راهنماي ثبت نام توزيع الكترونيكي نفت سفيد و گاز مايع در سامانه تجارت آسان
براي ثبت نام مراحل ذيل به ترتيب توسط سرپرست خانوار انجام پذيرد:
-1به آدرس  https://newtejaratasan.niopdc.irرفته و از قسمت انتهاي صفحه كليد ثبت
نام نفت سفيد خانوار را انتخاب كنيد .
-2در صفحه ثبت مشخصات سرپرست خانوار ابتدا تابعيت (ايراني ،اتباع خارجي) را مشخص كنيد و
سپس گروه سرپرست (دائم،موقت)..را مشخص كنيد سپس كد ملي و تاريخ تولد سرپرست خانوار را
وارد كنيد و كليد استعالم كدملي را بزنيد (.اگر كد ملي مربوط به سرپرست خانوار باشد اطالعات كامل ظاهر

مي شود در غير اينصورت پيغام خطا مي دهد)
-3استان و شهرستان محل سكونت خود را انتخاب كنيد سپس كد پستي را به دقت وارد كنيد و
كليد استعالم كد پستي را بزنيد(ادرس كامل محل سكونت ظاهر مي شود) از اطالعات ظاهر شده مي
توانيد روستا،بخش و دهستان صحيح محل سكونت را وارد كنيد.
-4پيش شماره و شماره تلفن منزل و شماره همراه (همراه سرپرست خانوار) را در محل هاي مشخص
شده وارد نمائيد .
-5نام بانك و شماره كارت (به نام سرپرست خانوار) با حداقل  1سال اعتبار را وارد كنيد و كليد افزودن
كارت بانكي را بزنيد(مي توانيد بيش از يك كارت معرفي نمائيد).
-6در نهايت نوع فرآورده مورد نظر( نفت سفيد يا گاز مايع ) و كد تصويري را وارد كنيد و كليد ثبت
مشخصات را بزنيد.
-7پس از تكميل ثبت نام سرپرست خانوار ،با استفاده از كليد اضافه كردن عضو جديد اعضاء تحت
تكفل ثبت نام و به ليست اضافه كنيد.
-8پس از ثبت كد ملي فرد تحت تكفل  ،كليد استعالم كد ملّي را بزنيد(در صورت دريافت پاسخ
استعالم صحيح ،اطالعات هويتي شخص فرد تحت تكفل شامل تاريخ تولد ،نام ،نام خانوادگي ،نام پدر ،شماره

شناسنامه ،سريال شناسنامه دريافت و فيلدهاي مربوطه پر ميشود).سپس نسبت فرد تحت تكفل با
سرپرست خانوار را وارد و مشخصات را ثبت نمائيد
-9پس از تكميل اطالعات افراد تحت تكفل كليد تاييد و ادامه.
 -11پس از ثبت مشخصات سرپرست و اعضاء تحت تكفل  ،فروشندگي خانوار جهت تحويل سهميه
فرآورده نفتي را مشخص نمائيد.پس از انتخاب فروشندگي منتخب با «تائيد» فرآيند ثبت نام نهائي
ميگردد و يك كد پيگيري اعالم مي شود كه همان نام كاربري خانوار بوده و رمز عبور نيز به شماره
همراه اعالمي  smsمي گردد كه از طريق نام كاربري و رمز عبور ارسالي مجوز ورود به سامانه را
خواهيد داشت .

