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در هشتصد و بیست و پنجمین جلسه شورای عالی انقالب فرهنگی 
به ریاست رئیس جمهوری اضافه شدن ۱۰ مناسبت به تقویم کشور در 

دستور کار قرار گرفت و به تصویب اعضا رسید.
به گزارش پایگاه اطالع رسانی ریاســت جمهوری، رئیس جمهوری 
عصر دیروز در جلسه شورای عالی انقالب فرهنگی، پس از ارائه گزارش 
کمیته فرهنگ و تمدن اسالمی از سوی دبیر این کمیته، طی سخنانی 
تاکید کرد: مهم است که در شرایط امروز، هویت ایرانی و اسالمی را از این 
طریق احیا کنیم و روحیه اعتماد را در نسل جوان جامعه برای پیشرفت 

کشور تقویت نمائیم.
حسن روحانی با بیان اینکه علت تشکیل تمدن اسالمی قدرت جذب و 
تحمل باالی مسلمانان بود، گفت: جهان اسالم همه آنچه را در کل جهان 
وجود داشت با قدرت جذب باالی خود جمع کرد، پرورش و توسعه داد و 

با افزودن به آن، تحول بزرگی ایجاد کرد.
وی با تاکید بر اهمیت نقش وزارتخانه های آموزش و پرورش و علوم، 
تحقیقات و فناوری در آشــنا کردن نوجوانــان و جوانان با ظرفیت های 
فرهنگ و تمدن اســالمی، تصریح کرد: این قدرت جذب مسلمانان که 
باعث شد این کار بزرگ انجام گیرد باید برای جوانان و نوجوانان تشریح و 
تبیین شود که بدانند اسالم چنین قدرتی داشته که همه علوم را جذب 

کرده و با توسعه آن، تمدن ساز بوده است.
رئیس جمهوری با تاکید بر ضرورت آشــنایی نســل جدید با تاریخ 
و تمدن پرافتخار ایران و اســالم گفت: عالوه بر ثبت، تشــریح و تبیین 
ارزش های تمدن ایران و اســالم می بایســت با تولید فیلم های کوتاه از 
ظرفیت های نوین ارتباطی و فضای مجازی نیز برای آشــنایی جوانان و 
نسل نوپای کشور بهره برد و فضای مجازی و شبکه های اجتماعی را یک 

فرصت بزرگ تلقی کرد.
روحانی در عین حال بیــان کرد: البته در دنیای امــروز باید در کنار 

کار تاریخی، در تولید علم نیز تالش کرده و کارهای نوینی انجام دهیم.
در هشتصد و بیست و پنجمین جلسه شورای عالی انقالب فرهنگی به 
ریاست رئیس جمهوری همچنین عالوه بر ارائه گزارش کمیته فرهنگ 
و تمدن اسالمی از ســوی دبیر این کمیته، اضافه شدن ۱۰ مناسبت به 
تقویم کشور در دستور کار قرار گرفت و به تصویب اعضا رسید که اسامی 

روزها به این شرح است:

۱-   ۱۵ رمضان، سالروز والدت کریم اهل بیت امام حسن مجتبی )ع(  
به نام روز تکریم خیرین

۲-   ۶ فروردین، سالروز والدت زرتشت به نام روز والدت زرتشت
۳-  ۳ اردیبهشت، سالروز شهادت اولین رئیس ستاد مشترک ارتش 

به نام  سالروز شهادت امیر سپهبد قرنی
۴-   ۳ اردیبهشت، سالروز تولد شیخ بهائی به نام روز معماری

۵-   ۷ تیر، سالروز بمباران شیمیایی شهر سردشت در سال ۱۳۶۶ به 
نام  سالروز بمباران شیمیایی سردشت

۶-    ۴ مرداد، سالروز استقرار سلســله صفویه و نقش آن در گسترش 
مذهب تشیع  به نام روز بزرگداشت شیخ صفی الدین اردبیلی

۷-   ۸ مرداد، ســالروز والدت سهروردی و نقش ایشــان در فلسفه و 
حکمت اسالمی به نام روز بزرگداشت شیخ شهاب الدین سهروردی

۸-    ۱۸ مرداد، ســالروز شهادت شهید محســن حججی به نام روز 
بزرگداشت شهدای مدافع حرم

۹-    ۵ مهر، همزمان با روز جهانی گردشگری با نام روز گردشگری
۱۰-   ۱۴ اسفند، همزمان با روز احسان و نیکوکاری به نام روزترویج 

فرهنگ قرض الحسنه
موضوع ظرفیت ها و چالش های علم و فناوری آخرین دستور کار این 
جلسه شــورا بود که اعضا موضوع آیین نامه جذب و ارتقا را مورد بحث و 

بررسی قرار دادند.

خبر

در جلسه شورای عالی انقالب فرهنگی تصویب شد

اضافه شدن 10 مناسبت به تقویم کشور

 زمزمه هایی از هشدار روسیه درباره 
عدم پیوستن ایران به FATF؛

وسی خود را  دوست  ر
از دست می دهیم؟

سياست 2

فارغ از شعار »نه شرقی، نه غربی« و گذشته از اینکه تاریخ و بسیاری 
از تحلیلگران سیاسی می گویند »روس ها دوست ایران نیستند و آنها 
نیز به دنبال مطامع و منافع خود هستند«؛ با این حال در عالم سیاست 
و روابط دیپلماتیک روسیه در حال حاضر نوعی از روابط را با ایران دارد 

که از آن به عنوان دوست یاد می شود.
دست کم حمایت های مکرر روسیه در صحنه بین المللی از ایران و 
اقدامات برجامی آن، این حس را برای دولتمردان ایرانی ایجاد کرده که 
در میان شرکای اروپایی و آمریکایی بدعهد، روسیه مایه دلگرمی است؛ 
حتی اگر این حمایت ها پشت پرده های پیچیده سیاسی داشته باشد و 

روسیه از طریق آنها در پی اهداف مشخص خود باشد. 
در شرایطی که ایران الی چرخ دنده های فشار حداکثری آمریکا و 
فشار نسبی اروپایی ها گیر افتاده، پشتیبانی طرفی مانند روسیه، اهمیت 
اساســی برای ایران دارد. یکی از تازه ترین نمونه های این حمایت ها 
اظهارات نماینده روسیه در اتحادیه اروپاست. آقای ویالدیمیر چیزوف، 
اوایل هفته با هلگا اشمید، دبیرکل سرویس خارجی اتحادیه اروپا دیدار 
کرده و در آنجا به خانم اشمیت گفته است: »باید اذعان کرد که هرچه 
ایرانی ها تاکنون انجام داده اند قابل بازگشــت است. باید به آنها آفرین 
گفت: آنها هر اقدام خود را فکرشده انجام می دهند و دست به اقداماتی 

می زنند که بتوان آن ها را بازگرداند.«
دوستان روسی تا آنجا که  امکان داشته در کنار ما بودند

از وقتی ترامپ زیر برجام زده و اروپا پا پس کشیده، روس ها به میزان 
حداکثری در لسان و اندکی هم در عمل نشــان داده اند که کنار ایران 
ایستاده اند. عباس موسوی، سخنگوی وزارت امور خارجه دیروز در این 

باره به ایرنا گفته است:...

چند روایت از دالیل فوران خشم مردم پس از گرانی بنزین

درد  »نداری«  در خیابان های »اسالمشهر« جريان دارد
دسترنج 4

جهان 5

   گزارش »توسعه ایرانی« از پیشروی ارتش سوریه در حومه ادلب  

فتِح آخرین سنگر


