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  تعالی باسمه

  زیست      طرح  فهرست احکام قانونی نامعتبر حوزه محیط

خ ضمنی اینکه منسومذکور در پیوست این قانون، اعم از  ،احکام قانونی حوزه محیط زیست -واحده ماده
  ا/.اعتبار هستند ها منقضی شده باشد، بییا منتفی شده و یا مدت آن
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  :پیوست

  ضمنی منسوخ و احکام قوانین )الف
  

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

1.   
قانون حمل اسلحه مصوب 

12/01/1289  
  4ماده 

قانون تفسیر قاچاق  1ه ماد 2نظر به تبصره 
 »ی«و بند  24/04/1309اسلحه مصوب 

 یاسالم یقانون ارتش جمهور 16ماده 
 2ماده  »ج«و تبصره  07/07/1366مصوب  

قانون مجازات قاچاق  یینامه اجرا نییآ
اسلحه و مهمات و دارندگان سالح و مهمات 

که حمل و  8/10/1392مجاز مصوب  ریغ
 یالح شکارصدور مجوز س هو نحو ینگهدار
 یماده منسوخ ضمن نیداده است، ا رییرا تغ

  .شده است

2.   
و قانون تشویق صادرات 

  23/11/1333تولید مصوب 
ماده  2تبصره 
1  

قانون جنگلها و  10و  2با توجه به مفاد مواد 
، ماده 28/06/1338مراتع کشور مصوب 

  .شده است یمذکور منسوخ ضمن

3.   
 الیحه قانونی ملی کردن

جنگلها مصوب 
27/10/1341  

و  2ماده 
ماده  1تبصره 
2  

 1با توجه به تکرار مفاد حکم مذکور در مواد 
تصویب نامه قانونی حفاظت و بهره برداری از 

و بند  27/06/1342جنگلها و مراتع مصوب 
قانون اصالح قانون حفاظت و بهره برداری  2

که  20/01/1348از جنگلها و مراتع مصوب 
بودن  یتکرار لیلبه د است،ماده  نیمشابه ا

 نیموخر قانونگذار ا رادهو به جهت اعمال ا
  .گرددیماده نسخ م

4.   
حفظ و حراست منابع قانون 

آبهای زیر زمینی کشور 
  01/03/1345 مصوب

  1ماده 

 1ماده  با توجه به تکرار مفاد حکم مذکور در
قانون آب و نحوه ملی شدن آن مصوب 

، به استماده  نیکه مشابه ا 27/04/1347
بودن و به جهت اعمال اراده  یتکرار لیلد

  .گرددیماده نسخ م نیموخر قانوگذار، ا
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  مستند و دلیل عدم اعتبار  مواد نامعتبر  عنوان و تاریخ تصویب قانون نامعتبر  ردیف

  2ماده 

 24با توجه به تکرار مفاد حکم مذکور درماده 
قانون آب و نحوه ملی شدن آن مصوب 

، به استماده  نیکه مشابه ا 27/04/1347
بودن و به جهت اعمال اراده  یتکرار لیدل

  .گردد ینسخ م ماده نیموخر قانوگذار، ا

3تبصره ماده 
  

قانون آب و نحوه  25با توجه به مفاد ماده 
، ماده 27/04/1347شدن آن مصوب  یمل

  .شده است یمذکور منسوخ ضمن

  4ماده 
قانون آب  29با توجه به مفاد  ماده و تبصره 

، 27/04/1347شدن آن مصوب  یو نحوه مل
  .شده است یماده مذکور منسوخ ضمن

 6ماده 

  

قانون آب و نحوه  31با توجه به مفاد ماده 
قسمت  27/04/1347شدن آن مصوب  یمل

شده است و  یمنسوخ ضمن ،اول ماده مذکور
همان قانون ضمانت  59با توجه به مفاد ماده 

کرده است، و  دایپ رییماده تغ نیا ییاجرا
  .شده است یمنسوخ ضمن

  7ماده 
نحوه  قانون آب و 32با توجه به مفاد ماده 

، ماده 27/04/1347شدن آن مصوب  یمل
  .شده است یمذکور منسوخ ضمن

  9 ماده
قانون آب و  33با توجه به مفاد ماده و تبصره 

، 27/04/1347شدن آن مصوب  ینحوه مل
  .شده است یماده مذکور منسوخ ضمن

  10 ماده

قانون آب و  27و  57با توجه به مفاد مواد 
به  27/04/1347شدن آن مصوب  ینحوه مل

  مورد حکم ماده نامه نییهمراه آ
عادالنه آب مصوب   عیقانون توز 6ماده  و
شده  یماده منسوخ ضمن نیا 16/12/1361

  .است
قانون آب و نحوه  37با توجه به مفاد  ماده   11 ماده
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  مستند و دلیل عدم اعتبار  مواد نامعتبر  عنوان و تاریخ تصویب قانون نامعتبر  ردیف

، ماده 27/04/1347شدن آن مصوب  یمل
  .شده است یمذکور منسوخ ضمن

و  13ماده 
  2تبصره 

قانون   50 یهاوجه به مفاد  ماده و تبصرهبا ت
شدن آن مصوب  یآب و نحوه مل

 یماده مذکور منسوخ ضمن 27/04/1347
  .شده است

ماده  1تبصره 
13  

قانون آب و نحوه  23با توجه به مفاد ماده 
 3و ماده  27/04/1347شدن آن مصوب  یمل

عادالنه آب مصوب   عیقانون توز
شده  یخ ضمنماده منسو نیا 16/12/1361

  .است

5.   

برداری   حفاظت و بهرهقانون 
و مراتع مصوب  از جنگلها
25/05/1346  

  
  

 28و  25 مواد
  

 یقانون حهیبا توجه به مفاد ماده واحده ال
مصوب  یاختصاص یراجع به درآمدها

قانون افزایش بهره  13و ماده  14/09/1358
وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مصوب 

شده  یاده منسوخ ضمنم نیا ،23/04/1389
  .است

6.   
قانون آب و نحوه ملی شدن 

  آن
  27/04/1347مصوب 

  1ماده 
عادالنه  عیقانون توز 1با توجه به مفاد ماده 

ماده مذکور  16/12/1361آب مصوب 
  .شده است یمنسوخ ضمن

  2ماده 
عادالنه  عیقانون توز 2با توجه به مفاد ماده 

 ماده منسوخ نی، ا16/12/1361آب مصوب 
  .شده است یضمن

  19ماده 
عادالنه  عیقانون توز 29با توجه به مفاد ماده 

ماده منسوخ  نی، ا16/12/1361آب مصوب 
  .شده است یضمن

  27ماده 
عادالنه  عیقانون توز 6با توجه به مفاد ماده 

ماده منسوخ  نی، ا16/12/1361آب مصوب 
  .شده است یضمن

ده مذکور در  ماده با توجه به تکرار حکم ما  31ماده 
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  مستند و دلیل عدم اعتبار  مواد نامعتبر  عنوان و تاریخ تصویب قانون نامعتبر  ردیف

عادالنه آب مصوب  عیقانون توز 10
، به استماده  نیکه مشابه ا 16/12/1361
بودن و به جهت اعمال اراده  یتکرار لیدل

  .گرددیماده نسخ م نیموخر قانوگذار، ا

  40ماده 
عادالنه  عیقانون توز 35با توجه به مفاد ماده 

ماده منسوخ  نی، ا16/12/1361آب مصوب 
  .شده است یضمن

  55ماده 
 عیقانون توز 47و  46با توجه به مفاد مواد 
، ماده 16/12/1361عادالنه آب مصوب 

  .است یمذکور منسوخ ضمن

 58تا  56مواد 

 عیقانون توز 46و  9 با توجه به مفاد مواد
نامه  و آیین 16/12/1361عادالنه آب مصوب 

جلوگیری از آلودگی آب مصوب 
 یذکور منسوخ ضمن، مواد م24/09/1364

  .باشند یم

  60ماده 
عادالنه آب  عیقانون توز 45با توجه به ماده 

، ماده مذکور منسوخ 16/12/1361مصوب 
  .باشد یم یضمن

7.   
قانون اصالح قانون حفاظت و 

بهره برداری از جنگلها و 
  20/01/1348مراتع مصوب 

 55ماده 
موضوع بند 

20  

م قانون کتاب پنج  690با توجه به مفاد ماده 
های   تعزیرات و مجازات (مجازات اسالمی 

ماده منسوخ  نی، ا02/03/1375) بازدارنده
  .شده است یضمن

8.   

قانون تجدید تشکیالت و 
تعیین وظایف سازمانهای 
وزارت کشاورزی و منابع 

طبیعی و انحالل وزارت منابع 
مصوب   طبیعی 

12/11/1350  

قسمت دوم 
  4ماده 

قانون اصالح قانون  5 ماده 2با توجه به بند 
حفاظت و بهسازی محیط زیست مصوب 

که به موجب آن رئیس  24/08/1371
سازمان حفاظت محیط زیست توسط رئیس 
جمهور انتخاب و سمت دبیر شورای عالی 
حفاظت محیط زیست را نیز بر عهده دارد، 

  .شده است یضمن منسوخماده  نیا
قانون اصالح قانون  5 ماده 2با توجه به بند قسمت سوم 
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  مستند و دلیل عدم اعتبار  مواد نامعتبر  عنوان و تاریخ تصویب قانون نامعتبر  ردیف

  4ماده 
رئیس «عبارت 

این سازمان 
مت معاونت س

وزارت 
کشاورزی و 

منابع طبیعی 
را خواهد 

  »داشت

حفاظت و بهسازی محیط زیست مصوب 
که به موجب آن رئیس  24/08/1371

سازمان حفاظت محیط زیست توسط رئیس 
جمهور انتخاب و سمت دبیر شورای عالی 

رد، حفاظت محیط زیست را نیز بر عهده دا
  .شده است یضمن منسوخماده  نیا

  4تبصره ماده 
  

قانون  1ماده  1با توجه به تکرار مفاد تبصره 
حفاظت و بهسازی محیط زیست مصوب 

 لی، به دلاستماده  نیمشابه ا 28/03/1353
بودن و به جهت اعمال اراده موخر  یتکرار

  .گرددیماده نسخ م نیقانوگذار، ا

9.   

 قانون اصالح فصل پنجم و
پاره ای از مواد قانون حفاظت 

و بهره برداری از جنگلها و 
 1346مراتع مصوب سال 

  14/03/1354مصوب 

ماده  4 تبصره
موضوع  31

  1بند 

موضوع  31ماده  5با توجه به مفاد تبصره 
اصالحی ) 33(ماده واحده قانون اصالح ماده 

برداری از جنگلها و  قانون حفاظت و بهره
که به موجب آن  09/04/1386مراتع مصوب 

ماده ممنوع بوده  نیموضوع ا یاراض یواگذار
  .شده است یضمن منسوخماده  نیاست، ا

  12بند 

با توجه به مفاد ماده واحده الیحه قانونی 
صنایع چوب کشور راجع به رفع مشکالت 

 منسوخ ماده نیا ،1359/ 25/04مصوب 
  .شده است یضمن

10.   
عالی  شورایاساسنامه 

مصوب گردی اطالعات و جهان
03/04/1354  

  2ماده 

قانون  3 های با توجه به مفاد ماده و تبصره
اهداف و وظایف وزارت فرهنگ و ارشاد 

ماده  نیا، 12/12/1365مصوب  یاسالم
  .شده است یمنسوخ ضمن
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  مستند و دلیل عدم اعتبار  مواد نامعتبر  عنوان و تاریخ تصویب قانون نامعتبر  ردیف

11.   

قانون تشکیل شرکتهای
تأمین و توزیع آب و 

تاسیسات فاضالب شهرها 
  29/04/1354مصوب 

  ماده واحده

قانون تشکیل  1مفاد ماده با توجه به 
شرکتهای آب و فاضالب مصوب 

شده  یماده منسوخ ضمن نی، ا11/10/1369
  .است

12.   

قانون حفاظت دریا و رودخانه 
های مرزی از آلودگی با مواد 

  14/11/1354نفتی مصوب 
  

  2ماده 

قانون حفاظت از  11و  9با توجه به مواد 
 در کشتیرانی قابل هایدریاها و رودخانه

 مصوب نفتی مواد به آلودگی مقابل
 ضمنی منسوخ مذکور ماده ،27/05/1389

  .شده است

  2 مادهتبصره 

قانون حفاظت از  2ماده  1با توجه به تبصره 
 در کشتیرانی قابل هایدریاها و رودخانه

وب مص نفتی مواد به آلودگی مقابل
27/05/1389  

و  4ماده 
  آن 1تبصره 

قانون  3ه با توجه به مفاد ماده و تبصر
 قابل هایحفاظت از دریاها و رودخانه

 نفتی مواد به آلودگی مقابل در کشتیرانی
 نامه آیین نهمچنی و 27/05/1389 مصوب
 از حفاظت قانون) 3( ماده) 3( تبصره اجرایی

 در کشتیرانی قابل های رودخانه و دریاها
نفتی مصوب  مواد به آلودگی مقابل

مذکور  ماده ران،یوز اتیه 28/02/1393
  .شده است یمنسوخ ضمن

 »الف«بند 
  6ماده 

ماده   »د«و  »ج«، »الف« یها با توجه به بند
 هایقانون حفاظت از دریاها و رودخانه 16

 مواد به آلودگی مقابل در کشتیرانی قابل
 مذکور بند ،27/05/1389 مصوب نفتی

  .شده است ضمنی منسوخ
ماده  »ب«بند 

6  
ماده  1  تبصره و »د«و  »ب« یها با توجه بند

 های قانون حفاظت از دریاها و رودخانه 16
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  مستند و دلیل عدم اعتبار  مواد نامعتبر  عنوان و تاریخ تصویب قانون نامعتبر  ردیف

 مواد به آلودگی مقابل در کشتیرانی قابل
 مذکور بند ،27/05/1389 مصوب نفتی

  .شده است ضمنی منسوخ

تبصره بند 
  6ماده  »ب«

قانون حفاظت از دریاها و  10با توجه ماده 
 مقابل در کشتیرانی قابل های رودخانه

 ،27/05/1389 مصوب نفتی مواد به یآلودگ
  .شده است ضمنی منسوخ مذکور بند

، »ج«بندهای 
 »ـه«و  »د«

  6ماده 
  

 16 و 9 و مواد 1ماده  »الف«با توجه بند 
 قابل های قانون حفاظت از دریاها و رودخانه

 نفتی مواد به آلودگی مقابل در کشتیرانی
 منسوخ مذکور بند ،27/05/1389 مصوب

  .استشده  ضمنی

ماده  »و«بند 
6  

 16 و 9 مواد و 1ماده  »الف«با توجه بند 
بل قا های قانون حفاظت از دریاها و رودخانه

کشتیرانی در مقابل آلودگی به مواد نفتی 
، بند مذکور منسوخ 27/05/1389مصوب 

  .شده است یضمن

  7ماده 

قانون حفاظت از  14و  4با توجه به مواد 
 در کشتیرانی قابل های دریاها و رودخانه

 مصوب نفتی مواد به آلودگی مقابل
 ضمنی منسوخ مذکور بند ،27/05/1389

  .شده است

  8ماده 

قانون حفاظت از  7و  5با توجه به مواد 
 در کشتیرانی قابل های دریاها و رودخانه

 مصوب نفتی مواد به آلودگی مقابل
 ی، بند مذکور منسوخ ضمن27/05/1389

  .شده است

و  9 ماده
  تبصره

قانون حفاظت از دریاها و  5با توجه به  ماده 
 مقابل در کشتیرانی قابل های رودخانه

 ،27/05/1389 مصوب نفتی مواد به آلودگی
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  مستند و دلیل عدم اعتبار  مواد نامعتبر  عنوان و تاریخ تصویب قانون نامعتبر  ردیف

  .شده است ضمنی منسوخ مذکور بند

  10ماده 

و تبصره آن قانون حفاظت  6با توجه به ماده 
 در کشتیرانی قابل های از دریاها و رودخانه

 مصوب نفتی مواد به لودگیآ مقابل
 ضمنی منسوخ مذکور بند ،27/05/1389

  .شده است

  12ماده 

قانون حفاظت از  23و  12با توجه به ماده 
 در کشتیرانی قابل های دریاها و رودخانه

 مصوب نفتی مواد به آلودگی مقابل
 ی، بند مذکور منسوخ ضمن27/05/1389

  .شده است

  13ماده 

قانون حفاظت از دریاها و  17با توجه به ماده 
 مقابل در کشتیرانی قابل های رودخانه

 ،27/05/1389 مصوب نفتی مواد به آلودگی
  .شده است ضمنی منسوخ مذکور بند

  14ماده 

قانون حفاظت از دریاها و  17با توجه به ماده 
 مقابل در کشتیرانی قابل های رودخانه

 ،27/05/1389 مصوب نفتی مواد به آلودگی
  .شده است ضمنی منسوخ مذکور بند

  15ماده 

قانون حفاظت از دریاها و  19با توجه به ماده 
 مقابل در کشتیرانی قابل های رودخانه

 ،27/05/1389 مصوب نفتی مواد به آلودگی
  .شده است ضمنی منسوخ مذکور بند

  18 ماده

با توجه به تکرار مفاد حکم مذکور در ماده 
 های ها و رودخانهقانون حفاظت از دریا 24

 مواد به آلودگی مقابل در کشتیرانی قابل
 نیکه مشابه ا 27/05/1389 مصوب نفتی

بودن و به  یتکرار لیبه دل باشد،یماده م
ماده  نیجهت اعمال اراده موخر قانوگذار، ا

  .دگرد ینسخ م
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  مستند و دلیل عدم اعتبار  مواد نامعتبر  عنوان و تاریخ تصویب قانون نامعتبر  ردیف

13.   
کل  1356قانون بودجه سال 

  26/12/1355کشور مصوب 
  63تبصره 

  2قسمت 

الیحه بودجه  28مفاد مواد تبصره با توجه به 
و الیحه  25/05/1358مصوب  1358سال 

قانونی راجع به درآمدهای اختصاصی مصوب 
 یدولت یدر خصوص در آمدها 14/09/1358

  .شده است یماده منسوخ ضمن نیا

14.   
اساسنامه شرکت سهامی آب 

و برق منطقه ای کرمان 
  17/02/1356مصوب 

 یبندها
 »ج«و  »الف«

  6ماده 

قانون تشکیل  4و  1توجه به مفاد مواد با 
 مصوب فاضالب و آب های شرکت

شده  یماده منسوخ ضمن نای 11/10/1369
  .است

15.   

اساسنامه شرکت سهامی آب
و برق استان سیستان و 

بلوچستان مصوب 
17/02/1356 

 یبندها
 »ج«و  »الف«

  6ماده 

قانون تشکیل  4و  1با توجه به مفاد مواد 
 مصوب بفاضال و آب های شرکت

شده  یماده منسوخ ضمن نای 11/10/1369
  است

16.   

آیین نامه استفاده از 
های سازمانی ارتش  خانه

شاهنشاهی مصوب 
07/03/1356  

  12ماده 

نامه اجرایی  آیین 8با توجه به مفاد ماده  
های سازمانی  قانون نحوه استفاده از خانه

ارتش جمهوری اسالمی ایران مصوب 
شده  یمنسوخ ضمنماده  نیا 08/04/1365

  .است

17.   

اساسنامه نمونه شرکت
سهامی تأمین و توزیع آب و 
تأسیسات فاضالب استان 

 11/05/1356مصوب 

ماده  »د«بند 
7  

قانون تشکیل  4و  1با توجه به مفاد مواد 
صوب م فاضالب و آب های شرکت

شده  یماده منسوخ ضمن نیا 11/10/1369
  .است

18.   

الیحه قانونی مجازات صید 
ز از دریای خزر و غیرمجا

خلیج فارس مصوب 
04/05/1358  

  1ماده 

قانون حفاظت و  22و  6با توجه به مفاد مواد 
برداری از منابع آبزی جمهوری اسالمی  بهره

که به موجب آن  14/06/1374ایران مصوب 
 نیاست، ا افتهی رییمجاز تغ ریغ دیمجازات ص

  شده است یماده منسوخ ضمن
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  مستند و دلیل عدم اعتبار  مواد نامعتبر  عنوان و تاریخ تصویب قانون نامعتبر  ردیف

  2ماده 

قانون  22ماده  »د«اد مواد بند با توجه به مف
برداری از منابع آبزی  حفاظت و بهره

 14/06/1374جمهوری اسالمی ایران مصوب 
  قانون مبارزه با قاچاق کاال و ارز 26ماده  و

  که به موجب 03/10/1392مصوب 
 یاریخاو یماه دیص یآنها جرائم و مجازاتها

 یماده منسوخ ضمن نیاست، ا افتهی رییتغ
  .شده است

  4ماده 

قانون  22ماده  »ج«بند  5با توجه مفاد جز 
برداری از منابع آبزی  حفاظت و بهره

 14/06/1374جمهوری اسالمی ایران مصوب 
  .شده است یماده منسوخ ضمن نیا

  5ماده 

قانون حفاظت  22با توجه به مفاد بند د ماده 
برداری از منابع آبزی جمهوری اسالمی  و بهره

که به موجب آن  14/06/1374ایران مصوب 
ماده نسخ  نیاست، ا افتهی رییمجازات تغ

  .شده است یضمن

19.   

قانون نحوه واگذاری و احیاء 
اراضی در حکومت جمهوری 

اسالمی ایران مصوب 
25/06/1358  

و  صدر
، »هـ« یبندها

 »ح« و »ط«
  1ماده 
  

آئین نامه اجرائی (با توجه به حکم آیین نامه 
حه قانونی واگذاری و الیحه قانونی اصالح الی

احیاء اراضی در حکومت جمهوری اسالمی 
که مشابه مفاد )  31/02/1359ایران مصوب 

باشد و با توجه به حکم ماده  یماده م نیا
این «: دارد یآئین نامه که اشعار م 33

 و باشد آئیننامه از تاریخ تصویب قابل اجرا می
و نظامات مغایر با آن ملغی  قوانین کلیه

بودن و به جهت  یتکرار لیو به دل»دگرد می
ماده نسخ  نیاعمال اراده موخر قانونگذار، ا

  .گردد یم
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  مستند و دلیل عدم اعتبار  مواد نامعتبر  عنوان و تاریخ تصویب قانون نامعتبر  ردیف

  6ماده 

آئین نامه  2ماده  »الف«با توجه به مفاد بند 
اجرائی الیحه قانونی اصالح الیحه قانونی 

واگذاری و احیاء اراضی در حکومت جمهوری 
که به  31/02/1359اسالمی ایران مصوب 

 افتهی رییتغ یاراض یواگذار طیشراموجب آن 
  .شده است یماده نسخ ضمن نیاست، ا

20.   
الیحه قانونی مجازات اخالل 
در امر کشاورزی و دامداری 

  19/09/1358مصوب 
  1ماده 

کتاب پنجم قانون   690با توجه به ماده 
 های تعزیرات و مجازات (مجازات اسالمی 

 موجب به که02/03/1375 مصوب) بازدارنده
ماده  نیاست، ا افتهی رتغیی ازاتمج آن

  .شده است یمنسوخ ضمن

21.   

الیحه قانونی اصالح الیحه
قانونی اصالح پاره ای از مواد 
  قانون کار کشاورزی مصوب

15/04/1359  

ماده  2بند 
  واحده

قانون کار  200و  189با توجه به مفاد مواد 
ماده منسوخ  نیا 29/08/1369مصوب 

  .شده است یضمن

22.   
قانون مجازات  کتاب پنجم 

های   تعزیرات و مجازات (اسالمی 
 02/03/1375مصوب  )بازدارنده

 686ماده 
  کتاب پنجم 

قانون اصالح الیحه « 4نظر به آنکه ماده 
قانونی حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها 

مصوب » شورای انقالب 1359مصوب 
 686در خصوص موضوع ماده  20/4/1388

که خود ) تعزیرات(قانون مجازات اسالمی
ناظر به الیحه قانونی حفظ و گسترش فضای 

از ( سبز در شهرها است، حکم جدیدی را 
اعالم می دارد، لذا با توجه به ) حیث مجازات

آنکه راجع به موضوع واحد  دو حکم متفاوت 
حکم مقدم را به وجود دارد، حکم موخر 

ماده منسوخ  نیا. کند صورت ضمنی نسخ می
  .شده است یضمن
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  قوانین و احکام منتفی - ب
  

 ردیف
عنوان و تاریخ تصویب قانون

  نامعتبر
  مواد نامعتبر

وضعیت تنقیحی، مستند و دلیل عدم 
  اعتبار

1.
نامه شورای عالی  آئین

  مصوب بهداشت
29/09/1329  

  13ماده  3بند 

این شورا در حال حاضر با توجه به 
مستندات ذیل در تشکیالت وزارت 

ر نتیجه بهداشت وجود نداشته و د
  است؛موضوع ماده مذکور منتفی 

قانون تشکیالت و وظایف  9و  2مواد . 1
وزارت بهداشت، درمان و آموزش 

  .03/03/1367مصوب  پزشکی
آیین نامه  شورای  عالی  سالمت  . 2

کشور و برنامه  اصالحات  در نظام 
  .04/04/1382مصوب  سالمت

قانون برنامه  84ماده  »الف«بند . 3
ه اقتصادی، اجتماعی و چهارم توسع

مصوب  فرهنگی جمهوری اسالمی ایران
11/06/1383.  

قانون احکام دائمی برنامه  7ماده . 4
حکم دایمی مصوب  های توسعه کشور

10/11/1395  

2.

قانون اصالح قانون تاسیس 
بنگاه آبیاری و امور مربوط به 

آبیاری کشور مصوب 
11/05/1334  

  3ماده  3 تبصره

قانون بودجه سال  50به موجب تبصره 
قانون  23و  19مواد به موجب  و 1344

 16/12/1361مصوب  عادالنه آب عیتوز
  .استاین ماده موضوع منتفی 

  و تبصره آن 8 ماده

قانون بودجه سال  50به موجب تبصره 
و  8ماده  و 27/12/1343مصوب  1344

قانون  24ماده  »ب«تبصره آن و بند 
، 16/12/1361توزیع عادالنه مصوب 

  .استاین ماده موضوع منتفی 
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 ردیف
عنوان و تاریخ تصویب قانون

  نامعتبر
  مواد نامعتبر

وضعیت تنقیحی، مستند و دلیل عدم 
  اعتبار

  14ماده 

قانون بودجه سال  50به موجب تبصره 
 51ماده و  27/12/1343مصوب  1344

مصوب  قانون آب و نحوه ملی شدن آن
این ماده موضوع منتفی  ،27/04/1347

  .است

  21ماده 

قانون بودجه سال  50به موجب تبصره 
 23 موادو  27/12/1343مصوب  1344

 نون آب و نحوه ملی شدن آنقا 37و 
، این ماده موضوع 27/04/1347مصوب 

  .استمنتفی 

3.

قانون اساسنامه شرکت  
شیالت و صید ماهیان 

غضروفی مصوب 
18/03/1339  

  کل قانون
ماده واحده و شش (

  )تبصره

الیحه قانونی انتزاع «مستندا به موجب 
شرکت سهامی شیالت جنوب ایران از 

آن در شرکت وزارت دفاع ملی و ادغام 
وزارت ه سهامی شیالت ایران وابسته ب

کشاورزی و عمران روستائی و تشکیل 
مصوب  » شرکت سهامی شیالت ایران

و اساسنامه شرکت  06/02/1359
ران مصوب سهامی شیالت ای

این قانون  هیات وزیران، 16/11/1364
  .استموضوع منتفی 

4.

خریداری کلیه اراضی گودهای 
و  کوره پزخانه های سابق

فعلی واقع در جنوب تهران 
بین خیابانهای شوش و حد 
جنوبی جدید تهران و جاده 
آرامگاه و خیابان سپهبد رزم 
آرا توسط شهرداری تهرات 
برای رفع نیازمندی های 

عمومی شهر مصوب 

  1بند 

با عنایت به نامعلوم بودن وضعیت ارسال 
تیجه این تصویبنامه به مجلس  و در ن

قانون ان استناد به تبصره عدم امک
مربوط به تصویب نامه هایی که از تاریخ 

تا تاریخ  1340اردیبهشت ماه  19
از ) 1342مهر ماه  14(افتتاح مجلسین 

مصوب  هیأت وزیران صادر شده است
و با توجه به فقدان  20/09/1342

، این مصوبه مجلس در خصوص آن
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 ردیف
عنوان و تاریخ تصویب قانون

  نامعتبر
  مواد نامعتبر

وضعیت تنقیحی، مستند و دلیل عدم 
  اعتبار

  .استمصوبه منتفی   13/07/1342

5.

براز تصمیم قانونی دایر به ا
رأی اعتماد به دولت جناب 
  آقای حسنعلی منصور نخست

  19/12/1342وزیر مصوب 

و صدر و جزء  4بند 
 متن برنامه  8بند  3

  موضوع منتفی

6.
قانون حفظ و حراست منابع 

آبهای زیر زمینی کشور 
  01/03/1345مصوب 

  8ماده 

حکم ذکر شده در  نکهیبه ا تیبا عنا
 59و 32، 31استناد مواد به  7و 6مواد 

قانون آب و نحوه ملی شدن آن مصوب 
است،  دهیگرد ینسخ ضمن 27/4/1347

ماده سالبه به  نیحکم ذکر شده در ا
  .انتفاء موضوع است

  12ماده 

حکم ذکر شده در  نکهیبه ا تیبا عنا
، 23با استناد به مواد و    3و  2مواد 

قانون آب و نحوه ملی شدن  25و  24
 یضمننسخ  27/4/1347آن مصوب 

 نیاست، حکم ذکر شده در ا دهیگرد
  ماده سالبه به انتفاء موضوع است

  14ماده 
  موضوع منتفی

  

  15ماده 
  موضوع منتفی

  

7.

مربوط به منتفی بودن الیحه 
حفاظت و بهره برداری از 
جنگلها و مراتع مصوب 

26/10/1345  

 4، ماده  2و  1مواد 
آن،  یو تبصره ها

 یو تبصره ها 6ماده 
،  8آن ، مواد  2و  1
، ماده  13و  10، 9

 یها-و تبصره 14

  انتفاء با اجرا
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 ردیف
عنوان و تاریخ تصویب قانون

  نامعتبر
  مواد نامعتبر

وضعیت تنقیحی، مستند و دلیل عدم 
  اعتبار

،  15آن، تبصره ماده 
، ماده  18و  16مواد 
آن،  1و تبصره  19

 و تبصره آن 20ماده 
الیحه حفاظت و بهره 
برداری از جنگلها و 

  موضوع  مراتع
منتفی بودن الیحه 

حفاظت و بهره 
برداری از جنگلها و 

  مراتع

8.
ساسنامه بانک قانون ا

کشاورزی ایران مصوب 
29/10/1345 

  7ماده  »د«بند 

 11ماده  3و  2های به موجب  بند
 اساسنامه بانک تعاون کشاورزی ایران

 6و ماده  19/12/1348مصوب 
اساسنامه صندوق توسعه کشاورزی 

 1و ماده  14/08/1351مصوب  ایران
اساسنامه بانک کشاورزی مصوب 

بانکها، مجمع عمومی  24/04/1359
  .استموضوع این ماده منتفی 

9.

تصمیم قانونی دایر به ابراز  
رأی اعتماد به دولت جناب 

آقای امیرعباس هویدا نخست 
  30/07/1346وزیر مصوب 

قسمت اموراقتصادی 
 4و اجتماعی بند 
  متن برنامه

  موضوع منتفی

10.
قانون تشکیل وزارت منابع 

  27/09/1346طبیعی مصوب 
 و تبصره آن، 1ماده 
  و تبصره آن 3ماده 

با توجه به انحالل وزارت منابع طبیعی و 
  در ،اینکه وظایف ذکر شده در این ماده

قانون تجدید تشکیالت و  4و  2 مواد
تعیین وظایف سازمانهای وزارت 

کشاورزی و منابع طبیعی و انحالل 
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 ردیف
عنوان و تاریخ تصویب قانون

  نامعتبر
  مواد نامعتبر

وضعیت تنقیحی، مستند و دلیل عدم 
  اعتبار

مصوب  وزارت منابع طبیعی 
شرح   »د«بند  3و جزء 12/11/1350

وظایف  تفصیلی  وزارت  جهاد 
هیات  02/04/1381مصوب  کشاورزی

موضوع این  ذکر گردیده است، ،وزیران
  .استماده منتفی 

11.
قانون اصالح قانون حفاظت و 
بهره برداری از جنگلها و مراتع 

  20/01/1348مصوب 

  
 3ماده  3تبصره 

  2موضوع بند 
  انتفاء با اجرا

12.
قانون  تاسیس  شرکت  

شیالت  جنوب ایران سهامی 
  21/01/1350مصوب 

  5ماده 

 13و  11، 10، 8 یمستندا به  جزءها
اساسنامه  15و ماده   4بند الف ماده 
می شیالت ایران مصوب شرکت سها

الیحه قانونی انتزاع و  16/11/1364
شرکت سهامی شیالت جنوب ایران از 
وزارت دفاع ملی و ادغام آن در شرکت 

سته بوزارت سهامی شیالت ایران واب
 شکیلکشاورزی و عمران روستائی و ت
مصوب  شرکت سهامی شیالت ایران

 یماده منتف نیموضوع ا 06/02/1359
  .است

  8ماده 

 24ماده  »ز«و بند  16به ماده  مستنداٌ
اساسنامه شرکت سهامی شیالت ایران 

و الیحه قانونی  16/11/1364مصوب 
انتزاع شرکت سهامی شیالت جنوب 

وزارت دفاع ملی و ادغام آن در ایران از 
شرکت سهامی شیالت ایران وابسته 
و  بوزارت کشاورزی و عمران روستائی

  تشکیل شرکت سهامی شیالت ایران
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 ردیف
عنوان و تاریخ تصویب قانون

  نامعتبر
  مواد نامعتبر

وضعیت تنقیحی، مستند و دلیل عدم 
  اعتبار

و اساسنامه  06/02/1359مصوب 
مصوب  رانیا التیش یشرکت سهام

 یماده منتف نیموضوع ا 16/11/1364
  .است

13.

اجازه استفاده از اعتبار 
نی نشده های پیش بی هزینه

قانون  51103در ردیف 
کل کشور  1350بودجه سال 
  18/03/1350مصوب 

جدول  2ردیف 
  ضمیمه

  انتفاء با اجرا

14.

تصمیم قانونی دائر بابراز رأی 
دولت جناب آقای ه اعتماد ب

امیر عباس هویدا نخست وزیر 
  01/07/1350مصوب 

 2و بندهای  2اصل 
قسمت خط  6و  4تا 

مشی های مربوط به 
  انقالب اصل دوم

  موضوع منتفی

15.

قانون تجدید تشکیالت و 
تعیین وظایف سازمانهای 
وزارت کشاورزی و منابع 

طبیعی و انحالل وزارت منابع 
 12/11/1350مصوب   طبیعی 

  و تبصره 3ماده 

به موجب ماده واحده قانون  مستنداٌ
تفکیک وظایف وزارتخانه های کشاورزی 

  11/06/1369ی مصوب و جهاد سازندگ
قانون حفاظت و بهسازی  1ده و ما

 28/03/1353محیط زیست مصوب 
  .است یماده منتف نیموضوع ا

  4قسمت اول ماده 

قانون حفاظت و  1با توجه به ماده 
مصوب  ستیز طیمح یبهساز

 یبند منتف نیموضوع ا ،28/03/1353
  .است

  17ماده  1بند 

به قانون تغییر نام وزارت  تیبا عنا
بیعی به وزارت کشاورزی و منابع ط

کشاورزی و عمران روستائی و تجدید 
سازمان کشاورزی کشور مصوب 

و در حال حاضر نظر با  25/03/1356
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 ردیف
عنوان و تاریخ تصویب قانون

  نامعتبر
  مواد نامعتبر

وضعیت تنقیحی، مستند و دلیل عدم 
  اعتبار

در  بنامهیتصو 3ماده  »ج«توجه به  بند 
خصوص شرح وظایف تفصیلی وزارت 

 02/04/1381جهاد کشاورزی مصوب 
)  2( به استناد ماده  همصوب نیکه ا

اورزی ـ قانون تشکیل وزارت جهاد کش
است،  دهیرس بیبه تصو 1379مصوب 

  .است یبند منتف نیموضوع ا

  17ماده  2بند 

به قانون تغییر نام وزارت  تیبا عنا
کشاورزی و منابع طبیعی به وزارت 

کشاورزی و عمران روستائی و تجدید 
سازمان کشاورزی کشور مصوب 

و در حال حاضر نظر با  25/03/1356
در  بنامهیتصو »ج«بند  3توجه به جزء 

خصوص شرح وظایف تفصیلی وزارت 
 02/04/1381جهاد کشاورزی مصوب 

)  2( مصوبه به استناد ماده  نیکه ا
قانون تشکیل وزارت جهاد کشاورزی ـ 

است،  دهیرس بیبه تصو 1379مصوب 
  .است یبند منتف نیموضوع ا

  17ماده  8بند 

به قانون تغییر نام وزارت  تیبا عنا
بع طبیعی به وزارت کشاورزی و منا

کشاورزی و عمران روستائی و تجدید 
سازمان کشاورزی کشور مصوب 

و در حال حاضر با توجه  25/03/1356
در خصوص  بنامهیشرح تصو »ج«به بند 

شرح وظایف تفصیلی وزارت جهاد 
 نیا 02/04/1381کشاورزی مصوب 

قانون )  2( ماده  ستنادمصوبه به ا
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 ردیف
عنوان و تاریخ تصویب قانون

  نامعتبر
  مواد نامعتبر

وضعیت تنقیحی، مستند و دلیل عدم 
  اعتبار

مصوب  تشکیل وزارت جهاد کشاورزی ـ
قانون  و است دهیرس بیبه تصو 1379

حفاظت و بهسازی محیط زیست مصوب 
 یبند منتف نیموضوع ا ،28/03/1351

  .است

  17ماده  14بند 

به قانون تغییر نام وزارت  تیبا عنا
کشاورزی و منابع طبیعی به وزارت 

کشاورزی و عمران روستائی و تجدید 
سازمان کشاورزی کشور مصوب 

و در حال حاضر با توجه  25/03/1356
در  نامه بیتصو »هـ«بند  4به جزء 

خصوص شرح وظایف تفصیلی وزارت 
 02/04/1381جهاد کشاورزی مصوب 

)  2( به استناد ماده  همصوب نیکه ا
قانون تشکیل وزارت جهاد کشاورزی ـ 

است،  دهیرس بیبه تصو 1379مصوب 
  .است یبند منتف نیموضوع ا

  17ماده  21بند 

به قانون تغییر نام وزارت  تیابا عن
کشاورزی و منابع طبیعی به وزارت 

کشاورزی و عمران روستائی و تجدید 
سازمان کشاورزی کشور مصوب 

و در حال حاضر با توجه  25/03/1356
در  نامه بیتصو »ب«بند  1به  جزء 

خصوص شرح وظایف تفصیلی وزارت 
 02/04/1381جهادکشاورزی مصوب 

)  2( تناد ماده اس بهمصوبه  نیکه ا
قانون تشکیل وزارت جهاد کشاورزی ـ 

است،  دهیرس بیبه تصو1379مصوب 
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 ردیف
عنوان و تاریخ تصویب قانون

  نامعتبر
  مواد نامعتبر

وضعیت تنقیحی، مستند و دلیل عدم 
  اعتبار

  .است یبند منتف نیموضوع ا

  17ماده  26بند 

به قانون تغییر نام وزارت  تیبا عنا
کشاورزی و منابع طبیعی به وزارت 

کشاورزی و عمران روستائی و تجدید 
سازمان کشاورزی کشور مصوب 

در حال حاضر با توجه و  25/03/1356
در  نامه بیتصو »ج«بند  3به جزء 

خصوص شرح وظایف تفصیلی وزارت 
 02/04/1381کشاورزی مصوب  جهاد
)  2( ماده  نادمصوبه به است نیکه ا

قانون تشکیل وزارت جهاد کشاورزی ـ 
است،   دهیرس بیبه تصو1379مصوب 

  .است یبند منتف نیموضوع ا

  17ماده  27بند 

به قانون تغییر نام وزارت  تیبا عنا
کشاورزی و منابع طبیعی به وزارت 

کشاورزی و عمران روستائی و تجدید 
سازمان کشاورزی کشور مصوب 

و در حال حاضر با توجه  25/03/1356
در  نامه بیتصو »ج«بند  3به جزء 

خصوص شرح وظایف تفصیلی وزارت 
 02/04/1381جهاد کشاورزی مصوب 

قانون )  2( اده م نادمصوبه به است نیا
تشکیل وزارت جهاد کشاورزی ـ مصوب 

است موضوع  دهیرس بیبه تصو 1379
  .است یبند منتف نیا

16.
اساسنامه شرکت سهامی 
خدمات جنگلها و مراتع 

  07/09/1352مصوب 
  4ماده 

الیحه قانونی انحالل  1به ماده  تیبا عنا
لها و مراتع شرکت سهامی خدمات جنگ

بند  3تا  1های  و جزء27/11/1358
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 ردیف
عنوان و تاریخ تصویب قانون

  نامعتبر
  مواد نامعتبر

وضعیت تنقیحی، مستند و دلیل عدم 
  اعتبار

در خصوص شرح  بنامهیتصو »ج«
وظایف تفصیلی وزارت جهاد کشاورزی 

که (هیات وزیران  02/04/1381مصوب 
قانون )  2( مصوبه به استناد ماده  نیا

 صوبتشکیل وزارت جهاد کشاورزی ـ م
موضوع .) است دهیرس بیبه تصو 1379

  .است یماده منتف نیا

17.
قانون حفاظت و بهسازی 

ب محیط زیست مصو
28/03/1353  

  1ماده  2تبصره 

: مستندا به الیحه قانونی الغاء قوانین
متحدالشکل نمودن البسه اتباع ایران در 
داخله مملکت، تشدید مجازات اشخاص 
بدسابقه و شرور، شکاربانهای شکارگاهها 

و قرقهای سلطنتی، حفظ و گسترش 
فضای سبز و جلوگیری از قطع بی رویه 

بت احوال قانون ث 39درخت و ماده 
ماده  نیموضوع ا 13/11/1358مصوب 

  .است یمنتف

18.
منتفی بودن تصویبنامه مربوط 

به بهره برداری از مراتع 
  22/02/1354طبیعی مصوب 

  متن قانون
  انتفاء با اجرا

  

19.
قانون اصالح قانون تأسیس 

شرکت سهامی شیالت جنوب 
  03/04/1354ایران مصوب 

 »ج«و  »ب«بندهای 
  ماده واحده

الیحه قانونی انتزاع  به قانون تیبا عنا
شرکت سهامی شیالت جنوب ایران از 
وزارت دفاع ملی و ادغام آن در شرکت 

وزارت ه سهامی شیالت ایران وابسته ب
و تشکیل  کشاورزی و عمران روستائی

مصوب  شرکت سهامی شیالت ایران
شرکت  امهاساسن و 06/02/1359

مصوب  می شیالت ایرانسها
وزیران و قانون  هیات 16/11/1364
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 ردیف
عنوان و تاریخ تصویب قانون

  نامعتبر
  مواد نامعتبر

وضعیت تنقیحی، مستند و دلیل عدم 
  اعتبار

منابع آبزی  بهره برداری از وحفاظت 
  مصوب جمهوری اسالمی ایران

 موضوعاٌ مذکور قانون 1374/ 06/ 14 
  .است یمنتف

20.
اساسنامه شرکت سهامی 
پرورش و تولید گوشت 

 03/04/1354بوقلمون مصوب 
  3 ماده

مستندا به موجب مصوبه انحالل شرکت 
ن گوشت بوقلمو دیپرورش و تول یسهام

و   رانیوز اتیه 10/10/1367مصوب 
قانون ادغام شرکتهای سهامی دولتی که 
در زمینه تولید و پرورش طیور فعالیت 

 و 29/02/1371 مصوب نمایند می
 کشور طیور سهامی شرکت اساسنامه
، وزیران هیات 13/05/1372 مصوب

  .است یماده منتف نیا موضوع

21.
اساسنامه شرکت سهامی 
مجتمع صنعتی گوشت 

  12/04/1354رستان مصوب ل
  3 ماده

قانون واگذاری  5مستندا به موجب ماده 
سهام مجتمع صنعتی گوشت لرستان به 

موضوع  29/10/1366بانک ملی مصوب 
  .است یماده منتف نیا

22.

تصمیم قانونی دائر به ابراز 
رأی اعتماد به دولت جناب 

آقای امیرعباس هویدا 
مصوب ) وزیر نخست (

مصوب  1354.7.3
03/07/1354  

 متن برنامه 2بند 
در بخش سیاست (

دولت در زمینه 
  )اقتصادی

  موضوع منتفی

23.

منتفی بودن الیحه قانونی 
تشکیل انجمنهای ده و اصالح 
امور اجتماعی و عمرانی دهات 

  03/08/1354مصوب 
  

الیحه قانونی  9ماده 
تشکیل انجمنهای ده 

و اصالح امور 
اجتماعی و عمرانی 

ی منتف موضوع دهات

  انتفاء با اجرا
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 ردیف
عنوان و تاریخ تصویب قانون

  نامعتبر
  مواد نامعتبر

وضعیت تنقیحی، مستند و دلیل عدم 
  اعتبار

  
  
  

بودن الیحه قانونی 
تشکیل انجمنهای ده 

و اصالح امور 
اجتماعی و عمرانی 

  دهات

24.

تصمیم قانونی دائر به ابراز رای 
اعتماد به دولت جناب آقای 

دکتر جمشید آموزگار نخست 
وزیر متخذه مصوب 

03/06/1356  

بند  8جزء 
 یاستهایس(1

  )یاقتصاد

  موضوع منتفی
  

25.

دغام برخی الیحه قانونی ا
دانشگاهها و موسسات آموزش 
عالی مستقر در مرکز مصوب 

06/08/1358  

ردیف حفاظت 
محیط زیست جدول 

ضمیمه بخش  1
طرح کلی دانشگاه و 

ردیف  4جزء 
بهداشت و تغذیه 

بخش  3جدول 
برنامه پیشنهادی 

  اجرائی

  انتفاء با اجرا

26.

تحویل شکارگاه سابق 
سلطنتی قصر فیروزه و خجیر 

حفاظت محیط  به سازمان
  22/10/1358زیست مصوب 

  انتفاء با اجرا  متن قانون

27.

قانون انحالل کمیسیون 
سازمانهای وابسته به نخست 
وزیری و ادغام سازمانهای 

مذکور در کمیسیونهای ذیربط 
  19/04/1367مصوب 

  انتفاء با اجرا ماده واحده »ج«بند 
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  منقضی فهرست قوانین - ج
  

  مواد نامعتبر  ب قانون نامعتبرعنوان و تاریخ تصوی ردیف

1.
مملکتی مصوب  1308قانون بودجه یکساله 

26/12/1307  
ردیف شیالت برای صید داخله ضمیمه قسمت 

  اول

2.
کشور مصوب  1316قانون بودجه کل سال 

23/12/1315  
  جدول ضمیمه 38ماده 

3.
کشور مصوب  1317قانون بودجه کل سال 

15/12/1316  
  جدول ضمیمه 37ماده 

4.
کشور مصوب  1318ون بودجه سال قان

14/12/1317 
  قسمت اول مهیجدول ضم 25شماره ترتیب 

5.
کشور مصوب  1321قانون متمم بودجه سال 

05/09/1321  
  11ماده 

6.
کل کشور مصوب  1328قانون بودجه سال 
23/04/1328  

  2ماده  30تبصره 

7.

تصمیم قانونی مربوط به تکمیل تصمیم راجع 
ت منظور در فصول به اجازه مصرف اعتبارا

ششگانه برنامه هفت ساله سازمان برنامه مصوب 
28/12/1333  

جدول ضمیمه برنامه عملی اصالحات  3ردیف 
جدول ضمیمه  3کشاورزی سیستان و ردیف 

 برنامه عملی اصالحات کشاورزی بلوچستان متن

8.
کل کشور مصوب  1334قانون بودجه سال 
27/01/1334 

اعتبارات پیش  جدول ضمیمه »الف«بند  1جزء 
  1334بینی شده برای سال 

9.
قانون برنامه هفت ساله دوم عمرانی کشور 

  08/12/1334مصوب 
  2و تبصره قسمت الف ماده  1 ماده

10.
کل کشور مصوب  1336قانون بودجه سال 
28/12/1335  

  نهیهز -2صورت شماره  1 بیترت شماره

11.
کل کشور مصوب  1337قانون بودجه سال 
29/12/1336  

  جدول ضمیمه فصل دوم 47 ردیف هشمار

12.
کل کشور  1337قانون متمم بودجه سال 

  29/12/1336مصوب 
  ماده واحده 9تبصره 
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  مواد نامعتبر  ب قانون نامعتبرعنوان و تاریخ تصوی ردیف

13.
کل کشور مصوب  1338قانون بودجه سال 
28/12/1337  

جدول ضمیمه فصل  49و  45 یها شماره ردیف
  دوم

14.
کل کشور مصوب  1339قانون بودجه سال 
19/12/1338 

  ضمیمه فصل دومجدول  65شماره ترتیب 

15.
کل کشور  1340تصویبنامه قانونی بودجه سال 

  25/05/1340مصوب 
  فصل دوم مهیجدول ضم 147 فیشماره رد

16.
اصالح الیحه قانونی برنامه عمرانی سوم مصوب 

30/05/1342 
  جزء حفظ منابع طبیعی کشاورزی بند چهارم

17.
مصوب   قانون افزایش اعتبارات برنامه سوم 

21/03/1343  
  فصل اول 6بند 

18.
مربوط به صدور اجازه تهیه ذغال و هیزم  قانون

قانون  4تبصره ماده  1بدون رعایت مقررات بند 
  27/03/1343جنگلها و مراتع کشور مصوب 

  متن قانون

19.
کل کشور  1343قانون بودجه اصالحی سال 

 04/05/1343مصوب 

های  جدول ضمیمه هزینه 4151 های  بندی طبقه
فرم (ـ امور اقتصادی بخش چهارم  -جاری 

  )5شماره

20.
قانون برنامه عمرانی سوم کشور مصوب 

21/03/1346 
  فصل اول جدول ضمیمه 6شماره بند 

21.
اصالح جداول اعتبارات عمرانی برنامه سوم 

  08/11/1346کشور مصوب 
  فصل اول جدول ضمیمه 1شماره بند 

22.
قانون برنامه عمرانی چهارم کشور مصوب 

27/12/1346 
  جدول ضمیمه فصل اول 1د شماره بن

23.
مجلسین راجع  هتصمیم متخذه کمیسیون برنام

به اصول و هدفهای برنامه عمرانی چهارم 
  08/05/1347مصوب 

 هدف های کلی کشاورزی و 1بند  »د«جزء 
و  »الف«های دامپروری در برنامه چهارم ، جزء

برنامه های مهم کشاورزی و  5بند  »ن«
آن و شماره  دامپروری و سیاستهای اجرائی

اعتبارات عمرانی  6جدول ضمیمه بند  1عنوان 
کشاورزی و دامپروری در برنامه چهارم فصل 
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  مواد نامعتبر  ب قانون نامعتبرعنوان و تاریخ تصوی ردیف
  پنجم

24.
آئین نامه عمران شهری در برنامه عمرانی 

  28/05/1349چهارم کشور مصوب 
 22و ماده  11ماده  6و  2، بندهای 5ماده  3بند 

25.
قانون تغییر اعتبارات فصول و بندهای قانون  

امه عمرانی چهارم کشور مصوب برن
03/03/1350  

  3فصل اول پیوست شماره  1شماره بند 

26.
قانون اصالح جداول اعتبارات سنواتی و سایر 
جداول پیوست برنامه عمرانی چهارم کشور 

  07/04/1351مصوب 

 3فصل اول جدول ضمیمه شماره  1شماره بند 
قانون اصالح جداول اعتبارات سنواتی و سایر 

  وستجداول پی

27.
خالصه برنامه پنجم عمرانی کشور مصوب 

23/03/1352 

فصل اول، فصل پنجم، جزء  1بند  »ح«جزء 
فصل ششم،  2بند  »لفا«و جزء  1بند  »الف«

 های ردیف ،3-3 ،3–1های ، جزء 2- 6جزء 
 و 1 جداول طبیعی منابع از برداری بهره و حفظ

-5 جزء ،2-1 جزء هفتم، فصل 4 بند ضمیمه 2
 جزء هشتم، فصل 3- 7 »ج« و »پ« جزءهای ،3
فصل  3-7 جزء نهم، فصل 2- 8 جزء ،1-1 »ز«

و  »ت«،  »ب« های، جزء2- 2چهاردهم، جزء 
، 1، بند 4جداول بند  3، ردیف 3-2 »ث«
برنامه  3- 7و  3-6، 3-5، 3- 2، 3- 1 هایجزء

  تهران بزرگ فصل هفدهم

28.
صورت اعتبارات موردنیازبرای انجام تعهدات 

ماده  2وضوع تبصره طرحهای عمرانی م
 08/04/1353قانون برنامه وبودجه مصوب 20

  جدول ضمیمه 11و  10های  ردیف

29.
اعتبارات سرمایه گذاری ثابت برنامه عمرانی 

 03/05/1356پنجم کشور مصوب 

، 30603000 های  بندی طبقهشماره 
 40101000و  30901000، 30900000

  جدول ضمیمه

30.
 کشور کل1356 سال اعتبارات اضافه قانون

 13/09/1357 مصوب

 30901000و  140000 های  بندی طبقهشماره 
فهرست اضافه اعتبارات مصوب هیئت وزیران 

و بر حسب دستگاه و ردیف  1356برای سال 
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  مواد نامعتبر  ب قانون نامعتبرعنوان و تاریخ تصوی ردیف
ردیف سازمان  ،)از محل درآمد عمومی(برنامه 

در جدول ) کمک(حفاظت محیط زیست 
ضمیمه فهرست اضافه اعتبارات مصوب هیئت 

 –بر حسب دستگاه  2536ی سال وزیران برا
 اعتبارات – عمومی درآمد محل از( هزینه مواد

  )جاری

31.
کل کشور مصوب  1362قانون بودجه سال 
26/12/1361  

  4تبصره 

32.
مبحث چهارم در قانون مجازات اسالمی 

  18/05/1362مصوب تعزیرات 
  134 و 129مواد 

33.
کل کشور مصوب  1363قانون بودجه سال 
30/12/1362  

   59تبصره  »ج«و  »الف«های و بند 4ه تبصر

34.
کل کشور مصوب  1364قانون بودجه سال 
27/12/1363  

 28تبصره  »الف«، بند  4 تبصره 4 و 1 هایبند
  57 تبصره »د« بند و

35.
 مصوب کشور کل 1366 سال بودجه قانون

28/12/1365  

 »الف« بند ،4 تبصره »ز« و »الف« هایبند
 تبصره 15 و 9 ،7 ،5 تا 2 هایو بند 14بصره ت

39  

36.
کل کشور مصوب  1367قانون بودجه سال 
18/12/1366 

 »الف«و بند  4تبصره  »و«و  »الف«های بند
  14تبصره 

37.
کل  کشور مصوب  1368قانون بودجه سال  
29/12/1367  

  4 تبصره »ط« و »الف« هایبند

38.
قانون برنامه اول توسعه اقتصادی ، اجتماعی،  

ران مصوب فرهنگی جمهوری اسالمی ای
11/11/1368  

 10-2،  6-3، 4- 28،  3- 4های ، جزء13تبصره 
  6قسمت یکم  »ج«بند  6-6- 1و جزء  »ب«بند 

39.
کل کشور مصوب  1369قانون بودجه سال 
28/12/1368  

  10تبصره  »د«و بند  4تبصره  »الف«بند 

40.
قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و 

مصرف آن در موارد معین مصوب 
20/08/1369  

  62و   48مواد 
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41.
کل  کشور مصوب  1370قانون  بودجه  سال  
11/11/1369  

  10تبصره  »هـ«و بند  4تبصره  »الف«بند 

42.
کل کشور مصوب  1371قانون بودجه سال 
10/11/1370  

  4تبصره  »الف«بند 

43.
کل کشور مصوب  1372قانون بودجه سال 
12/11/1371  

  4تبصره  »د«و  »ب«، »الف«های بند

44.
کل کشور مصوب  1373بودجه سال  قانون

23/12/1372  

 »ج«، بند 4، تبصره 2تبصره  »ب«بند 
بند  3و جزء  25تبصره  »و«، بند 10تبصره

  54تبصره  »الف«

45.
قانون برنامه پنجساله دوم توسعه اقتصادی 
اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسالمی ایران 

  20/09/1373مصوب 

، 77تبصره  4، بند  19بصره ت »و«بند 
 بخش اول، 10بند  ،83 تا 81 یها تبصره

  بخش دوم 10و بند  6بند  14و  13های زءج

46.
کل کشور مصوب  1374قانون بودجه سال 
28/12/1373  

 »ح«، بند  4تبصره  »ب«و  »الف«های بند
  9تبصره  »ز«بند  3و جزء  5تبصره 

47.
کل کشور مصوب  1375قانون بودجه سال 
11/11/1374 

  24بصره ت »و«و بند  4تبصره 

48.
کل  کشور مصوب  1377قانون بودجه سال 
08/11/1376  

 »ل«بند  4، جزء  28تبصره  »الف«بند  3جزء 
 »الف«، بند  44تبصره  »الف«، بند 29تبصره 

  54و تبصره  46تبصره 

49.
کل کشور مصوب  1378قانون بودجه سال 
13/11/1377  

 »ب«، بند 8تبصره  »ب«بند ،  2تبصره  »ر«بند 
و بند  »ل«بند  6و  3-1 یها، جزء 27تبصره 

، بند 44تبصره  »الف«، بند  29تبصره  »ت«
  54و تبصره  48تبصره  »ج«

50.
کل کشور مصوب  1379قانون بودجه سال 
24/12/1378  

و بند  14تبصره  »د«بند ، 13تبصره »ی«بند 
  46تبصره  »الف«

51.
قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و 

سالمی ایران مصوب فرهنگی جمهوری ا
17/01/1379  

 ماده »ج«بند  1، جزء 61ماده  »ب«بند  1جزء 
و بند  105،  104 مواد، 102ماده  »ج«، بند 85

  106ماده  »الف«
  ماده واحدهقانون )  34( تمدید زمان اجرای ماده  قانون.52
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حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع 

  18/08/1379مصوب 

53.
کل کشور مصوب  1380قانون بودجه سال 
02/12/1379  

و  44تبصره  »ل«، بند  28تبصره  »ج«بند 
  46تبصره  »هـ«و  »الف«های بند

54.
قانون حمایت از بازسازی و نوسازی صنایع 

  03/07/1380نساجی کشور مصوب 
  ماده واحده »هـ«بند 

55.
کل کشور مصوب  1381قانون بودجه سال 
25/12/1380  

 18  تبصره  »فال«و بند  12تبصره  »الف«بند 
  ماده واحده

56.
کل کشور مصوب  1382قانون بودجه سال 
11/12/1381  

، بند 16تبصره  »ذ«، بند 12تبصره  »الف«بند 
و  بند  20تبصره  »پ«، بند 18تبصره  »الف«

  21تبصره  »م«

57.
کل  کشور مصوب  1383قانون  بودجه  سال  

26/12/1382  

بند ، 16تبصره  »د«، بند 12تبصره  »الف«بند 
و بند  20تبصره  »پ«، بند  18تبصره  »الف«

  21تبصره  »م«

58.
قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی 

و فرهنگی جمهوری اسالمی ایران مصوب 
11/06/1383  

 »و«و  »هـ«های ، بند14ماده  »ب«بند  8جزء 
، 32، ماده 31ماده »د«بند  ،20ماده  ،17ماده 

 »ج«، بند 34ده ما »ک«و  »ی«،  »هـ«های بند
ماده  »الف«بند  3، جزء 70تا  58، مواد 43ماده 

ت تهدیدکننده کاهش مخاطرا«، عبارت 72
، آب ، ، آالینده های هواسالمتی در محیط کار

ت کشاورزی و دامی و تعریف ، محصوالخاک
، میزان و نحوه تعیین و وصول عوارض و مصادیق
 »برانی و چگونگی مصرف منابع حاصلهجرائم ج

و جزء  128، ماده 117ماده  »ج«، بند 85اده م
  135ماده  »الف«بند  9

59.
کل کشور مصوب  1384قانون بودجه سال 
25/12/1383  

 1، جزء 3تبصره  »الف«، بند 2تبصره  »چ«بند 
و  11تبصره  »ث«، بند  6تبصره  »ث«بند 

  13تبصره 
ها در پیوست جدول شماره  یف سازمان جنگلردکل کشور 1384قانون متمم قانون بودجه سال .60
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های ملی و استانی در  کسری سایر دستگاه 2  04/11/1384مصوب 

  1384سال 

61.
کل کشور مصوب  1385قانون بودجه 

25/12/1384  
 »ل«و  »الف«های ، بند3بصره ت »الف« بند

  13و تبصره  11تبصره 

62.
کل کشور مصوب  1386قانون بودجه سال 
24/12/1385  

  13بصره و ت 11 تبصره »الف«بند 

63.
قانون رفع برخی از موانع تولید و سرمایه 

  25/08/1387گذاری صنعتی مصوب 
  1ماده 

64.
کل  1387قانون اصالح قانون بودجه سال 

  15/11/1387کشور مصوب 
  »هـ«بند  5جزء  140000بندی  ره طبقهشما

65.
کل کشور مصوب  1389قانون بودجه سال 
24/12/1388  

 بند »د«، جزء 3بند  »د«، جزء 2بند  »ن«جزء 
  16بند  »ج«و جزء  10

66.
قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری 

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

بند  2 ، جزء82 ماده »د«بند  1 ، جزء14ماده 
 ماده »ب«، بند 123، ماده 104ماده  »هـ«

 ، ماده134 ، صدر ماده133ماده »ب«، بند 129
 »ج«، بند 140 ماده »د« و »ج«های ، بند138
 ، ماده147 ماده »ج«و  »ب«های ، بند141 ماده

بند  5، جزء 163 مواد »و«بند  2، جزء 148
، 184، ماده 182، تبصره ماده 178ماده  »الف«

، 202، ماده 196 ماده 2 ، تبصره193تا  187
ماده  »ف«و بند  215ماده  »الف«تبصره بند 

224  

67.
کشور مصوب کل  1390قانون بودجه سال 
19/02/1390  

و  2بند  »چ«و  »ث«های ، جزء1بند  »ر«جزء 
  ماده واحده 131و  25بندهای 

68.
کل کشور مصوب  1391قانون بودجه سال 
30/02/1391  

  87بند 

69.
کل کشور مصوب  1392قانون بودجه سال 
19/03/1392  

مبحث   5بند  1و جزء مبحث اول  3 بند 15جز 
قسمت  6ث مبح 111دوم قسمت دوم و بند 

  چهارم
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70.
کل کشور مصوب  1393قانون بودجه سال 
06/12/1392  

، بند 2تبصره »ق«بند  1و جزء  »الف«بند 
، 5تبصره  »ن«و  »د«، بندهای 4تبصره »الف«

و  20 تبصره »و«بند  2جزء، 11تبصره  »و«بند 
  21 تبصره »هـ«بند 

71.
کل کشور  مصوب  1394قانون بودجه سال 
24/12/1393  

و  »هـ«، بندهای 4 ، تبصره3 تبصره »ن«بند 
، 19تبصره  »ج«بند  2 ، جزء11 تبصره »ط«

طبقه بندی  ، شماره20 تبصره »ب«بند  1جزء 
، شماره 3 در جدول بخش شماره 160151

 530000 - 137و   140000- 1 های  بندی طبقه
 های  بندی طبقه، شماره 4 در جدول بخش شماره

40108033 ، 40138001 ،40155001 ،83-
در  139-530000، 530000- 137، 530000

  9 بخش 16و بند  5جدول بخش 

72.
کل کشور مصوب  1395بودجه سال  قانون

27/02/1395  

، شماره 7تبصره »الف«، بند 3 تبصره
-9و  134003- 4، 134003- 2 های  بندی طبقه

میمه بخش چهارم، شماره جدول ض 151000
، 40138008 -1306002003 های  بندی طبقه

1206005002 - 40141001 ،
1306016001 - 40151001 ،
1306033002 - 40157001 ،

 530000- 82و  40108033 - 1310004021
  جدول ضمیمه بخش پنجم

73.
کل کشور مصوب  1396قانون بودجه سال 
24/12/1395 

 تبصره »ب«و  »الف«های بند ،1تبصره »هـ«بند 
، ردیف مقابله با ریزگردها جدول ضمیمه بند 3
 2 ، جزء5 تبصره »الف«، بند 4ره تبص »الف«
 310709بندی  طبقه، شماره 19 تبصره »د«بند 

جدول ضمیمه بخش سوم، شماره 
 - 46، 530000 - 2، 151200- 1 یها بندی طبقه

میمه جدول ض 550000 - 133، 550000
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ی اه بندی بخش چهارم، شماره طبقه

1306002006 - 40138001 ،
1306005001 - 40155001 ،

1306005002 - 40141001 ،1307005001 ،
40203008 ،2 -530000 ،80- 530000 ،

بخش پنجم،  550000 -125، 550000 -107
  بخش دوازدهم 53و  40بندهای

 
 

  




