
23/1/1367مصوب قانون تشدید مجازات محتکران و گرانفروشان

فیتعار-1ماده 

عامۀ مردم ( گندم، جو، کشمش،ياز و ضروریارزاق مورد نيعبارتست از جمع و نگهدار-احتکار -الف 
.متیش قی) به قصد افزایو نباتیوانیخرما، روغن ح

دست دولت به که ییاز نرخ متعارف، و در مورد کاالهاشیعبارتست از عرضه کاال به ب-یگرانفروش-ب 
.ن شده توسط دولتییش از نرخ تعیشود به بیع میتوز

ت امکانات ید محتکر محسوب شده و با رعایرا احتکار نما1موضوع الف ماده یهرکس مواد غذائ-2ماده 
احتکار يمت کاالیاز دو برابر تا ده برابر قیب به مجازاتیو دفعات و مراتب جرم و مراتب تأدیط خاطیشرا	و

.گرددیضربه محکوم م74شده و شالق تا 

عامه است به قصد ياج ضروریاده بر مصرف ساالنه خود را که مورد احتیزيهر کس کاالها-3ماده 
دولت حبس و از یاز فروش به دولت پس از اعالم نيا خودداریا امتناع از فروش به مردم و یمت یق	شیافزا

خ الزم ین ماده از تارید در حکم محتکر است و مجازات محتکر را خواهد داشت. مدت اجراء ایامساك نما
.سال است5االجراء بودن 

ن مواد را الزام به یموضوع ايدادگاه صاحب کاالها3و 2مندرج در مواد يعالوه بر مجازاتها-1تبصره 
ار مصرف ین نموده و در اختیمت کاال را معیصورت امتناع محکمه قد و در ینمایمت عادله میفروش به ق

.دهدیکنندگان قرار م

ه دات خود را بیاز تولیبخشیکه طبق سنت و روال محليدکنندگان محصوالت کشاورزیتول-2تبصره 
.باشدین ماده نمیند مشمول اینمایمين بذور سال بعد نگهداریا تأمییجیمنظور عرضه تدر

ن اشخاص یکه ایصورتک در جرائم فوق مجازات محتکر را خواهد داشت و دریمعاون و شر-4ماده 
.محکوم خواهند شدینفصال دائم از خدمات دولتاباشند بایدولتيهاا شرکتیکارمند دولت و 

و یط خاطیت امکانات و شرایر شود با رعایک از اعمال مشروحه زیکه مرتکب هر یهر کس-5ماده 
تا 5مرتبه دوم از يبرابر و برا5تا 2از ينقديمرتبه اول به جزايب برایدفعات و مراتب جرم و مراتب تأد

تا 10از یر صنفیافراد غيمرتبه سوم براين ماده و برایمت کاال و خدمات مورد تخلف در ایبرابر ق100
عالوه بر مجازات مرتبه دوم به لغو یفراد صنفمت کاال و خدمات مورد تخلف در ماده و در مورد ایبرابر ق20

.پروانه محکوم خواهند شد



،زان مقررید بر میتمزد خدمات، زاا دسیافت اجرت یدر،خ مقررگرانتر از نريا فرآورده هایفروش مصنوعات 
،شتر از نرخ مقرر بشودیافت وجه بیکه عمال موجب دریداتیبه نرخ مقرر و بکار بردن تمهيمعامله صور

ا ارزش خدمات را بدون تنزل یا فرآورده ها یا مصنوعات یت کاال یفیجه کیاستفاده از مواد نامرغوب که در نت
،يا مقدار به مشتریل کاال کمتر از وزن یتحو،با پخت نامرغوبیعرضه نان معمول،آوردین میمت پائیق

افته است به یاختصاص ینیت معیجمعا یا منطقه یک شهر یکه از طرف دولت به ییر مجاز کاالهایانتقال غ
ا مصنوعات یاز عرضه و فروش کاال یفرد صنفيگر. خودداریا فروش آن به اشخاص دیگر و یشهر و منطقه د

ا یو یمت رسمیاز دادن فاکتور به قیامتناع فرد صنف،یا خدمات بر خالف مقررات صنفیا فرآورده ها یو 
.صدور فاکتور خالف واقع

رد و مرتکب مصداق محارب باشد به یعنوان مقابله با حکومت صورت گه چنانچه اعمال فوق ب-	6ماده 
.شودیمجازات آن محکوم م

از اعمال مذکور در مواد فوق شده باشد و دادستان در یکین بار مرتکب یاوليچنانچه متهم برا-	7ماده 
از موارد یکیب خواهد شد با اعمال یتعهد تادا اخذ ید یا تهدیخ یا توبیص دهد با وعظ یر مهم، تشخیموارد غ

.دینمایمیگانیب فوق پرونده را بایتاد

.ص خود داردیز در صورت طرح پرونده در دادگاه حق اعمال مراتب باال را به تشخیدادگاه ن

کین ماه یست و سوم فروردیروز سه شنبه بیقانون فوق مشتمل بر هفت ماده و دو تبصره در جلسه علن
نگهبان يد شوراییبه تأ4/2/1367خ یب و در تاریتصویاسالميصد و شصت و هفت مجلس شورایو سهزار
.ده استیرس
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