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مجمع تشخیص مصلحت  1367,8,3قانون اصالح قانون مبارزه با مواد مخدر و الحاق موادي به آن مصوب از 

 نظام

تصویب ستاد مبارزه با مواد  شوند به نفع دولت ضبط و با اي که حامل مواد مخدر شناخته می وسائط نقلیه -30ماده 

مواد مخدر بدون اذن و اطالع مالک وسیله نقلیه  چنانچه حمل. گیرد می قرارمخدر در اختیار سازمان کاشف 

 .شود آن مسترد می صورت گرفته باشد وسیله نقلیه به مالک

 

مخدر در وسائل نقلیه  کلیه افرادي که به هر نحو اقدام به ساخت یا تعبیه جاسازي جهت حمل مواد -تبصره  

ارتکابی و در غیر آن از سه ماه تا شش ماه حبس و  عنوان معاون در جرم بهنمایند، در صورت وقوع یک جرم  می

 .شوند می پنجاه میلیون ریال جریمه نقدي محکوم حسب مورد از ده میلیون ریال تا

 اعم از تولید، توزیع، خرید، به منظور پیشگیري از اعتیاد و مبارزه با قاچاق مواد مخدر از هر قبیل، -33ماده  

قانون ذکر شده است، ستادي به ریاست رئیس جمهور تشکیل  در این عمال آنها و نیز موارد دیگري کهفروش و است

علیه مواد مخدر در این ستاد  هاي پیشگیري و آموزش عمومی و تبلیغ و برنامه و کلیه عملیات اجرائی و قضائی

 :باشند خواهد بود، اعضاي ستاد بشرح زیر می متمرکز

 رئیس جمهور -1

 ستان کل کشورداد -2

 وزیر کشور -3

 وزیر اطالعات -4

 وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی -5

 وزیر آموزش و پرورش -6

 رئیس سازمان صدا و سیماي جمهوري اسالمی ایران -7

 فرمانده نیروي انتظامی -8

 سرپرست دادگاه انقالب اسالمی ایران -9

 بیتیسرپرست سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تر -10

 فرمانده نیروي مقاومت بسیج -11



 وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی -12

نماینده از جانب خود  تواند براي اداره جلسات ستاد مبارزه با مواد مخدر یک نفر رئیس جمهور می -1تبصره  

 .تعیین نماید

براي این امر  اي براي پیشگیري از ارتکاب جرائم مواد مخدر، دولت موظف است هر سال بودجه -2تبصره  

 .همین ماده ابالغ نماید هاي ذیربط موضوع اختصاص و به دستگاه
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