
شماره سریال:           ١٠١٠۸١٥١ «نامه های صادره بدون مهر برجسته فاقد اعتبار است.»

بسمه تعالی

«ثبت سیستم اتوماسیون»

١٤٠٠/٩٣٥٣٩٤شماره:
١٤٠٠/٠٧/١٩تاریخ:

نداردپیوست: وزارت امور اقتصاد و دارائی
گمرک جمهوری اسالمی ایران

کلیه واحدهای ستادی و گمرکات اجرایی
موضوع: معرفی نمایندگان وزارت نفت جهت عملیات بانکرینگ

باسالم و احترام
      به پیوست تصویر نامه شماره ۲٣١٠١١  مورخ ١٤٠٠/۶/۲١ مدیرکل محترم بودجه و تنظیم مقررات بازار معاونت برنامه ریزی 
وزارت نفت، موضوع معرفی دو نماینده جهت صدور مجوز سیستمی عملیات سوخت رسانی (بانکرینگ ) در سامانه Epl  ارسال و 
تأکید میدارد: با عنایت به مفاد تبصره های ذیل ماده ٥٤  فصل هشتم (موارد عمومی) دستورالعمل اصالحی پیشگیری از قاچاق و عرضه 
خارج از شبکه فرآورده های نفتی یارانه ای ، ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کاال و ارز( موضوع بخشنامه ٧٧/۶٩٥٧٩ مورخ ٠٣/٣٠/۸۸)، 
انجام تشریفات صادرات محموله های موضوع سوخت رسانی به کشتی ها توسط شرکتهای معرفی شده، پس ازاظهار محموله در آن 

گمرک، تعیین ماهیت کاال،  ارائه اسناد خرید به قیمت بین المللی(ثبت شده در سامانه ثامن) و مجوز صادرات از وزارت نفت (ثبت  
شده به صورت سیستمی در سامانه EPL توسط دو نماینده با امضاء مجاز معرفی شده صدرالذکر) با رعایت ضوابط و مقررات مربوطه 
بالمانع می باشد. بدیهی است با ابالغ این بخشنامه مفاد کلیه نامه های ابالغی در خصوص معرفی اسامی نمایندگان جهت صدور مجوز 

عملیات سوخت رسانی به کشتی ها کان لم یکن تلقی می گردد. 
 

 

رونوشت :
- معاونت محترم تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری احتراماً در اجرای بند ١ نامه شماره ٩٠۶۲۶ مورخ ٩٩/٠۸/١۲ آن معاونت و نیز نامه شماره ٩١/١٤٩٤٧٥ 

مورخ ٩٩/١٠/٠١ معاونت محترم امور حقوقی و مجلس وزارت اموراقتصادی و دارایی جهت استحضار.
- سرکار خانم باقری پور مدیر کل محترم دفتر فناوری اطالعات و امنیت فضای مجازی احتراماً پیرو ارجاعات نامه اشاره شده جهت استحضار و صدور دستور ایجاد دسترسی برای نامبردگان  در 

Epl سامانه

توليد؛ پشتيبانيها، مانعزداييها
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