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 اداره كل ثبت احوال استان خراسان رضوي

 

 

 رئيس محترم اداره ثبت احوال ...
 

 سالم عليكم  

 -دفاتر پستی -به پيوست فایل گزارش تعداد کارتهای آماده تحویل در دفاتر تحویل کارت )اعم از ادارات ثبت احوال        

و دفاتر کارت  دفاتر پيشخوان( ارسال می گردد. با عنایت به آمار باالی رسوب کارتهای مزبور در قریب به اتفاق ادارات

هوشمندملی استان خراسان رضوی ، شایسته است ضمن بررسی وضعيت کارتهای مانده ، بمنظور اطالع رسانی و تشویق و 

ترغيب صاحبان کارتها به مراجعه وتحویل کارتهایشان، برابر توصيه های ذیل برنامه ریزی الزم  انجام و ضمن پيگيری 

 حداکثر تا پایان ماه جاری به این اداره کل اعالم فرمایيد. مستمر روند مزبور، نتيجه اقدامات را

فایل شماره تلفن ثابت وهمراه متقاضيان قبال به ادارات ارسال گردیده است.الزم است پيگيری الزم جهت برقراری  -1

درخصوص دریافت فایل  یا  تماس تلفنی با صاحبان کارتهای مانده و اطالع رسانی  توسط دفاتر، صورت پذیرد.

 سواالت احتمالی با جناب آقای الوندی تماس حاصل فرمایيد.

از الزم است همكاران اداره درمواردی که متقاضيان فاقد شماره تماس بوده و یا شماره آنان پاسخگو نمی باشد،  -2

، م اقدا آنهایا بستگان درجه یک  صاحبان کارتهای ماندهطریق سامانه های در اختيار نسبت به استخراج شماره تلفن 

 قرارگيرد.کارت و شماره جهت تماس در اختيار دفاتر 

انجام تبليغات محيطی )نصب بنر و اطالعيه در مناظر عام ( و ارسال نامه به سازمانهایی که حجم مراجعين آنها زیاد  -3

به شهروندان را تسریع خواهد  است، قرائت اعالميه در  مراسم نماز جمعه و ... از اموری هستند که اطالع رسانی

 بخشيد.

انجام هماهنگی با مسئولين و متصدیان امور در روستاها از قبيل شورای اسالمی، دهياری و... و قرائت اعالميه در  -4

 مراسمات عمومی و مذهبی ، جهت اطالع رسانی به روستانشينان عزیز توصيه می گردد.
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 يسان رضومدير کل ثبت احوال خرا


