پرسشهای متداول
 چَ کساًی تایذ دس ساهاًَ ثثت ًام ًوایٌذ؟دس حال حاضش ،پیشّ اتالغیَ دّلت ،هػشف کٌٌذگاى جضء تخص کطاّسصی تایذ تَ هٌظْس جوغ آّسی اطالػات
ّسایل ،ادّات ّ هػاسف سْخت هایغ خْد دس ساهاًَ "ضٌاسایی اطالػات هػشف کٌٌذگاى جضء تخص
کطاّسصی" ثثت ًام ًوایٌذ.
 هػشف کٌٌذگاى جضء تخص کطاّسصی چَ کساًی ُستٌذ؟هػشف کٌٌذگاى جضء کَ دس یک دّسٍ تَ اصای ُش هاٍ کوتش اص  0000لیتش هػشف داسًذ.
 اطالػات هشتْط تَ چَ ادّات یا تاسیساتی تایذ دس ساهاًَ ثثت گشدد؟کلیَ ادّات یا تاسیسات هػشف کٌٌذٍ سْخت کَ دس صهیٌَ فؼالیت ُای تْلیذی هػشف کٌٌذگاى جضء تخص
کطاّسصی هْسد استفادٍ قشاس هی گیشد ،تایذ دس ساهاًَ ثثت گشدًذ .طی جلسات کاسضٌاسی غْست گشفتَ
دستَ تٌذی صیش تشای ادّات ّ تاسیسات دس ًظش گشفتَ ضذٍ است
 oادّات ّ هاضیي آالت کطاّسصی
 oضٌاّسُای غیادی ّ ضیالت
 oهشغذاسی ّ سایش هاکیاى
ّ oاحذُای تْلیذی گلخاًَ ای
 oهْتْسپوپ ُای آب کطاّسصی
 oداهذاسی
ّ oاحذُای پشّسش هاُی ّ آتضیاى
ّ oاحذُای پشّسش قاسچ ّ کوپْست
 اطالػات چگًَْ هْسد تاییذ قشاس هی گیشد؟اطال ػات اص طشی جِاد کطاّسصی ضِشستاى ّ کویتَ ُای تاصدیذ کٌٌذٍ هْسد تشسسی قشاس هی گیشد ،ادّات ّ
تاسیسات ثثت ضذٍ دس ساهاًَ ،تَ غْست حضْسی تْسظ کویتَ ای هْسد تشسسی قشاس هی گیشد ّ هْسد
غحت سٌجی قشاس هی گیشد.
 تخػیع سْخت تَ ادّات ّ تاسیسات تاییذ ضذٍ اص طشی چَ هشجؼی غْست هی گیشد؟تخػیع سِویَ سْخت تَ ادّات ّ تاسیسات تاییذ ضذٍ اص طشی ضشکت هلی پخص فشاّسدٍ ُای ًفتی
ایشاى غْست هی پزیشد.
 ثثت ًام تا چَ تاصٍ ای هیسش است؟تٌا تَ اتالغیَ غادس ضذٍ دس ایي خػْظ ،ثثت ًام دس سایت اص تاسیخ  1331 /11/10تا تاسخی 1331/12/11
قاتل اًجام خْاُذ تْد.

راهنمای نحىه ی ثبت نام
جِت ثثت ًام ّ ثثت لیست ادّات ّ تاسیسات خْد دس ساهاًَ" ضٌاسایی اطالػات هػشف کٌٌذگاى جضء
تخص کطاّسصی" اتتذا تایذ دس ساهاًَ ثثت ًام ًواییذ .تَ هٌظْس ثثت ًام هشاحل صیش سا طی ًواییذ:
تشای دستیاتی تَ ساهاًَ هی تْاًیذ اص آدسط صیش استفادٍ ًواییذ:
http://agri.tejaratasan.ir
تا ّسّد تَ آدسط تاال ،هی تْاًیذ جِت ثثت ًام دس ساهاًَ اقذام ًواییذ:

اهکاى ثثت ًام تشای اضخاظ حقیقی ّ حقْقی هیسش است .افشاد حقیقی تایذ اص قسوت "ثثت ًام افشاد
حقیقی" ّ افشاد حقْقی ضاهل ضشکت ُا ّ تؼاًّی ُا اص قسوت "ثثت ًام افشاد حقْقی" اقذام تَ ثثت ًام
دس ساهاًَ ًوایٌذ:

دس ٌُگام ثثت ًام افشاد حقیقی فشم صیش تْسظ هػشف کٌٌذٍ جضء تکویل هی گشدد ( تػْیش صیشً ،وًَْ ای اص
فشم تکویل ضذٍ است)

دس ٌُگام ثثت ًام افشاد حقْقی ،فشم صیش تْسظ هػشف کٌٌذٍ جضء تکویل هی ضْد ( تػْیش صیشً ،وًَْ ای اص فشم
تکویل ضذٍ است)

تؼذ اص تکویل یکی اص فشم ُای تاال ،سیستن حساب کاستشی ّ کلوَ ی ػثْسی سا دس اختیاس ضوا قشاس هی دُذ.
ایي حساب کاستشی ّ کلوَ ػثْس سا حتوا ثثت ّ تَ دقت ًگِذاسی کٌیذ ،چشا کَ دس هشاجؼَ ُای تؼذی تَ سایت ،تٌِا تا
استفادٍ اص ایي حساب کاستشی هی تْاًیذ تَ سایت ّاسد ضْیذ.

ثبت ادوات و تاسیسات
تؼذ اص ّسّد تَ ساهاًَ ،غفحَ صیش تشای ضوا ًوایص دادٍ هی ضْد ،اص ایي تخص هی تْاًیذ تشای ثثت ادّات ّ
تاسیسات ّ یا اغالح اطالػات هشتْط تَ ادّات ّ تاسیسات ثثت ضذٍ استفادٍ ًواییذ:

تشای ثثت ُش کذام اص ادّات ّ تاسیسات ُطت گاًَ هػشف کٌٌذٍ سْخت تش لیٌک هشتْطَ کلیک ًواییذ:
تشای هثال تشای ثثت هشغذاسی ،اص قسوت "هشغذاسی ،هاکیاى ّ جْجَ کطی ،تش گضیٌَ ثثت هشغذاسی ،سایش هاکیاى ّ
جْجَ کطی” کلیک ًواییذ ّ فشم یا فشم ُای اطالػاتی سا کَ تَ تشتیة تشای ضوا ًوایص دادٍ هی ضْد سا تکویل
ًواییذ.
تْجَ :تستَ تَ ًْع ادّات ّ تاسیسات ،دّ یا سَ فشم اطالػاتی تکویل هی گشدد .ایي فشم ُا ػثاستٌذ اص فشم اطالػات
اّلیَ ،فشم اطالػات تکو یلی ّ فشم دسخْاست سْخت .دس هْسد تشخی ادّات ّ تاسیسات ،فشم اطالػات تکویلی هْسد
ًیاص ًیست.

فشم هشتْط تَ ادّات ّ هاضیي آالت کطاّسصی ّ غیش کطاّسصی

تَ هٌظْس سِْلت دس تکویل فشم ُا ،دّ کادس صسد سًگ دس تاال ّ پاییي ُش فشم دس ًظش گشفتَ ضذٍ است کَ ساٌُوایی
ُای الصم دس قثال فشم ُا دس آًِا رکش هی ضْد.

ًْاس تاالیی غفحَ
دس ًْاس تاالی غفحَ تَ هٌظْس سِْلت کاس کاستشاى ،گضیٌَ ُای صیش قشاس گشفتَ است:

خاًَ
تا صدى ایي گضیٌَ ،کاستش تَ غفحَ اّل سایت هٌتقل هی ضْد.
ّیشایص هطخػات
فشد حقیقی یا حقْقی تا استفادٍ اص ایي غفحَ هی تْاًذ هطخػات هشتْط تَ خْد اص قثیل آدسط سکًْت ّ سایش
هطخػاتی سا کَ دس ٌُگام ثثت ًام دسج ًوْدٍ است سا ّیشایص کٌذ.
خالغَ اطالػات ثثت ضذٍ
دس ایي غفحَ ،کاستش دس یک ًوا هی تْاًذ کلیَ ادّات ّ تاسیساتی سا کَ دس ساهاًَ ثثت ًوْدٍ است سا دس یک غفحَ
هطاُذٍ ًوایذ.

