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  پیوست : 
 جمهوري اسالمي ايران

 سازمان ثبت احوال كشور

 اداره كل ثبت احوال استان خراسان رضوي

 

 جناب آقاي ....

 رئيس محترم اداره ثبت احوال...
 

 سالم عليكم  

با عنايت به  مدير كل محترم اسناد هويتي سازمان و 13/08/1397تاريخ   61243/12/2با توجه به نامه شماره         

،   اشكاالت ذيل بررسي های صورت گرفته بر روی اطالعات داده آمائي شده در دفاتر اخذ درخواست كارت هوشمند ملي

مربوط به اطالعات آدرس  و كدپستي متقاضيان در هنگام تكميل ثبت نام مشاهده شده است . مقتضي است موضوع نامه به 

موارد ذيل به اين اداره كل اعالم  24/08/97كليه دفاتر پستي و پيشخوان حوزه عملياتي اداره ابالغ ، و اكيدا حداكثرتا تاريخ 

 گردد:

 خطاي تکرار زیاد برخی کدهاي پستی  در دفاتر مزبور و معرفی متساهلين. الف(علت بروز

 از دفاتر. ، دربازدیدبه خطاهاي مزبور ب( علت عدم توجه کارشناسان ناظر اداره ثبت احوال

 خطاها: شرح
ستفاده شده نفر ا  5608برای  9198113111نفر )به عنوان مثال كد پستي  10وارد نمودن كد پستي تكراری برای بيش از  -1

است ( . با توجه به اينكه ادارات پست خود متولي كد پستي مي باشند و امكان استخراج كدپستي را دارند , انتظار مي رود در 

ثبت صحيح اين فيلد دقت بيشتری صورت پذيرد . ارائه كدپستي جديد و بروز شده توسط متقاضي ضروری مي باشد)كدپستي 

 م افراد لزوما دارای اعتبار نيست(درج شده در كارت های ملي قدي

 ركورد به ثبت رسيده است  .  5000ثبت نادرست كدپستي . به عنوان نمونه يک كدپستي نادرست برای بيش از  -2

كاراكتر بوده و كامل نمي باشند . استفاده از مخفف های  خ  10ثبت ناقص آدرسها: بسياری از آدرس های ثبت شده كمتر از  -3

 )خيابان( يا ک )كوچه(ويا پ)پالک( و ...... مجاز نيست.

 توجه : 

ارات ثبت احوال معين نظارت و كنترل فرايند اخذ درخواست در ادارات پست و دفاتر پيشخوان مستقيما برعهده روسای اد

بوده , لذا الزم است  روسای محترم اداراتي كه عمليات اخذ درخواست به دفاتر پستي و پيشخوان واگذارگرديده است در 

 خصوص  نظارت و سركشي مستمر از دفاتر برنامه ريزی مستمر و دقيق اعمال  نمايند.

صالحيت استان، سهميه دفاتر دارای خطای زياد ،تا يک سوم  پس از كسب نظر كميته تاييدشايان ذكر است ؛ در قدم اول ،

 ظرفيت فعلي كاهش پيدا نموده و درصورت تكرار موارد مزبور ، خدمات دفتر قطع خواهد گرديد.
 اقدام كننده: هادی مطهری


