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 (1دستور جلسه شماره )

 بررسی مشکالت شماره گذاری ماشین آالت کشاورزی )تراکتور و کمباین( :عنوان 

 اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان ماشین ها و ادوات کشاورزی ایران :مرجع طرح موضوع

 27/06/1400 : برگزاری جلسهتاریخ 

 صفحه  2 :جلسهدستور  تعداد صفحات

ساس  های نفتیشرکت ملی پخش و فراورده: شرح موضوع ست برا سه کمیسیون برنامه4بند )اعالم نموده ا صورتجل ریزی، هماهنگی و نظارت بر ( 

نیازمند أخذ پالک های نفتی ایران آوردهپاالیش و پخش فرجهت تخصیص سوخت از سوی شرکت های کشاورزی ماشینو ارز،  مبارزه با قاچاق کاال

شماره گذار شها میی تراکتورها و کمباین و  صورت ؛ندبا سال  در غیر این  شین 1400از مرداد ماه  سوخت به ما شماراز اعطای  ههای کشاورزی که 

 آید. میممانعت به عمل  ،اندگذاری نشده

 باشد؟ کشاورزی به عهده چه نهاد یا چه اشخاصی می گذاری وسایل نقلیه مستعملکه شماره شود این استدر اینجا سوالی که مطرح می

 شناسنامه ارائه و گذاریشماره به مکلف انتظامی نیروی 1389مصوب بخش کشاورزی و منابع طبیعی  وریقانون بهره 28ماده  1تبصره براساس 

  .باشدمی کشاورزی بخش به جدیدالورود و موجود کشاورزی خودکششی آالتماشین کلیه مالکیت

شاورزی هزار ماشین ک 400تا  350تدوین و قرار شد تا کشاورزان و دارندگان  ستورالعملیدلیه کشاورزی مستعمل گذاری وسایل نقشمارهجهت 

ناجا در این دستورالعمل پلیس راهنمایی و رانندگی مراجعه نمایند. به پلیس راهور ناجا نشده است نها آبرای  گذاریخودگردان مستعمل که شماره

 گذاری اقدام نماید. وسایل نقلیه کشور در نظام شماره گذاری انواعماموریت دارد به منظور پالک

سایی ساماندهی و شناو  جهت تخصیص سوخت گذاری تراکتور و کمباینهمچنین شرط شمارهو  های کشاورزیگذاری ماشینبه شماره هر چند اقدام

برای سازندگان و تولیدکنندگان بخش خصوصی تراکتور و  لیکن در عمل مشکالت و ایراداتی ،باشدامری پسندیده میکنندگان واقعی سوخت مصرف

 در ارائه خدمات شماره گذاری به شرح ذیل وجود دارد:  آالتو دارندگان اینگونه ماشین کمباین و کشاورزان

های بخش خصوصی فعال در حوزه تولید تراکتور اعالم نموده ای به کلیه شرکت( در نامهکشاورزی توسعه مکانیزاسیونمرکز وزارت جهاد کشاورزی ). 1

و خودداری از تحویل و  در مبداءگذاری محصوالت رعایت شمارهو بر باشد متقاضیان و خریداران یک الزام میاست که تحویل ماشین پالک شده به 

ولیدکنندگان امور مربوط به نماید که تاذعان میو کید نموده أتها داران و متقاضیان خرید این ماشینک و سند به خریهای فاقد پالفروش ماشین

اقدام و از تحویل و فروش  در مبداءگذاری کلیه محصوالت وارداتی و تولیدی خود جهت أخذ مجوز و شمارهگذاری را از طریق نیروی انتظامی شماره

دارد مسئولیت و کلیه عواقب ناشی از قصور و کوتاهی در ه عالوه اینکه بیان میبهای فاقد پالک به کشاورزان و خریداران خودداری نمایند. ماشین

 یما  های فاقد پالک به خریداران مستقین ماشین ها ناشی از تحویل ماشینو مشکالت پیش آمده برای خریداران و دارندگان ا این وظیفه قانونیانجام 

 به عهده آن شرکت خواهد بود. 

ی ولیدکنندگان بخش خصوصتکمباین با ابین کشاورزان، دارندگان تراکتور و سبب شده است تا دعاوی متعددی فی مرویه موجود الزم به ذکر است 

 ها مطرح شود. در دادگاه

و بر  داندیخودرو م نیتراکتور را مشمول قوان 1384مصوب  یو رانندگ یینامه راهنما نییآ بندها و مواد مختلف راهور ناجا براساس سیپل. 2

با  اصاین نظر است که کارخانجات سازنده تراکتور همانند خودرو و موتورسیکلت موظفند تولیدات خود را پیش از عرضه به بازار و فروش به اشخ

طبق اعالم وزارت صنعت، معدن و تجارت در نامه شماره  هک یتدر صورگذاری نمایند. مارههای راهنمایی و رانندگی شنظارت و برابر دستورالعمل
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قانون ارتقاء کیفی ضمن اینکه باشند. یمشمول قانون خودرو نم یکشاورز یهانیراهور ناجا ماش سیخطاب به پل 20/05/1400مورخ  129556/60

 1.تصریحی به تراکتور و کمباین ندارد تعریف خودرودر بخش مربوط به  موخر التصویببه عنوان یک قانون  9813خودرو مصوب 

 ییدیه تابه ( آن 2اعالم نموده است و در بند ) را گذاری وسائل نقلیهمورد نیاز برای صدور مجوز شماره شرایط پلیس راهنمایی و رانندگی مدارک و  .3

گذاری کبرای أخذ مجوز پال اشاره شده است.تاییدیه سازمان ملی استاندارد و سازمان محیط زیست  -وزارت صنعت )برای وسائل نقلیه تولید داخل(

زم در های البا توجه به عدم وجود زیرساختاین در صورتی است که سازمان ملی استاندارد رعایت شود، استاندارد اعالم شده  24 می بایستی تراکتور

هایی که در لزوم جایگزینی به محدودیتهمچنین با عنایت ان ملی استاندارد ایران و مهای مورد نیاز برای أخذ تولید داخلی از سازتسریع انجام آزمون

 باشد. فراهم نمیگان گذاری برای تولیدکنندمجوز شمارهمین بسیاری از قطعات از جمله موتور وجود دارد، امکان دریافت أت

که  گذاریارهشمنی پشتوانه دستورالعمل انوقدر تمام مستندات ها و ادوات کشاورزی ایران ولیدکنندگان و صادرکنندگان ماشینبه گفته اتحادیه ت. 4

الحاقی به براساس بندهای همچنین  باشد.می بر عهده نیروی انتظامی گذاریشماره تکلیف 3و دیگر مکاتبات صورت گرفته2ها اشاره شده استبه آن

 عامل هایبانک نزد کشاورزان اموال ترهین به مربوط مشکالت رفع و ساماندهی منظور به 1380قانون بخشی از مقررات مالی دولت مصوب  10ماده 

شماره ار … و تراکتور کمباین، قبیل از کشاورزی موتوری نقلیه وسایط مالکین درخواست صورت در است مکلف دولت بانکی، تسهیالت اخذ جهت

 . نماید صادر مالکیت سند آنها برای و گذاری

   7ماده ،در جریان رسیدگی به طرح تقویت امنیت غذایی کشور و رفع موانع تولیدات کشاورزیمجلس شورای اسالمی  1400شهریور  17تاریخ  در. 5

مکلف است  ناجا( راهور سی)پل رانیا یاسالم یجمهور یانتظام یرویناین ماده آمده است:  2در تبصره  ی موافق مصوب نمود.أر 189این طرح را با 

قانون نسرربت به  نیاالجراء شرردن االزم خیتا چهل سررال  ظرف چهارماه از تار آالتنیماشرر و توجه به عمر نامهمهیبدون شرررط ب هایپالک اول یبرا

 .دیبدون پالک اقدام نما یکشاورز یهانیماش یو صدور پالک برا یگذارشماره

  ای را برای مشتریان و همچنین این شرکت ها ایجاد نموده است.یدهدمشکالت ع دارای پالکبنابراین شرط اختصاص سوخت به تراکتورهای 
درخواست نموده کمیته حمایت از کسب و کار ایران از  کشاورزی ادوات و هاماشین صادرکنندگان و تولیدکنندگان اتحادیهعنایت به مطالب فوق  با

  تا رفع این مشکل در دستور کار بررسی قرار گیرد.است 
 

                                                            
 دیتول تیفیمرتبط با ارتقاء ک یاستهایقانون برنامه و س نیا بیتصو خیماه از تارو معادن مکلف است ظرف مدت سه عیر وزارت صنا1ماده  :1389قانون ارتقاء کیفی خودرو مصوب 1

 نمودن ریپذرقابت نیو همچن یندگیو آال یمنیا یاستانداردها ،یسازقطعه ازیمورد ن یگانه واستانداردها کیپنجاه و  یاجبار یخودرو، کاهش مصرف سوخت، اجراء کامل استانداردها

 .دیابالغ نما ربطیخودروسازان و مراکز ذ هیجهت اجراء به کل رانیوز أتیه بیو پس از تصو هیته خدمات پس از فروش را تیفیو توسعه شبکه و ک

 ای دی( را اعمال و از تول1موضوع ماده ) یاستانداردها ،یقانون یتهایو با استفاده از ظرف رانیا یصنعت قاتیمؤسسه استاندارد و تحق قیو معادن مکلف است از طر عیر وزارت صنا2 ماده

 .دینما یریجلوگ راستانداردیغ ییورود خودروها و قطعات خودرو

 .را أخذ نموده باشد رانیا یصنعت قاتیمؤسسه استاندارد و تحق هیدییکه تأ دینما یگذاررا شماره ییمکلف است خودروها رانیایاسالمیجمهور یانتظام یرویر ن1تبصره

( کلتیو موتورس «ویو لوکوموت لریتر»ـ کشنده  ونتیـ کام ونیـ کام بوسینیـ وانت ـ اتوبوس ـ م یقانون انواع خودرو )سوار نیـ منظور از خودرو در ا2تبصره

 .است

هر 434 / ت/70632ای به شماره ماده  5آیین نامه . 2 1389قانون بهره وری مصوب  28ماده  1تبصره . 1مربوط به دستورالعمل شماره گذاری: پشتوانه مستندات  2

. آیین نامه جایگزینی ماشین های کشاورزی فرسوده  به 4 1384آیین نامه راهنمایی و رانندگی مصوب  2ماده  1. تبصره 3 مصوب هیات وزیران 1373/ 2/12مورخ 

  هیات وزیران 22/2/88مورخ  41926/ت/256017شماره 

  03/06/94مورخ  20054/04/370نامه سازمان حمایت از تولیدکننده و مصرف کننده به شماره  3


