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از هفته گذشته تاكنون ماجرای تاجگردون 
بحث ه��ای زي��ادی را به همراه داش��ته و  
اعتبارنام��ه وی همچنان به عنوان معمايی 
در مجلس يازدهم مطرح است. اعتراض 9 
نماينده به طرح اتهاماتی از تخلفات اقتصادی او موجب شد 
ت��ا تاجگردون برای حضور در اين دوره از مجلس با چالش 
روبرو ش��ود. چالشی كه اين سوال را برای افکار عمومی به 
وجود م��ی آورد كه چرا چنين فردی با وجود اين تخلفات 

در مجلس فعاليت داشته است؟
غالمرض��ا تاجگ��ردون نماين��ده گچس��اران در دوره نهم 
و ده��م مجلس از نماينده های پرحاش��يه اس��ت كه رد و 
تاييد صالحيت او برای راهيابی به دوره يازدهم با حواش��ی 
بسياری همراه بوده است. نماينده ای كه اتهامات متعددی 
درباره فعاليت های آش��کار و نهان وی در عرصه انتخابات، 
تبليغ��ات و در هنگام حضور در مجلس فعلی مطرح اس��ت 
اما با اين همه همچنان موفق شده تا به مجلس يازدهم راه 

پيدا كند هر چند هنوز اعتبار نامه او تأييد نشده است.
تاجگ��ردون ك��ه در انتخابات دوره هفتم مجلس ش��ورای 
اس��المی رد صالحيت ش��ده بود در انتخابات دوره هشتم 

ر تاييد ش��د ام��ا در انتخاب��ات پيروز نش��د اما  د
دوره نهم و دهم توانس��ت به مجلس 

راه پيدا كن��د؛ او پيش از آن هم 
معاونت  اصالح��ات  دولت  در 
پارلمان��ی س��ازمان برنامه و 

بودجه را عهده دار بود.

 آنچهكهگذشت 
به  نمايندگان  اعت��راض  اگرچه 
تاجگردون در ش��عبه 12 مورد 
بررس��ی قرار گرفت و در نهايت 

اعتبارنامه او مانند مابقی 
نمايندگان در شعبه 
م��ورد نظ��ر تاييد 
ش��د اما در صحن 
مجلس با اخطاری 
زاكانی  عليرضا  كه 
داد ورق برگشت! 
الس��الم  حجت ا
س��ليمی، عضو 

هيئت رئيس��ه مجلس پي��ش از اخطار زاكان��ی گفته بود: 
طبق تصميم هيئت رئيسه مجلس، اعتبارنامه های غالمرضا 
تاجگردون و دو منتخب ديگر باقی  مانده در جلس��ه علنی 
مجلس به رأی گذاشته نمی شود و فقط قرائت خواهد شد. 
نماينده محالت در مجلس ش��ورای اس��المی، با اش��اره به 
اعتراض نمايندگان به اعتبارنامه سه نفر از منتخبين گفت: 
در جلس��ه ای كه هيئت رئيس��ه مجلس درباره اين موضوع 
برگ��زار كرد، جمع بندی نهايی اين ش��د كه به دنبال تاييد 
اعتبارنامه های منتخبين فريدن،  صومعه س��را و گچس��اران 
در ش��عبه مربوطه، اعتبارنامه های اين منتخبين در جلسه 
علنی مجلس تنها قرائت می شود و رای گيری در مورد آنها 
انجام نخواهد ش��د. اما اي��ن موضوع و توضيحات بعد از آن 
با اخطار زاكانی عوض ش��د تا س��رانجام ب��ار ديگر موضوع 
اعتبارنام��ه تاجگردون كش پيدا كن��د. با پذيرش اخطار از 
س��وی قاليباف رئيس مجلس شورای اس��المی، اعتبارنامه 
تاجگ��ردون با 160 رأی نمايندگان مجلس در صحن علنی 

به كميسيون تحقيق ارجاع داده شد.

 دليلانتقادات
9 نفر از نمايندگان معترض به اعتبارنامه غالمرضا تاجگردون 
دليل اعتراض خود را رانت خواری و كسب منافع اقتصادی 
و اعم��ال نفوذ ش��بکه ای از طرق مختلف در دس��تگاه های 
دولتی و ش��ركت های تابعه و بخش عمومی عنوان كردند 
و  خواه��ان رد صالحي��ت وی از مجلس يازدهم ش��دند. 
غالمرضا تاجگردون تا پيش از نمايندگی مجلس حداقل 
در دوازده ش��ركت مدير عامل يا عضو هيأت مديره بوده 
كه پس از نماينده ش��دن، با بستگانش اقدام به تاسيس 
52 ش��ركت در هم��ه زمينه ها 
می كند و بر همين اس��اس 
اي��ن ادعا وج��ود دارد كه 
نقاط  و  وزارتخانه ه��ا  در 
مختلف با رانت به آن ها 
ش��ده  واگذار  پ��روژه 

است.
تخلفات تاجگردون 
به تاسيس شركت 
ختم نمی ش��ود 
بلکه اين شخص 
خود  ران��ت  ب��ا 

فردی ب��ه نام حيدرآبادی پور را عضو هيئت رئيس��ه بانك 
س��رمايه می كند تا بتواند از مزايای اي��ن بانك بهره ببرد. 
غالمرض��ا تاجگردون قب��ل از نمايندگی مردم گچس��اران 
و باش��ت در مجلس نه��م، عضو هيأت مديره پتروش��يمی 
گچس��اران بود كه بعد از خودش نيز ب��رادرزاده اش به نام 
محس��ن تاجگردون عضو هيأت مديره آن ش��ركت ش��د تا 

همچنان تاجگردون سهيم و دارای نفوذ باشد.
نفوذ در انتصابات از ديگر مواردی بود كه رسانه ها با انتشار 
اسنادی به آن اشاره داشتند؛ مواردی كه از فاميل گرايی او 

با سوء استفاده از جايگاه نمايندگی حکايت می كند. 
احمد ن��ادری يکی از نماين��دگان معترض ب��ه اعتبارنامه 
تاجگردون  نيز گفته بود كه از س��وی هواداران وی تهديد 

به مرگ شده است!
از س��وی ديگر نماينده مردم شيراز در مجلس گفته كه به 

اسناد جديدی درباره او دست يافته است.
روح اهلل نجابت، نماينده مردم ش��يراز در مجلس در توئيتی 
نوشته است كه »از آنجا كه مطابق تبصره 1 ماده 28 قانون 
آيين نامه داخلی مجلس، شعبه رسيدگی كننده موظف است 
عدم رسيدگی ش��ورای نگهبان به موضوع مورد اعتراض را 
اح��راز كند، به عنوان يکی از معترض��ان به اعتبارنامه آقای 
تاجگردون اعالم می كنم اس��نادی به دس��ت آورده ايم كه 

پيشتر به رؤيت شورای محترم نگهبان نرسيده است«.
كارنامه فعاليت های تاجگردون در س��ال های گذشته مملو 
از مواردی است كه رسانه ها با عنوان تخلف و سوء استفاده 
وی به صورت مستند در ماه های گذشته مطرح كرده اند؛ از 
جمله اين موارد می توان به باقی ماندن و يا نفوذ خانوادگی 

در برخی شركت های بزرگ اشاره كرد.

سهدورهعبورازفيلتر
اعتبارنام��ه تاجگ��ردون در حالی محل تردي��د نمايندگان 
واقع ش��ده كه ه��م حزبی های  اين نماين��ده تاكيد دارند 
كه تاجگردون س��ه دوره است كه از فيلتر نهادهای نظارتی 
همچ��ون ش��ورای نگهبان عبور ك��رده و در دوره اخير نيز 
تاجگ��ردون توانس��ت از ش��ورای نگهب��ان تاييد صالحيت 
بگيرد. اين درحالی اس��ت كه بس��ياری اين استدالل را رد 
ك��رده و در اين ب��اره تاكيد دارند كه ش��ورای نگهبان هم 

بايستی در اين باره توضيح دهد. 
از جمله احمد توكلی در اين باره گفت: »شورای نگهبان نه 
معصوم است و نه مقام غير مسئول. اين شورا بايد به مردم 

توضيح دهد، كه  با وجود جرايم متعدد و اس��ناد مسلم در 
تخلف��ات آقای تاجگردون، چ��را او را تاييد صالحيت كرده 
اس��ت؟!« بس��ياری بر اين باورند كه اگر توضيحاتی در اين 
باره ارائه نش��ود، فرصت زير س��ئوال بردن تاييدات شورای 
نگهبان فراهم ش��ده و در اين مي��ان عده ای نيز تالش می 
كنند تا تصميم گيری های شورای نگهبان را جناحی جلوه 
دهند.  ش��ورای نگهبان از سوی بخش های مختلف جامعه 
اعم از سياس��يون، رس��انه ها، كنش��گران سياسی و برخی 
تش��کل ها مورد سؤال اس��ت كه چرا عليرغم مطرح بودن 
مباح��ث مختلف پيرام��ون اقدامات و عملک��رد »غالمرضا 
تاجگ��ردن« در حوزه اقتصادی كه بس��ياری از اس��ناد آن 
را طی هفته گذش��ته و روزهای اخير م��ی توان در فضای 
مجازی مشاهد كرد از جمله مطرح شدن نام وی در پرونده 
بانك سرمايه، بحث خريد و فروش قير از طريق يکی از زير 
مجموعه های نفت پاس��ارگارد و پرون��ده آتيه صبا نام وی 
در ميان تاييد صالحيت ش��دگان انتخابات مجلس يازدهم 

قرار گرفته است.

 پيشیگرفتنازقانون 
نکته قابل توجه در اين ميان  تالش افراد برای نشان دادن 

خود فراتر از قانون و يا بی محلی به قانون است! و
 اين معمايی ش��ده اس��ت كه گمانه هايی را در پی داشته 
اس��ت! در اين ميان برخی بر اين عقيده اند كه اين تخلف 
های پی در پی وی ناش��ی از نوعی  اطمينان است. در اين 
ميان  وی س��عی می كند با گس��ترش فض��ای انتخاباتی و 
تهييج طرفدارانش، عمال شورای نگهبان را تحت فشار قرار 
ده��د و هزينه تصميم احتمال��ی مبنی بر رد صالحيتش را 
برای شورای نگهبان باال ببرد! افکار عمومی عقيده دارند كه 
مجلس يازدهم با ش��عارها و رويکردهای مثبتی كار خود را 
آغاز كرد و  شعار شفافيت و مبارزه با فساد از ابتدا ورد زبان 
منتخبين مجلس جديد بود.  از اين روسرانجام  اين ماجرا 

بهترين معيار برای سنجش مجلس يازدهم است.   
مجلس يازدهم بايد نش��ان دهد به فس��اد حس��اس است 

به خصوص اگر فساد از جانب يك نماينده باشد.
احم��د توكلی رئي��س هيات مدي��ره ديده بان ش��فافيت و 
عدالت در تازه ترين نامه  خود به اعضای كميسيون تحقيق 
اعتبارنام��ه مجل��س ضمن ش��رح برخی اس��ناد مربوط به 
غالمرضا تاجگردون از آنان خواس��ت تا ب��ه اعتبارنامه اين 

منتخب رأی ندهند.

پيامبراكرم)ص(: هيچ تهيدستی سخت تر از نادانی و هيچ مالی 
سودمندتر از عقل نيست.

18هزارشغلبركتدربخش
كشاورزیكردستان

بنياد بركت س��تاد اجرايی 
فرمان امام با سرمايه گذاری 
كش��اورزی  بخ��ش  در 
كردس��تان، ايجاد 18 هزار 
شغل را در اين استان رقم 

زده است.
مع��اون تامي��ن نهاده ها و 
مشاركت های اقتصادی بنياد بركت ضمن اعالم اين 
خبر گفت: بنياد بركت با س��رمايه گذاری و مشاركت 
اقتص��ادی در بخش كش��اورزی كردس��تان و جذب 
محص��والت 800 هکتار از زمين ه��ای زراعی، باعث 
اشتغال زايی مستقيم و غيرمستقيم برای 18 هزار نفر 

از اهالی اين استان شده است. 
ه��ادی جوه��ری اف��زود: مجتمع كش��ت و صنعت 
خرم دش��ت به عن��وان يکی از واحدهای مش��اركتی 
بني��اد بركت ظرفيت توليد س��االنه 5 ه��زار تن رب 
گوجه فرنگ��ی، 2500 تن پوره س��يب و 3 هزار تن 
پ��وره توت فرنگی را دارد كه ب��رای اين منظور اقدام 
ب��ه خريد 52 هزار تن محصول ش��امل 40 هزار تن 
گوجه فرنگی، 6 هزار و 500 تن س��يب و 6 هزار تن 
توت فرنگی از كش��اورزان استان كردستان می كند. 
وی خاطرنش��ان كرد: جذب اي��ن ميزان محصوالت 
كشاورزی، اش��تغال زايی و توانمندس��ازی اقتصادی 
و اجتماعی بس��يار بااليی را برای كشاورزان و مردم 
منطقه كردس��تان ايجاد كرده است. جوهری اظهار 
داش��ت: فعاليت های اين مجتمع باعث فراهم آوردن 
اشتغال زايی مستقيم و غيرمس��تقيم برای 18 هزار 
نفر از كش��اورزان، كارگران فصلی، كارگران حمل و 
نقل و رانندگان در زمينه كاش��ت، داشت، برداشت، 
توزيع و حمل و نقل محصوالت كشاورزی شده است. 
وی ادامه داد: مجتمع كشت و صنعت خرم دشت در 
زمينی به مس��احت 6 هکتار و در ش��هرك صنعتی 
ده��گالن در فاصله 30 كيلومتری ش��هر س��نندج 
واقع اس��ت. اين مجتمع توليدی در سال 98 جهت 
تولي��د گوجه فرنگی مورد ني��از خود با بيش از 700 
نفر ار كش��اورزان منطقه قرارداد بس��ته و توانس��ته 
است محصوالت كش��اورزی بيش از يك هزار هکتار 
از م��زارع اين منطقه را جذب و ف��رآوری نمايد. اين 
مجتمع مشاركتی بنياد بركت عالوه بر ارائه خدمات 
مش��اوره ای و فنی به كشاورزان طرف قرارداد، خريد 

گوجه فرنگی توليدی آن ها را تضمين می كند.

گزارشخبر

آگهى فراخوان مناقصه عمومى شماره: 98-3-51
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آگهى مناقصه عمومى یک مرحله اى 
(شماره 99-8/6/1)

1-نام دستگاه مناقصه گزار:شهردارى رشت
2-شرح مختصر موضوع مناقصه و میزان سپرده:

3-تاریخ چاپ آگهى:آگهى نوبت اول مورخ 99/03/25 و آگهى نوبت دوم مورخ 99/04/01
4-مهلت خرید اسناد:از روز یکشنبه 99/04/01 تا روز شنبه مورخ 99/04/07

5-محل خرید اسناد:از طریق سامانه تدارکات الکترونیکى دولت
6-مهلت بارگذارى اسناد توسط مناقصه گر:تا ساعت 14 روز چهارشنبه مورخ 99/04/18 از طریق سامانه ستاد

7-مهلت و محل تحویل پاکت الف:تا ساعت 14 روز چهارشنبه مورخ 99/04/18 دبیرخانه شهردارى واقع در میدان 
گیل ساختمان شهردارى رشت

8-شرایط اختصاصى خرید اسناد مناقصه:
1-8-داشتن رتبه و ظرفیت مجاز کار و متناسب با ظرفیت مجاز براساس برآورد اولیه پروژه از سوى معاونت برنامه 

ریزى و نظارت راهبردى ریاست محترم جمهورى
2-8- اعتبارات پروژه:از محل اعتبارات دولتى مى باشد.

9-مدت اعتبار پیشنهاد هاى مناقصه:سه ماه از تاریخ بازگشایى پیشنهاد قیمت
رشت(دفتر  شهردارى   99/04/18 مورخ  چهارشنبه  روز   14:30 پیشنهادها:ساعت  قرائت  محل  و  10-ساعت،روز 
www. اینترنتى  پایگاه  در  مناقصه  آگهى  و شهرسازى،ضمنا  بنیاد مسکن  از  بعد  میدان گیل  مالى)واقع در  امور 

rasht.ir ثبت گریده است.
11-هزینه انتشار آگهى به عهده برنده مناقصه میباشد.

12-شهردارى در رد یا قبول هر یک از پیشنهادها مختار است.
13-بدیهى است شرکت در مناقصه و ارائه پیشنهاد به منزله قبول شرایط شهردارى است.

((اصالحیه آگهى نوبت اول))
در آگهى نوبت اول مبلغ برآورد از 4/981/038/478 ریال به 5/071/941/007 ریال و سپرده شرکت در مناقصه از 

250/000/000 ریال به 254/000/000 ریال اصالح میگردد.

شرکت برآورد اولیه به ریالعنوان پروژه سپرده  میزان 
در مناقصه

اجراى  مدت 
پروژه

رشتهپایه

تاالب  حاشیه  در  سازى  محوطه 
منطقه چهار  در محدوده  عینک 

شهردارى رشت

ابنیه65ماه254/000/000 ریال5/071/941/007

معمای اعتبار نامه تاجگردون چه زمانی حل می شود 

ضرورت سنجش صالحیت با عیار انقالب


