
۱۴۰۱/۰۵/۰۴         

         ۱۳۴۸/د/۱۴۰۱

         ندارد

صورتجلسه کمیسیون عالی معامالت شهرداری نی ریز

موضوع آگهی تجدید مزایده اجاره محل غرفه های تجاری بازار روز، واحد های تجاری پایانهی مسافربری و 

محل نصب مجموعه های بازی شماره ۱۴۰۱/۳۱/۴۷۱/ص نوبت اول: ۱۴۰۱/۰۳/۰۸ نوبت دوم:۱۴۰۱/۰۳/۱۵

کمیسیون عالی معامالت با حضور اعضای کمیسیون و آقای محمد رضا رجبی مسئول حراست به عنوان ناظر و آقای غفار خالقی 
مسئول فضای سبز و زیباسازی به عنوان مدعو در تاریخ ۱۴۰۱/۰۳/۲۶ ساعت ۹ صبح در محل دفتر شهردار برقرار است مطابق 
نامه شماره ۸۸۴/د/۱۴۰۱ مسئول حراست تعداد ۷۴ فقره پاکت در مهلت مقرر به دبیرخانه محرمانه شهرداری واصل شده است 

که به شرح زیر مورد بازگشایی و تصمیم کمیسیون قرار گرفت:

برنده
مبلغ پیشنهادی

(ریال)
شماره فیش 

سپرده
شماره پاکت نام متقاضی موضوع آگهی

ردیف 
آگهی

ردیف

۲۵۶،۰۰۰،۰۰۰ ۶۸۵۰۳۹ ۴۰۱/۱۲۹/م/ش
محمد حسن 

حسین نژاد نی 
ریزی

هایپرمارکت و انبار ۱ ۱
محمد حسن 

حسین نژاد نی 
ریزی

۲۲۵،۰۰۰،۰۰۰ ۶۸۵۲۰۱ ۴۰۱/۱۲۶/م/ش ذبیح الله زردشت هایپرمارکت و انبار ۱ ۲

علیرضا صیادپور ۲۶،۵۰۰،۰۰۰ ۶۸۵۰۲۶ ۴۰۱/۱۱۶/م/ش علیرضا صیادپور
فروشگاه لباس 
کودک بازار روز

۲ ۳

۳،۲۰۰،۰۰۰ ۶۸۵۰۷۵ ۴۰۱/۱۱۱/م/ش طیبه فردایی
غرفه شماره ۱۳۶ 

الف
۳ ۴

۳،۵۰۰،۰۰۰ ۶۸۵۰۲۳ ۴۰۱/۱۲۳/م/ش ندا معینی
غرفه شماره ۱۳۶ 

الف
۳ ندا معینی۵

۳،۲۵۰،۰۰۰ ۷۷۴۹۶۷ ۴۰۱/۸۴/م/ش خدیجه پروان
غرفه شماره ۱۳۶ 

الف
۳ ۶

۷،۲۰۰،۰۰۰ ۶۸۵۰۶۴ ۴۰۱/۷۹/م/ش زهرا خرسند غرفه ۱۲۱ ۳ ۷
نجمه آفتاب

۸،۰۵۰،۰۰۰ ۷۷۴۷۲۴ ۴۰۱/۷۴/م/ش نجمه آفتاب غرفه ۱۲۱ ۳ ۸
۳،۳۲۰،۰۰۰ ۶۸۵۰۵۳ ۴۰۱/۹۲/م/ش اعظم احمدی نسب غرفه ۱۵۲ ۳ ۹

فاطمه باقی نژاد
۳،۴۰۰،۰۰۰ ۶۸۵۰۲۲ ۴۰۱/۱۱۷/م/ش فاطمه باقی نژاد غرفه ۱۵۲ ۳ ۱۰

برنده
مبلغ پیشنهادی

(ریال)
شماره فیش 

سپرده
شماره پاکت نام متقاضی موضوع آگهی

ردیف 
آگهی ردیف

۳،۲۵۰،۰۰۰ ۶۸۵۰۶۰ ۴۰۱/۸۲/م/ش
زهرا صحرارو نی

ریزی
غرفه ۱۱۸ ۳ ۱۱

سحر صالحی
۳،۸۰۰،۰۰۰ ۶۸۵۰۹۳ ۴۰۱/۱۲۱/م/ش سحر صالحی غرفه ۱۱۸ ۳ ۱۲
۴،۰۰۰،۰۰۰ ۶۸۵۰۲۰ ۴۰۱/۱۰۵/م/ش طیبه آفرین غرفه ۱۱۶ الف ۳ ۱۳

طیبه آفرین
۳،۶۸۰،۰۰۰ ۷۷۴۹۶۲ ۴۰۱/۷۵/م/ش

فاطمه شاهسوند 
حسینی

غرفه ۱۱۶ الف ۳ ۱۴

الهام صادقی ۳،۲۰۰،۰۰۰ ۶۸۵۰۲۷ ۴۰۱/۸۶/م/ش الهام صادقی غرفه ۱۱۲ ۳ ۱۵
طیبه آفرین ۳،۲۵۰،۰۰۰ ۶۸۵۰۱۹ ۴۰۱/۱۰۶/م/ش طیبه آفرین غرفه ۱۱۵ ۳ ۱۶
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حمیده قره 
چاهی

۳،۲۰۰،۰۰۰ ۶۸۵۰۱۵ ۴۰۱/۱۱۴/م/ش حمیده قره چاهی غرفه ۱۱۴ ۳ ۱۷

شهال تاتی ۴،۲۰۰،۰۰۰ ۷۷۴۹۵۷ ۴۰۱/۷۱/م/ش شهال تاتی غرفه۱۱۶ب ۳ ۱۸
سروناز کرمی ۳،۲۵۰،۰۰۰ ۶۸۵۰۶۳ ۴۰۱/۹۱/م/ش سروناز کرمی غرفه ۱۱۷ ۳ ۱۹
سمیرا کرمی 

زاده
۳،۲۵۰،۰۰۰ ۶۸۵۰۵۹ ۴۰۱/۹۰/م/ش سمیرا کرمی زاده غرفه ۱۱۹ ۳ ۲۰

سمیرا نصرت 
آبادی

۳،۳۰۰،۰۰۰ ۶۷۷۸۹۷ ۴۰۱/۷۶/م/ش سمیرا نصرت آبادی غرفه ۱۲۰ ۳ ۲۱

احمد کوه گرد ۳،۷۵۰،۰۰۰ ۴۴۵۵۷۸ ۴۰۱/۹۷/م/ش احمد کوه گرد غرفه ۱۲۲ ۳ ۲۲
حیدر تاتی ۳،۲۵۰،۰۰۰ ۶۸۵۰۷۱ ۴۰۱/۱۰۸/م/ش حیدر تاتی غرفه ۱۲۳ ۳ ۲۳

خلیل هاشم 
بیگی

۳،۴۰۰،۰۰۰
۶۸۵۰۵۶و
۷۷۳۹۹۱

۴۰۱/۸۸/م/ش خلیل هاشم بیگی غرفه ۱۲۴ ۳ ۲۴

طاهره فخاری ۳،۸۰۰،۰۰۰ ۶۸۵۰۷۲ ۴۰۱/۱۰۹/م/ش طاهره فخاری غرفه ۱۲۵ ۳ ۲۵

زهرا آفرین ۷،۲۰۰،۰۰۰ ۷۷۴۹۶۸ ۴۰۱/۹۴/م/ش زهرا آفرین
غرفه ۱۲۶

و غرفه ۱۲۷
۳ ۲۶

حلیمه نصیری ۷،۷۰۰،۰۰۰ ۶۸۵۰۱۸ ۴۰۱/۱۰۱/م/ش حلیمه نصیری
غرفه ۱۲۸ و غرفه 

۱۲۹
۳ ۲۷

زهرا بابری ۳،۴۵۰،۰۰۰ ۱۹۸ ۴۰۱/۹۸/م/ش زهرا بابری غرفه ۱۳۰ ۳ ۲۸
صدیقه نصیری ۶،۵۰۰،۰۰۰ ۶۸۵۰۷۴ ۴۰۱/۱۱۰/م/ش صدیقه نصیری غرفه ۱۳۱ ۳ ۲۹

برنده
مبلغ پیشنهادی

(ریال)
شماره فیش 

سپرده
شماره پاکت نام متقاضی موضوع آگهی

ردیف 
آگهی

ردیف

فاطمه خلج ۳،۲۰۰،۰۰۰ ۷۷۴۹۶۹ ۴۰۱/۹۶/م/ش فاطمه خلج غرفه ۱۳۲ ۳ ۳۰
سیدسیروس 

زادسر
۳،۲۰۰،۰۰۰ ۴۴۵۵۷۹ ۴۰۱/۹۵/م/ش سیدسیروس زادسر غرفه ۱۳۳ ۳ ۳۱

زهرا حیدرقلی 
زاده

۳،۷۵۰،۰۰۰ ۶۸۵۰۴۸ ۴۰۱/۷۳/م/ش زهرا حیدرقلی زاده غرفه ۱۳۴ ۳ ۳۲

سعیده فوالدی ۳،۱۶۰،۰۰۰ ۲۱۰۱۳۱۸۴۸ ۴۰۱/۸۷/م/ش سعیده فوالدی غرفه ۱۴۲ ۳ ۳۳
سعیده بهمن یار ۳،۲۲۰،۰۰۰ ۷۷۴۹۶۵ ۴۰۱/۷۸/م/ش سعیده بهمن یار غرفه ۱۳۵ ۳ ۳۴
خدیجه علی پور ۳،۵۰۰،۰۰۰ ۷۷۴۹۵۲ ۴۰۱/۳۳/م/ش خدیجه علی پور غرفه۱۳۶ب ۳ ۳۵

الهه مروتی ۳،۲۵۰،۰۰۰ ۶۸۵۰۶۶ ۴۰۱/۸۹/م/ش الهه مروتی غرفه ۱۳۷ ۳ ۳۶
سیمین گلزاده ۳،۲۵۰،۰۰۰ ۶۸۵۰۲۴ ۴۰۱/۸۰/م/ش سیمین گلزاده غرفه ۱۳۸ ۳ ۳۷
مینا منگلی ۳،۲۵۰،۰۰۰ ۶۸۵۰۲۵ ۴۰۱/۸۱/م/ش مینا منگلی غرفه ۱۳۹ ۳ ۳۸
محسن 
ایزدترس

۳،۱۵۰،۰۰۰ ۶۸۵۰۵۵ ۴۰۱/۱۰۷/م/ش محسن ایزدترس غرفه ۱۴۰ ۳ ۳۹

خدیجه فخاری ۳،۲۰۰،۰۰۰ ۶۸۵۰۶۵ ۴۰۱/۸۵/م/ش خدیجه فخاری غرفه ۱۴۱ ۳ ۴۰
سهیال بذرپاش ۳،۱۱۰،۰۰۰ ۷۷۴۹۶۶ ۴۰۱/۷۷/م/ش سهیال بذرپاش غرفه ۱۴۳ ۳ ۴۱

محمدرضا قرایی ۱۰،۰۰۰،۰۰۰ ۲۱۰۱۳۱۰۳۰ ۴۰۱/۷۲/م/ش محمدرضا قرایی
غرفه ۱۴۴و غرفه 

۱۴۵
۳ ۴۲

فاطمه عطائی ۳،۳۵۰،۰۰۰ ۶۸۵۰۶۷ ۴۰۱/۹۳/م/ش فاطمه عطائی غرفه ۱۵۰ ۳ ۴۳
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محمد دهقان ۳،۲۰۰،۰۰۰ ۶۸۵۰۲۸ ۴۰۱/۱۰۰/م/ش محمد دهقان غرفه ۱۵۳ ۳ ۴۴

ایمان نصیری ۷،۸۰۰،۰۰۰ ۶۸۵۰۸۲ ۴۰۱/۱۱۲/م/ش ایمان نصیری
غرفه ۱۵۴و غرفه 

۱۵۵
۳ ۴۵

منیژه حسین 
نژاد نی ریزی

۵،۲۰۰،۰۰۰ ۶۸۵۰۶۲ ۴۰۱/۱۲۰/م/ش
منیژه حسین نژاد 

نی ریزی
غرفه ۱۵۶ ۳ ۴۶

محمدرضا رازقی 
نیا

۳،۱۵۰،۰۰۰ ۶۸۵۰۱۷ ۴۰۱/۱۰۲/م/ش محمدرضا رازقی نیا غرفه ۱۵۷ ۳ ۴۷

اعظم حامی ۳،۱۵۰،۰۰۰ ۲۱۰۱۳۱۸۳۸ ۴۰۱/۱۰۳/م/ش اعظم حامی غرفه ۱۵۸ ۳ ۴۸

برنده
مبلغ پیشنهادی

(ریال)
شماره فیش 

سپرده
شماره پاکت نام متقاضی موضوع آگهی

ردیف 
آگهی

ردیف

جهانگیر 
شاهسونی

۳،۳۰۰،۰۰۰ ۶۸۵۰۷۰ ۴۰۱/۱۰۴/م/ش جهانگیر شاهسونی غرفه ۱۵۹ ۳ ۴۹

زهرا کاظمی ۳،۱۵۰،۰۰۰ ۶۸۵۰۱۴ ۴۰۱/۸۳/م/ش زهرا کاظمی غرفه ۱۶۰ ۳ ۵۰

معصومه آسا ۱۴.۶۱۲.۰۰۰ ۶۸۵۰۸۹ ۴۰۱/۱۲۴/م/ش معصومه آسا
انبار جنب 
سیسمونی

3 ۵۱

محمد خادم ۳،۵۰۰،۰۰۰ ۶۸۵۰۸۸ ۴۰۱/۱۱۵/م/ش محمد خادم غرفه   ۵ ۵۲
احمدرضاسوداگر ۳،۲۵۰،۰۰۰ ۶۸۵۰۳۰ ۴۰۱/۹۹/م/ش احمدرضاسوداگر غرفه ۶ ۵ ۵۳

رمضان زارع ۳،۲۰۰،۰۰۰ ۶۸۵۰۸۴ ۴۰۱/۱۱۳/م/ش رمضان زارع غرفه ۷ ۵ ۵۴
؟؟؟ ؟؟؟ ۶۸۵۰۸۷ ۴۰۱/۱۲۲/م/ش جواد مطهری غرفه  ۵ ۵۵

محمد جلیل 
ثریا

۱،۸۰۰،۰۰۰ ۶۸۵۰۰۵ ۴۰۱/۳۲/م/ش محمد جلیل ثریا کارواش ۶ ۵۶

مرضیه جاللی ۷،۰۵۰،۰۰۰ ۶۸۵۰۷۸ ۴۰۱/۱۲۷/م/ش مرضیه جاللی
زمین ترامپولین 

پارک بانوان
۷ ۵۷

فرزاد غالمی ۵۰،۰۰۰،۰۰۰ ۶۸۵۰۷۶ ۴۰۱/۱۳۹/م/ش فرزاد غالمی
قایق بادی پارک 

معلم
۸ ۵۸

محمدامین زارع ۱۸،۵۰۰،۰۰۰ ۶۸۵۰۹۱ ۴۰۱/۱۱۹/م/ش محمدامین زارع
قایق بادی پارک 

معلم
۸ ۵۹

عارف صفاجو ۱۵،۰۰۰،۰۰۰ ۶۸۵۰۸۳ ۴۰۱/۱۳۶/م/ش عارف صفاجو
قایق بادی پارک 

معلم
۸ ۶۰

رسول صفاجو ۴۰،۰۰۰،۰۰۰ ۶۸۵۰۸۱ ۴۰۱/۱۳۵/م/ش رسول صفاجو
قایق بادی پارک 

معلم
۸ ۶۱

سعیده سلیمی ۵،۸۰۰،۰۰۰ ۶۸۵۰۶۹ ۴۰۱/۳۱/م/ش سعیده سلیمی
اغذیه فروشی پارک 

معلم
۹ ۶۲

۵۰،۰۰۰،۰۰۰ ۷۷۴۹۹۱ ۴۰۱/۱۴۰/م/ش
محمدعباسی نجف 

آبادی
قلعه بادی پارک 

معلم
۱۰ ۶۳

۳۵،۵۰۰،۰۰۰ ۶۸۵۰۷۳ ۴۰۱/۱۳۸/م/ش عارف صفاجو
قلعه بادی پارک 

معلم
۱۰ ؟؟۶۴

۲۸،۰۰۰،۰۰۰ ۶۸۵۰۲۱ ۴۰۱/۱۳۷/م/ش فرزاد غالمی
قلعه بادی پارک 

معلم
۱۰ ۶۵
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۴۰،۰۰۰،۰۰۰ ۷۷۴۹۸۷ ۴۰۱/۱۴۱/م/ش
علی عباسی نجف 

آبادی 
قلعه بادی پارک 

معلم
۱۰ ۶۶

۵۰،۰۰۰،۰۰۰ ۶۸۵۰۸۰ ۴۰۱/۱۳۴/م/ش رسول صفاجو
قلعه بادی پارک 

معلم
۱۰ ۶۷

برنده
مبلغ پیشنهادی

(ریال)
شماره فیش 

سپرده
شماره پاکت نام متقاضی موضوع آگهی

ردیف 
آگهی

ردیف

۸۰،۰۰۰،۰۰۰ ۷۷۴۹۸۹ ۴۰۱/۱۳۲/م/ش علی عباسی
زمین دستگاه اسباب 

بازی پارک آزادی
۱۱ ۶۸

۷۸،۰۰۰،۰۰۰ ۷۷۴۹۹۲ ۴۰۱/۱۳۳/م/ش محمد عباسی
زمین دستگاه اسباب 

بازی پارک آزادی
۱۱ ۶۹

۶۱،۰۰۰،۰۰۰ ۶۸۵۰۸۶ ۴۰۱/۱۳۰/م/ش امیدرضا خرمی
زمین دستگاه اسباب 

بازی پارک آزادی
۱۱ ۷۰

علی عباسی

۶۰،۷۰۰،۰۰۰ ۶۸۵۰۷۷ ۴۰۱/۱۲۸/م/ش مجید مومنی
زمین دستگاه اسباب 

بازی پارک آزادی
۱۱ ۷۱

۳،۰۰۰،۰۰۰ ۶۸۵۰۹۲ ۴۰۱/۱۱۸/م/ش منیژه همایونی
زمین کانکس اغذیه 
فروشی و مطبوعاتی 

میدان فضل 
۱۲ ۷۲

مهدی حدادان 

۱۰.۵۰۰.۰۰۰ ۶۸۵۰۸۵ ۴۰۱/۱۳۱/م /ش مهدی حدادان 
زمین کانکس اغذیه 
فروشی و مطبوعاتی 

میدان فضل
۱۲ ۷۳

معصومه آسا  ۱۰.۶۱۲.۰۰۰ ۶۸۵۰۹۰ ۴۰۱/۱۲۵/م/ش معصومه آسا  غرفه تره باری ۳ ۷۴

با توجه به اینکه در ردیف ۴ آگهی مروبوط به غرفه های تجاری شماره ۱و۲و۳و۴ پایانه مسافربری امام رضا(ع) هیچگونه شرکت 
کننده ای نداشته است مقرر گردید امور مالی نسبت به تجدید مرحله دوم آگهی مزایده عمومی اقدام نماید، در خصوص ردیف 
۱۰ آگهی با موضوع قلعه بادی پارک معلم با توجه به اینکه مبلغ پیشنهای آقایان محمدعباسی نجف آبادی و رسول صفاجو به 
صورت یکسان به مبلغ ۵۰ میلیون ریال برای هر ماه ارائه شده است لذا کمیسیون به قید قرعه با حضور هر دو نفر آقای رسول 

صفاجو را به عنوان برنده ردیف مذکور معرفی می نماید. 
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