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شناسه دستور

مقرره
بررسی ماده  19آییننامه اجرایی نظارت بهداشتی دامپزشکی مصوب هیئتوزیران به شماره

عنوان دستور

/164733ت  3538مورخ  1387/09/13و مشکالت ناشی از آن
آییننامه اجرایی نظارت بهداشتی دامپزشکی مصوب هیئتوزیران به شماره /164733ت  3538مورخ
 ،1387/09/13در ماده  19مقرر میدارد« :به منظور اعمال نظارت بر فعالیت مسئولین فنی بهداشتی و
عدم ایجاد وابستگی مالی آن ها به صاحبان و متصدیان واحد تحت نظارت ،دریافت وجه از واحدها و
پرداخت حقوق مسئولین فنی بهداشتی بر اساس دستورالعملی خواهدبود که توسط سازمان (سازمان
دامپزشکی کشور) و با همکاری سازمان نظام دامپزشکی تهیه و ابالغ میگردد».
دستورالعمل اجرایی ماده مذکور نیز در سال  1389ابالغ شده و بنا بر وجود پارهای ایرادات چندین بار و
آخرین بار در سال  1393مورد بازنگری قرار گرفتهاست.
در راستای اجرای دستورالعمل مذکور ،کلیه واحدهای موضوع ماده  2آییننامه ،مکلف به استخدام مسئولین
فنی بهداشتی از شرکت خدماتی تأمین نیروی انسانی نظام سبز سالمت صندوق تعاون و رفاه سازمان نظام
دامپزشکی ،مطابق نمونه قراردادهای مدون سازمان و پرداخت دستمزد ایشان مطابق تعرفه مصوب شدهاند.

شرح دستور

تشکل های فعال در این حوزه بر این باورند که تدوین چنین مقرراتی بدون همفکری بخش خصوصی صورت
گرفته و نه تنها در قطع وابستگی مالی مسئولین فنی بهداشتی به کارفرمایان موثر نبوده بلکه در تعارض با
قانون کار جمهوری اسالمی ایران نیز میباشد .واحدهای مذکور ،ضمن تأکید بر ناکارآمدی واگذاری وظیفه
حاکمیتی نظارت حوزه سالمت عمومی به بخش خصوصی ،قراردادهای نمونه تدوینشده در این رابطه را نیز
یکطرفه و موجب تحمیل هزینههای نامتعارف و شروط ناعادالنه به کارفرما تلقی مینمایند؛ شروطی از
جمله لزوم اخذ ضمانتنامه از کارفرما به میزان دستمزد  15ماه مسئول فنی بهداشتی .این در حالی است
که قرادادهای مذکور فاقد مکانیزم مناسبی به منظور جبران خسارات ناشی از تخلفات مسئولین فنی
بهداشتی

میباشند1.

لذا با عنایت به مطالب مطروحه ،درخواست تشکلهای فعال در حوزه دامپروری مبنی بر اصالح ماده 19
آییننامه اجرایی نظارت بهداشتی دامپزشکی  ،پس از طرح و بررسی در کارگروه کارشناسی مورخ
 ،1395/03/31در دستور کار جلسه رسمی کمیته موضوع ماده  76قانون برنامه پنجم توسعه قرار
گرفتهاست.
 -1تدوین آییننامه اجرایی نظارت بهداشتی دامپزشکی و دستورالعمل اجرایی ماده  19آن بدون رعایت مواد
ایرادات و مشکالت
مطروحه

 2و  3قانون بهبود مستمر محیط کسبوکار و أخذ نظر از تشکلهای بخش خصوصی؛
 -2تعارض ساز و کار پیشبینی شده در مقررات مذکور با قانون کار جمهوری اسالمی ایران؛
 -3واگذاری وظیفه حاکمیتی نظارت حوزه سالمت عمومی به بخش خصوصی؛
 -4یک طرفه بودن نمونه قراردادهای مدون و تحمیل شروطی ناعادالنه بر کارفرما ،از جمله لزوم اخذ

 1الزم به ذکر است که به موجب بند (چ) ماده  11قانون بهبود مستمر محیط کسبوکار مصوب  1390یکی از وظایف شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی «ارائه پیشنهاد در
مورد قراردادهای دستگاههای اجرائی با فعاالن اقتصادی بخشهای خصوصی و تعاونی به منظور ایجاد تراضی و منع تحمیل شرایط ناعادالنه به طرف مقابل در این قراردادها» میباشد.
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ضمانتنامه از کارفرما به میزان دستمزد  15ماه مسئول فنی بهداشتی؛
 -5عدم تفکیک نظارت بهداشتی از نظارت فنی و دخالت مسئولین بهداشتی در امور و مسائل فنی خارج از
حوزه صالحیت تخصصی ایشان
کارگروه کارشناسی کمیته ،به منظور بررسی «پیشنهاد توقف اجرای دستورالعمل ماده  19آییننامه اجرایی
نظارت بهداشتی دامپزشکی مصوب هیئتوزیران به شماره /164733ت  3538مورخ  ،»1387/09/13در
تاریخ  1395/03/31و با حضور نمایندگانی از سازمان دامپزشکی کشور ،سازمان نظام دامپزشکی کشور،
جمعبندی کارگروه مورخ

وزارت جهاد کشاورزی ،انجمن صنفی مسئولین فنی و ناظرین بهداشتی دامپزشکی ،معاونت حقوقی ریاست

1395/03/31

جمهوری ،اتاق اصناف ایران ،اتاق تعاون ایران ،سازمان شیالت ایران ،اتاقهای بازرگانی صنایع ،معادن و
کشاروزی ایران و مازندران و همچنین نمایندگانی از تشکلهای صنعت دامپروری برگزار گردید و مقرر شد
پیشنهادات متعدد مطروحه به عنوان ماحصل این نشست در صحن رسمی کمیته موضوع ماده  ،76مورد
طرح و بررسی قرار گیرد.
 -1اصالح ماده  19آییننامه نظارت بهداشتی دامپزشکی در جهت کاهش هزینههای واحدهای تولیدی ،رفع
موانع مربوطه و تصریح به نقش تشکلها در تدوین دستورالعملهای مرتبط؛
 -2تعیین ردیف بودجه مستقل به منظور تأمین حقالزحمه مسئولین فنی بهداشتی و عدم تحمیل
هزینههای نظارت مربوط به سالمت عمومی به بخش خصوصی؛

پیشنهاد دبیرخانه

 -3انعقاد قرارداد مستقیماً فیمابین شرکتها و مسئولین فنی بهداشتی و محدودکردن اختیارت سازمان
دامپزشکی به نظارت و تأیید صالحیت آنها ،مشابه مکانیزم متخذه در صنایع غذایی و صنایع تجهیزات
پزشکی؛
 -4حذف کلمه «فنی» از عبارت «مسئول فنی بهداشتی» و جلوگیری از دخالت ناظرین بهداشتی در مسائل
فنی خارج از حوزه تخصصی آنها.

فهرست مستندات و
مدارک پشتوانه

 -1آییننامه اجرایی نظارت بهداشتی دامپزشکی مصوب هیئتوزیران به شماره /164733ت  3538مورخ
1387/09/13
 -2دستورالعمل اجرایی ماده  19آییننامه اجرایی نظارت بهداشتی دامپزشکی – بازنگری 1393
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