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بهره وری به عنوان یکی از عوامل اصلی سازنده و
رشد دهنده رشد اقتصادی و مقابله با تحریم های
ظالمانه چند سالی است که در اقتصاد ایران همانند
رشد اقتصادی ،رشد منفی را تجربه می کند .آن
چنان که رئیس سازمان ملی بهره وری چندی پیش
در گفت وگو با نگارنده بیان کرد ،این آمار طی  9ماه
اول سال گذشته منفی  6درصد است .البته آمار
کامل سال  99و برای سه ماهه امسال تاکنون روی
سایت سازمان ملی بهره وری قرار نگرفته است ،اما
تردیدی نیست که وضعیت بهره وری و شاخص های
آن به هیچ وجه با اهداف اسناد باالدستی از جمله
برنامه های پنجم و ششم انطباقی ندارد .آمارهای
جهانی نیز نشان می دهد وضعیت کشورمان در
مقایسه با دیگر کشورهای نه اروپایی ،بلکه آسیایی
از منظر بهره وری تعریفی ندارد .طبق آمارهای سال
 2018سازمان بهره وری آسیایی ،ایران در بین20
کشور عضو این سازمان رتبه هفدهم را از نظر جایگاه
بهره وری در دوره  15ساله در آسیا داشته است (که
البته بعدا ترکیه نیز اضافه شد و کشورها  21مورد
شدند) یعنی نپال و بنگالدش و یک کشور دیگر
بعد از ما قرار داشتند .همچنین ما  7درصد رشد
اقتصادی مان طی  15سال از  2000تا 2015
از محل بهره وری بــوده اما پاکستان  55درصد.
البته به دلیل سهم نفت در بهبود شرایط اقتصادی
احتمال این که این آمار برای سال های اخیر بدتر
شده باشد نیز وجود دارد ،این در حالی است که
کشور ما به دلیل تحریم های ظالمانه بیش از دیگر
کشورها و هر زمان دیگری نیازمند بهره وری برای
تحقق رشد مثبت اقتصادی است اما متاسفانه نفت
به عنوان یک عامل مهم در رشد اقتصادی مان هنوز
نقش بازی می کند و تاثیر آن حتی روی بهره وری نیز
به چشم می آید.در چنین شرایطی به نظر می رسد
باید اقداماتی عملیاتی و حتی اجباری برای تحقق
چرخه بهره وری در دستگاه های اجرایی اجرا شود تا
موضوع بهره وری به عنوان یک عامل جایگزین نفت
در تحقق رشد اقتصادی به منصه ظهور برسد ،راهی
کهبرخیازکشورهایپیشرفتهمثلژاپنکهرتبهاول
را در شاخص های بهره وری در آسیا دارد ،پیموده و
به منافع فراوان آن نیز رسیده اند و ما نیز باید برسیم.

این روزهــا انگار گرانی مثل بختک
روی سفره مردم افتاده و خیال رفتن
هم ندارد .گزارش ها نشان می دهد
کــه قیمت کــاالهــای اســاســی سفره
مردم مجدد سر به صعود گذارده یا با
احتمال افزایش روبه رو شده است.
به طوری که برنج ایرانی در بازه 40
تا  47تومان سیر می کند و حبوبات
هم به محدوده  40و حتی  50هزار
تومان به بــاال پــای گ ــذارده اســت .از
دیگر سو ،قیمت مرغ و تخم مرغ نیز
به عنوان آخرین پناهگاه پروتئینی
مــردم ملتهب اســت .نــرخ هــر شانه
تخم مرغ به  50هزار تومان افزایش
یافته و در شرایطی که زنجیره تامین
صنعت دامی اوضاع و احوال خوبی
نــدارد ،پیش بینی میشود که در دو
ماهآینده،افزایش 10درصدیقیمت
مرغ رقم بخورد .البته این تمام ماجرا
نیست.اظهاراتبرخیفعاالنصنعت
دام نشان می دهد بی برنامگی های
پیشین ،وضعیت تولید را به شدت
نوسانی کرده است و به عنوان مثال
هم اینک پیش بینی به راه افتادن
سیلتولیدتخممرغدرماههایپایانی

41/340

72/544

11/512/480

بختک گرانی روی سفره مردم

حسین بردبار

تحقق بهره وری؛ تا کی روی کاغذ؟

پوند

368/530 314/884

یوان

درهم امارات

طالی18عیار

سکه طرح جدید

)0(118/700/000

نیم سکه

ربع سکه

35/500/۰۰۰ 60/000/۰۰۰

امسال وجود دارد.قیمت تخم مرغ
در شرایطی ایــن روزهــا مجدد اوج
گرفته و به شانه ای  50هزار تومان
رسیده است که در آن تــداوم ردپای
بی برنامگی در زنجیره تامین صنعت
مرغداری که خود را در مازاد عرضه و
تقاضای دوره ای نشان میدهد ،دیده
میشود .به گفته رئیس هیئت مدیره
اتحادیه مرغ تخمگذار تهران ،وضع
کنونیحاصلمازادتولیددریکسال
گذشته ،فروش زیر قیمت مرغداران
برای چندین ماه و در نتیجه افت تولید
جوجه و جوجه ریزی است .از سوی
دیگر هم اینک روندی کام ً
ال معکوس
شکل گرفته و با رشد تولید جوجه،
پیشبینیمیشودمجددمازادعرضه
تخممرغ در ماه های بهمن و اسفند
شکل بگیرد و در این میان دولت باید
فکری به حال این مازاد و هموارسازی
روند تولید کند.به گزارش خبرگزاری
های فارس و مهر ،قیمت تخم مرغ که
طی هفتههای اخیر رونــد صعودی
گرفته و به شانهای  ۴۳هزار تومان
رسیده بود ،هم اکنون در بازار تهران
از  ۵۰هــزار تــومــان نیز عبور کــرده

در حالی که مجلسیها قرار است امروز طرح
ساماندهی خودرو را که شامل بندهایی برای
واردات این کاال می شود به رأی بگذارند ،وزیر
صنعت ،معدن و تجارت با تاکید بر لزوم تامین
نیاز کشور از طریق تولید داخل ،گفت :دولت
هم اکنون برنامهای بــرای واردات خــودرو
ندارد.به گزارش فارس ،بررسی طرح سامان
دهی صنعت و بازار خودرو که قرار بود دو روز
قبل در صحن مجلس به رأی گذاشته شود،
به امــروز موکول شــده اســت .طبق تبصره
 4مــاده  4ایــن طــرح ،هر شخص حقیقی یا
حقوقی میتواند به ازای صــادرات خودرو
یا قطعات خــودرو یا سایر کاالها و خدمات

است .این در حالی است که بر اساس
مصوبه ستاد تنظیم بـــازار ،قیمت
هر کیلوگرم تخم مرغ برای مصرف
کنندگان نهایی در سراسر کشور باید
 ۱۷هزار تومان و هر شانه تخم مرغ 2
کیلوگرمی باید ۳۴هزار تومان باشد.
در این خصوص  ،تولیدکنندگان تخم
مرغ یکی از دالیل افزایش قیمت این
محصول را کشتار گسترده مرغهای
تــخــم گـــذار طــی مــاههــای گذشته
بــه دلــیــل شــرایــط نامساعد تولید
میدانند .شرایطی که در آن قیمت
نهاده ها به رغم تخصیص ارز ،4200
افزایش قابل توجهی یافت.به گفته
نبی پور ،رئیس هیئت مدیره اتحادیه

وزیرصمت:دولت برنامهای برای واردات خودرو ندارد
مرتبط با انواع صنایع نیرومحرکه یا از طریق
واردات بدون انتقال ارز برای واردات خودرو
تمام برقی یا دونیرویی (هیبریدی) یا واردات
خودروی بنزینی یا گازسوز با برچسب انرژی
ب و باالتر یا دارای شاخص ایمنی سه ستاره یا
باالتر برحسب گواهیهای استاندارد معتبر
معادل ارزش صادراتی خود اقدام کند .در
تبصره یک این ماده نیز آمده است که نباید
هیچ تعهد ارزی جدیدی برای دولت ایجاد

شــود ،همچنین سقف تــعــداد خــودروهــای
مجاز واردات ــی ،هر شش ماه یک بار توسط
شورای رقابت و بر اساس میزان کمبود عرضه
نسبت به تقاضای موثر خودروی سواری طی
یک ســال گذشته تعیین می شـــود.در این
حال ،سید رضا فاطمی امین ،وزیر صنعت،
معدن و تجارت با بیان این که دولت برنامه
ای برای واردات خودرو نــدارد ،اظهار کرد:
وزارت صمت بــرای صنعت خــودروســازی

143/980

122/000

نشانه های مدیریت کسری
در ترازنامه  5ماهه بودجه دولت

مرغ تخمگذار استان تهران ،قیمت
تخم مرغ از اواخر مرداد سال گذشته
تا خــرداد امسال چهار هــزار تومان
زیــر قیمت مصوب دولــت به فروش
میرسید و به همین دلیل مرغداران
برای جلوگیری از ضرر و زیان ،مرغ
را به کشتارگاه فرستادند ،همچنین
تولید جوجه و جوجه ریزی کمتر شد
و متعاقب همه ایــن هــا ،تولید تخم
مرغ نیز کاهش یافت .آمارهای ارائه
شده توسط این مقام بخش خصوصی
نشان میدهد در نتیجه ،تولید جوجه
تخم گذار از پنج میلیون قطعه در ماه
به سه میلیون قطعه کاهش یافت و
همزمان قیمت جوجه در بازار به 17

آغاز 2برنامه اصالح صنعت خودرو از مهرماه

هر گرم زعفران نگین

هر گرم زعفران پوشال

خبر

هــزار تومان رسید .در نتیجه برای
مرغدار مقرون به صرفه نبود که با این
قیمت جوجه ریزی کند .این در حالی
است که پیش از این قیمت هر قطعه
جوجه  2500تومان بود!نبی پور با
بیان این که دولت گذشته در افزایش
قیمت تخم مرغ مقصر است،افزود:
زمانی که مرغدار هر کیلو تخم مرغ
را چندین ماه زیر قیمت مصوب می
فروخت ،به وزیر جهاد کشاورزی وقت
پیشنهاد دادم مازاد تولید را در انبارها
برای تعدیل قیمت نگهداری کنیم،
اما توجهی نکردند و اکنون با کاهش
تولید مواجه هستیم.وی در عین
حــال از رونــد معکوس شکل گرفته
در ماه های اخیر خبر داده و با بیان
این که اکنون تولید جوجه در کشور
افزایش یافته است،خاطر نشان کرد:
تخم مــرغ ایــن (جوجه) ها مــاه های
بهمن و اسفند به بازار می آید و آن قدر
زیاد خواهد بود که مرغداران برای
خرید التماس کنند و به زودی بازار
با افزایش عرضه مواجه خواهد شد و
البته دولت فعلی باید از االن به فکر
این مازاد عرضه باشد.

کشور دو برنامه شش ماهه و دو ساله با توان
داخلی مشخص کرده است که هر دو برنامه به
صورت همزمان از مهر امسال آغاز میشود.
وزیر صنعت ،معدن و تجارت کاهش قیمت
همزمان با افزایش تولید و کیفیت و اجرای
تعهدات خــودروســازان را از جمله اهــداف
برنامه خــودرویــی وزارت صمت دانــســت و
گفت :رسیدن به تولید سالیانه  3میلیون
دستگاه خودرو برای افق چهار ساله صنعت
خودروسازی کشور ترسیم شده است .صنعت
خــودروســازی و سیاستهای آن موضوعی
وسیع و مهم است که بیشتر درباره آن اطالع
رسانی خواهد شد.

مقایسه جزئیات عملکرد بودجه چهار ماهه و پنج
ماهه نشان می دهد که دولت جدید توانسته است
بخشی از کسری بودجه را مدیریت کند.به گزارش
خبرگزاری فارس ،جزئیات عملکرد بودجه چهار
ماهه که مربوط به دولت دوازدهم است ،نشان می
دهد که وضعیت کسری بودجه در ماه های پایانی
دولت قبل آن قدر وخیم بوده که عالوه بر استفاده
از  50هزار و  900میلیارد تومان تنخواه گردان
خزانه ،مجبور به استفاده از  15هــزار میلیارد
تومان منابع سپرده بر اساس ماده  125قانون
محاسبات عمومی شده است .بر اساس این ماده،
«خزانه مجاز است برای رفع احتیاجات خود از
موجودی حساب های اختصاصی از جمله حساب
تمرکز درآمد شرکت های دولتی و سپرده موقتا
استفاده کند ،مشروط بر این که بالفاصله پس از
درخواست سازمان ذی ربط وجوه استفاده شده
را مسترد کند» .با این حال ،در جزئیات عملکرد
بودجه پنج ماهه ،اثری از این رقم در سوی منابع
بودجه دیده نمی شود .عالوه بر این که به رقم
تنخواه گردان خزانه ،تنها دو هزار میلیارد تومان
اضافه شده است که  4درصد رقم تنخواه در چهار
ماه امسال به شمار می رود.

از میان خبرها

ترخیص لوازم خانگی بوش
تکذیب شد
تسنیم -دو روز قبل بود که معاون فنی گمرک
ایــران در مصاحبه با یکی از رسانه ها از دستور
وزارت اقتصاد بــرای ترخیص محموله 420
کانتینری لــوازم خانگی بــوش خبر داد .این
موضوع حواشی زیادی به همراه داشت چرا که
گمرک حدود دو ماه قبل اعالم کرده بود به دالیل
چالش های مربوط به حوزه ارز و ثبت سفارش،
اساس ًا این محموله امکان ترخیص نــدارد .بر
همین اســاس و در واکنش به خبر روز گذشته
معاون گمرک ،وزارت اقتصاد با انتشار تکذیبیه
اعالم کرد تاکنون هیچ گونه دستوری از سوی
این وزارتخانه مبنی بر ترخیص کاالهای اشاره
شده صادر و ابالغ نشده است.

توجه ویژه به عملکرد نظام بانکی کشور ضرورت تحول واقعی در نظام مالی کشور است

جهش بی سابقه سودآوری دریک بانک

با شروع به کار دولت جدید و امید برای تحول
نظام اقتصادی کشور در طول سالهای آینده،
ضــرورت توجه جــدی به نظام بانکی جایگاه
ویژه تری پیدا می کند .تعطیل کردن تعدادی
از بانکهای زی ــا نده ،اصــاح ساختار مالی
بانکها ،ادغــام برخی بانکها در یکدیگر و
تشویق بانکهایی که عملکرد واقعی داشته اند
از جمله سیاستهایی است که بانک مرکزی
میتواند برای اصالح نظام بانکی و کنترل تورم
در بستر این تحول اقتصادی اتخاذ کند .توجه به
تشویق بانکهای با عملکرد باال میتواند یکی از
راهبردهای میان مدت نظام بانکی کشور باشد.
یکی از نمونه های بسیار مطلوب تغییر رویه و
بهبود شرایط بانکی در میان بانکها ،بانک
تجارت است .بزرگ ترین بانک بورسی کشور
امسال در مجمع عمومی خود خبر قابل توجهی
درخصوص جهش بیسابقه ســودآوری خود
مطرح کرد .گزار شهای رسمی منتشر شده
از عملکرد بانک تجارت در دوره مالی یکساله
منتهی به پایان اسفند ســال  ۹۹حکایت از
جهش بیسابقه سودآوری در این بانک بورسی

داشت به نحوی که بانک تجارت پس از یک دوره
چندساله انباشت زیان توانسته است با تحقق
۱۶۹هــزار میلیارد ریــال ســود ،بیش از چهار
برابر مجموع سودهای  ۴۰سال قبل این بانک
سودآوری داشته باشد.
▪زیان انباشته معضل بانکداری ایران

برخی از معضالت نظام بانکی ای ــران شامل
نــاتــرازی تــرازنــامــه ،شکاف درآمـــد  -هزینه و
ناترازی نقدی میشود .روشن است که دلیل
ناترازی ترازنامه عواملی همچون کاهش ارزش
داراییهای بانکی و رشد فزاینده بدهیهاست
و به افزایش مطالبات معوق نظام بانکی ،تقسیط
و امهال مطالبات ،وارد نشدن جریان نقدی
ناشی از ســود حاصل از تسهیالت اعطایی و
رکود اقتصادی مرتبط است .عمدهترین دالیل
رشــد فزاینده بدهیها نیز میتواند به دلیل
کاهش نیافتن نرخ سود سپردهها متناظر با نرخ
تورم ،رقابت مخرب بانکها و فعالیت موسسات
غیرمجاز باشد اما پایان نیافتن زیان انباشته با
توجه به افزایش ارزش داراییها در سا لهای

گذشته ،ضرورت تغییر در راهبردهای مدیریتی
را میطلبد.
▪ 588درصد رشد سپردهها در  3سال

تــیــرمــاه امــســال ،دولـــتآبـــادی مــدیــر عامل
بانک تجارت در حاشیه مجمع عمومی این
بانک به تبیین عملکرد بانک تجارت در سال
مالی منتهی به اسفند  99پرداخت و خبر از
موفقیتهای درخــشــان ایــن بانک در حوزه
عملیات بانکداری داد .مجموع سپرد ههای
ریالی بانک تجارت نسبت به پایان سال ماقبل،
در پــایــان ســال  99بــا  53.2درصــد رشــد به
 2804هزار میلیارد افزایش یافت .از منظری
دیگر مجموع سپرد ههای ریالی بانک تجارت
طی سه سال گذشته  178درصد و همچنین
سپردههای جاری ریالی این بانک در سه سال
گذشته  558درصد رشد داشت ،درحالی که
میانگین رشد پنج بانک بزرگ تجاری کشور در
همین مدت  349درصد بوده است .این رشد
منابع ارزانقیمت که در بانک بیسابقه بود ،آثار
مثبت زیادی در بهبود صورتهای مالی بانک
داشت و باعث شد سهم سپردههای کمهزینه
بانک تجارت درمجموع در سبد سپردهای بانک
به  33.2درصد افزایش یابد.
▪ 5.5هزار میلیارد ریال سود انباشته

مدیر عامل بانک تجارت از رشد  303درصدی
مانده تعهدات ضمانتنامههای ریالی این
بانک در سه سال اخیر خبر داد و گفت :این
موضوع ضمن تثبیت جایگاه نخست بانک
تجارت بین پنج بانک بــزرگ تجاری کشور
،باعث افزایش  4/42درصــدی سهم بانک
(مــعــادل  14واحــد درصــد) از  33درصــد در
پایان سال  96به  47درصد در پایان سال 99
در میان این بانکها نیز شد .مانده اعتبارات
اسنادی داخلی بانک تجارت نیز طی سه سال
گذشته در مجموع  843درصد رشد داشت و
این موضوع ضمن تثبیت جایگاه نخست بانک
تجارت در بین پنج بانک بزرگ تجاری باعث
افزایش حدود  3/33درصدی سهم (معادل
 13واحد درصدی) از  37درصد در پایان سال
 96به حدود  50درصد در پایان سال  99در
میان این بانکها شد.بانک تجارت با افزایش

سرمایه ۳۹۰درصـــدی در پایان ســال  ۹۷از
لحاظ شاخص سرمایه به بزر گترین شرکت
بورسی کشور تبدیل شد و توانست از مشمولیت
مــاده  ۱۴۱قانون تجارت خــارج شــود .بانک
تجارت بعد از چهار سال توانسته است از زیان
خــارج شود که براساس سند تدوینشده در
این بانک دو سال زودتر از برنامه تدوینشده
است .پیشاز این زیان انباشته بانک تجارت
مبلغ ۱۰۰هزار میلیارد تومان اعالمشده بود
اما بر اساس اطالعات منتشرشده در مجمع
این بانک ،رقم یادشده در پایان سال گذشته
۱۳۷هزار میلیارد ریال بوده ،اما با پوشش این
زیان هم اکنون سود انباشته بانک تجارت به
۵ /۵هزار میلیارد ریال رسیده است.
▪توقف زیان دهی پیش از موعد برنامه ریزی
شده

مدیر عامل بانک تجارت با اعالم پایان زیان
دهی بانک تجارت پیش از موعد برنامه ریزی
شده و دو سال زودتر از سند خروج از زیان گفته
است :بانک تجارت به مدد اعتماد سهامداران
و مشتریان و با همت شبانهروزی مدیران و

کارکنان خود توانست بعد از چهار سال از زیان
خــار ج شود و با بهبود  241.5هــزار میلیارد
ریالی از مبلغ  60.9هزار میلیارد ریال زیان
در سال  96به سود چشمگیر  180.6هزار
میلیارد ریالی در سال  99دست یابد .این در
شرایطی است که ذخایر قابلتوجه دریافت و
ساختار مالی بانک تحکیم شده است .در این
مجمع توزیع  3ریال سود به ازای هر سهم به
تصویب سهامداران رسید.
▪تشریح علل سودآوری

مدیر عامل بانک تجارت ،درباره علت سودآوری
این بانک به سهامداران گفتهاست :حاصل یک
سال تالش همگانی و تحقق اهــداف ابالغی
مجموعه بانک تجارت به رشد ۱۳۳درصــدی
جمع درآمدهای عملیاتی این بانک نسبت به
دوره مشابه ســال ماقبل انجامیده اســت .در
سال  ۹۹سهم بانک از بازار منابع در بین پنج
بانک بــزرگ تــجــاری بــا ۵ /۸درص ــد رشــد در
افزایش سهم از منابع نسبت به پایان سال  ۹۸به
۱۸ /۱درصـــــد اف ــزایـ ـش یــافــتــه و مجموع
س ــپ ــردهه ــای ری ــال ــی بــانــک ت ــج ــارت ب ــا /۲

۵۳درصــد رشد به ۲۸۰۴هــزار میلیارد ریال
و سپردههای جــاری ریالی با ۵۴درصــد رشد
به ۶۴۴هـــزار میلیارد ریــال رسیده اســت.از
علل بهبود ســـودآوری بانک همچنین به دو
نکته دیــگــر نیز مــی تـــوان اشــــاره کــرد.رشــد
بیسابقه منابع ارزا نقیمت در بانک تجارت
در بهبود صــور تهــای مالی موثر بــوده و نیز
سهم سپرد ههای کمهزینه در سبد سپرد های
این بانک در سه سال گذشته معادل ۱۵واحد
درصد افزایش داشته است .باید توجه داشت
تغییرات و تحوالت مهم زیرساختی در این بانک
طیسالهایگذشتهنقشمهمیدرتحققسود
حداکثری بانک داشته است.رشد سودآوری
در بنگا ههای اقــتــصــادی و ب ـهویــژه بانکها
حاصل عوامل متنوعی است و نشان از بهبود
فعالیتهای عملیاتی یک بنگاه اقتصادی دارد.
در چند سال اخیر بانک تجارت برای جبران زیان
انباشته و حرکت به سمت ســودآوری ،فعالیت
گستردهای را در جهت اصالحات زیرساختی
آغاز کرده است و به نظر میرسد در صورت ادامه
این روند ،شاهد پایداری در رشد سودآوری این
بانک بورسی باشیم.

