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قانون فروش یا اجاره ماشین آالت و امکانات مربوط به طرح هاي بنادر منطقه چابهار و 

 دریافت وجوه آن از خزانه پس از واریز وجوه مزبور به خزانه داري کل

   

چابهار، موضوع الیحه قانونی مربوط به  هیأت سه نفره مجري طرح احداث بنادر منطقه (به وزارت راه و ترابري  -ماده واحده  

 1358مصوبه  -و اصالحیه آن ) ماریناکو (کنارك و بندر موقت چابهار  مشترك بنادر ماهیگیري چابهار و هاي اجراي طرح

که در مازاد بر نیاز طرح را  شود ماشین آالت و امکانات غیر قابل استفاده و داده می اجازه) جمهوري اسالمی ایران شوراي انقالب

اختیار گرفته است، با رعایت قوانین و مقررات مربوط  منطقه چابهار در اجراي لوایح قانونی مربوط به اجراي طرح هاي بنادر

مبالغ واریزي فوق از %) 100( معادل صد در صد. داري کل واریز نماید به فروش برساند و وجوه حاصل را به خزانه اجاره داده یا

سه  هیأت (شود در اختیار وزارت راه و ترابري  کل کشور منظور می ن منظور هر سال در قانون بودجهمحل اعتباري که به همی

هاي مذکور  طرح نامه مبادله شده با سازمان برنامه و بودجه به مصرف خواهد گرفت تا بر اساس موافقت قرار) نفري مجري طرح

 .برسانند

شود و رقم آن در  تعیین می ریال) 1000000000(ل یک میلیارد وجوه فوق براي سال جاري حداکثر معاد - 1تبصره  

 .ساالنه منظور خواهد گردید هاي آتی در قانون بودجه سال

هیأت سه نفري مجري طرح احداث  گیرد باید با پیشنهاد کلیه اقداماتی که در جهت اجراي ماده فوق صورت می - 2تبصره  

 .شود ابري انجامتأیید وزیر راه و تر بنادر منطقه چابهار و

 .هیأت وزیران خواهد رسید نامه اجرایی این قانون توسط وزارت راه و ترابري تهیه و به تصویب آیین - 3تبصره  

فروردین ماه یک هزار و سیصد و هفتاد و  قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و سه تبصره در جلسه روز سه شنبه بیست و نهم 

 .به تأیید شوراي نگهبان رسیده است 1374,2,6 و در تاریخ اسالمی تصویب چهار مجلس شوراي

 اکبر ناطق نوري علی -رئیس مجلس شوراي اسالمی  
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