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ایک  سدنهم  ياقآ  بانج   

یقرش  ناجیابرذآ  يزرواشک  داهج  نامزاس  تاتابن  ظفح  مرتحم  ریدم 

اشاپ  هجاوخ  تدحو  سدنهم  ياقآ  بانج 

یبرغ  ناجیابرذآ  يزرواشکداهج  نامزاس  تاتابن  ظفح  مرتحم  ریدم 

یمرذآ  سدنهم  ياقآ  بانج 

لیبدرا  يزرواشکداهج  نامزاس  تاتابن  ظفح  مرتحم  ریدم 

یگیب  رتکد  ياقآ  بانج 

مالیا  يزرواشکداهج  نامزاس  تاتابن  ظفح  مرتحم  ریدم 

یناحبس  سدنهم  ياقآ  بانج 

رهشوب  يزرواشکداهج  نامزاس  تاتابن  ظفح  مرتحم  ریدم 

يدیعس  سدنهم  ياقآ  بانج 

نارهت  يزرواشکداهج  نامزاس  تاتابن  ظفح  مرتحم  ریدم 

شخبدیما  سدنهم  ياقآ  بانج 

زربلا  يزرواشکداهج  نامزاس  تاتابن  ظفح  مرتحم  ریدم 

یخرف  سدنهم  ياقآ  بانج 

نامرک  بونج  يزرواشکداهج  نامزاس  تاتابن  ظفح  مرتحم  ریدم 

هدازردیح  یسیع  ياقآ  بانج 

ناتسزوخ  يزرواشکداهج  نامزاس  تاتابن  ظفح  مرتحم  ریدم 

یفسوی  سدنهم  ياقآ  بانج 

یبونج  ناسارخ  يزرواشکداهج  نامزاس  تاتابن  ظفح  مرتحم  ریدم 

این  جالح  سدنهم  مناخ  راکرس 

يوضر  ناسارخ  يزرواشکداهج  نامزاس  تاتابن  ظفح  مرتحم  ریدم 

ییاضر  سدنهم  ياقآ  بانج 

یلامش  ناسارخ  يزرواشکداهج  نامزاس  تاتابن  ظفح  مرتحم  ریدم 

قلطم  یقیال  سدنهم  ياقآ  بانج 

دمحا  ریوب  هیولیگهک و  يزرواشکداهج  نامزاس  تاتابن  ظفح  مرتحم  ریدم 

يرهاط  سدنهم  ياقآ  بانج 

نامرک  يزرواشکداهج  نامزاس  تاتابن  ظفح  مرتحم  ریدم 

یفیرش  سدنهم  ياقآ  بانج 
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هاشنامرک  يزرواشکداهج  نامزاس  تاتابن  ظفح  مرتحم  ریدم 

يروفغ  سدنهم  ياقآ  بانج 

ناتسدرک  يزرواشکداهج  نامزاس  تاتابن  ظفح  مرتحم  ریدم 

یمیحر  سدنهم  ياقآ  بانج 

ناهفصا  يزرواشکداهج  نامزاس  تاتابن  ظفح  مرتحم  ریدم 

ینابش  رتکد  ياقآ  بانج 

يرایتخب  لاحم و  راهچ  يزرواشکداهج  نامزاس  تاتابن  ظفح  مرتحم  ریدم 

زیخ  بش  سدنهم  مناخ  راکرس 

ناجنز  يزرواشکداهج  نامزاس  تاتابن  ظفح  مرتحم  ریدم 

نایریشم  سدنهم  ياقآ  بانج 

نانمس  يزرواشکداهج  نامزاس  تاتابن  ظفح  مرتحم  ریدم 

يرومیت  سدنهم  ياقآ  بانج 

ناتسچولب  ناتسیس و  يزرواشکداهج  نامزاس  تاتابن  ظفح  مرتحم  ریدم 

ناشخرد  سدنهم  ياقآ  بانج 

نیوزق  يزرواشکداهج  نامزاس  تاتابن  ظفح  مرتحم  ریدم 

امن  قح  رتکد  ياقآ  بانج 

ناتسلگ  يزرواشکداهج  نامزاس  تاتابن  ظفح  مرتحم  ریدم 

يدمحم  سدنهم  ياقآ  بانج 

نالیگ  يزرواشکداهج  نامزاس  تاتابن  ظفح  مرتحم  ریدم 

يداوج  سدنهم  ياقآ  بانج 

ناتسرل  يزرواشکداهج  نامزاس  تاتابن  ظفح  مرتحم  ریدم 

یغاز  سدنهم  ياقآ  بانج 

ناردنزام  يزرواشکداهج  نامزاس  تاتابن  ظفح  مرتحم  ریدم 

يدابآدجم  سدنهم  ياقآ  بانج 

يزکرم  يزرواشکداهج  نامزاس  تاتابن  ظفح  مرتحم  ریدم 

رو  هشیپ  سدنهم  ياقآ  بانج 

نادمه  يزرواشکداهج  نامزاس  تاتابن  ظفح  مرتحم  ریدم 

یناکدرا  یحاتف  سدنهم  ياقآ  بانج 

دزی  يزرواشکداهج  نامزاس  تاتابن  ظفح  مرتحم  ریدم 

رفایوپ  سدنهم  ياقآ  بانج 

مق  يزرواشکداهج  نامزاس  تاتابن  ظفح  مرتحم  ریدم 
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يریبد  سدنهم  ياقآ  بانج 

سراف  يزرواشکداهج  نامزاس  تاتابن  ظفح  مرتحم  ریدم 

يروصنم  فرشا  سدنهم  ياقآ  بانج 

ناگزمره   يزرواشکداهج  نامزاس  تاتابن  ظفح  تیریدم  مرتحم  تسرپرس 

هدننکرداص  طسوت  یهایگ  فلتخم  ياه  هلومحم  تارداص  يا  هنیطنرق  طیارش  مالعا  عوضوم :

؛ مکیلع مالس 
هدـش مالعا  يا  هنیطنرق  طیارـش  يانبم  رب  یهایگ ، فلتخم  تالوصحم  تارداص  يارب  یهایگ  تشادـهب  ياه  یهاوگ  هکنیا  هب  رظن  اـمارتحا 

فلتخم ياه  هلومحم  تادراو  يارب  ار  دوخ  يا  هنیطنرق  طیارـش  اهروشک ، زا  يرایـسب  یفرط  زا  دوش و  یم  رداص  دـصقم  ياـهروشک  طـسوت 
زا ار  یهایگ  يا  هنیطنرق  طباوض  طیارش و  نیرخآ  هکنیا  رب  هوالع  ناگدننکرداص ، هک  تسا  يرورض  اذل  دنهد ، یم  رییغت  بترم  روط  هب  یهایگ 

لیمکت و هب  تبـسن  دنیامن ، يراذگراب  یهایگ  تشادهب  یهاوگ  رودـص  هناماس  ریز  رد  تساوخرد  تبث  نامز  رد  هدومن و  تفایرد  دـصقم  روشک 
رد جردنم  يا  هنیطنرق  طیارش  تریاغم  تروص  رد  ات  دنیامن  مادقا  یهایگ  تشادهب  یهاوگ  رودص  لوئسم  سانشراک  هب  تسویپ  ، هماندهعت  هئارا 

یهایگ تشادهب  یهاوگ  هدننکرداص  هنیطنرق  ناسانـشراک  هدهع  رب  یتیلوئـسم  دصقم ، روشک  يا  هنیطنرق  طیارـش  اب  یهایگ  تشادهب  یهاوگ 
.دشابن

یم يراذگراب  یهایگ  تشادهب  یهاوگ  رودص  هناماس  ریز  تارداص  طیارـش  شخب  رد  روکذم  همان  دهعت  کیدزن ، هدنیآ  رد  هک  تسا  رکذ  هب  مزال 
اذل .دیامن  يراذگراب  هناماس  رد  لیمکت و  ار  هماندهعت  یهایگ ، هلومحم  هنوگ  ره  تارداص  يارب  دوخ  تساوخرد  تبث  نامز  رد  هدننکرداص  ات  دوش 

لوئسم سانشراک  لیوحت  لیمکت و  ار  دهعت  نتم  يریگهر ، دک  ره  يازا  هب  ناگدننکرداص  هک  تسا  يرورـض  رما ، نیا  ندش  یتایلمع  نامز  ات 
/. .دوش يرادهگن  تبث و  هطوبرم  هدنورپ  رد  ات  دهد  یهایگ  تشادهب  یهاوگ  رودص 

 

   

 

: تشونور

هنیطنرق  رتفد  مرتحم  لکریدم  مدقم  یلیلج  میرم  مناخ  راکرس 

یلخاد   هنیطنرق  مرتحم  نواعم  داژن  یناطلس  رغاس  مناخ  راکرس 

 

نایمئاق  يدهم 

یهایگ تشادهب  هنیطنرق و  نواعم 
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  بسمه تعالي

  ......................مركز قرنطينه گياهي 

  سالم عليكم

صادراتي گياهي محموله مالك ................... مديرعامل شركت بازرگاني / صادركننده............ ب اينجاناحتراماً 

را براي شرايط قرنطينه اي كشور مقصد  كهتاييد و تاكيد مي نمايم .............. به مقصد و  .............به وزن .................... 

قرنطينه آن كشور دريافت نموده و در فرم درخواست / محموله گياهي مذكور مستقيما از حفظ نباتاتصادرات 

با كد  سامانه صدور گواهي بهداشت گياهيبخش شرايط صادراتي در زير صدور گواهي بهداشت گياهي، در 

 :همچنين اينجانب تعهد مي نمايم .بارگذاري نموده ام ............... ....رهگيري

شرايط بارگذاري شده در سامانه صدور گواهي بهداشت در صورت بروز هرگونه مشكل ناشي از عدم تطابق   -١

 .با شرايط قرنطينه اي كشور مقصد كليه خسارت هاي حاصله مستقيماً برعهده اينجانب مي باشد گياهي
 

در صورت عدم صدور مجوز ورود محموله به  و به موازين و مقررات قرنطينه و بهداشت گياهيبا توجه  -٢

اينجانب كه در گواهي بهداشت گياهي  توسط اعالمي قرنطينه اي به دليل عدم تطابق شرايط ،كشور مقصد

وع نمودن از هرگونه درخواستي براي مرج ،مقصدا شرايط قرنطينه اي كشور مذكور قيد خواهد شد ب محموله

خودداري ..... صدور پيوست براي گواهي بهداشت گياهي و محموله، صدور گواهي بهداشت گياهي جايگزين، 

هيچگونه مسئوليتي در اين خصوص حفظ نباتات نموده و كارشناسان قرنطينه مستقر در مرز و نيز سازمان 

 .ستقيماً برعهده اينجانب مي باشدد داشت و كليه خسارتهاي وارده به اينجانب و يا اشخاص ثالث مننخواه

  

  

  مديرعامل شركت صادركننده/ شخص صادركننده نام و نام خانوادگي          

  امضا و اثر انگشت ،مهر         

  تاريخ        
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