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نشانه های نزدیکی
دو سوی خلیج فارس

این روزها خبرهای خوبی از نزدیک شدن دوباره کشورهای
عربی حاشیه جنوبی خلیج فارس ،به کشور حاشیه شمالی
یعنی جمهوری اسالمی ایران به گوش می رسد که جدیدترین
آن اعزام سفیر جدید کویت به تهران پس از هفت سال کاهش
روابــط به سطح کــاردار بــود .به نظر می رسد تیم سیاست
خارجی دولت سیزدهم به خوبی توانسته همزمان با یک ساله
شدن مراسم تحلیف وی در مجلس شورای اسالمی  ،مهم ترین
برنامه اش در حوزه همسایگان را تا حد زیادی اجرایی کند.
جدا از اختالفاتی که بخش مهمی از آن ریشه در رویکرد های
ریاض راجع به جمهوری اسالمی داشت و به تبع آن برخی
کشورهای عرب منطقه نیز تابع این رویه بودند آن چه باعث
شد تا روابط دو بخش جنوبی و شمالی خلیج فارس به فراقی
چند ساله دچار شود ماجرای حمله به سفارت عربستان در
تهران و کنسولگری این کشور در مشهد بود  .اقدامی که البته
از سوی مقامات ارشد انتظامی و سیاسی ایران محکوم شد .
این اقدام خودسرانه بهترین بهانه را به عربستان داد تا ضمن
قطع روابط خود با ایران و خارج کردن دیپلمات هایش و اخطار
به تهران برای بستن سفارتخانه اش در ریاض  ،به کشورهای
عربی عضو شورای همکاری خلیج فارس فشار بیاورد تا آن ها
نیز روابط خود با تهران را قطع کنند .در این میان بحرین به
راحتی دنباله روی کرد اما قطر و عمان حاضر به این کار نشدند
و امارات و کویت نیز به کاهش روابط خود به سطح کاردار و
فراخواندن سفرایشان از ایران بسنده کردند .
حاال بعد از حدود هفت سال از آن اتفاقات  ،ایران و عربستان
که دو طرف اصلی این تنش بودند مدت هاست به میزبانی
عراق در حال گفت وگو برای از سرگیری روابط و بازگشایی
سفارتها هستند  .تهران و ریاض پنج دور مذاکره کرده اند و به
قول مقامات ارشد دو طرف گفت وگوهای مثبت و روبه جلویی
هم داشته اند و به نظر می رسد به زودی باید شاهد گفت وگوها
در سطوح دیپلماتیک باالتر هم باشیم  .همین حرکت مثبت
بین دو کشور بزرگ و اصلی منطقه خلیج فارس  ،کاهش تنها
در منطقه به ویژه در سوریه و جلو رفتن مذاکرات هسته ای
احیای برجام که اتفاقا آن نیز به نظر می رسد به انتهای راه
خود رسیده باشد به عنوان موتورهای محرکی برای سایر
کشورهای دنبالهروی عربستان این فضا را ایجاد کرده تا آن ها
نیز کم کم به سمت ایران به عنوان بزرگ تر منطقه بازگردند .
حسین امیرعبداللهیان وزیر خارجه کشورمان  31تیر امسال
در یکبرنامهتلویزیونیضمناشارهبهسیاستهایمنطقهای
دولت رئیسی در یک سال اخیر و سفرهای رئیس جمهور به
عمان و قطر به عنوان دو کشور عربی مهم خلیج فارس  ،تصریح
کرد ":با اقداماتی که در شروع به کار دولت جدید انجام شد
کشورهای حوزه خلیج فارس برای تحلیف آقای رئیسی دعوت
شدند و تالش شد با برنامههای عملی از همه ظرفیتهای
سیاسی ،دیپلماتیک و  ...در تقویت مناسبات با این کشورها
استفاده کنیم .امارات تصمیم گرفت سفیر به تهران وارد کند.
به زودی سفیر این کشور وارد تهران میشود .کویت سفیر
خود را معرفی کرد و موافقت کردیم ظرف روزهای آینده سفیر
کویت وارد تهران میشود .پنج دور مذاکره با عربستان در
سطح امنیتی داشتیم و پیشرفتهایی حاصل شد و حج خوبی
را شاهد بودیم برای آماده سازی بازگشایی سفارتخانهها" .
روز شنبه اولین وعده وزیر خارجه دربــاره کشورهای عربی
عملیاتی شد و بدر عبدا ...المنیخ سفیر جدید دولت کویت
در جمهوری اسالمی ایران ،در آغاز ماموریت خود در دیدار با
حسین امیرعبداللهیان رونوشت استوار نامه خود را تقدیم کرد.
این سفیر بعد از هفت سال که سفارتخانه اش با کاردار اداره
میشد به تهران آمــده است و به نظر می رسد در روزهــای
آینده در انتظار حضور سفیر دیگر کشور عربی جنوب خلیج
فــارس یعنی ام ــارات متحده عربی هم باشیم  .همچنین
طبق پیشبینی ها و شنیده ها و به ویــژه در صــورت تحقق
توافق احیای برجام  ،باید در انتظار تحول مثبت بزرگ در
روابط تهران و ریاض هم باشیم  .مقامات کشورمان بارها
بر این موضوع تاکید کردهاند که تهران دست دوستی خود
را با صداقت به سوی همسایگان دراز میکند .رویکرد ها
و پیشنهادهای قبلی مقامات کشورمان از طرح پیشنهاد
" تاسیس مجمع گفتوگوی منطقهای" تــا "طــرح صلح
هرمز و ...نیز به خوبی نمایانگر آن است این رویکرد اقدامی
نمایشی نیست؛ بلکه گزینه راهبردی برای کشورمان است.
در واقع تهران بر این باور است که مبانی مشترک ایــران و
کشورهای همسایه بسیار بیشتر از اختالف نظرهای ناشی
از برخی نگرانیهای بیاساس و منافع زودگذری است که تا
حد زیادی متاثر از دخالت طرف های ثالثی مانند آمریکا و رژیم
صهیونیستی بوده است  .دخالت هایی که عمدتا این روابط و
مبانی مشترک را در نگرانی بر سر موضوعی به نام امنیت دچار
چالش می کند.
14مــرداد  ، 1400سید ابراهیم رئیسی در مراسم تحلیف
ریاست جمهوری اش در مجلس شــورای اسالمی در برابر
نمایندگان ملت  ،سفرای خارجی و مهمانانی از کشورهای
مختلف از جمله کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس  ،تصریح
کرد  " :قدرت جمهوری اسالمی ایران در منطقه ،امنیتساز
است .ظرفیتهای منطقه ای ایــران ،حامی صلح و ثبات در
کشورهاست و صرف ًا برای مقابله با تهدید قدرتهای سلطهگر
و ظالم ،به کار گرفته میشود و بحرانهای منطقه ،باید از طریق
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ملتها ،حلوفصل شود ".وی به خوبی تاکید کرد که به عنوان
رئیس جمهوری اسالمی ایران دست دوستی و برادری به سوی
همه کشورهای منطقه به ویژه همسایگان دراز میکنم .به نظر
می رسد یک سال پس از این سخنان  ،دستگاه دیپلماسی
دولت سیزدهم به خوبی توانسته این نگاه را در پایتخت های
عربی جنوب خلیج فارس جا بیندازد تا جایی که حاال آن ها نیز
به دست دوستی ایران پاسخ مثبت داده اند و میتواند افق
روشنی در روابط بین ایران و این کشور ترسیم کند.
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درنشست مشترک دولت و
مجلس مطرح شد

حرف مردم
ستون «حرف مردم» انعكاس دهنده صادق حرفهای شماست.

ضرورت رسیدن
به فهم مشترک

روسای قوای مقننه و مجریه در نشستی
مشترک ،راهکارهای حل مشکالت
را بررسی کردند ،قالیباف گفت :این
جلسه نباید جلسه گــزارش کــار ما به
یکدیگر بــاشــد ،مــا آمــدیــم بگوییم چه
کارهایی باید انجام شود.
یک روز پس از آن که نشست مشترک
روســای سه قوه برگزار شد دیــروز هم
جلسه مشترک میان دولــت و مجلس
در نهاد ریــاســت جمهوری بــا حضور
سید ابــراهــیــم رئیسی و محمد باقر
قالیباف ،اعضای هیئت دولت و روسای
کمیسیونهای تخصصی مجلس شکل
گرفت تا دولــت و مجلس با همفکری
و همدلی یکدیگر به حل مسائل مهم
کشور بپردازند.
رئــیــس مجلس هــم در ای ــن نشست
مشترک گفت :اگر این جلسات در مدار
خــود بیفتد ،میتواند تأثیرات جدی
داشته باشد ،ما باید باور کنیم که دولت
و مجلس دو بازوی نظام حکمرانی در
کشور هستند و در حین این که براساس
قانون اساسی ،قوا از یکدیگر استقالل
دارند اما واقعیت این است که مجلس
و دولــت بــا داشــتــن استقالل در اوج
همکاری و در هم تنیدگی با یکدیگر
هستند به نوعی که امکان ندارد بتوانند
رسالت و وظیفه خود را بدون همکاری
انجام دهند.
مجلس و دولت مستقل از هم اما مکمل
یکدیگرهستندبنابرایندرزمینهوظیفه

تلفن051 37009111 :

ذاتــی خود که تأمین منافع عمومی و حل
مشکالت مردم است گام برمیداریم و آن را
خط قرمز خود باید بدانیم .قالیباف افزود:
حضرت آقــا در یکی از مالقات هایشان با
مسئوالن نظام ،مخاطب بایدها را تعیین
کردندواکنونمخاطباینبایدهاماهستیم.
مهم ترین ویژگی این جلسه این است که
ما حق نداریم کار را به جای دیگری ارجاع
کنیم ،ما هستیم که باید موضوعات را حل
کنیم .رئیس قوه مقننه کشورمان با بیان
این که ما نباید به حاشیه برویم ،تصریح کرد:
خط قرمز ما باید منافع مردم و مصلحتهای
نظام باشد .این دو موضوع باید در اولویت
قرار گیرد .برای تحقق این مهم ما نیازمند
فهم مشترک هستیم .قالیباف با بیان این که
من بارها خدمت جناب آقای رئیسی عرض
کردم که مجلس قلب ًا و روح ًا خود را موظف
میداند که با دولت همراهی کند ،گفت:
در برخی مواقع در بعضی موضوعات به این
فهم مشترک نمیرسیم ،ما االن در شرایطی
هستیم که باید به فهم مشترک در موضوعات
برسیم که یکی از رسالتهای این جلسه
همین موضوع است.
وی اف ــزود :ما باید اولویت هــای مشترک
را پیدا کنیم ،در واقــع یا ما باید حوز هها را
به صــورت موضوعی انتخاب کنیم ،چون
هیچکاری بخشی نیست ،به طور مثال اگر

حرفازمعیشتمیزنیم،اینموضوعبه
همه کمیسیونها و وزارتخانهها ارتباط
دارد ،یا تخصصی به سمت موضوعات
حرکت کنیم ،البته باید به ایــن نکته
توجه کرد که در تمامی مسیرها نباید
به جز منافع مردم و مصلحت نظام نگاه
دیگری داشته باشیم .این جلسه نباید
جلسه گزارش کار ما به یکدیگر باشد،
ما آمدیم بگوییم چه کارهایی باید انجام
شود بنابراین باید به یکدیگر گزارش
بدهیم که چه کارهایی بر زمین مانده
تا بتوانیم آنها را اولویت بندی کنیم.
در حــاشــیــه ای ــن جــلــســه ،سخنگوی
دولت گفت :نشست مشترک دولت و
مجلس جنبه هماهنگی داشت و در آن
مصوبهای نداشتیم .وی افــزود :امروز
به نوعی بمب نقدینگی در جامعه وجود
دارد و مانند بهمن گستردهتر می شود؛
امیدواریم دولت و مجلس با همکاری و
همیاری بتوانند با اصالحاتی که انجام
میشود ،جلوی این مسیر را بگیرند.
در پایان این نشست صمیمانه ،نماز
جماعت مغرب و عشاء به امامت رئیس
جمهور بــرگــزار شــد .شــب گذشته تا
ساعت  24منتظر انتشار خبر سخنان
رئیسجمهور در این جلسه بودیم که
مطلبی از آن منتشر نشد.

قالیباف:تعرضبهقهرمانانملیمدافعحرم؛خاکپاشیدنبهآفتاباست

رئــیــس مجلس شـــورای اســامــی در
نطق پیش از دستور خود ضمن گرامی
داشت فرا رسیدن روز مقاومت اسالمی
که ی ــادآور مقاومت جانانه حــزب ا...
لبنان در جنگ  33روزه و آغــاز فصل
جدیدی از مــبــارزه با رژیــم جنایتکار
صهیونیستی بود ،گفت :جنبش جهاد
اسالمی فلسطین در آخرین حلقه از
مقاومت اســامــی علیه جنایتکاران
صهیونیست ،نویدبخش و در هم کوبنده
ظاهرشد.بهگزارشخانهملت،قالیباف
با بیان این که حرکت جهاد اسالمی
ثابت کرد که امروز هر بخش از مقاومت
اســامــی بــه تنهایی تــوانــایــی در هم
کوبیدن عمیقترین الیه های دفاعی
رژیم صهیونیستی و ُخرد کردن اراده
آن ها را دارد ،اظهار کــرد :امــروز در
سایه اتحاد و همدلی همه جریان های

مقاومت ،با قاطعیت می گوییم که زوال
دشمن غاصب ،نزدیک تر از هر روزی است.
وی در ادامــه با بیان این که قریب به هشت
دهه تبهکاری و جنایت رژیم صهیونیستی
بر هر بیننده منصفی آشکار ساخته است که
موجودیت این رژیم در گرو ایجاد ناامنی،
اختالف ،تــرور ،اشغال و جنایت سازمان
یافته در سراسر منطقه است ،یادآور شد :هر
روزی که جهان شاهد جنایت های بیشتری
از سوی صهیونیست هاست و نقشه های
شوم آن ها با همدستی رژیم های استکباری
و ارتجاعی بیشتر برمال مــی شــود ،نقش
مدافعان سرافراز و پرافتخار حرم در دفاع از
امنیت ایران عزیزمان و ثبات منطقه آشکارتر
می شود .قالیباف بر همین اساس تصریح
کرد :در روزهای ابتدایی جنگ در سوریه و
عراق عده ای دچار خطای محاسباتی شدند
اما هنگامی که واقعیت صحنه با جنایت های

دهشتناک داعــش عیان شد ،به گونه
ای که حتی کشورهای اروپایی را نیز
نگران کرد ،هر ایرانی منصفی با سلیقه
های سیاسی مختلف به این باور رسید
که مدافعان حرم فقط پاسداران حریم
اهل بیت عصمت و طهارت نیستند بلکه
نگهبان امنیت و ناموس کشور عزیزمان
نیز هستند به همین جهت تعرض به
این قهرمانان ملی که پای جنایتکارانی
همچون داعش را از سرزمین عزیزمان
کوتاه کردند ،خاک پاشیدن به آفتاب
است که جز رسوایی و بی اعتباری برای
تعرض کنندگان و حامیان آن ها نتیجه
ای نــدارد .رئیس قوه مقننه افــزود :ما
به این شهدای مظلوم که خود را فدای
مردم ایران و حفظ حریم اهل بیت(ع)
کردند افتخار می کنیم و زندگی در
امنیت خود را مدیون آن ها می دانیم.

خبرهایخوشارزانی!

در روزی که کاهش قیمت طال،
سکه و دالر خبرساز شد ،قیمت
برنج و چند محصول دیگر هم
عقب نشینی کرد

مصطفوی -بعد از مدت ها باالخره وعده
ارزانیکهچندیپیشدرهمینصفحهاز
آن نوشته بودیم محقق شد .دیروز به طور
هماهنگ چند قلم کاالی پرمصرف ترمز
دنده عقب کشید و در بازارهای مالی هم
با افت قیمت مواجه بودیم .روز یک شنبه
پس از آن که خبرهایی از مذاکرات هسته
ای منتشر شد دالر با ادامه روند نزولی
خودش تغییر کانال داد و پس از مدت
ها نوسان در کانال  30هزارتومان به
کانال  28هــزار تومان برگشت  .طی
روزهـــــای اخــیــر و هــمــزمــان بــا اعــام
برخی اخبار سیاسی و گمانهزنیها
از نتایج مــذاکــرات ،بــازار ارز وارد مدار
کاهشی شده است و بازار ارز ،طال و سکه
و ...وارد فاز احتیاطی شده اند.
فعاالن بــازار جو موجود در بــازار ارز را
مثبت اعالم میکنند و معتقدند قیمت
ارز احتما ًال همین روال را طی خواهد
کــرد و در کانا لهای پایینتری قرار
میگیرد و دبیرکل کــانــون صرافان
گفته است :اگر مدیریت بازار براساس
عــرضــه و تقاضا و بـــدون قیمتهای
دستوری باشد قیمت دالر ارزانتر هم
خواهد شد و احتمال بازگشت دالر آزاد
به کانال  29هزار تومان هست.
▪ سکه تا حدود یک میلیون تومان
ارزان شد!

این روزها ،طال و سکه در بازار داخلی

بر خالف اونس جهانی روند کاهشی دارد.
در حالی که در هفته گذشته ،نــرخ طال در
بازارهای جهانی ،حدود  ۲۸دالر رشد کرده،
قیمت سکه امامی در سه روز اخیر حدود۷۰۰
هزار تومان ریزش داشته است .بازار جهانی
طالدیروزیکشنبهتعطیلبودامابازارجهانی
طال روز قبلش شاهد رشد تقریبا هفت دالری
قیمت اونس طال بود .در بازار داخلی ایران
اما قیمت دو فلز زرد رنگ ارزان شد  .قیمت
طــای  18عیار دیــروز یک میلیون و 328
هزار تومان بود که در مقایسه با روز گذشته
اش تقریبا  19هزار تومان کاهش را نشان می
دهد  .قیمت سکه هم دیروز مانند روز قبلش
ارزان شد .هر قطعه سکه امامی دیروز با بیش
از  250هزار تومان کاهش در محدوده 14
میلیون و  250هزار تومان معامله شد .
▪حباب برنج ایرانی و روغن
ترکید؟

دبــیــرکــل اتــحــادیــه بــنــکــداران
مــواد غــذایــی گفت :قیمت برنج
ایرانی در بازار با کاهش  ۱۵تا ۲۵
هــزار تومانی به  ۷۰تا  ۱۱۰هزار
تومان کاهش یافته و با توجه به ورود
به فصل برداشت و افزایش تولید

کاهش قیمت ها ادامه دارد .وی افزود:
برنج ایرانی اکنون  ۷۰تا  ۱۱۰هزار
تومان به فروش می رسد که با توجه به
افزایش تولید برنج در امسال و وجود
مقدار زیادی برنج در انبارها پیش بینی
ادامه کاهش قیمت وجود دارد .قیمت
اعالمی دبیرکل اتحادیه بنکداران
مواد غذایی در حالی است که در بعضی
فروشگاه ها قیمت برنج بیش از این
مبالغ اســت .هرچند که خبر کاهش
درصدی از قیمت ها خوشحال کننده
اســت .همچنین قیمت ان ــواع روغــن
خوراکی هم طی یک هفته گذشته 10
تا 25درصد ارزان شده است که مشروح
گــزارش خبرنگار ما را می توانید در
روزنامه خراسان رضوی امروز بخوانید.

پیامك2000999 :

•• به دولتمردان بفرمایید داروی ارزان در
داروخانه سر کوچه کدامشان هست که بریم
بگیریم؟ داروی دیابت دو ماه قبل گرفتم 250
هزار تومان ،این ماه گرفتم  440هزار تومان!
مابه التفاوتش رو باید از کی بگیریم؟
•• دیــروز سر ظهری زن و شوهر همسایه مون
دعوا می کردن ،صداشون می اومد .بعد از کمی
جروبحث ،مرده گفت :می رم به مامانم می گم
که باهام دعوا می کنی! احساس کردم توی
مهدکودک دارم زندگی می کنم!
•• بیطرفیروزنامهخراساندرمسائلسیاسی
من رو یاد حرف های مادربزرگ ها می اندازه
که می گن برای ما همه نوه ها یکی هستن! چه
پسری چه دختری!
•• دزدهابایدانگشتهاودستانشانقطعبشه
و درس عبرت بشه .زندان براشون بهشت بخور
و بخواب نشه .ای مردم اگه راضی هستید همه
همین رو تایید کنید.
•• واقعا متاسفم برای کسی که این طرح پزشک
خــانــواده رو مطرح ک ــرده .ایــن قــدر مــردم رو
سرگردان و هزینه شون رو زیاد کــرده! کسی
نیست این رو برداره؟
•• افــزایــش جمعیت بــرای همه اف ــراد و همه
خانواده ها توصیه نمی شــود ،چون هر فرد و
خانواده ای شرایط خاص خودش را دارد .پدر
و مادر شدن ،افراد دانا ،دلسوز و مسئولیت پذیر
می خواهد.
•• هیچ گــاه فــرامــوش نکنیم که هیچ کس بر
دیگری برتری ندارد؛ مگر به فهم ،شعور ،درک
و ادب.
•• دولت به جای این که یه فکر درست و حسابی
کنه ،موجر و مستاجر رو انداخته به جون هم .در
نهایتهمطبیعتاحقباموجراستچونملکو
سرمایشه و اختیارش رو داره.
••  70س ــال اس ــت ســاکــن حــاشــیــه خیابان
کوهسنگی هستم .از شــهــرداری بــه خاطر
زیباسازی و بازسازی پیاده روهای این خیابان
زیبا و قدیمی شهر نهایت تشکر را دارم .این
تشکر و قدردانی را از زبان خیلی ها میشنوم
و از همه مهم تر این که این رسیدگی و تمیز نگه
داشتن خیابان همچنان ادامه دارد .ای کاش
میتوانستم و با چندین بنر در نقاط مختلف
خیابان از شهرداری تقدیر و تشکر می کردم.
•• رکابیپوشیدنشادماندرسریالیاغیاصال
درست نیست و باید اصالح بشه.
•• مادرم مدرک پزشکی ندارد ولی دست هایش
کاری می کنند که هزار قرص و دوا نمی کند.
من ویرانه با
شماره نظام مهندسی ندارد ولی از ِ
حرف هایش یک آدم نو می سازد.
•• آدمنبایدهمهمشکالتجامعهراگردندولت
بیندازد .برخی از خانمها متاسفانه فقط به
دنبال چشم و هم چشمی و خرج کردن پول اند
و این مشکلی است بسیار بزرگ بر دوش بعضی
مردان از جمله من.
•• کسی که رفتی ترکیه و تورم  80درصدی رو
دیدی!مامثلتونیستیمکهبرایخریدمایحتاج
اولیه به ترکیه می رین ،ما حتی هزینه سفر به

تلگرام09033337010 :

شهر زیارتی مملکت خودمون رو هم نداریم.
میزان رفاه و آسایش مردم ،آمارسازی و بوق و
کرنای رسانه ای نیست .مشکل مردم با قدم
زدنداخلتوفانشنحلنمیشهبلکهبااضافه
کردنمعقولحقوقتمامیقشرهایجامعهو...
درست می شه.
•• وقتی قوای سه گانه انقالبی باشند چه لزومی
دارد که رئیس کل بانک مرکزی راه دولت های
پیشین را ادامه دهد؟ شاید سیاست پولی این
است که فاصله طبقاتی محفوظ بماند!
••برخی مدارس که بابت ثبت نام پول زور می
گیرند و صدای ما هم به جایی نمی رسد! بهتر
استحداقلهمهمدارسپولیکسانیبگیرند.
مدرسه...بابتثبتنام 800تومانگرفته!آخه
من کارگر سر گذر از کجا بیارم؟!
•• بادوستانتانبحثسیاسینکنید.سیاست،
دوستیها را خــراب میکند .در حالی که
سیاستمداران راه شان را ادامه میدهند ،شما
دوستان تان را از دست خواهید داد.
•• با کــدام منطق اعــام می کنید که مدارس
غیرانتفاعی و غیردولتی باید برای فرزندان
فرهنگیان تخفیف قائل شوند؟ پس فرزندان
اســتــادان دانشگاه باید در شهریه تخفیف
بگیرند! فرزندان نظامیان کمتر خدمت کنند!
و ...همه فرزندان این مرز و بوم باید شرایط
تحصیل مناسب داشته باشند.
••کسانی که سفرهای استانی دولت را کاری
غیرمفید میدانند واقعا منصفانه برخورد
نمیکنند .همین چند روز قبل خودتان تیتر
زدید درباره پایان غصه بیآبی مردم خوزستان
کهبخشمهمیازسرعتبخشیدنبهاینپروژه
نتیجه سفر استانی رئیسجمهور بود.
•• روزیشمارهچندینآگهیتبلیغاتیرامسدود
می کنم اما تمام شدنی نیستند .حریف روبات
های تبلیغاتی نمی شوم .چرا مسئوالن اقدامی
برای مزاحمت های سودجویان نمی کنند؟
•• در جــواب اون آقا یا خانمی که گفتند چرا
مادربزرگ هامون سرکار نمی روند و همیشه
پول دارنــد و خانم های امــروزی همه کار می
کنند و هیچی ندارند ،بگم که مادربزرگ ها تون
دورها را می بینند و با صرفه جویی و پس انداز
همیشهپولدارندولیبرخیخانمهایامروزی
فقط جلوی پاشون رو می بینند و با چشم و هم
چشمی چیزی برای پس انداز ندارند .فقط به
فکر امروز هستند!
•• هیچ سوءتفاهمی رو حل نشده رها نکنید.
سوءتفاهم ها نه تنها خود به خود حل نمی شن
بلکه به مرور زمان به شک و تردید تبدیل می
شن و اعتماد رو سلب می کنن و دیگه قابل حل
نیستن.
•• وقتی سریال آقــای قاضی شبکه  2رو نگاه
می کنم ،فقط حسرت می خــورم! بــرای این
که ای کاش در سال  ،84قاضی پرونده مهریه
همسر سابقم مثل ایــن آقــای قاضی وجــدان
کاری داشت و من رو اون قدر تو زندان نگه نمی
داشت که از کار اداری ام اخراج بشم .افسوس
و صد افسوس!

