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.........ادارهکلتأمیناجتماعیاستان 
 

 درکارگزاریهااوراقدفاتردرمانی:موضوع
  

  

 سالم علیکم 

 ( ص)با صلوات بر محمد و آل محمد

علیرغم  نظارتها و بازرسی های انجام شده از کارگزاریهای رسمی کشورگزارشات واصله و همچنین  به احتراماً ، با عنایت     

ناواص  و  بعضااً   حفظونگهداریاوراقخامدفاتردرمانیبهمثابههاوراقبههاداررفته در خصوص تاکیدات صورت گ

فلااا بارای ولاوگیری از باروز مشا نت و ناواص  احتمااضی در وراعیت وااری و  تای           مشاهده می گاردد ،  کاستیهایی 

 :مقتضی است اصدامات ذیل صورت پایردکارگزاریهای رسمی 

و ضازوم ت میال فارم پیوسات      1300/ 0/ 33ماور    0000/ 00/ 50005دستوراداری شماره  3با عنایت به مفاد بند  -1

تحویلاوراقخامدستور اداری و همچنین تحویل نسخ خام دفاتر درمانی به کارگزاری طبق فرم ماکورمی بایست 

میازا  ززم صاورت   و به  دفاتردرمانیبهکارگزاریهایرسمیباکنترلونظارتدقیقوفقطباتکمیلفرمموصوف

 . پایرد

اوراق خام دفاتر درمانی در فواصل معین و پس از انجام کنترضهای ززم ، ترتیبی اتخاذ گردد با برنامه ریزی مناسب  -9

ازتحویلاوراقمذکوربیشازنیازکهارگزاریبه کارگزاری تحویل داده شده و ( مطابق فرم ماکور در بند یک ) 

 .جداًخودداریگردد

امنیات اوراق ، عادم وواود دماای      اعام از  ) م اا  مناساب   اختصااص  کارگزاری موظف است نسبت باه   مسئول -3

 .وهت نگهداری اوراق موصوف اصدام نماید......( و بسیارگرم و رطوبت باز

اوراقبالاسهتفاده)معدومنمودنجلهدواوراقامحها یدر پایا  فعاضیت روزانه نسبت به کارگزاری موظف است  -4

 .......(توسطدستگاهکاغذخردکنویااحدیازپرسنلکهارگزاریو)بهنحومقتضی(هایتجدیدشدهدفترچه

 . داصدام نمای

تحت عنوا  اوراق باطله تخلف محسوب شاده و باا    اوراق و دفاتر درمانی امحائیویا در اختیار غیر گااشتن  فروش -5

 . ی رسمی برخورد خواهد شدمتخلف مطابق  ئین نامه رسیدگی به تخلفات کارگزاریها

شعبه وهت اصدام به  را مراتب ،داد فاصدکیفیت تشخی  به هردضیل  را کارگزاری موظف است چنانچه اوراق ماکور -6

 .نمایدو از هرگونه اصدامی وهت معدوم نمود     خودداری  دادهاطنع مادر 

نسبت به رعایت موارد فوق اطمیناا   رابطین کارگزاری موظفند در بازرسی های خود رمن بررسی دصیق موروع   -0

 .حاصل نمایند
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کارگزاریها، ( رابطین)مسئول حسن اورای این دستور اداری مدیرا  کل، معاونین بیمه ای، روسای شعب، کارشناسا  ارشد 

 .کارشناس کارگزاری های شعب و مسئوضین کارگزاریهای رسمی می باشند 

.حدهایکارگزاریتحتپوششجهتاجراابالغگرددضمناالزماستعیناایندستوراداریبهوا

                                                                                             

 محمدحسنزدا

 معاونفنیودرآمد

 




