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    حائزاهميت–آني                                                                         اداراتكلبيمهاياستانها

ميمانيتوسطكارگزاریهايرسصدوردفاتردر:موضوع

 سالم علیکم 

 ( ص)با صلوات بر محمد و آل محمد

فاتر سوء استفاده از دجعل و در زمینه افراد سودجو ز عده ای ا توسطسائل و مشکالت بوجود آمده مبا عنایت به ماً؛احترا   

با تاکید مجدد بر  مماتدردم و     گردیده است هزینه های گزافی به سازمان  تحمیل که موجبی شرکای اجتماع درمانی

با مشکالت و نواقص احتمالی و ممانعت از پیشگیری و منظور بو  صحت عملک د کا گزم یهاو  سمی تامین مجدماعی

توجه آن ، ن سازمانی حراستی و انتظامی درون و بروتوسط حوزه های ه و گزارشات ارائه شده جربیات بدست آمدتتوجه به 

 نماید؛محترم را به موارد ذیل جلب می اداره کل 

ق بالال اسالتفاده   اورا)جلد و اوراق امحائی معدوم نمودن  نسبت بهکارگزاریهای رسمی ی اتخاذ گردد که کلیه ترتیب -1

 . دنم نمایاقدابه محض تجدید دفاتر درمانی ( های تجدید شده دفترچه 

ماره مفالاد دسالتور اداری شال   توسالط کارگزاریهالای رسالمی    تر درمالانی  دفالا ام خال تحویل و نگهداری اوراق در زمینه  -2

 . عایت گردددقت ر به 1359/ 3/ 25مورخ  0000/ 59/ 604

الزم و احالراز هویالت فالرد    اریهای رسمی با اخذ مدارک و مستندات شده توسط کارگزتحویل دفاتر درمانی تجدید  -3

همچنین در خصوص معرفی نامه نمایندگان کارگاهها نیالز بررسالی و کنتالر     . یافت کننده خدمت صورت پذیرددر

 . الزم صورت پذیرد

از کالاربران از اسالتفاده   شده و نگهداری ( صندوق نسوز)رگزاری در محل کامهر صدور و تامین اعتبار دفاتر درمانی  -6

 . خودداری نمایند اًجدمهر یکدیگر 

  اطالعالات  انتقاتر درمانی کارگزاریها امکان سیستمهای مختص ارائه خدمات دفایک از ترتیبی داده شود که هیچ  -9

 . را نداشته باشند ...(ورده ،فلش لوح فشاز طریق )

                                                                                        

 محمدقوامي

 مدیركلدفتراموركارگزاریها

 
 :رونوشت

 .برادر ارجمند جناب آقاي ضيغمي مشاور محترم مديرعامل و مديركل حراست جهت استحضار - 

.حضاربرادر ارجمند جناب آقاي كريمي مديركل محترم نامنويسي و حسابهاي انفرادي جهت است - 


