
(به ریال   )لیوت پیشنهادی (به حروف  )لیوت پیشنهادی ورود/ساعت خروجنفراتنام همصدنام هبداردیف

 صبح6ٍرٍدی 15کارخاًِاکبر آباد1

 صبح6ٍرٍدی 11کارخاًِحسیٌی فردٍس2

 صبح6ٍرٍدی 9کارخاًٍِاٍاى3

 صبح6ٍرٍدی 13کارخاًِباغ فیض4

 صبح6ٍرٍدی 6کارخاًِپیرٍزی5

 صبح6ٍرٍدی 7کارخاًِآریاًا6

 صبح6ٍرٍدی 12کارخاًِّاشوی7

 صبح6ٍرٍدی 12کارخاًِافسری8ِ

 صبح6ٍرٍدی 10کارخاًٍِصفٌارد9

 صبح6ٍرٍدی 8کارخا5ٍ6ًِاًدیشِ فاز 10

 صبح6ٍرٍدی 7کارخاًِشاطرُ گلدست11ِ

 صبح6ٍرٍدی 9کارخاًِدٍلت خَاى12

 صبح6ٍرٍدی 8کارخاًِفالح13

 صبح6ٍرٍدی 8کارخاًِاسالهْر پشت خط14

 صبح6ٍرٍدی 12کارخاًِهشیری15ِ

 صبح6ٍرٍدی 8کارخاًِاهام حسیي16

 صبح6ٍرٍدی 9کارخاًِهالرد17

 صبح6ٍرٍدی 12کارخا3ٍ4ًِاًدیشِ فاز 18

 صبح6ٍرٍدی 10کارخاًِشْرک رفاُ ٍ شْرک هرین19

 صبح6ٍرٍدی 8کارخاًِکردزار20

 صبح6ٍرٍدی 8کارخاًِگلستاى21

 صبح6ٍرٍدی 10کارخاًِهتری20اسالهشْر 22

 صبح6ٍرٍدی 7کارخا3ًِشْر قدس 23

 صبح6ٍرٍدی 8کارخاًِهیداى استاًدارد24

 صبح6ٍرٍدی 12کارخاًِباغستاى25

 صبح6ٍرٍدی 12کارخاًًِصیرآباد26

 صبح6ٍرٍدی 15کارخاًِشْر قدس27

 صبح6ٍرٍدی 12کارخاًِهْدی28ِ

 صبح6ٍرٍدی 12کارخاًِکالک29

 صبح6ٍرٍدی 15کارخاًِشْرک ٍلیعصر30

.لیوت پیشنهادی بر حسب نین راه هی باشد

(ریال و حروف  )جمع کل  

با اهضاءاین فرم کلیه هوارد فوق را لبول نووده و حك هر گونه اعتراضی را در هوارد  …………………کد التصادی/ با کد هلی …………………نواینده  …………………اینجانب 

.فوق از خود سلب هی نواین
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(به ریال   )لیوت پیشنهادی (به حروف  )لیوت پیشنهادی ورود/ساعت خروجنفراتنام همصدنام هبداردیف

.لیوت پیشنهادی بر حسب نین راه هی باشد

 صبح6ٍرٍدی 7کارخاًِشْر ری31

 صبح6ٍرٍدی 12کارخاًًِازی آباد32

 صبح6ٍرٍدی 12کارخاًِپًَک33

 صبح6ٍرٍدی 15کارخاًِشادآباد ٍلیعصر34

 صبح6ٍرٍدی 12کارخاًِعظیوی35ِ

 صبح6ٍرٍدی 8کارخاًِرسالت36

 صبح6ٍرٍدی 15کارخا2ًِشْر قدس 37

 صبح6ٍرٍدی 8کارخاًِآدراى38

 صبح6ٍرٍدی 10کارخاًِاًبار ًفت39

 صبح6ٍرٍدی 12کارخا2ًِاًدیشِ فاز 40

 صبح6ٍرٍدی 6کارخاًِاداری کرج41

 صبح6ٍرٍدی 8کارخاًٍِحیدی42ِ

 صبح6ٍرٍدی 14کارخاًِصبا شْر43

 صبح6ٍرٍدی 12کارخاًِشوشیری44

 صبح6ٍرٍدی 12کارخاًِهشکیي دشت45

 صبح6ٍرٍدی 15کارخاًِپرًد46

 صبح6ٍرٍدی 8کارخاًِهیاى آباد47

 صبح6ٍرٍدی 15کارخاًِصالح آباد48

 صبح6ٍرٍدی 8کارخاًِشْرک راُ آّي49

 صبح6ٍرٍدی 14کارخاًِسیسدُ آباى50

 صبح6ٍرٍدی 8کارخاًِّفت تیر51

 صبح6ٍرٍدی 9کارخاًِشْرک طالیی52

 صبح6ٍرٍدی 8کارخاًِشْرک گلْا53

 صبح6ٍرٍدی 25کارخا1ًِاًدیشِ فاز 54

 صبح6ٍرٍدی 30کارخاًِفردیس55

 صبح6ٍرٍدی 30کارخاًِهارلیک56

 صبح6ٍرٍدی 25کارخاًِحصارک57

 صبح6ٍرٍدی 30کارخاًِرباط کرین58

 صبح6ٍرٍدی 25کارخاًِکالک59

 صبح6ٍرٍدی 22کارخا2ًِشوارُ 60

(ریال و حروف  )جمع کل  

با اهضاءاین فرم کلیه هوارد فوق را لبول نووده و حك هر گونه اعتراضی را در هوارد  …………………کد التصادی/ با کد هلی …………………نواینده  …………………اینجانب 

.فوق از خود سلب هی نواین
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(به ریال   )لیوت پیشنهادی (به حروف  )لیوت پیشنهادی ورود/ساعت خروجنفراتنام همصدنام هبداردیف

.لیوت پیشنهادی بر حسب نین راه هی باشد

 صبح6ٍرٍدی 30کارخاًِیافت آباد61

 صبح6ٍرٍدی 20کارخاًِهیداى قسٍیي62

 صبح6ٍرٍدی 28کارخاًٍِاییي شْریار63

 صبح6ٍرٍدی 25کارخاًِقائوی64ِ

 صبح6ٍرٍدی 27کارخاًِکاشاًی65

 بعدازظْر17/10ٍرٍدی 12کارخاًِّاشوی66

 بعدازظْر17/10ٍرٍدی 5کارخاًِتْراًسر67

 بعدازظْر17/10ٍرٍدی 10کارخاًِافسری68ِ

 بعدازظْر17/10ٍرٍدی 15کارخاًِاسالهشْر69

 بعدازظْر17/10ٍرٍدی 13کارخاًِفردیس70

 بعدازظْر17/10ٍرٍدی 12کارخاًِیافت آباد71

 بعدازظْر17/10ٍرٍدی 13کارخاًًِازی آباد72

 بعدازظْر17/10ٍرٍدی 8کارخا3ٍ4ًِاًدیشِ فاز 73

 بعدازظْر17/10ٍرٍدی 14کارخا2ًِاسالهشْر74

 بعدازظْر17/10ٍرٍدی 8کارخاًِشْر قدس75

 بعدازظْر17/10ٍرٍدی 8کارخاًِکالک76

 بعدازظْر17/10ٍرٍدی 11کارخاًِشادآباد فردٍس77

 بعدازظْر17/10ٍرٍدی 12کارخاًِصباشْر78

 بعدازظْر17/10ٍرٍدی 15کارخاًِصالح آباد79

 بعدازظْر17/10ٍرٍدی 14کارخاًِپرًد80

 بعدازظْر17/10ٍرٍدی 8کارخا5ٍ6ًِاًدیشِ فاز 81

 بعدازظْر17/10ٍرٍدی 12کارخاًِشْرک ٍلیعصر82

 بعدازظْر17/10ٍرٍدی 12کارخاًِقائوی83ِ

 بعدازظْر17/10ٍرٍدی 12کارخاًِهارلیک84

 بعدازظْر17/10ٍرٍدی 15کارخا2ًِکالک 85

 بعدازظْر17/10ٍرٍدی 20کارخاًِحصارک86

 بعد ازظْر13/30ٍرٍد 8کارخاًِآدراى87

 بعد ازظْر13/30ٍرٍد 7کارخاًِصباشْر88

 بعد ازظْر13/30ٍرٍد 5کارخاًِشْر قدس89

 بعد ازظْر13/30ٍرٍد 6کارخاًِیافت آباد90

با اهضاءاین فرم کلیه هوارد فوق را لبول نووده و حك هر گونه اعتراضی را در هوارد  …………………کد التصادی/ با کد هلی …………………نواینده  …………………اینجانب 

.فوق از خود سلب هی نواین

..............................                                                                                                                                                                                         نام و امضاء متقاضی
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(ریال و حروف  )جمع کل  
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(به ریال   )لیوت پیشنهادی (به حروف  )لیوت پیشنهادی ورود/ساعت خروجنفراتنام همصدنام هبداردیف

.لیوت پیشنهادی بر حسب نین راه هی باشد

 بعد ازظْر13/30ٍرٍد 10کارخاًِفردیس91

 بعد ازظْر13/30ٍرٍد 8کارخاًِحصارک92

 بعد ازظْر13/30ٍرٍد 6کارخاًِشْرک ٍلیعصر93

 بعد ازظْر13/30ٍرٍد 5کارخاًِافسری94ِ

 صبح6خرٍج 15حصارککارخا95ًِ

 صبح6خرٍج 9شْر قدسکارخا96ًِ

 صبح6خرٍج 10کالککارخا97ًِ

 صبح6خرٍج 5شادآباد فردٍسکارخا98ًِ

 صبح6خرٍج 6صبا شْرکارخا99ًِ

 صبح6خرٍج 5پرًدکارخا100ًِ

 صبح6خرٍج 5یافت آبادکارخا101ًِ

 صبح6خرٍج 12اسالهشْرکارخا102ًِ

 صبح6خرٍج 10صالح آبادکارخا103ًِ

 صبح6خرٍج 8ّاشویکارخا104ًِ

 صبح6خرٍج 7تْراًسرکارخا105ًِ

 صبح6خرٍج 6افسریِکارخا106ًِ

 صبح6خرٍج 7اسالهشْرکارخا107ًِ

 صبح6خرٍج 9فردیسکارخا108ًِ

 صبح6خرٍج 10شْرک ٍلیعصرکارخا109ًِ

 صبح6خرٍج 8ًازی آبادکارخا110ًِ

 صبح6خرٍج 5قائویِکارخا111ًِ

 صبح6خرٍج 36اًدیشِ فازکارخا112ًِ

 صبح6خرٍج 12هارلیککارخا113ًِ

 بعد از ظْر13/30خرٍج 15حصارککارخا114ًِ

 بعد از ظْر13/30خرٍج 14فردیسکارخا115ًِ

 بعد از ظْر13/30خرٍج 12آدراىکارخا116ًِ

 بعد از ظْر13/30خرٍج 10اسالهشْرکارخا117ًِ

 بعد از ظْر13/30خرٍج 8حصارککارخا118ًِ

 بعداز ظْر17/10خرٍج 5تْراًسرکارخا119ًِ

 بعداز ظْر17/10خرٍج 8باغستاىکارخا120ًِ

(ریال و حروف  )جمع کل  

با اهضاءاین فرم کلیه هوارد فوق را لبول نووده و حك هر گونه اعتراضی را در هوارد  …………………کد التصادی/ با کد هلی …………………نواینده  …………………اینجانب 

.فوق از خود سلب هی نواین
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(به ریال   )لیوت پیشنهادی (به حروف  )لیوت پیشنهادی ورود/ساعت خروجنفراتنام همصدنام هبداردیف

.لیوت پیشنهادی بر حسب نین راه هی باشد

 بعداز ظْر17/10خرٍج 8هیاى آبادکارخا121ًِ

 بعداز ظْر17/10خرٍج 12یافت آباد ٍ شاد آبادکارخا122ًِ

 بعداز ظْر17/10خرٍج 8ٍاٍاىکارخا123ًِ

 بعداز ظْر17/10خرٍج 7پیرٍزیکارخا124ًِ

 بعداز ظْر17/10خرٍج 10افسریِکارخا125ًِ

 بعداز ظْر17/10خرٍج 8بازرگاىکارخا126ًِ

 بعداز ظْر17/10خرٍج 8اهام حسیيکارخا127ًِ

 بعداز ظْر17/10خرٍج 10سیسدُ آباىکارخا128ًِ

 بعداز ظْر17/10خرٍج 5ٍ68اًدیشِ فاز کارخا129ًِ

 بعداز ظْر17/10خرٍج 12فردیسکارخا130ًِ

 بعداز ظْر17/10خرٍج 12جوَْریکارخا131ًِ

 بعداز ظْر17/10خرٍج 8جَادیِکارخا132ًِ

 بعداز ظْر17/10خرٍج 10آدراىکارخا133ًِ

 بعداز ظْر17/10خرٍج 214کالک کارخا134ًِ

 بعداز ظْر17/10خرٍج 12ًصیر آبادکارخا135ًِ

 بعداز ظْر17/10خرٍج 10شْر قدسکارخا136ًِ

 بعداز ظْر17/10خرٍج 10هْدیِکارخا137ًِ

 بعداز ظْر17/10خرٍج 7کالککارخا138ًِ

 بعداز ظْر17/10خرٍج 14شْرک ٍلیعصرکارخا139ًِ

 بعداز ظْر17/10خرٍج 12ًازی آبادکارخا140ًِ

 بعداز ظْر17/10خرٍج 10پًَککارخا141ًِ

 بعداز ظْر17/10خرٍج 8فالحکارخا142ًِ

 بعداز ظْر17/10خرٍج 8عظیویِکارخا143ًِ

 بعداز ظْر17/10خرٍج 8رسالتکارخا144ًِ

 بعداز ظْر17/10خرٍج 210شْر قدسکارخا145ًِ

 بعداز ظْر17/10خرٍج 10رباط کرینکارخا146ًِ

 بعداز ظْر17/10خرٍج 15هشکیي آبادکارخا147ًِ

 بعداز ظْر17/10خرٍج 212شوارُ کارخا148ًِ

 بعداز ظْر17/10خرٍج 8قائویِکارخا149ًِ

 بعداز ظْر17/10خرٍج 14ٍائیي ٍ هالردکارخا150ًِ

(ریال و حروف  )جمع کل  
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.فوق از خود سلب هی نواین

..............................                                                                                                                                                                                         نام و امضاء متقاضی

.......................                                                                                                                                                                                         تاریخ 

Page 5 of 6



(به ریال   )لیوت پیشنهادی (به حروف  )لیوت پیشنهادی ورود/ساعت خروجنفراتنام همصدنام هبداردیف

.لیوت پیشنهادی بر حسب نین راه هی باشد

 بعداز ظْر17/10خرٍج 12صبا شْرکارخا151ًِ

 بعداز ظْر17/10خرٍج 12اکبرآبادکارخا152ًِ

 بعداز ظْر17/10خرٍج 15صالح آبادکارخا153ًِ

 بعداز ظْر17/10خرٍج 7شوشیریکارخا154ًِ

 بعداز ظْر17/10خرٍج 14پرًدکارخا155ًِ

 بعداز ظْر17/10خرٍج 10پل فردیسکارخا156ًِ

 بعداز ظْر17/10خرٍج 210آدراى کارخا157ًِ

 بعداز ظْر17/10خرٍج 38اًدیشِ فازکارخا158ًِ

 بعداز ظْر17/10خرٍج 20حصارککارخا159ًِ

 بعداز ظْر17/10خرٍج 25اسالهشْرکارخا160ًِ

 بعداز ظْر17/10خرٍج 25هارلیککارخا161ًِ

 بعداز ظْر17/10خرٍج 120اًدیشِ فازکارخا162ًِ

 بعداز ظْر17/10خرٍج 10شْرقدسکارخا163ًِ

21خرٍج 6صباشْرکارخا164ًِ

21خرٍج 10آدراىکارخا165ًِ

21خرٍج 12فردیسکارخا166ًِ

21خرٍج 5شْرقدس کارخا167ًِ

21خرٍج 6افسریِ کارخا168ًِ

21خرٍج 5حصارک کارخاًِ 169
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جمع کل  نهایی به ریال

جمع کل  نهایی به حروف
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