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قانون مبارزه با  16ماده مراكز نگهداري، درمان و كاهش آسيب معتادان موضوع  نامه اجرايي آيين
  اصالحات و الحاقات بعدي  باموادمخدر 

  : مقدمه   
قـانون   34و  33صـله از مـواد   اختيـار حا و بـا   با اصالحات و الحاقات بعدي آنمخدر انون مبارزه با موادق 16در اجراي ماده          

  .به شرح ذيل به تصويب رسيد مراكز نگهداري، درمان و كاهش آسيب معتادان اجرايينامه  آيين  ،مزبور

  :نامه به شرح زير است كار رفته در اين آيينه اصطالحات ب معاني -1ماده 
 .بعدي آن اصالحات و الحاقات باقانون مبارزه با موادمخدر  :قانون  - 1/1
 .قانون) 33(تاد مبارزه با موادمخدر موضوع ماده س :ستاد  -2/1
شود كه با استفاده از الزام قانوني در چارچوب قوانين اعمال مي گردد تا منجـر بـه تغييـر     گفته مي يمداخالتبه  :درمان  - 3/1

 .شوددر فرد  يرفتار اعتياد
 درمـان ي بر اينكه فرد در حال دريافت خـدمات  مبن قانون) 15(گواهي صادره از سوي مراكز مجاز موضوع ماده : گواهي - 4/1

 .باشدو كاهش آسيب مي
 .شود تعيين مي معتادقانون توسط مقام قضايي براي نگهداري ) 16(دوره زماني كه در اجراي ماده  :مدت مقرر  - 5/1
 .ربط در حوزه قضايي ذي ذيصالحدادستان يا ساير مقامات قضائي  :مقام قضايي  - 6/1
درمـان و كـاهش    ،نگهـداري ) ي و يا سازمانهاي مردم نهـاد غيردولتي يا خصوص( كز دولتي و مجازمرا :مركزاز  منظور  - 7/1

 16مشـمول مـاده   مورد نيـاز افـراد    و درماني خدمات بهداشتي ،كزادر اين مر. باشند مي قانون) 16(آسيب معتادان موضوع ماده 
نامـه   براساس شرايط مندرج در اين آييناين مركز  .گردد ميو ارائه تأمين ه اين ماد 16/1مورد اشاره در بند  طبق پروتكل ،قانون

  .نمايد رش و نگهداري اين افراد اقدام ميضابط دادگستري با دستور مقام قضايي نسبت به پذياز طريق 
ـ كاهش آسيب معتادان درمان و  ،نگهداريكشوري هماهنگي مراكز  كميته - 8/1 ـ ع وموض ور بـه منظـ   :قـانون  16 ادهم

 :گرددبا اعضاء ذيل تشكيل مي اي كميته ،كشوروظايف دستگاهي در و نظارت بر حسن انجام هماهنگي 

  هاي مردمي  معاون كاهش تقاضا و توسعه مشاركت: مخدرستاد مبارزه با مواددبيرخانه  −
  معاون درمان: آموزش پزشكي ، درمان ووزارت بهداشت −
    گيري و درمان كشورتوسعه پيش رئيس مركز: كشور سازمان بهزيستي −
  مخدررئيس پليس مبارزه با مواد: فرماندهي نيروي انتظامي −
 ربط ذي معاون :دادستاني كل كشور −

 ستاد مبارزه با موادمخدر هشتمصوبات جلسه يكصد و بيست و 1بند)1(پيوست
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ـ  و كاهش آسـيب معتـادان  درمان  ،نگهداري مركزاستاني هماهنگي  كميته - 9/1 بـه منظـور   : قـانون  16 ع مـاده وموض
 :گردد با اعضاء ذيل تشكيل مي اي تهكميهماهنگي و نظارت بر حسن انجام وظايف دستگاهي در استان، 

 درماني  شگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي،رئيس دان −

 مخدر استان ير شوراي هماهنگي مبارزه با مواددب −

 فرماندهي نيروي انتظامي استان −

 استانكل بهزيستي مدير −

 دادستان مركز استان  −

ير شـوراي همـاهنگي مبـارزه بـا     ، دبكميتهو دبير درماني  هداشتي،و خدمات باستاني رئيس دانشگاه علوم پزشكي  كميتهرئيس  :تبصره
  .بودد نخواهمخدر استان مواد

 .قانون) 8(يا ) 4(وابستگي به يك يا چند ماده مخدر يا روانگردان موضوع مواد  :اعتياد  - 10/1
انون اعتيـاد، داشـته و فاقـد گـواهي     قـ ) 8(يا ) 4(دان موضوع مواد يك يا چند ماده مخدر يا روانگر بهكه فردي  :معتاد  -  11/1

 .قانون يا متجاهر به اعتياد باشد 15موضوع ماده 
 تأييد سوءرفتار  با مقام قضايي و تشخيص سوء رفتـار ناشـي از  كه باشد وءرفتار ناشي از اعتياد ميس :تجاهر به اعتياد  - 12/1

  .تپزشك اس اعتياد با نظر
بـا   كهبرداري و نظارت بر  اين مراكز  بهره ،اندازي  راه ،نحوه تأسيس ياستانداردهايندها و مجموعه فرآ :دستورالعمل  - 13/1

كميتـه درمـان و   در تدوين و پس از تصويب  ،آيين نامهاين ظرف مدت سه ماه از ابالغ  ،ربط هاي اجرايي ذي همكاري دستگاه
  .از سوي دبيركل ستاد ابالغ خواهد شد، هاي اجتماعي ستاد حمايت

نامـه و   اشـخاص حقيقـي و حقـوقي واجـد صـالحيت حسـب ايـن آيـين         بـراي مجوزي اسـت كـه    :وز تأسيسمج  - 14/1
  .گردد صادر ميقانون  16موضوع ماده  مركزهاي مربوطه به منظور تأسيس  دستورالعمل

 كـز مر ع فعاليـت مربوطـه بـراي شـرو    هـاي نامه و دستورالعمل مجوزي است كه حسب اين آيين :برداري مجوز بهره  - 15/1
 .گردد قانون صادر مي 16موضوع ماده 

عضـو كميتـه    اجرايي هايدستگاه مشاركتبا  است كهيندها و استانداردهاي بهداشتي و درماني مجموعه فرآ :پروتكل  -  16/1
از  گفتـه  پـيش از تصـويب در كميتـه   تهيه و پس  ،نامه ظرف مدت سه ماه از ابالغ اين آيين ستاد هاي اجتماعي و حمايت درمان
  .شود درمان و آموزش پزشكي ابالغ مي ،وزير بهداشت سوي
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كارشناسي  پيشنهادهاي فرآيند تشخيص اعتياد و ارزيابي سريع افراد موضوع اين آيين نامه به منظور ارائه :غربالگري  - 17/1
  .باشد به مقام قضايي ميتوسط پزشك 

 .دكنفعاليت مي و شده انتخاب ر دستورالعملمندرج دفردي كه بر اساس ضوابط و مقررات  :مدير مركز  - 18/1
بـه عنـوان    ، درمـان و آمـوزش پزشـكي   پزشكي است كه براساس ضوابط و مقـررات وزارت بهداشـت   :مسئول فني  - 19/1

تواند مسئول فني شيفت مربوطه پزشك معالج مركز همزمان مي .شودمركز شناخته مي در امور بهداشتي و درماني مسئول فني
 .نيز باشد

ه بـر اسـاس ضـوابط و    ، روانشناس، مددكار اجتماعي و ساير متخصصيني ككشامل پزشك، روانپزش :درمانگرگروه   - 20/1
 .دندرماني و كاهش آسيب را بر عهده دار بهداشتي، وظيفه اقدامات، حسب مورد مقررات مربوطه

اسـتاني موضـوع   / نظـارت كشـوري   تـه كمي: مراكز مجاز درمان و كاهش آسـيب  استاني / كميته نظارت كشوري  - 21/1
 .باشدميمخدر ستاد مبارزه با مواد 127وب جلسه مصقانون  15نامه تبصره يك ماده  آئين
 ) 16(مـاده  ) 1(نامـه موضـوع تبصـره     تكليف يا تكاليفي كه با دستور مقام قضايي وفـق آيـين   :مراقبت بعد از خروج  - 22/1

  .شود نمايد، تعيين مي ر مركز را ترك ميقانون نسبت به فردي كه پس از طي مدت مقر

قـانوني الزم و اخـذ    استان موظف است پس از طي تشـريفات  و خدمات بهداشتي ، درماني دانشگاه علوم پزشكي  - 2ماده 

، نسـبت بـه   قـانون  16موضوع مـاده  كاهش آسيب درمان و  ،نگهداري مركزاستاني هماهنگي  كميتهاعضاي  ديگرتأييديه رسمي 

  .ز پروانه بهره برداري مركز اقدام نمايد صدور مجو

و  همـاهنگي  اسـتاني  كميتـه ي مركـز در  زانـدا ييـد راه نيـاز سـنجي و تأ  بعد از  برداري،بهره مجوز تاسيس و مجوزصدور يند فرآ :تبصره
  .گيردصورت مي هماهنگي كشوري كميتهتصويب در 

هـاي   از امكانـات دسـتگاه   با بهره گيـري  است مكلف ، استان مخدرمبارزه با مواد و رييس شوراي هماهنگي استاندار –3ماده 

 درمـان و كـاهش آسـيب    ،نگهدارياندازي مركز  راهمكان، تجهيز و نسبت به تامين  استان، دولتيو نهادهاي دولتي و غير اجرايي

  .داقدام نماي هاي تابعه هرستاندر شهرستان مركز استان و يا در صورت نياز در شنامه  موضوع اين آيين

تأمين استان موظف است نسبت به درماني ، و خدمات بهداشتيدانشگاه علوم پزشكي / درمان و آموزش پزشكي ،وزارت بهداشت :1تبصره 
  .هاي مربوط براي هر مركز اقدام نمايدطبق پروتكل و دستورالعمل، زو تجهيز درمانگاه مرك) مددكار اجتماعي به استثناي( گروه درمانگر

ني انتظامات پيرامـو  موظف است نسبت به تأمين حفاظت وفرماندهي انتظامي استان  /انتظامي جمهوري اسالمي ايران رويني :2تبصره
  .مركز اقدام نمايد و مبادي ورودي و خروجي
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هـر  اجتماعي در  مددكاران /سازمان بهزيستي كشور موظف است نسبت به استقرار مددكار /اجتماعي رفاه كار و ،وزارت تعاون :3تبصره
م مركز اقدام و پيگيري امور مربوط به مددجويان و خانواده آنها و ساير وظايف و تكاليف مقرر در مقررات مرتبط را سازماندهي و مـورد اقـدا  

از سـوي سـازمان    نامـه  ماه پس از ابـالغ ايـن آيـين    سهاقدامات حمايتي، بازتواني و مددكاري اجتماعي ظرف مدت  دستورالعمل .قرار دهد
سـتاد توسـط دبيركـل     هاي اجتماعي و حمايتدرمان  پس از تاييد كميته پيشنهاد و ربط هاي اجرايي ذي كشور با همكاري دستگاه بهزيستي

  .جرا ابالغ خواهد شدا برايستاد 

نـي  هاي آمـوزش ف اي كشور موظف است نسبت به ارايه دورهسازمان آموزش فني و حرفه/ اجتماعي رفاهوزارت تعاون، كار و  :4تبصره 
  .اي به مددجويان اقدام نمايدو حرفه

هـاي   و ساير دسـتگاه ) ره(اد امام خمينيها، كميته امدبا همكاري شهرداريمكلف است زارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي و  :5تبصره 
اد ترخيصـي از  نمايـد تـا افـر    شـرايطي را فـراهم   ،و اشخاص واجد صالحيت هاي مردم نهاد ، موسسات و سازماناجرايي حمايتي دولتي

  . شوندمند  بهرهاز خدمات مربوطه  ، بازتواني و مددكاري اجتماعيحمايتي اقداماتو مطابق دستورالعمل  ، حسب نياز،مراكز

موظفنـد در   هـا  و مراكـز اسـتان   هزار نفر جمعيت و بـاالتر  500هاي وابسته به آنها در شهرهاي داراي ها و سازمانشهرداري :6تبصره 
هاي اجتمـاعي  نامه اقدامات الزم براي حمايتمخدر و اين آيينوي دبيرخانه ستاد مبارزه با موادهاي ابالغي از سو فعاليت ها رنامهبچارچوب 

  .از معتادان بهبود يافته را انجام دهند

يم مـرتبط بـا   جـرا و يا  اعتيادهر فرد حقيقي و يا حقوقي فاقد سوءپيشينه كيفري مؤثر ، سابقه تخلف در مراكز درمان  –4ماده 

ارائـه  نسـبت بـه   بهـره بـرداري    تأسيس و  ط پس از اخذ مجوزاند با رعايت ضوابط و مقررات مربوتو مي،گردان موادمخدر و روان

 .اقدام نمايدقانون  16موضوع ماده  در مركزخدمات 

تادي كه تجاهر به اعتياد و مع قانون 15موضوع ماده  ضابطان دادگستري مكلفند پس از دستگيري معتاد فاقد گواهي -5ماده 

در صورت اخذ نظر كتبي پزشك و يا روانپزشك معتمد مبني بر اعتياد فرد و : از قبيل(به تهيه مدارك غربالگري داشته است، نسبت 

هـاي سـازمان پزشـكي قـانوني      درمان و آموزش پزشكي و يا آزمايشگاه يشگاه مجاز از طرف وزارت بهداشت،اخذ نظر آزما لزوم

تعيين تكليـف در  به مقام قضائي تسليم تا براي ، پرونده را و با انجام تحقيقات مقدماتي الزماقدام ) كشور و يا داراي جواز قانوني

  .پايان وقت اداري همان روز اقدام گردد تا قانون) 16(اجراي ماده 

نسـبت بـه   درماني  خدمات بهداشتي، و ست از طريق دانشگاه علوم پزشكيا درمان و آموزش پزشكي موظف وزارت بهداشت، :1تبصره 
تان اقـدام  مخـدر اسـ  نه شوراي هماهنگي مبـارزه بـا مواد  تعيين پزشك و يا روانپزشك معتمد و اعالم ليست آنها به مراجع انتظامي و دبيرخا

هاد و مدت آن را منطبـق  ي، روش درماني مورد پيشنپزشك موظف است در نظريه خود ضمن اشاره به تشخيص بالينپزشك و يا روان. نمايد
  .طور كتبي اعالم نمايده هاي مربوطه و وضعيت فرد ب ها و يا دستورالعمل با پروتكل
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مراكـز موضـوع مـاده    ساس دستورالعمل ايا شرايط ايجاد واحد غربالگري برصالح براي غربالگري و شرايط و ضوابط افراد ذي :2تبصره 
  .بودخواهد قانون ) 16(

ام قضـايي يـا   هايشان يا گزارشات مردمي بـه مقـ  اقدامات قضايي و غربالگري در خصوص معتاداني كه حسب شكايت خانواده :3تبصره
  .مطابق با اين ماده صورت خواهد گرفت ماده يك، 11/1در صورت دارا بودن شرايط بند گردند  ضابط قضايي معرفي مي

، درمـاني موظـف اسـت تمهيـدات و     و خـدمات بهداشـتي  دانشگاه علـوم پزشـكي   /پزشكي وزارت بهداشت، درمان و آموزش :4تبصره 
هاي مجاز و يـا عنـداللزوم   گردان را در اختيار آزمايشگاهتست براي انجام آزمايش مصرف موادمخدر و روانهاي تجهيزات الزم از جمله كيت

  .جه آزمايش اعالم شودساعت نتي 8ضابطان قرار داده به نحوي كه از زمان ارجاع حداكثر ظرف 

سـاعت   48قانون، موظف است ظرف مدت معين از سوي مقام قضايي كه از ) 16(ماده ) 2(معتاد موضوع تبصره فرد  – 6ماده 

بـا دسـتور مقـام    فرد مشمول اين مـاده  صورت  در غير اين. نخواهد بود، نسبت به ارائه گواهي به مقام قضايي اقدام نمايد بيشتر

 .اقدام خواهد شد قانون 16ماده ) 3(مطابق تبصره قضايي دستگير و 

ه و نسبت به صدور گواهي اقـدام  قانون را پذيرش نمود) 16(ماده ) 2(قانون كه معتاد موضوع تبصره ) 15(مركز موضوع ماده  : 1تبصره  
  . ارائه نمايد نمايد موظف است ماهانه گزارش كتبي و محرمانه روند درمان را به مقام قضايي و يا نماينده وي مي

عضـو  اجرايـي  هاي  يكي از دستگاهاي از  نماينده ،اين ماده) 1(هاي موضوع تبصره تواند به منظور اخذ گزارش ائي ميمقام قض : 2تبصره 
زارش مكتـوب  نماينده تعيين شده موظف به اقدام و ارائه گ. و يا ساير افراد مطلع و آشنا به امور را تعيين نمايداستاني هماهنگي مركز  كميته

  .طبق نظر مقام قضائي است

درمـاني تخلـف   معتاد موضوع اين ماده در طي دوره تعليق بدون عـذر موجـه از اقـدامات     ،چنانچه به تشخيص مقام قضايي : 3تبصره 
  .قانون اقدام خواهد شد) 16(ماده ) 3( نمايد، برابر تبصره

هـاي   هـا و مراقبـت   نگهداري و تحت برنامـه  تور مقام قضايي،طي مدت مقرر در دسمعتاد را  موظف است مركز مدير -7ماده 

جـز در مـوارد   ممنـوع اسـت بـه    ربـط   از مركز بدون اخذ دستور از مقام قضايي ذي معتاد خروج. درماني و كاهش آسيب قرار دهد

بـا  ايـن صـورت   در بايستي به بيمارستان و يا درمانگاه تخصصي اعـزام شـود كـه     اورژانس كه با تشخيص پزشك مركز، فرد مي

و در  باشـد  خروج وي بالمانع مـي ، مركز و يا مأمورين حفاظتي و مراقبتيمراقبتي توسط مامورين نيروي انتظامي  رعايت مالحظات

 .گرددهر حال موضوع به مقام قضايي گزارش 

مـان معتـاد در مراكـز مـاده     مسئول فني مركز، مبني بر امكان ادامـه در / گر و اعالم پزشك در صورت تشخيص گروه درمان : 1تبصره 
مراتب را بـه صـورت   ، مدير مركز موظف است، يا بستگان وي با تقبل پرداخت هزينه ادامه درمان در مراكز مذكور توسط معتاد ،قانون) 15(
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دام در ايـن  هر نـوع اقـ  . كتبي به مقام قضايي گزارش تا مقام مذكور در خصوص خروج يا عدم خروج اظهارنظر و دستور الزم را صادر نمايد
 .زمينه قبل از اخذ دستور مقام قضايي ممنوع است

ول فنـي مركـز، تمديـد    چنانچه به تشخيص گروه درمانگر و اعالم مسئ دستور مقام قضايي، درپس از اتمام مدت اوليه مقرر  : 2تبصره 
تور بـه مقـام قضـايي ذيصـالح تسـليم      اخذ دسـ  برايهاي مذكور را  الزم باشد، مدير مركز موظف است درخواست و نظريهمهلت نگهداري 

  .باشدماه مي 6در مركز حداكثر  در هر حال مدت نگهداري. نمايد

نظر گـروه  ايي، پرونده شخص را با كسـب اظهـار  توسط مقام قض مدت مقررمدير مركز موظف است يك هفته پيش از پايان  : 3تبصره 
  . قانون به اطالع مقام قضايي ذيصالح برساند) 16(ماده ) 1(نامه موضوع تبصره  مسئول فني با رعايت مفاد آيين /درمانگر

بيماري مسري و يـا روانـي و يـا    به  به دليل ابتال معتادنگهداري فرد چنانچه به تشخيص گروه درمانگر و مسئول فني مركز،  : 4تبصره 
بـه مقـام قضـايي ذيصـالح     را مراتـب   وريت مدير مركز موظف است به قيد فالعالج در مركز ميسر نباشد،  هاي سخت و صعب ساير بيماري

  .عمل آيده اعالم تا وفق مقررات اقدام الزم ب

، راهم شود حسب تقاضاي به عمـل آمـده  ف قانون 16ماده  2شرايط اعمال تبصره معتاد به مركز، فرد چنانچه متعاقب معرفي  : 5تبصره 
  .نمايد خصوص آن اتخاذ تصميم ميدرمقام قضايي 

آموزش پزشكي بـراي كليـه    ، درمان و هاي بهداشتي و درماني وزارت بهداشت بط عمومي و دستورالعملرعايت ضوا -8ماده 

  .مراكز الزامي است

   .پروتكل ابالغي در مركز با مسئول فني استو  دستورالعملدرماني مطابق با بهداشتي و مسئوليت كليه امور  :1 تبصره

و غيردارويي خارج از پروتكل هاي درماني ابالغـي و يـا عـدم رعايـت ضـوابط       هر گونه اقدام درماني اعم از دارويي -9ماده 

تخلف حسب مورد موجب تعقيـب انتظـامي وفـق مقـررات امـور      . ممنوع مي باشد هاي ابالغي ها و دستورالعمل نامه ومي و آيينعم

  .طور موقت و يا دايم خواهد بوده جوز ببهداشتي و پزشكي و يا عناوين مشابه و يا تعقيب كيفري و عالوه بر آن از موجبات لغو م

تخلف است  ،قانون) 16(نگهداري معتادان موضوع ماده ، براي نامه اين آيينمقررات سيس هرگونه مركز خارج از أت - 10ماده 

  .و مجازات مداخله غيرمجاز در امور پزشكي خواهد بودقانوني هاي  و موجب تعطيلي مركز و اعمال مجازات

اسـتاندار و   هـا دبيرخانه ستاد مبارزه با موادمخدر و در استاندر كشور  نامه نظارت بر حسن اجراي اين آيين مسئول -11ماده 

  .خواهد بود رئيس شوراي هماهنگي مبارزه با موادمخدر استان

اداره كـل  ، درمـاني  ،و خدمات بهداشـتي  ول در دانشگاه علوم پزشكيئباالترين مقام مسوليت قانوني ئوليت فوق نافي مسئمس : 1 تبصره
  .باشد در حيطه وظايف خود نمي ربط هاي اجرايي ذي و ساير دستگاه دادستان مربوطه نيروي انتظامي،، هزيستيب
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. باشـد  مـي  اسـتاني /نامه با  كميتـه نظـارت كشـوري    يينعملكرد درماني در مراكز موضوع اين آيند غربالگري و فرآنظارت بر  : 2تبصره 
ـ  و ها دستورالعمل و ها نامه آيين قانوني، ضوابط با منطبق را تخلف مواردنامه  ابق با اين آيينمط بايدكارشناس نظارتي   در مشـخص  طـور ه ب

  .صالح منعكس نمايندو به مراجع قانوني ذي دقي مربوطه مكاتبات و صورتجلسات
هاي قانوني الزم نسبت به مجريـان   و حمايتقدامات در مركز را اتخاذ مقام قضايي تدابير الزم براي نظارت بر حسن اجراي ا  :3تبصره 

  .اعمال خواهد داشت
و يـا در آينـده    انـدازي شـده   ، تجهيز و راهاحداثاز محل اعتبارات ستاد و يا استاني  تا اين تاريخ  كزي كهامرمالكيت  – 12ماده 

اجـازه   .گـردد ثبـت مـي  بارزه بـا موادمخـدر   به نام دولت جمهوري اسالمي ايران به نمايندگي دبيرخانه ستاد م اندازي خواهند شد، اهر

يـا   ربط هاي اجرايي ذي دستگاهنامه و يا قرارداد با دبيرخانه ستاد حسب مورد به  تفاهماستفاده از محل به صورت موقت، از طريق عقد 

  .نون داده خواهد شدقا) 16(هاي مردم نهاد داراي جواز فعاليت در زمينه اجراي ماده  هاي غيردولتي يا خصوصي و يا سازمان بخش

موظف است همه ساله در اليحـه   رييس جمهورريزي و نظارت راهبردي  قانون، معاونت برنامه) 29(ماده  در اجراي -13ماده 

. بينـي نمايـد   پـيش گـردد را  پيشنهاد مـي كه از سوي دبيركل ستاد نامه  ت الزم براي اجراي مفاد اين آيينبودجه كل كشور اعتبارا

 123مصـوبه جلسـه    2مابين براساس بنـد   هاي فينامه ط دبيرخانه ستاد در چارچوب تفاهمپس از تخصيص توس اعتبارات مذكور

  .اختصاص مي يابدربط  هاي اجرائي ذي ستاد به دستگاه

 ، درمـان و كـاهش آسـيب معتـادان    نگهـداري   )سازمانهاي مردم نهـاد  دولتي يا خصوصي و ياغير (مراكز مجاز ميزان يارانه  :تبصره 
پرداخـت اعتبـارات فـوق در قالـب     . گـردد  مخدر تعيين و ابـالغ مـي  ه با موادقانون ساالنه از سوي دبيرخانه ستاد مبارز 16موضوع ماده 

، درمان و كـاهش آسـيب معتـادان موضـوع     كشوري هماهنگي مراكز نگهداري كميتهقراردادهاي منعقده با مراكز مذكور منوط به تأييد 
    .قانون خواهد بود 16ماده 

مردمـي موظـف اسـت برنامـه      هـاي معاونت كاهش تقاضا و توسعه مشاركت –دبيرخانه ستاد مبارزه با مواد مخدر  -14ماده 

نامه تـدوين و   اين آيين 13االنه طبق مفاد ماده در سطح كشوري و استاني را در قالب اعتبارات مصوب و ابالغي سعملياتي ساالنه 

  .رش عملكرد اجراي برنامه عملياتي ساالنه در سطح كشوري و استاني اقدام نمايدابالغ نموده و نسبت به ارايه گزا

هـا و   نامه مخدر كليه آييندبير كل ستاد مبارزه با موادنامه از سوي  ، پس از ابالغ اين آيينحدت رويهبه منظور ايجاد و –15ماده 

  .  گردد  هاي مشابه و يا  مغاير ملغي مي لدستورالعم

 مخــدر رســيد ومبــارزه بـا مواد  بـه تصــويب سـتاد   31/3/1393تبصـره در تــاريخ    )25(مــاده و  )15(شــامل مقدمـه و   نامـه  ايـن آيــين 
  .باشد االجراء مي ابالغ الزماز تاريخ 


