آئیننامهاجرایماده15قانون:


هبدُ -1در ایي آئیيًبهِ اصطالحبت سیز در هؼبًی هشزٍح هزثَط ثِکبر هیرًٍذ ٍ سبیز اصالحبت هٌذرج در ایي
آئیيًبهِ تبثغ تؼبریف هٌذرج در هبدُ  2لبًَى اصالح الگَی هصزف اًزصی  -هصَة  - 1389است:
الف -لبًَى :لبًَى اصالح الگَی هصزف اًزصی -هصَة .1389
ة -هشوَلیي آئیيًبهِ :کلیِ دستگبُّبی اخزائیًْ ،بدّب ،هؤسسبت ،شزکتّب ٍ ٍاحذّبی صٌؼتی دٍلتی ٍ
ًیزٍی ًظبهی ٍ اًتظبهی.
حٍ -احذّبی صٌؼتی دٍلتیٍ :احذّبی صٌؼتی کِ ثیش اس

 50درصذ ( )50 %سْبم آىّب هتؼلك ثِ دٍلت یب

شزکتّبی دٍلتی ٍ هؤسسبت ٍاثستِ ثِ آىّب است.
ت -تدْیشات ٍ هبشیيآالت اًزصیثزی :تدْیشات ٍ هبشیيآالت هصزفکٌٌذُ اًزصی هَخَد در ثبسار ٍ تدْیشات ٍ
هبشیيآالت اًزصیثزی کِ در آیٌذُ هوکي است ثِ ثبسار ػزضِ شَد.
ث -ثزچست هصزف اًزصی :صفحِ حبٍی اطالػبت هزثَط ثِ هؼیبرّب ٍ هشخصبت فٌی اس لجیل همذار هصزف ٍ یب
ثبسدُ اًزصی در ّز کبالی اًزصیثز ٍ همبیسِ آى ثب هؼیبرّبی هصَة است کِ لبثل ًصت ثز رٍی کبالّب ثبشذ ٍ
دارای کذ ردیبثی هؼتجز ٍ ّوچٌیي شوبرُ سزیبل هحصَل هیثبشذ.
ج -کبرگزٍُ :کبرگزٍُ هَضَع هبدُ  11لبًَى.
ذ -ردُ اًزصی :هؼیبرّب ٍ هشخصبت فٌی ٍ استبًذارد اخجبری اًزصی تدْیشات ٍ هبشیيآالت اًزصیثز هصَة
کبرگزٍُ.
ح -ثْتزیي الگَی هصزف سطَح اًزصیثزی ٍسبیل ٍ تدْیشات :هطلَةتزیي سطح اًزصیثزی ٍسبیل کِ تؼییي
آىّب طجك هبدُ  3ایي آئیيًبهِ ثزػْذُ کبرگزٍُ گذاشتِ شذُ است.
هبدُ -2کبرگزٍُ ًسجت ثِ تؼییي هؼیبر هصزف ٍ ثزچست هصزف اًزصی ٍسبیل ،تدْیشات ٍ هبشیيآالت فبلذ
هؼیبر هصزف ٍ ثزچست هصزف اًزصی الذام هیًوبیذ .تب تؼییي هؼیبر هصزف ٍ ثزچست هصزف اًزصی ٍسبیل،
تدْیشات ٍ هبشیيآالت فبلذ هؼیبر ،هالن ػول حذاکثز دٍ ردُ اًزصی پبییيتز اس ثبالتزیي ردُ اًزصی اتحبدیِ ارٍپب
ثزای آى تدْیشات خَاّذ ثَد.
هبدُ -3کبرگزٍُ هَظف است پس اس تصَیت ایي آئیيًبهِ ،ثِتذریح ٍ ثب لحبظ اٍلَیتّب ،فْزست ثْتزیي الگَی
هصزف سطَح اًزصیثزی تدْیشات ٍ هبشیيآالت اًزصیثز ،هحذٍدُ ثبسدّی (راًذهبى) ،هصزف اًزصی ٍ ردُّبی
لبثللجَل آىّب را ثب رػبیت لبًَى حذاکثز استفبدُ اس تَاى تَلیذی ٍ خذهبتی در تأهیي ًیبسّبی کشَر ٍ تمَیت

آىّب در اهز صبدرات ٍ اصالح هبدُ  104لبًَى هبلیبتّبی هستمین – هصَة  – 1391تْیِ ٍ اس طزیك دثیز
شَرای ػبلی اًزصی اثالؽ ًوبیذ.
تجصزُ  -1درخصَص ٍسبیل ،تدْیشات ٍ هبشیيآالت دارای هؼیبر هصزف ٍ ثزچست هصزف اًزصی ،ثْتزیي الگَی
هصزف سطَح اًزصیثزی ثزای تدْیشات تَلیذ داخل کِ حذالل دارای دٍ تَلیذکٌٌذُ داخلی ثبشٌذ ،هالن ػول
خَاّذ ثَد .ایي هؼیبر در خصَص تدْیشات ٍارداتی ثب دٍ ردُ اًزصی ثبالتز اس هحصَالت تَلیذ داخل لبثللجَل
است.
تجصزُ  -2فْزست تدْیشات فَقالذکز ٍ هحذٍدُ ثبسدّی (راًذهبى) لبثللجَل آىّب ّزسبل ثِهٌظَر لحبظ ًوَدى
فٌبٍریّب ٍ تدْیشات خذیذ ٍ ثِرٍسرسبًی استبًذاردّب ،هَرد ثبسًگزی کبرگزٍُ لزار هیگیزد.
هبدُ -4تدْیشات ٍ هبشیيآالت هصزفکٌٌذُ اًزصی هشوَل ایي آئیيًبهِ ،اس طزیك سبهبًِ تذارکبت الکتزًٍیکی
دٍلت اػالم هیشَد.
هبدُ -5هسئَلیت ًظبرت ثز خزیذ الالم فْزست هبدُ  3ایي آئیيًبهِ ثزػْذُ ثبالتزیي همبم دستگبُ اخزایی در
ٍاحذّبی هشوَل ایي آئیيًبهِ اس هحل هٌبثغ ػوَهی ٍ داخلی خَد است.
هبدُ -6در راستبی اخزاییًوَدى توْیذات هبدُ  12لبًَى ،سبسهبى هلی استبًذارد ایزاى ثب ّوکبری ٍسارتخبًِّبی
ًفتً ،یزٍ ٍ صٌؼت ،هؼذى ٍ تدبرت هَظف است ثِطَر هستوز ًسجت ثِ صحِگذاری ٍ راستیآسهبیی ثزچست
هصزف اًزصی هبشیي آالت ٍ تدْیشات هصزفکٌٌذُ سَخت ٍ اًزصی الکتزیکی هَضَع ایي آئیيًبهِ حست هَرد
الذام ًوَدُ ٍ ًتیدِ را ثِ کبرگزٍُ ارائِ ًوبیذ.

