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باسمهتعالی

ریاست محترم مجلس شورای اسالمی
احتراماً طرح ذیل که به امضای ۷۸ نفر از نمایندگان رسیده است، جهت طی مراحل قانونی تقدیم میشود.

مقدمه (دالیل توجیهی): 
در مدت قریب به یکصد و چهارده سال قانونگذاری ایران، قوانین متعددی در موضوع صنعت به تصویب 

رسیده است که در حال حاضر بخشی از قوانین مزبور، غیرمعتبر و بخشی دیگر معتبر باقی ماندهاند.

در شرایط مذکور نه تنها دسترسی به مصوبات معتبر به سختی امکانپذیر میگردد، بلکه باعث میشود هر 
شخص تفسیر و تعبیر متفاوتی از مصوبات با موضوع واحد داشته باشد؛ به این ترتیب اجرای قوانین و مقررات 

با چالش جدی روبهرو شده و اجرا و احقاق حقوق مردم با دستگاههای اجرایی با اشکال مواجه میشود.

با این توضیح اهمیت و ضرورت تنقیح قوانین یعنی زدودن و حذف قوانین غیرمعتبر و ارائه قوانین معتبر که 
امری تخصصی بوده و تحقق آن مستلزم صرف زمان و انرژی زیادی است، در جهت فراهمسازی مقدمات و 

زمینههای توسعه نظام حقوقی کشور مشخص میشود.

با توجه به مفاد جزء ( الف ) تبصره بند (1) ماده ۳ قانون تدوین و تنقیح قوانین و مقررات کشور 
مصوب  ۲۵/  ۳/ 1۳۸۹ و اصالحات بعدی، دستگاههای اجرایی مکلف به ارائه کلیه قوانین مرتبط با حوزه 
فعالیت خود به تفکیک وضعیتهای تنقیحی، تا پایان تیرماه 1۳۹۰ به معاونت قوانین مجلس شورای اسالمی 
شدهاند؛ در اجرای جزء یاد شده، معاونت قوانین مجلس شورای اسالمی با نظارت کارشناسی و همکاری 
وزارت صنعت، معدن، تجارت  فهرست قوانین و احکام در حوزه صنعت را به تفکیک وضعیت تنقیحی آنها 

تدوین نمود.

بدین ترتیب که در گام اول کلیهی قوانین موضوعه (بیش از 1۲ هزار عنوان قانون) مورد مطالعه و بررسی قرار 
گرفت و احکام مرتبط با حوزه صنعت در کلیه قوانین موضوعه، استخراج و گردآوری گردید. 

در گام بعدی احکام مربوطه جهت تعیین وضعیت اعتبار، مورد ارزیابی و مداقه واقع شد؛ در این راستا ابتدا 
فهرست کلیهی "قوانین منسوخ صریح" در حوزهی صنعت (اعم از منسوخ کلی و جزئی) به همراه مستند 
نسخ آنها تهیه گردید که فهرست این قوانین مشتمل بر ۴۳۶ عنوان قانون و ۳۰۵۰ حکم قانونی جهت انتشار 
به روزنامه رسمی ارسال شد؛ همزمان "قوانین مدت منقضی" مشتمل بر قوانین و احکام قانونی موقت و 
آزمایشی به همراه دالیل انقضاء آنها توسط کارشناسان مربوطه در واحد نظارت معاونت قوانین مجلس شورای 
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اسالمی با همکاری مسئولین و کارشناسان حوزه تنقیح قوانین و مقررات وزارت صنعت ، معدن، تجارت 
مشخص و فهرست مربوطه، تنظیم گردید. 

در گام سوم، پس از کنار گذاشتن موارد غیرمعتبر قطعی (نامعتبر صریح)، تدوین فهرست قوانین و احکام 
نامعتبر حوزه صنعت که شامل قوانین و احکام قانونی منسوخ ضمنی، منتفی و مدت منقضی میباشد در دستور 
کار قرار گرفت. این مرحله که به بررسی مغایرتهای موجود در مصوبات مجلس و تعارضات موجود در میان 
قوانین با یکدیگر و نهایتاً تشخیص مصوبات نامعتبر غیر صریح اختصاص دارد، اصلیترین و تخصصیترین 
مرحله از تدوین فهرست قوانین و احکام نامعتبر در حوزه صنعت به شمار میآید. بدین ترتیب با صرف بیش 
از ۳۵۰۰ نفر ساعت کار کارشناسی ، قوانین و احکام نامعتبر غیر صریح در حوزه صنعت مشخص و به همراه 

مستندات استخراج و فهرست مربوط به آنها به طور مجزا تنظیم و تدوین گردید.

کلیه قوانین و احکام نامعتبر مرتبط با حوزه صنعت که قبالً در قوانین تنقیحی به تصویب مجلس شورای 
اسالمی رسیدهاند و قوانین و احکام مرتبط با حوزه صنعت، مذکور در طرحهای تنقیحی که فرآیند تصویب 
در مجلس شورای اسالمی را طی مینمایند، و نیز احکامی که با عناوین موضوعی مصوب معاونت قوانین 
مجلس شورای ارتباط اصلی داشته و در دست اقدام هستند (مانند قوانین و احکام حوزه کشاورزی، کار و..)، 

جهت پرهیز از تکرار و همچنین حفظ انسجام طرحهای موضوعی، در این فهرست قدرج نشدهاند.

جداول آماری قوانین و احکام قانونی حوزه صنعت به شرح زیر است:

 

مرحله گردآوری

تعداد احکام تعداد عنوان قانون عنوان کد
۸1۰۰ ۹۵۰ صنعت

 

تفکیک وضعیتهای تنقیحی

کل قوانین
 

وضعیت تنقیحی
تعداد احکام تعداد عنوان قانون

۴۰۴ 11۰ قوانین منسوخ ضمنی و منتفی
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۲1۴۶ ۲۰۳ قوانین مدت منقضی
۲۵۵۰ ۳1۳ مجموع 

 

ضمناً پس از انجام پاالیش های مذکور و تشخیص قوانین معتبر، تدوین قانون جامع به عنوان مرحلهی بعدی 
در دستور کار معاونت قوانین  قرار گرفته است و انجام برخی کارشناسیهای تکمیلی در خصوص مفاد قوانین 

معتبر، در آن مرحله انجام خواهد شد.

 

نظر به موارد فوقالذکر و با توجه به مواد (1) و (۳) قانون تدوین و تنقیح قوانین و مقررات کشور 
مصوب  ۲۵/  ۳/ 1۳۸۹ که معاونت قوانین را عهدهدار تنقیح قوانین کشور و وظایف مقرره نموده است، به 
پیوست طرح پیشنهادی معاونت قوانین با رویکرد موضوعی و با عنوان «طرح فهرست قوانین و احکام نامعتبر 

حوزه صنعت» جهت طی مراحل قانونی، به مجلس محترم تقدیم میگردد.

لذا طرح ذیل تقدیم میشود:
 

فرهاد بشیری - مجتبی توانگر - حسن نوروزی - سیدمحمدرضا میرتاج الدینی - مهدی طغیانی - 
سیدناصر حسینی پور گچساران - روح الله حضرت پورطالتپه - صمداله محمدی - علی اکبر علیزاده 
برمی - علی بابائی کارنامی - جالل رشیدی کوچی - حسین رجایی ریزی - مجتبی ذوالنوری - مهدی 
روشنفکر - رضا تقی پورانوری - محمدتقی نقدعلی - حسین حق وردی - محمدرضا احمدی - 
منصورعلی زارعی کیاپی - فرهاد طهماسبی - جالل محمودزاده - غالمرضا منتظری - جواد نیک بین - 
صدیف بدری - امانقلیچ شادمهر - احد آزادی خواه - محمدمهدی فروردین - علیرضا سلیمی - عبداله 
ایزدپناه - مرتضی آقاطهرانی - محمود عباس زاده مشکینی - مجید انصاری - عادل نجف زاده - علی 
زنجانی حسنلوئی - کمال حسین پور - محمدرضا صباغیان بافقی - حسین رئیسی - یعقوب رضازاده - 
سیدمحمد مولوی - غالمحسین کرمی - محمدعلی محسنی بندپی - عزت اله اکبری تاالرپشتی - 
محمدصالح جوکار - رجب رحمانی - ابراهیم رضائی - احمدحسین فالحی همدان - محمد وحیدی - 
اکبر احمدپور - حسین نوش آبادی - سیداحمد رسولی نژاد - علیرضا منادی سفیدان - عفت شریعتی 
کوهبنانی - اسماعیل کوثری تهران - سمیه محمودی - زهره سادات الجوردی - فاطمه محمدبیگی - 
پروین صالحی مبارکه - عباس جهانگیرزاده - الهام آزاد - معصومه پاشائی بهرام - هاجر چنارانی - 
کمال علیپورخنکداری - سمیه رفیعی - مجید نصیرائی - یحیی ابراهیمی - سیدمصطفی آقامیرسلیم - 
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علی رضائی - روح اله عباس پور - غالمعلی کوهساری - موسی احمدی - محمد علی پور - مهدی 
سعادتی بیشه سری - رمضانعلی سنگدوینی - ابوالفضل ابوترابی - مهدی عیسی زاده - سیدعلی یزدی 

خواه - سهراب گیالنی - سیداحسان قاضی زاده هاشمی 
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عنوان طرح: طرح فهرست قوانین و احکام نامعتبر در حوزه صنعت

ماده واحده: از تاریخ الزماالجراء شدن این قانون، احکام قانونی مذکور در پیوست، منسوخ اعالم میگردد.

 

پیوست

مواد مرتبط   عنوان و تاریخ تصویب قانون ردیف

ماده ۶ 

قانون استخدام و حدود اختیارات دکتر میلیسپو 
Administrateur general رئیس کل

مالیه ایران

مصوب  ۰۴/  ۰۵/ 1۳۰1

  .1

کل قانون 

اصالح قانونی در ماده ۶ قانون موضوعه ۴ اسد 
1۳۰1 راجع باستخدام رئیس کل مالیه ایران 

مصوب  ۲۳/  ۰۵/ 1۳۰1

  .1

ماده ۲ 

قانون اصالح قانون اول جدی 1۳۰1 راجع به 
کاپوتاژ و منع خروج طال و نقره

مصوب  ۳۰/  ۰۳/ 1۳۰۲

  .1

کل قانون 
قانون استخدام دکتر هانری اشتریک تبعه آلمانی 

برای معلمی و مدیری مدرسه صنعتی 
مصوب  ۰۷/  1۰/ 1۳۰۳

  .1

کل قانون 
قانون معافیت ماشینهای صنعتی و فالحتی از 

تأدیه حقوق ورودی گمرکی تا ده سال 
مصوب  ۰۷/  11/ 1۳۰۳

  .1

کل قانون 

قانون امتیاز انحصاری تأسیس کارخانههای 
عصاره گیری سوس به آقایان حسنعلی خان 

هدایت و عزت الله خان هدایت 
مصوب  ۰1/  11/ 1۳۰۴

  .1

 

بند «ه» ماده ۸ 
قانون واگذاری حق انحصاری هواپیمائی 

بموسسه هواپیمائی یونکرس 
مصوب  ۲۰/  11/ 1۳۰۴

  .1
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مواد مرتبط   عنوان و تاریخ تصویب قانون ردیف

ماده 1 
قانون متمم بودجه سنه 1۳۰۵ مجلس شورای 

ملی مصوب  ۰۷/  1۲/ 1۳۰۵
  .1

ماده ۴ 
قانون بودجه یکساله 1۳۰۶ مجلس شورای ملی 

مصوب  ۲۸/  1۲/ 1۳۰۵
  .1

کل قانون 
قانون تمدید امتیاز کارخانه کبریت سازی 

آذربایجان به مدت پانزده سال 
مصوب  ۰۷/  ۰۳/ 1۳۰۶

  .1

کل قانون 
قانون استخدام دو نفر معلم برای مدرسه صنعتی 

از آلمان و دو نفر معلم برای مدرسه حقوق و 
سیاسی از فرانسه مصوب  1۶/  ۰۶/ 1۳۰۶

  .1

کل قانون 
قانون استخدام دکتر هانری اشترنک تبعه دولت 

آلمان برای مدیری مدرسه صنعتی 
مصوب  1۶/  ۰۶/ 1۳۰۶

  .1

مواد ۴ الی ۷ 
قانون بودجه یکساله یکهزار و سیصد و هفت 

شمسی مجلس شورای ملی 
مصوب  ۲۶/  ۰1/ 1۳۰۷

  .1

کل قانون 
قانون استخدام دو نفر معلم از مملکت آلمان 

برای مدرسه صنعتی فارس 
مصوب  ۲۸/  ۰1/ 1۳۰۷

  .1

کل قانون 
قانون اجازه پرداخت مبلغ بیست هزار تومان 
بعنوان قرض بکارخانه ریسمان ریسی طهران 

مصوب  1۸/  ۰۲/ 1۳۰۷
  .1

کل قانون 
قانون اجازه استخدام یکنفر متخصص 

کاغذسازی از ایطالیا مصوب  ۰۳/  ۰۴/ 1۳۰۷
  .1

کل قانون 
قانون اجازه استخدام دو نفر معلم جهت تعلیم 

آهنگری و نجاری برای مدرسه صنعتی از آلمان 
مصوب  ۰۳/  ۰۴/ 1۳۰۷

  .1

مواد ۴ و ۵ 
قانون بودجه یکساله 1۳۰۸ مجلس شورای ملی 

مصوب  ۲۵/  1۲/ 1۳۰۷
  .1

ماده واحده 
قانون بودجه سال 1۳۰۹ کل مملکتی 

مصوب  ۲۸/  1۲/ 1۳۰۸
  .1
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مواد مرتبط   عنوان و تاریخ تصویب قانون ردیف

کل قانون 
قانون استخدام مسیو امیل واهر نکامف بلژیکی 

شیمیست اداره گمرکات و معلم رنگرزی 
موسسه قالی مصوب  11/  ۰۳/ 1۳۰۹

  .1

کل قانون 

قانون اجازه تجدید کنترات دکتر هانری اشترنک 
و مسیو هونل آلمانی و استخدام یک نفر معلم 

ریاضیات عالیه برای مدرسه صنعتی دولتی 
مصوب  1۹/  ۰۵/ 1۳۰۹

  .1

کل قانون 
قانون اجازه استخدام یکنفر کارگر متخصص 

عملیات مربوطه بچای از چین 
مصوب  1۶/  ۰۶/ 1۳۰۹

  .1

کل قانون 
قانون استخدام مسیو ربرت مرتس و ویلهلم 

بوخز اتباع دولت آلمان برای کارخانه ضرابخانه 
مصوب  ۲۷/  11/ 1۳۰۹

  .1

بند ۲ ماده واحده 
قانون اجازه استخدام سه نفر متخصص 

آمریکائی برای خدمت در راه آهن جنوب 
مصوب  ۰۵/  ۰۲/ 1۳1۰

  .1

ماده ۳ و ۴ 
قانون راجع به ثبت شرکتها 

مصوب  ۰۲/  ۰۳/ 1۳1۰
  .1

کل قانون 
قانون اجازه استخدام یک نفر مهندس متخصص 

بطری سازی از ایتالیا مصوب  ۲۸/  ۰۹/ 1۳1۰
  .1

تبصره ماده واحده 
قانون بودجه یک ساله 1۳11 مملکتی 

مصوب  ۲۲/  1۲/ 1۳1۰
  .1

کل قانون 

قانون اصالح بودجه 1۳11 اداره کل صناعت در 
قسمت زری بافی

مصوب  ۰1/  ۰۶/ 1۳11

  .1

ماده ۲ و تبصره آن، ماده ۳ و ۴ 
قانون اوزان و مقیاسها

مصوب  1۸/  1۰/ 1۳11
  .1

مواد ۲1 و ۲۳ 
قانون متمم بودجه سال1۳1۲ مملکتی

مصوب  ۰۴/  ۰۳/ 1۳1۲
  .1
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مواد مرتبط   عنوان و تاریخ تصویب قانون ردیف

کل قانون 

قانون اجازه استخدام اپ موجون تبعه دولت 
چین برای چای سازی 

مصوب  11/  ۰۳/ 1۳1۲

  .1

کل قانون 

قانون اجازه استخدام سه نفر مهندس از اتباع 
آلمان برای کارخانه کودرن سازی

مصوب  11/  ۰۳/ 1۳1۲

  .1

کل قانون 

قانون اجازه واگذاری قراء خالصه ورامین بعنوان 
اجاره بکارخانه قندسازی 

مصوب  ۰۴/  ۰۸/ 1۳1۲

  .1

کل قانون 

قانون اجازه تمدید کنترات معلمین ریاضیات و 
فلزکاری مدرسه صنعتی دولتی 

مصوب  1۲/  ۰۹/ 1۳1۲

  .1

کل قانون 

قانون اجازه تجدید کنترات معلمین ریاضیات و 
فلزکاری مدرسه صنعتی دولتی

مصوب  1۲/  ۰۹/ 1۳1۲

  .1

کل قانون 

قانون اجازه تمدید کنترات دو نفر متخصص 
چای ساز چینی

مصوب  1۹/  ۰۹/ 1۳1۲

  .1

ماده 1۳ 

قانون راجع به فروش خالصجات و قرضههای 
فالحتی و صنعتی

مصوب  1۷/  1۰/ 1۳1۲

  .1

 
جزء ۳ بند «ب»، جزء ۳ بند «ج»، جزء ۲ بند «ه» و جزء 1 بند 

«و»

تعرفه عواید تمبر وزارت معارف در سال 1۳1۳

مصوب  ۰1/  ۰۳/ 1۳1۳
  .1

کل قانون 

قانون اجازه استخدام دو نفر مهندس سوئدی 
برای تصدی کارخانجات تعمیر راه آهن

مصوب  ۲۴/  ۰۴/ 1۳1۳

  .1
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11

مواد مرتبط   عنوان و تاریخ تصویب قانون ردیف

کل قانون 

قانون اجازه استخدام یکنفر متخصص نجاری از 
اتباع آلمان جهت هنرستان فارس

مصوب  ۳1/  ۰۴/ 1۳1۳

  .1

کل قانون 

قانون اجازه تجدید قرارداد استخدام چهار نفر 
متخصصین چای ساز اتباع چین

مصوب  ۲۰/  ۰۹/ 1۳1۳

  .1

ماده 1۴ 
قانون متمم بودجه سال 1۳1۴ مملکتی

مصوب  ۲۲/  1۲/ 1۳1۳
  .1

مواد ۲ و ۳ 
قانون متمم بودجه سال 1۳1۵ کشوری

مصوب  ۲۰/  1۲/ 1۳1۴
  .1

ماده ۳ 
قانون متمم بودجه سال 1۳1۶ کشور

مصوب  ۲1/  ۰1/ 1۳1۶
  .1

ماده 1۶ و تبصره آن 
قانون متمم بودجه سال 1۳1۷ کشور

مصوب  ۲۹/  1۲/ 1۳1۶
  .1

کل قانون 

قانون اجازه تجدید استخدام آقای مهندس 
هلموت روش تابع آلمان هنرآموز دانشکده 

صنعتی 

مصوب  ۲۳/  11/ 1۳1۷

  .1

مقدمه قانون، بند هـ ماده 11، بند ۲ ماده ۲۰ 

قانون اجازه انعقاد قراردادهای اکتشاف 
واستخراج معادن دو ناحیه معینه با شرکت 

هالندی الکمین اکسپلوراتی ماچاپای

مصوب  ۲۶/  ۰1/ 1۳1۸

  .1

کل قانون 

قانون اجازه استخدام دوازده نفر

هنر آموز اتباع آلمان برای آموزشگاههای پیشه و 
هنر

مصوب  ۰۳/  ۰۴/ 1۳1۸

  .1
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مواد مرتبط   عنوان و تاریخ تصویب قانون ردیف

تبصره ماده یگانه 

قانون اعطای اختیارات به دولت برای تأمین 
خواروبار

مصوب  ۲۴/  ۰۳/ 1۳۲1

  .1

مواد ۳ و ۷ 
قانون متمم بودجه سال 1۳۲1 کشور

مصوب  ۰۵/  ۰۹/ 1۳۲1
  .1

بند ج ماده 1، تبصره ۲ ماده 1 
قانون بودجه کل سال 1۳۲۲ کشور

مصوب  ۲۴/  ۰۸/ 1۳۲۲
  .1

ماده واحده 

قانون اجازه پرداخت هزینه کل کشور در سه ماه 
اول سال 1۳۲۳

مصوب  ۳1/  ۰1/ 1۳۲۳

  .1

ماده 1 

قانون اجازه پرداخت دو دوازدهم هزینههای 
آذرماه و دی ماه 1۳۲۳ کل کشور

مصوب  ۳۰/  ۰۹/ 1۳۲۳

  .1

کل قانون 

قانون اجازه پرداخت چهار دوازدهم حقوق و 
هزینه کل کشور بابت آذر و دی و بهمن و 

اسفند ماه 1۳۲۷

مصوب  ۰۷/  1۰/ 1۳۲۷

  .1

تبصره ۲ ماده ۲ 
قانون بودجه سال 1۳۲۸ کل کشور

مصوب  ۲۳/  ۰۴/ 1۳۲۸
  .1

بند ۲ متن قانون 
اصالح برنامه و بودجه ۲۷ ماهه سازمان برنامه

مصوب  ۰1/  1۲/ 1۳۲۹
  .1

کل قانون 

معافیت از پرداخت عوارض گمرکی جهت کلیه 
مواد غذایی، خوراکی، پوشاکی و ... که توسط 

سازمانها و نمایندگیهای امدادی و احیایی 
غیرانتفاعی به عنوان هدیه برای نمایندگیهای 

خود در ایران و یا سازمانهای غیرانتفاعی دیگر 
حمل و فرستاده میشود

مصوب  1۰/  11/ 1۳۳۲

  .1
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مواد مرتبط   عنوان و تاریخ تصویب قانون ردیف

ماده واحده 

تصمیم قانونی دائر به اجازه مصرف مبلغ ۲۵ 
میلیون ریال از اعتبار مندرج در ماده یک تصمیم 

مورخ ۲۳ بهمن ماه 1۳۳۳کمیسیون برنامه

مصوب  1۴/  1۲/ 1۳۳۳

  .1

بند ۳ مقدمه 

تصمیم قانونی دائر به تعیین اعتبار جهت 
استخدام هشت نفر متخصصین خارجی

مصوب  1۴/  1۲/ 1۳۳۳

  .1

تبصره 1 تا ۳ ماده 1، تبصره ماده ۴ 
الیحه حفاظت فنی 

مصوب  ۰۸/  ۰۵/ 1۳۳۴
  .1

 
ماده واحده و تبصره آن و قسمت لوایح مربوط به وزارت 

اقتصاد ملی ضمیمه قانون

قانون مربوط به اجازه اجراء ۲۴ فقره از لوایح 
مصوبه آقای دکتر مصدق

مصوب  1۶/  ۰۵/ 1۳۳۴

  .1

کل قانون 

تصمیم متخذه کمیسیون برنامه مجلس شورای 
ملی درباره استخدام یک نفر متخصص 

شیمیست خارجی برای مدت یکسال

مصوب  ۲۰/  1۰/ 1۳۳۴

  .1

کل قانون 

تصمیم متخذه کمیسیون برنامه دائر به اجازه 
استخدام یک نفر مهندس خارجی جهة 

سرپرستی دیزلهای کارخانه سیمان ری و سایر 
دیزلها

مصوب  ۲1/  11/ 1۳۳۴

  .1

تبصرههای 1۹، ۲۳، ۲۴، ۲۷، ۲۹ ماده واحده  
قانون بودجه سال 1۳۳۵ کل کشور

مصوب  1۹/  ۰1/ 1۳۳۵
  .1

کل قانون 

قانون مربوط به تمدید مدت اجراء قانون 
مصوب  ۲۲/  1۲/ 1۳۳۴ تا آخر اسفند ماه 1۳۳۵

مصوب  ۲۳/  ۰۹/ 1۳۳۵

  .1
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مواد مرتبط   عنوان و تاریخ تصویب قانون ردیف

کل قانون 

تصمیم متخذه کمیسیون مشترک برنامه مجلسین 
دائر به اجازه استخدام یک نفر متخصص آلمانی 

در رشته برق و مکانیک

مصوب  1۳/  1۲/ 1۳۳۵

  .1

کل قانون 

تصمیم متخذه کمیسیون مشترک برنامه مجلسین 
در مورد برنامه تفصیلی تکمیل کارخانجات 

کنسرو خشکبار

مصوب  ۲۰/  1۲/ 1۳۳۵

  .1

کل قانون 

تصمیم متخذه کمیسیون مشترک برنامه مجلسین 
دائر به اجازه تأمین کسری اعتبار دو کارخانه 

خریداری شده

مصوب  ۲۰/  1۲/ 1۳۳۵

  .1

کل قانون 

تصمیم متخذه کمیسیون مشترک برنامه مجلسین 
دائر به اجازه تمدید استخدام آقای مهندس آتن 

هوفر تبعه دولت آلمان

مصوب  ۲۰/  1۲/ 1۳۳۵

  .1

ماده واحده 

تصمیم متخذه کمیسیون مشترک برنامه مجلسین 
دائر به اجازه استخدام یک نفر منشی کارشناس 

صنعتی برای دفترفنی

مصوب  ۲۲/  ۰۲/ 1۳۳۶

  .1

کل قانون 

تصمیم متخذه کمیسیون مشترک برنامه مجلسین 
دائر به اجازه استخدام هفت نفر متخصص 

خارجی جهت اداره کارخانههای سیمان کشور

مصوب  ۲۴/  ۰۴/ 1۳۳۶

  .1

کل قانون 

تصمیم متخذه کمیسیون مشترک برنامه مجلسین 
دائر به اجازه استخدام چهار نفر کارشناس 

خارجی جهت کارخانههای قند کشور

مصوب  ۳1/  ۰۴/ 1۳۳۶

  .1
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مواد مرتبط   عنوان و تاریخ تصویب قانون ردیف

کل قانون 

تصمیم متخذه کمیسیون مشترک برنامه مجلسین 
در مورد اصالح فهرست مشاغل هفت نفر 

متخصص خارجی سیمان

مصوب  ۲۴/  1۰/ 1۳۳۶

  .1

تبصره ۲ ماده ۲ 

الیحه قانونی مربوط به تعیین معاونین ثابت 
اداری وزارتخانه ها

مصوب  ۰۵/  1۲/ 1۳۳۶

  .1

بند ب ماده واحده 

قانون مربوط به نحوه استفاده از بقیه موجودی 
وجوه پذیره نفت

مصوب  ۰۲/  11/ 1۳۳۷

  .1

بند ۲ ماده 1 متن قرارداد و بند ۳ ماده ۲ متن قرارداد 

قانون راجع به اجازه تحصیل چهل و هفت و 
نیم میلیون دالر وام از صندوق وامهای عمرانی 

آمریکا

مصوب  1۰/  1۲/ 1۳۳۷

  .1

کل قانون 

تصمیم متخذه کمیسیون مشترک برنامه مجلسین 
دائر به تمدید استخدام آقای ژوزف هروشکا 

تبعه چکسلواکی

مصوب  1۹/  1۲/ 1۳۳۷

  .1

مواد ۲، ۲۲ و ۲۵ 
قانون کار

مصوب  ۲۶/  1۲/ 1۳۳۷
  .1

تبصره 1۴  
قانون بودجه سال 1۳۳۸ کل کشور

مصوب  ۲۸/  1۲/ 1۳۳۷
  .1

کل قانون 

تصمیم متخذه کمیسیون مشترک برنامه مجلسین 
دائر به تمدید مدت استخدام آقای جزب 

جیوانی ریتو تبعه دولت ایتالیا

مصوب  1۰/  ۰۸/ 1۳۳۸

  .1
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مواد مرتبط   عنوان و تاریخ تصویب قانون ردیف

کل قانون 

تصمیم متخذه کمیسیون مشترک برنامه مجلسین 
درباره اختصاص شصت و پنج میلیون ریال 

جهت احداث کارخانه خرمای جهرم 

مصوب  1۰/  ۰۸/ 1۳۳۸

  .1

مواد 1۶، 1۷ 

آئیننامه طرز اجرای ماده 1۷ قانون برنامه 
عمرانی هفت ساله دوم کشور

مصوب  1۲/  11/ 1۳۳۸

  .1

تبصره ۲۷ قسمت ۲ ماده واحده 
قانون بودجه سال 1۳۳۹ کل کشور

مصوب  1۹/  1۲/ 1۳۳۸
  .1

کل قانون 

تصمیم متخذه کمیسیون مشترک برنامه مجلسین 
در مورد پرداخت وجوه حاصله از فروش 

کارخانه سیمان درود به بانک اعتبارات صنعتی

مصوب  ۰۹/  ۰۳/ 1۳۳۹

  .1

کل قانون 

قانون اجازه پرداخت مبلغ پانزده میلیون ریال از 
ذخیره سنواتی سال 1۳۳۹ به وزارت بازرگانی به 

منظور اجرای قانون موسسه استاندارد و 
هزینههای مربوط به آن

مصوب  ۲1/  1۰/ 1۳۳۹

  .1

کل قانون 

صرف نظر نمودن سازمان آب تهران از ضبط 
وجه ضمانت نامه حسن انجام کار و دریافت 

جریمه تأخیر از شرکت ماشین سازی ایران

مصوب  1۰/  ۰۷/ 1۳۴۲

  .1

کل قانون 

قانون راجع به اجازه پرداخت 
مبلغ  ۸1۸/  1۸۲/ ۹۲۲ ریال بابت مطالبات 
معوقه شرکتهای مختلف فرانسوی و انگلیسی

مصوب  ۲۵/  1۲/ 1۳۴۲

  .1

کل قانون 
قانون راجع باجازه تأسیس کارخانه تهیه و 

ساخت سموم مربوط بدفع افات[آفات] نباتی    .1
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مواد مرتبط   عنوان و تاریخ تصویب قانون ردیف
مصوب  ۰۴/  ۰۳/ 1۳۴۳

کل قانون 

قانون راجع به اتمام کارخانه گاز استیلن واقع 
در خورزنگی بندر شاهپور

مصوب  ۲1/  ۰۳/ 1۳۴۳

  .1

کل قانون 

Camel ) (کامل بک) قانون مربوط به خرید
back) از شرکت بی.اف.گودریچ ایران

مصوب  ۲۸/  ۰۳/ 1۳۴۳

  .1

کل قانون 

قانون مربوط به دریافت وام از بانک کشاورزی 
بمنظور پرداخت بهره سفتههای خرید کارخانه 
کود شیمیائی و هزینههای ضروری بهرهبرداری 

از کارخانه مذکور مصوب  ۰۹/  ۰۴/ 1۳۴۳

  .1

تبصره ۷۹ 
قانون بودجه اصالحی سال 1۳۴۳ کل کشور

مصوب  ۰۴/  ۰۵/ 1۳۴۳
  .1

تبصره ۴ و تبصره 11 
قانون بودجه سال 1۳۴۰ کل کشور 

مصوب  ۲۸/  ۰۷/ 1۳۴۳
  .1

تبصرههای 1۸، ۲۴، ۲۵ 
قانون بودجه سال 1۳۴1 کل کشور 

مصوب  1۷/  ۰۸/ 1۳۴۳
  .1

تبصره 1۴ 
قانون بودجه سال 1۳۴۲

مصوب  ۲۴/  ۰۸/ 1۳۴۳
  .1

کل قانون 

قانون استخدام سه نفر کارشناس آلمانی برای 
کارخانجات نساجی شاهی و بهشهر

مصوب  ۲۰/  11/ 1۳۴۳

  .1

بند ۳ ماده واحده 

قانون اصالح و الحاق مواد و دو تبصره به قانون 
کار

مصوب  ۲۰/  11/ 1۳۴۳

  .1

کل قانون 

قانون اجازه استخدام بیست نفر کارشناس کشت 
چای و چایسازی برای تکمیل کادر فنی سازمان 

چای
  .1
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مواد مرتبط   عنوان و تاریخ تصویب قانون ردیف
مصوب  ۰۵/  ۰۲/ 1۳۴۴

کل قانون 

قانون اجازه ترک مناقصه وسائل روشنائی جاده 
مهرآباد

مصوب  ۰۴/  1۲/ 1۳۴۵

  .1

کل قانون 

تصمیم متخذه کمیسیون مشترک برنامه مجلسین 
دائر باجازه استخدام اقای هرمان اشمیت

تبعه دولت المان غربی

مصوب  ۰۹/  1۲/ 1۳۴۵

  .1

تبصره ۳۰ 
قانون بودجه سال 1۳۴۶ کل کشور 

مصوب  ۲۸/  1۲/ 1۳۴۵
  .1

کل قانون 

قانون پرداخت حق آزمایش بحساب اختصاصی 
مؤسسه استاندارد

مصوب  ۰1/  ۰۳/ 1۳۴۶

  .1

ماده واحده 

قانون تکمیل و توسعه کارخانجات سازمان 
تعاون مصرف کادر نیروهای انتظامی

مصوب  ۳1/  ۰۳/ 1۳۴۶

  .1

بندهای پ، ت ماده ۵ 

اساسنامه سازمان نمایشگاههای وابسته بوزارت 
اقتصاد

مصوب  1۹/  ۰۴/ 1۳۴۶

  .1

کل قانون 

اساسنامه سازمان گسترش و نوسازی صنایع 
ایران

مصوب  1۲/  ۰۷/ 1۳۴۶

  .1

ماده ۲ 
قانون تشکیل وزارت تولیدات کشاورزی و مواد 

مصرفی

مصوب  1۸/  1۰/ 1۳۴۶

  .1

ماده 1 
قانون تشکیل شرکتهای سهامی زراعی

مصوب  ۲۷/  1۰/ 1۳۴۶
  .1
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مواد مرتبط   عنوان و تاریخ تصویب قانون ردیف

بند 1۰ ماده ۶ اصالحی موضوع ماده واحده 
قانون اصالح ماده ۶ قانون هواپیمائی کشوری

مصوب  ۲1/  ۰1/ 1۳۴۷
  .1

مواد 1 و 1۳ 
اساسنامه شرکت سهامی چای ایران 

مصوب  ۲۰/  11/ 1۳۴۷
  .1

ماده ۶ 

اساسنامه شرکت سهامی سازمان آب منطقهای 
تهران

مصوب  ۲۶/  1۲/ 1۳۴۷

  .1

ماده ۶ 

اساسنامه شرکت سهامی سازمان آب و برق 
خوزستان

مصوب  ۲۶/  1۲/ 1۳۴۷

  .1

ماده ۶ 

اساسنامه شرکت سهامی سازمان آب منطقهای 
جنوب شرقی

مصوب  ۲۶/  1۲/ 1۳۴۷

  .1

ماده ۶ 

اساسنامه شرکت سهامی سازمان آب و برق 
منطقهای شمال

مصوب  ۲۶/  1۲/ 1۳۴۷

  .1

ماده ۶ 

اساسنامه شرکت سهامی سازمان آب و برق 
آذربایجان

مصوب  ۲۶/  1۲/ 1۳۴۷

  .1

ماده ۶ 

اساسنامه شرکت سهامی سازمان آب منطقهای 
اصفهان

مصوب  ۲۶/  1۲/ 1۳۴۷

  .1

ماده ۶ 
اساسنامه شرکت سهامی سازمان آب منطقهای 

فارس

مصوب  ۲۶/  1۲/ 1۳۴۷

  .1

بند د ماده ۴ 
اساسنامه شرکت سهامی عمران منطقه غرب 

ایران   .1
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مواد مرتبط   عنوان و تاریخ تصویب قانون ردیف
مصوب  ۲1/  ۰۸/ 1۳۴۸

تبصره 1 الی ۵ ماده واحده 

قانون تشکیل اطاق بازرگانی و صنایع و معادن 
ایران

مصوب  ۲۶/  11/ 1۳۴۸

  .1

کل قانون 

الیحه قانونی اختصاص یازده میلیون روبل از 
اعتبار موضوع موافقت نامه همکاری فنی و 
اقتصادی ایران و شوروی راجع بتامین هزینه 
قسمتی از  ماشین آالت و لوازم و خدمات 

مرحله اول تاسیس کارخانه ذوب آهن

مصوب  ۳1/  ۰۳/ 1۳۵۰

  .1

کل قانون 

تایید عمل دولت در تصویبنامه

موضوع اجازه پرداخت مبلغ پانزده میلیون ریال 
از ذخیره سنواتی تا آخر سال ۳۸ و اضافه درآمد 
حاصله در سال 1۳۳۹ به منظور اجرای قانون 
موسسه استاندارد و هزینههای مربوط به آن به 

وزارت بازرگانی

مصوب  1۵/  ۰۷/ 1۳۵۰

  .1

کل قانون 

قانون اجازه انصراف دولت از ضبط وجه 
ضمانتنامه و دریافت جریمه تاخیر قرارداد خرید 

لوله چدنی از شرکت ماشین سازی

مصوب  ۰1/  ۰۸/ 1۳۵۰

  .1

کل قانون 

اصالح بودجه

سال 1۳۵۰ وزارت تولیدات کشاورزی و مواد 
مصرفی

مصوب  11/  11/ 1۳۵۰

  .1

ماده ۵ و تبصره 1 ماده ۶ 

قانون تجدید تشکیالت و تعیین وظایف 
سازمانهای وزارت کشاورزی و منابع طبیعی و 

انحالل وزارت منابع طبیعی

مصوب  1۲/  11/ 1۳۵۰

  .1
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مواد مرتبط   عنوان و تاریخ تصویب قانون ردیف

ماده 1۳ 
اساسنامه شرکت مخابرات ایران 

مصوب  ۲۸/  1۲/ 1۳۵۰
  .1

مواد ۵ و ۶ 
اساسنامه شرکت سهامی آب و برق منطقهای 
استان ساحلی بنادر و جزایر خلیج فارس و 

دریای عمان مصوب  1۵/  ۰۴/ 1۳۵1
  .1

ماده ۶ 
اساسنامه صندوق توسعه کشاورزی ایران

مصوب  1۴/  ۰۸/ 1۳۵1
  .1

تبصره ۲۵ 
قانون بودجه سال 1۳۵۲ کل کشور

مصوب  ۲۷/  1۲/ 1۳۵1
  .1

بندهای ۴، ۵ ماده ۲، بند 1۲ ماده ۹ 

اساسنامه سازمان غله و قند و شکر و چای 
کشور

مصوب  ۳۰/  ۰۳/ 1۳۵۲

  .1

کل قانون 

قانون معافیت بعضی از کاالها از پرداخت حق 
الثبت سفارش کاال

مصوب  11/  ۰۵/ 1۳۵۲

  .1

بند د تبصره ۲۹ 

قانون بودجه اصالحی سال 1۳۵۲ و بودجه سال 
1۳۵۳ کل کشور

مصوب  ۰۷/  11/ 1۳۵۲

  .1

کل قانون 

قانون انتقال عرصه و اعیان و ماشین آالت 
کارخانه نان ماشینی ۲۵ تنی از سازمان غله و 
قند و شکر و چای کشور بسازمان تعاونی 

مصرف کادر نیروهای مسلح شاهنشاهی

مصوب  1۳/  1۲/ 1۳۵۲

  .1

ماده ۶ 
قانون مجازات اخاللگران در صنایع

مصوب  ۰۲/  ۰۲/ 1۳۵۳
  .1

مواد ۶ تا 1۲ 
قانون تشکیل سازمان صنایع کوچک ایران

مصوب  1۴/  ۰۲/ 1۳۵۴
  .1
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مواد مرتبط   عنوان و تاریخ تصویب قانون ردیف

کل قانون 

اساسنامه شرکت سهامی پرورش و تولید 
گوشت بوقلمون

مصوب  ۰۳/  ۰۴/ 1۳۵۴

  .1

کل قانون 

قانون معافیت ماشین آالت مخصوص حمل 
محموالت جنگلی و مجتمعهای توسعه جنگل و 

چوب و کاغذ و صنایع وابسته از پرداخت 
حقوق و عوارض گمرکی و سود بازرگانی

مصوب  ۲۴/  ۰۴/ 1۳۵۴

  .1

ماده واحده 

قانون تایید عمل دولت در مورد معافیت قانونی 
حقوق گمرکی کارخانجات داخلی

مصوب  ۰۳/  ۰۸/ 1۳۵۴

  .1

تبصره ۳۹ 
قانون بودجه سال 1۳۵۵ کل کشور

مصوب  ۲1/  1۲/ 1۳۵۴
  .1

کل قانون 

اصالح بودجه سال 1۳۵۴ سازمان صنایع 
کوچک ایران

مصوب  ۲۵/  1۲/ 1۳۵۴

  .1

کل قانون 

اجازه استفاده سنواتی مبلغ ۲۸.۸ میلیارد ین وام 
دولت ژاپن به منظور ادامه عملیات اجرایی

طرح تولید مواد اولفین آروماتیک

مصوب  1۷/  ۰۴/ 1۳۵۵

  .1

تبصره ۴۲، بند «ب» تبصره ۵۲ 
قانون بودجه سال ۲۵۳۶ کل کشور

مصوب  ۲۶/  1۲/ 1۳۵۵
  .1

کل قانون 

اجازه اعتبار سنوات آتی کارخانه تصفیه و 
ریخته گری مس و بازیابی فلزات طال و نقره 
مربوط به طرح (احداث کارخانه ذوب مس)

مصوب  1۵/  11/ 1۳۵۶

  .1

بند ب تبصره 1۲  قانون بودجه سال ۲۵۳۷ کل کشور    .1
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مواد مرتبط   عنوان و تاریخ تصویب قانون ردیف
مصوب  ۲۵/  1۲/ 1۳۵۶

کل قانون 

افزایش اعتبار طرح توسعه کارخانه نیشکر هفت 
تپه

مصوب  ۲۸/  ۰1/ 1۳۵۷

  .1

تبصره ۲۲ 
الیحه بودجه سال 1۳۵۸

مصوب  ۲۵/  ۰۵/ 1۳۵۸
  .1

کل قانون 

الیحه قانونی معافیت لوازم مخابراتی که در 
کشور تولید نمیشود و بوسیله شرکتهای 

کارخانجات مخابراتی ایران و کارخانجات 
الکترونیکی ایران و نیپون وارد میشود از حقوق 

گمرکی و سود بازرگانی

مصوب  ۰۶/  ۰۶/ 1۳۵۸

  .1

بند ۲ ماده واحده 

الیحه قانونی اصالح ماده یک قانون و ماده ۳ 
اساسنامه تأسیس سازمان گسترش و نوسازی 

صنایع ایران

مصوب  ۲۴/  ۰۷/ 1۳۵۸

  .1

کل قانون 

الیحه قانونی راجع به اعطای سی میلیارد ریال 
وام بدون بهره به صندوقهای قرض الحسنه 

جهت توسعه فعالیتهای کشاورزی و صنعتی و 
خدماتی

مصوب  ۰۶/  ۰۹/ 1۳۵۸

  .1

کل قانون 
الیحه قانونی راجع به چگونگی پرداخت حق 
السهم سال 1۳۵۸ کارگران واحدهای مشمول 

قانون سهیم کردن کارگران در منافع کارگاههای 
صنعتی و تولیدی مصوب  1۴/  ۰۹/ 1۳۵۸

  .1

کل قانون 

الیحه قانونی مربوط به تسریع در امر تصفیه 
شرکت سهامی کارخانجات ایران

مصوب  ۲1/  ۰۹/ 1۳۵۸

  .1

کل قانون 
اساسنامه شرکت ملی فوالد ایران 

مصوب  ۲۸/  ۰۹/ 1۳۵۸
  .1
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مواد مرتبط   عنوان و تاریخ تصویب قانون ردیف

تبصره 11 
الیحه قانونی متمم بودجه سال 1۳۵۸

مصوب  ۰۵/  1۰/ 1۳۵۸
  .1

ماده واحده 

الیحه قانونی راجع به تمدید مهلت برای 
ترخیص کاالهای موجود در بنادر ایران

مصوب  1۵/  1۰/ 1۳۵۸

  .1

کل قانون 

الیحه قانونی درباره اجازه اعطای وام کوتاه 
مدت به شرکتهای تولید کننده محصوالت 

مختلف پودر لباس شوئی از محل اعتبار کمک 
به صنایع کشور

مصوب  1۹/  1۰/ 1۳۵۸

  .1

بند 1متن قانون، قسمت دوم بند ۸ متن قانون 

آئین نامه وامهای کوچک تولیدی و خدماتی که 
اصل آن قبال به تصویب شورای انقالب 

جمهوری اسالمی رسیده است

مصوب  1۹/  1۰/ 1۳۵۸

  .1

کل قانون 

الیحه قانونی تخفیف انبارداری کاالهای وارده 
به گمرکات ایران

مصوب  1۰/  11/ 1۳۵۸

  .1

کل قانون 

الیحه قانونی اصالح الیحه قانونی راجع به 
چگونگی پرداخت حق السهم سال 

1۳۵۸کارگران واحدهای مشمول سهیم کردن 
کارگران در منافع کارگاههای صنعتی و تولیدی

مصوب  1۸/  1۲/ 1۳۵۸

  .1

کل قانون 

الیحه قانونی راجع به نحوه واگذاری اموال 
شرکت کارخانجات خانه سازی ایران در شیراز

مصوب  ۲۲/  1۲/ 1۳۵۸

  .1

ماده واحده 

الیحه قانونی راجع به تامین تنخواه گردان جهت 
تقویت و گردش کار کارخانجات تولیدکننده 

لوازم ساختمانی 
  .1
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مواد مرتبط   عنوان و تاریخ تصویب قانون ردیف
مصوب  ۲۵/  1۲/ 1۳۵۸

ماده واحده 

الیحه قانونی اصالح الیحه قانونی راجع به 
اعطای سی میلیارد ریال وام بدون بهره به 
صندوقهای قرض الحسنه جهت توسعه 
فعالیتهای کشاورزی و صنعتی و خدماتی

مصوب  1۴/  ۰1/ 1۳۵۹

  .1

ماده واحده 

الیحه قانونی راجع به اعاده به خدمت چهار نفر 
از کارمندان بازنشسته که در شرکت ملی فوالد 

ایران عهده دار وظایف می باشند

مصوب  ۲۰/  ۰۲/ 1۳۵۹

  .1

کل قانون 

الیحه قانونی راجع به استفاده از خدمات آقای 
کاظم چیتاآساو اچیندا در بانک مرکزی ایران 

مصوب  ۰۳/  ۰۳/ 1۳۵۹

  .1

کل قانون 

الیحه قانونی راجع به تامین اعتبار جهت کمک 
به پرداخت حقوق کارگران شرکت استیودو 

رینگ

مصوب  1۰/  ۰۳/ 1۳۵۹

  .1

کل قانون 

الیحه قانونی راجع به تامین اعتبار جهت تکمیل 
و اداره سردخانههای دولتی

مصوب  1۰/  ۰۳/ 1۳۵۹

  .1

ماده واحده و تبصره 1 ماده واحده 

الیحه قانونی راجع به اجازه اعطای مبلغ یک 
میلیارد ریال وام بصورت علی الحساب بشرکت 

سهامی صنایع شیر ایران

مصوب  1۴/  ۰۳/ 1۳۵۹

  .1

ماده واحده 

الیحه قانونی مربوط به تمدید سفته و برات 
شرکتهای مشمول قانون توسعه و حفاظت 

صنایع ایران

مصوب  1۴/  ۰۳/ 1۳۵۹

  .1
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مواد مرتبط   عنوان و تاریخ تصویب قانون ردیف

بند «ب» ماده واحده 

الیحه قانونی راجع به مجوز دو فقره پرداختی از 
محل اعتبارات صندوق وام کارگری

مصوب  ۳1/  ۰۳/ 1۳۵۹

  .1

کل قانون 

الیحه قانونی تشکیل شوراهای اسالمی کارکنان 
واحدهای تولیدی صنعتی ـ کشاورزی و 

خدماتی

مصوب  ۰۹/  ۰۴/ 1۳۵۹

  .1

کل قانون 

الیحه قانونی راجع به اجازه پرداخت دستمزد و 
هزینههای متخصصین نصب ماشین آالت 

چاپخانه اسکناس

مصوب  ۲۵/  ۰۴/ 1۳۵۹

  .1

کل قانون 

الیحه قانونی راجع به تامین اعتبار برای 
پرداخت هزینههای مربوط به کمک به مخترعین 

و مکتشفین و مبتکرین

مصوب  ۲۵/  ۰۴/ 1۳۵۹

  .1

کل قانون 

الیحه قانونی استفاده از مدیریت مشترک در 
سازمان صنایع ملی ایران (سازمان حفاظت و 
توسعه صنایع ایران) و سازمان گسترش و 

نوسازی صنایع ایران

مصوب  ۲۵/  ۰۴/ 1۳۵۹

  .1

 
بندهای الف، پ، ث تبصره ۲،

تبصره 1۰، تبصره 1۳، بند «پ» تبصره ۲۴

الیحه بودجه سال 1۳۶۰

مصوب  ۰۷/  ۰۵/ 1۳۶۰
  .1

کل قانون 

قانون به حساب گرفتن اسناد هزینه مربوط به 
پرداخت حقوق و مزایای کارکنان کشت و 
صنعت خوزستان که به وزارت کشاورزی و 
عمران روستایی منتقل شدهاند طبق مقررات 
مالی و ضوابط مورد عمل سازمان آب و برق 

خوزستان 

مصوب  ۰۷/  1۰/ 1۳۶۰

  .1
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بند ب تبصره ۲، بند «ب» تبصره ۲۳، تبصره ۵1، تبصره ۵۶، 
تبصره ۵۷، بند 1 تبصره ۵۹، تبصره ۶1، بند «الف» تبصره ۷۵، 

تبصره ۸۵، تبصره ۸۶

قانون بودجه سال 1۳۶1 کل کشور

مصوب  ۲۶/  1۲/ 1۳۶۰
  .1

ماده 1 
قانون اراضی شهری

مصوب  ۲۷/  1۲/ 1۳۶۰
  .1

کل قانون 
قانون تاسیس وزارت صنایع سنگین 

مصوب  ۲۲/  ۰1/ 1۳۶1
  .1

کل قانون 

قانون راجع به اصالح تبصره ۵۷ قانون بودجه 
سال 1۳۶1

مصوب  1۳/  ۰۴/ 1۳۶1

  .1

بند «ب» تبصره ۹ 
قانون متمم قانون بودجه سال 1۳۶1 

مصوب  ۲۷/  ۰۸/ 1۳۶1
  .1

 

تبصره 1۸، بندهای 1 و ۲ تبصره 1۹، بند ب تبصره ۲۲، بندهای 
الف و ب تبصره ۳۰، بندهای «الف، ب» تبصره ۳۹، تبصره ۶۵ و 

تبصره ۷۶

قانون بودجه سال 1۳۶۲ کل کشور 

مصوب  ۲۶/  1۲/ 1۳۶1
  .1

کل قانون 

قانون اصالح تبصره ماده ۳ قانون تاسیس 
وزارت صنایع سنگین

مصوب  ۲۷/  ۰۲/ 1۳۶۲

  .1

بند ۳ ماده واحده 

قانون افزایش سرمایه شرکت سهامی تاسیسات 
ساختمان (تسیس) از محل پرداختهای انجام 
شده از طرح خانههای سازمانی گارد منحله 

بابت خرید حمامهای پیش ساخته و آسانسورها

مصوب  1۰/  ۰۷/ 1۳۶۲

  .1

 

بندهای الف، ب تبصره ۵، بندهای ج، و تبصره 1۶، تبصره 1۸، 
بندهای (الف، ب، ج) تبصره ۳۳، بندهای الف، ب تبصره ۳۴، 

بند ۳ تبصره ۴۷

قانون بودجه سال 1۳۶۳ کل کشور 

مصوب  ۳۰/  1۲/ 1۳۶۲
  .1

 
بند ز تبصره ۲، بندهای ب، ج، ح تبصره ۳، بندهای 1، ۶ تبصره 
۴، بندهای الف، ج، د تبصره ۵، بند 1 تبصره ۹، جزءهای ج، و، 

قانون بودجه 1۳۶۴ کل کشور 

مصوب  ۲۹/  1۲/ 1۳۶۳
  .1
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مواد مرتبط   عنوان و تاریخ تصویب قانون ردیف
ح بند 1 تبصره 1۵، بندهای الف، ب، تبصره 1۹، بند ب تبصره 

،۲۳

تبصره ۳۰، بند ب تبصره ۳۲، بند ب تبصره ۵1

 
تبصره ۳ ماده ۲، ماده 1۵، ماده ۲۹ و تبصره آن، مواد ۳1، ۳۲ و 

۳۴

قانون مقررات صادرات و واردات سال 1۳۶۴

مصوب  1۷/  ۰۲/ 1۳۶۴
  .1

کل قانون 
قانون تاسیس وزارت صنایع سنگین 

مصوب  ۰۹/  ۰۳/ 1۳۶۴
  .1

بندهای1، ۳، ۵، ۷، ۸، 11، 1۲ تبصره ۳ ماده واحده 
قانون بودجه ارزی سال 1۳۶۴ کل کشور

مصوب  ۰۲/  ۰۷/ 1۳۶۴
  .1

 

تبصره ۲ ، بندهای الف، ج تبصره ۳، تبصره 1۲، جزء ۳ بند الف 
تبصره 1۳، جزءهای ۵ و 1۴ بند الف تبصره 1۵ ، جزء ۲ بند 

الف تبصره ۲1، بند ب تبصره ۲۶، بندهای ط، م تبصره ۲۹، بند 
ب تبصره ۳۴، تبصره ۳۸

الیحه بودجه سال 1۳۶۵ کل کشور

مصوب  ۲۶/  1۲/ 1۳۶۴
  .1

تبصره ۳ ماده ۲، ماده 1۶ و تبصره آن، مواد ۳1، ۳۳، ۳۸ 
قانون مقررات صادرات و واردات سال 1۳۶۵

مصوب  ۲۷/  1۲/ 1۳۶۴
  .1

 

تبصره ۲ ، بندهای الف، ب، ج تبصره ۳، بندهای الف، ج، ز 
تبصره ۴، بندهای ب، د، و، ز، ل تبصره 1۲، جزء ۶، 1۵،  بند 
الف تبصره 1۵، جزء ۲ بند الف تبصره ۲1، بندهای ه، و، م 

تبصره ۲۹، تبصره ۳۳، ۳۶، تبصره ۴۵

قانون بودجه سال 1۳۶۶ کل کشور

مصوب  ۲۸/  1۲/ 1۳۶۵
  .1

ماده 1، تبصره ۲ ماده ۲، تبصرههای ۲ و ۳ ماده ۹ 
قانون بیمه بیکاری

مصوب  ۲۴/  ۰۳/ 1۳۶۶
  .1

 

بندهای الف، ب، ج، د تبصره ۲، بندهای 1، ۲، ۳، ۶، ۷، ۸، ۹ 
تبصره ۳، بندهای الف، ب، و تبصره ۴، تبصره ۵، بندهای ۲، ۴، 

۷ تبصره 1۲، بند الف تبصره 1۳، اجزاء ۲۵، ۳۳،  بند الف 
تبصره 1۵، قسمت ۲ بند الف تبصره ۲1، بندهای 1، ۲، ۶ تبصره 
۲۹، اجزاء الف، د بند ۷تبصره ۲۹، بندهای 11، 1۲ تبصره ۲۹، 

تبصره ۳۰، بندهای الف، ه تبصره ۳1، تبصره ۳۲

 

قانون بودجه سال 1۳۶۷ کل کشور

مصوب  1۸/  1۲/ 1۳۶۶

  .1
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کل قانون 

قانون اصالح ماده 1 قانون استرداد حقوق 
گمرکی مواد اولیه مصنوعات ماشینی 
کارخانجات داخلی مصوب سال 1۳۴۵

مصوب  1۵/  ۰۸/ 1۳۶۷

  .1

 

بندهای د، هـ تبصره ۲، بندهای ۳، ۴، ۵، ۸، ۹، 1۰ تبصره ۳، 
اجزاء الف، ب، ج، د بند 1۰ تبصره ۳، بندهای 11، 1۲،1۴،1۵ 
تبصره ۳، بندهای الف، ط تبصره ۴، بندهای ب، ج، د تبصره ۵، 
جزء الف بند 1 تبصره ۹، بند ۲ و اجزاء ب، ج تبصره ۹، جزء 
د بند ۳ تبصره ۹، بندهای ۲، ۴، ۶، 11، ۲۲، ۳1 از تبصره 1۲، 

بندهای الف، ک تبصره 1۳، اجزاء 1، ۳ بند ب تبصره 1۵، جزء 
۳ بند الف تبصره ۲1، بندهای 1، ۲، ۵، ۶، ۹، 1۰، 11، 1۳، 1۵ 

تبصره ۲۹، بند الف تبصره ۳1، تبصره ۳۲، بند ۶ تبصره ۴۳

قانون بودجه سال 1۳۶۸ کل کشور

مصوب  ۲۹/  1۲/ 1۳۶۷
  .1

 

کل قانون 

قانون الحاق یک بند به تبصره ۲۹ قانون بودجه 
سال 1۳۶۸ کل کشور

مصوب  ۲۶/  ۰۶/ 1۳۶۸

  .1

 

بند ج تبصره ۲، بند الف تبصره ۳، بند الف تبصره ۴، تبصره 1۳، 
بند ۴ قسمت الف تبصره ۲1، تبصرههای ۲۶ و ۲۷، بندهای ۲، 

۴، ۲۰، ۲1 تبصره ۲۹، تبصرههای ۳1 و ۳۳

قانون بودجه سال 1۳۶۹ کل کشور

مصوب  ۲۸/  1۲/ 1۳۶۸
  .1

 
ماده 1 و تبصره آن، مواد ۲۲، ۲۷ و بندهای الف و ب ماده ۲۷، 
ماده ۳۷ و جزء ب بند ۴ ماده ۴۵، بند الف ماده ۴۶ و ماده ۵۹

قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و 
مصرف آن در موارد معین

مصوب  ۲۰/  ۰۸/ 1۳۶۹

  .1

بند 1 تبصره 1 
قانون متمم بودجه سال 1۳۶۹ کل کشور

مصوب  ۲۷/  ۰۹/ 1۳۶۹
  .1

 

بند ب تبصره ۲، بند الف تبصره ۳، بند د تبصره ۴، تبصره ۵ ، 
تبصره 1۳، جزء ۳ بند ب تبصره ۲1، تبصره ۲۷، بندهای 1۴، 
۲۰، ۲1، ۲۳، ۲۸، ۲۹ تبصره ۲۹، ردیف 1 جزء الف بند ۳۰ 
تبصره ۲۹، ردیفهای 1 الی 1۶ جزء ب بند ۳۰ تبصره ۲۹، 

تبصرههای ۳۳، ۳۹، بندهای ۲ و ۵ تبصره ۳۹

قانون بودجه سال 1۳۷۰ کل کشور

مصوب  11/  11/ 1۳۶۹
  .1

 
بند ب تبصره ۲ ، بند الف تبصره ۳ ، بند الف، ج، د تبصره ۴ ، 
بندهای ب، ج، د، هـ، ، تبصره ۵ ، بند الف تبصره ۷ ، بند د 

قانون بودجه سال 1۳۷1 کل کشور   .1
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تبصره ۸، بند ب تبصره ۹ ، بندهای الف، ب، ج، د، هـ، و، ز 

تبصره 1۳ ، تبصره 1۵،  جزء ۳ بند ب تبصره ۲1 ، تبصره ۲۷ ، 
بندهای 1، ۸، جزء ج بند ۸، 1۰، 1۲، 1۵، 1۷، ۲۰، ۲۳ و اجزاء 
آن، بندهای ۲۹، ۳۳، ۳۵ تبصره ۲۹ ، بند ب تبصره ۳۰ ، بند الف 

تبصره ۳۸ ، بندهای الف، ب، ج تبصره ۴۵ و تبصره ۴۷ ماده 
واحده

مصوب  1۰/  11/ 1۳۷۰

ماده 1 

قانون اصالح قانون مالیات تعاون ملی برای 
بازسازی

مصوب  ۰۲/  ۰۲/ 1۳۷1

  .1

 

بند ج تبصره ۲، بند د تبصره ۲، جزء 1 بند ج تبصره ۳، بند ز 
تبصره ۳، بند الف تبصره ۴، بند ب تبصره ۵، بند ج تبصره ۵، 
بند د تبصره ۵، بند ه تبصره ۵، بند و تبصره ۵، بند ز تبصره ۵، 
بند ح تبصره ۵، بند ی تبصره ۵، بند الف تبصره ۷، بند د تبصره 
۸، بند ب تبصره ۹، بند ط تبصره 1۰، بند ک تبصره 1۰، جزء ۳ 
بند ب تبصره ۲1، بند ط تبصره ۲۵، جزء 1 بند الف تبصره ۲۹، 
جزء 1۳ بند الف تبصره ۲۹، بند ب تبصره ۲۹، بند الف تبصره 
۳۷، بند ۴ تبصره ۴1، بند الف تبصره ۴۲، بند ج تبصره ۴۳، بند 

الف،ب تبصره ۴۸، تبصره ۵۴

قانون بودجه سال 1۳۷۲ کل کشور

مصوب  1۲/  11/ 1۳۷1
  .1

 

تبصره ۲، قسمت 1 بند الف تبصره ۲، جزء ۳ قسمت 1 از بند 
الف تبصره ۲ تا جزء 1۳ قسمت 1 از بند الف تبصره ۲، جزء 
1۶ قسمت 1 از بند الف تبصره ۲، بند ب،ی،ک تبصره ۲، جزء 
۳ بند ج تبصره ۳، جزء ۶ بند ج تبصره ۳، بند الف تبصره ۴، 

بند های«الف، ب، ج، د، ه،و،ز،ح» تبصره ۵ ، بند د تبصره ۸، بند 
ب تبصره ۹، بند ح تبصره 1۰، بند ی تبصره 1۰، بند م تبصره 
1۰، بند ب تبصره 1۳، بند م تبصره 1۳، جزء ۳ بند ب تبصره 

۲1، بند و تبصره ۲۲، جزء 1۲ بند الف تبصره ۲۵، بند هـ تبصره 
۲۵، جزء 1 بند ب تبصره ۲۹، جزء ۳ بند ب تبصره ۲۹، بند د 
تبصره ۳۳، جزء 1۰ بند الف تبصره ۳۶، بند الف تبصره ۳۷، 

تبصره ۴۷، تبصره ۴۹، تبصره ۵۷

قانون بودجه سال 1۳۷۳ کل کشور

مصوب  ۲۳/  1۲/ 1۳۷۲
  .1

تبصره ۳ 

قانون ادغام وزارتخانههای صنایع و صنایع 
سنگین و تشکیل وزارت صنایع

مصوب  ۲۲/  ۰۶/ 1۳۷۳

  .1
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بند و تبصره ۲، بند ح تبصره ۲، بند ه تبصره ۳، بند ط تبصره ۳، 
جزء ۲ بند ک تبصره ۳، بند ل تبصره ۳، بند الف تبصره ۴، بند 
ب تبصره ۴، بندهای «الف، ب، ج، د، ه، و، ز» تبصره ۵، بند ب 
تبصره ۹، بند ز تبصره 1۰، بند ی تبصره 1۰، بند الف تبصره 
1۳، بند د تبصره 1۳، جزء ۳ بند ب تبصره ۲1، جزء ۳ بند ج 
تبصره ۲۹، بند ز تبصره ۲۹، بند الف تبصره ۳1، بند ج تبصره 

۳۳، بند ب تبصره ۳۶، جزءهای ۲و۳ بند ب تبصره ۳۶، بند الف 
تبصره ۳۷، تبصره ۴۷، بندهای الف و ب تبصره ۴۹، جزء ۲ بند 

الف تبصره ۵۴، تبصره ۶1،

قانون بودجه

سال 1۳۷۴ کل کشور

مصوب  ۲۸/  1۲/ 1۳۷۳

  .1

 

بند و تبصره ۲، بند الف تبصره ۳، بند ج تبصره ۳، بند ز تبصره 
۳، بند الف تبصره ۴، بندهای «ب، ج و د» تبصره ۵، بندهای «ز، 
ح» تبصره ۵، بند الف تبصره ۷، بند ج تبصره ۹، بند ز تبصره 
1۰، بند ی تبصره 1۰، بند 1 تبصره 11، بندهای الف، د تبصره 

1۳، بند الف تبصره ۲۲، جزء ۳ بند ه تبصره ۲۹، بند الف تبصره 
۳1، بند ب تبصره ۳۳، جزء ۶بند الف تبصره ۳۷، تبصره ۳۸، 
بندهای «الف، ب» تبصره ۴۹، بند الف تبصره ۵۰، تبصره ۶۳

قانون بودجه

سال 1۳۷۵ کل کشور

مصوب  11/  11/ 1۳۷۴

  .1

تبصره ۶ ماده واحده 
قانون اصالح قانون بودجه سال 1۳۷۵ کل کشور

مصوب  1۳/  ۰۹/ 1۳۷۵
  .1

 

بند و تبصره ۲، بند ل تبصره۲، بند خ تبصره ۲، جزء ۲ بند الف 
تبصره ۳، بند د تبصره ۳، بند الف تبصره ۴، بندهای «ب»، «ج» و 
«د» تبصره ۵، بند ی تبصره ۵، بندهای «ل» و «م» تبصره ۵، جزء 
«۶» و «۸» بند م تبصره ۵، جزء 1 بند د تبصره ۸، بند و تبصره۸، 

بند ب تبصره ۹، بند و تبصره 1۰، بند ط تبصره 1۰، بند 1 
تبصره 11، بند الف تبصره 1۳، بند ج تبصره 1۳، جزءهای 1 و۲ 
بند ح تبصره 1۳، بند الف تبصره ۲۲، جزء 1 بند ج تبصره ۲۸، 
جزء ۸ بند د بصره ۲۹، ردیف (۲-1) جزء 1 بند و تبصره ۲۹، 
جزء ۴ بند و تبصره ۲۹، جزء ۸ بند و تبصره ۲۹، بندهای «م» و 
«ن» تبصره ۲۹، بند ع تبصره ۲۹، بند ب تبصره ۳۳، تبصره ۳۸، 

بند ب تبصره ۴۶، بند الف تبصره ۴۹، بند ب تبصره ۴۹، 
بندهای «الف» و «ب» تبصره ۶۶

قانون بودجه سال 1۳۷۶ کل کشور

مصوب  1۴/  11/ 1۳۷۵
  .1

 

بندهای «و، ن» از تبصره ۲، بند ط تبصره ۳، جزء ۲ بند الف 
تبصره ۵، بندهای «ه، و، ز، ح، ط، ی، ک» از تبصره ۵، جزءهای 
«۶ و ۷» بند ک از تبصره ۵، بند الف تبصره ۷، جزء ۲ بند «د» 

قانون بودجه

سال 1۳۷۷ کل کشور
  .1
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تبصره ۸، بند ط تبصره ۸، بندهای «ه، ح» تبصره 1۰، بند الف 
تبصره 1۳، بندهای «الف، د» تبصره ۲۲، جزء 1 بند ج تبصره 
۲۸، جزءهای «1و ۲» بند د تبصره ۲۸، بند «و» و جزءهای 

«1و۲» آن از تبصره ۲۸، جزء ۶ بند د تبصره ۲۹، جزء ۲ بند و 
تبصره ۲۹، بند ک تبصره ۲۹، بندهای «م، ن، ع» از تبصره ۲۹، 
بندهای «الف، ب» تبصره ۳1، بند ب تبصره ۳۳، بند د تبصره 
۳۵، بند الف تبصره ۳۷، بندهای «الف، ب» از تبصره ۴۳، بند 
الف تبصره ۴۴، بند 1 تبصره ۴۵، بند الف تبصره ۵۸، بند ب 

تبصره ۵۸

مصوب  ۰۸/  11/ 1۳۷۶

تبصره ۷ ماده واحده 

قانون اصالح قانون بودجه

سال 1۳۷۷ کل کشور

مصوب  ۲۲/  ۰۷/ 1۳۷۷

  .1

 

بند ی تبصره ۵، جزءهای ۶، ۸ بند ع تبصره ۵، بند ب تبصره ۹، 
بند ج تبصره 1۰، بند هـ تبصره 1۰، بند ۵ تبصره ۲۴، بند ب 
تبصره ۲۷، جزء ۶ بند د تبصره ۲۹، جزء ۲ بند و تبصره ۲۹، 

جزء ۵ بند ل تبصره ۲۹، جزء 1۰ بند ل تبصره ۲۹، بند م تبصره 
۲۹، بند ع تبصره ۲۹، بند ر تبصره ۲۹، بند ش تبصره ۲۹، بند 
ت تبصره ۲۹، بند الف تبصره ۳1، بند ب تبصره ۳1، بند الف 
تبصره ۳۷، بندهای الف، ب، ج تبصره ۴۳، تبصره ۵۳، بند الف 

و جزءهای 1 و ۲، بند ب، جزء ۳ بند ج تبصره ۵۸

قانون بودجه سال 1۳۷۸ کل کشور

مصوب  1۳/  11/ 1۳۷۷
  .1

کل قانون 

قانون الحاق یک جزء به بند (الف) تبصره  (۲) 
قانون بودجه سال 1۳۷۸ کل کشور

مصوب  11/  ۰۸/ 1۳۷۸

  .1

 

بندهای «هـ،و،ز،ص» تبصره ۲، بند ط تبصره ۳، بندهای «الف، 
ب، ج، د، هـ، و، ز، ح،س» تبصره ۵، جزءهای 1 و۲ بند ی 
تبصره ۵، بند الف تبصره ۷، جزء 1 بند د تبصره ۸، بند ب 

تبصره ۹، بندهای «ج، هـ، ع» تبصره 1۰، بند ج تبصره 1۴، بند 
الف تبصره ۲۲، بند ۴ تبصره ۲۴، بند ب تبصره ۲۹، جزء 1 بند 
د تبصره ۲۹، بند و تبصره ۲۹، جزء 1 و ردیفهای 1 تا ۳ آن از 
بند ل تبصره ۲۹، جزء ۵ بند ل تبصره ۲۹، بندهای «م، ف، ر» از 
تبصره ۲۹، بند ب تبصره ۳۳، بند الف و جزءهای 1 تا ۳ آن از 

قانون بودجه سال 1۳۷۹ کل کشور

مصوب  ۲۴/  1۲/ 1۳۷۸
  .1
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تبصره ۳۵، بند ب تبصره ۳۵، جزء ۲ بند ج تبصره ۳۵، بند ه 

تبصره ۴۲، بند د تبصره ۴۶

ماده ۹ 

قانون تمرکز امور صنعت و معدن و تشکیل 
وزارت صنایع و معادن

مصوب  ۰۶/  1۰/ 1۳۷۹

  .1

 

تبصره ۲ ماده واحده، بندهای «ه، و، ن، س» از تبصره ۲، بند ط 
تبصره ۳، بندهای «الف، ب، ج، ه، و، ز، ح، ی، س، ف» از 

تبصره ۵، بند و تبصره ۶، بندهای «ب، ز» از تبصره ۹، بندهای 
«ج، ه، ن» تبصره 1۰، بند ج تبصره 1۴، بند د تبصره ۲۲، بند د 
تبصره ۲۴، بندهای «د، و، ی، ل، م، ن، ق» از تبصره ۲۹، بند ب 
تبصره ۳۳، بندهای «الف، ب، ط» از تبصره ۳۵، بند د تبصره 

۳۹، بند ه تبصره ۴۲، بند ز تبصره ۴۵

قانون بودجه سال 1۳۸۰ کل کشور

مصوب  ۰۲/  1۲/ 1۳۷۹
  .1

ماده واحده و تبصرههای 1 و ۲ آن 
قانون اصالح قانون بودجه سال 1۳۷۹ کل کشور

مصوب  ۰۹/  1۲/ 1۳۷۹
  .1

کل قانون 

قانون حمایت از بازسازی و نوسازی صنایع 
نساجی کشور

مصوب  ۰۳/  ۰۷/ 1۳۸۰

  .1

 
تبصره 1۹ و بندهای الف، ج، و، ح، ط، ی، ک، ل، ن، س و 

جزء های1 تا ۷ آن، بند ح تبصره ۲1،

قانون بودجه سال 1۳۸1 کل کشور

مصوب  ۲۵/  1۲/ 1۳۸۰
  .1

 

بندهای «ج، د» از تبصره 1، بند ب تبصره ۳، بند پ تبصره ۴، 
بندهای «ب، ت، ث، ج، چ، س» از تبصره ۵، بند ت تبصره ۸، 
بندهای «ث، ج» تبصره 1۰، بندهای«الف، ث، د، ذ» از تبصره 
1۲، بندهای «ت، ث» از تبصره 1۳، بند ت تبصره 1۴، بند ح 
تبصره 1۷، بند ج تبصره 1۸، تبصره 1۹ و بندهای «ت، ج، چ، 

ح، خ، ذ، ر، ز، س» آن، بندهای «د، و، م، س» تبصره ۲1

قانون بودجه

سال 1۳۸۲ کل کشور

مصوب  ۲۴/  1۲/ 1۳۸1

  .1

مواد ۴، ۹ و 1۰ 

قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل نوسازی 
صنایع کشور و اصالح ماده (11۳) قانون برنامه 

سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی 
جمهوری اسالمی ایران

مصوب  ۲۶/  ۰۵/ 1۳۸۲

  .1
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مواد مرتبط   عنوان و تاریخ تصویب قانون ردیف

 

بند ث تبصره 1 ماده واحده، بند پ تبصره ۴ ماده واحده، 
بندهای «ت، ث، ج، چ، ر» از تبصره ۵ ماده واحده، بند ث 

تبصره 1۰ ماده واحده، بندهای «الف، ث، د، ذ، ص» از تبصره 
1۲ ماده واحده، بندهای «ت، چ» از تبصره 1۳ماده واحده، بند 

ث تبصره 1۴ ماده واحده، بند ژ تبصره 1۶ ماده واحده، بندهای 
«ج، ح» تبصره 1۸، تبصره 1۹ و بندهای «الف، ت، ج، چ، ح، 

خ، ذ، ز، س» آن، بندهای «و، س» از تبصره ۲1

قانون بودجه

سال 1۳۸۳ کل کشور

مصوب  ۲۶/  1۲/ 1۳۸۲

  .1

 

جزء 1 بند ب تبصره 1، بندهای «ت، چ، خ، ط، ظ» از تبصره 
۲، بند پ تبصره ۳، بندهای، «الف، ب» از تبصره ۴، بند خ 

تبصره ۶، بند ب تبصره ۷، بندهای «پ، ت، چ» از تبصره ۸، 
بندهای «الف، ث، ذ» از تبصره 11، جزءهای 1 و 1۰ بند د 
تبصره 11، تبصره 1۳، جزءهای «1، ۶» از بند ب تبصره 1۵، 

بندهای «پ، ت، ث» تبصره 1۵

قانون بودجه سال 1۳۸۴ کل کشور

مصوب  ۲۵/  1۲/ 1۳۸۳
  .1

 

بند ط تبصره 1، بندهای (۷، 1۵، 1۶، ۲۴) تبصره ۲، بند 11 
تبصره ۲ و جزء الف آن، بندهای «ب، ج» تبصره ۳، بند الف 
تبصره ۴، بند الف تبصره ۵، بندهای «ج، د» تبصره ۸، بند الف 
تبصره 11، جزء ۳ بند ب تبصره 11، جزءهای 1 و ۲ بند د 

تبصره 11، جزء ۹ بند هـ تبصره 11، بند هـ تبصره 1۲، جزء 1 
بند الف تبصره 1۳، جزء 1.1 قسمت 1 بند الف تبصره 1۳، 

جزء ۳.1 قسمت 1 بند الف تبصره 1۳، جزءهای ۲.۲، ۳.۲، ۴.۲، 
۶.۲ قسمت ۲ بند الف تبصره 1۳، بند د تبصره 1۳، بندهای ب 

و ی تبصره 1۴، جزء 1 و ۶ بند ب تبصره 1۵

قانون بودجه 1۳۸۵ کل کشور

مصوب  ۲۵/  1۲/ 1۳۸۴
  .1

ماده واحده 

قانون اصالح مواد (۹) و (1۰) قانون تنظیم 
بخشی از مقررات تسهیل و نوسازی صنایع 

کشور و اصالح

ماده (11۳) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، 
اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسالمی ایران

مصوب  ۲۶/  1۰/ 1۳۸۵

  .1

 

جزءهای 1 و ۲ بند «هـ» تبصره ۲، جزء 1 بند «ط» تبصره ۲، 
بندهای «ل، ن، ش» از تبصره ۲، بندهای «الف، ب» از تبصره ۳، 
جزء ۵ بند الف تبصره ۴، جزءهای 1 و ۲ بند ج تبصره ۴، بند 
«ز» تبصره ۴، بند الف تبصره ۵، بند «د» تبصره ۶، زیر جزءهای 

قانون بودجه سال 1۳۸۶ کل کشور

مصوب  ۲۴/  1۲/ 1۳۸۵
  .1
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مواد مرتبط   عنوان و تاریخ تصویب قانون ردیف
1تا ۳ جزء ۶ بند د تبصره ۶، بندهای «ج، د» و موخره بند هـ از 
تبصره ۷، بند «ب» از تبصره ۸، جزء ۲ بند «و» تبصره ۹، بندهای 

«الف، ب، ح» از تبصره 11، بندهای «د، ز» از تبصره 1۲، 
بندهای «ب، د» از تبصره 1۳، بندهای «ج، ق» از تبصره 1۴، 

جزءهای «1، ۳، ۴» بند «د» از تبصره 1۴، بند «الف» و جزء «1» 
تبصره 1۵، بندهای «ب، ج» تبصره 1۵، بند «هـ» تبصره 1۷، 

بندهای «ی، ک» از تبصره 1۹

جزءهای «ج، ی، ک» بند ۷، بند ۳۳ 
قانون بودجه سال 1۳۸۷ کل کشور

مصوب  ۰1/  1۲/ 1۳۸۶
  .1

مواد ۲تا ۵ و ماده ۷ 
قانون توسعه و حمایت از صنایع دریایی 

مصوب  1۵/  ۰۲/ 1۳۸۷
  .1

کل قانون 

قانون تفسیر قانون اصالح مواد (۹) و (1۰) 
قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل نوسازی 
صنایع کشور و اصالح ماده (11۳) قانون برنامه 

سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی 
جمهوری اسالمی ایران

مصوب  ۰۸/  ۰۴/ 1۳۸۷

  .1

مواد ۲ تا ۶ و تبصره ماده ۲ بند «د» ماده ۸، مواد 1۰ تا 1۴ 
قانون رفع برخی از موانع تولید و سرمایه 

گذاری صنعتی

مصوب  ۲۵/  ۰۸/ 1۳۸۷

  .1

 

جزء «و» بند ۶، بند ۴۰ 
قانون بودجه سال 1۳۸۸ کل کشور

مصوب  ۲۶/  1۲/ 1۳۸۷
  .1

پیوستهای 1 و ۲ ماده واحده 

قانون اصالح ماده واحده و ردیفهای قانون 
بودجه سال 1۳۸۸ کل کشور

مصوب  ۰۶/  ۰۵/ 1۳۸۸

  .1

کل قانون 

قانون اصالح ماده (1) قانون رفع برخی از موانع 
تولید و سرمایه گذاری صنعتی مصوب 1۳۸۶

مصوب  1۷/  ۰۶/ 1۳۸۸

  .1
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مواد مرتبط   عنوان و تاریخ تصویب قانون ردیف

 

جزء «ح» بند ۲، جزءهای «ج، د، ط، ر» بند ۳، تبصره 1 جزء 
«د» بند ۴، جزء «ی» بند ۴، جزء «ح» بند ۷، جزءهای «ح، ل» 
بند ۸، بند 1۲، جزء «ه» بند 1۳، قسمتهای ۵ و ۶ جزء «الف» 
بند 1۵، قسمت ۲ جزء ب بند 1۵، جزءهای «ج، ه» بند 1۵، 

جزء «ه» بند 1۶

قانون بودجه سال 1۳۸۹ کل کشور

مصوب  ۲۴/  1۲/ 1۳۸۸
  .1

 

جزءهای «الف، ذ، ر» بند 1، تبصره 1 جزء «ب» بند 1، بند 11، 
بندهای «۲۷، ۲۸، ۴۴، ۵۷، 1۰1، 1۰۲، 1۲۷ »، جزء «ت» بند 

۴۶، جزء «ب» بند ۷۸، جزءهای «الف، ب» بند 1۰۷

قانون بودجه سال 1۳۹۰ کل کشور

مصوب  1۹/  ۰۲/ 1۳۹۰
  .1

 

جزء (1-۳) بند ۳، جزء (۳-۲) بند ۳ و تبصرههای 1 تا ۳ آن، 
تبصره جزء (۳-۵) بند ۳، جزء (۸-۳) بند ۳، جزء (۹-۳) بند ۳، 
بند ۴، جزء (۲-۵) بند ۵، جزءهای (۷-1)، (۷-۳)، (۴-۷)، (۵ 
- ۷)، (۷-۸)، (1۰ - ۷)، (11 - ۷)، (1۲ - ۷) از بند ۷، بند ۸، 
بند ۹، بند 1۶، بند ۲۰، بند ۲۳، جزءهای (۳- ۲۴)، (1۲- ۲۴)، 
(1۳- ۲۴)، (1۵- ۲۴) از بند ۲۴، بند ۲۹، بند ۳1، بند ۳۳، بند 
۴۰، جزءهای (1- ۴۳)، (۲- ۴۳)، (۵- ۴۳) از بند ۴۳، بند ۵۹، 

بند ۷۴، بند ۸1

قانون بودجه سال 1۳۹1 کل کشور

مصوب  ۳۰/  ۰۲/ 1۳۹1
  .1

بند ب ماده واحده 

قانون حمایت از سرمایه گذاریهای عمرانی و 
تولید ملی و اصالح قانون بودجه سال 1۳۹1 کل 

کشور

مصوب  ۳۰/  ۰۷/ 1۳۹1

  .1

 

جزءهای (1- ۳)، (۳- ۳)، (۸- ۳)، (1۲- ۳)، (1۵- ۳)، (1۶- 
۳)، (1۷- ۳)، (۲۰- ۳)، (۲1- ۳) از بند ۳، بند ۴، جزء (۲- ۵) 
از بند ۵، بند ۶، بند ۸ و تبصره ۲ آن، بندهای 1۳ تا 1۸، بند ۲۰، 
قسمت (۴- 1- ۲۷) ازجزء (1- ۲۷) از بند ۲۷، جزءهای (۹- 
۲۷)، (1۲- ۲۷)، (1۵- ۲۷) از بند ۲۷، بند ۳۴، جزء (1- ۳۸) 

بند ۳۸، بند ۵۵ و تبصرههای 1 تا ۴ آن، بند ۵۸، بند ۷۵، بند ۸۸، 
بند 1۰1

قانون بودجه سال 1۳۹۲ کل کشور

مصوب  1۹/  ۰۳/ 1۳۹۲
  .1

ماده واحده 

قانون تمدید مهلت اجرای آزمایشی قانون ثبت 
اختراعات، طرحهای صنعتی و عالئم تجاری 

مصوب  ۲۰/  ۰۳/ 1۳۹۲

  .1

 
جزءهای ۲ و ۳بند «الف» تبصره ۲، بندهای «ج، د، ز » تبصره ۲، 

جزء ۲ بند «ح» تبصره ۲، جزءهای 1 و ۳ بند «ق» تبصره ۲، 
قانون بودجه سال 1۳۹۳ کل کشور   .1
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مواد مرتبط   عنوان و تاریخ تصویب قانون ردیف
بندهای «الف، ر» تبصره ۳، بندهای «د، ه، و، ز، ن، س، ع، ص» 
تبصره ۵، بند «الف» تبصره ۶، بندهای «الف، د» تبصره ۷، بند 

«ک» تبصره ۹، جزء 1 بند «الف» تبصره 1۰، بند «ب» تبصره 1۰، 
بند «ب» تبصره 11، بندهای «الف، ج، و» تبصره 1۷، بند «ز» 
تبصره 1۹، تبصره ۲1، جزء 1 بند «ب» تبصره ۲1، بند «و» 

تبصره ۲1

مصوب  ۰۶/  1۲/ 1۳۹۲

ماده واحده 

قانون تمدید مهلت اجرای آزمایشی قانون ثبت 
اختراعات، طرحهای صنعتی و عالئم تجاری 

مصوب  ۰۴/  ۰۴/ 1۳۹۳

  .1

 

بندهای «الف، ل» تبصره ۳، بندهای «ب، د، ز» تبصره ۵، بند 
«الف» تبصره ۶، بند «ج» تبصره ۷، بندهای «ی، ک، م» تبصره ۹، 
بند «الف» تبصره 1۰ و جزءهای «1، ۳» آن، جزء ۲ بند «الف» و 
زیر جزء (۴- ۲) آن، بند «ب» تبصره 1۰ و جزءهای 1 و ۲ آن، 

بندهای «ج، د» تبصره 1۰، بندهای «الف، ب، ه» تبصره 1۶، 
تبصره ۲۰ و بندهای «الف، ط» آن، بند «ب» تبصره ۲۰ و جزء 1 
آن، تبصره ۲۶، بخشهای «سوم، چهارم، و پنجم»، بندهای «1۶، 

1۸، ۳۷» از بخش نهم

قانون بودجه سال 1۳۹۴ کل کشور

مصوب  ۲۴/  1۲/ 1۳۹۳
  .1

تبصره ماده ۳ 
قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای 

نظام مالی کشور

مصوب  ۰1/  ۰۲/ 1۳۹۴

  .1

کل قانون 

قانون تمدید مهلت اجرای آزمایشی قانون ثبت 
اختراعات، طرحهای صنعتی و عالیم تجاری

مصوب  1۳/  ۰۷/ 1۳۹۴

  .1

 

بند «د» تبصره 1، بند «الف» تبصره ۵، بندهای «الف، ج» تبصره 
۷، بند «د» تبصره 1۴، بند «۲، ۲۸، ۳۳، ۵۷، ۵۹» بخش دهم 

پیوست

قانون بودجه سال 1۳۹۵ کل کشور

مصوب  ۲۷/  ۰۲/ 1۳۹۵
  .1

 

بند «د» تبصره 1، بندهای «ج، د، و» تبصره ۷، بند «د» تبصره 11، 
بند «الف» تبصره 1۴ و جدول آن، جزء ۶ بند «الف» تبصره 1۸و 

بند ۴ بخش دوازدهم پیوست

قانون بودجه سال 1۳۹۶ کل کشور

مصوب  ۲۴/  1۲/ 1۳۹۵
  .1

ماده واحده 
قانون تمدید مهلت اجرای ازمایشی قانون ثبت 
اختراعات ، طرحهای صنعتی و عالیم تجاری    .1
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مواد مرتبط   عنوان و تاریخ تصویب قانون ردیف
مصوب  ۰۴/  ۰۷/ 1۳۹۶

بند الف تبصره ۴، بند د تبصره 1۸، 
قانون بودجه سال 1۳۹۷ کل کشور

مصوب  ۲۶/  1۲/ 1۳۹۶
  .1

 

جزء و ، ز و بند ۳ جزء ط  تبصره ۲، بند ۲ جزء الف و بند ۶ 
جزء ه  تبصره ۴ ، بند ط تبصره ۵ ، بند ط تبصره ۶، بند ج 

تبصره ۷، بند ح تبصره ۹، بند ه تبصره 1۳، جزء 1 بند الف و 
بند ب تبصره 1۴ ، جزء ۶ بند الف و بند د تبصره 1۸،

قانون بودجه سال 1۳۹۸ کل کشور 

مصوب  ۲1/  1۲/ 1۳۹۷
  .1

 

بند ۳ جزء هـ تبصره ۲، بندهای ۲ و ۳ جزء الف و بند ۶ جزء 
هـ تبصره ۴، جزء ط تبصره ۵، جزء س تبصره ۶، جزء ج، هـ 

تبصره ۷، جزء هـ تبصره 11، جزء د تبصره 1۸

قانون بودجه سال 1۳۹۹ کل کشور 

مصوب  ۲۶/  1۲/ 1۳۹۸
  .1
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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 

1۳۸۹/۳/۲۵ نظر معاونت قوانین در مورد طرح طرح فهرست قوانین و احکام نامعتبر در حوزه صنعت 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 1۳۸۹/۳/۲۵ نظر این ادارهکل 
بهشرح زیر تقدیم میشود:

قبال تقدیم نگردیده است ██ ماده 1۳۰ 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 (1۵ 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 1۴۰- رعایت اصل هفتاد و پنجم قانون 
اساسی     

نشده است.دلیل مغایرت به ضمیمه تقدیم می شود. ☐
نمی شود ██ ب- ماده 1۸1- 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(1۵۶) 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:
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نظر ادارهکل اسناد و تنقیح قوانین

معاون محترم قوانین
احتراماً در اجرای بندهای (1) و (۳)  ماده (۴) قانون تدوین و تنقیح قوانین و مقررات کشور مصوب 1۳۸۹/۳/۲۵ 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
1- 1-در بخشی از مقدمه توجیهی طرح (در بخش گام سوم) وضعیت قوانین مدت منقضی یکبار به عنوان موارد غیر معتبر قطعی 

و یکبار در فهرست قوانین پیشنهاد نسخ درج شده است.

۲- در بخشی از مقدمه توجیهی مقرر شده است که (قوانین مدت منقضی) توسط کارشناسان مربوطه در (واحد نظارت) معاونت 
قوانین مجلس شورای اسالمی تنظیم گردیده است. الزم به توضیح است که چنین واحدی در معاونت قوانین مجلس وجود ندارد 

لذا الزم است به جای عبارت (واحد نظارت) عبارت (واحد نظارت پروژه برون سپاری تنقیح قوانین) درج شود.

۳-به جدول پیوست باید دو ستون دیگر با عناوین (وضعیت تنقیحی) و (مستندات و دلیل عدم اعتبار) اضافه شده و مستندات و 
نکات مربوطه در آنها درج شود.

۴-در جدول پیوست عبارت (مواد نامعتبر) جایگزین عبارت (مواد مرتبط) شود.

ب- سوابق قانونی
قوانین مرتبط به شرح زیر تقدیم می گردد :

عنوان قانون: قانون تمدید مهلت اجرای آزمایشی قانون ثبت اختراعات، طرحهای صنعتی و عالئم تجاری مصوب: 1۳۹۶/۰۷/۰۴

بخش های قانون: تمام متن

*****
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