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بعد از درگذشت
هللهاشمی
آیتا 
یها
شاهرودی،گمانهزن 
دربارهجانشینایشان
درمسندریاستمجمع
تشخیصمصلحتنظام
باال گرفت .عاقبت اما این
آیتاهلل صادق آملی
الریجانی بود که از سوی
رهبر انقالب به این سمت
منصوبشد.الریجانی
بعد از آن چند ماهی هم
ریاستمجمعتشخیص
را برعهده داشت و هم
ریاستقوهقضائیه.

ظریفهمیشهچهره
خبرسازی بوده ،اما هیچ کدام
ازخبرسازیهایشاندازه
استعفای روز 6اسفند نبود.
استعفایی که او در اعتراض
به نادیده شدن جایگاه
وزارت امور خارجه نوشت و
در نهایت بامخالفت رئیس
جمهوریمواجهشد.ظریف
بعد از آن استعفاهمچنان
وزیر باقی ماند با این تفاوت
که حاال دیگرهمه حساسیت
او به جایگاه وزارت خارجه در
تنظیممسائلدیپلماتیکرا
میدانند.

ابراهیم رئیسی در
سال  ۱۳۹۷گرچه دیگر
مانند سال  ۹۶در کارزار
انتخاباتیحاضرنبود
اما همچنان مورد توجه
رسانهها بود .بعد از خبر
ریاست آملی الریجانی
در مجمع تشخیص
مصلحتنظامخیلیها
اعتقاد داشتند که ابراهیم
رئیسی جای او را در قوه
قضائیهمیگیرد.اتفاقی
که در روزهای پایانی سال
رنگ حقیقت به خود
گرفت.

بدون شک موفقترین
فوتبالیستایرانیدر
 ۱۲ماه گذشته بود .او در
جامجهانی موفق شد
پنالتیکریستیانورونالدورا
مهار کند و تا مدتها حتی
در رسانههای خارجی نقل
محافل بود .بیرانوند در
جام ملتهای آسیا هم
نمایش خوبی داشت و تا
قبل از بازی با ژاپن هرگز
گلی دریافت نکرده بود.
او یکی از عوامل اصلی
صعودپرسپولیسبه
فینال آسیا هم بود.

نرگس
آبیار
فیلم «شبی که ماه کامل
شد» به وجود روایت تلخ و
گزندهاش برای نرگس آبیار
خوشیمن بود .این فیلم که
داستانازدواجعبدالحمید
ریگیبافائزهمنصوری
و فرارشان به پاکستان و
تراژدیهای پس از آن است،
 6سیمرغ بلورین دریافت کرد
و کارگردان آن توانست پس
از ساخت 3فیلم تحسین
شده «اشیا از آنچه در آیینه
میبینیدبهشمانزدیکتر
است»« ،شیار  »143و «نفس»
باسیمرغبلورینبهترین
کارگردانی را از آن خود کند.

عباس
آخوندی

کارلوس
کیروش

عادل
فردوسیپور

حسنقاضیزاده
هاشمی

وحید
مظلومین
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آخوندی را گزینه جدایی
از کابینه ،آن هم با
استعفا میدانست.
او اما پس از سه
استیضاح ناموفق توسط
مخالفانش با استعفایی
اعتراضی
به سیاستهای
اقتصادی دولت از
کابینه جدا شد و 3ماه
بعد تا مرز گرفتن سکان
هدایت شهرداری تهران
هم پیش رفت .جایی
که رقابت را به حناچی
معاون سابق خود واگذار
کرد.

محمدجواد
ظریف

سرمربیپرتغالیباالخره
پس از  ۸سال حضور در
ایران ،تهران را به مقصد
کلمبیا ترک کرد .او در سال
 ۹۷با هجمههای زیادی
روبهرو شد و بسیاری از
حامیانش را از دست داد.
کیروشحضورموفقی
در جامجهانی داشت
اما نتوانست از فرصت
ثباتش در تیم ملی
استفاده کند و تیم ایران
تهای
را قهرمان جام مل 
آسیاکند.کشمکشاو
باسرمربیپرسپولیس
مدتهابهتیتررسانهها
تبدیلمیشد.

تاالسالم
حج 
والمسلمینرئیسی

برنامه « »90او در این سال
به دلیل نوع نگاه علی
فروغی،مدیرجوانشبکه
سه با دستاندازهای
فراوانی روبهرو شد و چند
شببهدلیلتصمیم
آقای مدیر روی آنتن
یپور
نرفت.فردوس 
همچنانمشکالتشرا
با فروغی حل نکرده و
معلومنیستادامهاین
کشمکش در سال جدید
به کجا میرسد .آخرین
حاشیهایندوگانهباعث
شد تاسیستمنظرسنجی
صدا و سیما برای انتخاب
بهترینبرنامهازکاربیفتد!

علیرضا
بیرانوند

بودجهای که دولت قرار
بود به طرح سالمت
بدهد،عاملاستعفای
حسنقاضیزادههاشمی
شد .او معتقد بود که این
بودجهکفافهزینههای
این بخش را نمیدهد.
تالشمجلسیهابرای
جمع کردن امضا و
حمایت از ماندن وی و
حتیپادرمیانیبرخی
دولتیها هم به جایی
نرسیدتامجریطرحی
کهبرخیمیگفتنددر
رأیآوری حسن روحانی
مؤثر بود ،از دولت جدا
شود.

وقتیتیرماهامسالوحید
مظلومینطبقاعالم
پلیس با دو تن سکه
دستگیرشد،نام«سلطان
سکه» را بر او گذاشتند.
او و شرکایش به عنوان
یکیازاصلیترینپشت
پردههای تالطم بازار ارز
و سکه معرفی شدهاند
که گردش مالیشان به
 14هزار میلیارد تومان
میرسید.مظلومین
نهایتاً 23آبان اعدام شد
در حالی که دادستان
تهران گفته بود که او در
هنگامدستگیریسکهای
نداشت.

