
  صدور معرفي نامه تأمين سوخت: نام خدمت 

  :تعريف خدمت 

كليه واحدهاي توليدي كه از حامل هاي انرژي شامل نفت كوره ، نفت ، گاز ، بنزين ، نفت سفيد را خط توليـد                        
خود را در خط توليد مصرف مي كنند به شرط آنكه متصل به شبكه گاز استان نباشد و اجزاي مـصرف كننـده                       

تقاضـاي تأييـد     ir.tejaratasan دريافت نكرده باشـند از طريـق ثبـت نـام در سـايت                آنها كارت سوخت  
مصرف خود را به سازمان ارائه نمايند ، پس از كارشناسي و تأييد از طريق همان سايت بـصورت اينترنتـي بـه                       

  .شركت پخش فرآورده هاي نفتي پاسخ ارسال مي گردد 

   :ساير دستگاه هاي مرتبط در جهت انجام خدمت 

  ستاد مبارزه با قاچاق كاال و ارز •
 شركت ملي پخش فرآورده هاي نفتي •
 )در موارديكه مورد مصرف سوخت جهت تأمين برق مي باشد( شركت هاي برق منطقه اي  •
در موارديكه منطقه گازكشي است ولي واحد موردنظر اتصال به شـبكه            ( شركت هاي گاز منطقه اي       •

 ). ندارد

 : قوانين و مقررات مرتبط با خدمت 

  دستورالعمل مبارزه با قاچاق كاال و ارز •

 :مدارك مورد نياز براي خدمت 

كليه حواله هاي سوخت دريافتي از شركت پخش فرآورده هاي نفتي در دوره مشابه سـال قبـل و يـا                •
  ماه هاي قبل

 تصوير پروانه فعاليت •
   ir .tejaratasanثبت نام در سايت •
 . براي صدور پروانه جايگزين الزامي است) يا شناسه صنعتي ( هگيري اخذ كد ر •
بـراي دارنـدگان كـارت     ir.gov.mim.amar.www ثبت مستمر آمـار توليـدات در سـايت    •

وري شناسايي ، پروانه بهره برداري ، گواهي فعاليت صنعتي جهت رسيدگي به هـر در خواسـتي ضـر                  
 . است

 :توضيحات 

  : زمان ميانگين براي سرويس 



  . خواهد بود  روز3در صورت كامل بودن مدارك و عدم نياز به بازديد مدت زمان الزم 

  :............هزينه هاي مربوط به انجام خدمت 

  :نحوه دسترسي به خدمت 

  رات شهرستاني تابعهارائه درخواست و مدارك تهيه شده در دبيرخانه سازمان ويا هر يك از ادا

 


