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شاخص هاي بودجه شفاف
بودجه براي ش��فاف شدن نياز  

به تغييرات اساس��ي و بسياري 
دارد. يكي از اي��ن تغييرات بايد 
در راس��تاي جامعي��ت بودجه 
باش��د. در اص��ول بودجه ريزي 
اصلي به عنوان جامعيت وجود 
دارد كه ب��ه معني دربرگرفتن و 
مش��خص كردن همه هزينه ها و همه درآمدها است. 
علت تاكيد بر اين امر آن است كه بودجه آينه عددي 
تمام سياست هاي ساالنه دولت است. بايد كامال شفاف 
باشد كه هر مبلغي از كدام منبع تامين و در كدام محل 
مصرف مي شود تا آثار هر كدام از آنها در تعادل اقتصاد 
ملي سنجيده ش��ود. ضمنا چون منابع محدود است 
اولويت بندي درستي در هزينه ها صورت گيرد كه اگر 
منابع كافي نبود كارهاي با اهميت كمتر زمين بماند و 

كارهاي مهم تر انجام شود. 
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مجيد عسگری پور/   مهر

چند روزي است كه فرياد مدير مسووالن مطبوعات بلند شده است؛ 
فريادي از گراني و نبودن كاغذ. زماني بود كه تيراژ روزانه مطبوعات 
ايران چندين برابر امروز بود و به بهار مطبوعات مشهور بود و هر كس 
خود را با روزنامه اي تعريف مي كرد و آن را زير بغل مي زد و بسياري 
نيز چند روزنامه را مطالعه مي كردند. اگر در آن دوره عرضه كاغذ با 
مشكلي مواجه مي شد، به مساله اي ملي و مهم تبديل مي شد، به 
ويژه آنكه جانشيني هم براي مطبوعات متصور نبود، ولي اكنون كه 
از آن تيراژهاي چند صدهزارتايي خبري نيس��ت و شبكه هاي اجتماعي نه تنها خود را به 
عنوان بديل مطبوعات نامزد كرده اند، بلكه مدت هاست كه قلمرو مهمي از آن را به تصرف 
خود در آورده اند، كمبود كاغذ چه معنايي مي تواند بدهد؟ فراموش نكنيم كه مصرف كاغذ 
مطبوعات در سطح جهاني نيز كاهش يافته است، زيرا بسياري از روزنامه هاي مهم و پرتيراژ 
بخش مهمي از خريداران و تيراژ كاغذي خود را با تيراژ الكترونيكي جايگزين كرده اند، پس 

علت واقعي كمبود كاغذ چه مي تواند باشد؟ واقعيت اين است كه اتفاقات 
مشابه در ايران را نمي توان در قالب هاي منطقي تحليل و اظهارنظر قاطع 

كرد. يك علت آن مي تواند رانت و فساد باش��د كه در فضاي غيرشفاف اقتصادي منجر به 
چنين كمبودهايي مي شود. با همه اينها هدف از اين يادداشت چيز ديگري است. 

تعيين عوارض خروج از كش��ور به اعتقاد من از اس��اس يك 
تصميم اشتباه است و تفاوتي هم نمي كند كه ميزان اين تعرفه 
چقدر باشد. شخصا در هيچ كجاي دنيا نديده ام كه براي خروج 
از كشور عوارض جداگانه تعيين شود. به نظر مي رسد دولت با 
اين تصميم قصد دارد بخشي از بودجه اي كه توان تامين آن را 
ندارد فراهم كند. اما پرس��ش اصلي اين است كه چرا دولت از 
شهرونداني كه ماليات مي دهند و عوارض مختلف مي پردازند 
دوباره تحت عنوان جديد پول بگيرد؟ براي مثال اگر قرار باشد يك شهروند براي بار 
سوم خروج از كشور بخواهد به تركيه سفر كند قيمت بليت او 750 هزار تومان است 
و بايد 400 هزار تومان هم عوارض بپردازد. نسبت اين اعداد، غيرمنطقي بودن اين 
تصميم را به خوبي نشان مي دهد. اين تصميم از سويي ممكن است منجر به كاهش 
سفرهاي خارجي مردم ش��ود كه اين اتفاق بر صنعت هوايي و اقتصاد ايرالين ها اثر 

سوء خواهد گذاش��ت. از س��وي ديگر اگر مقصود دولت اين بوده كه 
مردم كمتر براي گردش��گري به خارج از كش��ور سفر كنند كه خب 

بايد گفت اماكن گردش��گري و امكانات به اندازه كافي تن��وع و جذابيت الزم براي 
پاسخگويي به نياز گردشگران را ندارند. 

حرف و حديث هايي درباره يك تصميم چه كسي متهم شده است؟
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بنابر اعالم دانشگاه صنعتي شريف به عنوان نماينده سازمان جهاني 
MAKE در ايران، شركت فوالد مباركه موفق ش�د از بين 201 شركت 
حاضر در ارزيابي جايزه سازمان هاي دانش�ي برتر قاره آسيا، در سال 

2017 به جايگاه يازدهم صعود كند. 
مدير تضمين كيفيت و تعالي سازماني شركت فوالدمباركه ضمن اعالم 
اين خبر گفت: عملكرد شركت فوالدمباركه در دو محور از محورهاي 
هشت گانه ارزيابي MAKE بس�يار موفق ارزيابي شده است؛ بطوري 
كه در محورهاي »تسهيم دانش« و »فرهنگ دانش محور سازماني« به 

ترتيب رتبه اول و دوم آسيا را به خود اختصاص داده است. 
محمد ناظمي هرندي در ادامه افزود: دانشگاه صنعتي شريف زيرنظر 
بنياد جهان�ي )MAKE( به طور رس�مي از س�ال 2011 تاكنون جايزه 

سازمان هاي دانشي برتر را در كشور برگزار مي كند. 
وي با بيان اينكه ش�ركت فوالد مباركه نيز از ش�روع اي�ن فرايند در 
ايران، براي ارزيابي سطح بلوغ دانشي خود در ارزيابي جايزه مديريت 
دانش محور )MAKE( شركت كرده است، گفت: اين شركت در تمامي 

دوره ها به عنوان سازمان دانشي برتر كشور شناخته شده است. 
ناظمي تاكيد ك�رد: اين ارزيابي ها در س�ه مرحله انجام مي ش�ود؛ در 
نخس�تين مرحله ارزيابي كه در بهمن ماه س�ال 139۵ صورت گرفت، 
دكت�ر كالوس نورث موس�س انجمن مديري�ت دانش مح�ور آلمان و 
مش�اور ش�ركت هاي »لوفتانزا«، »زيمنس«، »مرس�دس بنز« و... به 
عنوان ارزياب بين المللي در محل ش�ركت فوالد مباركه حاضر ش�د. 
در ادامه، پ�س از انتخاب اين ش�ركت به عنوان يكي از پنج ش�ركت 
برتر دانش�ي اي�ران، ارزيابي مرحله دوم در اس�فندماه 9۵ در س�الن 
همايش هاي صداوس�يما ب�ا ارائ�ه رويكردهاي دانش محور ش�ركت 
توسط مديران ارشد سازمان برگزار شد و شركت فوالدمباركه موفق 
به دريافت جايزه برترين شركت دانشي ايران شد و به جمع نامزدهاي 

برترين سازمان دانشي قاره آسيا راه يافت. 
وي خاطرنش�ان كرد: در مرحله نهايي و پس از بررسي كميته داوران 

بنياد MAKE آس�يا، ش�ركت فوالد مباركه موفق ش�د پس از رقابت 
با س�اير س�ازمان هاي دانش�ي برتر اين ق�اره نظير »سامس�ونگ«، 
»كاپيتال«، »تويوتا«، »تاتا« و... به عنوان يازدهم شركت دانشي برتر 

آسيا دست يابد. 
ناظمي از برگزاري مراسم تقدير از شركتهاي دانشي برتر آسيا در چين 
و اهداي نشان سازمان دانش�ي برتر اين قاره در اواخر اسفندماه سال 

جاري از طرف بنياد جهانيMAKE  خبر داد. 
وي كسب اين موفقيت بزرگ را به جامعه صنعت كشور و همچنين به 
كاركنان فوالد مباركه به عنوان ارزشمندترين سرمايه شركت تبريك 
گفت و اظه�ار اميدواري ك�رد: ف�والد مباركه همچنان رون�د تعالي و 
دانش محوري خود را همچون گذشته ادامه دهد و قله هاي موفقيت در 

عرصه هاي بين المللي را يكي پس از ديگري فتح كند. 
بنابر اين گزارش، در پي كس�ب اين موفقي�ت، وزارت صنعت، معدن 
و تجارت طي ارس�ال نامه اي ب�ه مديرعامل فوالد مبارك�ه از زحمات 
مديريت و كاركنان شركت در كسب اين موفقيت بين المللي قدرداني 

كرد. 
گفتن�ي اس�ت موسس�ه Teleos ب�ا هم�كاري ش�بكه جهان�ي 
دان�ش Network KNOW  از س�ال 199۸ اق�دام ب�ه طراح�ي 
و    MAKE Most Admired Knowledge Enterprise م�دل 
برگ�زاري جايزه س�ازمان دانش�ي برت�ر MAKE به صورت س�االنه 
در سراس�ر دنيا كرده اس�ت؛ ضمن اينك�ه در حال حاض�ر اين جايزه 
ب�ه عن�وان بزرگ تري�ن و معتبرتري�ن مرج�ع ارزياب�ي مديري�ت 
دانش محور ش�ناخته مي ش�ود كه مبن�اي هدايت هزاران س�ازمان 
از چه�ار ق�اره در بي�ش از 130 كش�ور اع�م از كوچ�ك، متوس�ط 
 و ب�زرگ از بخش ه�اي خصوص�ي، دولت�ي و حاكميت�ي نظي�ر
 BP، Siemens، Tata، Samsung، Apple، Google، Dell،  
 Deloitte، IBM، McKinsey، Sony، Citigroup، Microsoft،

HP، Yahoo، POSCO، BMW، NASA  و... است

از بين ۲۰۱ شركت و در سال ۲۰۱7 صورت گرفت؛ 

صعود شركت فوالد مباركه به جايگاه يازدهم 
سازمان هاي دانشي برتر قاره آسيا

مقام معظم رهبري در ديدار با عليرضا كريمي: 
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عوارض خروج از كشور سه برابر شد
عوارض يا جريمه


