
 "بررسي اوليه/تمديد درخواست متقاضيان خوراك"توافقنامه سطح خدمت 

 مقدمه .1

هدف از ارائه اين خدمت بررسي يكپارچه طرحهاي پالايشي و پايين دست آنها جهت تامين خوراك 

ارزيابي فني طرح متقاضي و توانمندي مالي متقاضي ميباشد.نحوه اجراي اين خدمت در دوبخش شامل 

صورت ميپذيرد. نتايج بررسي هاي انجام شده جهت صدور مجور و موافقتهاي لازم به جهت اجراي طرح 

 معاونت برنامه ريزي وزارت نفت اعلام ميگردد.

 هدف .2

 ارائه شده توسط خدمت به منظور ارائه با کيفيتاست که  نياخدمت توافقنامه سطح  نيهدف از ا 

 .رديمورد توافق قرار گ متقاضيان يبرا مجوزهاي صادره ليتحو کيفيت وزارت نفت

 را  يسازمان يهاتينظارت و مسئول يها، روشدر خصوص اين خدمتسطح توافق دو جانبه  بيانيه، نيا

 کند.يم مشخصدر صورت لزوم 

 مسئوليت .3

  شودارائه  ريز بيمحصول را به ترت يبانيپشت ا/يکند که خدمت ويموافقت م وزارت نفت: 

بررسي  يهااستيس يو اجرا جاديمجوز ا يدارا هاي نفتي ايرانشرکت ملي پالايش و پخش فرآورده 

شيوه نامه ابلاغي  باشد: مستندات آن به شرح ذيل مياست که  وزارت نفت يبرا تقاضاي متقاضيان خوراك

  02/2/4238مورخ  0/02-405821وزير نفت بشماره نامه 

 

 گيرنده و دستگاه اجرايي تعهدات متقابل خدمت .4

  حضوري به اين  اين مجوز مكلف است مدارك خود را تنها از طريق سامانه/ پستمتقاضي دريافت /

 دستگاه ارائه نمايد.

 در  "دستگاه رسانياطلاع گاهايپ روي ارائه جهت زيرخدمت/خدمت اطلاعات"موارد مربوط به فرم

، پيوست ج به صورت دقيق در رابطه با زمان انجام خدمت، تعداد مرتبه مراجعه حضوري متقاضي

هاي دسترسي به خدمت و کليه جزئيات خدمت بصورت متعهدانه از سوي نحوه دسترسي و زمان

 شود. دستگاه ذکر مي

 

 



 هاها و پرداختهزينه .5

جهت ارائه اين خدمات هزينه اي از متقاضي دريافت نميشود و بابت خسارت نيز هزينه اي به متقاضي 

 پرداخت نميشود.

 دوره عملکرد .6

 معاون محترم وزير و مدير ي امضا تحت و   24/24/4121تا تاريخ  سطح خدمتنامه توافق نيا

 اعتبار دارد. عامل شرکت

 ادامه  ارائه خدماتو امضا خواهد شد تا  جاديا ديجد توافقنامه سطح خدمت کي بازه زماني انيدر پا

 .ابدي

 

 افقنامهتوخاتمه  .7

هاي پالايشي و پايين دست آنها وجود داشته  تا زماني که متقاضيان جديد سرمايه گذاري جهت احداث واحد

 باشند و در صورت امكان تامين خوراك ،اين خدمت ادامه خواهد داشت.

 


