درگذشت حسن جوهرچی به علت بیماری کبدی

پرچمداری زهرا نعمتی در المپیک ریو

بارش بیسابقه باران در سیستان و بلوچستان و به راه افتادن سیل

اتفاقــات بود و امیدوارم یک ســالگیاش ســال قشــنگتر بــا مصائب
کمتریباشد.

بزرگترینپیادهرویشیعیان،معجزهسالاست

حیــدرآقاجانــزادهازبندرگــز-تماستلفنــی :بزرگترین پیــاده روی
شیعیانکهامیدوارمهرسالباقوتبیشتریپیگیریشودبهشخصه
معجــزه هر ســال میدانــم که تنهــا با عنایــت آقــا اباالفضــل و امام
حسین(ع)شدنیاست.
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صباطاهریان-تماستلفنی :چه ســالی بود امســال ...سال 95سالی
کــه ناخوشــیهایش آنقــدر زیاد شــد که حتی حســی برای احســاس
ناخوشی هم نداشــتیم .حسن جوهرچی ،پالسکو ،آیتاهلل هاشمی
رفسنجانی ،آتشنشــانها ،حبیب محبیان ،داوود رشیدی ،مهرداد
اوالدی ،منصــور پورحیــدری ،عبــاس کیارســتمی ،کاظــم افرندنیا و
عروســک گردان محبوبمان دنیا فنیزاده ،کولبران ،سیل سیستان،
قطار تبریز -مشهد ،سلیم مؤذنزاده ،شهادت زائران ایرانی کربال در
حله،واژگونیاتوبوسسربازانکرمان.

منماههایآخرآرزومیکردماینسالتمامشود

شــادیندرلــو :0913...0023-در فاصلــه یــک و مــاه و نیــم مانــده به
اتمام ســال  95فقط آرزو میکردم این سال لعنتی تمام شود ،مدام
خبرهای بد پشت خبرهای بد ،گویی تمامی نداشت .طوری که دیگر
اشکی برای زاری و فغان نداشتیم .خدارو شکر تمام شد و رفت.

ضعفدرمدیریتبحران،تنآدمرامیلرزاند

کاشازکرهوژاپنیادمیگرفتیم

شــماره :0917...2574فاجعه اینه که ما بیغیرت شدیم و با حوادث
ناگــوار و حتی بحرانهــا بهعنــوان پدیدههایی نرمــال و طبیعی کنار
میآییــم و از هیــچ کس و هیــچ چیز طلب پاســخ نمیکنیم .فاجعه
کــوری اســت .ای کاش کمی از مردم کــره و ژاپن یــاد میگرفتیم که با
مسئول دزد و بیخرد چه کار کنیم.

،95سالشکستن،ایثار،شهامت

شکوفهشیبانی-ایمیل:ســال  ،95سال شکستن ،ایثار ،شهامت بود.
در ایــن ســال افراد سرشناســی را در جاهای مختلف از دســت دادیم
همهآنهابرایماعزیزبودندوبارفتنشانواقعاًجایخالیآنهابین
ما دیده میشــود .ســال ایثار هم بود چون یادآور شهادت مظلومانه
آتشنشــانهایی بود که مثــل پروانه خودشــان را به آتــش زدند و به
خاطر همنوعانشــان جانشــان را از دســت دادند و ســال شــهامت
بــه خاطــر کولبرهایی کــه زندگیشــان خیلی عجیــب اســت و در آن
وانفســایی کــه نمیدانی چــه اســمی روی کاری که انجــام میدهند
بگذاریمردبودنخودشانرانشانمیدهندوبهخاطرلقمهاینان
خودشانراباخطراتبسیاردرگیرمیکنند.

بشــیر از یاسوج-تماستلفنی :ســال 95با دی ماه لعنتی و خبرهای
ناخوششباپالسکوکهخاطرهاشزمانمیبرهتاازیادمونبرهامادر
همه این ناخوشــیها این ضعف مدیریت بحران که تضمینی برای
قوتش در سال جدید نیست بیشتر تن آدم را میلرزاند.
:0919...6583روزهــای بــد میگــذره ولی جــاش رو روزهــای خوب
میگیره.بهامیدموفقیتهایپیدرپی.

خدابهمنفرشتهکوچکیداداما...

روزهایبدمیگذرد

درسال96فکریبهآلودگیهواکنید

کالهقرمزیدرهرموقعیتییکخبرخوباست
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خاورمیانهایهاخوبحرفمیزنندوبدعملمیکنند

:0911...1289مــا اهل خاورمیانه هســتیم .خوب حــرف میزنیم و بد
عمل میکنیم .از دنیا انتظار داریم و خودمان را بهترین و عاقلترین
تصــور میکنیم .از عاشــقی دم میزنیــم ولی خیانتکار پیشــهایم .به
امیدروزهایبهتر.

ازاینتلخیهاپندبگیریم

مبیناقنبرپور-ایمیل:آلودگیهای پی در پی پایتخت و کالنشــهرها و
بیفکری مسئوالن موضوع کالفهکننده و البته تکراری هر سال ایران
اســت که هیچ ســالی برای آن فکری نمیشــود .از مسئوالن عاجزانه
تقاضا دارم برای آن فکری کنند تا هر سال گرفتار آن نباشیم.

سالنامه 1395

حادثه قطار تبریز  -مشهد

سامانشاهوردی :پدیــده فرهنگی ایران ،پخش «کاله قرمزی» برای
ایام نوروز و عید 1396اســت آن هم در روزگار خبرای بد ،این واقعاًیه
خبر خوب بوده و هست!

 :0913..863درســته که امســال برای همه ایرانیها ســال تلخی بود
اما مهم اونه که از دل این تلخیها پند بگیریم و برای سالهای آینده
در تمــام زمینهها شــاهد ارتقا باشــیم ایــن مهم نه تنها شــامل حال
مسئوالنبلکهمردمهممیشه.
فاطمــهکهــن– :0917...761ســال  ۹۵خوبیها و بدیهایی داشــت.
خــدا به من یه فرشــته کوچولو داد ،پــس برام خوب بود.اما حســرت
نداشتنهایزیادیبهدلخیلیهاموند.

سالپروازهایبیخداحافظی

نوژننامهای–:0917...448سالپروازهایبیخداحافظی...

سالبیرونقاقتصادی،سالپرکشیدنسرمایهها

محمدنعمتپور– :0914...251ســالی بدون رونق اقتصادی ،سالی
که سرمایههای زیادی را از دست دادیم.

چرادرایرانکسیشادنیست؟

ناممحفوظ-ایمیل:اگر واقعاًمیخواهید امســال را مرور کنید به این

واژگونی اتوبوس سربازان

همبپردازیدکهچرادرایرانکسیشادنیست.نهفقطکسانیکهمثل
ما مشــکالت مالی دارنــد حتی آدمهایی هم که خــوب دارند و خوب
میخورندوخوبمیپوشندهمشادنیستند.

سالیکهدورتندگذشت

 :0915...259بــرای مــن عجیب اســت امســال بــا اینکه بــه ما خوش
نگذشت اما خیلی تند گذشت .انگار خدا هم این سال را روی دور تند
گذاشته بود که زودتر تمام شود و همهمان راحت شویم.

پنجسالدیگرواردقرنیدیگرمیشویم

ســحرصادقــی– :0912...880بــاورم نمیشــود کــه پنــج ســال دیگر
 1400خواهــد شــد و مــا وارد قرنــی دیگــر خواهیم شــد .حــس و حال
آدمهایــی را دارم کــه نمیداننــد در یــک جمــع غریبــه چطــور
رفتارکنند.

سالیکهاقتصادازرکودخارجنشد

:0935...667شــعار امســال ،ســال اقتصاد بود اما نه در بازار مسکن
اتفاقی افتاد و نه اقتصاد از رکود خارج شد.

دولتنتوانسترضایتمردمراجلبکند

اســماعیلی– :0912...941ســال بــدی بــود .دو آدم ارزشــمند در ایــن
موقعیتی که به درد مردم میخوردند فوت شــدند ،آقایان هاشــمی
و موســوی اردبیلی .از آن طرف دولت هم نتوانست رضایت مردم را
جلب کند و فرصت ایجاد کرد برای تندروها که با یک هجمه نامزد ما
را از گود بیرون کنند .در هر حال این انتخابات کلیدی و حساسی است
و اگر ما این موقعیت را از دســت بدهیــم اصالحطلبان حداقل برای
10سال از دور انتخابات حذف خواهند شد.

خواندنعصارخبرخوب95بود

محمدرضــاصفایی،تماستلفنــی :با عرض تبریــک و آرزوی خوبی
در ســال جدید به نظرم یکی از بهترین خبرهای ســال 95این بود که
عصــار بعــد از مدتها خواند .ســال خوشــی رو برای موســیقی و هنر
آرزومندم.

آخرسالایرانیتصمیمکبرایدروغیناست

آریادوست:0935...412-آخرسالایرانی،حکمشنبههایهرهفته
رابرایشاگردتنبلدرسنخوانداردکهذیلتصمیمیکبریمآبانه،
خود را آماده تالش طی هفتههای آتی میکند .اما زهی خیال باطل.
ما هر چه دوســت داریم منشــی راســتین پیشــه کنیم امــا وعدههای
ســرخرمن خودمان و عدهای ،بســان چوپان دروغگــو ،مانع بیداری
ریزعلی درونمان میشــود تا قهرمانانه ،اراده را پیش روی مشکالت
ســد کنیم .امســال هم بدون شک با نگاه در آیینه ســال ،95به یاد94
خواهیــم گفــت دریغ از پارســال 96.چه در انتظارمــان خواهد بود که
خواهیم گفت دریغ از95؟

