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 مدير/رئيس محترم اداره ثبت احوال 
 

 سالم عليكم  

و با عنایت به تذکرات اکيد ریاست محترم سازمان ثبت احوال  26/08/97تاریخ  12573/1/19پيرو نامه شماره         

رمایيد با کشور درخصوص لزوم دقت در ثبت کدپستي صحيح در درخواستهاي کارت هوشمند ملي ، مقتضي است دستور ف

مراجعه مستمر ومنظم و بررسي کليه دفاتر پستي و پيشخوان زیر مجموعه ،با توجه به موارد ذیل ، کنترل و نظارت الزم 

 معمول گردد:

کليه کدپستي هاي درج شده در درخواست هاي کارت هوشمند ملي باید دقيقا مطابق با اطالعات آدرس متقاضي باشد.در  -1

به صورت رایگان نسبت به استخراج   www.gavahi.post.irاتر مي توانند با مراجعه به سایت صورت نداشتن کدپستي دف

 جستجوي ساختمان هاي داراي پالك اقدام نمایند. –کدپستي از قسمت کدیاب 

پستي کارت هوشمندملي موظفند در صورتي که طبق توافق انجام شده با اداره کل محترم پست استان ، کليه دفاتر  -2

مراجعه کننده کدپستي خود را در دست داشته باشد، نسبت به بررسي و تایيد کدپستي مزبور بدون دریافت 

هزینه)درصورتيكه کدپستي ارائه شده صحيح باشد( اقدام نمایند. ولي در صورت عدم داشتن کدپستي ، و یا اشتباه بودن کد 

تومان انجام مي پذیرد. و  2300متقاضي، عدم تطابق کدپستي با آدرس اعالم شده ،ارائه کد صحيح با هزینه ارائه شده توسط 

کدپستي نهایتا در صورتي که آدرس متقاضي فاقد کدپستي بوده و اداره پست نسبت به تعریف و اختصاص کد جدید )

 تعرفه هاي پست اخذ ميگردد.ایجادي( اقدام نماید، هزینه مربوط به ایجاد کدپستي جدید برابر 

وشمندملي نيز موظف به اخذ و درج کدپستي صحيح متقاضي در سامانه کارت هوشمند ميباشند.لذا دفاتر پيشخوان کارت ه-3

هيچ توجيهي مبني بر فاصله هاي مكاني و یا عدم تمایل ارباب رجوع و ... پذیرفته نبوده و متقاضي موظف به ارائه کد پستي 

ند در خصوص چگونگي دریافت کد پستي ازدفاتر صحيح محل اقامت خود ميباشد. در این زمينه دفاتر پيشخوان ميتوان

پستي)بصورت نيابتي از طرف متقاضي( هماهنگيهاي الزم را با پست انجام دهند. همكاري روساي محترم ادارات ثبت احوال 

 بمنظور هماهنگ نمودن ادارات پست و دفاتر پيشخوان در این زمينه مفيد فایده خواهد بود.

شماره آخر آن بصورت تكراري 5که ندملي ابالغ فرمایيد که استفاده از کدپستي هاي محله ،به کليه دفاترکارت هوشم  -4

ممنوع بوده و با دفتر خاطي برخورد و موجب کاهش و . . ( ، 9314711111یا   9315933333ميباشد ) به طور مثال : 

 ظرفيت وحتي بسته شدن دفتر خواهد بود.
 اقدام کننده: هادي مطهري
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 د حسين نيريسي   

 يمدير کل ثبت احوال خراسان رضو

 
 
 
 

 :  رونوشت

 معاونين محترم اداره كل جهت اطالع و پيگيري الزم  - 

 رئيس محترم اداره حراست جهت اطالع و پيگيري الزم  - 

 جهت اقدام الزم 27/8/97تاريخ  12729اداره محترم نيشابور عطف به شماره   - 

 جهت استحضار3/9/97-13139/1/19حوال خراسان رضوي عطف به مرقومه شماره اداره كل محترم ثبت ا  - 

 


