وزرات كار و امور اجتماعي

لبًَى سبهبًسّي ٍ حوبيت اظ هطبغل ذبًگي كِ زض جلسِ ػلٌي ضٍظ
چْبض ضٌجِ هَضخ ثيست ٍ زٍم اضزيجْطت هبُ يكْعاض ٍ سيصس ّطتبز ٍ ًِ
هجلس ضَضاي اسالهي تصَيت ٍ زض تبضيد  1389/9/29ثِ تبييس ضَضاي
ًگْجبى ضسيسُ ٍ طي ًبهِ ضوبضُ  306/13367هَضخ  1389/3/8هجلس
ضَضاي اسالهي ٍاصل گطزيسُ است  ،ثِ پيَست جْت اجطاء اثالؽ هي گطزز.

محمود احمدي نژاد
رئيس جمهور

قانون ساماندهي و حمايت از مشاغل خانگي

هبزُ – 1زٍلت هَظف است ثِ استٌبز اصَل ثيست ٍ ّطتن (  ٍ ) 28چْل ٍ سَم ( ) 43لبًَى اسبسي
جوَْضي اسالهي ايطاى ٍ ثب تَجِ ثِ سٌس چطن اًساظ ثيست سبلِ  ،هطبغل ذبًگي ضا هطبثك ايي
لبًَى سبهبًسّي ٍ حوبيت ًوبيس ثِ ًحَي كِ ظهيٌِ ايجبز اضتغبل ثطاي ايي گًَِ هتمبضيبى فطاّن
گطزز.
هبزُ  – 2هٌظَض اظ هطبغل يب كست ٍ كبض ذبًگي  ،آى دستِ اس فؼاليتْايي است كِ تا تصَية ستاد
هَضَع هادُ (  ، ) 3تَسط ػضَ يا اػضاي خاًَادُ در فضاي هسكًَي در لالة يك طزح كسة ٍ كار
تذٍى هشاحوت ٍ ايجاد اخالل در آراهص ٍاحذّاي هسكًَي ّوجَار ضكل هي گيزد ٍ هٌجز تِ تَليذ
خذهت ٍ يا كاالي لاتل ػزضِ تِ تاسار خارج اس هحيط هسكًَي هي گزدد.
ضبغليي كست ٍ كبض هصكَض ثطاي كست هٌبفغ ثِ صَضتْبي شيل فؼبليت هي ًوبيٌس:
 – 1اًجبم فؼبليت ثِ صَضت كبضهعزي ثطاي كبض فطهبي ذبضج اظ هحيط هسكًَي
 – 2اًجبم فؼبليت هستمل اػن اظ تبهيي هَاز اٍليِ تب ػطضِ هحصَل ثِ ذبضج اظ هحيط هسكًَي
 – 3اًجبم فؼبليت ثِ صَضت تؼبًٍي ،اتحاديِ ٍ يا هطاركت تا تٌگاُ ّاي تاال دستي تاهيي كٌٌذُ هَاد
اٍليِ ٍ ػزضِ هحصَل آًاى در تاسار  ،تزجيحاًٌ تِ صَرت كسة ٍ كار خَضِ اي.
هبزُ  – 3ثِ هٌظَض حوبيت ٍ گستطش هطبغل ذبًگي  ،ستاد ساهاًذّي ٍ حوايت اس هطاغل خاًگي
كِ اس ايي پس( ستاد ) ًاهيذُ هي ضَد تا تزكية سيز تطكيل هي ضَد:
ٍ – 1ظيط كبض ٍ اهَض اجتوبػي ثِ ػٌَاى ضئيس
ٍ – 2ظيط صٌبيغ ٍ هؼبزى يب ًوبيٌسُ تبم االذتيبض ٍي
ٍ – 3ظيط جْبز كطبٍضظي يب ًوبيٌسُ تبم االذتيبض ٍي

ٍ – 4ظيط ثبظضگبًي يب ًوبيٌسُ تبم االذتيبض ٍي
ٍ – 5ظيط اضتجبطبت ٍ فٌبٍضي اطالػبت يب ًوبيٌسُ تبم االذتيبض ٍي
ٍ – 6ظيط ضفبُ ٍ تبهيي اجتوبػي يب ًوبيٌسُ تبم االذتيبض ٍي
ٍ – 7ظيط تؼبٍى يب ًوبيٌسُ تبم االذتيبض ٍي
ٍ – 8ظيط اهَض التصبزي ٍ زاضايي يب ًوبيٌسُ تبم االذتيبض ٍي
ٍ – 9ظيط ثْساضت  ،درهاى ٍ آهَسش پشضكي يا ًوايٌذُ تام االختيار ٍي
 – 10ضئيس كل ثبًك هطكعي جوَْضي اسالهي ايطاى يب ًوبيٌسُ تبم االذتيبض ٍي
 – 11فزهاًذُ ًيزٍي اًتظاهي جوَْري اسالهي ايزاى يا يكي اس هؼاًٍاى ٍي
 – 11رئيس ضَراي ػالي استاًْا يا ًوايٌذُ ضَراي هذكَر
 – 13سزپزست كويتِ اهذاد اهام خويٌي ( رُ )
 – 11رئيس ساسهاى تْشيستي كطَر
 – 11رئيس ساسهاى تاهيي اجتواػي
 – 11دٍ ًفز اس ًوايٌذگاى ػضَ كويسيَى اجتواػي هجلس ضَراي اسالهي تِ ػٌَاى ًاظز
 – 11رئيس اتاق تاسرگاًي ٍ صٌايغ هؼادى ايزاى
 – 11رئيس اتاق تؼاٍى
 – 11رئيس ضَراي هجاهغ صٌفي كطَر
 – 12هذيز ػاهل صٌذٍق هْز اهام رضا ( ع )
تثصزُ  – 1هصَتِ ستاد تا تاكيذ اكثزيت ٍسراء  ،تَسط ٍسيز كار ٍ اهَر اجتواػي اتالؽ هي گزدد .
تثصزُ  – 1كار گزٍُ اضتغال ٍ سزهايِ گذاري  ،تا ػضَيت ًوايٌذگاى دستگاّْاي استاًي هشتَر كِ
در ّز استاى تِ رياست استاًذار تطكيل هي گزدد هَظف تِ اجزاء هصَتات ستاد ٍ ًظارت تز حسي
اجزاء ايي لاًَى در سطح استاى هي تاضذ.
هادُ ٍ – 1ظايف ٍ اختيارات ستاد:
 – 1تؼييي سياستْاي اجزائي هطاغل خاًگي

 – 2تؼييي ضاّكبضّبي پيًَس كست ٍ كبض ذبًگي ثب ثبظاض سطهبيِ ثيطًٍي اػن اظ زاذلي ٍ ثيي الوللي
 – 3ايجبز ّوبٌّگي زض زستَضالؼولْبي حوبيتي ٍ ًظبضتي زستگبّْبي اجطائي شيطثط زض هَضز
هطبغل ٍ كست ٍ كبض ذبًگي.
 – 4اضظيبثي هستوط ًمص اجتوبػي ٍ التصبزي هطبغل ذبًگي زض تَسؼِ هلي
 – 5ثطضسي ضاّكبضّبي حوبيتي هبلي ٍ تسْيالتي اظ هطبغل ذبًگي
 – 6ثطضسي پيطٌْبزّبي زستگبّْبي اجطائي ٍ كبضگطٍُ ّبي استبًي جْت اتربش تصويوبت همتضي
 – 7اضظيبثي ػولكطز زستگبّْبي ش ي ضثط زض اجطاء هصَثبت لبًًَي ٍهمطضات حوبيتي اظ هطبغل ٍ
كست ٍ كبض ذبًگي
 – 8تْيِ زستَضالؼول صسٍض هجَظ هطبغل ذبًگي
تجصطُ – هصَثبت ستبز زض هحسٍزُ اذتيبضات هصكَض ثطاي كليِ زستگبّْبي اجطائي الظم اجطاء
هي ثبضس.
هبزُ ٍ – 5ظاضت كبض ٍ اهَض اجتوبػي هَظف است سبظ ٍ كبض هٌبست ضا ثطاي ايجبز سبذتبض زثيط ذبًِ
زائوي ستبز ثب اهكبًبت هَجَز ٍ تؼييي كبضضٌبسبى شي ضثط اظ ثيي كبضضٌبسبى ذَز زض ٍاحسّبي
تبثؼِ ثب ّوبٌّگي هؼبًٍت تَسؼِ هسيطيت ٍ سطهبيِ اًسبًي ضيبست جوَْضي  ،فزاّن ًوايذ.
تجصطُ – كليِ زستگبّْبي اجطائي ش ي ضثط ًيع هَظف ثِ تؼييي ٍاحسّبي ازاضي هطرص زض صف ٍ
ستبز ثطاي ضسيسگي ثِ اهَض صبحجبى كست ٍ كبض ٍ هطبغل ذبًگي زض چْبض چَة پستْبي هصَة اظ
ثيي كبضضٌبسبى هَجَز ذَز ثب ّوبٌّگي هؼبًٍت تَسؼِ هسيطيت ٍ سطهبيِ اًسبًي ضيبست جوَْضي
هي ثبضٌس.
هبزُ  – 6كليِ زستگبّْبي ػضَ ستبز هَظفٌس ضاّكبضّبي حوبيتي ً ،ظارتي ٍ تسْيل كٌٌذُ ايجاد ٍ
تَسؼِ هطاغل خاًگي هجاس را در لالة دستَرالؼول ،حذاكثز ظزف سِ هاُ اس تاريخ تصَية ايي
لاًَى تذٍيي ٍ جْت تصَية تِ ستاد ارائِ ًوايٌذ.

هبزُ  – 7صسٍض هجَظ هطبغل ٍ كست ٍ كبض ّبي ذبًگي زض چْبض چَة ضَاثط اثالغي ستبز تَسط
ٍظاضت كبض ٍ اهَض اجتوبػي يب ٍاحسّبي تبثؼِ صَضت هي پصيطز ٍ صبحجبى هطبغل هعثَض اظ هعايبي
شيل ثطذَضزاض هي ضًَس.
 – 1استفبزُ اظ ثبظاض هحلي ضْطزاضي جْت ػطضِ هحصَالت ذبًگي.
 – 2ػضَيت زض ضطكتْبي سْبهي ػبم ذَضِ اي ترصصي كست ٍ كبض ذبًگي .
 – 3هؼبفيت اظ ػَاضض ازاضي ٍ تجبضي تؼييٌي ٍ هصَة ضَضاّبي اسالهي ضْط ّب ٍ ضٍستبّب.
 – 4ػسم ًيبظ ثِ تغييط كبضثطي هسكًَي.
 – 5زٍلت هي تَاًس ثٌب ث ِ پيطٌْبز ستبز ًسجت ثِ تؼييي ضَاثط حوبيتي زض ظهيٌِ ّبي
هبليبت ،تاهيي ٍام لزض الحسٌِ اضتغال  ،حك تيوِ خَيص فزها ،تؼزفِ هصزف آب  ،تزق ٍ سَخت
هصزفي  ،ظزف سِ هاُ اس تصَية ايي لاًَى  ،الذام ٍ اػتثار هَرد ًياس را در تَدجِ سٌَاتي هحاسثِ ٍ
لحاظ ًوايذ.
 – 6استفبزُ اظ تسْيالت ثبًكي ثِ ٍيژُ لطض الحسٌِ ثبًكْب ٍ صٌسٍق هْط اهبم ضضب ( ع )
تجصطُ – ثبًك هطكعي هَظف است ثب ّوبٌّگي ٍظاضت كبض ٍ اهَض اجتوبػي ً ،حَُ تَسيغ هٌاتغ
لزض الحسٌِ تزاي هطاغل ٍ كسة ٍ كار خاًگي را تا تَجِ تِ اٍلَيت ٍ اّويت اًَاع هطاغل خاًگي
ٍ سْن ّز استاى تؼييي ٍ در اتتذاي ّز سال تِ تاًكْا ٍ هَسسات اػتثاري اتالؽ ًوايذ.
هبزُ ٍ – 8ظاضت كبض ٍ اجتوبػي هَظف است ضوي ضٌبسبيي هطبغل ٍ كست ٍ كبض ذبًگي ثب كوك
زستگبّْبي شي ضثط  ،فْزست هطاغل هجاس خاًگي را ّوِ سالِ تِ تصَية ستاد تزساًذ.
هبزُ  – 9صبحجبى اهتيبظ هطبغل ٍ كست ٍ كبض ذبًگي هَظف ثِ ضػبيت ضَاثط ٍ زستَضالؼولْبي
هَضَع هجحث زٍم فصل چْبضم لبًَى كبض هي ثبضٌس .هبلكبى ،صاحثاى كسة ٍ كار خاًگي ٍ
كار فزهاياى هَظف تِ ّوكاري تا تاسرساى هَضَع لاًَى كار خَاٌّذ تَد.

تجصطُ – صبحت هجَظ ثِ هٌعلِ كبضفطهب تلفي هي گطززٍ كبضگبّْبي ذبًَازگي هصكَض زض هبزُ ()188
لبًَى  ،هطوَل هثحث دٍم فصل چْارم لاًَى كار هي ضًَذ.
هبزُ ٍ – 10ظاضت كبض ٍ اهَض اجتوبػي هَظف است ثب ّوبٌّگي سبيط زستگبّْبي هسئَل،
آهَسش ّاي هْارتي ٍ فٌي هَرد ًياس صاحثاى كسة ٍ كار خاًگي را تِ تٌاسة تاسار كار  ،هؼيي ٍ تِ
تصَية ستاد تزساًذ.
هبزُ  – 11كليِ ضْطزاضيْب هَظفٌس ثِ تٌبست تؼساز ٍ تٌَع كست ٍ كبض ذبًگي  ،هكاًْاي هٌاسثي را
( تاسار هحلي هَلت ) تزاي ػزضِ هحصَالت صاحثاى هطاغل هذكَر  ،تِ صَرت دٍرُ اي در رٍس ّاي
هطخص ّفتِ  ،تاهيي ًوايٌذ.
هبزُ  – 12سبظهبى صسا ٍ سيوبي جوَْضي اسالهي ايطاى هَظف است زض جْت تَسؼِ فطٌّگ
هطبغل ذبًگي ٍ اًجبم ثرطي ثِ هطبغل هصكَض ثب اهكبًبت هَجَز  ،تا هطاركت ٍسارت كار ٍ اهَر
اجتواػي تِ صَرت هستوز در ساػات هؼيي تِ تَليذ تزًاهِ ّاي آهَسضي ٍ تزٍيجي الذام ًوايذ.
لبًَى فَق هطتول ثط زٍاظزُ هبزُ ٍ ضص تجصطُ زض جلسِ ػلٌي ضٍظ چْبض ضٌجِ هَضخ ثيست ٍ زٍم
اضزيجْطت هبُ يكْعاض ٍ سيصسٍ ّطتبز ٍ ًِ هجلس ضَضاي اسالهي تصَيت ٍ زض تبضيد 1389/2/29
ثِ تبييس ضَضاي ًگْجبى ضسيس.

علي الريجاني

