ﻧﺮخ ﺣﻤﻞ ﺧﻮدرو ﺑﺎ ﻗﻄﺎر در ﺗﻌﻄﯿﻼت ﻧﻮروزی
 ۹۶اﻋﻼم ﺷﺪ  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
ﭘﻮﯾﺎ ﺑﻬﺮاﻣﯽ | ﺳﻪ ﺷﻨﺒﻪ ۱۰ ،اﺳﻔﻨﺪ ۱۳۹۵
ﯾﮑﯽ از روش ﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪی ﮐﻪ ﻣﺴﺎﻓﺮان در اﯾﺎم ﺗﻌﻄﯿﻼﺗﯽ ﭼﻮن ﻧﻮروز اﻧﺘﺨﺎب ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ،ﺳﻔﺮ ﺑﺎ ﻗﻄﺎر
ﺑﻌﻼوه ﺣﻤﻞ ﺧﻮدروی ﺷﺨﺼﯽ ﺑﺎ ﻗﻄﺎر ﻫﺎی ﺑﺎری اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺧﺼﻮص در ﺳﻔﺮﻫﺎی ﻃﻮﻻﻧﯽ و
ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ ﺑﺎﻻ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ اﻧﺘﺨﺎب ﺧﻮﺑﯽ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺣﺠﻢ ﺗﺮاﻓﯿﮑﯽ ﺟﺎده ﻫﺎی اﺻﻠﯽ و ﭘﺮ رﻓﺖ و آﻣﺪ در
اﯾﺎم ﻧﻮروز ﺑﺎﺷﺪ و از ﻟﺤﺎظ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺳﻮﺧﺖ ،اﺣﺘﻤﺎل ﺗﺼﺎدﻓﺎت ﺟﺎده ای و ﻣﯿﺰان ﺧﺴﺘﮕﯽ ﻣﺴﺎﻓﺮان
ﮔﺰﯾﻨﻪ ﺑﻬﺘﺮی ﺑﺮای ﺳﻔﺮ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽ رود.
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻋﻼم ﺷﺮﮐﺖ ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ رﯾﻠﯽ ﻋﻤﻮﻣﯽ اﯾﺮان ﯾﻌﻨﯽ رﺟﺎء در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺑﯿﺶ از  30ﻣﺴﯿﺮ
ﺑﺮای ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ﻣﺴﺎﻓﺮان ﺑﻌﻼوه ﺧﻮدروی ﺷﺨﺼﯽ ﺷﺎن وﺟﻮد دارد.

ﮔﺮﭼﻪ ﺷﺮﮐﺖ رﺟﺎء ﺑﺮای ﻣﺴﺎﻓﺮاﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺑﺎزه زﻣﺎن ﺑﻨﺪی از ﭘﯿﺶ ﺗﻌﻦ ﺷﺪه ﻧﻤﯽ رﺳﻨﺪ ﺗﺎ ﯾﮏ روز
ﻗﺒﻞ از ﺣﺮﮐﺖ  90درﺻﺪ ﻣﺒﻠﻎ در ﺻﻮرت اﻋﻼم اﻧﺼﺮاف ﻋﻮدت داده ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺷﺨﺼﯽ ﮐﻪ ﺧﻮدرو را در ﻣﺒﺪاء ﺗﺤﻮﯾﻞ و اﻃﻼﻋﺎت آن ﻓﺮد ﺛﺒﺖ ﻣﯽ ﺷﻮد ﺑﺎﯾﺪ در ﻣﻘﺼﺪ

ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺗﺤﻮﯾﻞ ﮔﯿﺮﻧﺪه ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﻨﺪ و دﯾﺮﮐﺮد ﺗﺤﻮﯾﻞ ﺧﻮدرو ﻫﻢ ﺷﺎﻣﻞ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻧﮕﻪ داری ﺗﺎ 6
روز اول  1500ﺗﻮﻣﺎن روزاﻧﻪ و از روز ﺑﻌﺪ روزاﻧﻪ  3ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎن ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺧﻮﻫﺪ ﺷﺪ.
در ﻟﯿﺴﺖ زﯾﺮ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﻗﯿﻤﺖ ﻫﺎی ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪه ﺑﺮای ﻧﺮخ ﻫﺎی ﺣﻤﻞ ﺧﻮدرو ﺑﺎ ﻗﻄﺎر در ﻧﻮروز 96
را ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮐﻨﯿﺪ.
ﻣﺴﯿﺮ ﺣﻤﻞ ﺧﻮدرو ﺑﺎ ﻗﻄﺎر ﻗﯿﻤﺖ ﺑﻠﯿﺖ ﺑﺮای ﺣﻤﻞ ﺧﻮدرو ﺑﺎ ﻗﻄﺎر )ﺑﻪ ﺗﻮﻣﺎن(
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