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 آئين نامه ساماندهي کودکان خياباني

روند: به كار ميربوط منامه در معاني مشروح صطالحات زير در آيين ا -1كليات ماده  –فصل اول 

محدود در خيابان بهه سهر ورت محدود يا ناسال تمام كه به ص 18: فرد كمتر از كودك خياباني -1

 كودكي ست و ياادارد و از سرپناه برخوردار ، اعم از كودكي كه هنوز با خانواده خود تماس بردمي

 انواده به ...داند و رابطه او با خكه خيابان را خانه خود مي

 كليات  –فصل اول 

 روند: روح مربوط به كار مينامه در معاني مشصطالحات زير در آيين ا -1ماده 

 حدود در خيابان به سرسال تمام كه به صورت محدود يا نا م 18ودك خياباني : فرد كمتر از ك -1

برد ، اعم از كودكي كه هنوز با خانواده خهود تمهاس دارد و از سهرپناه برخهوردار اسهت و يها مي

نهين قل رسيده و يها اساسهاچ  ابا خانواده به حد داند و رابطه اوكودكي كه خيابان را خانه خود مي

 ارتباطي وجود ندارد. 

دستگاههاي اجرايي دولتي و غيهر  ونهادها، سازمانها : مجموعه فعاليتهايي كه توسط ساماندهي -2

ان خيابهاني آغهاز و تها ، جهب  و پهبيرك كودكهنامه، از شناساييولتي تعريف شده در اين آييند

 يابد . رسيدن وي به فرجام قابل اطمينان ادامه مي

شهيي  گيرد و بهه تشكل مي : ارتباطي كه توسط مددكار اجتماعي با كودك خيابانيشناسايي -3

 انجامد. وضع موجود وي مي
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ط تقويت مددكار اجتماعي با كودك خياباني كه جلب اعتماد و پبيرك ارتبهاط از جب  : ارتبا -4

 وز منهابع سوي كودك خياباني را به همراه دارد. اين فعاليت با هدف آگاه نمودن كودك خيابهاني ا

 . يرد انجام پبيردتواند در اختيار او قرار گخدماتي كه مي

كوتاه مدت، ميان مدت و دراز مدت كودك خياباني درمركز اقامت كه شامل سه  اقامت: حضور -5

 شود: سطح زير مي

 روز.  21اقامت كوتاه مدت: حضور كودك خياباني در مركز اقامت حداكثر به مدت  –الف 

 ل. روز تا يك سا 21اقامت بيشتر از  : حضور كودك خياباني در مركزاقامت ميان مدت - 

وزي تها رسرپرست يا بدسرپرست در مراكز شبانهقامت دراز مدت: حضور كودك خياباني بيا -ج

 ي كشور. روزي سازمان بهزيستنامه مراكز شبانهيينآسالگي مطابق با  18پايان 

 در موارد استثنايي و در صورت ضرورت با نظر تيم تيصصي مدت اقامت موضهو  بنهد –تبصره 

 باشد. ره قابل تمديد ميحداكثر يك دو« الف»

شود. ن خياباني: مراكزي كه در آنها خدمات تيصصي به كودكان خياباني ارايه ميمراكز كودكا -6

 باشند: اين مراكز در  هار سطح زير مي

هاي سطح يك ) سرپايي(: مراكز و پايگاهههاي اابهت و سهياري كهه بهدون مراكز و پايگاه –الف 

 نمايند. اك اقدام ميدمات سرپايي به وي و خانوادهاقامت كودك نسبت به ارايه خ
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روز  21و ) اقامت كوتاه مدت(: مراكزي كه امكهان اقامهت كهودك حهداكثر تها مراكز سطح د - 

 نامه( ( اين آيين1( ماده) 5بند )« الف » زء كنند) موضو  جفراهم مي

را حداكثر تا يك سهطح  راكز سطح سه )اقامت ميان مدت( : مراكزي كه امكان اقامت كودكم -ج

 نامه ( ( اين آيين1( ماده ) 5بند )«  »ء موضو  جز 0كند. مهيا مي

سرپرسهت يها : مراكهزي كهه امكهان اقامهت كودكهان بيراكز سطح  هار ) اقامت دراز مدت(م -د

 نامه( ( اين آيين1( ماده )5بند )« ج»كند.)موضو  جزء سالگي تأمين مي 18بدسرپرست را تا پايان 

 اي كه زمينه را براي اجراي فرآيند مشكل گشايي در سطح: برقراري رابطه پايدار حرفهپبيرك -7

 پبيرد: ير انجام ميكند. پبيرك در سه سطح زميتلف فراهم مي

ن : برقراري ارتباط فعال مددكار بها كهودك خيابهاني بهراي فهراهم نمهودپبيرك سطح يك –الف 

 خياباني . اين نو  پبيرك در مركز كودكاندر مر كز اقامت دكحمايتهاي الزم ، بدون نگهداري كو

 پبيرد. سطح يك صورت مي

مركز سطح دو براي دريافت خدمات  : اقامت كوتاه مدت كودك خياباني درپبيرك سطح دو - 

 شود(. ( يا به طور مستقيم انجام مي1( از طريق از سطح )2تيصصي بيشتر . ) پبيرك سطح )

راي دريافت خدمات تيصصهي ت ميان مدت كودك خياباني در مركز سه ب: اقامپبيرك سطح -ج

 (. ( انجام مي شود2( و )1( از طريق ارجا  از سطوح )3و حمايتهاي بيشتر .) پبيرك سطح )
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ن هار ) اقامت بلند مدت(: اين مراكز مستقيماچ و يا با اعطاي مجوز رسمي سهازمامراكز سطح   -د

 شوند. و حقوقي تأسيس و اداره ميبهزيستي كشور به اشياص حقيقي 

ام ( انجه4و ) 39اقامت بلند مدت و ميان مدت كودكهان خيابهاني كهه در مراكهز سهطح ) –تبصره 

القمند و واجد قيقي و حقوقي و سازمانها و مؤسسات غير دولتي عحتواند به اشياص گيرد ميمي

حوه روي انساني و غير ( ن. ضوابط و شاخصهاي تشكيل ) فضاي فيزيكي، نيصالحيت واگبار شود

ل مراكهز نگههداري سهيس و انحهالأنامهه ضهوابط تمراكز بر اساس آييناداره و كنترل كيفيت اين 

مصهو   –( قانون تنظيم بيشي از مقررات مالي دولت 26( ماده )2كودكان خياباني، موضو  بند )

 توسط سازمان بهزيستي كشور تهيه و ابالغ خواهد شد.  – 1380

نجهر بهه مپايان اقدامات تيم تيصصي مراكز و دستيابي به اههداف تعيهين شهده كهه  :ترخي  -8

گردد. بازگشت كودك به پاسيگوي به نيازهاي كودك در كوتاه مدت، ميان مدت و بلند مدت مي

 كانون خانواده اولويت اقدامات ترخي  مراكز خواهد بود. 

بروز مجدد مشهكل بهراي كهودك پهس از يگيري : سلسله اقداماتي كه به منظور پيشگيري از پ -9

 اده كودكترخي  از طريق تماس با خانواد و بازديد از شرايط خانوادگي يا دعوت والدين يا خانو

 پبيرد. م ميهاي مددكاري انجايا سرپرستان وي جهت بررسي و مشاوره

دگي : فرآيندي است كه طي آن مجموعه اقدامات و خدماتي با هدف تحقهق زنهتوانمندسازي-10

، اجتمهاعي و قهاء تواناييهها و مهارتههاي آموزشهيحداقل وابستگي به منابع حمايتي و ارت عادي با

 شود. آموزي به كودك و يا خانواده وي ارايه ميحرفه
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امل گروهي از متيصصين و كارشناسان از جمله سرپرست مركز، روانشناس شتيم تيصصي : -11

 ، مربهي و غيهره اسهت كهه بههتار، كارشناس حقهوقي، پرسزشك، مددكار اجتماعي، روانپزشك، پ

 پردازند. صورت سيار يا اابت به ارايه خدمات تيصصي به كودك خياباني و خانواده وي مي

، نسبت بهه : كليه نهادها و سازمانهايي كه به استناد اساسنامه يا وظايف سازمانينهادهاي حامي-12

 نمايند. نامه به كودكان خياباني اقدام مي ارايه تمام يا بيشي از خدمات موضو  اين آيين

 روند اجرايي  –فصل دوم 

، انجمنهاي خيريه، است با همكاري و مشاركت شهرداري ي كشور موظفسازمان بهزيست -2ماده 

تيصصهي  تشكلهاي غير دولتي و نيروي انتظامي و با استفاده از مددكار اجتماعي ) در قالهب تهيم

سهايي، ي شهرداريها سازماندهي خواهد شهد(. نسهبت بهه شنابا همكار سيار يا مستقر در مراكز كه

يد كار پبپرك و توانمند سازي كودكان خياباني در كليه مراكز استانها و در صورت صالحد ،جب 

 گروه اجتماعي استان در شهرهاي باالي دويست هزار نفر اقدام نمايد. 

ست در مواردي كه سالمت جسهماني و يروي انتظامي جمهوري اسالمي ايران موظف ان -1تبصره

گيرد در امر جب  سازمان بهزيستي كشور همكهاري رواني كودك در معرض خطر جدي قرار مي

 نمايد. 
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مسئوليت پيگيري پس از ترخي  كودك به عهده مركز ترخي  كننده است  در هر مرحله -3ماده 

ه نان ادامهي به فرجام قابل اطميبه جز مركز سطح يك موضو  اين آيين نامه و اين امر تا رسيدن و

 يابد. مي

يل كودك خياباني به خانواده ، بهزيستي استانها و سهاير نهادههاي حهامي در صورت تحو -4ماده 

ش مهاه موظفند در زمينه حمايت مادي و معنوي خانواده اقدامات الزم را به عمل آورند و ههر شه

م ور و كهارگروه اجتمهاعي اسهتان اعهاليك بار گزارك اقدامات خود را به سازمان بهزيسهتي كشه

 نمايند. 

ير زيستي استانها به منظور تأمين هماهنگي بين بيشي و استفاده از همكاري سااداره كل به -5ماده 

ربط موظفند مسايل مربوط به سهاماندهي كودكهان خيابهاني را بهه طهور سازمانها و ادارات كل ذي

بت بهه جلهب همكهاري و مشهاركت سهازمانها و مستمر در كارگروه اجتماعي استان مطرح و نسه

 ربط اقدام نمايند. نهادهاي ذي

 وظايف سازمانها و نهادهاي همكار در سازماندهي كودكان خياباني  –فصل سوم 

هاي تعيين شده هادهاي همكار در فرآيند ساماندهي كودكان خياباني در زمينهنسازمانها و  -6ماده 

 زير همكاري خواهند نمود: 

 يروي انتظامي جمهوري اسالمي ايران: ن -1

 برقراري امنيت در كليه مراحل اجرايي) امنيت مراكز و تيمهاي سيار(.  –الف 
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 نامه . ( اين آيين2( ماده ) 2قدامات الزم براي اجراي تبصره )ا - 

 يين تكليف كودكان خياباني بزهكار. تع -ج

 وزارت دادگستري :  -2

 قضايي الزم درمراحل ميتلف ساماندهي .  ها و احكامصدور مجوز –الف 

 رايه مشاوره حقوقي الزم جهت تسهيل ساماندهي كودكاني خياباني. ا - 

 شهرداري : -3

كي مناسب جهت اجراي مراحل ساماندهي بهه اسهتناد مهاده يتيصي  و تجهيز فضاي فيز –الف 

 ( قانون شهرداريها. 6)

 راي تصميمات كارگروه اجتماعي استان . أمين امكانات مورد نياز ساماندهي يا اجت - 

 ماعي : وزارت كار و امور اجت-4

هاي جوياي كار كودكهان خيابهاني و كودكهاني زا به خانوادهارايه تسهيالت اعتباري اشتغال –الف 

 باالي پانزده سال ) با اولويت (. 

ي پهانزده سهال موزك رايگان مهارتهاي شغلي به خانواده كودكهان خيابهاني و كودكهان بهاالآ - 

 اي . توسط سازمان آموزك فني و حرفه
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 زارت بهداشت، درمان و آموزك پزشكي : و -1

تهأمين  تأمين نيازهاي بهداشتي و درماني كودكهان خيابهاني و خهانواده در جهه اول آنهان و –الف 

 پزشك و پرستار مورد نياز مراكز ساماندهي كودكان خياباني. 

 ( 3( و )2راكز سطح )ممان در در ارايه خدمات بهداشت و - 

 ات درماني:سازمان بيمه و خدم -2

 تأمين و صدور بيمه نامه خدمات درماني براي كهودك و خهانواده درجهه اول وي حسهب اعهالم 

 بهزيستي استانها. 

 مين اجتماعي:سازمان تأ -3

 پوشههش درمههاني و خههدماني مههورد نيههاز كههودك و خههانواده درجههه اول وي در مراكههز درمههان و 

 بيمارستانهاي تابعه بدون دريافت وجه. 

 ازمان صدا و سيماي جمهوري اسالمي ايران : س -4

 نجام اقدامات فرهنگي و تبليغي الزم . ا -الف

 اي آگاه سازي اقشار ميتلف جامعه ها و تيزرهاي الزم برهيه برنامهت - 

 به آنان. ر جهت انجام وظايف محوله اي با سازمانهاي مسئول دمكاري رسانهه -ج
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 معيت هالل احمر جمهوري اسالمي ايران: ج -5

تأمين خدمات حمايتي و انسان دوسهتانه جههت كهودك و خهانواده وي در حهد مقهدور حسهب  

 درخواست بهزيستي استانها. 

 وزارت آموزك و پرورك : -10

و مربيان  آموزان از طريق طرح مسئله توسط انجمنهاي اولياهشدار و آگاه سازي اوليا دانش –الف 

 . 

 آموزاني كه در معرض آسيب هستند از طريق اوليا و مربيان. اهنمايي دانششناسايي و ر - 

اهنمايي دانش آموزاني كه در معرض آسيب هستند از طريق مشهاور مدرسهه بها شناسايي و ر -پ

 همكاري مددكاران سازمان بهزيستي . 

ت راتوسط مربيان و معلمان در خصوص خطهآموزان رايه آموزشهاي الزم و آگاه سازي دانشا -ج

 رسان و دامهاي اجتماعي . فرار از خانه و گروههاي آسيب

 م خميني)ره(:كميته امداد اما -11

 ند. اودكان خياباني بودهكي كه داراي هاي تحت پوشش حمايتاعمال حمايتهاي الزم از خانواده 
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 هماهنگي و نظارت  –فصل چهارم 

جراي مفاد اين آيين نامه در استانها توسط كارگروه الزم و نظارت بر حسن اهماهنگيهاي  -7ماده 

 اجتماعي استان اعمال خواهد شد. 

ابه در ، كارگروهي با تركيب و وظايف مشگروه اجتماعي استان ضروري بداند نانچه كار –تبصره 

 سطح شهرستان نيز قابل تشكيل خواهد بود. 

ا موظفند محورهاي زير را در كارگروه اجتماعي استان مطهرح و ي استانهاداره كل بهزيست -8ماده 

 نسبت به تحقق موارد زير پيگري نمايند: 

د و عملكرد هر يك از دستگاهها و نهادهاي مجري در هر يك از مراحل اجهراي بررسي فرآين -1

 طرح ساماندهي . 

يستي يا كهار گهروه ررسي و رسيدگي به شكايات و تيلفات و بررسي گزارشهاي ادارات بهزب -2

 اجتماعي شهرستان. 

ني اي عملياتي ساماندهي كودكاني خيابايل اجراي برنامهت الزم براي تسهفراهم نمودن تمهيدا -3

 در سطح استان. 

هاي عمليهاتي سهاماندهي كودكهان خيابهاني در حمايت سياسي از اجراي برنامهه وايجاد تعهد  -4

 سطح استان . 
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سازمانها و نهادهاي اجرايهي دولتهي و غيهر دولتهي در  بيشي در سطح برقراري هماهنگي بين -5

 راستاي تحقق اهداف برنامه. 

 رزيابي عملكرد و پايش مستمر شاخصهاي تعيين شده در سطح استان. ا -6

 حليل وضع موجود در استان بر اساس گزارشهاي دريافت شده از شهرستانها. ت -7

 هاي شهرستانها. شاخصهاي كشور و داده ت مطلو  استان بر اساسترسيم وضعي -8

آمهوزك، برقهراري ارتبهاط و اطهال  رسهاني عمهومي و ايجهاد همهاهنگي در  تهيه  ار و  -9

 هاي زير: زمينه

 برقراري ارتباط با انجمنهاي خيريه و اطال  رساني در اين زمينه .  –الف 

 و جلب حمايت آنان.  رقراري ارتباط با مسئوالن سياسي ، اجتماعي و مبهبي استانب - 

 ردم از آرمانها و هدفهاي برنامه با استفاده از وسايل ارتباط جمعي استان. آگاه سازي م -ج

 و گزارشهاي ادواري و موردي شهرستانها.  آوري و تحليل مستنداتمعج-10

 يجاد بستر الزم جهت توانمندسازي فرد و خانواده وي . ا-11
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ازمانها اجتماعي استان، ساير سازمانها و نهادها عالوه بر سدر صورت تشيي  كارگروه  –تبصره 

هي كودكهان ( اين آيين نامه با سازمان بهزيستي كشور در فرآيند ساماند6و نهادهاي موضو  ماده )

 خياباني همكاري خواهند نمود. 

 فصل پنجم : مقررات عمومي 

ربهط زمانها و نهادهاي ذيازمان بهزيستي كشور موظف است با مشاركت و همكاري ساس -9ماده 

ا بهاندازي مراكز سطوح  هارگانه موضو  اين آيين نامه در كليه مراكز اسهتانهايي كهه نسبت به راه

 باشند اقدام نمايد. مشكل كودكان خياباني مواجه مي

ستي كشور مجاز است از محل اعتبارات سازماندهي كودكان خياباني نسبت سازمان بهزي -10ماده 

وي متيص  مهورد نيهاز بهه صهورت قهراردادي بها همهاهنگي سهازمان مهديريت و به جب  نير

 ريزي كشور اقدام نمايدند. برنامه

ريزي كشور موظف است اعتبارات مورد نياز جهت اجراي اين يت و برنامهسازمان مدير -11ماده 

 آيين نامه را تأمين و در اختيار وزارت رفاه و تأمين اجتماعي قرار دهد. 

 و اين امهر زارت رفاه و تأمين اجتماعي هماهنگي اجراي اين آيين نامه را بر عهده داردو -12ماده 

رساند و هر شش ماه يك ( به انجام مي6ربط در ماده )هاي ذيرا توسط شورايي متشكل از دستگاه

 بندي و به شوراي عالي رفهاه و تهأمين اجتمهاعيبار گزارك اقدامات انجام يافته را تحليل و جمع

 ارايه خواهد نمود. 
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 قانون مبارزه با مواد مخدر

رف وزارت طه: اعتياد جرم است ولي به كليه معتادان اجازه داده مي شود به مراكز كهه از  15ماده 

د بهداشت و درمان و آموزك پزشكي مشي  ميگردد مراجعه و نسبت به درمان و باز پروري خو

ي جهرم ول مدت درمان بهاز پهروري از تعقيهب كيفهر: معتادان مبكور در ط 1اقدام نمانيد. تبصره 

شي   ، درمان و دارو و باز پروري توسط: هزينه هاي تشيي  2اشند. تبصره اعتياد معاف مي ب

 .شودميمعتاد براساس تعرفه هاي مصو  به واحدهاي ذيربط پرداخت 

 :مهي شهود  : اعمال زير جرم است و مرتكب به مجازاتهاي مقهرر در ايهن قهانون محكهوم 1ماده 

 شههت خشههياك و كوكهها مطلقهها و كشههت شههاهدانه بههه منظههور توليههد مههواد ميههدر.ك -1

 ارد كهههردن ، ارسهههال ، صهههادر كهههردن ، توليهههد و سهههاخت انهههوا  مهههواد ميهههدر.و -2

 يههدر.م، ترانزيههت ، عرضههه و فههروك مههواد اري، حمههل، خريههد، توزيههع ، اخفههانگهههد -3

 مههههواد ميهههههدر.ايههههر كههههردن يهههها اداره كههههردن مكههههان بههههراي اسههههتعمال د -4

 تثني كهرده باشهد.ستعمال مواد ميدر به هر شكل و طريق ، مگر در مهواردي كهه قهانون مسها -5

و ابزار مربوط بهه سهاخت و اسهتعمال  ، آالت و ادواتخريد فروك نگهداري، توليد ، ساخت -6

 مواد ميدر.

      ا دسهتگير يهدر كهه تحهت تعقيهب انهد و يهم، محكومين مهواد فرار دادن يا پناه دادن متهمين -7

 اند.شده

 له جرم مجرمانامحا يا اخفا اد -8
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 راردادن مواد ميهدر يها آالت و ادوات اسهتعمال در محلهي بهه قصهد مهتهم كهردن ديگهري.ق -9

ه فهرسهت تبصره : منظور از مواد ميدر در اين قانون كليه مواردي است كه در تصويبنامه راجع به

ن احصها يها توسهط وزارت بهداشهت ، درمهان و و اصالحات بعهدي آ 1338مواد ميدر مصو  

 آمهههههوزك پزشهههههكي بهههههه عنهههههوان ميهههههدر شهههههناخته و اعهههههالم مهههههي گهههههردد.

ت : هر كس مبادرت به كشت خشياك يا كوكا كند و يا براي توليد مهواد ميهدر بهه كشه 2ماده 

 :شاهدانه بپردازد عالوه بر امحا كشت بر حسب ميزان كشت به شرح زير مجهازات خواههد شهد 

 ميليون ريال جريمه نقدي. 100تا  10ول بار ا -1

 ميليون جريمه نقدي و سي تا هفتاد ضربه شالق. 500تا  50ار دوم ب -2

تا يك ميليارد ريال جريمه نقدي و يك تا هفتاد ضربه شالق و دو تها پهنس سهال  100بار سوم  -3

 حبس.

 بار  هارم، اعدام -4

ه به دستور مالك و يها مسهتاجر ملهك و يها : هرگاه اابت كشت خشياك يا كوكا يا شاهدانتبصره

قائم مقام قانوني آنها صورت گرفته است شي  دستور دهنده كه سبب بوده است به شرط آن كه 

اقوي از مباشر باشد به مجازاتهاي مقرر در اين ماده محكوم مي شود و مباشر كه مقصهدي كشهت 

 10كه متصدي كشت بوده است بهه ميليون ريال محكوم مي شود و مباشر  30تا  10بوده است به 

 ضههربه شههالق محكههوم خواهههد شههد. 40تهها  15ميليههون ريههال جريمههه نقههدي و  30تهها 

: هر كس ببر يا گرز خشياك يا ببر يا برگ كوكا و يا ببر شاهدانه نگهداري ميفي و يها  3ماده 
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اههد ضربه شهالق محكهوم خو 70ميليون ريال جريمه نقدي و يك تا  30حمل كند يك ميليون تا 

 شهههد در مهههورد شهههاهدانه قصهههد توليهههد مهههواد ميهههدر از آنهههها بايهههد احهههراز شهههود.

، سوخته و يا تفاله ترياك را به هر نحهوي بهه هر كس بنگ،  رس، گراس ، ترياك، شيره : 4ماده 

، ساخت توزيع يا فروك كند يا ارسال نمايد يا مبادرت به توليد كشور وارد و يا به طريقي صادر و

زيهر ار دهد با رعايت تناسب و با توجه به مقدار مواد مبكور بهه مجازاتههاي در معرض فروك قر

 محكوم مي شود:

 ضههههربه شههههالق. 50ميليههههون ريههههال جريمههههه نقههههدي و تهههها  4گههههرم تهههها  50تهههها -1

ميليون ريال جريمه نقدي و بيست تها هفتهاد و  50ميليون تا  4گرم از  500رم تا گ 50بيش از  -2

 دادگهههاه الزم بدانهههد تههها سهههه سهههال حهههبس.  ههههار ضهههربه شهههالق و در صهههورتيكه

 50ميليون ريال تا دويست ميليون ريال جريمه نقدي و  50كيلو گرم از  5رم تا گ 500بيش از  -3

 ضربه شالق و سه تا پانزده سال حبس. 74تا 

ه لو گرم اعدام و مصادره اموال به استثنا هزينه تامين زندگي متعارف براي خهانوادكي 5بيش از  -4

 .محكوم

اين ماده براي بهار اول مرتكهب ايهن  4تبصره : هر گاه محزر شود مرتكبين جرايم موضو  بند -2

كيلو يا كمتر باشد دادگاه با جمهع  20جرم شده و موفق به توزيع يا فروك آنها هم نشده و مواد ، 

 ضربه شالق و مصادره اموال بهه اسهتثنا هزينهه تهامين زنهدگي 74شروط مبكور آنها حبس ابد و 

كيلو گرم مرتكبين تحت هر شرايطي  20متعارف براي خانواده آنها محكوم مينمايد در اوزان باالي 

 اعدام مي شوند.
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بها  ، ميفهي يها حمهل كنهدخريد نگهداري 4اد مبكور در ماده : هر كس ترياك و ديگر مو 5ماده 

 :م ميشودزير محكو رعايت تناسب و با توجه به مقدار مواد و تبصره ذيل همين ماده به مجازاتهاي

 ضههههربه شههههالق. 50ميليههههون ريههههال جريمههههه نقههههدي و  3گههههرم تهههها  50ا تهههه -1

 ضهربه شهالق. 74تها  10ميليون ريهال جريمهه نقهدي و  15تا  5گرم  500رم تا گ 50بيش از  -2

ضهربه  74تا  40ميليون ريال جريمه نقدي و  60ميليون تا  15كيلو گرم  5رم تا گ 500بيش از  -3

 سال حبس. 5شالق و دو تا 

 5ضربه شالق و  74تا  50ريال جريمه نقدي و  200تا  60كيلو گرم  20لو گرم تا كي 5بيش از  -4

مهه سال حبس و در صورت تكرار براي بار دوم عالوه بر مجازاتهاي مهبكور بهه جهاي جري 10تا 

عهدام و ا مصادره اموال به استثنا هزينه تامين زندگي متعارف براي خانواده محكهوم و بهراي سهوم

 مصهههادره امهههوال بهههه اسهههتثنا هزينهههه تهههامين زنهههدگي متعهههارف بهههراي خهههانواده محكهههوم.

 به ازاي هر كيلوگرم دو 4كيلو گرم عالوه بر مجازات مقرر در بند  100يلوگرم تا ك 20بيش از  -5

ه ميليون ريال مجازات جزاي نقدي مرتكب اضافه مي گردد و در صورت تكهرار اعهدام و مصهادر

 سههههتثنا هزينههههه تههههامين زنههههدگي متعههههارف بههههراي خههههانواده محكههههوم.امههههوال بههههه ا

حهبس  5و  4يلوگرم عالوه بر مجازات جريمه نقدي و شالق مقرر در بنهدهاي ك 100بيش از  -6

نواده ابد در صورت تكرار و اعدام و مصادره اموال به استثناي تهامين زنهدگي متعهارف بهراي خها

 محكوم.

به صورت زنجيره اي عمل كرده باشند مهواد بهراي مصهرف تبصره : مرتكبين جرايم فوق  نانچه 

خواهنهد بهود. و  نانچهه از دو شهرط موجهود نباشهد بهه  4داخل باشد مشمول مجازاتهاي مهاده 
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 2،  1: مرتكبين جرايم مبكور در هر يك از بندهاي  6مجازاتهاي اين ماده محكوم مي گردند.ماده 

در همان بند يا هر يك از بندهاي ديگر ، براي بار در صورت تكرار جرم مبكور  5و  4دو ماده  3و

دوم به يك برابر و نيم براي بار سوم به دو برابر و در مرتبه هاي بعدي به ترتيب دو نيم ، سه ، سه 

و نيم و... برابر مجازات جرم جديد محكوم خواهند شد مجهازات شهالق بهراي بهار دوم بهه بعهد 

 ضربه است. 74حداكثر 

كيلو گرم  50ميزان مواد به بيش از  4تكرار جرايم موضو  بندهاي مبكور از ماده   نانچه در نتيجه

جرايم  برسد مرتكب به مجازات اعدام و مصادره اموال محكوم مي شود و  نانچه در نتيجه تكرار

د و دو برابهر كيلو گرم برس 5مواد به بيش از  5يا بندهاي مبكور در ماده  5و  4مبكور از دو ماده 

 محكوم خواهد شد. 5از ماده  4ت بند مجازا

ي دولتهي از كاركنان دولت يا شركتها 5و  4: در صورتي كه مرتكب جرايم مبكور در مواد  7ماده 

ز او سازمانها و شركتهاي وابسته به دولهت باشهد و مطهابق قهوانين اسهتيدامي مشهمول انفصهال 

نفصهال و ابراي بار اول به شش ماه خدمات دولتي نگردد عالوه بر مجازاتهاي مبكور در مواد قبل 

 ي شهود.براي دوم به يك سال انفصال و براي بار سوم به انفصال دايم از خدمات دولتي محكوم م

ا وارد : هر كس هرويين ، مرفين ، كوكائين و ديگر مشتقات شهيميايي مهرفين و كوكهايي ر 8ماده 

يها در  وسال ، خريد و فروك نمايهد كشور كند يا مبادرت به ساخت ، توليد ، توزيه ، صدور ، ار

زان معرض فروك قرار دهد و يا نگهداري ميفي يا حمل كند با رعايت تناسب و با توجهه بهه ميه

 مواد به شرح زير مجازات خواهد شد :
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ضهربه  70تها  20ي گرم از پانصد هزار ريال تا يك ميليون ريهال جريمهه نقهدي و تا پنس سانت -1

 شالق.

 70تها  30ا شش ميليون ريهال جريمهه نقهدي و تتا يك گرم از دو ميليون  سانتي گرم 5بيش  -2

 ضربه شالق.

 ميليون ريال جريمه نقدي و دو تها پهنس سهال 20ميليون تا  8رم تا  هار گرم از بيش از يك گ -3

 ضربه شالق. 74تا  30حبس و 

سهال  15تها  10و ميليون ريهال جريمهه نقهدي  60ميليون تا  40گرم از  30گرم تا  15يش از ب -5

 حبس و سي تا هفتاد و  هار ضربه شالق.

ه رم اعدام و مصادره اموال با استثناي هزينه تامين زندگي متعارف بهراي خهانوادبيش از سي گ -6

 محكوم .

جهرم  اين ماده براي بار اول مرتكب ايهن 6: هرگاه محرز شود مرتكب جرم موضو  بند  1تبصره 

شهد يها آن هم نشده در صورتيكه ميزان مواد بيش از صد گهرم نبا شده و موفق به توزيع يا فروك

سير مجمع شروط مبكور يا عدم احراز قصد توزيع يا فروك در داخل كشور با توجه به كيفيت و 

 خهانواده حمل ، دادگاه به حبس ابد و مصادره اموال به استثنا هزينه تامين زنهدگي متعهارف بهراي

 محكوم ، حكم خواهد داد.



                                                         ضمائم                              

 

196 

تهاي و يها : در كليه موارد فوق  نانچه متهم از كاركنان دولت يا شركتهاي دولتي و شهرك 2تبصره 

ت از خدما موسسات وابسته به دولت باشد عالوه بر مجازاتهاي مبكور در اين ماده به انفصال دايم

 دولتي نيز محكوم خواهد شد.

برابر و نهيم  براي بار دوم يك 8 ماده 5تا  1: مجازاتهاي مرتكبين جرايم مبكور در بندهاي  9ماده 

جهازات ممجازات مبكور در هر بند و براي بار سوم دو برابر ميزان مقرر در هر بنهد خواههد بهود 

 ضههههربه شههههالق مههههي باشههههد. 74شههههالق بههههراي بههههار دوم بههههه بعههههد حههههداكثر 

مفسهد  گرم برسد مرتكب در حكم 30 نانچه در مرتبه  هارم مجمو  مواد ميدر در اار تكرار به 

االرض است و به مجازات اعدام محكوم مي شود. حكم اعدام در صورت مصلحت در محهل  في

در اار  زندگي محكوم و در مالء عام اجرا خواهد شد.  نانچه مجمو  مواد ميدر در مرتبه  هارم

 30و  سال حبس 15تا  10ميليون ريال جريمه نقدي  60تا  40تكرار به سي گرم نرسد مرتكب به 

 الق محكوم مي شود.ضربه ش 74تا 

 : حبف شد. 10ماده 

: مجازات اقدام به قا اق مواد ميدر موضو  اين قانون به طور مسهلحانه اعهدام اسهت و  11ماده 

 حكم اعدام در صهورت مصهلحت در محهل زنهدگي مرتكهب در مهالء عهام اجهرا خواههد شهد.

اه بهاز پهروري و نگههداري : هر كس مواد ميدر را به داخل زندان يا بازداشتگاه يا اردوگ 12ماده 

محكوم مي گهردد و در  9تا  4معتادان وارد نمايد ، حسب مورد به اشد مجازاتهاي مبكور در مواد 

صورتي كه مرتكب از ماموران دولت باشد به انفصال دائم از مشاغل دولتهي نيهز محكهوم ميشهود. 
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ن مراكز وارد شود مهاموران هرگاه در اار سهل انگاري و مسامحه ماموران ، مواد ميدر به داخل اي

 خاطي به تناسب ، به مجازات :

 الف ه تنزل درجه   ه انفصال موقت ج ه انفصال دائم محكوم ميشوند.

بهار : هرگاه كسي واحد صنعتي ، تجاري ، خدماتي و يا محهل مسهكوني خهود را بهراي ان 13ماده 

نها را آن منظور ه قرار دهد و يا بديكردن ، توليد و يا توزيع مواد ميدر معد سازد و يا مورد استفاد

د امهور شهو در اختيار ديگري بگبارد و نيز هرگاه نماينده مالك با اطال  يا اجازه وي مرتكب ايهن

ربوط موافقت اصولي و پروانه بهره برداري واحد صنعتي يا جواز كسب واحد تجاري و خدماتي م

 ت ضهههبط ميگهههردد.لغهههو و واحهههد يههها واحهههدهاي مهههبكور در ايهههن مهههاده بهههه نفهههع دولههه

ميليهون  10ا ته 5: هر كس به منظور استعمال مواد ميدر مكاني را داير و يا اداره كند بهه  14ماده 

ولتي دضربه شالق و يك تا دو سال حبس و انفصال دايم از خدمات  74تا  20ريالجريمه نقدي و 

 بههود. برابههر مجههازات بههار اول خواهههد 4تهها  2محكههوم ميشههود مجههازات تكههرار ايههن جههرم ، 

 شد عالوهتبصره : در صورتي كه مكان مبكور در اين ماده واحد توليدي يا تجاري و يا خدماتي با

پروانهه  بر مجازات مقرر در اين ماده موافقت اصولي و پروانه بهره بهرداري واحهد توليهدي و نيهز

 كسب واحد تجاري و خدماتي مربوط به مدت يك سال از اعتبار مهي افتهد و در صهورت تكهرار

 جرم ، واحد مبكور به نفع دولت ضبط مي شود.
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رف وزارت طه: اعتياد جرم است ولي به كليه معتادان اجازه داده مي شود به مراكز كهه از  15ماده 

د بهداشت و درمان و آموزك پزشكي مشي  ميگردد مراجعه و نسبت به درمان و باز پروري خو

 اقدام نمانيد.

     عهافمدت درمان باز پروري از تعقيهب كيفهري جهرم اعتيهاد م : معتادان مبكور در طول 1تبصره 

 مي باشند.

فهه : هزينه هاي تشيي  ، درمان و دارو و باز پروري توسط شي  معتاد براسهاس تعر 2تبصره 

ر هاي مصو  به واحدهاي ذيربط پرداخت ميشود و هزينه هاي مربوط به معتادان بي بضهاعت هه

 .ساله توسط دولت تامين خواهد شد

يهدر م: دولت مكلف است براي احيا و ايجاد اردوگاههاي بازپروري معتهادين بهه مهواد  3تبصره 

 اقدام الزم را بعمل آورد.

به يك ميليون تا پنس ميليون ريال جهزاي  8و  4: معتادان به مواد ميدر مبكور در دو ماده  16ماده 

ضهربه شهالق  74ه هر بهار تها ضربه شالق محكوم در صورت تكرار براي هر مرتب 30نقدي و تا 

محكوم خواهند شد در صورتيكه مرتكب از كاركنان دولت با موسسات و با ارگانههاي دولتهي يها 

وابسته به دولت باشد عالوه بر مجازات جريمه نقدي و شالق به انفصال دايم از خهدمات دولتهي 

ميتوانهد مراحهل  محكوم ميشود ولي  نانچه اابت شد كه محكوم ترك اعتياد كرده اسهت مجهددا

 استيدام را طي كرده و مشغول خدمت در دستگاههاي دولتي شود.
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 : حبف شد. 17ماده 

 : حبف شد. 18ماده 

يهل ذ: افراد غير معتادي كه مواد ميدر استعمال نمايند بهر حسهب نهو  مهواد بهه شهرح  19ماده 

 مجازات مي شوند :

الق و يك تها پهنس ميليهون ريهال جهزاي ضربه ش 74تا  20به  4ستعمال مواد مبكور در ماده ا -1

 نقدي.

زاي ضربه شالق و دو ميليون تا ده ميليون ريال جه 74تا  50به  8د مبكور در ماده استعمال موا -2

 نقدي.

ازد ، : هر كس آالت و ادوات ميصوص توليد يا استعمال مواد ميهدر را وارد كنهد ، بسه 20ماده 

اه ه تا پنجدك ميليون تا پنس ميليون ريال جزاي نقدي و خريد يا فروك كند ، عالوه بر ضبط آنها ي

يدر ، مضربه شالق محكوم ميشود مرتكبين نگهداري ، اخفا يا حمل آالت و ادوات استعمال مواد 

ه شهالق ضهرب 20تها  5هزار ريال جريمه نقدي يها  500تا  100عالوه بر ضبط آنها به ازا هر عدد 

 ه مستثني مي باشند.محكوم مي شود عتايق از شمول اين ماد

: هر كس متهم موضو  اين قانون را كه تحت تعقيب يا در حين دستگيري است عالمها و  21ماده 

عامدا پناه يا فرار دهد و يا در پناه دادن يا فرار دادن او همكاري كند در هر مورد به يك پهنجم تها 

مي شود. در مورد حبس ابد  يك دوم مجازات جرمي كه متهم به آن افراد يا پناه داده است محكوم
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سال حبس و از سهي تها هفتهاد و  15تا  10و اعدام مرتكب به ترتيب به  هار تا ده سال حبس و 

  هار ضربه شالق محكوم مي شود.

: مجازات اقرباي درجه يك متهم در هر حال بيش از يهك دههم مجهازات مهتهم اصهلي  1تبصره 

 نيواهد بود.

ران قضهايي ز ماموران انتظامي و يا ماموران زندان و يها از مهامو: در صورتي كه مرتكب ا 2تبصره 

 شود.باشد عالوه بر مجازات مبكور از خدمات دولتي نيز منفصل مي

نون را : هر كس متهم موضو  اين قانون را پس از دستگيري و نيز محكوم موضو  اين قها 22ماده 

 جرم اصهليمد ، به نصف مجازات متهم يا پناه يا فرار دهد و يا فرار آنها همكاري و مشاركت نماي

از  سال حبس و 20سال و  10محكوم خواهد شد در مورد حبس ابد و اعدام مرتكب به ترتيب به 

 ضربه شالق محكوم ميشود. 74تا  30

نيهز  و: در صورتي كه مرتكب از ماموران قضايي باشد به مجازات متهم يا مجهرم اصهلي  1تبصره 

ال حبس س 25محكوم ميشود به استثناي مورد اعدام كه مجازات مامور ، انفصال از خدمات دولتي 

 و انفصال دايم از خدمات دولتي خواهد بود.

در صورتيكه متهم اصهلي پهس از دسهتگيري تبرئهه  22و  21: در موارد مشمول دو ماده  2تبصره 

لي بهه جهرم شود اجراي احكام بالفاصله نسبت به ترخي  او اقدام و همچنين  نانچه مهتهم اصه

اين قهانون قابهل تجديهد  32تيفيف محكوم گردد در هر صورت محكوميت پناه دهنده وفق ماده 

 نظر ميباشد.
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 نجم تا نصفپ: هر كس عالما و عامدا به امحا يا اخفا ادله جرم مواد ميدر اقدام كند يك  23ماده 

 سهال و در مهورد مجازات متهم اصلي محكوم ميشود در مورد حبس ابد مرتكب بهه  ههار تها ده

 سال حبس محكوم ميشود. 20تا  8اعدام به 

: هر يك از اعضاي شوراي اسالمي روسهتا موظهف اسهت بهه محهه آگهاهي از كشهت  24ماده 

زه اه يا حوخشياك يا كوكا يا شاهدانه در حوزه روستا مراتب را كتبا به دهدار و نزديكترين پاسگ

ا گهزارك زه هاي انتظامي موظفند فورا و همزمان بهانتظامي اطال  دهد فرماندهان پاسگاهها و حو

ر دي روسهتا موضو  به فرمانده باالترين خود ، به اتفاق دهدار يا بيشدار و نماينده شوراي اسهالم

مهين بهه محل كشت حاضر شوند و آن را امحا و صورتجلسه امر را تهيه كنند و همراه متهم يا مته

 مراجع ذيصالح قضايي تحويل نمايند.

ه ه : در صورتي كه خشياك يا كوكا يا شاهدانه در حوزه هاي شهري كشت يا روييهده شهدتبصر

ند بهه باشد مامورين )نيروي انتظامي ، شهرداري ، نيروي مقاومت بسيس منطقه( حسب مورد موظف

طهال  محه آگاهي مراتب نزديكترين پاسگاه انتظامي و يا پايگاه نيروي مقاومهت بسهيس منطقهه ا

قهدام ن مربوطه به اتفاق نماينده مرجع قضايي ذيصالح وفهق مقهررات ايهن مهاده ادهند و مسووال

 نمايند.

و تبصره آن در صورتي كه بدون عبر موجه از انجام وظيفه  24: اشياص مبكور در ماده  25ماده 

خودداري يا كوتاهي كنند بار اول به شش ماه تا يك سال محروميت از مشاغل دولتي و با دوم بهه 

دايم از خدمات دولتي محكوم مي شوند. اعضاي شوراي اسالمي نيز بار اول به شش ماه تا انفصال 

 يههك سههال و بههار دوم بههراي هميشههه از عضههويت شههوراهاي اسههالمي محههروم ميشههوند.
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: هر كس به قصد متهم كردن ديگري ، مواد ميدر و يا آالت و ادوات اسهتعمال آن را در  26ماده 

 جهههازات همهههان جهههرم محكهههوم خواههههد شهههد.محلهههي قهههرار دههههد بهههه حهههداكثر م

: هرگاه شيصي ديگري را به منظور تعقيب در مراجع ذيصالح ، تعمدا و به خالف واقهع  27ماده 

 ضهربه شهالق محكهوم خواههد شهد. 74تا  20متهم به يكي از جرايم موضو  اين قانون نمايد به 

نيز اموال متهمان فراري موضو  : كليه اموالي كه از راه قا اق مواد ميدر تحصيل شده و  28ماده 

 53اين قانون در صورت وجود ادله كافي براي مصادره ، به نفهع دولهت ضهبط و مشهمول اصهل 

 اساسي در خصوص اموال دولتي نمي باشد.

دادگهاه  تبصره : وسايل نقليه اي كه در درگيري مسلحانه از قا اقچيان مواد ميدر بدست مي آيهد

 ده ضبط مي كند.آن را به نفع سازمان عمل كنن

را  : دستگاه هاي ذيربط مكلفند جريمه ها و ديگهر وجهوه حاصهل از اجهراي ايهن قهانون 29ماده 

 در، دولتبحسا  درآمد عمومي واريز نمايند. به منظور تامين اهداف طرح ملي مبارزه با مواد مي

 ،ن عنهوان تحت همهياعتبار مورد نياز برا ياجراي برنامه هاي مصو  ستاد مبارزه با مواد ميدر را 

 ساالنه در اليحه بودجه كل كشور منظور مي نمايد.

هها و تبصره : اعتبارات مصو  هر يك از دستگاههاي موضو  اين ماده ، پس از تنظيم بشرح طرح

بادله فعاليتهاي اجرائي و تصويب ستاد،توسط سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور اختصاص و م

 رفت.موافقت نامه صورت خواهد پبي
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تصويب  : وسايط نقليه اي كه حامل مواد ميدر شناخته مي شوند به نفع دولت ضبط و با 30ماده 

در بهدون ستاد مبارزه با مواد ميدر در اختيار سازمان كاشف قرار مي گيرد. نانچه حمل مواد ميه

 د.اذن و اطال  مالك وسيله نقليه صورت گرفتهه باشهد وسهيله نقليهه بهه مالهك آن مسهترد ميشهو

 ميهدر در تبصره : كليه افرادي كه به هر نحو اقدام به ساخت ، تعبيه يا جا سازي جهت عمل مواد

ن از سه آوسايل نقليه مي نمايند در صورت وقو  جرم به عنوان معاون در جرم ارتكابي و در غير 

 .شوند مي ماه تا شش ماه حبس مورد از ده ميليون ريال تا پنجاه ميليون ريال جريمه نقدي محكوم

د بايد به : محكوماني كه قادر به پرداخت تمام يا بيشي از جريمه نقدي مورد حكم نباشن 31ماده 

 قامت نماينداهزار ريال در زندانهاي نيمه باز و باز يا مركز اشتغال و حرفه آموزي  10ازاي روزي 

تقاضها و در صورتي كه طرز كار و رفتار محكومهان در مهدت اقامهت مهبكور شايسهته باشهد بهه 

ر ريهال ههزا 50تها  20تشيي  مسووالن اداره مراكز و موافقت اجراي احكام ، مبلغ فوق به ازاي 

 شوند.محاسبه مي

 : تقسيط جزاي نقدي مورد حكم پس از اجراي مدت حبس توسط اجراي احكام ، منوط 1تبصره 

ه آن بيش از سهاست به اخب وايقه اي معادل آن و تضمين معتبر از طرف تشيي  االث كه مدت 

 سال نباشد.

 : طول مدت حهبس بهدل از جهزاي نقهدي بههر حهال بيشهتر از ده سهال نيواههد بهود. 2تبصره 

: احكام اعدامي كه به موجب اين قانون صادر ميشود پس از تاييد رييس ديوانعالي كشهور  32ماده 

ه نظهر ريهيس و يا دادستان كل كشور قطعي و الزم االجرا است در ساير مهوارد  نانچهه حكهم به

ديوانعالي كشور و يا دادستان كل كشور در مظان آن باشد كه بر خالف شر  يا قهانون اسهت و يها 



                                                         ضمائم                              

 

204 

اينكه قاضي صادر كننده حكم صالح نيست رييس ديوان عالي كشور و يا دادستان كل كشور حهق 

تجديد نظر و نقه حكم را دارند لكن وجود اين حق مهانع قطعيهت و الزم االجهرا بهودن حكهم 

 نيست.

،  م از توليهد: به منظور پيشگيري از اعتياد و مبارزه با قا اق مواد ميدر از ههر قبيهل اعه 33ماده 

 ست ستاديتوزيع ، خريد ، فروك و استعمال آنها و نيز موارد ديگري كه در اين قانون ذكر شده ا

يري و به رياست رييس جمهور تشكيل و كليه عمليهات اجرائهي و قضهايي و برنامهه ههاي پيشهگ

ح زيهر آموزك عمومي و تبليغ عليه مواد ميدر در اين ستاد متمركز خواهد بود اعضاي ستاد بشهر

 باشند :مي

 رييس جمهور. -1

 دادستان كل كشور. -2

 وزير كشور. -3

 وزير اطالعات. -4

 بهداشت ، درمان و آموزك پزشكي. وزير -5

 وزير آموزك و پرورك. -6

 مهوري اسالمي ايران.اي جرييس سازمان صدا و سيم -7
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 فرمانده نيروي انتظامي. -8 

 ست دادگاه انقال  اسالمي تهران.سرپر -9

 رپرست سازمان زندانها و اقدامات تاميني و تربيتي.س -10

 ومت بسيس.فرمانده نيروي مقا -11

 اد اسالمي.وزير فرهنگ و ارش -12 

ه نماينهده بزه با مواد ميدر يك نفر : رييس جمهور ميتواند براي اداره جلسات ستاد مبار 1تبصره 

 از جانب خود تعيين نمايد.

ي ا: براي پيشگيري از ارتكا  جرايم مواد ميدر ، دولت موظف است هر سهال بودجهه  2تبصره 

 بههراي ايههن امههر اختصههاص و بههه دسههتگاههاي ذيههربط موضههو  همههين مههاده ابههالغ نمايههد.

و تهدوين  : به ستاد مبارزه با مواد ميدر اجازه داده ميشود كه براساس ضرورت بهه تهيهه 34ماده 

 ئي مورد نياز اقدام نمايد.آئين نامه هاي اجرا

 : حبف شد. 35ماده 

: در كليه مواردي كه در اين قانون مرتكبين عالوه بر مجازاتهاي مقرره بهه مصهادره كليهه  36ماده 

اموال به استثناي هزينه تامين متعارف براي خانواده محكوم ميشوند دادگاه مكلف است مشيصات 

اموالي كه حسهب نظهر كارشهناس يها خبهره مسهتثنيات  دقيق اموال مصادره شده را به انضمام ريز
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محسو  شده دقيقا در حكم يا در حكم اصالحي قيد نمايد. تيلهف از مقهررات مهبكور موجهب 

 به باال ميباشد. 4تعقيب انتظامي و محكوميت از درجه 

د اه با موتبصره : محاكم موظفند ، رونوشت كليه احكام صادر شده را پس از قطعيت به ستاد مبارز

 ميدر ارسال دارند.

بكور ماه نيواهد بود  نانچه در مدت مه 4: طول مدت بازداشت موقت بهر حال بيش از  37ماده 

فيهف پرونده اتهامي منتهي به صدور حكم نشده باشد مرجع صادر كننده قرار مكلف به فهك و تي

داشهته  قهرار وجهودقرار تامين فوق ميباشد مگر آنكه در جهات قانوني يا علل موجهي براي ارتقا 

 شهههود.باشهههد كهههه در ايهههن صهههورت بههها ذكهههر علهههل و جههههات مزبهههور قهههرار ابقههها مهههي

ن قانون : دادگاه مي تواند در صورت وجود جهات ميففه مجازاتهاي تعزيري مقرره در اي 38ماده 

را نصف حداقل مجازات آن جرم تيفيف دهد در صورتي كه مجازاتي فاقد حهداقل باشهد همهان 

ر سهال خواههد بهود و د 15تيفيف مي يابد. ميزان تيفيف در احكام حبس ابد مجازات تا نصف 

 مههورد اعههدام تقاضههاي عفههو و تيفيههف مجههازات بههه كميسههيون عفههو ارسههال خواهههد شههد.

كننهده  تبصره : كليه محكوميتي كه پس از صدور حكم به نحوي با نيروي انتظامي يا سازمان عمل

ي اند نيهروف شبكه ها گردد دادگاه صادر كننده راي ميتوهمكاري نمايند و اقدام آنها منجر به كش

ق انتظامي و يا سازمان عمل كنند براساس اسناد مربوط مجازات وي را ضمن اصهالح حكهم سهاب

 الصدور تا نصف تيفيف دهد.

الحاقي : در تشديد مجازات بر ااهر تكهرار جهرم در كليهه مهوارد مصهرح در ايهن قهانون  39ماده 

 منهوط اعتبهار اسهت. 1376بعد از اجراي قانون مبارزه با مهواد ميهدر سهال  محكوميتها يا سوابق
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الحاقي : هر كس عالما و عامدا به قصد تبديل يا توليد مواد ميدر ، مبهادرت بهه سهاخت  40ماده 

خريد ، فروك ، نگهداري ، حمهل ، ورود ، صهدور و عرضهه مهواد صهنعتي و شهيميايي از قبيهل 

يليك ، اسيد فنيل استيك ، كلرو استيل و ساير مواد منهدرج در جهداول انيدريداستيك ، اسيد انترات

كنوانسيون مبارزه با قا اق مهواد ميهدر و داروههاي روانگهردان مصهو   12يك ضميمه به ماده 

و اصالحات و الحاقات بعدي آن بنمايد همچنين نسبت به ورود ، خريد ، فهروك ،  1998ميالدي 

كديين و متادون اقدام بنمايد با رعايت تناسب و با توجه به  ساخت ، مصرف ، نگهداري يا صدور

قانون مبارزه با مواد ميدر محكهوم خواههد  5مقدار مواد حسب مورد به مجازاتهاي مقرر در ماده 

 شد.

، صهدور مصهرف و حمهل مهواد : ساخت، توليد، خريد، فروك، ارسال، نگههداري، ورود 41ماده 

ن ، تحقيقاتي و صنعتي با مجوز وزارت بهداشت ، درمها ممنو  حسب مورد براي مصارف پزشكي

 و آموزك پزشكي از شمول اين قانون مستثني است.

 ي زنهدان در: به قوه قضاييه اجازه داده ميشود كه بيشي از محكومان مواد ميدر را به جا 42ماده 

ت و اردوگاههاي خاص ) با شرايط سيت و عادي ( نگهداري نمايد دولت موظف اسهت اعتبهارا

 نهد.كتسهيالت و مقررات الزم براي تهيه و اداره اين اردوگاهها در ظرف مدت يهك سهال تهامين 

 : اداره اين اردوگاهها به عهده قوه قضاييه است. 1تبصره 

 ن نمايد.: دادگاهها مي توانند به جاي كيفر توقف در اردوگاهها را براي محكومين معي 2تبصره 
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 وسعهموادي از قانون برنامه سوم ت

ر بهحمايتهاي بيش بيمه اي پيشهگيري، توانبيشهي و حمهايتي بهراي نيازمنهدان، عهالوه  38ماده 

ر د دنهگهروه ههاي نيازم خدمات ويژه اي كه در برنامه هاي بيش اشتغال، مسكن و آموزك براي

ليتههاي شود مشتمل بر موارد ذيل است: پيشگيري از بروز آسيبهاي اجتمهاعي و معلونظرگرفته مي

ني و رواني براي آحاد جامعه. پرداخت سرانه بيمه درمان در  هار و  نظهام بيمهه همگها جسمي

 خدمات درماني. ...

 38ماده 

ويهژه  حمايتهاي بيش بيمه اي پيشگيري، توانبيشي و حمايتي براي نيازمندان، عالوه بر خهدمات

ي نظرگرفتهه مهاي كه در برنامه هاي بيش اشتغال، مسكن و آموزك براي گروه ههاي نيازمهد در 

 شود مشتمل بر موارد ذيل است:

 ههاي اجتمهاعي و معلوليتههاي جسهمي و روانهي بهراي آحهاد جامعهه.پيشگيري از بهروز آسهيب

 پرداخهههت سهههرانه بيمهههه درمهههان در  هههار و  نظهههام بيمهههه همگهههاني خهههدمات درمهههاني. 

رنهد و ري دافراهم آوردن تسهيالت الزم براي نگهداري افرادي كه نياز به سرپرسهتي و يها نگههدا

 فراهم آوردن زمينه بازتواني و خواتكايي آنان.

 پراداخت مستمري به نيازمندي كه توان كار و فعاليت ندارند.
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س ضهوابط كليه نيازمنداني كه براي تأمين معاك خود توان كار و فعاليت ندارنهد، براسها –تبصره 

( مشمول تمهام خهدمات مصو  دولت و مجلس شوراي اسالمي از طريق كميته امداد خميني )ره

 حمايتي مي كردند.

 43ماده 

گان، نين آزادبه منظور بهبود ارايه خدمات به ايثارگران )خاواده معظم شهدا، مفقودين، اسرا و همچ

مل گران مشتجانبازان و خانواده آنها( و سامان دهي خدمات قابل ارايه، طرح جامع خدمات به ايثار

جهه و رماني و ساير خدمات توسط سازمانهاي برنامه و بودبر نظام پرداخت و مستمري، خدمات د

ل امور اداري و استيدامي كشورو نهادهاي ذيربط تهيه و پس از تصهويب هيهأت وزيهران از محه

ه منابع داخلي نهادها و مؤسسات ذيربط و بودجه عمومي به اجهرا در مهي آيهد. اختصهاص بودجه

 خلههي نهادهههاي ذيههربط اسههت.عمههومي منههوط بههه عههدم امكههان اجههراي طههرح از منههابع دا

بود ارايه خدمات به محرومين و اقشار آسهيب پهبير و سهاماندهي متمركهز به منظور به -1تبصره 

ميتهه خدمات قابل ارايه به آنان كليه خدمات حمايتي به محرومين و اقشار آسهيب پهبير توسهط ك

م مهي بهزيسهتي انجهاامداد امام خميني )ره( و كليه خدمات توانبيشي به معلولين توسط سهازمان 

 شود.

ين ماده در مورد نهادهاي تحت نظر مقهام معظهم رهبهري، پهس از تأييهد ااجراي مفاد  -2تبصره  

 معظم له ممكن خواهد بود.
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 44ماده 

دقيهق  به منظور پيشگيري و كاهش اارات بالياي طبيعي و ايجهاد آمهادگي الزم در مهردم و تعيهين

 مقابله با حوادث وسوانع طبيعهي جمعيهت ههالل احمهرنقش ووظايف دستگاههاي اجرايي، براي 

جمهوري اسالمي ايران موظف است با هماهنگي وزارت كشور و نيروي مقاومت بسهيس در حهال 

ين طرح اامداد و نجات را با همكاري دستگاههاي ذيربط تهيه و به تصويب هيأت وزيران برساند. 

 مشتمل بر:

صدا  مردم و نحوه مشاركت دستگاههاي اجرايي، نقش مديريت بحران، آموزك و ايجاد آمادگي در

الي و مهو سيماي جمهوري اسالمي ايران و رسانه هاي گروهي، اقدامات و عمليات اجرايي، منابع 

 تداركاتي و ... است.

 نيروي مقاومت بسيس به عضويت ستادهاي حوادث غيرمترقبه كشوردر مي آيد. –تبصره 

 46ماده 

كثر تا پايان سال دوم برنامهه سهوم توسهعه اقتصهادي، اجتمهاعي و دولت مكلف است حدا –الف 

فرهنگي جمهوري اسالمي ايران با انجام مطالعات و بررسي هاي كارشناسي اقهدامات قهانوني بهه 

منظورهدفمند نمودن پرداخت يارانه كاالهاي اساسي شامل گندم، برنس، روغن نباتي، قنهد، شهكر، 

بر، سم، حاملهاي انرژي و ساير موارد را انجام دهد، به طهوري پنير، شير، دارو، شيرخشك، كود، ب
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كه از سال سوم برنامه مبكور، نظام پرداخت يارانه با كميت مشي  در راستاي تحقق اهداف ذيل 

 متحول و تغيير يابد:

 منطقههي كههردن مصههرف كاالهههاي يارانههه اي و جلههوگيري از قا ههاق ايههن نههو  كاالههها. -

 ه گههباري و حمايههت از توليههد داخلههي كاالهههاي يارانههه اي.تشههويق و توسههعه و سههرماي -

 ا.ههكاهش سهم طبقات با درآمدهاي باال و افهزايش سههم طبقهات بها درآمهد پهايين از يارانهه  -

 جهههايگزين نمهههودن تهههدريجي طرحههههاي رفهههاه اجتمهههاعي بجهههاي پرداخهههت يارانهههه. -

 و توسهعه اشهتغال. تأمين منهابع بهراي سهرمايه گهباري زيربنهايي و محروميهت زدايهي كشهور -

 .توسعه اشتغال مولد با اعطاي وام از محل درآمدهاي حاصل )به صورت وجود اداره شده( -

 140ماده 

زي به منظور صدور سند مالكيت امالك واقع در بافت مسكوني روستاها، وزارت مسكن و شهرسا

وم سهدت برنامه )بنياد مسكن انقال  اسالمي( موظف است به نمايندگي از طرف روستاييان طي م

ويسهت توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسالمي ايران براي كليه روستاهاي باالي د

د ابت اسهنا ( خانوار و مراكز دهستانها نقشه تفكيكي وضع موجود روستاها را تهيه و به اداره200)

 و امالك ارسال نمايد.

ك اد و امهالدولتي ندارد و ادارات ابت اسهن نقشه هاي تفكيكي تهيه شده نياز به تأييد ساير مراجع

 براساس آن به شرح زير اقدام مي نمايند:
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نهه خانواده هاي تحت پوشش كميته امداد خميني )ره( و سهازمان بهزيسهتي از پرداخهت هزي – 5

 عواض و ماليات و هرونه هزينه ديگر معاف مي باشند.

 152ماده 

ي زه داده مي شود نسبت بهه برگهزاري دوره ههابه دانشگاهها و مؤسسات آموزك عالي اجا –  

داشهت، شبانه و دوره هاي خاص اقدام كرده و هزينه هاي مربوط را با تاييهد وزارتيانهه ههاي به

انهه درمان و آموزك پزشكي و علوم، تحقيقات و فن آوري حسب مورد از داوطلبان اخب و به خز

 ي گيرد.ماختيار دستگاههاي مربوط قرار واريز كنند. وجوه واريزي ضمن لوايح بودجه سنواتي در 

 برگهههزاري دوره ههههاي خهههاص نبايهههد بهههه منجهههر بهههه صهههدور مهههدرك دانشهههگاهي گهههردد.

  درصد( به طور كامل، دانشجويان تحهت پوشهش كميتهه 25جانبازان باالي بيست و پنس درصد )

    ه درصهد( از پرداخهت شههري 50امداد خميني )ره( و سازمان بهزيستي تها سهقف پنجهاه درصهد )

 دوره هاي شبانه و دوره هاي خاص معاف مي باشند.

 192ماده 

الت به منظور افزايش كارآيي و توسعه خدمات بهداشتي درماني در كشهور و ايجهاد تسههي –الف 

ت جهت دسترسي آحاد مردم به اين خدمات و تعيين حدود تصدي بيش دولتي وغيردولتي اقداما

 زير انجام خواهد شد:.
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و  زيستي كشور مكلف است در جهت ساماندهي و توانبيشي بيماران رواني مزمنسازمان به – 5

ه ن ياد شدسالمندان در سال اول برنامه سوم نسبت به تهيه، تدوين و اجراي طرح ساماندهي بيمارا

 اقدام نمايد.

رنامهه بآيين نامه اجرايي بند فوق با همكاري وزارت بهداشت، درمان و آموزك پزشكي و سازمان 

 بودجه تهيه و به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.و 

 بند )ج( -193ماده 

مات به منظور ارتقاء سطح كيفي و كمي خدمات توانبيشي و دسترسي آحاد مردم به اين خد –ج 

با هدف تساوي فرصتها و مشاركت معلولين در جامعه، مناسب سازي اماكن عمهومي )خصوصهي 

ي گيرد. و همچنين در طهول برنامهه سهوم آسايشهگاههاي ودولتي( در طول برنامه سوم صورت مي

د فتاد درصههبراي بستري جانبازان زن اختصاص يافته و استفاده از آمبوالنس براي جانبازان باالي 

 درصههد( قطههع نيهها  و اعصهها  روان و شههيميايي بههه صههورت رايگههان منظههور مههي گههردد. 70)

سهتي ت مسكن و شهرسهازي و سهازمان بهزيآيين نامه اجرايي مربوط به اين بند با همكاري وزار

 كشور و سازمان برنامه و بودجه تهيه به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.

 «ج»و بند « ب»بند ج  – 197ماده 

شوراي اقتصاد در توزيع منابع اعتباري يارانه ها در مورد مهواد غهبايي پهس از كسهب نظهر  –  

 جراي سبد مطلو  غبايي را فراهم خواههدكرد.وزارت بهداشت، درمان و آموزك پزشكي زمينه ا
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به منظور رفع سوء تغبيه خانوارهاي كم درآمد، يارانه كاالهاي اساسي اعطايي به نيازمنهدان،  –ج 

 روستاييان و ساكنين مناطق كمنر توسعه يافته نسبت به سايرين افزايش مي يابد.
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 جايگاه آسيبهاي اجتماعي درقوانين:

ده شهاي اجتماعي در قوانين ميتلف بطور مستقيم و غير مستقيم توجه آسيببه موضو  

 شود:كه در ذيل به برخي از آنها اشاره مي

 

 قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران

ول هاي اجتماعي توجه شده كه در ذيل به برخي ازاصهدر قانون اساسي به موضو  آسيب

 شود.آن اشاره مي

 اصل دهم

          ه واحههد بنيههادي جامعههه اسههالمي اسههت، همههه قههوانين و مقههررات و ازآنجهها كههه خههانواد

و  هاي مربوط بايد در جهت آسهان كهردن تشهكيل خهانواده، پاسهداري از قداسهت آنريزيبرنامه

 استقرار روابط خانوادگي بر پايه حقوق و اخالق اسالمي باشد.

 

 اصل بيست و يکم

با رعايهت مهوازين اسهالمي تضهمين نمايهد دولت موظف است حقوق زن را در تمام جهات 

 وامور را انجام دهد.

 عنوي اومهاي مساعد براي رشد شيصيت زن و احياي حقوق مادي و ايجاد زمينه -

مايت مادران، به خصوص در دوران بارداري و حضانت فرزند و حمايت از كودكهان بهي ح -

 سرپرست.
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 ده.يان و بقاي خانواايجاد دادگاه صالح براي حفظ ك -

 زنان ساليورده و بي سرپرست. وايجاد بيمه خاص بيوگان  -

 عي.اعطاي قيوميت فرزندان به مادران شايسته در جهت غبطه آنها در صورت نبودن ولي شر

 

 اصل بيست و نهم

، بهي برخورداري از تامين اجتماعي از نظر بازنشسهتگي، بيكهاري، پيهري، از كارافتهادگي

ههاي دث، سوانح و نياز به خدمات بهداشهتي و درمهاني و مراقبهتسرپرستي، در راه ماندگي، حوا

 پزشكي به صورت بيمه و غيره حقي است همگاني.

 دولت مكلف است طبق قوانين از محل درآمدهاي عمومي و درآمدهاي حامل از مشاركت مهردم،

 هاي مالي فوق را براي يك يك افراد كشور تامين كنند.خدمات و حمايت

 

 اجع به تشکيل سازمان بهزيستي کشوراليحه قانوني ر

مهوري اسالمي ايران و بهه منظهور تهأمين قانون اساسي ج 29و  21در جهت تحقق مفاد 

ريزي هماهنگي، نظارت و ارزشيابي و تهيه هنجارهها و اسهتانداردهاي خهدماتي و موجبات برنامه

ي بي سرپرسهت و نيازمنهد هاهاي بهزيستي در زمينه حمايت از خانوادهتوسعه دامنه اجراي برنامه

اي و اجتماعي معلهولين ارائه خدمات ميتلف به كودكان و تدارك امكانات پيشگيري و توان حرفه

جسمي و رواني و تجديد تربيت منحرفين اجتماعي و حمايت ونگهداري از كودكان واطفهال بهي 

مات بهزيستي و سرپرست و معلولين غير قابل توانبيشي و سالمندان و آموزك نيروي انساني خد
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توانبيشي و تامين موجبات تشويق، جلب مشهاركت و فعايهت گروهههاي داوطلهب و موسسهات 

 شود.غيردولتي سازمان بهزيستي كشور تشيكل مي

 

 سند چشم انداز توسعه بيست ساله کشور

قيم هاي اجتماعي بطور مسهتدر سند  شم انداز بيست ساله توسعه كشور در زمينه آسيب

 توان به موارد ذيل اشاره كرد.تاكيداتي شده است كه از جمله آن ميو غير مستقيم 

 

 مضمون اول سند

نگهي، اي توسعه يافته متناسهب بها مقتضهيات فرهجامعه ايران در بيست سال آينده جامعه

ر مهردم هاي اسالمي، و انقالبي بها تاكيهد بهجغرافيايي و تارييي ومتكي بر اصول اخالق و ارزك

نهداز مهها و بههرههاي مشرو ، حفظ كرامت و حقوق انسانلت اجتماعي، آزاديساالري ديني، عدا

 امنيت اجتماعي و قضايي.

 

 مضمون چهارم سند

ت غبايي، اي است برخوردار از سالمت، رفاه، امنيجامعه ايران در بيست سال آينده جامعه

فقهر و  ده بهه دور ازهاي برابر، توزيع مناسب درآمد، نهاد مستحكم خهانواتامين اجتماعي، فرصت

 فساد و تبعيه.
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 هاي کلي برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسالمي ايرانسياست

هاي كلهي برنامهه  ههارم توسهعه اقتصهادي، اجتمهاعي و هاي ميلتلف سياستدر بيش

ز برخهي اهاي اجتماعي توجه شده كهه فرهنگي جمهوري اسالمي ايران نيز به موضو  سند آسيب

 آنها عبارتند از:

 

 بخش امور اجتماعي، سياسي، دفاعي، امنيتي

ي ههايهاي برابر و ارتقاي سطح شاخ تالك در جهت تحقق عدالت اجتماعي و ايجاد فرصت -

 از قبيل آموزك، سالمت، تامين غبا، افزايش درآمد سرانه و مبارزه با فساد.

 تقويت نهاد خانواده و جايگاه زن درآن. -

ههاي شهغلي، ازدواج، راهم كردن محيط رشد فكري و علمي و تالك در جههت رفهع دغدغههف -

 هاي اجتماعي آنان.مسكن و آسيب

امنيتهي  وتوسعه و نظم و امنيت عمومي و پيشگيري و مقابله موار با جرائم و مفاسد اجتماعي 

بع تيصي  منها هاي قضايي امنيتي و نظامي و توجه جدي دراز طريق تقويت و هماهنگي دستگاه

 به وظايف مربوط به اعمال حاكميت.

 

 بخش امور فرهنگي، علمي و فناوري

 (.اعتالء و عمق و گسترك دادن معرفت و بصيرت ديني بر پايه قرآن ومكتب اهل بيت )  -

 استوار كردن ارزشهاي انقال  اسالمي در انديشه و عمل. -



                                                         ضمائم                              

 

219 

 نده.تقويت فضايل اخالقي و روحيه ايثار و اميد به آي -

 برنامه ريزي براي بهبود رفتارهاي فردي و اجتماعي. -

 (:1388-1384قانون برنامه  هارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسالمي ايران )

اعي در در فصل هشتم قانون برنامه  هارم توسعه با عنوان ارتقاي امنيت انسهاني و عهدالت اجتمه

 اجتماعي  نين آمده است كه:هاي درخصوص محورهاي آسيب 97ماده 

هداشت روان، گسترك خدمات مددكاري اجتماعي، تقويت بنيهان خهانواده و بارتقاي سطح  -الف

 هاي در معرض آسيب.توانمند سازي افراد و گروه

 سههط و گسههترك روحيههه نشههاط و شههادابي، اميههدواري، اعتمههاد اجتمههاعي و تعميههق ب - 

 هاي ديني و هنجارهاي اجتماعي.ارزك

ركهز شناسايي نقاط آسيب خيز و بحران زاي اجتماعي در بافت شهري و حاشيه شههرها و تم -ج

و  هاي اجتماعي، خدمات بهداشتي درماني، مددكاري، مشاوره اجتماعي، حقهوقيبيشيدن حمايت

-سهيبآهاي اشتغال حمايت شده، با اعمال راهبرد همكاري بين بيشي و سامانه ميهديريت برنامه

 مناطق ياد شده. هاي اجتماعي در

هاي درسهي دوره آموزشهي هاي اجتماعي از طريق اصالح برنامهوز آسيبپيشگيري اوليه از بر -د

 هاي زندگي.هاي اجتماعي وارتقاي مهارتعمومي و پيش بيني آموزك

 هههاي اجتمههاعي بهها مشههاركت دمات رسههاني بههه موقههع بههه افههراد در معههرض آسههيبخهه-ه

 هاي غيردولتي.سازمان

 نها به جامعه.ديدگان اجتماعي و فراهم نمودن زمينه بازگشت آ واني آسيبباز ت -و

 



                                                         ضمائم                              

 

220 

 قانون ساختار نظام جامع و تامين اجتماعي

شهده  هاي اجتماعي توجهههاي اين قانون نيز به موضو  آسيبدر برخي از مواد و تبصره

 است كه عبارتند از:

 ههار اصهل بيسهت و يكهم قهانون در اجراي اصل بيست ونهم و همچنين بنهدهاي دو و  :1ماده 

عه هاي رفاهي كه به منظور توسهاساسي جمهوري اسالمي ايران و در جهت انسجام كالن سياست

دي، عدالت اجتماعي و براي حمايت از همه افراد كشهور در برابهر رويهدادهاي اجتمهاعي، اقتصها

ز جملهه يهن قهانون و اطبيعي و پيامدهاي آن نظام جامع تامين اجتماعي با رعايت شرايط و مفاد ا

 گردد.براي امور زير برقرار مي

 هاي اجتماعي.در راه ماندگي، بي سرپرستي و آسيب :"د"بند 

 هههاي ميتلههف دولههت در راسههتاي پيشههگيري از همههاهنگي بيههش :"ب": بنااد 4ماااده 

 هاي اجتماعي.آسيب

-روهجتمهاعي در گههاي اتامين خدمات پيشگيري از بروز يا تشديد معلوليتها و آسيب :"ي"بند 

 هاي هدف تحت پوشش دادن آنها درسه سطح پيشگيري، درمان و توانبيشي.

اي حمهايتي، سياست پيشگيري اعمال اين سياست شامل ههر سهه حهوزه بيمهه :"د": بند 9ماده 

بهه  شهودهاي مهوار تاكيهد مهيباشد و مطابق آن بر ضرورت هماهنگي با ساير دستگاهامدادي مي

ك ييا گسترك انحرافات و مشكالت اجتماعي به عنوان  ي پيشگيري از ظهورنحوي كه تالك برا

 سياست هماهنگي فرابيشي مبناي عمل قرار گيرد.
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 پيوست يک:

 برنامه توسعه چهارم: 97ماده 

هاي اجتماعي، نسبت به تهيه طهرح جهامع دولت مكلف است به منظور پيشگيري و كاهش آسيب

تمل بهر ، با تاكيد بر پيشگيري از اعتياد به مهواد ميهدر، مشههاي اجتماعيوكنترل و كاهش آسيب

 محورهاي زير اقدام نمايد.

هداشت روان، گسترك خدمات مددكاري اجتماعي، تقويت بنيهان خهانواده و بارتقاي سطح  -الف

 توانمند سازي افراد و گروههاي در معرض آسيب.

تماعي، و تعميق ارزشهاي ديني و سط و گسترك روحيه نشاط، شادبي، اميدواري، اعتماد اجب - 

 هنجارهاي اجتماعي.

ط آسيب خيز و بحران زاي اجتماعي در بافت شهري و حاشهيه شههرها و تمركهز شناسائي نقا -ج

كاري مشاروه اجتماعي و حقهوقي درماني، مدد -هاي اجتماعي، خدمات بهداشتيبيشيدن حمايت

-سهيبآكاري بين بيشي و سامانه مديريت هاي اشتغال حمايت شده با اعمال راهبرد همو برنامه

 هاي اجتماعي درمناطق ياد شده.

ههاي درسهي دوره آمهوزك يشگيري اوليه از بروز آسيبهاي اجتماعي از طريق اصهالح برنامههپ -د

 هاي اجتماعي و ارتقاي مهارتهاي زندگي.عمومي و پيش بيني آموزك

اعي بها مشهاركت سهازمانهاي غيهر ههاي اجتمهدمات رساني بموقع به افراد درمعرض آسيبخ -ه

 دولتي.
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 ازتواني آسيب ديدگان اجتماعي و فراهم نمودن زمينه بازگشت آنها به جامعه.ب -و

 هيه طرح ملي مبارزه با مواد ميدر و روانگردان بر اساس محورهاي ذيل:ت -ز

 ينديهاي ملعتياد به مواد ميدر و قا اق آن با استفاده از تمام امكانات وتوانماپيشگيري از  -1

رار دادن استراتژي كاهش آسيب و خطر، كاردرماني، آمهوزك مهارتههاي زنهدگي در اولويت ق -2

 و تجهار  ههاي علمهيسالم، روان درماني، درمان اجتما  مدار معتادان و بهره گيري از ساير يافته

 هاي علمي.جهاني در اقدام و برنامه ريزي

 يدر به داروهاي شيميايي و صنعتي.يري از تغيير الگوي مصرف مواد مجلوگ -3

 هاي مجرمانه مواد ميدر و روان گردانها.لوگيري از هر گونه تطهير عوايد ناشي از فعاليتج -4

د ن تمام امكانات و توانمنديهاي ملي براي مقابله با حمهل و نقهل و ترانزيهت مهوابه كار گرفت -5

 ميدر و همچنين عرضه و فروك آن درسراسر كشور.

 ا اعتياد.بت نقش مردم و سازمانهاي غير دولتي در امر پيشگيري و مبارزه تقوي -6

طرح ساماندهي و توانبيشي بيماران رواني مزمن با پوشش حداقل هفتاد و پهنس  تداوم اجراي -ح

 ( جمعيت هدف در پايان برنامه.%75درصد )

و پهنس درصهد  داوم اجراي طرح ساماندهي و توانبيشي سالمندان با پوشش حداقل بيسهتت -ط

 ( جمعيت هدف.25%)

ن طرح جامع توانمند سازي زنان خود پرست و سرپرسهت خهانوار بها همكهاري تهيه و تدوي -ي

 يران.هاي غير دولتي و تصويب آن در هيات وزها و نهادهاي ذيربط و تشكلساير زنان سازمان
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 قانون حمايت از کودکان بدون سرپرست

قررات مطبق  وانند با توافق يكديگر طفلي را با تصويب دادگاه هر زن و شوهر مقيم ايران مي تو

 اين قانون سرپرستي نمايند. 

 ه و طبقب دادگا: هر زن و شوهر مقيم ايران مي توانند با توافق يكديگر طفلي را با تصوي 1ماده 

 مقررات اين قانون سرپرستي نمايند.

  

حال  لي در هروو معنوي طفل برقرار مي گردد : اين سرپرستي به منظور تامين منافع مادي  2ماده 

 از موجبات ارث نيواهد بود.

 

 دادگاه واه شود : تقاضانامه سرپرستي بايد مشتركا از طرف زن و شوهر تنظيم و تسليم دادگ 3ماده 

 در صورت احراز شرايط ذيل قرار سرپرستي طفل را براي دوره آزمايشي صادر مي كند.

 اشند.دواج آنان گبشته و از اين ازدواج صاحب فرزند نشده بريخ ازپنس سال تمام از تا -الف

 سال تمام باشد. 30ن يكي از زوجين حداقل س - 

 وجين داراي محكوميت جزايي موار به علت ارتكا  جرايم عمدي نباشند.هيچ يك از ز -ج

 وجين محجور نباشند.زهيچ يك از  -د

 ن داراي صالحيت اخالقي باشند.زوجي -ه

 ين يا يكي از آنها داراي امكان مالي باشند.زوج -و

 يچ يك از زوجين مبتال به بيماري هاي واگير صعب العالج نباشند.ه -ز

 هيچ يك از زوجين معتاد به الكل يا مواد ميدر و ساير اعتيادات مضر نباشند. -ح
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 پس از اي: باردار شدن زوجه با تولد كودك در خانواده سرپرست در دوران آزمايشي  1تبصره 

 صدور حكم موجب فسخ سرپرستي نيواهد بود.

را از  ند آنان: هرگاه زوجين به داليل پزشكي نتوانند صاحب فرزند شوند دادگاه مي توا 2تبصره 

 شرايط بند الف و   اين ماده معاف نمايد.

حت : قبل از صدور حكم سرپرستي دادگاه با كسب نظر موسسه يا شيصي كه كودك ت 4ماده 

موقت اوست طفل را با صدور قرار دوره آزمايشي به مدت شش ماه به زوجين  سرپرستي

 سرپرست خواهد سپرد.

 

د نباش عدم موافقت افراد يا موسسات مبكور در صورتي كه به تشيي  دادگاه به مصلحت كودك

ا دستان ياي داقابل ترتيب اار نيواهد بود. در مدت دوره آزمايشي دادگاه مجاز است بنا به تقاض

ا ت و يانجمن ملي حمايت كودكان يا موسسه اي كه طفل قبال در آنجا تحت سرپرستي بوده اس

 راسا در اار تحقيق به وسايل مقتضي ديگر قرار صادره را فسخ نمايد.

 

زوجين سرپرست در مدت آزمايشي حق دارند انصراف خود را اعالم كنند و در اين صورت 

  دادگاه قرار صادر را فسخ خواهد نمود.

 تبصره : قرار دادگاه در مورد برقراري دوره آزمايشي و فسخ آن فقط قابل رسيدگي پژوهشي است.

: دادگاه در صورتي حكم سرپرستي صادر خواهد نمود كه درخواست كنندگان سرپرستي به  5ماده 

كيفيت اطمينان بيشي در صورت فوت خود هزينه تربيت و نگاهداري و تحصيل طفل را تا 

 سن بلوغ تامين نمايند.رسيدن به 
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د ه باشتبصره : هرگاه وجوه يا اموالي از طرف زوجين سرپرست به طفل تحت سرپرستي صلح شد

 در صورت فوت طفل وجوه و اموال مبكور از طرف دولت به زوجين سرپرست تمليك خواهد

 شد.

 : طفلي كه براي سرپرستي سپرده مي شود بايد داراي شرايط زير باشد: 6ماده 

 سال تمام كمتر باشد. 12سن طفل از  -الف

هيچ يك از پدر يا جد پدري يا مادر طفل شناخته نشده يا در قيد حيات نباشند. و يا كودكاني  - 

باشند كه به موسسه عام المنفعه سپرده شده و سه سال تمام پدر يا مادر يا جد پدري او مراجعه 

 نكرده باشند.

ط را قبل از تصويب اين قانون تحت سرپرستي گرفته اند در تبصره : كساني كه كودكان واجد شراي

صورتي كه از جهات اخالقي و مادي واجد شرايط باشند به تشيي  دادگاه نسبت به ساير 

متقاضيان در مورد اين كودكان حق تقدم دارند و در اين حالت شرط سن نيز براي طفل و 

 سرپرستي او رعايت نيواهد شد.

يت دار براي رسيدگي به كليه امور مربوط به اين قانون حمايت خانواده : دادگاه صالح 7ماده 

 محل اقامت درخواست كننده است.

: دادگاه از نظر رسيدگي به امور سرپرستي موضو  اين قانون تابع مقررات قانون حمايت  8ماده 

 خانواده است.

 ژوهشي و فرجامي است.: احكام صادر در كليه امور مربوط به سرپرستي قابل رسيدگي پ 9ماده 

: متقاضيان مي توانند با تصويب دادگاه و رعايت مقررات اين قانون كودكان متعددي را  10ماده 
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 سرپرستي نمايند.

: وظايف و تكاليف سرپرست و طفل سرپرستي او از لحاظ نگاهداري و تربيت و نفقه و  11ماده 

 احترام نظير حقوق و تكاليف اوالد و پدر و مادر است.

تبصره : اداره اموال و نمايندگي قانون طفل صغير به عهده سرپرست خواهد بود مگر آن كه دادگاه 

 ترتيب ديگري اتياذ نمايد.

: در مواردي كه اختالف زناشويي زوجين سرپرست منجر به صدور گواهي عدم امكان  12ماده 

ون حمايت خانواده سازك مي شود دادگاه در مورد طفل تحت سرپرستي به ترتيب مقرر در قان

 اقدام خواهد كرد.

: مقررات قانون احوال شيصيه ايرانيان غير شيعه در مورد فرزندخواندگي به اعتبار خود  13ماده 

 باقي است.

: مفاد حكم قطعي سرپرستي به اداره ابت احوال ابالغ و در اسناد سجلي زوجين  14ماده 

شيصات زوجين سرپرست و نام سرپرست و طفل درج شناسنامه جديدي براي طفل با م

 خانوادگي زوج صادر خواهد شد. 

: خروج طفل صغيري كه براي سرپرستي به كسي سپرده شده در دوره آزمايشي از كشور  15ماده 

 منوط به موافقت دادستان محل خواهد بود.

 : سرپرستي كه به موجب اين قانون برقرار مي شود فقط در مورد ذيل قابل فسخ است. 16ماده 

تقاضاي دادستان در صورتي كه سو رفتار يا عدم اهليت و شايستگي هر يك از زوجين سرپرست 

 براي نگاهداري و تربيت طفل تحت سرپرستي محرز باشد.
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شد تقاضاي سرپرست در صورتي كه سو رفتار طفل براي هر يك از آنان غير قابل تحمل با

ست بيت و نگاهداري طفل را از دهمچنين در موردي كه سرپرست قدرت و استطاعت براي تر

 داده باشد.

 وپدر  توافق طفل بعد از رسيدن به سن كبر با زوجين سرپرست يا موافقت زوجين سرپرست با

 مادر واقعي طفل صغير.

قدامات ا: قبل از صدور حكم فسخ سرپرستي دادگاه در هر مورد سعي خواهد نمود كه  17ماده 

ن رد. در صورت صدور حكم فسخ سرپرستي و قطعيت آالزم را در جهت سرپرستي به عمل آو

بت اداره مراتب به وسيله دادگاه صادركننده حكم براي تصحيح شناسنامه و اسناد مربوط به ا

 احوال مي شود.
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 آيين نامه مصوبه شوراي عالي اداري در خصوص ساماندهي متکديان

صهالح اآيين نامه اي بهه منظهور  15/2/87 در هشتاد و دومين جلسه شوراي عالي اداري در تاريخ

 اي مربوطساختار و ايجاد هماهنگي در فعاليت دستگاههاي اجرايي و ارتقاء كارآيي و بهبود روشه

واري، به مبارزه با تكدي و جمع آوري، شناسايي و تعيين وضعيت افراد بي سرپرست، گمشده، مته

امهور،  دستگاههاي عمومي و دولتهي در ايهندر راه مانده و موارد مشابه و همچنين تنظيم وظايف 

 تصويب شد. 

نامه و بنا به پيشنهاد مشترك معاونت حقوقي و امور مجلس رياست جمهوري، سازمان بر اين شورا

 آيين نامه زير را تصويب كرد. بودجه، سازمان امور اداري و استيدامي و وزارت كشور

 ن مصوبه به قرار زير است:تعاريف و اصطالحات به كار رفته در اي  – 1ماده  

د : محلي است كه زير نظر فرمانداري در شهرهاي بزرگ تشكيل مي شومجتمع اردوگاهي – الف

ن و مسئوليت نگاهداري موقت، شناسايي وضعيت، گروه بندي و تعيين تكليف افهراد موضهو  ايه

 مصوبه را به عهده دارد.

 نهاتوان )اعهم از جسهمي و ذهنهي( بهي: عبارتنهد از افهراد معلهول و افراد مشمول مصاوبه – ب

 تكهديان وسرپرست، مجهول الهويه، در راه مانده، گمشده، متواري، افراد نيازمنهد غيرحرفهه اي، م

 ولگردان حرفه اي.
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زار هشهرهايي كه مطابق آخرين سرشماري مركز آمار ايران بيش از پانصد  شهرهاي بزرگ: –ج 

 نفر جمعيت داشته باشد.

زار نفر جمعيت داشهته باشهند، ه 500تا  200كه طبق سرشماري ياد شده بين شهرهايي  - تبصره:

 حسب نظر استاندار و حسب شرايط محلي مشمول اين تعريف خواهند بود.

 در هريك از شهرهاي بزرگ، نسبت به ايجاد مجتمهع اردوگهاهي اقهدام خواههد شهد و – 2ماده 

 مام خمينهيسازمان بهزيستي، كميته امداد اسازمان هاي مسئول )دادگستري استان، نيروي انتظامي، 

 اي مزبهورهه)ره( اداره كار و امور اجتماعي و شهرداري( نماينده تام االختيار خود را بهه مجتمهع 

 براي انجام وظايف دستگاه متبو  معرفي خواهند كرد.

 ورتتأمين محل و امكانات و تجهيزات اوليه مورد نياز اردوگهاه از طريهق شههرداري صه تبصره:

نيز  خواهد گرفت و در صورت ضرورت به تشيي  استاندار، از ساير امكانات و اعتبارات استان

مهك استفاده خواهد شد. اعتبارات مورد نياز مجتمع هاي اردوگاهي از محل بودجهه عمهومي و ك

 هاي مردمي تأمين خواهد شد.

د موضهو  ايهن شهرداري موظف است نسبت به شناسايي و جمع آوري و تحويهل افهرا – 3ماده 

ي ا شهرداربمصوبه به مجتمع اردوگاهي اقدام نمايد. نيروي انتظامي در اين مورد همكاري الزم را 

 به عمل خواهد آورد:
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ست امسئول مجمتع اردوگاهي توسط فرماندار تعيين مي شود. مجتمع اردوگاهي مكلف  – 4ماده 

 ري موقهت، شناسهايي وضهعيت وپس از تحويل گرفتن افراد موضو  اين مصوبه، نسبت به نگهدا

 طبقه بندي آنها در يكي از گروههاي زير اقدام نمايد:

 افهههراد مهههتهم بهههه ارتكههها  جهههرم، اعهههم از متكهههديان و ولگهههردان حرفهههه اي – الاااف

 افراد بي سرپرست و مجهول الهويه – ب

 افراد گمشده؛ در مانده و متواري – ج

 فراد معلول و ناتوان )اعم از جسمي و ذهني(ا - د

 ه افراد نيازمند غيرحرفه اي ها

رت  نانچه صدور قرار يا رأي فضايي براي هر يك از افراد موضو  ايهن مصهوبه ضهرو – 5ماده 

ي توانهد داشته باشد، مسئوليت امر به عهده دادگستري، استان )دادگاه( است. دادگستري اسهتان مه

 د.ر رسيدگي اقدام نماينسبت به تعيين قاضي مستقر در مجتمع اردوگاهي به منظور تسريع د

ازمند را سازمان بهزيستي موظف است افراد بي سرپرست، ناتوان و معلول و سالمندان ني – 6ماده 

ي تحويل بگيرد و در اماكن مناسب نگهداري نمايد و تحت آموزك قرار دهد. همچنهين پوششهها

 يد.دي ايجاد نماحمايتي الزم را تا ايجاد شرايط و زمينه مناسب براي بازگشت به زندگي عا
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اهي، كميته امداد امام خميني )ره( موظف است ضمن هماهنگي با مسئول مجتمع اردوگه – 7ماده 

كنهد و  پوشش حمايتي و هدايتي الزم را براي افراد نيازمنهد، گمشهده متهواري و درمانهده برقهرار

 شرايط و زمينه بازگشت آنان به زندگي عادي را فراهم نمايد.

يهن اار و امور اجتماعي موظف است افراد مستعد و داراي توان كهار موضهو  وزارت ك – 8ماده 

و  زنهدانها امداد امام )ره( بهزيستي و سهازمان  مصوبه را كه از طرف مجتمع اردوگاهي و يا كميته

اسب اقدامات تأميني معرفي مي شوند، به طور رايگان تحت پوشش آموزشهاي فني و حرفه اي من

يزيههاي رن اشتغال متكديان كه دوره هاي مربوط را طي نموده انهد، برنامهه قرار دهد و جهت تأمي

 اجرايي الزم را از طريق مراكز كاريابي و صندوق فرصتهاي شغلي به عمل آورد.

مهوارد  افراد موضو  اين مصوبه در صورتي كه پس از انجام اقدامات پيش بيني شده در – 9ماده 

ختيهار ااز جمع آوري به عنوان متهم جهت تعيين تكليهف در ( به تكدي بپردازند، پس 8و  7و  6)

 مراجع قضائي قرار خواهند گرفت.

وزارت كشور موظف است نظام آماري متمركهز ابهت و دسهتيابي بهنگهام بهه سهوابق  – 10ماده 

عهات متكديان را ايجاد و تصدي نمايد. نيروي انتظامي و ديگر دستگاههاي مسهئول موظفنهد اطال

ر وزارت رت كشور را بر اساس ضوابطي كه آن وزارتيانه ابالغ مي نمايهد در اختيهامورد نياز وزا

 كشور قرار دهند.
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ايي سازمان صدا و سيماي جمهوري اسالمي ايران موظف است به منظور توجيه و آشن – 11ماده 

تجربهه  جامعه با تبعات ميتلف تكدي و جلب مشاركت مردم در مبارزه با اين پديده و نيز معرفي

 هاي موفق مردمي، برنامه ريزي و اقدامات الزم را انجام دهد.

رح، اقدام سازمان برنامه و بودجه موظف است براي تأمين اعتبارات مورد نياز اجراي ط – 12ماده 

 الزم به عمل آورد.

ر اسهتان به منظور پيگيري، ايجاد هماهنگي ونظارت بر اجراي اين مصوبه، ستادي در ه – 13ماده 

جتمهع، مليت معاون سياسي ه امنيتي استاندار و عضويت فرماندار شهرستان محل اسهتقرار با مسئو

ا مركز صد رئيس سازمان برنامه و بودجه، شهردار مركز استان، مديركل كار و امور اجتماعي، رئيس

ره( و )و سيما، فرمانده نيروي انتظامي منطقه، مديركل بهزيستي، سرپرسهت كميتهه امهداد خمينهي 

اههاي دادگستري استان تشكيل مي شود. تصميمات ستاد بعد از تاييد استاندار بهراي دسهتگرئيس 

 اجرايي مربوط الزم االجراست.

ني )ره( ستاد، فعاليت موسسات خيريه و كمكهاي مردمي را محوريت كميته امداد امام خمي تبصره:

سهتاي دهي نمهوده در راو سازمان بهزيستي، به منظور عدم پرداخت مستقيم به متكهديان، سهازمان

 .اهد نمودپيشگيري از اين ناهنجاري اجتماعي اقدامات تبليغي و ارشادي الزم را برنامه ريزي خو

ه وظايف دستگاهها در مبارزه با تكدي و رسيدگي به افراد موضو  اين مصهوبه در سهاير  14ماده 

م وظايف مقهرر در مهورد ترتيبي است كه در اين مصوبه تعيين شده است و صرفاچ انجا  شهرها به

 مجتمع اردوگاهي بر عهده مجتمع نزديكترين شهر بزرگ استان است.



                                                         ضمائم                              

 

233 

وزارت كشور مسئول اجراي ايهن مصهوبه اسهت و گزارشههاي الزم را در دوره ههاي  – 15ماده 

 زماني شش ماهه به هيأت وزيران و دبيرخانه شوراي عالي اداري ارائه خواهد نمود.

 محمد باقريان

 جمهور و دبير شوراي عالي اداري معاون رئيس
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 دو اصل از قانون اساسي

 29و  21اصول 

ازين اسالمي دولت موظف است حقوق زن را در تمام جهات با رعايت مو حقوق زنان - 21اصل 

 تضمين نمايد و امور زير را انجام دهد:

 معنهوي او. ههاي مسهاعد بهراي رشهد شيصهيت زن و احيهاي حقهوق مهادي وايجاد زمينهه  .1

حمايههت مههادران، باليصههوص در دوران بههارداري و حضههانت فرزنههد، و حمايههت از كودكههان  .2

 سرپرست.بي

 ايجاد دادگاه صالح براي حفظ كيان و بقاي خانواده. . 3

 سرپرست.ايجاد بيمه خاص بيوگان و زنان ساليورده و بي .4

 عي.آنها در صورت نبودن ولهي شهراعطاي قيمومت فرزندان به مادران شايسته در جهت غبطه  .5

 

 29اصل 

سرپرسهتي، برخورداري از تأمين اجتماعي از نظر بازنشسهتگي، بيكهاري، پيهري، ازكارافتهادگي، بي

درماني و مراقبتهاي پزشهكي بهه صهورت ماندگي، حوادث و سوانح، نياز به خدمات بهداشتيدرراه

نين از محهل درآمهدهاي عمهومي و بيمه و غيره، حقي است همگاني. دولت موظف است طبق قوا

درآمدهاي حاصل از مشاركت مردم، خدمات و حمايتهاي مالي فوق را براي يك يك افراد كشهور 

 تأمين كند.


