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 قانون اخذ بهای خدمات انجام شده توسط وزارت راه و ترابری

 قانون اخذ بهای 

 خدمات انجام شده توسط وزارت راه و ترابری

 شود از تاریخ تصویب این قانون به وزارت راه و ترابری اجازه داده می -ماده واحده  

 :مشروحه ذیلدر مقابل ارائه خدمات مربوط به امور 

 .(ترافیکی و حجیم )صدور مجوز عبور و حمل بارهای ویژه  - 1

 .صدور دفترچه عبور و مرور وسایل حمل و نقل سنگین - 2

 .صدور و تجدید پروانه فعالیت شرکتها و مؤسسات حمل و نقل - 3

 .المللی صدور پروانه بین - 4

 .صدور دفترچه کار رانندگان - 5

 .لعادها انجام خدمات فوق - 6

 هایی که بنا به پیشنهاد شورای عالی هماهنگی ترابری کشور به تصویب برابر تعرفه 

 .خزانه واریز نماید رسد، وجوه مربوطه را از متقاضیان اخذ و به حساب هیأت وزیران می

 از وجوه واریزی حداکثر تا مبلغ% 09وزارت راه و ترابری مجاز است معادل  - 8تبصره  

 گردد، بابت توسعه منظور می لایر را که در بودجه سالیانه( 099999999)پانصد میلیون 

 ای که به پیشنهاد شورای عالی نامه ای به موجب آیین و بهبود خدمات حمل و نقل جاده

 مصرف اعتبار. هیأت وزیران خواهد رسید، برداشت نماید هماهنگی ترابری کشور به تصویب

 ن اعتبارات خارج از قانون محاسبات عمومیمذکور بر اساس قانون نحوه هزینه کرد

 .نامه اجرایی آن صورت خواهد گرفت و آیین 8631مصوب

 های طرحهای مورد وزارت راه و ترابری موظف است گزارش عملیات و هزینه - 2تبصره  

 کمیسیونهای مسکن و شهرسازی و راه ماه یک بار به 3اجراء از محل اعتبارات فوق را هر 

 .نامه و بودجه مجلس شورای اسالمی ارسال داردو ترابری و بر

 قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و دو تبصره در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ اول 

 86313031اسالمی تصویب و در تاریخ  آذر ماه یک هزار و سیصد و شصت و هشت مجلس شورای

 .به تأیید شورای نگهبان رسیده است

 مهدی کروبی -رئیس مجلس شورای اسالمی  
 


