
  23/8/90 ستاد مشاغل خانگي مورخ صوباتم
، اخذ هرگونه وجه از متقاضيان مشاغل خانگي  محل اشكال »امكانات موجود«با توجه به تاكيد قانون بر استفاده از  -

واگذاري بررسي طرح ها، صدور مجوزها  و بازرسي از منازل محل اجراي طرح مشاغل خانگي از سوي  است .
دستگاههاي اجرايي استان ها به بخش خصوصي و شركت هاي اقماري و همچنين اخذ هرگونه وجه در اين خصوص 

ستگاهي بخواهد ثبت نام و دريافت هزينه از متقاضيان  بابت ثبت نام ممنوع و غير قانوني مي باشد. چنانچه د
  متقاضيان را  واگذار نمايد، بايد از محل بودجه خود آن را تامين كند. 

با توجه به مسئوليت فرد پشتيبان و تفاوت طرح ها ، تعيين سرانه واحد ده ميليون ريال به ازاي هر فرد تحت  - 
شاغل پشتيبان، متناسب با طرح پوشش در طرح هاي پشتيباني ، منطقي نمي باشد. بر همين اساس در خصوص م

  كسب و كار و نوع و حجم فعاليت ، بر اساس تصميم كارگروه اشتغال و سرمايه گذاري استان سرانه تعيين گردد. 
براي اشخاص پشتيبان جهت  با توجه به درخواست تعدادي از استان ها مبني بر كاهش سابقه كار تعيين شده -

دستورالعمل اجرائي قانون ساماندهي و حمايت از مشاغل خانگي) ، در  3صدور مجوز (موضوع   پيوست شماره 
شخص متقاضي از تحصيالت و تخصص مناسب ، كارگروه اشتغال و سرمايه گذاري استان مي  صورت برخورداري

  سال را براي اشخاص پشتيبان  بپذيرد.  5تواند تجارب كمتر از 
شاغل خانگي ، دستگاههاي اجرايي درصدي از سهم تسهيالت با توجه به اهميت تشكيل تعاوني ها در حوزه م -

  خود را به پشتيبان تعاوني اختصاص دهند.
با توجه به ضرورت تسريع در اعالم  رشته ها ،  وزارت جهاد كشاورزي و وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي  -

و نتيجه نهايي را حداكثر تا تاريخ نسبت به تعيين تكليف رشته هاي دامپروري و كشاورزي اقدام عاجل معمول 
  به دبير خانه ستاد اعالم نمايند.   2/9/90
بانك مركزي موضوع كاهش سهميه بانك هاي استاني را پيگيري نمايد و در مورد كاهش سهميه  بانك هايي كه  -

ن عيين و به استاخصوصي شده اند ، با توجه به اينكه سهميه هريك از بانك ها از قبل با هماهنگي بانك مركزي ت
ها ابالغ گرديده ، بانك مركزي تمهيدات الزم را در خصوص پرداخت تسهيالت قرض الحسنه مشاغل خانگي در 

  استان ها برابر سهميه ابالغي بعمل آورد. 
با توجه به نظر مساعد رئيس كل محترم بانك مركزي در سفر استان كرمانشاه  مبني بر پرداخت تسهيالت قرض  -

  ه افراد پشتيبان ، موضوع از سوي دبيرخانه و بانك مركزي مورد پيگيري قرار گيرد. الحسنه ب
سازمان آموزش فني و حرفه اي ضمن تسريع در تكميل نياز سنجي و استاندارد سازي آموزش ها ، در صورت  -

  عدم همكاري هريك از دستگاهها  مراتب را به دبيرخانه ستاد اعالم نمايد.
 ، جابجايي سهميه هاي مذكورك اعتبارات مشاغل خانگي و خود اشتغالي در شوراي عالي اشتغال تفكي با توجه به -

با يكديگر امكان پذير نمي باشد در صورت عدم امكان جذب تسهيالت مشاغل خانگي توسط هريك از دستگاههاي 
هميه  مذكوررا  به ساير اجرايي در استان ها ،كارگروه اشتغال و سرمايه گذاري استان مي تواند حسب نياز ، س

  دستگاهها در حوزه مشاغل خانگي اختصاص دهد.



با توجه به تفاوت شرايط اين اختيار داده شده كه نسبت سهم متقاضيان مستقل و پشتيبان  هرچند به استان ها -
گي ، خان را تغيير دهند، ليكن نظر  به اهميت فعاليت هاي پشتيباني و خوشه سازي در استمرار و پايداري مشاغل

  فعاليت پشتيباني بايد در اولويت قرار گيرند.
با توجه به گزارش هاي واصله از  بنياد شهيد و امور ايثارگران مبني بر تاخير فراوان در ثبت نام خانواده هاي معظم  -

 تحت پوشش نهاد مذكور در دستگاههاي مربوطه ، تاكيد مي گردد نظر به اهميت و ضرورت تكريم خانواده هاي
معظم شهداء ،دستگاههاي اجرايي از هرگونه تاخير و معطلي در ثبت نام ، بررسي و صدور مجوز طرح هاي كليه 

  متقاضيان به ويژه خانواده هاي معظم شهداء ، جداً خودداري نمايند.   
  با توجه به ضرورت حضور منظم و فعال در جلسات ستاد ، دستگاههايي كه غيبت مكرردارند  -

مركز آمارايران)، نسبت به حضور منظم و ثابت و فعاالنه   –مركز امور زنان و خانواده  –اتاق بازرگاني  –ون ( اتاق تعا
  در جلسات مذكور توجه بيشتري  مبذول نمايند. 

روند اعالم رشته ها به استان ها بايد از طريق دبيرخانه ستاد  باشد و نقطه نظرات نهايي و كارشناسي شده توسط  -
هاي ذيربط  به دبيرخانه اعالم گرددتا پس از طرح و تصويب در ستاد ساماندهي و حمايت از مشاغل خانگي دستگاه 

  ، مراتب توسط دبيرخانه ستاد به استان ها اعالم شود.
تفاهم نامه هاي منعقده مابين دستگاههاي اجرايي ، نهاد هاي حمايتي و يا بانك در خصوص حمايت از مشاغل  -

ز طريق فرآيند هاي كارگروه اشتغال و سرمايه گذاري استان تنظيم ، تصويب و ابالغ گردد و هرگونه خانگي ، بايد ا
ثبت نام و صدور مجوز  مشاغل خانگي براي  رشته هايي بجز رشته هاي مصوب ستاد ساماندهي و حمايت از مشاغل 

  خانگي خالف محسوب مي گردد.
  ه شده و به منظور تسريع در كار ، صرفاً همانگونه كه در گردش كار مشاغل خانگي آورد -

طرح هاي متقاضيان پشتيبان الزم است در كارگروه اشتغال و سرمايه گذاري استان بررسي و تصويب گردند و طرح 
   هاي مستقل مورد تائيد نهاد ها و  دستگاه اجرايي ذيربط ، نياز به طرح در كارگروه مذكور را ندارند.

ش هاي مجازي در حوزه مشاغل خانگي  و اقدامات بعمل آمده در اين خصوص ،دبيرخانه با توجه به اهميت آموز -
ستاد پيگيري هاي الزم را در خصوص تكميل و اخذ نظرات كارشناسي دستگاهها پيرامون رشته ها و محتواي آن 

  ها بعمل آورد.
ها ، مديران كل محترم تعاون ،كار با توجه به اجرايي شدن قانون ساماندهي و حمايت از مشاغل خانگي در استان  -

و رفاه اجتماعي موضوع استفاده از بازارچه هاي محلي جهت عرضه محصوالت خانگي  را با دقت بيشتري پيگيري 
 نمايند.  

 
 


