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.....................ادارهکلتامیناجتماعیاستان



درفرآیندهایواگذارشدهکارگزاریهادستورادارینظارتبرنحوهعملکرد:موضوع

 سالم علیکم 

 ( ص)با صلوات بر محمد و آل محمد
حیح دستتوراعمم  هتای صتادره و    ، با عنایت به اهمیت و ضرورت نظارت برنحوه عملکرد کارگزاریها به منظور اجرای صاحتراماً    

افزایش ضریب صحت عملکرد آنها در فرآیندهای واگذارشده و کاهش خطاهای احتمتاع  ، متتیت  استت دستتورفرماضید ضتم       

ملحوظ نظر قراردادن موارد و نکات ذی  ، شرایط ایجتاد بتتتر مناستب در جهتت کتاهش فواصت  بازدیتد از کارگزاریهتا و نظت           

 :  در ای  راستا فراه  گرددبخشیدن به امورنظارت  

کلیه ادارات ک   استانها موظفند با عنایت به تخصیص ردیف تشکیالت  کارشناس امتور کارگزاریهتا در شتمب تیت  یت  و       (1

ممتاز ، چنانچه تا کنون در خصوص انتصاب فترد متورد نظتر جهتت انجتار امتور محوعته در حتوزه نظتارت بتر نحتوه عملکترد             

م  صورت نپذیرفته باشد ، حداکثر عغایت پایان سال جتاری ضتم  بررست  مراتتب ، نتت ت بته       کارگزاریهای تحت پوشش اقدا

                   .                                                                           اقدار و نتیجه را به دفتر امور کارگزاریهای رسم  ستاد مرکزی اعالر نمایند   تعیین و انتصاب کارشناس مربوطه

برنامته بازدیتد از کارگزاریهتای تحتت      حداقل هفته ای یکبارموظفند ( طی  شمب برا) کارشناسان امورکارگزاریها در شمب  (2

  پوشش را به منظور نظارت دقیق بر انجتار امتور ق تق ضتوابط و شترایط متترر ، در دستتورکار ختود قترار داده و ضتم  اراضته            

ت به ود عملکرد و رفع مشکالت احتماع  ، مراتب گزارش بازدید را به صورت مکتتوب بته اداره کت     راهنمای  های الزر در جه

 .نمایند اعالراستان 

برنامته بازدیتد از    حدداقل مداهی یکبدار   موظفنتد  ( رابطی  ادارات کت   ) کارشناسان امورکارگزاریها در ادارات ک  استانها  (3

اط قتوت و ضتمف امورمحوعته ، در دستتورکار ختود قترار داده و ضتم  اراضته         کارگزاریها ی تحت پوشش را به منظور احصاء نت

راهنمای  های الزر در جهت به ود عملکرد و رفع نواقص و مشکالت احتماع  ، مراتب گزارش بازدید را به صتورت مکتتوب بته    

         . ارسال نماضید ی رسم  ستاد مرکزی کارگزاریهاامور دفتر

گذار شده به کارگزاریهای رسم  و سیاست های کالن سازمان در جهتت توستمه بترون ستپاری و     با توجه به فماعیت های وا (4

افزایش فرآیندهای قاب  واگذاری و آزاد شدن قتمت   از نیروهای متتتر در واحد های اجرای  و کاهش بار مراجمات ، متتیت   

صدراا  رر  مور کارگزاریهتا در شتمب و ادارات کت     است دستور فرمایید شرایط  فراه  گردد که ظرفیت و پتانتی  کارشناسان ا
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و به ود عملکرد فماعیت کارگزاریها به کار گرفته شود و از بکار گیری ایت  افتراد در ستایر وظتایف و      راستای انجام امور نظارتی

 . فماعیتها به منظور کاهش بروز مشکالت و نارضایت  های احتماع  ، جلوگیری بمم  آید 

و بتا حیتور کارشناستان واحتدهای تخصصت        تیمدی  به صورت (3) بندرمایید نظارت های دوره ای متتی  است دستور ف (5

 . ذیربط صورت پذیرد

ق ق مدارک و متتندات محرز  احتماع  از سوی کارگزاریهای رسم  تحت پوششتخلف    اه و یاتبروز هر گونه اش چنانچه (6

حق ( مدیریت های درمان و واحدهای اجرای /  ادارات ک )مان متام  در واحدهای اجرای  ساز متئول و هیچ،  و متج  گردد

و همچنی  اعمال دستوراعمم  جامع تکوی  و فماعیت کارگزاریهای رسم  تأمی  اجتماع  شده در  اعمال مجازات های مقرر

 .  نخواهد داشت راتر امور کارگزاریهای رسمیاخذ نظریه کتبی  بدون محدودیت در فرآیند های واگذار شده را 

را بر اساس ... متئول کارگزاری موظف است کلیه مکات ات ، سوابق ، اقدامات ، قراردادها ، آمارها ، صورت وضمیت ها و  (7

اصول و ضوابط اداری تنظی  و نگهداری نموده به نحویکه در بازرسیها و نظارت های دوره ای همواره در دسترس و قاب  اراضه 

 . اشد به سازمان و بازرسان اعزام  آن ب
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