
۱۴۰۱/۰۸/۲۲

۱۴/۷۴۹۴/ص

دارد
تشخیص اصالت نامه 

باسمه تعالي

رؤسای محترم تشکل های اقتصادی وابسته به اتاق ایران

با سالم؛
احتراماً تصویر نامه شماره ۱۴۰۱/۷۱۰۸۷ مورخ ۱۴۰۱/۰۸/۱۶ سازمان ثبت احوال کشور درخصوص 
توقف ارائه خدمات بر روی خطوط MPLS، جهت استحضار به پیوست ایفاد می گردد. خواهشمنداست دستور 

فرمائید موضوع را به نحو مقتضی به اعضای محترم تشکل اطالع رسانی نمایند.

سال تولید؛ دانشبنیان ، اشتغالآفرین
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معاونت فناوری اطالعات و آمار جمعیتی

۱۴۰۱/۷۱۰۸۷

۱۵:۲۶   ۱۴۰۱/۰۸/۱۶

دارد

عادی
بسمه تعالی

سال تولید، دانش بنیان و اشتغال آفرین

مدیرعامل محترم بانک سرمایه
معاونت محترم فناوری اطالعات بانک ملی ایران

مدیر امور فناوری و اطالعات بانک مسکن
مدیر محترم اداره کل آمار و فرآوری داده بانک ملت

رئیس محترم  اداره کل انفورماتیک بانک صادرات ایران
رئیس محترم سازمان ثبت اسناد و امالک کشور

مدیر محترم فناوری و اطالعات بانک سامان
معاون محترم فناوری اطالعات بانک اقتصاد نوین

مدیرعامل محترم شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه
معاونت محترم فناوری اطالعات بانک سینا
ریاست محترم سازمان اوقاف و امور خیریه

مدیر محترم اداره فناوری اطالعات موسسه اعتباری توسعه
مدیر محترم امور فناوری اطالعات و ارتباطات بانک کارآفرین

ریاست محترم سازمان امور مالیاتی کشور
مدیر محترم امور فناوری و اطالعات پست بانک ایران

مدیرعامل محترم سازمان فناوری اطالعات و ارتباطات شهرداری تهران
رئیس محترم مرکز فناوری اطالعات و ارتباطات شرکت بیمه مرکزی جمهوری اسالمی 

ایران
مدیرعامل محترم بانک قرض الحسنه مهر ایران

مدیرعامل محترم شرکت رایتل
مدیرعامل محترم شرکت ارتباطات سیار ایران

مدیرعامل محترم شرکت حمل و نقل ریلی رجاء
مدیرعامل محترم موسسه اعتباری ملل

ریاست محترم دانشگاه تهران
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معاونت فناوری اطالعات و آمار جمعیتی

۱۴۰۱/۷۱۰۸۷

۱۵:۲۶   ۱۴۰۱/۰۸/۱۶

دارد

عادی

جناب آقای میثم نمازی
مدیر محترم امور فناوری اطالعات بانک شهر

مدیرعامل محترم شرکت ایرانسل
جناب آقای معین فر

مدیر عامل محترم شرکت پیشگامان توسعه ارتباطات
مدیرعامل محترم صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستائیان و عشایر

جناب آقای مهران محرمیان
معاون محترم فناوری های نوین بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران

جناب آقای حقی
معاون محترم امور پستی، ارتباطی و فناوری اطالعات سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات 

رادیویی
مدیرعامل محترم شرکت بورس کاالی ایران

مدیر محترم مرکز اطالعات و ارتباطات بانک صنعت و معدن
مدیرعامل محترم شرکت شبکه الکترونیکی پرداخت کارت شاپرک

ریاست محترم  دانشگاه جامع علمی کاربردی 
جناب آقای دکتر بیگلرخانی

رئیس محترم مرکز مدیریت آمار و فناوری اطالعات وزارت بهداشت، درمان و آموزش 
پزشکی

سرپرست محترم فناوری اطالعات صندوق بازنشستگی و پس انداز شرکت نفت
ریاست محترم نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه ها

معاون محترم فناوری اطالعات و ارتباطات بانک گردشگری
رئیس محترم فدراسیون کشتی جمهوری اسالمی ایران

مدیرعامل محترم موسسه اعتباری نور
مدیرعامل محترم سازمان تامین اجتماعی

مدیریت محترم شرکت مخابرات استان تهران
معاون محترم برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری

رئیس محترم مرکز آمار و فناوری اطالعات قوه قضاییه
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معاونت فناوری اطالعات و آمار جمعیتی

۱۴۰۱/۷۱۰۸۷

۱۵:۲۶   ۱۴۰۱/۰۸/۱۶

دارد

عادی

رئیس محترم مرکز فناوری اطالعات و امنیت فضای مجازی وزارت راه و شهرسازی
مدیرعامل محترم بانک سپه

مدیرعامل محترم بانک توسعه صادرات ایران
مدیرعامل محترم بانک پارسیان

رئیس محترم اتاق بازرگانی صنایع معادن ایران
معاون محترم برنامه ریزی و توسعه منابع سازمان بنادر و دریانوردی

رئیس محترم مرکز فناوری اطالعات و ارتباطات مرکز آمار ایران
مدیرعامل محترم بانک رفاه کارگران

مدیرعامل محترم بانک تجارت
رئیس محترم مرکز برنامه ریزی، منابع انسانی و فناوری اطالعات وزارت آموزش و 

پرورش
مدیرعامل محترم بانک کارآفرین

مدیرعامل محترم بانک ایران زمین
رئیس محترم مرکز خدمات حوزه های علمیه کشور

مدیرعامل محترم بانک آینده
مدیرعامل محترم بانک پاسارگاد

مدیرعامل محترم بانک انصار
مدیرعامل محترم شرکت پیام همشهری

رئیس محترم دفتر فناوری داده و اطالعات و امنیت فضای مجازی وزارت صنعت، معدن و 
تجارت

 رئیس محترم مرکز فناوری اطالعات، امنیت فضای مجازی و اقتصاد هوشمند وزارت امور 
اقتصادی و دارایی

مدیرعامل محترم بانک مشترک ایران و ونزوئال
رئیس محترم مرکز فناوری اطالعات و رسانه های دیجیتال وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی

مدیرعامل محترم بانک قرض الحسنه رسالت
مدیرعامل محترم بانک دی

مدیرعامل محترم بانک توسعه تعاون
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دارد

عادی

مدیرعامل محترم بانک مهراقتصاد
مدیرعامل محترم بانک کشاورزی
مدیرعامل محترم بانک خاورمیانه

مدیرعامل محترم صندوق بازنشستگی کارکنان بانک ها
مدیرعامل محترم موسسه خانه کتاب و ادبیات ایران

رئیس محترم صندوق رفاه دانشجویان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
سرپرست محترم مرکز تجارت الکترونیکی وزارت صنعت معدن و تجارت

MPLS موضوع: توقف ارائه خدمات بر روی خطوط

سالم علیکم
      احتراماً ، پیرو نامه های شماره ۱/۱۴۴۶۷ مورخ ۱۳۹۷/۲/۳۰ و ۱/۳۵۲۶۳ مورخ ۱۳۹۷/۵/۱۰ و با توجه به تبصره ۲ بند ث 

ماده ۶۷ قانون برنامه ششم توسعه کشور و همچنین بند ۷ مصوبات سی و دومین جلسه کارگروه بررسی و نظارت ستاد پیشگیری 

و مقابله با جعل مدرک و اسناد رسمی مورخ ۱۳۹۶/۱۲/۲۲ مبنی بر لزوم تبادل اطالعات دستگاه های اجرائی صرفا از طریق مرکز 

تبادل اطالعات (NIX) ، به اطالع می رساند از تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۵ خدمات احراز هویت سازمان ثبت احوال صرفا بر روی شیکه 

ملی اطالعات ارائه خواهد شد و ارائه خدمات بر روی خطوط MPLS متوقف می گردد.

 بدیهیست پس از تاریخ ذکر شده مسئولیت قطع سرویس های احراز هویت بر عهده آن دستگاه می باشد. پیشنهاد می گردد پس 

از برقراری ارتباط اصلی از طریق شبکه ملی اطالعات و مرکز ملی تبادل اطالعات ، جهت برقراری خطوط پشتیبان از طریق 

سازمان فناوری اطالعات ایران اقدام گردد. کارشناسان این سازمان با شماره های ۶۰۹۰۲۴۲۸  و  ۶۰۹۰۲۴۲۲  آماده پاسخگویی 

به هرگونه سوال و ابهام در این زمینه می باشند.



 

 
 

 وزارت کشور
  

  14441/1 

  

 03/2/1031 

  

 

 

    

 مدری عامل محترم 

 ،سالم علیکم

         مصوبات  6همچنین بند  و قانون برنامه ششم توسعه کشور 76بند ث ماده  2با عنایت به تبصره  احتراماً       

جلسه کارگروه بررسی و نظارت ستاد پیشگیری و مقابله با جعل مدارک و اسناد رسمی مورخ سی و دومین 

(، به NIXلزوم تبادل اطالعات دستگاههای اجرائی صرفا از طریق مرکز ملی تبادل اطالعات ) مبنی بر 22/22/2937

بر روی شبکه ملی اطالعات  فاصرخدمات سامانه استعالم سازمان ثبت احوال  12/51/2936اطالع می رساند از تاریخ 

ارائه خواهد شد. لذا به منظور تحقق این منظور الزم است آن دستگاه محترم امور ذیل را به انجام رسانیده و نتیجه را 

 به سازمان اعالم فرمایند.

 مکاتبه با سازمان فناوری اطالعات در خصوص برقراری ارتباط دستگاه با شبکه ملی اطالعات  -2

فوق الذکر به سازمان ثبت احوال جهت اعالم موافقت به سازمان فناوری اطالعات در  تقاضای ارسال رونوشت -2

 خصوص برقراری ارتباط آن دستگاه با سازمان 

 اعالم برقراری ارتباط از سوی آن دستگاه به سازمان ثبت احوال به منظور اخذ خدمات روی شبکه جدید  -9

آماده پاسخگویی به هرگونه سوال در این  71312727-71312926 ضمنا کارشناسان سازمان با شماره های تماس 

 زمینه می باشند.

 

 
 

   

 

 حمید ردخشان نیا 
 

 

 رونوشت به:

 جهت استحضار  20/20/2931جهرمي وزير محترم ارتباطات و فناوري اطالعات پيرو جلسه مورخ   جناب آقاي دکتر   

 جناب آقاي دکتر رسول سرائيان معاون محترم وزير و رئيس سازمان فنآوري اطالعات ايران جهت استحضار   

 يتي جهت اطالع و اقدام الزم جناب آقاي حميد پارسايي معاون محترم فناوري اطالعات و آمار جمع  
 

 انهم بدون مهر ربجسته افقد اعتبار ميباشد .



 

 
 

 وزارت کشور
  

  26353/1 

  

 11/6/1231 

  

 

 

    

 

 مدری عامل محترم  

 سالمٌ علیکم 

، نظر به اینکه ارتباط آن دستگاه تاکنون بر روی شبکه  03/2/1031مورخ   14441/1احتراماً پیرو نامه شماره 

GSB   ،به منظور جلوگیری از قطعی و اختالل در سرویس سامانه های احراز هویت ، مهلت انتقال بر فعال نشده است

تمدید می گردد. بدیهی است پس از اتمام مهلت یاد شده ،  13/4/1031روی بستر شبکه ملی اطالعات حداکثر تا تاریخ 

 ستگاه می باشد.سئولیت قطعی سرویس برعهده داختصاصی موجود جمع آوری گردیده و م  MPLSخطوط 

شایان ذکر است موافقت ارائه سرویس و سامانه های احراز هویت این سازمان به آن دستگاه پیشاپیش طی نامه شماره 

 به معاونت محترم دولت الکترونیک سازمان فناوری اطالعات ارسال گردیده است. 22/4/1031مورخ  03143/1/8

 ع، تاریخ اتصال و بهره برداری از سامانه های احراز هویت از طریقخواهشمند است دستور فرمایید ضمن پیگیری موضو

 را به این سازمان اعالم فرمایند . NIXبستر 

 

 
 

   

 

 حمید ردخشان نیا 

 
 

 

 

 رونوشت به:

 جهرمي وزير محترم ارتباطات و فناوري اطالعات   جناب آقاي دکتر   

 جناب آقاي دکتر رسول سرائيان معاون محترم وزير و رئيس سازمان فنآوري اطالعات ايران   

 جناب آقاي حميد پارسايي معاون محترم فناوري اطالعات و آمار جمعيتي   
 

 انهم بدون مهر ربجسته افقد اعتبار ميباشد .


