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مع استمرار جائحة كورونا للشهر الرابع على التوالي لا تزال  1066مركبة تعمل على الخطوط
الخارجية الدولية متوقفة عن العمل بسبب كورونا اذ لم تحل مشكلتها بعد ان كانت تعمل على خطوط
سفريات الشام والسعودية وبيروت والمعبر حيث تزداد الامور سوءا وتعقيدا يوما بعد يوم.
ومع تردي الاوضاع المعيشية لأصحاب هذه المركبات يطالب سائقوها بايجاد حل لقضيتهم التي باتت
بحاجة اكثر من أي وقت مضى لقرار مستعجل اما بتثبيتهم على خطوط النقل في المملكة او ضمهم لمكاتب
التكسي في محافظات المملكة بشكل مؤقت لحين انتهاء ازمة كورونا وذلك حتى يجدوا مصدر رزق امن لهم
 .ولعائلاتهم
ويقول ممثل أصحاب السرافيس معين قدورة في حديثه » للدستور« ان الامور ضاقت عليهم بشكل كبير
خصوصا ان مشكلتهم باقية في ظل استمرار جائحة كورونا  ،مشيرا الى وجود عدة حلول اما بتوزيعهم على
 .خطوط النقل المختلفة للعمل بتصاريح مؤقتة او ضمهم لمكاتب التكسي
ونوه قدورة ان تأخر ايجاد حلول لقطاعهم يتسبب في تعطيل اعمالهم ويلحق بهم خسائر مادية لاسيما ان
مركباتهم متعطلة عن العمل بشكل خارج عن ارادتهم نتيجة جائحة كورونا العالمية وانه لا بد من
.التسهيل عليهم من خلال منحهم تصاريح مؤقتة للعمل على خطوط اخرى دون اي تعقيدات
واشار قدورة الى انه لغاية اللحظة لم يتم منح المركبات التي تعمل على الخطوط الدولية تصاريح
 .للعمل على خطوط النقل الداخلي او ضمن مكاتب التكسي
ووفق كتاب تسلمت »الدستور« نسخة منه وصادر في التاسع من الشهر الحالي من هيئة تنظيم النقل البري
فقد قرر مدير هيئة النقل البري المهندس صلاح اللوزي تشكيل لجنة للعمل على تصنيف وحصر السيارات
ذات سعة مقعدية  2400سي سي فما دون وتقديم مقترحات لحلول مؤقتة لحين انتهاء الازمة بما في ذلك
 .امكانية تحويلها لسيارات تكسي اصفر او للعمل على الخطوط الرئيسة وذلك بالتنسيق مع امانة عمان
والتقى مدير عام هيئة النقل البري المهندس صلاح اللوزي عدداً من أصحاب مكاتب سيارات السفريات
الخارجية من أجل بحث آلية العمل الجديدة المؤقتة لتلك السيارات ضمن أنماط النقل الداخلي سواء
كانت التطبيقات الذكية أو أنماط اخرى  ،بالاضافة الى ضرورة توفير الحماية اللازمة للناقل
.الأردني في ظل تلك الظروف الراهنة التي يعيشها العالم جراء جائحة كورونا
وقالت الناطق الاعلامي باسم هيئة تنظيم النقل البري الدكتورة عبلة وشاح »للدستور« انه تم اتخاذ
قرار بادخال السفريات الخارجية للمركبات التي يقل سعة محركها عن  2400سي سي للعمل على انماط
.النقل الداخلي سواء التطبيقات الذكية او الانماط الاخرى
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