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 است[ حذف شده]اطالعات شخصی افراد 

 

 ]آرم[

 جمهوری اسالمی ایران

 

 حکم کارگزینی

 )شرکتهای مشمول مقررات استخدامی شرکتهای دولتی(

 ( سازمان امور اداری و استخدامی کشور۵۴-۴۵) ۷۲ -فرم ع

 شرکت سهامی عام نساجی مازندراننام شرکت دولتی: -۴

 کد شرکت: -۷

 ]حذف شده[شماره مستخدم:  -۳

 هللا لطفنام آقای:  -۵

 عالی ایولینام خانوادگی:  -۴

 محمد نبینام پدر:  -۶

 شماره شناسنامه و محل صدور. -۲

 مازندران: استان /فرمانداریکل ساریمحل صدور: شهرستان:  ]حذف شده[شمار شناسنامه: 

 ]حذف شده[ محل تولد: -۸

 ۶۲۳۱سال:  آبانماه:  ۷تاریخ تولد: روز:  -۹

 ششم متوسطه طبیعیباالترین مدرک و رشته تحصیلی.  -۴۱

 مسئول تنظیم اسنادعنوان شغل مستمر:  -۴۴

 ۷۷۷شماره شغل مستمر:  -۴۷

 سهطبقه:  حسابداررشته:  اداری و مالیرسته:  -۴۳

 ششگروه:  -۴۵

 هفته: پای -۴۴

 امور مالیواحد سازمانی:  -۴۶

 مازندراناستان / فرمانداریکل:  ]حذف شده[محل خدمت: شهرستان:  -۴۲

 ترفیعنوع حکم:  -۴۸

 شرح حکم: -۴۹

مقررات استخدامی شرکتهای دولتی یک پایه ترفیع استحقاقی اعطاء و از تاریخ اجرای این  ۶۱در اجرای ماده -۴

 میبابد.حکم به هفت گروه شش ترفیع 
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 حق بیمه برابر قانون تأمین اجتماعی کسر و بصندوق بازنشستگی مربوطه واریز میشود. -۳

 لغو میشود. ۶۲۲۵اسفند  ۳۸ –۳۷۸۷۲با صدور این حکم، حکم شماره  -۲

 ها العاده حقوق، مزایا و فوق -۷۱

 لایر ۳۵۷۲۲حقوق پایه گروه -الف 

 لایر ۶۵۲۲۲مزایای شغل  –مجموع مزایای موقت شغل  -ب

 لایر ۷۷۲۷العاده محرومیت از تسهیالت زندگی  فوق –ج 

 لایر ۲۲۶۲۷جمع: 

 پنجاه و سه هزار و یکصد و پنجاههای مندرج در این حکم جمعاً به مبلغ )به حروف(  العاده حقوق، مزایا و فوق -۷۴

 قابل پرداخت است. مربوطهلایر پس از وضع کسور قانونی از اعتبار  و چهار

 ۶۲۲۵دی  ۱تاریخ اجرای حکم:  -۷۷

 ۷۵۱۲شماره:  ۶۲۱۲تیر  ۷تاریخ صدور و شماره حکم: تاریخ:  – ۷۳

 مرتضی دانائینام و نام خانوادگی مقام مسئول:  – ۷۵

 مدیر عاملعنوان شغل: 

 امضاء ]امضا[

 مستخدمنسخه: 

 

 

 

کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی  دای برخور]متن باال رونویسی از اصل سند است. اگر به نکته

 ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید[

 


