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 بسمه تعالی

 
قانون مدیریت خدمات کشوری 5اجرایی موضوع ماده هایهدستگا کلیه بخشنامه به  

 

های کاغذی و الکترونیکیموضوع: حذف  اقالم اطالعاتی مربوط به محل اقامت از کاربرگ  

)فراگیری استعالم نشانی اشخاص حقیقی از مرکز ملی تبادل اطالعات(   

 

استقرار سامانه آدرس منحصر به "دار های دو پروژه اولویتیف جدول اقدامات اجرایی ابالغیهدر راستای انجام تکال       

استقرار هویت هوشمند "و  27/12/1398مورخ  762432به شماره  "فرد مکان محور اشخاص حقیقی و حقوقی

( از مصوبات  5در مصوبه )  از سوی این سازمان و تکالیف مندرج 01/10/1398مورخ  556115به شماره  "اشخاص حقیقی

د به نامه شماره استناو با  4/2/1397مورخ  1/10445یازدهمین جلسه شورای اجرایی فناوری اطالعات ابالغ شده به شماره 

اعالم تغییر "سامانه از برداری بهرهامکان بودن  فراهم مبنی برال کشور سازمان ثبت احو 27/5/1399مورخ  32435/1

 :گرددابالغ میسرویس استعالم نشانی اشخاص حقیقی در مرکز ملی تبادل اطالعات، موارد زیر و  "نشانی

اجرایی موظفند نسبت به استعالم نشانی اشخاص حقیقی از طریق مرکز ملی تبادل اطالعات و حذف هایدستگاهکلیه  -1

 نمایش آدرس فرد ونموده و تنها به م های کاغذی و الکترونیکی اقدااقالم اطالعاتی مربوط به محل اقامت از کاربرگ

 .اکتفا نمایندسوی متقاضی از  تایید دریافت

مجلس  1376قانون الزام تخصیص شماره ملی و کدپستی برای کلیه اتباع ایرانی مصوب سال  3مطابق تبصره ماده  -2

مورخ  هـ 21861ت  44628به شماره ) ت وزیرانأمصوب هی نامه اجرایی مربوطآئین 3شورای اسالمی و ماده 

رسانی تغییر آدرس محل سکونت خود به سازمان ثبت احوال کشور کلیه اشخاص حقیقی ملزم به اطالع ،(1/12/1378

سازمان ثبت احوال  "نشانی تغییراعالم  "روز نبودن آدرس محل سکونت در سامانه ه باشند، لذا در صورت بمی

هرگونه خلل در ارائه خدمت ت به شهروندان نداشته و مسئولیت اجرایی تکلیفی جهت ارائه خدماهایکشور، دستگاه

    ، بر عهده متقاضی خدمت خواهد بود.جدید ناشی از عدم اعالم نشانی
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برگشت  قبیلاز  ها )در صورت احراز مغایرت در آدرس محل سکونت اشخاص در فرایند ارائه خدمت توسط دستگاه -3

( و به منظور ارائه خدمات مبتنی بر نشانی،  به دلیل اشتباه بودن آدرس کننده خدمتبسته پستی ارسالی به درخواست

یامک و پست از قبیل ارسال پ های نویناجرایی به نحو مقتضی و از طریق فناوریهایضروری است دستگاه

 رسانی نمایند.اطالع فعذیناشاره را به  لزوم درج نشانی جدید در سامانه مورد، ترونیکیالک
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