
صدور اتوماتيك از روي حكم شماره 5872871
 

کمك هزینه مسكن ماهانه مبلغ 1174455 ریال پرداخت می شود.
 
 
 

     این قرارداد از تاریخ اجراي آن تا پایان سال جاري منعقد و معتبر بوده و تمدید آن
برابر �واب� و مقررا� ن�امنامه کارکنان قراردادي تما� وقت ب�مان� خواهد بود. این�ان� با
ا��� از مقررا� سازمان در مورد ن�امنامه کارمندان قراردادي تما� وقت و سایر مقررا�

مربوط و تعهد رعایت آنها این قرارداد را قبول و امضا می نمایم.
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