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جایگاه هاي عرضه مواد شیمیایی به مراکزي اطالق می گردند که مستقیماً و یا بعنوان واسطه اقدام به خرید ، انبار  : 1ماده 
عرضه و یا فروش آن دسته از ترکیبات آلی و معدنی و مشتقات آنها نظیر ، اسیدها ، بازها ، نمکها ، حاللها وسایر ترکیبات 

ت ، کشاورزي ، معدن ، تحقیقات ، بهداشت عمومی و آزمایشگاه ها داشته خواه مشابه که به نحوي مورد استفاده در صنع
بدون تغییر شیمیایی ، مستقیماً به مصرف برسند و خواه به عنوان ماده اولیه در فرموالسیون و یا تولید سایر ترکیبات قرار 

آنها می تواند سالمتی انسان و محیط  گیرند و یا اینکه به نحوي تسهیل در واکنش را موجب گردند که کاربرد غیر ایمن
  .زیست را بخطر اندازد 

برخی مواد شیمیایی گروه فوق که می تواند بصورت آماده مصرف عرضه گردد و مصارف خانگی یا بهداشتی  :تبصره 

رعایت دستورالعمل هاي داشته باشد نظیر پاك کننده ها ، سفید کننده ، ضدعفونی کننده ها می توانند با 
بهداشتی در غیر از مراکز فوق و البته در قسمت هاي جداگانه و بدور از ترکیبات غیر گروه خود عرضه گردند و  ایمنی

.  

جایگاه هاي عرضه مواد شیمیایی بایست داراي پروانه فعالیت در زمینه فروش بعنوان عمده فروشی ، خرده  : 2ماده
ز صدور هر گونه پروانه فعالیت صنفی ، از واحد هاي بهداشت فروشی باشند که اتحادیه هاي صنفی مربوطه موظفند قبل ا

هیئتی متشکل از . حرفه اي دانشگاه هاي علوم پزشکی محل در خصوص وضعیت بهداشت حرفه اي استعالم بعمل آورند 
  .ادارات بازرگانی و واحد بهداشت حرفه اي بر صدور این پروانه ها نظارت خواهند داشت 

. اي عرضه مواد شیمیایی می بایستی مجهز به انبار اختصاصی جهت نگهداري مواد شیمیایی باشند کلیه جایگاه ه :تبصره 
تاسیسات و تسهیالت ایمنی و بهداشتی  ساختمانی اینگونه انبارها توسط دستورالعمل جداگانه اي که تنظیم می گردد 

  .مشخص خواهد شد 

  . فت پروانه کسب موظف به معرفی مسئول فنی می باشندکلیه جایگاه هاي عرضه مواد شیمیایی جهت دریا : 3ماده
مسئول فنی جایگاه هاي عرضه مواد شیمیایی فردي است که داراي حداقل لیسانس در شیمی باشد توضیحاً هرگاه  : 4ماده

 ترکیبات مورد مصرف در آزمایشگاه هاي پزشکی و مواد مشابه ، موضوع فعالیت باشد مدارك معادل و باالتر در دارو
  .سازي ، بیوشیمی و علوم آزمایشگاهی نیز قابل قبول خواهد بود 

سازمان دامپزشکی کشور و سازمان ( فروش سموم کشاورزي و دامی تابع مقررات خاص سازمان هاي ذیربط : 5ماده 
آموزش کنترل و نظارت بهداشتی بر فعالیت اینگونه مراکز توسط وزارت بهداشت ، درمان و .خواهد بود ) حفظ نباتات 

  .پزشکی انجام خواهد پذیرفت 
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کنترل و نظارت بهداشتی بر سموم دفع آفات خانگی و اماکن عمومی در فروشگاههاي سازمان هاي فوق الذکر  :تبصره 
  .بعهده وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی می باشد 

صنفی مربوطه پیش / ي قانونی ، اتحادیهجهت الزام جایگاه هاي عرضه مواد شیمیایی به رعایت دستورالعمل ها : 6ماده 
  .بینی هاي الزم را می بایستی اعمال نمایند 

نگهداري و انباشت و عرضه و فروش مواد شیمیایی غیر مجاز که فهرست آنها توسط کمیته هماهنگی کنترل و  : 7ماده 
خلفین از این ماده عالوه بر لغو پروانه مت.نظارت بهداشتی بر سموم و مواد شیمیایی اعالم می گردد مطلقاً ممنوع می باشد 

  .عرضه و فروش مواد شیمیایی ، تحت پیگرد قانونی قرار خواهند گرفت 

 


