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تقاضای چینی ها برای مغازه های قشم و کیش، اماراتی ها و عراقی ها 
برای مغازه های انزلی و متل قو و ترکیه ای ها برای مغازه های ارس

اشتیاق خارجی ها برای 
مغازه دار شدن در ایران

 تحریم دوباره بازار ایران را برای چشم بادامی ها جذاب کرد 

مریم شــکرانی| مغازه داران خارجی به بازارهای ایران مهاجرت کرده اند. چینی ها در جای جای قشــم 
 مغازه داری می کنند و در کیش چندین پاساژ تجاری دارند. بعضی بازاریان می گویند هندی ها هم به  صورت تک 
و توک به چابهار آمده اند. ماجرا به همین جا خالصه نمی شود و اماراتی ها و عراقی ها  مغازه ها و پاساژهای تجاری 
متل قو، نوشهر، رویان و عباس آباد را در دست گرفته اند و البته گفته می  شود ترکیه ای ها، ارمنستانی ها و مردم 

جمهوری آذربایجان هم برای کاسبی و مغازه داری به جلفا و  ارس و خداآفرین آمده اند.  
مغازه داران و بنگاه های امالک این مناطق می گویند که تحریم باعث شده که نقل و انتقال پول به  کشورهای 
خارجی دشوار باشد و تاجران ایرانی برای واردات انواع کاال دچار دردسرهای مختلف می شوند.  در این میان 
چینی ها و اماراتی ها ترجیح داده اند، به جای این که کاالیشان را به  صورت غیرمستقیم در بازار ایران بفروشند، 
در بازارهای مناطق آزاد کیش، قشم و انزلی مغازه اجاره  یا با ترفندهایی خریداری کنند و کاالیشان را به صورت 
مستقیم به شهروندان ایرانی بفروشند. البته  فعالیت در منطقه آزاد معافیت های مالیاتی جذابی دارد و آنها در 

ندازای سودهای گزاف، هیچ  مالیاتی به ایرانی ها نمی پردازند.  
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کاهشوارداتکاالدرسال97

واردات ایران در ســال 97 چیزی حــدود 21 درصد 
کاهش داشــته اســت. این موضوع را ســعید زرندی، 
معاون وزیر صنعت، اعالم کرده است. تحریم، مشکالت 

نقل وانتقــال پول و ریــزش ارزش ریــال ازجمله عوامل 
کاهش واردات ایران در  ســال گذشــته بود. براســاس آمار 

 گمرک در  ســال 97 تنها چیــزی حدود 42 میلیــارد دالر کاال وارد 
شده است. 

21
درصد

پولنفتصرفخریدکاالهایچینیمیشود

بازار ایران  سال گذشــته حدود 10 میلیارد دالر کاال از چین 
خرید. میانگین فروش نفت ایران در سال هایی که تحریم نبوده 

اســت، چیزی حدود 40 تا 45 میلیارد دالر است. تصور کنید که 
چیزی حدود یک چهارم یا 25 درصد پول نفت ایــران برای واردات 

از چین صرف می شــود. در شــرایط تحریم که میزان فروش نفت ایران 
نامشخص است، واردات 10 میلیارد دالری از چین احتماال سهم بسیار بزرگی از پول نفت را به خود 

اختصاص داده است. 

25
درصد

کاالازاماراتواردشد

امارات دومین کشور صادرکننده کاال به ایران است که البته  سال 
گذشته چیزی حدود نصف سال های پیش به ایران کاال فرستاده 

است. براساس آمار گمرک در  سال 97 امارات حدود 6 میلیارد دالر 
کاال روانه بازارهای ایران کرده است که البته در سال های گذشته این 

رقم حدود دو برابر بوده اســت.  جالب است که بدانید امارات تقریبا همین 
میزان کاال در  سال 97 از ایران خریداری کرده است. باید بگوییم که ریزش ارزش ریال صادرات را 

برای بسیاری از صادرکننده های ایرانی به صرفه کرده است. 

6
میلیارددالر

مغازههایشمالدرمشتاعراب
منطقه آزاد انزلی، متل قو، رویان، عباس آباد، نوشهر 
و بندر انزلی این روزها محل تردد اعراب شــده  است. 
اعــراب امارات و عراق کــه مغازه های خــود را به نام 
شرکای ایرانی شان می کنند یا با گرفتن  تضامین سفت 
و سخت از مالکان شمالی، امالک تجاری را در اختیار 
می گیرند.  شمالی ها می گویند  اعراب معموال مغازه ها 
را به نام خویشاوندان یا دوستان جنوبی شان می کنند 

و همان ها هستند که  کاالهایشان را می فروشند.  
بستکی هایی که شــلوار جین می فروشند یا مردم 
عوض و گراش کــه نمایندگی برندهــای آدیداس و 
نایک را  می چرخانند. الری ها و المردی ها هم بیشتر 

هتل دار هستند.  
البتــه عراقی ها بیشــتر امــالک تجــاری را به نام 
کردهای ایرانی می زنند که نســبت خویشــاوندی با 

مردم  سلیمانیه عراق دارند.  
با این حال بحث مالکیــت خارجی ها بر زمین های 
ایرانی روش های پیچیــده ای دارد. براســاس قانون 
 اساسی آنها نمی توانند در ایران اموال غیرمنقول مانند 
زمین، مســکن و ملک تجاری داشته باشــند اما  بازار 
ایران برای آنها آن قدر جذاب و ســودآور است که آنها 
شده با قیمت هایی کمی باالتر مالکان ایرانی را  تشویق 

به معامله می کنند.  
مهاجرتبهشمال
درنقطههشدار

عبدالغفار شجاع، مشاور عالی رئیس سازمان برنامه 
و بودجه دل پری از مهاجرت گسترده اعراب به  مناطق 
شــمالی ایران دارد و آن را نوعی زنگ خطر برای این 
منطقه می دانــد. او به »شــهروند« توضیح  می دهد: 
»کشــاورزی در شــمال ایران غیراقتصادی شــده و 
فروش اراضی باغات و زمین های  کشاورزی در اولویت 

روستاییان قرار گرفته است.«
او ادامه می دهد: »براساس یک طرح غیرکارشناسی 
با عنوان طرح »هادی« که به تصویب مجلس رسیده 
 اســت، روســتاهای کوچک می توانند تبدیل به شهر 
شوند و همین مسأله دســت روستاییان را باز گذاشته 
 اســت تا به ســادگی مزارع و باغ های خــود را برای 
ویالسازی یا ســاخت امالک تجاری واگذار کنند و در 
 این میان  اعراب کشــورهای امارات و عراق به ســراغ 
روســتاییان شــمال ایران می آیند و زمیــن آنها را با 
 قیمت های نازل می خرند و بــه امالک تجاری تبدیل 

می کنند.«  

عراقیهاواماراتیها
باچهشیوههاییمعاملهمیکنند؟

محمــود زعفرانلــو که مالــک یکــی از بزرگترین 
مشــاوران امــالک در ایران اســت، به »شــهروند« 
می گوید: » اماراتی ها و عراقی هایی که امالک تجاری 
شمال کشــور را می خرند، معموال به چند روش عمل 
می  کنند. یک روش این اســت که آنها امالک را به نام 

فامیل یا دوست ایرانی شان می خرند.«  
او توضیح می دهد: »مردم استان های جنوبی به ویژه 
هرمزگان، بخش هایی از فارس و اهواز  خویشــاوندان 
اماراتی یا عراقی دارند و آنها به نام خویشاوندان شــان 
در شــمال مغازه و امالک تجــاری می  خرند و روش 
دومی کــه وجود دارد این اســت که آنهــا به صورت 
مستقیم امالک تجاری را از شمالی ها به  صورت چند 
ســاله خریداری می کنند و چون امکان انتقال ســند 
ندارنــد، تضامین مالی ســنگینی از ایرانی ها  دریافت 

می کنند. «
زعفرانلو ادامه می دهــد:  »به عنوان مثال چک های 
تضمین شده یا ســفته و ضمانت نامه بانکی می گیرند 
و  معموال چــون ایرانی ها عادت ندارند با وکیل ســر 
معامالت خود حاضر شوند، امکان کالهبرداری از آنها 

 زیاد است.«  
قشمجزیرهمحبوبچینیها

قشــم اما جزیره مورد عالقه چینی هاســت. این جا 
منطقه آزاد اســت و معافیت های مالیاتی زیادی برای 
 فعالیت های اقتصادی دارد. از آن طرف امالک تجاری 
قشم نســبت به کیش بســیار ارزان تر است.  شهریار 
مشیری، رئیس سابق منطقه آزاد قشم به »شهروند« 
می گوید چینی های زیادی در قشم مغازه دار هستند 
و  اجناس شــان را به صورت مســتقیم به بــازار ایران 
می آورند و بــدون پرداخــت هیچ گونــه مالیاتی به 

ایرانی ها می فروشند.  
حاال تحریم باعث شده اســت که بسیاری از برندها 
تمایل نداشــته باشــند کــه نمایندگی هایشــان در 
ایران  فعالیــت کنند و این یک فرصــت طالیی برای 
چینی های کپی کار است. چینی هایی که در دوره اول 
 تحریم های ایران تــالش می کردند نفت را با کاالهای 
نه چندان مرغوب شان تهاتر کنند، حاال از راه  دیگری 
وارد شده اند و جنس هایشان را به صورت مستقیم در 

مغازه های ایران می فروشند. 
حمیدرضامومنــی، رئیس فعلی منطقه آزاد قشــم 
اما به »شــهروند« می گوید که قرار اســت چینی ها 

ســرمایه گذاری  بزرگی در قشم داشــته باشند. آنها 
قرار اســت در این جزیره هتل و پایانه های صادراتی 
پوشــاک و کیف و  کفش ایجاد و حتــی گلخانه برای 

تولید محصوالت کشاورزی احداث کنند.  
او ادامه می دهد: »بــه زودی هیأت های چینی برای 
بررسی این پروژه های سرمایه گذاری به ایران می  آیند 
و با توجه به دســتمزد پایین نیــروی کار در ایران و 
ریزش ارزش ریال برای آنها بســیار به صرفه  است که 
در جزیره قشــم فعالیت اقتصادی کنند و کارخانه ها و 
واحدهای تولیدی شان را به این منطقه  انتقال دهند.«  

چینیها
بهنامایرانیهاملکنمیخرند

در کیش امــا فعالیت چینی ها به پاســاژ چینی ها، 
مرکز تجــاری مرواریــد و پانیذ خالصه می شــود. 
غالمحســین مظفری،  رئیس منطقــه آزاد کیش به 
»شــهروند« می گوید: »چینی های این منطقه زمان 
زیادی اســت که در ایران  فعالیــت می کنند و کیش 

برای چینی ها به اندازه قشم جاذبه ندارد. «
او ادامه می دهد: »شــاید به دلیل هزینه های باالتر 
زندگی در کیش است که آنها قشم را ترجیح داده اند.« 

چینیهادرایران
چگونهمغازهداریمیکنند؟

آنها معموال فامیل ایرانی دارنــد و البته زرنگ تر از 
این  حرف ها هستند که ملک شــان را به نام ایرانی ها 
بخرند! بیشــتر چینی ها در ایران بــه راحتی و ظرف 
مدت  کوتاهی شــرکت ثبــت می کنند و مغــازه را 
به عنوان اموال شرکت شان اعالم می کنند. آنها اجازه 

ندارند  زمین را به نــام خود کنند و تنهــا می توانند 
مغازه ها را به عنوان اموال شــرکت و در قالب ســهام 

خرید و  فروش کنند.  
نعمــت احمدی، حقوقــدان مالی به »شــهروند« 
توضیح می دهد:   »غیرایرانی ها اجــازه ندارند اموال 
غیرمنقول  را به نام خود کنند. آنها تنها می توانند این 
مغازه ها  را در قالب اموال شــرکت به صورت ســهام 
خرید و  فــروش کنند و البته برای ثبت شــرکت هم 

الزم است که شریک ایرانی داشته باشند.«  
او ادامه می دهد: »شــریک ایرانی باید دارای سهم 
بیشــتر یعنی 51 درصد و شــریک خارجی حداکثر 

49 درصد  سهامدار باشد.«  
ازبرندهایاصلتامسواکآمریکایی

درقشموکیش
بازاری های کیش و قشــم در این میان، حرف های 
جالبی دارند. آنها می گوینــد چینی ها اجناس درجه 
ســه  و بی کیفیتشــان را به ایران می آورند و البته با 

سودهای گزاف می فروشند.  
آنها توضیح می دهند شما به ندرت در مراکز خرید 
چینی ها با جنس هایی ارزان تر از مغازه هایی با  مالک 

ایرانی مواجه می شوید.  
البته اگر برندباز باشید، از مغازه هایی با مالک چینی 
و اماراتی راحت تر می توانید برند مورد نظرتان  را پیدا 
کنید. بازاری های این مناطق می گویند شما در بازار 
می توانید برندهای اصل پوشاک و عطر را  پیدا کنید و 

حتی برندهای آمریکایی را! 
آنها می گوینــد در قشــم و کیش مســواک های 
آمریکایی هم وجــود دارد و البتــه برندهای اصل را 
بیشتر  اماراتی ها می فروشند که از خودشان تولید آن 
چنانی ندارند، اما چینی هــا تالش می کنند که به هر 
روش  شده است جنس های تولید خودشان را به شما 

قالب کنند حتی به اسم برند اصل! 
درجلفاوخداآفرین

خارجیهاخریدارشدهاند
در منطقــه آزاد ارس یــا جلفــا و خداآفریــن هم 
ترکیه ای هــا و مــردم جمهوری آذربایجــان و حتی 
ارمنستانی ها  آمده اند. ترکیه ای ها بیشتر برای فروش 
کاالیشــان به ایران می آیند، اما ارمنستانی ها و مردم 
 جمهوری آذربایجان بیشــتر بــرای خرید کاالهای 
ایرانی می آیند. ارزش پول ایــران در برابر دالر تقریبا 
به یک ســوم گذشته رســیده و همین مســأله پول 

ارمنستان و آذربایجان را تقویت کرده است.  

محســن نریمانی، رئیــس منطقــه آزاد ارس به 
»شــهروند« می گوید در منطقــه آزاد ارس صادرات 
کاالهای  ایرانــی ارزش پیدا کرده و جالب اســت که 
بدانید 17 واردکننده ایرانــی که در منطقه آزاد ارس 
مســتقر  بوده اند حاال تبدیل به تولید کننده شده اند، 
زیرا مردم این کشــورها تقاضــای باالیی برای خرید 
کاالی ایرانی  دارنــد و برای خریدهایشــان به ایران 

می آیند. 
همین مســأله موجب شــده اســت که برخی از 
شهروندان این کشــورها فروشگاه هایی در نوار شمال 
غربی  ایــران اجاره کنند و کاالهای ایرانی را با ســود 

خوب به هموطنانشان بفروشند.  

 چرا بازار ایران
برای خارجی ها جذاب شده است؟

برای این که متوجه شــوید بازار ایران تا چه 
اندازه برای خارجی ها جذاب اســت، بد نیست 
کــه بدانید چیزی  حــدود نیمــی از کاالهای 
بــازار ایران از امــارات و چین وارد می شــود. 
ایران هرســال به طور میانگیــن  چیزی حدود 
50 میلیارد دالر واردات کاال انجام می دهد که 
تقریبا 20 تا 25 میلیارد دالر آن از دو کشــور 
 چین و امارات انجام می شــود. براســاس آمار 
گمرک چین در صدر کشــورهای صادرکننده 
کاال به ایران  است و ســاالنه چیزی حدود 13 
تا 15 میلیارد دالر کاال به کشــور ما می فرستد. 
از آن ســمت امارات هم  ســاالنه حدود 10 تا 
12 میلیارد دالر صادرات کاال بــه ایران انجام 

می دهد.  
و البتــه نظارت بر بــازار ایران هــم تعریف 
چندانی نــدارد. مجتبی صفایی، ســخنگوی 
اتاق اصناف ایران  گفته اســت در بازار ایران که 
بیشتر از 3 میلیون مغازه فعالیت می کنند تنها 

2 هزار نفر بازرس وجود  دارد.  
البته علی فاضلی، رئیس پیشین اتاق اصناف 
هم گفته بود که این بازرسان حقوق و دستمزد 
کافی ندارند و  به همیــن دلیل احتمال تخلف 

آنها باال  می رود.  
البته جالب اســت که بدانیــد میزان جرایم 
گرانفروشی در ایران ارقام بسیار ناچیزی است 
و معموال بین   100 هزار تا 10 میلیون تومان آن 
هم برای تخلف های چند میلیارد تومانی است.  

عبدالغفارشجاع،مشاورعالیرئیس
سازمانبرنامهوبودجهدلپریاز

مهاجرتگستردهاعراببهمناطقشمالی
ایرانداردوآنرانوعیزنگخطربرای
اینمنطقهمیداند.اوبه»شهروند«
توضیحمیدهد:»کشاورزیدرشمال

ایرانغیراقتصادیشدهوفروشاراضی
باغاتوزمینهایکشاورزیدراولویت

روستاییانقرارگرفتهاست
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75 درصد تولیدی های کوچک و متوسط تعطیل یا نیمه تعطیل هستند. این موضوع را  
حمیدرضا فوالدگر، رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی مجلس به فارس گفته و 
توضیح داده است: »حدود 50 درصد از بنگاه های صنعتی کوچک و متوسط در رکود به سر 
می برند و یا نیمه راکد هستند و واحدهایی که با  تمام ظرفیت اسمی کار می کنند، کمتر از 
30 درصد هستند؛ یعنی یک سوم بنگاه های کشور در رونق و دوسوم به صورت تعطیل و یا 

نیمه تعطیل هستند و یا در رکود کامل به سر می برند.« 

 75 درصد
 تولیدی های کوچک

تعطیل و نیمه  تعطیل اند 
بستن کمربند می تواند خطر 
مرگ و میر را در سرنشینان 

صندلی عقب، ۲۵ تا ۷۵ درصد 
کاهش دهد.


