تایید نوع تزاكتورهاي كشاورسي توسط ساسهاى هلّی استاندارد ایزاى
تطامتَضّاي مكاٍضظي ٍاضزاتي تط اؾاؼ قاًَى اضتقاء ميفي ذَزضٍ ٍ ؾايط تَليسات نٌؼتي ههَب ؾال ، 1389
هكوَل ًظاضت ّاي ايي ؾاظهاى قطاض گطفتِ اؾت  ،اظ آًدا مِ اًدام آظهًَْاي هطتَط تِ تطضؾي ػولنطز
تطامتَضّاي ٍاضزاتي ظهاًثط ٍ ّعيٌِ تط تَزُ ٍ هٌَط تِ ذطٍج آًْا اظ گوطك ٍ اًدام آظهَى هي تاقس ٍ ايي اهط
هكنالت اخطايي ضا زض تط زاقتِ ٍ اظ عطفي قواضُ گصاضي آًْا تَؾظ پليؽ ضاَّض ًاخا العاهي هي تاقس .ايي
ؾاظهاى تا ّواٌّگي زفتط نٌايغ ذَزضٍ ٍ ًيطٍ هحطمِ ٍظاضت نوت تهوين تِ اخثاضي ًوَزى اذص تاييس ًَع
تطامتَضّاي مكاٍضظي گطفتِ اؾت .لصا تا تَخِ تِ اخثاضي قسى اذص فطآيٌس تاييس ًَع تطاي تطامتَضّاي ٍاضزاتي،
ثثت ؾفاضـ آًْا اظ تاضيد  94/12/15هٌَط تِ اذص تاييس ًَع اظ ايي ؾاظهاى ٍ ّوچٌيي زاقتي ًوايٌسگي هداظ
هي تاقس
الظم تِ شمط اؾت ايي ؾاظهاى اظ اظْاض ًظط زض ذهَل تطامتَضّاي تسٍى تاييس ًَع مِ تؼس اظ تاضيد  95/3/1زض
گوطك اظْاض هي قًَس(تا ّط تاضيد ثثت ؾفاضقي)ذَززاضي هي ًوايس .
هزاحل تایید نوع تزاكتورهاي كشاورسي:
هزحله اول  :اذص ًوايٌسگي ذسهات پؽ اظ فطٍـ زض مكَض.
هزحله دوم  :اضائِ هساضك تاييس ًَع تِ قطمت تاظضؾي زاضاي نالحيت قاهل  -1گَاّيٌاهِ تاييس ًَع نازض
قسُ تَؾظ هطامع هداظ نسٍض تاييس ًَع ً -2تايح آظهَى آظهايكگاُ امطزٍيتِ  -3اعالػات فٌي ؾاظًسُ
هزحله سوم  :تطضؾي هساضك تَؾظ قطمت تاظضؾي ٍ اضؾال هساضك تِ ّوطاُ تاييسيِ اتاق تاظضگاًي مكَض
ؾاظًسُ ٍ تاييسيِ ؾفاضت ايطاى زض مكَض ؾاظًسُ تِ زفتط اضظياتي ماالّاي نازضاتي ٍ ٍاضزاتي
هزحله چهارم  :تطضؾي هساضك تاييس ًَع ٍ زض نَضت تاييس ًْايي نسٍض گَاّيٌاهِ تاييس ًَع تطاي تطامتَض هَضز
ًظط
هزحله پنجن  :اػالم فْطؾت تطامتَضّاي زاضاي تاييس ًَع تِ ؾاظهاى تَؾؼِ تداضت ايطاى خْت قطاض زازى آى تط
ضٍي پايگاُ اعالع ضؾاًي ذَز

استانداردهاي هزتبط با تایید نوع تزاكتورهاي كشاورسي
تاييس ًَع تطامتَضّاي مكاٍضظي تط اؾاؼ اؾتاًساضز هلي ايطاى تِ قواضُ  " 13259ذَزضٍ  -تطامتَض  -هقطضات
ٍضٍـ اخطايي تاييس ًَع تطامتَض ّا ؛ تطيلط ّا ؛ ٍهاقيي ّاي زًيالِ تٌس تغييط پصيط مككي" تا هطاخغ العاهي زض
خسٍل شيل ( 23اؾتاًساضز شمط قسُ ) اًدام هي قَز.
ردیف

شواره

عنواى استاندارد

استاندارد هلی

1

779

ذَزضٍ_ موطتٌس ايوٌي_ ٍيػگيْا ٍ ضٍـ آظهَى

2

4017

ذَزضٍّاي خازُ اي_ تنيِ گاُ ّاي موطتٌس ايوٌي_ ٍيػگيْا ٍ ضٍـ ّاي آظهَى

3

6481

ذَزضٍّاي خازُ اي_ تدْيعات ؾطػت ؾٌح_ ٍيػگيْا ٍ ضٍـ ّاي آظهَى

4

6484

ذَزضٍّاي خازُ اي_ ٍؾايل هحسٍزمٌٌسُ ؾطػت يا ؾيؿتن ّاي هحسٍز مٌٌسُ هكاتِ_ ٍيػگيْا ٍ ضٍـ آظهَى

5

6501

ذَزضٍ_ ؾيؿتن ّاي هواًؼت اظ پاقف_ ٍيػگيْا ٍ ضٍـ ّاي آظهَى

6

6671

ذَزضٍ_ حفاػ ّاي خاًثي – ٍيػگيْا

7

6742

ذَزضٍّاي خازُ اي_ ؾيؿتن تطهع ٍؾايظ ًقليِ_ ٍيػگيْا ٍ ضٍـ ّاي آظهَى

8

6894

ذَزضٍ_ قيكِ ايوٌي ٍ هَاضز قيكِ ماضي_ ٍيػگيْا ٍ ضٍـ آظهَى

9

13133

ذَزضٍ_ تطامتَض_ هدوَػِ ّاي هكرم ٍ هكرهات تطامتَضّاي مكاٍضظي ٍ خٌگلساضي

10

13134

ذَزضٍ_تطامتَض_ فضاي ماضي ،زؾتطؾي تِ هَقؼيت ضاًٌسُ ،زضّا ٍ پٌدطُ ّاي تطامتَضّاي مكاٍضظي ٍ
خٌگلساضي

11

13135

ذَزضٍ_تطامتَض_ ًهة ،هَقؼيت،ماضمطز ٍ قٌاؾايي مٌتطل ّا تطاي تطامتَضّاي مكاٍضظي ٍ خٌگلساضي

12

13139

ذَزضٍ –تطامتَض_ ًهة ٍؾايل ضٍقٌايي ٍ ػالهت زٌّسُ ًَضي تطاي تطامتَضّاي چطذساض مكاٍضظي ٍ
خٌگلساضي

13

13140

ذَزضٍ_ تطامتَض_ نٌسلي ضاًٌسُ تط ضٍي تطامتَضّاي مكاٍضظي ٍ خٌگلساضي

14

13142

ذَزضٍ_ تطامتَض_ تطاظ نساي حؽ قسُ تَؾظ ضاًٌسُ

15

13144

ذَزضٍ_ تطامتَض_ قغؼات ٍ هكرهات ذال تطامتَضّاي چطذساض مكاٍضظي ٍ خٌگلساضي

16

13145

ذَزضٍ_ تطامتَض_ تدْيعات تطهع تطامتَضّاي مكاٍضظي ٍ خٌگلساضي

17

13146

ذَزضٍ_ تطامتَض_ تدْيعات فطهاى تطامتَضّاي مكاٍضظي ٍ خٌگلساضي

18

13147

ذَزضٍ_ هيساى زيس ٍ تطف پاك مي ّاي قيكِ خلَ تطامتَضّاي چطخ زاض مكاٍظضي ٍ خٌگلساضي

19

13148

ذَزضٍ_ تطامتَض_ هحَضّاي تَاًسّي تطامتَضّاي مكاٍضظي ٍ خٌگلساضي ٍ حفاظت اظ آًْا

20

13149

ذَزضٍ_ تطامتَض_ ٍؾيلِ اتهال (مَپليٌگ) ٍ هؼنَؼ مٌٌسُ تطامتَض ّاي چطذساض مكاٍضظي ٍ خٌگلساضي

21

13150

ذَزضٍ_ تطامتَض_ ٍؾايل ضٍقٌايي ٍ ػالهت زٌّسُ ًَضي تطاي تطامتَضّاي مكاٍضظي ٍ خٌگلساضي

22

13151

ذَزضٍ_ تطامتَض_ حسامثط ؾطػت عطاحي تطامتَضّاي مكاٍضظي يا خٌگلساضي ٍ هكرهات مفي تاض آًْا

23

13152

ذَزضٍ_تطامتَض_ آيٌِ اي زيس ػقة تطامتَضّاي چطذساض مكاٍضظي ٍ يا خٌگلساضي

باسرسی فیشیکی تزاكتورهاي كشاورسي داراي تایید نوع در گوزكات ورودي
كشور و صدور گواهیناهه انطباق ( )COCبزاي آنها
تاظضؾي فيعيني تطامتَضّاي مكاٍضظي زاضاي تاييس ًَع زض گوطمات ٍضٍزي مكَض تَؾظ ماضقٌاؾاى ازاضُ مل
اؾتاًساضز اؾتاى يا قطمتْاي تاظضؾي تاييس نالحيت قسُ اًدام هي قَز ٍ قاهل هطاحل شيل هي تاقس :
 -1اًغثاق هسل ٍ هكرهات تطامتَض ٍاضزاتي تا تطامتَض زاضاي تاييس ًَع تط اؾاؼ فْطؾت " تطامتَضّاي
زاضاي تاييس ًَع"
 -2تطضؾي اًغثاق قغؼات زاضاي قواضُ  E-MARKتا قواضُ  E-MARKتاييس قسُ تَؾظ ايي ؾاظهاى
تذكز  :زض نَضتي مِ قواضُ  E-MARKقغؼِاي تا قواضُ اػالهي تَؾظ ايي ؾاظهاى فطق هي مٌس،
ناحة ماال تايس تا اضائِ هساضك هؼتثط ٍ اضائِ هؿتٌسات تِ قطمت تاظضؾي هطتَعِ ٍ زض ًْايت تاييس
قواضُ خسيس تَؾظ ايي ؾاظهاى اقسام ًوايس.
 -3تطضؾي اًغثاق ػالئن ايوٌي تطامتَض مكاٍضظي تا اؾتاًساضز هلي ايطاى تِ قواضُ 7256
 -4پؽ اظ تطضؾي هطاحل فَق  ،چل ليؿت هطتَعِ تنويل ٍ زض نَضت اًغثاق تواهي هَاضز ،گَاّي ًاهِ
تاظضؾي تطامتَض تَؾظ قطمت تاظضؾي تِ ازاضُ مل اؾتاًساضز اؾتاى اضؾال هي گطزز( زض نَضتي مِ ماض
تاظضؾي تَؾظ ازاضُ مل اؾتاى اًدام قسُ تاقس ًياظي تِ نسٍض گَاّيٌاهِ تاظضؾي ًوي تاقس)
تبصزه  :مليِ هطاحل فَق هي تَاًس قثل اظ حول هحوَلِ زض مكَض هثساء تَؾظ قطمتْاي تاظضؾي تاييس
نالحيت قسُ ؾَضٍياًؽ اًدام قَز ٍ زض ٌّگام ٍضٍز هحوَلِ تِ مكَض  ،گَاّيٌاهِ تاظضؾي هثساء
( )COIنازض قسُ تَؾظ قطمت تاظضؾي تِ ازاضُ مل اؾتاًساضز اؾتاى هطتَعِ (گوطك ٍضٍزي) اضائِ هي
گطزز.
توصیه  :پيكٌْاز هي گطزز تطاي هحوَلِ ّايي مِ تِ نَضت ماًتيٌطي ٍاضز مكَض هي قَز ٍ قغؼاتي اظ
تطامتَض تِ نَضت خساگاًِ هي تاقس ٍ هًَتاغ مطزى آًْا زض گوطمات ٍ اًدام تاظضؾي فيعيني ماضي
هكنل ٍ ّعيٌِ تط هي تاقس ،اظ ايي ضٍـ اؾتفازُ گطزز (اذص گَاّي پيف اظ حول .)COI
 -5ازاضُ مل اؾتاًساضز اؾتاى پؽ اظ تطضؾي هساضك ٍ زض نَضت تاييس ًؿثت تِ نسٍض گَاّيٌاهِ اًغثاق
( )COCيا ػسم اًغثاق ( )NCRتطاي هحوَلِ اقسام هي ًوايس.

