قانون مواد خوراکی ،آشامیدنی و بهداشتی
ٝػ٤ة ( 1346/2/22ثب اغالحبر ثقذي)
ٝبدٝ -1 ٥شسْت ٧ش يِ اص افٞبٗ صيش دس ٤ٝاد خ٤سد١ي  ٣آضبٝيذ١ي  ٣آسايطي  ٣ث٨ذاضشي ثٝ ٦دبصاس٨بي َٝشس دس ايٍ ٠بٟ٤١
ٝحْ ٛ٤خ٤ا٧ذ ضذ:
 فشض ٦يب ىش٣ش خ٢سي ث ٦خبي خ٢س ديٖش ٝخ٤ٚط ّشد٤ٝ ٟاد خبسخي ث ٦خ٢س ث٢ٝ ٦ؾ٤س س٤ء اسشيبد٥ فذ ٛسفبيز اسشب١ذاسد يب ىش ٗ٤ٝثجز ضذ ٥دس ٤ٝاسديْ ٦سقيي ٠ىش ٣ ٗ٤ٝسفبيز آٞ٧ ٣ ٟچ٢ي ٠سقيي ٠اسشب١ذاسد  ٣سفبيز آٟاٙضاٝي ثبضذ
 ىش٣ش  ٣فشض ٦خ٢س ىبسذ  ٣يب ىش٣ش  ٣فشض ٦خ٢سي ّ٤ٝ ٦فذ ٝػشه إٓ ٟزضشٞ٧ ٣ ٦چ٢ي ٠سقيي ٠اسشب١ذاسد  ٣سفبيز آٟاٙضاٝي ثبضذ
 ثْبس ثشد ٟس٨ٖ١ب  ٣اسب١س٨ب  ٣سبيش ٤ٝاد اضبىي ميش ٝدبص دس ٤ٝاسد خ٤سد١ي يب آضبٝيذ١ي يب آسايطي يب ث٨ذاضشي  ٣يب ٤ٙاص ٛثبصيّ٤دّبٟ
 سبخش٤ٝ ٠اد سَٚجي خ٤سد١ي  ٣آضبٝيذ١ي  ٣آسايطي  ٣ث٨ذاضشيٝبد( -2 ٥اغالحي  )1353/12/18اسسْبة ث٧ ٦ش يِ اص افٞبٗ ٝزّ٤س دس ٝبد ٥يِ حست ٤ٝسد ٝسش٤خت يْي اص ٝدبصاس٨بي صيش
خ٤ا٧ذث٤د:
 دس ٤ٝاسدي ّ٤ٝ ٦اد ٝزّ٤س دس ٝبد ٥يِ ثذسز ٝػشه ّ٢٢ذ١ ٥شسيذ ٥يب ايٝ ٦ْ٢ػشه آ٤ٝ ٟخت ثيٞبسي يب آسيجي ٖ١شددٝدبصار ٝشسْت سٝ ٦ب ٥سب يْسبٗ حجس خ٢ح ٦اي خ٤ا٧ذث٤د ٙ٣ي دس ٧ش حبٗ سبص١ذ ٥يب س٨ي٢٢ّ ٦ذ ٥يب ٝخ٤ٚط ّ٢٢ذ٤ٝ ٥اد
سَٚجي ث ٦حجس خ٢بئي دسخ 2 ٦اص د ٣سب د٢ح سبٗ ٝحْ ٛ٤خ٤ا٧ذ ضذ.
 دس غ٤سسيْٝ ٦ػشه ٤ٝاد ٝزّ٤س ٤ٝخت ثيٞبسي ٝػشه ّ٢٢ذ ٥يب آسيجي ٕشدد ّٝ ٦قبٙد ٦آّٞ ٟشش اص يْٞب ٥ثبضذ ٝدبصارٝشسْت ضطٞب ٥سب د ٣سبٗ حجس خ٢ح ٦اي خ٤ا٧ذ ث٤د ٧ ٣ش ٕبٝ ٥ذر ٝقبٙد ٦ثيطشش اص يِ ٝب ٥ثبضذ ٝدبصار ٝشسْت يْسبٗ سب
س ٦سبٗ حجس خ٢ح ٦اي اسز  ٣دس ٧ش ٤ٝسد سبص١ذ ٥يب س٨ي٢٢ّ ٦ذ ٥يب ٝخ٤ٚط ّ٢٢ذ٤ٝ ٥اد سَٚجي ث ٦حجس خ٢بئي دسخ ٦يِ اص
س ٦سبٗ سب د ٥سبٗ ٝحْ ٛ٤خ٤ا٧ذ ضذ.
 دس غ٤سسيْٝ ٦ػشه ٤ٝاد ٝزّ٤س ٤ٝخت َ١ع يْي اص افضبي ٝػشه ّ٢٢ذٕ ٥شدد ٝدبصار ٝشسْت ثب س٤خ ٦ثٝ ٦يضاَ١ ٟع س٦سب د ٥سبٗ حجس خ٢بئي دسخ ٦يِ اسز دس اي٤ٝ ٠سد سبص١ذ ٥يب س٨ي٢٢ّ ٦ذ ٥يب ٝخ٤ٚط ّ٢٢ذ٤ٝ ٥اد سَٚجي ث ٦حجس خ٢بئي دسخ٦
يِ اص د٢دسبٗ سب دب١ضد ٥سبٗ ٝحْٝ ٛ٤ي ض٤د.

دس غ٤سسيْٝ ٦ػشه ٤ٝاد ث٨ذاضشي يب آسايطي ٤ٝخت َ١ع صيجبيي يب ّشا٧ز ٢ٝؾش ض٤د ٝدبصار ٝشسْت ثب س٤خ ٦ثٝ ٦يضاَ١ ٟع
يب ّشا٧ز يِ سب س ٦سبٗ حجس خ٢ح ٦اي خ٤ا٧ذ ث٤د  ٣دس اي٤ٝ ٠سد سبص١ذ ٥يب س٨ي٢٢ّ ٦ذ ٥يب ٝخ٤ٚط ّ٢٢ذ ٥ثب ٝخ٤ٚط ّ٢٢ذ٥
آ ٟثب ٤ٝاد خبسخي ث ٦حجس خ٢بئي دسخ ٦د ٣اص د ٣سبٗ سب د ٥سبٗ ٝحْ ٛ٤خ٤ا٧ذ ضذ.
ٝبد( -3 ٥اغالحي  )1353/12/18دس غ٤سسيْٝ ٦ػشه ٤ٝاد خ٤سد١ي  ٣آضبٝيذ١ي  ٣آسايطي  ٣ث٨ذاضشي ٢ٝدش ث ٦ى٤ر ٝػشه
ّ٢٢ذٕ ٥شدد ٝدبصار سبص١ذ ٥يب س٨ي٢٢ّ ٦ذ ٥يب ٝخ٤ٚط ّ٢٢ذ ٥افذا ٛاسز  ٣دس سبيش ٤ٝاسد ٝزّ٤س دس ٝبد ٥يِ دس غ٤سسيْ٢ٝ ٦دش
ث ٦ى٤ر ض٤د ٝدبصار ٝشسْت س ٦سب دب١ضد ٥سبٗ حجس خ٢بئي دسخ ٦يِ اسز.
سجػش( -1 ٥اٙحبٍي ٝ )1353/12/18شسْت ٧ش يِ اص خشايٝ ٜزّ٤س دس ايٝ ٠بدٝ ٣ ٥بد 2 ٥ايٍ ٠ب ٟ٤١فال ٥٣ثش ّييش َٝشس خض دس
٤ٝسد افذا ٛث ٦دشداخز خضاي َ١ذي اص ثيسز ٧ضاس سيبٗ سب دب١ػذ ٧ضاس سيبٗ ٝ ٣حشٝ٣يز اص اضشنبٗ ثّ ٦ست ثب ّبس ٝشث٤ط ث٤ٝ ٦اد
خ٤سد١ي يب آضبٝيذ١ي يب آسايطي يب ث٨ذاضشي اص يِ سبٗ سب س ٦سبٗ ٝحْ ٛ٤خ٤ا٧ذ ضذ.
سجػش( -2 ٥اٙحبٍي  ) 1353/12/18دس سٞب٤ٝ ٛاسد ٝزّ٤س دس ايٍ ٠ب٧ ٟ٤١شٕبٝ ٥ق ٛ٤ٚض٤د ّ٤ٝ ٦اد سَٚجي ثب ف ٣ ٜٚاعالؿ ٝذيش يب
غبحت ٤ٝسس ٦يب ّبسٕب ٥سبخش ٦يب س٨ي ٦يب ٤ٝاد خبسخي ٝخ٤ٚط ضذ ٥اسز اضخبظ ٝزّ٤س ثٞ٨بٝ ٟدبصاسي ّ ٦ثشاي ٝجبضش ف٘ٞ
َٝشس اسز ٝحْ ٛ٤خ٤ا٢٧ذ ضذ.
ٝبد -4 ٥دس ٧ش ٤ٝسد ّ ٦دس ٤ٝاد خ٤سد١ي  ٣آضبٝيذ١ي  ٣آسايطي  ٣ث٨ذاضشي ٤ٝاد سٞي ثحذ ميش ٝدبص ثبضذ دادٕبٝ ٥شسْت سا ثش
حست ٤ٝسد ثحذاّثش ٝدبصاس٨بي ٝزّ٤س دس ٝبدٝ 2 ٥حْ ٛ٤خ٤ا٧ذ ث٤د.
ٝبد -5 ٥سٍبثز ْٝبسا ٦١دس ٤ٝسد ٤ٝاد ٤ٝض٤ؿ ايٍ ٠ب ٟ٤١اص عشه ٧ش ّس ٝط ٗ٤ٞث٢ذ اٙو ٝبدٍ 244 ٥بّ ٟ٤١ييش فٝ٤ٞي خ٤ا٧ذ
ث٤د.
ٝبد٧ -6 ٥ش ٕب ٥دس ١شيد ٦ثي احشيبعي يب ثي ٝجبالسي يب فذ٨ٝ ٛبسر س٨ي٢٢ّ ٦ذ ٥يب سبص١ذ ٥يب ىش٣ض٢ذ ٥يب فشض٢٢ّ ٦ذ ٥يب ٧ش يِ
اص فبٚٝي ٠آ٨١ب ٤ٝاد خ٤سد١ي  ٣آضبٝيذ١ي آسايطي  ٣ث٨ذاضشي ثػ٤سسي دس آيذ ّٝ ٦ػشه آ٤ٝ ٟخت ثيٞبسي يب آسيجي ٕشدد ّ٦
ٝقبٙد ٦آّٞ ٟشش اص يِ ٝب ٥ثبضذ ٝدبصار اضخبظ ٝزّ٤س ثش حست ٤ٝسد دٝ ٣ب ٥سب ضص ٝب ٥حجس سبديجي خ٤ا٧ذ ث٤د  ٣دس
غ٤سسيْٝ ٦ذر ٝقبٙد ٦صائذ ثش يِ ٝب ٥ثبضذ ٝشسْت ث ٦حذاّثش ٝدبصار حجس ٝزّ٤س دس ايٝ ٠بد ٣ ٥سبدي ٦مشاٝز اص د٢د٨ضاس سب
د٢دب٧ ٥ضاس سيبٗ ٝحْٝ ٛ٤ي ض٤د.
ٝبد -7 ٥اص سبسيخ سػ٤يت ايٍ ٠ب ٟ٤١سبسيس ٧ش ّٕ ٦١٤بسخب ٦١يب ّبسٕب ٥س٨ي٤ٝ ٦اد خ٤سد١ي  ٣آضبٝيذ١ي  ٣آسايطي ث٨ذاضشي
٤٢ٝط ث ٦سحػي٘ دش٣ا ٦١اص ٣صاسر ث٨ذاسي  ٣دس ٤ٝسد ّبسخب٧ ٦١ب دش٣ا ٦١سبسيس ١يض اص ٣صاسر اٍشػبد اسز .ضشايظ غذ٣س دش٣ا٣ ٦١
عشص ّبس سٙ٤يذ ث٨ش ٥ثشداسي  ٣اداس ٤ٝ ٥سسبر ٝضث٤س دس آئي١ ٠ب ٦ٝايْ٣ ٦سي٣ ٦ٚصاسر ث٨ذاسي س٨يٝ ٦ي ض٤د سقيي ٠خ٤ا٧ذ ٕشديذ.
سجػشٝ – ٥سئٙ٤يز ى٢ي ّبسخب٧ ٦١بي ٤ٝاد خ٤سد١ي -آضبٝيذ١ي -آسايطي  ٣ث٨ذاضشي ث ٦ف٨ذ ٥اىشادي خ٤ا٧ذ ث٤د ّ ٦دس ىٟ٤٢
دضضْي -داس٣سبصي -داٝذضضْي -سضش٧ ٦بي سنزي -٦ضيٞي  ٣ف ٛ٤ٚسدشثي داساي دسخ ٦سحػيٚي دا١طٖب٧ي اص ٙيسب١س ث ٦ثبال
ثبض٢ذ  ٣ثب س٤خ ٦ث ٦سضش٧ ٦بي ٝشث٤ط (٤ٝاد خ٤سد١ي -آضبٝيذ١ي -آسايطي  ٣ث٨ذاضشي) دسخ ٦سحػيٚي سضش ٦سخػػي ٝ٣يضاٟ
سدشث ٦الص ٛثشاي ٝسئٙ٤يز ى٢ي ٤ٝسسبر ى ً٤اٙزّش ّ ٦ث٤ٝ ٦خت آيي١ ٠ب ٦ٝاي ّ ٦ث٣ ٦سي٣ ٦ٚصاسر ث٨ذاسي س٨يٝ ٦ي ض٤د
سقيي ٠خ٤ا٧ذ ضذ.

ٝبد٣ -8 ٥صاسر ث٨ذاسي خ٨ز غذ٣س دش٣ا ٦١سبخز ٧ش ٤١ؿ ىشآ٣سد ٦ّ ٥دس ّبسخب١دبر س٨يٝ ٦ي ض٤د ٝجٚل د٢د٨ضاس سيبٗ  ٣خ٨ز
غذ٣س دش٣ا ٦١سبخز ٧ش ٤١ؿ ىشآ٣سد٧ ٥بيي ّ ٦دس ّبسٕب٨٧بي ٝط ٗ٤ٞايٍ ٠ب ٟ٤١س٨يٝ ٦ي ض٤د ٝجٚل دب١ػذ سيبٗ دسيبىز خ٤ا٧ذ
داضز ّ٢ٝ ٦حػشا ثٝ ٦ػشه سبسيس  ٣س٤سق ٣ ٦سْٞي٘ آصٝبيطٖب٨٧بي ٤ٝاد مزايي خ٤ا٧ذ سسيذ.
سجػشّ -1 ٥بسٕب٨٧بئيْ ٦ىشآ٣سد٧ ٥بي خ٤د سا ثب فالٝز  ٣ثسش ٦ث٢ذي ٝطخع ث ٦غ٤سر ثبصسٕب١ي فشضٝ ٦ي ّ٢٢ذ ٝط ٗ٤ٞاي٠
ٍب ٟ٤١خ٤ا٢٧ذ ث٤د.
سجػش٧ -2 ٥ش يِ اص آصٝبيطٖب٨٧بي ريػالحيز ٣اثسش ٦ث٣ ٦صاسر ث٨ذاسي ٝدبص١ذ اص اضخبظ حَيَي يب حٍَ٤ي ّ ٦سَبضبي
آصٝبيص ٤ٝاد يب ٝحػ٤الر خ٤د سا ٝي ٞ١بيذ ث٤ٝ ٦خت سقشى ٦اي ّ ٦اص عشه ٣صاسر ث٨ذاسي ديط٨٢بد  ٣ث ٦سػ٤يت ّٞيسي٨١٤بي
داسائي ٝدٚسي ٠خ٤ا٧ذ سسيذ حٌ آصٝبيص دسيبىز ٞ١بي٢ذ .دس آٝذ٧بي حبغ٘ اص اخشاي ايٝ ٠بد ٥دس حسبثي دس خضا ٦١داسيْ٘
ٝشٞشّض ضذ ٣ ٥دس ٧ش يِ اص ٤ٝسسبر ثٝ ٦ػشه س٤سق ٣ ٦سْٞي٘ ٞ٧ب٤ٝ ٟسس ٦خ٤ا٧ذ سسيذ.
سجػش -3 ٥ى٨شسز ّبسخب١دبر ّ ٣بسٕب٨٧بي ٝط ٗ٤ٞايٍ ٠ب ٟ٤١اص عشه ٣صاسر ث٨ذاسي س٨ي ٣ ٦دس اص سػ٤يت ّٞيسي٨١٤بي
ث٨ذاسي ٝدٚسي ٠إٓ٨ي خ٤ا٧ذ سسيذ.
ٝبد -9 ٥س٨ي٢٢ّ ٦ذٕب ٣ ٟسبص١ذٕب٣ ٣ ٟاسد ّ٢٢ذٕب٤ٝ ٟاد خ٤سد١ي  ٣آضبٝيذ١ي  ٣ث٨ذاضشي  ٣آسايطي ّ٤١ ٦ؿ ٤ٝسسبر آ٨١ب دس
إٓ٨ي ٣صاسر ث٨ذاسي ٍيذ خ٤ا٧ذ ضذ  ٣دس سبسيخ سػ٤يت ايٍ ٠ب ٣ ٟ٤١آئي١ ٠ب٧ ٦ٝبي اخشائي آٝ ٟطن ٗ٤ثّ ٦بس ٧سش٢ذ ْٚٝي٢ذ
ؽشه ضطٞب ٥اص سبسيخ ا١شطبس إٓ٨ي سَبضبي دش٣ا ٦١ث٨ذاضز اص ٣صاسر ث٨ذاسي ثٞ٢بي٢ذ ث ٦سَبضب٧بي سسيذ ٥دس ّٞيسي١٤ي ى٢ي
ٝشّت اص س١ ٦يش اص اضخبظ غالحيشذاس ث ٦سقيي٣ ٠صسار ث٨ذاسي سسيذٕي  ٣ؽشه ضطٞب ٥سػٞيّٞ ٜيسي ٟ٤ثش سد يب ٍجٗ٤
سَبضب٧ب غبدس خ٤ا٧ذ ضذ٧ .ش ٕب ٥دس ٤ٝفذ َٝشس سَبضبي غذ٣س دش٣ا١ ٦١ط٤د  ٣يب ّٞيسي ٟ٤سَبضبي غبحت ٤ٝسس ٦سا سد ٞ١بيذ
ثذسش٤س دادسشب٤ٝ ٟسسٍ٤ ٝ ٦شب سقغي٘ خ٤ا٧ذ ٕشديذ .اص دسش٤س ٝضث٤س سب د ٥س٣ص دس اص اعالؿ ٝي س٤ا ٟث ٦دادٕب ٥ض٨شسشبٟ
ضْبيز ٤ٞ١د  ٣دادٕب ٥خبسج اص ٤١ثز ث ٦ضْبيز سسيذٕي ٕشد ٣ ٥ساي ٝي د٧ذ ساي ٝضث٤س ٍغقي اسز.
سجػش -٥آئي١ ٠ب٧ ٦ٝبي اخشايي ٤ٝاد  9 ٣ 8ث٤سي٣ ٦ٚصاسر ث٨ذاسي س٨ي ٣ ٦دس اص سػ٤يت ّٞيسي٧ ٟ٤بي ث٨ذاسي ٝدٚسي ٠ث٦
٤ٝسد اخشا ٕزاس ٥خ٤ا٧ذ ضذ.
ٝبد -10 ٥سد سَبضبي غذ٣س دش٣اٝ ٦١ب١ـ اص آ١ ٟيسز ّ ٦غبحت ٤ٝسس ٦ثب سفبيز َٝشسار ٝبدٝ 7 ٥دذدا سَبضبي غذ٣س دش٣ا٦١
ث٨ذاضشي  ٣سبخش ٠ثٞ٢بيذ.
ٝبد -11 ٥دس ٤ٝسسبر داخٚي ّ٤١ ٦ؿ آ٨١ب اص عشه ٣صاسر ث٨ذاسي ٝقي ٣ ٠غ٤سر آ٢ٝ ٟشطش ٝي ٕشدد غبحجب ٟآ٨١ب ْٚٝي٢ذ
عجٌ دسش٤س ٣صاسر ث٨ذاسي ٝطخػبر الص ٛسا دس ٤ٝسد ٧ش ٤١ؿ ىشآ٣سد ٥ثخظ ىبسسي خ٤ا١ب س٣ي ثسش ٦ث٢ذي يب ؽشه ٝحش٤ي
خ٢س ٍيذ ٞ١بي٢ذ ّ٤ٝ ٦اسديْ ٦ىشٝ ٗ٤ٝحػ ٗ٤ثب ٤ٝاد سشّيجي عجٌ سَبضبي سبص١ذ ٥ىش ٗ٤ٝثبيسشي ٝحي٤ػ ثٞب١ذ ثبيذ ىشٗ٤ٝ
ٝحػ٤الر سا ٍجال ث٣ ٦صاسر ث٨ذاسي سسٚي ٣ ٜضٞبس ٥دش٣ا ٦١آ ٟسا س٣ي ثسش ٦ث٢ذي رّش ٞ١بيذ:
ٝشخٚيي ٠اص َٝشسار ايٝ ٠بد ٥ث ٦دشداخز مشاٝز اص د٢د٨ضاس سب ثيسز ٧ضاس سيبٗ ٝحْ ٛ٤خ٤ا٢٧ذ ضذ.
ٝبد٣ -12 ٥صاسر ث٨ذاسي ْٚٝو اسز ى٨شسز س٨ٖ١ب  ٣اسب١س٨ب  ٣سبيش ٤ٝاد ٝدبص ٍبث٘ اىض٣د ٟث٤ٝ ٦اد خ٤سد١ي يب آضبٝيذ١ي يب
آسايطي يب ث٨ذاضشي ٞ٧ ٣چ٢ي٤١ ٠ؿ خ٢س ؽشه ٤ٝسد اسشيبد ٥دس غ٢بيـ ٤ٝاد خ٤سد١ي يب آضبٝيذ١ي يب س٨ٖ١بي ٤ٝسد ٝػشه دس

اسجبة ثبصي سا إٓ٨ي ٞ١بيذ.
اىض٣د٤ٝ ٟادي ّ ٦دس إٓ٨ي رّش ١طذ ٥ثبضذ ث٤ٝ ٦اد خ٤سد١ي  ٣آضبٝيذ١ي  ٣آسايطي  ٣ث٨ذاضشي  ٣اسجبة ثبصي ثذ ٟ٣اخبص٣ ٥صاسر
ث٨ذاسي ٞ٧ ٣چ٢ي ٠ثّ ٦بس ثشد٤ٝ ٟاد سٞي ث ٦غ٤سر ٝ ٣يضا ٟميش ٝدبص دس سييذ ّشد ٣ ٟدبُ ّشد ٣ ٟضيبه ّشد ٟيب سٔ١
آٝيضي ؽش٣ه مزايي يب د٤ضص  ٣ثسش ٦ث٢ذي ٤ٝاد خ٤سد١ي  ٣آضبٝيذ١ي  ٣آسايطي  ٣ث٨ذاضشي ٤٢ٞٝؿ اسز ٝ ٣دبصار سبص١ذٕبٟ
يب س٨ي٢٢ّ ٦ذٕب٤ٝ ٟاد ٤ٝض٤ؿ ايٝ ٠بد ٥دس غ٤سسي ّٝ ٦سشٚضٝ ٛدبصار ضذيذسشي ١جبضذ حجس سبديجي اص سٝ ٦ب ٥سب يِ سبٗ
خ٤ا٧ذ ث٤د.
ٝبدَٝ -13 ٥شسار ث٨ذاضشي عجٌ آئي١ ٠ب ٦ٝاي اص عشه ٣صاسر ث٨ذاسي سقيي ٣ ٠ثشاي اعالؿ فٝ٤ٞي ث٤سبي٘ َٝشضي إٓ٨ي
ٝيط٤د .سخٚو اص َٝشسار ث٨ذاضشي ٝزّ٤س ٝسش٤خت ٝدبصار خالٍي اسز ّ ٦ثش عجٌ آئي١ ٠بٝ ٦ٝػ٤ة ٣صاسر دادٕسششي ٣
٣صاسر ث٨ذاسي سقيي ٠خ٤ا٧ذ ضذ.
ٝب٤ٝسيشي ّ ٦اص عشه ٣صسار ث٨ذاسي يب ٤ٝسسبر ٝسئ ٗ٤ديٖش ثشاي ١ؾبسر دس ٤ٝاد خ٤سد١ي  ٣آضبٝيذ١ي  ٣ث٨ذاضشي سقييٝ ٠ي
ض١٤ذ ْٚٝي٢ذ ٝشخٚيي ٠اص َٝشسار ث٨ذاضشي سا ثب رّش ٤ٝسد سخٚو ثب س٢ؾيٕ ٜضاسش ثٝ ٦سئ ٗ٤ث٨ذاضز ٝح٘ ٝقشىي ٞ١بي٢ذ.
ٝسئ ٗ٤ث٨ذاضز ٝح٘ دس غ٤سر سبييذ ٕضاسش ٝب٤ٝس ١ؾبسر ٝشخٚو سا ث ٦دادٕب ٥خاله ٝقشىي ٤ٞ١د ٣ ٥ثٝ ٦ذيش ٤ٝسس١ ٦يض
ّشجب اخغبس ٝي ٞ١بيذ ّ ٦دس ٤ٝفذ َٝشس ّٝ ٦ذر آ ٟدس آيئ١ ٠ب ٦ٝسقيي ٠خ٤ا٧ذ ضذ ث ٦سىـ ٤١اٍع ث٨ذاضشي اٍذاٞ١ ٛبيذ .دس
غ٤سسيْ ٦دس اص اَ١ضبء ٚ٨ٝز َٝشس َ١بيع ٝزّ٤س سىـ ١طذ ٥ثبضذ ٝب٤ٝس ١ؾبسر ْٚٝو اسز ٝشاست سا ثٝ ٦سئ ٗ٤ث٨ذاضز ٝح٘
ٝدذدا ٕضاسش د٧ذ ٝ ٣سئٝ ٗ٤ضث٤س دس اص سسيذٕي  ٣سبييذ ٕضاسش ٝب٤ٝس ١ؾبسر ٝح٘ سقيي ٠ضذ ٥سا ثب دسش٤س ّشجي ٍ٤ٝشب
سقغي٘ ٝي ّ٢ذ اداّ ٦ٝبس دس غ٤سسي اخبص ٥داد ٥خ٤ا٧ذ ضذ ّ ٦غبحت يب ٝذيش ٝسئ٤ٝ ٗ٤سس ٦ث٨ذاضز ٝح٘ سا اص اخشاي
َٝشسار ٝغٞئ ٠سبصد.
ٝبدّٚ -14 ٥ي٤ٝ ٦اد سَٚجي يب ىبسذ يب ٤ٝادي ّٝ ٦ذر ٝػشه آ٨١ب َ٢ٝضي ضذ ٥ثبضذ ثالىبغ ٦ٚدس اص ّطو سٍ٤يٌ ٝي ض٤د ٧ش
ٕب٣ ٥صاسر ث٨ذاسي يب ٤ٝسسبر ٝسئ ٗ٤ديٖش ٕ٤ا٧ي ٞ١بي٢ذ ّ٤ٝ ٦اد ْٝط٤ى ٦ثشاي ثشخي اص ٝػبسه ا١سب١ي يب حي٤ا١ي يب غ٢قشي
ٍبث٘ اسشيبد ٥اسز ٙ٣ي ٨ٖ١ذاسي آ ٟاْٝب١ ٟذاسد ٤ٝاد ْٝط٤ى ٦ث ٦دسش٤س دادسشب ٟض٨شسشب ٟثب اعالؿ غبحت ّبال  ٣ثب حض٤س
ٞ١بي٢ذ ٥دادسشب ٟض٨شسشب ٟث ٦ىش٣ش ٝي سسذ ٣ ٣خ ٥٤حبغ٘ سب خش ٜدادسسي  ٣غذ٣س حٍْ ٜغقي دس غ٢ذ ً٣دادٕسششي
س٤ديـ خ٤ا٧ذ ضذ  ٧ ٣ش ٕب٤ٕ ٥ا٧ي ض٤د ّ٤ٝ ٦اد ْٝط٤ىٍ ٦بثٚيز ٝػشه ا١سب١ي يب حي٤ا١ي يب غ٢قشي ١ذاسد ى٤سا ث ٦دسش٤س
دادسشبٝ ٟقذٝ ٛ٣ي ض٤د.
دس ّٚي٤ٝ ٦اسد ىٞ٧٣ ً٤چ٢ي ٠دس ٤ٝسد اسجبة  ٣اثضاس آالر خش ٛدادٕب ٥عجٌ ٝبدٍ 5 ٥بٝ ٟ٤١دبصار فٝ٤ٞي سقيي ٠سْٚيو ٝي
ٞ١بيذ  ٣إش ٍجال ث ٦ىش٣ش سسيذ ٥ثبضذ دس ٤ٝسد ٣خ ٥٤حبغ٘ اص ىش٣ش ١يض سقيي ٠سْٚيو خ٤ا٧ذ ّشد.
دسآٝذ حبغ٘ اص اخشاي ايٝ ٠بد ٥ثٝ ٦ػشه سبسيس  ٣س٤سق ٣ ٦سْٞي٘ آصٝبيطٖب٨٧بي سحَيٌ ٢ّ ٣ششٗ ٤ٝاد مزايي خ٤ا٧ذ سسيذ.
ٝبدّ -15 ٥سب١يْ٤ٝ ٦اسد ٝزّ٤س دس ٝبد 14 ٥سا خشيذاسي ٝي ٞ١بي٢ذ ثبيذ ٢ٝحػشا ثشاي ٝػبسىي ّ ٦اص عشه ٣صاسر ث٨ذاسي ثب
٤ٝسسبر ٝسئ ٗ٤ديٖش سقييٕ ٠شديذٝ ٥قبٞ١ ٦ٚٝبي٢ذ يب ثْبس ثش١ذ ٣اال ثش حست ٤ٝسد ثٝ ٦دبصاس٨بي ٝزّ٤س دس ايٍ ٠بٝ ٟ٤١حْٛ٤
خ٤ا٢٧ذ ضذ.

ٝبد -16 ٥اص سبسيخ سػ٤يت ايٍ ٠ب ٟ٤١سشخيع ٤ٝاد مزايي يب ث٨ذاضشي يب آسايطي اص ٕٞشُ ث٨ش ضْ٘ ّ ٣يييز ث٢ٝ ٦ؾ٤س
ثبصسٕب١ي ي ب سجٚينبسي يب سفبيز َٝشسار فٝ٤ٞي فال ٥٣ثش داسا ث٤د٤ٕ ٟا٧ي ث٨ذاضشي ٍ ٣بثٚيز ٝػشه اص ّط٤س ٝجذاء ٝسشٚضٛ
سحػي٘ دش٣ا٣ ٦١س٣د اص ٣صاسر ث٨ذاسي اسز ٣ ٣اسد ّ٢٢ذ١ ٥يض ْٚٝو اسز ثشاي سحػي٘ دش٣اٝ ٦١ضث٤س ىش٤ٝ ٗ٤ٝاد ٞ٧ ٣چ٢ي٠
٤ٝاديْ ٦ثشاي ٨ٖ١ذاسي ث ٦آ٨١ب اضبى ٦ضذ ٥ث٣ ٦صاسر ث٨ذاسي سسٚيٞ١ ٜبيذ.
ٝبدّٚ -17 ٥ي ٦خشاي٢ٝ ٜذسج دس ايٍ ٠ب ٟ٤١اص خشائ ٜفٝ٤ٞي ٝحس٤ة اسز.
ٝبد -18 ٥دٙ٣ز ٝب٤ٝس اخشاي ايٍ ٠ب ٟ٤١اسز.

آئين نامه اجرايي ماده  7قانون مواد خوردني و آشاميدني و آرايشي و بهداشتي
ٝبد٤ٝ -1 ٥ادي ّ ٦ثشاي خ٤سد ٣ ٟآضبٝيذ ٣ ٟآسايص ٣ث٨ذاضز د٤سز ١٣ ٤ٝ ٣بخ١ ٣ ٠ؾبىز ا١سبٝ ٟػشه ٝي ض٤د  ٣يب ٣اد
اىض٣د١ي ث٤ٝ ٦اد خ٤سد١ي  ٣آضبٝيذ١ي  ٣آسايطي  ٣ثسش ٦ث٢ذي ث٨ذاضشي ١ ٣يض ؽش٣ه  ٣ثسش ٦ث٢ذي ٤ٝاد ٝزّ٤س دس ٍب٣ ٟ٤١
ٞ٧چ٢ي ٠س٧ ٔ١بي ٤ٝسد ٝػشه دس ؽش٣ه ٣ ٣سبي٘  ٣ثسش ٦ث٢ذي ٤ٙاص ٛثبصي ّ٤دّبٝ ٟط ٗ٤ٞاي ٠آئي١ ٠ب ٦ٝاسز.
ٝبد -2 ٥دش٣ا ٦١سبسيس – ٝشَبضيب ٟدش٣ا ٦١سبسيس ّبسخبّ ٣ ٦١بسٕبٝ ٥زّ٤س دس ٍب٤ٝ ٟ٤١ؽي٢ذ ٍج٘ اص سيبسش ّبسخب ٦١يب ّبسٕب٥
خ٤د دشسط٢ب ٦ٝاي سا اص عشه ٣صاسر ث٨ذاسي س٨ي ٣ ٦دس اخشيبس ٝشَبضيبٕ ٟزاسد ٥خ٤ا٧ذ ضذ سْٞي٘  ٣ثضٞي ٦ٞديط٨٢بد ٣
سبسيس ّبسخب ٦١يب ّبسٕب٤ٝ ٥سد ١ؾش ث٣ ٦صاسر ث٨ذاسي سسٚيٞ١ ٜبي٢ذ.
ٝبد -3 ٥دش٣ا ٦١ث٨ش ٥ثشداسي -داس١ذ ٥دش٣ا ٦١سبسيس ثبيذ دس اص ايدبد ّبسخب ٦١يب ّبسٕبٝ ٥طخػبر ّب ٘ٝآ٨١ب سا سقيي ٣ ٠ض٠ٞ
ٝقشىي ٝسئ ٗ٤ى٢ي ث٣ ٦صاسر ث٨ذاسي اسسبٗ  ٣سَبضبي دش٣ا ٦١ث٨ش ٥ثشداسي ٞ١بيذ.
سجػش – ٥ثشٓ افالٍ ٛجٙ ٤ي ٝسئ ٗ٤ى٢ي ثب س٤١٣ضز ض٢بس٢ب ٣ ٦ٝس٤١٣ضز آخشيٝ ٠ذسُ سحػيٚي  ٣دٍ ٣غق ٦فْس  6*4ا ٣ثبيذ
ضٞي ٦ٞى ً٤ثبضذ.
ٝبدٝ -4 ٥سئ ٗ٤ى٢ي ثبيذ داساي يْسبٗ سبثَّ ٦بس  ٣سدشث ٦دس يْي اص ٤ٝسسبر فٞٚي يب سحَيَبسي يب غ٢قشي يب آصٝبيطٖب٧ي دس
سضشٝ ٦شث٤ط ثبضذ  ٣دس ميش اي٢ػ٤سر سق٨ذ ٞ١بي ذ ّ ٦ض ٠ٞا١دبّ ٛبس د٣س ٥يْسب ٦ٙسقٚيٞبسي سا ّ ٦ثبيذ ث ٦اي٢ٝ ٠ؾ٤س اص عشه
٣صاسر ث٨ذاسي دائش خ٤ا٧ذ ضذ ثب ٤ٝىَيز ثٖزسا١ذ.
ٝبد -5 ٥اداس١ ّ٘ ٥ؾبسر ثش ٤ٝاد مزايي  ٣آسايطي  ٣آضبٝيذ١ي ث٨ذاضشي ٤ٝؽو اسز سَبضب٧ب سا ث ٦سشسيت ٣غ ٗ٤دس دىشش ثجز ٣
ث ٦سشسيت سبسيخ ٣غ ٗ٤سَبضب ٝشخػػي ٠ى٢ي خ٤د سا خ٨ز ثبصثي٢ي ّبسخب٧ ٦١ب يب ّبسٕب ٥افضا ٛداسدٝ .شخػػي ٠ى٢ي ١شيد٦
سسيذٕي سا ض ٠ٞاؽ٨بس ١ؾش غشيح دس ىشٝ ٛخػ٤غي ّ ٦دس اخشيبسضبٕ ٟزاسدٝ ٥ي ض٤د س٢ؾي ٣ ٜؽو يِ ٧يش ٦ث ٦سبصٝبٟ
ٝشّضي اسسبٗ خ٤ا٢٧ذ داضز سب دس غ٤سر ٣اخذ ث٤د ٟضشايظ الص ٛؽشه  10س٣ص دش٣اٝ ٦ ١شث٤ع ٦سا غبدس  ٣دس غ٤سسيْ ٦ايشاد يب
١ؾش ديٖشي ثبضذ ١يض ثبيذ ٍج٘ اص اَ١ضبي ايٝ ٠ذر ٝطش٣حب ثٞشَبضي افالٕ ٛشدد.
ٝبدّ -6 ٥بسخب٧ ٦١ب ّ ٣بسٕب٧ ٥بي ٤ٝخ٤د ْٚٝي٢ذ ؽشه ٝذر ضطٞب ٥ثب سفبيز َٝشسار ٍب ٣ ٟ٤١اي ٠آئي١ ٠ب ٦ٝدسخ٤اسز غذ٣س
دش٣اٞ١ ٦١بي٢ذ .اداس١ ّ٘ ٥ؾبسر ثش ٤ ٝاد مزايي  ٣آسايطي  ٣ث٨ذاضشي سَبضب٧بي ٣اغ ٦ٚسا ٤ٝسد سسيذٕي ٍشاس داد ٣ ٥دس غ٤سر

ا١غجبً ثب َٝشسار ؽشه ٝذر يْٞب ٥دش٣ا ٦١الص ٛغبدس ١ ٣ؾش اغالحي  ٣سْٞيٚي خ٤د سا ؽشه ٞ٧بٝ ٟذر ثٞشَبضي اثالك خ٤ا٢٧ذ
٤ٞ١د سب عي ٚ٨ٝشي ّ ٦اص ضطٞب ٥سدب٣ص ١خ٤ا٧ذ ّشد ١سجز ثبغالح  ٣سىـ َ١بئع ٝشث٤ع ٦اٍذاٞ١ ٛبيذ  ٣دس ميش اي٢ػ٤سر ٝبداٛ
ّ ٦اٍذاٝبر سْٞيٚي  ٣اغالحي ثق١ ٘ٞيبٝذ ٣ ٥دش٣ا ٦١غبدس ٖ١شديذ ٥اص اداّ ٦ٝبس آّ ٟبسخب ٦١يب ّبسٕب ٥خٕ٤ٚيشي خ٤ا٧ذضذ.
ٝبد -7 ٥اداس١ ّ٘ ٥ؾبسر ثش ٤ٝاد مزايي  ٣آسايطي ٤ٝؽو اسز الاٍ٘ يْجبس دس سبٗ ٤ٝسسبر ٢ٝذسج دس ٍب ٟ٤١سا ثبصديذ ٣
ٕشدش ا٤ٝس ّبسخب ٦١سا اص ١ؾش ى٢ي  ٣ث٨ذاضشي ّ٢ششٗ ٞ١بيذ.
ٝبد٣ -8 ٥ؽبيو ٝسئ ٗ٤ى٢ي ثَشاس ري٘ اسز:
اٙو  :دس ٍ٤ٝـ سبخش ٣ ٠سشّيت ٤ٝاد ٤ٝسد ١ؾش ضخػب حض٤س داضش ٣ ٦ا٤ٝس ٝشث٤ع ٦سا سشدشسشي ٞ١بيذ ٣اال دش٣ا ٦١اش ثٞذر س٦
ٝبٙ ٥نٝ ٤يٖشدد.
ة  :اص ٧ش ٕ ٦١٤سنييش اسب سي ّ ٦دس ضشايظ سبسيس يب ث٨ش ٥ثشداسي ّبسخب ٦١يب ّبسٕب ٥حبغ٘ ٝيط٤د ٣صاسر ث٨ذاسي سا ٝغٚـ
ٞ١بيذ.
ح ١ :ؾشار ى٢ي  ٣ث٨ذاضشي خ٤د سا ّشجب ثْبس ىشٝب ٕضاسش د٧ذ ّ ٣بسىشٝب ٤ٝؽو ثب١دب١ ٛؾش ى٢ي  ٣ث٨ذاضشي ٝزّ٤س ٝيجبضذ .دس
ميش اي ٠غ٤سر ٝسئ ٗ٤ى٢ي خشيب ٟاٝش سا ث ٦اداس١ ّ٘ ٥ؾ بسر ثش ٤ٝاد مزايي  ٣آسايطي اعالؿ د٧ذ سب سسيذٕي  ٣سػٞي ٜالصٛ
اسخبر ض٤د.
ٝبدٝ -9 ٥سئ ٗ٤ى٢ي حٌ ٣إزاسي دش٣ا ٦١خ٤د سا ث ٦ضخع ديٖشي ١ذاسد  ٣دس غ٤سر ثيٞبسي يب ٝسبىشر  ٣ميجز اّ ٣بسىشٝب
٤ٝؽو اسز ثدبي ٝطبساٙي ٦يْ٢يش ٣اخذ ضشايظ ث٣ ٦صاسر ث٨ذاسي ٝقشىي ٞ١بيذ.
ٝبد -10 ٥سبص١ذٕب ٣ ٟس٨ي٢٢ّ ٦ذٕب٤ٝ ٟاد خ٤سد١ي  ٣آضبٝيذ١ي  ٣آسايطي  ٣ث٨ذاضشي ّ ٦ى٨شسز آ٨١ب اص عشه ٣صاسر ث٨ذاسي
إٓ٨ي خ٤ا٢٧ذ ضذ ْٚٝي٢ذ ثشاي ّ٢ششٗ ٝحػ٤الر خ٤د داساي آصٝبيطٖبٝ ٥د٨ضي ٝش٢بست ثب ّبسخب ٦١يب ّبسٕبٝ ٥شث٤ع ٦ثبض٢ذ ٣
دس غ٤سسيْ ٦حد ٜسٙ٤يذار آ٨١ب اٍشضبي ٖ١ب٧ذاسي آصٝبيطٖب ٥اخشػبغي ١ذاضش ٦ثبضذ ثبيذ يْي اص آصٝبيطٖب٨٧بي ٤ٝسد سبييذ
٣صاسر ث٨ذاسي ا١دب٢ّ ٛششٗ ا٤ٝس ٝشث٤ع ٦آ٨١ب سا سق٨ذ  ٣سبٝيٞ١ ٠بي٢ذ.
ٝبد -11 ٥دش٣ا ٦١ث٨ش ٥ثشداسي ٝ ٣سئٙ٤يز ى٢ي ٝشخٚيي ٠اص اي ٠آئي١ ٠ب( ٦ٝخض دس ٤ٝسد ث٢ذ اٙو ٝبد ٦ّ 8 ٥حْ ٜخبغي داسد)
ثشاي ثبس ا ٗ٣ثٞذر يْٞب ٣ ٥دس غ٤سر سْشاس ثٞذر ٝ 3بٙ ٥ن ٤خ٤ا٧ذضذ .دس غ٤سر ٙن ٤دش٣اٝ ٦١سئ ٗ٤ى٢ي ّبسىشٝب ٤ٝؽو اسز
ى٤سا ٝسئ ٗ٤ى٢ي ديٖشي ٝقشىي ٞ١بيذ.
ٝبدّٞ -12 ٥يش ٦ى٢ي ثشاي ٝط٤سر ْٞ٧ ٣بسي ٧بي ى٢ي دس اخشاي َٝشسار ساخـ ث٤ٝ ٦اد خ٤سد١ي  ٣آضبٝيذ١ي  ٣آسايطي ٣
ث٨ذاضشي ّٞيش ٦اي ث٢بّٞ ٛيش ٦ى٢ي ٝشّت اص د٢ح ١يش اص ّبسض٢بسبٝ ٟشث٤ع ٦ثشاي ٝذر د ٣سبٗ اص عشه ٣صيش ث٨ذاسي ا١شخبة
خ٤ا٢٧ذضذ.
سيبسز ّٞيش ٦ثب يْي اص غبحت ٢ٝػجب٣ ٟصاسر ث٨ذاسي ث ٦سقيي٣ ٠صيش ث٨ذاسي خ٤ا٧ذث٤د سئيس  ٣افضب ّٞيش ٦سب سدذيذ
ا١شخبثبر آ٨١ب ّٞبّب ٟثْبس خ٤د ادا ٦ٝخ٤ا٢٧ذ داد.
ٝبد٣ -13 ٥ؽبيو ّٞيش ٦ى٢ي ثطشح ري٘ اسز:

اٙو  :اضششاُ ٝسبفي  ٣داد١ ٟؾشار ٝ ٣ط٤سس٨بي ى٢ي ث ٦سَبضبي اداس١ ّ٘ ٥ؾبسر ثش ٤ٝاد مزايي.
ة  :سسيذٕي  ٣اؽ٨بس ١ؾش ١سجز ث ٦دسخ٤اسش٨ب ساخـ ث ٦سبسيس ّبسخب٧ ٦١ب يب ّبسٕب٧ ٥بي ٝزّ٤س دس ٍبٞ٧ ٣ ٟ٤١چ٢يٝ ٠ذاسُ
ٝشث٤ع ٦ثٝ ٦سئٙ٤ي ٠ى٢ي ّ ٦اص عشيٌ اداس١ ّ٘ ٥ؾبسر ثش ٤ٝاد مزايي ثّٞ ٦يش ٦اسسبٗ ٝي ض٤د.
ٝبدّٞ -14 ٥يشٝ ٦ي س٤ا١ذ ثشاي س٢ؾي ٜآئي١ ٠بٞ٧ ٣ ٦ٝچ٢ي ٠ثحث  ٣ض٤س دسثبس٣ ٥ؽبيو ٝح ٦ٙ٤ثخ٤دّٞ ،يش٧ ٦بي ىشفي اص
ّبسض٢بسب ٟسضش٧ ٦بي ٝخشٚو ٤ٝاد خ٤سد١ي  ٣آضبٝيذ١ي  ٣آسايطي  ٣ث٨ذاضشي سطْي٘ د٧ذ ّ ٦سيبسز ٧ش يِ اص آّٞ ٟيش٦
٧بي ىشفي ثب يْي اص افضبي اغٚي ثبضذ ١ ٣يض س٣سبي ّٞيش٧ ٦بي ىشفي  ٠ْٞٝاسز اضخبغي سا ثشاي ٝطب٣س ٥دس ّٞيش ٦ىشفي
دف٤ر ٞ١بي٢ذ.

آئين نامه اجرائي ماده  8و  9قانون مواد خوردني ،آشاميدني ،آرايشي و بهداشتي
ٝبدٝ -1 ٥شاّض سبخز  ٣يب س٨ي ٣ ٦يب ٨ٖ١ذاسي ٤ٝاد ٝطٝ ٗ٤ٞبدٍ 9 ٣ 8 ٥ب٤ٝ ٟ٤١اد خ٤سد١ي  ٣آضبٝيذ١ي  ٣آسايطي  ٣ث٨ذاضشي
ثطشح صيش سقييٝ ٠يٖشدد:
٤ٝاد خ٤سد١ي  ٣آضبٝيذ١ي
اٙو  :ىشآ٣سد٧ ٥بي ٕ٤ضشي
ة  :ىشآ٣سدٝ ٥ب٧ي  ٣دش١ذٕبٟ
ج  :ضيش  ٣ىشآ٣سد٧ ٥بي آٟ
د  :مزا٧بي سَ٤يشي
 : ٥ىشآ٣سد٧ ٥بي ا٤١اؿ ٝي٥٤
 : ٣ىشآ٣سد٧ ٥بي سجضي ٧بي خ٤سد١ي
ص  :ا٤١اؿ چشثي ٧ب  ٣س٣م٧ ٠بي خ٤ساّي
ح  :ىشآ٣سد٧ ٥بي مالر
ط  :ا٤١اؿ ضيشي٢ي ٢ٍ ٣ذ
ي ٤١ :ضبث٧ ٦بي اْٙي  ٣ميش اْٙي
ُ  :ضشثز ٧ب  ٣سشضي ٧ب  ٣ىشآ٣سد٧ ٥بي آ٧ ٟب
ٗ  :چبي ّ ٣بّبئٝ ٣ ٥٤٨ٍ ٣ ٤طبث٨ي ٣ ٠ىشآ٣سد٧ ٥بي آ٧ ٟب
ٝشاّض س٨ي ٣ ٦سبخز ٤ٝاد آسايطي  ٣ث٨ذاضشي

اٙو ٤ٝ :اد آسايطي  ٣سَ٤يز ّ٢٢ذ٧ ٥ب
ة ٤ٝ :اد ث٨ذاضشي  ٣سشؾييي
ج ٢ٕ :ذ صاد٧ب  ٣حطشّ ٥ط٨ب
ٝشيشٍ٦
اٙو  :ؽش٣ه  ٣ثسش ٦ث٢ذي ٤ٝاد خ٤سد١ي  ٣آضبٝيذ١ي  ٣آسايطي ٝ ٣شاّض سبخز آ٧ ٟب
ة ٝ :شاّض ٨ٖ١ذاسي ٤ٝاد خ٤سد١ي  ٣آضبٝيذ١ي  ٣سشدخب٧ ٦١ب
د  :ؽش٣ه س٨ي ٣ ٦سٙ٤يذ  ٣سبخز  ٣دخز ٤ٝاد خ٤سد١ي  ٣آضبٝيذ١ي  ٣ث٨ذاضشي
ٝبد٣ -2 ٥صاسر ث٨ذاسي ىشآ٣سد٧ ٥ب  ٣ثسش ٦ث٢ذي ٞ٧ ٣چ٢يّ ٠بسخب١دبر ّ ٣بسٕب٧ ٥بي ٝطٍ ٗ٤ٞب ٟ٤١سا ث ٦سشسيت اٞ٧يز
ث٨ذاضشي  ٣ثشذسيح ّ ٦سبصٝب١ ٟؾبسر ٢ّ ٣ششٗ ثش ٤ٝاد مزايي  ٣آسايطي آٝبدٝ ٥ي ض٤د ثشاي اعالؿ ف ٛ٤ٞإٓ٨ي خ٤ا٢٧ذ ّشد.
ٝبد -3 ٥سٞيض ثيّ ٠بسٕبّ ٣ ٥بسخب٧ ٦١بي ٝطٍ ٗ٤ٞب٤ٝ ٟ٤١اد خ٤ساّي  ٣آضبٝيذ١ي  ٣آسايطي  ٣ث٨ذاضشي عجٌ ١ؾش ّٞيسي١٤ي
خ٤ا٧ذ ث٤د ٝشّت اص ٞ١بي٢ذٕب٣ ٟصاسر ث٨ذاسي ٣صاسر اٍشػبد ٣صاسر ّبس  ٣ا٤ٝس اخشٞبفي ٣ ٣صاسر سٙ٤يذار ّطب٣سصي ٤ٝ ٣اد
ٝػشىي ّ ٦دس ٣صاسر ث٨ذاسي سطْي٘ ٝيٖشدد.
ٝبد -4 ٥دسآٝذ حبغ٘ اص غذ٣س دش٣ا٧ ٦١بي ثشاي س٤سق ٣ ٦سْٞي٘ آصٝبيطٖب٨٧بي ٤ٝاد مزايي  ٣سبٝيّ ٠بدس ى٢ي  ٣سٞبٍ٣ ٛز
ّشد ٟآصٝبيطٖب٧ ٥ب عجٌ ث٤دخ ٦اي ّ ٦ث ٦ديط٨٢بد اداس١ ّ٘ ٥ؾبسر ثش ٤ٝاد مزايي ث ٦سػ٤يت ٣صاسر ث٨ذاسي ٝي سسذ ثٝ ٦ػشه
خ٤ا٧ذ سسيذ.
آئي١ ٠ب ٦ٝىٝ ً٤طش ٘ٞثش چ٨بس ٝبد ٥دس سبسيخ س٣ص د٢دط٢ج ٦د٣اصد ٜ٧خشداد ٝب ٥يِ ٧ضاس  ٣سيػذ  ٣چ٧ ٣ ٘٨يز ّٞيسيٟ٤
ث٨ذاسي ٝدٚس ض٤ساي ٚٝي  ٣دس خٚس ٦س٣ص ض٢ج 25 ٦خشداد ٝبّٞ 1347 ٥يسي ٟ٤ث٨ذاسي ٝدٚس س٢ب ثبسش٢بد سجػشٝ 3 ٥بد8 ٥
سجػش ٥ري٘ ٝبدٍ 9 ٥ب٤ٝ ٟ٤١اد خ٤سد١ي  ٣آضبٝيذ١ي  ٣آسايطي  ٣ث٨ذاضشي ثشػ٤يت سسيذ.
آئي١ ٠ب ٦ٝاخشايي ٍب ٟ٤١اغالح ٝبدٍ 13 ٥ب٤ٝ ٟ٤١اد خ٤سد١ي ،آضبٝيذ١ي ،آسايطي  ٣ث٨ذاضشي
ٝبدّٚ -1 ٥يٝ ٦شػذيبّ ٣ ٟبسٕشا ٣ ٟاضخبغي ّ ٦دس ٝشاّض س٨ي ،٦سٙ٤يذ  ٣س٤صيـ ٨ٖ١ ٣ذاسي  ٣ىش٣ش ٣ ٣سبي٘ َٚ١ي ٦حب٤ٝ ٘ٝاد
خ٤سد١ي ،آض بٝيذ١ي  ،آسايطي  ٣ث٨ذاضشي اٝبّ ٠فٝ٤ٞي اضشنبٗ داس١ذ٤ٝ .ؽي٢ذ د٣س٣ ٥يژ ٥ث٨ذاضز فٝ٤ٞي سا ث ٦سشسيجي ّ٦
ٝقب١٣ز سالٝز ٣صاسر ث٨ذاضز ،دسٝب ٣ ٟآ٤ٝصش دضضْي سقيي ٣ ٠افالٝ ٛي ٞ١بيذ ٕزسا١ذ٤ٕ ٣ ٥ا٧ي٢بٝ ٦ٝقشجش آ١شا دسيبىز
داس١ذ.
سجػشٝ -1 ٥ذيشيز  ٣يب سػذي  ٣اضشنبٗ ثْبس دس ٧ش يِ اص ّبسٕب٨٧ب ّ ٣بسخب١دبر ٝ ٣شاّض  ٣اٝبّ٣ ٣ ٠سبي٘ َٚ١ي٤ٝ ٦ض٤ؿ اي٠
آئي١ ٠ب ٦ٝثذ ٟ٣داضش٤ٕ ٠ا٧ي٢بٝ ٦ٝقشجش ٤ٝض٤ؿ ٝبد٤٢ٞٝ 1 ٥ؿ اسز.
سجػش -2٥اسشخذا ٛيب ثْبسٕيشي اضخبظ ىبٍذ ٕ٤ا٧ي٢بٝ ٦ٝقشجش ٢ٝذسج دس ٝبد 1 ٥اي ٠آئي١ ٠ب ٦ٝدس ٧ش يِ اص ّبسٕب٨٧ب ٣
ّبسخب١دبر  ٣اٝبّٝ ٣ ٠شاّض ٣ ٣سبي٘ َٚ١يٝ ٦زّ٤س ٤٢ٞٝؿ اسز.

سجػش -3 ٥اضخبظ ٝب٢١ذ غ٢ذٍ٣ذاس ،ثبمجب٨ٖ١ ،ٟجب ،ٟسا٢١ذ١ ٣ ٥ؾبيش آ٨١ب ّ ٦دس اٝبّ٤ٝ ٠ض٤ؿ اي ٠آئي١ ٠ب ٦ٝضبم٘ ث٤دٙ ٥يْ ٠ثب
٤ٝاد مزايي  ٣آسايطي ٣ث٨ذاضشي اسسجبط ٝسشَي١ ٜذاس١ذ اص ضٝ ٗ٤ٞبد 1 ٥ى ٣ ً٤سجػش٧ ٥بي  2 ٣ 1آٝ ٟسشث٢ي ٝي ثبض٢ذ.
ٝبدّٚ -2 ٥يٝ ٦شػذيبٝ ، ٟذيشاّ ،ٟبسٕشا ٣ ٟاضخبغي ّٝ ٦طٝ ٗ٤ٞبد 1 ٥آئي١ ٠بٝ ٦ٝي ثبض٢ذ ٤ٝؽي٢ذ ّبسر ٝقبي ٦٢دضضْي
ٝقشجش دس ٝح٘ ّبس خ٤د داضشٖ٢٧ ٣ ٦بٝ ٛشاخق ٦ثبصسسي ٠ث٨ذاضز اسائٞ١ ٦بي٢ذ.
سجػشّ -1 ٥بسىشٝبيب٤ٝ ٟؽي٢ذ ٖ٢٧ب ٛاسشخذا ٛاضخبظ ٕ٤ا٧ي٢بٝ ٦ٝقشجش ٝبدّ ٣ 1 ٥بسر ٝقبي ٦٢دضضْي آ١ب ٟسا ٝالحؾ ٣ ٦ض٠ٞ
اعٞي٢ب ٟاص افشجبس آ ٟدس ٝح٘ ّست ٨ٖ١ذاسي ٞ١بي٢ذ.
سجػشّ -2٥بسر ٝقبي ٦٢دضضْي ٢ٝحػشا اص عشه ٝشاّض ث٨ذاضز ض٨شسشب ٟيب ٝشاّض ث٨ذاضشي دسٝب١ي ض٨شي  ٣س٣سشبئي ٣اثسش٦
ث٣ ٦صاسر ث٨ذاضز ،دسٝب ٣ ٟآ٤ٝصش دضضْي غبدس خ٤ا٧ذضذٝ .ذر افشجبس ّبسر ى ً٤ثشاي دض١ذٕب ،ٟامزي ،٦سب١ذ٣يچ ،ثسش٢ي ٣
آثٞي ٥٤ىش٣ضب٢ٍ ٣ ٟبداٝ ٣ ٟطبم٘ ٝطبث١ ٣ ٦يض ّبسٕشاّ ٟبسٕب٨٧ب ّ ٣بسخب١دبر سٙ٤يذ ٤ٝاد مزايي  ٣ث٨ذاضشي ىبسذ ضذ١ي ٝ 6ب٥
 ٣ثشاي سبيش ٝطبم٘ ٤ٝض٤ؿ اي ٠آئي١ ٠ب ٦ٝحذاّثش يْسبٗ ٝي ثبضذ.
ٝبدٝ -3 ٥شػذيبّ ٣ ٟبسٕشا ٟاٝبّ ٝ ٣ ٠شاّض ّ ٣بسٕب٨٧ب ّ ٣بسخب١دبر ٣ ٣سبيظ َٚ١ي٤ٝ ،٦ض٤ؿ اي ٠آئي١ ٠ب٤ٝ ٦ٝؽي٢ذ سفبيز
ّب ٘ٝث٨ذاضز ىشدي ١ ٣ؾبىز فٝ٤ٞي ٝح٘ ّبس خ٤د سا ٤ٞ١د ٣ ٥ث ٦دسش٤ساسيْ ٦اص عشه ثبصسسي ٠ث٨ذاضز دادٝ ٥ي ض٤د ف٘ٞ
ٞ١بي٢ذ.
ٝبدّٚ -4 ٥ي ٦اضخبغي ّ ٦دس اٝبّٝ ٣ ٠شاّض ٣ ٣سبيظ َٚ١ي٤ٝ ٦ض٤ؿ اي ٠آئي١ ٠بّ ٦ٝبس ٝي ّ٢٢ذ ثبيذ ٚٝجس ثٙ ٦جبس ّبس ٣
س٣د٤ش سٞيض  ٣ثش ٔ١س٣ض ٠ثبض٢ذ.
سجػشّٚ -1 ٥ي ٦س٨ي٢٢ّ ٦ذٕب٤ٝ ٟاد مزايي ١ؾيش آضذضا١ ،ٟب٤١ايبٝ ٣ ٟطبم٘ ٝطبث١ ٣ ٦يض ّبسٕشاّ ٟبسٕب٨٧ب ّ ٣بسخب١دبر سٙ٤يذ
٤ٝاد مزايي  ٣ث٨ذاضشي ّ ٦ثب اي٤ٝ ٠اد اسسجبط ٝسشَي ٜداس١ذ ٚٝض ٛث  ٦د٤ضيذ ٟس٣د٤ش سييذ ّ ٣ال ٣ ٥اضخبظ ٝب٢١ذ ضبمٚي٣ ٠
ىش٣ض٢ذٕب ٟامزي ٣ ٦سب١ذ٣يچ ،آثٞي ،٥٤ثسش٢ي ،ضيشي٢دبر ٣ ٦ّٚ ،دبچ ،٦خٖشّي ٝ ٣طبث ٦آ٨١ب فال ٥٣ثش س٣د٤ش ّ ٣الٚٝ ٥ض ٛث٦
اسشيبد ٥اص دسشْص دس حيّ ٠بس ٝيجبض٢ذ.
سجػش -2 ٥دس سسش٤سا٨١ب  ٣چبيخب٧ ٦١بي س٢شي اىشاديْ ٦دس اٝش دزيشايي ضشّز داضش ٣ ٦ثب مزا سشّ٣بس داس١ذ ٚٝض ٛث ٦د٤ضيذٟ
س٣د٤ش ّ ٣ال ٥سييذ ث٤د ٣ ٥سبيش اىشاد ٝي س٤ا٢١ذ اص ٙجبس٨بي ٝحٚي اسشيبد٢٢ّ ٥ذ.
ٝبدٝ -5 ٥شػذيب ٟاٝبّٝ ٣ ٠شاّض ّ ٣بسٕب٨٧ب ّ ٣بسخب١دبر ٤ٝض٤ؿ اي ٠آئي١ ٠ب٤ٝ ٦ٝؽي٢ذ ثشاي ٧ش يِ اص ضبمٚي ٠خ٤د خبيٖب٥
ٝحي٤ػ ٢ٝ ٣بسجي ث٢ٞؾ٤س حيؼ ٙجبس  ٣سبيش ٣سبي٘ دس ٝح٘ س٨يٞ١ ٦بي٢ذ.
ٝبدٝ -6 ٥شػذيبٝ ٟشاّض  ٣اٝبّّ ٣ ٠بسٕب٨٧ب ّ ٣بسخب١دبر ٣ ٣سبيظ َٚ١ي٤ٝ ٦ض٤ؿ اي ٠آئي١ ٠ب٤ٝ ٦ٝؽي٢ذ اص ٣س٣د  ٣دخبٙز اىشاد
ٝشيشٍ ٦ث ٦ا٤ٝس سٙ٤يذ  ٣س٨ي ٣ ٦عجخ  ٣ح ٣ َ٘١ ٣ ٘ٞس٤صيـ  ٣ىش٣ش ٤ٝاد مزايي خٕ٤ٚيشي ٞ١بي٢ذ.
ٝبد -13 ٥اسشقٞبٗ دخب١يبر س٤سظ ٝشػذيبّ ٣ ٟبسٕشاٝ ٟط ٗ٤ٞاي ٠آئي١ ٠ب ٦ٝدس حيّ ٠بس ٤٢ٞٝؿ اسز.
ٝبدٝ -15 ٥ػشه ٧ش ٕٝ ٦١٤حػ٤الر دخب١يبسي دس ٝح٤ع٧ ٦بي فٝ٤ٞي ّبسٕب٨٧بّ ،بسخب١دبر  ٣اٝبّٝ٣ ٠شاّض ٝ ٣ح٨ٚبي
٤ٝض٤ؿ اي ٠آئي١ ٠ب٤٢ٞٝ ٦ٝؿ اسز.

سجػشٝ -1 ٥شػذيبٝ ،ٟسئٙ٤ي ٣ ٠يب ّبسىشٝبيبٝ ٟح٨ٚبي ٤ٝض٤ؿ اي ٠آئي١ ٠بٝ ٦ٝسئ ٗ٤اخشاي ٝيبد ٝبد 15 ٥ث٤د٤ٝ ٣ ٥ؽي٢ذ
ض١ ٠ٞػت سبث٧٤ٚبي ٧طذاس د٢٧ذ ٥دس َ١بط ٢ٝبست  ٣دس ٝقشؼ ديذ اص ٝػشه دخب١يبر خٕ٤ٚيشي ّ٢٢ذ.
سجػشٝ -2 ٥شػذيبٝ ،ٟسئٙ٤ي ٣ ٠يب ّبسىشٝبيب٤ٝ ٟض٤ؿ سجػشٝ 1 ٥ي س٤ا٢١ذ ٝح٘ ٝطخػي سا ّّ ٦بٝال اص ٝح٨ٚبي ٝقٙ٤ٞي ٣
فٝ٤ٞي خذا ثبضذ خ٨ز اىشاديْٝ ٦ي خ٤ا٢٧ذ دخب١يبر ٝػشه ّ٢٢ذ دس ١ؾش ثٖيش١ذ.
ٝبد -21 ٥آة ٝػشىي ثبيذ ٤ٝسد سبييذ َٝبٝبر ث٨ذاضشي ثبضذ.
ٝبد٨ٖ١ -47 ٥ذاسي ٧ش ٕ٣ ٦١٤سبي٘ اضبىي ٝ ٣سشٝ ٣ ِٚ٨سشق٤ٝ٣ ٘ٞاد مزايي ميش ٍبث٘ ٝػشه  ٣ضبيقبر دس ٝح٘ ّبس ٤٢ٞٝؿ
اسز.
ٝبد -68 ٥خ٢س ٝطخػبر ؽش٣ه٣ ،سبي٘  ٣دسشٖب٨٧بيي ّ ٦ثشاي ٝح٘ ٝخشٚو سٙ٤يذ  ٣ثسش ٦ث٢ذي ٤ٝاد خ٤سد١ي ،آضبٝيذ١ي،
آسايطي  ٣ث٨ذاضشي دس ّبسٕب٨٧ب ّ ٣بسخب١دبر سٙ٤يذ اي٤ٝ ٠اد ثْبس ٝي س١٣ذ ثبيذ ٤ٝسد سبييذ ٣صاسر ث٨ذاضز ،دسٝب ٣ ٟآ٤ٝصش
دضضْي ثبضذ.
ٝبد -76 ٥خقج٧ ٦بي ٤َٝائي  ٣دبّ ش٨بي ّبمزي ّ ٦ثشاي ثسش ٦ث٢ذي ٤ٝاد مزايي اسشيبدٝ ٥ي ض١٤ذ ثبيذ اص خ٢س سب٣ ٜٙ
اسشب١ذاسد ّ٣بٝال سٞيض ث٤د ٣ ٥اص ٤١ؿ ثبصيبىشي ١جبضذ.
ٝبد -78 ٥ثشاي ح ٣ َ٘١ ٣ ٘ٞخبثدبئي ٤ٝاد مزايي ىبسذ ضذ١ي ٝب٢١ذ ا٤١اؿ ٕ٤ضز دا ٣ ٛعي٤س  ٣آثضيب٤ٝ ،ٟاد دش٣سئي٢ي ،ىشآ٣سد٥
٧بي خب ٣ ٛدخش  ٦مزائي دا ٛعي٤س  ٣آثضيب ٣ ٦ّٚ ،ٟدبچ ٣ ٦آاليص خ٤ساّي دا ،ٛضيش ٝ ٣حػ٤الر ٙج٢ي  ٣اٝثبٗ آ٨١ب ثبيذ ٢ٝحػشا
اص ٣سبيظ َٚ١يٝ ٦خػ٤ظ ٝ ٣د٨ض ث ٦سشدخب ٦١سب٢ٝ ٣ ٜٙبست اسشيبد ٥ض٤د.
ٝبد -79 ٥ثشاي ح ٣ َ٘١ ٣ ٘ٞخبثدبئي ٧ش ٤١ؿ ٝبد ٥مزايي ّ ٦ثذ ٟ٣ضسشط ٣ ٤دخز  ٣دض ثٝ ٦ػشه ٝي سسذٞ٧ .چ٢ي ٠ا٤١اؿ
١ب ،ٟضيشي٢يدبر  ٣خطْجبس  ٣اٝثبٗ آ٨١ب ثبيذ اص ٣سبيظ ٝخػ٤ظ ٝ ٣د٨ض ث ٦اعبٍِ ٝحي٤ػ ٢ٝ ٣بست ،سٞيض  ٣ث٨ذاضشي اسشيبد٥
ض٤د.
ٝبد -80 ٥ثشاي ح٤ٝ َ٘١ ٣ ٘ٞاد اٙ٣يٝ ٦ػشىي ٝ ٣حػ٤الر ٨١بيي ّبسٕب٨٧ب ّ ٣بسخب١دبر سٙ٤يذ ٤ٝاد مزايي ،حج٤ثبر ،مالر،
ٝي ٥٤خبر  ٣سج ضيدبر ثبيذ غشىب اص ٣سبيظ َٚ١يٝ ٦خػ٤ظ ح َ٘١ ٣ ٘ٞاي٤ٝ ٠اد ّ٤ٝ ٦سد سبييذ ٣صاسر ث٨ذاضز  ،دسٝب٣ ٟ
آ٤ٝصش دضضْي ثبضذ اسشيبد ٥ض٤د.
ٝبدّٚ -81 ٥ي ٦اىشادي ّ ٦دس ٣سبيظ َٚ١ي٤ٝ ٦ض٤ؿ ٤ٝاد ٙ 78نبيز  80ى ً٤اٙزّش ثب خبثدبئي ٤ٝاد مزايي سشّ٣بس داس١ذٝ ،طٗ٤ٞ
ٝبد 2 ٥آئي١ ٠ب ٦ٝدسخػ٤ظ اخز ّبسر ٝقبي ٦٢دضضْي  ٣سجػش٧ ٥بي ري٘ آٝ ٟي ثبض٢ذ.
ٝبد -82 ٥غبحجب٣ ٟسبيظ َٚ١ي٤ٝ ٦ض٤ؿ اي ٠آئي١ ٠ب٤ٝ ٦ٝؽي٢ذ ٍج٘ اص ث٨ش ٥ثشداسي اص آ٨١ب ٝد٤ص ح٤ٝ َ٘١ ٣ ٘ٞاد مزايي س٤سظ
٣سيَٚ١ ٦ٚيٝ ٦شث٤ع ٦سا اص ٣صاسر ث٨ذاضز اخز ٞ١بي٢ذ.
سجػش : ٥ح٧ َ٘١ ٣ ٘ٞش ٤١ؿ ّبالي ميش  ٤ٝاد مزايي س٤سظ ٣سبيظ َٚ١يٝ ٦دبص ح ٘ٞاي٤ٝ ٠اد ٤٢ٞٝؿ  ٣فال ٥٣ثش اخز خشي٦ٞ
٤ٝخت سٍ٤و ٣سيَٚ١ ٦ٚيٝ ٦شخٚو ثٝ ٦ذر حذاٍ٘ يْٞب ٥خ٤ا٧ذ ضذ.

ٝبد -83 ٥ح٤ٝ َ٘١ ٣ ٘ٞاد مزايي  ٣ث٨ذاضشي ٤ٝض٤ؿ ٤ٝاد ٙ 78نبيز  80اي ٠آئي١ ٠ب ٦ٝس٤سظ ٣سبيظ َٚ١ي ٦ميش ٝدبص ٤٢ٞٝؿ ٣
فال ٥٣ثش اخز خشي٤ٝ ،٦ٞخت سٍ٤و ٣سيَٚ١ ٦ٚي ٦ثٝ ٦ذر حذاٍ٘ يْٞب ٥خ٤ا٧ذ ضذ.
ٝبد -89 ٥ضْسش ٠الُ ٨ٝ ٣ش  ٣يب ٨ٝش ٞ٧ ٣ ٛ٤ٝ ٣چ٢ي ٠ثشداضش٤ٝ ٠ا١ـ ٣س٣د ثٝ ٦ح٘ سقغي٘ ضذ ٣ ٥يب داخ٘ ضذ ٟث٣ ٦سي٦ٚ
َٚ١يٝ ٦شٍ٤و ضذ ٥ثذّ ٟ٣ست ٝد٤ص ّشجي اص ٝسئ ٗ٤ث٨ذاضز ٝح٘ ٤ٝخت سقَيت ٍب١٤١ي غبحت يب ٝذيش ٤ٝسس ٦سقغي٘ ضذ٥
 ٣يب غبحت  ٣سا٢١ذ ٥خ٤دسٝ ٣شٍ٤و ضذ ٥خ٤ا٧ذ ث٤د.

قانون تعسيرات حكومتي امور بهداشتي و درماني
فصل سوم -تعسيرات توليد ،توزيع ،فورش مواد خوردني ،آشاميدني ،آرايشي و بهداشتي
ٝبد -31 ٥سٙ٤يذ ٤ٝاد خ٤سد١ي ،آضبٝيذ١ي ،آسايطي  ٣ث٨ذاضشي ّ ٦ثب فالٝز ثسش ٦ث٢ذي ٝطخع ث ٦غ٤سر ثبصسٕب١ي فشضٝ ٦ي
ٕشدد عجٌ ى٨شسز ٝبد 1 ٥آئي١ ٠ب ٦ٝاخشايي ٝبدٍ 9 ٣ 8 ٥ب٤ٝ ٟ٤١اد خ٤سد١ي ،آضبٝيذ١ي ،آسايطي  ٣ث٨ذاضشي٤٢ٝ .ط ث ٦اخز
دش٣ا ٦١سبخز اص ٣صاسر ث٨ذاضز ،دسٝب ٣ ٟآ٤ٝصش دضضْي ٝيجبض٢ذ  ٣سخٚو اص آ ٟخش ٛث٤دٝ ،٥شخٚو ثٝ ٦دبصاس٨ب صيش ٝحْٛ٤
ٝيط٤د:
ٝشسج ٦ا – ٗ٣سقغي٘ ٣احذ سٙ٤يذ ميش ٝدبص ثالىبغ ٣ ٦ٚضجظ ّبالي سٙ٤يذي ث١ ٦يـ دٙ٣ز
ٝشسج ٦د – ٛ٣فال ٥٣ثش ٝدبصاس٨بي ٝشسج ٦ا ،ٗ٣خشيَ١ ٦ٞذي سب يِ ٝيٚي ٟ٤سيبٗ ثب س٤خ ٦ث ٦حد ٜسٙ٤يذ.
ٝشسج ٦س -ٛ٤فال ٥٣ثش ٝدبصاس٨بي ٝشسج ٦د ٛ٣سقغي٘ ٣احذ سٙ٤يذي سب ٝذر ضص ٝب.٥
ٝبد -32 ٥سٙ٤يذ ٤ٝاد مزايي ،آسايطي  ٣ث٨ذاضشي ثبيذ ثب حض٤س ٝسئ ٗ٤ى٢ي ا١دبٕ ٛيشد ،دس غ٤سر سخٚو:
ٝشسج ٦ا – ٗ٣سقغي٘ سٙ٤يذ سب حض٤س ٝسئ ٗ٤ى٢ي
ٝشسج ٦د -ٛ٣فال ٥٣ثش ٝدبصاس٨بي ٝشسج ٦ا ،ٗ٣ضجظ ّبالي سٙ٤يذي ث١ ٦يـ دٙ٣ز.
ٝشسج ٦س -ٛ٤فال ٥٣ثش ٝدبصاس٨بي ٝشسج ٦دَ١ ٛ٣ذي سب يِ ٝيٚي ٟ٤سيبٗ.
ٝشسج ٦چ٨بس -ٛسقغي٘ ٣احذ سٙ٤يذي سب يْسبٗ.
ٝبد -33 ٥حض٤س ٝسئ ٗ٤ى٢ي دس ّٚيٝ ٦شاح٘ سٙ٤يذ اٙضاٝي ث٤دٝ ٣ ٥سئ ٗ٤ى٢ي ثبيذ ١ؾبسر دائ ٜدس اٝش سٙ٤يذ داضش ٦ثبضذ .سخٚو
اص اي ٠اٝش خش ٛث٤دٝ ٣ ٥شخٚو ثٝ ٦دبصاس٨بي صيش ٝحْٝ ٛ٤ي ض٤د:
ٝشسج ٦ا -ٗ٣دسج دس دش١٣ذٝ ٥سئ ٗ٤ى٢ي.
ٝشسج ٦د - ٛ٣فال ٥٣ثش ٝدبصاس٨بي ٝشسج ٦ا ٗ٣خشيَ١ ٦ٞذي سب ٝجٚل يْػذ ٧ضاس سيبٗ.
ٝشسج ٦س -ٛ٤خشيَ١ ٦ٞذي سب ٝجٚل يْػذ ٧ضاس سيبٗ.

ٝشسج ٦چ٨بس -ٛسقٚيٌ دش٣اٝ ٦١سئ ٗ٤ى٢ي سب ضص ٝب.٥
ٝبدّٚ -34 ٥ي ٦سٙ٤يذ ّ٢٢ذٕب٤ٝ ٟؽي٢ذ ثشچست اعالفبسي ثش س٣ي ّٚيٝ ٦حػ٤الر  ٣ىشآ٣سد٧ ٥بي سٙ٤يذي خ٤د اٙػبً ٞ١بي٢ذ٣ ٥
ضٞبس ٥دش٣ا ٦١سبخز ٚ٨ٝ ٣ز افشجبس ٝػشه( سبسيخ ٝػشه) سا ١يش س٣ي ٝحػ٤الر ،حست ٤ٝسد دسج ٞ١بيذ .سخٚو اص اي ٠اٝش خشٛ
ث٤دٝ ٣ ٥شخٚو ثٝ ٦دبصاس٨بي صيش ٝحْٝ ٛ٤ي ض٤د:
ٝشسج ٦ا - ٗ٣خشيَ١ ٦ٞذي سب ٝجٚل د٣يسز ٧ضاس سيبٗ
ٝشسج ٦د - ٛ٣خشيَ١ ٦ٞذي سب ٝجٚل دب١ػذ ٧ضاس سيبٗ
ٝشسج ٦س - ٛ٤خشيَ١ ٦ٞذي سب ٝجٚل يِ ٝيٚي ٟ٤سيبٗ
ٝبد -35 ٥سٙ٤يذ ّ٢٢ذٕب٤ٝ ٟاد خ٤سد١ي ،آضبٝيذ١ي ،آسايطي  ٣ث٨ذاضشي ٚٝض ٛث ٦سفبيز ىش ٗ٤ٝسبييذ ضذ ٥دس دش٣ا ٦١سبخز
ٝيجبض٢ذ سخٚو اص ٝيبد ايٝ ٠بد ،٥دس غ٤سسي ّ ٦فذ ٛسفبيز ىش ٗ٤ٝسبخز ثشاسبس ّب٧ص ٝػشه ٤ٝاد ٝشطْ ٦ٚآ ٟثبضذ اص
ٝػبديٌ ّ ٜىش٣ضي  ٣يب ٕشا١يش٣ضي ٝحس٤ة ٕشديذٝ ٣ ٥شخٚو ثٝ ٦دبصاس٨بي صيش ٝحْٝ ٛ٤يط٤د:
اٙو ٕ :شا١يش٣ضي سب ٝجٚل د٧ ٣ضاس سيبٗ.
ٝشسج ٦ا -ٗ٣خشيَ١ ٦ٞذي سب ٝجٚل د٧ ٥ضاس سيبٗ
ٝشسج ٦د - ٛ٣خشيَ١ ٦ٞذي سب ٝجٚل د٧ ٥ضاس سيبٗ ١ ٣ػت دبسچ ٦دس ٝح٘ ٣احذ ث ٦ف٤٢إ ٟشا١يش٣ش.
ٝشسج ٦س - ٛ٤خشيَ١ ٦ٞذي سب ٝجٚل د٧ ٥ضاس سيبٗ ١ػت دبسچ ٦دس ٝح٘ ٝ ٣قشىي اص سسب٧ ٦١بي ٕش٧٣ي ث ٦ف٤٢إ ٟشا١يش٣ش
ة ٕ :شا١يش٣ضي اص ٝجٚل ثيص اص د٧ ٣ضاس سيبٗ سب ٝجٚل دب١ػذ ٧ضاس سيبٗ
ٝشسج ٦ا - ٗ٣خشيَ١ ٦ٞذي اص ٝجٚل د٧ ٥ضاس سيبٗ سب د٢ح ثشاثش ٝيضإ ٟشا١يش٣ضي.
ٝشسج ٦د - ٛ٣خشيَ١ ٦ٞذي اص ٝجٚل د٧ ٥ضاس سيبٗ سب د٢ح ثشاثش ٝيضإ ٟشا١يش٣ضي ١ ٣ػت دبسچ ٦دس ٝح٘ ٣احذ ث ٦ف٤٢إ ٟشا١يش٣ش
ٝشسج ٦س - ٛ٤خشيَ١ ٦ٞذي اص ٝجٚل د٧ ٥ضاس سيبٗ سب د٢ح ثشاثش ٝيضإ ٟشا١يش٣ضي ١ ٣ػت دبسچ ٦دس ٝح٘ ٣احذ ٝ ٣قشىي اص سسب٦١
٧بي ٕش٧٣ي ث ٦ف٤٢إ ٟشا١يش٣ش
ج ٕ :شا١يش٣ضي اص ٝجٚل ثيص اص دب١ػذ ٧ضاس سيبٗ سب ٝجٚل د٢ح ٝيٚي ٟ٤سيبٗ
ٝشسج ٦ا - ٗ٣خشيَ١ ٦ٞذي اص د٢ح سب ٧طز ثشاثش ٝيضإ ٟشا١يش٣ضي.
ٝشسج ٦د - ٛ٣خشيَ١ ٦ٞذي اص د٢ح سب ٧طز ثشاثش ٝيضإ ٟشا١يش٣ضي ١ ٣ػت دبسچ ٦دس ٝح٘ ٣احذ ث ٦ف٤٢إ ٟشا١يش٣ش
ٝشسج ٦س - ٛ٤خشيَ١ ٦ٞذي اص د٢ح سب ٧طز ثشاثش ٝيضإ ٟشا١يش٣ضي ١ ٣ػت دبسچ ٦دس ٝح٘ ٣احذ ٝ ٣قشىي اص سسب٧ ٦١بي ٕش٧٣ي
ث ٦ف٤٢إ ٟشا١يش٣ش
د ٕ :شا١يش٣ضي ثيص اص د٢ح ٝيٚي ٟ٤سيبٗ

ٝشسج ٦ا - ٗ٣خشيَ١ ٦ٞذي اص ٧طز سب د ٥ثشاثش ٝيضإ ٟشا١يش٣ضي.
ٝشسج ٦د - ٛ٣خشيَ١ ٦ٞذي اص ٧طز سب د ٥ثشاثش ٝيضإ ٟشا١يش٣ضي ١ ٣ػت دبسچ ٦دس ٝح٘ ٣احذ ث ٦ف٤٢إ ٟشا١يش٣ش
ٝشسج ٦س - ٛ٤خشيَ١ ٦ٞذي اص ٧طز سب د ٥ثشاثش ٝيضإ ٟشا١يش٣ضي ١ ٣ػت دبسچ ٦دس ٝح٘ ٣احذ ٝ ٣قشىي اص سسب٧ ٦١بي ٕش٧٣ي
ث ٦ف٤٢إ ٟشا١يش٣ش
دس غ٤سر ّ٤ٝ ٦اد اٙ٣ي ٦ثْبس سىش ٦دس ىش ٗ٤ٝسبخز ،اص ٤ٝاد ميش ٝدبص  ٣يب سٞي ثبضذٝ ،شخٚو ثٝ ٦دبصاس٨بي صيش ٝحْٛ٤
ٝيط٤د:
ٝشسج ٦ا – ٗ٣ضجظ ّبالي سٙ٤يذي  ٣دس غ٤سر سٞي  ٣يب صيب ٟآ٣س ث٤دٝ ٟقذ٤ٞ١ ٛ٣دّ ٟبال.
ٝشسج ٦د – ٛ٣فال ٥٣ثش ٝدبصاس٨بي ٝشسج ٦ا -ٗ٣خشيَ١ ٦ٞذي سب د٢ح ٝيٚي ٟ٤سيبٗ
ٝشسج ٦س -ٛ٤فال ٥٣ثش ٝدبصاس٨بي ٝشسج ٦د -ٛ٣سقغي٘ ٣احذ سٙ٤يذي سب يْسبٗ
ٝبد -36 ٥ضشّش٨بي دخص ،ىش٣ضٖب٨٧ب ،س٤دش ٝبسّش٨ب ،سقب١٣ي ٧ب  ٣سبيش اٝبّ ٦ّ ٠حٌ ىش٣ش يب س٤صؿ ّبالي خ٤سد١ي،
آضبٝيذ١ي ،آسايطي  ٣ث٨ذاضشي سا داس١ذ ٝدبص ث ٦فشض ٣ ٦ىش٣ش آ ٟدسش ٦اص ّبال٧بي ٝطٍ ٗ٤ٞب٤ٝ ٟ٤١اد خ٤سد١ي ،آضبٝيذ١ي،
آسايطي  ٣ث٨ذاضشي ٝيجبض٢ذ ّ ٦داساي دش٣ا ٦١سبخز ٝق شجش  ٣يب ٝد٤ص ٣س٣د اص ٣صاسر ث٨ذاضز دسٝب ٣ ٟآ٤ٝصش دضضْي ثبض٢ذ.
سخٚو اص اي ٠اٝش خش ٛث٤دٝ ٣ ٥شخٚو ثٝ ٦دبصاس٨بي صيش ٝحْٝ ٛ٤يط٤د:
اٙو  :ضشّش٨بي دخص  ٣سقب١٣ي٨بي ثضسٓ
ٝشسج ٦ا -ٗ٣ضجظ ّبال ث١ ٦يـ دٙ٣ز
ٝشسج ٦د - ٛ٣فال ٥٣ثش ٝدبصاس٨بي ٝشسج ٦ا -ٗ٣خشيَ١ ٦ٞذي سب يِ ٝيٚي ٟ٤سيبٗ ثب س٤خ ٦ث ٦حدّ ٜبال.
ٝشسج ٦س -ٛ٤فال ٥٣ثش ٝدبصاس٨بي ٝشسج ٦دٝ -ٛ٣حْٝ٤يز ٝذيشفب ٘ٝضشّز ث ٦ص١ذا ٟاص يِ سب ضص ٝب.٥
ة  :ىش٣ضٖب٨٧ب  ٣س٤دش ٝبسّش٨ب  ٣سبيش اٝبّ:٠
ٝشسج ٦ا -ٗ٣ضجظ ّبال ث١ ٦يـ دٙ٣ز
ٝشسج ٦د - ٛ٣فال ٥٣ثش ٝدبصاس٨بي ٝشسج ٦ا -ٗ٣خشيَ١ ٦ٞذي سب يْػذ ٧ضاس سيبٗ.
ٝشسج ٦س -ٛ٤فال ٥٣ثش ٝدبصاس٨بي ٝشسج ٦ا - ٗ٣خشيَ١ ٦ٞذي سب يْػذ ٧ضاس سيبٗ.
دس غ٤سر سْشاس -سقغي٘ ٣احذ اص يِ سب ضص ٝب.٥
ٝبد -37 ٥ىش٣ضٖب٨٧ب  ،س٤دش ٝبسّش٨ب ،سقب١٣ي٨ب  ٣سبيش اٝبّ ٠ثبيذ اص فشض ٣ ٦سح٤ي٘ ّبالي ميش ث٨ذاضشي خ٤دداسي ٞ١بي٢ذ .فشض٦
 ٣سح٤ي٘ ّبال ثب ف ٜٚث ٦ميش ث٨ذاضشي ث٤د ٟآ ٟسخٚو ٝحس٤ة ضذٝ ٣ ٥شخٚو ثٝ ٦دبصاس٨بي صيش ٝحْٝ ٛ٤ي ض٤د:
ٝشسج ٦ا -ٗ٣ضجظ ّبال ث١ ٦يـ دٙ٣ز

ٝشسج ٦د - ٛ٣فال ٥٣ثش ٝدبصاس٨بي ٝشسج ٦ا -ٗ٣خشيَ١ ٦ٞذي سب يِ ٝيٚي ٟ٤سيبٗ.
ٝشسج ٦س -ٛ٤فال ٥٣ثش ٝدبصاس٨بي ٝشسج ٦د - ٛ٣سقغي٘ ٣احذ اص يِ خشيَ١ ٦ٞذي سب يْػذ ٧ضاس سيبٗ.
ٝبد -38 ٥سبصٝب٨١ب  ٣ضشّش٨بي ٣اسد ّ٢٢ذ ٣ ٥سٙ٤يذ ّ٢٢ذ٤ٝ ٥اد مزايي ،آسايطي  ٣ث٨ذاضشي دس غ٤سسي ٝي س٤ا٢١ذ ّبالي خ٤د سا
ث ٦سٙ٤يذ ّ٢٢ذٕب٤ٝ ٟض٤ؿ ٝبد 31 ٥ايٍ ٠ب ٟ٤١فشضٞ١ ٦بي٢ذ ّ٣ ٦احذ٧بي ٝزّ٤س داساي ٝد٤ص  ٣يب دش٣ا ٦١سبخز ٝقشجش اص ٣صاسر
ث٨ذاضز دسٝب ٣ ٟآ٤ٝصش دضضْي ثبض٢ذ ٝ ٣شخٚيي ٠اص ٝيبد ايٝ ٠بد ٥ثٝ ٦دبصاس٨بي صيش ٝحْٝ ٛ٤ي ض١٤ذ:
اٙو ٣ :اسد ّ٢٢ذٕب:ٟ
ٝشسج ٦ا - ٗ٣خشيَ١ ٦ٞذي سب ٝجٚل يِ ٝيٚي ٟ٤سيبٗ
ٝشسج ٦د - ٛ٣خشيَ١ ٦ٞذي اص يِ ٝيٚي ٟ٤سب دٝ ٥يٚي ٟ٤سيبٗ
ٝشسج ٦س - ٛ٤خشيَ١ ٦ٞذي اص ٝجٚل دٝ ٥يٚي ٟ٤سيبٗ ٙ ٣نّ ٤بسر ثبصسٕب١ي ثٝ ٦ذر يْسبٗ
ة  :سٙ٤يذ ّ٢٢ذٕب:ٟ
ٝشسج ٦ا - ٗ٣خشيَ١ ٦ٞذي سب ٝجٚل يِ ٝيٚي ٟ٤سيبٗ
ٝشسج ٦د - ٛ٣خشيَ١ ٦ٞذي اص يِ ٝيٚي ٟ٤سب د٢ح ٝيٚي ٟ٤سيبٗ
ٝشسج ٦س - ٛ٤خشيَ١ ٦ٞذي سب ٝجٚل دٝ ٥يٚي ٟ٤سيبٗ
ٝبدٝ -39 ٥شػذيبٝ ٣ ٟسئٙ٤يّ ٠بسخب١دبر ّ ٣بسٕب٨٧ب ٝ ٣شاّض س٨ي ٣ ٦س٤صيـ ٤ٝاد خ٤سد١ي ،آضبٝيذ١ي ،آسايطي ،ث٨ذاضشي،
اٝبّ ٠فٝ٤ٞيٝ ،شاّض ث٨ذاضشي ،دسٝب١يٝ ،شاّض آ٤ٝصضي  ٣دش٣سضيٝ ،ح٨ٚبي ٨ٖ١ذاسي  ٣دش٣سش دا ٣ ٛعي٤س ّ ٣طشبسٕب٨٧بي
ٚٝض ٛث ٦سفبيز ض٤اثظ َٝ ٣شسار ث٨ذاضز ٝحيغي دس ٝح٘ ىقبٙيز خ٤د ٝي ثبض٢ذٝ .شخٚيي ٠اص ٝيبد ايٝ ٠بد ،٥ث ٦اصاي ٧ش ٤ٝسد
َ١ع ث٨ذاضشي ثٝ ٦دبصاس٨بي صيش ٝحْٝ ٛ٤ي ض١٤ذ:
ٝشسج ٦ا - ٗ٣خشيَ١ ٦ٞذي اص ٝجٚل يْ٨ضاس سيبٗ سب د٢دب٧ ٥ضاس سيبٗ
ٝشسج ٦د - ٛ٣خشيَ١ ٦ٞذي اص ٝجٚل د٧ ٣ضاس سيبٗ سب يْػذ ٧ضاس سيبٗ
ٝشسج ٦س - ٛ٤خشيَ١ ٦ٞذي اص ٝجٚل چ٨بس ٧ضاس سيبٗ سب د٣يسز ٧ضاس سيبٗ
ٝشسج ٦چ٨بس -ٛفال ٥٣ثش ٝدبصاس٨بي ٝشسج ٦س ،ٛ٤ص١ذا ٟاص يِ سب ضص ٝب٥
سجػش – ٥دس غ٤سر فذ ٛسىـ َ١بيع ث٨ذاضشي دس دبيبٚ٨ٝ ٟز َٝشس ،ثب ٙن ٤دش٣اّ ٦١ست ٝشػذي  ٣يب ٝسئٙ٤يٝ ٠ح٘ سقغي٘
خ٤ا٧ذ ضذ  ٣اداّ ٦ٝبس ٤٢ٝط ث ٦اخز دش٣ا ٦١خذيذ  ٣سىـ َ١ع ٝيجبضذ.
ٝبد -40 ٥دس ّٚيٝ ٦شاح٘ ٝشث٤ط ث٤ٝ ٦اد ايٍ ٠ب ٟ٤١دس غ٤سسي ّ ٦سخٚو دس ثخص ميش خػ٤غي ا١دبٕ ٛشىش ٦ض٤د حست ٤ٝسد
َٝبٝ ٛدبص دسش٤س د٢٧ذ ٣ ٥يب ٝجبضش  ٣يب ٧ش دٝ ٣شخٚو ٝحس٤ة  ٣ثٝ ٦دبصاس٨بي صيش ٝحْٝ ٛ٤ي ٕشد١ذ:

ٝشسج ٦ا - ٗ٣خشيَ١ ٦ٞذي سب ٝجٚل يِ ٝيٚي ٟ٤سيبٗ
ٝشسج ٦د - ٛ٣خشيَ١ ٦ٞذي سب ٝجٚل د٢ح ٝيٚي ٟ٤سيبٗ
ٝشسج ٦س – ٛ٤سقٚيٌ اص خذٝز ثٝ ٦ذر س ٦سب ضص ٝب٥
ٝشسج ٦چ٨بس -ٛص١ذا ٟاص يِ سب ضص ٝب٥
ىػ٘ چ٨بس – ٛسبيش َٝشسار:
ٝبدٕ -41 ٥ضاسش سخٚيبر ٢ٝذسج دس ايٍ ٠ب ٟ٤١ث٣ ٦سي١ ٦ٚبؽشي٣ ٠ثبصسسي٣ ٠يژ ٥اي ّ ٦س٤سظ ٣صاسر ث٨ذاضز  ٣دسٝب٣ ٟ
آ٤ٝصش دضضْي  ٣يب ٝذيشا ٟفب ٘ٝسبصٝب٨١بي ٢ٝغَ ٦اي ث٨ذاضز  ٣دسٝب ٟسقييٝ ٠ي ض١٤ذ س٨ي٦
ٝي ٕشدد.
ٝبدّٚ -42 ٥يٕ ٦ضاسضبر  ٣سخٚيبر ٢ٝذسج دس ايٍ ٠ب ٟ٤١ثبيذ ث ٦سبييذ ١بؽشي ٣ ٠ثبصسسي٣ ٠يژ ٥ثشسذ.
ٝبد٣ -43 ٥صاسر ث٨ذاضز دسٝب ٣ ٟآ٤ٝصش دضضْي ٤ٝؽو اسز ثغ٤س ٢ٝؾ ٜاسبٝي ّبال٧بي ٝدبص  ٣ميش ٝدبص (خ٤سد١ي،
آضبٝيذ١ي ،آسايطي  ٣ث٨ذاضشي) سا خ٨ز اعالؿ ف ٛ٤ٞث١ ٦حَٝ ٤شضي افالٞ١ ٛبيذ.
ٝبد -44 ٥افٞبٗ سقضيشار حْٝ٤شي ايٍ ٠بٝ ٟ٤١ب١ـ اخشاي ٝدبصاس٨بي ٍب١٤١ي ديٖش ١خ٤ا٧ذ ث٤د.

موادي از قانون مجازات اسالمي
ٝبد -47 ٥دس ٤ٝسد سقذد خش٧ ٛش ٕب ٥خشاي ٜاسسْبثي ٝخشٚو ثبضذ ثبيذ ثشاي ٧ش يِ اص خشايٝ ٜدبصار خذإب ٦١سقيي ٠ض٤د  ٣إش
ٝخشٚو ١جبضذ ىَظ يِ ٝدبصار سقييٝ ٠ي ٕشدد  ٣دس ايٍ ٠سٞز سقذد خشٝ ٛي س٤ا١ذ اص فٝ ٘ٚطذدّ ٥ييش ثبضذ  ٣إش ٝد٤ٞؿ
خشاي ٜاسسْبثي دس ٍب ،ٟ٤١ف٤٢ا ٟخش ٛخبغي داضش ٦ثبضذ ٝشسْت ثٝ ٦دبصار َٝشس دس ٍبٝ ٟ٤١حْٝ ٛ٤ي ٕشدد.
سجػش – ٥حْ ٜسقذد خش ٛدس حذ٣د ٍ ٣ػبظ  ٣ديبر ٞ٧ب ٟاسز ّ ٦دس اث٤اة ٝشث٤ع ٦رّش ضذ ٥اسز.
ٝبد٧ -529 ٥ش ّس ٨ٝش يب  ٦٢ٖ٢ٝيب فالٝز يْي اص ضشّز ٧بي ميش دٙ٣شي ّٝ ٦غبثٌ ٍب ٟ٤١سطْي٘ ضذ ٥اسز يب يْي اص
سدبسسخب٧ ٦١ب سا خق٘ ّ٢ذ يب ثب ف ٜٚث ٦خق٘ ،اسشقٞبٗ ٞ١بيذ فال ٥٣ثش خجشا ٟخسبسر ٣اسد ٥ث ٦حجس اص سٝ ٦ب ٥سب د ٣سبٗ
ٝحْ ٛ٤خ٤ا٧ذ ضذ.
ٝبد٧ -530 ٥ش ّس ٨ٝش ثب سٞجش يب فالٝز اداسار يب ضشّز ٧ب يب سدبسسخب٧ ٦١بي ٝزّ٤س دس ٤ٝاد ٍج٘ سا ثذٝ ٟ٣د٤ص ثذسز آ٣سد
 ٣ث ٦عشيَي ّ ٦ث ٦حَ٢ٝ ٣ ً٤بىـ آ٨١ب ضشس ٣اسد آ٣سد اسشقٞبٗ ّ٢ذ يب سجت اسشقٞبٗ إٓ ٟشدد فال ٥٣ثش خجشا ٟخسبسر ٣اسد ٥ث٦
دٝ ٣ب ٥سب د ٣سبٗ حجس ٝحْ ٛ٤خ٤ا٧ذ ضذ.
ٝبد٧ -543 ٥ش ٕبٝ ٥حٚي يب چيضي ثشحست اٝش َٝبٝبر غبٙح سسٞي ٨ٝش يب دٞٚخ ضذ ٥ثبضذ ّ ٣سي فبٞٙب  ٣فبٝذا آ٨١ب سا
ثطْ٢ذ يب ٝحٞ١ ٤بيذ يب فٚٞي ٝشسْت ض٤د ّ ٦دس حْٝ ٜح ٤يب ضْسش ٠دٞٚخ سَٚي ض٤د ٝشسْت ث ٦حجس اص سٝ ٦ب ٥سب د ٣سبٗ

ٝحْ ٛ ٤خ٤ا٧ذ ضذ  .دس غ٤سسي ّٝ ٦سشحيؼ آٝ ٟشسْت ضذ ٥ثبضذ ث ٦حجس اص يِ سب د ٣سبٗ ٝحْٝ ٛ٤ي ض٤د  ٣إش اسسْبة ث٦
٣اسغ ٦اٞ٧بٗ ٝسشحيؼ ٣اٍـ ٕشدد ٝدبصار ٝسشحيؼ يِ سب ضص ٝب ٥يب حذاّثش  74ضشث ٦ضالً خ٤ا٧ذ ث٤د.
ٝبد٧ -607 ٥ش ٕ ٦١٤ح ٦ٚٞيب َٝبٝ٣شي ّ ٦ثب ف ٣ ٜٚإٓب٧ي ١سجز ثٝ ٦ب ٤ٝسي ٠دٙ٣ز دس حي ٠ا١دب٣ ٛؽيي ٦آ١ب ٟث ٦ف ٘ٞآيذ سٞشد
ٝحس٤ة ٝي ض٤د ثٝ ٦دبصار آ ٟث ٦ضشح ري٘ اسز.
٧ش ٕبٝ ٥شٞشد ثٍ ٦ػذ س٨ذيذ اسٚح ٦خ٤د سا ١طب ٟد٧ذ ،حجس اص ضص ٝب ٥سب د ٣سبٗ .
٧ش ٕبٝ ٥شٞشد دس حي ٠اٍذا ٛدسز ث ٦اسٚح ٦ثشد ،حجس اص يِ سب س ٦سبٗ
دس سبيش ٤ٝاسد حجيس اص سٝ ٦ب ٥سب يْسبٗ
سجػش -٥إش ٝشٞشد دس ٖ٢٧ب ٛسٞشد ٝشسْت خش ٛديٖشي  ٜ٧ثط٤د ثٝ ٦دبصار ٧ش د ٣خشٝ ٛحْ ٛ٤خ٤ا٧ذضذ.
ٝبد٧ -609 ٥ش ّس ثب س٤خ ٦ث ٦سٞز ،يْي اص سؤسبي س ٥٤ٍ ٦يب ٝقب١٣ب ٟسئيس خ٤٨ٞس يب ٣صسا يب يْي اص ٞ١بي٢ذٕبٝ ٟدٚس
ض٤ساي اسالٝي يب ٞ١بي٢ذٕبٝ ٟدٚس خجشٕب ٟيب افضبي ض٤ساي ٨ٖ١جب ٟيب ٍضبر يب افضبي دي٤اٝ ٟحبسجبر يب ّبسّ٢ب٣ ٟصاسسخب٦١
٧ب ٤ٝ ٣سسبر  ٣ضشّش٨بي دٙ٣شي  ٣ض٨شداسي٨ب دس حبٗ ا١دب٣ ٛؽيي ٦يب ث ٦سجت آ ٟس٧٤يٞ١ ٠بيذ ث ٦س ٦سب ضص ٝب ٥حجس  ٣ثب سب
( )74ضشث ٦ضالً  ٣يب د٢دب٧ ٥ضاس سب يِ ٝيٚي ٟ٤سيبٗ خضاي َ١ذي ٝحْٝ ٛ٤يط٤د.
ٝبد٧ -663 ٥ش ّس فبٞٙب دس اضيبء  ٣ا٤ٝاٙي ّ ٦س٤سظ َٝبٝبر ريػالح سٍ٤يو ضذ ٥اسز ،ثذ ٟ٣اخبص ،٥دخبٙز يب سػشىي ٞ١بيذ
ّ٢ٝ ٦بىي ثب سٍ٤يو ثبضذ ٝ ٤ٙ٣ذاخ٢٢ّ ٦ٚذ ٥يب ٝشػشه ٝب ِٙآ ٟثبضذ ث ٦حجس اص سٝ ٦ب ٥سب يْسبٗ ٝحْ ٛ٤خ٤ا٧ذ ضذ.
س٤ضيح ٝ :جبٙل رّش ضذ ٥دس ايٝ ٠د٤ٞفٝ ٦شث٤ط ث ٦صٝب ٟسػ٤يت ٍ٤ا١ي ٠ث٤د ٣ ٥دس صٝب ٟاخشا سنييشاسي سا خ٤ا٧ذ داضز.

