
۱ 
 

 21و  20و  19و  18چاپ هاي  درستنامه قانون مجازات اسالمی نموداري 

 1399هاي بازدارنده آراء وحدت رویه قانون تعزیرات و مجازات

  15/7/1399 مورخ 799 شماره رویه وحدت رأي
 :موضوع
 سرقت جرم در مشارکت صورت در سارقین مسئولیت میزان

 :رأي متن 
 اجراي در دادگاه و است کرده تحصیل که است مالی میزان به مال رد در سارقان از یک هر مسئولیت سرقت، در شرکت موارد در

 دادرسی آیین قانون 19 ماده و 1392 مصوب اسالمی مجازات قانون 214 ماده و 1375 مصوب اسالمی مجازات قانون 667 ماده
 توسط شده تحصیل مال میزان اگر و کندمی مشخص اساس همین بر را سارقان از یک هر مسئولیت حدود 1392 مصوب کیفري

 اسالمی مجازات قانون 533 و 453،526 مواد در جمله از که مسئولیت تساوي اصل به توجه با نباشد، معلوم سارقان از یک هر
 ،اساس این بر. است مساوي طور به مسروقه مال رد در سارقان مسئولیت است، گرفته قرار قانونگذار پذیرش مورد 1392 مصوب

 شخیصت قانونی و صحیح آراء، اکثریت به دارد مطابقت نظر این با که اصفهان استان تجدیدنظر دادگاه هفتم و بیست شعبه رأي
 شعب براي مشابه موارد در بعدي، اصالحات با 1392 مصوب کیفري دادرسی آیین قانون 471 ماده طبق رأي این. شودمی داده

 .است االتباعالزم غیرآن و قضایی از اعم مراجع سایر و هادادگاه کشور، عالی دیوان
 

 )1392 مصوب اسالمی مجازات قانون 214 ماده ذیل(
 
 

 15/7/1399 مورخ 798 شماره رویه وحدت رأي
 :موضوع
 اطالق گیرد،برمی در نیز را خصوصی هاي بانک کارکنان که عمومی خدمات به مأموران مورد در وظیفه حسب بر غیرقانونی تصرف

 .شودمی

 :رأي متن
 در مقرر حکم مشمول دولت کارکنان همانند عمومی خدمات به مأمورین 1375 مصوب اسالمی مجازات قانون 598 ماده مطابق

 خصوصی هايبانک کارکنان. هستند وظیفه برحسب آنها به شده سپرده اموال سایر یا وجوه به نسبت غیرقانونی تصرف خصوص
 عمومی خدمات به مأمورین مصادیق از پردازند،می مردم به بانکی و پولی گسترده خدمات ارائه به مرکزي، بانک نظارت تحت که

 تا یزد استان تجدیدنظر دادگاه 14 شعبه رأي اساس، این بر. هستند الذکرفوق ماده در مقرر مجازات مشمول و شوندمی محسوب
 آیین قانون 471 ماده طبق رأي این. شودمی داده تشخیص قانونی و صحیح آراء، اکثریت به دارد انطباق نظر این با که حدي

 از اعم مراجع سایر و هادادگاه کشور، عالی دیوان شعب براي مشابه موارد در بعدي اصالحات با 1392 مصوب کیفري دادرسی
 .است االتباعالزم آن غیر و قضایی

 
 )1375 مصوب تعزیرات بخش اسالمی مجازات قانون 598 ماده ذیل(
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 28/03/1398 مورخ 778 شماره رویه وحدت رأي

 :موضوع

 اسالمی مجازات ق 702 ماده در مذکور جرائم بودن تعلیق قابل

 :رأي متن
 مجازات قانون اصالحی 702 ماده در مذکور جرائم ارز و کاال قاچاق با مبارزه ق 1 ماده الف بند از مستفاد حسب بر اینکه به نظر

) الکلی مشروبات عمده قاچاق نبودن تعلیق قابل( اسالمی مجازات قانون 47 ماده ت بند از مستفاد حسب بر اینکه به نظر اسالمی
 .است تعلیق قابل اخیر قانون 46 ماده در مقرره شرایط رعایت با جرائم این مجازات اجراي رو این از. است خارج

 
 )1375 مصوببخش تعزیرات  اسالمی مجازات قانون 702 ماده ذیل(

 
 

 10/04/1399 مورخ 790 شماره رویه وحدت رأي
 :موضوع

 .است نشده شناسایی آن مرتکب که قتل مادون عمدي صدمات در المالبیت توسط دیه پرداخت
 :رأي متن

 نفس قتل موارد همه در فقهی، موازین لحاظ با و 1392 مصوب اسالمی مجازات قانون 487 و 475 ،474 ،435 مواد شرح به قانونگذار
 کرده مقرر را المالبیت از دیه پرداخت باشد، نشده یا شده شناسایی آنکه از اعم است نشده حاصل دسترسی مرتکب به که آن مادون یا

 در مذکور ترتّب که است ممکن صورتی در المالبیت از دیه پرداخت وي، به دسترسی عدم و مرتکب شناسایی موارد در البته که است
 عهده رب دیه پرداخت باشد، نشده شناسایی قتل مادون عمدي صدمه مرتکب که مواردي در مراتب، به بنا. شود رعایت مربوط قانونی مواد
 دارد انطباق نظر این با که حدي تا خوزستان استان تجدیدنظر دادگاه 24 شعبۀ 1396/12/23 مورخ 1365 شمارة رأي و است المالبیت

 1392 مصوب کیفري دادرسی آیین قانون 471 ماده طبق رأي این. شودمی داده تشخیص قانونی و صحیح عمومی، هیأت آراء اکثریت به
 .است االتباعالزم آن غیر و قضایی از اعم مراجع سایر و هادادگاه کشور، عالی دیوان شعب براي مشابه موارد در بعدي، اصالحات با
 

 )1392 مصوب اسالمی مجازات قانون 435 ماده ذیل(
 
 

 31/02/1398 مورخ 777 شماره رویه وحدت رأي
 :موضوع
 اعضا یا نفس از اعم زنان علیه جنایات کلیه دیه التفاوتمابه پرداخت به بدنی هايخسارت تأمین صندوق تکلیف

 :رأي متن
 عمومیت و منفعت یا عضو یا نفس علیه جنایت بنديتقسیم نحوه در 1392 مصوب اسالمی مجازات ق 289 ماده مفاد به عنایت با

 دیه تفاوت معادل پرداخت به بدنی هايخسارت تأمین صندوق شدن مکلف اینکه به نظر قانون، این 551 ماده ذیل تبصره مقررات
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 محل از باید آنان، به مربوط دیه التفاوتمابه اعضا یا نفس از اعم زنان علیه جنایات کلیه در لذا است، امتفانی مذکور دیه سقف تا اناث
 .شود پرداخت مذکور صندوق

 
 )1392 مصوب اسالمی مجازات قانون 552 ماده ذیل(

 
 

 19/09/1398 مورخ 782 شماره رویه وحدت رأي 
 :موضوع

 ترك یهد مقدار نتیجه در است، عضو همان عیب بدون یافته التیام شکستگی دیه چهارپنجم عضو، هر استخوان برداشتن ترك دیه
 .بود خواهد کامله دیه نصف خمس از چهارپنجم از چهارپنجم دست، ساعد استخوان برداشتن

 :رأي متن
 شکستگی دیه چهارپنجم عضو، هر استخوان برداشتن ترك دیه ،1392 مصوب اسالمی مجازات قانون 569 ماده »پ« بند مقررات مطابق
 وعض آن دیه خمس از چهارپنجم شود درمان عیب بدون که استخوان شکستگی دیه چون و است عضو همان عیب بدون یافته التیام
 از چهارپنجم از چهارپنجم دست، ساعد استخوان برداشتن ترك دیه مقدار نتیجه در باشد،می کامل دیه نصف نیز دست یک دیه و است

 صحیح آراء، اکثریتبه دارد مطابقت نظر این با که حدي در قوچان دو کیفري دادگاه 102 شعبه رأي و بود خواهد کامله دیه نصف خمس
 و کشور عالی دیوان شعب براي مشابه موارد در کیفري دادرسی آیین قانون 471 ماده طبق رأي این. شودمی داده تشخیص قانونی و

 .است االتباعالزم غیرآن و قضایی از اعم مراجع سایر و هادادگاه
 
 )1392 مصوب اسالمی مجازات قانون 569 ماده ذیل(
 
 

 28/03/1398 مورخ 778 شماره رویه وحدت رأي
 :موضوع

 اسالمی مجازات ق 702 ماده در مذکور جرائم بودن تعلیق قابل
 :رأي متن
 اسالمی مجازات قانون اصالحی 702 ماده در مذکور جرائم ارز و کاال قاچاق با مبارزه ق 1 ماده الف بند از مستفاد حسب بر اینکه به نظر
 از. است خارج) الکلی مشروبات عمده قاچاق نبودن تعلیق قابل( اسالمی مجازات قانون 47 ماده ت بند از مستفاد حسب بر اینکه به نظر
 .است تعلیق قابل اخیر قانون 46 ماده در مقرره شرایط رعایت با جرائم این مجازات اجراي رو این

 
 
 )1392 مصوب اسالمی مجازات قانون 47 ماده ذیل(
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 23/02/1399قانون کاهش مجازات حبس تعزیري مصوب موارد اصالح و الحاق به موجب 

 :شودبا اصالحات و الحاقات بعدي الحاق می 1/2/1392) قانون مجازات اسالمی مصوب 18یک تبصره به شرح زیر به ماده ( -1

مبتنی بر بندهاي چنانچه دادگاه در حکم صـادره مجازات حبس را بیش از حداقل مجازات مقرر در قانون تعیین کند، باید  -تبصـره
ــدور حکم به بیش از حداقل مجازات مقرر قانونی را ذکر کند و عدم رعایت مفاد  ــایر جهات قانونی، علت ص مقرر در این ماده و یا س

 .باشداین تبصره موجب مجازات انتظامی درجه چهار می

 :شودالحاق می 1/2/1392مصوب ) قانون مجازات اسالمی 19) به ماده (6یک تبصره به شرح زیر به عنوان تبصره ( -2

 .شودهاي ابد غیرحدي مقرر در قانون به حبس درجه یک تبدیل میتمام حبس -6تبصره 

 :شودهاي ذیل آن ابقاء میبه شرح زیر اصالح و بندها و تبصره 1/2/1392) قانون مجازات اسالمی مصوب 23صدر ماده ( -3

ــرایط مقرر در این قانون، تواند فردي را که به حد، دادگاه می -23ماده  ــت، با رعایت ش ــاص یا مجازات تعزیري محکوم کرده اس قص
 .هاي این ماده محکوم نمایدهاي تکمیلی بندها و تبصرهمتناسب با جرم ارتکابی و خصوصیات وي به یک یا چند مجازات از مجازات

 :ودشبه شرح زیر اصالح می 1/2/1392) قانون مجازات اسالمی مصوب 28ماده ( -4

کلیه مبالغ مذکور در این قانون و سایر قوانین از تاریخ تصویب آنها در مورد تمام جرائم و تخلفات از جمله مجازات نقدي،  -28ماده 
بار به پیشنهاد وزیر دادگستري و تصویب هیأت وزیران تعدیل به تناسب نرخ تورم اعالم شده از سوي بانک مرکزي، هر سه سال یک

 .گردداالجراء میشود، الزمی که بعد از آن صادر میو در مورد احکام

 :شودبه شرح زیر اصالح و یک تبصره به آن الحاق می 1/2/1392) قانون مجازات اسالمی مصوب 37ماده ( -5

یا چند جهت از جهات تخفیف، دادگاه می -37ماده  ـــورت وجود یک  به حال متهم در ص به نحوي که  ند مجازات تعزیري را  توا
 :تر باشد به شرح زیر تقلیل دهد یا تبدیل کندبمناس

 هاي درجه چهار و باالتر؛تقلیل مجازات حبس به میزان یک تا سه درجه در مجازات -الف

یا تبدیل این مجازات و مجازات حبس درجه هفت  -ب به میزان یک تا دو درجه  ـــش  تقلیل مجازات حبس درجه پنج و درجه ش
 با همان درجه؛ حسب مورد به جزاي نقدي متناسب

 تبدیل مصادره کل اموال به جزاي نقدي درجه یک تا چهار؛ -پ

 تقلیل انفصال دائم به انفصال موقت به میزان پنج تا پانزده سال؛ -ت

 تر؛هاي تعزیري به میزان یک یا دو درجه یا تبدیل آن به مجازات دیگر از همان درجه یا یک درجه پایینتقلیل سایر مجازات -ث

صره سایر مقرراتی که به موجب آن مجازات تخفیف می -تب یابد، حکم به حبس کمتر از نود و چنانچه در اجراي مقررات این ماده یا 
 .شودیک روز صادر شود، به مجازات جایگزین مربوط تبدیل می
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 :شودالحاق می 1/2/1392) قانون مجازات اسالمی مصوب 47یک تبصره به شرح زیر به ماده ( -6

صره سایر متهمان، تعلیق  -تب سایی  شنا شف جرم و  صورت همکاري مؤثر در ک شور در  در جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی ک
ضوع مواد ( ست. همچنین تعلیق مجازات جرائم علیه عفت عمومی (به جز جرائم مو ) کتاب 640) و (639بخشی از مجازات بالمانع ا

ــالمی تعزیرات و مجازات ــوب  هايپنجم قانون مجازات اس ــالحات و الحاقات بعدي) در کالهبرداري و  2/3/1375بازدارنده مص با اص
سوب می شده یا طبق قانون کالهبرداري مح شروع به جرائم مقرر در این جرائمی که مجازات کالهبرداري درباره آنها مقرر  شود و 

 .) این قانون در خصوص این تبصره الزامی است46تبصره، بالمانع است. رعایت ماده (

 :شودالحاق می 1/2/1392) قانون مجازات اسالمی مصوب 57یک تبصره به شرح زیر به ماده ( -7

صره صورت گذراندن یکمقررات این ماده در مورد حبس -تب سه و درجه چهار، در  چهارم مدت حبس هاي تعزیري درجه دو، درجه 
 .قابل اِعمال است

) 3) و (2هاي () ابقاء و دو تبصره به عنوان تبصره1با عنوان تبصره ( 1/2/1392) قانون مجازات اسالمی مصوب 62تبصره ماده ( -8
 :شودبه شرح زیر به آن الحاق می

ـــره  ماده در مورد حبس -2تبص یکمقررات این  ندن  گذرا جه چهار نیز پس از  ـــه و در جه س جه دو، در چهارم هاي تعزیري در
 .هاي حبس قابل اِعمال استمجازات

صره  ض -3تب سایر مقرراتی که به موجب آن متهم یا محکوم تحت اییه میقوه ق ضوع این ماده یا  تواند براي اجراي تدابیر نظارتی مو
سازمان زنداننظارت الکترونیکی قرار می ستفاده گیرد، با نظارت  صی ا صو شور از ظرفیت بخش خ ها و اقدامات تأمینی و تربیتی ک

ها و اقدامات ونت حقوقی قوه قضـاییه با همکاري مرکز آمار و فنآوري و سـازمان زنداننامه اجرایی این تبصـره توسـط معاکند. آیین
 .رسدشود و به تصویب رییس قوه قضاییه میتأمینی و تربیتی کشور تهیه می

 :شودبه شرح زیر اصالح می 1/2/1392) قانون مجازات اسالمی مصوب 72ماده ( -9

ــدور حکم به مجازات تعدد جرائم عمدي که مجازات قان -72ماده  ــد، مانع از ص ــال حبس باش ونی حداقل یکی از آنها بیش از دو س
 .جایگزین حبس است

 :شودبه شرح زیر اصالح و چهار تبصره آن حذف می 1/2/1392) قانون مجازات اسالمی مصوب 134ماده ( -10

 :در تعدد جرائم تعزیري، تعیین و اجراي مجازات به شرح زیر است -134ماده 

 تواند مطابق ضوابط مقرر درشود و در این صورت، دادگاه میهر گاه جرائم ارتکابی مختلف نباشد، فقط یک مجازات تعیین می -الف
 .این ماده که براي تعدد جرائم مختلف ذکر شده، مجازات را تشدید کند

ــد، حداقل مجاز -ب ــه جرم نباش ــتر از میانگین در مورد جرائم مختلف، هرگاه جرائم ارتکابی بیش از س ات هر یک از آن جرائم بیش
 .حداقل و حداکثر مجازات مقرر قانونی است

چنانچه جرائم ارتکابی مختلف، بیش از سـه جرم باشـد، مجازات هر یک، حداکثر مجازات قانونی ان جرم اسـت. در این صـورت  -پ
 .یک چهارم آن تعیین کند تواند مجازات هر یک را بیشتر از حداکثر مجازات مقرر قانونی تادادگاه می
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شــود و جمع جرائم درجه در تعدد جرائم درجه هفت و درجه هشــت با یکدیگر، حســب مورد مطابق مقررات این ماده اقدام می -ت
شدید مجازات جرائم اخیر نمی سبب ت شش و باالتر  شت با درجه  شش و هفت و درجه ه شود. در جمع این جرائم با جرائم درجه 

شت مطابق این ماده تعیین مجازات میباالتر، به طور  شد جداگانه براي جرائم درجه هفت و درجه ه صورت مجازات ا شود و در هر 
 .قابل اجراء است

در هر یک از بندهاي فوق، فقط مجازات اَشد مندرج در دادنامه قابل اجراء است و اگر مجازات اَشد به یکی از علل قانونی تقلیل  -ث
شود یا ب سخ مجازات قانونی یا مرور زمان غیرقابل اجراء گردد، مجازات یابد یا تبدیل  صی، ن صو شاکی خ شت  ه موجبی از قبیل گذ

شد بعدي اجراء می سبه میاَ شد بعدي محا شده قبلی در اجراي مجازات ا صورت میزان مجازات اجراء  شود. آزادي شود و در این 
 .مشروط، تعلیق اجراي مجازات و عفو در حکم اجراء است

ششم تواند تا یکر هر مورد که مجازات قانونی فاقد حداقل یا ثابت باشد، اگر جرائم ارتکابی بیش از سه جرم نباشد دادگاه مید -ج
 .چهارم به اصل آن اضافه کندو اگر بیش از سه جرم باشد تا یک

د، مرتکب به مجازات جرم اشد محکوم در صورتی که در جرائم تعزیري، از رفتار مجرمانه واحد، نتایج مجرمانه متعدد حاصل شو -چ
 .می شود

صادیق مجازات هاي مندرج در مواد ( -ح صلی مقرر 26) یا (23هر گاه در قانون براي جرمی یکی از م ) این قانون به عنوان مجازات ا
ات اشد وفق ماده شود، حتی اگر مربوط به مجازات غیراَشد باشد. همچنین اگر مجازشده باشد، آن مجازات در هر صورت اجراء می

تر داراي آثار تبعی باشد، عالوه بر مجازات اصلی اشد، مجازات تبعی مزبور نیز اجراء ) این قانون، فاقد آثار تبعی و مجازات خفیف25(
 .شودمی

 .شود) این قانون اقدام می38) و (37در تعدد جرم در صورت وجود جهات تخفیف مجازات براي هر یک از جرائم، مطابق مواد ( -خ

شد، مقررات تعدد جرم اِعمال نمی -د شته با صی دا صورتی که مجموع جرائم ارتکابی در قانون عنوان مجرمانه خا شود و مرتکب در 
 .شودبه مجازات مقرر در قانون محکوم می

 :شودبه شرح زیر اصالح می 1/2/1392) قانون مجازات اسالمی مصوب 137ماده ( -11

به علت ا -137ماده  به یکی از مجازاتهاي تعزیري از درجه یک تا درجه پنج هر کس  به موجب حکم قطعی  رتکاب جرم عمدي 
محکوم شود و از تاریخ قطعیت حکم تا حصول اعاده حیثیت یا شمول مرور زمان اجراي مجازات، مرتکب جرم عمدي تعزیري درجه 

تواند وي ثر مجازات قانونی آن جرم اسـت و دادگاه مییک تا شـش گردد، حداقل مجازات جرم ارتکابی میانگین بین حداقل و حداک
 .را به بیش از حداکثر مجازات تا یک چهارم آن محکوم کند

 .شودبه شرح زیر اصالح و تبصره آن ابقاء می 1/2/1395) قانون مجازات اسالمی مصوب 139ماده ( -12

 .شود) این قانون اقدام می38) و (37مواد (در تکرار جرائم تعزیري، در صورت وجود جهات تخفیف مطابق  -139ماده 

 :شودالحاق می 1/2/1392) قانون مجازات اسالمی مصوب 728متن زیر به ماده ( -13



۷ 
 

قانون وصول برخی از درآمدهاي دولت و مصرف آن  (3) ماده (1از بند (» حداکثر مجازات کمتر از نود و یک روز حبس و یا«عبارت 
) و 1) ماده (1شـود و تبصـره () این قانون حذف می127از صـدر ماده (» یا قانون«و عبارت  28/12/1373مصـوب  در موارد معین

صره ( صوب 5) ماده (6تب شاء و اختالس و کالهبرداري م شدید مجازات مرتکبی ارت صلحت مجمع تشخیص م 15/9/1367) قانون ت
نظام و مصـادیق خاص قانونی که در آنها براي شـروع به جرم و معاونت در جرم مشـخص تحت همین عناوین مجازات تعیین شـده 

و تبصــره آن نسـخ  2/3/1375هاي بازدارنده) مصــوب ) کتاب پنجم قانون مجازات اســالمی (تعزیرات و مجازات666اســت و ماده (
 .گرددمی
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 23/02/1399مصوب جدول اعمال موارد قانون کاهش مجازات حبس تعزیري 

 نموداري اسالمیدر قانون مجازات 

مستند قانونی 
طبق قانون 

کاهش 
مجازات حبس 

 تعزیري

جرم و 
مستند 
 قانونی

 عنوان مجرمانه
مجازات تعزیري 

 قبلی
 مجازات فعلی

 1ماده 

 614ماده 
 تعزیرات 

(شامل تبصره 
 شود)نمی

جرح موجب نقصان یا شکستگی یا  ضرب و
از کار افتادن عضو یا منتهی به مرض دائمی 
یا فقدان نقص یکی از حواس یا منافع یا 

علیه در صورتی که قصاص زوال عقل مجنیٌ
نتوان کرد و اقدام وي موجب اخالل در نظم 

 یا بیم تجري گردد.

 سال حبس 5تا  2
ماه  6حبس بیشتر از 

 )6سال (درجه  2تا 

 621ماده  1ماده 
 تعزیرات

ربایی در صورتی که ارتکاب جرم جرم آدم
 سال حبس 15تا  5 به عنف یا تهدید باشد / نباشد.

به عنف یا تهدید  -
 باشد:

تا  5حبس بیشتر از 
 )4سال (درجه  10

به عنف یا تهدید  -
 نباشد:

 5تا  2حبس بیشتر از 
 )5سال (درجه 

 1ماده 
 677ماده 

 تعزیرات
 شت)(قابل گذ

تخریب عمدي در صورتی که میزان 
میلیون ریال یا کمتر  100خسارت وارده 

 باشد.

نظر از میزان صرف
 6خسارات وارده، 

 سال حبس 3ماه تا 

جزاي نقدي تا 
برابر میزان  2معادل 

خسارات وارده 
 (جزاي نقدي نسبی)

 )7(درجه 

 1ماده 
 684ماده 

تعزیرات (قابل 
 گذشت)

آسیاب، تاکستان جرم تخریب محصول باغ، 
 و...

سال  3ماه تا  6
حبس و شالق تا 

 ضربه 74

و تا  6حبس درجه 
ضربه شالق  74

 )6(درجه 

 1ماده 
 608ماده 

تعزیرات (قابل 
 گذشت)

 جرم توهین به اشخاص عادي

ضربه  74شالق تا 
شالق یا جزاي 

هزار ریال  50نقدي 
 میلیون ریال 1تا 

جزاي نقدي بیشتر از 
 انمیلیون توم 8تا  2

 )6(درجه 



۹ 
 

مستند قانونی 
طبق قانون 

کاهش 
مجازات حبس 

 تعزیري

جرم و 
مستند 
 قانونی

 عنوان مجرمانه
مجازات تعزیري 

 قبلی
 مجازات فعلی

 1ماده 
 697ماده 

تعزیرات (قابل 
 گذشت)

 جرم افتراء

سال  1ماه تا  1
ضربه  74حبس و تا 

شالق یا یکی از این 
 دو مجازات

جزاي نقدي بیشتر از 
میلیون تومان  8تا  2

 )6(درجه 

 3ماده 
 375ماده 

ق.م.ا و تبصره 
 همین ماده 2

 1حبس درجه  حبس ابد غیرحدي اکراه در قتل عمدي

و  11ماده 
 تبصره آن

 536ماده 
تعزیرات (قابل 

 گذشت)

هاي جعل یا تزویر در اسناد و نوشته
 غیررسمی (عادي) و استفاده از آن

سال  2ماه تا  6
 12تا  3حبس یا 

میلیون ریال جزاي 
 نقدي

سال  1ماه تا  3
 12تا  3حبس یا 

میلیون ریال جزاي 
 )6نقدي (درجه 

و  11ماده 
 تبصره آن

 596ماده 
تعزیرات (قابل 

 گذشت)

 سوءاستفاده از ضعف نفس اشخاص
 ارتکابی توسط ولی/ وصی/ قیم -
 ارتکابی توسط غیراشخاص فوق -

 سال حبس 7تا  3 -
سال  2ماه تا  6 -

 10تا  1حبس و 
میلیون ریال جزاي 

 نقدي

 5/3سال تا  5/1 -
 )5سال حبس (درجه 

سال  1ماه تا  3 -
 10تا  1حبس و 

 میلیون ریال جزاي
 )6نقدي (درجه 

و  11ماده 
 تبصره آن

 609ماده 
تعزیرات (قابل 

 گذشت)
 توهین به مأموران دولتی/ رسمی/ مقامات

ماه حبس  6تا  3 -
ضربه شالق  74یا تا 
 1هزار تا  50یا 

میلیون ریال جزاي 
 نقدي

ماه  3ماه تا  5/1 -
ضربه  74حبس یا تا 

 1هزار تا  50شالق یا 
میلیون ریال جزاي 

 )6درجه نقدي (

و  11ماده 
 تبصره آن

 622ماده 
تعزیرات (قابل 

 گذشت)

سقط جنین زن حامله به واسطه اذیت و 
 آزار یا ضرب

 سال حبس 3تا  1
سال  5/1ماه تا  6

 )6حبس (درجه 

و  11ماده 
 تبصره آن

 632ماده 
تعزیرات (قابل 

 گذشت)

حق امتناع از استرداد طفل به اشخاص ذي
 در موقع مطالبه

ماه  6تا ماه  3
حبس یا جزاي 

میلیون و  1نقدي از 
 3هزار تا  500

 میلیون ریال

ماه  3ماه تا  5/1
میلیون  1حبس یا از 

هزار ریال تا  500و 
میلیون ریال جزاي  3

 )8نقدي (درجه 



۱۰ 
 

مستند قانونی 
طبق قانون 

کاهش 
مجازات حبس 

 تعزیري

جرم و 
مستند 
 قانونی

 عنوان مجرمانه
مجازات تعزیري 

 قبلی
 مجازات فعلی

و  11ماده 
 تبصره آن

 633ماده 
تعزیرات (قابل 

 گذشت)

رها نمودن طفل یا شخصی که قادر به  -
باشد در محل خالی از محافظت از خود نمی

 سکنه
رها نمودن طفل یا شخصی که قادر به  -

باشد در آبادي یا محله محافظت از خود نمی
 داراي سکنه

سال  2ماه تا  6
حبس یا جزاي 

 12تا  3نقدي از 
 میلیون ریال

سال  1ماه تا  3 -
حبس یا جزاي 

 6تا  5/1نقدي از 
 میلیون ریال

سال  1ماه تا  3
حبس یا جزاي نقدي 

میلیون  12تا  3از 
 )6ریال (درجه 

ماه  6ماه تا  5/1 -
حبس یا جزاي نقدي 

میلیون  6تا  5/1
 )7ریال (درجه 

و  11ماده 
 تبصره آن

 641ماده 
تعزیرات (قابل 

 گذشت)

هاي ایجاد مزاحمت با تلفن یا دستگاه
 مخابراتی

 ماه حبس 6تا  1
ماه  3روز تا  15

 )8حبس (درجه 

و  11ماده 
 تبصره آن

 647ماده 
تعزیرات (قابل 

 گذشت)
 فریب در ازدواج

سال  2ماه تا  6
 حبس

سال  1ماه تا  3
 )6حبس (درجه 

و  11ماده 
 تبصره آن

 648ماده 
تعزیرات ((قابل 

 گذشت)

اي در غیر از افشاي اسرار شغلی یا حرفه
 موارد قانونی

سال  1روز تا  91
تا  150حبس یا 

هزار تومان  600
 جزاي نقدي

ماه  6 روز تا 45
) یا 7حبس (درجه 

هزار  600تا  150
 تومان جزاي نقدي

و  11ماده 
 تبصره آن

 668ماده 
تعزیرات (قابل 

 گذشت)

اخذ نوشته یا سند یا امضاء یا مهر به عنف 
 یا تهدید و الزام دیگران به دادن این موارد

سال  2ماه تا  3
ضربه  74حبس و تا 

 شالق

سال  1روز تا  45
 ) و تا6حبس (درجه 

 ضربه شالق 74

و  11ماده 
 تبصره آن

 669ماده 
تعزیرات (قابل 

 گذشت)
 تهدید

سال  2ماه تا  2
حبس یا شالق تا 

 ضربه 74

سال  1ماه تا  1
) یا 6حبس (درجه 

 ضربه 74شالق تا 

و  11ماده 
 تبصره آن

 673ماده 
تعزیرات (قابل 

 گذشت)
 سال حبس 3تا  1 سوءاستفاده از سفید امضاء و سفید مهر

سال  5/1ماه تا  6
 )6حبس (درجه 

و  11ماده 
 تبصره آن

تعزیرات  674
 (قابل گذشت)

 خیانت در امانت
سال  3ماه تا  6

 حبس
سال  5/1ماه تا  3

 )6حبس (درجه 



۱۱ 
 

مستند قانونی 
طبق قانون 

کاهش 
مجازات حبس 

 تعزیري

جرم و 
مستند 
 قانونی

 عنوان مجرمانه
مجازات تعزیري 

 قبلی
 مجازات فعلی

و  11ماده 
 تبصره آن

 676ماده 
تعزیرات (قابل 

 گذشت)

احراق عمدي سایر اشیاء منقول متعلق به 
 دیگري

سال  3ماه تا  6
 حبس

سال  5/1ماه تا  3
 )6حبس (درجه 

و  11ماده 
 تبصره آن

 677ماده 
تعزیرات (قابل 

 گذشت)

تخریب عمدي با میزان خسارت بیش از 
 میلیون ریال 100

سال  3ماه تا  6
 حبس

سال  5/1ماه تا  3
 )6حبس (درجه 

و  11ماده 
 تبصره آن

 679ماده 
تعزیرات (قابل 

 گذشت)

از بین بردن یا ناقص کردن حیوانات حالل 
 گوشت دیگري یا حیوانات شکار ممنوع

ماه  6روز تا  91
حبس یا جزاي 

هزار  150نقدي از 
هزار  300تومان تا 

 تومان

ماه  3روز تا  45
هزار  150حبس یا 
هزار  300تومان تا 

تومان جزاي نقدي 
 )8(درجه 

و  11ماده 
 تبصره آن

 682ماده 
تعزیرات (قابل 

 گذشت)

 سوزاندن یا اتالف اسناد تجاري و
غیرتجاري غیردولتی دیگري منتهی به 

 ضرر

سال  2ماه تا  3
 حبس

سال  1روز تا  45
 )6حبس (درجه 

و  11ماده 
 تبصره آن

 685ماده 
تعزیرات (قابل 

 گذشت)
 از بین بردن یا قطع اصله نخل خرما

ماه  6ماه تا  3
هزار  150حبس یا 
هزار  300تومان تا 

تومان جزاي نقدي 
 یا هر دو مجازات

ماه  3تا روز  45
 )8حبس (درجه 

هزار تومان تا  150یا 
هزار تومان  300

جزاي نقدي یا هر دو 
 مجازات

و  11ماده 
 تبصره آن

 690ماده 
تعزیرات (قابل 

 گذشت)

تصرف عدوانی، مزاحمت ملکی، ممانعت از 
حق صرفاً چنانچه نسبت به امالك و اراضی 

 متعلق به اشخاص خصوصی باشد.

سال  1ماه تا  1
 حبس

ماه  6روز تا  15
 )7حبس (درجه 

و  11ماده 
 تبصره آن

 692ماده 
تعزیرات (قابل 

 گذشت)
 تصرف ملک دیگري به قهر و غلبه

سال  1ماه تا  3
 حبس

ماه  6روز تا  45
 )7حبس (درجه 

و  11ماده 
 تبصره آن

 693ماده 
تعزیرات (قابل 

 گذشت)

مزاحمت و ممانعت از حق  تصرف عدوانی،
به موارد فوق یا مجدد پس از محکومیت 

 خلع ید و اجراي آن

سال  2ماه تا  6
 حبس

سال  1ماه تا  3
 )6حبس (درجه 



۱۲ 
 

مستند قانونی 
طبق قانون 

کاهش 
مجازات حبس 

 تعزیري

جرم و 
مستند 
 قانونی

 عنوان مجرمانه
مجازات تعزیري 

 قبلی
 مجازات فعلی

و  11ماده 
 تبصره آن

 694ماده 
 تعزیرات

ورود به عنف یا تهدید به منزل یا مسکن 
غیر چنانچه دو نفر بوده و حداقل یکی 

 حامل سالح باشد.

سال  3ماه تا  6
 حبس

 سال حبس 6تا  1

 سال 5/1ماه تا  3
 )6حبس (درجه 

سال  3ماه تا  6
 )5حبس (درجه 

و  11ماده 
 تبصره آن

 698ماده 
تعزیرات (قابل 

 گذشت)
 نشر اکاذیب

سال  2ماه تا  2
 74حبس یا تا 

 ضربه شالق

سال یا تا  1ماه تا  1
 ضربه شالق 74

و  11ماده 
 تبصره آن

 699ماده 
تعزیرات (قابل 

 گذشت)

 متعلق به دیگري قلمداد کردن آالت و
ادوات جرم یا اشیایی که موجب اتهام فرد 

 شود.می

سال  3ماه تا  6
 74حبس یا تا 

 ضربه شالق

سال  5/1ماه تا  3
 74) یا تا 6(درجه 

 ضربه شالق

و  11ماده 
 تبصره آن

 700ماده 
تعزیرات (قابل 

 گذشت)
 ماه حبس 6تا  1 هجو نمودن دیگري یا انتشار هجویه

ماه  3روز تا  15
 )8حبس (درجه 

و  11ماده 
 تبصره آن

 716ماده 
تعزیرات (قابل 

 گذشت)

ایراد صدمه بدنی غیرعمدي ناشی از 
بیاحتیاطی در رانندگی منجر به نقصان یا 
ضعف دائم یکی از منافع یا یکی از اعضاي 
بدن یا از بین رفتن قسمتی از عضو مصدوم 
بدون از کار افتادن یا وضع حمل پیش از 

 موعد

ماه  6ماه تا  2
 حبس

ماه حبس  3ماه تا  1
 )8(درجه 

و  11ماده 
 تبصره آن

 717ماده 
تعزیرات (قابل 

 گذشت)

ایراد صدمه بدنی غیرعمدي ناشی از 
 احتیاطی در رانندگیبی

 ماه حبس 5تا  1
روز  75روز تا  15

 )8حبس (درجه 

و  11ماده 
 تبصره آن

 744ماده 
تعزیرات (قابل 

 گذشت)

یا  ايرایانههتک حیثیت دیگري با سامانه  -
 مخابراتی

 هتک حیثیت دیگري به صورت مستهجن -

سال  2روز تا  91 -
حبس یا جزاي 

 40تا  5نقدي از 
میلیون ریال یا هر 

 دو
حداکثر هر دو  -

 مجازات فوق

سال  1روز تا 45 -
حبس یا جزاي نقدي 

میلیون  40تا  5از 
ریال یا هر دو (درجه 

6( 
 4سال حبس و  1 -

 میلیون تومان جزاي
 )6نقدي (درجه 



۱۳ 
 

مستند قانونی 
طبق قانون 

کاهش 
مجازات حبس 

 تعزیري

جرم و 
مستند 
 قانونی

 عنوان مجرمانه
مجازات تعزیري 

 قبلی
 مجازات فعلی

و  11ماده 
 تبصره آن

 656ماده 
تعزیرات (قابل 

 گذشت)

سرقت تعزیري مقرون به یکی از شرایط 
 با دو شرط: 656مذکور در ماده 

میلیون  200) ارزش مال مسروقه بیشتر از 1
 ریال نباشد.

 ) سارق فاقد سابقه مؤثر کیفري باشد.2

سال  3ماه تا  6
ضربه  74حبس و تا 

 شالق

سال  5/1ماه تا  3
ضربه  74حبس و تا 

 شالق 
 )6(درجه 

و  11ماده 
 تبصره آن

 657ماده 
تعزیرات (قابل 

 گذشت)

زنی و ..... ربودن مال از طریق جیب و کیف
 با دو شرط فوق

سال حبس و  5تا  1
 ضربه شالق 74تا 

سال  5/2ماه تا  6
ضربه  74حبس و تا 

 )5شالق (درجه 

و  11ماده 
 تبصره آن

 661ه ماد
تعزیرات (قابل 

 گذشت)
 سرقت تعزیري ساده با دو شرط فوق.

سال  2روز تا  91
ضربه  74حبس و تا 

 شالق

سال  1روز تا  45
ضربه  74حبس و تا 

 شالق 
 )6(درجه 

و  11ماده 
 تبصره آن

 665ماده 
تعزیرات (قابل 

 گذشت)

ربودنی که عنوان سرقت ندارد با دو شرط 
 فوق.

سال  1ماه تا  6
 حبس

ماه حبس  6ماه تا  3
 )7(درجه 

 11تبصره ماده 
 516ماده 

تعزیرات (قابل 
 گذشت)

سوءقصد به جان رئیس کشور خارجی یا 
 نماینده سیاسی آن در قلمرو ایران

سال  10سال تا  3
 حبس

سال  5سال تا  5/1
 )5حبس (درجه 

 11تبصره ماده 
 517ماده 

تعزیرات (قابل 
 گذشت)

خارجی یا توهین علنی به رئیس کشور 
نماینده سیاسی آن که در قلمروي ایران 

 وارد شده است.

ماه  3ماه تا  1
 حبس

روز  45روز تا  15
 )8حبس (درجه 

 11تبصره ماده 

ق.م.ا  567
مصوب 

(قابل 1392
 گذشت)

 ایراد ضرب فاقد آثار
حبس یا شالق 

 7تعزیري درجه 

ماه  3روز تا  45
حبس یا جزاي نقدي 

 )7(درجه  7درجه 
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 جدول اعمال موارد قانون کاهش مجازات حبس تعزیري در قانون مجازات حبس تعزیري 

23/02/1399مصوب   

 

 

 

 

 

 

 

مستند قانونی 
طبق قانون 

کاهش 
 مجازات حبس

جرم و مستند 
 قانونی

 مجازات فعلی مجازات قبل عنوان مجرمانه

 3ماده 
قانون تشدید  4ماده 

مجازات ارتشاء و 
 اختالس و کالهبرداري

به امر ارتشاء مبادرت 
اختالس و کالهبرداري 

با تشکیل یا رهبري 
 شبکه چند نفري

جزاي نقدي معادل 
اموال تحصیل شده و 

انفصال دایم از خدمات 
 15دولتی و حبس از 

 سال تا ابد

جزاي نقدي معادل اموال 
تحصیل شده و انفصال 
دایم از خدمات دولتی و 

سال تا حبس  15حبس از 
 درجه یک

و  11ماده 
 ي آنرهتبص

قانون تشدید  1ماده 
مجازات ارتشاء اختالس 

 و کالهبرداري
 ( قابل گذشت)

کالهبرداري  تا مبلغ 
 میلیون تومان 100

 کالهبرداري ساده: -
سال حبس و  7تا  1

جزاي نقدي معادل مبلغ 
 مالی که اخذ کرده است.

 کالهبرداري مشدد: -
سال حبس و  10تا  2

انفصال ابد از خدمات 
ریمه معادل دولتی و ج

 مالی که اخذ کرده است.

ماه 6کالهبرداري ساده:  -
سال و نیم حبس و  3تا 

جزاي نقدي معادل مال 
 )5اخذ شده است. ( درجه

ماه 1کالهبرداري مشدد:  -
سال حبس و انفصال  5تا 

ابد از خدمات دولتی و 
جریمه معادل مالی که 

 )5اخذ کرده است. (درجه
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قانون  28مجازات هاي نقدي مربوط به جرایم به استناد ماده  هروز شدجدول اعمال موارد به 

 08/11/1399مجازات اسالمی به موجب جلسه هیئت وزیران مورخ 

 1392درستنامه قانون مجازات اسالمی مصوب 

 عبارت صحیح عبارت غلط عنوان
 ریال 2,800,000,000 ریال 1,000,000,000 1درجه  19ماده 

تا  550,000,000 از 2درجه  19ماده 
 ریال 2,800,000,000تا  1,500,000,000از  ریال 1,000,000,000

 3درجه  19ماده 
تا  360,000,0000از 

 ریال 1,500,000,000تا  1,000,000,000از  ریال 550,000,000

 360,000,000تا  180,000,000از  4درجه  19ماده 
 ریال

 ریال 1,000,000,000تا  500,000,000از 

 180,000,000تا  80,000,000از  5درجه  19ده ما
 ریال 500,000,000تا  240,000,000از  ریال

 6درجه  19ماده 
 80,000,000تا  20,000,000از 

 ریال 240,000,000تا  60,000,000از  ریال

 20,000,000تا  10,000,000از  7درجه  19ماده 
 ریال

 ریال 60,000,000تا  30,000,000از 

 ریال 30,000,000 ریال 10,000,000 8درجه  19ماده 
 ریال 15,000,000 ریال 9,000,000 بند الف 86ماده 

 ریال 25,000,000تا  15,000,000از  ریال 18,000,000تا  9,000,000از   بند ب 86ماده 
 ریال 70,000,000تا  25,000,000از  ریال 36,000,000تا  18,000,000از  بند پ 86ماده 
 ریال 100,000,000تا  70,000,000از  ریال 72,000,000تا  36,000,000از  بند ت 86ماده 
 ریال 65,000,000تا  15,000,000از  ریال 40,000,000تا  10,000,000از  بند پ 89ماده 
 ریال 25,000,000تا  3,000,000از  ریال 10,000,000تا  1,000,000از  بند ت  89ماده 
 ریال 3,000,000 ریال 1,000,000 بند ث  89ماده 
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قانون  28مجازات هاي نقدي مربوط به جرایم به استناد ماده  هجدول اعمال موارد به روز شد

 08/11/1399مجازات اسالمی به موجب جلسه هیئت وزیران مورخ 

 1375تعزیرات مصوب  مجازات اسالمی قسمت درستنامه قانون

 عبارت صحیح عبارت غلط عنوان
 ریال 250,000,000تا  50,000,000 ریال 30,000,000تا  6,000,000 532ماده 
 ریال 250,000,000تا  50,000,000 ریال 18,000,000تا  3,000,000 533ماده 
 ریال 250,000,000تا  50,000,000 ریال 30,000,000تا  6,000,000 534ماده 
 ریال 250,000,000تا  50,000,000 ریال 18,000,000تا  3,000,000 535ماده 
 ریال 100,000,000تا  25,000,000 ریال 12,000,000تا  3,000,000 536ماده 
 ریال 100,000,000تا  25,000,000 ریال 12,000,000تا  3,000,000 537ماده 
 ریال 70,000,000تا  20,000,000 ریال 6,000,000تا  3,000,000 538ماده 
 ریال 100,000,000تا  25,000,000 ریال 12,000,000تا  3,000,000 539ماده 
 ریال 50,000,00تا  8,000,000 ریال 2,000,000تا  200,000 540ماده 
 ریال 25,000,000تا  8,000,000 ریال 1,000,000تا  200,000 541ماده 
 ریال 250,000,000تا  50,000,000 ریال 18,000,000تا  3,000,000 548ماده 
 ریال 15,000,000تا  400,000 ریال 500,000تا  100,000 550ماده 
 ریال 100,000,000تا  25,000,000 ریال 6,000,000تا  1,500,000 556ماده 
 ریال 250,000,000تا  80,000,000 ریال 18,000,000تا  6,000,000 581ماده 
 ریال 250,000,000تا  80,000,000 ریال 18,000,000تا  6,000,000 582ماده 
 ریال 250,000,000تا  80,000,000 ریال 18,000,000تا  6,000,000 583ماده 
584ماده   ریال 100,000,000تا  25,000,000 ریال 6,000,000تا  1,500,000 
 ریال 100,000,000تا  25,000,000 ریال 12,0000,000تا  3,000,000 588ماده 
 ریال 80,000,000تا  20,000,000 ریال 10,000,000تا  1,000,000 596ماده 
 ریال 250,000,000تا  25,000,000 ریال 30,000,000تا  3,000,000 603ماده 
 ریال 30,000,000 ریال 1,500,000 605ماده 
 ریال 25,000,000تا  2,000,0000 ریال 1,000,000تا  50,000 609ماده 
 ریال 15,000,000تا  4,000,000 ریال 500,000تا  100,000 631ماده 
 ریال 30,000,000تا  15,000,000 3,000,000تا  1,500,000 632ماده 
 ریال 100,000,000تا  25,000,000 ریال 12,000,000تا  3,000,000 633ماده 
 ریال 30,000,000تا  4,000,000 ریال 1,000,000تا  100,000 635ماده 

 ریال 10,000,000تا  2,000,000 ریال 500,000تا  50,000 638تبصره ماده 
 ریال 100,000,000تا  25,000,000 ریال 6,000,000تا  1,500,000 640ماده 
 ریال 300,000,000تا  50,000,000 ریال 18,000,000تا  3,000,000 643ماده 
 ریال 100,000,000تا  25,000,000 ریال 12,000,000تا  3,000,000 644ماده 
 ریال 60,000,000تا  20,000,000 ریال 6,000,000تا  1,500,000 648 ماده



۱۷ 
 

 عبارت صحیح عبارت غلط عنوان
 ریال 100,000,000تا  25,000,000 ریال 12,000,000تا  1,500,000 650ماده 
 ریال 250,000,000تا  50,000,000 ریال 18,000,000تا  3,000,000 672ماده 
 ریال 25,000,000تا  15,000,000 ریال  3,000,000تا  1,500,000 679ماده 
 ریال 250,000,000تا  20,000,000 ریال 18,000,000تا  1,500,000 680ماده 
 ریال 25,000,000تا  15,000,000 ریال 3,000,000تا  1,500,000 685ماده 
 ریال 200,000,000تا  60,000,000 ریال 12,000,000تا  1,500,000 704ماده 
 ریال 100,000,000تا  25,000,000 ریال 6,000,000تا  1,500,000 707ماده 
 ریال 150,000,000تا  40,000,000 ریال 12,000,000تا  3,000,000 708ماده 
 ریال 10,000,000تا  5,000,000 ریال 1,000,000تا  500,000 722ماده 
 ریال 10,000,000 ریال 1,000,000 723ماده 
 ریال 10,000,000تا  2,000,000 ریال 500,000تا  50,000 724ماده

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



۱۸ 
 

قانون  28جدول اعمال موارد به روز شده مجازات هاي نقدي مربوط به جرایم به استناد ماده 

 08/11/1399مجازات اسالمی به موجب جلسه هیئت وزیران مورخ 

 1388اي مصوب  رایانه جرایم قانون درستنامه

 عبارت صحیح عبارت غلط عنوان
 ریال 80,000,000تا  20,000,000 ریال 20,000,000تا  5,000,000 729ماده 
 ریال 150,000,000تا  25,000,000 ریال 40,000,000تا  10,000,000 730ماده 
 ریال 180,000,000تا  60,000,000 ریال 60,000,000تا  20,000,000 731ماده 
 ریال 150,000,000تا  25,000,000 ریال 40,000,000تا  10,000,000 732ماده 
 ریال 100,000,000.تا 15,000,000 ریال 40,000,000تا  5,000,000 733ماده 

 100,000,000تا  20,000,000 734ماده 
 ریال 250,000,000تا  50,000,000 ریال

 ریال 150,000,000تا  25,000,000 ریال 40,000,000تا  10,000,000 736ماده 
 ریال 150,000,000تا  25,000,000 ریال 40,000,000تا  10,000,000  737ماده 
 ریال 80,000,000تا  20,000,000 ریال 20,000,000تا  5,000,000 738ماده 
 ریال 50,000,000تا  6,000,000 ریال 20,000,000تا  1,000,000 740ماده 
 ریال 80,000,000تا  20,000,000 ریال 20,000,000تا  5,000,000 740ماده 
 ریال 250,000,000تا  50,000,000 ریال 100,000,000تا  20,000,000 741ماده 
 ریال 100,000,000تا  15,000,000 ریال 40,000,000تا  5,000,000 742ماده 

 ریال 20,000,000تا  5,000,000 ریال 5,000,000تا  1,000,000 2تبصره  742ماده 
 ریال 80,000,000تا  20,000,000 ریال 20,000,000تا  5,000,000 بند الف 743ماده 
 ریال 20,000,000تا  5,000,000 ریال 5,000,000تا  2,000,000 بند الف 743ماده 

بند ب 743ماده   ریال 80,000,000تا  20,000,000 ریال 20,000,000تا  5,000,000 
 ریال 100,000,000تا  15,000,000 ریال 40,000,000تا  5,000,000 744ماده 

 ریال 150,000,000تا  20,000,000 ریال 40,000,000تا  5,000,000 745ماده 
 ریال 150,000,000تا  20,000,000 ریال 40,000,000تا  5,000,000 746ماده 

 100,000,000تا  20,000,000 749ماده 
 ریال 250,000,000تا  60,000,000 ریال

 751ماده 
 100,000,000تا  20,000,000

 ریال 250,000,000تا  60,000,000 ریال

 ریال 80,000,000تا  20,000,000 ریال 20,000,000تا  5,000,000 753ماده 
 

 

 


