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 مقدمه

از زندگی بشر وجود نخواهد داشت که  عدشدن در حرکت است و هیچ ب  یتالیبا رشد تکنالوژی دنیا به سرعت به سوی دیج
بار اقتصادی و  و روند زندگی به ویژه کارکشورهای پیشرفته تمام  باشد.ن از تکنالوژی و یا ابزارهای دیجیتالی متاثر

شان  رههای روزمفعالیتو سرعت باعث رشد  از یکسوساخته اند که این کار  وصلدیجیتال ابزارهای تجارتی شان را به 
این روند در کشورهای جهان سوم به ویژه افغانستان نیز در  رشد .جلو فساد را گرفته استتاجایی گردیده و از سوی دیگر 

 حال رونق است.

 شود.اشاره  د دیجیتالی برای بشرهای اقتصامزایا و سهولت اهداف، ابعاد، بر تالش صورت گرفته تا در این نوشته

 

 اقتصاد دیجیتالی

ر در جهان های اخیانترنت در سال است که با کمک یی امروزهای مهم معلوماتی در دنیاپروسه اقتصاد دیجیتالی از جمله
شدت به استفاده کشورهای در حال توسعه به  برخوردار است. هم و ارزشمندمالعاده گسترش بیشتر یافته و از مزایای فوق

 .انتخاب کرده اند اقتصاد دیجیتلی، نهادینه کردن، گسترش و رشد آغازهای خاصی را برای برنامه ،گردیده تشویقاز آن 

آن استفاده های اخیر از در دهه جدیتها با سازمان ،های تجارتیت در زمینهرشد تکنالوژی و مخابرا مندی برهعالقبا 
دانش در اقتصاد  تکنالوژی معلوماتی و مخابراتکاربرد  اصلی حامیانتجارت الکترونیکی به عنوان یکی از بهینه کرده، 

 خاصی را بدست آورده است. جایگاهمحور 



که  شودمی های ارتباطیافزارها و شبکهکمپیوترها، نرم رگ آن شاملصادی است که بخش بزاقتصاد دیجیتالی اقت
. این سیستم گیرددر بر میارتی و . . . را های الکترونیک، معامالت تجبازارهای الکترونیک، اخذ و پرداخت کارت

 آورد.نیز امنیت بهتر را به بوجود می پذیری و، مثمریت، مسوولیتموثریتشفافیت، 

پرداخت معاشات مامورین دولت، ایجاد  در بخشهایی سهولتاست که  M-paisa هابرنامهاین طور نمونه یکی از به
 برخوردار است. یت و امنیت باالفکه از شفا نموده

مثال با . دسترسی پیدا کنند خود حساب بانکی راه بهاز تلفن هم مستقیمبه صورت  توانندمی  M-Paisaفاده از تمردم با اس
، کریدیت کارت مبایل، خرید قرضه، دریافت و پرداخت هافروشندهبرداشت پول، خرید اقالم از توانند این برنامه می

 .را از منازل خود انجام دهند کرایهچنین پرداخت و هم معاشاتدریافت 

 معاشات و مالیات پرداخت حاضر حال در که شده وصل جهان دیجیتالی کاروان به اواخر این در نیز افغانستان بختانهخوش
 جریان حکومت سوی از روند این رشد برای هاتالش و گردیده پرداخت الکترونیکی سیستم طریق از دولتی کارمندان

 .دارد

 دیجیتالی اقتصاد ارکان

( لیادیجیت ابزار و فرایندها از استفاده با لیاغیردیجیت کاالی تولید و لیادیجیت کاالی تولید) رکن دو دارای دیجیتالی اقتصاد
 .باشدمی

 دیجیتالی اقتصاد اهداف

 خدمات مندسازیقانون و آوریفراهم خصوصی، و دولتی هایاداره میان رابطه ایجاد شامل دیجیتالی اقتصاد اهداف
 هماهنگی با دیجیتالی تحول ایجاد کشور، سطح در دیجیتالی اقتصاد یزمینه ترویج و تسهیل افغانستان، در دیجیتالی
 با ستدها و داد انجام افغانستان، اسالمی جمهوری دولت رهبری شورای هدایت مطابق هاخانه وزارت( IT) هایبخش
 .است دیجیتالی اقتصاد طریق از جهان با افغانستان تجارت میان رابطه ایجاد و بانکی هایحساب از استفاده

 دیجیتالی اقتصاد هایمزیت

 فروش، حجم افزایش تولید، هایهزینه کاهش زمان، و مکان به محدودیت عدم جمله از یهایمزیت دارای دیجیتالی اقتصاد
 .است هاواسطه حذف و معامالت زمان و هاهزینه کاهش تجارت، شدنجهانی آسان، دسترسی

 گیرینتیجه

 این و باشدمی ادارات در کارها روند بهبود و زمان شدن ضایع اداری، فساد بردن بین از برای موثر روند دیجیتالی اقتصاد
 بروکراسی از بدور و شفافیت با اداری کارهای آن تطبیق با که است مشخصی اهداف و هافرصت ها،مزیت دارای روند
 ایبر روند این و خواهد گرفت بر در را بشر زندگیمختلف  هایبخش که است انقالبی دیجیتالی اقتصاد. رودمی پیش به

 .خواهد گذاشت بشر تاثیر بزرگی زندگی بهبود

 

 هاتهیه کننده: واحد رسانه

 وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی
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