
         
 

  
  

  فرايند صدور كارت الكترونيك مبادالت ارزي مرزنشينان
  

 محل پیشخوان دفاتر به مراجعه با بایستی کشور سراسر در مرزنشینی الکترونیک کارت دریافت متقاضی مرزنشینان کلیه
ارائه درخواست خود جهت صدور کارت  به نسبت ) یا تعاونیهاي مرزنشینی در صورت عدم وجود دفاتر پیشخوان(  خود سکونت

  .الکترونیک اقدام نمایند
  : عبارتند از  صدور کارت الکترونیک مبادالت ارزي مرزنشینان درخواستمورد نیاز جهت  مدارك .1

دهداري محل سکونت مرزنشین که سکونت مرزنشین را در محل  تایید می / بخشداري / فرمانداري فرم .1
 .نماید

 .سرپرست خانوار مرزنشینبراي شماره ملی یا تاییدیه ثبت احوال   ملیکارت و  اصل شناسنامه .2
تمامی افراد تحت تکفل سرپرست  براي شماره ملی اصل شناسنامه و کارت ملی یا تاییدیه ثبت احوال .3

 .خانوارمرزنشین
 .مرزنشین رقمی و آدرس دقیق پستی محل سکونت دائمی 10کدپستی  .4
متقاضی (که بیش از یکسال از زمان گرفتن آن نگذشته باشد از سرپرست خانوار 4*3یک قطعه عکس  .5

 )دریافت کارت مرزنشینی
بابت کارمزد صدور و )معادل هشت هزار وپانصد تومان(ریال  85000متقاضی دریافت کارت بایستی مبلغ  .6

 .مدیریت کارت الکترونیکی مرزنشینی، خدمات پستی به دفاتر پیشخوان پرداخت نماید
 

جهت ارائه  احراز هویت فرد متقاضی و افراد تحت تکفل ويبایست پس از اخذ مدارك نسبت به  دفتر پیشخوان می .2
  .درخواست اقدام نماید 

در صورتی که فرد امکان ارائه درخواست را داشته باشد اطالعات فرد در سیستم ثبت و رسید به فرد متقاضی تحویل  .3
پس از ورود اطالعات توسط دفتر پیشخوان راستی آزمایی هایی جهت کنترل اطالعات انجام می شود . داده می شود

  .اقدام نمایدوارده ه اصالح اطالعات و در صورت بروز هرگونه مشکل دفتر پیشخوان می بایست نسبت ب
ادارات صنعت ، معدن و تجارت پس از تایید نهایی درخواست ، اطالعات جهت بررسی و تایید صدور کارت به کارتابل  .4

  .شهرستان محل اقامت فرد ارسال می شود
  .در صورت تایید صدور کارت ، کارت الکترونیک در مرکز به صورت صنعتی چاپ می شود  .5
  .شوند می بندي بسته و گذاري پاکت صدور از پس متقاضیان مرزنشینی هاي کارت .6
  .دنگیر می قرار پست اختیار دربراي ارسال  شدهبندي  بسته هاي کارت .7
 مدارك متقاضی که محلی پیشخوان دفاتر به پست طریق از مرزنشینان کارت الکترونیک ويحا پستی هاي بسته .8

  .شود می ارسال است داده تحویل را خود
 مرزنشینی کارت متقاضی به تلفنی تماس با یا کوتاه پیام طریق از متقاضی کارت دریافت از دفتر پیشخوان پس .9

  . نماید مراجعه خود کارت دریافت براي که میدهد اطالع



         
 

 اقدام خود کارت دریافت به نسبتمراجعه و  پیشخوان دفتربه  چاپی رسید داشتن دست در با تواند می متقاضی .10
  .نماید

دفتر پیشخوان می بایست رسید کارت هاي الکترونیک تحویل داده شده را به ادارات صنعت ، معدن و تجارت ارائه  .11
  .نماید

   



         
 

  
  موارد خاص فرايند صدور كارت الكترونيك مبادالت ارزي مرزنشينان

  
 رقمی  10کنترل کد ملی  .1

رقمی  اجباري است در صورتیکه سرپرست خانوار و یا هریک از افراد تحت  10با توجه به اینکه ارائه شماره ملی 
نسبت به  محل زندگی خود، ثبت احوال نزدیکترین حوزهتکفل فاقد این شماره هستند از طریق ارائه شناسنامه به 

  .مایندرقمی و یا تاییدیه ثبت احوال اقدام ن 10دریافت شماره ملی 
 

 رقمی  10کنترل کدپستی  .2
رقمی محل سکونت یا نشانی ارائه شده براي احراز محل مرزنشین اجباري است ،  10با توجه به اینکه ارائه کدپستی 

رقمی بود از طریق ادارات پست و یا قبوض برق و تلفن نسبت به  10لذا در صورتیکه آدرس مربوطه فاقد کدپستی 
  . دام نمایندرقمی اق  10تعیین کدپستی 

 
 کنترل اصالت اطالعات شخصی متقاضی و افراد تحت تکفل  .3

اطالعات شخصی فرد متقاضی و افراد تحت تکفل وي می بایست مورد تایید ثبت احوال باشد در صورت مغایرت 
در صورت بروز چنین مواردي فرد متقاضی می .امکان ثبت درخواست صدور کارت براي متقاضی وجود نخواهد داشت

با مراجعه به حوزه صدور  یا هر یک از افراد تحت تکفل خور،  بایست نسبت به اصالح اطالعات شناسنامه اي خود
این .نسبت به رفع مغایرت اطالعاتی با بانک اطالعاتی سازمان ثبت احوال کشور اقدام نمایندمربوطه شناسنامه 

بوده و هر گونه بهره برداري غیر آن ممنوع    اطالعات به صورت محرمانه جهت صدور کارت الکترونیک مرزنشینی
  .می باشد

 
 کسر یا اضافه افراد تحت تکفل .4

هر فرد می تواند تنها یک بار به عنوان سرپرست یا فرد تحت تکفل درخواست مرزنشینی ارائه نماید، بدیهی است در 
ي منظور شده باشند امکان ثبت صورتیکه هر فرد از مجموعه سرپرست خانوار یا افراد تحت تکفل وي در کارت دیگر

در صورتیکه فردي از افراد تحت تکفل تقاضاي صدور کارت انفرادي ارائه .درخواست براي آنها وجود نخواهد داشت
نمایت ابتدا باید سرپرست خانوار درخواست کسر افراد تحت تکفل را ارائه و پس از منفک شدن فرد تحت تکفل از 

در ضمن اضافه شدن یک یا بیش از یک فرد .درخواست صدور کارت انفرادي داده شودکارت الکترونیک سرپرست ، 
بدیهی است حداکثر تعداد .به  افراد تحت تکفل سرپرست خانوار نیز می بایست از این طریق  قابل مدیریت است

  .نفر خواهد بود 5خانوار  افراد تحت تکفل با سرپرست
 

  و یا انصراف از عضویتعضویت در تعاونی  .5
فرد سرپرست می تواند عضویت خود در یک تعاونی مرزنشینی را در هنگام درخواست صدور کارت الکترونیکی و یا 

 به هر صورت عضویت هر فرد و افراد تحت تکفل وي در یک کارت مرزنشینی در. بعد از صدور کارت  اعالم نماید
عضویت در یک تعاونی و یا یا عضو شدن در همچنین امکان انصراف از .یک تعاونی مرزنشینی امکان پذیر است 

 .تعاونی دیگر براي فرد سرپرست وجود دارد 
 



         
 

 صدور کارت  .6
یک فرد می تواند قبل از رسیدن تائید مراجع ذیصالح، در صورت در برخی از استان هاي با توجه به شرایط خاص و 

. کارت الکترونیک را ارائه نماید به سن قانونی به عنوان سرپرست خانوار مرزنشین درخواست خود جهت صدور 
بدیهی است اگر فرد مذکور قبال به عنوان فرد تحت تکفل شخص دیگري باشد می بایست قبل از ارائه درخواست 

 ضمنا دارنده کارت می تواند صرفا در .صدور کارت انفرادي ، درخواست کسر از افراد تحت تکفل را ارائه نماید
 .ادر شده است از مزایاي آن بهره مند گردداي که  کارت براي آن ص محدوده

 
 
  
 

 مغایرت اطالعات کارت با اطالعات شخصی متقاضی .7
اطالعات شخصی خود را با مندرجات کارت تطبیق  الکترونیکی مرزنشینی،  متقاضی می بایست بعد از دریافت کارت

نیز دفتر مربوطه  .پیشخوان قرار دهددر اختیار دفتر کارت را براي اصالح اطالعات  ت، دهد و در صورت وجود مغایر
   . اقدام نمایدو صدور مجدد کارت اصالح اطالعات درخواست می بایست جهت 

  
 فقدان و پیدایش کارت .8

فقدان کارت در اولین فرصت در صورت فقدان کارت متقاضی می بایست جهت جلوگیري از سوء استفاده از کارت ، 
در چنین مواردي با توجه به امکان پیدا شدن کارت از طریق پست و یا سایر مراجع  .را به دفتر پیشخوان اطالع دهد

، سرپرست خانوار باید بعد از مدتی انتطار به دلیل احتمال پیدا شدن کارت ، درخواست صدور کارت المثنی را ارائه 
فعال اعالم پیدایش و  جهت باید در اولین فرصت می بایست ، سرپرست خانوار در صورت پیدا شدن کارت. نماید

  . ، به دفتر پیشخوان مراجعه نمایددر صورت امکانسازي کارت 
 

 گم شدن کارت در دفتر پیشخوان یا دفتر پست  .9
ثبت فقدان کارت در دفتر پیشخوان می بایست نسبت به  ، در صورت مفقود شدن کارت قبل از ارائه به متقاضی

ت .م.از طریق ادارت صصدور کارت المثنی مفقوده و غیرفعال کردن کارت سیستم اقدام ، و برخورد با این موضوع و 
 .تعیین تکلیف شود

 
 .عدم مراجعه متقاضی  به دفتر پیشخوان ظرف مدت تعیین جهت دریافت کارت الکترونیکی .10

 ماه از زمان تحویل کارت الکترونیک مرزنشینی خود به دفاتر پیشخوان دولت 3متقاضیان ظرف مدت در صورتیکه 
 .داده خواهد شد ارسالت شهرستان مربوطه .م.براي دریافت به این دفاتر مراجعه ننمایند، کارت آنها به ادارت ص

 


