میگــذرد .بــرای من به شــخصه تلخ بود مثــل زهر اما
بایــد کــه بگــذرم از گذشــته .برای خــودم دنبــال خلق
لحظههــای شــاد باشــم .بایــد آدمهایــی را کــه االن
کنــارم هســتند بیشــتر قــدر بدانم.وقتــی بــه ســالی که
گذشــت نگاه میکنــم دور و بــرم پر اســت از آدمهایی
که عزیزانشــان را از دســت دادهاند .چهره هایی ماتم
گرفته .همیشه همین است؛ قطار قدیمی مسافرانش
را در ایستگاههایی جا مینهد .امسال بیشترین تالشم
در بهبود روحیه خودم و اطرافیانم گذشــته و این مدت
باقی مانده هم امیدوارم به بهترین نحو بگذرد.
در حق سالی که گذشت بیانصاف نباشیم
ســاغر ابوترابــی  -تمــاس تلفنــی :در حق ســالی که
گذشــت نمیخواهم بیانصاف باشــم؛ هــر چند ذهن
آدمی تلخیها را بیشتر یادش میماند .اتفاقات خوب
و شاد برایم کم نبودهاند؛ مثل ازدواج برادرهایم؛ مثل
تولدهــای قشــنگ نزدیکانم .و از دســت دادنهایی که
هنوز کم رنگ نشــدهاند .در ســالی که گذشــت تا حدود
زیــادی کتابهایی کــه در کتابخانــهام بودند نفس تازه
کردهانــد و آنهــا را خوانــده ام .بــرای شــاگردانم رفیــق
بهتــری بــوده ام .راهانــدازی کار جدیــدم در آخریــن
لحظات ســال  ۹۶اتفاق افتاده و خدا را شــکر برای همه
اتفاقات سالی که گذشت.
سال آینده را افتضاح میبینم
صهبــا فکــوری  :0937...779 -زیــاد از ســال  96و
زندگــیام راضی نبودم ولی تقریباً به اهدافم رســیدم.
اتفاقــات خیلی بــدی رخ داد مثالً دالر گران شــد ،زلزله
آمد ،شــورش و اغتشاشــات سیاســی اخیر و گران شدن
تخم مرغ .سال آینده را افتضاح میبینم.
سال جدید را میخواهم بیشتر در حال زندگی کنم
فاطمــه شــیرازی  -شــیراز -ایمیــل :ســال جدیــد را
میخواهم بیشــتر در حال زندگی کنــم .هر چند خیلی
ســخت باشــد .نیم نگاهی برای روزهای بعدم داشــته
باشــم.از تنشهــا و اســترسهای زندگیم کــم کنم .به
ورزش و ســامتیام بیشــتر اهمیــت بدهــم .توصیــه
خاصــی نــدارم بــه دیگــران؛ ولــی هــر وقــت اهــداف و
خواســتههایم را مکتوب کردهام از خجالت سرکشی به
نوشــتههایم هم که شده ســعی کردهام به آنها برسم و
تالش کنم.
به لطف خدا به اهداف کوتاه مدتم رسیدم
بــدون نــام  -کانال تلگــرام ایــران :به لطــف خدا به
اهدافم رســیدم البته اهداف کوتاه مدتم ،اما چشــمم
آب نمیخورد که وضعیت بهتری داشته باشم.
بهترین اتفاق سال کم شدن وابستگیهام بود
:0912....610ســال  ٩٦هــم داره تمــام میشــه مثــل
تمام ســالهایی که پشت سر گذاشــتیم میره و با تمام
خوبیها و بدیهاش به خاطرهها میپیونده .بچههام
یه سال بزرگتر شدن و من یه سال پیرتر .عزیزایی دیگه
کنارمــون نیســتن و کوچولوهایــی به این دنیــا اومدن تا
غم از دســت رفتگان ســبکتر بشــه .االن که به آخر سال
رســیدیم حس مــی کنم هیــچ کار مفیدی تو این ســال
انجام ندادم که خوشــحالم کرده باشه و حالمو عوض
کرده باشــه ولی کنار تمام این ســکون مسئولیتم بیشتر
شــد که اعتماد به نفسم رو باالتر برد و وابستگی هام رو
کمتر کرد شــاید این بهترین اتفاق این ســال واســه من
بود.
فقط تنها میتوان امید داشت
پرستو عزیزی  -کانال تلگرام ایران :سالی پر مشغله
و دردســر داشتم و امســال هم بدتر از پارسال بود .هیچ
توصیــف مناســبی بــرای ایــن ســال عجیــب و غریــب
نیســت و فقط تنها میتــوان امید داشــت و تنها امیدم
شــادی بــرای مــردم و جامعه اســت .در مورد شــرایط
اقتصادی کشــورم من نباید نظر دهم چون به راه حلی
نمیرسیم.
آرزوی انتخابهای خوب برای هموطنانم دارم
حیدر داوودی -شهرستان خلخال  -ایمیل :سال 96
با توجه به اتفاقات خوب و بدی که در هر سال گریبانگیر
آدمها میشود این سال نیز همچون سالهای گذشته
اتفاقات تلخ و شــیرین را در خود جای داد .اتفاقاتی که
تجربیات ما در ســالهای آینده را میســازد .مثل همه
آدمها که آرزوی پیشــرفت در هر ســال را دارند من نیز
میخواهم پیشــرفت کنــم و به اندازه یک ســال بزرگتر

شــوم هــم از نظر عقلی و هم از نظــر روحی و هم از نظر
مالــی بیشــتر اتفاقاتــی که بــرای مــا در آینــده میافتد
همــه تحــت تأثیــر انتخاب هایمان اســت که مــا اکنون
انجام میدهیم پس برای همــه هموطنانم امیدوارم
انتخابهای خوبی در زندگی خود داشته باشند.
سال اوضاع مشوش سیاسی و اقتصادی
بدون نــام  -کانال تلگرام ایران :ســال  96مثل دیگر
ســال های گذشــته ســال پر خیر و برکتی بــرای من بود
و خــدا را سپاســگزارم .در مــورد اهــداف و خواســتهها
میتــوان گفــت تا حــدودی بــه اهدافم نزدیک شــدم.
اتفاقــات امســال مخصوصاً زلزله کرمانشــاه و ســقوط
هواپیما که تلفات بســیاری داشــت تلخ بود ،همچنین
زلزلــه در تهــران کــه بســیاری از انســانها را از خــواب
غفلــت بیــدار کــرد .متأســفانه امســال خشکســالی در
فصــل پاییز و نباریدن باران را شــاهد بودیــم اما بارش
زیبای برف زمســتانی دل بسیاری از مردم ایران را شاد
کرد اما در همین هنگام اغتشاشــات اخیری که صورت
گرفت وضع سیاســی را مشــوش کرد .از نظر اقتصادی
هــم بــا افزایــش قیمــت دالر و ســکه در بــازار جهانــی
متأســفانه وضــع مســاعدی در جامعــه ایجــاد نکرده
اســت .امیــدوارم در ســال آینــده از وضعیــت بهتــری
برخوردار شویم.
کار مــا از ســال جدیــد گذشــته ،ان شــاءاهلل
زندگی بعدی
مســعود ده بزرگی -اســتهبان  -کانال تلگرام ایران:
در کانال تلگرامی (گوجه ســبز میرزا) نوشــته شده بود:
دیگــه کار من از شــنبه و فــردا و زنگ بعــد و هفته بعد و
سال بعد گذشته .ان شاءاهلل از زندگی بعدی ،برای من
هم همین طوره.

کارهــای نیک انجام دهم البته تا آنجا که در توانم بوده
انجام دادهام.
 96سال سختی برای کاسبها بود
سید عبداهلل بهرامی  -تهران  -تماس تلفنی :خیلی
ســاده میتوان گفت ســال  96هم مثل سالهای دیگر
تکراری بوده و تنــوع و تغییری پیش نیامده چون هیچ
یــک از خواســتههای ما حل نشــد بلکه شــرایط زندگی
و اقتصــادی بــرای مــن و امثال من که کاســب هســتیم
روز بــه روز ســختتر و بدتر شــده .وعدهها باعث شــده
اعتمــاد مردم به دولت از بین بــرود و در آخر میتوانم
بگویــم فقط بایــد انتظار داشــته باشــیم ایــن زندگی و
شــرایط از اینکه هســت بدتر و ســختتر نشــود چون از
دولت امیدی به ما نرسید.
امروزه بهترین امنیت دنیا از آن ماست
فرهاد فرهادی -کانال تلگرام ایران :ســالی متوســط
بود و اهداف و خواســتههایمان کم و بیش برآورده شد
و در مــورد اتفاقــات  96باید عرض کنم که انســان با هر
شــرایطی باید به زندگی ادامه دهد و امیدوارم در سال
جدید شــرایط اقتصــادی برای همه مردم ایــران پر بار
باشــد همراه با امنیت کامل که امــروزه بهترین امنیت
دنیا از آن ماست.
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را بگیرد
داوود قهرمانــی -تهــران  -تمــاس تلفنی :راســتش
را بخواهیــد زلزلــه و کم آبــی از جمله مــواردی بوده که
ناراحتــم کــرد و دلــم بــرای همنوعانم تپید .بــه نظرم
مــا بایــد در اســتفاده از سیســتمهای قدیمــی تجدیــد
نظــر کنیــم و بــرای بیآبــی پیــش رو باید به مســئوالن
گفــت از خــود مایــه بگذارنــد نــه از مــردم .امیــدوارم

سال  ۹۶مثل همه سالهایی که گذشت با دهن کجی کردن به آدم ها میگذرد .برای من به شخصه
تلخ بود مثل زهر اما باید که بگذرم از گذشته .برای خودم دنبال خلق لحظههای شاد باشم .باید
آدمهایی را که االن کنارم هستند بیشتر قدر بدانم.وقتی به سالی که گذشت نگاه میکنم دور و برم پر
است از آدمهایی که عزیزانشان را از دست دادهاند
دیگه برنامهریزی نمیکنم
احمدرضــا -بهشــهر :0911...318 -هــر ســال مثــل
همیشــه آغــاز و مثــل همیشــه پایــان ،هیــچ تنــوع و
دگرگونــی و چیز جدیدی به وجود نیامده ،ضمن اینکه
دیگــر اصالً برنامهریزی هــم نمیکنم چون هیچ کدام
هیچ وقت نه عملی شد نه جواب داد.
هیچ وقــت نمیتوانی به برنامههای ســال جدید
عمل کنی
فاطمه اسدی -شیراز-تماس تلفنی :همیشه قبل از
اومدن ســال جدید کلی برنامه تو ذهنــتداری که این
کار و مــی کنــم و اون کار رو میکنــم ولــی دســت روزگار
واســه غافلگیری آماده اس یــه اتفاقهایی پیش میان
کــه برنامه هاتــو فراموش می کنــی و باید بــرای لحظه
تصمیــم بگیــری .مــن که هیــچ وقــت نتونســتم طبق
برنامــه پیش برم حتی واســه یــه درس خوندن ســاده
هم کــه برنامهریزی مــی کردم نمی شــد اجراش کنم.
االن هــم فقط به خودم میگم اســترس نداشــته باش،
کمتر حــرص بخور ،اینقــدر زود عصبی نشــو همه چیز
اونجوری میشــه که تــو میخوای ولی مــی دونم دارم به
خودم وعــده میدم که تا اجرا شــدن خیلی راه در پیش
هســت .ان شاءاهلل که واسه همه ســال خوب و پربرکتی
باشه.
به خاطر سنم بیشتر به فکر آن دنیا هستم
 :0912....218اهــداف در ســنین مختلــف تغییــر
میکنــد برای من که دارای ســن وســالی هســتم و رو به
میانســالی مــیروم تقریباًهدفم دنیای دیگر اســت که
اگر با ایمان وعقیده توأم باشــد فکــر کنم باید به دنیای
باقی بیندیشــم کــه مزرعهاش همین دنیاســت .اینکه

دولــت فقط جلــوی اختــاس و بیعدالتــی در بودجه
 97را بگیــرد چــرا کــه در ایــن صــورت شــاید احتمــال
بــرود ســال خوبــی داشــته باشــیم .از دولــت بهعنوان
یــک بازنشســته لشــکری انتظــار دارم در مــورد حقوق
بازنشســتگان لشــکری کــه  8ســال دفــاع مقــدس در
نیرویهــای مختلــف مقابــل دشــمن جنگیدنــد فکــر
اساسی کند.
دید مثبتی نسبت به سال جدید دارم
مجدپــرور -تهــران :0912....739 -دیــد مثبتــی
نســبت بــه ســال جدیــد دارم .بــرای خــودم تغییرات
زیــادی تجویــز کــردهام و در ذهنــم خیلــی مطالــب
نوشــتهام که بــرای عملی شــدن آنهــا بایــد روی کاغذ
بیایند.
زندگانی با همین غم ها خوش است
نرگــس کلوانــی  -اراک  -ایمیــل :بــه نــام گرداننده
شــبها و روزها .ســام .همیشــه درپایان ســال حالتی
بیــن امید و ناامیــدی برای انســان پیش میآیــد .امید
به اینکه ســالی جدید و حســی جدید را تجربه می کند و
ناامیدی به اینکه فرصتهایی را از دســت داده است و
اعداد ســنش بیشتر میشود و کارهای ناتمامی که باید
انجام می داده و نکرده اســت .ســال 96هم مانند سال
های پیش زیبا آغاز شد ،اصالً آغاز زیباست زیرا در آغاز
امیــدداری و این امید زیباترین حس زندگی اســت .در
ســال  96زندگی کردیم ،خندیدیم ،گریســتیم ،دلمان
شکســت ،دلی را شکســتیم ،حالمان خوب شد ،حالی
را خــوب کردیــم و ....به قول شــاعر :زندگانــی با همین
غمهــا خــوش اســت  /بــا همین بیــش و همیــن کمها
خوش است
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