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پرونــده واگــذاری حاشیه ســاز 
فروشگاه های زنجیره ای رفاه سرانجام 
به بهارستان رفت و برخی نمایندگان 
مجلس درخواســت تحقیــق درباره 
واگذاری خبرساز این فروشگاه را مطرح 
کرده اند. درخواستی که البته مشخص 
نیست به کجا برسد اما واگذاری عجیب 
این فروشــگاه از ســال 95 تاکنون در 
هاله ای از ابهام است. واگذاری پر سر و 
صدایی که گفته می شود با چیزی حدود 
90 درصد تخفیف به خریداران بخشیده 

شده است! 
فروشگاه رفاه که به دلیل تبلیغات 
گسترده و راه اندازی کمپین های فروش 
خاص برای افکار عمومی شناخته شده، 
در سال های اخیر با افزایش شمار شعب 

نیز روبرو بوده است.
ماجرا از کجا شروع شد؟

واگذاری فروشــگاه رفاه ماجرایی 
طوالنی دارد و از زمســتان ســال 95 

زمزمه های فروش بخشــی از سهام آن 
به گوش می رســید. در آن زمان اعالم 
شــد که 20 درصد از ســهام فروشگاه 
رفاه به فروش رفته اســت و پس از آن 
در فروردین سال 96 رسانه های ایران 
خبری منتشــر کردند مبنی بر اینکه 
فروشگاه رفاه به فروش رفت اما واگذاری 
فروشــگاه از آنجا حاشیه ســاز شد که 
قیمت فروش ســهام آن در رســانه ها 
منتشر شد. در زمســتان 95 اعالم شد 
که 20 درصد سهام فروشگاه با قیمت 
با حدود 145 میلیارد تومان به صورت 
اقساط به فروش رفته است و در واگذاری 
سال 96 هم بنا بود 42 درصد سهامش 
تقریبا به قیمت 320 میلیارد تومان به 
فروش برسد. این موضوع در حالی رخ 
داد که رفاه در طول 23 سال فعالیت 225 
فروشــگاه قطعی در 29 استان کشور 
داشت و عالوه بر این امالک و مستغالتی 
با کاربری های دیگر نظیــر دامداری، 
اداری و... تحت تملک مجموعه رفاه قرار 
دارد. تا سال 97 سرمایه فروشگاه های 

زنجیره ای رفاه با 225 شعبه و گردش 
مالی ساالنه هزار میلیارد تومان و نزدیک 
به چهار هزار پرسنل بیش از پنج هزار 
میلیارد تومان تخمین زده شــد و حاال 
بیش از 60 درصد سهامش تنها با 465 
میلیارد تومان آن هم به صورت اقساط 
فروش رفت که با این حســاب چیزی 
حدود 90 درصد تخفیــف در معامله 

رخ داده بود. 
خریداران رفاه چه کسانی بودند؟

شرکت فروشــگاه های زنجیره ای 
رفاه در سال 74 به صورت سهامی عام 
تاسیس شد. این شرکت پس از فرآیند 
انتقــال مالکیت از نهاد هــای دولتی و 
طی رونــد خصوصی ســازی در قالب 
شــرکت گروه مدیریت سرمایه رفاه به 
فعالیت های خود ادامه داد. این شرکت 
در ســال 93 در بورس پایه ثبت شد و 
معامالت سهام آن آغاز شد اما واگذاری 
عجیب این فروشــگاه حواشی زیادی 
ایجاد کرد. از واگذاری سهام این شرکت 
به شرکت های سپهر نوید آفرین و بازتاب 

سهام توس گرفته تا واگذاری برند آوازه 
به این فروشگاه که بدون روشنگری های 
کافی از طرف مدیران این شرکت انجام 

گرفت.
همچنین در ســال های گذشــته 
خبرهای زیــادی درمــورد واگذاری 
این شــرکت و ابهامات آن منتشر شد. 
ســایت های مختلف در ایــن رابطه 
می نویســند: »سهام فروشــگاه رفاه 
به عنوان یک شرکت دولتی، در اختیار 
بانک های ملی، صادرات، ملت، تجارت، 
سپه و ســازمان زمین و مسکن، بیمه 
ایران، بیمه مرکزی، شهرداری تهران و 
برخی شهرداری های کالن شهرها بود، 
تا زمانی که طی سال های 1395 و 1396 
با یک اقدام جنجالی، مالکیت 62درصد 
از ســهام این فروشــگاه زنجیره ای به 
شــرکت های »ســپهر نوید آفرین« و 

»بازتاب سهام توس« واگذار شد.
عملکرد مالی رفاه ابهام آمیز است

با این حال پرونده ابهام آمیز فروشگاه 
رفاه به همین ماجرا محدود نشد و مهر 

ماه امســال دنیای اقتصاد در گزارشی 
به ابهام در عملکرد ماه فروشــگاه های 

زنجیره ای رفاه پرداخت.
بر اساس این گزارش در سال 1399 
این شرکت با کاهش تعداد فاکتورهای 
صادر شده روبه رو بود. در گزارش هیات 
مدیره دلیل ایــن کاهش عدم مراجعه 
خریداران و تغییر ســبک زندگی افراد 
پس از مواجهه با کرونا ذکر شده است. 
در بررسی صورت های مالی این شرکت 
نکات مبهم زیادی وجــود دارد که تا به 
حال پاسخ مناسبی در مورد آنها توسط 

هیات مدیره ارائه نشده است.
موضوع فروش 10میلیون سهم از 
شرکت توسعه بازار ســرمایه تهران  به 
شرکت سرزمین آفتاب جاودان بدون 
اخذ نظر کارشناســی از جمله مواردی 
است که حســابرس به آنها اشاره کرده 
است. در گزارش حسابرس آمده است 
که هیچ دلیلی بــرای توجیه فروش و 
چگونگی کارشناسی سهام فروش رفته 
و انتخاب خریدار از طرف این شرکت ارائه 

نشده است. 
تحقیق و تفحص از واگذاری رفاه

حاال اما پرونده تحقیق و تفحص از 
فروشگاه رفاه به بهارستان رفته است و 
یک عضو کمیسیون اقتصادی مجلس 
شورای اســالمی از بررســی تقاضای 
تحقیق و تفحص از فروشــگاه رفاه در 
جلسه این کمیسیون خبر داد و گفت که 
قرار شد مدیران فروشگاه رفاه گزارشی 
از نحوه اداره این فروشــگاه و پرداخت 
بدهی هــای آن ارائه کــرده تا نماینده 
متقاضی درباره انصراف یا ادامه تفحص 

تصمیم گیری کند
مهدی طغیانی با اشــاره به جلسه 
کمیســیون اقتصادی به ایسنا گفته 
است: در این جلسه درخواست تحقیق 
و تفحص از فروشگاه رفاه با حضور فرخی 
میــکال نماینده الهیجان بــه عنوان 
متقاضی تفحص و مدیران فروشگاه رفاه 

بررسی شد.
او توضیح داد: محور تفحص درباره 
نحوه اداره فروشــگاه رفاه و بدهی های 
این فروشگاه است که در پاسخ گفته شد 
سهام فروشگاه به ازای بدهی ها به چند 

بانک واگذار شده و آن بانک ها مسئول 
وضعیت فعلی هستند. در نهایت بعد از 
ارائه توضیحات از ســوی طرفین مقرر 
شد مدیران فروشــگاه رفاه گزارشی از 
وضعیت این فروشگاه و میزان بدهی ها 
و همچنین ســهام واگذار شده به چند 

بانک ارائه کنند.
طغیانی در پایان گفــت: بعد از این 
گــزارش، نماینــده متقاضی تصمیم 
می گیرد که مجدد درخواست خود را 
به کمیسیون اقتصادی ارائه کند یا اینکه 

منصرف شود.
هرچند که حاال مشــخص نیست  
سرانجام این درخواست تحقیق و تفحص 
چه شــود اما تمرکز بر وضعیت واذاری 
این فروشگاه می تواند در کنار چندین 
واگذاری ناموفق دیگــر زمینه را برای 
بهبود فرآیندی که به خصوصی سازی 
موسوم شده اما در عمل هیچ تاثیری بر 
تقویت و بزرگ شدن بخش خصوصی 

نداشته است، شود . 
 در این میان واگذاری انبوهی شرکت 
رد قالب تادیه بدهی، مالکان جدید را که 
فاقد تخصص الزم در مدیریت شرکت ها 
هستند با بحران مواجه کرده و احتمال 
تضییع اموال عمومی در این قالب نیز 
بیمی است که احساس می شود . این بار 

قرعه به نام رفاه افتاده است .

واگذاری فروشگاه رفاه 
ماجرایی طوالنی دارد 
و از زمستان سال 95 

زمزمه های فروش بخشی از 
سهام آن به گوش می رسید. 

در آن زمان اعالم شد که 
20 درصد از سهام فروشگاه 

رفاه به فروش رفته است و 
پس از آن در فروردین سال 
96 رسانه های ایران خبری 

منتشر کردند مبنی بر اینکه 
فروشگاه رفاه به فروش 

رفت، اما واگذاری فروشگاه 
از آنجا حاشیه ساز شد

خبر

عضو شورای عالی مسکن گفت: در حال حاضر 
خانوار دهک های پایین با دو هزینه سنگین مواجه 
هستند. خانواری در این دهک اگر 5 میلیون تومان 
درآمد داشته باشد بیش از 4 میلیون تومان این رقم 
صرف بخش مسکن و خوراک می شود و به عبارت 
دیگر در حال حاضر 90 درصد درآمد دهک های 
پایین به دو بخش اختصاص دارد و تنها 10 درصد 
دیگر به بخش های اموزش و تفریحات اختصاص 

پیدا می کند.
احمد دنیامالی، عضو کمیســیون عمران در 
گفت وگو با ایلنا درباره بررســی  های مجلس از 

توان پرداخت اقســاط دهک های کم درآمد در 
طرح نهضت ملی مســکن اظهار داشت: چیزی 
که در مجلس، کمیسیون عمران و شورای عالی 
مسکن مورد بحث است، پروژه نهضت ملی مسکن 
بتواند دهک های کم درآمد را پوشــش دهد و به 
دنبال این هستیم که پروژه نهضت ملی مسکن 
در بحث تسهیالت و اقساط با پروژه مسکن ملی 

متفاوت باشد.
وی با بیان اینکه اقساط  نهضت ملی مسکن باید 
به گونه ای تنظیم شود که دهک های پایین بتوانند 
از تسهیالت آن استفاده کنند، ادامه داد: دو بحث 

بسیار مهم در پروژه نهضت ملی این است که اوال 
نرخ سود آن برای متقاضیان واجد شرایط پایین 
باشد و دوم اینکه اقساط برای دهک های کم درآمد 
قابل تحمل باشــد و به طور قطع میزان نرخ سود 
و اقساط تســهیالت این طرح را پایین تر از اعداد 

موجود در سبد خانوار می بینیم.
عضو شورای عالی مسکن تاکید کرد: اگر قرار 
باشد اقساطی که تعیین می شــود از اعداد نُرمی 
که برای سبد خانوار دهک های پایین تعیین شده 
و امروز این ارقام را برای بخش مســکن پرداخت 
می کنند باالتر باشــد، نمی توانیم اهداف مدنظر 

برای اجرای این طرح را به اجرا برسانیم.
دنیامالی افزود: مهم ترین هدف از اجرای نهضت 
ملی مسکن و ساخت چهار میلیون واحد مسکونی 
در چهار سال خانه دار کردن دهک های پایین و زوج 
های جوان است و به دنبال این هستیم شرایطی 
را فراهم کنیم که جوانان نســبت بــه امر ازدواج 
ترغیب شوند بنابراین باید این گروه ها بتوانند از 
عهده پرداخت اقســاط مرتبط با تسهیالت این 

پروژه برآیند.
وی با اشــاره به کاهش نرخ ســود تسهیالت 
نهضت ملی مسکن ادامه داد: نرخ سود در پروژه 

مسکن ملی 18 درصد تعیین شده بود اما در پروژه 
نهضت ملی قرار بر این است که از طریق صندوق 
ملی مسکن، نرخ سود کاهش یابد و صندوق ملی 
مسکن تاسیس می شود که مابه التفاوت سود بانکی 
را از طریق تامین منابع را پوشش دهد. منابع خوبی 

هم برای این صندوق پیشبینی شده  است. 

عضو شورای عالی مسکن:

۹۰ درصد درآمد خانوار دهک های پایین به مسکن و خوراک اختصاص دارد

مریم شکرانی

خبر اقتصادی

 دریافت چای درجه  ۲ و ۳
 از سریالنکا صحت ندارد

ایلنا- سفیر ایران 
در ســریالنکا شایعه 
واردات چای درجه  2 
و 3 از این کشور را رد 
کرد و گفت: یادداشت 

تفاهم میان دو کشور فقط نحوه پرداخت را تغییر داده 
است و اال مانند گذشته تجار دو کشور با هم توافق 
می کنند و بعد به جای انتقال پول از ایران به سریالنکا، 
این مبلغ از محل بدهی ســریالنکا به کشورمان به 

صادرکننده پرداخت می شود.
هاشم اشجع زاده در خصوص توافق اخیر تهران 
و کلمبو در راســتای پرداخت بدهی کشورمان و 
در پاسخ به این سوال که جزئیات تهاتر سریالنکا و 
ایران چیست، گفت: واقعا استفاده از واژه تهاتر را برای 
این تفاهم صحیح نمی دانم و در واقع ما آن را تهاتر 
نمی دانیم بلکه روشی برای وصول بدهی درازمدت 
سریالنکاست. در این یادداشت تفاهم برای دریافت 
بدهی معوق 9 ساله خود که حدود 251 میلیون دالر 
است، چای که یک کاالی اساسی است و بدون این 
توافق نیز وارد کشور می شود را مد نظر قرار دادیم تا 
با واردات ماهانه حداقــل 5 میلیون دالر که امکان 
افزایش آن نیز وجود دارد، نســبت به تســویه این 

بدهی اقدام کنیم.
    

 سوآپ گاز ترکمنستان به 
آذربایجان از طریق ایران آغاز شد

تسنیم- وزیــر 
نفت از آغاز ســوآپ 
گاز ترکمنســتان به 
آذربایجــان از طریق 
ایران خبر داد و گفت: 

از روز دوشنبه سوآپ گازی میان کشور های ایران، 
ترکمنستان و آذربایجان بر اســاس قراردادی که 
در اجالس ترکمنســتان به امضا رسیده بود ، آغاز 

شده است.
وزیر نفت در حاشیه جلسه کمیسیون انرژی 
در مجلس افــزود: در حال حاضر براســاس این 
قرارداد روزانه 4 تا 4 و نیــم میلیون متر مکعب 
ســوآپ گازی میان ایران و ترکمنستان در حال 
انجام اســت که این موضوع به پایــداری گاز در 

کشور کمک می کند.
وی ادامه داد: در خصوص مسئله تأمین سوخت 
در کشــور نیز تا امروز هیچ قطعی و افت فشار گاز 
نداشتیم، ولی با توجه به کاهش شدید دما و افزایش 
نیاز خانگی به مصرف گاز از هموطنان می خواهیم 
که با صرفه جویی در مصرف نهایــت همکاری را 
داشته باشــند و این فصل بدون چالش پشت سر 

گذاشته شود.
    

سهمیه ارز مسافرتی کم شد
ایسنا- طبق اعالم 
رئیس ســابق کانون 
صرافان، بانک مرکزی 
سهمیه ارز مسافرتی را 

کاهش داد. 
کامران سلطانی زاده گفت: براساس بخشنامه 
بانک مرکــزی، حداکثر میزان فروش ارز توســط 
شرکت های صرافی بابت مسافرین باالی 18 سال و 
یکبار در سال تا سقف مقرر برای کشورهای با ویزا به 
صورت هوایی معادل 2000 یورو، برای کشورهای 
بدون ویزا به صورت هوایی 300 یورو و مسافرتی به 
صورت زمینی، ریلی و دریایی نیز 300 یورو یا معادل 

آن به سایر ارزهاست.
وی ضمــن انتقــاد از تغییرات متنــاوب در 
سرفصل های مصارف ارزی خدماتی جهت تامین و 
فروش اسکناس افزود: قرار بر این بوده است تا بازار ارز 
متناسب با عرضه و تقاضا حرکت کند اما متاسفانه در 

عرضه و تقاضا دخالت می شود.
    

 آخرین خبر از افزایش 
قیمت نان تا ۳ماه بعد

باشگاه خبرنگاران جوان- رئیس بنیاد ملی 
گندم کاران گفت: رئیس بنیــاد ملی گندم کاران 
ادامه داد: افزایش قیمت نان خارج از تصمیم گیری 
شوراست، اما به سبب آنکه تا پایان سال هیچ گونه 
افزایش قیمت گنــدم و آرد تحویلی بــه نانوایان 
اتفاق نمی افتد، بعید اســت که قیمت نان نوسانی 

داشته باشد.
هاشمی افزود: قیمت خرید تضمینی گندم با 4 
معیار همچون هزینه تمام شده، تورم، قیمت جهانی 

و ارزش مبادالتی تعیین می شود.
به گفته وی هم اکنون تمامی نهاده ها به غیر از 
کود اوره برای سرک گندم آزاد تامین می شود که 
با تغییر تخصیص نرخ ارز، قیمت تمام شده گندم 
افزایش می یابد که با این وجود اصالح قیمت گندم 

امری اجتناب ناپذیر است.

مهدی افشارنیک -  مصاحبه مدیرعامل 
شــرکت ملی صنایع پتروشــیمی ایــران با 
گفت و گوی ویــژه خبری) به مناســبت روز 
پتروشیمی( که مورد توجه کاربران شبکه های 
اجتماعی قرار گرفته اســت، بروز یک نشانه 
تلخ و ناامید کننده است که قبال کارشناسان 
هشدارش را داده بودند اما جدی گرفته نشد. 
پیامی از ســر لجبازی در انتصــاب و نادیده 

گرفتن متخصصین.
مرتضي شــاه میرزایــی نه تنها بــه حوزه 
کاری اش تســلط مفهومی و کالمی ندارد، که 
اصال گویی برایش این تســلط مهم نیســت و 
انگیزهای برای آن ندارد. وی در این ســال ها از 
نزدیکان مسعود میرکاظمی بوده است. عضویت 
در کمیته انتصابات معروف میرکاظمی) دوران 
وزارت نفت/88 تا 90( کــه موجب عزل های 
شگفت انگیز و انتصاب های عجیب در نفت شده 
بود، مهم ترین شاخصه نفتی شاهمیرزایی است.

حال با روی کارآمدن دولت تازه و تســلط 
مســعود میرکاظمی بر امور جــاری وزارت 
نفت، باز نزدیکان او در مناصب مهم وزارتخانه 
جای گرفتند،)خجســته مهر،بیات،شــیوا، 
شــاهمیرزایی( با وجودی که جواد اوجی وزیر 
است اما گویی یک توافقی نانوشته صورت گرفته 
که اوجی در حوزه معاونت ها و پست های مهم 

از پاستور وبهارستان)مخبر ومیرکاظمی( خط 
بگیرد.شاه میرزایي علیرغم اینکه هیچ سابقه ای 
در پتروشیمی نداشت و مدیرعاملی اش با ماده 
19 اساسنامه پتروشیمی مغایرت آشکار داشت 
منصوب شد. ماده 19 می گوید که: مدیرعامل 
باید سابقه ای پانزده ساله در این صنعت و حضور 

پنج ساله در هیات مدیره داشته باشد
به مصاحبه شاهمیرزایی برگردیم، مجری 
از او می پرسد که مانند ماهشهر و عسلویه قرار 
است قطب پتروشیمی دیگری در کشور شکل 
بگیرد؟ شــاهمیرازیی می گوید  ما طرح ها را 
هدایت می کنیم بیایند در مناطق مناسب… 
و تلویحا رد می کند که قطب سومی در کار است.

ســوالي که خیلی راحت به ذهن می رسد 
این است که آقای شــاهمیرزایی از طرح های 
پتروشیمی در ســواحل مکران خبر ندارید؟ 
ســرمایه گذاری های میلیــارد دالری و ده ها 
طرحی که قرار است آنجا به بهره برداری برسد و از 
آن به عنوان قطب سوم یاد می شود را، خبرنگاران 
تازه کار نفتی هم می دانند اما آقای مدیرعامل 
گویا بی خبر است و ناشیانه جواب می  دهد که ما 
طرح ها را هدایت می کنیم به مناطق مستعد….

مجري از او در مورد خوراک پتروشــیمی و 
قیمت آن می پرسد. شاهمیرزایی گویی برای 
کسب رای سخن می گوید که بیان می دارد قرار 

شد تا چند سال این قیمت ثابت بماند!
آقــاي مدیرعامل شــرکت ملــی صنایع 
پتروشیمی واقعا بی خبر است قیمت خوراک 
بر اساس فرمولی تعیین می شود که فاکتورهای 
مختلفی دارد و همه شناور و بر اساس مقتضیات 
بازار است؟ قیمت ثابت در شرایط معمولی کشور 
کاری عبث و بیهوده و برخالف عرف بازاراست 
چه برسد که کشور درگیر تحریم و صدها گیر 

و گفت دیگر است. مگر می توان در این شرایط 
وعده قیمت ثابت خوراک داد؟ بماند که ایشان 
هنوز نمی داند برنامه ششم توسعه تمام شده و 

باید وارد برنامه هفتم شویم.
امــا از این دریــغ نمی کند کــه یک عدد 
شواف انگیز در خصوص تولید پتروشیمی در 
پایان برنامه ششم بدهد که مجری به او تذکر 
می دهد البته برنامه هفتم نه ششم…. وباز بماند 
که نمی داند ما در تولید اوره امونیاک به اشباع 
رسیدیم و االن وقت توسعه پاییندست است نه 
توسعه دادن طرح های باالدستی و باز بماند که در 

تلفظ درست محصوالت اشتباه لفظی دارد…
نزدیکان و هواخواهان شــاهمیرزایی از او 
به عنوان مصلح نفتی یاد می کنند. واقعا با این 
میزان از تســلط وشــناخت مشخص نیست 
ایشان قرار اســت چه چیزی را اصالح کند؟ به 
نظر می رسد برای اصالح اول باید ایشان بیاموزد 
که کاری که تخصصی در آن ندارد را نپذیرد هم 
به دور از اخالق و تقوی است و هم اینکه خودش 

مانع اصلی اصالح است.
انتصاب شاهمیرزایی با این میزان شناخت 
از حوزه ی کاری اش و آن مشکل قانونی نوعی 
لجاجت را به ذهن می رساند. که حتما باید این 
شخص به هر شکل و صورتی شده است پست 
بگیرد. حتی اگر این پســت گرفتن به قیمت 
ناامیدی متخصصین گران قیمت پتروشیمی 
کشــور ختم شــود، حتی اگر موجب خروج 

بسیاری از افراد کاربلد کشور شود.
از جواد اوجی باید بپرســیم او مسئول این 
انتصاب است، حتی اگر در واقع اختیارش کم 
باشد. چرا بر خالف ماده 19 مدیرعامل تعیین 
شد؟ میزان تسلط معاون تان بر حوزه کاری  اش 
را دیدید؟ تا کی اقتدار وزیر نفت باید تحت تاثیر 
افراد دیگر باشــد و این وزارتخانه ی مهم نقش 
فرودست درکابینه داشته باشــد که دیگران 

معاونانش را تعیین کنند؟

نشانه هایی تلخ از مدیرعاملی شاه میرزایي بر پتروشیمی 

پای یک واگذاری حاشیه ساز به بانک ها در میان است 

گشایش پرونده »  رفاه«  در بهارستان


