
مديرعام�ل ش�ركت س�رمايه گذاري تأمي�ن 
اجتماعي ) شس�تا( در حالي از ادغام شركت ها و 
هلدينگ هاي پتروشيمي زيرمجموعه وزارت رفاه 
خبر داد كه پيش از اين رئي�س كل بانك مركزي 
از الزام س�ازمان تأمين اجتماعي ب�راي خروج از 
بانكداري خب�ر داده بود، بدين ترتي�ب بايد ديد 
س�هام تأمين اجتماعي به عنوان مجموعه اي كه 
25درصد صنعت ارزآور پتروشيمي در اختيارش 
اس�ت، در ح�وزه بانك�داري و حض�ور در بانك 
رفاه، توس�عه تعاون و ملت چگونه خواهد ش�د. 
س��رمايه گذاري صحي��ح، منطق��ي و حرف��ه اي در 
مجموعه هاي بيمه اي چون صندوق هاي بازنشستگي 
كه در رأس آن سازمان تأمين اجتماعي حضور دارد، از 
اهميت قابل مالحظه اي برخوردار است، زيرا عالوه بر 
بيش از 11ميليون پرداخت كننده حق بيمه به سازمان 
تأمين اجتماعي اين مجموعه دهها هزار نيروي كار دارد 
و در عين حال ميليون ها بازنشسته و مستمري بگير نيز 
وابسته به اقتصاد اين مجموعه هستند.  در حالي كه طي 
سال هاي اخير بازدهي بسيار ناچيز سرمايه گذاري هاي 
صندوق هاي بازنشس��تگي چ��ون تأمين اجتماعي و 
بازنشستگي كشوري خبر ساز ش��ده است و عايدي 
ساالنه دهها هزار ميليارد تومان دارايي اين مجموعه ها 
زير 5درصد است، روز گذش��ته مديرعامل شستا در 
رابطه با تش��كيل هلدينگ هاي تخصص��ي در حوزه 
پتروشيمي خبرهايي داد كه به نظر مي رسد شستا براي 
جبران ناكارايي و ناكارآمدي در حوزه شركت داري، 
س��هامداري و مديريت دارايي ها قصد دارد گام هايي 
هرچند ناچيز بردارد.  مرتضي لطفي، مديرعامل شستا 
در گفت وگو با ايسنا، جزئيات طرح ادغام شركت ها و 
هلدينگ هاي پتروشيمي را تشريح و اظهار كرد: كليات 
اين طرح به تصويب رس��يده و رايزني هايي با برخي 

شركت ها انجام شده است. 
  شستا به تنهايي سهامدار 25درصد صنعت 

پتروشيمي است
مديرعامل شستا گفت: صندوق هاي وابسته به وزارت 
كار، تع��اون و رفاه اجتماعي از جمل��ه صندوق هاي 
بازنشس��تگي، بانك رفاه كارگران، س��ازمان تأمين 
اجتماعي و شستا همگي به صورت متفرقه در حوزه 
نفت و پتروشيمي س��رمايه گذاري و فعاليت دارند. 
البته همه اين شركت ها و هلدينگ ها مستقل هستند 

و بيشترين س��هم مربوط به شستاس��ت كه شامل 
25درصد سهام پتروشيمي كشور مي شود.  مديرعامل 
شستا با بيان اينكه در همين راستا مذاكراتي داشتيم 
كه همه اين فعاليت ها ارزش گذاري و بعد از آن ادغام 
شوند، عنوان كرد: اين ادغام بايد به گونه اي باشد كه 
هر صندوق و سازماني به تناس��ب ارزش دارايي كه 

مي آورد، سهامدار شود. 
  ايجاد انحصار و دامپينگ نمي شود

در اين ميان در شرايطي كه پيوسته روي سهامداران 

بزرگ صنعت پتروشيمي و رغبت اين سهامداران براي 
خروج از بورس كاال و عرضه گران تر ارزهاي حاصله از 
صادرات مواد پتروشيمي حرف و حديث هايي در دولت 
يازدهم و دوازدهم مطرح بوده اس��ت، لطفي گفت: به 
اين ترتي��ب يك هلدينگ بزرگ خواهيم داش��ت؛ ما 
در فروش صادراتي دامپين��گ نمي كنيم و هلدينگ 
در تأمين مواد اوليه متمركز مي شود. اين امر منجر به 
ايجاد يك ارزش افزوده مي شود؛ مضافاً اينكه توسعه 
كشورهاي در حال توسعه متأثر از ايجاد شركت هاي 

بزرگ و متمركز است.  در حوزه بانكي و پولي نيز وزارت 
كار نياز به يكپارچه سازي سهام خود دارد، زيرا هم اكنون 
اين مجموعه از طريق سازمان تأمين اجتماعي در بانك 
توسعه تعاون، رفاه و ملت داراي سهم است كه به نظر 
مي رس��د يكپارچه سازي س��هام بانكي اين مجموعه 
اجتناب ناپذير است؛ چراكه رئيس كل بانك مركزي 
به عنوان باالترين مقام پولي كش��ور نيز در اين رابطه 
تأكيداتي داشته است. پيش از اين ولي اهلل سيف، رئيس 
كل بانك مركزي خبر از الزام تأمين اجتماعي و صندوق 
ذخيره فرهنگيان به فروش س��هام بانك رفاه و بانك 
سرمايه داد.  رئيس كل بانك مركزي اعالم كرد: سازمان 
تأمين اجتماعي و صندوق ذخيره فرهنگيان دو نهاد 
دولتي هستند. من سهامداري آنها را تأييد نمي كنم و 
بايد سهامشان را واگذار كنند.  وي عنوان داشت: در حال 
پيگيري هستيم و با سختگيري اين موضوع را دنبال 
مي كنيم. البته آنها به ما متعهد شده اند كه در نخستين 
فرصت وضعيت سهامشان را روشن كنند.  در شرايطي 
رئيس كل بانك مركزي روي واگذاري سهام بانك رفاه 
توسط تأمين اجتماعي تأكيد دارد، بايد ديد بانك توسعه 
تعاون و ملت نيز كه وزارت كار در اين بانك ها سهامدار 
است، مشمول تأكيد سيف براي خروج يك وزارتخانه از 

مقوله بانكداري است يا خير؟!
 در رابطه با سهم 25درصدي مجموعه شستا از صنعت 
پتروشيمي اين نكته حائز اهميت است كه نحوه عرضه 
اين ارزها مشخص نيست از چه طريقي انجام مي گيرد، 
آيا شس��تا اين ارزها را از طريق بانك هايي كه در آن 
سهام دارد، مانند رفاه، توس��عه تعاون و ملت عرضه 
مي كند يا اينكه همكاري تنگاتنگي براي مديريت بازار 
ارز دارد. در اين ميان در كنار تعيين تكليف هلدينگ 
پتروشيمي شستا به نظر مي رسد مقامات بانك مركزي 
خواستار تعيين تكليف شستا در حوزه بانكداري و پولي 
و ارزي هستند.  درپايان يادآور مي شود كه شفافيت 
هر چه بيشتر حوزه بازنشستگي و وزارت كار در شرايط 
كنوني اقتصاد يكي از الزامات اقتصاد مقاومتي است، 
زيرا دولت مدعي است كه ساالنه دهها هزار ميليارد 
تومان به اين صندوق ها پرداختي دارد و در عين حال 
اين صندوق ه��ا بيش از 100هزار ميلي��ارد تومان از 
دولت طلب دارند، تحت اين ش��رايط بايد تغييرات 
ساختاري، علمي، منطقي و غير جناحي شفافي در 

مجموعه وزارت كار اتفاق بيفتد. 

نقش بانك هاي سنتي در توسعه
قبل از ورود به بررسي امكانات بانك هاي اسالمي براي مشاركت در توسعه 

اقتصادي به توضيح چند نكته در مورد بانك هاي سنتي مي پردازيم. 
1- اين بانك ها در تأمين مال��ي پروژه هاي توليدي مش��اركت مي كنند، 
اما براي آنها مهم نيس��ت كه اين پروژه ها به توليد كاال و خدمات مشروع 

مي پردازند يا توليد كاال ها و خدماتي كه حرام هستند. 
2- چون بانك هاي س��نتي به دنبال حداكثر كردن س��ود خ��ود از طريق 
مابه التفاوت بهره وام و سپرده هايشان هستند و  از پرداخت تسهيالت مالي 
به فعاليت هايي كه در فرآيند توسعه از ساير فعاليت ها سهم بيشتري دارند 

ناتوان هستند. 
حتي در اين بانك ها سياس��ت هايي )در مقايس��ه با افرادي كه صرفاً براي 
مبادالت پولي و با هدف منفعت ش��خصي وام مي گيرند( وجود ندارد كه 
بر اس��اس آن به فعاالن اقتصادي كه به فعاليت هاي تولي��دي مفيد براي 

كشورشان مشغول هستند، تسهيالت مالي پرداخت شود. 
گاهي اوقات به كارگي��ري وام هاي بانكي در مضاربه ه��اي مالي ِصرف، به 
منظور كسب سود فوري به نابساماني بازار اوراق مالي منجر مي شود، ولي 
بانك به اين موضوع اهميتي نمي دهد و به خاطر ماهيتش )دريافت سپرده 

و پرداخت وام( خود را مسئول نمي داند. 
بعضي اوق��ات نيز اين بانك ها به كس��اني وام مي دهند ك��ه منابع پولي را 
براي تأمين منافع شخصي بيشتر به خارج از كش��ور منتقل مي كنند. در 
اين صورت نيز )اگر بانك عامل از بانك مركزي دستوري براي منع چنين 

فعاليتي دريافت نكند( بانك اهميتي نمي دهد. 
 البته اگر متقاضيان وام از تجار و ثروتمندان مشهور باشند كه هرچندگاه 
ضمانت هاي كم ارزشي به بانك ارائه كنند، اما شريعت اسالمي ما را ملزم 
مي كند كه منابع مالي خود را با دقت و به درس��تي به كار گيريم و قاعده 
عمومي معروف در اين زمينه آيه »و ال تؤتواالسفهاء أموالكم الّتي جعل اهلل 

لكم قياماً« )النساء- 5( است. 
 مي دانيم كه سفيه مورد اش��اره در آيه فقط بچه نابالغ يا فرد ناقص العقل 
نيست، بلكه شامل هر كس��ي اس��ت كه منابع مالي را به صورتي استفاده 

مي كند كه به خودش يا ديگران ضرر مي رساند و مفيد نيست. 
3- بانك هاي س��نتي تحت ش��رايطي خ��اص در تأمين مال��ي بعضي از 
پروژه هاي س��رمايه گذاري با ماهيت اجتماعي سهيم بوده اند )مانند مصر 
دهه 1960و بعد از آن(، اما اين مشاركت به خاطر فشار و الزام قدرت هاي 
اقتصادي و آموزش مستقيم آن توسط بانك مركزي صورت گرفته و پس 
از آن، اين بانك ها در تأمين منابع مال��ي موردنياز براي پروژه هاي مربوط 
به توسعه انساني و اجتماعي مش��اركت نكرده اند، زيرا معيار فعاليت اين 
بانك ها از روز اول )اواخر قرون وسطي( معيار اقتصادي صرف بوده است كه 

به ابزارهاي بازار و توانايي مالي وام گيرندگان بستگي دارد. 
اگرچه ممكن است بانك هاي س��نتي با تكيه بر ابزار هاي بازار و توانايي و 
اعتبار مالي مشتريان به تأمين مالي پروژه هاي توسعه اقدام كنند، اما اين 
توسعه از ديدگاه اسالمي نمي تواند يك توسعه سالم و متعادل باشد، زيرا 

براساس معامله ربوي بنا شده است.  
   ظرفيت هاي مشاركت در توس�عه

1- بانك هاي اس��المي توانايي بيش��تري براي جلب وج��وه نقدي قابل 
سرمايه گذاري دارند، زيرا مبناي آنها مشاركت است. 

در مورد اين فرضيه الزم اس��ت به نتايج تحقيقاتي اش��اره شود كه نشان 
مي دهند تغييرات نرخ بهره بر حجم كلي پس انداز بي تأثير است. در مجموع 
آن دسته از تحقيقات اقتصادي كه به آزمون رابطه بين تغييرات نرخ بهره 
واقعي و پس انداز در كشورهاي در حال توسعه پرداخته است، نشان مي دهد 

كه اين رابطه يا بسيار ضعيف است و يا در اكثر موارد معنادار نيست. 
 اما در ارتباط با بانك اس��المي، ابزار »مشاركت« نش��ان مي دهد كه اين 
مؤسس��ه برخالف بانك هاي موجود، واس��طه بي��ن پس اندازكنندگان و 

سرمايه گذاران به عنوان گروه هاي مستقل از يكديگر نيست. 
بلكه اين مؤسسه واس��طه اي اس��ت بين صاحبان وجوه اضافي )كه مايل 
هستند وجوه خود را براساس مشاركت سرمايه گذاري كنند( و تجاري كه 
براي راه اندازي و استمرار فعاليت پروژه هاي خود )بر همين اساس مشاركت( 
به تأمين مالي نياز دارند.  درحالي كه پس انداز كنندگان در بانك هاي سنتي 
انتظار درياف��ت بهره دارند، س��رمايه گذار انتظار پ��اداش و بازدهي وجوه 
س��رمايه گذاري شده خود را داش��ته و بازدهي س��رمايه گذاري عبارت از 

» سودي« است كه بعد از موفقيت سرمايه گذاري تعيين مي شود. 
 2- بانك اسالمي توانايي بيش��تري براي تخصيص منابع پولي به بهترين 

كاربردهاي مربوط به اهداف توسعه اقتصادي و اجتماعي دارد. 
آنچه در ميان مردم شايع مي باشد، اين است كه سيستم بهره همانند يك 
صافي پروژه هاي ناكارا را كنار زده و فقط پروژه هايي را حمايت مي كند كه 

بازدهي باال و در نتيجه توانايي پرداخت بهره متعلقه را دارند. 
پس ابتدا چنين پروژه هايي مي توانند بيشترين وام بانكي را دريافت كنند 
و به دنبال آنها پروژه هاي كم بازده تر، ولي پروژه هاي داراي بازدهي پايين 
كه نرخ بازدهي آنها كمتر از نرخ بهره است، نمي توانند به منابع بانكي دست 
يابند و اين موضوع بنا بر نظريه كارايي نهايي سرمايه گذاري درست است. 
يعني اگر نرخ س��ود مورد انتظار در طول عمر پروژه سرمايه گذاري از نرخ 
بهره تعيين شده كمتر باشد، تمايلي براي گرفتن وام از بانك وجود نخواهد 

داشت.
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هلدينگ هاي پتروشيمي وزارت كار، تعاون و رفاه اجتماعي ادغام مي شود

رئيس كل بانك مركزي بر خروج تأمين اجتماعي از سهامداري بانك ها تأكيد كرد 

وزارت كار بزرگ ترين سهامدار صنعت ارزآور 
پتروشيمي مي شود

تاالر شيشه اي
تغيير قيمتآخرين  قيمت نام شركت 

19720بانك انصار
3050699مهندسي نصيرماشين 

15613سيمان سپاهان 
9317561نفت سپاهان

1015سرمايه گذاري توسعه صنايع سيمان
117656سرمايه گذاري غدير)هلدينگ (

223701065سازه پويش 
223701065سازه پويش 

17942854شركتارتباطاتسيارايران
2967141توليدي كاشي تكسرام 

148469آلومينيوم ايران 
142866سرمايه گذاري توسعه صنعتي ايران

2315102تراكتورسازي ايران 
167071لبنيات پاك 

204787ايران ياساتايرورابر
5319225كشت وصنعت پياذر

3055120الكتريك خودروشرق 
3256126حمل ونقل بين المللي خليج فارس

3628133معادن منگنزايران 
4077137پاكسان 

203063فوالدكاوه جنوب كيش
205563شكرشاهرود

164948فوالدآلياژيايران
222762 پگاه آذربايجان غربي 

4351114دوده صنعتي پارس 
133933سيمان شاهرود
6768159مس شهيدباهنر

294067پتروشيمي آبادان 
265456توريستيورفاهيآبادگرانايران

326167فراورده هاي نسوزايران 
101920سرمايه گذاري صنعت ومعدن 

239947سرمايه گذاري آتيه دماوند
459587داده گسترعصرنوين- هايوب

489292نوردوقطعات فوالدي 
342361شيرپاستوريزه پگاه خراسان 

213738كاشي الوند
236037فوالدمباركه اصفهان

374456ايران تاير
384056شيشه وگاز

201228قندثابت خراسان 
251434كابل البرز
380348نيروكلر

778793پارس سويچ 
632075پااليش نفت تبريز

702179لوله وماشين سازي ايران 
248225شهدايران 

14567143آسان پرداخت پرشين
26466258قندشيرين خراسان 

123512ليزينگرايان سايپا
8458كمباين سازي ايران 
250323توليديچدنسازان

140612نوردآلومينيوم 
8337پالسكوكار

262222تكنوتار
366029پااليش نفت تهران

218817صنايع شيميايي فارس 
959673كنترل خوردگي تكين كو

297922بيمه دانا
848762پارس خزر

276920سرمايه گذاري صنعت بيمه 
465232قندمرودشت 

17202114شركتارتباطاتسيارايران
728040داروسازي ابوريحان 

298016رادياتورايران 
305216توليدي گرانيت بهسرام 

841343سيمان خاش 
11255سرمايه گذاري غدير)هلدينگ (

13626ماشين سازي نيرومحركه 
18338سرمايه گذاريگروه توسعه ملي

417918كشتيراني جمهوري اسالمي ايران
238410ملي سرب وروي ايران 

1579766پتروشيمي خارك 
421617همكاران سيستم
8833سيمان كردستان
390813پتروشيمي مبين

573517شيرپاستوريزه پگاه اصفهان 
368410گروه صنعتي بوتان 

25887صنايع پتروشيمي كرمانشاه
11943واسپاريملت

465110صنايع پتروشيمي خليج فارس
33857پااليش نفت اصفهان

14653ليزينگ صنعت ومعدن 
24675سرمايه گذاري ساختمان ايران

547511سبحان دارو
21924بانك خاورميانه
28505فروسيليس ايران 

17223محورسازان ايران خودرو
19953كارخانجات توليدي شهيدقندي

20903گسترش نفتوگازپارسيان
10001ايركاپارتصنعت

10311سرمايه گذاري توكافوالد)هلدينگ( 
1611615داروسازي اسوه 

21502مخابراتايران
12891سرمايه گذاري نوركوثرايرانيان

14631سرمايه گذاري صندوق بازنشستگي
17591گروه مديريت سرمايه گذاري اميد

54153ايران ترانسفو
19631سيمان كرمان 
41822بهنوش ايران 

48432المپ پارس شهاب 
219697پتروشيميفناوران

علیرضا دهلوی

   خودرو

خريد و فروش خودروي خارجي به صفر نزديك شد
كاهش يا افزايش تعرفه واردات خودرو در روزهاي اخير به چالش 
جديدي براي مصرف كنندگان خودرو تبديل شده است. چالشي كه 
فارغ از علل و داليل آن، مردم را سرگردان كرده و همين سرگرداني 
باعث شده تا بازار خودروهاي خارجي و داخلي در ايامي كه بايد رنگ 
رونق داشته باش�ند، به ركودي عميق و در حد صفر رسيده است. 
حدود 10 روز پيش انتشار خبري در بازار خودرو خبرساز شد؛ طبق اين 
خبر ديوان عدالت اداري به دنبال ش��كايت يك شاكي خصوصي حكم 
اوليه اي مبني بر توقف اجراي مصوبه اخير دولت در زمينه افزايش تعرفه 
واردات خودرو صادر كرده اس��ت. دي ماه امس��ال هيئت دولت مصوبه 
جديد خود با عنوان »ساماندهي و مديريت واردات خودرو« را به وزارت 
صنعت، معدن و تجارت و ديگر دستگاه هاي مسئول ابالغ كرد. طبق اين 
مصوبه تعرفه واردات خ��ودرو از ۴0 و 55 درصد به 55، ۷5 و 95درصد 
افزايش يافت.   ابالغ اين مصوبه و افزايش تعرفه واردات خودرو در كنار 

رش��د تدريجي نرخ ارز در چند ماه اخير باعث ش��د قيمت خودروهاي 
وارداتي در بازار افزايش شديدي در يكي، دو ماه اخير داشته باشد كه البته 
سودجويي شركت هاي واردكننده خودرو نيز باعث تشديد رشد قيمت ها 
شد؛ به گونه اي كه اين ش��ركت ها حتي خودروهايي كه پيش از افزايش 
تعرفه ها و با نرخ ارز ارزان وارد كرده بودند را نيز با نرخ هاي جديد و افزايش 
يافته وارد بازار نكردند. در چنين اوضاع و احوالي كه بازار خودرو در حال 
دست و پنجه نرم كردن و بررسي نرخ هاي جديد بود انتشار حكم اوليه 
ديوان عدالت اداري مبني بر توقف اجراي افزايش تعرفه واردات خودرو 
باعث ايجاد ابهامات جديدي در اين رابطه شده است؛ به گونه اي كه ديوان 
عدالت اداري از يكسو اصرار دارد كه حكم اوليه اين ديوان مبني بر توقف 
اجراي مصوبه دولت الزم االجراست و از آنسو نيز مسئوالن دولتي مربوطه 
معتقدند حكم اوليه ديوان عدالت اداري الزم االجرا نيست  در اين رابطه 
روز گذشته وزير صنعت، معدن و تجارت گفت: افزايش تعرفه ها مصوبه 

هيئت وزيران است و با رأي هيئت عمومي ديوان عدالت اداري مي تواند 
متوقف شود؛ با اين حال توقف اجراي تعرفه ها در مرحله فعلي موجب 
ايجاد رانت و فساد مي شود. در اين رابطه منتظر نظر هيئت عمومي ديوان 
عدالت اداري هستيم تا ببينيم چه تصميمي گرفته مي شود.اما در پاسخ 
به چنين اظهاراتي بود كه مديركل حوزه رياس��ت ديوان عدالت اداري 
تأكيد كرد كه دس��تور موقت ديوان عدالت اداري درباره تعرفه واردات 
خودرو به هيئت دولت ابالغ شده و الزم االجراست. محسن قائمي نسب 
اظهار كرد: دستور موقت توقف مصوبه هيئت وزيران درباره افزايش تعرفه 
واردات خودرو براساس مواد 3۴ و 35 قانون تشكيالت و آيين دادرسي 
ديوان عدالت اداري صادر شده و طبق ماده 39 آيين دادرسي سازمان ها، 
ادارات، هيئت ها و مأموران طرف ش��كايت پس از صدور و ابالغ دستور 
موقت مكلفند طبق دس��تور عمل كنند و اگر عمل نكنند، مس��تنكف 

محسوب مي شوند كه در اين صورت تبعات قانوني دارد.

هادی غالمحسینی
  گزارش  یک

 آگهی مزایده عمومی

–

اداره کل راهداري و حمل و نقل جاده اي استان لرستان 


