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  یکشنبه 9 بهمن 1401 
 سال بیست و نهم

کالن شماره 8116

در حــدود 17 ماهــی کــه از عمــر دولــت 
ســیزدهم می گــذرد، آمــار و اطالعــات 
جــذب  درخصــوص  مختلفــی 
ســرمایه گذاری خارجی در ایــن دولت و 
روند شتابان آن نسبت به سال های قبل 
حتی در دوران برجام که تحریم ها لغو و 
هیأت های تجاری و اقتصادی پرشماری 
وارد ایــران می شــدند؛ منتشــر شــد. امــا 
ســازمان  رئیــس  فکــری،  علــی  دیــروز 
سرمایه گذاری خارجی و کمک های فنی 
و اقتصــادی در یک نشســت خبری آمار 
دقیــق عملکرد دو دولت در این حوزه را 
اعالم کرد. آماری که گویای یک واقعیت 
دولــت  سیاســت  اینکــه  اســت؛  بــزرگ 
ســیزدهم در نــگاه بــه شــرق و اولویــت 
دادن بــه کشــورهای همســایه و منطقه 
نتیجه مثبت تری داشته است. براساس 
آمــاری که معاون وزیر امــور اقتصادی و 
دارایی اعالم کرده است، مجموع جذب 
درســال های  خارجــی  ســرمایه گذاری 
برجام یعنی 1395 و 1396 کمتر از دوره 
فعالیت دولت ســیزدهم بوده است. در 
حالی که در سال های برجام در مجموع 
4 میلیــارد و 330 میلیــون دالر ســرمایه 
خارجی جذب شــده، این رقم دردولت 
ســیزدهم 5 میلیارد و 950 میلیون دالر 
بوده اســت. از سوی دیگر رقم ثبت شده 
در دولت ســیزدهم دو و نیم برابر ســال 

پایانی دولت دوازدهم بوده است.
ë  جــذب 5 میلیــارد و 950 میلیــون دالر

سرمایه خارجی
گذشــته  روز  خصــوص  همیــن  در 
و  ســرمایه گذاری  ســازمان  کل  رئیــس 
کمک هــای اقتصــادی و فنــی ایــران در 
جمع خبرنگاران اعالم کرد: 5میلیارد و 
9۵0 میلیون دالر سرمایه گذاری خارجی 
در دولت ســیزدهم جذب شده است که 
۲,۵ برابــر نســبت به ســال پایانی دولت 

قبل رشد داشته است.
نشســت  ایــن  در  فکــری«  »علــی 

اینکــه ســرمایه گذاری  بیــان  بــا  خبــری 
خارجی زمانــی ســرمایه گذاری خارجی 
محســوب می شــود کــه طرف بخشــی از 
ســرمایه را وارد کشــور کرده باشد، گفت: 
بــرای مثال یک شــرکت انگلیســی برای 
ســرمایه گذاری اقدام کــرد اما فقط روی 
کاغذ بــود؛ بنابراین نباید گفت انگلیس 

در ایران سرمایه گذاری کرده است.
وی افزود: از ابتدای آغاز به کار دولت 
ســیزدهم، 33۸ طــرح ســرمایه گذاری 
بــه مبلــغ 10 میلیــارد و ۲00 میلیون دالر 
مصوب شــده است و در این دولت ۴۶3 
میلیــون دالر افزایــش ســرمایه مصوب 
داشتیم؛ به این معنی که سرمایه گذاران 
پس از رسیدن به سوددهی سرمایه خود 
را خارج نکردند و دوباره ســرمایه گذاری 

کردند.
ë  عملکرد برجام در جذب سرمایه گذاری

خارجی
معاون وزیر امــور اقتصادی و دارایی 
در ادامه درمورد میزان سرمایه گذاری در 
ســال هایی که برجام امضا شد، توضیح 
داد: در ســال 139۵، 1۵3 طرح مصوب 
شــده بــود که حجــم کل ایــن طرح ها 10 
بــود،  میلیــارد دالر و 400 میلیــون دالر 
امــا از این تعــداد طرح مصــوب، تعداد 
طرح های مصوب معتبر در سال 139۵، 
7۸ طرح و حجم آن یک میلیارد و 730 
میلیون دالر بــوده و بدین ترتیب از 10,4 
میلیارد دالر تنها 1,7 میلیارد دالر جذب 

شده است.
وی ادامه داد: در ســال 139۶، تعداد 
طــرح مصوب 19۸ مــورد و حجم آن 10 
میلیــارد و ۸00 میلیون دالر بوده اســت. 
در آن ســال 9۵ طــرح معتبــر بــا حجــم 
اســت.  شــده  انجــام  دالر  میلیــارد   ۲,۶
بزرگ تریــن طرحــی کــه در ایــن ســال 
ابطال شــد مربوط به شرکت توتال بود. 
این در حالی اســت که تعداد طرح های 
مصــوب طــی یــک ســال گذشــته 33۸ 

طــرح و حجــم کل آن 10 میلیــارد دالر و 
۲00 میلیــون دالر بــوده کــه نزدیک به 6 

میلیارد دالر آن جذب شده است.
ë  ســرمایه گذار بزرگ تریــن   روســیه 

در داخل کشور
فکــری در ادامه در مورد کشــورهایی 
ایــران ســرمایه گذاری کرده انــد،  کــه در 
توضیح داد: در طول یک ســال گذشــته 
روســیه بــا ۲,7 میلیــارد دالر بزرگ ترین 
کــه در دو  بــوده  ایــران  ســرمایه گذار در 
طرح نفتی ســرمایه گذاری کرده اســت. 
روســیه در  وی درمــورد ســرمایه گذاری 
طرح هــای نفتــی عنــوان کــرد: یکــی از 
طرح ها، توســعه میادیــن نفتی در ایالم 
بوده که سرمایه گذار وارد و عملیات آغاز 
شــده اســت. روس ها آمدند کــه بمانند 
نیامدنــد که برونــد و قــرارداد با روس ها 
به راحتی آسیب نمی بیند و پایدار است.
وی درباره ســرمایه گذاری روســیه در 
کشــور گفت: سرمایه گذاری این کشور در 
قالب قرارداد است و معتقدم این کشور 
برنامــه ای بــرای خــروج از ایــران نــدارد 
و آمــده اســت کــه بمانــد و بعید اســت 

قراردادها لغو شود.
و  اقتصــادی  امــور  وزیــر  معــاون 
دارایــی در پاســخ بــه ایــن ســؤال کــه در 
مالــی  نقل وانتقــال  تحریــم،  شــرایط 
ســرمایه گذاران چگونه انجام می شــود، 
بیــان کــرد: ســرمایه یا به صــورت نقدی 
یا از طریق صرافی وارد کشــور می شــود. 
البته ســرمایه گذار ابتدا طرح را بررســی 
و انتخاب می کند، بعــد تجهیزات مورد 
نیاز را بررســی کرده و اگر امکان تأمین از 
داخل وجود داشته باشد از داخل تأمین 
می کنــد. همچنین دانــش فنی یا همان 

تکنولوژی وارد کشور می شود.
ë جزئیات سرمایه گذاری چینی ها

وی افــزود: چینی هــا از ابتدای دولت 
ســیزدهم تاکنون در ۲۵ طــرح به میزان 
ســرمایه گذاری  دالر  میلیــون   1۸۵
کرده اند کــه ۲1 طرح صنعــت، دو طرح 
معدن، یک طــرح خدماتی و یک طرح 
کشاورزی بوده است. رئیس کل سازمان 
ســرمایه گذاری و کمک های اقتصادی و 
فنی ایران در پایان گفت: سرمایه گذاری 
ســند  همــان  مطابــق  چیــن  و  ایــران 
همکاری اســت که دی ماه ســال گذشته 
اجرای آن توسط وزیر امور خارجه اعالم 
شــد و پروژه های عملیاتی در قالب سند 
تعریف شد. زمانی که پروژه ها به نتیجه 
برســد جزئیات به اطــالع عموم خواهد 
رســید. معــاون وزیــر امــور اقتصــادی و 
دارایــی ادامــه داد: ظرفیت چیــن باالتر 
اســت و شــخصاً راضی نیستم، چینی ها 
در مراکــز لجســتیک کــه در مرزها وجود 
دارد برای انجام ترانزیت و در پروژه های 
معدنــی ســرمایه گذاری کرده اند. مبلغ 
سرمایه گذاری چینی ها در حد پروژه های 
کوچــک و متوســط اســت و عمدتــاً در 
پروژه هایــی که به چین صــادرات انجام 
کرده انــد.  ســرمایه گذاری  می شــود 
توســط  دیگــر  طــرح  یــک  همچنیــن 
سرمایه گذاران چینی در اسالم آباد غرب 
بــه ارزش 10 میلیــون یــورو در صنعــت 
شــده  پیاده ســازی  ســیلیس  فرومنگنــز 
اســت کــه شــرکت های چینی ایــن مواد 
را بــه صورت خــام وارد می کردنــد اما با 
ایجاد کارخانه ای در ایران، آن را فرآوری 
کرده و بــرای صنایع خود به چین صادر 

می کنند.
ë جذب سرمایه از همسایگان

فکــری بیــان  داشــت: ســرمایه هایی 
که از کشــورهای همســایه وارد می شــود 
مشــخص و کم اســت و اقدامــی که باید 
انجــام دهیــم ایــن اســت کــه فازبنــدی 
شــود و قابلیــت جــذب ســرمایه گذاری 
خارجــی را داشــته باشــد. وی در مــورد 
ســرمایه گذاری کشــورهای همســایه در 
حــوزه مســکن اظهــار کــرد: کشــورهای 
همسایه در حوزه مسکن سرمایه گذاری 
کرده انــد کــه ناچیز بوده اســت. موانعی 
برای ورود سرمایه گذار خارجی به بخش 
مسکن وجود دارد که درحال رفع کردن 
آن هستیم. معاون وزیر امور اقتصادی و 
دارایی در مورد کمیســیون های مشترک 
از  بــا کشــورها توضیــح داد:  اقتصــادی 
ابتدای دولت ســیزدهم تــا کنون با چند 
کشــور از جملــه مجارســتان دو جلســه 
کمیســیون برگزار شــده است. همچنین 
با کشــورهای اســلواکی و بولیوی نیز این 
جلســه برگزار شــده اســت و با عراق نیز 

به زودی برگزار خواهد شد.
فکــری ادامــه داد: در حــال رایزنــی 
با چند کشــور هســتیم که در ســال آینده 
کمیســیون اقتصــادی برگــزار کنیــم کــه 
همچنیــن  اســت.  آن  جملــه  از  چیــن 

رایزنی هایــی با آلمــان، ایتالیا و بوســنی 
انجام شــده امــا هنوز به نتیجه نرســیده 
اســت. رئیــس ســازمان ســرمایه گذاری 
و کمک هــای فنــی و اقتصــادی افــزود: 
در گذشــته سیاســت دولــت بــه ســمت 
کشــورهای اروپایی بود و بیشتر سفرهای 
بــه  ســرمایه گذاری  ســازمان  رؤســای 
کشــورهای اروپایــی صــورت می گرفــت 
امــا در ایــن دولت رویکرد تغییــر کرده و 
ســفرهای ما برای جذب سرمایه گذاری 
خارجی به کشــورهای همســایه همانند 
عــراق، ترکیــه، افغانســتان، هنــد، چین 
تــالش  مــا  می شــود.  انجــام  روســیه  و 
داریم روابط تجاری مان را با کشــورهای 
همســایه و همســو گســترش دهیــم. به 
گفته وی از امریکا و اروپا هم سرمایه گذار 
خارجــی داریــم که به صورت اشــخاص 

حقوقی فعالیت می کنند.
ë  مشــوق های ایران برای سرمایه گذاران

خارجی
معاون وزیر امــور اقتصادی و دارایی 
بــرای  کــه  مشــوق هایی  خصــوص  در 
ســرمایه گذاران خارجــی در نظــر گرفته 
شده است، گفت: اصل سرمایه و خروج 
ســود عملیاتــی ســرمایه گذار تضمیــن 
می شــود. همچنین بــه ســرمایه گذاران 

مجوز اقامت 3تا 5ساله داده می شود.
فکری ادامه داد: به هر سرمایه گذاری 
کــه در ایــران ســرمایه گذاری کنــد مجوز 
ورود ســه خــودروی خارجــی گذرموقت 
داده می شــود. درواقــع بــه ازای هر 300 
ورود  مجــوز  ســرمایه گذاری،  دالر  هــزار 
یــک خودرو داده می شــود و به ازای 900 
هزار دالر ســرمایه گذاری یا بیشــتر مجوز 

ورود سه خودرو داده می شود. همچنین 
مــورد  در  صادراتــی  ممنوعیت هــای 
سرمایه گذاری خارجی اعمال نمی شود.
رئیس کل ســازمان ســرمایه گذاری و 
کمک هــای اقتصادی و فنی ایران اظهار 
داشــت: رتبه ریســک اعتباری در کشــور 
هفت اســت و ایــن رقم تغییــری نکرده 
اســت، البته این رقم بــه معنای فاصله 
گرفتــن ســرمایه گذار خارجــی نیســت و 
مهم این اســت که طرف خارجی نوعی 
از سود را برای خود در نظر بگیرد و به آن 
هدف برسد و ما سرمایه گذارانی از اروپا و 

امریکا داریم.
ë  رایزنی با عــراق برای احــداث  راه آهن

شلمچه-بصره
اتصــال  مــورد  در  همچنیــن  وی 
راه آهــن شــلمچه بــه بصــره گفــت: در 
بخــش ایرانــی ایــن خــط تکمیل شــده 
کیلومتــر در خــاک  و حــدود ۲9  اســت 
عراق مانده است که می توانیم پیگیری 
کنیــم. در ســفر دو هفتــه قبــل در عراق 
در این زمینه صحبت شــد و اتصال این 
راه آهن می تواند نقش مهمی در روابط 
اقتصادی این دو کشور داشته باشد. وی 
همچنین در مورد اتصال راه آهن رشت 
- آستارا در قالب کریدور شمال - جنوب 
گفــت: این پــروژه با همکاری روســیه در 
دســتور کار قــرار دارد و کمیتــه همکاری 
مشترکی در این زمینه شکل گرفته است 
و شرایط ســرمایه گذاری طرفین مدنظر 

قرار می گیرد.
ë  ســازمان اساســنامه  اصــاح 

سرمایه گذاری خارجی
فکــری در مــورد اصــالح اساســنامه 

ســازمان ســرمایه گذاری خارجــی گفت: 
از مهم تریــن اهداف اصالح اساســنامه، 
راحــت  و  اداری  بوروکراســی  از  کاســتن 
اســت  خارجــی  ســرمایه گذاران  کــردن 
قانــون  در  تشــویقی  سیاســت های  و 
ســرمایه گذاری خارجی شــامل تضمین 
خارجــی  ورودی  ســرمایه های  از  ایــران 
بــه ایــران دنبــال می شــود کــه هــر وقت 
ســرمایه گذار خارجی خواست می تواند 

سرمایه خود را خارج کند.
اشــاره  بــا  خبــری  نشســت  در  وی 
ســرمایه گذاری  ســازمان  عملکــرد  بــه 
اقتصــادی در طــول بیــش از یــک ســال 
گذشــته عنــوان کــرد: یکــی از مهم ترین 
اقدامــات دولــت در ایــن مــدت زمــان 
اصــالح نظام آمــاری بوده  اســت و پس 
از این تنها آمار سرمایه های جذب شده 
که منجر به اجرای پروژه شده وارد نظام 
آماری می شود و قرار نیست تنها جذب 

سرمایه روی کاغذ را اعالم کنیم.
وی با بیان اینکه از این پس واقعیت 
جذب سرمایه ها اعالم می شود، گفت: 
و  ایــران  در  ســرمایه گذاری  بنابرایــن 
اعالم آمادگی برای ســرمایه گذاری در 
ایــران دیگــر در نظام آمــاری گنجانده 
نمی شــود. در واقــع در اصــالح نظــام 
آماری تنها ســرمایه گذاری های معتبر 
بــه این معنا کــه از اخذ مجوز آن بیش 
از  بخشــی  و  باشــد  نگذشــته  6مــاه  از 
ســرمایه را وارد پــروژه کرده انــد، اعالم 
خواهــد شــد و هــدف از اصــالح نظــام 
آمــاری این اســت که ســیگنال اشــتباه 
بــه دولت، مــردم و فعــاالن اقتصادی 

ندهیم.

سرمایه گذاری خارجی در دولت سیزدهم 2/5 برابر شد
در طول یک ســال گذشته روسیه با 2/7 میلیارد دالر بزرگ ترین ســرمایه گذار در ایران بوده که در دو طرح نفتی سرمایه گذاری کرده است

بار
اخ

 

 نرخ سود بین بانکی 
به باالترین میزان از مرداد  1401 رسید

در هفته جاری نرخ بهره بین بانکی با یک صدم درصد رشد نسبت به هفته قبل 
به ۲1,05 درصد رســید. به گزارش فارس، بانک مرکزی این هفته هم نرخ بهره 
بازار بین بانکی را افزایش داد. در هفته جاری نرخ بهره بین بانکی با یک صدم 
درصد رشد نسبت به هفته قبل به ۲1,05 درصد رسید. این دومین هفته متوالی 
اســت که نرخ ســود بین بانکــی افزایش می یابــد. در واقع نرخی کــه برای هفته 
جاری اعالم شده از اواسط مرداد سال جاری تا کنون بی سابقه بوده و باالترین نرخ 
محسوب می شود. در سال جاری بیشترین نرخی که برای سود سپرده بین بانکی 
در نظر گرفته شد ۲1,31 درصد و کمترین آن ۲0,۲9 درصد بود. گفتنی است نرخ 
بــازار بین بانکی طــی 6 هفته اخیر به طور پیاپی باالتــر از ۲1 درصد باقی مانده و 

پیش از آن نیز برای هفته های زیادی نزدیک به ۲1 درصد حفظ شده بود.

 400 هزار خودروی لوکس در تور مالیات
رئیس سازمان امور مالیاتی کشور گفت: اطالعات ۴00 هزار خودروی گرانقیمت 
شناسایی شده و همکاران ما در سازمان امور مالیاتی مشغول محاسبه مالیات 
آنها هســتند. به گزارش تسنیم، داوود منظور در ارزیابی خود پیرو اخذ مالیات 
از خودروهای گرانقیمت گفت: در زمینه اخذ مالیات از خودروهای گرانقیمت 
در ســال جاری توانســتیم اطالعــات مناســبی کــه به مراتــب از ســال قبل بهتر 
اســت، از پلیس راهور دریافت کنیم. وی با اشــاره به جلســات متعدد سازمان 
امور مالیاتی با مســئولین پلیس راهور، بویژه »مؤسســه پژوهش ناجی«گفت: 
ایــن بخــش اطالعات خودروهــا را در اختیــار دارد لذا با الگو های مشــترکی که 
در این بخش طراحی کردیم و قیمت گذاری که توســط ســازمان امور مالیاتی 
انجام گرفت، انواع خودروی گرانقیمت بر اســاس قیمت گذاری سازمان امور 
مالیاتی، کدبندی شــد. منظور با بیان اینکه خودروهای گرانقیمت به واســطه 
ســامانه پلیس راهور شناســایی و اطالعات آنها اســتخراج شــد، گفت: در حال 
حاضر اطالعات 400 هزار خودروی گرانقیمت شناسایی شده و همکاران ما در 
سازمان امور مالیاتی مشغول محاسبه مالیات آنها هستند لذا سعی می کنیم 
تــا مدت زمان یک الــی 10 روز آینده این مالیات ها را بر روی درگاه ســازمان به 
اطالع مالک این خودروها برسانیم و به نوعی مطالبه مالیات کنیم. وی تأکید 
کرد: پرداخت مالیات از خودروهای گرانقیمت از ســال گذشــته تاکنون شــتاب 
بیشتری گرفته، لذا از حدود ۲ هزار میلیارد تومان شناسایی مالیات خودروهای 
گرانقیمت در ســال گذشــته، تاکنــون بالغ بر 400 میلیارد تومــان منابع وصول 
شــده اســت و مابقی هم در حال عملیات وصول و اجرا اســت که بزودی آنها 
هــم وصول خواهد شــد. رئیس امــور مالیاتی کل کشــور ادامــه داد: پیش بینی 
مــا این اســت که درآمد مالیاتــی خودروهای گرانقیمت در ســال جاری بالغ بر 
4 هــزار میلیــارد تومان باشــد. وی با بیان اینکــه زمان و وصــول مالیات ها پیرو 
اعالم سازمان امور مالیاتی است، گفت: البته ممکن است وصول این مالیات 
تــا چند ماه به طول بینجامد. رئیس ســازمان امور مالیاتی کل کشــور در ادامه 
دربــاره آخریــن نتایــج مالیات ســتانی از خانه هــای گرانقیمت که بیــش از 15 
میلیارد تومان قیمت گذاری شــده اند، گفت: امســال و در این بخش توانستیم 
بــا همکاری شــهرداری ها در سراســر کشــور و بانــک اطالعاتی آنهــا، اطالعات 
خانه های گران قیمت را در ســطح کشور شناسایی کنیم، از این رو بالغ بر 300 
هزار رکورد خانه گرانقیمت را دریافت کرده ایم این در حالی است که اطالعات 
ما در ســال گذشــته 1۲ هزار رکورد بود بنابراین در این بخش یک جهش بسیار 

خوبی داریم و علت آن هم همکاری شهرداری ها با ما است.

رئیس سازمان سرمایه گذاری ایران گفت ورود سرمایه در دولت سیزدهم بیشتر از دوران برجام است
میزان جذب سرمایه گذاری خارجی )میلیارد دالر(

میزان جذب سرمایه خارجی در  دولت سیزدهم )میلیارد دالر(

میزان جذب سرمایه خارجی در سال 1395 )میلیارد دالر(

میزان جذب سرمایه خارجی در سال 1396 )میلیارد دالر(


