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باسمهتعالی

ریاست محترم مجلس شورای اسالمی
احتراماً طرح ذیل که به امضای ۰ نفر از نمایندگان رسیده است، جهت طی مراحل قانونی تقدیم میشود.

مقدمه (دالیل توجیهی): 
با توسعه روز افزون فناوری اطالعات و اهمیت اقتصاد دیجیتال شاهد پیدایش تکنولوژی های نوین همچون 
رمز ارزها (ارز های دیجیتال  یا رمز دارایی ها ) به عنوان محصوالت مبتنی بر تکنولوژی بالکچین در جهان 
هستیم . تقریبا نمی توان رمز ارز را پول یا ارز محسوب نمود چرا که ارزش و قدرت خرید آن تقریبا به صورت 
لحظه ای تغییر می کند و وجه کاال بودن آن پر رنگ تر است. لذا این ارزشهای دیجیتالی در بهترین حالت یک 
شبیه سازی هوشمندانه از فلزات گرانبها محسوب می شوند که توانسته اند در عمر حدود ۱۰ ساله خود 
محبوبیت و توجه فراوانی را جلب نمایند. عدم محدودیت جغرافیایی آن باعث شکل گیری اقتصاد و صنعتی 
فرامرزی شده بطوریکه در کشور ایران، هم در بعد استخراج و هم در بعد مبادالت، متقاضیان زیادی یافته که 
بدلیل عدم ساماندهی، در شرایط غیررسمی و بعضا زیرزمینی فعالیت مینمایند. پدیده رمز ارز عالوه بر تبدیل 
شدن به قدرت درحال رشد و تاثیرگذاری در اقتصادهای ملی و جهانی، منجر به ایجاد بازارهای داخلی و صنایع 
وابسته شده است و همانقدر که مدیریت صحیح آن میتواند موجب توسعه ظرفیتها و بهبود و رشد اقتصادی و 
زیرساختهای مرتبط مانند صنعت تولید برق شود، عدم توجه به آن موجب از دست رفتن فرصتهای بی بدیل و 
آسیب هایی جبران ناپذیر خواهد شد. لذا این طرح با توجه به گزارش نظارتی کمیسیون اقتصادی موضوع ماده 
۴۵ آیین نامه داخلی که رمزینه ارزها را بعنوان موضوعی مهم و حساس، مورد بررسی قرار داده و پیشنهادات 

مندرج د راین گزارش تهیه گردیده است.

 لذا طرح ذیل تقدیم میشود:
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عنوان طرح:
حمایت از استخراج رمز ارز و ساماندهی بازار مبادالت داخلی آن

ماده ۱- بانک مرکزی مرجع تنظیم مقررات مبادالت رمز ارزها در داخل کشور بوده و مکلف است ظرف 
سه ماه  نسبت به ساماندهی بازار داخلی رمز ارزها اقدام کند.

تبصره- بکارگیری رمز ارزها، غیر از رمز ارز ملی، به عنوان ابزار پرداخت در داخل کشور و یا برای 
راه اندازی و اداره شبکه پرداخت داخلی ممنوع است.

ماده۲- وزارت صنعت، معدن و تجارت متولی صنعت استخراج رمز ارز و مسؤول صدور مجوز مزارع 
آن بوده و مکلف است با همکاری وزارتخانه های امور اقتصادی و دارایی، نفت، نیرو و ارتباطات و 
فناوری اطالعات به گونه ای برنامه ریزی نماید که قدرت پردازش مزارع استخراج رمز ارز کشور 
منجر به تولید درآمد ناخالص ساالنه پانصد میلیون (۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰) دالر در سال ۱۴۰۱ شده و بعد از 

آن حداقل ۱۰ درصد رشد ساالنه داشته باشد.

تبصره۱ - مزارع استخراج رمز ارز موظفند با نظارت وزارت صنعت، معدن و تجارت و همکاری 
سازمان نظام صنفی رایانه ای میزان درآمد رمزارزی خود را به بانک مرکزی اعالم نمایند. دستورالعمل 
نحوه این نظارت ظرف دو ماه به تصویب شورای عالی مقابله و پیشگیری از جرایم پولشویی و تأمین 

مالی تروریسم می رسد.

تبصره۲- طرح(پروژه) های احداث و توسعه رمز ارزها و صنایع وابسته مشمول اعطای تسهیالت 
صندوق توسعه ملی است.

ماده ۳- نیروی انتظامی جمهوری اسالمی ایران مکلف است حسب اعالم وزارت صنعت، معدن و تجارت 
یا سازمان نظام صنفی رایانه ای، نسبت به مهر و موم(پلمب) واحدهای غیرمجاز استخراج رمزارز و 

معرفی ذی نفع این واحدها به مراجع  قضائی اقدام نماید.

ماده ۴- مزارع استخراج رمز ارز می توانند حامل انرژی مصرفی خود را از بورس انرژی و یا عقد 
قراردادهای دوجانبه با تولیدکنندگان داخلی و خارجی تامین نمایند و مجاز به ترانزیت برق مورد نیاز و یا 

مازاد مصرف هر دو تا سقف نیاز اسمی مزرعه، از طریق شبکه سراسری برق هستند.

تبصره۱- وزارتخانه های نفت و نیرو مکلفند برق مزارع استخراج رمز ارز و گاز مورد نیاز برای تامین 
برق مصرفی مزارع استخراج رمزارز را تامین کنند. این مزارع نیز مکلفند برق و گاز مصرفی را با 
رمز ارز تولید شده تهاتر نمایند. نرخ ارز تهاتری مورد نظر برای رمز ارزها بر اساس باالترین نرخ 
تعیین شده توسط بانک مرکزی در بازه زمانی سه ماهه، مشخص می شود. وزارت صنعت، معدن و 
تجارت با همکاری سازمان نظام صنفی رایانه ای مکلف به نظارت بر اصالت رمز ارز تعهدی واحدهای 

تولیدی است.

تبصره۲- مزارع استخراج رمزارز می توانند با اخذ مجوز از وزارت نیرو و با ظرفیت مورد نیاز نسبت 
به احداث یا مشارکت در نیروگاه برق اقدام و برق تولیدی مازاد بر مصرف خود را به وزارت نیرو با 
رعایت ضوابط ابالغی و با رعایت بند ت ماده ۴۸ قانون برنامه ششم توسعه و یا متقاضیان داخلی و 
خارجی به فروش رسانند. این نیروگاهها و نیروگاههای دارای قرارداد دوجانبه، در حد تامین برق مورد 
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نیاز این مزارع مشمول تعرفه سوخت واحدهای صنعتی مقیاس کوچک هستند. مزارع رمزارز به میزان 
مشارکت در احداث نیروگاههای احداثی در مناطق محروم، از پرداخت هزینه ترانزیت برق و پنجاه 

درصد(۵۰%) تعهد ارزی این ماده مستثنی و مشمول یارانه گاز مصرفی بخش کشاورزی می باشند.

تبصره   -۳ در راستای اجرای ماده ۵۰ قانون برنامه ششم توسعه، نیروگاههای تجدیدپذیر احداثی با 
مشارکت مزارع استخراج رمز ارز مشمول دریافت صرفه جویی مصرف سوخت، موضوع ماده ۱۲ 

قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر، می 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 حمایت از استخراج رمز ارز و ساماندهی بازار مبادالت داخلی آن 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:
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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 ادارهكل به انضمام سوابق قانونی

الف- نظر ادارهکل
۱- ۱- نظر به اینکه استفاده از تسهیالت صندوق توسعه ملی به موجب قانون مصوب مجلس شورای اسالمی تابع اساسنامه آن می 

باشد لذا پیشنهاد می گردد عبارت (با رعایت قوانین و مقررات) در انتهای تبصره ۲ ماده ۲ الیحه اضافه گردد.

۲-با توجه به اینکه تبصره ۲ ماده ۴ الیحه درصدد فروش برق تولیدی مازاد برمصرف به متقاضیان داخلی و خارجی برآمده است 
و از طرف دیگر اشاره به رعایت بند ت ماده ۴۸ قانون برنامه ششم توسعه می نماید دقیقا مشخص نکرده است که ایا فروش برق 
مازاد بر مصرف برای متقاضان داخلی و خارجی با نرخ مصوب در بند ت ماده ۴۸ برنامه ششم توسعه است یا با نرخ آزاد اقدام به 

فروش می نمایدکه بهتر است دقیقا مشخص گردد 

۲- ۱-- پیشنهاد می گردد عبارت (با رعایت ماده ۱۶ قانون احکام دائمی مصوب ۱۳۹۵/۱۱/۱۰) در انتهای تبصره ۲ ماده ۲ الیحه 
اضافه گردد.۲-با توجه به اینکه تبصره ۲ ماده ۴ الیحه درصدد فروش برق تولیدی مازاد برمصرف به متقاضیان داخلی و خارجی 
برآمده است و از طرف دیگر اشاره به رعایت بند ت ماده ۴۸ قانون برنامه ششم توسعه می نماید دقیقا مشخص نکرده است که ایا 
فروش برق مازاد بر مصرف برای متقاضان داخلی و خارجی با نرخ مصوب در بند ت ماده ۴۸ برنامه ششم توسعه است یا با نرخ 
آزاد اقدام به فروش می نماید؟که بهتر است دقیقا مشخص گردد و همچنین در تبصره مذکور اشاره به نیروگاههای دارای قرارداد 
دوجانبه نموده است که دقیقا مشخص نیست که منظور الیحه در این خصوص با رعایت بند ت ماده ۴۸ قانون برنامه ششم توسعه 

بوده یا خارج از شمول قانون مذکور است؟ که پیشنهاد می گردد به جهت شفاف سازی دقیقا موضوع مشخص گردد.

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

عنوان قانون: قانون پولی و بانکی کشور -- منقح ۱۳۹۶/۱۰/۲۷ مصوب: ۱۳۵۱/۰۴/۱۸

بخش های قانون: قسمت دوم-فصل اول-ماده ۱۰**قسمت دوم-فصل اول-ماده ۱۰-الف**قسمت دوم-فصل اول-ماده ۱۰-
ب**قسمت دوم-فصل اول-ماده ۱۰-ج**قسمت دوم-فصل اول-ماده ۱۰-د**قسمت دوم-فصل اول-ماده ۱۰-ه**قسمت 
دوم-فصل اول-ماده ۱۰-و**قسمت دوم-فصل اول-ماده ۱۰-ز**قسمت دوم-فصل اول-ماده ۱۰-ح**قسمت دوم-فصل دوم-
ماده ۱۱**قسمت دوم-فصل دوم-ماده ۱۱-الف**قسمت دوم-فصل دوم-ماده ۱۱-ب**قسمت دوم-فصل دوم-ماده ۱۱-
ج**قسمت دوم-فصل دوم-ماده ۱۱-د**قسمت دوم-فصل دوم-ماده ۱۱-ه**قسمت دوم-فصل دوم-ماده ۱۲**قسمت دوم-
فصل دوم-ماده ۱۲-الف**قسمت دوم-فصل دوم-ماده ۱۲-ب**قسمت دوم-فصل دوم-ماده ۱۲-ج**قسمت دوم-فصل دوم-
ماده ۱۲-د**قسمت دوم-فصل دوم-ماده ۱۲-ه**قسمت دوم-فصل دوم-ماده ۱۲-ه-تبصره ۱**قسمت دوم-فصل دوم-ماده 
۱۲-ه-تبصره ۲**قسمت دوم-فصل دوم-ماده ۱۳**قسمت دوم-فصل دوم-ماده ۱۳-ردیف۱**قسمت دوم-فصل دوم-ماده 
۱۳-ردیف۲**قسمت دوم-فصل دوم-ماده ۱۳-ردیف۳**قسمت دوم-فصل دوم-ماده ۱۳-ردیف۴**قسمت دوم-فصل دوم-
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ماده ۱۳-ردیف۵**قسمت دوم-فصل دوم-ماده ۱۳-ردیف۶**قسمت دوم-فصل دوم-ماده ۱۳-ردیف۷**قسمت دوم-فصل 
دوم-ماده ۱۳-ردیف۷-تبصره ۱**قسمت دوم-فصل دوم-ماده ۱۳-ردیف۷-تبصره ۲**قسمت دوم-فصل دوم-ماده 
۱۴**قسمت دوم-فصل دوم-ماده ۱۴-ردیف۱**قسمت دوم-فصل دوم-ماده ۱۴-ردیف۲**قسمت دوم-فصل دوم-ماده ۱۴-

ردیف۳**قسمت دوم-فصل دوم-ماده ۱۴-ردیف۴**قسمت دوم-فصل دوم-ماده ۱۴-ردیف۵**قسمت دوم-فصل دوم-ماده 
۱۴-ردیف۶**قسمت دوم-فصل دوم-ماده ۱۴-ردیف۷**قسمت دوم-فصل دوم-ماده ۱۴-ردیف۸**قسمت دوم-فصل دوم-

ماده ۱۴-ردیف۹**قسمت دوم-فصل دوم-ماده ۱۴-ردیف۱۰**قسمت دوم-فصل دوم-ماده ۱۴-ردیف۱۱**قسمت دوم-فصل 
دوم-ماده ۱۴-ردیف۱۲**قسمت دوم-فصل دوم-ماده ۱۴-ردیف۱۳**قسمت دوم-فصل دوم-ماده ۱۴-ردیف۱۴**قسمت 
دوم-فصل دوم-ماده ۱۴-ردیف۱۵**قسمت دوم-فصل دوم-ماده ۱۴-ردیف۱۵-تبصره**قسمت دوم-فصل دوم-ماده 
۱۵**قسمت دوم-فصل سوم-ماده ۱۶**قسمت دوم-فصل سوم-ماده ۱۶-ردیف۱**قسمت دوم-فصل سوم-ماده ۱۶-

ردیف۲**قسمت دوم-فصل سوم-ماده ۱۶-ردیف۳**قسمت دوم-فصل سوم-ماده ۱۶-ردیف۴**قسمت دوم-فصل سوم-ماده 
۱۶-ردیف۵**قسمت دوم-فصل سوم-بخش اول-ماده ۱۷**قسمت دوم-فصل سوم-بخش اول-ماده ۱۷-الف**قسمت دوم-

فصل سوم-بخش اول-ماده ۱۷-ب**قسمت دوم-فصل سوم-بخش اول-ماده ۱۷-ج**قسمت دوم-فصل سوم-بخش اول-ماده 
۱۷-ج-ردیف۲**قسمت دوم-فصل سوم-بخش اول-ماده ۱۷-ج-ردیف۳**قسمت دوم-فصل سوم-بخش اول-ماده ۱۷-ج-
ردیف۴**قسمت دوم-فصل سوم-بخش اول-ماده ۱۷-ج-ردیف۵**قسمت دوم-فصل سوم-بخش اول-ماده ۱۷-د**قسمت 

دوم-فصل سوم-بخش اول-ماده ۱۷-ه**قسمت دوم-فصل سوم-بخش اول-ماده ۱۷-و

*****

سوابق به شرح زیر تقدیم می گردد :

عنوان قانون: قانون مبارزه با پولشویی مصوب ۱۳۸۶/۱۱/۰۲ با اصالحات و الحاقات بعدی== منقح ۱۴۰۰/۳/۱۰ مصوب: 
۱۳۸۶/۱۱/۰۲

بخش های قانون: تمام متن

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 ۱۳۹۹/۰۹/۲۰ مصوب: ۱۳۹۵/۱۲/۲۱

بخش های قانون: بخش ۱۰-ماده ۴۸**بخش ۱۰-ماده ۴۸-الف**بخش ۱۰-ماده ۴۸-ب**بخش ۱۰-ماده ۴۸-پ**بخش 
۱۰-ماده ۴۸-پ-تبصره**بخش ۱۰-ماده ۴۸-ث**بخش ۱۰-ماده ۴۸-ج-ردیف۱**بخش ۱۰-ماده ۴۸-ج-ردیف۲**بخش 

۱۰-ماده ۴۸-ج-ردیف۳**بخش ۱۰-ماده ۵۰

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
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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 ۱۲**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 ۱۲-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-ماده ۱۲-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-ماده ۱۲-ردیف۲-

الف**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 ۱۲-ردیف۲-ب**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 ۱۲-ردیف۲-پ**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 ۱۲-ردیف۲-ت**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 ۱۲-

ردیف۲-ث**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 ۱۲-ردیف۲-ث-تبصره ۱**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 ۱۲-ردیف۲-ث-تبصره ۲**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 ۱۲-ردیف۲-ث-

تبصره ۳**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 ۱۲-ردیف۲-ث-تبصره ۴**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 ۱۲-ردیف۲-ث-تبصره ۵**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 ۱۲-ردیف۲-ث-تبصره 
۶**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 ۱۲-ردیف۲-ث-تبصره ۷**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 ۱۲-ردیف۲-ث-تبصره ۸

عنوان قانون: قانون نظام صنفی کشور -- منقح ۱۳۹۶/۱۱/۲۵ مصوب: ۱۳۸۲/۱۲/۲۴

بخش های قانون: تمام متن


