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 نيقزو یحمل ونقل آشور ازمشكالت رانندگان یگزارش

  
  ١٣٨٧هم مهر دازدو هجمع                                                                                            ر خبرانيآژانس ا

 
 

ن استان يانه حمل ونقل اين بدنبال فروش پاي قزوین رانندگان حمل ونقل آشوري از فعالیكي ازیافتيبراساس گزارش در

ن يمالك. مواجه شده اندیادين مصرف آنندگان وصاحبان بار بامشكالت زيانه وهمچنين پايبه انجمن شرآتها ،رانندگان ا

 آالن یز آمتر محسوب آرده وسودهاينه حمل ونقل داده وسهم رانندگان را ني درهزیاديار زيش بسيانه افزايد پايجد

 ٤۵٠زان ي هزارتومان تعرفه را بم٢٨٠ش مبالغ تعرفه مثال يآنها منجمله باافزا .زننديب مينكار را بجيحاصله از ا

 سا ل تاآنون یست ازابتدايبايكه ميتدارنددرصوريهزارتومان محسوب آرده ومابه التفاوت آنرا بحساب خودشان برم

نكه به يدارند ونه اي خود برمینكه همه را برايش داده اند ومهم ايدرصد افزا١٠٠آنها , شديمتها اضافه مي درصد به ق٢٠

ند يگويز رانندگان ميآنها درمقابل اعتراض صاحبان بار و ن .انه ها هستند بپردازندي پایكه صاحبان اصليرانندگان وآسان

  !!ديست آه دخالت درآار ما نماي مربوط نیم وبه آسيم وخودمان همه آاره ايده اينجا را خريگر ايما د

  .ستي نیگري دیچ اداره دولتيانه ها وهيرآنها ازطرف سازمان پا درآایچگونه آنترليگر هيازطرف د

برند بطور مثال يش مي آارشان را پن رانندگانيض بيجاد تبعيان ودوستانشان واين با دادن نوبت بار به آشنايآنها همچن

 یسروصدا ،انشانيون از آشنايآام ۵٠ن يع آن بي بار درروز جمعه وتوزیاديزان زيرش ميروز جمعه گذشته آنها با پذ

  .ستين مسائل ني آنها گوششان بدهكار این رانندگان است ولير بع بايوه توزين چه شير رانندگان را درآوردند آه ايسا

 رانندگان آار نقل وانتقال را انجام یه هاي راننده حمل ونقل دارد آه قبال توسط اتحاد٤٠٠٠ن حدود يقزوانه استان يپا

ن رانندگان ي ایانه ها آه درواقع باتالش وزحمت شبانه روزين پاي با فروش اینرابطه نداشتند ولي درایدادند ومشكليم

ك طومار يش با نوشتن ي پیكه چنديآمده است بطور همه دریت آامال برگشته است وسروصدايجاد شده بود ،وضعيا

  .د نكریچكس به درخواست آنها توجي هین عمل نشان دادند ولي نفره اعتراض خودرا با٢٠٠٠

 آشوربوجود آمده ورانندگان ی استانهایانه هايه پايت درآلين وضعين فعال رانندگان،اآنون ايبراساس گزارش ا

ن صورت است يت بهميز وضعيبندرامام ن ،انه مشهديبطورمثال درپا.گرفته اند  قراری خرابیشتي ومعیت آاريدروضع

 . رانندگان درآمدیودراهواز آه بصورت اعتراض واعتصاب عموم
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