ماده _7

_1

تبصره_1

_ عالوه بر ايرادات و

 _3در ماده 7؛

صدر ماده ( )7و تبصرههاي ( )1و

متن زير به تبصهره ( )1بنهد ()1

ابهاماتي كه در برخي

 _1_3بند يك ،مبنياً بر

( )2بند ( )1بهشرح زيهر اصهالح

ماده ( )7الحاق ميشود:

از مواد مصوبه وجود

در

ميشود:

نظارت بر اجراي اسهتانداردهاي

دارد ،نظر به اينكه

تبصره( )1ماده( )7بههشهرح

خصوص تداخل در قواي

ماده _7

كاالهاي سالمتمحور بر عههده

بموجب اين مصوبه

زير اصالح ميشود:

ديگر ،مغاير اصل  77قانون

اشكاالت

وظايف و اختيارات

اساسي است.

متعدد جديدي براي

قبلي

وزارت بهداشهههت ،درمهههان و

در چهارچوب ماده ( )3و

تبصرههاي ( )1و ( )3آن در ايهن  _1در تبصره يك بند يك مهاده آموزش پزشكي است .مصاديق
كهه مشهخص كاالهاي سالمت محور و نحهوه

 _2_3در تبصره يك بند

قانون

 ،7از اين حيه

اين سازمان پيش بيني

«دارويي»

يك ،حصر استثناء در موارد

... _1

نيسههت در سههاير مههوارد نظيههر نظارت براساس سياسهت ههاي

گرديده لذا طرح به

بر عهده وزارت بهداشت،

ذكر شده مبنياً بر اشكاالت

تبصره _1

كههاالههها و تجهيههزات پزشههكي كلههي سههالمت (بنههدهاي ( )6و

افزايش هزينه عمومي

درمان و آموزش پزشكي،

قبلي ايراد دارد .عالوه بر

مسوؤليت امر بهر عههده وزارت ( ))7_1و سياسههتهههاي كلههي

ميانجامد و تأمين

«نظامي» برعهده وزارت

اينكه اطالق واگذاري امور

بهداشههت ،درمههان و آمههوزش اقتصههاد مقههاومتي (بنههد ())22

هزينه مزبور معلوم

دفاع و پشتيباني نيروهاي

نظامي به وزارت دفاع و

پزشكي است يا خير ،ابهام دارد؛ توسط شوراي عهالي اسهتاندارد

نشده است ،بنابراين

مسلح و «انرژي هستهاي و

پشتيباني نيروهاي مسلح،

پههس از رفههع ابهههام اظهههارنظر تعيين ميشود.

طرح اين مصوبه در

پرتوي» برعهده سازمان

مغاير اصل  111قانون

مجلس شوراي اسالمي

انرژي اتمي ايران ميباشد.

اساسي شناخته شد.

(با خواهد شد.
إذن مقام معظم رهبهري)،

تبصههره ( )2بنههد ( )1مههاده ()7

مغاير اصل  77قانون
تبصره_2

بهشرح زير اصالح ميشود:

اساسي شناخته شد؛
پس از رفع اين اشكال
در

ساير

اظهارنظر
خواهد آمد.

به

 _3_3در تبصره  2بند يك،

موارد

تبصره( )2تا تبصره ذيل

اطالق واگذاري تعيين،

عمل

بند( )7ابقاء ميشود.

تدوين ،نشر و نظارت بر
اجراي استانداردهاي حالل
به سازمان با خصوصيات
مذكور خالف موازين شرع
شناخته شد.

تبصره _2
پس از تأييد هيأتي متشكل
از سههه فقيههه منصههوب شههوراي
نگهبان قابل اجراء است .تشخيص
اين هيأت نافي صالحيت فقههاي
شوراي نگهبان در اعالم مغهايرت
با موازين شرع نيست.

 _2در تبصره  2بند يك ماده  ،7تبصهههره  _2سهههازمان ملهههي
عالوه بر اينكهه شهراي ي بهراي استاندارد ايران بهه عنهوان تنهها
فقهاي مهذكور در نظهر نگرفتهه مرجههع رسههمي اع ههاي نشههان
نشده ،از آنجا كه نصب فقيهه از حالل موظف اسهت بههمنظهور
وظايف شوراي نگهبان نيست لذا حصههول اطمينههان از ان بههاق
تعيين وظيفه جديد براي فقههاي استانداردهاي حالل بها مهوازين
شوراي نگهبان مغهاير وظهايف فقه اسالمي و نظارت بر اجهراي
مقرر در قهانون اساسهي بهراي آن يههك فقيههه مجتهههد متجههزي
شوراي نگهبان شناخته شد.

صاحبنظر در مسائل حالل بهه

شوراي نگهبان پيشنهاد و پس از
تأييد فقهاي شوراي نگهبهان بها
... _2

حكم رئيس سازمان براي چههار
سال منصوب نمايد .اين حكهم
بههراي دورههههاي بعههدي قابههل
تمديد ميباشد.
حكم اين ماده نافي اختيهارات و
نظرات فقهاي شوراي نگهبان در
اصل چهارم( )2قهانون اساسهي
نيست.
در مههورد ذبههح و صههيد حههالل
رعايت ماده ( )6قانون نظهارت
شرعي بر ذبح و صهيد مصهوب
 1337/12/12الزامي است.
عبارت «امين و مورد وثهوق»

ماده_21
مواد( )3تا ( )77ابقاء

 _7در مواد  21 ،21و ،23

ميشود.

از آنجا كه مشخص نيست
كارشناسان

مذكور

از

در مههاده ( )21و تبصههره ()1
امين و مورد وثوق

آن حذف و يكتبصره بهشرح

كارشناسان

زيههر بههه مههاده ( )21الحههاق

شرط وثاقت و امانت

ميشود:

برخوردار هستند يا خير،

تبصره الحاقي_ كارشناسان

ابهام دارد؛ پس از رفع

مندرج در اين ماده بايد از

ابهام اظهارنظر خواهد شد.

شرايط امانتداري و وثاقت
برخوردار باشند.

ماده _21

در ماده ( )21عبارت «امين و

 _6در ماده  ،21واگذاري
روش رسيدگي به تخلفات

اشخاص حقيقي

به آييننامه اجرايي ،مغاير

مورد وثوق سازمان

اصل  37قانون اساسي

تعيين ميشود

شناخته شد.

امين و

مورد وثوق» حذف و عبارت
«قههانون تعيههين مههيشههود»

و

جايگزين عبارت «آيهين نامهه

به تصويب مجلس شوراي

اجرائههي ايههن قههانون تعيههين

اسالمي ميرسد

مي شود و به تصويب مجلس
شهوراي اسههالمي مهيرسههد»
امين و مورد

وثوق
رسمي

كارشناسان

مي شود و يك تبصره به شرح
زير به آن الحاق ميگردد:
تبصره الحاقي_ كارشناسان
مندرج در اين ماده بايد از
شرايط امانتداري و وثاقت

ماده _23

برخوردار باشند.
در ماده ( )23عبارت «امين و
مورد وثهوق» حهذف و يهك
تبصره بهه شهرح زيهر بهه آن
الحاق ميشود:
تبصره الحاقي_ كارشناسان
مندرج در اين ماده بايد از
شرايط امانتداري و وثاقت
برخوردار باشند.

ماده _37
مواد( )3تا ( )77ابقاء

 _3در ماده  ،37تركيب

ميشود.

شورايعالي استاندارد با
عنايت به وظايف اين
شورا كه در مواد قبلي و

همچنين ماده  36تعيين
شده است ،مغاير اصول
 77و  61قانون اساسي
شناخته شد.

تبصره ( )2ماده ( )37به شرح
يك تبصره بهعنوان تبصره ( )2به

زير اصالح ميشود:

همچنين تبصره  2اين ماده

ماده ( )37الحاق ميشود:

تبصره  _2مصوبات شهوراي

در خصوص عضويت

تبصره  _2مصوبات شوراي عالي

عههالي اسههتاندارد بهها تأييههد

اعضاي غير قوه مجريه،

استاندارد با تأييد مسؤوالن  _3در تبصره  2الحاقي به مهاده

مسههؤوالن رديفهههاي ( )1تهها

مغاير اصل  61قانون

رديفهاي ( )1تا ( )7اين ماده و  ،37از آنجا كه تعيين وظايف و

( )7ايههن مههاده و مصههوبات

اساسي ميباشد.

مصوبات شوراهاي استاني با اختيارات شوراي اسهتاندارد در

شههوراي اسههتاندارد اسههتاني

تأييد اعضاي متناظر مسؤوالن استان جنبه تقنينهي دارد ،مغهاير

فقههط در چهههارچوب ايههن

رديفهاي ( )1تا ( )7اين ماده اصل  37قانون اساسي شهناخته

قانون و مصهوبات شهوراي

در س ح استان نافذ و اجرائي شد .بند  3ماده  36نيز مبنيهًا بهر

عههالي اسههتاندارد نافههذ و

ميگردد.

ايراد مذكور اشكال دارد.

اجرائي ميگردد.

ماده
_1

_36
مواد( )3تا ( )77ابقاء

 _9بندهاي  12 ،3 ،3 ،1و

باتوجه به الحاق تبصره ( )2به

ميشود.

 13ماده  ،36مبنياً بر ايراد

ماده ( )37ايراد ماده ( )36رفع

ماده  37اشكال دارد.

گرديد.

_3
 _3در تبصره  2الحاقي به ماده بند ( )3ماده ( )36بهشرح زير
 ،37از آنجا كه تعيين وظايف و اصالح ميشود:
اختيارات شوراي استاندارد در
استان جنبه تقنيني دارد ،مغاير
_3

اصل  37قانون اساسي شناخته
شد .بند  3ماده  36نيز مبنياً بر
ايراد مذكور اشكال دارد.

_12
_13

_3

تعيين

وظايف

و

اختيارات و تأييد و تصويب
مصوبات شوراي استاندارد
استان در چهارچوب اين
قانون

