
قیمت پیشنهادي به حروف(ریال  )قیمت پیشنهادي  به عدد (ریال )ساعت خروج/ورودنفراتنام مقصدنام مبداردیف

ورودي 6 صبح15کارخانهاکبر آباد1

ورودي 6 صبح11کارخانهحسینی فردوس2

ورودي 6 صبح9کارخانهواوان3

ورودي 6 صبح13کارخانهباغ فیض4

ورودي 6 صبح6کارخانهپیروزي5

ورودي 6 صبح7کارخانهآریانا6

ورودي 6 صبح12کارخانههاشمی7

ورودي 6 صبح12کارخانهافسریه8

ورودي 6 صبح10کارخانهوصفنارد9

ورودي 6 صبح8کارخانهاندیشه فاز 5و106

ورودي 6 صبح7کارخانهشاطره گلدسته11

ورودي 6 صبح9کارخانهدولت خوان12

ورودي 6 صبح8کارخانهفالح13

ورودي 6 صبح8کارخانهاسالمهر پشت خط14

ورودي 6 صبح12کارخانهمشیریه15

ورودي 6 صبح8کارخانهامام حسین16

ورودي 6 صبح9کارخانهمالرد17

ورودي 6 صبح12کارخانهاندیشه فاز 3و184

ورودي 6 صبح10کارخانهشهرك رفاه و شهرك مریم19

ورودي 6 صبح8کارخانهکردزار20

ورودي 6 صبح8کارخانهگلستان21

ورودي 6 صبح10کارخانهاسالمشهر 20متري22

ورودي 6 صبح7کارخانهشهر قدس 233

ورودي 6 صبح8کارخانهمیدان استاندارد24

ورودي 6 صبح12کارخانهباغستان25

ورودي 6 صبح12کارخانهنصیرآباد26

ورودي 6 صبح15کارخانهشهر قدس27

ورودي 6 صبح12کارخانهمهدیه28

ورودي 6 صبح12کارخانهکالك29

ورودي 6 صبح15کارخانهشهرك ولیعصر30

قیمت پیشنهادي بر حسب نیم راه می باشد.

جمع کل  به عدد و حروف ( ریال )

اینجانب ………………… نماینده ………………… با کد ملی/ کد اقتصادي………………… با امضاءاین فرم کلیه موارد فوق را قبول نموده و حق هر گونه اعتراضی را در موارد فوق از خود سلب می نمایم.
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قیمت پیشنهادي به حروف(ریال  )قیمت پیشنهادي  به عدد (ریال )ساعت خروج/ورودنفراتنام مقصدنام مبداردیف

قیمت پیشنهادي بر حسب نیم راه می باشد.

ورودي 6 صبح7کارخانهشهر ري31

ورودي 6 صبح12کارخانهنازي آباد32

ورودي 6 صبح12کارخانهپونک33

ورودي 6 صبح15کارخانهشادآباد ولیعصر34

ورودي 6 صبح12کارخانهعظیمیه35

ورودي 6 صبح8کارخانهرسالت36

ورودي 6 صبح15کارخانهشهر قدس 372

ورودي 6 صبح8کارخانهآدران38

ورودي 6 صبح10کارخانهانبار نفت39

ورودي 6 صبح12کارخانهاندیشه فاز 402

ورودي 6 صبح6کارخانهاداري کرج41

ورودي 6 صبح8کارخانهوحیدیه42

ورودي 6 صبح14کارخانهصبا شهر43

ورودي 6 صبح12کارخانهشمشیري44

ورودي 6 صبح12کارخانهمشکین دشت45

ورودي 6 صبح15کارخانهپرند46

ورودي 6 صبح8کارخانهمیان آباد47

ورودي 6 صبح15کارخانهصالح آباد48

ورودي 6 صبح8کارخانهشهرك راه آهن49

ورودي 6 صبح14کارخانهسیزده آبان50

ورودي 6 صبح8کارخانههفت تیر51

ورودي 6 صبح9کارخانهشهرك طالیی52

ورودي 6 صبح8کارخانهشهرك گلها53

ورودي 6 صبح25کارخانهاندیشه فاز 541

ورودي 6 صبح30کارخانهفردیس55

ورودي 6 صبح30کارخانهمارلیک56

ورودي 6 صبح25کارخانهحصارك57

ورودي 6 صبح30کارخانهرباط کریم58

ورودي 6 صبح25کارخانهکالك59

ورودي 6 صبح22کارخانهشماره 602

جمع کل  به عدد و حروف ( ریال )

اینجانب ………………… نماینده ………………… با کد ملی/ کد اقتصادي………………… با امضاءاین فرم کلیه موارد فوق را قبول نموده و حق هر گونه اعتراضی را در موارد فوق از خود سلب می نمایم.
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قیمت پیشنهادي به حروف(ریال  )قیمت پیشنهادي  به عدد (ریال )ساعت خروج/ورودنفراتنام مقصدنام مبداردیف

قیمت پیشنهادي بر حسب نیم راه می باشد.

ورودي 6 صبح30کارخانهیافت آباد61

ورودي 6 صبح20کارخانهمیدان قزوین62

ورودي 6 صبح28کارخانهوایین شهریار63

ورودي 6 صبح25کارخانهقائمیه64

ورودي 6 صبح27کارخانهکاشانی65

ورودي 17/10 بعدازظهر12کارخانههاشمی66

ورودي 17/10 بعدازظهر5کارخانهتهرانسر67

ورودي 17/10 بعدازظهر10کارخانهافسریه68

ورودي 17/10 بعدازظهر15کارخانهاسالمشهر69

ورودي 17/10 بعدازظهر13کارخانهفردیس70

ورودي 17/10 بعدازظهر12کارخانهیافت آباد71

ورودي 17/10 بعدازظهر13کارخانهنازي آباد72

ورودي 17/10 بعدازظهر8کارخانهاندیشه فاز 3و734

ورودي 17/10 بعدازظهر14کارخانهاسالمشهر742

ورودي 17/10 بعدازظهر8کارخانهشهر قدس75

ورودي 17/10 بعدازظهر8کارخانهکالك76

ورودي 17/10 بعدازظهر11کارخانهشادآباد فردوس77

ورودي 17/10 بعدازظهر12کارخانهصباشهر78

ورودي 17/10 بعدازظهر15کارخانهصالح آباد79

ورودي 17/10 بعدازظهر14کارخانهپرند80

ورودي 17/10 بعدازظهر8کارخانهاندیشه فاز 5و816

ورودي 17/10 بعدازظهر12کارخانهشهرك ولیعصر82

ورودي 17/10 بعدازظهر12کارخانهقائمیه83

ورودي 17/10 بعدازظهر12کارخانهمارلیک84

ورودي 17/10 بعدازظهر15کارخانهکالك 852

ورودي 17/10 بعدازظهر20کارخانهحصارك86

ورود 13/30 بعد ازظهر8کارخانهآدران87

ورود 13/30 بعد ازظهر7کارخانهصباشهر88

ورود 13/30 بعد ازظهر5کارخانهشهر قدس89

ورود 13/30 بعد ازظهر6کارخانهیافت آباد90

اینجانب ………………… نماینده ………………… با کد ملی/ کد اقتصادي………………… با امضاءاین فرم کلیه موارد فوق را قبول نموده و حق هر گونه اعتراضی را در موارد فوق از خود سلب می نمایم.
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جمع کل  به عدد و حروف ( ریال )
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قیمت پیشنهادي به حروف(ریال  )قیمت پیشنهادي  به عدد (ریال )ساعت خروج/ورودنفراتنام مقصدنام مبداردیف

قیمت پیشنهادي بر حسب نیم راه می باشد.

ورود 13/30 بعد ازظهر10کارخانهفردیس91

ورود 13/30 بعد ازظهر8کارخانهحصارك92

ورود 13/30 بعد ازظهر6کارخانهشهرك ولیعصر93

ورود 13/30 بعد ازظهر5کارخانهافسریه94

خروج 6 صبح15حصاركکارخانه95

خروج 6 صبح9شهر قدسکارخانه96

خروج 6 صبح10کالكکارخانه97

خروج 6 صبح5شادآباد فردوسکارخانه98

خروج 6 صبح6صبا شهرکارخانه99

خروج 6 صبح5پرندکارخانه100

خروج 6 صبح5یافت آبادکارخانه101

خروج 6 صبح12اسالمشهرکارخانه102

خروج 6 صبح10صالح آبادکارخانه103

خروج 6 صبح8هاشمیکارخانه104

خروج 6 صبح7تهرانسرکارخانه105

خروج 6 صبح6افسریهکارخانه106

خروج 6 صبح7اسالمشهرکارخانه107

خروج 6 صبح9فردیسکارخانه108

خروج 6 صبح10شهرك ولیعصرکارخانه109

خروج 6 صبح8نازي آبادکارخانه110

خروج 6 صبح5قائمیهکارخانه111

خروج 6 صبح6اندیشه فاز3کارخانه112

خروج 6 صبح12مارلیککارخانه113

خروج 13/30 بعد از ظهر15حصاركکارخانه114

خروج 13/30 بعد از ظهر14فردیسکارخانه115

خروج 13/30 بعد از ظهر12آدرانکارخانه116

خروج 13/30 بعد از ظهر10اسالمشهرکارخانه117

خروج 13/30 بعد از ظهر8حصاركکارخانه118

خروج 17/10 بعداز ظهر5تهرانسرکارخانه119

خروج 17/10 بعداز ظهر8باغستانکارخانه120

جمع کل  به عدد و حروف ( ریال )

اینجانب ………………… نماینده ………………… با کد ملی/ کد اقتصادي………………… با امضاءاین فرم کلیه موارد فوق را قبول نموده و حق هر گونه اعتراضی را در موارد فوق از خود سلب می نمایم.
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قیمت پیشنهادي به حروف(ریال  )قیمت پیشنهادي  به عدد (ریال )ساعت خروج/ورودنفراتنام مقصدنام مبداردیف

قیمت پیشنهادي بر حسب نیم راه می باشد.

خروج 17/10 بعداز ظهر8میان آبادکارخانه121

خروج 17/10 بعداز ظهر12یافت آباد و شاد آبادکارخانه122

خروج 17/10 بعداز ظهر8واوانکارخانه123

خروج 17/10 بعداز ظهر7پیروزيکارخانه124

خروج 17/10 بعداز ظهر10افسریهکارخانه125

خروج 17/10 بعداز ظهر8بازرگانکارخانه126

خروج 17/10 بعداز ظهر8امام حسینکارخانه127

خروج 17/10 بعداز ظهر10سیزده آبانکارخانه128

خروج 17/10 بعداز ظهر8اندیشه فاز 5و6کارخانه129

خروج 17/10 بعداز ظهر12فردیسکارخانه130

خروج 17/10 بعداز ظهر12جمهوريکارخانه131

خروج 17/10 بعداز ظهر8جوادیهکارخانه132

خروج 17/10 بعداز ظهر10آدرانکارخانه133

خروج 17/10 بعداز ظهر14کالك 2کارخانه134

خروج 17/10 بعداز ظهر12نصیر آبادکارخانه135

خروج 17/10 بعداز ظهر10شهر قدسکارخانه136

خروج 17/10 بعداز ظهر10مهدیهکارخانه137

خروج 17/10 بعداز ظهر7کالكکارخانه138

خروج 17/10 بعداز ظهر14شهرك ولیعصرکارخانه139

خروج 17/10 بعداز ظهر12نازي آبادکارخانه140

خروج 17/10 بعداز ظهر10پونککارخانه141

خروج 17/10 بعداز ظهر8فالحکارخانه142

خروج 17/10 بعداز ظهر8عظیمیهکارخانه143

خروج 17/10 بعداز ظهر8رسالتکارخانه144

خروج 17/10 بعداز ظهر10شهر قدس2کارخانه145

خروج 17/10 بعداز ظهر10رباط کریمکارخانه146

خروج 17/10 بعداز ظهر15مشکین آبادکارخانه147

خروج 17/10 بعداز ظهر12شماره 2کارخانه148

خروج 17/10 بعداز ظهر8قائمیهکارخانه149

خروج 17/10 بعداز ظهر14وائین و مالردکارخانه150

جمع کل  به عدد و حروف ( ریال )

اینجانب ………………… نماینده ………………… با کد ملی/ کد اقتصادي………………… با امضاءاین فرم کلیه موارد فوق را قبول نموده و حق هر گونه اعتراضی را در موارد فوق از خود سلب می نمایم.
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قیمت پیشنهادي به حروف(ریال  )قیمت پیشنهادي  به عدد (ریال )ساعت خروج/ورودنفراتنام مقصدنام مبداردیف

قیمت پیشنهادي بر حسب نیم راه می باشد.

خروج 17/10 بعداز ظهر12صبا شهرکارخانه151

خروج 17/10 بعداز ظهر12اکبرآبادکارخانه152

خروج 17/10 بعداز ظهر15صالح آبادکارخانه153

خروج 17/10 بعداز ظهر7شمشیريکارخانه154

خروج 17/10 بعداز ظهر14پرندکارخانه155

خروج 17/10 بعداز ظهر10پل فردیسکارخانه156

خروج 17/10 بعداز ظهر10آدران 2کارخانه157

خروج 17/10 بعداز ظهر8اندیشه فاز3کارخانه158

خروج 17/10 بعداز ظهر20حصاركکارخانه159

خروج 17/10 بعداز ظهر25اسالمشهرکارخانه160

خروج 17/10 بعداز ظهر25مارلیککارخانه161

خروج 17/10 بعداز ظهر20اندیشه فاز1کارخانه162

خروج 17/10 بعداز ظهر10شهرقدسکارخانه163

خروج 621صباشهرکارخانه164

خروج 1021آدرانکارخانه165

خروج 1221فردیسکارخانه166

خروج 521شهرقدس کارخانه167

خروج 621افسریه کارخانه168

خروج 521حصارك کارخانه 169

اینجانب ………………… نماینده ………………… با کد ملی/ کد اقتصادي………………… با امضاءاین فرم کلیه موارد فوق را قبول نموده و حق هر گونه اعتراضی را در موارد فوق از خود سلب می نمایم.
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جمع کل  به عدد و حروف ( ریال )

جمع کل  نهایی به عدد (ریال  )

جمع کل  نهایی به حروف   (ریال)
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