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آن است  ،مهم ترین معیار سنجش سطح عقالنیت یک نظام بوروکراتیک"

ماکس وبر، خالق نظریه بوروکراسی در  "که به بودجه آن توجه نماییم

آلمان جمله فوق را گفته ست، یکی از آرمان های ماکس وبر آن بود که 

سیستم های سازمانی پیش بینی پذیر و برنامه ساز باشند به همین خاطر 

از زمان ترجمه کتابهای وبر در جهان، سازمانی به نام برنامه و بودجه هم 

برای تدوین استراتژی های دوره های زمانی دولت ها که جز بزرگترین 

سازمانهای بوروکرات در هر کشوری هستند بوجود آمد. بودجه ها در 

زمان، اولویت های آن سازمان را مشخص می نمایند، اگر سازمان مذکور سا

درک درستی از محیط پیرامون خود نداشته باشد قطعا در تعیین اولویت 

ها دچار خطا می شود و این خطا محاسباتی در بودجه خودش را نشان 

می دهد. اگرچه ممکن است برخی از سازمانها با منابع بسیار اندکی به 

داشتن منابع بسیار  نتایج دست بیابند و قطعا سازمانهایی که با بهترین

زیادی به خاطر نداشتن عقالنیت مناسب و تعیین اشتباه اولویت ها به 

وضعیت نامطلوبی دچار میشوند. دولت های ایران از آغاز شکل گیری 

سازمان برنامه و بودجه،آخر پاییز هر سال به فکر تحلیل و بررسی و 

ن بودجه سال بعدی می پردازند یا بهتر بگویم جوجه ها را سرانجام بست

بستن "به این فرآیند به اصطالح  ، که دولت مردان آخر پاییز می شمارند

می گویند. شاید یکی از تفکرات غالب در رابطه با بحث بودجه  "بودجه

این باشد که برنامه بودجه، تخصیص مبالغ خاصی به فعالیت های مورد 

ل بعدی مشخص می نماید. اما آنچه که در این تعریف مغفول نظر را در سا

می ماند، بحث بهینه سازی درآمد ها و هزینه هاست، مهم ترین و اساسی 

ترین وظیفه برنامه بودجه در هر کشور تعیین سیبل تیراندازی است! بیشتر 

توضیح می دهم؛ شما مسابقه تیر اندازی را در نظر بگیرید که هیچ سیبل 

دارد، تیراندازان به هر کجا، زمین و آسمان که تیراندازی می مشخصی ن

کنند می توانند اینگونه ادعا کنند، که تیرشان به هدف خورده است، زیرا 

این تیراندازان هیچ معیار مشخصی برای سنجش عمل آنان وجود ندارد، 

 نــو وظیفه سازمان برنامه و بودجه ای همان سازمان های دولتی هستند 

سپس است که برای این سازمانها سیبل مسابقه یا هدف نهایی را تعیین نماید، 

کند. با تخصیص مبلغی  دستیابی سازمان ها به هدف تعیین شده را تسهیل 

اگر در یک سازمان سیبل نهایی مشخص نشود، هدر رفت منابع را شاهد 

 ودشان را پیروز می دانند.خواهیم بود و مدیران آن سازمان در هر صورت خ

در یک سازوکار مناسب، با تعیین هدف ها و تخصیص بهینه منابع، می توان 

تیابی به اهداف ها را بهتر شمرد و اگر سازمانی در دسآخر پاییز هر سال جوجه

تعیین شده اش کوتاهی کرده است، با کاهش بودجه آن سازمان و یا اخطار به 

مدیران بلندپایه سازمان مذکور گامی عملی در جهت بهبود عملکرد سازمان 

های دولتی بردارد. اما داستان بودجه صرفا در دولت نمی ماند، دولت پس از 

برای تصویب به مجلس شورای  بحث ها و بررسی های کارشناسانه بودجه را

 اسالمی می فرستد. 

باتوجه به آنکه بحث بودجه نسبتا تخصصی تر و اقتصادی تر از سایر بحث های 

مطرح شده در مجلس می باشد، اینکه نماینده حوزه انتخابی، چقدر با مسایل 

اقتصادی آشنایی داشته باشد، در رشته های مرتبط تر مانند مدیریت یا اقتصاد 

توانند سرنوشت ل کرده باشد، قدرت نماینده در دولت چقدر باشد، میتحصی

یک حوزه انتخابی و سهم آن از بودجه را تعیین نمایند. همچنین با تمام 

های ذکر شده در بودجه بطور کلی این برنامه برای سال بعد باید ریزاولویت

 .یک هدف عام مشخصی هم در خود داشته باشد

ه بان در یک تیم فوتبال آن است که تیمش گل نخورد، بطور مثال هدف درواز 

هدف دفاع هم مشخص است ولی هدف عام یک تیم فوتبال آن است که باتوجه 

به منابع در دسترس و توانایی بازیکنانش و... بهترین نتیجه ها را از آن خود 

کند، پس هدف عام بودجه ما چیست؟ کنترل نقدینگی، رفع بحران بانکی، 

تغال، کنترل تورم و... نکته اخر آنکه در سال گذشته شفافیت برنامه افزایش اش

بودجه نسبتا افزایش قابل مالحظه ای داشت و پیش بینی می شود امسال هم 

این میزان از شفافیت بیشتر شود. عموم مردم کشور ما هم قاعدتا با میزان 

بودجه،  دانند که  اولویت هایاهمیت و حساسیت بودجه آشنایی دارند و می

 می توان بر روی سرنوشت نسل های بعدی تاثیر بسزایی داشته باشد.
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شامل تمامی حاالت روحی و روانی یک معامله  روانشناسی معامله گری

معامله گری همانند سایر موضوعات زندگی . گر در بازار های مالی می باشد

با حاالت روحی و روانی ما تناسب دارد و اگر حاالت روحی و روانی خوبی 

بازدهی خوبی هم در معامله گریمان نخواهیم  %100نداشته باشیم 

تاثیر احساسات در معامله گری بسیار بیشتر از سایر کسب و کار ها .داشت

می باشد، به این دلیل در این زمینه شغلی ما بیشتر با احساساتمان و 

بر پایه منطق نیستند و بیشتر بر پایه  %100تصمیمات لحظه ای که 

در نتیجه حاالت روحی ما می . احتماالت بنیان شده اند تصمیم می گیریم

عالوه بر . در تصمیم گیری ما در این زمینه شغلی بسیار موثر باشد تواند

این ها بسیاری از معامله گران بزرگ جهان تاثیر به سزای این زمینه را در 

که می توان به میزان اهمیت بخش های  .فرآیند معامله گری ذکر کرده اند

 .مختلف در معامله گری که در  نمودار زیر مشخص شده اشاره کرد

 

کتاب مربی معامله گری روزانه که از سری کتاب های آقای برت استیانبرگر 

یکی از کتاب های بسیار مهم و  .می باشد که به تازگی ترجمه شده است

از دیگر کتاب های این نویسنده می توان . مرجع در این زمینه می باشد

اشاره که به زودی ترجمه خواهد شد ( 2015) به روانشناسی معامله گری

 .کرد

به طوری . کتاب، ساختار شکنی های زیادی نویسنده می کند 2در این 

به طوری که . کتاب، ساختار شکنی های زیادی نویسنده می کند 2در این 

 ، در زمینه روانشناسی معامله گری، انظباط و دور نگه داشتن

معامله گر بهره  با داشتن این مزیت. حساسات یک مزیت به حساب می آمد

به طوری که هر چقدر فرد احساساتش را از . وریش افزایش پیدا می کرد

اما آقای . تر به شمار می آمدمعامله گریش دور کند، در این زمینه موفق 

و این گونه بیان می کند،  .استیانبرگر این مطلب را در کتابش نقص می کند

برای بقا و زندگی ... انسان به تمامی احساساتش اعم از ترس،شجاعت، نگرانی و

کردن احتیاج دارد، معامله گری هم مانند بقیه فرآیند های زندگی و انسانی 

تمامی احساساتمان در این زمینه دخیل باشد تا  است پس در نتیجه باید

 .بتوانیم در بازارهای مالی بقا داشته باشیم

یکی از مزیت های کتاب مربی معامله گری روزانه بر خالف سایر کُتُبی که 

آقای . کنند یصحبت م اتیکل یسر کیکه فقط از در ایران موجود است، 

نشناسی در بازار های مالی استیانبرگر به آموزش چگونگی رعایت اصول روا

در این کتاب نویسنده به طور کامل شرح می دهد برای اینکه  .می پردازد

بتوانیم عملکرد معامله گری و روحی روانیمان را بررسی کنیم باید چه روش 

 . هایی را به کار بگیریم

یکی از ویژگی های مثبت دیگر کتاب های آقای استیانبرگر مثال های 

به این دلیل که آقای استیانبرگر خودش روانشاس و روانشناس . فراوانش است

معامله گری در بازارهای مالی است و مرتبا دست به تحقیقات در این زمینه 

مدام در حال تولید مقاله  traderfeedمی زند و در بالگ شخصیش یعنی 

در حدی که در سال . از موضوعات و افرادی که به سراغش می آیند می باشد

ساله  12اما با بلوغی . کتاب روانشناسی معامله گری را منتشر کرد 2003

دوباره همین کتاب را ویراش و عمال کتاب جدیدی را منتشر کرد که به زودی 

  .ترجمه اش وارد بازار کتاب های داخلی خواهد شد
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گردشگری از بزرگترین صنایع در سطح دنیاست که با گذشت هر روز، 

اهمیت آن در رشد اقتصاد کشورهای دارای جاذبه های گردشگری بیشتر 

شود. گردشگری هم اکنون در ردیف پردرآمد ترین از پیش نمایان می 

صنایع دنیا قرار دارد و بعد از صنعت نفت و صنعت خودرو سازی سومین 

صنعت برتر جهان است. انتظار می رود تا سالهای آینده، به بزرگترین 

صنعت با بیشترین درآمد اقتصادی در سطح جهان تبدیل شود. بسیاری از 

نامه ریزی و توسعه جاذبه های گردشگری خود، کشورها توانسته اند با بر

از این صنعت در رشد اقتصادی خود، بگونه موثری بهره ببرند. برنامه ریزی 

گردشگری امری است که هماهنگی گروه های مختلفی چون سازمان های 

دولتی، فعاالن اقتصادی و مردم را میطلبد. توسعه این صنعت در بسیاری 

اذبه های گردشگری منحصر به فردی اند، باعث از نقاط دنیا که دارای ج

رشد و توسعه اقتصادی در آن مناطق شده است. در چند سال اخیر، هر 

کشوری تالش کرده است تا گردشگری را با توجه به جاذبه هایی که دارد 

توسعه دهد و از سود اقتصادی آن استفاده کند. این تالش ها سبب شده 

ع گردشگری از جمله گردشگری فرهنگی، است که در چند سال اخیر انوا

اجتماعی، تفریحی، زمستانی، تابستانی، روستایی، آموزشی، تجاری، 

درمانی، مذهبی، ورزشی، اکوتوریزم، ژئوتوریسم و ... بوجود آیند و سود 

 اقتصادی سرشاری را نصیب بسیاری از مناطق گردشگرپذیر کنند.

بیعی، تاریخی و فرهنگی، افغانستان نیز با داشتن جاذبه های مختلف ط

ظرفیت و قابلیت توسعه گردشگری در حوزه های مختلف را دارد. با توجه 

به اینکه بیشتر مناطق افغانستان ناامن هستند، به نظر می رسد بامیان به 

عنوان امن ترین والیت در کشور، مناسب ترین مکان برای توسعه 

پایتخت فرهنگی گردشگری باشد. انتخاب بامیان به عنوان نخستین 

سازمان سارک نیز از فرصت هایی است که زمینه را برای توسعه گردشگری 

در این والیت فراهم کرده است.با تحلیل اقتصاد افغانستان در می یابیم که 

 تولید ناخالص داخلی  افغانستان و درامد سرانه آن در سطح پایینی قرار

دارد. بیش از نیمی از بودجه ملی افغانستان در طی سالیان اخیر وابسته به 

کمک های خارجی بوده است و افغانستان سعی دارد با ایجاد زمینه های رشد 

بکاهد. یکی از زمینه های رشد اقتصادی در اقتصادی این وابستگی را 

 افغانستان صنعت توریسم است.

بامیان از والیت های باستانی در مرکز افغانستان است که آثار تاریخی و 

صلصال "فرهنگی فراوانی را در خود جای داده است.دو مجسمه بودا موسوم به 

درسطح جهان به  "دوره بودیزم"که از قدیمی ترین آثار تاریخی  "و شمامه

شمار می روند در همین والیت موقعیت دارند. صنعت گردشگری در بامیان، 

در صورتی که به گونه دقیق برنامه ریزی و مدیریت شود، می تواند این والیت 

 را به یکی از قطب های گردشگری و اقتصادی افغانستان آسیا  مبدل سازد.

های بودا، بندامیر، وجود مناطق تاریخی و طبیعی بامیان و مجسمه 

شهرضحاک، شهرغلغله، دره آجر،دره اژدر،دره فوالدى، مجمسه کوچک بودا 

در دره ککرک و ... از مناطق باستانی و تاریخی بامیان است که همه ساله 

جهانگردان زیادی رابه طرف خود می کشاند. از جمله آثار تاریخی بامیان، 

در موسسه علمی فرهنگی  هشت اثر به عنوان میراث های فرهنگی جهانی

سازمان ملل )یونسکو( ثبت شده است. گفته می شود که در صورت رشد 

توریزم در بامیان، درآمد ناشی از جاذبه های گردشگری این والیت می تواند 

 هزینه های برخی از برنامه های بازسازی را از نظر مالی تامین کند.

نق بیشتر این صنعت در بامیان با این حال چه راهکارهایی می تواند باعث رو 

شود تا سود بیشتر از آن حاصل گردد؟ گزینه های مختلفی برای رشد و توسعه 

 گردشگری در بامیان وجود دارد که در پی به چند نمونه از آنها اشاره می شود:

 تشویق و ترغیب تاجران به سرمایه گذاری -1

وجود دارد، اولین قدم بدلیل اینکه جاذبه های گردشگری فراوانی در بامیان 

برای رشد این صنعت، سرمایه گذاری در این بخش است. تنها از طریق سرمایه 

گذاری های بزرگ ممکن است زیربنا ها و تسهیالت و خدمات مورد نیاز 

 گردشگری در بامیان مانند هتل های استاندارد، شرکت های خدماتی،

افغانستاندر گردشگری توسعه   

(6)در صفحه بعدیادامه   
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مخابرات سیستم حمل و نقل استاندارد، آب و برق، ،آژانس های مسافرتی

و ... فراهم شود و سهولت های بیشتری برای سفر توریستان داخلی و 

 خارجی به بامیان فراهم گردد.

تا کنون چندین بار برخی از سرمایه گذاران داخلی و خارجی، زمینه 

سرمایه گذاری برای رشد صنعت گردشگری در بامیان را در چندین 

ثر و عملی در این زمینه صورت کنفرانس بررسی کرده اند اما تا هنوز کار مو

نگرفته است. با آنهم اقداماتی از سوی بخش خصوصی در این زمینه صورت 

گرفته است، چنانچه در اوایل سال جاری اتحادیه گردشگری بامیان اعالم 

کرد که نزدیک به بیست میلیون دالر برای ساخت هتل های معیاری در 

 این والیت هزینه شده است.

 ثار تاریخی و مناظر طبیعی )جاذبه ها(حفاظت از آ -2

پس از فراهم آوری تسهیالت و خدمات، آنچه که مهم می نماید حفاظت 

از جاذبه های گردشگری است. در سالهای اخیر بسیاری از آثار تاریخی و 

مناظر طبیعی بامیان بدالیل مختلف از جمله حوادث طبیعی و بی توجهی 

مقداری صدمه دیده اند. حفاظت و نهادهای مسئول، تخریب شده و یا 

نگهداری از جاذبه ها و حتی در صورت امکان بازسازی آنها، می تواند زمینه 

رشد گردشگری را در بامیان بیشتر از پیش مهیا سازد؛ زیرا این جاذبه ها 

هستند که گردشگران را جذب می کنند. در صورتی که جاذبه ها از بین 

ران باقی نخواهد ماند. بنابر این حفاظت بروند، دلیلی برای حضور گردشگ

 از جاذبه ها می تواند نقش مهمی در روند رشد گردشگری بازی کند.

 احیای فرهنگ اصیل بومی -3

در سال های اخیر برای احیای فرهنگ بومی در بامیان، تالش هایی از 

سوی برخی از نهاد ها و فرهنگیان این والیت صورت گرفته است که تا 

 ته است در احیای فرهنگ بومی بامیان موثر واقع شود. از جملهحدی توانس

این تالش ها می توان از جشنواره های راه ابریشم نام برد که از هفت سال 

بدین سو در فصل تابستان در بامیان برگزار می شود.در این جشنواره ها در 

هنگی کنار اجرای آهنگ با موسیقی محلی دمبوره که نمادی از ارزشهای فر

مردم بامیان به شمار می رود، برنامه های فرهنگی دیگری مانند، رقص و بازی 

های محلی، نمایشگاه صنایع دستی، مسابقه بزکشی، ماچوک سواری، سنگ 

اندازی، ریسمان کشی، و تئاتر به زبان هزارگی نیز به نمایش گذاشته می شود. 

رهنگ و هنر محلی احیای مجدد ف های فرهنگی در  برگزاری این جشنواره 

 و توسعه توریزم در بامیان موثر خوانده شده است.

از جانب دیگر، انتخاب بامیان به عنوان نخستین پایتخت فرهنگی سازمان 

سارک و جشنواره های آن که قرار است در هشت مرحله برگزار شود، فرصت 

دیگری را برای معرفی این داشته های فرهنگی و رشد گردشگری در این 

 یت فراهم کرده است.وال

 ساخت موزه -۴

بامیان با قدمت تاریخی که دارد،  عالوه بر آثار تاریخی مشهود، هزاران آثار 

را در در زیر خروارها خاک در دل خود جای داده است. در   تاریخی دیگر

بیش از یک دهه اخیر، تعدادی از باستان شناسان از جمله زمریالی طرزی، در 

کاوشگری هایی که در قسمت های تاریخی این والیت داشته اند، صدها قلم 

ست از این آثار باستانی را کشف کرده اند.نبود موزه در این والیت باعث شده ا

 که آثار کشف شده در مکان های غیر اصولی و بدور از دید گردشگران 

نگهداری شوند و بخشی از آنها به موزه کابل منتقل شده اند.
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زیدآبادی سمن

 

 همه جا پیچیده بود که خونه ی خاله مریم جن داره.

این خبر برای بعضی ها مسخره بود، برای بعضی ها مثل یک دروغ خیلی 

آستین ق... واضح و برای من هم ناراحت کننده. کز کرده بودم گوشه ی اتا

پیرهن گل گلیش رو تا آرنج هاش باال زده بود و دستهای تپل و های 

سفیدش که بی دقت داشتن سبزی های تازه جمع شده ی توی حیاطش 

رو پاک میکردند، من رو درگیر خودشون کرده بود. ناراحت بودم. نمی 

خواستم اخم کنم یا حتی بغض چون دفعه آخری که این کار رو کردم 

پسر شرور همسایه ته بن بست بی اجازه پریده هیچ عاقبت خوبی نداشت. 

 بود توی گلخونه خاله مریم.

وقتی صدای جیغ پسر بچه تو کل خونه پیچید خاله و پدر بچه دویدن تو 

گلخونه. ترسیده بودم. خاله نگاهم کرد اما چیزی نگفت و نه حتی اخم 

 کرد. خجالت کشیدم. نمی دونستم پسر بچه دقیقا چه چیزیم رو دیده.

ستام؟ پاهام؟ شاید هم هیچی ندیده بود و از صداهایی که ناخواسته از د

گلوم خارج میشد ترسیده بود. هرچی که بود بهتر از زمانی بود که اون 

 دوتا موهای به قول خاله دونه برفم رو دیدن.

پیش چشم گل های خجالتی که حتی از نور مستقیم ، بازهم همون گلخونه

خوش حال  ، منو دیدوقتی مرد جوان خورشیدهم خجالت میکشیدند.

شدم. صدای گوش خراش من توی گل خونه پیچید. پسر وحشت زده 

سمت صدا برگشت. من خودم رو پشت گلدون های سفالی خالی گوشه 

گلخونه قایم کرده بودم. پسر نزدیکم شد. اونقدر عجله کرده بودم که یادم 

ونش بند اومده بود. پسر زبرفت دونه برف ها رو از روی زمین جمع کنم. 

چشم هاش رو از ترس بست و به موهای بلند من که دورم روی زمین 

 .ریخته شده بود اشاره کرد: اونجا... موهاش...

خاله دونه برف ها رو شونه میزد و من به مصطفی کوچولوی پشت شیشه 

نشسته بود و یه چیزی مثل فلفل دلمه ای  ی ها نگاه میکردم. لبه ی جو

رو گاز میزد. گازهای گنده و پشت سرهم. وقتی سرباال کردم با دهن بی 

 دندونش بهم لبخند زد. شایدهم به خاله لبخند زد. 

مزه اش مثل مربای گل میشد. خاله موهام رو نوازش کرد. من به مصطفی 

و کوچه دیدم و بوی خوب خیره شده بودم. از همون روز اولی که خاله رو ت

بهارنارنجش مجذوبم کرد و دنبالش راه افتادم، مصطفی رو هم دیدم. اون 

 نشسته بود اما خوب یادم نیست چی می خورد.  یروزهم لب جو

کردم. میترسیدم. از خاله مریم نه از اینکه  یماون اوایل من فقط گریه 

عجیب غریب دیده شده بودم و پس زده بشم می ترسیدم. توی انباری 

خاله که عین یه مغازه سمساری بود تو خودم جمع شده بودم و موهام 

داغون له شده ام رو پوشونده بود. خاله هر روز برام غذا می آورد و  صورت

 ترسیده بودم. یه دختر جوان با صورت داغون و موهای بلند سفید.

 ثل دونه برفهم-

 ...و لبخند زد

خاله کم حرف میزد. بعضی وقتها که باید چیزی میگفت سکوت میکرد. حتی 

اخم هم نمیکرد. وقتی برای سالها مجبورم کرد خودم رو توی ایینه ببینم رو 

خوب یادمه. یاس های ریز روی موهام مثل تاج درست کرده بود. خودم رو 

تغیری نکرده بودم هنوز همون طاول های  دیدم و بعد از مدتها نترسیدم. هیچ

درشت روی صورتم بودند اما من اصال ندیدم. یعنی یاس ها من رو درگیر 

 خودشون کرده بودند.

خاله سبزی ها رو میشست و من هنوز نگاهش میکردم. همیشه ارزو داشتم 

دوست داشتم الاقل  . ازم بپرسه چرا موهات سفیداند اما چیزی نمی گفت

 ا کی قراره اونجا بمونم.میپرسید ت

 

همه جا پیچیده بود خونه ی خاله مریم جن داره. این خبر برای بعضی ها 

 مسخره بود و برای بعضی ها مثل دروغی واضح و برای من هم ناراحت کننده...

 

نداشت. من رو داشت. منی که به قول خاله تن بوی  جنخونه ی خاله مریم 

رون اومدم مصطفی نگاهم کرد: بوی پرتغال پرتغال میداد.  از گل خونه که بی

 ...میدی

به جای خالی دندون هاش نگاه کردم و لبخند زدم. وقتی سربرگردوندم تا 

 گلخونه رو برای اخرین بار ببینم خاله پشت شیشه ها نشسته بود.

 مصطفی خندید. نمی دونم به من خندید یا به خاله.

 نداره.گفتم: به همه بگو خونه خاله مریم دیگه جن 
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