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آنچه درباره شستا کمتر میدانید

تحلیل

شرکتوزیرکش

آیا  ۹میلیارد دالر واقعا گم شد
روز پنجشــنبه حوالــی ظهــر خبــری بــه نقــل از یــک نماینــده مجلــس

منتشــر شــد کــه بــه صــورت عجیبــی در فضــای رســانهای کشــور
بازتــاب داشــت .خبــر ایــن بــود «عــزتا ...یوســفیانمال ،عضــو

کمیســیون برنامــه و بودجــه مجلــس اعــام کــرد  ۹میلیــارد دالر ارز
دولتــی گــم شــده اســت ».او در توضیــح ایــن خبــر بــه «تســینم»

گفتــه اســت  11میلیــارد دالر ارز دولتــی در ماههــای اخیــر از ســوی
دولــت اختصــاص داده شــده کــه از ایــن مقــدار تنهــا سرنوشــت 2/5

میلیــارد دالر افشــا شــده و متاســفانه مشــخص نیســت نزدیــک بــه 9

میلیــارد دالر چــه شــده اســت؟

حــاال بایــد دیــد آیــا ایــن خبــر درســت اســت یــا نــه و واقعــا نزدیــک 9

تولیدی کشـــور 24 ،درصد از قیر کشور 14 ،درصد از الستیک
مهدی عبداللهی

روزنامه نگار

در هفته گذشـــته جلسه استیضاح علی ربیعی ،وزیر برکنار شده
وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی حســـابی سروصدا کرد .ربیعی

که در دوره پنج ســـاله مدیریت خود برای ســـومین بار به مجلس

فراخوانده شـــده بود ،نهایتا در  17مرداد مجبور به خداحافظی
از این وزارتخانه شـــد .یکی از مهمترین موارد مطرحشده در سه

جلسه استیضاح ربیعی ،موضوع مدیریت شرکتهای زیرمجموعه

میلیــارد دالر از ارزهــای تخصیــص دادهشــده در میانــه راه گــم شــده

شستا است .چنانکه ربیعی در پاسخ به یکی از نمایندگان منتقد

رفتیــم تــا از آنهــا دربــاره جزئیــات ایــن خبــر بپرســیم.

بیچاره نمیکردید .وی در بخش دیگری از سخنان خود از ،400

اســت؟ بــر همیــن اســاس ســراغ چنــد تــن از نماینــدگان مجلــس

دولت هر چهسریعتر باید درباره گم شدن
 9میلیارد دالر توضیح دهد

خود میگوید اگر مدیر سفارشی شما را قبول میکردم ،امروز مرا
 500میلیـــون تومان باجی حرف میزند که یکی از نمایندگان از
وی طلب کرده اســـت .در کنار سخنان انتحارگونه ربیعی ،برخی

نمایندگان نیز میگویند شستا در دوره مدیریت ربیعی به حیاط

غالمرضــا کاتــب ،نماینــده مجلــس و عضــو کمیســیون برنامــه

خلوت برخی آقازادهها و مدیران سفارشـــی تبدیل شده است .اما

«جزئیــات ایــن خبــر را بایــد از خــود آقــای یوســفیانمال بپرســید.

میگویدوزارتاطالعاتبایدبهپروندهاقتصادیپسرانربیعیورود

و بودجــه مجلــس دربــاره ایــن خبــر بــه «فرهیختــگان» گفــت:

مــن اطالعــی از جزئیــات آن نــدارم ».وی بــا بیــان اینکــه دولــت
بایــد لیســت دریافتکننــدگان ارز دولتــی را زودتــر از اینهــا منتشــر

میکــرد کــه نکــرد ،گفــت« :اگــر ایــن کار اتفــاق میافتــاد مطئنــا

چنیــن اعــداد و ارقامــی نیــز در جامعــه منتشــر نمیشــد ».کاتــب
گفــت« :دولــت بایــد هــر چــه زودتــر دربــاره ایــن عــدد توضیــح دهــد
کــه آیــا انحــراف  9میلیــارد دالری در تخصیــص ارزی درســت بــوده

اســت یــا خیــر؟»

از صحت و سقم عدد اطالعی ندارم!

مسالهبهاینجاختمنمیشودورئیسکمیسیوناقتصادیمجلس

کند .در کنار همه اینها در سال  96نیز مجلس گزارشی با موضوع

اقدامات فوری برای نجات سازمان تامین اجتماعی منتشر کرد که

حکایت از حرکت این سازمان در ریل ورشکستگی بود .این گزارش
برآورد کرده است که با روند فعلی در سال  1404کسری نقدینگی

سازمان تامین اجتماعی به 119هزار میلیارد تومان خواهد رسید.

این هشدار مجلس زمانی جدی میشود که بدانیم  52درصد از

جمعیت کشور تحت پوشش این سازمان هستند که با حق بیمه
این افراد ،مجموعه عظیم اقتصادی به نام شستا را بنیان گذاشته

دولــت هرچــه زودتــر لیســت دریافتکننــدگان ارز دولتــی را منتشــر

کنــد».

معاون وزیر صنعت :بانک مرکزی لیست را منتشر
میکرد ،این شایعات در جامعه مطرح نمیشد!

دهیم ،ابهامات بیشـــمار و رانتهای عظیم در فعالیت شستا را

میتوان پاشنه آشیل استیضاح اخیر در دولت روحانی ذکر کرد.
 ۲۸۴شرکت بزرگ در زیرمجموعه شستا

ششم فروردین سال  65شستا بهعنوان یکی از زیرمجموعههای
سازمان تامین اجتماعی با سرمایه اولیه  20میلیارد ریال تاسیس

شـــد .بر اساس آخرین اظهارات مسئوالن شستا ،در حال حاضر

این مجموعه شامل  9هلدینگ اقتصادی با  ۲۸۴شرکت بزرگ در

مجتبــی خســروتاج ،معــاون وزیــر صنعــت و رئیــس ســازمان توســعه

حوزههای نفت و گاز و پتروشیمی ،عمران وحملونقل ،سیمان،

 9میلیــارد دالر ارز دولتــی و سرنوشــت نامعلــوم آن بــه «فرهیختــگان»

دیگر فعالیت میکند.

تجــارت بــا اظهــار تعجــب از ســخنان یوســفیانمال دربــاره گــم شــدن

گفــت« :مــن تعجــب میکنــم از ایــن حــرف ایــن نماینــده مجلــس.

یعنــی چــه  9میلیــارد دالر گــم شــده اســت .مگــر میشــود؟!
مگــر امــکان دارد؟!» وی توضیــح داد« :ممکــن اســت وقفــهای در
واردات کاال صــورت گرفتــه باشــد امــا مســیر ایــن پولهــا کامــا

مشــخص اســت ».معــاون شــریعتمداری توضیــح داد« :ادعــای ایــن
نماینــده مجلــس کامــا نادرســت اســت .االن لیســتی اســتخراج و

آمــاده انتشــار اســت کــه در آن تمــام دریافتکننــدگان ارز دولتــی

مشــخص هســتند .در آن لیســت معلــوم اســت چــه کســی ،بــه چــه

مقــدار و بــرای واردات چــه کاالیــی ارز  4200دولتــی گرفتــه اســت و
ایــن مســاله کامــا قابــل اثبــات اســت ».وی در پاســخ بــه ایــن ســوال
کــه بســیاری از کارشناســان معتقدنــد اگــر بانــک مرکــزی لیســت
دریافتکننــدگان ارز دولتــی را منتشــر میکــرد ایــن اعــداد و ارقــام

در جامعــه مطــرح نمیشــد ،گفــت« :بانــک مرکــزی لیســت را دارد و
بــه وزارت اقتصــاد ارســال کــرده اســت ،در حالــی کــه بایــد منتشــرش
میکــرد .شــاید اگــر ایــن لیســت منتشــر میشــد ،ایــن اعــداد هــم

در جامعــه مطــرح نمیشــد».

دارو ،انرژی ،صنایع عمومی ،بانک ، ICT ،سرمایهگذاری و موارد

 10درصد از ارزش سهام بورس در اختیار شستا

پتروشـــیمی ،نفت و گاز شـــیمیایی ،فلزات اساسی ،دارو و سایر
صنایع متمرکز است.

 80درصد از ظرفیت تولید کل کشور در اختیار شستا

مرکــزی نیــز جـرات نکــرده آن را منتشــر کنــد ،بنابرایــن لیســت را بــه
وزارت اقتصــاد ارســال کــرده تــا آنهــا آن را منتشــر کننــد».

توضیحات بانک مرکزی

بانــک مرکــزی در واکنــش بــه اظهــارات یوســفیانمال ،عضــو

کمیســیون برنامــه و بودجــه مجلــس در مــورد «سرنوشــت نامعلــوم
 9میلیــارد دالر ارز  4200تومانــی» توضیحاتــی بــه شــرح زیــر ارائــه
داد:

«اصــوال فرآینــد واردات رســمی کاال بــه کشــور بــه اجمــال از مراحــل
زیــر تشــکیل یافتــه اســت:

 -1اخــذ پروفرمــا (پیشفاکتــور) از فروشــنده خارجــی /انعقــاد

قــرارداد بــا فروشــنده خارجــی،

 -2انجــام ثبــت ســفارش نــزد وزارت صنعــت ،معــدن ،تجــارت (کســب
اجــازه رســمی ورود کاال بــه کشــور)

 - 3-1تخصیــص ارز توســط بانــک مرکــزی پــس از درخواســت بانــک
عامــل واردکننــده ( تاییــد گواهــی ثبــت آمــاری).

 -3-2تامیــن ارز توســط بانــک مرکــزی بــه واســطه بانــک عامــل یــا از
طریــق ســامانه نیمــا و انتقــال ارز بــه حســاب فروشــنده خارجــی (بــا

اســتفاده از ابزارهایــی همچــون حوالــه ،بـرات یــا اعتبــار اســنادی).

 -4ارســال کاال توســط فروشــنده خارجــی بــه گمــرک مقصــد (ورود
کاال بــه کشــور)

 -5امور گمرکی و ترخیص کاال توسط واردکننده.

این گزارش آمده است« :عمده سرمایهگذاریهای سازمان تامین

اجتماعی برکنار شد .یکی از دالیل اصلی استیضاح شیخاالسالمی

میکنیم .در اتاق من در جلوی چشم من بدون اینکه ترسی از من

کلی در نمودار آمده اســـت ،فقط به چند نمونه اشاره میشود.

 62درصد از پشم شیشه و عایق لوله کشور 20 ،درصد از متانول

است .اگر واردات گوشـــیهای گران قیمت آیفون در سال  96را

نیز به موضوعات فعالیت مبهم شســـتا اضافه کنیم ،حیاط خلوت

این مجموعه عظیم اقتصادی بسیار گسترده خواهد بود .در پایان
این نکته قابل ذکر است که با توجه به حساسیت موضوع و وجود
موارد بســـیار متناقض و مبهم در مدیریت این مجموعه ،الزم است
مجلسونهادهایامنیتیبهموضوعتخلفاتشستاورودپیداکنند.

اتکایــی امیــن  -حــوزه تامیــن ســرمایه شــامل.1 :تامیــن ســرمایه امیــن  -حــوزه کارگزاری

شــامل.1 :کارگــزاری باهنــر .2کارگــزاری صبــا تامیــن .3کارگــزاری بیمــه تامیــن آینــده

حــوزه ســیمان شــامل.1 :ســیمان صوفیــان .2قائــن .3ارومیــه .4شــاهرود .5زنجــان
.6یاســوج .7فیروزکــوه .8اســتهبان .9ســیمان فــارس و خوزســتان .10ســیمانآبیک

.11خوزســتان .12فــارس نــو .13فــارس .14بجنــورد .15خــاش .16صنایــع ســیمان
غــرب .17خــزر .17دورود .18بهبهــان .19ســفید نیریــز .20مازنــدران .21ســپاهان

حــوزه ســلولزی شــامل.1 :کارتــن ایــران .2کارتــن البــرز .3صنایــع کاغذســازی کاوه
سرمایهگذاری

صنایع عمومی
تامین

.4صنایــع چــوب و کاغــذ ای ـران ( چــوکا ) .5صنایــع چــوب و کاغــذ مازنــدران .6صنایــع

چــوب خــزر کاســپین .7صنایــع چــوب اســالم .8فیبــر بابلســر .9الیــاف .10کاغــذ مراغــه

.11تختــه شــهیدباهنر .12حریــر خوزســتان .13محصــوالت کاغــذی لطیــف

حــوزه کشــت و دامــداری شــامل.1 :کشــت و دامــداری فــکا .2کشــت و دامــداری مــارد

شــیر .3کشــت و دامــداری گلدشــت نمونــه اصفهــان  -حــوزه لــوازم خانگــی شــامل:
.1کارخانجــات لــوازم خانگــی پــارس .2کارخانجــات پارسالکتریــک .3ارج

ســایر شــامل.1 :شــرکت خدمــات مدیریــت صباتامیــن .2ســرمایهگذاری ایرانگــردی و

جهانگــردی Wtd-Shasta.3

حــوزه کانیهــای فلــزی شــامل :فــوالد خوزســتان .2فــوالد مبارکــه اصفهــان .3فــوالد
سرمایهگذاری
صدر تامین

اکســین خوزســتان .4ملــی صنایــع مــس ایــران .5صنایــع مــس شــهید باهنــر

.6ســرمایهگذاری معــادن و فلــزات .7گــروه صنعتــی ســدید .8لولهســازی اهــواز
.9لولهســازی ماهشــهر .10ذوبآهــن اصفهــان  -حــوزه کانیهــای غیرفلــزی شــامل:
.1خــاک چینــی ای ـران .2معدنــی امــاح ای ـران .3پشــم شیشــه ای ـران .4فرآوردههــای

نســوز ایــران  -حــوزه کاشــی و ســرامیک شــامل.1 :صنایــع کاشــی و ســرامیک الونــد
.2کارخانجــات کاشــی و ســرامیک ســعدی .3ســرامآرا .4لعابیــران

حــوزه حملونقــل شــامل.1 :کشــتیرانی جمهــوری اســامی ایــران (.2 )IRISLملــی

سرمایهگذاری

نفتکــش ای ـران (.3 ) NITCقطارهــای مســافری رجــا .4حملونقــل و خدمــات دریایــی

حملونقل

حــوزه عم ـران و ســاختمان شــامل.1 :ســابیر ( ســد ،ســاختمان و تاسیســات زیربنایــی)

عمران و
تامین

آبــادان .5حملونقــل ترکیبــی کشــتیرانی .6حملونقــل ریلــی نیــرو

.2ایرانســازه .3پارسســازه تامیــن .4ســولیران .5آلومینیــوم دورال .6مجتمعهــای
توریســتی و رفاهــی آبادگــران .7دهکــده ســاحلی  -ســایر حوزههــای مرتبــط شــامل:

.1بازرســی کاالی تجــاری ایــران (.2 )IGIکشتیســازی ارونــدان .3پایانــه احــداث

تا  ۵۰۰میلیون تومان به حســـاب فرد مورد نظر واریز کن و به هر

 9هلدینگ اقتصادی شســـتا حیاط خلوت برخـــی آقازادههای

حــوزه بیمــه شــامل.1 :بیمــه میهــن .2بیمــه ملــت .3بیمــه دانــا .4بیمــه البــرز .5بیمــه

ســیمان .12ســرمایهگذاری تدبیرگــران فــارس و خوزســتان

«آقای پورابراهیمی ،آقای کهنوجی را شما میشناسید .اگر ایشان

شبکهمیچینید»«،رئیسبهزیستیسبزواریکخانمبرجستهاست

حوزه بانک شامل.1 :بانک رفاه .2بانک ملت .3بانک تجارت .4بانک کارآفرین

ماشینســازی دورود .10ســاخت و نصــب صنعتــی البــرز .11تحقیــق و توســعه صنعــت

در مورد ربیعی است .اما حرفهای ربیعی نیز جالب توجه است:

میکرد؟ آقای پورابراهیمی شما من را بیچاره میکنید و در استان

.1توزیــع داروپخــش .2پخــش هجــرت .3توزیــع داروهــای دامــی داروپخــش .4پخــش

و خوزســتان .8بازرگانــی صنایــع ســیمان فــارس و خوزســتان .9فــوالد و چــدن و

بخشیازاظهاراتپورابراهیمی،رئیسکمیسیوناقتصادیمجلس

مدیرعامل مس میشد مشـــکل شما این چنین با من ادامه پیدا

.5شــیمیایی رهآورد تامیــن .6شــیرین دارو .7دارویــی آتــرا  -حــوزه توزیــع شــامل:

اهــواز .5فارســیت درود .6گــچ ماشــینی فــارس .7خدمــات مهندســی ســیمان فــارس

حکایت از عدم تدبیر وی در ســـاماندهی امور اشتغال و بیکاری و

کامال گویای این ادعا است« :وزارت اطالعات به پرونده اقتصادی

داروپخــش .2شــیمی دارویــی داروپخــش .3آنتیبیوتیکســازی ایــران .4کلرپــارس

.22شــرق .23ســاوه  -ســایر شــامل.1 :آذریــت .2کرمانیــت .3پرســیت .4فارســیت

در شـــکل حادتر به موضوع شســـتا و مدیریت آن برمیگشت .بر

چهرهای سیاسی اســـت ،با این حال این گزارشهای غیررسمی

درصدازحملونقلریلیکشور 18،درصدازنمکخوراکیکشور،

سیمان تامین

پافشاری وی بر عدم برکناری مرتضوی از این سمت بود ،اما مساله

دارو و ...محصوالتی هستند که  9هلدینگ شستا در قالب ۲۸۴

واردات داروی کشور 82 ،درصد از حملونقل دریایی کشور56 ،

سرمایهگذاری

نصب سعید مرتضوی بهعنوان مسئول سازمان تامین اجتماعی و

عمدتا ناشی از بحران مدیریتی در مجموعه شستا است .مرور این

ژالتیــن کپســول ایــران  -حــوزه تولیــد مــواد اولیــه شــامل.1 :تولیــد مــواد اولیــه

سایر.1 :سرمایهگذاری هامون شمال

جدی این صندوق در حوزه سرمایهگذاری است».

کسی که من میگویم بده ».گفته میشود شرکتهای زیرمجموعه

تولید داروی کشور 40 ،درصد از توزیع داروی کشور 9 ،درصد از

صبا تامین

رشد پنج درصدی کل اقتصاد کشور ،نشاندهنده ضعف عملکرد

شستاست .کریســـتالمالمین ،قیر ،تایر ،پیویسی ،متانول،

سیمان کشـــور 33 ،درصد از تولید کلینکر کشور 32 ،درصد از

سرمایهگذاری

تامین اجتماعی معادل  0/3درصد اســـت که در مقایسه با نرخ

احمدینـــژاد با رای نمایندگان مجلـــس از وزارت رفاه ،کار و امور

حــوزه تولیــد دارو شــامل:

گســترتامین .4هماپیوندتامیــن

بهطوریکه متوسط نرخ بازدهی خالص سرمایهگذاری صندوق

دعوای سال  91بازهم تکرار شد

.9توســعه نفــت و گازآریــا  -حــوزه الســتیک شــامل.1 :بــارز .2ای ـران یاســا .3الســتیک

دارو)  -ســایر شــامل.1 :تحقیقاتــی ،مهندســی توفیــق دارو .2بیــودارو .3فرآینــد

ســـرمایهگذاری و اصول حاکم بر این سازمان شکل گرفته است،

 ۱۵بهمـــن  ۱۳۹۱عبدالرضا شیخاالســـامی ،وزیـــر کار دولت

.4آناهیتــا .5اصفهــان .6ســتاره خلیــج فــارس .7نیــک قشــم .8حفــاری شــمال

اکسیر(.1گســترش بازرگانــی دارو پخــش .2اوزان .3مدیریــت تولیــد و خدمــات پــارس

مالکیت شرکتها و حوزههای بنگاهداری و بدون توجه به الزامات

داشـــته باشند در چشم من نگاه میکنند و میگویند سالی ۴۰۰

بر این اســـاس بررسی آماری نشـــان میدهد  32درصد از تولید

دارویی تامین

با محوریت شستاست ،بهطوریکه سرمایه گذاری ناکارآمد این

به گفته مدیرعامل شســـتا حدود  80درصد از ظرفیت تولید کل

شرکت تولید میکنند .در این زمینه با توجه به اینکه ارقام و آمار

سرمایهگذاری

ناپایداریمالیدرتامیناجتماعی،ضعفمدیریتیدراینسازمان

سازمان در شستا و همچنین زد و بندهای سیاسی و مالی منجر

.17فارابــی  -حــوزه نفــت و گاز شــامل.1 :ایرانــول .2پاســارگاد .3پرســی ایــران گاز

.8کاســپینتامین .9پــارسدارو .10شــهید قاضــی .11داملــرانرازک .12تولیــد

قابل تامل گزارش مجلس این است که یکی از دالیل بسیار مهم

اما به من فشار میآوردند که یا این فرد را بردار یا شما را استیضاح

منشــتر نشــده اســت ،گفــت« :در ایــن لیســت بــه احتمــال زیــاد،

تخلفــات زیــادی بــه چشــم میخــورد کــه حتــی رئیــس کل بانــک

نوع خود میتواند موجب بحران اقتصادی-اجتماعی شود .نکته

مابقی شامل شرکتهای غیربورسی و سرمایهگذاری در پروژههای

روغن ،پروپیلن ،اوره ،مس نورد ،پشم و شیشه ،سولفات ،سیمان،

جامعــه خیلــی بــه صــاح نیســت!» وی ادعــا کــرد« :در ایــن لیســت

 119هزار میلیارد تومان خواهد رسید .این کسری نقدینگی در

.10شــازند .11مرجــان .12مرواریــد .13شــیراز .14تبریــز .15باختــر .16ایــام

.1داروســازی داروپخــش .2اکســیر .3فارابــی .4زهــراوی .5ابوریحــان .6دانــا .7رازک

که نســـبت به سال  1394رشـــدی سه برابری داشته است .این

 ،)1404میزان کل کسری نقدینگی سازمان تامین اجتماعی به

.2امیرکبیــر .3خراســان .4آبــادان .5غدیــر .6مــارون .7جــم .8نــوری .9خــارگ

حــوزه ســرمایهگذاری شــامل.1 :داروپخــش -

استقراض بانکی این سازمان به باالی  9هزار میلیارد تومان رسیده

گزارش برآورد میکند با روند فعلی طی هشت سال آتی (تا سال

و توســعه صنایــع الســتیک  -حــوزه پتروشــیمی شــامل.1 :پتروشــیمی فــنآوران

یــزد  -ســایر شــامل.1 :پتروســینا .2نیــرو کلــر .3اپیکــو

منابع نقدی مواجه اســـت ،بهطوری که در ســـال  1395میزان

فرزندان ربیعی ورود کند ،ربیعی خدای «البی» اســـت؛ اینها تنها

 60هزار میلیارد تومان اســـت که  70درصد آن در حوزه صنایع

تامین (تاپیکو)

شـــد که نشان میداد سازمان تامین اجتماعی شدیدا با کمبود

امروزهعمدهسرمایهگذاریهایسازمانتامیناجتماعیدرشستا

یــک منبــع آگاه نیــز در گفتوگــو بــا «فرهیختــگان» در پاســخ بــه

اســامی افــرادی وجــود دارد کــه انتشــارش در فضــای عمومــی

در آبان ســـال  96گزارشی در مرکز پژوهشهای مجلس منتشر

اظهارت ربیعی و برخی نمایندگان مجلس در روز اســـتیضاح وی

کشور در اختیار محصوالت تولید هلدینگها و شرکتهای تابعه

ایــن ســوال کــه چــرا لیســت دریافتکننــدگان ارز دولتــی تاکنــون

تامین اجتماعی در خطر ورشکستگی

(هر دو عدد ذکر شده است) از ارزش سهام بورس ایران متعلق به

ســـرمایهگذاری است .براساس آمارها ،ارزش این پروژهها بالغ بر

پتروشیمی

در واقع حق بیمه این افراد است که  52درصد از جمعیت کشور

سایر حوزههای مرتبط با وظایف ربیعی در وزارت کار داشته باشد،

متمرکز است که حدود  70درصد آن شامل شرکتهای بورسی و

نفت و گاز و

اصلی و تبعی) ،لذا همه زیرمجموعههای سازمان تامین اجتماعی

مدیرعامل شستا ارزش داراییهای این شرکت را  60هزار میلیارد

شرکتهای زیرمجموعه شستا است.

شرکت

سرمایهگذاری

تحتپوششاینسازمانهستند(اعمازبیمهشدهومستمریبگیر

را شامل میشوند.

زیرمجموعهها
حــوزه ســرمایهگذاری شــامل.1 :ســرمایهگذاری صنایــع پتروشــیمی .2ســرمایهگذاری

حاضـــر با توجه به اینکه تعداد  41میلیون و  500هزار نفر ایرانی

این اســـاس در حال حاضر نیز استیضاح علی ربیعی بیش از آنکه

ذکر کرده است .همچنین گفته میشود حدود هشت تا 10درصد

نام هلدینگ

تعهدات آتی در ســـازمان تامین اجتماعی شکل گرفت .در حال

دالیل اســـتیضاح شیخاالسالمی ،وزیر رفاه دولت احمدینژاد در

اطالعــی از جزئیــات عــددی کــه آقــای یوســفیانمال اعــام کــرده

مختلفــی بــه ایــن صــورت در جامعــه منتشــر نمیشــد .بــه نظــرم

همانطور که گفته شد شســـتا در سال  1365به منظور انجام

اجتماعی براســـاس مطالعات در حوزههای ریسکی بهخصوص

سال  1391را در کنار موارد مطرحشده در استیضاح ربیعی قرار

را میدانــم اگــر شفافســازی صــورت گرفتــه بــود امــروز اعــداد

شستا حق بیمه  52درصد از ایرانیان است

اســـت .مجموعهای که حاال  10درصد از ارزش بورس ایران و 80

ســیدجواد حســینیکیا ،نماینــده مجلــس و عضــو کمیســیون برنامــه

نــدارد ،گفــت« :نمیدانــم داســتان ایــن عــدد چیســت ،امــا ایــن

شستا تولید میکنند.

به خرید شـــرکتهایی شده که بودنشان عمدتا ضرر است .در

درصـــد از ظرفیت تولیدی صنعت کشـــور را در اختیار دارد .اگر

و بودجــه مجلــس نیــز در گفتوگــو بــا «فرهیختــگان» بــا بیــان اینکــه

کشـــور 21 ،درصد از آجر نسوز کشـــور و ...را زیرمجموعههای

بخشی از مهمترین شرکتهای زیرمجموعه  9هلدینگ شستا

سرمایهگذاری
انرژی تامین

شــرکتهای زیرمجموعــه.1 :افــق تامیــن انــرژی پارس .2نیــرو آتیــه صبــا WTD-Shasta.3

.4مدیریــت تولیــد بــرق تــوس .5افــق تامیــن انرژی تــوس .6افــق تامین آب شــیرین

سرمایهگذاری

حــوزه کاری شــرکت هــای زیــر مجموعــه شــرکت صنایــع نویــن تامین(شــمص) شــامل:

تامین

ارتباطــات داتك(گــروه) :شــبكه و اينترنــت بانــد وســيع  .3شــركت فنــآوا :شــبكه و

صنایع نوین

 .1شــركت خدمــات ارتباطــی رایتــل :فنــاوري ارتباطــات و اطالعــات  .2شــركت گســترش
اينترنــت بانــد وســيع  .4شــركت پــارس الکتریــک :الکترونیــک ،دیتــا ســنتر و ...

