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پرونده روز

آن کـه مسـتأجر بـا کار و فعالیـت خـود ،تعـداد زیادی مشـتری جلب
و محـل کسـب و کار را بـه محلـی پـر رونـق تبدیـل کـرد بـه دسـت
مـی آیـد .حـق کسـب و پیشـه و تجـارت و حق سـرقفلی هـر دو نیاز
بـه عقد قراردادهـای اجاره دارنـد .تنهـا اسـتثنا در این بـاره در قوانین
تملک زمین برای نوسـازی ( ،)۱۳۳۹نوسـازی عمران شـهری ()۱۳۴۷
و الیحـه قانونـی نحـوه خریـد و تملـک اراضـی و املاک بـرای اجرای
برنامـه هـای عمومی ،عمرانی و نظامی دولت ( )۱۳۵۸اسـت که در آن

در قوانیـن سـال هـای  ۱۳۲۲تـا  ،۱۳۷۶در بیشـتر جاهایـی کـه از
کلمه سرقفلی اسـتفاده شـده اسـت ،منظور همان حق کسب و پیشه
و تجارت بـوده اسـت .سـرقفلی  ،عمومـاً بـه وجهـی کـه مسـتأجر در
ابتـدای اجـاره بـه مالـک جـدا از اجـاره بهـا پرداخـت می کنـد اطالق
مـی شـود کـه در قبـال آن ،مالـک ،ملک تجـاری خود را به مسـتأجر
واگـذار مـی کند .اما حق کسـب و پیشـه و تجارت بـه صورت تدریجی
بـرای مسـتأجر ملـک تجـاری بـه وجـود مـی آیـد .ایـن حق پـس از

تازه ترین تصویر از وضعیت و چشم انداز  11کسب و کار صنعتی به روایت اتاق بازرگانی ایران

بحران در نساجی و روزگار خوش صنعت لوازم خانیگ
در شـرایطی کـه رکـود اقتصـادی گلـوی صنایـع را مـی فشـارد ،نـگاه فعاالن کسـب و کار ،سـرمایه گذاران بورس ،رسـانه هـا و حتی خانوارهـا ،به وضعیت تولید و چشـم انـداز آن در آینده
محمد حقگو
اسـت .در میـان شـاخص هـای متنـوع اقتصـادی کـه توسـط کشـورها و سـازمان هـای مختلف انتشـار مـی یابند ،شـاخص بین المللی مدیـران خرید که در فارسـی بـه اختصار (شـامخ) نام
روزنامهنگار
گـذاری شـده ،یکـی از مهـم تریـن شـاخص هاسـت .در فراینـد تهیه این شـاخص که چندین ماه اسـت توسـط اتاق بازرگانی ایران محاسـبه می شـود ،مدیران رسـته های صنعتـی (به طور
مشـخص  11رسـته) بـه  12پرسـش (ناظـر بـه معیارهـای عینی سـنجش صنعت) پاسـخ مـی دهند .در نهایت عـددی بین صفر تا  100به عنوان رقم شـامخ در هر پرسـش و نیز رقم شـامخ
در مجمـوع صنعـت بـه دسـت مـی آیـد .بـر اسـاس الگـوی محاسـبه شـامخ ،رقـم بیـش از  50نشـانگر بهبود وضعیت نسـبت به مـاه قبل ،رقم کمتر از  50نشـانگر بدتر شـدن وضعیت نسـبت به مـاه قبل ،و رقـم  50بیانگر
تغییـر نکـردن وضعیـت نسـبت بـه مـاه قبـل اسـت .همـان گونـه کـه مالحظه می شـود ،این شـاخص مـی تواند تصویـری سـریع از وضعیت صنایـع مختلف ارائـه دهد .در گـزارش امـروز دخل و خرج ،به سـراغ تـازه ترین
گـزارش منتشـر شـده از ایـن شـاخص رفتـه ایـم .در ایـن زمینـه مشـاهده مـی شـود کـه از مجموع  11رسـته صنعتی ،تنها دو صنعت السـتیک و پالسـتیک و نیز ماشـین سـازی و لوازم خانگـی روند بهتری نسـبت به تیرماه
داشـته انـد .از سـوی دیگـر ،دو صنعـت نسـاجی و چـوب ،کاغـذ و مبلمـان وضـع نامطلوبی داشـته و با فاصله قابل توجه نسـبت به بقیه صنایع قرار گرفتـه اند .در مجموع ،ضمن اشـاره به جزئیات بیشـتر در خصوص این چهار
صنعـت ،نتایـج ایـن بررسـی بیانگـر ایـن اسـت کـه وضعیـت کلی صنایع نسـبت بـه تیرماه بدتر شـده ،اما خوش بینـی درباره بهبـود وضعیت تولید در شـهریورماه در کنـار افت قیمت محصـوالت برخی صنایع وجـود دارد.

الستیک و پالستیک هبرتین صنعت

یک نگاه کیل :امید به هببود اب وجود افت
چمش اندازها

گـزارش شـامخ در مردادمـاه بیانگـر ایـن اسـت کـه پـس از دو
مـاه ،ایـن شـاخص وضعیـت بدتـری را نسـبت بـه قبـل تجربـه
کـرده اسـت .اگـر چـه ورود برخـی کارخانـه هـا بـه تعطیلات
تابسـتانی در ایـن میـان بـی تاثیـر نبـوده ،اما کاهـش در فروش
و صـادرات و فـروش کاال بـه حـدی بوده کـه در نهایت موجودی
(غیـر منتظـره) انبـار را افزایـش داده اسـت .جزئیـات شـاخص
نشـان مـی دهـد کـه در مردادمـاه ،وضعیـت تمامـی متغیرهای
تشـکیل دهنـده شـاخص ،بـه جـز متغیرهـای سـرعت انجـام
و تحویـل سفارشـات و نیـز میـزان اسـتخدام و بـه کارگیـری
نیـروی انسـانی نسـبت بـه مـاه قبـل ،بدتر شـده کـه از رکود در
بخـش صنعـت کشـور حکایـت دارد .در ایـن میـان ،قیمت مواد
اولیـه در مردادمـاه نسـبت بـه تیرمـاه ،تغییر زیادی نداشـته ،اما
موجـودی آن همچنـان کاهشـی بـوده اسـت .رکـود در سـمت
تقاضـا بـه گونـه ای بـوده کـه حتـی کاهـش قیمـت محصوالت
نیز نتوانسـته اسـت منجر به افزایش سفارشـات جدید و فروش
شـود .بـا ایـن حـال و همان گونه که مطرح شـد ،فعـاالن اقتصاد
امیدوارنـد شـرایط در شـهریورماه بـه گونـه ای رقـم بخـورد که
تولیـد افزایـش یابـد .ایـن را در رقـم ارزیابـی مولفـه «انتظارات
تولیـد در مـاه آینـده» کـه  62/16برآورد شـده اسـت مـی توان
متوجـه شـد .علـت ایـن امیـدواری را مـی تـوان آرامـش فعلـی
بـازار ارز و افـت نسـبی آن کـه منجـر بـه افت قیمت مـواد اولیه
مـی شـود ،برگشـت مجـدد تولید پـس از تعطیالت تابسـتانی و
تحـرکات مثبـت اخیـر سیاسـی در راسـتای تحریم ها دانسـت.

بهتریـن نتیجـه بـه دسـت آمده بـرای شـاخص «شـامخ» در مردادماه
مربـوط بـه السـتیک و پالسـتیک اسـت و روندهـا نیـز نشـان از ایـن
دارد کـه وضعیـت ایـن صنعـت بـه صـورت خزنـده ای در مردادمـاه
بهبـود یافتـه اسـت .این صنعت در زیرشـاخص های میزان سفارشـات
جدید ،سـرعت انجام و تحویل سفارشـات ،میزان اسـتخدام نیروی کار،
میـزان صـادرات ،مصـرف حامـل هـای انـرژی و انتظارات تولیـد در ماه
آینـده در بیـن تمـام صنایـع ،بیشـترین ارقام را کسـب کرده اسـت .به
خصـوص ایـن کـه بـا توجه به اشـتغال بخش عمـده فعـاالن اقتصادی
ایـن صنعـت در تولید السـتیک و قطعات السـتیکی صنایـع خودرویی
و نیز افزایش نقل و انتقاالت مسـافران در شـهریورماه ،می توان انتظار
بهبـود رونـد تولیـد را بـه این عوامل نسـبت داد .از سـوی دیگـر ،درباره
صنایـع السـتیک نیـز به نظر می رسـد افزایش تقاضا بـرای ظروف یک
بار مصرف در ایام محرم ،از دالیل دیگر انتظار برای رشـد تولید باشـد.
بـه رغـم رشـد تقاضـا و رشـد تولیـد ،نتایج شـامخ نشـان مـی دهد که
احتمـاالً قیمـت محصـوالت تولیدی این صنعت در شـهریورماه کاهش
خواهـد یافـت .دلیـل ایـن افت به کاهـش بهای محصوالت شـیمیایی،
افـت نسـبی قیمـت نفـت خام و نیز افت نسـبی نـرخ ارز بر مـی گردد.

بهترین نتیجه به
دست آمده برای
شاخص «شامخ»
در مردادماه مربوط
به الستیک و
پالستیک است و
روندها نیز نشان
از این دارد که
وضعیت این صنعت
به صورت خزنده
ای در مردادماه
بهبود یافته است

ثبات و روند مثبت در ماشین سازی و لوازم خانیگ

صنعـت دیگـری که روند مثبتی در مردادماه داشـته ،ماشـین سـازی و
لـوازم خانگـی بوده اسـت .رقم شـامخ این صنعت تقریباً مشـابه تیرماه
و حـدود  50اسـت کـه ثبـات در منطقه مثبت ایـن صنعت را تایید می
کنـد .از نـکات مثبـت و قابـل توجـه در ایـن صنعـت ،ثبـات در قیمت
خریـد مـواد اولیـه و کاهش قیمـت محصوالت تولید شـده در مردادماه

شاخص

الستیک و
پالستیک

فراورده های
نفت و گاز

نساجی

ماشین
سازی
و لوازم
خانگی

کانی
غیر
فلزی

فلزی

شامخ گروه

56/3

43/9

38/8

51

44/9

45/7

45/5

مقدار تولید محصوالت

50

34/5

34/6

51/5

54/2

43/7

44/3

44/6

میزان سفارشات جدید

50

39/7

30/8

47/1

31/3

40/5

39/8

45/5

26/3

سرعت انجام و تحویل
سفارش

70/6

56/9

34/6

61/8

60/4

55/6

54/5

56/3

50

55/9

موجودی مواد اولیه

47/1

41/4

50

38/2

37/5

38/1

45/5

51/8

50

45/6

50

میزان استخدام نیروی انسانی

67/6

53/4

53/8

54/4

45/8

52/4

48/9

50/9

44/7

58/8

56/7

قیمت خرید مواد اولیه

47/1

41/4

46/2

51/5

64/6

44/4

60/2

56/3

44/7

55/9

36/7

موجودی محصول (انبار)

52/9

36/2

69/2

55/9

68/8

56/3

60/2

51/8

63/2

38/2

63/3

میزان صادرات کاال

52/9

29/3

42/3

44/1

43/8

46

38/6

47/3

50

47/1

43/3

قیمت محصوالت

35/3

41/4

19/2

41/2

52/1

34/1

40/9

39/3

21/1

51/5

33/3

مصرف انرژی

55/9

46/6

50

52/9

52/1

47/6

50

45/5

44/7

48/5

36/7

میزان فروش

41/2

37/9

15/4

48/5

39/6

43/7

35/2

42/9

21/1

41/2

23/3

انتظار تولید در ماه آتی

55/9

67/2

46/2

57/4

58/3

59/5

71/6

67

52/6

73/5

73/3

غذایی

شیمیایی

چوب،کاغذ،مبلمان

وسایل نقلیه
و قطعات
وابسته

پوشاک و چرم

48/6

35/9

47/9

43/3

26/3

39/7

30

44/1

33/3
63/3

نسـبت بـه تیرمـاه اسـت .از آذرمـاه  97که گزارش شـامخ بـرای اولین
بـار منتشـر شـده ،تـا تیرماه گذشـته ( 8مـاه پی در پـی) ،قیمت خرید
مـواد اولیـه در ایـن صنعـت همواره نسـبت به ماه قبـل در حال افزایش
بـوده ،بـه گونـه ای کـه باالتریـن رقم این مولفـه مربوط بـه فروردین و
اردیبهشـت امسـال به میزان  98/71و  83/87ثبت شـده اسـت .از این
رو قیمـت محصـوالت ایـن صنعـت نیـز از بهمن ماه  97روند افزایشـی
داشـت .بـا ایـن حـال ،پـس از شـش مـاه ،این رونـد برعکس شـده که
بـه نظـر می رسـد ادامـه کاهش قیمت محصـوالت این گروه ،در رشـد
تقاضـا برای محصوالت ،موثر باشـد.

شبه بحران در چوب ،کاغذ و مبلمان

در میـان  11رسـته صنعتی گزارش شـده در شـامخ مـرداد ماه ،چوب،
کاغذ و مبلمان بدترین وضعیت ارزیابی شده را داشته و افت محسوس
رقم شـامخ در این صنعت که از  44/3به  35/92رسـیده ،موید شـدت
گرفتـن وخامـت اوضاع در آن اسـت .این صنعـت در مردادماه با کاهش
تولیـد محصـوالت ،کاهـش میـزان سفارشـات جدید و کاهـش فروش
محصـوالت ،بـه رغـم کاهـش قیمت خریـد مواد اولیـه و کاهش قیمت
محصـوالت تولیـد شـده مواجه شـده که نشـان می دهد رکـود در این
صنعـت تشـدید شـده اسـت .ایـن در حالی اسـت کـه انتظـارات تولید
فعـاالن اقتصـادی در مـاه آینـده در تیرمـاه ،دورنمـای خوبـی را بـرای
مـرداد متصـور بـود .در ایـن باره به نظر می رسـد کاهـش قدرت خرید

هـا ذکر شـده اسـت اگـر دولت تصمیم بـه تملک ملکی تجـاری برای
امـور فـوق داشـته باشـد ،بـدون عقد قـرارداد اجاره باید حق سـرقفلی
و حـق کسـب و پیشـه و تجـارت را پرداخـت کند.
حـق سـرقفلی و حـق کسـب یـا پیشـه از جانـب قانـون گـذار بـرای
حمایـت از مسـتأجران اماکـن تجـاری وضـع شـده اسـت.
برگرفته از سایت موسسه حقوقی پندار

مـردم ،بـه ویـژه در صنایـع مبلمان ،اختلاالت موجود در بـازار کاغذ و
ایـن مسـئله کـه حـدود  90درصـد از کاغـذ موجود در کشـور ،مصرف
تجـاری در صنایـع دیگـر دارد و ایـن صنایع نیز در رکود نسـبی به سـر
می برند ،مسـببان اصلی رکود در صنایع چوب و کاغذ هسـتند .عالوه
بـر ایـن چالـش مهمـی در زمینـه تامیـن مـواد اولیـه با توجـه به طرح
تنفـس جنـگل و ممنوعیـت قطـع درختان جنگلی پیـش روی صنایع
چـوب اسـت کـه تـا حـدی اثـر خـود را در کاهش تعـداد افـراد منتظر
بهبود تولید در شـهریور ماه گذاشـته اسـت .این مسـئله همچنین می
توانـد تـا حدی تغییـر نیافتن موجودی مـواد اولیـه در کارخانجات این
دسـته را توجیه کند .به این صورت که نشـان می دهد انتظار افزایش
قیمـت در بـازار چـوب توسـط تولیدکنندگان هم اینک وجـود دارد.

رکود سنگین در نساجی

اگـر چـه نسـاجی جایـگاه یکـی مانده بـه آخـر را در رده بندی شـامخ
صنایـع در مـرداد مـاه بـه خـود اختصـاص داده ،اما وضعیت آن دسـت
کمـی از صنعـت کاغـذ و مبلمـان نـدارد .ایـن صنعـت در مردادمـاه ،با
کاهـش مقـدار تولیـد به رغم بهبـود اندک انتظـارات تولیـد در تیرماه،
کاهـش میـزان سفارشـات جدیـد ،کاهـش سـرعت انجـام و تحویـل
سفارشـات و نیـز تغییـر نیافتن موجـودی مواد اولیه مواجه بوده اسـت.
از سـوی دیگـر ،از میـان صنایع مختلف ،بیشـترین آمـار کاهش قیمت
در محصـوالت و همچنین بیشـترین میزان کاهش فـروش در مردادماه
را داشـته کـه حکایـت از رکـودی سـنگین در این صنعـت دارد .ممکن
اسـت بتـوان بخشـی از ایـن رکود را به شـرایط خاص مـاه های انتهایی
فصـل تابسـتان نسـبت داد ،امـا کاهـش میـزان صـادرات کاال در کنـار
کاهـش انتظـارات تولیـد درماه آینـده ،بیانگر عمق رکـود حاکم بر این
صنعـت اسـت .از دسـت دادن بازارهـای بیـن المللـی در صنایع فرش و
مشـکالت گزارش شـده توسـط فعاالن اقتصادی درباره کمبود سرمایه
در گـردش و ناتوانـی در تامیـن قطعات مربوط به ماشـین آالت تولیدی
بـه دلیـل تحریم نشـان مـی دهد که به رغـم کاهش قیمـت ارز و مواد
اولیه ،تولیدکنندگان در این صنعت همچنان با مشـکل مواجه هسـتند.
در ایـن میـان کاهـش قـدرت خریـد مـردم نیـز مزیـد بر علت شـده و
تقاضـای موثـر در ایـن بخش را کاهش داده اسـت.

جدول وضعیت  11رسته صنعیت در مردادماه

علاوه بـر دو صنعت دارای وضعیت مطلـوب و دو صنعت دارای بدترین
وضعیـت در مردادمـاه ،اطالعـات شـاخص شـامخ بـرای ایـن صنایـع و
 7رده صنعتـی دیگـر در جـدول آمـده اسـت .همـان گونـه کـه اشـاره
شـد ،ارقـام بیـش از  50بیانگـر بیشـتر شـدن مولفه مورد سـنجش در
مردادمـاه نسـبت بـه تیرماه اسـت و اعـداد زیر  ،50عکـس این موضوع
را نشـان مـی دهـد .بـا ایـن حـال توجه به نـوع مولفه نیز بـرای ارزیابی
مهـم اسـت .بـه عنـوان مثـال ،در مولفه ای ماننـد موجودی انبـار ،رقم
بیـش از  50بیانگـر افزایـش ایـن مولفـه بوده کـه الزامـاً معنای مثبتی
نـدارد و مـی توانـد بـه معنـای فروش نرفتن تولیـدات در بـازار به دلیل
کاهش تقاضا نیز باشـد.

گران بخرید!
احتمـاال تاکنـون ضـرب المثـل چینـی زیـر به گـوش تان
سمیه محمدنیا حنایی
خـورده اسـت کـه هنـوز آن قـدر پولدار نشـده ام که جنس
روزنامه نگار
ارزان بخـرم! هـر چنـد تمـام یا بهتر بگوییم بیشـتر اجناس
چینـی بـازار ایـران را اجنـاس بـی کیفیـت اما ارزان تشـکیل می دهـد .اما به راسـتی چگونه
افـراد اجنـاس بـی کیفیـت را بـه اجنـاس با کیفیـت ترجیح می دهنـد؟ کجای ایـن انتخاب
اشـتباه است؟
بگذاریـد سـخنم را بـا یـک مثـال بـرای تـان روشـن تر کنـم .فـردی را در نظر بگیریـد که از
همـان اول مـاه کـه حقـوق ماهانـه اش را مـی گیـرد برای آن کلـی برنامه ریزی مـی کند و با
یـک فهرسـت بلنـد بـاال از اقلام مـورد نیـاز اولویت بندی شـده به بـازار می رود .ایـن فرد در
ابتـدای بـازار بـا نگاهـی گـذرا بـه قیمت های اجنـاس به این نتیجه می رسـد کـه نمی تواند
تمـام مایحتاجـی را کـه فهرسـت کرده اسـت ،بخرد  ،بنابرایـن به فکر چاره ای برای اسـتفاده
حداکثـری از دخـل خـود مـی افتد .یکی از این راه ها چشـم پوشـی دوباره از اقلام مورد نیاز

اسـت .بـا نـگاه دقیـق تـری بـه فهرسـت ،بازهـم بعضـی از قلم هـا را خط مـی گیـرد .اما اگر
وضعیـت مالـی از آن چـه کـه فکـرش را مـی کرد وخیم تر بـود ،باید چاره دیگری بیندیشـد.
در ایـن مواقـع ذهـن بیشـتر افـراد درگیـر دو دو تـای مالـی و جمـع و تفریـق می شـود و به
صـورت ناخـودآگاه اولیـن و مهـم تریـن عامـل انتخاب آن هـا موضوع قیمتی می شـود .مثال
فـردی کـه مـی خواهـد یـک جفـت جـوراب بخرد ،شـاید قبـل از مواجه شـدن بـا قیمت ها
 ،عواملـی چـون جنـس نخـی جـوراب ،رنـگ آن و کیفیـت کـش بـاالی آن را در نظر داشـته
باشـد .امـا وقتـی بحـث دو دو تـا پیـش می آید میـان انواع جـوراب هایی که فروشـنده روی
ویتریـن پهـن کـرده اسـت بـه دنبـال ارزان تریـن آن مـی گردد .همیـن مثال برای بسـیاری
از خریدهـای مـا مصـداق دارد .از خریـد جـوراب و پوشـاک بگیریـد تـا حتی خریـد خودرو و
خانه! شـاید تا این جای مثال ما مشـکلی وجود نداشـته باشـد اما مشـکل زمانی خودش را
نشـان مـی دهـد کـه عمـر مفیـد جنس خریداری شـده نصـف و حتی کمتـر از نصف جنس
بـا کیفیـت خریـد نشـده اسـت .مثلا جورابی که قرار بود شـش مـاه کار کند به ماه نکشـیده

سـوراخ شـده یـا کـش آن خـراب مـی شـود و ایـن یعنی در فهرسـت مـاه آینده تـان باز هم
بایـد بـه جوراب فروشـی سـری بزنید .حاال فکـرش را بکنید همین موضوع دربـاره خریدهای
مهـم تـر چـه بالیـی سـر خریـدار مـی آورد .فردی کـه به خاطـر دو دوتـای مالی ،خـودروی
ارزان خریـده اسـت در بهتریـن حالـت هفتـه ای یک مرتبه به تعمیرگاه مـی رود یا حتی فکر
فـروش فـوری آن بـه سـرش مـی زنـد .گاهـی جبران این اشـتباهات بـه این سـادگی ها هم
نیسـت .مثلا فـردی کـه بعـد از چنـد سـال خانـه ای بـرای خودش می خـرد اما بـاب دلش
نیسـت .خریـد و تعویـض خانـه جزو معامالت پردردسـری اسـت که حتی بعضی افـراد بعد از
چنـد روز درگیـری در ایـن زمینـه عطایـش را به لقایش می بخشـند.
بـه هـر حـال هنـگام انتخـاب و اولویـت بنـدی عوامـل انتخـاب باید بـه تمام مسـائل دقت و
توجـه داشـت .هـر چنـد نمی تـوان در شـرایط اقتصادی امـروز خواهان نادیـده گرفتن عامل
اقتصـادی ماجـرا شـویم امـا نگذاریـد حـرص ارزان خریدن دیده هـای شـما را در انتخاب بی
کیفیـت ها کـور کند.

