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قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد

شماره23/82949 :
تاریخ1396/9/28 :

حضرت حجت االسالم و المـسلمین
جنـاب آقای دکـتر حسـن روحـانی
رئیس محترم جمهوری اسالمی ایران
در اجــرای اصــل یکصــد و بیســت و ســوم ( )123قانــون
اساســی جمهــوری اســامی ایــران قانــون تقویــت و
توســعه نظــام اســتاندارد مصــوب جلســه علنــی روز ســه
شــنبه مــورخ  1396/7/11مجلــس کــه بــا عنــوان طــرح
تأســیس ســازمان ملــی اســتاندارد ایــران بــه مجلــس شــورای
اســامی تقدیــم و مطابــق اصــل یکصــد و دوازدهــم ()112
قانــون اساســی جمهــوری اســامی ایــران از ســوی مجمــع
محتــرم تشــخیص مصلحــت نظــام موافــق بــا مصلحــت نظــام
تشــخیص داده شــده اســت ،بــه پیوســت ابــاغ میگــردد.
علی الریجانی ـ رئیس مجلس شورای اسالمی ایران
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شماره121950 :
تاریخ1396/10/2 :

سازمان ملی استاندارد ایران
در اجــرای اصــل یکصــد و بیســت و ســوم قانــون
اساســی ،بــه پیوســت «قانــون تقویــت و توســعه نظــام
اســتاندارد» کــه در جلســه علنــی روز ســه شــنبه مــورخ
یازدهــم مهــر مــاه یکهــزار و ســیصد و نــود و شــش مجلــس
شــورای اســامی تصویــب و در تاریــخ  1396/9/4از ســوی
مجمــع تشــخیص مصلحــت نظــام بــا تأییــد تبصــره ( )1بنــد
( )1مــاده ( )7مطابــق اصــل یکصــد و دوازدهــم ( )112قانــون
اساســی جمهــوری اســامی ایــران موافــق بــا مصلحــت نظــام
تشــخیص داده شــد و طــی نامــه شــماره  23/82949مــورخ
 1396/9/28مجلــس شــورای اســامی واصــل گردیــده ،جهت
اجــرا ابــاغ میگــردد.
حسن روحانی ـ رئیس جمهوری اسالمی ایران

و
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شماره226252 :
تاریخ1396/10/4 :

معاونین ،مشاورین ،مدیرانکل ستادی و استانی و
کلیه همکاران گرامی
بــا ســام ،پیــرو ابــاغ قانــون تقویــت و توســعه نظــام
اســتاندارد طــی نامــه شــماره 121950مــورخ 96/10/2
توســط جنــاب آقــای دکتــر روحانــی رئیــس جمهــور محتــرم
جمهــوری اســامی ایــران ،بــه پیوســت قانــون فــوق جهــت
آگاهــی و اجــرا ابــاغ میگــردد .در ایــن راســتا بــا توجــه بــه
وظایــف و مســؤولیتهای خطیــر محــول شــده بــه ســازمان،
ضــروری اســت تمامــی مســؤولین و همــکاران ســازمان ضمــن
برنامهریــزی مناســب ،بــرای اجــرای دقیــق ایــن قانــون همــت
گمــارده تــا انشــااهلل شــاهد ارائــه خدمترســانی مطلوبتــر
بــه هموطنــان عزیــز باشــیم.
نیره پیروزبخت ـ رئیس سازمان ملی استاندارد ایران
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ماده 1

قانون تقویت و توسعه نظـام
استـــانـدارد
فصل اول ـ کلیات

مــاده  -1در اجــرای بنــد ( )2-4سیاس ـتهای کلــی و بنــد
(و) مــاده ( )234قانــون برنامــه پنجســاله پنجــم توســعه
جمهــوری اســامی ایــران مبنــی بر«توســعه و تقویــت
نظــام اســتاندارد ملــی» و نیــز در راســتای تحقــق بنــد
( )24سیاســتهای اقتصــاد مقاومتــی موضــوع «افزایــش
پوشــش اســتاندارد بــه کلیــه محصــوالت داخلــی و ترویــج
آن» و همچنیــن زمینهســازی جهــت اعمــال بنــد ()30
نو
سیاســتهای برنامــه ششــم توســعه مبنــی بــر «تدویــ 
اجــرای ســند جامــع و نقشــه راه تحــول نظــام استانداردســازی
کشــور و مدیریــت کیفیــت» و بــه منظــور روزآمدســازی،
تقویــت و توســعه نظــام اســتاندار د در ســطح کشــور بــه نحوی
کــه زمینــه ارتقــای مناســب کیفیــت ملــی و دســتیابی بــه
ارتقــای پایــدار تولیــد محصــوالت در کشــور را فراهــم نمایــد،
عنــوان «مؤسســه اســتاندارد و تحقیقــات صنعتــی ایــران» بــه
«ســازمان ملــی اســتاندارد ایــران» تغییــر و جایــگاه و شــرح
وظایــف و اختیــارات ایــن ســازمان بــه شــرح زیــر تعییــن
میگــردد.
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ماده ٢

مــاده  -2ســازمان ،دســتگاه اجرائــی مســتقل دولتی اســت و
زیــر نظــر مســتقیم رئیــس جمهــور اداره میشــود.

مــاده  -3ســازمان مرجــع رســمي حاكميتــي در كشــور
میباشــد کــه عهــدهدار سياســتگذاري ،حســن نظــارت و
هدايــت نظــام اســتاندارد و اطمینــان بخشــی بــه كيفيــت
كاالهــا و خدماتــي اســت كــه در داخــل كشــور توليــد يــا ارائه
و يــا بــه كشــور وارد و يــا ازكشــور صــادر ميشــود .رعایــت
سیاســتهای کلــی نظــام از قبیــل سیاســتهای کلــی
ســامت و بنــد ( )24سیاسـتهای اقتصــاد مقاومتــی در ایــن
خصــوص الزامــی اســت.

تبصــره  -۱بــه منظــور تســريع در فرآينــد استانداردســازي،
كليــه دســتگاههاي اجرائــي تابعــه قــوه مجریــه بــه اســتثنای
دســتگاههاییکــه وظایــف خاصــی در قانــون اساســی بــرای
آنهــا تعییــن شــده اســت ،موظفنــد مقــررات فنــي حــوزه
مربوطــه را بــا رعايــت اســتانداردهاي ملــي و بينالمللــي
تدويــن ،اجــراء و بــر آن نظــارت كننــد .ســازمان موظف اســت
بــر فرآينــد تدويــن و حســن اجــراي اســتانداردها در ايــن
دســتگاهها نظــارت نمايــد.

تبصــره  -2دســتگاههای اجرائــی کــه بــر اســاس ضوابــط
بینالمللــی فعالیــت میکننــد موظــف بــه رعایــت و اجــرای
ضوابــط مربــوط در حــوزه فعالیتهــای مرتبــط میباشــند.

تبصــره  -۳كليــه دســتگاههاي اجرائــي موضــوع تبصــره ()1
ایــن مــاده موظفنــد بــه منظــور توســعه اســتانداردهاي ملــي،
2
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ماده 5

اســتانداردهاي تخصصــي دســتگاه مربوطـ ه را تدویــن و پس از
طــرح دركميســيونهاي فنــي ذیربــط ،جهــت تصويــب در
كميتههــاي ملــي ســازمان كــه بــا حضــور ذینفعــان تشــكيل
میگــردد ارائــه نماينــد.

تبصــره  -4خدمــات بهداشــتی ،درمانــی و دارویــی مشــمول
حکــم ایــن مــاده نمیباشــد.

ـه دســتگاههاي اجرائــي موضــوع تبصــره ()1
مــاده  -4كليـ 
مــاده ( )3ایــن قانــون و مــاده ( )۵قانــون مديريــت خدمــات
ها و مراكــز آموزشــي و پژوهشــي مكلفنــد
کشــوری ،دانشــگاه 
در امــر تدويــن اســتانداردها و ســاير امــور مربــوط بــا ســازمان
همــكاري داشــته باشــند .نحــوه همــكاري بــا هماهنگــی
دســتگاههای مذکــور تعییــن مــیگــردد.

مــاده  -5ســازمان میتوانــد انجــام تحقیقــات جهــت تدویـن
و بهروزرســانی اســتانداردها و باالبــردن کیفیــت و افزایــش
کارایــی و بهبــود روشهــای تولیــد و خدمــت را بــه پژوهشــگاه
اســتاندارد واگــذار نمایــد.

تبصــره -پژوهشــگاه اســتاندارد در چهارچــوب قوانيــن و
مقــررات حاكــم بــر دانشــگاهها و مراكــز آمــوزش عالــي
و پژوهشــي و قانــون هيــأت امنــا بــه صــورت وابســته بــه
ســازمان بــه فعاليــت خــود ادامــه ميدهــد و شــرح وظايــف
آن بــه تصويــب شــوراي عالــي اســتاندارد موضــوع مــاده ()۳4
ايــن قانــون میرســد.
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فصل دوم -وظایف و مأموریتها
مــاده  -6فعالیــت ســازمان در چهــار محــور زیــر انجــام
میشــود:
 -1استانداردسازی
 -2اندازهشناسی
 -3تأیید صالحیت
 -4ارزیابی انطباق
مــاده  -7مأموريتهــا و وظايــف ســازمان در چهارچــوب
مــاده ( )3و تبصرههــای ( )1و ( )3آن در ایــن قانــون بــه شــرح
زيــر ميباشــد:
 -1تعیین ،تدوین ،بهروزرسانی و نشر استانداردهای ملی
تبصــره  -1فهرســت کاالهــا و تجهیزات پزشــکی و اســتاندارد
آنهــا بــه موجــب آییننامـهای خواهــد بــود کــه بــا پیشــنهاد
ســازمان و وزارت بهداشــت ،درمــان و آمــوزش پزشــکی بــه
تصویــب هیــأت وزیــران میرســد.
تبصــره  -2ســازمان ملــی اســتاندارد ایــران بــه عنــوان تنهــا
مرجــع رســمی اعطــای نشــان حــال موظــف اســت بــه
منظــور حصــول اطمینــان از انطبــاق اســتانداردهای حــال
بــا موازیــن فقــه اســامی و نظــارت بــر اجــرای آن یــک فقیــه
مجتهــد متجــزی صاحــب نظــر در مســائل حــال بــه شــورای
نگهبــان پیشــنهاد و پــس از تأییــد فقهــای شــورای نگهبــان
بــا حکــم رئیــس ســازمان بــرای چهــار ســال منصــوب نمایــد.
ایــن حکــم بــرای دورههــای بعــدی قابــل تمدیــد میباشــد.
حکــم ایــن مــاده نافــی اختیــارات و نظــرات فقهــای شــورای
نگهبــان در اصــل چهــارم ( )4قانــون اساســی نیســت.
در مــورد ذبــح و صیــد حــال رعایــت مــاده ( )6قانــون نظارت
4
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ماده  - 7ادامه

شــرعی بــر ذبــح و صیــد مصــوب  1387/12/14الزامی اســت.
 -2مشــارکت در تدویــن اســتانداردهای منطقــهای و
بینالمللــی از طریــق عضویــت فعــال در کمیتههــای فنــی
 -3انجــام مطالعــات تطبیقــی بــرای دســتیابی بــه تجــارب
ســایر کشــورها در حوزههــای مرتبــط بــا استانداردســازی
 -4توســعه اســتانداردهای پژوهــش محــور در جهــت
ارتقــای کیفیــت کاال و خدمــات هماهنــگ بــا اســتانداردهای
بینالمللــی
 -5انجــام تحقیقــات بــ ه منظــور تدویــن و بهروزرســانی
اســتانداردها ،بهبــود روشهــا و ســامانهها بــا بهرهگیــری از
توانمندیهــای بخشهــای درون و بــرون ســازمانی و اقــدام
بــه بومیســازی اســتانداردهای بینالمللــی بــر پایــه الگــوی
اســامی -ایرانــی پیشــرفت
تبصــره -پژوهشــگاه اســتاندارد بـ ه عنــوان بــازوی تحقیقاتی
ســازمان بایــد از طریــق آزمایشــگاههای مرجــع و تأییــد
صالحیــت شــده نســبت بــه انجــام پژوهــش در زمینــه بهبــود
اســتانداردهای ملــی و بومیســازی اســتانداردهای منطقـهای و
بینالمللــی اقــدام کنــد.
 -6آمــوزش و ترویــج اســتانداردها و فراهــم نمــودن امــکان
دسترســی مــردم بــه مشــخصات و اطالعــات مربــوط بــه
اســتانداردهای کاال و خدمــات در ســطح کشــور
 -7برنامهریــزی و نظــارت بــر امــور اندازهشناســی قانونــی
کشــور
 -8ترویــج ســامانه بینالمللــی یکاهــا ( )SIبــهعنــوان
ســامانه رســمی اندازهشناســی قانونــی در کشــور و برســنجی
(کالیبراســیون) وســایل ســنجش
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 -9تجهیـ ز و راهانــدازی آزمایشــگاههای مرجــع اندازهشناســی
بــرای برســنجی وســایل و تجهیــزات اندازهشناســی بــهعنــوان
تنهــا مرجــع رســمی ایــن وظیفه در کشــور
 -10اعتبــار بخشــی و تأییــد صالحیــت کلیه نهادهــای ارزیابی
انطبــاق نظیــر آزمایشــگاههای آزمــون و برســنجی ،مؤسســات
بازرســیکننده داخلــی و خارجــی (ســورویانس) مؤسســات
گواهیکننــده محصــول ،مؤسســات گواهیکننــده اشــخاص
حقیقــیو حقوقــی و مؤسســات گواهیکننــده ســامانههای
مدیریتــی ب ـ ه عنــوان تنهــا مرجــع رســمی ایــن وظیفــه در
کشــور
 -11نظــارت بر حســن اجــرای اســتانداردهای اجبــاری و کلیه
کاالهــا و خدمــات دارای پروانــه کاربرد عالمت اســتاندارد
 -12نظارت بر حسن اجرای استانداردهای اختیاری
 -13بررســی کارشناســی پیشــنهادهای دســتگاههای اجرائــی
پیشــنهاد دهنــده اســتانداردهای اجبــاری جهــت ارائه به شــورای
عالی اســتاندارد
 -14تدویــن ،بهروزرســانی و نظــارت بــر اجرای اســتانداردهای
مصــرف بهینــه انــرژی بــا مشــارکت دســتگاههای تخصصــی
ذیربــط هماهنــگ بــا اســتانداردهای روز دنیــا و مقتضیــات
کشــوری
 -15کنتــرل کیفیــت کاالهــای صادراتــی مشــمول اســتاندارد
اجبــاری بــهمنظــور فراهــم نمــودن امــکان رقابــت بــا کاالهای
مشــابه خارجــی و حفــظ بازارهــای بینالمللــی
 -16کنتــرل کیفیــت کاالهــای وارداتــی بــهمنظــور جلوگیری
از ورود کاالهــای نامرغــوب و حمایــت از مصرفکننــدگان و
تولیدکننــدگان داخلی
تبصــره -ســازمان میتوانــد جهــت تســریع در رونــد واردات
6
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کاالهایــی کــه بــر روی آنهــا توســط دســتگاههای تخصصــی
تأییــد صالحیــت شــده ،آزمایــش کیفــی انجــام میشــود ،بــا
دســتگاههای مزبــور هماهنگــی الزم و اقدامــات مشــترک بــه
عمــل آورد.
 -17آزمایــش و تطبیــق نمونه کاال و خدمات با اســتانداردهای
مربــوط یــا ضوابــط و مقــررات فنــی مــورد قبــول و در صــورت
لــزوم اســتفاده از اظهارنظرهــای مقایسـهای از طریــق آزمــون
کفایــت تخصصــی بیــن آزمایشــگاهی و صــدور گواهینامههای
الزم
تبصــره -ســازمان میتوانــد بــرای انجــام آزمونهــای کفایــت
تخصصــی بیــن آزمایشــگاهی و همچنیــن آزمــون نمونههــای
وارداتــی و صادراتــی و تجهیــزات اندازهشناســی ،از خدمــات
آزمایشــگاههای آزمــون و برســنجی تأییــد صالحیــت شــده
اســتفاده نمایــد.
 -18اندازهگیــری ســاالنه نــرخ رشــد کیفیــت محصــوالت اعــم
از کاال و خدمــات بــا بهرهگیــری از معیارهــا و شــاخصهای
معتبــر و گــزارش نتایــج حاصــل از ارزیابیهــا بــه مراجــع
ذیربــط و جامعــه
 -19ســاماندهي ســاختار نظــام مديريــت كيفيــت واردات و
صــادرات كشــور بــا هــدف رفــع موانــع فنــي در چهارچــوب
قوانیــن و مقــررات مربوطــه
 -20تعییــن جایــزه ملــی کیفیــت و برگ ـزاری مراســم مربــوط و
اعطــای جایــزه مزبــور بــهعنـوان مرجــع رســمی ایــن وظیفــه در
کشــور
تبصــره -برگــزاري هرگونــه همايش ،هماندیشــی (ســمینار) و
عناويــن مشــابه بــا موضــوع اســتاندارد و كيفيت در كشــور منوط
بــه كســب مجــوز از ســازمان مي باشــد.
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 -21تحــول در ســاختار و مراحــل صــدور مجــوز کاربــرد
نشــان اســتاندارد در راســتای بهروزرســانی رقابتپذیــری و
بهرهگیــری از فناوریهــای پیشــرفته و درجهبنــدی کیفیــت
کاالهــای بــا نشــان اســتاندارد
 -22بررســی و تشــخیص اولویتهــای استانداردســازی در
حــوزه نیازهــای داخلــی ،صادراتــی و وارداتــی کشــور
 -23ســاماندهی نظــام ارتقــای دانــش ،مهــارت و تجربــه در
عرصــه استانداردســازی بــهمنظــور ارتقــای کیفیت و اســتفاده
از روشهــا و فناوریهــای نویــن در فرآینــد تولیــد
 -24فراهــم نمــودن امــکان نظارتهــای مردمــی بــر کیفیــت
کاالهــا بــا نشــان اســتاندارد ملــی بــهمنظــور ارتقــای کیفیــت
تولیــد کاال و خدمــات ارائــه شــده
 -25برنامهریــزی و هماهنگــی الزم جهــت بهرهمنــدی از
توانمندیهــای علمــی و پژوهشــی دانشــگاهها و مراکــز
آموزشــی و پژوهشــی کشــور بــ ه منظــور توســعه دانــش
اســتاندارد و بهرهگیــری از رویکردهــای فناوریهــای نویــن
در عرصــه استانداردســازی کشــور
مـاده  -8نهادهــای اعتـباردهـی کـه بـهصــورت مستقل از
فعالـیتهای اسـتانداردسازی فعالـیت میکنـند در چهـارچوب
الزامات بینالمللی موظف به تأیید صـالحیت مؤسسات ارزیـابی
انـطباق در جهت پذیـرش گواهـینامـههای صـادره در سطـوح
بینالمللیمیباشند.
مــاده  -9فعالیتهــای اعتباربخشــی در «مرکــز ملــی تأییــد
صالحیــت ایـران» انجــام میپذیــرد کــه رئیــس آن بــه پیشــنهاد
رئیــس ســازمان و تصویــب شــورایعالی اســتاندارد و بــا حکــم
رئیــس ســازمان بــرای مــدت چهــار ســال انتخــاب میشــود.
مــاده  -10ســازمان میتوانــد بــا توســعه دانــش اســتاندارد
8
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در بنگاههــای اقتصــادی در جهــت افزایــش توانمندیهــا
و مهارتهــای الزم در کارکنــان ،موجبــات ارتقــای دانــش،
مهــارت و تجربــه در عرصــه استانداردســازی را در ایــن
بنگاههــا فراهــم نمایــد.
مــاده  -11ســازمان میتوانــد بــا هماهنگــی دانشــگاهها و
مراکــز آموزشــی و پژوهشــی کشــور بــهمنظــور توســعه دانش
اســتاندارد و بهرهگیــری از فناوریهــای نویــن در عرصــه
استانداردســازی ،همــکاری الزم را بــرای ایجــاد رشــتههای
نویــن استانداردســازی در دانشــگاهها و مراکــز آموزشــی و
پژوهشــی کشــور بــهعمــل آورد.
مــاده  -12تدویــن اســتاندارد اوزان و مقیــاسهــا و وســایل
ســنجش ،اجــرای اســتاندارد ،نشــر آگهیهــای قانونــی،
عالمتگــذاری ،کنتــرل ،نظــارت و آزمایــش ادواری اوزان و
مقیاســها و وســایل ســنجش مطابــق مفــاد ایــن قانــون انجــام
میگیــرد.
مــاده  -13ســازمان تنهــا مرجــع رســمی کشــور در تعییــن
عیــار رســمی و انگگــذاری مصنوعــات فلــزی گرانبهــا
میباشــد.
مــاده  -14ســازمان میتوانــد بــا تصویــب شــورایعالــی
اســتاندارد ،اجــرای اســتاندارد و یــا بخشــی از آن را کــه از نظــر
آیینهــای کار ،ایمنــی ،حفــظ ســامت عمومــی ،داشــتن
عالمــت حــال ،حفــظ محیــط زیســت ،حصــول اطمینــان از
کیفیــت ،حمایــت از مصرفکننــده و یــا ســایر جهــات رفاهــی
و اقتصــادی ضــروری باشــد بــا تعیین مهلــت مناســب اجباری
اعــام نمایــد.
تبصــره  -1ســازمان مکلــف اســت موضــوع اجبــاری کــردن
اســتانداردها و مهلــت اجــرای آنهــا را در دو نوبــت بــه فاصلــه
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ده روز در روزنامــه رســمی جمهــوری اســامی ایــران و دو
روزنامــه کثیراالنتشــار و روشهــای اطالعرســانی الکترونیکــی
و رســانه ملــی بــه اطــاع عمــوم برســاند.
تبصــره  -2کیفیــت مــواد و کاالهــای وارداتــی بــر حســب
ضــرورت و اولویــت و توجــه بــه مســائل ســامت ،ایمنــی،
بهداشــتی ،زیســت محیطــی و اقتصــادی باید با اســتانداردهای
ملــی و یــا اســتانداردهای معتبــر و ضوابــط فنــی مــورد قبــول
ســازمان منطبــق باشــد .مــدت زمــان شــمول اســتاندارد
اجبــاری بــرای کاالهــای وارداتــی و اولویــت مــواد و کاالهــا را
شــورایعالــی اســتاندارد تعییــن میکنــد.
تبصــره  -3در مــواردی کــه اجــرای اســتاندارد اجبــاری
اعــام میشــود ،تبلیغــات رســمی ایــن کاالهــا و خدمــات از
طریــق رســانههای ارتبــاط جمعــی منــوط بــه داشــتن پروانــه
کاربــرد عالمــت اســتاندارد و یــا تأییدیــه ســازمان میباشــد.
مــاده  -15هــرگاه اجــرای اســتاندارد در مــورد کاالهــا و
خدماتــی ،اجبــاری اعــام شــود پــس از انقضــای مهلتهــای
مقــرر ،تولیــد ،تمرکــز ،توزیــع و فــروش اینگونــه کاالهــا و
خدمــات بــدون عالمــت اســتاندارد و یــا بــدون تأیید ســازمان،
ممنــوع اســت و کاالهــای مربوطــه توقیــف و بــا متخلــف طبق
مــاده ( )40ایــن قانــون برخــورد میشــود.
تبصــره  -رعایــت کلیــه مقــررات اســتانداردهای اجبــاری در
مــورد کاالهــای وارداتــی الزامــی اســت.
مــاده  -16کلیــه دســتگاههای اجرائــی کــه بــه نوعــی در
صــدور مجــوز تولیــد کاال یــا ارائــه خدمــات موضــوع ایــن
قانــون ،مســؤولیت دارنــد مکلفنــد بــه هنــگام صــدور مجــوز،
متقاضیــان را ملــزم بــه رعایــت اســتانداردها و مقــررات فنــی
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مربوطــه نماینــد.
مــاده  -17ســازمان موظــف اســت نســبت بــه ارزیابــی
انطبــاق کاالهــای ســاخت داخــل ،وارداتــی و نیــز خدماتــی
کــه از لحــاظ ایمنــی ،بهداشــت و ســامت عمومــی حائــز
اهمیــت میباشــند بــا همــکاری نهادهــای ارزیابــی انطبــاق
تأییــد صالحیــت شــده اقــدام و نتایــج حاصــل را جهــت اطالع
عمــوم و مراجــع ذیربــط اعــام کنــد.
مــاده  -18ســازمان میتوانــد بــهمنظــور ارائــه خدمــات
بازرســی بــه بخشهــای دولتــی و غیردولتــی و کنتــرل
کیفــی و کمــی مــواد اولیــه و کاالهــای وارداتــی از مرحلــه
ســاخت تــا ورود کاال بــه کشــور و محــل مصــرف آن از طریــق
شــرکتهای بازرســی داخلــی و خارجــی (ســورویانس) و یــا
طــرق دیگــری کــه بــا پیشــنهاد ســازمان بــه تصویــب شــورای
عالــی اســتاندارد میرســد ،اقــدام کنــد.
تبصــره -ســازمان تنهــا مرجــع رســمی بــرای تأییــد
صالحیــت شــرکتها و مؤسســات بازرســیکننده داخلــی و
خارجــی اســت.
مــاده  -19كارشناســان ســازمان مجازنــد به دســتور ســازمان
بــه محــل هــاي توليــد ،بســته بنــدي ،تمركــز ،عرضـ ه و فروش
كاالهــا و يــا خدمــات مشــمول اســتاندارد اجبــاري وارد شــوند
و بــه بازرســي و نمونهبــرداري بپردازنــد.
تبصــره  -1کارشناســان ســازمان در انجــام وظایــف قانونــی
خــود بــه عنــوان ضابــط دادگســتری محســوب مــی شــوند.
تبصــره  -2کارشناســان منــدرج در این مــاده باید از شــرایط
امانتــداری و وثاقــت برخوردار باشــند.
تبصــره  -3مفــاد ایــن مــاده نافــی وظایــف و اختیــارات
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قانونــی ســایر دســتگاهها نیســت.
مــاده  -20مســؤوليت كنتــرل كيفيــت در واحدهاي مشــمول
اســتاندارد اجبــاري و دارنــدگان پروانــه كاربــرد عالمــت
اســتاندارد تشــويقي يــا ارائــه كننــده خدمــات مشــمول
اســتانداردهاي اجبــاري بــر عهــده اشــخاص حقيقــي اســت
کــه داراي تحصيــات الزم و تجربــه كافــي در رشــتههاي
تخصصــي مربوطــه باشــند .چگونگــی تأییــد صالحیــت علمی
و فنــی و نحــوه بــه کارگیــری ايــن افــراد و همچنيــن شــيوه
ســلب صالحيــت و روش رســيدگي بــه تخلفــات آنــان بــه
موجــب قانــون تعییــن میشــود.
تبصــره -کارشناســان منــدرج در ایــن مــاده بایــد از شــرایط
امانتــداری و وثاقــت برخــوردار باشــند.
مــاده  -21ســازمان میتوانــد بــرای انجــام وظایــف خــود،
اشــخاص حقیقــی ،حقوقــی و تشــکلهای تخصصــی
ذیصــاح را بـ ه عنــوان کارشــناس رســمی اســتاندارد انتخاب
و از آن هــا اســتفاده کنــد .نحــوه انتخــاب و حــدود اختیــارات
و میــزان حقالزحمــه طبــق دســتورالعملی اســت کــه بــه
ی عالــی اســتاندارد میرســد.
تصویــب شــورا 
مــاده  -22ســازمان موظــف اســت در کلیــه گمــرکات
ورودی و خروجــی کشــور از خدمــات آزمایشــگاههای بخــش
خصوصــی ،تعاونــی و مراکــز دانشــگاهیکــه صالحیــت آنهــا
مــورد تأییــد ســازمان میباشــد اســتفاده کنــد و در غیــر ایــن
صــورت بــا بهرهگیــری از امکانــات موجــود آزمایشــگاههای
مناســب دایــر نمایــد.
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مــاده  -23ســازمان میتوانــد بــا بهرهگیــری از توانمندیهــای
علمــی و تحقیقاتــی بخــش خصوصــی و دولتــی در جهــت
ارتقــای کیفیــت و رقابتپذیــری محصــوالت از طریــق
تشــکیل مؤسســات تأییــد صالحیــتشــده علمــی و تحقیقاتی
استانداردســازی موجبــات بهرهگیــری از فناوریهــای نویــن و
پیشــرفته و فعــال در امــر ســنجش ،کنتــرل و ارتقــای کیفیــت
را فراهــم کنــد.
مــاده  -24ســازمان مکلف اســت ب ه منظــور توســعه و تقویت
نظــام استانداردســازی ،مشــابه بــا نظامهــای بینالمللــی،
انــواع روشهــای تأییــد انطبــاق محصــول بــا اســتاندارد اعــم از
گواهــی یــا اظهاریــه انطبــاق را اعمــال کنــد .چگونگــی اجــرای
ایــن مــاده بــ ه موجــب دســتورالعملی اســت کــه حداکثــر
یکســال پــس از تصویــب ایــن قانــون بــه پیشــنهاد ســازمان
بــه تصویــب شــورایعالــی اســتاندارد میرســد.
مــاده  -25آزمایشــگاههای ســازمان جــز در مــورد کاالهــای
ســامت محــور خــاص کــه بــه تصویــب شــورای عالــی
اســتاندارد میرســد و نیــز مــوارد نظامــی ،دارویــی ،هســتهای
و پرتویــی در زمینههــای تعییــن ویژگــی کاالهــا و انطبــاق
آن بــا اســتانداردهای مربــوط ،ضوابــط فنــی و تنظیمکــردن
وســایل ســنجش ،بــ ه عنــوان آزمایشــگاههای مرجــع در
کشــور شــناخته میشــوند.
تبصــره -ســازمان میتوانــد بــا توجــه بــه شــرایط اقتصــادی
نســبت بــه ایجــاد آزمایشــگاههای مرجــع منطقــهای اقــدام
کند .
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مــاده  -26ســازمان موظف اســت نســبت بــه یکپارچهســازی
سیاســتها و برنامههــای استانداردســازی از طریــق تدویــن
برنامــه راهبــردی استانداردســازی کشــور اقــدام کنــد و آن را
ی عالــی اســتاندارد بــهتصویــب برســاند.
در شــورا 
مــاده  -27كليــه گواهينامههــاي صــادره از ســوي مؤسســات
گواهــي كننده و بازرســي كننده ،كارشناســان رســمي اســتاندارد،
آزمايشــگاههاي آزمــون و برســنجي تاييــد صالحيــت شــده از
ســوي ســازمان در رابطــه بــا تطبيــق ويژگــي كاالهــا و خدمــات
بــا اســتانداردهاي مربوطــه ،بــه عنــوان كارشناســي رســمي
مــورد قبــول كليــه وزارتخانههــا ،ســازمانها و مراجــع قضائــي
تعييــن ميشــود.
تبصــره -کارشناســان منــدرج در ایــن مــاده بایــد از شــرایط
امانتــداری و وثاقــت برخــوردار باشــند.
مــاده  -28ســازمان میتوانــد بــهمنظــور بهرهگیــری از
جدیدتریــن اســتانداردهای جهانی در راســتای رشــد و توســعه
بنگاههــای اقتصــادی کشــور ،راهکارهــای الزم را جهــت
ی عالــی اســتاندارد پیشــنهاد کنــد.
تصویــب بــه شــورا 
مــاده  -29ســازمان موظــف اســت از طریــق توســعه
اســتانداردهای پژوهشمحــور در جهــت ارتقــای کیفیــت
تولیــدات صنعتــی در ســطح اســتانداردهای پیشــرفته و ورود
رقابتپذیــر جمهــوری اســامی ایــران در عرصــه مبــادالت
بینالمللــی بــا بهرهگیــری از اســاتید برجســته و نخبــگان
علمــی و فنــی کشــور در عرصــه استانداردســازی ،موجبــات
ارتقــای کیفــی محصــوالت بــا فنــاوری بــاال در راســتای نیــل
بــه اهــداف توســعه و پیشــرفت کشــور را فراهــم کنــد.
14
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مــاده  -30ســازمان مكلــف اســت بــه منظــور ارتقــاي
وظايــف نظارتــي خــود بــر واحدهــاي توليــدي و اجــرای بنــد
( )30سیاسـتهای کلــی برنامــه ششــم توســعه در چهــار چــوب
قوانیــن و مقــررات مربوطــه نســبت بــه تدویــن و اجــرای ســند
جامــع و نقشــه راه تحول نظام استانداردســازی کشــور و مدیریت
کیفیــت ،ظــرف مــدت شــش مــاه پــس از الزم االجراء شــدن اين
قانــون اقــدام نمایــد.
مــاده  -31ســازمان مجــاز اســت در ازای خدمتــی کــه انجــام
میدهــد بــر حســب طبقهبنــدی خدمــات و بــهموجــب
تعرفـهای کــه رأسـاً تعییــن و بــرای تصویــب بــه شــورایعالی
اســتاندارد ارســال میکنــد ،کارمــزد مناســب دریافــت کنــد.
تبصــره -گمــرکات کشــور موظفنــد خدمــات آزمایشــگاهی
خــود را از آزمایشــگاههای ســازمان و یــا مــورد تأییــد ســازمان
دریافــت کنند.
مــاده  -32ســازمان ،نمایندگــی دولــت جمهــوری اســامی
ایــران در مجامــع و مراجــع تخصصــی بینالمللــی و منطقـهای
مرتبــط بــا حــوزه اســتاندارد و کیفیــت را بــر عهــده دارد.
تبصــره -در حــوزه تأییــد صالحیــت ،نمایندگــی جمهــوری
اســامی ایــران در مجامــع و مراجــع تخصصــی بینالمللــی
و منطق ـهای بــر عهــده مرکــز ملــی تأییــد صالحیــت اســت.
فصل سوم -ارکان سازمان
ماده  -33ارکان سازمان عبارت است از:
 -1شورایعالی استاندارد
 -2رئیس سازمان
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شورای عالی استاندارد
ماده  -34ترکیب شورایعالی استاندارد عبارت است از:
 -1رئیــسجمهــور بــ ه عنــوان رئیــس شــورایعالــی و در
س جمهــور
غیــاب وی معــاون اول رئیــ 
 -2رئیس سازمان بهعنوان دبیر شورایعالی
 -3رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور
 -4رئیس سازمان حفاظت محیط زیست
 -5وزرای «امــور اقتصــادی و دارایــی»« ،علــوم ،تحقیقــات و
فنــاوری»« ،راه و شهرســازی»« ،جهــاد کشــاورزی»« ،صنعــت،
معــدن و تجــارت»« ،بهداشــت ،درمــان و آمــوزش پزشــکی»،
«نفــت»« ،نیــرو»« ،تعــاون ،کار و رفــاه اجتماعــی» « ،ارتباطات
و فنــاوری اطالعــات» و «دفــاع و پشــتیبانی نیروهــای مســلح»
 -6دادستان کل کشور
 -7رئیس سازمان بازرسی کل کشور
 -8دو نفــر از نماینــدگان مجلــس شــورای اســامی مرتبــط بــا
حوزه اســتاندارد
 -9رئیس اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن و کشاورزی ایران
 -10رئیس اتاق تعاون ایران
 -11رئیس اتاق اصناف ایران
 -12چهــار نفــر متخصــص بــا تجربــه در امــور اســتاندارد
بــه پیشــنهاد رئیــس ســازمان و حکــم رئیــس جمهــور بــرای
مــدت چهــار ســال
 -13رئیــس ســازمان صــدا و ســیمای جمهــوری اســامی
ایــران
 -14رئیس مرکز ملی تأیید صالحیت ایران
 -15رئیس شورای رقابت
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تبصــره  -1نحــوه تشــکیل جلســات شــورایعالی و چگونگی
حضــور اعضــاء تابــع دســتورالعملی اســت کــه بــه تصویــب
ی عالــی اســتاندارد میرســد.
شــورا 
تبصــره  -2شــورای اســتاندارد اســتان بــه ریاســت اســتاندار
و دبیــری مدیــرکل اســتاندارد اســتان و عضویــت مدیــران کل
و رؤســای ســازمانها و نهادهایــی کــه وزرا و رؤســای آنهــا
عضــو شــورایعالــی اســتاندارد میباشــند و دو نفر کارشــناس
بــه پیشــنهاد مدیــرکل اســتاندارد و بــا حکــم اســتاندار و یــک
نفــر از نماینــدگان اســتان بــه انتخــاب مجمــع نماینــدگان
اســتان مرتبــط بــا حــوزه اســتاندارد تشــکیل میشــود.
تبصــره  -3ســازمان مجــاز اســت بــرای انجــام وظایــف
تخصصــی ،مراکــز وابســته را کــه بــه تأییــد شــورایعالــی
اســتاندارد و مراجــع ذیربــط میرســد ،ایجــاد کنــد.
تبصــره  -4مصوبــات شــورای عالــی اســتاندارد بــا تأییــد
مســؤوالن ردیفهــای ( )1تــا ( )5ایــن مــاده و مصوبــات
شــورای اســتاندارد اســتانی فقــط در چهارچــوب ایــن قانــون و
مصوبــات شــورای عالــی اســتاندارد نافــذ و اجرائــی میگــردد.
مــاده  -35وظایــف و اختیــارات شــورایعالی اســتاندارد بـه
شــرح زیــر اســت:
 -1تصویــب سیاســتهای راهبــردی ســازمان و نظــارت بــر
حســن اجــرای آنهــا
 -2تجدیــد نظــر در سیاسـتهای کلــی ســازمان در چهارچوب
شــرح وظایــف مصوب
 -3تفکیــک امــور حاکمیتــی نظــام اســتاندارد از تصدیگــری
و تحکیــم مبانــی آن در عرصــه اســتاندارد کشــور و اتخــاذ
تصمیــم در مــورد واگــذاری وظایــف تصدیگــری بــه
بخشهــای خصوصــی ،تعاونــی و غیردولتــی
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ماده  -35ادامه

 -4رســیدگی بــه گــزارش رئیسســازمان درمــورد اقدامــات و
برنامههــای انجامشــده
 -5تصویــب ســاختار تشــکیالتی ســازمان و تعیین پسـتهای
ســازمانی مــورد نیــاز بــه پیشــنهاد رئیــس ســازمان بــا رعایــت
مقــررات مربوطه
 -6تصویــب مقــررات مالــی ،اداری و اســتخدامی ســازمان و
مراکــز و واحدهــای تابعــه بــا رعایــت قوانیــن مربــوط
 -7بازنگــری ســاالنه تعرفههــای خدمــات متناســب بــا نــرخ
اعالمــی تــورم توســط بانــک مرکــزی
 -8تصویــب تعرفههــای مــورد نیــاز بــهمنظــور خریــد خدمت
و ارائــه خدمات ســازمان
 -9تصویــب بودجــه ســاالنه پیشــنهادی ســازمان و همچنیــن
حسابرســی و تصویب حســاب درآمد و هزینه ســاالنه ســازمان
بــا رعایــت مقــررات مربوطــه کــه بــه منزلــه مفاصاحســاب
ســازمان میباشــد.
 -10تصویــب دســتورالعملهای تخصصــی مــورد نیــاز
فعالیتهــای ســازمان در چهار محــور استانداردســازی ،ارزیابی
انطبــاق ،تأییــد صالحیــت ،اندازهشناســی و ســایر مــوارد مــورد
نیــاز بــه پیشــنهاد رئیــس ســازمان
 -11تصویــب طــرح و عالئــم اســتاندارد ملــی بــهعنــوان
عالئــم رســمی دولتــی
 -12تصویــب اجــرای اجباری اســتانداردها در سراســر کشــور،
لغــو یــا تعلیــق آنها
 -13اتخــاذ تصمیــم دربــاره تفویــض قســمتی از اختیــارات
اجرائــی ســازمان بــه ســایر ســازمانهای دولتــی ،خصوصــی
و تعاونــی بــا رعایــت مقــررات مربوطــه
18
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 -14اتخــاذ تصمیــم در مــورد روابــط همــکاری در زمینــه
اســتاندارد بــا ســازمانهای علمــی و مؤسســات مشــابه
خارجــی و پرداخــت حــق عضویتهــا در چهارچــوب قوانیــن
و مقــررات کشــور
 -15ایجــاد کمیســیونهای تخصصی متشــکل از صاحــب نظران
و نخبــگان عرصــه اســتاندارد بــهمنظــور بررسـیهای تخصصی و
ارتقــای کارآمدی شــورا
تبصــره -دســتورالعمل تشــکیل کمیســیونهای تخصصــی
بــه تصویــب شــورایعالی اســتاندارد میرســد.
رئیس سازمان
مــاده  -36رئیــس ســازمان بــا پیشــنهاد رئیــس جمهــور یــا
معــاون اول وی و تأییــد شــورایعالــی اســتاندارد و بــا حکــم
رئیــسجمهــور بــرای مــدت چهــار ســال انتخــاب میشــود.
انتصــاب مجــدد وی بــرای دورههــای بعــد بالمانــع اســت.
مــاده  -37رئیــس ســازمان همطــراز مقامــات منــدرج در
بنــد (ج) مــاده ( )71قانــون مدیریــت خدمات کشــوری اســت.
مــاده  -38رئیــس ســازمان باالتریــن مقــام اداری ،مالــی و
فنــی ســازمان اســت و وظایــف زیــر را عهــدهدار میباشــد:
 -1عـزل و نصب کلیه مدیران و کارکنان براساس آییننامههای
مربوطه
 -2پیشــنهاد سیاســتهای راهبــردی ســازمان بــه شــورای
عالــی اســتاندارد جهــت تصویــب
 -3مدیریــت و نظــارت بــر حفــظ اســتقالل کامــل مأموریتها،
وظایــف و اختیارات
 -4پیشــنهاد تعرفههــای مــورد نیــاز ســازمان جهــت تصویــب
بــه شــورای عالــی اســتاندارد
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 -5پیشــنهاد دســتورالعملهای اداری ،مالــی و اســتخدامی
جهــت تصویــب بــه شــورایعالــی اســتاندارد بــر اســاس قوانین
و مقــررات مربوطــه
 -6نظــارت بــر حســن جریــان امــور و اجـرای قوانیــن و مقــررات
در ســازمان
 -7بررســی و اجــرای دســتورالعمل و روشهای اجرائی ســازمان
و واحدهــای تابعــه منطبــق بــر قوانیــن و همچنیــن مقــررات
مالــی ،اداری و اســتخدامی مصــوب شــورایعالــی
 -8تــاش در جهــت خودکفایــی مالــی از طریــق ارائــه خدمات
و تعرفههــای مصــوب آن و کاهــش وابســتگی منابــع مــورد نیاز
ســازمان و واحدهــا و مراکــز تابعــه بــه بودجــه عمومی کشــور
 -9شــرکت در شــوراها و مجامعــی کــه بــر اســاس قانــون،
عضویــت آنهــا را عهــدهدار میباشــد.
تبصــره -رئیــس ســازمان مجــاز اســت بخشــی از اختیــارات
خــود را بــه معاونــان ،رؤســای مراکــز و مدیــران اســتانی تفویض
نماید.
مــاده  -39رئیــس ســازمان عضویــت شــورایعالــی حفاظــت
محیــط زیســت ،شــورای پژوهشهــای علمــی کشــور ،شــورای
عالــی کار ،شــورای مرکــز توســعه صــادرات ایــران ،شــورای
ســاماندهی مبــادی ورودی و خروجــی مجــاز کشــور ،شــورای
عالــی نظــارت اتــاق بازرگانــی و صنایــع و معــادن ایران ،شــورای
عالــی علــوم ،تحقیقــات و فنــاوری و شــورایعالــی ســامت را
بــر عهــده دارد.
تبصــره -رئیــس ســازمان میتوانــد در صــورت ضــرورت از
نماینــده خــود جهت شــرکت در جلســات شــوراهای مذکــور در
ایــن مــاده اســتفاده کنــد.
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فصل چهارم ـ جرائم و مجازاتها
مــاده  -40مــوارد زیــر جــرم محســوب می شــود و مرتکبــان به
مجــازات هــای تعیین شــده بــا حکــم دادگاه محکوم می شــوند:
 -1تولیــد کاالهــا و ارائــه خدمــات مشــمول مقررات اســتاندارد
اجبــاری ،بــدون دریافــت پروانــه کاربــرد عالمــت اســتاندارد
ایــران و یــا تأییدیــه آن ،بــه حبــس تعزیــری درجــه شــش یــا
جــزای نقــدی درجــه ســه و یــا هــر دو مجــازات
 -2تمرکــز ،توزیــع و فــروش کاالهــای مشــمول مقــررات
اســتاندارد اجبــاری بــدون عالمــت اســتاندارد ایــران بــه حبس
تعزیــری درجــه هفــت یــا جــزای نقــدی درجــه پنــج و یــا هــر
دو مجــازات
 -3تغییــر مشــخصات و ویژگیهــای فرآوردههــای مشــمول
اســتاندارد اجبــاری پــس از تولیــد یــا ســاخت بــرای فــروش
یــا عرضــه بــه حبــس تعزیــری درجــه پنــج یــا جــزای نقــدی
درجــه ســه و یــا هــر دو مجــازات
 -4اســتفاده از ظــروف و وســایل بســتهبندی دارای عالمــت
اســتاندارد بــرای بســتهبندی ،عرضــه و فــروش فرآوردههــای
غیراســتاندارد بــه حبــس تعزیــری درجــه پنــج یــا جــزای
نقــدی درجــه دو و یــا هــر دو مجــازات
 -5تبلیغــات غیرواقــع در خصــوص کاال یــا خدمــت بــه
گونــهای کــه در مصرفکننــدگان ایجــاد شــبهه در وجــود
پروانــه کاربــرد عالمــت اســتاندارد و یــا تأییــد ســازمان کنــد
بــه حبــس تعزیــری درجــه شــش یــا جــزای نقــدی درجــه
ســه و یــا هــر دو مجــازات
 -6چــاپ عالمــت اســتاندارد بــدون دریافــت مســتندات
قانونــی دارا بــودن پروانــه کاربــرد عالمــت اســتاندارد معتبــر و
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یــا تأییدیــه از ســازمان ،بــه حبــس تعزیــری درجــه هفــت یــا
جــزای نقــدی درجــه چهــار و یــا هــر دو مجــازات
 -7جعــل و تقلــب برگههــای آزمایــش ،تشــخیص و
مشــخصات فرآوردههــا و پروانــه کاربــرد عالمــت اســتاندارد
بــه حبــس تعزیــری درجــه شــش یــا جــزای نقــدی درجــه
ســه و یــا هــر دو مجــازات
 -8ممانعــت از ورود کارشناســان در امــر بازرســی و
نمونهبــرداری از واحدهــای تولیــدی و خدماتــی و محلهــای
عرضــه ،فــروش ،تمرکــز ،توزیــع و بســتهبندی محصــوالت
مشــمول مقــررات اســتاندارد اجبــاری بــه حبــس تعزیــری
درجــه شــش یــا جــزای نقــدی درجــه ســه و یــا هــر دو
مجــازات
 -9هــر نــوع اظهاريــه انطبــاق محصــول بــا اســتاندارد از طرف
هــر شــخص حقيقــي يــا حقوقــي كــه خــاف واقــع باشــد بــه
حبــس تعزیــری درجــه پنــج و جــزاي نقــدي درجــه دو
مــاده  -41در صورتــی کــه واحدهــای تولیــدی و خدماتــی
دارای پروانــه کاربــرد عالمــت اســتاندارد یــا تأییدیــه از
ســازمان ،اقــدام بــه تولیــد کاال یــا خدمــات پایینتــر از
کیفیــت اســتاندارد نماینــد ،موضوع در کمیســیون مــاده ()42
ایــن قانــون تصمیمگیــری میشــود.
مــاده  -42کمیســیونی مرکــب از یکــی از قضــات دادگســتری
بــه انتخــاب رئیــس قــوه قضائیه ،مدیــر کل اســتاندارد اســتان و
نماینــده ســازمان حمایــت تولیدکننــدگان و مصــرف کنندگان
و نماینــده اتاقهــای بازرگانــی ،صنایــع و معــادن و کشــاورزی،
تعــاون مرکــزی و اصنــاف ایران حســب مورد تشــکیل و بــدوا ً به
مــوارد مذکــور در ایــن قانــون رســیدگی میکنــد و بــا مالحظه
شــرایط و امکانــات خاطــی و دفعــات تخلــف در صــورت احــراز
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جــرم مراتــب را بــه مرجــع قضائــی ذی صــاح ارجــاع میکنــد.
در غیــر ایــن صــورت بــا تذکــر و اخطــار ،اقــدام بــه أخــذ تعهــد،
جریمــه ،تعطیــل واحــد تولیــدی یــا خدماتــی ،جمــع آوری
محصــول از ســطح بــازار ،الــزام بــه بهســازی و اصــاح ،فــروش
و امحــای کاال مینمایــد .تصمیمــات کمیســیون ظــرف مــدت
ســی روز پــس از ابــاغ در مراجــع قضایــی ذیصــاح قابــل
اعتــراض خواهــد بــود ،در غیــر ایــن صــورت تصمیمــات
کمیســیون قطعــی محســوب میگــردد.
مــاده  -43در مــوارد ضــروری کــه تأخیــر در اقــدام موجــب
خســارت و زیــان جانــی و مالــی بــه مــردم میشــود رئیــس
ســازمان میتوانــد موقتـاً ایــن فرآوردههــا را در مراکــز تمرکــز،
توزیــع و فــروش کاال توقیــف کنــد و بــهمنظــور جلوگیــری از
ن فرآوردههــا ،ابــزار ،ماشــینآالت و وســایل
ادامــه تولیــد ای ـ 
تولیــدی مربــوط را الک و مهــر نمایــد.
تبصــره -فرآوردههــای موضــوع ایــن مــاده پــس از کشــف
توســط بازرســان و کارشناســان ســازمان ،مــورد بررســی قــرار
گرفتــه و قابلیــت مصرف و بهســازی ،اصــاح ،فــروش و امحای
آن معیــن میشــود و بــا رأی کمیســیون مــاده ( )42ایــن
قانــون تعییــن تکلیــف میگــردد .در صــورت فــروش ،وجــوه
حاصلــه بــه حســاب خزانـهداری کل کشــور واریــز میشــود و
معــادل آن بــهعنــوان درآمــد اختصاصــی در چهارچــوب قانون
بودجــه کل کشــور بــه مصــرف توســعه و تجهیــز آزمایشــگاهها
میرســد.
مــاده  -44هــرگاه ارتــکاب یکــی از جرائــم و تخلفــات مذکور
در ایــن قانــون موجــب بیمــاری یا آســیب جســمی ،یــا روحی
و یــا منجــر بــه مــرگ شــود ،مرتکــب حســب نتایج حاصلــه با
حکــم دادگاه بــه مجازاتهــای زیــر محکــوم میشــود:
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 -1در صورتیکــه مــدت معالجــه کمتــر از دو مــاه باشــد
مجــازات مرتکــب حبــس تعزیــری درجــه شــش یــا جــزای
نقــدی درجــه پنــج
 -2در صورتــی کــه مــدت معالجــه بیــش از دو مــاه و کمتــر از
شــش مــاه باشــد مجــازات مرتکــب بــا حداکثــر مجــازات بنــد
( )1ایــن مــاده
 -3در صورتــی کــه مــدت معالجــه بیــش از شــش مــاه باشــد
مجــازات مرتکــب حبــس تعزیــری درجــه پنــج و یــا جــزای
نقــدی درجــه ســه
تبصــره -چنانچــه عــدم اجــرای مقــررات ایــن قانــون موجب
نقــص عضــو و یــا فــوت کســی شــود ،بــه جــرم مرتکــب
مطابــق احــکام قانــون مجــازات اســامی رســیدگی میشــود.
مــاده  -45چنانچــه مصرفکننــده از غیراســتاندارد بــودن
کاال یــا خدمــت متحمــل خســارت و ضــرری شــده باشــد،
عرضهکننــده یــا تولیــد کننــده و یــا ارائهدهنــده خدمــت
براســاس مــاده ( )18قانــون حمایــت از حقــوق مصرفکنندگان
مصــوب  1388/7/15عــاوه بــر جبــران خســارت شــاکی بــه
مجــازات مذکــور در مــاده یادشــده محکــوم میشــود.
مــاده  -46هــر شــخص حقیقــی و حقوقــی کــه بــه نحــوی
بــه امــور تولیــد ،تجــارت و ارائــه خدمات و داد و ســتد اشــتغال
دارد ،چنانچــه دارای اوزان و مقیاسهــا و وســایل ســنجش
تقلبــی یــا غیرقانونــی باشــد و یــا بــا اوزان و مقیاسهــای
تقلبــی و غیرقانونــی داد وســتد کنــد عــاوهبــر رد معــادل
اموالــی کــه بــا تقلــب کســب کــرده اســت بــا حکــم دادگاه بــه
حبــس تعزیــری درجــه شــش و یــا جــزای نقــدی درجــه ســه
یــا هــر دو مجــازات محکــوم و وســایل ســنجش مذکــور بــه
نفــع ســازمان ضبــط میشــود.
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مــاده  -47دارا بــودن نشــان اســتاندارد و یــا هرگونــه تأییدیه
اســتاندارد کاال یا خدمات از ســازمان موجب ســلب مســؤولیت
ت جهــت حفــظ و
مســتمر تولیدکننــده یــا ارائهدهنــده خدمـ 
ارتقــای ســطح اســتاندارد کاال و خدمــات آنهــا نمیشــود.
مــاده  -48مأمــوران نیــروی انتظامــی در کلیــه مراحــل
اجــرای ایــن قانــون مکلــف بــه همــکاری بــا بازرســان و
کارشناســان ســازمان خواهنــد بــود.
مــاده  -49ســازمان مکلــف اســت از طریــق بازرســان خــود،
فعالیــت کلیــه اشــخاص حقیقــی و حقوقــی تأییــد صالحیــت
شــده را نظــارت و بازرســی کنــد و در صــورت مشــاهده جــرم
یــا تخلــف مراتــب را حســب مــورد بــه محاکــم یــا کمیســیون
مــاده ( )42ایــن قانــون ارجــاع نمایــد .دســتورالعمل اجــرای
ایــن مــاده بــه پیشــنهاد ســازمان بــه تصویــب شــورایعالــی
اســتاندارد میرســد.
مــاده  -50قــوه قضائیــه میتوانــد شــعب تخصصی دادســرا و
دادگاه را بــهمنظــور رســیدگی بــه جرائــم موضــوع ایــن قانون
بــا درخواســت ســازمان اختصــاص دهد.
مــاده  -51جرائــم ایــن قانــون از جرائــم عمومــی و غیرقابــل
گذشــت محســوب میشــود.
مــاده  -52هــرگاه در ســایر قوانیــن ،بــرای تخلفــات مذکــور
در ایــن قانــون مجــازات شــدیدتری مقرر شــده باشــد ،مرتکب
بــه مجــازات اشــد محکــوم میشــود.
مــاده  -53چنانچــه هریــک از کارکنــان ســازمان در اجــرای
وظایــف محولــه منــدرج در ایــن قانــون مرتکــب هرگونــه
تخلــف ،جــرم و یــا تبانــی شــود حســب مــورد جهــت
رســیدگی و اقــدام الزم بــه کمیســیون مــاده ( )42ایــن قانــون
ارجــاع میشــود .ایــن موضــوع موجــب ســلب بررســی دیگــر
تخلفهــا در محاکــم صالحــه و قوانیــن موضوعــه نمیباشــد.
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فصل پنجم -منابع مالی و بودجه
مــاده  -54ســازمان دارای اســتقالل حقوقــی ،مالــی و اداری
میباشــد و اداره امــور آن براســاس مفــاد ایــن قانــون و ســایر
قوانیــن و مقــررات مربوطــه انجــام میشــود.
مــاده  -55منابــع مالــی ســازمان بــهشــرح زیــر تعییــن و
تأمیــن میگــردد:
 -1منابــع ناشــی از انــواع کارمــزد دریافتــی بابــت امــور
استانداردســازی شــامل صــدور یــا تمدیــد کلیــه پروانههــا،
گواهینامههــا و تأییدیههــای مربــوط بــه ارزیابــی ،انطبــاق،
تأییــد صالحیــت ،اوزان و مقیاسهــا منطبــق بــا تعرفــه
مصــوب شــورای عالــی اســتاندارد کــه ارقــام آن همــه ســاله
در بودجــه ســاالنه کشــور درج و طــی موافقتنامــه متبادلــه در
اختیــار ســازمان قــرار میگیــرد.
 -2اعتباراتــی کــه همــه ســاله بــه صــورت کمــک و همچنیــن
طــی ردیفهــای مربوطــه در بودجــه ســاالنه کشــور منظــور
میشــود.
 -3هدایــا و کمکهــای اشــخاص حقیقــی و حقوقــی از ســوی
اشــخاص غیــر ذینفع
 -4درآمدهای حاصل از فروش باقیمانده نمونه های کاال
مــاده  -56بودجــه ســازمان بــا پيشــنهاد رئيــس ســازمان
توســط ســازمان برنامــه و بودجــه كشــور در بودجــه ســنواتی
درج ميگــردد و بــه تصویــب هیــأت وزیــران و مجلس شــورای
اســامی مــی رســد.
فصل ششم -سایر مقررات
مــاده  -57در صورتــی کــه مأمــوران اســتاندارد حیــن
کنترلهــای قانونــی بــه کاالهــای وارداتــی غیرمجــاز (قاچــاق)
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برخــورد نماینــد ،موظفنــد ضمــن تنظیــم صورتجلســه ،مراتب
را حســب مــورد بــه دســتگاههای ذی ربــط گــزارش و مأموران
دســتگاه مربوطــه مکلفنــد ،بالفاصلــه در محل حاضــر و اعمال
قانــون نمایند.
مــاده  -58بــا تصویــب ایــن قانــون کلیــه امــوال منقــول و
غیرمنقــول ،تجهیــزات ،داراییهــا ،تعهــدات ،نیــروی انســانی،
مطالبــات و امکانــات و واحدهــای وابســته بــه مؤسســه
اســتاندارد و تحقیقــات صنعتــی ایــران از جملــه پژوهشــگاه
اســتاندارد بــه ســازمان منتقــل میشــود.
مــاده  -59از تاریــخ الزماالجــراء شــدن ایــن قانــون و
آییننامــه اجرائــی آن،قانــون راجــع بــه اجــازه تأســیس
ن مصــوب  1339/3/17و اصالحــات و
مؤسســه اســتاندارد ایــرا 
الحاقــات بعــدی آن،اساســنامه مؤسســه اســتاندارد و تحقیقات
صنعتــی ایــران مصــوب  1344/4/9والیحــه قانونــی راجــع بــه
اصــاح بنــد (الــف) مــاده ( )10اساســنامه مؤسســه اســتاندارد
و تحقیقــات صنعتــی ایــران مصــوب  1359/4/25شــورای
انقــاب و قانــون اصــاح قوانیــن و مقررات مؤسســه اســتاندارد
و تحقیقــات صنعتــی ایــران مصــوب  1371/11/25و اصالحات
بعــدی آن نســخ میشــود.
مــاده  -60آییننامــه اجرائــی ایــن قانــون ظــرف مــدت ســه
مــاه از تاریــخ تصویــب آن بــه پیشــنهاد ســازمان بــهتصویــب
هیــأت وزیــران میرســد.
قانــون فــوق مشــتمل بــر شــصت مــاده و ســی و ســه تبصــره
در جلســه علنــی روز سهشــنبه مــورخ  1396/7/11مجلــس
شــورای اســامی تصویــب و در تاریــخ  1396/9/4از ســوی
مجمــع تشــخیص مصلحــت نظــام بــا تأییــد تبصــره ( )1بنــد
( )1مــاده ( )7موافــق بــا مصلحــت نظــام تشــخیص داده شــد.
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ماده  19قانون مجازات اسالمی
مجازاتهای تعزیری به هشت درجه تقسیم میشود:
درجه 1
 حبس بیش از بیست و پنج سال جزای نقدی بیش از یک میلیارد ( )1.000.000.000ریال مصادره کل اموال انحالل شخص حقوقیدرجه 2
 حبس بیش از پانزده تا بیست و پنج سال جزای نقدی بیش از پانصد و پنجاه میلیون ()550.000.000ریال تا یک میلیارد ( )1.000.000.000ریال
درجه 3
 حبس بیش از ده تا پانزده سال جزای نقدی بیش از ســیصد و شصت میلیون ()360.000.000ریــال تا پانصد و پنجاه میلیــون ( )550.000.000ریال
درجه 4
 حبس بیش از پنج تا ده سال جزای نقدی بیش از یکصد و هشتاد میلیون ()180.000.000ریال تا ســیصد و شــصت میلیون ( )360.000.000ریال
 انفصال دائم از خدمات دولتی و عمومیدرجه 5
 حبس بیش از دو تا پنج سال جزای نقدی بیش از هشتاد میلیون ( )80.000.000ریال تایکصد و هشتاد میلیون ( )180.000.000ریال
 محرومیت از حقوق اجتماعی بیش از پنج تا پانزده سال| اداره کل استاندارد استان کردستان|
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 ممنوعیت دائم از یک یا چند فعالیت شغلی یا اجتماعی برایاشخاص حقوقی
 ممنوعیت دائم از دعوت عمومی برای افزایش سرمایه برایاشخاص حقوقی
درجه 6
 حبس بیش از شش ماه تا دو سال جــزای نقــدی بیــش از بیســت میلیــون ()20.000.000ریــال تــا هشــتاد میلیــون ( )80.000.000ریــال
 شــاق از ســی و یــک تــا هفتــاد و چهــار ضربــه و تــا نــود ونــه ضربــه در جرائــم منافــی عفــت
 محرومیــت از حقــوق اجتماعــی بیــش از شــش مــاه تــاپنــج ســال
 انتشار حکم قطعی در رسانهها ممنوعیــت از یــک یــا چنــد فعالیــت شــغلی یــا اجتماعــیبــرای اشــخاص حقوقــی حداکثــر تــا مــدت پنــج ســال
 ممنوعیــت از دعــوت عمومــی بــرای افزایــش ســرمایه بــرایاشــخاص حقوقــی حداکثــر تــا مــدت پنــج ســال
 ممنوعیــت از اصــدار برخــی از اســناد تجــاری توســطاشــخاص حقوقــی حداکثــر تــا مــدت پنــج ســال
درجه 7
 حبس از نود و یک روز تا شش ماه جــزای نقــدی بیــش از ده میلیــون ( )10.000.000ریــال تــابیســت میلیــون ( )20.000.000ریال
 شالق از یازده تا سی ضربه محرومیت از حقوق اجتماعی تا شش ماه30
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درجه ٨
 حبس تا سه ماه جزای نقدی تا ده میلیون ( )10.000.000ریال شالق تا ده ضربهتبصــره  -١مــوارد محرومیــت از حقــوق اجتماعــی همــان
اســت کــه در مجازاتهــای تبعــی ذکــر شــده اســت.
تبصــره  -2مجازاتــی کــه حداقــل آن منطبــق بــر یکــی از
درجــات فــوق و حداکثــر آن منطبــق بــا درجــه باالتــر باشــد،
از درجــه باالتــر محســوب میشــود.
تبصــره  -3در صــورت تعــدد مجازاتهــا ،مجــازات شــدیدتر
و درصــورت عــدم امکان تشــخیص مجــازات شــدیدتر ،مجازات
حبــس مــاک اســت .همچنیــن اگــر مجازاتــی بــا هیــچ یــک
از بندهــای هشــت گانــه ایــن مــاده مطابقــت نداشــته باشــد
مجــازات درجــه هفــت محســوب میشــود.
تبصــره  -4مقــررات ایــن مــاده و تبصرههــای آن تنهــا جهت
تعییــن درجــه مجــازات اســت و تأثیــری در میــزان حداقــل و
حداکثــر مجازاتهــای مقــرر در قوانیــن جــاری نــدارد.
تبصــره  -5ضبــط اشــیاء و اموالــی کــه در ارتــکاب جــرم بــه
کار رفتــه یــا مقصــود از آن بــه کارگیــری در ارتــکاب جــرم
بــوده اســت از شــمول ایــن مــاده و بنــد (ب) مــاده ( )20خارج
و در مــورد آن هــا برابــر مــاده ( )215ایــن قانــون عمــل خواهد
شــد .در هــر مــورد کــه حکــم بــه مصــادره امــوال صــادر
میشــود بایــد هزینههــای متعــارف زندگــی محکــوم و افــراد
تحــت تکفــل او مســتثنی شــود.
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