
مجمع تشخیص  23/12/1367قانون اصالح تعزیرات حکومتی مصوب جلسه مورخ 
  2/2/1368-12541نقل از روزنامه رسمى شماره به   مصلحت نظام اسالمى

 
با توجه به ضرورت و کنترل دولت بر امور اقتصادى و لزوم هماهنگى مراجع  ماده واحده

آن و کلیه امور تعزیرات حکومتى  گذارى و توزیع کاال و اجراى مقررات و ضوابط مربوط به قیمت
بخش دولتى و غیردولتى اعم از امور بازرسى و نظارت، رسیدگى و صدور حکم قطعى و اجراى آن، 

هاى مقرر در قانون تعزیرات   گردد تا براساس جرائم و مجازات محول مى) قوه مجریه(به دولت 
  . اقدام نماید 3/11/67حکومتى مصوب 

  . گردد تذکر، اخطار و اخذ تعهد کتبى حذف مىمراتب تعزیرى  -1تبصره 
سازمان، تشکیالت و عوامل نظارت و بازرسى، رسیدگى، صدور حکم و اجراى آن، تجدید  -2تبصره 

نظر و رسیدگى به شکایات و شرح وظایف آنها، نحوه رسیدگى و ضوابط اجرایى، مالى و استخدامى 
هاى سوم  رسد و آن قسمت از فصل یأت دولت مىخواهد بود که به تصویب ه 1اى نامه به موجب آیین

که مغایر این قانون است و تشکیالت موضوع  23/12/67و چهارم قانون تعزیرات حکومتى مصوب 
آن لغو و وظایف و اختیارات تشکیالت و مراجع مقرر در آنها برعهده عوامل و سازمانها و مراجعى 

  . شود نامه مصوب هیأت ویزران معین مى است که در آیین
  . هاى مذکور در این تبصره از قانون تعزیرات حکومتى در همین کتاب چاپ شده است نامه آیین- 1

تواند در موارد لزوم تصمیمات مراجع  براى وصول به اهداف مقرر در این قانون دولت مى -3تبصره 
  . هاى توزیع را هماهنگ و اصالح نمایند گذارى و تعیین شبکه قیمت

رى و نیروى انتظامى و کلیه دستگاههاى اجرایى و شرکتهاى تحت پوشش دولت دادگست -4تبصره 
و ملى شده و نهادهاى انقالبى و مؤسسات عمومى غیردولتى و شرکتها و سازمانهاى تابعه و سازمان 
ثبت اسناد و امالک کشور و زندانها موظف هستند نسبت به اجراى احکام تعزیراتى موضوع این 

  . قانون اقدام نمایند
شوند تا با  اى واریز مى هاى دریافتنى به حساب ویژه کلیه درآمدهاى ناشى از جریمه - 5تبصره 

  . تصویب هیأت وزیران براى اجراى قانون و سازماندهى امر توزیع به مصرف برسد
مجمع تشخیص مصلحت نظام در خصوص  27/9/1369از تاریخ ابالغ این مصوبه مورخ  - 6تبصره 

  . گردد خش دولتى و سایر قوانین و مقررات مغایر لغو مىتعزیرات حکومتى ب
تبصره در اجراى بند هشتم اصل یکصد و دهم قانون اساسى  6قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و 

مجمع تشخیص مصلحت نظام مطرح و به  19/7/1373العاده روز سه شنبه مورخه  در جلسه فوق
  .تصویب رسیده است

خدمات تشخیص و درمانىفصل اول تعزیرات حکومتى   

ایجاد مؤسسات پزشکى غیرمجاز توسط اشخاص فاقد صالحیت از نظر تخصصى جرم بوده و  -1ماده 
:گردد متخلف به مجازاتهاى زیر محکوم مى  



.تعطیل مؤسسه و ضبط کلیه ملزومات مؤسسه به نفع دولت - مرتبه اول   

ى به میزان یک میلیون تا ده میلیون ریال و عالوه بر مجازاتهاى مرتبه اول، جریمه نقد - مرتبه دوم  
.اعالم نام در جراید  

. عالوه بر مجازاتهاى مرتبه دوم، زندان از شش ماه تا یک سال - مرتبه سوم    

ایجاد مؤسسه پزشکى توسط افراد متخصص بدون پروانه کار جرم بوده و متخلف به   -2ماده
:گردد مجازاتهاى زیر محکوم مى  

.یل مؤسسه، توبیخ کتبى و درج در پرونده پزشکىتعط -مرتبه اول    

عالوه بر مجازاتهاى مرتبه اول، جریمه نقدى به میزان یک صد هزار تا یک میلیون  - مرتبه دوم  
.ریال  

عالوه بر مجازاتهاى مرتبه اول، جریمه نقدى به میزان یک میلیون تا ده میلیون ریال و  - مرتبه سوم 
. ضبط مؤسسه به نفع دولت  

خوددارى بیمارستانها از پذیرش و ارائه خدمات اولیه الزم به بیماران اورژانس جرم محسوب  -3ه ماد
:گردد شده و متخلف به مجازاتهاى زیر محکوم مى  

جریمه نقدى از یک صد هزار تا پانصد هزار ریال، توبیخ کتبى و درج در پرونده  -مرتبه اول  
. پزشکى  

ار تا یک میلیون ریال، لغو پروانه تأسیس فنى مؤسسه، توبیخ جریمه نقدى پانصد هز - مرتبه دوم 
.کتبى و درج در پرونده پزشکى  

جریمه نقدى از مبلغ یک میلیون تا پنج میلیون ریال، لغو پروانه مسئول فنى مؤسسه،  - مرتبه سوم  
. لغو پروانه تأسیس، توبیخ کتبى و درج در پرونده پزشکى  

ت مازاد بر احتیاج به منظور سودجویى و یا دخل و تصرف در ایجاد و یا ارائه خدما - 4ماده
صورتحساب و دریافت اضافه از نرخهاى اعالم شده از ناحیه وزارت بهداشت، درمان و آموزش 

:گردد پزشکى جرم محسوب شده و متخلف به مجازاتهاى زیر محکوم مى  

ماران، توبیخ کتبى و درج در پرونده جریمه نقدى به میزان دو برابر اضافه دریافتى از بی -مرتبه اول  
.پزشکى  



جریمه نقدى به میزان پنج برابر اضافه دریافتى از بیماران، لغو پروانه مسئول فنى،  - مرتبه دوم 
.توبیخ کتبى و درج در پرونده پزشکى  

انه جریمه نقدى به میزان ده برابر اضافه دریافتى از بیماران، لغو پروانه فنى، لغو پرو - مرتبه سوم  
.تأسیس، توبیخ کتبى و درج در پرونده پزشکى  

العالج بیماران از طریق وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکى اعالم خواهد  میزان حق - تبصره  
. شد  

هاى پزشکى و پیراپزشکى که فاقد مجوز  به کارگیرى کلیه متخصصین و صاحبان حرفه -5ماده 
ان و آموزش پزشکى باشند، در مؤسسات پزشکى جرم قانونى کار، صادره از وزارت بهداشت، درم

: شود محسوب شده و متخلف به مجازاتهاى زیر محکوم مى  

جریمه نقدى به میزان یکصد هزار ریال تا پانصد هزار ریال، توبیخ کتبى و درج در  -مرتبه اول 
.پرونده پزشکى  

. نىعالوه بر مجازاتهاى مرتبه اول، لغو پروانه مسئول ف - مرتبه دوم    

. عالوه بر مجازاتهاى مرتبه دوم، لغو پروانه تأسیس - مرتبه سوم   

که در  5هاى پزشکى و پیراپزشکى فاقد مجوزهاى قانونى کار مندرج در ماده  صاحبان حرفه -  6ماده
:اند به مجازاتهاى زیر محکوم خواهند شد کار مشغول شده محل غیرمجاز به  

.کى و اعزام به محل کار قانونىدرج تخلف در پرونده پزش -مرتبه اول    

عالوه بر مجازاتهاى مرتبه اول، جریمه نقدى به میزان پانصد هزار تا پنج میلیون ریال  - مرتبه دوم  
.حداکثر تا دو برابر مدت قانونى  

عالوه بر مجازاتهاى مرتبه دوم، محکومیت به اضافه خدمت در محل کار قانونى  - مرتبه سوم  
. مدت قانونىحداکثر تا دو برابر   

اى در مؤسسات پزشکى جرم محسوب شده و متخلف  به کارگیرى افراد فاقد صالحیت حرفه -7ماده 
:به مجازاتهاى زیر محکوم خواهد شد  

جریمه نقدى به میزان پانصد هزار تا یک میلیون ریال، توبیخ کتبى و درج در پرونده  -مرتبه اول  
.پزشکى  



.ى مرتبه اول، لغو پروانه مسئول فنىعالوه بر مجازاتها - مرتبه دوم    

.عالوه بر مجازاتهاى مرتبه دوم، لغو پروانه تأسیس - مرتبه سوم    

افراد فاقد صالحیت شاغل نیز به مراجع ذى صالح قضایى جهت برخورد قانونى معرفى  - تبصره  
.خواهند کرد  

اى تخصصى در ترک مؤسسه پزشکى توسط مسئول فنى و پزشک کشیک و سایر کادره  - 8ماده 
ساعت مقرر، تعطیل غیرموجه مطب و یا مؤسسه بدون اطالع سازمان نظام پزشکى و نپذیرفتن 

نماید، جرم محسوب  درصدى از بیماران بیمه که وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکى تعیین مى
: گردد شده و متخلف به مجازاتهاى زیر محکوم مى  

.ونده پزشکىتوبیخ کتبى و درج در پر -مرتبه اول   

. عالوه بر مجازات مرتبه اول، جریمه نقدى به میزان یکصد هزار تا پانصد هزار ریال - مرتبه دوم  
. عالوه بر مجازاتهاى مرتبه دوم، لغو پروانه مسئول فنى - مرتبه سوم   

در صورت لغو پروانه مسئول فنى و یا لغو پروانه تأسیس در مورد مؤسسات پزشکى  - تبصره 
جهت تعیین تکلیف قانونى براى انتخاب مسئول فنى )) 8(و ) 7(و ) 5(و ) 4(و ) 3(مواد مشمولین (

گردد و  جدید و هیأت مؤسس جدید مراتب به کمیسیون قانونى تشخیص امور پزشکى ارجاع مى
ضمناً تا تعیین تکلیف نهایى از طریق کمیسیون فوق از طرف وزارت بهداشت، درمان و آموزش 

.کار گماشته خواهد شد موقت براى اداره مؤسسه منصوب و بهپزشکى مسئول فنى   

سبب ورود خسارت جانى و ) 7(و ) 4(و ) 3(و ) 1(چنانچه اعمال خالف مندرج در مواد  -9ماده
مالى به افراد شود، مجازاتهاى مندرج مانع رسیدگى و پیگرد قانونى مؤسسه و یا افراد متخلف و 

صالح قضایى نخواهد گردید ذى اعمال مجازاتهاى مربوط توسط مراجع  

چنانچه تخلفات متعددى در واحدهاى موضوع این قانون صورت پذیرد، در هر مورد   -10ماده 
. مجازاتهاى مربوط اعمال خواهد شد  

در مورد جرائم موضوع این قانون کمیسیونى مرکب از سرپرست نظام پزشکى مرکز و یا   -11ماده
ازمان بهداشت و درمان استان و نماینده وزیر بهداشت، درمان و استان برحسب مورد و مدیر عامل س

آموزش پزشکى موضوع را بدواً رسیدگى نموده و در صورت تشخیص وقوع جرم در مورد مؤسسات 
دولتى به کمیسیون تعزیرات حکومتى بخش دولتى و در موارد غیردولتى به دادسراى انقالب 

. نماید اسالمى جهت تعیین مجازات معرفى مى  



شود و وزارت امور  کلیه درآمدهاى حاصل از مجازاتهاى این قانون به خزانه واریز مى -12ماده
اقتصادى و دارایى موظف است اعتبارات مورد نیاز جهت اجراى این قانون را مطابق تشخیص وزارت 

ش بهداشت، درمان و آموزش پزشکى از محل وجوه جرایم در اختیار وزارت بهداشت، درمان و آموز
. پزشکى قرار دهد  

 فصل دوم 

 تعزیرات توزیع و فروش دارو و شیرخشک و ملزومات پزشکى، دندانپزشکى و آزمایشگاهى

 بخش یک دارو

دارو باید داراى پروانه ساخت یا مجوز از طرف وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکى  -13ماده
رود از طرف داروخانه جرم محسوب شده و باشد و عرضه و فروشداروى فاقد پروانه ساخت یا مجوز و

:گردد متخلف به مجازاتهاى زیر محکوم مى  

.آورى داروهاى غیرمجاز اخطار کتبى و جمع -مرتبه اول    

.جریمه نقدى تا مبلغ یکصد هزار ریال و انعکاس مراتب در پرونده - مرتبه دوم    

.قطع سهمیه دارویى تا مدت سه ماه - مرتبه سوم    

. تعطیل داروخانه تا مدت یکسال - مرتبه چهارم   

داروخانه باید داراى پروانه تأسیس از طرف وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکى باشد   -14ماده
. گردد و تخلف از آن جرم محسوب شده و محل مذکور بالفاصله تعطیل مى  

ن جرم محسوب عرضه و فروش دارو باید با حضور مسئول فنى انجام گیرد و تخلف از آ  -15ماده
. گردد شده و محل مذکور بالفاصله تعطیل مى  

مسئول فنى باید در ساعات مقرر در داروخانه حضور داشته باشد و تخلف از آن جرم   -16ماده
.گردد محسوب شده و متخلف به مجازاتهاى زیر محکوم مى  

.اخطار کتبى با درج در پرونده -مرتبه اول    

.بلغ یکصد هزار ریالجریمه نقدى تا م - مرتبه دوم    

.جریمه نقدى تا مبلغ دویست هزار ریال - مرتبه سوم    



. لغو موقت پروانه مسئولیت فنى تا مدت سه ماه -مرتبه چهارم    

هاى توزیع تعیین شده از سوى وزارت بهداشت، درمان و  داروخانه باید دارو را از شبکه  -17ماده
عدم رعایت ضوابط این ماده جرم . هیه و تدارک نمایدت) کننده دارو شرکتهاى توزیع(آموزش پزشکى 

: گردد محسوب شده و متخلف به مجازاتهاى زیر محکوم مى  

. اخطار کتبى با درج در پرونده -مرتبه اول   

.جریمه نقدى تا مبلغ پانصد هزار ریال - مرتبه دوم   

. تا مدت سه ماهجریمه نقدى تا مبلغ پانصد هزار ریال و قطع سهمیه دارویى  - مرتبه سوم    

.تعطیل موقت داروخانه تا مدت یکسال -مرتبه چهارم   

هاى یک شهر مشمول ضوابط فوق  مبادله دارو در حد متعارف مصرف یک روز بین داروخانه - تبصره 
. نخواهد بود  

دارو باید در مقابل نسخه پزشک ارائه شود و ارائه آن بدون نسخه پزشک جرم محسوب   -18ماده
:شود ف به مجازاتهاى زیر محکوم مىشده و متخل  

.تذکر کتبى -مرتبه اول    

.اخطار کتبى با درج در پرونده - مرتبه دوم    

.جریمه نقدى تا مبلغ پنجاه هزار ریال - مرتبه سوم    

. جریمه نقدى تا مبلغ یکصد هزار ریال -مرتبه چهارم   

. قطع سهمیه دارویى تا مدت یک ماه - مرتبه پنجم   

باشد از سوى وزارت بهداشت،  اقالمى که ارائه آنها بدون نسخه پزشک مجاز مى لیست - تبصره 
. گردد درمان و آموزش پزشکى اعالم مى  

کننده، به متقاضى ارائه شود و قیمت هر قلم از  دارو باید طبق قیمت رسمى براى مصرف  -19ماده
مهور گردد و در مورد نسخ داروهاى ارائه شده در نسخه درج شود و نسخه نیز به مهر داروخانه م

تخلف از این ماده جرم . پس از درج قیمت مهر گردد) نسخه دوم(بیمه خدمات درمانى کپى نسخه 
:گردد محسوب شده و متخلف به مجازاتهاى زیر محکوم مى  



: گرانفروشى - الف   

.جریمه نقدى تا مبلغ پنجاه هزار ریال -مرتبه اول   

.پانصد هزار ریال و نصب پارچه به عنوان گرانفروشجریمه نقدى تا مبلغ  - مرتبه دوم    

.جریمه نقدى تا مبلغ یک میلیون ریال و قطع سهمیه دارویى به مدت یک ماه - مرتبه سوم    

.تعطیل داروخانه تا مدت یک سال -مرتبه چهارم    

:عدم درج قیمت در نسخ بیماران و ممهور ننمودن آنها -ب   

. تذکر کتبى -مرتبه اول    

.اخطار کتبى - دوم  مرتبه  

.جریمه نقدى تا مبلغ پنجاه هزار ریال - مرتبه سوم    

. جریمه نقدى تا مبلغ یکصد هزار ریال -مرتبه چهارم    

نگهدارى و یا عرضه و یا فروش داروهاى فاسد و یا تاریخ گذشته که بایستى معدوم شوند،   -20ماده
:شود جرم بوده و متخلف به مجازاتهاى زیر محکوم مى  

عرضه و نگهدارى - الف   

.آورى داروهاى فاسد و یا تاریخ گذشته تذکر کتبى و جمع -مرتبه اول   

. آورى داروهاى فاسد و یا تاریخ گذشته جریمه نقدى تا مبلغ یکصد هزار ریال و جمع - مرتبه دوم 
.قطع سهمیه دارویى تا مدت سه ماه - مرتبه سوم   

. تعطیل موقت تا شش ماه -مرتبه چهارم    

: فروش -ب  

بینى نشده باشد، عالوه بر جبران خسارت وارده  چنانچه در سایر قوانین مجازاتهاى شدیدترى پیش
:به بیمار  

. آورى داروهاى فاسد و یا تاریخ گذشته جریمه نقدى تا مبلغ یکصد هزار ریال و جمع -مرتبه اول    



.ارویى تا مدت یک ماهجریمه نقدى تا مبلغ پانصد هزار ریال و قطع سهمیه د - مرتبه دوم   

.تعطیل داروخانه تا مدت یکسال - مرتبه سوم   

در داروخانه نباید غیر از دارو، لوازم بهداشتى و آرایشى، شیرخشک غذاى کودک و لوازم   -21ماده
مصرفى پزشکى مجاز، کاالى دیگرى به فروش برسد، تخلف از ضوابط این ماده جرم بوده و متخلف 

: شود م مىبه مجازاتهاى زیر محکو  

. تذکر کتبى -مرتبه اول   

.اخطار کتبى و درج در پرونده - مرتبه دوم   

.آورى کاالهاى غیرمجاز جمع - مرتبه سوم    

. جریمه نقدى تا مبلغ یکصد هزار ریال و ضبط کاالهاى غیرمجاز به نفع دولت -مرتبه چهارم    

غذاى کودک و لوازم مصرفى چنانچه داروخانه لوازم بهداشتى و آرایشى، شیرخشک،   -22ماده
پزشکى مجاز را بیش از قیمتهاى تعیین شده عرضه نماید، گرانفروشى محسوب شده و متخلف به 

: شود مجازاتهاى زیر محکوم مى  

  :گرانفروشى تا مبلغ دو هزار ریال - الف
. جریمه نقدى معادل مبلغ ده هزار ریال -مرتبه اول   
ده هزار ریال و نصب پارچه در محل واحد به عنوان جریمه نقدى معادل مبلغ  - مرتبه دوم 
. گرانفروش  

جریمه نقدى معادل مبلغ ده هزار ریال، نصب پارچه در محل واحد و معرفى از  - مرتبه سوم 
. هاى گروهى به عنوان گرانفروش رسانه  

  :گرانفروشى از مبلغ بیش از دو هزار ریال تا مبلغ پانصد هزار ریال -ب
. مه نقدى از مبلغ ده هزار ریال تا پنج برابر میزان گرانفروشىجری -مرتبه اول   
جریمه نقدى از مبلغ ده هزار ریال تا پنج برابر میزان گرانفروشى و نصب پارچه در  - مرتبه دوم 

. محل واحد به عنوان گرانفروشى  
پارچه در محل جریمه نقدى از مبلغ ده هزار ریال تا پنج برابر میزان گرانفروشى، نصب  - مرتبه سوم 

. هاى گروهى به عنوان گرانفروشى واحد و معرفى از رسانه  

 
  :گرانفروشى از مبلغ بیش از پانصد هزار ریال تا مبلغ پنج میلیون ریال -ج

. جریمه نقدى از پنج تا هشت برابر میزان گرانفروشى -مرتبه اول   



و نصب پارچه در محل واحد به  جریمه نقدى از پنج تا هشت برابر میزان گرانفروشى - مرتبه دوم 
. عنوان گرانفروش  

جریمه نقدى از پنج تا هشت برابر میزان گرانفروشى، نصب پارچه در محل واحد و  - مرتبه سوم 
. هاى گروهى به عنوان گرانفروش معرفى از رسانه  

  :گرانفروشى بیش از پنج میلیون ریال -د
. جریمه نقدى از هشت تا ده برابر میزان گرانفروشى -مرتبه اول   
جریمه نقدى از هشت تا ده برابر میزان گرانفروشى، نصب پارچه در محل واحد به  - مرتبه دوم 

. عنوان گرانفروش  
جریمه نقدى از هشت تا ده برابر میزان گرانفروشى، نصب پارچه در محل واحد و  - مرتبه سوم 

.ى به عنوان گرانفروشهاى گروه معرفى از رسانه  

داروخانه موظف است کلیه کاالهاى خریدارى شده را مستمراً تا اتمام موجودى عرضه   -23ماده
: شود نماید و در صورت خوددارى از عرضه به مجازاتهاى زیر محکوم مى  

. اخطار کتبى با درج در پرونده و الزام به عرضه کاالها با قیمت تعیین شده -مرتبه اول   
. جریمه نقدى تا مبلغ پانصد هزار ریال - ه دوم مرتب  

. قطع سهمیه تا مدت سه ماه - مرتبه سوم   
.تعطیل موقت تا یکسال -مرتبه چهارم   

داروخانه موظف است طبق ساعات تعیین شده خدمات مربوطه را ارائه نماید مگر با دلیل  -24ماده  
ت و درمان محل و در غیر این صورت موجه و یا با اطالع کتبى و نظر سازمان منطق اى بهداش

:شود متخلف به مجازاتهاى زیر محکوم مى  

.تذکر -مرتبه اول    

.اخطار کتبى با درج در پرونده - مرتبه دوم    

. جریمه نقدى تا بیست هزار ریال - مرتبه سوم   

.جریمه نقدى تا پنجاه هزار ریال -مرتبه چهارم   

ایان ساعات تعیین شده از ارائه خدمات دارویى خوددارى در صورتى که داروخانه قبل از پ -1تبصره 
نماید، مرتبه اول تذکر، مرتبه دوم اخطار کتبى و درج در پرونده، مرتبه سوم جریمه نقدى تا پنجاه 

.هزار ریال و مرتبه چهارم جریمه نقدى تا یکصد هزار ریال  

ماده عالوه بر تعزیرات ذکر شده  روزى در صورت عدم رعایت مفاد این هاى شبانه داروخانه -2تبصره  
. در مرتبه پنجم تا یک سال تعطیل خواهند شد  



در مناطقى که داروخانه منحصر به فرد باشد و داروخانه بر طبق مواد این قانون تا یک   -25ماده
سال به تعطیل موقت تعزیر شود، پروانه تأسیس از متخلف سلب و به فرد واجد شرایط دیگرى 

و متخلف تا پنج سال حق گرفتن مجدد پروانه تأسیس داروخانه را نخواهد داشت و  گردد واگذار مى
.به هر حال داروخانه نباید تعطیل گردد  

 

 

 بخش دوم 

 شیرخشک و غذاى کودک

شیرخشک شیرخواران باید داراى مجوز ورود از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکى  -26ماده 
ها قرار گیرد و  نده مورد تأیید این وزارت در اختیار داروخانهکن هاى توزیع بوده و از طریق شبکه

داروخانه نیز بایستى آن را در ازاء دریافت کوپن معتبر و با قیمت رسمى به متقاضى ارائه نماید 
.) کننده عرضه شود شیرخشکهاى رژیمى صرفاً بایستى با نسخه پزشک و با قیمت رسمى به مصرف(

: شود و متخلف به مجازاتهاى زیر محکوم مى تخلف از این امور جرم بوده  

.این قانون) 23(در صورت عدم عرضه شیرخشک، مجازاتهاى مذکور در ماده  - الف   
. این قانون) 19(در صورت گرانفروشى، مجازاتهاى مذکور در بند الف ماده  -ب   
این ) 18(در صورت عرضه شیرخشکهاى رژیمى بدون نسخه پزشک مجازاتهاى مذکور در ماده  -ج 

. قانون  
در صورت تهیه و عرضه و فروش شیرخشک شیرخواران بدون مجوز، مجازاتهاى مذکور در ماده  -د 
این قانون) 13(  

خش سوم لوازم و ملزومات پزشکى و دندانپزشکى و آزمایشگاهىب  

آنها  لوازم و ملزومات پزشکى و دندانپزشکى و آزمایشگاهى که براى تولید و یا وارد کردن  -27ماده
از ارز دولتى استفاده شده باشد باید براساس ضوابطى که وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکى 

نماید، در مقابل ارائه فاکتور با قیمت رسمى در اختیار متقاضى قرار گیرد و تخلف از این  تعیین مى
: شود امور جرم بوده و متخلف به مجازاتهاى زیر محکوم مى  

. کتبى و یا جریمه نقدى تا یک صد هزار ریال و یا هر دو مجازاتاخطار  -مرتبه اول   
. جریمه نقدى تا یک میلیون ریال - مرتبه دوم   
. جریمه نقدى تا پنج میلیون ریال - مرتبه سوم   

. شود این قانون مجازات مى) 22(در صورت گرانفروشى متخلف به ترتیب مذکور در ماده   



م مذکور در صورتى که در تخلف از ضوابط فوق با تولیدکننده شرکتهاى توزیع کننده اقال - تبصره 
: مشارکت و یا معاونت داشته باشند متخلف محسوب و به مجازاتهاى زیر محکوم خواهند شد  

اخطار کتبى و ضبط کاال به نفع دولت و پرداخت بهاى آن به قیمت رسمى به شرکت  -مرتبه اول 
. مذکور  

. دولتضبط کاال به نفع  - مرتبه دوم   
. جریمه نقدى تا یک میلیون ریال و ضبط کاال به نفع دولت - مرتبه سوم   

 بخش چهار 

 شرکتهاى توزیع کننده دارو، شیرخشک و ملزومات پزشکى، دندانپزشکى و آزمایشگاهى

این گونه شرکتها موظفند کاالهاى موضوع این قانون را در صورتى که با ارز دولتى تولید و   -28ماده
شده باشند، منحصراً از شرکتهاى تولیدى و یا وارداتى مجاز دریافت نمایند، تخلف از این امر  یا وارد

: شود جرم بوده و متخلف به مجازاتهاى زیر محکوم مى  
. اخطار کتبى و ضبط کاال به نفع دولت و پرداخت بهاى آن به قیمت رسمى -مرتبه اول   
. ضبط کاال به نفع دولت - مرتبه دوم   

. جریمه نقدى تا یک میلیون ریال و ضبط کاال به نفع دولت - وم مرتبه س  

شرکتهاى توزیعى موظفند اقالم توزیعى خود را برطبق ضوابط اعالم شده در اختیار   -29ماده
تخلف از ضوابط این ماده جرم بوده و متخلف به . واحدهاى مجاز و یا متقاضیان قرار دهند

: شود مجازاتهاى زیر محکوم مى  
. اخطار کتبى -ه اول مرتب  

. جریمه نقدى تا مبلغ یک میلیون ریال - مرتبه دوم   
. جریمه نقدى تا مبلغ پنج میلیون ریال - مرتبه سوم   

تخلف از . شرکتهاى توزیعى موظفند با ارائه فاکتور و به قیمت رسمى کاال را تحویل نمایند - 30ماده
این قانون ) 22(ه ترتیب مذکور در ماده این ماده جرم بوده و در صورت گرانفروشى، متخلف ب

: و در غیر این صورت. شود مجازات مى  
. اخطار کتبى -مرتبه اول   
. جریمه نقدى تا مبلغ یک صد هزار ریال - مرتبه دوم   
. جریمه نقدى تا مبلغ سیصد هزار ریال - مرتبه سوم   

 فصل سوم

شى، و بهداشتىتعزیرات تولید، توزیع، فروش مواد خوردنى، آشامیدنى، آرای  



بندى مشخص به  تولید مواد خوردنى، آشامیدنى، آرایشى و بهداشتى که با عالمت و بسته - 31ماده
قانون مواد ) 9(و ) 8(نامه اجرائى ماده  آیین) 1(گردد طبق فهرست ماده  صورت بازرگانى عرضه مى

ت بهداشت، درمان و خوردنى، آشامیدنى، آرایشى و بهداشتى منوط به اخذ پروانه ساخت از وزار
: شود باشد و تخلف از آن جرم بوده و متخلف به مجازاتهاى زیر محکوم مى آموزش پزشکى مى  

. تعطیل واحد تولیدى غیرمجاز بالفاصله و ضبط کاالى تولیدى به نفع دولت -مرتبه اول   
با توجه به حجم عالوه بر مجازاتهاى مرتبه اول، جریمه نقدى تا مبلغ ده میلیون ریال  - مرتبه دوم 

. تولید غیرمجاز  
. عالوه بر مجازاتهاى مرتبه دوم، ضبط لوازم تولیدى به نفع دولت - مرتبه سوم   

  :چنانچه واحد تولیدى مجاز بدون کسب پروانه ساخت اقدام به تولید کاالیى نماید
. تعطیل خط تولید و ضبط کاالى تولیدى به نفع دولت -مرتبه اول   

بر مجازاتهاى مرتبه اول، جریمه نقدى تا مبلغ یک میلیون ریال با توجه به حجم  عالوه - مرتبه دوم 
. تولید  

.عالوه بر مجازاتهاى مرتبه دوم تعطیل واحد تولیدى تا مدت شش ماه - مرتبه سوم    

تولید مود غذایى، آرایشى و بهداشتى باید با حضور مسئول فنى انجام گیرد، در صورت   -32ماده
:تخلف  

.تعطیل خط تولید تا حضور مسئول فنى و اخطار کتبى با درج در پرونده -اول مرتبه    

. عالوه بر مجازاتهاى مرتبه اول، ضبط کاالى تولیدى به نفع دولت - مرتبه دوم    

.عالوه بر مجازاتهاى مرتبه دوم، جریمه نقدى تا مبلغ یک میلیون ریال - مرتبه سوم   

. ا یکسالتعطیل واحدى تولیدى ت -مرتبه چهارم    

حضور مسؤول فنی در کلیه مراحل تولید الزامی بوده و مسؤول فنی باید نظارت دائم در   -33ماده
: تخلف از این امر جرم بوده و متخلف به مجازاتهای زیر محکوم می شود. امر تولید داشته باشند  

. اخطار کتبی و درج در پرونده مسؤول فنی -مرتبه اول  
. مجازاتهای مرتبه اول، جریمه نقدی تا مبلغ یکصد هزار ریالعالوه بر  - مرتبه دوم   
. جریمه نقدی تا مبلغ پانصد هزار ریال - مرتبه سوم   

. تعلیق پروانه مسؤول فنی تا شش ماه -مرتبه چهارم   

هاى  کلیه تولیدکنندگان موظفند برچسب اطالعاتى بر روى کلیه محصوالت و فرآورده -34ماده 
را نیز روى ) تاریخ مصرف(مایند و شماره پروانه ساخت و مهلت اعتبار مصرف تولیدى خود الصاق ن

تخلف از این امر جرم بوده و متخلف به مجازاتهاى زیر محکوم . محصوالت، حسب مورد، درج نماید



: شود مى  
. اخطار و جریمه نقدى تا مبلغ دویست هزار ریال -مرتبه اول   
. د هزار ریالجریمه نقدى تا مبلغ پانص - مرتبه دوم   
. جریمه نقدى تا مبلغ یک میلیون ریال - مرتبه سوم   

تولیدکنندگان مواد خوردنى، آشامیدنى، آرایشى و بهداشتى ملزم به رعایت فرمول تأیید   -35ماده
تخلف از مفاد این ماده در صورتى که عدم رعایت فرمول ساخت . باشند شده در پروانه ساخت مى

متشکله آن باشد، از مصادیق کم فروشى و یا گرانفروشى محسوب براساس کاهش مصرف مواد 
: شود گردیده و متخلف به مجازاتهاى زیر محکوم مى  

: گرانفروشى تا مبلغ دو هزار ریال - الف  
.جریمه نقدى تا مبلغ ده هزار ریال -مرتبه اول   

. عنوان گرانفروش جریمه نقدى تا مبلغ ده هزار ریال و نصب پارچه در محل واحد به - مرتبه دوم 
هاى  جریمه نقدى تا مبلغ ده هزار ریال و نصب پارچه در محل واحد و معرفى از رسانه - مرتبه سوم 

. گروهى به عنوان گرانفروش  
  :گرانفروشى از مبلغ بیش از دو هزار ریال تا پانصد هزار ریال -ب

. گرانفروشى جریمه نقدى از مبلغ ده هزار ریال تا پنج برابر میزان -مرتبه اول   

جریمه نقدى از مبلغ ده هزار ریال تا پنج برابر میزان گرانفروشى و نصب پارچه در  - مرتبه دوم 
.محل واحد به عنوان گرانفروش  

جریمه نقدى از مبلغ ده هزار ریال تا پنج برابر میزان گرانفروشى و نصب پارچه در  - مرتبه سوم  
. عنوان گرانفروش هاى گروهى به محل واحد و معرفى از رسانه  

  :گرانفروشى از مبلغ بیش از پانصد هزار ریال تا مبلغ پنج میلیون ریال -ج
.جریمه نقدى از پنج تا هشت برابر میزان گرانفروشى -مرتبه اول   

جریمه نقدى از پنج تا هشت برابر میزان گرانفروشى و نصب پارچه در محل واحد به  - مرتبه دوم  
.عنوان گرانفروش  

جریمه نقدى از پنج تا هشت برابر میزان گرانفروشى، نصب پارچه، در محل واحد و  - ه سوم مرتب 
. هاى گروهى به عنوان گرانفروش معرفى از رسانه  

: گرانفروشى بیش از پنج میلیون ریال -د  
.جریمه نقدى از هشت تا ده برابر میزان گرانفروشى -مرتبه اول   



ده برابر میزان گرانفروشى و نصب در محل واحد به عنوان  جریمه نقدى از هشت تا - مرتبه دوم  
.گرانفروش  

جریمه نقدى از هشت تا ده برابر میزان گرانفروشى و نصب در محل واحد و معرفى از  - مرتبه سوم  
. هاى گروهى به عنوان گرانفروش رسانه  

ا سمى باشد، متخلف به کار رفته در فرمول ساخت، از مواد غیرمجاز و ی در صورتى که مواد اولیه به
:شود مجازاتهاى زیر محکوم مى  

.آور بودن، معدوم نمودن کاال ضبط کاالى تولیدى و در صورت سمى و یا زیان -مرتبه اول    

. عالوه بر مجازاتهاى مرتبه اول، جریمه نقدى تا پنج میلیون ریال - مرتبه دوم    

. حد تولیدى تا یکسالعالوه بر مجازاتهاى مرتبه دوم، تعطیل وا - مرتبه سوم   

شرکتهاى پخش، فروشگاهها، سوپر مارکتها، تعاونیها و سایر اماکن که حق فروش یا توزیع   -36ماده
کاالى خوردنى، آشامیدنى، آرایشى و بهداشتى را دارند مجاز به عرضه و فروش آن دسته از کاالهاى 

شند که داراى پروانه ساخت معتبر با مشمول قانون مواد خوردنى، آشامیدنى، آرایشى و بهداشتى مى
تخلف از این امر جرم بوده و . و یا مجوز ورود از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکى باشند

:شود متخلف به مجازاتهاى زیر محکوم مى  

:شرکتهاى پخش و تعاونیهاى بزرگ - الف   

.اخطار و ضبط کاال به نفع دولت -مرتبه اول    

جازاتهاى مرتبه اول، جریمه نقدى تا مبلغ یک میلیون ریال با توجه به حجم عالوه بر م - مرتبه دوم  
.کاال  

عالوه بر مجازاتهاى مرتبه دوم، محکومیت مدیر عامل شرکت به زندان از یک تا شش  - مرتبه سوم  
.ماه  

:فروشگاهها و سوپرمارکتها و سایر اماکن -ب   

.اخطار و ضبط کاال به نفع دولت -مرتبه اول    

.عالوه بر مجازاتهاى مرتبه اول، جریمه نقدى تا یکصد هزار ریال - به دوم مرت   



 -در صورت تکرار . عالوه بر مجازاتهاى مرتبه اول، جریمه نقدى تا پانصد هزار ریال - مرتبه سوم  
.تعطیل واحد از یک تا شش ماه  

و تحویل کاالى فروشگاهها، سوپرمارکتها، تعاونیها و سایر اماکن باید از عرضه  - 37ماده 
عرضه و تحویل کاال با علم به غیربهداشتى بودن آن تخلف محسوب . غیربهداشتى خوددارى نمایند

:شود شده و متخلف به مجازاتهاى زیر محکوم مى  

.اخطار کتبى و ضبط کاال به نفع دولت -مرتبه اول    

یلیون ریال به تناسب حجم عالوه بر مجازاتهاى مرتبه اول، جریمه نقدى تا مبلغ یک م - مرتبه دوم  
.کاال  

. عالوه بر مجازاتهاى مرتبه دوم، تعطیل واحد از یک تا شش ماه - مرتبه سوم    

سازمانها و شرکتهاى واردکننده و تولیدکننده مواد اولیه غذایى، آرایشى و بهداشتى در   -38ماده
قانون عرضه نمایند که این ) 31(توانند کاالى خود را به تولیدکنندگان موضوع ماده  صورتى مى

واحدهاى مذکور داراى مجوز و یا پروانه ساخت معتبر از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکى 
:شود باشند و متخلفین از مفاد این ماده به مجازاتهاى زیر محکوم مى  

:واردکنندگان - الف   

. اخطار و جریمه نقدى تا مبلغ یک میلیون ریال -مرتبه اول    

.جریمه نقدى از میلیون تا ده میلیون ریال - مرتبه دوم   

. جریمه نقدى تا مبلغ ده میلیون ریال و لغو کارت بازرگانى به مدت یکسال - مرتبه سوم   

: تولیدکنندگان -ب  

.اخطار و جریمه نقدى تا مبلغ یک میلیون ریال -مرتبه اول   

.جریمه نقدى از یک میلیون تا پنج میلیون ریال - مرتبه دوم    

. جریمه نقدى تا مبلغ ده میلیون ریال - تبه سوم مر   

ها و مراکز تهیه و توزیع مواد خوردنى،  متصدیان و مسئولین کارخانجات و کارگاه  -39ماده
آشامیدنى، آرایشى، بهداشتى، اماکن عمومى، مراکز بهداشتى، درمانى، مراکز آموزشى پرورشى، 

هها ملزم به رعایت ضوابط و مقررات بهداشت محلهاى نگهدارى و پرورش دام و طیور و کشتارگا



متخلفین از مفاد این ماده به ازاى هر مورد نقص بهداشتى، . باشد محیطى در محل فعالیت خود مى
:شود به مجازاتهاى زیر محکوم مى  

.جریمه نقدى از مبلغ یک هزار ریال تا پنجاه هزار ریال -مرتبه اول    

.و هزار ریال تا یکصد هزار ریالجریمه نقدى از مبلغ د - مرتبه دوم    

. جریمه نقدى از مبلغ چهار هزار ریال تا دویست هزار ریال - مرتبه سوم   

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

در صورت عدم رفع نقایص بهداشتى در پایان مهلت مقرر، با لغو پروانه کسب متصدى و یا  - تبصره 
. باشد ن، محل تعطیل خواهد شد و ادامه کار منوط به اخذ پروانه جدید و رفع نقص مىمسئولی  

در کلیه مراحل مربوط به مواد این قانون در صورتى که تخلف در بخش غیرخصوصى انجام  -40ماده
گرفته باشد، حسب مورد مقام مجاز دستور دهنده و یا مباشر و یا هر دو متخلف محسوب و به 

:شود یر محکوم مىمجازاتهاى ز  

.اخطار کتبى و جریمه نقدى تا مبلغ یک میلیون ریال -مرتبه اول    

. جریمه نقدى 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   

 

 فصل چهارم

:سایر مقررات   

اى که توسط وزارت  فات مندرج در این قانون به وسیله ناظرین و بازرسین ویژهگزارش تخل -41ماده
اى بهداشت، درمان تعیین  بهداشت، درمان و آموزش پزشکى و یا مدیران عامل سازمانهاى منطقه

. گردد شوند، تهیه مى مى  

. ن ویژه برسدکلیه گزارشات تخلفات مندرج در این قانون باید به تأیید ناظرین و بازرسی  -42ماده  



وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکى موظف است بطور منظم اسامى کاالهاى مجاز و   -43ماده
را جهت اطالع عمومى به نحو مقتضى اعالم ) خوردنى، آشامیدنى، آرایشى و بهداشتى(غیرمجاز 

. نماید  

انونى دیگر نخواهد اعمال تعزیرات حکومتى موضوع این قانون مانع اجراى مجازاتهاى ق  -44ماده
. بود  

 

 

 

 

 
 

 

 


