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باسمهتعالی

ریاست محترم مجلس شورای اسالمی
احتراماً طرح ذیل که به امضای ۶۸ نفر از نمایندگان رسیده است، جهت طی مراحل قانونی تقدیم میشود.

مقدمه (دالیل توجیهی): 
حفظ قدرت خرید مردم و تامین حداقل زندگی افراد جامعه یکی از وظایف اصلی دولت است. بسیاری از 
سوء مدیریتها در دستگاههای اجرائی و متولی امر اقتصاد و تولید و امتناع یا تأخیر ایشان در انجام تکالیف 
قانونی موجب پایین آمدن نرخ رشد تولید و سرمایه گذاری شده و وضعیت اقتصادی ایجاد شده به دلیل شیوع 
کرونا ویروس موجب کاهش تولید سرانه ملی و تقلیل سطح زندگی افراد جامعه شده است. تورم ناشی از 
برخی تصمیمات غلط اقتصادی دولت، موجب گران شدن برخی کاالها یا خدمات شده است و روزانه کاهش 

قدرت خرید افراد جامعه را در پی دارد.

به منظور رفع فقر بالفعل و نیز دفع فقر بالقوه و نیز زدودن جلوه های خشن فقر، دولت باید سیاستهای الزم 
را در زمینه کنترل و تثبیت قیمتها در خصوص کاالها و خدمات ضروری و اساسی جامعه انجام دهد. لذا، این 
طرح به منظور الزام دولت به تثبت قیمتها و کنترل تورم افسار گسیخته و اتخاذ تصمیمات منطقی با قید دو 

فوریت تقدیم مجلس شورای اسالمی میشود. 

 لذا طرح ذيل تقديم ميشود:
حسینعلی حاجی دلیگانی - سلمان اسحاقی - احمدحسین فالحی همدان - محمدصالح جوکار - منصور 
شکرالهی - جالل محمودزاده - عبداله ایزدپناه - رسول فرخی میکال - علیرضا پاک فطرت - مجتبی 
یوسفی - شهباز حسن پوربیگلری - سیدمسعود خاتمی - حسینعلی شهریاری - رحمت اله فیروزی 
پوربادی - محمدطال مظلومی آبرزگه - جلیل مختار - صدیف بدری - بهروز محبی نجم آبادی - حبیب 
آقاجری - سیدعلی یزدی خواه - محمدرضا احمدی - خلیل بهروزی فر - یعقوب رضازاده - احمد 
مرادی - محمدمهدی فروردین - رحمت اله نوروزی - روح اله نجابت - اسماعیل حسین زهی - مهدی 
سعادتی بیشه سری - مالک شریعتی نیاسر - حسین محمدصالحی دارانی - سیدحمزه امینی - علی 
خضریان - الیاس نادران - رضا تقی پورانوری - حسین حق وردی - محمدمهدی زاهدی - احمد راستینه 
هفشجانی - مجید نصیرائی - علی علیزاده مراغه - حسین امامی راد - انور حبیب زاده بوکانی - جبار 
کوچکی نژادارم ساداتی - علیرضا نظری - روح اله متفکرآزاد - کمال حسین پور - جالل رشیدی کوچی 
- علیرضا سلیمی - مجتبی بخشی پور - علیرضا عباسی - سیدمحمد مولوی - کیوان مرادیان کوچکسرائی 
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- موسی احمدی - سیدجواد حسینی کیا - محمدحسین فرهنگی - جعفر راستی - ابراهیم متینیان - 
فریدون حسنوند - احمد محرم زاده یخفروزان - اصغر سلیمی - بهزاد رحیمی - حسن رزمیان مقدم - 
جواد نیک بین - عبدالجالل ایری - امانقلیچ شادمهر - رضا آریان پور - محمد سرگزی - سیدمحمد 

موحد 
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عنوان طرح:
طرح الزام دولت به تثبیت قیمتها و کنترل تورم

طرح الزام دولت به تثبت قیمتها و کنترل تورم

ماده ۱-از تاریخ ابالغ این قانون به رئیس جمهور افزایش قیمت (به هر نحو و عنوان) و صدور مجوز صادرات 
کاالهای اساسی، دارو ،کاالها و خدماتی که سهم بزرگی از هزینه مصرف خانوادههای کم درآمد را تشکیل 
میدهد و کاالها و خدماتی که تولید و عرضه آنها انحصاریاند، توسط تولیدکنندگان و عرضه کنندگان و 
هرشخص دیگری ممنوع بوده و فقط افزایش قیمت یا صادرات کاالها و خدمات موضوع این قانون به پیشنهاد 

وزارتخانه ذیربط و تصویب هیأت وزیران با رعایت مواد آتی این قانون مجاز است. 

ماده۲- وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است با همکاری وزارتخانههای امور اقتصادی و دارایی، 
بهداشت و درمان، تعاون، کار و رفاه اجتماعی و کشور فهرست کاالها و خدمات موضوع این قانون را ظرف 
مهلت ده روز پس از ابالغ این قانون به رئیس جمهور تهیه نماید و به هیأت وزیران ارسال کند. هیأت وزیران 

موظف است فهرست مذکور را ظرف مهلت یک هفته بررسی و تصویب کند.

ماده ۳-بررسی تقاضای افزایش قیمت کاالها و خدمات موضوع این قانون با رعایت شرایط زیر مجاز است:

۱- تقاضای افزایش قیمت کاالها و خدمات موضوع این قانون باید مستند و مستدل بوده و به دلیل افزایش 
هزینههای اجتنابناپذیر تولید باشد.

۲-درصد افزایش قیمت کاالها و خدمات موضوع این قانون در طول یکسال مجموعاً بیشتر از درصد افزایش 
حقوق مصوب شورای عالی حقوق و دستمزد برای آن سال نباشد.

۳-تقاضای افزایش قیمت ناشی از هزینههای ایجاد شده براثر تصمیمات غیرقانونی هیأت وزیران یا یکی از 
وزراء یا معاونان رئیس جمهور یا دیگر مسؤوالن دستگاههای اجرائی موضوع ماده(۲۹) قانون برنامه ششم 

توسعه یا استنکاف یا تاخیر از اجرای قانون آنان، نباشد.

۴-تقاضای افزایش قیمت فقط از سوی اتحادیه ذیربط تولید کنندگان یا ارائه دهندگان کاال و خدمات باید به 
وزارتخانه مربوط تقدیم شود.
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۵- وزارتخانه مربوط پس اخذ نظر سازمان حمایت از تولید کنندگان و مصرف کنندگان تقاضای افزایش قیمت 
را بررسی و در صورت تأیید افزایش قیمت توسط وزیر مربوط پیشنهاد افزایش قیمت را به هیأت وزیران 

تقدیم میشود. 

۶- هیأت وزیران پس از بررسی پیشنهاد وزاتخانه مربوط افزایش قیمت را اعالم مینماید. 

تبصره- تصویب تقاضای افزایش قیمت کاالها و خدمات موضوع این قانون بدون رعایت شرایط مذکور در 
این قانون توسط وزیر یا هیأت وزیران یا دیگر مسؤوالن دستگاههای اجرائی موضوع ماده(۲۹) قانون برنامه 
ششم توسعه ممنوع بوده و مستنکف یا مستنکفان از اجرای این حکم مشمول مجازات ماده(۵۷۶) قانون 

مجازات اسالمی میشوند.

ماده ۴-بررسی تقاضای صدور مجوز صادرات کاالها و خدمات موضوع این قانون با رعایت شرایط زیر مجاز 
است:

۱- تقاضای صدور مجوز صادرات کاالها و خدمات موضوع این قانون باید مستند و مستدل بوده و به دلیل 
افزایش تولید و رفع نیازهای داخلی کشور باشد.

 ۲- میزان صدور مجوز صادرات کاالها و خدمات موضوع این قانون صرفاً تا میزان مازاد بر نیاز داخل از 

کشور باشد.

 ۳-تقاضای صدور مجوز صادرات فقط از سوی اتحادیه ذیربط تولید کنندگان یا ارائه دهندگان کاال و خدمات 

باید به وزارتخانه مربوط تقدیم شود.

۵- وزارتخانه مربوط پس اخذ نظر سازمان حمایت از تولید کنندگان و مصرف کنندگان تقاضای صدور مجوز 
صادرات را بررسی و در صورت تأیید صدور مجوز صادرات توسط وزیر مربوط پیشنهاد صدور مجوز 

صادرات به هیأت وزیران تقدیم میشود. 

۶- هیأت وزیران پس از بررسی پیشنهاد وزاتخانه مربوط مجوز صادرات را با تعیین حداکثر سقف مجاز 
تصویب  مینماید.

تبصره- تصویب صدور مجوز صادرات کاالهایی که تولید آنها مازاد بر نیاز داخل از کشور نیست توسط وزیر 
یا هیأت وزیران یا دیگر مسؤوالن دستگاههای اجرائی موضوع ماده(۲۹) قانون برنامه ششم توسعه ممنوع بوده 

و مستنکف یا مستنکفان از اجرای این حکم مشمول مجازات ماده(۵۷۶) قانون مجازات اسالمی میشوند.
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ماده ۵- در صورتی که کاهش عرضه کاالها و خدمات موضوع این قانون به دلیل سوء مدیریت یا تأخیر در 
اجرای قوانین و مقررات یا استنکاف از اجرای قوانین و مقررات یکی از مقامات، وزاء و مسئوالن و مدیران 
دستگاههای اجرائی موضوع ماده(۲۹) قانون برنامه ششم توسعه باشد، مقام مافوق وی موظف است وی را از 

کار برکنار کند و شخص خاطی به مجازات ماده(۵۷۶) قانون مجازات اسالمی محکوم میشود.

تبصره- در صورتی که سوء مدیریت یا تأخیر در اجرای قوانین و مقررات یا استنکاف اجرای قوانین و مقررات 
یکی از مقامات، وزاء و مسئوالن و مدیران دستگاههای اجرائی موضوع ماده(۲۹) قانون برنامه ششم توسعه 
منجر به افزایش قاچاق کاالها و خدمات موضوع این قانون شود، وی مشمول مجازاتهای مقرر در این ماده 

میشود.

ماده۶- احکام این قانون درخصوص افزایش قیمت و صدور مجوز صادرات کاالها و خدماتی که طبق قوانین 
جاری کشور نیازمند تصویب قانون است، نمی شود و دولت مجاز نیست درخصوص افزایش قیمت و صدور 

مجوز صادرات کاالها و خدمات مذکور بدون تصویب قانون اقدام نماید.
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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 الزام دولت به تثبیت قیمتها و کنترل تورم 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 تقدیمی آیین نگارش قانونی و ویرایش ادبی: ۱- عنوان طرح ، تداعی گر اباحه افزایش قیمتها و ایجاد تورم 
توسط دولت تا قبل از تصویب این طرح میباشد. در ثانی چنین عنوانی مغایر سیاستهای تنقیحی مجلس شورای اسالمی مبنی 
بر جلوگیری از تورم قوانین است. در صورت ضرورت تصویب مفاد این طرح، در قالب الحاق به یک قانون مربوط تنظیم 

شود. 

۲- عبارت (از تاریخ ابالغ این قانون به رئیس جمهور) در مواد ۱ و ۲ زائد است و باید حذف شود. 

۳- عبارت «(به هر نحو و عنوان)» در ماده ۱ به «مطلقاً» اصالح گردد. 
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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.مواد ۱ و ۳ طرح با تبصره ۵ بند ب ماده ۵ قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کاالی ایرانی 

مصوب ۱۵/۲/۱۳۹۸ همپوشانی دارد.

۲.ماده ۱ طرح با ماده ۲۱ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) مصوب ۴/۱۲/۱۳۹۳همپوشانی 
داردو فرآیند پیشبینی شده در مواد ۱ و۳ طرح مغایر تبصره ماده ۲۱ مذکور است.

۳.مواد ۱ و ۳ طرح از حیث مقام صالح و فرآیند قیمت گذاری مغایر با ماده ۵۱ اصالحی (۱۳۹۱) قانون نظام صنفی کشور است.

۴.مواد ۱ و ۳ طرح از حیث مقام صالح و فرآیند قیمت گذاری مغایر با بند ۵ ماده ۵۸ اصالحی (۱۳۹۷) قانون اصالح موادی از 
قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسالمی ایران و اجراء سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) 

قانون اساسی [قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی] است.

۵.شمول طرح پیشنهادی به بخش عمومی و دولتی مبهم است.

۶.عبارت تصمیمات غیرقانونی هیأت وزیران یا .... مندرج در بند ۳ ماده ۳ طرح نیازمند بازنگری است. 

۷. از آنجا که مطابق بند ۴ ماده ۳ طرح تقاضای افزایش قیمت فقط از سوی اتحادیه مربوط تقدیم میشود و وفق بند ۳ این تقاضا 
نمیتواند ناشی از هزینه های ایجاد شده بر اثر تصمیمات مذکور در بند اخیر باشد پیشنهاد میشود حکمی متناسب برای پرهیز از 

ورود ضرر به اصناف و ...برای فرضی که هزینه بر اثر این تصمیمات ایجاد میشود پیش بینی شود.

۸.در بند ۶ ماده ۳ صرفاً وظیفه اعالم افزایش قیمت را به هیأت وزیران داده است در حالی که الزم است به اختیار تصویب تصریح 
شود.

۹.با عنایت به صالحیت هیأت وزیران در افزایش قیمت با توجه به مفاد پیشنهادی طرح تعیین ضمانت اجرا برای فرض تصویب 
افزایش قیمت کاالها و خدمات خارج از شرایط مذکور در طرح توسط وزیر و یا سایر مسووالن موضوع ماده ۲۹ قانون برنامه ششم 

توسعه موضوع تبصره ماده ۳ طرح صحیح بنظر نمیرسد.

۱۰.با عنایت به صالحیت هیأت وزیران در تصویب صدور مجوز صادرات کاالهای موضوع طرح و مطابق با مفاد پیشنهادی طرح 
تعیین ضمانت اجرا برای فرض تصویب افزایش قیمت کاالها و خدمات خارج از شرایط مذکور در طرح توسط وزیر و یا سایر 

مسووالن موضوع ماده ۲۹ قانون برنامه ششم توسعه موضوع تبصره ماده ۳ طرح صحیح بنظر نمیرسد. 

۱۱. ایجاد ضمانت اجرای مشخص برای تکالیف و ضوابط قانونی امری شایسته و ضروری است. اما در خصوص حکم پیشبینی 
شده در تبصره های مواد ۳ و ۴ و ماده ۵ الزم به ذکر این نکته است که مجازات موضوع ماده (۵۷۶) کتاب پنجم قانون مجازات 
اسالمی (تعزیرات) یک تا پنج سال انفصال از خدمات دولتی میباشد که با عنایت به ماده ۲۹ قانون برنامه ششم توسعه مقام مربوطه 
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این شخص بعضاً میتواند وزیر و یا سایر مقامات سیاسی باشد. در نظر گرفتن چنین حکمی برای فرض مذکور فاقد وجاهت قانونی 
است.

ب- سوابق قانونی
قوانین مرتبط به شرح زیر تقدیم می گردد :

عنوان قانون: قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسالمی ایران ( ۱۴۰۰ - ۱۳۹۶ ) مصوب 
۱۳۹۵/۱۲/۲۱ با اصالحات و الحاقات بعدی == منقح ۱۴۰۰/۰۴/۱۵ مصوب: ۱۳۹۵/۱۲/۲۱

بخش های قانون: بخش ۶-ماده ۲۹**بخش ۶-ماده ۲۹-تبصره ۱**بخش ۶-ماده ۲۹-تبصره ۲**بخش ۶-ماده ۲۹-تبصره 
۳**بخش ۱۵-ماده ۸۱**بخش ۱۵-ماده ۸۱-تبصره

*****

سوابق به شرح زیر تقدیم می گردد :

عنوان قانون: کتاب پنجم قانون مجازات اسالمی ( تعزیرات و مجازات های بازدارنده ) مصوب ۱۳۷۵/۰۳/۰۲ با اصالحات و 
الحاقات بعدی -- منقح ۱۳۹۹/۱۲/۲ مصوب: ۱۳۷۵/۰۳/۰۲

بخش های قانون: کتاب پنجم-فصل دهم-ماده ۵۷۶

عنوان قانون: قانون تعزیرات حکومتی امور بهداشتی و درمانی مصوب: ۱۳۶۷/۱۲/۲۳

بخش های قانون: فصل دوم-بخش ۱-ماده ۱۹**فصل دوم-بخش ۱-ماده ۱۹-الف**فصل دوم-بخش ۱-ماده ۱۹-ب**فصل 
دوم-بخش ۱-ماده ۲۲**فصل دوم-بخش ۱-ماده ۲۲-الف**فصل دوم-بخش ۱-ماده ۲۲-ب**فصل دوم-بخش ۱-ماده ۲۲-
ج**فصل دوم-بخش ۱-ماده ۲۲-د**فصل دوم-بخش ۳-ماده ۲۷**فصل دوم-بخش ۳-ماده ۲۷-تبصره**فصل دوم-بخش 
۴-ماده ۳۰**فصل سوم-ماده ۳۵**فصل سوم-ماده ۳۵-الف**فصل سوم-ماده ۳۵-ب**فصل سوم-ماده ۳۵-ج**فصل سوم-

ماده ۳۵-د

عنوان قانون: قانون تعزیرات حکومتی مصوب ۲۳ /۱۲ /۱۳۶۷ با اصالحات و الحاقات بعدی==منقح ۱۳۹۸/۹/۱۰ مصوب: 
۱۳۶۷/۱۲/۲۳

بخش های قانون: فصل اول-ماده ۲**فصل اول-ماده ۲-الف**فصل اول-ماده ۲-ب**فصل اول-ماده ۲-ج**فصل اول-ماده 
۲-د**فصل اول-ماده ۲-د-تبصره**فصل اول-ماده ۳**فصل اول-ماده ۴**فصل اول-ماده ۴-تبصره**فصل اول-ماده ۷
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عنوان قانون: قانون استفساریه ماده (۵) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسالمی ایران در خصوص 
افزایش قیمت کاالها و خدمات مصوب: ۱۳۸۰/۱۲/۱۹

بخش های قانون: تمام متن

عنوان قانون: قانون جلوگیری از افزایش قیمتها تا پایان برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسالمی ایران 
مصوب: ۱۳۸۲/۰۴/۲۹

بخش های قانون: تمام متن

عنوان قانون: ماده واحده در خصوص منع افزایش قیمتهای کاالها و خدمات بخش دولتی مصوب: ۱۳۶۸/۰۱/۲۹

بخش های قانون: تمام متن

عنوان قانون: قانون تأمین کاالهای اساسی برای اقشار آسیب پذیر مصوب: ۱۳۹۲/۰۳/۰۸

بخش های قانون: تمام متن

عنوان قانون: قانون تهیه مسکن برای افراد کم درآمد مصوب: ۱۳۷۲/۰۶/۰۹

بخش های قانون: تمام متن

عنوان قانون: قانون مجازات پیشهوران و فروشندگانی که کاالی خود را مخفی یا گران میفروشند مصوب ۱۷ شهریور ماه ۱۳۲۲ 
مصوب ۱۳۲۲,۰۶,۱۷ با اصالحات و الحاقات بعدی== منقح ۱۳۹۹/۹/۲۵ مصوب: ۱۳۲۲/۰۶/۱۷

بخش های قانون: تمام متن

عنوان قانون: الیحه قانونی راجع به اجازه خرید از خارج کشور برای رفع بحران و کمبود کاالهای اساسی و پائین آوردن قیمت ها 
مصوب ۱۳۵۹,۰۳,۱۱ با اصالحات و الحاقات بعدی==منقح ۱۳۹۹/۹/۲۵ مصوب: ۱۳۵۹/۰۳/۱۱

بخش های قانون: تمام متن

عنوان قانون: قانون مجازات متخلفین از تعرفه نرخ حمل کاال و مسافر مصوب ۱۳۶۷,۰۱,۲۳ با اصالحات و الحاقات بعدی==منقح 
۱۳۹۹/۹/۲۵ مصوب: ۱۳۶۷/۰۱/۲۳

بخش های قانون: تمام متن

عنوان قانون: قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان خودرو مصوب ۲۳ /۰۳ /۱۳۸۶ با اصالحات و الحاقات بعدی -- منقح 
۱۳۹۷/۳/۲ مصوب: ۱۳۸۶/۰۳/۲۳
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بخش های قانون: تمام متن

عنوان قانون: قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان مصوب ۱۵ /۰۷ /۱۳۸۸ با اصالحات و الحاقات بعدی==منقح ۱۳۹۸/۹/۱۰ 
مصوب: ۱۳۸۸/۰۷/۱۵

بخش های قانون: تمام متن

عنوان قانون: قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۰۸ /۰۷ /۱۳۸۶ با اصالحات و الحاقات بعدی -- منقح ۱۳۹۹/۱۱/۱۴ مصوب: 
۱۳۸۶/۰۷/۰۸

بخش های قانون: فصل اول –-ماده ۵ ـ**فصل دهم ـ-ماده ۷۴ ـ**فصل دهم ـ-ماده ۷۴ ـ-تبصره ـ

عنوان قانون: قانون مبارزه با قاچاق کاال و ارز مصوب ۱۳۹۲/۱۰/۰۳ با اصالحات و الحاقات بعدی-- منقح ۱۳۹۶/۱۰/۳۰ مصوب: 
۱۳۹۲/۱۰/۰۳

بخش های قانون: تمام متن

عنوان قانون: قانون تعدیل و تثبیت اجاره بها مصوب ۱۳۵۲/۱۱/۲۹==منقح ۱۳۹۹/۵/۱۳ مصوب: ۱۳۵۲/۱۱/۲۹

بخش های قانون: تمام متن
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