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  ۱۳۸۹ با لحاظ اصالحات سال  قانونآخرين متن معتبر  ۱۳۸۹ تعاريف و ضوابط تقسيمات كشوري با لحاظ اصالحات قبل از سال قانون  رديف

1  
  فصل اول ـ تعاریف 

روستا ، دهستان ، شهر، بخش، : ـ عناصر تقسیمات کشوري عبارتند از 1ماده 
  .شهرستان و استان

  فصل اول ـ تعاریف 
روستا ، دهستان ، شهر، بخش، شهرستان و :  تقسیمات کشوري عبارتند از ـ عناصر1ماده 
  .استان

2  

 ـ روستا واحد مبدأ تقسیمات کشوري است که از لحـاظ محـیط زیـستی     2ماده 

همگن بوده که با حـوزه وقلمـرو   ) وضع طبیعی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادي (

یـا صـد نفـر اعـم از      خـانوار    20معین ثبتی یا عرفی مستقل که حـداقل تعـداد           

متمرکز یا پراکنده در آنجا سکونت داشته باشند و اکثریت سـاکنان دائمـی آن          

هـاي کـشاورزي، دامـداري ،     مـستقیم بـه یکـی از فعالیـت     به طور مستقیم یا غیر 

هـا    باغداري به طور اعم و صنایع روستایی و صید و یا ترکیبـی از ایـن فعالیـت                 

نوان ده، آبـادي ، دهکـده یـا قریـه نامیـده      اشتغال داشته باشند و در عرف به ع    

  .شده است می
  

وضـع  ( ـ روستا واحد مبدأ تقسیمات کـشوري اسـت کـه از لحـاظ محـیط زیـستی        2ماده 

همگن بوده که با حـوزه وقلمـرو معـین ثبتـی یـا              ) طبیعی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادي    

یـا پراکنـده در آنجـا     خانوار یا صد نفر اعم از متمرکـز  20عرفی مستقل که حداقل تعداد  

مستقیم بـه یکـی از    سکونت داشته باشند و اکثریت ساکنان دائمی آن به طور مستقیم یا غیر        

هاي کشاورزي، دامداري ، باغداري به طور اعـم و صـنایع روسـتایی و صـید و یـا                 فعالیت

ـ    ترکیبی از این فعالیت   ا ها اشتغال داشته باشند و در عرف به عنوان ده، آبـادي ، دهکـده ی

  .شده است قریه نامیده می
  

 ـ مزرعه نقطه جغرافیایی و محلی است کشاورزي که بنا به تعریف روستا نبـوده و   1تبصره  ـ مزرعه نقطه جغرافیایی و محلی است کـشاورزي کـه بنـا بـه تعریـف       1تبصره   3
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  .شود روستا نبوده و بدو شکل مستقل وتابع شناخته می
  

  .شود بدو شکل مستقل وتابع شناخته می
  

4  

شود که بنا به تعریف روستا نبـوده وبیـشتر    اي اطالق می  ـ مکان به نقطه 2تبصره 

خانه و نظایر آنها      کارخانه ،کارگاه ،قهوه  (هاي غیر کشاورزي      محل انجام فعالیت  

  .شود است که به دو شکل مستقل و تابع شناخته می) 
  

ریف روستا نبوده وبیشتر محل انجـام  شود که بنا به تع اي اطالق می  ـ مکان به نقطه 2تبصره 

است که به دو شـکل  ) خانه و نظایر آنها  کارخانه ،کارگاه ،قهوه(هاي غیر کشاورزي   فعالیت

  .شود مستقل و تابع شناخته می
  

5  
 ـ مزرعه و مکان تابع در محدوده ثبتی یا عرفی روسـتاي متبـوع خـود     3تبصره 

  .شود شوري جزو آن محسوب میبوده و به طور کلی از لحاظ نظام تقسیمات ک
  

 ـ مزرعه و مکان تابع در محدوده ثبتی یا عرفی روستاي متبوع خـود بـوده و بـه     3تبصره 

  .شود طور کلی از لحاظ نظام تقسیمات کشوري جزو آن محسوب می
  

6  
 ـ مزرعه و مکان مستقل داراي محدوده ثبتی یا عرفی معین و مستقل 4تبصره 

داري زیر پوشش واحد تقسیمات مربوطه حسب مورد بوده و از لحاظ نظامات ا
  .باشد می

 ـ مزرعه و مکان مستقل داراي محدوده ثبتی یا عرفی معین و مستقل بوده و از 4تبصره 
  .باشد لحاظ نظامات اداري زیر پوشش واحد تقسیمات مربوطه حسب مورد می

7  

ترین واحد تقسیمات کشوري است که داراي   ـ دهستان کوچک3ماده 
محدوده جغرافیایی معین بوده واز بهم پیوستن چند روستا ، مکان، مزرعه 

شود که از لحاظ محیط طبیعی ، فرهنگی ، اقتصادي و  همجوار تشکیل می
ریزي در سیستم و شبکه  رسانی و برنامه اجتماعی همگن بوده وامکان خدمات

  .نماید واحدي را فراهم می

مات کشوري است که داراي محدوده ترین واحد تقسی  ـ دهستان کوچک3ماده 
شود  جغرافیایی معین بوده واز بهم پیوستن چند روستا ، مکان، مزرعه همجوار تشکیل می

که از لحاظ محیط طبیعی ، فرهنگی ، اقتصادي و اجتماعی همگن بوده وامکان 
  .نماید ریزي در سیستم و شبکه واحدي را فراهم می رسانی و برنامه خدمات
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8  

ـ 1تبصره   حداقل جمعیت دهستان با در نظر گرفتن وضع پراکندگی و اقلیمـی   

  کشور به سه درجه تراکمی به شرح

  : شود زیر تقسیم می

  . نفر 8000الف ـ تراکم زیاد 

  . نفر6000ب ـ تراکم متوسط 

  . نفر4000ج ـ تراکم کم 
  

 بـه   ـ حداقل جمعیت دهستان با در نظر گرفتن وضع پراکندگی و اقلیمی کـشور  1تبصره 

  سه درجه تراکمی به شرح

  : شود زیر تقسیم می

  . نفر 8000الف ـ تراکم زیاد 

  . نفر6000ب ـ تراکم متوسط 

  . نفر4000ج ـ تراکم کم 
  

9  

هاي موجود که از نظر وسـعت، جمعیـت و دسترسـی داراي      ـ دهستان 2تبصره 

ز هـایی کـه ا   تراکم مطلوب بوده در قالب موجود باقی و آن تعداد از دهـستان   

هاي  باشند از طریق تقسیم ویا ادغام تعدیل و به دهستان      این لحاظ نامتناسب می   

  .جدید تبدیل خواهند شد
  

هاي موجود کـه از نظـر وسـعت، جمعیـت و دسترسـی داراي تـراکم         ـ دهستان 2تبصره 

هایی که از این لحاظ نامتناسب  مطلوب بوده در قالب موجود باقی و آن تعداد از دهستان       

  .هاي جدید تبدیل خواهند شد  از طریق تقسیم ویا ادغام تعدیل و به دهستانباشند می
  

 ـ مرکز دهستان منحصراً روستایی از همان دهستان است که 3تبصره   10
  .شود ترین مرکز خدمات روستایی آن محدوده شناخته می مناسب

رین مرکز ت  ـ مرکز دهستان منحصراً روستایی از همان دهستان است که مناسب3تبصره 
  .شود خدمات روستایی آن محدوده شناخته می
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11  

 ـ شهر، محلی است با حدود قانونی که در محـدوده جغرافیـایی بخـش     4ماده 

واقع شده و از نظر بافت ساختمانی ، اشتغال و سـایر عوامـل،داراي سـیمائی بـا       

هاي خاص خود بوده به طـوري کـه اکثریـت سـاکنان دائمـی آن در                ویژگی

هاي اداري اشـتغال   ، تجارت، صنعت، کشاورزي، خدمات و فعالیت مشاغل کسب 

داشته و در زمینـه خـدمات شـهري از خودکفـایی نـسبی برخـوردار و کـانون            

مبادالت اجتماعی ،اقتصادي،فرهنگی و سیاسی حـوزه جـذب ونفـوذ پیرامـون             

  .هزار نفر جمعیت باشد خود بوده و حداقل داراي ده
  

دود قانونی که در محدوده جغرافیایی بخش واقع شـده و   ـ شهر، محلی است با ح  4ماده 

هاي خـاص خـود       از نظر بافت ساختمانی ، اشتغال و سایر عوامل،داراي سیمائی با ویژگی           

بوده به طـوري کـه اکثریـت سـاکنان دائمـی آن در مـشاغل کـسب، تجـارت، صـنعت،                     

شـهري از  هـاي اداري اشـتغال داشـته و در زمینـه خـدمات          کشاورزي، خدمات و فعالیت   

خودکفایی نسبی برخوردار و کانون مبادالت اجتماعی ،اقتصادي،فرهنگی و سیاسی حوزه           

  .هزار نفر جمعیت باشد جذب ونفوذ پیرامون خود بوده و حداقل داراي ده
  

 ـ تعیین محدوده شهري به پیشنهاد شوراي شهر و تصویب وزارتین 1تبصره   12
  .کشور و مسکن و شهرسازي خواهد بود

 ـ تعیین محدوده شهري به پیشنهاد شوراي شهر و تصویب وزارتین کشور و مسکن 1ه تبصر
  .و شهرسازي خواهد بود

13  
هاي مسکونی و خدماتی است که از لحاظ   ـ محله ، مجموعه ساختمان2تبصره 

دانند و داراي محدوده  بافت احتماعی ساکنانش خود را اهل آن محل می
  .ابع تقسیمات شهرداري خواهند بودهاي شهر ت معین است حدود محله

هاي مسکونی و خدماتی است که از لحاظ بافت   ـ محله ، مجموعه ساختمان2تبصره 
دانند و داراي محدوده معین است حدود  احتماعی ساکنانش خود را اهل آن محل می

  .هاي شهر تابع تقسیمات شهرداري خواهند بود محله

14  
 شـهري   رگ از بهم پیوستن چند محله ، منطقه ـ منطقه ، در شهرهاي بز 3تبصره 

  .شود تشکیل می

 شـهري تـشکیل     ـ منطقه ، در شهرهاي بزرگ از بهم پیوستن چند محلـه ، منطقـه   3تبصره 

  .شود می
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شود که در داخل و خارج   ـ حوزه شهري ، به کلیه نقاطی اطالق می4تبصره   15
  .عرفی واحدي تبعیت کنندمحدوده قانونی شهر قرار داشته واز حدود ثبتی و 

شود که در داخل و خارج محدوده   ـ حوزه شهري ، به کلیه نقاطی اطالق می4تبصره 
  .قانونی شهر قرار داشته واز حدود ثبتی و عرفی واحدي تبعیت کنند

16  

 ـ روستاهاي مرکز بخش با هر میـزان جمعیـت وهمچنـین روسـتاهاي      5تبصره 

) ون تعاریف و ضـوابط تقـسیمات کـشوري           قان 4مندرج در ماده    ( واحد شرایط 

چنانچه در تراکم کم داراي چهار هزار نفر و در تراکم متوسـط بـالغ بـر شـش             

  .توانند به عنوان شهر شناخته شوند هزار نفر جمعیت باشند می

تغییر مرکزیت روستاهائی که  مرکز دهستان بوده و به موجـب قـانون بـه شـهر      

ی نبوده و همچنین انتخاب مراکـز دهـستان         شوند از این لحاظ الزام      تبدیل می 

در این قبیل شهرها بالمانع خواهد بود مگر ایـن کـه جمعیـت ایـن مراکـز در                   

هزار نفر و در تراکم زیـاد از   تراکم کم ده هزار نفر و در تراکم متوسط از بیست   

  .سی هزار نفر تجاوز نموده باشد
  

  سـه  داراي  د شـرایط جـ اهاي وا و روسـت ی جمعیت  ـ روستاهاي مرکز بخش با هر 5تبصره 

  .شوند مینفر جمعیت باشند شهر شناخته و پانصد هزار 

تغییر مرکزیت روستاهائی که  مرکز دهستان بـوده و بـه موجـب قـانون بـه شـهر تبـدیل               

شوند از این لحاظ الزامی نبوده و همچنین انتخاب مراکز دهستان در این قبیل شهرها                 می

ه جمعیت این مراکز در تراکم کم ده هزار نفر و در تـراکم       بالمانع خواهد بود مگر این ک     

  .هزار نفر و در تراکم زیاد از سی هزار نفر تجاوز نموده باشد متوسط از بیست
.  

 ـ بخش عشایري واحدي است از تقسیمات کشوري که با داشتن یک 5ماده   17
بود بخشدار سیار مسوول گرفتن خدمات و هماهنگی با ادارات مربوطه خواهد 

 ـ بخش عشایري واحدي است از تقسیمات کشوري که با داشتن یک بخشدار سیار 5ماده 
مسوول گرفتن خدمات و هماهنگی با ادارات مربوطه خواهد بود و عشایر در فصول 
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کنند تابع فرمانداري و  و عشایر در فصول مختلف در هر منطقه که اسکان می
  .استانداري همان منطقه هستند

  .کنند تابع فرمانداري و استانداري همان منطقه هستند  منطقه که اسکان میمختلف در هر

18  

 ـ بخــش واحــدي اســت از تقــسیمات کــشوري کــه داراي محــدوده   6مــاده 

جغرافیایی معین بوده و از بهم پیوستن چند دهستان همجوار مشتمل بر چندین             

اوضاع اجتمـاعی،  مزرعه ، مکان ، روستا و احیاناً شهر که در آن عوامل طبیعی و        

آورد به نحوي که با       فرهنگی ، اقتصادي و سیاسی واحد همگنی را به وجود می          

در نظــر گــرفتن تناســب ، وســعت ، جمعیــت ، ارتباطــات ودسترســی و ســایر   

هاي دولت در جهـت احیـاء امکانـات          ریزي  ها ، نیل به اهداف و برنامه        موقعیت

ی و اقتـصادي آن تـسهیل   طبیعی واستعدادهاي اجتماعی و توسـعه امـور رفـاه         

  .گردد
  

 ـ بخش واحدي است از تقسیمات کشوري که داراي محـدوده جغرافیـایی معـین     6ماده 

بوده و از بهم پیوستن چند دهستان همجوار مشتمل بر چنـدین مزرعـه ، مکـان ، روسـتا و             

احیاناً شهر که در آن عوامل طبیعی و اوضاع اجتماعی، فرهنگی ، اقتصادي و سیاسی واحد    

آورد به نحوي که با در نظر گـرفتن تناسـب ، وسـعت ، جمعیـت ،            همگنی را به وجود می    

هاي دولت در جهـت   ریزي ها ، نیل به اهداف و برنامه     ارتباطات ودسترسی و سایر موقعیت    

احیاء امکانات طبیعی واستعدادهاي اجتماعی و توسعه امور رفاهی و اقتصادي آن تـسهیل              

  .گردد

در حریم شهرها قرار دارنـد بـا تـشخیص و درخواسـت فرمانـدار آن          کلیه روستاهایی که    

  .گردد شهرستان به شهر مربوطه الحاق می
  

با در نظر گرفتن وضع پراکندگی واقلیمـی  ،  ـ حداقل جمعیت محدوده هر بخش 1تبصره  ـ حداقل جمعیت محدوده هر بخش بـدون احتـساب نقـاط جمعیـت      1تبصره   19
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شهري با در نظر گرفتن وضع پراکندگی واقلیمی کشور به دو درجه تراکمی به        

  : شرح زیر تقسیم شده است

  .ناطق با تراکم زیاد سی هزار نفرالف ـ م

  . هزارنفر20ب ـ مناطق با تراکم متوسط 
  

  : کشور به دو درجه تراکمی به شرح زیر تقسیم شده است

  .الف ـ مناطق با تراکم زیاد سی هزار نفر

  . هزارنفر20ط ب ـ مناطق با تراکم متوس
  

20  

 مرزي، جزایري و جنگلـی وکـویري    ـ در نقاط کم تراکم ، دورافتاده، 2تبصره 

با توجه به کلیه شرایط اقلیمی ، سیاسی ، اقتصادي و اجتماعی تا حداقل دوازده      

هزار نفر جمعیت با تصویب هیأت وزراء و در موارد استثنایی با تصویب مجلـس        

  . باشد1تواند کمتر از میزان تعیین شده در تبصره  ، جمعیت بخش می

  

و نقـاط  کـویري  ، راکم ، دورافتـاده، مـرزي، جزایـري و جنگلـی    ت  ـ در نقاط کم 2تبصره 

نیافته و همچنین جمعیت عشایري که بیش از شش مـاه در منطقـه حـضور                  محروم و توسعه  

با توجه به کلیه شرایط اقلیمی ، سیاسی ، اقتصادي و اجتماعی تا حـداقل ده هـزار                دارند    

ایی بـا تـصویب مجلـس ، جمعیـت      و در موارد استثن یراننفر جمعیت با تصویب هیأت وزر     

  . باشدفوقتواند کمتر از میزان  بخش می

  

تـرین کـانون    سـب  ـ مرکز بخش ،روستا یا شهري ، از همان بخـش اسـت کـه منا    3تبصره تـرین    ـ مرکز بخش ،روستا یا شهري ، از همان بخش است کـه مناسـب   3تبصره   21
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  .شود طبیعی ، فرهنگی ، اقتصادي و سیاسی آن محدوده شناخته می  .شود کانون طبیعی ، فرهنگی ، اقتصادي و سیاسی آن محدوده شناخته می

22  

 ـ شهرستان واحدي از تقسیمات کشوري اسـت بـا محـدوده جغرافیـایی      7ماده 

معین که از بهم پیوستن چند بخش همجوار که از نظر عوامل طبیعی ، اجتماعی        

  .اند ا به وجود آورده، اقتصادي، سیاسی و فرهنگی واحد متناسب و همگنی ر

  

 ـ شهرستان واحدي از تقسیمات کشوري است با محدوده جغرافیایی معـین کـه از     7ماده 

بهم پیوستن چند بخش همجوار که از نظر عوامل طبیعی ، اجتماعی ، اقتصادي، سیاسـی و             

  .اند فرهنگی واحد متناسب و همگنی را به وجود آورده

  

23  

ن با در نظر گرفتن وضع پراکندگی واقلیمی  ـ حداقل جمعیت شهرستا 1تبصره 

  : شود کشور به دو درجه تراکمی به شرح زیر تقسیم می

  . نفر120000الف ـ تراکم زیاد 

  . نفر 80000ب ـ تراکم متوسط 

  

 ـ حداقل جمعیت شهرستان با در نظر گرفتن وضع پراکندگی واقلیمی کـشور بـه    1تبصره 

  : شود دو درجه تراکمی به شرح زیر تقسیم می

  . نفر120000الف ـ تراکم زیاد 

  . نفر 80000ب ـ تراکم متوسط 

  

24  
 ـ در نقاط کم تراکم ، دورافتاده ، مرزي ، جزایري و کویري با توجـه   2تبصره 

 هزار نفر بـا   50به کلیه شرایط اقلیمی ، سیاسی ، اقتصادي و اجتماعی تا حداقل             

و نقـاط کمتـر    ـ در نقاط کم تـراکم ، دورافتـاده ، مـرزي ، جزایـري و کـویري       2تبصره 

با توجه به کلیه شرایط اقلیمی ، سیاسی ، اقتصادي         ) طبق فهرست ساالنه دولت   (یافته    توسعه
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 ٩

ویب مجلس شـوراي اسـالمی   تصویب هیأت وزیران و در موارد استثنایی با  تص        

  . هزار نفر باشد50تواند کمتر از  می

  

د اسـتثنایی بـا  تـصویب مجلـس شـوراي            و اجتماعی با تصویب هیأت وزیران و در مـوار         

  . هزار نفر باشد50تواند کمتر از  اسالمی می

  

25  

 ـ مرکــز شهرســتان یکــی از شــهرهاي همــان شهرســتان اســت کــه    3تبــصره 

تـرین کـانون طبیعــی ، فرهنگـی ، اقتـصادي، سیاسـی و اجتمــاعی آن       مناسـب 

  .شود محدوده شناخته می

  

تـرین کـانون    ي همان شهرستان است که مناسب ـ مرکز شهرستان یکی از شهرها 3تبصره 

  .شود طبیعی ، فرهنگی ، اقتصادي، سیاسی و اجتماعی آن محدوده شناخته می

  

26  

 ماه با همکاري سازمان برنامه 3 ـ وزارت کشور موظف است ظرف مدت  8ماده 

وبودجه و مرکز آمار درجات تـراکم را تعیـین و بـه تـصویب هیـأت  وزیـران                    

  .برساند

 ماه با همکاري سازمان برنامه وبودجه و 3 ـ وزارت کشور موظف است ظرف مدت  8ماده 

  .مرکز آمار درجات تراکم را تعیین و به تصویب هیأت  وزیران برساند

27  
 ـ استان ، واحدي از تقسیمات کشوري است با محدوده جغرافیایی معین  9ماده 

هـاي سیاسـی ،       وقعیـت ، که از بهم پیوستن چند شهرستان همجوار با توجه به م           

 ـ استان ، واحدي از تقسیمات کشوري است با محدوده جغرافیـایی معـین ، کـه از     9ماده 

هاي سیاسی ، اجتماعی ، فرهنگـی ،   بهم پیوستن چند شهرستان همجوار با توجه به موقعیت  
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  .شود اقتصادي و طبیعی تشکیل می  .شود اجتماعی ، فرهنگی ، اقتصادي و طبیعی تشکیل می

28  

تواند بـا تـصویب هیـأت وزیـران بـا        ـ وزارت کشور بنا به ضرورت می 1تبصره 

هـا را تعـدیل    هاي مجاور ، استان     ها یا شهرستان    انتزاع و الحاق روستاها ، بخش       

مگر آن که به تـصویب مجلـس شـوراي اسـالمی ایجـاد اسـتان جدیـد               . نماید

 جمعیت داشـته    استان جدید باید حداقل یک میلیون نفر      . ضروري شناخته شود  

  .باشد

  

تواند با تصویب هیأت وزیران با انتزاع و الحاق   ـ وزارت کشور بنا به ضرورت می  1تبصره 

مگـر آن کـه بـه    . هـا را تعـدیل نمایـد    هاي مجاور ، اسـتان  ها یا شهرستان   روستاها ، بخش    

اسـتان جدیـد    . تصویب مجلس شوراي اسالمی ایجاد استان جدید ضروري شناخته شـود          

  .حداقل یک میلیون نفر جمعیت داشته باشدباید 

  

29  

تـرین    ـ مرکز استان یکی از شهرهاي همان اسـتان اسـت کـه مناسـب     2تبصره 

کانون سیاسی ، اقتـصادي، فرهنگـی ، طبیعـی و اجتمـاعی آن اسـتان شـناخته                  

  .شود می

 ترین کانون سیاسی ،  ـ مرکز استان یکی از شهرهاي همان استان است که مناسب 2تبصره 

  .شود اقتصادي، فرهنگی ، طبیعی و اجتماعی آن استان شناخته می

30  
 ـ دولت موظف است با حفظ جهات سیاسی اجتماعی هـر روسـتا را بـه     10ماده 

ترین مرکز دهستان و هر دهستان را به نزدیکتـرین مرکـز بخـش و هـر                 نزدیک

ترین   ـ دولت موظف است با حفظ جهات سیاسی اجتماعی هر روستا را به نزدیک 10ماده 

تـرین    مرکز دهستان و هر دهستان را به نزدیکترین مرکز بخش و هر بخش را بـه نزدیـک                 
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 مرکـز  ترین ترین مرکز شهرستان و هر شهرستان را به نزدیک بخش را به نزدیک 

  .استان منضم نماید

  .ترین مرکز استان منضم نماید مرکز شهرستان و هر شهرستان را به نزدیک

31  

هایی که فاقد شرایط مذکور در  ها و استان ها ، شهرها،شهرستان خش ـ ب 11ماده 

المکان  دولت موظف است حتی. مانند این قانون هستند با همان عنوان باقی می    

  .این گونه واحدها را با شرایط مندرج در این قانون منطبق گرداند

ذکور در این قانون هایی که فاقد شرایط م ها و استان ها ، شهرها،شهرستان  ـ بخش 11ماده 

المکان این گونه واحدها را  دولت موظف است حتی   . مانند  هستند با همان عنوان باقی می     

  .با شرایط مندرج در این قانون منطبق گرداند

32  

  فصل دوم ـ نظام تقسیمات کشوري 

 ـ از لحاظ نظام اداري دهستان تابع بخـش و بخـش تـابع شهرسـتان و      12ماده 

  .ن و استان تابع تشکیالت مرکزي خواهد بودشهرستان تابع استا

  فصل دوم ـ نظام تقسیمات کشوري 

 ـ از لحاظ نظام اداري دهستان تابع بخش و بخش تابع شهرستان و شهرستان تـابع   12ماده 

  .استان و استان تابع تشکیالت مرکزي خواهد بود

33  

یـز تعیـین و تغییـر     ـ هر گونه انتزاع، الحاق ، تبدیل ، ایجاد و ادغام و ن 13ماده 

مزکریت و تغییر نام ونامگذاري واحدهاي تقسیمات کشوري ، به جز اسـتان بنـا       

  .به پیشنهاد وزارت کشور و تصویب هیأت وزیران خواهد بود

 ـ هر گونه انتزاع، الحاق ، تبدیل ، ایجاد و ادغام و نیز تعیـین و تغییـر مزکریـت و     13ماده 

مات کشوري ، به جز استان بنا به پیشنهاد وزارت کشور  تغییر نام ونامگذاري واحدهاي تقسی    

  .و تصویب هیأت وزیران خواهد بود

هـاي   ي تقسیمات براي تمامی واحدها و سـازمان  ـ رعایت محدوده کلیه واحدها 14ماده  ـ رعایت محدوده کلیه واحدهاي تقـسیمات بـراي تمـامی واحـدها و      14ماده   34
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و نهادهاي انقـالب اسـالمی کـشور الزم       ) اجرایی و قضائی  (هاي اداري     سازمان

  .است

  .و نهادهاي انقالب اسالمی کشور الزم است) اجرایی و قضائی(اداري 

35  

هاي شوراي دفاع و اجراي  العمل  ـ نیروهاي نظامی در ارتباط با دستور 1تبصره 

وظایف سازمانی خود در هر محدوده با اطالع نماینده سیاسی دولت و شـرکت      

بندي حیطه نظارتی     هن جمهوري اسالمی ایران در ارتباط با تقسیم       آ  سهامی راه 

آهن ، گمرك جمهوري اسالمی ایـران بنـا بـه ماهیـت وظـایف در             نواحی راه 

بندي حیطه نظارتی مناطق گمرك و ایجاد یا استقرار گمرکـات     ارتباط با تقسیم  

هـا در خـصوص      وسیع در سطوح مدیریت کل یا اداره در نقاط مرزي و بانـک            

  .ها از این ماده مستثنی خواهند بود أسیس شعب در غیر مراکز دهستانت

هاي شوراي دفاع و اجـراي وظـایف    العمل  ـ نیروهاي نظامی در ارتباط با دستور 1تبصره 

آهـن   سازمانی خود در هر محدوده با اطالع نماینده سیاسی دولت و شـرکت سـهامی راه         

آهن ، گمـرك   دي حیطه نظارتی نواحی راه   بن  جمهوري اسالمی ایران در ارتباط با تقسیم      

بنـدي حیطـه نظـارتی     جمهوري اسالمی ایران بنا به ماهیت وظایف در ارتبـاط بـا تقـسیم          

مناطق گمرك و ایجاد یا استقرار گمرکات وسیع در سطوح مدیریت کل یا اداره در نقاط      

مـستثنی  ها از ایـن مـاده    ها در خصوص تأسیس شعب در غیر مراکز دهستان          مرزي و بانک  

  .خواهند بود

36  

االمکان منطبـق بـر    هاي انتخابات مجلس شوراي اسالمی حتی  ـ حوزه 2تبصره 

ها و هر حوزه انتخاباتی متـشکل از یـک یـا چنـد شهرسـتان             محدوده شهرستان 

  .کند هاي انتخابات را قانون معین می محدوده حوزه. خواهد بود

االمکـان منطبـق بـر محـدوده      می حتیهاي انتخابات مجلس شوراي اسال  ـ حوزه 2تبصره 

محـدوده  . ها و هر حوزه انتخاباتی متشکل از یک یا چند شهرستان خواهـد بـود          شهرستان

  .کند هاي انتخابات را قانون معین می حوزه
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37  

 ـ وزارت کشور موظف است حداکثر ظرف یک سال از تاریخ تصویب  3تبصره 

خاباتی را همـراه بـا جـداول و       هاي انت   این قانون الیحه قانونی محدوده حوزه     

  .نقشه مربوطه تهیه و جهت تصویب به مجلس شوراي اسالمی تقدیم نماید

 ـ وزارت کشور موظف است حداکثر ظرف یک سال از تاریخ تصویب این قانون  3تبصره 

هاي انتخاباتی را همراه بـا جـداول و نقـشه مربوطـه تهیـه و       الیحه قانونی محدوده حوزه  

  .لس شوراي اسالمی تقدیم نمایدجهت تصویب به مج

38  

 ماه از تاریخ تـصویب ایـن قـانون آمـار     3 ـ دولت موظف است ظرف  4تبصره 

جمعیــت شــهرها را توســط مرکــز آمــار و آمــار جمعیــت روســتاها را توســط   

هاي انجام شده کشور برآورد و به         جهادسازندگی با استفاده از نتایج آمارگیري     

  .وزارت کشور اعالم نماید

 ماه از تـاریخ تـصویب ایـن قـانون آمـار جمعیـت       3 ـ دولت موظف است ظرف  4ه تبصر

شهرها را توسط مرکز آمار و آمار جمعیت روستاها را توسط جهادسازندگی بـا اسـتفاده از              

  .هاي انجام شده کشور برآورد و به وزارت کشور اعالم نماید نتایج آمارگیري

39  
ین ماده بنا به پیشنهاد مشترك دسـتگاه   ـ سایر موارد مستثنی از شمول ا 5تبصره 

  .ذیربط و وزارت کشور و تصویب هیأت وزیران مجاز خواهد بود

 ـ سایر موارد مستثنی از شمول این ماده بنا به پیشنهاد مـشترك دسـتگاه ذیـربط و     5تبصره 

  .وزارت کشور و تصویب هیأت وزیران مجاز خواهد بود
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40  

 مـاه الیحـه قـانونی حـدود     3 مدت  ـ وزارت کشور موظف است ظرف 15ماده 

وظایف و اختیارات مسوولین واحـدهاي تقـسیمات کـشوري را تهیـه و جهـت                

  .تصویب به مجلس شوراي اسالمی تقدیم نماید

  

 ماه الیحـه قـانونی حـدود وظـایف و     3 ـ وزارت کشور موظف است ظرف مدت  15ماده 

ویب به مجلس شوراي اختیارات مسوولین واحدهاي تقسیمات کشوري را تهیه و جهت تص         

  .اسالمی تقدیم نماید

  

41  

 ماه از تاریخ تصویب ایـن قـانون   6 ـ وزارت کشور موظف است ظرف  16ماده 

هاي اجرائی آن را تهیه و پس از تصویب هیأت دولت به مورد اجراء           آئین نامه   

  .گذارد

نامـه   ماه از تاریخ تصویب این قـانون آئـین   6 ـ وزارت کشور موظف است ظرف  16ماده 

  .هاي اجرائی آن را تهیه و پس از تصویب هیأت دولت به مورد اجراء گذارد 

42  
هـاي اجرائـی آخـرین     نامـه   ـ دولت موظف است همزمان با تهیه آئین 17ماده 

  .آمار جمعیت کشور را تهیه و براساس آن این قانون را اجراء نماید

ي اجرائی آخرین آمار جمعیـت  ها نامه  ـ دولت موظف است همزمان با تهیه آئین 17ماده 

  .کشور را تهیه و براساس آن این قانون را اجراء نماید

43  

 ـ وزارت کشور موظف است اجراء این قانون را از نقـاط دورافتـاده و    18ماده 

  .محروم آغاز نماید

  

 ـ وزارت کشور موظف است اجراء این قانون را از نقاط دورافتاده و محروم آغاز  18ماده 

  .نماید

  
 


