ﺑﺴﯿﺞ ﺑﺎ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺤﺘﻮای دﯾﺠﯿﺘﺎل،
ﻣﯽﺗﻮاﻧـﺪ آرﻣﺎنﻫـﺎی اﻧﻘﻼب را ﺑـﻪ
ﮔﻮش ﺟﻬﺎن ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ
ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺷﺒﮑﻪ اﻃﻼع رﺳﺎﻧﯽ ﻫﺮﻣﺰ؛ ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از ﺷﺒﮑﻪ اﻃﻼع رﺳﺎﻧﯽ راه
داﻧﺎ؛ ﺳﺮدار ﺣﺴﯿﻦ ﻧﺠﺎت ،ﻣﻌﺎون ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺳﭙﺎه ﻫﻢ در ﻣﺮﮐﺰ
ﮐﻨﺘﺮل و ﻣﺎﻧﯿﺘﻮرﯾﮓ روﯾﺪاد ﺑﺰرگ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺤﺘﻮای دﯾﺠﯿﺘﺎل ﺑﺴﯿﺞ در
ﺳﺮاﺳﺮ ﮐﺸﻮر ﺣﺎﺿﺮ ﺷﺪه و از روﻧﺪ ﺑﺮﮔﺰاری اﯾﻦ ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت ﺑﺎزدﯾﺪ ﮐﺮد.
وی درﺧﺼﻮص ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی ﺑﺴﯿﺞ در ﺣﻮزه ﻓﻀﺎی ﻣﺠﺎزی و ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺳﺎزﻣﺎن
ﻓﻀﺎی ﻣﺠﺎزی ﺑﺴﯿﺞ ﺑﺮای ﺑﺮﮔﺰاری روﯾﺪاد ﺑﺰرگ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺤﺘﻮای دﯾﺠﯿﺘﺎل
اﻇﻬﺎر داﺷﺖ :ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ اﯾﻦ روﯾﺪاد ﺑﺎ رﻗﺎﺑﺖ ﻫﺎی ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ
دﻫﺪ ﮐﻪ روﯾﺪاد ﺳﺎل  98ﻫﻢ از ﺟﻨﺒﻪ ﺗﻌﺪاد و ﻫﻢ ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ ﻣﺤﺘﻮا ﺑﺴﯿﺎر
ﻗﻮی ﺗﺮ ﻋﻤﻞ ﮐﺮده اﺳﺖ.
ﻣﻌﺎون ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺳﭙﺎه ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ اﺑﺘﮑﺎرات ﺑﺴﯿﺞ در ﺣﻮزه
ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺤﺘﻮا ﯾﺎدآوری ﮐﺮد :اﻣﯿﺪوارﯾﻢ ﻧﺘﺎﯾﺠﯽ ﮐﻪ از اﯾﻦ دوره از
رﻗﺎﺑﺖ ﻫﺎ ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﯽ آﯾﺪ ﭼﺮاغ راﻫﯽ ﺑﺮای ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ در آﯾﻨﺪه ﺑﺎﺷﺪ؛
ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ ﻋﻠﯿﺮﻏﻢ اﯾﻨﮑﻪ در ﺣﻮزه ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ از ﻗﺪرت ﺧﻮﺑﯽ
ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ اﻣﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺣﺮف اول را در ﺣﻮزه ﺟﻨﮓ ﻧﺮم ﺑﺰﻧﺪ.
ﻧﺠﺎت در اداﻣﻪ اﻓﺰود :از آﻧﺠﺎﯾﯽ ﮐﻪ اﯾﺪه ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ ﯾﮏ اﻧﺴﺎن
ﻣﺘﻌﺎﻟﯽ اﺳﺖ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ روز ﺑﻪ روز رﺷﺪ و ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﮐﺮده و ﺑﻪ ﺣﺎﻟﺖ
ﻣﺘﻌﺎﻟﯽ ﺧﻮد ﺑﺮﺳﺪ؛ ﺗﻼش ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ ﻫﻢ رﻫﺎﻧﺪن اﻧﺴﺎن ﻫﺎ از ﯾﻮغ
ﺑﺮدﮔﯽ و اﺳﺎرت و در اداﻣﻪ ﺑﻨﺪﮔﯽ ﺧﺪاوﻧﺪ اﺳﺖ.
وی ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮد :وﻗﺘﯽ اﯾﺪه ﻫﺎی ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼم ﯾﺪر ﭼﻨﯿﻦ ﺣﺪی
ﻗﺮار دارد ،اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺘﻮاﻧﯿﻢ اﯾﻦ ﻧﻈﺮات و آرﻣﺎن ﻫﺎ را ﺑﻪ ﮔﻮش ﻣﺮدم
دﻧﯿﺎ ﺑﺮﺳﺎﻧﯿﻢ ﻗﻄﻌﺎً آﻧﻬﺎ ﻫﻢ از اﯾﻦ اﯾﺪه ﻫﺎی اﻧﺴﺎﻧﯽ اﺳﺘﻘﺒﺎل ﮐﺮده
و ﻃﺮﻓﺪار و ﻋﺎﺷﻖ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ و آرﻣﺎن ﻫﺎی آن ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ.
ﻣﻌﺎون ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺳﭙﺎه ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ اﯾﺮان ﮐﺸﻮری اﺳﺖ ﮐﻪ
ذاﺗﺎً دارای ﻗﺪرت و اﯾﺪه اﺳﺖ ﺑﯿﺎن ﮐﺮد :اﮔﺮ ﺑﺘﻮان ﺑﺎ روشﻫﺎی ﻧﻮﯾﻦ
و ﺑﺮ اﺳﺎس اﺑﺰار روز و از ﻃﺮﯾﻖ ﺷﺒﮑﻪ ﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،ﻣﺤﺘﻮاﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪ
ﺷﺪه ﻧﻈﯿﺮ ﺧﺮوﺟﯽ ﻫﺎی اﯾﻦ رﻗﺎﺑﺖ  48ﺳﺎﻋﺘﻪ اﯾﻦ اﯾﺪه را ﺑﻪ ﮔﻮش ﻣﺮدم
ﺟﻬﺎن ﺑﺮﺳﺎﻧﯿﻢ ﻗﻄﻌﺎً ﮔﺎم ﻣﻮﺛﺮی در ﺻﺪور اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺮداﺷﺘﻪ ﺷﺪه

اﺳﺖ.
ﻧﺠﺎت ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﮔﻔﺖ :اﺳﺘﻔﺎده از ﻓﻀﺎی ﻣﺠﺎزی ﺑﻪ ﻧﻔﻊ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ و
ﯾﮏ ﻓﺮﺻﺖ ﺗﻠﻘﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ اﮔﺮ ﺳﺎزﻣﺎن ﻓﻀﺎی ﻣﺠﺎزی از اﯾﻦ ﻓﺮﺻﺖ ﺧﻮب
اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮده و ﻫﻨﺮﻣﻨﺪاﻧﻪ وارد اﯾﻦ ﻓﻀﺎ ﺷﻮﻧﺪ ،ﻫﻤﻪ آﺣﺎد ﺟﺎﻣﻌﻪ
ﻣﺨﺎﻃﺐ آﻧﻬﺎ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ و اﻓﺮاد ﺑﺎ ﺳﻠﯿﻘﻪ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ و ﺑﺎ زﺑﺎﻧﻬﺎ و
ﮔﻮﯾﺶ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ از ﺗﻮﻟﯿﺪات ﺳﺎزﻣﺎن ﻓﻀﺎی ﻣﺠﺎزی اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ.
اﻧﺘﻬﺎی ﭘﯿﺎم/

