بسمه تعالی

تاریخ:
شمازه:

ابالغیه
شرایط ابالغی به طرف دوم قرارداد(کارگر):
-1رعایت تمامی قوانین و مقررات در خصوص شغل اپراتوری که در قراردادی به امضای طرف دوم قرار داد(کارگر) رسیده است.
-2این ابالغیه مهلت *یک ماه* از تاریخ مشخص شده دارد و پس از گذشت این مدت بنابر شرایط اعالمی امور مربوط به طرف
دوم قرارداد(کارگر) پیش خواهد رفت.

شرایط ابالغیه به شرح زیر میباشد:
متقاضی موظف است در این مدت در کنار انجام امور محوله در حوزه ی اپراتوری اقدام به تکمیل پک اعالمی در سیستم نماید.اینپک در اپلیکیشن  FGSبخش میز کاربری فرد متقاضی(کارگر) قرار دارد که به رویت متقاضی رسیده است.
متقاضی موظف است در حوزه ی تکمیل پک اعالمی طبق تعریفات سیستمی از هر بخش عمل نماید در غیر این صورت مسئولیتعدم تایید فعالیت بر عهده ی متقاضی میباشد.
در صورتی که متقاضی جزئیات پک اعالمی را طبق تعریفات سیستمی موجود در اپلیکیشن  FGSتکمیل نماید نمره ی آن بخشرا کسب خواهد کرد که در پنل میز کاربری متقاضی قابل بررسی میباشد.
در صورتی که متقاضی(کارگر) موفق به تکمیل پک اعالمی بهصورت کامل گردد فعالیت وی در حوزه ی اپراتوری بالمانع و الزام یمیباشد.

تبصره:اگر اپراتور در مدت این ابالغیه در بخش و واحد اپراتوری از قوانین آن بخش سرپیچینماید یا خالف قوانین عملنماید برابر
قوانین اعالم شده در قرار داد اصلی برخورد خواهد شد که این ابالغیه تحت تاثیر قرارداد اصلی و قوانین مربوط به قرارداد اصلی
میباشد.
در صورتی که طرف دوم قرارداد(کارگر) در مدت اعالم شده در این ابالغیه نتواند پک اعالمی را تکمیل و فعال نماید قرارداد فسخخواهد شد و در ماه های بعدی اعتبار نخواهد داشت.
در صورتی که طرف دوم قرارداد(کارگر) در مدت اعالم شده در این ابالغیه موفق به تکمیل و فعالسازی کامل پک اعالمی طبقتعریفات سیستمی شود قرارداد اصلی اجرا میشود و شغل اپراتوری برای متقاضی باقی میماند.

حقوق و مزایا:

افرادی که موفق به کسب نمره ی زیر  ۱۰۰از پک اعالمی نشوند شامل دریافت حقوق نخواهند شد.طرف دوم قرارداد(کارگر) موظف است جزئیات پک اعالمی را به صورت متوازن تکمیل نماید.تبصره:جزئیات و تعریف توازن در تکمیل پک اعالمی در اپلیکیشن  FGSبخش میز کار به اطالع طرف دوم قرارداد رسیده است.
طرف دوم قرارداد(کارگر) در مدت اجرای این ابالغیه تنها شامل دریافت حقوق طبق جدول مشخص شده در این ابالغیه میباشد وبخش بیمه_سنوات_اضافه کاری و مالیات و هرگونه مزایای دیگری در این مدت به طرف دوم قرار داد(کارگر) تعلق نخواهد گرفت.
تبصره :قرارداد اصلی به صورت مستقل از این ابالغیه دارای تمامی مزایای کاری و بیمه ای میباشد.
حقوق و مزایای دریافتی در خصوص فعالیت صحیح و کامل در واحد اپراتوری در مدت این ابالغیه به شرح زیر میباشد:

حقوق دریافتی

نمره دریافتی
از 100امتیاز تا120امتیاز

120هزارتومان حقوق ثابت+درآمد ازلینک

از 121امتیاز تا 140امتیاز

 240هزار تومان حقوق ثابت+درآمد ازلینک

از 141امتیاز تا 160امتیاز

 360هزار تومان حقوق ثابت+درآمد ازلینک

از161امتیاز تا 180امتیاز

 480هزار تومان حقوق ثابت+درآمد ازلینک

از180امتیازتا 199امتیاز

 600هزار تومان حقوق ثابت+درآمد ازلینک

200امتیاز به باال

 1200000هزار تومان حقوق ثابت+درآمد از لینک

درآمد از لینک 10 :درصد از کارمزد دریافتی توسط اپلیکیشن  FGSدر قبال انجام تراکنش های افراد متقاضی معرفی شده به سیستم
 FGSبه عنوان درآمد از لینک تعریف شده و به فرد معرفی کننده و ثبت کننده توسط لینک شخصی موجود در قسمت میز کار
اپلیکیشن  FGSدر کنار حقوق تعریف شده در جدول فوق پرداخت خواهد شد.
کلیه مواد و مفاد و بخش های این قرارداد به اطالع طرف دوم قرارداد(کارگر) رسیده و طرف دوم قرارداد(کارگر) در کمال صحت و
سالمت جسمی عقلی معنوی و روحی مطالعه و بررسی کرده است و با قوانین و مقررات و شرایط مندرج در اینابالغیه موافقت
مینماید.

امضای کارفرما

امضاو اثر انگشت کارگر

واحد نظارت بر روند اجرایی پروژه مدیریت توسعه بازار__FGSحامی

