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علمی  کا   ابعاد "  همایش  و  و د بر ر نظری  توسعه  امنیت    ی 

آمایشی رویکرد  با  مرزی  مناطق  ماه    که   "پایدار  آبان  در 

و    نظری و کاربردی   دارای اهداف   برگزار خواهد شد 1399

برای تبیین بیشتر  .  می باشد   اجرایی مهمی چشم اندازهای  

این موضوع با جناب آقای دکتر هادی اعظمی دبیر علمی  

ستیم؛ تا از اهداف و ضرورت برگزاری  گفتگو نش همایش به  

 . این همایش باخبر شویم 
 

دکتر ❖ خدمت  احترام  عرض  و    با   اعظمیهادی    باسالم 

آرزوی سالمتی برای شما استاد بزرگوار در ابتدا از شما  

برای  می ها  خود در همایش  اجرایی  از سوابق  خواهیم 

برای   علمی چه سخنی  دبیر  عنوان  به  و  کنید  صحبت  ما 

 کت کنندگان گرامی دارید.ان و شرنویسندگ

ممنون   خیلی  الرحیم،  الرحمن  اهلل  که  بسم  وقتی  از 

ابعاد   همایش  برگزاری  درخصوص  مصاحبه  برای  گذاشتید 

با   مرزی  مناطق  پایدار  امنیت  و  توسعه  کاربردی  و  نظری 

آمایشی.  خصوص    رویکرد  در  شما  سوال  به  پاسخ  برای 

ید عرض  ختصر بااجرایی به صورت م  ی آموزشی و هافعالیت

فار بنده  که؛  جغرافیاکنم  التحصیل  مقطع    یغ  در  سیاسی 

اسفند  دکتری   در  تهران  مدرس  تربیت  دانشگاه  از 

توفیق    هستم.1383 این  تا    84از سال  ام که  داشتهرا  که 

بوده  86 دانشگاه  همان  علمی  هیات  و عضو  مرکز    در   ام 

در   را  چندسالی  پژوهشی  معاون  عنوان  به  افریقا  مطالعات 

فعالیت داشتهخدمت عز را داشتهیزان  این  ام که  ام. توفیق 

موسساهی  عضو دو  ت  چندین  انجمن  و  مدیره  هیات  ره 

ولیژئوپ باشم  ایران  آذر    تیک  تا  هم  االن  به 1399البته 

اعضای   با  همکاری  به  مشغول  مدیره  هیات  عضو  عنوان 

هستم مدیره  هیات  انجمن    .محترم  ریاست  همچنین 

را هم به    96  تا  90از سال  ان رضویتیک شعبه خراسیلژئوپ

پژوهشی،    -چند سالی هست که مجله علمی   عهده داشتم، 

با  شپژوه اندازی کردیم  راه  را هم  های جغرافیای سیاسی 

مدیر مسئولی بنده و سردبیری آقای دکتر قالیباف. توفیق  

های شورای اسالمی  س مرکز پژوهشیئبود دوسالی را هم ر

ب  شهر اسفند  ؛  اشممشهد  معاونت   .1396بان  آ  تا  1394از 

دانشگاه   انسانی  علوم  و  ادبیات  دانشکده  مالی  و  اداری 

م سال  فردوسی  از  معاونت    94  تا87شهد  همزمان  البته 

از   گروه جغرافیا  مدیریت  داشتم،  به عهده  هم  رو  فرهنگی 

  84مشاور در شورای عالی امنیت ملی در  و  96  تا  94سال  

ام که  فیق داشتهش ها تواما در ارتباط با بحث همای  .85  تا

عنوان  ههمایش در سطح بین المللی و ملی ب  17در حدود  

رایی در خدمت عزیزان باشم از جمله:  دبیر علمی یا دبیر اج

در   آفریقا  و  ایران  روابط  المللی  بین  همایش  اجرایی  دبیر 

سال   در  مدرس  تربیت  ملی    ،1382دانشگاه  همایش  دبیر 

کشور و  ایران  روابط  در  آسیبازنگری  در  های  مرکزی  ای 

مشهد،   در   89سال   فردوسی  از    7دبیری    دانشگاه  دوره 

های برنامه ریزی و  کنفرانس  است بگوییم  ها یا بهترهمایش

سال   از  شهری  فردوسی    96  تا  90مدیریت  دانشگاه  در 

سطح آن ملی بود و از دوره    هفتم،  مشهد که البته تا دوره

المللی شد،  هشتم  بین  آن  انجدبیرکنگره    سطح  من  ششم 

درسال  پژئو غیرعامل  پدافند  عنوان  تحت  ایران  لیتیک 

خرین همایش که به  آدر دانشگاه فردوسی مشهد و    1392

دبیری همایش  اشاره می  آن و "کنم  نظری  کاربردی    ابعاد 

رویکرد  با  مرزی  مناطق  پایدار  امنیت  و   "آمایشی  توسعه 

 . می باشد

شرک و  نویسندگان  با  سخنی  خصوص  در  که  سوالی  ت  و 

های  ماموریتاز  ان گرامی هست؛ باید عرض کنم که  کنندگ

وظایف   و  رسالتاصلی  سیاسی و  جغرافیای  اصلی  ،  های 
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و    ضا و موضوعاتی از این دست هست.سازماندهی سیاسی ف 

آمایش  رابطه با  فضا  سیاسی  سازماندهی  موضوع  که  ای 

عنوان یکی از موضوعات مهم برای  کند بهسرزمین پیدا می

پی  و  منتوسعه  جغرافیایی  شرفت  مختلف  کشور  اطق  در 

ایران اینکه    است.  عزیزمان  رغم  علی  مرزی  مناطق  و  مرز 

دو در  را  فراوانی  ضعف  نقاط  و  مختلف  رهتهدیدات  های 

دارا است ولی موضوعی است که   االن  تاریخی و همچنین 

های امنیتی که باید به آن پرداخته شود اما  گذشته از بحث

خیلی  محور  فرصت  به    بانگاه  شده  کم  نگریسته  موضوع 

ی  است بنابراین باید ما به فکر ایجاد فرصت در مناطق مرز

 باشیم و تهدیدات رو به حداقل برسانیم.

ظرفیتباتوج به  انسانیه  متعدد  طبیعیهای  و    ،،  معدنی 

در مناطق مرزی وجود دارد    های مختلف گردشگری و حوزه

فردی  می به  منحصر  و  ویژه  خیلی  جایگاه  ارتق توانند  ا  در 

باشندی لموقعیت ژئوپ ایران داشته    .تیکی جمهوری اسالمی 

ویژگی از  یکی  ویژگی  وقتی  داشتن  را  ایران  مهم  های 

ک و  می گذرگاهی  و  وریدوری  نقاط  مرزها  بنابراین  دانیم 

گذرگاه دریچه این  ورود  میهای  کوریدورها  و  توانند  ها 

م تر.  و همسایگان نیز برای ما مهباشند. مرزها مهم هستند  

افیایی که برای ما  ر هر گونه شرایط خاص تاریخی و جغرد

با  است  آمده  می  بوجود  رویکرد  که  این  بگوییم  توانیم 

ب به دنیاوان دروازهعنهمناطق مرزی  از    ی های ورود  بیرون 

ایران  فرصت اسالمی  برای جمهوری  فراوانی  و  متعدد  های 

ویژه   آنها بشدت غفلت شده است به  برخوردار هستند که از

شته که ما بجز  ر شرایط خاص و حادی مثل چندماه گذد

تحریم عنوان  بحث  تحت  موضوعی  با  سیاسی  مسائل  و  ها 

بنابراین در    .ایمونا مواجه بودهیا همان بیماری کر  19کووید

ب گاهی مناطق مرزی  عنوان تنفسهشرایط سخت و دشوار 

شوند می  با   .محسوب  ایران  اسالمی  جمهوری  این    برای 

ترین موضوعات  یکی از مرتبط  اشاره بکنیم که   رد باید رویک

گیرد   قرار  مطالعه  مورد  باید  که  سیاسی  جغرافیای  در 

و بیشتر  هرچه  شناخت  و  رسیدگی  فعل    موضوع  به 

ب شرایط  میادرآوردن  که  است  مرزی  مناطق  تواند لقوه 

و توسعه  در  رفیعی  شدت  به  کشور    جایگاه  پایدار  امنیت 

د ایران  اسالمی  باجمهوری  ظرفیت   شد،اشته  از  -گذشته 

  ، هایی که اشاره شد وجود مناطق آزاد، بازارچه های مرزی

دست  پایانه این  از  جغرافیایی  فضاهای  و  مرزی  -میهای 

منح  ندتوان داشته  صر  جایگاه  مرزی  مناطق  در  فردی  به 

   .دنباش

و  ❖ توسعه  کاربردی  و  نظری  ابعاد  همایش  امنیت    اهداف 

رویکر با  مرزی  مناطق  آمایشپایدار  چه د  و  چیست؟  ی 

تفاوت  رویکردی را دنبال خ واهد کرد؟ این همایش چه 

 هایی با همایش های مشابه خواهد داشت؟

برگزار اهداف  می  اما  را  هدف    توانیهمایش  چندین  در 

 خالصه کرد: 

تمام ظرفیتهبهر از  ویژه ظرفیتبرداری  به  در  ها  که  هایی 

رسیدگی    فضاهای مختلف مرزی در کشورمان وجود دارد، 

ع مهم و خاص تحت عنوان عدالت فضایی که در  به موضو

شمال    در شمال،  ،کشورمان به خوبی به اجرا درنیامده است

مط شرایط  غرب  و  مرکز، لوبشرق  به  نسبت  و   تری    شرق 

های باالیی  علی رغم ظرفیت  .جنوب و جنوب شرقی داریم

در عدالت    که  بنابراین  دارد  وجود  یادشده  مناطق 

ا اهمیتجغرافیایی  پیش  ز  اهداف  در  در  باالیی  شده  بینی 

 همایش برخوردار است. 

سنتی   طور  به  که  است  این  دیگر  مهم  اهداف  از  یکی 

باتوجه  استان تهدیدهایی که  به محدودیتهای مرزی  و  ها 

های مرکزی بوده اند در حالی  اند معموال معین استانداشته

عرصه و  بیرون  به  نگاه  و  شرایط  جدید  در  -بینهای  که 

ای  ههای مرکزی معین و پشتیبان استانباید استانلل  الم

تیک جمهوری  یلتقویت جایگاه و منزلت ژئوپ  مرزی باشند.

   .از اهداف مهم همایش است اسالمی ایران یکی دیگر

تفاوت یا  همایش  تفاوت  به  نسبت  همایش  این  که  هایی 

ویژه نگاه  که  است  این  دارد  دستاوردها، دیگر  به    ای 

نظنتای   و  هاخروجی را  ج  همایش  این  در  کاربردی  و  ری 

های  داریم که در اختیار مسئولین بلند پایه نظام و دستگاه

حتما بیانیه  خواهد،  داده  قرار  در    اجرایی  داشت  خواهیم 

 ج تحقیقات و مقاالتی که ارائه خواهد شد. ی کنار نتا

به   اکتفا  فقط  که  است  این  همایش  این  دیگر  تفاوت 

تبادسخنرانی و  اطالعها  قرل  و  است  نشده  که  ات  است  ار 

محیط   یک  در  حضور  بجز  که  بشود  محیا  شرایطی 
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دانشگاهی آن هم دانشگاه فردوسی مشهد و ارائه سخنرانان  

همایش  کلیدی  دبیرخانه  به  شده  واصل  مقاالت  بخش    ، و 

مهم   مناطق  از  یکی  در  را  زمان همایش  از  ای  توجه  قابل 

تیک  یله ژئوپیگاجا که از اهمیت و  شهرستان سرخس  زیمر

است برخوردار  بین  ،  هم  آینده  و  حال  شرایط  به  باتوجه 

و    ،الملل بدهد  اجازه  شرایط  اگر  کرد  خواهیم  پیدا  حضور 

از همایش علمی و آکادمیک و تجاربی    خواهد بود ترکیبی  

دستگاه   توسط  که  اقداماتی  و  مرزی  مناطق  آن  در  که 

ا معرفی  اجرایی برای توسعه و امنیت پایدار مناطق مرزی ر

تفاوت از  شد.  که  خواهد  است  این  همایش  این  دیگر  های 

اجرایی و متولی   در مناطق  تالش شده است دستگاه های 

دانشگ  کنار  در  و  مرزی  و  بگیرند  قرار  کنارهم  در  اهیان 

تراک گذاشتن تجارب نظری و  ش نسبت به تبادل نظر و به ا

 کاربردی برای همدیگر بهره ببرند.

برای موضوع مدیریت    رافیای سیاسی های جغمعرفی قابلیت

ظرفیت به  باتوجه  داری  کشور  و  فضا  سیاسی  های  بهینه 

های مناطق مرزی از  مناطق مرزی و بهره مندی از موهبت

هماهنگی بیشتر در    .شوداهداف دیگر همایش محسوب می

مهم همایش   اهداف  دیگر  از  مرزی  مناطق  مدیریت جامع 

از چالش به حساب می است که  اصلی مناطق مرزی    های 

 آید.

دستگاه و  جامعه  با  دانشگاه  دیگر  پیوند  از  اجرایی  های 

که   است  مهم  هدف  این  آنجایی  تا  است  مهم  اهداف 

و   آکادمیک  جامعه  و  دانشگاهیان  حضور  از  ترکیبی 

شده  مسئ بینی  پیش  همایش  در  اجرایی  مدیران  و  ولین 

م مجموع  در  گفیاست.  سمتشود  به  حرکت  تدوین    ت 

و  چارچوب نظری  آمایشی  های  بارویکرد  هم  آن  کاربردی 

نظم بخشیدن    ، هاگذاریسیاست  برای بهبود کمی و کیفی،

برنامه تدوین  و  سیاسی  تصمیمات  مناطق  به  توسعه  های 

تدبی و  جدی  عزمی  نیازمند  متخصصان    رمرزی  توسط 

می اجرایی  مسئولین  و  مهم  دانشگاهی  اهداف  از  که  باشد 

 ود.ربشمار می

ه ❖ اصلی  های  ازبرنامه  به یکی  علمی  گردش  مایش 

توانید بیشتر درباره این برنامه و  سرخس می باشد، می

دهید؟ توضیح  آن  چه    اهداف  مرزی  مناطق  به  گردش 

و داشت؟  خواهند  علمی  تحقیقات  بر  ای  تاثیری  ن  آیا 

برنامهچن میان ین  پیوند  برقراری  پتاسیل  هایی 

 د داشت؟ ننان را خواهرزنشیم مرزبانان و ،دانشگاهیان 

که اشاره شد حضور در منطقه مرزی سرخس به  همانطور  

مهم از  یکی  که  هست  دلیل  شرق  این  در  مناطق  ترین 

می محسوب  مجموعه  کشور  به  را  ایران  ارتباط  که  شود 

شا و  مرکزی  آسیا  سونگ کشورهای  آن  و  چین  های  به  تر 

  . مرتبط خواهد کرد  و نقش و جایگاه مهمی خواهد داشت

شهید    گاز   الیش پاچون  ضور سازمان های استراتژیک همح

و   سرخس  اقتصادی  ویژه  منطقه  خانگیران  نژاد  هاشمی 

دوستی سد  جمله  از  موارد  حوزه    ، سایر  در  دیگری  آثار  و 

خاتون پل  جمله  از  بزنگاگردشگری  دریاچه  و ،  ر  ایس   ن 

میفرصت مرزی  مناطق  در  گردشگری  جذابیت    تواندهای 

باالتر  را  همایش  شهرستا  ببرد.   های  در  حضور  ن  بنابراین 

سرخس که نیمی از زمان همایش به خود اختصاص خواهد  

نظری   ابعاد  دادن  قرار  اختیار  در  و  معرفی  از  گذشته  داد 

دستگاه معرفی  دانشگاهیان،  مثل  توسط  فعال  شرکت  های 

گاز  مرزبانی  پاالیش  اقتصادی،  ویژه  منطقه  ،  خانگیران، 

مستضعفان بنیاد  امداد،  فرمان  ،  کمیته  اجرایی  ستاد 

ی امام)ره(  برکتحضرت  بنیاد  همان  از  ا  مسلح  نیروهای   ،

های اقتصادی می  ، معینجمله قرارگاه  پیشرفت و آبادانی

و   دستگاها  اختیار  در  را  خوبی  خیلی  تجارب  توانند 

تا جایی که زمان اجازه بدهد بازدید    دانشگاهیان قرار دهد 

کار   دستور  در  شده  انجام  اقدامات  و  از  دارد  قرار  همایش 

پیوند اینکه  مسائل    ضمن  با  آکادمیک  مطالعات  دادن 

اجرایی در قالب این بازدیدها هم به خوبی ملموس خواهد 

 بود. 

اساسی   ❖ برچه  و  چیست  همایش  این  اصلی  محورهای 

اند؟ آیا محور و ای هم در نظر گرفته  انتخاب شده  یژه 

   ید؟اگربلی بیشتر برایمان از این محور سخن بگوی اید؟

در خصوص محورها هم در قالب کمیته علمی که تشکیل  

عد و محور که از ابعاد  بُ  ، هایی که اتفاق افتادو مشورتشد  

هس مرزی  مناطق  در  مطالعه  مورد  مهم  محورهای    ت و 

اطالع   مختلف  ابزارها  و  پوستر  و  سایت  در  و  شد  انتخاب 

شااهلل شاهد ارسال مقاالت در    رسانی قرار داده شده که ان
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بُا ده  ابعاین  این  بود.  خواهیم  مرز  با  مرتبط   دهگانه  دعد 

دفاعی از:  اند  سرزمینیامنیتی–عبارت  محیطی،  –، 

اقتصادییلژئوپ فناورانه،  سیاسیتیکی،    ، حاکمیتی–، 

ساختاری  –، نهادیاران و بازیگرانز، کارگاجتماعی-فرهنگی

 .  هویتی-حقوقی-تاریخی، 

ال حاضر  مرزی ایران در حمهم ترین چالش های مناطق   ❖

تواند   این همایش می  و چگونه  چیست؟  از دیدگاه شما 

 در راستای حل این چالش کاربری عمل نمایید؟ 

 

چالش متاسفانه  که  شاهد  البته  مناطق  در  را  فراوانی  های 

گی و هماهنگی  ترین آن عدم یکپارچهستیم اما شاید مهم

مرزی   مدیریت  جامع  ساختار  مرزی،  مناطق  مدیریت  در 

هست   مرزی  موضوعی  مناطق  در  آن  نبود  و  خال  از  که 

رنج می آنجا  راستا   .برندساکنین  این  به    در  هم سفارشاتی 

انصاحب   که  است  شده  داده  حوزه  نظرانی  در  شااهلل 

ساختار مدیریت جامع مناطق مرزی ارائه مقاله و سخنرانی  

ته باشیم که حتما از نقطه نظرات آنها استفاده خواهیم  داش

این    کرد. کنار  یکپارچگیدر  و  از  دوری    ، بحث عدم  مرکز 

تواند  نها که بازهم یک موضوع مدیریتی میآکم توجهی به  

رغم از موضوعات    باشد علی  دارند  این مناطق  اهمیتی که 

 . هستیمآن  مهمی هست که در مناطق مرزی ما شاهد

به ❖ همایش  اینکه  باتوجه  بر رویکرد  مبتنی  رویکرد   ،  

باشد،   آمایش رو  می  این  اندازه  ازنظر شما  چه  تا  یکرد 

می   موثر  مناطق  این  امنیت  و  مرزی  مناطق  توسعه  در 

 باشد؟ 

ه مرتبط با  های  کبا این نگاه ما حتما باید در قالب همایش

و   قوت  نقاط  شناسایی  به  نسبت  هستند  مرزی  مناطق 

مزیضعف ویژه  به  کنیم  اقدام  تهدید  و  فرصت  های  ت، 

  دارد.  وجود های نسبی که در مناطق مرزی  رقابتی و مزیت

و بتوانند کمک  شااهلل باید بارورتر بشوند  ها انکه این مزیت

توجه مشایان  مناطق  پایدار  امنیت  و  توسعه  به  را  رزی  ای 

داشته باشند، فعال کردن بخش خصوصی و دیدن مردم و  

تصمیم  در  مردم  تصمیمگیریجایگاه  و  نقش  ها  سازیها  و 

آنآفرینی تلقی  های  مهم  موضوعات  از  در  میها  شود 

پابه و  باشند  کار  پای  مردم  باید  مرزی  دولت  مناطق  پای 

مردان نسبت به توسعه و امنیت پایدار مناطق مرزی اقدام  

 . تا شاهد آمایش و توسعه این مناطق باشیم بکنند 

جهان تحت  و  درحال حاضر در شرایط خاص قرار داریم   ❖

شیوع   کو تاثیر  باشد،م   19یدوبیماری  این    ی  اثر  شما 

-ارزیابی می  چطور  را  مرزها و کارکردشان   ی بربیمار

دراین شرایط کارا تر می    را  کنید؟ و چه نوع مدیریتی

 دانید؟

شرا به  باتوجه  که  فرمودید  سوال  مناطق  شما  که  یطی 

یا همان کرونا چه شرایطی را  19مرزی دارند بیماری کووید

بوجود   باید  برای مناطق مرزی  اقداماتی  آورده است و چه 

فرق  نمیبشود،  را  ی  جهان  کل  چالش  و  معضل  این  کند 

نمی  مرزی  غیر  و  مرزی  مناطق  است  کرده  خود  -درگیر 

  شناسد افراد ثروتمند و محروم و کم بزاعت را نمی  ،شناسد

است.  و یکسان  باهمه  آن  با   رفتار  هم    مقابله  بیماری  این 

جملپروتکل  همینطور از  هست  موجود  که  فاصله  هایی  ه 

بهداشت  اجتماعی رعایت  و  ،  ماسک  زدن  جمله  از  فردی 

صورت   و  ها  دست  مرتبط  شستشوی  و  کردن  ضدعفونی 

نمی مناطق  فرقی  ببین  که  تفاوتی  ما،  از  هرکدوم  برا  کند 

این است که مناطق مرزی  د  مرزی و غیر مرزی وجود ارد 

تامین   و  برخوردارند  باالتری  محرومیت  شرایط  از  معموال 

مایحتا  پروتکلاین  رعایت  برای  حداقلی  بهداشتی    یهاج 

برای آن ها سخت تر از سایر مناطق است بنابراین عدالت و  

می  حکم  توجه انصاف  تر  محروم  و  مرزی  مناطق  که  کند 

ر و  بشود  مردان  دولت  توسط  بیشتری  بیشتری  سیدگی 

  .فتد تا ما شاهد شیوع بیشتر این بیماری نباشیمااتفاق بی

این   در  اینکه  ویژه  بیمارستانبه  درمانگمناطق  و  اهها،  ها 

وجود کمتر  بهداشتی  و  امدادی  شرایط    دارد   مراکز  را  و 

-هم خواهد کرد به همین دلیل فکر می   تر سخت تر و حاد

می حکم  مناطق  این  بودن  محروم  توجه  کنم  که  کند 

وب بشود  را    یشتری  جهانی  مدیریت  و  جهانی  اقدامات 

پیاده  هم در مناطق مرزی    های علمی کارآمدبراساس روش

 سازی بشود. 

و به عنوان سوال آخر؛ باتوجه به شیوع بیماری کرونا و   ❖

لطفا  علمی  های  همایش  برگزاری  نظم  خوردن    برهم 

زمانی چه  در  همایش  خواهد    بگویید  برگزار  چگونه  و 
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برگزاری مجازی همایش وجود دارد؟ و    شد؟ آیا امکان 

بصورت   همایش  برگزاری  معایب  و  مزایا  شما  ازنظر 

 ت؟ مجازی چیس 
ا اینکه  اما  مرحله  و  یک  گذاشت  تاثیری  چه  بیماری  ین 

به 1399خرداد    9تا7باعث شد که ما تاریخ همایش را از از  

ماه    9تا7 بیندازیم  1399آبان  تاخیر  تاریخ    . به  این 

همایش  هوشمندانه راهبردی  کمیته  به  ،  توسط  باتوجه 

ست.  ، انتخاب شده اآبان روز پدافند غیرعامل است8اینکه  

هم به  آن  جازه بدهد در موعد مقرر  م شرایط االبته امیدوار

برگزار   را  همایش  شد  اشاره  که  شرایطی  با  حضوری  طور 

ملی مقابله    ولی اگر باتوجه به نظرات تخصصی ستاد بکنیم  

بشویم   ناچار  کرونا  مجازی  با  یا  بیاندازیم  تعویق  به  مجدد 

برگزار کنیم حتما در شهریورماه به سمع و نظر عالقمندان  

 ر همایش انشااهلل خواهد رسید. شرکت کنندگان د  و

برنامه با  طبیعتا  که  کنم  اضافه  باید  انتها  و  ریزیدر  ها 

و  هماهنگی باشد  محیا  اگر  شرایط  شده  انجام  که  هایی 

  قطعا براکت و ثمرات بهتر و   همایش حضوری برگزار بشود

کمیته   و  دبیرخانه  نشد  اگر  ولی  داشت  خواهد  بیشتری 

م شرایط  کردهاجرایی  کحیا  غیر  اند  سبک  و  شکل  به  ه 

استفاده   برای  مدرن  ابزارهای  از  و  شود  برگزار  حضوری 

حداکثری عالقمندان و شرکت کنندگان در همایش فراهم  

 .بشود که بتوانیم درخدمت عزیزان باشیم

 

از     اعظمی  هادی  دکتر  آقای  جناب  از  فراوان  باتشکر 

    یی به سواالت قرار دادند.  وقتی که برای پاسخ گو 
   

 


