وزارت جهاد كشاورزي
سازمان حفظ نباتات
معاونت قرنطينه

شيوه نامه پایش محموله هاي گياهی صادراتی
از محل توليد تا گمرک صادراتی

دفتر قرنطينه
تابستان 1399

مقدمه:
با عنایت به لزوم ایجاد تنوع در محصوالت صادراتي و اهميت و تاکيد بر تجارت محصوالت غيرنفتي ،توجه به
تجارت بخش کشاورزي با در نظرگرفتن اهدافي همچون خودکفایي ،امنيت غذایي و رونق اقتصادي در این بخش،
حائز اهميت مي باشد.
با توجه به اینکه مطابق قانون عهدنامه بين المللي حفظ نباتات مصوب  1389مجلس شوراي اسالمي رعایت
اصول و موازین بين المللي قرنطينه و بهداشت گياهي در تجارت بين الملل محصوالت گياهي ضروري مي باشد،
لذا انجام صادرات محموله هاي گياهي سالم از نظر عدم آلودگي به آفات و بيماري هاي گياهي ،علي الخصوص
عوامل خسارتزاي گياهي مد نظر کشور مقصد از اهميت بسزایي برخوردار بوده و منجر به تمایل کشورهاي مقصد
به انجام هر چه بيشتر تجارت بين الملل در حوزه کشاورزي با کشور و در نهایت افزایش ميزان صادرات
محموله هاي گياهي و به تبع آن افزایش ارزآوري براي کشور خواهد شد.
هدف:
نظر به اینکه مهمترین موضوع در صادرات محموله هاي گياهي ،صدور گواهي بهداشت گياهي بر مبناي شرایط
قرنطينه اي واردات کشورهاي مقصد مي باشد ،لذا براي حفظ بازارهاي صادراتي ضروري است که شرایطي در
کشور فراهم گردد تا برمبناي آن بتوان این اطمينان را به کشورهاي هدف داد که شرایط قرنطينه اي مد نظر آنها
به طور کامل رعایت گردیده و در گواهي بهداشت گياهي قيد شده است.
با توجه به اینکه جدیدا کشورهاي هدف صادراتي ،درج عدم آلودگي محل توليد برخي محموله هاي گياهي
صادراتي به آفات و بيماري هاي گياهي مد نظر خود را در گواهي بهداشت گياهي الزامي نموده اند ،از این رو
ضروري است که زیرساخت هاي الزم براي پایش و ردیابي محموله هاي گياهي صادراتي از ابتداي کاشت تا
زمان برداشت در محل توليد در کشور فراهم گردد تا بر مبناي نتایج حاصل از این بررسي ها و اطمينان از عدم
آلودگي محل توليد از آفات و بيماري هاي گياهي مد نظر کشور (هاي) مقصد ،در زمان صادرات بتوان عدم
آلودگي منطقه /محل توليد محموله گياهي صادراتي به عوامل خسارتزاي گياهي مد نظر آن کشور را در گواهي
بهداشت گياهي درج نمود.

روند صادرات محموله هاي گياهی كه نياز به مشخص بودن منطقه /محل توليد دارند:
 -1توليدکننده /صادرکننده محموله گياهي صادراتي بایستي قبل از شروع فصل کاشت /رشد ،نوع محصول(هاي)
صادراتي مد نظر خود و کشور(هاي) مقصد را انتخاب نماید.
 -2توليدکننده /صادرکننده محموله گياهي صادراتي بایستي آخرین شرایط قرنطينه اي واردات این کشورها را از
طریق مراجعه به سایت یا استعالم از حفظ نباتات /مرکز قرنطينه گياهي آن کشور دریافت نماید.
 -3در صورتيکه در شرایط قرنطينه اي کشور مقصد ،درج عاري بودن منطقه /محل توليد محموله گياهي از
یکسري آفات و بيماري هاي گياهي در گواهي بهداشت گياهي قيد شده باشد ،توليدکننده /صادرکننده محموله
گياهي صادراتي در زیرسامانه صدور گواهي بهداشت گياهي به آدرس  pms.ppo.irبخش ثبت واحدهاي
توليدکننده محموله هاي گياهي صادراتي ثبت نام نموده و براي محل توليد خود ،کد قرنطينه اي دریافت
نمایند.
 -4توليدکننده /صادرکننده محموله گياهي صادراتي ،بایستي یکي از کلينيک هاي گياهپزشکي استان محل توليد
که داراي کد قرنطينه اي هستند و فهرست آنها در زیرسامانه موجود مي باشد ،در زمان ثبت نام انتخاب نمایند.
تبصره :در صورتيکه استان محل توليد فاقد کلينيک گياهپزشکي با کد قرنطينه اي باشد ،بایستي کلينيک هاي
گياهپزشکي داراي کد قرنطينه اي که در نزدیکترین استان محل توليد وجود دارند ،انتخاب شود.
 -5کلينيک گياهپزشکي داراي کد قرنطينه اي که در زیرسامانه توسط توليدکننده /صادرکننده محموله گياهي
صادراتي انتخاب شده است ،بایستي بعد از انعقاد قرارداد با توليدکننده /صادرکننده ،تحت نظارت کارشناسان
حفظ نباتات استان /شهرستان محل توليد ،از ابتداي فصل کاشت تا زمان برداشت ،نسبت به انجام بررسي
هاي ميداني و در صورت لزوم آزمایشگاهي محصوالت توليدي براي آفات و بيماري هاي گياهي ميزبان آن
محصول خصوصا عوامل خسارتزاي گياهي مد نظر کشور(هاي) مقصد که در شرایط قرنطينه اي واردات آنها
بيان شده است ،در واحد مربوطه اقدام نماید.
 -6کلينيک گياهپزشکي منتخب موظف است که حداکثر ظرف مدت یک هفته بعد از هر بازدید ،گزارش خود
را در زیرسامانه صدور گواهي بهداشت گياهي در بخش ثبت گزارش بازدید واحدهاي توليدکننده محموله
هاي گياهي صادراتي ثبت نماید.
 -7محموله هاي گياهي صادراتي بایستي عاري از آفات و بيماري هاي گياهي علي الخصوص عوامل خسارتزاي
گياهي مد نظر کشور (ها) مقصد باشند.

 -8منطقه /محل توليد محموله هاي گياهي صادراتي بایستي عاري از عوامل خسارتزاي گياهي مد نظر کشور
(هاي) مقصد باشد.
 -9در زمان بارگيري ،بسته به اینکه محموله گياهي صادراتي مستقيما از محل توليد به گمرک اظهارکننده ارسال
مي شود یا براي سورتينگ و بسته بندي ابتدا به یکي از سردخانه هاي موجود در کشور منتقل شده و سپس
روانه گمرک اظهارکننده مي شود ،دو حالت در نظر گرفته شده است:
 -1-9در صورت ارسال مستقیم محموله گیاهی صادراتی از محل تولید به گمرک اظهارکننده :در زمان
بارگيري در محل توليد ،در صورتيکه محموله عاري از کليه آفات و بيماریهاي گياهي ،علي الخصوص آفات
و بيماري هاي گياهي مد نظر کشور مقصد بوده و منطقه /محل توليد آن نيز عاري از عوامل خسارتزاي گياهي
مد نظر کشور مقصد باشد ،در اینصورت کلينيک گياهپزشکي مربوطه ،محموله مورد نظر را پلمپ قرنطينه اي
نموده و ضمن درج شماره پلمپ در زیرسامانه صدور گواهي بهداشت گياهي ،اصل فرم صورتجلسه پلمپ
محموله را براي کارشناس قرنطينه مستقر در گمرک اظهارکننده (پيوست  )1تکميل و به همراه محموله ارسال
مي نماید.
 -1-1-9کارشناس قرنطينه مستقر در گمرک اظهارکننده ،پس از بررسي اصل فرم صورتجلسه پلمپ محموله در
محل توليد و مطابقت شماره پلمپ قرنطينه اي ثبت شده در زیرسامانه صدور گواهي بهداشت گياهي با پلمپ
روي محموله و اطمينان از عدم باز شدن آن در طول مسير ،اقدام به بازدید محموله نموده و در صورت
اطمينان از عدم آلودگي محموله به آفات و بيماري هاي گياهي و برمبناي نتایج گزارشات بازدیدهاي انجام
شده در طول دوره رشد که توسط کلينيک گياهپزشکي مربوطه در زیرسامانه صدور گواهي بهداشت گياهي
ثبت شده است ،نسبت به صدور گواهي بهداشت گياهي مطابق با شرایط قرنطينه اي کشور مقصد و درج
عاري بودن منطقه /محل توليد محموله گياهي صادراتي از عوامل خسارتزاي گياهي مد نظر آن کشور و در
صورت لزوم ذکر نام منطقه /محل توليد در گواهي مربوطه اقدام مي نماید.
تبصره :در صورتيکه در گمرک اظهارکننده محموله ،کلينيک گياهپزشکي داراي مجوز و مورد تایيد سازمان حفظ
نباتات براي انجام امور تصدي گري قرنطينه گياهي وجود داشته باشد ،انجام بررسي هاي ميداني و در صورت
لزوم آزمایشگاهي محموله مورد نظر توسط کلينيک گياهپزشکي مربوطه انجام مي شود.
 -2-9در صورت ارسال محموله گیاهی صادراتی از محل تولید به سردخانه :در زمان بارگيري در محل توليد،
در صورتيکه محموله عاري از کليه آفات و بيماریهاي گياهي ،علي الخصوص آفات و بيماري هاي گياهي
مد نظر کشور مقصد بوده و منطقه /محل توليد آن نيز عاري از عوامل خسارتزاي گياهي مد نظر کشور مقصد
باشد ،کلينيک گياهپزشکي مربوطه ،محموله مورد نظر را پلمپ قرنطينه اي مي نماید و ضمن درج شماره

پلمپ در زیر سامانه صدور گواهي بهداشت گياهي ،اصل فرم صورتجلسه پلمپ را براي سردخانه مربوطه (پيوست
 )2تکميل و به همراه محموله ارسال مي نماید.
تبصره :محموله هاي گياهي صادراتي که نياز به مشخص بودن منطقه /محل توليد دارند ،تنها به سردخانه هایي
مي توانند منتقل شوند که شرایط مندرج در این شيوه نامه را دارا بوده و از سازمان حفظ نباتات کد
قرنطينه اي دریافت نموده باشند.
 -1-2-9محموله گياهي صادراتي در محل سردخانه فک پلمپ شده و بایستي در جاي مشخصي که با مابقي
محموله ها مخلوط نگردد ،تا زمان انجام صادرات نگهداري شود.
 -2-2-9در زمان صادرات ،بسته به اینکه محموله گياهي صادراتي در محل سردخانه یا در محل گمرک اظهار
کننده ،توسط مامور گمرک پلمپ مي شود ،دو حالت در نظر گرفته مي شود:
 -1-2-2-9در صورتیکه محموله در محل سردخانه توسط مامور گمرک اظهارکننده پلمپ شود :به طور
همزمان کارشناس قرنطينه مستقر در گمرک اظهارکننده از محموله مورد نظر در سردخانه بازدید نموده و در
صورت عدم آلودگي محموله به آفات و بيماري هاي گياهي و برمبناي نتایج گزارشات بازدیدهاي انجام شده در
طول دوره رشد و شماره پلمپ قرنطينه اي محل توليد که توسط کلينيک گياهپزشکي مربوطه در زیرسامانه صدور
گواهي بهداشت گياهي ثبت شده است و اصل فرم صورتجلسه پلمپ محموله در محل توليد و فک پلمپ در
محل سردخانه ،نسبت به صدور گواهي بهداشت گياهي مطابق با شرایط قرنطينه اي کشور مقصد و درج عاري
بودن منطقه /محل توليد محموله گياهي صادراتي از عوامل خسارتزاي گياهي مد نظر آن کشور و در صورت لزوم
ذکر نام منطقه /محل توليد در گواهي مربوطه اقدام مي نماید.
تبصره :در صورتيکه در گمرک اظهارکننده محموله ،کلينيک گياهپزشکي داراي مجوز و مورد تایيد سازمان حفظ
نباتات براي انجام امور تصدي گري قرنطينه گياهي وجود داشته باشد ،انجام بررسي هاي ميداني و در صورت
لزوم آزمایشگاهي محموله مورد نظر در سردخانه ،توسط کلينيک گياهپزشکي مربوطه انجام مي شود.
 -2-2-2-9در صورتیکه محموله در محل گمرک اظهارکننده پلمپ شود :محموله به همراه اسناد و مدارک
موجود ،از سردخانه به گمرک اظهارکننده منتقل شده و کارشناس قرنطينه مستقر در آن گمرک ،بعد از بازدید از
محموله و اطمينان از عدم آلودگي آن به آفات و بيماري هاي گياهي و برمبناي نتایج گزارشات بازدیدهاي انجام
شده در طول دوره رشد و شماره پلمپ محل توليد که توسط کلينيک گياهپزشکي مربوطه در زیرسامانه صدور
گواهي بهداشت گياهي ثبت شده است و اصل فرم صورتجلسه پلمپ محموله در محل توليد و فک پلمپ در
محل سردخانه ،نسبت به صدور گواهي بهداشت گياهي مطابق با شرایط قرنطينه اي کشور مقصد و درج عاري
بودن منطقه /محل توليد محموله گياهي صادراتي از عوامل خسارتزاي گياهي مد نظر آن کشور و در صورت لزوم
ذکر نام منطقه /محل توليد در گواهي مربوطه اقدام مي نماید.

تبصره :در صورتيکه در گمرک اظهارکننده محموله ،کلينيک گياهپزشکي داراي مجوز و مورد تایيد سازمان حفظ
نباتات براي انجام امور تصدي گري قرنطينه گياهي وجود داشته باشد ،انجام بررسي هاي ميداني و در صورت
لزوم آزمایشگاهي محموله مورد نظر توسط کلينيک گياهپزشکي مربوطه انجام مي شود.
شرایط كلينيک هاي گياهپزشکی مسئول انجام امور تصدي گري قرنطينه در محل توليد:
کلينيک هاي گياهپزشکي متقاضي دریافت کد قرنطينه اي و انجام امور تصدي گري قرنطينه در محل توليد
که شرایط زیر را دارا هستند ،توسط مدیریت حفظ نباتات استان محل استقرارشان ،به سازمان حفظ نباتات
معرفي مي شوند .این شرایط عبارتند از:
 -1کلينيک گياهپزشکي بایستي داراي پروانه بهره برداري داراي اعتبار از سازمان نظام مهندسي کشاورزي و
منابع طبيعي باشد.
 -2کلينيک گياهپزشکي بایستي حداقل داراي سه سال حضور فعال در خدمات گياهپزشکي باشد (تایيدیه
فعاليت مذکور توسط مدیریت حفظ نباتات استان مربوطه الزامي است).
تبصره :کارشناسان بازنشسته و متخصصين مرتبط با حفظ نباتات ،در صورت نظر موافق کميته ستاد
سازمان حفظ نباتات ،از این بند استثناء خواهند بود.
 -3مسئول فني کلينيک گياهپزشکي باید حداقل داراي مدرک ليسانس گياهپزشکي باشد.
 -4مسئول فني کلينيک گياهپزشکي بایستي داراي حداقل سه سال حضور فعال در خدمات گياهپزشکي باشد
(تایيدیه فعاليت مذکور توسط مدیریت حفظ نباتات استان مربوطه الزامي است).
 -5در صورتي که مسئول فني کلينيک گياهپزشکي ،داراي مدرک تحصيلي حداقل ليسانس در یکي از رشته
هاي کشاورزي غير از گياهپزشکي باشد ،ولي سابقه خدمت رسمي حداقل  10سال مرتبط با حفظ نباتات
داشته باشد ،با نظر کميته ستاد سازمان حفظ نباتات ،مي تواند به عنوان مسئول فني کلينيک گياهپزشکي
پذیرفته شود.
 -6کلينيک گياهپزشکي مطابق ماده  598قانون مجازات اسالمي ،نمي توانند از امکانات و تجهيزات دولتي
در مراکز دانشگاهي ،تحقيقاتي ،پژوهشي و اجایي استفاده نمایند و مطابق ماده  35قانون نظام صدور
مجوز و پروانه واحدهاي گياهپزشکي ،نمي توانند از کارکنان شاغل در دستگاه هاي دولتي و عمومي به
عنوان مسئول فني استفاده نمایند
 -7استفاده از سایت و امکانات محل استقرار کارشناسان قرنطينه بخش دولتي براي کارشناسان کلينيک هاي
گياهپزشکي مجاز نمي باشد.

 -8مکان جغرافيایي دفتر مرکزي و آزمایشگاه کلينيک هاي گياهپزشکي ،بایستي با استان محل اخذ پروانه
بهره برداري مطابقت داشته باشد.
 -9محدودیت جغرافيایي براي انجام فعاليت کلينيک هاي گياهپزشکي در صورت عدم ایجاد خدشه و قصور
در انجام بازدیدهاي دوره اي واحدهاي توليدکننده محموله هاي گياهي صادراتي ،وجود ندارد.
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کلينيک گياهپزشکي بایستي حداقل ،امکانات فني و تخصصي الزم براي تشخيص و کنترل آفات،

قارچها و نماتدهاي گياهي را داشته باشد.
تبصره :در صورتيکه که کلينيک گياهپزشکي امکانات فني و تخصصي الزم براي تشخيص و کنترل سایر
عوامل خسارتزاي گياهي شامل باکتري ،ویروس ،ویروئيد و فيتوپالسما را نداشته باشد ،ضروري است
که با یکي از مراکز دانشگاهي و یا تحقيقاتي قرارداد همکاري منعقد کند تا در صورت نياز به
تشخيص هاي تخصصي ،از توان مراکز فوق استفاده نماید .در هر حال ،مسئوليت کليه بررسي هاي
ميداني و آزمایشگاهي صورت گرفته و توصيه هاي فني ارائه شده بر روي محصوالت گياهي توليدي در
واحدهاي توليدکننده محموله هاي گياهي صادراتي که با آنها قرارداد دارد ،بر عهده کلينيک گياهپزشکي
مربوطه مي باشد.

مدارک مورد نياز براي كلينيک هاي گياهپزشکی مسئول انجام امور تصدي گري قرنطينه در محل
توليد:
مدارک مورد نياز براي دریافت کد قرنطينه اي و تمدید مجوز کلينيک هاي گياهپزشکي متقاضي انجام امور
تصدي گري قرنطينه در مبداء به شرح ذیل مي باشد:
 ارائه پروانه بهره برداري که داراي اعتبار باشد. ارائه پروانه اشتغال به کار مسئول فني که داراي اعتبار باشد. ارائه آخرین مدرک تحصيلي مسئول فني ارائه فرم ارزیابي کلينيک گياهپزشکي (پيوست  )3که توسط کارشناس قرنطينه مسئول استان محل استقرارکلينيک گياهپزشکي تکميل شده باشد و به تایيد مدیریت حفظ نباتات آن استان رسيده باشد.
این مدارک بایستي توسط مدیریت حفظ نباتات استان محل استقرار به ستاد سازمان حفظ نباتات ارسال گردد.
مدارک ارسالي در ستاد سازمان حفظ نباتات بررسي شده و در صورت لزوم ،از کلينيک گياهپزشکي مربوطه
بازدید بعمل مي آید.

در صورتي که کلينيک گياهپزشکي مربوطه ،شرایط مد نظر را داشته باشد ،ضمن اعطاي کد قرنطينه اي به
آن ،در ابتداي امر براي یک دوره سه ماهه مجوز داده مي شود و در صورت اعالم رضایت کتبي مدیریت
حفظ نباتات استان مربوطه از عملکرد کلينيک گياهپزشکي ،مجوز تا پایان تاریخ اعتبار پروانه بهره برداري
تمدید مي گردد.
بدیهي است که حداقل یک ماه قبل از پایان اعتبار پروانه بهره برداري ،کلينيک گياهپزشکي بایستي نسبت به
تمدید پروانه بهره برداري و ارائه آن به مدیریت حفظ نباتات استان مربوطه ،اقدام نماید.
روند فعاليت كلينيک هاي گياهپزشکی مسئول انجام امور تصدي گري قرنطينه در محل توليد:
کلينيک هاي گياهپزشکي که کد قرنطينه اي را براي انجام امور تصدي گري قرنطينه در مبداء دریافت
نموده اند ،بایستي در زیرسامانه صدور گواهي بهداشت گياهي ثبت نام و مدارک خود (پروانه بهره برداري
داراي اعتبار ،پروانه مسئول فني داراي اعتبار و آخرین مدرک تحصيلي مسئول فني) را بارگزاري نمایند .پس
از فعال شدن در زیرسامانه ،اسامي آنها در بخش ثبت واحدهاي توليد کننده محموله هاي گياهي صادراتي
زیرسامانه قرار مي گيرد .به طوریکه توليدکننده /صادرکننده محموله اي گياهي صادراتي بتوانند در زمان ثبت
نام در زیر سامانه مذکور ،کلينيک گياهپزشکي مد نظر خود را انتخاب نمایند.
پس از انعقاد قرارداد فيمابين کلينيک گياهپزشکي منتخب و توليدکننده /صادرکننده محموله گياهي صادراتي،
بایستي نسخه اي از این قرارداد به همراه متن تعهدنامه مدیرعامل /رئيس هيئت مدیره و مسئول فني کلينيک
گياهپزشکي (پيوستهاي  4و  )5به مدیریت حفظ نباتات استان محل استقرار ارائه شود.
مسئوليت هاي كلينيکهاي گياهپزشکی مسئول انجام امور تصدي گري قرنطينه در محل توليد:
 -1کلينيک گياهپزشکي بایستي حداقل  3مرحله ،از ابتداي فصل کشت یا رشد تا زمان برداشت ،از
محصوالت توليدي در واحدهاي توليدکننده محموله هاي گياهي صادراتي که با آنها قرارداد دارند ،بازدید
و نمونه برداري به عمل آورند.
 -2کلينيک گياهپزشکي بایستي حداکثر ظرف مدت یک هفته از زمان بازدید ،گزارش کاملي از بازدید،
نمونه برداري ،آزمایشات انجام گرفته ،نتایج حاصل از آنها و توصيه هاي فني ارائه شده را هم در دفتر
بایگاني و هم در بخش مربوط به ثبت گزارش بازدید واحدهاي توليدکننده محموله هاي گياهي صادراتي
زیرسامانه صدور گواهي بهداشت گياهي ثبت نماید.

 -3در زمان مراجعه کارشناسان استاني و ستادي حفظ نباتات به کلينيک گياهپزشکي ،نهایت همکاري خود
را در زمينه هاي مختلف با ایشان داشته باشد.
 -4پلمپ هاي قرنطينه اي را مطابق با مدل مد نظر سازمان حفظ نباتات ساخته و در حفظ و نگهداري آنها
دقت کافي و الزم را داشته باشد و مسئوليت هر گونه سوء استفاده احتمالي از این پلمپ ها را برعهده
بگيرد.
 -5در زمان بارگيري محموله گياهي صادراتي ،در محل توليد حضور داشته باشد و بعد از اطمينان نهایي از
عدم آلودگي محموله گياهي در حال بارگيري ،نسبت به الصاق پلمپ قرنطينه اي روي محموله صادراتي
بارگيري شده ،اقدام نماید.
 -6شماره پلمپ الصاقي به محموله گياهي صادراتي بارگيري شده در محل توليد را با دقت در زیرسامانه
صدور گواهي بهداشت گياهي وارد نماید.
 -7عاري بودن منطقه/محل توليد از عوامل خسارتزاي گياهي مد نظر کشور (هاي) مقصد را به طور کامل
در زیرسامانه صدور گواهي بهداشت گياهي درج نماید.
 -8مطابق با تعهدنامه هاي محضري (پيوست هاي  4و  )5مسئوليت صحت و سقم نتایج حاصل از
بررسي هاي ميداني و آزمایشگاهي انجام گرفته روي محصوالت گياهي توليدي در واحد(هاي)
توليدکننده محموله هاي صادراتي که با کلينيک گياهپزشکي مربوطه قرار دارند ،از ابتداي فصل
کاشت/رشد تا زمان برداشت بر عهده کلينيک گياهپزشکي بوده و ملزم به قبول هر گونه عواقب ناشي از
اعالم نتایج آزمایشگاهي انجام شده مي باشد
 -9در صورتيکه در گمرک اظهارکننده ،آلودگي به آفات و بيماري هاي گياهي علي الخصوص عوامل
خسارتزاي گياهي مد نظر کشور مقصد ،روي محموله گياهي صادراتي که توسط کلينيک گياهپزشکي
مربوطه در محل توليد پلمپ قرنطينه اي شده و مستقيما به گمرک اظهارکننده ارسال گردیده ،مشاهده
گردد ،مسئوليت هر گونه ضرر و زیان وارده به توليدکننده /صادرکننده محموله گياهي صادراتي بر عهده
کلينيک گياهپزشکي خواهد بود و هر تصميمي که سازمان حفظ نباتات درخصوص تعليق یا حذف
کلينيک از انجام امور تصدي گري قرنطينه در مبداء بگيرد ،را بایستي بپذیرد.
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در صورتي که کشور واردکننده ،روي محموله گياهي صادراتي که از ابتداي فصل کاشت /رشد

تا زمان برداشت تحت نظارت کلينيک گياهپزشکي مربوطه بوده و در زمان بارگيري در محل توليد توسط
آن کلينيک پلمپ قرنطينه اي شده و مستقيما به گمرک اظهارکننده ارسال شده ،آلودگي به آفات و
بيماري هاي گياهي علي الخصوص عوامل خسارتزاي گياهي مد نظر خود را مشاهده کند و متن تذکر
براي سازمان حفظ نباتات ارسال نماید ،مسئوليت ارسال این متن تذکر برعهده کلينيک گياهپزشکي
مربوطه بوده و سازمان حفظ نباتات مي تواند براي بار اول ،کلينيک گياهپزشکي را به مدت سه ماه به

حالت تعليق درآورد و در صورت تکرار موضوع ،کد قرنطينه اي کلينيک گياهپزشکي را براي هميشه
باطل نماید و کلينيک گياهپزشکي مربوطه ،دیگر حق انجام هيچ کدام از امور تصدي گري قرنطينه گياهي
را نخواهد داشت.
تبصره :براي محموله هاي گياهي که در محل توليد توسط کلينيک گياهپزشکي مربوطه پلمپ قرنطينه اي شده و
به سردخانه داراي کد قرنطينه اي منتقل مي شوند ،مسئوليت مشخص شدن آلودگي محموله به آفات و
بيماري هاي گياهي در گمرک اظهارکننده (بند  )9و یا کشور مقصد (بند  )10بر عهده سردخانه مربوطه مي باشد.

پلمپ قرنطينه اي براي محل توليد:
پلمپ هاي قرنطينه اي جهت استفاده براي محموله هاي گياهي صادراتي در محل توليد ،بایستي توسط
کلينيک هاي گياهپزشکي داراي کد قرنطينه اي ساخته مي شود .بدیهي است که در قرارداد منعقده مابين کلينيک
گياهپزشکي و توليدکننده /صادرکننده محموله گياهي صادراتي ،بایستي نحوه اخذ هزینه ساخت پلمپ
قرنطينه اي که به ازاي هر محموله گياهي صادراتي در محل توليد استفاده مي شود ،قيد گردد.
مشخصات این پلمپ ها به شرح ذیل مي باشد:
 بدنه پلمپ از جنس سراميک یا پالستيک فشرده و به صورت مکعب مستطيل به طول  ،4عرض  2.5وارتفاع  0.5سانتيمتر و به رنگ زرد باشد.
 روي بدنه پلمپ ،آرم سازمان حفظ نباتات ،عبارت "قرنطينه گياهي سازمان حفظ نباتات" و کد  10رقمي(از چپ به راست به ترتيب  3رقم براي کد قرنطينه مربوط به هر کلينيک گياهپزشکي و  7رقم براي
شماره اندیکاتور محموله گياهي پلمپ شده) حک گردد (تصویر .)1
 سيم پلمپ بایستي از جنس مفتول و مقاوم در برابر برش و پارگي باشد.قرنطينه گياهی
سازمان حفظ نباتات

XXX XXXXXXX
تصویر  :1مدل پلمپ قرنطينه اي براي محموله هاي گياهي صادراتي داراي محل توليد

*

* :کد  10رقمي به ترتيب از چپ به راست بایستي شامل  3رقم براي کد قرنطينه اي کلينيک گياهپزشکي مربوطه و 7
رقم براي شماره اندیکاتور محموله گياهي صادراتي پلمپ شده در محل توليد باشد.

نحوه دریافت هزینه ها:
دریافت حق الزحمه خدمات انجام گرفته توسط کلينيک گياهپزشکي برمبناي تعرفه ابالغي توسط مقام عالي
وزارت جهاد کشاورزي و مفاد قرارداد منعقده بين کلينيک گياهپزشکي و توليدکننده /صادرکننده محموله هاي
گياهي صادراتي خواهد بود.

شرایط و مسئوليت هاي سردخانه هاي محل نگهداري محموله هاي گياهی صادراتی كه در محل
توليد پلمپ قرنطينه اي شده اند:
 -1سردخانه بایستي تایيدیه از موسسه استاندارد صنعتي ایران داشته باشد.
 -2ظرفيت وزني ،حجمي و برودتي سردخانه بایستي مشخص باشد.
 -3سردخانه بایستي فضاي کافي براي نگهداري جداگانه محموله هاي گياهي صادراتي که محل توليد
متفاوتي دارند را داشته باشد.
 -4در صورتيکه سردخانه فاقد فضاي کافي باشد ،صرفا باید محموله هاي گياهي صادراتي که در محل توليد
پلمپ قرنطينه اي شده اند ،در آن نگهداري شود و از پذیرش سایر محموله هاي گياهي صادراتي که نياز
به مشخص بودن محل توليد ندارند ،اجتناب نماید.
 -5سردخانه بایستي براي نگهداري محموله هاي گياهي صادراتي که در محل توليد پلمپ قرنطينه اي
شده اند ،از سازمان حفظ نباتات کشور کد قرنطينه اي دریافت کرده باشد.
 -6مدیرعامل /رئيس هيئت مدیره و مسئول فني سردخانه بایستي بعد از دریافت کد قرنطينه اي از سازمان
حفظ نباتات ،تعهدنامه هاي محضري مربوطه (پيوست هاي  6و  )7را تکميل و به مدیریت حفظ نباتات
استان محل استقرار ارائه دهد.
 -7در هنگام ورود محموله هاي گياهي صادراتي که در محل توليد پلمپ قرنطينه اي شده اند ،بایستي نسبت
به فک پلمپ آنها و تکميل فرم صورتجلسه فک پلمپ اقدام گردد.
 -8اسناد و مدارک مربوط به هر محموله گياهي صادراتي که در محل توليد پلمپ قرنطينه اي شده است،
بایستي در سردخانه به طور جداگانه بایگاني شده و در نگهداري آنها دقت و توجه کافي گردد.
 -9در زمان مراجعه کارشناسان استاني و ستادي حفظ نباتات به سردخانه ،نهایت همکاري خود را در
زمينه هاي مختلف با ایشان داشته باشد.
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در زمان مراجعه کلينيک گياهپزشکي به سردخانه جهت انجام بررسي هاي ميداني و در صورت

لزوم آزمایشگاهي محموله هاي گياهي صادراتي (موضوع بند  1-2-2-9مبحث روند صادرات محموله
هاي گياهي که نياز به مشخص بودن منطقه /محل توليد دارند) بایستي همکاري کامل را در زمينه هاي
مختلف با ایشان داشته باشد.
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در زمان انتقال محموله هاي گياهي صادراتي به گمرک اظهارکننده (موضوع بند 2-2-2-9

مبحث روند صادرات محموله هاي گياهي که نياز به مشخص بودن منطقه /محل توليد دارند) بایستي
کليه اسناد و مدارک مربوط به محموله گياهي مذکور اعم از اصل فرم صورتجلسه پلمپ قرنطينه اي در
محل توليد و فک پلمپ در سردخانه را به همراه محموله مورد نظر به گمرک اظهارکننده ارسال نماید.
-12

سردخانه بایستي تمامي اصول و موازین بهداشت گياهي ،جهت جلوگيري از آلودگي

محموله هاي گياهي صادراتي داراي پلمپ قرنطينه اي محل توليد ،به آفات و بيماري هاي گياهي ،در
مدتي که در سردخانه نگهداري مي شوند را اعمال نماید.
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در صورتيکه در گمرک اظهارکننده ،آلودگي به آفات و بيماري هاي گياهي علي الخصوص

عوامل خسارتزاي گياهي مد نظر کشور مقصد ،روي محموله گياهي صادراتي که با پلمپ قرنطينه اي
محل توليد وارد سردخانه شده و مدتي در آنجا نگهداري شده است ،مشاهده گردد ،مسئوليت هر گونه
ضرر و زیان وارده به صادرکننده محموله صادراتي بر عهده سردخانه مربوطه خواهد بود و هر تصميمي
که سازمان حفظ نباتات درخصوص تعليق یا حذف سردخانه از پروسه نگهداري محموله هاي گياهي که
نياز به مشخص بودن مبداء توليد دارند را بگيرد ،بایستي بپذیرد.
-14

در صورتي که کشور واردکننده ،روي محموله گياهي صادراتي که با پلمپ قرنطينه اي محل

توليد ،وارد سردخانه شده و مدتي در آنجا نگهداري شده است ،آلودگي به آفات و بيماري هاي گياهي
علي الخصوص عوامل خسارتزاي گياهي مد نظر خود را مشاهده کند و متن تذکر براي سازمان حفظ
نباتات ارسال نماید ،مسئوليت ارسال این متن تذکر برعهده سردخانه مربوطه بوده و سازمان حفظ نباتات
مي تواند براي بار اول ،سردخانه را به مدت سه ماه به حالت تعليق درآورد و در صورت تکرار موضوع،
کد قرنطينه اي سردخانه را براي هميشه باطل نماید و سردخانه مربوطه ،دیگر حق نگهداري
محموله هاي گياهي که نياز به مشخص بودن مبداء توليد را دارند ،نخواهد داشت.

وظایف و مسئوليت هاي سایر ارگان هاي ذیربط:

ردیف

مسئوليت

ارگان دولتی /خصوصی
ذیربط

اطالع رساني دقيق و کامل به تمامي مراکز توليد محصوالت گياهي اعم از باغات ،مزارع ،گلخانه ها ،نهالستانها،
1

مراکز توليد اندام هاي تکثيرشونده گياهي و  .....که قصد صادرات محصوالت توليدي خود را به کشورهایي

معاونت آموزش و ترویج

دارند که درج عاري بودن منطقه /محل توليد محموله گياهي صادراتي از عوامل خسارتزاي گياهي مدنظر خود

سازمان تحقيقات ،آموزش و

را در گواهي بهداشت گياهي الزامي نموده اند ،درخصوص لزوم ردیابي این محموله ها از محل توليد تا گمرک

ترویج کشاورزي

صادراتي.
2

3

تهيه و ارائه نقشه پراکنش آفات و بيماري هاي گياهي مدنظر کشورهاي مقصد که نياز به مشخص بودن منطقه/

موسسه تحقيقات

محل توليد دارند تا سطح منطقه /محل توليد و روشهاي ردیابي و مدیریت آنها به سازمان حفظ نباتات

گياهپزشکي کشور

شناسنامه دار کردن تمامي مراکز توليد محصوالت گياهي اعم از باغات ،مزارع ،گلخانه ها ،نهالستانها ،مراکز

معاونت باغباني وزارت

توليد اندام هاي تکثيرشونده گياهي و  .....که قصد صادرات محصوالت خود را به کشورهایي دارند که درج

جهاد کشاورزي

عاري بودن منطقه /محل توليد محموله گياهي صادراتي از عوامل خسارتزاي گياهي مدنظر خود را در گواهي
بهداشت گياهي الزامي نموده اند و ثبت نام این مراکز در زیرسامانه صدور گواهي بهداشت گياهي جهت
دریافت کد قرنطينه اي.
اطالع رساني به تمامي انجمن ها ،اتحادیه ها و اصناف  ،اشخاص و شرکت هاي صادرکننده

4

محموله هاي گياهي درخصوص مشخص نمودن برنامه ها و اهداف صادراتي خود اعم از تعيين نوع
محصوالت گياهي صادراتي ،تعيين کشورهاي مقصد ،اطالع از آخرین شرایط قرنطينه اي واردات آن کشورها و
انتخاب مراکز توليد ،در همان ابتداي فصل کاشت /رشد محصوالت گياهي و نظارت بر کار ایشان.

5

6

معاونت توسعه صنایع
تبدیلي و کسب و کارهاي
کشاورزي وزارت جهاد
کشاورزي
سازمان توسعه تجارت ایران

اطالع رساني به تمامي سردخانه ها و مراکز سورتينگ و بسته بندي محموله هاي گياهي صادراتي درخصوص
لزوم مشخص بودن هویت محموله هاي گياهي صادراتي که محل توليد آنها مشخص مي باشد ،از زمان ورود تا

تبدیلي و کسب و کارهاي

زمان انتقال به گمرکات صادراتي و معرفي سردخانه ها و مراکز سورتينگ و بسته بندي مجهز موجود در کشور

کشاورزي وزارت جهاد

به سازمان حفظ نباتات ،جهت اعطاي کد قرنطينه اي به آنها ،معرفي این سردخانه ها به سازمان حفظ نباتات

کشاورزي

جهت دریافت کد قرنطينه اي و نظارت کامل بر کار ایشان در طول دوره نگهداري ،سورتينگ و بسته بندي

سازمان توسعه تجارت ایران

تامين اعتبارات الزم در قالب تسهيالت کم بهره جهت تجهيز کلينيک هاي بخش خصوصي از نظر امکانات فني

معاونت برنامه ریزي و

و پرسنلي به منظور استفاده از توان آنها در امر ردیابي و مدیریت آفات و بيماري هاي گياهي مد نظر کشورهاي

اقتصادي وزارت جهاد

مقصد در منطقه /محل توليد محموله هاي گياهي صادراتي

کشاورزي

بسته بندي محصوالت گياهي صادراتي درخصوص لزوم ردیابي محموله هاي گياهي از محل توليد تا
گمرک صادراتي.
همکاري با کارشناسان قرنطينه گياهي و کلينيک هاي گياهپزشکي مورد تایيد و داراي مجوز از سازمان حفظ

8

جهاد کشاورزي

معاونت توسعه صنایع

فرهنگ سازي عمومي در تمامي مراکز توليد ،مراکز صادراتي ،سردخانه ها و مراکز نگهداري ،سورتينگ و
7

معاونت زراعت وزارت

نباتات جهت انجام بازدیدهاي ميداني و آزمایشگاهي قبل از پلمپ محموله هاي گياهي صادراتي که نياز به
مشخص بودن منطقه /محل توليد دارند ،در محل سردخانه یا گمرک صادراتي.

روابط عمومي وزارت جهاد
کشاورزي
روابط عمومي وزارت
صنعت ،معدن و تجارت
گمرک جمهوري اسالمي
ایران

9

10

همکاري در انجام اطالع رساني به باغداران و زارعين درخصوص لزوم تحت نظارت بودن محصوالت صادراتي توليد
شده در باغات /مزارع ایشان از ابتداي فصل رشد/کاشت

اجازه عبور محموله هاي گياهي صادراتي که در محل توليد پلمپ قرنطينه اي شده اند و داراي فرم صورتجلسه

نيروي انتظامي جمهوري

پلمپ قرنطينه اي هستند ،به گمرکات صادراتي یا سردخانه هاي محل نگهداري

اسالمي ایران

الزام صادرکنندگان /توليدکنندگاني که قصد صادرات محموله هاي گياهي داراي مبداء توليد را دارند ،به اخذ آخرین
شرایط قرنطينه اي کشورهاي هدف صادراتي ،ثبت نام در زیرسامانه صدور گواهي بهداشت گياهي ،درج مشخصات محل
11

سازمان تعاون روستایي

توليد این محصوالت در زیرسامانه مذکور ،انعقاد قرارداد با یکي از کلينيک هاي گياهپزشکي داراي کد قرنطينه اي جهت
ردیابي و مدیریت آفات و بيماري هاي گياهي مد نظر کشورهاي مقصد در طول دوره رشد و همکاري همه جانبه با
کارشناسان قرنطينه استاني و ستادي حفظ نباتات ،نظارت بر کار ایشان و همکاري همه جانبه با سازمان حفظ نباتات
کشور و مدیریت حفظ نباتات استانها درخصوص تحقق این امر

کميسيون کشاورزي و صنایع
وابسته اتاق بازرگاني ،صنایع،
معادن و کشاورزي ایران
اتاق تعاون ایران
اتحادیه ملي محصوالت
کشاورزي ایران
پویش ملي صادرات
کميسيون کشاورزي و صنایع

12

الزام سردخانه هایي که قصد نگهداري ،سورتينگ و بسته بندي محموله هاي گياهي داراي مبداء توليد را دارند ،به تجهيز

وابسته اتاق بازرگاني ،صنایع،

خود از نظر امکانات و فضاي مناسب جهت کسب کد قرنطينه اي از سازمان حفظ نباتات و همکاري همه جانبه با

معادن و کشاورزي ایران

کارشناسان قرنطينه استاني و ستادي حفظ نباتات و کلينيک هاي گياهپزشکي مورد تایيد و داراي مجوز از سازمان حفظ

اتاق تعاون ایران

نباتات در طول پروسه نگهداري ،نظارت بر کار ایشان و همکاري همه جانبه با سازمان حفظ نباتات کشور و مدیریت

اتحادیه ملي محصوالت

حفظ نباتات استانها درخصوص تحقق این امر

کشاورزي ایران
پویش ملي صادرات

اطالع رساني به توليدکنندگاني که قصد صادرات محموله هاي گياهي داراي مبداء توليد را دارند ،درخصوص لزوم
13

شناسنامه دار شدن باغات /مزارع ،ثبت نام در زیرسامانه صدور گواهي بهداشت ،انعقاد قرارداد با یکي از کلينيک هاي
گياهپزشکي داراي کد قرنطينه اي و داشتن همکاري همه جانبه با کلينيک مذکور و کارشناسان قرنطينه استان محل توليد
و ستاد سازمان حفظ نباتات و انجام اقدامات الزم درخصوص عملياتي شدن موارد مذکور در استانها
اطالع رساني به سردخانه داراني که قصد نگهداري ،سورتينگ و بسته بندي محموله هاي گياهي صادراتي داراي مبداء

14

سازمان جهاد کشارزي استانها

توليد را دارند ،درخصوص دریافت کد قرنطينه اي از سازمان حفظ نباتات کشور و داشتن همکاري همه جانبه با
کارشناسان قرنطينه استان محل سردخانه و ستاد سازمان حفظ نباتات کشور و انجام اقدامات الزم درخصوص عملياتي
شدن موارد مذکور در استانها
معرفي کلينيک هاي گياهپزشکي که واجد شرایط ردیابي و مدیریت عوامل خسارتزاي گياهي براي محموله هاي صادراتي

14

هستند به سازمان حفظ نباتات و نظارت بر عملکرد کلينيک هاي گياهپزشکي داراي کد قرنطينه اي و مراکز توليد محموله

مدیریت حفظ نباتات استانها

هاي گياهي صادراتي که نياز به مشخص بودن محل توليد دارند
15
16
17
18

ارتقاي زیرسامانه صدور گواهي بهداشت گياهي درخصوص امکان ثبت مشخصات محل توليد محموله هاي گياهي
صادراتي و امکان ثبت گزارش بازدیدهاي انجام شده از این محل ها در زیرسامانه مذکور
تهيه و ارائه شيوه نامه ردیابي محموله هاي گياهي صادراتي از محل توليد تا گمرک صادراتي
ارائه کد قرنطينه اي به کلينيک هاي گياهپزشکي که واجد شرایط ردیابي و مدیریت عوامل خسارتزاي گياهي براي
محموله هاي صادراتي هستند
ارائه کد قرنطينه اي به سردخانه هایي که واجد شرایط نگهداري ،سورتينگ و بسته بندي محموله هاي گياهي صاذراتي
داراي مبداء توليد هستند
صدور گواهي بهداشت گياهي براي محموله هاي گياهي صادراتي که نياز به مشخص بودن منطقه /محل توليد دارند،

19

برمبناي پلمپ قرنطينه اي و فرم صورتجلسه پلمپ قرنطينه و نتایج حاصل از بررسي هاي ميداني و آزمایشگاهي ثبت
شده در زیرسامانه صدور گواهي بهداشت گياهي در طول دوره رشد

سازمان حفظ نباتات کشور

فلوچارت روند صادرات محموله هاي گياهی كه نياز به مشخص بودن منطقه /محل توليد دارند
مشخص شدن نوع محصوالت گياهي صادراتي و کشورهاي هدف صادراتي در ابتداي فصل کاشت /رشد توسط صادرکننده /توليدکننده

نظارت کارشناسان قرنطينه استان و

دریافت آخرین شرایط قرنطينه اي واردات کشورهاي هدف صادراتي توسط صادرکننده /توليد کننده

ستاد سازمان حفظ نباتات

عدم نياز به مشخص بودن منطقه /محل توليد محموله گياهي صادراتي

نياز به مشخص بودن منطقه/محل توليد محموله گياهي صادراتي

ثبت نام مرکز توليد کننده در زیرسامانه صدور گواهي بهداشت گياهي

انجام صادرات طبق روال معمول

به آدرس  pms.ppo.irو دریافت کد قرنطينه اي از سيستم
انعقاد قرارداد مرکز توليدکننده با یکي از کلينيک هاي گياهپزشکي داراي کد قرنطينه اي

انجام بررسي هاي ميداني و در صورت لزوم آزمایشگاهي عوامل خسارتزاي گياهي مد نظر کشورهاي مقصد در مرکز توليدکننده و ثبت گزارش و
نتایج این بررسي ها در زیرسامانه صدور گواهي بهداشت گياهي در طول دوره رشد توسط کلينيک گياهپزشکي مربوطه
دارا بودن شرایط قرنطينه اي واردات کشورهاي هدف صادراتي

عدم دارا بودن شرایط قرنطينه اي واردات کشورهاي هدف صادراتي

پلمپ قرنطينه اي محموله گياهي صادراتي در محل توليد توسط

صادرات محصوالت توليدي به کشورهاي

کلينيک گياهپزشکي مربوطه

دیگري که این شرایط را ندارند

ارسال مستقيم به گمرک صادراتي

تکميل فرم صورتجلسه پلمپ قرنطينه اي با عنوان

ارسال به سردخانه داراي کد قرنطينه اي جهت سورتينگ و بسته بندي
تکميل فرم صورتجلسه پلمپ قرنطينه اي با عنوان سردخانه داراي کد قرنطينه اي

گمرک اظهارکننده ،توسط کلينيک گياهپزشکي
مربوطه
پس از بررسي اصل فرم صورتجلسه پلمپ

فک پلمپ محموله در سردخانه و نگهداري آن در محل مشخص به همراه اصل فرم
صورتجلسه فک پلمپ و سایر مدارک تا زمان ارسال به گمرک اظهارکننده

محموله در محل توليد ،مطابقت شماره پلمپ
قرنطينه اي ثبت شده در زیرسامانه صدور گواهي

انتقال محموله به گمرک اظهارکننده

پلمپ محموله توسط مامور گمرک اظهارکننده در سردخانه

بهداشت گياهي با پلمپ روي محموله ،اطمينان از
عدم باز شدن آن در طول مسير ،مشاهده نتایج

بازدید نهایي کارشناس کددار قرنطينه /کلينيک

بازدید نهایي کارشناس کددار قرنطينه /کلينيک گياهپزشکي

بررسي هاي ميداني و آزمایشگاهي صورت گرفته

گياهپزشکي مستقر در گمرک اظهارکننده

مستقر در گمرک اظهارکننده ،در محل سردخانه

در طول دوره رشد در محل توليد در زیرسامانه
صدور گواهي بهداشت گياهي ،انجام بازدید نهایي
و اطمينان از عدم آلودگي محموله به عوامل
خسارتزاي گياهي علي الخصوص آفات و بيماري
هاي گياهي مد نظر کشور مقصد ،توسط کارشناس
کددار قرنطينه مستقر در گمرک اظهارکننده ،گواهي
بهداشت گياهي بر مبناي شرایط قرنطينه اي کشور
مقصد صادر خواهد شد.

پس از بررسي اصل فرم صورتجلسه فک پلمپ محموله در سردخانه و سایر مدارک مربوط به محموله،
مشاهده نتایج بررسي هاي مبداني و آزمایشگاهي صورت گرفته در طول دوره رشد در محل توليد در زیرسامانه
صدور گواهي بهداشت گياهي ،اطمينان از عدم آلودگي محموله به آفات و بيماري هاي گياهي بخصوص
عوامل خسارتزاي گياهي مد نظر کشور مقصد برمبناي بازدید نهایي انجام شده ،توسط کارشناس کددار قرنطينه
مستقر در گمرک اظهارکننده ،گواهي بهداشت گياهي بر مبناي شرایط قرنطينه اي کشور مقصد صادر خواهد
شد.

پیوست 1
سازمان حفظ نباتات
معاونت قرنطینه و بهداشت گیاهی
صور تجلسه پلمپ محموله گیاهی صادراتی در محل تولید و فک پلمپ در گمرک اظهارکننده
 -1نام شخص  /شرکت تولیدکننده  /صادر کننده :

قسمت مربوط به پلمپ قرنطینه ای محموله گیاهی صادراتی در محل تولید

 -2آدرس محل تولید محموله:

 -3کد قرنطینه ای محل تولید محموله:

 -4کشور مقصد:
 -7گمرک اظهارکننده:

 -5تاریخ بارگیری و پلمپ محموله در مبداء تولید:
 -8نام محصول صادراتی:

 -6کد رهگیری محموله:
 -9میزان محصول صادراتی (تن):

 -10نوع بسته بندی:
 -11شماره پلمپ قرنطینه ای محموله صادراتی:
-

نوع و شماره وسیله نقلیه پلمپ شده:

 -13نام و کد قرنطینه ای کلینیک گیاهپزشکی محل تولید:
 -14نام و نام خانوادگی مسئول فنی کلینیک گیاهپزشکی محل تولید :

مهر و امضا

در تاریخ  .......................................با حضور امضا کنندگان زیر محموله  /محموله های گیاهی صادراتی با مشخصات ذیل فک پلمپ قرنطینه ای گردید.
کد قرنطینه ای محل تولید محموله:

قسمت مربوط به فک پلمپ قرنطینه ای محموله گیاهی صادراتی در گمرک اظهارکننده

کد رهگیری محموله:
نوع و شماره وسیله نقلیه حمل محموله :
نام محصول صادراتی:
میزان محصول صادراتی (تن):
توضیحات:

نام و نام خانوادگی و امضای کارشناس قرنطینه گمرک اظهار کننده:
نام و نام خانوادگی و امضای مامور گمرک اظهارکننده:
نام و نام خانوادگی و امضای صادرکننده یا نماینده:

پیوست 2
سازمان حفظ نباتات
معاونت قرنطینه و بهداشت گیاهی
صور تجلسه پلمپ محموله گیاهی صادراتی در محل تولید و فک پلمپ در سردخانه
 -1نام شخص  /شرکت تولیدکننده  /صادر کننده :

قسمت مربوط به پلمپ قرنطینه ای محموله گیاهی صادراتی در محل تولید

 -2آدرس محل تولید:
 -کشور مقصد:

 -3کد قرنطینه ای محل تولید محموله:
 -5تاریخ بارگیری و پلمپ محموله در مبداء تولید:

 -7گمرک اظهارکننده:

 -8نام محصول صادراتی:

 -6کد رهگیری محموله:
 -9میزان محصول صادراتی (تن):

 -10نوع بسته بندی:
 -11شماره پلمپ قرنطینه ای محموله صادراتی:
 -12نوع و شماره وسیله نقلیه پلمپ شده:
 -13نام و کد قرنطینه ای کلینیک گیاهپزشکی محل تولید:
 -14نام و نام خانوادگی مسئول فنی کلینیک گیاهپزشکی محل تولید :

مهر و امضا

در تاریخ  .......................................با حضور امضا کنندگان زیر محموله  /محموله های گیاهی صادراتی با مشخصات ذیل فک پلمپ قرنطینه ای گردید.

قسمت مربوط به فک پلمپ قرنطینه ای محموله گیاهی صادراتی در سردخانه

کد قرنطینه ای محل تولید محموله:
کد رهگیری محموله:
نوع و شماره وسیله نقلیه حمل محموله :
نام محصول صادراتی:
میزان محصول صادراتی (تن):
توضیحات:

نام و نام خانوادگی و امضای مسئول فنی سردخانه:
نام و نام خانوادگی و امضای صادرکننده یا نماینده:

پيوست 3

فرم ارزیابی كلينيک هاي گياهپزشکی براي پایش محموله هاي گياهی صادراتی در محل توليد
نام کلينيک گياهپزشکي:

نام مسئول فني:

آخرین مدرک تحصيلي مسئول فني:

تلفن مسئول فني:

آدرس کلينيک گياهپزشکي:

تلفن کلينيک گياهپزشکي:
آخرین مدرک تحصيلي

نام و نام خانوداگي
سایر پرسنل
متخصص

سابقه فعاليت مسئول فني:

سابقه فعاليت کلينيک گياهپزشکي:

برق...................:

تاسيسات ساختماني :آب............:

تجهيزات مخابراتي و اینترنت................ :

مواد و تجهيزات آزمایشگاهي موجود در کلينيک گياهپزشکي:
هود ميکروبي:

انکوباتور:

اتوکالو:

آون:

ميکروسکوپ:

بينوکوالر:

سانتریفيوژ  4000دور:

ترازوي دقيق:

یخچال فریزر:

مخلوط کن:

جعبه اسالید:

 Phمتر:

تور حشره گيري:

چراغ الکلي:

قيچي باغباني:

لوپ:

تچهيزات اتاله:

پيپت:

مزور:

پتري دیش:

ارلن مایر:

بشر:

شيشه هاي نگهدارنده نمونه:

الم و المل:

الک هاي نماتد (نام برده شود):

کامپيوتر:

پرینتر:

اسکنر:

دفتر بایگاني:

جعبه تشریح:

پارافيلم:

فویل آلومينيوم:

الک بي رنگ:

پارافين:

آب مقطر:

الکل اتيليک:

پودر کائولن:

محيط هاي کشت (نام برده شود):
مواد و تجهيزات سرولوزیکي (نام برده شود):
مواد و تجهيزات ملکولي (نام برده شود):
منابع و کتب علمي (نام برده شود):
کارشناس بازدید کننده:

تاریخ بازدید:

امضاي کارشناس بازدید کننده:

امضاي مدیر حفظ نباتات:

پيوست 4
تعهدنامه محضري مدیرعامل  /رئيس هيئت مدیره كلينيک گياهپزشکی براي انجام امور تصدي گري قرنطينه در محل توليد
(متن زیر در سربرگ دفاتر اسناد رسمی تکميل شود)
اینجانب آقا /خانم  .............فرزند  ..............متولد  .....................به شماره شناسنامه /شماره ملي  .....................صادره از  .........................به آدرس
 ...........................................................کدپستي ..................تلفن ثابت /همراه  ...............مدیرعامل /رئيس هيئت مدیره کلينيک گياهپزشکي  ...................واقع
در  .............................دارنده پروانه بهره برداري به شماره  ....................مورخ  .............................داراي کد قرنطينه اي  .....................متعهد مي گردم:
 -1مسئوليت انجام به موقع ،دقيق و کامل کليه مراحل بازدید ،نمونه برداري ،انجام آزمایشات مورد نياز ،اعالم نتایج بررسي هاي ميداني و آزمایشگاهي
و ارائه توصيه هاي فني مربوطه را مطابق با دستورالعمل ها ،بخشنامه ها ،آیين نامه ها و توصيه هاي صادره از سوي سازمان حفظ نباتات روي
محصوالت گياهي توليدي در واحد(هاي) توليدکننده محموله هاي گياهي صادراتي که با آنها قرارداد دارم را از ابتداي فصل رشد یا کشت تا زمان
برداشت آنها ،برعهده بگيرم.
 -2مسئوليت ثبت دقيق و کامل گزارش بازدید ،نمونه برداري ،انجام آزمایشات مورد نياز ،اعالم نتایج بررسي هاي ميداني و آزمایشگاهي و ارائه توصيه
هاي فني مربوطه روي محصوالت گياهي توليدي در واحد(هاي) توليدکننده محموله هاي گياهي صادراتي که با آنها قرارداد دارم را از ابتداي فصل
کشت یا رشد تا زمان برداشت آنها ،ح داکثر یک هفته پس از انجام بازدید ،هم در دفتر بایگاني و هم در بخش ثبت گزارش بازدید واحدهاي
توليدکننده محموله هاي گياهي صادراتي زیرسامانه صدور گواهي بهداشت گياهي برعهده بگيرم.
 -3هر گونه تغيير در آدرس کلينيک گياهپزشکي و نيز تغيير مسئول فني را بالفاصله و بدون تاخير ،به مدیریت حفظ نباتات استان اعالم نمایم.
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مسئوليت ثبت خالف واقع گزارشات و نتایج حاصل از بررسي هاي ميداني و آزمایشگاهي صورت گرفته روي محصوالت گياهي توليدي در
واحد(هاي) توليدکننده محموله هاي گياهي صادراتي که با آنه ا قرارداد دارم را از ابتداي فصل کشت یا رشد تا زمان برداشت آنها ،برعهده بگيرم.

-5

مسئوليت عدم همکاري با کارشناسان قرنطينه استان و ستاد حفظ نباتات را در ارائه اسناد و مدارک و گزارشات ثبت شده مربوط به واحد(هاي)
توليد کننده محموله هاي گياهي صادراتي که با آنها قرارداد دارم را برعهده بگيرم.

 -6پلمپ قرنطينه اي را مطابق با مدل مد نظر سازمان حفظ نباتات ساخته و مسئوليت حفظ و نگهداري از پلمپ هاي قرنطينه اي ساخته شده و
همچنين مسئوليت هر گونه سوء استفاده احتمالي از آنها را برعهده بگيرم.
 -7مسئوليت الصاق پلمپ قرنطينه اي روي محموله هاي گياهي صادراتي بارگيري شده در محل توليد واحد (هاي) توليدکننده که با آنها قرارداد دارم
و ثبت دقيق شماره پلمپ مربوطه در زیرسامانه صدور گواهي بهداشت گياهي را برعهده بگيرم.
 -8مسئوليت درج عاري بودن منطقه/محل توليد از عوامل خسار تزاي گياهي مد نظر کشور (هاي) مقصد را در زیرسامانه صدور گواهي بهداشت
گياهي برعهده بگيرم.
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مسئوليت مشاهده هر گونه آلودگي به آفات و بيماري هاي گياهي علي الخصوص عومل خسارتزاي گياهي مدنظر کشور مقصد را روي محموله
(هاي) گياهي صادراتي که از ابتداي فصل کاشت یا رشد ت ا زمان برداشت ،تحت نظارت این کلينيک بوده و توسط این کلينيک پلمپ قرنطينه اي
شده را ،هم در گمرک اظهارکننده و هم در کشور واردکننده برعهده بگيرم و هر تصميمي که سازمان حفظ نباتات درخصوص تعليق یا حذف
کامل کلينيک از انجام امور تصدي گري قرنطينه را پذیرا باشم.

 -10چنانچه در اثر بي احتياطي و یا عدم رعایت دستورالعمل ها و توصيه هاي سازمان حفظ نباتات درخصوص امور تصدي گري قرنطينه در مبداء که
به موجب این تعهدنامه اقرار به دریافت و مطالعه کامل آنها نموده و متعهد مي شوم که در آینده نيز همواره دستورالعمل ها و توصيه هاي جدید
را از سایت سازمان حفظ نباتات دریافت و مطالعه نمایم و یا در اثر عدم دقت در بازدیدها ،نمونه برداري ها و آزمایشات انجام گرفته ،هر گونه
خسارت اعم از مالي یا معنوي یا هر گونه مشکلي براي توليدکننده/صادرکننده محموله گياهي صادراتي اعم از حقيقي یا حقوقي که با این کلينيک
قرارداد منعقد نموده است ،ایجاد گردد و یا منجر به دریافت متن تذکر از کشور واردکننده شود ،مسئوليت کليه خسارات مادي و معنوي وارده و
عواقب احتمالي آن را پذیرفته و متعهد و ملزم به جبران کامل خسارات وارده (از هر نوع) هستم.
در صورت عدم رعایت موارد فوق ،سازمان حفظ نباتات مجاز است که از واگذاري امور تصدي گري قرنطينه گياهي به کلينيک گياهپزشکي اینجانب
خودداري نماید و اینجانب متعهد به پذیرش نظر سازمان حفظ نباتات بوده و حق هر گونه اعتراضي را از خود سلب و ساقط مي نمایم.
مدیرعامل کلینیک گیاهپزشکی

رئیس هیئت مدیره کلینیک گیاهپزشکی

پيوست 5
تعهدنامه محضري مسئول فنی كلينيک گياهپزشکی براي انجام امور تصدي گري قرنطينه در محل توليد
(متن زیر در سربرگ دفاتر اسناد رسمی تکميل شود)
اینجانب آقا /خانم  .............فرزند  ..............متولد  .....................به شماره شناسنامه /شماره ملي  .....................صادره از  .........................به آدرس
 ...........................................................کدپستي ..................تلفن ثابت /همر اه  ...............داراي مدرک تحصيلي  ..............................از دانشگاه....................
مسئوليت فني کلينيک گياهپزشکي  ...................واقع در  .............................داراي کد قرنطينه اي  ...................را به عهده داشته و متعهد مي گردم:
 -1کليه مراحل بازدید و نمونه برداري  ،اعالم نتایج و توصيه هاي فني مربوطه را مطابق با دستورالعمل ها ،بخشنامه ها ،آیين نامه ها و توصيه هاي
صادره از سوي سازمان حفظ نباتات ،روي محصوالت گياهي توليدي در واحد(هاي) توليدکننده محموله هاي گياهي صادراتي که این کلينيک
گياهپزشکي با آنها قرارداد دارد را از ابتداي فصل کشت یا رشد تا زمان برداشت آنها ،به موقع ،با دقت و به طور کامل انجام داده و حداکثر یک
هفته پس از انجام بازدید ،گزارش آن را به طور کامل و دقيق هم در دفتر بایگاني و هم در بخش ثبت گزارش بازدید واحدهاي توليدکننده محموله
هاي گياهي صادراتي زیرسامانه صدور گواهي بهداشت گياهي ثبت نمایم.
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مسئوليت صحت و سقم تمامي نتایج حاصل از بررسي هاي ميداني و آزمایشگاهي صورت گرفته روي محصوالت گياهي توليدي در واحدهاي
توليدکننده محموله هاي گياهي صادراتي که این کلينيک گياهپزش کي با آنها قرارداد دارد را از ابتداي فصل کشت یا رشد تا زمان برداشت آنها،
برعهده بگيرم.

 -3در زمان مراجعه کارشناسان قرنطينه استان و ستاد حفظ نباتات ،تمامي اسناد و مدارک و گزارشات ثبت شده مربوط به واحد(هاي) توليد کننده
محموله هاي گياهي صادراتي که این کلينيک گياهپزشکي با آنها قرارداد دارد را در اختيار ایشان قرار دهم.
 -4نام کاربري و رمز ورود به زیرسامانه صدور گواهي بهداشت گياهي را در اختيار سایر افراد قرار ندهم.
 -5مسئوليت حفظ و نگهداري از پلمپ هاي قرنطينه اي ساخته شده و مسئوليت هر گونه سوء استفاده احتمالي از آنها را برعهده بگيرم.
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در زمان بارگيري ،محموله (هاي) گياهي صادراتي در محل توليد واحد (هاي) توليدکننده که این کلينيک با آنها قرارداد دارد را پلمپ قرنطينه اي
نمایم و شماره پلمپ الصاق شده روي هر محموله گياهي صادراتي را با دقت در زیرسامانه صدور گواهي بهداشت گياهي ثبت نمایم.
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عاري بودن منطقه/محل توليد محموله گياهي صادراتي پلمپ شده توسط این کلينيک از عوامل خسارتزاي گياهي مد نظر کشور (هاي) مقصد را
به طور کامل در زیرسامانه صدور گواهي بهداشت گياهي درج نمایم.
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مسئوليت مشاهده هر گونه آلودگي به آفات و بيماري هاي گياهي علي الخصوص عومل خسارتزاي گياهي مدنظر کشور مقصد را روي محموله
(هاي) گياهي صادراتي که از ابتداي فصل کاشت یا رشد تا زمان برداشت ،تحت نظارت این کلينيک بوده و توسط این کلينيک پلمپ قرنطينه اي
شده را ،هم در گمرک اظهارکننده و هم در کشور واردکننده برعهده بگيرم و هر تصميمي که سازمان حفظ نباتات درخصوص تعليق یا حذف
کامل اینجانب از انجام امور تصدي گري قرنطينه را پذیرا باشم.

 -9چنانچه در اثر بي احتياطي و یا عدم رعایت دستورالعمل ها و توصيه هاي سازمان حفظ نباتات درخصوص امور تصدي گري قرنطينه در مبداء که
به موجب این تعهدنامه اقرار به دریافت و مطالعه کامل آنها نموده و متعهد مي شوم که در آینده نيز همواره دستورالعمل ها و توصيه هاي جدید
را از سایت سازمان حفظ نباتات دریافت و مطالعه نمایم و یا در اثر عدم دقت در بازدیدها ،نمونه برداري ها و آزمایشات انجام گرفته ،هر گونه
خسارت اعم از مالي یا معنوي یا هر گونه مشکلي براي توليدکننده/صادرکننده محموله گياهي صادراتي اعم از حقيقي یا حقوقي که با این کلينيک
قرارداد منعقد نموده است ،ایجاد گردد ،و یا منجر به دریافت متن تذکر از کشور واردکننده شود ،مسئوليت کليه خسارات مادي و معنوي وارده و
عواقب احتمالي آن را پذیرفته و متعهد و ملزم به جبران کامل خسارات وارده (از هر نوع) هستم.
در صورت عدم رعایت موارد فوق ،سازمان حفظ نباتات مجاز است که از واگذاري امور تصدي گري قرنطينه گياهي به اینجانب خودداري نماید و اینجانب
متعهد به پذیرش نظر سازمان حفظ نباتات بوده و حق هر گونه اعتراضي را از خود سلب و ساقط مي نمایم.

مسئول فنی کلینیک گیاهپزشکی

پيوست 6
تعهدنامه محضري مدیرعامل /رئيس هيئت مدیره سردخانه محل نگهداري محموله هاي گياهی صادراتی كه نياز به مشخص
بودن منطقه/محل توليد دارند
(متن زیر در سربرگ دفاتر اسناد رسمی تکميل شود)

اینجانب آقا /خانم  .............فرزند  ..............متولد  .....................به شماره شناسنامه /شماره ملي  .....................صادره از  .........................به
آدرس  ...........................................................کدپستي ..................تلفن ثابت /همراه  ...............مدیرعامل /رئيس هيئت مدیره سردخانه
 ...................واقع در  .............................داراي کد قرنطينه اي ....................متعهد مي گردم:
 -1مسئوليت صحت اطالعات مندرج در فرم صورتجلسه فک پلمپ هر محموله گياهي صادراتي که در محل توليد پلمپ قرنطينه اي
شده اند و منطقه /محل توليد آنها مشخص مي باشد را بر عهده بگيرم.
 -2مسئوليت جدا قرار دادن هر محموله گياهي صادراتي که در محل توليد پلمپ قرنطينه اي شده و منطقه /محل توليد آن مشخص
مي باشد را در سردخانه برعهده بگيرم.
 -3در صورتيکه سردخانه فاقد فضاي کافي باشد ،صرفا محموله هاي گياهي صادراتي که در محل توليد پلمپ قرنطينه اي
شده اند و منطقه /محل توليد آنها مشخص مي باشد را در سردخانه نگهداري نمایم و از پذیرش سایر محموله هاي گياهي صادراتي
که نياز به مشخص بودن مبداء توليد ندارند ،اجتناب نمایم.
 -4مسئوليت بایگاني اسناد و مدارک مربوط به هر محموله گياهي صادراتي که در محل توليد پلمپ قرنطينه اي شده و منطقه /محل توليد
آن مشخص مي باشد را برعهده گرفته و در حفظ و نگهداري آنها دقت و توجه کافي را داشته باشم.
 -5مسئوليت عدم همکاري با کارشناسان قرنطينه استان و ستاد حفظ نباتات را در ارائه اسناد و مدارک مربوط به محموله هاي گياهي
صادراتي که در محل توليد پلمپ قرنطينه اي شده و منطقه /محل توليد آن مشخص مي باشد را برعهده بگيرم.
 -6مسئوليت عدم همکاري با کلينيک گياهپزشکي جهت انجام بررسي هاي ميداني و در صورت لزوم آزمایشگاهي محموله هاي گياهي
صادراتي که که در محل توليد پلمپ قرنطينه اي شده و منطقه /محل توليد آن مشخص مي باشد را بر عهده بگيرم.
 -7مسئوليت رعایت اصول و موازین بهداشت گياهي به منظور جلوگيري از آلودگي هر یک از محموله هاي گياهي صادراتي که در محل
توليد پلمپ قرنطينه اي شده و منطقه /محل توليد آن مشخص مي باشد را در طول دوره نگهداري در سردخانه ،پذیرا باشم.
 -8مسئوليت مشاهده هر گونه آلودگي به آفات و بيماري هاي گياهي علي الخصوص عومل خسارتزاي گياهي مدنظر کشور مقصد را
روي محموله (هاي) گياهي صادراتي که داراي پلمپ قرنطينه اي محل توليد بوده و منطقه/محل توليد آنها مشخص مي باشد و مدتي
در این سردخانه نگهداري شده است ،هم در گمرک اظهارکننده و هم در کشور واردکننده برعهده بگيرم و هر تصميمي که سازمان
حفظ نباتات درخصوص تعليق یا حذف کامل سردخانه از پروسه نگهداري محموله هاي گياهي که داراي پلمپ قرنطينه اي محل
توليد بوده و منطقه /محل توليد آنها مشخص مي باشد را بگيرد ،پذیرا باشم.

در صورت عدم رعایت موارد فوق ،سازمان حفظ نباتات مجاز است که کد قرنطينه اي سردخانه اینجانب را ابطال نماید و اینجانب متعهد
به پذیرش نظر سازمان حفظ نباتات بوده و حق هر گونه اعتراضي را از خود سلب و ساقط مي نمایم.
مدیرعامل سردخانه

رئیس هیئت مدیره سردخانه

پيوست 7
تعهدنامه محضري مسئول فنی سردخانه محل نگهداري محموله هاي گياهی صادراتی كه نياز به مشخص بودن منطقه/محل
توليد دارند
(متن زیر در سربرگ دفاتر اسناد رسمی تکميل شود)

اینجانب آقا /خانم  .............فرزند  ..............متولد  .....................به شماره شناسنامه /شماره ملي  .....................صادره از  .........................به
آدرس  ...........................................................کدپستي ..................تلفن ثابت /همراه  ...............مسئول فني سردخانه  ...................واقع در
 .............................داراي کد قرنطينه اي  ....................متعهد مي گردم:
 -1اطالعات فرم صورتجلسه فک پلمپ هر محموله گياهي صادراتي که در محل توليد پلمپ قرنطينه اي شده و منطقه /محل توليد آن
مشخص مي باشد را به درستي ثبت نمایم.
 -2هر محموله گياهي صادراتي که در محل توليد پلمپ قرنطينه اي شده و منطقه /محل توليد آن مشخص مي باشد را جدا از سایر
محموله هاي گياهي وارد شده به سردخانه قرار دهم.
 -3در صورتيکه سردخانه فاقد فضاي کافي باشد ،صرفا محموله هاي گياهي صادراتي که در محل توليد پلمپ قرنطينه اي
شده اند و منطقه /محل توليد آنها مشخص مي باشد را در سردخانه نگهداري نمایم و از پذیرش سایر محموله هاي گياهي صادراتي
که نياز به مشخص بودن مبداء توليد ندارند ،اجتناب نمایم.
 -4اسناد و مدارک مربوط به هر محموله گياهي صادراتي که در محل توليد پلمپ قرنطينه اي شده و منطقه /محل توليد آن مشخص
مي باشد را به طور جداگانه بایگاني نموده و در حفظ و نگهداري آنها دقت کافي و الزم را داشته باشم.
 -5در زمان مراجعه کارشناسان قرنطينه استان و ستاد حفظ نباتات ،تمامي اسناد و مدارک مربوط به محموله هاي گياهي صادراتي که در
محل توليد پلمپ قرنطينه اي شده و منطقه /محل توليد آنها مشخص مي باشد را در اختيار ایشان قرار داده و همکاري الزم در تمام
زمينه ها را با ایشان داشته باشم.
 -6در زمان مراجعه کلينيک گياهپزشکي براي انجام بررسي هاي ميداني و در صورت لزوم آزمایشگاهي محموله هاي گياهي صادراتي
که در محل توليد پلمپ قرنطينه اي شده و منطقه /محل توليد آنها مشخص مي باشد ،نهایت همکاري در تمام زمينه ها را با ایشان
داشته باشم.
 -7اصول و موازین بهداشت گياهي را به منظور جلوگيري از آلودگي محموله هاي گياهي صادراتي که در محل توليد پلمپ قرنطينه اي
شده و منطقه /محل توليد آن مشخص مي باشد ،در طول مدت نگهداري در سردخانه به آفات و بيماري هاي گياهي ،به طور کامل
رعایت نمایم.
 -8مسئوليت مشاهده هر گونه آلودگي به آفات و بيماري هاي گياهي علي الخصوص عومل خسارتزاي گياهي مدنظر کشور مقصد را
روي محموله (هاي) گياهي صادراتي که داراي پلمپ قرنطينه اي محل توليد بوده و منطقه/محل توليد آنها مشخص مي باشد و مدتي
در این سردخانه نگهداري شده است ،هم در گمرک اظهارکننده و هم در کشور واردکننده برعهده بگيرم و هر تصميمي که سازمان
حفظ نباتات درخصوص تعليق یا حذف کامل اینجانب براي انجام امور مربوط به قرنطينه گياهي را بگيرد ،پذیرا باشم.

مسئول فنی سردخانه

