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 سالم علیکم 
، نظر به اینکه سطوح دسترسی  ایاربراک ااراراریییاس رسیه  اییا اایراس ب فی  اد ار ینیاخاس  ردا یا                    احتراماً    

 0555/ 33/ 383موضوع دستور ادارس شهاره ) 33 ائیر  3نگارش با ااراس اددواج و افن و دان اهک باردارس، اهک خرینه 

ضروریسیا بیه منظیورااراس مناسیب امیور      اردیاه، لذا واارارارییا اعهال در سیستم مکانیره شعب ( 3333/ 53/ 53مورخ 

 ..معهول اردداقاامات ذیل مذاور 

 .شعب تابعه اطهیناک اد نصب نگارش یادشاه درالیه - 3

 .شعب تابعه در صوص وااذارس امور مذاور به اارارارییا با رعایا ضوابط اارائ ساس ؤرتأایا به  - 2

تعییاات اوتیاه میات     بیو  بیه  مرسیستم خاس مکانیره و   مودش ااربراک اارارارییا در دمینه ضوابط و مقررات قانون  - 3

 .ونا اار و ااخش  طاخاس احتهال با خهاخنگ  مسئولین شعب به منظور بیبود ر یادشاه

در ا تیار قراردادک دستورالعهلیا و ب فنامه خا و ارم خاس مرتبط و موردنییاد در اایراس ایین ار ینیا اد طریی  شیعب        - 4

 .ذیربط به اارارارییاس رسه 

           ارس ایین ار ینیاخا   تییه و نصب ابرارخاس اطالع رسان  در شعب و اارارارییا ایا راخنهائ  م اطبین در دمینیه واایذ   - 0

                                                                    .به اارارارییاس رسه 

خیاس شیعب   دادهاارشینا  ارابیرس   ،الدم به ذار اسا درصورتیکه سطوح دسترس  مورد نیاد در سیستم اعهال نفاه باشا

 .م  باشنا امات ماشین  تأمین  مفاور مایریا و د طری  شرااه ا ذ اا رخگیرس و  یگیرس موضوع اموظف ب

                                                                                             

 محمدحسنزدا

 معاونفنیودرآمد

  

 :رونوشت

 .  برادر ارجمند جناب آقاي نصيري مديركل محترم امور فني بيمه شدگان جهت آگاهي - 1 - 

 -  

 .برادر ارجمند جناب آقاي جناني مديركل محترم دفتر امور كارگزاريهاي رسمي جهت آگاهي - 2 - 


