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 در يبهدار وزارت. است مندرج قانون نيا مهيضم چهارگانه يها فهرست در كه شود يم گفته يمواد به گردان روان مواد ـ 1 ماده

 رانيوز أتيه بيتصو با مذكور چهارگانه يها فهرست در تواند يم متحد ملل سازمان مخدر مواد ونيسيكم هيتوص صورت

 روز پانزده يانقضا از پس راتييتغ نيا دينما اعالم راالنتشاريكث ديجرا و كشور يرسم روزنامه لهيوس را مراتب و نموده نظر ديتجد

 . بود خواهد هيالرعا الزم انتشار خيتار از

 اي و يعلم قاتيتحق يبرا منحصرا را قانون نيا مهيضم كي شماره فهرست در مندرج مواد است مجاز يبهدار وزارت ـ 2 ماده

 ريمقاد به ديرس خواهد نيمجلس يبهدار يونهايسيكم بيتصو به كه يا نامه نييآ طبق و نموده وارد اي و هيته يپزشك مصارف

 كه يگريد يپزشك و يقيتحق يسازمانها اي و دولت به وابسته اي و يدولت يپزشك و يقيتحق يها سازمان ارياخت در فقط محدود

 . دهد قرار باشد شده دييتا دولت طرف از آنها تيصالح

 يبهدار وزارت اجازه بدون اي و كند عرضه فروش يبرا اي بفروشد اي بسازد را كي شماره فهرست در مندرج مواد هركس ـ 3 ماده

 : شد خواهد محكوم ريز يمجازاتها به مورد حسب دينما حمل اي ينگاهدار اي وارد عالما

 .  ميدا حبس ساختن، يبرا ـ الف

 . سال پانزده تا سه از كي درجه ييجنا حبس گذاردن، فروش معرض به اي فروختن يبرا ـ ب

 .  سال ده تا دو از دو درجه ييجنا حبس كمتر اي گرم) 10( ده يبرا و ميدا حبس گرم،) 10( ده از شيب كردن وارد يبرا ـ ج

) 10( ده يبرا و سال پانزده تا سه از كي درجه ييجنا حبس گرم) 10( ده مقدار از شيب رمجازيغ حمل اي و ينگاهدار يبرا ـ د

 . سال ده تا دو از دو درجه ييجنا حبس كمتر اي گرم

 كه نيا به مشروط شود يم محسوب خالص مجازات نظر از باشد محلول اي مخلوط يگريد مواد با كه نيا ولو مذكور مواد ـ تبصره

 . باشد مصرف قابل صورت همان به

 اي وارد اي بسازد يبهدار وزارت اجازه بدون را قانون نيا مهيضم 4 و 3 و 2 شماره يها فهرست در مندرج مواد هركس ـ 4 ماده

 . شد خواهد محكوم سال سه تا روز 61 از يا جنحه حبس به مزبور مواد ضبط بر عالوه دينما صادر



 كه ييها يبند بسته يرو يبرچسب فروش از قبل است مكلف قانون نيا 4 ماده در مذكور مواد مجاز واردكننده اي سازنده ـ 5 ماده

 نسخه بدون فروش( باشد شده نوشته يفارس به كه دينما  الصاق)  آن رينظا و جعبه لوله، شه،يش( رسد يم كننده مصرف دست به

 در و باشند ينم برچسب داشتن بدون مذكور يهايبند بسته عرضه به مجاز ها داروخانه و دارو فروشان عمده).  است ممنوع پزشك

 . شد خواهد ضبط يبهدار وزارت لهيوس شود دهيد انبار محوطه از خارج مذكور برچسب بدون فوق يهايبند بسته كه يصورت

 موسسه اي البراتوار و داروخانه و دارو يفروش عمده و يدرمان موسسات به جز قانون نيا 4 ماده در مذكور مواد فروش ـ 6 ماده

 محكوم سال سه تا روز 61 از يا جنحه حبس به مرتكب مزبور مواد برضبط عالوه تخلف صورت در است ممنوع يداروساز

 . شد خواهد

 در منحصرا داروخانه و رديگ انجام داروخانه قيطر از ديبا فقط كننده مصرف به قانون نيا 4 ماده در مذكور مواد فروش ـ 7 ماده

 محكوم ماه شش تا روز 61 از يا جنحه حبس به متخلف بفروشد كننده مصرف به را مزبور مواد تواند يم پزشك نسخه مقابل

 . شد خواهد

 مواد ضبط بر عالوه تخلف صورت در و است ممنوع رمجازيغ افراد لهيوس قانون نيا 4 ماده در مذكور مواد ينگاهدار ـ 8 ماده

 . شد خواهد محكوم ماه شش تا يا جنحه حبس به مرتكب مذكور

 نيا مهيضم 4 و 3 و 2 شماره يها درفهرست مندرج ماده چند اي كي يمحتو آنها ياصل ماده كه ييدارو يها فرآورده ـ 9 ماده

 . بود خواهد مزبور ماده بر ناظر مقررات هيكل مشمول باشند قانون

 اي متناسب ريمقاد به كه يصورت در قانون نيا 4 ماده در مذكور مواد حمل اي ينگاهدار اي كشور از كردن خارج اي وارد ـ تبصره

 . بود خواهد معاف قانون نيا مقررات هيكل شمول از باشد يشخص يدرمان مصارف

 ممنوع يبهدار وزارت اجازه بدون ييدارو و يپزشك اتينشر در جز گردان روان مواد مورد در يغاتيتبل يآگه انتشار ـ 10 ماده

 . شد خواهد محكوم الير هزار پنجاه تا الير كي و هزار پنج از ينقد يجزا به مرتكب است

 مصرف قابل صورت در تا گرفت خواهد قرار يبهدار وزارت ارياخت در شود يم ضبط قانون نيا موجب به كه يمواد ـ 11 ماده

 . دينما معدوم صورت نيا ريغ در و برساند مارانيب گانيرا مصرف به بودن

 . ديرس خواهد رانيوز أتيه بيتصو به و هيته يبهدار وزارت لهيوس قانون نيا يياجرا نامه نييآ ـ 12 ماده

   

 


