فهرست خدمات قابل ارایه ازطریق دفاتر پیشخوان دولت تا تاریخ 1398/08/01
نام دستگاه
شرکت مادرتخصصی
عمران شهرهای
جدید

ردیف
1
2
3
4
1

شرکت بازآفرینی

2

شهری ایران

3
4

شرکت خدمات

1

هوایی و منطقه ویژه

2

اقتصادی پيام
مرکز آمار ایران

3
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

وزارت تعاون ،کار و

11

رفاه اجتماعی

12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

سازمان خصوصی
سازی

1
1

2
3
4
5
6
7
8
9
وزارت ورزش و
جوانان

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
1
2

شرکت ملی پست
جمهوری اسالمی
ایران

3
4
5
6
7
8

سازمان بهزیستی
کشور

سازمان امور مالياتی
کشور

1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

سازمان ميراث
فرهنگی ،صنایع
دستی و گردشگری

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42

43
سازمان نقشه برداری

وزارت جهاد
کشاورزی

1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39

وزارت جهاد
کشاورزی
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
1
2
3
4
5
6
7

8
9
10
شرکت ملی گاز ایران 11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
1
بيمه سالمت

2
3
1
2
3
4

سازمان راهداری و

5

حمل و نقل جاده ای

6
7
8
9
10
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

سازمان تامين
اجتماعی

12
13
14

سازمان تامين
اجتماعی
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
سازمان جنگلها،
مراتع و آبخيزداری
کشور

16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

30
31
32
33
34
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

خدمات شرکت

25

توانير(شرکت های

26

توزیع نيروی برق)

27
28
29
30
31
32
33
34

35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51

معاونت علمی ر.ج

1

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
خدمات شرکت
توانير (شرکت های
برق منطقه ای)

15
16
17
18
19

برق منطقه ای)

20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
1
2
3
4
5
6
7
8
9
شرکت مهندسی آب

10

و فاضالب کشور

11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
1
2
3
4

مرکز توسعه تجارت
الکترونيکی

5

مرکز توسعه تجارت
الکترونيکی

6
7
8
9
10
11

سازمان چای کشور

1

فهرست خدمات قابل ارایه ازطریق دفاتر پیشخوان دولت تا تاریخ 1398/08/01
عنوان خدمت
صدور پروانه احداث شهرهای جدید خصوصی
صدور پروانه تأسيس شهرك
صدور پروانه بهره برداری از شهرك
رسيدگی به شکایات مکتوب و حضوری مراجعين
حمایت از پایاننامههای دانشجویی در حوزه بازآفرینی شهری
صدور گواهينامه صالحيت اشخاص حقيقی و حقوقی در راستای توسعه برنامه های بازآفرینی شهری
ارائه تایيدیه پالکهای مشمول و متقاضی تسهيالت نوسازی به بانک های عامل
تایيد صالحيت و حمایت از فعاليت نهادهای توسعهگر در پروژه های بازآفرینی شهری
صدور مجوز سرمایه گذاری در منطقه ویژه اقتصادی پيام
صدور مجوز فعاليت در منطقه ویژه اقتصادی پيام
صدور مجوز پروانه بهره برداری در منطقه ویژه اقتصادی پيام
صدور و تمدید گواهينامه صالحيت خدمات مشاوره آماری
تایيد صالحيت متقاضيان برقراری بيمه کارگران ساختمانی
تایيد صالحيت متقاضيان برقراری مجدد یارانه
تایيد صالحيت متقاضيان برقراری بيمه رانندگان
تایيد صالحيت متقاضيان برقراری بيمه قاليبافان
ارائه معرفی نامه دریافت تسهيالت بنگاه های اقتصادی زودبازده
ارائه معرفی نامه دریافت تسهيالت کارورزی به دانشآموختگان دانشگاهی
برقراری مقرری بيمه بيکاری
پاسخگویی به استعالمات بيمه ای
صدور یا تمدید پروانه کار اتباع خارجی
صدور یا تمدید روادید کار اتباع خارجی
صدور یا تمدیدکارت کار اتباع خارجی
صدور یا تمدیدگواهينامه صالحيت شرکتهای خدماتی
صدور یا تمدید مجوز صالحيت ایمنی پيمانکاران ساختمانی و خدمات عمومی
صدور یا تمدید مجوز مراکز مشاوره ،اطالع رسانی و خدمات کارآفرینی
صدور یا تمدید مجوز کاریابی های غير دولتی داخلی (حضوری -مجازی -دریایی)
صدور یا تمدید مجوز کاریابی های خارجی
لغو تعهد دانش آموختگان دانشگاهی
صدور یا تمدید مجوز مشاغل خانگی
ارائه معرفی نامه دریافت تسهيالت مشاغل خانگی
صدور یا تمدید مجوز تشکيل تعاونی
صدور یا تمدید مجوز اتاق تعاون و اتحادیهها
صدور یا تمدید مجوز تشکل های کارگری و کارفرمایی
سود به ورثه متوفيان سهام عدالت
صدور مجوز تاسيس مراکز مشاوره ازدواج و خانواده

صدور پروانه فعاليت مکان ورزشی
تمدید پروانه فعاليت مکان ورزشی
صدور موافقت نامه اصولی احداث اماکن ورزشی با زمين
صدور موافقت نامه اصولی احداث اماکن ورزشی بدون زمين
پاسخ به استعالم سوابق ورزشی افراد
پاسخ به استعالم اصالت اعتبارنامه سازمان های مردم نهاد جوانان
ارائه معرفی نامه های تسهيالت صندوق حمایت از قهرمانان و پيشکسوتان
ارائه معرفی نامه تسهيالت سرباز قهرمان
ارائه معرفی نامه معافيت سربازی به قهرمانان ورزشی
ارائه معرفی نامه برخورداری از تخفيف شهریه دانشگاه به قهرمانان ورزشی
ارائه معرفی نامه پذیرش در دانشگاه به قهرمانان ورزشی
ارائه معرفی نامه استخدام در دستگاه های دولتی به قهرمانان ورزشی
صدور تایيدیه ماموریت ورزشی داخل کشور
ارائه معرفی نامه برخورداری از ارتقاء شغلی به قهرمانان ورزشی
صدور کارت خبرنگاری ورزشی
صدور کارت شناسایی پوشش بازیهای آسيایی
صدور اعتبارنامه سازمان های مردم نهاد جوانان
تمدید اعتبارنامه سازمان های مردم نهاد جوانان
اصالح و تغيير اعتبارنامه سازمان های مردم نهاد جوانان
ارائه معرفی نامه دریافت تسهيالت بانکی به متقاضيان احداث ،تکميل و تجهيز مکان ورزشی
سرویس های تمبر (جاری ،یادبود ،تبليغاتی ،شخصی و امور مشترکين)
ایجاد صندوق پست الکترونيک
سرویس پست یافته
سرویس پست پيشتاز
سرویس پست سفارشی
سرویس پست عادی
سرویس پست ویژه
ارائه تائيدیه کدپستی (گواهی کدپستی )
صدور ،تمدید موافقت اصولی مراکز و موسسات غيردولتی بهزیستی
صدور گواهی تبصره یک ماده  186قانون مالیات های مستقیم
ارائه شماره اقتصادی
دریافت اظهار نامه مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی و صدور گواهی مربوطه
دریافت اظهار نامه مالیات بر درآمد اشخاص حقیقی و صدور گواهی مربوطه
دریافت اظهار نامه مالیات بر درآمد اجاره امالک و صدور گواهی مربوطه
دریافت اظهار نامه مالیات بر ارزش افزوده و صدور گواهی مربوطه
صدور گواهی ثبت نام مالیات بر ارزش افزوده
دریافت مالیات بر درآمد مشاغل خودرو و صدور گواهی مربوطه
اعتراضات مؤدیان مالیاتی
شکایات مؤدیان مالیاتی

صدور پروانه بهره برداری تاسیسات گردشگری
تمدید پروانه بهره برداری تاسیسات گردشگری
اصالح و تغییر در پروانه بهره برداری تاسیسات گردشگری
صدور و تمدید مجوز شرکت های حمل و نقل گردشگری
صدور یا تمدید مجوز دفاتر خدمات مسافرتی و گردشگری )بند ب(
اصالح و تغییر مجوز دفاتر خدمات مسافرتی و گردشگری )بند ب(
تأیید درخواست گشت دفاتر خدمات مسافرتی و گردشگری
صدور یا تمدید کارت راهنمایان گشت
ابطال کارت راهنمایان گشت
تغییر کارت راهنمایان گشت
صدور گواهینامه حرفه ای گردشگری سالمت
صدور پروانه مجموعه داری
صدور پروانه تجارت و نظارت بر نحوه برگزاری حراج ها
فروش بلیط اماکن فرهنگی  -تاریخی
صدور مجوز تاسیس موزه خصوصی
صدور مجوز برگزاری نمایشگاه های داخلی صنایع دستی
صدور مجوز برگزاری و مشارکت در نمایشگاه های خارجی صنایع دستی
صدور و تمدید پروانه تولیدکارگاهی صنایع دستی
صدور و تمدید جواز تاسیس کارگاه صنایع دستی
صدور و تمدید پروانه تولید انفرادی هنرمندان و صنعتگران صنایع دستی
صدورو تمدید کارت شناسایی فعالین و شاغلین صنایع دستی
ارائه معرفی نامه جهت صنعتگران صنایع دستی به بیمه
صدور موافقت اصولی تاسیسات گردشگری
صدور مجوز و نظارت بر ایجاد ،اصالح و یا تکمیل تاسیسات گردشگری
صدور موافقتنامه تاسیس مناطق نمونه گردشگری
صدور و تمدید مجوز اجرای دوره های آموزشی تخصصی گردشگری
صدور مجوز برگزاری دوره های آموزش تخصصی ویژه شاغلین صنایع دستی
صدور کارت مربیگری صنایع دستی
صدور گواهی نامه آموزش تخصصی برای شاغلین صنایع دستی
صدور مجوز برگزاری بازارچه های موقت عرضه و فروش صنایع دستی
صور مجوز ایجاد ،اصالح و یا تجهیز بازارچه های دائمی صنایع دستی
صور مجوز برگزاری حراجی صنایع دستی
صدور جواز تاسیس ،و پروانه فعالیت فروشگاه های صنایع دستی
صدور مجوز مرمت و احیاء بناهای تاریخی
صدور مجوز تغییر کاربری و واگذاری ابنیه تاریخی هم شان اثر
صدور مجوز مطالعات باستان شناسی
صدور مجوز بهره برداری ابنیه واگذاری شده
صدور مجوز فعالیت موسسات مدیریتی محوطه ها و ابنیه فرهنگی و تاریخی
صدور مجوز فعالیت کارگاه ها و موسسات مرمت محوطه ها و ابنیه فرهنگی و تاریخی
صدور مجوز فعالیت موسسات خدمات مشاوره
صدور مجوز ارزیابان و مدیران فنی طرح تطبیق تاسیسات گردشگری
صدور مجوز فعالیت شرکت های طرح تطبیق تاسیسات گردشگری

صدور مجوز فعالیت تشکل های حرفه ای گردشگری
ارائه اطالعات مکانی
صدور پروانه تاسیس واحدهای گلخانهای کوچک مقیاس
صدور پروانه بهره برداری واحدهای گلخانهای کوچک مقیاس
صدور جواز بازسازی و نوسازی واحدهای صنایع تبدیلی و تکمیلی
صدور موافقت اصولی دامپروریهای صنعتی و نیمهصنعتی
تمدید موافقت اصولی دامپروریهای صنعتی و نیمهصنعتی
صدور پروانه تاسیس دامپروریهای صنعتی و نیمهصنعتی
تمدید پروانه تاسیس دامپروریهای صنعتی و نیمهصنعتی
صدور پروانه بهرهبرداری دامپروریهای صنعتی و نیمهصنعتی
تمدید پروانه بهرهبرداری دامپروریهای صنعتی و نیمهصنعتی
صدور پروانه توسعه دامپروریهای صنعتی و نیمهصنعتی
تمدید پروانه توسعه دامپروریهای صنعتی و نیمهصنعتی
ابطال پروانه تاسیس دامپروریهای صنعتی و نیمهصنعتی
ابطال پروانه بهرهبرداری دامپروریهای صنعتی و نیمهصنعتی
تغییر نام پروانه بهرهبرداری دامپروریهای صنعتی و نیمهصنعتی
تغییر نام پروانه تاسیس دامپروریهای صنعتی و نیمهصنعتی
تغییر فعالیت پروانه بهرهبرداری دامپروریهای صنعتی و نیمهصنعتی
صدور پروانه بهسازی و نوسازی دامپروریهای صنعتی و نیمهصنعتی
تمدید پروانه بهسازی و نوسازی دامپروریهای صنعتی و نیمهصنعتی
اصالح پروانه تاسیس دامپروریهای صنعتی و نیمهصنعتی
اصالح پروانه بهرهبرداری دامپروریهای صنعتی و نیمهصنعتی
صدور پروانه بهره برداری دامپروری های صنعتی و نیمه صنعتی موجود (فاقد پروانه)
صدور پروانه تاسیس واحد گلخانهای و واحد تولید و پرورش قارچ خوراکی
تمدید پروانه تاسیس واحد گلخانهای و واحد تولید و پرورش قارچ خوراکی
صدور پروانه بهرهبرداری واحد گلخانهای و واحد تولید و پرورش قارچ خوراکی
تمدید پروانه بهرهبرداری واحد گلخانهای و واحد تولید و پرورش قارچ خوراکی
صدور پروانه توسعه واحد گلخانهای و واحد تولید و پرورش قارچ خوراکی
تمدید پروانه توسعه واحد گلخانهای و واحد تولید و پرورش قارچ خوراکی
ابطال پروانه تاسیس واحد گلخانهای و واحد تولید و پرورش قارچ خوراکی
ابطال پروانه بهرهبرداری واحد گلخانهای و واحد تولید و پرورش قارچ خوراکی
تغییر نام پروانه تاسیس واحد گلخانهای و واحد تولید و پرورش قارچ خوراکی
تغییر نام پروانه بهرهبرداری واحد گلخانهای و واحد تولید و پرورش قارچ خوراکی
تغییر کشت پروانه تاسیس واحد گلخانهای و واحد تولید و پرورش قارچ خوراکی
تغییر کشت پروانه بهرهبرداری واحد گلخانهای و واحد تولید و پرورش قارچ خوراکی
اصالح پروانه تاسیس واحد گلخانهای و واحد تولید و پرورش قارچ خوراکی
اصالح پروانه بهرهبرداری واحد گلخانهای و واحد تولید و پرورش قارچ خوراکی
اصالح پروانه توسعه واحد گلخانهای و واحد تولید و پرورش قارچ خوراکی
صدور پروانه بهره برداری واحد گلخانه ای و واحد تولید و پرورش قارچ خوراکی موجود( فاقد پروانه)
صدور پروانه تاسیس مجتمع گلخانهای و مجتمع قارچ خوراکی
تمدید پروانه تاسیس مجتمع گلخانهای و مجتمع قارچ خوراکی

صدور پروانه بهرهبرداری مجتمع گلخانهای و مجتمع قارچ خوراکی
تمدید پروانه بهرهبرداری مجتمع گلخانهای و مجتمع قارچ خوراکی
صدور پروانه توسعه مجتمع گلخانهای و مجتمع قارچ خوراکی
تمدید پروانه توسعه مجتمع گلخانهای و مجتمع قارچ خوراکی
ابطال پروانه تاسیس مجتمع گلخانهای و مجتمع قارچ خوراکی
ابطال پروانه بهرهبرداری مجتمع گلخانهای و مجتمع قارچ خوراکی
تغییر نام پروانه تاسیس مجتمع گلخانهای و مجتمع قارچ خوراکی
تغییر نام پروانه بهرهبرداری مجتمع گلخانهای و مجتمع قارچ خوراکی
تغییر فعالیت پروانه تاسیس مجتمع گلخانهای و مجتمع قارچ خوراکی
تغییر فعالیت پروانه بهرهبرداری مجتمع گلخانهای و مجتمع قارچ خوراکی
اصالح پروانه تاسیس مجتمع گلخانهای و مجتمع قارچ خوراکی
اصالح پروانه بهرهبرداری مجتمع گلخانهای و مجتمع قارچ خوراکی
صدور پروانه بهره برداری مجتمع گلخانه ای و مجتمع قارچ خوراکی موجود ( فاقد پروانه)
ارائه معرفی نامه دریافت تسهیالت و اعتبارات ریالی به بخش کشاورزی
صدور کد شناسایی محصول گواهی شده کشاورزی
تامین و توزیع نهادههای دامی (جوجه یکروزه)
صدور پروانه تاسیس واحد صنایع تبدیلی و غذایی
تمدید پروانه تاسیس واحد صنایع تبدیلی و غذایی
صدور پروانه بهرهبرداری واحد صنایع تبدیلی و غذایی
تمدید پروانه بهرهبرداری واحد صنایع تبدیلی و غذایی
صدور پروانه توسعه واحد صنایع تبدیلی و غذایی
تمدید پروانه توسعه واحد صنایع تبدیلی و غذایی
ابطال پروانه تاسیس واحد صنایع تبدیلی و غذایی
ابطال پروانه بهرهبرداری واحد صنایع تبدیلی و غذایی
تغییر نام پروانه تاسیس واحد صنایع تبدیلی و غذایی
تغییر نام پروانه بهرهبرداری واحد صنایع تبدیلی و غذایی
اصالح پروانه تاسیس واحد صنایع تبدیلی و غذایی
اصالح پروانه بهرهبرداری واحد صنایع تبدیلی و غذایی
صدور جواز تاسیس صنایع انتقالی از وزارت صنعت ،معدن و تجارت
صدور پروانه بازسازی و نوسازی واحد صنایع تبدیلی و غذایی
تمدید پروانه بازسازی و نوسازی واحد صنایع تبدیلی و غذایی
صدور پروانه بهره برداری واحد صنایع تبدیلی و غذایی موجود( فاقد پروانه)
صدور پروانه بهره برداری صنایع انتقالی از وزارت صنعت ،معدن و تجارت
صدور تائیدیه تامین سوخت چاه کشاورزی
پرداخت مشوق های صادراتی محصوالت کشاورزی
اشتراک پذیری مشترکین جزء
ارائه قبض المثنی
ارائه استعالم بدهی (تسویه حساب)
تغییر نام مشترک جزء
اصالح آدرس مشترک جزء
ثبت رقم کنتور مشترک جزء (نبودخوانی)
اصالح قبض مشترکین گاز

تغییر ظرفیت (تغییر لوله کشی/تغییر تعداد واحد)
تغییر نوع مصرف مشترکین گاز
رفع اشکال قبض گاز
تست کنتور گاز
نصب علمک
جمع آوری تجهیزات (تخریب و نوسازی)
جابجایی علمک
قطع جریان گاز مشترکین
وصل مجدد جریان گاز مشترکین
ارائه جزئیات محاسبه صورتحساب
تفکیک کنتور گاز
اقاله/فسخ قرارداد
تعویض کنتور گاز
پاسخگویی به شکایات و درخواست ها درحوزه گاز
برقراری بيمه و صدور دفترچه درمانی بيمه سالمت
پاسخ به استعالم بيمه پایه سالمت
برقراری بيمه گروهی و صدور دفترچه درمانی بيمه سالمت
صدور مجوز تاسيس شرکتهای حمل ونقل بينالمللی کاال
صدور و تمدید پروانه فعاليت شرکتهای حمل ونقل بينالمللی کاال
صدور یا تمدید کارت هوشمند رانندگان حمل و نقل عمومی جاده ای
صدور یا تمدید کارت هوشمند ناوگان حمل و نقل عمومی جاده ای
صدور پروانه های تردد متقابل (دوجانبه ،ترانزیت ،ثالث) ناوگان باری حمل ونقل بينالمللی
صدور پروانه تردد وسایل نقليه ایرانی حامل کاالی ترانزیت خارجی
صدور پروانه تردد وسایل نقليه خارجی
صدور مجوز احداث مستحدثات و دیوارکشی در حاشيه راهها
صدور مجوز احداث راه دسترسی در جاده های کشور
صدور مجوز عبور تاسيسات زیربنایی در حاشيه راهها
دریافت ليست و حق بيمه کارفرمایان
تجميع سوابق بيمه شده تامين اجتماعی
ابالغ احکام مطالباتی کارفرمایان و پيمانکاران تامين اجتماعی
ارائه بدهی کارفرمایان تامين اجتماعی
ارائه سوابق و رسيدگی به اعتراض بيمهشدگان تامين اجتماعی
صدور دفترچه درمانی تامين اجتماعی
نامنویسی و تخصيص شماره تامين اجتماعی
ارائه تایيدیه استحقاق درمان
احتساب خدمت سربازی برای بيمه شده تامين اجتماعی
انتقال حق بيمه به سایر صندوقها از بيمه تامين اجتماعی
انتقال کسور بازنشستگی از سایر صندوق ها برای بيمه شده تامين اجتماعی
پرداخت غرامت دستمزد برای بيمه شده تامين اجتماعی
پرداخت کمک هزینه ازدواج برای بيمه شده تامين اجتماعی
پرداخت کمک هزینه بارداری برای بيمه شده تامين اجتماعی

پرداخت کمک هزینه پروتز و اروتزها برای بيمه شده تامين اجتماعی
پرداخت کمک هزینه سفر برای بيمه شده تامين اجتماعی
پرداخت کمک هزینه کفن و دفن برای بيمه شده تامين اجتماعی
پرداخت مقرری بيمه بيکاری برای بيمه شده تامين اجتماعی
پرداخت مستمری از کارافتادگی برای بيمه شده تامين اجتماعی
پرداخت مستمری به بازماندگان بيمه شده تامين اجتماعی
پرداخت مستمری بازنشستگی به بيمه شده تامين اجتماعی
کسر اقساط و گواهی حقوق برای مستمری بگير تامين اجتماعی
ارائه فيش حقوق و احکام افزایش ساالنه به مستمری بگير تامين اجتماعی
رسيدگی به شکایات از مراکز درمانی تامين اجتماعی
پرداخت خسارات متفرقه
صدور مجوز تهيه و حمل زغال
صدورمجوز بکارگيری و توسعه انرژی های پاك
صدور مجوز بهره برداری محصوالت فرعی جنگل و مرتع
صدور و تمدید پروانه مرتعداری (چرای دام)
صدور مجوز و حمایت از توسعه زراعت چوب در اراضی ملی
تامين و توزیع بذور جنگلی و مرتعی
توسعه زراعت چوب در مستثنيات
آبخيزداری ،آبخوان داری و جلوگيری از فرسایش خاك
ارائه تائيدیه تاسيس تشکل های امور جنگل ،مرتع و آبخيزداری
برگزاری کارگاه ها و دوره های آموزشی امور جنگل ها ،مراتع و آبخيزداری
ارائه معرفی نامه دریافت تسهيالت امور جنگل ها ،مراتع و آبخيزداری
جذب مشارکت مردمی در حفاظت از منابع طبيعی
جنگلداری
جنگل کاری و توسعه فضای سبز
حفظ و احيا مراتع
توليد و توزیع نهال جنگلی و مرتعی
ایجاد و نگهداری پارك های جنگلی
بيابان زدایی
ارائه خدمات طبيعت گردی (اکوتوریسم)
صدور مجوز انتقال قطعی اسناد اراضی واگذار شده پيش از سال 1385
صدور مجوز حمل محصوالت فرعی جنگل و مرتع و محموالت چوبی
صدور مجوز قطع و حمل گونه های جنگلی در اراضی مستثنيات
صدور و تمدید مجوز تاسيس شرکت تخصصی جنگل ها ،مراتع و آبخيزداری
صدور و تمدید مجوز فعاليت شرکت تخصصی جنگل ها ،مراتع و آبخيزداری
ابطال مجوز تاسيس  /فعاليت شرکت تخصصی جنگل ها ،مراتع و آبخيزداری
تغيير نام مجوز تاسيس  /فعاليت شرکت تخصصی جنگل ها ،مراتع و آبخيزداری
تغيير فعاليت مجوز تاسيس  /فعاليت شرکت تخصصی جنگل ها ،مراتع و آبخيزداری
پاسخ به استعالم طرح های عمومی و عمرانی دولت در عرصه های منابع طبيعی
پاسخ به استعالم تخصيص اراضی قابل واگذاری

پاسخ به درخواست اراضی دستگاه های مشمول ماده 69
پاسخ به استعالم معادن در عرصه های منابع طبيعی
پاسخ به استعالم اراضی
پاسخگویی به شکایات منابع طبيعی
پاسخگویی به اعتراضات مربوط به ملی اعالم شدن اراضی
تسویه حساب مشترکين شرکت های توزیع نيروی برق
تسویه بدهی مشترکين شرکت های توزیع نيروی برق
تغيير تعرفه یا گزینه تعرفه انشعاب آمپری شرکت های توزیع نيروی برق
صدور قبض المثنی برای مشترکين شرکت های توزیع نيروی برق
درخواست بررسی صورت حساب مشترکين شرکت های توزیع نيروی برق
مشاهده سوابق مصارف و صورت حساب مشترکين شرکت های توزیع نيروی برق
مشاهده سوابق پرداخت مشترکين شرکت های توزیع نيروی برق
خوداظهاری مصرف برق مشترکين شرکت های توزیع نيروی برق
درخواست انصراف قبل از برقراری انشعاب مشترکين شرکت های توزیع نيروی برق
درخواست تغيير مکان داخلی لوازم اندازهگيری انشعاب مشترکين شرکت های توزیع نيروی برق
درخواست نصب مجدد انشعاب مشترکين شرکت های توزیع نيروی برق
درخواست جمع آوری موقت انشعاب مشترکين شرکت های توزیع نيروی برق
درخواست جمع آوری دائم انشعاب مشترکين شرکت های توزیع نيروی برق
درخواست اصالح اطالعات مشترکين شرکت های توزیع نيروی برق
درخواست اصالح نام مشترکين شرکت های توزیع نيروی برق
درخواست تغيير نام مشترکين شرکت های توزیع نيروی برق
درخواست آزمایش کنتور مشترکين شرکت های توزیع نيروی برق
درخواست اصالح سرویس انشعاب مشترکين شرکت های توزیع نيروی برق
درخواست قطع موقت انشعاب مشترکين شرکت های توزیع نيروی برق
درخواست وصل مجدد انشعاب مشترکين شرکت های توزیع نيروی برق
درخواست تعویض کنتور مشترکين شرکت های توزیع نيروی برق
درخواست تقسيط انشعاب مشترکين شرکت های توزیع نيروی برق
درخواست افزایش آمپراژ انشعاب مشترکين شرکت های توزیع نيروی برق
درخواست کاهش آمپراژ انشعاب مشترکين شرکت های توزیع نيروی برق
درخواست انشعاب آمپری از شرکت های توزیع نيروی برق
درخواست تفکيک یا ادغام انشعاب مشترکين شرکت های توزیع نيروی برق
درخواست واگذاری برق موقت از شرکت های توزیع نيروی نيروی برق
ثبت خسارت وارده به شبکه برق
ثبت خسارت وارده به مردم از شبکه های توزیع برق
درخواست رفع حریم برق
درخواست رفع خطر از تاسيسات مخاطره آميز برق
درخواست مجوز کار پيمانکاران ایمنی برق
درخواست احداث مولد مقياس کوچک
دریافت صورتحساب مولد مقياس کوچک

درخواست گزارش انرژی تحویلی مولد مقياس کوچک
درخواست نصب مولد خورشيدی
دریافت صورتحساب مولد خورشيدی
درخواست گزارش انرژی تحویلی مولد خورشيدی
درخواست رفع مشکل ولتاژ شبکه برق
درخواست تسهيالت حمایتی پایان نامه دانشگاهی از شرکت های توزیع نيروی برق
درخواست تسهيالت حمایتی ترجمه و تاليف کتاب در حوزه برق
ثبت نام شرکت های واجد شرایط پيمانکاری حوزه برق
ثبت اطالعات پرسنل پروژه های پيمانکاری شرکت های توزیع برق
ثبت اطالعات خودروی پيمانکار حوزه برق
درخواست استخدام جهت امور پيمانکاری حوزه برق
درخواست تایيد صالحيت پيمانکاران حوزه برق
درخواست صدور کارت تردد پيمانکاران حوزه برق
ثبت شکایات مردمی در حوزه توزیع برق
ثبت شماره سریال کاال توسط تامين کنندگان مجاز حوزه برق
درخواست ثبت وضعيت استفاده از کاال توسط پيمانکاران حوزه برق
ثبت گزارشات مردمی در حوزه توزیع نيروی برق
تایيد صالحيت دانش بنيانی
تسویه حساب مشترکين شرکت های برق منطقه ای
تغيير تعرفه یا گزینه انشعاب مشترکين شرکت های برق منطقه ای
صدور قبض المثنی برای مشترکين شرکت های برق منطقه ای
صدور قبض ميان دوره مشترکين شرکت های برق منطقه ای
درخواست بررسی صورت حساب مشترکين شرکت های برق منطقه ای
مشاهده سوابق مصارف و صورت حساب مشترکين شرکت های برق منطقه ای
مشاهده سوابق پرداخت مشترکين شرکت های برق منطقه ای
درخواست افزایش قدرت انشعاب مشترکين شرکت های برق منطقه ای
درخواست کاهش قدرت انشعاب مشترکين شرکت های برق منطقه ای
درخواست کاهش موقت قدرت انشعاب مشترکين شرکت های برق منطقه ای
درخواست جمع آوری دائم انشعاب مشترکين شرکت های برق منطقه ای
درخواست تغيير نام مشترکين شرکت های برق منطقه ای
درخواست آزمایش کنتور مشترکين شرکت های برق منطقه ای
درخواست قطع موقت انشعاب مشترکين شرکت های برق منطقه ای
درخواست وصل مجدد انشعاب مشترکين شرکت های برق منطقه ای
درخواست تفکيک انشعاب مشترکين شرکت های برق منطقه ای
درخواست ادغام انشعاب مشترکين شرکت های برق منطقه ای
درخواست اصالح اطالعات متقاضيان و مشترکين شرکت های برق منطقه ای
درخواست برقراری انشعاب از شرکت های برق منطقه ای

درخواست انصراف قبل از برقراری انشعاب مشترکين شرکت های برق منطقه ای
استعالم حریم خطوط انتقال و فوق توزیع برق
درخواست تغييرحریم خطوط انتقال و فوق توزیع برق
درخواست صدور موافقت اصولی احداث نيروگاههای توليد پراکنده
درخواست صدور موافقت نامه اتصال به شبکه سراسری برق
درخواست تنظيم قرارداد نيروگاه های توليد پراکنده
درخواست ارائه معرفی نامه به سرمایه گذار مولدها
درخواست صدورتائيدیه اتصال به شبکه نيروگاه های توليد پراکنده
درخواست تائيد صورتحساب نيروگاه های توليد پراکنده
ثبت شکایات از شرکت های برق منطقه ای
درخواست کارآموزی در شرکت های برق منطقه ای
ثبت پيشنهادات مردمی در شرکت های برق منطقه ای
درخواست مالقات با مسئولين شرکت های برق منطقه ای
واگذاری انشعاب آب
واگذاری انشعاب فاضالب
تغيير کاربری انشعاب آب
پاسخ به استعالم مالکيت انشعاب آب
تغيير مشخصات مشترکين آب و فاضالب
تغيير تعداد واحد مسکونی مشترکين آب و فاضالب
تغيير ظرفيت قراردادی انشعاب آب
تغيير قطر انشعاب آب
تفکيک کنتور آب
تغيير مکان کنتور آب
آزمایش کنتور آب
تعویض کنتور آب
نصب سيفون اضافی فاضالب
قطع موقت و وصل انشعاب آب
جمع آوری یا ادغام انشعاب آب
تسویه حساب بدهی مشترکين آب و فاضالب
درخواست بررسی صورتحساب مشترکين آب و فاضالب
اعالم کارکرد کنتور آب
مشاهده سوابق صورتحسابها و پرداختيهای مشترکين آب و فاضالب
فروش آب تانکری
صدور گواهی امضای دیجيتال (اشخاص حقيقی)
صدور گواهی مهر سازمانی (اشخاص حقوقی)
صدور گواهی SSL
صدور گواهی پست الکترونيکی امن
صدور گواهی امضای کد

مدیریت مزایدههای الکترونيکی دولت
مدیریت معامالت جزئی و متوسط الکترونيکی دولت

مدیریت مناقصات الکترونيکی دولت
فعالسازی هویت تجهيزات سيمکارتخور
انتقال مالکيت تجهيزات سيمکارتخور
تغيير هویت تجهيزات سيمکارتخور
صدور دفترچه چایکاران و کاردکس باغات چای کشور

