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  کرونارار ناشی از شیوع طحالت اض پیشه وران درطرح حمایت از 

 بزرگترین ،ر آوردهبابسطح جهان  ویروس کرونا نه تنها بحران انسانی که بحران اقتصادی را نیز در

 ناتوان ساخته است. را ر امر مبارزه با این اپیدمی جهاناقتصاد های جهان را به چالش کشیده و د

درصد نفوس آن زیر خط فقر قرار  60و نزدیک به  رگیر جنگ نیابتی استدین میان افغانستان که ا در

 دگی با مشکالت جدی ی زندارد بیشتر از هر کشوری در برابر این مصیبت جهانی در تمامی عرصه ها

 تشبثات کوچک و متوسط که بستر بزرگی ،عُد اقتصادی بیشتر از هر بخشیمواجه می باشد، از آنجمله در ب

 از اقتصاد کشور را در بر می گیرد، در خطر نابودی و تهدید بزرگ ورشکستگی مواجه می باشند. 

صد را در تولید ناخالص ملی به عهده در 26کاندار در افغانستان که سهم نزدیک به اقشار پیشه ور و د

 در افغانستانکه  زده می شودتخمین  ،للی می باشددارد نیازمند حمایت از جانب نهاد های ملی و بین الم

از  متاثر بیشتر از همه ،شغل ایجاد نمودهنفر ملیون تر از یک هزار واحد پیشه وری که برای بیش 500

مخصوصاً شیوع ویروس مهلک کرونا گردیده و صد ها هزار تن از این قشر  نظامی و ،اوضاع سیاسی

 در خطر ورشکستگی قرار دارند. 

  :میشوند تقسیممهم  بخش پنجدر ساختار اقتصادی عرصه پیشه وری

نفر نیروی کار  10تا  2هزار تن می گردد و از  120کوچک که جمعیت آن در حدود  تولید کنندگان -1

  دارند، 

نفر نیروی کار دارند.  5تا  1هزار تن میرسد و از  125که جمعیت آن به  وسایل کاران وسایط وترمیم  -2

 ،تعدادی هم زیر سن میباشند فعالیت دارند و آموزکار  اکثراً جوانانن بخش یدرقابل ذکر است که 

 هزار نفر میرسد و در بخش های ذیل فعالیت دارند: 105سکتور خدمات که جمعیت آن به  -3

  در اختیار دارند، نیروی کار نفر 100 -2خدمات هوتلداری از  

  در اختیار دارند، نفر نیروی کار5تا  1آرایشگران که از 

 در اختیار دارند، نفر نیروی  کار  12تا 5از  که ها حمام 

 ،در برابر حوادث ، فلهذاضعیف است واندک این قشر امکانات زیربنایی  وچون سرمایه : پذیری آسیب

مخصوصاً کسانیکه در سکتور های تولیدی و خدماتی  ،ی بسیار آسیب پذیر می باشندتآتغییرات و تحوالت 

  فعالیت دارند بیشتر متضرر می گردند. 

، رکود مواجه گردیدکار به  کسب و ،گردید آغازت انتخابا ۀکه پروس 1398از سال  :وضعیت فعلی

و پسا انتخابات، مشکالت این قشر افزایش چشمگیر یافت، تا جائیکه   1398مخصوصاً در نیمۀ دوم سال 

  درصد کاهش یافت و در برخی موارد به سقوط مواجه گردید.  60سطح کاروبار در برخی موارد تا 
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 و سرحداتدن بسته ش ،چینکشور  ونا درربا شیوع کو  1399یا ربع اول سال مالی  2020سال  آغازبا 

اعالن وضعیت اضطرار در کشور، اوضاع را برای این قشر بدتر ساخت، زیرا به استثنای مواد انجام  سر

ه ندکن خوراکه و اولیه، مراکز صحی و دواخانه ها کلیه فعالیت های پیشه وران و دوکانداران اعم از تولید

داخل  درکوچک گان ه د کنندیچون تولآوریست که  گان و سکتور خدمات مشمول قرنطین گردید. قابل یاد

روشی از عمده ف ، بناً این سکتور نیز تحت قرنطین قرار گرفت. در این میان بسیاریفعالیت دارندها شهر 

 احتمال ضایع شدن مواد اورگانیک آن ها به دور از تصور نیست. خوراکه بسته شدند که  دهای موا

  های عمده در برابر پیشه وران و دوکانداران قرار ذیل می باشند:  الشچ

 مایه و سقوط در پرتگاه ورشکستگیدادن سردست  خطر از نبود عاید و توقف فعالیت، -1

 محل فعالیت در هنگام قرنطینۀ کرایپرداخت  -2

زیرا اصناف مالیه معضل جدی دیگری که در برابر این قشر قرار دارد، موضوع مالیه می باشد،  -3

تا  1395ی بین سال ها این اندازه در از فروشات بوده و %1.5ثابت دارند که مطابق قانون 

 اندوکانداران و پیشه ور یعنی ،شود درین نوع مالیه ضرر محاسبه نمی ،تثبیت گردیده است 1398

 باید پرداخت نمایند. 1398سال  ۀمالینیز باید عین  1399درسال 

یکی دیگر از چالش های است که در برابر این قشر قرار دارد، چراکه با  کارگرانپرداخت مزد  -4

 وجود بسته بودن فعالیت های آنها، مکلف به پرداخت مزد به کارگران شان می باشند،

به دور از تصور  احتمال فاسد شدن مواد خوراکیعالوه بر آن با وضعیت اضطرار )قرنطین(  -5

کان های آنها در شرایط بر دوکانداران و پیشه ورانی که در برااین مشکل دیگریست که د ،نیست

 قرنطین، مسدود گردیده با آن مواجه می باشند.

 :برای وضعیت قرنطین طرح پیشنهادی

کاهش یافته و درصد  50باید  که سطح فروشات نزول پیدا کرده 1399ماه اول سال مالی  6مالیه  -1

   .جرایم آن معاف گردد

یرا فروشات زگرفته نشود  ،ناف که شامل قرنطین اندصا آن عده ازدوران قرنطین وجرایم مالیه  -2

ً تابع مالیه نمی گردد، اما نداشته قان  سال گذشته تثبیت شده و در الً بمالیه ثابت قۀ چون اندازونا

می باشد که  1398فلهذا مکلف به پرداخت مالیۀ ثابت مطابق سال  ،ارزیابی مجدد امکان ندارد

 منصفانه نیست.

ا در خود ر ساحات تجارتی های ملکیت ۀکرایبه منظور حمایت از این قشر آسیب پذیر، دولت باید  -3

 .معاف کندزمان قرنطین 

به پیروی بخواهد که آنان داد های شخصی یاز مالکین جادولت به منظور حمایت از این قشر باید  -4

، کرایۀ ملکیت های شان را در دورۀ قرنطین معاف و یا در خیراندیشاز یک تعداد سرمایه داران 

  کرایه های شان کاهش بدهند. 

یاز ، نبار سنگین است در این شرایط کرونایی های شاروالی که باالی اصناف تکس ها و پرداخت -5

کانداران در این زمینه تجدید منظور حمایت از پیشه وران و دبه به تجدید نظر دارد و شاروالی 

  نظر نماید. 

حداقل کمک امرار  ،که بیکار شده اندخدماتی  های تولیدی وه برای کارگران دستگادولت باید  -6

 ا انجام بدهد.حیات ر
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رار قم قرنطین درحالت تعلیق باز پرداخت وجرایم ناشی از تاخیر اقساط قرضه های بانکی الی خت -7

 .گیرد

 :دیدگاه در پسا کرونا

رای ب، بناً رفع گرددیا  ر یابد ویتغی اضطرارحالت  رسید که شرایط بهتر شده و خواهدزی فرا ور -1

با مطابق یک میکانیزم  ،خدمات فعالیت دارند دی ویبخش های تول که در عده اصنافیآن 

دوی منها،  رکیتامبه تدریج دوباره داده شود و  اجازه فعالیت ،شرایط بهداشتی تأمینداشت ردرنظ

 دداً باز گردد. مجها  هوتل و اه ها، رستورانت

ون یلیم 200دیگر یک فند  هموسسات کمک دهندسایر  که بانک جهانی وصورت گیرد تالش  -2

د اهنومیخ که پیشه ورانیتا برای  گردددالری را برای ایجاد صندوق قرضه بدون ربح تشویق 

 مزیت این صندوق و .شود  رائهدالر ا 10000تا  2000از  ۀقرض ،احیا نمایند اشانرهای فعالیت 

دار ایجاد یشغل پا ۀزمین و آمدهکت راست که چرخ اقتصادی تشبثات کوچک در ح آن کمک در

  .تولیدات داخلی رونق میابد ها بهتر میشود و ان این بخشرسطح زندگی کارگ ومیگردد 

کشاف رشد وان باعثسهم تجارتهای بزرگ درین صندوق باید بیشتر باشد زیرا رشد تشبثات خرد 

گردش کاال وتولیدات داخلی نقش موثر  زنجیرۀدر ارزش افزایی  و اینتشبثات بزرگ میگردد 

بزرگ توسط پیشه وران وارد بازار میگردد وبه  یدرواقع کلیه کاالهای توریدی وتولید، دارند

 د.نمصرف میرس

موسسات بین المللی در  های نهادهای دولتی و برای نجات از سقوط تشبثات کوچک باید حمایت -3

 د.جستجو گردی وهای حرف ارتقا مهارت ای ظرفیت سازی تخنیکی وه زمینه

 هیک ضرورت مبرم است ب ،اجر را تامین کندتمس دالنه بین مالک واقانون کرایه که مناسبات ع -4

های دولتی  های استمراری ملکیت پیشه وران از ناحیه دواطلبی ،دولتیهای  خصوص در ملکیت

 گردیده اند.به بی ثباتی محل کار مواجه  رنج برده و

جواز  باره،دو تواز صنفی ساالنه، اجازه فعالیجعبارت از  ابه شاروالی ههای دکانداران  پرداخت -5

دید که باید تج می باشد مساحتفیس گدام معادل قیمت جواز صنفی، تکس لوحه براساس ، نفیص

 نوع پرداخت مجزا از پرداخت های تحت نام مالیه و کرایۀ محل فعالیت می باشد.  این .نظر شود

 :فرصت ها

مانند  ،پیشه وری میتواند شامل تدارکات نیازمندی های دولت گردد ۀهای از تولیدات عرص بخش

 ، نان خشک، گوشتبرای شفاخانه هاپوشاک  و، لباس ، آهنگریبوت دوزی، موبل سازی تصنع

یت ظرف وانسجام چراکه پیشه وران و دوکانداران به  د مطالعه و حمایت شوندیها با این فرصت ،وغیره

ند وثبت اداره ریافت میدارصنفی از شاروالیها د زچون اصناف جوا د.سازی تخنیکی ضرورت دارن

بسته های تدارکاتی کوچک شوند تا  داده شود وواز صنفی در قرار دادها اعتبار ج .نمیباشند مرکزی

 .این تشبثات بتواند در دواطلب ها اشتراک نمایند

 

 


