
تاریخ: ۱۳۹۶/۰۷/۰۱

PS/۲/۶۳۴۹ :شماره

پیوست: ندارد

قابل توجه کلیه همکاران محترم

موضوع: اعالم اسامی نفرات قرعه کشی مشهد مقدس و بابلسر 
باسالم 

   احـتراماً پــیرو نامه شماره PS/۲/۶۲۴۴ مورخ ۹۶/۰۶/۲۵ به استحضار می رساند در تاریخ ۱۳۹۶/۰۶/۲۹ قرعه کشی 
زائـر سـرای مـشهد مـقدس و مـتل بـابلسر مطابق با لیست زمان بندی اعالمی انجام شد و اسامی نفرات به شرح ذیل 
می باشد. لذا بـرخی از تـاریـخ هـای اعالم شده فاقد متقاضی بوده از اینرو مجدداً به اطالع همکاران محترم می رساند 

تا تاریخ ۱۳۹۶/۰۷/۰۵ می توانند نسبت به ارسال درخواست های خود به سرمایه انسانی اقدام نمایند. 

شایان ذکر است : 
۱- درصـورتی که تــعداد درخـواستهای ارسالی بیشتر از سهمیه اختصاص یافته باشد ، بین متقاضیان قرعه کشی بعمل 

خواهد آمد.
۲- در انتقال سهمیه یاد شده به دیگران مجاز نخواهید بود.

۳- درصورت عدم تمایل به استفاده از امــکانــات زائر ســرا شرکت تا دوهفته قبل از تاریخ اعالم شده  مراتب 

را کتباً به سرمایه انسانی اعالم نمائید، در غیر اینصورت شرکت مجاز خواهد بود نسبت به اخذ هزینه اقدام نماید.

۴- ساعات ورود به زائر سرا شرکت ۱۶ و زمان تحویل ۹ صبح و ساعات ورود به زائر سرا و متل بابلسر بانک ملی ۱۷ و 
ساعت خروج ۹ صبح می باشد.

۵- هزینه هـر شـب اقـامت در زائر ســرای مـشهد و متل بابلسر ( بانک ملی ایران ) برای هر نفر 

۰۰۰ر۳۰۰ ریال ، صبحانه ۰۰۰ر۳۲ ریال ، ناهار ۰۰۰ر۱۵۹ ریال و شام ۰۰۰ر۱۲۰ ریال می باشد.

۶- اخذ معرفی نامه از واحد سرمایه انسانی قبل از مراجعت الزامی است.
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الف : زائر سرای شرکت 

پائیز ۱۳۹۶- زائر سرای شرکت 
نفر اصلی نفر اصلی نفر اصلی
جایگزین

آذر
جایگزین

آبان
جایگزین

مهر ردیف

زهرا ولیانی
هادی 

دوستداری
امیرحسین 

امانی

ندارد

از ۹۶/۰۹/۰۵ لغایت 
۹۶/۰۹/۰۹ همایون 

محمدی

از ۹۶/۰۸/۰۳ لغایت 
۹۶/۰۸/۰۷

ندارد

از ۹۶/۰۷/۰۱ لغایت 
۹۶/۰۷/۰۵

۱

ندا سمیعی
سید محمد 

موسوی
حسن عرب 

احمدی

ندارد

از ۹۶/۰۹/۰۹ لغایت 
۹۶/۰۹/۱۳ محمدرضا 

کاظمی

از ۹۶/۰۸/۱۱ لغایت 
۹۶/۰۸/۱۵ محمد عباس 

زاده

از ۹۶/۰۷/۰۵ لغایت 
۹۶/۰۷/۰۹

۲

توحید نعمت جو مصطفی حسینی
فرانک متین 

پور

ندارد

از ۹۶/۰۹/۱۷ لغایت 
۹۶/۰۹/۲۱ فارس مبارک 

پور

از ۹۶/۰۸/۱۹ لغایت 
۹۶/۰۸/۲۳

علی شفیعی

از ۹۶/۰۷/۱۳ لغایت 
۹۶/۰۷/۱۷

۳

محسن رفاه معصومه نظری بهزاد منافی

ندارد
از ۹۶/۰۹/۲۱ لغایت 

۹۶/۰۹/۲۵
لیال غالمی مهر 

آبادی

از ۹۶/۰۸/۲۷ لغایت 
۹۶/۰۹/۰۱

محسن 
شکوهیان

از ۹۶/۰۷/۲۹ لغایت 
۹۶/۰۸/۰۳

۴

***
از ۹۶/۰۹/۲۹ لغایت 

۹۶/۱۰/۰۳
*** *** *** *** ۵
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زمستان ۱۳۹۶- زائر سرای شرکت
نفر اصلی نفر اصلی نفر اصلی
جایگزین

اسفند
جایگزین

بهمن
جایگزین

دی ردیف

حسین کریمی تقی اسداللهی
مجتبی قره 

زاده
ندارد

از ۹۶/۱۲/۱۵ لغایت 
۹۶/۱۲/۱۹

ندارد

از ۹۶/۱۱/۰۱ لغایت 
۹۶/۱۱/۰۵

ندارد

از ۹۶/۱۰/۰۷ لغایت 
۹۶/۱۰/۱۱ ۱

حسین 
ظرفیت خالیفاتحی

از ۹۶/۱۲/۲۳ لغایت 
۹۶/۱۲/۲۷

ظرفیت خالی
از ۹۶/۱۱/۰۹ لغایت 

۹۶/۱۱/۱۳
افروز دزفولی

از ۹۶/۱۰/۱۵ لغایت 
۹۶/۱۰/۱۹ ۲

سحر رحیم پور
زهره علی 

اکبر
ندارد

از ۹۶/۱۲/۲۷ لغایت 
۹۷/۰۱/۰۲

ظرفیت خالی
از ۹۶/۱۱/۱۷ لغایت 

۹۶/۱۱/۲۱
ندارد

از ۹۶/۱۰/۱۹ لغایت 
۹۶/۱۰/۲۳ ۳

شهروز شاه 
***محمدی *** ظرفیت خالی

از ۹۶/۱۱/۲۵ لغایت 
۹۶/۱۱/۲۹

ندارد

از ۹۶/۱۰/۲۳ لغایت 
۹۶/۱۰/۲۷ ۴
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ب : زائر سرای مشهد و متل بابلسر – بانک ملی ایران

زائر سرای مشهد مقدس – بانک ملی ایران
نفر اصلی نفر اصلی نفر اصلی
جایگزین

آذر
جایگزین

آبان
جایگزین

مهر ردیف

مسعود حاجی 
سلطانی

حسین 
ظرفیت خالیمومنی از ۹۶/۰۹/۱۷ لغایت 

۹۶/۰۹/۲۲
کیانا احد زاده

از ۹۶/۰۸/۰۲ لغایت 
۹۶/۰۸/۰۷ شهریار 

شایسته فرد

از ۹۶/۰۷/۰۶ لغایت 
۹۶/۰۷/۱۱ ۱

منیره انتشاری علی عبدالهی
داور 

خیراندیش

ندارد

از ۹۶/۰۹/۲۱ لغایت 
۹۶/۰۹/۲۶

نسرین طیباتی

از ۹۶/۰۸/۲۷ لغایت 
۹۶/۰۹/۰۳

کوروش 
اسماعیل 

زایی

از ۹۶/۰۷/۱۸ لغایت 
۹۶/۰۷/۲۳ ۲

سمیه نعیمی

ندارد
از ۹۶/۰۹/۲۹ لغایت 

۹۶/۱۰/۰۴
*** *** *** *** ۳

نفر اصلی نفر اصلی نفر اصلی
جایگزین

اسفند
جایگزین

بهمن
جایگزین

دی ***

*** *** ظرفیت خالی
از ۹۶/۱۱/۱۰ لغایت 

۹۶/۱۱/۱۵
ظرفیت خالی

از ۹۶/۱۰/۰۵ لغایت 
۹۶/۱۰/۱۰ ۴

مختار حید قلعه
*** ***

ندارد
از ۹۶/۱۱/۲۵ لغایت 

۹۶/۱۱/۳۰
ظرفیت خالی

از ۹۶/۱۰/۱۲ لغایت 
۹۶/۱۰/۱۷ ۵

فضل الله رفیع 
***بخش ***
ندارد

از ۹۶/۱۱/۳۰ لغایت 
۹۶/۱۲/۰۵

ظرفیت خالی
از ۹۶/۱۰/۱۶ لغایت 

۹۶/۱۰/۲۱ ۶

*** *** *** *** ظرفیت خالی
از ۹۶/۱۰/۲۴ لغایت 

۹۶/۱۰/۲۹ ۷
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متل بابلسر – بانک ملی ایران
نفر اصلی نفر اصلی نفر اصلی
جایگزین

آذر
جایگزین

آبان
جایگزین

مهر ردیف

سید مسعود 
جعفری

سینا زاد 
شکویان

سحر رحیم پور

از ۹۶/۰۹/۰۲ لغایت 
۹۶/۰۹/۰۶

***

از ۹۶/۰۸/۰۲ لغایت 
۹۶/۰۸/۰۷

*** *** ۱

محمدرضا ناظری محسن تفکری
الهه سادات 

جعفری

از ۹۶/۰۹/۱۰ لغایت 
۹۶/۰۹/۱۴ نسرین طیباتی

از ۹۶/۰۸/۲۲ لغایت 
۹۶/۰۸/۲۷

*** *** ۲

امیرحسین میرزایی
سیاوش اسکندری

از ۹۶/۰۹/۲۳ لغایت 
۹۶/۰۹/۲۷

*** *** *** *** ۳


