
 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 

 : مصاحبه ژپوهشي با

نجمن بانوان فعال رد صنعت گردشگری و صنایع دستي 
 خانم دکتر مریم السادات قیامي رئیس هیئت مدریه ا

 کوچک یها رونق کارگاه با یخانگ مشاغل توانمندسازی

مات حما)  (کوچک یدولت هب منظور رونق کارگاهها يت ی ضرورت اقدا

 :ی در بخش های زیر قابل دسترس استهای خبری و تولیدات پژوهشفرآورده

 http://www.iribnews.irـ وب سایت خبرگزاری صداوسیما  )سرویس پژوهش (  
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 تعاليبسمه 

 *چکیده
 

 SME مخفف عبارت (Small and Medium-sized Enterprises) است. 

 SME  معرف کلیه بنگاه های تجاری کوچک و متوسطی است که در حوزه های مختلفی همچون بازرگانی، کشاورزی، خدماتی، تکنولوژی

 هستند فعالیت مشغول …و

 SMEییهمچون اشتغالزا نشانیکالن اقتصاد سرزم یبر شاخص ها میمستق ریو غ میهستندکه بصورت مستق های کوچکییا کارگاه ها، 

 گذارند. یمثبت م راتتاثی …و یناخالص مل دیتول

 ها بسته به ساختار جمعیتی، فرهنگی و درجه توسعه یافتگی سرزمین در حال فعالیتشان متفاوت استبنگاه. 

 SMEهای دانشگاهی متولد و پرورش یابدمی توانند از دل سرمایه گذاری های خانگی و یا گروه همکالس ها. 

  ردیگبدر نظر های تولیدی ی برای کارگاهتسهیالتباید از طریق مالیات، دولت. 

 دیرس بیو به تصو یطراح 1396در سال  یدر وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماع یتوسعه مشاغل خانگ یطرح مل . 

 تعاون، کار و رفاه وزارت با  لگریو تسه یاواسطه ،یانهاد توسعه کیبه عنوان  یدانشگاه، جهادموردنظر طرحِ یسازادهیبه منظور اجرا و پ

 کند.ی همکاری میاجتماع
 

 

 

 

 کوچک یکسب و کارها بیو معا ایمزا*

 

ک
ی کوچ

ب و کارها
س

ب ک
مزایا و معای

.خودتان رئیس خودتان هستید

.آزادی عملتان نسبت به یک کارمند بیشتر است

.امکان برنامه ریزی زمانی کار در اختیار شما خواهد بود

.در عین کوچک بودن کسب و کار، سود زیادی برای کارآفرین ها به همراه دارد

.امکان رشد وجود دارد

.هر پیروزی احساس شعف زیادی در انسان ایجاد می کند

.تالش کردن برای موفقیت شخصی و لذت رسیدن به  مراتب باالتر

.هزینه ها مقرون به صرفه و قابل کنترل است

.نیازی به استخدام کارمندان زیاد نخواهید داشت

.مدیریت و برنامه ریزی برای کار آسانتر است

.تدرواقع این کسب و کارها به نسبت زمانی که برای آن ها صرف می شود، درآمدزایی خواهند داش. اگر کار نکنید از پول خبری نیست

.درآمد شما از ابتدا قابل پیشبینی و تضمین نیست

.شکست های مقطعی می توانند بسیار دردناک باشند

.امکان ورشکستگی نیز وجود دارد

.از بیمه و مزایا خبری نخواهد بود

.هیچ زمانی برای استراحت پیدا نخواهید کرد
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  کوچک بر اساس حرفه یکسب و کارها یبنددسته نیترمهم*
 

                  
 مقدمه*

افراد دارد که  دگونی در دنیای امروز وجواگوناست. مشاغل  نیازمند شغل بههای روزمره خود ی برای رفع نیازفردهر    

دایر  یا بزرگ کوچکهای این مشاغل یا در کارگاهد. نسلیقه خود شغلی را انتخاب کن و توانایی ؛شرایطتوانند بنا به می

و  ندنکداشته باشند و کارآفرینی  ؛رآمددهند شیوه متفاوتی برای کسب دافراد هم هستند که ترجیح میبرخی  هستند.

 .پردازندبدهند به تولید محصول تشکیل میهایی که خودشان در کارگاه

ار در این نوشت چیست؟ مردم یکوچک در توانمندساز یهانقش کارگاهآید این است که پیش میدر این میان  ؤالی کهس 

های به نقش کارگاه با توجه راستا همین در. مطرح شودها نیز مشکالت ... این بنگاه شده استضمن پاسخ به این سؤال سعی 

رئیس هیئت مدیره انجمن بانوان  مریم السادات قیامی دکتر خانمای با مصاحبه ؛ جامعه کوچک در توانمند سازی افراد

رآالت زیوموزشگاه زمین پویان و فعال در زمینه ساخت آموسس مدیر و و نیز فعال در صنعت گردشگری و صنایع دستی 

 شود.می ارائه پژوهش این در آن هایبخش که مهمترین 1شد انجام؛ و طال و جواهر

 از نگاه خانم دکتر قیامی کوچک و متوسط یهابنگاهتعریفی از  *

 small and)یاختصارعالمت ها معروفند که  SMEبه  کوچک و متوسط یهاکارگاهیا  هابنگاهدر دنیا    

medium-sized enterprises)  یاریبس یایو نسبت به آن مزا ردیگیبزرگ قرار م عیبرابر صنادر و است 

 .شتریب یریپذو انعطاف ینیآفراشتغال ،یدارد؛ ازجمله ارزش افزوده، نوآور

 نفرند و 3تا  2ها تعداد افراد مشغول در این کارگاه های کوچک که مشمول مشاغل خانگی هستند ویکسری از کارگاه   

تعداد  راگاما  .ای هستندحرفهل وشغم دایرند؛ به عبارتی افراد خانواده به اتفاق یکدیگر با هم در خانهاقصی نقاط کشور در 

ی هادر صد کارگاه 50بیش از که  آن کارگاه به عنوان کمپانی یا شرکت است؛ برسند نفر 50بیش از  به در کارگاهی شاغلین

  2.دنیا جزو این دسته هستندتولیدی 

 اند و بسیاری از اموراتشان را برون سپاریاقتصادهای قدرتمند دنیای امروز از دوران صنایع بزرگ عبورکردهرسد به نظر می

(outsource) سازی های قطعهمثل شرکت ؛اندهای کوچک سپردهبه شرکت بسیاری از کارهایشان را اند وکرده

                                                           
 انجام شده است.  20/07/1399این مصاحبه در تاریخ  - 1
 20/7/99ی؛ اداره پژوهش خبر، دست عیو صنا یانجمن بانوان فعال در صنعت گردشگر رهیمد ئتیه سی، رئتلفنی با مریم السادات قیامی عابدی؛ مریم. گفتگوی . 2

کسب و کارهای 
خدماتی

کسب و کارهای 
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کسب و کارهای 
کامپیوتری

کسب و کارهای 
فناوری و اطالعات

کسب و کارهای 
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کسب و کارهای 
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کسب و کارهای 
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کسب و کارهای مالی
و سرمایه گذاری
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ک و های کوچبزرگ کاسته و به افزایش اشتغال به بنگاههای بنگاه ۀهزین پرهای بار فعالیت اینگونه است که از. خودرو

 1.شودمیمتوسط افزوده 

  از بیکاری پیشگیریهای کوچک در نقش کارگاه*

سیاری    شه ب ستفادهاز بیکاری ری سنکردن  ها ا ستفاده از توانمندی افراد جامعه تاز توانمندی افراد ا شوی و با ا و  قو ت

اندازی مش  اغل خانگی و راه حاص  ل از آن بکاهیم. ت احتمالیالتوانیم از بیکاری و معض  اد انگیزه در افراد توانمند، میجای

ها به منظور حمایت از این کارگاه .س  تاافراد جویای کار  یاش  تغال و توانمندس  از جادیادر راس  تای  های کوچککارگاه

   2شود.تشکیل میاقشار ضعیف جامعه 

 ؟چیست های کوچکافراد شاغل در کارگاهتوانمند سازی و توانمند کردن  منظور از*

ه د. یکی از عمدتنآن شغل هسدر کار ها مشغول هستند یا کار بلد هستند یا نیاز به آموزش حرفه و ادامه افرادی که در کارگاه 

    .آموزش حرفه و مهارت به آنهاستدر مرحله اول داد توان انجام ها میهایی که برای توانمند کردن شاغلین در این کارگاهرکا

وعی گذار و به نسرمایهنیاز به بنابراین  ؛های کوچک نیاز به سرپرست و حامی دارندمشاغل خانگی و کارگاهدر مرحله بعد 

در اصل این حامی حلقه گمشده ؛ کمک کندبه آنها که در مرحله بازاریابی و فروش محصوالت خود دارند کنار دار در سهام

گذار در کنار این نوع مشاغل باشند و آنها را در بازاریابی و فروش دار و سرمایهوقتی سهام است؛بین مشاغل خانگی و بازار 

توانند به راحتی محصوالت خود را در بازارهای داخلی و خارجی به فروش برسانند البته ؛ آنها میدنمحصوالت حمایت کن

   3به اسم فروش چپاول نشوند.آنکه به شرط 

صنا یدریپروانه حبه اعتقاد     ست عیمعاونت  شاه ید ستان کرمان ستی، برگزاری  :ا صنایع د یکی از اهداف مهم معاونت 

  4.شودانجام می عیصنعتگران حوزه صنا یتوانمند ساز یدر راستاکه  آموزشی استی هاو کارگاه هاکالس

کند در این رابطه اظهار می شهر مشهد یشورا یهاو مشارکت یگذارهیسرما ،یاقتصاد ونیسیکم سیرئی، احمد نوروز

 عیمحصوالت و صنا یتقاضا برا شیموجب افزا های کوچک با صاحبان برندهای معروف و مختلففعاالن کارگاهکه ارتباط 

ست ستای حمایت از کارگاه. شودمی یدیتول ید شاغل خانگی سهامداران هم در را مواد  نیآموزش، تأمهای کوچک و م

محص  والت،  تیفیموجب ارتقا ک زین دیتول نیح یهامناس  ب و نظارت متیو با ق هیمرغوب بدون پرداخت وجه اول هیاول

 5.گرددیشده م نیتضم یبازار جادیا ومناسب  متیق

مواد اولیه مرغوب بدون پرداخت وجه اولیه و با  آموزش، تأمینهای کوچک ابتدا نیاز به نیروی کار در کارگاهبنابراین    

موجب ارتقا کیفیت محصوالت، قیمت مناسب و ایجاد بازاری تضمین  کههای حین تولید نظارتنیز  و دارد قیمت مناسب

 های کوچک انجام دهد.؛ که این وظیفه حامی یا همان سهامدار است که در قبال نیروی کار کارگاهگرددشده می

 های کوچکهامداری مشاغل خانگی و کارگاهسو  )هلدینگ(ی داشتنجربه کشورهای صنعتی برای حامت*

کار سهامداران  .دارای حامی و هلدینگ هستندژاپن و ایتالیا ویژه صنعتی مثل های کوچک در کشورهای بهتمام کارگاه   

ی برندسازی بازاریاببیمه نیروی کار،  ؛های کوچک از آموزش نیروی کار گرفته تا تأمین منابع مالی و مواد اولیهدر کارگاه

 داخلی و خارجی برای محصوالت تولیدی و... 

-است که این هم با داشتن حامی و سهامدار میفروش محصوالت و  بازاریابی در ؛های کوچکبیشترین مشکل کارگاه   

کشورهایی مثل ایتالیا و  دهد.های کوچک و محصوالت آنها افق میسهامداران به کارگاه .تواند این مشکل را مرتفع کند

                                                           
 28/3/96؛ پایگاه خبری نبض خبر، کوچک و متوسط یهابنگاه ای SMEدر کسب و کار  یبا اصطالح ییآشنا، 1396، مبرانیا معراج.  1
 20/7/99ی؛ اداره پژوهش خبر، دست عیو صنا یانجمن بانوان فعال در صنعت گردشگر رهیمد ئتیه سی، رئگفتگوی تلفنی با مریم السادات قیامیعابدی؛ مریم.  . 2
 20/7/99، همان . 3
 30/3/98،باشگاه خبرنگاران ؛صادرات کردیبا رو یدست عیآموزش صنعتگران صنا . 4
 25/2/99؛ ایمنا، مشهد یخانگ های در ارتباط صاحبان برند کارگاه لیتسه.  5
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توانند هم سود کنند و هم سود . سهامداران میهای کوچک و مشاغل خانگی درآمد خوبی دارندبَِل کارگاهژاپن و کره از قِ

     1دهند.
 

 2های کوچکهای توانمندسازی در مشاغل خانگی و کارگاهشاخص*

 
انجام  «درترکیه الگوی راهبردی حمایت از تولید»با عنوان  97 سالهای مجلس در پژوهشی که مرکز پژوهشگزارش 

 و  یصادراتهای تولیدی گذاریدولت ترکیه در حمایت از سرمایهتجربیات این گزارش به  گیرینتیجهبخش در ؛ استداده

 است:زیر به  شرح  که دهکراشاره (SME ) های کوچک و متوسطهای حمایتی دولت از بنگاهطور خاص سیاستبه

 است.کردهسعی در توسعه بخش صنعتی این کشور ها و ابزارهای مختلفاستفاده از سیاستبا  دولت ترکیه. 1

 (دیالمی 1950دهه ) داریحمایت از بخش خصوصی و گسترش سرمایه. 2

 (دیالمی 1970و  1960دو دهه )ریزی و جانشینی واردات برنامه. 3

 (دیمیال 1980دهه از ) های آزادسازی تجاری و مالیسیاست. 3

 آرام تغییرسیستم تولید و مصرف با توجه به فرآیند جهانی شدن آرام ،1980های آزادسازی تجاری از دهه سیاستپس از 

نعتی به واحدهای بزرگ ص. کردپذیر تولید تغییرتولید انبوه در یک مکان متمرکز به یک سیستم انعطاف سیستمو  یافت

ار داد. قروچک و متوسط را در دستور کار های ک. دولت ترکیه حمایت از بنگاهشدندتبدیل  واحدهای کوچک و متوسط

انجام داد و در نتیجه  وچکهای کبنگاهی هاحمایت... در ها، اقدامات و طیف وسیعی از سیاست و صادرات این کشور دولت

خود  گذاران را بهنظر سیاست ، OECD برخی از کشورهایحاصل شد و توجه شکوفایی این بخش و موفقیت نسبی آن 

  3جلب کرده است.

                                                           
 20/7/99ی؛ اداره پژوهش خبر، دست عیو صنا یانجمن بانوان فعال در صنعت گردشگر رهیمد ئتیه سی، رئعابدی؛ مریم. گفتگوی تلفنی با مریم السادات قیامی . 1
 20/7/99، همان.  2
  (وکارگروه مطالعات محیط کسب)مطالعات اقتصادی ؛ کوچک و متوسط وکارهایترکیه درحمایت ازکسبتجربه دولت . 8دیاز تول تیحما یراهبرد یالگو؛ 1397، تحویلی علی . 3

 ی مجلس شورای اسالمیاقتصاد یهامعاونت پژوهش

آموزش

ایجاد اشتغال

بیمه نیروی کار

تهیه و تأمین مواد اولیه مرغوب

برندسازی

نظارت حین تولید به منظور ارتقا کیفیت محصوالت

ایجاد بازاری تضمینی برای فروش محصوالت

بازاریابی برای فروش داخلی و صادرات به بازارهای خارجی
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1              ترکیه کشورهای اقتصادی در از بنگاهه انجام شدهای هدفمند حمایت*

                      

 های کوچک کارگاهبه منظور رونق اقدامات حمایتی دولت ضرورت *

فراد ا بهرا  یو آموزش یاجتماع ،یمتنوع فرهنگ یهابرنامه ریزی،بهزیستی و کمیته امداد امام خمینی با برنامه سازمان   

آموزی فرد مددجو را برای مهارتهای ها ایجاد مشاغل خانگی است که طی کالسکنند؛ یکی از این برنامهمددجو ارائه می

 کنند.کنند و او را توانمند میمی کمکداشتن حرفه طبق عالئق خود 

ران کارگ دست مزد پرداختبرای  یاندمد چنآکوچک در یهاکارگاهبا توجه به اینکه  :ی نماینده مجلسمحمد صالح نیحس

رگران کااما  ند؛ستین مهیتحت پوشش بها این کارگاهلذا ندارند  ؛استوزارت کار مصوب حداقل حقوق و دست مزد که شاغل 

 یاهکارگاه نیگر  اااز طرفی هم  کنند.یم یذکر شده گذران زندگ طیبا شراو کوچک با همان حداقل دستمزد  یواحدها نیا

در مناطق کم برخوردار و محروم از  یشغل یهافرصتو همین شد  خواهند لیتعط ؛نشوند تیدولت حما یکوچک از سو

 هیشوند تا در مناطق محروم و روستاها سرما قیتشو بایدگذاران  هیسرما ؛معتقد است نماینده مجلساین  .رودیم نیب

 .رندیکوچک هم در نظر گرفته شود تا آنها تحت فشار قرار نگ یهاکارگاه طیز حداقل حقوق شرانیکنند و  یگذار

هایی برای ریزیبرنامه ،شوندبیمه کارگران  ،دریگبدر نظر های تولیدی گاهری برای کاتسهیالت؛ باید از طریق مالیات دولت

د به کار بتواننکم بهره صورت گیرد تا تولیدکنندگان کوچک  کمک مستقیم و غیرمستقیم و همچنین اعطای تسهیالت

  2.امکان پذیر است و مجلس این اقدامات حمایتی با مصوبات دولتاز چرخه اقتصاد خارج نشوند. و  تولید خود ادامه دهند

 یتوسعه مشاغل خانگ یطرح مل*

 و انجام مطالعات یقبل یهاطرح یشناس بیپس از آس یدر وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماع یتوسعه مشاغل خانگ یطرح مل

به  یدانشگاه، جهادموردنظر طرحِ یسازادهی. به منظور اجرا و پدیرس بیو به تصو یطراح 1396در سال  یو خارج یداخل

و  یقی)آموزش و مشاوره( اشخاص حق یتوانمندساز ،ییمکلف به شناسا گرلیو تسه یاواسطه ،یانهاد توسعه کیعنوان 

با  ی. جهاد دانشگاهدیگرد یو عمود یافق یهااز شبکه یمندبا اتصال به بازار با بهره یمشاغل خانگ یدارسازیو پا یحقوق

تمام  یاهتیاز ظرف یگیرخود در سراسر کشور در نظر دارد با بهره لگرانیکارشناسان، مشاوران و تسه بکهاز ش گیریهبهر

قش و ن ییرا شناسا یمشابه قبل یهامفقوده و خال طرح یهاحلقه ،یبخش خصوص ژهیوهب یدولت ریو غ یدولت یهاسازمان

 3در اقتصاد کشور را توسعه دهد. یمشاغل خانگ گاهیو جا
 

                                                           
 همان.  1
 21/1/99؛ تسنیم، دولت و مجلس سر پا نگه داشته شوند یتیبا اقدامات حما یدیکوچک تول یکارگاه ها.  2
 30/5/99، یوزارت تعاون، کار و رفاه اجتماع یازمشاغل خانگ تیو حما یستاد سامانده رخانهیدب ؛یتوسعه مشاغل خانگ یطرح مل . 3

های مالیحمایت
حمایت از انجام نوآوری 

و تحقیق و توسعه
حمایت از کارآفرینی

افزایش همکاری و 
هماهنگی میان 

بنگاههای اقتصادی

حمایت از مراکز رشد 
وکارکسب

اعطای جوایز طرح 
تجاری

استانداردسازی 
محصوالت تجاری

افزایش همکاری و 
ی المللهای بینمشارکت
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  1مختلف ییاجرا یهادستگاه ازیبا توجه به ن یتوسعه مشاغل خانگ یطرح مل*

ال در ح ؛یدستگاه متول یهابا توجه به اهداف و برنامه وو اجرا  یساز ادهیپ به منظورو انعطاف الزم  تیقابلها با این طرح

  .استدر حال اجرا  یانهاد توسعه کیعنوان هب یحاضر توسط جهاد دانشگاه

                                                           
 30/5/99، یوزارت تعاون، کار و رفاه اجتماع یازمشاغل خانگ تیو حما یستاد سامانده رخانهیدب ؛یتوسعه مشاغل خانگ یمل طرح یهاپروژه.  1

 جامعه هدف یمجر ناظر طرح کارفرما موضوع عنوان طرح

زنان  یاقتصاد یسازتوانمند

بر  یسرپرست خانوار مبتن

توسعه مشاغل  نینو یالگو

 یخانگ

زن  6200اشتغال 

سرپرست خانوار 

استان  24در 

 کشور

معاونت امور 

زنان و 

خانواده 

 استیر

 یجمهور

وزارت تعاون، کار و 

رفاه 

)معاونت یاجتماع

توسعه اشتغال و کار 

 رخانهیدب -ینیآفر

ستاد مشاغل 

 (یخانگ

 

 یسازیسازمان تجار

و اشتغال  یفناور

آموختگان)جهاد دانش

( و یدانشگاه

 یسازمان یواحدها

 24در یجهاددانشگاه

 استان

 شدهزنان همسر فوت -

 زنان مطلقه -

 ،یهمسر ) زندان یزنان دارا -

 ،یازکارافتاده، معتاد، متوار

 االثر(مفقود

نکرده( دختران )هرگز ازدواج -

 سال 55 یال 45 کاریب

مشاغل  یتوسعه یطرح مل

 استان 31در  یخانگ

انجام مطالعات، 

 یبررس ،یسامانده

 طرح

 ͏تعامل با دستگاه

و  ییاجرا های

 یبخش خصوص

 یدر اجرا لیدخ

طرح و ارائه 

خدمات آموزش و 

و  یمشاوره حضور

به  یرحضوریغ

مشاغل  انیمتقاض

 یخانگ

وزارت تعاون، 

کار و رفاه 

 اجتماعی

وزارت تعاون، کار و 

 رفاه اجتماعی
 یجهاددانشگاه

 یو توانمندساز یاستعدادسنج

 انینفر از متقاض 300هزار و  54

در  یمشاغل خانگ اندازی ͏راه

استان کشور بر اساس  31

مشاغل  ی͏طرح توسعه یالگو

 یخانگ

 شرایط متقاضی:

 سال 18. حداقل سن 1

 استان محل ثبت نام ی. بوم2

 . عدم اشتغال تمام وقت3

 ییکارفرما مهی. نداشتن ب4

فرما  شیخو مهیکه ب ی)افراد

 در ثبت نام ندارند( یدارند منع

 یتوسعه مشاغل خانگ یطرح مل

 جادیاو  لوتیاستان پا 9در 

مشاغل  یدارسازیاشتغال و پا

 9نفر در  20000 یموجود برا

 استان

 یبازنگری الگو

 ییشناسا دیجد

 یهانواقص و حلقه

 مفقوده

زارت تعاون، 

کار و رفاه 

 یاجتماع

 

 یساز یسازمان تجار

و اشتغال  یفناور

آموختگان به دانش

 یاعنوان نهاد توسعه

طرح  نیدر ا توانندیم یافراد

ثبت نام کنند که در زمان ثبت 

 یاجبار مهینام، تحت پوشش ب

مشغول به  یینباشند )در جا

یم انیکار نباشند(. متقاض

با توجه به تجارب و  توانند

از  یکیخود در  یهایتوانمند

 یمعرف یهاتیو ظرف هاتیمز

 شده در سامانه ثبت نام کنند.

 یاقتصاد یسازتوانمند

بر اساس   انیزندان یهاخانواده

 یتوسعه مشاغل خانگ طرح ملی

 یسازطرح توانمند

 یاقتصاد

 یهاخانواده

ر ب یمبتن  انیزندان

ه توسع نینو یالگو

به  یمشاغل خانگ

استناد بند ت و ب 

 102و  80مواد 

وزارت تعاون، 

کار و رفاه 

 یاجتماع

و  کار تعاون، وزارت

 رفاه اجتماعی

 تیانجمن حما

و سازمان  انیزندان

و  یفناور یسازیتجار

اشتغال 

آموختگان  جهاد دانش

 یدانشگاه

تیرماه  29تاریخ این طرح از 

های نفر از خانواده 100برای  98

 مدت به و  زندانیان شهر تهران

 .است اجرا حال در یکسال

 ،یطرح در سه مرحله بررس

 یبندتیو اولو ییشناسا

استان،  یهاتیمز

 انیمتقاض یتوانمندساز
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 خانوادهدر اقتصاد  یکوچک و خانگ یکسب و کارهاتأثیر*

ستقرار، تقو دیدولت با   شاغل دنیو تنوع بخش تیبه ا سرمایه خانگی به م ادر قهای کوچک که اکثر مردم گذاریبه دلیل 

وع این ن، شودمی و درآمد دیتول ؛اشتغال شیموجب افزا توجه به این مشاغل .باشد داشته ژهیتوجه وهستند؛ آن  یبه اجرا

 نیهمشود، برمی ییروستاشهرهای کوچک و  یدر نواحویژه بهبردن فقر  نیو از ب دیمنابع تول تیریمدریزی سبب برنامه

 1.بدایمی شیافزا جامعهخانواده و در اقتصاد  یکوچک و خانگ یهارگاهاستقرار کا مشاغل خانگی واساس سهم بخش 
 

                                    یکوچک و خانگ یهاکارگاه *سال جهش تولید با دایر کردن

ر اگ دنبال شود. یمردم دیکارها با ردیصورت بگ یاگر قرار باشد جهش ی:کارشناس اقتصاد ،یفرشاد عالبه اعتقاد    

 یاهتیمختلف با توجه به ظرف یهزاران کارگاه در شهرها د؛ریگبمنطقه خاص شکل  کیکوچک و متوسط در  یهابنگاه

خواهیم داشت که متناسب با ظرفیت هر منطقه خواهد بود زیرا که مردم در منطقه و محل خودشان مشغول  منطقه

 نه نخواهیم داشت.های کالن برای تأسیس کارخاو دیگر نیاز به بودجه صورت می گیردشوند و کمتر مهاجرت شغلی می

ر ه و ظرفیت با تواناییاین کار سبب توانمندسازی مردم خواهد شد و توسعه زنجیره اقتصادی را در همه مناطق مطابق    

 منطقه خواهیم داشت.

و کنند  ریزیهر منطقه برنامه ها و متکی بر ساکنینها و ظرفیتریزان اقتصادی و اجتماعی باید بر مبنای واقعیتبرنامه   

های کوچک مشغول به کار خواهند شد و مشکل گونه ساکنین در کارگاهبندی کنند. اینها بودجهبر مبنای همان ظرفیت

 بیکاری حل خواهد شد.

 2یزد.گری بپرهها را به مردم واگذار کرد و تقسیم کار انجام شود و دولت هم از تصدیباید به مردم اعتماد کرد و مسئولیت   

 رانیدر ا یخرد و خانگ یکسب وکارها یدارسازیپا یراهکارهاراهبردها و *

 و  هاطرحبه  ؛با مشاغل مختلف اقشار جامعه ییآشناه منظور بو  یخرد و خانگ یکسب وکارها یدارسازیپابه منظور   

 ینذر فرهنگ مثل ییهادر برنامهکه داوطلب  یهاروینباید  به این منظور .نیاز است ییزاالزم در حوزه اشتغال یهاآموزش

و داده شود  الزم یهاآموزش و نوجوانان، زنانتوانمندسازی  یبرا هاطرح نی. در قالب اگردند فعالدارند؛  ینقش موثر

                                                           
در توانمند  نینو یافق ها یمل شیهما نیدوم" ،ییدر اقتصاد روستا یکوچک و خانگ ینقش کسب و کارها ،1394اکبر، یعل ،یناظمو  ا..حشمت  ،یسعد.  1

 ،همدان"ییو روستا یشهر ستیز طیو مح یانرژ ،یعمران، گردشگر ،یمعمار داریو توسعه پا یساز
 16/1/99آنالین، ی؛ قدسکوچک مردم یواحدها یبا شبکه ساز دیجهش تول.  2

قانون برنامه ششم 

 توسعه، قانون

و  یسامانده

از مشاغل  تیحما

 ،یخانگ

دستورالعمل 

قانون  ییاجرا

و  یسامانده

از مشاغل  تیحما

 نیو همچن یخانگ

 ن توسعهینو یالگو

 یمشاغل خانگ

 شده است. نیتدو

اتصال به بازار  ،یمشاغل خانگ

 یمشاغل خانگ یدارسازیو پا

 اجرا خواهد شد.
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های آموزشی برای اقشار مختلف جامعه آنها را در داشتن دایر کردن کارگاه 1.ددرگآنان دایر  یبرا ینیکارآفر یهاکارگاه

 کند. اشتغال مناسب کمک میاستقالل نسبی و 
 

    
 

 سخن آخر*

تواند منجر به توانمندسازی افراد و اقشار میوکارهای کوچک و مشاغل خانگی  توسعه کسبایجاد و  آنچه مسلم است

ز ازایی و کاهش وابستگی به دیگران است. اشتغال ؛وکارهای خانگی مهمترین ظرفیت اقتصادی کسبزیرا جامعه شود. 

وان تکه این مهم را میهای مالی است درگرو حمایتهای زودبازده وکار و مشاغل خانگی و بنگاه طرف دیگر موفقیت کسب

ز تولید را اکرد و  تشویق های کوچکها و بنگاهگذاری در ایجاد کارگاهرا به سرمایهآنها گذاران و خیران سرمایهاز با دعوت 

 ها سوق داد.های بزرگ به سمت کارگاهکارخانه

 .دکنفردی کمک میهای انگیزهروحیه و وکارها به ارتقاء این کسب .؛ بعد اجتماعی آن استمشاغل خانگی ابعاداز دیگر 

از  ود.ش توجه مسائل برخی بهقبل از آن باید  ،وکارهای خانگی و دادِن انگیزه به افراد جامعهبرای توسعه کسببنابراین 

تی های دولحمایت ؛اولویت بازاریابی برای محصوالت تولیدی ؛این مشاغل ارزش افزوده اهمیت توان بهمی جمله این مسائل

ای هن عرصه تولید مشاغل خانگی و کارگاهبیمه فعاال ؛با هدف تولید کیفی های کوچکهخانگی و کارگا و قانونی از مشاغل

  .اشاره کرد برای افزایش اعتماد فعاالن کوچک

 
 

                                                           
 22/4/99، باشگاه خبرنگارانی؛ تیحما یطرح ها جادیشهروندان با ا یاجتماع یتوانمندساز.  1


