
 

 : هدفـ 1

 عملکرد بر ونظارت دفاتر به مربوط امور دراجرای وسهولت سازیشفاف ساماندهی،هدایت، بهینه، مدیریت نامه،آیین هدف از تدوین

 .باشدمی آنها

 : کاربرد دامنه  -۲

 براساس که مذکور دفاتر پروانه دارندگان همچنین و دولت خدمات پیشخوان دفاتر پروانه اخذ متقاضی حقوقی و حقیقی اشخاص کلیه

 .گیرندمی قرار شمول دامنه در سند این

 :اختصارات و عالئم و تعاریف  -۳

 مورخ ۲۶1 جلسه ۳ شماره مصوبه دولت خدمات پیشخوان دفاتر پروانه صدور بر حاکم اصول در شده بینیپیش تعاریف کلیه:تعاریف

15/05/1۳9۶  

 . باشدمی ( P-01کیفیت ) مدارک و مستندات کنترل یاجرائ  روش در آمده عمل به توصیف مطابق: اختصارات و عالیم

 و باشد شده تشکیل پروانه موضوع با رابطه در( 1۳۶9 سال مصوب) کار قانون( 1۳1) ماده چارچوب در که تشکلی: استانی انجمن ج.

 معرفی وتأیید  کانون نماینده عنوان به استان صنفی انجمن مدیره هیئت اعضاء از یکی بین از انجمن رئیس معرفی با آن نماینده

 باشد.مرکز استان می در آن استقرار محل و گرددمی

 را کشور های انجمن امور هماهنگی مسئولیت استانی انجمنهای انتخاب با که دفاتر کشوری صنفی تشکل از است عبارت: کانون. ح

 .دارد بعهده 1۳۶9 سال مصوب کار قانون 1۳1 ماده ذیل

 : هامسئولیت و وظایف شرح -۴

 شرایط پروانه، دارنده وظایف و تعهدات اندازی، راه و تاسیس مجوز صدور با مرتبط فرآیندهای با مرتبط مدرک این در وظایف شرح

 . باشدمی آنها اجرایی هایروش و پروانه لغو و دفتر مکان و تغییرنام تمدید، دفتر، تجهیزات و مکان

 شده بینیپیش امور انجام و ارزیابی و بررسی به نسبت شده تعیین معیارهای و عوامل براساس و ازاشخاص تقاضا دریافت با سازمان

 .نمایدمی اقدام زیر شرح به نامهآیین این در

 مشمول و نمایدمی راتعیین نامهآیین این موضوعات اجرای نحوه که نامهآیین این پیوست در شده بینیپیش هایروش: اجرایی روش -5

کمیته تعیین شده در ماده  توسط مورد  حسب و شرایط برحسب و باشندنمی 15/05/1۳9۶ مورخ۲۶1جلسه( ۳) شماره مصوبه( ۶) ماده

 .شودمی ابالغ ذیربط واحدهای به و اصالح سازمان اصول حاکم ۶

  



 پروانه، دارنده وظایف و تعهدات اندازی،راه و صدورمجوزتاسیس

 لغوپروانه و دفتر مکان و تغییرنام تمدید، دفتر، تجهیزات و مکان شرایط

 :پروانه اخذ جدید متقاضیان طشرای -1 ماده

 :حقیقی اشخاص -1

 ایران اسالمی جمهوری تابعیت داشتن-1-1

 اساسی، درقانون مصرح کشور رسمی ادیان از یکی یا اسالم مبین دین به اعتقاد -1 -۲

 .مخدر مواد به اعتیاد و اجتماعی حقوق از محرومیت منجربه فساد به اشتهار عدم و موثر کیفری پیشینه نداشتن -1 -۳

 .(باشدمی درخواست ارائه زمان سن مالک) سال  ۶5 حداکثر و سال ۲۴ سن حداقل -۴-1

 .ذکور افراد برای آن انجام از دائم معافیت یا وظیفه خدمت انجام گواهی بودن دارا -1 -5

 .ایران اسالمی جمهوری مسلح نیروهای و کشوری خدمات مدیریت قانون 5 ماده موضوع هایدردستگاهاشتغال  عدم-۶-1

 .باشد اشتغال هرگونه از ناشی اجتماعی تامین بیمه پوشش تحت نبایستی پروانه متقاضی -1 -۷

 وریفنا و تحقیقات علوم، وزارت تایید مورد کارشناسی تحصیلی مدرک حداقل بودن دارا -1 -۸

 در شده تعیین شرایط با ملک اجاره یا و خرید منظور به بانکی اعتبار تاییدیه یا و مالی استطاعت و توانایی داشتن -1 - 9

 و نیاز مورد انسانی نیروی و امکانات تجهیزات تامین و پیشخوانی خدمات ارائه جهت( ۳) و( ۲) یا( 1) هایردیف( ۳) ماده

 .دیده آموزش

 سازمان، حراست از امنیتی صالحیت تایید داشتن -1 - 10

 آموزشی موسسات از مربوطه گواهینامه اخذ و دولت خدمات پیشخوان دفاتر مدیریت ویژه آموزشی دوره گذراندن -1-11

 سازمان، ازسوی متقاضی برای پروانه صدور با موافقت اعالم از پس ،مجاز  سازمان تایید مورد

 .مربوط مقررات و قوانین مطابق ایبیمه و مالیاتی بانکی، معوق قطعی بدهی نداشتن -1۲-1

 گذشت از پس توانند می باشد، شده لغو تخلف جز به دالیلی به بنا آنها پروانه و کرده دریافت پروانه قبالا  که متقاضیانی -1-1۳

 کنند.  اقدام ورودی آزمون در شرکت طریق از جدید پروانه درخواست ارائه به نسبت پروانه، لغو تاریخ از سال ۳

 :حقوقی اشخاص -۲

 .باشد ایران میاسال جمهوری کشور در آن ثبت محل و غیردولتی باید حقوقی شخص -۲-1

 .پروانه موضوع با نامهاساس در شده درج فعالیت موضوع بودن مرتبط -۲ -۲

 .مربوط مقررات و قوانین مطابق ایبیمه و مالیاتی بانکی، معوق قطعی بدهی نداشتن -۲ -۳

 علوم، وزارت تایید مورد کارشناسی مدرک دارای حداقل باید حقوقی شخص مجاز امضاء صاحبان از یکی یا مدیرعامل -۲ -۴

 .باشد فناوری و تحقیقات



 پیشخوانی خدمات ارائه جهت مناسب فضای با ملک اجاره یا و خرید منظور به بانکی اعتبار تاییدیه و مالی استطاعت داشتن-۲-5

 دیده. آموزش و نیاز مورد انسانی نیروی و تجهیزات تامین مجاز  تجاری /اداری کاربری موقعیت با و

 نمایند فعالیت...  و پزشکان وکال، همانند اداری موقعیت با مسکونی مکانهای در توانند می استانی انجمنهای و کانون دفاتر،: تبصره

 (شهرداریها پیوست مصوبه و شهرداریها قانون 55 ماده ۲۴ بند آخر بخش)

  ۲-۴ ردیف موضوع اشخاص برای سازمان حراست از امنیتی صالحیت تاییدیه داشتن -۲-۶

 مورد آموزشی موسسات از مربوطه گواهینامه اخذ و دولت خدمات پیشخوان دفاتر مدیریت ویژه آموزشی دوره گذراندن -۲-۷

 .۲-۴ردیف موضوع افراد برای رادیویی ارتباطات و مقررات تنظیم سازمان تایید

 : نحوه برگزاری آزمون متقاضیان. ۲ماده

 به منظور ایجاد و بهره برداری از دفاتر جدید آزمون سالیانه با شرایط زیر از طرف سازمان برگزار می گردد.

 اصولی موافقت صدور و ملی آزمون در شدگان پذیرفته صالحیت تأیید

  .باشد می اساس طرح آمایش استانیملی بر  آزمون برگزاری و نام ثبت فراخوان: 1 تبصره

  .باشد می سازمان عهده به آزمون برگزاری: ۲ تبصره 

 :پروانه دارنده تعهدات و وظایف -۳ماده

 در مندرج نشانی و دفتر محل در صرفاا دهندهخدمات دستگاه اجرایی هایدستورالعمل و نامهدآیین مفا براساس خدمات عرضه -1

 .پروانه

 رجوع ارباب رضایت جلب و مردم تکریم طرح مقررات و اداری اسالمی، شئون رعایت -۲

 اشخاص توسط مدیر جانشین بعنوان یکنفر و مدیر بعنوان یکنفر و حقیقی اشخاص توسط جانشین بعنوان نفر یک معرفی -۳

 سازمان ذیربط منطقه به حقیقی اشخاصبخش ( 1) درماده ذکرشده شرایط دارای که حقوقی

 استانها یا در پیشخوان دفاتر صنفی انجمن موظف وروسای مدیره هیئت اعضای کانون، معرفی صورت در: تبصره

 .باشند امر مستثنی این از پست تصدی تا زمان االختیاری تام نماینده معرفی با میتوانند کشوری کانون

 .شودنمی( 1) ماده( 1-9) ردیف مشمول جانشین فرد: تبصره

 .است الزامی دردفتر کاری ساعات درتمامی پروانه دارنده حقیقی شخص حضور -۴

 سال در ماه ۳حداکثر مدت برای سازمان، ذیربط منطقه هماهنگی با( حقوقی و حقیقی اشخاص) شده معرفی حضورجانشین: تبصره

 .باشدمی افزایش قابل ماه ۶ تا ذیربط مدیرمنطقه تشخیص با ضرورت صورت در و است مجاز

 دفاتر در خدمات ارایه برایمجاز   سازمان تایید مورد آموزشی موسسات از گواهینامه دارای و دیده آموزش نیروی بکارگیری -5

 غیردولتی. عمومی بخش و دولت پیشخوان



 دستگاههای آموزشی هایدردوره دفتر کارکنان حضور امکان ایجاد و سازمان ازسوی شده اعالم آموزشی یهادوره در حضور -۶

 سرپرستی تحت کارکنان برای بازآموزی هایدوره و دهنده خدمات

 تکمیلی های آموزش. باشد می دهنده خدمت دستگاه بعهده و رایگان صورت به مربوطه کارکنان و پروانه دارنده بدوی آموزش 

 .شد خواهد انجام ذیصالح آموزشی مراکز طریق از مورد

 به دهنده خدمات دستگاه توسط خدمات ارائه شیوه در شده ارائه تغییرات اساس بر که آموزی باز و آموزشی های دوره:  تبصره 

 .باشد می رایگان آید می در اجرا مرحله

 .دهندهخدمات کننده تامین هایدستگاه یا و سازمان ازسوی صادره هایدستورالعمل دقیق و صحیح اجرای بر مراقبت و نظارت -۷

 جمهوری مرکزی ازبانک مجوز دارای دهندگان سرویس از یکی به متعلق پوزبانکی دستگاه یک حداقل از برداریبهره و نصب -۸

 .ایران اسالمی

 قابلیت با و خدمت ارائه محل محوطه داخل و بیرون کامل پوشش با درشبکه کارکرد امکانات با مداربسته دوربینهای نصب -9

 .اطالعات نگهداری و ضبط ماه (1یک )     ۶حداقل نگهداری

 .خدمات ارائه از پیش مشتریان به ارائه قابل خدمات نرخ و تعرفه جداول از رسانی اطالع -10

 مشتریان، به خدمات ارائه در نوبت رعایت برای دهی نظم امکان ایجاد -11

 .مربوط مقررات و قوانین چارچوب در قرارمیگیرد وی اختیار رد که اطالعاتی و مدارک ازاسناد، حراست و حفظ -1۲

 از رسمی نامه معرفی و شناسایی کارت ارائه با نظارتی و قانونی مراجع سایر و سازمان اعزامی ناظران و بازرسان با همکاری-1۳

 آنان. سوی

 .سازمان توسط شده اعالم کاری ساعات در خدمات ارایه - 1۴

 دریافت برای دهنده خدمات دستگاههای و سازمان ابالغی الکترونیکی آدرس و نمابر شماره تلفن، شماره آدرس، قراردادن -15

 مشتریان، و مراجعان رویت درمعرض پیشنهادها و شکایتها

 پاسخگویی و کار محیط بهداشت و ایمنی و حفاظت بیمه، و اجتماعی تامین کار، قانون ازقبیل جاری مقررات و قوانین رعایت -1۶

 .ذیربط قانونی مراجع به

 سایر و سازمان طرف از ابالغی هایتعرفه فهرست و هانامهآیین ها،بخشنامه دستورالعملها، از کامل نسخه یک نگهداری -1۷

 دفتر، محل در مربوط مراجع

  .مربوط قانونی مراجع سایر و کمیسیون مصوب خدمات ونرخ هاتعرفه جداول مالی، ضوابط وت مقررا رعایت -1۸

 .های صادره و ابالغی ازسوی سازمانمندرج دردستورالعملرعایت مقررات مربوط به کیفیت ارایه خدمات و استانداردهای  -19

ها و قانون مدیریت خدمات کشوری و براساس دستورالعمل( ۴0)ماده  (۴)احراز هویت خدمت گیرندگان در راستای تبصره -۲0

 های صادره ازسوی سازمان،نامهآیین

 



 :پروانه موضوع خدمات ارائه تجهیزات و مکان استانداردهای و شرایط-۴ ماده

 .باشدمی مربع متر 50 شهری دفاتر در خدمات ارائه برای مجاز و نیاز موردفضای  حداقل -1

 .باشدمی مربع متر ۳0 روستایی دفاتر در خدمات ارائه برای مجاز و موردنیازفضای  حداقل -۲

 .باشد تجاری یا اداری کاربری موقعیت دارای و عمومی معبر با همکف طبقه در می تواند بایستی دفتر -۳

 بالمانع آسانسور یا و برقی پله ،بیش از یک طبقه دارای هایمجتمع و ساختمانها زیرهمکفو  طبقات در دفتر استقرار:  تبصره

  .است

 ماده ۲۴ بند آخر بخش) نمایند فعالیت...  و پزشکان وکال، همانند اداری موقعیت با مسکونی مکانهای در توانند میدفاتر : ۲ تبصره

 (شهرداریها پیوست مصوبه و شهرداریها قانون 55

  :شود رعایت باید ذیل موارد دفتر، فنی و اداری تجهیزات چیدمان و بیرونی نمای درطراحی -۴

 این.)مصوب نوشته و آرم رنگ، با تابلو نصب و تهیه  .سازمان توسط اعالمی اینمونه مطابق معین نوشته و بارنگ،آرم تابلو -1-۴

 (باشد نمی تبلیغاتی و تجاری تابلوهای عوارض مشمول و دارد را دولت خدمات رسانی اطالع جنبه تابلو

 .دفتر ومتصدیان نیاز مورد تجهیزات استقرار برای کافی فضایاختصاص  -۴-۲

 .سالمندان و معلولین جانبازان، به خدمات ارائه جهت الزم امکانات داشتن -۴-۳

 مشتریان، انتظار زمان برای مناسب فضایاختصاص  -۴-۴

 :باشد ذیل موارد شامل نیاز مورد اداری و فنی تجهیزات به مجهز دفترباید -5

 مشتریان به خدمات ارائه جهت مناسب پیشخوان -5 -1

 .مراجعین انتظار زمان در استفاده برای مناسب نیمکت و صندلی -5 -۲

 مراجع ازسوی شده تعیین استانداردهای برابر دزدگیر، و هشداردهنده سیستم و حریق اطفای نظیرکپسول ایمنی امکانات -5-۳

 .ذیصالح

 .ارائه قابل خدمات میزان با متناسب اداری و ایرایانه تجهیزات -5 -۴

 .ارائه قابل خدمات نوع و حجم با متناسب دیتای و ارتباطی خطوط -5 -5

 .مناسب برودتی /حرارتی وسایل -5 -۶

 .است دهنده خدمات دستگاه برعهده دارد تخصصی کاربرد دهنده خدمات دستگاه برای فقط که خاصی تجهیزات تامین - تبصره

 :پروانه تمدید ضوابط و شرایط -5 ماده

 .نامهآیین این( ۸) ماده اجرای بر مبنی تعهدنامه ارائه یا و پروانه دارنده توسط (۳) و( ۲) ،(1) درمواد شده تعیین شرایط تامین -1

 تبصره: این بند مشمول دفاتری که قبل از تاریخ ابالغ این آئین نامه تاسیس شده اند نمی شود. 



 ذیربط مناطق به را خود تقاضای اعتبارآن، پایان از پیش ماه سه حداقل باید پروانه، تمدید به تمایل درصورت پروانه دارنده -۲

 سازمان دفتر، بودنفعال  و نشده رفع تخلف نداشتن دفتر، فعالیت نبودن تعلیق شرایط، احراز صورت در تا نماید اعالم سازمان

 .کند اقدام پروانه تمدید برای

 پایان با و تلقی فعالیت از پروانه دارنده انصراف نزلهم به شده، تعیین درمهلت پروانه تمدید درخواست اعالم به اقدام عدم -۳

 .شد خواهد سلب ازایشان پروانه، موضوع فعالیتهای خصوص در پروانه دارنده به منتسبه حقوق اعتبارپروانه،ت مهل

 اقدام دهنده خدمات دستگاههای با حساب تسویه به نسبت باید پروانه دارنده لغوآن، یا پروانه اعتبار تمدید عدم درصورت -۴

 نماید ارائه سازمان ذیربط منطقه به آنرا وگواهی

 :پروانه امتیاز انتقال ضوابط و شرایط -۶ ماده

 انتقال و نقل رگونهه .است امکانپذیر سازمان ذیربط مناطق طریق از صرفاا و زیر شرایط داشتن صورت در فقط پروانه امتیاز انتقال

 .باشدمی نامهآیین این( ۷) ماده( ۶) بند مشمول و اعتبار فاقد نامهآیین این چارچوب از خارج

 امتیاز، کننده واگذارشخص  نام به پروانه صدور تاریخ از سال۳ گذشت - 1

 .پروانه صدور سال سه درطول دفتر بودن فعال -۲

 انتقال متقاضیشخص  ازسوی اجرایی نامهآیین این( ۲) ماده تعهدات و وظایف پذیرش و( ۳) و( 1) مواد موضوع شرایط احراز -۳

 .ایشان به پروانه امتیاز

 .قرارداد طرف دهنده خدمات دستگاههای با پروانه امتیاز واگذارکننده شخصی حساب تسویه -۴

 پروانه امتیاز انتقال وی، قانونی ورثه درخواست و میباشد اعتبار دارای که پروانه دارنده حقیقی شخصیا جنون  فوت صورت در -5

 انجام از پس و نامهآیین این( 1) ماده موضوع حقیقی اشخاص شرایط دارابودن شرط به وراث توسط شده معرفی شخص نام به

 دفتر مذکور مدت در .شودمی تعلیق دفتر فعالیت امتیاز، انتقال تازمان و است بالمانع مصوبه این مفاد رعایت با قانونی تشریفات

 .باشد می فعالیت ادامه به مجاز ماه شش تا حداکثر وراث نماینده تعهد با

 پروانه دارنده حقیقیشخص  فوت ازتاریخ ماه شش حداکثر ماده، این( 5) ردیف موضوع امتیاز انتقال درخواست ارایه مهلت -۶

 .شد خواهد لغو پروانه مقرر، درمهلت اقدام عدم درصورت و است

 :خدمت ارائه محل مکان تغییر ضوابط و شرایط -۷ ماده

 .پیشنهادی جدید مکان برای( ۳) درماده شده بینیپیش شرایط داشتن -1

 سازمان ذیربط منطقه به پیشنهادی جدید مکان برای ایران اسالمی جمهوری امیانتظ نیروی اماکن اداره از تاییدیه ارائه اخذو -۲

 شرح به مقررات و قوانین رعایت با و درخواست نوع به توجه با ،باشد دفتر مکان تغییر متقاضی پروانه دارنده که صورتی در -۸ ماده
 :گردد می اقدام ذیل

 استان دودر  مناطق سازمان موافقت با دیگر استان به استان از دفتر مکان تغییر . 
 دیگر شهرستان به شهرستان یک از استان داخل در دفتر مکان تغییر . 



 شهرستان داخل مکان تغییر  

 . گردد می پروانه لغو موجب ،سازمان موافقت بدون دفتر جایی به جا -1 تبصره

 . باشد میسازمان از مجوز اخذ به منوط آن جوار در یا و مکان همان در دفتر توسعه هرگونه -۳ تبصره

 :پروانه لغو ضوابط و شرایط -9 ماده

 .نماید لغو را پروانه تواندمی زیر موارد در سازمان

 ماده( ۶) ردیف مطابق بموقع اقدام عدم و حقیقی شخص فوت یا و مقررات و قوانین برابر پروانه دارنده حقوقی شخص انحالل -1

(5) 

 .است بوده واقع خالف و جعلی پروانه اخذ جهت شده ارائه مدارک و اسناد شود ثابت هرگاه -۲ 

 .قرارگیرد سازمان موافقت مورد و نموده فعالیت خاتمه درخواست پروانه دارنده هرگاه -۳

 متعاقباا  که مربوطه نامهآیین در آن کاهش و ارتقاء و دفاتر بندی درجه ضوابط و شرایط) متوالی سال ۳در دفتر درجه کاهش-۴

 (میشود تعیین میگردد، ابالغ

 (.5) ماده موضوع چارچوب از خارج پروانه امتیاز انتقال -5

 خواهد متوقف دفتر سوی از خدمات ارائه تعلیق درزمان) یکسال از بیش زمانی مجموع یا نوبت ازسه بیش دفتر فعالیت تعلیق -۶ 

 (.شد

 دفاتری ویژه) نامهآیین این( ۸) ماده در شده تعیین مهلت اتمام از پس( ۳) و( ۲) ،(1) درمواد شده تعیین شرایط تامین عدم -۷

 .(اندنموده دریافت پروانه نامهآیین این ابالغ از قبل که

 ماه ۳مدت به سازمان اطالع و هماهنگی بدون دفتر نبودن فعال -۸

 :نامهباآیین شرایط انطباق -۸ ماده

 دریافت پروانه سازمان از نامهآیین این تصویب از قبل که غیردولتی عمومی بخش و دولت خدمات پیشخوان دفاتر پروانه دارندگان

 تطبیق دهند. نامهیینآ این با را خود شرایط که داشت خواهند فرصت یکسال اند،نموده

 .باشدمی تمدید قابل دیگرسال  یک تا حداکثر سازمان، ذیربط منطقه مدیر موافقت و پروانه دارنده درخواست با مهلت این: تبصره

 سایر -10 ماده

  .باشدمی ممنوع  امکانپذیر سازمان موافقت با صرفاا کشور درسطح حقوقی حقیقی و اشخاص برای پروانه یک از بیش صدور -1

 برداریبهره و دسترسی سطح مدیریت منظور به میشوند، تاسیس دولت خدمات ارائه برای صرفاا  دفاتر این اینکه به توجه با -۲

 ارائه با نامه،یینآ این موضوع فعال دفاتر متری )پانصد( 500 ۲00 محدوده در دفتر تاسیس دفاتر، این خدمات از جامعه آحاد

 .بود خواهد ممکن سازمان ذیربط منطقه موافقت درصورت و متقاضی سوی از فنی توجیهات



، همسران و فرزندان عبارتنداز ترتیب به پروانه صدور زمان در ایثارگری اولویتهای صدورپروانه، سهمیه تعیین درصورت -۳

 باالتر درصدو ۲5 جانبازان فرزندان و همسر وه درجبه داوطلبانه حضور با رزمندگان آزادگان، جانبازان، شهدا، برادران و خواهران

 .باشندمی شده تعیین سهمیه درصد )بیست( ۲0    ۳0 تا اولویت دارای پروانه دردریافت

 بهزیستی سازمان توسط شده معرفیمعلول  افراد فهرست با مطابق پروانه دارنده توسطمعلول  فرد هر استخدام صورت در -۴

 ازای به ایثارگران، امور و شهید بنیاد توسط شده معرفی جانباز افراد فهرست یا و باشند دفتر در فعالیت شرایط دارای که کشور

 .شد خواهد محاسبه پروانه دارنده دفاتربرای بندی درجه ضوابط در شده تعیین امتیاز ردیف این موضوع مستخدم هرنفر

 موضوع خدمات ارائه ،برای درپروانه شده اعالم مکان غیراز مکانی در خدمت ارائه و شعبه یا و باجه ایجاد حق پروانه دارنده -5

 انجمن لیکن .ندارد را پروانه موضوع خدمات ارایه برای باجه یا شعبه ایجاد حق پروانه دارنده .ندارد عنوان هیچ تحت را پروانه

 حداکثر موقت ایستگاه ایجاد به نسبت رسانی خدمات در سهولت برای خاص شرایط در تواند می مناطق سازمان تایید با استانی

 .نماید اقدام متقاضی دفاتر توسط یکماه مدت به

 می باشد. مردم به خدمات ارائه در تسهیل هدف با حقوقی و حقیقی های مجموعه نیابتی خدمات ارائهدارنده پروانه مجاز به  -۶

 روستائی و شهری حوزه در دفاتر ظرفیت از حداکثری استفاده هدف با الکترونیک تجارت خدمات توسعهدارنده پروانه مجاز به  -۷
 می باشد.

 

 

 

 


