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 مخدر مواد با مبارزه ستاد 22/10/1377 مصوب

 صيتشخ مجمع 17/8/76 مصوب آن به يمواد  الحاق و مخدر مواد با مبارزه قانون اصالح قانون 34 ماده ياجرا در نامه نييآ نيا

 :گردد يم ابالغ و هيته نظام مصلحت

 

 :  اصطالحات و فيتعار ـ 1 ماده

  : قانون ـ الف

 مجمع 17/8/76 مصوب آن به يمواد  الحاق و باموادمخدر مبارزه قانون اصالح قانون نامه نييآ نيا در)  قانون( كلمه از منظور

 . باشد يم نظام مصلحت صيتشخ

  :شود يم دهينام ستاد پس نيا از كه موادمخدر با مبارزه ستاد ـ ب

 يها برنامه و ييقضا و يياجرا اتيعمل هيكل الذكر فوق قانون 33 ماده ياجرا در كه است) باموادمخدر مبارزه ستاد( منظور

 .  است دهيگرد متمركز آن در مخدر مواد هيعل غيتبل و يعموم آموزش و يريشگيپ

 : شود يم دهينام يهماهنگ يشورا پس نيا از كه موادمخدر با مبارزه يهماهنگ يشورا ـ ج

 كه 9/12/67 مورخ ستاد جلسه نيازدهمي مصوبه موجب به كه ستاد فيوظا شرح و التيتشك هشت ماده موضوع ياستان يشوراها

 . است شده سيتاس كنند يم تيفعال مركز نظر ريز مايمستق

  : كاشف سازمان ـ د

 نام يبدو صورتجلسه در و داشته شركت نيمتهم فيتوق و جرم كشف اتيعمل نياول در مايمستق آن نيمامور كه است يسازمان

 . باشد شده ذكر آنها

 

 



  : فروش ونيسيكم ـ ه

 موادمخدر با مبارزه قانون موضوع رمنقوليغ و منقول اموال فروش يياجرا نامه نييآ اتيكل) 1( ماده موضوع يونهايسيكم منظور

 . باشد يم 23/9/68 مورخ ستاد جلسه نيام يس مصوب

  : اموال ييشناسا تهيكم ـ و

 يروين ،ياسالم انقالب دادگاه ندگانينما از متشكل 4/4/75 مورخ ستاد جلسه نيودوم پنجاه مصوبه موجب به كه است يا تهيكم

 يهماهنگ يشورا رنظريز و سيتاس موادمخدر انيقاچاقچ منقول ريغ و منقول اموال ييشناسا منظور به اطالعات وزارت و يانتظام

 . دينما يم تيفعال

  : بيتعق نيمامور ـ ز

 . ندينما يم اقدام نيمتهم يريدستگ و ييشناسا و موادمخدر ميجرا كشف در مقررات موجب به كه يقانون نيضابط هيكل

 11 ماده لحاظ با اند شده جرم مرتكب) 31/6/77( قانون نيا شدن االجرا الزم خيتار از قبل كه موادمخدر ميجرا نيمرتكب ـ 2 ماده

 از اخف قانون، نيا در شده ينيب شيپ مجازات كه شوند يم محكوم قانون نيا استناد به يصورت در ،ياسالم مجازات قانون

 . شد خواهند محكوم سابق قانون در مقرر مجازات به صورت، نيا ريغ در. باشد سابق مجازات

 موادمخدر مقدار به توجه و تناسب تيرعا رد،يگ يم قرار مجازات ديتشد يمبنا جرم تكرار كه قانون، 9 و 6 مواد در ـ 3 ماده

 .  است يالزام

 :  قانون 15 ماده ياجرا در ـ 4 ماده

 . باشد كرده يمعرف قانون نيا در مقرره يدرمان مراكز به را خود قبال متهم كه شود، يم صادر بيتعق يموقوف قرار يزمان:  الف

 درمان و بهداشت وزارت يسو از نيمعتاد ادياعت ترك اجازه يدارا كه يخصوص يكهاينيكل و پزشكان ،يدرمان مراكز هيكل:  ب

 . ندينما اقدام نيمعتاد درمان به نسبت توانند يم باشند يم

 ستاد بيتصو از پس و هيته يپزشك آموزش و درمان بهداشت، وزارت توسط ماه كي ظرف ماده، نيا يياجرا دستورالعمل:  ج

 . گردد يم ابالغ اجرا جهت

 يريجلوگ يبرا تواند يم دادگاه نگردد، بازداشت به منجر مجازات ياجرا چنانچه قانون، 16 ماده مشمول معتادان مورد در ـ 5 ماده

 . دينما اعمال را ينيتام اقدامات قانون و ياسالم مجازات قانون 19 ماده مفاد جرم، تكرار از

 و آمده يمدن قانون 1033 تا 1031مواد در كه است همان ، قانون 21 ماده 1 تبصره در مذكور متهم، كي درجه ياقربا ـ 6 ماده

 . بود خواهد ينسب و يسبب كي درجه ياقربا شامل

 شاهدانه كشت يامحا يبرا مخدر مواد ديتول قصد احراز قانون، نيا 2 ماده مفاد به توجه با قانون، 24 ماده ياجرا در ـ 7 ماده

 . است يضرور

 . دينما يم اخذ مخدر مواد نوع خصوص در را شگاهيآزما نظر حكم، صدور از قبل لزوم صورت در دادگاه ـ 8 ماده



 . شد خواهد نييتع)  وپوشش لفاف بدون( مكشوفه موادمخدر قيدق زانيم يبرمبنا ، حكم در مقرر مجازات ـ تبصره

 و دادگاهها نامه نييآ 27 ماده به تيباعنا تواند يم دادگاه است اموال مصادره يانتساب جرم مجازات كه يموارد در ـ 9 ماده

 اموال ييشناسا يها تهيكم ،»كاشف« بيتعق نيمامور قيطر از وقت اسرع در اموال، فيتوق قرار صدور ضمن انقالب يدادسراها

 و يداخل يبانك يحسابها ارز، و يالير وجوه ( منقول رمنقول،يغ اموال هيكل فيتوق و ييشناسا به نسبت ،يمقتض نحو هر به اي

 انسداد و ثبت اداره به معامله تيممنوع اعالم با)  رهيغ و چكها ،ياسناداعتبار و سهام جواهرات، و طالجات ،يمتيق ياياش ،يخارج

 اي نيام به سپردن بيترت اسناد، يبررس و آنها قيدق ستيل هيته به دستور ضمن و اقدام بانكها امور بر نظارت اداره به يبانك يحسابها

 . بود خواهد زين يمتوار نيمتهم شامل ماده نيا مفاد. دينما فراهم مورد حسب را آنها مهر و الك اي فيتوق

 . دينما يم فيتوق اموال ييشناسا از پس را مهيجر معادل دادگاه ن،يسنگ ميجرا مورد در ـ 1 تبصره

 . داد خواهد قرار يهماهنگ يارشوراياخت در را شده فيتوق اموال ستيل هفته كي حداكثر مدت ظرف دادگاه ـ 2 تبصره

 و قانون ياجرا از فرار منظور به متهم دينما احراز دادگاه كه يصورت در يمتوار نيمتهم اي شده ريدستگ نيمتهم مورد در ـ 10 ماده

 است نموده منتقل خود فرزندان و همسر جمله من گرانيد به ينحو هر به را خود رمنقوليغ و منقول اموال متعلقه، ميجرا پرداخت

 4 ماده براساس عنداالقتضا و صادر را مذكور اموال فيتوق دستور انقالب، يدادسراها و دادگاهها نامه نييآ 28 ماده ياجرا در

 . نمود خواهد صادر يصور وانتقاالت نقل ابطال به حكم ، يمال يها تيمحكوم ياجرا نحوه قانون

 پرداخت به قادر حكم كننده صادر دادگاه صيتشخ به كه يحال در ، ينقد يجزا هيتاد از هيعل محكوم امتناع صورت در ـ 11 ماده

 خواهد صادر مقرر ينقد يجزا زانيم به دولت داتيعا وصول و اتيبرمستثن مازاد اموال فروش به حكم مزبور دادگاه باشد آن

 . نمود

 تيمالك به مربوط مدارك و اسناد اموال، مصادره و ضبط به حكم صدور و ميتصم اتخاذ از قبل است موظف دادگاه ـ 12 ماده

 و داده قرار يبررس مورد االشعار، فوق اموال به نسبت را ثالث شخص تيمالك يادعا نيهمچن ،يرسم اي يعاد از اعم مزبور اموال

 ميتقد با يمدن يدادرس نييآ قانون مفاد تيرعا با مصادره، و ضبط به نسبت ثالث اشخاص اعتراض. دينما ميتصم اتخاذ آنگاه

 صرفا شده ثابت آن به نسبت ريغ تيمالك كه هينقل وسائط درخصوص. است رشيپذ قابل حكم كننده صادر دادگاه در دادخواست،

 . است ضبط قابل مزبور لهيوس با موادمخدر حمل از مالك اطالع و علم صورت در

 كسر از پس و بوده خارج مصادره حكم ازشمول برسد دادگاه دييتا به آن صحت كه هيعل محكوم يمال تعهدات و ونيد ـ 1 تبصره

 . ديآ يم در اجرا مرحله به حكم ، ونيد

 . بود نخواهد موجود ينقد وجوه محل از ينقد يجزا وصول مانع ، فوق ماده مفاد ياجرا ـ 2 تبصره

 يا گونه به ديبا عرفا ه،يعل محكوم خانواده يبرا يزندگ متعارف نهيهز نيتام منظور به شده مصادره اموال اتيمستثن نييتع ـ 13 ماده

 نهيهز فرزندان، تعداد معاش، امرار و مسكن به الزم توجه بر مشتمل و ردينگ قرار حرج و عسر در هيعل محكوم خانواده كه باشد

 . باشد آنها يليتحص و يدرمان ،يزندگ يها



 ياموال زين يقطع حكم صدور از پس چنانچه گردد، يم اموال مصادره اي ضبط به منجر صادره يآرا كه يموارد هيكل در ـ 14 ماده

 موضوع به مجددا يبدو يرا كننده صادر دادگاه باشد، تيمحكوم از قبل آن تيمالك منشأ كه شود ييشناسا هيعل محكوم از

 . نمود خواهد صادر ياصالح يرا و يدگيرس

 يبرا آن، ريغ اي مواد حامل از اعم ،يفيتوق يخودروها ژهيو به رمنقوليغ و منقول اموال از استفاده و يبردار بهره هرگونه ـ 15 ماده

 بيتعق تحت يقانون نيمواز طبق مورد حسب مرتكب. است ممنوع يقطع صدورحكم از قبل تا يحقوق اي يقيحق اشخاص هيكل

 . دارند عهده به خود حقوق يمبنا بر را بيتعق فهيوظ نفعيذ اي يهماهنگ يشورا اي ستاد. گرفت قرارخواهد

 خواهد قرار يهماهنگ يشورا اي ستاد ارياخت در ينگهدار و حفظ جهت مربوطه دادگاه نظارت تحت شده فيتوق اموال ـ 1 تبصره

 بيتصو از پس و نيتدو را اموال يسرپرست و ينگهدار دستورالعمل ماه كي مدت ظرف است، مكلف ستاد رخانهيدب.  گرفت

 . دينما مزبورفراهم اموال ينگهدار يرابرا الزم امكانات ستاد،

 احكام ياجرا باشد، ثالث افراد  حقوق و اتيازمستثن ريغ به ملك هيتخل بر يمبتن رمنقول،يغ اموال مصادره حكم چنانچه ـ 2 تبصره

 . باشد يم آن هيتخل به ملزم دادگاه

 . دينما اقدام اموال تصرف به نسبت روز ده مدت ظرف حداكثر است موظف ستاد ، اموال يقطع فيتكل نييتع از پس ـ 3 تبصره

 مگر.  است ممنوع)  اموال مصادره و اعدام(  32 ماده صدر مشمول احكام ذيتنف اي يقطع حكم صدور از قبل اموال فروش ـ 16 ماده

 اموال فروش ونيسيكم توسط اموال صورت نيا در. باشد ياسالم مجازات قانون 10 ماده 2 تبصره مشمول شده ادي اموال كه آن

 فيتكل نييتع تا فروش از حاصل وجه و دهيرس فروش به يعموم دهيمزا قيطر از حكم صادركننده دادگاه با يهماهنگ از پس

 . گردد يم زيوار ياسالم انقالب دادگاه يامان حساب به دادگاه توسط حكم صدور و يقطع

 قرار كاشف سازمان ارياخت در ستاد بيباتصو و ضبط) ستاد( دولت نفع به قانون 30 ماده ياجرا در كه يا هينقل ليوسا ـ 17 ماده

  .رديگ قرار استفاده مورد نموده نييستادتع كه يطيشرا براساس يستيبا شود، يم داده

 ييكارا واجد مزبور خودرو ستاد رخانهيدب وموافقت استان كاشف سازمان مسوول نيباالتر صيتشخ به بنا كه يصورت در ـ 1 تبصره

 دهيمزا قيطر از مربوطه، مقررات تيرعا با و كاشف سازمان ندهينما حضور با فروش ونيسيكم قيطر از نباشد، مبارزه امر در الزم

 و شهدا معزز خانواده از تيحما و كاشف سازمان يواحدها و ريدوا تيتقو و زيتجه جهت صرفا حاصله وجوه و دهيرس فروش به

 . شد خواهد نهيهز استان آن در مبارزه امر جانبازان

 و نيقوان تيرعا با حاصله، وجوه كردن نهيهز يچگونگ و قانون 30 ماده موضوع يخودروها فروش نحوه دستورالعمل ـ 2 تبصره

 . ديرس خواهد ستاد بيتصو به و ميتنظ كاشف يسازمانها يهمكار با و ستاد رخانهيدب توسط ماه كي مدت ظرف مربوطه مقررات

 يرسم يكارشناس متيق ، نبودن موجود صورت در و مال نيع ضبط، اي مصادره حكم نقض اي متهم برائت صورت در ـ 18 ماده

 . گردد يم هيستادتاد اعتبارات محل از)  االدا ومي(  حكم ياجرا زمان

 روز يكارشناس متيق. باشد دهيرس فروش به و بوده 30 ماده موضوع هينقل لهيوس مصادره، مورد چنانچه فوق موارد در ـ تبصره

 . گردد يم پرداخت محل كاشف سازمان السهم حق درصد ستيب محل از ستاد توسط



 ستيل است مكلف دادگاه ه،ييقضا قوه السهم وحق كاشف نيمامور الكشف حق پرداخت در عيتسر و ليتسه منظور به ـ 19 ماده

 ارسال كاشف سازمان و ستاد رخانهيدب به ماه هر انيپا در آنها، رونوشت مهيضم به را نيازمحكوم يافتيدر ميجرا يشهايف وصول

 ربطيذ سازمان به وقت اسرع در را الكشف حق پرداخت به مربوط يمال ماهه سه گزارش است، مكلف زين ستاد رخانهيدب. دينما

 . دارد ارسال

 اي ستاد ريدب هينظر اخذ مخدر، مواد نيمحكوم يبرا 19/9/1373 مصوب يبخشودگ و عفو ونيسيكم نامه نييآ ياجرا در ـ 20 ماده

 ياسالم انقالب دادگاه به را خود ارياالخت تام ندهينما شهرستان هر در است مكلف رستاديدب. است يضرور يو ارياالخت تام ندهينما

 . دينما يمعرف مربوطه

 است ملزم احكام ياجرا مه،يجر اقساط موقع به پرداخت از نانياطم حصول منظور به و قانون 31 ماده 1 تبصره يدراجرا ـ 21 ماده

 مفاد. كند اقدام يزندان صيترخ به نسبت ده،يگرد محرز يو مالئت كه معتبر شخص نيتضم با مهيجر مبلغ معادل قهيوث اخذ با

 اعتبارنامه و الضمان وجه اخذ اي قهيوث مورد ضبط تخلف، صورت در كه باشد ينحو به ديبا ،يميتنظ يقراردادها اي نامه قهيوث

 ليتحو اموال فروش ونيسيكم به شده ضبط اموال و زيوار ستاد حساب به حاصله وجه و انجام عايسر احكام ياجرا توسط يبانك

 . گردد

 اي گذار قهيوث به رجوع موارد از و كرده حال به ليتبد را ماندهيباق اقساط هيكل ،يرمتواليغ اي يمتوال قسط سه پرداخت عدم ـ تبصره

 . گردد يم درج قهيوث اخذ به مربوط قرارداد در تبصره نيا مفاد. است  فوق كنندگان نيتضم

 ماده زين و كشور يعال وانيد يعموم اتيه 28/6/63 ـ 15 شماره هيرو وحدت يرا و ، ياساس قانون 35 اصل ياجرا در ـ 22 ماده

 آنها مجازات كه قانون در دهيمق ميجرا هيكل در است، مكلف دادگاه نظام، مصلحت صيتشخ مجمع 11/7/1370 مصوب واحده

 :  است اعدام ايابد حبس

 . دينما اقدام خود از دفاع يبرا ليوك نييتع به نسبت تا ابالغ متهم به بدوا)  الف

 . گردد اقدام يريتسخ ليوك نييتع به نسبت ليوك نييتع از متهم عجز صورت در)  ب

 الزم فرصت محاكمه، از قبل ديبا بعالوه. است يالزام يدادرس جلسه كي در حداقل ، يريتسخ اي ينييتع يوكال حضور ـ 1 تبصره

 . رديگ قرار مدافع ليوك اريدراخت هيدفاع حهيال هيته و پرونده مطالعه جهت

 . است يريتسخ ليوك نييتع به مكلف دادگاه متهم، درخواست صورت در موارد، ريسا در ـ 2 تبصره

  .است ممنوع نيموكل از دفاع تعارض لحاظ به پرونده، كي در متهم چند اي دو يبرا ،يريتسخ ليوك كي نييتع ـ 3 تبصره

 . گرفت خواهد قرار پرونده به كننده يدگيرس يقاض ارياخت در صرفا آنان تيهو ن،يمخبر و منابع تيامن حفظ منظور به  ـ 4 تبصره

 . رديگ يم قرار يانتظام بيتعق تحت فوق، موارد از متخلّف ـ 5 تبصره

 و الك و يشمار برگ ،يا انهيرا يفرمها ليتكم از پس گردد، يم اعدام حكم صدور به يمنته كه ييها پرونده هيكل ـ 23 ماده

 . شود يم ارسال كشور كل يدادستان رخانهيدب به قانون  32 ماده ياجرا در يرا كننده صادر دادگاه توسط شده، مهر



 دادگاه به اجرا، جهت پرونده رد،يگ قرار كشور كل دادستان اي كشور يعال وانيد استير دييتا مورد اعدام، حكم هرگاه ـ 24 ماده

 . گردد يم اعاده يرا كننده صادر

 مشخصات شده ليتكم فرم انضمام به را مراتب بالفاصله اعدام، حكم ياجرا از پس است، مكلف دادگاه، احكام ياجرا ـ تبصره

 . دينما واعالم ارسال ستاد و كشور كل يدادستان به هيعل محكوم

 از تيتبع صورت در تا اعاده حكم صادركننده دادگاه به پرونده صادره، يرا نقض و اعدام حكم دييتا عدم فرض در ـ 25 ماده

 . دينما صادر اعدام جز به يمقتض حكم مجدد، يدگيرس و يدادرس ديتجد با ،يعال مرجع يرا

 نزد گر،يد شعبه به ارجاع جهت مستدل نظر با را پرونده باشد يباق خود دهيعق به حكم، كننده صادر دادگاه چنانچه ـ 1 تبصره

 به پرونده ،ييقضا حوزه در عرض هم شعبه استقرار عدم صورت در( دينما يم ارسال ياسالم انقالب دادگاه اول شعبه استير

 منقوض يرا به وچنانچه دينما صادر راعداميغ يمقتض حكم تواند يم هيال مرجوع دادگاه) شود يم ارجاع محل دادگاه نيكترينزد

 دو از كي هر. دهد يم عودت كشور كل يدادستان به مستدال يرا يانشا بدون را پرونده باشد، داشته اعدام بر دهيعق و ورزد اصرار

 دادگاه به يرا يانشا جهت را پرونده نظر، دييتا ضمن ،يثانو دادگاه استدالل قبول صورت در قانون 32 ماده در مندرج مقام

 يم ارسال حكم صدور و يدگيرس جهت خاص شعبه به اي اقدام حكم يانشا به نسبت رأسا صورت نيا ريغ در. دهند يم عودت

 . ندينما

 . شود يم عمل كي تبصره بيترت به زين راعداميغ احكام به نسبت ـ 2 تبصره

 را نقص موارد باشند، داشته پرونده از نقص رفع به دهيعق قانون، 32 ماده در مذكور مقام دو از كي هر كه يصورت در ـ 3 تبصره

 . دهد عودت را پرونده و اقدام نقص رفع به نسبت العاده فوق وقت در است مكلف دادگاه و اعالم حايصر

 صيتشخ يكاف دالئل فاقد اي يقانون اي يشرع نيمواز خالف را صادره حكم كه يصورت در دادگاه احكام ياجرا يقاض ـ 26 ماده

 بداند، وارد را مال ضبط اي مصادره به نسبت ثالث شخص اعتراض نيهمچن ،يو مدافع ليوك اي هيعل محكوم اعتراض اي دهد،

 چنانچه صورت، نيا در. متذكرگردد و اعالم يرا صادركننده يقاض به مستدال و مستندا را خود اعتراض مورد، هر در است موظف

 اشتباه به يپ شخصا دادگاه كه يموارد در اي صورت نيا ريغ در. آمد درخواهد اجرا مرحله به حكم باشد، كننده قانع دادگاه پاسخ

 . دارد يم ارسال كشور كل يدادستان رخانهيدب به قانون 32 ماده رياخ قسمت يدراجرا را پرونده ببرد، خود

 . بود نخواهد ياسالم انقالب دادگاه اول شعبه سيير اي يدادگستر سيير اراتياخت يناف احكام، ياجرا يقاض اقدامات ـ 1 تبصره

 متوقف يينها فيتكل نييتع تا  شالق حكم ياجرا شود، يم ارسال كشور كل يدادستان به پرونده كه يموارد نيچن در ـ 2 تبصره

 . شد خواهد

 يخلل حكم اساس به كه گردد ياشتباه مرتكب دادگاه ه،يعل محكوم قيدق مشخصات ذكر ليقب از قلم سهو اثر بر چنانچه ـ 27 ماده

 . شد خواهد ابالغ هيعل محكوم به ياصالح دادنامه در شده حيتصح حكم. دينما حكم حيتصح به مبادرت تواند يم نسازد وارد

 يجهت به اي باشد شده يعموم عفو مشمول اي و نباشد جرم ثبوت، فرض بر هيعل محكوم هيناح از يارتكاب فعل چنانچه ـ 28 ماده

 نيا در. گردد يم ارجاع بال نقض ،يعال مرجع توسط صادره، يرا باشد، ليفاقددل اي و نبوده بيتعق قابل ،يقانون جهات از گريد

 . دينما اقدام محكوم ديبالق يآزاد به نسبت تا اعالم، دادگاه به فورا مراتب ،يمقتض طرق به صورت،



 و غاتيتبل ،يبازپرور و درمان و يريشگيپ ،يعموم آموزش نيعناو تحت يتخصص يها تهيكم قانون، 33 ماده ياجرا در ـ 29 ماده

 يقانون اراتياخت به توجه با ها، تهيكم فيوظا شرح و اعضا بيترك. ديگرد جادخواهديا ستاد رخانهيدب توسط...  و عرضه با مقابله

 . رسد يم ستاد بيتصو به و مشخص ستاد ريدب توسط آن،

 قانون مكرر 130 و 130 مواد تيرعا با باشد اعدام اي حبس متضمن يجرم مجازات اگر ، قانون 37 ماده مفاد به توجه با ـ 30 ماده

 . گردد يصادرم موقت بازداشت قرار يفريك يدادرس نييآ

 يتقاضا برحسب اي شخصا كشور، كل دادستان اي كشور يعال وانيد سيير چنانچه قانون، 38 ماده ليذ قسمت ياجرا در ـ 31 ماده

 عفواز شنهاديپ رد اي قبول و هييقضا قوه عفو ونيسيكم اظهارنظر تا حكم ياجرا دهند، صيتشخ عفو مستحق را هيعل محكوم محكمه،

 قوه عفو ونيسيكم به عايسر عفو اتيه قيطر از را پرونده دادگاه موارد، نيا در. شد خواهد متوقف ،يرهبر معظم مقام طرف

 . دينما يم ارسال هييقضا

 . است آمده  فوق ماده صدر در كه است همان ابد حبس و اعدام نيمحكوم به نسبت ، قانون 38 ماده تبصره ياجرا نحوه ـ تبصره

 40 ماده در ،1988 ونيكنوانس 12 ماده2 و 1 شماره جداول در ، ييايميش و يصنعت مواد قلم 22 تعداد ياسام ذكر به نظر ـ 32 ماده

 : از عبارتند بيترت به مواد نيا قيدق ياسام ، قانون
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   كتون ليات ليمت ـ 10
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  ) پروپان 2 ليفن 1( ـ 12

  پروناليپ ـ 13



  ميپتاس ـپرمنگنات 14

  سافرول ـ 15

   كيسولفور دياس ـ 16
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   نيارگومتر ـ19

  نيارگوتام ـ 20

  نيديپريپ ـ 21
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 مذكور، مواد كشف موارد هيكل در است، عموم دسترس در خاص، مصارف جهات به مذكور، مواد از يتعداد چون ـ 1 تبصره

 . است دادگاه توسط جرم احراز مالك رعوامليسا و مواد زانيم به توجه با مرتكب تيسون

 مواد به مربوط قانون از منصرف و بوده 1988 ونيكنوانس عنوان از متاثر قانون 40 ماده در گردان روان يداروها ذكر ـ 2 تبصره

 .  است شده بيتصو 1971 ونيكنوانس در باشدكه يم 1354 مصوب)  كوتروپيپس( گردان روان

 ظرف حداكثر را گردان روان مواد به مربوط يياجرا نامه نييآ است مكلف يپزشك آموزش و درمان و بهداشت وزارت ـ 3 تبصره

 . اجرابگذارد به ستاد بيتصو از پس و هيته ماه دو مدت

 مبارزه يفرع يشوراها سيتاس به نسبت)  ـبخش شهر ـ شهرستان( يكشور ماتيتقس لحاظ با موظفند يهماهنگ يشوراها ـ 33 ماده

 . ندينما اقدام مخدر مواد با

 . گردد يم ليتشك تهران و استانها مراكز در صرفا ،يا مصادره اموال فروش يونهايسيكم ـ تبصره

 يها نامه نييآ و ديرس مخدر مواد با مبارزه ستاد بيتصو به 22/10/77 خيتار در تبصره 28 و ماده 34 در نامه نييآ نيا ـ 34 ماده

 .است ساقط اعتبار درجه از نامه نييآ نيا با ريمغا

   


