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عدم توفیق مجازات سالب آزادی در برآوردن اهداف نظام کیفری مانند اصالح 
و پیش گی��ری از تکرار ج��رم و لزوم مهار بحران ناش��ی از آن، نظام های کیفری را به 
تحدید قلمرو این مجازات س��وق داده اس��ت. کاهش تورم جمعیت کیفری زندانیان و 
پیش گیری از تکرار جرم و تقلیل هزینه های اجرای مجازات س��الب آزادی، عمده ترین 
اهداف سیاس��ت تحدید مجازات سالب آزادی محس��وب می شود )نجفی ابرندآبادی و 
تیر گر فاخ��ری، 1377، ص12( از طرفی ، جمعیت کثیر زندانیان، هزینه های هنگفت 
زندان ه��ا، مالحظه های انسان دوس��تانه، و ای��ن واقعیت که »هیچ راه��ی برای فرار از 
وضعیت موجود وجود ندارد«، تحقیق و بررسی درباره ی جایگزین های زندان را شدت 
بخش��یده اس��ت )جوانمرد، 1387، ص32(. حال پرس��ش این است که آیا زندان های 
کوت��اه م��دت به لحاظ پیش گیری از وق��وع جرم و اصالح بزه��کار )مهم ترین وظایف 
کیفرهای س��الب آزادی(، متناسب با جرایمی خاص شناخته شده است؟ در این نکته 
تردید اس��ت. بنابراین، چنین می نماید که نه تنها مفه��وم زندان کوتاه مدت، به دلیل 
نامعین بودن مدت آن مبهم است، بلکه، نقش آن به دلیل تنوع کارکرد این نوع زندان 
در میان سایر ابزارهای سیاست کیفری دقیقاً آشکار نیست )اردبیلی، 1374، ص25( 
مجازات حبس دارای هزینه های سیاس��ی، اقتص��ادی و بین المللی برای یك حکومت 

است. 
امروزه یکی از مهم ترین معایب مجازات سالب آزادی این است که زندان های 
کوتاه مدت، محکوم علیه را در معرض فساد و بزهکاری قرار داده است. از سویی دیگر، 
نن��گ و شرمس��اری زندان، حتی به م��دت کوتاه، آینده و سرش��ت بزهکار را به خطر 
می ان��دازد؛ لذا، عدم موفقیت نظام زندان ها در بازپروری اجتماعی بزهکاران، نظام های 
کیفری را تحت تأثیر آموزه های کیفر شناختی و یافته های جرم شناختی مانند افزایش 
تکرار جرم و جرم زایی زندان قرار داده و به این ترتیب بیش از پیش به محدود کردن 

موارد و دامنه ی اعمال مجازات سالب آزادی گرایش پیدا کرده  اند.
این باور در سیاست جنایی اکثر دولت ها شکل گرفته که مجازات سالب آزادی 
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کوتاه م��دت به لحاظ جرم زا بودن و ایجاد آثار س��وء بر ش��خصیت و خانواده ی زندانی 
و تحمیل هزینه بر جامعه و مش��کل معیش��ت برای خان��واده ی زندانی، فاقدکارایی و 
بحران آفرین بوده و باید به عنوان آخرین حربه و آن گاه که تدابیر دیگری قابل اعمال 

نباشد، مورد توجه قرارگیرد.
به عالوه مجازات حبس برای مجرمان نیز هزینه دارد. مجازات حبس و سلب 
آزادی، مجازات بزرگی اس��ت. س��لب آزادی در تاریخ حقوق ب��ه عنوان مجازات، عمر 
چندان��ی ندارد. درحال��ی که اعدام و قطع عضو هزاران س��ال قدمت دارد؛ به نحوی که 
ب��رای مثال، در قانون حمورابی نیز این مجازات ها آمده اس��ت. به دلیل تورم جمعیت 
کیفری و ش��یوع بیماری های مس��ری مانند هپاتیت و ایدز در زن��دان هیچ زندانی از 
اعتیاد مصون نیست. آمارها نشان می دهد تا پنجاه درصد زندانیانی که آزاد شده  اند، بار  
دیگر مرتکب جرم می شوند و جدا شدن زندانی از کار و خانواده اش، هزینه هایی برای 
او دارد. زندان باعث تنبه و اصالح نمی ش��ود؛ در حال حاضر زندان، رایج ترین مجازات 
در اغلب کش��ورها است، اما عاری از هزینه نیس��ت. امروزه در یکصد و یازده کشوری 
که مجازات اعدام را لغو کرده و حبس را جایگزین اعدام کرده  اند، در مورد حبس های 

کوتاه مدت نیز به فکر جایگزین افتاده اند )مأوی، ش 493، ص12(
مجازات های جایگزین هنوز نهادینه نش��ده است، اما استفاده از آن در پاره ای 
موارد، به ویژه از س��وی قضات دادس��را و دادگاه های رسیدگی کننده به جرایم اطفال و 
نوجوانان، نش��ان گر تأثیر مثبت این سیاست جدید قضایی بر بزهکاران نوجوان جامعه 

است. 
ب��ه کارگیری چنین روش هایی، عالوه بر این ک��ه به مجرمان فرصت دوباره ای 
برای بازگش��ت به زندگی و تصحیح رفتارشان می دهد، الگو و روش صحیح برخورد با 
مجرمانی که قابلیت بازگش��ت س��ریع به جامعه دارند، را فراهم می  کند؛ به عالوه، در 
میان تمام مجرمان ، اطفال و نوجوانان به لحاظ ش��رایط س��نی و آینده ای که پیش رو 
دارند، از وضعیت حس��اس تری برخوردار ند. بس��یاری از روان شناسان و حقوق دانان بر 
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این باورند که این امر، توجه ویژه دستگاه های قضایی و اجرایی و نیز اعمال راه کارهای 
جدید، از جمله اس��تفاده از مجازات جایگزین حب��س را ایجاب می کند. مجازات های 
جایگزین زندان، در رابطه با کیفرهای سالب آزادی موضوعیت می یابد و این به معنای 

زندان زدایی است )مأوی، پیشین، ص14(.
در برخ��ی از نظام های کیفری، زندان های کوتاه مدت پیش��نهاد و به کار گرفته 
شده است؛ این امر اغلب بر حذف، تعلیق و یا تحدید زندان مبتنی است. در نظام کیفری 
ایران نیز از همان آغاز قانون گذاری جدید، به ویژگی این گونه کیفرها توجه شده است؛ با 
پیش بینی نهادهای جایگزین در قوانین کیفری تالش شده است تا حد  امکان از زندان های 
کوتاه مدت اجتناب شود. با این حال، هدف قانون گذاران از این جایگزینی همواره یکسان 
نبوده اس��ت. به بیان دیگر، قانون گذاران در طول این مدت، تصور واحدی از سیاس��ت 
جایگزینی نداشته اند. به همین دلیل، گاه با وقوف به بیهودگی این نوع زندان ها و گاه با 
مواجهه با مشکالت اداره ی زندان ها، قوانینی وضع کرده اند که از ضرورت های زمان متأثر 
بوده است؛ در سال 1383 نمونه ی اخیر آن الیحه ی مجازات های اجتماعی قوه ی قضاییه 
اس��ت. مطابق الیحه ی مذکور، مجازات های اجتماعی، عنوان کیفرهایی خواهد بود که 
با توجه به جرم ارتکابی، ش��خصیت و پیش��ینه ی کیفری مجرم، دفعات ارتکاب جرم، 
وضعیت بزه دیده و آثار ناشی از ارتکاب جرم به موجب حکم دادگاه تعیین و با مشارکت 
مردم و نهادهای مدنی اجرا می ش��ود. این مجازات ها می تواند توس��ط قضات، به جای 
حبس برای مجرمان در نظر گرفته ش��ود؛ در این الیحه که س��ی و دو ماده و چهارده 
تبصره دارد، مجازات هایی چون انجام خدمات عمومی، مراقبت خارج از زندان، کنترل 
فرد از طریق سیس��تم های ویژه و خدمات عام المنفعه به جای شالق تعزیری و حبس 
در نظر گرفته شده است، البته این مجازات  ها در مورد جرایم عمدی که مجازات آن ها 
از شش ماه تا دو سال است و نیز جرایم غیرعمدی که از اهمیت کمتری برخوردارند، 
اعمال می ش��ود )ژولین و اس��تیپاک، 1380، ص6( بدین س��ان جرایم کم اهمیت و با 
ضمانت اجرای س��بکی مانند جرایم راهنمایی و رانندگی، جرایم محیط زیست، جرایم 
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مرتبط با رعایت نکردن موازین کار، جرایم مرتبط با رعایت نکردن موارد فنی از سوی 
کارخانجات و کارگاه ها، جرایم منابع طبیعی، جرایم پزش��کی، برخی جرایم اقتصادی، 
جرایم مربوط به حمل و نقل، جرایم مربوط به خرید و فروش غیر قانونی لوازم پزشکی، 
جرایم مربوط به رعایت نکردن مسائل حفاظتی از سوی مأموران دولتی، جرایم ناظر به 
ش��رکت پست و کارکنان صنعت نفت، تکدی گری، صدور گواهی های خالف واقع برای 
استفاده از مزایای تأمین اجتماعی، جرایم شکار، رعایت نکردن موازین و مقررات فنی 
پزش��کی، رعایت نکردن مقررات وزارت بهداشت و درمان، جرایم در صالحیت شورای 
حل اختالف، از جمله جرایمی اس��ت که مش��مول مجازات های جایگزین حبس قرار 

می گیرند.
در جداول ضمیمه، نگارنده تالش کرده تا با بررس��ی قوانین در حقوق کیفری 
ایران، جرایم کم اهمیت یا به تعبیری جرایم ُخرد1 را که دارای ضمانت اجرای کیفری 
س��بکی می  باش��ند، شناس��ایی کرده و س��یاهه ی جرایم خرد در حقوق کیفری ایران 
را به عن��وان مصداقی برای عملیاتی کردن الیحه ی مجازات ه��ای اجتماعی جایگزین 
حب��س، ب��ه خواننده معرفی کند. الزم به یادآوری اس��ت که جرای��م خرد در مباحث 
حقوق کیفری، موضوع مطالعات گس��ترده ای نبوده  اند، اما در دهه های اخیر، مطالعات 
جرم ش��ناختی اهمیت جرایم خرد و تأثیر آن را بر سطح زندگی در شهرها و احساس 
امنیت ش��هروندان تا حدودی روش��ن کرده اس��ت، به طوری که، در گفتمان مسؤوالن 
سازمان پلیس نیز راه یافته است2. شیوع این جرایم به حدی است که تقریباً تمام افراد 

1. از دیدگاه جرم شناس��ی، جرایم خرد  )Petty offense( رفتارهایی هس��تند که معموالً با واکنش هاي اجتماعی 
روبه رو مي شوند؛ زیرا، قبح اجتماعی آن ها به حدی نیست که مردم، مرتکبان آن ها را مستحق مجازات های کیفري 
بدانند. به عالوه خس��ارات ناش��ی از این جرایم نیز چندان سنگین نیس��ت، اما، آنچه اهمیت این گروه از جرایم را 
روشن می سازد، حجم باالی آماری و کثرت تعداد ارتکاب آن ها است، بدین سان، قانون گذار بر مبناي ضرورت برای 

آن ها مجازات کیفری تعیین مي کند. براي مطالعه بیش تر، ر.ک: نوروزی، 1384.
2 . ب��ه عن��وان نمونه رئی��س پلیس آگاهي ته��ران، زماني از کنترل محل ه��اي خرید و فروش اموال مس��روقه و 
واسطه ها براي برخورد با جرایم ُخرد خبر داده بود. برای مطالعه بیش تر، ر.ک: روزنامه ی اعتماد، شماره ی 1419 ، 

1386/3/27، ص 19 ، لینك خبر:
http.//www.art-of-music.net/npview.asp?ID=1424947.
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جامعه در خالل زندگی روزمره ی خود، خصوصاً در کالن شهرها به دفعات با این قبیل 
جرایم مواجه و حتی بعضاً خود مرتکب آن ها شده  اند )جوانمرد، 1387، ص21( تنشی 
که این گروه از جرایم در جامعه ایجاد می  کند، ش��دید نیس��ت و ُقبح انجام این عمل 
نزد شهروندان در مقایسه با جرایم مهم نظیر سرقت، قتل، کالهبرداری زیاد نمی باشد. 
با وجود این، ش��یوع ارتکاب این قبیل جرایم موجب می  ش��ود نظم عمومی  جامعه به 
طور جدی خدشه دار شود، این خود مقدمه ی بروز تنش های اجتماعی و جرایم مهم تر 
خواه��د بود1. لذا، در خصوص تعیین ضمانت اج��رای کیفری در قبال این گونه جرایم 
تردی��دی وجود ندارد، اما بحث این اس��ت که آیا مجازات ه��ای حبس کوتاه مدت در 
نظر گرفته ش��ده در قوانین کیفری ایران، اثر پیش  گیرانه و بازدارندگی را در خصوص 
مرتکبان بالقوه و جلوگیری از تکرار این جرایم داش��ته اس��ت یا خیر؟ از طرفی تعیین 
معیاری برای تش��خیص جرایم ُخرد در حقوق کیفری ایران موضوع پیچیده ای اس��ت 
)نجفی ابرندآبادی، 1384، ص259 ( با وجود این یکی از راه های تشخیص جرایم ُخرد 
در حقوق کیفری ایران که برای تفکیك این جرایم از جرایم ش��دید و بزرگ مناس��ب 
تلقی می  ش��ود، توجه به میزان مجازات تعیین شده از س��وی قانون گذار است. پس از 
انقالب اس��المی،  مبنای طبقه بن��دی جرایم تغییر یافت؛ به نحوی ک��ه، جرایم با توجه 
به مبنای ش��رعی به حدود، قصاص، دیات، تعزیرات و مجازات های بازدارنده تقس��یم 
ش��دند؛ هریك از این گروه  ها ش��امل مجازات های مختلف و درجات ش��دت متفاوت 
اس��ت. با توجه به این که جرایم مشمول حدود، قصاص و دیات را نمی  توان با معیارها 
و مش��خصات جرایم ُخرد منطبق دانس��ت، لذا، در این نوش��تار به جرایمی  که دارای 
مجازات تعزیری و بازدارنده هستند، بسنده شده و مبنای جرم ُخرد در بخش تعزیرات 
و بازدارن��ده، میزان حبس و جزای نقدی و البته )با تس��امح( در صالحیت رس��یدگی 
شوراهای حل اختالف در نظر گرفته شده است. توجه به عنصر مادی سیاهه ی جرایم 
تعزی��ری در حقوق کیفری ایران و نحوه ی تعیین صالحیت رس��یدگی مراجع قضایی، 

1. گفتنی اس��ت در غالب فرهنگ هاي لغات حقوقی، جرم ُخرد این گونه تعریف ش��ده اس��ت: »جرایمی که دارای 
مجازات حبس کم تر از یك سال یا جزای نقدی اندک هستند«.
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به ویژه پس از تصویب قانون ش��وراهای حل اختالف مصوب 1387 حاکی از آن است 
که فلس��فه ی جرم ان��گاری در جرایمی  که دارای مجازات حبس کمتر از س��ه ماه )به 
اس��تثنای مجازات تخلفات رانندگی که مقنن به طور معمول بین یك ماه تا یك سال 
حب��س را در نظ��ر گرفته و در م��واردی همچون م��اده ی 714 و 718 قانون مجازات 
اس��المی تا سه سال حبس را نیز پیش بینی کرده است(، یا جزای نقدی کمتر از سی 
میلیون ریال هس��تند، بیش از آن که به منافع فردی یا حفظ اموال توجه داشته باشد، 
غالباً به حفظ نظم عمومی معطوف  اس��ت. قانون گذار ب��ا جرم انگاری رفتارهایی نظیر 
توهین و فحاش��ی، عدم رعایت حجاب شرعی، گزارش خالف واقع، حمل آالت قمار و 
از این قبیل در قانون مجازات اس��المی  و همچنین برخی جرم انگاری های خاص مانند 
ش��روع به شکار حیوانات وحشی عادی یا حمایت شده بدون پروانه و... بیش تر در پی 
ایجاد یك نظم در زندگی شهروندان است. از این رو، به   رغم وجود تفاوت های بنیادین 
در نظام های حقوقی که در کش��ورهای مختلف دیده می  شود، در این گونه جرایم، یك 
تش��ابه بارزی مشاهده می شود و همین موضوع سبب می  شود تفکیك جرایم خرد در 
سطحی فراملی مطرح شود. شاید علت مشابهت جرایم خرد در نظام های مختلف این 
باشد که این جرایم اصوالً با ارزش های اساسی و بنیادین کشورها و نظام های سیاسی 
مرتبط نیس��تند، بلکه به حفظ نظم عمومی ، یعنی موضوع مشترک میان تمام جوامع 
اختص��اص دارن��د. با توجه به توضیح��ات فوق دو معیار اصلی برای تش��خیص جرایم 
خرد به دس��ت می آید. نخست آن که، جرایم خرد آن گروه از جرایم هستند که دارای 
مج��ازات حبس کوتاه مدت و یا ج��زای نقدی با مبالغ اندک می  باش��ند. دیگر آن که، 
جرایم خرد بیش تر در حوزه ی نظم عمومی  زندگی در شهرها و خصوصاً کالن شهرها 

مورد توجه قرار می  گیرد. 
ب��ه این س��ان ، با مالک ق��رار دادن دو معیار مذکور، می  ت��وان جرایم خرد در 
حقوق کیفری ایران که تصور می  ش��ود امکان اعم��ال مجازات های جایگزین حبس در 

خصوص آن ها وجود دارد، را به شرح آتی تقسیم بندی کرد:
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جدول جرایم ُخرد در حقوق کیفری ایران
الف : جرایم خرد مندرج

در کتاب پنجم قانون مجازات اسالمی  مصوب 1370

مجازاتماده ی قانونیعنوان مجرمانهردیف

1
توهین علنی نسبت به دولت 
یا نماینده ی سیاس��ی آن در 
قلمرو ایران به ش��رط معامله 

متقابل

ماده ی  517 قان��ون مجازات 
یك  تا سه ماه حبس تعزیریاسالمی مصوب 1370

2
مس��امحه و اهم��ال مأموران 
در  دول��ت  مس��تخدمان  و 
دس��تگیری اف��راد در اجرای 

وظیفه بدون قصد مساعدت

 550 م��اده ی   اول  قس��مت 
قانون مجازات اسالمی

جزای نقدی از یکصد  هزار تا 
پانصد هزار ریال

3
دف��ن ام��وات ب��دون مج��وز 
قانونی، مخفی نمودن اموات، 

بدون مجوز
قان��ون مجازات   635 ماده ی 

اسالمی
جزای نقدی از یکصد هزار تا 

یك میلیون ریال

قان��ون مجازات گزارش خالف واقع4  605 ماده ی 
اسالمی

س��ه م��اه حبس تعزی��ری یا 
پرداخ��ت جزای نقدی تا یك 

میلیون و پانصد هزار ریال

ش��رکت در آزمون  ها به جای 5
داوطلب اصلی

ماده ی 541 قان��ون مجازات 
اسالمی

جزای نقدی از دویس��ت هزار 
تا یك میلیون ریال

عدم رعایت حجاب شرعی در 6
انظار عمومی

قان��ون مجازات   706 ماده ی 
اسالمی

یك تا سه ماه حبس یا پانصد 
 ه��زار تا ی��ك میلی��ون ریال 

جزای نقدی

آالت 7 نگهداری  خرید، حمل، 
قمار

تبصره ی م��اده ی 638 قانون 
مجازات اسالمی

یك تا سه ماه حبس یا پانصد  
 ه��زار تا ی��ك میلی��ون ریال 

جزای نقدی

تکدی و کالش��ی بدون توان 8
مالی

 712 م��اده ی  اول  قس��مت 
یك  تا سه ماه حبس تعزیریقانون مجازات اسالمی

تخلفات رانندگی9
فصل 29 از کتاب پنجم قانون 
مجازات اسالمی  موضوع مواد 
714 تا 725 به استثنای مواد 

714 و 718

حبس زیر یك س��ال و جزای 
نقدی زیر یك میلیون ریال

10
ان��کار زوجیت برای ف��رار از 
ناش��ی  مالی  پرداخت حقوق 
از عقد ازدواج توسط خود زن

ماده ی 1 قانون راجع به انکار 
زوجیت مصوب 1311

حبس از هشت  روز تا دو ماه 
ب��ه عالوه پانصد ت��ا یك  هزار 
ری��ال جزای نق��دی یا هر دو 

مجازات
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11
ان��کار زوجیت برای ف��رار از 
پرداخ��ت حق��وق مالی وراث 

پس از فوت توسط دیگران
ماده ی 1 قانون راجع به انکار 

زوجیت مصوب 1311

حبس از هشت  روز تا دو ماه 
ب��ه عالوه پانصد ت��ا یك  هزار 
ری��ال جزای نق��دی یا هر دو 

مجازات

12
واقع  برخالف  زوجیت  ادعای 
مطالب��ه ی  و  زن  ط��رف  از 

حقوق مالی ناشی از ازدواج
ماده ی 2 قانون راجع به انکار 

زوجیت مصوب 1311
حبس از هشت  روز تا دو ماه 
یا ج��زای نقدی از صد تا یك 

هزار ریال یا هر دو مجازات

13
عن��وان  ب��ه  دع��وا  اقام��ه ی 
قائم مق��ام قانون��ی زن ب��رای 
مطالبه ی حقوق مالی ناشی از 
ازدواج با علم به عدم زوجیت

ماده ی 2 قانون راجع به انکار 
زوجیت مصوب 1311

حبس از هشت روز تا دو ماه 
یا ج��زای نقدی از صد تا یك 

هزار ریال یا هر دو مجازات

14
حم��ل ، نگه��داری ، نصب و 
تعمی��ر تجهی��زات دریافت از 

ماهواره

بن��د »الف« م��اده ی 9 قانون 
کارگی��ری  ب��ه  ممنوعی��ت 
تجهی��زات دریافت از ماهواره 

مصوب 1373

جزای نقدی از یك  میلیون تا 
پنج  میلیون ریال

15
مع��دوم ک��ردن پوس��ترهای 
انتخاباتی  نامزدهای  تبلیغاتی 
که در محل های مجاز الصاق 

شده

مواد 58 و 80 قانون انتخابات 
اس��المی  ش��ورای  مجل��س 

مصوب 1378
جزای نقدی از پانصد هزار تا 

دو میلیون ریال

16

الص��اق اعالمی��ه، پوس��ترها، 
تبلیغات��ی  آگه��ی  هرگون��ه 
ب��ر روی عالی��م راهنمای��ی 
م��دارس،  رانندگ��ی،  و 
بیمارس��تان های دولت��ی ی��ا 

وابسته به دولت

م��واد 61 ، 82 و 86 قان��ون 
انتخاب��ات مجل��س ش��ورای 

اسالمی مصوب 1378
جزای نقدی از یکصد هزار تا 

یك میلیون ریال

17

داوطلب��ان                                                           علی��ه  تبلی��غ 
نمایندگ��ی از س��وی نامزدهای 
دیگ��ر ی��ا طرف��داران آن ه��ا یا 
تش��كیل س��تاد انتخاباتی بدون 
اعالم نش��انی ب��ه فرمانداری و 

بخشداری

و   65  ،84  ،85  ،66 م��واد 
مجلس  انتخابات  قان��ون   63
مص��وب  اس��المی  ش��ورای 

1378

حس��ب مورد جزای نقدی از 
پنج��اه تا یك میلیون ریال یا 
پانصد هزار تا دو میلیون ریال

18

پالکارد،  هرگونه  از  استفاده 
دی��وارنویس��ی  ت�راک��ت، 
و کاروان  ه��ای تبلیغات��ی و 
استفاده از بلندگوهای سیار 
خارج از محیط سخنرانی از 
نامزده��ای مجلس و  طرف 
ریاس��ت جمهوری و شورای 
اس��المی محل و طرفداران 

آن ها

م��اده ی 57 قان��ون انتخابات 
اس��المی  ش��ورای  مجل��س 

اصالحی 1378
حبس از سه  تا سی روز

ب : قوانین متفرقه
در کتاب پنجم قانون مجازات اسالمی  مصوب 1370
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مجازاتماده ی قانونیعنوان مجرمانهردیف

19

مسامحه مأموران جنگلبانی از 
اجرای مقررات قانون حفاظت 
و بهره  ب��رداری از جنگل ها و 
مرات��ع کش��ور و آیین نامه ی 

مربوطه

تبص��ره ی م��اده ی 54 قانون 
از  بهره ب��رداری   و  حفاظ��ت 
جنگل  ه��ا و مرات��ع مص��وب 

1354
حبس تعزیری از یك تا سه ماه

20

انجام  ب��دون  افراد  گم��اردن 
آزمایش��ات پزشکی الزم قبل 
از استخدام یا بدون مراقبت  ها 
و آزمایشات دوره پزشکی در 

مدت اشتغال به کار با اشعه

بن��د دوم م��اده ی 18 قانون 
حفاظت در برابر اشعه مصوب 

1368
جزای نقدی از ده  هزار تا پانصد  

هزار ریال

21
عدم رعایت   ضوابط  و معیارهای 
زیس��ت  محی��ط   س��ازمان 
ب��رای اح��داث کارخانه ه��ا و 
کارگاه های آلوده برای بار اول

م��واد 14 و 19 قان��ون نحوه  
ه��وا  آلوگ��ی  از  جلوگی��ری 

مصوب 1374
ج��زای نقدی از پانص��د هزار تا 

یك میلیون ریال

22

و  صاحب��ان  رعای��ت  ع��دم 
مسؤوالن کارخانه ها، کارگاه ها 
و نیروگاه ه��ای آلوده کنن��ده 
نس��بت به رفع آلودگی برای 

بار اول

م��واد 16 و 19 قان��ون نحوه  
جلوگی��ری از آلودگ��ی ه��وا 

مصوب 1374
ج��زای نقدی از پانص��د هزار تا 

یك میلیون ریال

23

و   خ���ودداری  اس��تنک�اف  
صاحب��ان  و  مس��ؤوالن 
کارخانج��ات و کارگاه  ه��ا که 
فعالیت آن ه��ا خطرات فوری 
دارد از دستور رییس حفاظت 
به  نس��بت  زیس��ت  محی��ط 

توقیف فعالیت برای بار اول

م��واد 17 و 29 قان��ون نحوه  
جلوگی��ری از آلودگ��ی ه��وا 

مصوب 1374
ج��زای نقدی از پانص��د هزار تا 

یك میلیون ریال

فروش آالت و ادوات صیادی 24
غیرمجاز

بند »ب« م��اده ی 22 قانون 
از  بهره ب��رداری  و  حفاظ��ت 
منابع آبزی جمهوری اسالمی 

ایران مصوب 1374
ج��زای نق��دی از ی��ك ت��ا پنج 

میلیون ریال

25

تغیی��ر مس��یر، ایج��اد موانع 
اح��داث هرگونه  و  فیزیک��ی 
ز  ت غی��ر مج��ا سیس���ا ت�أ
 در رودخ�انه ها  و  مس��یرهای 

مهاجرت تکثیر آبزیان

بند »ب« م��اده ی 22 قانون 
از  بهره ب��رداری  و  حفاظ��ت 
منابع آبزی جمهوری اسالمی 

ایران مصوب 1374
ج��زای نق��دی از ی��ك ت��ا پنج  

میلیون ریال

26
انتش��ار  آلودگ��ی،  ایج��اد 
بیماری  های مس��ری و تخلیه 
ف��اض�الب ه��ای صنعت��ی و 

هرگونه مواد آالینده

بند »ب« م��اده ی 22 قانون 
از  بهره ب��رداری  و  حفاظ��ت 
منابع  آبزی جمهوری اسالمی 

ایران مصوب 1374

ج��زای نق��دی از ی��ك ت��ا پنج  
میلیون ریال
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مجازاتماده ی قانونیعنوان مجرمانهردیف

نقلیه ی موتوری 27 تردد وسایل 
آلوده کننده ی غیرمجاز

م��اده ی 28 قان��ون حفاظت 
و بهره ب��رداری از منابع آبزی 
ای��ران  اس��المی  جمه��وری 

مصوب 1374
ج��زای نق��دی از پنج  ه��زار تا 

یكصد هزار ریال

28

ممانعت کارخانجات و کارگاه ها 
و منابع تجاری و بهداش��تی و 
خدمات��ی و اماک��ن عمومی از 
انجام بازرسی مأموران حفاظت 
محیط  زیس��ت و عدم تحویل 
اس��ناد و اطالعات م��ورد نیاز 
و ارائ��ه ی م��دارک و اطالعات 

خالف واقع برای بار اول

م��اده ی 30 قان��ون حفاظت 
و بهره ب��رداری از منابع آبزی 
ای��ران  اس��المی  جمه��وری 

مصوب 1374

جزای نقدی از پانصد هزار تا پنج 
میلیون ریال

29
گزارش خ��الف واقع مأموران 
و همکاری و مش��ارکت آن ها 
با کارخانج��ات و کارگاه  های 

مربوطه

تبص��ره ی م��اده ی 30 قانون 
از  بهره ب��رداری  و  حفاظ��ت 
منابع آبزی جمهوری اسالمی 

ایران مصوب 1374
ج��زای نق��دی ب��ه می��زان پنج 

میلیون ریال

30
سوزاندن و انباشتن زباله های 
ش��هری و خانگی و نخاله در 

معابر عمومی برای بار اول

مواد 31 و 24 قانون حفاظت 
و بهره ب��رداری از منابع آبزی 

جمهوری اسالمی ایران
مصوب1374

جزای نق��دی از یك صد هزار تا 
پانصد هزار ریال

31
از مناب��ع  آلودگ��ی حاصل��ه 
متفرق��ه و مناب��ع خانگ��ی و 

آلودگی صوتی

م��اده ی 32 قان��ون حفاظت 
و بهره ب��رداری از منابع آبزی 

جمهوری اسالمی ایران

ج��زای نقدی از س��ی ه��زار تا 
س��یصد هزار ریال و در صورت 
تك��رار از یكص��د ه��زار تا یك 

میلیون ریال

32
ش��روع ب��ه ش��کار حیوانات 
وحشی عادی یا حمایت شده 

بدون پروانه
ماده ی 15 قانون صید و شکار 

مصوب 1346

حیوان��ات ع��ادی ج��زای نقدی 
ب��ه می��زان یكصد ه��زار ریال، 
حیوانات حمایت ش��ده، سه ماه 

حبس

احداث ش��یل1 صیادی بدون 33
مجوز رودخانه ها

م��اده ی 6 الیح��ه ی قان��ون 
مج��ازات صی��د غیرمج��از از 
دری��ای خ��زر و خلیج فارس 

مصوب 1358

حبس از ش��صت و یك روز تا 
س��ه ماه و یا ج��زای نقدی از 
پنج هزار و یك ریال تا بیست 

هزار ریال

34
تخل��ف از وظای��ف مق��رر در 
م��اده ی 3 قان��ون تخلف��ات، 
مربوط  مجازات های  و  جرایم 

به اسناد سجلی و شناسنامه

م��اده ی 3 قان��ون تخلف��ات ، 
مربوط  مجازات  های  و  جرایم 
به اس��ناد سجلی و شناسنامه 

مصوب 1370

ج��زای نق��دی از پنج��اه تا 
سیصد هزار ریال

ب��ه اخذ شناس��نامه ی 35 اقدام 
المثنی با داشتن آن

م��اده ی 4 قان��ون تخلفات و 
مربوط  مجازات  های  و  جرایم 
به اس��ناد سجلی و شناسنامه 

مصوب 1370

جزای نقدی از دویس��ت هزار 
تا یك میلیون ریال

1. شیل، سدی است که برای صید ماهی در عرض رودخانه با چوب سازند.
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غی��رمج�از 36 ک���ردن  مه���ر 
شناسنامه های معتبر تا دو بار

م��اده ی 5 قان��ون تخلفات و 
مربوط  مجازات  های  و  جرایم 
به اس��ناد سجلی و شناسنامه 

مصوب 1370

برای ب��ار اول یکصد تا پانصد 
هزار ریال جزای نقدی، برای 
ب��ار دوم پانصد ه��زار تا یك 

میلیون ریال جزای نقدی

37

مه�ر ک��ردن غی���رمج����از 
شناس��نامه های معتبر توسط 
مؤسس��ات  دولت،  کارکن��ان 
و  ش��هرداری ها،  عموم��ی، 

بانك  ها و نهادهای قانونی

م��اده ی 5 قان��ون تخلفات و 
مربوط  مجازات  های  و  جرایم 
به اس��ناد سجلی و شناسنامه 

مصوب 1370 

ع��الوه بر مج��ازات اداری، به 
مجازات ماده ی 5 قانون اسناد 

سجلی محکوم می شوند

38
استفاده از اسناد سجلی فاقد 
اعتبار و بها دادن به آن توسط 

کارمندان دولت و ...

م��واد 7 و 8 قانون تخلفات و 
مربوط  مجازات  های  و  جرایم 

به اسناد سجلی

ع��الوه بر مج��ازات اداری، به 
جزای نقدی از دویس��ت هزار 

تا پانصد هزار ریال 

39

وارد ک��ردن خدش��ه از قبیل 
خراشیدن یا تراشیدن یا قلم 
ب��ردن یا الحاق، محو، س��یاه 
کردن در شناس��نامه و اسناد 

سجلی خود

ماده ی 10 قان��ون تخلفات و 
مربوط  مجازات  های  و  جرایم 
به اس��ناد سجلی و شناسنامه 

مصوب 1370

جزای نقدی از یکصد هزار تا 
پانصد هزار ریال

خرید و فروش شناس��نامه و 40
اسناد سجلی برای یك بار

ماده ی 15 قان��ون تخلفات و 
مربوط  مجازات  های  و  جرایم 
به اس��ناد سجلی و شناسنامه 

مصوب 1370

ج��زای نق��دی از پانصد هزار 
ریال تا سه میلیون ریال

عدم ثبت و تطبیق تشکیالت 41
شرکت های ایران

ماده ی 2 قانون راجع به ثبت 
شرکت  ها مصوب 1310

مدی��ر ش��رکت ب��ه یکصد تا 
هزار تومان ج��زای نقدی در 
صورتی که دادستان تقاضای 

انحالل نکرده باشد

عدم تقاضای ثبت ش��رکت  ها 42
داخل در موعد قانونی

م��واد 2 و 11 قانون راجع به 
ثبت شرکت  ها مصوب 1310

ج��زای نق��دی از یکص��د تا 
یکهزار تومان

43

اق��دام ب��ه عملی��ات تجاری، 
صنعت��ی ی��ا مال��ی توس��ط 
شرکت خارجی یا مدیر شعبه 
بر خالف م��اده ی 3 راجع به 

ثبت شرکت ها

م��واد 5 و 11 قانون راجع به 
ثبت شرکت  ها مصوب 1310

جزای نق��دی به میزان پنجاه 
هزار تومان

عدم تهیه دفاتر تجاری توسط 44
تاجر

م��اده ی 15 قان��ون راجع به 
ثبت شرکت ها مصوب 1310

جزای نقدی از دویست تا ده 
هزار ریال
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45
نوش��تن مطال��ب در دفات��ر 
امض��ای  از  قب��ل  تج��اری 

نماینده ی اداره
م��اده ی 15 قان��ون تج��ارت 

مصوب 1311
جزای نقدی  از دویست ریال 

تا ده هزار ریال

نداشتن نمره ترتیبی در اوراق 46
تجارتی دفاتر

م��اده ی 15 قان��ون تج��ارت 
مصوب 1311

جزای نقدی از دویست ریال 
تا ده هزار ریال

عدم ثبت اس��م در دفتر ثبت 47
تجاری توسط تاجر

م��اده ی 16 قان��ون تج��ارت  
مصوب 1311

جزای نقدی از دویست تا یك  
هزار ریال

48
انتشار اعالمیه ی  پذیره نویسی 
س��هام یا اطالعیه ی انتش��ار 
اوراق قرضه ب��دون امضاهای 
مجاز و نام و نشانی مؤسسین

م��اده ی 248 قان��ون اصالح 
قس��متی از قان��ون تج��ارت 

مصوب 1347
جزای نقدی از ده هزار تا سی 

هزار ریال

49

توس��ط  قرضه  اوراق  ص��دور 
هی��أت  اعض��ای  و  رئی��س 
مدی��ره ی ش��رکت س��هامی 
ع��ام قب��ل از تأدی��ه کلیه ی 
سرمایه ی ثبت شده ی شرکت 

و قبل از انقضای دو سال

م��اده ی 250 قان��ون اصالح 
قس��متی  از قان��ون تج��ارت 

 مصوب 1347
ج��زای نقدی از بیس��ت هزار 

ریال تا دویست هزار ریال

50

قید نکردن ن��کات مندرج در 
م��اده ی 60 قانون تجارت در 
اوراق قرض��ه توس��ط رئیس 
هیأت و اعضا ی هیأت مدیره 

و مدیر عامل

م��اده ی 252 قان��ون اصالح 
قس��متی  از قان��ون تج��ارت 

مصوب 1347
جزای نقدی از بیست هزار تا 

دویست هزار ریال

51
تنظیم صورت حاضرین  عدم 
در مجم��ع مطابق ماده 99 از 

ناحیه  رئیس و هیأت مدیره

م��اده ی 257 قان��ون اصالح 
قس��متی  از قان��ون تج��ارت  

مصوب 1347
جزای نقدی از بیست هزار تا 

دویست هزار ریال

52

ع��دم رعایت مق��ررات راجع 
به حق رأی صاحبان س��هام 
از ناحی��ه ی رئی��س و اعضای 
مجم��ع  در  مدی��ره  هی��أت 

عمومی

م��اده ی 257 قان��ون اصالح 
قس��متی از قان��ون تج��ارت  

مصوب 1347
جزای نقدی از بیست هزار تا 

دویست هزار ریال

53
عدم تنظیم صورت جلس��ه ی 
مذکور در ماده ی 105 توسط 

هیأت رئیس مجمع

م��اده ی 256 قان��ون اصالح 
قس��متی از قان��ون تج��ارت 

مصوب 1347
 جزای نقدی از بیست هزار تا 

دویست هزار ریال

54
ص��دور و انتش��ار س��هام ی��ا 
قطعات سهام جدید قبل از به 
افزایش سرمایه  ثبت رسیدن 

و...

م��اده ی 261 قان��ون اصالح 
قس��متی از قان��ون تج��ارت 

مصوب 1347
ج��زای نقدی از ده هزار ریال 

تا یکصد هزار ریال
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55
تق��دم  ع��دم رعای��ت ح��ق 
صاحب��ان س��هام نس��بت به 
پذیره نویسی و خرید سهام در 

موقع افزایش سرمایه

بند اول م��اده ی 262 قانون 
قان��ون  از  قس��متی  اص��الح 

تجارت مصوب 1347
جزای نقدی از بیست هزار تا 

دویست هزار ریال

56
ع��دم اعط��ای مهل��ت جهت 
پذیره نویس��ی ب��ه صاحب��ان 

سهام

بند اول م��اده ی 262 قانون 
قان��ون  از  قس��متی  اص��الح 

تجارت مصوب 1347
جزای نقدی از بیست هزار تا 

دویست هزار ریال

57

قاب��ل  اوراق قرض��ه   انتش��ار 
تعوی��ض با س��هم ب��دون در 
نظر گرفت��ن حقوق دارندگان 
این گون��ه اوراق نس��بت ب��ه 

تعویض

بند دوم م��اده ی 262 قانون 
قان��ون  از  قس��متی  اص��الح 

تجارت مصوب 1347
جزای نقدی از بیست هزار تا 

دویست هزار ریال

58
جدید  قرض��ه   اوراق  انتش��ار 
قاب��ل تعوی��ض ی��ا تبدیل به 
س��هام قبل از انقضای مهلت 

تعویض اوراق قرضه با سهام

بند دوم م��اده ی 262 قانون 
قان��ون  از  قس��متی  اص��الح 

تجارت مصوب 1347
جزای نقدی از بیست هزار تا 

دویست هزار ریال

59
استهالک س��رمایه ی شرکت 
قب��ل از تبدی��ل ی��ا تعویض 
اوراق قرض��ه ی��ا بازپرداخت 

مبلغ آن ها

بند دوم م��اده ی 262 قانون 
قان��ون  از  قس��متی  اص��الح 

تجارت مصوب 1347
جزای نقدی از بیست هزار تا 

دویست هزار ریال

60
کاه��ش س��رمایه  از طری��ق 
تبدی��ل  از  قب��ل  باز خری��د 
ی��ا تعوی��ض اوراق قرض��ه یا 

بازپرداخت مبلغ آن ها

بند دوم م��اده ی 262 قانون 
قان��ون  از  قس��متی  اص��الح 

تجارت مصوب 1347
جزای نقدی از بیست هزار تا 

دویست هزار ریال

61
اقدام به تقسیم منافع قبل از 
تبدیل یا تعویض اوراق قرضه 

یا بازپرداخت مبلغ آن ها

بند دوم م��اده ی 262 قانون 
قان��ون  از  قس��متی  اص��الح 

تجارت مصوب 1347
جزای نقدی از بیست هزار تا 

دویست هزار ریال

62
تغیی��رات در نح��وه تقس��یم 
مناف��ع قب��ل از تبدی��ل ی��ا 
ی��ا  قرض��ه  اوراق  تعوی��ض 

بازپرداخت مبلغ آن

بند دوم م��اده ی 262 قانون 
قان��ون  از  قس��متی  اص��الح 

تجارت مصوب 1347
جزای نقدی از بیست هزار تا 

دویست هزار ریال

63
ع��دم رعایت تس��اوی حقوق 
صاحب��ان س��هم در کاه��ش 
س��رمایه از ناحی��ه رئی��س و 

اعضای هیأت مدیره

بند اول م��اده ی 264 قانون 
قان��ون  از  قس��متی  اص��الح 

تجارت مصوب 1347
جزای نقدی از بیست هزار تا 

دویست هزار ریال

64
عدم تس��لیم پیشنهاد کاهش 
س��رمایه در چهل و پنج روز 
قبل از تشکیل مجمع عمومی 

به بازرس شرکت

بند دوم م��اده ی 264 قانون 
قان��ون  از  قس��متی  اص��الح 

تجارت مصوب 1347
جزای نقدی از بیست هزار تا 

دویست هزار ریال
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65
ع��دم آگهی تصمی��م مجمع 
عموم��ی دائ��ر ب��ر تصوی��ب 
کاه��ش س��رمایه و مهلت و 

شرایط روزنامه ی رسمی

بند س��وم ماده ی 264 قانون 
قان��ون  از  قس��متی  اص��الح 

تجارت مصوب 1347
جزای نقدی از بیست هزار تا 

دویست هزار ریال

66
ع��دم مطلع نم��ودن طرف از 
س��وی دالل مبنی بر منتفع 
یا سهیم بودن از نفس معامله

م��اده ی 364 قان��ون تجارت 
مصوب 1311

جزای نقدی از پانصد تا س��ه 
هزار ریال

67
عدم قید شماره ی ثبت توسط 
ش��رکت های تج��اری اعم از 
ایرانی و خارجی در اس��ناد و 

صورت حساب  ها و...

م��اده ی 220 قان��ون تجارت 
جزای نقدی از پانصد تا س��ه مصوب 1347

هزار ریال

رفتار بر خالف سطورات مواد 68
2 و 4 و 5 قانون ثبت

ماده ی 52 قانون ثبت مصوب 
1294

حبس از ی��ك روز تا یك ماه 
در صورت تکرار تا دو ماه

69

قب��ول ی��ا حم��ل و توزی��ع 
مراس��الت پستی بدون مجوز 
تجارت  ش��رکت  تأس��یس  و 
و مدن��ی ی��ا درج در آگهی و 
اطالعیه ب��رای حمل و توزیع 
مراسالت پستی برای بار اول

تش��کیل  قانون   14 م��اده ی 
اس��المی  پس��ت جمه��وری 

مصوب 1386
جزای نقدی از پانصد هزار تا 

یك میلیون ریال

نداش��تن بارنامه داخلی برای 70
بار اول و دوم

ال��زام  قان��ون   6 و   2 م��واد 
ترابری  و مؤسسات  شرکت ها 
جاده ای به استفاده از صورت 
وضعی��ت مس��افری و بارنامه 

مصوب 1386

ع��الوه ب��ر وع��ظ و تهدید و 
توبیخ و پ��س از آن برای بار 
اول دویس��ت  هزار ت��ا پانصد 
نقدی،  ج��زای  ری��ال  ه��زار 
ب��ار دوم پانصد ه��زار تا یك 

میلیون ریال جزای نقدی

نداش��تن بارنامه ی بین المللی 71
برای بار اول و دوم

ال��زام  قان��ون   6 و   3 م��واد 
ترابری  و مؤسسات  شرکت ها 
جاده ای به استفاده از صورت 
وضعی��ت مس��افری و بارنامه 

مصوب 1368

ع��الوه ب��ر وع��ظ و تهدید و 
توبیخ و پ��س از آن برای بار 
اول دویس��ت هزار ت��ا پانصد 
نقدی،  ج��زای  ری��ال  ه��زار 
ب��ار دوم پانصد ه��زار تا یك 

میلیون ریال جزای نقدی

72
نداش��تن ص��ورت وضعی��ت 
مسافری از سوی سازمان ها و 
مسافربری جاده ای  مؤسسات 

برای بار اول و دوم

ال��زام  قان��ون   6 و   4 م��واد 
ترابری  و مؤسسات  شرکت ها 
به استفاده از صورت وضعیت 
بارنام��ه مصوب  و  مس��افری 

1386

ع��الوه ب��ر وع��ظ و تهدید و 
توبیخ و پ��س از آن برای بار 
اول دویس��ت هزار ت��ا پانصد 
نقدی،  ج��زای  ری��ال  ه��زار 
ب��ار دوم پانصد ه��زار تا یك 

میلیون ریال
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73

نداش��تن ص��ورت وضعی��ت 
مس��افری و بارب��ری و ع��دم 
مطابقت مش��خصات محموله 
و مس��افر با موارد قید ش��ده 
در بارنام��ه و صورت وضعیت 
از س��وی رانن��دگان وس��ایل 
نقلیه ی مس��افربری و باربری 

بار اول

ماده ی قانون الزام ش��رکت ها 
و مؤسس��ات ترابری... مصوب 

1386
جزای نقدی از ده هزار تا سی 

هزار ریال

74
ع��دم ذک��ر صریح س��رمایه  
ش��رکت در اس��ناد و صورت 

حساب ها و...
م��اده ی 201 قان��ون تجارت 

مصوب 1311
ج��زای نقدی از دویس��ت تا 

سی هزار ریال

75

مأم��ور  س��وی  از  تس��امح 
موظ��ف و مکل��ف در ثب��ت 
و انع��کاس هرگون��ه ق��رار یا 
آزادی الزم االج��را ص��ادره از 
دادگاه  هایی که در آن حقوق 

عینی کشتی را تغییر دهد.

م��واد 19 و 20 قانون دریایی 
مصوب 1343

جزای نقدی از یك تا دو هزار 
و پانصد پهلوی طال

76
خودداری فرمانده ی کشتی از 
ارائه  اس��ناد به مأموران مجاز 

دولت
مواد 26 و 190 قانون دریایی 

مصوب 1343
جزای نقدی از یك تا دو هزار 

و پانصد پهلوی طال

77
اظهارات غل��ط و خالف واقع 
مالك یا نماین��ده  او در مورد 

ثبت کشتی
مواد 27 و 190 قانون دریایی 

مصوب 1343
جزای نقدی از یك تا دو هزار 

و پانصد پهلوی طال

78
عدم اط��الع کتبی از س��وی 
راهن کش��تی به وجود رهن 
قبلی و تعهد بدهی مربوط به 

کشتی به قصد تقلب

مواد 46 و 190 قانون دریایی 
مصوب 1343

جزای نقدی از یك تا دو هزار 
و پانصد پهلوی طال

79

تهیه و تنظیم صورت مخارج 
کشتی بر خالف واقع از سوی 
فرمانده ی کش��تی ب��ا رعایت 
در  مق��رر  ش��رایط  نک��ردن 

ماده ی 89

مواد 94 و 190 قانون دریایی 
مصوب 1343

جزای نقدی از یك تا دو هزار 
و پانصد پهلوی طال

80
تخلف از مواد 2، 7، 14، 17، 
قس��مت اول از م��اده ی 20، 
 ،46  ،27  ،26  ،25  ،24  ،21

94 و 146

م��اده ی 190 قان��ون دریایی 
مصوب 1343

جزای نقدی از یك تا دو هزار 
ریال و پانصد پهلوی طال

81
عدم ارائه  بارنامه های مخصوص 
از سوی سازمان  ها و مؤسسات 
دولت��ی صاحب بار برای بار اول 

و دوم

م��واد 5 و 6 قان��ون دریای��ی 
مصوب 1343

بار اول، دویست تا پانصد هزار
هزار ری��ال، ب��ار دوم، پانصد 
تا ی��ك میلیون ری��ال جزای 

نقدی
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82
اس��تفاده از اوراق ع��ادی برای 
صورت وضعیت مس��افربری و 
مواد مندرج در ماده  6 برای بار 

اول و دوم

دریای��ی  قان��ون   6 م��اده ی 
مصوب 1343

بار اول، دویست تا پانصد هزار 
ریال، ب��ار دوم، پانصد تا یك 

میلیون ریال جزای نقدی

83

نداش��تن دفترچه  كار از س��وی 
راننده و تحویل مسافر و كاال از 
سوی مؤسس��ات و شركت  های، 
حم��ل و نق��ل به رانن��ده ای كه 
فاق��د دفترچه كار می باش��د، بار 

اول و دوم

تبصره ی 2 ماده ی قانون دریایی 
مصوب 1343

بار اول، دویس��ت تا پانصد هزار 
ری��ال، ب��ار دوم، پانص��د تا یك 

میلیون ریال جزای نقدی

84
عبور هرگونه وسیله  نقلیه اعم از 
موت��وری و غیرموتوری از طرف 
خ��ط آهن ب��ه ط��رف دیگر در 

غیرمحل  های مجاز

م��اده ی 10 و تبص��ره ی آن از 
قانون ایمن��ی راه ه��ا و راه آهن 
مصوب 1349 با الحاقات بعدی

جزای نق��دی به می��زان پانصد 
ریال

85
خرابی یا انحراف قسمتی از ریل 
و خاك ریز و س��ایر تأسیس��ات 
مرب��وط به راه آه��ن در اثر عبور 

وسایط نقلیه

تبص��ره ی 2 الحاق��ی به ماده ی 
10 قانون ایمنی راه  ها و راه آهن 

مصوب 1343
جزای نقدی از یك هزار ریال تا 

پنج هزار ریال

86

عدم رعایت مق��ررات قانون ورود 
و اقام��ت اتباع خارجی و آیین نامه 
آن منوط به این كه به موجب این 
قانون ی��ا قوانین دیگ��ر مجازات 
شدیدتر در نظر گرفته نشده باشد.

ماده ی 16 اصالحی قانون راجع 
به ورود و اقامت اتباع خارجی در 

ایران مصوب 1310
جزای نقدی از دویس��ت و یك 

ریال تا ده هزار ریال

87

جلوگی��ری از اقدامات بازرس��ی 
س��ازمان تأمی��ن اجتماع��ی ی��ا 
ارائ��ه ی دفات��ر و  خ��ودداری از 
مدارك مربوطه توس��ط كار فرما 

یا نماینده

تأمی��ن  قان��ون   102 م��اده ی 
اجتماعی مصوب 1354

جزای نقدی از پانصد ریال تا ده 
هزار ریال

88

دفات��ر  ارائ��ه ی  از  خ��ودداری 
و م��دارك مربوط��ه و تس��لیم 
رونوش��ت ی��ا عك��س آن ها به 
بازرس��ی س��ازمان از كارفرما یا 

نماینده او

تأمی��ن  قان��ون   102 م��اده ی 
اجتماعی

جزای نقدی از پانصد ریال تا ده 
هزار ریال

89
ع��دم پرداخ��ت كرای��ه من��زل یا 
قیمت چیزهای مصرف ش��ده در 
مهمانخانه، رس��توران  ها و اماكن 

دیگر

ماده ی 2  قان��ون راجع به بدهی 
ب��ه مهمانخانه ها و پانس��یون ها 

مصوب 1312
هشت روز تا پانزده روز حبس
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