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 قانـون و مقـررات بهـداشـت

 .1379خوردنی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی مصوب سال قانون مواد  13قانون اصالح ماده  -5

 .1378قانون برنامه سوم توسعه فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی کشور مصوب سال  194ماده  -6

شرکت کنندگان   شما  شتر  ستخراج و برای آگاهی بی ست مطالبی مفید و کاربردی از قوانین فوق الذکر ا شده ا سعی  در این بحث 

اندرکاران تهیه، تولید، توزیع و فروش مواد غذایی و ارائه کنندگان خدمات در اماکن عمومی هسییتید ارائه  در کالسییی که دسییت

 شود با این امید که شما عزیزان ضمن آشنایی با این مقررات آنها را بخوبی مراعات کنید تا اینکه:

 کشور جلوگیری کنید. از فساد و هدر رفتن مقادیر زیاد مواد غذایی بعنوان سرمایه های خودتان و

 با ارائه مواد غذایی و خدمات سالم و بهداشتی، از مبتال شدن مردم به انواع بیماری های مرتبط با مواد غذایی جلوگیری کنید.

 خودتان نیز گرفتار مواخذه و دادگاه و جریمه و تعطیل محل کسب نشوید.

 کلیات قانون مواد خوردنی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی

ست بر  این شتمل ا صالحات آن جمعاً م سپس مواد  9ماده و  18قانون با آخرین ا صه ای از آنها در ذیل بیان و  صره که خال تب

 بصورت مفصل تشریح می شود. 14و13و11و1

ن و نوع و میزان مجازات های افرادی را تعیین می کند که مرتکب کارهای خالف قانو 4و اصییالحات بعدی آنها و جمعاً ماده  1ماده 

صرف کننده از  1جرم های مذکور در ماده  سعت و عمق خالف و آثار آن بر روی م سب و شوند. نوع و میزان این مجازات ها بر ح ب

شی  ساخت و تهیه و توزیع مواد غذایی و آرای سانی که با  شروع و تا حبس و محرومیت ازکار و باالخره اعدام برای ک جریمه نقدی 

 مرگ مصرف کننده بشوند ادامه پیدا می کند. و بهداشتی فاسد و تقلبی باعث

نوع و میزان مجازات افرادی را که در تولید و تهیه مواد غذایی و بهداشییتی اقدام به رقابت مکارانه نمایند تعیین می کند.  5ماده 

شتن مهارت در تهیه،  ضه جریمه ها و مجازات مربوط به افرادی که به دلیل بی احتیاطی یا بی مباالتی یا ندا ساخت، فروش و عر

 قانون موارد خوردنی و بهداشتی بیان می شود. 6مواد غذایی و بهداشتی باعث بیماری مصرف کننده می شوند در ماده در ماده 

شتی در کارخانجات تولیدی داخل  10و9و8و7مواد  ساخت و تولید مواد خوراکی و بهدا شتی برای  ضوع اخذ پروانه های بهدا به مو

 خدام و حضور مسئول فنی واجد شرایط در این کارخانجات می پردازد.کشور و لزوم است

شت با خط 11طبق مفاد ماده  ستور وزارت بهدا صات کامل تولیدات خود را طبق د شخ شور موظفند م ، تولیدکنندگان داخل ک

 فارسی خوانا بر روی بسته بندی محصوالت تولیدی بنویسند.

سفید کننده ها، پاک و مقررات و همچنین مجازات های تخ12ماده  سانس ها  صرف غیر مجاز رنگها ، ا لف از مقررات مربوط به م

 کننده ها، ظروف و بسته بندی ها در مواد خوراکی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی را بیان می کند.

قل مواد خوردنی، و اصییالحات بعدی آن آیین نامه ها و مقررات بهداشییتی محل های تهیه، تولید،توزیع، عرضییه و حمل ن 13ماده 

سازی  شرایط به شاغلین، ابزار و لوازم کار و  شت فردی  شتی و همچنین اماکن عمومی را از لحاظ بهدا شی و بهدا شامیدنی، آرای آ

 محیط مشخص و نحوه برخورد با متخلفین را بیان می نماید.

شته و 15و  14مواد  صرف گذ سد یا تاریخ م همچنین افرادی که این مواد خریداری می  چگونگی برخورد قانونی با مواد تقلبی، فا

 کنند تعیین می نماید.

تمام صادر کننده ها و وارد کننده های مواد غذایی و آرایشی و بهداشتی ملزم می شوند که حتماً برای صادر یا  16طبق مفاد ماده 

 وارد نمودن مواد مذکور از وزارت بهداشت پروانه مخصوص اخذ نمایند.

 قانون مواد خوردنی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی 15و  14و  13و  11و  1تشریح مواد 

مرتکب هر یک از افعال زیر در مواد خوردنی، آشامیدنی و آرایشی و بهداشتی به مجازات های مقرر در این قانون محکوم  – 1ماده 

 خواهند شد.

 عرضه یا فروش جنس به جای جنس دیگر.



 

 

 منظور سوء استفاده.مخلوط کردن مواد خارجی به جنس به 

عدم رعایت اسییتاندارد یا فرمول ثبت شییده در مواردی که تعیین فرمول و رعایت آن و همچنین اسییتاندارد و رعایت آن الزامی 

 باشد.

 فروش و عرضه جنس فاسد و یا فروش و عرضه جنسی که موعد مصرف آن گذشته باشد.

جاز در مواد خوردنی و آشامیدنی  یا آرایشی ویا بهداشتی و یا لوازم بازی بکار بردن رنگ ها و اسانس ها و سایر مواد اضافی غیرم

 کودکان.

 ساختن مواد تقلبی خوردنی و آشامیدنی آرایشی و بهداشتی.

در موسسات داخلی که نوع آن ها از طرف وزارت بهداری)بهداشت( معین و صورت آن منتشر می گردد صاحبان آن ها  -11ماده 

ستور و سته بندی یا مکلفند طبق د سی خوانا روی ب صات الزم را در مورد هرنوع فرآورده بخط فار شخ شت( م زارت بهداری)بهدا

ستی محفوظ بماند باید  سازنده بای ضای  صول یا مواد ترکیبی طبق تقا ظروف محتوی جنس قید نمایند. درمواردیکه فرمول  مح

آن را روی بسته بندی ذکر نماید. متخلفین از مقررات این ماده به فرمول محصول را قبالً به وزارت بهداری تسلیم و شماره پروانه 

 ریال محکوم خواهند شد. 20000تا  5000پرداخت غرامت از 

پروانه ساخت  -4تاریخ انقضاء مصرف  -3تاریخ تولید  -2نام محصول  -1عبارتند از  11توجه: مهمترین مشخصات مورد نظر ماده 

 پروانه بهره برداری. -7و مشخصات کامل کارخانه نام و نشانی  -6فرمول محصول  -5

 13قانون اصالح ماده 

سابق و آیین نامه  اجرایی آن جوابگوی نیاز های جامعه از لحاظ مسائل و استانداردهای بهسازی  13نظر به اینکه از یک سو ماده 

کارخانجات و محلهای تولید و توزیع و عرضه  محیط، ابزار کار، آموزش و بهداشت فردی دست اندرکاران و شاغلین در کارگاه ها و

و مصرف مواد غذایی و همچنین امکنه عمومی نبود و از سوی دیگر میزان جرائم تعین شده برای متخلفین در آن زمان در مقایسه 

سیار کم و ناچیز بود و باالخره همکاری نیروهای انتظامی در ماده مذ سال های اخیر ب شابه در  شده با جرائم تخلفات م کور تأمین ن

سال  ساییهای مذکور و تقویت بنیه قانونی عوامل و واحدهای نظارتی در  صالحیه ماده  1377بود لذا با هدف رفع نار پیش نویس ا

شبختانه در آذرماه  13 سال گردید که خو صویب به مراجع ذیربط ار صالح »تحت عنوان  1379تدوین و برای طی مراحل ت قانون ا

از تصویب مجلس محترم شورای اسالمی و همچنین شورای محترم « خوردنی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتیقانون مواد  13ماده 

نگهبان گذشت و به وزارت بهداشت ابالغ گردید که بدنبال آن آیین نامه اجرایی ماده مذکور با حدود دویست ماده و بند و تبصره 

 شور برای اجراء ابالغ گردید. نکته قابل توجه اینکه:به تصویب مقام محترم وزارت بهداشت رسید و به سراسر ک

شاغلین در مواد غذایی و امکنه  1در ماده  شه وران، کارگران و تمام  شتی این ماده کلیه تولیدکنندگان، پی آیین نامه مقررات بهدا

شت مواد غذایی را طی کرده، گواهینا شت عمومی و بهدا صوص بهدا شده اند ابتدا دوره مخ مه مربوطه را اخذ و عمومی موظف 

 سپس اجازه کار داشته باشند.

و قسمتهای مهم از آیین نامه اجرایی و مقررات بهداشتی ماده مذکور را « 13قانون اصالح ماده »اکنون بدلیل اهمیت موضوع عین 

 می کنیم.  در ذیل بیان

  و بهداشتي ، آرايشي آشاميدني، مواد خوردني قانون 13ماده اصالح قانون

 گردد:  می زیر اصالح شرح به 1346/4/22سال مصوب و بهداشتی ، آرایشی ، آشامیدنی مواد خوردنی قانون 13: ماده واحده ماده
  

شتی از مقررات تخلف -13ماده شت رعایت نظیر عدم بهدا ضع فردی بهدا سایل ساختمانی ، و ست ممنوعکار ، و ستوجب ا  و م

به بهداشییتی باشیید . مقررات می مجازات ،  مواد خوردنی و نقل و حمل ، فروش ، توزیع و تولید ،نگهداری مراکز تهیه مربوط 

مذکور  از مقررات خواهد شیید . تخلف تعیین ماده این اجرائی نامه در آئین عمومیو اماکن و بهداشییتی ،آرایشییی آشییامیدنی

ستوجب ست بازدارنده مجازاتهایم صد هزار )25000هزار ) و پنج از بی  مقررات بازاءهر مورد نقض نقدی جریمه ( ریال500000( تاپان



 

 

شتی شده مجازاتهای خواهد بود . میزان بهدا ساس یاد  سه تورم نرخ بر ا  ریجمهو مرکزی بانک اعالم بار ( بنا به یک سال) هر 

 است. افزایش قابل وزیران و تائید هیأت ایران اسالمی

 می تعیین ماده این موضوع ومراکز اماکن بهداشتی نظارت برای پزشکی آموزش و درمان ، بهداشت وزارت طرف از که مأمورینی   

شتی از مقررات شوند مکلفند متخلفین شی باتنظیم را با ذکر موارد تخلف بهدا سؤول بع گزار شت م نمایند .  معرفی محل بهدا

سؤول شت م صورت محل بهدا سؤولین صاحب به تائیدگزارش در  سبت اخطار می مربوطه مرکز و یا م  نواقص رفع به نماید تا ن

شتی صورت اقدام شده تعیین درمهلت  بهدا ستور تعطیل موارد تخلف رفع عدم کند در  و مهر آنرا  و یاالک و مهر و موم محل ، د

سؤول نواقص شدن از برطرف نماید و پس صادر می شت و تائید م خواهد  مهر و موم و فک تعطیل رفع از واحدمربوطه محل بهدا

 گردد.  می ارجاع صالحه دادگاهبه رسیدگی جهت پروندهموارد مذکور  شد . در تمام

 نواقص رفع برای الزمزمانهای مدت ، نظارت مأمورین و محل بهداشییت مسییؤول مسییؤولیتهای و وظایف ، بهداشییتی مقررات   

 خواهد شد.  مشخص قانون ینااجرایی نامه آئین در واحده ماده این اجرای در مربوطه سایرامور و بهداشتی

 قضایی مرجع به توانند می بدانند مقررات و قانون خالف را شده  انجام  اقدامات  که  صورتی  در  مزبور  مراکز صاحبان -1تبصره

 . نمایند شکایت صالح

،  محل و مهر کردن یا الک و مهر و موم ، تعطیل بازرسییی عملیات اجرای مراحل تمام در موظفند انتظامی مأمورین -2تبصییره 

 آورند.  عملبه پزشکی و آموزش ، درمان بهداشت وزارت را با مأمورین الزم همکاری

 . گرددمی تدوین پزشکی آموزش و درمان ، بهداشت وزارت توسط قانون این اجرائی نامه آئین -3تبصره 

سه واحده بر ماده تملشم فوق قانون     شنبه علنی در جل صدو هفتاد و نه آذر ماه سیزدهم مورخ روز یک سی  مجلس یکهزار و 

 است.رسیده نگهبان تأئید شورای به 20/9/1379و در تاریخ تصویب اسالمی شورای

 قانون مواد خوردني ، آشاميدني ، بهداشتي و آرايشي 13قانون اصالحيه ماده  
مجلس محترم  1379قانون مواد خوردنی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی مصوب آذرماه  13قانون اصالح ماده  3در اجرای تبصره 

شتمل بر  سیله آئین نامه اجرایی ماده مذکور م سالمی، بدینو صل،  5شورای ا صره و 45ماده، 95ف صویب  46تب شرح ذیل ت بند به 

 می نماید:

 : بهداشت فردي  فصل اول

سائط نقلیه حامل مواد  : 1ده ما صی که در مراکز تهیه ، تولید و توزیع و نگهداری و فروش و و شخا صدیان و کارگران و ا کلیه مت

شت عمومی را به ترتیبی که  شتغال دارند ، موظفند دوره ویژه بهدا شتی و اماکن عمومی ا شی و بهدا شامیدنی ، آرای خوردنی ، آ

شکی تعیین و اعالم می نماید ، گذرانده و گواهینامه معتبر آرا دریافت دارند معاونت سالمت وزارت بهداشت ،  درمان و آموزش پز

. 

مدیریت و یا تصدی و اشتغال بکار در هریک از کارگاهها و کارخانجات و مراکز و اماکن و وسائط نقلیه موضوع این آئین  -1تبصره

 است . ممنوع 1نامه بدون داشتن گواهینامه معتبر موضوع ماده 

این آئین نامه در هریک از کارگاهها و کارخانجات  1استخدام یا بکارگیری اشخاص فاقد گواهینامه معتبر مندرج در ماده  -2تبصره

 و اماکن و مراکز و وسائط نقلیه مذکور ممنوع است 

صره ضوع این آئین نامه  -3تب صندوق دار ، باغبان ، نگهبان ، راننده و نظایر انها در اماکن مو صی مانند  شخا  با لیکن بوده شاغل ا

 . باشند می مستثنی 2و 1 های تبصره و فوق 1 ماده شمول از ندارند مستقیم ارتباط بهداشتی و آرایشی ، غذایی مواد

صدیان ، مدیران ، 2ماده شمول ماده : کلیه مت صی که م شخا شکی  1کارگران و ا شند موظفند کارت معاینه پز این آئین نامه می با

 معتبر در محل کار خود داشته و هنگام مراجعه بازرسین بهداشت ارائه نماند .



 

 

صره  شخاص گواهینامه معتبر ماده  - 1تب ستخدام ا شکی آنان را مالح 1کار فرمایان موظفند هنگام ا ضمن و کارت معاینه پز ظه و 

 اطمینان از اعتبار آن در محل کسب نگهداری نمایند .

 وابسته روستایی و شهری درمانی بهداشتی مراکز یا شهرستان بهداشت مراکز طرف از "امنحصر پزشکی معاینه کارت  -2تبصره 

شت وزارت به شکی وآموزش  درمان ، بهدا  ، ساندویچ ، اغذیه ، پزندگان برای فوق های کارت اعتبار مدت.  شد خواهد صادر پز

ستنی شان آبمیوه و ب شاغل و قنادان و فرو شابه م سد  کارگاهها کارگران نیز و م شتی فا و کارخانجات تولید مواد غذایی و بهدا

 ماه و برای سایر مشاغل موضوع این آئین نامه حداکثر یکسال می باشد . 6شدنی 

گاهها و کارخانجات و وسییائط نقلیه موضییوع این آئین نامه موظفند رعایت کامل : متصییدیان و کارگران اماکن و مراکز و کار3ماده

 بهداشت فردی و نظافت عمومی محل کار خود را نموده و به دستوراتیکه از طرف بازرسین بهداشت داده می شود عمل نمایند .

ضوع این آئین نامه کار4ماده سائط نقلیه مو صی که در اماکن و مراکز و و شخا می کنند باید ملبس به لباس کار و روپوش  : کلیه ا

 تمیز و به رنگ روشن باشند .

صره  شابه و نیز کارگران کارگاهها و کارخانجات تولید  - 1تب شاغل م شپزان ، نانوایان و م کلیه تهیه کنندگان مواد غذایی نظیر آ

شیدن رو ستقیم دارند ملزم به پو شتی که با این مواد ارتباط م شاغلین و مواد غذایی و بهدا صی مانند  شخا سفید و کاله و ا پوش 

فروشندگان اغذیه و ساندویچ ، آبمیوه ، بستنی ، شیرینی جات، کله و پاچه ، جگرکی و مشابه آنها عالوه بر روپوش و کاله ملزم به 

 استفاده از دستکش در حین کار می باشند .

صره  سنتی افرادیکه در امر  - 2تب ستورانها و چایخانه های  شیدن در ر سر و کار دارند ملزم به پو شته و با غذا  شرکت دا پذیرایی 

 روپوش و کاله سفید بوده و سایر افراد می توانند از لباس های محلی استفاده کنند .

شاغلین خود5ماده  ضوغع این آئین نامه موظفند برای هر یک از  صدیان اماکن و مراکز و کارکاهها و کارخانجات مو  جایگاه  : مت

 . نمایند تهیه محل در وسایل سایر و لباس حفظ منظور به مناسبی و محفوظ

: متصییدیان مراکز و اماکن و کارکاهها و کارخانجات و وسییائط نقلیه موضییوع این آئین نامه موظفند از ورود و دخالت افراد 6ماده

 متفرقه به امور تولید وطبخ و حمل ونقل و توزیع و فروش مواد غذایی جلوگیری نمایند .

سب تعداد کارگران 7ماده ضوع این آئین نامه موظفند به تنا سائط نقلیه مو صدیان مراکز و اماکن و کارکاهها و کارخانجات و و : مت

 متر مربع اطاق استراحت مطابق با موازین بهداشتی تهیه نمایند . 5/2خود به ازاء هر کارگر حداقل

متر باشد  8/2متر مربع و ارتفاع سقف آن نباید کمتر از  5/7د کمتر از در هر حال مساحت اتاق استراحت کارگران نبای -1تبصره 

. 

شپزخانه ، انبار 8ماده  صورت لزوم آ ضوع این آئین نامه موظفند در  شتی مو صدیان کارگاهها و کارخانجات مواد غذایی و بهدا : مت

شاغ سب تعداد کارگران و  ضای کافی به تنا سالن غذاخوری با ف ضوابط مواد غذایی اولیه و  شتی مطابق  شرایط کامال بهدا لین با 

 وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی در محل کارگاه یا کارخانه ایجاد نمایند.

 : هر کارگر موظف به داشتن کلیه وسایل نظافت ، شستشو و استحمام اختصاصی می باشد .9ماده 

صی  :10ماده شخا صا کار حین در ، دارند کار و سر غذایی مواد توزیع و تهیه و طبخ با انحاء از نحوی به که ا  بهای دریافت حق شخ

 اشت .د نخواهند مشتری از را شده فروخته کاالی

 بندی بسته غذایی مواد فروشندگان و  بقالی ، فروشی سفط ، عطاری ، فروشی سبزی و میوه مانند هایی محل شاغلین تبصره ییی 

شندگان همچنین ، شده شو بدون که غذایی مواد از گروه آن فرو ست صرف به وپز پخت یا ش سند نمی م  ماده این شمول از ر

 . باشند می مستثنی

 : جعبه کمک های اولیه با مواد و وسایل مورد نیاز در محل مناسب نصب گردد .11ماده

دارند همچنین کارگران : کارگران کارگاها و کارخانجات مواد غذایی و اماکنی که با پخت و فرآوری مواد غذایی سییروکار 12ماده

 کشتارگاهها و محل هایی مانند آنها موظفند هر روز قبل از شروع و بعد از خاتمه کار استحمام نمایند .

 : استعمال دخانیات توسط متصدیان و کارگران مشمول این آئین نامه در حین کار ممنوع است .13ماده



 

 

 و اماکن ومراکز و محلهای موضوع این آئین نامه ممنوع است .: فروش و عرضه سیگار در کارگاهها و کارخانجات 14ماده

 مستثنی هستند . 14اماکن و مراکز و محل هاییکه دارای مجوز و عاملیت عرضه دخانیات هستند از شمول ماده  -1تبصره 

 سال در اماکن و مراکز موضوع این آئین نامه ممنوع است . 18فروش سیگار به افراد کمتر از  -2تبصره 

ضوع 15اده م صوالت دخانیاتی در محوطه های عمومی کارگاهها ، کارخانجات و اماکن و مراکز و محل های مو صرف هر گونه مح : م

 این آئین نامه ممنوع است .

صره سئول اجرای مفاد ماده  -1تب ضوع این آئین نامه م سئولین و کارفرمایان محل های مو صدیان ، م ضمن  15مت بوده و موظفند 

 های هشدار دهنده در نقاط مناسب ودر معرض دید از مصرف دخانیات جاوگیری کنند .نصب تابلو 

می توانند محل مشخصی را که کامال از محل های معمولی و عمومی  1متصدیان ، مسئولین و کارفرمایان موضوع تبصره  -2تبصره

 جدا باشد جهت افرادیکه می خواهند دخانیات مصرف کنند در نظر بگیرند.

 دومفصل 

 «شرايط ساختماني و بهداشتي محل هاي مشمول قانون»

به این قسییمت اختصییاص دارد که ریز مواد و موارد آنها در فرمها و چک لیسییت های مربوطه منعکس  65لغایت ماده  16از ماده 

 گردیده و ددر اینجا به دلیل محدودیت زمانی از تکرار آنها خودداری می شود.

 فصل سوم

 کاروسايل و لوازم 

به این قسییمت اختصییاص دارد که ریز مواد و موارد آنها در فرمها و چک لیسییت ها منعکس گردیده و بدلیل  84تا  66از ماده 

 محدودیت زمانی از تکرار آنها در اینجا خودداری می شود.

 : چهارم فصل 

 ونوظايف مسئول بهداشت محل و مامورين نظارت و تكاليف صاحب يا مدير محلهاي مشمول قان

: مامورینی که از طرف وزارت بهداشت،درمان وآموزش پزشکی برای نظارت و بازرسی بهداشتی از محلهای مشمول قانون 85ماده

صالح ماده  شتی را با  13ا شوند موظفند متخلفین از مقررات بهدا شتی تعیین می  شی و بهدا شامیدنی ،آرای قانون موادخوردنی ، آ

 بهداشتی محل معرفی نمایند. ذکر تخلف و تنظیم گزارش به مسئول

صره ست که با  -1تب ستایی ا شهری یا رو شتی درمانی  ستان یا رئیس مرکزبهدا شهر شت  شت محل رئیس مرکز بهدا سئول بهدا م

 تشخیص و ابالغ معاون امور بهداشتی دانشگاه یا دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی محل تعیین می شود

محیط یا مامور نظارت ، به کاردان یا کارشناسی گفته می شود که دوره مخصوص بهداشتی را گذرانده ییی بازرس بهداشت  2تبصره

و از طرف وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی یا دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کشور برای امور بازرسی 

 بکار گمارده شده و دارای کارت بازرسی باشد و نظارتی در زمینه مسائل بهداشت محیطی و بهداشت مواد غذایی

صره  سنامه ای ، 3تب شنا صات کامل  شخ صاق و م ست که عکس بازرس روی آن ال صوص مدت داری ا سی کارت مخ : کارت بازر

توسط وزارت بهداشت،درمان وآموزش پزشکی )با امضاء وزیر(  "تحصیالتی و شغلی وی در آن درج شده باشد.این کارت منحصرا

فئق صادر و  2گاههای علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی )با امضاء رئیس دانشگاه( برای بازرسین موضوع تبصره یا دانش

 هرگونه سوء استفاده از آن جرم محسوب می شود.

صاحب یا 86ماده سه و یا  س صاحب یا مدیر مؤ صورت تایید گزارش مامور نظارت ، عالوه بر معرفی  شت محل در  سئول بهدا : م

سیله نقلیه به دادگاه، کتبارانن سب نوع و تعداد نواقص( نواقص 15به وی اخطار می نماید ظرف مدت معین) "ده و روز تا دو ماه ح

 بهداشتی را برطرف نماید.

: در صورتیکه پس از انقضای مهلت داده شده ،محل دارای نواقص بهداشتی باشد. بازرس بهداشتی مکلف است مراتب را 87ماده

سئول بهد ست عالوه بر به م شت مکلف ا سیدگی و تایید گزارش بازرس بهدا سئول مذکور پس از ر شت محل گزارش نماید وم ا



 

 

صدور اخطاریه  ستور کتبی و  شده را با د ساعته موقتاٌ برای مدت جداقل یک هفته  48تا24معرفی متخلف به دادگاه محل تععین 

 مدت حداقل یک هفته به نیروی انتظامی ابالغ نماید.تعطیل و در مورد وسایط دستور توقف در پارکینگ آنرا برای 

: تعطیل محل با الک و مهر یا مهر وموم کلیه درها و راههای نفوذی و نقاط حسییاس مانند شیییرهای آب و گاز و کنتوربرق 88ماده

سط نیروی انتظامی در پارکینگ و تنظیم  سیله نقلیه مربوطه تو سایط نقلیه توقف و صورت مجلس انجام و وامثال آنها ودر مورد و

 با نصب اطالعیع علت تعطیل یا توقف همراه خواهد بود.

صره سه تعطیل 1تب س صاحب یا مدیر مؤ سئولیت نگهداری از الک و مهر و یا مهر وموم و اطالعیه علت تعطیل یا توقف بعهده  : م

 شده یا صاحب و یا راننده خودرو متوقف شده می باشد.

صره سیله نقلی -2تب صورت مجلسشرایط توقف و سایر  ه و  سیله با برخورد موارد و ستورالعملی طبق نقلیه و  که بود خواهد د

 تنظیم می شود. "اشت مشترکابهد وزارت و انتظامی نیروی توسط

: شکستن الک ومهر و یا موم و همچنین برداشتن موانع ورود به محل تعطیل شده ویا داخل شدن به وسیله نقلیه متوقف 89ماده

س صاحب و شده بدون ک شده و یا  سه تعطیل  س صاحب یا مدیر مؤ شت محل موجب تعقیب قانونی  سئول بهدا ب مجوز کتبی از م

 راننده خودرو متوقف شده خواهد بود.

شده یا 90ماده سه تعطیل  س صاحب یا مدیر مو سیله نقلیه ،  شده برای تعطیل موقت محل یا توقف و ضای مدت تعیین  : پس از انق

قلیه متوقف شده ضمن سپردن تعهد قابل قبول متضمن اجرای قانون به مسؤل بهداشت محل، تقاضای صاحب یا راننده وسیله ن

ضا و  صورت قبول تقا شت محل در  سئول بهدا شده را می نماید. م سیله نقلیه متوقف  شده یا رفع توقف و شایی محل تعطیل  بازگ

بازگشایی و حسب مورد دستور رفع  "ستور کتبی موقتابرای رفع نواقص بهداشتی با د "تعهد متقاضی، محل تعطیل شده را صرفا

 توقیف خودرو متوقف شده را برای رفع نواقص صادر می نماید.

ستن الک و مهر و یا مهر و موم کلیه درها وراههای نفوذی و تنظیم 91ماده شک سیله نقلیه با  شایی محل و یا رفع توقف و : بازگ

 ر حال رفع نواقص بهداشتی است،اجازه بهره برداری ندارد ، همراه خواهد بود.صورت مجلس انجام و با نصب اطالعیه حاوی ، د

:صاحب یا مدیر موسسه یا وسیله نقلیه ، پس از رفع کلیه نواقص بهداشتی ،تقاضای بهره برداری از محل یا وسیله نقلیه را 92ماده

 مدت دو روز اداری جهت بازرسی اعزام نماید.به مسئول بهداشت محل تسلیم و مسئول مذکور موظف است مامور نظارت را ظرف 

به مسئول  ": بازرس بهداشت موظف است پس از بازرسی، چنانچه کلیه نواقص بهداشتی برطرف شده باشد،مراتب را کتبا93ماده

سیله نقلیه را کتبا شت اجازه بهره برداری از محل یا و صورت تایید گزارش بازرس بهدا سئول مذکور در  صادر  "محل گزارش و م

 نماید.

: اقدام به بهره برداری قبل از رفع کلیه نواقص بهداشتی و اخذ مجوز بهره برداری از مسئول بهداشت محل، موجب تعطیل 94ماده

سیله نقلیه برای حداقل مدت یکماه بدون نیاز به طی مراحل مندرج در مواد  این آیین نامه  87و  86مجدد محل یا توقف مجدد و

 خواهد شد.

: کلیه مواد تقلبی یا فاسد یا موادی که مدت مصرف آنها منقضی شده باشد بالفاصله پس از کشف توقیف می شود. هرگاه 14ماده 

وزارت بهداری یا موسسات مسئول دیگر گواهی نمایند که مواد مکشوفه برای برخی از مصارف انسانی یا حیوانی یا صنعتی قابل 

دارد مواد مکشوفه به دستور دادستان شهرستان با اطالع صاحب کاال و با حضور نماینده استفاده است ولی نگهداری آنها امکان ن

دادستان شهرستان به فروش می رسد و وجوه حاصل تا ختم دادرسی و صدور حکم قطعی در صندوق دادگستری تودیع خواهد 

صنعتی  سانی یا حیوانی یا  صرف ان شوفه قابلیت م شود که مواد مک ستان معدوم می شد و هرگاه گواهی  ستور داد ندارد فوراً به د

قانون مجازات عمومی تعیین تکلیف  5شود. در کلیه موارد فوق و همچنین مورد اسباب بازی و ابزار و آالت جرم دادگاه طبق ماده 

 می نماید.

 و اگر قبالً بفروش رسیده باشد در مورد وجوه حاصل از فروش نیز تعیین تکلیف خواهد کرد.

 از اجرای این ماده به مصرف تاسیس و توسعه و تکمیل آزمایشگاه های تحقیق و کنترل مواد غذایی خواهد رسید. درآمد حاصل



 

 

را خریداری می نمایند باید منحصییراً برای مصییارفی که از طرف وزارت بهداری یا  14: کسییانی که مواد مذکور در ماده 15ماده 

سئول دیگر تعیین گردیده معامله نمایند سات م س سب مورد به مجازات های مذکور در این قانون محکوم  مو یا بکار برند واال بر ح

 خواهند شد.

 کليات قانون تعزيرات حكومتي امور بهداشتي و درماني
 به تصویب مجمع محترم تشخیص مصلحت نظام رسید. 1367ماده در سال  44فصل و  4این قانون مشتمل بر 

 فصل سوم این قانون تحت عنوان :

( و فصل 40تا  31ماده )از ماده  10جمعاً مشتمل بر « رات تولید، تولید و فروش مواد خوردنی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتیتعزی» 

 چهارم آن تحت عنوان:

شتمل بر « سایر مقررات» شتمل بر 44تا ماده  41ماده ) از ماده  4جمعاً م صل مجموعاً م ماده نحوه برخوردهای  14( و این دو ف

 با متخلفین از مقررات بهداشتی در تمام مراحل.تعزیراتی 

 


