حسن فرامرزی
مسئول صفحه خوانندگان

ســال96داردبهایســتگاهپایانیخودنزدیکمیشود،
اینسالهممثلهمهسالهایقبلازخودبافصلها
وماههاوروزهایشآمدوخودرابهمانمایاندوحاالهم
مثلمســافریکهمیخواهدســاکوچمدانهایشرا
ببنددباچندهفتهآخرسالنشســتهاندوباهمآخرین
روزهاودقایقراکنارچشــممامیچینندوبرمیدارند.
سال96راچطورآغازکردیدوچطوربهپایانرساندید؟
حاالکهبهاینســالنگاهمیکنیدچهاحساسیدارید؟
چهتصویرهایتلخوشــیرینیازاینســالدرذهنتان
نشستهاست؟
ازســویدیگراماســال97همدرپیشاســت.ســنت
نانوشتههرسالجدیدایناستکهبرایآنسالنقشه
بریزیوبرنامهتدارکببینیوعزمیجزمکنیکهتغییر
کنی،یعنیســودایخانهتکانیدروجودوخویشــتن.
شــایدنهفقطمــاایرانیهاکههمــهملــلدرمواجههبا
آغازســالیدیگرچنیــنایدههاوافکاریبهذهنشــان
خطــورکنــد.اگــرشــماهــمازآندســتایرانیهایی
هستیدکهسالنوراباخواســتیوانتظاریدرونیبرای
تغییر-ازتغییراتخلقیورفتاریبگیریدتاتغییرهای
بیرونیترومرئیترکهالبتهاینبخشدومهماحتماالً
نتیجهوادامهآنتغییراتاولهســتند-آغازمیکنند
بهمــابگوییدهرســالتاچــهانــدازهمیتوانیــدانرژی
تصمیمهایخودرابرایآنچهمیخواهیدحفظکنید.
اگربهتجربهموفقی،نســخهوراهکاریدرعملیکردن
تصمیمهایتاندرتغییرعادتهاومنشورفتارهایتان
رســیدهایدایــنتجربهرابــامادرمیــانبگذاریــدواگر
شکســتهاییرادرایــنراهتجربــهکردهایــدبگوییــد
چطورمیتــوانازتجربهاینشکســتهابرایعملی
کردنایدهتغییربهــرهبرد؟اینهاپرســشهاییبودکه
گــروهخوانندگانروزنامــهایرانبامخاطبــانخودبه
صورتپیامکی،تماستلفنی،ایمیلوازطریقکانال
تلگرامایراندرمیانگذاشــت.آنچــهدرادامهمیآید
مرورپاسخهاییاستکهدراینبارهبهدستمارسیده
است.

از قصه 96
تا نانوشته 97

خوانندگان «ایران» از حسرت ها ،غمها و
شادیهایسالجاریتابرنامهها
و امیدهایشان برای سال آینده میگویند

خوانندگان
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عکسهاpinterest :

سالنامه 96

 96به استثنای نوسان بازار خوب بود
مجتبــی ابلو –  :0919...668ســال  ٩٦خوب بود ولی
بــرای ما این نوســان بازار خیلی بد بود و دوســت ندارم
تکرار بشه.
قرارهایی که با خود برای سال جدید گذاشتهام
یعقوب کبیــری -ایمیــل :با خــودم قرار گذاشــتهام
ســال جدید که میآید ســخت کار کنم اما دنبال نتیجه
نباشــم و فکرم را در بند وســواسهای نتیجــه نکنم .با
خــودم قرار گذاشــتهام ســال جدید که میآیــد کمتر از
دیگران توقع و انتظار داشته باشم چون میدانم هیچ
ســمی به اندازه توقع و انتظــار از دیگران برای روح آدم
کشــنده نیســت .با خــودم قرار گذاشــتهام ســال جدید
کمتــر انتظــار آرامش از محیــط پیرامونی خود داشــته
باشــم ،درعــوض از خود انتظار آرامش داشــته باشــم
چون به تجربه آموختهام که نمیشود هوای طوفانی را
آرام کرد اما میتوان در همان هوای طوفانی با آرامش
رفتار کرد .با خودم قرار گذاشتهام که سال جدید بیشتر
از آنکــه بــه فکر دریافــت عشــق و محبت و مهر باشــم
بیشتر بهعنوان دهنده عشق و مهر و محبت ظاهر شوم
چــون میدانم اگــر همه مــا خودمان را فقــط در قالب
دریافتکننــده و گیرنده عشــق و محبــت تعریف کنند
کسی به دیگری مهر نخواهد ورزید.
 ۹۶بــرای من خوب بود چــون قانونهای زندگیم
رو تغییر دادم
مریــم درویش زرندیــه  -کانــال تلگرام ایران :ســال
 ۹۶برای من ســال خوبی بود چــون قاعده و قانونهای
زندگیــم را تغییــر دادم و قاعدتــاًوقتــی چیــزی تغییــر
میکند شرایط هم با آن تغییر می کند.
از این همه تلخی باید بگذرم
مجد پرور -تهــران :0910...200 -ســال  ۹۶مثل همه
ســالهایی کــه گذشــت با دهن کجــی کردن بــه آدم ها

