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آقاي دكتر ربيعي به رياست جناب   92جلسه ستاد ساماندهي و حمايت از مشاغل خانگي در سال سومين        
جناب آقاي ،   وزيرفيروزآبادي قائم مقام محترم آقاي و با حضور جناب تعاون،كار و رفاه اجتماعي وزير محترم 

رحماندوست ، جناب آقاي  وزارت تعاون،كار و رفاه اجتماعي طائي معاون محترم توسعه كارآفريني و اشتغال
و همچنين  شاغل خانگي ممحترم مجلس شوراي اسالمي ناظر بر ستاد ساماندهي و حمايت از  هنمايند

در وزارت  17/12/92روز شنبه  مورخ   14ساعت ) به شرح پيوست (نمايندگان محترم دستگاه هاي عضو ستاد 
 .تماعي تشكيل گرديدتعاون ، كار و رفاه اج

بر ضرورت  يكپارچگي و اتصال جلسات ستاد ساماندهي و حمايت از  دكتر ربيعيدر اين جلسه جناب آقاي       
تأكيد نمودند و با توجه به محدوديت  خانگي و روستائيمشاغل كوچك  كارگروه مشاغل خانگي و جلسات 

هدف ، . تحت عنوان ايجاد شغل اجتناب نمائيم بايد از سياست وام دادن  «تسهيالت اشتغالزا عنوان فرمودند
بايد كار در خانه . بايد ظرفيت مشاغل خانگي بررسي شود و آن را به بازار پايدار متصل كنيم . دادن وام نيست 

ت كارهاي مطالعه اي انجام شود كه مشاغل فردي خانگي را به سم و را در يك زنجيره بزرگ تر تعريف نمائيم 
تعيين رشته هاي  ،مشاركت جدي سازمان آموزش فني و حرفه اي در مشاغل خانگي . تعاوني هدايت نماييم 

مشاغل خانگي در جاي خود  .داراي مزيت و برگزاري جلسات با فواصل زماني كمتر اهميت فراواني دارد
پايداري اين مطالعه صورت گيرد و يد با .مطالعات نشان مي دهند كه در بازاريابي مشكل داريمو ارزشمند است 

 مشخص نمائيممحدودي كه داريم  اعتباراتبا جلسات منظم و با  93در سال  . مشاغل را اندازه گيري نمائيم 
 ». تعداد شغل  خانگي را مي توان تضمين كردچه 

برگزاري  ضرورت  بر ، اهميت مشاغل خانگي  به   اشارهضمن  جناب آقاي رحماندوست  در اين جلسه       
خاطر نشان كردند بايستي مشاغل  ايشان همچنين . كيد نمودند جلسات ستاد با حضور اعضاي اصلي آن  تأ

نمائيم و از افراد موفق و ناموفق در اين عرصه در  خانگي را حتي االمكان به سوي مردمي شدن  هدايت 
 . بعمل آوريم جلسات دعوت 

و سرپرست محترم صندوق مهر امام سازمان آموزش فني و حرفه اي كشور  محترم رئيسجلسه  ادامهدر       
 گزارشارائه به ) ره(كميته امداد امام خميني مديركل محترم و همچنين تعاون معاون محترم امور ، )ع(رضا

 . پرداختند  كامل عملكرد مربوطه در حوزه مشاغل خانگي 
 
 
 
 

  



 مصوبات جلسه 
همانگونه كه در جلسات قبلي ستاد ، در مشاغل خانگي قانون ماليات هاي مستقيم  46تبصره ماده  11در اجراي بند  .1

هزار ريال  50و هزار ريال  100مبلغ به ترتيب مجوز هاي مشاغل خانگي و تمديد الزم است براي صدور تأكيد گرديده  
 .ل گردد باطتمبر 

كار و  ،در روند ابطال تمبر براي  صدور مجوز مشاغل خانگي  ، ادارات كل تعاونبه منظور وحدت رويه  و تسريع   .2
وزارت امور اقتصادي و . رفاه اجتماعي نسبت به صدور  قبض مالياتي و الصاق آن به مجوز مشاغل خانگي اقدام نمايند

 واحد هاي تابعه استاني خود به مراحل دقيق اجراي كار نسبت به ابالغ  سازمان امور مالياتي  با هماهنگي  دارايي
 . اقدام و رونوشت آن را به دبيرخانه ستاد مشاغل خانگي ارسال نمايد

: يباشدم به شرح ذيل صادره توسط دستگاه هاي اجرايي تخصصي شيوه تمديد مجوز هاي مشاغل خانگيمراحل  و  .3  

 بررسي و تأييد مراتب توسط دستگاههاي اجرايي ذيربط -

وزارت جهاد (ذيربط پشت نويسي و تأييد مجدد برگه مجوز قبلي از سوي دستگاه تخصصي  ،در صورت تأييد طرح  -
كشاورزي ، سازمان آموزش فني و حرفه اي ، وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي ، سازمان ميراث فرهنگي ، صنايع 

 و رفاه اجتماعي استان كار،و اداره كل تعاون) دستي و گردشگري ، وزارت صنعت ،معدن و تجارت 

 بابت تمديد مجوز  ،ريال  50000ابطال تمبر به مبلغ  -

 )در صورت عدم ابطال تمبر به هنگام صدور مجوز اوليه(ريال  100000ابطال تمبر به مبلغ  -

 : به شرح ذيل مي باشد شيوه تمديد مجوز هاي مشاغل خانگي صادره از سوي  نهاد هاي حمايتي .4

برابر روال ذكر ( ،دستگاههاي اجرايي ذيربط همانند نهادهاي حمايتي  ،معمولي و فاقد ستارهدرمورد رشته هاي  -
تمديد مجوز و ابطال تمبر  نسبت به ،طرحها را بررسي نموده و درصورت تأييد  ،)همين صورتجلسه 3شده در بند 
 .اقدام نمايند

ارسال  تي ذيربط به دستگاه اجرايي  تخصصياز سوي نهاد حمايمجوزهاي مربوطه  ،درمورد رشته هاي ستاره دار  -
 در صورت .مي نماينداعالم نظر پيرامون طرح هاي فوق  روز 15دستگاههاي مذكور حداكثر ظرف  .ميگردد

 3برابر روال ذكر شده در بند (دستگاههاي اجرايي ذيربط همانند نهادهاي حمايتي  عدم اقدام به موقع دستگاهها ،
 .اقدام نمايندتمديد مجوز و ابطال تمبر  نسبت به ،طرحها را بررسي نموده و درصورت تأييد  ، )همين صورتجلسه

 : شامل مراحل ذيل است  صدورمجوز براي فعاليت هاي پشتيباني  مشاغل خانگي .5

صندوق مهر از دستگاه هاي اجرايي  ،ثبت نام نموده اند) ع(امام رضا در مورد طرح هايي كه  در سامانه صندوق مهر
در .روز پيرامون طرح هاي فوق اعالم نظر مي نمايند 15دستگاههاي مذكور حداكثر ظرف  .ذيربط استعالم مينمايند

توانند پس از  ادارات كل تعاون،كار و رفاه اجتماعي استانها مي ،صورت عدم پاسخ به موقع دستگاه هاي تخصصي 
 . تغال و سرمايه گذاري استان  رأساً نسبت به صدور مجوز و ابطال تمبر اقدام نمايندطرح موضوع در كارگروه اش

شغل خانگي مورد تصويب ستاد مشاغل  265قانون ساماندهي وحمايت از مشاغل خانگي تعداد    8در اجراي ماده  .6
 . خانگي قرار گرفت



 :شيوه توزيع تسهيالت مشاغل خانگي به شرح ذيل مي باشد .7

ستاد مشاغل خانگي به دستگاه ها و نهادهاي حمايتي توسط مشخص هر يك از   پيشنهاد تعيين سهمارائه  -
 شورايعالي اشتغال

 توزيع استاني تسهيالت توسط دستگاهها و نهادهاي حمايتي -

  ابالغ مراتب از سوي ستاد مشاغل خانگي به كارگروه اشتغال و سرمايه گذاري استانها -

سهميه  ،گذاري استان ميتواند در صورت تشخيص امكان عدم جذب تسهيالت كارگروه اشتغال و سرمايه  -
  .دستگاهها را جابجا نمايد 

مشاغل خانگي در فعاليت هاي بهداشتي با توجه به باال بودن تعرفه تعيين شده براي صدور و تمديد شناسه نظارت  .8
هزار ريال  700زار ريال براي صدور و ه 1500( هيأت محترم وزيران 91/1/30مورخه  45510ت/14336مصوبه شماره 
و همچنين قرار گرفتن مشاغل خانگي در شمار كارخانه ها و همرديف فعاليت مرتبط با لوازم  آرايشي و ) براي تمديد

 :مقرر گرديد ،بهداشتي در مصوبه مذكور

ي و آشاميدني به هزينه صدور و تمديد شناسه نظارت بهداشتي فعاليت هاي مشاغل خانگي مرتبط با مواد خوراك -
 .گردد  به هيئت محترم وزيران پيشنهادريال   50.000ريال و 70.000ترتيب  

 . گردد پيگيريفعاليت هاي مشاغل خانگي از فعاليت هاي مرتبط با كارخانه ها و لوازم آرايشي و بهداشتي  تفكيك  -

و نتيجه را به  اقدام مشاغل خانگي   در خصوصنسبت به مطالعه و آسيب شناسي دستگاه هاي اجرايي ذيربط  .9
 . دبيرخانه ستاد مشاغل خانگي  اعالم نمايند

   وزارت صنعت، معدن و تجارت موضوع توليد بدون كارخانه در حوزه مشاغل خانگي را با توجه به اهميت موضوع  .10
 . پيگيري نمايد

رضه محصوالت مشاغل خانگي در در خصوص امكان عسازمان آموزش فني و حرفه اي كشور با توجه به پيشنهاد  .11
مراتب با محوريت سازمان مذكور و همكاري  كليه دستگاه هاي اجرايي ذيربط عضو  ،مراكز آموزش فني و حرفه اي 

 . ستاد مورد پيگيري و اقدام قرار گيرد

ضمن  رشته هاي ستاره دار ، به ويژه در موارد مربوط به نهاد هاي حمايتي در صدور مجوز هاي مشاغل خانگي  .12
 . هماهنگي كامل با دستگاه هاي تخصصي ذيربط ، ضوابط فني و تخصصي دستگاه هاي مذكور  را رعايت نمايند

پس از  صرفاً ،صدور مجوز براي رشته هاي ستاره دار دركار و رفاه اجتماعي استان ها  ،تعاون محترم مديران كل  .13
 . دستگاه تخصصي نسبت به تأييد نهايي مجوز طرح اقدام نمايندتأييد طرح توسط كسب اطمينان از 

موضوع هدايت افراد مستقل به سمت فعاليت هاي تعاوني با جديت بيشتري از سوي حوزه معاونت تعاون پيگيري  .14
 . گردد


