
 

 وزارت نفت

شورای عالی اداری  1395 /28/12مورخ  1127128نامه شماره تصویب 9کند در اجرای ماده وزارت نفت تالش می

تصمیمات و فرایندهای حق اظهار نظر آزاد و ارائه پیشنهاد در مورد » :شهروندی در نظام اداری با عنوانموضوع حقوق 

 د:وزارت نفت را به شرح ذیل فراهم نمایدر تصمیمات و فرآیندهای اداری ذینفعان مشارکت  ،«اداری

نویس مرتبط با حقوق افراد پس از تائید پیش ها، ضوابط اجرایی اداری، اسناد و ...ها، دستورالعملنامهبرخی آیین-1

               و درج  وزارت نفتروابط عمومی در تارنمای کل ادارهو نفت رت وزاو قبل از تصمیم نهایی، از طریق حوزه 

و نظرات  انتقادات و بررسی پس از دریافت .برای اظهار نظر قرار گیردذینفعان طی مدت دو هفته در اختیار عموم 

 .گرددنسبت به اصالح و ابالغ اقدام  ،ذینفعانسازنده 

 پیشنهادات، انتقادات و شکایات عبارتند از:برای اعالم نظرات، مخاطبین های تعاملی بستر -2

 به نشانی وزارت نفت رسانی پایگاه اطالع: ir.www.mop 

 نفت ایران به نشانی: ملی رسانی شرکت پایگاه اطالعwww.nioc.ir 

 ایران به نشانی:گاز ملی رسانی شرکت پایگاه اطالع.irwww.nigc 

 های نفتی ایران به نشانی:رسانی شرکت ملی پاالیش و پخش فرآوردهپایگاه اطالع www.niordc.ir 

 رسانی شرکت ملی صنایع پتروشیمی به نشانی:پایگاه اطالعwww.nipc.ir 

 :پست الکترونیکی وزارت نفت به آدرس info@mop.ir  

 :پست الکترونیکی شرکت ملی نفت ایران به آدرس pablicralations@nioc.ir  

 :پست الکترونیکی شرکت ملی گاز ایران به آدرسinfo@nigc.ir 

  به آدرس: های نفتی ایرانشرکت ملی پاالیش و پخش فرآوردهپست الکترونیکی info@ niordc.ir  

 :پست الکترونیکی شرکت ملی صنایع پتروشیمی به آدرس info@ nipc.ir  

 شماره تماس و ایمیل مسئولین درج شده در تارنمای وزارت نفت و چهار شرکت اصلی 

 ارسال پیامک و ...(نفتگرام،  سامانه ارتباط با وزیر نفت، های ارتباطی )تلفن گویا،نالادیگر ک 
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 وزارت نفت

 

 

ترین زمان ممکن مکلفند پس از دریافت پیشنهادات یا شکایات در کوتاه وزارت نفت و شرکتهای تابعه آن ستاد -3

 نسبت به تهیه پاسخ اقدام نمایند. 

سازمان و  رسمی های اصلی از طریق تارنمایشرکتپیگیری خدمات ستاد وزارت نفت و  مشاهده، اظهار نظر و -4

 باشد:پذیر میامکانزیر های همچنین از طریق لینک

 

  خدمات ستاد وزارت نفتلینک  

  خدمات شرکت ملی نفت ایرانلینک   

 لینک خدمات شرکت ملی گاز ایران 

  های نفتی ایرانو پخش فرآورده خدمات شرکت ملی پاالیشلینک  

 لینک خدمات شرکت ملی صنایع پتروشیمی 

 

های اصلی موظف هستند امکانات فنی الزم برای ایجاد و مدیریت فناوری اطالعات و ارتباطات شرکت -5

کل فناوری اطالعات و توسعه مور به عهده ادارهبرداری از بسترهای الکترونیکی را فراهم نمایند. نظارت بر این ابهره

 دولت الکترونیک وزارت نفت می باشد.

 

https://eservice.mop.ir/
https://www.nioc.ir/portal/home/?generaltext/97296/96775/364428/
http://nigc.ir/index.aspx?siteid=1&fkeyid=&siteid=1&pageid=3338
https://niordc.ir/index.aspx?fkeyid=&siteid=78&pageid=2710
https://niordc.ir/index.aspx?fkeyid=&siteid=78&pageid=2710
https://www.nipc.ir/index.aspx?fkeyid=&siteid=1&pageid=4359
https://www.nipc.ir/index.aspx?fkeyid=&siteid=1&pageid=4359

