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   گفتنيست كه روز جمعه خط آهن تورغندى نيز طى مراسم    
شاندارى با حضورداشت هيئت هاى دوجانب افتتاح شد و قرار 
است همزمان با پروژة تاپى، پروژه هاى لين انتقال برق 500 

كيلو ولت، خط آهن و فايبر نورى مورد تطبيق قرار گيرد.
    در اخير مراسم مذكور، هيئت هاى بلندپاية كشورهاى عضو 
در  و  كردند  ديدن  افغانى  دستى  صنايع  نمايشگاه  از  تاپى 
ضيافتى كه از سوى رئيس جمهورغنى به افتخار ايشان ترتيب 

گرديده بود، اشتراك ورزيدند.
   پس از شكست اتحاد جماهير شوروى سابق در دهه 90 
از آن ميان  ميالدى ، كشورهاى عضو آن مستقل شدند كه 
تركمنستان يكى از اين كشورهاى تازه استقالل يافته با ذخاير 
بازارهاى  به  را  گاز  اين  تا  داشت   نياز  و  بود  گاز  از  بزرگى 
به  تركمنستان  گاز  انتقال  طرح  و  نمايد  عرضه  منطقوى 
 90 دهه  سالهاى  همان  از  نيز  منطقوى  و  جهانى  بازارهاى 
گاز  انتقال  ها،  طرح  آن  از  يكى  كه  بود  شده  آغاز  ميالدى 

تركمنستان از مسير افغانستان به جنوب آسيا بود.

    بحث روى تاپى اولين بار در سال  1990 صورت گرفت. در سال 
1995 اين پروژه توسط تركمنستان و پاكستان امضا شد. در سال 
ناكام شد. در سال  1998 با طالبان توافقنامه امضا شد؛ اما بعداً 
و  تركمنستان  افغانستان،  بين  تاپى  درباره  موافقنامه   2002
پاكستان آغاز شد. در سال 2003 هند با حمايت بانك انكشاف 
اين  در  تا  خواسته شد  هندوستان  از  و  مذاكره شد  وارد  آسيايى 
پروژه اشتراك كند. در سال 2008 هندوستان رسمى شامل تاپى 
شد. در سال 2010 يك توافقنامه توسط رئيس جمهور افغانستان 
رئيس زردارى،  على  آصف  پاكستان  رئيس جمهور  كرزى،  حامد 
 جمهورى تركمنستان و وزير پتروليم هندوستان امضا شد. در سال 
2012 شوراى ملى افغانستان اين پروژه را تصويب كرد. در ماه 
كشور  چهار  بين  فروش  و  خريد  توافقنامه   2013 سال  جوالى 
(افغانستان، تركمنستان، هندوستان و پاكستان ) به امضا رسيد. در 
ماه نومبر سال 2013 قرارداد خدمات مشورتى مالى پروژه امضا 
شد. در سال 2014 قرارداد ابتدايى بين چهار كشور امضا شد. در 
ماه دسمبر سال 2015 كار عملى اين پروژه توسط محمد اشرف 

غنى، رئيس جمهور افغانستان و سران سه كشور ديگر آغاز شد.

     سپس، قربانقلى بردى محمدوف رئيس جمهورى تركمنستان 
در صحبتى گفت كه پروژة تاپى و ساير پروژه هاى مربوط به آن 
نمونه هاى از همكارى ميان كشورهاى منطقه به شمار ميرود و 
در  المللى  بين  ارتباطات  براى  را  فرصت هاى خوبى  پروژه  اين 
عرصة اقتصاد و تجارت فراهم مينمايد. رئيس جمهور تركمنستان 
گفت: من باورمندم كه چنين پروژه هاى زيربنايى در رشد اقتصاد 
افغانستان تاثيرات مثبت و همه جانبه خواهد داشت و افغانستان را 
بردى  نمايد.  مى  كمك  ثبات  و  صلح  به  رسيدن  عرصه  در 
محمدوف عالوه كرد كه تركمنستان منحيث يك كشور دوست و 
همكار با دولت و مردم افغانستان اطمينان ميدهد كه در عرصه 
رشد اقتصاد و حمايت هاى همه جانبه اين كشور همكار خواهد 
بود. وى نقش پروژه مذكور را در راستاى كاريابى موثر خواند و 
تأكيد ورزيد كه عملى نمودن چنين پروژه ها روابط ميان اقوام و 

كشور هاى منطقه را توسعه بيشتر خواهد بخشيد.
   متعاقبًا شاهد خاقان عباسى صدراعظم پاكستان در مورد اهميت 
پروژة تاپى صحبت كرده ضمن تبريك افتتاح كار اين پروژه گفت: 
تاپى يك قرن پيش رويا بود كه امروز عملى شده است و ميتواند 
وضعيت كشورهاى منطقه را تغيير دهد. وى افزود كه افغانستان 
در پروژة تاپى نقش مركزى دارد و من از رئيس جمهور غنى كه 

تعهد اساسى در عملى شدن اين پروژه داشتند، اظهار امتنان 
باعث  تاپى  كه  است  معتقد  پاكستان  صدراعظم  نمايم.  مى 
گردد. صدراعظم  مى  منطقه  ميان كشورهاى  روابط  تقويت 
پاكستان اطمينان داد كه در راستاى عملى شدن تاپى تعهد 
كامل دارد و نيز گفت كه پاكستان در جهت تأمين صلح و 
ثبات متعهد مى باشد. به باور او كاميابى افغانستان، كاميابى 

پاكستان و امنيت افغانستان برابر است به امنيت پاكستان.
    در ادامه، مبشر جاويد اكبر وزير دولت هند در امور روابط 
خارجى صحبت كرد و افتتاح كار عملى پروژة تاپى را تبريك 
افغانستان و هند  به اهميت روابط ميان  اشاره  با  گفت. وى 
گفت: سلسله چشتيه و نقشبنديه روابط دو كشور را شكل داده 
است. وى افزود كه تاپى مسيرى است كه مى تواند زندگى 
رشد  پروژه  اين  و  دهد  تغيير  را  منطقه  كشورهاى  مردمان 
اقتصاد و ختم فقر خواهد بود. وزير دولت هند در امور روابط 
اين  مقاومت  و  آسياست  قلب  افغانستان  كه  گفت  خارجى 
كشور در برابر مشكالت، يك معجزه است. موصوف اضافه 
نمود كه بايد در كنار برنامه هاى اقتصادى در مقابل تروريزم 
نيز مبارزه شود و هند نقش خود را در همه زمينه ها به گونة 

همه جانبه ايفا خواهد كرد.

    ساخت پايپ الين تاپى، بزرگترين پروژه زيربنايى در منطقه 
كه قرار است گاز تركمنستان از طريق افغانستان به پاكستان و 
هند انتقال شود، روز جمعه مورخ  4 حوت 1396 خورشيدى در 

شهر باستانى هرات افتتاح شد.
     طبق گزارش فارسى رو، در اين مراسم كه در سالون موالنا 
بر  عالوه  گرديد،  برگزار  هرات  شهر  بلخى  محمد  الدين  جالل 
رئيس جمهور  غنى  اشرف  تاپى، محمد  سران كشورهاى عضو 
افغانستان، قربانقلى بردى محمدوف رئيس جمهور تركمنستان، 
شاهد خاقان عباسى صدراعظم پاكستان و مبشر جاويد اكبر وزير 
دولت هند در امور روابط خارجى، سفرا و ديپلمات هاى كشورهاى 
مختلف مقيم افغانستان، هيئت  بلند رتبة كشورهاى منطقه، رؤسا 
و اعضاى شوراى ملى، شخصيت هاى سياسى و ملى كشور نيز 

اشتراك داشتند.
    محمد اشرف غنى رئيس جمهور كشور در بخشى از سخنانى 
افغان ها و به مردم  خود گفت: من اين روز خجسته را به تمام 
تركمنستان، پاكستان و هندوستان مبارك مى گويم. وى افزود: 
امروز هرات پيام احياى مجدد و اميد را به منطقه مى دهد و اين 
پروژه تنها پروژه گاز نيست بلكه برق، فايبر نورى و خط آهن را 
پيام  ما  پيام  افزود:  غنى  رئيس جمهور  داشت.  خواهد  بر  در  نيز 
همكارى منطقوى است و مردم ما تعهد واضح دارد تا در كنار 
نيروهاى امنيتى خود در راستاى سرعت  بخشيدن كار و تأمين 
امنيت اين پروژه همكارى همه جانبه نمايند. وى اضافه كرد: اين 

و  هلمند  نيمروز،  فراه،  به  و  شده  آغاز  هرات  واليت  از  پروژه 
پاكستان و در نهايت به هند توسعه  به  اين مسير  از  كندهار و 
خواهد يافت. محمداشرف غنى خاطرنشان كرد كه هرات چهار 
راه آسيا بوده و منحيث چهار راه آسيا همچنان باقى خواهد ماند 
مى كند.  آن  وسيع  ارتباطات  از  نمايندگى  هرات  دروازه هاى  و 
رئيس جمهور كشور با اشاره به اهميت پروژه هاى بزرگ زيربنايى 
گفت: تاپى دسترخوان مردم را تغيير خواهد داد و مردم ما را به 
رفاه و آرامش مى رساند و نيز زمينه افزايش عوايد و كاريابى را به 
تقويت  غنى  رئيس جمهور  سازد.  مى  فراهم  ما  شهروندان 
نموده گفت: همكارى هاى  قلمداد  را مهم  يى  منطقه  مناسبات 
اضافه كرد كه هر  و  ثروت ميرساند  به  فقر  از  را  ما  منطقه يى، 
كه  دهم  مى  اطمينان  و  داند  مى  خود  از  را  تاپى  پروژة  افغان 
پروژه  اين  عملى نمودن  راستاى  در  اقدامى  هيچ  از  افغانستان 
كوتاهى نخواهد كرد. وى اضافه كرد: ما هرگز اسير گذشته نمى
 شويم و آينده نگر مى باشيم، با هيچ كشورى دشمنى نداريم و 
محور  در  كه  ميخواهيم  ما  و  دارد  اولويت  ما  براى  ملى  منافع 
افغانستان  جمهور  رئيس  گيريم.  قرار  منطقه يى  هاى  همكارى 
گفت كه لين انتقال برق 500 كيلو ولت دو حوزة اقتصادى يعنى 
هرات و كندهار را و نيز سيستان و هلمند را با هم وصل مى سازد 
و روشنايى را به خانه هاى مردم مى آورد. محمداشرف غنى از 
بخاطر  محمدوف  بردى  قربانقلى  جمهور  رئيس  هاى  تالش 

عملى نمودن به موقع پروژة تاپى تشكر كرد.

سخن ماه
 

تاپى، سرنوشت اقتصادى افغانستان را دگرگون خواهد كرد

    پروژه تاپى (TAPI)كه بخش متعلق به كشور ما روز جمعه 4 حوت 1396 خورشيدى طى مراسم با شكوهى 
با حضور داشت سران چهار كشور تركمنستان، افغانستان، پاكستان و هند در هرات گشايش يافت، يك دستاورد 
بزرگ براى افغانستان و ديگر كشور هاى ذينفع و حتى منطقه به شمار مى رود. تطبيق اين پروژة بزرگ مى 
تواند زمينة همكارى هاى بيشتر اقتصادى، تجارتى و ترانزيتى  بلند مدتى را در منطقه بخصوص كشور هاى 

متذكره  فراهم نمايد.
    خط لوله  تاپى كه قرار است در سال 2019عمًال  به فعاليت آغاز نمايد، ساالنه 23ميليارد متر مكعب گاز را 
از منطقة گالكنيش تركمنستان از طريق افغانستان به پاكستان و هند صادر  خواهد كرد. طول اين لولة گاز از 
تركمنستان تا هند جمعًا  1800 كيلومتر مى باشد كه  819 كيلومتر آن از خاك  افغانستان عبور مى نمايد.  اين 
خط در افغانستان از چهار واليت هرات، نيمروز، قندهار و هلمند و در پاكستان از كويته و ملتان مى گذرد و 

سرانجام به شهر فزيلكا در هند مى رسد.
      افغانستان عالوه بر اينكه بابت گذر اين لولة گاز  از خاك خود ساالنه 500 ميليون دالر حق العبور مى گيرد، 
در دهة  اول 500 ميليون متر مكعب گاز، در دهة دوم يك ميليارد و در دهة سوم 1,5 ميليارد متر مكعب گاز 
دريافت  خواهد كرد. در ضمن اين پروژه براى هزاران نفر فرصت شغلى نيز ايجاد خواهد كرد.  اين پروژه توسط 
شركت ها و كمپنى هاى افغانستان و تركمنستان به شمول تصدى گاز افغانستان، كمپنى دولتى گاز تركمنستان 

و دو كمپنى خصوصى از افغانستان تطبيق مى شود.
    هم اكنون گاز مورد نياز افغانستان از كشورهاى همسايه وارد ميگردد كه با وجود كيفيت پائين آن به قيمت 
ميزان قيمت مواد  بر  تاثير چشمگيرى  ميتواند  پروژه  اين  به دسترس مصرف كنندگان مى رسد. تطبيق  بلند 

سوخت در افغانستان ايجاد كند و مشكل كمبود و عرضة گاز بى كيفيت را حل خواهد كرد.
قابل يادآوريست كه اين پروژه براى كشورى ما از اهميت ويژة برخوردار است، زيرا از يكطرف بابت عبور اين 
پايپ الين از خاك افغانستان مبلغ قابل مالحظة به عنوان خاك پولى يا حق ترانزيت دريافت مى كند و از سوى 
ديگر گاز مورد ضرورت خويش را به راحتى و در بدل بهاى كمترى دريافت ميكند. بنابرين بايد بيش  از ديگران 
براى تطبيق اين پروژه و حفظ امنيت آن تالش گردد  و حمايت كشور هايى را كه نگران امنيت اين پروژه هستند 

جلب نمايد.
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   گفتنيست كه روز جمعه خط آهن تورغندى نيز طى مراسم    
شاندارى با حضورداشت هيئت هاى دوجانب افتتاح شد و قرار 
است همزمان با پروژة تاپى، پروژه هاى لين انتقال برق 500 

كيلو ولت، خط آهن و فايبر نورى مورد تطبيق قرار گيرد.
    در اخير مراسم مذكور، هيئت هاى بلندپاية كشورهاى عضو 
در  و  كردند  ديدن  افغانى  دستى  صنايع  نمايشگاه  از  تاپى 
ضيافتى كه از سوى رئيس جمهورغنى به افتخار ايشان ترتيب 

گرديده بود، اشتراك ورزيدند.
   پس از شكست اتحاد جماهير شوروى سابق در دهه 90 
از آن ميان  ميالدى ، كشورهاى عضو آن مستقل شدند كه 
تركمنستان يكى از اين كشورهاى تازه استقالل يافته با ذخاير 
بازارهاى  به  را  گاز  اين  تا  داشت   نياز  و  بود  گاز  از  بزرگى 
به  تركمنستان  گاز  انتقال  طرح  و  نمايد  عرضه  منطقوى 
 90 دهه  سالهاى  همان  از  نيز  منطقوى  و  جهانى  بازارهاى 
گاز  انتقال  ها،  طرح  آن  از  يكى  كه  بود  شده  آغاز  ميالدى 

تركمنستان از مسير افغانستان به جنوب آسيا بود.

    بحث روى تاپى اولين بار در سال  1990 صورت گرفت. در سال 
1995 اين پروژه توسط تركمنستان و پاكستان امضا شد. در سال 
ناكام شد. در سال  1998 با طالبان توافقنامه امضا شد؛ اما بعداً 
و  تركمنستان  افغانستان،  بين  تاپى  درباره  موافقنامه   2002
پاكستان آغاز شد. در سال 2003 هند با حمايت بانك انكشاف 
اين  در  تا  خواسته شد  هندوستان  از  و  مذاكره شد  وارد  آسيايى 
پروژه اشتراك كند. در سال 2008 هندوستان رسمى شامل تاپى 
شد. در سال 2010 يك توافقنامه توسط رئيس جمهور افغانستان 
رئيس زردارى،  على  آصف  پاكستان  رئيس جمهور  كرزى،  حامد 
 جمهورى تركمنستان و وزير پتروليم هندوستان امضا شد. در سال 
2012 شوراى ملى افغانستان اين پروژه را تصويب كرد. در ماه 
كشور  چهار  بين  فروش  و  خريد  توافقنامه   2013 سال  جوالى 
(افغانستان، تركمنستان، هندوستان و پاكستان ) به امضا رسيد. در 
ماه نومبر سال 2013 قرارداد خدمات مشورتى مالى پروژه امضا 
شد. در سال 2014 قرارداد ابتدايى بين چهار كشور امضا شد. در 
ماه دسمبر سال 2015 كار عملى اين پروژه توسط محمد اشرف 

غنى، رئيس جمهور افغانستان و سران سه كشور ديگر آغاز شد.

افتتاح تاپى، بزرگترين پروژة منطقه يى در هرات

     سپس، قربانقلى بردى محمدوف رئيس جمهورى تركمنستان 
در صحبتى گفت كه پروژة تاپى و ساير پروژه هاى مربوط به آن 
نمونه هاى از همكارى ميان كشورهاى منطقه به شمار ميرود و 
در  المللى  بين  ارتباطات  براى  را  فرصت هاى خوبى  پروژه  اين 
عرصة اقتصاد و تجارت فراهم مينمايد. رئيس جمهور تركمنستان 
گفت: من باورمندم كه چنين پروژه هاى زيربنايى در رشد اقتصاد 
افغانستان تاثيرات مثبت و همه جانبه خواهد داشت و افغانستان را 
بردى  نمايد.  مى  كمك  ثبات  و  صلح  به  رسيدن  عرصه  در 
محمدوف عالوه كرد كه تركمنستان منحيث يك كشور دوست و 
همكار با دولت و مردم افغانستان اطمينان ميدهد كه در عرصه 
رشد اقتصاد و حمايت هاى همه جانبه اين كشور همكار خواهد 
بود. وى نقش پروژه مذكور را در راستاى كاريابى موثر خواند و 
تأكيد ورزيد كه عملى نمودن چنين پروژه ها روابط ميان اقوام و 

كشور هاى منطقه را توسعه بيشتر خواهد بخشيد.
   متعاقبًا شاهد خاقان عباسى صدراعظم پاكستان در مورد اهميت 
پروژة تاپى صحبت كرده ضمن تبريك افتتاح كار اين پروژه گفت: 
تاپى يك قرن پيش رويا بود كه امروز عملى شده است و ميتواند 
وضعيت كشورهاى منطقه را تغيير دهد. وى افزود كه افغانستان 
در پروژة تاپى نقش مركزى دارد و من از رئيس جمهور غنى كه 

تعهد اساسى در عملى شدن اين پروژه داشتند، اظهار امتنان 
باعث  تاپى  كه  است  معتقد  پاكستان  صدراعظم  نمايم.  مى 
گردد. صدراعظم  مى  منطقه  ميان كشورهاى  روابط  تقويت 
پاكستان اطمينان داد كه در راستاى عملى شدن تاپى تعهد 
كامل دارد و نيز گفت كه پاكستان در جهت تأمين صلح و 
ثبات متعهد مى باشد. به باور او كاميابى افغانستان، كاميابى 

پاكستان و امنيت افغانستان برابر است به امنيت پاكستان.
    در ادامه، مبشر جاويد اكبر وزير دولت هند در امور روابط 
خارجى صحبت كرد و افتتاح كار عملى پروژة تاپى را تبريك 
افغانستان و هند  به اهميت روابط ميان  اشاره  با  گفت. وى 
گفت: سلسله چشتيه و نقشبنديه روابط دو كشور را شكل داده 
است. وى افزود كه تاپى مسيرى است كه مى تواند زندگى 
رشد  پروژه  اين  و  دهد  تغيير  را  منطقه  كشورهاى  مردمان 
اقتصاد و ختم فقر خواهد بود. وزير دولت هند در امور روابط 
اين  مقاومت  و  آسياست  قلب  افغانستان  كه  گفت  خارجى 
كشور در برابر مشكالت، يك معجزه است. موصوف اضافه 
نمود كه بايد در كنار برنامه هاى اقتصادى در مقابل تروريزم 
نيز مبارزه شود و هند نقش خود را در همه زمينه ها به گونة 

همه جانبه ايفا خواهد كرد.

    ساخت پايپ الين تاپى، بزرگترين پروژه زيربنايى در منطقه 
كه قرار است گاز تركمنستان از طريق افغانستان به پاكستان و 
هند انتقال شود، روز جمعه مورخ  4 حوت 1396 خورشيدى در 

شهر باستانى هرات افتتاح شد.
     طبق گزارش فارسى رو، در اين مراسم كه در سالون موالنا 
بر  عالوه  گرديد،  برگزار  هرات  شهر  بلخى  محمد  الدين  جالل 
رئيس جمهور  غنى  اشرف  تاپى، محمد  سران كشورهاى عضو 
افغانستان، قربانقلى بردى محمدوف رئيس جمهور تركمنستان، 
شاهد خاقان عباسى صدراعظم پاكستان و مبشر جاويد اكبر وزير 
دولت هند در امور روابط خارجى، سفرا و ديپلمات هاى كشورهاى 
مختلف مقيم افغانستان، هيئت  بلند رتبة كشورهاى منطقه، رؤسا 
و اعضاى شوراى ملى، شخصيت هاى سياسى و ملى كشور نيز 

اشتراك داشتند.
    محمد اشرف غنى رئيس جمهور كشور در بخشى از سخنانى 
افغان ها و به مردم  خود گفت: من اين روز خجسته را به تمام 
تركمنستان، پاكستان و هندوستان مبارك مى گويم. وى افزود: 
امروز هرات پيام احياى مجدد و اميد را به منطقه مى دهد و اين 
پروژه تنها پروژه گاز نيست بلكه برق، فايبر نورى و خط آهن را 
پيام  ما  پيام  افزود:  غنى  رئيس جمهور  داشت.  خواهد  بر  در  نيز 
همكارى منطقوى است و مردم ما تعهد واضح دارد تا در كنار 
نيروهاى امنيتى خود در راستاى سرعت  بخشيدن كار و تأمين 
امنيت اين پروژه همكارى همه جانبه نمايند. وى اضافه كرد: اين 

و  هلمند  نيمروز،  فراه،  به  و  شده  آغاز  هرات  واليت  از  پروژه 
پاكستان و در نهايت به هند توسعه  به  اين مسير  از  كندهار و 
خواهد يافت. محمداشرف غنى خاطرنشان كرد كه هرات چهار 
راه آسيا بوده و منحيث چهار راه آسيا همچنان باقى خواهد ماند 
مى كند.  آن  وسيع  ارتباطات  از  نمايندگى  هرات  دروازه هاى  و 
رئيس جمهور كشور با اشاره به اهميت پروژه هاى بزرگ زيربنايى 
گفت: تاپى دسترخوان مردم را تغيير خواهد داد و مردم ما را به 
رفاه و آرامش مى رساند و نيز زمينه افزايش عوايد و كاريابى را به 
تقويت  غنى  رئيس جمهور  سازد.  مى  فراهم  ما  شهروندان 
نموده گفت: همكارى هاى  قلمداد  را مهم  يى  منطقه  مناسبات 
اضافه كرد كه هر  و  ثروت ميرساند  به  فقر  از  را  ما  منطقه يى، 
كه  دهم  مى  اطمينان  و  داند  مى  خود  از  را  تاپى  پروژة  افغان 
پروژه  اين  عملى نمودن  راستاى  در  اقدامى  هيچ  از  افغانستان 
كوتاهى نخواهد كرد. وى اضافه كرد: ما هرگز اسير گذشته نمى
 شويم و آينده نگر مى باشيم، با هيچ كشورى دشمنى نداريم و 
محور  در  كه  ميخواهيم  ما  و  دارد  اولويت  ما  براى  ملى  منافع 
افغانستان  جمهور  رئيس  گيريم.  قرار  منطقه يى  هاى  همكارى 
گفت كه لين انتقال برق 500 كيلو ولت دو حوزة اقتصادى يعنى 
هرات و كندهار را و نيز سيستان و هلمند را با هم وصل مى سازد 
و روشنايى را به خانه هاى مردم مى آورد. محمداشرف غنى از 
بخاطر  محمدوف  بردى  قربانقلى  جمهور  رئيس  هاى  تالش 

عملى نمودن به موقع پروژة تاپى تشكر كرد.
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   گفتنيست كه روز جمعه خط آهن تورغندى نيز طى مراسم    
شاندارى با حضورداشت هيئت هاى دوجانب افتتاح شد و قرار 
است همزمان با پروژة تاپى، پروژه هاى لين انتقال برق 500 

كيلو ولت، خط آهن و فايبر نورى مورد تطبيق قرار گيرد.
    در اخير مراسم مذكور، هيئت هاى بلندپاية كشورهاى عضو 
در  و  كردند  ديدن  افغانى  دستى  صنايع  نمايشگاه  از  تاپى 
ضيافتى كه از سوى رئيس جمهورغنى به افتخار ايشان ترتيب 

گرديده بود، اشتراك ورزيدند.
   پس از شكست اتحاد جماهير شوروى سابق در دهه 90 
از آن ميان  ميالدى ، كشورهاى عضو آن مستقل شدند كه 
تركمنستان يكى از اين كشورهاى تازه استقالل يافته با ذخاير 
بازارهاى  به  را  گاز  اين  تا  داشت   نياز  و  بود  گاز  از  بزرگى 
به  تركمنستان  گاز  انتقال  طرح  و  نمايد  عرضه  منطقوى 
 90 دهه  سالهاى  همان  از  نيز  منطقوى  و  جهانى  بازارهاى 
گاز  انتقال  ها،  طرح  آن  از  يكى  كه  بود  شده  آغاز  ميالدى 

تركمنستان از مسير افغانستان به جنوب آسيا بود.

    بحث روى تاپى اولين بار در سال  1990 صورت گرفت. در سال 
1995 اين پروژه توسط تركمنستان و پاكستان امضا شد. در سال 
ناكام شد. در سال  1998 با طالبان توافقنامه امضا شد؛ اما بعداً 
و  تركمنستان  افغانستان،  بين  تاپى  درباره  موافقنامه   2002
پاكستان آغاز شد. در سال 2003 هند با حمايت بانك انكشاف 
اين  در  تا  خواسته شد  هندوستان  از  و  مذاكره شد  وارد  آسيايى 
پروژه اشتراك كند. در سال 2008 هندوستان رسمى شامل تاپى 
شد. در سال 2010 يك توافقنامه توسط رئيس جمهور افغانستان 
رئيس زردارى،  على  آصف  پاكستان  رئيس جمهور  كرزى،  حامد 
 جمهورى تركمنستان و وزير پتروليم هندوستان امضا شد. در سال 
2012 شوراى ملى افغانستان اين پروژه را تصويب كرد. در ماه 
كشور  چهار  بين  فروش  و  خريد  توافقنامه   2013 سال  جوالى 
(افغانستان، تركمنستان، هندوستان و پاكستان ) به امضا رسيد. در 
ماه نومبر سال 2013 قرارداد خدمات مشورتى مالى پروژه امضا 
شد. در سال 2014 قرارداد ابتدايى بين چهار كشور امضا شد. در 
ماه دسمبر سال 2015 كار عملى اين پروژه توسط محمد اشرف 

غنى، رئيس جمهور افغانستان و سران سه كشور ديگر آغاز شد.

افتتاح تاپى، بزرگترين پروژة منطقه يى در هرات

     سپس، قربانقلى بردى محمدوف رئيس جمهورى تركمنستان 
در صحبتى گفت كه پروژة تاپى و ساير پروژه هاى مربوط به آن 
نمونه هاى از همكارى ميان كشورهاى منطقه به شمار ميرود و 
در  المللى  بين  ارتباطات  براى  را  فرصت هاى خوبى  پروژه  اين 
عرصة اقتصاد و تجارت فراهم مينمايد. رئيس جمهور تركمنستان 
گفت: من باورمندم كه چنين پروژه هاى زيربنايى در رشد اقتصاد 
افغانستان تاثيرات مثبت و همه جانبه خواهد داشت و افغانستان را 
بردى  نمايد.  مى  كمك  ثبات  و  صلح  به  رسيدن  عرصه  در 
محمدوف عالوه كرد كه تركمنستان منحيث يك كشور دوست و 
همكار با دولت و مردم افغانستان اطمينان ميدهد كه در عرصه 
رشد اقتصاد و حمايت هاى همه جانبه اين كشور همكار خواهد 
بود. وى نقش پروژه مذكور را در راستاى كاريابى موثر خواند و 
تأكيد ورزيد كه عملى نمودن چنين پروژه ها روابط ميان اقوام و 

كشور هاى منطقه را توسعه بيشتر خواهد بخشيد.
   متعاقبًا شاهد خاقان عباسى صدراعظم پاكستان در مورد اهميت 
پروژة تاپى صحبت كرده ضمن تبريك افتتاح كار اين پروژه گفت: 
تاپى يك قرن پيش رويا بود كه امروز عملى شده است و ميتواند 
وضعيت كشورهاى منطقه را تغيير دهد. وى افزود كه افغانستان 
در پروژة تاپى نقش مركزى دارد و من از رئيس جمهور غنى كه 

تعهد اساسى در عملى شدن اين پروژه داشتند، اظهار امتنان 
باعث  تاپى  كه  است  معتقد  پاكستان  صدراعظم  نمايم.  مى 
گردد. صدراعظم  مى  منطقه  ميان كشورهاى  روابط  تقويت 
پاكستان اطمينان داد كه در راستاى عملى شدن تاپى تعهد 
كامل دارد و نيز گفت كه پاكستان در جهت تأمين صلح و 
ثبات متعهد مى باشد. به باور او كاميابى افغانستان، كاميابى 

پاكستان و امنيت افغانستان برابر است به امنيت پاكستان.
    در ادامه، مبشر جاويد اكبر وزير دولت هند در امور روابط 
خارجى صحبت كرد و افتتاح كار عملى پروژة تاپى را تبريك 
افغانستان و هند  به اهميت روابط ميان  اشاره  با  گفت. وى 
گفت: سلسله چشتيه و نقشبنديه روابط دو كشور را شكل داده 
است. وى افزود كه تاپى مسيرى است كه مى تواند زندگى 
رشد  پروژه  اين  و  دهد  تغيير  را  منطقه  كشورهاى  مردمان 
اقتصاد و ختم فقر خواهد بود. وزير دولت هند در امور روابط 
اين  مقاومت  و  آسياست  قلب  افغانستان  كه  گفت  خارجى 
كشور در برابر مشكالت، يك معجزه است. موصوف اضافه 
نمود كه بايد در كنار برنامه هاى اقتصادى در مقابل تروريزم 
نيز مبارزه شود و هند نقش خود را در همه زمينه ها به گونة 

همه جانبه ايفا خواهد كرد.

    ساخت پايپ الين تاپى، بزرگترين پروژه زيربنايى در منطقه 
كه قرار است گاز تركمنستان از طريق افغانستان به پاكستان و 
هند انتقال شود، روز جمعه مورخ  4 حوت 1396 خورشيدى در 

شهر باستانى هرات افتتاح شد.
     طبق گزارش فارسى رو، در اين مراسم كه در سالون موالنا 
بر  عالوه  گرديد،  برگزار  هرات  شهر  بلخى  محمد  الدين  جالل 
رئيس جمهور  غنى  اشرف  تاپى، محمد  سران كشورهاى عضو 
افغانستان، قربانقلى بردى محمدوف رئيس جمهور تركمنستان، 
شاهد خاقان عباسى صدراعظم پاكستان و مبشر جاويد اكبر وزير 
دولت هند در امور روابط خارجى، سفرا و ديپلمات هاى كشورهاى 
مختلف مقيم افغانستان، هيئت  بلند رتبة كشورهاى منطقه، رؤسا 
و اعضاى شوراى ملى، شخصيت هاى سياسى و ملى كشور نيز 

اشتراك داشتند.
    محمد اشرف غنى رئيس جمهور كشور در بخشى از سخنانى 
افغان ها و به مردم  خود گفت: من اين روز خجسته را به تمام 
تركمنستان، پاكستان و هندوستان مبارك مى گويم. وى افزود: 
امروز هرات پيام احياى مجدد و اميد را به منطقه مى دهد و اين 
پروژه تنها پروژه گاز نيست بلكه برق، فايبر نورى و خط آهن را 
پيام  ما  پيام  افزود:  غنى  رئيس جمهور  داشت.  خواهد  بر  در  نيز 
همكارى منطقوى است و مردم ما تعهد واضح دارد تا در كنار 
نيروهاى امنيتى خود در راستاى سرعت  بخشيدن كار و تأمين 
امنيت اين پروژه همكارى همه جانبه نمايند. وى اضافه كرد: اين 

و  هلمند  نيمروز،  فراه،  به  و  شده  آغاز  هرات  واليت  از  پروژه 
پاكستان و در نهايت به هند توسعه  به  اين مسير  از  كندهار و 
خواهد يافت. محمداشرف غنى خاطرنشان كرد كه هرات چهار 
راه آسيا بوده و منحيث چهار راه آسيا همچنان باقى خواهد ماند 
مى كند.  آن  وسيع  ارتباطات  از  نمايندگى  هرات  دروازه هاى  و 
رئيس جمهور كشور با اشاره به اهميت پروژه هاى بزرگ زيربنايى 
گفت: تاپى دسترخوان مردم را تغيير خواهد داد و مردم ما را به 
رفاه و آرامش مى رساند و نيز زمينه افزايش عوايد و كاريابى را به 
تقويت  غنى  رئيس جمهور  سازد.  مى  فراهم  ما  شهروندان 
نموده گفت: همكارى هاى  قلمداد  را مهم  يى  منطقه  مناسبات 
اضافه كرد كه هر  و  ثروت ميرساند  به  فقر  از  را  ما  منطقه يى، 
كه  دهم  مى  اطمينان  و  داند  مى  خود  از  را  تاپى  پروژة  افغان 
پروژه  اين  عملى نمودن  راستاى  در  اقدامى  هيچ  از  افغانستان 
كوتاهى نخواهد كرد. وى اضافه كرد: ما هرگز اسير گذشته نمى
 شويم و آينده نگر مى باشيم، با هيچ كشورى دشمنى نداريم و 
محور  در  كه  ميخواهيم  ما  و  دارد  اولويت  ما  براى  ملى  منافع 
افغانستان  جمهور  رئيس  گيريم.  قرار  منطقه يى  هاى  همكارى 
گفت كه لين انتقال برق 500 كيلو ولت دو حوزة اقتصادى يعنى 
هرات و كندهار را و نيز سيستان و هلمند را با هم وصل مى سازد 
و روشنايى را به خانه هاى مردم مى آورد. محمداشرف غنى از 
بخاطر  محمدوف  بردى  قربانقلى  جمهور  رئيس  هاى  تالش 

عملى نمودن به موقع پروژة تاپى تشكر كرد.
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   گفتنيست كه روز جمعه خط آهن تورغندى نيز طى مراسم    
شاندارى با حضورداشت هيئت هاى دوجانب افتتاح شد و قرار 
است همزمان با پروژة تاپى، پروژه هاى لين انتقال برق 500 

كيلو ولت، خط آهن و فايبر نورى مورد تطبيق قرار گيرد.
    در اخير مراسم مذكور، هيئت هاى بلندپاية كشورهاى عضو 
در  و  كردند  ديدن  افغانى  دستى  صنايع  نمايشگاه  از  تاپى 
ضيافتى كه از سوى رئيس جمهورغنى به افتخار ايشان ترتيب 

گرديده بود، اشتراك ورزيدند.
   پس از شكست اتحاد جماهير شوروى سابق در دهه 90 
از آن ميان  ميالدى ، كشورهاى عضو آن مستقل شدند كه 
تركمنستان يكى از اين كشورهاى تازه استقالل يافته با ذخاير 
بازارهاى  به  را  گاز  اين  تا  داشت   نياز  و  بود  گاز  از  بزرگى 
به  تركمنستان  گاز  انتقال  طرح  و  نمايد  عرضه  منطقوى 
 90 دهه  سالهاى  همان  از  نيز  منطقوى  و  جهانى  بازارهاى 
گاز  انتقال  ها،  طرح  آن  از  يكى  كه  بود  شده  آغاز  ميالدى 

تركمنستان از مسير افغانستان به جنوب آسيا بود.

    بحث روى تاپى اولين بار در سال  1990 صورت گرفت. در سال 
1995 اين پروژه توسط تركمنستان و پاكستان امضا شد. در سال 
ناكام شد. در سال  1998 با طالبان توافقنامه امضا شد؛ اما بعداً 
و  تركمنستان  افغانستان،  بين  تاپى  درباره  موافقنامه   2002
پاكستان آغاز شد. در سال 2003 هند با حمايت بانك انكشاف 
اين  در  تا  خواسته شد  هندوستان  از  و  مذاكره شد  وارد  آسيايى 
پروژه اشتراك كند. در سال 2008 هندوستان رسمى شامل تاپى 
شد. در سال 2010 يك توافقنامه توسط رئيس جمهور افغانستان 
رئيس زردارى،  على  آصف  پاكستان  رئيس جمهور  كرزى،  حامد 
 جمهورى تركمنستان و وزير پتروليم هندوستان امضا شد. در سال 
2012 شوراى ملى افغانستان اين پروژه را تصويب كرد. در ماه 
كشور  چهار  بين  فروش  و  خريد  توافقنامه   2013 سال  جوالى 
(افغانستان، تركمنستان، هندوستان و پاكستان ) به امضا رسيد. در 
ماه نومبر سال 2013 قرارداد خدمات مشورتى مالى پروژه امضا 
شد. در سال 2014 قرارداد ابتدايى بين چهار كشور امضا شد. در 
ماه دسمبر سال 2015 كار عملى اين پروژه توسط محمد اشرف 

غنى، رئيس جمهور افغانستان و سران سه كشور ديگر آغاز شد.

افتتاح تاپى، بزرگترين پروژة منطقه يى در هرات

     سپس، قربانقلى بردى محمدوف رئيس جمهورى تركمنستان 
در صحبتى گفت كه پروژة تاپى و ساير پروژه هاى مربوط به آن 
نمونه هاى از همكارى ميان كشورهاى منطقه به شمار ميرود و 
در  المللى  بين  ارتباطات  براى  را  فرصت هاى خوبى  پروژه  اين 
عرصة اقتصاد و تجارت فراهم مينمايد. رئيس جمهور تركمنستان 
گفت: من باورمندم كه چنين پروژه هاى زيربنايى در رشد اقتصاد 
افغانستان تاثيرات مثبت و همه جانبه خواهد داشت و افغانستان را 
بردى  نمايد.  مى  كمك  ثبات  و  صلح  به  رسيدن  عرصه  در 
محمدوف عالوه كرد كه تركمنستان منحيث يك كشور دوست و 
همكار با دولت و مردم افغانستان اطمينان ميدهد كه در عرصه 
رشد اقتصاد و حمايت هاى همه جانبه اين كشور همكار خواهد 
بود. وى نقش پروژه مذكور را در راستاى كاريابى موثر خواند و 
تأكيد ورزيد كه عملى نمودن چنين پروژه ها روابط ميان اقوام و 

كشور هاى منطقه را توسعه بيشتر خواهد بخشيد.
   متعاقبًا شاهد خاقان عباسى صدراعظم پاكستان در مورد اهميت 
پروژة تاپى صحبت كرده ضمن تبريك افتتاح كار اين پروژه گفت: 
تاپى يك قرن پيش رويا بود كه امروز عملى شده است و ميتواند 
وضعيت كشورهاى منطقه را تغيير دهد. وى افزود كه افغانستان 
در پروژة تاپى نقش مركزى دارد و من از رئيس جمهور غنى كه 

تعهد اساسى در عملى شدن اين پروژه داشتند، اظهار امتنان 
باعث  تاپى  كه  است  معتقد  پاكستان  صدراعظم  نمايم.  مى 
گردد. صدراعظم  مى  منطقه  ميان كشورهاى  روابط  تقويت 
پاكستان اطمينان داد كه در راستاى عملى شدن تاپى تعهد 
كامل دارد و نيز گفت كه پاكستان در جهت تأمين صلح و 
ثبات متعهد مى باشد. به باور او كاميابى افغانستان، كاميابى 

پاكستان و امنيت افغانستان برابر است به امنيت پاكستان.
    در ادامه، مبشر جاويد اكبر وزير دولت هند در امور روابط 
خارجى صحبت كرد و افتتاح كار عملى پروژة تاپى را تبريك 
افغانستان و هند  به اهميت روابط ميان  اشاره  با  گفت. وى 
گفت: سلسله چشتيه و نقشبنديه روابط دو كشور را شكل داده 
است. وى افزود كه تاپى مسيرى است كه مى تواند زندگى 
رشد  پروژه  اين  و  دهد  تغيير  را  منطقه  كشورهاى  مردمان 
اقتصاد و ختم فقر خواهد بود. وزير دولت هند در امور روابط 
اين  مقاومت  و  آسياست  قلب  افغانستان  كه  گفت  خارجى 
كشور در برابر مشكالت، يك معجزه است. موصوف اضافه 
نمود كه بايد در كنار برنامه هاى اقتصادى در مقابل تروريزم 
نيز مبارزه شود و هند نقش خود را در همه زمينه ها به گونة 

همه جانبه ايفا خواهد كرد.

    ساخت پايپ الين تاپى، بزرگترين پروژه زيربنايى در منطقه 
كه قرار است گاز تركمنستان از طريق افغانستان به پاكستان و 
هند انتقال شود، روز جمعه مورخ  4 حوت 1396 خورشيدى در 

شهر باستانى هرات افتتاح شد.
     طبق گزارش فارسى رو، در اين مراسم كه در سالون موالنا 
بر  عالوه  گرديد،  برگزار  هرات  شهر  بلخى  محمد  الدين  جالل 
رئيس جمهور  غنى  اشرف  تاپى، محمد  سران كشورهاى عضو 
افغانستان، قربانقلى بردى محمدوف رئيس جمهور تركمنستان، 
شاهد خاقان عباسى صدراعظم پاكستان و مبشر جاويد اكبر وزير 
دولت هند در امور روابط خارجى، سفرا و ديپلمات هاى كشورهاى 
مختلف مقيم افغانستان، هيئت  بلند رتبة كشورهاى منطقه، رؤسا 
و اعضاى شوراى ملى، شخصيت هاى سياسى و ملى كشور نيز 

اشتراك داشتند.
    محمد اشرف غنى رئيس جمهور كشور در بخشى از سخنانى 
افغان ها و به مردم  خود گفت: من اين روز خجسته را به تمام 
تركمنستان، پاكستان و هندوستان مبارك مى گويم. وى افزود: 
امروز هرات پيام احياى مجدد و اميد را به منطقه مى دهد و اين 
پروژه تنها پروژه گاز نيست بلكه برق، فايبر نورى و خط آهن را 
پيام  ما  پيام  افزود:  غنى  رئيس جمهور  داشت.  خواهد  بر  در  نيز 
همكارى منطقوى است و مردم ما تعهد واضح دارد تا در كنار 
نيروهاى امنيتى خود در راستاى سرعت  بخشيدن كار و تأمين 
امنيت اين پروژه همكارى همه جانبه نمايند. وى اضافه كرد: اين 

و  هلمند  نيمروز،  فراه،  به  و  شده  آغاز  هرات  واليت  از  پروژه 
پاكستان و در نهايت به هند توسعه  به  اين مسير  از  كندهار و 
خواهد يافت. محمداشرف غنى خاطرنشان كرد كه هرات چهار 
راه آسيا بوده و منحيث چهار راه آسيا همچنان باقى خواهد ماند 
مى كند.  آن  وسيع  ارتباطات  از  نمايندگى  هرات  دروازه هاى  و 
رئيس جمهور كشور با اشاره به اهميت پروژه هاى بزرگ زيربنايى 
گفت: تاپى دسترخوان مردم را تغيير خواهد داد و مردم ما را به 
رفاه و آرامش مى رساند و نيز زمينه افزايش عوايد و كاريابى را به 
تقويت  غنى  رئيس جمهور  سازد.  مى  فراهم  ما  شهروندان 
نموده گفت: همكارى هاى  قلمداد  را مهم  يى  منطقه  مناسبات 
اضافه كرد كه هر  و  ثروت ميرساند  به  فقر  از  را  ما  منطقه يى، 
كه  دهم  مى  اطمينان  و  داند  مى  خود  از  را  تاپى  پروژة  افغان 
پروژه  اين  عملى نمودن  راستاى  در  اقدامى  هيچ  از  افغانستان 
كوتاهى نخواهد كرد. وى اضافه كرد: ما هرگز اسير گذشته نمى
 شويم و آينده نگر مى باشيم، با هيچ كشورى دشمنى نداريم و 
محور  در  كه  ميخواهيم  ما  و  دارد  اولويت  ما  براى  ملى  منافع 
افغانستان  جمهور  رئيس  گيريم.  قرار  منطقه يى  هاى  همكارى 
گفت كه لين انتقال برق 500 كيلو ولت دو حوزة اقتصادى يعنى 
هرات و كندهار را و نيز سيستان و هلمند را با هم وصل مى سازد 
و روشنايى را به خانه هاى مردم مى آورد. محمداشرف غنى از 
بخاطر  محمدوف  بردى  قربانقلى  جمهور  رئيس  هاى  تالش 

عملى نمودن به موقع پروژة تاپى تشكر كرد.
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ــن  ــا در اينجــا دومي ــروز م ــه ام ــل گفــت ك نشســت پروســه كاب
ــى  ــز ناامن ــح آمي ــل صل ــوى ح ــه س ــش را ب ــفر خوي ــش س بخ
منطقــوى و جنــگ تحميلــى بــر افغانســتان آغــاز مــى كنيــم تــا 
ــس  ــم. رئي ــاد نمايي ــح ايج ــراى صل ــوى را ب ــاع منطق ــك اجم ي
جمهوركشــور در رابطــه بــه اهميــت اتصــال منطقــوى بــه 
خصــوص پــروژه مهــم همچــون پــروژه تاپــى، كاســا يــك هــزار، 
ــت  ــوى صحب ــزرگ منطق ــاى ب ــروژه ه ــاير پ ــار و س ــدر چابه بن
ــه مشــكالت  ــم كــه ب ــه اي ــم گرفت ــا تصمي كــرده، گفــت كــه م
ــا  ــايه ه ــوى و همس ــركاى منطق ــم و از ش ــق آيي ــته فاي گذش
ميخواهــم كــه بــا مــا بــراى داعيــه مشــترك بــه خاطــر امنيــت 
ــده سياســى،  ــه آين ــرد ك ــاه يكجــا شــوند.وى خاطرنشــان ك ورف
اقتصــادى، صلــح و ثبــات و همچنــان توســعه منطقــة كــه در آن 
زندگــى مــى كنيــم، مشــترك اســت، ايــن فرصــت هــا نــادر انــد 

و بايد از آن استفاده صورت گيرد.

    رئيــس جمهــور محمــد اشــرف غنــى گفــت كــه آيــا مــا اســير 
ــش  ــه پي ــده ب ــوى آين ــه س ــى ب ــا تواناي ــا ب ــيم و ي ــته باش گذش
ــرد  ــه بُ ــم، نتيج ــاب كني ــر را انتخ ــوع اخي ــا موض ــر م ــم، اگ روي
ــا  ــه آن م ــيدن ب ــراى رس ــت و ب ــد داش ــا خواه ــه م ــراى هم ب
ضــرورت بــه ديــد گاه، رهبــرى و مديريــت داريــم. رئيــس 
ــرده،  ــت ك ــز صحب ــدات مشــترك ني ــور در خصــوص تهدي جمه
گفــت: دولــت مــا در خــط مقــدم مبــارزه عيلــه تروريــزم و در خــط 

نخست دفاع از امنيت منطقوى و جهانى قرار دارد. 

     رئيــس جمهــور از اشــتراك كننــدگان كنفرانــس خواســت تــا 
بــا اســتفاده از نفــوذ و قــدرت شــان، پروســة صلــح بيــن االفغانــى 
ــد و افــزود كــه ميكانيــزم همــكارى  ــرار دهن را مــورد حمايــت ق
منطقــوى بــر ضــد گــروه هــاى فرامــرزى تروريســتى و گروهــاى 
ــت  ــا دول ــت ب ــط دول ــت رواب ــق اولوي ــى را ازطري ــرزى جرم فرام
گســترش دهنــد و يــك چــوكات همــكارى بــراى ســرمايه 
گــذارى، برنامــه بــزرگ پايــه دار و پــروژه اتصــال منطقــوى را بــا 
ــان  ــان از آن ــى همچن ــور غن ــس جمه ــد. رئي ــاد نماين ــم ايج ه
خواســت تــا بــا افغانســتان در مســايلى كــه بــراى صلــح پايــه دار 
مهــم اســت ماننــد ادغــام مخالفيــن مســلح و برگشــت مهاجريــن، 
توســعه فراگيــر و پايــه دار و كمــك هــاى فرهنگــى و آموزشــى 
همــكارى نماينــد. رئيــس جمهــور كشــور، انتخابــات پارلمانــى و 
شــورا هــاى ولســوالى هــا و انتخابــات رياســت جمهــورى در ســال 
ــه كارت راى  ــت ك ــته، گف ــده دانس ــاى عم ــت ه 2019 از اولوي
ــزم  ــك ميكاني ــث ي ــرد و بحي ــه را بگي ــاى گلول ــد ج ــى باي ده

عمده براى مشخص كردن مسير و سرنوشت استفاده شود.

ــى و  ــط خارج ــؤول رواب ــى مس ــكا موگرين ــم فدري ــپس خان  س
ــه  ــت ك ــرده گف ــخنرانى ك ــا س ــة اروپ ــاص اتحادي ــدة خ نماين
كنفرانــس امــروز فرصــت خوبــى بــراى برقــرارى صلــح در 

افغانستان بعد از دهه ها جنگ و بدبختى است. ما به اين 

ــردم و  ــه م ــتان ب ــدة افغانس ــه آين ــم ك ــيده اي ــاور رس ب
رهبــران آن تعلــق دارد و مــا جامعــه بيــن المللــى و    
ــم.  ــال داري ــن قب ــزرگ را در اي ــا مســئوليت ب ــة اروپ اتحادي
وى افــزود كــه حمايــت بيــن المللــى از پروســة صلــح بيــن 
االفغانــى و ادغــام مجــدد تحــت رهبــرى و مالكيــت افغــان 
ــح و  ــراى ايجــاد شــرايط صل ــه راه ب ــد، يگان ــى توان ــا م ه

رنسانس در افغانستان باشد.

ــا و  ــه اروپ ــدات اتحادي ــورد تعه ــى در م ــم موگرين     خان
ــت  ــل و نشس ــس بروكس ــى در كنفران ــن الملل ــه بي جامع
پروســة كابــل نيــز معلومــات داده، گفــت كــه اتحاديــة اروپــا 
ــرحدات را در  ــير س ــكارى در مس ــادى، هم ــاليان متم از س
ــت مشــترك  ــه مديري ــت كــرده و برنام ــه حماي ــن منطق اي
ســرحدات را مــورد حمايــت قــرار داده اســت. وى گفــت كــه 
پيشــنهادات صلــح رئيــس جمهــور غنــى نبايــد ضايــع شــود 
و طالبــان بايــد در ايــن خصــوص تصميــم بگيرنــد و 
ــرارى  ــراى برق ــس ب ــن چان ــد و از اي شــجاعت نشــان دهن

صلح استفاده نمايند.

    مســئول روابــط خارجــى اتحاديــه اروپــا گفــت كــه ايــن 
اتحاديــه بــا تمــام امكانــات دســت داشــته از جملــه 
ــاى  ــك ه ــك و كم ــادى، ديپلوماتي ــاى اقتص ــكارى ه هم
تخنيكــى از پروســه صلــح حمايــت مــى كنــد و تاكيــد كــرد 
ــه  ــتيم، ن ــتاده هس ــكارى ايس ــراى هم ــواره ب ــا هم ــه م ك
ــه  ــر اينكــه اتحادي ــد ب ــا تاكي ــل و جنــگ. وى ب ــراى تقاب ب
ــتان  ــار افغانس ــح در كن ــة صل ــه پروس ــر مرحل ــا در ه اروپ
ــراى آن  ــن ب ــام م ــروز پي ــت: ام ــد داشــت، گف ــرار خواه ق
هايــى كــه هنــوز هــم بــه جنــگ ادامــه مــى دهنــد واضــح 
اســت، بــه پيشــنهاد رئيــس جمهــور غنــى لبيــك بگوييــد، 
ــد و شــجاعت  ــام مجــدد را جســتجو كني ــو و ادغ راه گفتگ
بــراى صلــح را دريابيــد. اگــر شــما ايــن شــجاعت را بدســت 
ــش در  ــركاى خوي ــا ش ــراه ب ــا، هم ــة اروپ ــد، اتحادي آوري
منطقــه و جامعــه جهانــى شــما را كمــك نمــوده، صلــح را 

در افغانستان بر خواهند گشتاند.

    محمــد اشــرف غنــى رئيــس  جمهــورى اســالمى افغانســتان 
ــح،  ــورد پروســه صل ــى تاشــكند در م ــن الملل ــس بي در كنفران
همــكارى در عرصــة امنيتــى و اتصــال منطقــوى كــه در تاريــخ  
7 حمــل 1397 خورشــيدى براى مدت 2 روز  بــه ميزبانى دولت 

ازبكستان برگزار گرديده بود، اشتراك و سخنرانى كرد.

    در ايــن كنفرانــس كــه مقامــات عالــى رتبــة شــمار زيــادى 
از كشــورهاى منطقــه و جهــان و ســازمان هــاى بيــن المللــى 
ــور  ــس  جمه ــف رئي ــوكت ميرضياي ــدا ش ــتند، ابت ــور داش حض
ازبكســتان ســخنرانى كــرد و ضمــن خــوش آمديــد بــه رئيــس 
جمهــور غنــى و هيــأت همــراه اش و مقامــات و هيــأت عالــى 
ــس  ــن كنفران ــت: اي ــده، گف ــتراك كنن ــورهاى اش ــة كش رتب
تــالش مشــترك افغانســتان و ازبكســتان اســت و ادامــة 
كوشــش منطقــى بــراى برقــرارى صلــح و ثبــات در افغانســتان 
بــا همــكارى جامعــه بيــن المللــى مــى باشــد. وى افــزود: بــاور 
ــكل  ــك مش ــم روى ي ــى تواني ــا م ــروز م ــه ام ــل دارم ك كام
ــث  ــتان، بح ــگ در افغانس ــى جن ــان يعن ــه و جه ــاد منطق ح
هــاى ســازنده را انجــام دهيــم و يــك راه حــل مشــترك بــراى 

اين جنگ چهل ساله، دريابيم.

     

ــردم  ــر م ــرون ب ــگ از بي ــعلة جن ــت: ش ــف گف     ميرضياي
افغانســتان تحميــل شــده اســت و ايــن انتخــاب آنــان نيســت. 
ــح  ــزار انســان صل ــا ه ــگ، صده ــاى جن ــان ســال ه در جري
ــس  ــد. رئي ــرت گرديدن ــه مهاج ــور ب ــى و مجب ــت، قربان دوس
جمهــور ازبكســتان تصريــح كــرد: مــردم افغانســتان از جنــگ، 
ــد و  ــد و مــى خواهن مشــكالت و محروميــت خســته شــده ان
تــالش دارنــد كــه بــه ايــن دشــمنى هــا نقطــة پايــان گذاشــته 

شــود و زندگــى صلــح آميــز و مرفــه بــه كشــور شــان برگــردد. 
ــا،  ــان ه ــه افغ ــتم ك ــن هس ــًال متيق ــن كام ــت: م وى گف
ــه  ــتند ك ــزاوار هس ــد و س ــجاعت دارن ــم و ش ــى، فه تواناي
زندگــى جديــد صلــح آميــز را آغــاز كننــد و بــا اســتفاده از آن 
بــراى خوشــبختى كــودكان و نســل هــاى آينــدة خويــش، جــد 

و جهد نمايند.

    ميرضيايــف خاطرنشــان كــرد: دولــت هــا و مقامــات عالــى 
ــس  ــن كنفران ــه در اي ــى ك ــن الملل ــاى بي ــازمان ه ــة س رتب
حضــور دارنــد، مــى تواننــد و بايــد نقــش تعييــن كننــده بــراى 
ــه از  ــد ك ــا نماين ــح در افغانســتان ايف ــرارى صل كمــك در برق
ــه  ــاره ب ــا اش ــد. وى ب ــى برن ــج م ــگ رن ــادى از جن ــدت زي م
روابــط ديرينــه، تاريخــى و فرهنگــى ميــان دو كشــور گفــت: 
ــى،  ــك سياس ــبات نزدي ــتان مناس ــتان و افغانس ــروز ازبكس ام

تجارتى، اقتصادى و فرهنگى دارند.

    رئيــس جمهــور ازبكســتان گفــت كــه امنيــت افغانســتان، 
ــه و  ــاه منطق ــات و رف ــور ثب ــت و مح ــتان اس ــت ازبكس امني
آســياى مركــزى و جنوبــى مــى باشــد. وى افــزود: مــا بايــد بــه 
تروريســتان بيــن المللــى اجــازه ندهيــم كــه افغانســتان را بــه 
پناهــگاه امــن شــان مبــدل ســازند. ميرضيايــف ضمــن اينكــه 
از تمــام كشــورهاى جهــان خواســت تــا از تــالش هــاى صلــح 
ايــن كشــور بــراى افغانســتان حمايــت كننــد، تاكيــد كــرد كــه 
ــرا  ــد، زي ــر بيافت ــه تاخي ــد ب ــى نباي ــن االفغان ــح بي پروســه صل
ــن  ــردم اي ــادى از م ــداد زي ــن تع ــان باخت ــر آن باعــث ج تاخي
ــى  ــن االفغان ــح بي ــرات صل ــر مذاك ــود. وى ب ــى ش ــور م كش
ــد كــرده، گفــت: مــن  تحــت مالكيــت مــردم افغانســتان تاكي
ــا و بحــث  ــس كــه در آن گفتگوه ــن كنفران ــه اي ــاور دارم ك ب
هــاى ســازنده صــورت مــى گيــرد و همچنــان انتشــار اعالميــه 
تاشــكند، نتايــج عملــى مثبــت در راســتاى صلــح در افغانســتان 
خواهــد داشــت و يــك نقشــه را بــراى پروســه صلــح 

افغانستان ترسيم مى كند.

    

    

   محمــد اشــرف غنــى رئيــس جمهــور كشــور در بخشــى از 
ــتان  ــت ازبكس ــى دول ــكر از ميزبان ــن تش ــود ضم ــخنان خ س
ــد  ــه تهدي ــم ك ــده اي ــم آم ــن گرده ــراى اي ــروز ب ــت: ام گف
ــن نشســت از  ــا اســت و هــدف اي هــاى مشــترك متوجــه م
ــدات مشــترك مــى باشــد. محمــد اشــرف  ــردن تهدي ــن ب بي
ــم  ــاى تروريســتى باه ــبكه ه ــه ش ــر اينك ــاره ب ــا اش ــى ب غن
ــمار  ــه ش ــت ك ــد، گف ــترك دارن ــداف مش ــوده و اه ــل ب وص
از            كمتــر  بــه  افغانســتان  در     داعــش  افــراد 
ــتان   ــى افغانس ــى و دفاع ــواى امنيت ــد. ق ــى رس ــر م 2000 نف
شــجاعانه در برابــر آنــان مــى جنگنــد و بيــش از يــك هــزار  
تــن آن هــا را از بيــن بــرده انــد كــه بيشــتر در واليــت هــاى        
ــته  ــة گذش ــى دو هفت ــتند. ط ــت داش ــر فعالي ــار و كن ننگره
ــن  ــراى ازبي ــرى را ب ــاى موث ــات ه ــان عملي ــاى افغ نيروه

بردن اين تهديد هاى مشترك راه اندازى كرده اند.

    رئيــس جمهــور غنــى خاطرنشــان كــرد: اگــر هــدف 
حمــالت تروريســتى ايــن اســت كــه مــا را از راه رســيدن بــه 
صلــح منحــرف مــى ســازد، ايــن هــا بايــد بداننــد كــه بــه ايــن 
هــدف شــان نايــل نخواهنــد شــد. وى افــزود كــه افغــان هــا 
در مبــارزه بــا تروريــزم قربانــى هــاى عظيمــى را متقبــل شــده 
انــد و ايــن مبــارزه بــه يــك كشــور محــدود بــوده نمــى توانــد. 
مكاتــب و تاسيســات مــا ويــران شــده انــد، امــا بــا وجــود ايــن 

تهديدات، اراده ما براى ازبين بردن آن قوى است.

ــران  ــما رهب ــام ش ــت: از تم ــور گف ــور كش ــس جمه     رئي
محتــرم جامعــه بيــن المللــى كــه در اينجــا تشــريف داريــد و 
گام هــاى بعــدى را بــراى صلــح مــى گذاريــم، تشــكر ميكنــم 
و رهبــرى و تعهــد شــما در راســتاى حــل مشــكل مشــترك، 

حياتى است.

ــه  ــزارى موفقان ــه برگ ــاره ب ــا اش ــى ب ــور غن ــس جمه     رئي

برگزارى كنفرانس حل صلح آميز نا امنى هاى منطقوى در تاشكند
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ــن  ــا در اينجــا دومي ــروز م ــه ام ــل گفــت ك نشســت پروســه كاب
ــى  ــز ناامن ــح آمي ــل صل ــوى ح ــه س ــش را ب ــفر خوي ــش س بخ
منطقــوى و جنــگ تحميلــى بــر افغانســتان آغــاز مــى كنيــم تــا 
ــس  ــم. رئي ــاد نمايي ــح ايج ــراى صل ــوى را ب ــاع منطق ــك اجم ي
جمهوركشــور در رابطــه بــه اهميــت اتصــال منطقــوى بــه 
خصــوص پــروژه مهــم همچــون پــروژه تاپــى، كاســا يــك هــزار، 
ــت  ــوى صحب ــزرگ منطق ــاى ب ــروژه ه ــاير پ ــار و س ــدر چابه بن
ــه مشــكالت  ــم كــه ب ــه اي ــم گرفت ــا تصمي كــرده، گفــت كــه م
ــا  ــايه ه ــوى و همس ــركاى منطق ــم و از ش ــق آيي ــته فاي گذش
ميخواهــم كــه بــا مــا بــراى داعيــه مشــترك بــه خاطــر امنيــت 
ــده سياســى،  ــه آين ــرد ك ــاه يكجــا شــوند.وى خاطرنشــان ك ورف
اقتصــادى، صلــح و ثبــات و همچنــان توســعه منطقــة كــه در آن 
زندگــى مــى كنيــم، مشــترك اســت، ايــن فرصــت هــا نــادر انــد 

و بايد از آن استفاده صورت گيرد.

    رئيــس جمهــور محمــد اشــرف غنــى گفــت كــه آيــا مــا اســير 
ــش  ــه پي ــده ب ــوى آين ــه س ــى ب ــا تواناي ــا ب ــيم و ي ــته باش گذش
ــرد  ــه بُ ــم، نتيج ــاب كني ــر را انتخ ــوع اخي ــا موض ــر م ــم، اگ روي
ــا  ــه آن م ــيدن ب ــراى رس ــت و ب ــد داش ــا خواه ــه م ــراى هم ب
ضــرورت بــه ديــد گاه، رهبــرى و مديريــت داريــم. رئيــس 
ــرده،  ــت ك ــز صحب ــدات مشــترك ني ــور در خصــوص تهدي جمه
گفــت: دولــت مــا در خــط مقــدم مبــارزه عيلــه تروريــزم و در خــط 

نخست دفاع از امنيت منطقوى و جهانى قرار دارد. 

     رئيــس جمهــور از اشــتراك كننــدگان كنفرانــس خواســت تــا 
بــا اســتفاده از نفــوذ و قــدرت شــان، پروســة صلــح بيــن االفغانــى 
ــد و افــزود كــه ميكانيــزم همــكارى  ــرار دهن را مــورد حمايــت ق
منطقــوى بــر ضــد گــروه هــاى فرامــرزى تروريســتى و گروهــاى 
ــت  ــا دول ــت ب ــط دول ــت رواب ــق اولوي ــى را ازطري ــرزى جرم فرام
گســترش دهنــد و يــك چــوكات همــكارى بــراى ســرمايه 
گــذارى، برنامــه بــزرگ پايــه دار و پــروژه اتصــال منطقــوى را بــا 
ــان  ــان از آن ــى همچن ــور غن ــس جمه ــد. رئي ــاد نماين ــم ايج ه
خواســت تــا بــا افغانســتان در مســايلى كــه بــراى صلــح پايــه دار 
مهــم اســت ماننــد ادغــام مخالفيــن مســلح و برگشــت مهاجريــن، 
توســعه فراگيــر و پايــه دار و كمــك هــاى فرهنگــى و آموزشــى 
همــكارى نماينــد. رئيــس جمهــور كشــور، انتخابــات پارلمانــى و 
شــورا هــاى ولســوالى هــا و انتخابــات رياســت جمهــورى در ســال 
ــه كارت راى  ــت ك ــته، گف ــده دانس ــاى عم ــت ه 2019 از اولوي
ــزم  ــك ميكاني ــث ي ــرد و بحي ــه را بگي ــاى گلول ــد ج ــى باي ده

عمده براى مشخص كردن مسير و سرنوشت استفاده شود.

ــى و  ــط خارج ــؤول رواب ــى مس ــكا موگرين ــم فدري ــپس خان  س
ــه  ــت ك ــرده گف ــخنرانى ك ــا س ــة اروپ ــاص اتحادي ــدة خ نماين
كنفرانــس امــروز فرصــت خوبــى بــراى برقــرارى صلــح در 

افغانستان بعد از دهه ها جنگ و بدبختى است. ما به اين 

ــردم و  ــه م ــتان ب ــدة افغانس ــه آين ــم ك ــيده اي ــاور رس ب
رهبــران آن تعلــق دارد و مــا جامعــه بيــن المللــى و    
ــم.  ــال داري ــن قب ــزرگ را در اي ــا مســئوليت ب ــة اروپ اتحادي
وى افــزود كــه حمايــت بيــن المللــى از پروســة صلــح بيــن 
االفغانــى و ادغــام مجــدد تحــت رهبــرى و مالكيــت افغــان 
ــح و  ــراى ايجــاد شــرايط صل ــه راه ب ــد، يگان ــى توان ــا م ه

رنسانس در افغانستان باشد.

ــا و  ــه اروپ ــدات اتحادي ــورد تعه ــى در م ــم موگرين     خان
ــت  ــل و نشس ــس بروكس ــى در كنفران ــن الملل ــه بي جامع
پروســة كابــل نيــز معلومــات داده، گفــت كــه اتحاديــة اروپــا 
ــرحدات را در  ــير س ــكارى در مس ــادى، هم ــاليان متم از س
ــت مشــترك  ــه مديري ــت كــرده و برنام ــه حماي ــن منطق اي
ســرحدات را مــورد حمايــت قــرار داده اســت. وى گفــت كــه 
پيشــنهادات صلــح رئيــس جمهــور غنــى نبايــد ضايــع شــود 
و طالبــان بايــد در ايــن خصــوص تصميــم بگيرنــد و 
ــرارى  ــراى برق ــس ب ــن چان ــد و از اي شــجاعت نشــان دهن

صلح استفاده نمايند.

    مســئول روابــط خارجــى اتحاديــه اروپــا گفــت كــه ايــن 
اتحاديــه بــا تمــام امكانــات دســت داشــته از جملــه 
ــاى  ــك ه ــك و كم ــادى، ديپلوماتي ــاى اقتص ــكارى ه هم
تخنيكــى از پروســه صلــح حمايــت مــى كنــد و تاكيــد كــرد 
ــه  ــتيم، ن ــتاده هس ــكارى ايس ــراى هم ــواره ب ــا هم ــه م ك
ــه  ــر اينكــه اتحادي ــد ب ــا تاكي ــل و جنــگ. وى ب ــراى تقاب ب
ــتان  ــار افغانس ــح در كن ــة صل ــه پروس ــر مرحل ــا در ه اروپ
ــراى آن  ــن ب ــام م ــروز پي ــت: ام ــد داشــت، گف ــرار خواه ق
هايــى كــه هنــوز هــم بــه جنــگ ادامــه مــى دهنــد واضــح 
اســت، بــه پيشــنهاد رئيــس جمهــور غنــى لبيــك بگوييــد، 
ــد و شــجاعت  ــام مجــدد را جســتجو كني ــو و ادغ راه گفتگ
بــراى صلــح را دريابيــد. اگــر شــما ايــن شــجاعت را بدســت 
ــش در  ــركاى خوي ــا ش ــراه ب ــا، هم ــة اروپ ــد، اتحادي آوري
منطقــه و جامعــه جهانــى شــما را كمــك نمــوده، صلــح را 

در افغانستان بر خواهند گشتاند.

    محمــد اشــرف غنــى رئيــس  جمهــورى اســالمى افغانســتان 
ــح،  ــورد پروســه صل ــى تاشــكند در م ــن الملل ــس بي در كنفران
همــكارى در عرصــة امنيتــى و اتصــال منطقــوى كــه در تاريــخ  
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ازبكستان برگزار گرديده بود، اشتراك و سخنرانى كرد.

    در ايــن كنفرانــس كــه مقامــات عالــى رتبــة شــمار زيــادى 
از كشــورهاى منطقــه و جهــان و ســازمان هــاى بيــن المللــى 
ــور  ــس  جمه ــف رئي ــوكت ميرضياي ــدا ش ــتند، ابت ــور داش حض
ازبكســتان ســخنرانى كــرد و ضمــن خــوش آمديــد بــه رئيــس 
جمهــور غنــى و هيــأت همــراه اش و مقامــات و هيــأت عالــى 
ــس  ــن كنفران ــت: اي ــده، گف ــتراك كنن ــورهاى اش ــة كش رتب
تــالش مشــترك افغانســتان و ازبكســتان اســت و ادامــة 
كوشــش منطقــى بــراى برقــرارى صلــح و ثبــات در افغانســتان 
بــا همــكارى جامعــه بيــن المللــى مــى باشــد. وى افــزود: بــاور 
ــكل  ــك مش ــم روى ي ــى تواني ــا م ــروز م ــه ام ــل دارم ك كام
ــث  ــتان، بح ــگ در افغانس ــى جن ــان يعن ــه و جه ــاد منطق ح
هــاى ســازنده را انجــام دهيــم و يــك راه حــل مشــترك بــراى 

اين جنگ چهل ساله، دريابيم.

     

ــردم  ــر م ــرون ب ــگ از بي ــعلة جن ــت: ش ــف گف     ميرضياي
افغانســتان تحميــل شــده اســت و ايــن انتخــاب آنــان نيســت. 
ــح  ــزار انســان صل ــا ه ــگ، صده ــاى جن ــان ســال ه در جري
ــس  ــد. رئي ــرت گرديدن ــه مهاج ــور ب ــى و مجب ــت، قربان دوس
جمهــور ازبكســتان تصريــح كــرد: مــردم افغانســتان از جنــگ، 
ــد و  ــد و مــى خواهن مشــكالت و محروميــت خســته شــده ان
تــالش دارنــد كــه بــه ايــن دشــمنى هــا نقطــة پايــان گذاشــته 

شــود و زندگــى صلــح آميــز و مرفــه بــه كشــور شــان برگــردد. 
ــا،  ــان ه ــه افغ ــتم ك ــن هس ــًال متيق ــن كام ــت: م وى گف
ــه  ــتند ك ــزاوار هس ــد و س ــجاعت دارن ــم و ش ــى، فه تواناي
زندگــى جديــد صلــح آميــز را آغــاز كننــد و بــا اســتفاده از آن 
بــراى خوشــبختى كــودكان و نســل هــاى آينــدة خويــش، جــد 

و جهد نمايند.

    ميرضيايــف خاطرنشــان كــرد: دولــت هــا و مقامــات عالــى 
ــس  ــن كنفران ــه در اي ــى ك ــن الملل ــاى بي ــازمان ه ــة س رتب
حضــور دارنــد، مــى تواننــد و بايــد نقــش تعييــن كننــده بــراى 
ــه از  ــد ك ــا نماين ــح در افغانســتان ايف ــرارى صل كمــك در برق
ــه  ــاره ب ــا اش ــد. وى ب ــى برن ــج م ــگ رن ــادى از جن ــدت زي م
روابــط ديرينــه، تاريخــى و فرهنگــى ميــان دو كشــور گفــت: 
ــى،  ــك سياس ــبات نزدي ــتان مناس ــتان و افغانس ــروز ازبكس ام

تجارتى، اقتصادى و فرهنگى دارند.

    رئيــس جمهــور ازبكســتان گفــت كــه امنيــت افغانســتان، 
ــه و  ــاه منطق ــات و رف ــور ثب ــت و مح ــتان اس ــت ازبكس امني
آســياى مركــزى و جنوبــى مــى باشــد. وى افــزود: مــا بايــد بــه 
تروريســتان بيــن المللــى اجــازه ندهيــم كــه افغانســتان را بــه 
پناهــگاه امــن شــان مبــدل ســازند. ميرضيايــف ضمــن اينكــه 
از تمــام كشــورهاى جهــان خواســت تــا از تــالش هــاى صلــح 
ايــن كشــور بــراى افغانســتان حمايــت كننــد، تاكيــد كــرد كــه 
ــرا  ــد، زي ــر بيافت ــه تاخي ــد ب ــى نباي ــن االفغان ــح بي پروســه صل
ــن  ــردم اي ــادى از م ــداد زي ــن تع ــان باخت ــر آن باعــث ج تاخي
ــى  ــن االفغان ــح بي ــرات صل ــر مذاك ــود. وى ب ــى ش ــور م كش
ــد كــرده، گفــت: مــن  تحــت مالكيــت مــردم افغانســتان تاكي
ــا و بحــث  ــس كــه در آن گفتگوه ــن كنفران ــه اي ــاور دارم ك ب
هــاى ســازنده صــورت مــى گيــرد و همچنــان انتشــار اعالميــه 
تاشــكند، نتايــج عملــى مثبــت در راســتاى صلــح در افغانســتان 
خواهــد داشــت و يــك نقشــه را بــراى پروســه صلــح 

افغانستان ترسيم مى كند.

    

    

   محمــد اشــرف غنــى رئيــس جمهــور كشــور در بخشــى از 
ــتان  ــت ازبكس ــى دول ــكر از ميزبان ــن تش ــود ضم ــخنان خ س
ــد  ــه تهدي ــم ك ــده اي ــم آم ــن گرده ــراى اي ــروز ب ــت: ام گف
ــن نشســت از  ــا اســت و هــدف اي هــاى مشــترك متوجــه م
ــدات مشــترك مــى باشــد. محمــد اشــرف  ــردن تهدي ــن ب بي
ــم  ــاى تروريســتى باه ــبكه ه ــه ش ــر اينك ــاره ب ــا اش ــى ب غن
ــمار  ــه ش ــت ك ــد، گف ــترك دارن ــداف مش ــوده و اه ــل ب وص
از            كمتــر  بــه  افغانســتان  در     داعــش  افــراد 
ــتان   ــى افغانس ــى و دفاع ــواى امنيت ــد. ق ــى رس ــر م 2000 نف
شــجاعانه در برابــر آنــان مــى جنگنــد و بيــش از يــك هــزار  
تــن آن هــا را از بيــن بــرده انــد كــه بيشــتر در واليــت هــاى        
ــته  ــة گذش ــى دو هفت ــتند. ط ــت داش ــر فعالي ــار و كن ننگره
ــن  ــراى ازبي ــرى را ب ــاى موث ــات ه ــان عملي ــاى افغ نيروه

بردن اين تهديد هاى مشترك راه اندازى كرده اند.

    رئيــس جمهــور غنــى خاطرنشــان كــرد: اگــر هــدف 
حمــالت تروريســتى ايــن اســت كــه مــا را از راه رســيدن بــه 
صلــح منحــرف مــى ســازد، ايــن هــا بايــد بداننــد كــه بــه ايــن 
هــدف شــان نايــل نخواهنــد شــد. وى افــزود كــه افغــان هــا 
در مبــارزه بــا تروريــزم قربانــى هــاى عظيمــى را متقبــل شــده 
انــد و ايــن مبــارزه بــه يــك كشــور محــدود بــوده نمــى توانــد. 
مكاتــب و تاسيســات مــا ويــران شــده انــد، امــا بــا وجــود ايــن 

تهديدات، اراده ما براى ازبين بردن آن قوى است.

ــران  ــما رهب ــام ش ــت: از تم ــور گف ــور كش ــس جمه     رئي
محتــرم جامعــه بيــن المللــى كــه در اينجــا تشــريف داريــد و 
گام هــاى بعــدى را بــراى صلــح مــى گذاريــم، تشــكر ميكنــم 
و رهبــرى و تعهــد شــما در راســتاى حــل مشــكل مشــترك، 

حياتى است.

ــه  ــزارى موفقان ــه برگ ــاره ب ــا اش ــى ب ــور غن ــس جمه     رئي

برگزارى كنفرانس حل صلح آميز نا امنى هاى منطقوى در تاشكند
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ــن  ــا در اينجــا دومي ــروز م ــه ام ــل گفــت ك نشســت پروســه كاب
ــى  ــز ناامن ــح آمي ــل صل ــوى ح ــه س ــش را ب ــفر خوي ــش س بخ
منطقــوى و جنــگ تحميلــى بــر افغانســتان آغــاز مــى كنيــم تــا 
ــس  ــم. رئي ــاد نمايي ــح ايج ــراى صل ــوى را ب ــاع منطق ــك اجم ي
جمهوركشــور در رابطــه بــه اهميــت اتصــال منطقــوى بــه 
خصــوص پــروژه مهــم همچــون پــروژه تاپــى، كاســا يــك هــزار، 
ــت  ــوى صحب ــزرگ منطق ــاى ب ــروژه ه ــاير پ ــار و س ــدر چابه بن
ــه مشــكالت  ــم كــه ب ــه اي ــم گرفت ــا تصمي كــرده، گفــت كــه م
ــا  ــايه ه ــوى و همس ــركاى منطق ــم و از ش ــق آيي ــته فاي گذش
ميخواهــم كــه بــا مــا بــراى داعيــه مشــترك بــه خاطــر امنيــت 
ــده سياســى،  ــه آين ــرد ك ــاه يكجــا شــوند.وى خاطرنشــان ك ورف
اقتصــادى، صلــح و ثبــات و همچنــان توســعه منطقــة كــه در آن 
زندگــى مــى كنيــم، مشــترك اســت، ايــن فرصــت هــا نــادر انــد 

و بايد از آن استفاده صورت گيرد.

    رئيــس جمهــور محمــد اشــرف غنــى گفــت كــه آيــا مــا اســير 
ــش  ــه پي ــده ب ــوى آين ــه س ــى ب ــا تواناي ــا ب ــيم و ي ــته باش گذش
ــرد  ــه بُ ــم، نتيج ــاب كني ــر را انتخ ــوع اخي ــا موض ــر م ــم، اگ روي
ــا  ــه آن م ــيدن ب ــراى رس ــت و ب ــد داش ــا خواه ــه م ــراى هم ب
ضــرورت بــه ديــد گاه، رهبــرى و مديريــت داريــم. رئيــس 
ــرده،  ــت ك ــز صحب ــدات مشــترك ني ــور در خصــوص تهدي جمه
گفــت: دولــت مــا در خــط مقــدم مبــارزه عيلــه تروريــزم و در خــط 

نخست دفاع از امنيت منطقوى و جهانى قرار دارد. 

     رئيــس جمهــور از اشــتراك كننــدگان كنفرانــس خواســت تــا 
بــا اســتفاده از نفــوذ و قــدرت شــان، پروســة صلــح بيــن االفغانــى 
ــد و افــزود كــه ميكانيــزم همــكارى  ــرار دهن را مــورد حمايــت ق
منطقــوى بــر ضــد گــروه هــاى فرامــرزى تروريســتى و گروهــاى 
ــت  ــا دول ــت ب ــط دول ــت رواب ــق اولوي ــى را ازطري ــرزى جرم فرام
گســترش دهنــد و يــك چــوكات همــكارى بــراى ســرمايه 
گــذارى، برنامــه بــزرگ پايــه دار و پــروژه اتصــال منطقــوى را بــا 
ــان  ــان از آن ــى همچن ــور غن ــس جمه ــد. رئي ــاد نماين ــم ايج ه
خواســت تــا بــا افغانســتان در مســايلى كــه بــراى صلــح پايــه دار 
مهــم اســت ماننــد ادغــام مخالفيــن مســلح و برگشــت مهاجريــن، 
توســعه فراگيــر و پايــه دار و كمــك هــاى فرهنگــى و آموزشــى 
همــكارى نماينــد. رئيــس جمهــور كشــور، انتخابــات پارلمانــى و 
شــورا هــاى ولســوالى هــا و انتخابــات رياســت جمهــورى در ســال 
ــه كارت راى  ــت ك ــته، گف ــده دانس ــاى عم ــت ه 2019 از اولوي
ــزم  ــك ميكاني ــث ي ــرد و بحي ــه را بگي ــاى گلول ــد ج ــى باي ده

عمده براى مشخص كردن مسير و سرنوشت استفاده شود.

ــى و  ــط خارج ــؤول رواب ــى مس ــكا موگرين ــم فدري ــپس خان  س
ــه  ــت ك ــرده گف ــخنرانى ك ــا س ــة اروپ ــاص اتحادي ــدة خ نماين
كنفرانــس امــروز فرصــت خوبــى بــراى برقــرارى صلــح در 

افغانستان بعد از دهه ها جنگ و بدبختى است. ما به اين 

ــردم و  ــه م ــتان ب ــدة افغانس ــه آين ــم ك ــيده اي ــاور رس ب
رهبــران آن تعلــق دارد و مــا جامعــه بيــن المللــى و    
ــم.  ــال داري ــن قب ــزرگ را در اي ــا مســئوليت ب ــة اروپ اتحادي
وى افــزود كــه حمايــت بيــن المللــى از پروســة صلــح بيــن 
االفغانــى و ادغــام مجــدد تحــت رهبــرى و مالكيــت افغــان 
ــح و  ــراى ايجــاد شــرايط صل ــه راه ب ــد، يگان ــى توان ــا م ه

رنسانس در افغانستان باشد.

ــا و  ــه اروپ ــدات اتحادي ــورد تعه ــى در م ــم موگرين     خان
ــت  ــل و نشس ــس بروكس ــى در كنفران ــن الملل ــه بي جامع
پروســة كابــل نيــز معلومــات داده، گفــت كــه اتحاديــة اروپــا 
ــرحدات را در  ــير س ــكارى در مس ــادى، هم ــاليان متم از س
ــت مشــترك  ــه مديري ــت كــرده و برنام ــه حماي ــن منطق اي
ســرحدات را مــورد حمايــت قــرار داده اســت. وى گفــت كــه 
پيشــنهادات صلــح رئيــس جمهــور غنــى نبايــد ضايــع شــود 
و طالبــان بايــد در ايــن خصــوص تصميــم بگيرنــد و 
ــرارى  ــراى برق ــس ب ــن چان ــد و از اي شــجاعت نشــان دهن

صلح استفاده نمايند.

    مســئول روابــط خارجــى اتحاديــه اروپــا گفــت كــه ايــن 
اتحاديــه بــا تمــام امكانــات دســت داشــته از جملــه 
ــاى  ــك ه ــك و كم ــادى، ديپلوماتي ــاى اقتص ــكارى ه هم
تخنيكــى از پروســه صلــح حمايــت مــى كنــد و تاكيــد كــرد 
ــه  ــتيم، ن ــتاده هس ــكارى ايس ــراى هم ــواره ب ــا هم ــه م ك
ــه  ــر اينكــه اتحادي ــد ب ــا تاكي ــل و جنــگ. وى ب ــراى تقاب ب
ــتان  ــار افغانس ــح در كن ــة صل ــه پروس ــر مرحل ــا در ه اروپ
ــراى آن  ــن ب ــام م ــروز پي ــت: ام ــد داشــت، گف ــرار خواه ق
هايــى كــه هنــوز هــم بــه جنــگ ادامــه مــى دهنــد واضــح 
اســت، بــه پيشــنهاد رئيــس جمهــور غنــى لبيــك بگوييــد، 
ــد و شــجاعت  ــام مجــدد را جســتجو كني ــو و ادغ راه گفتگ
بــراى صلــح را دريابيــد. اگــر شــما ايــن شــجاعت را بدســت 
ــش در  ــركاى خوي ــا ش ــراه ب ــا، هم ــة اروپ ــد، اتحادي آوري
منطقــه و جامعــه جهانــى شــما را كمــك نمــوده، صلــح را 

در افغانستان بر خواهند گشتاند.

    پيش از اينكه به توضيح چگونگى قروض بانكى و نقش آن در 
توسعة كار و بار پرداخته شود الزم است تا بطور مختصر مرورى 
به چگونگى ايجاد، سير و شكل گيرى بانكها صورت گرفته و به 
تعقيب آن وظايف و فعاليتهاى بانكهايى كه بيشتر وظيفة قرضه 

دهى را به عهده دارند، توضيح گردد. 
    بانك به مثابة جاى حفظ و نگهدارى اشياء قيمتى مردم سابقة 
ثروتمند  مردم  باستان  يونان  در  چنانچه  دارد.  دينى  و  طوالنى 
و  مصؤونيت  خاطر  به  را  خود  قيمتى  اشياى  ديگر  و  زيورات 
جلوگيرى از سرقت به طور امانت به معابد مى سپردند و در بدل 
آن كار مزد به مسؤولين معابد مى  پرداختند. اين اشياء در آغاز فقط 
نگهدارى ميشدند و دوباره عين اشياء به صاحبان آن مسترد مى 
گرديدند. سپس مسؤولين بانكها متوجه شدند كه مردم اشياى خود 
را بطوريكباره گى نه بلكه بصورت تدريجى از معابد پس گرفته و 
تا  گرفتند  اين  بر  تصميم  معابد  نتيجه  در  رسانند  به مصرف مى 
قسمتى از سپرده هاى مذكور را در بدل مازادى به افراد نيازمند 
براى مدت معينى قرض بدهند. بدين وسيله معابد هم به ثروت 
خود مى افزودند و هم به نحوى نياز نيازمندان را رفع كرده و به 

ايشان كمك مى كردند. 

    بدين گونه معابد اولين قرضه دهنده گان شناخته شده اند. 
از  پيش  كه  هستند  باور  اين  به  ها  بعضى  خاطر  همين  به 
اشيايى  حفاظت  و  نگهدارى  محل  يعنى  بانك  پول  پيدايش 

قيمتى و تاديه كنندة قرضه وجود داشته است. 
و  بانك  تحول  مورد  در  لندن  هاى  زرگر  آن  تعقيب  به     
بانكدارى نقش بسيار ارزندة ايفا كردند، يعنى تجار پول هاى 
نقد خويش را تسليم زرگر ها مى كرده و در بدل آن سند اخذ 
عند  و  درج  سند  در  شده  سپرده  مبلغ  آن  در  كه  كردند  مى 
المطالبه به سپرده گذار و يا آورندة سند پرداخت مى گرديد. 
زرگر ها نيز مانند معابد بخشى از پول نقد را در گاو صندوق ها 
نگهدارى و بخشى ديگر را قرض ميدادند. قرض زرگرها در 
پهلوى اخذ بهره مشروط بر اين بود كه با تكميل ميعاد معينه 
بدون چون و چرا بايد پرداخت گردد. با گذشت هر روز مفاد 
زرگر ها بيشتر و بيشتر ميشد و كار بجاى رسيد كه زرگر ها 
بجاى اخذ پول اضافى از سپرده گذارها بنام كارمزد، بر عكس 
مقدار از سود بدست آورده از وام گيرنده ها را به سپرده گذار 
ها مى پرداختند كه اين كار باعث سرعت و گسترش بيشتر 

سپرده گذارى در نزد زرگر ها شده و سبب شد تا بانكدارى جديد به 
عنوان يك پيشه و كسب و كار مستقل توسط زرگر هاى لندن پايه 
گذارى شود.  در حقيقت زرگر ها كار بانكهاى تجارتى امروزى را 
انجام ميدادند. در چنين شرايطى براى اقتصاد در حال رشد سريع 
انگلستان ايجاد بانك به مثابة موسسة مالى كه در خدمت اقتصاد 

انگلستان باشد اجتناب نا پذير شده بود . 
    اولين موسسة مالى خصوصى به نام بانك در سال 1171 م. بنام 
بانك وينز آغاز به كار كرد. بانك بارسلونا در سال 1401 م. توسط 
شاروالى بارسلون تأسيس شد. سپس بانك آمستردام در سال 1609 
م. تأسيس شد بانك سويدن در سال 1656 م. با مقررات جديد به 
شكل سهامى تأسيس شد. اين بانك براى اولين بار اقدام به انتشار 
بانكنوت نمود و بدينوسيله بانكدارى وارد مرحلة جديد شد. انتشار 
بانكنوت يكى از وظايف بانك ها گرديد، بدينگونه بانكهاى پيش 

آهنگ بوجود آمده و با گذشت هر روز گسترش مى يافت. 
    در سده هاى 17، 18 و 19 ميالدى بانكهاى ناشر بانكنوت، 
سرمايه  بانك  انداز،   پس  بانك  معامالت،  بانك  سپرده،  بانك 
بانكهاى  گذارى، بانك منطقه يى، بانك رهنى، بانك استقراض، 
تخصصى و بانك تجارتى و غيره بوجود آمدند. در نتيجه از ابتداى 
قرن 20 در كشور هاى انكشاف يافته موضوع ايجاد نظام بانكى 
مطرح گرديد كه هدف آن اين بود تا فعاليت بانكها بايد تابع نظام 
و قوانين و مقررات معينى گردد. زيرا به اين نتيجه رسيدند كه بدون 
وجود نظام بانكى كارا پيشرفت و انكشاف اقتصادى به ساده گى 
نظام  داراى  امروز همه كشور ها  بود. خوشبختانه  ممكن نخواهد 

بانكى هستند. 
    ((بانك در حقيقت مؤسسة مالى واسطه است كه اصوًال وجوه 

در  را  وجوه  اين  و  دريافت  سپرده  عنوان  تحت  را  اشخاص 
اشكال وام و اعتبار- تنزيل بروات تجارتى- خريد اوراق بها 

دار مصرف مى نمايد))
    روى هم رفته به مرور زمان بانكهاى مختلف به اهداف و 
وظايف مختلف ايجاد گرديد كه از آن جمله يكى هم بانكهاى 
تجارتى است كه تمركز نوشتة حاضر هم بيشتر روى نحوة 
چگونگى  خصوص  به  تجارتى  بانكهاى  هاى  فعاليت  و  كار 
شكل  به  آن  دوبارة  تأديه  و  مردم  هاى  سپرده  آورى  جمع 
قرض به مردم كه مى توانند با استفاده از آ ن كار و بار خويش 
را سر و سامان دهند مى باشد. بانك هاى تجارتى كه بنام 
بانك اعتبارى و بانك معامالت نيز ياد مى شوند يك موسسه 
براى سهم  منفعت  تحصيل  آن  كه هدف  است  واسط  مالى 
دارانش مى باشد، عموم مردم به اين بانكها سر و كار داشته  
و در اكثر كشور ها اين بانكها در مالكيت و مديريت بخش 
كوچك  و  بزرگ  وظيفة  چندين  پهلوى  در  است.  خصوصى 
هاى  سپرده  آورى  جمع  بانكها  اين  اصلى  وظيفة  و  فعاليت 
مردم و پرداخت قرض و اعتبار به تجار و صاحبان صنايع مى 
بانك ها را پرداخت قروض و بدست  اين  باشد. چون هدف 
مى  ياد  تجارتى  بانك  بنام  دهد  مى  تشكيل  منفعت  آوردن 
شوند. فعاليت و وظايف بانك هاى تجارتى به دو گونه است 
1- فعاليت هاى اصلى بانكها 2- فعاليت هاى فرعى بانكها 

از  بانكهاى تجارتى عبارت     وظايف و فعاليت هاى اصلى 
تجهيز صنايع و تخصيص آن مى باشد كه اگر بانك بنا بر هر 
بانك  آنرا  نام  توان  نمى  ديگر  دهد  انجام  آنرا  نتواند  دليل 

تجارتى گذاشت. 

    محمــد اشــرف غنــى رئيــس  جمهــورى اســالمى افغانســتان 
ــح،  ــورد پروســه صل ــى تاشــكند در م ــن الملل ــس بي در كنفران
همــكارى در عرصــة امنيتــى و اتصــال منطقــوى كــه در تاريــخ  
7 حمــل 1397 خورشــيدى براى مدت 2 روز  بــه ميزبانى دولت 

ازبكستان برگزار گرديده بود، اشتراك و سخنرانى كرد.

    در ايــن كنفرانــس كــه مقامــات عالــى رتبــة شــمار زيــادى 
از كشــورهاى منطقــه و جهــان و ســازمان هــاى بيــن المللــى 
ــور  ــس  جمه ــف رئي ــوكت ميرضياي ــدا ش ــتند، ابت ــور داش حض
ازبكســتان ســخنرانى كــرد و ضمــن خــوش آمديــد بــه رئيــس 
جمهــور غنــى و هيــأت همــراه اش و مقامــات و هيــأت عالــى 
ــس  ــن كنفران ــت: اي ــده، گف ــتراك كنن ــورهاى اش ــة كش رتب
تــالش مشــترك افغانســتان و ازبكســتان اســت و ادامــة 
كوشــش منطقــى بــراى برقــرارى صلــح و ثبــات در افغانســتان 
بــا همــكارى جامعــه بيــن المللــى مــى باشــد. وى افــزود: بــاور 
ــكل  ــك مش ــم روى ي ــى تواني ــا م ــروز م ــه ام ــل دارم ك كام
ــث  ــتان، بح ــگ در افغانس ــى جن ــان يعن ــه و جه ــاد منطق ح
هــاى ســازنده را انجــام دهيــم و يــك راه حــل مشــترك بــراى 

اين جنگ چهل ساله، دريابيم.

     

ــردم  ــر م ــرون ب ــگ از بي ــعلة جن ــت: ش ــف گف     ميرضياي
افغانســتان تحميــل شــده اســت و ايــن انتخــاب آنــان نيســت. 
ــح  ــزار انســان صل ــا ه ــگ، صده ــاى جن ــان ســال ه در جري
ــس  ــد. رئي ــرت گرديدن ــه مهاج ــور ب ــى و مجب ــت، قربان دوس
جمهــور ازبكســتان تصريــح كــرد: مــردم افغانســتان از جنــگ، 
ــد و  ــد و مــى خواهن مشــكالت و محروميــت خســته شــده ان
تــالش دارنــد كــه بــه ايــن دشــمنى هــا نقطــة پايــان گذاشــته 

شــود و زندگــى صلــح آميــز و مرفــه بــه كشــور شــان برگــردد. 
ــا،  ــان ه ــه افغ ــتم ك ــن هس ــًال متيق ــن كام ــت: م وى گف
ــه  ــتند ك ــزاوار هس ــد و س ــجاعت دارن ــم و ش ــى، فه تواناي
زندگــى جديــد صلــح آميــز را آغــاز كننــد و بــا اســتفاده از آن 
بــراى خوشــبختى كــودكان و نســل هــاى آينــدة خويــش، جــد 

و جهد نمايند.

    ميرضيايــف خاطرنشــان كــرد: دولــت هــا و مقامــات عالــى 
ــس  ــن كنفران ــه در اي ــى ك ــن الملل ــاى بي ــازمان ه ــة س رتب
حضــور دارنــد، مــى تواننــد و بايــد نقــش تعييــن كننــده بــراى 
ــه از  ــد ك ــا نماين ــح در افغانســتان ايف ــرارى صل كمــك در برق
ــه  ــاره ب ــا اش ــد. وى ب ــى برن ــج م ــگ رن ــادى از جن ــدت زي م
روابــط ديرينــه، تاريخــى و فرهنگــى ميــان دو كشــور گفــت: 
ــى،  ــك سياس ــبات نزدي ــتان مناس ــتان و افغانس ــروز ازبكس ام

تجارتى، اقتصادى و فرهنگى دارند.

    رئيــس جمهــور ازبكســتان گفــت كــه امنيــت افغانســتان، 
ــه و  ــاه منطق ــات و رف ــور ثب ــت و مح ــتان اس ــت ازبكس امني
آســياى مركــزى و جنوبــى مــى باشــد. وى افــزود: مــا بايــد بــه 
تروريســتان بيــن المللــى اجــازه ندهيــم كــه افغانســتان را بــه 
پناهــگاه امــن شــان مبــدل ســازند. ميرضيايــف ضمــن اينكــه 
از تمــام كشــورهاى جهــان خواســت تــا از تــالش هــاى صلــح 
ايــن كشــور بــراى افغانســتان حمايــت كننــد، تاكيــد كــرد كــه 
ــرا  ــد، زي ــر بيافت ــه تاخي ــد ب ــى نباي ــن االفغان ــح بي پروســه صل
ــن  ــردم اي ــادى از م ــداد زي ــن تع ــان باخت ــر آن باعــث ج تاخي
ــى  ــن االفغان ــح بي ــرات صل ــر مذاك ــود. وى ب ــى ش ــور م كش
ــد كــرده، گفــت: مــن  تحــت مالكيــت مــردم افغانســتان تاكي
ــا و بحــث  ــس كــه در آن گفتگوه ــن كنفران ــه اي ــاور دارم ك ب
هــاى ســازنده صــورت مــى گيــرد و همچنــان انتشــار اعالميــه 
تاشــكند، نتايــج عملــى مثبــت در راســتاى صلــح در افغانســتان 
خواهــد داشــت و يــك نقشــه را بــراى پروســه صلــح 

افغانستان ترسيم مى كند.

    

    

   محمــد اشــرف غنــى رئيــس جمهــور كشــور در بخشــى از 
ــتان  ــت ازبكس ــى دول ــكر از ميزبان ــن تش ــود ضم ــخنان خ س
ــد  ــه تهدي ــم ك ــده اي ــم آم ــن گرده ــراى اي ــروز ب ــت: ام گف
ــن نشســت از  ــا اســت و هــدف اي هــاى مشــترك متوجــه م
ــدات مشــترك مــى باشــد. محمــد اشــرف  ــردن تهدي ــن ب بي
ــم  ــاى تروريســتى باه ــبكه ه ــه ش ــر اينك ــاره ب ــا اش ــى ب غن
ــمار  ــه ش ــت ك ــد، گف ــترك دارن ــداف مش ــوده و اه ــل ب وص
از            كمتــر  بــه  افغانســتان  در     داعــش  افــراد 
ــتان   ــى افغانس ــى و دفاع ــواى امنيت ــد. ق ــى رس ــر م 2000 نف
شــجاعانه در برابــر آنــان مــى جنگنــد و بيــش از يــك هــزار  
تــن آن هــا را از بيــن بــرده انــد كــه بيشــتر در واليــت هــاى        
ــته  ــة گذش ــى دو هفت ــتند. ط ــت داش ــر فعالي ــار و كن ننگره
ــن  ــراى ازبي ــرى را ب ــاى موث ــات ه ــان عملي ــاى افغ نيروه

بردن اين تهديد هاى مشترك راه اندازى كرده اند.

    رئيــس جمهــور غنــى خاطرنشــان كــرد: اگــر هــدف 
حمــالت تروريســتى ايــن اســت كــه مــا را از راه رســيدن بــه 
صلــح منحــرف مــى ســازد، ايــن هــا بايــد بداننــد كــه بــه ايــن 
هــدف شــان نايــل نخواهنــد شــد. وى افــزود كــه افغــان هــا 
در مبــارزه بــا تروريــزم قربانــى هــاى عظيمــى را متقبــل شــده 
انــد و ايــن مبــارزه بــه يــك كشــور محــدود بــوده نمــى توانــد. 
مكاتــب و تاسيســات مــا ويــران شــده انــد، امــا بــا وجــود ايــن 

تهديدات، اراده ما براى ازبين بردن آن قوى است.

ــران  ــما رهب ــام ش ــت: از تم ــور گف ــور كش ــس جمه     رئي
محتــرم جامعــه بيــن المللــى كــه در اينجــا تشــريف داريــد و 
گام هــاى بعــدى را بــراى صلــح مــى گذاريــم، تشــكر ميكنــم 
و رهبــرى و تعهــد شــما در راســتاى حــل مشــكل مشــترك، 

حياتى است.

ــه  ــزارى موفقان ــه برگ ــاره ب ــا اش ــى ب ــور غن ــس جمه     رئي

برگزارى كنفرانس حل صلح آميز نا امنى هاى منطقوى در تاشكند
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ــن  ــا در اينجــا دومي ــروز م ــه ام ــل گفــت ك نشســت پروســه كاب
ــى  ــز ناامن ــح آمي ــل صل ــوى ح ــه س ــش را ب ــفر خوي ــش س بخ
منطقــوى و جنــگ تحميلــى بــر افغانســتان آغــاز مــى كنيــم تــا 
ــس  ــم. رئي ــاد نمايي ــح ايج ــراى صل ــوى را ب ــاع منطق ــك اجم ي
جمهوركشــور در رابطــه بــه اهميــت اتصــال منطقــوى بــه 
خصــوص پــروژه مهــم همچــون پــروژه تاپــى، كاســا يــك هــزار، 
ــت  ــوى صحب ــزرگ منطق ــاى ب ــروژه ه ــاير پ ــار و س ــدر چابه بن
ــه مشــكالت  ــم كــه ب ــه اي ــم گرفت ــا تصمي كــرده، گفــت كــه م
ــا  ــايه ه ــوى و همس ــركاى منطق ــم و از ش ــق آيي ــته فاي گذش
ميخواهــم كــه بــا مــا بــراى داعيــه مشــترك بــه خاطــر امنيــت 
ــده سياســى،  ــه آين ــرد ك ــاه يكجــا شــوند.وى خاطرنشــان ك ورف
اقتصــادى، صلــح و ثبــات و همچنــان توســعه منطقــة كــه در آن 
زندگــى مــى كنيــم، مشــترك اســت، ايــن فرصــت هــا نــادر انــد 

و بايد از آن استفاده صورت گيرد.

    رئيــس جمهــور محمــد اشــرف غنــى گفــت كــه آيــا مــا اســير 
ــش  ــه پي ــده ب ــوى آين ــه س ــى ب ــا تواناي ــا ب ــيم و ي ــته باش گذش
ــرد  ــه بُ ــم، نتيج ــاب كني ــر را انتخ ــوع اخي ــا موض ــر م ــم، اگ روي
ــا  ــه آن م ــيدن ب ــراى رس ــت و ب ــد داش ــا خواه ــه م ــراى هم ب
ضــرورت بــه ديــد گاه، رهبــرى و مديريــت داريــم. رئيــس 
ــرده،  ــت ك ــز صحب ــدات مشــترك ني ــور در خصــوص تهدي جمه
گفــت: دولــت مــا در خــط مقــدم مبــارزه عيلــه تروريــزم و در خــط 

نخست دفاع از امنيت منطقوى و جهانى قرار دارد. 

     رئيــس جمهــور از اشــتراك كننــدگان كنفرانــس خواســت تــا 
بــا اســتفاده از نفــوذ و قــدرت شــان، پروســة صلــح بيــن االفغانــى 
ــد و افــزود كــه ميكانيــزم همــكارى  ــرار دهن را مــورد حمايــت ق
منطقــوى بــر ضــد گــروه هــاى فرامــرزى تروريســتى و گروهــاى 
ــت  ــا دول ــت ب ــط دول ــت رواب ــق اولوي ــى را ازطري ــرزى جرم فرام
گســترش دهنــد و يــك چــوكات همــكارى بــراى ســرمايه 
گــذارى، برنامــه بــزرگ پايــه دار و پــروژه اتصــال منطقــوى را بــا 
ــان  ــان از آن ــى همچن ــور غن ــس جمه ــد. رئي ــاد نماين ــم ايج ه
خواســت تــا بــا افغانســتان در مســايلى كــه بــراى صلــح پايــه دار 
مهــم اســت ماننــد ادغــام مخالفيــن مســلح و برگشــت مهاجريــن، 
توســعه فراگيــر و پايــه دار و كمــك هــاى فرهنگــى و آموزشــى 
همــكارى نماينــد. رئيــس جمهــور كشــور، انتخابــات پارلمانــى و 
شــورا هــاى ولســوالى هــا و انتخابــات رياســت جمهــورى در ســال 
ــه كارت راى  ــت ك ــته، گف ــده دانس ــاى عم ــت ه 2019 از اولوي
ــزم  ــك ميكاني ــث ي ــرد و بحي ــه را بگي ــاى گلول ــد ج ــى باي ده

عمده براى مشخص كردن مسير و سرنوشت استفاده شود.

ــى و  ــط خارج ــؤول رواب ــى مس ــكا موگرين ــم فدري ــپس خان  س
ــه  ــت ك ــرده گف ــخنرانى ك ــا س ــة اروپ ــاص اتحادي ــدة خ نماين
كنفرانــس امــروز فرصــت خوبــى بــراى برقــرارى صلــح در 

افغانستان بعد از دهه ها جنگ و بدبختى است. ما به اين 

ــردم و  ــه م ــتان ب ــدة افغانس ــه آين ــم ك ــيده اي ــاور رس ب
رهبــران آن تعلــق دارد و مــا جامعــه بيــن المللــى و    
ــم.  ــال داري ــن قب ــزرگ را در اي ــا مســئوليت ب ــة اروپ اتحادي
وى افــزود كــه حمايــت بيــن المللــى از پروســة صلــح بيــن 
االفغانــى و ادغــام مجــدد تحــت رهبــرى و مالكيــت افغــان 
ــح و  ــراى ايجــاد شــرايط صل ــه راه ب ــد، يگان ــى توان ــا م ه

رنسانس در افغانستان باشد.

ــا و  ــه اروپ ــدات اتحادي ــورد تعه ــى در م ــم موگرين     خان
ــت  ــل و نشس ــس بروكس ــى در كنفران ــن الملل ــه بي جامع
پروســة كابــل نيــز معلومــات داده، گفــت كــه اتحاديــة اروپــا 
ــرحدات را در  ــير س ــكارى در مس ــادى، هم ــاليان متم از س
ــت مشــترك  ــه مديري ــت كــرده و برنام ــه حماي ــن منطق اي
ســرحدات را مــورد حمايــت قــرار داده اســت. وى گفــت كــه 
پيشــنهادات صلــح رئيــس جمهــور غنــى نبايــد ضايــع شــود 
و طالبــان بايــد در ايــن خصــوص تصميــم بگيرنــد و 
ــرارى  ــراى برق ــس ب ــن چان ــد و از اي شــجاعت نشــان دهن

صلح استفاده نمايند.

    مســئول روابــط خارجــى اتحاديــه اروپــا گفــت كــه ايــن 
اتحاديــه بــا تمــام امكانــات دســت داشــته از جملــه 
ــاى  ــك ه ــك و كم ــادى، ديپلوماتي ــاى اقتص ــكارى ه هم
تخنيكــى از پروســه صلــح حمايــت مــى كنــد و تاكيــد كــرد 
ــه  ــتيم، ن ــتاده هس ــكارى ايس ــراى هم ــواره ب ــا هم ــه م ك
ــه  ــر اينكــه اتحادي ــد ب ــا تاكي ــل و جنــگ. وى ب ــراى تقاب ب
ــتان  ــار افغانس ــح در كن ــة صل ــه پروس ــر مرحل ــا در ه اروپ
ــراى آن  ــن ب ــام م ــروز پي ــت: ام ــد داشــت، گف ــرار خواه ق
هايــى كــه هنــوز هــم بــه جنــگ ادامــه مــى دهنــد واضــح 
اســت، بــه پيشــنهاد رئيــس جمهــور غنــى لبيــك بگوييــد، 
ــد و شــجاعت  ــام مجــدد را جســتجو كني ــو و ادغ راه گفتگ
بــراى صلــح را دريابيــد. اگــر شــما ايــن شــجاعت را بدســت 
ــش در  ــركاى خوي ــا ش ــراه ب ــا، هم ــة اروپ ــد، اتحادي آوري
منطقــه و جامعــه جهانــى شــما را كمــك نمــوده، صلــح را 

در افغانستان بر خواهند گشتاند.

    پيش از اينكه به توضيح چگونگى قروض بانكى و نقش آن در 
توسعة كار و بار پرداخته شود الزم است تا بطور مختصر مرورى 
به چگونگى ايجاد، سير و شكل گيرى بانكها صورت گرفته و به 
تعقيب آن وظايف و فعاليتهاى بانكهايى كه بيشتر وظيفة قرضه 

دهى را به عهده دارند، توضيح گردد. 
    بانك به مثابة جاى حفظ و نگهدارى اشياء قيمتى مردم سابقة 
ثروتمند  مردم  باستان  يونان  در  چنانچه  دارد.  دينى  و  طوالنى 
و  مصؤونيت  خاطر  به  را  خود  قيمتى  اشياى  ديگر  و  زيورات 
جلوگيرى از سرقت به طور امانت به معابد مى سپردند و در بدل 
آن كار مزد به مسؤولين معابد مى  پرداختند. اين اشياء در آغاز فقط 
نگهدارى ميشدند و دوباره عين اشياء به صاحبان آن مسترد مى 
گرديدند. سپس مسؤولين بانكها متوجه شدند كه مردم اشياى خود 
را بطوريكباره گى نه بلكه بصورت تدريجى از معابد پس گرفته و 
تا  گرفتند  اين  بر  تصميم  معابد  نتيجه  در  رسانند  به مصرف مى 
قسمتى از سپرده هاى مذكور را در بدل مازادى به افراد نيازمند 
براى مدت معينى قرض بدهند. بدين وسيله معابد هم به ثروت 
خود مى افزودند و هم به نحوى نياز نيازمندان را رفع كرده و به 

ايشان كمك مى كردند. 

    بدين گونه معابد اولين قرضه دهنده گان شناخته شده اند. 
از  پيش  كه  هستند  باور  اين  به  ها  بعضى  خاطر  همين  به 
اشيايى  حفاظت  و  نگهدارى  محل  يعنى  بانك  پول  پيدايش 

قيمتى و تاديه كنندة قرضه وجود داشته است. 
و  بانك  تحول  مورد  در  لندن  هاى  زرگر  آن  تعقيب  به     
بانكدارى نقش بسيار ارزندة ايفا كردند، يعنى تجار پول هاى 
نقد خويش را تسليم زرگر ها مى كرده و در بدل آن سند اخذ 
عند  و  درج  سند  در  شده  سپرده  مبلغ  آن  در  كه  كردند  مى 
المطالبه به سپرده گذار و يا آورندة سند پرداخت مى گرديد. 
زرگر ها نيز مانند معابد بخشى از پول نقد را در گاو صندوق ها 
نگهدارى و بخشى ديگر را قرض ميدادند. قرض زرگرها در 
پهلوى اخذ بهره مشروط بر اين بود كه با تكميل ميعاد معينه 
بدون چون و چرا بايد پرداخت گردد. با گذشت هر روز مفاد 
زرگر ها بيشتر و بيشتر ميشد و كار بجاى رسيد كه زرگر ها 
بجاى اخذ پول اضافى از سپرده گذارها بنام كارمزد، بر عكس 
مقدار از سود بدست آورده از وام گيرنده ها را به سپرده گذار 
ها مى پرداختند كه اين كار باعث سرعت و گسترش بيشتر 

سپرده گذارى در نزد زرگر ها شده و سبب شد تا بانكدارى جديد به 
عنوان يك پيشه و كسب و كار مستقل توسط زرگر هاى لندن پايه 
گذارى شود.  در حقيقت زرگر ها كار بانكهاى تجارتى امروزى را 
انجام ميدادند. در چنين شرايطى براى اقتصاد در حال رشد سريع 
انگلستان ايجاد بانك به مثابة موسسة مالى كه در خدمت اقتصاد 

انگلستان باشد اجتناب نا پذير شده بود . 
    اولين موسسة مالى خصوصى به نام بانك در سال 1171 م. بنام 
بانك وينز آغاز به كار كرد. بانك بارسلونا در سال 1401 م. توسط 
شاروالى بارسلون تأسيس شد. سپس بانك آمستردام در سال 1609 
م. تأسيس شد بانك سويدن در سال 1656 م. با مقررات جديد به 
شكل سهامى تأسيس شد. اين بانك براى اولين بار اقدام به انتشار 
بانكنوت نمود و بدينوسيله بانكدارى وارد مرحلة جديد شد. انتشار 
بانكنوت يكى از وظايف بانك ها گرديد، بدينگونه بانكهاى پيش 

آهنگ بوجود آمده و با گذشت هر روز گسترش مى يافت. 
    در سده هاى 17، 18 و 19 ميالدى بانكهاى ناشر بانكنوت، 
سرمايه  بانك  انداز،   پس  بانك  معامالت،  بانك  سپرده،  بانك 
بانكهاى  گذارى، بانك منطقه يى، بانك رهنى، بانك استقراض، 
تخصصى و بانك تجارتى و غيره بوجود آمدند. در نتيجه از ابتداى 
قرن 20 در كشور هاى انكشاف يافته موضوع ايجاد نظام بانكى 
مطرح گرديد كه هدف آن اين بود تا فعاليت بانكها بايد تابع نظام 
و قوانين و مقررات معينى گردد. زيرا به اين نتيجه رسيدند كه بدون 
وجود نظام بانكى كارا پيشرفت و انكشاف اقتصادى به ساده گى 
نظام  داراى  امروز همه كشور ها  بود. خوشبختانه  ممكن نخواهد 

بانكى هستند. 
    ((بانك در حقيقت مؤسسة مالى واسطه است كه اصوًال وجوه 

در  را  وجوه  اين  و  دريافت  سپرده  عنوان  تحت  را  اشخاص 
اشكال وام و اعتبار- تنزيل بروات تجارتى- خريد اوراق بها 

دار مصرف مى نمايد))
    روى هم رفته به مرور زمان بانكهاى مختلف به اهداف و 
وظايف مختلف ايجاد گرديد كه از آن جمله يكى هم بانكهاى 
تجارتى است كه تمركز نوشتة حاضر هم بيشتر روى نحوة 
چگونگى  خصوص  به  تجارتى  بانكهاى  هاى  فعاليت  و  كار 
شكل  به  آن  دوبارة  تأديه  و  مردم  هاى  سپرده  آورى  جمع 
قرض به مردم كه مى توانند با استفاده از آ ن كار و بار خويش 
را سر و سامان دهند مى باشد. بانك هاى تجارتى كه بنام 
بانك اعتبارى و بانك معامالت نيز ياد مى شوند يك موسسه 
براى سهم  منفعت  تحصيل  آن  كه هدف  است  واسط  مالى 
دارانش مى باشد، عموم مردم به اين بانكها سر و كار داشته  
و در اكثر كشور ها اين بانكها در مالكيت و مديريت بخش 
كوچك  و  بزرگ  وظيفة  چندين  پهلوى  در  است.  خصوصى 
هاى  سپرده  آورى  جمع  بانكها  اين  اصلى  وظيفة  و  فعاليت 
مردم و پرداخت قرض و اعتبار به تجار و صاحبان صنايع مى 
بانك ها را پرداخت قروض و بدست  اين  باشد. چون هدف 
مى  ياد  تجارتى  بانك  بنام  دهد  مى  تشكيل  منفعت  آوردن 
شوند. فعاليت و وظايف بانك هاى تجارتى به دو گونه است 
1- فعاليت هاى اصلى بانكها 2- فعاليت هاى فرعى بانكها 

از  بانكهاى تجارتى عبارت     وظايف و فعاليت هاى اصلى 
تجهيز صنايع و تخصيص آن مى باشد كه اگر بانك بنا بر هر 
بانك  آنرا  نام  توان  نمى  ديگر  دهد  انجام  آنرا  نتواند  دليل 

تجارتى گذاشت. 

    محمــد اشــرف غنــى رئيــس  جمهــورى اســالمى افغانســتان 
ــح،  ــورد پروســه صل ــى تاشــكند در م ــن الملل ــس بي در كنفران
همــكارى در عرصــة امنيتــى و اتصــال منطقــوى كــه در تاريــخ  
7 حمــل 1397 خورشــيدى براى مدت 2 روز  بــه ميزبانى دولت 

ازبكستان برگزار گرديده بود، اشتراك و سخنرانى كرد.

    در ايــن كنفرانــس كــه مقامــات عالــى رتبــة شــمار زيــادى 
از كشــورهاى منطقــه و جهــان و ســازمان هــاى بيــن المللــى 
ــور  ــس  جمه ــف رئي ــوكت ميرضياي ــدا ش ــتند، ابت ــور داش حض
ازبكســتان ســخنرانى كــرد و ضمــن خــوش آمديــد بــه رئيــس 
جمهــور غنــى و هيــأت همــراه اش و مقامــات و هيــأت عالــى 
ــس  ــن كنفران ــت: اي ــده، گف ــتراك كنن ــورهاى اش ــة كش رتب
تــالش مشــترك افغانســتان و ازبكســتان اســت و ادامــة 
كوشــش منطقــى بــراى برقــرارى صلــح و ثبــات در افغانســتان 
بــا همــكارى جامعــه بيــن المللــى مــى باشــد. وى افــزود: بــاور 
ــكل  ــك مش ــم روى ي ــى تواني ــا م ــروز م ــه ام ــل دارم ك كام
ــث  ــتان، بح ــگ در افغانس ــى جن ــان يعن ــه و جه ــاد منطق ح
هــاى ســازنده را انجــام دهيــم و يــك راه حــل مشــترك بــراى 

اين جنگ چهل ساله، دريابيم.

     

ــردم  ــر م ــرون ب ــگ از بي ــعلة جن ــت: ش ــف گف     ميرضياي
افغانســتان تحميــل شــده اســت و ايــن انتخــاب آنــان نيســت. 
ــح  ــزار انســان صل ــا ه ــگ، صده ــاى جن ــان ســال ه در جري
ــس  ــد. رئي ــرت گرديدن ــه مهاج ــور ب ــى و مجب ــت، قربان دوس
جمهــور ازبكســتان تصريــح كــرد: مــردم افغانســتان از جنــگ، 
ــد و  ــد و مــى خواهن مشــكالت و محروميــت خســته شــده ان
تــالش دارنــد كــه بــه ايــن دشــمنى هــا نقطــة پايــان گذاشــته 

شــود و زندگــى صلــح آميــز و مرفــه بــه كشــور شــان برگــردد. 
ــا،  ــان ه ــه افغ ــتم ك ــن هس ــًال متيق ــن كام ــت: م وى گف
ــه  ــتند ك ــزاوار هس ــد و س ــجاعت دارن ــم و ش ــى، فه تواناي
زندگــى جديــد صلــح آميــز را آغــاز كننــد و بــا اســتفاده از آن 
بــراى خوشــبختى كــودكان و نســل هــاى آينــدة خويــش، جــد 

و جهد نمايند.

    ميرضيايــف خاطرنشــان كــرد: دولــت هــا و مقامــات عالــى 
ــس  ــن كنفران ــه در اي ــى ك ــن الملل ــاى بي ــازمان ه ــة س رتب
حضــور دارنــد، مــى تواننــد و بايــد نقــش تعييــن كننــده بــراى 
ــه از  ــد ك ــا نماين ــح در افغانســتان ايف ــرارى صل كمــك در برق
ــه  ــاره ب ــا اش ــد. وى ب ــى برن ــج م ــگ رن ــادى از جن ــدت زي م
روابــط ديرينــه، تاريخــى و فرهنگــى ميــان دو كشــور گفــت: 
ــى،  ــك سياس ــبات نزدي ــتان مناس ــتان و افغانس ــروز ازبكس ام

تجارتى، اقتصادى و فرهنگى دارند.

    رئيــس جمهــور ازبكســتان گفــت كــه امنيــت افغانســتان، 
ــه و  ــاه منطق ــات و رف ــور ثب ــت و مح ــتان اس ــت ازبكس امني
آســياى مركــزى و جنوبــى مــى باشــد. وى افــزود: مــا بايــد بــه 
تروريســتان بيــن المللــى اجــازه ندهيــم كــه افغانســتان را بــه 
پناهــگاه امــن شــان مبــدل ســازند. ميرضيايــف ضمــن اينكــه 
از تمــام كشــورهاى جهــان خواســت تــا از تــالش هــاى صلــح 
ايــن كشــور بــراى افغانســتان حمايــت كننــد، تاكيــد كــرد كــه 
ــرا  ــد، زي ــر بيافت ــه تاخي ــد ب ــى نباي ــن االفغان ــح بي پروســه صل
ــن  ــردم اي ــادى از م ــداد زي ــن تع ــان باخت ــر آن باعــث ج تاخي
ــى  ــن االفغان ــح بي ــرات صل ــر مذاك ــود. وى ب ــى ش ــور م كش
ــد كــرده، گفــت: مــن  تحــت مالكيــت مــردم افغانســتان تاكي
ــا و بحــث  ــس كــه در آن گفتگوه ــن كنفران ــه اي ــاور دارم ك ب
هــاى ســازنده صــورت مــى گيــرد و همچنــان انتشــار اعالميــه 
تاشــكند، نتايــج عملــى مثبــت در راســتاى صلــح در افغانســتان 
خواهــد داشــت و يــك نقشــه را بــراى پروســه صلــح 

افغانستان ترسيم مى كند.

    

    

   محمــد اشــرف غنــى رئيــس جمهــور كشــور در بخشــى از 
ــتان  ــت ازبكس ــى دول ــكر از ميزبان ــن تش ــود ضم ــخنان خ س
ــد  ــه تهدي ــم ك ــده اي ــم آم ــن گرده ــراى اي ــروز ب ــت: ام گف
ــن نشســت از  ــا اســت و هــدف اي هــاى مشــترك متوجــه م
ــدات مشــترك مــى باشــد. محمــد اشــرف  ــردن تهدي ــن ب بي
ــم  ــاى تروريســتى باه ــبكه ه ــه ش ــر اينك ــاره ب ــا اش ــى ب غن
ــمار  ــه ش ــت ك ــد، گف ــترك دارن ــداف مش ــوده و اه ــل ب وص
از            كمتــر  بــه  افغانســتان  در     داعــش  افــراد 
ــتان   ــى افغانس ــى و دفاع ــواى امنيت ــد. ق ــى رس ــر م 2000 نف
شــجاعانه در برابــر آنــان مــى جنگنــد و بيــش از يــك هــزار  
تــن آن هــا را از بيــن بــرده انــد كــه بيشــتر در واليــت هــاى        
ــته  ــة گذش ــى دو هفت ــتند. ط ــت داش ــر فعالي ــار و كن ننگره
ــن  ــراى ازبي ــرى را ب ــاى موث ــات ه ــان عملي ــاى افغ نيروه

بردن اين تهديد هاى مشترك راه اندازى كرده اند.

    رئيــس جمهــور غنــى خاطرنشــان كــرد: اگــر هــدف 
حمــالت تروريســتى ايــن اســت كــه مــا را از راه رســيدن بــه 
صلــح منحــرف مــى ســازد، ايــن هــا بايــد بداننــد كــه بــه ايــن 
هــدف شــان نايــل نخواهنــد شــد. وى افــزود كــه افغــان هــا 
در مبــارزه بــا تروريــزم قربانــى هــاى عظيمــى را متقبــل شــده 
انــد و ايــن مبــارزه بــه يــك كشــور محــدود بــوده نمــى توانــد. 
مكاتــب و تاسيســات مــا ويــران شــده انــد، امــا بــا وجــود ايــن 

تهديدات، اراده ما براى ازبين بردن آن قوى است.

ــران  ــما رهب ــام ش ــت: از تم ــور گف ــور كش ــس جمه     رئي
محتــرم جامعــه بيــن المللــى كــه در اينجــا تشــريف داريــد و 
گام هــاى بعــدى را بــراى صلــح مــى گذاريــم، تشــكر ميكنــم 
و رهبــرى و تعهــد شــما در راســتاى حــل مشــكل مشــترك، 

حياتى است.

ــه  ــزارى موفقان ــه برگ ــاره ب ــا اش ــى ب ــور غن ــس جمه     رئي

نقش قروض بانكى در توسعة كار و بار

سرمحقق شيرعلى تزرى
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ــن  ــا در اينجــا دومي ــروز م ــه ام ــل گفــت ك نشســت پروســه كاب
ــى  ــز ناامن ــح آمي ــل صل ــوى ح ــه س ــش را ب ــفر خوي ــش س بخ
منطقــوى و جنــگ تحميلــى بــر افغانســتان آغــاز مــى كنيــم تــا 
ــس  ــم. رئي ــاد نمايي ــح ايج ــراى صل ــوى را ب ــاع منطق ــك اجم ي
جمهوركشــور در رابطــه بــه اهميــت اتصــال منطقــوى بــه 
خصــوص پــروژه مهــم همچــون پــروژه تاپــى، كاســا يــك هــزار، 
ــت  ــوى صحب ــزرگ منطق ــاى ب ــروژه ه ــاير پ ــار و س ــدر چابه بن
ــه مشــكالت  ــم كــه ب ــه اي ــم گرفت ــا تصمي كــرده، گفــت كــه م
ــا  ــايه ه ــوى و همس ــركاى منطق ــم و از ش ــق آيي ــته فاي گذش
ميخواهــم كــه بــا مــا بــراى داعيــه مشــترك بــه خاطــر امنيــت 
ــده سياســى،  ــه آين ــرد ك ــاه يكجــا شــوند.وى خاطرنشــان ك ورف
اقتصــادى، صلــح و ثبــات و همچنــان توســعه منطقــة كــه در آن 
زندگــى مــى كنيــم، مشــترك اســت، ايــن فرصــت هــا نــادر انــد 

و بايد از آن استفاده صورت گيرد.

    رئيــس جمهــور محمــد اشــرف غنــى گفــت كــه آيــا مــا اســير 
ــش  ــه پي ــده ب ــوى آين ــه س ــى ب ــا تواناي ــا ب ــيم و ي ــته باش گذش
ــرد  ــه بُ ــم، نتيج ــاب كني ــر را انتخ ــوع اخي ــا موض ــر م ــم، اگ روي
ــا  ــه آن م ــيدن ب ــراى رس ــت و ب ــد داش ــا خواه ــه م ــراى هم ب
ضــرورت بــه ديــد گاه، رهبــرى و مديريــت داريــم. رئيــس 
ــرده،  ــت ك ــز صحب ــدات مشــترك ني ــور در خصــوص تهدي جمه
گفــت: دولــت مــا در خــط مقــدم مبــارزه عيلــه تروريــزم و در خــط 

نخست دفاع از امنيت منطقوى و جهانى قرار دارد. 

     رئيــس جمهــور از اشــتراك كننــدگان كنفرانــس خواســت تــا 
بــا اســتفاده از نفــوذ و قــدرت شــان، پروســة صلــح بيــن االفغانــى 
ــد و افــزود كــه ميكانيــزم همــكارى  ــرار دهن را مــورد حمايــت ق
منطقــوى بــر ضــد گــروه هــاى فرامــرزى تروريســتى و گروهــاى 
ــت  ــا دول ــت ب ــط دول ــت رواب ــق اولوي ــى را ازطري ــرزى جرم فرام
گســترش دهنــد و يــك چــوكات همــكارى بــراى ســرمايه 
گــذارى، برنامــه بــزرگ پايــه دار و پــروژه اتصــال منطقــوى را بــا 
ــان  ــان از آن ــى همچن ــور غن ــس جمه ــد. رئي ــاد نماين ــم ايج ه
خواســت تــا بــا افغانســتان در مســايلى كــه بــراى صلــح پايــه دار 
مهــم اســت ماننــد ادغــام مخالفيــن مســلح و برگشــت مهاجريــن، 
توســعه فراگيــر و پايــه دار و كمــك هــاى فرهنگــى و آموزشــى 
همــكارى نماينــد. رئيــس جمهــور كشــور، انتخابــات پارلمانــى و 
شــورا هــاى ولســوالى هــا و انتخابــات رياســت جمهــورى در ســال 
ــه كارت راى  ــت ك ــته، گف ــده دانس ــاى عم ــت ه 2019 از اولوي
ــزم  ــك ميكاني ــث ي ــرد و بحي ــه را بگي ــاى گلول ــد ج ــى باي ده

عمده براى مشخص كردن مسير و سرنوشت استفاده شود.

ــى و  ــط خارج ــؤول رواب ــى مس ــكا موگرين ــم فدري ــپس خان  س
ــه  ــت ك ــرده گف ــخنرانى ك ــا س ــة اروپ ــاص اتحادي ــدة خ نماين
كنفرانــس امــروز فرصــت خوبــى بــراى برقــرارى صلــح در 

افغانستان بعد از دهه ها جنگ و بدبختى است. ما به اين 

ــردم و  ــه م ــتان ب ــدة افغانس ــه آين ــم ك ــيده اي ــاور رس ب
رهبــران آن تعلــق دارد و مــا جامعــه بيــن المللــى و    
ــم.  ــال داري ــن قب ــزرگ را در اي ــا مســئوليت ب ــة اروپ اتحادي
وى افــزود كــه حمايــت بيــن المللــى از پروســة صلــح بيــن 
االفغانــى و ادغــام مجــدد تحــت رهبــرى و مالكيــت افغــان 
ــح و  ــراى ايجــاد شــرايط صل ــه راه ب ــد، يگان ــى توان ــا م ه

رنسانس در افغانستان باشد.

ــا و  ــه اروپ ــدات اتحادي ــورد تعه ــى در م ــم موگرين     خان
ــت  ــل و نشس ــس بروكس ــى در كنفران ــن الملل ــه بي جامع
پروســة كابــل نيــز معلومــات داده، گفــت كــه اتحاديــة اروپــا 
ــرحدات را در  ــير س ــكارى در مس ــادى، هم ــاليان متم از س
ــت مشــترك  ــه مديري ــت كــرده و برنام ــه حماي ــن منطق اي
ســرحدات را مــورد حمايــت قــرار داده اســت. وى گفــت كــه 
پيشــنهادات صلــح رئيــس جمهــور غنــى نبايــد ضايــع شــود 
و طالبــان بايــد در ايــن خصــوص تصميــم بگيرنــد و 
ــرارى  ــراى برق ــس ب ــن چان ــد و از اي شــجاعت نشــان دهن

صلح استفاده نمايند.

    مســئول روابــط خارجــى اتحاديــه اروپــا گفــت كــه ايــن 
اتحاديــه بــا تمــام امكانــات دســت داشــته از جملــه 
ــاى  ــك ه ــك و كم ــادى، ديپلوماتي ــاى اقتص ــكارى ه هم
تخنيكــى از پروســه صلــح حمايــت مــى كنــد و تاكيــد كــرد 
ــه  ــتيم، ن ــتاده هس ــكارى ايس ــراى هم ــواره ب ــا هم ــه م ك
ــه  ــر اينكــه اتحادي ــد ب ــا تاكي ــل و جنــگ. وى ب ــراى تقاب ب
ــتان  ــار افغانس ــح در كن ــة صل ــه پروس ــر مرحل ــا در ه اروپ
ــراى آن  ــن ب ــام م ــروز پي ــت: ام ــد داشــت، گف ــرار خواه ق
هايــى كــه هنــوز هــم بــه جنــگ ادامــه مــى دهنــد واضــح 
اســت، بــه پيشــنهاد رئيــس جمهــور غنــى لبيــك بگوييــد، 
ــد و شــجاعت  ــام مجــدد را جســتجو كني ــو و ادغ راه گفتگ
بــراى صلــح را دريابيــد. اگــر شــما ايــن شــجاعت را بدســت 
ــش در  ــركاى خوي ــا ش ــراه ب ــا، هم ــة اروپ ــد، اتحادي آوري
منطقــه و جامعــه جهانــى شــما را كمــك نمــوده، صلــح را 

در افغانستان بر خواهند گشتاند.

    پيش از اينكه به توضيح چگونگى قروض بانكى و نقش آن در 
توسعة كار و بار پرداخته شود الزم است تا بطور مختصر مرورى 
به چگونگى ايجاد، سير و شكل گيرى بانكها صورت گرفته و به 
تعقيب آن وظايف و فعاليتهاى بانكهايى كه بيشتر وظيفة قرضه 

دهى را به عهده دارند، توضيح گردد. 
    بانك به مثابة جاى حفظ و نگهدارى اشياء قيمتى مردم سابقة 
ثروتمند  مردم  باستان  يونان  در  چنانچه  دارد.  دينى  و  طوالنى 
و  مصؤونيت  خاطر  به  را  خود  قيمتى  اشياى  ديگر  و  زيورات 
جلوگيرى از سرقت به طور امانت به معابد مى سپردند و در بدل 
آن كار مزد به مسؤولين معابد مى  پرداختند. اين اشياء در آغاز فقط 
نگهدارى ميشدند و دوباره عين اشياء به صاحبان آن مسترد مى 
گرديدند. سپس مسؤولين بانكها متوجه شدند كه مردم اشياى خود 
را بطوريكباره گى نه بلكه بصورت تدريجى از معابد پس گرفته و 
تا  گرفتند  اين  بر  تصميم  معابد  نتيجه  در  رسانند  به مصرف مى 
قسمتى از سپرده هاى مذكور را در بدل مازادى به افراد نيازمند 
براى مدت معينى قرض بدهند. بدين وسيله معابد هم به ثروت 
خود مى افزودند و هم به نحوى نياز نيازمندان را رفع كرده و به 

ايشان كمك مى كردند. 

    بدين گونه معابد اولين قرضه دهنده گان شناخته شده اند. 
از  پيش  كه  هستند  باور  اين  به  ها  بعضى  خاطر  همين  به 
اشيايى  حفاظت  و  نگهدارى  محل  يعنى  بانك  پول  پيدايش 

قيمتى و تاديه كنندة قرضه وجود داشته است. 
و  بانك  تحول  مورد  در  لندن  هاى  زرگر  آن  تعقيب  به     
بانكدارى نقش بسيار ارزندة ايفا كردند، يعنى تجار پول هاى 
نقد خويش را تسليم زرگر ها مى كرده و در بدل آن سند اخذ 
عند  و  درج  سند  در  شده  سپرده  مبلغ  آن  در  كه  كردند  مى 
المطالبه به سپرده گذار و يا آورندة سند پرداخت مى گرديد. 
زرگر ها نيز مانند معابد بخشى از پول نقد را در گاو صندوق ها 
نگهدارى و بخشى ديگر را قرض ميدادند. قرض زرگرها در 
پهلوى اخذ بهره مشروط بر اين بود كه با تكميل ميعاد معينه 
بدون چون و چرا بايد پرداخت گردد. با گذشت هر روز مفاد 
زرگر ها بيشتر و بيشتر ميشد و كار بجاى رسيد كه زرگر ها 
بجاى اخذ پول اضافى از سپرده گذارها بنام كارمزد، بر عكس 
مقدار از سود بدست آورده از وام گيرنده ها را به سپرده گذار 
ها مى پرداختند كه اين كار باعث سرعت و گسترش بيشتر 

سپرده گذارى در نزد زرگر ها شده و سبب شد تا بانكدارى جديد به 
عنوان يك پيشه و كسب و كار مستقل توسط زرگر هاى لندن پايه 
گذارى شود.  در حقيقت زرگر ها كار بانكهاى تجارتى امروزى را 
انجام ميدادند. در چنين شرايطى براى اقتصاد در حال رشد سريع 
انگلستان ايجاد بانك به مثابة موسسة مالى كه در خدمت اقتصاد 

انگلستان باشد اجتناب نا پذير شده بود . 
    اولين موسسة مالى خصوصى به نام بانك در سال 1171 م. بنام 
بانك وينز آغاز به كار كرد. بانك بارسلونا در سال 1401 م. توسط 
شاروالى بارسلون تأسيس شد. سپس بانك آمستردام در سال 1609 
م. تأسيس شد بانك سويدن در سال 1656 م. با مقررات جديد به 
شكل سهامى تأسيس شد. اين بانك براى اولين بار اقدام به انتشار 
بانكنوت نمود و بدينوسيله بانكدارى وارد مرحلة جديد شد. انتشار 
بانكنوت يكى از وظايف بانك ها گرديد، بدينگونه بانكهاى پيش 

آهنگ بوجود آمده و با گذشت هر روز گسترش مى يافت. 
    در سده هاى 17، 18 و 19 ميالدى بانكهاى ناشر بانكنوت، 
سرمايه  بانك  انداز،   پس  بانك  معامالت،  بانك  سپرده،  بانك 
بانكهاى  گذارى، بانك منطقه يى، بانك رهنى، بانك استقراض، 
تخصصى و بانك تجارتى و غيره بوجود آمدند. در نتيجه از ابتداى 
قرن 20 در كشور هاى انكشاف يافته موضوع ايجاد نظام بانكى 
مطرح گرديد كه هدف آن اين بود تا فعاليت بانكها بايد تابع نظام 
و قوانين و مقررات معينى گردد. زيرا به اين نتيجه رسيدند كه بدون 
وجود نظام بانكى كارا پيشرفت و انكشاف اقتصادى به ساده گى 
نظام  داراى  امروز همه كشور ها  بود. خوشبختانه  ممكن نخواهد 

بانكى هستند. 
    ((بانك در حقيقت مؤسسة مالى واسطه است كه اصوًال وجوه 

در  را  وجوه  اين  و  دريافت  سپرده  عنوان  تحت  را  اشخاص 
اشكال وام و اعتبار- تنزيل بروات تجارتى- خريد اوراق بها 

دار مصرف مى نمايد))
    روى هم رفته به مرور زمان بانكهاى مختلف به اهداف و 
وظايف مختلف ايجاد گرديد كه از آن جمله يكى هم بانكهاى 
تجارتى است كه تمركز نوشتة حاضر هم بيشتر روى نحوة 
چگونگى  خصوص  به  تجارتى  بانكهاى  هاى  فعاليت  و  كار 
شكل  به  آن  دوبارة  تأديه  و  مردم  هاى  سپرده  آورى  جمع 
قرض به مردم كه مى توانند با استفاده از آ ن كار و بار خويش 
را سر و سامان دهند مى باشد. بانك هاى تجارتى كه بنام 
بانك اعتبارى و بانك معامالت نيز ياد مى شوند يك موسسه 
براى سهم  منفعت  تحصيل  آن  كه هدف  است  واسط  مالى 
دارانش مى باشد، عموم مردم به اين بانكها سر و كار داشته  
و در اكثر كشور ها اين بانكها در مالكيت و مديريت بخش 
كوچك  و  بزرگ  وظيفة  چندين  پهلوى  در  است.  خصوصى 
هاى  سپرده  آورى  جمع  بانكها  اين  اصلى  وظيفة  و  فعاليت 
مردم و پرداخت قرض و اعتبار به تجار و صاحبان صنايع مى 
بانك ها را پرداخت قروض و بدست  اين  باشد. چون هدف 
مى  ياد  تجارتى  بانك  بنام  دهد  مى  تشكيل  منفعت  آوردن 
شوند. فعاليت و وظايف بانك هاى تجارتى به دو گونه است 
1- فعاليت هاى اصلى بانكها 2- فعاليت هاى فرعى بانكها 

از  بانكهاى تجارتى عبارت     وظايف و فعاليت هاى اصلى 
تجهيز صنايع و تخصيص آن مى باشد كه اگر بانك بنا بر هر 
بانك  آنرا  نام  توان  نمى  ديگر  دهد  انجام  آنرا  نتواند  دليل 

تجارتى گذاشت. 

    محمــد اشــرف غنــى رئيــس  جمهــورى اســالمى افغانســتان 
ــح،  ــورد پروســه صل ــى تاشــكند در م ــن الملل ــس بي در كنفران
همــكارى در عرصــة امنيتــى و اتصــال منطقــوى كــه در تاريــخ  
7 حمــل 1397 خورشــيدى براى مدت 2 روز  بــه ميزبانى دولت 

ازبكستان برگزار گرديده بود، اشتراك و سخنرانى كرد.

    در ايــن كنفرانــس كــه مقامــات عالــى رتبــة شــمار زيــادى 
از كشــورهاى منطقــه و جهــان و ســازمان هــاى بيــن المللــى 
ــور  ــس  جمه ــف رئي ــوكت ميرضياي ــدا ش ــتند، ابت ــور داش حض
ازبكســتان ســخنرانى كــرد و ضمــن خــوش آمديــد بــه رئيــس 
جمهــور غنــى و هيــأت همــراه اش و مقامــات و هيــأت عالــى 
ــس  ــن كنفران ــت: اي ــده، گف ــتراك كنن ــورهاى اش ــة كش رتب
تــالش مشــترك افغانســتان و ازبكســتان اســت و ادامــة 
كوشــش منطقــى بــراى برقــرارى صلــح و ثبــات در افغانســتان 
بــا همــكارى جامعــه بيــن المللــى مــى باشــد. وى افــزود: بــاور 
ــكل  ــك مش ــم روى ي ــى تواني ــا م ــروز م ــه ام ــل دارم ك كام
ــث  ــتان، بح ــگ در افغانس ــى جن ــان يعن ــه و جه ــاد منطق ح
هــاى ســازنده را انجــام دهيــم و يــك راه حــل مشــترك بــراى 

اين جنگ چهل ساله، دريابيم.

     

ــردم  ــر م ــرون ب ــگ از بي ــعلة جن ــت: ش ــف گف     ميرضياي
افغانســتان تحميــل شــده اســت و ايــن انتخــاب آنــان نيســت. 
ــح  ــزار انســان صل ــا ه ــگ، صده ــاى جن ــان ســال ه در جري
ــس  ــد. رئي ــرت گرديدن ــه مهاج ــور ب ــى و مجب ــت، قربان دوس
جمهــور ازبكســتان تصريــح كــرد: مــردم افغانســتان از جنــگ، 
ــد و  ــد و مــى خواهن مشــكالت و محروميــت خســته شــده ان
تــالش دارنــد كــه بــه ايــن دشــمنى هــا نقطــة پايــان گذاشــته 

شــود و زندگــى صلــح آميــز و مرفــه بــه كشــور شــان برگــردد. 
ــا،  ــان ه ــه افغ ــتم ك ــن هس ــًال متيق ــن كام ــت: م وى گف
ــه  ــتند ك ــزاوار هس ــد و س ــجاعت دارن ــم و ش ــى، فه تواناي
زندگــى جديــد صلــح آميــز را آغــاز كننــد و بــا اســتفاده از آن 
بــراى خوشــبختى كــودكان و نســل هــاى آينــدة خويــش، جــد 

و جهد نمايند.

    ميرضيايــف خاطرنشــان كــرد: دولــت هــا و مقامــات عالــى 
ــس  ــن كنفران ــه در اي ــى ك ــن الملل ــاى بي ــازمان ه ــة س رتب
حضــور دارنــد، مــى تواننــد و بايــد نقــش تعييــن كننــده بــراى 
ــه از  ــد ك ــا نماين ــح در افغانســتان ايف ــرارى صل كمــك در برق
ــه  ــاره ب ــا اش ــد. وى ب ــى برن ــج م ــگ رن ــادى از جن ــدت زي م
روابــط ديرينــه، تاريخــى و فرهنگــى ميــان دو كشــور گفــت: 
ــى،  ــك سياس ــبات نزدي ــتان مناس ــتان و افغانس ــروز ازبكس ام

تجارتى، اقتصادى و فرهنگى دارند.

    رئيــس جمهــور ازبكســتان گفــت كــه امنيــت افغانســتان، 
ــه و  ــاه منطق ــات و رف ــور ثب ــت و مح ــتان اس ــت ازبكس امني
آســياى مركــزى و جنوبــى مــى باشــد. وى افــزود: مــا بايــد بــه 
تروريســتان بيــن المللــى اجــازه ندهيــم كــه افغانســتان را بــه 
پناهــگاه امــن شــان مبــدل ســازند. ميرضيايــف ضمــن اينكــه 
از تمــام كشــورهاى جهــان خواســت تــا از تــالش هــاى صلــح 
ايــن كشــور بــراى افغانســتان حمايــت كننــد، تاكيــد كــرد كــه 
ــرا  ــد، زي ــر بيافت ــه تاخي ــد ب ــى نباي ــن االفغان ــح بي پروســه صل
ــن  ــردم اي ــادى از م ــداد زي ــن تع ــان باخت ــر آن باعــث ج تاخي
ــى  ــن االفغان ــح بي ــرات صل ــر مذاك ــود. وى ب ــى ش ــور م كش
ــد كــرده، گفــت: مــن  تحــت مالكيــت مــردم افغانســتان تاكي
ــا و بحــث  ــس كــه در آن گفتگوه ــن كنفران ــه اي ــاور دارم ك ب
هــاى ســازنده صــورت مــى گيــرد و همچنــان انتشــار اعالميــه 
تاشــكند، نتايــج عملــى مثبــت در راســتاى صلــح در افغانســتان 
خواهــد داشــت و يــك نقشــه را بــراى پروســه صلــح 

افغانستان ترسيم مى كند.

    

    

   محمــد اشــرف غنــى رئيــس جمهــور كشــور در بخشــى از 
ــتان  ــت ازبكس ــى دول ــكر از ميزبان ــن تش ــود ضم ــخنان خ س
ــد  ــه تهدي ــم ك ــده اي ــم آم ــن گرده ــراى اي ــروز ب ــت: ام گف
ــن نشســت از  ــا اســت و هــدف اي هــاى مشــترك متوجــه م
ــدات مشــترك مــى باشــد. محمــد اشــرف  ــردن تهدي ــن ب بي
ــم  ــاى تروريســتى باه ــبكه ه ــه ش ــر اينك ــاره ب ــا اش ــى ب غن
ــمار  ــه ش ــت ك ــد، گف ــترك دارن ــداف مش ــوده و اه ــل ب وص
از            كمتــر  بــه  افغانســتان  در     داعــش  افــراد 
ــتان   ــى افغانس ــى و دفاع ــواى امنيت ــد. ق ــى رس ــر م 2000 نف
شــجاعانه در برابــر آنــان مــى جنگنــد و بيــش از يــك هــزار  
تــن آن هــا را از بيــن بــرده انــد كــه بيشــتر در واليــت هــاى        
ــته  ــة گذش ــى دو هفت ــتند. ط ــت داش ــر فعالي ــار و كن ننگره
ــن  ــراى ازبي ــرى را ب ــاى موث ــات ه ــان عملي ــاى افغ نيروه

بردن اين تهديد هاى مشترك راه اندازى كرده اند.

    رئيــس جمهــور غنــى خاطرنشــان كــرد: اگــر هــدف 
حمــالت تروريســتى ايــن اســت كــه مــا را از راه رســيدن بــه 
صلــح منحــرف مــى ســازد، ايــن هــا بايــد بداننــد كــه بــه ايــن 
هــدف شــان نايــل نخواهنــد شــد. وى افــزود كــه افغــان هــا 
در مبــارزه بــا تروريــزم قربانــى هــاى عظيمــى را متقبــل شــده 
انــد و ايــن مبــارزه بــه يــك كشــور محــدود بــوده نمــى توانــد. 
مكاتــب و تاسيســات مــا ويــران شــده انــد، امــا بــا وجــود ايــن 

تهديدات، اراده ما براى ازبين بردن آن قوى است.

ــران  ــما رهب ــام ش ــت: از تم ــور گف ــور كش ــس جمه     رئي
محتــرم جامعــه بيــن المللــى كــه در اينجــا تشــريف داريــد و 
گام هــاى بعــدى را بــراى صلــح مــى گذاريــم، تشــكر ميكنــم 
و رهبــرى و تعهــد شــما در راســتاى حــل مشــكل مشــترك، 

حياتى است.

ــه  ــزارى موفقان ــه برگ ــاره ب ــا اش ــى ب ــور غن ــس جمه     رئي
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يك بانك تجارتى به شيوه هاى ذيل مى تواند اقدام به تجهيز منابع مالى نمايد:

ومبتكركه پول ندارند مگرعالقه وتوانايى سرمايه گذارى، تجارت 
مشكل  اين  حل  راه  يگانه  دارند.  احسن  وجه  به  را  وتشبث 
را  مردم  راكد  پولهاى  كه  ميباشد  تجارتى  بانكهاى  موجوديت 
كسانيكه  وبه  نموده  آورى  وجمع  جلب  گوناگون  درحسابهاى 
استعداد وتوان سرمايه گذارى وكار و بار را دارند قرضه بدهد. اين 
كار از يك طرف پولهاى ذخيره شده را از حالت ركود خارج ساخته 
ديگر  وازسوى  مينمايد  پول  اين  دارنده هاى  را نصيب  منفعت  و 
زمينة سرمايه گذارى وكار و بار را به آنعده اشخاص كه توانايى 
بانكدار  پول،  مالك  درنتيجه  ميسازد،  مساعد  دارند  را  كاروبار 
وصاحبان صنايع وكار و بار و دركل اقتصاد ملى از اين كار مستفيد 
ازدواج،  ناپذير ديگرچون  تأخير  نيازمنديهاى  ازآن  ميگردد. عالوه 
خريد ويا ساخت منزل رهايشى وديگرضروريات اوليه وجود دارد 
وجه  به  ميتوانند  بانكها  و  نداشته  آنرا  تمويل  منابع  اشخاص  كه 

احسن به اين مشكل رسيده گى نمايند.
متعدد  بانكهاى  اخيردرافغانستان  دهة  يكنيم  خوشبختانه طى     

گذاشته  وجود  عرصة  پابه  كشور  بانكدارى  درسيستم  تجارتى 
خورد  ومتشبثين  نيازمندان  به  را  وبزرگ  كوچك  هاى  وقرضه 
موارد مشكالت  دربسيارى  اين عمل  كه  مينمايند  تأديه  وبزرگ 
راه  در  عديدة  مشكالت  تاهنوز  اگرچه  مينمايد.  راحل  مردم 
نبود  مانند:  دارد؛  وجود  درافغانستان  بانكدارى  پديدة  گسترش 
فرهنگ به موقع بازپرداخت قرضه، امنيت وعدم گسترش بانكها 
با  بانكها  معيارى  خدمات  ضعف  كشور،  وقصبات  قراء  درسطح 
درنظرداشت شرايط موجود نبود، زمينة كار الزم براى متشبثين و 
كارگذاران، ضعف اعتماد مردم به بانكها وبانكها به مردم وده ها 
امروزه  چون  برآن  بناًء  برد.  نام  ميتوان  را  وبزرگ  خورد  چالش 
به دولت  ازنياز منديهاى مبرم جوامع است،  بانكى يكى  خدمات 
جمهورى اسالمى افغانستان پيشنهاد ميگردد تا در رفع مشكالت 
مذكور اقدام عملى نمايد. همچنان به بانكها پيشنهاد ميگردد تا 
درمعيارى ساختن هرچه بيشتر خدمات خويش تالش جدى وپيگر 
با معيارهاى مدرن عيارگرديده  بانكى ما  تاباشد كه نظام  نمايند. 

واقتصاد ملى ما رشد همه جانبه نمايد.

نقش قروض بانكى در توسعة كار و بار

•   سپردة ديدارى(حساب جارى): امانت هايى است كه به 
محض مطالبة آن بانك مكلف به پرداخت آن مى باشد. 

            بانك به سپردة ديدارى مردم بهره پرداخت نمى كند. 
به همين خاطر هم است كه آنرا ارزانترين منبع مالى بانك مى 

دانند (حسابات جارى) 
•   سپرده هاى پس انداز: سپرده هايى است كه در بدل آن 
بهره پرداخت مى شود و در بعضى كشور ها مانند انگلستان رسم 
بر اين است كه سپرده گذار حد اقل هفت روز قبل بايد بانك را 
مطلع سازد كه مى خواهد از حسابات خويش برداشت نمايد. مگر 
در بعضى كشور هاى ديگر  ضرورت به اطالع قبلى وجود ندارد. 
•   سپرده هاى مدت دار: كه بنام سپردة ثابت نيز ياد مى 
مشترى  و  بانك  بين  شده  نوشته  مالى  داد  قرار  از  عبارت  شود 
است. بر مبناى اين قرار داد مشترى موافقت مى كند كه مبلغ 
معين پول نقد را براى مدت معين به بانك بسپارد و در مقابل 
بانك نيز تعهد مى كند كه اصل و بهره پول را بعد از سپرى شدن 
بپردازد. نرخ بهره مورد توافق شده  ميعاد معينه به مشترى نقداً 
بانك و مشترى در اين نوع حساب از نرخ بهرة پس انداز بيش تر 
است. كه اين خود انگيزه است براى عقد قرار داد بين بانك و 
سپرده گذار، گر چه اين گونه سپرده ها براى بانك داراى مصرف 
بلند مى باشد. الكن بانك نيز مى تواند با اطمينان خاطر كل مبلغ 
سپرده را براى تجار و صنعتكاران قرض بدهد  و يا به سرمايه 
اقدام نمايد. در حالى كه اين امكان در سپرده هاى  گذارى آن 
در  هميشه  را  مذكور  نقد  پول  بايد  و  نيست  ممكن  ديدارى 
دسترس داشته باشد اين بخش مربوط به نحوة تجهيز منابع مالى 
بانك بود. در ادامه بايد شيوة تخصيص و مصرف  اين منابع نيز 

توضيح شود. 
•   دادن اعتبار اضافه برداشت: كه بنام اعتبار در حساب 
كه  دهد  مى  اجازه  مشترى  به  بانك  شود  مى  گفته  نيز  جارى 
عالوه بر پول امانات خويش  در بانك مبلغ ديگرى را نيز از بانك 
برداشت و مصرف نمايد. ولى در بدل آن به بانك بهره بدهد اين 
شيوة اعطاى اعتبار كه بانك به مشترى مى دهد يكنوع اعتبار 
كوتاه مدت و مؤقتى است كه بانك تجارتى براى جلب تاجر هاى 
معتبر از آن استفاده مى نمايد، اين نوع اعتبار در حساب جارى را 
و  وثيقه  اخذ  بدون  و  مشترى  شناخت  اساس  به  صرفًا  بانك 

تضمين ميدهد. 
•   دادن اعتبار با تضمين: در اين روش بانك با اخذ تضمين 
سر يا مال به صورت اوراق بها دار يا اسناد مبنى بر وجود مال 
التجاره به صاحبان صنايع يا تجار اعتبار مى دهد اين نوع اعتبار 
اعتبار گيرنده مكلف به پرداخت آن مى  نيز داراى بهره بوده و 

باشد. 

•   تنزيل بروات تجارتى: تنزيل عبارت از خريد نقدى طلب 
مدت دار به مبلغ كمتر، بدين معنا كه بانك سند طلب مدت دار 
تجار را به مبلغ كمتر از مبلغ مندرج در سند خريدارى و مبلغ آنرا 
از شيوه هاى  نيز يكى  تنزيل  پردازد. در واقع  به تجار مى  نقداً 

جلب مشتريان معتبر است. 
شرايط  تحت  تجارتى  بانك  شيوه  اين  در  قرض:  دادن     •
نرخ  كه  است  مبرهن  پردازد.  نقدى مى  افراد وجه  به  مشخص 

بهرة وام از نرخ اعتبارات و نرخ تنزيل باال تر است . 
از  است  عبارت  كل  بصورت  تجارتى  بانك  فرعى  هاى  فعاليت 
اراية خدمات گوناگون بانكى كه بانك براى بدست آوردن منفعت 
و يا جلب مشترى انجام مى دهد. در اين فعاليت هاى بانك منابع 
مالى بانك دخيل نمى گردد. به همين خاطر فعاليت هاى فرعى 
جلب  براى  بانك  كه  دانند  مى  هاى  فعاليت  را  تجارتى  بانك 
مشترى و يا كسب عايد انجام مى دهد ولى منابع مالى در آن در 

گير نمى باشد. اين فعاليت ها عبارت اند از:
•    خدمات نماينده گى، شامل جمع آورى عايد مشترى، خريد و 
براى  معين  قروض  پرداخت  و  مشترى  بهادار  اوراق  فروش 
مشترى، همچنان خدمت عام المنفعه كه شامل حفظ و نگهدارى 
اشياى قيمتى مردم، انتشار چك هاى مسافرتى و نقل و انتقال 
وجوه مشترى مى باشد چون موضوع بحث ما قروض بانك است 

ازتوضيح فعاليت هاى فرعى بانك صرف نظر مى كنيم.
     قرضه از اين جهت اهميت دارد كه بعضى اشخاص پول دارند 
ولى توانايى وبعضًا هم استعداد بكارگيرى اين پول را درسرمايه 
عدم  درصورت  كه  ندارند  بار  و  كار  ديگر  ويا  تجارت  گذارى، 
موجوديت بانكها پول ايشان درسيف ها وبالشت ها راكد مانده و 
اقتصاد ملى را ضربه ميزند. درحاليكه هستند اشخاص با استعداد 
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هېوادونو یوه تمه هم ګڼل کېږي، تر څو هغوی وکوالی 
شي ددې الرې څخه په کار اخیستو یو له بل سره اړیکې 
ونیسي او خپل صنعتي محصوالت او اقتصادي ظرفیتونه د 

یو  بل بازارونو ته ورسوي.
   زمونږ د هېواد لپاره د ریل ګاډي د غزولو هغه بهیر چې 
پیل شوي دی ډېر اهمیت لري ریل ګادی او نورې ترانزیتي 
نه یوازې زمونږ اړیکې د ګاونډیو هېوادونو سره  به  الرې 
زمونږ  به  پلوه  اقتصادي  د  بلکې  کړي  پیاوړې  او  پراخې 

صنعت،  کرنه او خدمتونه بدل کړي.
او د  په هېواد کې  مقالې اصلي موخه     هسې چې ددې 
سیمې هېوادونو سره زموږ د جوړېدونکې رېل ګادي پټلۍ 
اغېزې دي نو بېځایه به نه وي چې لومړی د هغه تاریخچې 

ته یوه لنډه کتنه وکړو:
   هسې چې په نړۍ کې انګلستان د صنعتي انقالب ټاټوبۍ 
شمېرل  هم  هېواد  جوړونکی  لمړنی  ګادي  رېل  د  دی  
پر  واګون چې  لودونکی  در  موتور  بخاري  لمړنی  کېږي. 
پټلیو یې حرکت کاوه په ١٨٠٤م. کال د ریچارد  فوالډي 
ترویتیک  په نوم انګلیسي لخوا د انګلستان په سویلي ولز 
ښار کې اختراع شو. وروسته بیا په ١٨٢٥م. کال ریل ګاډی 
دلېږد رالېږد منظم قطار په توګه په همدې هېواد کې منځ ته 
راغلی. د متحده ایالتونو د لمړني قطار کارونې تاریخ ١٨٣٠

م. دی.
   زموږ په هېواد کې شاه امان اهللا خان هغه کس و، چې د 
لمړي ځل لپاره یې درې کوچني بخاري واګونونه د آلمان  

د کاسل څخه وپیرل. ویل کېږي په کابل ښار کې یې د 
دارالمان څخه تر ښاره د اوو کیلو مترو په واڼ تګ راتګ 
کاوه. ددې واګونونو  پاتېشونې اوس هم د داراالمان ماڼۍ 
په لودیزه برخه کې تر سترګو کېږي. د هغه څخه وروسته 
تر ٢٠٠٦م پورې په دې اړوند زمونږ په هېواد کې څه و نه 
لیدل شول، په داسې حال چې د امان اهللا شاه د دوران څخه 
او  راغلل  منځته  بدلونونه  ډېر  کې  نړۍ  په  کال   ٢٠٠٦ تر 
زمونږ د هېواد موقعیت ته په کتو کېدای شول چې  د هېواد 
مهم ترانزیټي موقعیت ته پام واړول شي او څه نا څه په دې 
اړوند په اقدام السپورې شي، اما دا کار نه دی شوی، چې 
دلیل یې له یوې خوا د الزمو مالی – پولي امکاناتو نشتوالی 
او له بلې خوا د جګړې نه مخکې د سلطنتي  چارواکو بې 
غوري ده، او وروسته د هغه څخه په هېواد کې د جګړې د 

اوربلېدل دي.
    د افغانستان د ریل ګاډي پالن شوې پټلۍ ټوله ٥٥٥٥ 
کیلو متر ده چې د افغانستان  د ریل ګاډي ادارې په خبره 
تر ٢٠٣٠م. کال پورې به بشپړه شي. هغه زیاتوي د نا امنۍ 
او    مالیی ستونزو سره  سره به هم تر ٣ زره کیلو مترو  
حتمي جوړېږي. د تر سره شویو محاسبو پر بنا ددې پټلیو 

په جوړېدو سر به اویا سلنه انتقاالت ممکن شي.
   په هېواد کې د ریل ګادي د پټلیو د غزو په خاطر د هڅو 
په اړ وند د ترکمنستان څخه  د هېواد تر آقینه بندر پورې 
رسمي  د  چې  ده؛  راوړنه  السته  اهمه  یوه  غزول  پټلۍ  د 
مراسمو په ترڅ کې د افغانستان د جمهور رئیس  اشرف 

بردي  قلي  قربان  رئیس  جمهور  د  ترکمنستان  د  او  غني 
پرانیستل  اوومه  په  قوس  د  کال  د ١٣٩٥  لخوا  محمدوف 
پخواني  د  په ١٣٩١ ش کال  توافقنامه  پروژې  شوه. ددې 
السلیک  خوا  له  دچارواکو  ترکمنستان  او  رئیس  جمهور 
شوې وه. د پالن پر بنا د اتامراد امام نظر د ریل ګاډي پټلۍ 
د ترکمنستان د پولې څخه تر راتېرېدو وروسته آقینه بندر 
ته غزول شوې چې وروسته به اند خوی ته رسېږي او د هغه 
څخه وروسته به د کندز والیت څخه تر تېرېدو د شیر حان 
بندر له الرې په تاجکستان کې د هغه هېواد د پټلیو سره 

وصل شي. 
   همدا راز د هېواد په لوديځ کې د هرات خواف د ریل 
ګاډي پټلۍ جوړېدل زمونږ د پاره د پاموړ اهمیت لري د 
تړون  یې  سره  هېواد  ایران  د  چې  پټلۍ  هرات   – خواف 
السلیک شوی دی څلور ټوټې (فازه) او ١٩١ کیلو متر طول 
پټلۍ د درېو  بنا ددې  پر  توافق  لري. د دواړو هېوادونو د 
برخو جوړول چې دوې حصې یې د ایران په خاوره او یوه 
یې د افغانستان په دننه کې موقعیت لري د ایران په غاړه او 
د  کړي.  جوړه  دولت  افغانستان  د  باید  یې  برخه  څلورمه 
د  چې  خاطر  په  جوړولو  د  برخې  ددې  دولت  افغانستان 
د  نښلوي  سره  میدان  هوایي  د  هرات  د  ولسوالي  غوریانو 
مالی ستونزو سره مخ دي، ځکه چې هغه د استوګنو سیمو 

او زراعتي  ځمکو څخه تېرېږي. 
   ددې پټلیو سر بېره زموږ لپاره د هغه پټلۍ اهمیت هم د 
پامور دی چې به ٢٠١٠م. کال یې پریکړه د پنځو هېوادونو 
منځ  تر  افغانستان  او  ایران  تاجکستان،  قرقیزستان،  چین، 

امضاء شوې ده. دا پټلۍ ټول ٢١٠٠کیلو متر طول لري ١١٥٠
کیلو متر به یې په افغانستان کې جوړېږي. دا پټلۍ د اړوند 
هېوادونو د لویو هیلو پټلۍ ګڼل کېږي او هغه ته یې د نوي 
کار  اقتصادي  سیاسي  د  دی.  ورکړی  نوم  کریدور  ریلي 
پوهانو د شننو پر بنا دا کریدور د اړوند هېوادونو د ګټو سر 
بېره د سیمې  لپاره پراخې ګټې لري او په سیمه کې به د 

همغږۍ ، پرمختګ او ټیکاو زمینه برابره کړي.
    د پورتنیو  څرګندونو په پام کې نیولو سره دې نتیجو ته 
رسو چې زمونږ هېواد د یوه ښه راتلونکي په لور روان دی. 
نه  هېواد کې جوړېږي،  په  زمونږ  پټلۍ چې  هره  نوموړې 
یوازې زموږ د وروسته پاتې اقتصاد لپاره به د تحرک یو 
عامل وي بلکې د سیمې هېوادونه څه زمونږ به شمال کې 

دی او که په سویل کې، هغه ته د امید په سترګه ګوري.
    زموږ په هېواد کې د الرو او پټلیو جوړول ددې المل 
کېږي چې د سیمې شمالي او سویلي هېوادونه په اقتصادي 
بل  یو  د  بل سره وصل شي،  له  یو  تجارتي چارو کې  او 
بازارونو ته السرسي پیدا کړي او د یو بل د پرمختګ او د 
خلکو د سوکالۍ سره مرسته وکړي. همدا راز په په وچه 
قرغیزستان،  لکه  هېوادونه  پاتې  وروسته  راګیر  کې 
تاجکستان، افغانستان،  او نور به د خپلو ګاونډیو د سیاسي 
او اقتصادي فشارونو څخه خالص شي نړیوالو او سیمه ییزو 
اوبو الرو او بازارونو ته به السرسي پیدا کړي او په په سیمه 
رول  د  او  راګډ  به  کې  معادالتو  اړونده  نړېوالو  او  ییزو 
لوبولو زمینه ورته برابره شي چې په دې لړ کې به افغانستان 

د هغه په سر کې قرار ولري.

ومبتكركه پول ندارند مگرعالقه وتوانايى سرمايه گذارى، تجارت 
مشكل  اين  حل  راه  يگانه  دارند.  احسن  وجه  به  را  وتشبث 
را  مردم  راكد  پولهاى  كه  ميباشد  تجارتى  بانكهاى  موجوديت 
كسانيكه  وبه  نموده  آورى  وجمع  جلب  گوناگون  درحسابهاى 
استعداد وتوان سرمايه گذارى وكار و بار را دارند قرضه بدهد. اين 
كار از يك طرف پولهاى ذخيره شده را از حالت ركود خارج ساخته 
ديگر  وازسوى  مينمايد  پول  اين  دارنده هاى  را نصيب  منفعت  و 
زمينة سرمايه گذارى وكار و بار را به آنعده اشخاص كه توانايى 
بانكدار  پول،  مالك  درنتيجه  ميسازد،  مساعد  دارند  را  كاروبار 
وصاحبان صنايع وكار و بار و دركل اقتصاد ملى از اين كار مستفيد 
ازدواج،  ناپذير ديگرچون  تأخير  نيازمنديهاى  ازآن  ميگردد. عالوه 
خريد ويا ساخت منزل رهايشى وديگرضروريات اوليه وجود دارد 
وجه  به  ميتوانند  بانكها  و  نداشته  آنرا  تمويل  منابع  اشخاص  كه 

احسن به اين مشكل رسيده گى نمايند.
متعدد  بانكهاى  اخيردرافغانستان  دهة  يكنيم  خوشبختانه طى     

گذاشته  وجود  عرصة  پابه  كشور  بانكدارى  درسيستم  تجارتى 
خورد  ومتشبثين  نيازمندان  به  را  وبزرگ  كوچك  هاى  وقرضه 
موارد مشكالت  دربسيارى  اين عمل  كه  مينمايند  تأديه  وبزرگ 
راه  در  عديدة  مشكالت  تاهنوز  اگرچه  مينمايد.  راحل  مردم 
نبود  مانند:  دارد؛  وجود  درافغانستان  بانكدارى  پديدة  گسترش 
فرهنگ به موقع بازپرداخت قرضه، امنيت وعدم گسترش بانكها 
با  بانكها  معيارى  خدمات  ضعف  كشور،  وقصبات  قراء  درسطح 
درنظرداشت شرايط موجود نبود، زمينة كار الزم براى متشبثين و 
كارگذاران، ضعف اعتماد مردم به بانكها وبانكها به مردم وده ها 
امروزه  چون  برآن  بناًء  برد.  نام  ميتوان  را  وبزرگ  خورد  چالش 
به دولت  ازنياز منديهاى مبرم جوامع است،  بانكى يكى  خدمات 
جمهورى اسالمى افغانستان پيشنهاد ميگردد تا در رفع مشكالت 
مذكور اقدام عملى نمايد. همچنان به بانكها پيشنهاد ميگردد تا 
درمعيارى ساختن هرچه بيشتر خدمات خويش تالش جدى وپيگر 
با معيارهاى مدرن عيارگرديده  بانكى ما  تاباشد كه نظام  نمايند. 

واقتصاد ملى ما رشد همه جانبه نمايد.

نقش قروض بانكى در توسعة كار و بار

   بی له شکه چې زموږ هېواد لکه ځینې نور هېوادونه 
اوږد او د برمه ډک تاریخ لري او جغرافیایي موقعیت یې 
هم د سیمې لپاره یو حساس او اهم موقعیت ګڼل کېږي. 
دا چې افغانستان د تاریخ په اوږدو کې د لویو ننګونو سره 
تمدني  ډېرو  د  هغه  د  ننګونې  دا  او  دی  شوی  مخامخ  
ښکارندود ویجاړېدو او له منځه تلو سبب شوې او په ترڅ 
کې یې بشري زیانونه هم ګاللي دي خو بیا یې هم د هېواد 
د آبادۍ په خاطر د هڅو او زیار څخه مخ نه دی اړولی 
او د خپلو افتخاراتو د ساتلو او ګټلو په خاطر هڅې کوي. 
که موږ د اقتصادي، ټولنیزو او فرهنګي پلوه وروسته پاتې 
یو  ډېر داخلي او خارجي الملونه لري. که پیاوړی صنعت 
نه لرو، کرهنه مو وروسته پاتې او ویجاړه ده، کارونکې 
ټکنالوژي مو بهرنۍ او خدمتونه مو وروسته پاتې دي، اما 
کوي  واره  امید  ته  راتلونکې  روښانه  موږ  چې  څه  هغه 
زموږ پراخه او بدایه کاني زېرمې، بشري مستعد ځواک، 
د هېواد ستراتیژیک موقعیت او تر ټولو مهم د دولت او 
خلکو په کچه د هېواد د آبادولو او ښېرازه کولو نیت او 

اراده ده. افغانان به دې آند دي چې په هېواد کې یې نن، 
سبا جګړه او نا امني ختمېدونکې ده، نو د سولې د سبا 
لپاره پراخ او هر اړخیز پروګرامونه لري او د خپلو موخو 
د تر السه کولو په خاطر د سیمې او نړۍ له هېوادونو سر 
په اړیکه کې دي د هغوي پانګې راجلبوي، ګډې پروژې 
اقتصاد  هېواد  د  توګه  دی  به  څو  تر  لري  کې  په الس 
او  تنګسۍ  د  خلک  او  کړي  ښېرازه  هغه  ورغوي، 

وزګارتیا څخه  خالص کړي. 
اقتصادي  پراخې  چې  څنګ  تر  ددې  هېواد  زموږ     
جامدې منابع لري د اوبو او د نفت او ګاز پریمانه زېرمې 
هم لري چې تر اوسه پورې نه دي کارول شوې. په ٢٠٠١ 
م کال چې هېواد ته بهرني ځواکونه راغلل او تر ځنګ 
یې د نړۍ لویو او وړو هېوادونو د افغانستان د سولې او 
به  نور  اعالم یې وکړ چې  او  آبادۍ وعدې هم وکړې 
افغانستان  پخوانی جنګ ځپلي هېواد نه وي او په عمل 
کې یې هم مالې او اقتصادي مرستې پیل کړې چې له امله 
یې پروګرامونه او ستراتیژیګانې جوړې شوې او څه نا څه 

کارونه او پروژې پیل او تطبیق هم شوې، نو د خلکو په 
په  اما  شوې.  غوړېدو  به  غوټۍ  امیدونو  د  کې  زړونو 
خواشینۍ سره چې جګړه بېرته توده شوه او ډېر چارواکي 
او مسؤالن هم د شتمنیو په غونډولو بوخت او په فساد کې 
ښکېل شول، پریمانه پیسې او مرستې حیف و میل شوې او 
امکانات له السه ووتل. وزګارتیا مخ پر زیاتېدو شوه او د 
خلکو په ژوند کې کوم د پاموړ بدلون رانغۍ.اقتصادي بهیر 
پڅ شو، تر څو چې د ولسمشرۍ وروستیو ټاکنو ته کارونه 
پیل او بېال بېلو نوماندانو خپلې برنامې او تګالرې وړاندې 
او به پایله کې ټاکنې تر سره او د ملي وحدت حکومت 
جوړ شو. سره له دې چې ټاکنې اوږدې او د ستونزو سره 
مل وی،  خو د حکومت په جوړېدو سره بریالیو نوماندانو 
پر خپلو کړیو  وعدو د تأکید په ترڅ کې په کار پیل وکړ. 
اوس چې درې کاله د هغه وخت څخه تېرېږي وینو چې 
دولت د پاموړ السته راوړنې لري او تمه کېږي چې د ملي 
وحدت حکومت په پاتې موده کې دا السته راوړنې زیاتې 

او پراخه شي.
 زموږ هېواد د موقعیت له لحاظه په سیمه کې د یوه حساس 
جیو پولیتیکي موقعیت څخه برخمن دی. جیوپولتیک چې 
په سیاسي ادبیاتو کې ډېر کارول کېږي د دوو کلمو، جیو 
په  سیاسي  یا  او  سیاست  د  پولیتیک  او  معنا  په  مځکې  د 
مفهوم دی، او د «جغرافیايي سیاست» «سیاسي جغرافیه» 

او «د سیاست جغرافیه» په مفهومونو کارول کېږي.
    جیوپولیتیک د یوه دولت په بهرني سیاست کې هغه 
لیدلوریو  او کړنوته ویل کېږي چې پر تاریخي، سیاسي او 
خاورې  د  لکه  ښکارندو  جغرافیايي  د  چارو  ټولنیزو 
بیانوي.  اغېزې  نفوس  او  هوا  او  اوبه   موقعیت،  مساحت، 
ټولنیزې  او  جغرافیايي  ټولې  چې  څرنګه  دې،  پر  عالوه 
حادثې  لکه اقتصادي فعالیتونه، د ټکنالوژۍ اړونده چارې، 
انساني ځواک، فرهنګي چارې په یوه جغرافیايي محدوده 
د  نو کله چې ددې محدودې دوګړو  راځي،  منځته  کې 
نفس د اعتماد روحیه ورسره یو ځای شي د ملي قدرت 
هغه  شو  وکوالی  موږ  که  توګه  دې  په  تمثیلوي.  مسئله  
جغرافیايي ښه او ستراتیژیکي موقعیت او موقف چې لرویې 
وکاروو او ښه مدیریت یې کړو ډېرې آرزوګانې او تمې 
به مو په واقعیت بدلې کړو او ملي قدرت به مو پیاوړی او 

لوړ شي.
    په دې موخه د هېواد د آبادۍ او د خلکو د ژوند په 
بدلون کې الرې او سرکونه بڼسټیز رول لري او تجربې دا 

په ډاګه کړی ده چې هغه سیمې چې عمومي واټونو او لویو 
الرو ته نږدې پرتې دي خلک یې د هغه وګړو په پرتله چې 
د امکاناتو په درلودلو سره، سره  د لویو الرو او ښارونو څخه 
لرې پراته وي کمه وده کوي او د ژوند کچه یې ټیټه وي؛ 
څنګ  تر  آسانتیاوو  د  ژوند  د  کې  ښارونو  به  چې  ځکه 
کوالی  تبادله  محصوالت  خپل  وګړي  وي،  فعال  بازارونه 
شي او هم په یوه کار بوخت کېدای شي. په داسې حال چې 
د  لګښتونو  ترانسپورتي  د  محصوالت  سیمو  پرتو  لرې  د 
زیاتېدو له کبله ګران تمامېږي او په بازار کې رقابت نشي 

کوالی.
   ددې ضرورت پر بنا دولتونه، د دولتي سکتور او یا هم د 
جوړولو  په  واټونو  او  الرو  د  مرسته  په  سکتور  خصوصي 
السپورې کوی. زمونږ په هېواد د کابل شبرغان لویه الر په 
کال ١٣٤٢ کال د پخوانی شوروی اتحاد د متخصصینو په 
 – – کندهار  او جوړه شوې همدا راز د کابل  پیل  مرسته 
هرات لویه الر د امریکایي -  متخصصینو به مرسته په ١٣٣٦ 
شمسي کال پیل او بشپړه شوې ده. دا دواړه الرې د پخوانیو 
ټولګټو وزارتونو او د هغه د «قوای کار» په مرسته جوړې 
په  الرو  نورو  د  وروسته  څخه  کال   ١٣٨١ د  دي.  شوې 
زیاتولو سره نوموړې دواړه الرې، د یوه حلقوي سرک په 
حلقوي  دا  دی.  شوی  پیل  کار  رغولو  او  نښلولو  د  توګه 
سرک د کابل څخه پیل د هېواد ١٦ والیتونه: پروان، بغالن، 
فراه،  هرات،  بادغیس،  فاریاب،  شبرغان،  بلخ،  سمنګان، 
هلمند، کندهار، غزنی او میدان وردک والیتونه سره نښلوي 
او بېر ته په حلقوي بڼه کابل ته رارسېږي. دې لویې الرې ته 
د هېواد د نفوس دوه پر درې نفوس د پنځوس کیلو مترۍ 
په واټن کې ژوند کوی. ددې الرې په څنګ کې د ریل 
ګادي پټلۍ جوړول هم په نظر کې دي. په دې خاطر چې د 
کابل شبرغان پخوانۍ جوړه شوې الره د سالنګ د کوتل په 
لوړه برخه کې جوړه شوې ده، نو اوس مهال له یوې خوا د 
هغه استهالک کېدل او له بلې خوا د اوسني ترانسپورت او 
بېالبېلو موټرو د تګ راتګ ته د هغه نه بسیا ددې ضرورت 
منځته راوړی چې ددې مسیر څخه د سالنګ په الندې برخه 
کې یو بل تونل هم و کېندل شي چې د امکاناتو په شتون 
سره به د هغه تر څنګ د ریلی ګاډي پټلۍ غزول هم ممکن 

شي.
   په هېواد کې ترانزیتي الرې په تېره بیا د ریل ګاډي پټلۍ 
او  یوازې د هېواد د آبادۍ پرمختګ  نه  او غزول  جوړول 
سویل  او  شمال  د  زمونږ  بلکې  دي  حیاتي  لپاره  ښېرازۍ 

•   سپردة ديدارى(حساب جارى): امانت هايى است كه به 
محض مطالبة آن بانك مكلف به پرداخت آن مى باشد. 

            بانك به سپردة ديدارى مردم بهره پرداخت نمى كند. 
به همين خاطر هم است كه آنرا ارزانترين منبع مالى بانك مى 

دانند (حسابات جارى) 
•   سپرده هاى پس انداز: سپرده هايى است كه در بدل آن 
بهره پرداخت مى شود و در بعضى كشور ها مانند انگلستان رسم 
بر اين است كه سپرده گذار حد اقل هفت روز قبل بايد بانك را 
مطلع سازد كه مى خواهد از حسابات خويش برداشت نمايد. مگر 
در بعضى كشور هاى ديگر  ضرورت به اطالع قبلى وجود ندارد. 
•   سپرده هاى مدت دار: كه بنام سپردة ثابت نيز ياد مى 
مشترى  و  بانك  بين  شده  نوشته  مالى  داد  قرار  از  عبارت  شود 
است. بر مبناى اين قرار داد مشترى موافقت مى كند كه مبلغ 
معين پول نقد را براى مدت معين به بانك بسپارد و در مقابل 
بانك نيز تعهد مى كند كه اصل و بهره پول را بعد از سپرى شدن 
بپردازد. نرخ بهره مورد توافق شده  ميعاد معينه به مشترى نقداً 
بانك و مشترى در اين نوع حساب از نرخ بهرة پس انداز بيش تر 
است. كه اين خود انگيزه است براى عقد قرار داد بين بانك و 
سپرده گذار، گر چه اين گونه سپرده ها براى بانك داراى مصرف 
بلند مى باشد. الكن بانك نيز مى تواند با اطمينان خاطر كل مبلغ 
سپرده را براى تجار و صنعتكاران قرض بدهد  و يا به سرمايه 
اقدام نمايد. در حالى كه اين امكان در سپرده هاى  گذارى آن 
در  هميشه  را  مذكور  نقد  پول  بايد  و  نيست  ممكن  ديدارى 
دسترس داشته باشد اين بخش مربوط به نحوة تجهيز منابع مالى 
بانك بود. در ادامه بايد شيوة تخصيص و مصرف  اين منابع نيز 

توضيح شود. 
•   دادن اعتبار اضافه برداشت: كه بنام اعتبار در حساب 
كه  دهد  مى  اجازه  مشترى  به  بانك  شود  مى  گفته  نيز  جارى 
عالوه بر پول امانات خويش  در بانك مبلغ ديگرى را نيز از بانك 
برداشت و مصرف نمايد. ولى در بدل آن به بانك بهره بدهد اين 
شيوة اعطاى اعتبار كه بانك به مشترى مى دهد يكنوع اعتبار 
كوتاه مدت و مؤقتى است كه بانك تجارتى براى جلب تاجر هاى 
معتبر از آن استفاده مى نمايد، اين نوع اعتبار در حساب جارى را 
و  وثيقه  اخذ  بدون  و  مشترى  شناخت  اساس  به  صرفًا  بانك 

تضمين ميدهد. 
•   دادن اعتبار با تضمين: در اين روش بانك با اخذ تضمين 
سر يا مال به صورت اوراق بها دار يا اسناد مبنى بر وجود مال 
التجاره به صاحبان صنايع يا تجار اعتبار مى دهد اين نوع اعتبار 
اعتبار گيرنده مكلف به پرداخت آن مى  نيز داراى بهره بوده و 

باشد. 

•   تنزيل بروات تجارتى: تنزيل عبارت از خريد نقدى طلب 
مدت دار به مبلغ كمتر، بدين معنا كه بانك سند طلب مدت دار 
تجار را به مبلغ كمتر از مبلغ مندرج در سند خريدارى و مبلغ آنرا 
از شيوه هاى  نيز يكى  تنزيل  پردازد. در واقع  به تجار مى  نقداً 

جلب مشتريان معتبر است. 
شرايط  تحت  تجارتى  بانك  شيوه  اين  در  قرض:  دادن     •
نرخ  كه  است  مبرهن  پردازد.  نقدى مى  افراد وجه  به  مشخص 

بهرة وام از نرخ اعتبارات و نرخ تنزيل باال تر است . 
از  است  عبارت  كل  بصورت  تجارتى  بانك  فرعى  هاى  فعاليت 
اراية خدمات گوناگون بانكى كه بانك براى بدست آوردن منفعت 
و يا جلب مشترى انجام مى دهد. در اين فعاليت هاى بانك منابع 
مالى بانك دخيل نمى گردد. به همين خاطر فعاليت هاى فرعى 
جلب  براى  بانك  كه  دانند  مى  هاى  فعاليت  را  تجارتى  بانك 
مشترى و يا كسب عايد انجام مى دهد ولى منابع مالى در آن در 

گير نمى باشد. اين فعاليت ها عبارت اند از:
•    خدمات نماينده گى، شامل جمع آورى عايد مشترى، خريد و 
براى  معين  قروض  پرداخت  و  مشترى  بهادار  اوراق  فروش 
مشترى، همچنان خدمت عام المنفعه كه شامل حفظ و نگهدارى 
اشياى قيمتى مردم، انتشار چك هاى مسافرتى و نقل و انتقال 
وجوه مشترى مى باشد چون موضوع بحث ما قروض بانك است 

ازتوضيح فعاليت هاى فرعى بانك صرف نظر مى كنيم.
     قرضه از اين جهت اهميت دارد كه بعضى اشخاص پول دارند 
ولى توانايى وبعضًا هم استعداد بكارگيرى اين پول را درسرمايه 
عدم  درصورت  كه  ندارند  بار  و  كار  ديگر  ويا  تجارت  گذارى، 
موجوديت بانكها پول ايشان درسيف ها وبالشت ها راكد مانده و 
اقتصاد ملى را ضربه ميزند. درحاليكه هستند اشخاص با استعداد 
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هېوادونو یوه تمه هم ګڼل کېږي، تر څو هغوی وکوالی 
شي ددې الرې څخه په کار اخیستو یو له بل سره اړیکې 
ونیسي او خپل صنعتي محصوالت او اقتصادي ظرفیتونه د 

یو  بل بازارونو ته ورسوي.
   زمونږ د هېواد لپاره د ریل ګاډي د غزولو هغه بهیر چې 
پیل شوي دی ډېر اهمیت لري ریل ګادی او نورې ترانزیتي 
نه یوازې زمونږ اړیکې د ګاونډیو هېوادونو سره  به  الرې 
زمونږ  به  پلوه  اقتصادي  د  بلکې  کړي  پیاوړې  او  پراخې 

صنعت،  کرنه او خدمتونه بدل کړي.
او د  په هېواد کې  مقالې اصلي موخه     هسې چې ددې 
سیمې هېوادونو سره زموږ د جوړېدونکې رېل ګادي پټلۍ 
اغېزې دي نو بېځایه به نه وي چې لومړی د هغه تاریخچې 

ته یوه لنډه کتنه وکړو:
   هسې چې په نړۍ کې انګلستان د صنعتي انقالب ټاټوبۍ 
شمېرل  هم  هېواد  جوړونکی  لمړنی  ګادي  رېل  د  دی  
پر  واګون چې  لودونکی  در  موتور  بخاري  لمړنی  کېږي. 
پټلیو یې حرکت کاوه په ١٨٠٤م. کال د ریچارد  فوالډي 
ترویتیک  په نوم انګلیسي لخوا د انګلستان په سویلي ولز 
ښار کې اختراع شو. وروسته بیا په ١٨٢٥م. کال ریل ګاډی 
دلېږد رالېږد منظم قطار په توګه په همدې هېواد کې منځ ته 
راغلی. د متحده ایالتونو د لمړني قطار کارونې تاریخ ١٨٣٠

م. دی.
   زموږ په هېواد کې شاه امان اهللا خان هغه کس و، چې د 
لمړي ځل لپاره یې درې کوچني بخاري واګونونه د آلمان  

د کاسل څخه وپیرل. ویل کېږي په کابل ښار کې یې د 
دارالمان څخه تر ښاره د اوو کیلو مترو په واڼ تګ راتګ 
کاوه. ددې واګونونو  پاتېشونې اوس هم د داراالمان ماڼۍ 
په لودیزه برخه کې تر سترګو کېږي. د هغه څخه وروسته 
تر ٢٠٠٦م پورې په دې اړوند زمونږ په هېواد کې څه و نه 
لیدل شول، په داسې حال چې د امان اهللا شاه د دوران څخه 
او  راغلل  منځته  بدلونونه  ډېر  کې  نړۍ  په  کال   ٢٠٠٦ تر 
زمونږ د هېواد موقعیت ته په کتو کېدای شول چې  د هېواد 
مهم ترانزیټي موقعیت ته پام واړول شي او څه نا څه په دې 
اړوند په اقدام السپورې شي، اما دا کار نه دی شوی، چې 
دلیل یې له یوې خوا د الزمو مالی – پولي امکاناتو نشتوالی 
او له بلې خوا د جګړې نه مخکې د سلطنتي  چارواکو بې 
غوري ده، او وروسته د هغه څخه په هېواد کې د جګړې د 

اوربلېدل دي.
    د افغانستان د ریل ګاډي پالن شوې پټلۍ ټوله ٥٥٥٥ 
کیلو متر ده چې د افغانستان  د ریل ګاډي ادارې په خبره 
تر ٢٠٣٠م. کال پورې به بشپړه شي. هغه زیاتوي د نا امنۍ 
او    مالیی ستونزو سره  سره به هم تر ٣ زره کیلو مترو  
حتمي جوړېږي. د تر سره شویو محاسبو پر بنا ددې پټلیو 

په جوړېدو سر به اویا سلنه انتقاالت ممکن شي.
   په هېواد کې د ریل ګادي د پټلیو د غزو په خاطر د هڅو 
په اړ وند د ترکمنستان څخه  د هېواد تر آقینه بندر پورې 
رسمي  د  چې  ده؛  راوړنه  السته  اهمه  یوه  غزول  پټلۍ  د 
مراسمو په ترڅ کې د افغانستان د جمهور رئیس  اشرف 

بردي  قلي  قربان  رئیس  جمهور  د  ترکمنستان  د  او  غني 
پرانیستل  اوومه  په  قوس  د  کال  د ١٣٩٥  لخوا  محمدوف 
پخواني  د  په ١٣٩١ ش کال  توافقنامه  پروژې  شوه. ددې 
السلیک  خوا  له  دچارواکو  ترکمنستان  او  رئیس  جمهور 
شوې وه. د پالن پر بنا د اتامراد امام نظر د ریل ګاډي پټلۍ 
د ترکمنستان د پولې څخه تر راتېرېدو وروسته آقینه بندر 
ته غزول شوې چې وروسته به اند خوی ته رسېږي او د هغه 
څخه وروسته به د کندز والیت څخه تر تېرېدو د شیر حان 
بندر له الرې په تاجکستان کې د هغه هېواد د پټلیو سره 

وصل شي. 
   همدا راز د هېواد په لوديځ کې د هرات خواف د ریل 
ګاډي پټلۍ جوړېدل زمونږ د پاره د پاموړ اهمیت لري د 
تړون  یې  سره  هېواد  ایران  د  چې  پټلۍ  هرات   – خواف 
السلیک شوی دی څلور ټوټې (فازه) او ١٩١ کیلو متر طول 
پټلۍ د درېو  بنا ددې  پر  توافق  لري. د دواړو هېوادونو د 
برخو جوړول چې دوې حصې یې د ایران په خاوره او یوه 
یې د افغانستان په دننه کې موقعیت لري د ایران په غاړه او 
د  کړي.  جوړه  دولت  افغانستان  د  باید  یې  برخه  څلورمه 
د  چې  خاطر  په  جوړولو  د  برخې  ددې  دولت  افغانستان 
د  نښلوي  سره  میدان  هوایي  د  هرات  د  ولسوالي  غوریانو 
مالی ستونزو سره مخ دي، ځکه چې هغه د استوګنو سیمو 

او زراعتي  ځمکو څخه تېرېږي. 
   ددې پټلیو سر بېره زموږ لپاره د هغه پټلۍ اهمیت هم د 
پامور دی چې به ٢٠١٠م. کال یې پریکړه د پنځو هېوادونو 
منځ  تر  افغانستان  او  ایران  تاجکستان،  قرقیزستان،  چین، 

امضاء شوې ده. دا پټلۍ ټول ٢١٠٠کیلو متر طول لري ١١٥٠
کیلو متر به یې په افغانستان کې جوړېږي. دا پټلۍ د اړوند 
هېوادونو د لویو هیلو پټلۍ ګڼل کېږي او هغه ته یې د نوي 
کار  اقتصادي  سیاسي  د  دی.  ورکړی  نوم  کریدور  ریلي 
پوهانو د شننو پر بنا دا کریدور د اړوند هېوادونو د ګټو سر 
بېره د سیمې  لپاره پراخې ګټې لري او په سیمه کې به د 

همغږۍ ، پرمختګ او ټیکاو زمینه برابره کړي.
    د پورتنیو  څرګندونو په پام کې نیولو سره دې نتیجو ته 
رسو چې زمونږ هېواد د یوه ښه راتلونکي په لور روان دی. 
نه  هېواد کې جوړېږي،  په  زمونږ  پټلۍ چې  هره  نوموړې 
یوازې زموږ د وروسته پاتې اقتصاد لپاره به د تحرک یو 
عامل وي بلکې د سیمې هېوادونه څه زمونږ به شمال کې 

دی او که په سویل کې، هغه ته د امید په سترګه ګوري.
    زموږ په هېواد کې د الرو او پټلیو جوړول ددې المل 
کېږي چې د سیمې شمالي او سویلي هېوادونه په اقتصادي 
بل  یو  د  بل سره وصل شي،  له  یو  تجارتي چارو کې  او 
بازارونو ته السرسي پیدا کړي او د یو بل د پرمختګ او د 
خلکو د سوکالۍ سره مرسته وکړي. همدا راز په په وچه 
قرغیزستان،  لکه  هېوادونه  پاتې  وروسته  راګیر  کې 
تاجکستان، افغانستان،  او نور به د خپلو ګاونډیو د سیاسي 
او اقتصادي فشارونو څخه خالص شي نړیوالو او سیمه ییزو 
اوبو الرو او بازارونو ته به السرسي پیدا کړي او په په سیمه 
رول  د  او  راګډ  به  کې  معادالتو  اړونده  نړېوالو  او  ییزو 
لوبولو زمینه ورته برابره شي چې په دې لړ کې به افغانستان 

د هغه په سر کې قرار ولري.

ومبتكركه پول ندارند مگرعالقه وتوانايى سرمايه گذارى، تجارت 
مشكل  اين  حل  راه  يگانه  دارند.  احسن  وجه  به  را  وتشبث 
را  مردم  راكد  پولهاى  كه  ميباشد  تجارتى  بانكهاى  موجوديت 
كسانيكه  وبه  نموده  آورى  وجمع  جلب  گوناگون  درحسابهاى 
استعداد وتوان سرمايه گذارى وكار و بار را دارند قرضه بدهد. اين 
كار از يك طرف پولهاى ذخيره شده را از حالت ركود خارج ساخته 
ديگر  وازسوى  مينمايد  پول  اين  دارنده هاى  را نصيب  منفعت  و 
زمينة سرمايه گذارى وكار و بار را به آنعده اشخاص كه توانايى 
بانكدار  پول،  مالك  درنتيجه  ميسازد،  مساعد  دارند  را  كاروبار 
وصاحبان صنايع وكار و بار و دركل اقتصاد ملى از اين كار مستفيد 
ازدواج،  ناپذير ديگرچون  تأخير  نيازمنديهاى  ازآن  ميگردد. عالوه 
خريد ويا ساخت منزل رهايشى وديگرضروريات اوليه وجود دارد 
وجه  به  ميتوانند  بانكها  و  نداشته  آنرا  تمويل  منابع  اشخاص  كه 

احسن به اين مشكل رسيده گى نمايند.
متعدد  بانكهاى  اخيردرافغانستان  دهة  يكنيم  خوشبختانه طى     

گذاشته  وجود  عرصة  پابه  كشور  بانكدارى  درسيستم  تجارتى 
خورد  ومتشبثين  نيازمندان  به  را  وبزرگ  كوچك  هاى  وقرضه 
موارد مشكالت  دربسيارى  اين عمل  كه  مينمايند  تأديه  وبزرگ 
راه  در  عديدة  مشكالت  تاهنوز  اگرچه  مينمايد.  راحل  مردم 
نبود  مانند:  دارد؛  وجود  درافغانستان  بانكدارى  پديدة  گسترش 
فرهنگ به موقع بازپرداخت قرضه، امنيت وعدم گسترش بانكها 
با  بانكها  معيارى  خدمات  ضعف  كشور،  وقصبات  قراء  درسطح 
درنظرداشت شرايط موجود نبود، زمينة كار الزم براى متشبثين و 
كارگذاران، ضعف اعتماد مردم به بانكها وبانكها به مردم وده ها 
امروزه  چون  برآن  بناًء  برد.  نام  ميتوان  را  وبزرگ  خورد  چالش 
به دولت  ازنياز منديهاى مبرم جوامع است،  بانكى يكى  خدمات 
جمهورى اسالمى افغانستان پيشنهاد ميگردد تا در رفع مشكالت 
مذكور اقدام عملى نمايد. همچنان به بانكها پيشنهاد ميگردد تا 
درمعيارى ساختن هرچه بيشتر خدمات خويش تالش جدى وپيگر 
با معيارهاى مدرن عيارگرديده  بانكى ما  تاباشد كه نظام  نمايند. 

واقتصاد ملى ما رشد همه جانبه نمايد.

   بی له شکه چې زموږ هېواد لکه ځینې نور هېوادونه 
اوږد او د برمه ډک تاریخ لري او جغرافیایي موقعیت یې 
هم د سیمې لپاره یو حساس او اهم موقعیت ګڼل کېږي. 
دا چې افغانستان د تاریخ په اوږدو کې د لویو ننګونو سره 
تمدني  ډېرو  د  هغه  د  ننګونې  دا  او  دی  شوی  مخامخ  
ښکارندود ویجاړېدو او له منځه تلو سبب شوې او په ترڅ 
کې یې بشري زیانونه هم ګاللي دي خو بیا یې هم د هېواد 
د آبادۍ په خاطر د هڅو او زیار څخه مخ نه دی اړولی 
او د خپلو افتخاراتو د ساتلو او ګټلو په خاطر هڅې کوي. 
که موږ د اقتصادي، ټولنیزو او فرهنګي پلوه وروسته پاتې 
یو  ډېر داخلي او خارجي الملونه لري. که پیاوړی صنعت 
نه لرو، کرهنه مو وروسته پاتې او ویجاړه ده، کارونکې 
ټکنالوژي مو بهرنۍ او خدمتونه مو وروسته پاتې دي، اما 
کوي  واره  امید  ته  راتلونکې  روښانه  موږ  چې  څه  هغه 
زموږ پراخه او بدایه کاني زېرمې، بشري مستعد ځواک، 
د هېواد ستراتیژیک موقعیت او تر ټولو مهم د دولت او 
خلکو په کچه د هېواد د آبادولو او ښېرازه کولو نیت او 

اراده ده. افغانان به دې آند دي چې په هېواد کې یې نن، 
سبا جګړه او نا امني ختمېدونکې ده، نو د سولې د سبا 
لپاره پراخ او هر اړخیز پروګرامونه لري او د خپلو موخو 
د تر السه کولو په خاطر د سیمې او نړۍ له هېوادونو سر 
په اړیکه کې دي د هغوي پانګې راجلبوي، ګډې پروژې 
اقتصاد  هېواد  د  توګه  دی  به  څو  تر  لري  کې  په الس 
او  تنګسۍ  د  خلک  او  کړي  ښېرازه  هغه  ورغوي، 

وزګارتیا څخه  خالص کړي. 
اقتصادي  پراخې  چې  څنګ  تر  ددې  هېواد  زموږ     
جامدې منابع لري د اوبو او د نفت او ګاز پریمانه زېرمې 
هم لري چې تر اوسه پورې نه دي کارول شوې. په ٢٠٠١ 
م کال چې هېواد ته بهرني ځواکونه راغلل او تر ځنګ 
یې د نړۍ لویو او وړو هېوادونو د افغانستان د سولې او 
به  نور  اعالم یې وکړ چې  او  آبادۍ وعدې هم وکړې 
افغانستان  پخوانی جنګ ځپلي هېواد نه وي او په عمل 
کې یې هم مالې او اقتصادي مرستې پیل کړې چې له امله 
یې پروګرامونه او ستراتیژیګانې جوړې شوې او څه نا څه 

کارونه او پروژې پیل او تطبیق هم شوې، نو د خلکو په 
په  اما  شوې.  غوړېدو  به  غوټۍ  امیدونو  د  کې  زړونو 
خواشینۍ سره چې جګړه بېرته توده شوه او ډېر چارواکي 
او مسؤالن هم د شتمنیو په غونډولو بوخت او په فساد کې 
ښکېل شول، پریمانه پیسې او مرستې حیف و میل شوې او 
امکانات له السه ووتل. وزګارتیا مخ پر زیاتېدو شوه او د 
خلکو په ژوند کې کوم د پاموړ بدلون رانغۍ.اقتصادي بهیر 
پڅ شو، تر څو چې د ولسمشرۍ وروستیو ټاکنو ته کارونه 
پیل او بېال بېلو نوماندانو خپلې برنامې او تګالرې وړاندې 
او به پایله کې ټاکنې تر سره او د ملي وحدت حکومت 
جوړ شو. سره له دې چې ټاکنې اوږدې او د ستونزو سره 
مل وی،  خو د حکومت په جوړېدو سره بریالیو نوماندانو 
پر خپلو کړیو  وعدو د تأکید په ترڅ کې په کار پیل وکړ. 
اوس چې درې کاله د هغه وخت څخه تېرېږي وینو چې 
دولت د پاموړ السته راوړنې لري او تمه کېږي چې د ملي 
وحدت حکومت په پاتې موده کې دا السته راوړنې زیاتې 

او پراخه شي.
 زموږ هېواد د موقعیت له لحاظه په سیمه کې د یوه حساس 
جیو پولیتیکي موقعیت څخه برخمن دی. جیوپولتیک چې 
په سیاسي ادبیاتو کې ډېر کارول کېږي د دوو کلمو، جیو 
په  سیاسي  یا  او  سیاست  د  پولیتیک  او  معنا  په  مځکې  د 
مفهوم دی، او د «جغرافیايي سیاست» «سیاسي جغرافیه» 

او «د سیاست جغرافیه» په مفهومونو کارول کېږي.
    جیوپولیتیک د یوه دولت په بهرني سیاست کې هغه 
لیدلوریو  او کړنوته ویل کېږي چې پر تاریخي، سیاسي او 
خاورې  د  لکه  ښکارندو  جغرافیايي  د  چارو  ټولنیزو 
بیانوي.  اغېزې  نفوس  او  هوا  او  اوبه   موقعیت،  مساحت، 
ټولنیزې  او  جغرافیايي  ټولې  چې  څرنګه  دې،  پر  عالوه 
حادثې  لکه اقتصادي فعالیتونه، د ټکنالوژۍ اړونده چارې، 
انساني ځواک، فرهنګي چارې په یوه جغرافیايي محدوده 
د  نو کله چې ددې محدودې دوګړو  راځي،  منځته  کې 
نفس د اعتماد روحیه ورسره یو ځای شي د ملي قدرت 
هغه  شو  وکوالی  موږ  که  توګه  دې  په  تمثیلوي.  مسئله  
جغرافیايي ښه او ستراتیژیکي موقعیت او موقف چې لرویې 
وکاروو او ښه مدیریت یې کړو ډېرې آرزوګانې او تمې 
به مو په واقعیت بدلې کړو او ملي قدرت به مو پیاوړی او 

لوړ شي.
    په دې موخه د هېواد د آبادۍ او د خلکو د ژوند په 
بدلون کې الرې او سرکونه بڼسټیز رول لري او تجربې دا 

په ډاګه کړی ده چې هغه سیمې چې عمومي واټونو او لویو 
الرو ته نږدې پرتې دي خلک یې د هغه وګړو په پرتله چې 
د امکاناتو په درلودلو سره، سره  د لویو الرو او ښارونو څخه 
لرې پراته وي کمه وده کوي او د ژوند کچه یې ټیټه وي؛ 
څنګ  تر  آسانتیاوو  د  ژوند  د  کې  ښارونو  به  چې  ځکه 
کوالی  تبادله  محصوالت  خپل  وګړي  وي،  فعال  بازارونه 
شي او هم په یوه کار بوخت کېدای شي. په داسې حال چې 
د  لګښتونو  ترانسپورتي  د  محصوالت  سیمو  پرتو  لرې  د 
زیاتېدو له کبله ګران تمامېږي او په بازار کې رقابت نشي 

کوالی.
   ددې ضرورت پر بنا دولتونه، د دولتي سکتور او یا هم د 
جوړولو  په  واټونو  او  الرو  د  مرسته  په  سکتور  خصوصي 
السپورې کوی. زمونږ په هېواد د کابل شبرغان لویه الر په 
کال ١٣٤٢ کال د پخوانی شوروی اتحاد د متخصصینو په 
 – – کندهار  او جوړه شوې همدا راز د کابل  پیل  مرسته 
هرات لویه الر د امریکایي -  متخصصینو به مرسته په ١٣٣٦ 
شمسي کال پیل او بشپړه شوې ده. دا دواړه الرې د پخوانیو 
ټولګټو وزارتونو او د هغه د «قوای کار» په مرسته جوړې 
په  الرو  نورو  د  وروسته  څخه  کال   ١٣٨١ د  دي.  شوې 
زیاتولو سره نوموړې دواړه الرې، د یوه حلقوي سرک په 
حلقوي  دا  دی.  شوی  پیل  کار  رغولو  او  نښلولو  د  توګه 
سرک د کابل څخه پیل د هېواد ١٦ والیتونه: پروان، بغالن، 
فراه،  هرات،  بادغیس،  فاریاب،  شبرغان،  بلخ،  سمنګان، 
هلمند، کندهار، غزنی او میدان وردک والیتونه سره نښلوي 
او بېر ته په حلقوي بڼه کابل ته رارسېږي. دې لویې الرې ته 
د هېواد د نفوس دوه پر درې نفوس د پنځوس کیلو مترۍ 
په واټن کې ژوند کوی. ددې الرې په څنګ کې د ریل 
ګادي پټلۍ جوړول هم په نظر کې دي. په دې خاطر چې د 
کابل شبرغان پخوانۍ جوړه شوې الره د سالنګ د کوتل په 
لوړه برخه کې جوړه شوې ده، نو اوس مهال له یوې خوا د 
هغه استهالک کېدل او له بلې خوا د اوسني ترانسپورت او 
بېالبېلو موټرو د تګ راتګ ته د هغه نه بسیا ددې ضرورت 
منځته راوړی چې ددې مسیر څخه د سالنګ په الندې برخه 
کې یو بل تونل هم و کېندل شي چې د امکاناتو په شتون 
سره به د هغه تر څنګ د ریلی ګاډي پټلۍ غزول هم ممکن 

شي.
   په هېواد کې ترانزیتي الرې په تېره بیا د ریل ګاډي پټلۍ 
او  یوازې د هېواد د آبادۍ پرمختګ  نه  او غزول  جوړول 
سویل  او  شمال  د  زمونږ  بلکې  دي  حیاتي  لپاره  ښېرازۍ 

•   سپردة ديدارى(حساب جارى): امانت هايى است كه به 
محض مطالبة آن بانك مكلف به پرداخت آن مى باشد. 

            بانك به سپردة ديدارى مردم بهره پرداخت نمى كند. 
به همين خاطر هم است كه آنرا ارزانترين منبع مالى بانك مى 

دانند (حسابات جارى) 
•   سپرده هاى پس انداز: سپرده هايى است كه در بدل آن 
بهره پرداخت مى شود و در بعضى كشور ها مانند انگلستان رسم 
بر اين است كه سپرده گذار حد اقل هفت روز قبل بايد بانك را 
مطلع سازد كه مى خواهد از حسابات خويش برداشت نمايد. مگر 
در بعضى كشور هاى ديگر  ضرورت به اطالع قبلى وجود ندارد. 
•   سپرده هاى مدت دار: كه بنام سپردة ثابت نيز ياد مى 
مشترى  و  بانك  بين  شده  نوشته  مالى  داد  قرار  از  عبارت  شود 
است. بر مبناى اين قرار داد مشترى موافقت مى كند كه مبلغ 
معين پول نقد را براى مدت معين به بانك بسپارد و در مقابل 
بانك نيز تعهد مى كند كه اصل و بهره پول را بعد از سپرى شدن 
بپردازد. نرخ بهره مورد توافق شده  ميعاد معينه به مشترى نقداً 
بانك و مشترى در اين نوع حساب از نرخ بهرة پس انداز بيش تر 
است. كه اين خود انگيزه است براى عقد قرار داد بين بانك و 
سپرده گذار، گر چه اين گونه سپرده ها براى بانك داراى مصرف 
بلند مى باشد. الكن بانك نيز مى تواند با اطمينان خاطر كل مبلغ 
سپرده را براى تجار و صنعتكاران قرض بدهد  و يا به سرمايه 
اقدام نمايد. در حالى كه اين امكان در سپرده هاى  گذارى آن 
در  هميشه  را  مذكور  نقد  پول  بايد  و  نيست  ممكن  ديدارى 
دسترس داشته باشد اين بخش مربوط به نحوة تجهيز منابع مالى 
بانك بود. در ادامه بايد شيوة تخصيص و مصرف  اين منابع نيز 

توضيح شود. 
•   دادن اعتبار اضافه برداشت: كه بنام اعتبار در حساب 
كه  دهد  مى  اجازه  مشترى  به  بانك  شود  مى  گفته  نيز  جارى 
عالوه بر پول امانات خويش  در بانك مبلغ ديگرى را نيز از بانك 
برداشت و مصرف نمايد. ولى در بدل آن به بانك بهره بدهد اين 
شيوة اعطاى اعتبار كه بانك به مشترى مى دهد يكنوع اعتبار 
كوتاه مدت و مؤقتى است كه بانك تجارتى براى جلب تاجر هاى 
معتبر از آن استفاده مى نمايد، اين نوع اعتبار در حساب جارى را 
و  وثيقه  اخذ  بدون  و  مشترى  شناخت  اساس  به  صرفًا  بانك 

تضمين ميدهد. 
•   دادن اعتبار با تضمين: در اين روش بانك با اخذ تضمين 
سر يا مال به صورت اوراق بها دار يا اسناد مبنى بر وجود مال 
التجاره به صاحبان صنايع يا تجار اعتبار مى دهد اين نوع اعتبار 
اعتبار گيرنده مكلف به پرداخت آن مى  نيز داراى بهره بوده و 

باشد. 

•   تنزيل بروات تجارتى: تنزيل عبارت از خريد نقدى طلب 
مدت دار به مبلغ كمتر، بدين معنا كه بانك سند طلب مدت دار 
تجار را به مبلغ كمتر از مبلغ مندرج در سند خريدارى و مبلغ آنرا 
از شيوه هاى  نيز يكى  تنزيل  پردازد. در واقع  به تجار مى  نقداً 

جلب مشتريان معتبر است. 
شرايط  تحت  تجارتى  بانك  شيوه  اين  در  قرض:  دادن     •
نرخ  كه  است  مبرهن  پردازد.  نقدى مى  افراد وجه  به  مشخص 

بهرة وام از نرخ اعتبارات و نرخ تنزيل باال تر است . 
از  است  عبارت  كل  بصورت  تجارتى  بانك  فرعى  هاى  فعاليت 
اراية خدمات گوناگون بانكى كه بانك براى بدست آوردن منفعت 
و يا جلب مشترى انجام مى دهد. در اين فعاليت هاى بانك منابع 
مالى بانك دخيل نمى گردد. به همين خاطر فعاليت هاى فرعى 
جلب  براى  بانك  كه  دانند  مى  هاى  فعاليت  را  تجارتى  بانك 
مشترى و يا كسب عايد انجام مى دهد ولى منابع مالى در آن در 

گير نمى باشد. اين فعاليت ها عبارت اند از:
•    خدمات نماينده گى، شامل جمع آورى عايد مشترى، خريد و 
براى  معين  قروض  پرداخت  و  مشترى  بهادار  اوراق  فروش 
مشترى، همچنان خدمت عام المنفعه كه شامل حفظ و نگهدارى 
اشياى قيمتى مردم، انتشار چك هاى مسافرتى و نقل و انتقال 
وجوه مشترى مى باشد چون موضوع بحث ما قروض بانك است 

ازتوضيح فعاليت هاى فرعى بانك صرف نظر مى كنيم.
     قرضه از اين جهت اهميت دارد كه بعضى اشخاص پول دارند 
ولى توانايى وبعضًا هم استعداد بكارگيرى اين پول را درسرمايه 
عدم  درصورت  كه  ندارند  بار  و  كار  ديگر  ويا  تجارت  گذارى، 
موجوديت بانكها پول ايشان درسيف ها وبالشت ها راكد مانده و 
اقتصاد ملى را ضربه ميزند. درحاليكه هستند اشخاص با استعداد 

د افغانستان پر راتلونکې د ترانزیتي الرو اغیزې

څېړنوال عبدالحکیم رامیار
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هېوادونو یوه تمه هم ګڼل کېږي، تر څو هغوی وکوالی 
شي ددې الرې څخه په کار اخیستو یو له بل سره اړیکې 
ونیسي او خپل صنعتي محصوالت او اقتصادي ظرفیتونه د 

یو  بل بازارونو ته ورسوي.
   زمونږ د هېواد لپاره د ریل ګاډي د غزولو هغه بهیر چې 
پیل شوي دی ډېر اهمیت لري ریل ګادی او نورې ترانزیتي 
نه یوازې زمونږ اړیکې د ګاونډیو هېوادونو سره  به  الرې 
زمونږ  به  پلوه  اقتصادي  د  بلکې  کړي  پیاوړې  او  پراخې 

صنعت،  کرنه او خدمتونه بدل کړي.
او د  په هېواد کې  مقالې اصلي موخه     هسې چې ددې 
سیمې هېوادونو سره زموږ د جوړېدونکې رېل ګادي پټلۍ 
اغېزې دي نو بېځایه به نه وي چې لومړی د هغه تاریخچې 

ته یوه لنډه کتنه وکړو:
   هسې چې په نړۍ کې انګلستان د صنعتي انقالب ټاټوبۍ 
شمېرل  هم  هېواد  جوړونکی  لمړنی  ګادي  رېل  د  دی  
پر  واګون چې  لودونکی  در  موتور  بخاري  لمړنی  کېږي. 
پټلیو یې حرکت کاوه په ١٨٠٤م. کال د ریچارد  فوالډي 
ترویتیک  په نوم انګلیسي لخوا د انګلستان په سویلي ولز 
ښار کې اختراع شو. وروسته بیا په ١٨٢٥م. کال ریل ګاډی 
دلېږد رالېږد منظم قطار په توګه په همدې هېواد کې منځ ته 
راغلی. د متحده ایالتونو د لمړني قطار کارونې تاریخ ١٨٣٠

م. دی.
   زموږ په هېواد کې شاه امان اهللا خان هغه کس و، چې د 
لمړي ځل لپاره یې درې کوچني بخاري واګونونه د آلمان  

د کاسل څخه وپیرل. ویل کېږي په کابل ښار کې یې د 
دارالمان څخه تر ښاره د اوو کیلو مترو په واڼ تګ راتګ 
کاوه. ددې واګونونو  پاتېشونې اوس هم د داراالمان ماڼۍ 
په لودیزه برخه کې تر سترګو کېږي. د هغه څخه وروسته 
تر ٢٠٠٦م پورې په دې اړوند زمونږ په هېواد کې څه و نه 
لیدل شول، په داسې حال چې د امان اهللا شاه د دوران څخه 
او  راغلل  منځته  بدلونونه  ډېر  کې  نړۍ  په  کال   ٢٠٠٦ تر 
زمونږ د هېواد موقعیت ته په کتو کېدای شول چې  د هېواد 
مهم ترانزیټي موقعیت ته پام واړول شي او څه نا څه په دې 
اړوند په اقدام السپورې شي، اما دا کار نه دی شوی، چې 
دلیل یې له یوې خوا د الزمو مالی – پولي امکاناتو نشتوالی 
او له بلې خوا د جګړې نه مخکې د سلطنتي  چارواکو بې 
غوري ده، او وروسته د هغه څخه په هېواد کې د جګړې د 

اوربلېدل دي.
    د افغانستان د ریل ګاډي پالن شوې پټلۍ ټوله ٥٥٥٥ 
کیلو متر ده چې د افغانستان  د ریل ګاډي ادارې په خبره 
تر ٢٠٣٠م. کال پورې به بشپړه شي. هغه زیاتوي د نا امنۍ 
او    مالیی ستونزو سره  سره به هم تر ٣ زره کیلو مترو  
حتمي جوړېږي. د تر سره شویو محاسبو پر بنا ددې پټلیو 

په جوړېدو سر به اویا سلنه انتقاالت ممکن شي.
   په هېواد کې د ریل ګادي د پټلیو د غزو په خاطر د هڅو 
په اړ وند د ترکمنستان څخه  د هېواد تر آقینه بندر پورې 
رسمي  د  چې  ده؛  راوړنه  السته  اهمه  یوه  غزول  پټلۍ  د 
مراسمو په ترڅ کې د افغانستان د جمهور رئیس  اشرف 

بردي  قلي  قربان  رئیس  جمهور  د  ترکمنستان  د  او  غني 
پرانیستل  اوومه  په  قوس  د  کال  د ١٣٩٥  لخوا  محمدوف 
پخواني  د  په ١٣٩١ ش کال  توافقنامه  پروژې  شوه. ددې 
السلیک  خوا  له  دچارواکو  ترکمنستان  او  رئیس  جمهور 
شوې وه. د پالن پر بنا د اتامراد امام نظر د ریل ګاډي پټلۍ 
د ترکمنستان د پولې څخه تر راتېرېدو وروسته آقینه بندر 
ته غزول شوې چې وروسته به اند خوی ته رسېږي او د هغه 
څخه وروسته به د کندز والیت څخه تر تېرېدو د شیر حان 
بندر له الرې په تاجکستان کې د هغه هېواد د پټلیو سره 

وصل شي. 
   همدا راز د هېواد په لوديځ کې د هرات خواف د ریل 
ګاډي پټلۍ جوړېدل زمونږ د پاره د پاموړ اهمیت لري د 
تړون  یې  سره  هېواد  ایران  د  چې  پټلۍ  هرات   – خواف 
السلیک شوی دی څلور ټوټې (فازه) او ١٩١ کیلو متر طول 
پټلۍ د درېو  بنا ددې  پر  توافق  لري. د دواړو هېوادونو د 
برخو جوړول چې دوې حصې یې د ایران په خاوره او یوه 
یې د افغانستان په دننه کې موقعیت لري د ایران په غاړه او 
د  کړي.  جوړه  دولت  افغانستان  د  باید  یې  برخه  څلورمه 
د  چې  خاطر  په  جوړولو  د  برخې  ددې  دولت  افغانستان 
د  نښلوي  سره  میدان  هوایي  د  هرات  د  ولسوالي  غوریانو 
مالی ستونزو سره مخ دي، ځکه چې هغه د استوګنو سیمو 

او زراعتي  ځمکو څخه تېرېږي. 
   ددې پټلیو سر بېره زموږ لپاره د هغه پټلۍ اهمیت هم د 
پامور دی چې به ٢٠١٠م. کال یې پریکړه د پنځو هېوادونو 
منځ  تر  افغانستان  او  ایران  تاجکستان،  قرقیزستان،  چین، 

امضاء شوې ده. دا پټلۍ ټول ٢١٠٠کیلو متر طول لري ١١٥٠
کیلو متر به یې په افغانستان کې جوړېږي. دا پټلۍ د اړوند 
هېوادونو د لویو هیلو پټلۍ ګڼل کېږي او هغه ته یې د نوي 
کار  اقتصادي  سیاسي  د  دی.  ورکړی  نوم  کریدور  ریلي 
پوهانو د شننو پر بنا دا کریدور د اړوند هېوادونو د ګټو سر 
بېره د سیمې  لپاره پراخې ګټې لري او په سیمه کې به د 

همغږۍ ، پرمختګ او ټیکاو زمینه برابره کړي.
    د پورتنیو  څرګندونو په پام کې نیولو سره دې نتیجو ته 
رسو چې زمونږ هېواد د یوه ښه راتلونکي په لور روان دی. 
نه  هېواد کې جوړېږي،  په  زمونږ  پټلۍ چې  هره  نوموړې 
یوازې زموږ د وروسته پاتې اقتصاد لپاره به د تحرک یو 
عامل وي بلکې د سیمې هېوادونه څه زمونږ به شمال کې 

دی او که په سویل کې، هغه ته د امید په سترګه ګوري.
    زموږ په هېواد کې د الرو او پټلیو جوړول ددې المل 
کېږي چې د سیمې شمالي او سویلي هېوادونه په اقتصادي 
بل  یو  د  بل سره وصل شي،  له  یو  تجارتي چارو کې  او 
بازارونو ته السرسي پیدا کړي او د یو بل د پرمختګ او د 
خلکو د سوکالۍ سره مرسته وکړي. همدا راز په په وچه 
قرغیزستان،  لکه  هېوادونه  پاتې  وروسته  راګیر  کې 
تاجکستان، افغانستان،  او نور به د خپلو ګاونډیو د سیاسي 
او اقتصادي فشارونو څخه خالص شي نړیوالو او سیمه ییزو 
اوبو الرو او بازارونو ته به السرسي پیدا کړي او په په سیمه 
رول  د  او  راګډ  به  کې  معادالتو  اړونده  نړېوالو  او  ییزو 
لوبولو زمینه ورته برابره شي چې په دې لړ کې به افغانستان 

د هغه په سر کې قرار ولري.

   بی له شکه چې زموږ هېواد لکه ځینې نور هېوادونه 
اوږد او د برمه ډک تاریخ لري او جغرافیایي موقعیت یې 
هم د سیمې لپاره یو حساس او اهم موقعیت ګڼل کېږي. 
دا چې افغانستان د تاریخ په اوږدو کې د لویو ننګونو سره 
تمدني  ډېرو  د  هغه  د  ننګونې  دا  او  دی  شوی  مخامخ  
ښکارندود ویجاړېدو او له منځه تلو سبب شوې او په ترڅ 
کې یې بشري زیانونه هم ګاللي دي خو بیا یې هم د هېواد 
د آبادۍ په خاطر د هڅو او زیار څخه مخ نه دی اړولی 
او د خپلو افتخاراتو د ساتلو او ګټلو په خاطر هڅې کوي. 
که موږ د اقتصادي، ټولنیزو او فرهنګي پلوه وروسته پاتې 
یو  ډېر داخلي او خارجي الملونه لري. که پیاوړی صنعت 
نه لرو، کرهنه مو وروسته پاتې او ویجاړه ده، کارونکې 
ټکنالوژي مو بهرنۍ او خدمتونه مو وروسته پاتې دي، اما 
کوي  واره  امید  ته  راتلونکې  روښانه  موږ  چې  څه  هغه 
زموږ پراخه او بدایه کاني زېرمې، بشري مستعد ځواک، 
د هېواد ستراتیژیک موقعیت او تر ټولو مهم د دولت او 
خلکو په کچه د هېواد د آبادولو او ښېرازه کولو نیت او 

اراده ده. افغانان به دې آند دي چې په هېواد کې یې نن، 
سبا جګړه او نا امني ختمېدونکې ده، نو د سولې د سبا 
لپاره پراخ او هر اړخیز پروګرامونه لري او د خپلو موخو 
د تر السه کولو په خاطر د سیمې او نړۍ له هېوادونو سر 
په اړیکه کې دي د هغوي پانګې راجلبوي، ګډې پروژې 
اقتصاد  هېواد  د  توګه  دی  به  څو  تر  لري  کې  په الس 
او  تنګسۍ  د  خلک  او  کړي  ښېرازه  هغه  ورغوي، 

وزګارتیا څخه  خالص کړي. 
اقتصادي  پراخې  چې  څنګ  تر  ددې  هېواد  زموږ     
جامدې منابع لري د اوبو او د نفت او ګاز پریمانه زېرمې 
هم لري چې تر اوسه پورې نه دي کارول شوې. په ٢٠٠١ 
م کال چې هېواد ته بهرني ځواکونه راغلل او تر ځنګ 
یې د نړۍ لویو او وړو هېوادونو د افغانستان د سولې او 
به  نور  اعالم یې وکړ چې  او  آبادۍ وعدې هم وکړې 
افغانستان  پخوانی جنګ ځپلي هېواد نه وي او په عمل 
کې یې هم مالې او اقتصادي مرستې پیل کړې چې له امله 
یې پروګرامونه او ستراتیژیګانې جوړې شوې او څه نا څه 

کارونه او پروژې پیل او تطبیق هم شوې، نو د خلکو په 
په  اما  شوې.  غوړېدو  به  غوټۍ  امیدونو  د  کې  زړونو 
خواشینۍ سره چې جګړه بېرته توده شوه او ډېر چارواکي 
او مسؤالن هم د شتمنیو په غونډولو بوخت او په فساد کې 
ښکېل شول، پریمانه پیسې او مرستې حیف و میل شوې او 
امکانات له السه ووتل. وزګارتیا مخ پر زیاتېدو شوه او د 
خلکو په ژوند کې کوم د پاموړ بدلون رانغۍ.اقتصادي بهیر 
پڅ شو، تر څو چې د ولسمشرۍ وروستیو ټاکنو ته کارونه 
پیل او بېال بېلو نوماندانو خپلې برنامې او تګالرې وړاندې 
او به پایله کې ټاکنې تر سره او د ملي وحدت حکومت 
جوړ شو. سره له دې چې ټاکنې اوږدې او د ستونزو سره 
مل وی،  خو د حکومت په جوړېدو سره بریالیو نوماندانو 
پر خپلو کړیو  وعدو د تأکید په ترڅ کې په کار پیل وکړ. 
اوس چې درې کاله د هغه وخت څخه تېرېږي وینو چې 
دولت د پاموړ السته راوړنې لري او تمه کېږي چې د ملي 
وحدت حکومت په پاتې موده کې دا السته راوړنې زیاتې 

او پراخه شي.
 زموږ هېواد د موقعیت له لحاظه په سیمه کې د یوه حساس 
جیو پولیتیکي موقعیت څخه برخمن دی. جیوپولتیک چې 
په سیاسي ادبیاتو کې ډېر کارول کېږي د دوو کلمو، جیو 
په  سیاسي  یا  او  سیاست  د  پولیتیک  او  معنا  په  مځکې  د 
مفهوم دی، او د «جغرافیايي سیاست» «سیاسي جغرافیه» 

او «د سیاست جغرافیه» په مفهومونو کارول کېږي.
    جیوپولیتیک د یوه دولت په بهرني سیاست کې هغه 
لیدلوریو  او کړنوته ویل کېږي چې پر تاریخي، سیاسي او 
خاورې  د  لکه  ښکارندو  جغرافیايي  د  چارو  ټولنیزو 
بیانوي.  اغېزې  نفوس  او  هوا  او  اوبه   موقعیت،  مساحت، 
ټولنیزې  او  جغرافیايي  ټولې  چې  څرنګه  دې،  پر  عالوه 
حادثې  لکه اقتصادي فعالیتونه، د ټکنالوژۍ اړونده چارې، 
انساني ځواک، فرهنګي چارې په یوه جغرافیايي محدوده 
د  نو کله چې ددې محدودې دوګړو  راځي،  منځته  کې 
نفس د اعتماد روحیه ورسره یو ځای شي د ملي قدرت 
هغه  شو  وکوالی  موږ  که  توګه  دې  په  تمثیلوي.  مسئله  
جغرافیايي ښه او ستراتیژیکي موقعیت او موقف چې لرویې 
وکاروو او ښه مدیریت یې کړو ډېرې آرزوګانې او تمې 
به مو په واقعیت بدلې کړو او ملي قدرت به مو پیاوړی او 

لوړ شي.
    په دې موخه د هېواد د آبادۍ او د خلکو د ژوند په 
بدلون کې الرې او سرکونه بڼسټیز رول لري او تجربې دا 

په ډاګه کړی ده چې هغه سیمې چې عمومي واټونو او لویو 
الرو ته نږدې پرتې دي خلک یې د هغه وګړو په پرتله چې 
د امکاناتو په درلودلو سره، سره  د لویو الرو او ښارونو څخه 
لرې پراته وي کمه وده کوي او د ژوند کچه یې ټیټه وي؛ 
څنګ  تر  آسانتیاوو  د  ژوند  د  کې  ښارونو  به  چې  ځکه 
کوالی  تبادله  محصوالت  خپل  وګړي  وي،  فعال  بازارونه 
شي او هم په یوه کار بوخت کېدای شي. په داسې حال چې 
د  لګښتونو  ترانسپورتي  د  محصوالت  سیمو  پرتو  لرې  د 
زیاتېدو له کبله ګران تمامېږي او په بازار کې رقابت نشي 

کوالی.
   ددې ضرورت پر بنا دولتونه، د دولتي سکتور او یا هم د 
جوړولو  په  واټونو  او  الرو  د  مرسته  په  سکتور  خصوصي 
السپورې کوی. زمونږ په هېواد د کابل شبرغان لویه الر په 
کال ١٣٤٢ کال د پخوانی شوروی اتحاد د متخصصینو په 
 – – کندهار  او جوړه شوې همدا راز د کابل  پیل  مرسته 
هرات لویه الر د امریکایي -  متخصصینو به مرسته په ١٣٣٦ 
شمسي کال پیل او بشپړه شوې ده. دا دواړه الرې د پخوانیو 
ټولګټو وزارتونو او د هغه د «قوای کار» په مرسته جوړې 
په  الرو  نورو  د  وروسته  څخه  کال   ١٣٨١ د  دي.  شوې 
زیاتولو سره نوموړې دواړه الرې، د یوه حلقوي سرک په 
حلقوي  دا  دی.  شوی  پیل  کار  رغولو  او  نښلولو  د  توګه 
سرک د کابل څخه پیل د هېواد ١٦ والیتونه: پروان، بغالن، 
فراه،  هرات،  بادغیس،  فاریاب،  شبرغان،  بلخ،  سمنګان، 
هلمند، کندهار، غزنی او میدان وردک والیتونه سره نښلوي 
او بېر ته په حلقوي بڼه کابل ته رارسېږي. دې لویې الرې ته 
د هېواد د نفوس دوه پر درې نفوس د پنځوس کیلو مترۍ 
په واټن کې ژوند کوی. ددې الرې په څنګ کې د ریل 
ګادي پټلۍ جوړول هم په نظر کې دي. په دې خاطر چې د 
کابل شبرغان پخوانۍ جوړه شوې الره د سالنګ د کوتل په 
لوړه برخه کې جوړه شوې ده، نو اوس مهال له یوې خوا د 
هغه استهالک کېدل او له بلې خوا د اوسني ترانسپورت او 
بېالبېلو موټرو د تګ راتګ ته د هغه نه بسیا ددې ضرورت 
منځته راوړی چې ددې مسیر څخه د سالنګ په الندې برخه 
کې یو بل تونل هم و کېندل شي چې د امکاناتو په شتون 
سره به د هغه تر څنګ د ریلی ګاډي پټلۍ غزول هم ممکن 

شي.
   په هېواد کې ترانزیتي الرې په تېره بیا د ریل ګاډي پټلۍ 
او  یوازې د هېواد د آبادۍ پرمختګ  نه  او غزول  جوړول 
سویل  او  شمال  د  زمونږ  بلکې  دي  حیاتي  لپاره  ښېرازۍ 

د افغانستان پر راتلونکې د ترانزیتي الرو اغیزې
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هېوادونو یوه تمه هم ګڼل کېږي، تر څو هغوی وکوالی 
شي ددې الرې څخه په کار اخیستو یو له بل سره اړیکې 
ونیسي او خپل صنعتي محصوالت او اقتصادي ظرفیتونه د 

یو  بل بازارونو ته ورسوي.
   زمونږ د هېواد لپاره د ریل ګاډي د غزولو هغه بهیر چې 
پیل شوي دی ډېر اهمیت لري ریل ګادی او نورې ترانزیتي 
نه یوازې زمونږ اړیکې د ګاونډیو هېوادونو سره  به  الرې 
زمونږ  به  پلوه  اقتصادي  د  بلکې  کړي  پیاوړې  او  پراخې 

صنعت،  کرنه او خدمتونه بدل کړي.
او د  په هېواد کې  مقالې اصلي موخه     هسې چې ددې 
سیمې هېوادونو سره زموږ د جوړېدونکې رېل ګادي پټلۍ 
اغېزې دي نو بېځایه به نه وي چې لومړی د هغه تاریخچې 

ته یوه لنډه کتنه وکړو:
   هسې چې په نړۍ کې انګلستان د صنعتي انقالب ټاټوبۍ 
شمېرل  هم  هېواد  جوړونکی  لمړنی  ګادي  رېل  د  دی  
پر  واګون چې  لودونکی  در  موتور  بخاري  لمړنی  کېږي. 
پټلیو یې حرکت کاوه په ١٨٠٤م. کال د ریچارد  فوالډي 
ترویتیک  په نوم انګلیسي لخوا د انګلستان په سویلي ولز 
ښار کې اختراع شو. وروسته بیا په ١٨٢٥م. کال ریل ګاډی 
دلېږد رالېږد منظم قطار په توګه په همدې هېواد کې منځ ته 
راغلی. د متحده ایالتونو د لمړني قطار کارونې تاریخ ١٨٣٠

م. دی.
   زموږ په هېواد کې شاه امان اهللا خان هغه کس و، چې د 
لمړي ځل لپاره یې درې کوچني بخاري واګونونه د آلمان  

د کاسل څخه وپیرل. ویل کېږي په کابل ښار کې یې د 
دارالمان څخه تر ښاره د اوو کیلو مترو په واڼ تګ راتګ 
کاوه. ددې واګونونو  پاتېشونې اوس هم د داراالمان ماڼۍ 
په لودیزه برخه کې تر سترګو کېږي. د هغه څخه وروسته 
تر ٢٠٠٦م پورې په دې اړوند زمونږ په هېواد کې څه و نه 
لیدل شول، په داسې حال چې د امان اهللا شاه د دوران څخه 
او  راغلل  منځته  بدلونونه  ډېر  کې  نړۍ  په  کال   ٢٠٠٦ تر 
زمونږ د هېواد موقعیت ته په کتو کېدای شول چې  د هېواد 
مهم ترانزیټي موقعیت ته پام واړول شي او څه نا څه په دې 
اړوند په اقدام السپورې شي، اما دا کار نه دی شوی، چې 
دلیل یې له یوې خوا د الزمو مالی – پولي امکاناتو نشتوالی 
او له بلې خوا د جګړې نه مخکې د سلطنتي  چارواکو بې 
غوري ده، او وروسته د هغه څخه په هېواد کې د جګړې د 

اوربلېدل دي.
    د افغانستان د ریل ګاډي پالن شوې پټلۍ ټوله ٥٥٥٥ 
کیلو متر ده چې د افغانستان  د ریل ګاډي ادارې په خبره 
تر ٢٠٣٠م. کال پورې به بشپړه شي. هغه زیاتوي د نا امنۍ 
او    مالیی ستونزو سره  سره به هم تر ٣ زره کیلو مترو  
حتمي جوړېږي. د تر سره شویو محاسبو پر بنا ددې پټلیو 

په جوړېدو سر به اویا سلنه انتقاالت ممکن شي.
   په هېواد کې د ریل ګادي د پټلیو د غزو په خاطر د هڅو 
په اړ وند د ترکمنستان څخه  د هېواد تر آقینه بندر پورې 
رسمي  د  چې  ده؛  راوړنه  السته  اهمه  یوه  غزول  پټلۍ  د 
مراسمو په ترڅ کې د افغانستان د جمهور رئیس  اشرف 

بردي  قلي  قربان  رئیس  جمهور  د  ترکمنستان  د  او  غني 
پرانیستل  اوومه  په  قوس  د  کال  د ١٣٩٥  لخوا  محمدوف 
پخواني  د  په ١٣٩١ ش کال  توافقنامه  پروژې  شوه. ددې 
السلیک  خوا  له  دچارواکو  ترکمنستان  او  رئیس  جمهور 
شوې وه. د پالن پر بنا د اتامراد امام نظر د ریل ګاډي پټلۍ 
د ترکمنستان د پولې څخه تر راتېرېدو وروسته آقینه بندر 
ته غزول شوې چې وروسته به اند خوی ته رسېږي او د هغه 
څخه وروسته به د کندز والیت څخه تر تېرېدو د شیر حان 
بندر له الرې په تاجکستان کې د هغه هېواد د پټلیو سره 

وصل شي. 
   همدا راز د هېواد په لوديځ کې د هرات خواف د ریل 
ګاډي پټلۍ جوړېدل زمونږ د پاره د پاموړ اهمیت لري د 
تړون  یې  سره  هېواد  ایران  د  چې  پټلۍ  هرات   – خواف 
السلیک شوی دی څلور ټوټې (فازه) او ١٩١ کیلو متر طول 
پټلۍ د درېو  بنا ددې  پر  توافق  لري. د دواړو هېوادونو د 
برخو جوړول چې دوې حصې یې د ایران په خاوره او یوه 
یې د افغانستان په دننه کې موقعیت لري د ایران په غاړه او 
د  کړي.  جوړه  دولت  افغانستان  د  باید  یې  برخه  څلورمه 
د  چې  خاطر  په  جوړولو  د  برخې  ددې  دولت  افغانستان 
د  نښلوي  سره  میدان  هوایي  د  هرات  د  ولسوالي  غوریانو 
مالی ستونزو سره مخ دي، ځکه چې هغه د استوګنو سیمو 

او زراعتي  ځمکو څخه تېرېږي. 
   ددې پټلیو سر بېره زموږ لپاره د هغه پټلۍ اهمیت هم د 
پامور دی چې به ٢٠١٠م. کال یې پریکړه د پنځو هېوادونو 
منځ  تر  افغانستان  او  ایران  تاجکستان،  قرقیزستان،  چین، 

امضاء شوې ده. دا پټلۍ ټول ٢١٠٠کیلو متر طول لري ١١٥٠
کیلو متر به یې په افغانستان کې جوړېږي. دا پټلۍ د اړوند 
هېوادونو د لویو هیلو پټلۍ ګڼل کېږي او هغه ته یې د نوي 
کار  اقتصادي  سیاسي  د  دی.  ورکړی  نوم  کریدور  ریلي 
پوهانو د شننو پر بنا دا کریدور د اړوند هېوادونو د ګټو سر 
بېره د سیمې  لپاره پراخې ګټې لري او په سیمه کې به د 

همغږۍ ، پرمختګ او ټیکاو زمینه برابره کړي.
    د پورتنیو  څرګندونو په پام کې نیولو سره دې نتیجو ته 
رسو چې زمونږ هېواد د یوه ښه راتلونکي په لور روان دی. 
نه  هېواد کې جوړېږي،  په  زمونږ  پټلۍ چې  هره  نوموړې 
یوازې زموږ د وروسته پاتې اقتصاد لپاره به د تحرک یو 
عامل وي بلکې د سیمې هېوادونه څه زمونږ به شمال کې 

دی او که په سویل کې، هغه ته د امید په سترګه ګوري.
    زموږ په هېواد کې د الرو او پټلیو جوړول ددې المل 
کېږي چې د سیمې شمالي او سویلي هېوادونه په اقتصادي 
بل  یو  د  بل سره وصل شي،  له  یو  تجارتي چارو کې  او 
بازارونو ته السرسي پیدا کړي او د یو بل د پرمختګ او د 
خلکو د سوکالۍ سره مرسته وکړي. همدا راز په په وچه 
قرغیزستان،  لکه  هېوادونه  پاتې  وروسته  راګیر  کې 
تاجکستان، افغانستان،  او نور به د خپلو ګاونډیو د سیاسي 
او اقتصادي فشارونو څخه خالص شي نړیوالو او سیمه ییزو 
اوبو الرو او بازارونو ته به السرسي پیدا کړي او په په سیمه 
رول  د  او  راګډ  به  کې  معادالتو  اړونده  نړېوالو  او  ییزو 
لوبولو زمینه ورته برابره شي چې په دې لړ کې به افغانستان 

د هغه په سر کې قرار ولري.

   بی له شکه چې زموږ هېواد لکه ځینې نور هېوادونه 
اوږد او د برمه ډک تاریخ لري او جغرافیایي موقعیت یې 
هم د سیمې لپاره یو حساس او اهم موقعیت ګڼل کېږي. 
دا چې افغانستان د تاریخ په اوږدو کې د لویو ننګونو سره 
تمدني  ډېرو  د  هغه  د  ننګونې  دا  او  دی  شوی  مخامخ  
ښکارندود ویجاړېدو او له منځه تلو سبب شوې او په ترڅ 
کې یې بشري زیانونه هم ګاللي دي خو بیا یې هم د هېواد 
د آبادۍ په خاطر د هڅو او زیار څخه مخ نه دی اړولی 
او د خپلو افتخاراتو د ساتلو او ګټلو په خاطر هڅې کوي. 
که موږ د اقتصادي، ټولنیزو او فرهنګي پلوه وروسته پاتې 
یو  ډېر داخلي او خارجي الملونه لري. که پیاوړی صنعت 
نه لرو، کرهنه مو وروسته پاتې او ویجاړه ده، کارونکې 
ټکنالوژي مو بهرنۍ او خدمتونه مو وروسته پاتې دي، اما 
کوي  واره  امید  ته  راتلونکې  روښانه  موږ  چې  څه  هغه 
زموږ پراخه او بدایه کاني زېرمې، بشري مستعد ځواک، 
د هېواد ستراتیژیک موقعیت او تر ټولو مهم د دولت او 
خلکو په کچه د هېواد د آبادولو او ښېرازه کولو نیت او 

اراده ده. افغانان به دې آند دي چې په هېواد کې یې نن، 
سبا جګړه او نا امني ختمېدونکې ده، نو د سولې د سبا 
لپاره پراخ او هر اړخیز پروګرامونه لري او د خپلو موخو 
د تر السه کولو په خاطر د سیمې او نړۍ له هېوادونو سر 
په اړیکه کې دي د هغوي پانګې راجلبوي، ګډې پروژې 
اقتصاد  هېواد  د  توګه  دی  به  څو  تر  لري  کې  په الس 
او  تنګسۍ  د  خلک  او  کړي  ښېرازه  هغه  ورغوي، 

وزګارتیا څخه  خالص کړي. 
اقتصادي  پراخې  چې  څنګ  تر  ددې  هېواد  زموږ     
جامدې منابع لري د اوبو او د نفت او ګاز پریمانه زېرمې 
هم لري چې تر اوسه پورې نه دي کارول شوې. په ٢٠٠١ 
م کال چې هېواد ته بهرني ځواکونه راغلل او تر ځنګ 
یې د نړۍ لویو او وړو هېوادونو د افغانستان د سولې او 
به  نور  اعالم یې وکړ چې  او  آبادۍ وعدې هم وکړې 
افغانستان  پخوانی جنګ ځپلي هېواد نه وي او په عمل 
کې یې هم مالې او اقتصادي مرستې پیل کړې چې له امله 
یې پروګرامونه او ستراتیژیګانې جوړې شوې او څه نا څه 

کارونه او پروژې پیل او تطبیق هم شوې، نو د خلکو په 
په  اما  شوې.  غوړېدو  به  غوټۍ  امیدونو  د  کې  زړونو 
خواشینۍ سره چې جګړه بېرته توده شوه او ډېر چارواکي 
او مسؤالن هم د شتمنیو په غونډولو بوخت او په فساد کې 
ښکېل شول، پریمانه پیسې او مرستې حیف و میل شوې او 
امکانات له السه ووتل. وزګارتیا مخ پر زیاتېدو شوه او د 
خلکو په ژوند کې کوم د پاموړ بدلون رانغۍ.اقتصادي بهیر 
پڅ شو، تر څو چې د ولسمشرۍ وروستیو ټاکنو ته کارونه 
پیل او بېال بېلو نوماندانو خپلې برنامې او تګالرې وړاندې 
او به پایله کې ټاکنې تر سره او د ملي وحدت حکومت 
جوړ شو. سره له دې چې ټاکنې اوږدې او د ستونزو سره 
مل وی،  خو د حکومت په جوړېدو سره بریالیو نوماندانو 
پر خپلو کړیو  وعدو د تأکید په ترڅ کې په کار پیل وکړ. 
اوس چې درې کاله د هغه وخت څخه تېرېږي وینو چې 
دولت د پاموړ السته راوړنې لري او تمه کېږي چې د ملي 
وحدت حکومت په پاتې موده کې دا السته راوړنې زیاتې 

او پراخه شي.
 زموږ هېواد د موقعیت له لحاظه په سیمه کې د یوه حساس 
جیو پولیتیکي موقعیت څخه برخمن دی. جیوپولتیک چې 
په سیاسي ادبیاتو کې ډېر کارول کېږي د دوو کلمو، جیو 
په  سیاسي  یا  او  سیاست  د  پولیتیک  او  معنا  په  مځکې  د 
مفهوم دی، او د «جغرافیايي سیاست» «سیاسي جغرافیه» 

او «د سیاست جغرافیه» په مفهومونو کارول کېږي.
    جیوپولیتیک د یوه دولت په بهرني سیاست کې هغه 
لیدلوریو  او کړنوته ویل کېږي چې پر تاریخي، سیاسي او 
خاورې  د  لکه  ښکارندو  جغرافیايي  د  چارو  ټولنیزو 
بیانوي.  اغېزې  نفوس  او  هوا  او  اوبه   موقعیت،  مساحت، 
ټولنیزې  او  جغرافیايي  ټولې  چې  څرنګه  دې،  پر  عالوه 
حادثې  لکه اقتصادي فعالیتونه، د ټکنالوژۍ اړونده چارې، 
انساني ځواک، فرهنګي چارې په یوه جغرافیايي محدوده 
د  نو کله چې ددې محدودې دوګړو  راځي،  منځته  کې 
نفس د اعتماد روحیه ورسره یو ځای شي د ملي قدرت 
هغه  شو  وکوالی  موږ  که  توګه  دې  په  تمثیلوي.  مسئله  
جغرافیايي ښه او ستراتیژیکي موقعیت او موقف چې لرویې 
وکاروو او ښه مدیریت یې کړو ډېرې آرزوګانې او تمې 
به مو په واقعیت بدلې کړو او ملي قدرت به مو پیاوړی او 

لوړ شي.
    په دې موخه د هېواد د آبادۍ او د خلکو د ژوند په 
بدلون کې الرې او سرکونه بڼسټیز رول لري او تجربې دا 

په ډاګه کړی ده چې هغه سیمې چې عمومي واټونو او لویو 
الرو ته نږدې پرتې دي خلک یې د هغه وګړو په پرتله چې 
د امکاناتو په درلودلو سره، سره  د لویو الرو او ښارونو څخه 
لرې پراته وي کمه وده کوي او د ژوند کچه یې ټیټه وي؛ 
څنګ  تر  آسانتیاوو  د  ژوند  د  کې  ښارونو  به  چې  ځکه 
کوالی  تبادله  محصوالت  خپل  وګړي  وي،  فعال  بازارونه 
شي او هم په یوه کار بوخت کېدای شي. په داسې حال چې 
د  لګښتونو  ترانسپورتي  د  محصوالت  سیمو  پرتو  لرې  د 
زیاتېدو له کبله ګران تمامېږي او په بازار کې رقابت نشي 

کوالی.
   ددې ضرورت پر بنا دولتونه، د دولتي سکتور او یا هم د 
جوړولو  په  واټونو  او  الرو  د  مرسته  په  سکتور  خصوصي 
السپورې کوی. زمونږ په هېواد د کابل شبرغان لویه الر په 
کال ١٣٤٢ کال د پخوانی شوروی اتحاد د متخصصینو په 
 – – کندهار  او جوړه شوې همدا راز د کابل  پیل  مرسته 
هرات لویه الر د امریکایي -  متخصصینو به مرسته په ١٣٣٦ 
شمسي کال پیل او بشپړه شوې ده. دا دواړه الرې د پخوانیو 
ټولګټو وزارتونو او د هغه د «قوای کار» په مرسته جوړې 
په  الرو  نورو  د  وروسته  څخه  کال   ١٣٨١ د  دي.  شوې 
زیاتولو سره نوموړې دواړه الرې، د یوه حلقوي سرک په 
حلقوي  دا  دی.  شوی  پیل  کار  رغولو  او  نښلولو  د  توګه 
سرک د کابل څخه پیل د هېواد ١٦ والیتونه: پروان، بغالن، 
فراه،  هرات،  بادغیس،  فاریاب،  شبرغان،  بلخ،  سمنګان، 
هلمند، کندهار، غزنی او میدان وردک والیتونه سره نښلوي 
او بېر ته په حلقوي بڼه کابل ته رارسېږي. دې لویې الرې ته 
د هېواد د نفوس دوه پر درې نفوس د پنځوس کیلو مترۍ 
په واټن کې ژوند کوی. ددې الرې په څنګ کې د ریل 
ګادي پټلۍ جوړول هم په نظر کې دي. په دې خاطر چې د 
کابل شبرغان پخوانۍ جوړه شوې الره د سالنګ د کوتل په 
لوړه برخه کې جوړه شوې ده، نو اوس مهال له یوې خوا د 
هغه استهالک کېدل او له بلې خوا د اوسني ترانسپورت او 
بېالبېلو موټرو د تګ راتګ ته د هغه نه بسیا ددې ضرورت 
منځته راوړی چې ددې مسیر څخه د سالنګ په الندې برخه 
کې یو بل تونل هم و کېندل شي چې د امکاناتو په شتون 
سره به د هغه تر څنګ د ریلی ګاډي پټلۍ غزول هم ممکن 

شي.
   په هېواد کې ترانزیتي الرې په تېره بیا د ریل ګاډي پټلۍ 
او  یوازې د هېواد د آبادۍ پرمختګ  نه  او غزول  جوړول 
سویل  او  شمال  د  زمونږ  بلکې  دي  حیاتي  لپاره  ښېرازۍ 

د افغانستان پر راتلونکې د ترانزیتي الرو اغیزې



    ماليات قسمتى از درآمد يا دارايى  افراد است كه به منظور 
پرداخت مخارج عمومى و اجراى سياست هاى مالى در راستاى 
حفظ منابع اقتصادى، اجتماعى و سياسى كشور به موجب قوانين 
ادارى و اجرايى دولت وصول مى شود.  و به وسيله اهرم هاى 
عده اى ماليات را مبلغى مى دانند كه دولت از اشخاص، شركت
 ها و موسسات، بر طبق قانون براى تامين مخارج عمومى اخذ 
مى نمايد. ماليات، مهم ترين ابزار كسب درآمد دولت ها براى 
از يك سو  ماليات  اساس  اين  بر  است.  مربوطه  انجام وظايف 
در  سرمايه  و  گذارى  سرمايه  مخارج  مالى  تأمين  براى  ابزارى 
گردش دولت بوده و از سوى ديگر براى توزيع عادالنه ثروت و 
درآمد تك تك افراد كشور، تحت عنوان اثر باز توزيعى درآمد 
انواع  دريافت  ابزار  از  استفاده  با  ها  دولت  ترتيب  بدين  است 
براى  الزم  درآمد  كشور،  حقوقى  و  حقيقى  افراد  از  ها  ماليات 
آموزش،  بهداشت،  امنيت،  افزايش  حياتى  هاى  فعاليت  انجام 
ايجاد زيرساخت و بستر فعاليت ها سخت افزارى و نرم افزارى 
نظام  برقرارى  همچنين  كنند،  مى  تأمين  را  كشورها   … و 
مطلوب و بهينه مالياتى، موجب توزيع عادالنه تر درآمد و ثروت 
در بين افراد كشور مى شود. به اين ترتيب با دريافت نرخ هاى 
تصاعدى ماليات با توجه به درآمد و ثروت افراد جامعه (از يك 
ماليات  ثروتمند  و  درآمد  پر  افراد  از  درآمدى)،  سقف مشخص 

بيشترى دريافت مى شود.

براى  توسعه  درحال  دركشورهاى  ماليات  وضع  طورسنتى  به 
وديگرانگيزه  مالياتى  هاى  امتياز  اول  است.  دوهدف  به  رسيدن 
هاى مالى مشابه به منظور تشويق سرمايه گذارى هاى خصوصى. 
خارجى  گذاران  سرمايه  به  نوعًا  مالياتى  هاى  امتياز  نوع  اين 
اقتصادى  مؤسسات  ايجاد  به  آنها  تشويق  براى  خصوصى 

دركشورهاى درحال توسعه اعطا مى شود.
   هدف دوم از وضع مالياتها، تجهيزمنابع به منظور تأمين مالى 
هزينه هاى دولت بسيارمهم تراست. توسعة اقتصادى واجتماعى 
كشورهاى درحال توسعه، بدون توجه به ايده هاى رايج سياسى 
واقتصادى آنها تا حد زيادى درگرو توانايى اين كشورها در ايجاد 
برنامه هاى ضرورى وبرنامه  درآمدهاى كافى براى تأمين مالى 
حمل  آموزش،  بهداشت،  مانند:  درآمد  فاقد  دولتى  خدمات  هاى 
ونقل، ارتباطات وديگر اجزاء زيرساخت اقتصادى واجتماعى است. 
بيشتر كشور جهان سوم به طورمستقيم درفعاليت  براين،  عالوه 
هاى اقتصادى كشورخود، ازطريق مالكيت ياكنترول شركت هاى 

دولتى ومؤسسات تجارى دولتى مداخله دارند.
   داليل ذيل را براى درك بهتر نقش ماليات هاى وصولى توسط 

دولتها در توسعه اقتصادى مى توان ارائه نمود:
   اول: ماليات ها عامل مؤثرى هستند جهت مقابله با تقاضاى 
اضافى براى كاالهاى مصرفى، كه در نتيجه پيشرفت و رفاه و به 
دنبال آن رشداقتصادى ايجاد مى شوند. همزمان با افزايش توليد 

تقاضا  خصوصى  تصرف  قابل  درآمدهاى  اجتماعى،  رفاه  و  ملى 
ماليات  طريق  از  يافت.  خواهد  افزايش  مصرفى  كاالهاى  براى 
هاست كه دولت در موقعيتى قرار مى گيرد كه فشارهاى تورمى 
از طريق  تواند  مى  ها  ماليات  كند؛  كنترول  را  اقتصاد  داخل  در 
كنترول درآمدها، موجب شود كه تقاضا براى كاالهاى مصرفى 
كاهش يافته و معادل عرضه شود، يعنى به اين صورت تورم ناشى 

از فشار تقاضا را با حربه ماليات ها، از بين مى برد.
     دوم: يكى از مهم ترين اهداف اخذ ماليات ها، كاهش شكاف 
بين درآمدهاى طبقات ثروتمند و طبقات فقير است. اصوًال توسعه 
مردم  توده هاى  براى  اجتماعى  رفاه  آوردن  ارمغان  به  معنى  به 
اقتصادى  و  اجتماعى  رفاه  از  هنگامى  مردم،  هاى  توده  است. 
برخوردار خواهند بود كه توزيع درآمدها به صورت عادالنه صورت 
گيرد، تا مردم عادى بتوانند نيازهاى اقتصادى خود مانند مسكن، 
غذا، بهداشت و رفاه را تامين كنند. در اين حالت، كاهش نابرابرى 

ها در توزيع درآمد و ثروت نيازمند ابزارهاى جداگانه است.

ماليات ها مؤثرترين  سوم: در يك كشور در حال توسعه،      
به  ها  آن  هدايت  و  دولتى  بخش  به  منابع  انتقال  جهت  وسيله 
باطل  به منظور شكستن دورهاى  است.  مولد  سمت طرح هاى 
اندك و سرمايه  اندازهاى  نازل و  پس  افزايش درآمدهاى  فقر، 
گذارى هاى ناچيز در اقتصاد، الزم است كه سرمايه گذارى هاى 
دولتى افزايش يابد. در اغلب كشورهاى كم تر توسعه يافته، نهاد 
هاى خصوصى بسيار كوچك هستند(حجم كوچك اقتصاد بخش 
خصوصى) و تنها تعداد محدودى از نهاد هاى بزرگ تر اقتصادى 

درگير توليد كاالهاى مصرفى هستند.
دليل اصلى محدود بودن فعاليت هاى اقتصاد بخش خصوصى در 
اين كشورها، كمبود سرمايه است كه از كمى پس انداز نشأت مى 
گيرد. اگر سرمايه اى نيز وجود داشته باشد، به دليل پايين بودن 
كارآيى سرمايه در بلند مدت، اكثر آن ها در كانال هاى غير مولد 

و كوتاه مدت مانند سفته بازى و بورس بازى قرار مى گيرند. در 
بر  مستقيم  هاى  ماليات  اعمال  با  تواند  مى  دولت  حالت،  اين 
امالك، درآمد، زمين، دارايى، طال، ثروت، ارث و … درآمدهاى 
به  گذارى  سرمايه  مولد  هاى  پروژه  در  و  كند  جذب  را  اضافى 
انتقال  براى  مؤثرى  وسيله  ها  ماليات  بنابراين،  بيندازد؛  جريان 
منابع از كانال هاى غير مواد به كانال هاى مولد، از طريق سرمايه 

گذارى هاى عمومى است.
   چهارم: ماليات ها بايد بتواند، روند سرمايه گذارى در اقتصاد 
را اصالح كند. يكى از وظايف ماليات ها در كشورهاى در حال 
توسعه انتقال منابع از بخش خصوصى به بخش دولتى است. اما 
اين به آن معنى نيست كه ماليات ها به منظور ريشه كن كردن 
سرمايه گذارى هاى خصوصى اعمال مى شود، بلكه بر عكس، 
بايد سرمايه گذارى ها را تشويق و در مسير مناسب  ماليات ها 
هدايت كند. دولت ها بايد بتوانند انگيزه هاى الزم را براى نهاد 
كننده  توليد  صنايع  تا  كنند،  ايجاد  خصوصى  اقتصادى  هاى 
و  بسط  را  خود  هاى  فعاليت  اى  سرمايه  و  مصرفى  كاالهاى 
گسترش دهند. اين امر موجب مى شود كه منافع اين بخش ها 
افزايش يابد و مجدداً صرف سرمايه گذارى شود. ماليات ها نبايد 
حجم سرمايه گذارى تعيين شده براى سرمايه گذارى مجدد را 
كاهش دهد. از طرف ديگر، ماليات هاى اخذ شده بايد در سرمايه 
گذارى در طرح هاى بزرگ و كوچك اجتماعى و اقتصادى مانند 
آموزش و پرورش، بهداشت عمومى، حمل و نقل، برق و ديگر 
مشكالت  با  بعدى  هاى  گذارى  سرمايه  تا  شود  خدمات صرف 

زيربنايى روبه رو نشود.
   پنجم:  ماليات ها سبب بسيج مازاد اقتصادى به منظور توسعه 
و تداوم و گسترش ابعاد آن مى شود. در كشورهاى توسعه نيافته، 
بخش كشاورزى، بيش از نيمى از توليد ناخالص ملى را ايجاد مى 
كند، در حالى كه بخش اعظم ارزش افزوده ايجاد شده در اين 
بزرگ و واسطه هاى تجار مى شود.  داران  بخش نصيب زمين 
مصرف  و  واقعى  جارى  توليد  بين  تفاوت  اقتصادى،  توليد  مازاد 
ديگر بخش هاى  در  است  مازاد ممكن  اين  است  واقعى  جارى 
اين  آورى  جمع  با  بايد  دولت  باشد.  داشته  وجود  نيز  اقتصادى 
مازادها از طريق ماليات بر زمين، درآمدهاى كشاورزى، دارايى و 
… در پروژه هاى عمرانى كه نفع آن ها شامل تمام افراد جامعه 
حالت،  اين  در  كند.  كمك  كشور  اقتصادى  توسعه  به  شود  مى 
افزايش سرمايه گذارى در پروژه هاى عمرانى، خود به خود در 
بلند مدت سبب افزايش توليد بازدهى و مازاد بيش تر در بخش 

كشاورزى مى شود
پرداخت ماليات از مهمترين عوامل رشد و توسعه جامعه محسوب 
اجتماعى،  عدالت  تحقق  اقتصادى،  رونق  موجب  و  شود  مى 
آبادانى كشور ها مى شود. در حال  افزايش خدمات و عمران و 
اعتبارات و درآمدهاى مالياتى، صرف  از  حاضر بخش عمده اى 

رو  اين  از  شود.  مى  كشورها  زيربنايى  امور  و  آبادانى  عمران، 
ارتقاى روزافزون نظام مالياتى و همگام ساختن آن با دانش روز، 
اين  بر  دارد.  اقتصادى كشور ها  توسعه  در  انكارناپذيرى  نقش 
درآمدهاى  و  ماليات  كامل  وصول  براى  ريزى  برنامه  اساس، 
توسعه  براى  ريزى  برنامه  محورهاى  ترين  اساسى  از  مالياتى 
اقتصادى و اجتماعى كشورها است. بر همين اساس و با توجه 
اهداف  پيشبرد  و  توسعه  در  مالياتى  درآمدهاى  مهم  نقش  به 
مشكالت  و  موانع  است  كوشيده  همواره  مالياتى  نظام  دولت، 
با اتخاذ تدابير مناسب برطرف سازد. در اين راستا  پيش رو را 
بازده  و  شده  كارآمد  مالياتى  فرايندهاى  است  شده  كوشش 
نگاه  اقتصادى معتقدند وجود  باشد. كارشناسان  مناسبى داشته 
امكانات  ايجاد زمينه و  مالياتى،  به مؤديان  يكپارچه و يكسان 
مناسب براى همكارى اصناف درخصوص انجام تكاليف قانونى 
و صنفى آنها از مهم ترين مواردى است كه نظام مالياتى به آن 
بيشتر  توسعه  گويد:  مى  اقتصادى  كارشناس  يك  دارد.  توجه 
نظام ماليات برارزش افزوده، بازنگرى قوانين و مقررات مالياتى 
با درنظر گرفتن تغيير نيازها، اجراى طرح جامع مالياتى و ... از 
كه  تحولى  است.  بوده  مالياتى  نظام  تحول  اصلى  محورهاى 
و  توليدى  فعاليت هاى  توسعه  اقتصاد،  ساختار  موفق  اصالح 
توسعه كيفى بخش خدمات، گسترش پايه هاى مالياتى و حذف 
بودجه اى  محدوديت هاى  رفع  غيرضرورى،  معافيت هاى 
به  را  قانونى  تدابير  تمام  اتخاذ  انسانى،  نيروى  تأمين  سازمان، 

دنبال داشته باشد. كه اين موارد خود نقش بسيار مهمى در ارتقاى 
درآمدهاى مالياتى و درنتيجه توسعه و آبادانى كشور ايفا مى كند. 
ايجاد  معتقدند:  اقتصادى  نظران  و صاحب  اندركاران  دست      
پرداخت  مزاياى  از  خدمات  گسترش  و  اجتماعى  رفاه  امنيت، 
ماليات است و بايد با فرهنگ سازى مناسب، مردم را از مزاياى 
پرداخت ماليات آگاه كرد. به اعتقاد آنها، مردم بايد ماليات را جزيى 
از بدهى خود به دولت بدانند و پرداخت به موقع ماليات بايد در 
جامعه به يك فرهنگ عمومى تبديل شود تا مردم ماليات خود را 
بهبود  اند:  عقيده  اين  بر  نظران  كنند. صاحب  پرداخت  موقع  به 
ارتقاى  بر  نظام مالياتى بدون توجه به سياست هايى كه مبتنى 
اهميت  به  توجه  با  و  شود  نمى  محقق  باشد،  مالياتى  فرهنگ 
ماليات در پيشبرد اهداف اقتصادى دولت، شناسايى ويژگى ها و 
نوع كاركردهاى ماليات هاى اسالمى مى تواند جهت گيرى كلى 
نظام مالياتى را آشكار ساخته و دستيابى به اهداف مد نظر سند 
چشم انداز توسعه در بخش مالياتى را تسريع بخشد. تحقق اهداف 
اطالع  نيازمند  ماليات،  بحث  در  خصوص  به  دولت  اقتصادى 
نحوه  خصوص  در  بايد  مردم  و  است  سازى  فرهنگ  و  رسانى 
دريافت ماليات، هزينه كردن و ميزان تاثيرگذارى آن بر اقتصاد و 
باشند.  داشته  اطالعات و شناخت كافى  آبادانى كشور  و  عمران 
بنابراين ارادة مردم، عمده  ترين نقش را در اجراى قانون ماليات ها 
ايفا مى كند و به اين لحاظ موثرترين عامل موفقيت در اجراى اين 

قوانين، فرهنگ مالياتى جامعه است.
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هېوادونو یوه تمه هم ګڼل کېږي، تر څو هغوی وکوالی 
شي ددې الرې څخه په کار اخیستو یو له بل سره اړیکې 
ونیسي او خپل صنعتي محصوالت او اقتصادي ظرفیتونه د 

یو  بل بازارونو ته ورسوي.
   زمونږ د هېواد لپاره د ریل ګاډي د غزولو هغه بهیر چې 
پیل شوي دی ډېر اهمیت لري ریل ګادی او نورې ترانزیتي 
نه یوازې زمونږ اړیکې د ګاونډیو هېوادونو سره  به  الرې 
زمونږ  به  پلوه  اقتصادي  د  بلکې  کړي  پیاوړې  او  پراخې 

صنعت،  کرنه او خدمتونه بدل کړي.
او د  په هېواد کې  مقالې اصلي موخه     هسې چې ددې 
سیمې هېوادونو سره زموږ د جوړېدونکې رېل ګادي پټلۍ 
اغېزې دي نو بېځایه به نه وي چې لومړی د هغه تاریخچې 

ته یوه لنډه کتنه وکړو:
   هسې چې په نړۍ کې انګلستان د صنعتي انقالب ټاټوبۍ 
شمېرل  هم  هېواد  جوړونکی  لمړنی  ګادي  رېل  د  دی  
پر  واګون چې  لودونکی  در  موتور  بخاري  لمړنی  کېږي. 
پټلیو یې حرکت کاوه په ١٨٠٤م. کال د ریچارد  فوالډي 
ترویتیک  په نوم انګلیسي لخوا د انګلستان په سویلي ولز 
ښار کې اختراع شو. وروسته بیا په ١٨٢٥م. کال ریل ګاډی 
دلېږد رالېږد منظم قطار په توګه په همدې هېواد کې منځ ته 
راغلی. د متحده ایالتونو د لمړني قطار کارونې تاریخ ١٨٣٠

م. دی.
   زموږ په هېواد کې شاه امان اهللا خان هغه کس و، چې د 
لمړي ځل لپاره یې درې کوچني بخاري واګونونه د آلمان  

د کاسل څخه وپیرل. ویل کېږي په کابل ښار کې یې د 
دارالمان څخه تر ښاره د اوو کیلو مترو په واڼ تګ راتګ 
کاوه. ددې واګونونو  پاتېشونې اوس هم د داراالمان ماڼۍ 
په لودیزه برخه کې تر سترګو کېږي. د هغه څخه وروسته 
تر ٢٠٠٦م پورې په دې اړوند زمونږ په هېواد کې څه و نه 
لیدل شول، په داسې حال چې د امان اهللا شاه د دوران څخه 
او  راغلل  منځته  بدلونونه  ډېر  کې  نړۍ  په  کال   ٢٠٠٦ تر 
زمونږ د هېواد موقعیت ته په کتو کېدای شول چې  د هېواد 
مهم ترانزیټي موقعیت ته پام واړول شي او څه نا څه په دې 
اړوند په اقدام السپورې شي، اما دا کار نه دی شوی، چې 
دلیل یې له یوې خوا د الزمو مالی – پولي امکاناتو نشتوالی 
او له بلې خوا د جګړې نه مخکې د سلطنتي  چارواکو بې 
غوري ده، او وروسته د هغه څخه په هېواد کې د جګړې د 

اوربلېدل دي.
    د افغانستان د ریل ګاډي پالن شوې پټلۍ ټوله ٥٥٥٥ 
کیلو متر ده چې د افغانستان  د ریل ګاډي ادارې په خبره 
تر ٢٠٣٠م. کال پورې به بشپړه شي. هغه زیاتوي د نا امنۍ 
او    مالیی ستونزو سره  سره به هم تر ٣ زره کیلو مترو  
حتمي جوړېږي. د تر سره شویو محاسبو پر بنا ددې پټلیو 

په جوړېدو سر به اویا سلنه انتقاالت ممکن شي.
   په هېواد کې د ریل ګادي د پټلیو د غزو په خاطر د هڅو 
په اړ وند د ترکمنستان څخه  د هېواد تر آقینه بندر پورې 
رسمي  د  چې  ده؛  راوړنه  السته  اهمه  یوه  غزول  پټلۍ  د 
مراسمو په ترڅ کې د افغانستان د جمهور رئیس  اشرف 

بردي  قلي  قربان  رئیس  جمهور  د  ترکمنستان  د  او  غني 
پرانیستل  اوومه  په  قوس  د  کال  د ١٣٩٥  لخوا  محمدوف 
پخواني  د  په ١٣٩١ ش کال  توافقنامه  پروژې  شوه. ددې 
السلیک  خوا  له  دچارواکو  ترکمنستان  او  رئیس  جمهور 
شوې وه. د پالن پر بنا د اتامراد امام نظر د ریل ګاډي پټلۍ 
د ترکمنستان د پولې څخه تر راتېرېدو وروسته آقینه بندر 
ته غزول شوې چې وروسته به اند خوی ته رسېږي او د هغه 
څخه وروسته به د کندز والیت څخه تر تېرېدو د شیر حان 
بندر له الرې په تاجکستان کې د هغه هېواد د پټلیو سره 

وصل شي. 
   همدا راز د هېواد په لوديځ کې د هرات خواف د ریل 
ګاډي پټلۍ جوړېدل زمونږ د پاره د پاموړ اهمیت لري د 
تړون  یې  سره  هېواد  ایران  د  چې  پټلۍ  هرات   – خواف 
السلیک شوی دی څلور ټوټې (فازه) او ١٩١ کیلو متر طول 
پټلۍ د درېو  بنا ددې  پر  توافق  لري. د دواړو هېوادونو د 
برخو جوړول چې دوې حصې یې د ایران په خاوره او یوه 
یې د افغانستان په دننه کې موقعیت لري د ایران په غاړه او 
د  کړي.  جوړه  دولت  افغانستان  د  باید  یې  برخه  څلورمه 
د  چې  خاطر  په  جوړولو  د  برخې  ددې  دولت  افغانستان 
د  نښلوي  سره  میدان  هوایي  د  هرات  د  ولسوالي  غوریانو 
مالی ستونزو سره مخ دي، ځکه چې هغه د استوګنو سیمو 

او زراعتي  ځمکو څخه تېرېږي. 
   ددې پټلیو سر بېره زموږ لپاره د هغه پټلۍ اهمیت هم د 
پامور دی چې به ٢٠١٠م. کال یې پریکړه د پنځو هېوادونو 
منځ  تر  افغانستان  او  ایران  تاجکستان،  قرقیزستان،  چین، 

امضاء شوې ده. دا پټلۍ ټول ٢١٠٠کیلو متر طول لري ١١٥٠
کیلو متر به یې په افغانستان کې جوړېږي. دا پټلۍ د اړوند 
هېوادونو د لویو هیلو پټلۍ ګڼل کېږي او هغه ته یې د نوي 
کار  اقتصادي  سیاسي  د  دی.  ورکړی  نوم  کریدور  ریلي 
پوهانو د شننو پر بنا دا کریدور د اړوند هېوادونو د ګټو سر 
بېره د سیمې  لپاره پراخې ګټې لري او په سیمه کې به د 

همغږۍ ، پرمختګ او ټیکاو زمینه برابره کړي.
    د پورتنیو  څرګندونو په پام کې نیولو سره دې نتیجو ته 
رسو چې زمونږ هېواد د یوه ښه راتلونکي په لور روان دی. 
نه  هېواد کې جوړېږي،  په  زمونږ  پټلۍ چې  هره  نوموړې 
یوازې زموږ د وروسته پاتې اقتصاد لپاره به د تحرک یو 
عامل وي بلکې د سیمې هېوادونه څه زمونږ به شمال کې 

دی او که په سویل کې، هغه ته د امید په سترګه ګوري.
    زموږ په هېواد کې د الرو او پټلیو جوړول ددې المل 
کېږي چې د سیمې شمالي او سویلي هېوادونه په اقتصادي 
بل  یو  د  بل سره وصل شي،  له  یو  تجارتي چارو کې  او 
بازارونو ته السرسي پیدا کړي او د یو بل د پرمختګ او د 
خلکو د سوکالۍ سره مرسته وکړي. همدا راز په په وچه 
قرغیزستان،  لکه  هېوادونه  پاتې  وروسته  راګیر  کې 
تاجکستان، افغانستان،  او نور به د خپلو ګاونډیو د سیاسي 
او اقتصادي فشارونو څخه خالص شي نړیوالو او سیمه ییزو 
اوبو الرو او بازارونو ته به السرسي پیدا کړي او په په سیمه 
رول  د  او  راګډ  به  کې  معادالتو  اړونده  نړېوالو  او  ییزو 
لوبولو زمینه ورته برابره شي چې په دې لړ کې به افغانستان 

د هغه په سر کې قرار ولري.

   بی له شکه چې زموږ هېواد لکه ځینې نور هېوادونه 
اوږد او د برمه ډک تاریخ لري او جغرافیایي موقعیت یې 
هم د سیمې لپاره یو حساس او اهم موقعیت ګڼل کېږي. 
دا چې افغانستان د تاریخ په اوږدو کې د لویو ننګونو سره 
تمدني  ډېرو  د  هغه  د  ننګونې  دا  او  دی  شوی  مخامخ  
ښکارندود ویجاړېدو او له منځه تلو سبب شوې او په ترڅ 
کې یې بشري زیانونه هم ګاللي دي خو بیا یې هم د هېواد 
د آبادۍ په خاطر د هڅو او زیار څخه مخ نه دی اړولی 
او د خپلو افتخاراتو د ساتلو او ګټلو په خاطر هڅې کوي. 
که موږ د اقتصادي، ټولنیزو او فرهنګي پلوه وروسته پاتې 
یو  ډېر داخلي او خارجي الملونه لري. که پیاوړی صنعت 
نه لرو، کرهنه مو وروسته پاتې او ویجاړه ده، کارونکې 
ټکنالوژي مو بهرنۍ او خدمتونه مو وروسته پاتې دي، اما 
کوي  واره  امید  ته  راتلونکې  روښانه  موږ  چې  څه  هغه 
زموږ پراخه او بدایه کاني زېرمې، بشري مستعد ځواک، 
د هېواد ستراتیژیک موقعیت او تر ټولو مهم د دولت او 
خلکو په کچه د هېواد د آبادولو او ښېرازه کولو نیت او 

اراده ده. افغانان به دې آند دي چې په هېواد کې یې نن، 
سبا جګړه او نا امني ختمېدونکې ده، نو د سولې د سبا 
لپاره پراخ او هر اړخیز پروګرامونه لري او د خپلو موخو 
د تر السه کولو په خاطر د سیمې او نړۍ له هېوادونو سر 
په اړیکه کې دي د هغوي پانګې راجلبوي، ګډې پروژې 
اقتصاد  هېواد  د  توګه  دی  به  څو  تر  لري  کې  په الس 
او  تنګسۍ  د  خلک  او  کړي  ښېرازه  هغه  ورغوي، 

وزګارتیا څخه  خالص کړي. 
اقتصادي  پراخې  چې  څنګ  تر  ددې  هېواد  زموږ     
جامدې منابع لري د اوبو او د نفت او ګاز پریمانه زېرمې 
هم لري چې تر اوسه پورې نه دي کارول شوې. په ٢٠٠١ 
م کال چې هېواد ته بهرني ځواکونه راغلل او تر ځنګ 
یې د نړۍ لویو او وړو هېوادونو د افغانستان د سولې او 
به  نور  اعالم یې وکړ چې  او  آبادۍ وعدې هم وکړې 
افغانستان  پخوانی جنګ ځپلي هېواد نه وي او په عمل 
کې یې هم مالې او اقتصادي مرستې پیل کړې چې له امله 
یې پروګرامونه او ستراتیژیګانې جوړې شوې او څه نا څه 

کارونه او پروژې پیل او تطبیق هم شوې، نو د خلکو په 
په  اما  شوې.  غوړېدو  به  غوټۍ  امیدونو  د  کې  زړونو 
خواشینۍ سره چې جګړه بېرته توده شوه او ډېر چارواکي 
او مسؤالن هم د شتمنیو په غونډولو بوخت او په فساد کې 
ښکېل شول، پریمانه پیسې او مرستې حیف و میل شوې او 
امکانات له السه ووتل. وزګارتیا مخ پر زیاتېدو شوه او د 
خلکو په ژوند کې کوم د پاموړ بدلون رانغۍ.اقتصادي بهیر 
پڅ شو، تر څو چې د ولسمشرۍ وروستیو ټاکنو ته کارونه 
پیل او بېال بېلو نوماندانو خپلې برنامې او تګالرې وړاندې 
او به پایله کې ټاکنې تر سره او د ملي وحدت حکومت 
جوړ شو. سره له دې چې ټاکنې اوږدې او د ستونزو سره 
مل وی،  خو د حکومت په جوړېدو سره بریالیو نوماندانو 
پر خپلو کړیو  وعدو د تأکید په ترڅ کې په کار پیل وکړ. 
اوس چې درې کاله د هغه وخت څخه تېرېږي وینو چې 
دولت د پاموړ السته راوړنې لري او تمه کېږي چې د ملي 
وحدت حکومت په پاتې موده کې دا السته راوړنې زیاتې 

او پراخه شي.
 زموږ هېواد د موقعیت له لحاظه په سیمه کې د یوه حساس 
جیو پولیتیکي موقعیت څخه برخمن دی. جیوپولتیک چې 
په سیاسي ادبیاتو کې ډېر کارول کېږي د دوو کلمو، جیو 
په  سیاسي  یا  او  سیاست  د  پولیتیک  او  معنا  په  مځکې  د 
مفهوم دی، او د «جغرافیايي سیاست» «سیاسي جغرافیه» 

او «د سیاست جغرافیه» په مفهومونو کارول کېږي.
    جیوپولیتیک د یوه دولت په بهرني سیاست کې هغه 
لیدلوریو  او کړنوته ویل کېږي چې پر تاریخي، سیاسي او 
خاورې  د  لکه  ښکارندو  جغرافیايي  د  چارو  ټولنیزو 
بیانوي.  اغېزې  نفوس  او  هوا  او  اوبه   موقعیت،  مساحت، 
ټولنیزې  او  جغرافیايي  ټولې  چې  څرنګه  دې،  پر  عالوه 
حادثې  لکه اقتصادي فعالیتونه، د ټکنالوژۍ اړونده چارې، 
انساني ځواک، فرهنګي چارې په یوه جغرافیايي محدوده 
د  نو کله چې ددې محدودې دوګړو  راځي،  منځته  کې 
نفس د اعتماد روحیه ورسره یو ځای شي د ملي قدرت 
هغه  شو  وکوالی  موږ  که  توګه  دې  په  تمثیلوي.  مسئله  
جغرافیايي ښه او ستراتیژیکي موقعیت او موقف چې لرویې 
وکاروو او ښه مدیریت یې کړو ډېرې آرزوګانې او تمې 
به مو په واقعیت بدلې کړو او ملي قدرت به مو پیاوړی او 

لوړ شي.
    په دې موخه د هېواد د آبادۍ او د خلکو د ژوند په 
بدلون کې الرې او سرکونه بڼسټیز رول لري او تجربې دا 

په ډاګه کړی ده چې هغه سیمې چې عمومي واټونو او لویو 
الرو ته نږدې پرتې دي خلک یې د هغه وګړو په پرتله چې 
د امکاناتو په درلودلو سره، سره  د لویو الرو او ښارونو څخه 
لرې پراته وي کمه وده کوي او د ژوند کچه یې ټیټه وي؛ 
څنګ  تر  آسانتیاوو  د  ژوند  د  کې  ښارونو  به  چې  ځکه 
کوالی  تبادله  محصوالت  خپل  وګړي  وي،  فعال  بازارونه 
شي او هم په یوه کار بوخت کېدای شي. په داسې حال چې 
د  لګښتونو  ترانسپورتي  د  محصوالت  سیمو  پرتو  لرې  د 
زیاتېدو له کبله ګران تمامېږي او په بازار کې رقابت نشي 

کوالی.
   ددې ضرورت پر بنا دولتونه، د دولتي سکتور او یا هم د 
جوړولو  په  واټونو  او  الرو  د  مرسته  په  سکتور  خصوصي 
السپورې کوی. زمونږ په هېواد د کابل شبرغان لویه الر په 
کال ١٣٤٢ کال د پخوانی شوروی اتحاد د متخصصینو په 
 – – کندهار  او جوړه شوې همدا راز د کابل  پیل  مرسته 
هرات لویه الر د امریکایي -  متخصصینو به مرسته په ١٣٣٦ 
شمسي کال پیل او بشپړه شوې ده. دا دواړه الرې د پخوانیو 
ټولګټو وزارتونو او د هغه د «قوای کار» په مرسته جوړې 
په  الرو  نورو  د  وروسته  څخه  کال   ١٣٨١ د  دي.  شوې 
زیاتولو سره نوموړې دواړه الرې، د یوه حلقوي سرک په 
حلقوي  دا  دی.  شوی  پیل  کار  رغولو  او  نښلولو  د  توګه 
سرک د کابل څخه پیل د هېواد ١٦ والیتونه: پروان، بغالن، 
فراه،  هرات،  بادغیس،  فاریاب،  شبرغان،  بلخ،  سمنګان، 
هلمند، کندهار، غزنی او میدان وردک والیتونه سره نښلوي 
او بېر ته په حلقوي بڼه کابل ته رارسېږي. دې لویې الرې ته 
د هېواد د نفوس دوه پر درې نفوس د پنځوس کیلو مترۍ 
په واټن کې ژوند کوی. ددې الرې په څنګ کې د ریل 
ګادي پټلۍ جوړول هم په نظر کې دي. په دې خاطر چې د 
کابل شبرغان پخوانۍ جوړه شوې الره د سالنګ د کوتل په 
لوړه برخه کې جوړه شوې ده، نو اوس مهال له یوې خوا د 
هغه استهالک کېدل او له بلې خوا د اوسني ترانسپورت او 
بېالبېلو موټرو د تګ راتګ ته د هغه نه بسیا ددې ضرورت 
منځته راوړی چې ددې مسیر څخه د سالنګ په الندې برخه 
کې یو بل تونل هم و کېندل شي چې د امکاناتو په شتون 
سره به د هغه تر څنګ د ریلی ګاډي پټلۍ غزول هم ممکن 

شي.
   په هېواد کې ترانزیتي الرې په تېره بیا د ریل ګاډي پټلۍ 
او  یوازې د هېواد د آبادۍ پرمختګ  نه  او غزول  جوړول 
سویل  او  شمال  د  زمونږ  بلکې  دي  حیاتي  لپاره  ښېرازۍ 

د افغانستان پر راتلونکې د ترانزیتي الرو اغیزې



    ماليات قسمتى از درآمد يا دارايى  افراد است كه به منظور 
پرداخت مخارج عمومى و اجراى سياست هاى مالى در راستاى 
حفظ منابع اقتصادى، اجتماعى و سياسى كشور به موجب قوانين 
ادارى و اجرايى دولت وصول مى شود.  و به وسيله اهرم هاى 
عده اى ماليات را مبلغى مى دانند كه دولت از اشخاص، شركت
 ها و موسسات، بر طبق قانون براى تامين مخارج عمومى اخذ 
مى نمايد. ماليات، مهم ترين ابزار كسب درآمد دولت ها براى 
از يك سو  ماليات  اساس  اين  بر  است.  مربوطه  انجام وظايف 
در  سرمايه  و  گذارى  سرمايه  مخارج  مالى  تأمين  براى  ابزارى 
گردش دولت بوده و از سوى ديگر براى توزيع عادالنه ثروت و 
درآمد تك تك افراد كشور، تحت عنوان اثر باز توزيعى درآمد 
انواع  دريافت  ابزار  از  استفاده  با  ها  دولت  ترتيب  بدين  است 
براى  الزم  درآمد  كشور،  حقوقى  و  حقيقى  افراد  از  ها  ماليات 
آموزش،  بهداشت،  امنيت،  افزايش  حياتى  هاى  فعاليت  انجام 
ايجاد زيرساخت و بستر فعاليت ها سخت افزارى و نرم افزارى 
نظام  برقرارى  همچنين  كنند،  مى  تأمين  را  كشورها   … و 
مطلوب و بهينه مالياتى، موجب توزيع عادالنه تر درآمد و ثروت 
در بين افراد كشور مى شود. به اين ترتيب با دريافت نرخ هاى 
تصاعدى ماليات با توجه به درآمد و ثروت افراد جامعه (از يك 
ماليات  ثروتمند  و  درآمد  پر  افراد  از  درآمدى)،  سقف مشخص 

بيشترى دريافت مى شود.

براى  توسعه  درحال  دركشورهاى  ماليات  وضع  طورسنتى  به 
وديگرانگيزه  مالياتى  هاى  امتياز  اول  است.  دوهدف  به  رسيدن 
هاى مالى مشابه به منظور تشويق سرمايه گذارى هاى خصوصى. 
خارجى  گذاران  سرمايه  به  نوعًا  مالياتى  هاى  امتياز  نوع  اين 
اقتصادى  مؤسسات  ايجاد  به  آنها  تشويق  براى  خصوصى 

دركشورهاى درحال توسعه اعطا مى شود.
   هدف دوم از وضع مالياتها، تجهيزمنابع به منظور تأمين مالى 
هزينه هاى دولت بسيارمهم تراست. توسعة اقتصادى واجتماعى 
كشورهاى درحال توسعه، بدون توجه به ايده هاى رايج سياسى 
واقتصادى آنها تا حد زيادى درگرو توانايى اين كشورها در ايجاد 
برنامه هاى ضرورى وبرنامه  درآمدهاى كافى براى تأمين مالى 
حمل  آموزش،  بهداشت،  مانند:  درآمد  فاقد  دولتى  خدمات  هاى 
ونقل، ارتباطات وديگر اجزاء زيرساخت اقتصادى واجتماعى است. 
بيشتر كشور جهان سوم به طورمستقيم درفعاليت  براين،  عالوه 
هاى اقتصادى كشورخود، ازطريق مالكيت ياكنترول شركت هاى 

دولتى ومؤسسات تجارى دولتى مداخله دارند.
   داليل ذيل را براى درك بهتر نقش ماليات هاى وصولى توسط 

دولتها در توسعه اقتصادى مى توان ارائه نمود:
   اول: ماليات ها عامل مؤثرى هستند جهت مقابله با تقاضاى 
اضافى براى كاالهاى مصرفى، كه در نتيجه پيشرفت و رفاه و به 
دنبال آن رشداقتصادى ايجاد مى شوند. همزمان با افزايش توليد 

تقاضا  خصوصى  تصرف  قابل  درآمدهاى  اجتماعى،  رفاه  و  ملى 
ماليات  طريق  از  يافت.  خواهد  افزايش  مصرفى  كاالهاى  براى 
هاست كه دولت در موقعيتى قرار مى گيرد كه فشارهاى تورمى 
از طريق  تواند  مى  ها  ماليات  كند؛  كنترول  را  اقتصاد  داخل  در 
كنترول درآمدها، موجب شود كه تقاضا براى كاالهاى مصرفى 
كاهش يافته و معادل عرضه شود، يعنى به اين صورت تورم ناشى 

از فشار تقاضا را با حربه ماليات ها، از بين مى برد.
     دوم: يكى از مهم ترين اهداف اخذ ماليات ها، كاهش شكاف 
بين درآمدهاى طبقات ثروتمند و طبقات فقير است. اصوًال توسعه 
مردم  توده هاى  براى  اجتماعى  رفاه  آوردن  ارمغان  به  معنى  به 
اقتصادى  و  اجتماعى  رفاه  از  هنگامى  مردم،  هاى  توده  است. 
برخوردار خواهند بود كه توزيع درآمدها به صورت عادالنه صورت 
گيرد، تا مردم عادى بتوانند نيازهاى اقتصادى خود مانند مسكن، 
غذا، بهداشت و رفاه را تامين كنند. در اين حالت، كاهش نابرابرى 

ها در توزيع درآمد و ثروت نيازمند ابزارهاى جداگانه است.

ماليات ها مؤثرترين  سوم: در يك كشور در حال توسعه،      
به  ها  آن  هدايت  و  دولتى  بخش  به  منابع  انتقال  جهت  وسيله 
باطل  به منظور شكستن دورهاى  است.  مولد  سمت طرح هاى 
اندك و سرمايه  اندازهاى  نازل و  پس  افزايش درآمدهاى  فقر، 
گذارى هاى ناچيز در اقتصاد، الزم است كه سرمايه گذارى هاى 
دولتى افزايش يابد. در اغلب كشورهاى كم تر توسعه يافته، نهاد 
هاى خصوصى بسيار كوچك هستند(حجم كوچك اقتصاد بخش 
خصوصى) و تنها تعداد محدودى از نهاد هاى بزرگ تر اقتصادى 

درگير توليد كاالهاى مصرفى هستند.
دليل اصلى محدود بودن فعاليت هاى اقتصاد بخش خصوصى در 
اين كشورها، كمبود سرمايه است كه از كمى پس انداز نشأت مى 
گيرد. اگر سرمايه اى نيز وجود داشته باشد، به دليل پايين بودن 
كارآيى سرمايه در بلند مدت، اكثر آن ها در كانال هاى غير مولد 

و كوتاه مدت مانند سفته بازى و بورس بازى قرار مى گيرند. در 
بر  مستقيم  هاى  ماليات  اعمال  با  تواند  مى  دولت  حالت،  اين 
امالك، درآمد، زمين، دارايى، طال، ثروت، ارث و … درآمدهاى 
به  گذارى  سرمايه  مولد  هاى  پروژه  در  و  كند  جذب  را  اضافى 
انتقال  براى  مؤثرى  وسيله  ها  ماليات  بنابراين،  بيندازد؛  جريان 
منابع از كانال هاى غير مواد به كانال هاى مولد، از طريق سرمايه 

گذارى هاى عمومى است.
   چهارم: ماليات ها بايد بتواند، روند سرمايه گذارى در اقتصاد 
را اصالح كند. يكى از وظايف ماليات ها در كشورهاى در حال 
توسعه انتقال منابع از بخش خصوصى به بخش دولتى است. اما 
اين به آن معنى نيست كه ماليات ها به منظور ريشه كن كردن 
سرمايه گذارى هاى خصوصى اعمال مى شود، بلكه بر عكس، 
بايد سرمايه گذارى ها را تشويق و در مسير مناسب  ماليات ها 
هدايت كند. دولت ها بايد بتوانند انگيزه هاى الزم را براى نهاد 
كننده  توليد  صنايع  تا  كنند،  ايجاد  خصوصى  اقتصادى  هاى 
و  بسط  را  خود  هاى  فعاليت  اى  سرمايه  و  مصرفى  كاالهاى 
گسترش دهند. اين امر موجب مى شود كه منافع اين بخش ها 
افزايش يابد و مجدداً صرف سرمايه گذارى شود. ماليات ها نبايد 
حجم سرمايه گذارى تعيين شده براى سرمايه گذارى مجدد را 
كاهش دهد. از طرف ديگر، ماليات هاى اخذ شده بايد در سرمايه 
گذارى در طرح هاى بزرگ و كوچك اجتماعى و اقتصادى مانند 
آموزش و پرورش، بهداشت عمومى، حمل و نقل، برق و ديگر 
مشكالت  با  بعدى  هاى  گذارى  سرمايه  تا  شود  خدمات صرف 

زيربنايى روبه رو نشود.
   پنجم:  ماليات ها سبب بسيج مازاد اقتصادى به منظور توسعه 
و تداوم و گسترش ابعاد آن مى شود. در كشورهاى توسعه نيافته، 
بخش كشاورزى، بيش از نيمى از توليد ناخالص ملى را ايجاد مى 
كند، در حالى كه بخش اعظم ارزش افزوده ايجاد شده در اين 
بزرگ و واسطه هاى تجار مى شود.  داران  بخش نصيب زمين 
مصرف  و  واقعى  جارى  توليد  بين  تفاوت  اقتصادى،  توليد  مازاد 
ديگر بخش هاى  در  است  مازاد ممكن  اين  است  واقعى  جارى 
اين  آورى  جمع  با  بايد  دولت  باشد.  داشته  وجود  نيز  اقتصادى 
مازادها از طريق ماليات بر زمين، درآمدهاى كشاورزى، دارايى و 
… در پروژه هاى عمرانى كه نفع آن ها شامل تمام افراد جامعه 
حالت،  اين  در  كند.  كمك  كشور  اقتصادى  توسعه  به  شود  مى 
افزايش سرمايه گذارى در پروژه هاى عمرانى، خود به خود در 
بلند مدت سبب افزايش توليد بازدهى و مازاد بيش تر در بخش 

كشاورزى مى شود
پرداخت ماليات از مهمترين عوامل رشد و توسعه جامعه محسوب 
اجتماعى،  عدالت  تحقق  اقتصادى،  رونق  موجب  و  شود  مى 
آبادانى كشور ها مى شود. در حال  افزايش خدمات و عمران و 
اعتبارات و درآمدهاى مالياتى، صرف  از  حاضر بخش عمده اى 

رو  اين  از  شود.  مى  كشورها  زيربنايى  امور  و  آبادانى  عمران، 
ارتقاى روزافزون نظام مالياتى و همگام ساختن آن با دانش روز، 
اين  بر  دارد.  اقتصادى كشور ها  توسعه  در  انكارناپذيرى  نقش 
درآمدهاى  و  ماليات  كامل  وصول  براى  ريزى  برنامه  اساس، 
توسعه  براى  ريزى  برنامه  محورهاى  ترين  اساسى  از  مالياتى 
اقتصادى و اجتماعى كشورها است. بر همين اساس و با توجه 
اهداف  پيشبرد  و  توسعه  در  مالياتى  درآمدهاى  مهم  نقش  به 
مشكالت  و  موانع  است  كوشيده  همواره  مالياتى  نظام  دولت، 
با اتخاذ تدابير مناسب برطرف سازد. در اين راستا  پيش رو را 
بازده  و  شده  كارآمد  مالياتى  فرايندهاى  است  شده  كوشش 
نگاه  اقتصادى معتقدند وجود  باشد. كارشناسان  مناسبى داشته 
امكانات  ايجاد زمينه و  مالياتى،  به مؤديان  يكپارچه و يكسان 
مناسب براى همكارى اصناف درخصوص انجام تكاليف قانونى 
و صنفى آنها از مهم ترين مواردى است كه نظام مالياتى به آن 
بيشتر  توسعه  گويد:  مى  اقتصادى  كارشناس  يك  دارد.  توجه 
نظام ماليات برارزش افزوده، بازنگرى قوانين و مقررات مالياتى 
با درنظر گرفتن تغيير نيازها، اجراى طرح جامع مالياتى و ... از 
كه  تحولى  است.  بوده  مالياتى  نظام  تحول  اصلى  محورهاى 
و  توليدى  فعاليت هاى  توسعه  اقتصاد،  ساختار  موفق  اصالح 
توسعه كيفى بخش خدمات، گسترش پايه هاى مالياتى و حذف 
بودجه اى  محدوديت هاى  رفع  غيرضرورى،  معافيت هاى 
به  را  قانونى  تدابير  تمام  اتخاذ  انسانى،  نيروى  تأمين  سازمان، 

دنبال داشته باشد. كه اين موارد خود نقش بسيار مهمى در ارتقاى 
درآمدهاى مالياتى و درنتيجه توسعه و آبادانى كشور ايفا مى كند. 
ايجاد  معتقدند:  اقتصادى  نظران  و صاحب  اندركاران  دست      
پرداخت  مزاياى  از  خدمات  گسترش  و  اجتماعى  رفاه  امنيت، 
ماليات است و بايد با فرهنگ سازى مناسب، مردم را از مزاياى 
پرداخت ماليات آگاه كرد. به اعتقاد آنها، مردم بايد ماليات را جزيى 
از بدهى خود به دولت بدانند و پرداخت به موقع ماليات بايد در 
جامعه به يك فرهنگ عمومى تبديل شود تا مردم ماليات خود را 
بهبود  اند:  عقيده  اين  بر  نظران  كنند. صاحب  پرداخت  موقع  به 
ارتقاى  بر  نظام مالياتى بدون توجه به سياست هايى كه مبتنى 
اهميت  به  توجه  با  و  شود  نمى  محقق  باشد،  مالياتى  فرهنگ 
ماليات در پيشبرد اهداف اقتصادى دولت، شناسايى ويژگى ها و 
نوع كاركردهاى ماليات هاى اسالمى مى تواند جهت گيرى كلى 
نظام مالياتى را آشكار ساخته و دستيابى به اهداف مد نظر سند 
چشم انداز توسعه در بخش مالياتى را تسريع بخشد. تحقق اهداف 
اطالع  نيازمند  ماليات،  بحث  در  خصوص  به  دولت  اقتصادى 
نحوه  خصوص  در  بايد  مردم  و  است  سازى  فرهنگ  و  رسانى 
دريافت ماليات، هزينه كردن و ميزان تاثيرگذارى آن بر اقتصاد و 
باشند.  داشته  آبادانى كشور اطالعات و شناخت كافى  و  عمران 
بنابراين ارادة مردم، عمده  ترين نقش را در اجراى قانون ماليات ها 
ايفا مى كند و به اين لحاظ موثرترين عامل موفقيت در اجراى اين 

قوانين، فرهنگ مالياتى جامعه است.
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اهميت و نقش ماليات ها در توسعه اقتصادى

ياسر حاتميان 

هېوادونو یوه تمه هم ګڼل کېږي، تر څو هغوی وکوالی 
شي ددې الرې څخه په کار اخیستو یو له بل سره اړیکې 
ونیسي او خپل صنعتي محصوالت او اقتصادي ظرفیتونه د 

یو  بل بازارونو ته ورسوي.
   زمونږ د هېواد لپاره د ریل ګاډي د غزولو هغه بهیر چې 
پیل شوي دی ډېر اهمیت لري ریل ګادی او نورې ترانزیتي 
نه یوازې زمونږ اړیکې د ګاونډیو هېوادونو سره  به  الرې 
زمونږ  به  پلوه  اقتصادي  د  بلکې  کړي  پیاوړې  او  پراخې 

صنعت،  کرنه او خدمتونه بدل کړي.
او د  په هېواد کې  مقالې اصلي موخه     هسې چې ددې 
سیمې هېوادونو سره زموږ د جوړېدونکې رېل ګادي پټلۍ 
اغېزې دي نو بېځایه به نه وي چې لومړی د هغه تاریخچې 

ته یوه لنډه کتنه وکړو:
   هسې چې په نړۍ کې انګلستان د صنعتي انقالب ټاټوبۍ 
شمېرل  هم  هېواد  جوړونکی  لمړنی  ګادي  رېل  د  دی  
پر  واګون چې  لودونکی  در  موتور  بخاري  لمړنی  کېږي. 
پټلیو یې حرکت کاوه په ١٨٠٤م. کال د ریچارد  فوالډي 
ترویتیک  په نوم انګلیسي لخوا د انګلستان په سویلي ولز 
ښار کې اختراع شو. وروسته بیا په ١٨٢٥م. کال ریل ګاډی 
دلېږد رالېږد منظم قطار په توګه په همدې هېواد کې منځ ته 
راغلی. د متحده ایالتونو د لمړني قطار کارونې تاریخ ١٨٣٠

م. دی.
   زموږ په هېواد کې شاه امان اهللا خان هغه کس و، چې د 
لمړي ځل لپاره یې درې کوچني بخاري واګونونه د آلمان  

د کاسل څخه وپیرل. ویل کېږي په کابل ښار کې یې د 
دارالمان څخه تر ښاره د اوو کیلو مترو په واڼ تګ راتګ 
کاوه. ددې واګونونو  پاتېشونې اوس هم د داراالمان ماڼۍ 
په لودیزه برخه کې تر سترګو کېږي. د هغه څخه وروسته 
تر ٢٠٠٦م پورې په دې اړوند زمونږ په هېواد کې څه و نه 
لیدل شول، په داسې حال چې د امان اهللا شاه د دوران څخه 
او  راغلل  منځته  بدلونونه  ډېر  کې  نړۍ  په  کال   ٢٠٠٦ تر 
زمونږ د هېواد موقعیت ته په کتو کېدای شول چې  د هېواد 
مهم ترانزیټي موقعیت ته پام واړول شي او څه نا څه په دې 
اړوند په اقدام السپورې شي، اما دا کار نه دی شوی، چې 
دلیل یې له یوې خوا د الزمو مالی – پولي امکاناتو نشتوالی 
او له بلې خوا د جګړې نه مخکې د سلطنتي  چارواکو بې 
غوري ده، او وروسته د هغه څخه په هېواد کې د جګړې د 

اوربلېدل دي.
    د افغانستان د ریل ګاډي پالن شوې پټلۍ ټوله ٥٥٥٥ 
کیلو متر ده چې د افغانستان  د ریل ګاډي ادارې په خبره 
تر ٢٠٣٠م. کال پورې به بشپړه شي. هغه زیاتوي د نا امنۍ 
او    مالیی ستونزو سره  سره به هم تر ٣ زره کیلو مترو  
حتمي جوړېږي. د تر سره شویو محاسبو پر بنا ددې پټلیو 

په جوړېدو سر به اویا سلنه انتقاالت ممکن شي.
   په هېواد کې د ریل ګادي د پټلیو د غزو په خاطر د هڅو 
په اړ وند د ترکمنستان څخه  د هېواد تر آقینه بندر پورې 
رسمي  د  چې  ده؛  راوړنه  السته  اهمه  یوه  غزول  پټلۍ  د 
مراسمو په ترڅ کې د افغانستان د جمهور رئیس  اشرف 

بردي  قلي  قربان  رئیس  جمهور  د  ترکمنستان  د  او  غني 
پرانیستل  اوومه  په  قوس  د  کال  د ١٣٩٥  لخوا  محمدوف 
پخواني  د  په ١٣٩١ ش کال  توافقنامه  پروژې  شوه. ددې 
السلیک  خوا  له  دچارواکو  ترکمنستان  او  رئیس  جمهور 
شوې وه. د پالن پر بنا د اتامراد امام نظر د ریل ګاډي پټلۍ 
د ترکمنستان د پولې څخه تر راتېرېدو وروسته آقینه بندر 
ته غزول شوې چې وروسته به اند خوی ته رسېږي او د هغه 
څخه وروسته به د کندز والیت څخه تر تېرېدو د شیر حان 
بندر له الرې په تاجکستان کې د هغه هېواد د پټلیو سره 

وصل شي. 
   همدا راز د هېواد په لوديځ کې د هرات خواف د ریل 
ګاډي پټلۍ جوړېدل زمونږ د پاره د پاموړ اهمیت لري د 
تړون  یې  سره  هېواد  ایران  د  چې  پټلۍ  هرات   – خواف 
السلیک شوی دی څلور ټوټې (فازه) او ١٩١ کیلو متر طول 
پټلۍ د درېو  بنا ددې  پر  توافق  لري. د دواړو هېوادونو د 
برخو جوړول چې دوې حصې یې د ایران په خاوره او یوه 
یې د افغانستان په دننه کې موقعیت لري د ایران په غاړه او 
د  کړي.  جوړه  دولت  افغانستان  د  باید  یې  برخه  څلورمه 
د  چې  خاطر  په  جوړولو  د  برخې  ددې  دولت  افغانستان 
د  نښلوي  سره  میدان  هوایي  د  هرات  د  ولسوالي  غوریانو 
مالی ستونزو سره مخ دي، ځکه چې هغه د استوګنو سیمو 

او زراعتي  ځمکو څخه تېرېږي. 
   ددې پټلیو سر بېره زموږ لپاره د هغه پټلۍ اهمیت هم د 
پامور دی چې به ٢٠١٠م. کال یې پریکړه د پنځو هېوادونو 
منځ  تر  افغانستان  او  ایران  تاجکستان،  قرقیزستان،  چین، 

امضاء شوې ده. دا پټلۍ ټول ٢١٠٠کیلو متر طول لري ١١٥٠
کیلو متر به یې په افغانستان کې جوړېږي. دا پټلۍ د اړوند 
هېوادونو د لویو هیلو پټلۍ ګڼل کېږي او هغه ته یې د نوي 
کار  اقتصادي  سیاسي  د  دی.  ورکړی  نوم  کریدور  ریلي 
پوهانو د شننو پر بنا دا کریدور د اړوند هېوادونو د ګټو سر 
بېره د سیمې  لپاره پراخې ګټې لري او په سیمه کې به د 

همغږۍ ، پرمختګ او ټیکاو زمینه برابره کړي.
    د پورتنیو  څرګندونو په پام کې نیولو سره دې نتیجو ته 
رسو چې زمونږ هېواد د یوه ښه راتلونکي په لور روان دی. 
نه  هېواد کې جوړېږي،  په  زمونږ  پټلۍ چې  هره  نوموړې 
یوازې زموږ د وروسته پاتې اقتصاد لپاره به د تحرک یو 
عامل وي بلکې د سیمې هېوادونه څه زمونږ به شمال کې 

دی او که په سویل کې، هغه ته د امید په سترګه ګوري.
    زموږ په هېواد کې د الرو او پټلیو جوړول ددې المل 
کېږي چې د سیمې شمالي او سویلي هېوادونه په اقتصادي 
بل  یو  د  بل سره وصل شي،  له  یو  تجارتي چارو کې  او 
بازارونو ته السرسي پیدا کړي او د یو بل د پرمختګ او د 
خلکو د سوکالۍ سره مرسته وکړي. همدا راز په په وچه 
قرغیزستان،  لکه  هېوادونه  پاتې  وروسته  راګیر  کې 
تاجکستان، افغانستان،  او نور به د خپلو ګاونډیو د سیاسي 
او اقتصادي فشارونو څخه خالص شي نړیوالو او سیمه ییزو 
اوبو الرو او بازارونو ته به السرسي پیدا کړي او په په سیمه 
رول  د  او  راګډ  به  کې  معادالتو  اړونده  نړېوالو  او  ییزو 
لوبولو زمینه ورته برابره شي چې په دې لړ کې به افغانستان 

د هغه په سر کې قرار ولري.

   بی له شکه چې زموږ هېواد لکه ځینې نور هېوادونه 
اوږد او د برمه ډک تاریخ لري او جغرافیایي موقعیت یې 
هم د سیمې لپاره یو حساس او اهم موقعیت ګڼل کېږي. 
دا چې افغانستان د تاریخ په اوږدو کې د لویو ننګونو سره 
تمدني  ډېرو  د  هغه  د  ننګونې  دا  او  دی  شوی  مخامخ  
ښکارندود ویجاړېدو او له منځه تلو سبب شوې او په ترڅ 
کې یې بشري زیانونه هم ګاللي دي خو بیا یې هم د هېواد 
د آبادۍ په خاطر د هڅو او زیار څخه مخ نه دی اړولی 
او د خپلو افتخاراتو د ساتلو او ګټلو په خاطر هڅې کوي. 
که موږ د اقتصادي، ټولنیزو او فرهنګي پلوه وروسته پاتې 
یو  ډېر داخلي او خارجي الملونه لري. که پیاوړی صنعت 
نه لرو، کرهنه مو وروسته پاتې او ویجاړه ده، کارونکې 
ټکنالوژي مو بهرنۍ او خدمتونه مو وروسته پاتې دي، اما 
کوي  واره  امید  ته  راتلونکې  روښانه  موږ  چې  څه  هغه 
زموږ پراخه او بدایه کاني زېرمې، بشري مستعد ځواک، 
د هېواد ستراتیژیک موقعیت او تر ټولو مهم د دولت او 
خلکو په کچه د هېواد د آبادولو او ښېرازه کولو نیت او 

اراده ده. افغانان به دې آند دي چې په هېواد کې یې نن، 
سبا جګړه او نا امني ختمېدونکې ده، نو د سولې د سبا 
لپاره پراخ او هر اړخیز پروګرامونه لري او د خپلو موخو 
د تر السه کولو په خاطر د سیمې او نړۍ له هېوادونو سر 
په اړیکه کې دي د هغوي پانګې راجلبوي، ګډې پروژې 
اقتصاد  هېواد  د  توګه  دی  به  څو  تر  لري  کې  په الس 
او  تنګسۍ  د  خلک  او  کړي  ښېرازه  هغه  ورغوي، 

وزګارتیا څخه  خالص کړي. 
اقتصادي  پراخې  چې  څنګ  تر  ددې  هېواد  زموږ     
جامدې منابع لري د اوبو او د نفت او ګاز پریمانه زېرمې 
هم لري چې تر اوسه پورې نه دي کارول شوې. په ٢٠٠١ 
م کال چې هېواد ته بهرني ځواکونه راغلل او تر ځنګ 
یې د نړۍ لویو او وړو هېوادونو د افغانستان د سولې او 
به  نور  اعالم یې وکړ چې  او  آبادۍ وعدې هم وکړې 
افغانستان  پخوانی جنګ ځپلي هېواد نه وي او په عمل 
کې یې هم مالې او اقتصادي مرستې پیل کړې چې له امله 
یې پروګرامونه او ستراتیژیګانې جوړې شوې او څه نا څه 

کارونه او پروژې پیل او تطبیق هم شوې، نو د خلکو په 
په  اما  شوې.  غوړېدو  به  غوټۍ  امیدونو  د  کې  زړونو 
خواشینۍ سره چې جګړه بېرته توده شوه او ډېر چارواکي 
او مسؤالن هم د شتمنیو په غونډولو بوخت او په فساد کې 
ښکېل شول، پریمانه پیسې او مرستې حیف و میل شوې او 
امکانات له السه ووتل. وزګارتیا مخ پر زیاتېدو شوه او د 
خلکو په ژوند کې کوم د پاموړ بدلون رانغۍ.اقتصادي بهیر 
پڅ شو، تر څو چې د ولسمشرۍ وروستیو ټاکنو ته کارونه 
پیل او بېال بېلو نوماندانو خپلې برنامې او تګالرې وړاندې 
او به پایله کې ټاکنې تر سره او د ملي وحدت حکومت 
جوړ شو. سره له دې چې ټاکنې اوږدې او د ستونزو سره 
مل وی،  خو د حکومت په جوړېدو سره بریالیو نوماندانو 
پر خپلو کړیو  وعدو د تأکید په ترڅ کې په کار پیل وکړ. 
اوس چې درې کاله د هغه وخت څخه تېرېږي وینو چې 
دولت د پاموړ السته راوړنې لري او تمه کېږي چې د ملي 
وحدت حکومت په پاتې موده کې دا السته راوړنې زیاتې 

او پراخه شي.
 زموږ هېواد د موقعیت له لحاظه په سیمه کې د یوه حساس 
جیو پولیتیکي موقعیت څخه برخمن دی. جیوپولتیک چې 
په سیاسي ادبیاتو کې ډېر کارول کېږي د دوو کلمو، جیو 
په  سیاسي  یا  او  سیاست  د  پولیتیک  او  معنا  په  مځکې  د 
مفهوم دی، او د «جغرافیايي سیاست» «سیاسي جغرافیه» 

او «د سیاست جغرافیه» په مفهومونو کارول کېږي.
    جیوپولیتیک د یوه دولت په بهرني سیاست کې هغه 
لیدلوریو  او کړنوته ویل کېږي چې پر تاریخي، سیاسي او 
خاورې  د  لکه  ښکارندو  جغرافیايي  د  چارو  ټولنیزو 
بیانوي.  اغېزې  نفوس  او  هوا  او  اوبه   موقعیت،  مساحت، 
ټولنیزې  او  جغرافیايي  ټولې  چې  څرنګه  دې،  پر  عالوه 
حادثې  لکه اقتصادي فعالیتونه، د ټکنالوژۍ اړونده چارې، 
انساني ځواک، فرهنګي چارې په یوه جغرافیايي محدوده 
د  نو کله چې ددې محدودې دوګړو  راځي،  منځته  کې 
نفس د اعتماد روحیه ورسره یو ځای شي د ملي قدرت 
هغه  شو  وکوالی  موږ  که  توګه  دې  په  تمثیلوي.  مسئله  
جغرافیايي ښه او ستراتیژیکي موقعیت او موقف چې لرویې 
وکاروو او ښه مدیریت یې کړو ډېرې آرزوګانې او تمې 
به مو په واقعیت بدلې کړو او ملي قدرت به مو پیاوړی او 

لوړ شي.
    په دې موخه د هېواد د آبادۍ او د خلکو د ژوند په 
بدلون کې الرې او سرکونه بڼسټیز رول لري او تجربې دا 

په ډاګه کړی ده چې هغه سیمې چې عمومي واټونو او لویو 
الرو ته نږدې پرتې دي خلک یې د هغه وګړو په پرتله چې 
د امکاناتو په درلودلو سره، سره  د لویو الرو او ښارونو څخه 
لرې پراته وي کمه وده کوي او د ژوند کچه یې ټیټه وي؛ 
څنګ  تر  آسانتیاوو  د  ژوند  د  کې  ښارونو  به  چې  ځکه 
کوالی  تبادله  محصوالت  خپل  وګړي  وي،  فعال  بازارونه 
شي او هم په یوه کار بوخت کېدای شي. په داسې حال چې 
د  لګښتونو  ترانسپورتي  د  محصوالت  سیمو  پرتو  لرې  د 
زیاتېدو له کبله ګران تمامېږي او په بازار کې رقابت نشي 

کوالی.
   ددې ضرورت پر بنا دولتونه، د دولتي سکتور او یا هم د 
جوړولو  په  واټونو  او  الرو  د  مرسته  په  سکتور  خصوصي 
السپورې کوی. زمونږ په هېواد د کابل شبرغان لویه الر په 
کال ١٣٤٢ کال د پخوانی شوروی اتحاد د متخصصینو په 
 – – کندهار  او جوړه شوې همدا راز د کابل  پیل  مرسته 
هرات لویه الر د امریکایي -  متخصصینو به مرسته په ١٣٣٦ 
شمسي کال پیل او بشپړه شوې ده. دا دواړه الرې د پخوانیو 
ټولګټو وزارتونو او د هغه د «قوای کار» په مرسته جوړې 
په  الرو  نورو  د  وروسته  څخه  کال   ١٣٨١ د  دي.  شوې 
زیاتولو سره نوموړې دواړه الرې، د یوه حلقوي سرک په 
حلقوي  دا  دی.  شوی  پیل  کار  رغولو  او  نښلولو  د  توګه 
سرک د کابل څخه پیل د هېواد ١٦ والیتونه: پروان، بغالن، 
فراه،  هرات،  بادغیس،  فاریاب،  شبرغان،  بلخ،  سمنګان، 
هلمند، کندهار، غزنی او میدان وردک والیتونه سره نښلوي 
او بېر ته په حلقوي بڼه کابل ته رارسېږي. دې لویې الرې ته 
د هېواد د نفوس دوه پر درې نفوس د پنځوس کیلو مترۍ 
په واټن کې ژوند کوی. ددې الرې په څنګ کې د ریل 
ګادي پټلۍ جوړول هم په نظر کې دي. په دې خاطر چې د 
کابل شبرغان پخوانۍ جوړه شوې الره د سالنګ د کوتل په 
لوړه برخه کې جوړه شوې ده، نو اوس مهال له یوې خوا د 
هغه استهالک کېدل او له بلې خوا د اوسني ترانسپورت او 
بېالبېلو موټرو د تګ راتګ ته د هغه نه بسیا ددې ضرورت 
منځته راوړی چې ددې مسیر څخه د سالنګ په الندې برخه 
کې یو بل تونل هم و کېندل شي چې د امکاناتو په شتون 
سره به د هغه تر څنګ د ریلی ګاډي پټلۍ غزول هم ممکن 

شي.
   په هېواد کې ترانزیتي الرې په تېره بیا د ریل ګاډي پټلۍ 
او  یوازې د هېواد د آبادۍ پرمختګ  نه  او غزول  جوړول 
سویل  او  شمال  د  زمونږ  بلکې  دي  حیاتي  لپاره  ښېرازۍ 



    ماليات قسمتى از درآمد يا دارايى  افراد است كه به منظور 
پرداخت مخارج عمومى و اجراى سياست هاى مالى در راستاى 
حفظ منابع اقتصادى، اجتماعى و سياسى كشور به موجب قوانين 
ادارى و اجرايى دولت وصول مى شود.  و به وسيله اهرم هاى 
عده اى ماليات را مبلغى مى دانند كه دولت از اشخاص، شركت
 ها و موسسات، بر طبق قانون براى تامين مخارج عمومى اخذ 
مى نمايد. ماليات، مهم ترين ابزار كسب درآمد دولت ها براى 
از يك سو  ماليات  اساس  اين  بر  است.  مربوطه  انجام وظايف 
در  سرمايه  و  گذارى  سرمايه  مخارج  مالى  تأمين  براى  ابزارى 
گردش دولت بوده و از سوى ديگر براى توزيع عادالنه ثروت و 
درآمد تك تك افراد كشور، تحت عنوان اثر باز توزيعى درآمد 
انواع  دريافت  ابزار  از  استفاده  با  ها  دولت  ترتيب  بدين  است 
براى  الزم  درآمد  كشور،  حقوقى  و  حقيقى  افراد  از  ها  ماليات 
آموزش،  بهداشت،  امنيت،  افزايش  حياتى  هاى  فعاليت  انجام 
ايجاد زيرساخت و بستر فعاليت ها سخت افزارى و نرم افزارى 
نظام  برقرارى  همچنين  كنند،  مى  تأمين  را  كشورها   … و 
مطلوب و بهينه مالياتى، موجب توزيع عادالنه تر درآمد و ثروت 
در بين افراد كشور مى شود. به اين ترتيب با دريافت نرخ هاى 
تصاعدى ماليات با توجه به درآمد و ثروت افراد جامعه (از يك 
ماليات  ثروتمند  و  درآمد  پر  افراد  از  درآمدى)،  سقف مشخص 

بيشترى دريافت مى شود.

براى  توسعه  درحال  دركشورهاى  ماليات  وضع  طورسنتى  به 
وديگرانگيزه  مالياتى  هاى  امتياز  اول  است.  دوهدف  به  رسيدن 
هاى مالى مشابه به منظور تشويق سرمايه گذارى هاى خصوصى. 
خارجى  گذاران  سرمايه  به  نوعًا  مالياتى  هاى  امتياز  نوع  اين 
اقتصادى  مؤسسات  ايجاد  به  آنها  تشويق  براى  خصوصى 

دركشورهاى درحال توسعه اعطا مى شود.
   هدف دوم از وضع مالياتها، تجهيزمنابع به منظور تأمين مالى 
هزينه هاى دولت بسيارمهم تراست. توسعة اقتصادى واجتماعى 
كشورهاى درحال توسعه، بدون توجه به ايده هاى رايج سياسى 
واقتصادى آنها تا حد زيادى درگرو توانايى اين كشورها در ايجاد 
برنامه هاى ضرورى وبرنامه  درآمدهاى كافى براى تأمين مالى 
حمل  آموزش،  بهداشت،  مانند:  درآمد  فاقد  دولتى  خدمات  هاى 
ونقل، ارتباطات وديگر اجزاء زيرساخت اقتصادى واجتماعى است. 
بيشتر كشور جهان سوم به طورمستقيم درفعاليت  براين،  عالوه 
هاى اقتصادى كشورخود، ازطريق مالكيت ياكنترول شركت هاى 

دولتى ومؤسسات تجارى دولتى مداخله دارند.
   داليل ذيل را براى درك بهتر نقش ماليات هاى وصولى توسط 

دولتها در توسعه اقتصادى مى توان ارائه نمود:
   اول: ماليات ها عامل مؤثرى هستند جهت مقابله با تقاضاى 
اضافى براى كاالهاى مصرفى، كه در نتيجه پيشرفت و رفاه و به 
دنبال آن رشداقتصادى ايجاد مى شوند. همزمان با افزايش توليد 

تقاضا  خصوصى  تصرف  قابل  درآمدهاى  اجتماعى،  رفاه  و  ملى 
ماليات  طريق  از  يافت.  خواهد  افزايش  مصرفى  كاالهاى  براى 
هاست كه دولت در موقعيتى قرار مى گيرد كه فشارهاى تورمى 
از طريق  تواند  مى  ها  ماليات  كند؛  كنترول  را  اقتصاد  داخل  در 
كنترول درآمدها، موجب شود كه تقاضا براى كاالهاى مصرفى 
كاهش يافته و معادل عرضه شود، يعنى به اين صورت تورم ناشى 

از فشار تقاضا را با حربه ماليات ها، از بين مى برد.
     دوم: يكى از مهم ترين اهداف اخذ ماليات ها، كاهش شكاف 
بين درآمدهاى طبقات ثروتمند و طبقات فقير است. اصوًال توسعه 
مردم  توده هاى  براى  اجتماعى  رفاه  آوردن  ارمغان  به  معنى  به 
اقتصادى  و  اجتماعى  رفاه  از  هنگامى  مردم،  هاى  توده  است. 
برخوردار خواهند بود كه توزيع درآمدها به صورت عادالنه صورت 
گيرد، تا مردم عادى بتوانند نيازهاى اقتصادى خود مانند مسكن، 
غذا، بهداشت و رفاه را تامين كنند. در اين حالت، كاهش نابرابرى 

ها در توزيع درآمد و ثروت نيازمند ابزارهاى جداگانه است.

ماليات ها مؤثرترين  سوم: در يك كشور در حال توسعه،      
به  ها  آن  هدايت  و  دولتى  بخش  به  منابع  انتقال  جهت  وسيله 
باطل  به منظور شكستن دورهاى  است.  مولد  سمت طرح هاى 
اندك و سرمايه  اندازهاى  نازل و  پس  افزايش درآمدهاى  فقر، 
گذارى هاى ناچيز در اقتصاد، الزم است كه سرمايه گذارى هاى 
دولتى افزايش يابد. در اغلب كشورهاى كم تر توسعه يافته، نهاد 
هاى خصوصى بسيار كوچك هستند(حجم كوچك اقتصاد بخش 
خصوصى) و تنها تعداد محدودى از نهاد هاى بزرگ تر اقتصادى 

درگير توليد كاالهاى مصرفى هستند.
دليل اصلى محدود بودن فعاليت هاى اقتصاد بخش خصوصى در 
اين كشورها، كمبود سرمايه است كه از كمى پس انداز نشأت مى 
گيرد. اگر سرمايه اى نيز وجود داشته باشد، به دليل پايين بودن 
كارآيى سرمايه در بلند مدت، اكثر آن ها در كانال هاى غير مولد 

و كوتاه مدت مانند سفته بازى و بورس بازى قرار مى گيرند. در 
بر  مستقيم  هاى  ماليات  اعمال  با  تواند  مى  دولت  حالت،  اين 
امالك، درآمد، زمين، دارايى، طال، ثروت، ارث و … درآمدهاى 
به  گذارى  سرمايه  مولد  هاى  پروژه  در  و  كند  جذب  را  اضافى 
انتقال  براى  مؤثرى  وسيله  ها  ماليات  بنابراين،  بيندازد؛  جريان 
منابع از كانال هاى غير مواد به كانال هاى مولد، از طريق سرمايه 

گذارى هاى عمومى است.
   چهارم: ماليات ها بايد بتواند، روند سرمايه گذارى در اقتصاد 
را اصالح كند. يكى از وظايف ماليات ها در كشورهاى در حال 
توسعه انتقال منابع از بخش خصوصى به بخش دولتى است. اما 
اين به آن معنى نيست كه ماليات ها به منظور ريشه كن كردن 
سرمايه گذارى هاى خصوصى اعمال مى شود، بلكه بر عكس، 
بايد سرمايه گذارى ها را تشويق و در مسير مناسب  ماليات ها 
هدايت كند. دولت ها بايد بتوانند انگيزه هاى الزم را براى نهاد 
كننده  توليد  صنايع  تا  كنند،  ايجاد  خصوصى  اقتصادى  هاى 
و  بسط  را  خود  هاى  فعاليت  اى  سرمايه  و  مصرفى  كاالهاى 
گسترش دهند. اين امر موجب مى شود كه منافع اين بخش ها 
افزايش يابد و مجدداً صرف سرمايه گذارى شود. ماليات ها نبايد 
حجم سرمايه گذارى تعيين شده براى سرمايه گذارى مجدد را 
كاهش دهد. از طرف ديگر، ماليات هاى اخذ شده بايد در سرمايه 
گذارى در طرح هاى بزرگ و كوچك اجتماعى و اقتصادى مانند 
آموزش و پرورش، بهداشت عمومى، حمل و نقل، برق و ديگر 
مشكالت  با  بعدى  هاى  گذارى  سرمايه  تا  شود  خدمات صرف 

زيربنايى روبه رو نشود.
   پنجم:  ماليات ها سبب بسيج مازاد اقتصادى به منظور توسعه 
و تداوم و گسترش ابعاد آن مى شود. در كشورهاى توسعه نيافته، 
بخش كشاورزى، بيش از نيمى از توليد ناخالص ملى را ايجاد مى 
كند، در حالى كه بخش اعظم ارزش افزوده ايجاد شده در اين 
بزرگ و واسطه هاى تجار مى شود.  داران  بخش نصيب زمين 
مصرف  و  واقعى  جارى  توليد  بين  تفاوت  اقتصادى،  توليد  مازاد 
ديگر بخش هاى  در  است  مازاد ممكن  اين  است  واقعى  جارى 
اين  آورى  جمع  با  بايد  دولت  باشد.  داشته  وجود  نيز  اقتصادى 
مازادها از طريق ماليات بر زمين، درآمدهاى كشاورزى، دارايى و 
… در پروژه هاى عمرانى كه نفع آن ها شامل تمام افراد جامعه 
حالت،  اين  در  كند.  كمك  كشور  اقتصادى  توسعه  به  شود  مى 
افزايش سرمايه گذارى در پروژه هاى عمرانى، خود به خود در 
بلند مدت سبب افزايش توليد بازدهى و مازاد بيش تر در بخش 

كشاورزى مى شود
پرداخت ماليات از مهمترين عوامل رشد و توسعه جامعه محسوب 
اجتماعى،  عدالت  تحقق  اقتصادى،  رونق  موجب  و  شود  مى 
آبادانى كشور ها مى شود. در حال  افزايش خدمات و عمران و 
اعتبارات و درآمدهاى مالياتى، صرف  از  حاضر بخش عمده اى 

رو  اين  از  شود.  مى  كشورها  زيربنايى  امور  و  آبادانى  عمران، 
ارتقاى روزافزون نظام مالياتى و همگام ساختن آن با دانش روز، 
اين  بر  دارد.  اقتصادى كشور ها  توسعه  در  انكارناپذيرى  نقش 
درآمدهاى  و  ماليات  كامل  وصول  براى  ريزى  برنامه  اساس، 
توسعه  براى  ريزى  برنامه  محورهاى  ترين  اساسى  از  مالياتى 
اقتصادى و اجتماعى كشورها است. بر همين اساس و با توجه 
اهداف  پيشبرد  و  توسعه  در  مالياتى  درآمدهاى  مهم  نقش  به 
مشكالت  و  موانع  است  كوشيده  همواره  مالياتى  نظام  دولت، 
با اتخاذ تدابير مناسب برطرف سازد. در اين راستا  پيش رو را 
بازده  و  شده  كارآمد  مالياتى  فرايندهاى  است  شده  كوشش 
نگاه  اقتصادى معتقدند وجود  باشد. كارشناسان  مناسبى داشته 
امكانات  ايجاد زمينه و  مالياتى،  به مؤديان  يكپارچه و يكسان 
مناسب براى همكارى اصناف درخصوص انجام تكاليف قانونى 
و صنفى آنها از مهم ترين مواردى است كه نظام مالياتى به آن 
بيشتر  توسعه  گويد:  مى  اقتصادى  كارشناس  يك  دارد.  توجه 
نظام ماليات برارزش افزوده، بازنگرى قوانين و مقررات مالياتى 
با درنظر گرفتن تغيير نيازها، اجراى طرح جامع مالياتى و ... از 
كه  تحولى  است.  بوده  مالياتى  نظام  تحول  اصلى  محورهاى 
و  توليدى  فعاليت هاى  توسعه  اقتصاد،  ساختار  موفق  اصالح 
توسعه كيفى بخش خدمات، گسترش پايه هاى مالياتى و حذف 
بودجه اى  محدوديت هاى  رفع  غيرضرورى،  معافيت هاى 
به  را  قانونى  تدابير  تمام  اتخاذ  انسانى،  نيروى  تأمين  سازمان، 

دنبال داشته باشد. كه اين موارد خود نقش بسيار مهمى در ارتقاى 
درآمدهاى مالياتى و درنتيجه توسعه و آبادانى كشور ايفا مى كند. 
ايجاد  معتقدند:  اقتصادى  نظران  و صاحب  اندركاران  دست      
پرداخت  مزاياى  از  خدمات  گسترش  و  اجتماعى  رفاه  امنيت، 
ماليات است و بايد با فرهنگ سازى مناسب، مردم را از مزاياى 
پرداخت ماليات آگاه كرد. به اعتقاد آنها، مردم بايد ماليات را جزيى 
از بدهى خود به دولت بدانند و پرداخت به موقع ماليات بايد در 
جامعه به يك فرهنگ عمومى تبديل شود تا مردم ماليات خود را 
بهبود  اند:  عقيده  اين  بر  نظران  كنند. صاحب  پرداخت  موقع  به 
ارتقاى  بر  نظام مالياتى بدون توجه به سياست هايى كه مبتنى 
اهميت  به  توجه  با  و  شود  نمى  محقق  باشد،  مالياتى  فرهنگ 
ماليات در پيشبرد اهداف اقتصادى دولت، شناسايى ويژگى ها و 
نوع كاركردهاى ماليات هاى اسالمى مى تواند جهت گيرى كلى 
نظام مالياتى را آشكار ساخته و دستيابى به اهداف مد نظر سند 
چشم انداز توسعه در بخش مالياتى را تسريع بخشد. تحقق اهداف 
اطالع  نيازمند  ماليات،  بحث  در  خصوص  به  دولت  اقتصادى 
نحوه  خصوص  در  بايد  مردم  و  است  سازى  فرهنگ  و  رسانى 
دريافت ماليات، هزينه كردن و ميزان تاثيرگذارى آن بر اقتصاد و 
باشند.  داشته  اطالعات و شناخت كافى  آبادانى كشور  و  عمران 
بنابراين ارادة مردم، عمده  ترين نقش را در اجراى قانون ماليات ها 
ايفا مى كند و به اين لحاظ موثرترين عامل موفقيت در اجراى اين 

قوانين، فرهنگ مالياتى جامعه است.
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اهميت و نقش ماليات ها در توسعه اقتصادى



    ماليات قسمتى از درآمد يا دارايى  افراد است كه به منظور 
پرداخت مخارج عمومى و اجراى سياست هاى مالى در راستاى 
حفظ منابع اقتصادى، اجتماعى و سياسى كشور به موجب قوانين 
ادارى و اجرايى دولت وصول مى شود.  و به وسيله اهرم هاى 
عده اى ماليات را مبلغى مى دانند كه دولت از اشخاص، شركت
 ها و موسسات، بر طبق قانون براى تامين مخارج عمومى اخذ 
مى نمايد. ماليات، مهم ترين ابزار كسب درآمد دولت ها براى 
از يك سو  ماليات  اساس  اين  بر  است.  مربوطه  انجام وظايف 
در  سرمايه  و  گذارى  سرمايه  مخارج  مالى  تأمين  براى  ابزارى 
گردش دولت بوده و از سوى ديگر براى توزيع عادالنه ثروت و 
درآمد تك تك افراد كشور، تحت عنوان اثر باز توزيعى درآمد 
انواع  دريافت  ابزار  از  استفاده  با  ها  دولت  ترتيب  بدين  است 
براى  الزم  درآمد  كشور،  حقوقى  و  حقيقى  افراد  از  ها  ماليات 
آموزش،  بهداشت،  امنيت،  افزايش  حياتى  هاى  فعاليت  انجام 
ايجاد زيرساخت و بستر فعاليت ها سخت افزارى و نرم افزارى 
نظام  برقرارى  همچنين  كنند،  مى  تأمين  را  كشورها   … و 
مطلوب و بهينه مالياتى، موجب توزيع عادالنه تر درآمد و ثروت 
در بين افراد كشور مى شود. به اين ترتيب با دريافت نرخ هاى 
تصاعدى ماليات با توجه به درآمد و ثروت افراد جامعه (از يك 
ماليات  ثروتمند  و  درآمد  پر  افراد  از  درآمدى)،  سقف مشخص 

بيشترى دريافت مى شود.

براى  توسعه  درحال  دركشورهاى  ماليات  وضع  طورسنتى  به 
وديگرانگيزه  مالياتى  هاى  امتياز  اول  است.  دوهدف  به  رسيدن 
هاى مالى مشابه به منظور تشويق سرمايه گذارى هاى خصوصى. 
خارجى  گذاران  سرمايه  به  نوعًا  مالياتى  هاى  امتياز  نوع  اين 
اقتصادى  مؤسسات  ايجاد  به  آنها  تشويق  براى  خصوصى 

دركشورهاى درحال توسعه اعطا مى شود.
   هدف دوم از وضع مالياتها، تجهيزمنابع به منظور تأمين مالى 
هزينه هاى دولت بسيارمهم تراست. توسعة اقتصادى واجتماعى 
كشورهاى درحال توسعه، بدون توجه به ايده هاى رايج سياسى 
واقتصادى آنها تا حد زيادى درگرو توانايى اين كشورها در ايجاد 
برنامه هاى ضرورى وبرنامه  درآمدهاى كافى براى تأمين مالى 
حمل  آموزش،  بهداشت،  مانند:  درآمد  فاقد  دولتى  خدمات  هاى 
ونقل، ارتباطات وديگر اجزاء زيرساخت اقتصادى واجتماعى است. 
بيشتر كشور جهان سوم به طورمستقيم درفعاليت  براين،  عالوه 
هاى اقتصادى كشورخود، ازطريق مالكيت ياكنترول شركت هاى 

دولتى ومؤسسات تجارى دولتى مداخله دارند.
   داليل ذيل را براى درك بهتر نقش ماليات هاى وصولى توسط 

دولتها در توسعه اقتصادى مى توان ارائه نمود:
   اول: ماليات ها عامل مؤثرى هستند جهت مقابله با تقاضاى 
اضافى براى كاالهاى مصرفى، كه در نتيجه پيشرفت و رفاه و به 
دنبال آن رشداقتصادى ايجاد مى شوند. همزمان با افزايش توليد 

تقاضا  خصوصى  تصرف  قابل  درآمدهاى  اجتماعى،  رفاه  و  ملى 
ماليات  طريق  از  يافت.  خواهد  افزايش  مصرفى  كاالهاى  براى 
هاست كه دولت در موقعيتى قرار مى گيرد كه فشارهاى تورمى 
از طريق  تواند  مى  ها  ماليات  كند؛  كنترول  را  اقتصاد  داخل  در 
كنترول درآمدها، موجب شود كه تقاضا براى كاالهاى مصرفى 
كاهش يافته و معادل عرضه شود، يعنى به اين صورت تورم ناشى 

از فشار تقاضا را با حربه ماليات ها، از بين مى برد.
     دوم: يكى از مهم ترين اهداف اخذ ماليات ها، كاهش شكاف 
بين درآمدهاى طبقات ثروتمند و طبقات فقير است. اصوًال توسعه 
مردم  توده هاى  براى  اجتماعى  رفاه  آوردن  ارمغان  به  معنى  به 
اقتصادى  و  اجتماعى  رفاه  از  هنگامى  مردم،  هاى  توده  است. 
برخوردار خواهند بود كه توزيع درآمدها به صورت عادالنه صورت 
گيرد، تا مردم عادى بتوانند نيازهاى اقتصادى خود مانند مسكن، 
غذا، بهداشت و رفاه را تامين كنند. در اين حالت، كاهش نابرابرى 

ها در توزيع درآمد و ثروت نيازمند ابزارهاى جداگانه است.

ماليات ها مؤثرترين  سوم: در يك كشور در حال توسعه،      
به  ها  آن  هدايت  و  دولتى  بخش  به  منابع  انتقال  جهت  وسيله 
باطل  به منظور شكستن دورهاى  است.  مولد  سمت طرح هاى 
اندك و سرمايه  اندازهاى  نازل و  پس  افزايش درآمدهاى  فقر، 
گذارى هاى ناچيز در اقتصاد، الزم است كه سرمايه گذارى هاى 
دولتى افزايش يابد. در اغلب كشورهاى كم تر توسعه يافته، نهاد 
هاى خصوصى بسيار كوچك هستند(حجم كوچك اقتصاد بخش 
خصوصى) و تنها تعداد محدودى از نهاد هاى بزرگ تر اقتصادى 

درگير توليد كاالهاى مصرفى هستند.
دليل اصلى محدود بودن فعاليت هاى اقتصاد بخش خصوصى در 
اين كشورها، كمبود سرمايه است كه از كمى پس انداز نشأت مى 
گيرد. اگر سرمايه اى نيز وجود داشته باشد، به دليل پايين بودن 
كارآيى سرمايه در بلند مدت، اكثر آن ها در كانال هاى غير مولد 

و كوتاه مدت مانند سفته بازى و بورس بازى قرار مى گيرند. در 
بر  مستقيم  هاى  ماليات  اعمال  با  تواند  مى  دولت  حالت،  اين 
امالك، درآمد، زمين، دارايى، طال، ثروت، ارث و … درآمدهاى 
به  گذارى  سرمايه  مولد  هاى  پروژه  در  و  كند  جذب  را  اضافى 
انتقال  براى  مؤثرى  وسيله  ها  ماليات  بنابراين،  بيندازد؛  جريان 
منابع از كانال هاى غير مواد به كانال هاى مولد، از طريق سرمايه 

گذارى هاى عمومى است.
   چهارم: ماليات ها بايد بتواند، روند سرمايه گذارى در اقتصاد 
را اصالح كند. يكى از وظايف ماليات ها در كشورهاى در حال 
توسعه انتقال منابع از بخش خصوصى به بخش دولتى است. اما 
اين به آن معنى نيست كه ماليات ها به منظور ريشه كن كردن 
سرمايه گذارى هاى خصوصى اعمال مى شود، بلكه بر عكس، 
بايد سرمايه گذارى ها را تشويق و در مسير مناسب  ماليات ها 
هدايت كند. دولت ها بايد بتوانند انگيزه هاى الزم را براى نهاد 
كننده  توليد  صنايع  تا  كنند،  ايجاد  خصوصى  اقتصادى  هاى 
و  بسط  را  خود  هاى  فعاليت  اى  سرمايه  و  مصرفى  كاالهاى 
گسترش دهند. اين امر موجب مى شود كه منافع اين بخش ها 
افزايش يابد و مجدداً صرف سرمايه گذارى شود. ماليات ها نبايد 
حجم سرمايه گذارى تعيين شده براى سرمايه گذارى مجدد را 
كاهش دهد. از طرف ديگر، ماليات هاى اخذ شده بايد در سرمايه 
گذارى در طرح هاى بزرگ و كوچك اجتماعى و اقتصادى مانند 
آموزش و پرورش، بهداشت عمومى، حمل و نقل، برق و ديگر 
مشكالت  با  بعدى  هاى  گذارى  سرمايه  تا  شود  خدمات صرف 

زيربنايى روبه رو نشود.
   پنجم:  ماليات ها سبب بسيج مازاد اقتصادى به منظور توسعه 
و تداوم و گسترش ابعاد آن مى شود. در كشورهاى توسعه نيافته، 
بخش كشاورزى، بيش از نيمى از توليد ناخالص ملى را ايجاد مى 
كند، در حالى كه بخش اعظم ارزش افزوده ايجاد شده در اين 
بزرگ و واسطه هاى تجار مى شود.  داران  بخش نصيب زمين 
مصرف  و  واقعى  جارى  توليد  بين  تفاوت  اقتصادى،  توليد  مازاد 
ديگر بخش هاى  در  است  مازاد ممكن  اين  است  واقعى  جارى 
اين  آورى  جمع  با  بايد  دولت  باشد.  داشته  وجود  نيز  اقتصادى 
مازادها از طريق ماليات بر زمين، درآمدهاى كشاورزى، دارايى و 
… در پروژه هاى عمرانى كه نفع آن ها شامل تمام افراد جامعه 
حالت،  اين  در  كند.  كمك  كشور  اقتصادى  توسعه  به  شود  مى 
افزايش سرمايه گذارى در پروژه هاى عمرانى، خود به خود در 
بلند مدت سبب افزايش توليد بازدهى و مازاد بيش تر در بخش 

كشاورزى مى شود
پرداخت ماليات از مهمترين عوامل رشد و توسعه جامعه محسوب 
اجتماعى،  عدالت  تحقق  اقتصادى،  رونق  موجب  و  شود  مى 
آبادانى كشور ها مى شود. در حال  افزايش خدمات و عمران و 
اعتبارات و درآمدهاى مالياتى، صرف  از  حاضر بخش عمده اى 

رو  اين  از  شود.  مى  كشورها  زيربنايى  امور  و  آبادانى  عمران، 
ارتقاى روزافزون نظام مالياتى و همگام ساختن آن با دانش روز، 
اين  بر  دارد.  اقتصادى كشور ها  توسعه  در  انكارناپذيرى  نقش 
درآمدهاى  و  ماليات  كامل  وصول  براى  ريزى  برنامه  اساس، 
توسعه  براى  ريزى  برنامه  محورهاى  ترين  اساسى  از  مالياتى 
اقتصادى و اجتماعى كشورها است. بر همين اساس و با توجه 
اهداف  پيشبرد  و  توسعه  در  مالياتى  درآمدهاى  مهم  نقش  به 
مشكالت  و  موانع  است  كوشيده  همواره  مالياتى  نظام  دولت، 
با اتخاذ تدابير مناسب برطرف سازد. در اين راستا  پيش رو را 
بازده  و  شده  كارآمد  مالياتى  فرايندهاى  است  شده  كوشش 
نگاه  اقتصادى معتقدند وجود  باشد. كارشناسان  مناسبى داشته 
امكانات  ايجاد زمينه و  مالياتى،  به مؤديان  يكپارچه و يكسان 
مناسب براى همكارى اصناف درخصوص انجام تكاليف قانونى 
و صنفى آنها از مهم ترين مواردى است كه نظام مالياتى به آن 
بيشتر  توسعه  گويد:  مى  اقتصادى  كارشناس  يك  دارد.  توجه 
نظام ماليات برارزش افزوده، بازنگرى قوانين و مقررات مالياتى 
با درنظر گرفتن تغيير نيازها، اجراى طرح جامع مالياتى و ... از 
كه  تحولى  است.  بوده  مالياتى  نظام  تحول  اصلى  محورهاى 
و  توليدى  فعاليت هاى  توسعه  اقتصاد،  ساختار  موفق  اصالح 
توسعه كيفى بخش خدمات، گسترش پايه هاى مالياتى و حذف 
بودجه اى  محدوديت هاى  رفع  غيرضرورى،  معافيت هاى 
به  را  قانونى  تدابير  تمام  اتخاذ  انسانى،  نيروى  تأمين  سازمان، 

دنبال داشته باشد. كه اين موارد خود نقش بسيار مهمى در ارتقاى 
درآمدهاى مالياتى و درنتيجه توسعه و آبادانى كشور ايفا مى كند. 
ايجاد  معتقدند:  اقتصادى  نظران  و صاحب  اندركاران  دست      
پرداخت  مزاياى  از  خدمات  گسترش  و  اجتماعى  رفاه  امنيت، 
ماليات است و بايد با فرهنگ سازى مناسب، مردم را از مزاياى 
پرداخت ماليات آگاه كرد. به اعتقاد آنها، مردم بايد ماليات را جزيى 
از بدهى خود به دولت بدانند و پرداخت به موقع ماليات بايد در 
جامعه به يك فرهنگ عمومى تبديل شود تا مردم ماليات خود را 
بهبود  اند:  عقيده  اين  بر  نظران  كنند. صاحب  پرداخت  موقع  به 
ارتقاى  بر  نظام مالياتى بدون توجه به سياست هايى كه مبتنى 
اهميت  به  توجه  با  و  شود  نمى  محقق  باشد،  مالياتى  فرهنگ 
ماليات در پيشبرد اهداف اقتصادى دولت، شناسايى ويژگى ها و 
نوع كاركردهاى ماليات هاى اسالمى مى تواند جهت گيرى كلى 
نظام مالياتى را آشكار ساخته و دستيابى به اهداف مد نظر سند 
چشم انداز توسعه در بخش مالياتى را تسريع بخشد. تحقق اهداف 
اطالع  نيازمند  ماليات،  بحث  در  خصوص  به  دولت  اقتصادى 
نحوه  خصوص  در  بايد  مردم  و  است  سازى  فرهنگ  و  رسانى 
دريافت ماليات، هزينه كردن و ميزان تاثيرگذارى آن بر اقتصاد و 
باشند.  داشته  اطالعات و شناخت كافى  آبادانى كشور  و  عمران 
بنابراين ارادة مردم، عمده  ترين نقش را در اجراى قانون ماليات ها 
ايفا مى كند و به اين لحاظ موثرترين عامل موفقيت در اجراى اين 

قوانين، فرهنگ مالياتى جامعه است.

رو  اين  از  شود.  مى  كشورها  زيربنايى  امور  و  آبادانى  عمران، 
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 چنانچه مناطق روستايى و افراد كم درآمد و فقير در اين فرايند 
از بهره مندى كافى برخوردار باشند مى توان ادعا كرد كه تحقق 

عدالت اجتماعى هموارتر شده است.
   در مباحث عدالت اجتماعى مطرح است كه برابرى فرصت ها 
نقش مهمى در تحقق كاهش ناعادالنه امكانات خواهد داشت. از 
جمله ابزارهاى تحقق اين رسالت براى گروه هاى خاص جامعه 
تأكيد  آن  بر  دولت ها  همواره  كه  فقير)  و  درآمد  كم  (گروه هاى 
با هدف  برنامه ها  اين  اعتبارات كوچك است.  برنامه هاى  دارند، 
آوردن  وجود  به  و  بيكارى  كاهش  اقتصادى،  وضعيت  بهبود 
نابرابرى هاى  محو  كارآفرينى،  و  خوداشتغالى  به  صورت  اشتغال 
اجتماعى و كاهش فقر در مناطق شهرى و روستايى و همچنين 
افزايش مشاركت زنان در بازار كار در بسيارى از كشورهاى دنيا 
اتخاذ شده است و به همين منظور مؤسسات تأمين مالى كوچك 
پديد آمدند. اين مؤسسه ها حدود 10 ميليون خانوار در كشورهاى 
 GomeZ.R) توسعه يافته و در حال توسعه را پوشش مى دهند
با ميزان وام هاى  and Senator.E (2003)). اين اعتبارات 
در  و جديد  فعاليت كوچك  آمدن  پديد  باعث  كوچك مى توانند 
روستا به وسيله زن روستايى يا در شهر به وسيله شهروند شوند و 
از اين راه ضمن پديد آمدن اشتغال براى دريافت كننده تسهيالت 
موردنظر، وضعيت اقتصادى خانوار را با توسعه سرمايه گذارى ها و 
و  فقر  كاهش  سياست،  اين  پس  سازد؛  متحول  افراد  پس انداز 

كاهش نابرابرى ها را به همراه دارد.

    نكته اصلى اين است كه در برنامه اعتبارات كوچك، موضوع 
اشتغال و كاهش فقر اهميت به سزايى دارد. تخصيص اعتبارات 
با راهكار مشخص،  براى پديد آوردن يك واحد كسب كوچك 
 وكار كوچك جديد يا توسعه آن است كه در حالت اّول، تأمين 
سرمايه ثابت و در نتيجه پديد آوردن حداقل يك فرصت شغلى 
براى گرداننده واحد موردنظر و در حالت دوم تأمين سرمايه در 

گردش و كاهش هزينه توليد را به دنبال دارد.
    نكته بعدى،  هدف اين نوع اعتبارات گروه هايى است كه افراد 
را  روستايى  زنان  همچنين  و  درآمد  كم  و  فقير  خانواده هاى  و 
شامل مى شود. با توجه به گروه هاى درآمدى، نخستين مسأله اى 
كه بايد به آن توجه كرد، چگونگى پديد آوردن كسب وكار جديد 
منظور  همين  به  است.  خاص  گروه  اين  به وسيله  آن  توسعه  يا 
يك  از  اعطايى  وام  بازپرداخت  و  وثيقه  وام،  گرفتن  مشكالت 
مكمل  به صورت  اجتماعى  حمايت هاى  و  عملكرد  شيوة  طرف، 
حمايت هاى مالى و از طرف ديگر شيوة كارى ايجاد گروه هاى دو 
يا چند نفرى و ... را پيشنهاد مى كنند؛ در نتيجه، نوعى نظارت 
خودكار براى نزديك تر شدن به هدف اين اعتبارات شمرده مى
قالب  در  تجارى  بانك هاى  تسهيالت  اعطاى  از  كه   شود 
كه  گفت  بايد  ترتيب  بدين  است.  فراتر  گوناگون  قراردادهاى 
را  مالى  و  اجتماعى  از يك طرف، خدمات  مالى كوچك  تأمين 
از  و  مى انجامد  اجتماعى  سرمايه  تقويت  به  كه  مى كند  فراهم 
قوى  نظارت  و  آن  مناسب  شيوه هاى  به كارگيرى  ديگر  طرف 

هند:
 ،(1990 (دهه  مالى  اصالحات  برنامه هاى  آغاز  از  پيش  تا     
به صورت  هند  كشور  در  فقيران  به  تسهيالت  و  اعتبار  پرداخت 
برنامه دولتى در قالب يارانه اى رايج بود. اين ديدگاه ميان بسيارى 
از سياستمداران و بانكداران حاكم بوده است؛ ولى مقررات زدايى 
نظام مالى توانست چشم انداز نظام مالى را به تدريج تغيير دهد؛ 
براى مثال در نتيجه آزادسازى نرخ هاى بهره، بسيارى از بانك ها 
روستايى  و  كشاورزى  توسعه  ملّى  بانك  حمايت  با 
Koopervasi kredit Rakyat (KKR)) پيوندهايى را با 
سپرده تجهيز  منظور  به  فقيران  خوديارى  غيررسمى  گروه هاى 
بهره  مناسب  نرخ هاى  با  آن ها  به  اعتبارات  اعطاى  و  فقر   هاى 

ايجاد كردند.
    يكى از بزرگ ترين برنامه هاى فقرزدايى در جهان، طرح برنامه 
از 45  توسعه يكپارچه روستايى (IRDP) در هند بود كه بيش 
ميليون نفر را تحت پوشش قرار داد. اجراى برنامه هاى پيش گفته 
ارزان  اعتبارات  اعطاى  و  روستايى  مناطق  فقرزدايى  جهت  در 
قيمت به وسيله بانك ملّى توسعه كشاورزى و روستايى هند باعث 
شد كه گروه هاى خوديار در اين مناطق شكل گيرند كه اين امر، 
و  پايدارى  درجه  عملياتى،  هزينه هاى  كاهش  در  مهمى  نقش 
خودكفايى مؤسسه هاى مالى كوچك دارد. از جمله علل اين امر 

جذب بيشتر پس اندازها به وسيله اين مؤسسه ها است.

نپال:
    نپال كشور فقيرى است كه از لحاظ اقتصادى به اصالحات 
مالى  مؤسسه هاى  توفيق  عدم  به  توجه  با  دارد.  نياز  اساسى 
براى رشد و شكوفايى مؤسسه اين كشور، وضعيت  كوچك در 
 هاى غيررسمى فراهم شده است. از جمله مهم ترين برنامه هاى 
وضعيت  بهبود  و  توسعه  برنامه  از  عبارتند  كشور  اين  فقرزدايى 
كشاورزان كوچك، برنامه بانكدارى متمركز با 85 هزار نفر وام
 گيرنده، اعتبارات توليدى براى زنان روستايى، اكثر مؤسسه هاى 
تأمين مالى كوچك در كشور نپال خودكفا نبوده و اين وضع باعث 
شده تا قدرت اعتباردهى مؤسسه ها به افراد نيازمند و فقير كاهش 
 18 از  كمتر  مؤسسه ها  اين  وام دهى  نرخ  متوسط  كه  چرا  يابد؛ 
درصد است و از جمله مشكالت اين مؤسسه ها اين است كه اوًال 
مقررات بانك مركزى نپال تفاوت ميان نرخ هاى بهره سپرده و 
وام را به 6 درصد محدود مى كند و ثانيًا اعتبارات ثانيه اى در اين 
 12 مكلفند  تجارى  بانك هاى  كه  به طورى  دارد؛  رواج  كشور 
درصد تركيب وام خود را به بخش هاى داراى اولويت در بخش
خدمات  و  روستايى  خانه سازى  صنعت  و  كشاورزى   هاى 

اختصاص دهند.
جامائيكا و عدم توفيق اعتبارت كوچك

قالب  در  برنامة مشتركى  جامائيكا  در كشور  در سال 1985     
به صورت  خوداشتغالى  فعاليت  آغاز  براى  كوچك  وام  اعطاى 

گروهى و پذيرش مسؤوليت بازپرداخت اعتبار ميان افراد تدوين 
كارفرمايان  به وسيله  اشتغال  ايجاد  برنامه،  اين  هدف  كه  شد 
شغل هاى  به  دستيابى  براى  حركت  معّين  راهبرد  با  كوچك 
بود.  مدرن  بخش  در  به ويژه  اقتصاد  رسمى  بخش  در  مناسب 
به طور  كه  مى دهد  نشان  برنامه  اين  وام دهى  اعطاى  عملكرد 
و  گسترش  براى  كه  داشته  زنان  و  جوانان  به  اختصاص  عمده 
توسعه واحدهاى كسب وكار به كار گرفته شده است؛ اما ارزيابى ها 
نشان از عدم توفيق اين برنامه دارد و علل عمدة عدم توفيق اين 
برنامه را مى توان به عدم نظارت دقيق بر اعتبارات اعطايى،  عدم 
توانايى براى اداره كسب وكار كوچك كه نياز به نيروى انسانى با 
قدرت  و  افراد  شناسايى  در  توفيق  عدم  است،  الزم  مهارت 

بازپرداخت وام نسبت داد.
نتيجه گيرى

از چند دهه گذشته به صورت نيمه  اعتبارات كوچك     اعطاى 
رسمى و غيرسمى در شكل وام هاى قرض الحسنه، خود اشتغالى 
و وام هاى ضرور براى ازدواج و خريد كاالها پرداخت شده است؛ 
اما آنچه در چارچوب توسعه اعتبارات كوچك مهم جلوه مى كند، 
اين است كه اهداف اين نوع اعتبارات با ديگر وام ها و تسهيالت 
برابرى هاى  جنبه هاى  اين كه  آن  و  بوده  متفاوت  حدودى  تا 

اجتماعى و اقتصادى آن بيشتر قابل پيگيرى است.
    نتايج اين مطالعه نشان داد كه دستيابى به رشد درآمد سرانه 
در مناطق گوناگون كشور و كاهش فقر خانوارهاى كم درآمد و 
شغلى  فرصت هاى  آوردن  پديد  طريق  از  عمده  به طور  محروم 
مناسب و پايدار امكان پذير خواهد شد و ابزار اعطاى وام در شكل 

اعتبارات كوچك به تنهايى نمى تواند به كاهش فقر در مناطق 
كشور بينجامد چرا كه ممكن است ثبات و پايدارى كافى نيابد و 
كاالهاى  خريد  براى  به ويژه  وام ها  نوع  اين  اعطاى  واقع،  در 

مصرفى نبابد كمترين انحراف را داشته باشد.
    حال با توجه به تجربه ديگر كشورها و توصيه سازمان ها و 
نهادهاى بين المللى، تبيين دقيق تأمين مالى كوچك و اعطاى 
آن به گروه هاى كم درآمد و فقير به منظور كاهش نابرابرى ها و 
اعتبارات  نوع  اين  حمايت  مورد  گروه هاى  شناسايى  همچنين 
ضرور است. در غير اين صورت، دستيابى به برابرى هاى اجتماعى 
با استفاده از اين ابزار مشكل خواهد بود. دوم، اعتبارات كوچك 
همواره  و  نشده،  اجرا  منظم  و  مسنجم  برنامه  يك  شكل  در 
تصميم گيران  بر  حاكم  نگرش هاى  و  نوع  تغييرات  دستخوش 
اقتصادى بوده است؛ پس در چنين وضعى تهيه چارچوبى مناسب 
براى توسعه اعتبارات كوچك به ويژه براى افراد كم درآمد و فقير 
در مناطق روستايى و مناطق حاشيه نشين شهرى ضرورت دارد 
كه اين چارچوب همراه با اهداف و سياست هاى راهبردى و بسته
 هاى حمايتى براى فقيران در قالب تأمين مالى كوچك باشد در 
اين صورت نياز به اين است كه دولت با همكارى نظام بانكى و 
عملياتى  پروژه هاى  و  اجراى طرح ها  در  مرتبط،  مالى  نهادهاى 
نقش  گروهى،  يا  خوداشتغالى  به صورت  كوچك  اشتغال زايى 
بيشترى ايفا كند و پديد آوردن اشتغال براى خانوارهاى كم درآمد 
يا فراهم سازى كسب وكارهاى مرتبط با فعاليت هاى روستايى در 
اثرگذار  اجتماعى  عدالت  گسترش  و  فقر  كاهش  به  دستيابى 

خواهد بود.

محروميت هاى  و  فقر  كاهش  در  آن  اثربخشى  مى شود  باعث 
اجتماعى بيشتر شود؛ بنابراين ارائه اعتبار كوچك به شاغالن و 
كشاوزران روستايى به صورت راهبرد مى تواند به فرايند فقرزدايى 

و توسعه همه جانبه روستايى بينجامد.
تجارب كشورها و اعتبارات كوچك در كاهش فقر

بنگالدش:
   كشور بنگالدش را مى توان مبدا تأمين مالى كوچك قلمداد 
كرد. تجربه اين كشور در فراهم سازى منابع مالى براى واحدهاى 
كه  شد  باعث  زنان  به ويژه  خاص  گروه هاى  و  فقيران  كوچك، 
كشورها در اتخاذ راهبرد مناسب براى اعتبارات كوچك، تجربه 
كشور بنگالدش به ويژه توفيق گرامين بانك را مورد توجه قرار 
دهند. براى ارزيابى ميزان عملكرد و كيفيت خدمات رسانى مالى 
به  مى توان  بنگالدش  در  كوچك  مالى  تأمين  مؤسسه هاى 
توسعه  كميته   ،(GB) بانك  گرامين  نظير  يا طرح هايى  مؤسسه 
 12 روستايى  توسعه  پروژه   ،(BRAC) بنگالدش  روستايى 
بنياد   ،(BURO) بنگالدش  نوسازى  سازمان   (RDP-12)
شاكتى (Foundation Shakti)، خدمات روستايى رانجپور 
دنياجپور (RDRS) و طرح توسعه سيستم هاى كشاورزى حاشيه

 اى و كوچك (MSFSCIP) نام برد.
است،  متفاوت  هم  با  مؤسسه ها  اين  تأسيس  اهداف  چند  هر 
از  حمايت  مؤسسه ها  نوع  اين  فعاليت  و  تأسيس  اصلى  رويكرد 

فقيران و توانمندسازى آنان براى انجام فعاليت هاى اقتصادى و 
كسب حداقل درآمد است. تمركز اصلى اين مؤسسه ها و به ويژه 
پايين  (طبقات  درآمدى  پايين  گردهمايى  روى  بانك  گرامين 
اجتماعى) است و به دليل درآمد پايين مشتريان و عدم دستيابى 
به وثيقه سنتى، وام دهى فقط از راه تشكيل گردهمايى با تعهد 
مى گيرد.  صورت  است  ملزم  اجبارى  پس انداز  به  كه  مشترك 
به  شعبه ها  تا  است  گروهى  كار  نحوة  بر  متكى  پرداخت ها 

بازپرداخت اعتبار خود اطمينان كنند.

مالزى:
با اجراى برنامه هاى جديد اقتصادى در كشور مالزى طى سال
 هاى 95 ـ 1985، به رغم گستردگى فقيران در مناطق روستايى، 
 ميزان جمعيت فقير از 45 درصد به 15 درصد كاهش يافت. دو 
عامل مهم در گسترش اعطاى تركيبات مالى به فقيران به وسيله 
و  دولت  مالى  تأمين  و  چشمگير  حمايت هاى  شامل  طرح  اين 
تجربه  است.  بانك  گرامين  كاربردى  راهنمايى هاى  از  استفاده 
سازمان هاى  و  مؤسسه ها  به وسيله  اعتبار كوچك  پرداخت  نظام 
گرامين  همانند  كه  مى دهد  نشان  مالزى  كشور  در  غيردولتى 
بانك، افراد فقير در قالب گروه هايى تقسيم شده و هر گروه بر وام 
مسائل  و  وام گيرندگان  بر  نظارت  وام  هزينه  نحوه  پيشنهادى 
قابل  مى دهد.  انجام  بررسى هايى  اعضا  عمومى  رفاه  و  كوچك 
پيگرد  و  بهره  و  ضامن  وثيقه،  هيچ  بدون  وام ها  اين كه  توجه 

قانونى اعطا مى شود.

تاثير قرضه هاى كوچك بر اشتغال و كاهش فقر

وحيد فدايى

مقدمه
  در دو دهه اخير در بسيارى از كشورها، تأمين مالى كوچك و 
كوچك؛ راهكارى مناسب براى ايجاد فرصت هاى شغلى جديد 
توانمند سازى  و  فقر  كاهش  و  خوداشتغالى  فعاليت هاى  به ويژه 
افراد در مناطق كم درآمد مطرح شده است؛ به طورى كه برخى 
كشورها در اين زمينه به توفيق هاى چشمگيرى دست يافته اند. 
اعطاى  كه  دهد  مى  نشان  مطالعات،  برخى  نتايج  و  بررسى ها 
نظام  جانب  از  و  گوناگون  راه هاى  از  كه  كوچك  هاى  قرضه 
پرداخت مى شود،  و غيررسمى  نهادهاى رسمى  برخى  و  بانكى 
اكثراً موفق و در برخى موارد به عدم توفيق آن ها اشاره دارد. با 
توجه به اهميت موضوع، اين مقاله در ارزيابى آثار تأمين مالى 
كوچك بر كاهش فقر و نابرابرى هاى درآمدى مى كوشد؛ از اين 
ارتباط ميان سه  از اشاره به مبانى نظرى موضوع و  بعد  جهت 
به  فرصت ها،  برابرى  و  فقر  كاهش  كوچك،  اعتبارات  مقوله 
خواهيم  موضوع  اين  درباره  انجام شده  مطالعات  به  اختصار 

پرداخت. 
مفهوم اعتبارات كوچك و ويژگى هاى آن

تعاريف   (Micro�nance) كوچك  مالى  تأمين  درباره 
بين سازمان هاى  و  مالى  امور  كارشناسان  طرف  از  گوناگونى 
نوع  اين  پرداخت  مى دهد  نشان  همگى  كه  شده  ارائه   المللى 
اعتبارات با اهداف خاصى از طرف دولت ها، سازمان ها، مؤسسه

 هاى تأمين مالى و ... انجام مى شود.
   نهادهاى مالى كوچك به گونه اى عمليات خود را طراحى و اجرا 
بدون  را  خود  عملياتى  و  ادارى  هزينه هاى  بتوانند  كه  مى كنند 

يارى جستن از كمك هاى بيرونى تأمين كنند. در صورت ضرورت 
مى توان از كمك هاى بيرونى هم استفاده كرد؛ اما اين كمك ها 
بايد جنبه موقتى و گذرا داشته باشند؛ يعنى به گونه اى باشند كه 
نهادهاى مذكور بتوانند در مّدت معّينى به سوددهى برسند و با 

انباشت سود، منافع مالى جديد به وجود آورند.
   تأ مين مالى كوچك، شيوه اى از تأمين مالى است كه همواره 
از آن به صورت ابزارى براى مبارزه با فقر و كاهش نابرابرى هاى 
منطقه اى نام برده مى شود. در اين شيوه، افراد فقير تأمين مالى 
مى شوند تا بتوانند درآمد مختصر خود را افزايش دهند و امنيت 
مالى بيشترى براى خانواده هايشان فراهم سازند. با توجه به اين
تأمين مالى به منظور فقرزدايى صورت مى گيرد،  اين شيوه   كه 
شرايطى متفاوت از شرايط تأمين مالى موجود، شيوه هاى ديگر را 

مى طلبد.
تعامالت بين اعتبارات كوچك، فقرزدايى و برابرى اجتماعى

كاهش  راه  از  اجتماعى  عدالت  برقرارى  كه  است  روشن     
درآمدها صورت مى گيرد.  متعادل  توزيع  و  مادى  نابرابرى هاى 
عملكرد  راه  از  درآمدها  عادالنه تر  توزيع  و  نابرابرى ها  كاهش 
مناسب در سطح كالن اقتصادى و اجتماعى هموارتر خواهد شد. 
براساس  اجتماعى  عدالت  به  دستيابى  در  مناسب  سياست هاى 
ارتباط  هم  با  موضوعات  و  محورها  كليه  كه  وابسته اى  جريان 
خواهد  نزديك تر  را  اهداف  تحقق  دارند،  تنگاتنگ  و  نزديك 
درآمد،   متعادل تر  توزيع  در جهت  كه  است  اين جا  نكته  ساخت. 
همواره مناطق و نواحى گوناگون يا افراد جامعه يكسان بهره مند 
نمى شوند و اين باعث خواهد شد كه دستيابى به عدالت اجتماعى 

با وقفه طوالنى تر امكان پذير شود.
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 چنانچه مناطق روستايى و افراد كم درآمد و فقير در اين فرايند 
از بهره مندى كافى برخوردار باشند مى توان ادعا كرد كه تحقق 

عدالت اجتماعى هموارتر شده است.
   در مباحث عدالت اجتماعى مطرح است كه برابرى فرصت ها 
نقش مهمى در تحقق كاهش ناعادالنه امكانات خواهد داشت. از 
جمله ابزارهاى تحقق اين رسالت براى گروه هاى خاص جامعه 
تأكيد  آن  بر  دولت ها  همواره  كه  فقير)  و  درآمد  كم  (گروه هاى 
با هدف  برنامه ها  اين  اعتبارات كوچك است.  برنامه هاى  دارند، 
آوردن  وجود  به  و  بيكارى  كاهش  اقتصادى،  وضعيت  بهبود 
نابرابرى هاى  محو  كارآفرينى،  و  خوداشتغالى  به  صورت  اشتغال 
اجتماعى و كاهش فقر در مناطق شهرى و روستايى و همچنين 
افزايش مشاركت زنان در بازار كار در بسيارى از كشورهاى دنيا 
اتخاذ شده است و به همين منظور مؤسسات تأمين مالى كوچك 
پديد آمدند. اين مؤسسه ها حدود 10 ميليون خانوار در كشورهاى 
 GomeZ.R) توسعه يافته و در حال توسعه را پوشش مى دهند
با ميزان وام هاى  and Senator.E (2003)). اين اعتبارات 
در  و جديد  فعاليت كوچك  آمدن  پديد  باعث  كوچك مى توانند 
روستا به وسيله زن روستايى يا در شهر به وسيله شهروند شوند و 
از اين راه ضمن پديد آمدن اشتغال براى دريافت كننده تسهيالت 
موردنظر، وضعيت اقتصادى خانوار را با توسعه سرمايه گذارى ها و 
و  فقر  كاهش  سياست،  اين  پس  سازد؛  متحول  افراد  پس انداز 

كاهش نابرابرى ها را به همراه دارد.

    نكته اصلى اين است كه در برنامه اعتبارات كوچك، موضوع 
اشتغال و كاهش فقر اهميت به سزايى دارد. تخصيص اعتبارات 
با راهكار مشخص،  براى پديد آوردن يك واحد كسب كوچك 
 وكار كوچك جديد يا توسعه آن است كه در حالت اّول، تأمين 
سرمايه ثابت و در نتيجه پديد آوردن حداقل يك فرصت شغلى 
براى گرداننده واحد موردنظر و در حالت دوم تأمين سرمايه در 

گردش و كاهش هزينه توليد را به دنبال دارد.
    نكته بعدى،  هدف اين نوع اعتبارات گروه هايى است كه افراد 
را  روستايى  زنان  همچنين  و  درآمد  كم  و  فقير  خانواده هاى  و 
شامل مى شود. با توجه به گروه هاى درآمدى، نخستين مسأله اى 
كه بايد به آن توجه كرد، چگونگى پديد آوردن كسب وكار جديد 
منظور  همين  به  است.  خاص  گروه  اين  به وسيله  آن  توسعه  يا 
يك  از  اعطايى  وام  بازپرداخت  و  وثيقه  وام،  گرفتن  مشكالت 
مكمل  به صورت  اجتماعى  حمايت هاى  و  عملكرد  شيوة  طرف، 
حمايت هاى مالى و از طرف ديگر شيوة كارى ايجاد گروه هاى دو 
يا چند نفرى و ... را پيشنهاد مى كنند؛ در نتيجه، نوعى نظارت 
خودكار براى نزديك تر شدن به هدف اين اعتبارات شمرده مى
قالب  در  تجارى  بانك هاى  تسهيالت  اعطاى  از  كه   شود 
كه  گفت  بايد  ترتيب  بدين  است.  فراتر  گوناگون  قراردادهاى 
را  مالى  و  اجتماعى  از يك طرف، خدمات  مالى كوچك  تأمين 
از  و  مى انجامد  اجتماعى  سرمايه  تقويت  به  كه  مى كند  فراهم 
قوى  نظارت  و  آن  مناسب  شيوه هاى  به كارگيرى  ديگر  طرف 

هند:
 ،(1990 (دهه  مالى  اصالحات  برنامه هاى  آغاز  از  پيش  تا     
به صورت  هند  كشور  در  فقيران  به  تسهيالت  و  اعتبار  پرداخت 
برنامه دولتى در قالب يارانه اى رايج بود. اين ديدگاه ميان بسيارى 
از سياستمداران و بانكداران حاكم بوده است؛ ولى مقررات زدايى 
نظام مالى توانست چشم انداز نظام مالى را به تدريج تغيير دهد؛ 
براى مثال در نتيجه آزادسازى نرخ هاى بهره، بسيارى از بانك ها 
روستايى  و  كشاورزى  توسعه  ملّى  بانك  حمايت  با 
Koopervasi kredit Rakyat (KKR)) پيوندهايى را با 
سپرده تجهيز  منظور  به  فقيران  خوديارى  غيررسمى  گروه هاى 
بهره  مناسب  نرخ هاى  با  آن ها  به  اعتبارات  اعطاى  و  فقر   هاى 

ايجاد كردند.
    يكى از بزرگ ترين برنامه هاى فقرزدايى در جهان، طرح برنامه 
از 45  توسعه يكپارچه روستايى (IRDP) در هند بود كه بيش 
ميليون نفر را تحت پوشش قرار داد. اجراى برنامه هاى پيش گفته 
ارزان  اعتبارات  اعطاى  و  روستايى  مناطق  فقرزدايى  جهت  در 
قيمت به وسيله بانك ملّى توسعه كشاورزى و روستايى هند باعث 
شد كه گروه هاى خوديار در اين مناطق شكل گيرند كه اين امر، 
و  پايدارى  درجه  عملياتى،  هزينه هاى  كاهش  در  مهمى  نقش 
خودكفايى مؤسسه هاى مالى كوچك دارد. از جمله علل اين امر 

جذب بيشتر پس اندازها به وسيله اين مؤسسه ها است.

نپال:
    نپال كشور فقيرى است كه از لحاظ اقتصادى به اصالحات 
مالى  مؤسسه هاى  توفيق  عدم  به  توجه  با  دارد.  نياز  اساسى 
براى رشد و شكوفايى مؤسسه اين كشور، وضعيت  كوچك در 
 هاى غيررسمى فراهم شده است. از جمله مهم ترين برنامه هاى 
وضعيت  بهبود  و  توسعه  برنامه  از  عبارتند  كشور  اين  فقرزدايى 
كشاورزان كوچك، برنامه بانكدارى متمركز با 85 هزار نفر وام
 گيرنده، اعتبارات توليدى براى زنان روستايى، اكثر مؤسسه هاى 
تأمين مالى كوچك در كشور نپال خودكفا نبوده و اين وضع باعث 
شده تا قدرت اعتباردهى مؤسسه ها به افراد نيازمند و فقير كاهش 
 18 از  كمتر  مؤسسه ها  اين  وام دهى  نرخ  متوسط  كه  چرا  يابد؛ 
درصد است و از جمله مشكالت اين مؤسسه ها اين است كه اوًال 
مقررات بانك مركزى نپال تفاوت ميان نرخ هاى بهره سپرده و 
وام را به 6 درصد محدود مى كند و ثانيًا اعتبارات ثانيه اى در اين 
 12 مكلفند  تجارى  بانك هاى  كه  به طورى  دارد؛  رواج  كشور 
درصد تركيب وام خود را به بخش هاى داراى اولويت در بخش
خدمات  و  روستايى  خانه سازى  صنعت  و  كشاورزى   هاى 

اختصاص دهند.
جامائيكا و عدم توفيق اعتبارت كوچك

قالب  در  برنامة مشتركى  جامائيكا  در كشور  در سال 1985     
به صورت  خوداشتغالى  فعاليت  آغاز  براى  كوچك  وام  اعطاى 

گروهى و پذيرش مسؤوليت بازپرداخت اعتبار ميان افراد تدوين 
كارفرمايان  به وسيله  اشتغال  ايجاد  برنامه،  اين  هدف  كه  شد 
شغل هاى  به  دستيابى  براى  حركت  معّين  راهبرد  با  كوچك 
بود.  مدرن  بخش  در  به ويژه  اقتصاد  رسمى  بخش  در  مناسب 
به طور  كه  مى دهد  نشان  برنامه  اين  وام دهى  اعطاى  عملكرد 
و  گسترش  براى  كه  داشته  زنان  و  جوانان  به  اختصاص  عمده 
توسعه واحدهاى كسب وكار به كار گرفته شده است؛ اما ارزيابى ها 
نشان از عدم توفيق اين برنامه دارد و علل عمدة عدم توفيق اين 
برنامه را مى توان به عدم نظارت دقيق بر اعتبارات اعطايى،  عدم 
توانايى براى اداره كسب وكار كوچك كه نياز به نيروى انسانى با 
قدرت  و  افراد  شناسايى  در  توفيق  عدم  است،  الزم  مهارت 

بازپرداخت وام نسبت داد.
نتيجه گيرى

از چند دهه گذشته به صورت نيمه  اعتبارات كوچك     اعطاى 
رسمى و غيرسمى در شكل وام هاى قرض الحسنه، خود اشتغالى 
و وام هاى ضرور براى ازدواج و خريد كاالها پرداخت شده است؛ 
اما آنچه در چارچوب توسعه اعتبارات كوچك مهم جلوه مى كند، 
اين است كه اهداف اين نوع اعتبارات با ديگر وام ها و تسهيالت 
برابرى هاى  جنبه هاى  اين كه  آن  و  بوده  متفاوت  حدودى  تا 

اجتماعى و اقتصادى آن بيشتر قابل پيگيرى است.
    نتايج اين مطالعه نشان داد كه دستيابى به رشد درآمد سرانه 
در مناطق گوناگون كشور و كاهش فقر خانوارهاى كم درآمد و 
شغلى  فرصت هاى  آوردن  پديد  طريق  از  عمده  به طور  محروم 
مناسب و پايدار امكان پذير خواهد شد و ابزار اعطاى وام در شكل 

اعتبارات كوچك به تنهايى نمى تواند به كاهش فقر در مناطق 
كشور بينجامد چرا كه ممكن است ثبات و پايدارى كافى نيابد و 
كاالهاى  خريد  براى  به ويژه  وام ها  نوع  اين  اعطاى  واقع،  در 

مصرفى نبابد كمترين انحراف را داشته باشد.
    حال با توجه به تجربه ديگر كشورها و توصيه سازمان ها و 
نهادهاى بين المللى، تبيين دقيق تأمين مالى كوچك و اعطاى 
آن به گروه هاى كم درآمد و فقير به منظور كاهش نابرابرى ها و 
اعتبارات  نوع  اين  حمايت  مورد  گروه هاى  شناسايى  همچنين 
ضرور است. در غير اين صورت، دستيابى به برابرى هاى اجتماعى 
با استفاده از اين ابزار مشكل خواهد بود. دوم، اعتبارات كوچك 
همواره  و  نشده،  اجرا  منظم  و  مسنجم  برنامه  يك  شكل  در 
تصميم گيران  بر  حاكم  نگرش هاى  و  نوع  تغييرات  دستخوش 
اقتصادى بوده است؛ پس در چنين وضعى تهيه چارچوبى مناسب 
براى توسعه اعتبارات كوچك به ويژه براى افراد كم درآمد و فقير 
در مناطق روستايى و مناطق حاشيه نشين شهرى ضرورت دارد 
كه اين چارچوب همراه با اهداف و سياست هاى راهبردى و بسته
 هاى حمايتى براى فقيران در قالب تأمين مالى كوچك باشد در 
اين صورت نياز به اين است كه دولت با همكارى نظام بانكى و 
عملياتى  پروژه هاى  و  اجراى طرح ها  در  مرتبط،  مالى  نهادهاى 
نقش  گروهى،  يا  خوداشتغالى  به صورت  كوچك  اشتغال زايى 
بيشترى ايفا كند و پديد آوردن اشتغال براى خانوارهاى كم درآمد 
يا فراهم سازى كسب وكارهاى مرتبط با فعاليت هاى روستايى در 
اثرگذار  اجتماعى  عدالت  گسترش  و  فقر  كاهش  به  دستيابى 

خواهد بود.

محروميت هاى  و  فقر  كاهش  در  آن  اثربخشى  مى شود  باعث 
اجتماعى بيشتر شود؛ بنابراين ارائه اعتبار كوچك به شاغالن و 
كشاوزران روستايى به صورت راهبرد مى تواند به فرايند فقرزدايى 

و توسعه همه جانبه روستايى بينجامد.
تجارب كشورها و اعتبارات كوچك در كاهش فقر

بنگالدش:
   كشور بنگالدش را مى توان مبدا تأمين مالى كوچك قلمداد 
كرد. تجربه اين كشور در فراهم سازى منابع مالى براى واحدهاى 
كه  شد  باعث  زنان  به ويژه  خاص  گروه هاى  و  فقيران  كوچك، 
كشورها در اتخاذ راهبرد مناسب براى اعتبارات كوچك، تجربه 
كشور بنگالدش به ويژه توفيق گرامين بانك را مورد توجه قرار 
دهند. براى ارزيابى ميزان عملكرد و كيفيت خدمات رسانى مالى 
به  مى توان  بنگالدش  در  كوچك  مالى  تأمين  مؤسسه هاى 
توسعه  كميته   ،(GB) بانك  گرامين  نظير  يا طرح هايى  مؤسسه 
 12 روستايى  توسعه  پروژه   ،(BRAC) بنگالدش  روستايى 
بنياد   ،(BURO) بنگالدش  نوسازى  سازمان   (RDP-12)
شاكتى (Foundation Shakti)، خدمات روستايى رانجپور 
دنياجپور (RDRS) و طرح توسعه سيستم هاى كشاورزى حاشيه

 اى و كوچك (MSFSCIP) نام برد.
است،  متفاوت  هم  با  مؤسسه ها  اين  تأسيس  اهداف  چند  هر 
از  حمايت  مؤسسه ها  نوع  اين  فعاليت  و  تأسيس  اصلى  رويكرد 

فقيران و توانمندسازى آنان براى انجام فعاليت هاى اقتصادى و 
كسب حداقل درآمد است. تمركز اصلى اين مؤسسه ها و به ويژه 
پايين  (طبقات  درآمدى  پايين  گردهمايى  روى  بانك  گرامين 
اجتماعى) است و به دليل درآمد پايين مشتريان و عدم دستيابى 
به وثيقه سنتى، وام دهى فقط از راه تشكيل گردهمايى با تعهد 
مى گيرد.  صورت  است  ملزم  اجبارى  پس انداز  به  كه  مشترك 
به  شعبه ها  تا  است  گروهى  كار  نحوة  بر  متكى  پرداخت ها 

بازپرداخت اعتبار خود اطمينان كنند.

مالزى:
با اجراى برنامه هاى جديد اقتصادى در كشور مالزى طى سال
 هاى 95 ـ 1985، به رغم گستردگى فقيران در مناطق روستايى، 
 ميزان جمعيت فقير از 45 درصد به 15 درصد كاهش يافت. دو 
عامل مهم در گسترش اعطاى تركيبات مالى به فقيران به وسيله 
و  دولت  مالى  تأمين  و  چشمگير  حمايت هاى  شامل  طرح  اين 
تجربه  است.  بانك  گرامين  كاربردى  راهنمايى هاى  از  استفاده 
سازمان هاى  و  مؤسسه ها  به وسيله  اعتبار كوچك  پرداخت  نظام 
گرامين  همانند  كه  مى دهد  نشان  مالزى  كشور  در  غيردولتى 
بانك، افراد فقير در قالب گروه هايى تقسيم شده و هر گروه بر وام 
مسائل  و  وام گيرندگان  بر  نظارت  وام  هزينه  نحوه  پيشنهادى 
قابل  مى دهد.  انجام  بررسى هايى  اعضا  عمومى  رفاه  و  كوچك 
پيگرد  و  بهره  و  ضامن  وثيقه،  هيچ  بدون  وام ها  اين كه  توجه 

قانونى اعطا مى شود.

تاثير قرضه هاى كوچك بر اشتغال و كاهش فقر

مقدمه
  در دو دهه اخير در بسيارى از كشورها، تأمين مالى كوچك و 
كوچك؛ راهكارى مناسب براى ايجاد فرصت هاى شغلى جديد 
توانمند سازى  و  فقر  كاهش  و  خوداشتغالى  فعاليت هاى  به ويژه 
افراد در مناطق كم درآمد مطرح شده است؛ به طورى كه برخى 
كشورها در اين زمينه به توفيق هاى چشمگيرى دست يافته اند. 
اعطاى  كه  دهد  مى  نشان  مطالعات،  برخى  نتايج  و  بررسى ها 
نظام  جانب  از  و  گوناگون  راه هاى  از  كه  كوچك  هاى  قرضه 
پرداخت مى شود،  و غيررسمى  نهادهاى رسمى  برخى  و  بانكى 
اكثراً موفق و در برخى موارد به عدم توفيق آن ها اشاره دارد. با 
توجه به اهميت موضوع، اين مقاله در ارزيابى آثار تأمين مالى 
كوچك بر كاهش فقر و نابرابرى هاى درآمدى مى كوشد؛ از اين 
ارتباط ميان سه  از اشاره به مبانى نظرى موضوع و  بعد  جهت 
به  فرصت ها،  برابرى  و  فقر  كاهش  كوچك،  اعتبارات  مقوله 
خواهيم  موضوع  اين  درباره  انجام شده  مطالعات  به  اختصار 

پرداخت. 
مفهوم اعتبارات كوچك و ويژگى هاى آن

تعاريف   (Micro�nance) كوچك  مالى  تأمين  درباره 
بين سازمان هاى  و  مالى  امور  كارشناسان  طرف  از  گوناگونى 
نوع  اين  پرداخت  مى دهد  نشان  همگى  كه  شده  ارائه   المللى 
اعتبارات با اهداف خاصى از طرف دولت ها، سازمان ها، مؤسسه

 هاى تأمين مالى و ... انجام مى شود.
   نهادهاى مالى كوچك به گونه اى عمليات خود را طراحى و اجرا 
بدون  را  خود  عملياتى  و  ادارى  هزينه هاى  بتوانند  كه  مى كنند 

يارى جستن از كمك هاى بيرونى تأمين كنند. در صورت ضرورت 
مى توان از كمك هاى بيرونى هم استفاده كرد؛ اما اين كمك ها 
بايد جنبه موقتى و گذرا داشته باشند؛ يعنى به گونه اى باشند كه 
نهادهاى مذكور بتوانند در مّدت معّينى به سوددهى برسند و با 

انباشت سود، منافع مالى جديد به وجود آورند.
   تأ مين مالى كوچك، شيوه اى از تأمين مالى است كه همواره 
از آن به صورت ابزارى براى مبارزه با فقر و كاهش نابرابرى هاى 
منطقه اى نام برده مى شود. در اين شيوه، افراد فقير تأمين مالى 
مى شوند تا بتوانند درآمد مختصر خود را افزايش دهند و امنيت 
مالى بيشترى براى خانواده هايشان فراهم سازند. با توجه به اين
تأمين مالى به منظور فقرزدايى صورت مى گيرد،  اين شيوه   كه 
شرايطى متفاوت از شرايط تأمين مالى موجود، شيوه هاى ديگر را 

مى طلبد.
تعامالت بين اعتبارات كوچك، فقرزدايى و برابرى اجتماعى

كاهش  راه  از  اجتماعى  عدالت  برقرارى  كه  است  روشن     
درآمدها صورت مى گيرد.  متعادل  توزيع  و  مادى  نابرابرى هاى 
عملكرد  راه  از  درآمدها  عادالنه تر  توزيع  و  نابرابرى ها  كاهش 
مناسب در سطح كالن اقتصادى و اجتماعى هموارتر خواهد شد. 
براساس  اجتماعى  عدالت  به  دستيابى  در  مناسب  سياست هاى 
ارتباط  هم  با  موضوعات  و  محورها  كليه  كه  وابسته اى  جريان 
خواهد  نزديك تر  را  اهداف  تحقق  دارند،  تنگاتنگ  و  نزديك 
درآمد،   متعادل تر  توزيع  در جهت  كه  است  اين جا  نكته  ساخت. 
همواره مناطق و نواحى گوناگون يا افراد جامعه يكسان بهره مند 
نمى شوند و اين باعث خواهد شد كه دستيابى به عدالت اجتماعى 

با وقفه طوالنى تر امكان پذير شود.
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 چنانچه مناطق روستايى و افراد كم درآمد و فقير در اين فرايند 
از بهره مندى كافى برخوردار باشند مى توان ادعا كرد كه تحقق 

عدالت اجتماعى هموارتر شده است.
   در مباحث عدالت اجتماعى مطرح است كه برابرى فرصت ها 
نقش مهمى در تحقق كاهش ناعادالنه امكانات خواهد داشت. از 
جمله ابزارهاى تحقق اين رسالت براى گروه هاى خاص جامعه 
تأكيد  آن  بر  دولت ها  همواره  كه  فقير)  و  درآمد  كم  (گروه هاى 
با هدف  برنامه ها  اين  اعتبارات كوچك است.  برنامه هاى  دارند، 
آوردن  وجود  به  و  بيكارى  كاهش  اقتصادى،  وضعيت  بهبود 
نابرابرى هاى  محو  كارآفرينى،  و  خوداشتغالى  به  صورت  اشتغال 
اجتماعى و كاهش فقر در مناطق شهرى و روستايى و همچنين 
افزايش مشاركت زنان در بازار كار در بسيارى از كشورهاى دنيا 
اتخاذ شده است و به همين منظور مؤسسات تأمين مالى كوچك 
پديد آمدند. اين مؤسسه ها حدود 10 ميليون خانوار در كشورهاى 
 GomeZ.R) توسعه يافته و در حال توسعه را پوشش مى دهند
با ميزان وام هاى  and Senator.E (2003)). اين اعتبارات 
در  و جديد  فعاليت كوچك  آمدن  پديد  باعث  كوچك مى توانند 
روستا به وسيله زن روستايى يا در شهر به وسيله شهروند شوند و 
از اين راه ضمن پديد آمدن اشتغال براى دريافت كننده تسهيالت 
موردنظر، وضعيت اقتصادى خانوار را با توسعه سرمايه گذارى ها و 
و  فقر  كاهش  سياست،  اين  پس  سازد؛  متحول  افراد  پس انداز 

كاهش نابرابرى ها را به همراه دارد.

    نكته اصلى اين است كه در برنامه اعتبارات كوچك، موضوع 
اشتغال و كاهش فقر اهميت به سزايى دارد. تخصيص اعتبارات 
با راهكار مشخص،  براى پديد آوردن يك واحد كسب كوچك 
 وكار كوچك جديد يا توسعه آن است كه در حالت اّول، تأمين 
سرمايه ثابت و در نتيجه پديد آوردن حداقل يك فرصت شغلى 
براى گرداننده واحد موردنظر و در حالت دوم تأمين سرمايه در 

گردش و كاهش هزينه توليد را به دنبال دارد.
    نكته بعدى،  هدف اين نوع اعتبارات گروه هايى است كه افراد 
را  روستايى  زنان  همچنين  و  درآمد  كم  و  فقير  خانواده هاى  و 
شامل مى شود. با توجه به گروه هاى درآمدى، نخستين مسأله اى 
كه بايد به آن توجه كرد، چگونگى پديد آوردن كسب وكار جديد 
منظور  همين  به  است.  خاص  گروه  اين  به وسيله  آن  توسعه  يا 
يك  از  اعطايى  وام  بازپرداخت  و  وثيقه  وام،  گرفتن  مشكالت 
مكمل  به صورت  اجتماعى  حمايت هاى  و  عملكرد  شيوة  طرف، 
حمايت هاى مالى و از طرف ديگر شيوة كارى ايجاد گروه هاى دو 
يا چند نفرى و ... را پيشنهاد مى كنند؛ در نتيجه، نوعى نظارت 
خودكار براى نزديك تر شدن به هدف اين اعتبارات شمرده مى
قالب  در  تجارى  بانك هاى  تسهيالت  اعطاى  از  كه   شود 
كه  گفت  بايد  ترتيب  بدين  است.  فراتر  گوناگون  قراردادهاى 
را  مالى  و  اجتماعى  از يك طرف، خدمات  مالى كوچك  تأمين 
از  و  مى انجامد  اجتماعى  سرمايه  تقويت  به  كه  مى كند  فراهم 
قوى  نظارت  و  آن  مناسب  شيوه هاى  به كارگيرى  ديگر  طرف 

هند:
 ،(1990 (دهه  مالى  اصالحات  برنامه هاى  آغاز  از  پيش  تا     
به صورت  هند  كشور  در  فقيران  به  تسهيالت  و  اعتبار  پرداخت 
برنامه دولتى در قالب يارانه اى رايج بود. اين ديدگاه ميان بسيارى 
از سياستمداران و بانكداران حاكم بوده است؛ ولى مقررات زدايى 
نظام مالى توانست چشم انداز نظام مالى را به تدريج تغيير دهد؛ 
براى مثال در نتيجه آزادسازى نرخ هاى بهره، بسيارى از بانك ها 
روستايى  و  كشاورزى  توسعه  ملّى  بانك  حمايت  با 
Koopervasi kredit Rakyat (KKR)) پيوندهايى را با 
سپرده تجهيز  منظور  به  فقيران  خوديارى  غيررسمى  گروه هاى 
بهره  مناسب  نرخ هاى  با  آن ها  به  اعتبارات  اعطاى  و  فقر   هاى 

ايجاد كردند.
    يكى از بزرگ ترين برنامه هاى فقرزدايى در جهان، طرح برنامه 
از 45  توسعه يكپارچه روستايى (IRDP) در هند بود كه بيش 
ميليون نفر را تحت پوشش قرار داد. اجراى برنامه هاى پيش گفته 
ارزان  اعتبارات  اعطاى  و  روستايى  مناطق  فقرزدايى  جهت  در 
قيمت به وسيله بانك ملّى توسعه كشاورزى و روستايى هند باعث 
شد كه گروه هاى خوديار در اين مناطق شكل گيرند كه اين امر، 
و  پايدارى  درجه  عملياتى،  هزينه هاى  كاهش  در  مهمى  نقش 
خودكفايى مؤسسه هاى مالى كوچك دارد. از جمله علل اين امر 

جذب بيشتر پس اندازها به وسيله اين مؤسسه ها است.

نپال:
    نپال كشور فقيرى است كه از لحاظ اقتصادى به اصالحات 
مالى  مؤسسه هاى  توفيق  عدم  به  توجه  با  دارد.  نياز  اساسى 
براى رشد و شكوفايى مؤسسه اين كشور، وضعيت  كوچك در 
 هاى غيررسمى فراهم شده است. از جمله مهم ترين برنامه هاى 
وضعيت  بهبود  و  توسعه  برنامه  از  عبارتند  كشور  اين  فقرزدايى 
كشاورزان كوچك، برنامه بانكدارى متمركز با 85 هزار نفر وام
 گيرنده، اعتبارات توليدى براى زنان روستايى، اكثر مؤسسه هاى 
تأمين مالى كوچك در كشور نپال خودكفا نبوده و اين وضع باعث 
شده تا قدرت اعتباردهى مؤسسه ها به افراد نيازمند و فقير كاهش 
 18 از  كمتر  مؤسسه ها  اين  وام دهى  نرخ  متوسط  كه  چرا  يابد؛ 
درصد است و از جمله مشكالت اين مؤسسه ها اين است كه اوًال 
مقررات بانك مركزى نپال تفاوت ميان نرخ هاى بهره سپرده و 
وام را به 6 درصد محدود مى كند و ثانيًا اعتبارات ثانيه اى در اين 
 12 مكلفند  تجارى  بانك هاى  كه  به طورى  دارد؛  رواج  كشور 
درصد تركيب وام خود را به بخش هاى داراى اولويت در بخش
خدمات  و  روستايى  خانه سازى  صنعت  و  كشاورزى   هاى 

اختصاص دهند.
جامائيكا و عدم توفيق اعتبارت كوچك

قالب  در  برنامة مشتركى  جامائيكا  در كشور  در سال 1985     
به صورت  خوداشتغالى  فعاليت  آغاز  براى  كوچك  وام  اعطاى 

گروهى و پذيرش مسؤوليت بازپرداخت اعتبار ميان افراد تدوين 
كارفرمايان  به وسيله  اشتغال  ايجاد  برنامه،  اين  هدف  كه  شد 
شغل هاى  به  دستيابى  براى  حركت  معّين  راهبرد  با  كوچك 
بود.  مدرن  بخش  در  به ويژه  اقتصاد  رسمى  بخش  در  مناسب 
به طور  كه  مى دهد  نشان  برنامه  اين  وام دهى  اعطاى  عملكرد 
و  گسترش  براى  كه  داشته  زنان  و  جوانان  به  اختصاص  عمده 
توسعه واحدهاى كسب وكار به كار گرفته شده است؛ اما ارزيابى ها 
نشان از عدم توفيق اين برنامه دارد و علل عمدة عدم توفيق اين 
برنامه را مى توان به عدم نظارت دقيق بر اعتبارات اعطايى،  عدم 
توانايى براى اداره كسب وكار كوچك كه نياز به نيروى انسانى با 
قدرت  و  افراد  شناسايى  در  توفيق  عدم  است،  الزم  مهارت 

بازپرداخت وام نسبت داد.
نتيجه گيرى

از چند دهه گذشته به صورت نيمه  اعتبارات كوچك     اعطاى 
رسمى و غيرسمى در شكل وام هاى قرض الحسنه، خود اشتغالى 
و وام هاى ضرور براى ازدواج و خريد كاالها پرداخت شده است؛ 
اما آنچه در چارچوب توسعه اعتبارات كوچك مهم جلوه مى كند، 
اين است كه اهداف اين نوع اعتبارات با ديگر وام ها و تسهيالت 
برابرى هاى  جنبه هاى  اين كه  آن  و  بوده  متفاوت  حدودى  تا 

اجتماعى و اقتصادى آن بيشتر قابل پيگيرى است.
    نتايج اين مطالعه نشان داد كه دستيابى به رشد درآمد سرانه 
در مناطق گوناگون كشور و كاهش فقر خانوارهاى كم درآمد و 
شغلى  فرصت هاى  آوردن  پديد  طريق  از  عمده  به طور  محروم 
مناسب و پايدار امكان پذير خواهد شد و ابزار اعطاى وام در شكل 

اعتبارات كوچك به تنهايى نمى تواند به كاهش فقر در مناطق 
كشور بينجامد چرا كه ممكن است ثبات و پايدارى كافى نيابد و 
كاالهاى  خريد  براى  به ويژه  وام ها  نوع  اين  اعطاى  واقع،  در 

مصرفى نبابد كمترين انحراف را داشته باشد.
    حال با توجه به تجربه ديگر كشورها و توصيه سازمان ها و 
نهادهاى بين المللى، تبيين دقيق تأمين مالى كوچك و اعطاى 
آن به گروه هاى كم درآمد و فقير به منظور كاهش نابرابرى ها و 
اعتبارات  نوع  اين  حمايت  مورد  گروه هاى  شناسايى  همچنين 
ضرور است. در غير اين صورت، دستيابى به برابرى هاى اجتماعى 
با استفاده از اين ابزار مشكل خواهد بود. دوم، اعتبارات كوچك 
همواره  و  نشده،  اجرا  منظم  و  مسنجم  برنامه  يك  شكل  در 
تصميم گيران  بر  حاكم  نگرش هاى  و  نوع  تغييرات  دستخوش 
اقتصادى بوده است؛ پس در چنين وضعى تهيه چارچوبى مناسب 
براى توسعه اعتبارات كوچك به ويژه براى افراد كم درآمد و فقير 
در مناطق روستايى و مناطق حاشيه نشين شهرى ضرورت دارد 
كه اين چارچوب همراه با اهداف و سياست هاى راهبردى و بسته
 هاى حمايتى براى فقيران در قالب تأمين مالى كوچك باشد در 
اين صورت نياز به اين است كه دولت با همكارى نظام بانكى و 
عملياتى  پروژه هاى  و  اجراى طرح ها  در  مرتبط،  مالى  نهادهاى 
نقش  گروهى،  يا  خوداشتغالى  به صورت  كوچك  اشتغال زايى 
بيشترى ايفا كند و پديد آوردن اشتغال براى خانوارهاى كم درآمد 
يا فراهم سازى كسب وكارهاى مرتبط با فعاليت هاى روستايى در 
اثرگذار  اجتماعى  عدالت  گسترش  و  فقر  كاهش  به  دستيابى 

خواهد بود.

محروميت هاى  و  فقر  كاهش  در  آن  اثربخشى  مى شود  باعث 
اجتماعى بيشتر شود؛ بنابراين ارائه اعتبار كوچك به شاغالن و 
كشاوزران روستايى به صورت راهبرد مى تواند به فرايند فقرزدايى 

و توسعه همه جانبه روستايى بينجامد.
تجارب كشورها و اعتبارات كوچك در كاهش فقر

بنگالدش:
   كشور بنگالدش را مى توان مبدا تأمين مالى كوچك قلمداد 
كرد. تجربه اين كشور در فراهم سازى منابع مالى براى واحدهاى 
كه  شد  باعث  زنان  به ويژه  خاص  گروه هاى  و  فقيران  كوچك، 
كشورها در اتخاذ راهبرد مناسب براى اعتبارات كوچك، تجربه 
كشور بنگالدش به ويژه توفيق گرامين بانك را مورد توجه قرار 
دهند. براى ارزيابى ميزان عملكرد و كيفيت خدمات رسانى مالى 
به  مى توان  بنگالدش  در  كوچك  مالى  تأمين  مؤسسه هاى 
توسعه  كميته   ،(GB) بانك  گرامين  نظير  يا طرح هايى  مؤسسه 
 12 روستايى  توسعه  پروژه   ،(BRAC) بنگالدش  روستايى 
بنياد   ،(BURO) بنگالدش  نوسازى  سازمان   (RDP-12)
شاكتى (Foundation Shakti)، خدمات روستايى رانجپور 
دنياجپور (RDRS) و طرح توسعه سيستم هاى كشاورزى حاشيه

 اى و كوچك (MSFSCIP) نام برد.
است،  متفاوت  هم  با  مؤسسه ها  اين  تأسيس  اهداف  چند  هر 
از  حمايت  مؤسسه ها  نوع  اين  فعاليت  و  تأسيس  اصلى  رويكرد 

فقيران و توانمندسازى آنان براى انجام فعاليت هاى اقتصادى و 
كسب حداقل درآمد است. تمركز اصلى اين مؤسسه ها و به ويژه 
پايين  (طبقات  درآمدى  پايين  گردهمايى  روى  بانك  گرامين 
اجتماعى) است و به دليل درآمد پايين مشتريان و عدم دستيابى 
به وثيقه سنتى، وام دهى فقط از راه تشكيل گردهمايى با تعهد 
مى گيرد.  صورت  است  ملزم  اجبارى  پس انداز  به  كه  مشترك 
به  شعبه ها  تا  است  گروهى  كار  نحوة  بر  متكى  پرداخت ها 

بازپرداخت اعتبار خود اطمينان كنند.

مالزى:
با اجراى برنامه هاى جديد اقتصادى در كشور مالزى طى سال
 هاى 95 ـ 1985، به رغم گستردگى فقيران در مناطق روستايى، 
 ميزان جمعيت فقير از 45 درصد به 15 درصد كاهش يافت. دو 
عامل مهم در گسترش اعطاى تركيبات مالى به فقيران به وسيله 
و  دولت  مالى  تأمين  و  چشمگير  حمايت هاى  شامل  طرح  اين 
تجربه  است.  بانك  گرامين  كاربردى  راهنمايى هاى  از  استفاده 
سازمان هاى  و  مؤسسه ها  به وسيله  اعتبار كوچك  پرداخت  نظام 
گرامين  همانند  كه  مى دهد  نشان  مالزى  كشور  در  غيردولتى 
بانك، افراد فقير در قالب گروه هايى تقسيم شده و هر گروه بر وام 
مسائل  و  وام گيرندگان  بر  نظارت  وام  هزينه  نحوه  پيشنهادى 
قابل  مى دهد.  انجام  بررسى هايى  اعضا  عمومى  رفاه  و  كوچك 
پيگرد  و  بهره  و  ضامن  وثيقه،  هيچ  بدون  وام ها  اين كه  توجه 

قانونى اعطا مى شود.

تاثير قرضه هاى كوچك بر اشتغال و كاهش فقر

مقدمه
  در دو دهه اخير در بسيارى از كشورها، تأمين مالى كوچك و 
كوچك؛ راهكارى مناسب براى ايجاد فرصت هاى شغلى جديد 
توانمند سازى  و  فقر  كاهش  و  خوداشتغالى  فعاليت هاى  به ويژه 
افراد در مناطق كم درآمد مطرح شده است؛ به طورى كه برخى 
كشورها در اين زمينه به توفيق هاى چشمگيرى دست يافته اند. 
اعطاى  كه  دهد  مى  نشان  مطالعات،  برخى  نتايج  و  بررسى ها 
نظام  جانب  از  و  گوناگون  راه هاى  از  كه  كوچك  هاى  قرضه 
پرداخت مى شود،  و غيررسمى  نهادهاى رسمى  برخى  و  بانكى 
اكثراً موفق و در برخى موارد به عدم توفيق آن ها اشاره دارد. با 
توجه به اهميت موضوع، اين مقاله در ارزيابى آثار تأمين مالى 
كوچك بر كاهش فقر و نابرابرى هاى درآمدى مى كوشد؛ از اين 
ارتباط ميان سه  از اشاره به مبانى نظرى موضوع و  بعد  جهت 
به  فرصت ها،  برابرى  و  فقر  كاهش  كوچك،  اعتبارات  مقوله 
خواهيم  موضوع  اين  درباره  انجام شده  مطالعات  به  اختصار 

پرداخت. 
مفهوم اعتبارات كوچك و ويژگى هاى آن

تعاريف   (Micro�nance) كوچك  مالى  تأمين  درباره 
بين سازمان هاى  و  مالى  امور  كارشناسان  طرف  از  گوناگونى 
نوع  اين  پرداخت  مى دهد  نشان  همگى  كه  شده  ارائه   المللى 
اعتبارات با اهداف خاصى از طرف دولت ها، سازمان ها، مؤسسه

 هاى تأمين مالى و ... انجام مى شود.
   نهادهاى مالى كوچك به گونه اى عمليات خود را طراحى و اجرا 
بدون  را  خود  عملياتى  و  ادارى  هزينه هاى  بتوانند  كه  مى كنند 

يارى جستن از كمك هاى بيرونى تأمين كنند. در صورت ضرورت 
مى توان از كمك هاى بيرونى هم استفاده كرد؛ اما اين كمك ها 
بايد جنبه موقتى و گذرا داشته باشند؛ يعنى به گونه اى باشند كه 
نهادهاى مذكور بتوانند در مّدت معّينى به سوددهى برسند و با 

انباشت سود، منافع مالى جديد به وجود آورند.
   تأ مين مالى كوچك، شيوه اى از تأمين مالى است كه همواره 
از آن به صورت ابزارى براى مبارزه با فقر و كاهش نابرابرى هاى 
منطقه اى نام برده مى شود. در اين شيوه، افراد فقير تأمين مالى 
مى شوند تا بتوانند درآمد مختصر خود را افزايش دهند و امنيت 
مالى بيشترى براى خانواده هايشان فراهم سازند. با توجه به اين
تأمين مالى به منظور فقرزدايى صورت مى گيرد،  اين شيوه   كه 
شرايطى متفاوت از شرايط تأمين مالى موجود، شيوه هاى ديگر را 

مى طلبد.
تعامالت بين اعتبارات كوچك، فقرزدايى و برابرى اجتماعى

كاهش  راه  از  اجتماعى  عدالت  برقرارى  كه  است  روشن     
درآمدها صورت مى گيرد.  متعادل  توزيع  و  مادى  نابرابرى هاى 
عملكرد  راه  از  درآمدها  عادالنه تر  توزيع  و  نابرابرى ها  كاهش 
مناسب در سطح كالن اقتصادى و اجتماعى هموارتر خواهد شد. 
براساس  اجتماعى  عدالت  به  دستيابى  در  مناسب  سياست هاى 
ارتباط  هم  با  موضوعات  و  محورها  كليه  كه  وابسته اى  جريان 
خواهد  نزديك تر  را  اهداف  تحقق  دارند،  تنگاتنگ  و  نزديك 
درآمد،   متعادل تر  توزيع  در جهت  كه  است  اين جا  نكته  ساخت. 
همواره مناطق و نواحى گوناگون يا افراد جامعه يكسان بهره مند 
نمى شوند و اين باعث خواهد شد كه دستيابى به عدالت اجتماعى 

با وقفه طوالنى تر امكان پذير شود.
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 چنانچه مناطق روستايى و افراد كم درآمد و فقير در اين فرايند 
از بهره مندى كافى برخوردار باشند مى توان ادعا كرد كه تحقق 

عدالت اجتماعى هموارتر شده است.
   در مباحث عدالت اجتماعى مطرح است كه برابرى فرصت ها 
نقش مهمى در تحقق كاهش ناعادالنه امكانات خواهد داشت. از 
جمله ابزارهاى تحقق اين رسالت براى گروه هاى خاص جامعه 
تأكيد  آن  بر  دولت ها  همواره  كه  فقير)  و  درآمد  كم  (گروه هاى 
با هدف  برنامه ها  اين  اعتبارات كوچك است.  برنامه هاى  دارند، 
آوردن  وجود  به  و  بيكارى  كاهش  اقتصادى،  وضعيت  بهبود 
نابرابرى هاى  محو  كارآفرينى،  و  خوداشتغالى  به  صورت  اشتغال 
اجتماعى و كاهش فقر در مناطق شهرى و روستايى و همچنين 
افزايش مشاركت زنان در بازار كار در بسيارى از كشورهاى دنيا 
اتخاذ شده است و به همين منظور مؤسسات تأمين مالى كوچك 
پديد آمدند. اين مؤسسه ها حدود 10 ميليون خانوار در كشورهاى 
 GomeZ.R) توسعه يافته و در حال توسعه را پوشش مى دهند
با ميزان وام هاى  and Senator.E (2003)). اين اعتبارات 
در  و جديد  فعاليت كوچك  آمدن  پديد  باعث  كوچك مى توانند 
روستا به وسيله زن روستايى يا در شهر به وسيله شهروند شوند و 
از اين راه ضمن پديد آمدن اشتغال براى دريافت كننده تسهيالت 
موردنظر، وضعيت اقتصادى خانوار را با توسعه سرمايه گذارى ها و 
و  فقر  كاهش  سياست،  اين  پس  سازد؛  متحول  افراد  پس انداز 

كاهش نابرابرى ها را به همراه دارد.

    نكته اصلى اين است كه در برنامه اعتبارات كوچك، موضوع 
اشتغال و كاهش فقر اهميت به سزايى دارد. تخصيص اعتبارات 
با راهكار مشخص،  براى پديد آوردن يك واحد كسب كوچك 
 وكار كوچك جديد يا توسعه آن است كه در حالت اّول، تأمين 
سرمايه ثابت و در نتيجه پديد آوردن حداقل يك فرصت شغلى 
براى گرداننده واحد موردنظر و در حالت دوم تأمين سرمايه در 

گردش و كاهش هزينه توليد را به دنبال دارد.
    نكته بعدى،  هدف اين نوع اعتبارات گروه هايى است كه افراد 
را  روستايى  زنان  همچنين  و  درآمد  كم  و  فقير  خانواده هاى  و 
شامل مى شود. با توجه به گروه هاى درآمدى، نخستين مسأله اى 
كه بايد به آن توجه كرد، چگونگى پديد آوردن كسب وكار جديد 
منظور  همين  به  است.  خاص  گروه  اين  به وسيله  آن  توسعه  يا 
يك  از  اعطايى  وام  بازپرداخت  و  وثيقه  وام،  گرفتن  مشكالت 
مكمل  به صورت  اجتماعى  حمايت هاى  و  عملكرد  شيوة  طرف، 
حمايت هاى مالى و از طرف ديگر شيوة كارى ايجاد گروه هاى دو 
يا چند نفرى و ... را پيشنهاد مى كنند؛ در نتيجه، نوعى نظارت 
خودكار براى نزديك تر شدن به هدف اين اعتبارات شمرده مى
قالب  در  تجارى  بانك هاى  تسهيالت  اعطاى  از  كه   شود 
كه  گفت  بايد  ترتيب  بدين  است.  فراتر  گوناگون  قراردادهاى 
را  مالى  و  اجتماعى  از يك طرف، خدمات  مالى كوچك  تأمين 
از  و  مى انجامد  اجتماعى  سرمايه  تقويت  به  كه  مى كند  فراهم 
قوى  نظارت  و  آن  مناسب  شيوه هاى  به كارگيرى  ديگر  طرف 

هند:
 ،(1990 (دهه  مالى  اصالحات  برنامه هاى  آغاز  از  پيش  تا     
به صورت  هند  كشور  در  فقيران  به  تسهيالت  و  اعتبار  پرداخت 
برنامه دولتى در قالب يارانه اى رايج بود. اين ديدگاه ميان بسيارى 
از سياستمداران و بانكداران حاكم بوده است؛ ولى مقررات زدايى 
نظام مالى توانست چشم انداز نظام مالى را به تدريج تغيير دهد؛ 
براى مثال در نتيجه آزادسازى نرخ هاى بهره، بسيارى از بانك ها 
روستايى  و  كشاورزى  توسعه  ملّى  بانك  حمايت  با 
Koopervasi kredit Rakyat (KKR)) پيوندهايى را با 
سپرده تجهيز  منظور  به  فقيران  خوديارى  غيررسمى  گروه هاى 
بهره  مناسب  نرخ هاى  با  آن ها  به  اعتبارات  اعطاى  و  فقر   هاى 

ايجاد كردند.
    يكى از بزرگ ترين برنامه هاى فقرزدايى در جهان، طرح برنامه 
از 45  توسعه يكپارچه روستايى (IRDP) در هند بود كه بيش 
ميليون نفر را تحت پوشش قرار داد. اجراى برنامه هاى پيش گفته 
ارزان  اعتبارات  اعطاى  و  روستايى  مناطق  فقرزدايى  جهت  در 
قيمت به وسيله بانك ملّى توسعه كشاورزى و روستايى هند باعث 
شد كه گروه هاى خوديار در اين مناطق شكل گيرند كه اين امر، 
و  پايدارى  درجه  عملياتى،  هزينه هاى  كاهش  در  مهمى  نقش 
خودكفايى مؤسسه هاى مالى كوچك دارد. از جمله علل اين امر 

جذب بيشتر پس اندازها به وسيله اين مؤسسه ها است.

نپال:
    نپال كشور فقيرى است كه از لحاظ اقتصادى به اصالحات 
مالى  مؤسسه هاى  توفيق  عدم  به  توجه  با  دارد.  نياز  اساسى 
براى رشد و شكوفايى مؤسسه اين كشور، وضعيت  كوچك در 
 هاى غيررسمى فراهم شده است. از جمله مهم ترين برنامه هاى 
وضعيت  بهبود  و  توسعه  برنامه  از  عبارتند  كشور  اين  فقرزدايى 
كشاورزان كوچك، برنامه بانكدارى متمركز با 85 هزار نفر وام
 گيرنده، اعتبارات توليدى براى زنان روستايى، اكثر مؤسسه هاى 
تأمين مالى كوچك در كشور نپال خودكفا نبوده و اين وضع باعث 
شده تا قدرت اعتباردهى مؤسسه ها به افراد نيازمند و فقير كاهش 
 18 از  كمتر  مؤسسه ها  اين  وام دهى  نرخ  متوسط  كه  چرا  يابد؛ 
درصد است و از جمله مشكالت اين مؤسسه ها اين است كه اوًال 
مقررات بانك مركزى نپال تفاوت ميان نرخ هاى بهره سپرده و 
وام را به 6 درصد محدود مى كند و ثانيًا اعتبارات ثانيه اى در اين 
 12 مكلفند  تجارى  بانك هاى  كه  به طورى  دارد؛  رواج  كشور 
درصد تركيب وام خود را به بخش هاى داراى اولويت در بخش
خدمات  و  روستايى  خانه سازى  صنعت  و  كشاورزى   هاى 

اختصاص دهند.
جامائيكا و عدم توفيق اعتبارت كوچك

قالب  در  برنامة مشتركى  جامائيكا  در كشور  در سال 1985     
به صورت  خوداشتغالى  فعاليت  آغاز  براى  كوچك  وام  اعطاى 

گروهى و پذيرش مسؤوليت بازپرداخت اعتبار ميان افراد تدوين 
كارفرمايان  به وسيله  اشتغال  ايجاد  برنامه،  اين  هدف  كه  شد 
شغل هاى  به  دستيابى  براى  حركت  معّين  راهبرد  با  كوچك 
بود.  مدرن  بخش  در  به ويژه  اقتصاد  رسمى  بخش  در  مناسب 
به طور  كه  مى دهد  نشان  برنامه  اين  وام دهى  اعطاى  عملكرد 
و  گسترش  براى  كه  داشته  زنان  و  جوانان  به  اختصاص  عمده 
توسعه واحدهاى كسب وكار به كار گرفته شده است؛ اما ارزيابى ها 
نشان از عدم توفيق اين برنامه دارد و علل عمدة عدم توفيق اين 
برنامه را مى توان به عدم نظارت دقيق بر اعتبارات اعطايى،  عدم 
توانايى براى اداره كسب وكار كوچك كه نياز به نيروى انسانى با 
قدرت  و  افراد  شناسايى  در  توفيق  عدم  است،  الزم  مهارت 

بازپرداخت وام نسبت داد.
نتيجه گيرى

از چند دهه گذشته به صورت نيمه  اعتبارات كوچك     اعطاى 
رسمى و غيرسمى در شكل وام هاى قرض الحسنه، خود اشتغالى 
و وام هاى ضرور براى ازدواج و خريد كاالها پرداخت شده است؛ 
اما آنچه در چارچوب توسعه اعتبارات كوچك مهم جلوه مى كند، 
اين است كه اهداف اين نوع اعتبارات با ديگر وام ها و تسهيالت 
برابرى هاى  جنبه هاى  اين كه  آن  و  بوده  متفاوت  حدودى  تا 

اجتماعى و اقتصادى آن بيشتر قابل پيگيرى است.
    نتايج اين مطالعه نشان داد كه دستيابى به رشد درآمد سرانه 
در مناطق گوناگون كشور و كاهش فقر خانوارهاى كم درآمد و 
شغلى  فرصت هاى  آوردن  پديد  طريق  از  عمده  به طور  محروم 
مناسب و پايدار امكان پذير خواهد شد و ابزار اعطاى وام در شكل 

اعتبارات كوچك به تنهايى نمى تواند به كاهش فقر در مناطق 
كشور بينجامد چرا كه ممكن است ثبات و پايدارى كافى نيابد و 
كاالهاى  خريد  براى  به ويژه  وام ها  نوع  اين  اعطاى  واقع،  در 

مصرفى نبابد كمترين انحراف را داشته باشد.
    حال با توجه به تجربه ديگر كشورها و توصيه سازمان ها و 
نهادهاى بين المللى، تبيين دقيق تأمين مالى كوچك و اعطاى 
آن به گروه هاى كم درآمد و فقير به منظور كاهش نابرابرى ها و 
اعتبارات  نوع  اين  حمايت  مورد  گروه هاى  شناسايى  همچنين 
ضرور است. در غير اين صورت، دستيابى به برابرى هاى اجتماعى 
با استفاده از اين ابزار مشكل خواهد بود. دوم، اعتبارات كوچك 
همواره  و  نشده،  اجرا  منظم  و  مسنجم  برنامه  يك  شكل  در 
تصميم گيران  بر  حاكم  نگرش هاى  و  نوع  تغييرات  دستخوش 
اقتصادى بوده است؛ پس در چنين وضعى تهيه چارچوبى مناسب 
براى توسعه اعتبارات كوچك به ويژه براى افراد كم درآمد و فقير 
در مناطق روستايى و مناطق حاشيه نشين شهرى ضرورت دارد 
كه اين چارچوب همراه با اهداف و سياست هاى راهبردى و بسته
 هاى حمايتى براى فقيران در قالب تأمين مالى كوچك باشد در 
اين صورت نياز به اين است كه دولت با همكارى نظام بانكى و 
عملياتى  پروژه هاى  و  اجراى طرح ها  در  مرتبط،  مالى  نهادهاى 
نقش  گروهى،  يا  خوداشتغالى  به صورت  كوچك  اشتغال زايى 
بيشترى ايفا كند و پديد آوردن اشتغال براى خانوارهاى كم درآمد 
يا فراهم سازى كسب وكارهاى مرتبط با فعاليت هاى روستايى در 
اثرگذار  اجتماعى  عدالت  گسترش  و  فقر  كاهش  به  دستيابى 

خواهد بود.

محروميت هاى  و  فقر  كاهش  در  آن  اثربخشى  مى شود  باعث 
اجتماعى بيشتر شود؛ بنابراين ارائه اعتبار كوچك به شاغالن و 
كشاوزران روستايى به صورت راهبرد مى تواند به فرايند فقرزدايى 

و توسعه همه جانبه روستايى بينجامد.
تجارب كشورها و اعتبارات كوچك در كاهش فقر

بنگالدش:
   كشور بنگالدش را مى توان مبدا تأمين مالى كوچك قلمداد 
كرد. تجربه اين كشور در فراهم سازى منابع مالى براى واحدهاى 
كه  شد  باعث  زنان  به ويژه  خاص  گروه هاى  و  فقيران  كوچك، 
كشورها در اتخاذ راهبرد مناسب براى اعتبارات كوچك، تجربه 
كشور بنگالدش به ويژه توفيق گرامين بانك را مورد توجه قرار 
دهند. براى ارزيابى ميزان عملكرد و كيفيت خدمات رسانى مالى 
به  مى توان  بنگالدش  در  كوچك  مالى  تأمين  مؤسسه هاى 
توسعه  كميته   ،(GB) بانك  گرامين  نظير  يا طرح هايى  مؤسسه 
 12 روستايى  توسعه  پروژه   ،(BRAC) بنگالدش  روستايى 
بنياد   ،(BURO) بنگالدش  نوسازى  سازمان   (RDP-12)
شاكتى (Foundation Shakti)، خدمات روستايى رانجپور 
دنياجپور (RDRS) و طرح توسعه سيستم هاى كشاورزى حاشيه

 اى و كوچك (MSFSCIP) نام برد.
است،  متفاوت  هم  با  مؤسسه ها  اين  تأسيس  اهداف  چند  هر 
از  حمايت  مؤسسه ها  نوع  اين  فعاليت  و  تأسيس  اصلى  رويكرد 

فقيران و توانمندسازى آنان براى انجام فعاليت هاى اقتصادى و 
كسب حداقل درآمد است. تمركز اصلى اين مؤسسه ها و به ويژه 
پايين  (طبقات  درآمدى  پايين  گردهمايى  روى  بانك  گرامين 
اجتماعى) است و به دليل درآمد پايين مشتريان و عدم دستيابى 
به وثيقه سنتى، وام دهى فقط از راه تشكيل گردهمايى با تعهد 
مى گيرد.  صورت  است  ملزم  اجبارى  پس انداز  به  كه  مشترك 
به  شعبه ها  تا  است  گروهى  كار  نحوة  بر  متكى  پرداخت ها 

بازپرداخت اعتبار خود اطمينان كنند.

مالزى:
با اجراى برنامه هاى جديد اقتصادى در كشور مالزى طى سال
 هاى 95 ـ 1985، به رغم گستردگى فقيران در مناطق روستايى، 
 ميزان جمعيت فقير از 45 درصد به 15 درصد كاهش يافت. دو 
عامل مهم در گسترش اعطاى تركيبات مالى به فقيران به وسيله 
و  دولت  مالى  تأمين  و  چشمگير  حمايت هاى  شامل  طرح  اين 
تجربه  است.  بانك  گرامين  كاربردى  راهنمايى هاى  از  استفاده 
سازمان هاى  و  مؤسسه ها  به وسيله  اعتبار كوچك  پرداخت  نظام 
گرامين  همانند  كه  مى دهد  نشان  مالزى  كشور  در  غيردولتى 
بانك، افراد فقير در قالب گروه هايى تقسيم شده و هر گروه بر وام 
مسائل  و  وام گيرندگان  بر  نظارت  وام  هزينه  نحوه  پيشنهادى 
قابل  مى دهد.  انجام  بررسى هايى  اعضا  عمومى  رفاه  و  كوچك 
پيگرد  و  بهره  و  ضامن  وثيقه،  هيچ  بدون  وام ها  اين كه  توجه 

قانونى اعطا مى شود.

تاثير قرضه هاى كوچك بر اشتغال و كاهش فقر 

مقدمه
  در دو دهه اخير در بسيارى از كشورها، تأمين مالى كوچك و 
كوچك؛ راهكارى مناسب براى ايجاد فرصت هاى شغلى جديد 
توانمند سازى  و  فقر  كاهش  و  خوداشتغالى  فعاليت هاى  به ويژه 
افراد در مناطق كم درآمد مطرح شده است؛ به طورى كه برخى 
كشورها در اين زمينه به توفيق هاى چشمگيرى دست يافته اند. 
اعطاى  كه  دهد  مى  نشان  مطالعات،  برخى  نتايج  و  بررسى ها 
نظام  جانب  از  و  گوناگون  راه هاى  از  كه  كوچك  هاى  قرضه 
پرداخت مى شود،  و غيررسمى  نهادهاى رسمى  برخى  و  بانكى 
اكثراً موفق و در برخى موارد به عدم توفيق آن ها اشاره دارد. با 
توجه به اهميت موضوع، اين مقاله در ارزيابى آثار تأمين مالى 
كوچك بر كاهش فقر و نابرابرى هاى درآمدى مى كوشد؛ از اين 
ارتباط ميان سه  از اشاره به مبانى نظرى موضوع و  بعد  جهت 
به  فرصت ها،  برابرى  و  فقر  كاهش  كوچك،  اعتبارات  مقوله 
خواهيم  موضوع  اين  درباره  انجام شده  مطالعات  به  اختصار 

پرداخت. 
مفهوم اعتبارات كوچك و ويژگى هاى آن

تعاريف   (Micro�nance) كوچك  مالى  تأمين  درباره 
بين سازمان هاى  و  مالى  امور  كارشناسان  طرف  از  گوناگونى 
نوع  اين  پرداخت  مى دهد  نشان  همگى  كه  شده  ارائه   المللى 
اعتبارات با اهداف خاصى از طرف دولت ها، سازمان ها، مؤسسه

 هاى تأمين مالى و ... انجام مى شود.
   نهادهاى مالى كوچك به گونه اى عمليات خود را طراحى و اجرا 
بدون  را  خود  عملياتى  و  ادارى  هزينه هاى  بتوانند  كه  مى كنند 

يارى جستن از كمك هاى بيرونى تأمين كنند. در صورت ضرورت 
مى توان از كمك هاى بيرونى هم استفاده كرد؛ اما اين كمك ها 
بايد جنبه موقتى و گذرا داشته باشند؛ يعنى به گونه اى باشند كه 
نهادهاى مذكور بتوانند در مّدت معّينى به سوددهى برسند و با 

انباشت سود، منافع مالى جديد به وجود آورند.
   تأ مين مالى كوچك، شيوه اى از تأمين مالى است كه همواره 
از آن به صورت ابزارى براى مبارزه با فقر و كاهش نابرابرى هاى 
منطقه اى نام برده مى شود. در اين شيوه، افراد فقير تأمين مالى 
مى شوند تا بتوانند درآمد مختصر خود را افزايش دهند و امنيت 
مالى بيشترى براى خانواده هايشان فراهم سازند. با توجه به اين
تأمين مالى به منظور فقرزدايى صورت مى گيرد،  اين شيوه   كه 
شرايطى متفاوت از شرايط تأمين مالى موجود، شيوه هاى ديگر را 

مى طلبد.
تعامالت بين اعتبارات كوچك، فقرزدايى و برابرى اجتماعى

كاهش  راه  از  اجتماعى  عدالت  برقرارى  كه  است  روشن     
درآمدها صورت مى گيرد.  متعادل  توزيع  و  مادى  نابرابرى هاى 
عملكرد  راه  از  درآمدها  عادالنه تر  توزيع  و  نابرابرى ها  كاهش 
مناسب در سطح كالن اقتصادى و اجتماعى هموارتر خواهد شد. 
براساس  اجتماعى  عدالت  به  دستيابى  در  مناسب  سياست هاى 
ارتباط  هم  با  موضوعات  و  محورها  كليه  كه  وابسته اى  جريان 
خواهد  نزديك تر  را  اهداف  تحقق  دارند،  تنگاتنگ  و  نزديك 
درآمد،   متعادل تر  توزيع  در جهت  كه  است  اين جا  نكته  ساخت. 
همواره مناطق و نواحى گوناگون يا افراد جامعه يكسان بهره مند 
نمى شوند و اين باعث خواهد شد كه دستيابى به عدالت اجتماعى 

با وقفه طوالنى تر امكان پذير شود.
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 چنانچه مناطق روستايى و افراد كم درآمد و فقير در اين فرايند 
از بهره مندى كافى برخوردار باشند مى توان ادعا كرد كه تحقق 

عدالت اجتماعى هموارتر شده است.
   در مباحث عدالت اجتماعى مطرح است كه برابرى فرصت ها 
نقش مهمى در تحقق كاهش ناعادالنه امكانات خواهد داشت. از 
جمله ابزارهاى تحقق اين رسالت براى گروه هاى خاص جامعه 
تأكيد  آن  بر  دولت ها  همواره  كه  فقير)  و  درآمد  كم  (گروه هاى 
با هدف  برنامه ها  اين  اعتبارات كوچك است.  برنامه هاى  دارند، 
آوردن  وجود  به  و  بيكارى  كاهش  اقتصادى،  وضعيت  بهبود 
نابرابرى هاى  محو  كارآفرينى،  و  خوداشتغالى  به  صورت  اشتغال 
اجتماعى و كاهش فقر در مناطق شهرى و روستايى و همچنين 
افزايش مشاركت زنان در بازار كار در بسيارى از كشورهاى دنيا 
اتخاذ شده است و به همين منظور مؤسسات تأمين مالى كوچك 
پديد آمدند. اين مؤسسه ها حدود 10 ميليون خانوار در كشورهاى 
 GomeZ.R) توسعه يافته و در حال توسعه را پوشش مى دهند
با ميزان وام هاى  and Senator.E (2003)). اين اعتبارات 
در  و جديد  فعاليت كوچك  آمدن  پديد  باعث  كوچك مى توانند 
روستا به وسيله زن روستايى يا در شهر به وسيله شهروند شوند و 
از اين راه ضمن پديد آمدن اشتغال براى دريافت كننده تسهيالت 
موردنظر، وضعيت اقتصادى خانوار را با توسعه سرمايه گذارى ها و 
و  فقر  كاهش  سياست،  اين  پس  سازد؛  متحول  افراد  پس انداز 

كاهش نابرابرى ها را به همراه دارد.

    نكته اصلى اين است كه در برنامه اعتبارات كوچك، موضوع 
اشتغال و كاهش فقر اهميت به سزايى دارد. تخصيص اعتبارات 
با راهكار مشخص،  براى پديد آوردن يك واحد كسب كوچك 
 وكار كوچك جديد يا توسعه آن است كه در حالت اّول، تأمين 
سرمايه ثابت و در نتيجه پديد آوردن حداقل يك فرصت شغلى 
براى گرداننده واحد موردنظر و در حالت دوم تأمين سرمايه در 

گردش و كاهش هزينه توليد را به دنبال دارد.
    نكته بعدى،  هدف اين نوع اعتبارات گروه هايى است كه افراد 
را  روستايى  زنان  همچنين  و  درآمد  كم  و  فقير  خانواده هاى  و 
شامل مى شود. با توجه به گروه هاى درآمدى، نخستين مسأله اى 
كه بايد به آن توجه كرد، چگونگى پديد آوردن كسب وكار جديد 
منظور  همين  به  است.  خاص  گروه  اين  به وسيله  آن  توسعه  يا 
يك  از  اعطايى  وام  بازپرداخت  و  وثيقه  وام،  گرفتن  مشكالت 
مكمل  به صورت  اجتماعى  حمايت هاى  و  عملكرد  شيوة  طرف، 
حمايت هاى مالى و از طرف ديگر شيوة كارى ايجاد گروه هاى دو 
يا چند نفرى و ... را پيشنهاد مى كنند؛ در نتيجه، نوعى نظارت 
خودكار براى نزديك تر شدن به هدف اين اعتبارات شمرده مى
قالب  در  تجارى  بانك هاى  تسهيالت  اعطاى  از  كه   شود 
كه  گفت  بايد  ترتيب  بدين  است.  فراتر  گوناگون  قراردادهاى 
را  مالى  و  اجتماعى  از يك طرف، خدمات  مالى كوچك  تأمين 
از  و  مى انجامد  اجتماعى  سرمايه  تقويت  به  كه  مى كند  فراهم 
قوى  نظارت  و  آن  مناسب  شيوه هاى  به كارگيرى  ديگر  طرف 

هند:
 ،(1990 (دهه  مالى  اصالحات  برنامه هاى  آغاز  از  پيش  تا     
به صورت  هند  كشور  در  فقيران  به  تسهيالت  و  اعتبار  پرداخت 
برنامه دولتى در قالب يارانه اى رايج بود. اين ديدگاه ميان بسيارى 
از سياستمداران و بانكداران حاكم بوده است؛ ولى مقررات زدايى 
نظام مالى توانست چشم انداز نظام مالى را به تدريج تغيير دهد؛ 
براى مثال در نتيجه آزادسازى نرخ هاى بهره، بسيارى از بانك ها 
روستايى  و  كشاورزى  توسعه  ملّى  بانك  حمايت  با 
Koopervasi kredit Rakyat (KKR)) پيوندهايى را با 
سپرده تجهيز  منظور  به  فقيران  خوديارى  غيررسمى  گروه هاى 
بهره  مناسب  نرخ هاى  با  آن ها  به  اعتبارات  اعطاى  و  فقر   هاى 

ايجاد كردند.
    يكى از بزرگ ترين برنامه هاى فقرزدايى در جهان، طرح برنامه 
از 45  توسعه يكپارچه روستايى (IRDP) در هند بود كه بيش 
ميليون نفر را تحت پوشش قرار داد. اجراى برنامه هاى پيش گفته 
ارزان  اعتبارات  اعطاى  و  روستايى  مناطق  فقرزدايى  جهت  در 
قيمت به وسيله بانك ملّى توسعه كشاورزى و روستايى هند باعث 
شد كه گروه هاى خوديار در اين مناطق شكل گيرند كه اين امر، 
و  پايدارى  درجه  عملياتى،  هزينه هاى  كاهش  در  مهمى  نقش 
خودكفايى مؤسسه هاى مالى كوچك دارد. از جمله علل اين امر 

جذب بيشتر پس اندازها به وسيله اين مؤسسه ها است.

نپال:
    نپال كشور فقيرى است كه از لحاظ اقتصادى به اصالحات 
مالى  مؤسسه هاى  توفيق  عدم  به  توجه  با  دارد.  نياز  اساسى 
براى رشد و شكوفايى مؤسسه اين كشور، وضعيت  كوچك در 
 هاى غيررسمى فراهم شده است. از جمله مهم ترين برنامه هاى 
وضعيت  بهبود  و  توسعه  برنامه  از  عبارتند  كشور  اين  فقرزدايى 
كشاورزان كوچك، برنامه بانكدارى متمركز با 85 هزار نفر وام
 گيرنده، اعتبارات توليدى براى زنان روستايى، اكثر مؤسسه هاى 
تأمين مالى كوچك در كشور نپال خودكفا نبوده و اين وضع باعث 
شده تا قدرت اعتباردهى مؤسسه ها به افراد نيازمند و فقير كاهش 
 18 از  كمتر  مؤسسه ها  اين  وام دهى  نرخ  متوسط  كه  چرا  يابد؛ 
درصد است و از جمله مشكالت اين مؤسسه ها اين است كه اوًال 
مقررات بانك مركزى نپال تفاوت ميان نرخ هاى بهره سپرده و 
وام را به 6 درصد محدود مى كند و ثانيًا اعتبارات ثانيه اى در اين 
 12 مكلفند  تجارى  بانك هاى  كه  به طورى  دارد؛  رواج  كشور 
درصد تركيب وام خود را به بخش هاى داراى اولويت در بخش
خدمات  و  روستايى  خانه سازى  صنعت  و  كشاورزى   هاى 

اختصاص دهند.
جامائيكا و عدم توفيق اعتبارت كوچك

قالب  در  برنامة مشتركى  جامائيكا  در كشور  در سال 1985     
به صورت  خوداشتغالى  فعاليت  آغاز  براى  كوچك  وام  اعطاى 

گروهى و پذيرش مسؤوليت بازپرداخت اعتبار ميان افراد تدوين 
كارفرمايان  به وسيله  اشتغال  ايجاد  برنامه،  اين  هدف  كه  شد 
شغل هاى  به  دستيابى  براى  حركت  معّين  راهبرد  با  كوچك 
بود.  مدرن  بخش  در  به ويژه  اقتصاد  رسمى  بخش  در  مناسب 
به طور  كه  مى دهد  نشان  برنامه  اين  وام دهى  اعطاى  عملكرد 
و  گسترش  براى  كه  داشته  زنان  و  جوانان  به  اختصاص  عمده 
توسعه واحدهاى كسب وكار به كار گرفته شده است؛ اما ارزيابى ها 
نشان از عدم توفيق اين برنامه دارد و علل عمدة عدم توفيق اين 
برنامه را مى توان به عدم نظارت دقيق بر اعتبارات اعطايى،  عدم 
توانايى براى اداره كسب وكار كوچك كه نياز به نيروى انسانى با 
قدرت  و  افراد  شناسايى  در  توفيق  عدم  است،  الزم  مهارت 

بازپرداخت وام نسبت داد.
نتيجه گيرى

از چند دهه گذشته به صورت نيمه  اعتبارات كوچك     اعطاى 
رسمى و غيرسمى در شكل وام هاى قرض الحسنه، خود اشتغالى 
و وام هاى ضرور براى ازدواج و خريد كاالها پرداخت شده است؛ 
اما آنچه در چارچوب توسعه اعتبارات كوچك مهم جلوه مى كند، 
اين است كه اهداف اين نوع اعتبارات با ديگر وام ها و تسهيالت 
برابرى هاى  جنبه هاى  اين كه  آن  و  بوده  متفاوت  حدودى  تا 

اجتماعى و اقتصادى آن بيشتر قابل پيگيرى است.
    نتايج اين مطالعه نشان داد كه دستيابى به رشد درآمد سرانه 
در مناطق گوناگون كشور و كاهش فقر خانوارهاى كم درآمد و 
شغلى  فرصت هاى  آوردن  پديد  طريق  از  عمده  به طور  محروم 
مناسب و پايدار امكان پذير خواهد شد و ابزار اعطاى وام در شكل 

اعتبارات كوچك به تنهايى نمى تواند به كاهش فقر در مناطق 
كشور بينجامد چرا كه ممكن است ثبات و پايدارى كافى نيابد و 
كاالهاى  خريد  براى  به ويژه  وام ها  نوع  اين  اعطاى  واقع،  در 

مصرفى نبابد كمترين انحراف را داشته باشد.
    حال با توجه به تجربه ديگر كشورها و توصيه سازمان ها و 
نهادهاى بين المللى، تبيين دقيق تأمين مالى كوچك و اعطاى 
آن به گروه هاى كم درآمد و فقير به منظور كاهش نابرابرى ها و 
اعتبارات  نوع  اين  حمايت  مورد  گروه هاى  شناسايى  همچنين 
ضرور است. در غير اين صورت، دستيابى به برابرى هاى اجتماعى 
با استفاده از اين ابزار مشكل خواهد بود. دوم، اعتبارات كوچك 
همواره  و  نشده،  اجرا  منظم  و  مسنجم  برنامه  يك  شكل  در 
تصميم گيران  بر  حاكم  نگرش هاى  و  نوع  تغييرات  دستخوش 
اقتصادى بوده است؛ پس در چنين وضعى تهيه چارچوبى مناسب 
براى توسعه اعتبارات كوچك به ويژه براى افراد كم درآمد و فقير 
در مناطق روستايى و مناطق حاشيه نشين شهرى ضرورت دارد 
كه اين چارچوب همراه با اهداف و سياست هاى راهبردى و بسته
 هاى حمايتى براى فقيران در قالب تأمين مالى كوچك باشد در 
اين صورت نياز به اين است كه دولت با همكارى نظام بانكى و 
عملياتى  پروژه هاى  و  اجراى طرح ها  در  مرتبط،  مالى  نهادهاى 
نقش  گروهى،  يا  خوداشتغالى  به صورت  كوچك  اشتغال زايى 
بيشترى ايفا كند و پديد آوردن اشتغال براى خانوارهاى كم درآمد 
يا فراهم سازى كسب وكارهاى مرتبط با فعاليت هاى روستايى در 
اثرگذار  اجتماعى  عدالت  گسترش  و  فقر  كاهش  به  دستيابى 

خواهد بود.

محروميت هاى  و  فقر  كاهش  در  آن  اثربخشى  مى شود  باعث 
اجتماعى بيشتر شود؛ بنابراين ارائه اعتبار كوچك به شاغالن و 
كشاوزران روستايى به صورت راهبرد مى تواند به فرايند فقرزدايى 

و توسعه همه جانبه روستايى بينجامد.
تجارب كشورها و اعتبارات كوچك در كاهش فقر

بنگالدش:
   كشور بنگالدش را مى توان مبدا تأمين مالى كوچك قلمداد 
كرد. تجربه اين كشور در فراهم سازى منابع مالى براى واحدهاى 
كه  شد  باعث  زنان  به ويژه  خاص  گروه هاى  و  فقيران  كوچك، 
كشورها در اتخاذ راهبرد مناسب براى اعتبارات كوچك، تجربه 
كشور بنگالدش به ويژه توفيق گرامين بانك را مورد توجه قرار 
دهند. براى ارزيابى ميزان عملكرد و كيفيت خدمات رسانى مالى 
به  مى توان  بنگالدش  در  كوچك  مالى  تأمين  مؤسسه هاى 
توسعه  كميته   ،(GB) بانك  گرامين  نظير  يا طرح هايى  مؤسسه 
 12 روستايى  توسعه  پروژه   ،(BRAC) بنگالدش  روستايى 
بنياد   ،(BURO) بنگالدش  نوسازى  سازمان   (RDP-12)
شاكتى (Foundation Shakti)، خدمات روستايى رانجپور 
دنياجپور (RDRS) و طرح توسعه سيستم هاى كشاورزى حاشيه

 اى و كوچك (MSFSCIP) نام برد.
است،  متفاوت  هم  با  مؤسسه ها  اين  تأسيس  اهداف  چند  هر 
از  حمايت  مؤسسه ها  نوع  اين  فعاليت  و  تأسيس  اصلى  رويكرد 

فقيران و توانمندسازى آنان براى انجام فعاليت هاى اقتصادى و 
كسب حداقل درآمد است. تمركز اصلى اين مؤسسه ها و به ويژه 
پايين  (طبقات  درآمدى  پايين  گردهمايى  روى  بانك  گرامين 
اجتماعى) است و به دليل درآمد پايين مشتريان و عدم دستيابى 
به وثيقه سنتى، وام دهى فقط از راه تشكيل گردهمايى با تعهد 
مى گيرد.  صورت  است  ملزم  اجبارى  پس انداز  به  كه  مشترك 
به  شعبه ها  تا  است  گروهى  كار  نحوة  بر  متكى  پرداخت ها 

بازپرداخت اعتبار خود اطمينان كنند.

مالزى:
با اجراى برنامه هاى جديد اقتصادى در كشور مالزى طى سال
 هاى 95 ـ 1985، به رغم گستردگى فقيران در مناطق روستايى، 
 ميزان جمعيت فقير از 45 درصد به 15 درصد كاهش يافت. دو 
عامل مهم در گسترش اعطاى تركيبات مالى به فقيران به وسيله 
و  دولت  مالى  تأمين  و  چشمگير  حمايت هاى  شامل  طرح  اين 
تجربه  است.  بانك  گرامين  كاربردى  راهنمايى هاى  از  استفاده 
سازمان هاى  و  مؤسسه ها  به وسيله  اعتبار كوچك  پرداخت  نظام 
گرامين  همانند  كه  مى دهد  نشان  مالزى  كشور  در  غيردولتى 
بانك، افراد فقير در قالب گروه هايى تقسيم شده و هر گروه بر وام 
مسائل  و  وام گيرندگان  بر  نظارت  وام  هزينه  نحوه  پيشنهادى 
قابل  مى دهد.  انجام  بررسى هايى  اعضا  عمومى  رفاه  و  كوچك 
پيگرد  و  بهره  و  ضامن  وثيقه،  هيچ  بدون  وام ها  اين كه  توجه 

قانونى اعطا مى شود.

تاثير قرضه هاى كوچك بر اشتغال و كاهش فقر

مقدمه
  در دو دهه اخير در بسيارى از كشورها، تأمين مالى كوچك و 
كوچك؛ راهكارى مناسب براى ايجاد فرصت هاى شغلى جديد 
توانمند سازى  و  فقر  كاهش  و  خوداشتغالى  فعاليت هاى  به ويژه 
افراد در مناطق كم درآمد مطرح شده است؛ به طورى كه برخى 
كشورها در اين زمينه به توفيق هاى چشمگيرى دست يافته اند. 
اعطاى  كه  دهد  مى  نشان  مطالعات،  برخى  نتايج  و  بررسى ها 
نظام  جانب  از  و  گوناگون  راه هاى  از  كه  كوچك  هاى  قرضه 
پرداخت مى شود،  و غيررسمى  نهادهاى رسمى  برخى  و  بانكى 
اكثراً موفق و در برخى موارد به عدم توفيق آن ها اشاره دارد. با 
توجه به اهميت موضوع، اين مقاله در ارزيابى آثار تأمين مالى 
كوچك بر كاهش فقر و نابرابرى هاى درآمدى مى كوشد؛ از اين 
ارتباط ميان سه  از اشاره به مبانى نظرى موضوع و  بعد  جهت 
به  فرصت ها،  برابرى  و  فقر  كاهش  كوچك،  اعتبارات  مقوله 
خواهيم  موضوع  اين  درباره  انجام شده  مطالعات  به  اختصار 

پرداخت. 
مفهوم اعتبارات كوچك و ويژگى هاى آن

تعاريف   (Micro�nance) كوچك  مالى  تأمين  درباره 
بين سازمان هاى  و  مالى  امور  كارشناسان  طرف  از  گوناگونى 
نوع  اين  پرداخت  مى دهد  نشان  همگى  كه  شده  ارائه   المللى 
اعتبارات با اهداف خاصى از طرف دولت ها، سازمان ها، مؤسسه

 هاى تأمين مالى و ... انجام مى شود.
   نهادهاى مالى كوچك به گونه اى عمليات خود را طراحى و اجرا 
بدون  را  خود  عملياتى  و  ادارى  هزينه هاى  بتوانند  كه  مى كنند 

يارى جستن از كمك هاى بيرونى تأمين كنند. در صورت ضرورت 
مى توان از كمك هاى بيرونى هم استفاده كرد؛ اما اين كمك ها 
بايد جنبه موقتى و گذرا داشته باشند؛ يعنى به گونه اى باشند كه 
نهادهاى مذكور بتوانند در مّدت معّينى به سوددهى برسند و با 

انباشت سود، منافع مالى جديد به وجود آورند.
   تأ مين مالى كوچك، شيوه اى از تأمين مالى است كه همواره 
از آن به صورت ابزارى براى مبارزه با فقر و كاهش نابرابرى هاى 
منطقه اى نام برده مى شود. در اين شيوه، افراد فقير تأمين مالى 
مى شوند تا بتوانند درآمد مختصر خود را افزايش دهند و امنيت 
مالى بيشترى براى خانواده هايشان فراهم سازند. با توجه به اين
تأمين مالى به منظور فقرزدايى صورت مى گيرد،  اين شيوه   كه 
شرايطى متفاوت از شرايط تأمين مالى موجود، شيوه هاى ديگر را 

مى طلبد.
تعامالت بين اعتبارات كوچك، فقرزدايى و برابرى اجتماعى

كاهش  راه  از  اجتماعى  عدالت  برقرارى  كه  است  روشن     
درآمدها صورت مى گيرد.  متعادل  توزيع  و  مادى  نابرابرى هاى 
عملكرد  راه  از  درآمدها  عادالنه تر  توزيع  و  نابرابرى ها  كاهش 
مناسب در سطح كالن اقتصادى و اجتماعى هموارتر خواهد شد. 
براساس  اجتماعى  عدالت  به  دستيابى  در  مناسب  سياست هاى 
ارتباط  هم  با  موضوعات  و  محورها  كليه  كه  وابسته اى  جريان 
خواهد  نزديك تر  را  اهداف  تحقق  دارند،  تنگاتنگ  و  نزديك 
درآمد،   متعادل تر  توزيع  در جهت  كه  است  اين جا  نكته  ساخت. 
همواره مناطق و نواحى گوناگون يا افراد جامعه يكسان بهره مند 
نمى شوند و اين باعث خواهد شد كه دستيابى به عدالت اجتماعى 

با وقفه طوالنى تر امكان پذير شود.
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    توليد در اصطالحات علم اقتصاد, به معناى تهيه كاال و خدمات 
فعاليت  است.  موجود  امكانات  و  منابع  از  استفاده  با  نياز  مورد 
توليدى، سلسله اقداماتى است كه براى تبديل منابع به كاالهاى 
مورد نياز صورت مى گيرد.  توليد و فرآورى، نشانه اى از استعداد 
شگفت انسان در مهندسى و خالقيت اوست. در توليد دو عنصر و 
مؤلفه مهم منابع انسانى و مادى نقش مهمى را ايفا مى كند. البته 
آنچه توليد اقتصادى و فرآورى را تحقق مى بخشد، همان نقش 
بى بديل انسان است كه از آن به عنوان كار ياد مى شود. كار، 
فرآيندى پيچيده است كه انسان ها با فعاليت هاى مديريت شده 

و هوشمند خود تحقق مى بخشند.
   بر اساس تعليمات اسالمى يكى از ماموريت  هاى انسان آبادى 
زمين است. آبادى زمين دو كاركرد براى انسان و موجودات زمينى 
دارد؛ نخست اينكه انسان بهتر مى تواند از منابع زمينى براى رشد 
و تعالى و تكامل خود بهره ببرد و آنها را در خدمت خود بگيرد؛ 

ديگر آنكه موجودات زمينى را به كماالت شايسته آنها برساند. 
او  انسان در زمين، نخستين گامى كه  از استقرار  بى گمان پس 
برداشت، تصرفات خالقانه در موجودات زمينى براى بهره مندى 
بهتر از آن بود. اين گونه است كه انسان با صفات و عناصرى چون 
خالقيت، فعل، علم و مانند آن دست به هنرى زد كه از آن به 
توليد در علم اقتصاد ياد مى شود؛ زيرا در منابع زمينى براى مقاصد 

اين  كند.  استفاده  آن  از  بتواند  بهتر  تا  كرد  ايجاد  تغييراتى  خود، 
تغييرات مثبت كه انسان در هر يك از منابع زمينى ايجاد كرده به 
زمينى  از موجودات  بهتر  بهره مندى  براى  آبادانى، گامى  عنوان 
براى رشد و تكامل و تعالى خود بوده است. پس انسان در مقام 
خالفت انسانى، حركت هايى را از همان آغاز شروع كرد كه از آن 
به عنوان توليد در علم اقتصاد ياد مى شود و او از همان آغاز هبوط 
نمايش  به  را  زمين  آبادانى  و  ساختن  در  انسانى  هنر  زمين،  بر 
گذاشت كه نشان از اقتدار و توانمندى وى در مقام خالفت انسانى 

بود.
عناصر اصلى در توليد

    از آن جايى كه توليد، يك فرآيند است و فعاليت هاى انسان 
در منابع و تبديل و تغيير در آن موجب آن چيزى مى شود كه از 
آن به توليد و فرآورى ياد مى شود؛ الزم است كه به دو عنصر 
اساسى در توليد و فرآورى توجه شود. عناصرى كه براى توليد مى 
توان برشمرد: سرمايه انسانى و مادى است. از سرمايه انسانى گاه 
به عنوان منابع انسانى يا همان كار ياد مى شود. از سرمايه مادى 
به عنوان منابع مادى و ثروت و مانند آن سخن به ميان مى آيد. 
باشد، هرگز  نداشته  انسانى و مادى وجود  اگر دو عنصر سرمايه 
را  توليد  رو  اين  از  يافت.  نخواهد  تحقق  توليد  عنوان  به  چيزى 
برآيند طبيعى كار و سرمايه يعنى سرمايه انسانى و مادى دانسته 

اند؛ زيرا اين انسان با عناصرى چون خالقيت، فعل و كار، انديشه 
و فكر خود، در منابع مادى تصرف و تغييرات مثبتى را ايجاد مى 
كند كه به كاال يا خدمات مى انجامد و زمينه بهره مندى بشر از 

آن كاال را به شكل مناسب و مطلوبى فراهم مى آورد.
    بنابراين، عناصر اصلى توليد، كار و سرمايه است كه مى بايست 
فقدان  به معناى  يا فقدان هر يك  و  اختالل  باشد.  وجود داشته 

توليد خواهد بود.
الف: كار و سرمايه انسانى، عنصر اصلى در توليد اقتصادى

   بى گمان عنصر اصلى و اساسى در توليدات اقتصادى و فرآورى 
محصوالت و كاال، منابع انسانى است. اين انسان است كه با بهره 
گيرى از آن چيزى كه به آن منابع مادى، سرمايه و ثروت گفته 
مى شود، تغييراتى در منابع مادى مى دهد و توليد و فرآورى را 
انسانى  به كار  تحقق مى بخشد. هيچ فرآيند توليدى نيست كه 
نيازمند نباشد و هيچ توليدى بدون مشاركت انسان و كار انسانى 
صورت نمى گيرد. نقش نيروى انسانى از كار بدنى شروع مى شود 
ولى زمانى توليد تحقق مى يابد كه اين كار و فعاليت بدنى انسان 
با كار فكرى و انديشه اى همراه باشد. در حقيقت توليد اقتصادى 
ايجاد  نظر  از  دارد؛  بستگى  او  كار  و  انسانى  منابع  به  نظر  دو  از 
تغييرات به كار بدنى و فيزيكى و از نظر چگونگى تغييرات مثبت 
به نيروى كار فكرى بشر متكى است. از اين رو منابع انسانى و كار 
انسان، مهمترين جايگاه و اهميت را در تحقق معنا و مفهوم توليد 

اقتصادى دارا مى باشد. توليد اقتصادى تنها زمانى معنا و مفهوم 
مى يابد كه كار فكرى در كنار كار بدنى انسان، به چيزى كه از آن 
به منابع مادى ياد مى شود تعلق گيرد. انسان با انديشه و فكر خود 
با  سپس  و  كند  مى  شناسايى  را  مادى  منابع  در  مثبت  تغييرات 

مهندسى، آن تغييرات را با كار بدنى انجام مى دهد.
   البته در گذشته همه توليدات اقتصادى متكى بر كار فكرى و 
بدنى انسان بود، ولى با توجه به پيشرفت هاى كنونى در جوامع 
بشرى، انسان توانسته است كه بخشى از كارهاى بدنى و فيزيكى 
خود را به ماشين واگذار كند و خود به امور فكرى و مهندسى و 
مديريتى بپردازد. اين حالت به توسعه و پيشرفت صنعتى ياد مى 

شود.
اقتصادى همواره  توليد  نيست كه  اما هيچ شك و شبهه اى     
زيرا ساخت  است؛  بوده  انسان  بدنى  و  فكرى  كارهاى  بر  متكى 
با  ماشين  توليد  در  نخست  گام  نيازمند  كار،  هاى  ماشين  همان 

كارهاى فكرى و بدنى انسان است.
    به هرحال، توليد اقتصادى و توسعه صنعتى به اتكاى دو منبع 
مهم سرمايه اى يعنى سرمايه فيزيكى و سرمايه انسانى صورت 
بايست در  توليد را مى  اين معنا كه سرمايه اصلى  به  مى گيرد. 
انسان و كارهاى فكرى و بدنى او دانست. اين انسان است كه در 
سرمايه هاى مادى با كارهاى فكرى و بدنى خود تغييرات مطلوب 
و مثبت و سازنده ايجاد مى كند تا امكان بهره مندى و بهره ورى 

    از اين رو، آنچه بيش از هر چيز در سال هاى اخير در كشورهاى بهتر و بيشتر را فراهم آورد.
پيشرفته مورد توجه قرار گرفته، سرمايه انسانى بوده است. منابع 

انسانى دو نقش اصلى در توليد و رشد اقتصادى به عهده دارند:
   1. نقش كار به عنوان يك عامل اوليه توليد؛

  2. نقش انسانى به عنوان يك عامل فراتر از كار و ساير عوامل 
توليد.

   امروزه ديگر كار به عنوان يك عامل كمى در توليد و توسعه 
مطرح نيست بلكه توجه به كيفيت و كارآيى نيروى كار و افزايش 

بهره ورى به دليل آثار و نتايج سودمند آن بسيار زياد مى باشد.
    به طور مثال بازسازى جاپان در سال هاى بعد از جنگ دوم 
است.  بوده  خودى  بشرى  و  مادى  سرماية  به  متكى  جهانى 
افتادگى  عقب  علل  كه  دهد  مى  نشان  شده  انجام  مطالعات 
كشورهاى توسعه نيافته، بطور اساسى ناشى از تأثير پديده بهره 
ورى پايين مى باشد. بنابراين رشد باالى بهره ورى خصوصًا بهره 
ورى نيروى كار، همه فعاليت هاى اقتصادى و اجتماعى را تحت 
بخش  در  كار  نيروى  ورى  بهره  افزايش  داد.  خواهد  قرار  تاثير 
صنعت بر روى ظرفيت توليدى، كيفيت كاالى توليد شده، كاهش 
هزينه ها، كاهش قيمت ها و بررسى سرمايه گذارى اثر مى گذارد.
ارائه  توليد و  انسانى در فرآيند  نيروى  امروزه نقش و اهميت     
و  درتوليد  عامل  مهمترين  عنوان  به  بشرى  درجوامع  خدمات 

فرآورده هاى اقتصادى مشخص شده است. شكى نيست كه عامل 
با  است.  انسانى  جوامع  توسعه  و  تحول  بخش  مهمترين  انسانى 
نگاهى به مراحل تمدن بشرى مشخص مى شود كه نقش نيروى 
انسانى از نيروى كار ساده (قدرت بازو وكار مكانيكى) به سرمايه 
انسانى (دانش و مهارت) كه اصلى ترين عامل توليد به شمار مى 
رود، تكامل يافته است؛ چرا كه اگر انسان ها نتوانند از ابزارها و 
عمًال  نمايند  مطلوب  استفاده  تكنولوژى،  و  پيشرفته  تجهيزات 

پيشرفت فناورى فاقد كارآيى الزم خواهد بود.
   امروزه اين حقيقت مسلم شده است كه تزريق مقادير معتنابهى 
از سرمايه هاى فيزيكى و مادى به كشورهاى جهان سوم لزومًا 
موجب تسريع روند توسعه آنها نشده است، بلكه تنها كشورهايى 
كه از يك سازمان كار آمد و درعين حال از سرمايه هاى انسانى 
متخصص برخوردار بوده اند، توانسته اند سرمايه فيزيكى و مادى 
را به نحو مناسب جذب و در تسريع روند رشد آن را به كار گيرند.
توجه  فعاليت هاى خود  در سرلوحه  اقتصادى  هاى  بخش       
زيادى به كيفيت و كارآيى نيروى كار به دليل آثار و نتايج سودمند 
آن دارند و با توجه به اينكه هدف اصلى، يافتن راههاى بهبود بهره 
ورى است، در نخستين مرحله بايستى از سرمايه گذارى در نيروى 

انسانى شروع كرد.

   سرمايه گذارى در نيروى انسانى و اعتالى كيفيت نيروى كار 
يكى از زمينه ها و راههاى اصلى و اساسى افزايش بهره ورى و 
تسريع رشد اقتصادى جامعه است. در بررسى هاى اقتصادى مى 
توان گفت كه سرمايه انسانى يك مفهوم كامًال «اقتصادى» است 
در واقع خصوصيات كيفى انسان، نوعى سرمايه است؛ چرا كه اين 
خصوصيات مى تواند موجب بهره ورى و توليد بيشتر و درآمد و 

رفاه بيشتر شود.
   برخى ها سرمايه انسانى را ارتقاء بهبود توليدى افراد  دانسته اند. 
از نظر برخى ديگر، سرمايه انسانى عبارت است از علم و دانش، 
مهارت و تجربه، توان و قابليت و در نهايت انضباط و خالقيتى كه 
از طريق تعليم و تربيت به انحاى مختلف در نيروى كار جامعه 
ذخيره شده و باعث افزايش بهره ورى نيروى انسانى مى گردد كه 

به واسطه ارتقاى سطح كيفى و تالش ايجاد شده باشد.
    اين اصل كه نيروى كار با كيفيت باال جزو سرمايه يك كارگاه 
اهميت  پيشرفته  كشورهاى  كه  شده  سبب  رود،  مى  شمار  به 
بيشترى به پرورش و تربيت نيروى كار و روابط و مناسبات انسانى 
در فرآيند توليد صنعتى قائل شوند. اين كشورها به تجربه دريافته 
اند كه افزايش بهره ورى از طريق ارتقاء كيفيت نيروى كار، سريع 
ترقابل تحقق است. اگرچه با جايگزين كردن ماشين آالت مدرن، 
تغيير و اصالح خطوط، اجراى سيستم هاى نوين انباردارى و... مى 
توان بهره ورى را بهبود بخشيد اما بايد توجه داشت كه اين موارد 

نيز به عنوان عوامل اصلى درگرو قابليت ها و انگيزه هاى منابع 
انسانى مى باشد و به جرأت مى توان ادعا كرد كه هر ماشينى در 
توان  نمى  آن  از  بيش  دارد كه  تعريف شده  نهايت يك ظرفيت 

انتظار داشت اما ظرفيت هاى انسان، تا بى نهايت است.
   تعليم و تربيت به عنوان بارزترين نماد سرمايه گذارى انسانى، 
نقش اصلى در بهبود بهره ورى نيروى انسانى ايفا مى كند. به هر 
حال شكى نيست كه نيروى انسانى به عنوان سرمايه اصلى توليد 
است و انسان بايد با كار و تالش خود تغييرات مثبتى در راستاى 

آبادانى زمين ايجاد كند.
ب: سرمايه و منابع مادى، عامل تعيين كننده

اقتصادى و فرآورى ها،      دومين عامل تعيين كننده در توليد 
سرمايه و منابع مادى است. سرمايه نيز به دو شكل در توليد نقش 

ايفا مى كند:
 -1 سرمايه به عنوان ثروت و پشتوانه كار؛ 2. سرمايه به معناى 

منابع توليد و مواد خام.
شكل  دو  به  انسانى  اى  سرمايه  به  كه  گونه  همان  توليدكننده 
سرمايه فكرى و سرمايه فيزيكى و بدنى نياز دارد؛ الزم است تا 
ثروتى در اختيار داشته باشد تا بتواند منابع انسانى را به كار گيرد و 
آن را فعال سازد و يا منابع مادى را تهيه و در اختيار گيرد تا با 
فعاليت و كار انسانى در منابع مادى تغييرات مطلوب و مناسبى را 

انجام دهد.



على پوريا

عوامل كليدى در توليد اقتصادى
    توليد در اصطالحات علم اقتصاد, به معناى تهيه كاال و خدمات 
فعاليت  است.  موجود  امكانات  و  منابع  از  استفاده  با  نياز  مورد 
توليدى، سلسله اقداماتى است كه براى تبديل منابع به كاالهاى 
مورد نياز صورت مى گيرد.  توليد و فرآورى، نشانه اى از استعداد 
شگفت انسان در مهندسى و خالقيت اوست. در توليد دو عنصر و 
مؤلفه مهم منابع انسانى و مادى نقش مهمى را ايفا مى كند. البته 
آنچه توليد اقتصادى و فرآورى را تحقق مى بخشد، همان نقش 
بى بديل انسان است كه از آن به عنوان كار ياد مى شود. كار، 
فرآيندى پيچيده است كه انسان ها با فعاليت هاى مديريت شده 

و هوشمند خود تحقق مى بخشند.
   بر اساس تعليمات اسالمى يكى از ماموريت  هاى انسان آبادى 
زمين است. آبادى زمين دو كاركرد براى انسان و موجودات زمينى 
دارد؛ نخست اينكه انسان بهتر مى تواند از منابع زمينى براى رشد 
و تعالى و تكامل خود بهره ببرد و آنها را در خدمت خود بگيرد؛ 

ديگر آنكه موجودات زمينى را به كماالت شايسته آنها برساند. 
او  انسان در زمين، نخستين گامى كه  از استقرار  بى گمان پس 
برداشت، تصرفات خالقانه در موجودات زمينى براى بهره مندى 
بهتر از آن بود. اين گونه است كه انسان با صفات و عناصرى چون 
خالقيت، فعل، علم و مانند آن دست به هنرى زد كه از آن به 
توليد در علم اقتصاد ياد مى شود؛ زيرا در منابع زمينى براى مقاصد 

اين  كند.  استفاده  آن  از  بتواند  بهتر  تا  كرد  ايجاد  تغييراتى  خود، 
تغييرات مثبت كه انسان در هر يك از منابع زمينى ايجاد كرده به 
زمينى  از موجودات  بهتر  بهره مندى  براى  آبادانى، گامى  عنوان 
براى رشد و تكامل و تعالى خود بوده است. پس انسان در مقام 
خالفت انسانى، حركت هايى را از همان آغاز شروع كرد كه از آن 
به عنوان توليد در علم اقتصاد ياد مى شود و او از همان آغاز هبوط 
نمايش  به  را  زمين  آبادانى  و  ساختن  در  انسانى  هنر  زمين،  بر 
گذاشت كه نشان از اقتدار و توانمندى وى در مقام خالفت انسانى 

بود.
عناصر اصلى در توليد

    از آن جايى كه توليد، يك فرآيند است و فعاليت هاى انسان 
در منابع و تبديل و تغيير در آن موجب آن چيزى مى شود كه از 
آن به توليد و فرآورى ياد مى شود؛ الزم است كه به دو عنصر 
اساسى در توليد و فرآورى توجه شود. عناصرى كه براى توليد مى 
توان برشمرد: سرمايه انسانى و مادى است. از سرمايه انسانى گاه 
به عنوان منابع انسانى يا همان كار ياد مى شود. از سرمايه مادى 
به عنوان منابع مادى و ثروت و مانند آن سخن به ميان مى آيد. 
باشد، هرگز  نداشته  انسانى و مادى وجود  اگر دو عنصر سرمايه 
را  توليد  رو  اين  از  يافت.  نخواهد  تحقق  توليد  عنوان  به  چيزى 
برآيند طبيعى كار و سرمايه يعنى سرمايه انسانى و مادى دانسته 

اند؛ زيرا اين انسان با عناصرى چون خالقيت، فعل و كار، انديشه 
و فكر خود، در منابع مادى تصرف و تغييرات مثبتى را ايجاد مى 
كند كه به كاال يا خدمات مى انجامد و زمينه بهره مندى بشر از 

آن كاال را به شكل مناسب و مطلوبى فراهم مى آورد.
    بنابراين، عناصر اصلى توليد، كار و سرمايه است كه مى بايست 
فقدان  به معناى  يا فقدان هر يك  و  اختالل  باشد.  وجود داشته 

توليد خواهد بود.
الف: كار و سرمايه انسانى، عنصر اصلى در توليد اقتصادى

   بى گمان عنصر اصلى و اساسى در توليدات اقتصادى و فرآورى 
محصوالت و كاال، منابع انسانى است. اين انسان است كه با بهره 
گيرى از آن چيزى كه به آن منابع مادى، سرمايه و ثروت گفته 
مى شود، تغييراتى در منابع مادى مى دهد و توليد و فرآورى را 
انسانى  به كار  تحقق مى بخشد. هيچ فرآيند توليدى نيست كه 
نيازمند نباشد و هيچ توليدى بدون مشاركت انسان و كار انسانى 
صورت نمى گيرد. نقش نيروى انسانى از كار بدنى شروع مى شود 
ولى زمانى توليد تحقق مى يابد كه اين كار و فعاليت بدنى انسان 
با كار فكرى و انديشه اى همراه باشد. در حقيقت توليد اقتصادى 
ايجاد  نظر  از  دارد؛  بستگى  او  كار  و  انسانى  منابع  به  نظر  دو  از 
تغييرات به كار بدنى و فيزيكى و از نظر چگونگى تغييرات مثبت 
به نيروى كار فكرى بشر متكى است. از اين رو منابع انسانى و كار 
انسان، مهمترين جايگاه و اهميت را در تحقق معنا و مفهوم توليد 

اقتصادى دارا مى باشد. توليد اقتصادى تنها زمانى معنا و مفهوم 
مى يابد كه كار فكرى در كنار كار بدنى انسان، به چيزى كه از آن 
به منابع مادى ياد مى شود تعلق گيرد. انسان با انديشه و فكر خود 
با  سپس  و  كند  مى  شناسايى  را  مادى  منابع  در  مثبت  تغييرات 

مهندسى، آن تغييرات را با كار بدنى انجام مى دهد.
   البته در گذشته همه توليدات اقتصادى متكى بر كار فكرى و 
بدنى انسان بود، ولى با توجه به پيشرفت هاى كنونى در جوامع 
بشرى، انسان توانسته است كه بخشى از كارهاى بدنى و فيزيكى 
خود را به ماشين واگذار كند و خود به امور فكرى و مهندسى و 
مديريتى بپردازد. اين حالت به توسعه و پيشرفت صنعتى ياد مى 

شود.
اقتصادى همواره  توليد  نيست كه  اما هيچ شك و شبهه اى     
زيرا ساخت  است؛  بوده  انسان  بدنى  و  فكرى  كارهاى  بر  متكى 
با  ماشين  توليد  در  نخست  گام  نيازمند  كار،  هاى  ماشين  همان 

كارهاى فكرى و بدنى انسان است.
    به هرحال، توليد اقتصادى و توسعه صنعتى به اتكاى دو منبع 
مهم سرمايه اى يعنى سرمايه فيزيكى و سرمايه انسانى صورت 
بايست در  توليد را مى  اين معنا كه سرمايه اصلى  به  مى گيرد. 
انسان و كارهاى فكرى و بدنى او دانست. اين انسان است كه در 
سرمايه هاى مادى با كارهاى فكرى و بدنى خود تغييرات مطلوب 
و مثبت و سازنده ايجاد مى كند تا امكان بهره مندى و بهره ورى 

    از اين رو، آنچه بيش از هر چيز در سال هاى اخير در كشورهاى بهتر و بيشتر را فراهم آورد.
پيشرفته مورد توجه قرار گرفته، سرمايه انسانى بوده است. منابع 

انسانى دو نقش اصلى در توليد و رشد اقتصادى به عهده دارند:
   1. نقش كار به عنوان يك عامل اوليه توليد؛

  2. نقش انسانى به عنوان يك عامل فراتر از كار و ساير عوامل 
توليد.

   امروزه ديگر كار به عنوان يك عامل كمى در توليد و توسعه 
مطرح نيست بلكه توجه به كيفيت و كارآيى نيروى كار و افزايش 

بهره ورى به دليل آثار و نتايج سودمند آن بسيار زياد مى باشد.
    به طور مثال بازسازى جاپان در سال هاى بعد از جنگ دوم 
است.  بوده  خودى  بشرى  و  مادى  سرماية  به  متكى  جهانى 
افتادگى  عقب  علل  كه  دهد  مى  نشان  شده  انجام  مطالعات 
كشورهاى توسعه نيافته، بطور اساسى ناشى از تأثير پديده بهره 
ورى پايين مى باشد. بنابراين رشد باالى بهره ورى خصوصًا بهره 
ورى نيروى كار، همه فعاليت هاى اقتصادى و اجتماعى را تحت 
بخش  در  كار  نيروى  ورى  بهره  افزايش  داد.  خواهد  قرار  تاثير 
صنعت بر روى ظرفيت توليدى، كيفيت كاالى توليد شده، كاهش 
هزينه ها، كاهش قيمت ها و بررسى سرمايه گذارى اثر مى گذارد.
ارائه  توليد و  انسانى در فرآيند  نيروى  امروزه نقش و اهميت     
و  درتوليد  عامل  مهمترين  عنوان  به  بشرى  درجوامع  خدمات 

فرآورده هاى اقتصادى مشخص شده است. شكى نيست كه عامل 
با  است.  انسانى  جوامع  توسعه  و  تحول  بخش  مهمترين  انسانى 
نگاهى به مراحل تمدن بشرى مشخص مى شود كه نقش نيروى 
انسانى از نيروى كار ساده (قدرت بازو وكار مكانيكى) به سرمايه 
انسانى (دانش و مهارت) كه اصلى ترين عامل توليد به شمار مى 
رود، تكامل يافته است؛ چرا كه اگر انسان ها نتوانند از ابزارها و 
عمًال  نمايند  مطلوب  استفاده  تكنولوژى،  و  پيشرفته  تجهيزات 

پيشرفت فناورى فاقد كارآيى الزم خواهد بود.
   امروزه اين حقيقت مسلم شده است كه تزريق مقادير معتنابهى 
از سرمايه هاى فيزيكى و مادى به كشورهاى جهان سوم لزومًا 
موجب تسريع روند توسعه آنها نشده است، بلكه تنها كشورهايى 
كه از يك سازمان كار آمد و درعين حال از سرمايه هاى انسانى 
متخصص برخوردار بوده اند، توانسته اند سرمايه فيزيكى و مادى 
را به نحو مناسب جذب و در تسريع روند رشد آن را به كار گيرند.
توجه  فعاليت هاى خود  در سرلوحه  اقتصادى  هاى  بخش       
زيادى به كيفيت و كارآيى نيروى كار به دليل آثار و نتايج سودمند 
آن دارند و با توجه به اينكه هدف اصلى، يافتن راههاى بهبود بهره 
ورى است، در نخستين مرحله بايستى از سرمايه گذارى در نيروى 

انسانى شروع كرد.

   سرمايه گذارى در نيروى انسانى و اعتالى كيفيت نيروى كار 
يكى از زمينه ها و راههاى اصلى و اساسى افزايش بهره ورى و 
تسريع رشد اقتصادى جامعه است. در بررسى هاى اقتصادى مى 
توان گفت كه سرمايه انسانى يك مفهوم كامًال «اقتصادى» است 
در واقع خصوصيات كيفى انسان، نوعى سرمايه است؛ چرا كه اين 
خصوصيات مى تواند موجب بهره ورى و توليد بيشتر و درآمد و 

رفاه بيشتر شود.
   برخى ها سرمايه انسانى را ارتقاء بهبود توليدى افراد  دانسته اند. 
از نظر برخى ديگر، سرمايه انسانى عبارت است از علم و دانش، 
مهارت و تجربه، توان و قابليت و در نهايت انضباط و خالقيتى كه 
از طريق تعليم و تربيت به انحاى مختلف در نيروى كار جامعه 
ذخيره شده و باعث افزايش بهره ورى نيروى انسانى مى گردد كه 

به واسطه ارتقاى سطح كيفى و تالش ايجاد شده باشد.
    اين اصل كه نيروى كار با كيفيت باال جزو سرمايه يك كارگاه 
اهميت  پيشرفته  كشورهاى  كه  شده  سبب  رود،  مى  شمار  به 
بيشترى به پرورش و تربيت نيروى كار و روابط و مناسبات انسانى 
در فرآيند توليد صنعتى قائل شوند. اين كشورها به تجربه دريافته 
اند كه افزايش بهره ورى از طريق ارتقاء كيفيت نيروى كار، سريع 
ترقابل تحقق است. اگرچه با جايگزين كردن ماشين آالت مدرن، 
تغيير و اصالح خطوط، اجراى سيستم هاى نوين انباردارى و... مى 
توان بهره ورى را بهبود بخشيد اما بايد توجه داشت كه اين موارد 

نيز به عنوان عوامل اصلى درگرو قابليت ها و انگيزه هاى منابع 
انسانى مى باشد و به جرأت مى توان ادعا كرد كه هر ماشينى در 
توان  نمى  آن  از  بيش  دارد كه  تعريف شده  نهايت يك ظرفيت 

انتظار داشت اما ظرفيت هاى انسان، تا بى نهايت است.
   تعليم و تربيت به عنوان بارزترين نماد سرمايه گذارى انسانى، 
نقش اصلى در بهبود بهره ورى نيروى انسانى ايفا مى كند. به هر 
حال شكى نيست كه نيروى انسانى به عنوان سرمايه اصلى توليد 
است و انسان بايد با كار و تالش خود تغييرات مثبتى در راستاى 

آبادانى زمين ايجاد كند.
ب: سرمايه و منابع مادى، عامل تعيين كننده

اقتصادى و فرآورى ها،      دومين عامل تعيين كننده در توليد 
سرمايه و منابع مادى است. سرمايه نيز به دو شكل در توليد نقش 

ايفا مى كند:
 -1 سرمايه به عنوان ثروت و پشتوانه كار؛ 2. سرمايه به معناى 

منابع توليد و مواد خام.
شكل  دو  به  انسانى  اى  سرمايه  به  كه  گونه  همان  توليدكننده 
سرمايه فكرى و سرمايه فيزيكى و بدنى نياز دارد؛ الزم است تا 
ثروتى در اختيار داشته باشد تا بتواند منابع انسانى را به كار گيرد و 
آن را فعال سازد و يا منابع مادى را تهيه و در اختيار گيرد تا با 
فعاليت و كار انسانى در منابع مادى تغييرات مطلوب و مناسبى را 

انجام دهد.
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عوامل كليدى در توليد اقتصادى

    توليد در اصطالحات علم اقتصاد, به معناى تهيه كاال و خدمات 
فعاليت  است.  موجود  امكانات  و  منابع  از  استفاده  با  نياز  مورد 
توليدى، سلسله اقداماتى است كه براى تبديل منابع به كاالهاى 
مورد نياز صورت مى گيرد.  توليد و فرآورى، نشانه اى از استعداد 
شگفت انسان در مهندسى و خالقيت اوست. در توليد دو عنصر و 
مؤلفه مهم منابع انسانى و مادى نقش مهمى را ايفا مى كند. البته 
آنچه توليد اقتصادى و فرآورى را تحقق مى بخشد، همان نقش 
بى بديل انسان است كه از آن به عنوان كار ياد مى شود. كار، 
فرآيندى پيچيده است كه انسان ها با فعاليت هاى مديريت شده 

و هوشمند خود تحقق مى بخشند.
   بر اساس تعليمات اسالمى يكى از ماموريت  هاى انسان آبادى 
زمين است. آبادى زمين دو كاركرد براى انسان و موجودات زمينى 
دارد؛ نخست اينكه انسان بهتر مى تواند از منابع زمينى براى رشد 
و تعالى و تكامل خود بهره ببرد و آنها را در خدمت خود بگيرد؛ 

ديگر آنكه موجودات زمينى را به كماالت شايسته آنها برساند. 
او  انسان در زمين، نخستين گامى كه  از استقرار  بى گمان پس 
برداشت، تصرفات خالقانه در موجودات زمينى براى بهره مندى 
بهتر از آن بود. اين گونه است كه انسان با صفات و عناصرى چون 
خالقيت، فعل، علم و مانند آن دست به هنرى زد كه از آن به 
توليد در علم اقتصاد ياد مى شود؛ زيرا در منابع زمينى براى مقاصد 

اين  كند.  استفاده  آن  از  بتواند  بهتر  تا  كرد  ايجاد  تغييراتى  خود، 
تغييرات مثبت كه انسان در هر يك از منابع زمينى ايجاد كرده به 
زمينى  از موجودات  بهتر  بهره مندى  براى  آبادانى، گامى  عنوان 
براى رشد و تكامل و تعالى خود بوده است. پس انسان در مقام 
خالفت انسانى، حركت هايى را از همان آغاز شروع كرد كه از آن 
به عنوان توليد در علم اقتصاد ياد مى شود و او از همان آغاز هبوط 
نمايش  به  را  زمين  آبادانى  و  ساختن  در  انسانى  هنر  زمين،  بر 
گذاشت كه نشان از اقتدار و توانمندى وى در مقام خالفت انسانى 

بود.
عناصر اصلى در توليد

    از آن جايى كه توليد، يك فرآيند است و فعاليت هاى انسان 
در منابع و تبديل و تغيير در آن موجب آن چيزى مى شود كه از 
آن به توليد و فرآورى ياد مى شود؛ الزم است كه به دو عنصر 
اساسى در توليد و فرآورى توجه شود. عناصرى كه براى توليد مى 
توان برشمرد: سرمايه انسانى و مادى است. از سرمايه انسانى گاه 
به عنوان منابع انسانى يا همان كار ياد مى شود. از سرمايه مادى 
به عنوان منابع مادى و ثروت و مانند آن سخن به ميان مى آيد. 
باشد، هرگز  نداشته  انسانى و مادى وجود  اگر دو عنصر سرمايه 
را  توليد  رو  اين  از  يافت.  نخواهد  تحقق  توليد  عنوان  به  چيزى 
برآيند طبيعى كار و سرمايه يعنى سرمايه انسانى و مادى دانسته 

اند؛ زيرا اين انسان با عناصرى چون خالقيت، فعل و كار، انديشه 
و فكر خود، در منابع مادى تصرف و تغييرات مثبتى را ايجاد مى 
كند كه به كاال يا خدمات مى انجامد و زمينه بهره مندى بشر از 

آن كاال را به شكل مناسب و مطلوبى فراهم مى آورد.
    بنابراين، عناصر اصلى توليد، كار و سرمايه است كه مى بايست 
فقدان  به معناى  يا فقدان هر يك  و  اختالل  باشد.  وجود داشته 

توليد خواهد بود.
الف: كار و سرمايه انسانى، عنصر اصلى در توليد اقتصادى

   بى گمان عنصر اصلى و اساسى در توليدات اقتصادى و فرآورى 
محصوالت و كاال، منابع انسانى است. اين انسان است كه با بهره 
گيرى از آن چيزى كه به آن منابع مادى، سرمايه و ثروت گفته 
مى شود، تغييراتى در منابع مادى مى دهد و توليد و فرآورى را 
انسانى  به كار  تحقق مى بخشد. هيچ فرآيند توليدى نيست كه 
نيازمند نباشد و هيچ توليدى بدون مشاركت انسان و كار انسانى 
صورت نمى گيرد. نقش نيروى انسانى از كار بدنى شروع مى شود 
ولى زمانى توليد تحقق مى يابد كه اين كار و فعاليت بدنى انسان 
با كار فكرى و انديشه اى همراه باشد. در حقيقت توليد اقتصادى 
ايجاد  نظر  از  دارد؛  بستگى  او  كار  و  انسانى  منابع  به  نظر  دو  از 
تغييرات به كار بدنى و فيزيكى و از نظر چگونگى تغييرات مثبت 
به نيروى كار فكرى بشر متكى است. از اين رو منابع انسانى و كار 
انسان، مهمترين جايگاه و اهميت را در تحقق معنا و مفهوم توليد 

اقتصادى دارا مى باشد. توليد اقتصادى تنها زمانى معنا و مفهوم 
مى يابد كه كار فكرى در كنار كار بدنى انسان، به چيزى كه از آن 
به منابع مادى ياد مى شود تعلق گيرد. انسان با انديشه و فكر خود 
با  سپس  و  كند  مى  شناسايى  را  مادى  منابع  در  مثبت  تغييرات 

مهندسى، آن تغييرات را با كار بدنى انجام مى دهد.
   البته در گذشته همه توليدات اقتصادى متكى بر كار فكرى و 
بدنى انسان بود، ولى با توجه به پيشرفت هاى كنونى در جوامع 
بشرى، انسان توانسته است كه بخشى از كارهاى بدنى و فيزيكى 
خود را به ماشين واگذار كند و خود به امور فكرى و مهندسى و 
مديريتى بپردازد. اين حالت به توسعه و پيشرفت صنعتى ياد مى 

شود.
اقتصادى همواره  توليد  نيست كه  اما هيچ شك و شبهه اى     
زيرا ساخت  است؛  بوده  انسان  بدنى  و  فكرى  كارهاى  بر  متكى 
با  ماشين  توليد  در  نخست  گام  نيازمند  كار،  هاى  ماشين  همان 

كارهاى فكرى و بدنى انسان است.
    به هرحال، توليد اقتصادى و توسعه صنعتى به اتكاى دو منبع 
مهم سرمايه اى يعنى سرمايه فيزيكى و سرمايه انسانى صورت 
بايست در  توليد را مى  اين معنا كه سرمايه اصلى  به  مى گيرد. 
انسان و كارهاى فكرى و بدنى او دانست. اين انسان است كه در 
سرمايه هاى مادى با كارهاى فكرى و بدنى خود تغييرات مطلوب 
و مثبت و سازنده ايجاد مى كند تا امكان بهره مندى و بهره ورى 

    از اين رو، آنچه بيش از هر چيز در سال هاى اخير در كشورهاى بهتر و بيشتر را فراهم آورد.
پيشرفته مورد توجه قرار گرفته، سرمايه انسانى بوده است. منابع 

انسانى دو نقش اصلى در توليد و رشد اقتصادى به عهده دارند:
   1. نقش كار به عنوان يك عامل اوليه توليد؛

  2. نقش انسانى به عنوان يك عامل فراتر از كار و ساير عوامل 
توليد.

   امروزه ديگر كار به عنوان يك عامل كمى در توليد و توسعه 
مطرح نيست بلكه توجه به كيفيت و كارآيى نيروى كار و افزايش 

بهره ورى به دليل آثار و نتايج سودمند آن بسيار زياد مى باشد.
    به طور مثال بازسازى جاپان در سال هاى بعد از جنگ دوم 
است.  بوده  خودى  بشرى  و  مادى  سرماية  به  متكى  جهانى 
افتادگى  عقب  علل  كه  دهد  مى  نشان  شده  انجام  مطالعات 
كشورهاى توسعه نيافته، بطور اساسى ناشى از تأثير پديده بهره 
ورى پايين مى باشد. بنابراين رشد باالى بهره ورى خصوصًا بهره 
ورى نيروى كار، همه فعاليت هاى اقتصادى و اجتماعى را تحت 
بخش  در  كار  نيروى  ورى  بهره  افزايش  داد.  خواهد  قرار  تاثير 
صنعت بر روى ظرفيت توليدى، كيفيت كاالى توليد شده، كاهش 
هزينه ها، كاهش قيمت ها و بررسى سرمايه گذارى اثر مى گذارد.
ارائه  توليد و  انسانى در فرآيند  نيروى  امروزه نقش و اهميت     
و  درتوليد  عامل  مهمترين  عنوان  به  بشرى  درجوامع  خدمات 

فرآورده هاى اقتصادى مشخص شده است. شكى نيست كه عامل 
با  است.  انسانى  جوامع  توسعه  و  تحول  بخش  مهمترين  انسانى 
نگاهى به مراحل تمدن بشرى مشخص مى شود كه نقش نيروى 
انسانى از نيروى كار ساده (قدرت بازو وكار مكانيكى) به سرمايه 
انسانى (دانش و مهارت) كه اصلى ترين عامل توليد به شمار مى 
رود، تكامل يافته است؛ چرا كه اگر انسان ها نتوانند از ابزارها و 
عمًال  نمايند  مطلوب  استفاده  تكنولوژى،  و  پيشرفته  تجهيزات 

پيشرفت فناورى فاقد كارآيى الزم خواهد بود.
   امروزه اين حقيقت مسلم شده است كه تزريق مقادير معتنابهى 
از سرمايه هاى فيزيكى و مادى به كشورهاى جهان سوم لزومًا 
موجب تسريع روند توسعه آنها نشده است، بلكه تنها كشورهايى 
كه از يك سازمان كار آمد و درعين حال از سرمايه هاى انسانى 
متخصص برخوردار بوده اند، توانسته اند سرمايه فيزيكى و مادى 
را به نحو مناسب جذب و در تسريع روند رشد آن را به كار گيرند.
توجه  فعاليت هاى خود  در سرلوحه  اقتصادى  هاى  بخش       
زيادى به كيفيت و كارآيى نيروى كار به دليل آثار و نتايج سودمند 
آن دارند و با توجه به اينكه هدف اصلى، يافتن راههاى بهبود بهره 
ورى است، در نخستين مرحله بايستى از سرمايه گذارى در نيروى 

انسانى شروع كرد.

   سرمايه گذارى در نيروى انسانى و اعتالى كيفيت نيروى كار 
يكى از زمينه ها و راههاى اصلى و اساسى افزايش بهره ورى و 
تسريع رشد اقتصادى جامعه است. در بررسى هاى اقتصادى مى 
توان گفت كه سرمايه انسانى يك مفهوم كامًال «اقتصادى» است 
در واقع خصوصيات كيفى انسان، نوعى سرمايه است؛ چرا كه اين 
خصوصيات مى تواند موجب بهره ورى و توليد بيشتر و درآمد و 

رفاه بيشتر شود.
   برخى ها سرمايه انسانى را ارتقاء بهبود توليدى افراد  دانسته اند. 
از نظر برخى ديگر، سرمايه انسانى عبارت است از علم و دانش، 
مهارت و تجربه، توان و قابليت و در نهايت انضباط و خالقيتى كه 
از طريق تعليم و تربيت به انحاى مختلف در نيروى كار جامعه 
ذخيره شده و باعث افزايش بهره ورى نيروى انسانى مى گردد كه 

به واسطه ارتقاى سطح كيفى و تالش ايجاد شده باشد.
    اين اصل كه نيروى كار با كيفيت باال جزو سرمايه يك كارگاه 
اهميت  پيشرفته  كشورهاى  كه  شده  سبب  رود،  مى  شمار  به 
بيشترى به پرورش و تربيت نيروى كار و روابط و مناسبات انسانى 
در فرآيند توليد صنعتى قائل شوند. اين كشورها به تجربه دريافته 
اند كه افزايش بهره ورى از طريق ارتقاء كيفيت نيروى كار، سريع 
ترقابل تحقق است. اگرچه با جايگزين كردن ماشين آالت مدرن، 
تغيير و اصالح خطوط، اجراى سيستم هاى نوين انباردارى و... مى 
توان بهره ورى را بهبود بخشيد اما بايد توجه داشت كه اين موارد 

نيز به عنوان عوامل اصلى درگرو قابليت ها و انگيزه هاى منابع 
انسانى مى باشد و به جرأت مى توان ادعا كرد كه هر ماشينى در 
توان  نمى  آن  از  بيش  دارد كه  تعريف شده  نهايت يك ظرفيت 

انتظار داشت اما ظرفيت هاى انسان، تا بى نهايت است.
   تعليم و تربيت به عنوان بارزترين نماد سرمايه گذارى انسانى، 
نقش اصلى در بهبود بهره ورى نيروى انسانى ايفا مى كند. به هر 
حال شكى نيست كه نيروى انسانى به عنوان سرمايه اصلى توليد 
است و انسان بايد با كار و تالش خود تغييرات مثبتى در راستاى 

آبادانى زمين ايجاد كند.
ب: سرمايه و منابع مادى، عامل تعيين كننده

اقتصادى و فرآورى ها،      دومين عامل تعيين كننده در توليد 
سرمايه و منابع مادى است. سرمايه نيز به دو شكل در توليد نقش 

ايفا مى كند:
 -1 سرمايه به عنوان ثروت و پشتوانه كار؛ 2. سرمايه به معناى 

منابع توليد و مواد خام.
شكل  دو  به  انسانى  اى  سرمايه  به  كه  گونه  همان  توليدكننده 
سرمايه فكرى و سرمايه فيزيكى و بدنى نياز دارد؛ الزم است تا 
ثروتى در اختيار داشته باشد تا بتواند منابع انسانى را به كار گيرد و 
آن را فعال سازد و يا منابع مادى را تهيه و در اختيار گيرد تا با 
فعاليت و كار انسانى در منابع مادى تغييرات مطلوب و مناسبى را 

انجام دهد.
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عوامل كليدى در توليد اقتصادى

    توليد در اصطالحات علم اقتصاد, به معناى تهيه كاال و خدمات 
فعاليت  است.  موجود  امكانات  و  منابع  از  استفاده  با  نياز  مورد 
توليدى، سلسله اقداماتى است كه براى تبديل منابع به كاالهاى 
مورد نياز صورت مى گيرد.  توليد و فرآورى، نشانه اى از استعداد 
شگفت انسان در مهندسى و خالقيت اوست. در توليد دو عنصر و 
مؤلفه مهم منابع انسانى و مادى نقش مهمى را ايفا مى كند. البته 
آنچه توليد اقتصادى و فرآورى را تحقق مى بخشد، همان نقش 
بى بديل انسان است كه از آن به عنوان كار ياد مى شود. كار، 
فرآيندى پيچيده است كه انسان ها با فعاليت هاى مديريت شده 

و هوشمند خود تحقق مى بخشند.
   بر اساس تعليمات اسالمى يكى از ماموريت  هاى انسان آبادى 
زمين است. آبادى زمين دو كاركرد براى انسان و موجودات زمينى 
دارد؛ نخست اينكه انسان بهتر مى تواند از منابع زمينى براى رشد 
و تعالى و تكامل خود بهره ببرد و آنها را در خدمت خود بگيرد؛ 

ديگر آنكه موجودات زمينى را به كماالت شايسته آنها برساند. 
او  انسان در زمين، نخستين گامى كه  از استقرار  بى گمان پس 
برداشت، تصرفات خالقانه در موجودات زمينى براى بهره مندى 
بهتر از آن بود. اين گونه است كه انسان با صفات و عناصرى چون 
خالقيت، فعل، علم و مانند آن دست به هنرى زد كه از آن به 
توليد در علم اقتصاد ياد مى شود؛ زيرا در منابع زمينى براى مقاصد 

اين  كند.  استفاده  آن  از  بتواند  بهتر  تا  كرد  ايجاد  تغييراتى  خود، 
تغييرات مثبت كه انسان در هر يك از منابع زمينى ايجاد كرده به 
زمينى  از موجودات  بهتر  بهره مندى  براى  آبادانى، گامى  عنوان 
براى رشد و تكامل و تعالى خود بوده است. پس انسان در مقام 
خالفت انسانى، حركت هايى را از همان آغاز شروع كرد كه از آن 
به عنوان توليد در علم اقتصاد ياد مى شود و او از همان آغاز هبوط 
نمايش  به  را  زمين  آبادانى  و  ساختن  در  انسانى  هنر  زمين،  بر 
گذاشت كه نشان از اقتدار و توانمندى وى در مقام خالفت انسانى 

بود.
عناصر اصلى در توليد

    از آن جايى كه توليد، يك فرآيند است و فعاليت هاى انسان 
در منابع و تبديل و تغيير در آن موجب آن چيزى مى شود كه از 
آن به توليد و فرآورى ياد مى شود؛ الزم است كه به دو عنصر 
اساسى در توليد و فرآورى توجه شود. عناصرى كه براى توليد مى 
توان برشمرد: سرمايه انسانى و مادى است. از سرمايه انسانى گاه 
به عنوان منابع انسانى يا همان كار ياد مى شود. از سرمايه مادى 
به عنوان منابع مادى و ثروت و مانند آن سخن به ميان مى آيد. 
باشد، هرگز  نداشته  انسانى و مادى وجود  اگر دو عنصر سرمايه 
را  توليد  رو  اين  از  يافت.  نخواهد  تحقق  توليد  عنوان  به  چيزى 
برآيند طبيعى كار و سرمايه يعنى سرمايه انسانى و مادى دانسته 

اند؛ زيرا اين انسان با عناصرى چون خالقيت، فعل و كار، انديشه 
و فكر خود، در منابع مادى تصرف و تغييرات مثبتى را ايجاد مى 
كند كه به كاال يا خدمات مى انجامد و زمينه بهره مندى بشر از 

آن كاال را به شكل مناسب و مطلوبى فراهم مى آورد.
    بنابراين، عناصر اصلى توليد، كار و سرمايه است كه مى بايست 
فقدان  به معناى  يا فقدان هر يك  و  اختالل  باشد.  وجود داشته 

توليد خواهد بود.
الف: كار و سرمايه انسانى، عنصر اصلى در توليد اقتصادى

   بى گمان عنصر اصلى و اساسى در توليدات اقتصادى و فرآورى 
محصوالت و كاال، منابع انسانى است. اين انسان است كه با بهره 
گيرى از آن چيزى كه به آن منابع مادى، سرمايه و ثروت گفته 
مى شود، تغييراتى در منابع مادى مى دهد و توليد و فرآورى را 
انسانى  به كار  تحقق مى بخشد. هيچ فرآيند توليدى نيست كه 
نيازمند نباشد و هيچ توليدى بدون مشاركت انسان و كار انسانى 
صورت نمى گيرد. نقش نيروى انسانى از كار بدنى شروع مى شود 
ولى زمانى توليد تحقق مى يابد كه اين كار و فعاليت بدنى انسان 
با كار فكرى و انديشه اى همراه باشد. در حقيقت توليد اقتصادى 
ايجاد  نظر  از  دارد؛  بستگى  او  كار  و  انسانى  منابع  به  نظر  دو  از 
تغييرات به كار بدنى و فيزيكى و از نظر چگونگى تغييرات مثبت 
به نيروى كار فكرى بشر متكى است. از اين رو منابع انسانى و كار 
انسان، مهمترين جايگاه و اهميت را در تحقق معنا و مفهوم توليد 

اقتصادى دارا مى باشد. توليد اقتصادى تنها زمانى معنا و مفهوم 
مى يابد كه كار فكرى در كنار كار بدنى انسان، به چيزى كه از آن 
به منابع مادى ياد مى شود تعلق گيرد. انسان با انديشه و فكر خود 
با  سپس  و  كند  مى  شناسايى  را  مادى  منابع  در  مثبت  تغييرات 

مهندسى، آن تغييرات را با كار بدنى انجام مى دهد.
   البته در گذشته همه توليدات اقتصادى متكى بر كار فكرى و 
بدنى انسان بود، ولى با توجه به پيشرفت هاى كنونى در جوامع 
بشرى، انسان توانسته است كه بخشى از كارهاى بدنى و فيزيكى 
خود را به ماشين واگذار كند و خود به امور فكرى و مهندسى و 
مديريتى بپردازد. اين حالت به توسعه و پيشرفت صنعتى ياد مى 

شود.
اقتصادى همواره  توليد  نيست كه  اما هيچ شك و شبهه اى     
زيرا ساخت  است؛  بوده  انسان  بدنى  و  فكرى  كارهاى  بر  متكى 
با  ماشين  توليد  در  نخست  گام  نيازمند  كار،  هاى  ماشين  همان 

كارهاى فكرى و بدنى انسان است.
    به هرحال، توليد اقتصادى و توسعه صنعتى به اتكاى دو منبع 
مهم سرمايه اى يعنى سرمايه فيزيكى و سرمايه انسانى صورت 
بايست در  توليد را مى  اين معنا كه سرمايه اصلى  به  مى گيرد. 
انسان و كارهاى فكرى و بدنى او دانست. اين انسان است كه در 
سرمايه هاى مادى با كارهاى فكرى و بدنى خود تغييرات مطلوب 
و مثبت و سازنده ايجاد مى كند تا امكان بهره مندى و بهره ورى 

    از اين رو، آنچه بيش از هر چيز در سال هاى اخير در كشورهاى بهتر و بيشتر را فراهم آورد.
پيشرفته مورد توجه قرار گرفته، سرمايه انسانى بوده است. منابع 

انسانى دو نقش اصلى در توليد و رشد اقتصادى به عهده دارند:
   1. نقش كار به عنوان يك عامل اوليه توليد؛

  2. نقش انسانى به عنوان يك عامل فراتر از كار و ساير عوامل 
توليد.

   امروزه ديگر كار به عنوان يك عامل كمى در توليد و توسعه 
مطرح نيست بلكه توجه به كيفيت و كارآيى نيروى كار و افزايش 

بهره ورى به دليل آثار و نتايج سودمند آن بسيار زياد مى باشد.
    به طور مثال بازسازى جاپان در سال هاى بعد از جنگ دوم 
است.  بوده  خودى  بشرى  و  مادى  سرماية  به  متكى  جهانى 
افتادگى  عقب  علل  كه  دهد  مى  نشان  شده  انجام  مطالعات 
كشورهاى توسعه نيافته، بطور اساسى ناشى از تأثير پديده بهره 
ورى پايين مى باشد. بنابراين رشد باالى بهره ورى خصوصًا بهره 
ورى نيروى كار، همه فعاليت هاى اقتصادى و اجتماعى را تحت 
بخش  در  كار  نيروى  ورى  بهره  افزايش  داد.  خواهد  قرار  تاثير 
صنعت بر روى ظرفيت توليدى، كيفيت كاالى توليد شده، كاهش 
هزينه ها، كاهش قيمت ها و بررسى سرمايه گذارى اثر مى گذارد.
ارائه  توليد و  انسانى در فرآيند  نيروى  امروزه نقش و اهميت     
و  درتوليد  عامل  مهمترين  عنوان  به  بشرى  درجوامع  خدمات 

فرآورده هاى اقتصادى مشخص شده است. شكى نيست كه عامل 
با  است.  انسانى  جوامع  توسعه  و  تحول  بخش  مهمترين  انسانى 
نگاهى به مراحل تمدن بشرى مشخص مى شود كه نقش نيروى 
انسانى از نيروى كار ساده (قدرت بازو وكار مكانيكى) به سرمايه 
انسانى (دانش و مهارت) كه اصلى ترين عامل توليد به شمار مى 
رود، تكامل يافته است؛ چرا كه اگر انسان ها نتوانند از ابزارها و 
عمًال  نمايند  مطلوب  استفاده  تكنولوژى،  و  پيشرفته  تجهيزات 

پيشرفت فناورى فاقد كارآيى الزم خواهد بود.
   امروزه اين حقيقت مسلم شده است كه تزريق مقادير معتنابهى 
از سرمايه هاى فيزيكى و مادى به كشورهاى جهان سوم لزومًا 
موجب تسريع روند توسعه آنها نشده است، بلكه تنها كشورهايى 
كه از يك سازمان كار آمد و درعين حال از سرمايه هاى انسانى 
متخصص برخوردار بوده اند، توانسته اند سرمايه فيزيكى و مادى 
را به نحو مناسب جذب و در تسريع روند رشد آن را به كار گيرند.
توجه  فعاليت هاى خود  در سرلوحه  اقتصادى  هاى  بخش       
زيادى به كيفيت و كارآيى نيروى كار به دليل آثار و نتايج سودمند 
آن دارند و با توجه به اينكه هدف اصلى، يافتن راههاى بهبود بهره 
ورى است، در نخستين مرحله بايستى از سرمايه گذارى در نيروى 

انسانى شروع كرد.

   سرمايه گذارى در نيروى انسانى و اعتالى كيفيت نيروى كار 
يكى از زمينه ها و راههاى اصلى و اساسى افزايش بهره ورى و 
تسريع رشد اقتصادى جامعه است. در بررسى هاى اقتصادى مى 
توان گفت كه سرمايه انسانى يك مفهوم كامًال «اقتصادى» است 
در واقع خصوصيات كيفى انسان، نوعى سرمايه است؛ چرا كه اين 
خصوصيات مى تواند موجب بهره ورى و توليد بيشتر و درآمد و 

رفاه بيشتر شود.
   برخى ها سرمايه انسانى را ارتقاء بهبود توليدى افراد  دانسته اند. 
از نظر برخى ديگر، سرمايه انسانى عبارت است از علم و دانش، 
مهارت و تجربه، توان و قابليت و در نهايت انضباط و خالقيتى كه 
از طريق تعليم و تربيت به انحاى مختلف در نيروى كار جامعه 
ذخيره شده و باعث افزايش بهره ورى نيروى انسانى مى گردد كه 

به واسطه ارتقاى سطح كيفى و تالش ايجاد شده باشد.
    اين اصل كه نيروى كار با كيفيت باال جزو سرمايه يك كارگاه 
اهميت  پيشرفته  كشورهاى  كه  شده  سبب  رود،  مى  شمار  به 
بيشترى به پرورش و تربيت نيروى كار و روابط و مناسبات انسانى 
در فرآيند توليد صنعتى قائل شوند. اين كشورها به تجربه دريافته 
اند كه افزايش بهره ورى از طريق ارتقاء كيفيت نيروى كار، سريع 
ترقابل تحقق است. اگرچه با جايگزين كردن ماشين آالت مدرن، 
تغيير و اصالح خطوط، اجراى سيستم هاى نوين انباردارى و... مى 
توان بهره ورى را بهبود بخشيد اما بايد توجه داشت كه اين موارد 

نيز به عنوان عوامل اصلى درگرو قابليت ها و انگيزه هاى منابع 
انسانى مى باشد و به جرأت مى توان ادعا كرد كه هر ماشينى در 
توان  نمى  آن  از  بيش  دارد كه  تعريف شده  نهايت يك ظرفيت 

انتظار داشت اما ظرفيت هاى انسان، تا بى نهايت است.
   تعليم و تربيت به عنوان بارزترين نماد سرمايه گذارى انسانى، 
نقش اصلى در بهبود بهره ورى نيروى انسانى ايفا مى كند. به هر 
حال شكى نيست كه نيروى انسانى به عنوان سرمايه اصلى توليد 
است و انسان بايد با كار و تالش خود تغييرات مثبتى در راستاى 

آبادانى زمين ايجاد كند.
ب: سرمايه و منابع مادى، عامل تعيين كننده

اقتصادى و فرآورى ها،      دومين عامل تعيين كننده در توليد 
سرمايه و منابع مادى است. سرمايه نيز به دو شكل در توليد نقش 

ايفا مى كند:
 -1 سرمايه به عنوان ثروت و پشتوانه كار؛ 2. سرمايه به معناى 

منابع توليد و مواد خام.
شكل  دو  به  انسانى  اى  سرمايه  به  كه  گونه  همان  توليدكننده 
سرمايه فكرى و سرمايه فيزيكى و بدنى نياز دارد؛ الزم است تا 
ثروتى در اختيار داشته باشد تا بتواند منابع انسانى را به كار گيرد و 
آن را فعال سازد و يا منابع مادى را تهيه و در اختيار گيرد تا با 
فعاليت و كار انسانى در منابع مادى تغييرات مطلوب و مناسبى را 

انجام دهد.
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عوامل كليدى در توليد اقتصادى

    توليد در اصطالحات علم اقتصاد, به معناى تهيه كاال و خدمات 
فعاليت  است.  موجود  امكانات  و  منابع  از  استفاده  با  نياز  مورد 
توليدى، سلسله اقداماتى است كه براى تبديل منابع به كاالهاى 
مورد نياز صورت مى گيرد.  توليد و فرآورى، نشانه اى از استعداد 
شگفت انسان در مهندسى و خالقيت اوست. در توليد دو عنصر و 
مؤلفه مهم منابع انسانى و مادى نقش مهمى را ايفا مى كند. البته 
آنچه توليد اقتصادى و فرآورى را تحقق مى بخشد، همان نقش 
بى بديل انسان است كه از آن به عنوان كار ياد مى شود. كار، 
فرآيندى پيچيده است كه انسان ها با فعاليت هاى مديريت شده 

و هوشمند خود تحقق مى بخشند.
   بر اساس تعليمات اسالمى يكى از ماموريت  هاى انسان آبادى 
زمين است. آبادى زمين دو كاركرد براى انسان و موجودات زمينى 
دارد؛ نخست اينكه انسان بهتر مى تواند از منابع زمينى براى رشد 
و تعالى و تكامل خود بهره ببرد و آنها را در خدمت خود بگيرد؛ 

ديگر آنكه موجودات زمينى را به كماالت شايسته آنها برساند. 
او  انسان در زمين، نخستين گامى كه  از استقرار  بى گمان پس 
برداشت، تصرفات خالقانه در موجودات زمينى براى بهره مندى 
بهتر از آن بود. اين گونه است كه انسان با صفات و عناصرى چون 
خالقيت، فعل، علم و مانند آن دست به هنرى زد كه از آن به 
توليد در علم اقتصاد ياد مى شود؛ زيرا در منابع زمينى براى مقاصد 

اين  كند.  استفاده  آن  از  بتواند  بهتر  تا  كرد  ايجاد  تغييراتى  خود، 
تغييرات مثبت كه انسان در هر يك از منابع زمينى ايجاد كرده به 
زمينى  از موجودات  بهتر  بهره مندى  براى  آبادانى، گامى  عنوان 
براى رشد و تكامل و تعالى خود بوده است. پس انسان در مقام 
خالفت انسانى، حركت هايى را از همان آغاز شروع كرد كه از آن 
به عنوان توليد در علم اقتصاد ياد مى شود و او از همان آغاز هبوط 
نمايش  به  را  زمين  آبادانى  و  ساختن  در  انسانى  هنر  زمين،  بر 
گذاشت كه نشان از اقتدار و توانمندى وى در مقام خالفت انسانى 

بود.
عناصر اصلى در توليد

    از آن جايى كه توليد، يك فرآيند است و فعاليت هاى انسان 
در منابع و تبديل و تغيير در آن موجب آن چيزى مى شود كه از 
آن به توليد و فرآورى ياد مى شود؛ الزم است كه به دو عنصر 
اساسى در توليد و فرآورى توجه شود. عناصرى كه براى توليد مى 
توان برشمرد: سرمايه انسانى و مادى است. از سرمايه انسانى گاه 
به عنوان منابع انسانى يا همان كار ياد مى شود. از سرمايه مادى 
به عنوان منابع مادى و ثروت و مانند آن سخن به ميان مى آيد. 
باشد، هرگز  نداشته  انسانى و مادى وجود  اگر دو عنصر سرمايه 
را  توليد  رو  اين  از  يافت.  نخواهد  تحقق  توليد  عنوان  به  چيزى 
برآيند طبيعى كار و سرمايه يعنى سرمايه انسانى و مادى دانسته 

اند؛ زيرا اين انسان با عناصرى چون خالقيت، فعل و كار، انديشه 
و فكر خود، در منابع مادى تصرف و تغييرات مثبتى را ايجاد مى 
كند كه به كاال يا خدمات مى انجامد و زمينه بهره مندى بشر از 

آن كاال را به شكل مناسب و مطلوبى فراهم مى آورد.
    بنابراين، عناصر اصلى توليد، كار و سرمايه است كه مى بايست 
فقدان  به معناى  يا فقدان هر يك  و  اختالل  باشد.  وجود داشته 

توليد خواهد بود.
الف: كار و سرمايه انسانى، عنصر اصلى در توليد اقتصادى

   بى گمان عنصر اصلى و اساسى در توليدات اقتصادى و فرآورى 
محصوالت و كاال، منابع انسانى است. اين انسان است كه با بهره 
گيرى از آن چيزى كه به آن منابع مادى، سرمايه و ثروت گفته 
مى شود، تغييراتى در منابع مادى مى دهد و توليد و فرآورى را 
انسانى  به كار  تحقق مى بخشد. هيچ فرآيند توليدى نيست كه 
نيازمند نباشد و هيچ توليدى بدون مشاركت انسان و كار انسانى 
صورت نمى گيرد. نقش نيروى انسانى از كار بدنى شروع مى شود 
ولى زمانى توليد تحقق مى يابد كه اين كار و فعاليت بدنى انسان 
با كار فكرى و انديشه اى همراه باشد. در حقيقت توليد اقتصادى 
ايجاد  نظر  از  دارد؛  بستگى  او  كار  و  انسانى  منابع  به  نظر  دو  از 
تغييرات به كار بدنى و فيزيكى و از نظر چگونگى تغييرات مثبت 
به نيروى كار فكرى بشر متكى است. از اين رو منابع انسانى و كار 
انسان، مهمترين جايگاه و اهميت را در تحقق معنا و مفهوم توليد 

اقتصادى دارا مى باشد. توليد اقتصادى تنها زمانى معنا و مفهوم 
مى يابد كه كار فكرى در كنار كار بدنى انسان، به چيزى كه از آن 
به منابع مادى ياد مى شود تعلق گيرد. انسان با انديشه و فكر خود 
با  سپس  و  كند  مى  شناسايى  را  مادى  منابع  در  مثبت  تغييرات 

مهندسى، آن تغييرات را با كار بدنى انجام مى دهد.
   البته در گذشته همه توليدات اقتصادى متكى بر كار فكرى و 
بدنى انسان بود، ولى با توجه به پيشرفت هاى كنونى در جوامع 
بشرى، انسان توانسته است كه بخشى از كارهاى بدنى و فيزيكى 
خود را به ماشين واگذار كند و خود به امور فكرى و مهندسى و 
مديريتى بپردازد. اين حالت به توسعه و پيشرفت صنعتى ياد مى 

شود.
اقتصادى همواره  توليد  نيست كه  اما هيچ شك و شبهه اى     
زيرا ساخت  است؛  بوده  انسان  بدنى  و  فكرى  كارهاى  بر  متكى 
با  ماشين  توليد  در  نخست  گام  نيازمند  كار،  هاى  ماشين  همان 

كارهاى فكرى و بدنى انسان است.
    به هرحال، توليد اقتصادى و توسعه صنعتى به اتكاى دو منبع 
مهم سرمايه اى يعنى سرمايه فيزيكى و سرمايه انسانى صورت 
بايست در  توليد را مى  اين معنا كه سرمايه اصلى  به  مى گيرد. 
انسان و كارهاى فكرى و بدنى او دانست. اين انسان است كه در 
سرمايه هاى مادى با كارهاى فكرى و بدنى خود تغييرات مطلوب 
و مثبت و سازنده ايجاد مى كند تا امكان بهره مندى و بهره ورى 

    از اين رو، آنچه بيش از هر چيز در سال هاى اخير در كشورهاى بهتر و بيشتر را فراهم آورد.
پيشرفته مورد توجه قرار گرفته، سرمايه انسانى بوده است. منابع 

انسانى دو نقش اصلى در توليد و رشد اقتصادى به عهده دارند:
   1. نقش كار به عنوان يك عامل اوليه توليد؛

  2. نقش انسانى به عنوان يك عامل فراتر از كار و ساير عوامل 
توليد.

   امروزه ديگر كار به عنوان يك عامل كمى در توليد و توسعه 
مطرح نيست بلكه توجه به كيفيت و كارآيى نيروى كار و افزايش 

بهره ورى به دليل آثار و نتايج سودمند آن بسيار زياد مى باشد.
    به طور مثال بازسازى جاپان در سال هاى بعد از جنگ دوم 
است.  بوده  خودى  بشرى  و  مادى  سرماية  به  متكى  جهانى 
افتادگى  عقب  علل  كه  دهد  مى  نشان  شده  انجام  مطالعات 
كشورهاى توسعه نيافته، بطور اساسى ناشى از تأثير پديده بهره 
ورى پايين مى باشد. بنابراين رشد باالى بهره ورى خصوصًا بهره 
ورى نيروى كار، همه فعاليت هاى اقتصادى و اجتماعى را تحت 
بخش  در  كار  نيروى  ورى  بهره  افزايش  داد.  خواهد  قرار  تاثير 
صنعت بر روى ظرفيت توليدى، كيفيت كاالى توليد شده، كاهش 
هزينه ها، كاهش قيمت ها و بررسى سرمايه گذارى اثر مى گذارد.
ارائه  توليد و  انسانى در فرآيند  نيروى  امروزه نقش و اهميت     
و  درتوليد  عامل  مهمترين  عنوان  به  بشرى  درجوامع  خدمات 

فرآورده هاى اقتصادى مشخص شده است. شكى نيست كه عامل 
با  است.  انسانى  جوامع  توسعه  و  تحول  بخش  مهمترين  انسانى 
نگاهى به مراحل تمدن بشرى مشخص مى شود كه نقش نيروى 
انسانى از نيروى كار ساده (قدرت بازو وكار مكانيكى) به سرمايه 
انسانى (دانش و مهارت) كه اصلى ترين عامل توليد به شمار مى 
رود، تكامل يافته است؛ چرا كه اگر انسان ها نتوانند از ابزارها و 
عمًال  نمايند  مطلوب  استفاده  تكنولوژى،  و  پيشرفته  تجهيزات 

پيشرفت فناورى فاقد كارآيى الزم خواهد بود.
   امروزه اين حقيقت مسلم شده است كه تزريق مقادير معتنابهى 
از سرمايه هاى فيزيكى و مادى به كشورهاى جهان سوم لزومًا 
موجب تسريع روند توسعه آنها نشده است، بلكه تنها كشورهايى 
كه از يك سازمان كار آمد و درعين حال از سرمايه هاى انسانى 
متخصص برخوردار بوده اند، توانسته اند سرمايه فيزيكى و مادى 
را به نحو مناسب جذب و در تسريع روند رشد آن را به كار گيرند.
توجه  فعاليت هاى خود  در سرلوحه  اقتصادى  هاى  بخش       
زيادى به كيفيت و كارآيى نيروى كار به دليل آثار و نتايج سودمند 
آن دارند و با توجه به اينكه هدف اصلى، يافتن راههاى بهبود بهره 
ورى است، در نخستين مرحله بايستى از سرمايه گذارى در نيروى 

انسانى شروع كرد.

   سرمايه گذارى در نيروى انسانى و اعتالى كيفيت نيروى كار 
يكى از زمينه ها و راههاى اصلى و اساسى افزايش بهره ورى و 
تسريع رشد اقتصادى جامعه است. در بررسى هاى اقتصادى مى 
توان گفت كه سرمايه انسانى يك مفهوم كامًال «اقتصادى» است 
در واقع خصوصيات كيفى انسان، نوعى سرمايه است؛ چرا كه اين 
خصوصيات مى تواند موجب بهره ورى و توليد بيشتر و درآمد و 

رفاه بيشتر شود.
   برخى ها سرمايه انسانى را ارتقاء بهبود توليدى افراد  دانسته اند. 
از نظر برخى ديگر، سرمايه انسانى عبارت است از علم و دانش، 
مهارت و تجربه، توان و قابليت و در نهايت انضباط و خالقيتى كه 
از طريق تعليم و تربيت به انحاى مختلف در نيروى كار جامعه 
ذخيره شده و باعث افزايش بهره ورى نيروى انسانى مى گردد كه 

به واسطه ارتقاى سطح كيفى و تالش ايجاد شده باشد.
    اين اصل كه نيروى كار با كيفيت باال جزو سرمايه يك كارگاه 
اهميت  پيشرفته  كشورهاى  كه  شده  سبب  رود،  مى  شمار  به 
بيشترى به پرورش و تربيت نيروى كار و روابط و مناسبات انسانى 
در فرآيند توليد صنعتى قائل شوند. اين كشورها به تجربه دريافته 
اند كه افزايش بهره ورى از طريق ارتقاء كيفيت نيروى كار، سريع 
ترقابل تحقق است. اگرچه با جايگزين كردن ماشين آالت مدرن، 
تغيير و اصالح خطوط، اجراى سيستم هاى نوين انباردارى و... مى 
توان بهره ورى را بهبود بخشيد اما بايد توجه داشت كه اين موارد 

نيز به عنوان عوامل اصلى درگرو قابليت ها و انگيزه هاى منابع 
انسانى مى باشد و به جرأت مى توان ادعا كرد كه هر ماشينى در 
توان  نمى  آن  از  بيش  دارد كه  تعريف شده  نهايت يك ظرفيت 

انتظار داشت اما ظرفيت هاى انسان، تا بى نهايت است.
   تعليم و تربيت به عنوان بارزترين نماد سرمايه گذارى انسانى، 
نقش اصلى در بهبود بهره ورى نيروى انسانى ايفا مى كند. به هر 
حال شكى نيست كه نيروى انسانى به عنوان سرمايه اصلى توليد 
است و انسان بايد با كار و تالش خود تغييرات مثبتى در راستاى 

آبادانى زمين ايجاد كند.
ب: سرمايه و منابع مادى، عامل تعيين كننده

اقتصادى و فرآورى ها،      دومين عامل تعيين كننده در توليد 
سرمايه و منابع مادى است. سرمايه نيز به دو شكل در توليد نقش 

ايفا مى كند:
 -1 سرمايه به عنوان ثروت و پشتوانه كار؛ 2. سرمايه به معناى 

منابع توليد و مواد خام.
شكل  دو  به  انسانى  اى  سرمايه  به  كه  گونه  همان  توليدكننده 
سرمايه فكرى و سرمايه فيزيكى و بدنى نياز دارد؛ الزم است تا 
ثروتى در اختيار داشته باشد تا بتواند منابع انسانى را به كار گيرد و 
آن را فعال سازد و يا منابع مادى را تهيه و در اختيار گيرد تا با 
فعاليت و كار انسانى در منابع مادى تغييرات مطلوب و مناسبى را 

انجام دهد.
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   بنابراين، همان اندازه كه به منابع انسانى و سرمايه انسانى نياز 
است، الزم است تا مال و ثروتى در اختيار باشد تا با به كار اندازى 
آن در حوزه اقتصادى، فرآورى و توليدات در كاال و خدمات انجام 

گيرد.
مادى  منابع  و  خام  مواد  داراى  جهان  كشورهاى  از  بسيارى     
هستند. به عنوان نمونه كشورهاى آفريقايى غنى ترين منابع مادى 
را در اختيار دارند و با آنكه حتى نيروى انسانى در حد مطلوبى را 
يعنى  نخستين  سرمايه  فقدان  سبب  به  ولى  باشند،  مى  دارا  نيز 
ثروت و پشتوانه كار و توليد، نمى توانند از منابع خام خود استفاده 

كرده و آن را فراورى نمايند و به توليد محصوالت برسانند.
    در برخى ديگر از كشورها، منابع انسانى و حتى ثروت و سرمايه 
بر آن، كار  تا  اختيار است، ولى فاقد منابع مادى و خام است  در 
اقتصادى و توليد و فرآورى انجام گيرد. به عنوان نمونه جاپان و 

بسيارى از كشورهاى اروپايى فاقد منابع خام مادى هستند.
    كشورهايى مى توانند سخن از استقالل همه جانبه بزنند كه از 
نظر اقتصادى داراى استقالل اقتصادى باشند و از سرمايه انسانى 
برخوردار  خام)  منابع  و  (ثروت  مادى  سرمايه  و  بدنى)  و  (فكرى 

باشند.
    انسان ها بايد از سرمايه هاى انسانى خود بهره گيرند و به آبادانى 

و  توليد  هاى  بخش  در  بايد  ثروتمندان  همچنين  بپردازند،  زمين 
زراعت سرمايه گذارى نمايند. زيرا سرمايه گذارى در بخش توليد و 
آبادانى زمين، امكان بهره ورى و بهره مندى بيشتر مردم را فراهم 
مى آورد. از نظر اسالم، سرمايه گذارى ثروت و منابع، امرى بسيار 
پسنديده و اسالمى و محبوب است و هرگونه تكاثر و ذخيره ثروت 
از  برخى  وضع  اصوًال  باشد.  نمى  جايز  آن  گردش  عدم  و  مال  و 
قوانين چون خمس و زكات داراى حكمت هاى متعدد و متنوعى 
است كه يكى به خاطر جلوگيرى از كنز آن است؛ زيرا به اين شكل 
گردش ثروت و سرمايه انجام مى گيرد و ثروت و مال در توليد به 

كار گرفته مى شود. 
    از نظر اسالم ثروت اندوزى و عدم به كاراندازى آن درحوزه توليد 
اقتصادى، عامل مهمى در زوال و فروپاشى جامعه است و تحوالت 
منفى و بحران اجتماعى را درجوامع بشرى سبب مى شود. از اين 
رو خواهان گردش سرمايه و ثروت در بازار كار و توليد مى شود تا 
زمينه رشد اقتصادى و بهره مندى عمومى از ثروت و سرمايه فراهم 
آيد. از سوى ديگر، براى اينكه منابع خام درتوليد به كار گرفته شود 
الزم است تا ثروت و سرمايه اى به عنوان پشتوانه كار و توليد وجود 
داشته باشد تا اين مواد خام را تبديل به محصولى نمايد كه مطلوب 

و مناسب انسان است.

عوامل كليدى در توليد اقتصادى
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بزرگ ترين مركز مالي آسياي مركزي در آستانه قزاقستان
    گرچه در سال 2015 درآمد شهر آستانه كمتر از 50 ميليارد تنگه 
(واحد پول قزاقستان) بود؛ اما در سال 2016 ميالدي اين رقم به 
به  آستانه  درآمد خزانه شهري  رسيد.  تنگه  ميليارد  از 400  بيش 
انتقال  معتقدند  اقتصادي  تحليلگران  است.  افزايش  روبه  سرعت 
تجاري  محيط  قزاقستان،  جديد  پايتخت  به  اقتصادي  قدرت 
پايتخت را آماده راه اندازي مركز مالي بين المللي «آستانه» كرده 
است. دستور تأسيس مركز مالي بين المللي «آستانه» را نورسلطان 
امضا   2015 مي  سال  ماه  در  قزاقستان،  رئيس جمهور  نظربايف، 
مالي  زيرساخت  هسته  مالي،  مركز  اين  كرد  تأكيد  وي  كرد. 
مركزي  آسياي  منطقه  در  مالي  مركز  بزرگ ترين  و  قزاقستان 
و  اقتصادي  قدرت  انتقال  هدف،  اين  تحقق  براي  و  بود  خواهد 

سرمايه از آلماتي به آستانه را تسريع كرد. 
    اگرچه در ابتدا توسعه مركز مالي منطقه اي آلماتي هدف كالن 
سال هاي  اقتصادي  بحران  اما  بود؛  قزاقستان  دولت  اقتصادي 
2009-2008 مانع شد و با تغيير سياست هاي اقتصادي اين كشور، 
تأسيس مركز نه فقط منطقه اي بلكه مركز مالي بين المللي آستانه 
در دستور كار دولت قزاقستان قرار گرفت. اين مركز براساس پنج 
بازار  رشد  آن،  اصلي ترين  كه  مي كند  فعاليت  استراتژيك  راهبرد 

سرمايه و خصوصي سازي گسترده با بهره برداري از صندوق ملي 
رفاه با نام «سامروق قازينا» است. راهبرد دوم اين مركز، رشد بازار 
رفاه  مديريت  با  بازار  رشد  سوم،  راهبرد  دارايي ها،  مديريت  و 
در  اسالمي  مالي  بازار خدمات  راهبرد، رشد  و چهارمين  عمومي 
منطقه آسياي ميانه است. آخرين و مهم ترين راهبرد مركز مالي 

بين المللي آستانه، تكامل بازار مالي در حوزه تكنولوژي است.
    پيش بيني مي شود شركت هاي داخلي و خارجي بسياري براي 
ثبت نام مشاركت در مركز مالي بين المللي «آستانه» اقدام كنند؛ 
(قزاقستاني)  محلي  شركت هاي  براي  كشور  اين  دولت  ولي 
تسهيالتي در نظر نگرفته است و مي كوشد توجه اين شركت ها را 
با  تا  كند  معطوف  كاركنان  مهارت هاي  ارتقاي  و  بِرند  بهبود  به 
تقويت رقابت داخلي، قدرت توليد ملي قزاقستان را بهبود ببخشد.
    دولت قزاقستان براي تعيين مدل فعاليت مركز مالي بين المللي 
«آستانه» از تجربه مؤسسات مالي بزرگ جهاني مانند نيويارك، 
لندن، دبي و سنگاپور بهره جسته است. اگرچه سنگاپور موقعيت 
جغرافيايى مناسبي براي تجارت بين كشورهاي غرب و شرق دارد؛ 
ولي شهر آستانه نيز در قلب آسياي مركزي مزيت بزرگ تبديل

 شدن به مركز مالي بين المللي را دارد.

   تأسيس اين مركز براي جذب سرمايه هاي خارجي به قزاقستان 
با ايجاد محيط جذاب براي خدمات مالي در حوزه اوراق بهادار، 
مالي  بازار  با  همراهي  بين المللي،  سرمايه   بازار  با  يكپارچگي 

اسالمي و گسترش خدمات بيمه و بانكي است.
«آستانه»،  بين المللي  مالي  مركز  رئيس  كيليمبتاف،  كايرات      
درباره ساختار آيندة اين مركز مي گويد: «اين مركز عرصة حقوقي 
جديدي دارد. تمام مذاكرات سرمايه گذاري در چارچوب اين مركز 
خواهد بود. مراكز بزرگ مالي مانند  لندن، نيويارك، هنگ كنگ و 
سنگاپور براساس قانون انگليسي فعاليت مي كنند. مركز مالي بين
قضائي  نظام  از  جدا  و  مستقل  دادگاهى  نيز  «آستانه»   المللي 

قزاقستان دارد».
    از اول جنورى سال 2017 شهروندان كشورهاي توسعه يافته 
قزاقستان سفر  به  ويزا مي توانند  بدون  روز  به مدت 30  صنعتي 
كنند و براي كارمندان اين مركز بين المللي و خانواده آنان ويزاى 

پنج ساله صادر مي شود. همچنين معافيت 50 ساله از ماليات بر 
و  زمين  بر  ماليات  و  درآمد شخصي  بر  ماليات  درآمد شركت ها، 

دارايي ها در نظر گرفته شده است.
    بيشتر خدمات اين شركت نصيب شركاي كشورهاي اتحاديه 
اقتصادي اورآسيا و آسياي مركزي و همچنين كشور چين خواهد 
شد؛ خدماتي كه با برترين فناوري جديد در حوزه بورس و براساس 
تجارب لندن، هنگ كنگ و شانگهاي كسب شده است. مركز مالي 
بين المللي «آستانه» تا سال 2020 جزء  10 مركز مالي آسيايي 
توليد  درصد  يك  و  مي كند  ايجاد  شغل  هزار   18 شد.   خواهد 

ناخالص داخلي قزاقستان را تأمين خواهد كرد.
از  بين المللي آستانه»، بسياري      چشم انداز فعلي «مركز مالي 
مؤسسات جهاني را به مشاركت با اين مركز جلب كرده است و 
پيش بيني مي شود ساير فعاالن بازار مالي جهاني نيز به اين مركز 

بپيوندند.
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بزرگ ترين مركز مالي آسياي مركزي در آستانه قزاقستان

منبع: دارايان

    گرچه در سال 2015 درآمد شهر آستانه كمتر از 50 ميليارد تنگه 
(واحد پول قزاقستان) بود؛ اما در سال 2016 ميالدي اين رقم به 
به  آستانه  درآمد خزانه شهري  رسيد.  تنگه  ميليارد  از 400  بيش 
انتقال  معتقدند  اقتصادي  تحليلگران  است.  افزايش  روبه  سرعت 
تجاري  محيط  قزاقستان،  جديد  پايتخت  به  اقتصادي  قدرت 
پايتخت را آماده راه اندازي مركز مالي بين المللي «آستانه» كرده 
است. دستور تأسيس مركز مالي بين المللي «آستانه» را نورسلطان 
امضا   2015 مي  سال  ماه  در  قزاقستان،  رئيس جمهور  نظربايف، 
مالي  زيرساخت  هسته  مالي،  مركز  اين  كرد  تأكيد  وي  كرد. 
مركزي  آسياي  منطقه  در  مالي  مركز  بزرگ ترين  و  قزاقستان 
و  اقتصادي  قدرت  انتقال  هدف،  اين  تحقق  براي  و  بود  خواهد 

سرمايه از آلماتي به آستانه را تسريع كرد. 
    اگرچه در ابتدا توسعه مركز مالي منطقه اي آلماتي هدف كالن 
سال هاي  اقتصادي  بحران  اما  بود؛  قزاقستان  دولت  اقتصادي 
2009-2008 مانع شد و با تغيير سياست هاي اقتصادي اين كشور، 
تأسيس مركز نه فقط منطقه اي بلكه مركز مالي بين المللي آستانه 
در دستور كار دولت قزاقستان قرار گرفت. اين مركز براساس پنج 
بازار  رشد  آن،  اصلي ترين  كه  مي كند  فعاليت  استراتژيك  راهبرد 

سرمايه و خصوصي سازي گسترده با بهره برداري از صندوق ملي 
رفاه با نام «سامروق قازينا» است. راهبرد دوم اين مركز، رشد بازار 
رفاه  مديريت  با  بازار  رشد  سوم،  راهبرد  دارايي ها،  مديريت  و 
در  اسالمي  مالي  بازار خدمات  راهبرد، رشد  و چهارمين  عمومي 
منطقه آسياي ميانه است. آخرين و مهم ترين راهبرد مركز مالي 

بين المللي آستانه، تكامل بازار مالي در حوزه تكنولوژي است.
    پيش بيني مي شود شركت هاي داخلي و خارجي بسياري براي 
ثبت نام مشاركت در مركز مالي بين المللي «آستانه» اقدام كنند؛ 
(قزاقستاني)  محلي  شركت هاي  براي  كشور  اين  دولت  ولي 
تسهيالتي در نظر نگرفته است و مي كوشد توجه اين شركت ها را 
با  تا  كند  معطوف  كاركنان  مهارت هاي  ارتقاي  و  بِرند  بهبود  به 
تقويت رقابت داخلي، قدرت توليد ملي قزاقستان را بهبود ببخشد.
    دولت قزاقستان براي تعيين مدل فعاليت مركز مالي بين المللي 
«آستانه» از تجربه مؤسسات مالي بزرگ جهاني مانند نيويارك، 
لندن، دبي و سنگاپور بهره جسته است. اگرچه سنگاپور موقعيت 
جغرافيايى مناسبي براي تجارت بين كشورهاي غرب و شرق دارد؛ 
ولي شهر آستانه نيز در قلب آسياي مركزي مزيت بزرگ تبديل

 شدن به مركز مالي بين المللي را دارد.

   تأسيس اين مركز براي جذب سرمايه هاي خارجي به قزاقستان 
با ايجاد محيط جذاب براي خدمات مالي در حوزه اوراق بهادار، 
مالي  بازار  با  همراهي  بين المللي،  سرمايه   بازار  با  يكپارچگي 

اسالمي و گسترش خدمات بيمه و بانكي است.
«آستانه»،  بين المللي  مالي  مركز  رئيس  كيليمبتاف،  كايرات      
درباره ساختار آيندة اين مركز مي گويد: «اين مركز عرصة حقوقي 
جديدي دارد. تمام مذاكرات سرمايه گذاري در چارچوب اين مركز 
خواهد بود. مراكز بزرگ مالي مانند  لندن، نيويارك، هنگ كنگ و 
سنگاپور براساس قانون انگليسي فعاليت مي كنند. مركز مالي بين
قضائي  نظام  از  جدا  و  مستقل  دادگاهى  نيز  «آستانه»   المللي 

قزاقستان دارد».
    از اول جنورى سال 2017 شهروندان كشورهاي توسعه يافته 
قزاقستان سفر  به  ويزا مي توانند  بدون  روز  به مدت 30  صنعتي 
كنند و براي كارمندان اين مركز بين المللي و خانواده آنان ويزاى 

پنج ساله صادر مي شود. همچنين معافيت 50 ساله از ماليات بر 
و  زمين  بر  ماليات  و  درآمد شخصي  بر  ماليات  درآمد شركت ها، 

دارايي ها در نظر گرفته شده است.
    بيشتر خدمات اين شركت نصيب شركاي كشورهاي اتحاديه 
اقتصادي اورآسيا و آسياي مركزي و همچنين كشور چين خواهد 
شد؛ خدماتي كه با برترين فناوري جديد در حوزه بورس و براساس 
تجارب لندن، هنگ كنگ و شانگهاي كسب شده است. مركز مالي 
بين المللي «آستانه» تا سال 2020 جزء  10 مركز مالي آسيايي 
توليد  درصد  يك  و  مي كند  ايجاد  شغل  هزار   18 شد.   خواهد 

ناخالص داخلي قزاقستان را تأمين خواهد كرد.
از  بين المللي آستانه»، بسياري      چشم انداز فعلي «مركز مالي 
مؤسسات جهاني را به مشاركت با اين مركز جلب كرده است و 
پيش بيني مي شود ساير فعاالن بازار مالي جهاني نيز به اين مركز 

بپيوندند.



   هر فردى از شخصيت خود، ديدگاه و نقاط ضعف و قوتش يك 
اين  به  از دوران كودكى شكل مى گيرد.  دارد كه  تصوير ذهنى 
از  شخص  كه  تصورى  يعنى  گويند:  مى  بينى»  «خود  تصوير 
بسيار  نقش  شخص  بينى»  «خود  دارد.  خود  ذهن  در  خويشتن 
مهمى را در شكل گيرى اعتماد به نفسش ايفا مى كند. بسيارى از 
اين تصورات كه ما از خود داريم، براساس تعامل ما با ديگران و 
تجربيات زندگى خودمان شكل مى گيرد. اعتماد به نفس به اين 
موضوع بستگى دارد كه شخص احساس مى كند از نظر ديگران 
چقدر  خودش  همچنين  و  است  عالقه  و  قبول  مورد  حد  چه  تا 

احساس ارزشمند بودن دارد.
توانايي ها و  به  ايمان داشتن فرد  يعني  به نفس  اعتماد     پس 
استعدادهاي خود و احساسات افتخارآميز و مثبت او نسبت به خود. 
اعتماد به نفس در حالت چهره اي، رفتار، طرز صحبت كردن و 

حركت افراد مشخص و مشهود است. 
با  اي  باز و گشوده  برخورد  باال  به نفس  اعتماد  داراي  افراد      
ديگران دارند، انتقاد پذير ند. راحت اشتباهات خود را مي پذيرند و 
توانائي هاي خويش را باور دارند. احساس ارزشمندي را هم نسبت 

به خودشان، و هم نسبت به ديگران دارند.
   اراده و پشتكار در اعتماد به نفس نقش بسيار مهمي دارد. اراده 
و اختيار هر انسان به خود او بستگي دارد؛ يعني هر چه در زندگي 
روزانه، فعاليتهاي خود را واقع بينانه تر مورد ارزيابي قرار بدهيم  و 
خود را مطابق با واقعيت بسنجيم و خودگوئي  هاي مثبتي داشته 
باشيم، اراده ما محكم تر و اشتباهات ما كمتر خواهد شد؛ در نتيجه 
دهي  جهت  ميآوريم،  دست  به  كه  بيشتري  نفس  به  اعتماد  با 

فعاليت هايمان بهتر ميگردد.
   فرد متكى  به اعتماد به  نفس، چون شناخت درستى از خودش 
نقص ها،  رفع  براى  مى داند،  را  خود  قوت  و  ضعف  نقاط  و  دارد 
حقارت  و  كوچكى  احساس  هرگز  و  مى كند  بيش ترى  تالش 

نخواهد كرد. 
    در دين مقدس اسالم هم تأكيد زيادى بر احترام به خويشتن و 
عزيز شمردن خويش گرديده، تا جايى كه عزت نفس، مايه كرامت 
مايه ى هالكت و سقوط  بزرگى برشمرده شده و خودكم بينى،  و 

انسان معرفى شده است. 
   اعتماد به نفس هر فرد، بر روى كيفيت زندگى او تاثير بسزايى 
دارد و چگونگى احساس هر كس نسبت به خود، بر نحوه زندگى 
اش اثر مى گذارد. افرادى كه احساس مى كنند از نظر ديگران 
دوست داشتنى و دل نشين هستند، قطعًا روابط اجتماعى بهترى 
مي  حمايت  و  كمك  خانواده  و  دوستان  به  نياز  مواقع  در  دارند، 

رسانند و همين حمايت از ديگران، آنها را به اين باور مي رساند 
كه مى توانند مشكالت را از سر راه بردارند و اهداف شان را تحقق 

بخشند.
عوامل موثر بر اعتماد به نفس

   همه ما در شرايط و موقعيت هايى از زندگى، مشكالت عدم 
در  خصوصًا  مشكالت  اين  ايم.  كرده  تجربه  را  نفس  به  اعتماد 
را مى شناسد،  نوجوانى كه شخص، خود و جهان اطراف  دوران 
با  هركس  بينى  خود  كه  آنجايى  از  اما  شود.  مى  آشكار  بيشتر 
گذشت زمان تغيير مى كند، پس اعتماد به نفس فرد هم ثابت نمى 
ماند و در طول زندگى تغيير مى نمايد؛ بنابراين مى توان اعتماد به 

نفس را بهبود بخشيد.
    براى دستيابى به يك اعتماد به نفس سالم دو مساله را بايد در 

نظر گرفت:
1ـ نظر و رفتار ديگران نسبت به شخص چگونه است؟

2ـ خود او، خويش را چگونه مى بيند؟
    اين دو مساله بر اعتماد به نفس افراد بسيار تاثير مى گذارد.  
والدين، معلمين، مربيان و... به ويژه در دوران كودكى در شكل 
گيرى ديدگاه هر فرد نسبت به خودش، نقش مهمى را ايفا مى 
و  تمجيد  را  كودك  آنكه   از  بيشتر  معلمين  يا  والدين  اگر  كنند. 
تحسين كنند، به انتقاد و عيب جويى از وي  بپردازند، مسلمًا اين 
كودك نمى تواند اعتماد به نفس خوبى داشته باشد. همچنين در 
دورة نوجوانى كه ارزش ها و عقايد نوجوان در حال شكل گيرى 
است، نظرات پدر و مادر، معلم يا ديگر افراد در به وجود آوردن خود 
بينى نوجوان بسيار موثر است. قطعًا اگر فردى كه مورد قبول و 
از وي عيب  دائمًا  معلمين  يا  والدين  مانند  است،  نوجوان  احترام 
جويى كند، سبب تخريب اعتماد به نفس او مى شود. گاهى هم از 
القا مى شود كه توانايى انجام درست كارها را  درون به نوجوان 
ندارد (بحران درونى) كه اين مساله هم به اندازه انتقاد و سرزنش 

ديگران بر اعتماد به نفس اثر تخريبي دارد.
    انتظارات نابجا و غيرواقعى نيز مى توانند اثر منفى بر اعتماد به 
و  شناسند  مى  را  خود  هاى  توانايى  كه  افرادى  بگذارند.  نفس 
تحسين مى كنند، از اعتماد به نفس بااليى برخوردارند، ولى اگر 
از  حتمًا  تحسينند،  درخور  هاى  توانايى  فاقد  كه  كنند  احساس 
اعتماد به نفس ضعيفى برخوردار مى شوند. نكته حائز اهميت اين 
درخور  هاى  قابليت  و  ها  توانايى  داراى  مردم  بيشتر  كه  است 
تحسين و شايسته اى هستند، اما به دليل خود بينى منفى اي كه 

از خود دارند، نمى توانند توانايى هاى خويش را ببينند.

درشكل گيري اعتماد به نفس دو دسته مانع وجود دارد:
•   موانع بيروني: مثل شرايط محيط خانواده، مكتب و اجتماع 

كه تغيير در آنها براي شخص آسان نيست.
•   موانع دروني : موانعي هستند كه در باورها و طرز فكر هر 
شخص  خود  دست  به  تغيير  قابل  كامًال  و  دارند  وجود  شخص 
هستند. اگر چنانچه دائمًا فردي خود خوري داشته باشد و نتواند 
براي  واقع  در  كند،  ابراز  ابهام  بدون  و  آرام  را  احساسات خويش 

اعتماد به نفس خود مانع دروني ايجاد كرده است. 
وي  ژگيهاي افراد داراي اعتماد به نفس باال:

اعتمادبه نفس،  كسب  در  روش  مهم ترين  خدا:  با  ارتباط     •
ارتباط با خداوند(ج) است، اتكاء به خداوند به عنوان برترين قدرت، 
باعث بى نيازى و استقالل در شخصيت و عزت نفس فرد مى شود.

•   استقالل عمل: افراد برخوردار از اعتماد به نفس، در اعمال 
خويش مستقل عمل مى كنند و از وابستگيهاي نابجا به ديگران 
دورى مى جويند،  براي انجام كارهاي فردى و اجتماعى به توانايى
وارد  استعدادهاى خويش،  به  توجه  با  و  تكيه مى كنند   هاى خود 
ميدان عمل مى گردند. اين بدان معني نيست كه فرد از مشاركت 
و  هم فكرى  درعين  بلكه  كند،  مي  دوري  ديگران  با  مشاوره  و 

مشاركت، استقالل خويش را حفظ مي نمايد.
•   مسئوليت پذيرى: فرد داراى اعتماد به نفس، مسئوليت خود 
را با اطمينان كامل مى پذيرد و از هرگونه ضعف و سستى دورى 
مى  جويد و تالش مي كند تا وظايف فردى، خانوادگى و اجتماعى 

خود را به نحو مطلوبي انجام دهد.
•   پيشرفت گرايي: انسان مثبت گرا و داراى اعتماد به  نفس، 

درصدد پيشرفت و افزايش قابليت ها و توانايى هاى خويش است و 
براى رسيدن به جايگاه برتر، تالش و كوشش مى كند و جديت و 

سخت كوشي به خرج ميدهد.
از محدوديت ها و واقعيت هاى  •   پذيرش ناكامى ها: آگاهى 
موجود مى تواند تصويرى واقع بينانه به انسان ارائه نمايد، اگرچه با 
شناخت توانايى ها مى توان موفقيت هاي بيشتري داشت، اما قبول 
كسب  به  زندگى،  در  واقعيت  يك  عنوان  به  ناكامى  و  شكست 
تجربه كمك ميكند تا احتمال پيروزى در كوششهاي بعدي بيشتر 

شود. 
•   ابراز وجود و قاطعيت داشتن:  به معناي احترام به خود 
به  نادرست  وابستگي  كه  كساني  ها.  زمينه  تمامي  در  ديگران  و 
فشارهاي  به  ها،  گي  برنامه  بي  به  توانند  نمي  دارند،  ديگران 

ديگران و نمونه هائي از اين قبيل "نه" بگويند. 
و  هدفها  با  ما  رفتارهاي  يعني  هماهنگي:  و  يكپارچگي     •
آرزوهايمان با هم هماهنگ بوده و در تضاد نباشند. بدين معني كه 
اگر توقع پيروزي داريم براي آن تالش كنيم. پس براي رسيدن به 
را  تالش  يعني  اش  مربوطه  رفتار  بايد  موفقيت؛  كسب  هدف 
انتخاب كرد كه با آن هماهنگ است. اما اگر يك رفتار ناهماهنگ 
انتقاد دايم از خود) مسلمًا  با كسب موفقيت را دنبال كنيم (مثال 
كاهنده اعتماد به نفس خواهد بود. چون تضاد در رفتار و هدفمان 
آبرويمان را (حداقل پپيش خودمان) از بين مي برد و كمتر به خود 

اعتماد مي كنيم.
را  باالتر چه نكاتي  به نفس  اعتماد  به  براي دستيابي 

بايد در نظر گرفت؟
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•   از تفكرات منفى درباره خود بپرهيزيد؛ اگر عادت داريد دائم بر 
روى كمبودها و نقاط ضعف خود تاكيد كنيد، اين عادت را كنار 
بگذاريد و به جنبه هاى مثبت خود (كه بسيار زياد هم هست) فكر 
كنيد، سعي كنيد درباره يك نكته يا حركت يا رفتار مثبتى هم كه 
داشته ايد فكر و براى خود بازگو كنيد. هر روز چند عمل يا رفتارى 
را كه انجام داده ايد و موجب رضايت و شادى تان شده است، بر 

روى كاغذ بنويسيد.
•    هدف تان "انجام كار" باشد نه "انجام كامل و بى نقص" آن؛ 
به  نتوانند  را  كاري  مبادا  اينكه  ترس  از  افراد  بعضى  گاهى  حتي 
بهترين شكلش انجام دهند، هيچ كارى انجام نمى دهند و در واقع 
زندگى خود را متوقف مى كنند .ضمن اينكه بايد توجه داشته باشيد 
هدفهايي را كه براي خود درنظر گرفته ايد واقعي و دست يافتني 

باشد.
•     اشتباهات را فرصتى براى يادگيرى در نظر بگيريد؛ هميشه 
به خود بگوييد كه هركسى ممكن است اشتباه كند و نبايد از اشتباه 

كردن ترسيد، اشتباه بخشى از يادگيرى و كسب تجربه است.
•     كارها و تجربيات جديد را امتحان كنيد؛ انجام كارها و فعاليت 
كمك  تان  هاى  توانايى  و  استعدادها  شناخت  در  متفاوت  هاى 
بزرگى به شما مى كند. بعالوه باعث ميشود در نتيجه ي كسب 

مهارت هاى جديد، احساس غرور و رضايت به شما دست دهد.
•   آنچه را كه مى توانيد، تغيير دهيد و آنچه را كه نمى توانيد، 
مشخص كنيد؛ درباره عادات و خصلت هاى خود فكر كنيد. اگر 
دريافتيد كه برخى از آنها شما را ناراحت مى كند، براى تغيير آن 
اقدام كنيد، اما اگر چيزى است كه نمى توان آن را تغيير داد (مانند 

قد) سعى كنيد از آنچه كه هستيد لذت ببريد و سازگارى كنيد.
•   اهداف تان را مشخص كنيد؛ فكر كنيد چه كارى دوست داريد 
طبق  و  كنيد  ريزى  برنامه  آن  انجام  براى  سپس  و  دهيد  انجام 

برنامه پيش برويد.
•   از نظرات و عقايد خود احساس رضايت كنيد؛ از بيان افكار خود 

ابايى نداشته باشيد.
اين كار احساس مى كنيد مفيد  با  به ديگران كمك كنيد؛      •

هستيد كه خود در اعتماد به نفس نقش مهمى دارد.
افرادى كه اعتماد به نفس بااليى دارند به راحتى با ديگران دوست 
 ... و  همكاران، همساالن  با  بهترى  روابط  و  شادترند  شوند،  مى 
دارند و با آرامش و راحتى با اشتباهات شان كنار مى آيند. هيچ 
دير  مثبت  و  سالم  نفس  به  اعتماد  آوردن  دست  به  براى  وقت 

نيست. اعتماد به نفس از جمله مهارت هاى زندگى است... 



   هر فردى از شخصيت خود، ديدگاه و نقاط ضعف و قوتش يك 
اين  به  از دوران كودكى شكل مى گيرد.  دارد كه  تصوير ذهنى 
از  شخص  كه  تصورى  يعنى  گويند:  مى  بينى»  «خود  تصوير 
بسيار  نقش  شخص  بينى»  «خود  دارد.  خود  ذهن  در  خويشتن 
مهمى را در شكل گيرى اعتماد به نفسش ايفا مى كند. بسيارى از 
اين تصورات كه ما از خود داريم، براساس تعامل ما با ديگران و 
تجربيات زندگى خودمان شكل مى گيرد. اعتماد به نفس به اين 
موضوع بستگى دارد كه شخص احساس مى كند از نظر ديگران 
چقدر  خودش  همچنين  و  است  عالقه  و  قبول  مورد  حد  چه  تا 

احساس ارزشمند بودن دارد.
توانايي ها و  به  ايمان داشتن فرد  يعني  به نفس  اعتماد     پس 
استعدادهاي خود و احساسات افتخارآميز و مثبت او نسبت به خود. 
اعتماد به نفس در حالت چهره اي، رفتار، طرز صحبت كردن و 

حركت افراد مشخص و مشهود است. 
با  اي  باز و گشوده  برخورد  باال  به نفس  اعتماد  داراي  افراد      
ديگران دارند، انتقاد پذير ند. راحت اشتباهات خود را مي پذيرند و 
توانائي هاي خويش را باور دارند. احساس ارزشمندي را هم نسبت 

به خودشان، و هم نسبت به ديگران دارند.
   اراده و پشتكار در اعتماد به نفس نقش بسيار مهمي دارد. اراده 
و اختيار هر انسان به خود او بستگي دارد؛ يعني هر چه در زندگي 
روزانه، فعاليتهاي خود را واقع بينانه تر مورد ارزيابي قرار بدهيم  و 
خود را مطابق با واقعيت بسنجيم و خودگوئي  هاي مثبتي داشته 
باشيم، اراده ما محكم تر و اشتباهات ما كمتر خواهد شد؛ در نتيجه 
دهي  جهت  ميآوريم،  دست  به  كه  بيشتري  نفس  به  اعتماد  با 

فعاليت هايمان بهتر ميگردد.
   فرد متكى  به اعتماد به  نفس، چون شناخت درستى از خودش 
نقص ها،  رفع  براى  مى داند،  را  خود  قوت  و  ضعف  نقاط  و  دارد 
حقارت  و  كوچكى  احساس  هرگز  و  مى كند  بيش ترى  تالش 

نخواهد كرد. 
    در دين مقدس اسالم هم تأكيد زيادى بر احترام به خويشتن و 
عزيز شمردن خويش گرديده، تا جايى كه عزت نفس، مايه كرامت 
مايه ى هالكت و سقوط  بزرگى برشمرده شده و خودكم بينى،  و 

انسان معرفى شده است. 
   اعتماد به نفس هر فرد، بر روى كيفيت زندگى او تاثير بسزايى 
دارد و چگونگى احساس هر كس نسبت به خود، بر نحوه زندگى 
اش اثر مى گذارد. افرادى كه احساس مى كنند از نظر ديگران 
دوست داشتنى و دل نشين هستند، قطعًا روابط اجتماعى بهترى 
مي  حمايت  و  كمك  خانواده  و  دوستان  به  نياز  مواقع  در  دارند، 

رسانند و همين حمايت از ديگران، آنها را به اين باور مي رساند 
كه مى توانند مشكالت را از سر راه بردارند و اهداف شان را تحقق 

بخشند.
عوامل موثر بر اعتماد به نفس

   همه ما در شرايط و موقعيت هايى از زندگى، مشكالت عدم 
در  خصوصًا  مشكالت  اين  ايم.  كرده  تجربه  را  نفس  به  اعتماد 
را مى شناسد،  نوجوانى كه شخص، خود و جهان اطراف  دوران 
با  هركس  بينى  خود  كه  آنجايى  از  اما  شود.  مى  آشكار  بيشتر 
گذشت زمان تغيير مى كند، پس اعتماد به نفس فرد هم ثابت نمى 
ماند و در طول زندگى تغيير مى نمايد؛ بنابراين مى توان اعتماد به 

نفس را بهبود بخشيد.
    براى دستيابى به يك اعتماد به نفس سالم دو مساله را بايد در 

نظر گرفت:
1ـ نظر و رفتار ديگران نسبت به شخص چگونه است؟

2ـ خود او، خويش را چگونه مى بيند؟
    اين دو مساله بر اعتماد به نفس افراد بسيار تاثير مى گذارد.  
والدين، معلمين، مربيان و... به ويژه در دوران كودكى در شكل 
گيرى ديدگاه هر فرد نسبت به خودش، نقش مهمى را ايفا مى 
و  تمجيد  را  كودك  آنكه   از  بيشتر  معلمين  يا  والدين  اگر  كنند. 
تحسين كنند، به انتقاد و عيب جويى از وي  بپردازند، مسلمًا اين 
كودك نمى تواند اعتماد به نفس خوبى داشته باشد. همچنين در 
دورة نوجوانى كه ارزش ها و عقايد نوجوان در حال شكل گيرى 
است، نظرات پدر و مادر، معلم يا ديگر افراد در به وجود آوردن خود 
بينى نوجوان بسيار موثر است. قطعًا اگر فردى كه مورد قبول و 
از وي عيب  دائمًا  معلمين  يا  والدين  مانند  است،  نوجوان  احترام 
جويى كند، سبب تخريب اعتماد به نفس او مى شود. گاهى هم از 
القا مى شود كه توانايى انجام درست كارها را  درون به نوجوان 
ندارد (بحران درونى) كه اين مساله هم به اندازه انتقاد و سرزنش 

ديگران بر اعتماد به نفس اثر تخريبي دارد.
    انتظارات نابجا و غيرواقعى نيز مى توانند اثر منفى بر اعتماد به 
و  شناسند  مى  را  خود  هاى  توانايى  كه  افرادى  بگذارند.  نفس 
تحسين مى كنند، از اعتماد به نفس بااليى برخوردارند، ولى اگر 
از  حتمًا  تحسينند،  درخور  هاى  توانايى  فاقد  كه  كنند  احساس 
اعتماد به نفس ضعيفى برخوردار مى شوند. نكته حائز اهميت اين 
درخور  هاى  قابليت  و  ها  توانايى  داراى  مردم  بيشتر  كه  است 
تحسين و شايسته اى هستند، اما به دليل خود بينى منفى اي كه 

از خود دارند، نمى توانند توانايى هاى خويش را ببينند.

درشكل گيري اعتماد به نفس دو دسته مانع وجود دارد:
•   موانع بيروني: مثل شرايط محيط خانواده، مكتب و اجتماع 

كه تغيير در آنها براي شخص آسان نيست.
•   موانع دروني : موانعي هستند كه در باورها و طرز فكر هر 
شخص  خود  دست  به  تغيير  قابل  كامًال  و  دارند  وجود  شخص 
هستند. اگر چنانچه دائمًا فردي خود خوري داشته باشد و نتواند 
براي  واقع  در  كند،  ابراز  ابهام  بدون  و  آرام  را  احساسات خويش 

اعتماد به نفس خود مانع دروني ايجاد كرده است. 
وي  ژگيهاي افراد داراي اعتماد به نفس باال:

اعتمادبه نفس،  كسب  در  روش  مهم ترين  خدا:  با  ارتباط     •
ارتباط با خداوند(ج) است، اتكاء به خداوند به عنوان برترين قدرت، 
باعث بى نيازى و استقالل در شخصيت و عزت نفس فرد مى شود.

•   استقالل عمل: افراد برخوردار از اعتماد به نفس، در اعمال 
خويش مستقل عمل مى كنند و از وابستگيهاي نابجا به ديگران 
دورى مى جويند،  براي انجام كارهاي فردى و اجتماعى به توانايى
وارد  استعدادهاى خويش،  به  توجه  با  و  تكيه مى كنند   هاى خود 
ميدان عمل مى گردند. اين بدان معني نيست كه فرد از مشاركت 
و  هم فكرى  درعين  بلكه  كند،  مي  دوري  ديگران  با  مشاوره  و 

مشاركت، استقالل خويش را حفظ مي نمايد.
•   مسئوليت پذيرى: فرد داراى اعتماد به نفس، مسئوليت خود 
را با اطمينان كامل مى پذيرد و از هرگونه ضعف و سستى دورى 
مى  جويد و تالش مي كند تا وظايف فردى، خانوادگى و اجتماعى 

خود را به نحو مطلوبي انجام دهد.
•   پيشرفت گرايي: انسان مثبت گرا و داراى اعتماد به  نفس، 

درصدد پيشرفت و افزايش قابليت ها و توانايى هاى خويش است و 
براى رسيدن به جايگاه برتر، تالش و كوشش مى كند و جديت و 

سخت كوشي به خرج ميدهد.
از محدوديت ها و واقعيت هاى  •   پذيرش ناكامى ها: آگاهى 
موجود مى تواند تصويرى واقع بينانه به انسان ارائه نمايد، اگرچه با 
شناخت توانايى ها مى توان موفقيت هاي بيشتري داشت، اما قبول 
كسب  به  زندگى،  در  واقعيت  يك  عنوان  به  ناكامى  و  شكست 
تجربه كمك ميكند تا احتمال پيروزى در كوششهاي بعدي بيشتر 

شود. 
•   ابراز وجود و قاطعيت داشتن:  به معناي احترام به خود 
به  نادرست  وابستگي  كه  كساني  ها.  زمينه  تمامي  در  ديگران  و 
فشارهاي  به  ها،  گي  برنامه  بي  به  توانند  نمي  دارند،  ديگران 

ديگران و نمونه هائي از اين قبيل "نه" بگويند. 
و  هدفها  با  ما  رفتارهاي  يعني  هماهنگي:  و  يكپارچگي     •
آرزوهايمان با هم هماهنگ بوده و در تضاد نباشند. بدين معني كه 
اگر توقع پيروزي داريم براي آن تالش كنيم. پس براي رسيدن به 
را  تالش  يعني  اش  مربوطه  رفتار  بايد  موفقيت؛  كسب  هدف 
انتخاب كرد كه با آن هماهنگ است. اما اگر يك رفتار ناهماهنگ 
انتقاد دايم از خود) مسلمًا  با كسب موفقيت را دنبال كنيم (مثال 
كاهنده اعتماد به نفس خواهد بود. چون تضاد در رفتار و هدفمان 
آبرويمان را (حداقل پپيش خودمان) از بين مي برد و كمتر به خود 

اعتماد مي كنيم.
را  باالتر چه نكاتي  به نفس  اعتماد  به  براي دستيابي 

بايد در نظر گرفت؟

    براى دستيابى به يك اعتماد به نفس سالم دو مساله را بايد در 

    اين دو مساله بر اعتماد به نفس افراد بسيار تاثير مى گذارد.  
والدين، معلمين، مربيان و... به ويژه در دوران كودكى در شكل 
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اعتماد به نفس چيست و چه اهميتي دارد؟

•   از تفكرات منفى درباره خود بپرهيزيد؛ اگر عادت داريد دائم بر 
روى كمبودها و نقاط ضعف خود تاكيد كنيد، اين عادت را كنار 
بگذاريد و به جنبه هاى مثبت خود (كه بسيار زياد هم هست) فكر 
كنيد، سعي كنيد درباره يك نكته يا حركت يا رفتار مثبتى هم كه 
داشته ايد فكر و براى خود بازگو كنيد. هر روز چند عمل يا رفتارى 
را كه انجام داده ايد و موجب رضايت و شادى تان شده است، بر 

روى كاغذ بنويسيد.
•    هدف تان "انجام كار" باشد نه "انجام كامل و بى نقص" آن؛ 
به  نتوانند  را  كاري  مبادا  اينكه  ترس  از  افراد  بعضى  گاهى  حتي 
بهترين شكلش انجام دهند، هيچ كارى انجام نمى دهند و در واقع 
زندگى خود را متوقف مى كنند .ضمن اينكه بايد توجه داشته باشيد 
هدفهايي را كه براي خود درنظر گرفته ايد واقعي و دست يافتني 

باشد.
•     اشتباهات را فرصتى براى يادگيرى در نظر بگيريد؛ هميشه 
به خود بگوييد كه هركسى ممكن است اشتباه كند و نبايد از اشتباه 

كردن ترسيد، اشتباه بخشى از يادگيرى و كسب تجربه است.
•     كارها و تجربيات جديد را امتحان كنيد؛ انجام كارها و فعاليت 
كمك  تان  هاى  توانايى  و  استعدادها  شناخت  در  متفاوت  هاى 
بزرگى به شما مى كند. بعالوه باعث ميشود در نتيجه ي كسب 

مهارت هاى جديد، احساس غرور و رضايت به شما دست دهد.
•   آنچه را كه مى توانيد، تغيير دهيد و آنچه را كه نمى توانيد، 
مشخص كنيد؛ درباره عادات و خصلت هاى خود فكر كنيد. اگر 
دريافتيد كه برخى از آنها شما را ناراحت مى كند، براى تغيير آن 
اقدام كنيد، اما اگر چيزى است كه نمى توان آن را تغيير داد (مانند 

قد) سعى كنيد از آنچه كه هستيد لذت ببريد و سازگارى كنيد.
•   اهداف تان را مشخص كنيد؛ فكر كنيد چه كارى دوست داريد 
طبق  و  كنيد  ريزى  برنامه  آن  انجام  براى  سپس  و  دهيد  انجام 

برنامه پيش برويد.
•   از نظرات و عقايد خود احساس رضايت كنيد؛ از بيان افكار خود 

ابايى نداشته باشيد.
اين كار احساس مى كنيد مفيد  با  به ديگران كمك كنيد؛      •

هستيد كه خود در اعتماد به نفس نقش مهمى دارد.
افرادى كه اعتماد به نفس بااليى دارند به راحتى با ديگران دوست 
 ... و  همكاران، همساالن  با  بهترى  روابط  و  شادترند  شوند،  مى 
دارند و با آرامش و راحتى با اشتباهات شان كنار مى آيند. هيچ 
دير  مثبت  و  سالم  نفس  به  اعتماد  آوردن  دست  به  براى  وقت 

نيست. اعتماد به نفس از جمله مهارت هاى زندگى است... 



   هر فردى از شخصيت خود، ديدگاه و نقاط ضعف و قوتش يك 
اين  به  از دوران كودكى شكل مى گيرد.  دارد كه  تصوير ذهنى 
از  شخص  كه  تصورى  يعنى  گويند:  مى  بينى»  «خود  تصوير 
بسيار  نقش  شخص  بينى»  «خود  دارد.  خود  ذهن  در  خويشتن 
مهمى را در شكل گيرى اعتماد به نفسش ايفا مى كند. بسيارى از 
اين تصورات كه ما از خود داريم، براساس تعامل ما با ديگران و 
تجربيات زندگى خودمان شكل مى گيرد. اعتماد به نفس به اين 
موضوع بستگى دارد كه شخص احساس مى كند از نظر ديگران 
چقدر  خودش  همچنين  و  است  عالقه  و  قبول  مورد  حد  چه  تا 

احساس ارزشمند بودن دارد.
توانايي ها و  به  ايمان داشتن فرد  يعني  به نفس  اعتماد     پس 
استعدادهاي خود و احساسات افتخارآميز و مثبت او نسبت به خود. 
اعتماد به نفس در حالت چهره اي، رفتار، طرز صحبت كردن و 

حركت افراد مشخص و مشهود است. 
با  اي  باز و گشوده  برخورد  باال  به نفس  اعتماد  داراي  افراد      
ديگران دارند، انتقاد پذير ند. راحت اشتباهات خود را مي پذيرند و 
توانائي هاي خويش را باور دارند. احساس ارزشمندي را هم نسبت 

به خودشان، و هم نسبت به ديگران دارند.
   اراده و پشتكار در اعتماد به نفس نقش بسيار مهمي دارد. اراده 
و اختيار هر انسان به خود او بستگي دارد؛ يعني هر چه در زندگي 
روزانه، فعاليتهاي خود را واقع بينانه تر مورد ارزيابي قرار بدهيم  و 
خود را مطابق با واقعيت بسنجيم و خودگوئي  هاي مثبتي داشته 
باشيم، اراده ما محكم تر و اشتباهات ما كمتر خواهد شد؛ در نتيجه 
دهي  جهت  ميآوريم،  دست  به  كه  بيشتري  نفس  به  اعتماد  با 

فعاليت هايمان بهتر ميگردد.
   فرد متكى  به اعتماد به  نفس، چون شناخت درستى از خودش 
نقص ها،  رفع  براى  مى داند،  را  خود  قوت  و  ضعف  نقاط  و  دارد 
حقارت  و  كوچكى  احساس  هرگز  و  مى كند  بيش ترى  تالش 

نخواهد كرد. 
    در دين مقدس اسالم هم تأكيد زيادى بر احترام به خويشتن و 
عزيز شمردن خويش گرديده، تا جايى كه عزت نفس، مايه كرامت 
مايه ى هالكت و سقوط  بزرگى برشمرده شده و خودكم بينى،  و 

انسان معرفى شده است. 
   اعتماد به نفس هر فرد، بر روى كيفيت زندگى او تاثير بسزايى 
دارد و چگونگى احساس هر كس نسبت به خود، بر نحوه زندگى 
اش اثر مى گذارد. افرادى كه احساس مى كنند از نظر ديگران 
دوست داشتنى و دل نشين هستند، قطعًا روابط اجتماعى بهترى 
مي  حمايت  و  كمك  خانواده  و  دوستان  به  نياز  مواقع  در  دارند، 

رسانند و همين حمايت از ديگران، آنها را به اين باور مي رساند 
كه مى توانند مشكالت را از سر راه بردارند و اهداف شان را تحقق 

بخشند.
عوامل موثر بر اعتماد به نفس

   همه ما در شرايط و موقعيت هايى از زندگى، مشكالت عدم 
در  خصوصًا  مشكالت  اين  ايم.  كرده  تجربه  را  نفس  به  اعتماد 
را مى شناسد،  نوجوانى كه شخص، خود و جهان اطراف  دوران 
با  هركس  بينى  خود  كه  آنجايى  از  اما  شود.  مى  آشكار  بيشتر 
گذشت زمان تغيير مى كند، پس اعتماد به نفس فرد هم ثابت نمى 
ماند و در طول زندگى تغيير مى نمايد؛ بنابراين مى توان اعتماد به 

نفس را بهبود بخشيد.
    براى دستيابى به يك اعتماد به نفس سالم دو مساله را بايد در 

نظر گرفت:
1ـ نظر و رفتار ديگران نسبت به شخص چگونه است؟

2ـ خود او، خويش را چگونه مى بيند؟
    اين دو مساله بر اعتماد به نفس افراد بسيار تاثير مى گذارد.  
والدين، معلمين، مربيان و... به ويژه در دوران كودكى در شكل 
گيرى ديدگاه هر فرد نسبت به خودش، نقش مهمى را ايفا مى 
و  تمجيد  را  كودك  آنكه   از  بيشتر  معلمين  يا  والدين  اگر  كنند. 
تحسين كنند، به انتقاد و عيب جويى از وي  بپردازند، مسلمًا اين 
كودك نمى تواند اعتماد به نفس خوبى داشته باشد. همچنين در 
دورة نوجوانى كه ارزش ها و عقايد نوجوان در حال شكل گيرى 
است، نظرات پدر و مادر، معلم يا ديگر افراد در به وجود آوردن خود 
بينى نوجوان بسيار موثر است. قطعًا اگر فردى كه مورد قبول و 
از وي عيب  دائمًا  معلمين  يا  والدين  مانند  است،  نوجوان  احترام 
جويى كند، سبب تخريب اعتماد به نفس او مى شود. گاهى هم از 
القا مى شود كه توانايى انجام درست كارها را  درون به نوجوان 
ندارد (بحران درونى) كه اين مساله هم به اندازه انتقاد و سرزنش 

ديگران بر اعتماد به نفس اثر تخريبي دارد.
    انتظارات نابجا و غيرواقعى نيز مى توانند اثر منفى بر اعتماد به 
و  شناسند  مى  را  خود  هاى  توانايى  كه  افرادى  بگذارند.  نفس 
تحسين مى كنند، از اعتماد به نفس بااليى برخوردارند، ولى اگر 
از  حتمًا  تحسينند،  درخور  هاى  توانايى  فاقد  كه  كنند  احساس 
اعتماد به نفس ضعيفى برخوردار مى شوند. نكته حائز اهميت اين 
درخور  هاى  قابليت  و  ها  توانايى  داراى  مردم  بيشتر  كه  است 
تحسين و شايسته اى هستند، اما به دليل خود بينى منفى اي كه 

از خود دارند، نمى توانند توانايى هاى خويش را ببينند.

درشكل گيري اعتماد به نفس دو دسته مانع وجود دارد:
•   موانع بيروني: مثل شرايط محيط خانواده، مكتب و اجتماع 

كه تغيير در آنها براي شخص آسان نيست.
•   موانع دروني : موانعي هستند كه در باورها و طرز فكر هر 
شخص  خود  دست  به  تغيير  قابل  كامًال  و  دارند  وجود  شخص 
هستند. اگر چنانچه دائمًا فردي خود خوري داشته باشد و نتواند 
براي  واقع  در  كند،  ابراز  ابهام  بدون  و  آرام  را  احساسات خويش 

اعتماد به نفس خود مانع دروني ايجاد كرده است. 
وي  ژگيهاي افراد داراي اعتماد به نفس باال:

اعتمادبه نفس،  كسب  در  روش  مهم ترين  خدا:  با  ارتباط     •
ارتباط با خداوند(ج) است، اتكاء به خداوند به عنوان برترين قدرت، 
باعث بى نيازى و استقالل در شخصيت و عزت نفس فرد مى شود.

•   استقالل عمل: افراد برخوردار از اعتماد به نفس، در اعمال 
خويش مستقل عمل مى كنند و از وابستگيهاي نابجا به ديگران 
دورى مى جويند،  براي انجام كارهاي فردى و اجتماعى به توانايى
وارد  استعدادهاى خويش،  به  توجه  با  و  تكيه مى كنند   هاى خود 
ميدان عمل مى گردند. اين بدان معني نيست كه فرد از مشاركت 
و  هم فكرى  درعين  بلكه  كند،  مي  دوري  ديگران  با  مشاوره  و 

مشاركت، استقالل خويش را حفظ مي نمايد.
•   مسئوليت پذيرى: فرد داراى اعتماد به نفس، مسئوليت خود 
را با اطمينان كامل مى پذيرد و از هرگونه ضعف و سستى دورى 
مى  جويد و تالش مي كند تا وظايف فردى، خانوادگى و اجتماعى 

خود را به نحو مطلوبي انجام دهد.
•   پيشرفت گرايي: انسان مثبت گرا و داراى اعتماد به  نفس، 

درصدد پيشرفت و افزايش قابليت ها و توانايى هاى خويش است و 
براى رسيدن به جايگاه برتر، تالش و كوشش مى كند و جديت و 

سخت كوشي به خرج ميدهد.
از محدوديت ها و واقعيت هاى  •   پذيرش ناكامى ها: آگاهى 
موجود مى تواند تصويرى واقع بينانه به انسان ارائه نمايد، اگرچه با 
شناخت توانايى ها مى توان موفقيت هاي بيشتري داشت، اما قبول 
كسب  به  زندگى،  در  واقعيت  يك  عنوان  به  ناكامى  و  شكست 
تجربه كمك ميكند تا احتمال پيروزى در كوششهاي بعدي بيشتر 

شود. 
•   ابراز وجود و قاطعيت داشتن:  به معناي احترام به خود 
به  نادرست  وابستگي  كه  كساني  ها.  زمينه  تمامي  در  ديگران  و 
فشارهاي  به  ها،  گي  برنامه  بي  به  توانند  نمي  دارند،  ديگران 

ديگران و نمونه هائي از اين قبيل "نه" بگويند. 
و  هدفها  با  ما  رفتارهاي  يعني  هماهنگي:  و  يكپارچگي     •
آرزوهايمان با هم هماهنگ بوده و در تضاد نباشند. بدين معني كه 
اگر توقع پيروزي داريم براي آن تالش كنيم. پس براي رسيدن به 
را  تالش  يعني  اش  مربوطه  رفتار  بايد  موفقيت؛  كسب  هدف 
انتخاب كرد كه با آن هماهنگ است. اما اگر يك رفتار ناهماهنگ 
انتقاد دايم از خود) مسلمًا  با كسب موفقيت را دنبال كنيم (مثال 
كاهنده اعتماد به نفس خواهد بود. چون تضاد در رفتار و هدفمان 
آبرويمان را (حداقل پپيش خودمان) از بين مي برد و كمتر به خود 

اعتماد مي كنيم.
را  باالتر چه نكاتي  به نفس  اعتماد  به  براي دستيابي 

بايد در نظر گرفت؟
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•   از تفكرات منفى درباره خود بپرهيزيد؛ اگر عادت داريد دائم بر 
روى كمبودها و نقاط ضعف خود تاكيد كنيد، اين عادت را كنار 
بگذاريد و به جنبه هاى مثبت خود (كه بسيار زياد هم هست) فكر 
كنيد، سعي كنيد درباره يك نكته يا حركت يا رفتار مثبتى هم كه 
داشته ايد فكر و براى خود بازگو كنيد. هر روز چند عمل يا رفتارى 
را كه انجام داده ايد و موجب رضايت و شادى تان شده است، بر 

روى كاغذ بنويسيد.
•    هدف تان "انجام كار" باشد نه "انجام كامل و بى نقص" آن؛ 
به  نتوانند  را  كاري  مبادا  اينكه  ترس  از  افراد  بعضى  گاهى  حتي 
بهترين شكلش انجام دهند، هيچ كارى انجام نمى دهند و در واقع 
زندگى خود را متوقف مى كنند .ضمن اينكه بايد توجه داشته باشيد 
هدفهايي را كه براي خود درنظر گرفته ايد واقعي و دست يافتني 

باشد.
•     اشتباهات را فرصتى براى يادگيرى در نظر بگيريد؛ هميشه 
به خود بگوييد كه هركسى ممكن است اشتباه كند و نبايد از اشتباه 

كردن ترسيد، اشتباه بخشى از يادگيرى و كسب تجربه است.
•     كارها و تجربيات جديد را امتحان كنيد؛ انجام كارها و فعاليت 
كمك  تان  هاى  توانايى  و  استعدادها  شناخت  در  متفاوت  هاى 
بزرگى به شما مى كند. بعالوه باعث ميشود در نتيجه ي كسب 

مهارت هاى جديد، احساس غرور و رضايت به شما دست دهد.
•   آنچه را كه مى توانيد، تغيير دهيد و آنچه را كه نمى توانيد، 
مشخص كنيد؛ درباره عادات و خصلت هاى خود فكر كنيد. اگر 
دريافتيد كه برخى از آنها شما را ناراحت مى كند، براى تغيير آن 
اقدام كنيد، اما اگر چيزى است كه نمى توان آن را تغيير داد (مانند 

قد) سعى كنيد از آنچه كه هستيد لذت ببريد و سازگارى كنيد.
•   اهداف تان را مشخص كنيد؛ فكر كنيد چه كارى دوست داريد 
طبق  و  كنيد  ريزى  برنامه  آن  انجام  براى  سپس  و  دهيد  انجام 

برنامه پيش برويد.
•   از نظرات و عقايد خود احساس رضايت كنيد؛ از بيان افكار خود 

ابايى نداشته باشيد.
اين كار احساس مى كنيد مفيد  با  به ديگران كمك كنيد؛      •

هستيد كه خود در اعتماد به نفس نقش مهمى دارد.
افرادى كه اعتماد به نفس بااليى دارند به راحتى با ديگران دوست 
 ... و  همكاران، همساالن  با  بهترى  روابط  و  شادترند  شوند،  مى 
دارند و با آرامش و راحتى با اشتباهات شان كنار مى آيند. هيچ 
دير  مثبت  و  سالم  نفس  به  اعتماد  آوردن  دست  به  براى  وقت 

نيست. اعتماد به نفس از جمله مهارت هاى زندگى است... 



   هر فردى از شخصيت خود، ديدگاه و نقاط ضعف و قوتش يك 
اين  به  از دوران كودكى شكل مى گيرد.  دارد كه  تصوير ذهنى 
از  شخص  كه  تصورى  يعنى  گويند:  مى  بينى»  «خود  تصوير 
بسيار  نقش  شخص  بينى»  «خود  دارد.  خود  ذهن  در  خويشتن 
مهمى را در شكل گيرى اعتماد به نفسش ايفا مى كند. بسيارى از 
اين تصورات كه ما از خود داريم، براساس تعامل ما با ديگران و 
تجربيات زندگى خودمان شكل مى گيرد. اعتماد به نفس به اين 
موضوع بستگى دارد كه شخص احساس مى كند از نظر ديگران 
چقدر  خودش  همچنين  و  است  عالقه  و  قبول  مورد  حد  چه  تا 

احساس ارزشمند بودن دارد.
توانايي ها و  به  ايمان داشتن فرد  يعني  به نفس  اعتماد     پس 
استعدادهاي خود و احساسات افتخارآميز و مثبت او نسبت به خود. 
اعتماد به نفس در حالت چهره اي، رفتار، طرز صحبت كردن و 

حركت افراد مشخص و مشهود است. 
با  اي  باز و گشوده  برخورد  باال  به نفس  اعتماد  داراي  افراد      
ديگران دارند، انتقاد پذير ند. راحت اشتباهات خود را مي پذيرند و 
توانائي هاي خويش را باور دارند. احساس ارزشمندي را هم نسبت 

به خودشان، و هم نسبت به ديگران دارند.
   اراده و پشتكار در اعتماد به نفس نقش بسيار مهمي دارد. اراده 
و اختيار هر انسان به خود او بستگي دارد؛ يعني هر چه در زندگي 
روزانه، فعاليتهاي خود را واقع بينانه تر مورد ارزيابي قرار بدهيم  و 
خود را مطابق با واقعيت بسنجيم و خودگوئي  هاي مثبتي داشته 
باشيم، اراده ما محكم تر و اشتباهات ما كمتر خواهد شد؛ در نتيجه 
دهي  جهت  ميآوريم،  دست  به  كه  بيشتري  نفس  به  اعتماد  با 

فعاليت هايمان بهتر ميگردد.
   فرد متكى  به اعتماد به  نفس، چون شناخت درستى از خودش 
نقص ها،  رفع  براى  مى داند،  را  خود  قوت  و  ضعف  نقاط  و  دارد 
حقارت  و  كوچكى  احساس  هرگز  و  مى كند  بيش ترى  تالش 

نخواهد كرد. 
    در دين مقدس اسالم هم تأكيد زيادى بر احترام به خويشتن و 
عزيز شمردن خويش گرديده، تا جايى كه عزت نفس، مايه كرامت 
مايه ى هالكت و سقوط  بزرگى برشمرده شده و خودكم بينى،  و 

انسان معرفى شده است. 
   اعتماد به نفس هر فرد، بر روى كيفيت زندگى او تاثير بسزايى 
دارد و چگونگى احساس هر كس نسبت به خود، بر نحوه زندگى 
اش اثر مى گذارد. افرادى كه احساس مى كنند از نظر ديگران 
دوست داشتنى و دل نشين هستند، قطعًا روابط اجتماعى بهترى 
مي  حمايت  و  كمك  خانواده  و  دوستان  به  نياز  مواقع  در  دارند، 

رسانند و همين حمايت از ديگران، آنها را به اين باور مي رساند 
كه مى توانند مشكالت را از سر راه بردارند و اهداف شان را تحقق 

بخشند.
عوامل موثر بر اعتماد به نفس

   همه ما در شرايط و موقعيت هايى از زندگى، مشكالت عدم 
در  خصوصًا  مشكالت  اين  ايم.  كرده  تجربه  را  نفس  به  اعتماد 
را مى شناسد،  نوجوانى كه شخص، خود و جهان اطراف  دوران 
با  هركس  بينى  خود  كه  آنجايى  از  اما  شود.  مى  آشكار  بيشتر 
گذشت زمان تغيير مى كند، پس اعتماد به نفس فرد هم ثابت نمى 
ماند و در طول زندگى تغيير مى نمايد؛ بنابراين مى توان اعتماد به 

نفس را بهبود بخشيد.
    براى دستيابى به يك اعتماد به نفس سالم دو مساله را بايد در 

نظر گرفت:
1ـ نظر و رفتار ديگران نسبت به شخص چگونه است؟

2ـ خود او، خويش را چگونه مى بيند؟
    اين دو مساله بر اعتماد به نفس افراد بسيار تاثير مى گذارد.  
والدين، معلمين، مربيان و... به ويژه در دوران كودكى در شكل 
گيرى ديدگاه هر فرد نسبت به خودش، نقش مهمى را ايفا مى 
و  تمجيد  را  كودك  آنكه   از  بيشتر  معلمين  يا  والدين  اگر  كنند. 
تحسين كنند، به انتقاد و عيب جويى از وي  بپردازند، مسلمًا اين 
كودك نمى تواند اعتماد به نفس خوبى داشته باشد. همچنين در 
دورة نوجوانى كه ارزش ها و عقايد نوجوان در حال شكل گيرى 
است، نظرات پدر و مادر، معلم يا ديگر افراد در به وجود آوردن خود 
بينى نوجوان بسيار موثر است. قطعًا اگر فردى كه مورد قبول و 
از وي عيب  دائمًا  معلمين  يا  والدين  مانند  است،  نوجوان  احترام 
جويى كند، سبب تخريب اعتماد به نفس او مى شود. گاهى هم از 
القا مى شود كه توانايى انجام درست كارها را  درون به نوجوان 
ندارد (بحران درونى) كه اين مساله هم به اندازه انتقاد و سرزنش 

ديگران بر اعتماد به نفس اثر تخريبي دارد.
    انتظارات نابجا و غيرواقعى نيز مى توانند اثر منفى بر اعتماد به 
و  شناسند  مى  را  خود  هاى  توانايى  كه  افرادى  بگذارند.  نفس 
تحسين مى كنند، از اعتماد به نفس بااليى برخوردارند، ولى اگر 
از  حتمًا  تحسينند،  درخور  هاى  توانايى  فاقد  كه  كنند  احساس 
اعتماد به نفس ضعيفى برخوردار مى شوند. نكته حائز اهميت اين 
درخور  هاى  قابليت  و  ها  توانايى  داراى  مردم  بيشتر  كه  است 
تحسين و شايسته اى هستند، اما به دليل خود بينى منفى اي كه 

از خود دارند، نمى توانند توانايى هاى خويش را ببينند.

درشكل گيري اعتماد به نفس دو دسته مانع وجود دارد:
•   موانع بيروني: مثل شرايط محيط خانواده، مكتب و اجتماع 

كه تغيير در آنها براي شخص آسان نيست.
•   موانع دروني : موانعي هستند كه در باورها و طرز فكر هر 
شخص  خود  دست  به  تغيير  قابل  كامًال  و  دارند  وجود  شخص 
هستند. اگر چنانچه دائمًا فردي خود خوري داشته باشد و نتواند 
براي  واقع  در  كند،  ابراز  ابهام  بدون  و  آرام  را  احساسات خويش 

اعتماد به نفس خود مانع دروني ايجاد كرده است. 
وي  ژگيهاي افراد داراي اعتماد به نفس باال:

اعتمادبه نفس،  كسب  در  روش  مهم ترين  خدا:  با  ارتباط     •
ارتباط با خداوند(ج) است، اتكاء به خداوند به عنوان برترين قدرت، 
باعث بى نيازى و استقالل در شخصيت و عزت نفس فرد مى شود.

•   استقالل عمل: افراد برخوردار از اعتماد به نفس، در اعمال 
خويش مستقل عمل مى كنند و از وابستگيهاي نابجا به ديگران 
دورى مى جويند،  براي انجام كارهاي فردى و اجتماعى به توانايى
وارد  استعدادهاى خويش،  به  توجه  با  و  تكيه مى كنند   هاى خود 
ميدان عمل مى گردند. اين بدان معني نيست كه فرد از مشاركت 
و  هم فكرى  درعين  بلكه  كند،  مي  دوري  ديگران  با  مشاوره  و 

مشاركت، استقالل خويش را حفظ مي نمايد.
•   مسئوليت پذيرى: فرد داراى اعتماد به نفس، مسئوليت خود 
را با اطمينان كامل مى پذيرد و از هرگونه ضعف و سستى دورى 
مى  جويد و تالش مي كند تا وظايف فردى، خانوادگى و اجتماعى 

خود را به نحو مطلوبي انجام دهد.
•   پيشرفت گرايي: انسان مثبت گرا و داراى اعتماد به  نفس، 

درصدد پيشرفت و افزايش قابليت ها و توانايى هاى خويش است و 
براى رسيدن به جايگاه برتر، تالش و كوشش مى كند و جديت و 

سخت كوشي به خرج ميدهد.
از محدوديت ها و واقعيت هاى  •   پذيرش ناكامى ها: آگاهى 
موجود مى تواند تصويرى واقع بينانه به انسان ارائه نمايد، اگرچه با 
شناخت توانايى ها مى توان موفقيت هاي بيشتري داشت، اما قبول 
كسب  به  زندگى،  در  واقعيت  يك  عنوان  به  ناكامى  و  شكست 
تجربه كمك ميكند تا احتمال پيروزى در كوششهاي بعدي بيشتر 

شود. 
•   ابراز وجود و قاطعيت داشتن:  به معناي احترام به خود 
به  نادرست  وابستگي  كه  كساني  ها.  زمينه  تمامي  در  ديگران  و 
فشارهاي  به  ها،  گي  برنامه  بي  به  توانند  نمي  دارند،  ديگران 

ديگران و نمونه هائي از اين قبيل "نه" بگويند. 
و  هدفها  با  ما  رفتارهاي  يعني  هماهنگي:  و  يكپارچگي     •
آرزوهايمان با هم هماهنگ بوده و در تضاد نباشند. بدين معني كه 
اگر توقع پيروزي داريم براي آن تالش كنيم. پس براي رسيدن به 
را  تالش  يعني  اش  مربوطه  رفتار  بايد  موفقيت؛  كسب  هدف 
انتخاب كرد كه با آن هماهنگ است. اما اگر يك رفتار ناهماهنگ 
انتقاد دايم از خود) مسلمًا  با كسب موفقيت را دنبال كنيم (مثال 
كاهنده اعتماد به نفس خواهد بود. چون تضاد در رفتار و هدفمان 
آبرويمان را (حداقل پپيش خودمان) از بين مي برد و كمتر به خود 

اعتماد مي كنيم.
را  باالتر چه نكاتي  به نفس  اعتماد  به  براي دستيابي 

بايد در نظر گرفت؟
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اعتماد به نفس چيست و چه اهميتي دارد؟

•   از تفكرات منفى درباره خود بپرهيزيد؛ اگر عادت داريد دائم بر 
روى كمبودها و نقاط ضعف خود تاكيد كنيد، اين عادت را كنار 
بگذاريد و به جنبه هاى مثبت خود (كه بسيار زياد هم هست) فكر 
كنيد، سعي كنيد درباره يك نكته يا حركت يا رفتار مثبتى هم كه 
داشته ايد فكر و براى خود بازگو كنيد. هر روز چند عمل يا رفتارى 
را كه انجام داده ايد و موجب رضايت و شادى تان شده است، بر 

روى كاغذ بنويسيد.
•    هدف تان "انجام كار" باشد نه "انجام كامل و بى نقص" آن؛ 
به  نتوانند  را  كاري  مبادا  اينكه  ترس  از  افراد  بعضى  گاهى  حتي 
بهترين شكلش انجام دهند، هيچ كارى انجام نمى دهند و در واقع 
زندگى خود را متوقف مى كنند .ضمن اينكه بايد توجه داشته باشيد 
هدفهايي را كه براي خود درنظر گرفته ايد واقعي و دست يافتني 

باشد.
•     اشتباهات را فرصتى براى يادگيرى در نظر بگيريد؛ هميشه 
به خود بگوييد كه هركسى ممكن است اشتباه كند و نبايد از اشتباه 

كردن ترسيد، اشتباه بخشى از يادگيرى و كسب تجربه است.
•     كارها و تجربيات جديد را امتحان كنيد؛ انجام كارها و فعاليت 
كمك  تان  هاى  توانايى  و  استعدادها  شناخت  در  متفاوت  هاى 
بزرگى به شما مى كند. بعالوه باعث ميشود در نتيجه ي كسب 

مهارت هاى جديد، احساس غرور و رضايت به شما دست دهد.
•   آنچه را كه مى توانيد، تغيير دهيد و آنچه را كه نمى توانيد، 
مشخص كنيد؛ درباره عادات و خصلت هاى خود فكر كنيد. اگر 
دريافتيد كه برخى از آنها شما را ناراحت مى كند، براى تغيير آن 
اقدام كنيد، اما اگر چيزى است كه نمى توان آن را تغيير داد (مانند 

قد) سعى كنيد از آنچه كه هستيد لذت ببريد و سازگارى كنيد.
•   اهداف تان را مشخص كنيد؛ فكر كنيد چه كارى دوست داريد 
طبق  و  كنيد  ريزى  برنامه  آن  انجام  براى  سپس  و  دهيد  انجام 

برنامه پيش برويد.
•   از نظرات و عقايد خود احساس رضايت كنيد؛ از بيان افكار خود 

ابايى نداشته باشيد.
اين كار احساس مى كنيد مفيد  با  به ديگران كمك كنيد؛      •

هستيد كه خود در اعتماد به نفس نقش مهمى دارد.
افرادى كه اعتماد به نفس بااليى دارند به راحتى با ديگران دوست 
 ... و  همكاران، همساالن  با  بهترى  روابط  و  شادترند  شوند،  مى 
دارند و با آرامش و راحتى با اشتباهات شان كنار مى آيند. هيچ 
دير  مثبت  و  سالم  نفس  به  اعتماد  آوردن  دست  به  براى  وقت 

نيست. اعتماد به نفس از جمله مهارت هاى زندگى است... 



   هر فردى از شخصيت خود، ديدگاه و نقاط ضعف و قوتش يك 
اين  به  از دوران كودكى شكل مى گيرد.  دارد كه  تصوير ذهنى 
از  شخص  كه  تصورى  يعنى  گويند:  مى  بينى»  «خود  تصوير 
بسيار  نقش  شخص  بينى»  «خود  دارد.  خود  ذهن  در  خويشتن 
مهمى را در شكل گيرى اعتماد به نفسش ايفا مى كند. بسيارى از 
اين تصورات كه ما از خود داريم، براساس تعامل ما با ديگران و 
تجربيات زندگى خودمان شكل مى گيرد. اعتماد به نفس به اين 
موضوع بستگى دارد كه شخص احساس مى كند از نظر ديگران 
چقدر  خودش  همچنين  و  است  عالقه  و  قبول  مورد  حد  چه  تا 

احساس ارزشمند بودن دارد.
توانايي ها و  به  ايمان داشتن فرد  يعني  به نفس  اعتماد     پس 
استعدادهاي خود و احساسات افتخارآميز و مثبت او نسبت به خود. 
اعتماد به نفس در حالت چهره اي، رفتار، طرز صحبت كردن و 

حركت افراد مشخص و مشهود است. 
با  اي  باز و گشوده  برخورد  باال  به نفس  اعتماد  داراي  افراد      
ديگران دارند، انتقاد پذير ند. راحت اشتباهات خود را مي پذيرند و 
توانائي هاي خويش را باور دارند. احساس ارزشمندي را هم نسبت 

به خودشان، و هم نسبت به ديگران دارند.
   اراده و پشتكار در اعتماد به نفس نقش بسيار مهمي دارد. اراده 
و اختيار هر انسان به خود او بستگي دارد؛ يعني هر چه در زندگي 
روزانه، فعاليتهاي خود را واقع بينانه تر مورد ارزيابي قرار بدهيم  و 
خود را مطابق با واقعيت بسنجيم و خودگوئي  هاي مثبتي داشته 
باشيم، اراده ما محكم تر و اشتباهات ما كمتر خواهد شد؛ در نتيجه 
دهي  جهت  ميآوريم،  دست  به  كه  بيشتري  نفس  به  اعتماد  با 

فعاليت هايمان بهتر ميگردد.
   فرد متكى  به اعتماد به  نفس، چون شناخت درستى از خودش 
نقص ها،  رفع  براى  مى داند،  را  خود  قوت  و  ضعف  نقاط  و  دارد 
حقارت  و  كوچكى  احساس  هرگز  و  مى كند  بيش ترى  تالش 

نخواهد كرد. 
    در دين مقدس اسالم هم تأكيد زيادى بر احترام به خويشتن و 
عزيز شمردن خويش گرديده، تا جايى كه عزت نفس، مايه كرامت 
مايه ى هالكت و سقوط  بزرگى برشمرده شده و خودكم بينى،  و 

انسان معرفى شده است. 
   اعتماد به نفس هر فرد، بر روى كيفيت زندگى او تاثير بسزايى 
دارد و چگونگى احساس هر كس نسبت به خود، بر نحوه زندگى 
اش اثر مى گذارد. افرادى كه احساس مى كنند از نظر ديگران 
دوست داشتنى و دل نشين هستند، قطعًا روابط اجتماعى بهترى 
مي  حمايت  و  كمك  خانواده  و  دوستان  به  نياز  مواقع  در  دارند، 

رسانند و همين حمايت از ديگران، آنها را به اين باور مي رساند 
كه مى توانند مشكالت را از سر راه بردارند و اهداف شان را تحقق 

بخشند.
عوامل موثر بر اعتماد به نفس

   همه ما در شرايط و موقعيت هايى از زندگى، مشكالت عدم 
در  خصوصًا  مشكالت  اين  ايم.  كرده  تجربه  را  نفس  به  اعتماد 
را مى شناسد،  نوجوانى كه شخص، خود و جهان اطراف  دوران 
با  هركس  بينى  خود  كه  آنجايى  از  اما  شود.  مى  آشكار  بيشتر 
گذشت زمان تغيير مى كند، پس اعتماد به نفس فرد هم ثابت نمى 
ماند و در طول زندگى تغيير مى نمايد؛ بنابراين مى توان اعتماد به 

نفس را بهبود بخشيد.
    براى دستيابى به يك اعتماد به نفس سالم دو مساله را بايد در 

نظر گرفت:
1ـ نظر و رفتار ديگران نسبت به شخص چگونه است؟

2ـ خود او، خويش را چگونه مى بيند؟
    اين دو مساله بر اعتماد به نفس افراد بسيار تاثير مى گذارد.  
والدين، معلمين، مربيان و... به ويژه در دوران كودكى در شكل 
گيرى ديدگاه هر فرد نسبت به خودش، نقش مهمى را ايفا مى 
و  تمجيد  را  كودك  آنكه   از  بيشتر  معلمين  يا  والدين  اگر  كنند. 
تحسين كنند، به انتقاد و عيب جويى از وي  بپردازند، مسلمًا اين 
كودك نمى تواند اعتماد به نفس خوبى داشته باشد. همچنين در 
دورة نوجوانى كه ارزش ها و عقايد نوجوان در حال شكل گيرى 
است، نظرات پدر و مادر، معلم يا ديگر افراد در به وجود آوردن خود 
بينى نوجوان بسيار موثر است. قطعًا اگر فردى كه مورد قبول و 
از وي عيب  دائمًا  معلمين  يا  والدين  مانند  است،  نوجوان  احترام 
جويى كند، سبب تخريب اعتماد به نفس او مى شود. گاهى هم از 
القا مى شود كه توانايى انجام درست كارها را  درون به نوجوان 
ندارد (بحران درونى) كه اين مساله هم به اندازه انتقاد و سرزنش 

ديگران بر اعتماد به نفس اثر تخريبي دارد.
    انتظارات نابجا و غيرواقعى نيز مى توانند اثر منفى بر اعتماد به 
و  شناسند  مى  را  خود  هاى  توانايى  كه  افرادى  بگذارند.  نفس 
تحسين مى كنند، از اعتماد به نفس بااليى برخوردارند، ولى اگر 
از  حتمًا  تحسينند،  درخور  هاى  توانايى  فاقد  كه  كنند  احساس 
اعتماد به نفس ضعيفى برخوردار مى شوند. نكته حائز اهميت اين 
درخور  هاى  قابليت  و  ها  توانايى  داراى  مردم  بيشتر  كه  است 
تحسين و شايسته اى هستند، اما به دليل خود بينى منفى اي كه 

از خود دارند، نمى توانند توانايى هاى خويش را ببينند.

درشكل گيري اعتماد به نفس دو دسته مانع وجود دارد:
•   موانع بيروني: مثل شرايط محيط خانواده، مكتب و اجتماع 

كه تغيير در آنها براي شخص آسان نيست.
•   موانع دروني : موانعي هستند كه در باورها و طرز فكر هر 
شخص  خود  دست  به  تغيير  قابل  كامًال  و  دارند  وجود  شخص 
هستند. اگر چنانچه دائمًا فردي خود خوري داشته باشد و نتواند 
براي  واقع  در  كند،  ابراز  ابهام  بدون  و  آرام  را  احساسات خويش 

اعتماد به نفس خود مانع دروني ايجاد كرده است. 
وي  ژگيهاي افراد داراي اعتماد به نفس باال:

اعتمادبه نفس،  كسب  در  روش  مهم ترين  خدا:  با  ارتباط     •
ارتباط با خداوند(ج) است، اتكاء به خداوند به عنوان برترين قدرت، 
باعث بى نيازى و استقالل در شخصيت و عزت نفس فرد مى شود.

•   استقالل عمل: افراد برخوردار از اعتماد به نفس، در اعمال 
خويش مستقل عمل مى كنند و از وابستگيهاي نابجا به ديگران 
دورى مى جويند،  براي انجام كارهاي فردى و اجتماعى به توانايى
وارد  استعدادهاى خويش،  به  توجه  با  و  تكيه مى كنند   هاى خود 
ميدان عمل مى گردند. اين بدان معني نيست كه فرد از مشاركت 
و  هم فكرى  درعين  بلكه  كند،  مي  دوري  ديگران  با  مشاوره  و 

مشاركت، استقالل خويش را حفظ مي نمايد.
•   مسئوليت پذيرى: فرد داراى اعتماد به نفس، مسئوليت خود 
را با اطمينان كامل مى پذيرد و از هرگونه ضعف و سستى دورى 
مى  جويد و تالش مي كند تا وظايف فردى، خانوادگى و اجتماعى 

خود را به نحو مطلوبي انجام دهد.
•   پيشرفت گرايي: انسان مثبت گرا و داراى اعتماد به  نفس، 

درصدد پيشرفت و افزايش قابليت ها و توانايى هاى خويش است و 
براى رسيدن به جايگاه برتر، تالش و كوشش مى كند و جديت و 

سخت كوشي به خرج ميدهد.
از محدوديت ها و واقعيت هاى  •   پذيرش ناكامى ها: آگاهى 
موجود مى تواند تصويرى واقع بينانه به انسان ارائه نمايد، اگرچه با 
شناخت توانايى ها مى توان موفقيت هاي بيشتري داشت، اما قبول 
كسب  به  زندگى،  در  واقعيت  يك  عنوان  به  ناكامى  و  شكست 
تجربه كمك ميكند تا احتمال پيروزى در كوششهاي بعدي بيشتر 

شود. 
•   ابراز وجود و قاطعيت داشتن:  به معناي احترام به خود 
به  نادرست  وابستگي  كه  كساني  ها.  زمينه  تمامي  در  ديگران  و 
فشارهاي  به  ها،  گي  برنامه  بي  به  توانند  نمي  دارند،  ديگران 

ديگران و نمونه هائي از اين قبيل "نه" بگويند. 
و  هدفها  با  ما  رفتارهاي  يعني  هماهنگي:  و  يكپارچگي     •
آرزوهايمان با هم هماهنگ بوده و در تضاد نباشند. بدين معني كه 
اگر توقع پيروزي داريم براي آن تالش كنيم. پس براي رسيدن به 
را  تالش  يعني  اش  مربوطه  رفتار  بايد  موفقيت؛  كسب  هدف 
انتخاب كرد كه با آن هماهنگ است. اما اگر يك رفتار ناهماهنگ 
انتقاد دايم از خود) مسلمًا  با كسب موفقيت را دنبال كنيم (مثال 
كاهنده اعتماد به نفس خواهد بود. چون تضاد در رفتار و هدفمان 
آبرويمان را (حداقل پپيش خودمان) از بين مي برد و كمتر به خود 

اعتماد مي كنيم.
را  باالتر چه نكاتي  به نفس  اعتماد  به  براي دستيابي 

بايد در نظر گرفت؟
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اعتماد به نفس چيست و چه اهميتي دارد؟

•   از تفكرات منفى درباره خود بپرهيزيد؛ اگر عادت داريد دائم بر 
روى كمبودها و نقاط ضعف خود تاكيد كنيد، اين عادت را كنار 
بگذاريد و به جنبه هاى مثبت خود (كه بسيار زياد هم هست) فكر 
كنيد، سعي كنيد درباره يك نكته يا حركت يا رفتار مثبتى هم كه 
داشته ايد فكر و براى خود بازگو كنيد. هر روز چند عمل يا رفتارى 
را كه انجام داده ايد و موجب رضايت و شادى تان شده است، بر 

روى كاغذ بنويسيد.
•    هدف تان "انجام كار" باشد نه "انجام كامل و بى نقص" آن؛ 
به  نتوانند  را  كاري  مبادا  اينكه  ترس  از  افراد  بعضى  گاهى  حتي 
بهترين شكلش انجام دهند، هيچ كارى انجام نمى دهند و در واقع 
زندگى خود را متوقف مى كنند .ضمن اينكه بايد توجه داشته باشيد 
هدفهايي را كه براي خود درنظر گرفته ايد واقعي و دست يافتني 

باشد.
•     اشتباهات را فرصتى براى يادگيرى در نظر بگيريد؛ هميشه 
به خود بگوييد كه هركسى ممكن است اشتباه كند و نبايد از اشتباه 

كردن ترسيد، اشتباه بخشى از يادگيرى و كسب تجربه است.
•     كارها و تجربيات جديد را امتحان كنيد؛ انجام كارها و فعاليت 
كمك  تان  هاى  توانايى  و  استعدادها  شناخت  در  متفاوت  هاى 
بزرگى به شما مى كند. بعالوه باعث ميشود در نتيجه ي كسب 

مهارت هاى جديد، احساس غرور و رضايت به شما دست دهد.
•   آنچه را كه مى توانيد، تغيير دهيد و آنچه را كه نمى توانيد، 
مشخص كنيد؛ درباره عادات و خصلت هاى خود فكر كنيد. اگر 
دريافتيد كه برخى از آنها شما را ناراحت مى كند، براى تغيير آن 
اقدام كنيد، اما اگر چيزى است كه نمى توان آن را تغيير داد (مانند 

قد) سعى كنيد از آنچه كه هستيد لذت ببريد و سازگارى كنيد.
•   اهداف تان را مشخص كنيد؛ فكر كنيد چه كارى دوست داريد 
طبق  و  كنيد  ريزى  برنامه  آن  انجام  براى  سپس  و  دهيد  انجام 

برنامه پيش برويد.
•   از نظرات و عقايد خود احساس رضايت كنيد؛ از بيان افكار خود 

ابايى نداشته باشيد.
اين كار احساس مى كنيد مفيد  با  به ديگران كمك كنيد؛      •

هستيد كه خود در اعتماد به نفس نقش مهمى دارد.
افرادى كه اعتماد به نفس بااليى دارند به راحتى با ديگران دوست 
 ... و  همكاران، همساالن  با  بهترى  روابط  و  شادترند  شوند،  مى 
دارند و با آرامش و راحتى با اشتباهات شان كنار مى آيند. هيچ 
دير  مثبت  و  سالم  نفس  به  اعتماد  آوردن  دست  به  براى  وقت 

نيست. اعتماد به نفس از جمله مهارت هاى زندگى است... 



   هر فردى از شخصيت خود، ديدگاه و نقاط ضعف و قوتش يك 
اين  به  از دوران كودكى شكل مى گيرد.  دارد كه  تصوير ذهنى 
از  شخص  كه  تصورى  يعنى  گويند:  مى  بينى»  «خود  تصوير 
بسيار  نقش  شخص  بينى»  «خود  دارد.  خود  ذهن  در  خويشتن 
مهمى را در شكل گيرى اعتماد به نفسش ايفا مى كند. بسيارى از 
اين تصورات كه ما از خود داريم، براساس تعامل ما با ديگران و 
تجربيات زندگى خودمان شكل مى گيرد. اعتماد به نفس به اين 
موضوع بستگى دارد كه شخص احساس مى كند از نظر ديگران 
چقدر  خودش  همچنين  و  است  عالقه  و  قبول  مورد  حد  چه  تا 

احساس ارزشمند بودن دارد.
توانايي ها و  به  ايمان داشتن فرد  يعني  به نفس  اعتماد     پس 
استعدادهاي خود و احساسات افتخارآميز و مثبت او نسبت به خود. 
اعتماد به نفس در حالت چهره اي، رفتار، طرز صحبت كردن و 

حركت افراد مشخص و مشهود است. 
با  اي  باز و گشوده  برخورد  باال  به نفس  اعتماد  داراي  افراد      
ديگران دارند، انتقاد پذير ند. راحت اشتباهات خود را مي پذيرند و 
توانائي هاي خويش را باور دارند. احساس ارزشمندي را هم نسبت 

به خودشان، و هم نسبت به ديگران دارند.
   اراده و پشتكار در اعتماد به نفس نقش بسيار مهمي دارد. اراده 
و اختيار هر انسان به خود او بستگي دارد؛ يعني هر چه در زندگي 
روزانه، فعاليتهاي خود را واقع بينانه تر مورد ارزيابي قرار بدهيم  و 
خود را مطابق با واقعيت بسنجيم و خودگوئي  هاي مثبتي داشته 
باشيم، اراده ما محكم تر و اشتباهات ما كمتر خواهد شد؛ در نتيجه 
دهي  جهت  ميآوريم،  دست  به  كه  بيشتري  نفس  به  اعتماد  با 

فعاليت هايمان بهتر ميگردد.
   فرد متكى  به اعتماد به  نفس، چون شناخت درستى از خودش 
نقص ها،  رفع  براى  مى داند،  را  خود  قوت  و  ضعف  نقاط  و  دارد 
حقارت  و  كوچكى  احساس  هرگز  و  مى كند  بيش ترى  تالش 

نخواهد كرد. 
    در دين مقدس اسالم هم تأكيد زيادى بر احترام به خويشتن و 
عزيز شمردن خويش گرديده، تا جايى كه عزت نفس، مايه كرامت 
مايه ى هالكت و سقوط  بزرگى برشمرده شده و خودكم بينى،  و 

انسان معرفى شده است. 
   اعتماد به نفس هر فرد، بر روى كيفيت زندگى او تاثير بسزايى 
دارد و چگونگى احساس هر كس نسبت به خود، بر نحوه زندگى 
اش اثر مى گذارد. افرادى كه احساس مى كنند از نظر ديگران 
دوست داشتنى و دل نشين هستند، قطعًا روابط اجتماعى بهترى 
مي  حمايت  و  كمك  خانواده  و  دوستان  به  نياز  مواقع  در  دارند، 

رسانند و همين حمايت از ديگران، آنها را به اين باور مي رساند 
كه مى توانند مشكالت را از سر راه بردارند و اهداف شان را تحقق 

بخشند.
عوامل موثر بر اعتماد به نفس

   همه ما در شرايط و موقعيت هايى از زندگى، مشكالت عدم 
در  خصوصًا  مشكالت  اين  ايم.  كرده  تجربه  را  نفس  به  اعتماد 
را مى شناسد،  نوجوانى كه شخص، خود و جهان اطراف  دوران 
با  هركس  بينى  خود  كه  آنجايى  از  اما  شود.  مى  آشكار  بيشتر 
گذشت زمان تغيير مى كند، پس اعتماد به نفس فرد هم ثابت نمى 
ماند و در طول زندگى تغيير مى نمايد؛ بنابراين مى توان اعتماد به 

نفس را بهبود بخشيد.
    براى دستيابى به يك اعتماد به نفس سالم دو مساله را بايد در 

نظر گرفت:
1ـ نظر و رفتار ديگران نسبت به شخص چگونه است؟

2ـ خود او، خويش را چگونه مى بيند؟
    اين دو مساله بر اعتماد به نفس افراد بسيار تاثير مى گذارد.  
والدين، معلمين، مربيان و... به ويژه در دوران كودكى در شكل 
گيرى ديدگاه هر فرد نسبت به خودش، نقش مهمى را ايفا مى 
و  تمجيد  را  كودك  آنكه   از  بيشتر  معلمين  يا  والدين  اگر  كنند. 
تحسين كنند، به انتقاد و عيب جويى از وي  بپردازند، مسلمًا اين 
كودك نمى تواند اعتماد به نفس خوبى داشته باشد. همچنين در 
دورة نوجوانى كه ارزش ها و عقايد نوجوان در حال شكل گيرى 
است، نظرات پدر و مادر، معلم يا ديگر افراد در به وجود آوردن خود 
بينى نوجوان بسيار موثر است. قطعًا اگر فردى كه مورد قبول و 
از وي عيب  دائمًا  معلمين  يا  والدين  مانند  است،  نوجوان  احترام 
جويى كند، سبب تخريب اعتماد به نفس او مى شود. گاهى هم از 
القا مى شود كه توانايى انجام درست كارها را  درون به نوجوان 
ندارد (بحران درونى) كه اين مساله هم به اندازه انتقاد و سرزنش 

ديگران بر اعتماد به نفس اثر تخريبي دارد.
    انتظارات نابجا و غيرواقعى نيز مى توانند اثر منفى بر اعتماد به 
و  شناسند  مى  را  خود  هاى  توانايى  كه  افرادى  بگذارند.  نفس 
تحسين مى كنند، از اعتماد به نفس بااليى برخوردارند، ولى اگر 
از  حتمًا  تحسينند،  درخور  هاى  توانايى  فاقد  كه  كنند  احساس 
اعتماد به نفس ضعيفى برخوردار مى شوند. نكته حائز اهميت اين 
درخور  هاى  قابليت  و  ها  توانايى  داراى  مردم  بيشتر  كه  است 
تحسين و شايسته اى هستند، اما به دليل خود بينى منفى اي كه 

از خود دارند، نمى توانند توانايى هاى خويش را ببينند.

درشكل گيري اعتماد به نفس دو دسته مانع وجود دارد:
•   موانع بيروني: مثل شرايط محيط خانواده، مكتب و اجتماع 

كه تغيير در آنها براي شخص آسان نيست.
•   موانع دروني : موانعي هستند كه در باورها و طرز فكر هر 
شخص  خود  دست  به  تغيير  قابل  كامًال  و  دارند  وجود  شخص 
هستند. اگر چنانچه دائمًا فردي خود خوري داشته باشد و نتواند 
براي  واقع  در  كند،  ابراز  ابهام  بدون  و  آرام  را  احساسات خويش 

اعتماد به نفس خود مانع دروني ايجاد كرده است. 
وي  ژگيهاي افراد داراي اعتماد به نفس باال:

اعتمادبه نفس،  كسب  در  روش  مهم ترين  خدا:  با  ارتباط     •
ارتباط با خداوند(ج) است، اتكاء به خداوند به عنوان برترين قدرت، 
باعث بى نيازى و استقالل در شخصيت و عزت نفس فرد مى شود.

•   استقالل عمل: افراد برخوردار از اعتماد به نفس، در اعمال 
خويش مستقل عمل مى كنند و از وابستگيهاي نابجا به ديگران 
دورى مى جويند،  براي انجام كارهاي فردى و اجتماعى به توانايى
وارد  استعدادهاى خويش،  به  توجه  با  و  تكيه مى كنند   هاى خود 
ميدان عمل مى گردند. اين بدان معني نيست كه فرد از مشاركت 
و  هم فكرى  درعين  بلكه  كند،  مي  دوري  ديگران  با  مشاوره  و 

مشاركت، استقالل خويش را حفظ مي نمايد.
•   مسئوليت پذيرى: فرد داراى اعتماد به نفس، مسئوليت خود 
را با اطمينان كامل مى پذيرد و از هرگونه ضعف و سستى دورى 
مى  جويد و تالش مي كند تا وظايف فردى، خانوادگى و اجتماعى 

خود را به نحو مطلوبي انجام دهد.
•   پيشرفت گرايي: انسان مثبت گرا و داراى اعتماد به  نفس، 

درصدد پيشرفت و افزايش قابليت ها و توانايى هاى خويش است و 
براى رسيدن به جايگاه برتر، تالش و كوشش مى كند و جديت و 

سخت كوشي به خرج ميدهد.
از محدوديت ها و واقعيت هاى  •   پذيرش ناكامى ها: آگاهى 
موجود مى تواند تصويرى واقع بينانه به انسان ارائه نمايد، اگرچه با 
شناخت توانايى ها مى توان موفقيت هاي بيشتري داشت، اما قبول 
كسب  به  زندگى،  در  واقعيت  يك  عنوان  به  ناكامى  و  شكست 
تجربه كمك ميكند تا احتمال پيروزى در كوششهاي بعدي بيشتر 

شود. 
•   ابراز وجود و قاطعيت داشتن:  به معناي احترام به خود 
به  نادرست  وابستگي  كه  كساني  ها.  زمينه  تمامي  در  ديگران  و 
فشارهاي  به  ها،  گي  برنامه  بي  به  توانند  نمي  دارند،  ديگران 

ديگران و نمونه هائي از اين قبيل "نه" بگويند. 
و  هدفها  با  ما  رفتارهاي  يعني  هماهنگي:  و  يكپارچگي     •
آرزوهايمان با هم هماهنگ بوده و در تضاد نباشند. بدين معني كه 
اگر توقع پيروزي داريم براي آن تالش كنيم. پس براي رسيدن به 
را  تالش  يعني  اش  مربوطه  رفتار  بايد  موفقيت؛  كسب  هدف 
انتخاب كرد كه با آن هماهنگ است. اما اگر يك رفتار ناهماهنگ 
انتقاد دايم از خود) مسلمًا  با كسب موفقيت را دنبال كنيم (مثال 
كاهنده اعتماد به نفس خواهد بود. چون تضاد در رفتار و هدفمان 
آبرويمان را (حداقل پپيش خودمان) از بين مي برد و كمتر به خود 

اعتماد مي كنيم.
را  باالتر چه نكاتي  به نفس  اعتماد  به  براي دستيابي 

بايد در نظر گرفت؟
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•   از تفكرات منفى درباره خود بپرهيزيد؛ اگر عادت داريد دائم بر 
روى كمبودها و نقاط ضعف خود تاكيد كنيد، اين عادت را كنار 
بگذاريد و به جنبه هاى مثبت خود (كه بسيار زياد هم هست) فكر 
كنيد، سعي كنيد درباره يك نكته يا حركت يا رفتار مثبتى هم كه 
داشته ايد فكر و براى خود بازگو كنيد. هر روز چند عمل يا رفتارى 
را كه انجام داده ايد و موجب رضايت و شادى تان شده است، بر 

روى كاغذ بنويسيد.
•    هدف تان "انجام كار" باشد نه "انجام كامل و بى نقص" آن؛ 
به  نتوانند  را  كاري  مبادا  اينكه  ترس  از  افراد  بعضى  گاهى  حتي 
بهترين شكلش انجام دهند، هيچ كارى انجام نمى دهند و در واقع 
زندگى خود را متوقف مى كنند .ضمن اينكه بايد توجه داشته باشيد 
هدفهايي را كه براي خود درنظر گرفته ايد واقعي و دست يافتني 

باشد.
•     اشتباهات را فرصتى براى يادگيرى در نظر بگيريد؛ هميشه 
به خود بگوييد كه هركسى ممكن است اشتباه كند و نبايد از اشتباه 

كردن ترسيد، اشتباه بخشى از يادگيرى و كسب تجربه است.
•     كارها و تجربيات جديد را امتحان كنيد؛ انجام كارها و فعاليت 
كمك  تان  هاى  توانايى  و  استعدادها  شناخت  در  متفاوت  هاى 
بزرگى به شما مى كند. بعالوه باعث ميشود در نتيجه ي كسب 

مهارت هاى جديد، احساس غرور و رضايت به شما دست دهد.
•   آنچه را كه مى توانيد، تغيير دهيد و آنچه را كه نمى توانيد، 
مشخص كنيد؛ درباره عادات و خصلت هاى خود فكر كنيد. اگر 
دريافتيد كه برخى از آنها شما را ناراحت مى كند، براى تغيير آن 
اقدام كنيد، اما اگر چيزى است كه نمى توان آن را تغيير داد (مانند 

قد) سعى كنيد از آنچه كه هستيد لذت ببريد و سازگارى كنيد.
•   اهداف تان را مشخص كنيد؛ فكر كنيد چه كارى دوست داريد 
طبق  و  كنيد  ريزى  برنامه  آن  انجام  براى  سپس  و  دهيد  انجام 

برنامه پيش برويد.
•   از نظرات و عقايد خود احساس رضايت كنيد؛ از بيان افكار خود 

ابايى نداشته باشيد.
اين كار احساس مى كنيد مفيد  با  به ديگران كمك كنيد؛      •

هستيد كه خود در اعتماد به نفس نقش مهمى دارد.
افرادى كه اعتماد به نفس بااليى دارند به راحتى با ديگران دوست 
 ... و  همكاران، همساالن  با  بهترى  روابط  و  شادترند  شوند،  مى 
دارند و با آرامش و راحتى با اشتباهات شان كنار مى آيند. هيچ 
دير  مثبت  و  سالم  نفس  به  اعتماد  آوردن  دست  به  براى  وقت 

نيست. اعتماد به نفس از جمله مهارت هاى زندگى است... 
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آلودگى هوا چيست؟
    آلودگى هوا به معناى مخلوط شدن هوا با گازها، قطرات و ذراتى 
است كه كيفيت هوا را كاهش مى دهند. در دهات غبار حاصل از 
جاده هاى خاكى، مواد سوخت كه اكثراً به منظور گرم كردن هوا و 
پخت و پز از آن استفاده مى شوند،  و در شهر ها برخى از عراده 
جات، هواپيماها، كارخانه هاى صنعتى و توليدى و ساختمان سازى 

باعث آلودگى هوا مى شوند.
    يك عامل مهم ديگر آلودگى هوا در اغلب شهرهاى بزرگ گاز 
ازن در سطح زمين است. ازن در سطح زمين هنگامى تشكيل مى
 شود كه گازهاى آالينده حاصل از عراده جات و ساير وسائلى كه 
سوخت مصرف مى  كنند با نور خورشيد واكنش مى كند؛ در نتيجه 

گاز ازنى به وجود مى    آيد كه براى انسان سمى است.
نور  درخشندگى  هوا،  بودن  ساكن  شرايط   در  ازن  گاز  اين      
خورشيد و آب وهواى گرم بيشتر به وجود مى  آيد. اين ازن در سطح 
زمين را نبايد با "ازن خوب" كه كيلومترها باالتر در قسمت فوقانى 
جو  زمين قرار دارد و اشعه ماوراء بنفش مضر خورشيد را جذب مى

 كند اشتباه گرفت.
از خود  را  نقليه در شهرها آالينده هاى متعددى  اگزوز وسايط     
نيتروژن، دى اكسيد  مونوكسيدكربن، دى  از جمله  خارج مى كند 
 اكسيد گوگرد، ذرات معلق از جمله ذرات كوچكتر 10 ميكرومتر، 

بنزن، فرمالوئيد، هيدروكربن هاى چندحلقه اى.
 آلودگى هوا چه عالئمى در فرد ايجاد مى كند؟

   آلودگى هوا مى تواند باعث تحريك چشم  و گلو و ريه ها  شود. 

سوزش چشم سرفه و احساس سنگينى در  سينه در هنگام قرار 
گرفتن در معرض آلودگى شديد شايع است.

آلودگى هوا نشان مى به  افراد مختلف واكنش هاى متفاوتى      
و  سينه  قفسه  در  سنگينى  احساس  از  است  ممكن  برخى   دهند. 
سرفه شديداً ناراحت باشند و برخى ديگر ممكن است هيچ واكنشى 

نشان ندهند و متوجه آلودگى هوا نباشند.
    با توجه به اينكه ورزش و فعاليت جسمى نياز به تنفس سريع تر 
شود.  فوق  عالئم  تشديد  باعث  است  ممكن  دارد،  عميق تر  و 
بيمارى  آنژين صدرى،  مانند  قلبى  بيمارى  به  مبتال  كه  بيمارانى 
هاى ريوى مانند آسم يا آمفيزم هستند، معموًال حساسيت بيشترى 

به آلودگى هوا دارند و زود تر از ديگران متوجه آن مى شوند.
تاثير آلودگى هوا بر سالمتى

    خوشبختانه در اغلب افراد سالم با برطرف شدن آلودگى هوا 
عالئم ناشى از آن هم برطرف مى شود. اما برخى افراد حساسيت 
بيشترى به اثرات آلودگى هوا نشان دهند. ريه هاى كودكان ممكن 
است با ميزان كمتر آلودگى هوا احساس ناراحتى كنند. كودكان در 
برونشيت و گوش درد مى  بيشتر دچار  آلوده  داراى هواى  مناطق 
شوند. مبتاليان به بيمارى قلبى يا ريوى با شدت بيشترى به هواى 
آلوده واكنش نشان مى دهند.اين افراد در طول دوره آلودگى شديد 
و  كنند  محدود  خانه  از  بيرون  در  را  خود  فعاليت هاى  بايد  هوا 

مراقبت هاى  طبى بيشترى را رعايت كنند.
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به غير از مرگ و ميرهاى ناشى از آلودگى بسيار شديد هوا در كوتاه
 مدت، هر روز بيشتر و بيشتر مشخص مى شود كه آلودگى هوا به 
مقدار كم در درازمدت مى تواند اثرات زيان  آورى بر روى انسان ها 

داشته باشد.
ذرات معلق چيست؟

    ذرات معلق يا PM به آميزه اى پيچيده از ذرات بسيار كوچك 
و قطره  هاى مايع گفته مى شود كه باعث آلودگى هوا مى شوند. 
ذرات معلق (كه به آنها آالينده هاى ذره اى هم گفته مى شود) از 
شمارى از اجزا از جمله اسيدها (مانند نيترات ها و سولفات ها)، 

مواد شيمايى آلى، فلزات يا ذرات خاك تشكيل مى شوند.
ذرات معلق آالينده را مى توان به دو دسته تقسيم كرد:

1.    ذرات درشت قابل استنشاق (PM 10) مانند ذرات معلقى 
و  مى شوند  يافت  غبار  مولد  يا صنايع  جاده ها  مجاورت  در  كه 
قطرشان بزرگتر از 2.5 ميكرون و كوچكتر از 10 ميكرون است.
2.   ذرات ريز (PM 2.5) مانند ذرات معلقى كه در دود و مه  
دود يافت مى شوند و قطرشان 2.5 ميكرون يا كمتر است. اين 

ذرات يا به طور مستقيم از منابعى مانند آتش سوزى هاى جنگلى 
وارد هوا مى شوند يا در نتيجه واكنش گازهاى خروجى از نيروگاه

 ها، صنايع و عراده جات در هوا شكل مى گيرند.
به سالمت  آنها در آسيب رسانى  توانايى  با  اين ذرات  اندازه     
 10 قطرشان  كه  معلقى  ذرات  دارد.  مستقيم  ارتباط  انسان 
ميكرون يا كمتر است، خطر بيشترى براى سالمت دارند، زيرا 
عمومًا مى توانند از بينى و گلو بگذرند و به عمق ريه ها و حتى 
گاهى جريان خون وارد شوند. استنشاق اين ذرات مى  تواند بر 
قلب و ريه  ها اثر بگذارد و پيامدهاى بهداشتى وخيمى ايجاد كند.

اثرات بهداشتى
    بررسى هاى علمى ثابت كرده است كه ذرات معلق در هوا 
افراد مبتال به  از جمله مرگ زودرس در  مشكالت متعددى را 
بيمارى قلبى و ريوى، حمالت قلبى، اختالل ريتم ضربان قلب، 
عالئم  افزايش  ريوى،   كاركرد  كاهش  آسم،  بيمارى  تشديد 
تنفسى مانند تحريك مجارى هوايى، سرفه و اشكال در نفس 

كشيدن، در پى دارد.

    افراد مبتال به بيمارى هاى قلبى و ريوى، كودكان و سالمندان 
با احتمال بيشترى ممكن است در نتيجه قرار گرفتن در معرض 
ذرات معلق آالينده آسيب ببينند. حتى افراد سالم نيز در هنگام 
آالينده  ذرات  اين  باالى  ميزان هاى  معرض  در  گرفتن  قرار 

ممكن است به طور گذرا دچار عالئم تنفسى شوند.
اثرات زيست محيطى

    آسيب هاى زيست  محيطى ذرات معلق ممكن است بوسيله 
باد در مسافت هاى طوالنى حمل شوند و بعد بر روى آب يا خاك 
مناطق ديگر فرود بيايند. اثرات اين ذرات منجر به اسيدى شدن 
آب درياچه ها و نهرها؛ تغيير تعادل مواد مغذى در آب  رودخانه
 هاى بزرگ؛ از بين بردن مواد مغذى در خاك؛ آسيب زدن به 

جنگل ها و محصوالت كشاورزى؛ مى گردد.
خطرات آلودگى هوا

   براى سنجش كيفيت هوا از معيارى به نام "ضريب كيفيت 
هوا"  (Air Quality Index=AQI) استفاده مى شود كه بر 
حسب شدت آلودگى از صفر تا 500  درجه بندى مى شود.اين 
شاخص عمدتا ميزان ازن در سطح زمين و ذرات معلق ( يه جز 
شمار گرده  هاى گياهى) را مى سنجد، اما ممكن است اندازه دى
 اكسيد گوگرد و دى اكسيد نيتروژن هم در آن لحاظ شود. اين 

شاخص به علت حساسيت بيشتر امروزه جايگزين يك شاخص 
قديمى تر يعنى "ضريب استاندارد آلودگى"(PSI) شده است.

ناسالم است. در  از 100 نشان دهنده هواى  باالتر    AQI    
صورتى كه در منطقه بود و باش تان  AQI  از 100 باالتر رفت  
به عالئمى مثل سنگينى  يا  باشد  آفتابى  اگر هوا  به خصوص 
از  را  خودتان  دچار شديد  سرفه  يا  سينه، سوزش چشم  قفسه 

هواى آلوده دور نگه داريد و اقدامات زير را انجام دهيد:
هوا  آلودگى  ميزان  كه  روزهايى  طول  در  المقدور  حتى      •
باالست در خانه بمانيد. ميزان بسيارى از آالينده هوا در داخل 

خانه كمتر از خارج خانه است.
•    اگر مجبوريد از خانه خارج شويد، كارهاى خود را صبح زود 
انجام دهيد يا آنها را به پس از غروب آفتاب موكول كنيد. اين 
مسئله به خصوص از لحاظ اجتناب از ازن توليد شده در نتيجه 
تابش نور خورشيد در هواى آلوده شهرهاى بزرگ اهميت دارد.
•    در شرايط آلودگى هوا از ورزش يا فعاليت جسمى شديد در 
كنيد،  تنفس  تر  سريع  هرچه  زيرا  كنيد؛  اجتناب  ازخانه  خارج 
هواى آلوده بيشترى را وارد ريه هاى خود مى كنيد. اما اگر در 
يا  مى كنيد  زندگى  مشخص  كننده  آلوده  منبع  يك  نزديكى 

بيمارى مزمن قلبى  يا ريوى داريد با دكتور مشورت كنيد.

آلودگى هوا چيست؟
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به غير از مرگ و ميرهاى ناشى از آلودگى بسيار شديد هوا در كوتاه
 مدت، هر روز بيشتر و بيشتر مشخص مى شود كه آلودگى هوا به 
مقدار كم در درازمدت مى تواند اثرات زيان  آورى بر روى انسان ها 

داشته باشد.
ذرات معلق چيست؟

    ذرات معلق يا PM به آميزه اى پيچيده از ذرات بسيار كوچك 
و قطره  هاى مايع گفته مى شود كه باعث آلودگى هوا مى شوند. 
ذرات معلق (كه به آنها آالينده هاى ذره اى هم گفته مى شود) از 
شمارى از اجزا از جمله اسيدها (مانند نيترات ها و سولفات ها)، 

مواد شيمايى آلى، فلزات يا ذرات خاك تشكيل مى شوند.
ذرات معلق آالينده را مى توان به دو دسته تقسيم كرد:

1.    ذرات درشت قابل استنشاق (PM 10) مانند ذرات معلقى 
و  مى شوند  يافت  غبار  مولد  يا صنايع  جاده ها  مجاورت  در  كه 
قطرشان بزرگتر از 2.5 ميكرون و كوچكتر از 10 ميكرون است.
2.   ذرات ريز (PM 2.5) مانند ذرات معلقى كه در دود و مه  
دود يافت مى شوند و قطرشان 2.5 ميكرون يا كمتر است. اين 

ذرات يا به طور مستقيم از منابعى مانند آتش سوزى هاى جنگلى 
وارد هوا مى شوند يا در نتيجه واكنش گازهاى خروجى از نيروگاه

 ها، صنايع و عراده جات در هوا شكل مى گيرند.
به سالمت  آنها در آسيب رسانى  توانايى  با  اين ذرات  اندازه     
 10 قطرشان  كه  معلقى  ذرات  دارد.  مستقيم  ارتباط  انسان 
ميكرون يا كمتر است، خطر بيشترى براى سالمت دارند، زيرا 
عمومًا مى توانند از بينى و گلو بگذرند و به عمق ريه ها و حتى 
گاهى جريان خون وارد شوند. استنشاق اين ذرات مى  تواند بر 
قلب و ريه  ها اثر بگذارد و پيامدهاى بهداشتى وخيمى ايجاد كند.

اثرات بهداشتى
    بررسى هاى علمى ثابت كرده است كه ذرات معلق در هوا 
افراد مبتال به  از جمله مرگ زودرس در  مشكالت متعددى را 
بيمارى قلبى و ريوى، حمالت قلبى، اختالل ريتم ضربان قلب، 
عالئم  افزايش  ريوى،   كاركرد  كاهش  آسم،  بيمارى  تشديد 
تنفسى مانند تحريك مجارى هوايى، سرفه و اشكال در نفس 

كشيدن، در پى دارد.

    افراد مبتال به بيمارى هاى قلبى و ريوى، كودكان و سالمندان 
با احتمال بيشترى ممكن است در نتيجه قرار گرفتن در معرض 
ذرات معلق آالينده آسيب ببينند. حتى افراد سالم نيز در هنگام 
آالينده  ذرات  اين  باالى  ميزان هاى  معرض  در  گرفتن  قرار 

ممكن است به طور گذرا دچار عالئم تنفسى شوند.
اثرات زيست محيطى

    آسيب هاى زيست  محيطى ذرات معلق ممكن است بوسيله 
باد در مسافت هاى طوالنى حمل شوند و بعد بر روى آب يا خاك 
مناطق ديگر فرود بيايند. اثرات اين ذرات منجر به اسيدى شدن 
آب درياچه ها و نهرها؛ تغيير تعادل مواد مغذى در آب  رودخانه
 هاى بزرگ؛ از بين بردن مواد مغذى در خاك؛ آسيب زدن به 

جنگل ها و محصوالت كشاورزى؛ مى گردد.
خطرات آلودگى هوا

   براى سنجش كيفيت هوا از معيارى به نام "ضريب كيفيت 
هوا"  (Air Quality Index=AQI) استفاده مى شود كه بر 
حسب شدت آلودگى از صفر تا 500  درجه بندى مى شود.اين 
شاخص عمدتا ميزان ازن در سطح زمين و ذرات معلق ( يه جز 
شمار گرده  هاى گياهى) را مى سنجد، اما ممكن است اندازه دى
 اكسيد گوگرد و دى اكسيد نيتروژن هم در آن لحاظ شود. اين 

شاخص به علت حساسيت بيشتر امروزه جايگزين يك شاخص 
قديمى تر يعنى "ضريب استاندارد آلودگى"(PSI) شده است.

ناسالم است. در  از 100 نشان دهنده هواى  باالتر    AQI    
صورتى كه در منطقه بود و باش تان  AQI  از 100 باالتر رفت  
به عالئمى مثل سنگينى  يا  باشد  آفتابى  اگر هوا  به خصوص 
از  را  خودتان  دچار شديد  سرفه  يا  سينه، سوزش چشم  قفسه 

هواى آلوده دور نگه داريد و اقدامات زير را انجام دهيد:
هوا  آلودگى  ميزان  كه  روزهايى  طول  در  المقدور  حتى      •
باالست در خانه بمانيد. ميزان بسيارى از آالينده هوا در داخل 

خانه كمتر از خارج خانه است.
•    اگر مجبوريد از خانه خارج شويد، كارهاى خود را صبح زود 
انجام دهيد يا آنها را به پس از غروب آفتاب موكول كنيد. اين 
مسئله به خصوص از لحاظ اجتناب از ازن توليد شده در نتيجه 
تابش نور خورشيد در هواى آلوده شهرهاى بزرگ اهميت دارد.
•    در شرايط آلودگى هوا از ورزش يا فعاليت جسمى شديد در 
كنيد،  تنفس  تر  سريع  هرچه  زيرا  كنيد؛  اجتناب  ازخانه  خارج 
هواى آلوده بيشترى را وارد ريه هاى خود مى كنيد. اما اگر در 
يا  مى كنيد  زندگى  مشخص  كننده  آلوده  منبع  يك  نزديكى 

بيمارى مزمن قلبى  يا ريوى داريد با دكتور مشورت كنيد.

آلودگى هوا چيست؟
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به غير از مرگ و ميرهاى ناشى از آلودگى بسيار شديد هوا در كوتاه
 مدت، هر روز بيشتر و بيشتر مشخص مى شود كه آلودگى هوا به 
مقدار كم در درازمدت مى تواند اثرات زيان  آورى بر روى انسان ها 

داشته باشد.
ذرات معلق چيست؟

    ذرات معلق يا PM به آميزه اى پيچيده از ذرات بسيار كوچك 
و قطره  هاى مايع گفته مى شود كه باعث آلودگى هوا مى شوند. 
ذرات معلق (كه به آنها آالينده هاى ذره اى هم گفته مى شود) از 
شمارى از اجزا از جمله اسيدها (مانند نيترات ها و سولفات ها)، 

مواد شيمايى آلى، فلزات يا ذرات خاك تشكيل مى شوند.
ذرات معلق آالينده را مى توان به دو دسته تقسيم كرد:

1.    ذرات درشت قابل استنشاق (PM 10) مانند ذرات معلقى 
و  مى شوند  يافت  غبار  مولد  يا صنايع  جاده ها  مجاورت  در  كه 
قطرشان بزرگتر از 2.5 ميكرون و كوچكتر از 10 ميكرون است.
2.   ذرات ريز (PM 2.5) مانند ذرات معلقى كه در دود و مه  
دود يافت مى شوند و قطرشان 2.5 ميكرون يا كمتر است. اين 

ذرات يا به طور مستقيم از منابعى مانند آتش سوزى هاى جنگلى 
وارد هوا مى شوند يا در نتيجه واكنش گازهاى خروجى از نيروگاه

 ها، صنايع و عراده جات در هوا شكل مى گيرند.
به سالمت  آنها در آسيب رسانى  توانايى  با  اين ذرات  اندازه     
 10 قطرشان  كه  معلقى  ذرات  دارد.  مستقيم  ارتباط  انسان 
ميكرون يا كمتر است، خطر بيشترى براى سالمت دارند، زيرا 
عمومًا مى توانند از بينى و گلو بگذرند و به عمق ريه ها و حتى 
گاهى جريان خون وارد شوند. استنشاق اين ذرات مى  تواند بر 
قلب و ريه  ها اثر بگذارد و پيامدهاى بهداشتى وخيمى ايجاد كند.

اثرات بهداشتى
    بررسى هاى علمى ثابت كرده است كه ذرات معلق در هوا 
افراد مبتال به  از جمله مرگ زودرس در  مشكالت متعددى را 
بيمارى قلبى و ريوى، حمالت قلبى، اختالل ريتم ضربان قلب، 
عالئم  افزايش  ريوى،   كاركرد  كاهش  آسم،  بيمارى  تشديد 
تنفسى مانند تحريك مجارى هوايى، سرفه و اشكال در نفس 

كشيدن، در پى دارد.

    افراد مبتال به بيمارى هاى قلبى و ريوى، كودكان و سالمندان 
با احتمال بيشترى ممكن است در نتيجه قرار گرفتن در معرض 
ذرات معلق آالينده آسيب ببينند. حتى افراد سالم نيز در هنگام 
آالينده  ذرات  اين  باالى  ميزان هاى  معرض  در  گرفتن  قرار 

ممكن است به طور گذرا دچار عالئم تنفسى شوند.
اثرات زيست محيطى

    آسيب هاى زيست  محيطى ذرات معلق ممكن است بوسيله 
باد در مسافت هاى طوالنى حمل شوند و بعد بر روى آب يا خاك 
مناطق ديگر فرود بيايند. اثرات اين ذرات منجر به اسيدى شدن 
آب درياچه ها و نهرها؛ تغيير تعادل مواد مغذى در آب  رودخانه
 هاى بزرگ؛ از بين بردن مواد مغذى در خاك؛ آسيب زدن به 

جنگل ها و محصوالت كشاورزى؛ مى گردد.
خطرات آلودگى هوا

   براى سنجش كيفيت هوا از معيارى به نام "ضريب كيفيت 
هوا"  (Air Quality Index=AQI) استفاده مى شود كه بر 
حسب شدت آلودگى از صفر تا 500  درجه بندى مى شود.اين 
شاخص عمدتا ميزان ازن در سطح زمين و ذرات معلق ( يه جز 
شمار گرده  هاى گياهى) را مى سنجد، اما ممكن است اندازه دى
 اكسيد گوگرد و دى اكسيد نيتروژن هم در آن لحاظ شود. اين 

شاخص به علت حساسيت بيشتر امروزه جايگزين يك شاخص 
قديمى تر يعنى "ضريب استاندارد آلودگى"(PSI) شده است.

ناسالم است. در  از 100 نشان دهنده هواى  باالتر    AQI    
صورتى كه در منطقه بود و باش تان  AQI  از 100 باالتر رفت  
به عالئمى مثل سنگينى  يا  باشد  آفتابى  اگر هوا  به خصوص 
از  را  خودتان  دچار شديد  سرفه  يا  سينه، سوزش چشم  قفسه 

هواى آلوده دور نگه داريد و اقدامات زير را انجام دهيد:
هوا  آلودگى  ميزان  كه  روزهايى  طول  در  المقدور  حتى      •
باالست در خانه بمانيد. ميزان بسيارى از آالينده هوا در داخل 

خانه كمتر از خارج خانه است.
•    اگر مجبوريد از خانه خارج شويد، كارهاى خود را صبح زود 
انجام دهيد يا آنها را به پس از غروب آفتاب موكول كنيد. اين 
مسئله به خصوص از لحاظ اجتناب از ازن توليد شده در نتيجه 
تابش نور خورشيد در هواى آلوده شهرهاى بزرگ اهميت دارد.
•    در شرايط آلودگى هوا از ورزش يا فعاليت جسمى شديد در 
كنيد،  تنفس  تر  سريع  هرچه  زيرا  كنيد؛  اجتناب  ازخانه  خارج 
هواى آلوده بيشترى را وارد ريه هاى خود مى كنيد. اما اگر در 
يا  مى كنيد  زندگى  مشخص  كننده  آلوده  منبع  يك  نزديكى 

بيمارى مزمن قلبى  يا ريوى داريد با دكتور مشورت كنيد.

    مهم ترين عناصرى كه محيط مطلوب و مناسب را براى انسان 
فراهم آورده است،آب و گياه و جانوران است كه از اين ميان نقش 
نوعى  به  زيرا  است،  تر  حياتى  جهاتى  به  انسان  براى  درختان 
درختان ريه هاى زمين را براى انسان شكل مى بخشند. اين گونه 
است كه انسان بى درخت و سرسبزى نمى تواند زيست مطلوبى 
هيچ كس  بر  كه  است  بسيارى  فوايد  داراى  درخت  باشد.  داشته 
پوشيده نيست. بنابرين ياداورى از آن ضرورى است تا انسان ها 

دريابند كه از چه نعمت شگفتى برخوردار مى باشند.
•    حفظ و جلوگيرى از فرسايش خاك

ريشه درختان باعث جلوگيرى از فرسايش خاك مى شود و عموما 
پوشش گياهى باعث جلوگيرى از تبخير آب و خشك شدن خاك  

كه آغاز فرسايش آن است، مى گردد.
•   تقليل دما، افزايش رطوبت نسبى و جذب گرد و غبار
فضاى سبز درختان با توجه به وسعت سطح برگ خود نسبت به 
افزايش  سبب  تعرق  طريق  از  مى تواند  گياهان  هاى  ساير شكل 
رطوبت نسبى، كاهش دما و تلطيف هوا شود. درختان دما را كاهش 
هوا  خشكى  از  و  وامى دارند  جريان  و  حركت  به  را  هوا  داده، 
محيط  شرايط  بهبود  آن  بازدهى  بهترين  اما  مى كنند.  جلوگيرى 
در محيط  آب  بر چرخه  مثبت  تأثير  هوا،  آلودگى  زيست، كاهش 

زيست و افزايش كيفيت آبهاى زيرزمينى است.

      درختان به سبب پراكندگى شاخ و برگ خود بر تمام زوايا و 
سطوح، همچون يك گردگير عمل مى كنند. اگر درخت را به دقت 
نظاره كنيم مى توانيم تنه آن را به جاى دسته و شاخ و برگ آن را 
به جاى پرهاى روى يك گردگير معمولى كه در خانه بكار گرفته 
ثابت  در خاك  كه  درختانى  ويژگى،  اين  با  كنيم.  تصور  مى شود، 
مانده اند به منزله يك گردگير كاشته شده در زمين نقش خود را 
ايفا مى كنند. طى بررسى هاى بعمل آمده يك هكتار از فضاى سبز 
كه حدوداً 200 درخت در آن كاشته شده باشد تا 68 تن از گرد و 
غبار را در هر بارندگى در خود جذب مى كند. كامًال واضح است كه 
با وجود چنين درختانى زدودن 68 تن گرد وغبار، رايگان خواهد 
شد، در صورتى كه بدون اين درختان بايد هزينه بسيارى را براى 

اين كار اختصاص داد.
•    تعديل آب و هواى يك منطقه

      وجود درختان انبوه و جنگل در تعديل حرارت فصلى محيط و 
حرارت سطح زمين مؤثر است. سايه درختان باعث كاهش حرارت 
سطح زمين ميگردد و در زمستان وجود درختان مانع از دست رفتن 
حرارت زمين ميشود. گياهان به طور عام و حتى پوشش جمعى، 
اشعه  نور خورشيد و جذب  از طريق پخش  را،  درجة حرارت هوا 
هاى تابشى و همچنين فرآيند تعريق و تبخير، مى توانند كاهش 

دهند.

فوايد درخت و سرسبزى در زندگى بشر
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فوايد درخت و سرسبزى در زندگى بشر

•    تأمين اكسيجن و توازن آن
به طور كلى گياهان سبز درنتيجة عمل كربن گيرى همواره      
گازكربنيك هوا  كه در اثر تنفس موجودات زنده و فعل و انفعاالت 
جذب  را  مى شود  هوا  وارد  زيستى  محيط  آلودگيهاى  و  شيميايى 
نموده و گاز اكسيجن كه از اصلى ترين مواد حياتى براى زندگى به 
از  درصد   60 حدود  مجموع  در  ميكنند.  توليد  را  مى رود  شمار 
اكسيجن مورد نياز موجودات زنده كره زمين به وسيله درختان و 

ديگر انواع پوشش هاى گياهى تأمين مى شود.
انسان مهيا     توازن اكسيجنى زمين كه شرايط زندگى را براى 
درختان  ويژه  به  و  گياهان  اكسيجن  توليد  طريق  از  است  كرده 
فراهم مى شود. كاهش پوشش سبز زمين و جنگل ها با بر هم 
زدن توازن اكسيجنى زمين موجب انباشته شدن دى اكسيد كربن 
و بروز تغييرات خطرناك آب و هوايى است. اگر درخت و فضاى 
وجود  با  رابطه  در  انسان  مشكل  باشد  نداشته  وجود  سبزى 
مى شود.  نمايان  خوبى  به  اكسيجن  كمبود  و  هوا  در  گازكربنيك 
علف ها و چمن زارها اگر چيده و كوتاه نشوند سطح سبز زيادى را 
ارتفاع  به  مترمربع چمن چيده شده  مثًال يك  به وجود مى آورند. 
در  مى باشد.  سبز  سطح  مترمربع  تا10   6 داراى  سانتيمتر،   5-3
صورتى كه همين چمن در حالت كوتاه نشده در هر مترمربع داراى 
 1/5 تنها  محاسبه  اين  براساس  است.  سبز  سطح  مترمربع   200
انسان در يك  اندازه يك  به  مترمربع چمن كوتاه نشده مى تواند 

سال اكسيجن توليد كند.
•    چرخه طبيعى آب

     افزايش رطوبت هوا و جذب باران، نفوذ آب در خاك و استفاده 
درختان از آب هاى زيرزمينى، چرخه آب در طبيعت را شكل مى 

دهد.

•    نقش اقتصادى در صورت بهره بردارى علمى
    بهره بردارى اصولى و علمى فرآورده هاى جنگلى اعم از چوب 
و ديگر محصوالت فرعى نقش مهمى در توليد و اقتصاد دارند و 
همچنين حداقل بيش از 27 درصد مواد مورد نياز صنعت داروسازى 

مستقيمًا از درختان به دست مى آيد.
•   جلوگيرى  از رانش  زمين 

    رشد ريشه درختان پايدارى خاك را افزايش مى دهد. شبكه 
از جدايى قطعات سست و  تنيده ريشه درختان  متراكم و در هم 

لغزان خاك جلوگيرى ميكند.
•    جلوگيرى  از وقوع  برف كوچ

    حضور پررنگ درختان در تپه ها و دامنه هاى كوه خطر حوادث 
برف كوچ را در ارتفاعات پر شيب كاهش  مى دهد.

•    توليد فيتونسيد 
     بسيارى از درختان با توليد فيتونسيد باعث از بين رفتن بعضى 
از باكتريها و قارچهاى مضر مى شوند. اين ماده همچنين داراى اثر 
فرح بخش براى انسان است. مغز انسان از دو نيمكره چپ و راست 
و  غريزى  احساس  تنظيم  در  راست  نيمكره  است.  شده  تشكيل 
طبيعى انسان مانند احساس محبت، خواب و نيازهاى ديگر طبيعى 
نقش دارد. در حالى كه نيمكره چپ كار به نظم كشيدن كارهاى 
مكانيكى انسان مانند تنظيم وقت و سروقت حاضر بودن را بعهده 
و  روزمره  كارهاى  در  درگيرى  دليل  به  شهرنشين  انسان  دارد. 
شرايط محيط زيست شهرى به مراتب كار بيشترى از نيمكره چپ 
خود مى كشد كه اين امر موجب اختالل بين دو نيمكره مغز و در 
نتيجه عملكرد طبيعى مغز انسان مى گردد. دانشمندان پى برده اند 
كه درختان به سبب رهاسازى مواد شبيه فيتونسيد مى توانند تعادل 
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بين دو نيمكره مغز را به خوبى برقرار ساخته و حالت طبيعى و آرام 
بخشى را به انسان ارزانى دارند. بنابراين نقش آرامبخشى درختان 

و فضاى سبز به خوبى نمايان مى گردد.
•    كاهش آلودگى صوتى

    ميزان كاهش آلودگى صوتى در انواع درختان با توجه به اندازه 
برگ ها ، تراكم شاخه ها و بلندى آنها متفاوت است. امواج صوتى 
شوند.  مى  ضعيف  و  شكسته  هم  در  درختان،  با  برخورد  از  پس 
ثابت كرده اند كه درختان مى توانند در كاهش  امروزه دانشمندان 

آلودگى صدا موثر باشند.
•    كاهش ميزان ذرات معلق سرب

   بعضى از درختان مثل درخت توت كاهنده ميزان ذرات معلق 
خطرناك سرب هستند. درختان در ميزان كاهش سرب (به ويژه در 
تطبيقى  مقايسه  دارند.  موثرى  نقش  شاهراه ها)  و  جاده ها  حاشيه 
گياهان  و  علفى  گياهان  نظير  گياهى،  اشكال  ساير  با  درختان 
زراعى، نشان مى دهد كه درختان 10 تا 20 برابر گياهان علفى و 2 
برابر گياهان زراعى توان سرب گيرى دارند. نقش برگ، شاخه و 
حتى تنه درختان در مناطق پرترافيك شهرهاى انبوه و شاهراه ها، 
اهميت  ماشين ها  اگزوز  از  ناشى  هواى  سرب  ميزان  جذب  در 

بسيارى دارد.
•    ايجاد سايه براى محافظت انسان از تابش مستقيم 

نور خورشيد
      دو دسته از پرتوهاى خورشيدى تاثيرات چشمگيرى بر بدن 
پرتومادون  آنها  از  يكى  مى گذارند.  باقى  جانداران  ساير  و  انسان 

قرمز و ديگرى پرتو ماوراء بنفش است. احساس آرامشى را كه 

تا  مى كند  احساس  درخت  يك  سايه  در  به ويژه  سايه،  در  انسان 
خورشيد  قرمز  مادون  پرتوهاى  جذب  به  مى شود  مربوط  حدى 
توسط درخت (ناگفته نماند كه پرتوهاى مادون قرمز با طول موج 
دليل جذب  به  نيز  مقدارى  و  دارند)  گرمازايى  خاصيت  خود  بلند 
پرتوهاى ماوراء بنفش صورت مى گيرد. امروزه تاثيرات پرتو ماوراء 
خاصيت  همچنين  و  جانوران  و  گياهان  سلولى  بربافت  بنفش 
گندزدايى آن به خوبى روشن شده است. بنابراين نقش درختان در 
حمايت از انسان و ساير جانداران در برابر آفتاب سوزان به خوبى 

روشن است.
•    شكستن جريان باد

كمربندى سبز بدون ترديد در شهرها، در مناطق بادخيز، در مناطق 
صنعتى از نظر پااليش ذرات معلّق در هوا نقش بسيار مؤثرى دارند 
و نسبت به ساير روش هاى تصفيه فنى ذرات معلق در هوا كه 
توسط كارخانجات و يا به طور طبيعى در اثر گرد و غبار هوا و باد 
موجب  درختان  همچنين  دارند.  برترى  كامًال  آيند  مى  وجود  به 
شكسته شدن و تقسيم شدن و يا تقليل يافتن باد مى شوند و از 

اثرات مخّرب آن مى كاهند.
اثرات فيزيولوژيك باد بر روى درختان انتقال گرما در طول 

روز فرسايش خاك و عوامل موثر براى رفع آن ها و ...
1.  فرسايش خاك: عوامل متفاوتى ميتوانند ميزان فرسايش 
خاك را تحت تاثير قرار دهند كه شدت و مدت وزش باد يكى از 
خاك  جابجاشدن  درمحل  است  بادى  فرسايش  در  موثر  عوامل 
ريشه گياهان از خاك بيرون وباعث بوجود آمدن خسارت ويا تلف 
شدن گياهان ميشود و در محلى كه خاك تجمع پيدا ميكند پوشش 
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گياهى از بين ميرود.
2.   انتقال گرما در طول روز: اكثر بادهايى كه در اراضى ديم 
عبور  بيابانهاى گرم وخشك  از  اينكه  دليل  به  در حركت هستند 
ميكنند باد هاى گرم وداغ بوده كه حرارت محيط رابه 25 تا 46 
درجه سانتيگراد افزايش ميدهند و رطوبت نسبى محيط را تا مرز 5   
الى 10 درصد كاهش ميدهندكه اين افزايش دما در تحمل خشكى 
راشديدا  وعملكرد  افزايش  را  آب  تلفات   ، كرده  ايجاد  خلل  گياه 
كاهش ميدهد، در مواردى وزش باد از سمت دريا به خشكى، از 
كشاورزى  اراضى  به  جنگلها  سمت  واز  دشتها  به  كوهها  سمت 
داراى مزايايى بوده يعنى رطوبت وهواى خنك به بيابانهاى گرم 
وخشك منتقل شده باعث خنك شدن بوته، كاهش تعرق وافزايش 

مقدار شبنم ميگردد .
بادخيز ريزش  باد: درمناطق  3.  اثرات فيزيكى ومكانيكى 
اثر  در  حبوبات  برگ  ريزش  وحتى  ميابد  افزايش  ديم  وجو  گندم 
جزء  باد  اثر  در  خاك  از  ريشه  ماندن  بيرون  است  زياد  باد  وزش 

صدمات مكانيكى است.
4.   اثرات فيزيولوژيك باد: از اثرات فيزيولوژيك باد ميتوان 
به افزايش شديد تعرق يعنى تحت تاثير قرار دادن تمام فرايندهاى 
درونى گياه اشاره كرد. در اثر باد شدت تعرق زياد ميشود وتا حدى 
روزنه بسته ميشود واين يعنى كاهش فتوسنتز چون گاز كربنيك 
افزايش  اثر آن در  باد خنك تر باشد  كمتر وارد ميشود هر چقدر 

فتوسنتز بيشتر است واگر گرم باشد اثر آن در كاهش فتوسنتز 

بيشتر است. باد ميتواند به گرده افشانى كمك كند گياهان آنموفيل 
بنابراين  شود  آنها  جذب  حشرات  كه  ندارند  رنگ  خوش  گلهاى 
بوسيله باد تلقيح ميشوند مثل جوارى. وزش باد در زمان گلدهى 
بخصوص اگر گرم وخشك باشد باعث پوك شدن وعدم دانه بندى 
گياه مى شود. دانه گرده وقتى روى كالله مى نشيند، زمانى ميتواند 
خود را به تخمدان برساند كه بوسيله ماده چسبناكى جذب شود ودر 
اين زمان بادهاى گرم وخشك سطح كالله را خشك ميكنند ودانه 

گرده نميتواند وارد تخمدان شود.
   زمانى كه گندم به مرحله دانه بندى ميرسد وزش باد خصوصا 
از تشكيل دانه ميشود و اگر دانه تشكيل شده  بادهاى گرم مانع 
باشد مانع از انتقال مواد غذايى به آن ميشود كه دانه گندم الغر 
وچروكيده ميشود كه بهترين راه مبارزه با آن يكى آبيارى بالفاصله 
است.  شكن  باد  بعنوان  درخت  كاشت  وديگرى  است  بعدازباد 
درختان بادشكن(درختان بادشكن بايد ارتفاع بيش از 3متر داشته 
باشد) تا 9برابر طول خودشان را در اطراف از انتشار قارچها وخطر 
باد محافظت ميكنند كاشت گز درمناطق خشك وكم آب وچنار 
درمناطق پرآب بعنوان باد شكن توصيه ميشود. از ديگر اثرات باد 
از  اجبارى است يعنى فعاليت بسيارى  وادار كردن گياه به خواب 
اثربادهاى گرم وخشك رنگ  آنزيمها را مختل ميكند معموال در 
گياه تيره ميشود(سبز تيره).به طور كلى بادها ميتوانند عامل انتقال 
امراض،آفات، بذرعلفهاى هرز وغيره شوند. در شرايط ديم بادهاى 
گرم دو اثر مشخص وشناخته شده روى محصوالت دارد يكى باد 
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والغر  بندى  دانه  عدم  نتيجه  ودر  ها  خوشه  شدن  وسفيد  زدگى 
واز  باشد)  دهى  خوشه  از  بعد  باد  وزش  (در صورتيكه  دانه  شدن 
سفيد  سر  كشاورزان  كه  ميشوند  سبز خشك  هاى  خوشه  طرفى 

شدن ميگويند.
•   ايجاد موانع نظامى

    جنگل از نظر نظامى و امنيتى اهميت خاص خود را دارد.
•   زيبايى

    طبيعت بدون درخت، ناموزون و زشت مى گردد. وجود جنگل 
و درخت در صحنه طبيعت و زندگى انسان، باعث زيبايى، شادى، 

سرسبزى، آسايش، رفاه، صفا، پاكى و طراوت مى شود.
•   توليد مواد خوراكى مورد نياز انسان

    برگ و شاخه هاى درختان بخش مهمى از تغذيه حيوان و گاه 
انسان را فراهم مى سازند و در توليد گوشت مصرفى انسان ( با 

تغذيه حيوانات از گياهان) نقش اوليه را دارند.
•   استفاده از ميوه درختان

    ميوه بسيارى از درختان مورد استفاده انسان و حيوان است، به 
طورى كه مى تواند در تغذيه انسان و تأمين ويتامين هاى مورد نياز 

او تأثير به سزايى داشته باشد.
•   زيست گاه حيوانات

    درختان در تغيير و تبديل آب و هوا و اعتدال آن نقش به سزايى 

دارند. تشكيل جنگل و توسعه آن، نه تنها تاثير اساسى در روند آب 
و هوا دارد، بلكه در حشر و نشر پرندگان، چرندگان و ديگر حيوانات 
ارزنده اى  اهلى و وحشى و نهايتًا تعادل در چرخه طبيعت نقش 

دارد.
•    توليد كود گياهى

    در فصل خزان كشاورزان و باغداران از كود ساخته شده از انبوه 
برگ درختان استفاده الزم را مى نمايند. در فصل خزان، انبوه برگ 
كه  بسازد  متراكمى  «ابركود»  تواند  مى  درختان  از  شده  ريخته 
هوموس يا سياخاك (گياخاك) ناميده مى شود. اين ماده خاصيت 
«گلوئيدى» دارد و نگهدارى آب توسط خاك را افزايش مى دهد. 
هوموس، مواد معدنى خاك را نيز جذب مى كند و از هرز رفتن آنها 
با خاك مخلوط مى كنند تا  جلوگيرى مى نمايد. لذا هوموس را 

مواد مغذى ضرورى براى رشد گياه را تأمين نمايد.
•   عملكردهاى اجتماعى و روانى فضاى سبز

    هدف اصلى در طراحى فضاى سبز دستيابى به آثار اجتماعى و 
به يكديگر  انسان و طبيعت  نزديك تر كردن  روانى آن در هرچه 

است.
انسان در هر شرايطى، روزانه به چند ساعت سكوت و آرامش نياز 
زندگى  و  مسكونى  محل  در  جمعيت  فشردگى  با  نياز  اين  دارد. 

آپارتمان نشينى در آينده بيشتر هم خواهد شد. بنابراين از اين 
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ديدگاه نيز ايجاد و توسعه فضاهاى سبز شهرى كه انسان بتواند 
دست كم روزانه ساعتى را در آرامش و دور از هياهو بگذارند، به 

صورت ضرورت واقعى خودنمايى مى كند.
   امروزه جامعه شناسان و روان شناسان بر اين باورند كه فضاى سبز 
افزون بر تامين بهداشت جو و محيط مكان هاى مسكونى، نقش 
مثبتى در سالمتى شهروندان به عهده دارند. فضاى سبز محيطى 
است براى استراحت، آشنايى با طبيعت، انجام فعاليت هايى كه در 
و  بهداشت  در  زيادى  تاثير  همچنين  و  است  امكان پذير  شهر 
سالمت محيط دارد. از آن جمله مى توان به اهميت آنها در جذب 
گاز  جذب  و  اكسيجن  توليد  در  همچنين  و  خورشيدى  پرتوهاى 
در سايه يك درخت  انسان  كه  آرامشى  كرد.  اشاره  كربنيك هوا 
احساس مى كند تا حدى به جذب پرتوهاى مادون قرمز خورشيد 
توسط درخت و مقدارى نيز به جذب پرتوهاى ماورا بنفش مربوط 

مى شود.
•   نقش و اهميت فضاى سبز در زندگى شهرى

   رشد صنعت و افزايش جمعيت در شهرها، به ساخت و سازهاى 
مسائل  به  سازها  و  ساخت  اين  است.  شده  منجر  سودگرايانه 
شهرى  متراكم  مناطق  در  هوا  و  نور  حداقل  تامين  و  بهداشتى 
در  ضرورى  اماكن  ساخت  ديگر،  سوى  از  است.  نداشته  توجهى 
شهرها، براى پاسخگويى به نيازهاى روز افزون و اسكان جمعيت، 
به تدريج باعث كاهش سهم فضاى سبز و باغ هاى شهرى گرديده 
است و در نتيجه موجب آلودگى محيط زيست شده است. شايان 
ذكر است كه با افزايش روند انهدام طبيعت، توجه انسان به منابع 
طبيعى نيز فزونى يافته، بهره ورى از آن جايگزين احترام به طبيعت 
حجم  كه  يافت  گسترش  آنجا  تا  طبيعت  تعريف  است.  گرديده 
فضاى ساخته شده در مقايسه با فضاى آزاد در شهرهاى اين دوره 

افزايش چشمگيرى داشته است. آنچه كه در اين باره مى تواند 

تراكم هاى  رعايت  يعنى،  سبز  فضاى  مفهوم  همان  شود،  مطرح 
ساختمانى در قطعات مختلف زمين هاى شهرى است. تشويق مردم 
خانه ها،  فضاى  كوچك  محوطه هاى  در  هرچند  درختكارى،  به 
براى  آزاد  فضاهاى  از  استفاده  خيابان ها،  كناره  در  نهال  كاشتن 
توسعه پارك هاى كوچك، از جمله اقدامات موثر در توسعه فضاى 

سبز است.
•    سالمت محيط زيست

    مهم ترين اثر فضاى سبز در شهرها، كاركردهاى زيست محيطى 
آنهاست كه شهرها را به عنوان محيط زيست جامعه انسانى معنى

نادرست  استفادة  و  سوءگسترش صنعت  آثار  با  و  است  كرده   دار 
تكنالوژى مقابله نموده، سبب افزايش كيفيت زيستى شهرها مى

 شوند.
    فضاى سبز مناسب در شهرها يكى از عوامل موثر در كاهش 
اين اثرها هستند و به ويژه در ارتباط با گردوغبار و آلودگى هاى هوا، 
مى روند.  به شمار  تنفس شهرها  ريه هاى  فضاى سبز شبه جنگلى، 
مهم ترين تاثير فضاى سبز در شهرها تعديل دما، افزايش رطوبت 
فضاى  تاثيرات  ديگر  است.  گردوغبار  وجذب  هوا  لطافت  نسبى، 
سبز، در شهرها نقش نسبى دارند. به طور كلى وجود فضاى سبز و 
آن  بدون  كه  به طورى  است،  اجتناب ناپذير  شهرها  در  آنها  تاثير 

ممكن نيست شهرها پايدار باقى بمانند.
     بنابراين، اگر فضاى سبز به عنوان جزيى از بافت شهرها و نيز 
از  جدا  نمى تواند  باشد،  يافته  ضرورت  شهرى  خدمات  از  بخشى 
نظر  از  بايد  سبز  رو، فضاى  اين  از  باشد.  جامعه شهرى  نيازهاى 
كمى و كيفى متناسب با حجم فيزيكى شهر (ساختمان ها، خيابان

اوقات  گذران  روانى،  لحاظ  (از  جامعه  نيازهاى  و  جاده ها)  و   ها 
اكولوژيكى شهر  به شرايط  توجه  با  بهداشتى)  نيازهاى  و  فراغت 
ساخته شود، تا بتواند به عنوان فضاى سبز فعال، بازدهى زيست 

محيطى مستمرى داشته باشد.
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فخر رازى، فيلسوف و متكلم بزرگ جهان اسالم

تراكم هاى  رعايت  يعنى،  سبز  فضاى  مفهوم  همان  شود،  مطرح 
ساختمانى در قطعات مختلف زمين هاى شهرى است. تشويق مردم 
خانه ها،  فضاى  كوچك  محوطه هاى  در  هرچند  درختكارى،  به 
براى  آزاد  فضاهاى  از  استفاده  خيابان ها،  كناره  در  نهال  كاشتن 
توسعه پارك هاى كوچك، از جمله اقدامات موثر در توسعه فضاى 

سبز است.
•    سالمت محيط زيست

    مهم ترين اثر فضاى سبز در شهرها، كاركردهاى زيست محيطى 
آنهاست كه شهرها را به عنوان محيط زيست جامعه انسانى معنى

نادرست  استفادة  و  سوءگسترش صنعت  آثار  با  و  است  كرده   دار 
تكنالوژى مقابله نموده، سبب افزايش كيفيت زيستى شهرها مى

 شوند.
    فضاى سبز مناسب در شهرها يكى از عوامل موثر در كاهش 
اين اثرها هستند و به ويژه در ارتباط با گردوغبار و آلودگى هاى هوا، 
مى روند.  به شمار  تنفس شهرها  ريه هاى  فضاى سبز شبه جنگلى، 
مهم ترين تاثير فضاى سبز در شهرها تعديل دما، افزايش رطوبت 
فضاى  تاثيرات  ديگر  است.  گردوغبار  وجذب  هوا  لطافت  نسبى، 
سبز، در شهرها نقش نسبى دارند. به طور كلى وجود فضاى سبز و 
آن  بدون  كه  به طورى  است،  اجتناب ناپذير  شهرها  در  آنها  تاثير 

ممكن نيست شهرها پايدار باقى بمانند.
     بنابراين، اگر فضاى سبز به عنوان جزيى از بافت شهرها و نيز 
از  جدا  نمى تواند  باشد،  يافته  ضرورت  شهرى  خدمات  از  بخشى 
نظر  از  بايد  سبز  رو، فضاى  اين  از  باشد.  جامعه شهرى  نيازهاى 
كمى و كيفى متناسب با حجم فيزيكى شهر (ساختمان ها، خيابان

اوقات  گذران  روانى،  لحاظ  (از  جامعه  نيازهاى  و  جاده ها)  و   ها 
اكولوژيكى شهر  به شرايط  توجه  با  بهداشتى)  نيازهاى  و  فراغت 
ساخته شود، تا بتواند به عنوان فضاى سبز فعال، بازدهى زيست 

محيطى مستمرى داشته باشد.

    آرامگاه فخر رازى بزرگترين فيلسوف، متكلم و خطيب مسلمان 
مى هجرى  ششم  قرن  در  كه  الغيب"  "مفاتيح  كتاب  صاحب  و 

 زيست، در شهر هرات واقع شده است.
    "محمد بن عمر بن حسين بن على طبرستانى" معروف به فخر 
رازى يا امام فخر رازى بزرگترين متكلم، فيلسوف و خطيب بزرگ 
جهان اسالم در 25 رمضان سال 544 هـ ق و بنا به قولى در سال 

534 هـ ق  در شهر "رى" متولد شد.
استاد خليل اهللا خليلى در كتاب "آثار هرات" به نقل از   
"ابن خلكان" آورده است: "والدت با سعادت امام فخر در رى واقع 
شده و از آنجا در "خوارزم" و تمام ديار "ماوراء النهر" و خراسان 

رفته، به تحصيل كاملى به هرات تشريف آوردند."
فخر رازى، عالم برجسته جهان اسالم

    فخر رازى از برجسته ترين حكما و علماى جهان اسالم، در علوم 
عقلى و نقلى، تاريخ، كالم، فقه و اصول، تفسير و حكمت و علوم 
قرآن,  كبير  مفسر  اين  بود.  خود  عصر  سرآمد  رياضيات،  و  ادبى، 
نخبه ترين عنصر صالح در دوران خود بود كه با حربه عقل و دانش 

در حوزه معقوالت مبارزه كرده است.
    استاد خليلى كه در آثار هرات زندگى و روحيات فخر رازى را 
بررسى نموده تأكيد كرده است : "در شيوه بيان به آن درجه سوز 
و تاثير داشتند كه هيچ كس نمى بود كه خواه به مواعظى كه به 
زبان عربى مى فرمودند و خواه در نصايحى كه به لفظ فارسى بيان 
مى كردند, نمى گريست." خليلى در ادامه همين مبحث نوشته است 
"در هرات بسيارى از اهل مذاهب به خدمتشان رسيده و از انجمن

 هاى علمى و ادبى شان استفاده كرده اند.
    فخر رازى در زمان امراى "غور" در هرات زندگى مى كرد و 
حاكمان غورى به خصوص "شهاب الدين" و "غياث الدين غورى" 
هميشه ضمن اين كه از مقام علمى فخر رازى تجليل مى كردند، 

به او عنوان "شيخ السالم" را نيز اعطا كردند.
     در برخى از منابع نقل شده است كه پاى درس فخر رازى بيش 
از 2 هزار تن از دانشمندان زمان، حضور داشتند. گفته مى شود كه 
استاد خود  ركاب  در  و شاگردان،  فقها  نيز  موقع سوارى  در  حتى 

حركت مى كردند.
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آثار فخر رازى
    نوشته ها و تصنيفات فخر رازى متعدد و در رشته هاى 
همانند  دانشهاى  و  فقه  كالم،  حكمت،  فلسفه،  گوناگون 
آنهاست. اكثر تاليفات او به زبان عربى و برخى به فارسى است 

كه مهمترين آنها به شرح ذيل است:
(تفسير كبير) در 12 جلد {مفصل ترين  الغيب  مفاتيح      .1

تفاسير قرآنى است}
2.   تفسير القرآن الصغير كه آن را به نام اسرار التنزيل و انوار 

التاويل ناميده است.
3.   نهاية العقول

4.   المحصول فى علم االصول
و  الحكما  من  المتاخرين  و  المتقدمين  افكار  المحصل     .5

المتكلمين
6.   الملخص فى الحكمه
7.   شرح عيون الحكمه

8.   مباحث المشرقيه كه كتابى است بزرگ در علوم الهى و 
طبيعى كه در آن انتقادات سختى به آرا حكما كرده است.

9.   لباب االشاره فى شرح اشارات كه در اين كتاب اشارات 
و  انتقادات  و  كرده  شرح  "قال-اقول"  طرز  به  سينا  ابن 

اعتراضات سختى بر بوعلى و فلسفه او وارد آورده است.
10.   المطالب العاليه فى الحكمه

11.   االربعين فى اصول الدين
12.   تنبيه االشاره فى االصول

13.   المعالم فى االصلين
14.    سراج القلوب

15.    زبدة االفكار و عمدة النظار
16.    الجامع الكبير فى الطب

17.    مناقب االمام االعظم الشافعى
18.    تفسير اسما الحسنى

19.    السر المكتوم فى مخاطبه الشمس و القمر و النجوم
20.   تاسيس التقديس كه براى سيف الدين ملك العادل در 

كالم نوشته است.
21.   الرساله الكماليه كه به فارسى و در منطق و نجوم نوشته 
است و آن را محمد باقر سبزوارى تصحيح و چاپ كرده است.

22.    الطريقه فى الجدل
23.    شرح سقط الزند

24.    رساله فى السؤال
25.    منتخب تنكلوشا

26.    مباحث الوجود و العدم
27.    مباحث الجدل
28.    جواب القيالنى

29.    النبض

30.    شرح كليات قانون ابن سينا در طب
31.    تفسير الفاتحه

32.    سوره البقره
33.    شرح الوجيز للغزالى

34.    الطريقه العالئيه فى الخالف در چهار مجلد
35.    لوامع البينات فى شرح اسما ا... و صفاته

36.   فى ابطال القياس. ناتمام
37.   شرح نهج البالغه. ناتمام
38.   فضائل الصحابه الراشدين

39.   القضا و القدر
40.   رساله الحدوث

41.÷ اللطايف الغياثيه
42.   شفا الغى من الخالف

فخر رازى، فيلسوف و متكلم بزرگ جهان اسالم

43.   الخلق و البعث
44.   الخمسين فى اصول الدين به فارسى

45.   االخالق
46.   الرساله الصاحبيه
47.   الرساله المجديه

48.   عصمه االنبيا
49.   فى الرمل

50.   شرح مصادرات اقليدس
51.   رساله فى الهندسه

52.   رساله نفثه المصدور
53.   رساله فى ذم الدنيا

54.   االختيارات العالئيه فى التاثيرات المائيه
55.   احكام االحكام

56.   الرياض المونقه فى الملل و النحل
57.   رساله فى النفس

58.   زبده العلم فى الكالم
59.   تهذيب الداليل و عيون المسائل

60.   تعجيز االفالسفه
61.   البيان و البرهان فى رد على اهل الزيغ و الطغيان

62.   شرح مفصل زمشخرى
63.   المباحث العماديه فى مطالب المعاديه

64.   نهايه اليجاز فى البيان
65.   االنارات فى شرح االشارات

66.   ارشاد النظار الى لطايف االسرار
67.   تحصيل الحق

68.   حدايق االزهار يا ستينى

69.   رساله فى النبوات
70.   مباحث الحدود

71.   الجوهر الفرد
72.   الرعايه

73.   اجوبه المسائل البخاريه
74.   من الراس الى الخلق

75.   االشربه
76.   براهين النهائيه

77 .  و...

مفاتيح الغيب يا "تفسير كبير"
آثار  فخر رازى است.  يا تفسيركبير معروف ترين  الغيب  مفاتيح 
دارد.  قرار  اسالمى  علماى  از  بسيارى  استفادة  مورد  تفسيركبير 
معروف  كبير  تفسير  به  زيادش  به علت حجم  كه  الغيب  مفاتيح 
شده، مهم ترين تفسير قرآن كريم به زبان عربى است و يكى از 
داليل شهرت اين اثر تأثير آن بر مفسران و تفاسيرى است كه بعد 

از فخر رازى نوشته شده است.

تسلط فوق العاده به زبان و ادبيات فارسى
در  و  بود  مسلط  فوق العاده  فارسى  ادبيات  و  زبان  به  رازى  فخر 
اين  از  اشعارى  ادبى  كتب  از  برخى  و  دهخدا"  "لغت نامه  كتاب 

دانشمند بزرگ اسالمى به شرح ذيل نقل شده است.
اى دل زغبار جهل اگر پاك شوى

تو روح مجردى بر افالك شوى
عرش است نشيمن تو، شرمت نايد

كايى و مقيم توده خاك شوى
***********

اگر با تو نسازد دشمن، اى دوست!
تو مى بايد كه با دشمن بسازى

گرت رنجى رسد مخروش و مخراش
توكل كن به لطف بى نيازى
وگر نه چند روزى صبر فرما

نه او ماند، نه تو، نه فخر رازى
***********

كنه خردم درخور اثبات تو نيست
وآرامش جان جز به مناجات تو نيست

من ذات تو را به واجبى كى دانم
داننده ذات تو بجز ذات تو نيست

***********
آن كس كه بداند و بداند كه بداند
اسب خرد خويش زگردون بجهاند

آن كس كه نداند بداند كه نداند
او الشه خر خويش به منزل رساند
آن كس كه نداند و نداند كه نداند

در جهل مركب ابدالدهر بماند
استاد خليلى شاعر و پژوهشگر زبان فارسى  رباعى را از فخر رازى 

در آثار هرات نقل كرده كه گويا كتيبه قبر او هم بوده است:
هر گز دل من ز علم محروم نشد

كم ماند ز اسرار كه مفهوم نشد
هفتاد و دو سال درس گفتم شب و روز

معلوم شد كه هيج معلوم نشد

 وفات و مزار فخر رازى
    فخر رازى در روز دوشنبه همزمان با روز اول عيد سعيد فطر 
سال 606 هجرى قمرى در 63 سالگى در شهر هرات درگذشت 
و در همان روز در شمال غرب اين شهر، در منطقه اى كه در آن 

دوران به نام "مزدا خان" معروف بود به خاك سپرده شد.
    در كتاب "جغرافيه عمومى هرات" نوشتة "رسول پويان" آمده 
است: در زمان "سلطان حسين بايقرا" عمارتى بر مزار فخر رازى 
و  "شيبانيان"  ميان  كه  درگيريى  جريان  در  ولى  شد  آباد 

"صفويان" رخ داد آن مقبره ويران شد.
توسط  كوچكى  ايوان  خورشيدى،  هجرى   1328 سال  در     
شخصى با نام "حاج آدم خان" احداث و لوحى بر سر مزار فخر 

رازى نيز نصب شد.
    در سال هاى اوليه حكومت ظاهر شاه در سال 1320 هجرى 
خورشيدى، زمانى كه "عبداهللا خان ملكيار" والى هرات بود، ايوان 
بزرگى در مقابل آرامگاه فخر رازى ساخته شد كه تا زمان تجاوز 
ادامه درگيرى  ميان  با  افغانستان، پا برجا بود.  شوروى سابق به 
مجاهدين و نيروهاى متجاوز شوروى، ( دهة 1360 هـ ش) مزار 

فخر رازى به تدريج براثر آتش جنگ ويران شد.
   در كتاب جغرافيه عمومى هرات آمده است كه پس از تحوالت 
رازى  فخر  مزار  خورشيدى   1374 سال  در  افغانستان،  در  اخير 
توسط يكى از تاجران هراتى از نو، آباد شده است. در حال حاضر 
آرمگاه فخر رازى در شهر هرات، يكى از بناهاى بزرگ تاريخى 
اين شهر شمرده مى شود و زيارتگاه خاص و عام مردم اين ديار 

است.

.   مباحث المشرقيه كه كتابى است بزرگ در علوم الهى و 

.   لباب االشاره فى شرح اشارات كه در اين كتاب اشارات 
و  انتقادات  و  كرده  شرح   

.   تاسيس التقديس كه براى سيف الدين ملك العادل در 

.   الرساله الكماليه كه به فارسى و در منطق و نجوم نوشته 
است و آن را محمد باقر سبزوارى تصحيح و چاپ كرده است.
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آثار فخر رازى
    نوشته ها و تصنيفات فخر رازى متعدد و در رشته هاى 
همانند  دانشهاى  و  فقه  كالم،  حكمت،  فلسفه،  گوناگون 
آنهاست. اكثر تاليفات او به زبان عربى و برخى به فارسى است 

كه مهمترين آنها به شرح ذيل است:
(تفسير كبير) در 12 جلد {مفصل ترين  الغيب  مفاتيح      .1

تفاسير قرآنى است}
2.   تفسير القرآن الصغير كه آن را به نام اسرار التنزيل و انوار 

التاويل ناميده است.
3.   نهاية العقول

4.   المحصول فى علم االصول
و  الحكما  من  المتاخرين  و  المتقدمين  افكار  المحصل     .5

المتكلمين
6.   الملخص فى الحكمه
7.   شرح عيون الحكمه

8.   مباحث المشرقيه كه كتابى است بزرگ در علوم الهى و 
طبيعى كه در آن انتقادات سختى به آرا حكما كرده است.

9.   لباب االشاره فى شرح اشارات كه در اين كتاب اشارات 
و  انتقادات  و  كرده  شرح  "قال-اقول"  طرز  به  سينا  ابن 

اعتراضات سختى بر بوعلى و فلسفه او وارد آورده است.
10.   المطالب العاليه فى الحكمه

11.   االربعين فى اصول الدين
12.   تنبيه االشاره فى االصول

13.   المعالم فى االصلين
14.    سراج القلوب

15.    زبدة االفكار و عمدة النظار
16.    الجامع الكبير فى الطب

17.    مناقب االمام االعظم الشافعى
18.    تفسير اسما الحسنى

19.    السر المكتوم فى مخاطبه الشمس و القمر و النجوم
20.   تاسيس التقديس كه براى سيف الدين ملك العادل در 

كالم نوشته است.
21.   الرساله الكماليه كه به فارسى و در منطق و نجوم نوشته 
است و آن را محمد باقر سبزوارى تصحيح و چاپ كرده است.

22.    الطريقه فى الجدل
23.    شرح سقط الزند

24.    رساله فى السؤال
25.    منتخب تنكلوشا

26.    مباحث الوجود و العدم
27.    مباحث الجدل
28.    جواب القيالنى

29.    النبض

30.    شرح كليات قانون ابن سينا در طب
31.    تفسير الفاتحه

32.    سوره البقره
33.    شرح الوجيز للغزالى

34.    الطريقه العالئيه فى الخالف در چهار مجلد
35.    لوامع البينات فى شرح اسما ا... و صفاته

36.   فى ابطال القياس. ناتمام
37.   شرح نهج البالغه. ناتمام
38.   فضائل الصحابه الراشدين

39.   القضا و القدر
40.   رساله الحدوث

41.÷ اللطايف الغياثيه
42.   شفا الغى من الخالف

علل حساسيت ها و عطسه هاى فصلى

43.   الخلق و البعث
44.   الخمسين فى اصول الدين به فارسى

45.   االخالق
46.   الرساله الصاحبيه
47.   الرساله المجديه

48.   عصمه االنبيا
49.   فى الرمل

50.   شرح مصادرات اقليدس
51.   رساله فى الهندسه

52.   رساله نفثه المصدور
53.   رساله فى ذم الدنيا

54.   االختيارات العالئيه فى التاثيرات المائيه
55.   احكام االحكام

56.   الرياض المونقه فى الملل و النحل
57.   رساله فى النفس

58.   زبده العلم فى الكالم
59.   تهذيب الداليل و عيون المسائل

60.   تعجيز االفالسفه
61.   البيان و البرهان فى رد على اهل الزيغ و الطغيان

62.   شرح مفصل زمشخرى
63.   المباحث العماديه فى مطالب المعاديه

64.   نهايه اليجاز فى البيان
65.   االنارات فى شرح االشارات

66.   ارشاد النظار الى لطايف االسرار
67.   تحصيل الحق

68.   حدايق االزهار يا ستينى

69.   رساله فى النبوات
70.   مباحث الحدود

71.   الجوهر الفرد
72.   الرعايه

73.   اجوبه المسائل البخاريه
74.   من الراس الى الخلق

75.   االشربه
76.   براهين النهائيه

77 .  و...

مفاتيح الغيب يا "تفسير كبير"
آثار  فخر رازى است.  يا تفسيركبير معروف ترين  الغيب  مفاتيح 
دارد.  قرار  اسالمى  علماى  از  بسيارى  استفادة  مورد  تفسيركبير 
معروف  كبير  تفسير  به  زيادش  به علت حجم  كه  الغيب  مفاتيح 
شده، مهم ترين تفسير قرآن كريم به زبان عربى است و يكى از 
داليل شهرت اين اثر تأثير آن بر مفسران و تفاسيرى است كه بعد 

از فخر رازى نوشته شده است.

تسلط فوق العاده به زبان و ادبيات فارسى
در  و  بود  مسلط  فوق العاده  فارسى  ادبيات  و  زبان  به  رازى  فخر 
اين  از  اشعارى  ادبى  كتب  از  برخى  و  دهخدا"  "لغت نامه  كتاب 

دانشمند بزرگ اسالمى به شرح ذيل نقل شده است.
اى دل زغبار جهل اگر پاك شوى

تو روح مجردى بر افالك شوى
عرش است نشيمن تو، شرمت نايد

كايى و مقيم توده خاك شوى
***********

اگر با تو نسازد دشمن، اى دوست!
تو مى بايد كه با دشمن بسازى

گرت رنجى رسد مخروش و مخراش
توكل كن به لطف بى نيازى
وگر نه چند روزى صبر فرما

نه او ماند، نه تو، نه فخر رازى
***********

كنه خردم درخور اثبات تو نيست
وآرامش جان جز به مناجات تو نيست

من ذات تو را به واجبى كى دانم
داننده ذات تو بجز ذات تو نيست

***********
آن كس كه بداند و بداند كه بداند
اسب خرد خويش زگردون بجهاند

آن كس كه نداند بداند كه نداند
او الشه خر خويش به منزل رساند
آن كس كه نداند و نداند كه نداند

در جهل مركب ابدالدهر بماند
استاد خليلى شاعر و پژوهشگر زبان فارسى  رباعى را از فخر رازى 

در آثار هرات نقل كرده كه گويا كتيبه قبر او هم بوده است:
هر گز دل من ز علم محروم نشد

كم ماند ز اسرار كه مفهوم نشد
هفتاد و دو سال درس گفتم شب و روز

معلوم شد كه هيج معلوم نشد

 وفات و مزار فخر رازى
    فخر رازى در روز دوشنبه همزمان با روز اول عيد سعيد فطر 
سال 606 هجرى قمرى در 63 سالگى در شهر هرات درگذشت 
و در همان روز در شمال غرب اين شهر، در منطقه اى كه در آن 

دوران به نام "مزدا خان" معروف بود به خاك سپرده شد.
    در كتاب "جغرافيه عمومى هرات" نوشتة "رسول پويان" آمده 
است: در زمان "سلطان حسين بايقرا" عمارتى بر مزار فخر رازى 
و  "شيبانيان"  ميان  كه  درگيريى  جريان  در  ولى  شد  آباد 

"صفويان" رخ داد آن مقبره ويران شد.
توسط  كوچكى  ايوان  خورشيدى،  هجرى   1328 سال  در     
شخصى با نام "حاج آدم خان" احداث و لوحى بر سر مزار فخر 

رازى نيز نصب شد.
    در سال هاى اوليه حكومت ظاهر شاه در سال 1320 هجرى 
خورشيدى، زمانى كه "عبداهللا خان ملكيار" والى هرات بود، ايوان 
بزرگى در مقابل آرامگاه فخر رازى ساخته شد كه تا زمان تجاوز 
ادامه درگيرى  ميان  با  افغانستان، پا برجا بود.  شوروى سابق به 
مجاهدين و نيروهاى متجاوز شوروى، ( دهة 1360 هـ ش) مزار 

فخر رازى به تدريج براثر آتش جنگ ويران شد.
   در كتاب جغرافيه عمومى هرات آمده است كه پس از تحوالت 
رازى  فخر  مزار  خورشيدى   1374 سال  در  افغانستان،  در  اخير 
توسط يكى از تاجران هراتى از نو، آباد شده است. در حال حاضر 
آرمگاه فخر رازى در شهر هرات، يكى از بناهاى بزرگ تاريخى 
اين شهر شمرده مى شود و زيارتگاه خاص و عام مردم اين ديار 

است.
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آثار فخر رازى
    نوشته ها و تصنيفات فخر رازى متعدد و در رشته هاى 
همانند  دانشهاى  و  فقه  كالم،  حكمت،  فلسفه،  گوناگون 
آنهاست. اكثر تاليفات او به زبان عربى و برخى به فارسى است 

كه مهمترين آنها به شرح ذيل است:
(تفسير كبير) در 12 جلد {مفصل ترين  الغيب  مفاتيح      .1

تفاسير قرآنى است}
2.   تفسير القرآن الصغير كه آن را به نام اسرار التنزيل و انوار 

التاويل ناميده است.
3.   نهاية العقول

4.   المحصول فى علم االصول
و  الحكما  من  المتاخرين  و  المتقدمين  افكار  المحصل     .5

المتكلمين
6.   الملخص فى الحكمه
7.   شرح عيون الحكمه

8.   مباحث المشرقيه كه كتابى است بزرگ در علوم الهى و 
طبيعى كه در آن انتقادات سختى به آرا حكما كرده است.

9.   لباب االشاره فى شرح اشارات كه در اين كتاب اشارات 
و  انتقادات  و  كرده  شرح  "قال-اقول"  طرز  به  سينا  ابن 

اعتراضات سختى بر بوعلى و فلسفه او وارد آورده است.
10.   المطالب العاليه فى الحكمه

11.   االربعين فى اصول الدين
12.   تنبيه االشاره فى االصول

13.   المعالم فى االصلين
14.    سراج القلوب

15.    زبدة االفكار و عمدة النظار
16.    الجامع الكبير فى الطب

17.    مناقب االمام االعظم الشافعى
18.    تفسير اسما الحسنى

19.    السر المكتوم فى مخاطبه الشمس و القمر و النجوم
20.   تاسيس التقديس كه براى سيف الدين ملك العادل در 

كالم نوشته است.
21.   الرساله الكماليه كه به فارسى و در منطق و نجوم نوشته 
است و آن را محمد باقر سبزوارى تصحيح و چاپ كرده است.

22.    الطريقه فى الجدل
23.    شرح سقط الزند

24.    رساله فى السؤال
25.    منتخب تنكلوشا

26.    مباحث الوجود و العدم
27.    مباحث الجدل
28.    جواب القيالنى

29.    النبض

30.    شرح كليات قانون ابن سينا در طب
31.    تفسير الفاتحه

32.    سوره البقره
33.    شرح الوجيز للغزالى

34.    الطريقه العالئيه فى الخالف در چهار مجلد
35.    لوامع البينات فى شرح اسما ا... و صفاته

36.   فى ابطال القياس. ناتمام
37.   شرح نهج البالغه. ناتمام
38.   فضائل الصحابه الراشدين

39.   القضا و القدر
40.   رساله الحدوث

41.÷ اللطايف الغياثيه
42.   شفا الغى من الخالف

علل حساسيت ها و عطسه هاى فصلى

43.   الخلق و البعث
44.   الخمسين فى اصول الدين به فارسى

45.   االخالق
46.   الرساله الصاحبيه
47.   الرساله المجديه

48.   عصمه االنبيا
49.   فى الرمل

50.   شرح مصادرات اقليدس
51.   رساله فى الهندسه

52.   رساله نفثه المصدور
53.   رساله فى ذم الدنيا

54.   االختيارات العالئيه فى التاثيرات المائيه
55.   احكام االحكام

56.   الرياض المونقه فى الملل و النحل
57.   رساله فى النفس

58.   زبده العلم فى الكالم
59.   تهذيب الداليل و عيون المسائل

60.   تعجيز االفالسفه
61.   البيان و البرهان فى رد على اهل الزيغ و الطغيان

62.   شرح مفصل زمشخرى
63.   المباحث العماديه فى مطالب المعاديه

64.   نهايه اليجاز فى البيان
65.   االنارات فى شرح االشارات

66.   ارشاد النظار الى لطايف االسرار
67.   تحصيل الحق

68.   حدايق االزهار يا ستينى

69.   رساله فى النبوات
70.   مباحث الحدود

71.   الجوهر الفرد
72.   الرعايه

73.   اجوبه المسائل البخاريه
74.   من الراس الى الخلق

75.   االشربه
76.   براهين النهائيه

77 .  و...

مفاتيح الغيب يا "تفسير كبير"
آثار  فخر رازى است.  يا تفسيركبير معروف ترين  الغيب  مفاتيح 
دارد.  قرار  اسالمى  علماى  از  بسيارى  استفادة  مورد  تفسيركبير 
معروف  كبير  تفسير  به  زيادش  به علت حجم  كه  الغيب  مفاتيح 
شده، مهم ترين تفسير قرآن كريم به زبان عربى است و يكى از 
داليل شهرت اين اثر تأثير آن بر مفسران و تفاسيرى است كه بعد 

از فخر رازى نوشته شده است.

تسلط فوق العاده به زبان و ادبيات فارسى
در  و  بود  مسلط  فوق العاده  فارسى  ادبيات  و  زبان  به  رازى  فخر 
اين  از  اشعارى  ادبى  كتب  از  برخى  و  دهخدا"  "لغت نامه  كتاب 

دانشمند بزرگ اسالمى به شرح ذيل نقل شده است.
اى دل زغبار جهل اگر پاك شوى

تو روح مجردى بر افالك شوى
عرش است نشيمن تو، شرمت نايد

كايى و مقيم توده خاك شوى
***********

اگر با تو نسازد دشمن، اى دوست!
تو مى بايد كه با دشمن بسازى

گرت رنجى رسد مخروش و مخراش
توكل كن به لطف بى نيازى
وگر نه چند روزى صبر فرما

نه او ماند، نه تو، نه فخر رازى
***********

كنه خردم درخور اثبات تو نيست
وآرامش جان جز به مناجات تو نيست

من ذات تو را به واجبى كى دانم
داننده ذات تو بجز ذات تو نيست

***********
آن كس كه بداند و بداند كه بداند
اسب خرد خويش زگردون بجهاند

آن كس كه نداند بداند كه نداند
او الشه خر خويش به منزل رساند
آن كس كه نداند و نداند كه نداند

در جهل مركب ابدالدهر بماند
استاد خليلى شاعر و پژوهشگر زبان فارسى  رباعى را از فخر رازى 

در آثار هرات نقل كرده كه گويا كتيبه قبر او هم بوده است:
هر گز دل من ز علم محروم نشد

كم ماند ز اسرار كه مفهوم نشد
هفتاد و دو سال درس گفتم شب و روز

معلوم شد كه هيج معلوم نشد

 وفات و مزار فخر رازى
    فخر رازى در روز دوشنبه همزمان با روز اول عيد سعيد فطر 
سال 606 هجرى قمرى در 63 سالگى در شهر هرات درگذشت 
و در همان روز در شمال غرب اين شهر، در منطقه اى كه در آن 

دوران به نام "مزدا خان" معروف بود به خاك سپرده شد.
    در كتاب "جغرافيه عمومى هرات" نوشتة "رسول پويان" آمده 
است: در زمان "سلطان حسين بايقرا" عمارتى بر مزار فخر رازى 
و  "شيبانيان"  ميان  كه  درگيريى  جريان  در  ولى  شد  آباد 

"صفويان" رخ داد آن مقبره ويران شد.
توسط  كوچكى  ايوان  خورشيدى،  هجرى   1328 سال  در     
شخصى با نام "حاج آدم خان" احداث و لوحى بر سر مزار فخر 

رازى نيز نصب شد.
    در سال هاى اوليه حكومت ظاهر شاه در سال 1320 هجرى 
خورشيدى، زمانى كه "عبداهللا خان ملكيار" والى هرات بود، ايوان 
بزرگى در مقابل آرامگاه فخر رازى ساخته شد كه تا زمان تجاوز 
ادامه درگيرى  ميان  با  افغانستان، پا برجا بود.  شوروى سابق به 
مجاهدين و نيروهاى متجاوز شوروى، ( دهة 1360 هـ ش) مزار 

فخر رازى به تدريج براثر آتش جنگ ويران شد.
   در كتاب جغرافيه عمومى هرات آمده است كه پس از تحوالت 
رازى  فخر  مزار  خورشيدى   1374 سال  در  افغانستان،  در  اخير 
توسط يكى از تاجران هراتى از نو، آباد شده است. در حال حاضر 
آرمگاه فخر رازى در شهر هرات، يكى از بناهاى بزرگ تاريخى 
اين شهر شمرده مى شود و زيارتگاه خاص و عام مردم اين ديار 

است.

  منبع: خبرگزارى فارس
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بادام، تضمين كنندة سالمت بدن
و  بخش  انرژى  بادام  مغز  دارند:  تاكيد  تغذيه اى  كارشناسان     
تسكين دهنده است.  بادام حاوى مقادير زيادى از يك نوع اسيد 
خونى  عروق  آرامش  به  كه  است  «آرجينين»  به  موسوم  آمينه 
كمك مى كند و گردش خون را بهبود مى بخشد، اما متخصصان 
مى گويند: حتى اگر مصرف هر روز بادام برايتان مقدور نيست، مى
 توانيد براى دريافت اين اسيد آمينه مفيد از خوردنى هاى ديگرى 

مثل لوبيا، ماهى آزاد و گندم استفاده كنيد.
توان  دارند،  روزنامه  «سين چو» مردانى كه قصد  به گزارش     
اسيد  اين  بادام و مصرف  بر  بهبود بخشند عالوه  را  جنسى خود 
آمينه بايد چربى شكم خود را آب كرده و با ورزش كردن كلسترول 
خون خود را پايين بياورند. وجود اين ارتباط را متخصصان طب 
بادام در واقع يك منبع غذايى  اند.  سنتى چينى هم تاكيد كرده 
براى  تنها  نه  چرب  غذاهاى  ديگر  برخالف  كه  است  پرچرب 

سالمتى خطرى ندارد، بلكه آن را تضمين مى كند.
   چربى موجود در بادام از جنس همان چربى است كه در روغن 
براى  پزشكان  تاييد  به  خاطر  همين  به  و  مى شود  يافت  زيتون 
سالمت قلب مفيد است. بادام مى تواند ميزان كلسترول بد خون را 
بادام  دهد.  كاهش  را  قلبى  امراض  بروز  خطر  و  آورده  پايين 
همچنين براى درمان زخم روده، مثانه و اسهال مفيد بوده و بادام 

بريان شده براى معده مقوى است.
    بادام نارس لثه و ريشه دندان را تقويت مى كند و هم براى رفع 
خشكى دهان مفيد است. از سوى ديگر، دم كرده پوست قهوه اى 

رنگ مغز بادام، بهترين دارو براى تسكين درد و التهاب مجارى 
تنفسى است. روغن بادام هم خواب آور بوده و براى درمان بى

 خوابى موثر است.
و  منيزيم   ،D ويتامين  از  غنى  منبع  بادام  گزارش،  بنابراين      
به  ابتال  مقابل  در  بدن  از  محافظت  در  مى تواند  و  است  پتاشيم 
ديابت موثر باشد. يكى ديگر از ويژگى هاى بادام اين است كه نه 
تنها به كاهش وزن كمك مى كند، بلكه از بازگشت مجدد اضافه 

وزن جلوگيرى مى نمايد.
    روغن بادام شيرين به دليل خاصيت نرم كنندگى و ضدالتهاب 
پوست  خارش  رفع  براى  مى شود.  استفاده  پمادها  و  كريم ها  در 
كودكان مبتال به سرخك و مخملك هم روغن بادام را به تمام 
سطح بدن آنان مى مالند تا خارش را تسكين دهد. ماليدن روغن 
بادام روى پوست التهاب را رفع كرده و سوختگى را درمان مى كند. 

روغن بادام اگزما را هم برطرف مى كند.
    متخصصان تغذيه مى گويند: پروتين موجود در يك پياله بادام 
از يك عدد تخم مرغ بيشتر است و خوردن آن در تامين پروتين 
بدن نقش زيادى دارد. بادام با وجود حجم كم، انرژى زيادى توليد 

مى كند و از اين رو يك ميان وعده مناسب است.
و  سنگين  چون  اما  است،  فراوانى  مغذى  مواد  داراى  بادام     
آن  از  عدد  حداكثر10  روز  در  مى شود،  توصيه  است،  ديرهضم 
در  و  است  كافى  بدن  به  رساندن  سود  براى  كه  شود  مصرف 

مصرف آن نبايد افراط كرد.
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تپيده دل خموشمولوى

استاد خليلى

نفيسه خوشنصيب

سيد محمد قاسم "سادات"

خواهش دريا شدن 
حس نمودم باز  در خود خواهش دريا شدن را
موج موج گم شدن ها و حس پيدا شدن را
نغمه بانوى دريا  سخت جارى گشت درمن

چون پيانوصوت  دريا باز سارى گشت  در من 
شعله يى خورشيد مغرب از طال پر كرد موجم 
لحظه يى در خلسه هاى  جاودانى  برد  فوجم 

خانه كرده ماهيان عاشقى در گوشه دل
النه  ها ى زير ابى هاى ما ره توشه ى دل

از گهر پر گشته ، مرواريدو مرجان شد تن من
مثل صد ها كهكشانش ،  نور باران  شد تن من

من آن نيم كه از درد فغان بر فلك كشم
به جستجوى دوايى، دل در خفا تپيده ام
غمم چو مار سيه، دريده است سينه ام

من بجاى ناله، انگشت به دندان گزيده ام
به ظاهر چى خوش نما، گويا كه عاجزم

اى واى بيا ببين، به باطن چى ها كشيده ام
گويم كه استوارم، به هر باد نلرزيده ام

بخدا كه الف است، همچو تاك خميده ام
زاندم كه پى ببرى، به پنهان و آشكارم

تازه بيدار شدى ولى من ز جهان رميده ام

(ويژة شعر و ادب)
نيستان

من  غالم  قمرم ، غير  قمـر  هيـچ  مگو 
پيش من جز سخن شمع و شكر هيچ مگو 

سخن رنج مگو ،جز سخن گنج مگو 
ور از اين بي خبري رنج مبر ، هيچ مگو 

دوش ديوانه شدم ، عشق مرا ديد و بگفت 
آمدم ، نعـره مـزن ، جامه مـدر ،هيچ مگو 

گفتم : اي عشق من از چيز دگـر مي ترسـم 
گفت : آن  چيـز  دگـر  نيست  دگر ، هيچ  مگو 

من  به  گوش  تـو  سخنهاي  نهان  خواهم گفت 
سر بجنبـان كه بلـي ، جـز كه به سر هيچ مگو 
قمـري ، جان  صفتـي  در  ره  دل  پيدا  شـد 

در  ره  دل  چـه  لطيف  است  سفـر  هيـچ  مگو 
گفتم : اي دل چه مه است اين ؟ دل اشارت مي كرد 

كـه  نـه  اندازه  توسـت  ايـن  بگذر  هيچ  مگو 
گفتم : اين روي فرشته ست عجب يا بشر است؟
گفت : اين غيـر فرشته ست و بشـر هيچ مگو 
گفتم :اين چيست ؟ بگو زير و زبر خواهم شد 
گـفت : مي باش چنيــن زيرو زبر هيچ مگو 

اي نشسته در اين خانه پر نقش و خيال
خيز از اين خانه برو،رخت ببر،هيچ مگو

گفتم:اي دل پدري كن،نه كه اين وصف خداست؟
گفت : اين  هست  ولـي  جان  پدر  هيچ  مگو

نوروز آوارگان
گـوييد بـه نـوروز كـه امسال نــيايــد
در كشور خونيـن كـفنـان ره نـگشايـد
بلبل بـه چمن نـغمـه شـادى نـسـرايـد
 مـاتم زدگان را لب پرخـنـده نـشايــد
خون مى دمد از خاك شهيدان وطن واى
                        اى واى وطن واى
گلگون كفنانرا چه بهـار و چـه زمستـان
خونين جگران را چه بيابان چه گلستان

در كشور آتــش زده در خـانـه ويـران
كس نيست زند بوسه برخسار يتيمان واى
كس نيست كه دوزد به تن مرده كفن واى
                           اى واى وطن واى
از سينه هر سنگ تو خون مى دمد امروز
از خاك تو مستى و جنون مى دمد امروز
آن الله چى ديده كه نگون مى دمد امروز
وآن سبزه چرا زرد و زبون مى دمد امروز

سرخست بخون پا و سر و سرو و سمن واى
                           اى واى وطن واى
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رحمان بابا

سميع الدين افغاني

حمزه بابا 

په راحت کي خو به هر سړي د يار  شي
يار هغه دي چي په سخته کي پکار  شي
ټول خپلوان ترنه تاويګي  چي  امير  وي
چي غريب شي هر سړي ترينه بيزار شي
نو   حقيقي    مينه  هغه  ده   اي  رحمانه
چي مزار سره دي  جوړ  مزار د  يار  شي

مونږ ته مـو خپــل دکلې الر ياديږي
ز مونږ سپرلي مـونږ ته بهار ياديږي
مونږ دژوندن پــه اوږدې الر ورتلو

خپل مستـقبـل تـــه امـيد وار ورتــلو
دامـو دديــن او دائـــيـن الره وه
دامــودپــوهـې او تعليم الره وه

مـونږ پدې الرکې خپل مقصدلورې تلو
مونږ خپل بري اوخپل مطلب لورې تلو

ددغـې الرې د مـنـزلــنـو وروسته
بــيا دکلـونو کـړاونـو وروســتــه

اوس هــم منزل ته رسیـدل ګران دي
په دې پــيچومــو ورختــل ګران دي

ددغــــې الرې سـرانـجــام نشــته
پکــې ښــاغلـی اونيک نــــام نشتـه

پـــه پـردوسر پــــه بـل ګلـــشن الړو
د خپـل مطـلب ځينې پـه څنـګ الړو
اوس يــو مــحتاجـه دپــردو د وطن
يــونــاعـــالجــه د ميـرو د وطن

دلـــته مو هــم ز مونږ ارمـــان ژړوي
مونږ خپل مالت خپل ګلستـــــــان ژړوي

مـونږ زحــــمتونــه کـــړاونـــه ګالو
مونږ په رښتياتيــاره وخـــتـــونه ګالو
چې په وطن مــولوی ناتار جوړ دی

وحشـي خـــزان مــو په ګلزارجوړ دی
مونږخـپل وطن تـه دخـــدمت په هيلـه

مونږ د اباد کلـي ، مالت په هيلــه
اوس په همـدې ارمــان سوچونه کوو

په خــپل تير شـــوي ژوند فکرونه کوو

مونږ ويــل وطنـه چـــې اباد به دې کړو
غليم بـــه ورک کړواوبنياد به دې کړو
چې مو پــــدې دنــيا جنــت جـوړوای
خپلو پــلــرو تـــه مــو عزت جوړ وای
کله بــه خپـــل وطــــن ابــــاد ووينو؟
د ولــســـونـــو اتــــحــاد وويــــنــو
اوس ترې محـروم يوهرهرڅه تباه دي
ټـــول زحمتــونه او کــړه وړه تباه دي
که خــداې مو بـيا په هغه الر بوځي

پــــه هـــغــه کلـې او ګلـــزار بوځــي
ربــه موږ ستا نـه تـل امــا ن غـواړو
د ښــه ژونـدون سره ايمــان غواړو
ته مو عـزت تــه مو همت وســاتې
ته مو غـيرت زمونـــږه پـت وسـاتی
څه بـې ګناه ډيــر افغــانان تباه شول
زمـوږ زاړه زموږ ځـوانان تباه شول
لـه دغـه بنده مــوږ ازاد کړې ربــه
د ولـسو مــو اتـحاد کـړې ربــــه

تــر څـو د کلــو پــــه الر بيـا الړ شو
د خــپل ښاغــلو پـه الر بيــا الړ شو
په افغاني احســاس وطـن جــوړ کړو
ها دخپل پـالر نيکــه مدفن جوړ کړو

ورانه  دا  دنیا  کړه  ربه  بله    دنیا   جوړه کړه
دا ډکه  د  غم  ده  یو  بی  غمه  دنیا  جوړه کړه

دلته څوک حاکم دی څوک محکوم او څوک آقا غالم
نه وی چه تضاد  پکښی یوه  سمه  دنیا  جوړه کړه
دا ده  د  فرعون ، هامان ، شداد  او  د  قارون دنیا
نه وی ظلم  زور چې  پکښی  دغه  دنیا  جوړه کړه

دلته   خـاونـدان  د محـفلونـو دی خـدایـان ربـه
بله   بس   د   خټو   بی   محله   دنیا   جوړه کړه

وایم  زه  حمزه  ربه  په  کار  کښی  دی کار نه لرم
هسی   می  خیال  راغی   یو  بدله  دنیا   جوړه کړه
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•   سعادتمند كسى است كه به مشكالت و مصايب زندگى لبخند زند. (ويليام شكسپير)
•   دوران نامساعد، دوران ظهور كارآفرينان واقعى است. (رابرت كيوساكى) 
•   موفقيت هر شركت بستگى به تعداد كارمندان آن دارد. (مرى ِكى اش) 

•   شما صد درصِد فرصت هايى را كه هيچ تالشى براى استفاده از آنها نمى كنيد، از دست خواهيد داد. (وين گرتزكى) 
•   از آنچه چيزى نسبت به آن نمى دانيد نترسيد؛ شايد بزرگ ترين نقطه ى قوت شما همان باشد. اطمينان حاصل كنيد                                 

    كارها را متفاوت از ديگران انجام مى دهيد. (سارا بليكلى) 
•   اگر فقط براى پول در آوردن كار كنيد، هيچ گاه موفق نخواهيد شد، اما اگر به كارى كه انجام مى دهيد عشق بورزيد 

    و هميشه مشترى را در اولويت قرار دهيد، موفقيت از آن شما خواهد بود. (ِرى كروك) 
•   اجازه ندهيد آنچه توان انجامش را نداريد، در آنچه مى توانيد انجام دهيد تداخل ايجاد كند(جان وودن) 

•   موفقيت را به ديد خودتان تعريف كنيد، با قوانين خودتان به دست آوريد و زندگى تان را به گونه اى بسازيد كه مايه  
    ى غرور و افتخار باشد. (آنه سوينى)

•   ما نمى توانيم چيزى كه نسبت به آن آگاهى نداريم را تغيير دهيم. اما همينكه نسبت به آن آگاهى پيدا كرديم، به جز 
    تغيير راه ديگرى نخواهيم داشت.  (شريل سندبرگ)

•    ثروت واقعى اندوخته هاى درونى ما هستند. (بى. سى. فوربز) 
•   لطفًا به آنچه از خود به يادگار مى گذاريد فكر كنيد، چون زندگى هر روز شما چيزى غير از آن نيست (گرى وينرچاك) 
•   به نظر من عشق و عالقه زياد به تداوم در امر يادگيري عامل بسيار مهمي است. من در دوران كودكي آموختم كه زياد 

    كتاب بخوانم. (بيل گيتس)
•   اگر شمار اشتباهاتى كه در زندگى مرتكب مى شويد بيش از اندازه زياد نباشد؛ تنها الزم است چند كار را به معناى واقعى 

    درست انجام دهيد تا موفق شويد.  (وارن بافت) 
•   من وقت را هدر دادم و اكنون اوست كه مرا هدر مي دهد. (ويليام شكسپير)

•   بهترين كارى كه مى كنم اين است كه اشتياقم را با ديگران قسمت مى كنم. (بيل گيتس)
•   من ياد گرفته ام هميشه كارهايى را انجام دهم كه قبًال انجامشان نداده ام. رشد و راحت طلبى با يكديگر همزيستى 

    ندارند.  (ويرجينيا رامتى) 
•   ترسو قبل از مرگش بارها مي ميرد؛ دلير فقط يك بار طعم آن را مي چشد. (ويليام شكسپير)

•   نيكى هاى درونت را فراموش مى كنند. ولى نيكوكار باش. (دكتور على شريعتى)
•   تمام رؤياهاى ما مى توانند به واقعيت بدل شوند، اگر شجاعت دنبال كردن آنها را داشته باشيم.  (والت ديزنى) 

•   اگر در كارتان موفق نيستيد، پدر و مادر خود را سرزنش نكنيد، از ناليدن دست بكشيد و از خطاهاى خود درس بگيريد. 
(بيل گيتس)

•   زمان شما ارزشمند است، پس آن را صرف تقليد از زندگى ديگران نكنيد.  (استيو جابز)
•   عجيب است كه گوش بشر در مقابل نصيحت كر شود ولى نسبت به چاپلوسى شنوا . (ويليام شكسپير)

•   ايده ى خوب كم نيست، آنچه كه كم پيدا مى شود عزم اجرا كردن آنهاست.  (ست گودين) 

•   چيزى به نام شانس، تقدير يا سرنوشت وجود ندارد كه بتواند بر عزم راسخ يك انسان مصمم چيره شود.  (اال ويلر)
•   مشتريان ناراضى هميشه موجب نگرانى هستند. آنها در عين حال فرصت طاليى شما هستند. (بيل گيتس)

•   رقابت تا زمانى پسنديده است كه كار به حسادت نكشد. (دكارت)
•   دختران هيچ نمي خواهند جز شوهر و وقتى به دست آوردند همه چيز مي خواهند. (ويليام شكسپير)

•    اگر قرار است براى چيزى زندگى خود را خرج كنيم ، بهتر آن است كه آنرا خرج لطافت يك لبخند و يا نوازشى عاشقانه 
    كنيم. (شكسپير)

•    صفات هر كس مربوط به محسنات و نقايص اخالقى دوستان اوست. (كاراليل)
•    حكومت طاليى آنجاست كه نتوان قوانين را با پول خريد. (برناد شاو)

•    مرد بزرگ دير وعده مى دهد و زود انجام ميدهد. (كنفوسيوس)
•    دنيا براى شرافت شما اهميتى قائل نيست. در اين دنيا از شما انتظار مى رود كه پيش از آن كه نسبت به خودتان 

     احساس خوبى داشته باشيد، كار مثبتى انجام دهيد. (بيل گيتس)
•    دوستى نعمت گرانبهائى است ،خوشبختى رادوبرابر مى كندوبه بدبختى تخفيف ميدهد. (ويليام شكسپير)

•    با پدر و مادر چنان رفتار كن كه از اوالد خود توقع دارى(سقراط)
•    برگ در هنگام زوال  و ميوه در هنگام كمال مى افتد. بنگر كه چگونه مى افتى چون برگى زرد و يا سيبى سرخ . 

     (كنفسيوس)
•    مال و مكنتى ندارم، تنها سرماية من روح شاد من است. (هنرى ميلر)

•    شجاعت مرد در فرمانروايى و شجاعت زن در اطاعت و فرمانبرى است. (ارسطو)
•    آنچه مردم رادانشمند مى كند،مطالبى نيست كه مى خوانندبلكه چيزهايى است كه ياد مى گيرند. (فرانسيس بيكن)

•    مرد پرهيزكار ، هرگز پارسايى خود را نمى سنجد. (پاسكال)
•    رچيز را نگهبان بيشتر بود، استوارتر گردد ، مگر راز كه نگهدار آن هرچند زياد باشد آشكارتر گردد. (افالطون)

•    انديشه كردن به اين كه چه بگويم، بهتر است از پشيمانى از اين كه چرا گفتم. (سعدى)
•    هرگاه در زندگى به يك در بزرگ كه يك قفل بزرگ هم دارد رسيدى، نترس و نااميد نشو.زيرا اگر قرار بود در باز 

     نشود جاى آن يك ديوار مى گذاشتند! ( ناشناس)
•    تنهايى در بهشت هم ارزش ندارد. (دو سن پى ير)

•    بى صبرى شخص را از هيچ رنجى نمى رهاند بلكه درد جديدى براى از پا درآوردن او بوجود مى آورد. (افالطون)
•    فضيلت انسان در نگهداشتن حد وسط ميان افراط و تفريط است. (ارسطو)

دشمنان از او در امان زيست كنند نه آن كه دوستان از او هراسان باشند. (سقراط) •    مرد كامل آن است كه
•    به هر اندازه كه زن آرام و مطيع و با عصمت و با عفت است ، به همان اندازة قدرت فرمانروايى او شديدتر و استوارتر 

     است . (ميشله)
•    پيش از ازدواج چشم ها را خوب باز كنيد و بعد از آن ، آنها را روى هم بگذاريد (بنجامين فرانكلين)

•    هيچ انسانى كامل نيست ، اما آدمهايى كه خيال مى كنند كامل هستند هرگز به درد كار تيمى نمى خورند. (جان 
     ماكسول)

•    اگر زيبايى را آواز سر دهى، حتى در تنهايى بيابان، گوش شنوا خواهى يافت. (خليل جبران)
•    علت هر شكستى، عمل كردن بدون فكر است. (الكس مكنزى)

•    ضعيف االراده كسى است كه با هر شكستى بينش او نيز عوض شود. (ادگار  آلن پو)
•    اگر بكوشى تا چيزى از مال خويش را به مردم بذل كنى بى ترديد رستگارى. (جبران خليل جبران)

•    وظيفه هنر،تقليد از طبيعت نيست،بلكه بيان آن است.  (بالزاك)

جمالت طاليى

قسمت چهل و هشتم:

( يك جملة ارزشمند مى تواند زندگى انسان را دگرگون و هدفمند كند. )
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•   سعادتمند كسى است كه به مشكالت و مصايب زندگى لبخند زند. (ويليام شكسپير)
•   دوران نامساعد، دوران ظهور كارآفرينان واقعى است. (رابرت كيوساكى) 
•   موفقيت هر شركت بستگى به تعداد كارمندان آن دارد. (مرى ِكى اش) 

•   شما صد درصِد فرصت هايى را كه هيچ تالشى براى استفاده از آنها نمى كنيد، از دست خواهيد داد. (وين گرتزكى) 
•   از آنچه چيزى نسبت به آن نمى دانيد نترسيد؛ شايد بزرگ ترين نقطه ى قوت شما همان باشد. اطمينان حاصل كنيد                                 

    كارها را متفاوت از ديگران انجام مى دهيد. (سارا بليكلى) 
•   اگر فقط براى پول در آوردن كار كنيد، هيچ گاه موفق نخواهيد شد، اما اگر به كارى كه انجام مى دهيد عشق بورزيد 

    و هميشه مشترى را در اولويت قرار دهيد، موفقيت از آن شما خواهد بود. (ِرى كروك) 
•   اجازه ندهيد آنچه توان انجامش را نداريد، در آنچه مى توانيد انجام دهيد تداخل ايجاد كند(جان وودن) 

•   موفقيت را به ديد خودتان تعريف كنيد، با قوانين خودتان به دست آوريد و زندگى تان را به گونه اى بسازيد كه مايه  
    ى غرور و افتخار باشد. (آنه سوينى)

•   ما نمى توانيم چيزى كه نسبت به آن آگاهى نداريم را تغيير دهيم. اما همينكه نسبت به آن آگاهى پيدا كرديم، به جز 
    تغيير راه ديگرى نخواهيم داشت.  (شريل سندبرگ)

•    ثروت واقعى اندوخته هاى درونى ما هستند. (بى. سى. فوربز) 
•   لطفًا به آنچه از خود به يادگار مى گذاريد فكر كنيد، چون زندگى هر روز شما چيزى غير از آن نيست (گرى وينرچاك) 
•   به نظر من عشق و عالقه زياد به تداوم در امر يادگيري عامل بسيار مهمي است. من در دوران كودكي آموختم كه زياد 

    كتاب بخوانم. (بيل گيتس)
•   اگر شمار اشتباهاتى كه در زندگى مرتكب مى شويد بيش از اندازه زياد نباشد؛ تنها الزم است چند كار را به معناى واقعى 

    درست انجام دهيد تا موفق شويد.  (وارن بافت) 
•   من وقت را هدر دادم و اكنون اوست كه مرا هدر مي دهد. (ويليام شكسپير)

•   بهترين كارى كه مى كنم اين است كه اشتياقم را با ديگران قسمت مى كنم. (بيل گيتس)
•   من ياد گرفته ام هميشه كارهايى را انجام دهم كه قبًال انجامشان نداده ام. رشد و راحت طلبى با يكديگر همزيستى 

    ندارند.  (ويرجينيا رامتى) 
•   ترسو قبل از مرگش بارها مي ميرد؛ دلير فقط يك بار طعم آن را مي چشد. (ويليام شكسپير)

•   نيكى هاى درونت را فراموش مى كنند. ولى نيكوكار باش. (دكتور على شريعتى)
•   تمام رؤياهاى ما مى توانند به واقعيت بدل شوند، اگر شجاعت دنبال كردن آنها را داشته باشيم.  (والت ديزنى) 

•   اگر در كارتان موفق نيستيد، پدر و مادر خود را سرزنش نكنيد، از ناليدن دست بكشيد و از خطاهاى خود درس بگيريد. 
(بيل گيتس)

•   زمان شما ارزشمند است، پس آن را صرف تقليد از زندگى ديگران نكنيد.  (استيو جابز)
•   عجيب است كه گوش بشر در مقابل نصيحت كر شود ولى نسبت به چاپلوسى شنوا . (ويليام شكسپير)

•   ايده ى خوب كم نيست، آنچه كه كم پيدا مى شود عزم اجرا كردن آنهاست.  (ست گودين) 

•   چيزى به نام شانس، تقدير يا سرنوشت وجود ندارد كه بتواند بر عزم راسخ يك انسان مصمم چيره شود.  (اال ويلر)
•   مشتريان ناراضى هميشه موجب نگرانى هستند. آنها در عين حال فرصت طاليى شما هستند. (بيل گيتس)

•   رقابت تا زمانى پسنديده است كه كار به حسادت نكشد. (دكارت)
•   دختران هيچ نمي خواهند جز شوهر و وقتى به دست آوردند همه چيز مي خواهند. (ويليام شكسپير)

•    اگر قرار است براى چيزى زندگى خود را خرج كنيم ، بهتر آن است كه آنرا خرج لطافت يك لبخند و يا نوازشى عاشقانه 
    كنيم. (شكسپير)

•    صفات هر كس مربوط به محسنات و نقايص اخالقى دوستان اوست. (كاراليل)
•    حكومت طاليى آنجاست كه نتوان قوانين را با پول خريد. (برناد شاو)

•    مرد بزرگ دير وعده مى دهد و زود انجام ميدهد. (كنفوسيوس)
•    دنيا براى شرافت شما اهميتى قائل نيست. در اين دنيا از شما انتظار مى رود كه پيش از آن كه نسبت به خودتان 

     احساس خوبى داشته باشيد، كار مثبتى انجام دهيد. (بيل گيتس)
•    دوستى نعمت گرانبهائى است ،خوشبختى رادوبرابر مى كندوبه بدبختى تخفيف ميدهد. (ويليام شكسپير)

•    با پدر و مادر چنان رفتار كن كه از اوالد خود توقع دارى(سقراط)
•    برگ در هنگام زوال  و ميوه در هنگام كمال مى افتد. بنگر كه چگونه مى افتى چون برگى زرد و يا سيبى سرخ . 

     (كنفسيوس)
•    مال و مكنتى ندارم، تنها سرماية من روح شاد من است. (هنرى ميلر)

•    شجاعت مرد در فرمانروايى و شجاعت زن در اطاعت و فرمانبرى است. (ارسطو)
•    آنچه مردم رادانشمند مى كند،مطالبى نيست كه مى خوانندبلكه چيزهايى است كه ياد مى گيرند. (فرانسيس بيكن)

•    مرد پرهيزكار ، هرگز پارسايى خود را نمى سنجد. (پاسكال)
•    رچيز را نگهبان بيشتر بود، استوارتر گردد ، مگر راز كه نگهدار آن هرچند زياد باشد آشكارتر گردد. (افالطون)

•    انديشه كردن به اين كه چه بگويم، بهتر است از پشيمانى از اين كه چرا گفتم. (سعدى)
•    هرگاه در زندگى به يك در بزرگ كه يك قفل بزرگ هم دارد رسيدى، نترس و نااميد نشو.زيرا اگر قرار بود در باز 

     نشود جاى آن يك ديوار مى گذاشتند! ( ناشناس)
•    تنهايى در بهشت هم ارزش ندارد. (دو سن پى ير)

•    بى صبرى شخص را از هيچ رنجى نمى رهاند بلكه درد جديدى براى از پا درآوردن او بوجود مى آورد. (افالطون)
•    فضيلت انسان در نگهداشتن حد وسط ميان افراط و تفريط است. (ارسطو)

•    مرد كامل آن است كه دشمنان از او در امان زيست كنند نه آن كه دوستان از او هراسان باشند. (سقراط)
•    به هر اندازه كه زن آرام و مطيع و با عصمت و با عفت است ، به همان اندازة قدرت فرمانروايى او شديدتر و استوارتر 

     است . (ميشله)
•    پيش از ازدواج چشم ها را خوب باز كنيد و بعد از آن ، آنها را روى هم بگذاريد (بنجامين فرانكلين)

•    هيچ انسانى كامل نيست ، اما آدمهايى كه خيال مى كنند كامل هستند هرگز به درد كار تيمى نمى خورند. (جان 
     ماكسول)

•    اگر زيبايى را آواز سر دهى، حتى در تنهايى بيابان، گوش شنوا خواهى يافت. (خليل جبران)
•    علت هر شكستى، عمل كردن بدون فكر است. (الكس مكنزى)

•    ضعيف االراده كسى است كه با هر شكستى بينش او نيز عوض شود. (ادگار  آلن پو)
•    اگر بكوشى تا چيزى از مال خويش را به مردم بذل كنى بى ترديد رستگارى. (جبران خليل جبران)

•    وظيفه هنر،تقليد از طبيعت نيست،بلكه بيان آن است.  (بالزاك)

جمالت طاليى
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نمايندگى هاى غضنفر بانك از شما استقبال ميكند 

سراى شهزاده
سراى شهزاده، منزل سوم – كابل

0797860010
shahzada@ghazanfarbank.com

شهر نو
منزل دوم شهر نو پالزا، مقابل 
 ام تى ان پالزا ، شهر نو – كابل

0797860042
shahrenaw@ghazanfarbank.com

مزار شريف
جادة بيهقى، برج غضنفر

شهر مزار شريف
0797860080

Mazar@ghazanfarbank.com

دفتر مركزى
866 چهار راهى شير پور،سرك عمومى 

وزير محمد اكبر خان، كابل- افغانستان
0798786786/0797860003

mainbranch@ghazanfarbank.com

هرات
شهر نو، جادة بهزاد، حفيظى پالزا 

منزل دوم – شهر هرات
0797860070

herat@ghazanfarbank.com

قندهار
چوك كفتان مدد، احمدى پالزا

 مقابل ماركيت صرافى – شهر قندهار
0797860012

kandahar@ghazanfarbank.com

جالل آباد
چوك تالشى، مقابل مسجد گمرك 

سپين غر تاور، بالكA- شهر جالل آباد
0797860008

jalalabad@ghazanfarbank.com

پلخمرى
بندر قشالق، فيصل ماركيت 

منزل دوم– شهر پلخمرى
0797860038

polekhomri@ghazanfarbank.com

كندز
جادة شيرخان بندر، سراى صرافى

 ماركيت حاجى امان- شهر كندز
0797860075

kunduz@ghazanfarbank.com

تخار
چوك تخار، رستة مدرسه جامع 

باالى قالين فروشى ها – شهرتالقان
0797860073

takhar@ghazanfarbank.com

حيرتان
بازار پطروليم، مقابل رياست 

مواد نفت و گاز، شهرك حيرتان
0797860022

hayratan@ghazanfarbank.com

تخار
چوك تخار، رستة مدرسه جامع 

باالى قالين فروشى ها 

com



حكايت و اندرز

مور با هّمت
    مورى را ديدند به زورمندى كمر بسته و ملخى را ده برابر 
اين  با  كه  ببينيد  را  مور  گفتند:"اين  تعجب  به  برداشته.  خود 
اين  چون  مور  كشد؟"  مى  چون  گرانى  اين  به  بارى  ناتوانى 
با نيروى هّمت و  بار را  سخن بشنيد بخنديد و گفت:"مردان, 

بازوى حميت كشند, نه به قّوت تن و ضخامت بدن".

آهنگر
    آهنگرى بود كه با وجود رنج هاى متعدد و بيمارى اش عميقًا 
به خدا عشق مى ورزيد. روزى يكى از دوستانش كه اعتقادى 
به خدا نداشت از او پرسيد: «تو چگونه مى توانى خدايى را كه 
رنج و بيمارى نصيبت مى كند دوست داشته باشى؟»آهنگر سر 
به زير آورد و گفت:«وقتى كه مى خواهم وسيله اى آهنى بسازم 
روى  را  آن  سپس  دهم.  مى  قرار  كوره  در  را  آهن  تكه  يك 
سندان مى گذارم و مى كوبم تا به شكل دلخواهم درآيد. اگر به 
صورت دلخواهم درآمد مى دانم كه وسيله مفيدى خواهد بود 
اگر نه آن را كنار مى گذارم. همين موضوع باعث شده است كه 
هميشه به درگاه خداوند دعا كنم كه خدايا! مرا در كوره هاى 

رنج قرار ده اما كنار نگذار.

طاووس و زاغ
    طاووسى و زاغى در صحن باغى فراهم رسيدند و عيب و هنر 
يكديگر را ديدند. طاووس با زاغ گفت:"اين موزه سرخ كه در 
است.  من  منّقش  ديباى  و  زركش  اطلس  اليق  توست,  پاى 
همانا كه آن وقت كه از شب تاريك عدم, به روز روشن وجود 
مى آمده ايم در پوشيدن موزه غلط كرده ايم. من موزه كيمخت 
سياه تو را پوشيده ام و تو موزه اديم سرخ مرا." زاغ گفت:"حال 

بر خالف اين است؛ اگر خطايى رفته است, در پوششهاى ديگر 
رفته است, باقى خلعتهاى تو مناسب موزه من است؛ غالبًا در آن 
خواب آلودگى, تو سر از گريبان من برزده اى و من سر از گريبان 
تو." در آن نزديكى كَشَفى سر به جيب مراقبت فرو برده بود و 
آن مجادله و مقاوله را مى شنود. سر برآورد كه:"اى ياران عزيز 
و دوستان صاحب تميز! اين مجادله هاى بيحاصل را بگذاريد و 
از اين مقاوله بالطائل دست بداريد خداى  تعالى- همه چيز را 
به يك كس نداده و زمام همه مرادات در كف يك كس ننهاده. 
هيچ كس نيست كه وى را خاّصه[اى] داده كه ديگران را نداده 
است و در وى خاصيتى نهاده كه در ديگران ننهاده, هر كس را 

به داده خود ُخرسند بايد بود و به يافته ُخشنود".

دو دوست
    دو دوست در بيابان همسفر بودند. در طول راه با هم دعوا 
كردند. يكي به ديگري سيلي زد. دوستي كه صورتش به شدت 
امروز   » نوشت:  شن  روي  حرفي  هيچ  بدون  بود  گرفته  درد 
بهترين دوستم مرا سيلي زد».آنها به راهشان ادامه دادند تا به 
چشمه اي رسيدند و تصميم گرفتند حمام كنند .ناگهان دوست 
سيلي خورده به حال غرق شدن افتاد. اما دوستش او را نجات 
داد .او بر روي سنگ نوشت:« امروز بهترين دوستم زندگيم را 
نجات داد .»دوستي كه او را سيلي زده و نجات داده بود پرسيد:« 
بر روي سنگ  و حاال  ،بر روي شن  زدم  ات  وقتي سيلي  چرا 
نوشتي ؟» دوستش پاسخ داد :«وقتي دوستي تو را ناراحت مي 
كند بايد آن را بر روي شن بنويسي تا بادهاي بخشش آن را 
پاك كند. ولي وقتي به تو خوبي مي كند بايد آن را روي سنگ 

حك كني تا هيچ بادي آن را پاك نكند.»
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سگرت  كشيدن  ممنوع  است                     

دخول

خروج

منع دخول (خروج)

كش كنيد!

تيله كنيد!

سرخود را  بيرون نكشيد!

به طرف دست راست برويد!

غرفة تكت

بسته است

باز است

وقت نان چاشت

منع دخول اشخاص غيرمسؤول

رفع خسته گى

مدير

دفتر خدمات

دفتر معلومات

دفتر اجناس گم شده

اتاق زنانه

تشناب

رستورانت

قهوه خانه

كانتين

دواخانه، درملتون

مواد خوراكه

نانوايى

No smoking allowed
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Exit
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Push
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Keep to the right

Ticket-o�ce
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Open
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چېکيش منع اېتيلگن

کيريش

چيقيش

کيريش (چيقيش) ممکن اېمس

تارتينگ!

سورينگ!

باشينگيزنی چيقرمنگ!

اۉنگ تمان گه يورينگ!

چيپته بۉليمی

ياپيق

آچيق

توش ليک پَيتی

بيگانه کيشی لر نينگ کيريشی 

منع اېتيلگن

هارديق چيقريش

باشليق، مدير

خذمت کۉرستيش بۉليمی

معلومات بۉليمی

تاپيلمه لر بۉليمی

عيال لر اتاقی

حاجت خانه

رستوران

قهوه خانه

آشخانه

داری خانه

يېگوليك لر

نانوايليک

لبنيات

مغازه

سبزيجات و ميوه¬جات

خشكه شويى

عكاس

كتاب فروشى

زرگرى

سوغات، تحفه

بوت فروشى

محل رخت كنى

پسته خانه

تلفن دور دست

پايتخت

مملكت، كشور

منطقه

واليت

كوه

دريا

آب ايستاده

صحرا

سكه

پول كاغذى

پول

حجم، ظرفيت

مربع

متر مربع

طول-درازى

وزن

Dairy

Department store

Vegetables and fruit

Dry-cleaning

Photographer

Book shop

Jeweler’s

Souvenir

Shoe shop

Cloakroom

Post o�ce

    Long

distance telephone

Capital

Country
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Province

Mountain

River

Lake
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Coins

Bank-notes

Money
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Length

Weight

سوت محصوالتی

مغازه

كۉكت لر و مېوه لر

کيېم تازه لوچی (کيمياوی ماده لربيلن تازه 

لش)

صورتچی

کتاب دکانی

زرگر ليک

ساوغه (ايسده ليک)

كاوش دکانی   

اوستکی کيېم لرسقلنه ديگن مخصوص جای

پوسته خانه (چاپرخانه)

شهرلر ارا تيلفون

پايتخت (باشکينت)

اولکه

منطقه
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تاغ

دريا 

کۉل

چۉل

تنگه

قاغاز پول

پول (اخچه)

حجم، کۉلم

مربع

مربع متر

اوزون ليک

آغيرليک

محاورة اوزبيگى  (26)
عزيزاهللا ارال

يازولر و بېلگی لر Signboard and Inscriptionsلوحه ها و اشاره ها

ازكتاب " محاوره  درى – انگليسى – اوزبيكى"
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the risk of loss arises if the supplier delays or cannot 
delivers the asset in prescribed time frame. 

Risk management:
•   Since the supplier is selected by the customer 
therefore; it is permissible that Islamic financial 
institution may take undertaking / guarantee of 
supplier behavior from the customer in his personal 
capacity (not as an agent) and to make the loss good 
to the Islamic financial institution if it is suffered due 
to the supplier delay or miss commitment in respect 
of delivery of the asset.  
•    The Islamic financial institution may obtain 
Himesh Jiddiyah (security deposit) from the 
customer for any loss suffered by the Bank in 
respect of supplier behavior, if required.

c)   Ownership risk and transportation risk:
  Since the Islamic finance deals with handling, 
managing and trading of the asset therefore; it is 
mandatory in Murabaha that the Islamic financial 
institution takes the ownership of the asset 
purchased from the supplier. By virtue of ownership, 
the institution acquires the risks and rewards of the 
purchased asset irrespective of the time factor which 
maybe for a shorter period of time or otherwise.
Similarly transportation risk is another event which 
may cause harm to the interest of the Islamic 
financial institution if the ownership title lies with 
institution. The institution suffers the loss, in case of 
any damage caused in transportation of asset which 
is purchased from distant destination. The Islamic 
financial institution is exposed to risk during the 
entire period of ownership of the asset. 

Risk management:
•   The Islamic financial institution may take the 
measures to shorten the time frame of the ownership 
by transferring the ownership title to the customer at 
earliest. 
•   The institution may send the Officials to represent 
the Bank in execution of sale of asset to the 
customer to the nearest place of delivery from where 
the asset is purchased.
•   The institution may seek Takaful or insurance 
services (if Takaful services are not available) if 
convenient.

d)   Benchmark Risk:
   The mark up charged in Murabaha is based on two 
indicators; first, the bench mark rate with which the 
rate of return is attached and second the risk 
premium which is added to the bench mark rate. 
There is no Shari’ah issue to attach the benchmark 
rate with LIBOR or any other well defined financial 
indicator. The nature of a Murabaha financial instru-
ment is as such that the mark-up is fixed for the 
duration of the contract. Hence, in case of any 
fluctuation of bench mark, the price of the Murabaha 
commodity (cost of acquiring and mark up) cannot 
be re-adjusted afterwards. This phenomenon may 
add on to an opportunity loss to the financial institu-
tion.

Risk management strategy:
•   In order to mitigate the benchmark risk in 
Murabaha financing, the tenure of Murabaha is 
required to be at lesser side such as three months, 6 
months or not more than year.
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any significant decline of price of commodity may 
affect the intentions of the customer to withdraw 
from his decision / commitment under Master 
Murabaha Agreement. In such a case the financial 
institution is left with no option but to sell the 
commodity on the same low price in the Market and 
is exposed to suffer losses.

 Risk management strategy:
•  Strong contractual obligations needs to be 
enforced which restrict the customer to stand to his 
commitment.
•   The Financial Institution may obtain Himesh-
Jiddiyah (security deposit) for any loss suffered by 
the Bank in respect of customer’s 
miss-commitment, if required.

d)   Exchange risk:
    It has to be kept in mind that the profit on 
Murabaha can only be charged subsequent to the 
sale carried out with the customers. There might be 
instances that the price of commodity is credited to 
supplier and the delivery of commodity may take 
place a day or few. In this instance the profit 
charging takes place at the time/after the sale 
process between the Bank and the customer. The 
financial institution is exposed to exchange risk, if 
the payment is made in foreign currency to supplier 
residing out of the country and the customer has 
been extended with Murabaha financing in local 
currency. It is due to the fact that the currency 
exchange took place at one rate at the time of credit-
ing supplier’s account and the exchange rate may 
differ at the time of sales declaration.

Risk management strategy:
•   Risk premium in terms of exchange rate fluctua-
tion, considering the historic developments, is to be 
added on in the cost of acquiring commodity.
•   Financial institution may extend the financing in 
same currency of trading, if convenient or consider-
ing the open position of the Bank.

ii.   Pre-sale risk profile of Murabaha:
   In MPO, there are risks factors which are predomi-
nant particularly before the execution of sale of 
Murabaha asset to the customer which are distinc-

tively unique in nature and relates to handling and 
managing of assets along with complying with the 
commitments and behavior of associated parties.

a)   Customer’s commitment risk:
  The Islamic financial institution undertakes a 
Master Murabaha agreement (MOU) with the 
customer to purchase a desired asset for the financ-
ing customer with added profit margin. Since the 
Murabaha asset is not under ownership or posses-
sion of the Bank at the time of signing the MOU, 
therefore; the institution promises to buy the asset 
from supplier and the customer promises to 
purchase the asset from the institution through 
Murabaha sale agreement. The risk originates in 
case the institution buys the asset from the supplier 
but the customer breaches the terms of MOU and 
shows his unwillingness to buy the asset through 
Murabaha sale agreement. Subsequently, the cash 
flow of the Bank is effected and the Bank is left 
stranded with the asset which may be sold in the 
Market.  In this scenario the Bank may suffer loss in 
two angles. Firstly the time factor which comes into 
play if the asset is sold in the open Market and 
secondly the institution may not be able to get the 
desired price of asset in the Market. 

Risk management:
•   Strong contractual obligations will be enforced 
which restrict the customer to stand to his commit-
ment.
•   The Islamic financial institution will purchase the 
desired asset after satisfying all the requirements in 
respect of collateral obligations.
•   The Islamic financial institution may obtain 
Himesh Jiddiyah (security deposit) for any loss 
suffered by the Bank in respect of customer’s 
miss-commitment, if required.

b)   Supplier Behavior risk:
   In MPO the supplier behavior is significant which 
may expose the institution to risk of loss due 
delayed delivery of asset and which results in 
negative impact on cash flows of the institution. 
Since the bank often pays to the supplier for the 
ownership of the asset before the delivery therefore; 
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Murabaha concept. The product version is amended 
and updated in a way that it corresponds to the need 
of the customer of Islamic banking as well as 
keeping its Shari’ah parameters intact. In MPO, the 
Bank appoints the customer as an agent and author-
ize him to conduct a purchase of asset which is 
ultimately sold to the customer on credit terms. 
It is worth to mention that being a sale based transac-
tion the customer is indebted by the Bank and is liable 
to repay the Murabaha price which includes profit to 
the Bank. Subsequent to the sale of asset to the 
customer in MPO and transfer of possession and owner-
ship, the Credit risk status is deemed to be the same as 
a loan advanced to a customer in conventional credit. 
Therefore, in MPO the credit risk is almost at par with 
the credit risk of any loan of a conventional after the 
execution of sale of asset by the bank. 
The risk profile of Murabaha can be divided into two 
categories:

•   Post-sale risk profile of Murabaha.
•   Pre- sale risk profile of Murabaha.

i.  Post-sale risk profile of Murabaha:
   In Murabaha the post-sale risk of the financing is 
almost equal to the credit risk as defined above. As it is 
sale based transaction and the customer after the 
purchase of the asset is indebted by the Bank in the 
same way and manner as in case of conventional loan.
However, there are additional and unique risks which 
are different and need to be identified and managed in 
this case.

a)   Delay in payments of installments:
   It refers to delay in installment by the customer in 
pursuance of the agreed Murabaha payment schedule. 
In such a case the Bank may inflict a penalty to the 
customer same as the conventional lending but the 
amount of penalty is channeled to charity account as 
mutually agreed in the agreement instead of recognized 
income of the financial institution. 
The Islamicfinancial institution suffers the shortfall of 
cash inflow which is not compensated by the customer 
as the penalty amount is channeled to Charity account 
of the Bank.

Risk management strategy:
•   The financial institution may add / inflict a penalty 

clause mutually agreed by both parties or may take an 
undertaking from the customer to credit the Charity 
account of the Islamic financial institution in case of 
default of payment in order to create deterrence for 
delayed payment.
•   The contractual obligations may be strongly spelt in 
the agreement, keeping in view the legal and Shari’ah 
aspects, to ensure compliance by the customer in 
payment of installment.

b)   Default in payment of Murabaha at the 
time or after maturity of facility:
   In MPO, the Islamic financial institution is not 
allowed to charge the customer with additional 
payment unlike conventional Banks. The price of the 
asset at the time of sale in MPO cannot be increased 
even if the facility period is matured. Hence, the 
customer cannot be charged for the days above the 
maturity period in case of default. It is also not permissi-
ble to arrange e re-structuring / role over of Murabaha 
facility by the Bank in order to be compensated for the 
delayed period.

Risk management strategy:
•   The Islamic financial institution may add a penalty 
clause mutually agreed by both parties or may take an 
undertaking from the customer to credit the Charity 
account in case of intentional or unintentional default 
by the customer in order to create deterrence against 
miss using the features of Murabaha product.
•   The alarming indicators may be conducted by 
monitoring the business of the customer after 
disbursement and to get the updated information and 
status of the customer business.
•    The contractual stipulations may be embedded to 
initiate early recovery process in order to save time 
and avoid opportunity losses.

c)   Commodity price risk:
    As mentioned earlier that Islamic Banking deals in 
assets therefore; the risk of managing and handling 
of assets are additional risk indicators to be consid-
ered. A commodity price risk arises as a result of the 
bank holding commodities or durable assets at the 
time between the taking of ownership and posses-
sion of the commodity from supplier till selling of 
the same to the customer. Since the financial institu-
tion holds the ownership in the mentioned interval, 
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   Risk is a probability of occurrence of an event 
which may have negative impact on profitability of 
the organization. Risk, in Islamic Banking, entails 
both vulnerability of asset values and opportunities 
of income growth. Islamic Banking is unique due to 
the fact that it involves inherent features of manag-
ing and handling of asset which exposes the financer 
to additional risks besides usual financing risks in 
conventional Banking. Each Islamic Banking 
financial product carries unique product profile risk 
that emanates from the structure and the process 
flow of the Islamic financial product.  In order to 
manage the risk profile of different products, it is 
mandatory to understand and identify the additional 
risks of each Islamic product.
    Islamic banks perceived to face two types of risks 
firstly, risks that are similar to those confronted by 
conventional lending products and risks that are 

unique owing to their compliance with the shari’ah. 
Islamic financial products are a little complicated in 
their entirety due to completely different individual 
characteristics of each product along with their 
terms and conditions of applicability unlike conven-
tional concept of money versus money. 
Murabaha is one of the widely used product in 
building asset portfolio of the Banks. Since 
Murabaha is a sale based product, the profit return is 
fixed and is presumed to have same risk profile as a 
conventional loan. However, the risk profile of 
Murabaha financing is multidimensional and is not 
as same as it is perceived. 
Identification and management of 
additional/UNIQUE risk in Murabaha  
financing
   Murabaha to the Purchased Orderer (MPO) is an 
Islamic banking financing product based on 
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