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باسمهتعالی

ریاست محترم مجلس شورای اسالمی
احتراماً طرح ذیل که به امضای ۳۱ نفر از نمایندگان رسیده است، جهت طی مراحل قانونی تقدیم میشود.

مقدمه (دالیل توجیهی): 
امروزه به لحاظ پیچیدگی هاومعضالت ازیک طرف و کثرت وظایف وزراءازطرف دیگروهمچنین حلقه مفقوده 
ارتباطی دراجرای بین سطح ملی واستانی و عدم وجودشخص معین برای حل مشکالت منطقه ای که بین 
چنداستان حادث می شودنیازبه وزیرمنطقه ای است که حدفاصل بین هیات وزیران واستاندداران برای حکمیت 
وحل مشکالت باحضورمستمرخوددردولت می باشدکه این موضوع یک تکلیف درسیاست های ابالغی مقام 

معظم رهبری درسیاست های کلی دراقتصادمقاومتی ۱۳۹۳هم می باشد

 لذا طرح ذیل تقدیم میشود:
ابوالفضل ابوترابی - عبداله ایزدپناه - رضا آریان پور - مجید نصیرائی - حسین محمدصالحی دارانی - 
رحمت اله فیروزی پوربادی - یعقوب رضازاده - حسینعلی حاجی دلیگانی - روح اله ایزدخواه - حسین 
امامی راد - حسین جاللی - قاسم ساعدی - حسن نوروزی - موسی احمدی - عباس جهانگیرزاده - 
بهروز محبی نجم آبادی - جواد نیک بین - علی اکبر علیزاده برمی - مجتبی بخشی پور - عادل نجف 
زاده - احمدحسین فالحی - رحمت اله نوروزی - علی اکبر بسطامی - کیومرث سرمدی واله - علیرضا 
زندیان - رسول فرخی میکال - هاجر چنارانی - احمد محرم زاده یخفروزان - حسین حق وردی - 

علیرضا ورناصری قندعلی - روح اله متفکرآزاد 
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عنوان طرح:
طرح ایجادوزرای منطقه ای

ماده۱-دولت موظف است سه ماه پس از تصویب این قانون بامحورقراردادن رشدبهره وری در اقتصاد، با 
تقویت عوامل تولید ،توانمندسازی نیروی کار ،تقویت رقابت پذیری اقتصاد ،حل مشکالت بین مناطق واستا 
نهاوبه کارگیری ظرفیت و قابلیت های متنوع در جغرافیای مزیتهای مناطق کشور ،  نسبت به تقسیم به ده 

منطقه اقدام نماید

تبصره۱-برای هر منطقه یک و زیر توسط ریس جمهوربه مجلس شورای اسالمی برای اخذ رای اعتمادمعرفی 
می شود

تبصره ۲_وزیرمنطقه ای مکلف به تنظیم روابط دولت مرکزی با مسئوالن محلی ،معرفی استانداران به هیئت 
وزیران  ،ایفای کمک رسانی ونجات عمومی دربرابرحوادث وبالیادرحوزه نفوذمنطقه خودوحل وفصل 

مشکالت مشترک استان هادرپهنه منطقه ای می باشد

۳-درراستای اعمال اصول یکصدوبیست و هفتم ویکصدوسی و هشتم قانون اساسی ،وزرای منطقه ای مکلف 
به اخذ تصمیمات ریس جمهوروهیات وزیران خواهندبود.

ماده۲-وزیرمنطقه ای نمی توانددارای فعالیت اقتصادی درهمان منطقه باشدیاخودوخانواده اش اهل همان منطقه 
باشند
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هیأترئیسه محترم مجلس شورای اسالمی
احتراماً، در اجرای قانون آییننامه داخلی مجلس شورای اسالمی و ماده (۴) قانون تدوین و تنقیح قوانین و مقررات کشور مصوب 

۱۳۸۹/۳/۲۵ نظر معاونت قوانین در مورد طرح طرح ایجادوزرای منطقه ای تقدیم می شود.

معاون قوانین
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نظر ادارهکل تدوین قوانین
معاون محترم قوانین

احتراماً در اجرای بندهای (۲) و (۴) ماده (۴)   تدوین و تنقیح قوانین و مقررات کشور مصوب ۱۳۸۹/۳/۲۵ نظر این ادارهکل 
بهشرح زیر تقدیم میشود:

قبال تقدیم نگردیده است ██ ماده ۱۳۰ ۱- سابقه تقدیم:
قبالً در جلسه علنی شماره        مورخ        تقدیم و در تاریخ            در ☐

کمیسیون ☐
(موضوع اصل ۸۵ قانون اساسی) رد شده و اینک با: صحن ☐

با تقاضای کتبی ۵۰ نفر از نمایندگان (مشروط به تصویب مجلس) ☐ با تغییر اساسی ☐
بدون تغییر اساسی ☐ پیش از انقضاء شش ماه ☐

با تقاضای کتبی کمتر از ۵۰ نفر از نمایندگان ☐ با انقضاء شش ماه ☐

می باشد ☐ می باشد ☐ مجدداً قابل پیشنهاد به مجلس  

۲- در اجرای بند (۲) ماده (۴) قانون تدوین و تنقیح قوانین و مقررات کشور:
رعایت شده است. ☐

رعایت شده است(با نظر کارشناسی) ☐ در طرح تقدیمی آیین نگارش قانونی و ویرایش ادبی
رعایت نشده است، دالیل مغایرت به ضمیمه تقدیم می شود. ██

۳- از نظر آییننامه داخلی مجلس (شكلی)
الف- ماده ۱۳۱-

ندارد ☐ دارد ██ اول- حداقل امضا الزم (۱۵ نفر)
ندارد ☐ دارد ██ دوم- موضوع و عنوان مشخص  
ندارد ☐ دارد ██ سوم- دالیل لزوم تهیه و پیشنهاد در مقدمه
ندارد ██ دارد ☐ چهارم- موادی متناسب با اصل موضوع و 

عنوان

 ب- ماده ۱۳۸-

مواد متعدد ██ یک موضوع ██
ماده واحده ☐

است و پیشنهاد آن به 
عنوان بیش از یک موضوع ☐

طرح تقدیمی دارای

نمی باشد. ██
می باشد. ☐

مواجه با ایراد
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۴- در اجرای بند (۴) ماده (۴) قانون تدوین و تنقیح قوانین و مقررات کشور مصوب ۱۳۸۹/۳/۲۵ :
اول: از نظر قانون اساسی؛

ندارد. ██ طرح تقدیمی با قانون اساسی به طور کلی مغایرت 
دارد.اصول مغایر به ضمیمه تقدیم می شود. ☐

دوم: از نظر سیاستهای کلی نظام و سند 
چشمانداز؛

ندارد. ██

طرح تقدیمی با سیاست های کلی نظام و سند چشم 
انداز مغایرت 

دارد.اصول مغایر به ضمیمه تقدیم می شود. ☐
سوم: از نظر قانون برنامه؛

ندارد. ☐    طرح تقدیمی با قانون برنامه مغایرت 
دارد.دلیل مغایرت به ضمیمه تقدیم می شود. ██

چهارم: از نظر آییننامه داخلی مجلس 
(ماهوی)؛

شده است. ☐

الف- ماده ۱۴۰- رعایت اصل هفتاد و پنجم قانون 
اساسی     

نشده است.دلیل مغایرت به ضمیمه تقدیم می شود. ██

نمی شود ☐ ب- ماده ۱۸۱- موجب اصالح یا تغییر برنامه مصوب
می شود ██

ندارد. ☐ و نیاز به  ۲/۳ رای نمایندگان
دارد. ██

تعداد .......... برگ اظهارنظر به ضمیمه تقدیم میشود.
مدیر کل تدوین قوانین

۵- طرح تقدیمی از حیث پیشگیری از وقوع جرم با بند (۵)اصل(۱۵۶) قانون اساسی مغایرت

معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه

 ندارد.
 دارد.

 ندارد.
 دارد.
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ضمیمه نظر ادارهکل تدوین قوانین
بیان مستندات و دالیل مغایرت:

در رابطه با طرح/الیحه تقدیمی از نظر اصل ۷۵ قانون اساسی: طرح تقدیمی موجب افزایش هزینه های عمومی می گردد و 
چون محل تامین آن مشخص نشده مغایر اصل ۷۵ قانون اساسی می باشد. 

در رابطه با طرح/الیحه تقدیمی با قانون برنامه: طرح تقدیمی با بند الف ماده ۲۸ قانون برنامه ششم توسعه که بر کاهش 
حجم، اندازه و ساختار دستگاه های اجرایی تاکید دارد، مغایر است. 

در رابطه با طرح تقدیمی آیین نگارش قانونی و ویرایش ادبی: ۱- ضرورت قانونگذاری در مقدمه توجیهی بهخوبی تبیین 
نشده است. 

۲- در مقدمه توجیهی سال ۱۳۹۳ اشتباه میباشد و باید به سال ۱۳۹۲ تغییر یابد. 

۳- عنوان طرح مبنی بر «ایجاد وزرای منطقهای» از نظر ادبیات تقنینی صحیح نیست و اگر اصرار بر این امر باشد باید به 
ایجاد وزراتخانههای منطقهای اصالح گردد. ضمن آنکه طرح تقدیمی اصوالً اصالح تقسیمات کشوری محسوب میشود. 

۴- بهطور کلی طرح تقدیمی از پشتوانه کارشناسی محکمی بهرهمند نیست. 

۵- رابطه طولی وزیران منطقهای و هیأت وزیران با اصل اطالق وزیر به وزیران منطقهای با برخی از اصول قانون اساسی 
ازجمله اصل هشتاد و هفتم (۸۷) قانون اساسی مغایرت دارد، چراکه مطابق مقدمه توجیهی طرح و تبصره (۳) مادهواحده، 
وزرای منطقهای مکلف به أخذ تصمیمات هیأت وزیران خواهند بود، در حالیکه وزرایی که از مجلس رأی اعتماد میگیرند 
در عرض هم هستند نه در طول هم که در غیر این صورت پاسخگویی و یا استیضاح موضوع اصل هشتاد و نهم (۸۹) قانون 

اساسی در مورد وزرای منطقهای محل تأمل و اشکال خواهد بود. 

۶- طرح تقدیمی به جهت ایجاد بار مالی برای دولت مغایر اصل هفتاد و پنجم (۷۵) قانون اساسی میباشد. 

۷- در صدر ماده عین بند سوم سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی (ابالغی ۲۹/۱۱/۱۳۹۲) مقام معظم رهبری درج شده است 
ولی در آن توصیهای نسبت به ایجاد مناطق اقتصادی نیست؛ حال آنکه بند شانزدهم ابالغیه «منطقیسازی اندازه دولت و 
حذف دستگاههای موازی و غیرضرور و هزینههای زاید» مغایر طرح حاضر بهنظر میرسد زیرا درصورت تصویب، در 

موضوعات مختلف چندین مسؤول بهصورت موازی انجام وظیفه مینمایند. 

۸- تبصره اصوالً مبین استثنائات مذکور در حکم اصلی ماده است در حالی که در این طرح مواردی که ذیل ماده (۱) بهعنوان 
تبصره آمده استثناء بر حکم آن نیست و باید در قالب مواد جداگانه تنظیم شود. 

۹- نسبت به شرح وظایف، اختیارات و صالحیتهای وزیر منطقهای باید بررسی کارشناسی صورت پذیرد و در این طرح 
ذکر شوند. 
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۱۰- طرح مغایر بند (الف) ماده (۲۸) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسالمی 
ایران است. 
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نظر ادارهکل اسناد و تنقیح قوانین

معاون محترم قوانین
احتراماً در اجرای بندهای (۱) و (۳)  ماده (۴) قانون تدوین و تنقیح قوانین و مقررات کشور مصوب ۱۳۸۹/۳/۲۵ نظر این 

ادارهکل به شرح زیر تقدیم میشود:

۱. در اجرای بند (۱):
وجود ندارد ☐   الف- در خصوص طرح تقدیمی قوانین متعارض

وجود دارد که به شرح ضمیمه تقدیم می شود. ██
وجود ندارد ██   ب- در خصوص طرح تقدیمی قوانین مرتبط

وجود دارد که به شرح ضمیمه تقدیم می شود. ☐
۲. در اجرای بند (۳):

الزم است. ☐

با عنایت به بررسیهای به عمل آمده قانونگذاری در این 
موضوع 

الزم نیست. ☐

 

تعداد .......... برگ سوابق قانونی و نظر ادارهکل به ضمیمه تقدیم میشود.

مدیرکل اسناد و تنقیح قوانین
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ضمیمه نظر ادارهکل اسناد و تنقیح قوانین
نظر ادارهکل به انضمام سوابق قانونی

الف- نظر ادارهکل
۱- ۱.عنوان طرح مبنی بر ایجاد وزاری منطقه ای نیازمند اصالح است. برای کلمه وزیر عناوینی مثل تعیین و نصب استفاده میشود. 

۲.مالکهای مندرج در ماده ۱ طرح مبهم و مغایر ردیف ۳ بند ۹ سیاستهای کلی نظام قانونگذاری است. هم چنین ماده ۱ نیازمند 
اصالح نگارشی است.

۳.حکم تبصره ۱ماده ۱ طرح مبنی بر تعیین وزیر منطقه ای مغایر با بند الف ماده ۲۸ قانون برنامه ششم توسعه است. طبیعتاً با تعیین 
وزیر الزم است وزارتخانه مربوطه ایجاد شود. علی ایحال فارغ از هر نام و عنوان حکم مزبور مبنی بر تعیین وزیر منطقه ای نیازمند 
ایجاد ساختار تشکیالت و سازمان متناسب است که این موضوع منجر به افزایش هزینه های دولت میشود و مغایر اصل ۷۵ قانون 

اساسی است.

۴.تبصره ۲ ماده ۱ حاوی احکامی مبهم و مغایر ردیف ۳ بند ۹ سیاستهای کلی نظام قانونگذاری است. حدود وظایف و اختیارات 
وزرای منطقه ای مشخص نیست. عضویت و عدم عضویت آنها در هیأت وزیران و جایگاه و نسبت آنها با هیأت وزیران و سایر 
وزرا مشخص نیست. از آنجا که وجه تفکیک و تقسیم وزارتهای موجود موضوع فعالیت (برای مثال آموزش و پرورش نفت نیرو 
و....) و وجه تفکیک و تقسیم وزارتهای منطقه ای منطقه جغرافیایی است و وزیر منطقه ای در منطقه خود در موضوعات همه 
وزارتخانه های کشور (برای مثال آموزش و پرورش نفت نیرو صنعت معدن و تجارت و ....) ورود و صالحیت دارد وضعیت 
سازماندهی و سلسه مراتب و نحوه ارتباط آنها و نیز ارتباط با سازمانهای منطقه ای مبهم بوده و بنظر میرسد در عمل با مشکالت 

عدیده روبرو خواهد شد. 

۵.کلمه تبصره به ابتدای تبصره ۳ ماده ۱ اضافه شود.

۶.حکم تبصره ۳ ماده ۱ مبنی بر اینکه وزرای منطقه ای مکلف به اخذ تصمیمات رییس جمهور و هیأت وزیران خواهند بود مبهم 
و مغایر ردیف ۳ بند ۹ سیاستهای کلی نظام قانونگذاری است. 

۷.نظر به موارد معنونه در بندهای فوق طرح حاضر دارای ابهامات جدی بنظر میرسد. شاید بتوان با حضور یک نماینده ویژه به 
جای وزیر منطقه ای به اهداف مورد نظر طراحان رسید. البته این موضوع نیازمند مطالعه بررسی و مداقه همه جانبه است تا در 
فرض ضرورت تصویب قانونگذاری در خصوص آن به صورت جامع صورت گیرد و از وضع قوانین موجد ابهام جلوگیری شود. 

ب- سوابق قانونی

قوانین متعارض به شرح زیر تقدیم می گردد :
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عنوان قانون: قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران مصوب ۱۳۵۸/۰۹/۱۲ همه پرسی -- منقح ۱۳۹۶/۱۰/۱۳ مصوب: ۱۳۵۸/۰۹/۱۲

بخش های قانون: قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران مصوب ۱۲ /۰۹ /۱۳۵۸ با اصالحات و الحاقات بعد-فصل نهم قوه مجریه-
مبحث اول - ریاست جمهوری و وزراء (الحاقی ۰۶ /۰۵ /۱۳۶۸ )-اصل یکصدو بیست و هفتم**قانون اساسی جمهوری اسالمی 
ایران مصوب ۱۲ /۰۹ /۱۳۵۸ با اصالحات و الحاقات بعد-فصل نهم قوه مجریه-مبحث اول - ریاست جمهوری و وزراء (الحاقی 
۰۶ /۰۵ /۱۳۶۸ )-اصل یکصدو سی و سوم**قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران مصوب ۱۲ /۰۹ /۱۳۵۸ با اصالحات و الحاقات 
بعد-فصل نهم قوه مجریه-مبحث اول - ریاست جمهوری و وزراء (الحاقی ۰۶ /۰۵ /۱۳۶۸ )-اصل یکصدو و سی و چهارم**قانون 
اساسی جمهوری اسالمی ایران مصوب ۱۲ /۰۹ /۱۳۵۸ با اصالحات و الحاقات بعد-فصل نهم قوه مجریه-مبحث اول - ریاست 
جمهوری و وزراء (الحاقی ۰۶ /۰۵ /۱۳۶۸ )-اصل یکصد و سی و پنجم**قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران مصوب ۱۲ /۰۹ 
/۱۳۵۸ با اصالحات و الحاقات بعد-فصل نهم قوه مجریه-مبحث اول - ریاست جمهوری و وزراء (الحاقی ۰۶ /۰۵ /۱۳۶۸ )-اصل 
یکصد و سی و ششم**قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران مصوب ۱۲ /۰۹ /۱۳۵۸ با اصالحات و الحاقات بعد-فصل نهم قوه 
مجریه-مبحث اول - ریاست جمهوری و وزراء (الحاقی ۰۶ /۰۵ /۱۳۶۸ )-اصل یکصدو سی و هفتم**قانون اساسی جمهوری 
اسالمی ایران مصوب ۱۲ /۰۹ /۱۳۵۸ با اصالحات و الحاقات بعد-فصل نهم قوه مجریه-مبحث اول - ریاست جمهوری و وزراء 

(الحاقی ۰۶ /۰۵ /۱۳۶۸ )-اصل یکصدو سی و هشتم

*****

سوابق به شرح زیر تقدیم می گردد :

عنوان قانون: قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری مصوب ۱۵ /۰۴ /۱۳۶۲ با اصالحات و الحاقات بعدی -- منقح 
۱۳۹۷/۱۲/۲۱ مصوب: ۱۳۶۲/۰۴/۱۵

بخش های قانون: تمام متن

عنوان قانون: الیحه قانونی اختیارات استانداران کشوری جمهوری اسالمی ایران مصوب: ۱۳۵۹/۰۳/۲۹

بخش های قانون: تمام متن

عنوان قانون: سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی مصوب ۱۳۹۲/۱۱/۲۹-- منقح ۱۳۹۶/۱۰/۲۷ مصوب: ۱۳۹۲/۱۱/۲۹

بخش های قانون: تمام متن

عنوان قانون: سیاست های کلی تولید ملی ، حمایت از کار و سرمایه ایرانی مصوب ۱۴ /۱۱ /۱۳۹۱ مقام معظم رهبری -- منقح 
۱۳۹۷/۱/۲۹ مصوب: ۱۳۹۱/۱۱/۱۴

بخش های قانون: تمام متن
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عنوان قانون: قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب ۰۱ /۰۲ /۱۳۹۴ با اصالحات و الحاقات بعدی== 
منقح ۱۳۹۹/۹/۱۱ مصوب: ۱۳۹۴/۰۲/۰۱

بخش های قانون: قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب ۰۱ /۰۲ /۱۳۹۴ با اصالحات و الحاقات 
بعدی== منقح ۱۳۹۹/۹/۱۱-ماده ۶۱الحاقی**قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب ۰۱ /۰۲ /۱۳۹۴ 
با اصالحات و الحاقات بعدی== منقح ۱۳۹۹/۹/۱۱-تبصره**قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب 
۰۱ /۰۲ /۱۳۹۴ با اصالحات و الحاقات بعدی== منقح ۱۳۹۹/۹/۱۱-تبصره-ردیف۱**قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای 
نظام مالی کشور مصوب ۰۱ /۰۲ /۱۳۹۴ با اصالحات و الحاقات بعدی== منقح ۱۳۹۹/۹/۱۱-تبصره-ردیف۲**قانون رفع موانع 
تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب ۰۱ /۰۲ /۱۳۹۴ با اصالحات و الحاقات بعدی== منقح ۱۳۹۹/۹/۱۱-تبصره-

ردیف۳**قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب ۰۱ /۰۲ /۱۳۹۴ با اصالحات و الحاقات بعدی== 
منقح ۱۳۹۹/۹/۱۱-تبصره-ردیف۴**قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب ۰۱ /۰۲ /۱۳۹۴ با 
اصالحات و الحاقات بعدی== منقح ۱۳۹۹/۹/۱۱-تبصره-ردیف۵**قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور 
مصوب ۰۱ /۰۲ /۱۳۹۴ با اصالحات و الحاقات بعدی== منقح ۱۳۹۹/۹/۱۱-تبصره-ردیف۶**قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر 
و ارتقای نظام مالی کشور مصوب ۰۱ /۰۲ /۱۳۹۴ با اصالحات و الحاقات بعدی== منقح ۱۳۹۹/۹/۱۱-تبصره-ردیف۷**قانون رفع 
موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب ۰۱ /۰۲ /۱۳۹۴ با اصالحات و الحاقات بعدی== منقح ۱۳۹۹/۹/۱۱-
تبصره-ردیف۸**قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب ۰۱ /۰۲ /۱۳۹۴ با اصالحات و الحاقات 
بعدی== منقح ۱۳۹۹/۹/۱۱-تبصره-ردیف۹**قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب ۰۱ /۰۲ /۱۳۹۴ 
با اصالحات و الحاقات بعدی== منقح ۱۳۹۹/۹/۱۱-تبصره-ردیف۱۰**قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی 
کشور مصوب ۰۱ /۰۲ /۱۳۹۴ با اصالحات و الحاقات بعدی== منقح ۱۳۹۹/۹/۱۱-تبصره-ردیف۱۱**قانون رفع موانع تولید رقابت 
پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب ۰۱ /۰۲ /۱۳۹۴ با اصالحات و الحاقات بعدی== منقح ۱۳۹۹/۹/۱۱-تبصره-

ردیف۱۲**قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب ۰۱ /۰۲ /۱۳۹۴ با اصالحات و الحاقات بعدی== 
منقح ۱۳۹۹/۹/۱۱-تبصره-ردیف۱۳**قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب ۰۱ /۰۲ /۱۳۹۴ با 
اصالحات و الحاقات بعدی== منقح ۱۳۹۹/۹/۱۱-تبصره-ردیف۱۴**قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور 
مصوب ۰۱ /۰۲ /۱۳۹۴ با اصالحات و الحاقات بعدی== منقح ۱۳۹۹/۹/۱۱-تبصره-ردیف۱۵**قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر 
و ارتقای نظام مالی کشور مصوب ۰۱ /۰۲ /۱۳۹۴ با اصالحات و الحاقات بعدی== منقح ۱۳۹۹/۹/۱۱-تبصره-ردیف۱۶**قانون 
رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب ۰۱ /۰۲ /۱۳۹۴ با اصالحات و الحاقات بعدی== منقح ۱۳۹۹/۹/۱۱-
تبصره-ردیف۱۷**قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب ۰۱ /۰۲ /۱۳۹۴ با اصالحات و الحاقات 
بعدی== منقح ۱۳۹۹/۹/۱۱-ماده ۶۲الحاقی**قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب ۰۱ /۰۲ /۱۳۹۴ 

با اصالحات و الحاقات بعدی== منقح ۱۳۹۹/۹/۱۱-تبصره

عنوان قانون: قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار مصوب ۱۶ /۱۱ /۱۳۹۰ با اصالحات و الحاقات بعدی -- منقح ۱۳۹۷/۴/۱۳ 
مصوب: ۱۳۹۰/۱۱/۱۶

بخش های قانون: ماده ۱۳**ماده ۱۳-تبصره
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