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  قانون مواد خوردنی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی) 13(قانون اصالح ماده 

بـه شـرح زیـر     22/4/1346قانون مواد خوردنی، آشامیدنی، آرایشـی و بهداشـتی مصـوب سـال     ) 13(ماده  –ماده واحده 

  :اصالح می گردد

وسایل کار ممنوع اسـت   تخلف از مقررات بهداشتی نظیر عدم رعایت بهداشت فردي، وضع ساختمانی ، -13ماده 

مقررات بهداشتی مربوط به مراکز تهیه و تولید، نگهداري ، توزیع ، فروش و حمـل نقـل   . و مستوجب مجازات می باشد

  . مواد خوردنی، آشامیدنی ، آرایشی و بهداشتی  و اماکن عمومی در آئین نامه اجرائی این ماده تعیین خواهد شد

) 000/500(تا پانصد هزار ) 25000(بازدارنده از بیست و پنج هزار  يزاتهاتخلف از مقررات مذکور مستوجب مجا

هر (تورمن مجازاتهاي یاد شده بر اساس نرخ میزا. مقررات بهداشتی خواهد بود نقضریال جریمه نقدي به ازاي هر مورد 

  . افزایش استبه اعالم بانک مرکزي جمهوري اسالمی ایران وتایید هیأت وزیران قابل  بنا) سه سال یکبار

ناظرین بهداشتی اماکن عمومی ومراکزتهیـه وتولیـد، نگهـداري    ) مرکزبهداشت شهرستان(بازرسان بهداشت محیط

بـــوده ومتخلفـــین ازمقـــررات بهداشـــتی ، آشـــامیدنی، آرایشـــی وبهداشـــتی وفـــروش وحمـــل ونقـــل موادخـــوردنی

رئـیس  (نظیم گزارشی به مسئول بهداشت محـل راباذکرمواردتخلف درفرم آئین نامه بهداشتی مربوط به شغل موردنظربات

معرفی نمایندومسئول بهداشت محل درصورت تاییدگزارش، متصدي آن مکان راضمن معرفی به دادگاه ) مرکزبهداشت

ت عـدم  درصـور . اقـدام نمایـد  )روز60الی  15(اخطارمی نماید تانسبت به رفع نواقص بهداشتی درمهلت تایین شده        

دستورتعطیل )ساعته48تا24(معرفی مجددمتصدي به دادگاه، طی اخطاریه ايشده ضمن  ت تعیینرفع مواردتخلف درمد

مکان تعطیل شده  توسط متصدي پس ازدادن تعهدمحضري.زصادرمی کندرو 7موقت محل وپلمب آنرابه مدت حداقل 

ن مـذکوررفع پلمـب   ازمکـا به دستورمسئول بهداشت محل فقط بمنظوررفع نواقص بهداشتی وبدون اجازه بهره بـرداري  

بهداشتی مکان فوق الذکربه تاییدمسئول بهداشت محـل مجـوزبهره بـرداري    رفع نواقص درصورت  سپس. بعمل می آید

  .صادرمی گردد

مقررات بهداشـتی، وظـایف و   . درتمام موارد مذکور پرونده جهت رسیدگی به دادگاه صالحه ارجاع می گردد

نظارت مدت زمانهاي الزم براي رفع نواقص بهداشتی و سایر امور مربوطـه  مسئولیتهاي مسئول بهداشت محل و مأمورین 

  .در اجراي این ماده واحده در آئین نامه اجرائی این قانون مشخص خواهد شد

صاحبان مراکز مزبور در صورتی که اقدامات انجام شده را خالف قانون و مقـررات مربوطـه بداننـد     -1تبصره  

  . لح شکایت نمایندمی توانند به مرجع قضائی صا

مأمورین انتظامی موظفند در تمام مراحل اجراي عملیات بازرسی، تعطیل و مهر و مـوم بـا الك و مهـر کـردن      -2تبصره 

  . وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی به عمل آورندمحل، همکاري الزم را به مأمورین 

  . درمان و آموزش پزشکی تدوین می گردد آئین نامه اجرائی این قانون توسط وزارت بهداشت، -3تبصره 
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قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ سیزدهم آذر ماه یکهزار و سیصد و هفتاد و نه مجلس 

  . به تأیید شوراي نگهبان رسیده است 20/9/79شوراي اسالمی تصویب و در تاریخ 

  ن مواد خوردنی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتیقانو 13آیین نامه اجرایی قانون اصالح ماده 

قانون مواد خوردنی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی مصوب آذر ماه  13در اجراي تبصره سه قانون اصالح ماده 

بند  46تبصره و  4ماده،  95فصل،  5مجلس شوراي اسالمی، بدینوسیله آیین نامه اجرایی ماده مذکور را مشتمل بر  1379

  .صویب می نمایدبشرح ذیل ت

  فصل اول

  : بهداشت فردي  

کلیه متصدیان و کارگران و اشخاصی که در مراکز تهیه ، تولید و توزیع و نگهـداري و فـروش و وسـایط نقلیـه      -1ماده 

حامل مواد خوردنی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی و اماکن عمومی اشتغال دارند، موظفند دوره ویژه بهداشت عمومی 

بی که معاونـت سـالمت وزارت بهداشـت، درمـان و آمـوزش پزشـکی تعیـین و اعـالم مـی نمایـد گذرانـده و            را به ترتی

  . گواهینامه معتبر آنرا دریافت دارند

مدیریت و یا تصدي و اشتغال به کار در هر یک از کارگاهها و کارخانجات و مراکز و اماکن و وسایط نقلیـه   -1تبصره 

  . ممنوع است 1ن گواهینامه معتبر موضوع ماده موضوع این آئین نامه بدون داشت

این آئین نامه در هر یک از کارگاهها و  1استخدام یا بکارگیري اشخاص فاقد گواهینامه معتبر مندرج در ماده  -2تبصره 

  . کارخانجات و اماکن و مراکز و وسایط نقلیه مذکور ممنوع است

اماکن موضوع این آئین نامه شاغل بـوده  ر، راننده و نظایر آنها که داشخاصی مانند صندوقدار، باغبان، نگهبان -3تبصره 

آن مستثنی مـی   2و  1فوق و تبصره هاي  1لیکن با مواد غذائی، آرایشی و بهداشتی ارتباط مستقیم ندارند از شمول ماده 

  . باشند

می باشند موظفنـد کـارت معاینـه     این آئین نامه 1کارگران و اشخاصی که مشمول ماده . کلیه متصدیان، مدیران : 2ماده 

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

و کارت معاینه پزشکی آنان را مالحظه و  1کارفرمایان موظفند هنگام استخدام اشخاص گواهینامه معتبر ماده  -1تبصره 

  . ي نمایندضمن اطمینان از اعتبار آن در محل کسب نگهدار

و روسـتائی  کارت معاینه پزشکی منحصراً از طرف مراکز بهداشت شهرستان یا مراکز بهداشتی درمانی شهري  -2تبصره 

مدت اعتبار کارت فوق براي رانندگان، اغذیه ، . وابسته به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی صادر خواهد شد

و مشاغل مشابه و نیز کارگران کارگاهها و کارخانجات تولید مواد غذایی و ساندویچ ، بستنی و آبمیوه فروشان و قنادان 

  . ماه و براي سایر مشاغل موضوع این آئین نامه حداکثر یکسال می باشد 6بهداشتی فاسد شدنی 
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 متصدیان و کارگران اماکن و مراکز و کارگاهها و کارخانجات و وسایط نقلیه موضوع ایـن آئـین نامـه موظفنـد    : 3ماده 

رعایت کامل بهداشت فردي و نظافت عمومی محل کار خود را نموده و به دستوراتیکه از طرف بازرسین بهداشت داده 

  . می شود عمل نمایند

کلیه اشخاصی که در اماکن و مراکز و وسایط نقلیه موضوع این آئین نامه کار می کنند باید ملبس به لباس کـار  : 4ماده 

  .اشندو روپوش تمیز و برنگ روشن ب

کلیه تهیه کنندگان مواد غذائی نظیر آشپزان، نانوایان  و مشال مشابه و نیز کارگران کارگاهها و کارخانجـات   -1تبصره  

تولید مواد غذائی و بهداشتی که با این مواد ارتباط مستقیم دارند ملزم به پوشیدن روپوش سفید و کاله و اشخاصی مانند 

دویچ، آبمیوه، بستنی ، شیرینیجات ، کلـه و پاچـه، جگرکـی و مشـابه آنهـا عـالوه بـر        شاغلین و فروشندگان اغذیه و سان

  . روپوش و کاله ملزم به استفاده از دستکش در حین کار می باشند

در رستورانها و چایخانه هاي سنتی افرادیکه در امر پذیرائی شرکت داشته و با غذا سر و کـار دارنـد ملـزم بـه      -2تبصره 

  . کاله سفید بوده وسایر افرادمی تواند از لباسهاي محلی استفاده کنند پوشیدن روپوش و

متصدیان اماکن و مراکز و کارگاهها و کارخانجات موضوع این آئین نامه موظفند براي هر یک از شاغلین خود  -5ماده 

  .جایگاه محفوظ و مناسبی بمنظور حفظ لباس و سایر وسایل در محل تهیه نمایند

یان مراکز و اماکن و کارگاهها و کارخانجات و وسایط نقلیه موضوع ایـن آئـین نامـه موظفنـد از ورود و     متصد -6ماده  

  . دخالت افراد متفرقه به امور تولید و تهیه و طبخ و حمل و نقل و توزیع و فروش مواد غذائی جلوگیري نمایند

قلیه موضوع  این آئین نامه موظفنـد بـه تناسـب    متصدیان مراکز و اماکن و کارگاهها و کارخانجات و وسایط ن – 7ماده 

تبصره . متر مربع اطاق استراحت مطابق با موازین بهداشتی تهیه  نمایند 5/2د کارگران خود بازاء  هر کارگر  حداقل اتعد

  .متر باشد 5/2متر مربع و ارتفاع سقف آن نباید کمتر از  5/7در هر حال مساحت اتاق استراحت نباید کمتر از  –

متصدیان کارگاهها و کارخانجات مواد غذائی و بهداشتی این آیین نامه موظفنـد در صـورت لـزوم آشـپزخانه،      -8ماده  

انبار مواد غذایی اولیه و سالن غذاخوري با فضاي کافی به تناسب تعداد کارگران و شـاغلین بـا شـرایط کـامالً بهداشـتی      

  .در محل کارگاه یا کارخانه ایجاد نمایند، درمان و آموزش پزشکی ت مطابق ضوابط وزارت بهداش

  . هر کارگر موظف به داشتن کلیه وسایل نظافت، شستشو و استحمام اختصاصی میباشد -9ماده  

اشخاصی که به نحوي از انحاء با طبخ و تهیه و توزیع مواد غذائی سر و کار دارند، در حین کـار شخصـا حـق     -10ماده 

  .ا از مشتري نخواهند داشتدریافت بهاي کاالي فروخته شده ر

شاغلین محلهائی مانند میوه و سبزي فروشی، عطاري، سقط فروشی، بقالی و فروشندگان مواد غذائی بسته بندي  -تبصره 

مصرف نمی رسـند از شـمول ایـن    ه شده ، همچنین فروشندگان آن گروه از مواد غذایی که بدون شستشو یا پخت و پز ب

  .ماده مستثنی می باشند
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  . جعبه کمکهاي اولیه با مواد و وسایل مورد نیاز در محل مناسب نصب گردد -11ه ماد 

کارگران کارگاهها و کارخانجات و اماکنی که با پخت و پز و فرآوري مواد غذایی سرو کار دارنـد همچنـین    -12ماده 

  . ه کار استحمام نمایندکارگران کشتارگاهها و محلهایی مانند آنها موظفند هر روز قبل از شروع و بعد از خاتم

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

فروش و عرضه سیگار در کارگاهها و کارخانجات و اماکن و مراکز و محلهاي موضوع این آیین نامه ممنـوع   -14ماده  

  .است

  .مستثنی می باشند 14مجوز و عاملیت عرضه دخانیات هستند از شمول ماده  اماکن و مراکز و محلهائیکه -1تبصره  

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

و مصرف هر گونه محصوالت دخانیاتی در محوطه هاي  عمومی کارگاههـا، کارخانجـات و امـاکن و مراکـز      -15ماده 

  . محلهاي موضوع این آیین نامه ممنوع است

بوده و موظفنـد   15متصدیان، مسئولین و یا کارفرمایان محلهاي موضوع این آیین نامه مسئول اجراي مفاد ماده  -1تبصره

  .ضمن نصب تابلوهاي هشدار دهنده در نقاط مناسب و در معرض دیده از مصرف دخانیات جلوگیري کنند

مـی تواننـد محـل مشخصـی را کـه کـامالً از محلهـاي         1مسئولین و یا کارفرمایان موضوع تبصـره  متصدیان ،  -2تبصره  

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

  فصل دوم

  :عمومی شرایط ساختمانی و بهداشتی مراکز تهیه و تولید و توزیع نگهداري و فروش مواد غذائی و اماکن 

  : کف ساختمان باید داراي شرایط زیر باشد -16ماده  

  .از جنس مقاوم، صاف، بدون درز و شکاف و قابل شستشو باشد) الف

  . داراي کف شور به تعداد مورد نیاز، مجهز به شتر گلو بوده و نصب توري ریز روي آن الزامیست) ب 

  . داراي شیب مناسب بطرف کف شور فاضالب رو باشد) ت

ساختمان دیوار از کـف تـا سـقف از مصـالح مقـاوم بـوده و طـوري باشـد کـه از ورود حشـرات و جونـدگان            : 17اده م

  . جلوگیري بعمل آورد

  . سطح دیوارها باید صاف، بدون درز و شکاف و برنگ روشن باشد -1تبصره 

حسـب مشـاغل مختلـف، بـه شـرح      پوشش دیوار ها باید متناسب با احتیاجات و لوازم مربوط به نـوع کـار و بر   -18ماده 

  . تبصره هاي ذیل باشد

پوشش  بدنه دیوار کارگاههاي تهیه مواد غذائی ، آشـپزخانه، آبدارخانـه، انبـار مـواد غـذایی، میـوه و سـبزي         -1تبصره 

فروشی ، حمام ، مستراح ، دستشوئی ، رختشویخانه بایـد از کـف تـا زیـر سـقف و در مـورد کارگاههـا و کارخانجـات         
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واد غذایی تا ارتفاع حداقل چهار متر کاشی، سنگ یا سرامیک و دیوار کارخانجات از ارتفاع چهار متر به بـاال  تولیدي م

  . می تواند از سیمان صاف و صیقلی برنگ روشن باشد

پوشش بدنه دیوار انبارهاي بزرگ مانند انبارهاي عمومی و امثال آن و بنکداریها مـی توانـد از مصـالح دیگـر      -2تبصره 

  .روشن باشد گند سنگ و سیمان صاف و صیقل و برنمان

سانتیمتر از کف با سنگهاي صیقلی یا سرامیک و یا کاشی  120سطح دیوار سالنهاي پذیرائی تا ارتفاع حداقل  -3تبصره  

  . سانتیمتري تا زیر سقف با رنگ روشن قابل شستشو پوشیده شود 120و از ارتفاع 

کله و پاچه، سیراب و شیردان، تهیه و فروش مواد غذائی از قبیل کبابی، جگرکی،  پوشش بدنه دیوارها مراکز -4تبصره 

  . ساندویچ و اغذیه ، پیتزا ، مرغ کنتاکی ، قهوه خانه و نظایر آنها باید بر حسب نوع بشرح زیر باشد

و  1ل تبصـره  چنانچه محل  طبخ در مراکز فوق الذکر از سالن پذیرائی جداسازي شده باشد قسـمت طـبخ مشـمو    -1بند 

  . فوق الذکر می باشد 18ماده  3قسمت پذیرائی مشمول تبصره 

مـی   18مـاده   1چنانچه محل طبخ از سالن پذیرائی جدا نشده باشد کلیه دیوارهاي مراکز مذکور مشـمول تبصـره    -2بند 

  . باشد

ی ، لبنیـات فروشـی، انـواع    سطح بدنه دیوارهاي مراکز فروش انواع شیرینی، خشکبارو آجیل ، خواربار فروشـ  -5تبصره 

سـانتیمتر تـا زیـر سـقف بـا       120سانتیمتر با سنگ یا کاشی و یا سرامیک و از ارتفاع  120نان فروشی و عطاري تا ارتفاع 

  . رنگ قابل شستشو پوشیده شود

 قصابی، مرغ و ماهی، سوسـیس و (پوشش بدنه دیوارهاي مراکز فروش انواع گوشت و فرآورده هاي گوشتی  -6تبصره 

  . باید از کف تا زیر سقف کاشی یا سرامیک با سطح صاف یا سنگ صیقلی باشد) کالباس و مواد پروتئینی 

پوشش بدنه دیوارهاي نانوائیهاي سنتی و کارگاههاي پخت  انواع نانهاي ماشینی و ساندویچی و فانتزي و انبار  -7تبصره 

  .رامیک با سطح صاف یا سنگ صیقلی باشدآرد و شکر آنها باید از کف تا زیر سقف از جنس کاشی یا س

بدیهی . سطح بدنه دیوارهاي سالن آرایشگاه ها از کف تا زیر سقف با رنگ روغنی قابل شستشو پوشیده شود -8تبصره 

است پوشش بدنه دیوارهاي دستشوئی ،  سرشوئی و مستراح در آرایشـگاهها بایـد از کـف تـا زیـر سـقف بـا کاشـی یـا          

  . صیقلی باشدسرامیک صاف و یا سنگ 

پوشش سطح دیوار سالنهاي پذیرائی در رستورانها و چایخانه هاي سنتی باید ضمن دارا بـودن طـرح و حالـت     -9تبصره 

  . سنتی از کف تا زیر سقف از مصالح مقاوم، صاف، بدون فرورفتگی و شکاف و قابل شستشو باشد

  . شسته شود و درز و شکاف و همیشهسقف باید صاف، حتی االمکان مسطح، بدون ترك خوردگی  -19ماده 

  . تعداد و ظرفیت هر ظرفشوئی باید متناسب با تعداد ظروف باشد -1تبصره 

  . هر لگن یا هر واحد ظرفشوئی باید مجهز به آب گرم و سرد باشد -2تبصره 
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و ) قفسـه مجهـز بـه آب چکـان    (در صورت نداشتن ماشین ظرفشوئی، ظروف پس از شستشو، درمحل مناسب -3تبصره 

  . بدون استفاده از پارچه و حوله و امثال آنها خشک و سپس در قفسه مخصوص ظروف نگهداري شود

قفسه و ویترین و گنجه ها باید قابل نظافت بوده و مجهز به در و شیشه سالم و همیشه تمیز و فاصله کف آنها از  -30ماده 

  . سانتیمتر باشد 20زمین حدود 

میز کاري که صـرفاً جهـت تهیـه     -تبصره. اید سالم و سطح آن از جنس قابل شستشو باشدپیشخوان و میزکار ب -31ماده 

  . مواد غذائی بکار می رود باید فاقد هر گونه کشو و یا قفسه بوده و فضاي زیر آن نیز مورد استفاده قرار نگیرد

ت خام، در اختیـار مشـتریان   سبزیجات و صیفی جاتی که در اماکن عمومی و مراکز عرضه مواد غذائی بصور – 32ماده 

گذارده می شود باید در محل مخصوص، تمیز و با آب سالم و مـایع ظـرف شـوئی شستشـو شـده و پـس از گنـدزدائی        

  . آبکشی و مصرف گردد

و  20لغایـت   16انبار مواد غذاي باید قابل تمیز کردن بوده و وضع داخلی آن مطابق با شرایط مندرج در مـواد   -33ماده 

  . این آئین نامه و حجم و فضاي آن متناسب با نیاز و احتیاجات موسسه باشد 40لغایت  38

انبار مواد غذائی باید به نحو مطلوب تهویه و میزان حرارت و رطوبت آن همواره مورد تأیید مقامات بهداشتی  -1تبصره 

  . باشد

  . حل شودانبار آرد و شکر باید مطابق نقشه مصوب باالترین مقام بهداشتی م -2تبصره 

  . قفسه بندي و پالت گذاري در انبار به نحو مطلوب و مناسب انجام شود -3تبصره 

کلیه مواد غذائی فاسد شدنی باید در یخچال و یا سردخانه مناسب نگهداري شود و مـدت آن بـیش از زمـانی     -34ماده 

  . نباشد که ایجاد فساد یا تغییر کیفیت نماید

و هر نوع محل طبخ و همچنین گرمخانه و دوش حمام باید از جنس قابـل شستشـو و   پوشش سقف آشپزخانه ها  -تبصره

  .دشبرنگ روشن با

  . وضع درها و پنجره ها باید داراي شرایط زیرباشد -20ماده  

درها و پنجره ها از جنس مقاوم،سالم و بدون ترك خوردگی و شکستگی و زنگ زدگی و قابـل شستشـو بـوده و    ) الف

   .همیشه تمیز باشد

  .پنجره بازشو باید مجهز به توري سالم و مناسب باشد به نحوي که از ورود حشرات بداخل اماکن جلوگیري نماید) ب

درهاي مشرف به فضاي باز باید مجهز به توري سالم و مناسب و همچنین فنر دار باشد بطوریکه از ورود حشـرات و  ) ج 

  .جوندگان و سایر حیوانات نماید

  . ی باید مورد تأیید مقامات بهداشتی باشدآب مصرف -21ماده  
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و در ( کلیه اماکن و مراکز و کارگاهها و کارخانجات مشمول این آئـین نامـه بایـد داراي سیسـتم جمـع آوري      -22ماده 

  . و دفع بهداشتی فاضالب مورد تأیید مقامات بهداشتی باشند) مورد هتلها و کارگاهها و کارخانجات سیستم تصفیه

ت و تخلیه هر گونه فاضالب و پساب تصفیه نشده اماکن و مراکز و کارگاهها و کارخانجات مشـمول ایـن   هدای -تبصره

  . آئین نامه به معابر و جوي و انها رعمومی اکیدا ممنوع می باشد

ترجیحـاً صـابون   (دستشوئی ها باید مجهز بـه صـابون   -تبصره. وضع و تعداد دستشوئی بهداشتی و متناسب باشد -23ماده 

  . و خشک کن مناسب و بهداشتی بوده وجود زباله دان در کنار دستشوئی الزامی است) یعما

براي کارگران باید دستشوي و توالت مجزا و مجهز به شیر آب گرم و سرد و با شرایط الزم بهداشتی در محل  -25ماده 

  . مناسب و به تعداد مورد نیاز بشرح ذیل وجود داشته باشد

  دستشوئی  1والت و ت 1نفر کارگر  1-5-1

  ) دستگاه 3نفر از هر کدام  25(دستشوئی  1توالت و  1نفر  10نفر به ازاء هر  25-6 -2 

نفر  20نفر به ازاء هر  56 -115 -4) دستگاه 5نفر از هرکدام  50(دستشوئی  1توالت و  1نفر  15نفر به ازاء هر  3-55-26

  )اهدستگ 7نفر از هر کدام  100(دستشویی  1توالت و  1

  )دستگاه 13نفر از هر کدام  250(دستشوئی  1توالت و  1نفر  25نفر به ازاء هر  266-116 -5 

  .دستشوئی  1توالت و  1نفر اضافی  30نفر به باال به ازاء هر  266از . 6 

بصورت آن برا ي کارگران مرد و کارگران زن  6تا  1و بندهاي  25وجود توالت و دستشوئی بشرح مفاد ماده  –تبصره  

  . کامالً جدا و مستقل از هم اجباریست

ایـن آیـین    38و  37و  30،31،  27و  20لغایت  15باید داراي شرایط مندرج در مواد  12حمام مذکور در ماده  -26ماده 

ن نامه بوده و تعداد آن نیز متناسب با تعداد کارگران بشرح جدول ذیل بوده و باید مشابه توالت و دستشوئی براي کارگرا

مرد و کارگران زن بطور جداگانه محاسبه و اعمال و بصورت کامالً جدا و مستقل از هم در محـل هـاي مناسـب وجـود     

  . داشته باشد

  دستگاه   1نفر، کارگر  5-1. 1

  ) دستگاه 4نفر  20(دستگاه  1نفر  5نفر، به ازاء هر  20-6. 2 

  ) ستگاهد 7نفر  50(دستگاه  1نفر  10نفر ، به ازاء هر  50-21. 3

  )دستگاه 10نفر  100(دستگاه  1نفر  20هر نفر، به ازاء  51 – 100. 4

  نفر اضافی یکدستگاه  20نفر به باال به ازاء هر  100از . 5 

نصـب   -تبصـره . دستگاه سوخت و نوع مواد سوختنی باید از نوعی باشد که احتراق بصورت کامل انجام گیـرد : 27ماده 

  . س مناسب و مجهز به هواکش با قدرت مکش کافی باال ي دستگاه پخت الزامیستهود با ابعاد متناسب، از جن
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  . محل شستشو و نگهداري ظروف باید در مجاور محل پخت و مجزا و مستقل ازآن باشد -28ماده 

  / یا توسط دستگاههاي اتوماتیک ) آبکشی –شستشو (ظروف باید در ظرفشوئی حداقل دو مرحله اي  -29ماده 

قرار دادن مواد غـذائی پختـه و خـام و شسـته و      – 35ماده . خچال و سردخانه باید مجهز به دماسنج سالم باشدی –تبصره 

نشسته در کنار هم در داخل یخچال ممنوع بوده و یخچال و سردخانه همواره باید تمیز و عاري از هر گونه بوي نامطبوع 

  . باشد

قبیل انواع ساندویچ ، کباب، آش ، غذاهاي پخته، غذاهاي فاسـد   عرضه و فروش مواد غذائی آماده مصرف از -36ماده 

شدنی، شربت آالت و نوشیدنیهاي فله، ترشیجات و شور و خیارشور، شیرینی جات ، انواع تنقالت و خشـکبار و آجیـل   

  . فله و امثال آنها بصورت دوره گردي ممنوع است

  . هواي داخل اماکن سالم، تازه، کافی و عاري از بو باشد تهویه مناسب باید به نحوي صورت گیرد که همیشه -37ماده 

  . درجه سانتیگراد باشد 30در فصل گرما حداکثر درجه حرارت داخل اماکن نباید بیشتر از  -38ماده 

لوکس، نانوائی  500تا  200لوکس، آرایشگاه  200تا  100شدت روشنائی نور طبیعی یا مصنوعی در آشپزخانه  -39ماده 

و در محوطه عمومی و ) بسته به نوع کار(لوکس  200تا  150لوکس، محلهاي فرآوري و تولید و بسته بندي  200تا  100

لـوکس و در راهـرو، سرسـرا،     100انبار مراکز و اماکن کارگاهها و کارخانجات موضـوع ایـن آئـین نامـه بایـد حـداقل       

بـراي جلـوگیري از حریـق و انفجـار و      -40ماده . لوکس باشد 150تا  50رختکن، توالت ، دستشوئی و حمامها باید بین 

  . سایر خطرات احتمالی باید پیش بینی هاي الزم با توجه به حجم کار و نوع فعالیت و تعداد کارگران بعمل آید

کارگاهها و کارخانجات تولیدي مواد غذائی و بهداشتی مشمول این آیین نامه و هم چنـین هتلهـا و متـل هـا و      -41ماده 

نها موظفند زباله تولیدي را همواره بطریقه کامالً بهداشتی جمع آوري نگهداري موقت، حمل و نقل و دفع نمایند امثال آ

  . بطوریکه اقدامات آنها مورد تأیید مقامات بهداشتی باشد

 .زباله دان در پوش دار، زنگ نزن، قابل شستشو، قابل حمل و بـا حجـم مناسـب و تعـدد کـافی موجـود باشـد        -42ماده  

 . زباله دان باید مجهز به کیسه زباله و د رمحل مناسبی قرار گرفته و اطراف آن همواره تمیز باشد -تبصره

مگس، پشـه و سایرحشـرات ، سـگ ، گربـه و مـوش و سـایر حیوانـات بهـیچ وجـه نبایـد در داخـل امـاکن و              -43ماده 

  . کارگاهها و کارخانجات دیده شوند

انجات و محلهاي مشابه مشروط بر اینکه به هیچ وجـه بـا محلهـاي تهیـه و تولیـد و      وجود سگ نگهبان در کارخ -تبصره

  . نگهداري و توزیع مواد غذایی و افراد شاغل در این قسمتها در ارتباط و تماس نباشد بالمانع است

بـه منظـور   نقشه کلیه ساختمانهاي اماکن عمومی و مراکز و کارگاهها و کارخانجات موضـوع ایـن آئـین نامـه      -44ماده 

  . انطباق با موازین بهداشتی قبل از اجرا باید به تصویب مقامات مسئول برسد

  : اماکنی که اجازه قبول مسافر دارند باید عالوه بر رعایت کلیه موارد بهداشتی واجد شرایط زیر باشند -45ماده 
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  . متر مربع مساحت منظور گردد 5در هر اطاق تعداد تختخوابها باید طوري باشد که براي هر تخت حداقل  -1تبصره 

 18در هـر طبقـه بـه ازاء هـر      -3تبصـره  ) ترجیحاً صابون مایع باشد(هر اطاق داراي دستشوئی مجهز به صابون  -2تبصره 

  . با شرایط کامال بهداشتی وجود داشته باشد) یکدستگاه مردانه و یک دستگاه زنانه(تخت حداقل دو دستگاه مستراح 

  . ش آب گرم و سرد در هر طبقه از ساختمان نباید کمتر از مجموع تعداد مستراحهاي همان طبقه باشدتعداد دو -4تبصره 

در صورتیکه در داخل اطاقها امکانات صحیح و قابل قبول براي آشپزي وجود نداشته باشد وجود آبدارخانه با  -5تبصره 

  .شرایط بهداشتی و مجهز در هر طبقه الزامیست

 18بـوده و لغزنـده نباشـد، ارتفـاع پلـه حـداکثر       ) لوکس 100حداقل (داراي حفاظ و روشنائی کافی  پله باید -6تبصره  

  . سانتیمتر باشد 30سانتیمتر و عرض آن حداقل 

باید با دسـتگاههاي اتوماتیـک در   ) حوله، ملحفه، روبالشی، پرده ، پتو و امثالهم( البسه و لوازم پارچه اي مانند  -7تبصره 

شستشو ، ضـدعفونی، خشـک   . مطابق نقشه استاندارد وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی باشد محل مناسب که 

  . و اطو شود

راستخرهاي شنا مطابق مواد مـاده   د مگر. وجود هر گونه حوض یا حوضچه پاشوي و امثال آن ممنوع می باشد -46ماده 

  . این آیین نامه  58

تی ، حوضچه هاي آب نما طوري طراحی گردند که همـواره در آنهـا آب در   در رستورانها و چایخانه هاي سن –تبصره 

  . گردش بوده و امکان دسترسی به آب براي مشتریان و اطفال آنها فراهم نگردد

نگهداري هر گونه وسایل اضافی و مستهلک و مستعمل و مواد غذائی غیر قابـل مصـرف و ضـایعات در محـل      -47ماده 

  . کار ممنوع است

آب اسـتخر   P.Hنصب دستگاه کلرزنی و سیستم تصفیه آب در استخرهاي شنا الزامی است و کلر باقیمانده و  -48ماده 

می بایست روزانه و به دفعات کافی اندازه گیري و در دفتر مخصوص ثبت و هنگام مراجعـه بازرسـین بهداشـت محـیط     

  . براي کنترل ارائه گردد

 .Pو ) حسب نظر مقامات بهداشتی( میلی گرم در لیتر 5/3تا  1می بایست بین میزان کلر باقیمانده در آب استخر  -تبصره

H  و باالخره مشخصات فیزیکی، شیمیائی وباکتریولوژي آن مطابق ضوابط وزارت بهداشت، درمـان   8تا  2/7آن حدود

  . وآموزش پزشکی باشد

د باشد و درجه حـرارت هـواي اطـراف    درجه سانتیگرا 25درجه حرارت آب در استخر سرپوشیده باید حدود  -49ماده 

  .درجه سانتیگراد گرمتر و یا یک درجه سانتیگراد سردتر از آب استخر باشد 5استخر نباید بیش از 

) متـر  8/1با عمق متوسط حدود (حداقل مساحت مورد نیاز براي هر شناگر در استخرهاي مخصوص شناگران  -50ماده  

  .متر مربع می باشد 8/1برابر ) متر  1با عمق متوسط (زشی متر مربع و در استخرهاي آمو 5/1معادل 
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در استخرهاي چند منظوره الزم است مساحت مورد نیاز براي هر نفر در هر قسمت بر اساس نوع بهـر بـرداري    –تبصره  

  . از همان قسمت محاسبه و اعمال شود

ر دوش گرفتـه و بـدن خـود را کـامالً شستشـو      شناگران بایستی قبل از ورود و به هنگام خروج از محوطه استخ -51ماده 

  .نمایند، مسئولیت اجراي آن بعهده مدیر استخر می باشد

استخر باید مجهز به دوش آب سرد و گرم بوده و حداقل تعداد آن به تناسب مدت زمان استفاده در هر نوبت  -52ماده  

  :استخر بشرح زیر باشد

  فر شناگر یکدستگاه دوش بهداشتی آب سردو گرم ن 5ساعته، به ازاء هر  2براي هر نوبت ) الف

  نفر شناگر یک دستگاه دوش بهداشتی آب سردو گرم  7ساعته، به ازاء هر  3براي هر نوبت ) ب

  نفر شناگر یکدستگاه دوش بهداشتی آب سردو گرم  10ساعته، به ازاء هر  4براي هر نوبت ) ج

  ر یکدستگاه دوش بهداشتی آب سردو گرم نفر شناگ 20ساعته، به ازاء هر  6براي هر نوبت ) د

  .نفر  شناگر باید یکدستگاه مستراح با شرایط کامالً بهداشتی وجود داشته باشد 40هر به ازاء  -53ماده 

نفر شناگر باید حداقل یکدستگاه دستشوئی مجهز به آب سردو گرم با شـرایط کـامالً بهداشـتی     75به ازاء هر  -54ماده  

  .وجود داشته باشد

رختکن باید داراي وسعت کافی و متناسب با تعداد کمدها بوده و مـوازین بهداشـت عمـومی در آن رعایـت      -55ماده  

  . گردد

به ازاء هر شناگر در هر نوبت استفاده از استخر باید جایگاه محفوظ و مناسب براي حفظ لباس شناگران وجود  -56ماده 

  . داشته باشد

ایلی مانند مایو، حوله، کاله، دمپائی، بینـی بنـد، لنـگ، تیـغ ، شـانه، بـرس و امثـال آنهـا         توزیع و استفاده از وس -57ماده 

بصورت مشترك در حمامها و آرایشگاهها و اسـتخرهاي شـنا و محلهـاي مشـابه ممنـوع و مسـئولیت آن متوجـه مـدیر و         

  . متصدي مکان می باشد

پاي شناگران بنحوي تعبیه گردد که شناگران بعد  حوضچه محتوي مایع ضد عفونی کننده، بمنظور ضد عفونی -58ماده 

  . از دوش گرفتن و قبل از ورود به محوطه استخر الزاماً از داخل آن عبور نمایند

این آئین نامه بنحوي باشد که موجـب   16پوشش سطح محوطه اطراف استخر عالوه بر شرایط مندرج در ماده  -59ماده 

  . ضمناً شستشو و ضد عفونی مرتب محوطه استخر الزامی است. شودلغزندگی و بروز حادثه براي شناگران ن

ابعاد و مشخصات فنی ساختمان استخر و تجهیزات وتأسیسات آن باید مطابق نقشه مصوب سـازمانهاي مسـئول    -60ماده 

  . مربوطه باشد

  . ر وجود داشته باشدالزم است آبسرد کن مناسب و به تعداد کافی براي استفاده شناگران در محوطه استخ -61ماده 
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شرایط بهداشتی بوفه و رستوران موجود در محوطه استخر مشمول مـواد مربوطـه منـدرج در فصـل پـنجم ایـن        -62ماده 

  .آئین نامه می باشد

وضعیت ساختمانی و شیب بندي موج شکن و سر ریز استخر باید بنحوي باشد که مـانع برگشـت آب بـداخل     -63ماده  

  . استخر شود

  . حضور نجات غریق واجد شرایط و متناسب با تعداد شناگران در محوطه استخر الزامیست  -64ماده 

وجود وسایل نجات غریق از قبیل چوب، تیرك، لوله عصائی شکل، حلقه نجات، تیوب، طناب و سایر وسایل  -65ماده 

  . مورد نیاز در محل استخر الزامی است

    فصل سوم

  وسایل و لوازم کار

  :ف مورد استفاده باید داراي شرایط زیر باشدظرو -66ماده 

  .ظروف شکستنی باید تمیز، بدون ترك خوردگی و لب پریدگی باشد -1

وسایل و ظروف فلزي که براي تهیه و نگهداري و مصرف مواد غذائی بکار مـی رونـد بایـد سـالم، صـاف و بـدون        -2 

  . زنگ زدگی باشند

صرف شسته، تمیز و برحسب ضرورت ضدعفونی گردیده و در ویتـرین یـا   وسایل و ظروف غذا باید پس از هر بار م -3

  .گنجه مخصوص که محفوظ باشد نگهداري شود

  :استفاده از ظروف و وسایل مشروحه زیر ممنوع می باشد -67ماده 

  .دیگ و ظروف مسی اعم از اینکه سفید کار شده یا نشده باشد -1 

   گوشت کوب و قاشق چوبی و سربی  -2 

  ن بدون درپوش مناسب قندا -3

  ظروف فاقد در ثابت و مخصوص براي عرضه موادي از قبیل نمک، فلفل، سماق، شکر و امثال آنها -4

  . هر نوع ظروف و ابزاریکه توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی غیر مجاز شناخته و آگهی می شود-5 

اي مراحل مختلف تولید و بسته بندي مواد خـوردنی،  جنس و مشخصات ظروف، وسایل و دستگاههایی که بر -68ماده 

آشامیدنی، آرایشی وبهداشتی  در کارگاهها و کارخانجات تولیـد ایـن مـواد بکـار مـی رونـد بایـد مـورد تاییـد وزارت          

  . بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی باشد

ظروف بسته بندي یکبار مصرف مـورد تاییـد    مواد غذایی مانند بستنی، آبمیوه، انواع لبنیات، امثال آنها باید در -69ماده 

و مرغـوب و حتـی االمکـان    ) غیـر بازیـافتی  (وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و ساخته شده از مواد اولیـه نـو   

  . تجزیه پذیر و همواره سالم، تمیز و بهداشتی عرضه می گردد
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ي تولیـدي مجـاز و داراي پروانـه هـاي معتبـر      آن دسته از مواد غذائی مذکور در ماده فوق که توسـط واحـدها   –تبصره 

  . بهداشتی تهیه و بطرق مجاز دیگر بسته بندي و عرضه می شوند از شمول ماده مذکور مستثنی می باشند

  . سطح میزها باید صاف، تمیز، سالم، بدون درز و روکش آنها از جنس قابل شستشو و به رنگ روشن باشد -70ماده 

  . ها باید سالم و تمیز باشدصندلیها و نیمکت -71ماده 

روبالشی و شمد تمیز و سالم استفاده شود و تعویض آنها حداقل هر سه براي هر مسافر تازه وارد باید از ملحفه،  -72ماده 

  . روز یکبار اجباریست

  . استفاده از لحاف، پتو، تشک و بالش کثیف و مندرس و بدون ملحفه ممنوع است -73ماده 

از تختخوابهائی که داراي پارگی یا شکستگی و یا گودرفتگی فنر باشد وایجاد سر و صداي غیر طبیعی استفاده  -74ماده 

  . نماید ممنوع است

استفاده از مواد غیر استاندارد از جمله کاغذهائیکه تمیـز نباشـد و روزنامـه و همچنـین کیسـه هـاي پالسـتیکی          -75ماده 

جعبه هاي مقوائی و پاکتهاي کاغذي که براي بسته بندي  -76ماده . ستجهت پیچیدن و بسته بندي مواد غذائی ممنوع ا

  . مواد غذائی استفاده می شوند باید از جنس سالم و استاندارد و کامالً تمیز بوده و از نوع بازیافتی نباشد

  .است نصب شیر آب باالي ظرف خمیر گیري الزم. ظروف خمیر گیري باید صاف و تمیز و بدون درز باشد -77ماده 

  . کوشش شود از دستگاههاي خودکار براي تهیه خمیر و سایر مواد مخلوط کردنی استفاده گردد –تبصره  

براي حمل و نقل و جابجائی مواد غذائی فاسد شدنی  مانند انواع گوشت دام و طیور و آبزیان، مواد پروتئینی ،  -78ماده 

، کله و پاچه و آالیـش خـوراکی دام، شـیر و محصـوالت لبنـی و      فرآورده هاي خام و پخته غذائی  دام و طیورو آبزیان

  . امثال آنها باید منحصراً از وسائط نقلیه مخصوص و مجهز به سردخانه سالم و مناسب استفاده شود

براي حمل و نقل و جابجائی، هر نوع ماده غـذائی کـه بـدون شستشـو و پخـت وپـز مجـدد بمصـرف میرسـد،           -79ماده 

شیرینی جات و خشکبار و امثال آنها باید از وسائط نقلیه مخصـوص و مجهـز بـه اطاقـک محفـوظ و       همچنین انواع نان،

  . مناسب، تمیز و بهداشتی استفاده شود

براي حمل و نقل مواد اولیه مصرفی و محصوالت نهایی کارگاهها و کارخانجات تولید مواد غذائی، حبوبات ،  -80ماده 

رفاً از وسـایط نقلیـه مخصـوص حمـل و نقـل ایـن مـواد کـه مـورد تأییـد وزارت           غالت، میوه جات و سبزیجات باید ص

  . بهداشت، درمان و آموزش پزشکی باشد استفاده شود

فوق الذکر با جابجائی مواد غذائی سر و کار دارند  80لغایت  78کلیه افرادي که در وسائط نقلیه موضوع مواد  -81ماده 

  . اخذ کارت معاینه پزشکی و تبصره هاي ذیل آن می باشنداین آئین نامه در خصوص  2مشمول ماده 

صاحبان وسایط نقلیه موضوع این آیین نامه موظفند قبل از بهره برداري از آنها مجوز حمل و نقل مواد غـذایی   -82ماده 

  .توسط وسیله نقلیه مربوط را از وزارت بهداشت اخذ نمایند
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د غذایی توسط وسایط نقلیه  مجاز حمل این مواد ممنوع و عالوه بر اخذ حمل و نقل هر نوع کاالي غیر از موا –تبصره  

  . جریمه موجب توقف وسیله نقلیه متخلف بمدت حداقل یکماه خواهد شد

این آیین نامه توسـط وسـایط نقلیـه غیـر مجـاز       80لغایت  78حمل و نقل مواد غذایی و بهداشتی موضوع مواد  -83ماده 

  .، موجب توقف وسیله نقلیه متخلف بمدت حداقل یک ماه خواهد شدممنوع و عالوه بر اخذ جریمه

استفاده از انبرك مخصوص از جنس استنلی استیل براي برداشتن دانه هاي شیرینی جـات، خرمـا، خیارشـور،     -84ماده  

  . قطعات پنیر، حلوا و امثال آنها الزامیست

  فصل چهارم  

  الیفوظایف مسئول بهداشت محل و مأمورین نظارت و تک

  صاحب یا مدیر محلهاي مشمول قانون

مأمورینی که از طرف وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی براي نظارت و بازرسی بهداشتی  از محلهاي  -85ماده 

قانون مواد خوردنی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی تعیین می شـوند موظفنـد متخلفـین از     13مشمول قانون اصالح ماده 

مسـئول بهداشـت    -1تبصـره  . را با ذکر تخلف و تنظیم گزارش به مسئول بهداشتی محل معرفی نمایند مقررات بهداشتی

محل رئیس مرکز بهداشت شهرستان یا رئیس مرکز بهداشتی درمانی شهري یا روستایی اسـت کـه بـا تشـخیص و ابـالغ      

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

مأمور نظارت یا بازرس بهداشت به کاردان یـا کارشناسـی گفتـه مـی شـود کـه دوره مخصـوص بهداشـتی را          -2تبصره 

گذرانده و از طرف وزارت بهداشت، درمان و آمـوزش پزشـکی یـا دانشـگاههاي علـوم پزشـکی و خـدمات بهداشـتی         

سائل بهداشت محیطی و بهداشت مواد غذایی بکار گمارده شده و درمانی کشور براي امور بازرسی و نظارتی در زمینه م

  . داراي کارت بازرسی باشد

کارت بازرسی کارت مخصوص مدت داري است کـه عکـس بـازرس روي آن الصـاق و مشخصـات کامـل        -3تبصره 

مـان و  ایـن کـارت منحصـراً توسـط وزارت بهداشـت، در     . شناسنامه اي، تحصیالتی و شغلی وي در آن درج شده باشـد 

) با امضاي رئـیس دانشـگاه  ( یا  دانشگاههاي علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی) با امضاي وزیر(آموزش پزشکی 

  . فوق صادر و هر گونه سوء استفاده از آن جرم محسوب می شود 2براي بازرسین موضوع تبصره 

بر معرفی صاحب یا مـدیر مؤسسـه و یـا    مسئول بهداشت محل در صورت تأیید گزارش مأمور نظارت ، عالوه  -86ماده 

روز تـا دو مـاه حسـب نـوع و      15(صاحب یا راننده وسیله نقلیه به دادگاه، کتباً به وي اخطار می نماید ظرف مدت معین 

  . ، نواقص بهداشتی را برطرف نماید)تعداد نواقص

بـازرس بهداشـت مکلـف    . باشـد اي مهلت داده شده، محل داراي نـواقص بهداشـتی   نقضدر صورتیکه پس از ا -87ماده 

است مراتب را به مسئول بهداشت محـل گـزارش نمایـد و مسـئول مـذکور پـس از رسـیدگی و تأییـد گـزارش بـازرس           
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 48تـا   24بهداشت مکلف است عالوه بر معرفی متخلف به دادگاه محل تعیین شده را با دسـتور کتبـی و صـدور اخطـار     

ل و در مورد وسایط نقلیه دسـتور توقـف در پارکینـگ آنـرا بـراي مـدت       ساعته موقتاً براي مدت حداقل یک هفته تعطی

  . حداقل یک هفته به نیروي انتظامی ابالغ نماید

تعطیل موقت محل با الك و مهر ویا مهر و موم کلیه درها و راههاي نفوذي و نقاط حساس مانند شیرهاي آب  -88ماده 

نقلیه توقف وسیله نقلیه مربوطه توسط نیروي انتظامی در پارکینـگ و  و گاز و کنتور برق و امثال آنها و در مورد وسایط 

  . تنظیم صورت مجلس انجام و با نصب اطالعیه علت تعطیل یا توقف همراه خواهد بود

مسئولیت نگهداري از الك و مهر یا مهر و موم و اطالعیه علت تعطیل یا توقف بعهده صاحب یا مدیر موسسه  -1تبصره 

  . حب و یا راننده خودرو متوقف شده می باشدتعطیل شده یا صا

شرایط توقف وسیله نقلیه و صورت مجلس و سایر موارد برخورد با وسیله نقلیه طبق دستور العملی خواهد بود  -2تبصره 

  . که توسط نیروي انتظامی و وزارت بهداشت مشترکاً تنظیم می شود

رداشتن موانع ورود به محـل تعطیـل شـده و یـا داخـل شـدن بـه        شکستن الك و مهر  یا مهر و موم و همچنین ب -89ماده 

وسیله نقلیه متوقف شده بدون کسب مجوز کتبی از مسئول بهداشت محل موجب تعقیب قانونی صاحب یا مدیر موسسـه  

  . تعطیل شده و یا صاحب و راننده خودرو متوقف شده خواهد بود

وسیله نقلیه ، صاحب یا مدیر موسسه تعطیل قت محل یا توقف اي مدت تعیین شده براي تعطیل مونقضپس از ا -90ماده 

شده یا صاحب یا راننده وسیله نقلیه متوقف شده ضمن سپردن تعهد قابل قبول متضمن اجراي قانون به مسـئول بهداشـت   

ــده  را       ــف شــ ــه متوقــ ــیله نقلیــ ــف وســ ــع توقــ ــا رفــ ــده یــ ــل شــ ــل تعطیــ ــایی محــ ــاي بازگشــ ــل، تقاضــ   محــ

ل در صورت قبول تقاضا و تعهد متقاضی، محل تعطیل شده را صـرفاً بـراي رفـع نـواقص     مسئول بهداشت مح. می نماید 

بهداشتی با دستور کتبی موقتاً بازگشایی و حسب مورد دستور رفع توقف خودرو متوقف شده را براي رفع نواقص صادر 

یـا مهـر و مـوم کلیـه درهـا و      بازگشایی محل و یا رفع توقف وسیله نقلیه بـا شکسـتن الك و مهـر و     -91ماده . می نماید

راههاي نفوذي و تنظیم صورت مجلس انجام و با نصب اطالعیه حاوي در حال رفع نواقص بهداشتی است، اجـازه بهـره   

  . برداري ندارد همراه خواهد بود

یـا  صاحب یا مدیر مؤسسه یا وسیله نقلیه، پس از رفع کلیه نـواقص بهداشـتی، تقاضـاي بهـره بـرداري از محـل        -92ماده 

وسیله نقلیه را به مسئول بهداشت محل تسلیم و مسئول مذکور موظف است مأمور نظارت را ظرف مـدت دو روز اداري  

  . جهت بازرسی اعزام نماید

بازرس بهداشت موظف است پس از بازرسی، چنانچه کلیه نواقص بهداشتی برطرف شده باشد مراتب را کتبـاً   -93ماده 

مسئول مذکور در صورت تأیید گزارش بازرس بهداشت اجازه بهره برداري از محل  به مسئول بهداشت محل گزارش و

  . با وسیله نقلیه را کتباً صادر نماید
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اقدام به بهره برداري قبل از رفع کلیه نواقص بهداشتی و اخذ مجوز بهـره بـرداري از مسـئول بهداشـت محـل،       -94ماده 

براي حداقل مدت یک ماه بدون نیاز بـه طـی مراحـل منـدرج در      موجب تعطیل مجدد محل یا توقف مجدد وسیله نقلیه

  . این آیین نامه خواهد شد 87و  86مواد 

  فصل پنجم

  طبقه بندي اماکن و مراکز و کارگاهها و کارخانجات از لحاظ

  شمول مواد این آیین نامه

  : ح ذیل استطبقه بندي اماکن و مراکز و محلها از لحاظ شمول مواد این آئین نامه بشر -95ماده 

شامل محلهاي تهیه و فروش مواد غذایی که داراي  74تا  72و  65، 48، 45، 41کلیه مواد این آئین نامه باستثناي مواد  -1

محل پذیرایی از مشتري می باشند از قبیل رستوران، چلوکبابی، سلف سرویس، تاالر پذیرایی، کافه قنادي و امثـال آنهـا   

شـامل   74لغایـت   72و  65لغایـت   48،  45، 26لغایـت   24، 12، 7،8آئین نامه باستثناي مـواد  کلیه مواد این  -2. می باشد

محلهاي تهیه و فروش مواد غذائی که داراي محل پذیرائی از مشتري بوده لیکن فاقد آشـپزخانه هسـتند از قبیـل کبـابی،     

تزا، مـرغ سـوخاري، چایخانـه و قهـوه     حلیم پزي، آش پزي، کله پزي، جگرکی، سیراب و شیردان، اغذیه و ساندویچ، پی

  .خانه، آبمیوه و بستنی فروشی، بوفه و امثال آن می باشد

شـامل محلهـاي تهیـه و توزیـع مـواد       74لغایـت   70و  65لغایت  45و8،23،24کلیه مواد این آئین نامه باستثناي مواد  -3 

امثال آنها که فاقد امکانات پذیرایی از ... وغذایی از قبیل انواع چلو کباب، چلو خورش، کباب، جوجه کباب، پلو، آش 

  .مشتري در محل هستند می باشد

لغایـت   70و 68و66لغایـت  48و  45و41و 32و 29لغایـت 24و  12و 10و 8و 7واد این آئین نامه باسـتثناي مـواد   کلیه م -4

اههاي بـزرگ،  شامل سوپر مارکت ، خواروبار و لبنیات فروشـی و بخـش عرضـه مـواد غـذایی در فروشـگ       84و77و 74

  .تعاونی و زنجیره اي می باشد

شامل کارگاهها و  74لغایت  70و 65لغایت  48و  46و45و32و29و28و24و23کلیه مواد این آئین نامه باستثناي مواد  -5 

آبغوره و آبلیمو کشـی و  (کارخانجات تولید انواع مواد غذائی و نیز نبات و آب نبات پزي، قند ریزي حلوا سایز و عصار

  . ، خشکبار، انواع نان، لبنیات سازي، کشک سائی و بستنی سازي و امثال آن می باشد)ه ترشیجاتتهی

ــواد    -6 ــتثناي م ــه باس ــین نام ــن آئ ــواد ای ــه م ــت 24و12و10و8و7کلی ــت 48و45و33و32و29لغای ــت 68و66لغای  74لغای

ایر مواد پروتئینـی مـی   شامل فروشگاههاي گوشت و مرغ و ماهی و میگو و آالیش خوراکی دامی و س 84و80و79و77و

  . باشد

  . شامل هتل ها، متل ها، مهمانخانه ها و پانسیونها می باشد 65،68لغایت  48، 8کلیه مواد این آئین نامه باستثناي مواد  -7
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شــامل  84لغایــت 77و69و68و65لغایــت    48و41و33و28و12و10و8و6کلیــه مــواد ایــن آئــین نامــه باســتثناي مــواد  -8

  . مسافرخانه ها و مهمانپذیرها می باشد

  58و56لغایـت   48و45و 41و35لغایـت   32و29لغایـت   24و12و10و8و7و6و4کلیه مواد این آئین نامه باسـتثناي مـواد   -9

  . شامل آرایشگاهها می باشد 84لغایت  72و69لغایت 

 58و 56لغایـت   48و45و41و35و34و33و32و29و28و26و23و10و8و6کلیه مواد این آئـین نامـه بـه اسـتثناي مـواد      - 11

  . شامل حمامها می باشد 84لغایت 

شـامل نانوائیهـا مـی     84-78 -74لغایـت   48-45-35-34-32-29-28-23-8کلیه مواد این آئین نامه باستثناي مواد  -12

  .باشد

شـامل   84-78-77-74لغایـت   48-45-41-32-29لغایت  24-12-10-8-7ه مواد این آئین نامه باستثناي مواد یکل -13 

  . عطاري و بقالی می باشد

 84لغایت  74،77لغایت 48-45-41-35-34-32-29لغایت 24-12-10-8-7کلیه مواد این آئین نامه باستثناي مواد  -14

  . شامل میوه و سبزي فروشیها می شود

ا و کارخانجـات مشـمول   ضوابط بهداشتی و مفاد فنی آئین نامه اجرایی سایر محلهـا و امـاکن و مراکـز و کارگاههـ     -15

  . قانون مواد خوردنی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی متعاقباً اعالم خواهد شد  13اصالح ماده 

محصوالت آرایشی و بهداشتی عرضه شده به بازار که فاقد پروانـه سـاخت از اداره کـل نظـارت بـر مـواد غـذایی و         -1

قـانون مـواد غـذایی، آشـامیدنی و آرایشـی و       14و 13ه مـاده  بهداشتی باشد توقیف و با نظر مقامـات قضـایی طبـق مفـاد    

ل محل تولید بعنوان ساخت غیر مجاز عاملین تهیه و توزیع را بدادگاه معرفـی فرماینـد   طیبهداشتی عمل نموده و ضمن تع

در صورتیکه محل ساخت خارج از محدوده عملکرد آن استان باشد در صورت امکان نشانی و مشخصات کامل تولید و 

  . توزیع کننده را به این اداره کل منعکس نماید اقدام قانونی به عمل آورد

در مورد محصوالت آرایشی و بهداشتی که داراي پروانه ساخت بوده و طبق نظر آزمایشگاه غیر قابل مصرف اعـالم   -2

عاملین تهیه را بـه دادگـاه    قانون مواد غذائی، آشامیدنی ، آرایشی و بهداشتی عمل نموده و 14شده است برابر مفاد ماده 

معرفی و در صورتیکه محل تهیه و توزیع خارج از محدوده آن استان باشد مراتب را طبق مفاد بند یک بخشنامه بـه ایـن   

  .اداره کل اعالم دارند

عرضـه بـه بـازار باشـد در صـورت قابـل       در مورد محصوالت شوینده نظیر شامپوها که طبق نظر آزمایشگاه غیر قابل  -3 

به محل تولید یا پخش اصلی صادر فرمایند در غیر اینصورت بـا نظـر مقامـات     عودتصالح بودن دستور جمع آوري و ا

  .قضائی اقدام الزم بعمل آورند
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در صورتیکه مراکز تهیه و توزیع داراي پروانه ساخت بوده و درآن استان بدون توجـه بـه مـوازین شـرعی و قـانونی       -4 

ر بهداشتی و بدون حضور مسئوالن تهیه و در اختیار مصرف کننده قرار دهنـد بـا عنایـت    محصوالت خود را در محل غی

قانونی مواد خوردنی و آشامیدنی ، آرایشی و بهداشتی و سایر مواد قانونی نسبت به تعطیل آن مرکز اقـدام   13بمفاد ماده 

  .و نتیجه را به اداره کل نظارت بر مواد غذائی و بهداشتی اعالم دارند

  ون مواد خوردنی ، آشامیدنی و آرایشی و بهداشتیقان

مقـرر در ایـن    ايمرتکب هر یک از افعال زیر در مواد خوردنی و آشامیدنی و آرایشی و بهداشتی بـه مجازاتهـ   -1ماده  

  . قانون محکوم خواهد شد

  .عرضه یا فروش جنس بجاي جنس دیگر -1

   مخلوط کردن مواد خارجی بجنس بمنظور سوء استفاده -2 

عدم رعایت استاندارد یا فرمول ثبت شده در مواردي که تعیین فرمـول و رعایـت آن و همچنـین تعیـین اسـتاندارد و       -3

  . زامی باشدالرعایت آن 

  .فروش و عرضه جنس فاسد و یا فروش و عرضه جنس که موعد مصرف آن گذشته باشد -4

در مواد خوردنی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی و یا لوازم  بکاربردن رنگها و اسانسها و سایر مواد اضافی غیر مجاز -5 

  .بازي کودکان

  .تولیدوفروش موادخوردنی،آشامیدنی،آرایشی وبهداشتی تقلبی -6

ارتکاب هر یک از اعمال مذکور در ماده یک طبق نتایج و آثـار حاصـل از آن بشـرح ذیـل مسـتلزم مجـازات        -2ماده  

  :خواهد بود

ماري مصرف کننده یا آسیبی گردد که معالجه آن کمتر از یک ماه باشـد مجـازات مرتکـب    در صورتیکه موجب بی -1

شش ماه تا دو سال حبس تأدیبی خواهد بود و هرگاه مدت معالجه بیشتر از یک ماه باشد مجازات مرتکب یک سـال تـا   

  .سه سال حبس تأدیبی است

 10سـه تـا    نقـص  زات مرتکب با توجه به میزان یکی از اعضاء مصرف کننده گردد مجا صنقدر صورتیکه موجب  -2 

  . سال حبس با اعمال شاقه است

زیبائی یا کراهت منظر شود مجازات مرتکب با توجه به  صنقدر صورتیکه در مورد مواد بهداشتی یا آرایشی موجب  -3

  . با کراهت یکسال تا سه سال حبس تأدیبی است صنقمیزان 

این ماده شـروع   3و2و1ه شود مجازات مرتکب از سه سال در مورد بندهاي در صورتیکه موجب مرگ مصرف کنند -4

  . به جرم حداقل مجازاتهاي مقرر در این ماده است
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تا یکصد هزار ریال و  5000در مورد این ماده دادگاه باید مرتکب و عالوه بر کیفر حبس به پرداخت غرامت از  -تبصره

سـال   3به مواد خوردنی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی  از یـک سـال تـا    محرومیت از اشتغال به کسب و یا کار مربوط 

و مصرف مواد مـذکور   دهر کس مواد خوردنی وآشامیدنی و آرایشی و بهداشتی را متقلبانه بساز -3ماده . محکوم نماید

  . منجر به مرگ مصرف کننده شود مجازات اواعدام است

امیدنی و آرایشی و بهداشتی مـواد سـمی بحـد غیـر مجـاز باشـد دادگـاه        در هر مورد که در مواد خوردنی و آش -4ماده 

  . محکوم خواهد نمود 2مرتکب را برحسب مورد بحداکثر مجازاتهاي مذکور در ماده 

قـانون کیفـر عمـومی     244مـاده   1رقابت مکارانه در مورد مواد موضوع این قانون از طرف هر کس مشمول بند  -5ماده 

  . خواهد بود

ر گاه در نتیجه بی احتیاطی یا بی مباالتی یا عدم مهارت تهیه کننده یا سازنده یا فروشـنده یـا عرضـه کننـده یـا      ه -6ماده 

هریک از عاملین آنها مواد خوردنی و آشامیدنی و آرایشی و بهداشتی بصورتی در آید که مصرف آن موجـب بیمـاري   

خاصی که مذکور بـر حسـب مـورد دو مـاه تـا شـش مـاه        یا آسیبی گردد که معالجه آن کمتر از یکماه باشد مجازات اش

حبس تأدیبی خواهد بود و در صورتیکه مدت معالجه زائد بر یک ماه باشد بحداکثر مجازات حبس مذکور در این ماده 

  . ریال محکوم می شود 50000تا  5000و تأدیه غرامت از 

رگاه تهیـه مـواد خـوردنی و آشـامیدنی و آرایشـی و      از تاریخ تصویب این قانون تأسیس هر گونه کارخانه یا کا -7ماده 

. بهداشتی منوط به تحصیل پروانه از وزارت بهداري و در مورد کارخانه ها پروانـه تأسـیس نیـز از وزارت اقتصـاد اسـت     

شرایط صدور پروانه و طرز کار و تولید و بهره برداري و اداره موسسات مزبوز در آئـین نامـه اي کـه بـه وسـیله وزارت      

مسئولیت فنی کارخانه هاي مواد خـوردنی، آشـامیدنی و آرایشـی و     -تبصره. اري تهیه می شود تعیین خواهد گردیدبهد

بهداشتی بعهده افرادي خواهد بود که در فنون پزشکی دارو سازي دامپزشکی رشته هاي تغذیـه شـیمی و علـوم تجربـی     

مـواد خـوردنی ، آشـامیدنی،    (وجه به رشـته هـاي مربوطـه    داراي درجه تحصیلی دانشگاهی از لیسانس به باال باشند و با ت

درجه تحصیلی رشته تخصصی و میزان تجربه الزم براي مسئولیت فنی مؤسسات فوق الـذکر کـه بـه    ) آرایشی وبهداشتی

وزارت بهداري جهت صـدور پروانـه    -8ماده . موجب آئین نامه اي که بوسیله وزارت بهداري تهیه می شود خواهد شد

ریـال و جهـت صـدور پروانـه سـاخت هـر نـوع         5000وع فرآورده که در کارخانجات تهیه مـی شـود مبلـغ    ساخت هر ن

ریـال دریافـت خواهـد داشـت کـه منحصـراً        500فرآورده هائیکه در کارگاههاي مشمول این قانون تهیه می شـود مبلـغ   

  .بمصرف تأسیس و توسعه و تکمیل آزمایشگاههاي مواد غذائی خواهد رسید

کارگاههائیکه فرآورده هاي خود را با عالمت و بسته بنـدي مشـخص بصـورت بازرگـانی عرضـه مـی کننـد         -1تبصره  

  . مشمول این قانون خواهند بود
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هر یک از آزمایشگاههاي ذیصالح وابسـته بـه وزارت بهـداري مجازنـد از اشـخاص حقیقـی یـا حقـوقی کـه           -2تبصره 

بموجـب تعرفـه اي کـه از طـرف وزارت بهـداري پیشـنهاد و بـه         تقاضاي آزمایش مواد یا محصوالت خود را می نمایـد 

در آمدهاي حاصل از اجراي ایـن راي  . تصویب کمیسیونهاي دارائی مجلسین خواهد رسید حق آزمایش دریافت نمایند

و این ماده در حسابی در خزانه داري کل متمرکز شده و در هر یـک از مؤسسـات بـه مصـرف توسـعه و تکمیـل همـان        

  . هد رسیدمؤسسه خوا

تهیه کنندگان و سازندگان وارد کنندگان و مواد خوردنی ، آشامیدنی، آرایشی و بهداشـتی کـه نـوع مؤسسـات      -9ماده 

آنها در آگهی وزارت بهداري قید خواهد شد  و در تاریخ تصویب این قانون و آئین نامه هاي اجراي آن مشغول به کار 

رسیده در  ايبتقاض. آگهی تقاضاي پروانه بهداشتی از وزارت بهداري بنمایندماه از تاریخ انتشار  6هستند مکلفند ظرف 

ماه تصمیم کمیسیون  6نفر اشخاص صالحیت دار به تعیین وزارت بهداري رسیدگی و ظرف  3کمیسیون فنی مرکب از 

ن تقاضاي صـاحب  هرگاه در موعد مقرر تقاضاي صدور پروانه نشود و یا کمیسیو. به رد یا قبول تقاضا صادر خواهد شد

روز پـس از ابـالغ مـی تـوان      10از دسـتور مزبـور تـا    . موسسه را رد نماید به دستور دادستان موقتاً تعطیل خواهد گردیـد 

بدادگاه شهرستان شکایت نمود و دادگاه خارج از نوبت به شکایت رسیدگی کرده و راي مـی دهـد راي مزبـور قطعـی     

  . است

بوسیله وزارت بهداري تهیه و پس از تصویب کمیسیونهاي بهداري مجلسین به  9و  8 آئین نامه هاي اجرائی مواد -تبصره

  .مورد اجرا گذارده خواهد شد

مجـدداً تقاضـاي    8رد تقاضاي صدور پروانه مانع از آن نیست که صاحب مؤسسـه بـا رعایـت مقـررات مـاده       -10ماده  

  . صدور پروانه بهداشتی و ساختن بنماید

داخلی که نوع آن از طرف وزارت بهداري معین و صورت آن منتشر می گردد صـاحبان آن هـا   در مؤسسات  -11ماده 

مکلفند طبق دستور وزارت بهداري مشخصات الزم را در مورد نوع فـرآورده بخـط فارسـی خوانـا روي بسـته بنـدي یـا        

ه فرمول بایستی محفوظ در مواردیکه فرمول محصول یا مواد ترکیبی طبق تقاضاي سازند. ظرف محتوي جنس قید نماید

متخلفـین از  . بماند باید فرمول محصول را قبالً به وزارت بهداري تسلیم و شماره پروانه آن را روي بسته بندي ذکر نماید

  . ریال محکوم خواهند شد 20000تا  5000مقررات این ماده به پرداخت غرامت 

سایر مواد قابل افزودن به مواد خوراکی یا آشـامیدنی  وزارت بهداري مکلف است فهرست رنگها و اسانسها و  -12ماده 

و آرایشی و بهداشتی و همچنین نوع جنس ظرف مورد استفاده در صنایع مواد خوردنی و آشامیدنی و یارنگهـاي مـورد   

افزودن موادي که در آگهی ذکر نشده باشد بـه مـواد خـوردنی و آشـامیدنی و     . مصرف در اسباب بازي راآگهی نمایند

وزارت بهداري و همچنین بکار بردن مـواد سـمی بصـورت و میـزان غیـر       وبهداشتی و اسباب بازي بدون اجازه  آرایشی

مجاز در سفید کردن و پاك کردن و شفاف کردن و یـا رنـگ آمیـزي ظـروف غـذائی یـا پوشـش و بسـته بنـدي مـواد           
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در یه کنندگان مواد موضوع این ماده خوردنی و آشامیدنی و آرایشی و بهداشتی ممنوع است و مجازات سازندگان یا ته

  . سال خواهد بود 1ماه تا  3صورتیکه مستلزم مجازات شدیدتري نباشد حبس تأدیبی از 

  .آورده شود13اصالحیه ماده -13ماده 

ی شده باشد بالفاصله پس از کشف توقیف نقضیا موادي که مدت مصرف آنها م ،آلودهدسفا ،کلیه مواد تقلبی -14ماده 

ر گاه وزارت بهداري یا موسسات مسئول دیگر گواهی نمایند که مواد مکشوفه برخی از مصـارف انسـانی یـا    می شود ه

حیوانی یا صنعتی قابل استفاده است ولی نگاهداري آنها امکان ندارد مواد مکشوفه به دستور دادستان شهرستان به اطالع 

د و وجوه حاصـل تـا خـتم دادرسـی و صـدور حکـم       می رس صاحب کاال و با حضور نماینده دادستان شهرستان بفروش

قطعی در صندوق دادگستري توزیع خواهد شد و هر گاه گواهی شود که مواد مکشوفه قابلیت مصرف انسانی یا حیوانی 

در کلیه موارد فوق وهمچنـین در مـورد اسـباب بـازي و ابـزار و      . یا صنعتی ندارد فورا به دستور دادستان معدوم می شود

قانون مجازات عمومی تعیین و تکلیف می نماید و اگر قبال بفروش رسیده باشد در مـورد   5ادگاه طبق ماده آالت جرم د

در آمد حاصل از اجراي این ماده به مصـرف تاسـیس و توسـعه و    . وجوه حاصل از فروش نیز تعیین تکلیف خواهد کرد

  .تکمیل آزمایشگاههاي تحقیق و کنترل مواد غذائی خواهد رسید

براي مصارفی کـه از طـرف وزارت   خریداري را می نمایند باید منحصرا  14کسانی که مواد مذکور در ماده  – 15ماده  

یا بکار برند و اال بر حسب مورد به مجازات هـاي مـذکور   . بهداري یا موسسات مسئول دیگر تعیین گردیده معامله نماید

  .در این قانون محکوم خواهند شد

یب این قانون ترخیص مواد غذایی یا بهداشتی یا آرایشی از گمـرك بهـر شـکل و کیفیتـی بـه      از تاریخ تصو  -16ماده  

بازرگانی یا تبلیغاتی با رعایت مقررات عمومی عالوه بر دارا بودن گواهی  بهداشتی و قابلیـت مصـرف از کشـور    منظور 

اسـت بـراي تحصـیل پروانـه مزبـور      مبدا مستلزم تحصیل پروانه ورود از وزارت بهداري است و وارد کننده نیـز مکلـف   

  .فرمول مواد و همچنین موادیکه براي نگاهداري با آنها اضافه شده به وزارت بهداري تسلیم نماید

قانون مواد خـوردنی و آشـامیدنی و    7ماده .  کلیه جرائم مندرج در این قانون از جرائم عمومی محسوب است -17ماده  

آئین نامه مربوط به شرایط صدور پروانه و طـرز کـار و تولیـد و بهـره بـرداري      آرایشی و بهداشتی مصوب و تبصره فوق 

موسسات مذکور در قانون و همچنین در شرایط احراز مسئولیت فنی آنها در چهارده ماده و تبصره به شرح زیر تصـویب  

   . می گردد
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آئین نامه بهداشت محیط مصوب هیات وزیران

  و فعالیتهـاي  وظـایف    رئـوس   و در حقیقـت   رسـیده   وزیـران   محترم  هیئت  تصویب  به 24/4/1371در تاریخ  نامه  آئین  این

  . است  نموده  محیط کشور را تبیین  بهداشت

  : ـ تعاریف 1ماده 

  : الف ـ بهداشت محیط

بهداشت محیط عبارتست از کنترل عواملی از محیط زندگی که به گونه اي روي سـالمت جسـمی، روانـی و اجتمـاعی     

  . انسان تاثیر میگذارند

  : ب ـ آب آشامیدنی

آب آشامیدنی آب گوارایی است که عوامل فیزیکی، شیمیایی، وبیولوژیکی آن در حد اسـتانداردهاي مصـوب باشـد و    

   )تعریف استانداردآورده شود.(مصرف آن عارضه سوئی در کوتاه مدت یا دراز مدت در انسان ایجاد نکند

  : پ ـ آلودگی آب آشامیدنی

آلودگی آب آشامیدنی عبارتست از تغییر خواص فیزیکی ، شیمیایی و بیولوژیکی آب به گونه اي که آنرا براي مصرف 

  )خالف تعریف استانداردباشد.(انسان زیان آور سازد

  : ت ـ کنترل بهداشتی

ضـوابط بهداشـت    منظور از کنترل بهداشتی، بازدید و بررسی بهداشتی مراکز مشمول ایـن آئـین نامـه بـه منظـور اعمـال      

  .محیطی میباشد

  : ث ـ مراکز کاربرد پرتوهاي یونساز در پزشکی

مراکز کاربرد پرتوهاي یونساز در پزشکی مراکزي هستند که با استفاده از پرتوهاي یونساز زیر نظر مسـئولین متخصـص   

  . دیوایزوتوپ میباشدمربوطه به تشخیص یا درمان بیماریها پرداخته و شامل مراکز رادیو لوژي، رادیوتراپی ورا

  : ج ـ اماکن عمومی
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امــاکن متبرکــه و زیارتگاههــا، زائرســراها، هتــل هــا، متــل هــا، مســافرخانه هــا، پانســیونها،   : امــاکن عمــومی عبارتنــد از

آسایشگاههاي سالمندان، آرایشگاهها، حمامها، حمامهاي سـونا، اسـتخر هـاي شـنا، سـینماها، پارکهـا، مراکـز تفریحـی،         

شی، ترمینال هاي وسایل حمل و نقل عمـومی و مسـافرتی، توالتهـاي عمـومی، گورسـتانها و ماننـد ایـن        باشگاههاي ورز

  . موارد

  : چ ـ مراکز تهیه ، توزیع ، نگهداري و فروش مواد خوردنی ،آشامیدنی ، آرایشی و بهداشتی

از کلیـه کارخانـه هـا،    : تنـد  مراکز تهیه، توزیع، نگهداري و فروش مواد خوردنی، آشـامیدنی، آرایشـی و بهداشـتی عبار   

کارگاهها، سردخانه ها، اماکن ومغازه هایی که به گونه اي نسبت بـه تهیـه،توزیع، نگهـداري و فـروش مـواد خـوردنی ،       

  . آشامیدنی ، آرایشی و بهداشتی اقدام نمایند

  : ح ـ مراکز بهداشتی ـ درمانی

، زایشگاهها، مطبهـا، درمانگاههـا، آزمایشـگاههاي تشـخیص     مراکز بهداشتی درمانی عبارتند از بیمارستانها، آسایشگاهها

  . طبی، بخشهاي تزریقات و پانسمان، آسایشگاههاي معلولین، طب هسته اي، فیزیوتراپی، رادیولوژي و مانند اینها

  : خ ـ مراکز آ موزشی و تربیتی

، دانشـکده هـا، هنرسـتان هـا،     مراکز آموزشی و تربیتی عبارتند از مدارس، آموزشگاههاي تحصیلی، حـوزه هـاي علمیـه   

  . و مهدهاي کودك) ندامتگاهها(خوابگاههاي مراکز آموزشی، پرورشگاهها، مراکز تربیتی شبانه روزي 

  ـ 2ماده 

وزارت بهداشت، درمـان و آمـوزش پزشـکی    . هر اقدامی که تهدیدي براي بهداشت عمومی شناخته شود ممنوع میباشد

اردي که در حیطه وظایف وزارت میباشد راسـا اقـدام قـانونی معمـول و در     موظف است پس از تشخیص هر مورد از مو

  . سایر موارد موضوع را به مراجع ذیربط جهت انجام اقدامهاي قانونی فوري اعالم نماید

  . متخلفان از مقررات بهداشت عمومی تحت پیگرد قانونی قرار خواهند گرفت

  ـ 3ماده 
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وزارت بهداشت، درمـان  . ست و با متخلفان مطابق مقررات رفتار خواهد شدآلوده کردن آب آشامیدنی عمومی ممنوع ا

و آموزش پزشکی به منظور حفظ سالمت و بهداشت مردم مکلف است کیفیت آب آشامیدنی عمومی از نقطه آبگیري 

  .تا مصرف را از نظر بهداشتی تحت نظارت مستمر قرار دهد

یست در پیشگیري و جلـوگیري از آلـودگی منـابع آب، موضـوع     ـ وظایف و اختیارات سازمان حفاظت محیط ز1تبصره

  . قانون توزیع عادالنه آب و آئین نامه هاي اجرایی آن همچنان قابل اجراست) 46(ماده 

  ـ سازمانها و مؤسسه هاي دولتی و خصوصی تامین کننده آب آشامیدنی2تبصره

توسـط وزارت بهداشـت، درمـان و آمـوزش      عمومی مؤظف به رعایت همه ضوابط و معیارهـاي بهداشـتی اعـالم شـده    

پزشکی بوده و باید همه اطالعات الزم براي بررسی مورد یا موارد و تسهیالت بازدید از تاسیسـات را در اختیـار وزارت   

  . قرار دهند

ـ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به منظور کنترل آب آشامیدنی عمومی در مراحل مختلف توزیـع،  3تبصره 

شگاههاي مراکز بهداشت استان، شهرستان و مراکز بهداشتی ـ درمانی را براي ارائـه خـدمت در ایـن زمینـه تجهیـز       آزمای

  . مینماید

  ـ 4ماده 

به منظور جلوگیري از روند رو به رشد آلودگی منابع آبهاي سـطحی و زیرزمینـی اعـم از چاههـا، رودخانـه هـا، قناتهـا،        

ته اي با نام کمیته حفاظت از منابع آب آشامیدنی زیر نظر استاندار با عضـویت  چشمه ها ـ آب مصرفی شهر و روستا کمی 

  مدیران و 

ـ سازمان آب منطقـه اي  3ـ سازمان حفاظت محیط زیست 2ـ بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 1: رؤساي ادارات کل 

  ـ برنامه و بودجه 5ـ جهاد کشاورزي استان 4استان 

  . ن، تشکیل می شود تا موارد زیر را بررسی و اقدام نمایدـ شرکت آب و فاضالب استا6استان 

اتخاذ تصمیم راجع به خارج نمودن بعضی از منابع تامین آب آشـامیدنی از سـرویس کـه بـر اسـاس گـزارش وزارت       * 

  ...). اعم از چاهها، چشمه ها، قناتها و(آلوده شده اند ) بهداشت محیط(بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 
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ابیر الزم جهت حفاظت از منابع آب آشامیدنی موجود بر اساس دستورهایی کـه توسـط دسـتگاههاي ذیـربط     اتخاذ تد* 

  . پیشنهاد می شود و به تصویب کمیته می رسد

  اتخاذ تدابیر الزم به منظور حفظ حریم مناطقی که در آینده براي تامین آب شهرها * 

  . از طریق دستگاههاي ذیربط پیشنهاد می شود

  . تصمیم در رابطه با بحرانهاي ناشی از آلودگی منابع آب و چگونگی مقابله به آنها اتخاذ* 

موظـف اسـت نواقصـی را کـه موجـب      ) بهداشـت محـیط  ( در ابتدا وزارت بهداشت، درمان و آمـوزش پزشـکی  : تبصره

  . آلودگی منابع آب میگردد به دستگاه ذیربط اعالم کند تا راسا نسبت به رفع آن اقدام نماید

  . ر صورتی که امکانات دستگاهها براي رفع نواقص کفایت ننماید مراتب در کمیته یاد شده مطرح خواهد شدد

  ـ 5ماده 

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی بمنظور حفظ بهداشت عمومی مکلف است بررسیهاي الزم را در مورد تاثیر 

و نسبت به ارائه توصیه هاي ضروري به مراجع ذیربط اقـدام   هاي هواي استنشاقی و سایر مواد مؤثر بر انسان معمول دارد

  .نماید

  ـ  6ماده 

  مراکز کاربرد پرتوهاي یونساز در پزشکی موظف به همکاري و ارائه آمار و اطالعات 

و فراهم نمودن تسهیالت بمنظور بررسی دوزیمتري و بهسازي جهت انجام وظیفه کارشناسان وزارت بهداشت، درمان و 

  . رفتار خواهد شد) قانون تعزیرات(با متخلفان برابر مقررات قانونی مربوطه . شکی می باشندآموزش پز

  ـ  7ماده 

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکلف است مراکز بهداشتی، درمانی، آموزشـی و تربیتـی، امـاکن عمـومی،     

بهداشـتی را از نظـر ضـوابط و مقـررات      مراکز تهیه، توزیع، نگهداري و فـروش مـواد خـوردنی، آشـامیدنی، آرایشـی و     

بهداشت محیطی کنترل و با متخلفان از دستورالعمل ها و توصـیه هـاي بهداشـتی وزارت برابـر مقـررات قـانونی مربوطـه        

  .رفتار نماید) قانون تعزیرات(
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  ـ 8ماده 

، آرایشی و بهداشـتی و  مراجع صادر کننده پروانه کسب مراکز تهیه، توزیع، نگهداري وفروش مواد خوردنی، آشامیدنی

اماکن عمومی مؤظفند ضمن رعایت ضوابط مربوط به خود، مقررات و توصیه هاي اعالم شده توسط وزارت بهداشـت،  

درمان و آموزش پزشکی را نیز در ایـن زمینـه رعایـت نمـوده و قبـل از صـدور پروانـه کسـب، نظریـه بهداشـتی از ایـن            

  . وزارتخانه کسب نمایند

  ـ 9ماده 

هداشت، درمان و آموزش پزشکی عالوه بر وظیفه قانونی مبارزه با ناقلین بیماریها عهده دار نظارت بر امر مبارزه وزارت ب

مراجـع ذیـربط ملـزم بـه رعایـت دسـتورالعملهاي بهداشـت        . با بندپایان، جوندگان و حیوانهاي ناقل بیماریها نیز می باشد

  . محیطی این وزارتخانه در این مورد هستند

  ـ 10ماده 

بمنظور پیشگیري از شیوع بیماریهاي منتقل شـده بوسـیله بنـد پایـان و حیوانـات ناقـل بیمـاري و همچنـین جلـوگیري از          

آلودگی محیط به سموم و مواد شیمیایی و در صورت امکان روشـهاي مبـارزه از طریـق بهسـازي محـیط ارجـح بـوده و        

تکثیـر بنـدپایان و حیوانهـاي ناقـل برابـر توصـیه هـا و        دستگاههاي اجرائی ذیربط موظف به بهسازي کانونهـاي جلـب و   

  . دستورالعملهاي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی می باشند

شهرداري ها مکلفند در تنظیم روشهاي جمع آوري، حمل و دفع زباله شهر و سایرخدمات شهري دسـتورالعملها  : تبصره

  .سایر مراجع ذیربط را رعایت نمایندو توصیه هاي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و 

  ـ 11ماده 

قانون )8ـ7ـ4ـ3ـ2(صدور مجوز ورود و ترخیص و کنترل بهداشتی هر نوع دام و فراورده هاي خام دامی با توجه به مواد 

که مؤخر بر قانون مواد خوردنی، آشـامیدنی، آرایشـی و بهداشـتی اسـت     ) 1350مصوبه سال (سازمان دامپزشکی کشور 

طالق و در تمام مراحل اعم از تولید، توزیع و عرضه از لحاظ پیشگیري و مبارزه با بیماریهاي دامی و بیماریهـاي  علی اال

  . مشترك انسان و دام بر عهده سازمان دامپزشکی می باشد

طبیعی است چنانچه عرضه فراورده هاي خام دامی موجـب بیماریهـاي مخـتص انسـان شـود وهمچنـین مـواردي کـه در         

هاي خام دامی تغییراتی داده شود که مواد حاصل شده فراورده خام دامی تلقی نگردد مسئولیت کنترل بهداشتی  فراورده
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بر عهده وزارت بهداشت، درمان آموزش پزشکی است که مطابق قانون مواد خوردنی، آشـامیدنی، آرایشـی وبهداشـتی    

  . و اصالحات آن انجام خواهد شد) 1346مصوبه (

  ـ  12ماده 

بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از طریق شبکه هاي بهداشتی، درمـانی و خانـه هـاي بهداشـت در روسـتا هـا        وزارت

ضمن آموزش گسترده بابسیج مردم و جلب همکاري بین بخشی در زمینه مسائل بهداشت محیطی از قبیل جمع آوري و 

ابر و جداسـازي محـل نگهـداري دام و    حمل و دفع بهداشتی زباله، دفع بهداشـتی مـدفوع و کـود حیـوانی، بهسـازي معـ      

پرندگان از محل سکونت، نظارت و پیگیـري الزم را داشـته و همچنـین در جهـت بهسـازي منـابع و کنتـرل کیفـی آب         

آشامیدنی، جمع آوري و دفع بهداشتی فاضالبها، کنترل اماکن عمومی و مراکز تهیه، توزیـع، نگهـداري و فـروش مـواد     

  .غذایی اقدام نماید

  مه اجرایی کنترل و نظارت بهداشتی بر سموم و مواد شیمیایی آئین نا

  وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی

وزارت بهداشـت ، درمـان و    14/12/1376مورخ  12867بنا به پیشنهاد شماره  14/6/1378هیأت وزیران در جلسه مورخ 

قـانون تشـکیالت و وظـایف وزارت    ) 1(مـاده   )2(ماده واحده قانون اصالح بنـد  ) 2(آموزش پزشکی و به استناد تبصره 

آئـین نامـه اجرایـی کنتـرل و نظـارت بهداشـتی بـر سـموم و مـواد           1375مصوب  –بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی 

  : شیمیایی را به شرح زیر تصویب نمود

  : در این آئین نامه اصطالحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می روند – 1ماده 

معدنی یا آلی که حداقل داراي یک عنصر شـیمیایی بـوده و بـه اشـکال       ترکیباتی هستند با منشأ –شیمیایی مواد  –الف 

مختلف اعم از گاز ، بخار ، مایع و جامد دیده شوند و با توجـه بـه راه ورود بـه بـدن و ظـول تمـاس ، سـالمت انسـان و         

  . بهداشت محیط را به مخاطره اندازند

بوده و از راههاي مختلف در مقادیر معین و ) معدنی یا آلی (بیولوژییک یا شیمیایی   ي منشاءسم ماده است که دارا –ب 

  . معموالً جزیی باعث اختالل و یا فعل و انفعاالت حیاتی به طور موقت یا دایم می گردد

ایی کمیته هماهنگی، به منظور اعمال هماهنی در امور مربوط به کنترل بهداشتی و نظارت بر سموم و مواد شیمی – 2ماده 

نامیـده مـی شـود، در محـل معاونـت امـور       » کمیتـه «کنترل و نظارت بر سموم و مواد شیمیایی که از این پس به اختصـار  

  : بهداشتی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با ترکیب زیر تشکیل می شود

  رئیس سازمان دامپزشکی یا نماینده تام االختیار وي  –الف 

  ازمان حفظ نباتات یا نماینده تام االختیار وي رئیس س –ب 
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  معاون ذیربط سازمان حفظ محیط زیست یا نماینده تام االختیار وي  –پ 

  معاون ذیربط وزارت صنایع یا نماینده تام االختیار وي  –ت 

  معاون ذیربط وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی به عنوان رئیس کمیته  –ث 

  زمان برنامه و بودجه یا نماینده تام االختیار وي معاون ذیربط سا -ج 

  . دستورالعملهاي کمیته پس از امضاي وزیر بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی  ابالغ می شود – 1تبصره 

  . دستورالعمل چگونگی تشکیل کمیته به تصویب کمیته می رسد – 2تبصره 

ه معاونت بهداشتی وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشـکی  انجام امور دفتر و دبیرخانه اي کمیته بر عهد – 3تبصره 

  . خواهد بود

دبیر کمیته معاون بهداشتی وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی خواهد بـود کـه بـدون حـق رأي در      – 4تبصره 

  . جلسه شرکت می کند

و  ممنوع اسـت و توزیع مواد غذایی عرضه ، فروش ، توزیع ، بسته بندي و نگهداري هر نوع سم در مراکز تهیه  – 3ماده 

عمـل   قـانونی  در مورد سموم و حشره کشهاي خانگی در بسته بندیهاي کوچک و آماده مطابق ضوابط ارگانهاي ذیربط

  . خواهد شد

کلیه فروشندگان و توزیع کنندگان سموم و مـواد شـیمیایی بایـد دوره هـاي آموزشـی بهداشـت کـه از طـرف          –تبصره 

  . ان و آموزش پزشکی اعالم می شود طی نمایند و گواهی مربوطه را دریافت کنندوزارت بهداشت ، درم

حمل و نقل مواد شیمیایی و سموم اعالم شده توسط کمیته بر اساس شرایطی خواهد بود که به تصویب کمیتـه   – 4ماده 

  . مزبور خواهد رسید

موادشیمیایی و سموم و شرکت هـاي خـدماتی   کنندگان و فروشندگان و مصرف کنندگان  سازندگان و فرموله – 5ماده 

دامی و خانگی ، فومیگاسیون و ضدعفونی مکلفند بـه منظـور حفـظ و تـأمین سـالمت انسـان و محـیط         دفع آفات نباتی ،

  . زیست ، کلیه دستورالعملها ، استانداردها و موازین بهداشتی و زیست محیطی موجود کشور را رعایت نمایند

سموم و نیز شـرکتهاي خـدماتی    ی و خصوصی سازنده ، فروشنده ، فرموله کننده مواد شیمیایی ،شرکتهاي دولت – 6ماده 

دفع آفات نباتی ، دامی ، فومیگاسیون و ضدعفونی موظفند یک تفسیر مسئول فنـی واجـد شـرایط را بـه سـازمانهاي ذي      

الحیت صادر شده بایـد بـراي کمیتـه    ربط قانونی براي اخذ پروانه صالحیت فنی معرفی نمایند و رونوشت پروانه هاي ص

  . ارسال گردد

  . مشخصات مسئول فنی توسط مراجع ذیصالح قانونی تعیین و ابالغ خواهدشد – 1تبصره 

شرکتهاي خدماتی مبارزه با حشرات و جانوران موذي اماکن عمـومی و خـانگی بایـد از وزارت بهداشـت ،      – 2تبصره 

  . ددرمان و آموزش پزشکی مجوز دریافت نماین
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صادرات ، ساخت ، بسته بندي و فرموالسیون مواد شیمیایی و سـموم موظفنـد کلیـه      واردات ،  متقاضیان ثبت ،  - 7ماده 

صـدور  . مدارك و نمونه هاي مربوط را جهت بررسی و انجام آزمایشهاي الزم به مراجع ذي صالح قانونی ارائه نماینـد  

امه ها و ضوابط بهداشتی صادر شده از سوي وزارت بهداشت ، درمان و مجوز باید توسط مراجع مذکور بر اساس آئین ن

رونوشت مجوزهـاي صـادر شـده بایـد بـه معاونـت بهداشـتی وزارت بهداشـت ، درمـان و          .آموزش پزشکی انجام پذیرد

  . آموزش پزشکی ارسال گردد

مواد شـیمیایی و سـموم بایـد مجهـز بـه       تولید ، نگهداري ، فروش ، بسته بندي و فرموالسیون کلیه مراکز تهیه ،  – 8ماده 

  . سیستم هاي پیشگیري و مقابله با حوادث شیمیایی باشند

کلیه کارخانجات ، کارگاهها و مراکز درمانی و صنفی و کلیه اشخاصی که به امر خرید یا استفاده از سـموم و   – 9ماده 

مناسب و با رعایت ضوابط زیست محیطی منهـدم   مواد شیمیایی اشتغال دارند ، موظفند ظروف خالی شده آنها را به نحو

  . یا دفع نمایند

تولید کنندگان سموم و مواد شیمیایی موظفند هشدارهاي الزم را در مورد خطرات استفاده مجدد از ظـروف   – 1تبصره 

  . و مواد شیمیایی بر روي برچسب آنها قید نمایند

د شـیمیایی مکلفنـد از فـروش آن دسـته از سـموم و مـواد       کلیه فروشندگان و عرضه کننـدگان سـموم و مـوا    – 2تبصره 

مراجع ذي ربـط موظـف بـه نظـارت بـر      . شیمیایی که فاقد هشدارهاي الزم بر روي برچسب آنها باشند خودداري نمایند

  . اجراي این تبصره می باشند

شیمیایی و شـرکتهاي دفـع    سازندگان ، فرموله کنندگان ، بسته بندي کنندگان و حمل کنندگان سموم و مواد – 10ماده 

آفات نباتی و خانگی مکلفند کارگاه انبار و کارگران خود را از هر حیـث بـه وسـایل و تجهیـزات بهداشـتی و حفـاظتی       

  . مطابق با دستورالعمل هاي مراجع ذیصالح مجهز کنند

اي بـه   جـام معاینـات دوره  ان.اي محلها وافراد فوق الذکر حداقل هر شش ماه یکبـار الزامـی اسـت    معاینات دوره –تبصره 

  . عهده کارفرما می باشد

  حسن حبیبی

  معاون اول رئیس جمهور

5/10/1375  

  تشکیالت و وظایف وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکیقانون) 1(ماده ) 2(قانون اصالح بند 

  پزشـــکیقـــانون تشـــکیالت و وظـــایف وزارت بهداشـــت، درمـــان و آمـــوزش  ) 1(مـــاده ) 2(قـــانون اصـــالح بنـــد  

مصـوب   -قانون تشکیالت و وظـایف وزارت بهداشـت، درمـان و آمـوزش پزشـکی      ) 1(ماده ) 2(در بند  -ماده واحده  

اضـافه   "و کنتـرل و نظـارت بهداشـتی بـر سـموم و مـواد شـیمیایی        "، عبـارت   "بهداشت محیط "پس از عبارت - 1367

ــوان تبصــــره  مــــی ــه عنــ ــر بــ ــون زیــ ــاي  شــــود و متــ ــد یــــا) 2(و ) 1(هــ ــه بنــ ــده الحــــاق مــــی دبــ   :گــــردد شــ
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و وزارت کشـاورزي  ) سازمان دامپزشـکی کشـور   (کلیه اختیارات و وظایف قانونی وزارت جهاد سازندگی  -1تبصره  "

اعالم ضوابط و حـدود تمـاس مجـاز سـموم و مـواد شـیمیایی از       . قوت خود باقی است همچنان به) سازمان حفظ نباتات (

آموزش پزشکی است و کلیه سازمانهاي ذیربط موظف  ت بهداشت، درمان وحیث رعایت نکات بهداشتی بر عهده وزار

ــی    ــوط مــ ــوابط مربــ ــت ضــ ــه رعایــ ــند بــ ــد؟   (.باشــ ــوردي خواهدشــ ــه برخــ ــانون چــ ــن قــ ــامتخلفین ازایــ   )بــ

نامه مربوط به کنترل و نظارت بهداشـتی بـر سـموم و مـواد شـیمیایی توسـط وزارت بهداشـت، درمـان و          آیین -2تبصره  

هاي جهاد سازندگی، کشاورزي، صنایع و سازمان حفاظت محیط زیست تهیه و به  وزارتخانه کتآموزش پزشکی با مشار

  .رسد تصویب هیات وزیران می

  1375.10.12تاریخ تایید شوراي نگهبان                              1375.10.5 تاریخ تصویب  

  

.رایشی و بهداشتیتعزیرات تولید، توزیع، فورش مواد خوردنی، آشامیدنی، آ -فصل سوم

تولید وفروش مواد خوردنی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی که با عالمت بسـته بنـدي مشـخص بـه صـورت       -31ماده 

قانون مواد خوردنی، آشـامیدنی، آرایشـی و    9و  8آئین نامه اجرایی ماده  1بازرگانی عرضه می گردد طبق فهرست ماده 

ارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی میباشند و تخلف از آن جـرم بـوده،   منوط به اخذ پروانه ساخت از وز. بهداشتی

:متخلف به مجازاتها زیر محکوم میشود

.تعطیل واحد تولید غیر مجاز بالفاصله و ضبط کاالي تولیدي به نفع دولت –مرتبه اول 

.به حجم تولیدعالوه بر مجازاتهاي مرتبه اول، جریمه نقدي تا یک میلیون ریال با توجه  –مرتبه دوم 

.عالوه بر مجازاتهاي مرتبه دوم تعطیل واحد تولیدي تا مدت شش ماه -مرتبه سوم

تولید مواد خوردنی آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی درکارخانجـات وکارگاههابایـد بـا حضـور مسـئول فنـی        -32ماده 

:انجام گیرد، در صورت تخلف 

تعطیل تولید تا حضور مسئول فنی – مرتبه اول

.عالوه بر مجازاتهاي مرتبه اول، ضبط کاالي تولیدي به نفع دولت -تبه دوممر

.عالوه بر مجازاتهاي مرتبه دوم نقدي تا یک میلیون ریال   -مرتبه سوم
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.تعطیل واحد تولیدي تا یکسال -مرتبه چهارم

. ائم در امر تولید داشته باشدحضور مسئول فنی در کلیه مراحل تولید الزامی بوده و مسئول فنی باید نظارت د -33ماده 

:تخلف از این امر جرم بوده و متخلف به مجازاتهاي زیر محکوم می شود

.درج در پرونده مسئول فنی -مرتبه اول

.عالوه بر مجازاتهاي مرتبه اول جریمه نقدي تا مبلغ یکصد هزار ریال -مرتبه دوم 

.جریمه نقدي تا مبلغ یکصد هزار ریال -مرتبه سوم

.تعلیق پروانه مسئول فنی تا شش ماه -چهارم مرتبه

کلیه تولید کنندگان موظفند برچسب اطالعـاتی بـر روي کلیـه محصـوالت و فـرآورده هـاي تولیـدي خـود          -34ماده 

را نیر روي محصوالت، حسب مـورد درج  ) تاریخ مصرف(الصاق نماینده و شماره پروانه ساخت و مهلت اعتبار مصرف 

:مر جرم بوده و متخلف به مجازاتهاي زیر محکوم می شودتخلف از این ا. نماید

جریمه نقدي تا مبلغ دویست هزار ریال -مرتبه اول 

جریمه نقدي تا مبلغ پانصد هزار ریال -مرتبه دوم 

جریمه نقدي تا مبلغ یک میلیون ریال -مرتبه سوم 

زم به رعایـت فرمـول تاییـد شـده در پروانـه      تولید کنندگان مواد خوردنی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی مل -35ماده 

ساخت میباشند تخلف از مفاد این ماده، در صورتی که عدم رعایت فرمول ساخت براساس کاهش مصرف مواد متشکله 

:آن باشد از مصادیق کم فروشی و یا گرانفروشی محسوب گردیده و متخلف به مجازاتهاي زیر محکوم میشود

.هزار ریالگرانفروشی تا مبلغ دو : الف 

جریمه نقدي تا مبلغ ده هزار ریال -مرتبه اول

.جریمه نقدي تا مبلغ ده هزار ریال و نصب پارچه در محل واحد به عنوان گرانفروش -مرتبه دوم 
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جریمه نقدي تا مبلغ ده هزار ریـال نصـب پارچـه در محـل و معرفـی از رسـانه هـاي گروهـی بـه عنـوان            -مرتبه سوم 

گرانفروش

روشی از مبلغ بیش از دو هزار ریال تا مبلغ پانصد هزار ریالگرانف: ب 

.جریمه نقدي از مبلغ ده هزار ریال تا پنج برابر میزان گرانفروشی -مرتبه اول 

جریمه نقدي از مبلغ ده هزار ریال تا پنج برابر میزان گرانفروشی و نصب پارچه در محل واحد بـه عنـوان    -مرتبه دوم 

گرانفروش

جریمه نقدي از مبلغ ده هزار ریال تا پنج برابر میزان گرانفروشی و نصب پارچه در محل واحد و معرفـی   -مرتبه سوم 

از رسانه هاي گروهی به عنوان گرانفروش

گرانفروشی از مبلغ بیش از پانصد هزار ریال تا مبلغ پنج میلیون ریال: ج 

.وشیجریمه نقدي از پنج تا هشت برابر میزان گرانفر -مرتبه اول 

جریمه نقدي از پنج تا هشت برابر میزان گرانفروشی و نصب پارچه در محل واحد به عنوان گرانفروش - مرتبه دوم

جریمه نقدي از پنج تا هشت برابر میزان گرانفروشی و نصب پارچـه در محـل واحـد و معرفـی از رسـانه       -مرتبه سوم 

هاي گروهی به عنوان گرانفروش

نج میلیون ریالگرانفروشی بیش از پ: د 

.جریمه نقدي از هشت تا ده برابر میزان گرانفروشی -مرتبه اول 

جریمه نقدي از هشت تا ده برابر میزان گرانفروشی و نصب پارچه در محل واحد به عنوان گرانفروش -مرتبه دوم 

و معرفی از رسانه هاي جریمه نقدي از هشت تا ده برابر میزان گرانفروشی و نصب پارچه در محل واحد  -مرتبه سوم 

گروهی به عنوان گرانفروش

در صورت که مواد اولیه بکار رفته در فرمول ساخت، از مواد غیر مجاز و یـا سـمی باشـد، متخلـف بـه مجازاتهـاي زیـر        

:محکوم میشود
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.ضبط کاالي تولیدي و در صورت سمی و یا زیان آور بودن معدوم نمودن کاال – مرتبه اول

  

جریمه نقدي تا پنج میلیون ریال -وه بر مجازاتهاي مرتبه اولعال – مرتبه دوم

تعطیل واحد تولیدي تا یکسال -عالوه بر مجازاتهاي مرتبه دوم -مرتبه سوم

شرکتهاي پخش، فروشگاهها، سوپر مارکتها، تعـاونی هـا و سـایر امـاکن کـه حـق فـروش یـا تـوزع کـاالي            -36ماده 

ا دارند مجاز به عرضـه و فـروش آن دسـته از کاالهـاي مشـمول قـانون مـواد        خوردنی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی ر

خوردنی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی میباشند که داراي پروانـه سـاخت معتبـر و یـا مجـوز ورود از وزارت بهداشـت       

  :تخلف از این امر جرم بوده و متخلف به مجازاتهاي زیر محکوم میشود. درمان و آموزش پزشکی باشند

  شرکتهاي پخش و تعاونیهاي بزرگ: لف ا

  ضبط کاال به نفع دولت -مرتبه اول

  .جریمه نقدي تا یک میلیون ریال با توجه به حجم کاال -عالوه بر مجازاتهاي مرتبه اول -مرتبه دوم 

  .محکومیت مدیرعامل شرکت به زندان از یک تا شش ماه -عالوه بر مجازاتهاي مرتبه دوم -مرتبه سوم

  :اهها و سوپر مارکتها و سایر اماکنفروشگ: ب 

  ضبط کاال به نفع دولت -مرتبه اول

  .جریمه نقدي تا یکصد هزار ریال  -عالوه بر مجازاتهاي مرتبه اول -مرتبه دوم 

  .جریمه نقدي تا یکصد هزار ریال -  عالوه بر مجازاتهاي مرتبه اول -مرتبه سوم

  .تعطیل واحد از یک تا شش ماه -در صورت تکرار

فروشگاهها ، سوپر مارکتها، تعاونیها و سایر اماکن باید از عرضه و تحویل کـاالي غیـر بهداشـتی خـودداري      -37اده م

عرضه و تحویل کاال با علم به غیر بهداشتی بودن آن تخلف محسوب شده و متخلف به مجازاتهاي زیـر محکـوم   . نمایند

  :می شود
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  ضبط کاال به نفع دولت -مرتبه اول

  .جریمه نقدي تا یک میلیون ریال  -عالوه بر مجازاتهاي مرتبه اول - مرتبه دوم

  .تعطیل واحد از یک جریمه نقدي تا یکصد هزار ریال -  عالوه بر مجازاتهاي مرتبه دوم -مرتبه سوم

سازمانها و شرکتهاي وارد کننده و تولید کننـده مـواد غـذایی، آرایشـی و بهداشـتی در صـورتی مـی تواننـد          -38ماده 

این قانون عرضه نمایند که واحدهاي مذکور داراي مجوز و یا پروانـه   31ي خود را به تولید کنندگان موضوع ماده کاال

ساخت معتبر از وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی باشند و متخلفین از مفاد این ماده به مجازاتهاي زیـر محکـوم   

  :می شوند 

  :وارد کنندگان : الف 

  قدي تا مبلغ یک میلیون ریالجریمه ن -مرتبه اول 

  جریمه نقدي از یک میلیون تا ده میلیون ریال -مرتبه دوم 

  جریمه نقدي از مبلغ ده میلیون ریال و لغو کارت بازرگانی به مدت یکسال -مرتبه سوم 

  :تولید کنندگان : ب 

  جریمه نقدي تا مبلغ یک میلیون ریال -مرتبه اول 

  یلیون تا پنج میلیون ریالجریمه نقدي از یک م -مرتبه دوم 

  جریمه نقدي تا مبلغ ده میلیون ریال -مرتبه سوم 

متصدیان و مسئولین کارخانجات و کارگاهها و مراکز تهیـه و توزیـع مـواد خـوردنی، آشـامیدنی، آرایشـی،        -39ماده 

پرورش دام و طیور بهداشتی، اماکن عمومی، مراکز بهداشتی، درمانی، مراکز آموزشی و پرورشی، محلهاي نگهداري و 

متخلفین از مفاد این . و کشتارگاههاي ملزم به رعایت ضوابط و مقررات بهداشت محیطی در محل فعالیت خود می باشند

  :ماده، به ازاي هر مورد نقص بهداشتی به مجازاتهاي زیر محکوم می شوند

  جریمه نقدي از مبلغ یکهزار ریال تا پنجاه هزار ریال - مرتبه اول
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  جریمه نقدي از مبلغ دو هزار ریال تا یکصد هزار ریال -وم مرتبه د

  جریمه نقدي از مبلغ چهار هزار ریال تا دویست هزار ریال -مرتبه سوم 

  عالوه بر مجازاتهاي مرتبه سوم، زندان از یک تا شش ماه -مرتبه چهارم

کسب متصـدي و یـا مسـئولین محـل      در صورت عدم رفع نقایص بهداشتی در پایان مهلت مقرر، با لغو پروانه –تبصره 

  .تعطیل خواهد شد و ادامه کار منوط به اخذ پروانه جدید و رفع نقص میباشد

در کلیه مراحل مربوط به مواد این قانون در صورتی که تخلف در بخش غیر خصوصـی انجـام گرفتـه شـود      -40ماده 

  :وب و به مجازاتهاي زیر محکوم می گردندحسب مورد مقام مجاز دستور دهنده و یا مباشر و یا هر دو متخلف محس

  جریمه نقدي تا مبلغ یک میلیون ریال -مرتبه اول 

  جریمه نقدي تا مبلغ پنج میلیون ریال -مرتبه دوم 

  تعلیق از خدمت به مدت سه تا شش ماه –مرتبه سوم 

  زندان از یک تا شش ماه -مرتبه چهارم

  :سایر مقررات  –فصل چهارم 

فات مندرج در این قانون به وسیله نـاظرین وبازرسـین ویـژه اي کـه توسـط وزارت بهداشـت و       گزارش تخل -41ماده 

  .درمان و آموزش پزشکی و یا مدیران عامل سازمانهاي منطقه اي بهداشت و درمان تعیین می شوند تهیه می گردد

  .ین ویژه برسدکلیه گزارشات و تخلفات مندرج در این قانون باید به تایید ناظرین و بازرس -42ماده 

وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی موظف اسـت بطـور مـنظم اسـامی کاالهـاي مجـاز و غیـر مجـاز          -43ماده 

  .را جهت اطالع عموم به نحو مقتضی اعالم نماید) خوردنی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی(

  .گر نخواهد بوداعمال تعزیرات حکومتی این قانون مانع اجراي مجازاتهاي قانونی دی -44ماده 

  


