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 «مهدی مظفری زاده»

 

 

 

 

 

 

 



 :مقدمه

به منظور  (شعبه ژئوپلیتیک خراسان رضوی)دانشگاه فردوسی مشهدسیاسی سفر علمی گروه جغرافیای 

آذر  4و  3که در   «گیالن توسعه انداز چشم و خزر جایگاه، سرزمین آمایش» همایش شرکت در

شعبه  ،میزبانی این دوره را انجمن ژئوپلیتیک ایران. صورت گرفتبرگزار گردید، شهر انزلی ماه در 

هدف از سفر علمی صورت گرفته ارائه مقاالت و استفاده علمی از مباحث  .داشتبرعهده  گیالن

ت های علمی با اساتید و بازدیدهای علمی سهمچنین نش. بودپژوهشی و تحقیقاتی در این همایش 

 .بودمختلف استان گیالن  از مناطق

 خود را به این کنگرهسفر  ،خانم نیازیهای  هماهنگیو همچنین با آقای دکتر اعظمی با  کمک اعزامی گروه 

ولین برگزار کننده ئآغاز نمود و در بدو ورود از سمت مس رشتبا پرواز به سمت  آذرماه 2در روز 

 .کنگره مورد استقبال قرار گرفت

 :روز نخست

دید و بازدید این روز  در. اسکان یافت «مروارید خزر»مجموعه در  روز نخست گروه در محل اقامت در

 .این کنگره بودی حاضر در ها دانشجویان دیگر دانشگاهاعضای گروه با اساتید و 

 

 :روز دوم

ابتدا جناب آقای دکتر یوسف  ،بعد از آغاز مراسم افتتاحیه بود، همایش روز اولکه دوم سفر  در روز

دکتر و سپس سردار سرلشکر  (و رئیس شعبه گیالن انجمن ژئوپلیتیک دبیر همایش)العابدین زین

یس انجمن ئیس همایش و رئر، دستیار و مشاور عالی مقام معظم رهبری)صفوی   رحیمسید یحیی 



 .ولین به ارائه مطالب خود پرداختندئبه سخنرانی پرداختند و در ادامه برخی از مس (ژئوپلیتیک ایران

ای سیاسی از دانش آموختگان جغرافی)یاد و خاطره شهید مدافع حرم، شهید گرانقدر پورابراهیمی

نیز گرامی داشته شد و ضمن پخش کلیپی از ( دانشگاه آزاد رشت و عضو انجمن ژئوپلیتیک ایران

فعالیتها و خاطرات این شهید بزرگوار، همسر گرامی ایشان نیز دقایقی به بیان ویژگیها و خاطرات 

 .پرداخت

 

 

و به ارائه و همچنین استفاده از مقاالت و های تخصصی حاضر  پنلاساتید و دانشجویان هریک در  سپس

خانم فاطمه و  آقای دکتر اعظمیمقاله مشترک . داختندخود و ارائه دهندگان پرمباحث علمی 

ت اهیدر این نشست آقای دکتر اعظمی عضو . نیز توسط ایشان در سالن اصلی ارائه شد بخشی

 . بودرئیسه 

 



 

 

 

انزلی و مذاکره با تجار و بازاریان گروه به بازدید از منطقه آزاد تجاری  همایش، روز اولهای  پایان برنامهدر 

 .آشنا شدندتجارت در این منطقه فعالیت و ا نحوه بپرداختند و 

 : روز سوم

تشکر و قدردانی از آغاز و در ادامه نسبت به  رائه مطالب توسط سخنرانان ویژه همایشمراسم اختتامیه با ا

 . ، سخنرانان و دست اندرکاران همایش اقدام شدولینئمس

 



 

اطق ساحلی دریای خزر بود که نبارش برف و سفید پوش شدن م ،یکی از نکات جالب در روز دوم همایش

 .در نوع خود بسیار دیدنی بود

 

به عمل آمد  دبه شهر الهیجان رفتیم و از مناطق دیدنی و تاریخی شهر بازدیهمایش،  دومدر بعدازظهر روز 

 ،(دریاچه بزرگ مرکز شهر)شیطان کوه، استخر: عبارت بودند از که مهمترین مناطق مورد بازدید

 . کز تجاریبازار محلی و مراحضور در مزار شهدای گمنام و قرائت فاتحه، 

 

 (شیطان کوه)



 

 (استخر)

  

 
 (مزار شهدای گمنام)

 :روز چهارم

بارگاه ملکوتی حضرت آستانه اشرفیه و سپس به تشرف و زیارت  شهربه  ،بعد از بازدید از شهر الهیجان

با پیوستن آقای دکتر . شدیمرشت شهر رهسپار و بعد از زیارت  رفتیم( ع)ف سید جالل الدین اشر

شهر رشت  یبازدید از مناطق دیدنی و بسیار زیبابه ویژه آقای زمانی به العابدین و همکارانشان  زین

 .پرداختیم بازار محلی و اریمیدان شهرد، از جمله



 

 

 ((علیه السالم)ف بارگاه ملکوتی حضرت سید جالل الدین اشر)

 

 



 

 (رشت میدان شهرداری)

 

 (سنگ فرش شدن و زیبا سازی شهر رشت نزدیک میدان شهرداری)

 



 

 (بازار ماهی فروشان و مواد غذایی و محلی شهر رشت)

 

 

 

روز جمعه  33ساعت گروه راهی فرودگاه شهر رشت شد و ر، پرباعالی و علمی خر بعد از یک سفرآو در 

 . عزیمت نمودبه مشهد مقدس آذر  5

العابدین و همکاران محترمشان، به ویژه  دکتر زین آقای، دکتر اعظمی دانیم از آقای بر خود الزم میدر انتها 

خانم آیه شعبانی،  آقایان دکتر محمد صادق یحیی پور، دکتر عابدین قاسمیان، خانم زهرا صابر،

که امکان بازدید علمی و  شانآقای محمدرضا علیزاده، آقای اسفندیار زیاری و سایر همکاران گرامی

را فراهم نمودند، « آمایش سرزمین، جایگاه خزر و چشم انداز توسعه گیالن»شرکت در همایش 

افتخار بیش از پیش را صمیمانه تشکر و قدردانی نماییم و از درگاه ایزد متعال سربلندی، عزت و 

 . برای آنها طلب نماییم

 

 والسالم


