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  1چکیده

زایی کافی براي نیروي سو و لزوم توجه به اشتغالامروزه با توجه به افزایش سریع جمعیت از یک  
استفاده کرد.  خانوارهاي مناسبی براي پویایی اقتصاد کار عظیم و در حال افزایش، الزم است از بدیل

شود. می حسوبکسب و کارهاي خانگی (مشاغل خانگی) راهکاري مهم براي تحقق این هدف م
 يولیت اعضاوتوازن بین مسدلیل داشتن مزایاي فراوانی نظیر؛  بهقابلیت انجام این نوع کسب و کار 

غیر  هاي کار خانوادگی و امکان انتقال تجارب از طریق آموزشایجاد زمینهو  ده و اشتغال آنانخانوا
حمایت  قانون ساماندهی و. ستمورد توجه ویژه اشاگردي بین اعضاي خانواده  -استاد رسمی به شیوه

هاي بستري براي تسهیل کارآفرینی در بخش ،تصویب گردید 1389از مشاغل خانگی که در سال 
هاي کسب رفیتشناسایی و توسعه ظ. فراهم کرده استمختلف اقتصاد ایران از جمله بخش کشاورزي 

خدمات براي حضور فعال هاي تولید و کاهش هزینه هاي شغلی،فرصت انگی در جهت توسعهو کار خ
ارتقاء مدیریت کسب و  ،وري سرمایه و افزایش درآمد خانوادهافزایش بهره ،و مستمر در بازار رقابت

تسهیل  و نهایتاًها ي، اتحادیهااي خوشههتشکلهاي باالدستی و کار خانگی از طریق پیوند با بنگاه
در این مقاله، ضمن بررسی  قانون است.از جمله اهداف این  مقررات مربوط به کسب و کار خانگی

منظور تحقق  قانون مزبور به هایی کهچارچوب در بخش کشاوري خانگی کار هاي کسب وفرصت
  کید داشته است و استلزامات موردنیاز براي نهادینه کردن آن بیان گردیده است.أفرینی بر آن تکارآ

  

  روستایی خانوار اقتصادکشاورزي،  کارآفرینی ،(مشاغل خانگی) خانگیهاي کسب و کار کلیدي: هاي هواژ
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  مقدمه
ترین ساز و کار و ابزار آن مکارهاي مهم توسعه اقتصادي، ایجاد اشتغال بوده که مهز جمله راها  

 شودمیوري و افزایش درآمد مردم ی باعث کاهش بیکاري، افزایش بهرهکارآفرینی است. کارآفرین
 ي ناشی از آنهافرصتو گیري از آن  نیرومندي است که بهره ). کارآفرینی ابزار1381(زرنگار، 

پذیري را د نیروي انسانی خالق شده و رقابتکمبو تواند باعث رفع مشکالتی نظیر بیکاري و می
 اي جدید کسب و کار جدیدهو عامل اساسی در پیدایش ایده )Landstrom, 2005( شود می موجب
تغییرات سریع محیطی، رشد سریع جمعیت و افزایش  .)Heinonen and Poikkijoki, 2006(است 

هاي موجود عصر حاضر است. گام نخست در زمینه حل مشکالت ایجاد جوي نرخ بیکاري از جمله چالش
هاي اقتصادي، توجه به مفاهیم خالق و کارآفرین است. در نتیجه تحوالت ساختاري محیط فعالیت

هاي مختلف علمی قرار اندازي کسب و کارهاي کوچک مورد استقبال متخصصان رشتهاهکارآفرینی و ر
ترین در طول چند سال گذشته، کسب و کارهاي کوچک از اصلی). 1393گرفته است (نامجویان شیرازي، 

توسعه شناخته شده است. کسب و کارهاي کوچک  حال یافته و در منابع ایجاد شغل در کشورهاي توسعه
دلیل سهم مهمی که در میزان اشتغال کشورها و افزایش رشد و توسعه  هاي خاص خود و بهدلیل ویژگی به

در میان  ).Svetlicic et al., 2007ار است (ها از اهمیت فراوانی برخورداقتصادي جوامع دارد، براي دولت
گی مورد توجه ویژه کید بر مشاغل خانأمشاغل کوچک روستایی با ت اشکال مختلف کارآفرینی، توسعه

یکی از انواع  خانگی مشاغل .)Gibson and Olivia, 2006( متخصصان توسعه روستایی قرار گرفته است
  ).1390(نادري مهدیی و تیموري،  ویژه در جوامع پیشرفته و صنعتی استبه مهم کسب و کار

ذیري بیشتر پو انعطافوري، ایجاد اشتغال آسان توان به نوآمیک، زایاي کسب و کارهاي کوچماز   
هر چند این موضوع را نباید از ذهن دور داشت که ره کرد. مقایسه با کسب و کارهاي بزرگ اشا در

نظیر ها  هایی براي آندودیتهاي کوچک، موجب ایجاد محبنگاه تخصیص حجم پایین منابع به
). اندازه Felzensztein and Gimmon, 2007( شود می تحقیق و توسعه و یابیاي بازارهمحدودیت

در آموزش، فناوري و مطالعه در خصوص بازار کارفرمایان تا  دندهمی ها اجازهکوچک این بنگاه
 ازاریابی، حسابداري و مدیریت رانیاز نظیر ب هاي شغلی موردکه تخصص گذاري کنند یا اینسرمایه

خانواده را نسبت به که این است  و متوسط ي کوچکاکسب و کارهاز دیگر مزایاي  استخدام کنند.
سازد تا  را قادر می این نوع کسب و کارکند و صاحبان  پذیر و تقویت میهاي اقتصادي، انعطافشوك
و سرمایه اجتماعی و اقتصادي را از طریق مشارکت اعضا خانواده ارتقا  را پرداخت هاي خودبدهی
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هاي پیش روي بخش صتدر این مقاله سعی شده به فر .)Chrisman et al., 2011( بخشند
شود و بر  این بخش پرداختهدر  تحقق کارآفرینیمنظور  به مشاغل خانگی کید بر تقویتأت کشاورزي با

  کید گردد. أنقش مشاغل خانگی در کمک به اقتصاد فرد و خانواده ت
روستایی در کشورهاي مختلف  تجربیات توسعه: کارهاي خانگی کسب وو ویژگی مفهوم، اهمیت 

دهد که مشکالت کمبود درآمد روستاییان و عواقب و پیامدهاي ی چند دهه گذشته نشان میجهان ط
ها و نیز انتقال توان تنها با انتقال دانش فنی و فناورياجتماعی، فرهنگی و سیاسی ناشی از آن را نمی

جه تري که باید مورد توهاي مادي به مناطق روستایی حل شده پنداشت، بلکه عنصر مهمسرمایه
کید بر توسعه کسب و کارهاي کوچک أگذاران و کارشناسان توسعه روستایی قرار گیرد، ت سیاست

ها  ویژه کسب و کارهاي خانگی و فراهم ساختن بسترهاي جدیدي براي رشد و توسعه آن روستایی به
  ).1390است (فتوتی و همکاران، 

 ها تحمیلباالیی را به خانوادهاز جمله مشاغل کوچک و متوسط، مشاغل خانگی است که هزینه   
امروزه  تواند سبب افزایش درآمد و در نهایت تولید ثروت در کشور شود. کند و در عین حال مینمی

کاري مهم براي ایجاد اشتغال و درآمد در سراسر جهان محسوب عنوان راه کسب و کارهاي خانگی به
ارآفرینی فرآیندي اکتسابی است که خانواده در ک. است ثیرگذار در تحقق کارآفرینیأو عاملی ت شوند می

دي در محل سکونت شخصی که با کند. به هر نوع فعالیت اقتصا یماساسی ایفا  گیري آن، نقششکل
 .)Tipple, 2006( گویند اندازي می شود، کسب و کار خانگی میاستفاده از امکانات و وسایل منزل راه

ها  ی بر این باورند که کار کردن در خانه، کیفیت زندگی آنامروزه اکثر صاحبان کسب و کارهاي خانگ
چنین این مشاغل در قالب طرح کسب و کار بدون مزاحمت و هم ).1391(غالمی،  بخشدمی را بهبود

در فضاي مسکونی  و با مشارکت اعضاي خانوار جوارآرامش واحدهاي مسکونی هم تالل دراخ
    .)Tipple, 2006( شودمی اندازي راه

ست. ا اساسیي اهمهارتي امجموعه از برخورداري نیازمند خانگی کار و کسب یک اندازيراه  
 الزمه ندارد، نیاز هنگفتی سرمایه به کار و کسب از نوع این اندازيراه که وجودي با حال، درعین

 مالی، تمدیری هايمهارت نظیر هاییمهارت از برخورداري نیز، اندك سرمایه مقداري از زاییددرآم
 به و بازاریابی مهارت همه از مهمتر و فردي مدیریت کاري، مجموعه یک سازماندهی زمان، مدیریت
 یا سرمایه مقدار چه کار و کسب مالک که نیست مهم حقیقت درت. اس کارآفرینی روحیه داشتن عبارتی
اما  ؛است داده انجام درستی به را تولیدي فرآیندهاي ،میزان چه تا که این یا دارد ل در اختیارمحصو
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 خود کار و کسب اهداف پیشبرد و محصوالت ارائه جهت کافی توانایی فاقد اگر مالک کسب و کار
کثر در ا .)Edwards et al., 2010( است داده دست از را فرصت ،نظیر عدم مهارت بازاریابی باشد

هاي حمایتی اوريفن منظور توسعه گذاري بخش خصوصی بهبراي سرمایه کشورهاي در حال توسعه،
 هاي کوچک، زنان جذابیت کمتري دارندهاي نوآورانه و جدید کسب و کار(پشتیبان) از فعالیت

)Gicheva and Link, 2013( . نقش و پایگاه کسب از یک طرف خانگی مشاغل مزایاي ترینهمملذا 
 کرامت و جایگاه و حرمت و کیان حفظ منزل، از در بیرون حضور بدون خانواده، در زنان اقتصادي

 استقالل و آزادي روحیه ارتقاء و از سوي دیگرباشد می افراد و خانواده زندگی کیفیت بردن باال بانوان،
 گذاريسرمایه به نیاز عدم کار، انجام براي ترآرام محیطی در حضور و هااسترس و فشارها کاهش عمل،
 آمد، و رفت هزینه کاهش خاص، تشکیالت و سوله و کارخانه به نیاز عدم ،تکنولوژي به نیاز عدم زیاد،

، توازن بین مسوولیت خانوادگی اعضا خانواده و اشتغال زمان از بهینه استفاده ترافیک، و هوا آلودگی
انتقال تجارب از طریق  و هاي کار خانوادگیزمینهآنان، استفاده از نیروي کار سایر اعضاي خانواده و ایجاد 

هر ). 1391(آگهی و همکاران،  اشاره نمودشاگردي بین اعضا خانواده  - یوه استادرسمی به ش آموزش غیر
اشتغالی چند باید به این موضوع اذعان داشت که زنان نسبت به مردان براي شروع کسب و کار و آغاز خود

گذاري بخش خصوصی براي توسعه سرمایهزمینه هاي کمتري هستند. این کمبود دسترسی در داراي فرصت
با توسعه و گسترش کسب و کارهاي  اماهاي جدید براي این قشر جامعه (زنان) وجود دارد  ناوريف

 ).Gicheva and Link, 2015(کوچک، زنان می توانند از این فرصت استفاده بهتري نمایند 

 باشد.ها می پذیري آنزایی و انعطافهاي مهم کسب و کارهاي کوچک، اشتغالیکی از ویژگی  
 لق خاطر داشتن به مشاغل خانگی و کسب و کارهاي کوچک توسط اعضاي خانوار،احساس تع

 پذیر کمکهاي انعطافو به خانواده در اخذ تصمیمشده  عملکرد بلندمدت خانواربهبود  موجب
گالبی و همکاران  .)1389هر، م؛ Sum et al., 2004; Huizingh and Mulder, 2015( کند می

باال بودن دانند. کسب و کار خانگی را خوداشتغالی فرد کارآفرین می یک ترین ویژگی) برجسته1390(
 گذاران اقتصاديباعث شده تا سیاست مشاغل خانگی وري باالترنوآوري و سودآوري و بهره ظرفیت

هاي ها را در توسعه اقتصاد ملی خود از طریق برنامه داده و نقش آن این موضوع اهمیت بیشتري به
  شود: اهمیت و توجه در موارد زیر خالصه می این دلیلتر کنند. پررنگ حمایتی گوناگون

اي کارآفرینانه با خطر و هزینه پایین هکسب و کارهاي خانگی فرصت مناسبی براي ایجاد ایده -1
  کنند.می فراهم



  پور مجتبی دهقانو  پور بهمن خسروي

65 

  اند. اي داشتهاغلب این نوع کسب و کارها گرایش کارآفرینانه -2
زیادي به توسعه دارند؛ متوسط رشد ساالنه کسب و کارهاي کسب و کارهاي خانگی گرایش  -3

  .)1393(میرلطفی و همکاران،  بوده است درصد 16خانگی 
سرمایه این دلیل که  بهدهند، کار را کاهش می کسب و کارهاي خانگی ریسک شروع یک کسب و  

 ).Walker and Webster, 2004اندازي نسبت به دیگر کسب و کارها نیاز دارند (اولیه کمتري براي راه

هاي  ها را تدوین برنامه اسمیت، وظیفه دولت: فرینیحمایت از کارآ رها و اقدامات دولت د سیاست
داند. وجود منابع  هاي افراد می دينمنظور توسعه کارآفرینی با محوریت ارتقا توانم راهبردي به

هاي  هاي حمایت کننده (حمایت هاي کارآفرینانه و زیرساختاي متنوع، فرهنگ مشوق، شبکه سرمایه
ها . دولت)1392(یعقوبی فرانی و همکاران،  دولتی) چهار عامل کلیدي اثرگذار بر کارآفرینی هستند

اند. در هند براي تقویت کارآفرینی، سازمان ملی  براي توسعه کارآفرینی اقدامات مختلفی انجام داده
ست. در مالزي براي توسعه این کسب و کارآفرینی و توسعه کسب و کارهاي کوچک ایجاد شده ا

در ژاپن نیز مراکز اطالعاتی  .)GEM, 2007( کارها وزارت توسعه و کارآفرینی ایجاد شده است
اند و مشاوره براي توسعه کسب و کارهاي کوچک فراهم کردهاي، خدمات رایگان آموزشی منطفه

)Hawkins, 1993.( ند در توسعه کارآفرینی نقش داشته توان هاي زیر میها به روشچنین دولتهم
  :)ILO, 2005( باشند

  ؛ایجاد روحیه کارآفرینی و تقویت آن -
  ؛هاي نوآوري و کارآفرینیتامین زیرساخت -
  ؛هاي دولتیتوسعه سیاست -
  .رشد اقتصادي -

هایی نظیر اهداف گوناگون بوده و نیاز از آنجا که کسب و کارهاي کوچک و متوسط داراي شاخصه  
 )،Memili and et al., 2015گذاري پایین دارند (و سرمایه 1پذیريمنابع متنوع و تمایل به ریسکبه 

ار و قاسمی داندازي این کسب و کارها مورد توجه قرار گیرد. زیوگري در راهالزم است مقوله تسهیل
با  -نگیاز جمله کسب و کار خا - اندازي کسب و کارگر در راه) در بررسی عوامل تسهیل1390(

بان جهانی کارآفرینی براي تحلیل استناد به شرایط چارچوب کارآفرینانه در الگوي مفهومی دیده

                                                
1- Risk Taking 
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کنند که در جدول زیر اندازي کسب و کار، عواملی را تعیین میرسان کارآفرین در راهمتغیرهاي یاري
  نشان داده شده است.

  
  .اندازي کسب و کار رسان کارآفرین در راهتحلیل متغیرهاي یاري -1جدول 

  شرایط کارآفرین  شرایط چارچوب کارآفرینانه
  مین مالیأت - 1

  هاي دولتسیاست - 2
  هاي دولتبرنامه - 3
  آموزش و تربیت - 4
  تحقیق و توسعه - 5

  هاي قانونی و تجاريزیرساخت - 6
  باز بودن بازارهاي داخلی - 7

  هاي فیزیکیدسترسی به زیرساخت - 8
  جتماعیهنجارهاي فرهنگی و ا - 9

  عوامل فردي - 1
  هاي شخصیتیویژگی - 

  شناسی هاي جمعیتویژگی - 
  عوامل خانوادگی - 2

  منابع خانوادگی - 
  هاي خانوادهحمایت - 

  شبکه اجتماعی - 3

  
بان جهانی بر اساس الگوي مفهومی دیده: اندازي کسب و کارهادر راه شرایط چارچوب کارآفرینانه

  کند عبارتند از: رهاي جدید کمک میآفرینانه که به ایجاد کسب و کاکارآفرینی، شرایط چارچوب کار
هاي جدید و در حال رشد مانند اعتبارهاي مالی ویژه و  دسترسی به منابع براي شرکت مین مالی:أت

  هایارانه
هایی است که کسب و کارهاي جدید را تشویق به ایجاد کرده منظور آن سیاست :هاي دولتسیاست

  کند. توقف میمیا 
هاي کارآفرینی قابل انتقال این مهم به خوبی آشکار شده که با آموزش، مهارت آموزش و تربیت:

  است.  
هاي کسب و کار به ایجاد فرصت اي از تحقیق و توسعه ملی که منجر : درجهانتقال تحقیق و توسعه

ایج تحقیق و هاي کوچک و متوسط در حال رشد و جدید به نتها یا بنگاهشود و شرکت جدید می
  توسعه دسترسی دارند.
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هاي خدماتی و تجاري و دیگر نهادهاي ها و سازمانسسهؤم ؛: منظورهاي قانونی و تجاريزیرساخت
  کنند. قانونی است که امکان رشد کسب و کارهاي جدید را فراهم می

قیمتی دسترسی به منابع فیزیکی، تجهیزات، زمین و فضا با  :هاي فیزیکیدسترسی به زیرساخت
 ).1390(همان منبع،  هاي کوچک و متوسط در حال رشدمناسب براي بنگاه

درصد مواد اولیه  90مین أترین ارکان اقتصاد ایران بوده و در ت که یکی از اساسی -خش کشاورزيبدر   
کارآفرینی در قالب  - درصد اشتغال نقش دارد 23درصد تولید ناخالص داخلی و  13غذایی کشور، 
شود و مستلزم شناسایی مشکالت، نیازها و عوامل  و کارهاي کارآفرینانه متجلی میتوسعه کسب 

هاي واقعی و منطبق با شرایط بخش کشاورزي، به رفع موانع و  ثیرگذار است تا بتوان با سیاستگذاريأت
هاي پیش روي آن و نهادینه کردن محیطی براي حمایت از فعاالن اقتصادي این حوزه اندازي دست
، وظیفه کشور ساله 20انداز  از آنجایی که بر اساس سند چشم ).1388زاده و همکاران، ت (شریفپرداخ

دولت هاي کلی برنامه پنجم توسعه،  امنیت غذایی بر عهده بخش کشاورزي بوده و بر اساس سیاست
وظیفه دارد براي مهیا کردن فضاي کسب و کار براي تحقق اهداف بخش کشاورزي سیاستگذاري و 

هاي  ریزي کند؛ سیاستگذاران و متخصصان بخش کشاورزي معتقد هستند تحول ساختاري در شیوه امهبرن
بر بازار راهبرد اساسی توسعه کشاورزي خواهد بود.  کنونی تولید کشاورزي الزم بوده و کشاورزي مبتنی

ضرورت  محیطی و اشتغال از عواملی هستند که هاي کشاورزي، مباحث زیستتغییرات بازار، سیاست
جا که  از آن .)Marsden and Smith, 2005( کند کارآفرینی در کشاورزي را بیش از پیش نمایان می

ها و نیاز پایین به  اندازي آن سهولت راه ایجاد کسب و کارهاي جدید در حوزه کشاورزي به واسطه
وع حمایت از موض )Wortman, 1990( پذیر است امکانسرمایه گذاري و نرخ باالي بازگشت سرمایه 

به مجلس شوراي  1389در سال از سوي دولت  کسب و کارهاي خانگی (مشاغل خانگی) در قالب طرح
  صورت قانون ابالغ شد. یید شوراي نگهبان بهأاسالمی ارائه گردید و پس از تصویب آن و ت

و قوانین  کندقوانین رفتارهاي انسانی را نهادینه می: قانون ساماندهی و حمایت از مشاغل خانگی
سازد. در نتیجه قوانین تجاري، مخاطرات تجاري و تجاري، ارتباطات تجاري و بازرگانی را نهادینه می

شود. در همین راستا یکی از باعث ارتقا بیشتر نرخ رشد اقتصادي میهزینه معامالت را کاهش داده و 
اد اشتغال کوتاه مدت و هاي وزارت کار و امور اجتماعی دولت دهم، توجه به سیاست ایجبرنامه

ها دانست. در گونه سیاستتوان اجراي طرح مشاغل خانگی را در زمره این مقطعی است که می
جهت اعتالي رشد بخش  توسعه کسب و کار خانگی نیازمند وجود قوانین صریح و روشن ؛مجموع
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ي تحمیلی از سوي هاها در مقابل انحصارطلبیمنظور حمایت از این طرح تولید و وجود قوانین به
  ).1393(نجفی و صفا، است  هاي بزرگشرکت

از مشاغل خانگی در تاریخ حمایت سازماندهی و قانون قانون اساسی،  123در اجراي اصل لذا   
یید شوراي أمورد ت 29/2/1389وسیله مجلس شوراي اسالمی تصویب و در تاریخ  به 22/2/1389

این  ادباشد. در ذیل به برخی از مو تبصره می 6ماده و  12نگهبان قرار گرفت. این قانون مشتمل بر 
 ).1389(وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی،  شودمی قانون اشاره

 28دولت موظف است به استناد اصول ، قانون ساماندهی و حمایت از مشاغل خانگی 1طبق ماده   
داز بیست ساله، مشاغل خانگی را ان قانون اساسی جمهوري اسالمی ایران و با توجه به سند چشم 43و 

 2ماده  گونه متقاضیان فراهم گردد. ساماندهی و حمایت نماید به نحوي که زمینه ایجاد اشتغال براي این
هایی است که آن دسته از فعالیت  دارد منظور از مشاغل یا کسب و کار خانگی، بیان می نیز این قانون

ی در قالب یک طرح کسب و کار بدون زحمت و ایجاد توسط عضو یا اعضا خانواده در فضاي مسکون
به تولید خدمت یا کاالي قابل  گیرد و منجرجوار شکل میاخالل در آرامش واحدهاي مسکونی هم

هاي صورت شاغلین کسب و کار براي کسب منافع به عرضه به بازار خارج از محیط مسکونی گردد.
  توانند فعالیت کنند:زیر می

  انجام فعالیت به صورت کارمزدي براي کارفرماي خارج از محیط مسکونی -
  مین مواد اولیه تا عرضه محصول به خارج از محیط مسکونیأانجام فعالیت مستقل اعم از ت -
ولیه و مین کننده مواد اأهاي باالدستی تصورت تعاونی، اتحادیه و یا مشارکت با بنگاه انجام فعالیت به -

  )1389(همان منبع،  ايصورت کسب و کار خوشه ترجیحا به ر؛ان در بازاعرضه محصول آن
هدف از این دستورالعمل، : دستورالعمل اجرایی قانون ساماندهی و حمایت از مشاغل خانگی

  باشد: منظور دستیابی به مقاصد زیر می اجراي قانون ساماندهی و حمایت از مشاغل خانگی به
  هاي شغلیکسب و کار خانگی در جهت توسعه فرصتهاي شناسایی و توسعه ظرفیت -
  خانوار يایجاد توازن بین مسوولیت خانوادگی و اشتغال اعضا -
  هاي تولید و خدمات براي حضور فعال و مستمر در بازار رقابتکاهش هزینه -
  هاي جانبی اشتغال و افزایش درآمد خانوادهجویی در هزینهوري سرمایه و صرفهافزایش بهره -
اي، هاي خوشههاي باالدستی و تشکلارتقا مدیریت کسب و کار خانوادگی از طریق پیوند با بنگاه -

  ها و صنوفها، تعاونیاتحادیه
  ).1389(همان منبع،  تسهیل مقررات مربوط به کسب و کار خانوادگی -
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 ضوابط پرداخت تسهیالت به متقاضیان )1
مند شوند. صندوق مهر توانند از تسهیالت بهرهی میکلیه متقاضیان داراي مجوز کسب و کار خانگ  

  توانند این تسهیالت را پرداخت نمایند.  هاي عامل میامام رضا و بانک
  شرایط صندوق مهر امام رضا )1-1
میلیون ریال و به متقاضیات پشتیبان  50الحسنه پرداختی به متقاضیان مستقل حداکثر تسهیالت قرض -

  شد.با یک میلیارد ریال می
  باشد. سال می 5الحسنه با احتساب دوره تنفس حداکثر دوره بازپرداخت تسهیالت قرض -

میلیون ریال  30الحسنه پرداختی به متقاضیان مستقل حداکثر تسهیالت قرض: هاي عامل شرایط بانک
چنین حداکثر باشد. هم سال می 3باشد و حداکثر مدت بازپرداخت آن براي متقاضیان مستقل  می
باشد و باز پرداخت آن با توجه به  میلیارد ریال می 10هیالت پرداختی به متقاضیان مستقل تس

  سال است.  10تا  5کارشناسی بانک بین 
  گردش کار: )2
دفاتر یا کار و رفاه اجتماعی تعاون، ت وزار از طریق سایتتوانند شاغل خانگی میکلیه متقاضیان م -

کد رهگیري ل فرم تقاضا اقدام نموده و نسبت به تکمیها رستاندولتی در سطح شه هاي غیرکاریابی
جهت ثبت مشخصات در  هاهاي تکمیل شده به کاریابی(تحویل مدارك الزم و فرم نمایند دریافت

 سامانه مربوطه و اخذ کد رهگیري)
بان و پشتی 2، تحت پوشش1شاغل خانگی مستقل ي متقاضیانتقاضا کار و رفاه اجتماعیتعاون، اداره   

 هاي هاي اجرایی ذیربط فرم ستگاههاي اجرایی ذیربط عودت داده و دبه دستگاهرا  3(شاغلین خانگی) ها آن
اهلیت فردي و فنی متقاضی  داشتن یید طرح وأد و در صورت تنده را مورد بررسی قرار میتکمیل شده 

(براي  اشتی توسط متقاضیکید ویژه بر رعایت نکات بهدأبا ت و داشتن شرایط الزم براي دریافت مجوز
                                                

 اعضاي مشارکت یا و خود توان به اتکا با مصوب، خانگی مشاغل مجوز اخذ از پس که است خانگی شاغلمستقل،  خانگی شاغل )1

  .نماید می فعالیت مصوب خانگی شغل در خود،ر خانوا
 از آن ازاي به و کرده فعالیت ،بمصو خانگی شغل قرارداد اساس بر که است خانگی شاغلپوشش،  تحت خانگی شاغل )2

  .شود می داربرخور فروش و بازاریابی اولیه، مواد و کار ابزار ارایه مشاوره، و آموزش زمینه در هایی حمایت
 خانگی شاغل یک حداقل مصوب، خانگی مشاغل مجوز اخذ از پس که است حقوقی یا حقیقی شخصخانگی،  شاغل پشتیبان )3

 و بازاریابی اولیه، مواد و کار ابزار ارایه مشاوره، و آموزش هايزمینه در مذکور مجوز با مرتبط شغلی امور انجام منظور به را پوشش تحت
  .کند می حمایت فروش
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(واحد  از طریق استعالم از دانشگاه علوم پزشکی استان در بخش کشاورزي)اندازي کسب و کار راه
 تا این اداره رفاه اجتماعی ارسال و کار تعاون، مراتب را به اداره ،و اداره کل دامپزشکی اي) بهداشت حرفه

نام از آشنایی و مهارت کافی براي ن باید در هنگام ثبتلیه متقاضیاک .نهایی اقدام نمایدبراي صدور مجوز 
شروط صدور مجوز فعالیت  زکی دیگر انظر برخوردار باشند. در این خصوص، ی فعالیت موردانجام 

اي حرفه -ه کل فنیارگواهی از اد اندازي مشاغل خانگی،متقاضی راه فردمشاغل خانگی آن است که 
صالحیت در فعالیت مدنظر را داشته باشد. دارا بودن  ا هدفه آموزشی بگذراندن موفق دوربر  یاستان مبن

استان تعاون، کار و رفاه اجتماعی متقاضیان دریافت تسهیالت، توسط اداره کل احل فوق، از طی مرپس 
گواهی سالمت براي  ارائه هم چنینمعرفی خواهند شد. (ع) به بانک عامل یا صندوق مهر امام رضا 

هاي اجرایی دستگاهشایان ذکر است ضروري است.  هاي مرتبط با مواد غذایی و بهداشتی متقاضیان رشته
؛ هاي میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگريسازمان ؛متولی صدور اولیه مجوز مشاغل خانگی

حمایت از عبارت دیگر  بهباشند.  اي می حرفه -آموزش فنیو  جهاد کشاورزي؛ صنعت، معدن و تجارت
 هاي مذکورنهادها و دستگاههاي مختلف اقتصادي در حیطه عمل اي کوچک در حوزهکسب و کاره

کشاورزي توسط وزارت جهاد کشاورزي و با   مشاغل خانگی مرتبط با بخش  .تعریف شده است
ساماندهی و حمایت  ها)(استانداري رفاه اجتماعی و وزارت کشورو  کارتعاون، همکاري وزارت 

هایی نظیر محصوالت غذایی، ان تحت پوشش نهادهاي حمایتی و یا طرحدر خصوص متقاضی .شود می
 اجرایی هايدیگر مرتبط هستند، دستگاه نهادهايهاي تعاونی و ... که به هاي فرهنگی و هنري، طرحطرح

بر شروط مزبور،  عالوه هاي مرتبط هماهنگی الزم را به عمل آورند.اولیه مجوز باید با دستگاه ییدأتمتولی 
شرایط صورت پشتیبان نیز شروط اختصاصی در نظر گرفته شده است.  اي متقاضیان فعالیت بهبر

  اختصاصی براي متقاضیان پشتیبان عبارتند از:
  سال سابقه کاري مرتبط براي اشخاص پشتیبان 5حداقل  -
 براي نیاز ایجاد رشته شغل سرمایه مورد درصد 20میزان  سهم آورده متقاضی حداقل به تأمین -

  ناشخاص پشتیبا
  )1389(وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی،  داشتن ایده براي شروع فعالیت -
  
 گیرينتیجه 

ر راستاي آن هایی دها و سیاستها با اجراي برنامهتوسعه کارآفرینی مقوله مهمی است که دولت  
م مهمی در این مقوله عنوان یکی از انواع کسب و کار سه کسب و کارهاي خانگی به. دارند گام بر می
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توان به افزایش اشتغال، توسعه اقتصادي و افزایش رقابت در میها توسعه آنترین اهداف از مهمدارد. 
آمار  چنین اغلب کسب و کارهاي خانگی گرایش کارآفرینانه دارند.هم اقتصاد و پویایی آن اشاره کرد.

دهد که کسب و کار خانگی عه نشان میو اطالعات موجود از کشورهاي توسعه یافته و درحال توس
. گسترش کسب )1393(میر لطفی و همکاران،  اي در ایجاد اشتغال و کارآفرینی داردسهم قابل مالحظه

شود. در بعد اجتماعی، گسترش کسب و عث تحول در جامعه میاو کارهاي خانگی در چهار بعد ب
کارها گرایش به کاربرد فنون دارند تا  شود. این کسب و  کارهاي خانگی موجب افزایش اشتغال می

تر را موجب شده و از این نظر از بروز سرمایه. در بعد اقتصادي، توزیع درآمد در جامعه همگون
، ایجاد این کسب و کارها موجب کنند. در بعد سیاسیهاي اجتماعی جلوگیري میبسیاري از تنش

کند. قدرت رسیدن گروهی خاص جلوگیري میشود و از به ردم میها در میان میع مناسب فرصتتوز
االخره در بعد شخصی، ب د.انگارنبرخی نیز آن را در جهت توسعه مردم ساالري و جامعه مدنی می

هاي اقتصادي فراهم خواهد شد. تحول در این چهار بعد، به تر براي بروز خالقیت انسانفضایی مناسب
در برابر تغییر و تحوالت جهانی نیز  ارهاي خانگیکسب و کپذیري افزایش پویش و انعطافبا نوعی 

لذا فراهم ساختن بسترهایی براي رشد و توسعه این ). 1389فر و همکاران،  (خوشنودي همراه است
نماید. اندازه ها و افراد در دستیابی به ابعاد مذکور مینوع کسب و کارها کمک شایان توجهی به دولت

پایین باعث  پذیري و نیاز به سرمایها خصوصیاتی نظیر انعطافکوچک این نوع کسب و کار همراه ب
گذاران دولتی شده است که این نوع کسب و کارها از منظر کارآفرینان و حتی مسئولین و سیاست

هاي دولت و شرایط ها و سیاستثر از رویهأجذابیت باالیی داشته باشد. از آنجا که توسعه کارآفرینی مت
هاي پیش روي کسب و کارهاي است، الزم است شرایط استفاده از فرصتاجتماعی و اقتصادي 

  خانگی (مشاغل خانگی) توسط دولت تسهیل گردد.
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Abstract 1 
 Because of rapid increasing of population and the necessity of employment 
creation, it is necessary to be presented alternatives for employment and the 
economic dynamic of households. Home-based business is an important approach 
to achieve this goal. Home-based business has many advantages, which it can 
establish balance between family responsibilities and employment of family 
members, and create family employment context and the possibility of exchanging 
experiences through non-formal education methods mentioned master-pupil 
between family members. Law for supporting and organizing home-based 
businesses, was approved in 2010, provides the background to facilitate 
entrepreneurship in various sectors of the economy including agriculture sector. 
Identifying and developing the potential of home-based business opportunities for 
development of job skills, reduce production costs, increase capital productivity 
and increase household income, promoting home-based business management 
through linkage with upstream firms and cluster organizations, trade unions, 
cooperatives and guilds and finally facilitate the provision of home-based 
businesses, are goals of organizing and supporting law of home businesses. In this 
article we review the benefits of home businesses, within the framework mentioned 
to reach the entrepreneurship in agricultural sector. 
 
Keywords: Home-based businesses, Agricultural entrepreneurship, Economy of 
rural household 
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