يزارت صىعت ي تجارت

ماهىامه رقابت ي مستهلک

معیىیت اوکشاف سکتًر خصًصی ي صىایع
ریاست تًسعه رقابت ي حمایت از مستهلکیه

سال اٍل ،شوارُ اٍل(جذی)1397

آمریت تأمیه ارتباطات ي جمع آيری معلًمات

هذف :آگاهی دهی از معیاری سازی مارکیت ي بهبًد معامالت تجارتی
پیام يزارت صىعت ي تجارت

سریزه

ایجاد ًظام رقاتتی سالن هتضوي تَسؼِ اقتصادی تاثثات ٍ پایذار در کشَر هیثاشذ ،رقاتت سالن

د رقابت او مستهلک د یوه سیکی دو

یک اتسار هْن ٍ اساسی ًظام اقتصاد تازار تَدُ ،زیرا تجرتِ جْاًی تِ اثثات رساًیذُ کِ رقاتت

مخه دي او ګډ طبیعیی ملریري دي د

سالن تاػث تٌَع کاالّا ٍ خذهات گردیذُ هتشثثیي آزادی کاهل در ٍرٍد ٍ خرٍج در هارکیت را

اکثریتیییو متییییبثیمو او مسیییتهلکیمو یییه

داشتِ ٍ ّیچ هحذٍدیت ٍ هوٌَػیت در ػرضِ کاالّا ٍ خذهات در هارکیت هَجَد ًثَدُ

ګټه ده چی د اییسییو ړیویومیل لیی

هستْلکیي هیتَاًٌذ اًتخاب ٍسیغ از ػرضِ کاالّا ٍ خذهات تِ قیوت هٌاسة را داشتِ تاشٌذ.
ایجاد ًظام اقتصاد تازار هتکی تِ قاًَى اساسی هٌحیث ًظام اقتصادی ٍ تَجِ خاص تِ رشین

کویییییو او ود او ایومییییده م رراتییییی

رقاتتی در هارکیت ّای کشَر یکی از ضرٍریات هثرم تَدُ کِ تا تأهیي رقاتت سالن در هارکیت

چارو یه الری ممځ ته راځیی د ډییر

ّا ،تتَاًذ سثة رفاُ اقتصادی در کشَرگردد ،تذیي هٌظَر ٍزارت صٌؼت ٍ تجارت ریاست

خوښی ځای دی چ می د رقابیت او
مستهلک میایتمی اخبار ییومیی ګهیه

تَسؼِ رقاتت ٍ حوایت از هستْلکیي را در چَکات تشکیالتی خَیش ایجاد ًوَدُ تا اطویٌاى
حاصل ًوایذ کِ تجارت کشَر در فضای رقاتت سالن در هارکیت ّا صَرت گرفتِ ٍ از اکثریت
تشثثات ٍ حقَق هستْلکیي ًیس حوایت هی شَد.

خ ریییی ی دمیییه میاییییتمی د سییییای
ایومیییییید مسییییییای او د مسییییییتهلکیمو د
ح وقیییو لیییی کوییییو رمریییوایی او د
مستهلکیمو او سیای مهم موضوعات

تاریخچه حمایت از مستهلک
تاریخچه قاوًن حمایت از رقابت

از دیذگاُ دیي هقذس اسالم:
در آیِ شریفِ(  )85سَرُ َّد در قرآى عظین الشاى
آهذُ است:

د هېوادل سیمی او میۍ ه کچه عامه

ترجوِ :تگَ؛ای قَم هي ،پیواًِ ٍ ترازٍ را تِ اًصاف

وهییاوی د یییوی وایییی ییه موخییه تییر

ٍ عذالت تا توام ٍ کوال اًجام دّیذ ٍ تِ هردم کن

بحث المید میسیی او ټوییو خلکیو تیه
خ روی د مستهلکمو مالتی ه هېیواد

فرٍشی ٍ فتٌِ ٍ فساد ًکٌیذ در زهیي.
در اهپراتَری عثواًی قاًَى تٌام ترادری ٍجَد
داشتِ کِ تا یک اًذازُ هشاتْت ّای تا قَاًیي

کی یییوه مییوی یوامییه ده او ټییویی یییه

هَجَدُ حوایت از هستْلک در جْاى را داشتِ

مظییییره دا یییییو خوځښییییت دی چیییی د

است.

وخت ه تیردو سیره دا یه ییو کلتیور

کلوِ هشتری تَسط هْاتواگاًذی رّثر فقیذ ٌّذ

وایی مسییییییتهلکیمو خ یییییی تییییییویمی ل
اقتصادی او ښیاری وومید کی خ لیو

تیاى گردیذ ٍ هشتری را در هعاهالت تجارتی دارای
حقَق هشخص داًست.
جاى–اف کٌیذی رئیس جوَْر ٍقت ایاالت هتحذُ

ح وقو او مسئوییتومو ه یو اقتصادی

در تیاًیِ تاریخی  15هارچ  1962خطاب تِ

وره خبرتیا یا وهه وییری

کاًگرس آى کشَر ًوَدُ ،هستْلک را صاحة

با ر ک

چ ی تر ییو د اخیسییتلو ییه وخییت ک ی

حقَق هصًَیت ،اًتخاب ،هعلَهات ٍ شکایت
داًست ٍ .ایي اٍلیي تار تَد کِ هستْلک دارای

موره تیوک راومیسیی او د سیتوم ی

حقَق اعالم شذ کِ تا حاال تِ حقَق ّشتگاًِ

ییه یییتو ک ی وروسییته خ لییو ح وقییو

هستْلک اًکشاف دادُ شذُ تِ رسویت شٌاختِ

بامد

وهه یی

آدرس :سرک داراالمان کابل -افغاوستان

کاًادا در جْاى اٍلیي کشَریست کِ قاًَى
رقاتت را در سال  1889تصَیة ًوَدُ
است .در کشَر اهریکا قاًَى شرهي کِ در
سال  1890تِ تصَیة رسیذُ ٍ ّوچٌاى
قاًَى کلیتَى کِ تکویل کٌٌذُ قاًَى شرهي
تَدُ در سال  1914تصَیة گردیذُ کِ
در تاریخچِ رقاتت تسیار پراّویت است،
زیرا شاهل هقررات ترای کٌترٍل ادغام ّا
ٍ قراردادّای تثعیض آهیس تَد .اکثر
کشَرّا تعذ از جٌگ جْاًی دٍم قاًَى
رقاتت را ٍضع ًوَدًذ .در جٌگ جْاًی
دٍم ادغام ّا ٍ کارتل ّا(سازش) ّای
تسرگ صَرت گرفت کِ تخاطر کٌترٍل
آًْا در تسیاری از کشَرّا قاًَى رقاتت را
ٍضع ًوَدًذ .هاًٌذ :جاپاى ،1947
اًگلستاى  ،1948الواى غرتی ٍ 1957قاًَى

World Consumer Rights Day 2059
Trusted Smart Products
From smart phones to wearable fitness
trackers, to voice-activated assistants
and smart TVs, many of the products
we use are increasingly becoming
connected by default.
This World Consumers Rights Day,
we want to highlight what consumers
want and need from a connected world
and how important it is to put them at
the heart of the development of these
digital products and services.
Smart products are connected to the
internet and receive, collect and send
data. Globally, there are currently 23.1
billion smart products in the world,
outnumbering people three to one.
As more people come online across
the world and our connection to the
internet becomes better and faster,
smart products will become more of a
day-to-day reality for consumers
everywhere, marking a major change
in the way many consumers interact
with products and services.
The emergence of smart technology
brings many opportunities for
consumers; access to new services,
more responsive products, greater
convenience and choice. There are,
however, some significant causes for
concern: lack of security, privacy and
meaningful choice over how we use
them, as well as a lack of clarity about
who is responsible when things go
wrong.
There are also issues around lack of
access, with millions of people
globally locked out of this new
technology by overly high data
charges.

حوایت از رقاتت در افغاًستاى در سال
 1388تذٍیي شذ.

هیشَد ٍ هَرد حوایت قاًًَی قرار هیگیرد.

Mob://0630150370

حمایت از مستهلک در افغاوستانFacebook://

حمایت از مستهلک در افغاوستان Twitter ://

www.cpcpd.gov.af

