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نگاهی به حاشیه های یک نماینده

اعتبار مجلس 
یا اعتبار نامه 

تاجگردون 
مدتی است كه از تش��کيل مجلس يازدهم می گذرد با اين 
حال گره اعتبار نامه غالمرضا تاج گردون نماينده گچساران 
هنوز باز نشده و هر روز هم بيشتر به هم می پيچيد، پيچشی 

كه حاشيه های آن دامن مجلس را خواهد گرفت. 
اعت��راض ب��ه اعتبارنامه نمايندگان يک��ی از وظايف مجلس 
اس��ت. اما اين وظيفه قانونی بايد برای حفظ اعتبار مجلس 

باشد نه اينکه اعتبار مجلس را زير سوال ببرد. 
اين كه تاجگردون برای تاييد اعتبار نامه خود در حال اعمال 
نفود و البی است موضوعی است كه نبايد در مجلس يازدهم 
اتفاق بيفتد و در اين ميان برخی از اين فضا در رسانه ها برای 
اهداف خود استفاده كنند و جرقه های اختالف را در مجلس 
يازدهم بزنند و عيار انقالبی مجلس را زير سوال ببرند. حجت 
اهلل فيروزی سخنگوی كميسيون تحقيق مجلس از پانزدهم 
تيرم��اه به عنوان زمان تعيين تکليف نهايی تاييد اعتبارنامه 
غالمرضا تاجگردون منتخب گچس��اران و باش��ت خبر داده 
اس��ت؛ آيا اين زمان پايان حاش��يه س��ازی ها خواهد بود ؟ 
آيا اين گرهی كه با دس��ت باز می ش��ود ، به دندان سپرده 

خواهد شد يا نه؟ 
 ماجرایاعتبارنامهتاجگردونچيست؟

ماج��رای تاجگردون به پيش از برگ��زاری انتخابات مجلس 
شورای اسالمی برمی گردد. در هنگام برگزاری انتخابات بود 
كه برخی در شبکه های اجتماعی او را متهم به "رانتخواری"، 
"باند ب��ازی" و "فاميل بازی" كردند. ادعاهای ديگری هم در 

اين زمينه مطرح بود. 
همه می دانس��تند كه تاجگردون با ريخت و پاش های زياد و  
عجيب و غريب تبليغات انتخاباتی خود را پشت سر گذاشت، 
با اين حال توانس��ت برای سومين دوره حضور خود در خانه 

ملت، از مردم گچساران كسب رأی كند. 
در اين ميان تصور می ش��د كه او از س��وی ش��ورای نگهبان 
همانند بس��ياری از نمايندگان مجل��س دهم رد صالحيت 
می ش��ود.  در آن زم��ان تاج گردون كوت��اه نيامد و اعتراض 
كرد، در نتيجه شورای نگهبان رای خود را تغيير و صالحيت 

او را  تائيد كرد.
حت��ی زمانی كه موضوع حمايت تاجگردون از فتنه و حضور 

در تحصن سال 82 مطرح شد، وی گفت؛ در تحصن شركت 
نداش��ته و از آنجا رد می ش��ده اس��ت.  بايد گفت هنگامی 
كه اعتبار نامه های نمايندگان در ش��عب رسيدگی می شد، 
اعتبار نامه او به همراه دو نماينده ديگر رد ش��د. يکی ديگر 
از مسائل مطرح در آن زمان سوءاستفاده از مدرك تحصيلی 
ب��ود. اينکه تاجگردون مکرراً خودش را دكتر معرفی كرده و 
هم در تبليغات و هم در اس��ناد از عنوان دكتری اس��تفاده 
می كرد موضوعی است كه با تناقض همراه است به  گونه ای 
كه در اسناد يك بار گفته مدرك دكترای مديريت و يك بار 
ديگر گفته اس��ت كه مدرك دكت��رای اقتصاد دارد و اين در 
حالی اس��ت كه به گفته زاكانی وی فوق ليسانس دارد. وی 
حتی موضوع خارج رفتن دختر خود و حضور همسر دومش 
در تركي��ه را به هنگام ثبت نام انتخابات پنهان كرده كه اين 
امر خالف قانون و نش��ان دهنده عدم صداقت او اس��ت. هر 
چن��د تاجگردون در اين باره گفته به فرض اگر من شيش��ه 
كثيف باش��م هيچ دستمال تميزی نيست كه بخواهد آن را 
تميز كند. پس از آن اسناد اعتراض به اعتبارنامه ها به شورای 
نگهبان ارسال شد و شورا هم نظر خود را به مجلس داد. اما 
همانطور كه گفته شد در صحن علنی رأی كافی را نگرفت. 
اعتبارنامه دو نماينده ديگر مورد تائيد ش��عبه و نمايندگان 

قرار گرفت.
21 خرداد ماه امس��ال بود كه ش��عبه 12 مجلس اعتبارنامه 
تاجگردون را در جلسه ای چند ساعته بررسی و نهايتاً اعتبار 
نامه تاجگردون را تصويب كرد. با اين تاييد به نظر می رسيد 

كه مجلس نيز آن را مصوب كند اما پس از آن كه 
در صحن علنی گزارش ش��عبه 12 قرائت 

ش��د ، عليرضا زاكانی در تذكری آيين 
نامه ای و به اس��تناد اص��ل 93 قانون 
اساسی، خواستار رأی گيری در صحن 

علنی مجلس شد. 
به عقيده زاكانی نماينده تهران بر اساس 

اصل 93 قانون اساس��ی ، رأی مجلس به 
معنای اظهارنظر دو سوم نمايندگان بوده 

و رأی فرد فرد نمايندگان موضوعيت 
دارد.

همچني��ن طب��ق اص��ل 
اساس��ی  قان��ون   85
سمت نمايندگی مگر 
خ��اص  م��وارد  در 
ش��خص  به  قائ��م 
بنابراين  نيس��ت، 

نمايندگان نمی توانند وظايف خود را به ش��عب واگذار كنند. 
بنابراين اعتبار نامه تاجگردون به كميس��يون تحقيق ارجاع 
ش��د و ب��ه دنبال نظر اين كميس��يون اين موض��وع به رأی 
مجلس گذاشته شده  و نظر همه نمايندگان در اين تصميم 

گيری دخالت خواهد داشت. 
 نگاهیبهسوابقاجرايی 

اولين سابقه اجرايی تاج گردون به وزارت اقتصاد
 و داراي��ی در س��ال 68 می رس��د . وی از 1369 ت��ا 1370 
مديركل دفتر تحقيقات و سياس��ت های مالی اين وزارتخانه 
ب��ود و در فاصله س��الهای 1371 تا 1373 رئيس س��ازمان 
مديريت و برنامه ريزی كهگيلويه و بويراحمد بود. تاج گردون 
همچنين در س��الهای 1373 تا 1380 نيز رئيس س��ازمان 

مديريت و برنامه ريزی فارس بود. 
وی از 1380 تا 1383 معاونت امور مجلس و اس��تان ها و از 
1383 تا 1384 معاون��ت امور اقتصادی و هماهنگی برنامه 
و بودجه، س��ازمان مديريت و برنامه ريزی كش��ور را برعهده 
داش��ت. تاج گردون در دوره های نهم و دهم مجلس نماينده 
گچساران و باشت از استان كهگيلويه و بويراحمد بود و اينك 
در تالش اس��ت تا در دوره يازدهم مجلس بتواند به بارديگر 

نماينده گچساران و باشت باشد. 
 نگاهمردم 

تاجگردون عالوه بر اينکه به دليل اتهام به مفاس��د اقتصادی 
و رانت خواری در ميان افکار عمومی جايگاه چندان مطلوبی 
ندارد، به واسطه واستگی به جناح اصالح طلب نيز محبوبيت 

خود را از دست داده است. 
ش��نيده ها حکايت از آن دارد ك��ه اين اصالح طلبان 
بودند كه در اولين قدم اس��نادی را عليه وی منتشر 
كردن��د . اصولگراي��ان هم با داليل��ی موجه از تاييد 

صالحيت وی انتقاد می كنند  
در اين ميان طول كشيدن نتيجه اين اعتبار نامه به 
پرسشی در ميان افکار عمومی بدل شده و حاال مردم 
می پرسند كه چرا اين مدت زمان برای اين اعتبار نامه 

صرف شده است. 
برخ��ی نيز اي��ن امر را به سيس��تم 
جاری در مجلس نس��بت می 
دهند و تاكيد بر اين مطلب 
دارن��د ك��ه اين سيس��تم 
نمی خواه��د تغييری در 
ش��رايط خود بدهد، تنها 
ش��عار داده و راه خ��ود 
را م��ی رود.  در اي��ن 
ميان مردم می گويند 
مجلس ك��ه منتخبان 
مبارزه  آن مدام شعار 

با فساد و عدالت محوری می دهند بايد تکليف اين مسئله را 
روشن كند . حتی عده ای بر اين باورند كه اگر شفافيت آرا 
در مجلس مشخص بود معلوم می شد از ميان 12 نفری كه 
در شعبه 12 بودند ، چه كسانی موافق و چه كسانی مخالف 
حضور وی در مجلس بودند و بر چه اساس��ی اعتبار اوليه را 
تاييد كرده اند.  آنها می پرس��ند چرا در شرايطی كه كشور 
با مش��کالت متعدد اقتصادی و فشار دشمنان مواجه است، 
مجلس چنين زمانی طوالنی را به اين مسئله اختصاص داده 

است؟
 درنهايت 

اي��ن كه نظر نهايی مجلس يازدهم��ی ها چه خواهد بود در 
آينده مشخص می ش��ود، اما اينکه چرا مسئله اينقدر طول 
كشيده است موضوعی است كه عالوه بر مردم ، محل انتقاد 

بسياری از كارشناسان و صاحب نظران قرار دارد.
اعتراض به اعتبارنامه نماين��دگان نه تنها در اين دوره بلکه 
در دوره های قبلی نيز وجود داش��ته و موضوعی نيس��ت كه 
زم��ان زيادی را ب��ه خود اختصاص دهد.  يادمان باش��د كه 
نماينده گچس��اران گفته " تاجگردون مظلومانه در مجلس 
بود"، در زمان اخطار قانون اساسی به قاليباف رئيس مجلس 
گف��ت :  »من داعيه بر ماندن و اصراری بر آن ندارم و كيفم 
را برمی دارم و از مجلس می روم، اما ش��ما هستيد در درگاه 

قيامت و آخرت قرار داريد.«
بنابراين چرا برای يك موضوع به اين سادگی زمان بسياری 
از سوی مجلس اختصاص داده شده است جای تعجب دارد 
وموجب حاشيه سازی در مورد عملکردهای مجلس يازدهم 
می شود. سوال اين است كه اصوالً تخلفات و اتهاماتی كه به 
تاجگردون وارد ش��ده است از سوی قوه قضاييه قابل بررسی 
است. بنابراين فرد ناشناخته ای نيست و اگر اسناد و مدارك 
تخلف وی مش��خص اس��ت ديگرنصف مسير پيموده شده و 

نيازی به دست دست كردن و درازا كشاندن آن است . 
از س��وی ديگرچنانچه وی متخلف باشد در اين شرايط می 

تواند با مظلوم نمايی با عواطف مردم بازی كند. 
يکی از اين مسائلی كه در اين باره مطرح شده اين است كه 
معترضان به اعتبارنامه وی، لر ستيز هستند. بنابراين ممکن 
اس��ت برخی در اين مسئله آدرس غلط بدهند و بگويند كه 
مسئله سياسی يا قومی است. چنين حرفی از اصل نادرست 
اس��ت و می تواند حاشيه های زيادی برای مجلس به دنبال 
داش��ته باش��د.  مردم م��ی گويند نمايندگان پ��س از تائيد 
اعتبارنامه های خود وظيف��ه نمايندگی كل ملت را بر عهده 
دارند و از اين رو بررس��ی اعتبارنامه اهميت و جايگاه بااليی 
در قانون اساسی دارد، اما مجلس يازدهم كه خود را مجلس 
انقالب��ی می داند بايد به امور مهمتری بپ��ردازد و به دنبال 
سازوكاری باش��د كه با شفافيت مس��ائل را مطرح كرده و  

حاشيه ها وقت مجلس را نگيرد.

امامرضا)ع(: هر كه در مجلسی بنشيند كه در آن ياد ما )اهل بيت( زنده 
می شود، قلبش، در روزی كه قلب ها می ميرند، نمی ميرد.

ادعایحاميانتاجگردونتوزرداز
آبدرآمد

برخی حامي��ان تاجگردون ش��ايعه جديدی را عليه 
مخالفان تاييد اعتبارنامه او در فضای مجازی منتشر 
كردند. سه شنبه نشست خبری با حضور نمايندگان 
معت��رض به تأييد اعتبارنام��ه غالمرضا تاجگردون و 
با حضور خبرنگاران رس��انه ها در س��الن اجتماعات 
خبرگزاری مهر برگزار شد. پس از اين نشست، برخی 
كاربران فضای مجازی با اس��تناد به تصاوير و فيلمی 
كوتاه مدعی شدند معترضين به اعتبارنامه تاجگردون 
بين خبرنگاران پول و كارت های هديه پخش كردند. 
اما علی خضريان نماين��ده مردم تهران و از حاضران 
در اين جلسه، تصاويری از محتوای پاكت های پخش 
ش��ده در اين مراس��م را منتش��ر كرد. اين پاكت ها 
دعوتنامه گروه ه��ای جهادی بود كه ب��ه تعدادی از 

فارس شركت كنندگان اهدا شده بود. 

»دلمهواتوكرده«
آقا امام هش��تم دل��م هواتو كرده
آقا دلم هواي صحن وسرا تو كرده
ي��ه لحظه با نگاه كبوتران عاش��ق
آق��ا دلم ه��واي كبوترا ت��و كرده
هزارهزار تا عاشق دور حرم ميگردن
از نگا هاشون پيداست كه پر آه و درده
شما كه ضامن اون آهوي صحرا ميشی
ميشه تو روز محشر ضامن ما هم بشي
خاك ضريحت آقا سرمه چشمامونه
زيارتت آقا جون تو خاطرام ميمونه
ميشه بيام دوباره ضريحت تو ببينم
كنارآن ضريح خوشبوي تو بشينم
دلم ميخواد آقا جون دوباره پر بگيرم
ب��رات كربال رو آقا از حرمت بگيرم
منم  »سيرنگ«آقا جون  غالم درگه تو
آرزوي��م دي��دن ضري��ح اطهر تو

سيرنگاحمدزاده

گزارشخبر

وزارت جهاد کشاورزى

دارد  نظر  در  کشاورزى  جهاد  وزارت  به  وابسته  اردبیل  استان  کشاورزى  حمایتى  خدمات  شرکت 
انجام امور  نگهبانى و حفاظت فیزیکى خود را  از طریق برگزارى مناقصه عمومى یک مرحله اى و در بستر سامانه تدارکات 
از «دریافت اسناد مناقصه  برگزارى مناقصه  .کلیه مراحل  نماید  پیمانکاران واجد شرایط واگذار  به  الکترونیکى دولت(ستاد) 
www.setadiran.ir انجام خواهد  ارائه پیشنهاد « از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکى دولت (ستاد) به آدرس  تا 
امضاى  گواهى  دریافت  و  مذکور  سایت  در  نام  ثبت  مراحل   ، قبلى  عضویت  عدم  در صورت  گران  مناقصه  است  الزم  و  شد 

الکترونیکى(توکن) را جهت  شرکت در مناقصه محقق سازند،
شماره فرآخوان و تاریخ انتشار آگهى مناقصه در سامانه : 2099001547000006 روز چهارشنبه مورخ 99/04/11 

روبروى مجتمع  دانشگاه  آدرس خیابان  به  اردبیل  استان  : شرکت خدمات حمایتى کشاورزى  گزار  مناقصه  نشانى  و  نام   -1
تفریحى ورزشى شورابیل شهرك کشاورزى شرکت خدمات حمایتى کشاورزى استان اردبیل

2- هزینه خرید اسناد مناقصه مبلغ 500,000 ریال مى باشد که از درگاه بانکى موجود در سامانه تدارك الکترونیکى دولت انجام 
مى گیرد (اصل فیش واریزى تحویل دفتر کمیسیون گردد )

3- مهلت زمانى دریافت اسناد مناقصه از سامانه (بصورتPDF )  : از روز چهارشنبه مورخ 99/04/11 لغایت ساعت 17:00روز 
دوشنبه مورخ 99/04/16 

PDF ) تا ساعت 17:00  روز پنجشنبه  مورخ   بارگزارى در سامانه ( بصورت  ارائه پاکات هاى پیشنهاد -  4- آخرین مهلت 
99/04/26

الزم به ذکر است پیشنهادات ارسالى باید حداقل 45 روز از تاریخ آخرین روز تسلیم پیشنهادها اعتبار داشته باشد.
5- تاریخ گشایش پیشنهادها : روز شنبه مورخ 99/04/28 ساعت  11:00 صبح  در سالن جلسات استان مى باشد .

6- مبلغ و نوع تضمین فرآیند ارجاع کار : مبلغ 270,000,000 ریال است که به دو صورت ضمانتنامه بانکى یا واریزى به شماره 
حساب شباى  IR-870100004001039706374385  نزد بانک مرکزي جمهوري اسالمی   خزانه دارى کل از طریق دستور 

پرداخت ساتنا یا پایا با شناسه واریز 30 کاراکترى  990263500100000000000000000075  قابل ارائه میباشد .
7- آدرس و زمان تحویل اصل تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار : اصل تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار (پاکت الف) 
عالوه بر بارگزارى در سامانه ، مى بایستى بصورت فیزیکى و دریافت در پاکت در بسته  و ممهور حداکثر تا پایان وقت ادارى  
روز پنجشنبه مورخ 99/04/26 به دبیرخانه کمیسیون معامالت مناقصه گزار در آدرس فوق الذکر تحویل و رسید دریافت شود.
ضمنٌا جهت کسب اطالعات بیشتر مى توانید ضمن تماس با شماره تلفن 04533518898 به آدرس اینترنتى  شـرکت خدمات 
حمایتى کشاورزى  www.assc.ir  و آدرس پایگاه ملی اطالع رسانی مناقصات http :// iets.mporg.ir نیز مراجعه فرمایید .
ایران   021 -41934 پشتیبانى: و  راهبرى  مرکز   : دولت  الکترونیکى  تدارکات  سامانه  پشتیبانى  تماس  شماره 

کد:14 تا 88924605-021 دفتر ثبت نام (اداره کل صنعت ، معدن و تجارت استان اردبیل )
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