کٌَاًسیَى رٍتزدام
(درهَرد آئیي اعالم رضایت قبلی بزای بزخی هَاد شیویایی
ٍ سوَم دفع آفات خطزًاک در تجارت بیي الوللی)

هقدهِ
ایي وٌَاًسیَى بب آگبّی اص تأثیش صیبًببس بشخی اص هَاد ضیویبیی ٍ سوَم دفغ آفبت خغشًبن دستجبست بیيالولل
بش هحیظ صیست ٍ سالهت اًسبى ،بب یبدآٍسی هفبد هشبَط بِ اػالهیِ سیَدسخصَظ هحیظ صیست ٍ تَسؼِ ٍ فصل
 11دستَسوبس  21دس هَسد «هذیشیت صحیحسبصگبس بب هحیظ صیست هَاد ضیویبیی سوی اص جولِ جلَگیشی اص ًمل
ٍ اًتمبل بیيالوللیهحصَالت سوی ٍ خغشًبن بِ عَسغیشلبًًَی» تَسظ بشًبهِ هحیظ صیست هلل هتحذ (یًَپ)
ٍ سبصهبى خَاسببس ٍ وطبٍسصی هللهتحذ (فبئَ) تذٍیي ضذُ است.
دس وطَس جوَْسی اسالهی ایشاى وٌَاًسیَى سٍتشدام دس تبسیخ  1332/12/21بِ تصَیب هجلس ضَسای اسالهی
سسیذ ٍ دس تبسیخ  1332/12/25اًتطبس یبفت .
ایي وٌَاًسیَى هطتول بش 30هبدُ ٍ  6ضویوِ است.

عٌاٍیي هَاد کٌَاًسیَى
هادُ ّ - 1دف

هادُ  -16کوک فٌی

هادُ  - 2تعاریف

هادُ  -17عدم پایبٌدی

هادُ  - 3حیطِ شوَل کٌَاًسیَى

هادُ  -18کٌفزاًس اعضا

هادُ  - 4هزاجع هلی تعییي شدُ

هادُ  -19دبیزخاًِ

هادُ  - 5آییي کار هزبَط بِ هَاد شیویایی هٌع یا بِ شدت هحدٍدشدُ

هادُ  - 21حل ٍ فصل اختالفات

هادُ  -6آییي کار هزبَط بِ تزکیبات سوَم دفع آفات بِ شدت خطزًاک

هادُ  - 21اصالح کٌَاًسیَى

هادُ  -7فْزست کزدى هَاد شیویایی در ضویوِ 3

هادُ  - 22تصَیب ٍ اصالح ضوائن

هادُ  - 8هَاد شیویایی در آییي کار داٍطلباًِ اعالم رضایت لبلی

هادُ  - 23رأیگیزی

هادُ  - 9حذف هَاد شیویایی اس ضویوِ ()3

هادُ  - 24اهضا

هادُ  -11تعْدات هزبَط بِ ٍاردات هَاد شیویایی هٌدرج در ضویوِ ()3

هادُ  - 25تٌفیذ ،پذیزش ،تصَیب یا الحاق

هادُ  - 11تعْدات هزبَط بِ صادرات هَاد شیویایی هٌدرج در ضویوِ ()3

هادُ  - 26السماالجزاشدى

هادُ  -12اطالعیِ صادرات

هادُ  - 27حك شزط

هادُ  - 13اطالعاتی کِ ّوزاُ هَاد شیویایی صادرشدُ ارائِ هیگزدد.

هادُ  - 28خزٍج اس کٌَاًسیَى

هادُ  -14تبادل اطالعات

هادُ  - 29اهیي کٌَاًسیَى

هادُ  -15اجزای کٌَاًسیَى

هادُ  - 31هتَى هعتبز

ضوائن کٌَاًسیَى

ضویوِ : 1اعالػبت هَسد ًیبص بشای اعالػیِّبیی وِ بِ هَجب هبدُ ( )5اسائِ هیضَد
ضویوِ  :2هؼیبسّبی فْشست وشدى هَاد ضیویبیی هٌغ یب بِ ضذت هحذٍد ضذُ دس ضویوِ ()3
ضویوِ  :3هَاد ضیویبیی هطوَل آییي وبس اػالم سضبیت لبلی
ضویوِ  :4اعالػبت ٍ هؼیبسّبی دسج تشویببت سوَم دفغ آفبت بِ ضذت خغشًبن دس ضویوِ ()3
 بخص اٍل  -هذاسن هَسد ًیبص وِ یه ػضَ پیطٌْبد دٌّذُ ببیذ اسائِ دّذ.
 بخص دٍم  -اعالػبتی وِ ببیذ تَسظ دبیشخبًِ جوغآٍسی ضَد.
 بخص سَم  -هؼیبسّبی دسج تشویببت سوَم دفغ آفبت بِ ضذت خغشًبن دس ضویوِ ()3
ضویوِ  :5اعالػبت هَسد ًیبص بشای اعالػیِ صبدسات
ضویوِ  :6حل ٍ فصل اختالف

ّدف کٌَاًسیَى
ّذف ایي وٌَاًسیَى استمبی هسئَلیت هطتشن ٍ تالشّبی هبتٌی بش ّوىبسی بیياػضب
دس تجبست بیيالوللی بشخی هَاد ضیویبیی خغشًبن بِ هٌظَس حفظ سالهت اًسبى ٍ هحیظ
صیستبص آسیبّبی ببلمَُ ٍ هسبػذت دس جْت استفبدُ سبصگبس بب هحیظ صیست آًْب
هیببضذ وِ اص عشیك تسْیل ًوَدى تببدل اعالػبت دسخصَظ ٍیژگیّبی هَادضیویبیی
بب پیصبیٌی فشآیٌذ تصوینگیشی هلی دس سابغِ بب ٍاسدات ٍ صبدسات آًْب ٍ اػالم ایي
تصویوبت بِ اػضب اًجبم هیضَد.

داهٌِ عول کٌَاًسیَى

هَاسد صیش دس داهٌِ ػول وٌَاًسیَى ّستٌذ.
 oهَاد ؿیویبیی هوٌَع ٍ یب ثِ ؿذت هحذٍد ؿذُ.
 oآفت کـْبی داسای فشهَالػیَى ثِ ؿذت خغشًبک

هَاسد صیش دس داهٌِ ػول وٌَاًسیَى ًیستٌذ.
 oهَاد هخذس
 oپشتَصا
 oپؼوبًذّب
 oػالحْبی ؿیویبیی
 oهَاد داسٍیی ثشای اًؼبى ٍ داهپضؿکی
 oهَاد غزایی ٍهَاد ؿیویبیی هَسد کبسثشد ثِ ػٌَاى افضٍدًیْبی غزایی
 oهَاد ؿیویبیی دس هقبدیشی کِ ثشػالهت اًؼبى ٍ هحیظ صیؼت اثش ًوی گزاسًذ:
 ثشای هصبسف تحقیقبتی
 ثشای کبسثشد ؿخصی دس هقبدیش هٌغقی

آخزیي اقدام قاًًَی (هادُ:)5
ّش وطَس ػضَ هَظف است تصوین گیشی دس صهیٌِ هوٌَػیت ٍ یب هحذٍدیت هَاد هطوَل ٍ ّش هبدُ
ضیویبیی دیگش غیش هٌذسج دس فْشست وٌَاًسیَى سا بِ دبیشخبًِ وٌَاًسیَى اعالع سسبًی وٌذ وِ دس
وٌَاًسیَى اصغالح هَسد وبسبشد دس خصَظ ایي الذاهبت «آخشیي الذام لبًًَی وطَس» است.

بٌا بِ تعزیف کٌَاًسیَى:
«آخشیي الذام لبًًَی» بِ هؼٌی الذاهی است وِ تَسظ یه ػضَ بب ّذف هوٌَع وشدى یب ایجبد هحذٍدیت
ضذیذ دس هَسد یه هبدُ ضیویبیی اًجبم هیگیشد ،بِ عَسی وِ ػضَ هزوَس اص ّش گًَِ الذام لبًًَی بؼذی
بیًیبص خَاّذبَد.

اعالػیِ آخشیي الذام لبًًَی
ٌّگبهی کِ ػضَ آخشیي اقذام قبًًَی خَد سا ثشای هوٌَػیت یب هحذٍدیت ؿذیذ هبدُ ؿیویبیی اتخبر هی کٌذ ،هی ثبیؼت دثیشخبًِ
کٌَاًؼیَى سٍتشدام سا هغلغ ػبصد .ثشای اعالػیِ آخشیي اقذام قبًًَی هی ثبیؼت اعالػبت هـخص هَجَد دس ضویوِ یک تْیِ ؿَد.
ٌّگبهیکِ دثیشخبًِ اعالػیِ سا دسیبفت کشد تغبثق اعالػیِ ثب اعالػبت هَسدًیبص دس ضویوِ یک سا ثشسػی هی کٌذ .اگش اػالهیِ ثب اعالػبت
هَسد ًیبص هغبثق ثبؿذ ،خالصِ آى دس ثخـٌبهِ  PICهٌتـش خَاّذؿذ .ثخـٌبهِ  ، PICاعالػبت هشثَط ثِ هَاد ؿیویبیی هوٌَع ؿذُ یب ثِ
ؿذت هحذٍد ؿذُ تَػظ کـَسّب سا ثب ػبیش اػضبء ثِ اؿتشاک هی گزاسد.
اعالػیِ آخشیي اقذام قبًًَی هی ثبیؼت ؿبهل اعالػبت هَسد ًیبص دس ضویوِ یک کٌَاًؼیَى ثِ ؿشح ریل ثبؿذ :
 .1اعالػبتی دس استجبط ثب هـخصبت ،خصَصیبت ٍ هصبسف هبدُ ؿیویبیی
 .2اعالػبت هشثَط ثِ آخشیي اقذام قبًًَی
الف) اعالػبت ٍیظُ آخشیي اقذام قبًًَی
ة) عجقِ ثٌذی  /عجقِ ثٌذی ّب (آفت کـی ٍ/یب هبدُ ؿیویبیی صٌؼتی)
ج) استجبط ثب ػبیش دٍلتْب ٍ ًَاحی
د) ػبیش اعالػبت هشثَعِ

بش عبك هبدُ  5وٌَاًسیَى ،وطَسّب تؼْذات صیش سا داسا هی ببضٌذ:
ّ وضهبى ثب الصم االجشا ؿذى کٌَاًؼیَى ثشای ّش ػضَ ،اػضبء هتؼْذ ؿذُ اًذ کِ آخشیي اقذاهبت قبًًَی اًجبم ؿذُ خَد سا دس آى
صهبى کِ ًبفز اػت ثِ دثیشخبًِ اعالع دٌّذٌّ .گبهیکِ کـَسّب ثش اػبع دػتَسالؼول اصلی اػالم سضبیت قجلی ( (PICاعالػیِ سا
آهبدُ هی کٌٌذً ،یبصی ثِ تؼلین هجذد اعالػیِ ّب ًوی ثبؿذ.
 کـَسّب الضام (تؼْذ) هذاٍم ثشای اػالم آخشیي اقذام قبًًَی ثبًَیِ پزیشفتِ ؿذُ (هوٌَػیت یب هحذٍدیت ؿذیذ) ثشای دالیل صیؼت
هحیغی یب ػالهتی ثِ دثیشخبًِ سا داسًذ .ایي اػالهیِ ّب هی ثبیؼت تَػظ هشجغ هلی ریصالح ( )DNAدس کوتشیي صهبى هوکي ٍ
حذاکثش ظشف هذت  00سٍص ثؼذ اص ایٌکِ اقذام هَسد پزیشؽ ٍاقغ ؿَد ،تؼلین دثیشخبًِ ؿَد.


دثیشخبًِ دس اػشع ٍقت ٍ دس ّش حبل حذاکثش تب ؿؾ هبُ ثؼذ اص دسیبفت اعالػیِ تأییذ خَاّذ کشد کِ آیب اعالػیِ حبٍی اعالػبت
هقشس دس ضویوِ  Iهیثبؿذ یب خیش ٍ چٌبًچِ اعالػیِ حبٍی اعالػبت دسخَاػتی ثبؿذ ،دثیشخبًِ ثبیذ ثالفبصلِ خالصِای اص اعالػبت
دسیبفتی سا ثشای کلیِ کـَسّب اسػبل ًوبیذ .اگش اعالػیِ حبٍی اعالػبت دسخَاػتی ًجبؿذ ،دثیشخبًِ ثش ّویي اػبع ػضَ
اعالػیِدٌّذُ سا هغلغ خَاّذ

ًوَد.

درج هادُ شیویایی اس ضویوِ  3کٌَاًسیَى

یکی اص هضایبی اصلی تکویل فشم ّبی آخشیي اقذام قبًًَی  ،ػَْلت تجبدل اعالػبت هیبى کـَسّبی ػضَ هی ثبؿذ .خالصهِ ای اص اعالػیهِ
ّبی هشثَعِ دس ثخـٌبهِ  PICجْت اعالع سػبًی ایي هَضَع کِ ػضَی هبدُ ؿیویبیی سا ثشای حوبیهت اص ػهالهتی اًؼهبى ٍ/یهب هحهیظ
صیؼت هوٌَع یب ثـذت هحذٍد کشدُ اػت  ،هٌتـش ؿذُ اػت .تَصیِ ؿذُ اػت کِ هشاجغ هلی ریصالح اعالػبت هَجَد دس ثخـٌبهِ PIC
سا ثب ػبیش هشاجغ ٍاثؼتِ کـَس ثِ اؿتشاک ثگزاسًذ صیشا ایي اعالػبت هی تَاًذ ثؼٌَاى اػتشاتظی هلی ثشای هذیشیت هَاد ؿیویبیی ثکهبس ثهشدُ
ؿَد.
ٌّگبهیکِ دٍ اعالػیِ تکویل ؿذُ دس هَسد یک هبدُ ؿیویبیی ثهشای حهذاقل دٍ هٌغقهِ هتتهبٍت  PICدسیبفهت گشدیهذُ ثبؿهذ ،آى ههبدُ
ؿیویبیی هی تَاًذ کبًذیذی ثشای ؿوَل دس ضویوِ  3کٌَاًؼیَى گشدد .دثیشخبًِ اص کـَسّب ی اعالع دٌّذُ تقبضب هی کٌهذ کهِ ههذاسک

پـتیجبًی (تقَیتی) سا تؼلین ٍ آًْب ثشای کویتِ ثبصًگشی ثتشػتذ .کویتِ ثبصًگشی اعالػبت سا ثبصًگشی هی کٌذ تب هخبلف ثهب ضهَاثظ تؼیهیي
ؿذُ دس ضویوِ  2کٌَاًؼیَى ًجبؿذ ٍ پیـٌْبدات خَد سا دس استجبط ثب هَضَع قشاس گشفتي هبدُ ؿیویبیی دس فْشػت ضویوِ  3دس کٌتشاًغ
کـَسّب هغشح هی کٌذ .تصوین ًْبیی ثَػیلِ کٌتشاًغ کـَسّب اتخبر هی ؿَد .ثؼذ اص ایٌکِ هبدُ ؿیویبیی ثِ فْشػت ضویوِ  3اضهبفِ
ؿذ ،دػتَسالؼول  PICدس هَسد آى ثکبس ثؼتِ هی ؿَد.
پس اس درج هادُ در فْزست ضویوِ  3کٌَاًسیَى :
ّ oش ػضَ ثبیذ اقذاهبت قبًًَی یب اداسی هٌبػت سا ثشای اعویٌبى اص تصویوبت ثِهَقغ ًؼجت ثِ ٍاسدات هَاد ؿیویبیی هٌذسج دس
ضویوِ ( )3اجشا ًوبیذّ .ش ػضَ دس اػشع ٍقت یؼٌی حذاکثش تب ًِ هبُ ثؼذ اص تبسیخ اسػبل ػٌذساٌّوبی تصوین ثبیذ پبػخی سا دس
هَسد ٍاسدات آتی هبدُؿیویبیی هشثَعِ ثِ دثیشخبًِ اسػبل ًوبیذ.
 oچٌبًچِ یک ػضَ پبػخ هزکَس سا جشح ٍتؼذیل ًوبیذ ثبیذ ثالفبصلِ پبػخ تجذیذ ًظش ؿذُ سا ثِ دثیشخبًِ تؼلین ًوبیذ.
 oاص اًقضبی دٍسُ صهبًی هزکَس دثیشخبًِ کتجبً ثِ ػضَ اثالؽ هی ًوبیذ تب ایي کبسسا اًجبم دّذ .چٌبًچِ ػضَ ًتَاًذ پبػخی اسائِ دّذ،
دثیشخبًِ ثبیذ ثِ ًحَ هٌبػت ػضَ ساکوک ًوَدُ تب دس دٍسُ صهبًی هزکَس پبػخ الصم سا اسائِ ًوبیذ.
پبسخ وطَس هی تَاًذ :
الف  -تصوین ًْبیی ثشاػبع تذاثیش قبًًَی یب اداسی ثبؿذ:
( - )1اػالم سضبیت جْت ٍاسدات
( - )2ػذم سضبیت جْت ٍاسدات
( - )3اػالم سضبیت جْت ٍاسدات تحت ؿشایظ هـخص ؿذُ
ة  -پبػخ هَقت:
( - )1سضبیت ثشای ٍاسدات ثب یب ثذٍى ؿشایظ هـخص ،یبػذم سضبیت ثشای ٍاسدات دس عَل دٍسُ هَقت
( - )2ثیبًیِای هجٌی ثشتحت ثشسػی جذی ثَدى تصوین ًْبیی
( – )3دسخَاػت کؼت اعالػبت ثیـتش اص دثیشخبًِ یب اص آى ػضَی کِ آخشیي اقذام قبًًَی سا اػالم کشدُاػت
( - )4دسخَاػت اص دثیشخبًِ جْت هؼبػذت دس اسصیبثی هبدُ ؿیویبیی

پاسخ بِ ٍاردات (هادُ : )10
ایي سٍیِ دس هَسد هَاد هطوَل وٌَاًسیَى هصذاق داسد
هطوَلیت یه هبدُ دس فْشست  3وٌَاًسیَى بِ هؼٌی هوٌَػیت ٍ یب هحذٍدیت آى دس وطَس ػضَ ًویببضذّ .ش
وطَس هی تَاًذ بش اسبس فشم پبسخ بِ صبدسات هَضغ گیشی خَد سا دس لببل آى هبدُ روش وٌذ وِ:
آیب بِ صَست هَلت یب دائوی بب ٍاسدات ایي هبدُ بِ وطَس خَد هَافك است یب هخبلف ایي پبسخ ببیذ  1هبُ پس اص
تذٍیي ( DGDسٌذ ساٌّوبی تصوین) هبدُ بِ دبیشخبًِ وٌَاًسیَى اػالم ضَد.
ایي پبسخ دس جْت اعالع وطَسّبی دیگش اص هَضغ گیشی ّش وطَس دس خصَظ یه هبدُ ثبت هی ضَد.
•

الذاهبت لبًًَی وطَسّب ٍ پبسخ بِ ٍاسدات آًْب دسهجوَػِ ای بِ ًبم  PIC Circularهٌتطش هی ضًَذ.

•

ّ PIC Circularش ضص هبُ بب آخشیي اعالػبت هَجَد تَسظ دبیشخبًِ وٌَاًسیَى اًتطبس هی یببذ.

دستَرالعول اعالم رضایت قبلی ( ٍ )PICپاسخ بِ ٍاردات (: )Import Response
دػتَس الؼول ( PICاػالم سضبیت قجلی) ثشای هَاد ؿیویبیی هَجَد دس فْشػت ضویوِ  3کٌَاًؼیَى ثِ کبس هی سٍد .ثشای ّهش کهذام اص ایهي ههَاد
ؿیویبیی ،ػٌذی ثب ػٌَاى ػٌذ ساٌّوبی اتخبر تصوین ( )DGDتْیِ ٍ ثِ توبهی کـَسّب اسػبل هی گشدد .کـَسّب ههی ثبیؼهت پهغ اص هغبلؼهِ
ّ DGDبی اسائِ ؿذُ ،تصوین خَد هجٌهی ثهش ٍاسدات ههبدُ ثهِ کـَسؿهبى سا اػهالم ًوبیٌهذ .ایهي تصهوین ّهب تحهت ػٌهَاى "پبػهخ ثهِ ٍاسدات"
( )response Importتَػظ کـَسّب تؼلین دثیشخبًِ کٌَاًؼیَى هی گشدد .دثیشخبًِ ایي تصویوبت ساجوغ آٍسی کشدُ ٍ ّش  6هبُ یک ثبس تحت
ػٌَاى "ثخـٌبهِ  )PIC Circular( " PICهٌتـش هی ًوبیذ.
کـَسّب ثبیذ اعویٌبى یبثٌذ کِ صبدسات هَادی کِ دس دػتَسالؼول  PICػٌَاى ؿذُ اػت ،هغبیش ثب تصوین کـَسّبی ٍاسد کٌٌذُ اتتبق
ًوی افتذ .ایي ثذاى هؼٌبػت کِ صبدسات ًجبیذ ثِ ػضَی کِ ػذم توبیل خَد سا ًؼجت ثِ ٍاسدات هبدُ ؿیویبیی اػالم کشدُ اػت ،اًجبم ؿَد .ثِ
ّویي تشتیت ،اگش کـَس ٍاسد کٌٌذُ ،اجبصُ ٍاسدات هَاد ؿیویبیی سا تحت ثشخی ؿشایظ دادُ ثبؿذ ،دس آى صَست ،کـَس صبدسکٌٌذُ هؼئَلیت داسد
کـَس ٍاسد کٌٌذُ سا هغوئي ػبصد کِ صبدسات ثِ کـَس ٍاسد کٌٌذُ ،تحت ؿشایظ اػالم ؿذُ اًجبم هی پزیشد.
هَضَع ثؼیبس حبئض اّویت ایي اػت کِ صبدسات هحوَلِ ّبی ایي هَاد ؿیویبیی اص کـَسّبی صبدسکٌٌذُ ،ثذٍى اػالم سضبیت قجلی کـَسّبی
ٍاسدکٌٌذُ صَست ًوی پزیشد .دػتَسکبس اػالم سضبیت قجلی ،اػبع کٌَاًؼیَى سٍتشدام اػت.
بش اسبس هبدُ  10اص وٌَاًسیَى ،وطَسّب الضاهبت لبًًَی صیش سا داسا هی ببضٌذ:
 ثشای ّش هبدُ ؿیویبیی هَجَد دس ضویوِ  : 3توبم کـَسّب هی ثبیؼت پبػخ ٍاسدات خَد سا ثِ دثیشخبًِ تؼلین کٌٌذ .ایي پبػخ ًجبیذ دیشتش
اص صهبى تؼییي ؿذُ تَػظ کٌَاًؼیَى ثشای آى کـَس ثبؿذ.
 ثشای ّش هبدُ ؿیویبیی جذیذ کِ ثِ ضویوِ  3اضبفِ هی ؿَد  :توبم کـَسّب هی ثبیؼت ًؼجت ثِ تؼلین پبػهخ ٍاسدات دس اػهشع ٍقهت ٍ
حذاکثش تب  0هبُ ثؼذ اص تبسیخ اسػبل  DGDاقذام کٌٌذ.
 اگش کـَسی تصوین ثِ ٍاسدات خَد سا کِ قجالً تؼلین دثیشخبًِ کشدُ اػت تغییش دّذ ،هی ثبیؼت پبػخ تجذیذ ًظش ؿذُ سا دس اػهشع ٍقهت
ثِ دثیشخبًِ اسػبل ًوبیذ.

اطالعیِ صادرات (هادُ : ) 12
چٌبًچِ یه هبدُ ضیویبیی وِ تَسظ یه ػضَ هٌغ یب بِ ضذت هحذٍد ضذُ ،اص للوشٍ آى ػضَ صبدس ضَد ػضَ هزوَس ببیدذ
اعالػیِ صبدسات بِ ػضَ ٍاسدوٌٌذُ اسایِ دّذ .اعالػیِ صبدسات ببیذ ضبهل اعالػبت هٌذسج دس ضویوِ  5ببضذ.
هبدُ  12ضبهل الضاهبت ،حذٍد ٍ دستَسوبس اعالػیِ صبدسات هی ببضذ.
ضویوِ  5هبٌبی اعالػبت هَسدًیبص بشای اعالػیِ صبدسات هی ببضذ.

اطالعیِ صادرات
اگههش یکههی اص کـههَسّب ثخَاّههذ یههک هههبدُ ؿههیویبیی کههِ دس کـههَسؽ هوٌههَع یههب ثـههذت هحههذٍد ؿههذُ ثبؿههذ ثههِ ػضههَ دیگههشی صههبدس ًوبیههذ،
هی ثبیؼت کِ ثشای کـَس ٍاسدکٌٌذُ اعالػیِ صبدسات اسػبل کٌذ.
اعالػیِ صبدسات هکبًیؼوی ثشای اػالم خغش ثِ کـَسّبی ٍاسدکٌٌذُ اػت هجٌی ثش ایٌکِ آًْب دس حبل دسیبفت یک هبدُ ؿیویبیی ّؼتٌذ کِ اػتتبدُ
آى دس کـَس صبدسکٌٌذُ هوٌَع یب ثـذت هحذٍد ؿذُ اػت .هبدُ  12کٌَاًؼیَى دػتَسالؼول هشثَط ثِ اعالػیِ صبدسات سا دس ثش داسد .ثؼالٍُ ههبدُ
 13کٌَاًؼیَى ،اعالػبت ایوٌی ؿیویبیی ،ثشچؼت الصم ٍ کذّبی گوشکی هـخص ؿذُ ًظبم ّوبٌّگ سا ؿبهل هی ثبؿذ کِ هی ثبیؼت ثب هحوَلهِ
هَاد ؿیویبیی صبدس ؿذُ ،چِ آًْبیی کِ ؿبهل ضویوِ  3کٌَاًؼیَى ثبؿذ ٍ چِ آًْبیی کِ دس کـَس صبدس کٌٌذُ هوٌَع یب ثِ ؿذت هحذٍد ؿهذُ،
ّوشاُ ثبؿذ.
ّذف ایي قَاًیي اعویٌبى ثِ ؿٌبػبیی هَاد ؿیویبیی تَػظ کـَسّبی ٍاسدکٌٌذُ ٍ ّوچٌیي دسیبفت اعالػبت هشثَط ثِ ایي هَاد ثشای حوبیهت دس
ثِ حذاقل سػبًذى خغشات آًْب ثشای ػالهتی اًؼبى ٍ هحیظ صیؼت اص ایي هَاد ؿیویبیی هی ثبؿذ

اجزای کٌَاًسیَى در هَاردی کِ هشوَل فْزست هَاد ضویوِ ً 3وی باشد:
 oچٌبًچِ یک هبدُ ؿیویبیی کِ تَػظ یک ػضَ هٌغ یب ثِ ؿذت هحذٍدؿذُ ،اصقلوشٍ آى ػضَ صبدس ؿَد ػضَ هزکَس ثبیذ اعالػیِ
صبدسات ثِ ػضَ ٍاسد کٌٌذُ اسائِدّذ.
 oاعالػیِ صبدسات ثبیذ ؿبهل اعالػبت هٌذسج دس ضویوِ ( )5تحت ػٌَاى اعالػبت هَسد ًیبص ثشای اعالػیِ صبدسات ،ثبؿذ.

حذف هادُ شیویایی اس ضویوِ  3کٌَاًسیَى

چٌبًچِ یک ػضَ ،اعالػبتی سا کِ صهبى تصوینگیشی ثشای دسج یک هبدُؿیویبیی دس ضویوِ ( ،)3قبثل دػتشع ًجَدُ ثِ دثیشخبًِ
اسائِ دّذ ٍ آى اعالػبت ًـبىدّذ کِ دسج آى عجق هؼیبسّبی هشثَط دس ضویوِ ( )2یب ثش حؼت هَسد ضویوِ ( )4دیگشقبثل تَجیِ
ًیؼت ،دثیشخبًِ ثبیذ اعالػبت هزکَس سا ثِ کبس گشٍُ (کویتِ) ثشسػی ؿیویبییاسػبل ًوبیذ.
ثشاػبع تصوین هتخزُ دس کٌتشاًغ اػضب هبدُ اص فْشػت ضویوِ  3حزف خَاّذ ؿذ.

ّواٌّگی ّای فٌی ٍ هدیزیتی هَجَد در کٌَاًسیَى

• دس کـَس جوَْسی اػالهی ایشاى هؼبًٍت هحیظ صیؼت اًؼبًی ػبصهبى حتبظت هحیظ صیؼت هشجغ ریصالح هلی کـَس دس صهیٌِ هَاد
ؿیویبیی صٌؼتی ٍ ػبصهبى حتظ ًجبتبت هشجغ ریصالح هلی کـَس دس صهیٌِ آفت کؾّب هی ثبؿذ.
• ػٌذ ساٌّوبی اتخبر تصوین ( )DGDؿبهل اعالػبت اػبػی دسثبسُ هـخصبت هَاد ؿیویبیی ٍ خالصِ ای اص دالیلی کِ ثَاػغِ آى هبدُ
ؿیویبیی تَػظ ثشخی اص کـَسّب هوٌَع ٍ ثِ ؿذت هحذٍد ؿذُ اػت ،هی ثبؿذ ٍ چگًَگی هـکالت ایجبد ؿذُ ٌّگبم هصشف هبدُ سا اسائِ
هیذّذ DGD .ساٌّوبیی ثشای کوک ثِ دٍلت ّب دس تصوین گیشی ّبی آتی ثشای ٍاسدات هبدُ ؿیویبیی هشثَعِ هی ثبؿذ.
• ثخـٌبهِ  )PIC Circular( PICیک ػٌذ ساٌّوب ثشای اجشای کٌَاًؼیَى هی ثبؿذ .ایي ثخـٌبهِ داسای اعالػبت توبهی کـَسّب اػت
کِ هی ثبیؼت تَػظ دثیشخبًِ دس ساػتبی اجشای هَاد  14 ٍ 11 ،10 ،6 ،5 ،4کٌَاًؼیَى هٌتـش گشدد .ایي ثخـٌبهِ ّش  6هبُ یکجبس (دس
 ٍ )December ٍ Juneثِ صثبًْبی اًگلیؼی ،فشاًؼِ ٍ اػپبًیبیی هٌتـش ٍ ثشای توبهی کـَسّب اسػبل هی گشدد.
• کویتِ ثبصًگشی هَاد ؿیویبیی ( )CRCگشٍّی اص کبسؿٌبػبى تؼییي ؿذُ دٍلتی دس صهیٌِ هذیشیت هَاد ؿیویبیی ّوشاػتب ثب ثٌذ 11
کٌَاًؼیَى هی ثبؿٌذ .کویتِ ثبصًگشی هَاد ؿیویبیی اهکبى ؿوَل هبدُ ؿیویبیی کبًذیذ ؿذُ ثشای کٌَاًؼیَى ٍ تْیِ پیؾ ًَیغ ػٌذ
ساٌّوبی اتخبر تصوین ( )DGDثشای ایي هَاد ؿیویبیی سا اسصیبثی هی کٌذ.
• ثب هٌظَس استقبی ّوبٌّگی ثیي ػِ کٌَاًؼیَى ثبصل ،سٍتشدام ٍ اػتکْلن هیبى ثشًبهِ ّبی اجشایی ایي کٌَاًؼیًَْب ػیٌشطی ایجبد ؿذُ اػت.
• اص جولِ ّوبٌّگیْبی ایجبد ؿذُ ،ثشگضاسی ّوضهبى ٍ دس یک هکبى کٌتشاًغ اػضبی ایي کٌَاًؼیًَْب هی ثبؿذ.

