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شکری در نطق میاندستور:

پنهانکاری و عدم شفافیت بیاعتمادی مردم را به دنبال دارد
نماینده مردم تالش در مجلس
شورای اسالمی با بیان اینکه پنهانکاری
و عدم شــفافیت بیاعتمــادی مردم را
به دنبال دارد ،گفت :آیا ســزاوار اســت
در کشــوری که عنوان ا مالقرای جهان
اســام را به دوش میکشد مردم شاهد
دستاندازی به بیتالمال و افساد بعضی
از آقازادهها باشند؟
محمود شــکری در نطق میاندســتور
خــود در نشســت علنی مجلــس روز
(سهشنبه  ۱۳آذر  )۹۷گفت :بیتفاوتی،
بیانگیزگــی ،روراســت نبــودن و
پنهــانکاری و عدم شــفافیت با مردم،
بیاعتمادی مــردم را به دنبــال دارد و
سرمایه عظیم اجتماعی انقالب اسالمی
را تخریب خواهد کرد.
نماینده مردم تالش در مجلس شــورای
اسالمی ادامه داد :حکومت هم حق است
و هم وظیفــه ،مردم حق دارنــد بدانند
کارگزاران حکومــت میخواهند به چه
مقصــدی و به چــه راهکاری برســند،
مردم ما چه کارهایــی را باید بکنند که
نکردهانــد؟ دفاع و پشــتیبانی از جنگ
تحمیلی و دفاع از جان و مالشان را برای
دفاع از اسالم ناب تقدیم کردند؛ در طول
چهل سال انقالب اسالمی ،مردم همیشه
در صحنه بودهانــد و با اطاعت از امــام عزیز و رهبری
عظمالشأن از دین اسالم و از مسئوالن حمایت کردند.
وی افزود :مردم انتظار دارند مســئوالن و کارگزاران
نظام حافظ دین خدا و مردم انقالبی ایران عزیز و پیرو
واقعی والیت فقیه باشند ،آیا سزاوار است در کشوری
که عنوان امالقرای جهان اســام را به دوش میکشد،

مردم شاهد چنین دستاندازیها به بیتالمال و افساد
بعضی از آقازادهها و چپاولگران حقوقشان باشند.
شکری خاطرنشان کرد :دستگاههای نظارتی و امنیتی
به عنوان چشــم و گوش نظام باید خــواب راحت را از
چشمان خیانتکاران بگیرند و به موقع آنان را به دست
عدالت بسپارند.
نماینده مــردم تالش در مجلس شــورای اســامی

اظهار داشــت :مردم والیتمدار ایران اســامی انتظار
دارند کارگزاران نظام مثل شــهید مدرس پاکترین،
خداترستریــن ،سادهزیســتترین ،بســیجیترین،
شــجا عترین و جهادگر در راه خدا باشند و در چنین
شرایطی حامی مســئوالن و کارگزارانشان و در کنار
آنها خواهند بود.
وی افزود :مســئوالن در جنگ تحمیلــی فرهنگی و

نعمتی به نام تحریم!
بابک بیرانوند
حتما این روزها گذر شما نیز به خیلی
از ادارات دولتی یا نیمه دولتی یا شهرداری ها
و ...افتاده است :
 -۱اداره محترم بووووووق
(پروژه ملی سابق)
من :سالم جناب
گیرم که علیک
ببخشــید بنده رعیت رجوع سابق محترم
هســتم جهت پیگیــری مطالباتــم آمده ام
خدمت شــما طلبی که بابت پروژه های پنج
سال پیش داشتم پیگیری کنم ،خبری نشده؟
شما نمی دونی ما در چه وضعیتی هستیم؟
با چه رویی در ایــن تحریم ها بــرای پولت
آمدی؟ خیال داری ما مملکت رو تعطیل کنیم
طلب امثال تو مرفه بی درد رو بدیم؟! افسوس
که چه خونها ریخته شد تا شما نماد لیبرالیسم
زنده بمونید و هی پول پول کنید بفرما آغا از
اون همــه ژن برتــری که چنــد روزه حتی
نتونســتن یه ســر برن جزایر قناری شــاید
روحیشون باز بشه خجالت بکشید!
من :خجالت روی تخم و ترکه افسردتونم به
بزرگی خودتون ببخشــید چند هزار تومانی
ته جیب دارم اگر صالح مــی دانید تا تقدیم
می کنم.
 -۲شهرداری منطقه بوووق
من :درود بر ارباب و تیوول دار شهر
باز اومدی خودتو لوس کنی؟
خْ
چیه عوارض جدید آوردی یا بازم اومدی ن َ د
نویسی کنی؟
یادم افتــاد تو همــون روزنامه چی ســبزه
میدونی؟
برو عمو برو تو این تحریم حنات رنگی نداره
هر چه میخوای جواب خیر اســت بجز فیش
واریزی حرفــی با هم نداریم .بــرو تو همون
کانالت بگــو دکتر فالنی گفــت هیچ عددی
نیســتی اصال هر چی میخوای بنویس حتی
فحش بنویس َک ِ
ک مان هم نمیگزد.
در این لحظه شــهردار منطقه نه ببخشــید
تیوول دار محترم منطقه قاه قاه با دوســت و
همکارش میخندند و می گوید :
تو هنوز نفهمیدی ما تو تحریمیم؟
چیزی به اســم نَخْ د و تحلیــل نداریم فقط

میتونی تجلیل کنی!
 -۳اداره مالیات و بووووووق گیری دورقوزآباد
سفلی:
صبح آخرین پنجشبنه گذشته ساعت هفت و
سی و یک دقیقه تلفن به شدت زنگ میخورد،
من از خواب میپرم و هراسان با صدای کامال
گرفته بابــت درگیری هایی کــه در کابوس
خواب دیشب با مامورین وصول مطالبات آب
و برق و گاز و تلفن ...داشته ام پاسخ می دهم:
الو بفرمایید.
الــو و کوفت هنــوز خوابــی رعیت رجوع
محترم؟
عذرخواهی میکنم شما؟
شــما و درد ،کدوم گوری هستی شانزده
دقیقه فرصــت داری جهت واریز مبلغ ارزش
افزوده پروژه ده سال پیشت!
جناب ،شرکت بنده از سال  ۱۳۹۰به بعد به
علت ورشکســتگی تعطیل بوده ،اشتباه نمی
کنید؟ در ضمــن همان آخرین پــروژه هم
مربوط به چند ســال قبل میشــد که ارزش
افزوده هنوز تصویب نشده بود!
اوه اوه چه لفظ قلم هم حرف میزنه ،میگم
برگه رو کشیدم بیا بریز بگو چشم ،تو این دوره
تحریم چطور خجالت نمیکشــی جر و بحث
میکنی؟
ننه من غریبم بازی ام درنیــار خودم دیروز
دیدمت یه کیســه پر از نون سنگک خریده
بودی!
اول پول رو بریز اونوقت اگر اعتراضی داشتی
برو اعتراض کن!
بعد از تحریم ها چنانچــه مدرکی چیزی جا
مونده بود بهت پیام میدیم.
در ضمن اینقــدر گدا نبــاش ده میلیون که
چیزی نیست همینجوری علی الحساب برات
نوشتم!
بهت بگم اگــر نیای تا شــانزده دقیقه دیگه
دولت الکترونیــک تمام دارایــی هفت جد
و آبادتو میبنــده میکنیمت تــو گونی ازت
میسونیم!
من :چشم نه تو رو خدا فقط گونی نه
 -۴بانک بووووووق و توسعه ،عامل پرداخت
وام (طرح روستایی گردشگری):
دوشنبه روز مالقات با مسئولین دولتی  ،بعد

از اینکه متوجه می شــوم تمام مدیران ارشد
و نیمه ارشــد به همراه ارشــ ِد ارشدان برای
همایش
ِ
(توسعه بعد از تحریم ها)
به پایتخت رفته اند با یک کیسه سند و هزاران
صفحه مدارک جهت دریافت شــندرغاز وام
روستایی که بعد از نه ســال مصوب شده به
بانک مراجعه نمودم.
(یادآوری  :اکنون هفتمین ماه است که هر روز
با مسئولین بانک محترم بووووووق و توسعه
در حال بازیِ بقلی بگیر هستیم)
من :سالم بر کارشناس ترین کارشناسان
بازم اومدی؟
((آقا تو وام بگیر نیستی))
بیخود ما رو سر کار میذاری!
پدر بیامرز بقیه شــش صبح با کله پزها اینجا
بودن تا االن چهار تا وزیر وکیل براشون زنگ
زده توی بی کِسو کار سر ظهر رسیدی اینجا
وام هم می خوای؟
اصال سندت کو؟
من :با ذوق چندین سند را روی میز می گذارم
و می گویم:
بفرمایید چهار برابر ارزش وام ســند خدمت
شما.
بده ببینم این که هیچ دو ریال  ،بعدی هم
که هیچ ،سندش گوشه نداره!
بعدی هم که ای بابا اینم که منگولَش منگوله
نیست شَ نگوله!
و قا قاه با همکاران می خندند!
تو که وام بگیر نیســتی اما خوشم میاد طنز
خاصی داری و موجبات شــادی ما رو فراهم
می آوری در عوض یه پند بهت بدم :آخه کدوم
بانک تو این تحریم ها پولشو میاره تو شهری
که پانصد هزار نفر مردمش ساعت سه ظهر با
هم می خوابن؟
از من بشــنو برو یا چوپونی همچــون بقیه
فعالین اقتصادی ماضی یا بذار از این کشــور
برو تا بعد از تحریم ها!
من :هیچی دیگه درســت حدس زدید مثل
همه چشــم به دهان ظریفان ،حســرت به
دل آن زمان که شــاید تمام شود تحریمهای
ِ
داخلی مان دســت از پا درازتــر در افق محو
می شوم!

اقتصادی همانند جنگ تحمیلی هشت ساله
علیه نظام کشورمان به خدا توکل و از قدرت
مردمی استفاده کنند و گوش به فرمان رهبر
عظیمالشأن نظام باشند و اقتصاد مقاومتی را
اجرا کنند.
شکری خاطرنشان کرد :رهبر معظم انقالب
اسالمی دشمن را خوب شــناخته و غیرقابل
اعتماد بودن آن را بارها گوشــزد کردند ،اگر
مانند زمان جنگ تحمیلی ،بســیجیوار وارد
عمل میشدیم ،امروز اقتصاد کشورمان این
مشکالت را نداشــت ،کمکاری و بیتوجهی
شد ،به دشمن اعتماد شد ،واگذاری طرحها و
پروژههای نفتی به خارجیها اشتباه بود ،عدم
توجه به توان تخصصی درونی اشتباه بود ،اما
این نیز یک تذکر از جانب خداوند متعال بود
که به خود آییم و به دشمن اعتمادی نداشته
باشیم ،فقط و فقط به خدا توکل کنیم و گوش
به فرمان ولی فقیه باشــیم و با نــگاه به همه
ظرفیتهای درونی ،بسیجیوار و جهادگونه
تالش کنیم.
نماینــده مردم تالــش در مجلس شــورای
اســامی اظهــار داشــت :توصیه مــن به
رئیسجمهــور و دولتمردان این اســت که
در این شــرایط جنگ اقتصــادی و فرهنگی
در پســتهای مدیریتی از جمله استانداری
و فرمانداری از دلســوزان انقالب اســامی،
بسیجیان ،جهادگران و با تقوایان و خداترسان استفاده
شود تا مردم به آنها اعتماد و در عرصههای اقتصادی و
فرهنگی همکاری تنگاتنگ داشته باشند.
وی در پایان با اشاره به مشکالت حوزه انتخابی خود در
بخشهای مختلف از مســئوالن خواستار رسیدگی به
این مشکالت و حل آنها شد.

مأموریت الریجانی به مرکز
پژوهشهای مجلس
رئیس مجلس شــورای اســامی
به مرکــز پژوهشهای قوهمقننــه مأموریت
داد بــرای اصالح قانــون منــع بهکارگیری
بازنشستگان اقدام کند.
کاظم جاللی رئیس مرکز پژوهشهای مجلس
شورای اسالمی در گفتوگویی با بیان اینکه
در پی فرمایشات امروز مقام معظم رهبری در
درس خارج فقه در مورد قانون منع بکارگیری
بازنشستگان ،علی الریجانی رئیس مجلس،
مالحظات معظمله برای اصــاح قانون را به
بنده به عنــوان رئیس مرکــز پژوهشهای
مجلــس اعالم کــرد و گفت :بر این اســاس
مقرر شــد با همکاری جمعی از نمایندگان،
کارشناســان ،پژوهشــگران و معاون قوانین
مجلس طرحی را جهت اصالح قانون مطابق با
نظر مقام معظم رهبری تدوین و آماده کنیم.
نظر رهبرانقالب درباره قانون منع بکارگیری
بازنشستگان
وی با بیان اینکه از معظمله برای اظهار محبت
نسبت به اصل قانون تشــکر و سپاسگزاری
میکنیم ،افزود :ایشــان قانون را امری الزم
و ضروری جهــت اینکه جوانــان و نیروهای
تازهنفس جدید وارد عرصه مدیریتی کشــور
شوند ،دانستند؛ ضمن اینکه ایشان فرمودند
این قانون باید بهطور کامل اجرا شده و نباید
معطل بماند و تاکنون نیز به خوبی اجرا شده
است .رئیس مرکز پژوهشهای مجلس که با
خبرگزاری خانه ملت گفتوگو کرده اســت،
خاطرنشــان کرد :بنابراین ما بررسی نکات و
مالحظاتی که مقام معظم رهبری داشتند را
هر چه سریعتر در دستور کارگروه کارشناسی
قرار میدهیــم .انشــاءاهلل آن را به مجلس و
کمیسیون تخصصی ارائه خواهیم کرد.

