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قابل تَجِ اعضای هحترم صٌف الکتریک تْراى
با سالم ؛ احتشاهاً پیشو اطالعیه شواسه  126هوسخ  1311/1/11و دستوسالعول صادسه  114/11/4544هوسخ  1311/1/13اص
هذیشیت شبکه باصسسی و نظاست هشدهی ساصهاى صنعت  ،هعذى و تجاست  ،تخصیص باسکذ شبنن بشای اقالم هوجود دس سطح
عشضه بششح ریل انجام هی پزیشد  .لزا اص اعضای هحتشم تقاضا داسد دس ههلت باقیوانذه تا  1331/10/30نسبت به تنظین
اظهاسناهه ها به ششایط ریل اقذام نواینذ .
 – 1کلیِ الهپْای رٍشٌایی ٍارداتی اعن از ( رشتِ ای  ،کن هصرف  ،فلَرسٌت  ،گازی  ،بخار جیَُ  ،الهپ ّای
خیاری بخار سذین ،بخار ّلیَم ٍ اًَاع الهپْای ّالَشى در ٍات ّای هختلف ٍ الهپ ّای  ٍ LEDالهپ خَدرٍ ٍ
غیرُ  ) . . .بشرح زیر اظْار ٍ درخَاست بارکذ شبٌن گردد .
 – 1/1الهپْایی کِ ارزش ّر ٍاحذ آًْا کوتر از بیست ّسار ریال هی باشذ بصَرت کَچکتریي بستِ کارتي اظْار گردد .

 – 1/2اًَاع الهپْای کن هصرف ٍ 00ات ٍ پاییي تر از آى  ،اًَاع الهپْای فلَرسٌت  ،اًَاع الهپ ّای  ، LEDاًَاع
الهپ ّای خَدرٍ  ،اًَاع الهپ ّای ّالَشى در ٍات ّای هختلف در کَچکتریي بستِ بٌذی از کارتي اظْار گردد
 – 1/3کلیِ الهپْای کن هصرف ٍ 00ات بِ باال  ،خیاری  ،خورُ ای اعن از بخار سذین ٍ ّلیَم ٍ غیرُ ٍ بصَرت
ّر ٍاحذ اظْار ٍ تقاضای بارکذ شبٌن شَد.
 – 2اًَاع کلیذ ٍ پریس ٍارداتی هکاًیسم داخلی در بستِ بٌذی  10تایی اظْار ٍ درخَاست بارکذ شبٌن شَد ٍ
ًیازی بِ ًصب بارکذ شبٌن بر قطعات جاًبی ًذارد .
 – 3اًَاع کلیذّای هیٌیاتَری ٍارداتی تک پل  ،دٍ پل  ،سِ پل ٍ چْار پل در کَچکتریي بستِ اظْار ٍ
درخَاست بارکذ شَد .
 – 4اًَاع کاالّای ٍارداتی تلفي  ،في  ،باطری ٍ دٍربیي هذاربستِ هشوَل بارکذ شبٌن هی گردد .
ضوناً کاسگضاسی  101هستقش دس اتحادیه آهاده دسیافت اظهاسناهه های طشح باسکذ شبنن هی باشذ .
اتحادیه تولیدکنندگان و فروشندگان لوازم الکتریک شهرستان تهران
www.eet.ir

