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 آرایشی و بهداشتی قانون موادخوردنی ، آشامیدنی، 13قانون اصالح ماده 

یکسو جوابگوي نیازهاي جامعه از لحاظ مسائل و استانداردهاي بهسازي محیط، ابزار  سابق و آئین نامه اجرائی آن از 13نظر به اینکه ماده 
و توزیع و عرضه و مصرفه موادغذائی  کارخانجات و محلهاي تولیدآموزش وبهداشت فردي دست اندرکاران و شاغلین در کارگاهها و  کار،

 جرائم تعیین شده براي متخلفین در آن زمان در مقایسه با جرائم و تخلفات مشابه در و همچنین اماکن عمومی نبود و از سوي دیگر میزان

پیش  1377عوامل و واحدهاي نظارتی در سال  انونیسالهاي اخیر بسیار کم و ناچیز بود با هدف رفع نارسائیهاي مذکور و تقویت بنیه ق
 قانون مواد خوردنی ،آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی 13تحت عنوان قانون اصالح ماده  1379 تدوین و در آذر ماه 13نویس اصالحیه ماده 

زش پزشکی ابالغ گردید و به درمان و آمو از تصویب مجلس محترم شوراي اسالمی و شوراي محترم نگهبان گذشت و به وزارت بهداشت ،
پزشکی  ماده و بند و تبصره به تصویب مقام محترم وزارت بهداشت ، درمان و آموزش 200حدود  دنبال آن آئین نامه اجرائی ماده مذکور با

 .کشور جهت اجرا ابالغ گردید دانشکده هاي علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی سراسر/رسید و به دانشگاهها

 

 ق 366       شماره

 22/9/1379         تاریخ

 
 

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

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

محازات می باشد  رعایت بهداشت فردي ، وضع ساختمانی ، وسایل کار ممنوع است و مستوجببهداشتی نظیر عدم  تخلف از مقررات -13ماده 
فروش و حمل و نقل مواد خوردنی ، آشامیدنی ، آرایشی و بهداشتی و  مقررات بهداشتی مربوط به مراکز تهیه و تولید ، نگهداري ، توزیع ،. 

بازدارنده از بیست و پنج هزار  تخلف از مقررات مذکور مستوجب محازاتهاي. د شدنامه اجرائی این ماده تعیین خواه اماکن عمومی در آئین
میزان مجازاتهاي یاد شده بر . ازاي هر مورد نقص مقررات بهداشتی خواهد بود  ریال جریمه نقدي به) 500000(تا پانصد هزار ) 25000(

  . هیات وزیران قابل افزایش است وري اسالمی ایران و تائیدبنا به اعالم بانک مرکزي جمه) هر سه سال یک بار ( تورم  اساس نرخ

آموزش پزشکی براي نظارت بهداشتی اماکن و مراکز موضوع این ماده تعیین می شوند  مامورینی که از طرف وزارت بهداشت ، درمان و
مسئول بهداشت محل در . محل معرفی نمایند  تمتخلفین از مقررات بهداشتی را با ذکر موارد تخلف یا تنظیم گزارشی به مسئول بهداش مکلفند

اقدام کند  مسئولین مربوطه اخطار می نماید تا نسبت به رفع نواقص بهداشتی در مهلت تعیین شده صورت تائید گزارش به صاحب مرکز و یا
پس از برطرف شدن نواقص و  مهر آن را صادر می نماید و در صورت عدم رفع موارد تخلف ، دستور تعطیل محل و مهر و موم و یا الك و

به دادگاه  در تمام موارد مذکور پرونده جهت رسیدگی. مربوطه رفع تعطیل و فک مهر و موم خواهد شد  تائید مسئول بهداشت محل از واحد
 . صالحه ارحاع می گردد

 راي رفع نواقص بهداشتی و سایر اموربهداشت محل و مأمورین نظارت مدت زمانهاي الزم ب مقررات بهداشتی ، وظایف و مسئولیتهاي مسئول

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

مقررات مربوطه بدانند می توانند به مرجع قضائی صالح  صاحبان مراکز مزبور در صورتی که اقدامات انجام شده را خالف قانون و -1تبصره 
 . شکایت نمایند

الك و مهر کردن محل ، همکاري الزم را  مأمورین انتظامی موظفند در تمام مراحل اجراي عملیات بازرسی ، تعطیل و مهر و موم یا -2تبصره 
  . پزشکی به عمل آورند با مأمورین وزارت بهداشت ، درمان و آموزش

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

روز یکشنبه مورخ سیزدهم آذر ماه یکهزار و سیصدوهفتاد و نه مجلس شوراي اسالمی  قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علنی
  . به تأیید شوراي نگهبان رسیده است 20/9/1379و در تاریخ  تصویب

 
 
 

  کروبی مهدي

 رئیس مجلس شوراي اسالمی
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