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مسئوالن از مردم عقب نمانند
ملتبزرگایراندیگربارمعادالتومحاسباتخیلیهارابه
هم ریخت و رشته های بسیاری را «پنبه» کرد ،میلیون ها نفر
از آحاد ملت در آستانه چهلمین سال پیروزی انقالب مردانه
ویکصدا«نه»گفتندبههمهدشمنانوبدخواهانوبهآنانکه
مدام «نیامدن» مردم به خیابان هــا را تبلیغ و توصیه کردند.
آرزومندان نابودی این کشــور و ملت به خوبی دریافته اند که
اگر نتوانستند با تحمیل جنگ 8ساله و تحریم های سخت و
ظالمانهایرانوایرانیرابه«سرخم»کردنوکرنشوتندادن
به«ذلت»وادارکنندچارهایجزاینندارندکهبرایشکست
وبراندازیجمهوریاسالمیورسیدنبهآرزویدیرینهخود
به لطایف الحیل و هر روشــی که بتوانند اصلی ترین سرمایه
اینکشورونظامرا«،مردم»را،ازانقالبوجمهوریاسالمی
جدا کننــد و انصافا ایــن بهتریــن و موثرتریــن روش و هدف
گذاری است برای شکستن و فروپاشی هر نظام و حاکمیتی
به خصوص نظام مردم ســاالردینی و متکی بر آرا و خواســت
مردم و چون این نظام نه با کودتای نظامی سر کار آمده و نه با
قیام قشری علیه قشر دیگر و نه با «دیکته اجنبی» و «حمایت
خارجی»بلکهاساسوارکانحاکمیتباارادهوخواستورای
ملتتاسیسشدهواستقراریافتهومسیرتکاملراطیمیکند
تنهاوتنهاباگرفتنوجداکردن«مردم»یعنی«پشتوانهاصلی»
ازبدنهحاکمیتمیتوانچنیننظامیرادچارفروپاشیکرد
بر همین اساس همه تالش هایی که صهیونیست ها ،دولت
های آمریکا و بســیاری از کشــورهای غربــی و عربی تاکنون
برایفشارآوردنبهملتانجامدادهانددرمسیر«جداسازی»
و«پشتکردن»مردمبهانقالبوجمهوریاسالمیبودهاست
وخواهدبودامااینملتصبوروبزرگواروبصیروآگاهوازهمه
مهم تر این مردم عاشق و دلبســته دین و میهن با وجود همه
کاستیها،دلخوریهاازبرخیمسئوالن،شکوههاازبیکاری
وگرانیواعتراضبه«بخوربخور»واختالسبعضیهاودیدن
تبعیضهاوبهقولسردارقاسمسلیمانیکاخنشینیبرخی
وزیرانو...همچنانقرصومحکمپایانقالبواصولوآرمان
هایبلندآنایستادهاند.
حضور پرشور و حماسی این مردم بزرگوار و خلق « 22بهمن
تماشایی»در 40سالگیانقالباسالمیتازهترین،زیباترین
ومستحکمتریندلیلاثباتاینواقعیتاست.
وظیفه مسئوالن سنگین تر شد
اما اگرچه پیام اصلی و روشــن این حضور پرشــور و آگاهانه و
همدالنهمردموخلقاینحماسهبزرگتوسطزنومردوپیر
وجوانونوجواناینسامانبهبدخواهان،ثابتقدمیدرراه
رسیدنبهاهدافوآرمانهایبلندانقالبوپاسداشتخون
شهیدانواصولوارزشهاستولیاین«همایشبزرگملی»
ومانورغرورآفریندربطنودلخودپیامهایروشنیهمبرای
تصمیمسازانومسئوالنکشورماندارد،اولاینکهبسیاری
ازآحادملتحساباصلانقالبونظامراباکمکاری،قصور،
بدعهــدی و بدقولی هــا و بداخالقی های برخی مســئوالن
در قوای سه گانه و دســتگاه های مربوط جدا می کنند و عده
زیادیرکودوتبعیضوگرانیوهمچنینبیکاریجوانانشان
راباخوندلتحملمیکنندواتفاقابسیاریازهمینقشرها
درگیر مشــکالت گوناگون به خاطر عشــق به دیــن ،میهن و
احساستکلیفووظیفهدرانتخاباتوراهپیماییهاشرکت
میکنندپسمدیرانمملکتدرعرصههاوسطوحگوناگون
عمیقا بدانند و دریابند این حضورها و در میدان بودن ها ،به
هیچ عنوان حاکی از رضایت کامل از همه مسئوالن و بر وفق
مراد بودن همه امور و به ســامان بودن زندگی همه مردم در
زمینههایگوناگونبهخصوصمسائلاقتصادینیست.دوم
اینکهمردمازمسئوالنانتظاردارنداینوحدتویکپارچگی
واتحادوانسجامیراکهبهخصوصدراینگونهحماسههای
ملــی در بین ملت تجلی می یابد مســئوالن نیــز در بین خود
داشــته باشــند و از تفرقه ،فرافکنی و اتهام زنی به یکدیگر به
شدت پرهیز کنند و اختالف و مشــکالت را در گفت و گوها و
جلساتخودحلکنندنهاینکهمسائلیراکه«نباید»بهپشت
تریبونهاوجلویدوربینهابکشانند.
ســوم این که مــردم انتظار دارند همــان گونه کــه ملت زمان
شناس و هوشیار و جانفدای دین و میهن هر جا که الزم بوده
و هست و خواهد بود ســینه ســپر کردند و می کنند و مردانه
در میدان دفاع و تحکیم کیان ایران قدم مــی گذارند و برای
اســتقالل و عزت وطن و ســرافرازی مام میهــن و نه گفتن به
دشمنان و بدخواهان ســرزمین و دین شان از هیچ فداکاری
و ایثاری دریغ نکــرده اند و نمی کنند مســئوالن نیز مردانه و
متواضعانه کمر همت را برای خدمت بیشتر و موثرتر به مردم
ببندند و عزم خود را بیشــتر برای رشــد و پیشــرفت و توسعه
متوازن و همه جانبه کشور جزم کنند و با «مدیریت جهادی»
واجراییکردن«اقتصادمقاومتی»درهمهابعادوکاستنهر
چهبیشترازاتکایاقتصادوبودجهکشوربهنفتوبهخصوص
«خام فروشــی» و مقابله جدی و موثر با قاچاق کاال ،رانت ها و
مفاســد اقتصادی به «تولید» رونق بخشند و سرعت اشتغال
زایی مولد و واقعی را افــزون کنند و با مدیریت صحیح منابع
و هزینه ها و تولید ثروت و توزیع عادالنه آن و شکســت شــاخ
غول تورم و گرانی و رکــود ،بار مشــکالت را از دوش مردم به
خصوص طبقه متوسط و کم برخوردار جامعه که تعدادشان
هم کم نیســت بردارند .انصافــا برخی از مســئوالن تاکنون
هم در برخــورداری از روحیــه انقالبی و مدیریــت جهادی از
«تراز» ملــت بزرگوار و نظام اســامی عقــب بوده انــد هم در
عملکرد و اســتفاده از «ظرفیــت هــا» و ایجاد «فرصــت ها» .
این حضور کم نظیــر و پرشــکوه و افتخارآفرین مــردم گرچه
فریادی بسیار رسا و کوبنده علیه اســتکبار و دشمنان غربی
و عربی کشــورمان ،به خصــوص ترامپ و نتانیاهو و ســلمان
ســعودی بود و دیگر بــار جلــوه ای از عظمت و غیــرت و عزت
و هوشــیاری مردم ایران را پیش چشــم جهانیــان به نمایش
گذاشت،اماوظیفهمسئوالنرانیزبرایتالشبیشتروخدمت
موثرترسنگینترکرد.
امیدواریمتصمیمسازانومسئوالناز«مردم»عقبنمانند.

وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی:

رتبه بندی سال  94مطبوعات مبنای اقدامات خواهد بود
اداره کل مطبوعــات و خبرگزاریهــای داخلی وزارت
فرهنگ و ارشاد اسالمی در اطالعیهای رتبهبندی سال
 94مطبوعات را مبنای اقدامات آتی خود اعالم کرد.
به گزارش معاونت مطبوعاتی و اطالعرســانی ،در این
اطالعیــه آمده اســت" :با توجــه به جمع بنــدی صورت
گرفته و مشــورت با مدیــران ،رتبه بندی ســال 1394
که مــورد تایید اکثریــت قاطــع مطبوعات بوده اســت،
مبنای اقدامات اداره کل مطبوعات و خبرگزاری های
داخلی قرار می گیرد".در ادامه این اطالعیه آمده است:
"ضمناباتوجهبهاینکهقراراسترتبهبندیسال1397
مطبوعاتبدونحضورذینفعانوباحضوراستادانعلوم
ارتباطاتوپیشکسوتانمطبوعاتیدرکمیتهارزشیابی،
انجامشود،ازهمهمدیرانمطبوعاتدرخواستمیشود
نظراتکارشناسیخودرادربارهشاخصهایرتبهبندی
روزنامههاحداکثرتا 20اسفند 1396دراختیارادارهکل
مطبوعاتوخبرگزاریهایداخلیقراردهند".

فرهنگوارشاداسالمی،روزنامهخراسانباکسب80.22
امتیاز،دررتبهچهارمازمیان 120روزنامهکشورقراردارد.
روزنامههایهمشهری،دنیایاقتصادوایرانهمبهترتیب
باکسب 81.68،85.5و 80.6امتیازدررتبههایاولتا
سومقراردارند.
جدول 10روزنامهسراسریبابیشترینامتیازبراساس
رتبهبندیسال1394

▪رتبهچهارمروزنامهخراسان

بر اساس رتبه بندی سال 1394مطبوعات توسط وزارت

ردیف

نام روزنامه

امتیاز

1

همشهری

85.5

2

دنیای اقتصاد

81.68

3

ایران

80.6

4

خراسان

80.22

5

خبر ورزشی

79.36

6

جام جم

77.46

7

اطالعات

7094

8

کیهان

70

9

شرق

68.6

10

اعتماد

67.54

تاخیردرانجام 46درصدپروازهایفرودگاهمهرآبادطیدیماه
محمد جواد رنجبر-
حدود  46درصد
پروازهای فرودگاه
مهرآباد تهران طی
دی ماه امسال با تاخیر
انجام شده است.به
گزارش خراسان ،بر
اساس گزارشهای
تاخیر شرکتهای
هواپیماییدردیماهامسالکهازسویسازمانهواپیمایی
کشوری منتشر شده ،طی این ماه در مجموع شش هزار و
 110پرواز توسط  14ایرالین از فرودگاه مهرآباد تهران
انجامشدهاستکهدوهزارو 804پروازمعادلحدود46
درصد این پروازها با تاخیر و سه هزار و  306پرواز معادل
حدود  54درصد پروازها به موقع بوده است.در دی ماه
امسال شرکت هواپیمایی آسمان با هزار و ،23ایرانایر با
 ،731ماهان با ،730آتا با 583و زاگرس با 566پرواز،
بیشترین تعداد پروازها را به خود اختصاص دادند و
شرکتهایهواپیماییکاسپین،کیشایر ،قشمایر،تابانو

ایرتوردرردههایبعدی
قرار گرفتند.بررسی
عملکرد خطوط هوایی
کشور در پروازهای
فرودگاه
داخلی
مهرآباد طی دی ماه
امسال نشان میدهد
که شرکت هواپیمایی
آتا با  61درصد تاخیر
درپروازهایش،ایرانایربا 58درصد،کارونبا 57درصد،
قشم ایر با  51درصد ،کاسپین  48درصد ،زاگرس با 48
درصدوآسمانبا 46درصدرکورددارتاخیرپروازهابودند.
بیشترین تعداد پروازهای به موقع در اولین ماه زمستان
از فرودگاه مهرآباد نیز توسط شرکتهای هواپیمایی
ایرتور با  72درصد ،معراج با  69درصد ،کیش ایر با 67
درصد ،سپهران با  66درصد ،ماهان با  65درصد و ساها
با  64درصد انجام گرفته است .شایان ذکر است که این
آمارشاملهمهعواملمنشأتاخیرازجملهتغییراتجوی،
عملیاتی،فنی،تسهیالتیو...است.

امیر سیاری :ارتش برای مشارکت در ساخت فیلمهای دفاع
مقدسی آمادگی دارد
معاون هماهنگ کننده ارتش روز گذشته در مراسم تودیع
و معارفه رئیس ســازمان حفظ آثار و نشــر ارزشهای دفاع
مقدسارتشوفرماندهقرارگاهمرکزیراهیاننورارتشدر
سخنانیغفلتنکردنازنشرارزشهایدفاعمقدسرا از
موضوعاتمهمبیانکردوگفت:بایداینگنجعظیمبیانتها
را استخراج و ضمن حفظ آن به دیگران منتقل کنیم.امیر
«سیاری» ،با بیان این که در ارتش ســوژههای زیادی برای
پرداختن و تبدیل آن به فیلم و ســریال وجــود دارد ،افزود:
اقبال مردم به فیلمهای دفاع مقدسی و برگزیده شدن این
فیلمها در جشنواره فجر امسال نشــان دهنده آن است که

ذوالنوریعضوکمیسیونامنیتملیمجلسبااشارهبهتصویبالیحهالحاقبهکنوانسیونپالرمو،تأکیدکرد:بایدبراساسمنافعملیبهردیاقبولمعاهداتبینالمللیبپردازیم.ویکهپیشتر
منتقداینالیحهبودوتصویبآندرمجلسراخبطآشکارمجلسدانستهبود،اینباردربارهاینکنوانسیونگفت:مابهعنوانیکیازاعضای سازمانملل میتوانیماینکنوانسیونراقبولواجرایی
کنیم.بهگزارشایسناویافزود«:پذیرشهیچیکازکنوانسیونهایمطرحشدهازسمتسازمانمللاجبارینیستودرصورت نپذیرفتنامکانفشاروتهدیدوجودندارد».

حرفمردم



ستون «حرف مردم» انعكاس دهنده صادق حرفهای شماست.

تلفن051 37009111 :

•• دی شـد و بهمـن گذشـت فصـل بهـاران رسـید ولـی
متاسـفانه مـا هنـوز رنـگ بـرف و بهمـن در شـهرها و کـوه
هایمـان را ندیـده ایـم!
••متاسـفانه برخـی بـا رانـت خـواری و پارتـی بـازی و ...
باعـث رونـق گرفتـن مشـاغل داللـی و واسـطه گـری در
جامعـه شـده انـد!
••اگر فرض بگیریم با هر دسـتگاه پوز در  24ساعت 200
هـزار تومـان کارت کشـیده بشـه و فـردا پـول بـه حسـاب
دارنـده دسـتگاه بیـاد یعنـی مالـک پـوز روزانـه  200هزار
تومـان سـپرده گـذاری دایـم دارد و فـرض بگیریـم در کل
کشور  5میلیون دستگاه کارت خوان باشد  100میلیارد
تومـان روزانه در حسـاب بانـک ها بلوکه می شـود .سـالی
چقـدر؟
••ای کاش تمـام ادارات بـه کارکنـان خـود خدمـات دهی
می کردن و اگر کسـی از خودروی شـخصی اسـتفاده می
کـرد جریمه مـی شـد .شـاید از آلودگی هـوا کم می شـد.
•• دکـور اختتامیـه جشـنواره آدم را یـاد قهـوه خانـه های
دوره قجـر مـی انداخـت!
••با رویه جدیـدی که سـازمان انتقـال خون پیـش گرفته
قرار اسـت فقط بـه بیمـاران اورژانسـی خـون رایـگان در
بیمارسـتان و مراکـز درمانـی داده شـود و از بقیـه هزینـه
اش دریافـت شـود .هزینـه اهـدای خـون رایـگان هـم بـه
فـرد اهداکننـده بـه صـورت نقـد پرداخت شـود.
••گزارشـی راجع به رهن و اجـاره های سرسـام آور خانه
تهیـه کنید و بـه گوش مسـئوالن محتـرم برسـانید .مردم
به خاطـر اجـاره هـای وحشـتناک از شـهر به روسـتاهای
حاشـیه پنـاه مـی برند.
••لطفـا مسـئوالن ورزش خراسـان کمـی بـه فکر مشـکی
پوشـان باشـند کـه آخـر فصـل از همیـن جشـن سـقوط
نکـردن تیـم مشـهدی بـه دسـته پاییـن تـر محـروم نشـیم
و الاقـل همیـن جشـن رو برگـزار کنیـم .بـا تشـکر از
همـکاری شـون پیشـاپیش.
••عموابراهیـم حاتمـی کیـا امسـال هـم مثـل همیشـه
درخشـید .این بار بـا فیلمـی از مدافعـان حرم .برایشـان
آرزوی سلامت دارم .بـرای کسـانی کـه او را ایـن چنیـن
ناراحت کـرده بودند فقـط دعا مـی کنم خدا هدایتشـان
کنـد .بایـد از او عذرخواهـی کننـد.
••مسـئوالن محتـرم مـردم در  22بهمـن سـنگ تمـام
گذاشـتند .حـاال نوبـت شماسـت!
••متاسـفانه در طـرح محدودیـت ترافیـک فقـط بـه جنبه
سـودآوری و درآمدزایی آن توجه شـده اسـت و کارآمدی
و بهـره وری آن به ضرر خودروسـواران اسـت.
•• در شـهر خودتـون راهپیمایـی نبـود کـه عکـس میـدان
آزادی تهران رو چـاپ کردین؟ ناسلامتی شـما روزنامه

پیامك2000999 :

تلگرام09033337010:

خراسـانید!
خراسـان  :ضمـن تشـکر از دقـت نظـر شـما  ،بـا توجـه بـه
تیتر نیـاز به نمـادی از تظاهـرات اول انقالب بـود بنابراین
نمایـی از میـدان آزادی انتخـاب شـد .البتـه در روزنامـه
خراسـان رضوی عکـس یک متعلـق بـه راهپیمایی مشـهد
است.
••هزینه هـای درمـان بیمـاری هـای ناشـی از آلودگی هوا
بدون شـک بیشـتر از هزینه های رفع آلودگی هواست .به
ویژه که این بیماری ها صعب العالج و سـرطانی هم باشـد
که گاهی غیرقابـل جبران و بـدون نتیجه هم می شـود.
••چـرا روحانـی فقـط بـه کارکنـان دولـت عیدی سـال نو
مـی دهـد؟ مگـر کارگـران و دیگـر قشـرهای جامعـه عید
و سـال نـو ندارند؟
••راهپیمایـی یـوم ا 22 ...بهمـن واقعـا تماشـایی بـود.
دم مردمـی کـه در ایـن راهپیمایـی شـرکت کردنـد واقعا
گـرم!
••جالـب اسـت کـه سـازمان تاکسـیرانی بـرای سـامان
دهـی و واقعـی سـازی نـرخ خدمـات تاکسـی هـای
اینترنتـی تالش مـی کند که خـودش یکـی از کارگزاران
یـک شـرکت تاکسـی اینترنتـی اسـت.
••در قسـمت حـرف مـردم کاش وزیـر محتـرم آمـوزش و
پـرورش بـه فکـر اسـترس یـک میلیـون دانـش آمـوز پایـه
ششـم مـی بودنـد کـه بـا حـذف سـمپاد دوره اول همـه
امیدشـان بـه یـاس مبـدل شـد .حداقـل بایـد امسـال
آزمـون برگـزار مـی شـد تـا تلاش ایـن بچـه هـا بـه هـدر
نـرود.
••حیـف از این کـه گوشـی تلفـن همـراه و تلویزیـون خانه
ام دارای برنـد سامسـونگ اسـت!
•• حـق بـا خانـم ابتـکار اسـت .انجـام کارهـای منـزل
کـه وظیفـه زن نیسـت بلکـه وظیفـه مـردی اسـت کـه بـه
منظـور تامیـن معـاش خانـواده سـاعت  6صبـح از منـزل
بیـرون رفتـه و تـا عصـر و گاهـی هـم تـا نزدیـک نیمه شـب
مشـغول بـه کار اسـت و آن گاه خسـته و کوفتـه بـه منـزل
بـاز مـی گـردد.
••دقیقـا در روزهایـی که کشـور کـره جنوبـی در المپیک
زمسـتانی رفتـار بـدی بـا ورزشـکاران ایرانـی داشـت در
«زندگـی سلام» مطالبـی دربـاره فرهنـگ ایـن کشـور
و مردمـش چـاپ کردیـد .ایـن بـی دقتـی از روزنامـه
خراسـان و ضمیمـه زندگـی سلام بعیـد بـود!
زندگی ســام :در بازه هــای زمانی مختلــف و با هدف
آشــنایی مخاطبان عزیــز بانــکات مثبت و منفی ســبک
زندگی مردم نقاط مختلف دنیا در زندگی سالم پرونده
هایی منتشــر می شــود که بــه معنــی تایید یــا رد کلیت
فرهنگ یــا ســاختار آن کشــور نیســت .اما دربــاره کره

نمابر05137009129 :

جنوبی متاســفانه چاپ پرونده که از ماه هــا قبل برنامه
ریزی شده بود همزمان شد با اتفاقات مربوط به المپیک
زمســتانی که جا دارد بابت این بی توجهی از مخاطبان
عزیز عذرخواهی کنیم .نکته سنجی شما مخاطبان عزیز
باعث اصالح روند کار ماست.
•• قابـل توجـه کسـانی کـه از ایـن بـه بعـد مـی خواهنـد
پرایـد بخرنـد! دیـروز یـک پرایـد  111تحویـل گرفتـم نـه
سـند دارد نه پالک نه ضبط صوت نـه زه روی درها .قفل
درهـا هـم بـا سـوئیچ از جـا درمـی آیـد دنـده هـا خـوب جا
نمی خـورد فرغـون مـی خریـدم محکـم تـر و امن تـر بود!
••از مهـم تریـن اقدامـات و دسـتاوردهای شـرکت گاز
خراسـان رضوی همیـن بس کـه مبلـغ آبونمان کـه طبق
رای دیـوان عدالـت اداری غیرقانونـی بـوده اسـت هنـوز
سـعی بـر دریافـت مسـتمر آن بـا تغییـر نـام به شـکل های
مختلـف از مشـترکان را دارد.
••آخر ماه زمسـتان از دیدنی ها و تفریح گاه های اسـتان
ها بنویسـید .متشکر.
••آیـا نیـروی انتظامـی پیگیـر ایـن همـه سـرباز فـراری از
خدمت نیسـت کـه ایـن افـراد باعـث بـد آمـوزی فرزندان
ما مـی شـوند؟
•• چـرا بـا کریسـتال فروشـی هـای فـاروج در خیابـان
مدنـی برخـورد نمـی شـود؟ جـوان هایمـان چـه گناهـی
دارنـد؟!
••چـون برخـی آشـپزخانه ها و رسـتوران هـا بهداشـت را
رعایـت نمی کننـد به نظـر ایـن حقیـر از طریق مسـئوالن
بهداشـت دوربیـن کار گذاشـته شـود تـا از داخـل اداره
خودشـان بتوانند به آشـپزخانه ها نظارت داشـته باشند
که باعـث رعایـت بهداشـت در مراکـزی مانند رسـتوران
ها ،قنـادی هـا ،نانوایـی هـا و  ...خواهد شـد.
••چـرا قیمـت تلویزیـون هـای ال ای دی و یخچـال هـای
سـاید بـا برنـد معـروف بسـیار باالسـت؟
••نپرداختــن طلــب ناچیــز منصــور پورحیــدری یــا نشــانه
ضعــف مدیریتــی اســت یــا ارزش قائــل نبــودن بــرای
پیــش کســوت .بــا قــرارداد میلیــاردی شــفر باشــگاه
اســتقالل بــرای پرداخــت طلــب ناچیــز منصورخــان بــی
پــول نیســت!
•• واقعـا افشـاگری های رسـانه هـا بـا هـدف اصالحات و
رفـع مشـکالت واقعـی مـردم انجـام می شـود یا بـه نوعی
باج خواهـی و سـهم خواهی رسـانه ای اسـت؟
••لطفـا از بیـکاری ننالیـد روز تعطیـل کـه میشـه همـه
فروشـگاه هـا بازنـد ولـی پیـک هـا تعطیـل مـی کننـد!
•• ویزیت دندان پزشـکی در نپال نیم دالر ،عکس برداری
از دنـدان  10دالر و پرکـردن دنـدان هـم  8دالر .بـرای
درمـان بریـم نپـال و برگردیـم هزینـه اش کمتـر می شـه!

این موضوعات برای نسل جوان ارزشمند است و باید نگاه
جدیتری به این موضوع داشــته باشــیم .همچنان که در
دو فیلم به وقت شام و تنگه ابو قریب نیروی هوایی و زمینی
ارتش کمکهای زیادی را برای ســاخت ایــن دو فیلم زیبا
کرد .ســیاری افزود :ارتــش جمهوری اســامی ایران این
آمادگی را دارد تا با استفاده از تمامی ظرفیتها و امکانات
موجود همکاری های الزم را برای ســاخت فیلم ،سریال و
محصوالت هنری در زمینه ترویج فرهنگ مقاومت و دفاع
مقدس و پرداختن به تالش های ارتــش در دوران پیروزی
انقالب،دفاعمقدسوپسازآنداشتهباشد.
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