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خبر
توسعه گردشگری در دستور کار
شهرداری گرگان قرار دارد

لیا حسین زاده -سرپرست شهرداری گرگان
گفت :مدیریت ش��هری گ��رگان به موضوع
گردش��گری از طریق اصولی توجه بیشتری
خواه��د کرد .مهدی باقری در حاش��یه آیین
بزرگداشت روز گرگان اظهار کرد :باید درباره
ظرفیت درآمدزایی و گام نهادن در مسیر توسعه
و پیشرفت گرگان سخن گفت .باقری گفت:
در این روز از طرف شهرداری و شورای دوره
پنجم این مژده را به همش��هریان می دهیم که
ش��هرداری از این پس با اهتمام بیش��تری به
موضوع گردش��گری بپردازد .وی تأکید کرد:
ما به مقوله گردشگری به عنوان یک ظرفیت
مهم درآمد پایدار نگاه می کنیم و اگر دست در
دست نهادها موضوع توسعه گردشگری را در
دستور کار قرار دهیم آهنگ توسعه و پیشرفت
ش��تاب دوچندان خواهد گرفت .سرپرس��ت
ش��هرداری گرگان اذعان ک��رد :هنگامی که از
جذب گردش��گر در استان سخن به میان می
آید ،اذهان به سمت جنگل و منابع طبیعی می
رود و بسیاری از ظرفیت های مغفول می ماند.
وی افزود :باید به ظرفیت مغفول گردشگری
در گرگان که ش��امل ،تم��دن و تاریخ منطقه،
بافت تاریخی ،لهجه و گویش ،آداب و رسوم
و صنایع دس��تی اس��ت ،توجه بیشتری شود.
باق��ری توضیح داد :باف��ت تاریخی گرگان با
مس��احت  ۱۵۰هکتار بافت با ارزش و دارای
سبک معماری در کشور است و وسیع ترین
بافت تاریخی در ش��مال ایران محسوب می
شود.وی همچنین گفت :بافت گرگان در سال
 ۱۳۱۰خورشیدی در میراث ملی ایران به ثبت
رسید و بی شک گردشکران داخلی و خارجی
عاقمند آشنایی به نحوه زندگی نیاکان ما در
گذشته هستند.سرپرس��ت شهرداری گرگان
تصریح کرد :گویش گرگانی یکی از ظرفیت
های مهم و مغفول گردشگری استان ماست
که در دانشنامه ایرانیکا و لغت نامه دهخدا در
مورد این گویش بسیار نوشته اند و باید به این
تاریخ افتخار ک��رد.وی در پایان گفت :امروز
ک��ه گویش اس��ترآبادی در میراث ناملموس
کشور ثبت شد نقطه عطفی در فعالیت های
شهرداری و دیگر نهادها برای افزایش جذب
گردشگر اس��ت ،پر واضح است که این کار
باید از راه اصولی خود اتفاق بیفتد.

پذیرش 227هزارنفر روز
مسافر در مدارس گلستان

مدیرکل و رئیس ستاد اسکان فرهنگیان آموزش
و پرورش گلس��تان گفت :تعداد  227هزار و
 2۹۸نفر روز در مراکز اسکان مسافرین تابستانی
آموزش و پرورش این استان پذیرش شده اند.
ب��ه گزارش ایرنا به نقل از روابط عمومی اداره
کل آمورش و پرورش گلس��تان ،محمدرضا
وطنی افزود :ستاد اسکان فرهنگیان استان که
از س��وم تیرماه  ۹۶فعالیت خود را آغاز کرده
است تا  ۱۹شهریورماه ۳۰ ،هزار و  ۶۶خانواده
مسافر اعم از فرهنگی و غیر فرهنگی را پذیرش
کرده است.وی گفت :در تابستان امسال از ۹۴۱
کاس در نظر گرفته شده برای اسکان فرهنگیان
تعداد  2۰۶کاس به صورت ویژه ،تعداد ۵۸۴
کاس به ص��ورت نوع الف و  ۱۵۱کاس به
صورت نوع ب تجهیز شده بودند .وی تاکید
کرد:همچنیندوباشگاهفرهنگیاندرشهرستان
های گرگان و گنبد و یک خانه معلم ساحلی
در شهرس��تان بندرگز وجود دارد که خارج از
ایام فعالیت ستادهای اسکان آماده پذیرایی از
میهمانانفرهنگیاست.معاونتوسعهمدیریت
و پشتیبانی اداره کل آموزش و پرورش گلستان
نیز از تمدید فعالیت س��تاد اسکان مسافرین
تابس��تانی فرهنگیان این استان تا  2۵شهریور
 ۹۶خب��ر داد .عرب احمدی موج بازگش��ت
مس��افران در ایام پایانی تعطیات تابس��تان و
لزوم خدمات دهی به مسافران فرهنگی و ایجاد
رضایتمندی کارکنان را از دایل اصلی تمدید
فعالیت ستاداسکان فرهنگیان استان برشمرد.
اس��تان گلستان با یک میلیون و  ۸۶۹هزار نفر
جمعیت از مناطق گردشگر پذیر شمال کشور
به شمار می رود.

مفقودي
سند و دفترچه کشاورزی به شماره
 19/37/98متعلق به اماندردی ارازلی
فرزند خدر واقع در بخش آققا روستای
گامیشلی یلقی مفقود گردیده و از درجه
اعتبارساقطمیباشد.

آتش سوزی خالد نبی آگاهانه نبوده است
آتش س��وزی ناآگاهانه گردش��گران در خال��د نبی ،پرده
از تخری��ب مزارهای س��رزمین عجایب ایران برداش��ت؛
حال مس��ئوان می گویند حفاظت ازاین گورستان اسرار
آمیز چش��م انتظار موافقت دستگاه های نظارتی است .به
گزارش مه��ر ،محوطه تاریخی خالد نب��ی با فرم بیضی
شکل و کشیدگی در جهت شمالی – جنوبی به مساحت
۱2هکتار در استان گلستان ،شهرستان کاله ،دهستان تمران
و روستای گچی سو واقع شده است .بقعه خالد نبی ،بقعه
ه��ای عالم بابا و چوپان عطا و دره ای به نام پنج ش��یر و
همچنین چشمه خضر دندان ،رشته تپه ماهورهای خاکی
ک��ه ارتفاع آنها به مراتب کمتر از ارتفاع محل مرقد خالد
نبی است ،گورستان عظیمی با حدود  ۶۰۰سنگ مزارهای
استوانه ای که تا ارتفاع حداکثر دو متر در آن دیده می شود،
تنها بخشی از نقاط دیدنی این مجموعه فرهنگی – تاریخی
است .بر اساس شواهد سطحی باستان شناختی این محوطه
مربوط به قرون اول و میانی دوره اس��امی بوده و یکی از
آثار ش��اخص استان و کشور محس��وب می شود که آبان
ماه سال گذشته با عنوان محوطه باستان شناختی خالد نبی
در فهرست آثار ملی کشور به ثبت رسید .بسیاری معتقدند
سنگ مزارهای ایستاده و منحصر بفرد ،مناظر باستانی ،تپه
ماهورها ،طبیعت بکر و دستنخورده اطراف این مجموعه
فرهنگی  -تاریخی اس��ت که س��اانه بیش از  ۱۵۰هزار
گردش��گر داخلی و خارجی را به قله کوه گوگجه داغ که
به سرزمین عجایب ایران هم مشهور است ،می کشاند.آتش
سوزی بخشی از گورستان  ۱2هکتاری خالد نبی خبر ساز
شد و اظهارات ضد و نقیضی در خصوص آتش سوزی و
تخریب سنگ مزارها به ویژه در فضای مجازی مطرح شد.
دو سنگ مزار تخریب شد
عضو هیئت امناء مجموعه فرهنگی و زیارتگاه خالد نبی
اظهار کرد :یکشنبه گذش��ته بی احتیاطی هفت یا هشت
نوجوان گنبدی که برای گردش و زیارت به این مجموعه
آمده بودند ،باعث آتش سوزی در خالد نبی شد .امان محمد
حمیدزاده با بیان اینکه خادم از باا حضور چند نوجوان را
مش��اهده می کند و بعد از آن آتش سوزی اتفاق می افتد،
گفت :قطعا بی احتیاطی و انداختن ته مانده سیگار عامل
آتش س��وزی در این مجموعه تاریخی بوده است .وی با
بیان اینکه آتش سوزی به مجموعه آسیب وارد نکرده است،
اف��زود :در این حادثه حدود یک هکتار از علف های هرز
داخل فنس س��وخته و با ورود به موقع مردم و خادم و ...
آتش به مراتع اطراف مجموعه سرایت نکرده است .عضو
هیئت امناء مجموعه فرهنگی و زیارتگاه خالد نبی ادامه داد:
پس از آتش سوزی دو سنگ مزار تخریب شده بود و یک
سنگ از خاک بیرون آورده شده که امکان نصب مجدد آن

 5آذر روز گرگان
نامگذاری شود
مدیرکل تبلیغات اسامی گلستان گفت :با توجه به
خلق حماس��ه مردم گرگان در تاریخ  ۵آذرماه س��ال
 ۵7پیشنهاد میش��ود این تاریخ بهعنوان روز گرگان
نامگذاری شود .حجتااس��ام نوراه ولی نژاد در
گفتگو با مهر ضمن اشاره به فرارسیدن روز گرگان و
هفته فرهنگی گرگان اظهار کرد 2۰:شهریورماه با نظر
شورای اسامی شهر گرگان و جمعی از مردم بهعنوان
روز گرگان نامگذاری شده است و ضمن احترام نهادن
به نظر این بزرگان پیشنهاد می شود که روز  ۵آذر روز
گرگان نامیده شود .وی تصریح کرد :اگرچه نامگذاری
این روز با استناد از منابع و مستندات گذشتگان است،
ولی بر این باورم که هیچ روزی برای روز گرگان بهتر
و شایستهتر از روز  ۵آذر نیست .حجتااسام ولی
نژاد گفت :در روز پنجم آذر س��ال  ۵7مردم گرگان با
اهدای ش��هدا و با خلق حماس��ه وفاداری خود را به
قرآن ،دین ،پیامب��ر اکرم (ص) و حضرت امام راحل
(ره) و هچنی��ن نفرت خود را از آمریکا ،اس��رائیل و
ساواک اعام کردند .عضو شورای فرهنگ عمومی
اس��تان تصریح کرد ۵ :آذر در تاریخ آینده گرگانیها
سند محکم و مستحکم حماسهآفرینی آنهاست ،چرا
که توانستند سند ماندگاری خلق کنند که نسلهای
آین��ده به آن روز و م��ردم آن روز مباهات کنند .وی
افزود :مردم گلستان اعم از دانش آموزان در مدارس،
دانش��جویان در دانشگاه و مردم در مساجد و هیئت
مذهبی و دیگر اقش��ار ب��ه  ۵آذر میبالند و مباهات
میکنند .حجت ااس��ام ولی نژاد با بیان اینکه از ۵
آذر بهراحتی نمیتوان عبور کرد ،گفت :در آن روزگار
که از استبداد شاه در کش��ور بوی خون راه میافتاد،
زبان را میبریدند و قلمها را میشکستند ،مردم گرگان
با تقدیم ش��هدا ،آزادی را برای یک ملت و تاریخ به
ارمغان آوردند و این روز بزرگ ( ۵آذر) تاریخ روشن
و محکم مردم گرگان اس��ت و خواهد بود و بهترین
روزی است که میتوان آن را روز گرگان نامید.

تکیه هنرمندان حوزه هنری گلستان
در خانه تاریخی کبیر برپا میشود

رئیس ح��وزه هنری گلس��تان گفت :به مناس��بت
فرارسیدن ایام ماه محرم و برای هفتمین سال متوالی
تکیه هنرمندان گلستانی در خانه تاریخی کبیر واقع در
بافت قدیم گرگان ،برپا خواهد ش��د .به گزارش مهر
به نقل از روابط عمومی حوزه هنری گلس��تان ،نقی
محمد نژاد اظهار کرد :برای هفتمین سال پیاپی تکیه
هنرمندان گلستانی با همکاری دفتر بازسازی و احیای
بافت قدیمی گرگان در خانه کبیر برپا میش��ود .وی
افزود :برگزاری کارگاههای بررسی و تحلیل کتابهای
شعر و داستان عاشورایی ،عصر شعر ،مقتل خوانی،
بررسیموسیقیآیینیباحضوراساتیدبرجستهکشور،
 ،برپایی نمایشگاه عکس عاشورایی ،اجرای مسابقه
عکاس��ی برگزاری کارگاههای تخصص��ی ، ،کارگاه
ازجمله برنامههایی است که در دهه اول محرم برای
عموم عاقهمندان به اجرا در خواهد آمد.

نسخه اينترنتي
روزنامه گلشنمهر

وجود دارد.وی بیان کرد :حدس می زنم افرادی که باعث
آتش گرفتن علف های هرز منطقه شده اند ،سنگ قبرها
را نشکس��ته اند و آتش سوزی بر اثر بی احتیاطی رخ داده
است.حمیدزاده ادامه داد :روز گذشته (شنبه  ۱۸شهریور ماه)
یگان حفاظت میراث فرهنگی ،نیروی انتظامی ،هیئت امناء و
 ...از محل حادثه بازدید داشتند و شکستن دو سنگ قبر و
در آوردن یک سنگ سالم را تایید کردند.وی تصریح کرد:
س��اانه بین  ۱۵۰تا  2۰۰هزار گردشگر داخلی و خارجی
از این مجموعه بازدید می کنند اما تا سال گذشته این اثر
تاریخیشناسنامهنداشت.
با دست خالی مجموعه را حفظ کردیم
وی از ثبت ملی مجموعه خالد نبی به عنوان کاری بزرگ
نام برد و خاطرنش��ان کرد :در تمام این س��ال ها با دست
خالی و تنها به همت نی��روی های بومی و محلی تاش
کردیم این مجموعه را حفظ کنیم.حمیدزاده یادآور شد :با
پیگیری ها و نامه نگاری های بس��یار و با پرداخت هزینه
نقش��ه برداری در نهایت س��ال گذشته نقش��ه برداری و
ثبت ملی این مجموعه توس��ط میراث فرهنگی انجام شد
و پ��س از ثبت ملی با اعتبارات تملک دارایی و همکاری
فرمانداری کاله و میراث فرهنگی فنس کش��ی ،استقرار
کانکس نگهبانی و  ...انجام شد.وی متذکر شد :در سال های
گذشته بی توجهی های زیادی نسبت به مجموعه خالد نبی
و گورستان صورت گرفته و هم اکنون این مجموعه بیش
از هر چیز نیازمند اعتبار ویژه برای تامین زیرس��اخت ها،
شناسایی و معرفی است.
مشکات مالکیتی مانع تبدیل مجموعه به موزه شد

هرچند عضو هیئت امناء مجموعه خالد نبی معتقد است؛
مهم ترین نیاز فعلی س��رزمین عجایب ایران و گورستان
اس��رار آمیز کاله تخصیص اعتبار برای شناسایی و تامین
زیرساخت هاست ،مدیرکل میراث فرهنگی و صنایع دستی
و گردشگری گلستان اعتقاد دارد در سال های گذشته این
مجموعه شاهد تخریب های وسیع بوده و کمتر نسبت به
آن واکنش انجام شده است.ابراهیم کریمی اظهار کرد :سال
های سال این قبرستان قدیمی رها شده بود و درارتباط با
تخریب ها هیچ واکنشی صورت نمی گرفت .وی یادآور
ش��د :در سال گذش��ته دو اقدام مهم صورت گرفت ابتدا
گورستان ثبت ملی شد و سپس با اختصاص اعتبار ،فنس
کشی انجام و کانکس هایی جهت سایت اداری و حفاظتی
خریداری و به محل منتقل شد .مدیرکل میراث فرهنگی
و صنایع دس��تی و گردشگری گلستان گفت :برای تبدیل
گورس��تان خالد نبی به موزه باز (سایت موزه) و استقرار
نیروهای حفاظتی اقداماتی صورت گرفت اما مجوز تبدیل
به موزه به دلیل مش��کل مالکیتی صادر نش��د .وی افزود:
اس��تقرار نیروی حفاظتی هم مورد موافقت دستگاه های
ذیربط قرار نگرفت و نهایتا مقرر شد که حفاظت و مراقبت
مجموعه طی تفاهمنامه ای به دهیاری روستای گچی سو
واگذار ش��ود که این امر هم نیازمند موافقت دستگاه های
نظارتی اس��ت که به محض موافقت اقدام خواهد ش��د.
کریمی اضافه کرد :درس��ال ج��اری هم اعتبار قابل توجه
ای برای مرمت سنگ های قبر تخریبی سال های گذشته
اختصاص داده ش��ده که بعد از تخصیص مرمت ونصب
خواهد شد .وی تصریح کرد :آتش سوزی و تخریب سنگ

مزارهای خالد نبی توسط نیروی انتظامی و یگان حفاظت
میراث فرهنگی تحت بررسی اس��ت و اقدام ازم جهت
شناسایی و برخورد خاطیان صورت می گیرد.
آتش سوزی آگاهانه نبود
هرچند ابراهیم کریمی به اقدامات انجام شده در یک سال
اخیر در خصوص ساماندهی مجموعه خالد نبی اشاره کرد
از بررسی دایل آتش سوزی و تخریب این مجموعه خبر
داد اما به جزییات حادثه اشاره ای نکرد.جزییات حادثه و
برنام��ه های حفاظتی و مرمتی ای��ن مجموعه را از معاون
میراث فرهنگی اداره کل میراث فرهنگی ،صنایع دستی و
گردشگری گلستان پرسیدیم و جاوید ایمانیان گفت :طبق
صورت جلسه تنظیم شده ،بعد از حضور چند گردشگر
در منطقه به دایل نامعلوم ،آتش سوزی رخ داده و حدود
سه تا چهار هزار متر از علف های خشک سوخته است.
وی با بیان اینکه پس از آتش سوزی سنگ شکسته هایی
که با علف های هرز پوش��یده شده بودند ،نمایان شدند،
افزود :بر اس��اس گزارش کانتری ،پاسگاه انتظامی ،یگان
حفاظت و هیئت امناء خالد نبی تنها یک س��نگ از خاک
بیرون آمده و اتفاق پیش آمده ناآگاهانه بوده اس��ت.معاون
میراث فرهنگی گلستان به ثبت ملی مجموعه و فنس کشی
و  ...اشاره کرد و ادامه داد :چگونگی حفاظت از مجموعه
که توسط میراث فرهنگی انجام شود یا توسط هیئت امناء
نیروی مستقر شود ،جزو مواردی است که در حال رایزنی
برای انجام آن هس��تیم.وی تاکید کرد :ساماندهی ،محوطه
سازی ،پاکسازی علف های هرز و ساماندهی خود محوطه
از موضوعاتی اس��ت که هر ساله باید در خالد نبی انجام
شود.ایمانیان با بیان اینکه مرمت سنگ شکسته های خالد
نبی نیاز به پژوهش دارد ،اضافه کرد :باید ابتدا سنگ های
شکسته ش��ده را جمع آوری کرده و پژوهش انجام دهیم
اگر امکان وجود داشته باشد ،کاری که در تخت جمشید
انجام ش��د در این مجموعه هم انجام می دهیم و نهایتا به
سمت ایجاد س��ایت موزه می رویم.وی با تاکید بر اینکه
ساماندهی مجموعه خالد نبی یکی از اولویت های میراث
فرهنگی گلستان اس��ت ،متذکر شد :نخستین گام در این
راستا ،تعیین حریم (کالبدی و منظری) است و پس از آن به
سمت ساماندهی ،محوطه سازی ،مرمت و در نهایت ایجاد
سایت موزه و احیاء آن می رویم .هرچند ایمانیان بر خاف
حمیدزاده اعتقادی به تخریب جدید در مجموعه خالد نبی
ندارد و ابهامات در خصوص زمان تخریب سنگ مزارها
وجود دارد ،اما حفاظت و ضرورت آن نقطه مشترک هیئت
امناء مجموعه و میراث فرهنگی استان که پس از گذشت
پنج ماه از استقرار کانکس و انجام فنس کشی ها ،همچنان
چشم انتظار موافقت دستگاه های نظارتی است.

خبر
دمای هوا در گلستان
 6درجه کاهش مییابد

مدی��رکل هواشناس��ی گلس��تان از کاهش ۶
درجهای دما در گلس��تان خب��ر داد و گفت :با
افزایش ابر و رگبار ناگهانی آبگرفتگی معابر
دور از انتظار نیست .نوربخش داداشی در گفتگو
با مهر در رابطه با الگوهای پیشیابی هواشناسی
گلستان اظهار کرد :از ش��امگاه دوشنبه استان
گلستانبهتدریجتحتتأثیرموجکوتاهترازمیانی
جو قرار گرفت که همراه با بارشهای خنک و
مرطوب همراه بود .وی افزود :این سامانه همراه
با افزایش ابر ،گاهی رگبار و رعدوبرق ،وزش
باد و کاهش چهارتا  ۶درجهای دما خواهد بود.
مدیرکل هواشناسی گلستان گفت :این شرایط
بهتناوب تا امروز ادامه دارد و با توجه به افزایش
ش��دت بارشه��ای رگب��اری در برخی نقاط
مستعد ،آبگرفتگی معابر و طغیان رودخانهها
دور از انتظار نیست .داداشی اظهار کرد :در حال
حاضر دمای شهرستان گرگان  27درجه سانتی
گراد است که پیش بینی می شود در گرمترین
حالت خود به  ۳۳درجه سانتی گراد برسد.

کشاورزان گلستان  19۰میلیارد
ریال وام خرید ماشین آات
دریافت کردند

معاون فناوری و مکانیزاس��یون سازمان جهاد
کشاورزی گلستان گفت که کشاورزان استان
در س��ال جاری  ۱۹۰میلیارد ریال تسهیات
بانک��ی برای خرید ماش��ین آات ،تجهیزات
وادوات و دنباله بند دریافت کردند.عید محمد
فاروقی روز سه شنبه در گفت و گو با خبرنگار
خبرگزاری جمهوری اس��امی اظهار داشت:
این وام توس��ط بانک ها در قالب  ۳۶۶پرونده
پرداخت شده اس��ت.وی گفت :از این تعداد
 ۱۹2پرونده خرید تراکتور ۱2۰ ،پرونده خرید
ادوات و دنباله بند ۵2 ،پرونده خرید ماش��ین
آات کش��اورزی وارداتی ،یک پرونده خرید
کمباین تولید داخلی و یک پرونده تجهیز واحد
مرغداری بود.به گفته وی؛ از ابتدای امسال ۹۵۹
درخواست کشاروزان استان با تشکیل پرونده
به مبلغ  ۴72میلیارد ری��ال برای تامین اعتبار
خرید ماشین آات ،تجهیزات ،ادوات و دنباله
بند به بانک معرفی شده که  ۴7۱پرونده آن با
اعتبار  2۴۱میلیارد ریال مصوب برای پرداخت
ش��د.وی؛ اعتب��ار تخصیصی امس��ال بخش
مکانیزاسیون سازمان جهادکشاورزی گلستان
را  ۶2۹میلی��ارد و  ۴۰میلیون ریال اعام کرد.
فاروقی افزود که سال قبل بخش مکانیزاسیون
سازمان جهادکشاورزی گلستان  ۵۴2میلیارد
ریال تخصیص اعتبار داشت که  ۸۶۰میلیارد
ریال جذب ش��د و منجر به کس��ب رتبه دوم
کش��وری در جذب اعتبارات مکانیزاس��یون
کشاورزی ،رتبه اول خرید تراکتور و کارنده و
س��مپاش ،رتبه دوم خرید کمباین و در خرید
ماشین آات سنگین کشاورزی هم جزو استان
های برتر کشور شد.استان مرزی گلستان یک
میلی��ون و  ۸۶۹هزار و  ۸۱۹نفر جمعیت دارد
که اقتصاد آن برپایه کشاورزی ،دامپروری و تا
حدودی ماهیگیری استوار است.پیشتر مختار
مهاجر رییس سازمان جهادکشاورزی گلستان،
ارزش تولیدات زراعی ،باغی ،دامی و شیات
این استان را در سال زراعی  ۹۴ -۹۵افزون بر
 ۶۸هزار میلیارد ریال اعام کرده بود.

نرخ کرایه تاکسی
در گرگان افزایش یافت

سخنگوی شورای اسامی شهر گرگان گفت:
افزایش قیمت کرایه تاکسی از دوم شهریور
اجرایی ش��ده است.حسین ربیعی در گفتگو
ب��ا مهر اظهار کرد :موضوع نرخ پیش��نهادی
کرایه تاکسی ،تاکسی تلفنی ،وانت بار تلفنی
و خدمات آمبوانس برای سال  ۹۶در سیصد
و هشتاد و نهمین جلسه رسمی و علنی شورا
در تاریخ  ۱۴مرداد مصوب ش��د .وی با بیان
ای��ن که ای��ن افزایش نرخ از دوم ش��هریور
اجرایی ش��ده است،تصریح کرد :در مجموع
برای  7۰مس��یر تعیین ش��ده در گرگان ۱۸
درصد افزایش نرخ نسبت به سال قبل داشتیم.
ربیعی توضیح داد :این افزایش بها با توجه به
نرخ تورم صورت گرفته است .وی ادامه داد:
هر سال نرخ کرایه تاکسی باید در فروردین
و اردیبهشت تصویب شود اما معموا به آذر
و دی ماه می رس��د و رانندگان نیز ضرر می
کنند .ربیعی در پایان گفت :با توجه به گردش
مالی تاکسی ها باید چاره ای اندیشیده شود
تا تاکسی رانان از کارت خوان استفاده کنند
تا اگر هر نرخی مصوب ش��د مشکلی برای
پرداختپیشنیاید.

