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هر که او آگاهتر ،جانش فزون

یک ناشر عنوان کرد:

شوخی نیست ،جدی است!
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آیتا ...دژکام مطرح کرد:

با اتکا به قدرت معنایی میتوانیم با همه
مذاکره کنیم

حقوق اساسی جمهوری
اسالمی به درستی تبیین
نشده است
4

معاون گردشگری استانداری
فارس:

در جهت توسعه
گردشگری ،فقط به دنبال
مهماننوازی هستیم
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جواد امام:
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خاتمی سخنگو ندارد
***
تشکیل گروه مداخله سریع توسط
ولیعهد سعودی برای ساکت کردن
معترضان به هر وسیلهای
***
مشخص شدن هویت عامل مرتبط با
حمله در اوترخت هلند
***

رئیس و هیأت رئیسه
جدید اتاق بازرگانی
فارس مشخص شدند
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سومین جشنواره
بینالمللی عکس شیراز
تابستان  98برگزار
میشود

رئیس جمهوری اتریش:

اروپاییها نباید به ساز ترامپ برقصند
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بازار ارز حساسیت خود را به FATF
از دست داده است
10

«سیاه چادربافی» در
فیروزآباد احیا شد

برپایی آیین لحظه تحویل سال نو در  62بقعه متبرکه استان فارس
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ایران در سال  97وقایع و رویدادهای تلخ و
شیرینی را پشت سر گذاشت که عمده آنها
را میتوان در بندهای زیر خالصه کرد.
مهمترین رویداد ســال  97برای ایران
خروج آمریــکا از برجام بود کــه به دنبال
آن تحریمهای یکجانبــه و چندجانبهای را
شاهد بودیم.
بیشــک خروج آمریکا از برجام تبعات
ســخت اقتصادی را به دولت و ملت ایران
تحمیــل کرد که موجب افزایــش نرخ ارز،
خروج شــرکتهای اتومبیلسازی خارجی
و مشــکالتی در صادرات و واردات شــد و
بــه دنبال آن تورم و گرانــی آمد و حتی در
معیشــت و مواد غذایی و دارویی مردم نیز
تأثیر گذاشــت به گونهای که دولت را ملزم
کرد در ماههای پایان سال گوشت یخزده و
گوسفند زنده از خارج وارد کند.
افزایش نرخ طال و ســکه نیز با نوسانات
زیادی مواجه شد که با تغییر مدیریت بانک
مرکزی تا حدودی در پیشگیری از افزایش
بیشتر نرخ ارز ،سکه و طال اقداماتی هر چند
شکننده به عمل آمد.
مســایل مربوط به کمبود منابع آبی ناشی
از دوره خشکسالی و مصرف بیرویه آبهای
تحتاالرضی نیز از چالشهایی بود که دولت
در اســتانهای اصفهان ،یزد ،سیســتان و
بلوچســتان ،فارس و مناطقــی دیگر با آن
مواجه شد.
عملیات تروریســتی گــروه جیشالعدل
در خاش ،گروگانگیری ســربازان مرزی در
ســراوان ،حمله تروریستی به رژه نیروهای
نظامی در اهواز نیز از جمله وقایع تلخ سال
 97بود که بازتاب جهانی چندی نیز به همراه
داشت.
بررســی کارگروه اقدامام مالی  FATFو
حواشی آن در مجالس شورای اسالمی ،نهاد
شــورای نگهبان و تشخیص مصلحت نظام
نیز یکی از تصمیمات چالشبرانگیز سال 97
بود که هنوز نتایج مثبتی به بار نیاورده است.
اســتعفای محمدجواد ظریــف وزیر امور
خارجه ایران نیــز از جمله خبرهایی بود که
بازتاب رسانهای و جهانی بسیاری داشت و
با تحلیلهــا و خبرپراکنیهای چندی مواجه
شــد و در فضای مجازی با هشــتگهای
بسیاری روبهرو گردید.
علیرغم تحریمهای آمریکا در حوزههای
علمی -پژوهشــی و دانشگاهی رشد علمی
کشــور قابل قبــول بود و افتخــارات قابل
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سرمقاله

محمد   عسلی
سرمقاله

سالی که گذشت
و سالی که پیش رو است
مالحظهای را رقم زد.
افزایش قیمت مسکن تا باالی  49درصد
نیز موجب گردید بســیاری از ســازندگان
و خریــداران و متقاضیان مســکن ترجیح
دهند در بخشهای دیگری ســرمایهگذاری
کنند طوری که در ســال  97با رکود مسکن
مواجه بودیم.
از جمله وقایع شیرین که بازتاب جهانی
آن بــرای ما ایرانیــان مهم بــود حضور
فوتبالیســتهای تیم ملــی در جام جهانی
 2018روســیه بود که با بــازی دالورانه
بازیکنان ایران مقابل اســپانیا و پرتغال بار
دیگر نام فوتبالیســتهای حرفهای ایران
بر ســر زبانها افتاد و برای مدتی هر چند
کوتاه مردم و تماشاچیان فوتبال را نسبت به
نتایج بازیها و نحوه عملکرد فوتبالیستها
حســاس نمود و بعضــاً در دور مقدماتی
شــادیهایی را سبب شــد هر چند نتیجه
مطلوبی حاصل نشد.
حضور قهرمانان ما در ورزشهای متنوع
دیگــر و موفقیتهایی که کســب کردند و
شکســت و پیروزیهایی را کــه تیمهای
ایرانی با آن مواجه بودند نیز حساســیتها
و تحلیلهــا و عالقهمندیهایی را به دنبال
داشــت هر چند ناکامی فوتبالیستهای ما
در یک هشتم جام بازیهای آسیایی 2018
کام عالقهمندان به فوتبال را تلخ نمود.
به هر تقدیــر موفقیتهای نظامی ارتش
و ســپاه و اعــام اخباری دال بر ســاخت
موشــکهای پیشــرفته در انواع مختلف با
بردهای کوتاه و بلند ساخت موتور هواپیما،
ســاخت پهپادهای پیشــرفته و مانورهای
نظامی موفقیتآمیز در طول سال  97اعم از
موفقیتهای نیروهای زمینی ،دریایی ،هوایی
و هوانیروز نیز از جمله موفقیتهایی بود که
بازتاب جهانی داشت و موجب عکسالعملها
و مخالفت و فشار آمریکا و بعضی کشورهای
غربی گردید .به ویــژه در خصوص پرتاب
موشــکهای با برد بلنــد و پهپادهایی که
همردیف با پهپادهای پیشــرفته آمریکایی

است حیرت دستاندرکاران و اسلحهسازان
کشورهای غربی را به دنبال داشت.
در سیاســت خارجی ایران با همسایگان
خــود در تعامل خوبــی بــوده و علیرغم
فشارهای دولت سعودی و متحدان آمریکا و
اسرائیل ،دولت توانست روابط بسیار خوبی
با دولتهای عراق ،ترکیه ،هند ،پاکســتان،
روسیه ،ســوریه و جمهوریهای آزاد شده
روســیه داشــته باشــد که در امر حسن
همجواری و تبادالت تجاری مؤثر بوده است.
و اما بعد:
هم اکنون در آخرین روزهای ســال 97
هســتیم و انتظار داریم در سال  98دولت
بتوانــد بخشــی از مشــکالت و معضالت
اقتصادی را که در ســال  97با آن روبهرو
بوده اســت حل و فصل نمایــد اما از آنجا
کــه چالش بین ایــران و آمریکا وارد چهل
و یکمین ســال خــود میشــود و ترامپ
رئیس جمهوری آمریکا مــدام همپیمانان
خود را برای مقابله با ایــران فرا میخواند
بالطبع در سال  98با چالشهای اقتصادی
بیشتری روبهرو خواهیم بود و دولت و ملت
میباید با صبوری ،قناعت و وحدت و همدلی
با فشــارهای آمریکا و تحریمهای پیدرپی
آن مقابلــه کنند .هر چند دولــت آمریکا و
بعضی کشــورهای اروپایی مانند فرانسه و
انگلیس با چالشهای اقتصادی و سیاســی
قابل توجهی مواجهند که در روند سیاســی
و اقتصــادی آنان تأثیرگــذار خواهد بود و
بازتاب سیاسی و اقتصادی عملکرد آنها بر
کشورهای دیگر از جمله ایران نیز بیتأثیر
نخواهد بود.
ســال  98ســالی پرمخاطــره بــرای
کشورهایی است که اسالمهراسی
را بیش از آنچــه تصور میرفت
بزرگ کرده و تبلیغات وســیعی را
بر علیه مسلمانان دامن خواهند زد
و فضاهــای چالشبرانگیــزی را
به وجود خواهنــد آورد که عمده
تأثیرات آن عملیات تروریســتی

دوجانبه خواهــد بود .داعش ســرخورده
و شکســت خورده در ســوریه و عراق که
نیروهای باقیمانده آن در سراسر کشورهای
اروپایی و آســیایی و اقیانوســیه پراکنده
خواهند شد دســت به انتقام زده و احتماالً
عملیات تروریســتی بیشــتری را موجب
خواهند شد .به ویژه آنکه دولت فعلی آمریکا
به رهبری ترامپ نژادپرســت و کمســواد
و بیتدبیــر ،جهان را به ســمت یک نظام
آنارشیستی بیهدف سوق خواهد داد.
و اما بعدتر:
آنچه در ســال  98ما را خوشحال خواهد
کرد بارانهای قابــل توجه و پرآبی ماههای
اخیر سال  97اســت که تا حدودی بحران
کمآبی و خشکســالی را به ویــژه در نقاط
محروم استانهای جنوبی و شرقی کاهش
میدهد و سدها را پرآب کرده است.
بیشک ملت شــریف ،قهرمان ،باورمند
و مســلمان ایرانی عزیز و سایر اقلیتهای
مذهبی و دینی ایران برای حفظ و پایداری
ایرانی آباد و سرسبز و به دور از توطئهها و
ترفندهای دشمنان داخلی و خارجی همانند
گذشــته با صبوری و قناعت و عزت نفس و
توکل به خدا راه دشــوار رسیدن به قلههای
غرور و افتخار و ســربلندی را طی خواهند
کرد و بار دیگر بــه جهانیان اثبات میکنند
که کشور چند هزار ساله ایران عزیز آنچنان
مصونیت تاریخی یافته اســت که بتواند از
باتالقها و گذرگاههــای خطرناک تاریخی
عبور کند و آزادی و استقالل و آزادگی را که
دســتمایه تالشهای بزرگان دین و دانش
و فرهنگ این دیار و حاصل خون شــهدای
عزیز و با کرامت است را بیمه نماید و برای
نســلهای آینده قوت قلب و نقطه امیدی
بیش از پیش ایجاد کند.
اینجانب سال پربرکت و بارانخیز  98را
به تمامی هموطنان گرامی تبریک و تهنیت
عرض میکنم و برای تمامــی خوانندگان
گرامی ســالی پرمهر و محبت و شادکامی
آرزو دارم.
والسالم

یک هشتگ برای رانندگی ایمن
در نوروز
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گاردین:

پادشاه برخی از اختیارات ولیعهد
سعودی را لغو کرده است
ایســنا :روزنامه گاردین گزارش
داد ،ولیعهــد ســعودی در دو هفته
گذشته در شــماری از نشستهای
دیپلماتیک و وزارتی در عربســتان
شرکت نکرده است و به گفته منابع،
برخی از اختیارات او در حوزه مالی و
اقتصادی لغو شده است.
به نوشته روزنامه گاردین ،اقدام
برای محدود کردن مســوولیتهای محمد بن سلمان ،ولیعهد عربستان هفته گذشته از
ســوی پدر او ملک ســلمان در جمع گروهی از وزیران ارشد فاش شده است .بر   اساس
گزارشها ،پادشاه ســالخورده عربستان از بن سلمان خواسته بود تا در این جلسه کابینه
حاضر شود اما او نیامد.
گرچه این تحوالت به صورت علنی اعالم نشــده است ،منابع مطلع به گاردین گفتند
یکی از مشــاوران معتمد پادشاه به نام "مساعد العیبان" که دانش آموخته هاروارد است
و اخیرا به عنوان مشــاور امنیت ملی معرفی شــد ،به صورت غیر رســمی بر تصمیمات
سرمایهگذاری از طرف پادشاه نظارت خواهد کرد.
سفارت عربستان در واشنگتن به درخواستهای متعدد برای اظهارنظر واکنشی نشان
نداده است.
روابط میان پادشــاه عربستان و پســرش از زمان قتل جمال خاشقجی ،روزنامهنگار
منتقــد ســعودی به دقت زیــر ذرهبین منتقدان قرار گرفته اســت .ایــن قتل که گفته
میشــود با دســتور محمد بن ســلمان صــورت گرفــت ،موجــی از محکومیتهای
بینالمللی را به همراه داشــت .با این حال دولت ســعودی همدســتی در این جریان را
تکذیب میکند.
کارشناســان حوزه خاورمیانه باور دارند که قتل خاشــقجی و نگرانیها در   باره نقش
عربستان در درگیری یمن تنشهایی را در خاندان آل سعود ایجاد کرده است .در حالی که
اکثر ناظران انتظار داشــتند تا ولیعهد به تاج و تخت نزدیکتر شــود ،نشانهها حاکی از آن
اســت که ملک ســلمان در بحبوحه افزایش توجهات جهانی به سمت کشورش ،قصد
کنترل این ولیعهد جنجالی را دارد.
منابع مطلع به گاردین گفتند ،محمد بن ســلمان در دو نشســت اخیر وزیران کابینه
به ریاســت ملک سلمان حاضر نشده است .ولیعهد عربستان همچنین در سایر مذاکرات
عالیرتبــه با هیاتهای خارجی شــامل هیات ســرگئی الوروف ،وزیر خارجه روســیه
شرکت نداشت.
محمد بن ســلمان همچنین در جلســه اخیر با مقامهای ارشد اقتصادی و مالی ،یک
نشســت میان پادشاه و مفتی اعظم ،نشست رئیس ســازمان بهداشت جهانی و نشست
نخستوزیر لبنان و همچنین سفیران هند و چین شرکت نداشت.
ســخنگوی دولت عربستان در واشــنگتن در   باره غیبت ولیعهد ســعودی یا مسائل
دیگر اظهارنظری نکرده اســت .این ســخنگو همچنین در   باره تصمیم به حذف برخی
از مســوولیتهای مالی محمد بن ســلمان یا تصمیم برای انتصاب مساعد العیبان برای
نظارت بر مسائل مالی اظهارنظر نکرد.
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