قهرمانی فوتسال بانوان در آسیا

فروش خوب فروشنده در ایران و راهیابی به اسکار

منتظرکسیننشینیدنجاتتانبدهد

 :0936...447برعکس خیلیها که میگویند امسال سال خوبی نبود
ما امســال با فــروش پیتزاهای  10هزار تومانی خدا را شــکر تونســتیم
روی پای خودمان بایســتیم و به ســود خوبی هم برســیم .پیشنهادم
به کاســبها اینه که منتظر کسی ننشینند ،خودشون آستینها رو باال
بزنند و خودشان رو نجات بدهند.

فصلشوکهایتکاندهندهبود

سمیهص:0917...668-سال  ۹۵فصل جدید زندگیام شروع شده،
فصل تغییــر ،تغییر هم به اجبار و هم به اختیــار و در ادامه کم کردن
حساســیتها و به رشــد فکر کــردن و بیبهانه زندگی کــردن اما برای
کشورم سالی که گذشت فصل شوکهای تکان دهنده بود.

درهمهحوزههاسرگیجهآوربود

مهدیمالکــی–:0912....328اوضاع به هم ریخته و ســرگیجهآوری
بــود .همــه جا .تمــام حــوزه هــا؛ سیاســت ،ورزش و اقتصــاد .اوضاع
عجیب و کم ســابقهای بود .امیدوارم و بشــدت امیدوارم سال جدید
سالی به مراتب خوشتر و موفقتر باشد.

سفیدپوششدنجنوببرایمنشادیبخشبود

محمدطاهــارمضانی،بندرعباس–تماستلفنی:بعد از دهها ســال
برخی مناطق هرمزگان ،فارس ،بوشــهر ســفید پوش شد و این برای
من شادی بخش بود.

سال95خطرناکترینقاتلجهانبود

تلخترین اتفاق ســال بود و شــیرینی رکورد فروش نفت ایران در این
بازار آشــفته که نشان از درایت مدیران دارد نمیتوان نادیده گرفت و
خدا قوت میگویم به دولت تدبیر و امید.

خشکسالیاستانماتلخیبزرگسالبود

پرتقالهایمایخبست

سالنوباتمامانگیزههاوامیدهاازراهمیرسد

امینپورافشاری-ایمیل:واقعاًچهتلخگذشت.نمیشهآدمبهعمق
ایــن فاجعهها فکر نکنــه واقعاًزبــان آدم کم میــاره از گفتن کلمات.
تنهــا چیزی کــه دلگرممون میکنه اینــه که تموم شــد و رفت با همه
ناخوشیهاش و سال نو با تمام انگیزهها و امیدهاش از راه میرسه.

«ایدلچوزمانهمیکندغمناکت/ناگهبردزتنروانپاکت/برسبزه
نشــین و خوش بزی روزی چند  /زان پیش که سبزه بردمد از خاکت».
بــه نظر مــن ایــن رهنمود راهگشــای خیــام هم بــه درد امســالمان
میخورد هم به درد ســال بعد و هم به درد ســالهای بعدتر .تا بوده
همین بــوده و امروز و دیروز و فردا هم ندارد .زمانه همیشــه با آدمها
ســر ســتیز دارد و هیچ وقت هم این وضعیت بســامان نخواهد شــد.
راهش این اســت کــه به قــول خیــام روزی چند خــوش زندگی کنیم
و ســعی کنیــم از میــان این تلخیهــا ،شــیرینیها را هم ببینیــم و اگر
دستمانمیرسدکامتلخیراشیرینکنیم.

آقایحسنی-پرستاراورژانس:0918...6215سالخیلیخیلیبدیبود
اینهمهغصــه...افتادنهلیکوپترامــداداوایلســال...مرگعزیزای
آتشنشــانی...مــرگرئیسراهــداریپردیــس...همهدرحــالانجام
وظیفه...مرگبزرگسینما.مرگفوتبالیست،مرگکولبرها.

ســعیددرودی :0914...3334-نخســتین فــال مــا در ســال 95ایــن
بــود« :حافظ صبور باش که در راه عاشــقی ،آن کس کــه جان نداد به
جانــان نمیرســد» اون موقع احســاس میکــردم میمیــرم اما االن
که ســال تموم شــده میفهمــم هر لحظه ســال به غیر مــواردی نادر
مثل عروســیهایی که داشــتیم و بچههای خواهرم که به دنیا اومدن
باقیش مردیم و جون دادیم تا رسیدیم به سال نو.

پرچمداریزهرانعمتیدرالمپیکغرورانگیزبود

مــژدهرحیمــیازشــهرضا-تمــاستلفنــی:یکــی از غرورانگیزترین
اتفاقات ســال پرچمــداری زهرا نعمتی بــرای المپیــک و راهیابی او
به جمــع المپیکیها بود که به همه ما گفت چطور فعل خواســتن را
صرفکنیم.

زهــرا انصــاری  :0917...285 -بــرای من که تــو یه دنیــای پرتقالی
زندگــی میکنــم  -ما باغ پرتقــال داریم  -دنیا به انــدازه یه پرتقال
هست ...ســال  ۹۵پرتقال همه باغدارها یخ بست ،پرتقالهای ما
هم همین طور.

سال95سالمرگبود

 :0914..580بیایید در ســال  96جان دوبارهای به ســازمانهای مردم
نهاد بدهیم و با فعالیت مدیران خوشنام و خالق کاری کنیم اعتماد
ســلب شده مردم به ان جی اوها دوباره برگردد تا بخشی از مشکالت
معیشــتی اقشــار ضعیف جامعه بواســطه فعالیت این ســازمانها
مرتفعشود.

امسالسالآشتیمردمباسینمابود

تواناآریان-ایمیل :ســال  95به لحاظ ســینمایی بســیار سال پرباری
بــود و رقم فــروش میلیاردی فیلمهــا گواه این مدعاســت چیزی که
احساس میشود در سال  96تکرار نشود چراکه جشنواره فجر نسبت
بهسالگذشتهضعیفتربود.

معصومــهفخرایی-ایمیل:با ســام به شــما پرســنل عزیــز وگرامی
امســال هم مثــل ســالهای پیش چــرخ روزگار بــاال و پایین داشــت.
گاهــی ســرافرازی و بهــروزی و گاهــی سراشــیبی و غمافزایــی ولــی
تلخترین حادثه از نظر من پالسکو و شهادت عزیزانمان بود که رنگ
شــیرینیهای ســال را در نظرمان پرانید .روحشــان شــاد باد .از دیگر
موارد رنج و زجر گورخوابها بود که به شــخصه پیگیر وضعیت آنها
بودم و از مســئوالن بهزیستی خواستار ســاماندهی بیخانمانها در
کشورهستم.

داودصارمی–ایمیل:ســال 95به نظرم بدترین ســال از نظر اخالقی
برای گروههای سیاسی بویژه گروههای مدعی اخالق و دینداری بود.
ســالی که نشــان داد چقــدر از لحــاظ باورهای اخالقی افــت کردهایم
و آقایــان هــر طور کــه دلشــان بخواهد رفتــار میکنند و فکــر میکنند
«هرچه آن خســرو کند شــیرین بــود» .امیدوارم ســال 96این دعواها
بر ســر قدرت کم رنگتر شــود و آقایان چشمشــان را باز کنند و ببینند
با تئوری «هدف وســیله را توجیه کند» چقــدر این جامعه را به لحاظ
اخالقیبهویرانیکشاندهاند.

جاندوبارهبهسازمانهایمردمنهادبدهیم

پالسکو؛تلخترینرویداد95بود

برسبزهنشینوخوشبزیروزیچند

سالیکهاخالقویرانترشد

سال95درفالحافظآغازسالپیدابود

سالبحرانمدیریتبحران

حســنســتایش-تماستلفنی :هفته پیش در جمع فامیل نشســته
بودیموبحثبرسرهمینبودکهسال 95چقدرسالاندوهوازدست
دادن و غصــه بود اما پســر دایــی من حرفی زد که به دلمان نشســت.
گفت ما ایرانیها در برابر حوادث شکنندهایم و وقتی اتفاقی میافتد
به جای آنکه دنبال علل و اسباب آن رخداد باشیم ،مینشینیم و هی
نالــه میکنیم یا تقصیر را گردن دیگران میاندازیم .من فکر میکنم
اگــر این طور نگاه کنیم که ســال  95نقطه ضعفهای بــزرگ ما را در
مدیریت بحران نشــان داد  -البته اگر ما ببینیم  -آن وقت دیگر ســال
 95را به چشم یک سال بد نبینیم.

تولدفرزندمزیباتریناتفاقسالبرایمنبود

فاطمهصادقپورازکاشــان–ایمیل:تولد فرزنــدم یکی از مهمترین
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الهامیاوریان-کرمانشــاه:0901...6396-کم بارانی شــدید استان ما
کــه از مهر تا اواخــر دی ماه هیچ بارندگی نبود از تلخیهای این ســال
بــود .رحلت آیتاهلل رفســنجانی یــار دیرین امام و انقالب که بســیار
بر ایرانیان ســخت بود و همچنین حادثه بســیار غم انگیز پالسکو که
باعثشهادتعزیزانآتشنشانشد.

درگذشت عباس کیارستمی ،داوود رشیدی و منصور پورحیدری

شــاهین مواصلــی :0912...3816-بعــد از «زودیــاک» ســال 95
خطرناکتریــن قاتل جهان خواهــد بود .زودیاک؛ نام مســتعار یک
قاتل زنجیرهای واقع در شــمال کالیفرنیا بود که بین ســالهای ۱۹۶۰
تا اوایل ۱۹۷۰دســت بهقتلهایسریالی زده است.ماجرای زودیاک
قاتــل یکی از بزرگترین قتلهای ســریالی حلنشــده تمــام دوران به
یرود.
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