عملکرد وزارت صنعت ،معدن و تجارت
ردیف

ماده قانونی

1

هبدُ  11قبًَى

2

هبدُ  12آییي ًبهِ اجشایی

3

هبدُ  20آییي ًبهِ اجشایی

متن ماده

اقدامات انجام شده توسط وزارت صمت

ارزیابی عملکرد

توضیحات

سبصهبى هَظف است ثب ّوکبسی ٍصاستخبًِ ّبی ثْذاضت ،دسهبى ٍ آهَصش
پضضکی (دس هَسد پسوبًذّبی پضضکی) ،صٌبیغ ٍ هؼبدىً ،یشٍ ٍ ًفت (دس هَسد
پسوبًذّبی صٌؼتی ٍ هؼذًی) ،جْبد کطبٍسصی (دس هَسد پسوبًذّبی کطبٍسصی)
ضَاثط ٍ سٍش ّبی هشثَط ثِ هذیشیت اجشایی پسوبًذّب سا تذٍیي ٍ دس ضَسای
ػبلی حفبظت هحیط صیست ثِ تصَیت ثشسبًذ ٍصاستخبًِ ّبی هزکَس هسئَل

ضَاثط ٍ سٍشّبی هذیشیت پسوبًذّبی صٌؼتی
ٍ هؼذًی دس جلسِ هَسخ  99/11/6ضَسای ػبلی
حفبظت هحیط صیست تصَیت گشدیذ.

ًظبست ثش اجشای ضَاثط هصَة ّستٌذ.
تَلیذ کٌٌذگبى ٍ ٍاسدکٌٌذگبى اقالم هطشٍح صیش ثبیذ پسوبًذ حبصل اص کبالّبی

ػلیشغن ثشگضاسی جلسبت ٍ اًجبم هکبتجبت هتؼذد ایي

خَد سا ثبصیبفت ًوبیٌذ دسصَستی کِ ًتَاًٌذ ثِ ایي اهش اقذام ًوبیٌذ ثبیذ ثشاثش ًین
دس ّضاس اسصش کبال ساّوضهبى ثب فشٍش ٍیب ٍسٍد ثِ صٌذٍق پشداخت ًوبیٌذ صٌذٍق

اص ٍاسدکٌٌذگبى دسیبفت ٍلی اص تَلیذکٌٌذگبى

ثبیذ ثِ ًسجت ثبصیبفت پسوبًذ حبصل اص ّشیك اص اقالم هضثَس هجبلغ دسیبفتی سا

دسیبفت ًوی گشدد.

دساختیبس ٍاحذّبی ثبصیبفت کٌٌذُ آى قلن اص پسوبًذ قشاس دّذ هتخلفیي ثِ

هقذاس ٍ ًحَُ هذیشیت پسوبًذ ٍیژُ خَد سا ثِ ضشح هٌذسج دس اظْبسًبهِ ،ثِ
سبصهبى ٍ دستگبُ ریشثط اسایِ ًوبیٌذ.

هبدُ  3ضَاثط ٍ سٍش ّبی
4

هذیشیت اجشایی پسوبًذّبی
ثشقی ٍ الکتشًٍیکی

ٍصاست هَظف است ثب ّوکبسی سبصهبى ،تسْیالت ٍ اهکبًبت الصم ثشای ایجبد
ٍاحذّبی ثبصیبفت پسوبًذّبی ثشقی ٍ الکتشًٍیکی سا فشاّن ًوبیذ.

سبلْبی گزضتِ دس ثخص تَلیذکٌٌذگبى داخلی ًیض تب
کٌَى ػولیبتی ًطذُ است ٍ دس ثخص ٍاسد کٌٌذگبى
ًیض ثصَست ثسیبس هحذٍد صَست گشفتِ است.

هجبصاتّبی تؼییي ضذُ دس هبدُ 16قبًَى هحکَم خَاٌّذ ضذ.

کلیِ تَلیذکٌٌذگبىٍ ،اسدکٌٌذگبى ٍ تَصیغ کٌٌذگبى کبال ٍ هَاد ثبیذ هطخصبت،

هبدُ قبًًَی ثِ دلیل ػذم ّوکبسی ٍصاست صوت دس

ّیچگًَِ ضوبًت اجشایی دس داخل ٍصاست صوت

هی ثبیست سبص ٍ کبس الصم دس ٍصاست صوت ثشای

ًذاسد.

اجشایی ضذى ایي تکلیف قبًًَی صَست پزیشد.

-

گضاسضی اص اقذاهبت ٍاصل ًطذُ است.

هبدُ  63ضَاثط ٍ سٍش ّبی
5

هذیشیت اجشایی پسوبًذّبی
ثشقی ٍ الکتشًٍیکی

ٍصاستخبًِ ّبی هَضَع هبدُ  11قبًَى ،ضوي ًظبست ثش حسي اجشای ایي هصَثِ
دس دستگبُ ّبی هتجَع گضاسش هشثَط سا ثِ طَس سبالًِ ثِ سبصهبى اسائِ دٌّذ.

-

گضاسضی اص اقذاهبت ٍاصل ًطذُ است.

