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طرح ممنوعيت تبليغات و معرفي محصوالت و خدمات غيرمجاز و
آسيبرسان به سالمت در رسانههاي ارتباط جمعي داخلي و
بينالمللي و فضاهاي مجازي
(اعاده شده از شوراي نگهبان)
مقدمه
«طرح ممنوعیت تبلیغات و معرفي محصوالت و خدمات غیرمجاز و
آسیبرسان به سالمت در رسانههای ارتباط جمعي داخلي و بینالمللي و
فضاهای مجازی» كه در جلسه علني مورخ  7391/ 2 /27به تصویب مجلس
شورای اسالمي رسیده بود ،پس از ارسال نزد شورای نگهبان با ابهاماتي
مواجه شد .حال مجلس به منظور رفع ابهامات مذكور اصالحاتي را در
مصوبه سابق خود اعمال نموده است كه در این گزارش به بررسي
اصالحات صورتگرفته خواهیم پرداخت.
شرح و بررسي
 )7مجلس بهمنظور رفع ابهام از عبارت «اطالعات نادرست و تبلیغ خالف
واقع» ،قید «كه نوعاً موجب گمراهي و فریب مخاطب ميشود» را بعد از عبارت
مزبور اضافه نموده است و همچنین یك تبصره جدید ذیل ماده( )7اضافه نموده
و براساس آن مصادیق «اطالعات نادرست و تبلیغ خالف واقع» را بیان نموده
است .در خصوص اصالحات مزبور نکات ذیل حائز اهمیت است:
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اول -اگرچه سعي شده مالكي جهت تشخیص «اطالعات نادرست و
تبلیغ خالف واقع» ارائه شود ولکن قید مزبور خود از جهت نحوه تشخیص
واجد ابهام بوده و مشخص نیست چه نوع اطالعات یا تبلیغاتي را ميتوان
گمراهكننده و یا فریبنده محسوب نمود.
دوم -مطابق تبصره الحاقي ،مصادیق «اطالعات نادرست و تبلیغ خالف
واقع» ،اطالعات یا ادعاهای اثبات نشده و یا تأیید نشدهای دانسته شده كه
توسط وزارت بهداشت درباره موارد مختلفي مشخص ميگردد .در این
خصوص باتوجه به جرم انگاری «ارائه طالعات نادرست و تبلیغ خالف
واقع» در ماده ( )7از یك سو و عدم وجود مالك مشخصي جهت این موارد
از سوی دیگر ،اعطای چنین صالحیتي به وزارت بهداشت مغایر اصل 30
قانوناساسي تلقي ميشود.
همچنین با عنایت به اینکه در صدر ماده ( )7باتوجه به قید اضافه شده،
«اطالعات نادرست و تبلیغ خالف واقع» تعریف شده است ،مشخص نیست
چگونه با حکم موضوع تبصره الحاقي جدید كه به نوعي در مقام تعیین
كامل مصادیق این اطالعات و تبلیغات ميباشد قابل جمع است.
سوم -اطالق چنین حکمي مبني بر لزوم تأیید وزارت بهداشت
درخصوص آثار همه موارد ،از چنان گسترهای برخوردار است كه براساس
آن بیان خواص و آثار برخي گیاهان دارویي و طبیعي كه ممکن است از
طریق تجربه و یا امر دیگری احراز شده باشد ولکن از سوی وزارت
بهداشت تأیید نشده جرم انگاری شده است .به خصوص باتوجه به غني
بودن آموزههای دین مبین اسالم درحوزه سالمت ،حتي بیان و یا انتشار
آیات یا احادیثي كه از سوی ائمه معصومین (سالماهللعلیها) در خصوص
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خواص برخي گیاهان و یا مواد غذایي و طبیعي فرموده شده ،مشمول جرم
موضوع این قانون مي گردد ،چراكه این موارد فاقد تأییدیه از سوی وزارت
بهداشت ميباشند.
چهارم  -عالوه بر ایراد فوق اطالق مذكور ميتواند از جهت عدم مطابقت
با بند « »72سیاستهای كلي سالمت نیز محل تأمل جدی باشد .با این
توضیح كه مطابق بند مزبور «بازشناسي ،تبیین ،ترویج ،توسعه و نهادینه نمودن
طب سنتي ایران» 7از جمله سیاستهای كلي نظام در حوزه سالمت تلقي شده
است .در نتیجه باتوجه به اینکه ترویج و تبیین طب سنتي مستلزم بیان آثار و
فوائد مواردی از جمله گیاهان داروئي ميباشد و چنین اموری ميتواند مورد
تأیید وزارت مربوطه نباشد ممنوع و مشمول مجازات ميگردد .البته در ذیل
بند « »72سیاستهای كلي سالمت ،به نظارت وزارت بهداشت به ارائه
خدمات طب سنتي و داروهای گیاهي اشاره شده است ،اما اطالق و عموم و
جرمانگاری مصوبه حاضر بسیار فراتر از حق نظارت مذكور ميباشد.
پنجم -مصوبه شورای عالي انقالب فرهنگي درخصوص «سند ملي
گیاهان دارویي و طب سنتي» واجد احکام متعددی است كه مصوبه حاضر
در تعارض با چنین مصوبه ای تلقي ميشود .به عنوان مثال بند « »4ماده ()7
این سند در تعریف «طب سنتي» مقرر داشته «به مجموعه تمامي علوم و
 .7بند  - 21بازشناسی ،تبیین ،ترویج ،توسعه و نهادینه نمودن طب سنتی ایران.
 -۱2-۱ترویج کشت گیاهان دارویی تحت نظر وزارت جهاد کشاورزی و حمایت از توسعه نوآوریهای علمی و فنی در
تولید و عرضه فرآوردههای دارویی سنتی تحت نظر وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی.
 -۱2-2استاندارد سازی و روزآمد کردن روشهای تشخیصی و درمانی طب سنتی و فرآوردههای مرتبط با آن.
 -۱2-3تبادل تجربیات با سایر کشورها در زمینه طب سنتی.
 -۱2-4نظارت وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی بر ارائه خدمات طب سنتی و داروهای گیاهی.
 -۱2-۵برقراری تعامل و تبادل منطقی میان طب سنتی و طب نوین برای همافزایی تجربیات و روشهای درمانی.
 -۱2-۶اصالح سبک زندگی در عرصه تغذیه.
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تجربیات نظری و عملي شامل كلیه اقدامات بهداشتي ،رویکردها ،اطالعات
و باورهایي كه به اشکال مختلف دارویي ،برای حفظ سالمتي و همچنین
پیشگیری ،تشخیص و درمان بیماریها به كار ميروند و بهصورت گفتاری
یا نوشتاری از نسلي به نسل دیگر در یك منطقه جغرافیایي انتقال ميیابند و
همچنین قابلیت روزآمد شدن با حفظ چارچوبهای اساسي را دارا
ميباشند ،طب سنتي گفته ميشود» ... .
همانگونه كه مشاهده ميشود در تعریف «طب سنتي»« ،باورها» نیز
بخشي از تعریف محسوب شده اند و بدون شك چنین امری نميتواند
مطابق شیوه تعیین مصادیق كاالهای آسیب رسان در مصوبه حاضر باشد.
همچنین در بند « »4ماده ( )2این سند به «اعتقاد راسخ به حفظ سالمت و
بهداشت جسم و جان در آموزههای دین؛» به عنوان یکي از ارزشهای
بنیادین اشاره شده است كه حاكي از محتوای آموزههای دیني ما در
خصوص طب سنتي و گیاهان دارویي است و باعنایت به توضیحات پیش
گفته مطابق مصوبه حاضر ،انتشار چنین آموزههایي نیز بدون تأیید وزارت
بهداشت منع گردیده است.
ماده ( )3این سند نیز در مقام بیان «چشمانداز» طب سنتي و گیاهان
دارویي به ویژگيهای «بخش گیاهان دارویي و طب سنتي» اشاره نموده است
كه از جمله این ویژگيها «مورد وثوق و افتخارآفرین برای آحاد جامعه در
ایران و جهان» بودن ،است و لذا مصوبه حاضر نميتواند در تطابق با چنین
ویژگيهایي برای طب سنتي و گیاهان دارویي باشد.
عالوه بر موارد فوق سند مزبور ناظر به مواردی است كه ،مصوبه حاضر
نه تنها در تطابق با چنین مواردی نميباشد بلکه در تعارض با آنها
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محسوب ميشود .موارد زیر از این جملهاند:
 خوداتکایي ،اشتغالزایي و استفاده حداكثری از توان داخلي دربخش گیاهان دارویي و طب سنتي
 استفاده حداكثری از طبیعت و فرآوردههای طبیعي در راستای سالمتانسان و رفاه اجتماعي با حفظ چرخههای اكوسیستمي طبیعت
 ترویج ،اطالعرساني و فرهنگسازی در حوزه گیاهان دارویي وفرآوردههای گیاهي
 استفاده از ظرفیت رسانه ملي و حمایت از اطالعرساني دررسانههای عمومي و تخصصي و برگزاری نمایشگاهها و
جشنوارههای ملي و بینالمللي در حوزه گیاهان دارویي
 كسب سهم  76درصد ارزش بازار بهداشت كشور بر اساس قواعدو مباني طب سنتي از جمله رعایت اصول ششگانه سالمت
 كسب سهم  4درصد ارزش بازار درمان كشور كسب سهم  2درصد ارزش بازار داروی كشور توسط محصوالتتأیید شده مبتني بر داروهای طب سنتي
 كسب رتبه نخست منطقه در رفع نیازهای سالمت و پزشکي درحوزه طب سنتي و صدور خدمات ،دانش فني و فرآوردههای
گیاهي و طبیعي به میزان  26۲از صادرات خدمات پزشکي كشور
 حمایت از به كارگیری خدمات طب سنتي در تمام سطوح نظامارجاع و پزشك خانواده
 ترویج آموزههای اسالمي (قرآن ،عترت) در حوزه سالمت و تغذیه۶

 ترویج سبك زندگي سالم بر مبنای تعالیم اسالمي منطبق بر طب سنتي،در برنامههای آموزش عمومي مردم با استفاده از ظرفیتهای رسانه
ملي ،مطبوعات ،مساجد و سایر اماكن مذهبي ،مراكز سالمتي و سایر
اماكن عمومي و سایر روشهای اطالعرساني و آگاهسازی عمومي
 استفاده از منابع ایراني ـ اسالمي طب سنتي و ترویج آنها شناسایي و صیانت و بهكارگیری میراث معنوی و منابع معتبر علميضمني و تصریحي طب سنتي ایراني ـ اسالمي به ویژه از طریق
هماهنگي بین بخشي با سازمان میراث فرهنگي
همچنین فارغ از موارد فوق مطابق ماده ( )0سند مزبور« ،ساز و كار
اجرایي نمودن و نظارت بر اجرای سند گیاهان دارویي و طب سنتي» بیان
شده و مطابق بند « »3همین ماده «ستاد توسعه علوم و فناوری گیاهان
دارویي و طب سنتي كه از این پس ستاد خوانده ميشود ،وظیفه
سیاستگذاری اجرایي ،راهبری ،هماهنگي ،پایش شاخصها و ایجاد
ارتباطات بین دستگاهي الزم اعم از دولتي و خصوصي را برای گسترش
فناوری و صنایع دانش بنیان در بخش گیاهان دارویي و طب سنتي در
چارچوب این سند ،بر عهده دارد » ....لذا اطالق موارد مذكور در ماده ()7
مصوبه ،كه شامل گیاهان و فرآوردههای گیاهي نیز ميشود و سپردن تأیید
این موارد به وزارت بهداشت و درمان مغایر این ماده از مصوبه شورای عالي
انقالب فرهنگي به شمار ميرود.
 )1مجلس بهمنظور رفع ابهامات مذكور در بند دوم اظهارنظر
شوراینگهبان ،عبارت «مسئول ذیربط» را جایگزین عبارت «عناوین مشابه»
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جهت تعیین مسئول در سایر رسانههای غیرچاپي نموده و همچنین به عدم
جبران خسارت در مواردی كه ورود آسیب منتسب به تبلیغ كننده نیست،
تصریح نموده است .در این رابطه به نظر ميرسد اصالحات صورتگرفته
رافع ابهام شوراینگهبان ميباشد .هرچند ميبایست تصریح به عدم
مسئولیت مذكور ذیل خود ماده ( )7كه ناظر به پیشبیني چنین مجازاتي
است ذكر ميگردید.
اليحه موافقتنامه تأسيس داالن حمل و نقل و گذر بينالمللي بين
دولتهاي جمهورياسالميايران ،جمهورياسالمي افغانستان و
جمهوري هند (موافقتنامه چابهار)
مقدمه
الیحه فوق الذكر با هدف توسعه همکاریهای حمل و نقلي و گذری
كشورهای عضو و بهرهگیری از امکانات ریلي ،جادهای ،هوایي و گمركي
بندر چابهار در تاریخ  7390/4/22اعالم وصول و نهایتاً در جلسه علني
مورخ  7390/9/7بهتصویب مجلسشورایاسالمي رسید.
شرح و بررسي
نکته حائز اهمیتي كه در خصوص این موافقتنامه وجود دارد ناظر به حق
شرط مذكور در تبصره ماده واحده این مصوبه است .با این توضیح كه
مطابق صدر این تبصره ،رعایت اصل  739قانوناساسي صرفاً درخصوص
بند « »3ماده ( )77الزمالرعایه شناخته شده است .درحالي كه اصل 739
قانوناساسي عالوه بر «داوری» ،ناظر به صلح دعاوی راجع به اموال عمومي
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و دولتي نیز ميباشد و لذا عالوه بر بند « »3ماده ( )77كه مربوط به ارجاع
اختالفات به داوری ميباشد ،سایر بندهای این ماده نیز كه به نوعي
دربردارنده صلح دعاوی ميباشد ميبایست منوط به رعایت اصل 739
قانوناساسي ميگردید.
همچنین مطابق ذیل تبصره ماده واحده موافقتنامه حاضر ،رعایت اصل
 11قانوناساسي تنها درخصوص مواد ( )9و ( )74موافقتنامه ،الزمالرعایه
شناخته شده است .درحالي كه به نظر ميرسد جزء «ث» بند « »4ماده ()76
موافقتنامه حاضر مبني بر تدوین تشریفات (پروتکلهای) عملیاتي الزم برای
حسن اجرای این موافقتنامه ،نیز شائبه اصالح موافقتنامه را دارد.

9

۱1

۱۱

