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 باشد ینم نیر افغان جرمن آناللزوماً نظ سندهیدهٔ نویعق ،باشدیمضمون م ۀسندیمتن و شکل بدوش نو تیمسئوول

 
 ۱۳/۱۲/۲۰۲۱         استاد سید مسعود 

 

  

 سرانجام بازار پول مسدود شد و دروازه هاي اين ماركيت را بستند

افغاني سیر سریع نزولي را م ي پیماید و دولت در گیر تعامالت سیاسي جهاني است و  این در حال است كه ارزش 
 مقاومت در مقابل خواست هاي كشور هاي در حال مذاكره را تعقیب مي كند 
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بسته شدن بازار یكي از وسایل سیاست پولي است ؛ ولي استفاده از این سیاست شرایط خاص را تعقیب مي كند ، این 
 : شرایط عبارت از

 .جنگ خارجي ، كه دولت سبوتاژ دولت در گیر جنگ را به منظور فشار اقتصادي خنثي مي كند -۱

۰۰۰۰ 

نقطه نورمال و قریب به آن دست به مسدود شدن بازار مي  بحران بزرگ اقتصادي كه دولت به منظور برگشت به   -۲
 زند

۰۰۰ 

انقالبات و اغتشاشات كه دولت به منظور جلوگیري از چپاول دارایي هاي نقدي ماركیت به مسدود شدن آن دست مي   -۳
 زند

۰۰۰۰۰ 

 تطبیق سیاست پولي جدید كه براي مدت كوتاه تا چند روز بازار مسدود نگهداشته مي شود -٤

۰۰۰۰۰۰۰ 

 : ولي

در تمامي شرایط یاد شده باالیي دولت باید داراي ذخایر ارزي و اسعاري قوي باشد كه بلوسیله بانك مركزي نقش   - ٥
بازار را به عهده بانك مركزي مي گذارد و تبادله الي باز شدن بازار از جانب بانك مركزي با ارزش هاي متناسب ولي 

 داده شده و رسمي اجرا مي گردد

،،،، ،، 

در این صورت خالي بازار پول و ارز از جانب بانك مركزي و با تعداد بانك ها كه صالحیت را از جانب مركزي  
 دریافت مي كنند ، پر مي شود 

۰۰۰۰۰۰ 

 :هدف بسته شدن بازار 

 برگشت بسوي حالت نورمال-۱

 تعین ارزش پول داخلي مطابق سیاست هاي اقتصادي -۲

۰۰۰۰۰۰۰۰۰ 

 :حاال در افغانستان

 : كاهش ارزش پولي در دامن چند عامل خفته است

 كاهش عرضه ارز و اسعار بخصوص دالر  -۱

۰۰ 

 وابسته شدن افغاني به كلدار پاكستاني و تعین ارزش افغاني بر اساس كلدار پاكستاني این عامل بسیار مهم است -۲

۰۰۰ 

 قلبي وارد شده از همسایه شرقي هجوم پول افغاني پنهان شده در پهلوي پول هاي ت -۳

۰۰۰۰۰ 

 تبدیل كلدار پاكستاني مانند پول اول معامالتي و پا زدن پول افغاني-٤

 :واز همه مهم تر
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ارزان سازي كاال هاي تولید شده افغانستان و انتقال آن به كشور همسایه شرقي، نسبت موجودیت تقاضا ي بلند در   -٥
 این كشور. كه افزایش صادرات ما را به یك ملیارد دالر رساند، 

ي این افزایش صادرات خوشي تصنعي است حقیقت امر كاهش قیمت ها و عدم قدرت خرید داخلي باعث صادرات جبر
 .این مواد مي شود

 :مخوف ترین و طالمانه ترین نوع تاراج گري كاال ها و خالي كردن بازار هاي داخلي بشمار مي رود، در این صورت

 قیمت بازار ما از روي قیمت بازار هاي خارجي تعین مي شود

 

 :در غیر آن

 :میكانیزم بازار برعكس كار مي كند

با كاهش شدید تقاضا در داخل مطابق میكانیزم بازار باید قیمت نزول مي كرد، براي اینكه تقاضا كم است ولي برعكس  
قانونمندي هاي اقتصادي در نبود تقاضا افزایش قیمت ها را مي بینید، كه باید مطابق قانون عرصه و تقاضا قیمت ها 

 كاهش مي بافت 

 :علت
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 افزایش قیمت به سبب تقاضاي بیشتر نسبت قیمت ارزان بر اساس كلدار است 

تقاضاي كاال هاي تولید شد در بازار هاي بیروني است ، بازار داخلي بر آن اساس قیمت هاي بلند دارند، تولید نه بر 
 زار خارجي صورت مي گیرد اساس تقاضاي داخلي كه اندك أست بلكه بر اساس موجودیت تقاضاي بلند با

از اینرو مي گویم با وجودیكه افزایش صادرات خوشایند است ولي نسبت خالي كردن بازار داخلي یك عمل ظالمانه بر  
 مستهلك ما مي باشد

۰۰۰۰۰۰ 

 افت پول افغاني بر اساس افت كلدار در برابر دالر است 

 ،،،،،، 

 افغاني را نشان مي دهد   ٤۰ت ولي افت افغاني در برابر كلدار دیده مي شود افت كلدار در برابر دالر یك روپیه أس

 :این معني مي دهد

تمامي كلدار هاي كه مي تواند حالت انفالسیون را در اقتصاد همسایه شرقي بصورت شدید وارد آورد به افغانستان پمپ 
رسمي أست مهیا كرده كه عالوه    شده است و حالت انفالسیون شدید را به حالت انفالسیون خفیف كه نزدیك به انفالسیون

 از آنكه ضرر به اقتصاد همسایه شرقي نرسانده أست باعث تقویه رشد و توسعه نیز شده است

 رشد و توسعه از راه ضرر و ضربه زدن اقتصاد یك كشور دیگر بخصوص همسایه خود جنایت بشري است

۰۰۰۰۰۰ 

 :مشوره

ید، جنگ اقتصادي هزار مرتبه مشكل تر از جنگ حربي با توپ و با بازار پولي و اقتصاد برخورد استراتیژیك كن -۱
 تانك است 

 اقتصاد ریشه هاي سیاست است بدون اقتصاد سیاست دولت به معني مي شود -۲

۰۰۰۰۰ 

 بسته شدن بازار ارزش پول افغاني را زیاد نزولي خواهد كرد

 افغاني تبادله شد  ۲٤در مقابل  امروز همین لحظه یك دالر 

 در صورت عدم راهكار و اتخاذ سیاست معقول ارزش پولي تكرار دوره دكتور نجیب هللا خواهد شد

 و بعد ها باالتر ۱٧۰در اوایل به  

۰۰۰۰۰۰" 

 :هشدار

 لطفا بازار را باز كنید ولي نظارت معقول بانكي را انجام دهید 

۰۰۰۰۰" 

 خدا چه صبري دارد 

۰۰۰۰ 

 سعود استاد م

 عشق آباد 

 دوشنبه

 قوس  ۲۲

 ۲:۰۰ساعت: 
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