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به نام خدا

همکاران محترم شرکت خدمات اول مخابرات در سراسر کشور

با سالم و احترام
با عنايت به محاسبه و تسويه پايه سنوات کليه پرسنل تحت پوشش اين شرکت از ابتدای سال  9911تا پايان سال 9919
براساس بند دو بخشنامه شماره  192192مورخ  9919/91/11شواری عالی کار و صورتجلسه شماره  99کميته سفارشات شرکت
مخابرات ايران و اعمال آن در فيش حقوقی پرسنل به منظور پرداخت در روزهای آتی ،موارد به شرح ذيل را به اطالع می رساند:

 )9مالک محاسبه مبالغ مابه التفاوت سنوات ،سوابق مخابراتی پرسنل(ارايه و تاييد شده از سوی واحد منابع انسانی مخابرات
استانها) و همچنين گروه کاری پرسنل می باشد.
 )1محاسبات صرفاً در خصوص پرسنل شاغل تحت پوشش اين شرکت در سال  9919صورت گرفته است.
 )9محاسبات شامل اثر تفاوت پايه سنوات ،در حقوق ،عيدی و سنوات خدمت پايان سال می باشد.
 )0مبالغ مابه التفاوت سنوات ( سنوات روزانه ) مشمول کسورات قانونی می باشند.
 )2با توجه به انجام محاسبات مبالغ مابه التفاوت سنوات در پايان سال  ،9919چنانچه در طی سال 11سوابق مخابراتی جديدی
از سوی پرسنل ارايه گرديده است ،احکام سنوات روزانه در سيستم حقوق و دستمزد تصحيح و در حقوق ماه های سال جاری محاسبه
و پرداخت گرديده است.
تبصره  :9در صورت اعتراض به سوابق مخابراتی که مالک محاسبه قرار گرفته است ،پرسنل می بايست سابقه مخابراتی را از سايت
بيمه اخذ و پس از تاييد از سوی شعبه تامين اجتماعی ذيربط و واحد منابع انسانی مخابرات مربوطه ،به دفاتر نمايندگی اين شرکت
ارايه نمايند.
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تبصره :1در خصوص پرسنل تحت پوشش اين شرکت شاغل در ستاد شرکت مخابرات ايران می بايست صرفاً سابقه مخابراتی
اخذ شده از سايت بيمه به نماينده شرکت "خانم شجاعی" ارايه گردد و نيازی به اخذ تاييديه نمی باشد.
شايان ذکراست ،به محض صدور مجوز اعمال بخشنامه فوق الذکر از سوی شرکت مخابرات ايران ،اين شرکت احکام سنوات روزانه
را از ابتدای سال 9911تصحيح و فايل مربوط به مبالغ مابه التفاوت سنوات (سال  9911تا  ) 9919را محاسبه و به شرکت
مخابرات ايران ارائه نموده است و در سايه تالش ها و پيگيری های مکرر اين شرکت در طی سال جاری با پرداخت مبالغ تسويه
سنوات موافقت گرديده است.
به منظـور کسب اطالعات بيشتر میتوانيد ،با دفـاتر نمايندگی اين شرکت در کليه مناطق مخـابراتی و يا با شماره
 219-99992222واحد اداری تهران و استانها در ستاد شرکت خدمات اول مخابرات تماس حاصل فرماييد.
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