سازمان جهادکشاورزی استان اصفهان
اطالع رسانی خدمات بدون شناسه خدمت
عنوان خدمت :شماره گذاری ماشین های خودگردان کشاورزی با عمر کمتر از  52سال

شناسه خدمت:

نام دستگاه مادر :پلیس راهنمائی و رانندگی نیروی انتظامی

نام دستگاه اجرائی :سازمان جهادکشاورزی

نوع خدمت:

 خدمت به شهروندان ()G2C

 خدمت به کسب و کار ()G2B

 خدمت به دیگر دستگاه های دولتی ()G2G

شرح خدمت :
براساس تبصره  1ماده  82قانون افزايش بهره وری كشاورزی و منابع طبیعی  ،پلیس راهنمايی و رانندگی نیروی انتظامی مكلف است
با هماهنگی وزارت جهادك شاورزی ن سبت به شماره گذاری و ارائه سند مالكیت كلیه ما شین آالت خودك ش شی ك شاورزی موجود و
جديدالورود بخش كشاورزی با عمر كمتر از بیست و پنج سال اقدام نمايد.
هدف از ارائه اين خدمت سامان بخ شی و قابلیت رهگیری ماشین های خودگردان بخش ك شاورزی و همچنین شناسنامه دار نمودن
آنها و امكان استتتداده بهره برداران بخش كشتتاورزی از پوشتتش های خدمات بیمه ای نظیر بیمه شتتخ

يال

 ،بیمه بدنه و  ...برای

ماشین آالت خودگردان كشاورزی می باشد.
مدارک مورد نیاز:
تصتتاوير حتتدوه اول شتتناستتنامه  ،كارت ملی  ،مدار

مالكیت تراكتور يا كمباين (اعر از دفتر ه  ،ستتند مالكیت  ،قولنامه و  ، )...مدار

احراز مول سكونت (يكی از قبوض آب  ،برق  ،گاز و يا تلدن  ،اجاره نامه  ،سند مالكیت به نام خود متقاضی  ،گواهی آموزش و پرورش
مول سكونت)
قوانین و مقررات باالدستی:
تبصره  1ماده  82قانون افزايش بهره وری كشاورزی و منابع طبیعی  ،پلیس راهنمايی و رانندگی نیروی انتظامی
متوسط مدت زمان ارائه خدمت:

در حورت تکمیل بودن مدارک  54روز کاری

ساعات ارائه خدمت:

همه روزه در ساعت اداری

تعداد بار مراجعه حضوری:

خدمات غیر حضوری است
 -1تعرفه شرکت های تشکیل دهنده پرونده

جزئیات خدمت
هزینه ارائه خدمت (ریال) به خدمت
گیرندگان :

 -8هزینه گواهی امضاء در دفاتر اسناد رسمی
 -3هزینه بیمه شخ

يال

 -5هزینه توویل پالک و ارسال مدارک

نحوه دسترسی به
خدمت



اینترنتی:



پست الکترونیک:



تلدن گویا یا مرکز تماس:

نووه دسترسی به شکایت از خدمت:
جهت مشاهده و تکمیل فرم يبت پیشنهاد و شکایت از خدمت روی آدرس زیر کلیک فرمائید
http://www.agri-es.ir/Default.aspx?tabid=10888
نووه دسترسی به فرم نظرسنجی از خدمت:
جهت مشاهده و تکمیل فرم نظرسنجی از خدمت روی آدرس زیر کلیک فرمائید

افراد پاسخگوی خدمت  /زیرخدمت
آقای مهندس مهدی عبد شریف احدهانی31913363 :

http://www.agri-es.ir/Default.aspx?tabid=10887

نحوه ارائه خدمت (شماره گذاری ماشین های خودگردان کشاورزی (تراکتور و کمباین)
با عمر کمتر از  52سال)
اين فرآيند فقط جهت ماشین های خودگردان كشاورزی با طول عمر كمتر از  82سا ل انجام می گردد
 )1اطالع رسانی به مالكین ماشین های خودگردان كشاورزی در مراكز خدمات و مديريت جهادكشاورزی در يك مودوده زمانی
مشخ

(نصب بنر و اطالعیه و  ...در مول ديد)

 )8مراجعه مالك (متقاضی شماره گذاری) ماشین كشاورزی خودگردان به مرکز خدمات جهادکشاورزی شهرستان مربوطه و یا
شركت خدمات م شاوره ای فنی و مهند سی ك شاورزی و يا ساير شركت های تعیین شده با همراه دا شتن مدار

الزم

برای شماره
و اسناد مالك و مطابقت با احل آن

)3

بررسی مدار

)5

بازديد و مشاهده ماشین و تكمیل فرم شماره يك (قسمت اول)

)4

مراجعه مالك به دفاتر اسناد رسمي شهرستان وتكمیل قسمت دوم فرم شماره يك وانجام گواهي حوت امضاء

)6

تائید قسمت سوم فرم شماره يك توسط مراجع ذيصالح (شوراهای مول  ،دهیاری ها  ،مراكز خدمات و )...

)1

تكمیل فرم شتتماره ( 8فرم تعهد و درخواستتت شتتماره گذاری وستتايل نقلیه كشتتاورزی مستتتعمل) برای وستتايل نقلیه
كشاورزی مستعمل فاقد اسناد مثبته مالكیت

-

قسمت اول توسط مالك

-

قسمت دوم توسط مدير جهادكشاورزی شهرستان و سازمان جهادكشاورزی استان

-

ق سمت سوم تو سط پلیس آگاهی م ستقر در شهر ستان مول سكونت و يا مركز تعويض پال از نظر عدم وجود سرقت
بررسی و تائید می گردد

)2

اطالع رسانی به مالكین ماشین های كشاورزی خودگردان جهت تجمع در مول های مورد نظر در زمان مشخ

 )9برنامه ريزی و هماهنگی الزم با راهور ا ستان جهت ح ضور اكیپ شماره گذاری (كار شناس عالی ت صادفات و امور فنی) در
زمان مشخ

شده در مول مورد نظر جهت بازديد از ماشین ها و تكمیل كاردكس

 )11تكمیل فرم شتتماره ( 3معرفی نامه جهت انجام امور مربوط به شتتماره گذاری) برای كلیه مالكین ماشتتین های كشتتاورزی
خودگردان
 )11مراجعه به يكی از دفاتر خدمات بیمه ای و انجام بیمه شخ

يال

برای ماشین آالت كشاورزی براساس كاردكس تكمیل

شده توسط كارشناس عالی تصادفات و امور فنی
 )18تكمیل جدول مشخصات متقاضیان ماشین های كشاورزی خودگردان به منظور انجام امور مربوط به شماره گذاری
 )13درحورت كامل بودن پرونده وتطبیق اطالعات پرونده با ماشین خودگردان ارائه پرونده به راهور استان برای بررسی سابقه
ستترقت يا شتتكايت و تائید قستتمت ستتوم فرم شتتماره  8برای ماشتتی ن های خودگردان توت تصتترف توستتط پلیس آگاهی
مستقر در شهرستان مول سكونت و يا مركز تعويض پال

استان

 )13تسلیر پرونده به متقاضی جهت مراجعه به شعب رهگشا جهت پرداخت وجه بهاء پال
شناسايی به حساب مربوطه
 )14دریافت سند و زوج پالک شماره گذاری استان

و هزينه پستی بابت ارسال كارت

نمودار مراحل دریافت خدمت  :شماره گذاری ماشین های خودگردان کشاورزی (تراکتور و کمباین) با عمر کمتر از  52سال
اطالع رسانی به مالکین ماشین های خودگردان کشاورزی در مراکز خدمات و
مدیریت جهادکشاورزی در یک محدوده زمانی مشخص

مراجعه مالک متقاضی شماره گذاری به مرکز خدمات جهادکشاورزی شهرستان مربوطه یا شرکت خدمات مشاوره
ای فنی و مهندسی کشاورزی یا سایر شرکت های تعیین شده با همراه داشتن مدارک الزم برای شماره گذاری

بررسی مدارک و اسناد مالک و مطابقت با اصل آن

بازدید و مشاهده ماشین و تکمیل فرم شماره یک (قسمت اول)

مراجعه مالک به دفاتر اسناد رسمی شهرستان و تکمیل قسمت دوم فرم شماره یک و انجام گواهی صحت و امضاء

تائید قسمت سوم فرم شماره یک توسط مراجع ذیصالح (شوراهای محل  ،دهیاری ها  ،مراکز خدمات و ...

تکمیل فرم شماره  5برای وسایل نقلیه کشاورزی مستعمل فاقد اسناد مثبته مالکیت

اطالع رسانی به مالکین ماشین های کشاورزی خودگردان جهت تجمع در محل های مورد نظر در زمان مشخص

برنامه ریزی و هماهنگی الزم با راهور جهت حضور اکیپ شماره گذاری جهت بازدید از ماشین ها و تکمیل کاردکس

تکمیل فرم شماره  3برای کلیه مالکین ماشین های کشاورزی خودگردان

مراجعه به یکی از دفاتر خدمات بیمه ای و انجام بیمه شخص ثالث جهت ماشین آالت کشاورزی براساس کاردکس تکمیل شده

تکمیل جدول مشخصات متقاضیان به منظور انجام امور مربوط به شماره گذاری

در صورت کامل بودن پرونده  ،ارائه پرونده به راهور استان جهت بررسی سابقه سرقت یا شکایت و تائید قسمت سوم فرم شماره 5

تسلیم پرونده به متقاضی جهت مراجعه به شعب ره گشا جهت پرداخت وجه بهاء پالک و هزینه پستی بابت ارسال کارت شناسائی به حساب مربوطه

دریافت سند و زوج پالک در محل شماره گذاری استان

