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 اوراق حكم در شود، يم نيتام  آن لهيوس به مردم حتاجيما كه ييها كوپن گريد و سوخت و ياساس يكاالها يكوپنها هيكل ـ 1 ماده

 و ها سازمان ها،  وزارتخانه به مربوط يكوپنها سواستفاده و فروش و ديخر و يدزد و تصرف و دخل و جعل و است بهادار

 يكوپنها زين و كنند يم استفاده هيسهم از كه يدولت ريغ اي يدولت موسسات  هيكل و ها شركت و ها يشهردار و يانقالب ينهادها

 يآت مواد در مذكور يمجازاتها به متخلف و شود يم محسوب تخلف كنند، يم استفاده هيسهم از كه يعموم  هينقل طيوسا به مربوط

 . گردد يم محكوم

 و دخل تحول، و ليتحو و امحا جلسات صورت و مدارك در اي و كند اقدام كوپن يقانون ريغ چاپ اي و جعل به هركس ـ 2 ماده

 ضربه چهار و هفتاد تا ده از شالق به و سال پنج تا كي از  زندان به اعمال نيا از حاصله وجوه استرداد بر عالوه دينما تصرف

 . شود يم محكوم

 ده تا سال كي از انفصال به فوق  يمجازاتها بر عالوه باشد، 1 ماده در مذكور نيعناو از يكي كارمند مجرم كه يصورت در ـ تبصره

 . شد خواهد محكوم سال

 بر عالوه كند، تكرار را عمل  نيا اي و بپردازد يفروش  عمده به اي و دهد قرار خود حرفه را كوپن فروش و ديخر هركس ـ 3 ماده

 خواهد ضبط دولت لهيوس به ها كوپن هيكل و شود يم محكوم  سال پنج تا كي از زندان مجازات به فروش از حاصل وجوه استرداد

 . شد

 سال ده تا كي از يدولت يها  هيسهم  هيكل افتيدر از فوق يمجازاتها بر عالوه باشد، يصنف فرد مجرم كه يصورت در ـ 1 تبصره

 . شد خواهد محروم

 سال پنج تا ماه كي از انفصال به فوق يمجازاتها بر عالوه باشد، 1 ماده در مذكور نيعناو از يكي كارمند مجرم چنانچه ـ 2 تبصره

 . شد خواهد محكوم

 به دولت به موجود مسروقه يكوپنها  هيكل ليتحو بر عالوه ند،ينما يم 1 ماده در مذكور يكوپنها سرقت به اقدام كه يكسان ـ 4 ماده

 : شوند يم محكوم ريز يمجازاتها

 .  است نشده مسترد كه ييكوپنها يقانون ريغ فروش متيق معادل برابر ده تا دو پرداخت ـ الف



 . زندان سال ده تا كي ـ ب

 بر عالوه باشد، كرده سواستفاده خود يشغل تيموقع از و بوده 1 ماده در مذكور نيعناو از يكي كارمند مرتكب كه يصورت در ـ ج

 . شود يم محكوم سال 10 تا 1 از انفصال به مذكور يمجازاتها

 . شد خواهد يجار  سرقت حد فوق يمجازاتها يجا به باشد سرقت حد ياجرا طيشرا واجد سرقت چنانچه ـ تبصره

 محكوم ضربه 74 تا شالق مجازات به ندينما كوپن افتيدر به اقدام بانكها به يرواقعيغ اسناد هيارا با كوپن انيمتقاض چنانچه ـ 5 ماده

 . شد خواهند

 و است بهادار اوراق حكم در شود يم  داده يدولت ريغ و يدولت موسسات و سازمانها اي يدولت يواحدها به كه ييها  حواله ـ 6 ماده

 . بود خواهد قانون نيا مواد نيعناو مشمول

 مصرف شده نييتع موارد ريغ در را آنها اي و كنند استفاده سو قانون نيا مشمول يكاالها ياختصاص هيسهم از كه ياشخاص ـ 7 ماده

 : شوند يم محكوم ليذ يمجازاتها به و بوده مجرم كنند،

 .  نشده مسترد مذكور يكاالها يقانون ريغ فروش متيق معادل برابر ده تا دو پرداخت ـ الف

 .  ضربه 74 تا شالق ـ ب

 .  است يمستثن ماده نيا شمول از خانوارها ياختصاص هيسهم ـ تبصره

 .  است يالزام فوق مواد  يمجازاتها در بيتاد مراتب و جرم مراتب و دفعات و يخاط امكانات و طيشرا تيرعا ـ 8 ماده

 نخواهد يادار تخلفات قانون  ياجرا از مانع 1 ماده در مذكور نيعناو از يكي كارمندان هيكل به نسبت مجازاتها نيا ياجرا ـ 9 ماده

 . بود

 صيتشخ مهم ريغ موارد در دادستان و باشد شده فوق مواد در مذكور اعمال از يكي مرتكب بار نياول يبرا متهم چنانچه ـ 10 ماده

 . دينما يم يگانيبا را پرونده فوق بيتاد موارد از يكي اعمال شد،با خواهد بيتاد تعهد اخذ اي د،يتهد اي خيتوب اي وعظ با دهد

 .دارد خود صيتشخ به را باال مراتب اعمال حق دادگاه در پرونده طرح صورت در زين دادگاه

   


