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باسمه تعالی
" ارتبــاطـی فـراگیـر "

جناب آقای حسین مجیدی
رئیس محترم اداره مخابرات شهرستان ساوه منطقه مرکزی 

موضوع :  تکمیل پروفایل باشگاه کانال های حضوری
با سالم و احترام ؛

 بدینوسیله پیرو نامه ۱۰۰/۹۷/۱۵۱۱۴۱۵ مورخ ۹۷/۰۷/۳۰ با توجه به تماس های تلفنی از طرف مسئولین دفاتر 
پیشخوان در خصوص پرداخت صورت وضعیت دفاتر به اطالع می رساند به منظور هماهنگی های بیشتر دریافت 

صورت وضعیت و جلوگیری از هر گونه اختالل در پرداخت خواهشمند است دستور فرمائید موارد ذیل در نظر گرفته 
شود:

الف) پرداخت کارمزد هر دفتر منوط به تائید فاکتور آن ماه در باشگاه کانال های حضوری در تاریخ مقرر می باشد.
ب) دفاتر در صورت عدم تائید فاکتورهای ماه های قبلی نسبت به تائید کلیه ماه ها اقدام نمایند.

مراحل تائید:
ورود به سیستم باشگاه کانال های حضوری   ۲- ورود به قسمت فاکتور دفاتر   ۳- انتخاب ماه مربوطه  ۴- کلیک  -۱

بر روی گزینه تائید در انتهای صفحه

الزم به ذکر است کلیه دفاتر تنها ۳ روز مهلت دارند نسبت به تائید فاکتور ماه مربوطه اقدام نمایند، عدم تائید در تاریخ 
مقرر منجر به تعویق در پرداخت کارمزد آن ماه به ماه آینده خواهد شد. تاریخ دقیق و بازه مجاز تائید در باشگاه اطالع 
رسانی خواهد شد. (حدودا اواخر هفته اول هر ماه) می باشد. با توجه به محدودیت زمانی در تائید فاکتور در صورت هر 
گونه مشکل در ثبت نام و یا ورود به سیستم پشتیبانی باشگاه به شماره تماس ۰۲۱۸۸۲۵۱۸۵۰ – ۹۱۹۰۲۰۵۹۷۲ – 

۹۱۹۰۲۰۵۹۷۳ آماده پاسخگوئی می باشد.
پرداخت کارمزد برای دفاتر ict روستائی کارگزار به استان ها منوط به تائید کلیه دفاتر زیر مجموعه می باشد در 
صورت عدم تائید یک دفتر کارمزدی در آن ماه برای سایر دفاتر نیز واریز نخواهد شد.مراتب جهت اطالع واقدام مقتضی 

ارسال می گردد
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رونوشت:
 جناب آقای امیری رئیس محترم اداره مخابرات شهرستان محالت منطقه مرکزی

 سرکار خانم بهادری کارکنان محترم شرکت های پیمانکاری منطقه مرکزی
 جناب آقای رضائی متصدی محترم نظارت برسیستمهای مخابراتی منطقه مرکزی

 سرکار خانم میرزایی کارکنان محترم شرکت های پیمانکاری منطقه مرکزی
 جناب آقای سید محسن رفیعی کارشناس مسئول محترم مرکز مخابرات فراهان ناحیه دو منطقه مرکزی

 جناب آقای نجفی رئیس محترم اداره مخابرات شهرستان دلیجان منطقه مرکزی
 جناب آقای شریعتی رئیس محترم اداره مخابرات شهرستان شازند منطقه مرکزی
 جناب آقای رضائی رئیس محترم اداره مخابرات شهرستان آشتیان منطقه مرکزی

 جناب آقای کاووسی رئیس محترم اداره مخابرات شهرستان زرندیه منطقه مرکزی
 جناب آقای کمیجانی بزچلوئی کاردان محترم مسئول محترم مرکز مخابرات کمیجان ناحیه یک منطقه مرکزی

 جناب آقای قربانیان رئیس محترم اداره مخابرات شهرستان تفرش منطقه مرکزی
 جناب آقای شهاب الدینی رئیس محترم اداره مخابرات شهرستان خمین منطقه مرکزی

 آقای رحیم رفیعی رئیس محترم اداره بازرسی و رسیدگی به شکایات منطقه مرکزی
 آقای محمود حسین آبادی سرپرست محترم اداره حراست منطقه مرکزی

انجمن صنفی دفاتر پیشخوان دولت
کلیه دفاتر نمایندگی – پیشخوان دولت – روستائی و کارگزار

اقدام کننده :    ۳۲۲۴۲۰۳۰

 

 

علی رضا فرهادی
مدير تجاري و امورمشتريان منطقه مركزي
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