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 پراید باستثنای پراید
 خالص دریافتی راننده پرداختی اولیا

 Bکالس  Aکالس 

 خالص دریافتی راننده پرداختی اولیا خالص دریافتی راننده پرداختی اولیا خالص دریافتی راننده پرداختی اولیا
پرداختی 

 اولیا
 خالص دریافتی راننده

 1.100.000 1.210.000 1.250.000 1.380.000 1.450.000 1.600.000 1.450.000 1.600.000 1.600.000 1.760.000 کیلومتر 3تا  1

 1.450.000 1.600.000 1.600.000 1.760.000 1.850.000 2.040.000 1.950.000 2.150.000 2.100.000 2.310.000 کیلومتر 6تا  3 2

 1.750.000 1.930.000 1.950.000 2.150.000 2.250.000 2.480.000 2.500.000 2.750.000 2.800.000 3.080.000 کیلومتر 10تا  6 3

 2.000.000 2.200.000 2.300.000 2.530.000 2.650.000 2.920.000 3.000.000 3.300.000 3.300.000 3.630.000 کیلومتر 15تا  10 4

 2.350.000 2.590.000 2.650.000 2.915.000 3.050.000 3.360.000 3.400.000 3.740.000 3.800.000 4.180.000 کیلومتر 22تا  15 5
 

 ب( سایر مالحضات:

 .است شده گرفته نظر در ماه یک برای و بوده ریال به فوق جدول مبالغ کلیه (1

 .شد خواهد اضافه کرایه مبلغ به ریال  60.000  کیلومتر، 22 بر اضافه کیلومتر یک هر ازای به (2

ردد گبوس تعریف شده است و در صورتیکه به جهت جلوگیری از شیوع کرونا مقرر سرنشین برای مینی 16سرنشین برای ون و  10سرنشین برای سواری،  4نرخ کرایه با فرض  (3

 سایر سرنشینان اضافه خواهد شد. کرایهافراد کسر شده بصورت مساوی به  کرایهکه تعداد سرنشین هر خودرو کمتر شود، 

  شد خواهد اضافه کرایه مبلغ به روز یک معادل درماه، اضافه پنجشنبه هر ازای به باشد آموزشی روز پنجشنبه صورتیکه در و باشد می پنجشنبه تعطیلی احتساب با فوق الغمب (4

 (
کرایه یک ماه

𝟐𝟐
=  (کل مبلغ%  4.5    یا      کرایه یک روز

 . گیرند می قرار B کالس در سال 15 باالی و A کالس در سال 15 از کمتر عمر طول با های بوس مینی (5

آموزی در مسیر سرویس نباشد )اصطالحاً تک افتاده باشد(، پیمانکار کنند، در صورتیکه دانشآموزان خارج از محدوده مینام دانشدر خصوص مدارس دولتی که اقدام به ثبت (6

 آموز اخذ خواهد شد.مدرسه، پیمانکار و راننده تعریف و از دانش هی، نرخ کرایه حسب توافقداجباری جهت سرویس دهی به ایشان نداشته و در صورت سرویس

 شود. می گرفته نظر در ریال 80.000 مسیر هر ازای به ،(سرویس ساعت از خارج دربستی مسیرهای) آژانسی کرایه نرخ (7

 ( کیلومتر حسب بر)  . شد خواهد گردمتر  500مضرب  عدد ترین نزدیک به مسافت کرایه، نرخ محاسبه زمان در (8

 .میباشند یکسان کرایه نرخ دارای تحصیلی مقاطع تمامی (9

 نرخ کرایه با فرض عدم افزایش هزینه سوخت خودرو پیشنهاد گردیده و در صورت افزایش آنها، نرخ کرایه نیز به تناسب افزایش خواهد یافت. (10


