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 و طرح مسئله مقدمه

شتغال و درآمد در  سب و کارهای خانگی به عنوان راهکاری مهم برای ایجاد ا سوب میک سر دنیا مح شوند و قابلیت سرا

سب س وکار در منزل با مزایایانجام این نوع ک شاغالن آن همراه ا سیاری برای  شاغل خانگی و خرد، نقش  ت.ب امروزه م

ضل بیکاری ایفا می سیار زیادی در رفع مع سهیالتی اندک میب ستردهکنند و با دریافت ت شتغال گ ا در جامعه ای رتوانند ا

اطات ارتب یچون توسعه دانش و گسترش فناور یازاتیاز امت یبرداربا بهره یکسب و کار خانگدر حال حاضر  .کنندایجاد 

و  نیتریاتیاز ح یکیبه خود اختصتتتاا داده و در زمره  یاقتصتتتاد یهارا در اکثر حوزه یاگستتتترده طهیو اطالعات ح

 .رودیجوامع به شمار م یاقتصاد یهابخش نیتریضرور

س یهااز راه یکی ستیتحقق  صاد مقاومت" یهاا شاغل  "یاقت سعه م سط به طور عام و تو شاغل کوچک و متو سعه م تو

 اقتصاد مقاومتی یهاتسایاول سرو در بند  نیاز هم ؛درآمد و ثروت در جامعه است شیبه طور خاا با هدف افزا یخانگ

امکانات و  هیکل یستازو فعال طیشترا نیتأم ؛شتده استت حیامور به مردم تصتر یبر واگذارنیز  یمقام معظم رهبر یابالغ

و به حداکثر رساندن مشارکت آحاد جامعه در  ینیکشور به منظور توسعه کارآفر یو علم یانسان یهاهیو سرما یمنابع مال

ط. متوسدرآمد و مد و نقش طبقات کمدرآ یبر ارتقا دیو تأک یجمع یهایهمکار قیو تشو لیبا تسه یاقتصاد یهاتیفعال

اسالم  یبخش از نظام اقتصادالهام ییالگو ،یجهان شیرو به افزا یهادر بحران توانمی یاقتصاد مقاومت با تکیه بربنابر این 

ش تینیرا ع سب را برا نهید و زمیبخ صت منا صاد ینینقش آفر یو فر صاد یمردم و فعاالن اقت سه اقت  یدر تحقق حما

 .کردفراهم 
 

 اقتصاد کشور مشاغل خانگی در مزایای 

 
 

 در حال توسعه و ایران ،در کشورهای توسعه یافته  یمشاغل خانگ سهم

سهم قابل مالحظه ای کسب و کارهای خانگی طبق آمار و اطالعات موجود، در کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه، 

  1موارد زیر اشاره کرد: توان بهدر ایجاد اشتغال و ارزش افزوده به خود اختصاا داده است. برای نمونه می

 

 کسب و کار خانگی کشورها

 درصد 11تا  9بیش از  کشورهای توسعه یافته )استرالیا، آمریکا و انگلیس(

 درصد 4 یال ۳ در حال توسعه یکشورها

 درصد ۳.4تا  ۳.۳ ایران 

                                                           
 24/10/99، یو توسعه اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماع یگذار استیو سرپرست دفترس ریمشاور وز ،یازوج نیعالءالد، برنا یخبرگزار -1

مشاغل خانگی، حامی توسعه پایدار

قتصادی نقش بسیار حیاتی در ارتقای ناخالص داخلی و ثروت ملی ایران و رشد ا

افزایش نقش بانوان در اقتصاد دانش بنیان ایران  

استان کشور31موتور محرک اقتصاد در مناطق روستایی و کمتر توسعه یافته 

رفع مشکل بیکاری و ریشه کن کردن رکود در جهان و ایران 
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 2020در سال  یاز مشاغل خانگ یناخالص داخل دیتولدر خصوص باالترین میزان کشور  12آمار  
 

 
مربوط به  رانیکشور ا یناخالص داخل دیدرصد از حجم تول 2.2 بایتقرمشاغل،  نیا یاقتصاد هایتیاساس فعالبر 

 2.۵تا  2 نیب یناخالص داخل دیرقم در تول نیانیز  رانیدر ا 1اساات  یمشااا خ خان  یهاتیارزش افزوده فعال

  2.درصد است
 

 ترکیب مشاغل خانگی در ایران

شا خ خان  بیترک صنعت  رانیدر ا یم صد، در حوزه خدمات 47در حوزه  شاورز43در صد و در حوزه ک  یدر

  درصد است  10

 
 

 

                                                           
 24/10/99ی و توسعه اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماع یگذار استیو سرپرست دفترس ریمشاور وز ،یازوج نیعالءالدخبرگزاری برنا،  -1
 30/9/99، و رفاه اجتماعی کارتعاون،  ریوز یعتمداریشر -2
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 99 آذرتا  96آمار بررسی عملکرد مشاغل خانگی از بهمن 

هزار  200از  شیاند. تاکنون بنام کردهثبت یمشاغل خانگ یهزار نفر در سامانه سامانده ۶43تعداد  99تا آذر  9۶از سال 

از محل  نیاند. همچنکرده افتیرا در یمشاغل خانگ التینفر، تسه ۵00هزار و  122حوزه صادر شده است.  نیمجوز در ا

 التیتومان تسه اردیلیم 10۵کرونا اختصاا دارد، تاکنون  وعیش طیدر شرا دهید بیآس یکه به کسب و کارها یالتیتسه

در حوزه مشاغل  یفرصت شغل ۶00هزارو  19۸پرداخته شده است. تاکنون  یل خانگهزار نفر از فعاالن حوزه مشاغ 23به 

ت. اس افتهیاختصاا  یبه مشاغل خانگ یریو عشا ییاشتغال روستا التیدرصد از تسه 10شده است. حدود  جادیا یخانگ

هزار شغل از  31که در مجموع  افتهیاختصاا  یبه مشاغل خانگ یریاو عش ییتومان از محل اشتغال روستا اردیلیم ۶2۷

  1شده است. جادیا یدر حوزه مشاغل خانگ التیتسه نیمحل ا
 

 99آذر  تا  96سال از  ی آمار عملکرد مشاغل خانگ

تعداد ثبت نام 

کنندگان در 

سامانه ساماندهی 

 مشا خ خان ی

تسهیالت 

پرداخت شده در 

حوزه اشتغال 

روستایی و 

 عشایری

اختصاص به اشتغال 

و عشایری  روستایی

 به مشا خ خان ی

میزان 

تسهیالت به 

کسب وکارهای 

 از آسیب دیده

 کرونا

متوسط سرانه 

وام برای هر 

 شغخ خان ی

میزان 

دریافت 

تسهیالت 

مشا خ 

 خان ی

ایجاد شغخ در 

حوزه مشا خ 

 خان ی

صدور رقم 

 مجوز

 تومان اردیلیم 627 درصد 10 هزار نفر 643

 هزار شغخ( 31)

میلیارد  10۵

 تومان 

میلیون  20

 تومان

و هزار  122

 نفر ۵00

 600هزار و  198

 فرصت شغلی 

 200از  شیب

 هزار مجوز

 

 99-96های هزار شغل در مشاغل خانگی از سوی بانوان طی سال 240ایجاد 

ستاندارد سید، ا صویب ر درصد مشاغل خانگی یعنی  ۷۶سازی مشاغل خانگی در ماه گذشته با دستور هیئت وزیران به ت

هزار میلیارد تومان منابع قرض الحسنه توسط بانوان  2ایجاد و با پرداخت  99تا  9۶های هزار شغل طی سال 240حدود 

ست شده ا شش داده  سهیل. پو شگاهی به عنوان یکی از ت شمند در امروز جهاد دان ستان و پس از اجرای  31گران ارز ا

شغل را از طریق آموزش و توانمندسازی در کشور  100و  هزار ۸1استان برای توسعه مشاغل خانگی، ایجاد  9پایلوت در 

 . در دستور کار قرار داده است
 

 آمار توسعه مشاغل خانگی جهان در شرایط کرونا 

سال  شاغل خانگ 2019تا  سال  ونیلیم 100 یآمار فعاالن در حوزه م شد  نیا 2020نفر بود اما در  صد 2۶0آمار ر  یدر

برابر  2.۶در شترایط کرونایی در ستطح جهان ستهم مشتاغل خانگی به گونه ای که  .دینفر رست ونیلیم 2۶0داشتت و به 

 ییاشتغالزابرای مشاغل خانگی هزار نفر  3۵از  شیب 9۸سال  ،یبر اساس  آمار عملکرد مشاغل خانگ. افزایش داشته است

  2.شده است ایجادشغل در کشور  ۶۷00از  شیب 99در هشت ماهه سال . شد

ساس آخر ش یاطالعات بانک جهان نیبر ا شورها روسیو وعیبا توجه به  سعه  یکرونا، در ک ساختهایکه ز افتهیتو نها آ یر

ست، از هر  یقو شرا 3ا سته اند  طیشغل در  شاغل خانگ 1کرونا، توان شورها نیا یکنند ول جادیا یشغل، م  یآمار در ک

 کنند. جادیا ینستتتته اند مشتتتاغل خانگشتتتغل توا 1 نهاشتتتغل ت 2۶دارند،از هر  یتر فیضتتتع یستتتاختها ریکه ز گرید

(https://www.worldbank.org/en/news/feature/02020/10/22)  
 

                                                           
 ۵/10/99 یاز مشاغل خانگ تیحما یستاد سامانده رخانهیدب سیرئ ،یمهناز امامداد -1
 99بهمن  10ی، از مشاغل خانگ تیحما یستاد سامانده رخانهیدب سیرئی، مهناز امداد -2
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 در جهان و ایران یکاریدر کاهش آمار ب یسهم مشاغل خانگ

شاغل خانگ سهم م ضر  شور ب یدر حال حا شتغال کل ک شور از ا ست. ۶تا  4 نیک صد ا  یرقم شودیم ینیبشیپ یول 1در

 اد.کاهش ددر کشور  را یکارینرخ ب نو با توسعه آبرسد  یدرصد از نرخ اشتغال کشور مربوط به مشاغل خانگ 10از  شیب

 . آندهندیم لیتشک یخرد و متوسط را مشاغل خانگ یوکارهادرصد کسب 30 یالمللنیب یهابر اساس گزارش سازمان

 یاستتتت و در تمام یشتتتاغالن خانگ نیشتتتتریب یدارا درصتتتد 13.۷هلند با اروپا اعالم کرده  هیطور که دفتر آمار اتحاد

شورها ضو منطقه  یک سان هیو اتحاد ورویع شمار ک شاغل خانگ یکه دارا یاروپا  شمار افراد یم ستند از   از رونیکه ب یه

بود  هایوانیتا یشعار مل« هر خانه، کارخانه و هر کارخانه، خانه است» عالوهبه است. شتریب کنندیکار م گرانید یخانه برا

 سیکشور سوئتجربه کنند.  یخانگ یکارها تیخود را با گسترش و حما یشعار توانستند جهش اقتصاد نیها با همو آن

ست ن دیتول نیکه برتر ساعت در جهان ا  قیساعت از طر دیتول یعنی نهیزم نیخود را در ا تیبخش عمده فعال زیکننده 

  2.دهدیانجام م یخانگ یهاکارگاه
  

 صدور مجوز مشاغل و کسب و کارهای خانگیمفاد قانونی؛ 

 
 ی مشاغل خانگی در کشورهاترین چالشمهم

 
 

                                                           
 30/9/99 ،یعتمداریشر -1
 20/۵/99 منا،یا -2

صدور مجوز مشاغل و کسب و کارهای »قانون7مطابق ماده 

کار خانگی در چهارچوب ضوابط ابالغی ستاد توسط وزارت 

و امور اجتماعی یا واحدهای تابعه صورت می پذیرد

بر اساس مصوبه ستاد، در روند بررسی طرحهای متقاضیان ،

ابتدا طرح توسط دستگاه اجرایی مورد بررسی قرار می 

و در صورت تایید، فرم مجوز تکمیل و پس ازامضای گیرد 

باالترین مقام دستگاه اجرایی مربوطه در استان، به اداره 

گردد تا به کل تعاون،کار و رفاه اجتماعی استان ارسال می

امضاء مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز رسیده و 

. گرددنهایی می

قانون اساسی جمهوری اسالمی 4۳و 28با استناد به اصول 

و ایران و با توجه به سند چشم انداز بیست ساله قانون ساماندهی

بر اساس این قانون، . حمایت از کسب و کار خانگی تصویب شد

منظور از مشاغل یا کسب و کار خانگی، آن دسته از فعالیت هایی

است که از سوی عضو یا اعضای خانواده در فضای مسکونی در 

قالب یك طرح کسب و کار بدون مزاحمت و ایجاد اخالل در 

آرامش واحدهای مسکونی همجوار شکل می گیرد و منجر به 

تولید خدمت و یا کاالی قابل عرضه به بازار خارج از محیط 

.مسکونی می شود

عدم توجه کافی به مزیتها و 

ظرفیتهای مناطق در پیشبرد 

برنامه مشاغل خانگی

فقدان برنامه ریزی آموزشی 

مناسب برای توانمند سازی 

متقاضیان

کمرنگ بودن فعالیتهای 

های پشتیبانی به نسبت فعالیت

مستقل

و « بازار»عدم توجه کافی به 

آمادگی نداشتن اغلب 

متقاضیان برای حضور در بازار

عدم حمایت های مناسب مالی 

و غیرمالی از متقاضیان مشاغل

خانگی به ویژه اشخاص 

پشتیبان

ار فراهم نبودن بستر فرهنگی ک

برای شکل گیری و توسعه 

فعالیتهای پشتیبانی مشاغل

خانگی

عدم شناسایی رشته های جدید 

مشاغل خانگی در حوزه های 

صنایع، تولید بدون کارخانه و

فناوری اطالعات

سلیقه ای عمل نمودن بانك ها 

در پرداخت تسهیالت

وجود مغایرت های متعدد 

–به ویژه در نظارت )قانونی 

کاهش تعرفه های -بیمه

در مشاغل خانگی (سوخت
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  مشاغل خانگی زودبازده در ایران ۳40مشاغل خانگی: فهرست 

مشاغل خانگی زودبازده  340 لیست مشاغل خانگی زودبازده سایت کسب و کار بازده برای سهولت دسترسی متقاضیان

 مسئول های دستگاه و خانگی مشاغل ابتدا. است آورده را دبیرخانه ستاد ساماندهی و حمایت مشاغل خانگی مورد حمایت

 . اند شده هخالص زیر جدول در هاآن ساماندهی
 

 در کشور فهرست مشا خ خان یآمار و 

 جمع کلی رشته ها دست اه اجرایی نوع فعالیت

 یدست عیصنا

 

 1۷3 یو گردشگر یدست عیصنا ،یفرهنگ راثیم وزارت

 10 (رانیفرش ا ی)مرکز مل ؛ وزارت صنعت، معدن و تجارت عیمرتبط به صنا یهادستباف و رشته فرش

 2۷ (یکی)مرکز توسعه تجارت الکترون؛ وزارت صنعت، معدن و تجارت کیالکترون تجارت

 یلیو تکم یلیتبد عیصنا الت،یش ،یدام داتیامور تول

 یاهیگ داتیامور تول ،یریعشا ،یکشاورز

 ۵9 یوزارت جهاد کشاورز

 21 یاو حرفه یسازمان آموزش فن )صنعت و خدمات ( یدیتول

 ۵0 یوزارت فرهنگ و ارشاد اسالم یو هنر یفرهن  یهاتیفعال

 340 - جمع

 

 کالم آخر

 یرهاکشو شتریدر ب ینیضرورت در توسعه اشتغال و کارآفر کیبه عنوان  یمشاغل خرد و خانگ قیتوسعه اشتغال از طر

شاغالن مشاغل  تیاز وضع یقیدارند. اگرچه آمار دق یاژهیتوجه و یها به توسعه مشاغل خانگمطرح است و دولت ایدن

است  یدرصد از نرخ اشتغال کشور مربوط به مشاغل خانگ 11شود در حدود  یم ینیب شیپ یول ستیدر دسترس ن یخانگ

 تا جایی کهاشتغال کشور باشد  یازهایروشن به ن یتواند پاسخ یم دریقرار گ یجد تیبخش مورد حما نیو چنانچه ا

ان در دور یمشاغل خانگ رت و اهمیتبا توجه به ضرو .میرا کاهش ده یکارینرخ ب یبا استفاده از مشاغل خانگ میتوانیم

ور در اقتصاد کش یمشاغل خانگ گاهیجا دیبا ،تحقق شعار سال و همچنین منظور کمک به رونق اقتصاد خانوار بهکرونا و 

 .تقویت شود


