این فایل به صورت نمونه می باشد
و برای آشنایی بیشتر مخاطبین با محتوای
« نرم افزار کارا »
در این بخش قرار گرفته است.
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شماره ابالغ 6384 :

شماره انتشار 39208 :

تاریخ ابالغ3820/98/22 :

تاریخ روزنامه رسمی 3820/96/90 :

الیحه قانونی مربوط به ایجاد مراکز خدمات کشاورزی ،روستائی و عشایری
مصوب 4031/30/41
وزارت کشاورزی و عمران روستائی موظف است به تدریج در هر یک از دهستانهای کشور واحدی به
نام مرکز خدمات کشاورزی و روستائی و عشایری براساس این ماده واحده و آئین نامه های اجرائی آن
ایجاد نماید.
هدف و منظور از تشکیل مرک ز خدمات کشاورزی و روستائی و عشایری دهستان عبارتست از :توسعه
فعالیتهای کشاورزی ،روستائی ،عشایری و ارائه و عرضه خدمات فنی ـ اعتباری ـ زیربنائی ـ رفاه ی
ـ آموزشی و تحقیقی و ترویجی و تهیه و تجهیز و توزیع وسائل و لوازم و نهاده های کشاورزی و
تسهیالت خدمات بازرگان ی و سایر فعالیتهای مرتبط با امور مذکور ،با توجه به نیازهائی که از طریق
شوراها اعالم میشود و با جلب هم کاری و مشارکت مستمر مردم.
تبصره  1ـ حوزه عمل مرکز خدمات کشاورزی و روستائی و عشایری «دهستان» است که با توجه به
موقعیت طبیعی و جغرافیائی ،سنتی ،قومی و براساس عرف محل مشخص میباشد .مرکز عرضه
خدمات ده یا قصبه ای است ک ه عرفاً به صورت ک انون ارتباطات و مبادالت دهستان درآمده باشد .در
موارد استثنائی که به علت وسعت و شرایط طبیعی دهستان ،یک مرکز خدمات به تنهائی نتواند
جوابگوی نیازهای آن دهستان باشد ،وزارت کشاورزی و عمران روستائی میتواند مراکز خدمات
دیگری با حوزه عمل خاص برای دهات معین ایجاد نماید.
تبصره  2ـ مرکز خدمات کشاورزی و روستائی و عشایری در هر دهستان از نظر اجرائ ی به صورت
مستقل اداره خواهد شد و تعداد و ترکیب پرسنل آن در هر مورد با توجه به شرایط منطقه و حجم
فعالیت مرکز تعیین و به وسیله وزارت کشاورزی و عمران روستائی و سایر وزارتخانه های ذیربط
تأمین خواهد گردید .منابع مالی و اعتبارات مربوط باین مراک ز همه ساله در بودجه عمومی کشور
منظور خواهد شد.
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تبصره  3ـ به لحاظ ضرورت رعایت هماهنگی در ارائه خدمات به روستائیان و عشایر ،وزارتخانه های
نیرو ،راه و ترابری ،آموزش و پرورش ،بهداری و بهزیستی و سایر وزارتخانه ها و سازمانهای ذیربط
دولت ی مکلفند در مناطق ی ک ه این مراک ز خدمات تشکیل میشود فعالیتها و برنامه های مربوط به
روستائیان را با همکاری این مراکز برنامه ریزی و به مرحله اجراء درآورند.
تبصره  4ـ ترتیب همکاری شوراهای ده و دهستان ،تعاونی های سنتی ،نهادهای انقالبی ،بان ک
کشاورزی و واحدهای اجرائی وزارت کشاورزی و عمران روستائی مستقر در خارج از حوزه دهستان با
مرکز خدمات و همچنین نحوه ارتباط مراکز خدمات دهستان با یکدیگر و با مرکز خدمات شهرستان
در آئین نامه اجرائی این قانون معین خواهد شد.
تبصره  5ـ آئین نامه اجرائی این قانون به وسیله وزارت کشاورزی و عمران روستائی و سازمان برنامه
و بودجه مشترکاً تهیه و به تصویب هیئت وزیران خواهد رسی د.
تبصره  6ـ وزارت کشاورزی و عمران روستائی موظف است سازمان و تشکیالت جدید خود را در
جهت اجرای ای ن ماده واحده تنظیم نموده و پس از تصویب مراجع قانونی به تدریج به مرحله اجراء
بگذارد.

شورای انقالب جمهوری اسالمی ایران
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شماره ابالغ 20289 :

شماره انتشار 33333 :

تاریخ ابالغ3846/90/23 :

تاریخ روزنامه رسمی 3846/90/89 :

قانون تأسیس شرکت تولید ،و تهیه و توزیع بذر و نهال
مصوب 4031/31/33
ماده واحده – به منظور بهبود کیفیت و افزایش تولید محصوالت کشاورزی از طریق تولید ،تهیه و
توزیع بذر و نهال اصالح شده و مرغوب در داخلکشور شرکت ی به نام شرکت تولی د ،تهیه و توزیع بذر
و نهال وابسته به وزارت کشاورزی با سرمایه مندرج در اساسنامه تشکیل میگردد .شرکت مذکور
دارای شخصی ت حقوقی است که امور آن طبق ای ن قانون و مقررات قانون تجارت و شرکتهای دولتی و
همچنین اساسنامه مربوطه اداره میشود.
تبصره  - 1آن قسمت از وظایف و مسئولیتهای مؤسسات ،شرکتها و واحدهای ذیربط وزارت
کشاورزی (شامل سازمان ترویج کشاورزی – مؤسسه اصالح و تهیه نهال و بذر -بنگاه چغندر قند -
دفتر فنی مرتع  -سازمان پنبه و دانههای روغنی و سازمان مرکزی تعاون روستائی) که در کار تهیه ،
تولید و توزیع بذر و نهال فعالیت یا مشارکت دارند با نظر وزیر کشاورزی و تأیید سازمان امور اداری و
استخدامی کشور ،همراه با کلیه اموال و دارائی ها اعم ازمنقول و غیرمنقول به سرمایه اولیه اضافه و
کارک نان آن به شرکت مذکور منتقل خواهند شد .کلیه اموال و دارائیها اعم از منقول و غیر منقول به
سرمایه اولیه شرکت افزوده خواهد شد تشکیالت مؤسسات ،شرکتها و واحدهای ذیربط مورد اشاره
در فوق متناسب این تغییرات اصالح میگردد.
تبصره  - 2این شرکت مسئول تولید ،تهیه و توزیع کلی ه بذر و نهال اصالح شده و مرغوب مورد نیاز
کل کشور بوده و واردات بذر و نهال توسط این شرکت از خارج از کشور ممنوع می باشد.
تبصره  - 3تولی د بذر و نهال تا خاتمه مرحله مادری کماک ان بر عهده مؤسسات تحقیقاتی وزارت
کشاورزی خواهد بود.
تبصره  - 4وزارت کشاورزی موظف است اساسنامه شرکت را ظرف مدت سه ماه از تاریخ تصویب
ماده واحده تهیه پس از تصویب هیأت وزیران به مجلس تقدیم کند.
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قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و چهار تبصره در جلسه سه شنبه پنجم آذر ماه یکهزار و سیصد و
شصت و چهار مجلس شورای اسالمی تصویب و در تاریخ  1364/۹/13به تأیید شورای نگهبان رسیده
است.

رئیس مجلس شورای اسالمی -اکبر هاشمی
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شماره ابالغ 33384 :

شماره انتشار 38883 :

تاریخ ابالغ3840/90/90 :

تاریخ روزنامه رسمی 3840/90/32 :

قانون حمایت از تولید دام داخلی
مصوب  4031/30/40با اصالحات و الحاقات بعدی
ماده واحده  -دولت موظف است در راستای تأمی ن اهداف برنامه پنجساله توسعه اقتصادی ،اجتماع ی
و فرهنگی جمهوری اسالم ی ایران و به منظور حمایت از تولیدکنندگان داخل ی نسبت به کاهش
تدریجی واردات گوشت و خرید دام داخلی با قیمتهای تضمینی و احیاء مراتع و تأمین علوفه مورد
نیاز اقدام کند ،بدین منظور  %11از  171هزار تن واردات گوشت سال  136۹کسر گردیده و  % 51ارز
مربوطه با پیشنهاد وزارت کشاورزی صرف خرید علوفه ،دارو و تجهی زات دامپزشکی و توسعه
مجتمعهای کشتارگاه ی و  %51باقیمانده ارز را با نرخ رقابت ی به واحدهای صنعتی واگذار و درآمد
ریالی حاصله را حداکثر ظرف مدت یکماه جهت خرید دام داخلی (عشایر ،روستائی ،سایر دامداران)
در اختیار سازمان گوشت کشور قرار دهد تا با هم کاری وزارتین جهاد سازندگی و کشاورزی نسبت به
خرید دام داخلی در محل اقدام گردد.
تبصره  - 1دولت موظف است همه ساله خرید گوشت و محصوالت دامی تولیدکنندگان داخلی را
تضمین نموده و حداقل قیمت خرید تضمینی را اعالم نماید.
تبصره  - 2دولت در پای ان هر سال و در هنگام ارائه بودجه سال بعد به مجلس شورای اسالمی می زان
و قیمت خرید تضمینی دام و گوشت را از دامداران سراسر کشور پیشبینی و جهت تصویب به مجلس
شورای اسالمی ارائه خواهد داد .این سیاست می باید به گونهای باشد که تا پایان برنامه اول توسعه
اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسالمی ایران واردات گوشت از خارج ا ز کشور قطع شود.
ضرر و زیان احتمالی ناشی از اجرای این قانون در سال جاری از محل صرفهجویی ارزی (معادل ریال ی
آن به قیمت رقابتی) و در سالهای بعد از محل افزایش قیمت علوفه وارداتی تأمین شود.
تبصره (- 3الحاقی  )137۹ /12/12حق الثبت اسناد رسمی راجع به عقود و قراردادهای امور دام و
تضمینات مربوط به آنها با کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی به نرخ پنج در هزار می باشد.
تبصره (- 4اصالحی  )137۹/12/12این قانون از تاریخ تصویب الزماالجرا است.
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قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و سه تبصره در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ سیزدهم آبانماه
یکهزار و سیصد و شصت و نه مجلس شورایاسالمی تصویب و در تاریخ  136۹/8/24به تأیید شورای
نگهبان رسیده است.

رئیس مجلس شورای اسالمی -مهدی کروبی

۹

شماره ابالغ 6492 :

شماره انتشار 36443 :

تاریخ ابالغ3806/96/32 :

تاریخ روزنامه رسمی 3806/96/22 :

قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها
مصوب  4031/30/04با اصالحات و الحاقات بعدی
ماده  – 1به منظور حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها و تداوم و بهرهوری آنها از تاریخ تصویب این
قانون تغییر کاربری اراض ی زراع ی و باغها در خارج از محدوده قانونی شهرها و شهرکها جز در موارد
ضروری ممنوع می باشد.
تبصره (- 1اصالح ی  )1385 /18/11در موارد ضروری تغییر کاربری اراضی زراعی و باغها به عهده
کمیسیونی مرکب از نمایندگان وزارتخانههای کشاورزی ،مسکن و شهرسازی  ،جهاد سازندگی و
سازمان حفاظت محیط زیست و استانداری که در هر استان زیر نظر وزارت کشاورزی تشکیل میشود
محول میگردد و تصم یمات کم یسیون مزبور که واجد آرای اکثریت اعضاء باشد معتبر خواهد بود و
این کمیسی ون موظف است ظرف مدت دو ماه از تاریخ دریافت تقاضا یا استعالم نسبت به صدور پاسخ
اقدام نماید.
تبصره (- 2اصالحی  )1385/18/11مرجع تشخیص اراضی زراعی و باغ ها در خارج از محدوده قانونی
شهرها و شهرکها وزارت کشاورزی است و تغییر کاربری اراضیموضوع این قانون در روستاها طبق
ضوابطی که وزارت کشاورزی تعیین خواهد کرد مجاز میباشد.
تبصره (- 3اصالحی  )1385/18/11ادارات ثبت اسناد و امالک و دفاتر اسناد رسمی مکلفند در موارد
تفکیک اراضی زراعی و باغ ها و تغییر کاربری آن ها در خارج از محدوده قانونی شهرها و شهرکها از
وزارت کشاورزی استعالم و نظر وزارت مذکور را اعمال نمایند.
تبصره (– 4الحاقی  )1385/18/11احداث گلخانهها ،دامداری ها ،مرغداریها ،پرورش ماهی و سای ر
تولیدات کشاورزی و کارگاههای صنایع تکمیل ی و غذایی در روستاها بهینهک ردن تولیدات بخش
کشاورزی بوده و تغییر کاربری محسوب نمیشود .موارد مذکور از شمول این ماده مستثنی بوده و با
رعایت ضوابط زیستمحیطی با موافقت سازمانهای جهاد کشاورزی استانها بالمانع میباشد.
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تبصره (– 5الحاقی  )1385/18/11اراضی داخل محدوده قانونی روستاهای دارای طرح هادی مصوب ،
مشمول ضوابط طرح هادی بوده و از کلیه ضوابط مقرر در این قانون مستثنی میباشند.
تبصره (– 6الحاقی  )1385 /18/11به منظور تعیین روش کلی و ایجاد وحدت رویه اجرایی و نظارت و
ارزیابی عملکرد کمیسیونهای موضوع تبصره ( )1ای ن ماده  ،دبیرخانه مرکزی در وزارت جهاد
کشاورزی (سازمان امور اراض ی) تشکیل میگردد.
تبصره (– 7الحاقی  )1385/18/11تجدی د نظر درمورد تصمیمات کمیسیونهای موضوع تبصره( )1این
ماده در مواردی که مجوز تغییر کاربری صادرشده با تشخیص و پیشنهاد وزارت جهاد کشاورزی به
عهده کمیسیونی به ریاست وزیر جهاد کشاورز ی یا نماینده تاماالختیار وی و با عضویت معاونان
ذیربط وزارتخانههای مسکن و شهرسازی ،کشور و سازمان حفاظت محیط زیست میباشد .نماینده
دستگاه اجرایی ذیربط میتواند حسب مورد و بدون حق رأی در جلسات مذکور شرکت نماید.
ماده (- 2اصالحی  )1385/18/11در مواردی که به اراضی زراعی و باغ ها طبق مقررات این قانون مجوز
تغییر کاربری داده میشود هشتاد درصد ( )%81ق یمت روز اراض ی و باغهای مذک ور با احتساب ارزش
زمین پس از تغییر کاربری بابت عوارض از مالکین وصول و به خزانهداری کل کشور واریز میگردد.
نحوه تقویم ارزشاراضی موضوع این قانون توسط وزارت امور اقتصاد و دارائی تعیین و به تصویب
هیأت وزیران خواهد رسید.
تبصره (– 1اصالحی  )1385/18/11تغییر کاربری اراضی زراعی و باغها برای سکونت شخصی صاحبان
زمی ن تا پانصد متر مربع فقط برای یکبار و احداث دامداریها ،مرغداریها ،پرورش آبزیان ،تولیدات
گلخانهای و همچنین واحدهای صنایع تبدیلی و تکمیلی بخش کشاورزی و صنایع دستی مشمول
پرداخت عوارض موضوع این ماده نخواهد بود.
تبصره (– 2اصالح ی  )1385 /18/11اراضی زراعی و باغهای مورد نیاز طرحهای تملک داراییهای
سرمایهای مصوب مجلس شورای اسالمی (ملی – استانی) و طرحهای خدمات عمومی مورد نیاز مردم
از پرداخت عوارض موضوع این ماده مستثنی بوده و تابع قوانین و مقررات مربوط میباشد.
تبصره (– 3الحاقی  )1385/18/11تقویم و ارزیابی اراضی زراعی و باغهای موضوع این قانون توسط
کمیسی ون سهنفرهای متشکل از نمایندگان سازمان جهاد کشاورزی ،استانداری ،امور اقتصادی و
دارایی استان در هریک از شهرستانها انجام میپذیرد.
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ماده (– 3اصالحی  )1385 /18/11کلیه مالکان یا متصرفان اراضی زراعی و باغهای موضوع این قانون
که به صورت غی رمجاز و بدون اخذ مجوز از کمیسی ون موضوع تبصره( )1ماده( )1این قانون اقدام به
تغییر کاربری نمایند ،عالوه بر قلع و قمع بنا ،به پرداخت جزای نقدی از یک تا سه برابر بهای اراض ی
زراعی و باغها به قیمت روز زمین با کاربری جدید ک ه مورد نظر متخلف بودهاست و در صورت تکرار
جرم به حداکثر جزای نقدی و حبس از یک ماه تا ششماه محکوم خواهندشد.
تبصره  - 1سازمانها و مؤسسات و شرکتهای دولتی و شهرداری ها و نهادهای عمومی و شرکتها و
مؤسسات دولتی که شمول قانون نسبت به آنها مستلزم ذکر نام است نی ز مشمول مقررات این قانون
میباشند.
تبصره (– 2اصالحی  )1385/18/11هریک از کارک نان دولت و شهرداری ها و نهادها که در اجرای این
قانون به تشخیص دادگاه صالحه تخطی نموده باشند ضمن ابطال مجوز صادره به جزای نقدی از یک تا
سه برابر بهای اراضی زراعی و باغها به قیمت روز زمین با کاربری جدید که مورد نظر متخلف
بودهاست و در صورت تکرار عالوه بر جریمه مذکور به انفصال دائم از خدمات دولتی و شهرداریها
محک وم خواهندشد .سردفتران متخلف نی ز به شش ماه تا دو سال تعلی ق از خدمت و در صورت تکرار
به شش ماه حبس و محرومیت از سردفتری محکوم میشوند.
ماده (- 4اصالحی  )1385/18/11دولت مک لف است همه ساله اعتباری معادل هشتاد درصد ( )%81از
درآمدهای موضوع این قانون را در بودجه سالیانه وزارت کشاورزیمنظور نمای د تا وزارت مزبور طبق
ضوابط قانونی مربوطه به مصرف امور زیربنائ ی کشاورزی شامل تسطی ح اراضی ،احداث کانال ،آبیاری ،
زهکشی ،سدهاو بندهای خاکی تأمین آب و احیاء اراضی موات و بایر برساند و بیست درصد %21
باقیمانده از درآمد موضوع این قانون به منظور مطالعه و آماده سازیزمینهای غی ر قابل کشت و زرع
برای توسعه شهرها و ا یجاد شهرکها در اختیار وزارت مسکن و شهرسازی قرار میگیرد.
ماده  - 5از تاریخ تصویب این قانون نماینده وزارت کشاورزی در کمیسیون ماده  5قانون تأسیس
شورای عالی شهرسازی و معماری ایران عضویت خواهد داشت.
ماده  - 6مقدار سیصد هکتار اراضی غیر قابل کشت از یکهزار و یکصد هکتار اراضی مربوط به
ورزشگاه بزرگ اصفهان جهت احداث ورزشگاه مذکور اختصاص یافته و با بقیه اراضی مطابق با این
قانون عمل خواهد شد.
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ماده (– 7الحاقی  )1385/18/11کمیسی ون موضوع تبصره( )1ماده( )1موظف است در تشخی ص
ضرورتها موارد زیر را رعایت نماید:
 -1اخذ مجوز الزم از دستگاه اجرایی ذیربط متناسب با کاربری جدید توسط متقاضی.
 - 2ضوابط طرحهای کالبدی ،منطقهای و ناحیهای مصوب شورای عالی شهرسازی و معماری ایران.
 -3مطالبه مصوبه ستاد فرماندهی نیروهای مسلح در رسیدگی به درخواست نیروهای مسلح.
 -4ضوابط حفظ محیط ز یست و تداوم تولید و سرمایهگذاری باتوجه به روح کلی قانون مبنی بر حفظ
کاربری اراضی زراعی و باغها.
 - 5استانداردها ،اصول و ضوابط فنی مربوط مطابق مجوزهای صادره از سوی دستگاه ذیربط.
ماده (– 8الحاقی  )1385/18/11صدور هرگونه مجوز یا پروانه ساخت و تأمین و واگذاری خدمات و
تأسیسات زیربنایی مانند آب،برق ،گاز و تلفن از سوی دستگاههای ذیربط در اراضی زراعی و باغها
موضوع ماده( )1این قانون توسط وزارتخانههای جهاد کشاورزی ،مسکن و شهرسازی ،استانداری ها ،
شهرداریها و سایر مراجع ذیربط صرفاً پس از تأیید کمیسیون موضوع تبصره( )1ماده( )1این قانون
مبنی بر ضرورت تغییر کاربری مجاز خواهدبود .متخلف از ای ن ماده برابر مقررات ماده( )3ای ن قانون
مجازات خواهدشد.
ماده (– ۹الحاقی  )1385/18/11به منظور حمایت از تداوم کاربری اراضی زراع ی و باغها واقع در داخل
محدوده قانونی شهرها و شهرکها که در طرحهای جامع و تفصیلی دارای کاربری کشاورزی میباشند ،
دولت و شهرداری ها موظفند تسهیالت و خدمات شهری را مطابق تعرفه فضای سبز شهرداریها در
اختیار مال کان آنها قرار دهند.
ماده (– 11الحاقی  )1385/18/11هرگونه تغییر کاربری در قالب ایجاد بنا ،برداشتن یا افزایش شن و
ماسه و سایر اقداماتی که بنا به تشخی ص وزارت جهاد کشاورزی تغییر کاربری محسوب میگردد ،
چنانچه بهطور غیرمجاز و بدون اخذ مجوز از کم یسیون موضوع تبصره( )1ماده( )1این قانون صورت
پذیرد ،جرم بوده و مأموران جهاد کشاورزی محل مکلفند نسبت به توقف عملیات اقدام و مراتب را به
اداره متبوع جهت انعکاس به مراجع قضایی اعالم نمایند.
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تبصره (– 1الحاقی  )1385/18/11چنانچه مرتکب پس از اعالم جهاد کشاورزی به اقدامات خود ادامه
دهد نیروی انتظامی موظف است بنا به درخواست جهاد کشاورزی از ادامه عملیات مرتکب جلوگیری
نماید.
تبصره (– 2الحاق ی  )1385 /18/11مأموران جهاد کشاورزی موظفند با حضور نماینده دادسرا و در
نقاطی که دادسرا نباشد با حضور نماینده دادگاه محل ضمن تنظی م صورتمجلس رأساً نسبت به قلع و
قمع بنا و مستحدثات اقدام و وضعیت زمین را به حالت اولیه اعاده نمایند.
ماده (– 11الحاقی  )1385/18/11کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی که در اجرای قانون حفظ کاربری
اراضی زراعی و باغها از کمیسیون موضوع تبصره( )1ماده( )1قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها
مصوب  1374مجوز تغییر کاربری اراضی زراعی و باغها را دریافت نمودهاند موظفند حداکثر ظرف
مدت نه ماه پس از الزماالجرا شدن این قانون ،نسبت به اجرای طرح موضوع مجوز مربوطه اقدام
نمایند .در صورت عدم اقدام در مهلت تعیین شده موضوع مشمول مقررات این قانون خواهد شد.
ماده (– 12الحاقی  )1385/18/ 11ایجاد هرگونه مستحدثات پس از حریم قانون ی موضوع ماده()17
قانون اصالح قانون ایمن ی راهها و راهآهن مصوب  137۹درمورد اراضی زارع ی و باغی فقط با رعای ت
تبصره( )1ماده( )1این قانون مجاز میباشد.
ماده (- 7اصالحی  )1385/18/11وزارت کشاورزی مسئول اجرای این قانون میباشد و وزارت مذکور
مکلف است آیین نامه اجرائی این قانون را ظرف مدت سه ماه تهیه و بهتصویب هیأت وزیران برساند.
ماده (– 14الحاقی  )1385 /18/11وزارت جهاد کشاورزی موظف است آئین نامههای اجرایی این قانون
را با همکاری وزارتخانههای مسکن و شهرسازی ،کشور و سازمان حفاظت محیط زیست ظرف مدت
سه ماه تهیه و برای تصویب به هیأت وزیران ارائه نماید.
ماده (– 15اصالحی  )1385/18/ 11کلیه قوانین و مقررات مغایر با این قانون از جمله ماده( )77قانون
وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب  1373/12/28لغو میگردد.
قانون فوق مشتمل بر هشت ماده و هفت تبصره در جلسه علنی روز چهارشنبه سی و یکم خرداد ماه
یکهزار و سیصد و هفتاد چهار مجلس شورای اسالمی تصویب و در تاریخ  1374/4/7به تأیید شورای
نگهبان رسیده است.

رئیس مجلس شورای اسالمی  -علیاکبر ناطق نوری
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