
مؤمن بايد عاطفه داشته باشد
صفحه توئيتري منتس��ب به دفتر مرحوم عالمه مصباح يزدي)ره( در 
توئيتي بخشي از فرمايشات ايشان را به اشتراك گذاشت. در اين توئيت 
آمده است: در روايت آمده مؤمن مؤمن نيست تا اينكه با ساير مؤمنان 
مثل اندام هاي يك پيكر باشد كه اگر يك رگش ناراحتي پيدا كرد ساير 
رگ ها با آن همدردي كنند. بايد به گونه اي باش��د كه اگر ديد مؤمني 
ناراحتي دارد، مثل اين باشد كه خودش ناراحت شده. مؤمن بايد عاطفه 

داشته باشد و نسبت به ديگران همدرد باشد. 

زندگي در حاشيه به جاي متن
زهرا سادات خليلي در توئيتي نوشت: اين روزا داخل كشور به طراحي 
و دوخت و رنگ لباساي ورزشكارامون تو افتتاحيه المپيك خيلي گير 
دادن در حالي كه تو رژه، بعضي كشورا با يه تيشرت ساده اومده بودن! اما 
ممكنه همون كشورها با دهها مدال رنگارنگ برگردن به كشورشون. كاًل 

ما ايرانيا به جاي متن، تو حاشيه زندگي ميكنيم و اين خيلي بَده!

نظرسنجي گالوپ براي ميزان اعتماد 
مردم امريكا به نهادهاي اين كشور

ابوذر گوهري در كانال تلگرامي خود نوشت: بر اساس نظرسنجي گالوپ، 
ميزان اعتماد م��ردم امريكا به نهادهاي مختلف اين كش��ور: 12درصد 
كنگره، 38 درصد رياست جمهوري، 36 درصد به ديوان عالي، 20 درصد 
به نظام قضايي، 21 درصد به روزنامه ه��ا، 16 درصد به اخبار تلويزيون، 
32 درصد به مدارس عمومي، 44 درصد به نظام آموزشي، 33درصد به 

بانك ها، 29 درصد شركت هاي فناوري و 51درصد پليس. 

 پيام بركناري كارگردان مراسم
 افتتاحيه المپيك

 داود مدرسيان در كانال تلگرامي خود از بركناري كارگردان مراسم افتتاحيه 
المپيك نوشت. بخشي از يادداشت او در ادامه آمده است: اينكه كوباياشي 
كارگردان مراسم افتتاحيه المپيك توكيو ژاپن يك روز مانده به مراسم 
به علت شوخي 23 سال پيش با  هولوكاست بركنار مي شود بيش از پيش 
نشان داد اوالً ورزش از سياست جدا نيست، ثانياً هيچ كسي حق ندارد با 
خطوط قرمز آنها شوخي كند، ثالثاً صهيونيست ها از هركسي آرشيو درست 
مي كنند! مهم تر؛ از يك شوخي نمي گذرند و حاضر نيستند طرف كارگردان 

يك مراسم باشد آن هم يك مراسم ورزشي غيرسياسي!

    سيدعلي موسوي:
رهبر انقالب در مورد مشكالت خوزستان 
اعالم كردند: »اگر رس��يدگي هاي الزم در 
وقت خود انجام مي گرفت مسلماً اين وضع 
براي مردم پيش نمي آمد«. اين عبارت گواه 
ترك فعل و اهمالكاري مديران اس��ت. چرا 
افراد ذيربط تحت تعقيب قرار نمي گيرند و 

به مردم معرفي نمي شوند؟
  رضا پورحسين:

رهبر انقالب: »اگر توصيه هايي كه نس��بت 
ب��ه آب و فاض��الب خوزس��تان ش��ده بود 
مورد توجه قرارمي گرفت حاال مس��لماً اين 
اشكاالت وجود نداشت. اگر رسيدگي هاي 
الزم در وقت خود انجام مي گرفت مس��لماً 

اين وضعيت براي مردم پيش نمي آمد«. آيا 
مجلس شوراي اسالمي سهل انگاري هاي 

مديريتي را پيگيري مي كند؟
  علي جهرمي:

        درد  خوزستان و  سيستان ادامه دارد. 50سال 
كه هيچ، خوزستان همين امسال بحران آب 
دارد. درك نادرس��ت مديران در كنار ترك 
فعل  ها و عدم تعهد و تخصص، بحران آفرين 
است و حقوق ش��هروندي را نقض مي كند. 
ع��الج واقعه قب��ل از وقوع باي��د كرد. حل 
بحران پيچيده نيست؛ تدبير مبتني بر كار 

كارشناسي و اقدام جهادي.
  سيده زهرا عبداللهي:

رهبر انقالب: »اگر رس��يدگي هاي الزم در 

وقت خود انجام مي گرفت مسلماً اين وضعيت 
براي مردم خوزس��تان پيش نمي آمد« اين 

است حكايت ناكارآمدي دولت... 
   امين توكلي:

امروز بيانات رهبر معظم انقالب حجت را بر 
همگان تمام كرد. مطالبه تحقق دستورات 
ايشان همت جريان انقالبي كشور را طلب 
مي كند. اگر فقط دستورهاي ايشان در مورد 
خوزستان مظلوم محقق مي شد وضع مردم 

اينگونه نبود. 
   سجاد يزدان پناه:

آيا دولت مقتدر آقاي رئيسي ضمن توجه و 
اطاعت از رهنمودهاي رهبري و به واسطه 
ديپلماسي مقتدرانه مشكالت مربوط به آب 

و همچنين مشكالت معيشتي مردم را در 
اسرع وقت حل خواهد كرد؟

   سيد مهدي زرگران:
كاش هر چه زودتر  تمامي عوامل كوچك و 
بزرگ عدم عمل به اين توصيه ها محاكمه 

شوند. 
   جواد چاوشي:

س��ه فاجعه  بزرگ در دول��ت بي تدبير كه 
مي توان از سخنان رهبر معظم انقالب در 
رابطه با ماجراي آب خوزس��تان برداشت 
ك��رد: 1- درد م��ردم را نفهميدن 2-عدم 
رس��يدگي به مش��كالت م��ردم در وقت 
مناسب و 3- گوش نكردن به توصيه هاي 

دلسوزان كشور. 
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 دستگاه هاي نظارتي 
به ناكارآمدي ها ورود خواهند كرد؟

واكنش كاربران شبكه هاي اجتماعي به فرمايشات رهبر انقالب درخصوص مشكالت خوزستان

رهبر انقالب پس از تزريق نوبت دوم واكسن كروناي كوبركت، با اشاره به مشكالت خوزستان به گاليه 
از مسئوالن پرداخته و فرمودند: »اگر توصيه هايي كه نسبت به آب و فاضالب خوزستان شده بود 
مورد توجه قرار مي گرفت حاال مسلماً اين اشكاالت وجود نداشت.« ايشان همچنين اشاره فرمودند: 
»اگر رسيدگي هاي الزم در وقت خود انجام مي گرفت مسلماً اين وضعيت براي مردم پيش نمي آمد« 

اين گفته ها موجب واكنش هاي بسياري در شبكه هاي اجتماعي شد. كاربران كه از روزها قبل تأكيد 
داشتند كه اصلي ترين دليل مشكالت خوزستان، بي كفايتي مسئوالن و عدم توجه كافي دولت به 
مشكالت اين استان است گفته هاي رهبر انقالب را سند صحت گفته هاي خود دانسته و از دستگاه هاي 
نظارتي خواستند به كم كاري ها رسيدگي نمايد. در ادامه بخش هايي از واكنش هاي كاربران آمده است. 

اين صفحه پيام ه�ا،  متن ها، عكس نوش�ت ها و خبرهاي كوتاه 
منتشر شده در فضاي مجازي را بازنشر می دهد. تالش بر اين 
اس�ت كه ديدگاه ها و نظرات كاربران انديش�مند ش�بكه های 

اجتماعی در عرصه مكتوب هم ديده شود.

محمد وارس��ته در كانال تلگرامي »جنگ 
ارزي« نوش��ت: در پي خبر رس��مي اي كه 
اخيراً مبني بر رش��د 350 درصدي قيمت 
مسكن منتشر شد، خوب اس��ت جداي از 
طرح هاي معمول و متداول��ي كه براي اين 
معضل ارائه مي ش��ود، كمي پايه اي به اين 
مس��ئله بپردازيم. ميانگين قيمت خانه در 
تهران چيزي قريب به 15 ت��ا 30 ميليون 
تومان اس��ت، يعني قيم��ت خانه هاي 50 
متري از ۷50 ميليون تا يك ميليارد و 500 

ميليون تومان خواهد بود. 
حقوق كارگر ك��ه نه، حق��وق مديران هم 
اگر پس انداز ش��ود، س��ه تا پنج سال طول 
مي كش��د تا خانه اي 50 مت��ري خريداري 
شود، مگر با وام كه اقساط آن را نيز با حقوق 
كارگري نمي توان پرداخت كرد. همچنين 
با اجاره هاي سنگين و گراني هم چه كسي 

مي تواند پول پس انداز كند؟
س��ؤال: پس چرا با اين اوصاف، خانه هايي 
با كف متراژ 150 متر به فروش مي رس��د؟ 
پاسخ اين اس��ت كه خانه، ارز، طال و زمين 
كاالهاي سرمايه اي شده اند؛ يعني كاالهايي 
كه براي رفع نياز و مصرف شخصي خريداري 
نمي ش��وند بلكه براي س��ود ك��ردن تهيه 
مي ش��وند هم از طريق اخذ اج��اره و هم از 

طريق فروش با قيمت باالتر!
اين ك��ه خانه ه��اي ميلي��اردي به راحتي 
به فروش مي رس��د نش��ان از نف��وذ ربا در 

معيش��ت مردم دارد، زيرا كاركرد ربا ايجاد 
فاصله طبقاتي است، س��رمايه داري )همه 
مردم كه توانايي پس انداز و سپرده گذاري در 
بانك ندارند( كه پول معاف از ماليات را سر 
ماه مي گيرد، چون از لحاظ مالي و معيشت 
تأمين است و نيازي به خريد مايحتاج ندارد، 
كاالي س��رمايه اي مي خ��رد )مث��ل خانه، 
زمين، ارز، طال و اخيراً خودرو(. سر سال هم 
مستأجر بايد دنبال پرداخت افزايش اجاره 
باشد اما موجر و سرمايه دار به دنبال خريد 

ملك و سرمايه ديگر. 
سؤال: چه كسي بايد تاوان طمع سود كردن 
اين افراد را بدهد؟ مش��خصاً مستضعفين، 
كارگران و مردم فقير. در زمان جنگ، نيروي 
نظامي اي كه ب��ه نفع دش��من عمل كند، 
اولويت ها را تغيير دهد، مهمات و تسليحات 

را به نيروها نرس��اند ي��ا جايي دپ��و كند، 
جاسوسي كند يا اطالعات غلط برساند، در 
دادگاه نظامي محاكمه مي شود؛ ممكن است 
تمام اموالش و جانش مصادره شود تا درس 

عبرتي باشد كه سزاي خائن چيست!
ديرزماني اس��ت كه امام جامع��ه به عنوان 
فرمانده كل قوا دس��تور اعالن جنگ كرده 
اس��ت، چه اينكه در قانون اساس��ي اعالن 
جنگ و آش��تي به عهده ولي فقيه اس��ت. 
قريب به 10 س��ال اس��ت كه عماًل دستور 
جنگ اقتص��ادي از باالترين نه��اد نظامي 
كشور و ولي فقيه صادر شده است اما نه تنها 
از اطالعات عمليات خبري نيست، بلكه از 
اس��تراتژي آفندي و پدافن��دي هم خبري 
نيست و مردم به عنوان سربازهاي اين نبرد 
رها شده گويي در زمان آشتي به سر مي برند، 

نه نيروها توجيه شده اند نه خاكريزها تعيين، 
تم��ام نيروها به مرخصي رفته اند و كس��ي 
خط را نگهبان نيست. دير نيست كه جمله 
طاليي ام��ام علي عملي ش��ود: ملتي كه با 
نهيب رهبر خود بيدار نشود با لگد دشمن 

بيدار مي شود. 
در زمان جنگ، آذوقه و تجهيزات جيره بندي 
مي شود، چه اينكه كشور مورد حمله تحريم 
هم هست، حاال خود اين آذوقه و مايحتاج 
هم سالح محسوب مي شود، بنابراين كساني 
كه جيره را رعايت نمي كنند، سالح را دپو 
كرده اند، پ��س نبايد دادگاهي ش��وند؟ در 
زمان آشتي هم كاالي س��رمايه اي داشتن 
بايد جرم شناخته شود و دارنده آن مجرم؛ 
حال آن كه م��ا در ميانه  ميدان جنگ تمام 

عيار اقتصادي هستيم. 
جرم ان��گاري كاالي س��رمايه اي ن��ه براي 
پي��روزي در جن��گ اقتصادي بلك��ه براي 
آرامش معيشت مردم الزم است، كافي است 
فقط اعالم شود در زمينه مسكن يا ارز و طال 
و خ��ودرو، هر كس براي مصرف ش��خصي 
كاالي��ي را خريداري نكند، مجرم اس��ت و 
كااليش مصادره مي شود همه كاالي مازاد 
خود را مي فروشند، قيمت ها به شدت كاهش 
پيدا مي كند و هم��ه توانايي خريد خواهند 
داشت. كاش مي شد اين س��ود كردن را از 
اقتصاد گرفت، آن وقت كسي چشم طمع به 

كااليي كه دارد گران مي شود، نداشت. 

لطيفه اي به نام خريد مسكن

مقياس ركود در عصر كرونا
كانال تلگرامي »دنياي اقتصاد« نوشت: 
مدل ورود كسب وكارها به ركود عصر 
پاندمي و احياي نسبي فعاليت هاي 
اقتصادي در جهان طي ماه هاي اخير، 
سه تفاوت آشكار بين ركود كرونايي و 
ركود اقتصادي را نشان مي دهد. در 
اي��ن دوره برخالف رك��ود اقتصادي 
پيش��ين امري��كا، فرآين��د احي��اي 
اقتصادي زودتر شروع شد و حتي گروه هايي از شركت ها طي بحران كرونايي با رشد نجومي 
فروش، درآمد و توس��عه بازار روبه رو ش��دند.  خ�رده ف��روش��ي ها، خ���واربارفروش��ي ها، 
فروشگاه هاي لوازم خانگي و ابزارفروشي، لوازم تفريحي و داروخانه ها تنها تعدادي از صنايع 
موفق در دوران كرونا بودند. به عبارت ديگر، هر كدام از حوزه هاي اقتصادي كه مدل كسب وكار 
خود را با ش��رايط انطباق دادند و به س��مت تجارت الكترونيك، تحوي��ل در منزل و رعايت 

استانداردهاي بهداشتي سختگيرانه تر حركت كردند، بقا يافتند. 

چشماني كه ظرفيت هاي ايران را نمي بيند
اكبر ابدالي در توئيتي نوشت: مي دانستيد سه چهره بزرگ اقتصادي تاريخ، هيچ كدام تحصيلكرده 
رشته اقتصاد نبودند؟ آدام اسميت و كارل ماركس هر دو فلسفه خوانده بودند و جان مينارد كينز، 
رياضي! ايضاً برخي نظريه پردازان مطرح مديريت هم رشته شان مديريت نبوده مثل فردريك 

تيلور، ماكس وبر، هنري فايول. 
در پايان نامه ارشدم نظريات مديريتي شهيد مطهري را نقل كرده بودم. همزمان نظريات تيلور، وبر و فايول 
را هم. در زمان دفاع، استاد داور مي گفت شهيد مطهري چه تخصصي در مديريت دارد كه نظرياتش را 

مطرح مي كني؟ اما به روي خودش نمي آورد كه تيلور، وبر و فايول هم رشته شان مديريت نبوده است!

حسين فرج نژاد كيميای مبارزه و حركت داشت
محمدعلي روزبهاني درباره مرحوم دكتر 
حسين فرج نژاد نوشت: حسين زبان 
عبري مي دانست، اما دوستاني داشت 
كه خيلي بهتر از او عبري مي دانستند. 
اين را خودش هم مي دانست. حسين از 
صهيونيسم پژوهان كم نظير كشور بود 
و تأليفاتي بي نظير داش��ت اما چه بسا 
ش��اگرداني تربيت كرده باشد كه راه 
اس��تاد را بهتر و قوي تر ادامه دهند يا 

مراكزي باشد كه تخصصي تر و گروهي اين مهم را به پيش ببرند. 
حسين ليسانس اقتصاد داشت از مؤسس��ه امام خميني، فوق ليسانس فلسفه غرب داشت از 
دانشگاه مفيد و دكتراي حكمت هنر ديني داشت از دانشگاه اديان و مذاهب، اما از او ليسانسه تر 
و فوق ليسانسه تر و دكترتردر اين مملكت بسيار است.  حسين اما گوهري داشت كه كم نظير 
و ناياب بود. گوهري كه در قوطي هيچ  دانشگاهي، هيچ پژوهشگر يا زبان داني پيدا نمي شد. 
چه بسيار آدم ها كه مقاله ها و كتاب هايشان بسيار بيشتر از حسين است. چه بسيار آدم ها كه 
تئوري داني و فلسفه بافي شأن بيشتر از حسين باشد، اما حسين ويژگي بي نظيري داشت كه 

در پرتو آن بود كه همه اين توانمندي ها معنا مي يافت و به كاري مي آمد. 
بدون حضور قطب نماهايي چون حسين، نه كسي توان و جرئت حركت داشت و نه حركتي 
مي توانست عزم مقصدي و نهايتي را داشته باشد.  فضاي مجازي و انفجار اطالعات جهان را از 
محتواهاي از هم پاشيده و كالن پركرده است . همه حيرت زده بر كرانه خانه محقر انباشته هاي 

خويش ايستاده اند و كسي را ياراي حركت نيست. 
جهان بي وجود امثال حسين مرگ آباد متعفني بيش نيست. حسين كيمياي مبارزه و حركت 
را به ميان جزيره هاي راكد افعال ما مي آورد. حسين با زندگي اش، با صداقت و اخالص گفتار 
و رفتارش و با يقين به عالم گيري كلمه حق، مشعل مبارزه را زنده نگه داشته بود. مشعلي كه 
تنها از هرم گرماي آن مي شد فكر كرد، كار كرد، حركت كرد... حسين و امثال حسين با زندگي 
هنرمندانه و زيبايش��ان، كارها را كار مي كردند. حرف ها را حرف مي كردند. مبارزه و حركت 
را در يخبندان جهان راكد و مادي ما مي دميدن��د و روحي الهي را بر پيكر بي جان كارها وارد 
مي آوردند.  من هر وقت حسين را مي ديدم محو دست هايش، محو زندگي اش و محو اخالصش 
مي شدم. اينها را نداشتم. اينها را نداشتيم. كم داشتيم. وگرنه انباري از حرف و نظر را در يخدان 
كتابخانه ام داشتم. حسين اصل جنس بود. هماني بود كه وصلت مي كرد به معركه روز دهم 

عاشورا، با همان حرارت شورآفرين حماسه در معيت سيدالشهدا... 
از تشييع برگشته ام و مي نويسم. امش��بي كه هنوز حيران و مبهوت به نبرد عقربه هاي زمان 

مي روم و مأيوسانه التماسشان مي كنم يك روز به عقب بازگردند.

 نابودكننده منطق مذاكره
 نابودگر ۵۰ ميليارد دالر درآمد ارزي

محمد ايماني در كانال تلگرامي خود 
رويكرد اش��تباه دول��ت روحاني در 
مذاك��رات را نقد ك��رد. بخش��ي از 
يادداشت او در ادامه آمده است: اينكه 
آقاي روحاني با كشور چه معامله اي 
كرد، در يك يادداش��ت يا يك جلد 
كتاب قابل بازگويي نيست. يك قلمش 
همين اس��ت كه خ��ود او مي گويد؛ 
اينكه متوسط درآمد ارزي كشور در دوره او، از 60 ميليارد دالر به 10 ميليارد دالر رسيد. اين 
اتفاق، نتيجه برجام - با همه خسارت هايي كه از برجام مي شناسيم- نيست؛ نتيجه نوع رويكرد 
روحاني است.  او مدعي مذاكره با امريكا بود. كاري به اين نداريم كه سر حقوق راهبردي ملي و 
خطوط قرمز نمي شود مذاكره )چانه زني و معامله( كرد. فرض را بر اين مي گذاريم كه مذاكره، 
ضرورت داشت و اقدام درستي بود.  روحاني با ادبيات خالف واقع، از سر ضعف و توأم با تخطئه 
جبهه خودي، هرگز اجازه نداد فضاي مذاكره و چانه زني براي تيم مذاكره كننده ما شكل بگيرد. 
اين تيم چه در همان ماه هاي اول )پاييز 92( و چه شش ماه اخير، با اخالل و خرابكاري آقاي 
روحاني دس��ت به گريبان بود.  او همواره طرف ايراني را محتاج و گرفتار و ناچار از توافق به هر 
قيمت نشان داد. هر بار هم كه توافق زير پا گذاشته شد، به جاي اعتراض واقعي به امريكا، طرف 
خودي را مقصر وانمود كرد! مطابق رفتار روحاني مي توان ادع��ا كرد او هيچ باوري به مذاكره 

نداشت و معتقد به ديكته نوشتن و تكرار آن بود!
او همواره مدعي شد خزانه خالي است. تمام كم كاري و سوء مديريت دستگاه هاي دولتي را هم پاي 
تحريم نوشت. حاال هم چند ماهي است ادعا مي كند توافق، همان اسفند گذشته ممكن بود اما 
مصوبه )آذرماه( مجلس نگذاشت توافق شكل بگيرد! گاهي هم تلويحاً شوراي عالي امنيت ملي را 
كه خود رئيس آن است، متهم مي كند.  با اين رويكرد سّمي، چه دليلي داشت امريكا به تقال و تكاپو 
بيفتد كه حقوق برجامي ايران را ادا كند يا نياز و گرفتاري هاي خود را به عنوان امتياز نفروشد؟ يك 
جرم بزرگ روحاني اين بود كه هرگز اجازه نداد امريكا، حقي را براي ملت ايران به رسميت بشناسد 
و خود را بدهكار و مسئول تصور كند.  اكنون با مدير قاصر و مقصري طرفيم كه درآمد ارزي كشور 
در دوره - سوء- مديريت او به يك ششم كاهش يافته، اما باز هم طلبكارانه حرف مي زند. وضعيت 

بازار و اقتصاد هم كه برآيند مهندسي معيوب اوست، بي نياز از توصيف است.

 چرا وزارت ارتباطات 
به درخواست مذاكره توئيتر پاسخ نداد؟

كانال تلگرامي بيسيمچي مديا نوشت: 
يك��ي از داليل��ي كه ط��رح صيانت 
كاربران در فضاي مجازي مورد حمله  
ع��ده اي و ب��ه خص��وص كانال هاي 
زنجيره اي و زرد ق��رار گرفته و كلي 
دروغ به��ش نس��بت دادن اينه كه 
شركت هايي مثل اينستاگرام و توئيتر 

قوانين ايران رو بپذيرن!
جالبه بدونيد تو سال هاي گذشته اين ش��ركت ها با ايران همكاري كردن و حتي خودشون 
درخواست مذاكره دادن و آماده  پذيرش شرايط ايران بودن، ولي به علت بي كفايتي مديران 

مربوط )بخوانيد وزير ارتباطات( هيچ وقت به نتيجه نرسيده!
االن سؤال ايجاد ميشه كه چرا بعضي ها در وزارت ارتباطات اينقدر با قبول كردن شرايط ايران 

توسط اين سرويس ها مشكل دارن؟

نمي از درياي معرفت علوي
آيت اهلل جوادي آملي:

در بحبوحه خالفت حضرت )امير( كسي آمده، تاجر آبرومندي بود 
و در اثر رخدادهاي ناگوار وضع مالي اش به هم خورد، آمد خدمت 
حضرت و درخواستي كرد. حضرت به مأمور امور مالي خود فرمود: 
»اعطه الفاً«، هزار واحد به او بده. آنها هم مي دانستند كه حضرت 
امير اهل گذشت بي جا نيست. حسابدار به حضرت عرض كرد كه: 
»دينار او درهم؟«، هزار مثقال ط��ال يا هزار مثقال نقره؟! فرمود: 
»اعطه انفعهما بحاله« ببين مشكلش با چه حل مي شود؛ »كالهما 
عندي حجران«. فرمود: نزد علي هم طال سنگ است، هم نقره؛ 
آن سنگ زرد است، اين سنگ سفيد است. اگر كسي اين درك را 

داشته باشد، آبرويش محفوظ است. 
منبع: كانال تلگرامي »آيت اهلل العظمي جوادي آملي )مدظله العالي(«

   آیينه نفس

دانيال معمار توئيت كرد: خوزستان درد دارد، اما بي شرفان رسانه اي داخلي و خارجي آنهايي 
هستند كه براي دميدن در آتش اعتراض به دروغ اين دردها را چندبرابر مي كنند، ولي درباره 
دو برابر شدن خروجي آب كرخه، لوله گذاري دو خط انتقال آب، باقي نماندن هيچ نقطه بدون 

آب در استان با كمك تانكرها و سيراب شدن هورالعظيم سكوت مي كنند. 

مهدي مهرپور در توئيتي نوشت: اواسط 9۷، وقتي همتي تازه رئيس بانك مركزي شده بود، 
نقدينگي خلق شده روزانه كشور چيزي حدود 1300 ميليارد تومان بود. امروز سه سال از 
آن زمان گذشته و خلق نقدينگي روزانه  كشور به عدد خطرناك 3هزار ميليارد تومان رسيده 

است! آيا رئيس بانك مركزي جديد مي داند چه چيزي را تحويل مي گيرد؟!

بانكي كه تحويل دولت رئيسي مي شود!اين است مصداق بي شرفي رسانه اي


