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 سخن ماه
نقش  بانکدارى الکترونیک در توسعۀ تجارت

پدیده بانکدارى الکترونیک یکى از دستاوردهاى بزرگ عصر حاضر در توسعه تجارت و تجارت الکترونیک به شمار مى 
رود. ترویج فرهنگ بانکدارى الکترونیک اثرات مثبتى روى توسعه تجارت و رشد اقتصاد کشور ها داشته و با افزایش سرعت، 

کیفیت و کاهش هزینه ها نقش سازندة در توسعۀ اقتصاد کشور ها داشته است.
بانکدارى الکترونیک محدودیت هاى زمانى و مکانى را  پشت سر گذاشته و به سرعت به سوى همگانى شدن خدمات 
بانکى در حرکت است. بانک ها در 24 ساعت تنها  8  ساعت کار میکنند، در ایام رخصتى، جمعه ها ، قبل و یا بعد از ساعات 
رسمى مشتریان از دریافت  خدمات بانکى محروم بودند. اما با بوجود آمدن بانکدارى الکترونیک این مشکل کامًال مرفوع 

شده است. 
از سوى دیگر یکى از شرایط اساسى ورود به بازار هاى جهانى و عضویت در آنها، داشتن نظام بانکى قدرتمند  و کارا است 
تا کشور هاى عضو بتوانند بدون مشکل از خدمات بانکى الکترونیک همدیگر استفاده نمایند. در ضمن بانکهایى که ارائه 
خدمات بانکدارى الکترونیک را در اولویت قرار داده اند،  فرصت جذب  مشتریان بیشترى را خواهند داشت و خدمات آنها به 
سرعت در میان تاجران و کسبه کاران مطرح خواهند شد. زیرا استفاده از خدمات نوین بانکى عالوه بر توسعه تجارت، تسهیل 

ارتباطات، بهرورى مناسب وکاهش هزینه ها، مزایاى روز افزون دیگرى را نیز در پى دارد.
در کل بانکدارى الکترونیک زمینۀ هماهنگ شدن تمام فعالیت هاى بانکى و تجارتى را فراهم نموده و امکان ارائه خدمات 
مورد نیاز مشتریان را فراهم مى کند. با رشد روزافزون حجم تجارت الکترونیک در جهان، بانکدارى الکترونیک در انتقاالت 
پولى تاجران نقش اساسى ایفا نموده است. در حال حاضر استفاده از بانکدارى الکترونیک، به عنوان یکى از ضروریات صنعت 

نوین بانکدارى ضرورى به نظر مى رسد .
بانکهایى که زود تر خدمات بانکدارى الکترونیک را به مشتریانش عرضه کرده است، مشتریان بیشترى را جلب نموده و 
مناطق جغرافیایى بیشترى را تحت پوشش قرار داده اند. زیرا در نظام بانکدارى عنعنوى مشتریان براى پرداخت قبض هاى 
مختلف از قبیل قبض هاى آب و برق، اقساط قروض و تعرفه هاى شهردارى باید به بانک مراجعه کنند. ولى امروزه مشتریان 
از طریق بانکدارى الکترونیک اینگونه قبض ها و تعرفه ها را پرداخت و جریمه هاى ناشى از تاخیر در پرداخت وجوه قبض 

ها کاهش یافته است.
بانکدارى  آن  وجود  با  اما  دارد.  پى  در  نیز  هایى  و محدودیت  معایب  دارد،  که  مزایایى  بر  الکترونیک عالوه  بانکدارى 
الکترونیک نقش عمده اى در ایجاد رفاه مشتریان، کاهش هزینه ها و همچنین صرفه جویى در وقت مشتریان را در بردارد.
غضنفر بانک نیز زمینۀ بانکدارى الکترونیک را براى هموطنان محترم فراهم نموده و تالش مى نماید تا به هدف کسب 
رضایت مشتریانش و همگانى شدن خدمات بانکى در جامعه، زمینۀ ارائه خدمات نوین بانکى را براى هموطنان محترم مساعد 
نماید. عالوه بر آن به منظور  آسایش مشتریان، کاهش هزینه ها و صرفه جویى در وقت مشتریان مصمم است نمایندگى ها 
و ماشین هاى خود پرداز پول (ATM) جدید خویش را در نقاط تجارتى و مزدهم شهر کابل و والیات تشکیل نماید. قابل 

یادآوریست که سلسله گشایش نمایندگى هاى غضنفر بانک در مرکز و والیات به سرعت در حال گسترش است.

GHAZANFAR BANK
غضنفر بانک



گشایش نمایندگى غضنفر بانک 
در کارتۀ چهار - شهر کابل

نمایندگى جدید غضنفربانک روز پنج شنبه مورخ  4 جدى 1399 با حضور تاجران ملى و پیشه 
وران درمنطقه کارته چهار شهر کابل گشایش یافت.

محترم خسرو فضلى رئیس هیئت عامل غضنفر بانک ضمن خوش آمدید و خیر مقدم گویى به 
مهمانان در بخشى از سخنان خود گفت: غضنفر بانک در سال 2009 جواز فعالیت  خویش را از بانک 
محترم مرکزى بدست آورد و طى یک دهه نقش ارزشمند خویش را براى رشد و توسعۀ اقتصاد کشور 
ایفا نموده است. وى افزود: امروز جاى افتخار است که غضنفر بانک یکى از بانک هاى قانونمند 
کشور است و بانک محترم مرکزى که نظارت کننده تمام بانک هاى افغانستان است، بر قانونمند 
بودن ما باورمند اند. دلیل این امر اعتماد مشتریان محترم و مردم عزیز افغانستان بوده و ما همچنان 
اعتماد مردم افغانستان را سرمایه اصلى خود مى دانیم. دیدگاه ما همین است که خدمات نوین بانکى 
را در اسرع وقت و به موقع به مردم خود ارائه کنیم. وى گفت:  غضنفر بانک توسط  99 % جوانان 
افغان ، متعهد و توانمند اداره مى شود که این خود تعهد سهمداران بانک را در کاهش فقر و کار 
آفرینى نشان مى دهد. محترم فضلى افزود: تکنالوژى یکى از شاخص هاى اصلى در ارائه خدمات 
بانکى در سراسر جهان است، غضنفر بانک روى همین دلیل بیش از سه میلیون دالر را سرمایه گذارى 
کرده و توسط همین تکنالوژى مى تواند که خدمات مناسبى را در اسرع وقت نظر به ضرورت مردم 
شریف کشور ارائه کند. وى گفت: داشتن نمایندگى غضنفر بانک در کارته چهار نیاز مبرم بود و نظر 
به پیشنهادات مردم شریف این ناحیه ما این نمایندگى را افتتاح مى کنیم. ما در آغاز سفرهستیم، ما 
براى توسعۀ غضنفر بانک و ارائه خدمات بانکى به مردم دور افتادة کشور برنامه هاى زیادى داریم. 

دو ماه قبل دو نمایندگى خود را در مزار شریف و پارك هاى صنعتى پلچرخى افتتاح نمودیم و 
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محترم نجیب اهللا امیرى رئیس عامل اتحادیۀ بانکداران افغانستان، گشایش نمایندگى غضنفر 
افزود:  و  گفت  تبریک  بانک  و سهمداران غضنفر  مسئولین  به  را  چهار  کارته  منطقه  در  بانک 
خوشحالم که شاهد افتتاح هجدهمین نمایندگى غضنفر بانک یکى از بانک هاى فعال و معتبر 
کشور هستیم. وى افزود:  در افغانستان دو نوع بانکدارى وجود دارد، یکى بانکدارى اسالمى و 
دیگرى بانکدارى عنعنوى. که هردو بخش از طریق  12 بانک و 413 نمایندگى انواع مختلف 
خدمات و محصوالت بانکى را براى مردم افغانستان ارائه مى نمایند. وى گفت: اقتصاد پویا بدون 
ارائه خدمات بانکى امکان پذیر نیست، زیرا بانکدارى ستون فقرات اقتصاد یک کشور را تشکیل 
مى دهد. وى اضافه کرد: من به محترم خسرو فضلى جوان تحصیل کرده و متعهد افتخار مى 
کنم که با یک عزم راسخ تعهد کرده است تا بهترین خدمات بانکى را به هموطنان محترم ارائه 

نماید. حضور اینگونه افراد مى توانند کشور را از فقر و بدبختى نجات دهد. وى گفت: من از آدرس اتحادیه بانک هاى افغانستان قلبًا افتتاح این بانک را 
تبریک مى گویم، سهمداران این بانک از جمله مرحوم محمد یوسف غضنفر که یکى از بنیان گذاران و سهمداران غضنفر بانک بودند، نقش سازندة در رشد 
و توسعۀ اقتصاد کشور دارند. من یقین دارم که غضنفر بانک با ارائه عالیترین خدمات بانکى به سوى رشد و توسعۀ اقتصاد افغانستان در حرکت است، موفقیت 

هاى بیشترى براى این بانک آرزومندم.

محترم نورى رئیس خبرگزارى افق ضمن تبریک افتتاح نمایندگى غضنفر بانک در 
بخشى از سخنان خود گفت: غضنفر بانک توانسته است خدمات بانکى نوینى را براى 
رشد اقتصاد افغانستان ارائه کرده است. وى افزود:  موفقیت هر فرد و هر نهاد، موفقیت 
کشور ماست. من گشایش این نمایندگى را از صمیم قلب براى غضنفر گروپ و غضنفر 
امیدوارم  نیک مى گیرم،  فال  به  را  نمایندگى  این  تبریک مى گویم و گشایش  بانک 

بتوانند در جهت رشد و توسعۀ اقتصاد کشور گام هاى استوارترى را بردارند.

محترم رحمانى به نمایندگى از اتاق پیشه وران افغانستان در قسمتى از سخنان خود 
گفت: غضنفر بانک توانسته است بهترین خدمات بانکى را براى بخش خصوصى کشور 
ارائه نماید، اتاق پیشه وران افغانستان از صمیم قلب از ایشان مشکور و سپاسگزار است 
و امیدوار است که در آیندة نزدیک تسهیالت مناسب دیگرى را عرضه نماید تا سرمایه 
گذاران کوچک و متوسط هم بتوانند از خدمات اعتبارى غضنفر بانک استفاده نموده و 
زمینۀ کار را فراهم نمایند، زیرا در کشور فقر و بیکارى بیداد مى کند. من از مسئولین 
غضنفر بانک تقاضا مى نمایم که سهولت هاى بیشترى را براى اصناف و پیشه وران 

فراهم نماید.

گشایش نمایندگى غضنفر بانک
در والیت فاریاب

گشایش نمایندگى...

نمایندگى هاى جدید ما به زودى در پروژه تایمنى، والیت جنوبى خوست و شهر میمنه مرکز والیت فاریاب افتتاح مى شود. همچنان ماشین هاى خود 
پرداز پول (ATM) در مناطق مختلف شهر کابل و والیات در حال نصب است.  در پایان یکبار دیگر از تشریف فرمایى مهمانان محترم و حضور ایشان در 

این مراسم سپاسگزاریم.
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نمایندگى جدید غضنفربانک روز پنج شنبه مورخ  18جدى 1399 با حضور داکتر نقیب اهللا فایق والى محترم فاریاب، تاجران ملى،  پیشه وران و شمار 
زیادى از اهالى منطقه در شهر میمنه مرکز والیت فاریاب گشایش یافت.

گشایش نمایندگى غضنفر بانک
در والیت فاریاب

محترم کنشکا آیین آمر ارشد عملیاتى غضنفر بانک مقدم  مهمانان شرکت کننده را 
گرامى داشت و طى سخنانى گفت: خوشحالم که با گشایش این نمایندگى زمینۀ ارایۀ انواع 
خدمات بانکى و تمویل مالى براى رشد و تقویت شرکت هاى صنعتى، تولیدى، زراعتى، 
تحصیلى و تجارتى در این والیت از سوى غضنفر بانک فراهم مى گردد. زیرا غضنفر بانک 
به توسعۀ نهاد هاى تجارتى این والیت مى اندیشد و تالش مى نماید تا با بهترین خدمات 

و تسهیالت بانکى در خدمت مردم شریف این والیت باشد.

از آنجایى که سرمایه گذارى و تمویل مالى نهاد هاى تجارتى و صنعتى بر عهده بانک 
یک  جامعه  هر  در  اجتماعى  و  اقتصادى  توسعه  براى  ها  بانک  لذا حضور  دارد،  قرار  ها 
دستاورد بزرگ است.  بانک ها نهاد هاى تجارتى و صنعتى خرد، کوچک و متوسط را با 
تمویل مالى و انواع خدمات بانکى حمایت مى نماید و با حضور بانک ها در منطقه چرخۀ 

فعالیت نهاد هاى تجارتى به حرکت در مى آید. 

مهمانان محترم ! غضنفر بانک در سال 2009 جواز فعالیت  خویش را از بانک محترم مرکزى بدست آورد و طى یک دهه نقش ارزشمند خویش را براى 
رشد و توسعۀ اقتصاد کشور ایفا نموده است. امروز جاى افتخار است که غضنفر بانک یکى از بانک هاى قانونمند کشور است و بانک مرکزى که نظارت 
کننده تمام بانک هاى افغانستان است، بر قانونمند بودن ما باورمند اند. دلیل این امر اعتماد مشتریان محترم و مردم عزیز افغانستان بوده و ما همچنان 
اعتماد مردم افغانستان را سرمایه اصلى خود مى دانیم. دیدگاه ما این است که خدمات نوین بانکى را در اسرع وقت و به موقع به مردم خود ارائه کنیم. هم 
اکنون 99  %  از کارمندان غضنفر بانک را جوانان متعهد و توانمند افغان تشکیل مى دهد، تعهد و اعتماد به نفس این جوانان باعث شده است که غضنفر 
بانک جایگاه مناسبى را در میان بانک هاى کشور بدست آورد و اعتماد مردم سراسر کشور را کسب کند. که این خود تعهد سهمداران بانک را در کاهش 
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فقر و کار آفرینى نشان مى دهد. همچنان تکنالوژى یکى از شاخص هاى اصلى در ارائه خدمات بانکى در سراسر جهان به شمار مى رود، غضنفر 
بانک روى همین دلیل بیش از سه میلیون دالر را روى تکنالوژى بانک سرمایه گذارى کرده و توسط همین تکنالوژى توانسته است که خدمات نوین 
بانکى را در اسرع وقت و نظر به ضرورت مردم شریف کشور ارائه کند. داشتن نمایندگى غضنفر بانک درشهر میمنه مرکز والیت فاریاب نیاز مبرم بود 
و نظر به پیشنهادات مردم شریف این والیت ما این نمایندگى را افتتاح مى کنیم. ما هنوز در آغاز سفرهستیم، براى توسعۀ غضنفر بانک و ارائه خدمات 
بانکى به مردم برنامه هاى زیادى داریم. دو ماه قبل یک نمایندگى خود را در کفایت مارکیت  شهر مزار شریف، یک نمایندگى را در پارك صنعتى 
پلچرخى و یک نمایندگى خود را در کارتۀ چهار  افتتاح نمودیم و نمایندگى هاى جدید ما به زودى در پروژه تایمنى، والیت جنوبى خوست و مناطق 
دیگر تجارتى در مرکز و والیات  افتتاح مى گردد. همچنان ماشین هاى جدید خود پرداز پول (ATM) ما در مناطق مختلف شهر کابل و والیات در حال 

نصب است.  در پایان یکبار دیگر از تشریف فرمایى مهمانان محترم و حضور ایشان در این مراسم سپاسگزاریم.

,,
ضمن  فاریاب  محترم  والى  فایق  اهللا  نقیب  داکتر 
عرض تبریک در بخشى از سخنان خود در این مراسم 
مردم  براى  بانک  غضنفر  نمایندگى  گشایش  گفت: 
تالش  و  سعى  است،  خوش  بسیار  خبر  یک  فاریاب 
نیروهاى امنیتى و همکارى مردم این والیت با حکومت 
و  ایجاد شود  باعث شده است که یک فضاى مطمئن 
غضنفر بانک نمایندگى خویش را در این والیت افتتاح 
نماید. یقینًا غضنفر بانک مطالعات خود را انجام داده و 
کرده  افتتاح  را  خود  نمایندگى  که  است  شده  مطمئن 
است. این یک خبر خوش اقتصادى است. حاال من از 
تجار خود تقاضا مى نمایم که بیایند نمایندگى شرکت 
به  من  نمایند،  افتتاح  والیت  این  در  را  خویش  هاى 
نمایندگى از نیروهاى امنیتى به آنها اطمینان مى دهم 
که امنیت شان را بهتر از والیات دیگر براى شان تامین 
مى نمایم. ما هم مردم و نهاد هاى دولتى این والیت را 
یک  عنوان  به  را  بانک  غضنفر  که  نمائیم  مى  تشویق 
بانک مطمئن و با پشتوانۀ بسیار قوى بپذیرند، زیرا در 
متعددى  و  بزرگ  هاى  گذارى  سرمایه  کشور  سراسر 
کرده اند. هر فاریابى غضنفر بانک را خانه خود بدانند و 
مثل یک برادر به آن اعتماد داشته باشند. پول خود را به 
امانت بگذارند و داد و ستد داشته باشند. به غضنفر بانک 
و سهمداران آن هم اطمینان مى دهم که بانک شان به 
زودى در این والیت رونق خواهد یافت و از آنها تشکر 
مى کنم که در خانه خود شان این نمایندگى را ایجاد 
به  امنیتى  نیروهاى  آدرس  از  دیگر  بار  یک  اند.  کرده 
تاجران کشور اطمینان مى دهم که بیایند در این والیت 
مى  تضمین  را  آنها  امنیت  ما  نمایند،  گذارى  سرمایه 

کنیم.

گشایش نمایندگى غضنفر بانک
در والیت فاریاب

گشایش نمایندگى...
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نشست رهبرى فدراسیون 
اتاق هاى افغانستان با 
اتحادیه بانکهاى 
افغانستان

فدراسیون اتاق هاى افغانستان به منظور شناسایى و رسیدگى به چالش 
ها و مشکالت فرا راه سکتور بانکى افغانستان با اتحادیه بانکهاى افغانستان 

دیدار نمود.

در این نشست که مورخ  (18 قوس 1399) در مقر فدراسیون اتاق هاى 
اسماعیل  محمد  محترم  فدراسیون  عمومى  ریس  رهبرى  به  افغانستان 
یافته بود، رؤسا و نمایندگان بانک هاى دولتى و خصوصى  غضنفر تدویر 
افغانستان، بانک الفالح، غضنفر  افغان، بانک اسالمى  همچون بانک ملى 
افغانستان، مشاور  بانک هاى  اتحادیه  بانک، مسولین  یونایتد  افغان  بانک، 
وزیر صنعت و تجارت محترم نبى حکیمى، اعضاى هیئت مدیره فدراسیون 
اتاق هاى افغانستان هر یک محترم خانجان الکوزى، محترم فرید مولوى 
زاده، محترم شفیق سکندرى، محترمه فرشته زحل رحمان و محترم سخى 

احمد پیمان اشتراك ورزیده بودند.

آقاى غضنفر هدف از تدویر این نشست را تثبیت و شناسایى مشکالت 
جمله  از  مالى  منابع  به  دسترسى  زمینه  در  کشور  سکتور خصوصى  عمده 

قروض و تضمین هاى بانکى عنوان نموده افزودند:



GHAZANFAR BANK
غضنفر بانک

8

 فدراسیون اتاق هاى افغانستان در صدد یافتن 
راه حل هاى قانونمند به مشکالت فعلى سکتور 
به  سهل  دسترسى  عدم  هاى  چالش  و  بانکى 
قروض بانکى طویل المدت و مشکالت مقرراتى، 
میان  هماهنگى  ایجاد  همچنان  وى  باشد.  مى 
سازى  فراهم  زمینه  در  افغانستان  هاى  بانک 
براى سکتور خصوصى کشور  مالى  قرضه هاى 
در بدل ضمانت هاى معتبر، شراکت در پروژه ها 
میکانیزم   طریق  از  ها  برنامه  تطبیق  هم  یا  و 
عنوان  مبرم  نیاز  را  و خصوصى  عامه  مشارکت 
بانک  ایجاد  که  ساختند  نشان  خاطر  نموده 
سرمایه گذارى در کشور میتواند در عرصه تمویل 
پروژه هاى بزرگ ملى و توسعه اقتصادى کشور 

نقش بسزاى را ایفا نماید. 

اجراییوى  ریس  امیرى  اهللا  نجیب  محترم 
اتحادیه بانک هاى افغانستان با ابراز خرسندى از 
افغانستان،  هاى  اتاق  فدراسیون  ابتکار  این 
با  همکارى  براى  را  اتحادیه  این  آمادگى 
سکتور  به  گذارى  خدمت  عرصه  در  فدراسیون 
خصوصى کشور  اعالم نمود. مشکالت مقرراتى 
موانع  جمله  از  را  سختگیرانه  قوانین  همچون 
عمده سد راه سکتور بانکى کشور عنوان نموده 

فقرات  ستون  حیثیت  ها  بانک  که  افزودند؛ 
از حمایت  باید  ازینرو  اقتصاد کشور ها را دارند، 
دولت مستفید شوند. همچنان مسولین  گسترده 
نبود  بانکى،  زیربناهاى  کمبود  اتحادیه  این 
موجودیت  عدم  و  تجارتى  اختصاصى  محاکم 
مراکز حل منازعات بانکى را مشکالت عمده این 
نا  شرایط  بنابر  آنها   باور  به  خواندند.  سکتور 
به  قادر  به شکل وسیع  بانک ها  امنیتى  مساعد 

سرمایه گذارى در کشور نبوده اند. 

پیشنهاد  ها  بانک  مسولین  نشست  این  در 
نمودند تا بانک مرکزى جواز ایجاد بانک سرمایه 
گذارى در کشور را با مقررات سهل صادر نماید 
تا از این طریق پول هاى راکد جذب این بانک 
استفاده  آن  از  انکشافى  هاى  پروژه  در  و  شده 
بعمل آید. آنان همچنان نبود طرزالعمل مشخص 
را  (صنفى)  سیندیکیت  قروض  اعطاى  براى 
مالى  منابع  به  دسترسى  زمینه  در  دیگر  مشکل 

خطاب نمودند. 

به  اشاره  با  رحمان  زحل  فرشته  محترمه 
مشکالت بانک هاى خصوصى در زمینه حصول 
که  افزودند؛  شده  پرداخت  هاى  قرضه  دوباره 
فدراسیون اتاق هاى افغانستان به منظور حل و 

از  برخاسته  مشکالت  همچو  نمودن  فصل 
منازعات  حل  مرکز  بانکى  و  تجارتى  معامالت 
این  چهارچوب  در  را  میانجیگرى  و  تجارتى 
فدراسیون راه اندازى خواهد نمود تا به همچون 
قضایا به زودترین فرصت رسیدگى صورت گیرد. 

هاى  ساختار  پیمان  احمد  سخى  محترم 
را سختگیرانه خوانده  بانکى  مقرراتى در سکتور 
افزودند؛ که سکتور صنایع کشور تفاهمنامه هاى 
و  مالى  منابع  به  زمنیه دسترسى  در  را  متعددى 
هاى  بانک  با  سهل  شرایط  با  قروض  اعطاى 
پروسه  متاسفانه  اما  اند  رسانیده  امضا  به  کشور 
جدى  مشکالت  با  هم  هنوز  آن  نمودن  تطبیق 

روبرو است. 

 در اخیر محترم محمد اسماعیل غضنفر ریس 
از  افغانستان  هاى  اتاق  فدراسیون  عمومى 
روسا  و  نمایندگان  ها،  بانک  اتحادیه  مسولین 
از  بعد  تا  خواست  کشور  خصوصى  هاى  بانک 
بحث هاى تخنیکى و تخصصى در کمیته هاى 
هاى  حل  راه  و  ها  چالش  مشکالت،  مربوطه 
پیشنهادى خویش را در یک رساله گنجانیده و با 
فدراسیون اتاق هاى افغانستان شریک سازند تا 
به  مرکزى  محترم  بانک  با  هماهنگى  در 
راستاى  در  موجوده سکتور خصوصى  مشکالت 

دسترسى به منابع مالى رسیدگى صورت گیرد.

منبع: فدراسیون اتاق هاى افغانستان  

نشست رهبرى فدراسیون...
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شناخت نظام اقتصاد بازار

مقدمه

انتخاب نظام اقتصادى و تحقیق علمى آن یکى از مسایل  عمده و اساسى هر نظام سیاسى 
میباشد. نظام سیاسى زمانى موفق خواهد بود  که با سیاست گذاریهاى  مناسب و معقول 

اقتصادى بتواند به پرسشها و نیاز مندى هاى مردم، با درنظر داشت زمان و مکان معین و ویژه 
گیهاى  هر کشور جواب قناعت بخش ارایه بدارد. از طرف دیگر هراقدام  اقتصادى به بستر 

حقوقى مطمئن و مورد قبول جامعه ضرورت دارد. بدین معنا که پیش از اقدام به عمل، باید بستر 
مذکور آماده شود و جهت، استقامت و طرق گسترش بعدى اقدامات اقتصادى با وضع قوانین  
روشن و مشخص گردد، تا از انحرافات و اشتباهات عملى کاسته شود. زیرا اکثریتى  از تیور ها 

زیبا اند، ولى زمانیکه اقدامات عملى در زمینۀ تطبیق آن صورت میگیرد به چالش ها و موانع 
زیاد، ناشى از شرایط مشخص هر کشور مواجه مى شود. 

چنانچه انتخاب نظام اقتصاد بازار در افغانستان 
بدون تعیین الگو و شیوه هاى عملى آن پرسش 
هاى بدون پاسخ بى شمارى را در ذهن اکثریت 
زمینۀ  در  تحقیق  که  است  نموده  ایجاد  مردم 
با  پیش  از  بیشتر  را  افغانستان  در  بازار  اقتصاد 
اهمیت مى سازد. زیرا کشور ما از نقطه نظر سطح 
هاى  کشور  جملۀ  در  اجتماعى  و  اقتصادى 
کمترین انکشاف یافته قرار دارد و در آن فقر و 
مطلق  اکثریت  سوادى  بى  از  ناشى  مشکالت 
چهار  از  اضافه  همچنان  کند.  مى  بیداد  نفوس 
دهه جنگ در افغانستان شرایطى را حاکم ساخته 
به  گذار  آستانۀ  در  دیگر  کشور  هیچ  که  است 
است. مشکالت  نبوده  مواجه  آن  با  بازار  اقتصاد 
نظیر: وجود کتلۀ عظیمى معلول، بیوه، یتیم بى 
بضاعت و از همه مهمتر  اینکه از اثر جنگ فساد 
در کشور حاکم گردیده و سبب شده تا در بسیارى 
موارد ثروتها خارج از چوکات فعالیتهاى اقتصادى 
(مشغولیت به زراعت،صنعت و تجارت ) اندوخته 
شود. این نابسامانیها برموانع اقتصادى افغانستان 
رنگ دیگرى بخشیده است. لذا ایجاب مى نماید 

تا براى حل این دشواریها برخورد منحصر به فرد صورت گیرد تا نتیجۀ ملموس و قابل تطبیق 
در شرایط افغانستان را داشته باشد. براى درك بهتر موضوع الزم است تا به سواالت ذیل منحیث 

پرسش هاى اساسى موضوع پاسخ ارایه گردد:

1-  نظام اقتصادى چیست؟

2-  نظام اقتصاد بازارچه ویژه گیها دارد و  چند نوع است؟

3-  آیا نظام اقتصادى مناسب همیشه و در همه جا بطور یکسان قابل تطبیق و مؤفقیت آمیز 
خواهد بود؟

4-  چرا نظام اقتصاد بازار در افغانستان مؤفقیت چندانى نداشته است.؟

بنابر آن پیش از همه باید دانست که نظام اقتصادى چیست؟

شیرعلى تزرى
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