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باسمهتعالی

ریاست محترم مجلس شورای اسالمی
احتراماً طرح ذیل که به امضای ۳۵ نفر از نمایندگان رسیده است، جهت طی مراحل قانونی تقدیم میشود.

مقدمه (دالیل توجیهی): 
سمه تعالی

استان کرمان با یازده درصد (۱۱%)وسعت کشور به عنوان پهناورترین استان و از نظر جمعیت رتبه نهم را دارد 
فاصله بین شمالی ترین نقطه استان با جنوبی ترین، قریب ۸۰۰کیلو متر است .این مسافت و وجود شهرستانهای 
زیاد عمال سرکشی استاندار و مدیران کل را برای بررسی مسائل و مشکالت همه شهرستانهای استان را ناتوان 
و نا ممکن ساختهاست و این امر موجب عقب ماندگی اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و نتیجتا موجب خسارات 
آشکاری به مردم شهرستانهای شرق استان شامل بم- ریگان- فهرج و نرماشیر و دوازده شهر و قریب هفتصد 
روستا وآبادی گردیدهاست که آثار عقب ماندگی و توسعه نا متوازن در این شهرستانها به روشنی مشهود است 

شهرستانهایی با سرمایه های فراون ولی محرومیت های ناشی از ضعف شدید اعمال مدیریت

مضافا آنکه بُعد مسافت و خطرات جاده ای و هزینه های تردد و بوروکراسی های اداری و رفت و آمدهای 
پی در پی جهت اخذ مجوزها، انگیزه سرمایه گذاران را جهت سرمایه گذاری کاهش می دهد و تردد برای 

حل مشکالت بعد از سرمایه گذاری مزید بر علت گردیده است

چنانچه مدیریت های کالن به خوبی انجام می شد این اندازه عقب ماندگی و محرومیت وجود نداشت

براین اساس چهار شهرستان شرقی استان کرمان(بم- ریگان- فهرج ونرماشیر)با گویش و فرهنگ مشترک، 
منابع در آمدی واقتصادمشابه در انواع محصوالت دامداری وکشاورزی بخصوص خرمای مضافتی بم که قریب 
بیست هزار بهره بردار و تولید ساالنه قریب دویست هزار تن، یکی از مناطق مهم تولید خرمای کشور محسوب 

می شوند

اضافه بر همه اینها ،وجود کم آبی و خشکسالی های پی در پی ، مدیریت متمرکز در این شهرستانها برای 
جلوگیری از خسارتهای بیشتر به مردم و سرمایه های ملی و اعمال مدیریت شایسته جهت محرومیت 

زدایی،ضروری می نماید.

لذا طرح تفکیک چهار شهرستان شرقی استان کرمان و ایجاد استان بم به مرکزیت شهرستان بم ارائه می گردد
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الزم به ذکر است متاسفانه از منشا معلوم و نا معلوم، کش مکش ها وحساسیت هایی بعضا بی مبنا بین مردم 
شهرستانهای شرقی و جنوبی در موضوع استان شدن هر یک از این دو سرزمین ایجاد گردیده که اتحاد این 

شهرستانها را تحت عنوان یک استان، سخت و غیر ممکن نموده است

 لذا طرح ذيل تقديم ميشود:
موسی غضنفرآبادی - ابراهیم عزیزی کرمانشاه - مجتبی توانگر - محمدتقی نقدعلی - مجید نصیرائی - 
رضا تقی پورانوری - موسی احمدی - محمد علی پور - علی رضائی - ابوالفضل ابوترابی - سیدمحمد 
موحد - سیدناصر موسوی الرگانی - حسین حاتمی - سیدعلی یزدی خواه - فداحسین مالکی - پرویز 
اوسطی - سیدکاظم موسوی - سیدسلمان ذاکر - جعفر قادری - حسین جاللی - محسن علیزاده سپیدان 
- محمدرضا دشتی اردکانی - مصطفی رضاحسینی قطب آبادی - فرهاد بشیری - مهدی باقری زنجان - 
علی اصغر عنابستانی - اسماعیل حسین زهی - حسینعلی شهریاری - عبدالکریم جمیری - جلیل مختار 
- ذبیح الله اعظمی ساردوئی - احمد محرم زاده یخفروزان - علیرضا ورناصری قندعلی - یعقوب 

رضازاده - حبیب اله دهمرده 

www.dotic.ir

http://dotic.ir


4

عنوان طرح:
طرح تشکیل استان بم

ماده واحده: شهرستانهای شرق استان کرمان شامل بم - ریگان - فهرج و نرماشیر از استان کرمان تفکیک و 
تحت عنوان استان بم به مرکزیت شهرستان بم تشکیل می شود

تبصره: با انتزاع شهرستانهای فوق، کارکنان سازمانی، وسایل و تجهیزات و بودجه و اعتبارات مربوط، به تناسب 
جمعیت و وسعت و وضعیت جغرافیایی، از محل تجهیرات و امکانات فعلی استان کسر و به استان جدید 

اضافه می گردد.

هیاتی به ریاست معاون اول رئیس جمهور و عضویت وزرای کشور و امور اقتصادی و دارایی و روسای 
سازمان های برنامه و بودجه و اداری و استخدامی کشور، مسئول اجرای مفاد این تبصره می باشند
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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 طرح تشکیل استان بم 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: تشکیل استان جدید، با انتصاب استاندار و شهرداران جدید و 
در اختیار قرار دادن ساختمان و نیروهای جدید باعث افزایش هزینه های عمومی دولت است و بار مالی ایجاد خواهد کرد 

در رابطه با طرح/الیحه تقدیمی با قانون برنامه: با بند الف ماده ۲۸ قانون برنامه ششم مغایرت دارد و باعث افزایش حجم، 
اندازه و ساختار دولت است. 

در رابطه با طرح تقدیمی آیین نگارش قانونی و ویرایش ادبی: محتوای این طرح به دلیل گسترش ساختار دولت مغایر 
بند(الف) ماده(۲۸) برنامه ششم توسعه است که بر کاهش سطوح مدیریتی، کاهش حجم ، اندازه و ساختار مجموع دستگاههای 

اجرایی تأکید دارد 

۲.این طرح به دلیل افزایش هزینه های عمومی دولت مغایر بند(۱۶) سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی مصوب ۲۹/۱۱/۱۳۹۲ 
است که بر صرفه جویی در هزینه های عمومی دولت با حذف دستگاههای غیرضرور تأکید دارد 

۳.این طرح به دلیل گسترش ساختار دولت مغایر بند(۱۰) سیاستهای کلی نظام اداری مصوب ۱۴/۱/۱۳۸۹ است که بر 
چابک سازی تشکیالت نظام اداری تأکید دارد. 

۴. این طرح به دلیل افزایش هزینه های دولت و معلوم نکردن طریق تأمین هزینه جدید، مغایر با اصل ۷۵ قانون اساسی است. 

۵.بنابه تبصره (۱) ماده (۹) قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری مصوب ۱۳۶۲/۴/۱۵ باید به حد نصاب جمعیت استان 
جدید توجه شود. 

۶.با جزء ۱۷ بند ب مفاد ۲ سند چشم انداز که بر تغییر نقش و اندازه دولت به سطح دولتی سیاستگذار ، تسهیل کننده ، 
کارآفرین و کوچک، تصریح دارد، مغایر است. 

۷. ترتیب مطالب طرح از تناسب یکنواختی برخوردار نیست. بنابراین الزم است نسبت به تبویب مجدد بهشرح زیر اقدام 
گردد: جمله نهایی به عنوان تبصره ۲ تبویب و تبصره فعلی طرح به تبصره ۱ اصالح گردد. 
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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 

ادارهکل 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
۱- ۱-طرح تقدیمی موجب افزایش هزینه های عمومی می گردد و چون محل تامین آن مشخص نشده مغایر اصل هفتاد و پنجم 

(۷۵) قانون اساسی می باشد و تبصره ماده واحده طرح رافع مشکل اصل مذکور نمی باشد.

۲-طرح تقدیمی با بند الف ماده ۲۸ برنامه ششم توسعه که بر کاهش حجم اندازه و ساختار دستگاه های اجرایی تاکید دارد مغایر 
است.برای تصویب این طرح نیاز به دوسوم رای نمایندگان حاضر در صحن دارد.

۳-با توجه به اینکه طرح مذکور در صدد ایجاد استان جدید بم با مرکزیت شهرستان بم بر آمده است لذا پیشنهاد می گردد طراحان 
طرح مذکور مرکز استان جدید را با رعایت تبصره (۲)ماده(۹) قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری مصوب ۱۵/۴/۱۳۶۲ که 
بیان می دارد مرکز استان یکی از شهرهای همان استان است که مناسبترین کانون سیاسی اقتصادی فرهنگی طبیعی و اجتماعی آن 

استان شناخته میشود. تعیین نمایند.

۴-با توجه به اینکه ابتدای فراز سوم طرح تقدیمی فاقد عنوان می باشد لذا پیشنهاد می گردد عبارت(تبصره ۲) در ابتدای فراز مذکور 
قید گردد و تبصره فعلی طرح به تبصره ۱ اصالح گردد.

ب- سوابق قانونی

قوانین متعارض به شرح زیر تقدیم می گردد :

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: تمام متن

*****
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