مرکز آسیب شناسی و سالمت
فضای تولید و تبادل اطالعات
استان اصفهان

طرح جامع توسعه اقتصادی کسب و کار های نوین بانوان
مقام معظم رهبری امام خامنه ای

(مدظله العالی)

فروش و مصرف کاالی خارجی باید به عنوان یک ضد ارزش تلقی شود مگر آنجا
که مشابهش نیست.
تولید داخلی یک مسئله مقدس است.

میزان مشارکت بانوان در کسب و کار و شرکت داری در طول سال ها
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آمار متعلق به بانوان شاغل

در صد بانوان شاغل
پیش بینی شده تا 2018

درصد بانوان شاغل
در حال حاضر

در صد بانوان شاغل
در  40سال گذشته
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وضعیت جمعیت

تناسب جمعیت
 : 50%مردان
 : 50%زنان

زنان نشانگر نصف جمعیت هر ملیت هستند
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برترین های بانوان که صاحب صنعت هستند

14.1%

حرفه ای و خدمات فنی

15.8%

مراقبت های بهداشتی
و خدمات اجتماعی

16.1%

خدمات
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مقدمه طرح
امروزه فضای مجازی وابسته به فضای حقیقی محیط و بستری مناسب برای فعالیت و رشد بانوان بوجود آورده
است و در این سالها شاهد نبوغ بانوان و نقش برجسته و سازنده آنها در صحنه های اقتصادی داخلی و
خارجی بوده ایم.
بر این اساس می توان با معرفی قابلیت های بانوان و تجارب ارزشمند آنان در حوزه کسب و کار نوین ،
جایگاه واقعی آنان را تثبیت کرده و به اعتالی کمی و کیفی جامعه کمک نمود .
ارج نهادن به جایگاه ارزشمند بانوان به طور عام و بهره گیری از توانمندیها و تجربیات موفق آنان به عنوان
بخش بزرگی از ظرفیت کشور بسیار مهم و در خور توجه است .
استخراج الویت های این بهینه کاوی باید حاصل رویکرد های مزیت محوری  ،نیاز محوری  ،مرزشکن بودن
و آینده نگری باشد.
به منظور نقش آفرینی بانوان در راستای دستیابی به توسعه پایدار از طریق بوم مدل کسب و کار نوین ویژه
بانوان یک مجمع اقتصادی کسب و کار نوین بانوان در استان اصفهان تاسیس و در کل استان های کشور با
محوریت اداره کل بانوان و خانواده استانداری ها گسترش می یابد.
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جامعه هدف طرح
 (1بانوان داری کسب و کار کوچک
 (2بانوان دارای تولیدات صنعتی و خانگی
 (3بانوان بازرگان  /فعال اقتصادی
 (4بانوان فرهیخته و ایده پرداز

 (5بانوان خیر
 (6بانوان خانه دار
 (7بانوان شاغل نیمه وقت
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تعریف کسب و کار بانوان

کسب و کار بانوان شامل کلیه خدمات  ،تولیدات و محصوالتی

که بانوان به صورت فردی یا گروهی در تهیه و انجام آن دخالت
دارند.
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اهداف کالن
-1حمایت از تولیدات داخلی

-2فرهنگ سازی کسب و کارهای نوین بانوان
-3توسعه شبکه ارتباطی زنان فعال اقتصادی
-4ایجاد و گسترش مشاغل خانگی بانوان
-5تبلیغ و ترویج تولیدات بانوان ایرانی
-6فراهم آوری زمینه های صادرات تولیدات بانوان

-7ایجاد زمینه معرفی محصوالت بانوان به بازرگانان
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اهداف کالن
-8معرفی محصول و ایده های بانوان به سرمایه گذاران داخلی و خارجی
( برگزاری ایده شو – برگزاری استارتاپ – چشنواره فروش و ایده – جلسات تخصصی)
-9حفظ مالکیت فکری و برندسازی تولیدات بانوان
-10ایجاد فضای امنیت اجتماعی و شغلی برای بانوان
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حوزه عفاف و حجاب
-1تقویت تولیدات در راستای تحقق عفاف و حجاب در جامعه
-2ایجاد بازار ملی عفاف و حجاب
-3بیان ایده های خالق در زمینه معرفی عفاف و حجاب
-4ایجاد انگیزه خالقیت در ارائه طرح های نو پیرامون عفاف و حجاب
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اهداف خاص
-1گردآوری تولید کنندگان و فروشندگان کوچک و بزرگ در قالب یک مجمع اقتصادی
-2آموزش و گسترش کسب و کار های اینترنتی ( راه اندازی فروشگاه های اینترنتی – بازاریابی اینترنتی)
-3حمایت از تولیدات و محصوالت بانوان ( ارائه تسهیالت قرض الحسنه – ایجاد بستر های الزم – تسهیل و
رفع موانع اداری)

-4مجتمع سازی فروش محصوالت بانوان با یک برند مشخص (در راستای تبلیغات یکسان و کاهش هزینه های
تبلیغاتی)
-5ایجاد زمینه های فروش و ارائه توانایی های بانوان در بازارچه ها و جشنواره های فروش
-6فروش محصوالت با قیمت های مناسب و اقتصادی برای کلیه اقشارجامعه
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شیوه های اجرایی طرح
-1تشکیل کارگروه حمایت از کسب و کار های نوین بانوان در استان با محوریت اداره کار و رفاه اجتماعی ،
دفتر امور بانوان و خانواده استانداری و مرکز آسیب شناسی فضای مجازی استان و دیگر دستگاه های
موضوعی
-2شناسایی بانوان سرمایه گذار  ،کارآفرین  ،ایده پرداز و دارای محصول یا مجموعه تولیدی (هیات موسس)
-3ثبت و راه اندازی یک مجموعه با نام مجمع اقتصادی کسب و کارهای نوین بانوان در قالب یک سازمان
مردم نهاد در وزارت کشور
-4فراخوان بانوان آماده به همکاری با توجه به جامعه هدف طبق الویت
-5شناسایی صنایعی که امکان فعالیت بانوان در آن وجود دارد
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شیوه های اجرایی
-6تشکیل کمیته های تخصصی در مجمع (کمیته های حمایت  ،آموزش  ،مشاوره  ،سرمایه گذاری ،اصناف ،
فناوری و...
-7ایجاد زمینه اعطاء حمایت همچون تسهیالت بانکی و حمایت های قانونی اعم از مکاتبات الزم و تسهیل
دریافت مجوزات

-8طراحی و ثبت یک برند ویژه محصوالت بانوان
-9برگزاری رویداد کارآفرینی بانوان جهت شناسایی فرصتهای شغلی بانوان و ترغیب کارهای گروهی
-10طراحی و راه اندازی وب سایت فروشگاهی مجمع کسب و کار های نوین بانوان
-11فراهم سازی امکان ایجاد فروشگاه های اینترنتی جهت فروش محصوالت گروهی بانوان
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شیوه های اجرایی
-12تقویم برگزاری جشنواره و بازارچه های فروش و نمایشگاه توانمندی بانوان
-13ایجاد واحد مشاوره های رایگان کسب و کار های نوین
-14شناسایی فروشگاه های اینترنتی با سابقه بانوان در سطح استان
-15تامین مکان برای دفتر مرکزی مجمع کسب و کار های نوین بانوان
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مرکز آسیب شناسی و سالمت
فضای تولید و تبادل اطالعات
استان اصفهان

تهیه و تدوین  :رامین سنمار
با تشکر از حسن توجه کلیه بزرگواران

د ﺮﺧﺎ ﺘﺎد ﺳﺎﻣﺎ ﺪ ﯽ و ﻤﺎ

از ﺸﺎ ﻞ ﺧﺎﻧ ﯽ

اﻟﮕﻮي ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﺸﺎﻏﻞ ﺧﺎﻧﮕﻲ
ﻣﺼﻮﺑﻪ ﻣﻮرخ  95/9/15ﺳﺘﺎد ﺳﺎﻣﺎﻧﺪﻫﻲ و ﺣﻤﺎﻳﺖ از ﻣﺸﺎﻏﻞ ﺧﺎﻧﮕﻲ

ﺗﻠﻔﻦ 66580075 :
Email:dsmkhvk@yahoo.com
http://mkh.mcls.gov.ir
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ﺑﺴﻤﻪ ﺗﻌﺎﻟﻲ

ﻣﻘﺪﻣﻪ:
ﺑﺮاﺳﺎس ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺸﺎﻏﻞ ﺧﺎﻧﮕﻲ )ﻣﺼﻮب ﺳﺎل  1389ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮراي اﺳﻼﻣﻲ (  ،ﺳﺎﻣﺎﻧﺪﻫﻲ و ﺣﻤﺎﻳﺖ از
ﻣﺸﺎﻏﻞ ﺧﺎﻧﮕﻲ ﻳﻜﻲ از ﺳﻴﺎﺳﺖﻫﺎي اﺷﺘﻐﺎﻟﺰاﻳﻲ ﻛﺸﻮر ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ.اﻳﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺮ ﺳﺎﻟﻪ از ﻃﺮﻳﻖ ﺻﺪور ﻣﺠﻮزﻫﺎ
و ﺣﻤﺎﻳﺖﻫﺎي ﻣﺎﻟﻲ و ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﺗﺪاوم ﻳﺎﻓﺘﻪ وﻃﻲ ﺳﺎﻟﻬﺎي  90ﺗﺎ 94ازﺣﺪود  2240000ﻧﻔﺮ ﻣﺘﻘﺎﺿﻲ ﻣﺸﺎﻏﻞ
ﺧﺎﻧﮕﻲ  ،ﺑﺮاي ﺑﻴﺶ از  1300000ﻧﻔﺮ ﻣﺠﻮز ﻣﺸﺎﻏﻞ ﺧﺎﻧﮕﻲ ﺻﺎدر ﺷﺪه و ﺣﺪود

 23000ﻣﻴﻠﻴﺎرد رﻳﺎل

ﺗﺴﻬﻴﻼت ﺑﻪ ﺑﻴﺶ از  614000ﻧﻔﺮ ﻣﺘﻘﺎﺿﻲ ﭘﺮداﺧﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﮔﺬﺷﺖ ﭘﻨﺞ ﺳﺎل از ﺗﺼﻮﻳﺐ و اﺟﺮاي ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺸﺎﻏﻞ ﺧﺎﻧﮕﻲ ،ﺑﺮاﺳﺎس ﺗﺠﺎرب ﺣﺎﺻﻠﻪ،

آﺳﻴﺐ ﺷﻨﺎﺳﻲ و ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺗﻄﺒﻴﻘﻲ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه  ،ﻣﺸﻜﻼت و ﻣﻮاردي ﻧﻈﻴﺮ :ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎي ﺷﺒﻜﻪ اي-

راﻫﻨﻤﺎﻳﻲ ،ﻣﺸﺎوره و ارزﻳﺎﺑﻲ ﻣﺘﻘﺎﺿﻴﺎن  -ﺗﻨﻮع ﺷﻴﻮه ﻫﺎي آﻣﻮزﺷﻲ –ﺑﺎزار -ﺗﻮﺳﻌﻪ رﺷﺘﻪﻫﺎي ﻧﻮﻳﻦ -ﺗﻮﺟﻪ
ﺑﻪ ﻣﺰﻳﺖﻫﺎي ﻧﺴﺒﻲ و رﻗﺎﺑﺘﻲ – ﻫﺪﻓﻤﻨﺪي ﺣﻤﺎﻳﺘﻬﺎ ،در ﻓﺮآﻳﻨﺪ ﻓﻌﻠﻲ ﻣﺸﺎﻏﻞ ﺧﺎﻧﮕﻲ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺷﺪه ﻛﻪ
ﺑﺎﻳﺪ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮي ﻗﺮار ﮔﻴﺮد .ﻟﺬا ﺑﺎ ﻫﺪف رﻓﻊ ﻧﻮاﻗﺺ ﻳﺎدﺷﺪه و ﺣﻠﻘﻪ ﻫﺎي ﻣﻔﻘﻮده  ،ﻓﺮآﻳﻨﺪ ﻓﻌﻠﻲ
ﻣﺸﺎﻏﻞ ﺧﺎﻧﮕﻲ ﻣﻮرد ﺑﺎزﻧﮕﺮي ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﻣﺪل ﺟﺪﻳﺪ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﺸﺎﻏﻞ ﺧﺎﻧﮕﻲ ﻃﺮاﺣﻲ و اراﺋﻪ ﮔﺮدﻳﺪه
اﺳﺖ .ﻳﺎدآوري ﻣﻴﺸﻮد اﻳﻦ اﻟﮕﻮدر ﭼﺎرﭼﻮب ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺸﺎﻏﻞ ﺧﺎﻧﮕﻲ و دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ اﺟﺮاﺋﻲ ذﻳﺮﺑﻂ اراﺋﻪ
ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ.ﻻزم ﺑﻪ ذﻛﺮ اﺳﺖ ﺑﻪ اﺳﺘﻨﺎد ﻣﺎده  21دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ اﺟﺮاﻳﻲ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺸﺎﻏﻞ ﺧﺎﻧﮕﻲ » ،اﻣﻜﺎن
ﺑﺎزﻧﮕﺮي ﭘﻴﺮاﻣﻮن ﻧﺤﻮه ﺛﺒﺖ ﻧﺎم ﻣﺘﻘﺎﺿﻴﺎن و ﺑﺮرﺳﻲ ﻃﺮح ﻫﺎ در دﺳﺘﮕﺎه اﺟﺮاﻳﻲ  ،ﺷﻴﻮه ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ ﻣﺸﺎﻏﻞ

ﺧﺎﻧﮕﻲ ،ﻗﺮارداد ﭘﺸﺘﻴﺒﺎن و ﺷﺎﻏﻞ ﺗﺤﺖ ﭘﻮﺷﺶ  ،ﺿﻮاﺑﻂ ﺻﺪور ﻣﺠﻮز و ﭘﺮداﺧﺖ ﺗﺴﻬﻴﻼت ﺑﻪ ﻣﺘﻘﺎﺿﻴﺎن در
ﺻﻮرت ﻟﺰوم و ﺗﺸﺨﻴﺺ ﺳﺘﺎد وﺟﻮدﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ«.
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وﺿﻌﻴﺖ ﻓﻌﻠﻲ در ﻣﺸﺎﻏﻞ ﺧﺎﻧﮕﻲ
ﺑﺮ اﺳﺎس وﺿﻌﻴﺖ ﻣﻮﺟﻮد  ،ﭘﺲ از ﺛﺒﺖ ﻧﺎم ﻣﺘﻘﺎﺿﻴﺎن در ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﻣﺸﺎﻏﻞ ﺧﺎﻧﮕﻲ و ﺑﺮرﺳﻲ و ﺗﺄﻳﻴﺪ ﻃﺮح
ﻫﺎي آﻧﺎن ﺗﻮﺳﻂ دﺳﺘﮕﺎه اﺟﺮاﻳﻲ ذﻳﺮﺑﻂ  ،ﻣﺠﻮز ﻣﺸﺎﻏﻞ ﺧﺎﻧﮕﻲ آﻧﺎن )ﺑﻪ اﺳﺘﻨﺎد ﻣﺎده  7ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺸﺎﻏﻞ
ﺧﺎﻧﮕﻲ ( ﺗﻮﺳﻂ ادارات ﻛﻞ ﺗﻌﺎون،ﻛﺎر و رﻓﺎه اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ اﺳﺘﺎن ﻫﺎ ﺻﺎدر ﻣﻲ ﮔﺮدد و در ﺻﻮرت ﻧﻴﺎز ﺑﻪ
ﺗﺴﻬﻴﻼت ﺣﻤﺎﻳﺘﻲ  ،ﻣﺘﻘﺎﺿﻲ )ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺑﻨﺪ  6ﻣﺎده  7ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺸﺎﻏﻞ ﺧﺎﻧﮕﻲ ( ﺟﻬﺖ درﻳﺎﻓﺖ ﺗﺴﻬﻴﻼت ﺑﻪ
ﻧﻬﺎد ﻫﺎي ﻣﺎﻟﻲ ﻣﻌﺮﻓﻲ ﻣﻲ ﺷﻮد.در اﻳﻦ ﻓﺮآﻳﻨﺪ ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ ﻃﺮح و ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد اﺷﺘﻐﺎل ﻓﺮد ﻣﺘﻘﺎﺿﻲ ﺻﺮﻓﺎً ﺑﺮ
ﻣﺒﻨﺎي ﺗﻘﺎﺿﺎي ﻓﺮد ﺑﻮده و ﻣﺘﻘﺎﺿﻴﺎن ﺑﺪون آﮔﺎﻫﻲ از ﺟﺎﻳﮕﺎه ،ﺗﺨﺼﺺ ﻓﻨﻲ و  ...ﻣﺠﻮز درﻳﺎﻓﺖ ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ و
ﭘﺮداﺧﺖ ﺗﺴﻬﻴﻼت ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﭘﺲ از درﻳﺎﻓﺖ ﻣﺠﻮز ﺻﻮرت ﻣﻲ ﮔﻴﺮد  .در ﺷﻴﻮه ﻓﻮق اﻗﺪام ﻣﻮﺛﺮي ﺟﻬﺖ
ﻫﺪاﻳﺖ ،ﻣﺸﺎوره ﻣﺘﻘﺎﺿﻴﺎن و ﻫﻤﺴﻮﻳﻲ ﻃﺮح ﻫﺎي آﻧﺎن ﺑﺎ اﻗﺘﺼﺎد ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺻﻮرت ﻧﻤﻲ ﮔﻴﺮد و اﻏﻠﺐ ﭘﺪﻳﺪه
ﻧﺎﭘﺎﻳﺪاري اﺷﺘﻐﺎل ،اﻧﺤﺮاف ﺗﺴﻬﻴﻼت و درآﻣﺪ ﻧﺎﻛﺎﻓﻲ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻲ ﺷﻮد.
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وﺿﻌﻴﺖ ﻓﻌﻠﻲ ﻣﺸﺎﻏﻞ ﺧﺎﻧﮕﻲ در ﺑﺎزار و راﺑﻄﻪ آن ﺑﺎ ﻣﺰﻳﺖ ﻫﺎي ﻣﻨﻄﻘﻪ اي
در روﻧﺪ ﻓﻌﻠﻲ ﺑﺴﻴﺎري از ﻓﻌﺎﻟﻴﻦ ﻣﺸﺎﻏﻞ ﺧﺎﻧﮕﻲ ﺑﺼﻮرت اﻧﻔﺮادي ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ و ﻋﻤﻮﻣﺎ ﺑﺎ ﻣﺸﻜﻼت
ﻋﻤﺪه اي)ﻧﻈﻴﺮ :ﻋﺪم دﺳﺘﺮﺳﻲ ﺑﻪ ﺑﺎزار ﻓﺮاﻣﻨﻄﻘﻪ اي ،ﻋﺪم ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ در اراﺋﻪ ﻣﺤﺼﻮل ﺑﺼﻮرت ﺗﺨﺼﺼﻲ و
ﻋﺪم ﻗﺪرت ﭼﺎﻧﻪ زﻧﻲ در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﺑﻨﮕﺎه ﻫﺎي ﺻﻨﻌﺘﻲ و ﻛﺎرﮔﺎﻫﻲ( ﻣﻮاﺟﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﺑﺪﻳﻬﻲ اﺳﺖ در ﺷﺮاﻳﻂ
ﻳﺎدﺷﺪه ﻏﺎﻟﺒﺎً ﺣﻀﻮر در ﺑﺎزار ﺑﺼﻮرت ﻣﺤﻠﻲ و ﻏﻴﺮﺗﺨﺼﺼﻲ ﺑﻮده  ،اﺷﺘﻐﺎل ﻧﺎﭘﺎﻳﺪار و ارزش اﻓﺰوده ﻣﺤﺼﻮل
ﺑﺴﻴﺎر ﻧﺎﭼﻴﺰ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ .وﻟﻲ ﺑﻨﮕﺎه ﻫﺎي ﺗﺨﺼﺼﻲ ﺑﺰرﮔﺘﺮ ﻣﻮﺟﻮد در ﺑﺎزار ﻳﻘﻴﻨﺎً در ﺗﻮﻟﻴﺪ-ﺗﻮزﻳﻊ و ﻓﺮوش
ﻣﺤﺼﻮﻻت از ﻗﺪرت ﺑﺎﻻﺗﺮي ﺑﺮﺧﻮردار ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ.

*داﻳﺮه ﻫﺎي ﻛﻮﭼﻚ ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎي ﻣﺴﺘﻘﻞ و اﻧﻔﺮادي و داﻳﺮه ﻫﺎي ﺑﺰرﮔﺘﺮ ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎي ﭘﺸﺘﻴﺒﺎﻧﻲ و ﺷﺒﻜﻪ اي اﺳﺖ.
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دﺳﺘﺮﺳﻲ ﺑﻪ ﺑﺎزارﻫﺎي ﺑﺰرگ ،ﺗﺠﺎري و ﭘﺎﻳﺪار
اﻳﻦ اﺳﻼﻳﺪ ﻣﺜﺎﻟﻲ ﺑﺮاي ﻧﺤﻮه ﻣﺪاﺧﻠﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ اي ﺟﻬﺖ ورود ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺷﺪه از ﺳﻮي ﻣﺸﺎﻏﻞ ﺧﺎﻧﮕﻲ
ﺑﻪ ﺑﺎزارﻫﺎي ﺑﺰرﮔﺘﺮ و ﺑﺎ ارزش اﻓﺰوده ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ .در اﻳﻦ اﺳﻼﻳﺪ ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻨﮕﺎه ﻫﺎي
ﻣﺸﺎﻏﻞ ﺧﺎﻧﮕﻲ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﺑﻲ ﺗﻮﺟﻬﻲ ﺑﻪ ﻣﺰﻳﺖ ﻫﺎي رﻗﺎﺑﺘﻲ ﻫﻤﭽﻮن اﺳﺘﺎﻧﺪارد  ،ﻛﻴﻔﻴﺖ و  ...ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﻳﻲ ﺗﻮان
ﺣﻀﻮر در ﺑﺎزار ﻓﺮا ﻣﻨﻄﻘﻪ اي را ﻧﺪاﺷﺘﻪ و ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪ ﻛﻤﻚ و ﻫﺪاﻳﺖ ﻫﺴﺘﻨﺪ .در اﻳﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﻧﻬﺎدي وﺟﻮد
ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ ﻛﻪ ﺑﺼﻮرت ﺗﺨﺼﺼﻲ ﻣﺤﺼﻮﻻت و ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺸﺎﻏﻞ ﺧﺎﻧﮕﻲ را ﺗﻘﻮﻳﺖ و ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪ ﻛﺮده و اﻳﻦ
ﻣﺤﺼﻮﻻت را ﺑﻪ ﺷﺒﻜﻪ ﻫﺎي ﺗﻮزﻳﻊ ﺗﺨﺼﺼﻲ ﻣﺘﺼﻞ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﻛﺮد«.

*داﻳﺮه ﻫﺎي ﻛﻮﭼﻚ ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎي ﻣﺴﺘﻘﻞ و اﻧﻔﺮادي ﻣﺸﺎﻏﻞ ﺧﺎﻧﮕﻲ اﺳﺖ.
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اﻟﮕﻮي ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﺸﺎﻏﻞ ﺧﺎﻧﮕﻲ
ﻫﺪف و اﺳﺘﺮاﺗﮋي
ﻇﺮﻓﻴﺖ ﻫﺎ و ﻣﺰاﻳﺎي ﻓﺮاوان ﻣﺸﺎﻏﻞ ﺧﺎﻧﮕﻲ از ﺟﻤﻠﻪ ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺗﺮ ﺑﻮدن ﻫﺰﻳﻨﻪ راه اﻧﺪازي ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎﻳﺮ ﻣﺸﺎﻏﻞ ،
اﻧﻌﻄﺎف ﭘﺬﻳﺮي و اﻣﻜﺎن اﺷﺘﻐﺎل ﺑﺮاي اﻗﺸﺎر ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن  ،ﺳﺒﺐ ﮔﺮدﻳﺪه ﻛﻪ اﺳﺘﻔﺎده از ﻇﺮﻓﻴﺖ ﻫﺎي اﻳﻦ ﻣﺸﺎﻏﻞ در ﺗﺪوﻳﻦ
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎي اﺷﺘﻐﺎﻟﺰاي وزارت ﺗﻌﺎون،ﻛﺎر و رﻓﺎه اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﮔﻴﺮد و ﺿﺮوري اﺳﺖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰي
ﻣﻨﺎﺳﺒﻲ در زﻣﻴﻨﻪ ﻫﺎي ﭘﺎﻳﺪار ﺳﺎزي  ،اﺗﺼﺎل ﺑﻪ ﺑﺎزار و ﺣﻤﺎﻳﺖ ﻫﺎي ﻣﺎﻟﻲ و ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي از ﻫﺪر رﻓﺖ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺻﻮرت ﮔﻴﺮد .
ﺑﺮ ﻫﻤﻴﻦ اﺳﺎس اﻟﮕﻮي ﺟﺪﻳﺪ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﺸﺎﻏﻞ ﺧﺎﻧﮕﻲ ﻣﺒﺘﻨﻲ ﺑﺮ ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪ ﺳﺎزي ﻣﺘﻘﺎﺿﻴﺎن و ﺑﺎ ﺗﻤﺮﻛﺰ ﺑﺮ اوﻟﻮﻳﺖ ﻫﺎ و
ﻣﺰﻳﺖ ﻫﺎي ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺗﻬﻴﻪ ﮔﺮدﻳﺪه ﻛﻪ در ﺗﻜﻤﻴﻞ اﻗﺪاﻣﺎت ﻗﺒﻠﻲ  ،اﺳﺎس راﻫﺒﺮي و ﭘﻴﺸﺒﺮد ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻣﺬﻛﻮر ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.ﺑﻪ ﻃﻮر
ﻛﻠﻲ ﻫﺪف و اﺳﺘﺮاﺗﮋي اﺟﺮاي ﻃﺮح را ﻣﻲ ﺗﻮان ﺑﻪ ﺻﻮرت زﻳﺮ ﺑﺮ ﺷﻤﺮد:
ﻫﺪف اﺻﻠﻲ  :اﻳﺠﺎد و ﺗﺜﺒﻴﺖ اﺷﺘﻐﺎل از ﻃﺮﻳﻖ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻛﺴﺐ و ﻛﺎرﻫﺎي ﺧﺎﻧﮕﻲ
اﺳﺘﺮاﺗﮋي  :ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻛﺴﺐ و ﻛﺎرﻫﺎي ﺧﺎﻧﮕﻲ و ﻣﺤﻠﻲ در ﺑﺴﺘﺮ زﻧﺠﻴﺮه ارزش ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ و اﺗﺼﺎل ﭘﺎﻳﺪار ﺑﻪ ﺑﺎزار

دﺳﺘﺎوردﻫﺎي ﻣﻮرد اﻧﺘﻈﺎر
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﺠﺎرب ﺣﺎﺻﻞ از ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻲ ﻧﻤﻮدن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺳﺎﻣﺎﻧﺪﻫﻲ وﺣﻤﺎﻳﺖ از ﻣﺸﺎﻏﻞ ﺧﺎﻧﮕﻲ و در ﺻﻮرت ﻓﺮاﻫﻢ ﺷﺪن اﻟﮕﻮي
ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﺸﺎﻏﻞ ﺧﺎﻧﮕﻲ  ،ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ دﺳﺘﺎوردﻫﺎي ﻣﻮرد اﻧﺘﻈﺎر ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از :
 اﻓﺰاﻳﺶ ﺳﻬﻢ ﻣﺸﺎﻏﻞ ﺧﺎﻧﮕﻲ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻳﺎﻓﺘﻪ در اﻗﺘﺼﺎد ﻣﻨﺎﻃﻖ اﻓﺰاﻳﺶ ﺣﻀﻮر ﭘﺎﻳﺪار ﻛﺴﺐ و ﻛﺎرﻫﺎي ﺧﺎﻧﮕﻲ در ﺑﺎزارﻫﺎي ﻣﺤﻠﻲ و ﻣﻠﻲ اﻳﺠﺎد اﺷﺘﻐﺎل ﭘﺎﻳﺪار در ﺣﻮزه ﻣﺸﺎﻏﻞ ﺧﺎﻧﮕﻲ اﺗﺼﺎل ﺻﺎﺣﺒﺎن ﻛﺴﺐ وﻛﺎر ﺧﺎﻧﮕﻲ ﺑﻪ ﺑﺎزارﻫﺎي ﻫﺪف و ﻛﺴﺐ و ﻛﺎر ﻫﺎي ﻣﺴﺘﻘﻞ ﺑﻪ ﺑﻨﮕﺎه ﻫﺎي ﭘﻴﺸﺮو -ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪي ﻣﺘﻘﺎﺿﻴﺎن ﻗﺒﻞ از درﻳﺎﻓﺖ ﺣﻤﺎﻳﺖ ﻫﺎي ﻣﺎﻟﻲ و ﻛﺎﻫﺶ واﺑﺴﺘﮕﻲ آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﺗﺴﻬﻴﻼت
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اﻟﮕﻮي ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﺸﺎﻏﻞ ﺧﺎﻧﮕﻲ
در اﻟﮕﻮي ﻣﺸﺎﻏﻞ ﺧﺎﻧﮕﻲ ،ﺷﻨﺎﺳﺎﺋﻲ ﭘﺘﺎﻧﺴﻴﻞ ﻫﺎ و ﻣﺰﻳﺘﻬﺎي ﻧﺴﺒﻲ و رﻗﺎﺑﺘﻲ ﻣﻨﺎﻃﻖ و ﺟﻠﺐ ﻣﺸﺎرﻛﺖ
ﻓﻌﺎﻟﻴﻦ و اﺷﺨﺎص ﺣﻘﻴﻘﻲ و ﺣﻘﻮﻗﻲ ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﻲ و ﻏﻴﺮدوﻟﺘﻲ ﻛﻪ ﺗﻮان ﻣﺸﺎرﻛﺖ در اﺟﺮاي اﻟﮕﻮ ﺗﻮﺳﻌﻪ
ﻣﺸﺎﻏﻞ ﺧﺎﻧﮕﻲ را دارﻧﺪ و ﻣﺪاﺧﻠﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ اي دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎي اﺟﺮاﺋﻲ  ،از ﻧﻜﺎت ﻣﻬﻢ و ﻛﻠﻴﺪي اﺳﺖ .در اﻟﮕﻮي
ﻳﺎد ﺷﺪه دﻳﮕﺮ ﺗﻤﺮﻛﺰ ﺻﺮف ﺑﺮ اﻋﻄﺎي وام ﻛﻢ ﺑﻬﺮه ﻧﺒﻮده و ﻣﺸﺎوره و ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪﺳﺎزي اﻓﺮاد  ،ﻗﺒﻞ از ﻣﻌﺮﻓﻲ ﺑﻪ
ﻧﻬﺎدﻫﺎي ﻣﺎﻟﻲ ﺻﻮرت ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺮﻓﺖ .ﻣﻮﺿﻮﻋﺎﺗﻲ ﻫﻤﭽﻮن ﺗﺄﻣﻴﻦ ﻣﻮاد اوﻟﻴﻪ ﻣﻨﺎﺳﺐ  ،ﻛﻴﻔﻴﺖ ،ﻣﻬﺎرت و ...

ﻣﺤﻮرﻫﺎﺋﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ از اﻳﻦ ﭘﺲ ،ﺗﺴﻬﻴﻼت و وام ﻫﺎ در ﭼﺎرﭼﻮب آن و در ﻗﺎﻟﺐ اﺗﺼﺎل ﺑﻪ ﺑﺎزار ﺑﺰرﮔﺘﺮ و ﺑﺎ
ارزش ﺗﺮ اراﺋﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ﺗﺎ ﺑﺘﻮان ﺑﻪ ﻧﺤﻮه ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻛﺮد آن ﻧﻈﺎرت داﺷﺖ .در اﻳﻦ اﻟﮕﻮ ،ﻧﻈﺎرت ﻋﺎﻟﻴﻪ ﺑﺮ
ﻓﺮآﻳﻨﺪ اﺟﺮا ﺑﺮﻋﻬﺪه ﻛﺎرﮔﺮوه اﺷﺘﻐﺎل اﺳﺘﺎن ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.
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وﺿﻌﻴﺖ ﻣﺸﺎﻏﻞ ﺧﺎﻧﮕﻲ در ﺑﺎزار و راﺑﻄﻪ آن ﺑﺎ ﻣﺰﻳﺖ ﻫﺎي ﻣﻨﻄﻘﻪ اي) وﺿﻌﻴﺖ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻳﺎﻓﺘﻪ(
ارﺗﺒﺎط ﻧﻘﺶ ﻣﺰﻳﺖ ﻫﺎي ﻧﺴﺒﻲ و رﻗﺎﺑﺘﻲ ﻣﻨﺎﻃﻖ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻧﻮع ارﺗﺒﺎط آﻧﻬﺎ ﺑﺎ ﺑﻨﮕﺎه ﻫﺎي اﻗﺘﺼﺎدي ﺗﺨﺼﺼﻲ

ﺑﺎ وﺿﻌﻴﺖ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻳﺎﻓﺘﮕﻲ ﻣﺸﺎﻏﻞ ﺧﺎﻧﮕﻲ ﻧﺸﺎن ﻣﻴﺪﻫﺪ آن دﺳﺘﻪ از ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎي ﺷﺒﻜﻪ اي ﻛﻪ ﻫﻤﺴﻮ ﺑﺎ
ﻣﺰﻳﺖ ﻫﺎي رﻗﺎﺑﺘﻲ ﻛﺴﺐ و ﻛﺎر ﻣﻨﻄﻘﻪ و در اﺗﺼﺎل ﺑﺎ ﺑﻨﮕﺎه ﻫﺎي اﻗﺘﺼﺎدي ﺑﺰرﮔﺘﺮ)ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﻜﻤﻴﻞ ﻛﻨﻨﺪﮔﻲ
ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ و اﺳﺘﻔﺎده از ﺧﺪﻣﺎت آﻧﻬﺎ در ﺗﻮزﻳﻊ و ﻋﺮﺿﻪ( ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ  ،ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎﻳﺮ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎ از
ﭘﺎﻳﺪاري ﺑﻴﺸﺘﺮي ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮده و ﺑﻪ ﺳﻄﻮح ﺑﺎﻻﺗﺮي از ﺑﺎزار دﺳﺘﺮﺳﻲ دارﻧﺪ.
در اﻳﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﻣﻲ ﺗﻮان ﮔﻔﺖ از ﻳﻚ ﺳﻮ ﺑﺎ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻛﺴﺐ و ﻛﺎرﻫﺎي ﺧﺎﻧﮕﻲ در ﻣﺰﻳﺖ ﻫﺎي ﻣﻨﻄﻘﻪ اي  ،اﻣﻜﺎن

روﻧﻖ و ﺣﻀﻮر ﻓﻌﺎل آﻧﻬﺎ ﻗﻮي ﺗﺮ ﺷﺪه و از ﺳﻮي دﻳﮕﺮ اﻳﻦ ﻧﻘﺶ آﻓﺮﻳﻨﻲ ﺑﺎ ﺣﻤﺎﻳﺖ و ﭘﺸﺘﻴﺒﺎﻧﻲ ﺑﻨﮕﺎه ﻫﺎي
ﺑﺰرﮔﺘﺮي ﻛﻪ اﻣﻜﺎن دﺳﺘﺮﺳﻲ ﺑﻪ ﺑﺎزارﻫﺎي ﻓﺮا ﻣﻨﻄﻘﻪ اي و ﺑﺎ ارزش اﻓﺰوده ﺑﻴﺸﺘﺮ را دارﻧﺪ ﻫﻤﺮاه ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.

*داﻳﺮه ﻫﺎي ﻛﻮﭼﻚ ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎي ﻣﺴﺘﻘﻞ و اﻧﻔﺮادي و داﻳﺮه ﻫﺎي ﻛﻤﻲ ﺑﺰرﮔﺘﺮ ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎي ﭘﺸﺘﻴﺒﺎﻧﻲ و ﺷﺒﻜﻪ اي اﺳﺖ.
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ﻓﺮاﻳﻨﺪ ﺗﺄﻣﻴﻦ ﻣﺎﻟﻲ در اﻟﮕﻮي ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﺸﺎﻏﻞ ﺧﺎﻧﮕﻲ
در ﻓﺮآﻳﻨﺪ ﺗﺄﻣﻴﻦ ﻣﺎﻟﻲ  ،واﺣﺪ ﻣﺸﺎﻏﻞ ﺧﺎﻧﮕﻲ از ﻃﺮﻳﻖ ﻋﻘﺪ ﻗﺮارداد ﺑﺎ ﺧﺮﻳﺪار و ﻳﺎ ﺑﻪ ازاي ﻳﻚ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ
اﻗﺘﺼﺎدي ﻣﺸﺨﺺ و ﺑﺎ ﻧﻈﺎرت دﺳﺘﮕﺎه اﺟﺮاﻳﻲ و ﻧﻈﺎرت ﻋﺎﻟﻴﻪ ﻛﺎرﮔﺮوه اﺷﺘﻐﺎل اﺳﺘﺎن  ،از ﻃﺮﻳﻖ ﺑﺎﻧﻚ ﻋﺎﻣﻞ
ﺗﺴﻬﻴﻼت درﻳﺎﻓﺖ ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﺪ .در اﻳﻦ ﻓﺮآﻳﻨﺪ ﺗﺎ زﻣﺎﻧﻲ ﻛﻪ واﺣﺪ ﺧﺎﻧﮕﻲ )ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪ(  ،ﻗﺮاردادي ﺑﺎ ﺧﺮﻳﺪار
ﻣﻨﻌﻘﺪ ﻧﻜﺮده  ،ﺣﻤﺎﻳﺖ ﻣﺎﻟﻲ ﻳﺎ ﻏﻴﺮﻣﺎﻟﻲ ﺻﻮرت ﻧﻤﻴﮕﻴﺮد و در ﺻﻮرت ﺗﺄﻳﻴﺪ دﺳﺘﮕﺎه اﺟﺮاﻳﻲ ذﻳﺮﺑﻂ و اﻋﻼم
ﺷﺮوع ﺑﻪ ﻛﺎر  ،واﺣﺪ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺗﻮﺳﻂ اداره ﻛﺎر اﺳﺘﺎن ﺟﻬﺖ درﻳﺎﻓﺖ ﺗﺴﻬﻴﻼت ﺑﻪ ﻧﻬﺎد ﻫﺎي ﻣﺎﻟﻲ ﻣﻌﺮﻓﻲ
ﻣﻲ ﮔﺮدد .در اﻳﻦ ﻓﺮاﻳﻨﺪ اﻧﺘﻈﺎر آن اﺳﺖ ﺗﺎ دﺳﺘﮕﺎه اﺟﺮاﻳﻲ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﺣﻮزه ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻛﺴﺐ و ﻛﺎر ﺧﺎﻧﮕﻲ از
ﻃﺮﻳﻖ ﭼﺎرﭼﻮب ﻫﺎ و دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﻫﺎي داده ﺷﺪه از ﺳﻮي ﺳﺘﺎد ﻣﺸﺎﻏﻞ ﺧﺎﻧﮕﻲ )ﻣﺎده  22و ﭘﻴﻮﺳﺖ ﺷﻤﺎره
 4دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ اﺟﺮاﻳﻲ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺸﺎﻏﻞ ﺧﺎﻧﮕﻲ( اﻗﺪام ﺑﻪ ﻗﻌﺎﻟﻴﺖ ﻧﻤﺎﻳﺪ.
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وﻇﺎﻳﻒ دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎي اﺟﺮاﻳﻲ در ﻣﺮاﺣﻞ اﺟﺮاي اﻟﮕﻮي ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﺸﺎﻏﻞ ﺧﺎﻧﮕﻲ
 -1ﺑﺮرﺳﻲ اوﻟﻮﻳﺖ و ﭘﺘﺎﻧﺴﻴﻞ ﻣﻨﻄﻘﻪ :
 1-1وزارت ﺗﻌﺎون  ،ﻛﺎر و رﻓﺎه اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ و دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎي اﺟﺮاﺋﻲ ﻣﻜﻠﻒ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﭘﺘﺎﻧﺴﻴﻞ ﻫﺎ و ﻣﺰﻳﺘﻬﺎي ﻧﺴﺒﻲ و
رﻗﺎﺑﺘﻲ ﻣﻨﺎﻃﻖ را ﺟﻬﺖ اﺟﺮاي اﻟﮕﻮ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﺸﺎﻏﻞ ﺧﺎﻧﮕﻲ  ،ﺑﺮرﺳﻲ و ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ .
2-1وزارت ﺗﻌﺎون  ،ﻛﺎر و رﻓﺎه اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ و دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎي اﺟﺮاﺋﻲ ﻣﻜﻠﻔﻨﺪ ﻓﻌﺎﻟﻴﻦ و اﺷﺨﺎص ﺣﻘﻴﻘﻲ و ﺣﻘﻮﻗﻲ
ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﻲ و ﻏﻴﺮدوﻟﺘﻲ ﻛﻪ ﺗﻮان ﻣﺸﺎرﻛﺖ در اﺟﺮاي اﻟﮕﻮ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﺸﺎﻏﻞ ﺧﺎﻧﮕﻲ دارﻧﺪ را در ﻛﻠﻴﻪ
ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺷﻨﺎﺳﺎﺋﻲ و زﻣﻴﻨﻪ ﻫﻤﻜﺎري آﻧﻬﺎ را ﻓﺮاﻫﻢ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ.
 -2ﺑﺮرﺳﻲ و ﺗﺄﻳﻴﺪ ﻃﺮح ﻫﺎ :ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺛﺒﺖ ﻧﺎم و اﺧﺬ ﻃﺮﺣﻬﺎي ﻣﺘﻘﺎﺿﻴﺎن  ،ﺑﺮرﺳﻲ ﻃﺮﺣﻬﺎ و ﺻﺪور ﻣﺠﻮز
ﺗﻮﺳﻂ وزارت ﺗﻌﺎون،ﻛﺎر ورﻓﺎه اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ و دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎي اﺟﺮاﺋﻲ و ﺣﻤﺎﻳﺘﻲ ذﻳﺮﺑﻂ  ،از ﻃﺮﻳﻖ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ
ﻣﺸﺎﻏﻞ ﺧﺎﻧﮕﻲ ﺑﻪ ﻧﺸﺎﻧﻲ  http://mkh.mcls.gov.irاﻧﺠﺎم ﻣﻴﺸﻮد.

 -3ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪ ﺳﺎزي ﻣﺘﻘﺎﺿﻴﺎن :
 3-1ﺳﺎزﻣﺎن آﻣﻮزش ﻓﻨﻲ و ﺣﺮﻓﻪ اي ﻛﺸﻮر ﻣﻜﻠﻒ اﺳﺖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰي ﻻزم ﺟﻬﺖ اراﻳﻪ آﻣﻮزش ﻫﺎي ﺗﻜﻤﻴﻠﻲ
)ﺷﺎﻣﻞ آﻣﻮزش ﻛﺴﺐ و ﻛﺎر  ،ﻛﺎرآﻓﺮﻳﻨﻲ  ،ﺑﺎزارﻳﺎﺑﻲ و ﻓﺮوش و ﺑﻬﺒﻮد روش ﻫﺎي ﺗﻮﻟﻴﺪ( را ﺑﺎ روش ﻫﺎي ﻣﺘﻨﻮع
)ﺣﻀﻮري – ﻏﻴﺮ ﺣﻀﻮري – ﻣﺠﺎزي و  (...در ﻛﺸﻮر ﻓﺮاﻫﻢ آورد .
 3-2وزارت ﺻﻨﻌﺖ  ،ﻣﻌﺪن و ﺗﺠﺎرت – وزارت ﺟﻬﺎد ﻛﺸﺎورزي – وزارت ﻓﺮﻫﻨﮓ و ارﺷﺎد اﺳﻼﻣﻲ – ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻴﺮاث
ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ  ،ﺻﻨﺎﻳﻊ دﺳﺘﻲ و ﮔﺮدﺷﮕﺮي -ﻛﻤﻴﺘﻪ اﻣﺪاد اﻣﺎم ﺧﻤﻴﻨﻲ »ره«  -ﺑﻨﻴﺎد ﺷﻬﻴﺪ و اﻣﻮر اﻳﺜﺎرﮔﺮان – ﺻﻨﺪوق
ﻛﺎرآﻓﺮﻳﻨﻲ اﻣﻴﺪ – ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻬﺰﻳﺴﺘﻲ ﻛﺸﻮر ،ﻣﻜﻠﻔﻨﺪ ﺑﻪ ﻣﺘﻘﺎﺿﻴﺎن ﻣﺸﺎوره ﺗﺨﺼﺼﻲ اراﻳﻪ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ  .در ﺻﻮرت
ﻋﺪم اﻣﻜﺎن اراﻳﻪ ﻣﺸﺎوره ﺗﺨﺼﺼﻲ ،ﻻزم اﺳﺖ از ﭘﺘﺎﻧﺴﻴﻞ ﻫﺎي ﻣﻮﺟﻮد در ﺳﺎزﻣﺎن آﻣﻮزش ﻓﻨﻲ و ﺣﺮﻓﻪ اي ﻛﺸﻮر و
ﺳﺎﻳﺮ ﻧﻬﺎدﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ از ﺳﻮي دﺑﻴﺮﺧﺎﻧﻪ ) ﻇﺮف 20روز ﭘﺲ از ﺗﺼﻮﻳﺐ اﻟﮕﻮ ( ﻣﻌﺮﻓﻲ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ.
 3-3وزارت ﺻﻨﻌﺖ  ،ﻣﻌﺪن و ﺗﺠﺎرت – وزارت ﺟﻬﺎد ﻛﺸﺎورزي – وزارت ﻓﺮﻫﻨﮓ و ارﺷﺎد اﺳﻼﻣﻲ – ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻴﺮاث
ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ  ،ﺻﻨﺎﻳﻊ دﺳﺘﻲ و ﮔﺮدﺷﮕﺮي -ﻛﻤﻴﺘﻪ اﻣﺪاد اﻣﺎم ﺧﻤﻴﻨﻲ »ره«  -ﺑﻨﻴﺎد ﺷﻬﻴﺪ و اﻣﻮر اﻳﺜﺎرﮔﺮان – ﺻﻨﺪوق
ﻛﺎرآﻓﺮﻳﻨﻲ اﻣﻴﺪ – ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻬﺰﻳﺴﺘﻲ ﻛﺸﻮر ،ﻣﻜﻠﻔﻨﺪ ﺟﻬﺖ آﻣﻮزش ﻣﺘﻘﺎﺿﻴﺎن )ﺷﺎﻣﻞ آﻣﻮزش ﻛﺴﺐ و ﻛﺎر ،
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ﻛﺎرآﻓﺮﻳﻨﻲ  ،ﺑﺎزارﻳﺎﺑﻲ و ﻓﺮوش،ﺑﻬﺒﻮد روش ﻫﺎي ﺗﻮﻟﻴﺪ( ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻇﺮﻓﻴﺖ ﻫﺎي داﺧﻠﻲ  ،از ﭘﺘﺎﻧﺴﻴﻞ ﻫﺎي ﻣﻮﺟﻮد در
ﺳﺎزﻣﺎن آﻣﻮزش ﻓﻨﻲ و ﺣﺮﻓﻪ اي ﻛﺸﻮر اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ.

 -4اﺗﺼﺎل ﺑﻪ ﺑﺎزار
دﺑﻴﺮﺧﺎﻧﻪ ﺳﺘﺎد ﻣﻮﻇﻒ اﺳﺖ ﻧﻬﺎدﻫﺎي داراي ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ و ﻇﺮﻓﻴﺖ ﺗﺨﺼﺼﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺟﻬﺎدداﻧﺸﮕﺎﻫﻲ و ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﻮﺳﻌﻪ
ﺗﺠﺎرت را ﺟﻬﺖ ﻧﻘﺶ آﻓﺮﻳﻨﻲ در اﺟﺮاي اﻟﮕﻮي ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﺸﺎﻏﻞ ﺧﺎﻧﮕﻲ و ﺑﻮﻳﮋه اﺗﺼﺎل ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻣﺸﺎﻏﻞ ﺧﺎﻧﮕﻲ ﺑﻪ
ﺑﺎزار و اﻧﺠﺎم ﻣﻮارد زﻳﺮ  ،ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ و ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻲ و ﺗﻮاﻓﻖ ﺑﺮ اﺟﺮاي ﻛﺎر ﺗﻮﺳﻂ آﻧﻬﺎ اﻗﺪام ﻧﻤﺎﻳﺪ .
 4-1اﺗﺼﺎل واﺣﺪﻫﺎي ﺧﺎﻧﮕﻲ ﺑﻪ ﺑﻨﮕﺎه ﻫﺎي ﺑﺰرگ ﺗﺮ و ﭘﺸﺘﻴﺒﺎن
 4-2ﺗﻘﻮﻳﺖ و ارﺗﻘﺎء ﻛﻴﻔﻲ ﻣﺤﺼﻮﻻت
 4-3ﺗﻘﻮﻳﺖ و ارﺗﻘﺎء ﺗﻮان ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻨﺪي ﻣﺤﺼﻮﻻت
 4-4ﺗﻘﻮﻳﺖ و ارﺗﻘﺎ ﻟﺠﺴﺘﻴﻚ و ﺗﺤﻮﻳﻞ ﻣﺤﺼﻮﻻت
 4-5ﺗﻘﻮﻳﺖ و ارﺗﻘﺎء ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ و اﺗﺼﺎل ﺑﻪ ﺷﺒﻜﻪ ﻫﺎي ﺗﺠﺎرت اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻚ

 -5ﺣﻤﺎﻳﺖ ﻣﺎﻟﻲ و ﻏﻴﺮﻣﺎﻟﻲ
 5-1وزارت ﺗﻌﺎون،ﻛﺎر و رﻓﺎه اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ و ﺑﺎﻧﻚ ﻣﺮﻛﺰي ﻣﻜﻠﻔﻨﺪ ﺟﻬﺖ ﺗﺄﻣﻴﻦ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺎﻟﻲ ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﻃﺮح ﺗﻮﺳﻌﻪ
ﻣﺸﺎﻏﻞ ﺧﺎﻧﮕﻲ ،ﭘﻴﮕﻴﺮي و اﻗﺪاﻣﺎت ﻻزم را ﺑﻌﻤﻞ آورﻧﺪ.
 5-2وزارت ﺗﻌﺎون،ﻛﺎر و رﻓﺎه اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻣﻜﻠﻒ اﺳﺖ ﺿﻮاﺑﻂ ﺣﻤﺎﻳﺖ از ﻣﺘﻘﺎﺿﻴﺎن در زﻣﻴﻨﻪ ﻫﺎي آب و ﺑﺮق و ﮔﺎز را
از ﻃﺮﻳﻖ وزارت ﻫﺎي ﻧﻴﺮو و ﻧﻔﺖ ﭘﻴﮕﻴﺮي ﻧﻤﺎﻳﺪ.
 5-3وزارت ﺗﻌﺎون،ﻛﺎر و رﻓﺎه اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻣﻜﻠﻒ اﺳﺖ ﺿﻮاﺑﻂ ﺣﻤﺎﻳﺘﻲ ﺑﻴﻤﻪ اي را ﭘﻴﮕﻴﺮي و اﻋﻤﺎل ﻧﻤﺎﻳﺪ.
 5-4وزارت اﻣﻮر اﻗﺘﺼﺎدي و داراﺋﻲ ﻣﻜﻠﻒ اﺳﺖ ﺿﻮاﺑﻂ ﺣﻤﺎﻳﺘﻲ ﻣﺎﻟﻴﺎﺗﻲ را ﭘﻴﮕﻴﺮي و اﻋﻤﺎل ﻧﻤﺎﻳﺪ.

 -6ﻓﺮوش و ﺑﺎزارﻳﺎﺑﻲ
 6-1دﺑﻴﺮﺧﺎﻧﻪ ﺳﺘﺎد ﻣﻮﻇﻒ اﺳﺖ ﭘﻠﺘﻔﺮم ﺗﺠﺎرت اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻚ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺗﻮﻟﻴﺪي ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺸﺎﻏﻞ ﺧﺎﻧﮕﻲ و واﺣﺪﻫﺎي
ﭘﺸﺘﻴﺒﺎن و  ....را ﺑﺎ ﻫﻤﻜﺎري دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎي دوﻟﺘﻲ و ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﻲ ﻓﺮاﻫﻢ ﻧﻤﺎﻳﺪ .
 6-2دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎي اﺟﺮاﺋﻲ ﻣﻜﻠﻒ ﺑﻪ ﻫﻤﻜﺎري در اﻳﺠﺎد ﺑﺴﺘﺮﻫﺎي ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮاي ﺑﺎزارﻳﺎﺑﻲ  ،ﺑﺮﭘﺎﻳﻲ وﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑﺎزارﻫﺎ و
ﻧﻤﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻬﺎ و ﻓﺮوش ﻣﺤﺼﻮﻻت و اﺗﺼﺎل ﺑﻪ ﺑﺎزار ﻓﺮوش ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
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دﺑﻴﺮﺧﺎﻧﻪ ﺳﺘﺎد ﺳﺎﻣﺎﻧﺪﻫﻲ و ﺣﻤﺎﻳﺖ از ﻣﺸﺎﻏﻞ ﺧﺎﻧﮕﻲ

 6-3ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﺗﻌﺎون  ،وزارت ﺗﻌﺎون  ،ﻛﺎر و رﻓﺎه اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻣﻜﻠﻒ اﺳﺖ ﺑﺴﺘﺮ ﻻزم ﺑﺮاي ﻋﺮﺿﻪ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻣﺸﺎﻏﻞ
ﺧﺎﻧﮕﻲ در ﻓﺮوﺷﮕﺎه ﻫﺎي ﺗﻌﺎوﻧﻲ و زﻧﺠﻴﺮه اي را ﻓﺮاﻫﻢ ﻧﻤﺎﻳﺪ .
 6-4ﺷﻬﺮداري ﻫﺎ ﻣﻜﻠﻔﻨﺪ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪه ،اﻣﻜﺎن اﺳﺘﻔﺎده از ﺑﺎزار ﻣﺤﻠﻲ ﺟﻬﺖ ﻋﺮﺿﻪ و ﻓﺮوش
ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻣﺸﺎﻏﻞ ﺧﺎﻧﮕﻲ  ،را ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺟﺪي ﺗﺮي اﺟﺮا ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ .

-7ﻧﻈﺎرت :
 7-1ﻛﺎرﮔﺮوه اﺷﺘﻐﺎل اﺳﺘﺎن ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ ﺣﺴﻦ اﺟﺮاي ﻃﺮح اﻟﮕﻮي ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﺸﺎﻏﻞ ﺧﺎﻧﮕﻲ در اﺳﺘﺎن  ،را
درﭼﺎرﭼﻮﺑﻲ ﻛﻪ دﺑﻴﺮﺧﺎﻧﻪ ﺳﺘﺎد ﻇﺮف ﻳﻚ ﻣﺎه ﭘﺲ از ﺗﺼﻮﻳﺐ اﻳﻦ اﻟﮕﻮ اراﻳﻪ ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﺪ  ،ﺑﺮ ﻋﻬﺪه دارد .
ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﻨﻈﻮر ﻛﻤﻴﺘﻪ اي ﻣﺘﺸﻜﻞ از ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﺎن اﺳﺘﺎﻧﺪاري ،اداره ﻛﻞ ﺗﻌﺎون،ﻛﺎر و رﻓﺎه اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ  ،دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎي
اﺟﺮاﻳﻲ ذﻳﺮﺑﻂ و ﺑﺎﻧﻚ ﻫﺎي ﻋﺎﻣﻞ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲ ﮔﺮدد .ﻛﻤﻴﺘﻪ ﺗﺨﺼﺼﻲ ﻧﻈﺎرت ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺑﺎزدﻳﺪﻫﺎي ﻣﻮردي از
ﻃﺮح ﻫﺎ  ،ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ ﻋﻤﻠﻜﺮد دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎي اﺟﺮاﻳﻲ ذﻳﺮﺑﻂ درﺗﻮاﻧﻤﻨﺪﺳﺎزي ﻣﺘﻘﺎﺿﻴﺎن ﻣﺸﺎﻏﻞ ﺧﺎﻧﮕﻲ را
ﻋﻬﺪه دارﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.ﮔﺰارش ﻋﻤﻠﻜﺮد دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎ و ﺑﺎزدﻳﺪﻫﺎي ﺑﻌﻤﻞ آﻣﺪه از ﻃﺮح ﻫﺎ را ﺑﻪ دﺑﻴﺮﺧﺎﻧﻪ ﻛﺎرﮔﺮوه اراﻳﻪ
ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﺪ.
 7-2دﺑﻴﺮﺧﺎﻧﻪ ﻛﺎرﮔﺮوه ﻣﻮﻇﻒ اﺳﺖ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺟﻤﻊ ﺑﻨﺪي و اراﺋﻪ ﮔﺰارﺷﺎت در ﺟﻠﺴﻪ ﻛﺎرﮔﺮوه ﺗﺨﺼﺼﻲ اﺷﺘﻐﺎل
اﺳﺘﺎن و ﭘﻴﮕﻴﺮي رﻓﻊ ﻣﺸﻜﻼت  ،ﮔﺰارش ﻛﺎﻣﻠﻲ از اﻗﺪاﻣﺎت اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺘﻪ را ﻫﺮ ﺳﻪ ﻣﺎه ﻳﻚ ﺑﺎر ﺑﻪ دﺑﻴﺮﺧﺎﻧﻪ ﺳﺘﺎد
ارﺳﺎل ﻧﻤﺎﻳﺪ .
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