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  مدیران کل محترم تامین اجتماعی استان 

      مدیران محترم درمان تامین اجتماعی استان 

  بگیران در مورد سودجویی کالهبرداران به بهانه صدور کارت سالمت شدگان و مستمري رسانی به بیمه اطالع موضوع:

  باسالم

هاي مرتبط با توسعه خدمات غیرحضوري  در ادامه طرحاجتماعی سازمان تامین داریداستحضار  گونه که انهم ؛مااحترا

نویسی  و جایگزینی نسخههاي درمان حذف دفترچه نفعان، هاي نوین براي ارائه خدمات به ذي گیري از ظرفیت و بهره

  الکترونیک را به صورت جدي در دستور کار دارد.

شدگان و  اي سودجو با سوءاستفاده از ناآگاهی برخی بیمه هاي متعدد دریافتی، عده س گزارشاز آنجا که براسا

صدور کارت سالمت جایگزین "بگیران از طریق تماس تلفنی، ارسال پیامک یا توزیع بروشور تحت عنوان   مستمري

عمومی سازمان با  روابط کل درصدد کالهبرداري و فریب مخاطبان و ذینفعان سازمان هستند، اداره "ها دفترچه

رسانی به مخاطبان در این زمینه ها، طرحی براي اطالعکل حراست و معاونت فرهنگی و امور استان هماهنگی اداره

  تدارك دیده است.

عمومی سازمان ساخته شده است، خواهشمند است بطاکل روضمن ارسال کلیپ کوتاهی که به همین منظور در اداره

 نفعانهاي مرتبط با ذيهاي اجتماعی و نیز ارسال آن به تشکله بر انتشار وسیع این فیلم در شبکهمقرر فرمایید عالو

  رسانی شود:بگیران آن استان اطالع، متن ذیل نیز در قالب پیامک به مستمريو مخاطبان سازمان

  

  ؛یگرام رانیبگيمستمر

 رساند به اطالع می د.شما هستن بیبه بهانه صدور کارت هوشمند در صدد فر انیسودجو

کند و  از یصادر نم يجدید کارت چیه یدرمان يهابا حذف دفترچه یاجتماعنیسازمان تام

  استفاده خواهد شد. تیاحراز هو يهر فرد برا یمل کد
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  حسن ضابطی

  سرپرست اداره کل روابط عمومی

  
  رونوشت:

  جناب آقاي صیاد مشاور محترم مدیرعامل و مدیرکل حراست جهت استحضار. -

  جهت استحضار و دستور اقدام الزم. 8010/99/1265شماره  جناب آقاي جهانی مدیرکل محترم امور فرهنگی و اجتماعی بازگشت به نامه -



		

		بسمه تعالی

		تاریخ :

		21/10/1399



		

		وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

		شماره :

		1334/99/1300



		سازمان تأمین اجتماعی

		«جهش توليد»

		پیوست:

		دارد



		

		

		ارجحیت:

		عادي







 مديران كل محترم تامين اجتماعي استان

 مديران محترم درمان تامين اجتماعي استان

    









موضوع: اطلاعرسانی به بیمهشدگان و مستمریبگیران در مورد سودجویی کلاهبرداران به بهانه صدور کارت سلامت


باسلام


احتراما؛ همانگونه که استحضار دارید سازمان تامیناجتماعی در ادامه طرحهای مرتبط با توسعه خدمات غیرحضوری و بهرهگیری از ظرفیتهای نوین برای ارائه خدمات به ذینفعان، حذف دفترچههای درمان و جایگزینی نسخهنویسی الکترونیک را به صورت جدی در دستور کار دارد.

از آنجا که براساس گزارشهای متعدد دریافتی، عدهای سودجو با سوءاستفاده از ناآگاهی برخی بیمهشدگان و مستمریبگیران از طریق تماس تلفنی، ارسال پیامک یا توزیع بروشور تحت عنوان "صدور کارت سلامت جایگزین دفترچهها" درصدد کلاهبرداری و فریب مخاطبان و ذینفعان سازمان هستند، ادارهکل روابطعمومی سازمان با هماهنگی ادارهکل حراست و معاونت فرهنگی و امور استانها، طرحی برای اطلاعرسانی به مخاطبان در این زمینه تدارک دیده است.

ضمن ارسال کلیپ کوتاهی که به همین منظور در ادارهکل روابطعمومی سازمان ساخته شده است، خواهشمند است مقرر فرمایید علاوه بر انتشار وسیع این فیلم در شبکههای اجتماعی و نیز ارسال آن به تشکلهای مرتبط با ذینفعان و مخاطبان سازمان، متن ذیل نیز در قالب پیامک به مستمریبگیران آن استان اطلاعرسانی شود:

مستمریبگیران گرامی؛ 


سودجویان به بهانه صدور کارت هوشمند در صدد فریب شما هستند. به اطلاع میرساند سازمان تامیناجتماعی با حذف دفترچههای درمانی هیچ کارت جدیدی صادر نمیکند و  از کد ملی هر فرد برای احراز هویت استفاده خواهد شد.
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رونوشت:


- جناب آقاي صياد مشاور محترم مديرعامل و مديركل حراست جهت استحضار.


- جناب آقاي جهاني مديركل محترم امور فرهنگي و اجتماعي بازگشت به نامه شماره 8010/99/1265 جهت استحضار و دستور اقدام لازم.


نامه   بدون مهر برجسته فاقد اعتبار است 
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