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مدیر جمعآوری
و فروش اموال تملیکی
گلستان معرفی شد
مدیر جمعآوری و فروش اموال تملیکی استان
گلستان در مراسمی با حضور معاون سازمان
جمعآوری و فروش ام��وال تملیکی معرفی
ش��د .به گزارش مهر ،شهرام تیموری ،معاون
امور حقوقی و فروش اموال غیرمنقول سازمان
جمعآوری و فروش اموال تملیکی ،اظهار کرد:
سازمان اموال تملیکی بهصورت شرکت دولتی
تأسیس و در رأس آن مجمع تشکیلشده است.
وی با بیان اینکه این س��ازمان بهصورت ۱۰۰
درصد دولتی اداره میشود ،افزود :در این مجمع
وزیر اقتص��اد دارایی بهعن��وان رئیس و وزیر
دادگستری ،دادستان کل کشور ،رئیس سازمان
مدیریت برنامهریزی و وزیر کش��ور بهعنوان
عضو مجمع مشغول به فعالیت هستند .معاون
امور حقوقی و فروش اموال غیرمنقول سازمان
جمعآوری و فروش اموال تملیکی با اشاره به
اینکههیئتمدیرهوهیئتعالیهبهعنواندورکن
اینسازمانبهشمارمیآیند،گفت:وظیفهتعیین
تکلیف تمامی اموالی که در تصرف و تملک
دولت ق��رار میگیرد بر عهده س��ازمان اموال
تملیکی اس��ت .وی با بیان اینکه اموالی که ما
باید تعیین تکلیف کنیم به دو قسمت منقول و
غیرمنقول تقسیم میشوند ،تصریح کرد :اموال
غیرمنقول ،اموالی اس��ت که یا مفقوده دادگاه
انق��اب بوده و به تملک دولت درمیآید و یا
اموال وثیقهای است.تیموری اظهار کرد :در حال
حاضر بیش از  ۹۰درص��د از اموال در اختیار
سازمان وثیقهای است .معاون امور حقوقی و
فروش اموال غیرمنقول س��ازمان جمعآوری
و فروش اموال تملیک��ی در خصوص اموال
قاچاق ،گف��ت :در تمام دنیا پنج یا  6قلم کاا
بهعنوان قاچاق محسوب میشوند اما در کشور
دایره مشمول قاچاق بسیار زیاد است.
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قدس در گرگان
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تهدیدهایآمریکا
ژست توخالی است

روزنامه ایران در گزارش��ی از وضعیت زندگی قزاق های
مقیم گلستان و دایل ارجحیت گرگان بر آلماتی پایتخت
کشور قزاقستان از نگاه آنها به این موضوع پرداخته است.
در گزارش حمید حاجیپور با طرح این سوال که چرا قزاق
ها گ��رگان را ب��ه کار و خانه رای��گان در آلماتی ترجیح
میدهند؟ از زبان یک قزاق نوش��ته است ۹۰ :سال پیش با
خانواده و همروس��تاییهایمان از منقشاق قزاقستان به
ای��ران مهاجرت کردیم .آن زمان من  ۵ - 6س��ال بیش��تر
نداش��تم .همه اسباب و وسایل زندگی را بار اسب و قاطر
کردیم و راه افتادیم .یادم میآید مادربزرگم قبل از رسیدن
به ایران از فرط گرس��نگی از دنیا رفت .خیلیها به خاطر
بیماری و گرسنگی در همان میانه راه جان خود را از دست
دادند .هنوز جس��دهایی ک��ه روی زمین افت��اده بودند و
مردهای��ی که آنها را دفن میکردند ،ب��ه یاد دارم .روزهای
س��ختی بود ۹۰ .س��ال از آن زمان میگذرد و من هنوز با
خاطرات تلخش زندگی میکنم .حاج کمال  ۹6ساله را در
مسجد ابوحنیفه گرگان ماقات میکنم ،او مسنترین قزاق
در گرگان است؛ مؤذن مسجد بزرگ قزاقها .مردی کوتاه
قامت ،همچون هموطنانش چش��م بادامی است با ریش
س��فید بلند و تن��ک .حاج کم��ال از فرط پی��ری به زور
چوبدستی راه میرود .بعد از اقامه نماز ظهر و خلوت شدن
مسجد از حاج کمال میخواهم درباره مهاجرت قزاقها و
تَرک دیارشان برایم بگوید .پیرمرد کم حرفی است ولی با
حوصله و البته به کمک یکی از اهالی که حرفهایش را
ترجمه میکند ،پاسخ سؤااتم را میدهد .پدرم میگفت آن
زمان مسلمانهای قزاق از سوی دولت شوروی مورد آزار
و اذیت قرار میگرفتند .خشکسالی و وضعیت اقتصادی
هم خیلی بد بوده ،بین طایفههای مختلف قزاق هم اختاف
و درگیری وجود داشته؛ به همین خاطر خیلی از مسلمانان
برای فرار از این وضعیت و نجات جان زنان و کودکان به
ایران و افغانستان و ترکیه مهاجرت کردند .چند هفته طول
کشید که به ُگمیشان رسیدیم .روزها راه میرفتیم و شبها
استراحت میکردیم .چند ماهی در آققا ساکن شدیم و
بعد به گرگان آمدیم .پدرم و عموهایم آهنگر بودند .زمانی
که میخواستند برای گرگان جاده بکشند ،خیلی از قزاقها
از جمله پدر و عموهایم در خدمت دولت کار کردند .اگر
از من که قدیمی گرگان هستم بپرسند ،میتوانم بگویم این
جادهها چگونه و از کجا به کجا کشیده شده .یادم نمیرود
که با کلنگ تونل حفر میکردی��م و روزی یک قران مزد
میگرفتیم .حاج کمال میگوید زمانی که به گرگان آمدهاند،
پادگانه��ای ارتش ت��ا مدتی ب��ه آنها غ��ذا میدادهاند و
کمکشان کردهاند تا بتوانند روی پای خودشان بایستند و
کار و کاسبیشان رونق بگیرد .آنها در کار نجاری و باربری
و آهنگری و ساخت ارابه تبحر خاصی داشتهاند و همین
حاا هم در استان گلستان ،قزاقها را بهعنوان صنعتگرانی
س��ختکوش میشناس��ند .قزاق محله را همه در گرگان
میشناس��ند .محل��های که در مرکز ش��هر ق��رار گرفته و

نائبرئیس جبهه مردمی نیروهای انقاب اسامی با بیان
این که تهدیدهای آمریکا ژس��ت توخالی است ،گفت:
اسرائیل در منطقه درمانده شده است.به گزارش مهر ،مهدی
چمران در سخنرانی روز جهانی قدس در گرگان با بیان
این که روز قدس روز فریاد مسلمانان برای آزادی است،
اظهار کرد :ام��ام راحل آخرین جمعه ماه مبارک رمضان
را روز ق��دس نامگذاری ک��رد و آن را برای ما به یادگار
گذاش��ت؛ در ابتدای امر کسی این موضوع را درک نمی
کرد اما با گذشت زمان اهمیت روز قدس مشخص شد.
وی آزادسازی روز قدس را وظیفه ای اسامی دانست و با

اهالیاش زردپوستند و
چشمانی بادامی دارند
و با گذش��ت  ۹۰سال
سکونت در شهرهای
بندرترکم��ن ،گنب��د
کاووس و گ��رگان
همچنان از لباسهای
بومی قزاقی اس��تفاده
میکنند .مردان سن و
سالدار هنوز هم ژیده
و شاپان به تن میکنند و کاه تاقیا به سر میگذارند .زنان
هم کولیک میپوشند با روسریهای بلندی که متفاوت از
روس��ریهای زنان ترکمن اس��ت .ش��ناخت قزاقها از
ترکمنها بهدلیل شباهت ظاهریشان برای ما کمی دشوار
است ،بهتر است بگویم غیرقابل تشخیص .اما نوع پوشش
آنها نسبت به یکدیگر کمی متفاوت است .مث ً
ا زنان قزاق
روس��ری بلند ساده س��ر میکنند و آنها را زیر چانه گره
میزنند درحالی که ترکمنها روسریهای گلدار و رنگی
به سر دارند .از حمیده خانم  4۲ساله که درحال خرید از
میوهفروشی محل اس��ت ،درباره زندگی قزاقها در ایران
میپرسم و اینکه در طول سالها اقامت در گرگان وضعیت
زندگیش��ان چگونه بوده؟ او برخ��اف ترکمنها که به
سختی فارسی حرف میزنند ،فارسی را راحت و سلیس و
حتی بدون لهجه حرف میزند :پدر بزرگ و مادر بزرگم
 ۹۰س��ال پیش به ایران آمدند .از آنها شنیده بودم که توی
منطقهشان به نام منقشاق مسلمانها را اذیت میکردهاند و
هر طایفه برای نجات جان مردمش به کشوری مهاجرت
کرده .ما قزاقها توی گرگان یا ش��هرهای دیگر مش��کل
خاصی نداریم و شهروند ایرانی به حساب میآییم .خانه و
ماشین به اسم خودمان است و شوهر و فرزندانمان هم در
ادارات دولتی استخدام میشوند .فقط تنها چیزی که کمی
ناراحتمان میکند این است که خیلیها نمیدانند ریشه ما
قزاق است .برخی تصور میکنند ما ترکمن هستیم یا افغان؛
اص ً
ا نمیدانند قزاقها هم در ایران مثل ارمنیها و ترکمنها
و افغانها جمعیت خودش��ان را دارن��د .از حمیده خانم
میپرسم آیا تاکنون به قزاقستان سفر کرده یا دوست دارد
برای زندگی به کش��ور آبا و اجدادیش برگردد؟ میگوید:
یک��ی دوبار برای دیدن اقوام نزدیکم به آلماتی رفتهام۲۲ .
سال پیش دولت قزاقستان به مهاجرانی که زمان جنگ به
کش��ورهای دیگر رفته بودند دعوتنامه فرستاد و گفت که

بیان این که ما همانطور که با دنیا تعامل داریم با ملت های
دردمند هم تعامل داریم ،افزود :مرگ بر آمریکا ،مرگ بر
ظلم و س��تم و مرگ بر غارتگری است نه مرگ بر ملت
آمریکا ،برخی ها معتقدند به جای ش��عار مرگ برآمریکا
باید شعار دموکراسی سر داد ،باید به این افراد گفت آغاز
دموکراسی با سردادن این شعارها آغاز می شود .چمران
ادامه داد :امروز آمریکا و اسرائیل در مقابل ما درمانده هستند
و نباید به ژست ها و تهدیدهای آن ها توجهی داشت.وی
اظهار کرد :آن گونه که اسرائیل از روز قدس هراس دارد
از هواپیماهای جنگی و موشک هراس ندارد به گونه ای

میتوانن��د به کش��ور
برگردن��د .حتی برای
آنه��ا خان��ه و کار و
حق��وق ه��م درنظر
گرفته ب��ود .برخی از
قزاقهای��ی ک��ه ایران
بودند ،برگش��تند ولی
خیلیها از جمله من و
خانوادهام ماندیم چون
به اینجا عادت کردهایم
و خودم��ان را ایرانی میدانیم .البته باید این را هم بگویم
یکسریها هم که رفته بودند بعد از مدتی نتوانستند دوام
بیاورند و دوباره برگشتند گرگان».امان بای  3۱ساله ابتدای
خیابان قزاقمحله که اس��مش را گذاشتهاند کوی صدف،
مغازه ابزار و یراق فروشی دارد .جوان و میانه قد ،او جزو
نس��ل سومی مهاجران قزاق است که در ایران متولد شده.
سؤالم را از او هم میپرسم و اینکه چرا او ماندن در گرگان
را انتخاب کرده اس��ت .لبخند ری��زی میزند و میگوید:
«خانواده من از آکتای به ایران آمدهاند .ما نزدیک  ۹۰سال
است توی این منطقه زندگی میکنیم .در طول این سالها
هیچ مش��کلی بین م��ا و مردم گرگان و گنب��د کاووس و
بندرترکمن نبوده .گذشته از رفتار خوب مردم این منطقه ما
به آب و هوای اینجا عادت کردهایم .هوای قزاقستان سرد
و خش��ک است و زمستان دمای هوایش به زیر ۲۰ – 3۰
درجه میرسد .برای آدمهایی که توی چنین هوایی زندگی
کردهاند آنجا غیرقابل تحمل است .از طرفی اینجا ملک و
اماک داریم .نمیشود از ایران دل بکنیم .من و همسن و
سالهایم دیگر ایرانی هستیم.چند خانواده سراغ دارم که ۲۲
سال پیش رفتند قزاقستان ولی سال بعد حتی با وجود اینکه
به آنها خان��ه و کار هم داده بودند ،برگش��تند .میگفتند
نمیتوانس��تهاند ب��ا ش��رایط آنج��ا خودش��ان را وف��ق
بدهند».عمران  3۲ساله است و مهندس نرمافزار رایانه .او
دنبال حرفهای امان بای را میگیرد و میگوید :پدر من
که چند سال پیش عمرش را داد به شما وقتی خبر آمد که
میتوانیم با کلی امتیاز مثل خانه رایگان برگردیم قزاقستان
قبول نکرد که برگردد .گرگان را خیلی دوس��ت داشت.
عم��و و دایی و ب��رادرم رفتند آلماتی ولی بعد از چند ماه
برگش��تند .از آنجا خوشش��ان نیامده ب��ود .باید بگویم
یکس��ریها هم رفتند و ماندند و اان وضع مالیشان هم
خوب اس��ت .قزاقهایی ک��ه در ای��ران زندگی میکنند

ک��ه در مرز غزه اعامیه بین مردم پخش می کردند که به
روز قدس ایرانی ها امیدی نداش��ته باشید چرا که آن ها
شیعه و شما سنی هستید و آنها قصد سواستفاده از شما
دارند .نائبرئیس جبهه مردمی نیروهای انقاب اسامی
با بیان اینکه حزب اه یک گروه مردمی است که توانست
 3۲در روز در مقابل ارتش پیشرفته اسرائیل ایستادگی کند،
ادامه داد :در لبنان مردم اس��ام را مد نظر خود قرار دادند
و شهادت طلبی را پیشه کردند ،در فلسطین هم نه یاسر
عرفات به جایی رس��ید نه حزب چپ و فلسطینی ها به
اسام رو آوردند و حماس را تشکیل دادند.
شناس��نامه ایران��ی دارند ،س��ربازی میرون��د و از همه
امتیازهایی که یک شهروند ایرانی میتواند از آن استفاده
کند بهرهمند هس��تند .اهالی محله قزاقها اعتقاد دارند با
گذش��ت  ۹۰س��ال زندگی در ایران این امکان برایشان
فراهم بوده که رسوم و سنتهایشان را حفظ کنند درحالی
که مردم قزاقس��تان بسیاری از رسوم خود را به فراموشی
سپردهاند .جالب اینکه بدانید گرجیهای ایران نیز چنین
اعتقادی دارند و نش��ان به آن نش��ان که چند س��ال پیش
سازمان ملل رس��م ًا از ایران بهدلیل فراهم کردن شرایطی
برای حفظ س��نتها و ارزشهای قومی گرجیها تشکر
کرد.علی  6۷ساله با زبان آذری که آن را در جوانی آموخته
حرف میزند :زمانی که پدران ما توی شهرهای گلستان
س��اکن ش��دند آهنگری و نج��اری میکردن��د .بعد که
جادهس��ازی شروع شد ،بیشترشان رفتند توی این کار .از
ده��ه  4۰ -۵۰به بعد هم راننده ارابه ش��دند و برخی هم
راننده کامیون .ما مردم آرامی هستیم و البته مردم گرگان هم
خیلی خوب و مهربان هستند .به نظرم اگر آن زمان مردم
ای��ن منطقه ما را نمیپذیرفتند چ��ارهای جز مهاجرت به
مناطق دیگر نداشتیم .آتای یکی از ریش سفیدهای قزاقها
درباره حفظ سنتهای قزاقی در گرگان میگوید :یکی از
سنتهایی که مثل گذشته برگزار میشود مراسم ازدواج
است .داماد پیش از ازدواج و بردن عروس به خانهاش باید
مهریه ع��روس را بدهد .البته مهریه ما مثل مهریه ش��ما
سنگین نیست ،در حد چند میلیون تومان .داماد برای دیدار
عروس خود نخس��تین بار به طور رس��می به خانه وی
میرود که این س��نت به زبان قزاقی اورین برو نام دارد و
دام��اد با خودش کارجین که هدیهای برای فامیل عروس
اس��ت میبرد؛ ش��امل خوراک ،میوههای خشک شده و
شیرینی .داماد با قدم گذاشتن در خانه پدر زن باید  3بار به
بزرگان خانواده تعظیم کند .مادر عروس هم به او شیر یا
کومیس میدهد و برای او و دخترش آرزوی خیر و برکت
میکند.در ادامه مراس��م یک نفر از میان زنان بر سر داماد
میوه خش��ک و شیرینی میریزد که به معنی وفور نعمت
اس��ت و کسانی که در آنجا حضور دارند شیرینیها را از
زمین برمیدارند .پیش از اینکه وضعیت اقتصادی خراب
شود ،دو هفته مراسم عروسیمان طول میکشید ولی حاا
از  ۱4شب به  ۲شب رسیده .دیگر اجرای این رسوم برای
جوانها خیلی سخت شده مث ً
ا اینکه داماد بعد از عقد حق
ن��دارد تا زمان ازدواج مقابل چش��م خان��واده و اطرافیان
عروس پیدایش ش��ود و حق صحبت با عروس را هم تا
زمان عروس��ی ندارد».زمان خداحافظی اس��ت .آنها از ما
دعوت میکنند تا در عروسی که بعد از ماه رمضان است
میهمانشان شویم .حاج کمال صدایم میکند و میگوید
توی روزنامه بنویسید که مردم اینجا به ما جا و غذا دادند
و ماهم برایش��ان جاده ساختیم چون میدانستیم ماندگار
خواهیم ش��د .گرگان برای ما فرقی با منقش��اق ندارد.
منقشاق ما گلستان است.

عکس  :ابوطالب ندری

معاون سیاس��ی ،امنیتی و اجتماعی اس��تاندار
گلس��تان گفت 64 :دس��تگاه دولتی در حوزه
حقوق شهروندی وظیفه مند و موظف به قرار
دادن میز خدمت در محل کار خود هس��تند.
ب��ه گزارش فارس به نق��ل از روابط عمومی
استانداری گلستان ،علی اصغر طهماسبی در
جلسه ستاد صیانت از حقوق شهروندی استان،
اظهار کرد :این حق مردم اس��ت که نسبت به
حقوق ش��هروندی خود مطلع و آگاهی کافی
داشته باش��ند.وی ادامه داد :در خصوص میز
خدمت ما ابتدا از خود استانداری آغاز کردیم
و انتظار داریم س��ایر دستگاههای استان نیز به
س��رعت این امکان را در اختی��ار مراجعان و
ارباب رجوع قرار دهند.معاون سیاسی ،امنیتی و
اجتماعی استاندار گلستان با بیان اینکه در قانون
اساسی جمهوری اسامی ایران حق و حقوق
شهروندان به صورت جدی مورد تاکید است،
افزود :تمامی عناوین قانون حقوق شهروندی
که از سوی رئیس جمهور اباغ شده برگرفته از
قانون اساسی است و همه موظف به اجرای آن
هستیم .طهماسبی خاطرنشان کرد :هر سازمان
و دس��تگاهی باید به س��هم خود برای تحقق
مس��أله حقوق شهروندی و توجه به عفاف و
حجاب گام بردارد .وی تأکید کرد :فعالیتهای
ستاد صیانت از حریم امنیت عمومی و حقوق
ش��هروندی اس��تان باید به گونهای باشد که
موجب رضایتمندی مردم شود.

پارکهای ش��هر گرگان به پاتوقی برای اس��تعمال مواد
مخدر و دخانیات جوانان و حتی نوجوانان تبدیل شده،
اما مسئوان برنامهای برای برخورد با این مشکل اجتماعی
ندارند .به گزارش مهر ،فضای سبز ،آب نما و گل هایی
که با فرا رس��یدن بهار دلب��ری می کنند؛ اینجا قرار بود
محلی امن و آرام برای استراحت و سرگرمی شهروندان
باش��د اما پارک های شهر گرگان تبدیل به پاتوقی برای
استعمال دخانیات و یا خرید و فروش مواد مخدر شده
اند .شاید به همین دلیل است که بیشتر خانواده ها اجازه
نمی دهند فرزندانشان از فضای پارک های شهر گرگان
که قرار بود در اختیار عموم ش��هروندان باشد به تنهایی
استفاده کنند .پارکها ساختهشدهاند تا من و شمایی که
شهروندان این شهر هستیم از فضای زیبای آن لذت ببریم،
ورزش و پیادهروی کنیم ،هوای سالم تنفس کنیم ،بهدور از
آلودگیهای صوتی باشیم و کمی از استرسهای روزانه
خود کم کنیم .اما مدتی است که پارکهای شهر گرگان به
جای اینکه محلی برای استراحت و پیادهروی شهروندان
باشند به پاتوقی برای استعمال مواد مخدر تبدیلشدهاند.
اس��تعمال دخانیات و م��واد مخ��در بهخودیخود بد
بوده اما عمق فاجعه زمانی بیش��تر میش��ود که بیشتر
مصرفکنندگان این مواد در پارکها را رده س��نی  ۱۵تا
 ۲۵ساله تشکیل میدهند .پارکها محل رفتوآمد تمامی
اقشارجامعههستندونمیتوانیمبگوییم...

اسنپ در بدو ورود به گرگان با استقبال مردم
این ش��هر مواجه شده است .به گزارش مهر،
ش��هر گرگان به لحاظ جمعیت و مساحت،
جزو مراکز اس��تانهای کوچ��ک در ایران به
شمار میرود ،با این حال طبق اعام حسین
هزارجریبی ،یکی از مدیران ارش��د توس��عه
کسبوکار اس��نپ ،این تاکسی اینترنتی در
بدو ورود خود به گرگان با موفقیت صد در
صدی مواجه شده است .اسنپ ابتدای امسال
وارد ش��هر گرگان ش��د و در حال حاضر به
صورت مستقیم برای  ۵۰کارمند و به صورت
غیر مستقیم برای بیش از  ۱۱۰۰راننده شغل
ایجاد کرده اس��ت .این اف��راد همگی از بین
مردم بومی گ��رگان به کار گرفته ش��دهاند.
همچنین ناوگان اسنپ به کمک سیستمهای
س��نتی حملونقل در ش��هر گرگان آمده و
بخش��ی مهمی از نیازمندیهای حملونقلی
مردم این ش��هر را برطرف س��اخته است .با
این حال معاون سازمان حملونقل عمومی
ش��هرداری گرگان اعام کرده که هیچکدام
از تاکسیهای اینترنتی برای فعالیت پیش ما
نیامدند و درخواست مجوز فعالیت نکردند
و فعالیت آنها در شهر با توجه به جوابی که
دادگس��تری به ما داد ،ممنوع است.برخاف
گفتههای این مقام مس��ئول ،توسعهدهندگان
اس��نپ از مجوزهای رسمی خود و تعامل با
مقامات شهر گرگان میگویند .به گفته حسین
هزارجریب��ی ورود این س��رویس به ش��هر
گرگان کمی متفاوت بود .هزارجریبی توضیح
میدهد :پیش از شروع کار اسنپ در گرگان با
فرماندار ،معاونت دادستانی و سازمان صنعت
و معدن و تجارت استان گلستان وارد مذاکره
ش��دیم .طی این مذاکرات ض��رورت ورود
اسنپ به گرگان را ش��رح دادیم و مسئوان
حمایت خ��ود را اعام کردن��د .وی اضافه
کرد :در ابتدای راهاندازی سرویس اسنپ در
گرگان مشکلی وجود نداشت .همین مسئله
باعث ش��د که اسنپ با س��رعت زیادی در
بین مردم گرگان پذیرفته ش��ود .رشد اسنپ
در گرگان صد در صد بیش��تر از انتظارات ما
ب��ود اما با وجود مذاکرات اولیه بعد از مدتی
مش��کات ما در این شهر ش��روع شد .این
مقام مس��ئول ادامه داد :دامنه این مش��کات
به نارضایتی ش��هرداری و همچنین اتحادیه
اتومبیل کرایه برمی گردد .اعتراضات این دو
مجموعه مبنی بر این اس��ت که اسنپ باید
مجوز از ش��هرداری گرگان داشته باشد .این
موضوع منطقی نیست ،چراکه ما پروانه کسب
از اتحادیه کس��بوکارهای مجازی داریم و
این مجوز به س��رویسمان اجازه فعالیت در
کل کش��ور را میدهد .به ما اعام ش��ده که
باید مجوزمان محلی شود .اتحادیه کشوری
کس��بوکارهای مجازی نام��های به رئیس
محترم س��ازمان صنعت و معدن و تجارت
استان گلستان زدند و شماره مجوز و نشانی
دفتر ما را در ش��هر گرگان و نماینده رسمی
ش��هر گ��رگان را تایید کردن��د .انتقاد اصلی
مقامات ش��هری گرگان ب��ه بحث کیفیت و
امنیت تاکسیهای اینترنتی است .در حالی که
رانندههای اسنپ گواهی سوپیشینه دریافت
میکنن��د و صاحیت آنها طی  ۷۲س��اعت
از س��وی پلیس بررسی میشود .مدیر ارشد
کسبوکار اس��نپ میگوید :تاش میکنیم
با ارائه مس��تندات خود دغدغه دوس��تان را
به حداقل برس��انیم و مانند ش��هرهای قبل
بیش��ترین همکاری را با رانندههای آژانس و
تاکسی خواهیم داشت .اولویت ما ابتدا جذب
راننده از این دو سیس��تم اس��ت .چرا که به
صورت تخصصی به بحث جابهجایی مسافر
میپردازند .از طرفی باید اضافه کرد که شاید
اسنپ بخش��ی از بازار سیستمهای سنتی را
بگیرد ولی بخش بزرگی از بازار خودمان را به
واسطه قیمت مناسبتر و دسترسی راحتتر
ایج��اد میکنیم و در اختی��ار متقاضیان قرار
میدهیم .وی افزود :راننده آژانس و تاکس��ی
س��هم خودش را از بازار دارد و عاوه بر آن
با استفاده از مزیتهای اسنپ دسترسیاش به
مسافر آسانتر میشود .تجربه ما نشان داده که
درآمد این افراد بعد از مدت کوتاهی افزایش
پیدا میکند .سیستم اسنپ به گونهای طراحی
شده است که درآمد راننده را افزایش میدهد
و توأمان هزینه سفر را برای مسافر کم میکند.
به این ترتیب دو طرف بیشترین رضایت را
خواهند داشت.

