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استفاده از چرس و حشیش در کانادا قانونی است. دولت 
انتاریو قوانینی برای حفظ امنیت مردم در هنگام خرید و 
مصرف حشیش تفریحی دارد. شما باید 19 و سن بیشتر 

برای خرید، استفاده، در اختیار داشتن، و رشد حشیش 
تفریحی و می تواند حداکثر 30 گرم حشیش خشک 
)یا معادل( در محضر عام در هر زمان خریداری 

آنالین توسط فروشگاه حشیش انتاریو )OCS( و یا 
در کمیسیون بازی انتاریو )AGCO( فروشگاه مجوز 
داشته باشید. در هر جایکه کشیدن سگرت مجاز است 

حشیش نیز دود کرده میتوانید. حمل حشیش در سراسر 
مرزهای ملی کانادا غیرقانونی است. شهرداری های 

شما ممکن است مقرراتی برای تنظیم استفاده از حشیش 
به صورت محلی داشته باشند.

برای کسب اطالعات بیشتر به canada.ca مراجعه کنید.

قانون حشیش یا چرس

استفاده از حشیش برای اهداف تفریحی در 17 
اکتبر 2018 در کانادا قانونی شد. قانون حشیش 

یک چارچوب قانونی سختگیرانه برای کنترل تولید، 
توزیع، فروش و در اختیار داشتن حشیش در سراسر 

کانادا ایجاد کرده است. برای کسب معلومات بیشتر 
  https://laws- lois.justice.gc.ca/eng/acts/C-24.5 به

مراجعه نمائید.

گیاه و محصوالت چرس یا حشیش

چرس به گیاه Cannabis sativa اطالق می شود و 
اشکال مختلفی از بته حشیش گرفته الی روغن حشیش 

موجود است.

گیاه حشیش از ساقه، برگ و جوانه تشکیل شده است. 
حشیش نام های بسیار دیگری از جمله ماری جوانا، 

علف هرز، دوپ و گلدان دارد که اغلب به طور خاص 
به جوانه ها و محصوالت ایجاد شده از جوانه اشاره 

دارد.

انواع مختلفی از گیاه حشیش از جمله ساتیوا، ایندیکا، 
رودرالیس و هیبرید وجود دارد که به عنوان اثرات 

فیزیولوژیکی متفاوتی به بازار عرضه می شوند. 
حشیش دارای بیش از 100 ترکیب شیمیایی به نام 

کانابینوئیدها است که با سیستم اندوکانابینوئید انسان در 
تعامل است تا طیف وسیعی از اثرات فیزیولوژیکی را 

ایجاد کند. دو ماده فعال شناخته شده رایج عبارتند از:

CBD )کانابیدیول(: بیشتر برای خواص ضد درد،   •
ضد التهابی و ضد اضطراب بدون اثرات مسموم 

کننده شناخته شده است.

THC دلتا9- تتراهیدروکانابینول یا  •

d-9-THC  بیشتر به دلیل اثرات مسموم کننده اش   •
)شما را “نشه” می کند( و بعضا استفاده درمانی 

دارد.

چهار روش اساسی برای مصرف حشیش وجود دارد:

استنشاق: رایج ترین روشی است که مردم حشیش •
را مصرف می کنند. شامل کشیدن سیگار با استفاده 
از پیپ دستی، بونگ، بخارساز، مشترک یا قیلون 

است.

• Oral-Mucosal:  محصول )معموالً تنتور( زیر 
زبان استفاده می شود یا به داخل دهان اسپری می 

شود و جذب می شود.

• بلعیدن: مصرف حشیش به شکل یک ماده غذایی 
یا نوشیدنی. این محصوالت خوراکی حاوی 

کانابینوئیدهای فعال هستند.

 موضعی: محصوالت حشیش با استفاده از عصاره 

قوانین و مقررات حشیش  یا چرس در کانادا

•



روغن غلیظ با کانابینوئیدهای فعال از طریق 
پوست اعمال و جذب می شوند.

برای کسب معلومات بیشتر، برگه معلومات 
Cannabasics  انجمن صحت عامه کانادا را در 

cpha.ca/sites/default/files/uploads/resources/cannabis/
cannabasics-2018-fact-sheets-e.pdf  مطالعه کنید. 

رانندگی و حشیش

بعد از استفاده از حشیش هرگز رانندگی نکنید. رانندگی 
یک وسیله نقلیه در حالی که شما توسط حشیش دچار 
اختالل باشید غیر قانونی و خطرناک است. این شامل 

موترها، الری ها، قایق ها، ماشین های برفی، و وسایل 
نقلیه خارج از جاده است.

انتاریو قانون تحمل صفر را  دارد. مانند الکول هیچ 
نوع اثرات حشیش در وجود شما در زمان درایوری 

وجود نداشته باشد. )طوریکه توسط دستگاه تثبیت مواد 
مخدر منظور شده حکومت فدرال تشخیص گردد(.

 پولیس ابزار وتست های را در اختیار دارند تا راننده
 گان اختالل را بشمول تجهیزات تشخیص مواد مخدر

 کنار جاده و آزمایشات هوشیاری را تشخیص دهد. اگر
 یک افسر پولیس دریافت که شما توسط حشیش )و یا

 هر گونه مواد مخدر یا الکل دیگر( نیشه هستید به اشد
مجازات از قبیلی:

تعلیق جواز رانندگی
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 ضبط وسایط نقلیه 

یدرج سابقه جرمی

نزندان

 از دست دادن وضعیت یا Status خود را در کانادا

مجرمان تکراری با تعلیق طوالنی تر و عواقب 
اضافی مانند آموزش اجباری و برنامه های درمانی 
مواجه خواهند شد. برای کسب معلومات بیشتر به  

ontario.ca/page/cannabis-and-driving مراجعه نمائید.

آیا می دانستید؟

افرادی که خارج از قانون عمل می کنند می توانند بر 
اساس قانون فدرال حشیش با اتهامات جنایی مواجه 

شوند. در نتیجه، ساکنان دائمی ممکن است وضعیت 
خود را از دست بدهند، و ساکنان موقت ممکن است 

قادر به ورود و یا اقامت در کانادا دیگر نباشند. برای 
معلومات بیشتر در مورد مجازات به canada.ca مراجعه 

نمائید.
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