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معاون وزیر  اقتصاد نمودار  سرمایه گذاری خارجی در  ایران را  تشریح کرد
 رفتار منفی پکن در  وفای به عهد  

دو  روی چین

حوزه نمایندگی ولی فقیه در  وزارت جهاد کشاورزی  برگزار می کند
اولین پویش ملی پیشرفت

شرق: چین از ابتدای دولت ســیزدهم فقط ۱۸۵ میلیون دالر در ایران سرمایه گذاری کرده اســت؛ این موضوعی است که علی فکری، معاون وزیر 
اقتصاد اعالم کرده و گفته اســت که از رفتار سرمایه گذاری چینی ها در ایران راضی نیستیم. رویگردانی چین از سرمایه گذاری در ایران در حالی اتفاق 

می افتد که این کشور یک قرارداد ۲۵ساله نفتی با افغانستان به امضا رسانده و در فاز اول قرارداد ۱۵۰ میلیون دالری با طالبان منعقد کرده است.

چین قید سرمایه گذاری در ایران را  زد
رویگردانی چینی ها از ســرمایه گذاری در ایران در آمار و ارقام ســرمایه گذاری 
خارجی به وضوح مشهود است. مطابق اعالم سازمان سرمایه گذاری و کمک های 
اقتصادی و فنی، چینی ها در دو ســال گذشــته حدود ۲۲۷ میلیــون دالر در ایران 
ســرمایه گذاری کرده بودنــد که این رقم حاال به حــدود ۱۸۵ میلیون دالر کاهش 
یافته اســت. این موضوع در حالی رخ می دهد که ایران و چین سند همکاری های 
۲۵ساله به امضا رسانده و متولیان می گفتند که بر مبنای این سند بناست چین در 

ایران سرمایه گذاری ۴۰۰ میلیارد دالری در زیرساخت ها انجام دهد.
ایــن موضوع در حالی رخ می دهد که کارشناســان پیش از ایــن نیز عدد ۴۰۰ 
میلیارد دالری ســرمایه گذاری در زیرســاخت های ایران را ناچیز می دانستند و نیاز 

زیرساختی کشور به سرمایه را عددی بزرگ تر از این رقم می دانستند.
پیش از این محمدحســین روشــنک، رئیس کمیســیون تجارت اتاق بازرگانی، 
صنایع و معادن و کشــاورزی خراســان رضوی به ایلنا گفته بود که «۴۰۰ میلیارد 
دالر نه برای ایران و نه برای چین عدد بزرگی نیســت. مگر در دوران هشت ســاله 
دولت نهم و دولت دهم، ایران ۸۰۰ میلیارد دالر درآمد ارزی نداشت و چگونه این 

میزان در مدت هشت سال در کشور مصرف شد؟».
او ۴۰۰ میلیــارد دالر را رقمی ناچیز برای ســرمایه گذاری روی زیرســاخت های 
ایران دانســته و گفت: ظرفیت ســرمایه گذاری برای بخش هــای مختلف به ویژه 
زیرســاخت های حمل ونقل ایران چند برابر ۴۰۰ میلیارد دالری اســت که منتقدان 
تحقــق آن را غیرقابل باور می خوانند. ضمن اینکه ســند همــکاری ایران و چین 
۲۵ســاله اســت، ۴۰۰ میلیارد دالر در طول ۲۵ سال عدد ناچیزی است. فقط برای 
ایمن سازی و مدرن سازی حمل ونقل هوایی کشور، عدد بیشتری برای سرمایه گذاری 
نیاز است، چه رســد به صنعت، کشاورزی و باقی زیرساخت های اقتصادی. با این 
حال، چین نه تنها با وجود ســند همکاری های ۲۵ســاله ۴۰۰ میلیارد دالر سرمایه 

به ایران نیاورد بلکه حاال رقم سرمایه گذاری چینی ها در ایران بسیار ناچیز است.
معاون وزیر اقتصاد: از چینی ها راضی نیستیم

چین فقط ۱۸۵ میلیون دالر ســرمایه به ایران آورده است. علی فکری، معاون 

وزیر اقتصاد، به «شــرق» توضیح داد که از ابتدای دولت سیزدهم تاکنون چینی ها 
در ۲۵ طرح به ارزش ۱۸۵ میلیون دالر سرمایه گذاری کرده اند.

او که دیروز در یک نشســت خبری حاضر شــده بود، به «شرق» توضیح داد که 
«روس ها بزرگ ترین ســرمایه گذار در ایران هســتند و حدود نیمی از سرمایه گذاری 
خارجی که در ایران انجام شده متعلق به روس هاست و ارزش این سرمایه گذاری 
۲.۷ میلیارد دالر اســت که این میزان ســرمایه، برای توسعه میادین نفتی در ایالم 

به کشور وارد شده است».
فکــری همچنین تأکید کرد: «یکــی از مهم ترین اقدامات دولــت در این مدت 
اصالح نظام آماری بوده  اســت و پس از این تنها آمار ســرمایه های جذب شده که 
منجر به اجرای پروژه شــده وارد نظام آماری می شــود و قرار نیســت تنها جذب 

سرمایه بر روی کاغذ را اعالم کنیم».
او با بیان اهمیت درج آمارهای درســت ســرمایه گذاری در تصمیم گیری های 
اقتصادی گفت که در دولت گذشــته توتال فرانســه هرگز وارد ایران نشد و بحث 
ورود برند فرانسوی تنها در حد حرف و گفت وگو بود، اما در رسانه ها از ورود توتال 

به ایران خبر دادند.
رئیس ســازمان سرمایه گذاری و کمک های اقتصادی و فنی با بیان اینکه از این 
پــس واقعیت جذب ســرمایه  ها را اعالم می کنیم، گفت: «آنچــه به عنوان تمایل 
ســرمایه گذاری در ایران و اعالم آمادگی برای ســرمایه گذاری در ایران است، دیگر 
در نظام آماری نمی گنجانیم و در حال حاضر تنها سرمایه گذاری های معتبر اعالم 
می شــوند». به گفته فکری ســرمایه گذاری های معتبر به این معناست که از زمان 
اخذ مجوز آن بیش از شــش ماه نگذشته باشد و سرمایه گذار بخشی از سرمایه را 

وارد پروژه کرده باشد.
بنا بر توضیحات معاون وزیر اقتصاد از شروع دولت سیزدهم تا پایان دی امسال 
۱۰٫۲ میلیارد دالر ســرمایه گذاری مصوب شــده که از این میزان ۵٫۹۵ میلیارد دالر 

سرمایه گذاری معتبر بوده و سرمایه وارد کشور شده است.
رئیس ســازمان ســرمایه گذاری و کمک های اقتصادی و فنی تأکید کرد در یک 
سال و سه ماه گذشــته پس از روسیه، کشور امارات به عنوان دومین کشور، ترکیه 

سومین کشور و چین چهارمین کشــور و افغانستان پنجمین کشور سرمایه گذار در 
ایران بوده  اند.

فکری تأکید کرد: «با توجه به شرایط کشور این میزان سرمایه گذاری ها از طریق 
صرافی ها وارد کشور شدند».

او با انتقاد از میزان سرمایه گذاری چینی ها در ایران گفت: «چین در مدت مذکور 
حدود ۱۸۵ میلیون دالر در ایران ســرمایه گذاری کرده  اســت که با توجه به میزان 
جلســات و مذاکرات از این عدد راضی نیســتیم و چینی ها در حد ســرمایه گذاران 
کوچک و متوســط و کشورهای همسایه وارد ســرمایه گذاری در ایران شده  اند که 

عمده آن در بخش های پایانه های حمل ونقلی و ترانزیت بوده  است».
فکری درباره سرمایه گذاری امارات در ایران در طول یک سال و سه ماه گذشته 
گفت: «عمده ســرمایه گذاران از کشــور امارات در واقع اماراتی نیســتند و از سایر 
کشــورها هســتند که عمده این میزان ســرمایه گذاری ها هم در بخش صنعت و 

معدن بوده  است».
سرمایه گذاری های وسیع چین در منطقه

رویگردانی چینی ها از ســرمایه گذاری در ایران تفاســیر و تحلیل های مختلفی 
در رســانه های ایران داشــته که مهم ترین آن مربوط به بحث های تحریمی ایران 
اســت اما در همین زمان چین با طالبان به عنوان حکومتی که از سوی بسیاری از 
کشــورهای جهان به رسمیت شناخته نشده اســت، قرارداد نفتی به ارزش حدود 
۱۵۰ میلیون دالر امضا کرده و وعده داده است که ارزش این سرمایه گذاری در سه 

سال آینده تا ۵۴۰ میلیون دالر برسد.
بر اساس گزارش دویچه وله، پکن با وجود آنکه حکومت طالبان را به رسمیت 
نشــناخته اما قــراردادی کالن بــا طالبان و برای اســتخراج نفــت از حوزه نفتی 
«آمودریا» به امضا رســانده اســت. مقامات حکومت طالبان روز پنجشنبه ۱۵ دی 
از این قرارداد بزرگ پرده برداشــتند. شــهاب الدین دالور، سرپرست وزارت معادن 
طالبان و نماینده شــرکت چینی CPEIC (شــرکت نفت و گاز آســیای مرکزی در 
ســین کیانگ) این قرارداد را در حضور عبدالغنی برادر، معاون نخست وزیر طالبان 
و وانگ یو، ســفیر چین در کابل به امضا رساندند. این نخستین قرارداد کالنی است 
که طالبان از زمان به قدرت رســیدن در ماه آگوســت سال گذشته میالدی تاکنون 
امضا کرده اســت. مدت اعتبار این قرارداد ۲۵ سال است و بنا بر این قرارداد، نفت 
از مساحت چهارهزارو ۵۰۰ کیلومترمربعی حوزه نفتی «آمودریا» استخراج خواهد 
شد. این حوزه نفتی در ســه والیت شمالی در افغانستان واقع است که عبارت اند 

از سرپل، جوزجان و فاریاب.
به گفته مقامات طالبان پیش بینی شده که استخراج از این حوزه از میزان اولیه 

بالغ بر ۲۰۰ تن در روز به هزار تن و سپس تا ۲۰ هزار تن نفت افزایش یابد.
میزان سرمایه گذاری شرکت چینی در این پروژه در یک سال ۱۵۰ میلیون دالر و 
در سه سال آینده ۵۴۰ میلیون دالر خواهد بود. مقامات طالبان گفته اند که در این 
قرارداد ۲۰ درصد شــریک خواهند بود و این ســهم می تواند تا ۷۵ درصد افزایش 

داشته باشد.
البته به جز این چین حاال اعالم کرده اســت که بنا دارد ۱۰ میلیارد دالر هم در 

اقلیم کردستان عراق قرارداد سرمایه گذاری منعقد کند.
گــروه ســرمایه گذاری گژوبای چین پیشــنهاد کرده اســت ۱۰ میلیــارد دالر در 

حوزه های زیرساخت اقلیم کردستان عراق سرمایه گذاری کند.
 مؤسسه سی آی یو بی که در حوزه صنعت ساختمان فعالیت می کند، از پیشنهاد 
یک گروه سرمایه گذاری چینی به مقامات اقلیم کردستان عراق برای سرمایه گذاری 
عظیم در این منطقه خبر داده اســت. این مؤسسه از محمد شکری، رئیس کمیته 
ســرمایه گذاری اقلیم کردستان نقل کرده اســت که این میزان سرمایه گذاری برای 
توســعه زیرســاخت ها از قبیل ایجاد شــبکه ریلی، نیروگاه برق، ســاخت جاده و 

احداث سد پیشنهاد شده است.
البته حجم سرمایه گذاری چین در عراق هم رقم قابل توجهی است و چینی ها 
تنها در سال ۲۰۲۰ بیش از ۱۰٫۵ میلیارد دالر در زیرساخت های عراق سرمایه گذاری 
کرده اند. عراق پس از روسیه و پاکســتان سومین کشور جذب کننده سرمایه چینی 
در قالب طرح ابتکاری «یک کمربند- یک جاده» چین اســت، عراق در ســال های 
گذشــته آرام آرام در حال تبدیل شــدن به یکی از پایگاه های اصلی سرمایه گذاری 

چین در منطقه غرب آسیاست.
وب ســایت روزنامه اسرائیلی «جروزالم پســت» با انتشار گزارشی تحت عنوان: 
«چگونــه عراق به حلقه اصلی راهبرد یک کمربند و یک جاده چین تبدیل شــد»، 
راهبرد دولت چین برای نفوذ از طریق ســرمایه گذاری بــه عراق به عنوان یکی از 
منابع اصلی تأمین انرژی پایدار برای این غول همچنان روبه رشد اقتصاد جهانی را 

مورد بررسی قرار داده است.
چین همچنین چندی پیش قراردادی ۶۰ میلیارد دالری برای ســرمایه گذاری در 
گاز قطر امضا کرد و اخیرا قراردادهای بزرگی با عربستان و امارات به امضا رسانده 

است.

یکشنبه
۹ بهمن ۱۴۰۱

سال بیستم      شماره ۴۴۸۴

معاون امور فرهنگی و آموزشــی حوزه نمایندگی 
ولی فقیه در وزارت جهاد کشاورزی: امروز معرفی 
پیشــرفت های انقالب اســالمی به نســل چهارم 
و پنجم انقالب، موضوعی اســت که در راســتای 
اجرای فرمان «جهاد تبیین» رهبر بزرگوار انقالب، 

واجبی فوری است.
به گزارش روابط عمومی حوزه نمایندگی ولی 
فقیه در وزارت جهاد کشــاورزی، حجت االســالم 
حســنعلی خوئینــی، معــاون امــور فرهنگی و 
آموزشــی این نهاد، گفــت: هم زمان بــا طلیعه 
فجــر چهل و چهارم انقــالب اســالمی، #پویش  
ملی پیشــرفت با هدف جهاد تبیین پیشرفت های 

انجام شده انقالب، برگزار خواهد شد.
او با بیــان اهمیت جهاد تبیین و نشــان دادن 
قوت ها و پیشرفت ها، حضور حداکثری مردم را در 
صحنه های مختلف نظام، پشتیبان نظام اسالمی 
ارزیابی کرد و گفت: همه روســتاییان عزیز، عشایر 
غیور، دامداران و کشــاورزان گرامی می توانند در 

این پویش ملی شرکت کنند.
جانشین کمیته روستایی و عشایری ستاد دهه 

فجر کشــور، با تأکید بر اینکه روســتاییان عزیز الزم اســت جهت ارسال آثار هنری 
خود، به مقایسه وضعیت سال های گذشته با زمان حال بپردازند، افزود: افرادی که 
تمایل به شــرکت در پویش ملی دارند، می توانند با ارسال یک عکس از سال های 

قبل (با ذکر عدد سال) و یک عکس از زمان حال، 
مواردی را که زندگی کشاورزی و عشایری آنان در 

این سال ها پیشرفت داشته، مشخص کنند.
او با بیان اینکه شــرکت کنندگان کافی اســت 
پیشرفت های مدنظر خود در زمینه های: امکانات، 
ابزار آالت، کیفیت کشت و برداشت، سطح زندگی 
روســتایی و عشــایری، مقایســه اماکنــی مانند: 
مســاجد و مدارس روســتاها در ۴۴ سال گذشته 
را در دو قالــب فیلــم و عکــس آماده و ارســال 
کنند، گفت: الزم اســت محتوای پیشــرفت های 
صورت گرفتــه در قالــب عکــس یا فیلــم کوتاه 
یک الــی دو دقیقــه ای در پیام رســان های: ایتا، 
روبیکا، بله و ســروش به شماره ۰۹۱۹۹۷۰۸۷۰۰ 

ارسال شود.
حجت االســالم خوئینــی در ادامه بــه جوایز 
ارزنده پویش ملی پیشرفت پرداخت و افزود: ۴۴ 
کمک هزینه ســفر کربالی معلی، ۴۴ کمک هزینه 
ســفر مشــهد مقدس، ۴۴ کمک هزینه سفر قم و 
جمکــران و صدها جایزه ارزنــده دیگر، برای این 

پویش ملی تدارک دیده شده است.
گفتنی اســت اولین پویش ملی پیشــرفت به همت کمیته روستایی و عشایری 
دهه فجر و معاونت فرهنگی و آموزشی حوزه نمایندگی ولی فقیه در وزارت کشور 

تا ۲۲ بهمن ماه ۱۴۰۱، در حال برگزاری است.
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شــرکت گــروه بهمــن در تازه ترین ارزیابی ۵۰۰ شــرکت برتر ایران با جهشــی 
چشــمگیر به رتبه ۵۴ دست یافت. این شرکت در ارزیابی پیشین رتبه ۷۲ را کسب 

کرده بود و اکنون با ۱۸ پله صعود رتبه ۵۴ را به خود اختصاص داد.
بهمــن در میان شــرکت  هایی اســت که بیشــترین صعود را دارنــد و در میان 

شرکت های خودرویی رتبه سوم را دارد.
در این ارزیابی شــرکت های برتر بر اســاس ۳۳ شــاخص همچون «بیشــترین 
فروش»، «بیشــترین ســودآوری»، «باالترین ارزش بازار»، «باالترین ارزش افزوده»، 
«بیشــترین دارایی»، «باالترین اشــتغال زایی»، «بهره وری کل عوامل» و… معرفی 

می شوند که هر ساله این ارزیابی بین ۵۰۰ شرکت برتر انجام می گیرد.
بر اســاس اطالعات منتشرشــده در ایــن ارزیابی بهمن در ســال ۱۴۰۰ بالغ بر 
۱۵۶۶۱۱٫۶ میلیارد ریال فروش داشــته اســت که این رقم در ســال ۱۳۹۹ بالغ بر 

۷۴۵۷۹٫۳ میلیارد ریال بوده است.

گفتنی است سازمان مدیریت صنعتی از سال ۱۳۷۷ رتبه بندی شرکت های برتر 
ایران را هرســاله انجام داده اســت. این رتبه بندی با الهام از رســالت این سازمان 
بــا فراهم کــردن آمار و اطالعات شــفاف و مفیــد در مورد بنگاه هــای اقتصادی 
کشــور، فضای روشن تری از کســب وکار اقتصادی کشور ارائه می دهد و به مدیران 
بنگاه های اقتصادی، سیاســت گذاران و پژوهشــگران، یاری می  رساند تا شناخت و 
درک دقیق تری از مقیاس، ســاختار مالی و اقتصادی صنایع و بنگاه های اقتصادی 

بزرگ کشور بیابند.

گروه  بهمن  رتبه ۵۴  را  بین ۵۰۰ شرکت برتر  ایران  به  خود  اختصاص  داد

در ۱۷ ماه گذشته چینی ها فقط ۱۸۵ میلیون دالر در ایران سرمایه گذاری کرده اند
روسیه بزرگ ترین سرمایه گذار  خارجی در  ایران است
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