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خارج را نیز دربر داشته باشد.
گرفته  قرار  مردم  توجه  مورد  توسعه  ازمفهوم  امروز  که  آنچه 
است اینست که باید به توسعه نگاه همه جانبه و متوازن داشت و 
نظرگرفته شود.  آن مد  اجتماعى  و  اقتصادى، سیاسى  ابعاد  همه 
پس توسعۀ متوازن به معناى اینست که در توسعه و پیشرفت یک 
جامعه باید ابعاد اقتصادى، سیاسى و اجتماعى مانند یک مثلثى سه 

ضلعى مد نظر گرفته شود که یکى بدون دیگرى مفهوم ندارد.
در مقابل توسعۀ غیرمتوازن قراردارد که به معناى ترویج یکى 
از این ابعاد سه گانه و یا ارزش دهى بیش از حد به یکى از این 
سه بعد بدون توجه به ابعاد دیگر است.که بیشتر جنبۀ اقتصادى 
تعریف  که  گفت  باید  توضیحات  این  همه  با  است.  مطرح  آن 
واحدى در رابطه به مفهوم و ساحه مورد بحث توسعۀ متوازن از 
و عرصۀ  ابعاد  تاهنوز هم  است.  نگردیده  ارائه  دانشمندان  جانب 
بحث توسعه متوازن مشخص نگردیده است و ازدید گاه ها و نقطه 

نظرهاى مختلف مورد مطالعه قرارمیگیرد. 
بعضى از دانشمندان، توسعۀ متوازن را از دید جغرافیایى تعریف 
قلمرو  تمام  در  همزمان  باید  توسعه  که  دارند  تأکید  و  نموده 
جغرافیایى یک کشور در نظر گرفته شود و عدة دیگر از آنها توسعه 
متوازن را از نقطه نظر سکتور هاى اقتصادى مورد بحث قرار داده 
و فقط توسعه همزمان سکتورهاى اقتصادى را خواهانند و تعداد از 
دانشمندان بر گستردگى دامنۀ تولید پافشارى نموده و آنرا براى 
توسعۀ تمام بخش هاى اقتصاد به عنوان پیش شرط ضرورى مى 

پندارند. 

در دید کلى و به مفهوم عام، همانطور که گفته شد توسعۀ 
متوازن را توسعۀ همزمان تمام ابعاد زندگى انسانها که شامل ابعاد 
سیاسى، اقتصادى، اجتماعى و فرهنگى مى شود، تعریف نموده 
جامعه  یک  تمدن  و  توسعه  متوازن،  توسعۀ  مفهوم  این  در  اند. 
زمانى تحقق پیدا کرده میتواند که به تمام عرصه هاى اقتصادى، 
توجه  همزمان  انسانها  زندگى  فرهنگى  و  سیاسى  اجتماعى، 
صورت گیرد و پیشرفت ها در تمام این عرصه ها در هماهنگى 

بین همدیگر انجام یابد. 
حوزه  در  بیشتر  متوازن  توسعه  اقتصاد،  دانشمندان  دید  از 
اقتصادى مطرح بوده از همین رو نظریات را که آنها ارائه داشته 
اند پسوند اقتصاد را در خود دارد وبه توسعه متوازن اقتصادى یاد 
مى شود. از نظرآنها توسعه اقتصادى متوازن عبارت از" وضعیتى 
هم  با  همزمان  اقتصاد  یک  هاى  بخش  کلیه  درآن  که  است 
متوازن  توسعۀ  نوع  یک  به  که  گونۀ  به  کنند  پیدا  توسعه 
برسد."(1:ص.92) یا حالت ازیک اقتصاد ملى را نشان میدهد که 
ملى  درآمد  دهندة  تشکیل  اجزاى  پایداربین  رابطۀ  یک  آن  در 
هاى  هزینه  مصرفى،  مخارج  حالت  دراین  باشد.  داشته  وجود 
سرمایه گذارى و اشتغال به همان نرخ رشد مى کند که درآمد 
ملى رشد مى کند. ازطرف دیگر درمبحث توسعه، رشد متعادل آن 
رشدى است که براساس آن از منابع و عوامل تولید بویژه سرمایه 
شود.  استفاده  اقتصادى  مهم  هاى  بخش  تمام  رشد  جهت  در 
تمام  که  گیرد  مى  طورصورت  منابع  تخصیص  حالت  درچنین 
به  کرد.(2:ص.44)  خواهند  استفاده  آن  از  اقتصادى  بخشهاى 

همزمان  توسعۀ  را  متوازن  توسعۀ   (Lewis) لیویس  مثال،  عنوان 
سکتورهاى مهم اقتصادى، بخصوص توسعه سکتورهاى زراعت 
و صنعت، تعریف نموده است. چنانچه او مینویسد: " تمام سکتور 
هاى اقتصادى باید در هماهنگى باهم رشد نمایند، در غیر آن این 
سکتور ها  توسعه پایدار نخواهند داشت." چراکه به باور او اگر تنها 
یک صنعت رشد کند، رشد آن دوام دار نخواهد بود، ضرور است 
تا نیاز مندى ها به کاال هاى تمام بخش هاى صنایع برآورده شود 
درغیر آن تقاضاى مؤثر به امتعۀ تولید یک صنعت بوجود نخواهد 
باید  نیز  این عقیده است که سکتور زراعت  او به  آمد. همچنان 
محصوالت  اصلى  خریداران  که  روستائیانى  زیرا  نماید،  رشد 
صنعتى به خصوص صنایع سبک هستند درصورت فقر و نداشتن 
را خریدارى  توانند محصوالت بخش صنعتى  عاید مناسب نمى 
سکتور  ومتوازن  همزمان  رشد  با  که  گفت  میتوان  پس  کنند. 
بوجود  بخش  هردو  براى محصوالت  بازارکافى  وزراعت  صنعت 
مى آید.(1:ص 92)همچنان مینویسد: "در برنامه هاى توسعه اى 
تمام سکتور ها باید همزمان رشد داشته باشد، تا بین رشد زراعت 

و صنعت تعادل حفظ گردد".
ازاین دید گاه میتوان گفت که توسعۀ متوازن مزایاى ذیل را 

دارد:
•   تقسیم بهتر کار؛

•   افزایش تخصص و مؤثریت اقتصادى؛
•   توسعۀ بازار؛

•   استفاده مؤثر از منابع اقتصادى؛
•   کاهش وابستگى به بازار هاى خارجى؛

•   افزایش ثبات اقتصادى.
اقتصادى  پردازان  نظریه  دیگراز  یکى   ،Nurksian نورکسین 
تیورى توسعۀ متوازن را توسعه داده و توضیح مینماید که در کشور 
ها،  گذارى  سرمایه  مؤفقیت  عدم  عمده  دلیل  مانده  عقب  هاى 
محدودیت تقاضاى کافى است. او مى افزاید که توسعۀ سرمایه 
ها  گذارى  سرمایه  که  شود  واقع  مؤثر  میتواند  زمانى  گذارى 
ضرورت  مورد  و  مصرفى  امتعۀ  تولید  هاى  بخش  در  همزمان 
نوع  هر  که  مینماید  ادعا  او  گیرد.  صورت  داخلى  مستهلکین 
مى  ناکامى  به  امتعه  چند  یا  یک  باالى  بزرگ  گذارى  سرمایه 
انجامد. زیرا، تقاضاى که توسط افزایش استخدام ناشى از سرمایه 
گذارى مذکور ایجاد میگردد، نمى تواند مشکل کمبود تقاضا را 
برطرف نماید. زیرا، کارمندان به اجناس مختلف نیاز دارند و عواید 
خویش را در بخش هاى مختلف اختصاص میدهند.  او ادعا مى 
همزمان  مستهلکین  نظر  مورد  امتعۀ  تمام  باالى  اگر  که  نماید 
امتعۀ  مختلف  هاى  بخش  در  و  گیرد  صورت  گذارى  سرمایه 
مصرفى تولید ایجاد گردد، تقاضاى کارمندان کمپنى ها مشکل 
کمبود تقاضا را مرفوع خواهد نمود. زیرا، محصوالت هر کمپنى 
توسط کارمندان کمپنى هاى دیگر تقاضا خواهد شد و این مشکل 
در  بزرگ  موصوف مشکل  نظر  به  خواهد شد.  برداشته  میان  از 

کافى  تقاضاى  محدودیت  از یک طرف  مانده  عقب  کشورهاى 
براى محصوالت است که در اثر تولید کتلوى و میکانیزم هاى 
مدرن بوجود میآید و از طرف دیگر راه حل این دشوارى توسعه 
همزمان سرمایه گذارى ها روى تمام امتعۀ مصرفى مستهلکین 

داخلى است. 
استنباط میگردد که توسعۀ متوازن  از نظریه موصوف چنین 
تنها به مفهوم توسعۀ همزمان سکتور هاى مهم اقتصادى نیست، 
داخل  در  ها  بخش  تمام  توسعۀ  معنى  به  متوازن  توسعۀ  بلکه 
سکتور هاى رزاعت و صنعت است که مستهلکین به آن نیازمند 

اند. 
توسعۀ  بنام  که  جغرافیایى  موقعیت  نظر  از  متوازن  توسعۀ 
اقتصادى،  پیشرفت  از  میگرددعبارتست  نیزیاد  منطقوى  متوازن 
یک  جغرافیایى  ساحات  تمام  در  فرهنگى  و  سیاسى  اجتماعى، 
کشور. توسعۀ متوازن منطقوى یکى از پیش شرط هاى مهم و 
حساب  به  کشور  هر  در  پایدار  توسعه  به  رسیدن  براى  اساسى 
میرود. توسعۀ متوازن منطقوى به معنى بکارگیرى همه ظرفیت 
هاى موجود در تمام والیات کشور و سهیم ساختن تمام افراد در 

رشد اقتصادى میباشد. 
توسعۀ متوازن منطقوى در اثر بسیج و توزیع منظم پالن هاى 
سرمایه گذارى در تمام جغرافیاى کشور با در نظرداشت ظرفیت 
هاى موجود هر والیت بوجود میآید. توسعۀ متوازن داراى مزایا و 
محدودیت هاى  مختلف مى باشد که در گام نخست مزایا وبه 

تعقیب آن محدودیت هاى آن توضیح میگردد.
اول مزایاى (اقتصادى و غیر اقتصادى)

الف. مزایاى اقتصادى توسعۀ متوازن: 
از  1. بکار گیرى تمام منابع کشور بشکل مؤثر و جلوگیرى 

ضیاع آنها؛
2. ایجاد و توسعۀ فرصت هاى شغلى در تمام والیات کشور؛

3. توسعۀ زیربناهاى اقتصادى که هم در توسعۀ تجارت مفید 
واقع خواهد شد و هم سطح رفاه اقتصادى و اجتماعى در روستا 

ها را بلند خواهد برد؛ 
4. چون توسعۀ متوازن منطقوى فرصت هاى شغلى را ایجاد 
مینماید، تنوع تولید و سطح تولید را بیشتر میسازد، لذا فرصت این 

را نیز فراهم میسازد تا در آینده بنیه مالى دولت قویتر گردد.
 

ب: مزایاى غیر اقتصادى توسعه متوازن:
متوازن  توسعه  اجتماعى-سیاسى:  هاى  مشاجره  کاهش   .1
منطقوى باعث کاهش مشاجره هاى اجتماعى-سیاسى در کشور 

میگردد. زیرا همه مناطق ازمزایاى توسعه مستفید میگردند.
2. باعث کاهش مهاجرت هاى اقتصادى میگردد.

3. باعث کاهش نابرابرى عاید بین طبقات مختلف، بخصوص 
شهرنشین و روستان نشین میگردد.

 سخن ماه
بانکدارى الکترونیک، مدرن ترین شیوة استفاده از خدمات بانکى

بانکدارى الکترونیکى جدید ترین شیوة  استفاده از خدمات بانکى است که از سال 1991 به این طرف 
در سراسر جهان ترویج یافت و همزمان با همگانى شدن انترنت، مورد استفاده شمار زیادى از مشتریان 
بانک ها قرار گرفت. بانکدارى الکترونیکى نه تنها رقابت بزرگى را در عرصۀ بانکى ایجاد کرده است بلکه 

زمینۀ تحکیم روابط بانک ها با مشتریان را نیز فراهم کرده است.

صنعت بانکدارى بخش عمدة از فعالیت هاى اقتصادى را تشکیل مى دهد که سپرده گذار را با کسانى 
که پول براى سرمایه گذارى نیاز دارند، وصل میکند. توسعۀ این صنعت ضامن  پیشرفت و توسعۀ اقتصاد 
جامعه مى باشد. محدودیت زمان و مکان و تعطیالت روز افزون بانک ها فعالیت نهاد هاى تجارتى را مختل 
مورد  آن شدیداً  العادة  فوق  امکانات  و  الکترونیک ظهور کرد  بانکدارى  این معضل  رفع  براى  بود.  کرده 

استقبال قرار گرفت.

به یقین تکنولوژى اطالعات و ارتباطات یکى از اساسى ترین راه توسعه هرکشور است. این تکنولوژى 
عالوه بر ارائه خدمات در بخش هاى مختلف،  زمینه هاى استفاده از بانکدارى الکترونیک را فراهم کرده  
و نتایج مطلوبى را نیز در پى داشته است. آسان ترین و امن ترین شیوة استفاده  از خدمات نوین بانکى را 
بانکدارى الکترونیک مى نامند، که ترویج آن مشتریان را از حضور فیزیکى به بانک بى نیاز نموده است. با 
بانک در منزل و مسافرت  به  بدون مراجعه  توانند  الکترونیک مشتریان محترم مى  بانکدارى  از  استفاده 

معامالت مالى خویش را به راحتى در کمترین وقت انجام دهند.

حاال زمینه استفاده از بانکدارى الکترونیک در غضنفر بانک نیز فراهم شده است، مشتریان محترم مى 
توانند با استفاده از این سیستم پول خویش از یک حساب به حسابات دیگر غضنفربانک، از یک حساب به 
حسابات دیگر بانک هاى داخلى، از یک حساب به بانک هاى خارج از کشور و از حسابات بانکدارى عمومى 

به حسابات بانکدارى اسالمى انتقال دهند. 

عالوه بر آن مشتریان محترم مى توانند به صورت آنالین براى دریافت ماستر دبت کارت و دریافت چک 
آدرس  نموده  پرداخت  را  آن  امثال  و  آب  برق،  پول  آنالین  طریق  از  همچنان  نمایند،  درخواست  بوك 

نمایندگى ها و موقعیت  ماشین هاى ATM  غضنفر بانک را دریافت نمایند.

این در حالیست که غضنفر بانک داراى دو نوع ماسترکارت مى باشد که مشتریان محترم مى توانند 
روزانه از 1000 تا  2500 دالر از ماشین هاى ATM داخلى و خارجى  پول دریافت نمایند و همینطور از 

طریق ماشین هاى POS  روزانه در  پانزده مورد تا 7500  دالر خریدارى نمایند.

اهمیت  داراى  متوازن  توسعه  نیز  استراتیژیک  نظر  از   .4
میباشد. اکثراً تمرکز فعالیت هاى اقتصادى در چند نقطه کشور 
برابر وقوع حوادث  اقتصادى در  باعث میگردد که فعالیت هاى 
طبیعى و غیر طبیعى آسیب پذیر باقى بمانند. دانشمندان پیشنهاد 
مینمایند کشور هاى که در معرض جنگ قرار دارند و خطرات 
هاى  فعالیت  تمام  نباید  باشد،  بیشتر  آن  در  جنگ  از  ناشى 

اقتصادى خویش را در چند نقطه متمرکز سازند.

دوم محدودیتهاى توسعه متوازن:
میباشد  زیاد  مزایاى  داراى  اینکه  باوجود  متوازن  توسعۀ 
محدودیت هاى نیز دارد. محدودیت بزرگ که در برابر آن وجود 
نیازمند  متوازن  توسعۀ  سیاست  تعقیب  معموًال  که  اینست  دارد 
مشکل  به  مانده  عقب  هاى  کشور  که  میباشد  هنگفت  هزینه 
توسعه  برابر  در  متوازن  غیر  توسعۀ  آید.  بر  آن  از عهده  میتواند 
هاى  حوزه  و  ها  سکتور  توسعه  آن  در  و  داشته  قرار  متوازن 
جغرافیایى بر اساس اولویت بندى صورت میگیرد. در این صورت، 
که  میگیرد  صورت  هاى  پروژه  باالى  گذارى  سرمایه  تمرکز 
مؤثریت و بهره ورى بیشتر داشته باشد. این سیاست در کشور 
براى توسعۀ همزمان  منابع کافى  بیشتر دارد که  هاى مؤثریت 
ها  کشور  چنین  در  نباشد.  موجود  اقتصادى  هاى  سکتور  تمام 
سرمایه گذارى در سکتور هاى که بهره ورى بلندتر دارد چانس 
آنرا فراهم میسازد تا فرصت هاى تمویلى براى پروژه هاى بعدى 
قدم به قدم مهیا گردد. اما مسئلۀ مهم اینست که سیاست توسعۀ 
غیر متوازن یک سیاست کوتاه مدت بوده و در دراز مدت نمیتواند 

یک  متوازن  توسعۀ  سیاست  مقابل  در  و  باشد  داشته  مؤثریت 
سیاست دراز مدت بوده و براى تحکیم ثبات اقتصادى ضرورى 

میباشد. 
بادر نظرداشت توضیحات نقطه نظر هاى مختلف باید دانست 

که کدام پالیسى از اهمیت بیشتر برخوردار است؟
در مورد اینکه کدام یکى از این پالیسى ها براى یک کشور 
بعضى  اما  ندارد.  وجود  دانشمندان  بین  نظر  اتفاق  است  بهتر 
نباید بطور قاطع  اند که یک کشور  اقتصاد دانان به این عقیده 
یکى را نفى و دیگر را قبول نماید، زیرا هر یک داراى مزایاى و 
محدودیت هاى خود میباشد و بهتر است با درنظرداشت امکانات 
را  این  هم  منطق  گردد.  حفظ  نظرتعادل  هردو  بین  اقتصادى 
میپذیرد که هیچ یک از نظریات مطروحه در مورد توسعه بدون 
در نظرداشت نظریات دیگرجامع وکامل نبوده ونمى تواند حالل 
ومحدودیت  ها  خوبى  آن  از  هریک  بلکه  باشد  مشکالت  تمام 
هاى دارد که باید به آن توجه صورت گیرد ومتناسب به ارزشها 
و هنجار هاى جامعه از آن بهره بردارى صورت گیرد. لذا میتوان 
گفت که الگوى توسعۀ هرکشور مختص همان کشور بوده وقابل 
نظرداشت  بادر  میتوان  البته  نیست،  دیگر  به کشورهاى  تطبیق 

شرایط هرکشور از تجارب کشورهاى دیگر نیز استفده کرد.
مآخذ

نشرالکترونیکى  اقتصاد،تهران:  تشریحى  فرهنگ  فرد،حسن.  توانایان   .1
واطالع رسانى جهان رایانه، 1385

موسسۀ  دوم،  بازرگانى،چاپ  و  اقتصاد  فرهنگ  مرتضى.  باغیان،  قره   .2
خدمات فرهنگى رسا، 1376
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آیا توسعۀ متوازن میتواند بهبود درزنده گى مردم بیاورد؟

خارج را نیز دربر داشته باشد.
گرفته  قرار  مردم  توجه  مورد  توسعه  ازمفهوم  امروز  که  آنچه 
است اینست که باید به توسعه نگاه همه جانبه و متوازن داشت و 
نظرگرفته شود.  آن مد  اجتماعى  و  اقتصادى، سیاسى  ابعاد  همه 
پس توسعۀ متوازن به معناى اینست که در توسعه و پیشرفت یک 
جامعه باید ابعاد اقتصادى، سیاسى و اجتماعى مانند یک مثلثى سه 

ضلعى مد نظر گرفته شود که یکى بدون دیگرى مفهوم ندارد.
در مقابل توسعۀ غیرمتوازن قراردارد که به معناى ترویج یکى 
از این ابعاد سه گانه و یا ارزش دهى بیش از حد به یکى از این 
سه بعد بدون توجه به ابعاد دیگر است.که بیشتر جنبۀ اقتصادى 
تعریف  که  گفت  باید  توضیحات  این  همه  با  است.  مطرح  آن 
واحدى در رابطه به مفهوم و ساحه مورد بحث توسعۀ متوازن از 
و عرصۀ  ابعاد  تاهنوز هم  است.  نگردیده  ارائه  دانشمندان  جانب 
بحث توسعه متوازن مشخص نگردیده است و ازدید گاه ها و نقطه 

نظرهاى مختلف مورد مطالعه قرارمیگیرد. 
بعضى از دانشمندان، توسعۀ متوازن را از دید جغرافیایى تعریف 
قلمرو  تمام  در  همزمان  باید  توسعه  که  دارند  تأکید  و  نموده 
جغرافیایى یک کشور در نظر گرفته شود و عدة دیگر از آنها توسعه 
متوازن را از نقطه نظر سکتور هاى اقتصادى مورد بحث قرار داده 
و فقط توسعه همزمان سکتورهاى اقتصادى را خواهانند و تعداد از 
دانشمندان بر گستردگى دامنۀ تولید پافشارى نموده و آنرا براى 
توسعۀ تمام بخش هاى اقتصاد به عنوان پیش شرط ضرورى مى 

پندارند. 

در دید کلى و به مفهوم عام، همانطور که گفته شد توسعۀ 
متوازن را توسعۀ همزمان تمام ابعاد زندگى انسانها که شامل ابعاد 
سیاسى، اقتصادى، اجتماعى و فرهنگى مى شود، تعریف نموده 
جامعه  یک  تمدن  و  توسعه  متوازن،  توسعۀ  مفهوم  این  در  اند. 
زمانى تحقق پیدا کرده میتواند که به تمام عرصه هاى اقتصادى، 
توجه  همزمان  انسانها  زندگى  فرهنگى  و  سیاسى  اجتماعى، 
صورت گیرد و پیشرفت ها در تمام این عرصه ها در هماهنگى 

بین همدیگر انجام یابد. 
حوزه  در  بیشتر  متوازن  توسعه  اقتصاد،  دانشمندان  دید  از 
اقتصادى مطرح بوده از همین رو نظریات را که آنها ارائه داشته 
اند پسوند اقتصاد را در خود دارد وبه توسعه متوازن اقتصادى یاد 
مى شود. از نظرآنها توسعه اقتصادى متوازن عبارت از" وضعیتى 
هم  با  همزمان  اقتصاد  یک  هاى  بخش  کلیه  درآن  که  است 
متوازن  توسعۀ  نوع  یک  به  که  گونۀ  به  کنند  پیدا  توسعه 
برسد."(1:ص.92) یا حالت ازیک اقتصاد ملى را نشان میدهد که 
ملى  درآمد  دهندة  تشکیل  اجزاى  پایداربین  رابطۀ  یک  آن  در 
هاى  هزینه  مصرفى،  مخارج  حالت  دراین  باشد.  داشته  وجود 
سرمایه گذارى و اشتغال به همان نرخ رشد مى کند که درآمد 
ملى رشد مى کند. ازطرف دیگر درمبحث توسعه، رشد متعادل آن 
رشدى است که براساس آن از منابع و عوامل تولید بویژه سرمایه 
شود.  استفاده  اقتصادى  مهم  هاى  بخش  تمام  رشد  جهت  در 
تمام  که  گیرد  مى  طورصورت  منابع  تخصیص  حالت  درچنین 
به  کرد.(2:ص.44)  خواهند  استفاده  آن  از  اقتصادى  بخشهاى 

همزمان  توسعۀ  را  متوازن  توسعۀ   (Lewis) لیویس  مثال،  عنوان 
سکتورهاى مهم اقتصادى، بخصوص توسعه سکتورهاى زراعت 
و صنعت، تعریف نموده است. چنانچه او مینویسد: " تمام سکتور 
هاى اقتصادى باید در هماهنگى باهم رشد نمایند، در غیر آن این 
سکتور ها  توسعه پایدار نخواهند داشت." چراکه به باور او اگر تنها 
یک صنعت رشد کند، رشد آن دوام دار نخواهد بود، ضرور است 
تا نیاز مندى ها به کاال هاى تمام بخش هاى صنایع برآورده شود 
درغیر آن تقاضاى مؤثر به امتعۀ تولید یک صنعت بوجود نخواهد 
باید  نیز  این عقیده است که سکتور زراعت  او به  آمد. همچنان 
محصوالت  اصلى  خریداران  که  روستائیانى  زیرا  نماید،  رشد 
صنعتى به خصوص صنایع سبک هستند درصورت فقر و نداشتن 
را خریدارى  توانند محصوالت بخش صنعتى  عاید مناسب نمى 
سکتور  ومتوازن  همزمان  رشد  با  که  گفت  میتوان  پس  کنند. 
بوجود  بخش  هردو  براى محصوالت  بازارکافى  وزراعت  صنعت 
مى آید.(1:ص 92)همچنان مینویسد: "در برنامه هاى توسعه اى 
تمام سکتور ها باید همزمان رشد داشته باشد، تا بین رشد زراعت 

و صنعت تعادل حفظ گردد".
ازاین دید گاه میتوان گفت که توسعۀ متوازن مزایاى ذیل را 

دارد:
•   تقسیم بهتر کار؛

•   افزایش تخصص و مؤثریت اقتصادى؛
•   توسعۀ بازار؛

•   استفاده مؤثر از منابع اقتصادى؛
•   کاهش وابستگى به بازار هاى خارجى؛

•   افزایش ثبات اقتصادى.
اقتصادى  پردازان  نظریه  دیگراز  یکى   ،Nurksian نورکسین 
تیورى توسعۀ متوازن را توسعه داده و توضیح مینماید که در کشور 
ها،  گذارى  سرمایه  مؤفقیت  عدم  عمده  دلیل  مانده  عقب  هاى 
محدودیت تقاضاى کافى است. او مى افزاید که توسعۀ سرمایه 
ها  گذارى  سرمایه  که  شود  واقع  مؤثر  میتواند  زمانى  گذارى 
ضرورت  مورد  و  مصرفى  امتعۀ  تولید  هاى  بخش  در  همزمان 
نوع  هر  که  مینماید  ادعا  او  گیرد.  صورت  داخلى  مستهلکین 
مى  ناکامى  به  امتعه  چند  یا  یک  باالى  بزرگ  گذارى  سرمایه 
انجامد. زیرا، تقاضاى که توسط افزایش استخدام ناشى از سرمایه 
گذارى مذکور ایجاد میگردد، نمى تواند مشکل کمبود تقاضا را 
برطرف نماید. زیرا، کارمندان به اجناس مختلف نیاز دارند و عواید 
خویش را در بخش هاى مختلف اختصاص میدهند.  او ادعا مى 
همزمان  مستهلکین  نظر  مورد  امتعۀ  تمام  باالى  اگر  که  نماید 
امتعۀ  مختلف  هاى  بخش  در  و  گیرد  صورت  گذارى  سرمایه 
مصرفى تولید ایجاد گردد، تقاضاى کارمندان کمپنى ها مشکل 
کمبود تقاضا را مرفوع خواهد نمود. زیرا، محصوالت هر کمپنى 
توسط کارمندان کمپنى هاى دیگر تقاضا خواهد شد و این مشکل 
در  بزرگ  موصوف مشکل  نظر  به  خواهد شد.  برداشته  میان  از 

کافى  تقاضاى  محدودیت  از یک طرف  مانده  عقب  کشورهاى 
براى محصوالت است که در اثر تولید کتلوى و میکانیزم هاى 
مدرن بوجود میآید و از طرف دیگر راه حل این دشوارى توسعه 
همزمان سرمایه گذارى ها روى تمام امتعۀ مصرفى مستهلکین 

داخلى است. 
استنباط میگردد که توسعۀ متوازن  از نظریه موصوف چنین 
تنها به مفهوم توسعۀ همزمان سکتور هاى مهم اقتصادى نیست، 
داخل  در  ها  بخش  تمام  توسعۀ  معنى  به  متوازن  توسعۀ  بلکه 
سکتور هاى رزاعت و صنعت است که مستهلکین به آن نیازمند 

اند. 
توسعۀ  بنام  که  جغرافیایى  موقعیت  نظر  از  متوازن  توسعۀ 
اقتصادى،  پیشرفت  از  میگرددعبارتست  نیزیاد  منطقوى  متوازن 
یک  جغرافیایى  ساحات  تمام  در  فرهنگى  و  سیاسى  اجتماعى، 
کشور. توسعۀ متوازن منطقوى یکى از پیش شرط هاى مهم و 
حساب  به  کشور  هر  در  پایدار  توسعه  به  رسیدن  براى  اساسى 
میرود. توسعۀ متوازن منطقوى به معنى بکارگیرى همه ظرفیت 
هاى موجود در تمام والیات کشور و سهیم ساختن تمام افراد در 

رشد اقتصادى میباشد. 
توسعۀ متوازن منطقوى در اثر بسیج و توزیع منظم پالن هاى 
سرمایه گذارى در تمام جغرافیاى کشور با در نظرداشت ظرفیت 
هاى موجود هر والیت بوجود میآید. توسعۀ متوازن داراى مزایا و 
محدودیت هاى  مختلف مى باشد که در گام نخست مزایا وبه 

تعقیب آن محدودیت هاى آن توضیح میگردد.
اول مزایاى (اقتصادى و غیر اقتصادى)

الف. مزایاى اقتصادى توسعۀ متوازن: 
از  1. بکار گیرى تمام منابع کشور بشکل مؤثر و جلوگیرى 

ضیاع آنها؛
2. ایجاد و توسعۀ فرصت هاى شغلى در تمام والیات کشور؛

3. توسعۀ زیربناهاى اقتصادى که هم در توسعۀ تجارت مفید 
واقع خواهد شد و هم سطح رفاه اقتصادى و اجتماعى در روستا 

ها را بلند خواهد برد؛ 
4. چون توسعۀ متوازن منطقوى فرصت هاى شغلى را ایجاد 
مینماید، تنوع تولید و سطح تولید را بیشتر میسازد، لذا فرصت این 

را نیز فراهم میسازد تا در آینده بنیه مالى دولت قویتر گردد.
 

ب: مزایاى غیر اقتصادى توسعه متوازن:
متوازن  توسعه  اجتماعى-سیاسى:  هاى  مشاجره  کاهش   .1
منطقوى باعث کاهش مشاجره هاى اجتماعى-سیاسى در کشور 

میگردد. زیرا همه مناطق ازمزایاى توسعه مستفید میگردند.
2. باعث کاهش مهاجرت هاى اقتصادى میگردد.

3. باعث کاهش نابرابرى عاید بین طبقات مختلف، بخصوص 
شهرنشین و روستان نشین میگردد.

توسعۀ متوازن یکى از بحث هاى مهم اقتصادى است که در 
این اواخر توجه دانشمندان، اقتصاد دانان و پالیسى سازان را بخود 
معطوف داشته  است و بحث هاى زیاد درین مورد بین دانشمندان 
تبادله میگردد که گویاى اهمیت موضوع بوده وایجاب مى نماید 
شود،  وتشریح  توضیح  جانبه  همه  به صورت  متوازن  توسعۀ  که 
الکن پیش از اینکه به توضیح این موضوع  پرداخته شود نخست 
باید دانست که توسعه چیست و چه وقت در ادبیات اقتصادى جاى 
گرفته است؟ توسعه کلمۀ است که بعد از جنگ دوم جهانى داخل 
ها  پدیده  سایر  مانند  وهمزمان  است  گردیده  اقتصادى  ادبیات 
موافقین و مخالفین خود را نیز پیدا کرده است. لذا عدة به این 
باورند که توسعه ویژة کشورهاى عقب مانده بوده واین کشورها 
اند. آنها به این باور اند که توسعه نسخۀ  به آن نیاز مند  شدیداً 
مشکل  حل  براى  یافته  توسعه  کشورهاى  طرف  از  که  است 
کشورهاى عقب مانده تجویز شده و باید آنرا بدون کم وکاست 
پذیرفت وکشورهاى عقب مانده را ازآفت و بالى عقب افتاده گى 
نجات داد.عدة دیگربرعکس به این باورند که توسعه ثمرة تجدد 
و توسعه در بستر الحاد و دین زدایى وگریز از هویت دینى شکل 

اهمیت  داراى  متوازن  توسعه  نیز  استراتیژیک  نظر  از   .4
میباشد. اکثراً تمرکز فعالیت هاى اقتصادى در چند نقطه کشور 
برابر وقوع حوادث  اقتصادى در  باعث میگردد که فعالیت هاى 
طبیعى و غیر طبیعى آسیب پذیر باقى بمانند. دانشمندان پیشنهاد 
مینمایند کشور هاى که در معرض جنگ قرار دارند و خطرات 
هاى  فعالیت  تمام  نباید  باشد،  بیشتر  آن  در  جنگ  از  ناشى 

اقتصادى خویش را در چند نقطه متمرکز سازند.

دوم محدودیتهاى توسعه متوازن:
میباشد  زیاد  مزایاى  داراى  اینکه  باوجود  متوازن  توسعۀ 
محدودیت هاى نیز دارد. محدودیت بزرگ که در برابر آن وجود 
نیازمند  متوازن  توسعۀ  سیاست  تعقیب  معموًال  که  اینست  دارد 
مشکل  به  مانده  عقب  هاى  کشور  که  میباشد  هنگفت  هزینه 
توسعه  برابر  در  متوازن  غیر  توسعۀ  آید.  بر  آن  از عهده  میتواند 
هاى  حوزه  و  ها  سکتور  توسعه  آن  در  و  داشته  قرار  متوازن 
جغرافیایى بر اساس اولویت بندى صورت میگیرد. در این صورت، 
که  میگیرد  صورت  هاى  پروژه  باالى  گذارى  سرمایه  تمرکز 
مؤثریت و بهره ورى بیشتر داشته باشد. این سیاست در کشور 
براى توسعۀ همزمان  منابع کافى  بیشتر دارد که  هاى مؤثریت 
ها  کشور  چنین  در  نباشد.  موجود  اقتصادى  هاى  سکتور  تمام 
سرمایه گذارى در سکتور هاى که بهره ورى بلندتر دارد چانس 
آنرا فراهم میسازد تا فرصت هاى تمویلى براى پروژه هاى بعدى 
قدم به قدم مهیا گردد. اما مسئلۀ مهم اینست که سیاست توسعۀ 
غیر متوازن یک سیاست کوتاه مدت بوده و در دراز مدت نمیتواند 

یک  متوازن  توسعۀ  سیاست  مقابل  در  و  باشد  داشته  مؤثریت 
سیاست دراز مدت بوده و براى تحکیم ثبات اقتصادى ضرورى 

میباشد. 
بادر نظرداشت توضیحات نقطه نظر هاى مختلف باید دانست 

که کدام پالیسى از اهمیت بیشتر برخوردار است؟
در مورد اینکه کدام یکى از این پالیسى ها براى یک کشور 
بعضى  اما  ندارد.  وجود  دانشمندان  بین  نظر  اتفاق  است  بهتر 
نباید بطور قاطع  اند که یک کشور  اقتصاد دانان به این عقیده 
یکى را نفى و دیگر را قبول نماید، زیرا هر یک داراى مزایاى و 
محدودیت هاى خود میباشد و بهتر است با درنظرداشت امکانات 
را  این  هم  منطق  گردد.  حفظ  نظرتعادل  هردو  بین  اقتصادى 
میپذیرد که هیچ یک از نظریات مطروحه در مورد توسعه بدون 
در نظرداشت نظریات دیگرجامع وکامل نبوده ونمى تواند حالل 
ومحدودیت  ها  خوبى  آن  از  هریک  بلکه  باشد  مشکالت  تمام 
هاى دارد که باید به آن توجه صورت گیرد ومتناسب به ارزشها 
و هنجار هاى جامعه از آن بهره بردارى صورت گیرد. لذا میتوان 
گفت که الگوى توسعۀ هرکشور مختص همان کشور بوده وقابل 
نظرداشت  بادر  میتوان  البته  نیست،  دیگر  به کشورهاى  تطبیق 

شرایط هرکشور از تجارب کشورهاى دیگر نیز استفده کرد.
مآخذ

نشرالکترونیکى  اقتصاد،تهران:  تشریحى  فرهنگ  فرد،حسن.  توانایان   .1
واطالع رسانى جهان رایانه، 1385

موسسۀ  دوم،  بازرگانى،چاپ  و  اقتصاد  فرهنگ  مرتضى.  باغیان،  قره   .2
خدمات فرهنگى رسا، 1376

گرفته است، لذا نمى توان آنرا درکشورهاى اسالمى ولو عقب 
اهمیت  این خود  که  انترنت)  باشند عملى ساخت.(3:  مانده هم 

موضوع را برجسته ساخته ضرورت تحقیق را برمال میسازد.
به  بیشتر  و 1960  دهه هاى 1950  تا  متوازن  توسعۀ  الکن 
مفهوم رشد اقتصادى توأم با برخى آمار و ارقام فهمیده میشد که 
حاکى از بلند بودن تولید ناخالص ملى و عاید سرانه بود. درآن 
زمان توسعه تنها پدیدة اقتصادى تلقى مى شد و اغلب به این با 
ور بودند که رشد اقتصادى مساوات و برابرى بیشتر را به ارمغان 
آورده و باعث محو فقر مى گردد. به همین خاطر در سال 1957 
رشد یا توسعه را با افزایش تولید سرانۀ کاال هاى مادى تعریف 
کرده اند. مگر در دهۀ 1960 مفهوم گسترده ترى به توسعه قایل 
بهبود  به هدف  گونى  دیگر  به  توأم  رشد  از  عبارت  آنرا  و  شده 
کیفیت زنده گى مردم دانستند.(3: انترنت) به تعقیب آن با روى 
کرد انسان گرایانه به توسعه نگریسته افزودند که انسان باید نقش 
بیشترى در توسعه داشته باشد. یو نسکو در سال 1975 تصریح 
کرد که توسعه باید یک پارچه و فراگیر بوده وفرایند تمام عیار و 
چند وجهى که تمام ابعاد زنده گى یک جامعه و روابط آن با دنیاى 

سرمحقق شیرعلى تزرى



آیا توسعۀ متوازن میتواند ...

خارج را نیز دربر داشته باشد.
گرفته  قرار  مردم  توجه  مورد  توسعه  ازمفهوم  امروز  که  آنچه 
است اینست که باید به توسعه نگاه همه جانبه و متوازن داشت و 
نظرگرفته شود.  آن مد  اجتماعى  و  اقتصادى، سیاسى  ابعاد  همه 
پس توسعۀ متوازن به معناى اینست که در توسعه و پیشرفت یک 
جامعه باید ابعاد اقتصادى، سیاسى و اجتماعى مانند یک مثلثى سه 

ضلعى مد نظر گرفته شود که یکى بدون دیگرى مفهوم ندارد.
در مقابل توسعۀ غیرمتوازن قراردارد که به معناى ترویج یکى 
از این ابعاد سه گانه و یا ارزش دهى بیش از حد به یکى از این 
سه بعد بدون توجه به ابعاد دیگر است.که بیشتر جنبۀ اقتصادى 
تعریف  که  گفت  باید  توضیحات  این  همه  با  است.  مطرح  آن 
واحدى در رابطه به مفهوم و ساحه مورد بحث توسعۀ متوازن از 
و عرصۀ  ابعاد  تاهنوز هم  است.  نگردیده  ارائه  دانشمندان  جانب 
بحث توسعه متوازن مشخص نگردیده است و ازدید گاه ها و نقطه 

نظرهاى مختلف مورد مطالعه قرارمیگیرد. 
بعضى از دانشمندان، توسعۀ متوازن را از دید جغرافیایى تعریف 
قلمرو  تمام  در  همزمان  باید  توسعه  که  دارند  تأکید  و  نموده 
جغرافیایى یک کشور در نظر گرفته شود و عدة دیگر از آنها توسعه 
متوازن را از نقطه نظر سکتور هاى اقتصادى مورد بحث قرار داده 
و فقط توسعه همزمان سکتورهاى اقتصادى را خواهانند و تعداد از 
دانشمندان بر گستردگى دامنۀ تولید پافشارى نموده و آنرا براى 
توسعۀ تمام بخش هاى اقتصاد به عنوان پیش شرط ضرورى مى 

پندارند. 

در دید کلى و به مفهوم عام، همانطور که گفته شد توسعۀ 
متوازن را توسعۀ همزمان تمام ابعاد زندگى انسانها که شامل ابعاد 
سیاسى، اقتصادى، اجتماعى و فرهنگى مى شود، تعریف نموده 
جامعه  یک  تمدن  و  توسعه  متوازن،  توسعۀ  مفهوم  این  در  اند. 
زمانى تحقق پیدا کرده میتواند که به تمام عرصه هاى اقتصادى، 
توجه  همزمان  انسانها  زندگى  فرهنگى  و  سیاسى  اجتماعى، 
صورت گیرد و پیشرفت ها در تمام این عرصه ها در هماهنگى 

بین همدیگر انجام یابد. 
حوزه  در  بیشتر  متوازن  توسعه  اقتصاد،  دانشمندان  دید  از 
اقتصادى مطرح بوده از همین رو نظریات را که آنها ارائه داشته 
اند پسوند اقتصاد را در خود دارد وبه توسعه متوازن اقتصادى یاد 
مى شود. از نظرآنها توسعه اقتصادى متوازن عبارت از" وضعیتى 
هم  با  همزمان  اقتصاد  یک  هاى  بخش  کلیه  درآن  که  است 
متوازن  توسعۀ  نوع  یک  به  که  گونۀ  به  کنند  پیدا  توسعه 
برسد."(1:ص.92) یا حالت ازیک اقتصاد ملى را نشان میدهد که 
ملى  درآمد  دهندة  تشکیل  اجزاى  پایداربین  رابطۀ  یک  آن  در 
هاى  هزینه  مصرفى،  مخارج  حالت  دراین  باشد.  داشته  وجود 
سرمایه گذارى و اشتغال به همان نرخ رشد مى کند که درآمد 
ملى رشد مى کند. ازطرف دیگر درمبحث توسعه، رشد متعادل آن 
رشدى است که براساس آن از منابع و عوامل تولید بویژه سرمایه 
شود.  استفاده  اقتصادى  مهم  هاى  بخش  تمام  رشد  جهت  در 
تمام  که  گیرد  مى  طورصورت  منابع  تخصیص  حالت  درچنین 
به  کرد.(2:ص.44)  خواهند  استفاده  آن  از  اقتصادى  بخشهاى 

همزمان  توسعۀ  را  متوازن  توسعۀ   (Lewis) لیویس  مثال،  عنوان 
سکتورهاى مهم اقتصادى، بخصوص توسعه سکتورهاى زراعت 
و صنعت، تعریف نموده است. چنانچه او مینویسد: " تمام سکتور 
هاى اقتصادى باید در هماهنگى باهم رشد نمایند، در غیر آن این 
سکتور ها  توسعه پایدار نخواهند داشت." چراکه به باور او اگر تنها 
یک صنعت رشد کند، رشد آن دوام دار نخواهد بود، ضرور است 
تا نیاز مندى ها به کاال هاى تمام بخش هاى صنایع برآورده شود 
درغیر آن تقاضاى مؤثر به امتعۀ تولید یک صنعت بوجود نخواهد 
باید  نیز  این عقیده است که سکتور زراعت  او به  آمد. همچنان 
محصوالت  اصلى  خریداران  که  روستائیانى  زیرا  نماید،  رشد 
صنعتى به خصوص صنایع سبک هستند درصورت فقر و نداشتن 
را خریدارى  توانند محصوالت بخش صنعتى  عاید مناسب نمى 
سکتور  ومتوازن  همزمان  رشد  با  که  گفت  میتوان  پس  کنند. 
بوجود  بخش  هردو  براى محصوالت  بازارکافى  وزراعت  صنعت 
مى آید.(1:ص 92)همچنان مینویسد: "در برنامه هاى توسعه اى 
تمام سکتور ها باید همزمان رشد داشته باشد، تا بین رشد زراعت 

و صنعت تعادل حفظ گردد".
ازاین دید گاه میتوان گفت که توسعۀ متوازن مزایاى ذیل را 

دارد:
•   تقسیم بهتر کار؛

•   افزایش تخصص و مؤثریت اقتصادى؛
•   توسعۀ بازار؛

•   استفاده مؤثر از منابع اقتصادى؛
•   کاهش وابستگى به بازار هاى خارجى؛

•   افزایش ثبات اقتصادى.
اقتصادى  پردازان  نظریه  دیگراز  یکى   ،Nurksian نورکسین 
تیورى توسعۀ متوازن را توسعه داده و توضیح مینماید که در کشور 
ها،  گذارى  سرمایه  مؤفقیت  عدم  عمده  دلیل  مانده  عقب  هاى 
محدودیت تقاضاى کافى است. او مى افزاید که توسعۀ سرمایه 
ها  گذارى  سرمایه  که  شود  واقع  مؤثر  میتواند  زمانى  گذارى 
ضرورت  مورد  و  مصرفى  امتعۀ  تولید  هاى  بخش  در  همزمان 
نوع  هر  که  مینماید  ادعا  او  گیرد.  صورت  داخلى  مستهلکین 
مى  ناکامى  به  امتعه  چند  یا  یک  باالى  بزرگ  گذارى  سرمایه 
انجامد. زیرا، تقاضاى که توسط افزایش استخدام ناشى از سرمایه 
گذارى مذکور ایجاد میگردد، نمى تواند مشکل کمبود تقاضا را 
برطرف نماید. زیرا، کارمندان به اجناس مختلف نیاز دارند و عواید 
خویش را در بخش هاى مختلف اختصاص میدهند.  او ادعا مى 
همزمان  مستهلکین  نظر  مورد  امتعۀ  تمام  باالى  اگر  که  نماید 
امتعۀ  مختلف  هاى  بخش  در  و  گیرد  صورت  گذارى  سرمایه 
مصرفى تولید ایجاد گردد، تقاضاى کارمندان کمپنى ها مشکل 
کمبود تقاضا را مرفوع خواهد نمود. زیرا، محصوالت هر کمپنى 
توسط کارمندان کمپنى هاى دیگر تقاضا خواهد شد و این مشکل 
در  بزرگ  موصوف مشکل  نظر  به  خواهد شد.  برداشته  میان  از 

کافى  تقاضاى  محدودیت  از یک طرف  مانده  عقب  کشورهاى 
براى محصوالت است که در اثر تولید کتلوى و میکانیزم هاى 
مدرن بوجود میآید و از طرف دیگر راه حل این دشوارى توسعه 
همزمان سرمایه گذارى ها روى تمام امتعۀ مصرفى مستهلکین 

داخلى است. 
استنباط میگردد که توسعۀ متوازن  از نظریه موصوف چنین 
تنها به مفهوم توسعۀ همزمان سکتور هاى مهم اقتصادى نیست، 
داخل  در  ها  بخش  تمام  توسعۀ  معنى  به  متوازن  توسعۀ  بلکه 
سکتور هاى رزاعت و صنعت است که مستهلکین به آن نیازمند 

اند. 
توسعۀ  بنام  که  جغرافیایى  موقعیت  نظر  از  متوازن  توسعۀ 
اقتصادى،  پیشرفت  از  میگرددعبارتست  نیزیاد  منطقوى  متوازن 
یک  جغرافیایى  ساحات  تمام  در  فرهنگى  و  سیاسى  اجتماعى، 
کشور. توسعۀ متوازن منطقوى یکى از پیش شرط هاى مهم و 
حساب  به  کشور  هر  در  پایدار  توسعه  به  رسیدن  براى  اساسى 
میرود. توسعۀ متوازن منطقوى به معنى بکارگیرى همه ظرفیت 
هاى موجود در تمام والیات کشور و سهیم ساختن تمام افراد در 

رشد اقتصادى میباشد. 
توسعۀ متوازن منطقوى در اثر بسیج و توزیع منظم پالن هاى 
سرمایه گذارى در تمام جغرافیاى کشور با در نظرداشت ظرفیت 
هاى موجود هر والیت بوجود میآید. توسعۀ متوازن داراى مزایا و 
محدودیت هاى  مختلف مى باشد که در گام نخست مزایا وبه 

تعقیب آن محدودیت هاى آن توضیح میگردد.
اول مزایاى (اقتصادى و غیر اقتصادى)

الف. مزایاى اقتصادى توسعۀ متوازن: 
از  1. بکار گیرى تمام منابع کشور بشکل مؤثر و جلوگیرى 

ضیاع آنها؛
2. ایجاد و توسعۀ فرصت هاى شغلى در تمام والیات کشور؛

3. توسعۀ زیربناهاى اقتصادى که هم در توسعۀ تجارت مفید 
واقع خواهد شد و هم سطح رفاه اقتصادى و اجتماعى در روستا 

ها را بلند خواهد برد؛ 
4. چون توسعۀ متوازن منطقوى فرصت هاى شغلى را ایجاد 
مینماید، تنوع تولید و سطح تولید را بیشتر میسازد، لذا فرصت این 

را نیز فراهم میسازد تا در آینده بنیه مالى دولت قویتر گردد.
 

ب: مزایاى غیر اقتصادى توسعه متوازن:
متوازن  توسعه  اجتماعى-سیاسى:  هاى  مشاجره  کاهش   .1
منطقوى باعث کاهش مشاجره هاى اجتماعى-سیاسى در کشور 

میگردد. زیرا همه مناطق ازمزایاى توسعه مستفید میگردند.
2. باعث کاهش مهاجرت هاى اقتصادى میگردد.

3. باعث کاهش نابرابرى عاید بین طبقات مختلف، بخصوص 
شهرنشین و روستان نشین میگردد.
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اهمیت  داراى  متوازن  توسعه  نیز  استراتیژیک  نظر  از   .4
میباشد. اکثراً تمرکز فعالیت هاى اقتصادى در چند نقطه کشور 
برابر وقوع حوادث  اقتصادى در  باعث میگردد که فعالیت هاى 
طبیعى و غیر طبیعى آسیب پذیر باقى بمانند. دانشمندان پیشنهاد 
مینمایند کشور هاى که در معرض جنگ قرار دارند و خطرات 
هاى  فعالیت  تمام  نباید  باشد،  بیشتر  آن  در  جنگ  از  ناشى 

اقتصادى خویش را در چند نقطه متمرکز سازند.

دوم محدودیتهاى توسعه متوازن:
میباشد  زیاد  مزایاى  داراى  اینکه  باوجود  متوازن  توسعۀ 
محدودیت هاى نیز دارد. محدودیت بزرگ که در برابر آن وجود 
نیازمند  متوازن  توسعۀ  سیاست  تعقیب  معموًال  که  اینست  دارد 
مشکل  به  مانده  عقب  هاى  کشور  که  میباشد  هنگفت  هزینه 
توسعه  برابر  در  متوازن  غیر  توسعۀ  آید.  بر  آن  از عهده  میتواند 
هاى  حوزه  و  ها  سکتور  توسعه  آن  در  و  داشته  قرار  متوازن 
جغرافیایى بر اساس اولویت بندى صورت میگیرد. در این صورت، 
که  میگیرد  صورت  هاى  پروژه  باالى  گذارى  سرمایه  تمرکز 
مؤثریت و بهره ورى بیشتر داشته باشد. این سیاست در کشور 
براى توسعۀ همزمان  منابع کافى  بیشتر دارد که  هاى مؤثریت 
ها  کشور  چنین  در  نباشد.  موجود  اقتصادى  هاى  سکتور  تمام 
سرمایه گذارى در سکتور هاى که بهره ورى بلندتر دارد چانس 
آنرا فراهم میسازد تا فرصت هاى تمویلى براى پروژه هاى بعدى 
قدم به قدم مهیا گردد. اما مسئلۀ مهم اینست که سیاست توسعۀ 
غیر متوازن یک سیاست کوتاه مدت بوده و در دراز مدت نمیتواند 

یک  متوازن  توسعۀ  سیاست  مقابل  در  و  باشد  داشته  مؤثریت 
سیاست دراز مدت بوده و براى تحکیم ثبات اقتصادى ضرورى 

میباشد. 
بادر نظرداشت توضیحات نقطه نظر هاى مختلف باید دانست 

که کدام پالیسى از اهمیت بیشتر برخوردار است؟
در مورد اینکه کدام یکى از این پالیسى ها براى یک کشور 
بعضى  اما  ندارد.  وجود  دانشمندان  بین  نظر  اتفاق  است  بهتر 
نباید بطور قاطع  اند که یک کشور  اقتصاد دانان به این عقیده 
یکى را نفى و دیگر را قبول نماید، زیرا هر یک داراى مزایاى و 
محدودیت هاى خود میباشد و بهتر است با درنظرداشت امکانات 
را  این  هم  منطق  گردد.  حفظ  نظرتعادل  هردو  بین  اقتصادى 
میپذیرد که هیچ یک از نظریات مطروحه در مورد توسعه بدون 
در نظرداشت نظریات دیگرجامع وکامل نبوده ونمى تواند حالل 
ومحدودیت  ها  خوبى  آن  از  هریک  بلکه  باشد  مشکالت  تمام 
هاى دارد که باید به آن توجه صورت گیرد ومتناسب به ارزشها 
و هنجار هاى جامعه از آن بهره بردارى صورت گیرد. لذا میتوان 
گفت که الگوى توسعۀ هرکشور مختص همان کشور بوده وقابل 
نظرداشت  بادر  میتوان  البته  نیست،  دیگر  به کشورهاى  تطبیق 

شرایط هرکشور از تجارب کشورهاى دیگر نیز استفده کرد.
مآخذ

نشرالکترونیکى  اقتصاد،تهران:  تشریحى  فرهنگ  فرد،حسن.  توانایان   .1
واطالع رسانى جهان رایانه، 1385

موسسۀ  دوم،  بازرگانى،چاپ  و  اقتصاد  فرهنگ  مرتضى.  باغیان،  قره   .2
خدمات فرهنگى رسا، 1376
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آیا توسعۀ متوازن میتواند ...

خارج را نیز دربر داشته باشد.
گرفته  قرار  مردم  توجه  مورد  توسعه  ازمفهوم  امروز  که  آنچه 
است اینست که باید به توسعه نگاه همه جانبه و متوازن داشت و 
نظرگرفته شود.  آن مد  اجتماعى  و  اقتصادى، سیاسى  ابعاد  همه 
پس توسعۀ متوازن به معناى اینست که در توسعه و پیشرفت یک 
جامعه باید ابعاد اقتصادى، سیاسى و اجتماعى مانند یک مثلثى سه 

ضلعى مد نظر گرفته شود که یکى بدون دیگرى مفهوم ندارد.
در مقابل توسعۀ غیرمتوازن قراردارد که به معناى ترویج یکى 
از این ابعاد سه گانه و یا ارزش دهى بیش از حد به یکى از این 
سه بعد بدون توجه به ابعاد دیگر است.که بیشتر جنبۀ اقتصادى 
تعریف  که  گفت  باید  توضیحات  این  همه  با  است.  مطرح  آن 
واحدى در رابطه به مفهوم و ساحه مورد بحث توسعۀ متوازن از 
و عرصۀ  ابعاد  تاهنوز هم  است.  نگردیده  ارائه  دانشمندان  جانب 
بحث توسعه متوازن مشخص نگردیده است و ازدید گاه ها و نقطه 

نظرهاى مختلف مورد مطالعه قرارمیگیرد. 
بعضى از دانشمندان، توسعۀ متوازن را از دید جغرافیایى تعریف 
قلمرو  تمام  در  همزمان  باید  توسعه  که  دارند  تأکید  و  نموده 
جغرافیایى یک کشور در نظر گرفته شود و عدة دیگر از آنها توسعه 
متوازن را از نقطه نظر سکتور هاى اقتصادى مورد بحث قرار داده 
و فقط توسعه همزمان سکتورهاى اقتصادى را خواهانند و تعداد از 
دانشمندان بر گستردگى دامنۀ تولید پافشارى نموده و آنرا براى 
توسعۀ تمام بخش هاى اقتصاد به عنوان پیش شرط ضرورى مى 

پندارند. 

در دید کلى و به مفهوم عام، همانطور که گفته شد توسعۀ 
متوازن را توسعۀ همزمان تمام ابعاد زندگى انسانها که شامل ابعاد 
سیاسى، اقتصادى، اجتماعى و فرهنگى مى شود، تعریف نموده 
جامعه  یک  تمدن  و  توسعه  متوازن،  توسعۀ  مفهوم  این  در  اند. 
زمانى تحقق پیدا کرده میتواند که به تمام عرصه هاى اقتصادى، 
توجه  همزمان  انسانها  زندگى  فرهنگى  و  سیاسى  اجتماعى، 
صورت گیرد و پیشرفت ها در تمام این عرصه ها در هماهنگى 

بین همدیگر انجام یابد. 
حوزه  در  بیشتر  متوازن  توسعه  اقتصاد،  دانشمندان  دید  از 
اقتصادى مطرح بوده از همین رو نظریات را که آنها ارائه داشته 
اند پسوند اقتصاد را در خود دارد وبه توسعه متوازن اقتصادى یاد 
مى شود. از نظرآنها توسعه اقتصادى متوازن عبارت از" وضعیتى 
هم  با  همزمان  اقتصاد  یک  هاى  بخش  کلیه  درآن  که  است 
متوازن  توسعۀ  نوع  یک  به  که  گونۀ  به  کنند  پیدا  توسعه 
برسد."(1:ص.92) یا حالت ازیک اقتصاد ملى را نشان میدهد که 
ملى  درآمد  دهندة  تشکیل  اجزاى  پایداربین  رابطۀ  یک  آن  در 
هاى  هزینه  مصرفى،  مخارج  حالت  دراین  باشد.  داشته  وجود 
سرمایه گذارى و اشتغال به همان نرخ رشد مى کند که درآمد 
ملى رشد مى کند. ازطرف دیگر درمبحث توسعه، رشد متعادل آن 
رشدى است که براساس آن از منابع و عوامل تولید بویژه سرمایه 
شود.  استفاده  اقتصادى  مهم  هاى  بخش  تمام  رشد  جهت  در 
تمام  که  گیرد  مى  طورصورت  منابع  تخصیص  حالت  درچنین 
به  کرد.(2:ص.44)  خواهند  استفاده  آن  از  اقتصادى  بخشهاى 

همزمان  توسعۀ  را  متوازن  توسعۀ   (Lewis) لیویس  مثال،  عنوان 
سکتورهاى مهم اقتصادى، بخصوص توسعه سکتورهاى زراعت 
و صنعت، تعریف نموده است. چنانچه او مینویسد: " تمام سکتور 
هاى اقتصادى باید در هماهنگى باهم رشد نمایند، در غیر آن این 
سکتور ها  توسعه پایدار نخواهند داشت." چراکه به باور او اگر تنها 
یک صنعت رشد کند، رشد آن دوام دار نخواهد بود، ضرور است 
تا نیاز مندى ها به کاال هاى تمام بخش هاى صنایع برآورده شود 
درغیر آن تقاضاى مؤثر به امتعۀ تولید یک صنعت بوجود نخواهد 
باید  نیز  این عقیده است که سکتور زراعت  او به  آمد. همچنان 
محصوالت  اصلى  خریداران  که  روستائیانى  زیرا  نماید،  رشد 
صنعتى به خصوص صنایع سبک هستند درصورت فقر و نداشتن 
را خریدارى  توانند محصوالت بخش صنعتى  عاید مناسب نمى 
سکتور  ومتوازن  همزمان  رشد  با  که  گفت  میتوان  پس  کنند. 
بوجود  بخش  هردو  براى محصوالت  بازارکافى  وزراعت  صنعت 
مى آید.(1:ص 92)همچنان مینویسد: "در برنامه هاى توسعه اى 
تمام سکتور ها باید همزمان رشد داشته باشد، تا بین رشد زراعت 

و صنعت تعادل حفظ گردد".
ازاین دید گاه میتوان گفت که توسعۀ متوازن مزایاى ذیل را 

دارد:
•   تقسیم بهتر کار؛

•   افزایش تخصص و مؤثریت اقتصادى؛
•   توسعۀ بازار؛

•   استفاده مؤثر از منابع اقتصادى؛
•   کاهش وابستگى به بازار هاى خارجى؛

•   افزایش ثبات اقتصادى.
اقتصادى  پردازان  نظریه  دیگراز  یکى   ،Nurksian نورکسین 
تیورى توسعۀ متوازن را توسعه داده و توضیح مینماید که در کشور 
ها،  گذارى  سرمایه  مؤفقیت  عدم  عمده  دلیل  مانده  عقب  هاى 
محدودیت تقاضاى کافى است. او مى افزاید که توسعۀ سرمایه 
ها  گذارى  سرمایه  که  شود  واقع  مؤثر  میتواند  زمانى  گذارى 
ضرورت  مورد  و  مصرفى  امتعۀ  تولید  هاى  بخش  در  همزمان 
نوع  هر  که  مینماید  ادعا  او  گیرد.  صورت  داخلى  مستهلکین 
مى  ناکامى  به  امتعه  چند  یا  یک  باالى  بزرگ  گذارى  سرمایه 
انجامد. زیرا، تقاضاى که توسط افزایش استخدام ناشى از سرمایه 
گذارى مذکور ایجاد میگردد، نمى تواند مشکل کمبود تقاضا را 
برطرف نماید. زیرا، کارمندان به اجناس مختلف نیاز دارند و عواید 
خویش را در بخش هاى مختلف اختصاص میدهند.  او ادعا مى 
همزمان  مستهلکین  نظر  مورد  امتعۀ  تمام  باالى  اگر  که  نماید 
امتعۀ  مختلف  هاى  بخش  در  و  گیرد  صورت  گذارى  سرمایه 
مصرفى تولید ایجاد گردد، تقاضاى کارمندان کمپنى ها مشکل 
کمبود تقاضا را مرفوع خواهد نمود. زیرا، محصوالت هر کمپنى 
توسط کارمندان کمپنى هاى دیگر تقاضا خواهد شد و این مشکل 
در  بزرگ  موصوف مشکل  نظر  به  خواهد شد.  برداشته  میان  از 

کافى  تقاضاى  محدودیت  از یک طرف  مانده  عقب  کشورهاى 
براى محصوالت است که در اثر تولید کتلوى و میکانیزم هاى 
مدرن بوجود میآید و از طرف دیگر راه حل این دشوارى توسعه 
همزمان سرمایه گذارى ها روى تمام امتعۀ مصرفى مستهلکین 

داخلى است. 
استنباط میگردد که توسعۀ متوازن  از نظریه موصوف چنین 
تنها به مفهوم توسعۀ همزمان سکتور هاى مهم اقتصادى نیست، 
داخل  در  ها  بخش  تمام  توسعۀ  معنى  به  متوازن  توسعۀ  بلکه 
سکتور هاى رزاعت و صنعت است که مستهلکین به آن نیازمند 

اند. 
توسعۀ  بنام  که  جغرافیایى  موقعیت  نظر  از  متوازن  توسعۀ 
اقتصادى،  پیشرفت  از  میگرددعبارتست  نیزیاد  منطقوى  متوازن 
یک  جغرافیایى  ساحات  تمام  در  فرهنگى  و  سیاسى  اجتماعى، 
کشور. توسعۀ متوازن منطقوى یکى از پیش شرط هاى مهم و 
حساب  به  کشور  هر  در  پایدار  توسعه  به  رسیدن  براى  اساسى 
میرود. توسعۀ متوازن منطقوى به معنى بکارگیرى همه ظرفیت 
هاى موجود در تمام والیات کشور و سهیم ساختن تمام افراد در 

رشد اقتصادى میباشد. 
توسعۀ متوازن منطقوى در اثر بسیج و توزیع منظم پالن هاى 
سرمایه گذارى در تمام جغرافیاى کشور با در نظرداشت ظرفیت 
هاى موجود هر والیت بوجود میآید. توسعۀ متوازن داراى مزایا و 
محدودیت هاى  مختلف مى باشد که در گام نخست مزایا وبه 

تعقیب آن محدودیت هاى آن توضیح میگردد.
اول مزایاى (اقتصادى و غیر اقتصادى)

الف. مزایاى اقتصادى توسعۀ متوازن: 
از  1. بکار گیرى تمام منابع کشور بشکل مؤثر و جلوگیرى 

ضیاع آنها؛
2. ایجاد و توسعۀ فرصت هاى شغلى در تمام والیات کشور؛

3. توسعۀ زیربناهاى اقتصادى که هم در توسعۀ تجارت مفید 
واقع خواهد شد و هم سطح رفاه اقتصادى و اجتماعى در روستا 

ها را بلند خواهد برد؛ 
4. چون توسعۀ متوازن منطقوى فرصت هاى شغلى را ایجاد 
مینماید، تنوع تولید و سطح تولید را بیشتر میسازد، لذا فرصت این 

را نیز فراهم میسازد تا در آینده بنیه مالى دولت قویتر گردد.
 

ب: مزایاى غیر اقتصادى توسعه متوازن:
متوازن  توسعه  اجتماعى-سیاسى:  هاى  مشاجره  کاهش   .1
منطقوى باعث کاهش مشاجره هاى اجتماعى-سیاسى در کشور 

میگردد. زیرا همه مناطق ازمزایاى توسعه مستفید میگردند.
2. باعث کاهش مهاجرت هاى اقتصادى میگردد.

3. باعث کاهش نابرابرى عاید بین طبقات مختلف، بخصوص 
شهرنشین و روستان نشین میگردد.

اهمیت  داراى  متوازن  توسعه  نیز  استراتیژیک  نظر  از   .4
میباشد. اکثراً تمرکز فعالیت هاى اقتصادى در چند نقطه کشور 
برابر وقوع حوادث  اقتصادى در  باعث میگردد که فعالیت هاى 
طبیعى و غیر طبیعى آسیب پذیر باقى بمانند. دانشمندان پیشنهاد 
مینمایند کشور هاى که در معرض جنگ قرار دارند و خطرات 
هاى  فعالیت  تمام  نباید  باشد،  بیشتر  آن  در  جنگ  از  ناشى 

اقتصادى خویش را در چند نقطه متمرکز سازند.

دوم محدودیتهاى توسعه متوازن:
میباشد  زیاد  مزایاى  داراى  اینکه  باوجود  متوازن  توسعۀ 
محدودیت هاى نیز دارد. محدودیت بزرگ که در برابر آن وجود 
نیازمند  متوازن  توسعۀ  سیاست  تعقیب  معموًال  که  اینست  دارد 
مشکل  به  مانده  عقب  هاى  کشور  که  میباشد  هنگفت  هزینه 
توسعه  برابر  در  متوازن  غیر  توسعۀ  آید.  بر  آن  از عهده  میتواند 
هاى  حوزه  و  ها  سکتور  توسعه  آن  در  و  داشته  قرار  متوازن 
جغرافیایى بر اساس اولویت بندى صورت میگیرد. در این صورت، 
که  میگیرد  صورت  هاى  پروژه  باالى  گذارى  سرمایه  تمرکز 
مؤثریت و بهره ورى بیشتر داشته باشد. این سیاست در کشور 
براى توسعۀ همزمان  منابع کافى  بیشتر دارد که  هاى مؤثریت 
ها  کشور  چنین  در  نباشد.  موجود  اقتصادى  هاى  سکتور  تمام 
سرمایه گذارى در سکتور هاى که بهره ورى بلندتر دارد چانس 
آنرا فراهم میسازد تا فرصت هاى تمویلى براى پروژه هاى بعدى 
قدم به قدم مهیا گردد. اما مسئلۀ مهم اینست که سیاست توسعۀ 
غیر متوازن یک سیاست کوتاه مدت بوده و در دراز مدت نمیتواند 

یک  متوازن  توسعۀ  سیاست  مقابل  در  و  باشد  داشته  مؤثریت 
سیاست دراز مدت بوده و براى تحکیم ثبات اقتصادى ضرورى 

میباشد. 
بادر نظرداشت توضیحات نقطه نظر هاى مختلف باید دانست 

که کدام پالیسى از اهمیت بیشتر برخوردار است؟
در مورد اینکه کدام یکى از این پالیسى ها براى یک کشور 
بعضى  اما  ندارد.  وجود  دانشمندان  بین  نظر  اتفاق  است  بهتر 
نباید بطور قاطع  اند که یک کشور  اقتصاد دانان به این عقیده 
یکى را نفى و دیگر را قبول نماید، زیرا هر یک داراى مزایاى و 
محدودیت هاى خود میباشد و بهتر است با درنظرداشت امکانات 
را  این  هم  منطق  گردد.  حفظ  نظرتعادل  هردو  بین  اقتصادى 
میپذیرد که هیچ یک از نظریات مطروحه در مورد توسعه بدون 
در نظرداشت نظریات دیگرجامع وکامل نبوده ونمى تواند حالل 
ومحدودیت  ها  خوبى  آن  از  هریک  بلکه  باشد  مشکالت  تمام 
هاى دارد که باید به آن توجه صورت گیرد ومتناسب به ارزشها 
و هنجار هاى جامعه از آن بهره بردارى صورت گیرد. لذا میتوان 
گفت که الگوى توسعۀ هرکشور مختص همان کشور بوده وقابل 
نظرداشت  بادر  میتوان  البته  نیست،  دیگر  به کشورهاى  تطبیق 

شرایط هرکشور از تجارب کشورهاى دیگر نیز استفده کرد.
مآخذ

نشرالکترونیکى  اقتصاد،تهران:  تشریحى  فرهنگ  فرد،حسن.  توانایان   .1
واطالع رسانى جهان رایانه، 1385

موسسۀ  دوم،  بازرگانى،چاپ  و  اقتصاد  فرهنگ  مرتضى.  باغیان،  قره   .2
خدمات فرهنگى رسا، 1376
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آیا توسعۀ متوازن میتواند ...

خارج را نیز دربر داشته باشد.
گرفته  قرار  مردم  توجه  مورد  توسعه  ازمفهوم  امروز  که  آنچه 
است اینست که باید به توسعه نگاه همه جانبه و متوازن داشت و 
نظرگرفته شود.  آن مد  اجتماعى  و  اقتصادى، سیاسى  ابعاد  همه 
پس توسعۀ متوازن به معناى اینست که در توسعه و پیشرفت یک 
جامعه باید ابعاد اقتصادى، سیاسى و اجتماعى مانند یک مثلثى سه 

ضلعى مد نظر گرفته شود که یکى بدون دیگرى مفهوم ندارد.
در مقابل توسعۀ غیرمتوازن قراردارد که به معناى ترویج یکى 
از این ابعاد سه گانه و یا ارزش دهى بیش از حد به یکى از این 
سه بعد بدون توجه به ابعاد دیگر است.که بیشتر جنبۀ اقتصادى 
تعریف  که  گفت  باید  توضیحات  این  همه  با  است.  مطرح  آن 
واحدى در رابطه به مفهوم و ساحه مورد بحث توسعۀ متوازن از 
و عرصۀ  ابعاد  تاهنوز هم  است.  نگردیده  ارائه  دانشمندان  جانب 
بحث توسعه متوازن مشخص نگردیده است و ازدید گاه ها و نقطه 

نظرهاى مختلف مورد مطالعه قرارمیگیرد. 
بعضى از دانشمندان، توسعۀ متوازن را از دید جغرافیایى تعریف 
قلمرو  تمام  در  همزمان  باید  توسعه  که  دارند  تأکید  و  نموده 
جغرافیایى یک کشور در نظر گرفته شود و عدة دیگر از آنها توسعه 
متوازن را از نقطه نظر سکتور هاى اقتصادى مورد بحث قرار داده 
و فقط توسعه همزمان سکتورهاى اقتصادى را خواهانند و تعداد از 
دانشمندان بر گستردگى دامنۀ تولید پافشارى نموده و آنرا براى 
توسعۀ تمام بخش هاى اقتصاد به عنوان پیش شرط ضرورى مى 

پندارند. 

در دید کلى و به مفهوم عام، همانطور که گفته شد توسعۀ 
متوازن را توسعۀ همزمان تمام ابعاد زندگى انسانها که شامل ابعاد 
سیاسى، اقتصادى، اجتماعى و فرهنگى مى شود، تعریف نموده 
جامعه  یک  تمدن  و  توسعه  متوازن،  توسعۀ  مفهوم  این  در  اند. 
زمانى تحقق پیدا کرده میتواند که به تمام عرصه هاى اقتصادى، 
توجه  همزمان  انسانها  زندگى  فرهنگى  و  سیاسى  اجتماعى، 
صورت گیرد و پیشرفت ها در تمام این عرصه ها در هماهنگى 

بین همدیگر انجام یابد. 
حوزه  در  بیشتر  متوازن  توسعه  اقتصاد،  دانشمندان  دید  از 
اقتصادى مطرح بوده از همین رو نظریات را که آنها ارائه داشته 
اند پسوند اقتصاد را در خود دارد وبه توسعه متوازن اقتصادى یاد 
مى شود. از نظرآنها توسعه اقتصادى متوازن عبارت از" وضعیتى 
هم  با  همزمان  اقتصاد  یک  هاى  بخش  کلیه  درآن  که  است 
متوازن  توسعۀ  نوع  یک  به  که  گونۀ  به  کنند  پیدا  توسعه 
برسد."(1:ص.92) یا حالت ازیک اقتصاد ملى را نشان میدهد که 
ملى  درآمد  دهندة  تشکیل  اجزاى  پایداربین  رابطۀ  یک  آن  در 
هاى  هزینه  مصرفى،  مخارج  حالت  دراین  باشد.  داشته  وجود 
سرمایه گذارى و اشتغال به همان نرخ رشد مى کند که درآمد 
ملى رشد مى کند. ازطرف دیگر درمبحث توسعه، رشد متعادل آن 
رشدى است که براساس آن از منابع و عوامل تولید بویژه سرمایه 
شود.  استفاده  اقتصادى  مهم  هاى  بخش  تمام  رشد  جهت  در 
تمام  که  گیرد  مى  طورصورت  منابع  تخصیص  حالت  درچنین 
به  کرد.(2:ص.44)  خواهند  استفاده  آن  از  اقتصادى  بخشهاى 

همزمان  توسعۀ  را  متوازن  توسعۀ   (Lewis) لیویس  مثال،  عنوان 
سکتورهاى مهم اقتصادى، بخصوص توسعه سکتورهاى زراعت 
و صنعت، تعریف نموده است. چنانچه او مینویسد: " تمام سکتور 
هاى اقتصادى باید در هماهنگى باهم رشد نمایند، در غیر آن این 
سکتور ها  توسعه پایدار نخواهند داشت." چراکه به باور او اگر تنها 
یک صنعت رشد کند، رشد آن دوام دار نخواهد بود، ضرور است 
تا نیاز مندى ها به کاال هاى تمام بخش هاى صنایع برآورده شود 
درغیر آن تقاضاى مؤثر به امتعۀ تولید یک صنعت بوجود نخواهد 
باید  نیز  این عقیده است که سکتور زراعت  او به  آمد. همچنان 
محصوالت  اصلى  خریداران  که  روستائیانى  زیرا  نماید،  رشد 
صنعتى به خصوص صنایع سبک هستند درصورت فقر و نداشتن 
را خریدارى  توانند محصوالت بخش صنعتى  عاید مناسب نمى 
سکتور  ومتوازن  همزمان  رشد  با  که  گفت  میتوان  پس  کنند. 
بوجود  بخش  هردو  براى محصوالت  بازارکافى  وزراعت  صنعت 
مى آید.(1:ص 92)همچنان مینویسد: "در برنامه هاى توسعه اى 
تمام سکتور ها باید همزمان رشد داشته باشد، تا بین رشد زراعت 

و صنعت تعادل حفظ گردد".
ازاین دید گاه میتوان گفت که توسعۀ متوازن مزایاى ذیل را 

دارد:
•   تقسیم بهتر کار؛

•   افزایش تخصص و مؤثریت اقتصادى؛
•   توسعۀ بازار؛

•   استفاده مؤثر از منابع اقتصادى؛
•   کاهش وابستگى به بازار هاى خارجى؛

•   افزایش ثبات اقتصادى.
اقتصادى  پردازان  نظریه  دیگراز  یکى   ،Nurksian نورکسین 
تیورى توسعۀ متوازن را توسعه داده و توضیح مینماید که در کشور 
ها،  گذارى  سرمایه  مؤفقیت  عدم  عمده  دلیل  مانده  عقب  هاى 
محدودیت تقاضاى کافى است. او مى افزاید که توسعۀ سرمایه 
ها  گذارى  سرمایه  که  شود  واقع  مؤثر  میتواند  زمانى  گذارى 
ضرورت  مورد  و  مصرفى  امتعۀ  تولید  هاى  بخش  در  همزمان 
نوع  هر  که  مینماید  ادعا  او  گیرد.  صورت  داخلى  مستهلکین 
مى  ناکامى  به  امتعه  چند  یا  یک  باالى  بزرگ  گذارى  سرمایه 
انجامد. زیرا، تقاضاى که توسط افزایش استخدام ناشى از سرمایه 
گذارى مذکور ایجاد میگردد، نمى تواند مشکل کمبود تقاضا را 
برطرف نماید. زیرا، کارمندان به اجناس مختلف نیاز دارند و عواید 
خویش را در بخش هاى مختلف اختصاص میدهند.  او ادعا مى 
همزمان  مستهلکین  نظر  مورد  امتعۀ  تمام  باالى  اگر  که  نماید 
امتعۀ  مختلف  هاى  بخش  در  و  گیرد  صورت  گذارى  سرمایه 
مصرفى تولید ایجاد گردد، تقاضاى کارمندان کمپنى ها مشکل 
کمبود تقاضا را مرفوع خواهد نمود. زیرا، محصوالت هر کمپنى 
توسط کارمندان کمپنى هاى دیگر تقاضا خواهد شد و این مشکل 
در  بزرگ  موصوف مشکل  نظر  به  خواهد شد.  برداشته  میان  از 

کافى  تقاضاى  محدودیت  از یک طرف  مانده  عقب  کشورهاى 
براى محصوالت است که در اثر تولید کتلوى و میکانیزم هاى 
مدرن بوجود میآید و از طرف دیگر راه حل این دشوارى توسعه 
همزمان سرمایه گذارى ها روى تمام امتعۀ مصرفى مستهلکین 

داخلى است. 
استنباط میگردد که توسعۀ متوازن  از نظریه موصوف چنین 
تنها به مفهوم توسعۀ همزمان سکتور هاى مهم اقتصادى نیست، 
داخل  در  ها  بخش  تمام  توسعۀ  معنى  به  متوازن  توسعۀ  بلکه 
سکتور هاى رزاعت و صنعت است که مستهلکین به آن نیازمند 

اند. 
توسعۀ  بنام  که  جغرافیایى  موقعیت  نظر  از  متوازن  توسعۀ 
اقتصادى،  پیشرفت  از  میگرددعبارتست  نیزیاد  منطقوى  متوازن 
یک  جغرافیایى  ساحات  تمام  در  فرهنگى  و  سیاسى  اجتماعى، 
کشور. توسعۀ متوازن منطقوى یکى از پیش شرط هاى مهم و 
حساب  به  کشور  هر  در  پایدار  توسعه  به  رسیدن  براى  اساسى 
میرود. توسعۀ متوازن منطقوى به معنى بکارگیرى همه ظرفیت 
هاى موجود در تمام والیات کشور و سهیم ساختن تمام افراد در 

رشد اقتصادى میباشد. 
توسعۀ متوازن منطقوى در اثر بسیج و توزیع منظم پالن هاى 
سرمایه گذارى در تمام جغرافیاى کشور با در نظرداشت ظرفیت 
هاى موجود هر والیت بوجود میآید. توسعۀ متوازن داراى مزایا و 
محدودیت هاى  مختلف مى باشد که در گام نخست مزایا وبه 

تعقیب آن محدودیت هاى آن توضیح میگردد.
اول مزایاى (اقتصادى و غیر اقتصادى)

الف. مزایاى اقتصادى توسعۀ متوازن: 
از  1. بکار گیرى تمام منابع کشور بشکل مؤثر و جلوگیرى 

ضیاع آنها؛
2. ایجاد و توسعۀ فرصت هاى شغلى در تمام والیات کشور؛

3. توسعۀ زیربناهاى اقتصادى که هم در توسعۀ تجارت مفید 
واقع خواهد شد و هم سطح رفاه اقتصادى و اجتماعى در روستا 

ها را بلند خواهد برد؛ 
4. چون توسعۀ متوازن منطقوى فرصت هاى شغلى را ایجاد 
مینماید، تنوع تولید و سطح تولید را بیشتر میسازد، لذا فرصت این 

را نیز فراهم میسازد تا در آینده بنیه مالى دولت قویتر گردد.
 

ب: مزایاى غیر اقتصادى توسعه متوازن:
متوازن  توسعه  اجتماعى-سیاسى:  هاى  مشاجره  کاهش   .1
منطقوى باعث کاهش مشاجره هاى اجتماعى-سیاسى در کشور 

میگردد. زیرا همه مناطق ازمزایاى توسعه مستفید میگردند.
2. باعث کاهش مهاجرت هاى اقتصادى میگردد.

3. باعث کاهش نابرابرى عاید بین طبقات مختلف، بخصوص 
شهرنشین و روستان نشین میگردد.

اهمیت  داراى  متوازن  توسعه  نیز  استراتیژیک  نظر  از   .4
میباشد. اکثراً تمرکز فعالیت هاى اقتصادى در چند نقطه کشور 
برابر وقوع حوادث  اقتصادى در  باعث میگردد که فعالیت هاى 
طبیعى و غیر طبیعى آسیب پذیر باقى بمانند. دانشمندان پیشنهاد 
مینمایند کشور هاى که در معرض جنگ قرار دارند و خطرات 
هاى  فعالیت  تمام  نباید  باشد،  بیشتر  آن  در  جنگ  از  ناشى 

اقتصادى خویش را در چند نقطه متمرکز سازند.

دوم محدودیتهاى توسعه متوازن:
میباشد  زیاد  مزایاى  داراى  اینکه  باوجود  متوازن  توسعۀ 
محدودیت هاى نیز دارد. محدودیت بزرگ که در برابر آن وجود 
نیازمند  متوازن  توسعۀ  سیاست  تعقیب  معموًال  که  اینست  دارد 
مشکل  به  مانده  عقب  هاى  کشور  که  میباشد  هنگفت  هزینه 
توسعه  برابر  در  متوازن  غیر  توسعۀ  آید.  بر  آن  از عهده  میتواند 
هاى  حوزه  و  ها  سکتور  توسعه  آن  در  و  داشته  قرار  متوازن 
جغرافیایى بر اساس اولویت بندى صورت میگیرد. در این صورت، 
که  میگیرد  صورت  هاى  پروژه  باالى  گذارى  سرمایه  تمرکز 
مؤثریت و بهره ورى بیشتر داشته باشد. این سیاست در کشور 
براى توسعۀ همزمان  منابع کافى  بیشتر دارد که  هاى مؤثریت 
ها  کشور  چنین  در  نباشد.  موجود  اقتصادى  هاى  سکتور  تمام 
سرمایه گذارى در سکتور هاى که بهره ورى بلندتر دارد چانس 
آنرا فراهم میسازد تا فرصت هاى تمویلى براى پروژه هاى بعدى 
قدم به قدم مهیا گردد. اما مسئلۀ مهم اینست که سیاست توسعۀ 
غیر متوازن یک سیاست کوتاه مدت بوده و در دراز مدت نمیتواند 

یک  متوازن  توسعۀ  سیاست  مقابل  در  و  باشد  داشته  مؤثریت 
سیاست دراز مدت بوده و براى تحکیم ثبات اقتصادى ضرورى 

میباشد. 
بادر نظرداشت توضیحات نقطه نظر هاى مختلف باید دانست 

که کدام پالیسى از اهمیت بیشتر برخوردار است؟
در مورد اینکه کدام یکى از این پالیسى ها براى یک کشور 
بعضى  اما  ندارد.  وجود  دانشمندان  بین  نظر  اتفاق  است  بهتر 
نباید بطور قاطع  اند که یک کشور  اقتصاد دانان به این عقیده 
یکى را نفى و دیگر را قبول نماید، زیرا هر یک داراى مزایاى و 
محدودیت هاى خود میباشد و بهتر است با درنظرداشت امکانات 
را  این  هم  منطق  گردد.  حفظ  نظرتعادل  هردو  بین  اقتصادى 
میپذیرد که هیچ یک از نظریات مطروحه در مورد توسعه بدون 
در نظرداشت نظریات دیگرجامع وکامل نبوده ونمى تواند حالل 
ومحدودیت  ها  خوبى  آن  از  هریک  بلکه  باشد  مشکالت  تمام 
هاى دارد که باید به آن توجه صورت گیرد ومتناسب به ارزشها 
و هنجار هاى جامعه از آن بهره بردارى صورت گیرد. لذا میتوان 
گفت که الگوى توسعۀ هرکشور مختص همان کشور بوده وقابل 
نظرداشت  بادر  میتوان  البته  نیست،  دیگر  به کشورهاى  تطبیق 

شرایط هرکشور از تجارب کشورهاى دیگر نیز استفده کرد.
مآخذ

نشرالکترونیکى  اقتصاد،تهران:  تشریحى  فرهنگ  فرد،حسن.  توانایان   .1
واطالع رسانى جهان رایانه، 1385

موسسۀ  دوم،  بازرگانى،چاپ  و  اقتصاد  فرهنگ  مرتضى.  باغیان،  قره   .2
خدمات فرهنگى رسا، 1376

زیاتوالی راولي او د کورنۍ د اړتیاوو په پوره کولو کې 
مهم رول ولوبوي. 

په  ډول  ځانګړې  په  کې،  هېوادونو  پاتې  وروسته  په 
افغانستان کې اکثره ښځې د اقتصادي، ټولنیزو او فرهنګی 
مجبوریتونو له وجې په اقتصادي فعالیتونو کې کمه ونډه 
لري. له بل پلوه په تاریخي لحاظ افغاني ښځې، په ځانګړي 
بریده  ډېره  تر  لري  ژوند  کلیوالي  چې  ښځې  هغه  ډول، 
او  لېوالتیا  زیاته  کې  جوړولو  په  صنایعو  السي  د  پورې 
مهارت لري. له بده مرغه په وروستیو کلونو کې په هېواد 
کې د السي صنایعو تولید د بېالبېل ستونزو له امله ډېر کم 
شوی دی. یو له هغو ستونزو څخه چې السي صنایعو ته یې 
زیان اړولی دی، د یوې سالمې تمویلي سرچینې نشتوالی 

دی. 
د  پاره  له  د ښځو  هېواد کې  په  زموږ  که  له شکه  بی 
منظمو بانکي او تمویلي وسایلو زمینه برابره شي، د هېواد 
زیات وګړي به په اقتصادي فعالیتونو کې شامل شي او د 

کورنیو په ژوندانه کې به مثبت بدلونونه را منځ ته شي. 
په  يوازې  اغېزې  تمویل  کوچني  د  چې  ښیي  څېړنې 
او  ټولنیز  له  بلکه  محدودېږي،  نه  که  حوزې  اقتصادي 
فرهنګي له پلوه هم په ټولنه کې مثبت بدلونونه را منځ ته 
د  چې  کې  ټولنو  هغو  په  توګه،  په  مثال  د  شي.  کولی 
فعالیتونو  ناقانونو  او  جرایمو  د  وي،  زیاته  کچه  وزګارتیا 
ساحه هم پراخه وي چې بېالبېلې ټولنیزې ستونزې ورسره 
مل وي. په هره اندازه چې ملي پالیسۍ د وزګارتیا د کچې 
جرمونو  د  کچه  هماغه  په  ولري،  اغېزه  کې  کمولو  په 
ګراف هم را ټيټېږي. پوهان په دې باور دي چې د کوچني 
تمویل د خدمتونو په پراختیا سره د وزګارتیا کچه کمېږي 

او د جرمونو او ناقانونو فعالیتونو فضا محدودېږي.

امله  له  کموالي  د  عاید  د  کې  ټولنې  پاتې  ورسته  په 
صحي خدمتونو ته د السرسی کچه ډېره محدوده وي چې 
له اقتصادي او ټولنیزو  دا ستونزه په خپل وار سره خلک 
زیانونو سره مخامخ کوي. بې له شکه، د کوچني تمویل په 
پراختیا سره د بېوزلو وګړو په اقتصادي وضعیت کې مثبت 
دا  ته  خلکو  پرمختګ  اقتصادي  کېږي.  ته  رامنځ  بدلون 
امکان برابروي چې له باکیفیته صحي خدمتونو څخه ګټه 

پورته کړي او د یو سالم او آرام ژوند خاوندان شي.
د بېوزلۍ یو مهم المل بېسوادي ده او بېسوادي او بېوزلي 
یوبل سره متقابلې اړیکې لري. په دې معنی چې په هر هغه 
ټولنه کې چې بېسوادي وي هلته خلک له ډېرو اقتصادي 
اقتصادي  همداراز،  وي.  ګریوان  او  الس  سره  ستونزو 
پاره  له  بېسوادۍ د دوام  اکثرو مواردو کې د  په  ستونزې 
الره هواروي. له همدې امله پوهان په دې باور دي چې که 
چېرته ورسته پاتې ټولنې ته یو منظم کریدیتي او تمویلي 
مثبت  کې  ژوند  اقتصادي  په  خلک  د  شي،  جوړ  سیستم 
بدلون را منځ ته کېږي او له ټولنې سره مرسته کوي چې د 
ته  با کیفیته زدکړو  او  برابرشي  ښه صحي خدمتونه ورته 
مخه کړي. با کیفیته زدکړه د یوه پایداره اقتصادي پرمختیا 

له پاره زمینه برابروي. 
په یو هېواد کې د کوچني  لنډ دول ویلی شو چې  په 
تمویل یا مایکروفایننس له پرمختګ سره الندې اقتصادي 

او ټولنیزې ګټې الس ته راځي:
•   مایکروفایننس د محلي اقتصاد له پاره د تیلو حیثیت 

لري.
•   د بېوزلو خلکو له پاره عایداتي سرچینې جوړوي.

•   د ګمارنې په کچه کې لوړوالی راځي.

•   د بېوزلۍ په کمولو کې مهم رول لوبوي.
•   د ښځو په اقتصادي پیاوړتیا کې مثبته اغېزه لري.

•   د تعلیم او تربیې په کچه کې زیاتوالی راولي.
•   صحي خدمتونو ته د السرسي کچه زیاتوالی مومي.

•   ټولنیزې ستونزې کمېږي او په ناقونو فعالیتونو کې 
کموالی راځي.

بېوزلی له منځه وړل، د سواد کچه لوړول، جنسیتي  د 
د  کول  وړاندې  خدمتونو  صحی  کیفیته  با  د  او  برابري 
او  کېږي  ګنل  څخه  موخو  مهمو  له  پرمختیایی  پایدارې 
السته  د  موخې  یادې  د  چې  لري  هوډ  هم  دولت  افغان 
لپاره هر اړخیزه هڅه وکړي. د مایکرو فایننس د  راوړلو 
پرمختګ له پاره، چې یادې موخې ته د رسیدول له پاره 

مرسته کوي، باید ځانګری توجه وشي. 
پر  هېواد  هر  د  فایننس  مایکرو  چې  دې  پر  سربېره 
ځینې  خو  شي،  درلودلی  اغېزه  مثبته  پرمختیا  اقتصادي 
مخالفین ادعا کوي چې په ډېرو مواردو کې مایکروفایننس 
مخالفین  جوړوي.  هم  ستونزې  پاره  له  ټولنې  د  خدمتونه 
محلي  معموًال  موسسې  فایننس  مایکرو  د  ادعا کوي چې 
سواد  د  خلک  اکثره  چې  چېرته  کوي  ټارګیټ  سیمې 
خاوندان نه دي او د پور اخیستلو په ګټه او زیانونو باندې 
نه پوهېږي. یاد پوهان په دې باور دي چې د مایکروفایننس 
موسسې اکثرْا په انتفاعي ډول فعالیت کوي او د هغوی له 
د  یعنې  لري.  قرار  کې  اولویت  په  ګټې  شخصي  پاره 
مایکروفایننس د مخالفینو د ادعا پر بنسټ، د مایکروفایننس 
بلکې  کوي،  نه  هڅه  پاره  له  کمولو  د  بېوزلۍ  د  بنسټونه 
یو حالت  په داسې  فعالیت کوي.  ته  خپلې شخصي ګټې 
له  خلکو  د  موسسې  دغه  چې  لري  شتون  امکان  دا  کې 
بېسوادۍ څخه په استفادې سره د ټولنې نه په زیاته پیمانه 

ګټه واخلي چې د بېوزلۍ کچه الهم لوړه کړي. 
نیولو سره ویلی شو  په نظر کې  نظریاتو  ټولو  پوتنیو  د 
او  ده  پدیده  مثبته  کې  نفس  خپل  په  مایکروفایننس  چې 
کوالی شي د ټولنې د پرمختګ لپاره ګټور واقع شي، خو 
او  شرایطو  په  پورې  بریده  ډېره  تر  زیات  او  ګټې  هغه  د 
مقرراتو پورې اړه لري. د ډېرو هېوادونو لکه بنګله دیش، 
سریالنکا، هندوستان او نورو مخ پرودو هېوادنو تجارب دا 
د  شي،  مدیریت  ښه  سکتور  یاد  که  چې  کوي  ډاګه  په 
ټولنې په اقتصادي او ټولنیزې پرمختیا کې اړینه ونډه لرلی 

شي.  
مآخذ

بېوزلۍ په کمولو او د  (2017). د  او نور  1. سلطان، محمد عمر 
خلکو او ټولنې په ژوند باندې د مایکروفایننس اغېزې: د ګرامین بانک 
ژورنال،  پرمختګ  او  اوچونې  پانګه  بېوزلۍ،  د  شواهد،  نوې  څخه 

شمېره38-.

2. فری جوف آرپ او نور (2016). مایکرو فایننس د بېوزلۍ د 
پالیسۍ کولی شي چې د رقابت اساسي  نړیوالې  پاره: آیا  له  ختمولو 

پوښتنې ته ځواب ورکړي؟ 

3. دلربا خانم او نور (2018). د بېوزلی د ختمولو له پاره د وړو 
کاروبارونو تمویلول: د برک، ای اس ای او پروشیکا له خوا وړاندې 
نړیوال  افرینی  تحلیلي کتنه، د کار  ته  مایکروفایننس خدمتونو  شوي 

ژورنال، شمېره8-.

4. کیسی اس. & اوریو اف. (2006). په تانزانیا کې د بېوزلۍ په 
کمولو کې د مایکروفایننس د موسسې رول او ونډه. 

وروسته  په  فایننس:  مایکرو   .(2012) کارنکی  او  آډی  الکس   .5
پاتې هېوادونو کې د بېوزلۍ د کمولو له پاره یوه وسیله، د بزنس او 

منجمنټ تحقیقي ژورنال، شمېره7-.  
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د بېوزلۍ په کمولو کې د کوچني تمویل (مایکروفایننس) رول 
څېړندوی محمد ولید همت

خارج را نیز دربر داشته باشد.
گرفته  قرار  مردم  توجه  مورد  توسعه  ازمفهوم  امروز  که  آنچه 
است اینست که باید به توسعه نگاه همه جانبه و متوازن داشت و 
نظرگرفته شود.  آن مد  اجتماعى  و  اقتصادى، سیاسى  ابعاد  همه 
پس توسعۀ متوازن به معناى اینست که در توسعه و پیشرفت یک 
جامعه باید ابعاد اقتصادى، سیاسى و اجتماعى مانند یک مثلثى سه 

ضلعى مد نظر گرفته شود که یکى بدون دیگرى مفهوم ندارد.
در مقابل توسعۀ غیرمتوازن قراردارد که به معناى ترویج یکى 
از این ابعاد سه گانه و یا ارزش دهى بیش از حد به یکى از این 
سه بعد بدون توجه به ابعاد دیگر است.که بیشتر جنبۀ اقتصادى 
تعریف  که  گفت  باید  توضیحات  این  همه  با  است.  مطرح  آن 
واحدى در رابطه به مفهوم و ساحه مورد بحث توسعۀ متوازن از 
و عرصۀ  ابعاد  تاهنوز هم  است.  نگردیده  ارائه  دانشمندان  جانب 
بحث توسعه متوازن مشخص نگردیده است و ازدید گاه ها و نقطه 

نظرهاى مختلف مورد مطالعه قرارمیگیرد. 
بعضى از دانشمندان، توسعۀ متوازن را از دید جغرافیایى تعریف 
قلمرو  تمام  در  همزمان  باید  توسعه  که  دارند  تأکید  و  نموده 
جغرافیایى یک کشور در نظر گرفته شود و عدة دیگر از آنها توسعه 
متوازن را از نقطه نظر سکتور هاى اقتصادى مورد بحث قرار داده 
و فقط توسعه همزمان سکتورهاى اقتصادى را خواهانند و تعداد از 
دانشمندان بر گستردگى دامنۀ تولید پافشارى نموده و آنرا براى 
توسعۀ تمام بخش هاى اقتصاد به عنوان پیش شرط ضرورى مى 

پندارند. 

در دید کلى و به مفهوم عام، همانطور که گفته شد توسعۀ 
متوازن را توسعۀ همزمان تمام ابعاد زندگى انسانها که شامل ابعاد 
سیاسى، اقتصادى، اجتماعى و فرهنگى مى شود، تعریف نموده 
جامعه  یک  تمدن  و  توسعه  متوازن،  توسعۀ  مفهوم  این  در  اند. 
زمانى تحقق پیدا کرده میتواند که به تمام عرصه هاى اقتصادى، 
توجه  همزمان  انسانها  زندگى  فرهنگى  و  سیاسى  اجتماعى، 
صورت گیرد و پیشرفت ها در تمام این عرصه ها در هماهنگى 

بین همدیگر انجام یابد. 
حوزه  در  بیشتر  متوازن  توسعه  اقتصاد،  دانشمندان  دید  از 
اقتصادى مطرح بوده از همین رو نظریات را که آنها ارائه داشته 
اند پسوند اقتصاد را در خود دارد وبه توسعه متوازن اقتصادى یاد 
مى شود. از نظرآنها توسعه اقتصادى متوازن عبارت از" وضعیتى 
هم  با  همزمان  اقتصاد  یک  هاى  بخش  کلیه  درآن  که  است 
متوازن  توسعۀ  نوع  یک  به  که  گونۀ  به  کنند  پیدا  توسعه 
برسد."(1:ص.92) یا حالت ازیک اقتصاد ملى را نشان میدهد که 
ملى  درآمد  دهندة  تشکیل  اجزاى  پایداربین  رابطۀ  یک  آن  در 
هاى  هزینه  مصرفى،  مخارج  حالت  دراین  باشد.  داشته  وجود 
سرمایه گذارى و اشتغال به همان نرخ رشد مى کند که درآمد 
ملى رشد مى کند. ازطرف دیگر درمبحث توسعه، رشد متعادل آن 
رشدى است که براساس آن از منابع و عوامل تولید بویژه سرمایه 
شود.  استفاده  اقتصادى  مهم  هاى  بخش  تمام  رشد  جهت  در 
تمام  که  گیرد  مى  طورصورت  منابع  تخصیص  حالت  درچنین 
به  کرد.(2:ص.44)  خواهند  استفاده  آن  از  اقتصادى  بخشهاى 

همزمان  توسعۀ  را  متوازن  توسعۀ   (Lewis) لیویس  مثال،  عنوان 
سکتورهاى مهم اقتصادى، بخصوص توسعه سکتورهاى زراعت 
و صنعت، تعریف نموده است. چنانچه او مینویسد: " تمام سکتور 
هاى اقتصادى باید در هماهنگى باهم رشد نمایند، در غیر آن این 
سکتور ها  توسعه پایدار نخواهند داشت." چراکه به باور او اگر تنها 
یک صنعت رشد کند، رشد آن دوام دار نخواهد بود، ضرور است 
تا نیاز مندى ها به کاال هاى تمام بخش هاى صنایع برآورده شود 
درغیر آن تقاضاى مؤثر به امتعۀ تولید یک صنعت بوجود نخواهد 
باید  نیز  این عقیده است که سکتور زراعت  او به  آمد. همچنان 
محصوالت  اصلى  خریداران  که  روستائیانى  زیرا  نماید،  رشد 
صنعتى به خصوص صنایع سبک هستند درصورت فقر و نداشتن 
را خریدارى  توانند محصوالت بخش صنعتى  عاید مناسب نمى 
سکتور  ومتوازن  همزمان  رشد  با  که  گفت  میتوان  پس  کنند. 
بوجود  بخش  هردو  براى محصوالت  بازارکافى  وزراعت  صنعت 
مى آید.(1:ص 92)همچنان مینویسد: "در برنامه هاى توسعه اى 
تمام سکتور ها باید همزمان رشد داشته باشد، تا بین رشد زراعت 

و صنعت تعادل حفظ گردد".
ازاین دید گاه میتوان گفت که توسعۀ متوازن مزایاى ذیل را 

دارد:
•   تقسیم بهتر کار؛

•   افزایش تخصص و مؤثریت اقتصادى؛
•   توسعۀ بازار؛

•   استفاده مؤثر از منابع اقتصادى؛
•   کاهش وابستگى به بازار هاى خارجى؛

•   افزایش ثبات اقتصادى.
اقتصادى  پردازان  نظریه  دیگراز  یکى   ،Nurksian نورکسین 
تیورى توسعۀ متوازن را توسعه داده و توضیح مینماید که در کشور 
ها،  گذارى  سرمایه  مؤفقیت  عدم  عمده  دلیل  مانده  عقب  هاى 
محدودیت تقاضاى کافى است. او مى افزاید که توسعۀ سرمایه 
ها  گذارى  سرمایه  که  شود  واقع  مؤثر  میتواند  زمانى  گذارى 
ضرورت  مورد  و  مصرفى  امتعۀ  تولید  هاى  بخش  در  همزمان 
نوع  هر  که  مینماید  ادعا  او  گیرد.  صورت  داخلى  مستهلکین 
مى  ناکامى  به  امتعه  چند  یا  یک  باالى  بزرگ  گذارى  سرمایه 
انجامد. زیرا، تقاضاى که توسط افزایش استخدام ناشى از سرمایه 
گذارى مذکور ایجاد میگردد، نمى تواند مشکل کمبود تقاضا را 
برطرف نماید. زیرا، کارمندان به اجناس مختلف نیاز دارند و عواید 
خویش را در بخش هاى مختلف اختصاص میدهند.  او ادعا مى 
همزمان  مستهلکین  نظر  مورد  امتعۀ  تمام  باالى  اگر  که  نماید 
امتعۀ  مختلف  هاى  بخش  در  و  گیرد  صورت  گذارى  سرمایه 
مصرفى تولید ایجاد گردد، تقاضاى کارمندان کمپنى ها مشکل 
کمبود تقاضا را مرفوع خواهد نمود. زیرا، محصوالت هر کمپنى 
توسط کارمندان کمپنى هاى دیگر تقاضا خواهد شد و این مشکل 
در  بزرگ  موصوف مشکل  نظر  به  خواهد شد.  برداشته  میان  از 

کافى  تقاضاى  محدودیت  از یک طرف  مانده  عقب  کشورهاى 
براى محصوالت است که در اثر تولید کتلوى و میکانیزم هاى 
مدرن بوجود میآید و از طرف دیگر راه حل این دشوارى توسعه 
همزمان سرمایه گذارى ها روى تمام امتعۀ مصرفى مستهلکین 

داخلى است. 
استنباط میگردد که توسعۀ متوازن  از نظریه موصوف چنین 
تنها به مفهوم توسعۀ همزمان سکتور هاى مهم اقتصادى نیست، 
داخل  در  ها  بخش  تمام  توسعۀ  معنى  به  متوازن  توسعۀ  بلکه 
سکتور هاى رزاعت و صنعت است که مستهلکین به آن نیازمند 

اند. 
توسعۀ  بنام  که  جغرافیایى  موقعیت  نظر  از  متوازن  توسعۀ 
اقتصادى،  پیشرفت  از  میگرددعبارتست  نیزیاد  منطقوى  متوازن 
یک  جغرافیایى  ساحات  تمام  در  فرهنگى  و  سیاسى  اجتماعى، 
کشور. توسعۀ متوازن منطقوى یکى از پیش شرط هاى مهم و 
حساب  به  کشور  هر  در  پایدار  توسعه  به  رسیدن  براى  اساسى 
میرود. توسعۀ متوازن منطقوى به معنى بکارگیرى همه ظرفیت 
هاى موجود در تمام والیات کشور و سهیم ساختن تمام افراد در 

رشد اقتصادى میباشد. 
توسعۀ متوازن منطقوى در اثر بسیج و توزیع منظم پالن هاى 
سرمایه گذارى در تمام جغرافیاى کشور با در نظرداشت ظرفیت 
هاى موجود هر والیت بوجود میآید. توسعۀ متوازن داراى مزایا و 
محدودیت هاى  مختلف مى باشد که در گام نخست مزایا وبه 

تعقیب آن محدودیت هاى آن توضیح میگردد.
اول مزایاى (اقتصادى و غیر اقتصادى)

الف. مزایاى اقتصادى توسعۀ متوازن: 
از  1. بکار گیرى تمام منابع کشور بشکل مؤثر و جلوگیرى 

ضیاع آنها؛
2. ایجاد و توسعۀ فرصت هاى شغلى در تمام والیات کشور؛

3. توسعۀ زیربناهاى اقتصادى که هم در توسعۀ تجارت مفید 
واقع خواهد شد و هم سطح رفاه اقتصادى و اجتماعى در روستا 

ها را بلند خواهد برد؛ 
4. چون توسعۀ متوازن منطقوى فرصت هاى شغلى را ایجاد 
مینماید، تنوع تولید و سطح تولید را بیشتر میسازد، لذا فرصت این 

را نیز فراهم میسازد تا در آینده بنیه مالى دولت قویتر گردد.
 

ب: مزایاى غیر اقتصادى توسعه متوازن:
متوازن  توسعه  اجتماعى-سیاسى:  هاى  مشاجره  کاهش   .1
منطقوى باعث کاهش مشاجره هاى اجتماعى-سیاسى در کشور 

میگردد. زیرا همه مناطق ازمزایاى توسعه مستفید میگردند.
2. باعث کاهش مهاجرت هاى اقتصادى میگردد.

3. باعث کاهش نابرابرى عاید بین طبقات مختلف، بخصوص 
شهرنشین و روستان نشین میگردد.

اهمیت  داراى  متوازن  توسعه  نیز  استراتیژیک  نظر  از   .4
میباشد. اکثراً تمرکز فعالیت هاى اقتصادى در چند نقطه کشور 
برابر وقوع حوادث  اقتصادى در  باعث میگردد که فعالیت هاى 
طبیعى و غیر طبیعى آسیب پذیر باقى بمانند. دانشمندان پیشنهاد 
مینمایند کشور هاى که در معرض جنگ قرار دارند و خطرات 
هاى  فعالیت  تمام  نباید  باشد،  بیشتر  آن  در  جنگ  از  ناشى 

اقتصادى خویش را در چند نقطه متمرکز سازند.

دوم محدودیتهاى توسعه متوازن:
میباشد  زیاد  مزایاى  داراى  اینکه  باوجود  متوازن  توسعۀ 
محدودیت هاى نیز دارد. محدودیت بزرگ که در برابر آن وجود 
نیازمند  متوازن  توسعۀ  سیاست  تعقیب  معموًال  که  اینست  دارد 
مشکل  به  مانده  عقب  هاى  کشور  که  میباشد  هنگفت  هزینه 
توسعه  برابر  در  متوازن  غیر  توسعۀ  آید.  بر  آن  از عهده  میتواند 
هاى  حوزه  و  ها  سکتور  توسعه  آن  در  و  داشته  قرار  متوازن 
جغرافیایى بر اساس اولویت بندى صورت میگیرد. در این صورت، 
که  میگیرد  صورت  هاى  پروژه  باالى  گذارى  سرمایه  تمرکز 
مؤثریت و بهره ورى بیشتر داشته باشد. این سیاست در کشور 
براى توسعۀ همزمان  منابع کافى  بیشتر دارد که  هاى مؤثریت 
ها  کشور  چنین  در  نباشد.  موجود  اقتصادى  هاى  سکتور  تمام 
سرمایه گذارى در سکتور هاى که بهره ورى بلندتر دارد چانس 
آنرا فراهم میسازد تا فرصت هاى تمویلى براى پروژه هاى بعدى 
قدم به قدم مهیا گردد. اما مسئلۀ مهم اینست که سیاست توسعۀ 
غیر متوازن یک سیاست کوتاه مدت بوده و در دراز مدت نمیتواند 

یک  متوازن  توسعۀ  سیاست  مقابل  در  و  باشد  داشته  مؤثریت 
سیاست دراز مدت بوده و براى تحکیم ثبات اقتصادى ضرورى 

میباشد. 
بادر نظرداشت توضیحات نقطه نظر هاى مختلف باید دانست 

که کدام پالیسى از اهمیت بیشتر برخوردار است؟
در مورد اینکه کدام یکى از این پالیسى ها براى یک کشور 
بعضى  اما  ندارد.  وجود  دانشمندان  بین  نظر  اتفاق  است  بهتر 
نباید بطور قاطع  اند که یک کشور  اقتصاد دانان به این عقیده 
یکى را نفى و دیگر را قبول نماید، زیرا هر یک داراى مزایاى و 
محدودیت هاى خود میباشد و بهتر است با درنظرداشت امکانات 
را  این  هم  منطق  گردد.  حفظ  نظرتعادل  هردو  بین  اقتصادى 
میپذیرد که هیچ یک از نظریات مطروحه در مورد توسعه بدون 
در نظرداشت نظریات دیگرجامع وکامل نبوده ونمى تواند حالل 
ومحدودیت  ها  خوبى  آن  از  هریک  بلکه  باشد  مشکالت  تمام 
هاى دارد که باید به آن توجه صورت گیرد ومتناسب به ارزشها 
و هنجار هاى جامعه از آن بهره بردارى صورت گیرد. لذا میتوان 
گفت که الگوى توسعۀ هرکشور مختص همان کشور بوده وقابل 
نظرداشت  بادر  میتوان  البته  نیست،  دیگر  به کشورهاى  تطبیق 

شرایط هرکشور از تجارب کشورهاى دیگر نیز استفده کرد.
مآخذ

نشرالکترونیکى  اقتصاد،تهران:  تشریحى  فرهنگ  فرد،حسن.  توانایان   .1
واطالع رسانى جهان رایانه، 1385

موسسۀ  دوم،  بازرگانى،چاپ  و  اقتصاد  فرهنگ  مرتضى.  باغیان،  قره   .2
خدمات فرهنگى رسا، 1376

زیاتوالی راولي او د کورنۍ د اړتیاوو په پوره کولو کې 
مهم رول ولوبوي. 

په  ډول  ځانګړې  په  کې،  هېوادونو  پاتې  وروسته  په 
افغانستان کې اکثره ښځې د اقتصادي، ټولنیزو او فرهنګی 
مجبوریتونو له وجې په اقتصادي فعالیتونو کې کمه ونډه 
لري. له بل پلوه په تاریخي لحاظ افغاني ښځې، په ځانګړي 
بریده  ډېره  تر  لري  ژوند  کلیوالي  چې  ښځې  هغه  ډول، 
او  لېوالتیا  زیاته  کې  جوړولو  په  صنایعو  السي  د  پورې 
مهارت لري. له بده مرغه په وروستیو کلونو کې په هېواد 
کې د السي صنایعو تولید د بېالبېل ستونزو له امله ډېر کم 
شوی دی. یو له هغو ستونزو څخه چې السي صنایعو ته یې 
زیان اړولی دی، د یوې سالمې تمویلي سرچینې نشتوالی 

دی. 
د  پاره  له  د ښځو  هېواد کې  په  زموږ  که  له شکه  بی 
منظمو بانکي او تمویلي وسایلو زمینه برابره شي، د هېواد 
زیات وګړي به په اقتصادي فعالیتونو کې شامل شي او د 

کورنیو په ژوندانه کې به مثبت بدلونونه را منځ ته شي. 
په  يوازې  اغېزې  تمویل  کوچني  د  چې  ښیي  څېړنې 
او  ټولنیز  له  بلکه  محدودېږي،  نه  که  حوزې  اقتصادي 
فرهنګي له پلوه هم په ټولنه کې مثبت بدلونونه را منځ ته 
د  چې  کې  ټولنو  هغو  په  توګه،  په  مثال  د  شي.  کولی 
فعالیتونو  ناقانونو  او  جرایمو  د  وي،  زیاته  کچه  وزګارتیا 
ساحه هم پراخه وي چې بېالبېلې ټولنیزې ستونزې ورسره 
مل وي. په هره اندازه چې ملي پالیسۍ د وزګارتیا د کچې 
جرمونو  د  کچه  هماغه  په  ولري،  اغېزه  کې  کمولو  په 
ګراف هم را ټيټېږي. پوهان په دې باور دي چې د کوچني 
تمویل د خدمتونو په پراختیا سره د وزګارتیا کچه کمېږي 

او د جرمونو او ناقانونو فعالیتونو فضا محدودېږي.

امله  له  کموالي  د  عاید  د  کې  ټولنې  پاتې  ورسته  په 
صحي خدمتونو ته د السرسی کچه ډېره محدوده وي چې 
له اقتصادي او ټولنیزو  دا ستونزه په خپل وار سره خلک 
زیانونو سره مخامخ کوي. بې له شکه، د کوچني تمویل په 
پراختیا سره د بېوزلو وګړو په اقتصادي وضعیت کې مثبت 
دا  ته  خلکو  پرمختګ  اقتصادي  کېږي.  ته  رامنځ  بدلون 
امکان برابروي چې له باکیفیته صحي خدمتونو څخه ګټه 

پورته کړي او د یو سالم او آرام ژوند خاوندان شي.
د بېوزلۍ یو مهم المل بېسوادي ده او بېسوادي او بېوزلي 
یوبل سره متقابلې اړیکې لري. په دې معنی چې په هر هغه 
ټولنه کې چې بېسوادي وي هلته خلک له ډېرو اقتصادي 
اقتصادي  همداراز،  وي.  ګریوان  او  الس  سره  ستونزو 
پاره  له  بېسوادۍ د دوام  اکثرو مواردو کې د  په  ستونزې 
الره هواروي. له همدې امله پوهان په دې باور دي چې که 
چېرته ورسته پاتې ټولنې ته یو منظم کریدیتي او تمویلي 
مثبت  کې  ژوند  اقتصادي  په  خلک  د  شي،  جوړ  سیستم 
بدلون را منځ ته کېږي او له ټولنې سره مرسته کوي چې د 
ته  با کیفیته زدکړو  او  برابرشي  ښه صحي خدمتونه ورته 
مخه کړي. با کیفیته زدکړه د یوه پایداره اقتصادي پرمختیا 

له پاره زمینه برابروي. 
په یو هېواد کې د کوچني  لنډ دول ویلی شو چې  په 
تمویل یا مایکروفایننس له پرمختګ سره الندې اقتصادي 

او ټولنیزې ګټې الس ته راځي:
•   مایکروفایننس د محلي اقتصاد له پاره د تیلو حیثیت 

لري.
•   د بېوزلو خلکو له پاره عایداتي سرچینې جوړوي.

•   د ګمارنې په کچه کې لوړوالی راځي.

•   د بېوزلۍ په کمولو کې مهم رول لوبوي.
•   د ښځو په اقتصادي پیاوړتیا کې مثبته اغېزه لري.

•   د تعلیم او تربیې په کچه کې زیاتوالی راولي.
•   صحي خدمتونو ته د السرسي کچه زیاتوالی مومي.

•   ټولنیزې ستونزې کمېږي او په ناقونو فعالیتونو کې 
کموالی راځي.

بېوزلی له منځه وړل، د سواد کچه لوړول، جنسیتي  د 
د  کول  وړاندې  خدمتونو  صحی  کیفیته  با  د  او  برابري 
او  کېږي  ګنل  څخه  موخو  مهمو  له  پرمختیایی  پایدارې 
السته  د  موخې  یادې  د  چې  لري  هوډ  هم  دولت  افغان 
لپاره هر اړخیزه هڅه وکړي. د مایکرو فایننس د  راوړلو 
پرمختګ له پاره، چې یادې موخې ته د رسیدول له پاره 

مرسته کوي، باید ځانګری توجه وشي. 
پر  هېواد  هر  د  فایننس  مایکرو  چې  دې  پر  سربېره 
ځینې  خو  شي،  درلودلی  اغېزه  مثبته  پرمختیا  اقتصادي 
مخالفین ادعا کوي چې په ډېرو مواردو کې مایکروفایننس 
مخالفین  جوړوي.  هم  ستونزې  پاره  له  ټولنې  د  خدمتونه 
محلي  معموًال  موسسې  فایننس  مایکرو  د  ادعا کوي چې 
سواد  د  خلک  اکثره  چې  چېرته  کوي  ټارګیټ  سیمې 
خاوندان نه دي او د پور اخیستلو په ګټه او زیانونو باندې 
نه پوهېږي. یاد پوهان په دې باور دي چې د مایکروفایننس 
موسسې اکثرْا په انتفاعي ډول فعالیت کوي او د هغوی له 
د  یعنې  لري.  قرار  کې  اولویت  په  ګټې  شخصي  پاره 
مایکروفایننس د مخالفینو د ادعا پر بنسټ، د مایکروفایننس 
بلکې  کوي،  نه  هڅه  پاره  له  کمولو  د  بېوزلۍ  د  بنسټونه 
یو حالت  په داسې  فعالیت کوي.  ته  خپلې شخصي ګټې 
له  خلکو  د  موسسې  دغه  چې  لري  شتون  امکان  دا  کې 
بېسوادۍ څخه په استفادې سره د ټولنې نه په زیاته پیمانه 

ګټه واخلي چې د بېوزلۍ کچه الهم لوړه کړي. 
نیولو سره ویلی شو  په نظر کې  نظریاتو  ټولو  پوتنیو  د 
او  ده  پدیده  مثبته  کې  نفس  خپل  په  مایکروفایننس  چې 
کوالی شي د ټولنې د پرمختګ لپاره ګټور واقع شي، خو 
او  شرایطو  په  پورې  بریده  ډېره  تر  زیات  او  ګټې  هغه  د 
مقرراتو پورې اړه لري. د ډېرو هېوادونو لکه بنګله دیش، 
سریالنکا، هندوستان او نورو مخ پرودو هېوادنو تجارب دا 
د  شي،  مدیریت  ښه  سکتور  یاد  که  چې  کوي  ډاګه  په 
ټولنې په اقتصادي او ټولنیزې پرمختیا کې اړینه ونډه لرلی 

شي.  
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سریزه
بېالبېل  اړه  په   (Microfinance) تمویل  کوچني  د 
تعریفونه شتون لري، خو په عام ډول د ټولو تعریفونو مهم 
ټکی دا دی چې کوچنی تمویل هغو مالي خدمتونو ته ویل 
کېږي چې د بېوزلو خلکو له پاره چې په معمول ډول له 
وړاندې  کولی،  پورته  شي  نه  ګټه  څخه  خدمتونو  بانکي 
 " تعریفوي:  داسې  تمویل  سرچینې کوچنی  ځینې  کېږي. 
کوچنی تمویل د یو پراخ تمویلي خدمتونو څخه عبارت 
دی چې د بېوزلو وګړو او موسسو ته ځانګړی کېږي چې 

له بانکي رسمي خدمتونو څخه برخمن نه وي". 
نه  کوچنی تمویل یوازې د واړه پور ورکولو په معنی 
دی، بلکې مالي خدمتونو ټولګې ته ویل کېږي چې کم 
څخه  آسانتیاوو  بانکي  معمولي  له  چې  ته،  خلکو  عایده 
مایکرو  د  اساس  دې  په  کېږي.  ورکول  وي،  نه  برخمن 
له پاره د وړو پورنونو  فایننس مفهوم د کم عایده خلکو 
(Micro Loan) ، وړو کرېدېتونو(Microcredit) ، سپما او د 
بیمه یي خدمتونو وړاندې کول هم په ځان کې رانغاړي. 
خو د دې له پاره چې د مایکروفایننس زیاته توجه د پور 
ورکولو ته مبذول کېږي، اکثره داسي فکر کېږي چې دغه 
دواړه اصطالح ګانې سره یو مفهوم لري. حال دا چې واړه 

پورونه د مایکروفایننس د فعالیت یوه برخه تشکیلوي. 
له هغو وسایلو څخه شمېرل کېږي  یو  تمویل  کوچنی 
چې هغو بیوزلو خلکو ته، چې کاري پوهه او توان لري، 
مالي توان ورکوي چې د کاروبار د ایجادولو او د عاید د 

الس ته راوړلو له پاره هڅه وکړي تر څو په ټولنه کې 
د بیوزلی کچه ټیټه شي. 

دا  ته  خلکو  بېوزلو  سره  برابرولو  په  تمویل  کوچني  د 
فرصت برابرېږي چې د مولدو فعالیتونو په ترسره کولو سره 
خپلو  د  او  شي  برالسي  کې  تأمینولو  په  ژوند  خپل  د 
لګښتونو له پاره با ثباته تمویلي سرچینه تر السه کړي. له 
همدې امله څېړنې ښیي چې د کوچني تمویل او د باثباته 
اړیکه شتون  مثبته  تر منځ  پایداره لګښتونو د تمویلولو  او 
لري چې د هغه په واسطه د ټولنې په اقتصادي وضعیت، په 
ځانګړې توګه د بېوزلو خلکو په ژوند کې، مثبت بدلون 

راتللی شي. 
د کوچنی تمویل تاریخي مخینه

په 1970 م. کال په بنګله دیش کې د محمد یونس په 
مایکروفایننس  د  پاره  له  ځل  لومړي  د  سکالر  یو  نامه 
مفکوره او موډل را منځ ته کړ. دغه موډل د مایکروفایننس 
د پرمختګ له پاره یو ښه بنیاد جوړ کړ او د بېوزلو خلکو 
د حمایې له پاره یو اغېزناک ګام وبلل شو. محمد یونس 
 The Vicious) دایرې  شیطاني  بېوزلۍ  د  چې  وکړه  هڅه 
بېوزلو  هغو  پاره  له  وړلو  منځه  له  د   (Circle of Poverty
خلکو ته تمویلي زمینه برابره کړي چې عاید یې کم دی 

او د کاروبار د ایجادولو له پاره سپما کوالی نه شي. 
دغه موډل لومړی د بنګله دیش په د ننه کې فعال شو او 
ښارونو ته نږدې میشتو بېوزلو وګړو ته پورونه او تمویلي 
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زیاتوالی راولي او د کورنۍ د اړتیاوو په پوره کولو کې 
مهم رول ولوبوي. 

په  ډول  ځانګړې  په  کې،  هېوادونو  پاتې  وروسته  په 
افغانستان کې اکثره ښځې د اقتصادي، ټولنیزو او فرهنګی 
مجبوریتونو له وجې په اقتصادي فعالیتونو کې کمه ونډه 
لري. له بل پلوه په تاریخي لحاظ افغاني ښځې، په ځانګړي 
بریده  ډېره  تر  لري  ژوند  کلیوالي  چې  ښځې  هغه  ډول، 
او  لېوالتیا  زیاته  کې  جوړولو  په  صنایعو  السي  د  پورې 
مهارت لري. له بده مرغه په وروستیو کلونو کې په هېواد 
کې د السي صنایعو تولید د بېالبېل ستونزو له امله ډېر کم 
شوی دی. یو له هغو ستونزو څخه چې السي صنایعو ته یې 
زیان اړولی دی، د یوې سالمې تمویلي سرچینې نشتوالی 

دی. 
د  پاره  له  د ښځو  هېواد کې  په  زموږ  که  له شکه  بی 
منظمو بانکي او تمویلي وسایلو زمینه برابره شي، د هېواد 
زیات وګړي به په اقتصادي فعالیتونو کې شامل شي او د 

کورنیو په ژوندانه کې به مثبت بدلونونه را منځ ته شي. 
په  يوازې  اغېزې  تمویل  کوچني  د  چې  ښیي  څېړنې 
او  ټولنیز  له  بلکه  محدودېږي،  نه  که  حوزې  اقتصادي 
فرهنګي له پلوه هم په ټولنه کې مثبت بدلونونه را منځ ته 
د  چې  کې  ټولنو  هغو  په  توګه،  په  مثال  د  شي.  کولی 
فعالیتونو  ناقانونو  او  جرایمو  د  وي،  زیاته  کچه  وزګارتیا 
ساحه هم پراخه وي چې بېالبېلې ټولنیزې ستونزې ورسره 
مل وي. په هره اندازه چې ملي پالیسۍ د وزګارتیا د کچې 
جرمونو  د  کچه  هماغه  په  ولري،  اغېزه  کې  کمولو  په 
ګراف هم را ټيټېږي. پوهان په دې باور دي چې د کوچني 
تمویل د خدمتونو په پراختیا سره د وزګارتیا کچه کمېږي 

او د جرمونو او ناقانونو فعالیتونو فضا محدودېږي.

امله  له  کموالي  د  عاید  د  کې  ټولنې  پاتې  ورسته  په 
صحي خدمتونو ته د السرسی کچه ډېره محدوده وي چې 
له اقتصادي او ټولنیزو  دا ستونزه په خپل وار سره خلک 
زیانونو سره مخامخ کوي. بې له شکه، د کوچني تمویل په 
پراختیا سره د بېوزلو وګړو په اقتصادي وضعیت کې مثبت 
دا  ته  خلکو  پرمختګ  اقتصادي  کېږي.  ته  رامنځ  بدلون 
امکان برابروي چې له باکیفیته صحي خدمتونو څخه ګټه 

پورته کړي او د یو سالم او آرام ژوند خاوندان شي.
د بېوزلۍ یو مهم المل بېسوادي ده او بېسوادي او بېوزلي 
یوبل سره متقابلې اړیکې لري. په دې معنی چې په هر هغه 
ټولنه کې چې بېسوادي وي هلته خلک له ډېرو اقتصادي 
اقتصادي  همداراز،  وي.  ګریوان  او  الس  سره  ستونزو 
پاره  له  بېسوادۍ د دوام  اکثرو مواردو کې د  په  ستونزې 
الره هواروي. له همدې امله پوهان په دې باور دي چې که 
چېرته ورسته پاتې ټولنې ته یو منظم کریدیتي او تمویلي 
مثبت  کې  ژوند  اقتصادي  په  خلک  د  شي،  جوړ  سیستم 
بدلون را منځ ته کېږي او له ټولنې سره مرسته کوي چې د 
ته  با کیفیته زدکړو  او  برابرشي  ښه صحي خدمتونه ورته 
مخه کړي. با کیفیته زدکړه د یوه پایداره اقتصادي پرمختیا 

له پاره زمینه برابروي. 
په یو هېواد کې د کوچني  لنډ دول ویلی شو چې  په 
تمویل یا مایکروفایننس له پرمختګ سره الندې اقتصادي 

او ټولنیزې ګټې الس ته راځي:
•   مایکروفایننس د محلي اقتصاد له پاره د تیلو حیثیت 

لري.
•   د بېوزلو خلکو له پاره عایداتي سرچینې جوړوي.

•   د ګمارنې په کچه کې لوړوالی راځي.

•   د بېوزلۍ په کمولو کې مهم رول لوبوي.
•   د ښځو په اقتصادي پیاوړتیا کې مثبته اغېزه لري.

•   د تعلیم او تربیې په کچه کې زیاتوالی راولي.
•   صحي خدمتونو ته د السرسي کچه زیاتوالی مومي.

•   ټولنیزې ستونزې کمېږي او په ناقونو فعالیتونو کې 
کموالی راځي.

بېوزلی له منځه وړل، د سواد کچه لوړول، جنسیتي  د 
د  کول  وړاندې  خدمتونو  صحی  کیفیته  با  د  او  برابري 
او  کېږي  ګنل  څخه  موخو  مهمو  له  پرمختیایی  پایدارې 
السته  د  موخې  یادې  د  چې  لري  هوډ  هم  دولت  افغان 
لپاره هر اړخیزه هڅه وکړي. د مایکرو فایننس د  راوړلو 
پرمختګ له پاره، چې یادې موخې ته د رسیدول له پاره 

مرسته کوي، باید ځانګری توجه وشي. 
پر  هېواد  هر  د  فایننس  مایکرو  چې  دې  پر  سربېره 
ځینې  خو  شي،  درلودلی  اغېزه  مثبته  پرمختیا  اقتصادي 
مخالفین ادعا کوي چې په ډېرو مواردو کې مایکروفایننس 
مخالفین  جوړوي.  هم  ستونزې  پاره  له  ټولنې  د  خدمتونه 
محلي  معموًال  موسسې  فایننس  مایکرو  د  ادعا کوي چې 
سواد  د  خلک  اکثره  چې  چېرته  کوي  ټارګیټ  سیمې 
خاوندان نه دي او د پور اخیستلو په ګټه او زیانونو باندې 
نه پوهېږي. یاد پوهان په دې باور دي چې د مایکروفایننس 
موسسې اکثرْا په انتفاعي ډول فعالیت کوي او د هغوی له 
د  یعنې  لري.  قرار  کې  اولویت  په  ګټې  شخصي  پاره 
مایکروفایننس د مخالفینو د ادعا پر بنسټ، د مایکروفایننس 
بلکې  کوي،  نه  هڅه  پاره  له  کمولو  د  بېوزلۍ  د  بنسټونه 
یو حالت  په داسې  فعالیت کوي.  ته  خپلې شخصي ګټې 
له  خلکو  د  موسسې  دغه  چې  لري  شتون  امکان  دا  کې 
بېسوادۍ څخه په استفادې سره د ټولنې نه په زیاته پیمانه 

ګټه واخلي چې د بېوزلۍ کچه الهم لوړه کړي. 
نیولو سره ویلی شو  په نظر کې  نظریاتو  ټولو  پوتنیو  د 
او  ده  پدیده  مثبته  کې  نفس  خپل  په  مایکروفایننس  چې 
کوالی شي د ټولنې د پرمختګ لپاره ګټور واقع شي، خو 
او  شرایطو  په  پورې  بریده  ډېره  تر  زیات  او  ګټې  هغه  د 
مقرراتو پورې اړه لري. د ډېرو هېوادونو لکه بنګله دیش، 
سریالنکا، هندوستان او نورو مخ پرودو هېوادنو تجارب دا 
د  شي،  مدیریت  ښه  سکتور  یاد  که  چې  کوي  ډاګه  په 
ټولنې په اقتصادي او ټولنیزې پرمختیا کې اړینه ونډه لرلی 

شي.  
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وسایل برابرول او له کمې مودې څخه وروسته په ډېرې 
چټکۍ سره دغه مفکوره د بنګله دیش په ټولو ښارونو او د 
او په دې سره  پیدا کړ  نړۍ په ډېرو هېوادونو کې رواج 
څخه  وسایلو  تمویلي  له  پخوا  چې  وګړي  شمېر  زیات 

محروم و، مایکرو فایننس تر چتر الندې راغلل. 
م. کال کې د   1997 په  ډاګه کوي چې  په  دا  څېړنې 
مایکروفایننس د موسسې شمېر 618 ته رسیده او په 2002 

م. کال کې دغه شمېر 2572 موسسېو ته زیات شو.
نوبل  د  سولې  د  یونس  محمد  کې  کال  م.   2006 په 
جایزې ګټونکی شو او وروسته له دې زیات شمېر مایکرو 
فایننس موسسې را منځ ته شوې او په زیاتو مواردو کې د 
پیل  هم  خوا  له  بانکونو  نورو  د  خدمتونه  مایکروفایننس 

شول. 
د کوچني تمویل اقتصادي او ټولنیز اهمیت

په هره ټولنه کې تمویلي سرچینې د ټولنې د پرمختګ 
له پاره اساسي المل ګنل کېږي. نوی اقتصادي څېړنې دا په 
ډاګه کوي چې په وروسته پاتې هېوادونو کې یو له اساسي 
او بنستیزو ستونزو څخه د کافي پانګې نشتوالی دی. په دغو 
هېوادونو کې د وزګارتیا کچه لوړه ده او دا د دې المل 
او خلک ونه شي  پاتې شي  ټیټه  شوی چې د عاید کچه 
کړای چې د خپلې داخلي سپما په واسطه اقتصادي فعالیتونه 

ایجاد کړي. 
دغه راز اکثره بېوزلي وګړي په دې نه توانېږي چې په 
منظم او نورمال ډول له بانکونو څخه لنډمهاله او یا اوږد 
مهاله پورونه ترالسه کړي. له دې امله په دغو ټولنو کې 
شخصي کاروبارونه په کافی اندازه رشد نه شي کوالی او 

زیات شمېر د کار ځواک یې له اقتصادي فعالیتونو څخه 
لرې پاتې کېږي او له بېوزلۍ سره الس او ګریوان وي. 

واړه پورونه بېوزلو خلکو ته د آسانو شرایطو په درلودلو 
سره  وسایلو  تمویلي  له  دوی  چې  برابروي  زمینه  دا  سره 
سمبال شي. له یاد پورونو سره وزګار ځواک کولی شي 
چې خپل شخصي کاروبار پیل کړي او د هغې له الرې د 
خپلې د کورنی د لګښتونو د تمویل له پاره با ثباته او منظمه 
سرچینه پیدا کوي چې په مستقیم ډول د دغو خلکو د ژوند 

په سطحه مثبتې اغېزې راوستلی شي. 
ټولنه کې زیات  په  پرمختګ سره  په  مایکروفایننس  د 
شمېر کسانو ته کاري فرصتونه ایجادېږي چې د هېواد په 
کچه د وزګارتیا کچه کمیږي او په ملي عاید کې زیاتوالی 
اقتصادي  ثباته  با  او  یو دوامداره  د  ته کېږي چې  منځ  را 

ودې له پاره اړین او ضروري دی. 
اقتصاد  کلېوالي  په  توګه،  ځانګړې  په  مایکروفایننس، 
وروسته  اکثرو  په  ځکه  شي.  درلودلی  اغېزه  ډېره  باندې 
په  عاطل ځواک  کاري  کلیو کې  په  هېوادونو کې  پاتې 
بانکي  کې  سیمو  دغو  په  او  وي  موجوده  پیمانه  زیاته 
امله، څېړنې ښیي چې  له همدې  لري.  نه  خدمتونه شتون 
مایکروفایننس د لرې پرته سیمو د ژوند په لوړولو باندې 

ډېره اغېزه درلودلی شي. 
اقتصادي  د  ښځو  د  تمویل  کوچنی  یا  مایکروفایننس 
کېږي.  شمېرل  څخه  وسیلو  مهمو  له  هم  پاره  له  پیاوړتیا 
په  چې  برابروي  زمینه  دا  هم  ته  ښځو  فایننس  مایکرو 
ګټورو  د  او  ونډه څرګند کړي  فعاله  ډګر کې  اقتصادي 
اقتصادي فعالیتونو په ایجادولو سره په ملي محصوالتو کې 

د بېوزلۍ په کمولو کې ...
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زیاتوالی راولي او د کورنۍ د اړتیاوو په پوره کولو کې 
مهم رول ولوبوي. 

په  ډول  ځانګړې  په  کې،  هېوادونو  پاتې  وروسته  په 
افغانستان کې اکثره ښځې د اقتصادي، ټولنیزو او فرهنګی 
مجبوریتونو له وجې په اقتصادي فعالیتونو کې کمه ونډه 
لري. له بل پلوه په تاریخي لحاظ افغاني ښځې، په ځانګړي 
بریده  ډېره  تر  لري  ژوند  کلیوالي  چې  ښځې  هغه  ډول، 
او  لېوالتیا  زیاته  کې  جوړولو  په  صنایعو  السي  د  پورې 
مهارت لري. له بده مرغه په وروستیو کلونو کې په هېواد 
کې د السي صنایعو تولید د بېالبېل ستونزو له امله ډېر کم 
شوی دی. یو له هغو ستونزو څخه چې السي صنایعو ته یې 
زیان اړولی دی، د یوې سالمې تمویلي سرچینې نشتوالی 

دی. 
د  پاره  له  د ښځو  هېواد کې  په  زموږ  که  له شکه  بی 
منظمو بانکي او تمویلي وسایلو زمینه برابره شي، د هېواد 
زیات وګړي به په اقتصادي فعالیتونو کې شامل شي او د 

کورنیو په ژوندانه کې به مثبت بدلونونه را منځ ته شي. 
په  يوازې  اغېزې  تمویل  کوچني  د  چې  ښیي  څېړنې 
او  ټولنیز  له  بلکه  محدودېږي،  نه  که  حوزې  اقتصادي 
فرهنګي له پلوه هم په ټولنه کې مثبت بدلونونه را منځ ته 
د  چې  کې  ټولنو  هغو  په  توګه،  په  مثال  د  شي.  کولی 
فعالیتونو  ناقانونو  او  جرایمو  د  وي،  زیاته  کچه  وزګارتیا 
ساحه هم پراخه وي چې بېالبېلې ټولنیزې ستونزې ورسره 
مل وي. په هره اندازه چې ملي پالیسۍ د وزګارتیا د کچې 
جرمونو  د  کچه  هماغه  په  ولري،  اغېزه  کې  کمولو  په 
ګراف هم را ټيټېږي. پوهان په دې باور دي چې د کوچني 
تمویل د خدمتونو په پراختیا سره د وزګارتیا کچه کمېږي 

او د جرمونو او ناقانونو فعالیتونو فضا محدودېږي.

امله  له  کموالي  د  عاید  د  کې  ټولنې  پاتې  ورسته  په 
صحي خدمتونو ته د السرسی کچه ډېره محدوده وي چې 
له اقتصادي او ټولنیزو  دا ستونزه په خپل وار سره خلک 
زیانونو سره مخامخ کوي. بې له شکه، د کوچني تمویل په 
پراختیا سره د بېوزلو وګړو په اقتصادي وضعیت کې مثبت 
دا  ته  خلکو  پرمختګ  اقتصادي  کېږي.  ته  رامنځ  بدلون 
امکان برابروي چې له باکیفیته صحي خدمتونو څخه ګټه 

پورته کړي او د یو سالم او آرام ژوند خاوندان شي.
د بېوزلۍ یو مهم المل بېسوادي ده او بېسوادي او بېوزلي 
یوبل سره متقابلې اړیکې لري. په دې معنی چې په هر هغه 
ټولنه کې چې بېسوادي وي هلته خلک له ډېرو اقتصادي 
اقتصادي  همداراز،  وي.  ګریوان  او  الس  سره  ستونزو 
پاره  له  بېسوادۍ د دوام  اکثرو مواردو کې د  په  ستونزې 
الره هواروي. له همدې امله پوهان په دې باور دي چې که 
چېرته ورسته پاتې ټولنې ته یو منظم کریدیتي او تمویلي 
مثبت  کې  ژوند  اقتصادي  په  خلک  د  شي،  جوړ  سیستم 
بدلون را منځ ته کېږي او له ټولنې سره مرسته کوي چې د 
ته  با کیفیته زدکړو  او  برابرشي  ښه صحي خدمتونه ورته 
مخه کړي. با کیفیته زدکړه د یوه پایداره اقتصادي پرمختیا 

له پاره زمینه برابروي. 
په یو هېواد کې د کوچني  لنډ دول ویلی شو چې  په 
تمویل یا مایکروفایننس له پرمختګ سره الندې اقتصادي 

او ټولنیزې ګټې الس ته راځي:
•   مایکروفایننس د محلي اقتصاد له پاره د تیلو حیثیت 

لري.
•   د بېوزلو خلکو له پاره عایداتي سرچینې جوړوي.

•   د ګمارنې په کچه کې لوړوالی راځي.

•   د بېوزلۍ په کمولو کې مهم رول لوبوي.
•   د ښځو په اقتصادي پیاوړتیا کې مثبته اغېزه لري.

•   د تعلیم او تربیې په کچه کې زیاتوالی راولي.
•   صحي خدمتونو ته د السرسي کچه زیاتوالی مومي.

•   ټولنیزې ستونزې کمېږي او په ناقونو فعالیتونو کې 
کموالی راځي.

بېوزلی له منځه وړل، د سواد کچه لوړول، جنسیتي  د 
د  کول  وړاندې  خدمتونو  صحی  کیفیته  با  د  او  برابري 
او  کېږي  ګنل  څخه  موخو  مهمو  له  پرمختیایی  پایدارې 
السته  د  موخې  یادې  د  چې  لري  هوډ  هم  دولت  افغان 
لپاره هر اړخیزه هڅه وکړي. د مایکرو فایننس د  راوړلو 
پرمختګ له پاره، چې یادې موخې ته د رسیدول له پاره 

مرسته کوي، باید ځانګری توجه وشي. 
پر  هېواد  هر  د  فایننس  مایکرو  چې  دې  پر  سربېره 
ځینې  خو  شي،  درلودلی  اغېزه  مثبته  پرمختیا  اقتصادي 
مخالفین ادعا کوي چې په ډېرو مواردو کې مایکروفایننس 
مخالفین  جوړوي.  هم  ستونزې  پاره  له  ټولنې  د  خدمتونه 
محلي  معموًال  موسسې  فایننس  مایکرو  د  ادعا کوي چې 
سواد  د  خلک  اکثره  چې  چېرته  کوي  ټارګیټ  سیمې 
خاوندان نه دي او د پور اخیستلو په ګټه او زیانونو باندې 
نه پوهېږي. یاد پوهان په دې باور دي چې د مایکروفایننس 
موسسې اکثرْا په انتفاعي ډول فعالیت کوي او د هغوی له 
د  یعنې  لري.  قرار  کې  اولویت  په  ګټې  شخصي  پاره 
مایکروفایننس د مخالفینو د ادعا پر بنسټ، د مایکروفایننس 
بلکې  کوي،  نه  هڅه  پاره  له  کمولو  د  بېوزلۍ  د  بنسټونه 
یو حالت  په داسې  فعالیت کوي.  ته  خپلې شخصي ګټې 
له  خلکو  د  موسسې  دغه  چې  لري  شتون  امکان  دا  کې 
بېسوادۍ څخه په استفادې سره د ټولنې نه په زیاته پیمانه 

ګټه واخلي چې د بېوزلۍ کچه الهم لوړه کړي. 
نیولو سره ویلی شو  په نظر کې  نظریاتو  ټولو  پوتنیو  د 
او  ده  پدیده  مثبته  کې  نفس  خپل  په  مایکروفایننس  چې 
کوالی شي د ټولنې د پرمختګ لپاره ګټور واقع شي، خو 
او  شرایطو  په  پورې  بریده  ډېره  تر  زیات  او  ګټې  هغه  د 
مقرراتو پورې اړه لري. د ډېرو هېوادونو لکه بنګله دیش، 
سریالنکا، هندوستان او نورو مخ پرودو هېوادنو تجارب دا 
د  شي،  مدیریت  ښه  سکتور  یاد  که  چې  کوي  ډاګه  په 
ټولنې په اقتصادي او ټولنیزې پرمختیا کې اړینه ونډه لرلی 

شي.  
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د بېوزلۍ په کمولو کې ...
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د افغانستان پولي سیاست ته لنډه کتنه

زیاتوالی راولي او د کورنۍ د اړتیاوو په پوره کولو کې 
مهم رول ولوبوي. 

په  ډول  ځانګړې  په  کې،  هېوادونو  پاتې  وروسته  په 
افغانستان کې اکثره ښځې د اقتصادي، ټولنیزو او فرهنګی 
مجبوریتونو له وجې په اقتصادي فعالیتونو کې کمه ونډه 
لري. له بل پلوه په تاریخي لحاظ افغاني ښځې، په ځانګړي 
بریده  ډېره  تر  لري  ژوند  کلیوالي  چې  ښځې  هغه  ډول، 
او  لېوالتیا  زیاته  کې  جوړولو  په  صنایعو  السي  د  پورې 
مهارت لري. له بده مرغه په وروستیو کلونو کې په هېواد 
کې د السي صنایعو تولید د بېالبېل ستونزو له امله ډېر کم 
شوی دی. یو له هغو ستونزو څخه چې السي صنایعو ته یې 
زیان اړولی دی، د یوې سالمې تمویلي سرچینې نشتوالی 

دی. 
د  پاره  له  د ښځو  هېواد کې  په  زموږ  که  له شکه  بی 
منظمو بانکي او تمویلي وسایلو زمینه برابره شي، د هېواد 
زیات وګړي به په اقتصادي فعالیتونو کې شامل شي او د 

کورنیو په ژوندانه کې به مثبت بدلونونه را منځ ته شي. 
په  يوازې  اغېزې  تمویل  کوچني  د  چې  ښیي  څېړنې 
او  ټولنیز  له  بلکه  محدودېږي،  نه  که  حوزې  اقتصادي 
فرهنګي له پلوه هم په ټولنه کې مثبت بدلونونه را منځ ته 
د  چې  کې  ټولنو  هغو  په  توګه،  په  مثال  د  شي.  کولی 
فعالیتونو  ناقانونو  او  جرایمو  د  وي،  زیاته  کچه  وزګارتیا 
ساحه هم پراخه وي چې بېالبېلې ټولنیزې ستونزې ورسره 
مل وي. په هره اندازه چې ملي پالیسۍ د وزګارتیا د کچې 
جرمونو  د  کچه  هماغه  په  ولري،  اغېزه  کې  کمولو  په 
ګراف هم را ټيټېږي. پوهان په دې باور دي چې د کوچني 
تمویل د خدمتونو په پراختیا سره د وزګارتیا کچه کمېږي 

او د جرمونو او ناقانونو فعالیتونو فضا محدودېږي.

امله  له  کموالي  د  عاید  د  کې  ټولنې  پاتې  ورسته  په 
صحي خدمتونو ته د السرسی کچه ډېره محدوده وي چې 
له اقتصادي او ټولنیزو  دا ستونزه په خپل وار سره خلک 
زیانونو سره مخامخ کوي. بې له شکه، د کوچني تمویل په 
پراختیا سره د بېوزلو وګړو په اقتصادي وضعیت کې مثبت 
دا  ته  خلکو  پرمختګ  اقتصادي  کېږي.  ته  رامنځ  بدلون 
امکان برابروي چې له باکیفیته صحي خدمتونو څخه ګټه 

پورته کړي او د یو سالم او آرام ژوند خاوندان شي.
د بېوزلۍ یو مهم المل بېسوادي ده او بېسوادي او بېوزلي 
یوبل سره متقابلې اړیکې لري. په دې معنی چې په هر هغه 
ټولنه کې چې بېسوادي وي هلته خلک له ډېرو اقتصادي 
اقتصادي  همداراز،  وي.  ګریوان  او  الس  سره  ستونزو 
پاره  له  بېسوادۍ د دوام  اکثرو مواردو کې د  په  ستونزې 
الره هواروي. له همدې امله پوهان په دې باور دي چې که 
چېرته ورسته پاتې ټولنې ته یو منظم کریدیتي او تمویلي 
مثبت  کې  ژوند  اقتصادي  په  خلک  د  شي،  جوړ  سیستم 
بدلون را منځ ته کېږي او له ټولنې سره مرسته کوي چې د 
ته  با کیفیته زدکړو  او  برابرشي  ښه صحي خدمتونه ورته 
مخه کړي. با کیفیته زدکړه د یوه پایداره اقتصادي پرمختیا 

له پاره زمینه برابروي. 
په یو هېواد کې د کوچني  لنډ دول ویلی شو چې  په 
تمویل یا مایکروفایننس له پرمختګ سره الندې اقتصادي 

او ټولنیزې ګټې الس ته راځي:
•   مایکروفایننس د محلي اقتصاد له پاره د تیلو حیثیت 

لري.
•   د بېوزلو خلکو له پاره عایداتي سرچینې جوړوي.

•   د ګمارنې په کچه کې لوړوالی راځي.

•   د بېوزلۍ په کمولو کې مهم رول لوبوي.
•   د ښځو په اقتصادي پیاوړتیا کې مثبته اغېزه لري.

•   د تعلیم او تربیې په کچه کې زیاتوالی راولي.
•   صحي خدمتونو ته د السرسي کچه زیاتوالی مومي.

•   ټولنیزې ستونزې کمېږي او په ناقونو فعالیتونو کې 
کموالی راځي.

بېوزلی له منځه وړل، د سواد کچه لوړول، جنسیتي  د 
د  کول  وړاندې  خدمتونو  صحی  کیفیته  با  د  او  برابري 
او  کېږي  ګنل  څخه  موخو  مهمو  له  پرمختیایی  پایدارې 
السته  د  موخې  یادې  د  چې  لري  هوډ  هم  دولت  افغان 
لپاره هر اړخیزه هڅه وکړي. د مایکرو فایننس د  راوړلو 
پرمختګ له پاره، چې یادې موخې ته د رسیدول له پاره 

مرسته کوي، باید ځانګری توجه وشي. 
پر  هېواد  هر  د  فایننس  مایکرو  چې  دې  پر  سربېره 
ځینې  خو  شي،  درلودلی  اغېزه  مثبته  پرمختیا  اقتصادي 
مخالفین ادعا کوي چې په ډېرو مواردو کې مایکروفایننس 
مخالفین  جوړوي.  هم  ستونزې  پاره  له  ټولنې  د  خدمتونه 
محلي  معموًال  موسسې  فایننس  مایکرو  د  ادعا کوي چې 
سواد  د  خلک  اکثره  چې  چېرته  کوي  ټارګیټ  سیمې 
خاوندان نه دي او د پور اخیستلو په ګټه او زیانونو باندې 
نه پوهېږي. یاد پوهان په دې باور دي چې د مایکروفایننس 
موسسې اکثرْا په انتفاعي ډول فعالیت کوي او د هغوی له 
د  یعنې  لري.  قرار  کې  اولویت  په  ګټې  شخصي  پاره 
مایکروفایننس د مخالفینو د ادعا پر بنسټ، د مایکروفایننس 
بلکې  کوي،  نه  هڅه  پاره  له  کمولو  د  بېوزلۍ  د  بنسټونه 
یو حالت  په داسې  فعالیت کوي.  ته  خپلې شخصي ګټې 
له  خلکو  د  موسسې  دغه  چې  لري  شتون  امکان  دا  کې 
بېسوادۍ څخه په استفادې سره د ټولنې نه په زیاته پیمانه 

ګټه واخلي چې د بېوزلۍ کچه الهم لوړه کړي. 
نیولو سره ویلی شو  په نظر کې  نظریاتو  ټولو  پوتنیو  د 
او  ده  پدیده  مثبته  کې  نفس  خپل  په  مایکروفایننس  چې 
کوالی شي د ټولنې د پرمختګ لپاره ګټور واقع شي، خو 
او  شرایطو  په  پورې  بریده  ډېره  تر  زیات  او  ګټې  هغه  د 
مقرراتو پورې اړه لري. د ډېرو هېوادونو لکه بنګله دیش، 
سریالنکا، هندوستان او نورو مخ پرودو هېوادنو تجارب دا 
د  شي،  مدیریت  ښه  سکتور  یاد  که  چې  کوي  ډاګه  په 
ټولنې په اقتصادي او ټولنیزې پرمختیا کې اړینه ونډه لرلی 

شي.  
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همه کشورهاى جهان کم یا زیاد با معضل فقر روبه رو هستند. 
حتى در ثروتمندترین کشورهاى جهان هم درصدى از مردم در 
در کشورهاى مختلف  فقر  به  ابتال  میزان  زندگى مى کنند.  فقر 
متفاوت است. در این میان برخى کشورهایى که فقر در آن ها 
نهادینه شده بود، توانستند با در پیش گرفتن راهکارهایى مؤثر به 
درستى به راه هاى مبارزه با فقر بپردازند و زندگى  خانواده هاى 
شان را متحول سازند. برخى دیگر هنوز در این راه به موفقیت 
محسوسى دست نیافته اند و میزان فقر در بین خانواده هاى شان 
موفق  کشورهاى  که  راهکارهایى  بررسى  است.  نکرده  تفاوتى 
راه  نقشه  مى تواند  گرفته اند  پیش  در  معضل  این  حل  براى 
فقرزدایى را بیش از پیش کامل کند. مگر پیش از اینکه راه هاى 
مبارزه با فقر توضیح شود باید دانست که فقر چیست؟ چند نوع 

است و شاخص هاى آن کدام است.

تعاریف فقر
این  البته  است،  شده  تعریف  مختلف  صورت  هاى  به  فقر 
بین  و  بوده اند  هم  از  متفاوت  زمان  و  مکان  برحسب  تعاریف 

محققان اختالف نظر وجود داشته است. ولى اکثر محققان و 

دارند .  نظر  اتفاق  فقر  تعریف  به  نیاز  خصوص  در  مفسران 
در دهه  هاى 1960و  فقر  در خصوص  مطالعات خود  در  تانسند 
1970 تعریفى از فقر ارائه داده که با توجه به دیدگاه وى و یافته
استفاده شد:  آن  از  به طور گسترده اى  و  بود  مهم  بسیار   هایش 
«افراد، خانواده  ها و گروه  هاى جمعیتى را زمانى مى  توان فقیر به 
رژیم  هاى  انواع  کسب  براى  منابع  فقدان  با  که  آورد  حساب 
معمول  امکانات  و  شرایط  و  فعالیت ها  در  مشارکت  غذایى، 

زندگى، مواجه باشند». 
این محقق در مطالعات خود در سال 1981 اشاره کرده که 
به  نوعى  به  فقر  خصوص  در  گرفته  صورت  تعاریف  کلیه 
محرومیت اشاره مى  کنند . البته محرومیت خود یک مفهوم نسبى 
است که ممکن است در مکان  ها و زمان  هاى متفاوت فرق داشته 
باشد. بدین معنى که در یک کشور در حال توسعه ممکن است 
حیات  ادامه  براى  که  شود  تلقى  امکاناتى  از  محرومیت  و  فقر 
ادویه. در حالى که در یک  و  نظیر غذا، مسکن  ضرورى است 
کشور توسعه یافته بر محرومیت نسبى از شرایط و امکانات یک 
زندگى متوسط داللت دارد. راه هاى مبارزه با فقر در این کشورها 

از محرومیت زدایى مى آید.

راه هاى مبارزه با فقر
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بوت و راونترى، دو نفر از پیشگامان مطالعات راه هاى مبارزه 
با فقر در کشور انگلستان، در اواخر قرن نوزدهم سعى کردند که 
یک تعریف مناسبى از فقر ارائه دهند . این دو تالش کردند که 
فقر مطلق یک  قائل شوند .  تمایز  نسبى  فقر  و  فقر مطلق  بین 
موضوع عینى است و متضمن تعریف علمى که بر پایه حداقل 
معاش شکل گرفته است و منظور حداقل نیازهایى است که براى 

حفظ زندگى الزم است.

فقر مطلق و فقر نسبى
فقر مطلق به عنوان ناتوانى در کسب حداقل استندرد زندگى 
تعریف شده است . اگر فردى در سطحى کمتر از این حداقل باشد 
این  براساس  داشت .  نخواهد  زندگى  ادامه  براى  را  الزم  توان 
داشتن  بدون  افراد  پیش مى  آید که چگونه  تناقض  این  تعریف 
این  جواب  بود؟  خواهند  زندگى  به  قادر  اولیه  نیازهاى  حداقل 
سؤال مطابق با نظر نظریه پردازان فقر مطلق، این است که آن
 ها براى مدت طوالنى زنده نخواهند بود و اگر براى آن ها حداقل 
معاش فراهم نشود از گرسنگى خواهند مرد و یا هم در زمستان 

از سرما جان خود را از دست خواهند داد.

فقر مطلق
بنابراین تعریف، فقر مطلق بستگى به چگونگى تعریف حداقل 
معاش دارد. براى این کار الزم است بدانیم مردم به چه چیز نیاز 
دارند و با دسترسى به چه میزان از کاالها و خدمات مشکل فقر 

آن ها برطرف خواهد شد. این نوع ایده از فقر مطلق یا حداقل 
معاش با آخرین کار بوت (1889) و روانترى (1901 و 1941) 
مرتبط است.  برخى از کشورها روزانه زیر 2 دالر درآمد دارند و 
حتى درصدى از جمعیت روز خود را با کمتر از 2 دالر سپرى مى 

نمایند.

فقر نسبى
موضوع  یک  که  دارد  قرار  نسبى  فقر  مطلق  فقر  مقابل  در 
نسبى است که در آن داورى  ها بر تعیین سطح فقر مؤثر است . 
از  معین  سطح  یک  کسب  در  ناتوانى  عنوان  به  نسبى  فقر 
استندردهاى زندگى که در جامعه فعلى الزم یا مطلوب تشخیص 
از  ناشى  که  نسبى  فقر  در  است.  شده  تعریف  مى  شود،  داده 
منابع  فقدان  از  ناشى  صرفًا  فقر  است  درآمدى  شدید  اختالف 
جهت تأمین نیازهاى اساسى نیست بلکه ناشى از کمبود منابع 
است؛  جامعه  زندگى  استندرد  حداقل  به  دسترسى  جهت  فرد 
بنابراین در تعریف فقر نسبى به نابرابرى در توزیع درآمد و ثروت 

بیش از میزان مطلق درآمد افراد توجه مى  شود.
به منظور دستیابى به عمق نابرابرى در توزیع درآمد (مصرف) 
بین افراد یا خانواده ها مى  توان درصد کل درآمد دریافت شده 
توسط فقیرترین قشر جامعه را با درصد درآمد دریافت شده توسط 
این  که  داشت  توجه  باید  البته  کرد.  مقایسه  قشر  ثروتمندترین 
مفهوم در کشورهاى مختلف به صورت  هاى مختلف تعریف مى
یافته  تغییر  نیز  اقتصادى  تحوالت  اثر  زمان  بر  در طى  و    شود 

است.

راه هاى مبارزه با فقر
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شاخص هاى فقر
هفرنان و میسچرلى (2008) در یک بازبینى عمیق و دقیق از 
سال  از  انجمن  ها  و  دولت  ها  توسط  شده  انجام  مطالعات   578
1970 تا سال 2000 در مورد راه هاى مبارزه با فقر، 159 تعریف 
فقر را تجزیه و تحلیل نموده اند. آن ها تعاریف متعدد فقر را در 

قالب هفت شاخه اصلى طبقه بندى کرده اند.
•   معیارهاى فیزیکى: غذا، آب، سالمتى.

•   معیارهاى اقتصادى: خط فقر، درآمد کم، بیکارى.
•   معیارهاى سیاسى: قوانین، فقدان مشارکت سیاسى انجمن

          ها، آزادى بیان افراد.
•   معیارهاى مواد اولیه: سکونت، پوشاك.

•   معیارهاى اجتماعى: فقدان شأن اجتماعى، فقدان زندگى ا   
    جتماعى، ناتوانى در شرکت در تشکل  هاى اجتماعى.

•   معیارهاى نهادى: ناتوانى در دسترسى به خدمات از قبیل    
    خدمات بهداشتى و آموزشى.

•   معیارهاى روان شناختى: احساس و باور به فقیر بودن.
چمبرز در یک مطالعه بر روى چیستى فقر و راه هاى مبارزه 
با فقر، پنج تعریف ارائه شده در مورد فقر را مورد بررسى قرار داده 
است. یکى از تعاریف، فقر را داراى ابعاد دوازده گانه اى مى  داند که 
بر  متقابل  تأثیر  و  داده  پیچیده  شبکه  یک  تشکیل  ابعاد  این 

یکدیگر مى  گذارند.

هاى  راه  و  کارآفرینى  مفهومى  هاى  مدل   بررسى 
مبارزه با فقر

پراهاالد (2004) در کتاب «ثروت در جامعه قعر هرم» بر این 
یا  و  قربانیان  فقرا  را که مى گوید  تفکرى  ما  اگر  است که  باور 
نیروهاى بارکش جامعه هستند، کنار بگذاریم و آن ها را به چشم 
کارآفرینان خالق، مصرف کنندگان هوشمند و بهبود پذیر نگاه 
کنیم، دنیاى جدیدى از فرصت  ها پیش روى ما باز مى  شود. چهار 
میلیارد نفر مى  تواند ماشین محرك جدیدى از تجارت جهانى و 

کامیابى باشند. این تفکر مى  تواند منبعى از نوآورى باشد.
خدمت به فقرا نیازمند نوآورى در فناورى، اطالعات، خدمات 
هرم،  قعر  جامعه  در  بازار  توسعه  است.  تجارى  الگوهاى  و 
همچنین مى  تواند باعث به وجود آمدن میلیون  ها کارآفرین جدید 
در سطوح مختلف، از زنان به عنوان کارگران توزیع کننده کاال 
گرفته تا کارآفرینان در شرکت  هاى کوچک در سطح دهکده  ها،   
اکوسیستم  از  بخشى  نوعى  به  کوچک  شرکت  هاى  این  شود. 
مبتنى بر بازار مى  شوند که به نوآورى  هاى هدایت شده و سازمان

 یافته نیازمندند.
 

قفل فرصت ها در راه هاى مبارزه با فقر
در  موجود  فرصت  هاى  قفل  مى  کند  بیان   (2004) پراهاالد 
جامعۀ قعر هرم باز نمى  شود مگر این که شرکت  هاى کوچک و 

بزرگ، دولت  ها، سازمان  هاى غیردولتى، آژانس  هاى توسعه و 

راه هاى مبارزه با فقر
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راه هاى مبارزه با فقر

خود فقرا با دستور کار مشترك با یکدیگر کار کنند. کارآفرینى 
توسعه  نهایتًا  که  است  امر  این  اصلى  کلید  وسیع،  مقیاس  در 
تحوالت  و  اقتصادى  توسعه  به  هرم  قعر  جامعه  در  کارآفرینى 

اجتماعى منجر مى  شود.
سینگر (2006) در مقاله  اى با عنوان استراتیژى کسب و کار و 
ریشه کنى فقر بیان مى  کند که فعالیت  هاى کارآفرینانه مى تواند 
تأثیر مثبت یا منفى بر کاهش فقر داشته باشند. به همین منظور 
کارآفرینان باید با یک رویکرد استراتژیک براى کاهش فقر اقدام 
به فعالیت نمایند و با یک نگاه عمیق و موشکافانه به اثرات و 
تبعات یک کسب و کار نگاه کنند تا بتوانند هر چه بیشتر اثرات 
منفى بر کاهش فقر را کاهش دهند. این نگاه عمیق باید بر روى 
نگرش  ها، صورت جلسات، تصمیمات، نوع همکارى  ها با دولت  ها 

و گروه  هاى مردمى و مؤسسات بین المللى و… سایه بگستراند.

تاثیر کارآفرینان در راه هاى مبارزه با فقر
از  ناشى  مالى  فقر  بر  مى  تواند  کارآفرینان  اقدامات  تأثیرات 
کمى درآمد یا فقر فرهنگى یا مهارت باشد. بدین گونه که این 
اقدامات مى  تواند باعث افزایش مهارت  ها و توانمندى هاى فقرا 
شود. در این مقاله آمده است که فعالیت  هاى کارآفرینانه مى  تواند 
تأثیر مثبت یا منفى بر نوع فقر داشته باشند. که این انواع فقر مى

  تواند ناشى از درآمد، دارایى، فرهنگ و… باشد.

راه هاى مبارزه با فقر
در راه هاى مبارزه با فقر، راه حل شکستن این چرخه و بیرون 

آمدن از این تله در راهکارهاى کارآفرینانه نهفته است. چراکه 
فعالیت  هاى کارآفرینانه عالوه بر رشد اقتصادى مناطق محروم 
زمینه مساعدى  این چنین  فقرا مى  شود.  افزایش مهارت  باعث 
مصرف از  خروج  و  فقرا  خود  توسط  کار  و  کسب  شروع  براى 
 گرایى، فراهم مى  شود؛ بنابراین کارآفرینان مى  توانند نقش ارزنده

  اى در کاهش بیکارى و کاهش فقر ایفا نمایند. 
«سرمایه  عنوان  با  مقاله  اى  در   (2012) همکاران  و  باردلى 
که  مى  کنند  بیان  اقتصادى»  توسعه  در  نوآورى  نیست:  کافى 
کارآفرینان اجتماعى و کارشناسانى که قصد مداخله توسعه   اى در 
و سرمایه مالى  منابع  تأمین  بر  دارند، عمومًا  فقیرنشین  مناطق 

بهره  با  در صورتیکه  دارند.  تأکید  فقر  براى کاهش  پولى    هاى 
گیرى از خالقیت و نوآورى مى  توان فرصت  هاى جدیدى را خلق 
از  بسیارى  بررسى کردن  با  آن ها  نمود.  بردارى  بهره  آنها  از  و 
شرکت هاى کوچک، که با تأمین اعتبارات کوچک راه اندازى 
شده اند، دریافتند که نوآورى به عنوان یک متغیر میانى، سرمایه
  هاى مالى، انسانى و اجتماعى را به کارایى کسب و کار ارتباط 

مى دهد.

جمع بندى
در یک جمع بندى کلى، باید گفت که یکى از راه هاى مبارزه 
با فقر در مناطق و کشورهاى محروم این است که به جاى تأکید 
افزایش  به  را  کارآفرینان  توجه  مالى،  سرمایه  هاى  بر  صرف 
خالقیت و نوآورى معطوف نمود و کسب و کارهاى اجتماعى را 

با تاکید بر فقرا افزایش داد.
منبع: ناظر اقتصاد
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شیوه هاى سرمایه گذارى و اهمیت آن
گردآورى محسن کریمى

خرید  گرچه  است.  بوده  پرمنفعت  سرمایه گذارى  براى  خوبى 
مسکن پرهزینه و داراى ریسک است و ممکن است منفعت مورد 
همچنین  باشد.  نداشته  همراه  به  کوتاه مدت  در  را  انتظار 
نقدشوندگى پایین بازار مسکن یکى از معایب سرمایه گذارى در 
به  نیاز  بخش  این  در  به سرمایه گذارى  ورود  است.  بخش  این 
تجربه و آگاهى از وضعیت اقتصادى، میزان عرضه وتقاضا، یافتن 
مناطق مناسب براى سرمایه گذارى و … دارد تا نتیجه مطلوب از 

سرمایه گذارى به دست آید.
با توجه به نوسانات قیمت مسکن در طول سال، انتخاب زمان 
در  که  است  دیگرى  مهم  فاکتور  ملک،  خرید  براى  مناسب 
سرمایه  البته  باشد.  تاثیرگذار  مى تواند  سرمایه گذارى  موفقیت 
 گذارى بر روى مسکن مى تواند خطرات دیگرى نیز داشته باشد. 
زلزله، سیل  مثل  در جریان حوادث طبیعى  مثال، مسکن  براى 
و… آسیب پذیر بوده و ممکن است قسمتى از آن از بین برود یا 

از نظر اقتصادى ارزش خود را از دست بدهد.

طال
عوامل تأثیرگذار بر قیمت سکه به مراتب بیشتر از ارز است. 
چرا که طال عالوه  بر اثرپذیرى مستقیم از نوسانات نرخ ارز به 
عوامل  به  هم  جهانى  اونس  است.  وابسته  نیز  جهانى  اونس 

بسیارى مثل جنگ و درگیرى بستگى دارد. به همین  دلیل براى 
سرمایه گذارى روى طال و سکه نباید از نوسان قیمت  ارز غافل 
بود، همچنین قیمت سکه و طال تابع عرضه و تقاضا بوده و داراى 
یک قیمت جهانى است. چیزى که همیشه باعث شده تا طال به
خاصیت  شود،  شناخته  سرمایه گذارى  بازارهاى  از  یکى   عنوان 
«نقد شوندگى» آن است. به این معنى که هر زمان نیاز به نقد 
کردن سرمایه باشد، مى توان به راحتى آن را به پول نقد تبدیل 
کرد. طال یکى از نقدشونده ترین دارایى ها در دنیا محسوب مى
 شود. از دیگر مزیت هاى سرمایه گذارى روى طال، نبود محدودیت 
زمانى است و در هر زمان مى توان اقدام به خرید و فروش آن 
کرد. طال مانند مسکن در مقابل حوادث طبیعى مقاوم است و مى

 تواند حفظ شود.

سپرده گذارى در بانک ها
در سپرده گذارى بانکى باید تا یک موعد مقرر پول  خود را در 
بانک قرار دهید تا سود کامل را دریافت کنید. بنابراین اگر قصد 
داشته باشید قبل از موعد پول تان را پس بگیرید باید ازمنافع آن 
غیر  شان  براى  ریسک  تحمل  که  افرادى  براى  کنید.  صرنظر 
ممکن است، سرمایه گذارى از طریق سپرده گذارى در بانک را مى
منفعت  نرخ  این حال  با  دانست.  گزینه ها  بهترین  از  یکى   توان 

ریسک  البته  است.  ناچیز  و  اندك  هم اکنون  بانکى  سپرده هاى 
سپرده گذارى در بانکدارى اسالمى صفر نیست شما در منفعت و 
ضرر آن شریک هستید، اما بانک ها تالش مى ورزند در بخش 

هاى سرمایه گذارى نمایند که ریسک کمترداشته باشد.
 

بورس اوراق بهادار
مى تواند  که  روش هاى سرمایه گذارى سودآور  از  دیگر  یکى 
هم در کوتاه مدت و هم در طوالنى مدت براى سرمایه گذار منفعت 
داشته باشد، خرید سهام است. یکى از ویژگى هاى مثبت در خرید 
سهام این است که مانند سپرده گذارى در بانک، هر فرد با هر 
این بخش سرمایه تواند در  اختیار دارد مى   پولى که در  میزان 
 گذارى کند. اما فرق عمده سهام با سپرده گذارى در بانک این 
است که در بانک افراد کم وبیش با سود بانکى روبه رو هستند و 
باید  افراد  بورس  در  درحالى که  ندارند.  کردن  ریسک  به  نیازى 

پذیراى ریسک خریدوفروش سهام خود باشند.
به همان میزان که ممکن است بورس منفعت داشته  چون 
باشد امکان ایجاد ضرر و زیان نیز وجود دارد. قیمت سهام بورس 
بازار جهانى، شرایط سیاسى  مانند  زیادى  به عوامل  را مى توان 
دانست.  وابسته  کشورها، وضعیت صنعت، عملکرد شرکت و… 
بنابراین سیاست هاى پولى و مالى دولت، قیمت جهانى نفت و 
قیمت سهام  نیز مى تواند روى   … و  روند مذاکرات صلح  حتى 

تأثیرگذار باشد.
رشد در هر صنعتى نیز مى تواند اثرات خاص خود را بر روى 
قیمت  رشد  به  رو  روند  ایجاد  با  مثال  براى  باشد.  داشته  سهام 
جهانى فلزات، فلزات در بورس نیز از روند رو به رشدى برخوردار 
خواهند بود. یکى دیگر از مواردى که مى تواند بر روى رشد سهام 
شرکت اثرگذار باشد، وضعیت درونى هر شرکت اعم از افزایش 

سرمایه توسط شرکت ، ترکیب سهام داران و … است.
میزان نقدشوندگى در بورس به نسبت سایر سرمایه گذارى ها 
خریدارى شده  سهم  است  ممکن  دارد.  را  خود  خاص  وضعیت 
توسط افراد، داراى نقد شوندگى باالیى بوده و خریداران زیادى 
داشته باشد یا بالعکس سهم خریدارى شده به اصطالح کم طرفدار 

بوده و فروش آن سهم نیازمند اختصاص زمان بیشترى باشد.

صندوق سرمایه گذارى
براى دور ماندن از استرس نوسانات سهام در بازار، مى توان 
خرید و معامله صندوق سرمایه گذارى قابل معامله در بورس را 
انتخاب کرد. این صندوق ها انواع مختلفى دارند که انواع آن ها 
شامل سرمایه گذارى در سهام، درآمد ثابت، مختلط و قابل معامله 
بوده که هرکدام شرایط مخصوص به خود را دارا هستند. براى 
سرمایه،  بازار  طریق  از  باید  صندوق ها  در  سرمایه گذارى 

کارگزارى ها یا بعضًا بانک ها اقدام کرد. سهام برخى صندوق ها 
که در بورس قابل خریدوفروش هستند هم از انواع صندوق هاى 
یک  سهام  از  سبدى  معامله  امکان  که  بوده  سرمایه گذارى 

شاخص را براى شما فراهم مى کنند.
 

خرید اوراق با درآمد ثابت
در بورس اوراق  بهادار با درآمد ثابت منتشر مى شوند که ازنظر 
ثابت،  درآمد  با  اوراق  از  برخى  متنوع  هستند.  و ریسک  منفعت 
سود ماهانه یا سه ماهه پرداخت مى کنند و برخى تعهد سود ندارند 
و بازدهى آن ها صرفًا از محل افزایش قیمت تا سررسید ایجاد 

مى شود.
مزیت این اوراق این است که نوسان قیمت آن ها در شرایط 
خوب و بد اقتصادى زیاد نیست و این ریسک ضرر و زیان را کم 
برخوردار  باالیى  نقدشوندگى  از  اوراق  این  به عالوه  مى کند. 
وجه  دریافت  امکان  اوراق،  فروش  از  پس  روز  یک  و  هستند 

فروش آن ها وجود دارد.

خرید بیمه عمر
شرکت هاى  بیمه در هر کشورى مطابق به نیازهاى اقتصادى 
مختلف  جامعه، طرح هایى را ارائه مى دهند. بیمه زندگى به عنوان 
یک سرمایه گذارى سودآور و مطمئن براى آینده به کار مى رود. 
اقدامى در این زمینه، به طور کامل و  از هرگونه  باید قبل  افراد 
دست  به  آن  خدمات  انواع  و  بیمه  مورد  در  را  اطالعاتى  جامع 

آورند.
بیمه انواع مختلفى دارد و در نوعى از بیمه عمر، مى توان با 
بخشى از پول که پرداخت شده یک حساب سرمایه گذارى داشت. 
بیمه تمام عمر شرایط انعطاف پذیرى بر طبق شرایط و نیازها دارد 
و عالوه بر این، به عنوان سرمایه گذارى هم مى توان به آن نگاه 
کرد. از مبلغى که در حساب بیمه واریز مى شود، مى توان به عنوان 
وثیقه براى وام از شرکت بیمه استفاده کرد و به جاى اینکه پول 
وام به بانک بازگشت داده شود به فرد و وارثان فرد بازگشت داده 

مى شود.
البته بسیارى از سرمایه گذاران به خاطر هزینه ها و کمیسیون
 هاى پرخرج این نوع بیمه، در انتخاب آن شک دارند. نوع دیگرى 
از بیمه عمر هم وجود دارد که امکان سرمایه گذارى را با پولى که 
به حساب بیمه واریز مى شود نمیدهد، ولى در عوض براى وارثان، 

سرمایه را با بازده زیادى برمى  گرداند.
فسخ کردن قراردادهاى بیمه، فرد را متحمل هزینه هایى مى
نوع  به  وابسته  سرمایه گذارى  روش  این  در  نقدشوندگى  و   کند 
بیمه انتخابى است. ولى در کل نقدشوندگى بیمه بسیار کمتر از 

روش هایى مانند سرمایه گذارى در بورس است.

زندگى  جدایى ناپذیر  جزء  پس انداز  و  سرمایه  درآمد،  کسب 
امروزه است و بیشتر افراد به دنبال راه هایى براى کسب درآمد و 
منافع بیشتر هستند تا هزینه فرصت براى سرمایه  خود را کاهش 

داده و ثروت و دارایى خود را افزایش دهند.
غیرقابل پیش بینى بودن و ریسک  پذیرى یکى از ویژگى  هاى 
گذارى  سرمایه  راه هاى  است.  سرمایه گذارى  در  جدایى ناپذیر 
بسیارى مانند سپرده  گذارى در بانک، خرید سهام  در بورس، 
سکه و … وجود دارند که هرکدام داراى مزایا و مخاطرات خاص 
خود هستند. بنابراین سوال مهمى که ذهن بسیارى از سرمایه 
گذاران را به خود مشغول مى کند این است که«بهترین سرمایه 
گذارى چیست؟» بهترین گزینه ها براى سرمایه گذارى انتخاب
 هایى هستند که عالوه بر متناسب بودن با استراتیژى ها و شرایط 
داراى  داشته،  به دنبال  را  سرمایه گذار  انتظار  مورد  بازدهى  فرد، 
برخوردار  باالیى  نقدشوندگى  قابلیت  از  و  بوده  پایین تر  ریسک 
مى سرمایه گذارى  شیوه  هاى  از  مورد  چند  به  ادامه  در  باشد. 

 پردازیم.

ارز
بازار ارز، بازارى پرنوسان و پرریسک است و عوامل متعددى 

بر روند آتى قیمت انواع ارز اثر مى گذارد؛ از روابط سیاسى تا 
عملکرد اقتصاد ملى اعم از صادرات، واردات و سیاست هاى کلى 
اثرات  ارز  ارزش  …بر  و  تورم  ملى،  پول  ارزش  مرکزى،  بانک 
مستقیم دارد. درك مناسبات اقتصادى جهان در این بازار بسیار 
مهم بوده و درك درست از آینده حتى بسیار مهم تر از آگاهى از 
این موضوع که یک حادثه مهم در  زیرا  واقعیت موجود است؛ 
جهان چگونه ادامه خواهد یافت را هیچ کس نمى تواند دقیقًا در 
لحظه شروع آن حادثه پیش بینى کند. انواع حوادث بدون اطالع 
قبلى مى تواند رخ دهند و موجب نوسانات شدید کوتاه مدت ارزها 
در جهان شوند. براى کسانى که به دنبال یک سرمایه گذارى بى
 دردسر هستند خرید ارز راه حل چندان مناسبى به نظر نمى رسد. 
نیازمند  و  باال  حساسیت هاى  داراى  گذارى  سرمایه  این  زیرا 
اختصاص دادن زمان زیادى در روز براى کنترول نوسانات ارز 

است.

امالك و مستغالت
و  فرهنگى  عوامل  وجود  دلیل  به  ها  کشور  از  برخى  در 
اقتصادى، سرمایه گذارى در بخش مسکن و مستغالت از اهمیت 
ویژة برخوردار است که به همین دلیل همواره بازار مسکن منبع 

سرمایه گذارى روى مهارت هاى فردى

اغلب گفته مى شود که بهترین سرمایه خودتان هستید و هیچ 
راهى بهتر از این نیست که روى دانش خود سرمایه گذارى کنید. 
داشتن تحصیالت خوب و مهارت هاى کاربردى و به روز بودن در 
شغلى  جدید  موقعیت هاى  براى  دارید،  عهده  بر  که  مسئولیتى 
بسیار مؤثر است. به همین سبب در صورت داشتن سرمایه کمتر، 
افراد مى توانند با افزایش مهارت هاى فردى خود در طول زمان 
ثروت بیشترى براى خود ایجاد کنند. انتخاب صحیح مهارت ها 
و  خود  توانایى  هاى  و  روحیات  از  فرد  دقیق  شناخت  نیازمند 
انتخاب  را  مهارت  بتواند صحیح ترین  تا  است  کار  بازار  شرایط 
کرده و با داشتن پشتکار در آن راه به سوددهى در طول زمان 

برسد.
نتیجه گیرى

از میان راه هاى مختلفى که براى سرمایه گذارى بیان شد هر 
فرد با توجه به میزان ریسک پذیرى، سرمایه و شرایط زندگى خود 
نیازمند  افراد  بعضى  کند.  انتخاب  را  روش  بهترین  باید 
نقدشوندگى باالیى هستند و دراین صورت باید از بازار مسکن دور 

شوند و خود را براى ورود به بازار طال و سکه آماده سازند. بعضى 
افراد با داشتن سرمایه  هاى بیشتر مى توانند به صورت هم زمان 

روى چند شاخه سرمایه  گذارى نمایند.
به  با توجه  نوع سرمایه  گذارى  از هر  بازدهى حاصل  میزان 
نمى بورس  بازار  در  مثال  براى  است.  متفاوت  مختلف،  عوامل 
که  همان طور  چون  گرفت،  نظر  در  را  مشخصى  بازدهى   توان 
اشاره کردیم عوامل متعددى روى قیمت سهام اثرگذار اند که با 
تغییر در هر یک از آن ها ممکن است بازدهى تخمین زده شده 

حاصل نشود. 
از  برخى  در  در سال گذشته  همان طور که مشاهده مى شود 
را  بازدهى  بیشترین  و سکه  روى طال  ها سرمایه گذارى  کشور 
داشته و با توجه به افزایش قیمت دالر در ماه هاى اخیر و افزایش 
قیمت اونس جهانى، این روند افزایش قیمت در سال جارى نیز 
تاکنون ادامه یافته است بازهم تأکید مى شود که با توجه به تأثیر 
نمى گذشته  سال هاى  آمار  سرمایه گذارى ،  در  مختلف  عوامل 
 توانند به طورقطع، نشانگر وضعیت منفعت دهى در سال جارى 
باشند. اما بازهم مى توانند در شناخت مسیر بهتر سرمایه گذارى ما 

را یارى کنند.
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شیوه هاى سرمایه گذارى و اهمیت آن

خرید  گرچه  است.  بوده  پرمنفعت  سرمایه گذارى  براى  خوبى 
مسکن پرهزینه و داراى ریسک است و ممکن است منفعت مورد 
همچنین  باشد.  نداشته  همراه  به  کوتاه مدت  در  را  انتظار 
نقدشوندگى پایین بازار مسکن یکى از معایب سرمایه گذارى در 
به  نیاز  بخش  این  در  به سرمایه گذارى  ورود  است.  بخش  این 
تجربه و آگاهى از وضعیت اقتصادى، میزان عرضه وتقاضا، یافتن 
مناطق مناسب براى سرمایه گذارى و … دارد تا نتیجه مطلوب از 

سرمایه گذارى به دست آید.
با توجه به نوسانات قیمت مسکن در طول سال، انتخاب زمان 
در  که  است  دیگرى  مهم  فاکتور  ملک،  خرید  براى  مناسب 
سرمایه  البته  باشد.  تاثیرگذار  مى تواند  سرمایه گذارى  موفقیت 
 گذارى بر روى مسکن مى تواند خطرات دیگرى نیز داشته باشد. 
زلزله، سیل  مثل  در جریان حوادث طبیعى  مثال، مسکن  براى 
و… آسیب پذیر بوده و ممکن است قسمتى از آن از بین برود یا 

از نظر اقتصادى ارزش خود را از دست بدهد.

طال
عوامل تأثیرگذار بر قیمت سکه به مراتب بیشتر از ارز است. 
چرا که طال عالوه  بر اثرپذیرى مستقیم از نوسانات نرخ ارز به 
عوامل  به  هم  جهانى  اونس  است.  وابسته  نیز  جهانى  اونس 

بسیارى مثل جنگ و درگیرى بستگى دارد. به همین  دلیل براى 
سرمایه گذارى روى طال و سکه نباید از نوسان قیمت  ارز غافل 
بود، همچنین قیمت سکه و طال تابع عرضه و تقاضا بوده و داراى 
یک قیمت جهانى است. چیزى که همیشه باعث شده تا طال به
خاصیت  شود،  شناخته  سرمایه گذارى  بازارهاى  از  یکى   عنوان 
«نقد شوندگى» آن است. به این معنى که هر زمان نیاز به نقد 
کردن سرمایه باشد، مى توان به راحتى آن را به پول نقد تبدیل 
کرد. طال یکى از نقدشونده ترین دارایى ها در دنیا محسوب مى
 شود. از دیگر مزیت هاى سرمایه گذارى روى طال، نبود محدودیت 
زمانى است و در هر زمان مى توان اقدام به خرید و فروش آن 
کرد. طال مانند مسکن در مقابل حوادث طبیعى مقاوم است و مى

 تواند حفظ شود.

سپرده گذارى در بانک ها
در سپرده گذارى بانکى باید تا یک موعد مقرر پول  خود را در 
بانک قرار دهید تا سود کامل را دریافت کنید. بنابراین اگر قصد 
داشته باشید قبل از موعد پول تان را پس بگیرید باید ازمنافع آن 
غیر  شان  براى  ریسک  تحمل  که  افرادى  براى  کنید.  صرنظر 
ممکن است، سرمایه گذارى از طریق سپرده گذارى در بانک را مى
منفعت  نرخ  این حال  با  دانست.  گزینه ها  بهترین  از  یکى   توان 

ریسک  البته  است.  ناچیز  و  اندك  هم اکنون  بانکى  سپرده هاى 
سپرده گذارى در بانکدارى اسالمى صفر نیست شما در منفعت و 
ضرر آن شریک هستید، اما بانک ها تالش مى ورزند در بخش 

هاى سرمایه گذارى نمایند که ریسک کمترداشته باشد.
 

بورس اوراق بهادار
مى تواند  که  روش هاى سرمایه گذارى سودآور  از  دیگر  یکى 
هم در کوتاه مدت و هم در طوالنى مدت براى سرمایه گذار منفعت 
داشته باشد، خرید سهام است. یکى از ویژگى هاى مثبت در خرید 
سهام این است که مانند سپرده گذارى در بانک، هر فرد با هر 
این بخش سرمایه تواند در  اختیار دارد مى   پولى که در  میزان 
 گذارى کند. اما فرق عمده سهام با سپرده گذارى در بانک این 
است که در بانک افراد کم وبیش با سود بانکى روبه رو هستند و 
باید  افراد  بورس  در  درحالى که  ندارند.  کردن  ریسک  به  نیازى 

پذیراى ریسک خریدوفروش سهام خود باشند.
به همان میزان که ممکن است بورس منفعت داشته  چون 
باشد امکان ایجاد ضرر و زیان نیز وجود دارد. قیمت سهام بورس 
بازار جهانى، شرایط سیاسى  مانند  زیادى  به عوامل  را مى توان 
دانست.  وابسته  کشورها، وضعیت صنعت، عملکرد شرکت و… 
بنابراین سیاست هاى پولى و مالى دولت، قیمت جهانى نفت و 
قیمت سهام  نیز مى تواند روى   … و  روند مذاکرات صلح  حتى 

تأثیرگذار باشد.
رشد در هر صنعتى نیز مى تواند اثرات خاص خود را بر روى 
قیمت  رشد  به  رو  روند  ایجاد  با  مثال  براى  باشد.  داشته  سهام 
جهانى فلزات، فلزات در بورس نیز از روند رو به رشدى برخوردار 
خواهند بود. یکى دیگر از مواردى که مى تواند بر روى رشد سهام 
شرکت اثرگذار باشد، وضعیت درونى هر شرکت اعم از افزایش 

سرمایه توسط شرکت ، ترکیب سهام داران و … است.
میزان نقدشوندگى در بورس به نسبت سایر سرمایه گذارى ها 
خریدارى شده  سهم  است  ممکن  دارد.  را  خود  خاص  وضعیت 
توسط افراد، داراى نقد شوندگى باالیى بوده و خریداران زیادى 
داشته باشد یا بالعکس سهم خریدارى شده به اصطالح کم طرفدار 

بوده و فروش آن سهم نیازمند اختصاص زمان بیشترى باشد.

صندوق سرمایه گذارى
براى دور ماندن از استرس نوسانات سهام در بازار، مى توان 
خرید و معامله صندوق سرمایه گذارى قابل معامله در بورس را 
انتخاب کرد. این صندوق ها انواع مختلفى دارند که انواع آن ها 
شامل سرمایه گذارى در سهام، درآمد ثابت، مختلط و قابل معامله 
بوده که هرکدام شرایط مخصوص به خود را دارا هستند. براى 
سرمایه،  بازار  طریق  از  باید  صندوق ها  در  سرمایه گذارى 

کارگزارى ها یا بعضًا بانک ها اقدام کرد. سهام برخى صندوق ها 
که در بورس قابل خریدوفروش هستند هم از انواع صندوق هاى 
یک  سهام  از  سبدى  معامله  امکان  که  بوده  سرمایه گذارى 

شاخص را براى شما فراهم مى کنند.
 

خرید اوراق با درآمد ثابت
در بورس اوراق  بهادار با درآمد ثابت منتشر مى شوند که ازنظر 
ثابت،  درآمد  با  اوراق  از  برخى  متنوع  هستند.  و ریسک  منفعت 
سود ماهانه یا سه ماهه پرداخت مى کنند و برخى تعهد سود ندارند 
و بازدهى آن ها صرفًا از محل افزایش قیمت تا سررسید ایجاد 

مى شود.
مزیت این اوراق این است که نوسان قیمت آن ها در شرایط 
خوب و بد اقتصادى زیاد نیست و این ریسک ضرر و زیان را کم 
برخوردار  باالیى  نقدشوندگى  از  اوراق  این  به عالوه  مى کند. 
وجه  دریافت  امکان  اوراق،  فروش  از  پس  روز  یک  و  هستند 

فروش آن ها وجود دارد.

خرید بیمه عمر
شرکت هاى  بیمه در هر کشورى مطابق به نیازهاى اقتصادى 
مختلف  جامعه، طرح هایى را ارائه مى دهند. بیمه زندگى به عنوان 
یک سرمایه گذارى سودآور و مطمئن براى آینده به کار مى رود. 
اقدامى در این زمینه، به طور کامل و  از هرگونه  باید قبل  افراد 
دست  به  آن  خدمات  انواع  و  بیمه  مورد  در  را  اطالعاتى  جامع 

آورند.
بیمه انواع مختلفى دارد و در نوعى از بیمه عمر، مى توان با 
بخشى از پول که پرداخت شده یک حساب سرمایه گذارى داشت. 
بیمه تمام عمر شرایط انعطاف پذیرى بر طبق شرایط و نیازها دارد 
و عالوه بر این، به عنوان سرمایه گذارى هم مى توان به آن نگاه 
کرد. از مبلغى که در حساب بیمه واریز مى شود، مى توان به عنوان 
وثیقه براى وام از شرکت بیمه استفاده کرد و به جاى اینکه پول 
وام به بانک بازگشت داده شود به فرد و وارثان فرد بازگشت داده 

مى شود.
البته بسیارى از سرمایه گذاران به خاطر هزینه ها و کمیسیون
 هاى پرخرج این نوع بیمه، در انتخاب آن شک دارند. نوع دیگرى 
از بیمه عمر هم وجود دارد که امکان سرمایه گذارى را با پولى که 
به حساب بیمه واریز مى شود نمیدهد، ولى در عوض براى وارثان، 

سرمایه را با بازده زیادى برمى  گرداند.
فسخ کردن قراردادهاى بیمه، فرد را متحمل هزینه هایى مى
نوع  به  وابسته  سرمایه گذارى  روش  این  در  نقدشوندگى  و   کند 
بیمه انتخابى است. ولى در کل نقدشوندگى بیمه بسیار کمتر از 

روش هایى مانند سرمایه گذارى در بورس است.

سرمایه گذارى روى مهارت هاى فردى

اغلب گفته مى شود که بهترین سرمایه خودتان هستید و هیچ 
راهى بهتر از این نیست که روى دانش خود سرمایه گذارى کنید. 
داشتن تحصیالت خوب و مهارت هاى کاربردى و به روز بودن در 
شغلى  جدید  موقعیت هاى  براى  دارید،  عهده  بر  که  مسئولیتى 
بسیار مؤثر است. به همین سبب در صورت داشتن سرمایه کمتر، 
افراد مى توانند با افزایش مهارت هاى فردى خود در طول زمان 
ثروت بیشترى براى خود ایجاد کنند. انتخاب صحیح مهارت ها 
و  خود  توانایى  هاى  و  روحیات  از  فرد  دقیق  شناخت  نیازمند 
انتخاب  را  مهارت  بتواند صحیح ترین  تا  است  کار  بازار  شرایط 
کرده و با داشتن پشتکار در آن راه به سوددهى در طول زمان 

برسد.
نتیجه گیرى

از میان راه هاى مختلفى که براى سرمایه گذارى بیان شد هر 
فرد با توجه به میزان ریسک پذیرى، سرمایه و شرایط زندگى خود 
نیازمند  افراد  بعضى  کند.  انتخاب  را  روش  بهترین  باید 
نقدشوندگى باالیى هستند و دراین صورت باید از بازار مسکن دور 

شوند و خود را براى ورود به بازار طال و سکه آماده سازند. بعضى 
افراد با داشتن سرمایه  هاى بیشتر مى توانند به صورت هم زمان 

روى چند شاخه سرمایه  گذارى نمایند.
به  با توجه  نوع سرمایه  گذارى  از هر  بازدهى حاصل  میزان 
نمى بورس  بازار  در  مثال  براى  است.  متفاوت  مختلف،  عوامل 
که  همان طور  چون  گرفت،  نظر  در  را  مشخصى  بازدهى   توان 
اشاره کردیم عوامل متعددى روى قیمت سهام اثرگذار اند که با 
تغییر در هر یک از آن ها ممکن است بازدهى تخمین زده شده 

حاصل نشود. 
از  برخى  در  در سال گذشته  همان طور که مشاهده مى شود 
را  بازدهى  بیشترین  و سکه  روى طال  ها سرمایه گذارى  کشور 
داشته و با توجه به افزایش قیمت دالر در ماه هاى اخیر و افزایش 
قیمت اونس جهانى، این روند افزایش قیمت در سال جارى نیز 
تاکنون ادامه یافته است بازهم تأکید مى شود که با توجه به تأثیر 
نمى گذشته  سال هاى  آمار  سرمایه گذارى ،  در  مختلف  عوامل 
 توانند به طورقطع، نشانگر وضعیت منفعت دهى در سال جارى 
باشند. اما بازهم مى توانند در شناخت مسیر بهتر سرمایه گذارى ما 

را یارى کنند.
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خرید  گرچه  است.  بوده  پرمنفعت  سرمایه گذارى  براى  خوبى 
مسکن پرهزینه و داراى ریسک است و ممکن است منفعت مورد 
همچنین  باشد.  نداشته  همراه  به  کوتاه مدت  در  را  انتظار 
نقدشوندگى پایین بازار مسکن یکى از معایب سرمایه گذارى در 
به  نیاز  بخش  این  در  به سرمایه گذارى  ورود  است.  بخش  این 
تجربه و آگاهى از وضعیت اقتصادى، میزان عرضه وتقاضا، یافتن 
مناطق مناسب براى سرمایه گذارى و … دارد تا نتیجه مطلوب از 

سرمایه گذارى به دست آید.
با توجه به نوسانات قیمت مسکن در طول سال، انتخاب زمان 
در  که  است  دیگرى  مهم  فاکتور  ملک،  خرید  براى  مناسب 
سرمایه  البته  باشد.  تاثیرگذار  مى تواند  سرمایه گذارى  موفقیت 
 گذارى بر روى مسکن مى تواند خطرات دیگرى نیز داشته باشد. 
زلزله، سیل  مثل  در جریان حوادث طبیعى  مثال، مسکن  براى 
و… آسیب پذیر بوده و ممکن است قسمتى از آن از بین برود یا 

از نظر اقتصادى ارزش خود را از دست بدهد.

طال
عوامل تأثیرگذار بر قیمت سکه به مراتب بیشتر از ارز است. 
چرا که طال عالوه  بر اثرپذیرى مستقیم از نوسانات نرخ ارز به 
عوامل  به  هم  جهانى  اونس  است.  وابسته  نیز  جهانى  اونس 

بسیارى مثل جنگ و درگیرى بستگى دارد. به همین  دلیل براى 
سرمایه گذارى روى طال و سکه نباید از نوسان قیمت  ارز غافل 
بود، همچنین قیمت سکه و طال تابع عرضه و تقاضا بوده و داراى 
یک قیمت جهانى است. چیزى که همیشه باعث شده تا طال به
خاصیت  شود،  شناخته  سرمایه گذارى  بازارهاى  از  یکى   عنوان 
«نقد شوندگى» آن است. به این معنى که هر زمان نیاز به نقد 
کردن سرمایه باشد، مى توان به راحتى آن را به پول نقد تبدیل 
کرد. طال یکى از نقدشونده ترین دارایى ها در دنیا محسوب مى
 شود. از دیگر مزیت هاى سرمایه گذارى روى طال، نبود محدودیت 
زمانى است و در هر زمان مى توان اقدام به خرید و فروش آن 
کرد. طال مانند مسکن در مقابل حوادث طبیعى مقاوم است و مى

 تواند حفظ شود.

سپرده گذارى در بانک ها
در سپرده گذارى بانکى باید تا یک موعد مقرر پول  خود را در 
بانک قرار دهید تا سود کامل را دریافت کنید. بنابراین اگر قصد 
داشته باشید قبل از موعد پول تان را پس بگیرید باید ازمنافع آن 
غیر  شان  براى  ریسک  تحمل  که  افرادى  براى  کنید.  صرنظر 
ممکن است، سرمایه گذارى از طریق سپرده گذارى در بانک را مى
منفعت  نرخ  این حال  با  دانست.  گزینه ها  بهترین  از  یکى   توان 

ریسک  البته  است.  ناچیز  و  اندك  هم اکنون  بانکى  سپرده هاى 
سپرده گذارى در بانکدارى اسالمى صفر نیست شما در منفعت و 
ضرر آن شریک هستید، اما بانک ها تالش مى ورزند در بخش 

هاى سرمایه گذارى نمایند که ریسک کمترداشته باشد.
 

بورس اوراق بهادار
مى تواند  که  روش هاى سرمایه گذارى سودآور  از  دیگر  یکى 
هم در کوتاه مدت و هم در طوالنى مدت براى سرمایه گذار منفعت 
داشته باشد، خرید سهام است. یکى از ویژگى هاى مثبت در خرید 
سهام این است که مانند سپرده گذارى در بانک، هر فرد با هر 
این بخش سرمایه تواند در  اختیار دارد مى   پولى که در  میزان 
 گذارى کند. اما فرق عمده سهام با سپرده گذارى در بانک این 
است که در بانک افراد کم وبیش با سود بانکى روبه رو هستند و 
باید  افراد  بورس  در  درحالى که  ندارند.  کردن  ریسک  به  نیازى 

پذیراى ریسک خریدوفروش سهام خود باشند.
به همان میزان که ممکن است بورس منفعت داشته  چون 
باشد امکان ایجاد ضرر و زیان نیز وجود دارد. قیمت سهام بورس 
بازار جهانى، شرایط سیاسى  مانند  زیادى  به عوامل  را مى توان 
دانست.  وابسته  کشورها، وضعیت صنعت، عملکرد شرکت و… 
بنابراین سیاست هاى پولى و مالى دولت، قیمت جهانى نفت و 
قیمت سهام  نیز مى تواند روى   … و  روند مذاکرات صلح  حتى 

تأثیرگذار باشد.
رشد در هر صنعتى نیز مى تواند اثرات خاص خود را بر روى 
قیمت  رشد  به  رو  روند  ایجاد  با  مثال  براى  باشد.  داشته  سهام 
جهانى فلزات، فلزات در بورس نیز از روند رو به رشدى برخوردار 
خواهند بود. یکى دیگر از مواردى که مى تواند بر روى رشد سهام 
شرکت اثرگذار باشد، وضعیت درونى هر شرکت اعم از افزایش 

سرمایه توسط شرکت ، ترکیب سهام داران و … است.
میزان نقدشوندگى در بورس به نسبت سایر سرمایه گذارى ها 
خریدارى شده  سهم  است  ممکن  دارد.  را  خود  خاص  وضعیت 
توسط افراد، داراى نقد شوندگى باالیى بوده و خریداران زیادى 
داشته باشد یا بالعکس سهم خریدارى شده به اصطالح کم طرفدار 

بوده و فروش آن سهم نیازمند اختصاص زمان بیشترى باشد.

صندوق سرمایه گذارى
براى دور ماندن از استرس نوسانات سهام در بازار، مى توان 
خرید و معامله صندوق سرمایه گذارى قابل معامله در بورس را 
انتخاب کرد. این صندوق ها انواع مختلفى دارند که انواع آن ها 
شامل سرمایه گذارى در سهام، درآمد ثابت، مختلط و قابل معامله 
بوده که هرکدام شرایط مخصوص به خود را دارا هستند. براى 
سرمایه،  بازار  طریق  از  باید  صندوق ها  در  سرمایه گذارى 

کارگزارى ها یا بعضًا بانک ها اقدام کرد. سهام برخى صندوق ها 
که در بورس قابل خریدوفروش هستند هم از انواع صندوق هاى 
یک  سهام  از  سبدى  معامله  امکان  که  بوده  سرمایه گذارى 

شاخص را براى شما فراهم مى کنند.
 

خرید اوراق با درآمد ثابت
در بورس اوراق  بهادار با درآمد ثابت منتشر مى شوند که ازنظر 
ثابت،  درآمد  با  اوراق  از  برخى  متنوع  هستند.  و ریسک  منفعت 
سود ماهانه یا سه ماهه پرداخت مى کنند و برخى تعهد سود ندارند 
و بازدهى آن ها صرفًا از محل افزایش قیمت تا سررسید ایجاد 

مى شود.
مزیت این اوراق این است که نوسان قیمت آن ها در شرایط 
خوب و بد اقتصادى زیاد نیست و این ریسک ضرر و زیان را کم 
برخوردار  باالیى  نقدشوندگى  از  اوراق  این  به عالوه  مى کند. 
وجه  دریافت  امکان  اوراق،  فروش  از  پس  روز  یک  و  هستند 

فروش آن ها وجود دارد.

خرید بیمه عمر
شرکت هاى  بیمه در هر کشورى مطابق به نیازهاى اقتصادى 
مختلف  جامعه، طرح هایى را ارائه مى دهند. بیمه زندگى به عنوان 
یک سرمایه گذارى سودآور و مطمئن براى آینده به کار مى رود. 
اقدامى در این زمینه، به طور کامل و  از هرگونه  باید قبل  افراد 
دست  به  آن  خدمات  انواع  و  بیمه  مورد  در  را  اطالعاتى  جامع 

آورند.
بیمه انواع مختلفى دارد و در نوعى از بیمه عمر، مى توان با 
بخشى از پول که پرداخت شده یک حساب سرمایه گذارى داشت. 
بیمه تمام عمر شرایط انعطاف پذیرى بر طبق شرایط و نیازها دارد 
و عالوه بر این، به عنوان سرمایه گذارى هم مى توان به آن نگاه 
کرد. از مبلغى که در حساب بیمه واریز مى شود، مى توان به عنوان 
وثیقه براى وام از شرکت بیمه استفاده کرد و به جاى اینکه پول 
وام به بانک بازگشت داده شود به فرد و وارثان فرد بازگشت داده 

مى شود.
البته بسیارى از سرمایه گذاران به خاطر هزینه ها و کمیسیون
 هاى پرخرج این نوع بیمه، در انتخاب آن شک دارند. نوع دیگرى 
از بیمه عمر هم وجود دارد که امکان سرمایه گذارى را با پولى که 
به حساب بیمه واریز مى شود نمیدهد، ولى در عوض براى وارثان، 

سرمایه را با بازده زیادى برمى  گرداند.
فسخ کردن قراردادهاى بیمه، فرد را متحمل هزینه هایى مى
نوع  به  وابسته  سرمایه گذارى  روش  این  در  نقدشوندگى  و   کند 
بیمه انتخابى است. ولى در کل نقدشوندگى بیمه بسیار کمتر از 

روش هایى مانند سرمایه گذارى در بورس است.

سرمایه گذارى روى مهارت هاى فردى

اغلب گفته مى شود که بهترین سرمایه خودتان هستید و هیچ 
راهى بهتر از این نیست که روى دانش خود سرمایه گذارى کنید. 
داشتن تحصیالت خوب و مهارت هاى کاربردى و به روز بودن در 
شغلى  جدید  موقعیت هاى  براى  دارید،  عهده  بر  که  مسئولیتى 
بسیار مؤثر است. به همین سبب در صورت داشتن سرمایه کمتر، 
افراد مى توانند با افزایش مهارت هاى فردى خود در طول زمان 
ثروت بیشترى براى خود ایجاد کنند. انتخاب صحیح مهارت ها 
و  خود  توانایى  هاى  و  روحیات  از  فرد  دقیق  شناخت  نیازمند 
انتخاب  را  مهارت  بتواند صحیح ترین  تا  است  کار  بازار  شرایط 
کرده و با داشتن پشتکار در آن راه به سوددهى در طول زمان 

برسد.
نتیجه گیرى

از میان راه هاى مختلفى که براى سرمایه گذارى بیان شد هر 
فرد با توجه به میزان ریسک پذیرى، سرمایه و شرایط زندگى خود 
نیازمند  افراد  بعضى  کند.  انتخاب  را  روش  بهترین  باید 
نقدشوندگى باالیى هستند و دراین صورت باید از بازار مسکن دور 

شوند و خود را براى ورود به بازار طال و سکه آماده سازند. بعضى 
افراد با داشتن سرمایه  هاى بیشتر مى توانند به صورت هم زمان 

روى چند شاخه سرمایه  گذارى نمایند.
به  با توجه  نوع سرمایه  گذارى  از هر  بازدهى حاصل  میزان 
نمى بورس  بازار  در  مثال  براى  است.  متفاوت  مختلف،  عوامل 
که  همان طور  چون  گرفت،  نظر  در  را  مشخصى  بازدهى   توان 
اشاره کردیم عوامل متعددى روى قیمت سهام اثرگذار اند که با 
تغییر در هر یک از آن ها ممکن است بازدهى تخمین زده شده 

حاصل نشود. 
از  برخى  در  در سال گذشته  همان طور که مشاهده مى شود 
را  بازدهى  بیشترین  و سکه  روى طال  ها سرمایه گذارى  کشور 
داشته و با توجه به افزایش قیمت دالر در ماه هاى اخیر و افزایش 
قیمت اونس جهانى، این روند افزایش قیمت در سال جارى نیز 
تاکنون ادامه یافته است بازهم تأکید مى شود که با توجه به تأثیر 
نمى گذشته  سال هاى  آمار  سرمایه گذارى ،  در  مختلف  عوامل 
 توانند به طورقطع، نشانگر وضعیت منفعت دهى در سال جارى 
باشند. اما بازهم مى توانند در شناخت مسیر بهتر سرمایه گذارى ما 

را یارى کنند.

شیوه هاى سرمایه گذارى و اهمیت آن
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منبع: باشگاه

خرید  گرچه  است.  بوده  پرمنفعت  سرمایه گذارى  براى  خوبى 
مسکن پرهزینه و داراى ریسک است و ممکن است منفعت مورد 
همچنین  باشد.  نداشته  همراه  به  کوتاه مدت  در  را  انتظار 
نقدشوندگى پایین بازار مسکن یکى از معایب سرمایه گذارى در 
به  نیاز  بخش  این  در  به سرمایه گذارى  ورود  است.  بخش  این 
تجربه و آگاهى از وضعیت اقتصادى، میزان عرضه وتقاضا، یافتن 
مناطق مناسب براى سرمایه گذارى و … دارد تا نتیجه مطلوب از 

سرمایه گذارى به دست آید.
با توجه به نوسانات قیمت مسکن در طول سال، انتخاب زمان 
در  که  است  دیگرى  مهم  فاکتور  ملک،  خرید  براى  مناسب 
سرمایه  البته  باشد.  تاثیرگذار  مى تواند  سرمایه گذارى  موفقیت 
 گذارى بر روى مسکن مى تواند خطرات دیگرى نیز داشته باشد. 
زلزله، سیل  مثل  در جریان حوادث طبیعى  مثال، مسکن  براى 
و… آسیب پذیر بوده و ممکن است قسمتى از آن از بین برود یا 

از نظر اقتصادى ارزش خود را از دست بدهد.

طال
عوامل تأثیرگذار بر قیمت سکه به مراتب بیشتر از ارز است. 
چرا که طال عالوه  بر اثرپذیرى مستقیم از نوسانات نرخ ارز به 
عوامل  به  هم  جهانى  اونس  است.  وابسته  نیز  جهانى  اونس 

بسیارى مثل جنگ و درگیرى بستگى دارد. به همین  دلیل براى 
سرمایه گذارى روى طال و سکه نباید از نوسان قیمت  ارز غافل 
بود، همچنین قیمت سکه و طال تابع عرضه و تقاضا بوده و داراى 
یک قیمت جهانى است. چیزى که همیشه باعث شده تا طال به
خاصیت  شود،  شناخته  سرمایه گذارى  بازارهاى  از  یکى   عنوان 
«نقد شوندگى» آن است. به این معنى که هر زمان نیاز به نقد 
کردن سرمایه باشد، مى توان به راحتى آن را به پول نقد تبدیل 
کرد. طال یکى از نقدشونده ترین دارایى ها در دنیا محسوب مى
 شود. از دیگر مزیت هاى سرمایه گذارى روى طال، نبود محدودیت 
زمانى است و در هر زمان مى توان اقدام به خرید و فروش آن 
کرد. طال مانند مسکن در مقابل حوادث طبیعى مقاوم است و مى

 تواند حفظ شود.

سپرده گذارى در بانک ها
در سپرده گذارى بانکى باید تا یک موعد مقرر پول  خود را در 
بانک قرار دهید تا سود کامل را دریافت کنید. بنابراین اگر قصد 
داشته باشید قبل از موعد پول تان را پس بگیرید باید ازمنافع آن 
غیر  شان  براى  ریسک  تحمل  که  افرادى  براى  کنید.  صرنظر 
ممکن است، سرمایه گذارى از طریق سپرده گذارى در بانک را مى
منفعت  نرخ  این حال  با  دانست.  گزینه ها  بهترین  از  یکى   توان 

ریسک  البته  است.  ناچیز  و  اندك  هم اکنون  بانکى  سپرده هاى 
سپرده گذارى در بانکدارى اسالمى صفر نیست شما در منفعت و 
ضرر آن شریک هستید، اما بانک ها تالش مى ورزند در بخش 

هاى سرمایه گذارى نمایند که ریسک کمترداشته باشد.
 

بورس اوراق بهادار
مى تواند  که  روش هاى سرمایه گذارى سودآور  از  دیگر  یکى 
هم در کوتاه مدت و هم در طوالنى مدت براى سرمایه گذار منفعت 
داشته باشد، خرید سهام است. یکى از ویژگى هاى مثبت در خرید 
سهام این است که مانند سپرده گذارى در بانک، هر فرد با هر 
این بخش سرمایه تواند در  اختیار دارد مى   پولى که در  میزان 
 گذارى کند. اما فرق عمده سهام با سپرده گذارى در بانک این 
است که در بانک افراد کم وبیش با سود بانکى روبه رو هستند و 
باید  افراد  بورس  در  درحالى که  ندارند.  کردن  ریسک  به  نیازى 

پذیراى ریسک خریدوفروش سهام خود باشند.
به همان میزان که ممکن است بورس منفعت داشته  چون 
باشد امکان ایجاد ضرر و زیان نیز وجود دارد. قیمت سهام بورس 
بازار جهانى، شرایط سیاسى  مانند  زیادى  به عوامل  را مى توان 
دانست.  وابسته  کشورها، وضعیت صنعت، عملکرد شرکت و… 
بنابراین سیاست هاى پولى و مالى دولت، قیمت جهانى نفت و 
قیمت سهام  نیز مى تواند روى   … و  روند مذاکرات صلح  حتى 

تأثیرگذار باشد.
رشد در هر صنعتى نیز مى تواند اثرات خاص خود را بر روى 
قیمت  رشد  به  رو  روند  ایجاد  با  مثال  براى  باشد.  داشته  سهام 
جهانى فلزات، فلزات در بورس نیز از روند رو به رشدى برخوردار 
خواهند بود. یکى دیگر از مواردى که مى تواند بر روى رشد سهام 
شرکت اثرگذار باشد، وضعیت درونى هر شرکت اعم از افزایش 

سرمایه توسط شرکت ، ترکیب سهام داران و … است.
میزان نقدشوندگى در بورس به نسبت سایر سرمایه گذارى ها 
خریدارى شده  سهم  است  ممکن  دارد.  را  خود  خاص  وضعیت 
توسط افراد، داراى نقد شوندگى باالیى بوده و خریداران زیادى 
داشته باشد یا بالعکس سهم خریدارى شده به اصطالح کم طرفدار 

بوده و فروش آن سهم نیازمند اختصاص زمان بیشترى باشد.

صندوق سرمایه گذارى
براى دور ماندن از استرس نوسانات سهام در بازار، مى توان 
خرید و معامله صندوق سرمایه گذارى قابل معامله در بورس را 
انتخاب کرد. این صندوق ها انواع مختلفى دارند که انواع آن ها 
شامل سرمایه گذارى در سهام، درآمد ثابت، مختلط و قابل معامله 
بوده که هرکدام شرایط مخصوص به خود را دارا هستند. براى 
سرمایه،  بازار  طریق  از  باید  صندوق ها  در  سرمایه گذارى 

کارگزارى ها یا بعضًا بانک ها اقدام کرد. سهام برخى صندوق ها 
که در بورس قابل خریدوفروش هستند هم از انواع صندوق هاى 
یک  سهام  از  سبدى  معامله  امکان  که  بوده  سرمایه گذارى 

شاخص را براى شما فراهم مى کنند.
 

خرید اوراق با درآمد ثابت
در بورس اوراق  بهادار با درآمد ثابت منتشر مى شوند که ازنظر 
ثابت،  درآمد  با  اوراق  از  برخى  متنوع  هستند.  و ریسک  منفعت 
سود ماهانه یا سه ماهه پرداخت مى کنند و برخى تعهد سود ندارند 
و بازدهى آن ها صرفًا از محل افزایش قیمت تا سررسید ایجاد 

مى شود.
مزیت این اوراق این است که نوسان قیمت آن ها در شرایط 
خوب و بد اقتصادى زیاد نیست و این ریسک ضرر و زیان را کم 
برخوردار  باالیى  نقدشوندگى  از  اوراق  این  به عالوه  مى کند. 
وجه  دریافت  امکان  اوراق،  فروش  از  پس  روز  یک  و  هستند 

فروش آن ها وجود دارد.

خرید بیمه عمر
شرکت هاى  بیمه در هر کشورى مطابق به نیازهاى اقتصادى 
مختلف  جامعه، طرح هایى را ارائه مى دهند. بیمه زندگى به عنوان 
یک سرمایه گذارى سودآور و مطمئن براى آینده به کار مى رود. 
اقدامى در این زمینه، به طور کامل و  از هرگونه  باید قبل  افراد 
دست  به  آن  خدمات  انواع  و  بیمه  مورد  در  را  اطالعاتى  جامع 

آورند.
بیمه انواع مختلفى دارد و در نوعى از بیمه عمر، مى توان با 
بخشى از پول که پرداخت شده یک حساب سرمایه گذارى داشت. 
بیمه تمام عمر شرایط انعطاف پذیرى بر طبق شرایط و نیازها دارد 
و عالوه بر این، به عنوان سرمایه گذارى هم مى توان به آن نگاه 
کرد. از مبلغى که در حساب بیمه واریز مى شود، مى توان به عنوان 
وثیقه براى وام از شرکت بیمه استفاده کرد و به جاى اینکه پول 
وام به بانک بازگشت داده شود به فرد و وارثان فرد بازگشت داده 

مى شود.
البته بسیارى از سرمایه گذاران به خاطر هزینه ها و کمیسیون
 هاى پرخرج این نوع بیمه، در انتخاب آن شک دارند. نوع دیگرى 
از بیمه عمر هم وجود دارد که امکان سرمایه گذارى را با پولى که 
به حساب بیمه واریز مى شود نمیدهد، ولى در عوض براى وارثان، 

سرمایه را با بازده زیادى برمى  گرداند.
فسخ کردن قراردادهاى بیمه، فرد را متحمل هزینه هایى مى
نوع  به  وابسته  سرمایه گذارى  روش  این  در  نقدشوندگى  و   کند 
بیمه انتخابى است. ولى در کل نقدشوندگى بیمه بسیار کمتر از 

روش هایى مانند سرمایه گذارى در بورس است.

سرمایه گذارى روى مهارت هاى فردى

اغلب گفته مى شود که بهترین سرمایه خودتان هستید و هیچ 
راهى بهتر از این نیست که روى دانش خود سرمایه گذارى کنید. 
داشتن تحصیالت خوب و مهارت هاى کاربردى و به روز بودن در 
شغلى  جدید  موقعیت هاى  براى  دارید،  عهده  بر  که  مسئولیتى 
بسیار مؤثر است. به همین سبب در صورت داشتن سرمایه کمتر، 
افراد مى توانند با افزایش مهارت هاى فردى خود در طول زمان 
ثروت بیشترى براى خود ایجاد کنند. انتخاب صحیح مهارت ها 
و  خود  توانایى  هاى  و  روحیات  از  فرد  دقیق  شناخت  نیازمند 
انتخاب  را  مهارت  بتواند صحیح ترین  تا  است  کار  بازار  شرایط 
کرده و با داشتن پشتکار در آن راه به سوددهى در طول زمان 

برسد.
نتیجه گیرى

از میان راه هاى مختلفى که براى سرمایه گذارى بیان شد هر 
فرد با توجه به میزان ریسک پذیرى، سرمایه و شرایط زندگى خود 
نیازمند  افراد  بعضى  کند.  انتخاب  را  روش  بهترین  باید 
نقدشوندگى باالیى هستند و دراین صورت باید از بازار مسکن دور 

شوند و خود را براى ورود به بازار طال و سکه آماده سازند. بعضى 
افراد با داشتن سرمایه  هاى بیشتر مى توانند به صورت هم زمان 

روى چند شاخه سرمایه  گذارى نمایند.
به  با توجه  نوع سرمایه  گذارى  از هر  بازدهى حاصل  میزان 
نمى بورس  بازار  در  مثال  براى  است.  متفاوت  مختلف،  عوامل 
که  همان طور  چون  گرفت،  نظر  در  را  مشخصى  بازدهى   توان 
اشاره کردیم عوامل متعددى روى قیمت سهام اثرگذار اند که با 
تغییر در هر یک از آن ها ممکن است بازدهى تخمین زده شده 

حاصل نشود. 
از  برخى  در  در سال گذشته  همان طور که مشاهده مى شود 
را  بازدهى  بیشترین  و سکه  روى طال  ها سرمایه گذارى  کشور 
داشته و با توجه به افزایش قیمت دالر در ماه هاى اخیر و افزایش 
قیمت اونس جهانى، این روند افزایش قیمت در سال جارى نیز 
تاکنون ادامه یافته است بازهم تأکید مى شود که با توجه به تأثیر 
نمى گذشته  سال هاى  آمار  سرمایه گذارى ،  در  مختلف  عوامل 
 توانند به طورقطع، نشانگر وضعیت منفعت دهى در سال جارى 
باشند. اما بازهم مى توانند در شناخت مسیر بهتر سرمایه گذارى ما 

را یارى کنند.

شیوه هاى سرمایه گذارى و اهمیت آن
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نخستین جلسه سومین دورهیئت مدیره اتاق تجارت وسرمایه 
گذارى افغانستان روز یکشنبه مورخ 31 سنبله 1398 با حضور 
داشت اعضاى محترم هیئت مدیره جدید و اعضاى محترم هیئت 
نمایندگان  خصوصى،  سکتور  بزرگان  از  تعدادى  قبلى،  مدیره 
مردم درپارلمان و بعضى از علماى دین در سالون کنفرانس هاى 

اتاق برگزار گردید.
درنخست محترم عتیق اهللا نصرت رئیس هیئت عامل اتاق در 
مفصًال  انتخابات،  جریان  و  عامل  هیئت  هاى  کارکرد  مورد 

گزارش ارائه نمود.
اتاق  مدیره  هیئت  رئیس  خواه  خیر  آغا  مایل  الحاج  سپس، 
تجارت بین المللى در افغانستان از زحمات اعضاى رهبرى قبلى 
را  اتاق  طوالنى  درمدت  که  کرد  سپاسگزارى  عامل  هیئت  و 
برگزار  موفقانه  را  شفاف  انتخابات  همچنان  و  کرده  رهبرى 

نمودند. وى همه تاجران را به اتحاد واتفاق دعوت کرد.
بعداً، در یک انتخابات شفاف محترم الحاج توکل شاه احمدیار 

یونس  الحاج محمد  اتاق، محترم  مدیره  رئیس هیئت  به حیث 
مومند معاون اول، محترم الحاج خیرالدین مایل معاون تجارتى، 
محترم سلطان محمد صافى معاون سرمایه گذارى، محترم نصیر 
احمد عرب به حیث معاون خدماتى، محترم خان محمد سرفراز 
باز رئیس دارالنشا، محترم شرین آغاسخى رئیس مالى و محترم 
سیدجاوید برهان را به حیث رئیس روابط بین المللى اتاق تجارت 

وسرمایه گذارى کشور انتخاب نمودند.
هریک  اتاق  نظار  کمیته  اعضاى  جلسه  این  در  همچنان 
محترم  قلندرى،  عبدالمتین  محترم  عبدالحامد حمیدى،  محترم 
خالد  محترم  و  صمیم  ناصر  محمد  محترم  خان،  بشیرمحمد 

احمدى را نیز معرفى نمودند.
در این جلسه، محترم الحاج توکل شاه احمد یار رئیس هیئت 
اتاق  اعضاى  به  گذارى  سرمایه  و  تجارت  اتاق  جدید  مدیره 
وجامعه سکتور خصوصى کشور اطمینان داد که درخدمت شان 
تالش  خصوصى  سکتور  انکشاف  و  رشد  براى  وهمواره  بوده 

مینماید.

مدیره  اول هیئت  معاون  مومند  یونس  الحاج محمد  محترم 
براى  دیگر  بار  و  ورزیده  تاکید  باهمى  و  اتحاد  مورد  در  اتاق، 

تاجران و اعضاى اتاق در زمینۀ خدمت گزارى اطمینان داد.
الحاج خیرالدین مایل احمدى معاون تجارتى هیئت  محترم 
را  اتاق  مدیره  هیئت  عضویت  هایش  صحبت  در  اتاق،  مدیره 
امتیاز نه، بلکه یک مسؤلیت بزرگ خوانده و از آماده گى خویش 
براى خدمت گزارى در این دور هیئت مدیره به تاجران اطمینان 

داد.
محمد  سلطان  محترم  مدیره  هیئت  اعضاى  جلسه،  این  در 
صافى، محترم نصیر احمد عرب، محترم خان محمد سرفراز باز، 
محترم سید جاوید برهان و محترم شرین آغا سخى رئیس مالى 
هیئت مدیره بالنوبه صحبت نموده و درمورد تالش هاى شان 

براى رشد ترقى سکتور خصوصى اطمینان بیشتر دادند.
متعاقبًا، محترم آذرخش حافظى عضو هیئت مدیره، درمورد 
فعالیت اتاق طى چندین سال صحبت کرده و از ضمن قدردانى 
از زحمات اعضاى رهبرى قبلى، انتخاب اعضاى جدید را تبریکى 

گفته و به وظایفى که در پیشرو دارند، فراخواند.
قبلى، طى  مدیره  هیئت  اول  معاون  الکوزى  خانجان  الحاج 
کرد  تسلیم  ما  به  دولت  را  اتاق  زمانیکه  گفت،  هایش  صحبت 
حتى دفاتر و کاغذى وجود نداشت و اکنون ما به پیشرفت هاى 
زیادى نایل آمده ایم و چندین اتاق را در والیات مختلف ایجاد 
را  مشترك  اتاق هاى  المللى  بین  و  منطقه  به سطح  ما  کریم؛ 
از لحاظ مالى هم در وضیعت بهترى  ایجاد کردیم و همچنان 
قرارداریم که اینک براى رهبرى جدید امانت سکتور خصوصى 
را تسلیم مینمائیم. وى از محترم عتیق اهللا نصرت رئیس هیئت 
عامل که به کارش دراتاق پایان داده است قدردانى نموده و براى 
اعضاى هیئت مدیره پیشنهاد نمود که آقاى نصرت را به حیث 
مورد  اتفاق  به  نمایند که  تعیین  اجرائیوى  امور  در  ارشد  مشاور 

تائید قرار گرفت.
در این جلسه، فیصله شد تا محترم الحاج خانجان الکوزى و 
به  متجرب  هاى  شخصیت  منحیث  حافظى  آذرخش  محترم 
صفت کاندیدا در ِسمت هاى ریاست و معاونیت فدراسیون اتاق 

هاى تجارت معرفى گردند.
به ادامه جلسه تعدادى از بزرگان سکتور خصوصى به ارتباط 
موضوع صحبت هاى مفصلى داشتند و تحایفى را که از سوى 
تقدیم  جدید  رهبرى  به  بود  شده  تهیه  پروان  و  قندهار  مردم 

نمودند.
در اخیر محترم الحاج توکل شاه احمدیار رئیس جدید هیئت 
مدیره اتاق و معاونین شان به دفتر کارى رفتند و عمًال به کار 

آغاز کردند.

انتخاب اعضاى جدید هیئت مدیرة
اتاق تجارت و صنایع افغانستان
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نخستین جلسه سومین دورهیئت مدیره اتاق تجارت وسرمایه 
گذارى افغانستان روز یکشنبه مورخ 31 سنبله 1398 با حضور 
داشت اعضاى محترم هیئت مدیره جدید و اعضاى محترم هیئت 
نمایندگان  خصوصى،  سکتور  بزرگان  از  تعدادى  قبلى،  مدیره 
مردم درپارلمان و بعضى از علماى دین در سالون کنفرانس هاى 

اتاق برگزار گردید.
درنخست محترم عتیق اهللا نصرت رئیس هیئت عامل اتاق در 
مفصًال  انتخابات،  جریان  و  عامل  هیئت  هاى  کارکرد  مورد 

گزارش ارائه نمود.
اتاق  مدیره  هیئت  رئیس  خواه  خیر  آغا  مایل  الحاج  سپس، 
تجارت بین المللى در افغانستان از زحمات اعضاى رهبرى قبلى 
را  اتاق  طوالنى  درمدت  که  کرد  سپاسگزارى  عامل  هیئت  و 
برگزار  موفقانه  را  شفاف  انتخابات  همچنان  و  کرده  رهبرى 

نمودند. وى همه تاجران را به اتحاد واتفاق دعوت کرد.
بعداً، در یک انتخابات شفاف محترم الحاج توکل شاه احمدیار 

یونس  الحاج محمد  اتاق، محترم  مدیره  رئیس هیئت  به حیث 
مومند معاون اول، محترم الحاج خیرالدین مایل معاون تجارتى، 
محترم سلطان محمد صافى معاون سرمایه گذارى، محترم نصیر 
احمد عرب به حیث معاون خدماتى، محترم خان محمد سرفراز 
باز رئیس دارالنشا، محترم شرین آغاسخى رئیس مالى و محترم 
سیدجاوید برهان را به حیث رئیس روابط بین المللى اتاق تجارت 

وسرمایه گذارى کشور انتخاب نمودند.
هریک  اتاق  نظار  کمیته  اعضاى  جلسه  این  در  همچنان 
محترم  قلندرى،  عبدالمتین  محترم  عبدالحامد حمیدى،  محترم 
خالد  محترم  و  صمیم  ناصر  محمد  محترم  خان،  بشیرمحمد 

احمدى را نیز معرفى نمودند.
در این جلسه، محترم الحاج توکل شاه احمد یار رئیس هیئت 
اتاق  اعضاى  به  گذارى  سرمایه  و  تجارت  اتاق  جدید  مدیره 
وجامعه سکتور خصوصى کشور اطمینان داد که درخدمت شان 
تالش  خصوصى  سکتور  انکشاف  و  رشد  براى  وهمواره  بوده 

مینماید.

مدیره  اول هیئت  معاون  مومند  یونس  الحاج محمد  محترم 
براى  دیگر  بار  و  ورزیده  تاکید  باهمى  و  اتحاد  مورد  در  اتاق، 

تاجران و اعضاى اتاق در زمینۀ خدمت گزارى اطمینان داد.
الحاج خیرالدین مایل احمدى معاون تجارتى هیئت  محترم 
را  اتاق  مدیره  هیئت  عضویت  هایش  صحبت  در  اتاق،  مدیره 
امتیاز نه، بلکه یک مسؤلیت بزرگ خوانده و از آماده گى خویش 
براى خدمت گزارى در این دور هیئت مدیره به تاجران اطمینان 

داد.
محمد  سلطان  محترم  مدیره  هیئت  اعضاى  جلسه،  این  در 
صافى، محترم نصیر احمد عرب، محترم خان محمد سرفراز باز، 
محترم سید جاوید برهان و محترم شرین آغا سخى رئیس مالى 
هیئت مدیره بالنوبه صحبت نموده و درمورد تالش هاى شان 

براى رشد ترقى سکتور خصوصى اطمینان بیشتر دادند.
متعاقبًا، محترم آذرخش حافظى عضو هیئت مدیره، درمورد 
فعالیت اتاق طى چندین سال صحبت کرده و از ضمن قدردانى 
از زحمات اعضاى رهبرى قبلى، انتخاب اعضاى جدید را تبریکى 

گفته و به وظایفى که در پیشرو دارند، فراخواند.
قبلى، طى  مدیره  هیئت  اول  معاون  الکوزى  خانجان  الحاج 
کرد  تسلیم  ما  به  دولت  را  اتاق  زمانیکه  گفت،  هایش  صحبت 
حتى دفاتر و کاغذى وجود نداشت و اکنون ما به پیشرفت هاى 
زیادى نایل آمده ایم و چندین اتاق را در والیات مختلف ایجاد 
را  مشترك  اتاق هاى  المللى  بین  و  منطقه  به سطح  ما  کریم؛ 
از لحاظ مالى هم در وضیعت بهترى  ایجاد کردیم و همچنان 
قرارداریم که اینک براى رهبرى جدید امانت سکتور خصوصى 
را تسلیم مینمائیم. وى از محترم عتیق اهللا نصرت رئیس هیئت 
عامل که به کارش دراتاق پایان داده است قدردانى نموده و براى 
اعضاى هیئت مدیره پیشنهاد نمود که آقاى نصرت را به حیث 
مورد  اتفاق  به  نمایند که  تعیین  اجرائیوى  امور  در  ارشد  مشاور 

تائید قرار گرفت.
در این جلسه، فیصله شد تا محترم الحاج خانجان الکوزى و 
به  متجرب  هاى  شخصیت  منحیث  حافظى  آذرخش  محترم 
صفت کاندیدا در ِسمت هاى ریاست و معاونیت فدراسیون اتاق 

هاى تجارت معرفى گردند.
به ادامه جلسه تعدادى از بزرگان سکتور خصوصى به ارتباط 
موضوع صحبت هاى مفصلى داشتند و تحایفى را که از سوى 
تقدیم  جدید  رهبرى  به  بود  شده  تهیه  پروان  و  قندهار  مردم 

نمودند.
در اخیر محترم الحاج توکل شاه احمدیار رئیس جدید هیئت 
مدیره اتاق و معاونین شان به دفتر کارى رفتند و عمًال به کار 

آغاز کردند.

انتخاب اعضاى هیئت مدیرة اتاق تجارت
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نخستین جلسه سومین دورهیئت مدیره اتاق تجارت وسرمایه 
گذارى افغانستان روز یکشنبه مورخ 31 سنبله 1398 با حضور 
داشت اعضاى محترم هیئت مدیره جدید و اعضاى محترم هیئت 
نمایندگان  خصوصى،  سکتور  بزرگان  از  تعدادى  قبلى،  مدیره 
مردم درپارلمان و بعضى از علماى دین در سالون کنفرانس هاى 

اتاق برگزار گردید.
درنخست محترم عتیق اهللا نصرت رئیس هیئت عامل اتاق در 
مفصًال  انتخابات،  جریان  و  عامل  هیئت  هاى  کارکرد  مورد 

گزارش ارائه نمود.
اتاق  مدیره  هیئت  رئیس  خواه  خیر  آغا  مایل  الحاج  سپس، 
تجارت بین المللى در افغانستان از زحمات اعضاى رهبرى قبلى 
را  اتاق  طوالنى  درمدت  که  کرد  سپاسگزارى  عامل  هیئت  و 
برگزار  موفقانه  را  شفاف  انتخابات  همچنان  و  کرده  رهبرى 

نمودند. وى همه تاجران را به اتحاد واتفاق دعوت کرد.
بعداً، در یک انتخابات شفاف محترم الحاج توکل شاه احمدیار 

یونس  الحاج محمد  اتاق، محترم  مدیره  رئیس هیئت  به حیث 
مومند معاون اول، محترم الحاج خیرالدین مایل معاون تجارتى، 
محترم سلطان محمد صافى معاون سرمایه گذارى، محترم نصیر 
احمد عرب به حیث معاون خدماتى، محترم خان محمد سرفراز 
باز رئیس دارالنشا، محترم شرین آغاسخى رئیس مالى و محترم 
سیدجاوید برهان را به حیث رئیس روابط بین المللى اتاق تجارت 

وسرمایه گذارى کشور انتخاب نمودند.
هریک  اتاق  نظار  کمیته  اعضاى  جلسه  این  در  همچنان 
محترم  قلندرى،  عبدالمتین  محترم  عبدالحامد حمیدى،  محترم 
خالد  محترم  و  صمیم  ناصر  محمد  محترم  خان،  بشیرمحمد 

احمدى را نیز معرفى نمودند.
در این جلسه، محترم الحاج توکل شاه احمد یار رئیس هیئت 
اتاق  اعضاى  به  گذارى  سرمایه  و  تجارت  اتاق  جدید  مدیره 
وجامعه سکتور خصوصى کشور اطمینان داد که درخدمت شان 
تالش  خصوصى  سکتور  انکشاف  و  رشد  براى  وهمواره  بوده 

مینماید.

مدیره  اول هیئت  معاون  مومند  یونس  الحاج محمد  محترم 
براى  دیگر  بار  و  ورزیده  تاکید  باهمى  و  اتحاد  مورد  در  اتاق، 

تاجران و اعضاى اتاق در زمینۀ خدمت گزارى اطمینان داد.
الحاج خیرالدین مایل احمدى معاون تجارتى هیئت  محترم 
را  اتاق  مدیره  هیئت  عضویت  هایش  صحبت  در  اتاق،  مدیره 
امتیاز نه، بلکه یک مسؤلیت بزرگ خوانده و از آماده گى خویش 
براى خدمت گزارى در این دور هیئت مدیره به تاجران اطمینان 

داد.
محمد  سلطان  محترم  مدیره  هیئت  اعضاى  جلسه،  این  در 
صافى، محترم نصیر احمد عرب، محترم خان محمد سرفراز باز، 
محترم سید جاوید برهان و محترم شرین آغا سخى رئیس مالى 
هیئت مدیره بالنوبه صحبت نموده و درمورد تالش هاى شان 

براى رشد ترقى سکتور خصوصى اطمینان بیشتر دادند.
متعاقبًا، محترم آذرخش حافظى عضو هیئت مدیره، درمورد 
فعالیت اتاق طى چندین سال صحبت کرده و از ضمن قدردانى 
از زحمات اعضاى رهبرى قبلى، انتخاب اعضاى جدید را تبریکى 

گفته و به وظایفى که در پیشرو دارند، فراخواند.
قبلى، طى  مدیره  هیئت  اول  معاون  الکوزى  خانجان  الحاج 
کرد  تسلیم  ما  به  دولت  را  اتاق  زمانیکه  گفت،  هایش  صحبت 
حتى دفاتر و کاغذى وجود نداشت و اکنون ما به پیشرفت هاى 
زیادى نایل آمده ایم و چندین اتاق را در والیات مختلف ایجاد 
را  مشترك  اتاق هاى  المللى  بین  و  منطقه  به سطح  ما  کریم؛ 
از لحاظ مالى هم در وضیعت بهترى  ایجاد کردیم و همچنان 
قرارداریم که اینک براى رهبرى جدید امانت سکتور خصوصى 
را تسلیم مینمائیم. وى از محترم عتیق اهللا نصرت رئیس هیئت 
عامل که به کارش دراتاق پایان داده است قدردانى نموده و براى 
اعضاى هیئت مدیره پیشنهاد نمود که آقاى نصرت را به حیث 
مورد  اتفاق  به  نمایند که  تعیین  اجرائیوى  امور  در  ارشد  مشاور 

تائید قرار گرفت.
در این جلسه، فیصله شد تا محترم الحاج خانجان الکوزى و 
به  متجرب  هاى  شخصیت  منحیث  حافظى  آذرخش  محترم 
صفت کاندیدا در ِسمت هاى ریاست و معاونیت فدراسیون اتاق 

هاى تجارت معرفى گردند.
به ادامه جلسه تعدادى از بزرگان سکتور خصوصى به ارتباط 
موضوع صحبت هاى مفصلى داشتند و تحایفى را که از سوى 
تقدیم  جدید  رهبرى  به  بود  شده  تهیه  پروان  و  قندهار  مردم 

نمودند.
در اخیر محترم الحاج توکل شاه احمدیار رئیس جدید هیئت 
مدیره اتاق و معاونین شان به دفتر کارى رفتند و عمًال به کار 

آغاز کردند.

انتخاب سومین دور اعضاى محترم هیأت مدیره
اتاق تجارت و سرمایه گذارى بلخ

سرمایه  و  تجارت  اتاق  مدیره  هیأت  انتخابات  دور  سومین 
گذارى بلخ روز یکشنیه 10 سنبله 1398 تحت نظر کمیسیون 
مستقل انتخابات و کمیته موظف با حضور داشت محترم شفیق 
گذارى  سرمایه  و  تجارت  اتاق  پالیسى  معاون  عطایى  اهللا 
افغانستان و نماینده گان با صالحیت وزارت صنعت و تجارت در 
فضاى کامال دموکراتیک و شفاف برگزار گردید که در نتیجه 19 
تن تجار ملى ذیل را جامعه تجارى بلخ با استفاده از حق راى 

خویش انتخاب نمودند.
محترم  مایل,  خیرالدین  الحاج  ،محترم  یونسى  آرش  محترم 
الحاج محمد ابراهیم غضنفر، محترم الحاج محمود على محمد، 
ابراهیم زاده، محترم الحاج سید عبدالجبار  ،محترم غالم محمد 
عبدالمجیب  محترم  عرب،  احمد  نصیر  الحاج  محترم  جمال، 
ضیایى، محترم همایون رمضان،محترم حاجى عبدالغفور شهزاده، 
پیام، محترم  ایوب غضنفر، محترم محمد شفیق  محترم محمد 
الحاج نور الدین ذاکر احمدى، محترم محمد نسیم امینى، محترم 

حبیب الرحمن سلطانى، محترم محمد موسى احمدى، محترم 
اسداهللا اسدى، محترم بخت اهللا بختیار و محترم فیروز صدرى

انتخاب  و  پیروزى  این  بلخ  گذارى  سرمایه  و  تجارت  اتاق 
و  رشد  راستاى  در  ارزشمند  گام  یک  را  تجارى  جامعه  شایسته 
اعضاى  براى  دانسته  بلخ  در  کار  و  کسب  و  تجارت  انکشاف 
و  تبریک  را  موفقیت  این  بلخ  اتاق  مدیره  هیأت  جدید  محترم 

تهنیت عرض مى دارد.
نخستین جلسه سومین دور هیأت مدیره منتخب اتاق تجارت 

و سرمایه گذارى بلخ
و  تجارت  اتاق  مدیره  هیأت  دور  سومین  نشست  نخستین 
سرمایه گذارى بلخ دوشنبه مورخ 11 سنبله سالجارى در مقر اتاق 

بلخ تدویر یافت.
این جلسه که به ریاست موقت محترم الحاج خیرالدین مایل 
عضو هیأت مدیره اتاق تجارت و سرمایه گذارى بلخ برگزار شد 
روى انتخاب رئیس، معاونین و روساى کمیته هاى اتاق تجارت 
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اشتغال زایى، سادگى تکنیک و قابلیت توسعه در شهر و روستا به 
عنوان وسیله اى ارزشمند در راه رسیدن به درآمد سرانه باال، قابل 
و شبکه  ارتباطى  راه هاى  توسعه  با  مى باشد. خوشبختانه  توجه 
حمل و نقل، امکان دسترسى آسان روستائیان به شهرها بیش از 
گذشته بوده و با صرف کمترین هزینه و در کوتاه ترین مدت مى

 توانند فرآورده هاى خود را به خریداران شهرى عرضه کنند.

3. نقش صنایع دستى در تولید ملى
از آنجا که صنایع دستى متکى به منابع داخلى است، به طور 
بیشتر  که  را  رشته  این  امکانات  از  درصد   90 از  بیش  معمول 
شامل نیروى کار، مواد اولیه مصرفى و ابزار کار است، مى توان 
در داخل کشور فراهم کرد. طبعًا هرگونه افزایش و میزان تولید 
تولید  ازدیاد  در  مستقیمى  اثر  دستى،  فراورده هاى  فروش  و 

ناخالص ملى دارد.
امروزه برخى کشورهاى در حال توسعه صاحب صنایع دستى 
به جاى صدور مواد خام مانند چوب، پنبه، پشم، پوست و دیگر 
به محصوالتى  را  خام  مواد  که  مى کنند  و  تالش  بوده   مواد 
تبدیل کنند که در تولید آن مهارت دارند و فرآورده هاى تولید 
شده را که داراى ارزش باالیى اند، به کشورهاى دیگر به ویژه 
کشورهاى پیشرفته عرضه کنند. بخش صنایع دستى از طریق 
دستیابى به ارز خارجى، ایجاد شغل و رشد اقتصادى پایدار مى

 تواند تأثیر اساسى بر اقتصاد ملى داشته باشد.
تحقیقات و تجارب کشور ها نشان داده است که بین توسعه 
و تنوع صنایع دستى و میزان گردشگرى نیز روابط مثبت وجود 

جلب  و  گردشگرى  حاضر  در عصر  دیگر  جانب  از  است.  داشته 
سیاحین یکى از راه هاى مهم براى توسعۀ فعالیت هاى اقتصادى 
به شمار مى رود و کشور ها همواره تالش مى نماید این صنعت 
براى  از مشوق هاى مهم  نمایند.  یکى  تقویت  بیشتر  را هرچه 
است.  بومى  دستى  صنایع  به  دسترسى  امکانات  سیاحین  جلب 
امروز در سطح جهان بیشتر از نصف محصوالت صنایع دستى از 
مهم  مزایاى  از  یکى  گردد.  مى  تقاضا  گران  گردش  جانب 
جانب  از  اغلبًا  صنایع  این  که  اینست  دستى  صنایع  اقتصادى 
این  توسعه  اینرو،  از  میگردند.  رهبرى  ترین قشر جامعه  محروم 
نقش  عاید  نابرابرى  کاهش  و  فقر  زدودن  در  تواند  مى  صنعت 

مهمى را ایفا نماید. 
پولى که براى صنایع دستى خرج مى شود، بالفاصله و بطور 
مستقیم در جامعه محلى گسترده مى گردد. این فرصتى است براى 
جایگزین کردن از کشورهاى دیگر که بازار را احاطه کرده اند اما 
نماینده فرهنگ بومى آن کشور نیستند و عمومًا کمکى به اقتصاد 
نقش  زیر  اقشار  دستى  صنایع  فروش  میزان  در  نمى کنند.  آن 

اساسى دارند.
الف: همه کسانى که در تهیه مواد خام و تجهیزات الزم براى 

تولید دخالت دارند.
صنایع  انباردارى  و  نقل  و  حمل  وظیفه  که  آنهایى  همه  ب: 

دستى را برعهده مى گیرند.
یا  عمده فروشى  از  اعم  فروش  مسئولیت  کسانى که  همه  ج: 

پرچون  فروشى را انجام مى دهند.
براى مثال در سال 2005 در تایلند بیش از 200 هزار نفر به 
پرچون  فروشى صنایع دستى پرداختند که درآمدى حدود 350 
میلیون دالر براى آنها ایجاد کرد. در هند نیز صنایع دستى حدود 
و  است  کرده  این کشورکمک  ملى  اقتصاد  به  دالر  میلیارد   5.6
نزدیک به 20 میلیون نفر را به صورت تمام  وقت به کار مشغول 
داشته است. در مراکش، تولیدات صنایع دستى در سال 2004 در 
سوِم  یک  به  که  است  داشته  فروش  دالر  میلیارد   1.5 حدود 

جمعیت سازندگان، حدود 500 هزار نفر سود رسانیده است.

4. نقش صنایع دستى در توسعه صادرات
تک اقتصاد  توسعه نیافته،  کشورهاى  شاخص هاى  جمله  از 
 محصولى و یا اتکا به چند قلم محصول اندك صادراتى است. در 
ضمن اکثر این کشورها، بیشتر صادرکننده مواد خام نظیر نفت، 
تجربه  متأسفانه  هستند.  اینها  نظیر  اقالمى  و  مس  پشم،  پنبه، 
بدست آمده از یک بازرگان بین المللى نشان داده است، حتى با 
اندکى کاهش در بهاى جهانى این مواد، یکباره حیات اقتصادى 
آنها تهدید شده و گاه رو به نابودى مى روند. از طرف دیگر بنیان 
براى  به گونه اى است که  توسعه  اقتصادى کشورهاى در حال 
اجراى برنامه هاى توسعه اقتصادى و اجتماعى و حتى در مواردى 

براى تأمین حداقل نیازهاى خود به ارز احتیاج دارند و این امر در 
گرو صدور مواد اولیه و محصوالت شان به خارج است. بنا براین 
توسعه صادرات بر پایه صنایع دستى، عالوه بر ارز  آورى مى تواند 

براى موارد بحرانى در این کشورها راهگشا باشد.

5. صنایع دستى و مشارکت اقتصادى زنان
ارزش کار زنان روستایى و شهرى چه در کشورهاى توسعه
 یافته و چه در کشورهاى در حال توسعه همواره از بعد تاریخى 
مورد غفلت قرار گرفته است. در این راستا فعالیت  هایى که از 
سوى زنان در بازارهاى محلى و نیز در تنظیم امور منزل انجام 
نادیده  کشورها  اقتصادى  فعالیت هاى  اندازه گیرى  در  مى گیرد، 
گرفته مى شود، اما مطالعات نشان مى دهد که زنان مولدان فعال 
ثروت در جهان، سهم مهمى  ایجاد  و  توسعه  فرایند  در  و  بوده 
دارند؛ بخصوص زنان روستایى در کشورهاى در حال توسعه در 
همچنین  مى کنند.  ایفا  اساسى  نقشى  اقتصادى،  نظام  پایدارى 
مطالعات نشان مى دهد که در برخى از کشورهاى رو به انکشاف 
مشارکت زنان در تولیدات صنایع دستى، بیشتر از فعالیت آنها در 
تولید محصوالت غذایى بوده است و اغلب 75 تا 80 درصد افراد 

شاغل در بخش صنایع دستى را زنان تشکیل مى دهند.

و سرمایه گذارى بلخ بحث و تبادل نظر صورت گرفت و در نتیجه با برگزارى انتخابات آزاد و شفاف، رئیس و معاونین سومین دور 
هیأت مدیره اتاق بلخ توسط اعضاى هیأت مدیره این اتاق انتخاب گردید.

در نتیجه این انتخابات دموکراتیک و آزاد به اتفاق اکثریت آراء، محترم آرش یونسى رئیس، محترم محمد ایوب غضنفر معاون سرمایه 
گذارى، محترم غالم محمد ابراهیم زاده معاون تجارتى، محترم محمد شفیق پیام معاون صادراتى، محترم عبدالمجیب ضیایى معاون 

خدماتى و محترم محمد نسیم امینى رئیس دارالنشا این اتاق انتخاب گردیدند.
همچنان در راس کمیته هاى اتاق بلخ هر یک محترم نورالدین ذاکر احمدى رئیس کمیته مواد اولیه، محترم اسداهللا اسدى رئیس 
کمیته حل منازعات، محترم همایون رمضان رئیس کمیته روابط بین الملل ،بخت اهللا بختیار رئیس کمیته روابط عامه و محترم موسى 

احمدى رئیس کمیته اصناف شهر انتخاب گردیدند.
محترم نجیب اهللا کارگر و محترم حاجى اجمل کبیر منحیث مشاورین اتاق انتخاب گردیدند. همچنان محترم نصیر قاسمى آمر اجراییه 

اتاق بلخ به اتفاق آراء اعضاى محترم هیأت مدیره در این دور نیز به عنوان آمر اجراییه اتاق بلخ تایید گردید.
در اخیر این جلسه همه اعضاى محترم هیأت مدیره اتاق بلخ به اتفاق نظر براى بهبود و انکشاف تجارت و فرصت هاى سرمایه گذارى 

در بلخ وعده همکارى را سپرده صلح، ثبات و استقالل اقتصادى کشور عزیز مان را از بارگاه ایزد منان مسألت نمودند.
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اشتغال زایى، سادگى تکنیک و قابلیت توسعه در شهر و روستا به 
عنوان وسیله اى ارزشمند در راه رسیدن به درآمد سرانه باال، قابل 
و شبکه  ارتباطى  راه هاى  توسعه  با  مى باشد. خوشبختانه  توجه 
حمل و نقل، امکان دسترسى آسان روستائیان به شهرها بیش از 
گذشته بوده و با صرف کمترین هزینه و در کوتاه ترین مدت مى

 توانند فرآورده هاى خود را به خریداران شهرى عرضه کنند.

3. نقش صنایع دستى در تولید ملى
از آنجا که صنایع دستى متکى به منابع داخلى است، به طور 
بیشتر  که  را  رشته  این  امکانات  از  درصد   90 از  بیش  معمول 
شامل نیروى کار، مواد اولیه مصرفى و ابزار کار است، مى توان 
در داخل کشور فراهم کرد. طبعًا هرگونه افزایش و میزان تولید 
تولید  ازدیاد  در  مستقیمى  اثر  دستى،  فراورده هاى  فروش  و 

ناخالص ملى دارد.
امروزه برخى کشورهاى در حال توسعه صاحب صنایع دستى 
به جاى صدور مواد خام مانند چوب، پنبه، پشم، پوست و دیگر 
به محصوالتى  را  خام  مواد  که  مى کنند  و  تالش  بوده   مواد 
تبدیل کنند که در تولید آن مهارت دارند و فرآورده هاى تولید 
شده را که داراى ارزش باالیى اند، به کشورهاى دیگر به ویژه 
کشورهاى پیشرفته عرضه کنند. بخش صنایع دستى از طریق 
دستیابى به ارز خارجى، ایجاد شغل و رشد اقتصادى پایدار مى

 تواند تأثیر اساسى بر اقتصاد ملى داشته باشد.
تحقیقات و تجارب کشور ها نشان داده است که بین توسعه 
و تنوع صنایع دستى و میزان گردشگرى نیز روابط مثبت وجود 

جلب  و  گردشگرى  حاضر  در عصر  دیگر  جانب  از  است.  داشته 
سیاحین یکى از راه هاى مهم براى توسعۀ فعالیت هاى اقتصادى 
به شمار مى رود و کشور ها همواره تالش مى نماید این صنعت 
براى  از مشوق هاى مهم  نمایند.  یکى  تقویت  بیشتر  را هرچه 
است.  بومى  دستى  صنایع  به  دسترسى  امکانات  سیاحین  جلب 
امروز در سطح جهان بیشتر از نصف محصوالت صنایع دستى از 
مهم  مزایاى  از  یکى  گردد.  مى  تقاضا  گران  گردش  جانب 
جانب  از  اغلبًا  صنایع  این  که  اینست  دستى  صنایع  اقتصادى 
این  توسعه  اینرو،  از  میگردند.  رهبرى  ترین قشر جامعه  محروم 
نقش  عاید  نابرابرى  کاهش  و  فقر  زدودن  در  تواند  مى  صنعت 

مهمى را ایفا نماید. 
پولى که براى صنایع دستى خرج مى شود، بالفاصله و بطور 
مستقیم در جامعه محلى گسترده مى گردد. این فرصتى است براى 
جایگزین کردن از کشورهاى دیگر که بازار را احاطه کرده اند اما 
نماینده فرهنگ بومى آن کشور نیستند و عمومًا کمکى به اقتصاد 
نقش  زیر  اقشار  دستى  صنایع  فروش  میزان  در  نمى کنند.  آن 

اساسى دارند.
الف: همه کسانى که در تهیه مواد خام و تجهیزات الزم براى 

تولید دخالت دارند.
صنایع  انباردارى  و  نقل  و  حمل  وظیفه  که  آنهایى  همه  ب: 

دستى را برعهده مى گیرند.
یا  عمده فروشى  از  اعم  فروش  مسئولیت  کسانى که  همه  ج: 

پرچون  فروشى را انجام مى دهند.
براى مثال در سال 2005 در تایلند بیش از 200 هزار نفر به 
پرچون  فروشى صنایع دستى پرداختند که درآمدى حدود 350 
میلیون دالر براى آنها ایجاد کرد. در هند نیز صنایع دستى حدود 
و  است  کرده  این کشورکمک  ملى  اقتصاد  به  دالر  میلیارد   5.6
نزدیک به 20 میلیون نفر را به صورت تمام  وقت به کار مشغول 
داشته است. در مراکش، تولیدات صنایع دستى در سال 2004 در 
سوِم  یک  به  که  است  داشته  فروش  دالر  میلیارد   1.5 حدود 

جمعیت سازندگان، حدود 500 هزار نفر سود رسانیده است.

4. نقش صنایع دستى در توسعه صادرات
تک اقتصاد  توسعه نیافته،  کشورهاى  شاخص هاى  جمله  از 
 محصولى و یا اتکا به چند قلم محصول اندك صادراتى است. در 
ضمن اکثر این کشورها، بیشتر صادرکننده مواد خام نظیر نفت، 
تجربه  متأسفانه  هستند.  اینها  نظیر  اقالمى  و  مس  پشم،  پنبه، 
بدست آمده از یک بازرگان بین المللى نشان داده است، حتى با 
اندکى کاهش در بهاى جهانى این مواد، یکباره حیات اقتصادى 
آنها تهدید شده و گاه رو به نابودى مى روند. از طرف دیگر بنیان 
براى  به گونه اى است که  توسعه  اقتصادى کشورهاى در حال 
اجراى برنامه هاى توسعه اقتصادى و اجتماعى و حتى در مواردى 

براى تأمین حداقل نیازهاى خود به ارز احتیاج دارند و این امر در 
گرو صدور مواد اولیه و محصوالت شان به خارج است. بنا براین 
توسعه صادرات بر پایه صنایع دستى، عالوه بر ارز  آورى مى تواند 

براى موارد بحرانى در این کشورها راهگشا باشد.

5. صنایع دستى و مشارکت اقتصادى زنان
ارزش کار زنان روستایى و شهرى چه در کشورهاى توسعه
 یافته و چه در کشورهاى در حال توسعه همواره از بعد تاریخى 
مورد غفلت قرار گرفته است. در این راستا فعالیت  هایى که از 
سوى زنان در بازارهاى محلى و نیز در تنظیم امور منزل انجام 
نادیده  کشورها  اقتصادى  فعالیت هاى  اندازه گیرى  در  مى گیرد، 
گرفته مى شود، اما مطالعات نشان مى دهد که زنان مولدان فعال 
ثروت در جهان، سهم مهمى  ایجاد  و  توسعه  فرایند  در  و  بوده 
دارند؛ بخصوص زنان روستایى در کشورهاى در حال توسعه در 
همچنین  مى کنند.  ایفا  اساسى  نقشى  اقتصادى،  نظام  پایدارى 
مطالعات نشان مى دهد که در برخى از کشورهاى رو به انکشاف 
مشارکت زنان در تولیدات صنایع دستى، بیشتر از فعالیت آنها در 
تولید محصوالت غذایى بوده است و اغلب 75 تا 80 درصد افراد 

شاغل در بخش صنایع دستى را زنان تشکیل مى دهند.

مى تواند  دستى  صنایع  که  دستاوردهایى  مهم ترین  از  یکى 
توسعه  آورد، رشد و  ارمغان  به  توسعه  براى کشورهاى در حال 
به  براى دستیابى  اقتصادى گام نخست  اقتصادى است. توسعه 
رشد  است.  فرهنگى  و  اجتماعى  توسعه  نظیر  توسعه  ابعاد  سایر 
اقتصادى به عنوان نخستین هدف کشورهاى در حال توسعه که 
تأثیرات  داراى صنایع دستى نیز هستند، مورد توجه قرار دارند. 

مهم صنایع دستى در توسعه اقتصادى شامل موارد زیر است:

رفع  و  اشتغال زایى  در  دستى  صنایع  نقش   .1
معضل بیکارى

ایجاد  مهم ترین چالش،  توسعه  در حال  اقتصاد جوامع  براى 
راه هاى  از  است. یکى  براى جمعیت جوان  فرصت هاى شغلى 
حل این چالش، توسعه اقتصادى با تکیه بر امکانات درونى مانند 
صنایع دستى است که در کشور ما ریشه هاى عمیق و استوار در 
آداب و رسوم، سنت ها و در مجموع، در فرهنگ مردمى ما دارد. 
صنایع دستى به عنوان صنعت کامًال بومى و غیر وابسته، که مواد 
اولیه آن به راحتى قابل تأمین است، نیاز به سرمایه گذارى زیادى 
همچنین  است.  باالیى  ارزش  داراى  دلیل  همین  به  و  نداشته 

وجود تکنیک هاى ساده و آموزش آسان آن و نیز هماهنگى 

فرهنگ تولید آن با فرهنگ اصیل مردمى، آن را به صنعت 
مناسب جهت اشتغال زایى مبدل کرده است.

که  نقاطى  در  و  روستایى  مناطق  در  مى تواند  دستى  صنایع 
فعالیت هاى کشاورزى، کار اصلى و عمده مردم را تشکیل مى
 دهد و نیز در مناطق عشایرى که دام دارى، شغل اصلى و رایج 
است، به عنوان فعالیت دائمى و فصلى مطرح شود. این صنعت در 
یابد.  شهرها نیز مى تواند به عنوان کار دائم و غیردائم گسترش 
ایجاد کارگاه هاى تولیدى صنایع دستى به صورت کارگاهى براى 

بسیارى از شهرنشینان، مى تواند ایجاد حرفه نماید.

2. نقش صنایع دستى در افزایش درآمد سرانه
امروزه در بین کشورهاى مختلف، تالش براى ازدیاد درآمد 
سرانه به صورت رقابت پایان ناپذیر درآمده است و چنین به نظر 
مى رسد که اگر کشورهاى در حال توسعه بتوانند همین فاصله و 
را  توسعه یافته  کشورهاى  و  خود  بین  ایجاد شده  کنونى  شکاف 
رو  این  از  بوده اند.  موفق  بسیار  برنامه هاى خود  در  کنند،  حفظ 
سرانه  درآمد  افزایش  به  که  عاملى  هر  که  نیست  تردیدى 
و  است  اهمیت  خور  در  کند،  توسعه کمک  حال  در  کشورهاى 
صنایع دستى به دلیل مزایاى ذکر شده همانند تأثیر فوق العاده در 

نقش صنایع دستى در توسعه اقتصادى
مهتاب اکبرى و رمزیار
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اشتغال زایى، سادگى تکنیک و قابلیت توسعه در شهر و روستا به 
عنوان وسیله اى ارزشمند در راه رسیدن به درآمد سرانه باال، قابل 
و شبکه  ارتباطى  راه هاى  توسعه  با  مى باشد. خوشبختانه  توجه 
حمل و نقل، امکان دسترسى آسان روستائیان به شهرها بیش از 
گذشته بوده و با صرف کمترین هزینه و در کوتاه ترین مدت مى

 توانند فرآورده هاى خود را به خریداران شهرى عرضه کنند.

3. نقش صنایع دستى در تولید ملى
از آنجا که صنایع دستى متکى به منابع داخلى است، به طور 
بیشتر  که  را  رشته  این  امکانات  از  درصد   90 از  بیش  معمول 
شامل نیروى کار، مواد اولیه مصرفى و ابزار کار است، مى توان 
در داخل کشور فراهم کرد. طبعًا هرگونه افزایش و میزان تولید 
تولید  ازدیاد  در  مستقیمى  اثر  دستى،  فراورده هاى  فروش  و 

ناخالص ملى دارد.
امروزه برخى کشورهاى در حال توسعه صاحب صنایع دستى 
به جاى صدور مواد خام مانند چوب، پنبه، پشم، پوست و دیگر 
به محصوالتى  را  خام  مواد  که  مى کنند  و  تالش  بوده   مواد 
تبدیل کنند که در تولید آن مهارت دارند و فرآورده هاى تولید 
شده را که داراى ارزش باالیى اند، به کشورهاى دیگر به ویژه 
کشورهاى پیشرفته عرضه کنند. بخش صنایع دستى از طریق 
دستیابى به ارز خارجى، ایجاد شغل و رشد اقتصادى پایدار مى

 تواند تأثیر اساسى بر اقتصاد ملى داشته باشد.
تحقیقات و تجارب کشور ها نشان داده است که بین توسعه 
و تنوع صنایع دستى و میزان گردشگرى نیز روابط مثبت وجود 

جلب  و  گردشگرى  حاضر  در عصر  دیگر  جانب  از  است.  داشته 
سیاحین یکى از راه هاى مهم براى توسعۀ فعالیت هاى اقتصادى 
به شمار مى رود و کشور ها همواره تالش مى نماید این صنعت 
براى  از مشوق هاى مهم  نمایند.  یکى  تقویت  بیشتر  را هرچه 
است.  بومى  دستى  صنایع  به  دسترسى  امکانات  سیاحین  جلب 
امروز در سطح جهان بیشتر از نصف محصوالت صنایع دستى از 
مهم  مزایاى  از  یکى  گردد.  مى  تقاضا  گران  گردش  جانب 
جانب  از  اغلبًا  صنایع  این  که  اینست  دستى  صنایع  اقتصادى 
این  توسعه  اینرو،  از  میگردند.  رهبرى  ترین قشر جامعه  محروم 
نقش  عاید  نابرابرى  کاهش  و  فقر  زدودن  در  تواند  مى  صنعت 

مهمى را ایفا نماید. 
پولى که براى صنایع دستى خرج مى شود، بالفاصله و بطور 
مستقیم در جامعه محلى گسترده مى گردد. این فرصتى است براى 
جایگزین کردن از کشورهاى دیگر که بازار را احاطه کرده اند اما 
نماینده فرهنگ بومى آن کشور نیستند و عمومًا کمکى به اقتصاد 
نقش  زیر  اقشار  دستى  صنایع  فروش  میزان  در  نمى کنند.  آن 

اساسى دارند.
الف: همه کسانى که در تهیه مواد خام و تجهیزات الزم براى 

تولید دخالت دارند.
صنایع  انباردارى  و  نقل  و  حمل  وظیفه  که  آنهایى  همه  ب: 

دستى را برعهده مى گیرند.
یا  عمده فروشى  از  اعم  فروش  مسئولیت  کسانى که  همه  ج: 

پرچون  فروشى را انجام مى دهند.
براى مثال در سال 2005 در تایلند بیش از 200 هزار نفر به 
پرچون  فروشى صنایع دستى پرداختند که درآمدى حدود 350 
میلیون دالر براى آنها ایجاد کرد. در هند نیز صنایع دستى حدود 
و  است  کرده  این کشورکمک  ملى  اقتصاد  به  دالر  میلیارد   5.6
نزدیک به 20 میلیون نفر را به صورت تمام  وقت به کار مشغول 
داشته است. در مراکش، تولیدات صنایع دستى در سال 2004 در 
سوِم  یک  به  که  است  داشته  فروش  دالر  میلیارد   1.5 حدود 

جمعیت سازندگان، حدود 500 هزار نفر سود رسانیده است.

4. نقش صنایع دستى در توسعه صادرات
تک اقتصاد  توسعه نیافته،  کشورهاى  شاخص هاى  جمله  از 
 محصولى و یا اتکا به چند قلم محصول اندك صادراتى است. در 
ضمن اکثر این کشورها، بیشتر صادرکننده مواد خام نظیر نفت، 
تجربه  متأسفانه  هستند.  اینها  نظیر  اقالمى  و  مس  پشم،  پنبه، 
بدست آمده از یک بازرگان بین المللى نشان داده است، حتى با 
اندکى کاهش در بهاى جهانى این مواد، یکباره حیات اقتصادى 
آنها تهدید شده و گاه رو به نابودى مى روند. از طرف دیگر بنیان 
براى  به گونه اى است که  توسعه  اقتصادى کشورهاى در حال 
اجراى برنامه هاى توسعه اقتصادى و اجتماعى و حتى در مواردى 

براى تأمین حداقل نیازهاى خود به ارز احتیاج دارند و این امر در 
گرو صدور مواد اولیه و محصوالت شان به خارج است. بنا براین 
توسعه صادرات بر پایه صنایع دستى، عالوه بر ارز  آورى مى تواند 

براى موارد بحرانى در این کشورها راهگشا باشد.

5. صنایع دستى و مشارکت اقتصادى زنان
ارزش کار زنان روستایى و شهرى چه در کشورهاى توسعه
 یافته و چه در کشورهاى در حال توسعه همواره از بعد تاریخى 
مورد غفلت قرار گرفته است. در این راستا فعالیت  هایى که از 
سوى زنان در بازارهاى محلى و نیز در تنظیم امور منزل انجام 
نادیده  کشورها  اقتصادى  فعالیت هاى  اندازه گیرى  در  مى گیرد، 
گرفته مى شود، اما مطالعات نشان مى دهد که زنان مولدان فعال 
ثروت در جهان، سهم مهمى  ایجاد  و  توسعه  فرایند  در  و  بوده 
دارند؛ بخصوص زنان روستایى در کشورهاى در حال توسعه در 
همچنین  مى کنند.  ایفا  اساسى  نقشى  اقتصادى،  نظام  پایدارى 
مطالعات نشان مى دهد که در برخى از کشورهاى رو به انکشاف 
مشارکت زنان در تولیدات صنایع دستى، بیشتر از فعالیت آنها در 
تولید محصوالت غذایى بوده است و اغلب 75 تا 80 درصد افراد 

شاغل در بخش صنایع دستى را زنان تشکیل مى دهند.

نقش صنایع دستى در ...
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اشتغال زایى، سادگى تکنیک و قابلیت توسعه در شهر و روستا به 
عنوان وسیله اى ارزشمند در راه رسیدن به درآمد سرانه باال، قابل 
و شبکه  ارتباطى  راه هاى  توسعه  با  مى باشد. خوشبختانه  توجه 
حمل و نقل، امکان دسترسى آسان روستائیان به شهرها بیش از 
گذشته بوده و با صرف کمترین هزینه و در کوتاه ترین مدت مى

 توانند فرآورده هاى خود را به خریداران شهرى عرضه کنند.

3. نقش صنایع دستى در تولید ملى
از آنجا که صنایع دستى متکى به منابع داخلى است، به طور 
بیشتر  که  را  رشته  این  امکانات  از  درصد   90 از  بیش  معمول 
شامل نیروى کار، مواد اولیه مصرفى و ابزار کار است، مى توان 
در داخل کشور فراهم کرد. طبعًا هرگونه افزایش و میزان تولید 
تولید  ازدیاد  در  مستقیمى  اثر  دستى،  فراورده هاى  فروش  و 

ناخالص ملى دارد.
امروزه برخى کشورهاى در حال توسعه صاحب صنایع دستى 
به جاى صدور مواد خام مانند چوب، پنبه، پشم، پوست و دیگر 
به محصوالتى  را  خام  مواد  که  مى کنند  و  تالش  بوده   مواد 
تبدیل کنند که در تولید آن مهارت دارند و فرآورده هاى تولید 
شده را که داراى ارزش باالیى اند، به کشورهاى دیگر به ویژه 
کشورهاى پیشرفته عرضه کنند. بخش صنایع دستى از طریق 
دستیابى به ارز خارجى، ایجاد شغل و رشد اقتصادى پایدار مى

 تواند تأثیر اساسى بر اقتصاد ملى داشته باشد.
تحقیقات و تجارب کشور ها نشان داده است که بین توسعه 
و تنوع صنایع دستى و میزان گردشگرى نیز روابط مثبت وجود 

جلب  و  گردشگرى  حاضر  در عصر  دیگر  جانب  از  است.  داشته 
سیاحین یکى از راه هاى مهم براى توسعۀ فعالیت هاى اقتصادى 
به شمار مى رود و کشور ها همواره تالش مى نماید این صنعت 
براى  از مشوق هاى مهم  نمایند.  یکى  تقویت  بیشتر  را هرچه 
است.  بومى  دستى  صنایع  به  دسترسى  امکانات  سیاحین  جلب 
امروز در سطح جهان بیشتر از نصف محصوالت صنایع دستى از 
مهم  مزایاى  از  یکى  گردد.  مى  تقاضا  گران  گردش  جانب 
جانب  از  اغلبًا  صنایع  این  که  اینست  دستى  صنایع  اقتصادى 
این  توسعه  اینرو،  از  میگردند.  رهبرى  ترین قشر جامعه  محروم 
نقش  عاید  نابرابرى  کاهش  و  فقر  زدودن  در  تواند  مى  صنعت 

مهمى را ایفا نماید. 
پولى که براى صنایع دستى خرج مى شود، بالفاصله و بطور 
مستقیم در جامعه محلى گسترده مى گردد. این فرصتى است براى 
جایگزین کردن از کشورهاى دیگر که بازار را احاطه کرده اند اما 
نماینده فرهنگ بومى آن کشور نیستند و عمومًا کمکى به اقتصاد 
نقش  زیر  اقشار  دستى  صنایع  فروش  میزان  در  نمى کنند.  آن 

اساسى دارند.
الف: همه کسانى که در تهیه مواد خام و تجهیزات الزم براى 

تولید دخالت دارند.
صنایع  انباردارى  و  نقل  و  حمل  وظیفه  که  آنهایى  همه  ب: 

دستى را برعهده مى گیرند.
یا  عمده فروشى  از  اعم  فروش  مسئولیت  کسانى که  همه  ج: 

پرچون  فروشى را انجام مى دهند.
براى مثال در سال 2005 در تایلند بیش از 200 هزار نفر به 
پرچون  فروشى صنایع دستى پرداختند که درآمدى حدود 350 
میلیون دالر براى آنها ایجاد کرد. در هند نیز صنایع دستى حدود 
و  است  کرده  این کشورکمک  ملى  اقتصاد  به  دالر  میلیارد   5.6
نزدیک به 20 میلیون نفر را به صورت تمام  وقت به کار مشغول 
داشته است. در مراکش، تولیدات صنایع دستى در سال 2004 در 
سوِم  یک  به  که  است  داشته  فروش  دالر  میلیارد   1.5 حدود 

جمعیت سازندگان، حدود 500 هزار نفر سود رسانیده است.

4. نقش صنایع دستى در توسعه صادرات
تک اقتصاد  توسعه نیافته،  کشورهاى  شاخص هاى  جمله  از 
 محصولى و یا اتکا به چند قلم محصول اندك صادراتى است. در 
ضمن اکثر این کشورها، بیشتر صادرکننده مواد خام نظیر نفت، 
تجربه  متأسفانه  هستند.  اینها  نظیر  اقالمى  و  مس  پشم،  پنبه، 
بدست آمده از یک بازرگان بین المللى نشان داده است، حتى با 
اندکى کاهش در بهاى جهانى این مواد، یکباره حیات اقتصادى 
آنها تهدید شده و گاه رو به نابودى مى روند. از طرف دیگر بنیان 
براى  به گونه اى است که  توسعه  اقتصادى کشورهاى در حال 
اجراى برنامه هاى توسعه اقتصادى و اجتماعى و حتى در مواردى 

براى تأمین حداقل نیازهاى خود به ارز احتیاج دارند و این امر در 
گرو صدور مواد اولیه و محصوالت شان به خارج است. بنا براین 
توسعه صادرات بر پایه صنایع دستى، عالوه بر ارز  آورى مى تواند 

براى موارد بحرانى در این کشورها راهگشا باشد.

5. صنایع دستى و مشارکت اقتصادى زنان
ارزش کار زنان روستایى و شهرى چه در کشورهاى توسعه
 یافته و چه در کشورهاى در حال توسعه همواره از بعد تاریخى 
مورد غفلت قرار گرفته است. در این راستا فعالیت  هایى که از 
سوى زنان در بازارهاى محلى و نیز در تنظیم امور منزل انجام 
نادیده  کشورها  اقتصادى  فعالیت هاى  اندازه گیرى  در  مى گیرد، 
گرفته مى شود، اما مطالعات نشان مى دهد که زنان مولدان فعال 
ثروت در جهان، سهم مهمى  ایجاد  و  توسعه  فرایند  در  و  بوده 
دارند؛ بخصوص زنان روستایى در کشورهاى در حال توسعه در 
همچنین  مى کنند.  ایفا  اساسى  نقشى  اقتصادى،  نظام  پایدارى 
مطالعات نشان مى دهد که در برخى از کشورهاى رو به انکشاف 
مشارکت زنان در تولیدات صنایع دستى، بیشتر از فعالیت آنها در 
تولید محصوالت غذایى بوده است و اغلب 75 تا 80 درصد افراد 

شاغل در بخش صنایع دستى را زنان تشکیل مى دهند.
منبع: انترنت

نقش صنایع دستى در ...
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کارآفرینى چیست

قرضۀ میعادى

 با شرایط سهل

از یکصد هزار الى دو میلیون افغانى

قرضه براى بانوان متشبث

تکتانه  تنزیلى
5 %

www.ghazanfarbank.com
info@ghazanfarbank.com
+93 (0) 202 101 111 FOLLOW US ON SOCIAL MEDIA!
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اشتراك غضنفر بانک در نمایشگاه تجارتى و سرمایه گذارى
 بین المللى هندوستان و افغانستان

غضنفر بانک در نمایشگاهى (Passage to Prosperity) که از طرف (USAID) افغانستان  در تاریخ 24 الى 26 سپتمبر 2019 در شهر 
آئین  نمود. محترم کنشکا  بود، شرکت  برگزار شده  تاجران هندى  و  افغانى  تاجران  نزدیک شدن و هماهنگ شدن  به منظور  دهلى 
نمایشگاه سه روزه خدمات،  این  بانک در  آمر بخش توسعۀ تجارت غضنفر  نوید حمیدى  سرپرست بخش عملیاتى و محترم محمد 
محصوالت و امکانات غضنفر بانک را به شرکت کنندگان محترم معرفى نموده و در مورد اعتبارنامه هاى بانکى و انتقال پول تاجران 

در جهت تسهیل صادرات و واردات میان دو کشور به آنها اطمینان دادند.
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برگزارى مسابقات والیبال در شهر مزار شریف
مسابقات والیبال در تاریخ  26 میزان 1398 خورشیدى میان شش تیم برتر  به مدت یک هفته به مناسبت شهادت وحیداهللا یکتن از 
بازیکنان اسبق تیم ملى والیبال کشور به حمایت مالى غضنفر بانک از سوى فدراسیون والیبال والیت بلخ در شهر مزار شریف برگزار 

شد. که در نتیجه تیم کام ایر به مقام نخست  این مسابقات دست یافت.
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با درآمد سرانه باال به  بانک جهانى کشورهاى  طبق تعریف 
تولید  تقسیم  از  فرد  هر  سهم  که  شود  مى  اطالق  کشورهایى 
باشد.  بیشتر  دالر   12055 از  آن  جمعیت  بر  داخلى  ناخالص 
کشورهایى با درآمد کمتر از 995 دالر جز کشورهاى کم درآمد، 
کشورهاى تا عاید سرانه 3895 دالر جز کشورهاى باعاید سرانه 
بلند  باعاید سرانه  از 3895 دالر جز کشورهاى  متوسط و بیشتر 
درآمد  با  هاى  کشور  تعریف  این  طبق  شوند.  مى  بندى  طبقه 

سرانۀ باال قرار شرح ذیل اند.

1. لوکزامبورگ
      متوسط سرانه تولید ناخالص داخلى در این کشور کوچک 
اروپاى غربى 31 درصد باالتر از رده دوم است. لوکزامبورگ که 
تنها 998 مایل مربع مساحت دارد، با سرانه تولید ناخالص داخلى 

105712,98 دالر در صدر ایستاده است.

ثروتمندترین کشورهاى جهان بر اساس درآمد سرانه 
در سال 2019

2. سویس
      یکى از پیشرفته ترین نظام هاى اقتصادى جهان که عالوه 
بر نظام مالى برتر خود به خاطر ساعت ها و شکالت هایش نیز 
معروف است. متوسط سرانه تولید ناخالص داخلى در این کشور 

80642,80 دالر است.

3. ناروى
یکى از ثروتمندترین کشورهاى جهان که بزرگ ترین صندوق 
ثروت جهان با ارزش 1 تریلیون دالر را در اختیار دارد. متوسط 
سرانه تولید ناخالص داخلى در این کشور 75513.64  دالر است.

4. ایسلند
جمعیت این کشور از 300 هزار نفر بیش تر است. با این حال 
متوسط سرانه تولید ناخالص داخلى در این کشور 72389,87 دالر 

است.

5. ایرلند
 متوسط سرانه تولید ناخالص داخلى در این کشور 68722,58 

دالر است.
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منبع: مثلث آنالین

ثروتمندترین کشورهاى جهان...

6.  قطر
یکى از بزرگ ترین صادرکنندگان گاز و نفت در جهان که با 
سرانه متوسط 62826,06 دالر در رده ششم جهان ایستاده است.

7. سنگاپور
یکى از رو به رشدترین اقتصادهاى جهان که همواره در رده 
بندى هاى مربوط به بهترین ها در بین بهترین کشورها قرار دارد. 
متوسط سرانه تولید ناخالص داخلى این کشور 59990,06 دالر 

است.

8. آمریکا
با  این کشور  میلیون جمعیت،  از 400  بیش  داشتن  با وجود 
سرانه تولید ناخالص داخلى 59895 دالرى جز 10 کشور جدول 

است.

9. دانمارك
سرانه تولید ناخالص داخلى این کشور 57380,02 دالر است.

10. استرالیا
      یکى از بزرگ ترین مراکز کشاورزى جهان با سرانه تولید 
بندى  رده  این  کشور  دهمین  دالر،   55957,72 داخلى  ناخالص 

است.

رتبه دیگر کشورها:
در این رده بندى هم چنین اتریش در رده سیزدهم، کانادا در 
رده شانزدهم، آلمان در رده هفدهم، انگلستان در رده بیست و 
دوم، جاپان در رده بیست و سوم، کوریاى جنوبى در رده بیست و 
هفتم، پرتگال در ردة سى و سوم، عربستان در ردة سى و چهارم، 
و  ششم  و  چهل  ردة  در  آرژانتین  هفتم،  و  سى  ردة  در  یونان 

لهستان در رده چهل و هشتم ایستاده اند.
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افزایش صادرات کشور در سال 2018

درصد  نوزده   ،2018 سال  ماه   9 در  کشور  صادرات  میزان 
افزایش یافته است.

وزارت صنعت وتجارت، دست آوردهاى اساسى اش در سال 
2018 را گزارش داد. مصرف بیش از 96 درصد بودجه انکشافى، 
بانک  وکار  کسب  هاى  شاخص  در  افغانستان  جایگاه  ارتقاى 
انکشاف  ها،  جوازنامه  وصدور  ثبت  روند  در  تسهیالت  جهانى، 
صادرات، فراهم سازى مسیر هاى بدیل ترانزیتى و پارك هاى 
صنعتى؛ مهمترین فعالیت هاى این وزارت را تشکیل مى دهند.

صنعت  وزارت  وادارى  مالى  معین  عبدالرحیمزى،  اجمل 
مرکز  در  خبرى  کنفرانس  دریک  چهارشنبه  روز  که  وتجارت 
اطالعات ورسانه هاى حکومت حضور یافته بود، افزود: افغانستان 
با اجراى ریفورم واصالحات در شاخص هاى کسب وکار بانک 
سرمایه  از  حمایت  تجارت،  آغاز  هاى  شاخص  ویژه  به  جهانى 
واخذ مجوز  اخذ قرضه ها  منازعات،  گذارى هاى کوچک، حل 
ساختمانى؛ 16 رده از جایگاه عمومى اش صعود کرده ودر میان 
کشور  اصالحات،  بیشترین  ایجاد  دلیل  به  جهان،  کشور   190

پیشتاز شناخته شده است.
 100 به  افغانى  هزار   30 از  تشبث  جواز  اخذ  هزینه  کاهش 
افغانى، افزایش مدت زمان اعتبار جواز از یک سال به سه سال، 
کاهش طى مراحل اخذ جواز از 28 قدمه به 8 قدمه وآغاز پروسه 
جمله  از  سکتورى؛  هاى  جواز  وصدور  ثبت  براى  واحد  چتر 
تسهیالتى است که در روند ثبت وصدور جواز نامه ها طى سال 

2018 میالدى عملى شده است.
براساس احصاییه وارقام موجود، میزان صادرات کشور در 9 
نوزده   ،2017 سال  ماه   9 تناسب  به  میالدى   2018 سال  ماه 
درصد افزایش را نشان مى دهد. همچنان به ابتکار وزارت صنعت 
وتجارت براى اولین بار ستراتیژى ملى انکشاف صادرات تدوین 
براى رشد  را  باال  با ظرفیت  اولویت  وتصویب شده است که 6 
صادرات، اشتغال زایى ونوآورى مشخص مى کند و شامل میوه 

هاى خشک، میوه هاى تازه وسبزیجات، زعفران، سنگ مرمر 

وگرانیت، قالین وسنگ هاى قیمتى مى شود.
گشایش دهلیز هاى هوایى براى افغانستان، فرصت موثر به 
هدف دسترسى وانتقال کاالهاى تجارتى به مارکیت هاى بین 
از طریق  افغانستان  امتعه صادراتى  درحال حاضر  است.  المللى 
دهلیز هاى هوایى کابل- دهلى، کابل- ممبى، کابل- ریاض، 
روسیه،  کابل-  آلماتا،  کابل-  دبى،  کابل-  استانبول،  کابل- 
افغانستان- کشورهاى اتحادیه اروپا وافغانستان- چین صادر مى 
گردد. تا اکنون حدود  5200 تن کاالى صادراتى از طریق دهلیز 
هاى هوایى در بیشتر از 406 پرواز صادر گردیده است که ارزش 
مجموعى آن به بیش از 100 میلیون دالر امریکایى مى رسد. در 
همین حال در حدود دوماه گذشته نزدیک به 1000 تن جلغوزه 

از طریق دهلیز هوایى به چین صادر شده است.
سال  در  ترانزیتى  بدیل  مسیرهاى  سازى  فراهم  بخش  در 
2018 میالدى ، به آغاز فعالیت مسیر راه الجورد میتوان اشاره 
کرد. در ماه دسمبر سال 2018 میالدى اولین محموله صادراتى 
کشورهاى  از  گذشتن  با  الجورد  راه  مسیر  از  افغانستان 
این  انتقال یافت.  ترکمنستان، آذربایجان وگرجستان؛ به ترکیه 
صادراتى  امتعه  انتقال  براى  خوبى  زمنیه  همچنان  مسیر 
افغانستان به کشور هاى اروپایى به حساب مى آید. شب گذشته 
اولیه محموله صادر شده از مسیر راه الجورد به مقصد نهایى اش 

در ترکیه رسید.
تخصیص 1200 هکتار زمین براى توسعه پارك هاى صنعتى 
قالین در والیات، تخصیص 2415 قطعه زمین براى توسعه 13 
پارك صنعتى در 11 والیت، کاهش قیمت هر متر مربع زمین به 
واختصاص 110 پالت  پارك هاى صنعتى  تمام  در  افغانى   50
براى 28 شرکت به هدف سرمایه گذارى حدود 2,5 میلیون دالر 
در پارك هاى صنعتى باریک آب، دست آوردهاى وزارت صنعت 
که  است  گفتنى  است.  صنعتى  هاى  پارك  بخش  در  وتجارت 
وزارت صنعت وتجارت توانسته است در سال مالى 1397 بیش 

از 96 درصد بودجه انکشافى اش را مصرف کند.
منبع: مرکز اطالعات و رسانه هاى حکومت
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امضاى تفاهمنامه تجارتى میان افغانستان و قزاقستان

افتتاح استخراج دو حلقه چاه گاز
 در منطقۀ یتیم تاق والیت جوزجان 

محترم پروفیسور محمد همایون قیومى، سرپرست وزارت مالیه و مشاور ارشد مقام عالى ریاست جمهورى در امور زیربناء بتاریخ 27 
سنبله 1398 به شهر پترو پاولسک جمهورى قزاقستان سفر نمود.

در این سفر سرپرست وزارت مالیه ضمن دیدار از تاسیسات تولیدى قزاقستان شمالى با مقات عالیرتبۀ آنکشور و تجار قزاقى در مورد 
گسترش و تحکیم هرچه بیشتر مناسبات دوجانبه، افزایش معامالت تجارتى میان افغانستان و قزاقستان، حل مشکالت تجار افغان مقیم 

آنکشور، تفاهمنامه هاى تجارتى میان دو کشور و دیگر مسایل مرتبط بحث و گفتگوى مفصل نمود.
همچنان سرپرست وزارت مالیه با مقامات عالیرتبۀ قزاقستان تفاهمنامه تجارتى دوجانبه را به امضاء رسانید که به اساس آن قزاقستان 
و  میوه جات  به شمول  افغانستان  تجارتى  اموال  براى  و  فراهم  افغانستان  استراتیژیک  ذخایر  براى  را  گندم  تن  میلیون  از 1,6  بیش 
سبزیجات در سه شهر مهم روسیه بازاریابى نماید. در عوض حکومت افغانستان میوه جات، سبزیجات و سنگ هاى تزئینى را به قزاقستان 

صادر خواهد کرد

پترولیم در هم نهان سرپرست وزارت معادن و  محترمه نرگس 
 راهى با محترم محمد گل ُخلمى سرپرست وزارت انرژى و آب و 
محترم امان اهللا غالب رئیس د افغانستان برشنا شرکت به منظور 
بررسى چگونگى تهیه گاز به دستگاه هاى تولید انرژى برق از گاز 

طبیعى به والیت جوزجان سفر نمودند.
بررسى پیشرفت کار عیارسازى تأسیسات گازى شبرغان (دستگاه 
تصفیه سلفر)، جهت ازدیاد تولید گاز طبیعى و افتتاح دو حلقه چاه 
از  یتیم تاق والیت جوزجان  استخراجى (31 و 37) ساحه گازى 

اهم ترین آجنداى این سفر بوده است.
جوزجان،  والى  عزیز  لطف اهللا  محترم  اشتراك  با  مراسمى که  در 
شمارى از اراکین محلى، متنفذین، علمأ و نمایندگان جامعه مدنى 
برگزار شده بود، چاه هاى متذکره ذریعه قطع نوار، توسط مقامات 
افتتاح و پیشرفت کار سیستم هاى تصفیه و عرضه گاز به دستگاه
بررسى  پاور مورد  بیات  انرژى برق غضنفر گروپ و  تولید   هاى 

قرار گرفت.

قابل ذکر است که کار احیا و بازسازى چاه هاى مذکور در سال 
(1397)  با تمویل مالى بانک انکشاف آسیایى (ADB) تکمیل و 

آماده بهره بردارى قرار گرفت.
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امضاى تفاهمنامۀ دیجیتل سازى
خدمات ترانسپورتى 

تفاهم نامه ساده سـازى پروســه هاى مرتبط ومدرن سازى 
وزیر  یارى  یما  انجنیر  میان  افغانستان  ترانسپورت  سیستم 
ترانسپورت و و محمد فهیم هاشمى سرپرست وزارت مخابرات و 
تکنالوژي معلوماتی در مرکز رسانه هاى حکومت به امضا رسید.
وزیر  یارى  یما  انجنیر  ترانسپورت،  وزارت  گزارش  براساس 
این  امضاى  از  هدف  افغانستان  اسالمى  جمهورى  ترانسپورت 
تفاهم نامه را تبادل اطالعات و معلومات، ایجاد هماهنگی براي 
هاي  برنامه  تدوین  و  ها  زیربنا  جانبه  همه  و  جامع  توسعه 
استراتیژیک در استقامت هاي کاري مشترك عنوان نموده گفت: 
و  کارى  هاى  پروسه  سازى  ساده  ضمن  ترانسپورت  وزارت 
خدمات ترانسپورت عامه براى مدرن سازى آن اقدام نموده است 
که این کار منجر به ارایه خدمات بهتر و جلوگیرى از بروکراسى 

مى شود.
ارایه  تسهیل  براى  ترانسپورت  وزارت  افزود،  یارى  اقاى 
خدمات ترانسپورتى به مردم گام هاى عملى را برداشته است که 
براى  مرکزى  الکترونیکى  سیستم  توسعۀ  شامل:  ها  گام  این 
هاى  الیسنس  نقلیه،  وسایط  الکترونیکى  جوازهاى  صدور 
به  مرتبط  خدمات  سایر  و  رودپاس  خط،  مالیات  رانندگى، 
ترانسپورت مى باشد که روند توزیع آزمایشى جواز رانندگى آغاز 

از  رانندگى  جواز  اصلى  توزیع  روند  زودى،  وبه  است  شده 
والیت کابل آغاز خواهد شد.

در  سو  یک  از  سیستم  این  تطبیق  گفت،  ترانسپورت  وزیر 
بهبود زندگى مردم مؤثر بوده و از سوى دیگر با افزایش شفافیت 
و کاهش خطر فساد در حین ارائه خدمات در افزایش عواید دولت 

مفید واقع خواهد گردید.
محمد فهیم هاشمى سرپرست وزارت مخابرات و تکنالوژى 
معلوماتى از امنیت زیربناهاى سیستم ترافیک اطمینان داد گفت 
استفاده  منطقه  در سطح  پیشرفته  تکنالوژى  از  این سیستم  در 
خواهد شد که در عرصه شفافیت و بلند رفتن سطح عواید رول 

بارز خواهد داشت.
سازى  دیجیتل  پیچیده،  و  مغلق  هاى  پروسه  سازى  ساده 
اتصال  قلمى،  اسناد  سازى  دیجیتل  ها، ظرفیت سازى،  پروسه 
آسان  مراکز  و  بنادر  و  مربوطه  ادارات  به  ترانسپورت  سیستم 
خدمت، جهت اصالحات در بخش ارایه خدمات عامه محتواى 

این تفاهمنامه را تشکیل مى دهد.
نیز  والیات  به  کابل  در  موفقانه  تطبیق  از  بعد  سیستم  این 
توسعه خواهد یافت، که در عرصه کنترول جرایم، صرفه جویى 

مالى، شفافیت و سرعت در روند کارى موثر تمام خواهد شد.
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نشست ایوارد تجارت برتر و کار آفرین سال 2019
آفرین سال 2019  در بخش  کار  و  برتر  ایوارد تجارت  نشست 
محصلین دانشگاه آمریکایى درافغانستان روز دو شنبه مورخ 11 
نومبر به کمک مالى غضنفر بانک در مقر این دانشگاه در کابل 

برگزار گردید.
بانکدارى اسالمى و محمد نوید  محترم على مشتاق آمر بخش 
حمیدى آمر بخش توسعۀ تجارت غضنفر بانک به عنوان مهمان 

ویژة در این برنامه شرکت نموده بودند.
محترم على مشتاق آمربخش بانکدارى اسالمى غضنفر بانک در 
بخشى از سخنان خود گفت: دانشگاه آمریکایى درافغانستان زمینۀ 
تحصیل را براى محصلین طورى فراهم نموده است که اکثریت 
نهاد ها و اداره ها استخدام محصلین این دانشگاه را در ادارة خود 
به  قرضه  واگذارى  و  مالى  تمویل  افزود:  دهند. وى  مى  ترجیح 
به  مسکونى  و  صنعتى  زراعتى،  تولیدى،  تجارتى،  هاى  بخش 
منظور توسعۀ اقتصاد افغانستان، فراهم نمودن زمینه  هاى کار، 
ادامۀ تحصیل جوانان و آسایس روان هموطنان در اولویت هاى 

کارى غضنفر بانک قرار گرفته است. وى افزود: غضنفر بانک 

قرضه هاى ویژة را با شرایط  آسان براى بانوان تجارت پیشه در 
نظر گرفته است تا زنان نیز بتوانند استقالل مالى خود را دریابند. 
به دانشجویانى که طرح پروژه  را  برنامه جوایز متعددى  در آخر 
هاى آنها براى کار آفرینى و توسعه مفید بوده است، اهداء نمودند. 
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عوامل موفقیت در زندگى 
پشتکار و ثابت  قدمى از مشخصه هاى اصلى و مشترك افراد 
سخت  کوش است.گرچه این صفات در بعضى افراد بارزتر است 
ولى سخت کوشى صفتى اکتسابى است و فقط از طریق تالش و 
صرف وقت است که شخص مى تواند از قدرت  خود به طور کامل 
بهره ببرد. افکار کارمندان سخت  کوش با خوش بینى، اعتماد به
  نفس و اراده قوى تلفیق شده است. در این مقاله با روش هایى 
آشنا مى شوید که با به کارگیرى آنها مى توانید در محل کار خود 

جزو کارمندان سخت  کوش باشید.
براى عادت کردن به سخت کوشى در محیط کار خود خوش
 بین باشید تا سختى هاى کاِر زیاد، فشار کمترى به شما وارد کند. 
در مشکالت کارى و اتفاقات منفى به دنبال جوانب مثبت باشید. 
افراد خوش بین رویدادهاى منفى را موقتى و گذرا مى بینند و بر 
افزایش  براى  که  کارهایى  جمله  از  نمى کنند.  تمرکز  مشکالت 

سخت  کوشى خود مى توانید انجام دهید، موارد زیر هستند:
• بدبینى را کنار بگذارید زیرا بدبینى با ایجاد حس درماندگى 
باعث سکون مى شود و بازدهى را کاهش مى دهد. به جاى اینکه 
از مسئولیت ها شکایت کنید، آنها را به عنوان یک فرصت در نظر 
بگیرید تا تالش و وجدان کارى تان را به رئیس خود نشان دهید. 
را  این کار جرات شما  یادآورى کنید،  به خود  را  موفقیت هایتان 
براى انجام فعالیت هاى جدید در حیطه شغل تان بیشتر مى کند. 

از  کنید،  مبارزه  آنها  با  و  بشناسید  را  خود  غیرمنطقى  افکار 
خود  مثبت  ویژگى هاى  بر  باشید،  آگاه  خود  درونى  خواسته هاى 
کند.  محاصره  را  شما  منفى  افکار  ندهید  اجازه  و  کنید  تمرکز 
باورهاى غلط و نامعقول خود را زیر سوال ببرید و از ذهن دور 
کنید. با انرژى و انگیزه کار کنید و از کار خود لذت ببرید. به یاد 
داشته باشید موفقیت هاى کوچک هم مهم هستند، به آنها افتخار 

کنید. 
• دیدگاه تان را نسبت به مشکالت عوض کنید: در برخورد با 
مثبت  جنبه هاى  کار  این  باشید.  مثبت  اندیش  تان  مشکالت 
کارى  فشار  مى شود  باعث  و  مى کند  تقویت  را  شما  موقعیت 
به موضوع مى بازترى  دید  با  نتیجه  در  احساس کنید؛  کمترى 
 نگرید، ذهن شما آرام مى گیرد، سخت کوشى شما بیشتر مى شود 
و براى مشکل راه  حل پیدا مى کنید. چند کار را همزمان انجام 
ندهید، شاید شما هم ادعا کنید که مى توانید چند کار را به طور 
هم زمان انجام مى دهید و به خوبى از پس آنها برمیایید و شاید 
این ویژگى تان را سخت کوشى هم به حساب مى آورید! ولى باید 
بدانید مطالعات اخیر نشان داده است که با این کار ممکن است 
قلم  از  را  مهمى  موارد  و  اطالعات  شوید  متوجه  اینکه  بدون 
از  بیاید.  پایین  کارتان  کیفیت  نهایت  در  و  کنید  خطا  بیندازید، 
کارى به کار دیگر پریدن مغز شما را گیج مى کند و قسمت هایى 
از مغز را که مسئول حل مسئله است از فعالیت بهینه باز مى  دارد. 
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شکایت نکنید: اگرچه احتماًال نمى توانید این مورد را کامًال از 
زندگى تان حذف کنید، ولى همان طور که مى دانید شکایت کردن 
دردى را دوا نمى کند. شکایت از موقعیت ها بدون داشتن هدف و 
راه  حل در ذهن، باعث ایجاد چرخه هاى منفى در ذهن مى شود 
که به استرس و افسردگى منجر مى شود. پس اگر شکایت مى
 کنید حداقل ایده هایى براى حل مشکل داشته باشید، در غیر این 
صورت مسیر شما براى اینکه کارمند سختکوش باشید سخت تر 

مى  شود.
مهارت هاى  بهبود  دهید:  افزایش  را  اجتماعى تان  تعامالت   •
بین فردى و همدلى باعث مى شود جدى تر کار کنید و بیشتر به 
مى کنید،  همدلى  همکارتان  با  وقتى  باشید.  پایبند  اهداف تان 
مشکالت را از دریچه دیگرى مى بینید و احتماًال مى توانید راه حل

 هایى ارائه دهید که به ذهن او خطور نکرده است. همدلى رابطه 
شما را با همکاران تان مستحکم مى کند و داشتن همکاران یک
 دل موجب افزایش رضایت شغلى و به تبع آن سختکوشى مى
 شود. تحقیقات نشان داده است که بخش هاى بخصوصى از مغز 
در حالتى که خود فرد درد را تجربه مى کند یا هنگامى  که شاهد 
درد کشیدن دیگران است، فعالیت مشابه دارند و آن بخش از مغز 
که مسئول پاسخ به درد است شروع به فعالیت مى کند. خود را از 
دیگران جدا نکنید.کسانى که با دیگران ارتباط موثر برقرار مى
 کنند، مى توانند از چند و چون کارها اطالع بیشترى پیدا کنند و 

موفق تر عمل کنند.
انجام  از  وقتى  حتى  کنید:  اضافه کارى  مناسب  زمان  در   •
مسئولیت هاى خود فارغ شدید یا ساعت کارى تان به پایان رسید، 

در زمان هاى خاص و هنگامى که هنوز کارهاى زیادى باقى 
مانده است، با اضافه کارى سختکوشى و تعهد خود را نسبت به 
انجام امور، به مسئولین و همکارانتان نشان دهید. از مسئول  تان 
بپرسید که آیا پروژه هاى دیگر خوب پیش مى رود و به کمک شما 
افراط  حد  به  را  اضافه کارى  کنید  دقت  البته  نه.  یا  دارد  نیاز 
نرسانید، بیش از حد کار کردن تاثیرات جانبى جدى بر سالمتى 
بهبود  را  تان  ضعف  نقاط  و  دهید  افزایش  را  خود  قدرت  دارد. 
هایتان  موفقیت   شمردن  کوچک  و  گرفتن  نادیده  از  ببخشید. 
هم  کوچک  قدم هاى  که  باشید  داشته  یاد  به  کنید.  اجتناب 
پیشرفت به حساب مى آیند. در ذهن تان روى هر بخش از شغل 
تان که دوست دارید در آن پیشرفت کنید، متمرکز شوید و براى 
رسیدن به هدف تان سخت کوشى به خرج دهید، مسئولیت پذیر 
باشید. اگر با مسائل رو در رو نشوید، غیرممکن است که بتوانید 
به خوبى از عهده رسیدگى به آنها برآیید. اینکه مسئولیت اعمال 
تان را به عهده بگیرید شاید سخت باشد ولى رویارویى همه جانبه 
و به موقع به مسائل ممکن نیست، مگر اینکه عمیقًا و از ریشه به 
توضیحات  ارائه  و  تان  اعمال  توجیه  از  کنید.  رسیدگى  آنها 
در  شرکت  با  را  توانایى هایتان  کنید.  اجتناب  غیرضرورى 
سمینارها، کالس ها و به عهده گرفتن نقش هایى که توانایى هاى 
با توقف  اغلب  ببخشید. ضعف ها  بهبود  به کار مى گیرند،  را  شما 
مدت  براى  مى توانید  مى شوند.  برطرف  منفى  فکرى  الگوهاى 
از  مى توانید  همچنین  شوید.  مشغول  دیگرى  کار  به  کوتاهى 
از او بخواهید حمایت تان  شخصى کمک و راهنمایى بگیرید یا 

کند. براى اینکه به خود کمک کنید تا در مقابل اعمال تان 
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است  باشید، گاهى الزم  پاسخگو  و  کنید  احساس مسئولیت 
بخواهید  تان  مسئول  از  مثًال  دهید.  انجام  اساسى  تغییرات 

موضوعات کارى مرتبط با شما را خصوصى با شما مطرح کند.
آوردن  به دست   الزمۀ  نفس  به   اعتماد  باشید:  پیش قدم   •
فرصت ها و بهره گیرى از آنهاست. براى به دست  آوردن اعتماد به
  نفس از موارد ساده تر و کوچک شروع کنید و سپس به مسئولیت
 هاى مهم تر برسید. قبل از مطرح کردن هرگونه پیشنهاد درباره 
امکان  اجراى موثر آن تامل کنید. اینکه با استفاده از کلمات به 
نحوى از ایده خود دفاع کنید کار چندان سختى نیست، ولى ارائه 
احساس  دیگران  مقابل  در  مى شود  باعث  احتمالى  پیشنهادات 
ایجاد  سالم  حمایتى  سیستم  شوید.  عصبى  یا  کنید  شرمندگى 
کنید، به همکاران خود کمک کنید، مطمئنًا زمانى  هم شما به آنها 
دائم  مقایسه  بگذارید.  کنار  را  رقابت  داشت.  خواهید  احتیاج 
خودتان با دیگران احساس نارضایتى را به همراه دارد. البته این 
کار شاید کمى سخت باشد، چرا که بیشتر کارفرمایان براى باال 
بردن نتایج کارى و ایجاد انگیزه، بین کارمندان خود رقابت ایجاد 

مى کنند.
• از عبارات تاکیدى مثبت استفاده کنید: ما همیشه با خودمان 
تاثیر مى گذارد و  این کار بر ذهن ما  در حال گفت و گو هستیم. 
باعث مى شود باورها و احساسات مثبت یا منفى داشته باشیم. با 
استفاده از عبارات تاکیدى مثبت کارهاى خود را تایید و خود را به 
بهترین شکل مدیریت کنید. در گفت وگوهاى درونى خود زمان 
حال را به کار ببرید و با استفاده از عبارات تاکیدى مثبت نگرانى 

و  ترس  ها  علت  درباره  خود  با  ببرید.  بین  از  را  آینده  درباره  
نگرانى هایتان صحبت کنید و سعى کنید راهى براى از بین بردن 

آنها پیدا کنید.
• آرزوهایتان را عملى کنید: هرچه بیشتر و منظم تر از اراده تان 
استفاده کنید آن را قوى تر مى کنید. به هدف خود نزدیک شوید و 
با افکار مطمئن و دلگرم کننده پیش بروید. اگر اعتقاد داشته باشید 
داشت.  خواهید  نیز  کمترى  خواسته هاى  هستید،  که سست اراده 
ورزش کنید و مراقب سالمت جسم خود باشید. افزایش فعالیت 
بدنى موجب مى شود ذهن فعال ترى داشته باشید. مراحل کار را 
تجسم کنید، وقتى چیزى را در ذهن خود مجسم مى کنید درك 
بهترى از آن خواهید داشت. درباره مراحل رسیدن به اهداف تان 
فکر کنید. خود را در حال انجام کار تصور کنید و سربلندى، افتخار 
و آرامش را بیابید. پیشرفت تان را مرور کنید. موفقیت هاى گذشته 
را یادداشت کنید و هر از چند  گاهى آنها را مرور کنید. این کار شما 
تصویر  و  داشته اید  رشد  شغل تان  در  چقدر  که  مى کند  آگاه  را 

بهترى از عملکرد و اولویت هایتان را به شما نشان مى دهد.
حرکت  براى  خود  کردن  متقاعد  برندارید:  تالش  از  دست   •
افراد  براى  از شکست حتى  بعد  پیش  به  برداشتن  گام  و  دوباره 
و  نشوید  اگر شکست خوردید شرمنده  است. پس  موفق سخت 
خجالت نکشید. همه آدم ها در جایى از زندگى خود شکست مى
 خورند و شما تنها نیستید. براى اینکه احساسات منفى تان را به 
حداقل برسانید از جمالت تاکیدى مثبت استفاده کنید و براى یک 

راه جدید در جهت دستیابى به هدف تان برنامه ریزى کنید.
منبع: نیک صالحى

عوامل موفقیت در زندگى
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خودشناسى

خودشناسى از جمله مفاهیمى است که براى تمام انسان ها 
در مراحل مختلف رشد مطرح مى شود. اغلب افراد گمان دارند 
که از خود یک شناخت کامل دارند. اما زمانى که از آن ها درباره 
اهداف، ارزش هاى زندگى و دیگر مسائل  پرسیده مى شود، به 
عالیق،  باورها،  دهند.  مناسبى  پاسخ  توانند  نمى  نیز  خود 
زندگى  از چیزهاى دیگر در طول  بسیارى  و  نیازها  احساسات، 
تغییر مى کند. اما آیا این تغییرات همیشه باعث شادکامى و رشد 
افراد مى شود؟ چگونه مى توانیم مسیر زندگى خود را به سمت 
این  در  ببریم؟  پیش  به خوشحالى  و رسیدن  پیشرفت  و  ترقى 
صحبت  خودشناسى  معایب  و  مزایا  خودشناسى،  درباره  مقاله 

خواهیم کرد.

تعریف خودشناسى
مسیر  بهترین  یافتن  براى  انسان  تالش  یعنى  خودشناسى 
تاثیرگذار  آن  در  محیطى  و  ارثى  عوامل  که  تالشى  زندگى، 
هستند. همه افراد به دنبال رسیدن به  سعادت و کمال هستند، 
را به شکل  تا جستجو  افراد کمک مى کند  به  اما خودشناسى 
سنجیده و آگاهانه دنبال کنند. شناخت خود یعنى شناختن قدرت 
ها و ضعف ها، عالیق و ترس ها، خواسته ها و آرزوها که در 
طرفى  از  شود.  مى  منجر  زندگى  در  هدف  شناخت  به  نهایت 
خودشناسى به ما کمک مى کند تمام الگوهاى فکرى مخرب و 

عادت هاى ناسالم خود را بشناسیم و آن ها را اصالح کنیم. با 
بهترى  تصمیمات  زندگى  در  مى توانیم  مهارت،  این  تقویت 
بگیریم و درموقعیت هاى گوناگون، واکنش هاى رفتارى عاقالنه

 ترى نشان دهید.

خودشناسى اساس زندگى
توانیم سالمت زندگى فردى و اجتماعى  با خودشناسى مى 
خود را ارتقا بدهیم. زمانى که متوجه شویم رفتارها و عواطف ما 
تا چه حدى به باور هاى ما وابسته است، خودشناسى اهمیت مى 
یابد. در واقع احساس ما نسبت به دنیا و آدم ها براساس نگرش 
دیگران  گفتن  دروغ  از  مثال،  عنوان  به  ماست.  خاص  باور  و 
دلخور مى شویم به این دلیل که طبق قضاوت ما کار ناپسندى 

است.
جالب اینجاست که ما درباره خودمان هم براساس این ارزش 
ها قضاوت مى کنیم و نسبت به خود احساس غرور و رضایت یا 
برعکس احساس سرافکندگى یا سرزنش مى کنیم. روشن است 
که احساسات ما نقش بزرگى در سالمت روان و روح ما بازى 
مى کند. طرز فکر انسان، مهم ترین عامل ارادى تعیین کننده 
در سرنوشت اوست. انسان خودشناس، فردى آگاه است که خود 
را از بند تعصبات و تحمیل هاى محیطى آزاد مى کند و مسیر 

آگاهانه را براى زندگى خود انتخاب مى کند. بى شک چنین 
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انسانى در سطح اجتماع نیز با روشن بینى و شناخت صحیح 
از رفتار هاى خویش به انتخاب هایى خردمندانه و دوراندیشانه 

دست مى یابد.

عوامل کلیدى  رسیدن به خود شناسى 
• عالیق: سعى کنید به احساسات، سرگرمى ها و هر چیزى 
که توجه شما را به خود جلب مى کند توجه داشته باشید. مردم 
به آن عالقه  فعالیت کنند که  ترجیح مى دهند در بخش هاى 
داشته  آگاهى  تر  بیش  از عالیق خود  دارند. هر چه شما  بیشتر 
به  و  را مشخص کنید  زندگى خود  توانید مسیر  بهتر مى  باشید 

موفقیت هاى شغلى و تحصیلى دست یابید.

• ارزش ها: مشخص کردن ارزش ها مى تواند راهنماى ما در 
تصمیم گیرى و ایجاد انگیزه براى حرکت در مسیر اهداف باشد. 
داشتن ارزش ها باعث مى شود گام هاى درست ترى در زندگى 
خود برداریم. همچنین به ما کمک مى کند تا بتوانیم سختى هاى 
موجود در راه رسیدن به خواسته هاى خود را تحمل کنیم و با 
حرکت  زندگى  در  خود  اهداف  سوى  به  بیشتر  انگیزه  و  قدرت 

کنیم.
شناسایى ویژگى هاى شخصیتى 

به  شما  حرکت  باشید  آشنا  خود  فردى  خصوصیات  با  وقتى 
سمت شکوفایى بیشتر استعدادها و توانایى هایتان تسهیل مى 

یابد. اگر شخصیت خود را بشناسید، مى توانید به راحتى نقاط 
قوت خود را بهبود ببخشید و نقاط ضعف خود را مدیریت کنید. با 
موفقیت هاى  به  مى توانید  خود  استعدادهاى  و  قوت  نقاط  درك 
بیشتر دست یابید؛ هیچ کس کامل و بى نقص نیست. همه  ما به 
خوبى از دیگران انتقاد مى کنیم، اما نقص هاى خود را نمى بینیم. 
و  ببینیم  را  خود  عیب هاى  تا  مى کند  کمک  ما  به  خودشناسى 

اشتباهات خود را بپذیریم.
• تعیین اهداف: تعیین اهداف به صورت درست، اصولى و واقع 
بینانه از اهمیت زیادى برخوردار است. هدف گذارى ها و رویاهاى 
اشتباه، عزت نفس ما را خدشه دار مى کند. خودشناسى به افراد 
و  درست  هاى  باور  پایه  بر  را  خود  اهداف  که  کند  مى  کمک 

شناختى که از نقاط قوت و ضعف خود دارند، تعیین کنند.
• سبک زندگى: از شرایط و سبک زندگى خود آگاه باشید. به 
به  باشید.  داشته  توجه  کنند،  ایجاد مى  روى شما  بر  که  اثراتى 
و  انرژى  روز  شبانه  از  ساعاتى  چه  در  کنید  توجه  مثال،  عنوان 
تاثیر  نحوه  و  عوامل  این  شناسایى  دارید.  ترى  بیش  بازدهى 
گذارى آن، مى تواند شما را در رسیدن به هدف هایتان هدایت 

کند.
مزیت هاى خودشناسى

تحقق  به سوى  براى حرکت  شما  به  خودشناسى  شادکامى: 
آرزوهایتان کمک مى کند. در واقع هر چه بیشتر خود را بشناسید 
تصویر روشنترى از آرزوهاى خود خواهید داشت. و با آگاهى بیش 

خودشناسى
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ترى در این مسیر حرکت خواهید کرد. از طرف دیگر وقتى 
داشته  تطابق  باورهاى شما  و  ارزش ها  احساسات،  با  رفتار شما 
باشد، با تضاد و چالش کمتر مواجه خواهید شد. پس آرامش و 

شادى بیشتر را در زندگى تجربه خواهید کرد.
بشناسید،  بهتر  را  خودتان  وقتى  بهتر:  گیرى  تصمیم   •
چهارچوب هایى براى زندگى خود مشخص مى کنید و مطابق با 
آن اصول عمل مى کنید که به شما در تصمیم گیرى مناسب و 

حل مشکالت زندگى کمک مى کند.
• خودکنترولى: خودشناسى باعث مى شود که نقاط ضعف و 
قوت خود را بهتر بشناسید. پس سعى مى کنید نقاط ضعف خود 
را کاهش دهید و نقاط قوت خود را تقویت کنید. به گونه اى که 
بتوانید بر عادت هاى بد خود غلبه کرده و با آگاهى در جهت رفع 

محدودیت ها و مشکالت خود قدم بردارید.
• مقاومت در برابر فشارهاى اجتماعى: همۀ ما، در خانواده و 
تحت شرایط محیطى به خصوصى متولد مى شویم و رشد مى 
کنیم. در واقع انسان در هر کجا که رشد کرده باشد تحت تأثیر 
مجموعه اى از آموزش هاى آن محیط بخصوص است که بر 
تفکر و رفتار ما تاثیر مى گذارد و آن را شکل مى دهد. خیلى 
اوقات تصمیم هایى مى گیریم که ناخودآگاه تحت تاثیر محیط 
که در آن رشد کرده ایم است. خودشناسى فرایندى است که به 
است  آگاهانه  انتخاب  به  یافتن  دست  خواهان  که  انسانى  هر 
کمک مى کند. هنگامى که شما ارزش ها و اولویت هاى خود را 

در زندگى مشخص کنید براى انجام کارى که تمایلى براى 

پذیرش آن ندارید، کمتر تحت تاثیر فشار هاى اجتماعى قرار 
مى گیرید.

• عدم خودشناسى: افرادى که مهارت خودشناسى را در خود 
رفتار  نمى توانند  گوناگون  موقعیت هاى  در  نمى کنند،  تقویت 
باشند. آن ها به سرعت عصبانى مى شوند و  عاقالنه اى داشته 
واکنش هایى بر اساس هیجان از خود نشان مى دهند.  فردى که 
با خودشناسى و آگاهى عمل مى کند شرایط را ارزیابى مى کند تا 

بهترین واکنش را نشان دهد.
آیین  یا  ملیت  جامعه،  به  محدود  خودشناسى  آخر:  سخن   •
و  نگرش  شیوه  در  زیادى  تاثیر  جامعه  اگرچه  نیست.  خاصى 
در هر  انسان  از چالش هاى مهم  ولى یکى  دارد،  فرد  احساس 
هر  از  دور  به  زندگى   براى  شفاف  مسیرى  تعیین  دنیا،  کجاى 
ریزى  برنامه  و  شناخت  آگاهى،  پایه  بر  بتواند  تا  است.  تعصبى 

سرنوشت خود را تعیین کند.
اى  شیوه  به  که  است  سیستماتیک  فرآیند  یک  خودشناسى 
دیگر،  عبارت  به  گیرد.  مى  مشخص صورت  هدف  با  و  روشن 
بدون  است.  خودشکوفایى  براى  ضرورى  بستر  خودشناسى 
هر  ولى  بود.  خواهد  هدف  بى  انسان  هاى  تالش  خودشناسى، 
کس با شناخت خویش و نیازها و قابلیت هاى خود مى تواند در 
مسیرى روشن گام بردارد. آزمون هاى روانشناسى و روانکاوى به 
با  تا خود را بهتر بشناسند. هر روانشناسى  افراد کمک مى کند 
استفاده از روش هاى خاص خود به افراد کمک مى کند تا در 

مسیر رشد قدم بردارد.
منبع : هنر زندگى

خودشناسى



 سال دهم - شماره هاى 117-118-119 قوس، جدى و دلو 1397 خورشیدى

43

انتقال و دریافت پول
International Inward & Outward

FOLLOW US ON SOCIAL MEDIA!
www.ghazanfarbank.com
info@ghazanfarbank.com
+93 (0) 797 860 099



سال یازدهم- شماره هاى 126-127-128 سنبله، میزان و عقرب 1398 خورشیدى

44

راه هاى درمان استرس براى داشتن زندگى بهتر
زندگى امروزه سرشار از نگرانى و دلهره است، به ندرت مى 
توان با انسان هایى برخورد کرد که با استرس و نتایج منفى آن 
در گیر نباشند. استرس تاثیرات منفى بر روى کسب و کار شما 
مى گذارد. بیش از حد کار کردن، اغلب کارکنان را مضطرب مى
انجام  کامل  طور  به  را  کارى  هیچ  آن ها  مى شود  باعث  و   کند 
ندهند. با گذشت زمان، این احساس مى تواند منجر به فرسودگى 
از  برخى  به  حساسیت  حتى  و  شغلى  شدید  نارضایتى  شغلى، 
بیمارى ها و عارضه ها  شود. بنابراین، آموزش راهکارهایى درمان 
استرس یکى از ضرورت هاى زندگى مدرن است. اگر شما هم 
عالقمند به درمان استرس خود هستید به راهکارهاى ذیل براى 

درمان استرس عمل نمائید.
نوشیدن آب

آب یکى از بهترین تسکین دهنده هاى طبیعى اضطراب است. 
در هنگام استرس ضربان قلب تندتر مى شود و با شدت بیشترى 
نفس مى کشید و در نتیجه بدن آب بیشترى از دست مى دهد. 
همچنین در طول زمان استرس، بیشتر اتفاق مى افتد که خوردن 
مصرف  با  فقط  مواقعى  چنین  در  کنید.  فراموش  را  آشامیدن  و 
مقدار مناسبى آب مى توانید عملکرد طبیعى بدنتان را جبران کنید 

و بهترین تصمیم ها را بگیرید.
استرس مى تواند سبب کم شدن آب بدن(Dehydration) شود 

و کم شدن آب بدن مى تواند منجر به استرس شود. این یک 

چرخه معیوب است که براى حل این مساله، افزایش مصرف 
روزانه آب بهترین راهکار است؛ مانند استرس، کم آبى بدن نیز 
عوارضى همچون تپش قلب، تهوع، دلهره، ضعف و سرگیجه و 
سردرد را ایجاد مى کند؛ بنابراین مى توان با ُپرآب نگه  داشتن بدن، 
مقدارى از این گونه عوارض جسمانى را کاهش داد. پس مصرف 
آب مى تواند عالوه بر خود استرس، عوارض آن را نیز کمتر کند. 
عالوه بر این، تحقیقات نشان مى دهد که کم شدن فقط نیم لیتر 
از آب بدن، به باال رفتن مقدار کورتیزول در خون منجر خواهد 
شد. با مصرف آب غلظت این هورمون استرس زا در خون کمتر 

مى شود که منجر به کاهش اضطراب مى شود.
انجام ورزش یوگا

یوگا یک تمرین بدنى است که باعث مى شود همیشه در حال 
زندگى کنید. زندگى کردن در زمان حال، یعنى هیچ فکرى به 
گذشته و یا آینده در سر نداشته باشید و درنهایت هیچ جایى براى 
ما  به  یوگا  تمرینات  نباشد.  ها  استرس  و  اضطراب  و  هیجانات 
با  تمرکز کردن یاد مى دهد. ورزش یوگا یک مدیتیشن همراه 
تمرکز است که باعث از بین رفتن ناخالصى ها و کاهش افکارى 
منفى مى شود. در هنگام انجام تمرینات یوگا که معموًال با تنفس 
عمیق همراه است، ضربان قلب کاهش مى یابد و عمل اکسیجن 
رسانى به بدن بهتر انجام مى شود، فشار خون کاهش مى یابد و 
از  حاصل  مشکالت  بهبود  به  منجر  موثر  طور  به  نهایت،  در 

استرس زیاد مى شود.
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راه هاى درمان استرس...

پیاده روى و بایسکل سوارى
براى  مؤثرى  فوق العاده  بایسکل سوارى، شیوه  و  پیاده  روى 
امروزه  است.  اضطراب  کاهش  و  روحى  فشار  کردن  برطرف 
میلیون ها نفر از مردم  براى مقابله با ناراحتى ها و فشارهاى روحى 
مانند:  جسمانى  فعالیت هاى  به  خود  روزانه  کار  از  بعد  روزمره 
بایسکل سوارى، پیاده روى و دوش مى پردازند و از این فعالیت ها 

لذت مى برند.
پیاده روى، بهترین و ارزان ترین راه براى کنترول فشار روحى 
است. پیاده روى، صرف نظر از سرعت گام ها، به طور طبیعى میزان 
استرس را کم مى کند. پیاده روى، دوش و بایسکل سوارى باعث 
افزایش امواج آلفا در مغز مى شوند. این موج ها الگوى الکتریکى 
فعالیت مغز مى باشد که نشان مى دهند ذهن در حال آرامش قرار 
دارد. پیاده روى منظم و مرتب، آندروفین ها را که باعث احساسات 

مثبت در وجود انسان ها مى شود، وارد خون مى کند.
این ماده خاصیت آرام بخشى دارد. تمرین هاى طوالنى مدت 
موجب تحریک مغز براى تولید هورمون هائى به نام “آندروفین” 
مى شود و موجب قطع درد و ایجاد حالت وجد و سرور در فرد مى
 گردند. بنابراین، بهتر است پیاده روى را به عنوان فعالیت ورزشى 
مورد عالقه خود انتخاب نمائید. هم چنین این ورزش مورد نظر را 

به طور منظم و مرتب انجام دهید.
عصبى  تنش  و  فشار  عمومى  تسکین دهنده  یک  روى  پیاده 
ناراحتى  هنگام  که  را  دیگرى  جانبى  عوارض  پیاده روى  است. 
روحى در بدن مى ماند، آزاد مى سازند. هم چنین انجام پیاده روى 
منظم و مرتب فرد را در برابر فعالیت هاى بعدى ناراحتى روحى در 

آینده محافظت مى کند. پیاده روى به شما انرژى مى دهد تا 

احساس آرامش کنید و از سرزندگى و شادابى خود لذت ببرید 
و با هرآنچه که در زندگى به ویژه در محیط کارتان روى مى دهد، 

به آسانى برخورد نمائید.
داشتن برنامه ریزى روزانه

که  اند  رسیده  نتیجه  این  به  تحقیق  یک  در  شناسان  روان 
درمان  براى  ابزار  بهترین  مناسب،  ریزى  برنامه  یک  داشتن 
تا  کند  مى  کمک  افراد  به  ریزى  برنامه  داشتن  است.  استرس 
کنترول بهترى روى اوضاع داشته باشند و از رویارویى با موقعیت 
هاى استرس زا جلوگیرى مى کند. بهترین نوع برنامه ریزى این 

است که آنها را یادداشت کنید.
همچنین یکى از دالیل اصلى ایجاد استرس، رعایت نکردن 
نظم و ترتیب است. درصورتى که خاطرة بدى در ذهن تان باقى 
که  را  کارى  هر  روز  هر  که  کنید  عادت  بنویسید.  را  آنها  مانده 
مجبور به انجام دادن آنها هستید، یادداشت کنید. به این ترتیب 
آن کارها را فراموش نخواهید کرد و کنترول همه چیز در دستان 

شما خواهد بود.
خواب کافى و زود بیدار شدن 

براى درمان استرس بهتر است خواب کافى داشته باشیم. بدن 
نیاز دارد.  به خواب کافى و لذت بخش  قوا  براى تجدید  انسان 
نباشیم. هنگام خواب  بیدار  تا دیروقت  و  به موقع بخوابیم  شب 
بهتر است به سمت چپ خود بخوابیم و نفس عمیق بکشیم. در 
این حالت سوراخ راست بینى تحریک و سمت راست بدن فعال 

تر مى شود. زیرا سمت راست، قسمت فعال بدن است.
از  زود  تعطیل  روزهاى  حتى  ها،  کنیم صبح  سعى  همچنین 

خواب بیدار شویم. شواهد نشان مى دهد که افراد سحرخیز، 
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بى رویه از آب هاى زیر زمینى در حمام ها و موتر شویى ها و خلط 
زمینى،  زیر  آب هاى  با  سپتیک  چاه هاى  و  آلوده  آب هاى  شدن 
آلودگى هوا، یکجا شدن مواد زهرى و شیمیایى ناشى از انفجارها 
و انواع سالح ها با آب و خاك و هوا، از بین رفتن ساحات سبز و 
ساخت و سازهاى غیر معیارى، قطع جنگالت در مناطق مختلف 
کشور، انقراض بعضى از گونه هاى حیوانى که در افغانستان قبًال 
وجود داشت و آسیب پذیر شدن سایر گونه هاى حیاتى و در نهایت 
گرماى زمین، سوخت هاى فسیلى، معضل مصرف زیاد پالستیک 
و داخل شدن آن به چرخه غذایى انسان ها، همه از جمله عواملى 
هستند که به شدت محیط زیست افغانستان را آسیب پذیر کرده 

اند.
عوامل ذکر شدة مخرب محیط زیست با حقوق اساسى افغان ها 
پیوند ناگسستنى دارد و اگر در زدودن عوامل مذکور پیش گیرى 
صورت نگیرد؛ بنیادى ترین حقوق اساسى شان در معرض نقض 
گسترده قرار مى گیرد. حق حیات و حق صحت، حق کار وغیره 
حق  و  زیست  محیط  حقوق  و  زیست  محیط  با  اساسى  حقوق 
دسترسى به محیط زیست سالم رابطه مستقیم دارد. خرابى محیط 
را بصورت کتلوى نقض  افغان ها  اساسى  زیست مجموعه حقوق 

مى کند.

محمد اشرف غنى رئیس جمهور کشور  به وزارت تحصیالت 
عالى هدایت داده است تا چند مرکز تحقیقات ملى آب و محیط 
زیست را در والیت هاى کشور ایجاد کند. آقاى غنى در دیدار با 
اعضاى مرکز تحقیقات ملى آب و ادارة حفاظت از محیط زیست 
گفته است: «کابل باید با مدیریت آب و زمین به شهر امید بدل 

شود.»
که  است  آمده  ریاست  جمهورى  رسانه هاى  دفتر  خبرنامۀ  در 
سرپرست  وزارت  کرزى  باال  عبدالتواب  به  جمهور  رئیس 
تحصیالت عالى هدایت داده است که چند مرکز تحقیقات ملى 
به  و  کند  ایجاد  کشور  والیت هاى  در  را  زیست  محیط  و  آب 
زودترین فرصت روى تشکیل این مرکز کار آغاز شود تا بودجۀ آن 
بودجۀ مراکز والیتى در  اجرا  و همچنان  مالیه  از طریق وزارت 

بودجۀ سال آینده گنجانده شود.
رئیس  جمهور افزود: «مردم افغانستان مى خواهند حرکت سریع 
و واقعى اى را در خصوص مهار آب ها و تحفظ سرحدات دریاها و 
مرکز  گروه  از  غنى  آقاى  هم چنان  کنند.»  مشاهده  آن  ترمیم 
تحقیقات ملى آب خواسته است تا تحقیق و ارزیابى همه  جانبه اى 
در مورد دریاى کابل انجام دهند. آقاى غنى پیش از این گفته بود 

که مشکل کم آبى کشور در آینده ى نزدیک برطرف خواهد شد.

افرادى آرام تر و کم استرس هستند. عالوه بر این،  مطالعات 
محققان دانشگاه لندن نشان مى دهد، افرادى که ساعت 7 صبح 

از خواب بلند مى شوند، استرس کمتر دارند.
با سحر خیز بودن، ساعت زیستى بدن ما منظم مى شود و 
طبق برنامه خاصى زمان خواب و بیدارى ما تنظیم مى شود. در 
نتیجه پس از مدتى هنگام بیدار شدن، احساس بهترى خواهیم 

داشت.
 داشتن دید مثبت به اتفاقات روزانه

گفتگو با خود، جریان بى پایان افکارى است که هر روز در 
مى  خودکار  و  اتوماتیک  افکار  این  شود.  مى  جارى  شما  ذهن 
توانند مثبت یا منفى باشند. اگر افکارى که از ذهن شما عبور مى 
کنند، اکثراً منفى باشند، دیدگاه شما به زندگى دیدگاهى بدبینانه 
و منفى گرایانه خواهد بود. اما اگر افکارتان مثبت باشد، شمافردى 
با  شما  هاى  گفتگو  از  برخى  هستید.  اندیش  مثبت  و  خوشبین 
خودتان از عقل و منطق نشات مى گیرد. برخى دیگر ممکن است 
اطالعات  یا  آگاهى  فقدان  یا  کمبود  خاطر  به  تفاهمات  سوء  از 

ناشى شود.
محققان درحال پیگیرى تاثیرات خوشبینى و مثبت اندیشى بر 
خوب  تاثیرات  از  یکى  استرس  کاهش  هستند.  سالمتى  روى 
خوشبینى است که بر سالمت روحى و روانى شخص مفید است. 
علت این تاثیرات هنوز مشخص نیست اما یک تئورى این است 
که داشتن دیدگاه مثبت در زندگى باعث مى شود بهتر بتوانید با 
موقعیت هاى پرفشار و استرس زا کنار بیایید که فشار روحى و 
استرس وارد بر جسمتان را کاهش مى دهد. در افراد مثبت اندیش 

تمرکز  رو  این  از  مى شود  دیده  کمترى  دلهرة  و  اضطراب 
را  موفقیت  مسیر  مى توانند  بهتر  و  دارند  فعالیت ها  بر  بیشترى 

بپیمایند.
بغل کردن کسانى که دوستشان داریم

گرفتن  آغوش  در  که  کرده اند  اعالم  تازگى  به  دانشمندان 
استرس هاى  علیه  را  شما  میتواند  دارید  دوستشان  که  کسانى 
به   تازگی  به  که  مطالعه اي  نتایج  کند.  واکسین  روزمره  زندگى 
وسیله محققان صورت گرفته نشان می دهد که در آغوش گرفتن 
افراد خانواده، دوستان و… نوعى حمایت اجتماعى است که باعث 
کمتر  و  کنند  استرس  و  اضطراب  احساس  کمتر  افراد  مى شود 

بیمار شوند.
در اینجا، باز هم مسئله به میزان ترشح هورمون  ها مربوط مى 
هاى  هورمون  تولید  باعث  همدیگر  کشیدن  آغوش  در  شود. 
آندورفین، اوکسى  توسین (هورمون عشق) و دوپامین مى  شود. 
افزایش ترشح این هورمون ها نیز سالح براى مقابله با استرس و 
اضطراب محسوب مى شود. این تماس بدنى محبت  آمیز باعث 

ترشح هورمون  هاى آرامبخش مى  شود.
همچنین محققان معتقدند که در آغوش گرفتن براى سالمت 
قلب به عنوان یک ارگان حیاتى مفید است. زمانى که در آغوش 
کسى آرام مى  گیرید یا کسى را در آغوش مى  فشارید، قلب  تان 
به  که  کورتیزول  هورمون  میزان  همچنین  مى  زند.  تر  آرام 
مى اگر  مى  یابد.  کاهش  است  معروف  نیز  استرس  هورمون 
روز  هر  باشید،  داشته  طوالنى  عمر  کنارهمسرتان  در  خواهید    

چندین مرتبه همدیگر را در آغوش بگیرید.
منبع: محمد فرتاش

راه هاى درمان استرس...
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مدیریت منابع آب

بى رویه از آب هاى زیر زمینى در حمام ها و موتر شویى ها و خلط 
زمینى،  زیر  آب هاى  با  سپتیک  چاه هاى  و  آلوده  آب هاى  شدن 
آلودگى هوا، یکجا شدن مواد زهرى و شیمیایى ناشى از انفجارها 
و انواع سالح ها با آب و خاك و هوا، از بین رفتن ساحات سبز و 
ساخت و سازهاى غیر معیارى، قطع جنگالت در مناطق مختلف 
کشور، انقراض بعضى از گونه هاى حیوانى که در افغانستان قبًال 
وجود داشت و آسیب پذیر شدن سایر گونه هاى حیاتى و در نهایت 
گرماى زمین، سوخت هاى فسیلى، معضل مصرف زیاد پالستیک 
و داخل شدن آن به چرخه غذایى انسان ها، همه از جمله عواملى 
هستند که به شدت محیط زیست افغانستان را آسیب پذیر کرده 

اند.
عوامل ذکر شدة مخرب محیط زیست با حقوق اساسى افغان ها 
پیوند ناگسستنى دارد و اگر در زدودن عوامل مذکور پیش گیرى 
صورت نگیرد؛ بنیادى ترین حقوق اساسى شان در معرض نقض 
گسترده قرار مى گیرد. حق حیات و حق صحت، حق کار وغیره 
حق  و  زیست  محیط  حقوق  و  زیست  محیط  با  اساسى  حقوق 
دسترسى به محیط زیست سالم رابطه مستقیم دارد. خرابى محیط 
را بصورت کتلوى نقض  افغان ها  اساسى  زیست مجموعه حقوق 

مى کند.

محمد اشرف غنى رئیس جمهور کشور  به وزارت تحصیالت 
عالى هدایت داده است تا چند مرکز تحقیقات ملى آب و محیط 
زیست را در والیت هاى کشور ایجاد کند. آقاى غنى در دیدار با 
اعضاى مرکز تحقیقات ملى آب و ادارة حفاظت از محیط زیست 
گفته است: «کابل باید با مدیریت آب و زمین به شهر امید بدل 

شود.»
که  است  آمده  ریاست  جمهورى  رسانه هاى  دفتر  خبرنامۀ  در 
سرپرست  وزارت  کرزى  باال  عبدالتواب  به  جمهور  رئیس 
تحصیالت عالى هدایت داده است که چند مرکز تحقیقات ملى 
به  و  کند  ایجاد  کشور  والیت هاى  در  را  زیست  محیط  و  آب 
زودترین فرصت روى تشکیل این مرکز کار آغاز شود تا بودجۀ آن 
بودجۀ مراکز والیتى در  اجرا  و همچنان  مالیه  از طریق وزارت 

بودجۀ سال آینده گنجانده شود.
رئیس  جمهور افزود: «مردم افغانستان مى خواهند حرکت سریع 
و واقعى اى را در خصوص مهار آب ها و تحفظ سرحدات دریاها و 
مرکز  گروه  از  غنى  آقاى  هم چنان  کنند.»  مشاهده  آن  ترمیم 
تحقیقات ملى آب خواسته است تا تحقیق و ارزیابى همه  جانبه اى 
در مورد دریاى کابل انجام دهند. آقاى غنى پیش از این گفته بود 

که مشکل کم آبى کشور در آینده ى نزدیک برطرف خواهد شد.

یکى از مهمترین موضوعات مطرح براى انسان دسترسى به آب 
افزون جمعیت، گسترش صنعت،  روز  رشد  است.  پاك  و  شیرین 
توسعه کشاورزى و کمبود ذخایر آبى، تامین آب مطمئن را به یکى 
کاهش  است.  کرده  تبدیل  حاضر  قرن  در  اساسى  چالش هاى  از 
سطح  آب زیرزمینى و بحرانى شدن وضعیت آب یکى از بزرگترین 
مشکالت بخش کشاورزى است. دستیابى به تعادل نسبى در زمینه 
عرضه و مصرف آب یک اصل اساسى و ضرورى است که با ایجاد 

نظام جامع مدیریت آب تحقق مى یابد.
تعادل  پایدار و نقش آب در  توسعه  به مفاهیم اصول  توجه  با 
نباتات، حیوانات و حفاظت محیط زیست در مقابل عوامل مخرب، 
نقش مدیریت آب در سطح جهانى به منظور استفاده بهینه از منابع 
آب و حداقل نمودن اثرات مخرب استفاده مجزا از منابع آب مطرح 
مى شود. از دیدگاه شوراى جهانى آب ایجاد تعادل بین منابع آب 
از آب در تمامى  استفاده مجدد  قابل کشت،  موجود و زمین هاى 
جمله  از  تقاضا  و  عرضه  بین  تعادل  ایجاد  و  صنعتى  بخش هاى 
آب  منابع  پایدار  مدیریت  کیفى  و  کمى  شاخص هاى  مهمترین 

است.
منابع آب شیرین

منابع آب شیرین یافت شده از جویبار ها، دریاچه ها و آب هاى 

زیرزمینى از منابع قابل تجدید  اند که مراحل تجدیدپذیرى آن 
تابع چرخه آب در طبیعت است. این مقدار آب در سطح کره زمین 
صرف نظر از تغییرات بین سال ها، معین و ثابت است. به طور 
به آب  متعلق  از حجم کل آب جهان  در حدود  5/2  %   کلى 
شیرین است. به طور مثال قاره آسیا با 60 درصد جمعیت دنیا تنها 
از 36 درصد منابع آب تجدید شونده بهره مى برد. از سوى دیگر 
خشکسالى و عوامل مخرب ناشى از فعالیت هاى بشرى بر محیط 
با چالش   هاى سنگین  را  منابع آب شیرین  از  بهره گیرى  زیست، 
مواجه کرده  است. با رشد جمعیت و افزایش سطح رفاه مرتبط با 
نیازهاى آبى بهره  گیرى از این منابع محدود ثابت آب مقدار سرانه 
میزان  طوریکه  به   است  افزایش  حال  در  شدت  به  آب  مصرف 
مصارف آب در مقیاس جهانى به سرعت به مرز میزان آب قابل 

دسترس از منابع آب تجدید شونده جهان نزدیک شده است.
بنابراین سیاست هاى مدیریت تقاضا و مصرف آب در این راستا 
ضمن تامین منافع مصرف کنندگان باید در جهت الگوى مصرف 
متناسب با شرایط طبیعى، اقتصادى و اجتماعى با هدف استفاده 
بهینه مصرف آب تنظیم شود. لذا از ارکان اصلى مدیریت آب و 
توسعه پایدار بهره  بردارى بهینه از منابع آب و جلوگیرى از اتالف 

منابع تجدید شونده است.

گردآورى: مریم نظرى و اکبر رئوفى
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بى رویه از آب هاى زیر زمینى در حمام ها و موتر شویى ها و خلط 
زمینى،  زیر  آب هاى  با  سپتیک  چاه هاى  و  آلوده  آب هاى  شدن 
آلودگى هوا، یکجا شدن مواد زهرى و شیمیایى ناشى از انفجارها 
و انواع سالح ها با آب و خاك و هوا، از بین رفتن ساحات سبز و 
ساخت و سازهاى غیر معیارى، قطع جنگالت در مناطق مختلف 
کشور، انقراض بعضى از گونه هاى حیوانى که در افغانستان قبًال 
وجود داشت و آسیب پذیر شدن سایر گونه هاى حیاتى و در نهایت 
گرماى زمین، سوخت هاى فسیلى، معضل مصرف زیاد پالستیک 
و داخل شدن آن به چرخه غذایى انسان ها، همه از جمله عواملى 
هستند که به شدت محیط زیست افغانستان را آسیب پذیر کرده 

اند.
عوامل ذکر شدة مخرب محیط زیست با حقوق اساسى افغان ها 
پیوند ناگسستنى دارد و اگر در زدودن عوامل مذکور پیش گیرى 
صورت نگیرد؛ بنیادى ترین حقوق اساسى شان در معرض نقض 
گسترده قرار مى گیرد. حق حیات و حق صحت، حق کار وغیره 
حق  و  زیست  محیط  حقوق  و  زیست  محیط  با  اساسى  حقوق 
دسترسى به محیط زیست سالم رابطه مستقیم دارد. خرابى محیط 
را بصورت کتلوى نقض  افغان ها  اساسى  زیست مجموعه حقوق 

مى کند.

محمد اشرف غنى رئیس جمهور کشور  به وزارت تحصیالت 
عالى هدایت داده است تا چند مرکز تحقیقات ملى آب و محیط 
زیست را در والیت هاى کشور ایجاد کند. آقاى غنى در دیدار با 
اعضاى مرکز تحقیقات ملى آب و ادارة حفاظت از محیط زیست 
گفته است: «کابل باید با مدیریت آب و زمین به شهر امید بدل 

شود.»
که  است  آمده  ریاست  جمهورى  رسانه هاى  دفتر  خبرنامۀ  در 
سرپرست  وزارت  کرزى  باال  عبدالتواب  به  جمهور  رئیس 
تحصیالت عالى هدایت داده است که چند مرکز تحقیقات ملى 
به  و  کند  ایجاد  کشور  والیت هاى  در  را  زیست  محیط  و  آب 
زودترین فرصت روى تشکیل این مرکز کار آغاز شود تا بودجۀ آن 
بودجۀ مراکز والیتى در  اجرا  و همچنان  مالیه  از طریق وزارت 

بودجۀ سال آینده گنجانده شود.
رئیس  جمهور افزود: «مردم افغانستان مى خواهند حرکت سریع 
و واقعى اى را در خصوص مهار آب ها و تحفظ سرحدات دریاها و 
مرکز  گروه  از  غنى  آقاى  هم چنان  کنند.»  مشاهده  آن  ترمیم 
تحقیقات ملى آب خواسته است تا تحقیق و ارزیابى همه  جانبه اى 
در مورد دریاى کابل انجام دهند. آقاى غنى پیش از این گفته بود 

که مشکل کم آبى کشور در آینده ى نزدیک برطرف خواهد شد.

برنامه ریزى براى استفاده از منابع آب زیر زمینى بررسى کیفیت 
آب هاى زیرزمینى ضرورى است.

اهداف اساسى مدیریت آب
آب به عنوان یک منبع طبیعى باید در دسترس عموم مصرف

 کنندگان قرار گیرد به طوریکه به عنوان یک حق طبیعى، عموم 
باشند و استفاده گروهى  مصرف کنندگان به آب دسترسى داشته 
منجر به اختالل کمى و کیفى در دسترسى دیگر مصرف کنندگان 

نگردد.
به  آب مى توان  مدیریت  اصلى  اهداف  به  رابطه  در 

موارد ذیل اشاره نمود:
•  ارزیابى کل منابع آب موجود و برآورد میزان مصرف؛

•  توازن و تناسب بین منابع و مصارف آب؛
•  به کارگیرى تجهیزات و تاسیسات مدرن به منظور کاهش  

   مصرف آب و جلوگیرى از آلودگى آن؛
•  توسعه بهره بردارى از منابع طبیعى با نگرش ایجاد تعادل و     

   توازن محیط و اجتناب از تغییرات نامطلوب در سیستم هاى  
   طبیعى؛

•  تامین بخش هاى مختلف مصرف با توجه به استفاده هاى چند 
   منظوره با هدف توسعه بهتر منابع آب؛

•  جایگزینى منابع دیگر به جاى آب در بخش هاى مختلف مصرف 
   شناسایى و گسترش یابد؛

•  ترویج انواع مصارف آب که اثرات و تغییرات کمتر در کمیت آن  
   ایجاد مى کند؛

•  ارتقاء و ترویج صنایع کم  مصرف با حداقل اثرات آلودگى و 
   امکان تصفیه و استفاده مجدد آب؛

•  جلوگیرى و محدود کردن رشد فعالیت هاى پرمصرف آب؛
•  بررسى عوامل مخرب و ارزیابى منابع آلوده کننده آب و تعیین 

   نوع و میزان آلودگى؛
•  ارزیابى اثرات درازمدت آلودگى هاى مازاد بر ظرفیت پذیرش 

   منابع و محیط هاى طبیعى؛
•  جلوگیرى از دفع سموم پایدار به منابع آبى؛

•  نظارت جامع بر تخلیه و دفع پساب ها از منابع آب؛
•  انتخاب مناسب ترین گزینه در اجراى طرح هاى توسعه اى با در 
    نظر گرفتن امکانات منطقه اى و شرایط اقتصادى به منظور بهره

    بردارى بهتر از منابع آب؛
•  ارتقاء و ترویج کشاورزى نوین اعم از آبى، للمى و نیمه آبى با 

   توجه به نوع منابع آب و خاك موجود؛
رفتن   پایین  آشامیدنى،  آب  به  نداشتن  دسترسى  آب،  کمبود 
قابل مالحظه ى سطح آب هاى زیر زمینى در شهر کابل و استفاده 

آب هاى زیرزمینى
فعالیت هاى  انواع  براى  زیرزمینى  آب هاى  آبى،  منابع  بین  در 
انسانى جزء منابع ارزشمند محسوب مى شوند. آب هاى زیرزمینى 
در  سطحى  دائمى  آب هاى  فاقد  و  خشک  مناطق  در  ویژه  به  
این  دارند.  زیادى  اهمیت  نوشیدن  و  مصارف کشاورزى، صنعت 
دسته از منابع طبیعى تحت تاثیر خشکسالى هاى کوتاه مدت قرار 
با مصرف بهینه و درست، منبع مطمئنى براى رفع  نمى گیرند و 
آب هاى  شیمیایى  کیفیت  مى شوند.  محسوب  بشرى  نیازهاى 
زیرزمینى یکى از عوامل اصلى موثر بر میزان و نوع استفاده از آن
فصول  و  جوى  نزوالت  با  متناسب  زیرزمینى  آب هاى  است.   ها 
خصوصیات  با  مرتبط  آن ها  کیفیت  و  دوام  که  بارندگى اند 
هایدرولوژیکى و هیدروژئولوژیکى حوزه آبریز است. لذا به منظور 

تمرکز  رو  این  از  مى شود  دیده  کمترى  دلهرة  و  اضطراب 
را  موفقیت  مسیر  مى توانند  بهتر  و  دارند  فعالیت ها  بر  بیشترى 

بپیمایند.
بغل کردن کسانى که دوستشان داریم

گرفتن  آغوش  در  که  کرده اند  اعالم  تازگى  به  دانشمندان 
استرس هاى  علیه  را  شما  میتواند  دارید  دوستشان  که  کسانى 
به   تازگی  به  که  مطالعه اي  نتایج  کند.  واکسین  روزمره  زندگى 
وسیله محققان صورت گرفته نشان می دهد که در آغوش گرفتن 
افراد خانواده، دوستان و… نوعى حمایت اجتماعى است که باعث 
کمتر  و  کنند  استرس  و  اضطراب  احساس  کمتر  افراد  مى شود 

بیمار شوند.
در اینجا، باز هم مسئله به میزان ترشح هورمون  ها مربوط مى 
هاى  هورمون  تولید  باعث  همدیگر  کشیدن  آغوش  در  شود. 
آندورفین، اوکسى  توسین (هورمون عشق) و دوپامین مى  شود. 
افزایش ترشح این هورمون ها نیز سالح براى مقابله با استرس و 
اضطراب محسوب مى شود. این تماس بدنى محبت  آمیز باعث 

ترشح هورمون  هاى آرامبخش مى  شود.
همچنین محققان معتقدند که در آغوش گرفتن براى سالمت 
قلب به عنوان یک ارگان حیاتى مفید است. زمانى که در آغوش 
کسى آرام مى  گیرید یا کسى را در آغوش مى  فشارید، قلب  تان 
به  که  کورتیزول  هورمون  میزان  همچنین  مى  زند.  تر  آرام 
مى اگر  مى  یابد.  کاهش  است  معروف  نیز  استرس  هورمون 
روز  هر  باشید،  داشته  طوالنى  عمر  کنارهمسرتان  در  خواهید    

چندین مرتبه همدیگر را در آغوش بگیرید.

مدیریت منابع آب



سال یازدهم- شماره هاى 126-127-128 سنبله، میزان و عقرب 1398 خورشیدى

49

بى رویه از آب هاى زیر زمینى در حمام ها و موتر شویى ها و خلط 
زمینى،  زیر  آب هاى  با  سپتیک  چاه هاى  و  آلوده  آب هاى  شدن 
آلودگى هوا، یکجا شدن مواد زهرى و شیمیایى ناشى از انفجارها 
و انواع سالح ها با آب و خاك و هوا، از بین رفتن ساحات سبز و 
ساخت و سازهاى غیر معیارى، قطع جنگالت در مناطق مختلف 
کشور، انقراض بعضى از گونه هاى حیوانى که در افغانستان قبًال 
وجود داشت و آسیب پذیر شدن سایر گونه هاى حیاتى و در نهایت 
گرماى زمین، سوخت هاى فسیلى، معضل مصرف زیاد پالستیک 
و داخل شدن آن به چرخه غذایى انسان ها، همه از جمله عواملى 
هستند که به شدت محیط زیست افغانستان را آسیب پذیر کرده 

اند.
عوامل ذکر شدة مخرب محیط زیست با حقوق اساسى افغان ها 
پیوند ناگسستنى دارد و اگر در زدودن عوامل مذکور پیش گیرى 
صورت نگیرد؛ بنیادى ترین حقوق اساسى شان در معرض نقض 
گسترده قرار مى گیرد. حق حیات و حق صحت، حق کار وغیره 
حق  و  زیست  محیط  حقوق  و  زیست  محیط  با  اساسى  حقوق 
دسترسى به محیط زیست سالم رابطه مستقیم دارد. خرابى محیط 
را بصورت کتلوى نقض  افغان ها  اساسى  زیست مجموعه حقوق 

مى کند.

محمد اشرف غنى رئیس جمهور کشور  به وزارت تحصیالت 
عالى هدایت داده است تا چند مرکز تحقیقات ملى آب و محیط 
زیست را در والیت هاى کشور ایجاد کند. آقاى غنى در دیدار با 
اعضاى مرکز تحقیقات ملى آب و ادارة حفاظت از محیط زیست 
گفته است: «کابل باید با مدیریت آب و زمین به شهر امید بدل 

شود.»
که  است  آمده  ریاست  جمهورى  رسانه هاى  دفتر  خبرنامۀ  در 
سرپرست  وزارت  کرزى  باال  عبدالتواب  به  جمهور  رئیس 
تحصیالت عالى هدایت داده است که چند مرکز تحقیقات ملى 
به  و  کند  ایجاد  کشور  والیت هاى  در  را  زیست  محیط  و  آب 
زودترین فرصت روى تشکیل این مرکز کار آغاز شود تا بودجۀ آن 
بودجۀ مراکز والیتى در  اجرا  و همچنان  مالیه  از طریق وزارت 

بودجۀ سال آینده گنجانده شود.
رئیس  جمهور افزود: «مردم افغانستان مى خواهند حرکت سریع 
و واقعى اى را در خصوص مهار آب ها و تحفظ سرحدات دریاها و 
مرکز  گروه  از  غنى  آقاى  هم چنان  کنند.»  مشاهده  آن  ترمیم 
تحقیقات ملى آب خواسته است تا تحقیق و ارزیابى همه  جانبه اى 
در مورد دریاى کابل انجام دهند. آقاى غنى پیش از این گفته بود 

که مشکل کم آبى کشور در آینده ى نزدیک برطرف خواهد شد.

منبع: ارکان ارزش و پورتال آبهاى افغانستان

مدیریت منابع آب
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چگونه وقت خود را مدیریت کنیم؟

بى رویه از آب هاى زیر زمینى در حمام ها و موتر شویى ها و خلط 
زمینى،  زیر  آب هاى  با  سپتیک  چاه هاى  و  آلوده  آب هاى  شدن 
آلودگى هوا، یکجا شدن مواد زهرى و شیمیایى ناشى از انفجارها 
و انواع سالح ها با آب و خاك و هوا، از بین رفتن ساحات سبز و 
ساخت و سازهاى غیر معیارى، قطع جنگالت در مناطق مختلف 
کشور، انقراض بعضى از گونه هاى حیوانى که در افغانستان قبًال 
وجود داشت و آسیب پذیر شدن سایر گونه هاى حیاتى و در نهایت 
گرماى زمین، سوخت هاى فسیلى، معضل مصرف زیاد پالستیک 
و داخل شدن آن به چرخه غذایى انسان ها، همه از جمله عواملى 
هستند که به شدت محیط زیست افغانستان را آسیب پذیر کرده 

اند.
عوامل ذکر شدة مخرب محیط زیست با حقوق اساسى افغان ها 
پیوند ناگسستنى دارد و اگر در زدودن عوامل مذکور پیش گیرى 
صورت نگیرد؛ بنیادى ترین حقوق اساسى شان در معرض نقض 
گسترده قرار مى گیرد. حق حیات و حق صحت، حق کار وغیره 
حق  و  زیست  محیط  حقوق  و  زیست  محیط  با  اساسى  حقوق 
دسترسى به محیط زیست سالم رابطه مستقیم دارد. خرابى محیط 
را بصورت کتلوى نقض  افغان ها  اساسى  زیست مجموعه حقوق 

مى کند.

محمد اشرف غنى رئیس جمهور کشور  به وزارت تحصیالت 
عالى هدایت داده است تا چند مرکز تحقیقات ملى آب و محیط 
زیست را در والیت هاى کشور ایجاد کند. آقاى غنى در دیدار با 
اعضاى مرکز تحقیقات ملى آب و ادارة حفاظت از محیط زیست 
گفته است: «کابل باید با مدیریت آب و زمین به شهر امید بدل 

شود.»
که  است  آمده  ریاست  جمهورى  رسانه هاى  دفتر  خبرنامۀ  در 
سرپرست  وزارت  کرزى  باال  عبدالتواب  به  جمهور  رئیس 
تحصیالت عالى هدایت داده است که چند مرکز تحقیقات ملى 
به  و  کند  ایجاد  کشور  والیت هاى  در  را  زیست  محیط  و  آب 
زودترین فرصت روى تشکیل این مرکز کار آغاز شود تا بودجۀ آن 
بودجۀ مراکز والیتى در  اجرا  و همچنان  مالیه  از طریق وزارت 

بودجۀ سال آینده گنجانده شود.
رئیس  جمهور افزود: «مردم افغانستان مى خواهند حرکت سریع 
و واقعى اى را در خصوص مهار آب ها و تحفظ سرحدات دریاها و 
مرکز  گروه  از  غنى  آقاى  هم چنان  کنند.»  مشاهده  آن  ترمیم 
تحقیقات ملى آب خواسته است تا تحقیق و ارزیابى همه  جانبه اى 
در مورد دریاى کابل انجام دهند. آقاى غنى پیش از این گفته بود 

که مشکل کم آبى کشور در آینده ى نزدیک برطرف خواهد شد.



سال یازدهم- شماره هاى 126-127-128 سنبله، میزان و عقرب 1398 خورشیدى

51

چگونه با فنگ شویى، شادى را به خانه هایمان بیاوریم
باورند که نه تنها سبک تفکر و سطح  روان شناسان بر این 
خوش بینى و نگاه امیدوارانه در رویارویى با مسایل روزمره، در 
شاد زیستن و مثبت اندیشیدن انسان ها نقش دارد، بلکه نحوه 
قرار گیرى لوازم خانه در محل سکونت آدمى، در جذب سیگنال 

هاى انرژى مثبت تاثیر گذار خواهد بود.
انرژى هاى مثبت در کائنات وجود دارند و براى جذب آنها، 
انرژى هاى منفى خالى کنیم.  از  را  باید بستر روح و جان  ابتدا 
براى خالى کردن روح و ذهن خود از آنچه مانع جذب سیگنال 
را در خود  باید ظرفیت هایى  ابتدا  انرژى مثبت مى شود،  هاى 
ها  خوبى  کردن  جایگزین  براى  مطلوبى  بستر  که  کنیم  ایجاد 
باشد. کسانى که به دنبال روحیه و منش انرژى مثبت در زندگى 
دنیاى  واقعى  درك  با  تا  کنند  مى  تالش  همواره  هستند،  خود 
پیرامون و شناخت ظرفیت ها و قابلیت هاى شان، براى بهبود 

زندگى خود و دیگران از هر تالشى فروگذار نکنند.
منفى  بر خالف  که  هستند  افرادى  اندیشان  مثبت  واقع،  در 
اندیشان، موفقیت و تعالى دیگران را هم ردیف موفقیت هاى خود 
دوست دارند و براى موفقیت سایرین به طور عملى و نه تعارفى، 
تالش مى کنند. ترجیح دادن و اولویت بخشیدن به کار تیمى به 
را  اندیشان  مثبت  هویت  از  بخشى  انفرادى،  رفتارهاى  جاى 
تشکیل مى دهد. چنین روحیه اى، نه به تمکین مالى ارتباطى 

دارد و نه به سطح تحصیالت و نه حتى به قومیت و نژاد و 

فرهنگ. به هیچ کدام ارتباطى ندارد. دارندگان انرژى مثبت، 
و  هستند  (کاریزماتیک)  ویژه  صفات  داراى  که  افرادى  معموًال 
روحیه جمع گرا و فرصت آفرین با باالترین سطح مثبت اندیشى 
داشته و دیگران از همراهى و همیارى با آنان احساس رضایت 
مى کنند. فردى که در زندگى خود، وضعیتى را به وجود آورد که 
دیگران در کنارش احساس آرامش، امنیت و شادى بکنند، این 
افراد  معموًال  داراست.  را  مثبت  انرژى  مهم  هاى  شاخص  فرد،  
افراد  سمبول  اجتماعى،  کارآفرینان  مانند  آفرین  فرصت 

کاریزماتیک هستند.
افراد داراى انرژى مثبت (کاریزماتیک)، در قرن بیستم بسیار 
بودند و هر یک در جایگاه خود، نقش موثرى در تاریخ معاصر و 
فقید  رهبر  گاندى»  ایفا کرد. «مهاتما  انسان  ها  میلیون  زندگى 
ضد استعمار انگلیس و نلسن ماندیال، رهبر فقید ضد نژاد پرستى 
آفریقاى جنوبى، از جمله مطرح ترین شخصیت هاى کاریزماى 
هاى  ایدئولوژى  با  توانستند،  که  آیند  مى  شمار  به  بیستم  قرن 
براى  وقفه  بى  تالش  و  صبورى  کنار  در  خود،  طلبانه  صلح 
براى  آفرینى  فرصت  و  مثبت  انرژى  سمبول  دیگران،  موفقیت 

ملت ها شوند.
این افراد نه پول زیادى داشتند و نه تحصیالت خاص. آن چه 
آنان در اختیار داشتند، جذب سیگنال هاى کیهانى انرژى مثبت 
و تالش مستمر و مداوم براى خلق فرصت هاى نیکو مبتنى بر 

على زمانى 
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صلح طلبى و رفاه بود که نصیب ملت هند و آفریقاى جنوبى 
و بسیارى از ملت هاى جهان گردید.

عالوه بر روحیه و درك و منشى که سبب مى شود افراد در 
زندگى داراى انرژى مثبت باشند و بدى ها را با سیگنال هاى 
شاد زیستى جایگزین کنند، مقوالت دیگرى هم وجود دارد که 
در زندگى شاد و مثبت اندیشى افراد نقش موثرى ایفا مى کنند. 
یکى از این مقوالت مسئله دکوریشن و سبک زندگى به شمار 

مى رود.
سبک زندگى شما و نحوه چیدن اشیا در خانه و محل کار 
تاثیر  بر روى سبک فکرى و حتى منش و روحیات شما  تان، 
مستقیم و گاهى غیر مستقیم دارد. تصور کنید در خانه اى باشید 
که دیوار هایش مملو از تابلو هاى نقاشى از گل و حیوانات و 
مناظر طبیعى باشد.  این خانه، آرامش فکرى و بصرى براى شما 
ایجاد مى کند یا خانه اى که در و دیوارش با پارچه ها و رنگ 
هاى غم انگیز و سیاه آذین شده  و اتاق هایش بدون پنجره و 
بسته باشد؟ در کدام خانه، احساس آرامش بیش ترى خواهید 
داشت؟ در کدام خانه، مى توانید راحت تر فکر کنید؟ در کدام 
خانه مى توانید خالقیت خود را پرورش دهید؟ در کدام خانه شاد 

زیستن را مى توان تجربه کرد؟
آن چه مسلم است و تقریبا شکى در آن وجود ندارد، ما از 
اشیا و اشیا از ما تاثیر پذیرند. ما از اشیا مى توانیم انرژى هاى 
مثبت و منفى دریافت کنیم. به همین خاطر است، که مفهومى 
به نام «فنگ شویى» مدتیست جوامع و مدیریت منابع انسانى و 
با خود مشغول کرده و در  رفتار شناسى و دنیاى دکوریشن را 
چند دهه اخیر، هزاران کتاب و صدها هزار مقاله درباره این علم 

تالیف و منتشر شده است.
هاى  انرژى  کسب  براى  عملى  تالش  همان  شویى،  فنگ 
مثبت و تقویت فرهنگ شاد زیستن و رویکرد به مثبت اندیشى 
و زندگى فرصت آفرین براى خود و دیگران است که باید آن را 
جدى بگیریم. ما در زندگى پر استرس و مملو از نگرانى ها به 
سر مى بریم که باید در فضاى کار و خانه،  بسترى فراهم کنیم 
تا از این تنش هاى روحى و روانى کاسته و ظرفیت هاى جذب 

سیگنال هاى مثبت کیهانى را تقویت کنیم.
هنر دکوریشن و نحوة چیدن لوازم، هنریست مهم که اهمیت 
و  جا  کمبود  با  که  کنونى  دوران  در  مخصوصًا  دارد،  بسزایى 
امکانات و تراکم جمعیت رو به رو هستیم،. پیدا کردن دکوریشن 
مناسب در ساختمان ها و محل سکونت، دنیاى فنگ شویى را 
بر سالمت  تاثیر خوبى  لوازم،  درست  دهد. چیدن  تشکیل مى 
انسان  را در ذهن و روح  روح و جسم دارد و هورمون خاصى 

شکل خواهد داد.
فلسفه فنگ شویى، پرهیز از بى نظمى و آشفتگى در هر 

فرصت  مانع  که  ایست  مقوله  همان  نظمى،  بى  چیزیست. 
و  آفرین  فرصت  نظمى،  بى  انسان  هیچ  شود.  مى  آفرینى 
کاریزماتیک نیست و انسان هایى که کاریزما نباشد، داراى انرژى 
مثبت نیستند. براى همین، فنگ شویى به ما یادآورى مى کند 
که باید در چیدن لوازم و دکوریشن، نظم را در اولویت قرارداده  
و با استفاده از رنگ هاى مناسب. خطوط منحنى و تعیین جهت 
فراهم  را  شادى  هاى  زمینه  چیز،  هر  گیرى  قرار  براى  درست 

نمود.
همان طور که گفتیم فنگ شویى معتقد است که رنگ ها بر 
زندگى آدمى تاثیر گذار هستند. رنگ ها اثر قوى و قابل وجهى 
شادى  طبیعت  رنگ  سبز،  دارد.  آنها  مغز  عملکرد  و  افراد  روى 
هاى  رنگ  است.  بخش  امید  رنگ  آسمان،  رنگ  آبى  و  آفرین 
تیره، گر چه غم انگیز اند، اما تا حدودى آرامش آفرین هستند اما 

رنگ هاى روشن، انرژى زا هستند.
در فنگ شویى، آینه ها در دکوریشن، کاربرد فراوانى دارند. 
براى  ابزارى  است.  جذب  براى  ابزارى  شویى،  فنگ  در  آینه 
حرکت یا تغییر جهت دادن و رسانه اى براى دیده شدن بیشتر 
انسان و اشیا و عاملى براى تغییر جهت انرژى. آینه، همواره فضا 
و غیر  بزرگ شدن، مستقیم  این  و  نشان مى دهد  تر  بزرگ  را 
شاد  فرهنگ  تقویت  و  تفکر خالق  و  منشى  بزرگ  در  مستقیم 

زیستن و مثبت اندیشى افراد تاثیر گذار است.
در فنگ شویى که تقویت گر انرژى مثبت در زندگى انسان 
براى همین  دارد.  اهمیت  ابزار سنجش  به عنوان  است، ساعت 
قرار دهید.  را در جا هاى مختلف خانه  توصیه شده که ساعت 
عالوه بر ساعت، هنر به عنوان تلطیف کننده روح آدمى،  اهمیت 
فراوانى دارد و به آن توصیه شده است. نقاشى و تابلو هاى متعدد، 
مى توانند انرژى محیط را از جنبه هاى سالمتى،  دانش، خانواده 
و عشق و شهرت تقویت کرده و روحیه خالق و نوآور را براى 

ساکنانش به همراه آورند. در کنار هنر، فنگ شویى به اهمیت 

 فنگ شویى...
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گیاهان و نقش آنها در طراوت فضا و روح آدمى تاکید دارد. 
استفاده از گیاهان خاص مانند بامبو، حتى در زندگى چینى ها از 
دیرباز حضور داشته است. پس توصیه مى کنیم فنگ شویى را به 
داخل خانه و محل کار خود ببرید تا حس انرژى مثبت بیش ترى 

پیدا کنید.
براى آن که فنگ شویى را به خانه و محل کار بیاورید،  باید 
از چهار عنصر استفاده کنید. خاك، آتش، فلز و آب. نماد زمین را 
مى توان توسط تخته سنگ یا هر چیزى طبیعى، به محل زندگى 
آورد. قرار دادن سنگ و ُگل و گیاهى که در کنارش سنگ باشد 
و در مرکز خانه و محل کار باشد، تاثیرات انرژى مثبت فراوانى 

خواهد داشت.
نماد  فلز،  دارند.  نقش مهمى  فلزات  فنگ شویى،  داستان  در 
مقاومت است و قرار گرفتن فلزى متناسب با دکوریشن خانه، مى 
فنگ  فلسفه  بر  مبتنى  عنصرى  هر  باشد.  آفرین  ارزش  تواند 
بنابراین،  کند.  مى  ارزش  ایجاد  و  است  آفرین  ارزش  شویى، 
در  که  آورد  مى  ارمغان  به  شما  براى  را  مدارى  ارزش  فرهنگ 

سبک زندگى و منش تان تاثیر گذار خواهد بود.

و  دکوریشن  در  زیادى  اهمیت  آب  شویى،  فنگ  فلسفه  در 
زندگى دارد. در باغ، نقش آب نقشى تعیین کننده و موثر است. 
آب، یکى از عناصر تاثیر گذار در فلسفه فنگ شویى به خصوص 
در محوطه سازى بیرون خانه به شمار مى رود. هر چیزى که آب 
را در ذهن تجسم کند و در برابر دیده گان شما قرار دهد، ارزشمند 
و انرژى مثبت است. انسان با دیدن آب، حس آرامش و زندگى به 
او دست مى دهد و این حس، بسیار خوشایند محسوب مى شود.

همان طور که قبال گفتیم، در فنگ شویى، نظم اهمیت دارد. 
پس تالش کنید تا هر  چیز اضافى را دور بریزید یا از منظر دید 
خود بیرون کنید. چیزهاى شکسته و بى استفاده را کنار بگذارید. 
و  ایفا کرده  منفى  تاثیر  ناخودآگاه شما  در ذهن  معیوب،  وسایل 

مثبت اندیشى و نگاه خالق تان را مخدوش مى کنند.
اتاق خواب شاید براى شما جایى باشد که خیلى دکوریشن آن 
حالت  در  کمى  مدت  معموًال  که  چرا  نیاید.  حساب  به  مهم 
هوشیارى در آن قرار دارید. اما در واقع، چه در حال هوشیارى و 
اتاق  تزئین  و  دکوریشن  و سطحى،  عمیق  خواب  حالت  در  چه 
خواب، نقش زیادى در یک خواب آرام دارند. براى خواب آرام، که 
انرژى  و  اندیش  مثبت  و  آرام  فکر  و  آرام  روزى  و  آرام  زندگى 
آفرین را خلق مى کنند، باید این مکان آرامش را از هجوم انرژى 

هاى منفى دور نگهداشت.
کمتر کسى است که اتاق خواب خانه را بدون نور گیر، با دیوار 
هایى به رنگ مشکى یا تابلو هایى با تصاویر خشن و خشونت آور 
و تاسف انگیز تزیین کند. بر اساس فنگ شویى، اتاق خواب شما 
باید از چیزهاى اضافى و شکسته و بى نظم دور باشد. حتى باید 
قبل از خواب، لباس ها را درست در جاى موردنظر آویزان کرد. 
گفتیم که انسان از اشیا نیز تاثیر پذیر است و روى روحیه او تاثیر 
مى گذارند. باید توجه داشت که وقتى به خواب مى رویم، بدن 

وارد یک کار ترمیمى مى شود.
پس باید سر ما بر روى جایى محکم باشد و حتى در پشت سر 
و  محکم  و  خوب  پشتى  باشد.  داشته  وجود  وضعیتى  چنین  نیز 
تختى با پشتى مطلوب، مى توانند این نیاز را تا حدودى برآورده 

کنند. براى آن که جریان انرژى فنگ شویى متعادل در اتاق 

 فنگ شویى...
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شما  تخت  زیر  فضاى  که  شده  توصیه  باشد،  داشته  جریان 
خالى باشد تا تبادل انرژى صورت بگیرد. هر چیزى را که جلوى 

جریان انرژى مثبت در خانه مى شود را باید گرفت.
باید اصل تعادل رعایت  در فنگ شویى در همه نقاط خانه، 
شود. طبیعت بر روى اصل تعادل مى چرخد و قوانین فیزیک و 
شیمى هم بر این اصل، صحه مى  گذارند. تعادل را در همه چیز 
ورزش  در  خوردن،  غذا  در  خواندن،  درس  در  بگیرید.  نظر  در 
کردن، در  حرف زدن، در خرید کردن و در هر چیز دیگر. بدون 
رعایت اصل تعادل، زندگى بى معناست و شکست مى خوریم. 
اصل تعادل در فنگ شویى مى گوید که اگر دنبال انرژى مثبت 
هستید، فردى متعادل با منش متعادل باشید. رفتار متعادل را سر 
لوحه کار خود قرار بدهید و فرهنگ تعادل گرایى را در دستور کار 
قرار دهید. فرهنگ تعادل گرایى را باید یاد گرفت و تمرین کرد 

که آثار خوبى در زندگى خواهد داشت.
آن چه در فنگ شویى باید از آن دورى کرد

در فنگ شویى، هر چیزى که مخرب فکر و ذهن باشد، باید 
از آن دورى کرد. قرار گرفتن تلویزیون، رادیو و کامپیوتر متصل 
یا غیر متصل به انترنت در اتاق خواب، انرژى منفى را در فضا 
مى گسترانند. از این انرژى هاى منفى باید دورى نمود تا خواب 

آرامى داشته باشیم.
در فرهنگ انرژى مثبت با فنگ شویى، باید از اصولى پیروى 

کرد و از فاکتورهاى مهمى که مانع گسترش فرهنگ فنگ 

شویى مى شوند، دورى نمود. موارد شش گانه زیر را در ذهن 
داشته باشید:

1. افراط گر نباشید. فنگ شویى نباید همه ابعاد زندگى فردى 
و اجتماعى شما را تحت تاثیر قرار دهد. خیلى به آن و اجرایش 
فکر نکنید بعضى وقت ها، نظم در اوج بى نظمى حاصل مى شود.
2. تفریط را کنار بگذارید. تفریط کردن و کم در نظر گرفتن 
اصول فنگ شویى مثل بى توجهى به تعادل و نظم، آثار فنگ 

شویى را به ارمغان نخواهد آورد. به این موضوع توجه کنید.
3. کم تحملى بى معناست. در فنگ شویى، کم تحمل نباشید. 
باید صبور بود. نتایج بعضى اقدامات، در بلند مدت قابل مشاهده 

است. 
4. فنگ شویى بدون خالقیت معنى ندارد. فنگ شویى یعنى 
خالقیت و به کار بستن نوآورى در سبک زندگى، مخصوصًا براى 
انرژى مثبت ها. پس در اجراى اصول فنگ شویى، ذهن خالق 
خود را به کار ببندید. توجه به فنگ شویى، شما را خالق تر از قبل 

مى کند.
5. به نتیجه فنگ شویى بیاندیشید. توجه به نتیجه فنگ شویى 
و تصور ذهنى پیدا کردن از آن، در به ثمر رسیدنش تاثیر بسزایى 

خواهد داشت.
6. بى نظمى، در فنگ شویى مخرب است. در فنگ شویى، بى 
و  برد  مى  بین  از  را  تعادل  نظمى،  بى  بگذارید.  کنار  را  نظمى 

فرهنگ مثبت اندیشى را به منفى گرایى تغییر خواهد داد.
منبع: روزیاتو

 فنگ شویى...
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دستاورد کارمندان غضنفر بانک 
(AIBF) از دوره هاى آموزشى انستیتیوت بانکدارى
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فراغت موفقیت آمیز کارمندان غضنفر بانک 
از دوره هاى آموزشى دانشگاه آمریکایى در کابل
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مرابحه،

FOLLOW US ON SOCIAL MEDIA!

تنها راه شرعى 
براى توسعۀ تجارت شما
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تزکیه نفس و خودسازى
از دیدگاه قرآن، نفس انسانى در ابتدا مانند لوح سفید و خالى 
است که هم قابلیت تزکیه و دریافت کماالت و هم قابلیت آلوده 
انتخاب خود  و  اختیار  با  دو  که هر  دارد  را  ها  تیرگى  به  گشتن 
انسان صورت مى گیرد. در اهمیت تزکیه نفس، همین بس که 
قرآن پس از یازده مرتبه قسم در سوره شمس، تزکیه نفس را تنها 
نماید و  عامل رستگارى و وصول به سعادت فردى معرفى مى 
فساد اخالقى را منشأ بدبختى و مایه زیان مى شناسد و از همین 
جهت است که خداوند پیامبران را مبعوث فرموده تا مردم را از 

اعمال بد و عواقب سوء آن آگاه کنند.
تزکیه در اصطالح اخالق و عرفان، عبارت است از تطهیر و 
به  اخالقى،  هاى  آلودگى  و  ناپسند  اخالق  از  نفس  سازى  پاك 
منظور گام برداشتن درجهت فضائل اخالقى که در نهایت موجب 

کمال و سعادت واقعى در دنیا و آخرت مى شود.
تزکیه در روایات

در روایات، آلودگى و طهارت نفس به عنوان مانعى براى انسان 
در راه رسیدن به کمال و جلب برکات الهى و معنوى و مادى ذکر 
شده است و از طرف دیگر تزکیه و طهارت نفس، شرط ورود و 
شده  دانسته  الهى  عرش  در  گرفتن  قرار  و  رحمت  و  نظر  جلب 

است. 

آثار تزکیه نفس
از جمله آثار و فوایدى که بر تزکیه نفس مرتبط است مى توان 

به موارد زیر اشاره کرد:
الف: آثار فردى

1.  فالح و رستگارى: از نتایج تهذیب نفس، رسیدن به خیر و 
سعادت ابدى است و باید دانست که سعادت مطلق براى انسان 
ها حاصل نمى شود، مگر اینکه نفس خود را از تمام صفات رذیله 

مبرا کند و به تمام اوصاف و اعمال نیکو مزین نماید.
تزکیه،  دیگر  ثمرات  از  یکى  باطن:  و  ظاهر  شدن  نیکو    .2
آشکار کردن ظاهر و باطن است. کسى که نهان خود را اصالح 
کند، خداوند آشکار او را نیکو گرداند و کسى که براى دین خدا 

کار کند، خداوند دنیاى او را کفایت مى کند.
3.  رسیدن به قرب الهى: یکى دیگر از فواید تزکیه نفس، با 
اجتناب از منکرات و پیروى از اوامر الهى تقرب و نزدیک شدن به 

خداوند مى باشد.
ب: آثار اجتماعى

نقش و کارکرد تزکیه را نمى توان در حوزه فردى خالصه کرد، 
بلکه آثار اجتماعى تزکیه که به اشکال مختلف و متنوع بروز و 
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ظهور مى کند، نشان مى دهد که تزکیه داراى چه اهمیت و 
ارزشى در حوزه مسایل اجتماعى جوامع بشرى دارد. در آیه 151 
و  رفیع  جایگاه  به  عمران  آل  سوره   164 آیه  نیز  و  بقره  سوره 
ارزشمند تزکیه در مسایل اجتماعى جامعه توجه داده شده است 
و بیان مى شود که چگونه خداوند بر امت اسالم منت نهاده و 
آنان را به کمک پیامبر اسالم(ص) تزکیه نموده و از ناپاکى ها، 
رهایى بخشیده و امت سالم و مسلم ایجاد کرده است. به بیان 
دیگر، از آن جایى که بعثت و هدف هاى آن (تعلیم و تزکیه) از 
توان  مى  است،  مسلمان  امت  تشکیل  براى  بنیادى  ضروریات 
برابر خداوند،  گفت که مایه رسیدن امت ها به مقام تسلیم در 

تزکیه و تطهیر از آلودگى هاست.
موانع تزکیه نفس

آسانى  کار  عالى،  مقامات  به  رسیدن  و  کمال  راه  پیمودن 
نیست، بلکه به علت وجود موانع در این راه، کار دشوار شده و بر 
به  ها  آن  ساختن  برطرف  براى  که  است  الزم  جو  خدا  انسان 
تزکیه و جهاد با نفس خویش بپردازد. موارد ذیل را مى توان به 

عنوان مانع برشمرد:
1.  عدم پذیرش نفس:  بزرگترین مانع سیر و سلوك، عدم 
آمادگى نفس مؤمن است. دلى که در اثر گناه، آلوده و تاریک 
شده است، دیگر نمى تواند مرکز تابش انوار الهى گردد. زیرا که 

چنین قلبى جایگاه شیطانى مى باشد که قرآن آن را به عنوان 

انسان  بر  بنابراین  است.  کرده  انسان مطرح  دشمن سعادت 
واجب است در آغاز تزکیه، از گناهان دورى کند.

2.  تعلقات دنیوى: هر چه که ما را از خدا دور و به غیر حق 
مشغول کند، دنیاست. عالقه افراطى و خارج از چارچوب به مال 
و ثروت و جاه و مقام و ریاست، انسان را از حرکت و سلوك به 
سوى سعادت حقیقى که همان قرب حق است باز مى دارد. زیرا 
قلبى که به این امور فانى انس گرفته، چگونه مى تواند به سمت 

سعادت رود؟
3.  پیروى از هواى نفس: تمایالت نفسانى قلب را تیره و تار 
ساخته و آن را به این طرف و آن طرف مى کشاند و فرصت 
خلوت با خدا و انس با او را به قلب نمى دهند، بدین جهت چنین 

دلى الیق تابش انوار پاك معنوى نمى باشد.
4.  ضعف اراده: سستى اراده وعدم قدرت بر تصمیم گیرى از 
موانعى است که انسان را از شروع در عمل باز مى دارد. زیرا که 
شیطان همواره در قلب انسان نفوذ کرده و گاهى آنچنان موضوع 
را سخت جلوه مى دهد که سبب پیدایش یأس در انسان مى 
گردد. بنابراین انسان باید جلوى وسوسه هاى شیطانى را گرفته 
و  ارزش  به  اخالق،  کتب  و  احادیث  و  آیات  به  مراجعه  با  و 
ضرورت سیر و سلوك واقف گردد و زمانى که سعادت ابدى خود 
را در این سیر و سلوك ببیند، به طور جدى وارد عمل شده و 

ناامیدى را از خود دور مى کند.

تزکیه نفس و خودسازى
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راه هاى تزکیه نفس:
پیشگیرى و ترك گناه بهترین راه تهذیب نفس است. شخصى 
که اصًال به گناه آلوده نشود و با همان صفا و پاکى ذاتى باقى 

بماند یقینًا از گناهکارى که بعداً توبه کند برتر است.
خدا  رحمت  از  نباید  شد  آلوده  گناه  به  انسان  اگر  توبه:    .1
گاه  هیچ  نفس  اصالح  و  سلوك  سیرو  راه  زیرا  گردد؛  مأیوس 
باز  بندگانش  براى  را  توبه  راه  خداوند  بلکه  باشد،  نمى  مسدود 
گذاشته است. «اى بندگان من که بر خود ستم و اسراف کرده اید 
مى  را  گناهان  همه  خدا(ج)  که  نشوید  نومید  خداوند  رحمت  از 
آمرزد، زیرا او بسیار آمرزنده و مهربان است.» باید توجه داشت که 
بلکه  نیست،  باشد  پشیمانى  بیانگر  که  کلماتى  بیان  توبه، صرفًا 
به  بازگشت  براى  جدى  اقدام  و  عمل  آن،  حقیقت  و  توبه  روح 

سوى خدا مى باشد.
2. تقوا: تقوا در قرآن و احادیث به عنوان یک ارزش اصیل و 
بهترین داروى شفابخش بیمارى هاى قلبى و بزرگ ترین وسیله 
تزکیه نفس معرفى شده است. انسان مؤمن به وسیله تقوا، مى 
تعهد  و  درونى  نیروى  تقوا  زیرا  بپیماید؛  را  خودسازى  راه  تواند 
انسان به اطاعت از قوانین و دستورات شرع است که او را در برابر 

گناه کنترول مى کند. 
3.  مراقبت: یکى از عوامل مهم خودسازى، مراقبت و توجه به 
نفس است. انسانى که به سعادت خود مى اندیشد، نمى تواند از 

بلکه  بماند.  نفسانى خویش، غافل  بیمارى هاى  و  رذیله  اخالق 
همواره باید مراقب و مواظب نفس خود باشد و اخالق و کردار و 
تمام  و  بگیرد  کامل  نظارت  و  کنترول  تحت  را  افکارش  حتى 
باید دادگاهى در درون  انسان  به خدا شود. در مراقبه،  توجهش 
خویش ایجاد کند و همواره نفس خود را به حساب کشد، به گونه 
از او سر زد، خدا را سپاس گوید و آن را  اى که اگر کار نیکى 
توفیقى از جانب او بداند و اگر خطایى را مرتکب شد، بالفاصله 

توبه کند. 
4.  تخلیه، تحلیه، تجلیه: علماى اخالق و عرفا تقسیم بندى 

دیگرى را براى اصالح نفس بیان کرده اند:
تخلیه: تخلیه یعنى تهذیب و پاك سازى باطن و خالى کردن 
آن از ملکات و صفات زشت و پرهیز از آنچه سبب اشتغال به دنیا 
تخلیه  رساتر،  عبارتى  به  گردد.  مى  غیب  عالم  به  توجه  مانع  و 
عبارت است از حفظ کردن نفس از زیان هاى اجتماعى و انفرادى 

و خود را از مفاسد دنیوى و اخروى بر حذر داشتن.
تحلیه: نفس پس از رسیدن به مقام تخلیه، باید به اخالق نیکو 
و  فردى  رشد  و  اجتماعى  نظام  در  که  اى  پسندیده  صفات  و 
طهارت  نوعى  تحلیه  بنابراین  شود.  مزین  است،  مؤثر  تکاملش 
طاهر  و  پاك  انسان  نیاید،  بدست  که  زمانى  تا  و  است  معنوى 
نخواهد شد، اگرچه به طهارت ظاهرى متصف باشد. از باب مثال 
با  تقویت مریض  به  را،  تحلیه  مرتبه  به  نفس  اتصاف  توان  مى 
مواردى که  از جمله  کرد.  تشبیه  بیمارى  از  بعد  مقوى  غذاهاى 
انسان مى تواند به واسطه آن نفس خود را پرورش دهد، امورى 
مانند: مداومت بر ذکر، نماز شب، دعا، تقوا، توکل، روزه و. .. است.
تجلیه: تجلیه به معناى تهذیب ظاهر و جال دادن آن از طریق 
عمل به دستورات دین است. یعنى نفس انسان، قوا و اعضایش 
را با مراقبت کامل، مطیع احکام شرع نموده و پیرو دستورات دین 
گردد. اوامر دین را انجام دهد و از نواهى آن پرهیز کند، تا آثار 

طهارت در او ظاهر شود.
پى نوشت ها
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2. محمدبن على بن بابویه؛ خصال صدوق، ترجمه مدرس گیالنى، بى جا،    

   انتشارات جاویدان، بى تا، ج1، ص25.

3. امینى، ابراهیمى؛ پیشین، ص26.

4. کلینى، محمدبن یعقوب؛ پیشین، ج3، ص436.

5. نراقى، احمد؛ معراج السعادة، قم، انتشارات طوباى محبت، 1385، چاپ 

   اول، ص621.

6. محیطى، على؛ صراط سلوك، قم، انتشارات آل على، بى تا، ص114.

تزکیه نفس و خودسازى
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(ویژة شعر و ادب)
نیستان

شکسته بال

دژ دشمنان

غریبه

استاد خلیلى

قیصر امین پورنفیسه خوشنصیب غضنفر

جاوید فرهاد

تو اى دیار کهن پر زگل یاسمنى 
براى من نفسى هم وطنى هم تو تنى  
شگوفه زار ترا کرد خزان زار و چه سرد

به باغ و راغ  تو بینم، خس و خار چمنى 
تو از شکوه خور و هندو کش مفتخرى

نمود باخترى، دژ دشمنان شکنى 
مگیرخویش،  نگین منطقه اى ، کم ز کسى
چو تاج بر سر این دشت گل و این دمنى
به کوه و برزن تو گنج  گهرها به وفور  
تو خوار و زار نباشى کهنى بس کهنى 

متر س ز آتش و خونى که بریزد ز تن ات 
قوى و با همتى،  پس ز چه تو   بشکنى ؟

مرغى شکسته بالم، راهى به آسمان کو؟            
در روز بیکسى ها یاران مهربان کو؟

گر بر زمین نهم سر، کو گوشۀ فراغى؟            
ور بر فلک گریزم اسباب و نردبان کو؟

بر خوان زندگانى مهمان اشک و خونیم            
کس نیست تا بپرسد احسان میزبان کو؟

این حرفهاى بیجان، این لفظهاى ُمرده            
در شرح عشق گنگ اند، جز اشک ترجمان کو؟
هم روز تیره گردید، هم شام تیره تر شد            

گمگشتۀ زمینیم، انوار آسمان کو؟
نیم شب است و یادش آتش زده به جانم            

قربان چشم ساقى آتش نشان جان کو؟
در شهر ناشناسان با هم درخت واریم

صد شکوه ماند در دل تا سر کنم زبان کو

بوى بهار مى شنوم از صداى تو
نازکتر از گل است گل ِ گونه هاى تو
اى در طنین نبض تو آهنگ قلب من
اى بوى هر چه گل نفس آشناى تو

اى صورت تو آیه و آیینه خدا
حقا که هیچ نقص ندارد خداى تو

صد کهکشان ستاره و هفت آسمان حریر
آورده ام که فرش کنم زیر پاى تو
رنگین کمانى از نخ باران تنیده ام
تا تاب هفت رنگ ببندم براى تو
چیزى عزیزتر ز تمام دلم نبود

اى پاره ى دلم، که بریزم به پاى تو
امروز تکیه گاه تو آغوش گرم من

فردا عصاى خستگى ام شانه هاى تو
در خاك هم دلم به هواى تو مى تپد
چیزى کم از بهشت ندارد هواى تو
همبازیان خواب تو خیل فرشتگان

آواز آسمانیشان الى الى تو
بگذار با تو عالم خود را عوض کنم:

یک لحظه تو به جاى من و من به جاى تو
این حال و عالمى که تو دارى، براى من

دار و ندار و جان و دل من براى تو

به روى من کسى دگر، دریچه وا نمى کند
میان کوچه هیچ کس، مرا صدا نمى کند

زمین فتاده در هوس، زمان فتاده از نفس
پرنده را کس از قفس، چرا رها نمى کند

به هر سراى فتنه ها، به کوچه کوچه غصه ها
براى مرگ کینه ها، دلى دعا نمى کند
گذشته از زخم گذر، میان جاده رهگذر
بغل به روى یک نفر، ز لطف وا نمى کند

درین سکوت نیمه شب، فرشته نیز زیرلب
ز روى مهر یک کرت، خدا خدا نمى کند
غریبه یى مگر دلم که پشت در هنوزهم
کسى به رسم هم دلى، ترا صدا نمى کند



احمد شاه بابا

علم گل سحر

له زړه مي ټولې کرکې وایستلې
اوس مې له ښکار ځنې توبه کړې ده

اوس له کارېز نه بغدادي کوترې نه کټوم
او بس تمامه ورځ لګیا یم
په دامونو کې مرۍ پېيمه

سپینو کوترو ته پايزېب جوړوم
اوس د بې موره وري له اوښکو نه

شراب جوړوم
او په سخت زړو یې ارزانه پلورم

چې یې له زړونو کینې کډه وکړي
له زړه مي ټولې کرکی وایستلې

اوس مساپر په کاڼو نه ولمه
اوس ګالن نه شکوم
له الرو نه اغزي ټولوم

په الره تلونکی ماشوم ښکل کړم
دسپین ږیري بوډا الس ونیسم

له زړه مي ټولې کرکې وایستلې
اوس له دښمن نه کسات نه اخلمه
اوس دغومبسو کور په خټه باندي

   نه پټوم
په مار د کاڼي ګوزار وکړم

خو خطا یې ولم
بس هسي ځان ترې ژغورم

هغه هم هسي درحمان* دیارانې په خاطر
اوس له خوبونو مرور یم
ټوله شپه په تالوت تېروم
او دقرآن زرینو پاڼو کي

یو نوم لټوم
له زړه مې ټولې کرکې وایستلې
اوس مي ټوپک پر اوږه نسته

او له میل نه یې شپېلۍ جوړه ده
په کې دمینې ترانې غږوم

داټول دا ستا لپاره
ځکه دوې وایې

په جنت کي حورې ستا غوندې دي!!!

ستا د عشق له وينو ډک سوه ځېګرونه
ستا په الره کې بايلي زلمي سرونه

تا ته راسمه زړګی زما فارغ سي
بې له تا مې انديښنې د زړه مارونه

که هر څو مې د دنيا ملکونه ډير سي
زما به هير نسي دا ستا ښکلي باغونه

د ډهلي تخت هيرومه چې را ياد کړم
زما د ښکلي پښتونخوا د غرو سرونه

د رقيب د ژوند متاع به تار په تار کړم
چې په تورو پښتانه کا ګوزارونه
د فريد او د حميد دور به بيا سي

چې زه کاندم پر هر لوري تاختونه
که تمامه دنيا يو خوا ته بل خدا يې

زما خو خوښ دي ستا خالي تش ډګرونه
احمد شاه به دغه ستا قدر هير نه کا

که ونيسي د تمام جهان ملکونه

 پیرمحمد کاروان

دشپې چوپیا ددیوالي ګړۍ ټک ټـک مــاتوي
او که زرګـرغمی د عمر، پـه څټک ماتوي

ستا پر تنکیو پښو مین دی تــه خبره هم نه یې
چــې په تڼاکو السو کاڼي د سرک ماتـوي

ښـایــي د ښکلیو تور باڼــه دي الماسو راشنه
سپینې هندارې چې د زړونو په سترګک ماتـوي
داسې سیلۍ له ستوني ونیسئ چې ګام وانخلـي

څلور ګلونه چې په هــر یــوه څپک مـــاتــوي
مسته غــزالــه د غـزل، دبیابــــان کـــاروانه

کړه راپیدا چې د نفاق دزمری د شک مـــاتــوي

امرالدین سرحد

ګریوان 
لوڅي پښي ګریوان شکیدلی یوانسان دی

نه یې پیژنم خوځوي دیوافغان دی
داشوکاری خرین مخ ته یې څی ګوري

دی په ګیډه وږی ناست غم یې دځان دی
چاودي پوندي ان دالس زخمونه یې ښکاري

غم لړلی جنګ وهلی پریشان دی
خپل وطن کې بی وطنه مهاجرشو

دژوند پیټی یې په الس کې اوس حیران دی
چا ته خالصه کړی دغم غوټه ای خلکو

کوڼ او ړوند ته په ژړا هم په فغان دی
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دواړه سترګي یې له اوښکو ډکي پکي
دی دحق خبري کاندی په ایمان دی

نه به وچې شي دا اوښکي ددي سترګو
ترهغوڅی دجګړی دلته مکان دی



•   هدف زندگى خود را برآورده سازید و مهم تر از همه آنکه این کار را با عشق، شور، حرارت، شیفتگى و سرزندگى بسیار    
     انجام دهید. (آنتونى رابینز)

•   من همیشه آدمهاى تنبل را براى کارهاى سخت انتخاب مى کنم،چون اونا راحت ترین راه براى انجامش رو پیدا میکنن.  
    (بیل گیتس)

•   آرامش و اطمینان، بهترین موفقیت است. (اوستن)
•   اول مشورت، دوم تصمیم و سوم انتخاب سه رکن موفقیت هستند. (لوپ دووکا)

•   زینت انسان در سه چیز است: علم، محبت و آزادى. (آزادى)
•   اگر مى خواهى خوشبخت باشى براى خوشبختى دیگران بکوش. (بتهوف)

•   وجدان قطب نماى انسان است. (وینسنت ونگوگ)
•   رقت انگیزترین فرد میان انسان ها کسى است که رویاهاى خود را تبدیل به طال و نقره مى کند. (جبران خلیل جبران)

•   هیچ انسانى آنقدر ماهر نیست که بتواند بر انسان دیگرى بدون رضایت وى حکمرانى کند. (آبراهام لینکلن)
•   شخصیت انسان، سرنوشت اوست. (هراکلیتوس)

•   صبر،کوشش ،توکل و توسل،چهار رکن برآورده شدن خواسته ها هستند.  (سید جمال الدین)
•   زندگى بدون آرزو، غذاى بیدون نمک و مرچ است. (ابوالحسن صبا)

•   اشتیاقى که به موفقیت نرسد،به یاس تبدیل میشود. (روسینى)
•   همه میتوانند پیروز باشند به شرط اینکه راه پیروزى را بدانند. (اسپینوزا)

•   در زندگى همه مى کوشند اما کسانى موفق مى شوند که عاقالنه مى کوشند. (هانس آندرسن)
•   آنچه مردم را دانشمند مى کند ، مطالبى نیست که مى خوانند بلکه چیزهایى است که یاد مى گیرند. (فرانسیس بیکن)

•   تغییر دهندگان و اثر گذار در جهان کسانى هستند که بر خالف جریان شنا مى کنند. (والترئیس)
•   مردان بزرگ از این جهت موفقند که در اجراى تصمیمات خود تردید نمى کنند. (آنیبال)

•   تالش براى موفقیت هنگامى نتیجه بخش است که پشتوانه آن تدبیر باشد. (ماکسیم گورکى)
•   آنکه از تالش بازنمى ایستد،سرانجام موفق میشود. (بتهوون)

•   دقت رمز اصلى موفقیت است.افراد دقیق، موفق ترند. (واشنگتن کارور)
•   هیچ موفقیتى بدون صبر امکان پذیر نیست. (نیوتون)

•   چه بسیار پیروزى ها که به خاطر وقت تلف کردنها به شکست مبدل شده است. (والت دیسنى)
•  بخاطر داشته باشید که حواس خود را به هر چه متوجه کنیم همان را به دست مى آوریم. (آنتونى رابینز)

•   آرمان ما نباید موجب نابودى دیگران گردد آرمانى ارزشمند است که بهروزى ما و دیگران را در پى داشته باشد. (حکیم 
    ارد بزرگ)

•   رمز موفقیت در ثبات قدم نهفته است. (بنجامین)
•   سعادت مانند توپ فوتبال است وقتى از ما دور مى شود دنبال آن مى دویم و وقتى مى ایستد با یک ضربه آنرا از خود دور 

    مى سازیم. (شاتو بریان)
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جمالت طالیى

قسمت پنجاه وچهارم :

( یک جملۀ ارزشمند مى تواند زندگى انسان را دگرگون و هدفمند کند. )



•   هنگامى که مصمم به عمل شدید ، باید درهاى تردید را کامال مسدود سازید. (نیچه)
•   آرزو کردن شرط نیست ، شرط ، تحقِق آرزو است. (داوینچى)

•   ثروت، زنبورى است که اگر از نگه دارى آن آگاه باشید عسل مى دهد وگرنه نیش مى زند و پرواز مى کند. (مارون)
•   رقابت تا زمانى پسندیده است که کار را به حسادت نکشاند. (رنه دکارت)

•   وقتى در کار ما “ اگر “ نباشد، پیروز خواهیم شد.  (نلسون)
•   اگر بدنبال موفقیت نروید خودش به دنبال شما نخواهد آمد. (مارواکلینز)

•   بزرگ کسى است که اندیشه کوچک نداشته باشد. (حافظى)
•   اتالف وقت ، خودکشى واقعى است. (یونگ)

•   اگر شما فقیر به دنیا اومدین اشتباه شما نیست ولى اگر فقیر بمیرید،اشتباه شماست. (بیل گیتس)
•   براى رفع فشارهاى عصبى باید دو گام برداشت: گام نخست اینکه براى مسائل جزئى خود را ناراحت نکنید، گام دوم اینکه 

    بدانید همه مسائل جزئى هستند. (آنتونى رابینز)
•   ذهن انسان به هر چیزى اعتقاد داشته باشد و آن را باور کند، به آن خواهد رسید. (ناپلئون هیل)

•   زمان شما محدود است، پس آن را به تقلید از زندگى دیگران هدر ندهید. (استیو جابز)
•   معلوم بودن هدف نقطه شروع همه موفقیت ها است. (دبلیو. کلمنت استون)

•   زندگى بدون آزمون ارزش زندگى کردن را ندارد. (سقراط)
•   اعتماد به نفس ضرورتا تضمین کننده موفقیت نیست، اما عدم اعتماد به نفس به یقین باعث شکست مى شود. (آلبرت 

    بندورا)
•   غرور ما را تصنعى و انسانیت ما را واقعى مى سازد. (توماس مرتون)

•   ملتى که از علم و دانش بهره مند باشند، دیگر طعم گرسنگى را نچشیده و زندگى راحت و آسوده اى خواهند داشت. 
    (کنفوسیس)

•   جلوى زبان دیگران را نمى توان گرفت، ولی اگر خوب زندگى کنیم، این خود باعث شکست و تحقیر آنان مى شود. (کاتو)
•   به طرز وحشتناکى آشکار شده است که تکنولوژى ما از انسانیت ما فراتر رفته است.(آلبرت انیشتین)

•   احتماال در زندگی چیزي بدتر و خطرناك تر از ترس نیست.( جواهر لعل نهرو)
•   من متوجه شده ام که هرقدر سخت تر کار کنم، شانس بیشترى هم به دنبالم مى آید. )توماس جفرسون(

•   نقطه ى آغاز همه ى موفقیت ها، آرزوست. (ناپلئون هیل)
•   شهامت، مقاومت در برابر ترس است؛ تسلط بر ترس است، نه عدم وجود ترس. (مارك تواین)

•   براى رسیدن به هر هدف مهم، باید دست از آسایش شست. (اسمیت) 
•   اگر مى خواهید با آسودگى خاطر به بسترخواب برگردید، با هدف از آن برخیزید. (جورج لوریمر)
•   براى مدیریت زمان خود باید خوشبختى را هدف اصلى زندگى تان قرار دهید. (برایان تریسى)

•   هدف بدون برنامه برآورده نخواهد شد. (دبلیو جى ردین)
•   داشتن اهداف روشن و از پیش تعیین شده براى پیشرفت و موفقیت مطلقا ضرورى است. (برایان تریسى)

•   هدف و آرزوى ما باید به کار انداختن زندگى باشد، نه لذت بردن از زندگى. (مکدف)
•   مشکالت همیشه وجود دارند، اکثر افراد در مقابل مشکل تسلیم مى شوند، اما فقط آن هایى که به خود و توانایى هایشان 

    ایمان دارند مشکل را حل کرده و به هدف مى رسند. (ناشناس)
•   انسان موفق از اشتباهاتش سود مى برد و مجدداَ به روشى متفاوت تالش مى کند. (دیل کارنگى)
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جمالت طالیى
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آمدن •    کیلماق  
رفتن •   کیتماق   

قدم زدن •   یوروماق   
جستجوکردن •   اخترماق   

خلق کردن •   َیَرتماق   
پیدا کردن •   تاپماق    

نوشتن •   بیتماق    
گرفتن •   آلماق      
دادن •   بیرماق    

جنبیدن/ شور خوردن •   قیملماق   
زند گى کردن •   یشماق   

•   تیریلماق   زنده شدن
•   تیرتماق   زنده کردن

دیدن •   کورماق   
اشاره کردن با لمس دست •   تورتماق   

کردن/ انجام دادن •   قیلماق   
کردن ، انجام دادن •   ایتماق    

کردن •   ایلَماق    
•   ایتماق     گفتن

•   بیلماق    دانستن
•   توشونماق    فهمیدن

هموارکردن/ پهن کردن(چیزى) •   یازماق    
خنده کردن •   کولماق   

شنیدن •   ایشیتماق   
•   قوالغ  سالماق     گوش دادن

درون کردن/ وارد کردن •   سالماق   
پایین شدن (از باالى چیزى) •   توشماق   

گریه کردن •   یغلماق   
انداختن •   تیلماق    

زدن •   اورماق    
ماندن •   قالماق    

•   چیغرماق   کشیدن

روان کردن •   یوبرماق   
آغاز کردن شروع کردن •   باشلَماق   

منتشر کردن/ گسترش دادن •   َییرتماق   
تکمیل شدن/خالص شدن •   بوتماق   

به اتمام رساندن/ خالصکردن •   بوتکرماق   
باز کردن •   آچماق    

امتحان کردن •   سینماق   
حساب کردن •   َسَنماق   

•   َسغنماق   دق شدن
پسندیدن/خوش داشتن •   بغنماق   

دوست داشتن •   سیوماق   
کشتن •   اولدیرمک  

نگهداشتن •   باقماق    
نگاه کردن •   باقماق    
رسم کردن •   چیزماق   
پرواز کردن •   اوچماق   

راندن •   ایدماق    
آموختن •   اورگتماق   

•   اورگنماق   یادگرفتن
•   قاچ ماق   گریختن

دویدن •   چاپ ماق   
شریک ساختن •   قوشماق   

•   کیرکماق   ضرورت داشتن
•   اولتیرماق   نشستن

داخل شدن •   کیرماق   
خارج شدن •   چیقماق   
دورخوردن  •   ایلنماق    

برگشتن •   قیتماق   
فراموش کردن •   اونوت ماق   

فکر کردن/ اندیشیدن •   اویلَماق   
خاموش کردن •   اوچیرماق    

روشن کردن •   یارق قیلماق    

توزیع کردن/ منتشر کردن •   تیتماق    
درازکشیدن/ خواب کردن •   یاتماق    

خواب کردن •   اویقلماق  
خیستن •   تورَکماق   

ایستادشدن •   تورماق   
توقف کردن/ایستاد شدن •   توخته ماق   

صبرکردن •   توخته ماق  
اداره کردن •   یونتماق   

فروختن •   ساتماق    
بازى کردن •   اوینماق   

تعقیب کردن  •   ایزلماق    
پریدن •   چوچیماق  

آب بازیکردن •   چوملماق   
پایین شدن •   توشماق   

باال شدن •   چیقماق   
سوا رشدن •   مینماق    

پرسان کردن •   سورماق  
شانه کردن •   تََر ماق   
آتش کردن •   یاندیرماق  
آتش گرفتن •   یان ماق  

مردن •   اولماق    
گریختاندن •   قاچیرماق   

شدن •   بولماق    
تقسیم کردن •   بولماق   

پاشدادن •   سیپماق   
ریختن •   توکماق   
بریدن •   کیسماق   

انتخاب کردن •   سیلَماق   
شناختن •   تنیماق    
خوردن  •   ییماق    
نوشیدن •   ایچماق   

وجود داشتن/ بودن/ رفتن •   بارماق    
فشاردادن •   باسماق   

گم کردن •   یتیرماق   
صحبت کردن •   گپیرماق   
•   قینتماق   جوش دادن
•   کورستماق    نشان دادن
•   توزتماق    مرتب کردن

•   قورى ماق    حفاظت کردن/ نگاه داشتن
تاسیس کردن/ ایجاد کردن •   ُقرماق    

پرتاب کردن •   تیلَماق    
زدن، انداختن •   آتماق   

عروسى کردن •   اویلن ماق   
پختن •   بیشیر ماق    

بسته کردن(پت کردن) •   یومماق    
پنهان کردن •   بکیتماق   

خواستن •   ایستماق  
خواستن •   تیلماق    

کوچ کردن •   کوچماق   
فریب دادن •   التماق    

اعتماد کردن •   گؤنماق    
قانع کردن، راضى کردن •   کؤندیر ماق  
قانع شدن، راضى شدن •   کونماق   

آویزان کردن اعدام کردن •   آسماق    
وصل کردن/ پیوند کردن •   اولَماق / اولشتیر ماق      

فرمودن •   بویورماق   
گذاشتن •   قویماق   
تیرشدن •   اوتماق    

تیر کردن •   اوتکزیرماق     
بارکردن •   آرتماق    
پرکردن •   تولدیرماق     

بوسه کردن •   اوپماق    
بغل کرد ن •   قوچغلماق   

باریدن •   یاغماق   
شریک کردن •   قوشماق   
شریک شدن •   قوشیلماق    

مزار شریف

حیرتان

کندز

پلخمرى

تخار

جالل آباد

نمایندگى مرکزى
میدان هوایى بلخ

نمایندگى مزار

نمایندگى هرات

کابل
• نمایندگى مرکزى
• نمایندگى سراى شهزاده
• نمایندگى شهر نو
• نمایندگى کارته نو
• نمایندگى لیسه مریم
• نمایندگى کوته سنگى

هرات

کندهار

موقعیت نمایندگى ها و 
ماشین هاى خود پرداز پول  
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فعل لر اوزبیکچه ده ( فعل ها در زبان اوزبیکى)

آمدن •    کیلماق  
رفتن •   کیتماق   

قدم زدن •   یوروماق   
جستجوکردن •   اخترماق   

خلق کردن •   َیَرتماق   
پیدا کردن •   تاپماق    

نوشتن •   بیتماق    
گرفتن •   آلماق      
دادن •   بیرماق    

جنبیدن/ شور خوردن •   قیملماق   
زند گى کردن •   یشماق   

•   تیریلماق   زنده شدن
•   تیرتماق   زنده کردن

دیدن •   کورماق   
اشاره کردن با لمس دست •   تورتماق   

کردن/ انجام دادن •   قیلماق   
کردن ، انجام دادن •   ایتماق    

کردن •   ایلَماق    
•   ایتماق     گفتن

•   بیلماق    دانستن
•   توشونماق    فهمیدن

هموارکردن/ پهن کردن(چیزى) •   یازماق    
خنده کردن •   کولماق   

شنیدن •   ایشیتماق   
•   قوالغ  سالماق     گوش دادن

درون کردن/ وارد کردن •   سالماق   
پایین شدن (از باالى چیزى) •   توشماق   

گریه کردن •   یغلماق   
انداختن •   تیلماق    

زدن •   اورماق    
ماندن •   قالماق    

•   چیغرماق   کشیدن

روان کردن •   یوبرماق   
آغاز کردن شروع کردن •   باشلَماق   

منتشر کردن/ گسترش دادن •   َییرتماق   
تکمیل شدن/خالص شدن •   بوتماق   

به اتمام رساندن/ خالصکردن •   بوتکرماق   
باز کردن •   آچماق    

امتحان کردن •   سینماق   
حساب کردن •   َسَنماق   

•   َسغنماق   دق شدن
پسندیدن/خوش داشتن •   بغنماق   

دوست داشتن •   سیوماق   
کشتن •   اولدیرمک  

نگهداشتن •   باقماق    
نگاه کردن •   باقماق    
رسم کردن •   چیزماق   
پرواز کردن •   اوچماق   

راندن •   ایدماق    
آموختن •   اورگتماق   

•   اورگنماق   یادگرفتن
•   قاچ ماق   گریختن

دویدن •   چاپ ماق   
شریک ساختن •   قوشماق   

•   کیرکماق   ضرورت داشتن
•   اولتیرماق   نشستن

داخل شدن •   کیرماق   
خارج شدن •   چیقماق   
دورخوردن  •   ایلنماق    

برگشتن •   قیتماق   
فراموش کردن •   اونوت ماق   

فکر کردن/ اندیشیدن •   اویلَماق   
خاموش کردن •   اوچیرماق    

روشن کردن •   یارق قیلماق    

توزیع کردن/ منتشر کردن •   تیتماق    
درازکشیدن/ خواب کردن •   یاتماق    

خواب کردن •   اویقلماق  
خیستن •   تورَکماق   

ایستادشدن •   تورماق   
توقف کردن/ایستاد شدن •   توخته ماق   

صبرکردن •   توخته ماق  
اداره کردن •   یونتماق   

فروختن •   ساتماق    
بازى کردن •   اوینماق   

تعقیب کردن  •   ایزلماق    
پریدن •   چوچیماق  

آب بازیکردن •   چوملماق   
پایین شدن •   توشماق   

باال شدن •   چیقماق   
سوا رشدن •   مینماق    

پرسان کردن •   سورماق  
شانه کردن •   تََر ماق   
آتش کردن •   یاندیرماق  
آتش گرفتن •   یان ماق  

مردن •   اولماق    
گریختاندن •   قاچیرماق   

شدن •   بولماق    
تقسیم کردن •   بولماق   

پاشدادن •   سیپماق   
ریختن •   توکماق   
بریدن •   کیسماق   

انتخاب کردن •   سیلَماق   
شناختن •   تنیماق    
خوردن  •   ییماق    
نوشیدن •   ایچماق   

وجود داشتن/ بودن/ رفتن •   بارماق    
فشاردادن •   باسماق   

گم کردن •   یتیرماق   
صحبت کردن •   گپیرماق   
•   قینتماق   جوش دادن
•   کورستماق    نشان دادن
•   توزتماق    مرتب کردن

•   قورى ماق    حفاظت کردن/ نگاه داشتن
تاسیس کردن/ ایجاد کردن •   ُقرماق    

پرتاب کردن •   تیلَماق    
زدن، انداختن •   آتماق   

عروسى کردن •   اویلن ماق   
پختن •   بیشیر ماق    

بسته کردن(پت کردن) •   یومماق    
پنهان کردن •   بکیتماق   

خواستن •   ایستماق  
خواستن •   تیلماق    

کوچ کردن •   کوچماق   
فریب دادن •   التماق    

اعتماد کردن •   گؤنماق    
قانع کردن، راضى کردن •   کؤندیر ماق  
قانع شدن، راضى شدن •   کونماق   

آویزان کردن اعدام کردن •   آسماق    
وصل کردن/ پیوند کردن •   اولَماق / اولشتیر ماق      

فرمودن •   بویورماق   
گذاشتن •   قویماق   
تیرشدن •   اوتماق    

تیر کردن •   اوتکزیرماق     
بارکردن •   آرتماق    
پرکردن •   تولدیرماق     

بوسه کردن •   اوپماق    
بغل کرد ن •   قوچغلماق   

باریدن •   یاغماق   
شریک کردن •   قوشماق   
شریک شدن •   قوشیلماق    
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فعل لر اوزبیکچه ده

منبع: آموزش زبان اوزبیکى

آمدن •    کیلماق  
رفتن •   کیتماق   

قدم زدن •   یوروماق   
جستجوکردن •   اخترماق   

خلق کردن •   َیَرتماق   
پیدا کردن •   تاپماق    

نوشتن •   بیتماق    
گرفتن •   آلماق      
دادن •   بیرماق    

جنبیدن/ شور خوردن •   قیملماق   
زند گى کردن •   یشماق   

•   تیریلماق   زنده شدن
•   تیرتماق   زنده کردن

دیدن •   کورماق   
اشاره کردن با لمس دست •   تورتماق   

کردن/ انجام دادن •   قیلماق   
کردن ، انجام دادن •   ایتماق    

کردن •   ایلَماق    
•   ایتماق     گفتن

•   بیلماق    دانستن
•   توشونماق    فهمیدن

هموارکردن/ پهن کردن(چیزى) •   یازماق    
خنده کردن •   کولماق   

شنیدن •   ایشیتماق   
•   قوالغ  سالماق     گوش دادن

درون کردن/ وارد کردن •   سالماق   
پایین شدن (از باالى چیزى) •   توشماق   

گریه کردن •   یغلماق   
انداختن •   تیلماق    

زدن •   اورماق    
ماندن •   قالماق    

•   چیغرماق   کشیدن

روان کردن •   یوبرماق   
آغاز کردن شروع کردن •   باشلَماق   

منتشر کردن/ گسترش دادن •   َییرتماق   
تکمیل شدن/خالص شدن •   بوتماق   

به اتمام رساندن/ خالصکردن •   بوتکرماق   
باز کردن •   آچماق    

امتحان کردن •   سینماق   
حساب کردن •   َسَنماق   

•   َسغنماق   دق شدن
پسندیدن/خوش داشتن •   بغنماق   

دوست داشتن •   سیوماق   
کشتن •   اولدیرمک  

نگهداشتن •   باقماق    
نگاه کردن •   باقماق    
رسم کردن •   چیزماق   
پرواز کردن •   اوچماق   

راندن •   ایدماق    
آموختن •   اورگتماق   

•   اورگنماق   یادگرفتن
•   قاچ ماق   گریختن

دویدن •   چاپ ماق   
شریک ساختن •   قوشماق   

•   کیرکماق   ضرورت داشتن
•   اولتیرماق   نشستن

داخل شدن •   کیرماق   
خارج شدن •   چیقماق   
دورخوردن  •   ایلنماق    

برگشتن •   قیتماق   
فراموش کردن •   اونوت ماق   

فکر کردن/ اندیشیدن •   اویلَماق   
خاموش کردن •   اوچیرماق    

روشن کردن •   یارق قیلماق    

توزیع کردن/ منتشر کردن •   تیتماق    
درازکشیدن/ خواب کردن •   یاتماق    

خواب کردن •   اویقلماق  
خیستن •   تورَکماق   

ایستادشدن •   تورماق   
توقف کردن/ایستاد شدن •   توخته ماق   

صبرکردن •   توخته ماق  
اداره کردن •   یونتماق   

فروختن •   ساتماق    
بازى کردن •   اوینماق   

تعقیب کردن  •   ایزلماق    
پریدن •   چوچیماق  

آب بازیکردن •   چوملماق   
پایین شدن •   توشماق   

باال شدن •   چیقماق   
سوا رشدن •   مینماق    

پرسان کردن •   سورماق  
شانه کردن •   تََر ماق   
آتش کردن •   یاندیرماق  
آتش گرفتن •   یان ماق  

مردن •   اولماق    
گریختاندن •   قاچیرماق   

شدن •   بولماق    
تقسیم کردن •   بولماق   

پاشدادن •   سیپماق   
ریختن •   توکماق   
بریدن •   کیسماق   

انتخاب کردن •   سیلَماق   
شناختن •   تنیماق    
خوردن  •   ییماق    
نوشیدن •   ایچماق   

وجود داشتن/ بودن/ رفتن •   بارماق    
فشاردادن •   باسماق   

گم کردن •   یتیرماق   
صحبت کردن •   گپیرماق   
•   قینتماق   جوش دادن
•   کورستماق    نشان دادن
•   توزتماق    مرتب کردن

•   قورى ماق    حفاظت کردن/ نگاه داشتن
تاسیس کردن/ ایجاد کردن •   ُقرماق    

پرتاب کردن •   تیلَماق    
زدن، انداختن •   آتماق   

عروسى کردن •   اویلن ماق   
پختن •   بیشیر ماق    

بسته کردن(پت کردن) •   یومماق    
پنهان کردن •   بکیتماق   

خواستن •   ایستماق  
خواستن •   تیلماق    

کوچ کردن •   کوچماق   
فریب دادن •   التماق    

اعتماد کردن •   گؤنماق    
قانع کردن، راضى کردن •   کؤندیر ماق  
قانع شدن، راضى شدن •   کونماق   

آویزان کردن اعدام کردن •   آسماق    
وصل کردن/ پیوند کردن •   اولَماق / اولشتیر ماق      

فرمودن •   بویورماق   
گذاشتن •   قویماق   
تیرشدن •   اوتماق    

تیر کردن •   اوتکزیرماق     
بارکردن •   آرتماق    
پرکردن •   تولدیرماق     

بوسه کردن •   اوپماق    
بغل کرد ن •   قوچغلماق   

باریدن •   یاغماق   
شریک کردن •   قوشماق   
شریک شدن •   قوشیلماق    
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