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پوري حسيني: تفسير من از قانون همين بود كه انجام دادم!
در جلسه اول دادگاه رئيس سابق سازمان خصوصي سازي مشخص شد كه وي چوب حراج به صنايعي زده است كه در خاورميانه بي نظير بودند

ارائه خدمات درماني بدون دفترچه
 تأمين اجتماعي عملياتي شد 

ارائ�ه  از  اجتماع�ي  تأمي�ن  س�ازمان  مديرعام�ل 
داد.  خب�ر  دفترچ�ه  ب�دون  درمان�ي  خدم�ات 
مصطفي ساالري، مدير عامل س��ازمان تأمين اجتماعي با بيان اينكه 
از ابتداي هفته جاري اعالم كرديم با توجه به تصميم ستاد ملي كرونا 
براي تعطيلي ه��ا و محدوديت ها، ش��عب در ش��هر هاي قرمز تعطيل 
هستند، گفت: امكان داشت بيمه شدگاني برگه دفترچه شان تمام شده 
باشد و به خدمت درماني نياز داشته باشند. ما استعالم برخط اعتبار را 
از اول خرداد كليد زديم و عدم نياز به تمديد اعتبار دفترچه را اجرايي 

كرده بوديم، ولي از دفترچه ها كماكان استفاده مي شد. 
وي افزود: اما در اين مرحله اگر كسي برگه هاي دفترچه اش تمام شده 
مي تواند باز هم خدمت دريافت كند. سازمان همه امكانات نرم افزاري و 
سخت افزاري را در مطب ها، درمانگاه، آزمايشگاه ها  و تصويربرداري ها 

فراهم كرده است. 
ساالري افزود: به دو طريق امكان نسخه نويسي وجود دارد. براي هر يك 
از مراكز درماني سامانه اي طراحي كرده ايم كه درمانگر مي تواند نسخه 
را در آنجا بنويسد يا خدمت مربوطه را ارائه كند. روش دوم اين است كه 
اگر مراكز درماني خودشان سامانه اي دارند مي توانند نسخه يا خدمت 
را در سامانه خودشان ثبت كنند كه روي سيستم ما هم مي نشيند، اما 

هنوز شايد خيلي مراكز درماني متصل نشده باشند. 
وي با بيان اينكه اگر در نهايت هيچ كدام از اين دو امكان وجود نداشت 
پيش بيني كرديم كه پزش��ك ها در سربرگ خودش��ان نسخه نويسي 
كنند، گفت: با توجه به اينكه سامانه هاي داروخانه به تأمين اجتماعي 
متصل است، دارو به بيمار داده مي ش��ود و از اين حيث مشكلي ايجاد 
نمي ش��ود و گام جدي تري به س��مت حذف دفترچه هاست. آخرين 
گام هاي حذف دفترچه كاغذي را برمي داريم و اميد است بتوانيم ظرف 

يكي دو ماه آينده به طور كامل از اين امكان استفاده كنيم. 

ورود همه جانبه بسيج، كاهش آمار كرونا
ادامه از صفحه اول

رئيس سازمان بسيج جامعه پزش��كي درباره كم و كيف 
طرح شهيد س��ليماني اينگونه توضيح مي دهد: » بيمار 
و افرادي كه با وي در تماس بوده اند و جواب تس��ت آنها 
مثبت شده اس��ت بايد از جامع��ه جدا ش��وند و در خانه 
بمانند. ۸۰ ال��ي ۹۰ درصد مبتاليان امكان اس��تفاده از 
قرنطينه خانگي را دارند، اما الزم است مابقي افرادي كه 
امكان ماندن در منزل براي آنان ميسر نيست با استفاده از 
ظرفيت مهمانسرا ها و اقامتگاه هاي دستگاه هاي ذي ربط 
قرنطينه ش��وند. بر اين اس��اس محوريت طرح بس��يج 
قرنطينه افراد مشكوك يا مبتال به كرونا خواهد بود؛ يعني 
به جاي ۸۰ ميليون ايراني تنها يك ميليون نفر را در طول 
يك ماه براي مان��دن در منزل حماي��ت خواهيم كرد.«
به گفته وي مس��ئوليت كار ه��اي فني بر عه��ده وزارت 
بهداش��ت و همه حمايت ها و اقدام��ات حمايتي ديگر بر 

عهده بسيج، خيرين، مساجد و ائمه جمعه خواهد بود. 
 خدمت 2 هزار تيم پزشكي در طرح حاج قاسم

به گفته رئيس س��ازمان بس��يج جامعه پزشكي در حال 
حاضر ۲ هزار تيم پزشكي در طرح حاج قاسم سليماني به 
بيماران ارائه خدمت خواهد كرد كه تعداد اين نيروها در 

تهران ۴۰۰ الي ۶۰۰ نفر است. 
وي درباره خدمات اين تنها مي گوي��د:» قباًل افراد كرونا 
مثبت، پس از دريافت جواب آزمايش مسير مركز درماني 

تا خانه را خودشان طي مي كردند، اما در طرح حاج قاسم 
سليماني افراد ناقل يا مبتال به بيماري كوويد ۱۹ توسط 
آمبوالنس به منزل منتقل مي ش��وند ت��ا زنجيره انتقال 
ويروس در جامعه شكس��ته ش��ود. همچنين اگر فردي 
در خانه متوجه ابتالي خود به اين بيماري شود با كمك 

آمبوالنس به مركز درماني انتقال داده خواهد شد.«
مسئول بس��يج جامعه پزش��كي با بيان اينكه طرح حاج 
قاس��م س��ليماني ب��راي دوره اي چه��ار ماه��ه طراحي 
شده اس��ت، مي افزايد: » در طرح حاج قاس��م س��ليماني 
روزانه از ۱۵۰ هزار فرد آلوده به كرونا و خانواده و نزديكان 
آنها حمايت مي ش��ود. اجراي اين طرح باعث مي شود تا 
افراد س��الم جامعه در امان بمانند و با كاهش شيب تند 
بيماري در ب��ازه زماني ۴۰ تا ۶۰ روز تعداد بس��تري ها و 

فوتي ها كمتر شود.«
  اجراي طرح حاج قاسم در تهران در 3 فاز

عيسي مالمير، دبير اجرايي طرح شهيد سليماني در تهران 
هم درباره طرح حاج قاسم در اين كالنشهر مي گويد:» اين 
طرح سه فاز و سطح مداخله دارد؛ مرحله اول، فاز مراقبت 
است كه طبق تفاهم با وزارت بهداشت، قرار است در سطح 
تهران بزرگ، پايگاه هاي س��المت، مراكز جامع و مراكز 
منتخب، در اختيار اين طرح قرار بگيرند.« بر اين اساس 
در فاز مراقبت، مراقبين س��المت به در منازل مراجعه و 
پكيج بهداشتي و بروشور اطالع  رساني پيشگيري از كرونا 

به خانوارها ارائه مي  كنند؛ اگر در خانواده  اي فردي مبتال 
به كرونا بود يا مشكلي وجود داشت براي اعزام پزشك يا 
پرستار اقدام مي  ش��ود.  مالمير با بيان اين كه فاز بعدي، 
مرحله حمايتي است، مي گويد:» در اين سطح به منظور 
جلوگيري از تردد بيماران كرونايي، براي تأمين معيشت، 
ارسال بسته هاي حمايتي و پكيج  هاي بهداشتي صورت 
مي  گيرد؛ همچني��ن پايگاه هاي نواحي مقاومت بس��يج 
به صورت محله  محور تقبل كرده  اند كه اگر خانواده  اي نياز 
به خريد دارد و افراد خانواده، سن بااليي دارند و نبايد براي 
خريد از خانه خارج شوند، پايگاه هاي بسيج اين خريد را 

براي آنها انجام   دهند.«
به گفته مسئول بسيج جامعه پزش��كي تهران بزرگ فاز 
سوم، مرحله نظارت است؛ در اين مرحله تيم  هاي بسيجي 
در نواحي مقاومت كم و كيف اقدامات انجام شده در حوزه 
پيشگيري را رصد مي  كنند. پس از نظارت، ميزان موفقيت 
عمليات سنجيده مي  شود و بر اس��اس آن، براي بازبيني 

عمليات دستورات الزم داده مي  شود. 
به گفته دبير اجرايي طرح شهيد سليماني در تهران اين 
طرح به صورت پايل��وت در چهار منطقه ش��امل مناطق 
سه، چهار، ۱۶ و ۱۸ شروع شده اس��ت تا اگر نواقصي در 
اين حوزه موجود اس��ت، رفع و طرح بهتر اجرا شود. اين 
طرح در تمامي مناطق تهران بزرگ از روز شنبه اجرايي 

خواهد شد. 

حسين سروقامت

كسي كه برف پيري بر سر و رويش نشسته، بايد نخ تسبيحي 
باش�د كه همه را گرد هم آورد، اما او چنين نبود؛ همه از دور و 
برش پراكنده ش�ده بودند و همس�رش پس از 40 سال زندگي 

طالق گرفته و رفته بود!
پيرمرد ماليخوليا گرفته بود. مي رفت سراغ سطل هاي زباله و 
خرت و پرت هايي را برمي داشت و به خانه مي آورد؛ بوي تعفن 

زندگي را برداشته بود. 
چندان نگذشت كه هرچه سرمايه داشت، از كف رفت؛ جواني 

كه سال ها پيش رخت بربسته و رفته بود!
روزي فرزند او از سِر دلسوزي پرسيد: 

- پدر جان؛ چرا عزت و اعتبار ما را از بين مي بري؟ 
گفت روزگار جواني مرتكب گناهي شدم كه احدي از آن مطلع 
نشد. عواقب آن گناه وبال گردنم ش�ده و امروز دارم تاوان آن 

را پس مي دهم. 
. . . پسرم؛ اين بازي روزگار است. دست خودم نيست!
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كارشناسان رسمي صورت مي گيرد.«
باللي با اشاره به اينكه موارد خصوصي سازي شده 
بر مبناي نظريات كارشناس��ي غيرمعتبر صورت 
گرفته است، گفت: »سازمان خصوصي سازي وظيفه 
نظارت پس از واگذاري ها را نيز دارد و بايد از طريق 
بازرسي از ش��ركت هاي واگذاري ش��ده به صورت 
مس��تقيم و غيرمس��تقيم در جريان اقدامات آنان 
قرار گيرد. در زمان پوري حس��يني تعداد زيادي از 
واگذاري ها بدون تش��ريفات قانوني و بدون در نظر 
گرفتن قوانين اصل ۴۴ صورت گرفته اس��ت، اين 
واگذاري ها بدون كارشناسي هاي معتبر و به ثمن 
بخس و به افراد فاقد اهليت و ب��دون برنامه واگذار 
شده است. در واگذاري، سازمان خصوصي به اهليت 
خريدار توجه نكرده و به افراد فاقد اهليت و عهدشكن 

واگذار كرده است.«
نماينده دادستان اضافه كرد: »پوري حسيني، رئيس 
سازمان خصوصي متهم است به اخالل عمومي در 
نظام توليدي كش��ور از طريق واگذاري بنگاه هاي 
كالن دولتي بدون رعايت تشريفات قانوني و بدون 
توجه ب��ه اجراي سياس��ت هاي كالن اص��ل ۴۴ و 
مقررات مربوطه و كارشناس��ي غيرمعتبر. رعايت 
نكردن تش��ريفات قانوني منجر به محقق نش��دن 
اهداف مجموعه خصوصي س��ازي از جمله بهبود 
كارآيي و افزايش رقابت پذيري و همچنين موجب 
كاهش سطح توليد و به تعطيلي كشاندن خطوط 
برخي از كاال هاي توليدي و بس��تر ساز اعتراضات 

كارگري شده است.«
 جزو اولين شركت هاي تحريم شده

باللي گف��ت: »عدم رعاي��ت مق��ررات مربوط در 
واگذاري هاي بنگاه هاي توليدي و برخي از بنگاه هاي 
كالن توليدي منجر به اخالل در نظام توليدي كشور 
شده  است. برخي از اين شركت ها در خاورميانه توليد 
انحصاري دارند. يكي از شركت ها ماشين سازي تبريز 
است كه با توليد انواع ماشين هاي صنعتي يكي از 

صنايع مادر در كشور است.«
نماينده دادستان گفت: »اين شركت، ماشين ابزار 
براي شركت هاي ديگر مي سازد و همين امر نشان 
از وابستگي صنعت به اين كارخانه است و فقدان آن 
موجب وابستگي به خارج از كشور مي شود كه اين 
امر با توجه به وضعيت كنوني كشور و تحريم هاي 

استكبار جهاني قابل توجه است.«
وي با اش��اره به اينكه تأمين بخشي از ماشين آالت 
حساس تا پيش از واگذاري بر عهده ماشين سازي 
تبريز بوده  اس��ت، گفت: »با توجه به پيشرفت هاي 
اس��تراتژيك در صنايع حساس كش��ور در صورت 
تعطيلي اين كارخانه امكان سرمايه گذاري و اعطاي 
تكنولوژي توسط ساير كشور ها به اين شركت وجود 

نخواهد داشت.«
باللي گفت: »حس��ب گزارش ها، ماشين س��ازي 
جزو اولين شركت هاي تحريم شده توسط امريكا 
بوده است. طي ۴۸ سال گذش��ته هيچ كارخانه اي 
مانند آن داير نشده و در س��ال هاي اخير توليدات 
آن كاهش داشته است. س��ازمان خصوصي سازي 
به واگذاري اين واحد توليدي به يك اخاللگر نظام 
ارزي كه تا كالس پنجم سواد دارد برخالف ضوابط و 

تشريفات قانوني اقدام مي كند.«
 واگذاري بدون توجه به هشدار وزرا

وي با بيان اينكه تحقيقات در خصوص چهار مورد 
از بنگاه ها تكميل است به تشريح اتهام اخالل عمده 
در نظام توليدي كش��ور پرداخ��ت و گفت: »گروه 
ماشين س��ازي تبري��ز در س��ال ۱3۴۵ به موجب 
پروانه اي از وزارت صنايع و معادن تأس��يس شد و 
بهره برداري از آن از سال ۵۱ آغاز شده و توليد كننده 

انواع ماشين هاي صنعتي بوده است. 
 ماشين سازي از سال ۸3 در فهرست شركت هاي 
مشمول واگذاري قرار گرفت و شركت ريخته گري 
ماشين سازي تبريز در سال ۸۴ به عنوان زيرمجموعه 
ماشين س��ازي تأس��يس ش��د و با منفك شدن از 

ماشين سازي به صورت مستقل فعاليت كرد.«

نماينده دادستان ادامه داد: »امالك ائل گلي متعلق 
به گروه ماشين سازي تبريز است كه بر اساس مصوبه 
خصوصي سازي مقرر ش��د همراه با ماشين سازي 
تبريز و در پايان سال۹۴ واگذار شود. شريعتمداري 
و نعمت زاده طي نامه هايي خط��اب به معاون اول 
رئيس جمهور كه رونوشت آن براي پوري حسيني 
ارسال شده بود، اعالم كردند كه به لحاظ مشكالت 
ساختاري و فقدان توجيه اقتصادي و سود ده نبودن 
ماشين س��ازي تبريز، عماًل واگ��ذاري آنها محقق 
نگرديده و ادامه اين فرآيند سبب تعطيلي آن خواهد 

شد، اما با اين وجود واگذاري صورت گرفت.«
 هديه به قربانعلي

وي با بيان اينكه با توجه به محصوالت استراتژيك 
ماشين سازي تبريز، صنايع مهم كشور به اين بنگاه 
وابستگي داشتند، گفت: »اين شركت بايد در گروه 
س��ه يا حداقل گروه دو قرار مي گرفت، اما در گروه 
يك قرار گرفت و ۹۸ درصد آن واگذار ش��د. بخش 
عظيمي از واگذاري ها هم در راستاي رد ديون مالي 
دولت به طلبكاران و منبع درآمدي براي تس��ويه 

بدهي ها بوده است.«
نماينده دادس��تان تأكيد كرد: »معادل ۲۱ درصد 
ارزش كل واگذاري ه��اي ص��ورت گرفته برخالف 
روح حاكم بر اصل ۴۴ قانون اساس��ي بوده است و 
مستقيماً به اش��خاص حقيقي و حقوقي طلبكار از 
دولت منتقل شده است. هيئت واگذاري در سال۹۴ 
تشكيل جلس��ه داد و در نهايت بيش از ۹۸ درصد 
ماشين سازي تبريز واگذار ش��د و منابع حاصل از 
آن نيز صرف تس��ويه بدهي صندوق بازنشستگي 

كاركنان فوالد به خزانه كل شد.«
نماينده دادستان گفت: »سازمان خصوصي سازي 
تا سال ۹٧ در فروش ماشين س��ازي موفق نبود تا 
اينكه در ارديبهشت ماه ۹٧ بدون رعايت تشريفات 
واگذاري با هم��ان قيمت ارزيابي س��ال ۹۴، اقدام 
به واگذاري اين مجموعه به ن��ام قربانعلي فرخزاد 
كرده است. قربانعلي فرخزاد اخاللگر بازار ارز بود كه 
در زمان واگذاري، داراي پرونده اتهام اخالل در نظام 
اقتصادي هم بود و نهايتاً ب��ه اين اتهام نيز محكوم 
مي شود. اين واگذاري به مبلغ ۶۸۸ ميليارد تومان به 

اين فرد انجام شد.«
 متهم توضيحات قانع كننده  نمي دهد

باللي گفت: متهم در اظهارات خود بار ها گفته است 
كه من قانون را اينگونه تفس��ير كردم، در حالي كه 
تفس��ير قانون ش��رايط خود را دارد. اگر هركسي 
بخواهد قانون را به شيوه خود تفسير كند كه سنگ 
روي سنگ بند نمي شود. ش��ركت هاي ديگري به 
جز گروه ماشين سازي از نقدش��وندگي بيشتري 
برخوردار بودند، اما ماشين سازي كه از سال ها پيش 

حدود ۱۱ بار به مزايده گذاشته شده و فروش نرفته 
بود، ظرف دو هفته به فروش مي رود و اين موضوع 

قابل تأمل است.«
باللي اضاف��ه ك��رد: وزارت امور اقتص��اد و دارايي 
مي توانست از يك س��ال قبل براي تسويه آن اقدام 
كند، اما اينكه چرا ماشين س��ازي را تا پايان سال و 
براي روز هاي پاياني نگه مي دارد، جاي سؤال دارد. 

نماينده دادس��تان گفت: »متهم پاس��خ روشني 
به اتهامات ندارد و توضيح��ات قانع كننده اي ارائه 
نمي دهد. انتقال ورقه س��هام و امضاي تش��ريفات 
قانوني براي گروه ماشين س��ازي در سال ۹۸ و در 
باب توجيه متهم صورت گرفته است. در اين پرونده 
آنچه محرز است اين است كه سهام ماشين سازى و 
چند مجموعه ديگر باب��ت بدهى دولت به صندوق 
داده شده است.« وى با اشاره به بخشى از اظهارات 
متهم پورى حسينى در كيفرخواست عنوان كرد: 
»متهم اذعان ب��ه لزوم رعايت قان��ون اجراى اصل 
۴۴ قان��ون اساس��ى حداقل در خصوص ش��ركت 
ريخته گرى ماشين سازى تبريز كرده است. سازمان 
خصوصى س��ازى ابتداى تيرماه ۹۸ اعالم كرد كه 
ش��ركت به صندوق بازگردانده ش��د در حالى كه 

شركت متعلق به دولت بوده و نه صندوق.«
نماين��ده دادس��تان تصري��ح كرد: »دليل��ي ب��ر 
تفويض اختيار از س��وي وزارت اقتصاد به سازمان 
خصوصي سازي براي اعمال حقوق مالكيت وجود 
ندارد و نحوه اداره شركت را قانون تعيين مي كند. 
سازمان خصوصي سازي مي بايست ابتدا بنگاه ها را 
آماده واگذاري مي ك��رد و در صورتي كه آنها آماده 
واگذاري نبودند نس��بت به اصالح س��اختار اقدام 
شود.« نماينده دادستان گفت: »متهم در اظهارات 
خود گفته است كه تعداد محدودي اصالح ساختار 
صورت گرفته، اما براي اصالح ساختار كلي شركت 
منابع مالي نياز دارد كه به دليل فقدان مالي اين كار 

انجام نشد.«
پس از اين اظهارات، قاضي ختم جلسه را اعالم كرد و 

گفت كه جلسه بعدي متعاقبا اعالم مي شود. 
دادگاه پوري حس��يني نش��ان مي دهد كه پس از 
اين، خصوصي س��ازي بايد با دق��ت و عدالت انجام 
شود، وگرنه نقض غرض شده و به ضد خود تبديل 

خواهد شد. 

يكي از واگذاري ه�اي بي ضابطه اي كه در نخس�تين جلس�ه دادگاه 
پوري حس�يني، رئي�س س�ازمان خصوصي س�ازي روي آن تأكي�د 
شد، شركت ماشين سازي تبريز بود. اين شركت در خاورميانه بي همتا 
بود، ام�ا در حالي كه وزير صنعت هم نس�بت به واگذاري آن هش�دار 
داده بود، پس از 11 بار مزايده، بدون رعايت تشريفات قانوني به شخصي 
كه تا پنجم دبستان بيشتر سواد نداشت، واگذار شد. ابرمفت فروشي ها 
در قالب خصوصي سازي در دوران تصدي گري پوري حسيني، مانند 
شركت هاي دش�ت مغان و هفت تپه، به قدري زياد شده بود كه ديگر 
نمي شد حواشي آن را جمع و جور كرد و با وجود فشارهاي زياد، باالخره 
پوري حسيني از سمتش استعفا داد )بخوانيد بركنار شد( و روز بعد از 
بركناري هم بازداشت شد. حاال دادگاه هاي وي به جريان افتاده است. 

يك جنبه از اهميت دادگاه رئيس س��ازمان خصوصي سازي در اين است 
كه عملكرد غيرقانوني وي موجب شده تا مشكالت مختلفي در حوزه هاي 
اقتصادي، سياسي و امنيتي در استان هاي مختلف كشور ايجاد شود. از طرف 
ديگر، خصوصي سازي هاي بي ضابطه در دوران پوري حسيني، از مغان گرفته 

تا هفت تپه، عمالً توليد و رونق آن را از تك و تا انداخته است. 
 غارت دهها هزار ميليارد توماني

در وصف عملكرد مجرمانه پوري حس��يني همين بس كه س��ال گذشته 
۱۰۰ نماينده مجلس در نامه اي به رئيس جمهور اعالم كردند بزرگ ترين 
فساد اقتصادي در دولت  با عنوان خصوصي سازي صورت گرفت. به گفته 
نمايندگان، دهها هزار ميليارد تومان اموال مردم در ش��ركت هاي هپكو، 
هفت تپه، ماشين سازي تبريز، آلومينيوم المهدي، كشت و صنعت مغان و 

برخي شركت هاي بزرگ استان كرمانشاه و خراسان به غارت رفته است. 
 خودش مي فروخت و خودش هم مي خريد!

علي اشرف عبداهلل پوري حسيني، نماينده دوره هاي سوم و ششم مجلس، 
رئيس س��تاد انتخاباتي روحاني در آذربايجان ش��رقي و نخستين رئيس 
سازمان خصوصي سازي از سال ۱3۸3 تا ۱3۸۴ بود. وي برخي واگذاري ها 
را با ۲۰ درصد قيمت واقعي و ۸۰ درصد تخفيف انج��ام داده بود. به گفته 
بيگي، نماينده تبريز، مواردي هم بوده كه پوري حسيني به عنوان رئيس 
سازمان خصوصي سازي، شركتي را به بخش خصوصي واگذار كرده اما در 

واقع خودش خريدار بوده است!
 اخالل عمده در نظام توليد و اقتصادي كشور

نخستين جلسه رسيدگي به اتهامات »مير علي اشرف عبداهلل پوري حسيني« 
روز گذشته در شعبه اول دادگاه كيفري يك استان تهران به رياست قاضي 
جواهري برگزار شد. در ابتداي جلسه، قاضي از نماينده دادستان خواست تا 

ضمن قرار گيري در جايگاه كيفرخواست را قرائت كند. 
نماينده دادستان ضمن قرار گيري با بيان اينكه شر كت هاي دولتي يتيم 
هستند و مالك دلسوزي كه صالح آنها را بداند، ندارند، گفت: » عدم تعهد 
و تخصص مديران و در برخي موارد تخلفات و ارتكاب جرايم متعدد باعث 
به تاراج رفتن اموال عمومي شده است. اصل ۴۴ براي رونق و جهش توليد و 
اقتصاد است نه اينكه با واگذاري هاي بي ضابطه و بي توجه و تعدي به اموال 

مردم بنيه اقتصادي مردم را تضعيف كنيم.«
محمدهادي باللي افزود: »در پرونده حاضر عدم رعايت تشريفات قانوني و 
نكات ديگر باعث از بين رفتن وجوه و اموال دولتي و عمومي  و منجر به اخالل 

عمده در نظام توليد و اقتصادي كشور شده است.«
 عالقه پوري حسيني به فروش

نماينده دادستان در ادامه ضمن قدرداني از اقدامات بازپرس و ساير مقامات 
قضايي گفت: » كليه مقامات قضايي در صف اول اين ميدان جهاد هستند و 

اجازه نخواهند داد كه ذره اي از اموال عمومي مورد تاراج قرار گيرد.«
باللي با اشاره به دستور العمل اخير رياست قوه قضائيه در خصوص ترك فعل 
مديران هم گفت: »اگر اين دستور العمل به صورت كامل اجرا شود، سبب 
جلوگيري از تشكيل چنين پرونده هايي در آينده است؛ چراكه ترك فعل 
مديران و مقامات مرتبط اجرايي و غيراجرايي در پرونده به چشم مي خورد 
و در خصوص مديران حاكميتي، ديگر نبايد به سراغ فعل ها رفت، بلكه بايد 

به سراغ ترك فعل ها رفت.«
نماينده دادستان گفت: »خصوصي س��ازي مجموعه اقداماتي است كه در 
قالب آن كنترل مالكيت و مديريت از بخش عمومي دولت خارج و به بخش 
خصوصي سپرده مي شود و بدين ترتيب دولت فقط مكانيسم هاي نظارتي 

خود را حفظ مي كند.«
وي ادامه داد: »در قانون روش هاي متع��ددي براي واگذاري ها پيش بيني 
شده است، اما سازمان خصوصي سازي صرفاً به روش فروش تكيه كرده است. 
در برخي موارد كه بنگاه ها نياز به اصالح داشتند، سازمان بدون پيشنهاد 
اصالح، اقدام به فروش آن با قيمت نازل به جهت زيان ده بودن كرده است.«

  بستر ساز اعتراضات كارگري
نماينده دادستان ادامه داد: »چنانچه سهم شركت داراي بازار فعال بوده باشد، 
واگذاري بايد از طريق سازمان بورس و از طريق قيمت تابلوي بورس باشد، 
در غير اين ص��ورت بايد از طريق آيين نامه ها و ش��يوه نامه ها و بر اس��اس 
دستورالعمل باشد كه اين دستورالعمل ها نيز بر اساس قيمت گذاري از طريق 
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