مواد متعدد ☐ یک موضوع
☐

ماده واحده ██

است و پیشنهاد آن به عنوان
بیش از یک موضوع ██

طرح تقدیمی دارای

نمی باشد. ██
می باشد.

☐

مواجه با ایراد
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۴- در اجرای بند (۴) ماده (۴) قانون تدوین و تنقیح قوانین و مقررات کشور مصوب ۱۳۸۹/۳/۲۵ :
اول: از نظر قانون اساسی؛

ندارد. ██ طرح تقدیمی با قانون اساسی به طور کلی مغایرت 
دارد.اصول مغایر به ضمیمه تقدیم می شود. ☐

دوم: از نظر سیاستهای کلی نظام و سند چشمانداز؛

ندارد. ██

طرح تقدیمی با سیاست های کلی نظام و سند چشم انداز 
مغایرت 

دارد.اصول مغایر به ضمیمه تقدیم می شود. ☐
سوم: از نظر قانون برنامه؛

ندارد. ██    طرح تقدیمی با قانون برنامه مغایرت 
دارد.دلیل مغایرت به ضمیمه تقدیم می شود. ☐

چهارم: از نظر آییننامه داخلی مجلس (ماهوی)؛

شده است. ☐
الف- ماده ۱۴۰- رعایت اصل هفتاد و پنجم قانون اساسی     

نشده است.دلیل مغایرت به ضمیمه تقدیم می شود. ██

نمی شود ██ ب- ماده ۱۸۱- موجب اصالح یا تغییر برنامه مصوب
می شود ☐

ندارد. ██ و نیاز به  ۲/۳ رای نمایندگان
دارد. ☐

تعداد .......... برگ اظهارنظر به ضمیمه تقدیم میشود.
مدیر کل تدوین قوانین

۵- طرح تقدیمی از حیث پیشگیری از وقوع جرم با بند (۵)اصل(۱۵۶) قانون اساسی مغایرت

معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه

 ندارد.
 دارد.

 ندارد.
 دارد.
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ضمیمه نظر ادارهکل تدوین قوانین
بیان مستندات و دالیل مغایرت:

در رابطه با طرح/الیحه تقدیمی از نظر اصل ۷۵ قانون اساسی: تقسیم استان سیستان و بلوچستان به چهار استان مستلزم 
توسعه تشکیالت منابع انسانی و ساختمان های جدید است که محل تامین بار مالی آن میباست در طرح پیشنهادی تعیین می 

شد و این اتفاق نیفتاده است و فلذا این طرح با اصل ۷۵ دارای مغایرت است. 
در رابطه با طرح تقدیمی آیین نگارش قانونی و ویرایش ادبی: ۱- بنابه تبصره (۱) ماده (۹) قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات 
کشوری مصوب ۱۳۶۲/۴/۱۵ باید به حد نصاب جمعیت استان جدید توجه شود. همچنین مطابق تبصره(۲) ماده(۹) قانون 
مذکور، مرکز استان یکی از شهرهای همان استان است که مناسبترین کانون سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، طبیعی و اجتماعی 

آن استان باشد. مرکز استان باید بر مبنای این معیار انتخاب شود. 
۲- تشکیل استانهای جدید به دلیل افزایش حجم و ساختار دولت مغایر بند «الف» ماده (۲۸) قانون برنامه پنجساله ششم 

توسعه جمهوری اسالمی ایران است. 
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نظر ادارهکل اسناد و تنقیح قوانین

معاون محترم قوانین
احتراماً در اجرای بندهای (۱) و (۳)  ماده (۴) قانون تدوین و تنقیح قوانین و مقررات کشور مصوب ۱۳۸۹/۳/۲۵ نظر این اداره

کل به شرح زیر تقدیم میشود:

۱. در اجرای بند (۱):
وجود ندارد ██   الف- در خصوص طرح تقدیمی قوانین متعارض

وجود دارد که به شرح ضمیمه تقدیم می شود. ☐
وجود ندارد ██   ب- در خصوص طرح تقدیمی قوانین مرتبط

وجود دارد که به شرح ضمیمه تقدیم می شود. ☐
۲. در اجرای بند (۳):

الزم است. ██

با عنایت به بررسیهای به عمل آمده قانونگذاری در این موضوع 

الزم نیست. ☐

 

تعداد .......... برگ سوابق قانونی و نظر ادارهکل به ضمیمه تقدیم میشود.

مدیرکل اسناد و تنقیح قوانین
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ضمیمه نظر ادارهکل اسناد و تنقیح قوانین
نظر ادارهکل به انضمام سوابق قانونی

الف- نظر ادارهکل

ب- سوابق قانونی

سوابق به شرح زیر تقدیم می گردد :

عنوان قانون: قانون تقسیم استان خراسان به سه استان مصوب: ۱۳۸۳/۰۲/۲۹

بخش های قانون: همه متن

عنوان قانون: قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران مصوب ۱۳۵۸/۰۹/۱۲ همه پرسی -- منقح ۱۳۹۶/۱۰/۱۳ مصوب: ۱۳۵۸/۰۹/۱۲

بخش های قانون: همه متن

عنوان قانون: سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی مصوب ۱۳۹۲/۱۱/۲۹-- منقح ۱۳۹۶/۱۰/۲۷ مصوب: ۱۳۹۲/۱۱/۲۹

بخش های قانون: همه متن

عنوان قانون: سیاست های کلی نظام اداری مصوب: ۱۳۸۹/۰۱/۱۴

بخش های قانون: همه متن

عنوان قانون: قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری مصوب ۱۵ /۰۴ /۱۳۶۲ با اصالحات و الحاقات بعدی -- منقح 
۱۳۹۷/۱۲/۲۱ مصوب: ۱۳۶۲/۰۴/۱۵

بخش های قانون: همه متن

عنوان قانون: قانون تقسیمات کشور و وظایف فرمانداران و بخشداران مصوب شانزدهم آبانماه ۱۳۱۶ -- منقح ۱۳۹۷/۱۲/۲۱ 
مصوب: ۱۳۱۶/۰۸/۱۶

بخش های قانون: -ماده اول**-ماده دوم**ماده دوم-تبصره ۱**ماده دوم-تبصره ۲**ماده دوم-تبصره ۳
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