ﺑﻨﯿﺎد ﺧﯿﺮﯾﻪ ﺧﻮاﺟﻪ ﻧﺼﯿﺮ ﻃﻮﺳﯽ
ﻗﺎﻧﻮن ﻣﻮاد ﺧﻮردﻧﯽ و آﺷﺎﻣﯿﺪﻧﯽ و آراﯾﺸﯽ و ﲠﺪاﺷﺘﯽ
ﻣﺼﻮب ﺗﯿﺮﻣﺎه  ١٣۴۶ﺑﺎ اﺻﻼﺣﺎت ﺑﻌﺪی
ﻣﺎده  ١ـ ﻣﺮﺗﮑﺐ ﻫﺮﯾﮏ از اﻋﻤﺎل زﯾﺮ در ﻣﻮاد ﺧﻮردﻧﯽ و آﺷﺎﻣﯿﺪﻧﯽ و
آراﯾﺸﯽ و ﲠﺪاﺷﺘﯽ ﺑﻪ ﳎﺎزاﲥﺎی ﻣﻘﺮر در اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﳏﮑﻮم ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ:
 ١ـ ﻋﺮﺿﻪ ﯾﺎ ﻓﺮوش ﺟﻨﺴﯽ ﺑﻪ ﺟﺎی ﺟﻨﺲ دﯾﮕﺮ.
 ٢ـ ﳐﻠﻮط ﮐﺮدن ﻣﻮاد ﺧﺎرﺟﯽ ﺑﻪ ﺟﻨﺲ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺳﻮ اﺳﺘﻔﺎده.
 ٣ـ ﻋﺪم رﻋﺎﯾﺖ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﯾﺎ ﻓﺮﻣﻮل ﺛﺒﺖ ﺷﺪه در ﻣﻮاردی ﮐﻪ ﺗﻌﯿﯿﻦ
ﻓﺮﻣﻮل و رﻋﺎﯾﺖ آن و ﳘﭽﻨﯿﻦ ﺗﻌﯿﯿﻦ اﺳﺘﺎﻧﺪارد و رﻋﺎﯾﺖ آن اﻟﺰاﻣﯽ
ﺑﺎﺷﺪ.
 ۴ـ ﻓﺮوش و ﻋﺮﺿﻪ ﺟﻨﺲ ﻓﺎﺳﺪ و ﯾﺎ ﻓﺮوش و ﻋﺮﺿﻪ ﺟﻨﺴﯽ ﮐﻪ ﻣﻮﻋﺪ ﻣﺼﺮف آن
ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
 ۵ـ ﺑﻪ ﮐﺎر ﺑﺮدن رﻧﮕﻬﺎ و اﺳﺎﻧﺴﻬﺎ و ﺳﺎﯾﺮ ﻣﻮاد اﺿﺎﻓﯽ ﻏﯿﺮ ﳎﺎز در
ﻣﻮاد ﺧﻮردﻧﯽ ﯾﺎ آﺷﺎﻣﯿﺪﻧﯽ ﯾﺎ آراﯾﺸﯽ ﯾﺎ ﲠﺪاﺷﺘﯽ و ﯾﺎ ﻟﻮازم ﺑﺎزی
ﮐﻮدﮐﺎن.
 ۶ـ )اﳊﺎﻗﯽ( ـ ﺳﺎﺧﱳ ﻣﻮاد ﺗﻘﻠﺒﯽ ﺧﻮردﻧﯽ و آﺷﺎﻣﯿﺪﻧﯽ و آراﯾﺸﯽ و
ﲠﺪاﺷﺘﯽ.
ﻣﺎده  ٢ـ )اﺻﻼﺣﯽ( ـ ارﺗﮑﺎب ﻫﺮﯾﮏ از اﻋﻤﺎل ﻣﺬﮐﻮر در ﻣﺎده ﯾﮏ ﺣﺴﺐ
ﻣﻮرد ﻣﺴﺘﻮﺟﺐ ﯾﮑﯽ از ﳎﺎزاﲥﺎی زﯾﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد:
 ١ـ در ﻣﻮاردی
ﯾﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﻣﺼﺮف
ﺗﺎ ﯾﮏ ﺳﺎل ﺣﺒﺲ
ﯾﺎ ﳐﻠﻮط ﮐﻨﻨﺪه
ﳏﮑﻮم ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.

ﮐﻪ ﻣﻮاد ﻣﺬﮐﻮر در ﻣﺎده ﯾﮏ ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﺼﺮفﮐﻨﻨﺪه ﻧﺮﺳﯿﺪه
آن ﻣﻮﺟﺐ ﺑﯿﻤﺎری ﯾﺎ آﺳﯿﺒﯽ ﻧﮕﺮدد ﳎﺎزات ﻣﺮﺗﮑﺐ ﺳﻪ ﻣﺎه
ﺟﻨﺤﻪای ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد وﻟﯽ در ﻫﺮﺣﺎل ﺳﺎزﻧﺪه ﯾﺎ ﲥﯿﻪﮐﻨﻨﺪه
ﻣﻮاد ﺗﻘﻠﺒﯽ ﺑﻪ ﺣﺒﺲ ﺟﻨﺎﯾﯽ درﺟﻪ  ٢از دو ﺗﺎ ﭘﻨﺞ ﺳﺎل

 ٢ـ در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﻣﺼﺮف ﻣﻮاد ﻣﺬﮐﻮر ﻣﻮﺟﺐ ﺑﯿﻤﺎری ﻣﺼﺮفﮐﻨﻨﺪه ﯾﺎ آﺳﯿﺒﯽ
ﮔﺮدد ﮐﻪ ﻣﻌﺎﳉﻪ آنﮐﻤﱰ از ﯾﮏ ﻣﺎه ﺑﺎﺷﺪ ﳎﺎزات ﻣﺮﺗﮑﺐ ﺷﺶ ﻣﺎه ﺗﺎ دو
ﺳﺎل ﺣﺒﺲ ﺟﻨﺤﻪ ای ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد و ﻫﺮﮔﺎه ﻣﺪت ﻣﻌﺎﳉﻪ ﺑﯿﺸﱰ از ﯾﮏ ﻣﺎه
ﺑﺎﺷﺪ ﳎﺎزات ﻣﺮﺗﮑﺐ ﯾﮏ ﺳﺎل ﺗﺎ ﺳﻪ ﺳﺎل ﺣﺒﺲ ﺟﻨﺤﻪای اﺳﺖ و در ﻫﺮدو
ﻣﻮرد ﺳﺎزﻧﺪه ﯾﺎ ﲥﯿﻪﮐﻨﻨﺪه ﯾﺎ ﳐﻠﻮط ﮐﻨﻨﺪه ﻣﻮاد ﺗﻘﻠﺒﯽ ﺑﻪ ﺣﺒﺲ ﺟﻨﺎﯾﯽ
درﺟﻪ ﯾﮏ از ﺳﻪ ﺳﺎل ﺗﺎ ده ﺳﺎل ﳏﮑﻮم ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
 ٣ـ در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﻣﺼﺮف ﻣﻮاد ﻣﺬﮐﻮر ﻣﻮﺟﺐ ﻧﻘﺺ ﯾﮑﯽ از اﻋﻀﺎی ﻣﺼﺮف
ﮐﻨﻨﺪه ﮔﺮدد ﳎﺎزات ﻣﺮﺗﮑﺐ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﯿﺰان ﻧﻘﺺ ﺳﻪ ﺗﺎ ده ﺳﺎل ﺣﺒﺲ
ﺟﻨﺎﯾﯽ درﺟﻪ ﯾﮏ اﺳﺖ و در اﯾﻦ ﻣﻮارد ﺳﺎزﻧﺪه ﯾﺎ ﲥﯿﻪ ﮐﻨﻨﺪه ﯾﺎ ﳐﻠﻮط

ﮐﻨﻨﺪه ﻣﻮاد ﺗﻘﻠﺒﯽ ﺑﻪ ﺣﺒﺲ ﺟﻨﺎﯾﯽ درﺟﻪ ﯾﮏ از ﭘﻨﺞ ﺳﺎل ﺗﺎ ﭘﺎﻧﺰده ﺳﺎل
ﳏﮑﻮم ﻣﯽﺷﻮد.
 ۴ـ در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﻣﺼﺮف ﻣﻮاد ﲠﺪاﺷﺘﯽ ﯾﺎ آراﯾﺸﯽ ﻣﻮﺟﺐ ﻧﻘﺺ زﯾﺒﺎﯾﯽ ﯾﺎ
ﮐﺮاﻫﺖ ﻣﻨﻈﺮ ﺷﻮد ﳎﺎزات ﻣﺮﺗﮑﺐ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﯿﺰان ﻧﻘﺺ ﯾﺎ ﮐﺮاﻫﺖ ﯾﮏ ﺗﺎ
ﺳﻪ ﺳﺎل ﺣﺒﺲ ﺟﻨﺤﻪای ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد و در اﯾﻦ ﻣﻮرد ﺳﺎزﻧﺪه ﯾﺎ ﲥﯿﻪﮐﻨﻨﺪه
ﯾﺎ ﳐﻠﻮط ﮐﻨﻨﺪه آن ﺑﺎ ﻣﻮاد ﺧﺎرﺟﯽ ﺑﻪ ﺣﺒﺲ ﺟﻨﺎﯾﯽ درﺟﻪ دو از دو ﺳﺎل
ﺗﺎ ده ﺳﺎل ﳏﮑﻮم ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
ﻣﺎده  ٣ـ )اﺻﻼﺣﯽ( ـ در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﻣﺼﺮف ﻣﻮاد ﺧﻮردﻧﯽ و آﺷﺎﻣﯿﺪﻧﯽ و
آراﯾﺸﯽ و ﲠﺪاﺷﺘﯽ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﻓﻮت ﻣﺼﺮف ﮐﻨﻨﺪه ﮔﺮدد ﳎﺎزات ﺳﺎزﻧﺪه ﯾﺎ
ﲥﯿﻪ ﮐﻨﻨﺪه ﯾﺎ ﳐﻠﻮط ﮐﻨﻨﺪه اﻋﺪام اﺳﺖ و در ﺳﺎﯾﺮ ﻣﻮاردﻣﺬﮐﻮر در ﻣﺎده
ﯾﮏ در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﻓﻮت ﺷﻮد ﳎﺎزات ﻣﺮﺗﮑﺐ ﺳﻪ ﺳﺎل ﺗﺎ ﭘﺎﻧﺰده
ﺳﺎل ﺣﺒﺲﺟﻨﺎﯾﯽ درﺟﻪ ﯾﮏ اﺳﺖ.
ﺗﺒﺼﺮه  ١ـ )اﳊﺎﻗﯽ( ـ ﻣﺮﺗﮑﺐ ﻫﺮﯾﮏ از ﺟﺮاﯾﻢ ﻣﺬﮐﻮر در اﯾﻦ ﻣﺎده و
ﻣﺎده  ٢اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﻋﻼوه ﺑﺮ ﮐﯿﻔﺮ ﻣﻘﺮر ﺟﺰ در ﻣﻮرد اﻋﺪام ﺑﻪ ﭘﺮداﺧﺖ
ﺟﺰای ﻧﻘﺪی از ﺑﯿﺴﺖ ﻫﺰار رﯾﺎل ﺗﺎ ﭘﺎﻧﺼﺪ ﻫﺰار رﯾﺎل و ﳏﺮوﻣﯿﺖ از
اﺷﺘﻐﺎل ﺑﻪ ﮐﺴﺐ ﯾﺎ ﮐﺎر ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﻮاد ﺧﻮردﻧﯽ ﯾﺎ آﺷﺎﻣﯿﺪﻧﯽ ﯾﺎ
آراﯾﺸﯽ ﯾﺎ ﲠﺪاﺷﺘﯽ از ﯾﮏ ﺗﺎ ﺳﻪ ﺳﺎل ﳏﮑﻮم ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
ﺗﺒﺼﺮه  ٢ـ )اﳊﺎﻗﯽ( ـ در ﲤﺎم ﻣﻮارد ﻣﺬﮐﻮر در اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﻫﺮﮔﺎه
ﻣﻌﻠﻮم ﺷﻮد ﮐﻪ ﻣﻮاد ﺗﻘﻠﺒﯽ ﺑﺎ ﻋﻠﻢ و اﻃﻼع ﻣﺪﯾﺮ ﯾﺎ ﺻﺎﺣﺐ ﻣﻮﺳﺴﻪ ﯾﺎ
ﮐﺎرﮔﺎه ﺳﺎﺧﺘﻪ ﯾﺎ ﲥﯿﻪ ﯾﺎ ﺑﺎ ﻣﻮاد ﺧﺎرﺟﯽ ﳐﻠﻮط ﺷﺪه اﺳﺖ اﺷﺨﺎص ﻣﺬﮐﻮر
ﺑﻪ ﳘﺎن ﳎﺎزاﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای ﻣﺒﺎﺷﺮ ﻋﻤﻞ ﻣﻘﺮر اﺳﺖ ﳏﮑﻮم ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ.
ﻣﺎده  ۴ـ در ﻫﺮ ﻣﻮرد ﮐﻪ در ﻣﻮاد ﺧﻮردﻧﯽ و آﺷﺎﻣﯿﺪﻧﯽ و آراﯾﺸﯽ و
ﲠﺪاﺷﺘﯽ ﻣﻮاد ﲰﯽ ﺑﻪ ﺣﺪ ﻏﯿﺮ ﳎﺎز ﺑﺎﺷﺪ دادﮔﺎه ﻣﺮﺗﮑﺐ را ﺑﺮﺣﺴﺐ ﻣﻮرد
ﺑﻪ ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﳎﺎزاﲥﺎی ﻣﺬﮐﻮر در ﻣﺎده  ٢ﳏﮑﻮم ﺧﻮاﻫﺪﳕﻮد.
ﻣﺎده  ۵ـ رﻗﺎﺑﺖ ﻣﮑﺎراﻧﻪ در ﻣﻮرد ﻣﻮاد ﻣﻮﺿﻮع اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن از ﻃﺮف
ﻫﺮﮐﺲ ﻣﺸﻤﻮل ﺑﻨﺪ اﻟﻒ ﻣﺎده  ٢۴۴ﻗﺎﻧﻮن ﮐﯿﻔﺮ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
ﻣﺎده  ۶ـ ﻫﺮﮔﺎه در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺑﯽاﺣﺘﯿﺎﻃﯽ ﯾﺎ ﺑﯽ ﻣﺒﺎﻻﺗﯽ ﯾﺎ ﻋﺪم ﻣﻬﺎرت
ﲥﯿﻪ ﮐﻨﻨﺪه ﯾﺎ ﺳﺎزﻧﺪه ﯾﺎ ﻓﺮوﺷﻨﺪه ﯾﺎﻋﺮﺿﻪ ﮐﻨﻨﺪه ﯾﺎ ﻫﺮﯾﮏ از ﻋﺎﻣﻠﯿﻦ
آﺎ ﻣﻮاد ﺧﻮردﻧﯽ و آﺷﺎﻣﯿﺪﻧﯽ و آراﯾﺸﯽ و ﲠﺪاﺷﺘﯽ ﺑﻪ ﺻﻮرﺗﯽ دراﯾﺪ ﮐﻪ
ﻣﺼﺮف آن ﻣﻮﺟﺐ ﺑﯿﻤﺎری ﯾﺎ آﺳﯿﺒﯽ ﮔﺮدد ﮐﻪ ﻣﻌﺎﳉﻪ آن ﮐﻤﱰ از ﯾﮏ ﻣﺎه
ﺑﺎﺷﺪ ﳎﺎزات اﺷﺨﺎص ﻣﺬﮐﻮر ﺑﺮﺣﺴﺐ ﻣﻮرد دو ﻣﺎه ﺗﺎ ﺷﺶ ﻣﺎه ﺣﺒﺲ ﺟﻨﺤﻪای
ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد و در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﻣﺪت ﻣﻌﺎﳉﻪ زاﯾﺪ ﺑﺮ ﯾﮏ ﻣﺎه ﺑﺎﺷﺪ ﻣﺮﺗﮑﺐ ﺑﻪ
ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﳎﺎزات ﺣﺒﺲ ﻣﺬﮐﻮر در اﯾﻦ ﻣﺎده و ﺗﺎدﯾﻪ ﻏﺮاﻣﺖ از ﭘﻨﺞ ﻫﺰار
ﺗﺎ ﭘﻨﺠﺎه ﻫﺰار رﯾﺎل ﳏﮑﻮم ﻣﯽﺷﻮد.
ﻣﺎده  ٧ـ از ﺗﺎرﯾﺦ ﺗﺼﻮﯾﺐ اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﺗﺎﺳﯿﺲ ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ ﯾﺎ
ﮐﺎرﮔﺎه ﲥﯿﻪ ﻣﻮاد ﺧﻮردﻧﯽ و آﺷﺎﻣﯿﺪﻧﯽ و آراﯾﺸﯽ و ﲠﺪاﺷﺘﯽ ﻣﻨﻮط ﺑﻪ
ﲢﺼﯿﻞ ﭘﺮواﻧﻪ از وزارت ﲠﺪاری در ﻣﻮرد ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ ﭘﺮواﻧﻪ ﺗﺎﺳﯿﺲ ﻧﯿﺰ
از وزارت اﻗﺘﺼﺎد اﺳﺖ ﺷﺮاﯾﻂ ﺻﺪور ﭘﺮواﻧﻪ و ﻃﺮز ﮐﺎر و ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﲠﺮه
ﺑﺮداری و اداره ﻣﻮﺳﺴﺎت ﻣﺰﺑﻮر در آﯾﯿﻦ ﻧﺎﻣﻪای ﮐﻪ ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ وزارت
ﲠﺪاری ﲥﯿﻪ ﻣﯽﺷﻮد ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺮدﯾﺪ.
ﺗﺒﺼﺮه ـ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﻓﻨﯽ ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪﻫﺎی
و ﲠﺪاﺷﺘﯽ ﺑﻪ ﻋﻬﺪه اﻓﺮادی ﺧﻮاﻫﺪ
ـ دام ﭘﺰﺷﮑﯽ ـ رﺷﺘﻪ ﻫﺎی ﺗﻐﺬﯾﻪ
ﲢﺼﯿﻠﯽ داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ از ﻟﯿﺴﺎﻧﺲ ﺑﻪ

ﻣﻮاد ﺧﻮردﻧﯽ ـ آﺷﺎﻣﯿﺪﻧﯽ ـ آراﯾﺸﯽ
ﺑﻮد ﮐﻪ در ﻓﻨﻮن ﭘﺰﺷﮑﯽ ـ داروﺳﺎزی
ـ ﺷﯿﻤﯽ و ﻋﻠﻮم ﲡﺮﺑﯽ دارای درﺟﻪ
ﺑﺎﻻ ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﺑﺎﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ رﺷﺘﻪﻫﺎی

ﻣﺮﺑﻮط )ﻣﻮادﺧﻮردﻧﯽ ـ آﺷﺎﻣﯿﺪﻧﯽ ـ آراﯾﺸﯽ و ﲠﺪاﺷﺘﯽ( درﺟﻪ ﲢﺼﯿﻠﯽ
رﺷﺘﻪ ﲣﺼﺼﯽ و ﻣﯿﺰان ﲡﺮﺑﻪ ﻻزم ﺑﺮای ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﻓﻨﯽ ﻣﻮﺳﺴﺎت ﻓﻮق اﻟﺬﮐﺮ
ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ آﯾﯿﻦ ﻧﺎﻣﻪ ای ﮐﻪ ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ وزارت ﲠﺪاری ﲥﯿﻪ ﻣﯽﺷﻮد
ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
ﻣﺎده  ٨ـ وزارت ﲠﺪاری ﺟﻬﺖ ﺻﺪور ﭘﺮواﻧﻪ ﺳﺎﺧﺖ ﻫﺮ ﻧﻮع ﻓﺮآورده ﮐﻪ در
ﮐﺎرﺧﺎﳒﺎت ﲥﯿﻪ ﻣﯽﺷﻮد ﻣﺒﻠﻎ ﭘﻨﺞ ﻫﺰار رﯾﺎل و ﺟﻬﺖ ﺻﺪور ﭘﺮواﻧﻪ ﺳﺎﺧﺖ
ﻫﺮﻧﻮع ﻓﺮآورده ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در ﮐﺎرﮔﺎه ﻫﺎی ﻣﺸﻤﻮل اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﲥﯿﻪ ﻣﯽﺷﻮد
ﻣﺒﻠﻎ ﭘﺎﻧﺼﺪ رﯾﺎل درﯾﺎﻓﺖ ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ ﮐﻪ ﻣﻨﺤﺼﺮا ﺑﻪ ﻣﺼﺮف ﺗﺎﺳﯿﺲ و
ﺗﻮﺳﻌﻪ و ﺗﮑﻤﯿﻞ آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎه ﻫﺎی ﻣﻮاد ﻏﺬاﯾﯽ ﺧﻮاﻫﺪ رﺳﯿﺪ.
ﺗﺒﺼﺮه  ١ـ ﮐﺎرﮔﺎﻫﻬﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻓﺮآوردهﻫﺎی ﺧﻮد را ﺑﺎ ﻋﻼﻣﺖ و ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻨﺪی
ﻣﺸﺨﺺ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ ﻋﺮﺿﻪ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﻣﺸﻤﻮل اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد.
ﺗﺒﺼﺮه  ٢ـ ﻫﺮﯾﮏ از آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎﻫﻬﺎی ذی ﺻﻼﺣﯿﺖ واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ وزارت ﲠﺪاری
ﳎﺎزﻧﺪ از اﺷﺨﺎص ﺣﻘﯿﻘﯽ ﯾﺎ ﺣﻘﻮﻗﯽ ﮐﻪ ﺗﻘﺎﺿﺎی آزﻣﺎﯾﺶ ﻣﻮاد ﯾﺎ ﳏﺼﻮﻻت
ﺧﻮد را ﻣﯽﳕﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﺗﻌﺮﻓﻪای ﮐﻪ از ﻃﺮف وزارت ﲠﺪاری ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد و
ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﻫﺎی داراﯾﯽ ﳎﻠﺴﯿﻦ ﺧﻮاﻫﺪ رﺳﯿﺪ ﺣﻖ آزﻣﺎﯾﺶ درﯾﺎﻓﺖ
ﳕﺎﯾﻨﺪ.
درآﻣﺪﻫﺎی ﺣﺎﺻﻞ از اﺟﺮای اﯾﻦ ﻣﺎده در ﺣﺴﺎﺑﯽ در ﺧﺰاﻧﻪ ﮐﻞ ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ
ﺷﺪه و در ﻫﺮﯾﮏ از ﻣﻮﺳﺴﺎت ﺑﻪ ﻣﺼﺮف ﺗﻮﺳﻌﻪ و ﺗﮑﻤﯿﻞ ﳘﺎن ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺧﻮاﻫﺪ
رﺳﯿﺪ.
ﺗﺒﺼﺮه  ٣ـ ﻓﻬﺮﺳﺖ ﮐﺎرﺧﺎﳒﺎت و ﮐﺎرﮔﺎﻫﻬﺎی ﻣﺸﻤﻮل اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن از ﻃﺮف
وزارت ﲠﺪاری ﲥﯿﻪ و ﭘﺲ از ﺗﺼﻮﯾﺐ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮﺎی ﲠﺪاری ﳎﻠﺴﯿﻦ آﮔﻬﯽ ﺧﻮاﻫﺪ
ﺷﺪ.
ﻣﺎده  ٩ـ ﲥﯿﻪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن و ﺳﺎزﻧﺪﮔﺎن و واردﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻣﻮاد ﺧﻮردﻧﯽ و
آﺷﺎﻣﯿﺪﻧﯽ و ﲠﺪاﺷﺘﯽ و آراﯾﺸﯽ ﮐﻪ ﻧﻮع ﻣﻮﺳﺴﺎت آﺎ در آﮔﻬﯽ وزارت
ﲠﺪاری ﻗﯿﺪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ و در ﺗﺎرﯾﺦ ﺗﺼﻮﯾﺐ اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن و آﯾﯿﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی
اﺟﺮاﯾﯽ آن ﻣﺸﻐﻮل ﺑﻪ ﮐﺎر ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻣﮑﻠﻔﻨﺪ ﻇﺮف ﺷﺶ ﻣﺎه از ﺗﺎرﯾﺦ اﻧﺘﺸﺎر
آﮔﻬﯽ ﺗﻘﺎﺿﺎی ﭘﺮواﻧﻪ ﲠﺪاﺷﺘﯽ از وزارت ﲠﺪاری ﺑﻨﻤﺎﯾﻨﺪ ﺑﻪ ﺗﻘﺎﺿﺎﻫﺎی
رﺳﯿﺪه در ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﻓﻨﯽ ﻣﺮﮐﺐ از ﺳﻪ ﻧﻔﺮ ازاﺷﺨﺎص ﺻﻼﺣﯿﺘﺪار ﺑﻪ ﺗﻌﯿﯿﻦ
وزارت ﲠﺪاری رﺳﯿﺪﮔﯽ و ﻇﺮف ﺷﺶ ﻣﺎه ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﺑﺮ رد ﯾﺎ ﻗﺒﻮل
ﺗﻘﺎﺿﺎﻫﺎ ﺻﺎدر ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
ﻫﺮﮔﺎه در ﻣﻮﻋﺪ ﻣﻘﺮر ﺗﻘﺎﺿﺎی ﺻﺪور ﭘﺮواﻧﻪ ﻧﺸﻮد و ﯾﺎ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﺗﻘﺎﺿﺎی
ﺻﺎﺣﺐ ﻣﻮﺳﺴﻪ را رد ﳕﺎﯾﺪ ﺑﻪ دﺳﺘﻮر دادﺳﺘﺎن ﻣﻮﺳﺴﻪ ﻣﻮﻗﺘﺎ ﺗﻌﻄﯿﻞ ﺧﻮاﻫﺪ
ﮔﺮدﯾﺪ.
از دﺳﺘﻮر ﻣﺰﺑﻮر ﺗﺎ ده روز ﭘﺲ از اﺑﻼغ ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ دادﮔﺎه ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن
ﺷﮑﺎﯾﺖ ﳕﻮد و دادﮔﺎه ﺧﺎرج از ﻧﻮﺑﺖ ﺑﻪ ﺷﮑﺎﯾﺖ رﺳﯿﺪﮔﯽ ﮐﺮده و رای
ﻣﯽدﻫﺪ رای ﻣﺰﺑﻮر ﻗﻄﻌﯽ اﺳﺖ.
ﺗﺒﺼﺮه ـ آﯾﯿﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی اﺟﺮاﯾﯽ ﻣﻮاد  ٨و  ٩ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ وزارت ﲠﺪاری
ﲥﯿﻪ و ﭘﺲ از ﺗﺼﻮﯾﺐ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﻫﺎی ﲠﺪاری ﳎﻠﺴﯿﻦ ﺑﻪ ﻣﻮرد اﺟﺮا ﮔﺬارده
ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
ﻣﺎده  ١٠ـ رد ﺗﻘﺎﺿﺎی ﺻﺪور ﭘﺮواﻧﻪ ﻣﺎﻧﻊ از آن ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺻﺎﺣﺐ ﻣﻮﺳﺴﻪ
ﺑﺎ رﻋﺎﯾﺖ ﻣﻘﺮرات ﻣﺎده  ٧ﳎﺪدا ﺗﻘﺎﺿﺎی ﺻﺪور ﭘﺮواﻧﻪ ﲠﺪاﺷﺘﯽ و ﺳﺎﺧﱳ
ﺑﻨﻤﺎﯾﺪ.

ﻣﺎده  ١١ـ در ﻣﻮﺳﺴﺎت داﺧﻠﯽ ﮐﻪ ﻧﻮع آﺎ از ﻃﺮف وزارت ﲠﺪاری ﻣﻌﯿﻦ و
ﺻﻮرت آن ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻣﯽﮔﺮدد ﺻﺎﺣﺒﺎن آﺎ ﻣﮑﻠﻔﻨﺪ ﻃﺒﻖ دﺳﺘﻮر وزارت ﲠﺪاری
ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻻزم را در ﻣﻮرد ﻫﺮﻧﻮع ﻓﺮآورده ﺑﻪ ﺧﻂ ﻓﺎرﺳﯽ ﺧﻮاﻧﺎ روی ﺑﺴﺘﻪ
ﺑﻨﺪی ﯾﺎ ﻇﺮف ﳏﺘﻮی ﺟﻨﺲ ﻗﯿﺪ ﳕﺎﯾﻨﺪ در ﻣﻮاردی ﮐﻪ ﻓﺮﻣﻮل ﳏﺼﻮل ﺑﺎ ﻣﻮاد
ﺗﺮﮐﯿﺒﯽ ﻃﺒﻖ ﺗﻘﺎﺿﺎی ﺳﺎزﻧﺪه ﻓﺮﻣﻮل ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ ﳏﻔﻮظ ﲟﺎﻧﺪ ﺑﺎﯾﺪ ﻓﺮﻣﻮل
ﳏﺼﻮل را ﻗﺒﻼ ﺑﻪ وزارت ﲠﺪاری ﺗﺴﻠﯿﻢ و ﴰﺎره ﭘﺮواﻧﻪ آن را روی
ﺑﺴﺘﻪﺑﻨﺪی ذﮐﺮ ﳕﺎﯾﺪ.
ﻣﺘﺨﻠﻔﯿﻦ از ﻣﻘﺮرات اﯾﻦ ﻣﺎده ﺑﻪ ﭘﺮداﺧﺖ ﻏﺮاﻣﺖ از ﭘﻨﺞ ﻫﺰار ﺗﺎ ﺑﯿﺴﺖ
ﻫﺰار رﯾﺎل ﳏﮑﻮم ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
ﻣﺎده  ١٢ـ وزارت ﲠﺪاری ﻣﮑﻠﻒ اﺳﺖ ﻓﻬﺮﺳﺖ رﻧﮕﻬﺎ و اﺳﺎﻧﺴﻬﺎ و ﺳﺎﯾﺮ
ﻣﻮاد ﳎﺎز ﻗﺎﺑﻞ اﻓﺰودن ﺑﻪ ﻣﻮاد ﺧﻮردﻧﯽ ﯾﺎ آﺷﺎﻣﯿﺪﻧﯽ ﯾﺎ آراﯾﺸﯽ ﯾﺎ
ﲠﺪاﺷﺘﯽ و ﳘﭽﻨﯿﻦ ﻧﻮع ﺟﻨﺲ ﻇﺮف ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده در ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻣﻮاد ﺧﻮردﻧﯽ
ﯾﺎ آﺷﺎﻣﯿﺪﻧﯽ و ﯾﺎ رﻧﮕﻬﺎی ﻣﻮرد ﻣﺼﺮف در اﺳﺒﺎب ﺑﺎزی را آﮔﻬﯽ ﳕﺎﯾﺪ.
اﻓﺰودن ﻣﻮادی ﮐﻪ در آﮔﻬﯽ ذﮐﺮ ﻧﺸﺪه ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻪ ﻣﻮاد ﺧﻮردﻧﯽ و
آﺷﺎﻣﯿﺪﻧﯽ و آراﯾﺸﯽ و ﲠﺪاﺷﺘﯽ و اﺳﺒﺎب ﺑﺎزی ﺑﺪون اﺟﺎزه وزارت ﲠﺪاری
و ﳘﭽﻨﯿﻦ ﺑﻪ ﮐﺎر ﺑﺮدن ﻣﻮاد ﲰﯽ ﺑﻪ ﺻﻮرت و ﻣﯿﺰان ﻏﯿﺮﳎﺎز در ﺳﻔﯿﺪ
ﮐﺮدن و ﭘﺎک ﮐﺮدن و ﺷﻔﺎف ﮐﺮدن ﯾﺎ رﻧﮓ آﻣﯿﺰی ﻇﺮوف ﻏﺬاﯾﯽ ﯾﺎ ﭘﻮﺷﺶ و
ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻨﺪی ﻣﻮاد ﺧﻮردﻧﯽ و آﺷﺎﻣﯿﺪﻧﯽ و آراﯾﺸﯽ و ﲠﺪاﺷﺘﯽ ﳑﻨﻮع اﺳﺖ و
ﳎﺎزات ﺳﺎزﻧﺪﮔﺎن ﯾﺎ ﲥﯿﻪ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻣﻮاد ﻣﻮﺿﻮع اﯾﻦ ﻣﺎده در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ
ﻣﺴﺘﻠﺰم ﳎﺎزات ﺷﺪﯾﺪﺗﺮی ﻧﺒﺎﺷﺪ ﺣﺒﺲ ﺟﻨﺤﻪای از ﺳﻪ ﻣﺎه ﺗﺎ ﯾﮏ ﺳﺎل
ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
ﻣﺎده  ١٣ـ ﻣﻘﺮرات ﲠﺪاﺷﺘﯽ ﻃﺒﻖ آﯾﯿﻦ ﻧﺎﻣﻪای از ﻃﺮف وزارت ﲠﺪاری
ﺗﻌﯿﯿﻦ و ﺑﺮای اﻃﻼع ﻋﻤﻮم ﺑﻪ وﺳﺎﯾﻞ ﻣﻘﺘﻀﯽ آﮔﻬﯽ ﻣﯽﺷﻮد .ﲣﻠﻒ از
ﻣﻘﺮرات ﲠﺪاﺷﺘﯽ ﻣﺬﮐﻮر ﻣﺴﺘﻮﺟﺐ ﳎﺎزات ﺧﻼﻓﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮﻃﺒﻖ آﯾﯿﻦﻧﺎﻣﻪ
ﻣﺼﻮب وزارت دادﮔﺴﱰی و وزارت ﲠﺪاری ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
ﻣﺎﻣﻮرﯾﻨﯽ ﮐﻪ از ﻃﺮف وزارت ﲠﺪاری ﯾﺎ ﻣﻮﺳﺴﺎت ﻣﺴﺌﻮل دﯾﮕﺮ ﺑﺮای ﻧﻈﺎرت
در ﻣﻮاد ﺧﻮردﻧﯽ و آﺷﺎﻣﯿﺪﻧﯽ و ﲠﺪاﺷﺘﯽ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ﻣﮑﻠﻔﻨﺪ ﻣﺘﺨﻠﻔﯿﻦ
از ﻣﻘﺮرات ﲠﺪاﺷﺘﯽ را ﺑﺎ ذﮐﺮ ﻣﻮرد ﲣﻠﻒ ﺑﺎ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﮔﺰارش ﺑﻪ ﻣﺴﺌﻮل
ﲠﺪاﺷﺖ ﳏﻞ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﳕﺎﯾﻨﺪ.
ﻣﺴﺌﻮل ﲠﺪاﺷﺖ ﳏﻞ در ﺻﻮرت ﺗﺎﯾﯿﺪ ﮔﺰارش ﻣﺎﻣﻮر ﻧﻈﺎرت ﻣﺘﺨﻠﻒ را ﺑﻪ
دادﮔﺎه ﺧﻼف ﻣﻌﺮﻓﯽ ﳕﻮده و ﺑﻪ ﻣﺪﯾﺮ ﻣﻮﺳﺴﻪ ﻧﯿﺰ ﮐﺘﺒﺎ اﺧﻄﺎر ﻣﯽﳕﺎﯾﺪ ﮐﻪ
در ﻣﻮﻋﺪ ﻣﻘﺮر ﮐﻪ ﻣﺪت آن در آﯾﯿﻦﻧﺎﻣﻪ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ﺑﻪ رﻓﻊ ﻧﻮاﻗﺺ
ﲠﺪاﺷﺘﯽ اﻗﺪام ﳕﺎﯾﺪ.
در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﭘﺲ از اﻧﻘﻀﺎی ﻣﻬﻠﺖ ﻣﻘﺮر ﻧﻘﺎﯾﺺ ﻣﺬﮐﻮر رﻓﻊ ﻧﺸﺪه ﺑﺎﺷﺪ
ﻣﺎﻣﻮر ﻧﻈﺎرت ﻣﮑﻠﻒ اﺳﺖ ﻣﺮاﺗﺐ را ﺑﻪ ﻣﺴﺌﻮل ﲠﺪاﺷﺖ ﳏﻞ ﳎﺪدا ﮔﺰارش دﻫﺪ
و ﻣﺴﺌﻮل ﻣﺰﺑﻮر ﭘﺲ از رﺳﯿﺪﮔﯽ و ﺗﺎﯾﯿﺪ ﮔﺰارش ﻣﺎﻣﻮر ﻧﻈﺎرت ،ﳏﻞ ﺗﻌﯿﯿﻦ
ﺷﺪه را ﺑﺎ دﺳﺘﻮر ﮐﺘﺒﯽ ﻣﻮﻗﺘﺎ ﺗﻌﻄﯿﻞ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
اداﻣﻪ ﮐﺎر در ﺻﻮرﺗﯽ اﺟﺎزه داده ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ﮐﻪ ﺻﺎﺣﺐ ﯾﺎ ﻣﺪﯾﺮﻣﺴﺌﻮل
ﻣﻮﺳﺴﻪ ﻣﺴﻮول ﲠﺪاﺷﺖ ﳏﻞ را از اﺟﺮای ﻣﻘﺮرات ﻣﻄﻤﯿﻦ ﺳﺎزد.
ﻣﺎده  ١۴ـ ﮐﻠﯿﻪ ﻣﻮاد ﺗﻘﻠﺒﯽ ﯾﺎ ﻓﺎﺳﺪ ﯾﺎ ﻣﻮادی ﮐﻪ ﻣﺪت ﻣﺼﺮف آﺎ
ﻣﻨﻘﻀﯽ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﭘﺲ از ﮐﺸﻒ ،ﺗﻮﻗﯿﻒ ﻣﯽﺷﻮد .ﻫﺮﮔﺎه وزارت
ﲠﺪاری ﯾﺎ ﻣﻮﺳﺴﺎت ﻣﺴﺌﻮل دﯾﮕﺮ ﮔﻮاﻫﯽ ﳕﺎﯾﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﻮاد ﻣﮑﺸﻮﻓﻪ ﺑﺮای
ﺑﺮﺧﯽ از ﻣﺼﺎرف اﻧﺴﺎﻧﯽ ﯾﺎ ﺣﯿﻮاﻧﯽ ﯾﺎ ﺻﻨﻌﺘﯽ ﻗﺎﺑﻞ اﺳﺘﻔﺎده اﺳﺖ وﻟﯽ
ﻧﮕﺎﻫﺪاری آﺎ اﻣﮑﺎن ﻧﺪارد ﻣﻮاد ﻣﮑﺸﻮﻓﻪ ﺑﻪ دﺳﺘﻮر دادﺳﺘﺎن ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن

ﺑﻪ اﻃﻼع ﺻﺎﺣﺐ ﮐﺎﻻ و ﺑﺎ ﺣﻀﻮر ﳕﺎﯾﻨﺪه دادﺳﺘﺎن ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﺑﻪ ﻓﺮوش
ﻣﯽرﺳﺪ و وﺟﻮه ﺣﺎﺻﻞ ﺗﺎ ﺧﺘﻢ دادرﺳﯽ و ﺻﺪور ﺣﮑﻢ ﻗﻄﻌﯽ در ﺻﻨﺪوق
دادﮔﺴﱰی ﺗﻮدﯾﻊ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ و ﻫﺮﮔﺎه ﮔﻮاﻫﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﻣﻮاد ﻣﮑﺸﻮﻓﻪ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ
ﻣﺼﺮف اﻧﺴﺎﻧﯽ ﯾﺎ ﺣﯿﻮاﻧﯽ ﯾﺎ ﺻﻨﻌﺘﯽ ﻧﺪارد ﻓﻮرا ﺑﻪ دﺳﺘﻮر دادﺳﺘﺎن
ﻣﻌﺪوم ﻣﯽﺷﻮد.
در ﮐﻠﯿﻪ ﻣﻮارد ﻓﻮق و ﳘﭽﻨﯿﻦ در ﻣﻮرد اﺳﺒﺎب و اﺑﺰار و آﻻت ﺟﺮم
دادﮔﺎه ﻃﺒﻖ ﻣﺎده  ۵ﻗﺎﻧﻮن ﳎﺎزات ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺗﮑﻠﯿﻒ ﻣﯽﳕﺎﯾﺪ و اﮔﺮ
ﻗﺒﻼ ﺑﻪ ﻓﺮوش رﺳﯿﺪه ﺑﺎﺷﺪ در ﻣﻮرد وﺟﻮه ﺣﺎﺻﻞ از ﻓﺮوش ﻧﯿﺰ ﺗﻌﯿﯿﻦ
ﺗﮑﻠﯿﻒ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد.
درآﻣﺪ ﺣﺎﺻﻞ از اﺟﺮای اﯾﻦ ﻣﺎده ﺑﻪ ﻣﺼﺮف ﺗﺎﺳﯿﺲ و ﺗﻮﺳﻌﻪ و ﺗﮑﻤﯿﻞ
آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎﻫﻬﺎی ﲢﻘﯿﻖ وﮐﻨﱰل ﻣﻮاد ﻏﺬاﯾﯽ ﺧﻮاﻫﺪ رﺳﯿﺪ.
ﻣﺎده  ١۵ـ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﻮاد ﻣﺬﮐﻮر در ﻣﺎده  ١۴را ﺧﺮﯾﺪاری ﻣﯽﳕﺎﯾﻨﺪ
ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻨﺤﺼﺮا ﺑﺮای ﻣﺼﺎرﻓﯽ ﮐﻪ ازﻃﺮف وزارت ﲠﺪاری ﯾﺎ ﻣﻮﺳﺴﺎت ﻣﺴﺌﻮل
دﯾﮕﺮ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮔﺮدﯾﺪه ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﳕﺎﯾﻨﺪ ﯾﺎ ﺑﮑﺎر ﺑﺮﻧﺪ واﻻ ﺑﺮﺣﺴﺐ ﻣﻮرد ﺑﻪ
ﳎﺎزات ﻫﺎی ﻣﺬﮐﻮر در اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﳏﮑﻮم ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ.
ﻣﺎده  ١۶ـ از ﺗﺎرﯾﺦ ﺗﺼﻮﯾﺐ اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﺗﺮﺧﯿﺺ ﻣﻮاد ﻏﺬاﯾﯽ ﯾﺎ ﲠﺪاﺷﺘﯽ
ﯾﺎ آراﯾﺸﯽ از ﮔﻤﺮک ﺑﻪ ﻫﺮﺷﮑﻞ و ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ ﯾﺎ
ﺗﺒﻠﯿﻐﺎﺗﯽ ﺑﺎ رﻋﺎﯾﺖ ﻣﻘﺮرات ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻋﻼوه ﺑﺮ دارا ﺑﻮدن ﮔﻮاﻫﯽ ﲠﺪاﺷﺘﯽ
و ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﻣﺼﺮف از ﮐﺸﻮر ﻣﺒﺪا ﻣﺴﺘﻠﺰم ﲢﺼﯿﻞ ﭘﺮواﻧﻪ ورود از وزارت
ﲠﺪاری اﺳﺖ و واردﮐﻨﻨﺪه ﻧﯿﺰ ﻣﮑﻠﻒ اﺳﺖ ﺑﺮای ﲢﺼﯿﻞ ﭘﺮواﻧﻪ ﻣﺰﺑﻮر
ﻓﺮﻣﻮل ﻣﻮاد و ﳘﭽﻨﯿﻦ ﻣﻮادی ﮐﻪ ﺑﺮای ﻧﮕﺎﻫﺪاری ﺑﻪ آﺎ اﺿﺎﻓﻪ ﺷﺪه ﺑﻪ
وزارت ﲠﺪاری ﺗﺴﻠﯿﻢ ﳕﺎﯾﺪ.
ﻣﺎده  ١٧ـ ﮐﻠﯿﻪ ﺟﺮاﯾﻢ ﻣﻨﺪرج در اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن از ﺟﺮاﯾﻢ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﳏﺴﻮب
اﺳﺖ.
ﻣﺎده  ١٨ـ دوﻟﺖ ﻣﺎﻣﻮر اﺟﺮای اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺖ.

