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کمیسیون عالی معامالت شهرداری نی ریز

کمیسیون عالی معامالت در تاریخ ۱۴۰۰/۰۹/۲۵ راس ساعت ۹ صبح با حضور اعضاء کمیسیون و مسئول حراست شهرداری و مسئول واحد امالک 
شهرداری و عضو شورای اسالمی شهر به عنوان مدعو به شرح صورتجلسه امضا شده تشکیل و نظر به اینکه مطابق با نامه شماره ۳۰۴۰/د/۱۴۰۰ مورخ 

۱۴۰۰/۰۹/۲۵ دبیرخانه محرمانه شهرداری در موعد مقرر تعداد چهل و چهار فقره پاکت به شرح ذیل تحویل دبیرخانه محرمانه شهرداری گردیده است.

نام پیشنهاد دهنده شماره پاکت ردیف نام پیشنهاد دهنده شماره پاکت ردیف

محمدجواد زارع ۴۰۰/۱۹۷/م ۲۳ محمد مهدی فربد ۴۰۰/۲۴۰/م ۱
صمد صمصامی ۴۰۰/۲۲۹/م ۲۴ حسن کرمی پور ۴۰۰/۱۹۳/م ۲
مهدی راکب ۴۰۰/۲۱۲/م ۲۵ محمد ماهان فربد ۴۰۰/۲۳۶/م ۳

فاطمه مظفری ۴۰۰/۲۲۷/م ۲۶ سیدعلی هندی زاده ۴۰۰/۲۱۴/م ۴
صدیقه صمصامی ۴۰۰/۲۳۰/م ۲۷ صنم قرایی ۴۰۰/۲۰۸/م ۵
محمدرضا پایدار ۴۰۰/۲۲۳/م ۲۸ امین معصوم زاده ۴۰۰/۱۹۹/م ۶
وحید حمیدزاده ۴۰۰/۲۳۱/م ۲۹ محمدرضا پایدار ۴۰۰/۲۲۴/م ۷

مریم ادهمی ۴۰۰/۲۲۵/م ۳۰ فرشته فایض ۴۰۰/۲۲۶/م ۸
زهرا محمدعلی پور ۴۰۰/۲۲۱/م ۳۱ محمدجواد حائم ۴۰۰/۱۹۲/م ۹

محسن دبیری ۴۰۰/۲۱۷/م ۳۲ محمدرضا معصومی ۴۰۰/۲۰۴/م ۱۰
هاجر نجدی ۴۰۰/۲۳۲/م ۳۳ مهدی آراء ۴۰۰/۲۱۳/م ۱۱

محمدمهدی فربد ۴۰۰/۲۳۵/م ۳۴ مجتبی علیزاده ۴۰۰/۲۳۲/م ۱۲
سیدعلی هندیان ۴۰۰/۲۱۶/م ۳۵ جواد زینعلی ۴۰۰/۳۰۲/م ۱۳

رضا رستگار ۴۰۰/۲۰۱/م ۳۶ علی فداکار ۴۰۰/۱۹۶/م ۱۴
مهدی رستگار ۴۰۰/۱۹۵/م ۳۷ محمد ماهان فربد ۴۰۰/۲۳۹/م ۱۵
فاطمه رستگار ۴۰۰/۱۹۴/م ۳۸ حسین قانع ۴۰۰/۲۰۳/م ۱۶

محمدجواد اصل مهدوی ۴۰۰/۲۲۲/م ۳۹ ملیحه اهل ۴۰۰/۲۳۷/م ۱۷
ملیحه اهل ۴۰۰/۲۳۴/م ۴۰ محسن دبیری ۴۰۰/۲۱۹/م ۱۸

عصمت دمیری ۴۰۰/۲۰۶/م ۴۱ راضیه مجاهدی ۴۰۰/۲۱۸/م ۱۹
رقیه محمودآبادی ۴۰۰/۲۰۸/م ۴۲ رسول پیرزاده ۴۰۰/۲۱۵/م ۲۰

محدثه مرادی ۴۰۰/۲۰۵/م ۴۳ حسن زارع ۴۰۰/۱۹۸/م ۲۱
لیال شاهسونی ۴۰۰/۲۰۷/م ۴۴ حسین زارع ۴۰۰/۲۰۰/م ۲۲
پاکات به رویت و به امضاء اعضاء رسید و پس از بازگشایی به شرح صفحه بعد قرائت گردید:
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رونوشت :
...

رونوشت :
آقای سیدجمال جسمانی  مسئول امور مالی

آقای حسین نسیمی  مسئول حقوقی و امالک
آقای محمدرضا رجبی  مسئول حراست

خانم راضیه قره چاهی  مسئول سامانه شفافیت و کارشناس فناوری اطالعات: جهت آگاهی و بارگزاری در سامانه شفافیت شهرداری نی ریز
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