
  

 طوسی خواجه نصیر بنیاد خیریه

  یهبداشت و یشیآرا و یدنیآشام و یخوردن مواد قانون

  یبعد اصالحات با ١٣۴۶ رماهیت مصوب

 و یدنیآشام و یخوردن مواد در ریز اعمال از کیهر مرتکب ـ ١ ماده
 : شد خواهد حمکوم قانون نیا در مقرر یجمازاهتا  به یهبداشت و یشیآرا

 . گرید جنس یجا به یجنس فروش ای عرضه ـ ١

 .  استفاده سو منظور به جنس به یخارج مواد کردن خملوط ـ ٢

 نییتع که یموارد در شده ثبت فرمول ای استاندارد تیرعا عدم ـ ٣
 یالزام آن تیرعا و استاندارد نییتع  نیمهچن و آن تیرعا و فرمول
 . باشد

 آن مصرف موعد که یجنس عرضه و فروش ای و فاسد جنس عرضه و فروش ـ ۴
 . باشد گذشته

 در جماز ریغ یاضاف مواد ریسا و اسانسها و رنگها بردن کار به ـ ۵
 یباز لوازم ای و یهبداشت ای یشیآرا ای یدنیآشام ای یخوردن مواد

 .  کودکان

 و یشیآرا و یدنیآشام و یخوردن یتقلب مواد ساخنت ـ)  یاحلاق( ـ ۶
 .  یهبداشت

 حسب کی ماده در مذکور اعمال از کیهر ارتکاب ـ)  یاصالح( ـ ٢ ماده
 : بود خواهد ریز یجمازاهتا از یکی مستوجب مورد

 دهینرس کننده مصرف دست به کی ماده در مذکور مواد که یموارد در ـ ١
 ماه سه مرتکب جمازات نگردد یبیآس ای یماریب  موجب آن مصرف نکهیا ای
 کننده هیهت ای سازنده هرحال در یول بود خواهد یا جنحه حبس سال کی تا
  سال پنج تا دو از ٢ درجه ییجنا حبس به یتقلب مواد کننده  خملوط ای

 . شد خواهد حمکوم

 یبیآس ای کننده مصرف یماریب موجب مذکور مواد مصرف که یصورت در ـ ٢
 دو تا ماه شش مرتکب جمازات باشد ماه کی از کمرت آن معاجله که گردد
 ماه کی از شرتیب معاجله  مدت هرگاه و بود خواهد یا  جنحه حبس سال
 هردو در و است یا جنحه حبس سال سه تا سال کی مرتکب جمازات باشد
 ییجنا حبس به یتقلب مواد کننده  خملوط ای کننده هیهت ای سازنده مورد
 . شد خواهد حمکوم  سال ده تا سال سه از کی درجه

  مصرف یاعضا از یکی نقص موجب مذکور مواد مصرف که یصورت در ـ ٣
 حبس سال ده تا سه نقص زانیم به توجه با مرتکب  جمازات گردد کننده

  خملوط ای  کننده  هیهت ای سازنده موارد نیا در و است کی درجه ییجنا



 سال  پانزده تا سال  پنج از  کی  درجه  ییجنا  حبس به یتقلب مواد  کننده
 . شود یم حمکوم

 ای ییبایز نقص موجب یشیآرا ای یهبداشت مواد مصرف که یصورت در ـ ۴
 تا کی کراهت ای نقص زانیم به توجه با مرتکب جمازات شود منظر کراهت

 کننده هیهت ای سازنده مورد نیا در و بود خواهد یا جنحه حبس سال سه
 سال دو از دو درجه ییجنا حبس به یخارج مواد با آن کننده  خملوط ای
 . شد خواهد حمکوم سال ده تا 

 و یدنیآشام و یخوردن مواد مصرف که یصورت در ـ)  یاصالح( ـ ٣ ماده
 ای سازنده جمازات گردد کننده  مصرف فوت به منجر یهبداشت و یشیآرا

 ماده در مواردمذکور ریسا در و است اعدام کننده  خملوط ای کننده  هیهت
 پانزده تا سال سه مرتکب جمازات شود فوت به منجر که یصورت در کی

 .  است کی درجه ییجنا حبس سال

 و ماده نیا در مذکور میجرا از کیهر مرتکب ـ)  یاحلاق( ـ ١ تبصره
 پرداخت به اعدام مورد در جز مقرر فریک بر عالوه قانون نیا ٢ ماده
 از  تیحمروم و الیر هزار پانصد تا الیر هزار ستیب از ینقد یجزا

 ای یدنیآشام ای یخوردن مواد به مربوط کار ای کسب به اشتغال
 . شد خواهد حمکوم سال  سه تا کی از یهبداشت ای یشیآرا

 هرگاه قانون نیا در مذکور موارد متام در ـ)  یاحلاق( ـ ٢ تبصره
 ای موسسه صاحب ای ریمد اطالع و علم با یتقلب مواد که شود معلوم
 مذکور  اشخاص است شده خملوط یخارج مواد با ای هیهت ای ساخته کارگاه

 . شد خواهند حمکوم است مقرر عمل مباشر یبرا که یجمازات مهان به

 و یشیآرا و یدنیآشام و یخوردن مواد در که مورد هر در ـ ۴ ماده
 مورد برحسب را مرتکب دادگاه باشد جماز ریغ حد به یمس مواد یهبداشت

 . خواهدمنود حمکوم ٢ ماده در مذکور یجمازاهتا حداکثر به

 طرف از قانون نیا موضوع مواد مورد در مکارانه رقابت ـ ۵ ماده
 . بود خواهد یعموم فریک قانون ٢۴۴ ماده الف بند مشمول هرکس

 مهارت عدم ای یمباالت  یب ای یاطیاحت یب جهینت در هرگاه ـ ۶ ماده
 نیعامل از کیهر ای کننده  اعرضهی فروشنده ای سازنده ای کننده  هیهت

 که دیدرا  یصورت به یهبداشت و یشیآرا و یدنیآشام و یخوردن مواد آا
 ماه کی از کمرت آن معاجله که گردد یبیآس ای یماریب موجب آن مصرف
 یا جنحه حبس ماه شش تا ماه دو مورد برحسب مذکور اشخاص  جمازات باشد

 به مرتکب باشد ماه کی بر دیزا معاجله  مدت که یصورت در و بود خواهد
 هزار پنج از غرامت هیتاد و ماده نیا در مذکور حبس جمازات حداکثر

 . شود یم حمکوم الیر هزار پنجاه تا

 ای کارخانه هرگونه سیتاس قانون نیا بیتصو خیتار از ـ ٧ ماده
 به منوط یهبداشت و یشیآرا و یدنیآشام و یخوردن مواد هیهت کارگاه

 زین سیتاس  پروانه ها  کارخانه مورد در یهبدار وزارت از پروانه لیحتص
 هبره و دیتول و کار طرز و پروانه صدور طیشرا است اقتصاد وزارت از
 وزارت لهیوس به که یا نامه  نییآ در مزبور موسسات  اداره و یبردار 

 . دیگرد خواهد نییتع شود یم هیهت یهبدار

 یشیآرا ـ یدنیآشام ـ یخوردن مواد یها کارخانه یفن تیولئمس ـ تبصره
 یداروساز ـ یپزشک فنون در که بود خواهد یافراد  عهده به یهبداشت و
 درجه یدارا یجترب  علوم و یمیش ـ هیتغذ یها  رشته ـ یپزشک دام ـ
 یها رشته به باتوجه و باشند باال به سانسیل از یدانشگاه یلیحتص



 یلیحتص درجه)  یهبداشت و یشیآرا ـ یدنیآشام ـ یموادخوردن( مربوط
 الذکر فوق موسسات یفن تیولئمس  یبرا الزم جتربه زانیم و یختصص رشته

 شود یم  هیهت یهبدار وزارت لهیوس به که یا  نامه  نییآ موجب به که
 . شد خواهد نییتع

 در که فرآورده نوع هر ساخت پروانه صدور جهت یهبدار وزارت ـ ٨ ماده
 ساخت پروانه صدور جهت و الیر هزار پنج مبلغ شود یم هیهت کارخاجنات

 شود یم هیهت قانون  نیا مشمول یها کارگاه در که ییها  فرآورده هرنوع
 و سیتاس مصرف به منحصرا که داشت خواهد افتیدر الیر پانصد مبلغ

 . دیرس خواهد ییغذا مواد یها شگاهیآزما لیتکم و  توسعه

 یبند  بسته و عالمت با را خود یها فرآورده که ییکارگاهها ـ ١ تبصره
 . بود خواهند قانون نیا مشمول کنند یم عرضه  یبازرگان صورت به مشخص

 یهبدار وزارت به وابسته تیصالح یذ یشگاههایآزما از کیهر ـ ٢ تبصره
 حمصوالت ای مواد شیآزما یتقاضا که یحقوق ای یقیحق  اشخاص از جمازند

 و شنهادیپ یهبدار وزارت طرف از که یا تعرفه موجب به دیمنا یم را خود
 افتیدر  شیآزما حق دیرس خواهد نیجملس ییدارا یها ونیسیکم بیتصو به
 . ندیمنا

 متمرکز کل خزانه در یحساب در ماده نیا یاجرا از حاصل یدرآمدها
 خواهد موسسه مهان لیتکم و توسعه مصرف  به موسسات از کیهر در و شده
 . دیرس

 طرف از قانون نیا مشمول یکارگاهها و کارخاجنات فهرست ـ ٣ تبصره
 خواهد یآگه نیجملس یهبدار یوایسیکم بیتصو از پس و هیهت یهبدار وزارت

 . شد

 و یخوردن مواد واردکنندگان و سازندگان و کنندگان هیهت ـ ٩ ماده
 وزارت یآگه در آا موسسات نوع  که یشیآرا و یهبداشت و یدنیآشام
 یها  نامه  نییآ و قانون نیا بیتصو خیتار در و شد خواهد دیق یهبدار
 انتشار خیتار از ماه شش ظرف مکلفند هستند کار به مشغول آن ییاجرا
 یتقاضاها به ندیبنما یهبدار وزارت از یهبداشت پروانه  یتقاضا یآگه
 نییتع به تداریصالح ازاشخاص نفر سه از مرکب یفن ونیسیکم در دهیرس

 قبول ای رد بر ونیسیکم میتصم ماه شش ظرف و یدگیرس یهبدار وزارت
 . شد خواهد صادر تقاضاها

 یتقاضا ونیسیکم ای و نشود پروانه صدور یتقاضا مقرر موعد در هرگاه
 خواهد لیتعط موقتا موسسه دادستان دستور به دیمنا رد را موسسه صاحب
 . دیگرد

 شهرستان دادگاه به توان یم ابالغ از پس روز ده تا مزبور دستور از
 یرا و کرده یدگیرس تیشکا به نوبت از خارج دادگاه و منود تیشکا

 .  است یقطع مزبور یرا دهد یم

 یهبدار وزارت لهیوس به ٩ و ٨ مواد ییاجرا یها  نامه  نییآ ـ تبصره
 گذارده اجرا مورد به نیجملس یهبدار یها ونیسیکم  بیتصو از پس و هیهت

 . شد خواهد

 موسسه صاحب که ستین آن از مانع پروانه صدور یتقاضا رد ـ ١٠ ماده
 ساخنت و یهبداشت پروانه صدور یتقاضا جمددا ٧ ماده مقررات تیرعا با

 . دیبنما



 و نیمع یهبدار وزارت طرف از آا نوع که یداخل موسسات در ـ ١١ ماده
 یهبدار وزارت دستور طبق مکلفند آا صاحبان گردد یم منتشر آن صورت

 بسته یرو خوانا یفارس خط به  فرآورده هرنوع مورد در را الزم مشخصات
 مواد با حمصول  فرمول که یموارد در ندیمنا دیق جنس یحمتو ظرف ای یبند 

 فرمول دیبا مباند حمفوظ یستیبا فرمول سازنده یتقاضا طبق یبیترک
 یرو را آن پروانه مشاره و میتسل یهبدار وزارت به قبال را حمصول
 . دیمنا ذکر یبند بسته

 ستیب تا هزار پنج از غرامت پرداخت به ماده نیا مقررات از نیمتخلف
 . شد خواهد حمکوم الیر هزار

 ریسا و اسانسها و رنگها فهرست است مکلف یهبدار وزارت ـ ١٢ ماده
 ای یشیآرا ای یدنیآشام ای یخوردن مواد  به افزودن قابل جماز مواد

 یخوردن مواد  عیصنا در استفاده مورد ظرف جنس نوع نیمهچن و یهبداشت
 . دیمنا یآگه را یباز  اسباب در مصرف مورد یرنگها ای و یدنیآشام ای

 و یخوردن مواد به باشد نشده ذکر یآگه در که یمواد افزودن
 یهبدار وزارت اجازه بدون یباز  اسباب و یهبداشت و یشیآرا و یدنیآشام

 دیسف در رجمازیغ زانیم و صورت به یمس مواد بردن کار به نیمهچن و
 و پوشش ای ییغذا ظروف یزیآم  رنگ ای کردن شفاف و کردن پاک و کردن
 و است ممنوع یهبداشت و یشیآرا و یدنیآشام و یخوردن مواد  یبند  بسته

 که یصورت در ماده نیا موضوع مواد  کنندگان  هیهت ای سازندگان جمازات
 سال کی تا ماه سه از یا جنحه حبس نباشد یدتریشد جمازات مستلزم
 . بود خواهد

 یهبدار وزارت طرف از یا نامه  نییآ طبق یهبداشت مقررات ـ ١٣ ماده
 از ختلف. شود یم یآگه یمقتض لیوسا  به عموم اطالع یبرا و نییتع

 نامه نییآ برطبق که  است یخالف جمازات مستوجب مذکور یهبداشت مقررات
 . شد خواهد نییتع یهبدار وزارت و یدادگسرت وزارت مصوب

 نظارت یبرا گرید ولئمس موسسات ای یهبدار وزارت طرف از که ینیمامور
 نیمتخلف مکلفند شوند یم نییتع یهبداشت و یدنیآشام و یخوردن مواد در
 ولئمس به گزارش میتنظ با ختلف مورد ذکر با را یهبداشت مقررات از

 . ندیمنا یمعرف حمل هبداشت

 به را متخلف نظارت مامور گزارش دییتا صورت در حمل هبداشت ولئمس
 که دیمنا یم اخطار کتبا زین موسسه ریمد به و منوده  یمعرف خالف دادگاه

 نواقص رفع به شد خواهد  نییتع نامه نییآ در آن مدت که مقرر موعد در
 . دیمنا اقدام یهبداشت

 باشد نشده رفع مذکور صینقا مقرر مهلت یانقضا از پس که یصورت در
 دهد گزارش جمددا حمل هبداشت ولئمس به را مراتب  است مکلف نظارت مامور

 نییتع حمل نظارت، مامور گزارش دییتا و یدگیرس از پس مزبور ولئمس و
 . کند یم لیتعط موقتا یکتب دستور با را شده

 ولئرمسیمد ای صاحب که شد خواهد داده اجازه یصورت در کار ادامه
 . سازد نیمطم مقررات یاجرا از را حمل  هبداشت مسوول موسسه

 آا مصرف مدت که یمواد ای فاسد ای یتقلب مواد هیکل ـ ١۴ ماده
 وزارت هرگاه. شود یم فیتوق ، کشف از پس بالفاصله باشد شده یمنقض
 یبرا مکشوفه مواد که ندیمنا یگواه گرید ولئمس موسسات ای یهبدار
 یول است استفاده قابل یصنعت ای یوانیح ای یانسان مصارف از یبرخ

 شهرستان دادستان دستور به مکشوفه مواد ندارد امکان آا ینگاهدار



 فروش به شهرستان دادستان  ندهیمنا حضور با و کاال صاحب اطالع به
 صندوق در یقطع حکم صدور و یدادرس ختم تا حاصل وجوه و رسد یم

 تیقابل مکشوفه مواد که شود یگواه هرگاه و شد خواهد عیتود یدادگسرت
 دادستان دستور به فورا ندارد یصنعت ای یوانیح ای یانسان مصرف

 . شود یم معدوم

 جرم آالت و ابزار و اسباب مورد در نیمهچن و فوق موارد هیکل در
 اگر و دیمنا یم فیتکل نییتع یعموم  جمازات قانون ۵ ماده طبق دادگاه

 نییتع زین  فروش از حاصل وجوه مورد در باشد دهیرس فروش به قبال
 . کرد خواهد فیتکل

 لیتکم و توسعه و سیتاس مصرف به ماده نیا یاجرا از حاصل درآمد
 . دیرس خواهد ییغذا مواد وکنرتل قیحتق یشگاههایآزما

 ندیمنا یم یداریخر را ١۴ ماده در مذکور مواد که یکسان ـ ١۵ ماده
 ولئمس موسسات ای یهبدار وزارت ازطرف که یمصارف یبرا منحصرا دیبا
 به مورد برحسب واال برند بکار ای ندیمنا معامله دهیگرد نییتع گرید

 . شد خواهند حمکوم قانون نیا در مذکور یها جمازات

 یهبداشت ای ییغذا مواد صیترخ قانون نیا بیتصو خیتار از ـ ١۶ ماده
 ای یبازرگان منظور به تیفیک و هرشکل به گمرک از یشیآرا ای

 یهبداشت  یگواه بودن دارا بر عالوه یعموم مقررات تیرعا با یغاتیتبل
 وزارت از ورود پروانه لیحتص مستلزم مبدا کشور از مصرف تیقابل و

 مزبور پروانه لیحتص یبرا است مکلف زین واردکننده و است یهبدار
 به شده اضافه آا به ینگاهدار  یبرا که یمواد نیمهچن و مواد فرمول
 . دیمنا میتسل یهبدار وزارت

 حمسوب یعموم میجرا از قانون نیا در مندرج میجرا هیکل ـ ١٧ ماده
 .  است

 . است قانون نیا یاجرا مامور دولت ـ ١٨ ماده


