به نام پروردگار
ضوابط تأسیس و فعالیت

هراکس اعتبارسنجی هعواری سازهانی
پیشگفتار
زض اخطای هازُ ( )3آییيًاهِ تَؾؼِ ٍ گؿتطـ واضتطی فٌاٍضی اعالػات ٍ اضتثاعات ،ههَب ّ 1394/7/11یأتت
هحتطم ٍظیطاى ٍ تثهطُ « »3شیأ آى ،هأازُ ( )12ضأَاتظ فٌأو ٍ اخطایأو تَؾأؼِ زٍ أ ا ىتطًٍیىأو ههأَب
 200/145هَضخ  ٍ 1393/6/11تٌسّای « »23تا « »28هازُ ( )7اؾاؾٌاهِ ؾاظهاى فٌاٍضی اعالػات ایطاى ،تطای
ؾاهاى تركو ،حوای ٍ ًظاضت تط فؼا ی هطاخغ هؼیي ٍ هكاٍض زض ایفأای اهأَض حأاوویتو اضتثاعأات ٍ فٌأاٍضی
اعالػات ،ههَتِ شی تا ػٌَاى «ضَاتظ تتؾیؽ ٍ فؼا ی هطاوع اػتثاضؾٌدو هؼواضی ؾاظهاًو» اتالؽ هوگطزز.
بخش یکن :کلیات
ماده  .1زض ایي ههَتٍِ ،اغگاى ظیط زض هفاّین ٍ اذتهاضّای تطقوطزُ تىاض هوضًٍس:
الف) کمیسیون ٪وویؿیَى تَؾؼِ زٍ

ا ىتطًٍیىو.

ب) ساسمان ٪ؾاظهاى فٌاٍضی اعالػات ایطاى.
پ) معماری فناوری اطالعات ساسمانی (به اختصار معماری ساسمانی) ٪هدوَػِ هؿتٌسات ،ا گَّا،
اؾتاًساضزّا ٍ الساهات اخطایو تطای تحَل یه هؤؾؿِ اظ ٍضؼی هَخَز تِ ٍضؼی هغلَب تطپایِ فٌاٍضی
اعالػات وِ زض لا ة یه عطح هكرم اخطا ٍ پیَؾتِ تاظًگطی ٍ تِضٍظضؾاًو هوقَزً .تایح پیازُؾاظی هؼواضی
ؾاظهاًو زض یه هَؾؿِ هٌدط تِ تْثَز ٍ تَؾؼِ ذسهات ٍ فطایٌسّا ،تاًهّای اعالػاتو ،زضگاُّای ا ىتطًٍیىو،
ٍبؾطٍیؽّای ًطمافعاضی ،ظیطؾاذ ّای اضتثاعو ٍ ؾىَّای فٌاٍضی هوقَز وِ هَضَع اضظیاتو ٍ اػتثاضؾٌدو
لطاض هوگیطًس.
ت) مزکش ٪هطوع اػتثاضؾٌدو هؼواضی ؾاظهاًو.
ث) مؤسسه اعتبارپذیز٪
 .1زؾتگاُّای اخطایو هَضَع هازُ ( )5لاًَى هسیطی ذسهات وكَضی؛
 .٢هؤؾؿِّای ذهَنو وِ حطفِ انلوقاى ضا پیواًىاضی یا پكتیثاًو ذسهات ػوَهو زض ّطیه اظ قاذِّای
ػوَهو ٍیا اذتهانو تطقوطزُ زض ایي ههَتِ لطاض زازُاًس؛ ٍ
 .٣ؾایط هؤؾؿات ذهَنو وِ قرها زضذَاؾ اػتثاضؾٌدو اهَض تطقوطزُ زض ایي ههَتِ ضا زاضًس.
ج) اعتبارنامه ٪ؾٌسی وِ تطپایِ آى ،هؼواضی ؾاظهاًو هؤؾؿِ اػتثاضپصیط ،اضظیاتو ٍ تتییس هوقَز.
ماده  .٢اّسافو وِ اًتظاض هوضٍز تا اخطای ایي ههَتِ تحمك یاتس ،ػثاضتٌس اظ:
الف) یىپاضچگو ؾاظٍواضّا ٍ فطایٌسّای اضائِ ا ىتطًٍیىو ذسهات ػوَهو؛
ب) اعویٌاى اظ اثطتركو ّعیٌِوطز عطحّای هؼواضی ؾاظهاًو زض زؾتگاُّا؛
پ) ضقس هغلَب ٍ پیَؾتِ قاذمّای ووو ٍ ویفو فطایٌسی ٍ فٌاٍضی اعالػات زض زؾتگاُّا؛
ت) افعایف واضآیو ٍ واضآهسی ذسهات ا ىتطًٍیىو زض تؿتط یىپاضچِ هؼواضی ؾاظهاًو؛ ٍ
ث) اضتمای زاًف ٍ تدطتِ عطاحو ،اضظیاتو ٍ پیازُؾاظی هؼواضی ؾاظهاًو.
1

بخش دوم :تأسیس هراکس
ماده  .٣آى زؾتِ اظ هؤؾؿاتو وِ اظ قطایظ ایي ترف تطذَضزاضًس ،هوتَاًٌس زضذَاؾ

زضیاف

هَافم

انَ و

یا پطٍاًِ فؼا ی تا ػٌَاى «هطوع اػتثاضؾٌدو هؼواضی ؾاظهاًو» ضا تمسین ؾاظهاى وٌٌس.
ماده  .٤ضَاتظ حاون تط هَافم انَ و ٍ پطٍاًِ فؼا ی یىؿاًٌس ،هگط ایٌىِ ذالف آى تهطیح قسُ تاقس.
گفتار یکم ٪شزایط و ویژگیهای هویتی
ماده  .٥زضذَاؾ وٌٌسگاى ،اقرال حمَلو ذهَنو زاضای تاتؼی ایطاى ّؿتٌس.
ماده  .٦حضَض اتثاع ذاضخو حمیمو ٍ حمَلو تِ ػٌَاى ؾْاهساض یا واضقٌاؼ یا هكاٍض زض هدوَػِ
زضذَاؾ وٌٌسُ زض نَضتو تالهاًغ اؾ وِ تِ هساذلِ زض اهَض هسیطیتو آى ًیٌداهس ٍ ضػای
عثمِتٌسی اعالػات ػوَهو تضویي گطزز.

ضَاتظ حاون تط

گفتار دوم ٪شزایط و ویژگیهای حزفهای
ماده  .٧زضذَاؾ وٌٌسُ قطوتو اؾ وِ حؿة هَضز قطایظ هَاز ( )13یا ( )14ضا زاضاؾ .
ماده  .٨چٌاًچِ زضذَاؾ وٌٌسُ ٍیػگو قطو ّای هازض یا ٍاتؿتِ یا ّنپیواى ضا زاضز ،هؿؤٍ ی ّای ًاقو اظ
زاضاقسى ٍ ایفای تؼْسات ٍ هؿؤٍ ی ّای فؼا ی هطاوع ضا قرها ٍ هؿتمال هوپصیطز.
ماده ّ .٩طگًَِ تغییط زض ها ىی

قطو

وِ زض هسیطی

آى هَثط تاقس ،تایس تا تاییس پیكیي ؾاظهاى تاقس.

چٌاًچِ ؾاظهاى ظطف زُ ضٍظ زضذهَل ضز یا تتییس تغییط پیكٌْازی اظْاضًظط ًىٌس ،تِ هٌع ِ تتییس اؾ .
ماده  .1١زضذَاؾ وٌٌسُ حك ًساضز تا ّیچیه اظ قطو ّای اضائِزٌّسُ ذسهات پیواًىاضی زض هَضَػات
اػتثاضؾٌدو تِ هؤؾؿات اػتثاضپصیط یا تا ؾایط هطاوع اػتثاضؾٌدو پیًَس ؾْاهساضی زاقتِ تاقس.
ماده  .11زاضاتَزى پطٍاًِ فؼا ی

زض ّطیه اظ ترفّای اضتثاعو ٍ فٌاٍضی اعالػات یا ؾْاهساضی زض ّطیه اظ

زاضًسگاى پطٍاًِ ایٌگًَِ فؼا ی ّا ،زض نَضت فطاّن تَزى ؾایط قطایظ هاًغ اظ زضذَاؾ ًیؿ .
گفتار سوم ٪شزایط و ویژگیهای تخصصی
ماده  .1٢زضذَاؾ زٌّسگاى زاضای الاهتگاُ زض هطاوع ضقس ٍ پاضنّای ػلن ٍ فٌاٍضی وكَض تایس اظ قطایظ ظیط
تطذَضزاض تاقٌس:
الف) حسال زٍ ؾال اظ تاضید ثث قطو گصقتِ تاقس.
ب) حسال زٍ ػضَ ّیات ػلوو زاًكگاُّای زٍ تو تا هسضن زوتطای ترههو زض یىو اظ ضقتِّای هٌْسؾو
واهپیَتط یا هسیطی فٌاٍضی اعالػات یا هٌْسؾو فٌاٍضی اعالػات ػضَ ّیات هسیطُ قطو تاقٌس.
پ) هسیطػاه زاضای هسضن واضقٌاؾو اضقس یا زوتطای ترههو زض یىو اظ ضقتِّای هٌْسؾو واهپیَتط یا
هسیطی فٌاٍضی اعالػات یا هٌْسؾو فٌاٍضی اعالػات تاقس.
ت) قطو زاضای حسال ّك

ًفط پطؾٌ توام ٍل (تا قف هاُ تیوِ) تاقس وِ اظ ایي تؼساز ،حسال چْاض ًفط

زاضای هسضن واضقٌاؾو اضقس ضقتِ هٌْسؾو فٌاٍضی اعالػات گطایف هؼواضی ؾاظهاًو تاقٌس.
ث) حسال قف ًفط اظ اػضای قطو

(ّیات هسیطُ یا پطؾٌ توام ٍل ) زاضای گَاّیٌاهِ آهَظقو زٍضُّای

ترههو هؼواضی ؾاظهاًو اظ هطاوع هَضز تاییس ؾاظهاى تاقٌس.
ج)حسال  5هما ِ هؼتثط ذاضخو ٍ  20هما ِ وٌفطاًؽ ذاضخو زض هَضَػات هطتثظ تا هؼواضی ؾاظهاًو تَؾظ
اػضای ّیات هسیطُ یا پطؾٌ توام ٍل قطو هٌتكط قسُ تاقس.
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چ) قطو

زاضای گَاّو قَضای ػا و اًفَضهاتیه تا حسال ضتثِ پٌح زض ظهیٌِ هكاٍضُ ٍ ًظاضت تط اخطای

عطحّای اًفَضهاتیه ،فٌاٍضی اعالػات ٍ اضتثاعات تاقس.
ماده  .1٣زضذَاؾ زٌّسگاى زاضای الاهتگاُ زض زیگط ًماط وكَض ،تایس اظ قطایظ ظیط تطذَضزاض تاقٌس:
الف) حسال پٌح ؾال اظ تاضید ثث قطو گصقتِ تاقس.
ب) قطو زضآهس هیاًگیي زُ هیلیاضز ضیال زض ؾِ ؾال اذیط زض حَظُ هطتثظ زاقتِ تاقس.
پ) هسیطػاه زاضای هسضن واضقٌاؾو یا تاالتط زض یىو اظ ضقتِّای هٌْسؾو واهپیَتط یا هسیطی

فٌاٍضی

اعالػات یا هٌْسؾو فٌاٍضی اعالػات تاقس.
ت) قطو

(تا قف هاُ تیوِ) تاقس وِ اظ ایي تؼساز ،حسال زُ ًفط

زاضای حسال پاًعزُ ًفط پطؾٌ توام ٍل

زاضای هسضن واضقٌاؾو اضقس یا تاالتط زض یىو اظ ضقتِّای هٌْسؾو واهپیَتط یا هسیطی
هٌْسؾو فٌاٍضی اعالػات تاقٌس.
ث) حسال قف ًفط اظ اػضای قطو

فٌاٍضی اعالػات یا

(ّیات هسیطُ یا پطؾٌ توام ٍل ) زاضای گَاّیٌاهِ آهَظقو زٍضُّای

ترههو هؼواضی ؾاظهاًو اظ هطاوع هَضز تاییس ؾاظهاى تاقٌس.
ج) حسال  2هما ِ زض ًكطیات هؼتثط ذاضخو ٍ  10هما ِ وٌفطاًؽ ذاضخو زض هَضَػات هطتثظ تا هؼواضی
ؾاظهاًو تَؾظ اػضای ّیات هسیطُ یا پطؾٌ توام ٍل قطو هٌتكط قسُ تاقس.
چ) قطو

زاضای گَاّو قَضای ػا و اًفَضهاتیه تا حسال ضتثِ ؾِ زض ظهیٌِ هكاٍضُ ٍ ًظاضت تط اخطای

عطحّای اًفَضهاتیه ،فٌاٍضی اعالػات ٍ اضتثاعات تاقس.
ماده  .1٤چٌاًچِ زضذَاؾ وٌٌسُ اظ هطاخغ هؼتثط هلو ٍ فطاهلو هَضز تتییس ؾاظهاى ،پطٍاًِ ٍیا گَاّو هطتثظ تا
فؼا ی زض ایي حَظُ ضا زاضاؾ  ،تِ ػٌَاى اهتیاظ هثث
اٍ َی ّای اػغایو حاػ ذَاّس قس.

زض زضیاف

پطٍاًِ یا هَافم

انَ و ٍیا زض تْطُهٌسی اظ

گفتار چهارم ٪شزایط و ویژگیهای هنجاری
ماده  .1٥زضذَاؾ وٌٌسُ تایس اظ هٌكَض اذالق حطفِای تطذَضزاض تاقس.
ماده  .1٦زضذَاؾ وٌٌسُ ٍ هسیطاى آىً ،ثایس پیكیٌِ ویفطی یا اًتظاهو هطتثظ تا هَضَع فؼا ی زاقتِ تاقٌس.
زض ایي هطحلِ ،فطو تط زضؾتو ازػای زضذَاؾ وٌٌسُ ٍ ًساقتي ؾَء پیكیٌِ اؾ ٍ زض نَضت اثثات ذالف آى،
تِ ضواً اخطاّای لاًًَو أ همطضاتو هحىَم هوقَز.
بخش سوم :داهنه و نوع فعالیت هراکس
ماده  .1٧زض نَضت فطاّن تَزى قطایظ ٍ ٍیػگوّای تطقوطزُ زض ترف زٍم ایي ههَتِ ،فؼا ی

هطاوع زض زٍ

ؾغح هطخغ ٍ پایِ ؾاهاًسّو هوقَز.
گفتار یکم ٪مزاکش اعتبارسنج پایه
ماده  .1٨اػتثاضؾٌدو پایِ اظ ؾَی هطاوعی اًدام هوقَز وِ تطپایِ تطًاهِ وؿةٍواض پیكٌْازی ٍ پطٍاًِ فؼا ی
اػغاء قسُ اظ ؾَی ؾاظهاى ،اضظیاتو یه یا چٌس هَضَع شی ضا زضتاضُ هؤؾؿِّای اػتثاضپصیط ػْسُزاض هوقًَس:
الف) هؼواضی ؾاظهاًو؛
ب) ػولىطز ٍبؾطٍیؽّای ؾاهاًِّای اعالػاتو ؾطٍیؽگطا؛
پ) ذسهات ٍ فطایٌسّا؛
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ت) تاًهّا ٍ پایگاُّای اعالػاتو؛
ث) زضگاُّای ا ىتطًٍیىو ٍ
ج) ظیطؾاذ ّای اضتثاعو ٍ ؾىَّای فٌاٍضی.
تبصزه  ٪1هطاوع اػتثاضؾٌح هؼواضی ؾاظهاًو زض ضاؾتای اًدام ٍظایف اضظیاتو هوتَاًٌس اظ ذسهات ترههو
هطاوع اػتثاضؾٌدو زض حَظُّای هطتثظ (اهٌی ً ،طمافعاض )... ،وِ هَضز تاییس ؾاظهاى لطاض گطفتِاًس ،اؾتفازُ
ًوایٌس.
تبصزه  ٪٢اضظیاتو اهٌیتو هؼواضی ؾاظهاًو هَؾؿِ ّای اػتثاضپصیط ،اظ ؾَی هطاوع هَضز تاییس ؾاظهاى(هطوع
هاّط) تِ ػو هوآیس.
گفتار دوم ٪مزاکش اعتبارسنج مزجع
ماده  .1٩هطاوع اػتثاضؾٌح هطخغ تِ هطاوع زاضای حسال ؾِ ؾال پطٍاًِ ؾغح پایِ گفتِ هوقَز وِ تطپایِ تطًاهِ
وؿةٍواض پیكٌْازی ٍ پطٍاًِ فؼا ی اػغاء قسُ اظ ؾَی ؾاظهاى ،اهَض شی ضا ًیع تِ ػْسُ هوگیطًس:
الف) پكتیثاًو ػلوو ٍ فٌو هطاوع پایِ؛
ب) آظهایف یا آظهَىّای ذال ٍ تىویلو تط ضٍی ًوًَِّایو وِ ؾاظهاى یا هطاوع پایِ اضخاع هوزٌّس ٍ
پ) تسٍیي ٍ پیكٌْاز قاذمّا ،اؾتاًساضزّا ٍ قیًَُاهِّای اػتثاضؾٌدو.
تبصزه ٪زضذَاؾ وٌٌسگاى زاضای پیكیٌِ واض ؾَزهٌس ،تِ تكریم ؾاظهاى ًیاظی تِ گصضاًسى هست همطض ًساضًس.
گفتار سوم ٪سایز فعالیتهای مزاکش
ماده  .٢١هطاوع اػتثاضؾٌح ،اػن اظ هطاخغ ٍ پایِّا ،حك ًساضًس تغَض هؿتمین یا غیطهؿتمین پیازُؾاظی ّوِ یا
ترفّایو اظ اهَض تطقوطزُ زض هازُ ( )18ضا تطای هَؾؿات اػتثاضپصیط هَضَع خعءّای « »2« ٍ »1تٌس «ث»
هازُ ( )1ػْسُزاض قًَس.
ماده  .٢1فؼا ی هطاوع اػتثاضؾٌح هطخغ زض ؾغح فطاهلو تالهاًغ اؾ .
ماده  .٢٢هطاوع هَظفٌس فْطؾ

فؼا ی ّای هداظ ذاضج اظ قوَل هَاز ( )19( ٍ )18ضا تِ ؾاظهاى اػالم وٌٌس،

هاًٌس فؼا ی ّای هكاٍضُای ،آهَظقو ٍ پیازُؾاظی تطای هؤؾؿات هَضَع خعء « »3تٌس «ث» هازُ (.)1
ماده  .٢٣تطضؾو ؾاظهاى زض تتییس یا ضز فؼا ی ّای هداظ ذاضج اظ قوَل هطاوع ،تٌْا اظ تاب پیكگیطی اظ تؼاضو
تا فؼا ی ّای انلو آًْا یا ترلفات احتوا و یا اػوال ؾیاؾ ّای حوایتو ٍ ّوؿَؾاظی آًْا تا فؼا ی ّای
انلیكاى ذَاّس تَز.
ماده  .٢٤چٌاًچِ تِ تكریم ؾاظهاى فؼا ی

هطاوع زض پیازُؾاظی تطای هؤؾؿات اػتثاضپصیط هَضَع خعء «»3

تٌس «ث» هازُ ( )1تِ ایفای تؼْسات اػتثاضؾٌدو آًْا غوِ خسی ٍاضز آٍضز ،هوتَاًس اظ فؼا ی
ًوایس.

آًْا خلَگیطی

ماده  .٢٥زض ایفای ٍظایف حاوویتو ؾاظهاى ،هطاوع ًمف تهوینؾاظ ،هؼیي ٍ هكاٍض آى ضا ایفا هووٌٌس ٍ
اػتثاضًاهِّای نازضُ اظ ؾَی آًْا تسٍى تتییس ؾاظهاى اػتثاض ًساضز.
بخش چهارم :توهیذات سازهاى
گفتار یکم ٪موافقت اصولی و پزوانه فعالیت
الف) موافقت اصولی
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ماده  .٢٦چٌاًچِ زضذَاؾ وٌٌسُ هَافم انَ و ،زؾ ون پٌح قطط اظ قطایظ تطقوطزُ زض هَاز ( )13یا ()14
ضا زاقتِ تاقس ،هَافم انَ و یه ؾا ِ زضیاف هووٌس تا عو ایي هست تتَاًس ّوِ قطایظ ضا تطآٍضزُ ؾاظز.
ماده  .٢٧زض هست هَافم انَ و ،زاضًسُ آى حك اػتثاضؾٌدو هؤؾؿِّای اػتثاضپصیط ضا ًساضز ،هگط تطای آظهَى
احطاظ نالحی زضیاف پطٍاًِ وِ ظیطًظط یىو اظ هطاوع هطخغ اًدام هوزّس .زض ایي نَضت ،هؿؤٍ ی ّای
احتوا و هتضاهٌا تِ ػْسُ ّط زٍ آًْا ذَاّس تَز.
تبصزه ـ هطاوع هطخغ تایس فْطؾ هطاوع تح آظهَى ذَز ضا تِ ؾاظهاى اػالم وٌٌس.
ماده  .٢٨ضز زضذَاؾ

پطٍاًِ اظ ؾَی ؾاظهاى تایس هؿتسل ،هٌغمو ٍ زض ظهاى هتٌاؾة تاقس ٍ تِ اػتطاو

زضذَاؾ وٌٌسُ زض وویؿیَى ضؾیسگو هوقَز.
ب) پزوانه
ماده  .٢٩ضَاتظ ٍ قطایظ حاون تط پطٍاًِّای هطاوع هطخغ ٍ پایِ هاّی

هؿتملو اظ یىسیگط زاضًس ،هگط ایٌىِ

ذالف آى تهطیح قسُ تاقس.
ماده  .٣١هست اػتثاض پطٍاًِّای پایِ پٌح ؾال ٍ هطاخغ زُ ؾال اؾ

ٍ زض نَضت فطاّن تَزى قطایظ ،تطای

زٍضُّای هكاتِ توسیس هوقَز.
گفتار دوم ٪شاخصها و استانذاردها
ماده  .٣1قاذمّا ٍ اؾتاًساضزّای ایي ههَتِ ،ػالٍُ تط هطاوع ،هؤؾؿِّای اػتثاضپصیط ضا ّن زضتطهوگیطز.
بنذ یکم ٪شاخصها و استانذاردهای مزاکش
ماده  .٣٢قاذمّا ٍ اؾتاًساضزّای هطاوع هطخغ ٍ پایِ ،زض نَضت عٍم ،تِ تفىیه ّطیه اظ ترفّا ٍ قاذِّا،
اظ ؾَی ؾاظهاى ٍ ّطیه اظ ًْازّای نالحیتساض شیضتظ تْیِ ٍ تِ تهَیة وویؿیَى هوضؾس.
تبصزه ـ زض نَضت ًیاظ تِ ّواٌّگو تا ؾایط هطاخغ نالحیتساض اؾتاًساضزگصاض ،ؾاظهاى توْیسات الظم ضا اتراش
ذَاّس وطز.
ماده  .٣٣قاذمّا ٍ اؾتاًساضزّا هوتَاًس زض زٍ ضزُ اخثاضی ٍ اذتیاضی پیفتیٌو قَز ٍ حؿة هَضز ّطیه اظ
آًْا هثٌای احطاظ ترلف ٍ اػوال ضواً اخطاّای همطضاتو یا اػغای اهتیاظّای ٍیػُ لطاض گیطز.
بنذ دوم ٪شاخصها و استانذاردهای مؤسسههای اعتبارپذیز
ماده  .٣٤چٌاًچِ قاذمّا ٍ اؾتاًساضزّای یه هؤؾؿِ تا قاذمّا ٍ اؾتاًساضزّای ههَب تطای ؾایط
هؤؾؿِّای ٍاتؿتِ یا ّوثؿتِ تؼاضو ًساقتِ تاقس ،پصیطـ گعیٌِّای پیكٌْازی آى تالهاًغ اؾ .
ماده  .٣٥ؾاظهاى هوتَاًس ًظاضت تط فطایٌسّای اخطایو اػتثاضًاهِّای هؤؾؿِّا ضا تِ هطاوع تطگعیسُ ٍاگصاض وٌس؛
هكطٍط تِ آًىِ تا فؼا ی اػتثاضؾٌدو آًْا تؼاضضو ًساقتِ تاقس.
گفتار سوم ٪امور مالی و تعزفهای
ماده  .٣٦چاضچَب تؼطفِای ذسهات هطاوع اظ ؾَی ؾاظهاى تْیِ ٍ تِ تهَیة وویؿیَى هوضؾس.
ماده  .٣٧زضیاف

هثا غو تا ػٌَاى حكاالهتیاظ اػغای پطٍاًِ یا حكا ؿْن زضآهسی اظ زاضًسگاى پطٍاًِّا تالهاًغ

اؾ  .زاضًسگاى هَافم انَ و اظ پطزاذ ایٌگًَِ ػَاضو هؼافٌس.
ماده  .٣٨هطاوع هَظفٌس ًوًَِ لطاضزازّای هَضز تتییس ؾاظهاى ضا تىاض گیطًس ٍ زض نَضت عٍم ،گعیٌِ پیكٌْازی
ذَز ضا اضائِ وٌٌس.
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گفتار چهارم ٪نظارت و اعمال مقزرات
ماده  .٣٩تا ّسف پیكگیطی اظ ترلفات ،ظهیٌِّای پیسایف ٍ تطذَضز هحىوِپؿٌس تا آًْا ،ؾاظهاى تِ زازُّا ٍ
اعالػات هطاوع زؾتطؾو هویاتس ٍ آًْا هَظفٌس اهىاًات ٍ قطایظ الظم ضا فطاّن آٍضًس.
ماده  .٤١زازُّا ٍ اعالػات هَضَع ًظاضت ٍ تاظضؾو اظ هطاوع ػثاضتٌس اظ:
الف) اؾٌاز ٍ هؿتٌسات تثاز و زیدیتا و یا چاپو هیاى هطاوع ٍ هؤؾؿات اػتثاضپصیط ٍ
ب) اؾٌاز ٍ هؿتٌسات ضاخغ تِ ؾاذتاض ٍ تكىیالت ٍ فؼا ی هطاوع.
تبصزه ـ قیًَُاهِ زؾتطؾو تطذظ تِ زازُّا ٍ تطضؾو فیعیىو اؾٌاز هَضَع ایي هازُ زض هح هطاوع یا ًماط
زیگط ،اظ ؾَی ؾاظهاى تسٍیي ٍ تِ تهَیة وویؿیَى هوضؾس.
ماده  .٤1ؾاظهاى ذَز ضا هتؼْس تِ نیاً

اظ زازُّا ٍ اعالػاتو هوزاًس وِ زض پو اهَض ًظاضتو ٍ تاظضؾو تسؾ

آٍضزُ اؾ  .هگط ایٌىِ افكاء یا زؾتطؼپصیط وطزى آًْا تطپایِ لاًَى ا عاهو تاقس.
ماده  .٤٢ؾاظهاى فْطؾ

ترلفات هطاوع ٍ ضواً

اخطاّای همطضاتو لات اػوال تط آًْا ضا تْیِ ٍ تِ تهَیة

وویؿیَى هوضؾاًس.
ماده  .٤٣ضواً

اخطاّای همطضاتو تایس تطپایِ انَل تاظزاضًسگو ،تٌاؾة ٍ اثطتركو ،گعیٌِّایو هاًٌس خطیوِ

ًمسی ،واّف یا غَ اػتثاض پطٍاًِ ٍ هحطٍهی
زضتطگیطز.

هَضزی یا اظ ّوگو فؼا ی ّا تطای هست هؼیي یا ّویكِ ضا

ماده  .٤٤ضؾیسگو تِ ترلفات اتْاهو هطاوع تایس تا ضػای

انَل زازضؾو هٌهفاًِ تاقس ٍ آًْا حك زاضًس اظ

تهویوات ؾاظهاىً ،عز وویؿیَى یا ؾایط هطاخغ نالحیتساض ازاضی ٍ لضایو اػتطاو وٌٌس.
بخش پنجن :هقررات پایانی
ماده  .٤٥ؾاظهاى زض چاضچَب اّساف ایي ههَتِ ،تا اضظیاتو پیَؾتِ هیعاى ّوىاضی ٍ پایثٌسی هطاوع تِ ههَتات
ٍ تهویوات حاوویتو ،ضضای هؤؾؿِّای اػتثاضپصیط اظ پاؾرگَیو ٍ واضآیو ٍ واضآهسی آًْاً ،ؿث تِ
ضتثِتٌسیكاى السام هووٌس .ضتثِتٌسی هثٌای اػغای اهتیاظّای ٍیػُ ،هاًٌس تؿْیالت ٍ حوای ّای هازی ٍ
هؼٌَی ،اٍ َی زض پصیطـ زضذَاؾ ّا ٍ واّف ٍ تركَزگو ّوِ یا تركو اظ ضواً اخطاّا ذَاّس تَز.
ماده  .٤٦زض نَضت اذتالف هیاى هطاوع ،اػن اظ هطاخغ ٍ پایِّا تا یىسیگط ٍ ّوچٌیي تا هؤؾؿِّای اػتثاضپصیط،
ؾاظهاى هوتَاًس زاٍضی ایكاى ضا تپصیطز.
ماده  .٤٧ؾاظهاى ّط قفهاُ گعاضـ ههَتِ ضا تِ وویؿیَى تمسین هووٌس.
ماده  .٤٨ههَتات وویؿیَى زض چاضچَب ایي ضَاتظ الظماالخطاؾ .
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