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1399نسبت به تیر 1399مولفه های شامخ خرده فروشی در مرداد 

99تیر 99مرداد

 .است( 50/37)1399تیرماهنسبت به  1399 ماهمرداد بخش خرده فروشی در بهبود وضعیت دهندهنشان (،19/51شامخ کل )عدد •

مولفه اصلی  5در بین ها ، بیشترین میزان شاخص مرداددر ( 95/55) سفارش و یا فرایند کارسرعت انجام یا تحویل شاخص •

 شامخ بوده است.

 مولفه اصلی شامخ بوده است. 5، کمترین مقدار شاخص در بین مرداددر  (48/40) میزان سفارشات جدید مشتریانشاخص •

واحدهای  بهبودکه نشان دهنده ( درصد 36 /51می باشد )  انجام شدهفعالیت های شاخص میزان  تغییر مربوط به میزان بیشترین•

  می باشد.ماه تیرماه نسبت به مردادفروش در تر شدن وضعیت هو ب خرده فروشی
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 :)شاخص مدیران خرید( معرفی طرح شامخ

نامگذاری  "شامخ"که در فارسی به اختصار  PMI(Purchasing Manager’s Index) شاخصیابند، المللی  انتشار میهای بینهای متنوع و گوناگون اقتصادی که توسط کشورها و سازماناز میان شاخص

کشور  40بنگاه بخش خصوصی در بیش از  29000برای حدود یافته قرار دارد. درحال حاضر شاخص شامخ های اقتصادی است که مورد پذیرش اکثر کشورهای توسعهترین شاخصشده است، یکی از مهم

به محاسبه بخش ساختمان  1398اتاق تعاون ایران نیز از مهرماه سال  آغاز گردید. 97از مهرماه سال توسط اتاق بازرگانی ایران در بخش صنعت طرح  در ایران نیز اجرای این شود.دنیا  محاسبه و منتشر می

صنعت و خدمات  ساختمان، هایویژه وضعیت رونق و رکود در بخشآید، بینش آنی و تصویر سریعی از شرایط اقتصاد کالن بهای به دست میشاخص که بر اساس پایش پرسشنامه ایننتایج  پرداخته است.

 دهد. ارائه می

 های این شاخص عبارتند از:ویژگی

 شود.های رسمی  منتشر میهای شامخ به صورت ماهانه در روزهای ابتدایی ماه و پیش از انتشار دادهداده ▪

 سازد. های استاندارد شده را فراهم مییافته و درحال توسعه از طریق تولید دادهشامخ، امکان مقایسه مستقیم بسیاری از کشورهای توسعه ▪

 شوند. آوری میوکارها و نه بر اساس نظرات شخصی و حدس مدیران جمعها در شامخ بر اساس مستندات واقعی کسبداده ▪

 شود.ها در جهان پیگیری میاقتصادی و رسانه گیریهای مرکزی ، مراکز تصمیمهای مالی، بانکصورت مستمر و دقیق توسط بازاربه ▪

در صورت انتخاب گزینه ) بهتر شده، بدتر شده ویا تغییری نکرده است(، پاسخ دهند.  شده در قالب سه معیار وضعیت نسبت به ماه پیشمطرح پرسش12شود به دهندگان خواسته میدر طرح شامخ، از پاسخ

ها در عدد همان گزینه، ضرب درصد پاسخگویان به هریک از گزینهشود. مجموع حاصلو گزینه کمتر ازماه قبل: عدد صفر برای آن پرسش ثبت می 5/0تغییر: عدد  ، گزینه بدون1بیشتر از ماه قبل: عدد 

بهتر "و "بدتر شده است "درصد پاسخگویان گزینه 100معنای آن است که به ترتیب به  100و   0است. عدد  100تا  0معیار سنجش این شاخص عددی بین مبین عدد شامخ در آن پرسش است. درنهایت 

به معنای بدتر شدن وضعیت نسبت به ماه قبل است.  50نشانه بهبود وضعیت نسبت به ماه قبل و زیر  50دهنده عدم تغییر وضعیت نسبت به ماه قبل، باالی نشان 50اند، عدد را انتخاب نموده "شده است

شده باالی دهد که سرعت بدتر شدن وضعیت، کاهش یافته است. در مقابل، چنانچه عدد محاسبهشده ماه قبل بیشتر باشد، نشان میباشد، اما از عدد محاسبه 50شده زیر انچه عدد محاسبهبر این اساس، چن

 کاهش یافته است.  دهد که سرعت بهبود وضعیت در مقایسه با ماه قبل،باشد اما از عدد ماه قبل کمتر باشد، نشان می 50

معاونت اقتصادی و اقدام نموده که نتیجه آن بصورت ماهانه توسط  بخش خرده فروشینسبت به اجرای طرح شامخ   1399اردیبهشت ایران برای نخستین بار در کشور از  اصنافاتاق 

 .در حال انجام استبازرگانی، تعاون و اصناف  سه اتاقکیبی کل اقتصاد،  با همکاری در همین راستا محاسبه شامخ ترشد.  منتشر خواهد برنامه ریزی اتاق اصناف ایران

 بررسی اجمالی نتایج  بخش خرده فروشی

ادا کل واحدهای صنفی دارای در محاسبه عدد شامخ بخش خرده فروشی با توجه به گستردگی واحدهای صنفی در سراسر کشور و هم چنین تعدد رسته ها در بخش خرده فروشی) تعد

واحد مربوط به واحدهای توزیعی اعم از خرده  1.345.876ود واحد که از این تعداد، حد 2.758.527پروانه کسب در چهار زیر مجموعه تولیدی، خدمات فنی، توزیعی و خدماتی معادل 

بصورت پایلوت مورد آمارگیری قرار و عمده فروشی می باشد.( در مرحله اول صرفاً واحدهای خرده فروشی که ذیل اتحادیه کشوری فروشگاههای زنجیره ای مشغول به فعالیت هستند 

 اخذ شده است. گرفته و پاسخ ها از دفاتر مرکزی این فروشگاهها 

سبه شاخص کل خرده فروشی برخی دیگر از با عنایت به اینکه پرسش اول باالترین تاثیر را در معیار سنجش کل دارا بوده و بر اساس مطالعات صورت گرفته، رویکرد بکار رفته در محا

  .استشده رفتهکشورها نیز موید این مطلب است؛ لذا عدد شامخ کل برابر با عدد شامخ پرسش اول در نظر گ
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 میزان و 99 مرداد در فروشی خرده شامخ های مولفه:  1جدول

    99 تیر به نسبت ها¬آن تغییرات

 1399مرداد   1399تیر شاخص
درصد 

 تغییرات

 36.51 51.19 37.50 شامخ کل خرده فروشی

های انجام شده )تولید میزان فعالیت

 ،ارائه خدمات و...(
37.50 51.19 36.51 

 3.62 40.48 39.06 میزان سفارشات جدید مشتریان

سرعت انجام وتحویل سفارش و یا 

 فرآیند کار
51.56 55.95 8.51 

-مواداولیه  یا لوازم خریداری موجودی

 شده
37.50 42.86 14.29 

 4.41 44.05 42.19 انسانینیرویمیزان استخدام وبکارگیری

 3.40- 84.52 87.50 موردنیازقیمت خرید مواداولیه یا لوازم 

موجودی محصول نهایی درانبار و یا 

 کارهای معوق و ناتمام
42.19 44.05 4.41 

 1.59- 36.90 37.50 میزان صادرات کاال یا خدمات

قیمت محصوالت تولیدشده)خدمات ارائه 

 شده(
75.00 63.10 -15.87 

 23.81- 57.14 75.00 های انرژیمصرف حامل

 21.21 41.67 34.38 فروش کاالها و خدماتمیزان 

انتظارات در ارتباط با فعالیت های 

 شرکت درماه آینده
53.13 48.81 -8.12 

 

 

 گروههای کاالیی زیر مجموعه اتحادیه کشوری فروشگاههای زنجیره ای:

گروه خواروبار فروشی، کاالهای سوپرمارکتی، لوازم آرایشی و بهداشتی،  -

 لوازم خرازی

  گروه پوشاک -

 گروه انواع نان و شیرینی -

 دکوراسیون و تزئیناتگروه لوازم خانگی، میز و مبلمان و کاالی خواب،  -

 گروه انواع مصنوعات چرمی، مصنوعات مطال و زینت آالت، عطر و ادکلن -

 گروه محصوالت فرهنگی -

 گروه لوازم و تجهیزات آشپزخانه -

  گروه جهیزیه و لوازم خانگی برقی و گازی -

 گروه تاالر، رستوران، سلف سرویس، سفره خانه، فست فود -

 شگروه فروش خودرو و خدمات پس از فرو -

 گروه نساجی، فرش و موکت -

 واع لوازم الکترونیکی، صوتی و تصویری، رایانه، تبلت، انواع گوشینگروه ا -

 سایر گروههای کاالیی -

 مشکالت بخش خرده فروشی: 

 های بادوام بدلیل بحران کروناکاهش تقاضا برای کاال ✓

کاهش قدرت خرید مردم و عدم تقاضای موثر در بازار عدم  ✓

 شفافیت زنجیره تامین کشور

 خرد بودن واحدها و عدم تولیدمقیاس  ✓

 قیمت تمام شده باال بدلیل خرد بودن ✓

 وابستگی بازار به واردات و عدم ثبات در بازار ارز ✓

 تورم باال و گران شدن کاال و خدمات در کشور ✓

54
41.8 45 49.5 47.1

58.2
47.7 49

چین هند ژاپن برزیل ایتالیا روسیه اسپانیا استرالیا

شامخ خدمات در برخی از کشورها
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 :1399ماه  مردادتحلیل شامخ  بخش خرده فروشی در 

است مردم  بودهشرایط بازار کشور با توجه به نوسان قیمت ارز که تاثیرگذار بر قدرت خرید مردم و کاهش قدرت پول ملی 

را بسمت خرید اقالم ضروری معیشت و عدم توجه به خرید کاالهای لوکس و بادوام نموده است که این مهم در شاخص 

در مرداد ماه این امید را به فعالین این بخش  51.19در تیر ماه به  37.50شامخ بخوبی نمایان شده است و حرکت شاخص از 

 عالین اقتصادی در حال خروج از رکود بحران کرونا می باشند. می دهد که کسب و کارهای این بخش از ف

الزم به ذکر است در این خصوص تمهیدات فروشگاههای زنجیره ای در حوزه تبلیغات محیطی و افزایش شعب خود در 

 جذب مشتری به بازار خرده فروشی را داشته است.سراسر کشور تاثیر قابل توجهی در 

الیت های انجام شده )تولید، ارایه میزان فعافزایش ماه مرداددر  ،مفهوم رونق را دارد 50با توجه به اینکه عدد شامخ باالی 

 . می باشدتالش بیشتر فعالین در این دوره رونق و  نشانگرخدمات و ...( 

بیانگر عدم اعتماد به ثبات  48.81به عدد  53.13کاهش شاخص انتظارات در ارتباط با فعالیت های شرکت در ماه آینده از  

ست که تاثیر پذیر از وضعیت اقتصاد کالن کشور و وضعیت عدم ثبات اقتصادی کشور و حس تزلزل فعالین نسبت به آینده ا

در بورس، ارز، طال و ... است که نیازمند ارایه طرح های علمی و مبتنی بر عقالنیت از سوی دولت برای برون رفت از این 

 . می باشدمشکالت جهت بازگشت اعتماد عمومی نسبت به آینده ای روشن 

درصدی نسبت به ماه گذشته نشان دهنده افزایش شعب  4.41ارگیری نیروی انسانی با افزایش شاخص میزان استخدام و بک

 محصوالت می باشد.کاال و فروشگاهها و به تبع بیشتر شدن میزان فروش 

، "میزان فروش کاالها و خدمات"و  "میزان استخدام نیروی انسانی"، "میزان سفارشات جدید مشتریان"در شاخص های 

، "سرعت انجام و تحویل سفارش و یا فرایند کار"افزایش نسبت به تیرماه مشاهده می شود که همگی این عوامل در کنار 

 منجر به افزایش عدد شامخ کل شده است. 

 بی ثباتی و نوسانات نرخ ارز موجب شده تا میزان صادرات کاال در ماه مورد مطالعه نسبت به ماه گذشته اندکی کاهش یابد

 درصد( -1.59 )

بیانگر کاهش توان خرید سال گذشته دوره مشابه فروشگاههای زنجیره ای کشور در دوره مرداد نسبت به  ،روند رشد فروش

 است زیرا با توجه به تورم کشور، شاهد رشد ) بجز در چند قلم کاال ( متناسب با تورم نیستیم.

و چنانچه مشاهده می شود شاخص خدمات سایر کشورهای جهان بیانگر وجود رکود در اقتصادهای بزرگ جهان بجز چین 

هستیم و این مهم بیانگر اینست که سایر کشورها هنوز برای خروج از بحران کرونا در مرداد ماه موفق عمل نکرده اند. روسیه 

 خرده فروشی متمرکز در کشور باشیم.لذا از این جهت باید امیدوار به آینده بازار 

 

به نسخه الکترونیکی این   www.otaghasnafeiran.ir توانند با مراجعه به سایت اتاق اصناف ایران به نشانیکاربران، ذینفعان و محققین محترم می 

 گزارش دست یابند. 
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