جم
ریاست هوری

سازمان مدرییت و ربانمه رزیی کشور
شناسنامه خدمات منتخب شرکت ملی گاز ایران

نام دستگاه اجرایی :شرکت ملی گاز ایران

خدمت

 -3ارائه دهنده

 -1عنوان خدمت :صادرات محصوالت جانبی گاز طبیعی

 -2شناسه خدمت 13012235000

نام دستگاه مادر :وزارت نفت

شرح مختصر خدمت:

فروش محصوالت جانبی

شرح کامل خدمت:

فروش و صادرات محصوالت جانبی گاز با هدف پایداری تولید محصول اصلی
 خدمت به شهروندان ()G2C
■ خدمت به کسب و کار ()G2B
■ خدمت به دیگر دستگاه های دولتی ()G2G

نوع مخاطبین وارد شود به عنوان مثال:



نوع مخاطبین

 -4مشخصات خدمت

نوع خدمت

ماهیت خدمت

■ حاکمیتی  تصدی گری

سطح خدمت

■ ملی
 تولد

رویداد مرتبط با:

نحوه آغاز خدمت

ماهیت الکترونیکی



 تأسیسات شهری
■تقاضای گیرنده خدمت
 تشخیص دستگاه

دانشجویان
بیماران
بیماران و ...

 حمایتی
 منطقه ای

آموزش



√مردم

 استانی

 شهری

سالمت


مالیات

■کسب و کار

 تامین اجتماعی

 بیمه

 ازدواج

 بازنشستگی

 مدارک و گواهینامه
ها

 فرا رسیدن زمانی مشخص

 روستایی
 ثبت مالکیت
 وفات


سایر

 رخداد رویدادی مشخص

 سایر:

الکترونیکی
ذاتا غیرالکترونیکی
■ فعال غیر الکترونیکی

آدرس اینترنتی خدمت

www.nigc.ir

مدارک الزم برای انجام
خدمت

شرکت ملی گاز اریان

صفحه 1

جم
ریاست هوری

سازمان مدرییت و ربانمه رزیی کشور
سنجه

براساس متریک تن می باشد.

ارائه شده در میز خدمت حضوری

نام قانون:

■خدمت محرمانه

 استعالم الکترونیک

قانون مناقصات کشور و سازمان بورس

قوانین و مقررات باالدستی

گروه قانون:
سیاستهای ایالغی مقام معظم رهبری در اقتصاد مقاومتی و برنامه ششم توسعه

نوع قانون:

اصل سیزدهم سیاست های ابالغی اقتصاد مقاومتی و ماده  2برنامه ششم توسعه  ،جهت حضورپایدار در

شرح مختصر:

بازارهای گاز طبیعی و فروش محصوالت و مشارکت در افزایش قدرت اقتصادی و سیاسی کشور
لینک قانون در اینترنت

نام صاحب حساب

-----------------

شماره حساب

-----------------

نام بانک

-----------------

کارمزد دفتر ارائه خدمت

----------------------

هزینه ها

مبلغ پرداختی

مبلغی دریافت نمی شود.
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تواتر

خدمت بصورت عقد قرارداد می باشد.

تعداد بار مراجعه
حضوری

بسته به نوع قرارداد متغیر است.

فصل ارائه خدمت

در سرتاسر سال امکان ارائه خدمت میسر است.

دست
رسی

متوسط مدت زمان ارائه
خدمت:

سه هفته

به

آمار تعداد خدمت
گیرندگان

خدم

نحوه

 ---نفر در ■ :ماه

■ فصل ■ سال بستگی به ظرفیت تولید و فروش و شرایط سیاسی کشور دارد.

حدود

مراحل خدمت

شرکت ملی گاز اریان

ت

 -5جزئیات خدمت

 پرداخت الکترونیک

نوع ارائه

رسانه ارتباطی خدمت

صفحه 2

جم
ریاست هوری

مرحله تولید خدمت (فرآیند داخل دستگاه یا

ارتباط با دیگر دستگاهها)

مشکل الکترونیکی نبودن
مشکل الکترونیکی نبودن
مشکل الکترونیکی

■الکترونیکی
■غیر الکترونیکی

سطح خدمت:
■ ملی
 استانی
شهرستانی
■ کامال" محرمانه

 تلفن همراه
 دفتر پیش خوان
 پیام کوتاه

 جهت احراز اصالت فرد
جهت احراز اصالت مدرک
 نبود زیرساخت ارتباطی مناسب
 سایر:

■ اینترنتی
 پست الکترونیک
 تلفن
 اینترانت
 شبکه دولت
 سایر(با ذکر نحوه دسترسی

نبودن مرحله

■ الکترونیکی
■ غیر الکترونیکی

 تلفن همراه
 دفتر پیش خوان
 پیام کوتاه

 جهت احراز اصالت فرد
 جهت احراز اصالت مدرک
 نبود زیرساخت ارتباطی مناسب
 سایر:

■ اینترنتی
 پست الکترونیک
 تلفن
 اینترانت
 شبکه دولت
 سایر(با ذکر نحوه دسترسی

مرحله

در مرحله درخواست خدمت

شرکت ملی گاز اریان

■ الکترونیکی
■ غیر الکترونیکی

■ اینترنتی
 پست الکترونیک
 تلفن
 اینترانت
 شبکه دولت
 سایر(با ذکر نحوه دسترسی

مرحله

در مراحل اطالع رسانی خدمت

سازمان مدرییت و ربانمه رزیی کشور

سطح خدمت:
■ ملی
 استانی
 شهرستانی
■ کامال" محرمانه

 تلفن همراه
 دفتر پیش خوان
 پیام کوتاه

 جهت احراز اصالت فرد
جهت احراز اصالت مدرک
 نبود زیرساخت ارتباطی مناسب
 سایر:

سطح خدمت:
■ ملی
 استانی
 شهرستانی
■ کامال" محرمانه

صفحه 3

جم
ریاست هوری

نام
خدم
ت
مرتبط

 جهت احراز اصالت فرد
جهت احراز اصالت مدرک
نبود زیرساخت ارتباطی مناسب
سایر:

سطح خدمت:
■ ملی
 استانی
 شهرستانی
■ کامال" محرمانه

استعالم الکترونیکی
فیلدهای مورد
تبادل

مبلغ پرداختی
برای استعالم

اگر استعالم غیر
الکترونیکی است،
استعالم توسط:

برخط
Online

نام دستگاه مادر

نام سامانه مرتبط

مشکل الکترونیکی نبودن

■ الکترونیکی
■ غیر الکترونیکی

 تلفن همراه
 دفتر پیش خوان
 پیام کوتاه

دسته ای
Batch

 -8ارتباط خدمت سایر دستگاههای دیگر

■ اینترنتی
 پست الکترونیک
 تلفن
 اینترانت
 شبکه دولت
 سایر(با ذکر نحوه دسترسی

مرحله

در مرحله ارائه خدمت

سازمان مدرییت و ربانمه رزیی کشور

وزارت نفت

Mop.ir





 دستگاه
 مراجعه کننده

شرکت ملی نفت

Nioc.ir





 دستگاه
 مراجعه کننده

Nitc.ir





 دستگاه
 مراجعه کننده

شرکت ملی
نفتکش
 زمان تخمینی استعالم
 مدت اعتبار

شرکت ملی گاز اریان

صفحه 4
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 -9عناوین فرآیندهای

خدمت

سازمان مدرییت و ربانمه رزیی کشور

فروش و صادرات محصوالت جانبی گاز طبیعی شامل  LPGو گوگرد

 -10نمودار ارتباطی فرایندهای خدمت
دریافت قیمت های
پیشنهادی

گشایش پاکت های
حاوی پیشنهادها

استعالم

اعالم برنده مناقصه

اعالم به خریداران واجد
شرایط صالحیتدار

دریافت اطالعات از
موجودی پاالیشگاه ها

فروش و برداشت از
مخازن

 زمان تخمینی استعالم
 مدت زمانی اعتبار
 هزینه تراکنش
براساس روند تولید متغییر می باشد.

شرکت ملی گاز اریان

صفحه 5

