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تعالي باسمه  

فهرست قوانین و احکام نامعتبر در حوزه معدن طرح  
 
اعم از اینکه منسوخ ضمنی یا منتفی  ،مذکور در پیوست این قانون معدناحکام قانونی حوزه  -واحده ماده 

  .اعتبار هستند شده و یا مدت آنها منقضی شده باشد، بی
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  :پیوست
  منسوخ ضمنی احکام قانونی) الف

  

  مستند و دلیل عدم اعتبار  نامعتبر احکام  عنوان و تاریخ تصویب قانون  ردیف

1   
 1318قانون متمم بودجه سال 

  کشور 
  21/12/1317مصوب 

  9ماده 
ای  ماده بودجه(

  )دائمی

قانون  98و  68حکم مذکور به موجب مواد 
 15/10/1349محاسبات عمومی مصوب 

  .مجلس شورای ملی نسخ شده است

2   
بودجه کل سال قانون متمم 

  کشور 1319
  28/12/1318مصوب  

  10ماده 
ای  ماده بودجه(

  )دائمی

  قانون معادن 42ماده حکم مذکور به موجب 
ی اسالم یمجلس شورا 01/03/1362مصوب 

  .نسخ شده است

3   
آئیننامه اجرائی قانون 
  جلوگیری از احتکار

  04/03/1321مصوب  
  6تبصره ماده 

قانون مربوط  14به موجب ماده  حکم مذکور
به مقررات امور پزشکی و داروئی و مواد 

 29/3/1334مصوب  خوردنی و آشامیدنی
  .نسخ شده است کمیسیون مشترک مجلسین

4   

تصمیم قانونی دائر به اجرای 
موقت آئین نامه مصوب 

نامه  کمیسیون اصالح آئین 
 داخلی 

   
  25/02/1328مصوب 

  54ماده 

شده  حکم مذکور به موجب مستندات زیر نسخ
  :است

تصمیم متخذه دایر به  204 و 29مواد  - 1
اجرای موقت آئین نامه داخلی مجلس شورای 
ملی تنظیمی به وسیله کمیسیون منتخبه 

  16/12/1343مصوب 
قانون آئین نامه داخلی مجلس  242ماده  - 2

  20/01/1379مصوب  شورای اسالمی

  قانون تشویق صادرات و تولید   5
  23/11/1333مصوب 

و  3ماده بند ج 
  تبصره آن

قانون  2ماده  4به موجب تبصره  احکام مذکور
اصالح موادی از قانون برنامه سوم توسعه 
اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری 
اسالمی ایران و چگونگی برقراری و وصول 
عوارض و سایر وجوه از تولید کنندگان کاال، 
 ارائه دهندگان خدمات و کاالهای وارداتی

مجلس شورای اسالمی  22/10/1381مصوب 
  .نسخ شده اند

6   
  الیحه حفاظت فنی 

 08/05/1334مصوب 
  1ماده 

قانون کار  47به موجب ماده  حکم مذکور
کمیسیون مشترک مصوب  26/12/1337

قانون کار مصوب  86و ماده  مجلسین
جمع تشخیص مصلحت نظام م 29/08/1369
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  مستند و دلیل عدم اعتبار  نامعتبر احکام  عنوان و تاریخ تصویب قانون  ردیف
  .نسخ شده است

7   
  قانون کار 

 26/12/1337مصوب 

  5 ادهم
قانون کار  4ماده به موجب  حکم مذکور

مجمع تشخیص  29/08/1369مصوب 
  .مصلحت نظام نسخ شده است

  47ماده 
قانون کار  86ماده به موجب  حکم مذکور

مجمع تشخیص  29/08/1369مصوب 
  .مصلحت نظام نسخ شده است

8   
الیحه قانونی مربوط بتشکیل 

  سازمان ذوب آهن ایران 
  11/10/1338مصوب 

  قانونکل 
  )5الی  1مواد (

احکام مذکور به موجب مستندات زیر نسخ 
  :شده است

 قانون تشکیل شرکت ملی ذوب آهن ایران - 1
  )تغییر ماهیت شرکت(31/3/1346 مصوب

ماده واحده الیحه قانونی ادغام  3تبصره  - 2
شرکت ملی ذوب آهن ایران و شرکت ملی 
 صنایع فوالد ایران و تشکیل شرکت ملی فوالد

  28/09/1358ب مصو
مصوب  اساسنامه شرکت ملی فوالد ایران - 3

28/09/1358  

9   
قانون مربوط باساسنامه شرکت 

  ملی نفت ایران 
 26/02/1339مصوب 

  11اده م

قانون  12به موجب ماده  حکم مذکور
اساسنامه شرکت ملی نفت مصوب 

نسخ شده مجلس شورای ملی  15/2/1347
  .است

  12ماده 

قانون  13به موجب ماده  حکم مذکور
اساسنامه شرکت ملی نفت مصوب 

نسخ شده مجلس شورای ملی  15/2/1347
  .است

  14ماده 

قانون  15به موجب ماده حکم مذکور 
اساسنامه شرکت ملی نفت مصوب 

نسخ شده مجلس شورای ملی  15/2/1347
  .است
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  مستند و دلیل عدم اعتبار  نامعتبر احکام  عنوان و تاریخ تصویب قانون  ردیف

  21بند ج ماده 

قانون  64و  14مواد   به موجب حکم مذکور
اساسنامه شرکت ملی نفت ایران مصوب 

نسخ شده مجلس شورای ملی  15/2/1347
شورای عالی جزء ارکان 1347در قانون ( .است

  .)شرکت ملی نفت درج نشده است

  58ماده 

قانون  4ماده ) د(بند به موجب  حکم مذکور
 اساسنامه شرکت ملی نفت مصوب

نسخ شده مجلس شورای ملی  15/2/1347
  .است

10   
  قانون بانکی و پولی کشور 

  07/03/1339مصوب 

بند الف  2جزء 
  3ماده

قانون  18ماده  )ب(به موجب بند  حکم مذکور
مجلس  18/04/1351پولی و بانکی مصوب 

  .نسخ شده استشورای ملی 

  16ماده  2بند 
قانون  2ماده ) هـ(به موجب بند  حکم مذکور

 18/4/1351مصوب پولی و بانکی کشور 
  .مجلس شورای ملی نسخ شده است

11   

  ادغام وزارت صنایع و معادن 
  با وزارت بازرگانی و تشکیل 

  وزارت اقتصاد
  18/12/1341مصوب 

  متن قانون
  

حکم مذکور با توجه به مستندات زیر نسخ 
  :شده است

مصوب  قانون تشکیل وزارت بازرگانی - 1
  مجلس شورای ملی  24/04/1353
 صنایع و معادنقانون تشکیل وزارت  - 2

  مجلس شورای ملی 01/05/1353مصوب 
 قانون تشکیل وزارت امور اقتصادی و دارائی - 3
  مجلس شورای ملی  24/04/1353صوب م

12   
قانون حمایت از صنایع داخلی 

  کشور 
  28/10/1343مصوب 

ماده  2تبصره 
  واحده

حکم مذکور به موجب مستندات زیر نسخ شده 
  :است

قانون تشکیل وزارت امور بازرگانی  5ماده  - 1 
  مجلس شورای ملی 24/04/1353مصوب 

قانون اساسنامه مرکز بررسی قیمتها  5ماده  - 2 
در ( مجلس شورای ملی 12/04/1354مصوب 

جزء وظایف امور مربوط به بازرگانی  1343سال 
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  مستند و دلیل عدم اعتبار  نامعتبر احکام  عنوان و تاریخ تصویب قانون  ردیف
و با منفک شدن وزارت امور  هوزارت اقتصاد بود
این وظیفه نیز به این  1353بازرگانی در سال 

  )گردیدوزارت منتقل 

13   

تصمیم متخذه دایر به اجرای 
موقت آئین نامه داخلی مجلس 
شورای ملی تنظیمی به وسیله 

  کمیسیون منتخبه 
  16/12/1343مصوب 

  29ماده 
  

حکم مذکور به موجب مستندات زیر نسخ شده 
  :است

آئیننامه  قانون 42ماده  8و بند  34ماده  - 1
مصوب  داخلی مجلس شورای اسالمی

  مجلس شورای اسالمی 23/03/1361
قانون آئین نامه داخلی مجلس  242ماده  - 2

مجلس  20/01/1379مصوب  شورای اسالمی
  شورای اسالمی

14   
  قانون سازمان نقشه برداری 

  05/04/1345مصوب 
  کل قانون

  )5الی  1مواد (

مستندات زیر نسخ احکام مذکور به موجب 
  :شده است

الیحه قانونی انتزاع سازمان ماده واحده  - 1
برداری از وزارت دفاع و الحاق آن به  نقشه

 24/3/1358 مصوبسازمان برنامه و بودجه 
  شورای انقالب

صالح الیحه قانونی انتزاع الیحه قانونی ا - 2
و برداری از وزارت دفاع ملی نقشه سازمان

مصوب  الحاق آن به سازمان برنامه و بودجه
  شورای انقالب 25/12/1358

15   
  قانون معافیت گمرکی سیمان

  08/04/1346مصوب 
ماده واحده و 

  های آن تبصره

قانون   2ماده  4به موجب تبصره  احکام مذکور
اصالح موادی از قانون برنامه سوم توسعه 
اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری 

ایران و چگونگی برقراری و وصول اسالمی 
عوارض و سایر وجوه از تولید کنندگان کاال، 
 ارائه دهندگان خدمات و کاالهای وارداتی

مجلس شورای اسالمی  22/10/1381مصوب 
  .نسخ شده است
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  مستند و دلیل عدم اعتبار  نامعتبر احکام  عنوان و تاریخ تصویب قانون  ردیف

 قانون انحالل بنگاه خالصجات   16
  20/04/1346مصوب 

  8ماده 
  قانون معادن 42حکم مذکور به موجب ماده 

 یاسالم یمجلس شورا 01/03/1362مصوب 
  .نسخ شده است

17   
اساسنامه سازمان گسترش و 

  نوسازی صنایع ایران 
  12/07/1346مصوب 

 9، 7، 6 یبندها
  9ماده  14و 

احکام مذکور به موجب مستندات زیر نسخ 
  :شده است

الیحه قانونی اصالح ماده واحده ) 1(بند  - 1
اساسنامه تأسیس  3ماده یک قانون و ماده 

 سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران
  شورای انقالب 24/07/1358مصوب 

اساسنامه سازمان گسترش و  اصالحیه 9ماده  - 2
  هیئت وزیران20/5/1361مصوب صنایع ایران نوسازی

18   
قانون آب و نحوه ملی شدن آن 

  27/04/1347مصوب 

  1ماده 
قانون توزیع  1ماده  به موجب حکم مذکور

مجلس  16/12/1361عادالنه آب مصوب 
  .شورای اسالمی نسخ شده است

  19ماده 
قانون توزیع  29ماده  به موجب حکم مذکور

مجلس  16/12/1361عادالنه آب مصوب 
  .شورای اسالمی نسخ شده است

  55ماده 
قانون  47و  46 وادم به موجبحکم مذکور 

 16/12/1361توزیع عادالنه آب مصوب 
  .استنسخ شده  مجلس شورای ملی

19   
قانون سازمان جغرافیایی 

  27/04/1347کشور مصوب 
  کل قانون

  )11الی  1مواد (

مستندات زیر نسخ  به موجب احکام مذکور
  :شده است

الیحه قانون انتزاع  ماده واحده 5بند  - 1
برداری از وزارت دفاع ملی و  سازمان نقشه
بودجه مصوب سازمان برنامه و ه الحاق آن ب

  انقالبشورای  24/3/1358
شده که پس از  تصریح االشعار فوقدر بند ( 

مشخص شدن وضعیت تشکیالت اداری و 
  استخدامی و مالی، قانون سازمان جغرافیایی 
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  مستند و دلیل عدم اعتبار  نامعتبر احکام  عنوان و تاریخ تصویب قانون  ردیف
  )کشور لغو خواهد شد

ماده واحده اصالحیه الیحه قانونی  2تبصره  - 2
برداری  الیحه قانونی انتزاع سازمان نقشهاصالح 

آن به  کشور از وزارت دفاع ملی و الحاق
 25/4/1359سازمان برنامه و بودجه مصوب 

مشخص شدن وضعیت ( شورای انقالب
  )تشکیالت اداری و استخدامی و مالی

20   
قانون تشکیل هیئت امنای 

  دانشکده صنعتی تهران 
 30/08/1347مصوب 

 11و  5 های جزء
ماده  1تبصره 

  واحده

الیحه به موجب ماده واحده  مذکور احکام 
ا ه های امنای کلیه دانشگاه هیاتقانونی انحالل 

الی و پژوهشی اعم از سسات آموزش عؤو م
دولتی و خصوصی مصوب دولتی و غیر

  .اند  نسخ شدهشورای انقالب  13/12/1357

21   
قانون اصالح قانون حفاظت و 
  بهره برداری از جنگلها و مراتع

  20/01/1348مصوب 

موضوع  4تبصره 
 ماده واحده 2بند 

  قانون معادن 42موجب ماده حکم مذکور به 
 یاسالم یمجلس شورا 01/03/1362مصوب 

  .نسخ شده است

22   

آئیننامه اجرائی تبصره یک 
ماده واحده قانون تشکیل اطاق 

بازرگانی و صنایع و معادن 
  ایران

  14/10/1349 مصوب

  7ماده 

 7قانون اصالح ماده حکم مذکور به موجب 
اتاق آئیننامه اجرائی تبصره یک قانون تشکیل 

 26/04/1365بازرگانی و صنایع و معادن ایران 
  . جایگزین شده است

 قانون با نسخ در نهایت موضوع این حکم 
تشکیل اتاق بازرگانی و صنایع ایران مصوب 

  .است منتفی شده 26/11/1348

23   
قانون تشکیل شرکت سهامی 
معادن مس سرچشمه کرمان 

  28/12/1350مصوب 

  5ماده 

 6ماده حکم در مفاد این با عنایت به تکرار 
 اساسنامه شرکت سهامی معادن مس سرچشمه

های  کمیسیون 11/4/1351مصوب  کرمان
با توجه به اراده مؤخر قانونگذار  ین ومجلس مشترک

  .شده استنسخ در قانون الحق، حکم مذکور 

 11ماده حکم در مفاد این با عنایت به تکرار   7ماده 
اساسنامه شرکت سهامی معادن مس 
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  مستند و دلیل عدم اعتبار  نامعتبر احکام  عنوان و تاریخ تصویب قانون  ردیف
 11/4/1351 مصوبسرچشمه کرمان 

با توجه به  و ینمجلس های مشترک کمیسیون
حکم  ،اراده مؤخر قانونگذار در قانون الحق

  .شده استنسخ  مذکور 

24   
های  تخانهراقانون ادغام وز

  صنایع و معادن و بازرگانی 
 08/09/1350مصوب 

  ماده واحده

  :به مستندات زیر نسخ شده استحکم مذکور با توجه 
مصوب  قانون تشکیل وزارت بازرگانی - 1

  مجلس شورای ملی  24/04/1353
 قانون تشکیل وزارت صنایع و معادن - 2

  مجلس شورای ملی  01/05/1353مصوب 
 قانون تشکیل وزارت امور اقتصادی و دارائی - 3
  مجلس شورای ملی 24/04/1353صوب م

25   
اساسنامه شرکت سهامی 

  معادن مس سرچشمه کرمان 
  11/04/1351مصوب 

  کل قانون
  )20الی  1مواد (

احکام مذکور به موجب مستندات زیر نسخ 
  :شده است

ـانون تشـکیل       4بند - 1 ـواد ق قانون اصـالح بعضـی از م
ـان و تغییـر    شرکت سهامی معادن مس سرچشمه کرم
ـنایع مــس ایــران       ـام آن بــه شــرکت ملــی صـ  نـ

بـه موجـب   . (یمل یمجلس شورا17/04/1355مصوب
ـنایع   بند فوق الذکر تا زمانی که اساسنامه شرکت ملی ص

ایران تصویب نشده است اساسنامه شرکت سهامی مس 
  )سرچشمه کرمان به قوت خود باقی است

  ساسنامه شرکت ملی صنایع مس ایرانا - 2 
  27/03/1357مصوب 

26   
شرکت ملی صنایع  اساسنامه

  فوالد ایران 
 30/02/1352مصوب 

  کل قانون
  )21 الی 1مواد (

قانون تشکیل شرکت ملی صنایع فوالد ایران 
به مجلس شورای ملی  9/12/1351مصوب 

ماده واحده الیحه قانونی  3موجب تبصره 
ادغام شرکت ملی ذوب آهن ایران و شرکت 
ملی صنایع فوالد ایران و تشکیل شرکت ملی 

 شورای انقالب 28/9/1358فوالد ایران مصوب 
  موجب، اساسنامه آن نسخ گردیده و به همان 
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  مستند و دلیل عدم اعتبار  نامعتبر احکام  عنوان و تاریخ تصویب قانون  ردیف
  .نسخ شده است شرکت نیز

27   
  تشکیل وزارت  قانون

  معادن  صنایع و
 01/05/1353مصوب 

  کل قانون
  )4 الی 1مواد (

احکام مذکور با توجه به مستندات زیر نسخ 
  :شده است

 فلزاتقانون تأسیس وزارت معادن و  - 1
کمیسیون صنایع و  04/05/1360 مصوب
  مجلس شورای اسالمی معادن

مصوب  قانون تأسیس وزارت صنایع سنگین - 2
کمیسیون مشترک صنایع و  22/01/1361

معادن ، نفت ، امور اداری و استخدامی مجلس 
  شورای اسالمی

 قانون تأسیس وزارت معادن و فلزات - 3
  مجلس شورای اسالمی 05/03/1363مصوب 

مصوب  قانون تأسیس وزارت صنایع سنگین - 4
  مجلس شورای اسالمی 09/03/1364

28   
  قانون تشکیل سازمان 
   صنایع کوچک ایران

  14/02/1354مصوب 
  5و  1مواد 

احکام مذکور به موجب مستندات زیر نسخ 
  :شده است

قانون تمرکز امور صنعت و معدن و  8ماده  - 1
معادن مصوب تشکیل وزارت صنایع و 

  مجلس شورای اسالمی 06/10/1379
اساسنامه سازمان صنایع کوچک ایران  - 2

  هیئت وزیران  08/01/1380 مصوب

29   
  قانون تأمین اجتماعی 

 03/04/1354مصوب 
  16ماده 

مستندات زیر نسخ شده  به موجب حکم مذکور
  :است

نونی اصالح قانون تشکیل الیحه قا 1ماده  - 1
 28/04/1358مصوب  مین اجتماعیأسازمان ت

  شورای انقالب 
مین اجتماعی أاساسنامه سازمان ت 7اده م - 2

  ت وزیران ئهی 10/06/1358مصوب 

30  
اساسنامه مرکز بررسی 

 12/04/1354ها مصوب  قیمت

و  3اده مبند الف 
 9و  4های بند

با ادغام سازمان حمایت تولید کنندگان و 
به مصرف کنندگان و مرکز بررسی قیمتها 
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  مستند و دلیل عدم اعتبار  نامعتبر احکام  عنوان و تاریخ تصویب قانون  ردیف
اساسنامه سازمان حمایت  1موجب ماده   5ماده 

مصوب مصرف کنندگان و تولیدکنندگان 
این اساسنامه شورای انقالب  29/10/1358
  .است شده نسخ

٣١  
کل  1355قانون بودجه سال 
  کشور

  21/12/1354مصوب  

  55تبصره 
ای  تبصره بودجه(

  )دائمی

  قانون معادن 42حکم مذکور به موجب ماده 
 یاسالم یمجلس شورا 01/03/1362مصوب 

  .نسخ شده است

32   
  قانون اساسنامه 

  شرکت ملی نفت ایران 
 17/03/1356مصوب 

  4بند الف ماده 
قانون اساسنامه  5به موجب ماده  حکم مذکور

 23/01/1395شرکت ملی نفت ایران مصوب 
  .نسخ شده استمجلس شورای اسالمی 

  17ماده  4بند 
قانون  اساسنامه  8به موجب ماده  حکم مذکور

 23/01/1395شرکت ملی نفت ایران مصوب 
  .مجلس شورای اسالمی نسخ شده است

33   
اساسنامه سازمان حمایت 
تولید کنندگان و مصرف 

 30/02/1357کنندگان مصوب 

 7و  5بندهای 
  20ماده 

و  4و بندهای  1 به موجب ماده احکام مذکور
ایت اساسنامه سازمان حم 9ماده  8

 مصوب تولیدکنندگان و کنندگان مصرف
  .اند نسخ شده شورای انقالب 29/10/1358

34   

الیحه قانونی انتخاب 
های رئیسه اطاق  هئیت

بازرگانی و صنایع و معادن و 
  اطاق اصناف 

 18/02/1358مصوب 

  ماده واحده

ماده ) ـه( و بند 8به موجب ماده  حکم مذکور
قانون اتاق بازرگانی و صنایع و معادن  9

 15/12/1369اسالمی ایران مصوب جمهوری 
  .نسخ شده است مجلس شورای اسالمی

35   

الیحه قانونی انتزاع سازمان 
برداری از وزارت دفاع  نقشه

سازمان ه ملی و الحاق آن ب
   برنامه و بودجه

  24/03/1358 مصوب 

 ماده واحده 3بند 

ماده واحده  4به موجب تبصره  حکم مذکور
قانون اصالحیه الیحه قانونی اصالح الیحه 
قانونی انتزاع سازمان نقشه برداری کشور از 
وزارت دفاع ملی و الحاق آن به سازمان برنامه 

شورای انقالب  25/04/1359و بودجه مصوب 
  .شده است نسخ
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 ماده واحده 4بند 

ماده  2 و 1 ایههبه موجب تبصر حکم مذکور
واحده قانون اصالحیه الیحه قانونی اصالح 
الیحه قانونی انتزاع سازمان نقشه برداری کشور 
از وزارت دفاع ملی و الحاق آن به سازمان 

شورای  25/04/1359برنامه و بودجه مصوب 
  .نسخ شده است انقالب

36   

 »ب«الیحه قانونی اصالح بند 
قانون معادن مصوب  2ماده 

مصوب  21/2/1336
18/05/1358  

  ماده واحده

شده  نسخ زیرمستندات  حکم مذکور به موجب
  :است

 مصوب قانون معادن 42ماده  - 1
  یاسالم یمجلس شورا 01/03/1362
مصوب  اصالح قانون معادن قانون 25ماده  - 2

  )نسخ به تبع قانون اصلی( 22/08/1390

37   
ها  الیحه قانونی اداره امور بانک

  03/07/1358مصوب 
  10ماده  8بند 

قانون تسهیل اعطاء  6به موجب ماده حکم مذکور 
های طرح و  تسهیالت بانکی و کاهش هزینه

های تولیدی و افزایش منابع  تسریع در اجراء طرح
 05/04/1386ها مصوب  مالی و کارآیی بانک

  .مجلس شورای اسالمی نسخ شده است

38   

قانونی راجع به اجازه  الیحه
انتخابات تعدادی از اعضای 

های  هیئت نمایندگی اطاق
بازرگانی و صنایع و معادن به 

  وزراء بازرگانی 
  و صنایع و معادن 

 21/04/1359مصوب 

ماده واحده و 
  آن تبصره

قانون اتاق  12به موجب ماده  احکام مذکور
بازرگانی و صنایع و معادن جمهوری اسالمی 

مجلس شورای  15/12/1369 ایران مصوب
  .نسخ شده استاسالمی 

  

39   

 »ب«الیحه قانونی اصالح بند 
قانون معادن مصوب  2ماده 

مصوب  21/2/1336
06/09/1358  

  

  ماده واحده

شده  نسخ زیرمستندات  حکم مذکور به موجب
  :است

 01/03/1362مصوب قانون معادن 42ماده  - 1
  یاسالم یمجلس شورا

مصوب  قانون اصالح قانون معادن 25ماده  - 2
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  )نسخ به تبع قانون اصلی( 22/08/1390  

40   
یحه قانونی راجع به نحوه ال

   بهره برداری از معادن کشور
  22/04/1359مصوب 

  ماده واحده
  قانون معادن 42حکم مذکور به موجب ماده 

 یاسالم یمجلس شورا 01/03/1362مصوب 
  .نسخ شده است

41   

  1360الیحه بودجه سال 
  07/05/1360مصوب 

  67تبصره 
ای  تبصره بودجه(

  )دائمی

ماده واحده  74حکم مذکور به موجب تبصره 
مصوب  کل کشور 1361قانون بودجه سال 

  .جایگزین شده است 26/12/1360
 2تبصره به موجب  موضوع این حکم نهایتاً

، قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی 70ماده 
 اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسالمی ایران

قانون احکام  31و ماده  17/01/1379مصوب 
مصوب  دائمی برنامه های توسعه کشور

   .نسخ شده است 10/11/1395

42   

کل  1361قانون بودجه سال 
  کشور

  26/12/1360مصوب 

  74تبصره 
ای  تبصره بودجه(

  )دائمی

قانون بودجه  47حکم مذکور به موجب تبصره 
 27/12/1363کل کشور مصوب  1364سال 

  .جایگزین شده است

 2تبصره موضوع این حکم نهایتاً به موجب 
قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی،  70ماده 

 اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسالمی ایران
قانون احکام  31و ماده  17/01/1379مصوب 
مصوب  رنامه های توسعه کشوردائمی ب

  .نسخ شده است 10/11/1395

43   
  قانون بودجه  

  کل کشور  1363سال 
 30/12/1362مصوب 

  71تبصره 
ای  تبصره بودجه(

  )دائمی

قانون  2ماده  4به موجب تبصره  حکم مذکور
قانون برنامه سوم توسعه  اصالح موادی از

، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اقتصادی
اسالمی ایران و چگونگی برقراری و وصول 

، سایر وجوه از تولید کنندگان کاالعوارض و 
  ارائه دهندگان خدمات و کاالهای وارداتی

  .نسخ شده است 22/10/1381 مصوب

  کل قانون  قانون تأسیس    44
  )3الی  1مواد (

تمرکز  3الی  1مواد  به موجب مذکوراحکام 
امور صنعت و معدن و تشکیل وزارت صنایع و 
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  وزارت معادن و فلزات 
 05/03/1363مصوب 

مجلس شورای  06/10/1379معادن مصوب 
  .اند نسخ شده اسالمی

45   
  کل کشور 1364قانون بودجه 

  27/12/1363مصوب 

  47تبصره  4بند 
ای  تبصره بودجه(

  )دائمی

 :حکم مذکور به موجب مستندات زیر نسخ شده است
قانون برنامه سوم توسعه  70ماده  2تبصره  - 1

، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اقتصادی
   17/01/1379مصوب  اسالمی ایران

های  قانون احکام دائمی برنامه 31ماده  - 2
   10/11/1395مصوب  توسعه کشور

46   
  قانون تأسیس وزارت

  صنایع سنگین  
  09/03/1364مصوب 

 2و تبصره  1ماده 
  3آن و ماده 

قانون تمرکز امور به موجب احکام مذکور 
 صنعت و معدن و تشکیل وزارت صنایع و

مجلس شورای  06/10/1379 مصوب معادن
  .اند نسخ شده اسالمی

47   

قانون استفساریه موضوع بند 
قانون مالیاتهای  138الف ماده 

  مستقیم
  10/06/1372مصوب 

  متن قانون

به موجب مستقیم قانون مالیاتهای  138ماده 
قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و  31ماده 

 01/02/1394مصوب  ارتقای نظام مالی کشور
صراحتاً نسخ گردیده و در نتیجه حکم مذکور 

  .بالتَبَع نسخ شده است

48   

  های  قانون ادغام وزارتخانه
  صنایع و صنایع سنگین 
   و تشکیل وزارت صنایع

  22/06/1373مصوب 

ماده  2تبصره 
  واحده

قانون  3الی  1مواد  به موجب حکم مذکور
تمرکز امور صنعت و معدن و تشکیل وزارت 

مجلس  06/10/1379صنایع و معادن مصوب 
  .نسخ شده است شورای اسالمی

49   

  قانون وصول برخی از 
 درآمدهای دولت و مصرف آن 

  معیّن  موارددر 
  28/12/1373مصوب 

  71ماده 

قانون  1به موجب فراز دوم ماده حکم مذکور 
اصالح موادی از قانون برنامه سوم توسعه 
اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری 
اسالمی ایران و چگونگی برقراری و وصول 
عوارض و سایر وجوه از تولید کنندگان کاال، 
ارائه دهندگان خدمات و کاالهای وارداتی 

 مجلس شورای اسالمی 22/10/1381مصوب 
   .نسخ شده است

قانون  59به موجب ماده  132حکم ماده   1بند قانون اصالح قانون اصالح  50
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موادی از قانون مالیاتهای 
مستقیم و تسری معافیت 

مالیاتی موضوع قانون الحاق 
قانون ) 22(ماده   یک بند به

مذکور به کادر عملیاتی و 
تخصصی شرکت هواپیمایی 

مصوب  خدمات ویژه
26/11/1376  

مالیاتهای مستقیم  اصالح موادی از قانون
صراحتاً نسخ گردیده و 27/11/1380مصوب 

  .نسخ شده است بالتَبَعدر نتیجه حکم مذکور 

51 
قانون اصالح موادی از قانون 

  مالیاتهای مستقیم
  27/11/1380مصوب 

قانون مالیاتهای مستقیم مصوب  96حکم ماده   40ماده 
 21و تبصره های آن به موجب بند 1366

 مالیات های مستقیم قانون اصالح قانون
صراحتاً نسخ گردیده و  31/04/1394مصوب 

  .در نتیجه حکم مذکور بالتَبَع نسخ شده است
قانون مالیاتهای مستقیم  138حکم ماده   63ماده 

و تبصره های آن به موجب ماده 1366مصوب 
قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای  31

صراحتاً  01/02/1394مصوب نظام مالی کشور 
نسخ گردیده و در نتیجه حکم مذکور بالتَبَع 

  .نسخ شده است

52 
قانون اصالح قانون نظام صنفی 

  کشور
  12/06/1392مصوب 

  44ماده 
موضوع الحاق (

یک تبصره به 
  )62ماده 

قانون نظام صنفی مصوب  62ماده 
قانون مبارزه  77به موجب ماده  24/12/1382

 03/10/1392با قاچاق کاال و ارز مصوب 
صراحتاً نسخ گردیده و در نتیجه حکم مذکور 

  .بالتَبَع نسخ شده است
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1    

طرح قانونی دائر بطرز اجرای 
اصل ملی شدن صنعت نفت در 

  سراسر کشور 
  09/02/1330مصوب 

  7ماده 
  موضوع منتفی؛

حکم این ماده با طی زمان متناسب و بالطبع 
  .استاجرای مفاد مربوطه منتفی 

2    

تصمیم متخذه کمیسیون 
برنامه مجلس شورای ملی در 

میلیون  45مورد اجازه مصرف 
ریال جهۀ برنامه فوری 

  کارخانجات کنسرو خشکبار
 01/07/1334مصوب  

  جدول 1بند 
  با اجرا منتفی

  

3    
کل  1338قانون بودجه سال 
  کشور 

 28/12/1337مصوب 

  36تبصره 
ای  تبصره بودجه(

  )دائمی

  موضوع منتفی؛
، با توجه موضوع این تبصره

قانون بودجه اصالحی سال  64تبصره به مفاد  
 04/05/1343مصوب  کل کشور 1343

  .منتفی شده است) ای دائمی تبصره بودجه(

4    

قانون راجع به اجازه اعطای 
مبلغ ششصد میلیون ریال 

اعتبار به بانک توسعه صنعتی و 
  معدنی ایران

  19/02/1338مصوب  

  با اجرا منتفی  ماده واحده

5    
 25رد تبصره الحاقی به ماده 

مکرر قانون ثبت اسناد و امالک 
  05/10/1338مصوب 

  با اجرا منتفی  متن قانون
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6    

قانون راجع به نحوه استخدام 
 مهندسین و کمک مهندسین 

  ها و تکنیسین
  23/10/1338مصوب 

  کل قانون 
  )7 الی 1مواد (

  ؛موضوع منتفی
با توجه به احکام مربوطه در قوانین استخدام 

و مدیریت  31/03/1345کشوری مصوب 
احکام   08/07/1386خدمات کشوری مصوب 

 .این قانون به لحاظ موضوع منتفی است

7    

آئین نامه مقررات اداری، 
  استخدامی و مالی سازمان 

  شناسی کشور زمین
  27/11/1338مصوب 

  6و  5، 4مواد 

  ؛موضوع منتفی
با توجه به احکام مربوطه در قوانین استخدام 

، مدیریت 31/03/1345کشوری مصوب 
و  08/07/1386خدمات کشوری مصوب 

 01/06/1366قانون محاسبات عمومی مصوب 
نظر سازمان اظهاربا عنایت به  همچنین و

 احکام مذکور ،شناسی و اکتشافات معدنی زمین
 .منتفی استموضوعاً 

8    
  قانون بانکی و پولی کشور 

  07/03/1339مصوب 
  با اجرا منتفی  87ماده  2بند 

9    
تصمیم قانونی دائر به ابراز رأی  

  اعتماد به دولت 
 23/12/1339مصوب 

  1بند  ـجزء ه
  موضوع منتفی؛

از پایان دوره نخست وزیری موضوع این پس 
  .قانون منتفی خواهد بود

10    

ابقاء آقایان دکتر طاهر ضیائی 
 دکتر –وزیر صنایع و معادن

 وزیر خانلری ناتل پرویز
 باهری محمد دکتر و فرهنگ
 وزیر نخست اداری معاون
ر د خود سمت های در کماکان

  دانشگاه تهران
  22/05/1341 مصوب  

  متن قانون
  اجرا منتفیبا 
  

  با اجرا منتفی  5ماده قانون راجع به تقاضای اضافه     11
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اعتبار جهت افزایش سرمایه 
بانک رهنی ایران و تامین 
  هزینه سازمانهای دیگر 

 15/12/1342مصوب 

12    

قانونی دایر به ابراز رأی تصمیم 
اعتماد به دولت جناب آقای 

وزیر   حسنعلی منصور نخست
 19/12/1342مصوب 

 10جزء  ،7بند 
بندهای ، 8بند 

  11و  10

  موضوع منتفی؛
پس از پایان دوره نخست وزیری موضوع این 

  .قانون منتفی خواهد بود

13    
رد الیحه مربوط به تشکیل 

 دفتر مطالعات صنعتی و معدنی 
  28/11/1343مصوب 

  با اجرا منتفی  متن قانون

14    

آئین نامه اجرائی قسمت اول 
 1344بودجه سال  29تبصره 

  کل کشور 
  18/11/1344مصوب 

  ضمیمه

  موضوع منتفی؛
کل کشور  1344قانون بودجه سال  29تبصره 
به مجلس شورای ملی   27/12/1343مصوب 

ای از مواد  قانون اصالح پاره 23موجب بند 
 28/12/1353قانون استخدام کشوری مصوب 

در نتیجه . استشده نسخ مجلس شورای ملی 
  .منتفی است موضوعاًنیز  آئین نامه این  تبصره

15    

تصمیم قانونی دایر به ابراز رأی  
اعتماد به دولت جناب آقای 

امیرعباس هویدا نخست وزیر 
  01/08/1346مصوب 

  2 مبحث
  موضوع منتفی؛

پس از پایان دوره نخست وزیری موضوع این 
  .بود قانون منتفی خواهد

16    

قانون تایید عمل دولت در 
مورد تدریس آقایان دکتر طاهر 

دکتر  -دکتر خانلری - ضیایی 
  محمد باهری 

 09/11/1346مصوب 

  با اجرا منتفی  ماده واحده



١٩ 
 

  مستند و دلیل عدم اعتبار  نامعتبر احکام  عنوان و تاریخ تصویب قانون  ردیف

17    
قانون تشکیل اطاق بازرگانی و 

  صنایع و معادن ایران 
  26/11/1348مصوب  

  ماده واحده

  موضوع منتفی؛
قانون اتاق بازرگانی و این حکم به موجب 

صنایع و معادن جمهوری اسالمی ایران مصوب 
موضوعاً مجلس شورای اسالمی  15/12/1369

  .منتفی شده است

18    

آئیننامه اجرائی تبصره یک 
ماده واحده قانون تشکیل اطاق 

بازرگانی و صنایع و معادن 
  ایران

  14/10/1349مصوب 

کل قانون به غیر 
  7از ماده 

  موضوع منتفی؛
تشکیل اتاق بازرگانی و  توجه به اینکه قانون با

نسخ شده  26/11/1348صنایع ایران مصوب 
 مذکور قانوننامه اجرایی  درنتیجه آئین. است

  .منتفی است موضوعاً

19    

تصمیم قانونی دائر بابراز رأی 
اعتماد بدولت جناب آقای امیر 

  عباس هویدا نخست وزیر
 01/07/1350مصوب 

  اصل سوم
  ؛موضوع منتفی

پس از پایان دوره نخست وزیری موضوع این 
 .قانون منتفی خواهد بود

20    

منتفی بودن تصویبنامه شماره 
 01/08/1340مورخ  -23440

هیأت وزیران راجع بنحوه 
استخدام مهندسین و کمک 
مهندسین و تکنیسین ها 

  23/10/1338مصوب 
 08/09/1350مصوب 

 با اجرا منتفی  2ماده 

21    

ابراز رأی تصمیم قانونی دائر به 
اعتماد به دولت جناب آقای 

 )وزیر نخست (امیرعباس هویدا 
 03/07/1354مصوب 

 9و  2 هایبند
  متن قانون

  ؛موضوع منتفی
پس از پایان دوره نخست وزیری موضوع این 

  .قانون منتفی خواهد بود



٢٠ 
 

  مستند و دلیل عدم اعتبار  نامعتبر احکام  عنوان و تاریخ تصویب قانون  ردیف

22    

تصمیم قانونی دائر به ابراز رای 
اعتماد به دولت جناب آقای 

دکتر جمشید آموزگار نخست 
  وزیر متخذه 

 30/06/1356مصوب 

  و 1بند 7جزء 
  متن قانون 9بند 

  ؛موضوع منتفی
پس از پایان دوره نخست وزیری موضوع این 

  .قانون منتفی خواهد بود

23    

آئین نامه ترتیب انتخاب 
ارزیاب و نحوه ارزیابی موضوع 
قانون الحاق یک تبصره به ماده 

قانون ثبت اسناد و امالک  34
 3/11/2535مصوب 

  شاهنشاهی
 24/05/1357مصوب  

  2و  1مواد 

  ؛موضوع منتفی
موضوع آیین نامه به  9تبصره قسمت اول 
قانون رفع موانع  19ماده  »پ«موجب بند 

مالی کشور  تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام
و از  شده استنسخ  01/02/1394مصوب 

آنجایی که موضوع آئین نامه مذکور قسمت 
با نسخ حکم  در نتیجه بوده 9اول تبصره 

موضوعاً  این آئین نامه 9قسمت اول تبصره 
  .منتفی شده است

24    

رای تصمیم قانونی دائر به ابراز 
اعتماد به دولت جناب تیمسار 

ارتشبد غالمرضا ازهاری 
  نخست وزیر

 01/09/1357مصوب  

  پیوست
  موضوع منتفی؛

پس از پایان دوره نخست وزیری موضوع این 
  .قانون منتفی خواهد بود

25    

الیحه قانونی انتزاع سازمان 
نقشه برداری از وزارت دفاع 

ملی و الحاق آن بسازمان برنامه 
  و بودجه

  24/03/1358 مصوب  

 با اجرا منتفی ماده واحده 5بند 

26    
الیحه قانونی مربوط به تعیین 
مدیر یا مدیران موقت برای 

سرپرستی واحدهای تولیدی و 

و  1 ادهم
و  های آن تبصره

  7ماده 

  موضوع منتفی؛
 شرایط خاص زماناین قانون با توجه به 

وقوع انقالب وضع گردیده و در حال حاضر نظر به 



٢١ 
 

  مستند و دلیل عدم اعتبار  نامعتبر احکام  عنوان و تاریخ تصویب قانون  ردیف

صنعتی و تجاری و کشاورزی و 
خدماتی اعم از بخش عمومی و 

24/03/1358مصوب  خصوصی

  .منتفی استموضوعاً مذکور،  برطرف شدن شرایط

27    

الیحه قانونی راجع به واگذاری 
کلیه وظائف واختیارات 

شورایعالی ومدیر عامل سازمان 
گسترش ونوسازی صنایع ایران 

  به هیئت عامل 
  12/10/1358مصوب 

  ماده واحده

  موضوع منتفی؛
اصالحیه اساسنامه  9و 8مواد  بهبا توجه 

سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران 
هیئت وزیران مصوب  20/5/1361مصوب

  .است یمنتفموضوعاً  20/05/1361

28    

الیحه قانونی راجع به امور 
مدیریت و عزل و نصب مدیران 

  کارخانه ها و معادن
 07/12/1358مصوب  

  ماده واحده

  موضوع منتفی؛
این قانون با توجه به شرایطی که در زمان 
تصویب قانون حاکم بود وضع شده و در حال 

  .منتفی استموضوعاً حاضر 

29    

الیحه قانونی راجع به واگذاری 
کلیه تجهیزات و تأسیسات و 
اسکله و انبارهای مربوط به 

تخلیه و بارگیری سنگ آهن 
بندر خمینی به شرکت واقع در 

  ملی فوالد ایران
 03/03/1359مصوب  

  با اجرا منتفی واحده مادهتبصره 

30    

الیحه قانونی راجع به الحاق 
آئین نامه  5یک تبصره بماده 

اجرایی تبصره یک قانون 
تشکیل اطاق بازرگانی و صنایع 

و معادن ایران مصوب 
17/03/1359 

  ماده واحده

  موضوع منتفی؛
قانون تشکیل اطاق بازرگانی و با توجه به اینکه 

 26/011/1348مصوب  صنایع و معادن ایران
نامه  اً نسخ گردیده در نتیجه این آئینصراحت

  .منتفی استموضوعاً نیز 



٢٢ 
 

  مستند و دلیل عدم اعتبار  نامعتبر احکام  عنوان و تاریخ تصویب قانون  ردیف

31    

اصالحیه الیحه قانونی اصالح 
الیحه قانونی انتزاع سازمان 
نقشه برداری کشور از وزارت 

دفاع ملی و الحاق آن به 
  سازمان برنامه  و بودجه

  25/04/1359مصوب 

 4 و  3های  تبصره
  ماده واحده

  با اجرا منتفی

32    

راجع به تفویض وظائف و  قانون
یع و معادن اختیارات وزیر صنا

 ،سابق در جلسات شوراها
هیئتها و مجامع مختلف به 

صنایع سنگین و  ،وزراء صنایع
معادن و فلزات مصوب 

01/03/1363 

  کل قانون

  منتفی؛ موضوع
های  ماهیت وزارتخانهبا توجه به تغییر 

شده در این قانون و در نهایت تجمیع آنها ذکر
موضوعاً در وزارت صنعت، معدن و تجارت 

  .منتفی شده است

33    

آئیننامه  7قانون اصالح ماده 
اجرائی تبصره یک قانون 

تشکیل اتاق بازرگانی و صنایع 
  و معادن ایران 

 26/04/1365مصوب 

  واحدهماده 

  ؛فیموضوع منت
تشکیل اتاق بازرگانی و  با توجه به اینکه قانون
نسخ شده  26/11/1348صنایع ایران مصوب 

 مذکور قانوننامه اجرایی  درنتیجه آئین. است
  .منتفی است موضوعاً

  
 



٢٣ 
 

  قوانین و احکام منقضی) ج
  

  نامعتبر احکام   عنوان و تاریخ تصویب قانون  ردیف

1   
قانون قرارداد استخراج معدن اکسیددوفر 

  جزیره هرمز 
 09/08/1290مصوب 

  کل قانون
  )8الی  1مواد (

2   
،  قانون امتیاز انحصاری خاک سرخ جزایر هرمز

  قشم، الرک و هنگام
 28/12/1301مصوب  

  کل قانون
  )12الی  1ماده واحده و مواد (

3   
  شمسی  1303قانون بودجه مملکتی سنه 

 11/10/1303مصوب 
  )76896عواید معادن (  جدول ماده اول

4   
  مملکتی 1304قانون بودجه سنه  

 21/11/1304مصوب  

و » عوائد خاک سرخ« 2جدول  1ماده 
  1جدول  ماده » عوائد معادن«

5   
 دولت تبعه مارتین مسیو استخدام قانون
   کنی ذوب آهن کارخانه تأسیس برای آلمان

 02/08/1306مصوب 

  کل قانون
  )4الی  1مواد (

6   
  اداره ذوب آهن 1306قانون بودجه سنه 

  23/08/1306مصوب  
  ماده واحده و پیوست قانون

7   
 هقانون اجازه استخدام مسیو هوفمان تبع
  آلمان برای نقشه برداری نواحی معدنی

 10/10/1306مصوب  

  کل قانون
  )5الی  1مواد (

8   

قانون اجازه پرداخت مخارج تکمیل قسمتی 
مخارج اعزام محصل  ازساختمان راه آهن و

باروپا برای فراگرفتن معلومات راجعه براه آهن 
 20/03/1307 معادن وذوب آهن مصوب و

  4و  2مواد 

9   
  مملکتی 1308قانون بودجه یکساله 

 26/12/1307مصوب  
  ضمیمه عایدات، امتیازات قسمت اول



٢٤ 
 

  نامعتبر احکام   عنوان و تاریخ تصویب قانون  ردیف

10   
  کل مملکتی 1309قانون بودجه سال 

  28/12/1308مصوب  
  )عواید وزارت اقتصاد ملی معادن( ضمیمه

11   
قانون امتیاز انحصاری استخراج معادن ذوغال 
  سنگ اطراف مشهد به آقای ولی خان اسدی

 27/07/1309مصوب  

  کل قانون
  )16الی  1مواد (

12   
قانون اجازه استخدام یکنفر مهندس معدن و 
  یک نفر شیمیست معدن از اتباع دولت آلمان

 12/08/1309مصوب  

  ماده واحده

13   
  مملکتی 1310قانون بودجه یکساله 

 27/12/1309مصوب  
  )قسمت عایدات( جدول 7بند 

14   
  مملکتی 1310متمم بودجه سال قانون 

 28/12/1309مصوب  
  23ماده 

15   
نفر نقشه کش قانون اجازه استخدام یک 

  لمان برای مدت دو سالآمعدن از اتباع دولت 
 29/04/1310مصوب  

  ماده واحده

16   
  مملکتی 1311قانون بودجه یک ساله 

 23/12/1310مصوب  

 2 هایو بند 7 فصل 2، بند  5فصل  2بند 
  جدول ضمیمه 14فصل  4الی 

17   
قانون اعطای امتیاز استخراج ذغال سنگ 
  اطراف شهر تبریز باقای مسعود خان عدل

 24/03/1311مصوب  

  کل قانون
  )5الی  1مواد (

18   
انتیمون انارک قانون امتیاز انحصاری استخراج 

نائین بشرکت مختلط سهامی شونمان و شرکاء 
 28/07/1311مصوب  اصفهان

  کل قانون
  )10الی  1مواد (

19   
قانون اجازه انتقال قسمتی از اعتبار عمل 

 1311معادن قراچه داغ منظوره در بودجه 
  مملکتی به بودجه اداره صناعت 

  ماده واحده و جدول



٢٥ 
 

  نامعتبر احکام   عنوان و تاریخ تصویب قانون  ردیف

 19/08/1311مصوب 

20   
  مملکتی 1312سال قانون بودجه 

 02/02/1312مصوب  
 مهیجدول ضم 28و  25، 23، 14  یها فیرد

21   
  مملکتی 1312قانون متمم بودجه سال 

 04/03/1312مصوب  
  8ماده 

22   
قانون استخدام شش نفر متخصص خارجی 

  برای امور فالحتی و قسمت معادن 
 11/03/1312مصوب 

  ماده واحده 3و  2 هایبند

23   

قانون تعیین طرز مصرف اعتبارات تأسیسات 
صنعتی و معدنی منظوره در بودجه اداره کل 

  صناعت و فالحت 
 18/04/1312مصوب 

  ماده واحده و تبصره آن

24   
قانون بودجه کل سال هزار و سیصد و سیزده 

 13/12/1312مملکتی مصوب 

، 24،14، 20های  ، ردیف10ردیف  2جزء 
 21و  20، 18، جزءهای  درآمدها 29 و 26

  جدول هزینه 17ردیف 

25   
  مملکتی 1313قانون متمم بودجه سال 

 26/12/1312مصوب 
  36ماده 

26   
  مملکتی 1314قانون بودجه کل سال 

 15/12/1313مصوب  

  
 23و  12 یها فیو رد داتیعا 29 فیرد

  مخارج جدول ضمیمه

27   
  مملکتی 1314قانون متمم بودجه سال 

 22/12/1313مصوب  
  27ماده 

28   
قانون اجازه استخدام دکتر ریمون فورن تبعه 

  سال  3دولت فرانسه برای مدت 
 06/09/1314مصوب 

  ماده واحده

29   
  کشوری 1315قانون بودجه سال 

 19/12/1314مصوب  

 13 فیو رد داتیعا 29و  28 یها فیرد
  مخارج جدول ضمیمه



٢٦ 
 

  نامعتبر احکام   عنوان و تاریخ تصویب قانون  ردیف

30   
  کشوری 1315قانون متمم بودجه سال 

 20/12/1314مصوب  
   15ماده  1جزء 

31   
قانون اجازه استخدام چهار نفر متخصص فنی 

  معدن تابعین آلمان
 15/06/1315مصوب  

  کل قانون
  )8الی  1مواد (

32   
) هلموت روش(اجازه استخدام مهندس  قانون
  اداره کل صناعت و معادن هآلمان بوسیل هتبع

 29/06/1315مصوب  

  ماده واحده

33   
 آقای استخدامی قرارداد تجدید ۀاجاز قانون

  آلمان دولت تبعه مایر ویلهلم
 17/08/1315مصوب  

  ماده واحده

34   
قانون اجازه تمدید قرارداد استخدامی سه نفر 

 17/08/1315مصوب  هنر آموز اتباع آلمان
  ماده واحده

35   
قانون اجازه ساختن و نگاهداری لوله حمل 

  نفت به شرکت لوله نفت ایران
 18/11/1315مصوب 

  11و بند ج ماده  8ماده  )و(بند 

36   
  کشور  1316قانون بودجه کل کشور سال 

 23/12/1315مصوب 

 32،  29، 28ی ها فیدرآمدها و رد 29  فیرد
  جدول ضمیمه ها نهیهز 33و 

37   
  کشور  1316قانون متمم بودجه سال 

 21/01/1316مصوب 
  13ماده بند ج 

38   
تبعه بلژیک قانون اجازه استخدام ژرژدو ولف 

  برای کارخانجات ذوب آهن
  09/03/1316مصوب  

  کل قانون
  )4الی  1مواد (

39   
قانون اجازه استخدام هنر آموزان اتباع آلمان 

  09/03/1316مصوب 
  7 الی 1ماده واحده و بندهای 

  ماده واحدهوزارت  1316تصویب بودجه تفصیلی سال    40



٢٧ 
 

  نامعتبر احکام   عنوان و تاریخ تصویب قانون  ردیف

 30/08/1316صناعت مصوب 

41   
قانون اجازه استخدام مستخدمین بدون رتبه 

  بوزیر صناعت و معادن 
 19/10/1316مصوب 

  ماده واحده

42   
  کشور 1317قانون بودجه کل سال 

 15/12/1316مصوب  
  ها ضمیمه نهیهز 32درآمدها و  29 فیرد

43   
  کشور  1317قانون متمم بودجه سال 

 29/12/1316مصوب 
  16و ماده  13ماده  »د«بند 

44   
  کشور 1318بودجه سال قانون 
 14/12/1317مصوب  

درآمدها و  63و  30، 28 های فیرد
جدول  یها نهیهز 41و 40، 39 یها فیرد

  ضمیمه

45   
  کشور 1319قانون بودجه کل سال 

 16/12/1318مصوب  

 40درآمدها و  59و  19، 18 هایفیرد
  جدول ضمیمه ها نهیهز

46   
  کشور 1320قانون بودجه کل سال 

 15/12/1319مصوب  

 45درآمدها و  63، 62، 20، 18 یبندها
  جدول ضمیمهها  نهیهز

47   
  کشور  1320قانون متمم بودجه  سال 

 29/12/1319مصوب 

متمم قانون  -  7و  9ماده (  34موضوع ماده 
  )1318بودجه 

48   
  کشور  1321قانون بودجه کل سال 

 30/01/1321مصوب 

 فیدرآمدها و رد 62و  61، 20 های فیرد
  جدول ضمیمه ها نهیهز 39

49   
  کشور  1321قانون متمم بودجه سال 

 05/09/1321مصوب 
  51و  4مواد 

50   
  کشور  1322قانون بودجه کل سال 

 24/08/1322مصوب 

مربوط به درآمدها و بند  19، 18 های فیرد
 ها نهیاداره کل معادن و استخراج مس هز

  جدول ضمیمه

51   
  کل کشور 1328قانون بودجه سال 

 23/04/1328مصوب  
  1جدول  یدرآمدها 64و  22 های بند

: ها ، قسمت هزینه 9و ماده  2ماده 4تبصره ماهه   27قانون اجازه اجرای برنامه تفصیلی    52



٢٨ 
 

  نامعتبر احکام   عنوان و تاریخ تصویب قانون  ردیف

   1331سازمان برنامه تا آخر سال 
 01/12/1329مصوب 

فصل  11الی  5، بند  فصل ششم 15بند 
  جدول ضمیمه هفتم

53   

برقرای ماهی یکهزار ریال از تاریخ فوت 
درباره ورثه مرحوم اسمعیل کاشانی راننده 
بنگاه اکتشاف و بهره برداری تا آخر سال 

1332   
 16/10/1331مصوب 

  کل قانون

54   

کمیسیون برنامه در مورد  هتصمیم متخذ
ساله  ترتیب خرج مانده اعتبارات برنامه هفت 
  و اعتبارات اضافی سازمان برنامه 

 23/11/1332مصوب 

  )فصل سوم( 1ماده 

55   
اجازه استخدام آقای فولز لئون تبعه دولت 

  فرانسه متخصص سنگ شوئی 
 11/10/1333مصوب 

  متن قانون

56   
تصمیم قانونی دائر بتعیین اعتبار جهت 
  استخدام هشت نفر متخصصین خارجی

 14/12/1333مصوب  

  مقدمه 1بند 

57   
اعتبارات تصمیم قانونی راجع باجازه مصرف 

منظور در فصول ششگانه برنامه هفت ساله 
 18/12/1333سازمان برنامه مصوب 

 23، 21های  و فقره 11فقره  )1(، بند 2فقره
  ماده واحده 24 و

58   

تصمیم قانونی مربوط به تکمیل تصمیم راجع 
به اجازه مصرف اعتبارات منظور در فصول 
ششگانه برنامه هفت ساله سازمان برنامه 

 28/12/1333مصوب ) برنامه کمیسیون(

  24و  23، 21، 11، 6 های فقره

59   
الیحه مربوط بوزارت اقتصاد ملی قانون مربوط 

  فقره از لوایح مصوبه آقای  24باجازه اجراء 
  ماده واحده 1بند 



٢٩ 
 

  نامعتبر احکام   عنوان و تاریخ تصویب قانون  ردیف

  
  دکتر مصدق 

 16/05/1334مصوب 

60   
 1334بودجه اداری و پرسنلی سال قانون 

  سازمان برنامه 
 13/08/1334مصوب 

و  320الی 315 های فیو رد 8ماده 
  جدول ضمیمه 354 الی 345 های ردیف

61   
 21قانون راجع به تمدید مدت اجازه اجرای 

فقره لوایح مصوب آقای  24فقره الیحه از 
 05/10/1334دکتر مصدق مصوب 

ت ضمیمه قسمت الیحه مربوط به وزار 1بند 
  اقتصاد ملی

  

62   
  قانون برنامه هفت ساله دوم عمرانی کشور 

 08/12/1334مصوب 

 4و بند  2فصل  6بند (و تبصره آن،  1ماده 
و  2فصل  6بند (و ) 2جدول ماده  3فصل 

  )3جدول ماده  3فصل  4بند 

63   
تصمیم متخذه کمیسیون مشترک برنامه 
  مجلسین در مورد نوزده فقره برنامه تفصیلی

 23/12/1334مصوب  

  6فقره 

64   

تصمیم متخذه کمیسیون مشترک برنامه 
مجلسین در مورد بیست و شش فقره برنامه 

  تفصیلی سازمان برنامه
 27/12/1334مصوب  

 25فقره   5و بند   20 ،15،  11 ایه هفقر
  جدول

65   
  کل کشور 1335قانون بودجه سال 

 19/01/1335مصوب  

 28درآمدها و  41، 40 هایفی، رد17تبصره 
  جدول ضمیمه ها نهیهز

66   
  کل کشور 1336قانون بودجه سال 

 28/12/1335مصوب  

 29درآمدها و  41، 40 هایفی، رد32تبصره 
  مهیجدول ضم ها نهیهز
  

67   
تصمیم متخذه کمیسیون مشترک برنامه 

مجلسین در مورد برنامه تفصیلی 
  مکانیزاسیون معدن نمک هرمز 

  ماده واحده



٣٠ 
 

  نامعتبر احکام   عنوان و تاریخ تصویب قانون  ردیف

 31/04/1336مصوب 

68   
  کل کشور  1337قانون بودجه سال 

 29/12/1336مصوب 

 51درآمدها و  47 الی 45 هایفیرد
قسمت  و بند ج جدول ضمیمه ها نهیهز

  مخارج

69   
  کل کشور  1338قانون بودجه سال 

 28/12/1337مصوب 

 53درآمدها و  54 الی 52 هایفیرد
قسمت  10، ردیف جدول ضمیمه ها نهیهز

قسمت اول فصل  5ردیف  دوم فصل چهارم و
  چهارم

70   
  کل کشور 1339قانون بودجه سال 

 19/12/1338مصوب  

های ماده واحده، ردیف 52و  27های  تبصره
 76الی  73درآمدها و ردیفهای  58 الی 56

  4ضمیمه  5بند و  های جدول ضمیمه هزینه

71   
   قانون افزایش اعتبارات برنامه سوم 

 21/03/1343مصوب  
  9و فصل  2فصل  ضمیمه

72   

قانون مربوط به صدور اجازه تهیه ذغال و 
تبصره ماده  1هیزم بدون رعایت مقررات بند 

  قانون جنگلها و مراتع کشور 4
 27/03/1343مصوب  

  2ماده 

73   
کل کشور  1343قانون بودجه اصالحی سال 

 04/05/1343مصوب 

، 3جدول بخش  3606، ردیف 26تبصره 
و  6فرم  7، ردیف )4بخش ( 5فرم  44ردیف 
  جداول ضمیمه 7فرم  7ردیف 

74   
  کل کشور 1340قانون بودجه سال 

 28/07/1343مصوب  

 74، 73درآمدها و  37، 34 هایفیرد
  ها نهیهز

75   
  کل کشور  1341قانون بودجه سال 

 17/08/1343مصوب 

 3و ردیف  2و ضمیمه  25 ،24 هایتبصره
  پیوست جدول دوم 2جدول درآمد و ردیف 

76   
    1342سال  قانون بودجه

 24/08/1343مصوب  
  ها نهیهز 42درآمدها و  29 فیرد

  2فصل سوم ماده تصمیم متخذه کمیسیون مشترک برنامه    77



٣١ 
 

  نامعتبر احکام   عنوان و تاریخ تصویب قانون  ردیف

مجلسین دائر بتصویب بودجه اداری و 
  1341پرسنلی نیمه اول سال 

 09/12/1345مصوب  

78   
تصمیم متخذه کمیسیون مشترک برنامه 

عمرانی مجلسین دائر باصالح اعتبارات برنامه 
 09/12/1345هفت ساله دوم مصوب 

  ماده واحده

79   
  کل کشور  1346قانون بودجه سال 

 28/12/1345مصوب 
  ماده واحده 8تبصره 

80   
  قانون برنامه عمرانی سوم کشور

  21/03/1346مصوب  
 

  و فصل چهارم فصل دوم 2جدول 

81   
قانون تأسیس سازمان گسترش و نوسازی 

  صنایع ایران 
 26/04/1346مصوب 

  
  5ماده  2و  1های  و تبصره 5بند ث ماده 

82   
اصالح جداول اعتبارات عمرانی برنامه سوم 

 08/11/1346کشور مصوب 

  متن قانون 2بند 
  و فصل چهارم متن قانون جدول فصل دوم

83   
  کل کشور 1346قانون متمم بودجه سال 

 27/12/1346مصوب  
  ماده واحده 6تبصره 

84   
  قانون برنامه عمرانی چهارم کشور

 27/12/1346مصوب  
  و فصل ششم ضمیمه جدول فصل دوم

85   

متخذه کمیسیون برنامه مجلسین  تصمیم
راجع به اصول و هدفهای برنامه عمرانی 

  چهارم 
 08/05/1347مصوب 

 1جدول الف 3و ردیف  1جدول  3ردیف 
جدول  2و ردیف  1جدول  2، ردیف 1فصل 

فصل دوم،  8بخش  3قسمت  2فصل  8
، فصل دوم 4جدول  12بخش  5قسمت 
،  فصل سوم 4قسمت  10بند  ،2جدول 

 6جدول شماره  ،3فصل  5قسمت بخش ب 



٣٢ 
 

  نامعتبر احکام   عنوان و تاریخ تصویب قانون  ردیف

 الی 1 یبندها فصل سوم، 5بخش پ قسمت 
 2قسمت  4بند  ،فصل ششم 1قسمت  3

 1جدول شماره  5و  2فصل ششم، جزءهای 
 4و 2، 1بندهای  قسمت سوم فصل ششم،

بند  قسمت سوم فصل ششم، 2شماره  جدول
و  8ر فصل ششم، جزء الف بند اقسمت چه 7

 11و بندهای 10و جزء الف و ب بند  9بند 
 15فصل ششم، بند  5قسمت  14 الی

 8و  5، 2فصل ششم، جزء های  6قسمت 
 7و  1فصل ششم، بند های  6جدول قسمت 

 4جدول قسمت 7فصل دهم، جزء  1قسمت 
ت سوم فصل پانزده، قسم 24فصل دهم، بند 

  فصل بیستم 3، قسمت 19فصل  2قسمت 

86   
  کل کشور 1347قانون متمم بودجه سال 

 08/11/1347مصوب  
  جدول ضمیمه 337ردیف 

87   
قانون تغییر اعتبارات فصول و بندهای قانون  

  برنامه عمرانی چهارم کشور
 03/03/1350مصوب  

 4پیوست شماره، فصل دوم 2پیوست 
  7بند   8پیوست شماره،  8و 5و  2بندهای 

88   
قانون افزایش اعتبارات برنامه عمرانی چهارم 

 25/12/1350کشور مصوب 

،  )8و  5، 2(بندهای فصل دوم 3جدول 
  7بند  فصل ششم 3جدول 

89   
قانون اصالح جداول اعتبارات سنواتی و سایر 
  جداول پیوست برنامه عمرانی چهارم کشور

 07/04/1351مصوب  

و ) 8، 5، 2(بندهای فصل دوم  3جدول 
  7بند  جدول فصل ششم

90   
  قانون برنامه عمرانی پنجساله پنجم

 05/12/1351مصوب  
  4ضمیمه جدول 

91   
  کل کشور 1352بودجه سال 

 27/12/1351مصوب  
  28و   26، 24های تبصره



٣٣ 
 

  نامعتبر احکام   عنوان و تاریخ تصویب قانون  ردیف

92   
  نامه پنجم عمرانی کشوربر خالصه
 07/03/1352مصوب  

 1- 1جزء 2فصل اول، جدول  2بند  2-3جزء 
 1بند  1-1جزء  3فصل دوم، جدول  1بند 

 2بند  2-2جزء 7جدول  7فصل دوم، بند 
فصل سوم،  5بند  5-2فصل دوم، جزء 

 6بند  7فصل سوم، جدول  5بند  6جدول 
 4فصل چهارم، ردیف  2فصل سوم، بند 

فصل چهارم، مقدمه و جدول  3بند  2جدول 
 4 الی 2و جداول   1جدول و پاورقی  1

فصل  1مقدمه فصل ششم، جزء ب بند 
فصل  2بند  1- 2ششم، بند پ و ث و چ جزء 

 3- 6فصل نهم، جزء  2بند  2-5نهم، جزء 
فصل نهم،  3بند 3-7فصل نهم، جزء  3بند 
 4تا  2و پاورقی و جداول    1جدول  4بند 

فصل دهم و  4 الی 1فصل نهم، بندهای 
 3- 1فصل دهم، جزء  3تا  1جدول بندهای 

فصل چهاردهم،  3بند  3- 8و  3- 5 الی
بند  4فصل چهاردهم، جدول  4بند  3جدول 

  26فصل  3فصل چهاردهم، بند  4

93   
و بودجه  1352قانون بودجه اصالحی سال 

  کل کشور 1353سال 
 07/11/1352مصوب  

  25 تبصره

94   
) نظر شده دیتجد(کشور  یبرنامه پنجم عمران

1356- 1352   
 27/02/1354مصوب 

 فی،رد یکمک یهامقدمه قانون، بند ب هدف
های خاص،  ها و خط مشی سیاست بند ج  2
برد ها، بند   ها و راه سیاست بند پ  5 فیرد
 فیهای اجرایی، رد  مشیها و خط  سیاست خ 
های  خط مشی بند چ  2 فیبند ت و رد 3

 6 فیهای اجرایی، رد اساسی و سیاست
 ،های مشخص برنامه توسعه صنایع، بند ج 



٣٤ 
 

  نامعتبر احکام   عنوان و تاریخ تصویب قانون  ردیف

  توسعه معادن 4 فیرد

95   
  کل کشور 1355قانون بودجه سال 

 21/12/1354مصوب   
  34تبصره 

96   

اجازه استفاده ازمحل اعتبار هزینه های قانون 
قانون )  503001(پیش بینی نشده ردیف 

  کل کشور  2535بودجه سال 
 25/12/1355مصوب 

  قانون متن 2 بند

97   
سرمایه گذاری ثابت  144501اعتبار ردیف 

  ) وزارت صنایع ومعادن(
  03/05/1356مصوب 

  متن قانون

98   

اعتبارات سرمایه گذاری ثابت برنامه عمرانی 
 - برحسب فصل ) تجدیدنظرشده(پنجم کشور 

   30/3/2536برنامه 
 03/05/1356مصوب 

  مهیجدول ضم

99    
  کل کشور 2535قانون اضافه اعتبارات سال 

 24/08/1356مصوب  

 ئتیجدول فهرست اضافه اعتبارات مصوب ه
نامه از و بر فیرد ایبر حسب دستگاه  رانیوز

  یمحل درآمد عموم

100 
وزارت صنایع و  1357اصالح بودجه سال 

 05/09/1357معادن مصوب 
  متن قانون الف و ب هایبند

101 
  کل کشور 1356قانون اضافه اعتبارات سال 

 12/09/1357مصوب 
  2و 1 های جدول

102 
ئین نامه اجرایی طرح اشتغال آ

 التحصیالن بیکار فارغ

 08/10/1358مصوب  

ماده  6و بند  15، بند الف ماده 5ماده  8بند 
24  

103 
قانون تسهیالت مالی برای کارآیی بیشتر 
واحدهای صنعتی مشمول قانون حفاظت و 

  ماده واحده 8و  2 ،1بندهای 



٣٥ 
 

  نامعتبر احکام   عنوان و تاریخ تصویب قانون  ردیف

  توسعه صنایع ایران
  09/10/1358 مصوب 

104 

ونی راجع به عدم صدور اجازه الیحه قان
برداری از معادن و تمدید مدت آنها تا  بهره

  تصویب قانون جدید معادن
  26/10/1358مصوب 

  ماده واحده

105 

الیحه قانونی راجع به الحاق یک تبصره به 
 1336قانون معادن مصوب سال  13ماده 

دولتی از بمنظور معافیت شرکتها و مؤسسات 
وق دولتی و بهره مالکانه و یا پرداخت حق

  1358االرض معادن تا پایان سال  حق
  29/11/1358مصوب 

  ماده واحده

106 

الیحه قانونی الحاق یک تبصره به الیحه 
قانونی راجع به عدم صدور اجازه بهره برداری 
از معادن و تمدید مدت آنها تا تصویب قانون 

  27/01/1359جدید معادن مصوب 

  ماده واحده

107 
   1359قانون بودجه سال 

 30/02/1359مصوب 

 33، بندهای الف، ب، پ تبصره 8تبصره 
  ماده واحده

108 
الیحه قانونی الحاقی به اساسنامه شرکت ملی 

  صنایع فوالد ایران  
 31/02/1359مصوب 

  2و  1بندهای 

109 
   1360الیحه بودجه سال 

 07/05/1360مصوب 

، 3ب تبصره  وهای الف بند ، 2بند ب تبصره 
ماده  47و تبصره  46، تبصره 3بند پ تبصره 

  واحده

110 
  قانون تشکیل گروه صنایع وزارت دفاع ملی

 13/10/1360مصوب  
  ماده واحده 1تبصره 



٣٦ 
 

  نامعتبر احکام   عنوان و تاریخ تصویب قانون  ردیف

111 
  کل کشور  1361قانون بودجه سال 

 26/12/1360مصوب 

بند پ  ، 3بند الف تبصره  ،2بند الف تبصره 
 55و تبصره  54، تبصره 21تبصره 

  واحده ماده

112 
  قانون تأسیس وزارت صنایع سنگین 

 22/01/1361مصوب 
  2ماده  4تبصره 

113 
   1361قانون متمم بودجه سال 

 27/08/1361مصوب 
  )103500(شماره طبقه  1جدول 

114 

قانون ایجاد تسهیالت در مقررات مالی   
اجرای طرح عمرانی کارخانه فوالدسازی 

  مبارکه 
  28/10/1361مصوب 

  3 الی 1های  و تبصرهماده واحده 

115 
  کل کشور  1362قانون بودجه سال 

  26/12/1361مصوب 
بند پ  ،3بند ب تبصره  ،2بند الف تبصره 

  ماده واحده 27تبصره 

116 

آن دسته از کارگران  هقانون انتقال حق بیم
نامه  مشمول قانون کار که تحت پوشش آئین

قرار   استخدامی شرکت ملی فوالد ایران
  یابند  گیرند و تبدیل وضع خدمتی می می

 24/03/1362مصوب 

  های آن ماده واحده و تبصره

117 
  وزیر های بی قانون تصدی وزارتخانه

 08/06/1362مصوب  
  ماده واحده

118 
قانون تمدید قانون تأسیس وزارت معادن و 

 08/06/1362فلزات مصوب 
  ماده واحده و تبصره آن

119 
تأسیس وزارت معادن و قانون تمدید قانون 

 06/11/1362فلزات مصوب 
  ماده واحده



٣٧ 
 

  نامعتبر احکام   عنوان و تاریخ تصویب قانون  ردیف

120 
  کل کشور 1363قانون بودجه سال  

 30/12/1362مصوب  

تبصره ،  20، بند ج تبصره 3بند الف تبصره 
  واحدهماده  47و تبصره   35

121 
  کل کشور  1364قانون بودجه سال 

 29/12/1363مصوب 

بند ج  ، 18بند ج تبصره ، 3بند الف تبصره 
  33و تبصره  32بند الف تبصره  ،19تبصره 

122 
   1364قانون مقررات صادرات و واردات سال 

 17/02/1364مصوب 

، بند ب ماده 19 ،13مواد  ،2ماده  1تبصره 
  28 و ماده 23

123 
  کل کشور  1364قانون بودجه ارزی سال 

 02/07/1364مصوب 
  ماده واحده16و تبصره  3تبصره  10بند

124 
  کل کشور  1365الیحه بودجه سال 

 26/12/1364مصوب 

و ب  الف  های، بند9تبصره  2جزء الف بند 
  تبصرهبند الف ، 18ج تبصره   ، بند14تبصره 

  29بند ک تبصره  و 26

125 
  1365قانون مقررات صادرات و واردات سال 

 27/12/1364مصوب  
  19و  14 وادم، 2ماده  1تبصره 

126 

قانون اصالح تاریخ اتمام طرح کارخانه 
فوالدسازی مبارکه در قانون ایجاد تسهیالت 
در مقررات مالی اجرای طرح مزبور مصوب 

  مجلس شورای اسالمی 28/10/1361
  12/12/1365مصوب  

  ماده واحده

127 
  کل کشور 1366قانون بودجه سال 

 28/12/1365مصوب  

بند الف  33، جزء 12بند الف و ج تبصره 
 40، بند ج تبصره 18، بند ج تبصره 15تبصره

  ماده واحده

128 
  کل کشور  1367قانون بودجه سال 

 18/12/1366مصوب 

 44 ،35 هایجزء، 12تبصره  3و  1 هایبند
 18و بند ج تبصره  15بند الف تبصره 



٣٨ 
 

  نامعتبر احکام   عنوان و تاریخ تصویب قانون  ردیف

  واحده ماده

129 
  کل  کشور  1368قانون  بودجه  سال  

 29/12/1367مصوب 

، 1بندهای ، 3تبصره  15و  12، 2، 1 یبندها
بند الف  15، جزء 12تبصره  24، 18،  3

، جزء 15بند ب تبصره  21، جزء 15تبصره 
ماده  18بند ج تبصره ، 15بند ج تبصره  12

  واحده

130 
، اجتماعی،  قانون برنامه اول توسعه اقتصادی 

  فرهنگی جمهوری اسالمی ایران
 11/11/1368مصوب  

 29تبصره  یج،  ی، بندها 27، 7 یها  تبصره
 2و  1 یها مبحث ب، جزء 4ماده واحده، بند 

مبحث ج،  3بند  3مبحث ج، جزء  2بند 
مبحث  6بند  6مبحث ج، جزء  5بند  1جزء
  ج

131 
   1368قانون اصالح قانون بودجه سال 

 19/12/1368مصوب 
  40406213 ردیف  1جدول 

132 
  کل کشور 1369قانون بودجه سال 

 28/12/1368مصوب 
  ماده واحده 29تبصره  19و  12 یبندها

133 
قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و 

  مصرف آن در موارد معین 
 20/08/1369مصوب 

  65 و 58الی  54مواد 

134 
کل  1369قانون متمم قانون بودجه سال  

 27/09/1369کشور مصوب 

ردیف ( 2و جدول شماره  9بند ب تبصره 
  2)گل گهرتجهیز معدن سنگ آهن 

135 
  کل  کشور  1370قانون بودجه سال 

 11/11/1369مصوب 

 30و جزء الف بند  29تبصره  15 و 9هایبند
  ماده واحده

136 
قانون بودجه  22تبصره  »ب«قانون اصالح بند 

 15/02/1370مصوب  کل کشور 1370سال 
  ماده واحده 3تبصره 

137 
  کل کشور  1371قانون بودجه سال 

 10/11/1370مصوب 

 22،  12،  1 های، بند 6بند الف تبصره  4جزء 
  42 تبصره،  29تبصره  28و 



٣٩ 
 

  نامعتبر احکام   عنوان و تاریخ تصویب قانون  ردیف

138 
قانون اصالح قانون مالیات تعاون ملی برای 

 02/02/1371بازسازی مصوب 
  1ماده  2تبصره 

139 

و تغییر ) 3(قانون الحاق یک تبصره به ماده 
» ج«و » الف«درصدهای مذکور در بندهای 

درآمدهای قانون وصول برخی از ) 12(ماده 
  دولت و مصرف آن در موارد معین

 27/10/1371مصوب 

  قانون 1بند 

140 
  کل کشور  1372قانون بودجه سال 

 12/11/1371مصوب 

و  6بند الف تبصره  4جزء ،  3بند ب تبصره 
  ماده واحده 48بند ج تبصره 

141 
قانون  49قانون تفسیر بندهای ب، ج تبصره 

  کل کشور  1372بودجه سال 
 22/10/1372مصوب 

  متن قانون

142 
  کل کشور  1373قانون بودجه سال 

 23/12/1372مصوب 
 ماده واحده 6و بند ب تبصره 3بند ب تبصره 

143 
قانون برنامه پنجساله دوم توسعه اقتصادی 
  اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسالمی ایران 

 20/09/1373مصوب 

، 15، بند ب تبصره 2بند الف تبصره  8جزء 
بند الف  1، جزء 22م تبصره  بند 2و  1جزء 

بند  2جزء و  35، بند ب تبصره 25تبصره 
- 14جزء -1بند  بخش دوم(،  82الف تبصره 

-18زیرجزء-14زیرجزء- 15شماره-18ردیف
 )4زیرجزء -6زیرجزء -12زیرجزء - 18زیرجزء

  جدول 3بند 

144 
  کل کشور  1374قانون بودجه سال 

 28/12/1373مصوب 

و تبصره  6تبصره ، بند ب  3بند ب تبصره 
61  

145 
  کل کشور 1375قانون بودجه سال 

 11/11/1374مصوب  
  49و بند ب تبصره  3بند الف تبصره  2جز 

146 
  کل کشور  1376قانون بودجه سال 

 14/11/1375مصوب 

، 7بند ی تبصره  ، 3بند الف تبصره  2جزء
 4جزء   ،29بند و تبصره  1جزء  1 -2ردیف 



٤٠ 
 

  نامعتبر احکام   عنوان و تاریخ تصویب قانون  ردیف

و  29م تبصره  و بند 29تبصره  بند و 5و 
  ماده واحده 49بند ب تبصره 

147 
  کل  کشور 1377قانون  بودجه سال 

 08/11/1376مصوب  

، بند ب 35و بند د تبصره  29بند ک تبصره 
  ماده واحده 43تبصره 

148 
  کل کشور 1378قانون بودجه سال 

 13/11/1377مصوب  

، ل هایبند 10و  5جزء  ، 10بند ج تبصره 
، 35تبصره  د ،ج  های، بند29تبصره ر ،  ک
بند الف  2و جزء  43د تبصره ، ب هایبند

  ماده واحده 58تبصره 

149 
  کل کشور 1379قانون بودجه سال 

 24/12/1378مصوب  

جزء  و کف،ب،  هایو بند 10بند ج تبصره 
الف و ی  هایبند و 29ل تبصره بند  5

  ماده واحده 35تبصره 

150 
قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و 

  فرهنگی جمهوری اسالمی ایران 
 17/01/1379مصوب 

مواد  ،21ماده  3بند  ،2ماده  ـبند ه 3جزء 
، بند ح 68، 67مواد  ،64، بند د ماده 55، 52

و بند ب ماده  117، 111، 97مواد  ،83ماده 
181  

151 

قانون اصالح قانون برنامه سوم توسعه 
اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری 

کل  1379اسالمی ایران و قانون بودجه سال 
  کشور 

 19/07/1379مصوب 

  ماده واحده 1بند ج  قسمت 

152 
قانون تمرکز امور صنعت و معدن و تشکیل 

  وزارت صنایع و معادن
  06/10/1379مصوب 

  13تبصره ماده 

153 
  کل کشور  1380قانون بودجه سال 

 02/12/1379مصوب 

بند و ، 5تبصره ،  بند ی  2بند س تبصره 
، 10بند ج تبصره ،  8 بند و تبصره،  6تبصره 

، 29بند م تبصره ، 29بند ل تبصره  4جزء 
  ماده واحده 35تبصره ، ط  الفهای بند



٤١ 
 

  نامعتبر احکام   عنوان و تاریخ تصویب قانون  ردیف

154 

قانون برنامه سوم ) 95(قانون استفساریه ماده 
اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی توسعه 

و بند  1379جمهوری اسالمی ایران مصوب 
کل  1380قانون بودجه سال ) 35(تبصره ) ط(

  07/09/1380مصوب  کشور

  متن قانون

155 
  کل کشور  1381قانون بودجه سال 

 25/12/1380مصوب 

، 1بند ط تبصره  3جزء ، 1بند ن تبصره 
، ف  س ی، بندها4بند ب تبصره  2جزء

، 11بند د تبصره  8بند الف تبصره ، 5تبصره 
  ماده واحده 21، بند ح تبصره 19تبصره 

156 
  کل کشور  1382قانون بودجه سال 

 24/12/1381مصوب 

، بند ث 4، بند پ تبصره 1بند د تبصره 
و  19،  تبصره 12، بند الف تبصره 8تبصره 

 21س تبصره  ،م  هایبند ز آن، بند
  واحده ماده

  
  

157 

قانون اصالح موادی از قانون برنامه سوم 
اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی   توسعه

  جمهوری اسالمی ایران 
 25/12/1381مصوب 

  ماده واحده 5بند 

158 

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

، اجتماعی و  قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی
  فرهنگی جمهوری اسالمی ایران 

  26/05/1382مصوب 

  15ماده 
  
  
  
  
  
  

159 
  کل کشور 1383قانون  بودجه  سال  

 26/12/1382مصوب  

، 8ث تبصره ، بند 4، بند پ تبصره 1بند خ تبصره 
و  19، ذ تبصره  ز، ت های، بند12بند الف تبصره 



٤٢ 
 

  نامعتبر احکام   عنوان و تاریخ تصویب قانون  ردیف

  ماده واحده 21س تبصره ، م هایبند

160 
قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی 

  و فرهنگی جمهوری اسالمی ایران
 11/06/1383مصوب  

، 21، 11،  مواد 10، بند و ماده 1بند د ماده 
،  34ماده  »و«بند ، 33بند د ماده  ، 26، 24

 2، جدول شماره 160ماده ، 62بند الف ماده 
  کالن و جدول یشاخص ها

  مهیضم یناخالص داخل دیتول 2و  1شماره 

161 
  کل کشور  1384قانون بودجه سال 

 25/12/1383مصوب 

، 2، بند چ تبصره 1بند ب تبصره  2و  1جزء 
تبصره  3و بند  11، بند ث تبصره 4تبصره 

  ماده واحده 13

162 
کل کشور 1384متمم قانون بودجه سال  قانون

 04/11/1384مصوب 
  2جدول شماره  9 وستیپ

163 
  کل کشور 1385قانون بودجه 

 25/12/1384مصوب  

، 2تبصره  16بند  ،11جزء الف بند  ،7بند 
  8و بند د تبصره  4بندهای الف و ج  تبصره 

164 

قانون ) 8(و ) 4(قانون اصالح جداول شماره 
اقتصادی، اجتماعی و برنامه چهارم توسعه 

فرهنگی جمهوری اسالمی ایران و متمم قانون 
  کل کشور 1385بودجه سال 

 10/08/1385مصوب  

  بند ب ماده واحده 9جزء 

165 

قانون برنامه )  108( قانون استفساریه ماده 
، اجتماعی و فرهنگی  سوم توسعه اقتصادی

)  20( جمهوری اسالمی ایران تنفیذی در ماده 
، اجتماعی  برنامه چهارم توسعه اقتصادیقانون 

  و فرهنگی جمهوری اسالمی ایران
 03/11/1385مصوب 

  متن قانون

166 
  کل کشور  1386قانون بودجه سال 

 24/12/1385مصوب 

، 2تبصره  "ط"بند  1و  "ـه"بند  1 هایجزء
، 8، بند ب تبصره 4بند الف تبصره  5جزء 
  13و بند ز تبصره  9بند و تبصره  2جزء 



٤٣ 
 

  نامعتبر احکام   عنوان و تاریخ تصویب قانون  ردیف

167 
  کل کشور 1387قانون بودجه سال 

 01/12/1386مصوب  
  ماده واحده 38و  33 هایبند

168 
فع برخی از موانع تولید و قانون ر

  گذاری صنعتی  سرمایه
 25/08/1387مصوب 

  10مادهبندهای الف، ب، ج، و 

169 

مجمع  1387/ 8/ 25اصالحیه مصوبه مورخه 
تشخیص مصلحت نظام در خصوص طرح رفع 

تولید و سرمایه گذاری صنعتی برخی از موانع 
 25/08/1387مصوب 

  متن قانون

170 
کل  1387بودجه سال اصالح قانون قانون 

 15/11/1387کشور مصوب 
  ماده واحده ـ ه بند 5جزء 

171 
  کل کشور  1388قانون بودجه سال 

 26/12/1387مصوب 
  جدول 130403ماده واحده و بند 54بند

172 
قانون اصالح ماده واحده و ردیف های قانون 

  کل کشور  1388بودجه سال 
 06/05/1388مصوب 

 الی 181،  72 الی 63، 5و  4 های ردیف
 وستیجدول پ 351و  305الی  291، 195

  2جدول پیوست  12و ردیف  1

173 

تنفیذی قانون برنامه ) 117( قانون اصالح ماده 
سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی 

)  36( جمهوری اسالمی ایران موضوع ماده 
قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی 

و فرهنگی جمهوری اسالمی ایران مصوب 
1383   

 05/07/1388مصوب 

  ماده واحده 2و  1 یبندها

174 
  کل کشور  1389قانون بودجه سال 

 24/12/1388مصوب 

 یها، جزء7،جزء ر بند  3بند   د ،ر هایجزء
  ماده واحده 12 بند  ،8بند  ل،  ح د ،

، 135، بند ج ماده77، ماده 75ماده 4بند قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری  175



٤٤ 
 

  نامعتبر احکام   عنوان و تاریخ تصویب قانون  ردیف

  ) 1390 - 1394(اسالمی ایران 
  25/10/1389مصوب 

 152 مواد ،151بند الف ماده ، 150ادهم
بند ج ، 188ماده ، 159الی  157، 154الی
  231ماده  2، تبصره 193ماده

176 
  کل کشور  1390قانون بودجه سال 

 19/02/1390مصوب 

، 58، 44 های، بند40، جزء الف بند28بند 
 127و بند  107جزء ب بند  ، 78جزءب بند 
  ماده واحده

177 
  کل کشور 1391قانون بودجه سال 

 30/02/1391مصوب  

، بند 7بند  8و  3، 1 ی، جزءها5بند  2جزء 
، 29 ی، بندها24بند  12 ، 2 ی، جزءها16
  ماده واحده 43بند  2جزء و 33

178 
  کل کشور  1392قانون بودجه سال 

 19/03/1392مصوب 

 

 ،18، 16، 13،  8 ، 6 یبند ها،  5بند 2جزء
ماده  55 و 38 هایبند 1جزء  ، 34بند  ،20

  واحده

179 
  کل کشور  1393قانون بودجه سال 

 06/12/1392مصوب 

 ،ز، ن،    ه یها، بند3ر تبصره ،  الف هایبند
، بند الف 6، بند الف تبصره  5، ص تبصره  س

، 10بند الف تبصره  4الی  1، جزء 7تبصره 
، بند و 19بند ز تبصره  ،10بند ب تبصره 

  21تبصره 

180 
  کل کشور  1394قانون بودجه سال 

 24/12/1393مصوب  

ز ، ب  ی، بندها3تبصره ف ، ، ل الف هایبند
، 7بند ج تبصره  ، 6، بند الف تبصره 5تبصره

 10تبصرهد  الیبندهای الف ، 9بند م تبصره 
  20و بند ط تبصره 

شماره ( 3بخش  : هبودج یها فیرداز 
های شماره( 4بخش  ، ) 130423
 5بخش  ،) 155000-13و1- 155000

) 530000-123، 530000- 83های شماره(
  9بخش  16بند و 



٤٥ 
 

  نامعتبر احکام   عنوان و تاریخ تصویب قانون  ردیف

181 
  کل کشور  1395قانون بودجه سال 

 27/02/1395مصوب 

، بند د 7تبصره بند الف ، 5بند الف تبصره 
   14تبصره 

جدول بخش چهارم : هبودج یها فیرداز 
شمارهای ( پنجم ،) 155000-6شماره (

1304011006_40301001  ،  
  )530000- 120و  530000 -82

182 
کل  1395قانون اصالح قانون بودجه سال 

  کشور
 03/06/1395مصوب 

  35مربوط به تبصره  1جدول شماره 

183 
  کل کشور  1396قانون بودجه سال 

  24/12/1395مصوب 

، بند 7تبصره  و،  ، بند الف 5بند الف تبصره 
  11د تبصره 

های شماره( بخش سوم : هبودج یها فیرداز
-شماره( چهارم، بخش  )160172، 130408

، 530000-2، 119000-2های 
63-530000 ،530000-77 ،530000 -
، 101000- 15های شماره( ، بخش پنجم)81
2 -530000 ،53000-76 ،530000-80 ،

 79و  40 ،4 ، 2 یها، بند)81- 530000
  بخش دوازدهم

184 
   1397قانون بودجه سال 

  20/12/1396مصوب 

ل ،  ، بندهای5، بند ط تبصره 4تبصره  2بند 
، بندهای هـ ، ز ، ط ، 6ص ، ن  تبصره 

و  بند الف تبصره  9، بند ط تبصره 7تبصره 
18  

  
 

  




