مزاﯾای سامانه درخواست فرآورده ھای نفتی:
 -١عدم مراجعه مشتری به سازمانھای متولی و شرکت ملی پخش فرآورده ھاي نفتي ايران جھت درخواست سھميه.
 -٢کاھش ترافيک شھری و مصرف سوخت وساﯾل نقليه به دليل عدم نياز به مراجعه حضوری توسط ارباب رجوع .
 -٣کاھش مصرف لوازم اداری در سازمانھای متولی و شرکت ملی پخش فرآورده ھاي نفتي ايران.
 -۴عدم نياز به مراجعه حضوری توسط مشتری جھت پيگيری تقاضا.
 -۵مشاھده کل سوابق درخواست و درﯾافت سھميه مشتری به صورت متمرکز در سامانه.
 -۶سھولت دسترسی به اطالعات مشتری در سازمان ھای متولی و شرکت ملی پخش فرآورده ھاي نفتي ايران.
 -٧امکان ارجاع تقاضا بين سازمان ھای متولی و شرکت ملی پخش فرآورده ھـاي نفتـي ايـران در سـامانه و مشـاھده
وضعيت تقاضا توسط مشتری.
 -٨درﯾافت گزارشات متعدد از سامانه جھت اتخاذ تصميمات مدﯾرﯾتی .
 -٩درﯾافت نقطه نظرات  ،پيشنھادات و مشکالت کاربران از طرﯾق ارسال پيام و مشاھده پاسخ ھای ارائه شده به مـوارد
مطروحه در سامانه.
 -١٠سھولت و تسرﯾع در نظارت مستقيم و متمرکز بازرسان صرف نظر از مکان و زمان.

راھنماي نحوه ثبت نام
جھت ارسال تقاضا )درخواست سھميه به منظور درﯾافت فرآورده( اگر پيش از اﯾن در سامانه درخواسـت فـرآورده ھـاي
نفتي ثبت نام نكرده ايد ،بايد ابتدا ثبت نام كنيد.
براي ثبت نام درسامانه درخواست فرآورده ھاي نفتي بايد از آدرس  http://www.tejaratasan.irوارد سامانه شويد.

١

 افراد حقيقي بايد از دکمه " ثبت نام شخص حقيقي" و شركت ھا  ،موسسات  ،سـازمان ھـا و  ...بايـد از دکمـه
" ثبت نام شخص حقوقي" استفاده نماﯾند.

 ھركدام از اين دو گروه با تکميل فرم مربوط به خود و انتخاب دکمﮥ " ثبت مشخصات " نام كاربري و كلمه عبورخـود را
دريافت كنند .

 نام كاربري و كلمه عبور خود را كه از سامانه اخذ می نمائيد با دقت نگھداري فرمائيد .زيرا در زمان ورود به سامانه،
براي درخواست مجدد فرآورده و يا پيگيري درخواست ھاي قبلي به آن نياز خواھيد داشت .

٢

٭

توجه داشته باشيد كه در صورت ورود اطالعات نادرست به سامانه  ،تقاضای شما عودت خواھد شد.ضـمن اﯾنکـه

ممکن است  ،مورد پيگرد قانونی قرار بگيرﯾد.

راھنماي نحوه ورود به سيستم
 بــــراي ورود بــــه ســــامانه درخواســــت فــــرآورده ھــــاي نفتــــي مــــي بايســــت از طريــــق آدرس اﯾنترنتــــی
 http://www.tejaratasan.irوارد سامانه شده و سپس نام کاربري و کلمه عبوري را کـه قـبال از سـامانه دريافـت
کرده ايد را وارد نماييد.

٣

 پس از ورود اطالعات مربوط به نام كاربري  ،رمز عبور و كد امنيتي ،وارد صفحه اصلي كاربري خود ميشويد.

٭

در صفحه اصـلي كـاربري  ،شـما قادرخواھيـد بـود از طرﯾـق منـوي ويـرايش مشخصـات ؛ اطالعـات مربـوط بـه

حساب كاربري خود را ويرايش كنيد .البته اﯾن امکان تا زمـاني كـه ھـيچ ﯾـک از درخواسـت ھـاي شـما بررسـي نشـده
باشند ،وجود دارد .درغير اﯾن صورت پيام خطايی درﯾافت خواھيد نمود.

٭

ھمچنين در اﯾن صفحه تغيير كلمه عبور به صورت دوره اي و يا در ھنگام نياز ،امکان پذﯾر می باشد.

ثبت درخواست جديد


مرحله اول :تكميل فرم درخواست

 در صفحه اصلي با انتخـاب گزﯾنـه "ثبـت درخواسـت جديـد" فـرم مربوطـه را مشـاھده نمـوده و پـس از تكميـل مـوارد
درخواستی  ،آن را ثبت كنيد.

۴

 منظور از خوراك :فرآورده ھايي است كه در برخي فعاليت ھا به عنوان مواد اوليه جھت توليد فرآورده ھاي ديگـر مـورد
استفاده قرار مي گيرد .به عنوان مثال ازنفتکوره براي توليد ايزوگام و ...
 منظور از سوخت :فرآورده ھايي مي باشد كه به منظور مصارف گرمايشي و سـوخت مصـرفي دسـتگاھھا و ماشـين
آالت استفاده مي شود.
 منظور از ذخيره :اين است كه در برخي از فعاليت ھـا مشـترﯾان بايـد ھميشـه مقـداري فـرآورده بـه عنـوان ذخيـره در
مخزن موجود داشته باشند تا در صورت عدم درﯾافت به موقع سھميه  ،با مجوز شرکت ملی پخـش فـرآورده ھـاي نفتـي
ايران آن را مصرف نماﯾند مشترﯾانی از قبيل  :مرغداري ھا و پرورش ماھي ھا و گلخانه ھاو ...
 منظور از باقيمانده :مقدار فرآورده ای است كه از سھميه پيشين ھنوز مصـرف نشـده و در محـل مصـرف موجـود مـي
باشد.


مرحله دوم :ارسال مدارك

 براساس نوع كاربرد فرآورده درخواستي ،مدارک مورد نياز زﯾر بايد اسکن و ارسال گردد:
* منازل مسکوني :تصوير آخرين قبض برق ,سند مالکيت ،سرسوش کوپن ارزاق
* چاه آب کشاورزي :پروانه بھره برداري ,كپي اساسنامه
* چاه آب غيرکشاورزي :پروانه بھره برداري ,كپي اساسنامه
* ماشين آالت كشاورزي :سند خودرو ,مبايعه نامه خريد
* واحد توليدي :جواز تاسيس و سند روزنامه ,پروانه بھره برداري ,پيمان حمل و نقل
* واحد خدماتي و صنفي :پروانه بھره برداري
* گلخانه ھا :پروانه بھره برداري ,سند گلخانه
* معادن :پروانه بھره برداري ,پيمان حمل و نقل
* سنگ بري :جواز تاسيس و سند روزنامه ,پروانه بھره برداري ,پيمان حمل و نقل
* ايزوگام :جواز تاسيس و سند روزنامه ,پروانه بھره برداري ,پيمان حمل و نقل
* مرغداري :پروانه بھره برداري ,برگ جوجه ريزي)خريد جوجه( و برگ بھداشت
* دامداري :پيمان حمل و نقل ,پروانه بھره برداري ,جواز تاسيس و سند روزنامه
* ماشين آالت راه سازي :قرار داد فيمابين راه و ترابري و شرکت پيمانکار
* شرکت شن و ماسه :مجوز پروانه بھره برداري از معاون فني استانداري
* توليد قارچ :پروانه بھره برداری
* شناور صيادي :گواھينامه ثبت شناور ،گواھينامه فني و ايمني ،مجوز صيد قبلي و جديد ،وکالتنامه قانوني
* شناورھاي تجاري -مسافربري :گواھينامه ثبت شناور،گواھينامه فني-ايمني ،مانيفست کاال و پروانه خروج
* حفاري چاه آب :پروانه بھره برداري از سازمان آب و مجوز تاسيس
* کارخانه آسفالت سازي :پروانه بھره برداري از سازمان صنايع و معادن
* نيروگاه :ليست تاييد شده ميزان سوخت توسط وزارت نيرو
* پرورش آبزيان :پروانه بھره برداري
* صنايع تبديلي کشاورزي :پروانه بھره برداري و اعالم مشخصات ديگ بخار
* سردخانه :پروانه بھره برداری  ،تاييديه ظرفيت مورد استفاده
* سد سازي :قرارداد منعقده  ،ليست ماشين آالت مورد تاييد سازمان آب
* كوره پزخانه صنعتي :پروانه بھره برداري
* ساير :مجوز مربوط به سازمان متولي  ،ھر گونه مدرک دال بر درخواست

٭

اسكن كارت ملي و ارسال آن به عنوان يكي از مدارك الزامي مي باشد.

 ھركدام از مدارک را به صورت تصوير و با يكي از فرمت ھاي  bmp ، gif ، jpg ، jpegاسكن و ارسال كنيد و ھمچنـين
حجم ھركدام از مدارك بايد كمتر از ٢٠٠كيلوبايت باشد .توجه داشته باشيد که سازمان ھاي متولي و يا شـرکت ملـی
پخش فرآورده ھاي نفتي ايران در ھنگام ثبت نام ،جھت تطبيق مدارک ،اصـل مـدارک را در صـورت لـزوم از شـما تقاضـا
خواھند نمود.
 مرحله سوم  :ثبت نھايي فرم درخواست فرآورده
 پس از ارسال مدارك و ثبت درخواست در سامانه  ،پيام "درخواست شما با موفقيـت ثبـت شـد".بـه ھمـراه شـماره

درخواست توسط سامانه ارائه می گردد.

۵

نحوه پيگيري تقاضا
 براي پيگيري تقاضا مي توانيد از منوي "ليست درخواست ھا" در صفحه اصـلي كـاربري خـود  ،براسـاس شـماره
درخواست  ،وضعيت تقاضاي موردنظر را مشاھده كنيد.

 بسته به نوع كاربرد فرآورده در تقاضا ،ممكن است تقاضاي شما يك يا دو سـازمان مخاطـب متـولی داشـته باشـد .
زمان انجام بررسي ھر مخاطب  ٧٢ ،ساعت كاري در نظر گرفته شده است .در صورت تاييد سازمان ھـاي متـولی
 ،شرکت ملی پخش فرآورده ھای نفتی ايران نيز موظف است ظرف  ٧٢ساعت تقاضاي شما را بررسي كند.

 در صورت عدم تأييد تقاضا ،موضوع را طی تماس تلفني از دستگاه مربوطه پيگيري كنيد.

٭

شما در صورتي قادرﯾد تقاضايي را ويرايش يا حذف كنيد كه عملياتي از طرف دسـتگاه ھـاي مخاطـب يـا شـركت

ملی پخش فرآورده ھاي نفتي ايران بر روي آن تقاضا انجام نشده باشد.

متقاضي محترم توجه داشته باشيد كه:

-١
-٢
-٣
-۴

ھرگونه جابجايي سھميه ممنوع بوده و مي بايست سھميه را در محل مشخص شده مصرف نماييد.
مصرف شما با ضريب توليد ھمخواني داشته باشد و فرآورده ذخيره خود را به شركت ملي پخش فرآورده ھاي نفتـي
ايران اعالم نماييد.
در صورت تخلف از سوي مصرف كنندگان برابر قانون و مفاد دستورالعمل صادره برخورد خواھد شد.
متقاضي بايد تمام اطالعـات و مـدارك خواسـته شـده را بـا دقـت تكميـل و يـا ارسـال نمايـد .در صـورت ارائـه ھرگونـه
اطالعات نادرست و يا مدارك جعلی ،سھميه اي تعلق نخواھد گرفت .لذا در صورتی کـه بـه نـوعي فـرآورده مربوطـه
تحويل گردد فرد خاطي تحت پيگرد قانوني قرارخواھدگرفت.

۶

 -۵در صورت نياز به حضور شما در يكي از دستگاه ھاي متولي مي بايسـت در زمـان اعـالم شـده حتمـاً حضـور بـه ھـم
رسانيد.
 -۶در صورت كاھش توليدات يا پايان فعاليت و يا كاھش ادوات يا ماشين آالت مي بايسـت در اسـرع وقـت شـركت ملـي
پخش فرآورده ھای نفتی را مطلع فرمائيد.
 -٧چنانچه در منزل به اينترنت متصل ھستيد ديگر نيازي به مراجعه به ھيچ اداره اي نداريد و مي توانيد ھمه امور را
از ھمين طريق پيگيری كنيد.
در غير اﯾن صورت  ،استفاده از اينترنت بستگان يا مراجعه به مراکز ارائه دھندۀ خدمات اﯾنترنتی نزدﯾک به محل
سكونتتان پيشنھاد ميگردد.

٧

