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 وافا زهحو نوپا( غیرو  نوپا) لفعا  يشرکتهااز   حمایتاول:  برنامه -1

  نسانی ا  وینیر  امستخدو ا  فعالیتها  توسعه  سرمایه  تأمین  وافا  یشرکتها  یفعالیتها  توسعه  جهت  غدغههاد  مهمترین  از

 جهت  زنیاردمو  مالی  منابع  شتندا  رختیادر ا  معد  لیلد  به  اردمواز    ریبسیاو در    دهبو  دخو  یفعالیتها  توسعه  جهت  زنیاردمو

 توسعهو    انپیشر  عامل انبهعنو نسانیا وینیر  وزهمر. انددمیگر جهامو  شکستگیور  ضابعو    شکست با  نسانیا  وینیر توسعه

  حمایت و   طرفیاز    متخصص نسانیا  وینیر  ایبر غلیهای شایجاد فرصت فهد  با  حطر  ینو در ا دشو  می  شناخته  شرکتها

 .ستا هشد  گرفته نظردر    قفو حطر  مسیر  مهادا جهت  وافا زهحو  یشرکتها ایتوسعه  سرمایه تأمیناز  

  ن کنا رکا ادتعد ،خلیدا  ناخالص  لصو  مح  نهاسرو   ستانهاا   ریبیکا  خنر،  مینیزسر  مایشآ  حطر سساا    بر  که  حطر  یندر ا   

و   نوپا  یشرکتهای  فعالیتها  توسعه  جهت  قیمتارزان    تتسهیال  ،ستا  هشد  تهیه  سالیانه  IDI شاخصو   ICT خشب

  د مفا  با  منطبق  که  هستند  شرکتهایی  ،نوپا  یشرکتها.  ددمیگر  ئهارا  رکاوکسب  حطر  یک   سساا    بر  وافا  زهحودر    غیرنوپا

ــ ه/ 54991/ت/25071  رهشما  مصوبه عموضو  نوپا یها  شرکتاز    حمایت نامه ئینآ  1  دهما لفا  بند    ت هیا 1/3/98  رخمو ــ

 .انیروز

 شد  میبا  نبنیا نشو دا سط متو  ،کوچک  د،خر یتولید یحدهاوا ،نوپا  یشرکتهااز  حمایت حطر  فهد جامعه: فهد جامعه

 .میباشد رگبزو    نبنیا نشو دا  متوسط  ،کوچک   د،خر یحدهاوا  ،نوپا  غیر  یشرکتهااز    حمایت حطر  فهد  جامعهو 
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. در  باشد  می  وافا زهحو  با  مرتبط هاآن  رکاوکسب حطر  که  ستا  شرکتیهایی  کلیه  شامل  قفو حطردر    عطاییا  یحمایتها

. باشد  هشد  تائید  نیشاا  بیمهو    باشند  گرفته  ربکارا    هشد  تعهد  نسانیا  وینیر  ه،ما  12در    کثراحد  باید  نفرمایارکا  حطر  ینا

  ت تسهیال.  باشد  شرکتدر آن    بیمه  سابقهدارای    ب،جذ  به  منتهی  ماهه  6در    نباید  هشد  امستخدا  رکا  وینیر  ،ینا  بر  ونفزا

 .باشد  می  صددر 10  تتسهیال دسو  صدو در دهبو ایتوسعه عنواز   هشد  ختداپر  بانکی

.  شوند   گرفته  رکا  به باید بیمه  کد تخصیص  با قتو  متما نسانیا وینیر  نفر  یک  نتوما نمیلیو  100  هرازای   به قفو حطر در

از   یک   هر  ایبر  لیار  ردمیلیا  4و    نوپا  غیر  یشرکتهااز    یک   هر  ایبر  لیار  ردمیلیا  4  حطر  یندر ا  حمایت  انمیز  کثراحد

 به  بایستی  همچنین.  ستا  گذشتهدوره    4  فصلی  وشفر  یاو    مالیاتی  نامه  رظهادر ا  رجمند  مددرآ  سقف  تا  نوپا  یشرکتها

 .ددگر  رمنظو حطرآورده    انعنو به  متقاضی توسط  ستیاخودر  تتسهیالاز   صددر 25  انمیز

 نمیلیو  100از    بیش  یهاوام  ایمرحله  ختداپر  بر  وهعال  ه،شددیجاا  لشتغاا  اریپایداز    نطمیناا  جهت  که  ستا  کرذ  به  زمال  

در  پس  هما  18در    تتسهیال  هیافتکننددر  یشرکتهادر    هشددیجاا  لشتغاا  خنر  بایستی  ن،توما  مرحله  خرینآ  یافتاز 



 
 

استان چهارمحال و بختیاری   اداره کل ارتباطات و فناوری اطالعات   

 استان حوزه ارتباطات و فناوری اطالعات ی در حمایتبرنامه های 

 
  خنر   رتصو  ینا غیرو در    باشد هشد  تعهد  لشتغاا وهبهعال  تتسهیال  یافتدر ستاخودر  نمادر ز  لشتغاا انمیز به  تتسهیال

  وت لتفاامابه  ت،تسهیال ختداپر  خرآ مرحلهو در    قسط  یک   قالبدر    بایستیو   مینماید  تغییر  صددر 18 خنر به  تتسهیال

 .دشو  ختداپر دسو خنر

 

 بانکی   تتسهیال  ماهیتو   اجرا يبندنماز   1-2 

 ایتوسعه:  بانکی  تتسهیال عنو 

  ت تسهیالاول    مرحله  یافتدر  نماز  به  نسبت  صددر  30  میبایست  قلاحد  شرکت  وشفردوم    مرحله  عطاا  جهت:  اریگذ  فهد

 باشد  شتهدا  شدر

 درصد 10: نرخ سود التیسود تسه نرخ

 مرحله 2:  التیتسه  پرداخت

 پس  ختداپرزبا هما  36و   تنفس لسا 1: ختداپرزبا  یبندنماز  ستیاخودر تتسهیال انمیز  صددر 25:  متقاضیآورده  سهم

 ریکاروز   20: نوپا  یهارکاوکسب توسعه حطر  یابیارز  یبندنماز  تنفساز  

 توسط هشد تعهد نسانیا  وینیر  یگیرربهکاو   اركمد  دنبو  کامل رتصودر   ریکاروز   15 کثراحد: تتسهیال ختداپر نماز

 شرکت

 Tavanafarin.ito.gov.ir فرینآ انتو  سامانه:  منا ثبت هنحو

 

 تطالعاا وريفنا بر  مبتنی   يهارکاوکسب  يهامپلتفر توسعهاز   حمایتدوم:  برنامه -2

  وری فنا  بستر  بر  لفعا  یهامپلتفر  توسعه  تتباطاو ار  تطالعاا  وریفنا  بر  مبتنی  مشاغل  توسعهدر    اریثرگذا  طنقا  مهمترین  از

  شغلی   یفرصتها  ءتقاار  به  امقدا  عمتنو  تمحصوالو    تخدما  ئهارا  جهت  مناسب  بستر  دننمو  همافر  با  که  ستا  تطالعاا

 یا  لمحصو  یک   یتقاضاو    عرضه  طرفین  ایبر  فرصتی  ئهارا  به  امقدا  که  یبستر  هر  گفت  باید  مپلتفر  تعریف. در  مینمایند

  شرکتهایی .  ستا  هشد  گرفته  نظردر    مپلتفر  تعریفدر    دمیشو  عرضه  فطر  ایبر  مددرآ  دیجاا  موجبو    مینماید  وریفنا

  یک  قلاحد  در  وافا  زهحو  با  مرتبط  فعالیت  سابقهدارای    باید  باشند  شتهرا دا  قفو  حطر  بر  منطبق  پلتفرمی  توسعه  حطر  که

  ها مپلتفر فعالیتاز   مختلفی  یهازهحو راتعتباا  النهدعا  تخصیص  جهت.  باشند  شتهرا دا  تتسهیال  ستاخودر  به  منتهی  لسا

  کثر احد.  دمیشو  ئهارا  قیمتارزان تتسهیال لهرسادر   هبرگزید یپلتفرمها  فعالیت  زهحو  هردر   که  ستا هشد گرفته  نظردر 
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  م پلتفرروی    خدمت/لمحصو نکنندگا  عرضه  به  مپلتفر  توسط بایستی لباقیو ا  مپلتفر  توسعه  فصر  تتسهیال  ینا صددر  25

 .دگیر تعلق
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  ت تسهیال انمیز  کثراحد حطر ین. در استا  هشد  گرفته نظردر   مپلتفر  یفعالیتها  گیدگستر با  متناسب  عطاییا  تتسهیال

و   دبو  هداخو  (مپلتفرروی    نکنندگا  عرضه  به  لیار  ردمیلیا   70و    مپلتفر  به  لیار  ردمیلیا   30)  لیار  اردیـ لیم  100  عطاییا

 هداخو  ساله  3دوره    یک در    حتاسترا  نماز  لسا  یک   با  تتسهیال  ینا  ختداپرزبا.  ددمیگر  ختداپر  صددر  10  دسو  خنر  با

در    رجمند  یطاشر  حفظ  طبهشر  ختداپرزبادوره    سساا  بر  مشخص  مانیز  یهازهبادر    مرحله  2  کثراحددر    تتسهیال.  دبو

ا  مپلتفر  توسعه  حطر  انمیز  به  نعرضهکنندگا  یگیرربهکااز    پسدوم    مرحله  ختداپر.  دمیشو  ختداپر  عالمیا  تماالزو 

  .دمیشو ختداپر  هشد  تعهد انمیز  صددر 100

ــ متوسو  رگبز  ن،بنیا نشدا  یحدهاوا  منجمله) هبرگزید  یپلتفرمها حطر  ینا فهد  جامعه: فهد  جامعه ــ ــ کسو   ط(ــ ــ  بــ

از   حمایت  جهت  که.  شد  با  می  مپلتفرروی    نکنندگا  ضه  عر  ایبر  سط  متوو    کوچک   د،خر  یحدهاوا  ،خانگی  یهارکاو  

 .پذیرفت هداخو  رتصو  میدا  فرینیرآکا  وقصند  با  ریهمکا با  مپلتفرروی  نکنندگا  عرضه

 .باشد  لفعا  بررکا  نمیلیو 1از   بیشدارای    که  ددمیگر  قطالا  پلتفرمی به هبرگزید  مپلتفر

 Tavanafarin.ito.gov.ir فرینآ انتو  سامانه:  منا ثبت هنحو

 

 اجرا يبندنماز  2-2

  یافت در  نماز  به  نسبت  صددر  30  میبایست  قلاحد  مپاتفر  وشفردوم    مرحله  عطاا  جهت:  دعملکر  یشافزا  اریگذ  فهد

 .باشند  شتهدا موفق  کنشاتر 30  بایستی  نکنندگا  عرضه ایبر. و باشد  شتهدا  شدر  تتسهیالاول   مرحله

  صددر 10  دسو خنر با دموجو  یهاهبنگا ایتوسعه  بانکی  تتسهیال:  تتسهیال  ییژگیهاو

  تنفساز   پس  ختداپرزبا  هما  36و   تنفس  لسا 1: ختداپرزبا  یبندنماز

 ستیاخودر  تتسهیال  انمیز  صددر 25:  متقاضیآورده    سهم

 ریکاروز   25:  مپلتفر توسعه حطر  یابیارز  یبندنماز مرحله 2:  تتسهیال  ختداپر
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  ز غاآ  بر  مبنی  تطالعاا  وریفنا  نمازسا  تائیدو    اركمد  دنبو  کامل  رتصودر    ریکاروز    30  کثراحد:  تتسهیال  ختداپر

 شرکت  توسط  هشد  تعهد  تماالزا  عایتو ر  مپلتفر توسعه  حطر  زیییسااجرا

 Tavanafarin.ito.gov.ir فرینآ انتو  سامانه:  منا ثبت هنحو

 

در   آورينويهاادیدرو  نبرگزیدگاو    نسانی ا  هاايوينیر  زينمندسااتو  زش،مواز آ  حمایت:  مسو  برنامه  -3

 تطالعاا وريفناو  تتباطاار زهحو

  ی هاادیدرو  اریبرگز  به  طمربو  نیزدوم    بخشو    زشموآ  زهحو  به  طمربواول    بخش  که  ستا  هشد  تهیه  بخشدر دو    برنامه  ینا 

 .باشد  می  عاتطالا  یو فناور  تتباطاار زهحو

  م کنسرسیواز   حاصل  شیزموآ  یمجموعههاو    شرکتها  به  ضبالعو یحمایتهاو   تتسهیال  عطاا  ئهارا  به امقداول ا  بخش  در

  نهواپردارای    یشرکتها  یاو    بر(رکا  نمیلیو  یک از    بیش)دارای  پلتفرمها  با  ورهمشاو    هشوپز  زش،موآ  زهحودر    لفعا  یشرکتها

 یهازشمو. آمینماید  باشند  هسیدای ر  یانهرا  صنفی  منظا  نمازسا  تائید  به  که  هستند  یوییرا  راتمقر  تنظیم  نمازسااز    فعالیت

  ه یدد  زشموآ دفر که  تیرصو. در دشو هیدد  زشموآ دفر  ایبر  لشتغاا دیجاا  به منجر بایستی مجموعهها  ینا  توسط  هئهشدارا

  یکی .  دمیشو  ختداپر  حمایتی  تتسهیال  ههندد  زشموآ  مجموعه  به  د،شو  شاغل  هشد  گرفته  زشموآ  با  مرتبط  مشاغلدر  

  ده تحصیلکر  نموختگاآنشدا  با  مرتبط  که  تتباطاو ار  تطالعاا  وریفنا  زهحودر    هیژو  به  لشتغاا  توسعهدر    دموجو  تمشکالاز  

 د،شو  لشتغاا به  منجر  که  هدفمند یهازشمو. آستا  رکا  زاربا با  مرتبط تخصصیو   تیرمها  یهاینمنداتو دجوو  معد ،ستا

  ی حمایتها  ئهارا  به  امقدا  همچنین  خدمت  یندوم ا  بخش. در  نمایند  حلرا    چالش  ینا  از  بخشی  نندامیتو  حمایت  رتصودر  

  نهآورانو  یهاادیدرو  نبرندگا  رکاوکسب  توسعه  یستاو در را  نوپا  یهارکاو    کسب (Money Seed) ریبذ  مرحلهدر    ضبالعو

پ ستاا  ،فرینیرآکا  یهاادیدرو  قالبدر    وافا  یناز ا  ضبالعو  حمایت  لیل. دمینمایدو ...،    رمحو  زنیا  یهاادیدرو  ،یکندو  رـت

 که  ستا نوپاییو    جنینی  مرحلهدر    یگیرارقر لیلد  به  هاحطر ینا موفقیت  یباال  یسک ر  ،نهاآ  یهاههندبدشتا  یا مجموعهها

  موفقیت  رتصودر   که)هارکاوکسب  یندر ا جهت  همین  به. مینماید  منتفی اردمو  ینوام را در ا شکل  به  تتسهیال  ختداپر

 .ستا  هشد  هیدد  ضبالعو  رتبهصو حمایت عنو(  میکند  دیجاا  ننشبنیاداو    باال  لشتغاا
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و   شرکتها  به  عمومی  جهدبو  منابع  محلاز    نهمزما  رتبصو  تتسهیالو    ضبالعو  یحمایتها  ئهارا  به  امقدا  برنامه  ینا

  ی هادوره  اریبرگز  به  امقدا  که  مینماید  رورزیکا  یا  مستقیم  زشموآ  جملهاز    مختلف  یقالبهادر    شیزموآ  یمجموعهها
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  ل شتغاا  دیجاا  یستادر را  بایستی  مجموعهها  ینا  توسط  هشد  ئهاار  یهازشمو. آمینمایند  وافا  زهحو  مشاغلبا    مرتبط  شیزموآ

  بایستی   تائید  ردمو شیزموآ  مجموعه  یا شرکت  شیزموآ یهادر دوره  انگیرافر.  باشد  تطالعاا  وریفنا  نمازسا تأیید  ردموو 

  نباید   شیزموآدر دوره    شرکت  نماو در ز  نمایند  ثبت  فرینآنو  سامانهدر    شیزمودر دوره آ  رحضواز    پیشرا    دخو  تطالعاا

  ، گیرافر  هرازای    به  هشد  دیجاا  لشتغاازای ا  به  تائید  ردمو  شیزموآ  مجموعه  یا  شرکت.  باشند  شتهدا  شغل  با  مرتبط  بیمه

  دد میگر عطاا نفر ارهز  10 زشموآ  جهت  ههندد  زشموآ  مکنسرسیو  به  تتسهیالو  ضبالعو  کمک  نتوما  نمیلیو  80  دلمعا

  ایبر  هنگیزا  دیجاا  جهت.  ددگر  لشتغاا  دیجاا  به  منجر  هما  6از    پس  میبایست  ئها( ارنفر   5000)  زموآ  نهاسر  صددر  50  که

  دد، میگر  عطاا  ضعو  بال  کمک و    هبهر  کم  تتسهیال  ر،محو  لشتغاو ا  دیبررکا  یهازشموآ  توسعه  یستادر را  شیزموآ  یهادنها

  صرفا   سدرمی  نظر  به  لیلد  همین  به.  ستا  برنماز  بعضاو    هزینهبر  یمرا  رکا  زاربا  سساا  بر  هادوره  تعریفو    لشتغاا  صدر  ایرز

ا  هگر  کزامر  یمراداپا  تغییر  به  منجر  ندامیتو  هبهر  کمو    ضبالعو  تتسهیال  قالبو در    لشتغاا  جیوخر  با  مسئله  ینزدن 

 18  ودحد  ختداپر  کهآن  یگرد  مطلب.  دشو  رکا  زاربادر    رمحو  زنیا  یهازشموآ  سمت  به  عمومی  یهازشمواز آ  شیزموآ

  برنامه  به  نسبت  ر،بیکا هر  نشد  شاغل  لقبادر   هبهر  کم  تتسهیال نتوما  نمیلیو 62  ودحدو    ضبالعو  کمک   نتوما  نمیلیو

  ل شتغاا  دیجاا  نظراز    هاآن  دکررکا  لیو  ،ستا  کمهزینهتر  فرماییرکا  ایبیمه  معافیتو    رورزیکا  حطر  یاو    دستمزد  نهرایا

  .ستا  مشابه

 ئهارا  به  امقدا  برنامه  ینا  تطالعاا  وریفناو    تتباطاار  زهحو  ادیدرو  نبرگزیدگااز    حمایت  صخصودوم و در    بخشدر      

  وا فا  زهحودر    فعالیتهاو    ییلزاشتغاا  توسعه  ربهمنظو  وافا  زهحو  آورینو  یهاادیدرو  نبرگزیدگا  ایبر  ضبالعو  یحمایتها

،  pitch Reverse نظیر  رمحو  شرکت یهاادید. در رودمیشو  ختداپر  مختلف  هشیودو    بهو    مرحله  1در   حمایت. مینمایند

پ ستاا  نظیر  رمحو  تیم  یهاادیدو در رو  هبرگزید  یشرکتها  به  مستقیم  ربهطو  هگرفتهشد  نظردر    حمایت  به  ،یکندو  رـت

  بایستی   ادیدرو  قالبدر    یابیارز  یندآفر مهادا قع. در وامینماید هبرگزید  تیم بجذ به  امقدا که  دمیگیر تعلق  هایهندبدشتا

  موجب  مرا  ین. ادپذیر  رتصو  مینهز  یندر ا  حمایت  تا  دشو  منتهی  جدید  لشتغاآن، ا  بهتبعو    جدید  رکاو    کسب  دیجاا  به

 شرکت  یک   توسعه  به  ادیدرو  جیوخر  بایستی  حتما   یندآفر  ین. در ادشو  منجر  ارپاید  لشتغاا  به  ادیدرو  جیوخر  تا  دمیشو

  بایستی   تتسهیالی    هیافتکننددر  هشتابدهند  یا  نوپا  شرکت.  دشو  منجر  هشتابدهند  یک   توسط  رکاو    کسب  توسعه  یا  نوپا

 .هدد  منجارا ا  بیمه با  لشتغاا نفر  1  قلاحد انمیز به  تتسهیال  یافتدر جهت

 :ستا  یرز  یطاشر مطابق  ادیدرو هر( در  فرینآنو) هبرگزید  3  کثراحد  رکاوکسب توسعه جهت  حمایت انمیز  سقف

 نتوما  نمیلیو  100: 1  سطح  یهاادیدرو

 نتوما  نمیلیو  80: 2  سطح  یهاادیدرو 

 تومان  ونیلیم 60: 3سطح    یدادهایرو
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 .میباشد نتوما  نمیلیو  80  لشتغاا نفر هرازای   به  ادیدرو  نبرگزیدگا جهت  ضعو بال  کمک   میانگین

 .باشد  می رگبزو   متوسط  شامل  ادیدرو  نکنندگا اربرگزو   شیزموآ  یشرکتها حطر  ینا فهد  جامعه: فهد  جامعه

 Tavanafarin.ito.gov.ir فرینآ انتو  سامانه:  منا ثبت هنحو

 

 اجرا يبندزمان 3-2

 براساس آموزش و برگزیدگان رویدادها  غلیهای شفرصت  ایجاد:  دعملکر  اریگذ  فهد

 مرحله 1:(  ضعو بال  کمک )حمایت  ختداپر

  ن مازسا  تائیدو    اركمد  دنبو  کامل  رتصودر    ریکاروز    15  کثراحد:  حمایت  ختداپر  ریکاروز    20:  حطر  یابیارز  یبندنماز

 تطالعاا  وریفنا

 .ستا  صددر 10  دسو خنر با دموجو  یهاهبنگا ایتوسعه  بانکی  تتسهیال:  تتسهیال  ییژگیهاو

 تنفساز    پس  ختداپرزبا هما  36و   تنفس  لسا 1: ختداپرزبا  یبندنماز

  مرحله 2:  تتسهیال  ختداپر

 تطالعاا  وریفنا  نمازسا  تائیدو   اركمد دنبو  کامل  رتصودر    ریکاروز   30  کثراحد:  تتسهیال  ختداپر

 

وا  تخدماو    تمحصوال  ئهارا  نالینآ  يبسترها  توسعهاز    حمایت:  رمچها  برنامه -4   صنفی  يحدهادر 

 سنتی و    اولمتد   يهارکاوکسبو

 جعهامر  پایه  بر  نفعالیتشا عمدتا   که  سنتی  یحدهاو وا هارکاو    کسب  ،جتماعیا  مختلف  یتهاومحد لعماو ا  ناوکر  عشیو  با

 هم  که  ندـهاشد  ـهایعدید  تمشکالو    مسائل  رچاد  ،ستا  گرفته  شکل  ت،خدماو    تمحصوال  خرید  ایبر  ن،مشتریا  ریحضو

و   موثرتریناز    یکی  ن،میا  ین. در استا  هشد  ناشی  قانونی جعامر یسواز    ریجباا  تعطیلیاز    همو   نمشتریا جعهامر  معداز  

 تمحصوال  ئهو ارا  زیمجا  یفضااز    یگیرهبهر ،صنفی  یحدهاو وا  هارکاو    کسب  ینروی ا  پیش  یهارهکارا  تربنللوصواسهل

 یحدهاوا  برخی  که  یمسیر  ؛ستا  تطالعاا  وریفنا بر  مبتنی  یبسترها  طریقاز   نمشتریا  با  طتباار  حفظو   دخو  تخدماو 

  ام ینستاگرا  مانند  دموجو  جتماعیا  شبکهها  هیژوبه  ،مختلف  یهامپلتفرو    بسترهااز    یگیرهبهر  باو    خیرا  یهاهمادر    صنفی

آنداگرفته  پیشو... در   از   همه  یپاسخگو  ،ندانیافته  توسعه  ریمنظو  چنین  ایبر  صوال ا  هامپلتفرو    شبکهها  ینا  که  نجا. 



 
 

استان چهارمحال و بختیاری   اداره کل ارتباطات و فناوری اطالعات   

 استان حوزه ارتباطات و فناوری اطالعات ی در حمایتبرنامه های 

 
از   حدهاوا  ینا  یگیرهبهر  تسهیل  ایبر  ماتیاقدا  تا  ستا  زمال  س،ساا  ینا  بر.  دبو  هندانخو  صنفی  یحدهاوا  ینا  یهازنیا

 .دپذیر  رتصو  تطالعاا  وریفنا بر  مبتنی  تخدماو   تمحصوال ئهارا هیژو و  مدراکا  یبسترها

 

 ی تیحما وهیش 4-1

 به  تخفیف با  یا  نیگارا  تخدما ئهارا  به  امقدا  که  تطالعاا  وریفناو   تتباطاار زهحودر   نمنداتو  یشرکتها به   ح،طر  یندر ا  

 یگیرهبهر  با  صنفی  یحدها. وامییابد تخصیص  قیمتارزان  تتسهیال( و  گرنت)  ضبالعو  کمک   ،مینمایند  صنفییحدهاوا

 تمحصوال  تا  نددازمیپر  دخو  دموجو  نالینآ  تعملیا  دبهبو  یاو/  نالینرزرو آ  سیستم  یاو/  هشگاوفر  دیجاا  به  ت،خدما  یناز ا

  مد درآ  که دمیشو  قطالا شرکتهایی  به نمنداتو یشرکتها.  هندد شگستررا    دخو زاربا  یاداده و/  ئهارا  نالینآ رتصو  بهرا    دخو

 ینا  سساا  بر.  باشد  می  نتوما  ردمیلیا  15  یباال  گذشتهدوره    فصلی  وشفر  یاو    مالیاتی  نامه  رظهاا  خرینآ  سساا  بر  نهاآ

 تا  دمیشوداده    ارقر  تطالعاا  وریفناو    تتباطاار  زهحو  نمنداتو  شرکت  50  به  رعتباا  نتوما  ردمیلیا  10  مبلغ  ودحد  حطر

 ایتوسعه  عنواز    هشد  ختداپر  بانکی  تتسهیال  نمایند  امقدا  نالینآ  فعالیت  زغاآ  جهت  سنتی  یشرکتها  زیسا  دهماآ  به  نسبت

 .ستا

  متوسط   ،کوچک  د،خر  یحدهاوا  ،خانگی  یهارکاو   کسباز    حمایت  جهت IT زهحو رگبز حطر فهد  جامعه: فهد  جامعه

  می   اجرا  میدا  فرینیرآکا  وقصند  طریقاز    عموضو  خانگی  یهارکاو    کسباز    حمیت  صخصو. در  میباشد  نبنیا  نشو دا

 .دشو

 

 بانکی   تتسهیال  ماهیتو   اجرا يبندنماز 4-2

 ایتوسعه:  بانکی  تتسهیال عنو

   لشتغاا  ایجاد  و  صنفی  هایحدوا  تمحصوال برخط وشفر:  دعملکر  اریگذ  فهد

 با متاسبو  لشتغاا  هرازای   به  نتوما نمیلیو  100و   مرحله: دو  تتسهیال ختداپر  صددر  10  دسو  خنر: تتسهیال دسو  خنر

 هشد  خط بر  سنتی  یشرکتها

 1:   دشگردر    سرمایه  تتسهیال  نمتقاضیا  ختداپرزبا  یبندنماز  ختداپرزبا  هما  36  ،تنفس  هما  12:  ختداپرزبا  یبندنماز

 تنفسدوره   ونبد  لسا

  ریکاروز   20: هاحطر  یابیارز  یبندنماز
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 مربوطه  وهگررکادر   حطر  شپذیرو   اركمد دنبو  کامل  رتصودر    ریکاروز   15  کثراحد:  تتسهیال  ختداپر  نماز

 Tavanafarin.ito.gov.ir فرینآ انتو  سامانه:  منا ثبت هنحو

 

 دشگردر   سرمایه: پنجم برنامه  -5

  ل فعا  اردادقردارای    که  تطالعاا  وریفناو   تتباطاار  زهحودر    لفعا  یشرکتها  به  قیمتارزان    تتسهیال  یعطاا  لشمو  منهدا

 جامعه.  هستند  یوییرا  راتمقر  تنظیم  نمازسااز    داریبر  هبهر  نهواپردارای    یشرکتها  یاو    رکشو  عمومیو    لتیدو  بخش  با

 .باشد  می  انپیشرو  رگبز  ،متوسط  ن،بنیا  نشدا  یتولید  یحدها: وافهد

 

 حمایتی  هشیو 5-1

  ارداد قردارای    که  تطالعاا  وریفناو    تتباطاار  زهحودر    لفعا  یشرکتها  به  لیار  ردمیلیا  25  کثراحد:  تتسهیال  انمیز    

 ختداپر  یوییراد  راتمقر  تنظیم  نمازسااز    داریبر  هبهر  نهواپردارای    یشرکتها  یاو    رکشو  عمومی  ،لتیدو  بابخش  لفعا

 .باشند  دهنمو  یافتدر  فرمارکارا از   اردادقر  یهازفااز    یکی  مبلغ یا  و ختداپر  پیش  میبایست  متقاضی  یشرکتها. و ددمیگر

 

 بانکی   تتسهیال  ماهیتو   اجرا يبندنماز  5-2

 10  دسو خنر:  تتسهیال دسو خنر ایتوسعه:  بانکی  تتسهیال عنو

  اردادقردارای   شرکت هرازای   به  لیار  ردمیلیا 25:    تتسهیال  مبلغ 

 تنفسدوره    ونبد ختداپر  زبا  هما 12: ختداپرزبا  یبندنماز

  ریکاروز   20: هاحطر  یابیارز  یبندنماز

 مربوطه  وهگررکادر   حطر  شپذیرو   اركمد دنبو  کامل  رتصودر    ریکاروز   15  کثراحد:  تتسهیال  ختداپر  نماز

 Tavanafarin.ito.gov.ir فرینآ انتو  سامانه:  منا ثبت هنحو
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 ملی   هیژو يها حطراز   حمایت: ششم برنامه -6

  ملی   هیژو  یطرحها  یا  اتتولیددارای    که تتباطاو ار  تطالعاا  وریفنا  زهحودر    لفعا  یشرکتها  کلیه  حطر  ینا  لشمو  منهدا

  نتایج   یاو    اتتولیدو    هشد  معرفی  تطالعاا  وریفناو    تتباطاوزارت ار  مجموعه  یرز  ینتهاومعاو    شرکتها  ،مانهازسا  یسواز    که

 یاو    ملی  سطحدر    رثادارای آ  زاربا  هگستر  ظلحا  به  هشداداره    هجوو  تتسهیال  وهگررکا  تشخیص  به  نهاآ  هیژو  حطر  ایجرا

 .دشو  می  وافا زهحو  تمحصوال  تولید هنجیرای در ز  دهمفقو  حلقه  تکمیل به منجر  یاو    ستاتیدراصا-ملی

 انپیشر  یتولید  یحدها: وافهد  جامعه

 

 حمایتی  هشیو 6-1

   دل معا  صرفا   تتسهیال  مبلغو   باشد می  ملی  یها حطردارای    یشرکتها  ایبر  نتوما  ردمیلیا  50  کثراحد:  تتسهیال انمیز  

ــد    50  انمیز  حطر  ین. در ادمیشو  تأمین  متقاضیآورده    جملهاز    منابع  سایراز    مابقی  صددر  50و    دهبو  حطر  هزینهدرصـ

 بایست می  گذشته  فصل  رچها فصلی  وشفر  عمجمو  یاو   مالیاتی  نامه  رظهاا  سساا  بر  ملی  یها  حطردارای   یشرکتها  مددرآ

 عمجمو  یاو    مالیاتی  نامه  رظهاا  خرینآ  رجمند  مددرا  برابر  2  تا  کثراحد  تتسهیال  انمیزو    باشد  نتوما  ردمیلیا   13  قلاحد

  ار سهامد یشرکتها اتمستندو    بقاسو م،کنسرسیواز    حاصل یشرکتها  همچنین.  باشد  می گذشته  فصل  رچها فصلی  وشفر

  صد در   25  یرز  که  یشرکتها  ایبر. و  دمیگیر  ارقر  تتسهیال  عطاا  جهت  یابیارز  ردمو  نددار  مسها  صددر  25از    بیشتر  که

 .شد هداخوداده    تاثیر  یابیدر ارز  صددر 20  انمیز به  کثراحد  نددار  مسها

 

 بانکی   تتسهیال ماهیتو   اجرا يبندنماز 6-2

 صددر 10  دسو خنر:  تتسهیال دسو خنر ایتوسعه:  بانکی  تتسهیال عنو

  متقاضی آورده    تتسهیال  انمیز  به)  مرحلهدر دو    ملی  حطردارای    شرکت  هرازای    به  نتوما  ردمیلیا   50:    تتسهیال  مبلغ

 (باشد  می

 ریکاروز  20:  هاحطر  یابیارز  یبندنماز  ختداپرزبا هما 36  ،تنفس  هما 12: ختداپرزبا  یبندنماز

 مربوطه  وهگررکادر   حطر  شپذیرو   اركمد دنبو  کامل  رتصودر    ریکاروز   15  کثراحد:  تتسهیال  ختداپر  نماز

 Tavanafarin.ito.gov.ir فرینآ انتو  سامانه:  منا ثبت هنحو
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 تتسهیال یافتدر هنحوو  یطاشر

  تتباطاوزارت ار  مجموعه  یرز  ینتهاومعاو   شرکتها  ،مانهازسااز    یکی یسواز    معرفی ئهارا •

  تتباطاوزارت ار  تابعه  ینتهاومعاو   شرکتها  ،مانهازسا  با  اردادقر/تفاهمامه  عقد •

  تتباطاوزارت ار تابعه  ینتهاومعاو    شرکتها  ،مانهازسا توسط  رکاوکسب حطر  تائید •

  ی نتهاومعاو    شرکتها  ،مانهازسا  به  تائید  که  هشد  معرفی  حطر  دنبو  ملی  ورتضر  صخصودر    توجیهی  الئلد  ئهارا •

 .باشد  هسیدر  تتباطاوزارت ار تابعه

 خیرا  لیکسا فظر بیمه  کد تخصیص  با  قتموتما  نسانیا وینیر 50  قلاحد  یگیرربهکا •

 تطالعاا  وریفناو    تتباطاوزارت ار  تتسهیال  وهگررکادر   حطر  تائید  •

را   هشد  تعهد  نسانیا  وینیر  ت،تسهیال  ستاخودر  ثبتاز    پیش  هما  1  قلاحدو    هما  12در    کثراحد  بایستی  شرکت:  هتبصر

  سابقه دارای    ب،جذ  به  منتهی  ماهه   6در    نباید  هشدبجذ  نسانیا  یهاونیر.  باشد  هشد  تائید  نیشاا  بیمهو    باشد  گرفتهربکا

 .باشند  شرکتدر آن   بیمه

 

 تتسهیال عطاا یندافر 

 irannoafarin.ir سامانهدر   فرینآنو  کد  خذا   -

 tavanafarin.ito.gov.ir سامانهدر   ستاخودر  ثبت  -

 (انیرا  تطالعاا  وریفنا  نمازسا)  تتسهیال بیرخانهدر د  سیربر  -

 لفا  بند  تتسهیال  ملی  وهگررکا به دنبو  ملی  رتصودر   ستاخودر  عجاار  -

 ن ستاا تخصصی  وهگررکادر   سیربرو   حطر دنبو  ستانیا رتصودر   نستاا  تطالعاا وریفنا و تتباطاار کلاداره  به عجاار -

 ملی  وهگررکا  یاو   نستاا  وهگررکادر    تائید  رتصودر    عامل  بانک  به ستاخودر  عجاار  -

 ثائقو  یهدتاو   عامل  بانک در   هندوپر  تشکیل  -

 تتسهیال  عطاا  -
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 استان حوزه ارتباطات و فناوری اطالعات ی در حمایتبرنامه های 

 

 


