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سرمايهگذاران بايد امنيت داشته باشند
وزیر اطاعات در گرگان :

يادداشت
سوم ربیع الثانی
روز گرگان است
محمدانصار
از چند س��ال پیش ،بیس��تم ش��هریور ماه به
عنوان روز گرگان نامیده شد تا زمینه آشنایی
هموطنان عزیزمان با این دیار بیش��تر فراهم
شود .البته در جلسه کمیته نامگذاری شورای
اس��امی ش��هر گرگان 9 ،روز پیشنهاد شد
که یکی از آنها ،س��الروز ورود امام حس��ن
عس��کری (ع) به گرگان یا روز س��وم ربیع
الثانی بود .به نظر میرسد که این روز ،گزینه
مناسبتری بود و باید به عنوان روز گرگان
به ثبت میرسید .شاید برخی این پرسش را
مط��رح نمایند که این واقع��ه ،جعلی بوده و
نبای��د به آن توجه کرد .در پاس��خ میگوییم
ماجرای ورود امام حس��ن عس��کری (ع) به
گ��رگان ،حداقل در 10منبع معتبر حدیثی از
قرن شش��م به بعد ذکر ش��ده است .اسامی
منابع در دو کتاب(محله سبزه مشهد گرگان)
و(نگین گرگان)آمده اس��ت.علمای معاصر
گرگان به صحت این واقعه معتقد هس��تند.
آیت اه س��ید محمد رئیسی در صفحه 250
کتاب خاطرات خود مینویسد« :داستان آمدن
امام حسن عسکری (ع) که شیخ عباس قمی
در منتهی اامال نوش��ته ،از قضایای صحیح
تاریخی اس��ت و هم اکنون منزل محل نزول
حضرت امام حسن عسکری (ع) ،تبدیل به
مس��جد امام حسن عس��کری (ع) در محله
سبزهمشهد جنب مصلی سرچشمه گردیده
اس��ت».آیت اه عل��وی گرگانی ،در س��ال
 1390به مناس��بت گرامیداش��ت این واقعه،
پی��ام تبریکی برای مؤمنین ص��ادر کرد و از
آنها خواس��ت با جشن و شادمانی این روز
را گرام��ی بدارند .هر س��ال ،به نمایندگی از
ایشان ،فرزندش ،حجت ااسام سید محمد
علوی درمراسم س��الروز ورود آن حضرت،
که درمسجد امام حسن عسکری (ع) ،برگزار
می شودشرکت مینماید.آیت اه نورمفیدی
در نمازجمعه،س��الروز ورود آن حضرت را
تبریک گفتند( .پایگاه اطاع رسانی حضرت
آی��ت اه نورمفیدی -نماز جمع��ه دی ماه
سال  )1394بارها حجت ااسام سید علی
طاهری در مراسم جشن ورود آن حضرت،
شرکت کرده است .اینها همگی نشان دهنده
این اس��ت که علمای بزرگ شهر گرگان ،بر
نکوداشت این واقعه تأکید دارند.
در سایت اسام کوئیست وابسته به آیت اه
هادوی طهرانی چنین آمده اس��ت :محتوای
ای��ن روایت حت��ی اگر س��ند محکمی هم
نداشته باش��د ،قابل پذیرش است و میتوان
ب��دان اس��تناد ک��رد(www.-93/10/14
)islamquest.net
مهندس حنیف نیا در صفحه  7کتاب نگین
گرگان ،مینویس��د« :این روز میباید به نام
روز گرگان نامگذاری میگردید که بزرگترین
افتخار برای گرگان و نش��انه آشکار فرهنگ
دینی و سبقت در وایتمداری مردم آن است.
آری قبل از این که این شهر در زمان رضاخان
میر پنج و توسط او ،به گرگان تغییر نام داده
باشد ،این نام را امام و پیشوای راستین شیعه،
حضرت امام عس��کری علیه السام ،با بیان
و تش��رف خویش در جمع م��ردم آن زمان،
رس��میت بخشید و س��ندش در تاریخ ثبت
گردید و باقی ماند».
تش��ریف فرمایی امام حسن عسکری بیانگر
آن است که منطقه گرگان ،از زمان ائمه،جزء
مناطق شیعه نشین بوده است.
این واقع��ه درمیان رویدادهای��ی که بعنوان
روز گرگان اعام ش��ده بود ،از نظر مذهبی
و تاریخی ،برتر اس��ت .مردم به رویدادهای
مذهبی،توج��ه زی��ادی دارند و نس��بت به
شرکت در مراسم جش��ن و سرور ،گرایش
خوب��ی دارند .افزون بر اینها ،هش��تم ربیع
الثانی ،س��الروز تولد امام حس��ن عسکری
(ع) اس��ت ،لذا میتوان از روز سوم تا هشتم
این ماه جش��نهای روز گ��رگان را برگزار
کنیم وگرگان را شهر دوستداران امام حسن
عسکری بنامیم.ضمن ًا این جشن هیچ گاه با
تداخ��ل رو¬به¬رو نخواهد ش��د .چون در
تداخل مناس��بتهای مذهبی بامناسبتهای
ملی ،میبایس��ت مناس��بتهای ملی را کنار
بگذاریم .برای نمونه چند سال پیش ،مراسم
روز گرگان یک هفته بعد از بیستم شهریور
ماه برگزار ش��د ،چ��ون که ب��ا روز عرفه و
شهادت حضرت مسلم تداخل پیدا کرده بود.
لذا تولد امام حس��ن عسکری با هر مناسبت
ملی تداخل پیدا کند برگزاری مراسم جشن و
نکوداشت برای امام ،بر هر چیزی مقدم است.
در پایان از همه مسئوان ذیربط میخواهیم
که در تصویب روز س��وم ربیع الثانی بعنوان
روز گرگان ،اقدامی عاجل داشته باشند.
پژوهشگر
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خبر
طرح جنگانه با هدف
حفاظت از منابع طبیعی
در گلستان اجرا می شود

 ۶0درصد دستفروشان
گرگانیخانمهستند
در جلسه ش��ورای ش��هر گرگان بر ضرورت ایجاد
بازارچه و س��اماندهی دستفروشان که اکثر آن را هم
بانوان تش��کیل می دهند ،تأکید شد .به گزارش مهر،
چندی پیش در زمانی که مسابقات آسیایی کبدی در
ش��هر گرگان در حال پیگیری بود ،برخورد نیروهای
س��د معبر با یک خبرنگار که از زنی س��بزی فروش
حمایت می کرد ،خبرس��از ش��د و همی��ن موضوع
دس��تمایه ای شد که ش��ورای شهر گرگان در بیست
و هش��تمین جلسه خود که شامگاه شنبه برگزار شد،
به آن بپردازد .محمد ابراهیم جرجانی ،عضو شورای
شهر گرگان در این خصوص اظهار کرد :نوع برخورد
و اتفاقی که افتاده از نظر مردم مناسب نیست باید این
قضیه توس��ط شهرداری مدیریت شود وگرنه ممکن
اس��ت شاهد اتفاقات ناگوار در این زمینه باشیم .وی
اضافه کرد :در یک گزارش آمده بود که با مأمور سد
معبر برخورد نشده ،آیا اگر کسی که کار خطایی انجام
داده است را در ماء عام مجازات می کنند؟ اگر نوع
برخورد را می خواهید ،می توانید به مدیریت مربوطه
مراجعه کنید .جرجانی کلیت برخورد مأمور سد معبر
را تن��د و زننده برش��مرد و تأکید کرد :مطمئن ًا اگر به
کسی که با دستفروش��ی روزگار می گذراند بگویید
م��کان را ترک کند این کار را نمی کند زیرا او از این
طریق امرار و معاش می کند...

خطرتخریببافتتاریخیگرگان
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بودجه  ۳0میلیارد تومانی
برای پارک ملی گلستان

معاون س��ازمان برنامه و بودجه کشور از در نظر گرفتن
بودجه  30میلیارد تومانی برای پارک ملی گلستان خبر
داد .به گزارش مهر ،سعید نمکی در آئین نکوداشت ۶0
س��ال حفاظت از پارک ملی گلستان ،اظهار کرد :در نظر
داریم با مس��اعدت دولت بودجه  30میلیارد تومانی را
معلول روشندل گرگانی که کتابدار نمونه هم معرفی شده،
معتقد اس��ت مش��کات عبور و مرور در گ��رگان باعث
ش��ده معلوان در خانه خود منزوی شوند .به گزارش مهر،
چشمانش س��ویی ندارد اما دلش به اندازه تمام دنیا روشن
است .عینک دودی به چشم دارد و با آرامش خاصی در حال
تایپ کردن اس��ت ،با هر دکمهای که لمس میکند صدایی
از صفحهکلید بلند میشود و به او میفهماند چه حرف و
واژهای را تایپ کرده است .از همان ابتدا با بیماری چشمی
پا به این دنیا میگذارد ،عملهای زیادی روی چشمهایش
انجام میشود ،یکی از چشمهایش را بر اثر عفونت از دست
میدهد و چشم دیگرش را در هشت سالگی در پی حادثه .با
این حال تحصیاتش را در رشته حقوق تا مقطع کارشناسی
ارش��د ادامه میدهد و این روزها در حال تحصیل در رشته
کارشناسی کتابداری در دانشگاه پیام نور گرگان است .حمیده
روحی نامقی 29 ،ساله و نابینای مطلق است .متولد گرگان
است اما اصالتش به اطراف نامق نزدیک کاشمر برمیگردد.
وی در کتابخانه میرفندرسکی گرگان مشغول به کارشده و در
نخستین سال حضورش در این مکان به عنوان کتابدار برتر
کشور در س��ال  95انتخاب میشود .انتخاب وی به عنوان
دبیر کارگروه شهروندی در گلستان موجب شد تا یک ظهر
پاییزی مهمان دفتر کارش شوم .با لبخند عمیقی به لب که
قطعا لبخند خدا بر روی لبان همه روشندان است پذیرای
من میشود .مشروح گفتگو را در ادامه میخوانید.
بعد از نابینا شدن زندگی برایتان سخت نشد؟
من در دوران کودکی مش��کل خاصی با نابینایی نداشتم و
زمانی کار برای من سخت شد که دانشگاه در شهری دیگر
پذیرفته شدم و نخستین دانشجوی نابینای آن دانشگاه بودم و
از این مرحله به بعد تفاوتها را حس میکردم.
چرا رشته حقوق را برای تحصیل انتخاب کردید؟
وقتی جزو قش��ر اقلیت جامعه باش��ید زندگی سخت تر
میش��ود چرا که این قشر اقلیت معمواً حقوقشان نادیده
گرفته میش��ود و من برای احیای حقوق هم نوعان خودم
تصمیم گرفتم در این رشته ادامه تحصیل دهم.
الگوهای شما در این مسیر چه افرادی بودند؟
الگوهای من همنوع��ان من بودند و دکتر علی صابری که

برای پارک ملی گلس��تان در نظر بگیریم .وی بیان کرد:
امس��ال برای اولین بار بودجه نگه��داری و حفاظت از
پارکهای ملی کش��ور سه برابر ش��ده و قرار است این
منابع پیرو فرمایش��ات رهبر انقاب و تاکیدات رئیس
جمهور در راس��تای حفظ و نگه��داری ذخیره گاههای
مهم کشور به آنها اختصاص یابد.نمکی افزود :قرار است
اعتب��ار این بودجه از صندوقی که محل تجمیع یارانهها
به خص��وص یارانههای انرژی ب��ه پارکها اختصاص
یابد.وی ادامه داد :پارک ملی گلس��تان ب��رای اولین بار
به عنوان یکی از پارکهای پایلوت کش��ور در رابطه با
نصب سیستمهای هشدار دهنده حرارتی برای پیشگیری
از آتش سوزیهای احتمالی انتخاب شده است که این
طرح در ماههای آینده اجرایی خواهد شد .مشاور رئیس
جمهور در سازمان محیط زیست کشور خاطرنشان کرد:
در سالهای اخیر کم توجهیهای زیادی به حوزه محیط

زیست و تخریب بیش از جد آن شده است.نمکی افزود:
محیط زیست همواره قربانی توسعه و دست بشر شده
و گلستان هم از این فاجعه در امان نبوده است.وی ادامه
داد :طبیع��ت ایران زخمهای زیادی بر ت��ن دارد زیرا با
اهم��ال کاریهای زیاد برای برون رف��ت یک جاده در
روس��تا یا ساخت کارخانه و برخی طرحهای نامناسب،
طبیعت قربانی خواسته بشر شده است.نمکی بیان کرد:
پارک ملی گلس��تان در بین پارکهای کشور یکی از پنج
ذخیره گاه زیس��ت کرده است که بیشترین تعداد قوچ و
میش را در خود جای داده و نیازمند حراس��ت بیش��تری
است.وی تصریح کرد :اوضاع فعلی بسیار غم انگیزتر از
آماری است که مسئوان در رابطه با پارک ملی گلستان در
اختیار من گذاشتند و چنانچه به داد آن نرسیم بحرانهای
عظیمی گریبانش را خواهد گرفت.مشاور رئیس جمهور
در س��ازمان محیط زیست کش��ور در خصوص شایعه

مشکات عبور و مرور در گرگان
معلوان را منزوی کرده است
گرانترین وکی��ل ایران
بوده و درعینحال نابینا
هس��تند تأثیر زیادی در
زندگی من داشته است.
ش��ما در لیس��ت
کاندیداهای شورای شهر
گرگان ه��م بودید .چه
عاملی باعث شد ثبت نام
کنید؟ازماستدرجامعه
ما هر کدام از مس��ئولین
حتم ًا در حیطه اجتماعی توانمند باش��ند و یا از همه اقشار
یک مشاوره داشته باشند تا بتوانند به تمام امور رسیدگی کنند.
در بخش بانوان اتفاقات خوبی رخ داده است و هر اداره کل
یک مشاور در بخش بانوان دارد ولی معلولین جایگاهشان
خالی است و شاید بیشتر از بانوان باید نگاه ویژه را به اقشار
خاص داش��ت .شورای شهر مکانی است که حد و مرزی
ندارد و به دلیل فقدان بینایی کسی از حضورت جلوگیری
نمیکند .خودت هستی و آن فعالیتها و تواناییهایت .من
احساس کردم شورای شهر فضایی است که میتوانم خودم
را به عنوان یک نابینا معرفی کنم و جای خالی مشاوره اینجا
میتواند پر ش��ود و از بُعد دیگر اینکه خودم را محک بزنم
و ببینم در این جامعه و شهر اگر مسئولی یک مشاور معلول
داش��ته باشد میتواند طرحهایی که به آنها داده میشود را
عملی کنند و یا اینکه از سوی مردم پذیرفته میشود یا نه.
و نتیجه؟من تأیید شدم اما منتخب نشدم ولی برای شرکت به
عنوان نخستین بار با توجه به اینکه تبلیغات محدودی داشتم
و هزینه آنچنانی نکردهام برای من راضی کننده بود.

حمایت معلوان از شما در
این انتخابات چگونه بود؟
بیش��تر بچهه��ای معلول
رفتوآمد بیرونی ندارند
و من هم تبلیغات ضعیفی
انجام دادم اگر خدا بخواهد
دور بعدی را هم شرکت
میکنم.طب��ق آماره��ای
اعامشده از س��وی اداره
کل بهزیس��تی گلس��تان
حدود هفت هزار نابینا در سطح استان وجود دارند اما تعداد
کمی از این افراد نابینا در س��طح جامعه دیده میشوند .به
نظر شما علت چیست؟مشکات مربوط به عبور و مرور
معلوان در سطح شهر یکی از دایل منزوی شدن آنها در
خانه است .از طرف شهرداری به افراد نابینا کارت اتوبوس
هدیه داده میش��د که رفت و آمدشان تسهیل شود اما این
به تنهایی کافی نیست .نامناسب بودن پیادهروها هم یکی از
دایل تمایل نداشتن نابینایان برای تردد در سطح شهر است.
به عنوان مثال شهرداری در مناطقی کف پوش برجسته برای
تردد نابینایان کار گذاش��ته است اما این کف پوشها یا در
مکان مناسبی تعبیه نشده یا به درستی و اصولی کارگزاری
نشده و موجب بروز حادثه میشود.
چه پیش��نهادی برای حل این معضل دارید؟به نظر من در
قدم نخس��ت باید نیازهای معلوان اولویتسنجی شود و
اگر قرار است هزینهای پرداخت شود در مکان مناسب این
هزینه صرف شود .به عنوان مثال در منطقهای مانند گلشهر
کفپوش کار گذاشته شده است آیا درزمان کار گذاشتن به
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واگذاری پارک ملی گلس��تان گفت :شایعه واگذاری این
پارک مغلطه کاری است و نمیگذاریم این مغلطه کاریها
بر روند توس��عه و حفاظت پارک اثر بگذارید و برنامهای
برای واگذاری پارک نداریم.نمکی افزود :این که عدهای با
این کار مس��ئوان و مردم را رو به روی هم قرار میدهند
کار شایستهای نیس��ت و به جای اینگونه رفتارهای ضد
اجتماعی باید به فکر این میراث گرانبها بود.وی تصریح
کرد :سازمان محیط زیست کشور در برنامه جدید قصد
دارد با ایجاد یک شورای راهبردی متشکل از هیئت امنای
مردم محلی استانهای همجوار در حفظ و حراست از آن
اقدامات جدید انجام دهد.نمکی یادآور شد :از سوی دیگر
از این پس حفاظت از پارک ملی گلستان زیر نظر مستقیم
سازمان محیط زیست کشور قرار خواهد گرفت و مدیرکل
محیط زیست استان گلستان به عنوان قائم مقام ویژه رئیس
سازمان محیط زیست بر این پارک نظارت خواهد کرد.
این توجه کردهاند که چه تعداد معلول از این نقطه از شهر
رفتوآمد میکنند؟ و این در حالی است که در نزدیکی اداره
کل بهزیستی که محل اصلی رفتوآمد معلوان است این
کف پوشها دیده نمیشود.
ش��ما اخیرا ً به عنوان دبیر کارگروه شهروندی در گلستان
انتخاب شدید .لطف ًا در این زمینه توضیح بدید.
حقوق ش��هروندی ابت��کار دولت جدید بود تا بر اس��اس
درخواستهایی که در این زمینه مطرح شده بود این خأ پر
شود .حقوق شهروندی مبحث جدیدی در عرصه حقوقی
اس��ت و برای جامعه ازم است .چرا که حقوق یک بحث
تخصصی است و در عموم جامعه به عنوان تخصص نگاه
میشود .هر کس به عنوان انسان باید از حقوق اولیه خود آگاه
باشد تا بتواند آن را مطالبه و راحت تر زندگی کند.متأسفانه
بسیاری از ش��هروندان نمیدانند حقوق اولیهشان چیست
و توقع دارن��د دیگران حقوقش��ان را مطالبه کنند .حقوق
شهروندی شامل موارد زیادی از جمله حقوق مدنی ،حقوق
اساسی ،حق آزادی ،بحث رفاه و ...است که در حد کمی به
آن پرداختهش��ده و تشکیل این کارگروهها یعنی قرار است
روی آنها کار شود .در حکمی که به من تحویل داده شده
است حقوق عمومی روشندان و بانوان مد نظر بوده است.
نظرتان در رابطه با رفتار مردم با معلولین؟
زمانی که یک تفاوت جسمانی با سایر اقشار جامعه دارید
حال این تفاوت یا در بینایی یا جسمی حرکتی است و وقتی
متفاوت باشی نگاه جامعه به شما به گونهای دیگر است که
بُعد فرهنگی جامعه را شامل میشود ،بُعد فرهنگی نسبت
به س��الهای گذشته در حال بهتر شدن است و جا دارد کار
بسیاری در این زمینه انجام داد .مث ً
ا اگر بُعد فرهنگی در جامعه
ما ترویج شود دیگر افراد جامعه با دید دلسوزی و ترحم به
معلوان نگاه نمی کنند و مثل یک انسان عادی به آنها نگاه
میکنند.امیدوارم روزی به جایی برسیم که با دید نابینا بودن به
مننگاهنکنند،درستاستکهمانمیتوانیمببینیماماحرکات
و رفتارهای مردم را حس میکنیم ،برخی مواقع مردم تصور
میکنند چون فردی نابیناس��ت باید با او با صدای بلندتری
صحبت کنند در صورتی که اینگونه نیست و در یک جمله
چشمها را باید شست جور دیگر باید دید.

مدیر کل منابع طبیعی و آبخیزداری گلس��تان
گفت :ط��رح جنگانه با ه��دف حفاظت از
محیط زیس��ت با کاش��ت  150کیلوگرم بذر
گیاهان بومی در پارک های جنگلی گلس��تان
اجرا می شود .به گزارش مهر ،ابوطالب قزلسفلو
در حاشیه دومین جش��نواره «پاییز هزار رنگ
گرگان» ،در خصوص طرح ملی جنگانه اظهار
کرد :طرح جنگانه با هدف فرهنگ سازی و
اس��تفاده از ظرفیت مردمی و سمن ها در امر
توسعه فضای س��بز ،نهال کاری و حفاظت از
منابع طبیعی هر ساله در سطح کشور با همکاری
اداره منابع طبیعی و محیط زیست اجرا می شود.
وی ادامه داد :در گلستان هم در دو نقطه ،پارک
جنگلی النگدره و پارک دلند هرساله این طرح
اجرا می ش��ود و هدف آن این است که مردم
تعامل با طبیعت و استفاده از طبیعت با حداقل
خسارترابیاموزند.قزلسفلوتأکیدکرد:استقبال
گسترده از پارک های جنگلی توسط مردم استان
و مسافران بیش از ظرفیت و تاب آوری پارک
هاست و اگر مسائل فنی رعایت نشود درختان
پارک های جنگلی دچار آس��یب می شوند و
خشکسالی هم به این موضوع دامن می زند.وی
با بیان این که عوامل طبیعی و انسانی دست به
دست هم می دهد تا درختان در مدت کوتاهی
دچار آسیب و تنش های محیطی شوند ،اضافه
کرد :اگر جنگل خوب مراقبت و حفاظت نشود
و مردم در این کار مشارکت نکنند اقدامات منابع
طبیعی به تنهایی جوابگو نخواهد بود .قزلسفلو
با اش��اره به این که اگر این مسائل لحاظ نشود
در آینده ش��اهد عاری شدن جنگل از درخت
خواهیم بود ،ادامه داد :با برگزاری این طرح ها
مردم با نحوه برقراری تعامل با طبیعت آشنا می
ش��وند تا درخت و طبیعت از آس��یب در امان
بماند.مدیرکلمنابعطبیعیوآبخیزداریگلستان
اظهارکرد :بنا داریم با مش��ارکت شهرداری ها،
کاشتن نهال دوساله بومی که سازگار با منطقه
اس��ت را در قس��مت های تُن��گ جنگل ها
شروع کنیم.وی افزود :یک سوم قسمت های
تفرجگاهی پارک ه��ای جنگلی کوبیدگی و
فشردگی خاک در آن ایجاد شده و این به دلیل
افراط در رفت و آمد مردم است زیرا پارک های
ما به مناطق مسکونی نزدیک هستند و فضای
سبز ازم در داخل شهرها وجود ندارد بنابراین
مردم بیشتر به پارک های جنگلی مراجعه می
کنند .قزلسفلو تأکید کرد :از مردم تقاضا داریم
از ت��ردد خودروها در ک��ف جنگل خودداری
کنند زیرا فشردگی خاک را تشدید می کند .وی
افزود :اس��تقرار این بذرها سبب رشد نهال می
شود اما بخشی از این ها اگر آبیاری و مراقبت
نشود از بین می رود .مدیر کل منابع طبیعی و
آبخیزداری گلستان اضافه کرد :این کار یک کار
نمادین و فرهنگی است و اعتقاد ما این است که
پرکردن قس��مت های خالی جنگل با نهال دو
ساله باید اتفاق بیفتد که در اثر تردد از بین نرود.
وی ادامه داد :برای کاش��ت گیاهان جنگلی در
پارک 150کیلو بذر گیاهان بومی منطقه را جمع
آوری کردیم و در قالب طرح جنگانه در پارک
های جنگلی کشت می شود.

پژوهشگرانگرگانی
دستاورهای خود را
در اختیار شورا قرار دهند

رئیس ش��ورای اسامی ش��هر گرگان گفت:
پژوهش ،توس��عه یافتگی را به همراه دارد لذا
از همه پژوهش��گران گرگانی می خواهیم تا
دستاوردهای خود را در اختیار شورا قرار دهند.
به گزارش مهر ،فائزه عبداللهی در جلسه علنی
شورای شهر گرگان به روز پژوهش اشاره کرد
و اظهار کرد :آن چیزی که سبب توسعه یافتگی
می شود ،پژوهش است ،در مجموعه شهرداری
و شورای شهر اگر پیشرفتی بخواهیم صورت
گی��رد باید پژوهش انجام ش��ود.وی افزود :از
اندیش��مندان و محققان و کسانی که هر گونه
پژوهش��ی در زمینه شهر گرگان داشته اند می
خواهیم برای ادای دین به ش��هر خود آن را به
ما برسانند.عبداللهی تصریح کرد :از کمیسیون
های شورا می خواهم با توجه به موضوعات،
از پژوهشگران دستگاه ها و نهادهای مختلف
دعوت کنند زیرا آنان هم راغب هستند مطالب
خود را در اختیار ما قرار دهند.

