طرح ساماندهي و حمايت از مشاغل خانگي

قانون مشاغل خانگي در  9831/2/22به تصويب مجلس شوراي اسالمي رسيد.

ّ ذف اس ایي دستَرالعول  ،اجزای لبًَى سبهبًذّی ٍ حوبیت اس هطبغل خبًگی ثِ هٌظَر دستیبثی ثِ همبصذ سیز
هی ثبضذ :
الف – ضٌبسبیی ٍ تَسعِ ظزفیت ّبی وست ٍ وبر خبًگی در جْت تَسعِ فزصت ّبی ضغلی
ة – ایجبد تَاسى ثیي هسئَلیت خبًَادگی ٍ اضتغبل اعضبء خبًَار
ج – وبّص ّشیٌِ ّبی تَلیذ ٍ خذهبت ثزای حضَر فعبل ٍ هستوز در ثبسار رلبثت
د  -افشایص ثْزُ ٍری سزهبیِ ٍ صزفِ جَیی در ّشیٌِ ّبی جبًجی اضتغبل ٍ افشایص درآهذ خبًَادُ
ّـ  -ارتمبء هذیزیت وست ٍ وبر خبًگی اس عزیك پیًَذ ثب ثٌگبُ ّبی ثبالدستی ٍ تطىل ّبی خَضِ ای ،اتحبدیِ ّب
 ،تعبًٍی ّب ٍ صٌَف
ٍ– تسْیل همزرات هزثَط ثِ وست ٍ وبر خبًگی
- عزح سبهبًذّی ٍ حوبیت اس هطبغل خبًگی:
 سبهبًذّی :صدير مجًز فعالیت مشاغل خاوگی جُت  355رشتٍ مصًب ستاد ساماودَی ي حمایت از مشاغل خاوگی .
 حوبیت  :عدم ویاز بٍ تغییر کاربری مىسل -حق بیمٍ خًیش فرما -استفادٌ از تسُیالت ي بازار َای محلی جُت عرضٍ
محصًالت خاوگی.
 صذٍر هجَس هطبغل خبًگی:
 داشته گًاَی مُارت در رشتٍ مًرد تقاضا.
 ثبت وام در سایت مشاغل خاوگی ( )www. https://mashaghelkhanegi.mcls.gov.ir/ي گرفته کد رَگیری ،مراجعٍ بٍ
دستگاٌ اجرایی مربًعٍ جُت ثبت وام با تًجٍ بٍ وًع فعالیت:
 4دستگاٌ اجرایی مجًز صادر می ومایىد( :جُاد کشايرزی  /میراث فرَىگی ،صىایع دستی ي گردشگری /صىعت ،معدن ي
تجارت /فرَىگ ي ارشاد اسالمی).
 تکمیل فرمُای مربًط بٍ مجًز فعالیت با تًجٍ بٍ وًع درخًاست مستقل -پشتیبان حقیقی یا حقًقی ي تحت پًشش.
 تىویل پزًٍذُ هتمبضی در دستگبُ اجزایی ٍ بررسی درخًاست از جُت دارا بًدن شرایظ عمًمی ي اختصاصی متقاضی.
 بازرسی از محل اجرای عرح تًسظ دستگاٌ اجرایی جُت رعایت مادٌ  5دستًر العمل اجرایی شامل:


اوجام کار صرفاً تًسظ عضً یا اعضاء خاوًادٌ در ياحد مسکًوی.

 تٌبست حجن تَلیذ ثب ضزایظ ٍ فضبی ٍاحذ هسىًَی.
 عذم ایجبد آلَدگی ّبی سیست هحیغی،صَتی ٍ ثصزی ٍ رعبیت وبهل حمَق ّوسبیگبى.
 عزضِ ٍ فزٍش هحصَل (وبال ٍ خذهبت) در خبرج اس ٍاحذ هسىًَی.
 عذم تزدد غیز هتٌبست ثب فضبی هحل سىًَت ثَیژُ در هجتوع ّبی هسىًَی.
 هجبس ثَدى ٍ تٌبست ضغل ثب هحیظ هسىًَی.

 ثزرسی درخَاست هتمبضی تَسظ دستگبُ اجزایی ظزف حذاوثز یه ّفتِ ٍ صذٍر هجَس هطبغل خبًگی ثب اهضبی هطتزن
دستگبُ اجزایی ٍ ادارُ ول تعبٍى ،وبر ٍ رفبُ اجتوبعی ضْزستبى ظزف حذاوثز  84سبعت.
 تسْیالت:
 تىویل فزم ّبی هزثَط جْت دریبفت تسْیالت در دستگبُ اجزایی ٍ تطىیل پزًٍذُ عجك گزدش وبر اثالغی.
 هعزفی ثِ ثبًه هتمبضیبى تسْیالت هطبغل خبًگی هستمل تَسظ وبرگزٍُ اضتغبل ضْزستبى .
 در هَرد افزاد پطتیجبى هتمبضی تسْیالت ثعذ اس تبئیذ عزح در وبرگزٍُ اضتغبل ضْزستبى ،پزًٍذُ هتمبضی ٍ لزاردادّبی ثیي
افزاد تحت پَضص ٍ پطتیجبى جْت عزح ثِ وویتِ هٌتخت وبرگزٍُ استبى ارسبل هی گزدد ٍ در صَرت تبئیذ ،هعزفی ثِ
ثبًه اضخبظ پطتیجبى تَسظ ستبد استبى اًجبم خَاّذ ضذ.
ً ظبرت ثز عزح سبهبًذّی ٍ حوبیت اس هطبغل خبًگی :
 ضبهل سِ هزحلِ هی ثبضذ :
 لجل اس پزداخت تسْیالت (تَسظ دستگبُ اجزایی)
 حیي پزداخت تسْیالت (ثبًه عبهل)
 پس اس پزداخت تسْیالت ( دستگبُ اجزایی ٍ ثبًه عبهل)
ً ىبت :
 هجزیبى پطتیجبى هطبغل خبًگی ،تعبًٍی ّبی دارای ظزفیت خَضِ سبسی  ،افزاد تحت پَضص ًْبد ّبی حوبیتی ٍ سبوي
هٌبعك هحزٍم وِ هطوَل لبًَى سبهبًذّی ٍ حوبیت اس هطبغل خبًگی هی ثبضٌذ  ،ضوي رعبت سبیز ضَاثظ اثالغی در
پذیزش ٍ پزداخت تسْیالت در اٍلَیت لزار هی گیزًذ.


تعزیف پطتیجبى :اضخبظ حمیمی یب حمَلی وِ هسئَلیت حوبیت اس تعذادی اس ضبغلیي خبًگی را در ول فزآیٌذ تَلیذ ٍ
ارائِ خذهبت ،اعن اس آهَسش ،تْیِ ٍ تَسیع هَاد اٍلیِ ٍ اثشار وبر (حست هَرد) ،هطبٍرُ ،عزاحیًَ ،آٍری ،ثستِ ثٌذی،
ثبساریبثی ٍ فزٍش را ثِ عْذُ ثگیزًذ.

 سمف تسْیالت عزح هطبغل خبًگی در استبى  011هیلیَى ریبل هی ثبضذ وِ ثِ صَرت لزض الحسٌِ ٍ ثذٍى دٍراى تٌفس
ثب هذت سهبى ثبسپزداخت 5-3سبل هی ثبضذ .
 سمف تسْیالت پطتیجبى هطبغل خبًگی  0111هیلیَى ریبل ثِ صَرت لزض الحسٌِ ثب ایجبد اضتغبل ثزای حذالل ً 01فز هی
ثبضذ.
ّ زگًَِ اعالعبت تىویلی عزح در سبیت  https://mkh.mcls.gov.ir/لبثل دستزسی هی ثبضذ.

