
 

 
 طرح نوآفرین  (سند توسعه اقتصاد دیجیتالی)

 با هدف حمایت از کسب و کارهای نوپا از سوی وزارت ارتباطات و فناوری طاالعات رونمایی شد« نوآفرین»طرح 
 وزیران تصویب شد.ساله تدوین و ارزیابی در هیات نامه طرح نوآفرین بعد از یک فرآیند یکآیین

هایی حقوقی سخت نامه این است که برخالف سایر مصوبات که اغلب پر از واژههای این این آیینیکی از ویژگی
ها های این طرح به زبان ساده تشریح شده است. در حال حاضر، در این متن تنها تأثیرات بر استارتاپاست، ویژگی

 .آمده است
 رشد با و وسیع مقیاس در تواندمی که دارد اینوآورانه وکارکسب مدل که شودمی گفته رکتیش به علمی منظر از استارتاپ،

 و شناسایی آینده در را آن موفقیت عدم یا موفقیت ابتدا از تواننمی هایش،ویژگی همین دلیل به اما باشد، همراه سریع
 انواع عرضه و هاشرکت به زدن برچسب ارزیابی دهایفرآین بر تمرکز جای به مختلف کشورهای که روست این از کرد. تضمین
 دهند. قرار هاشرکت اختیار در موقیت برای ایاولیه فرصت تا کنندمی سعی ها،نامهگواهی و مجوزها

 دولتی هایمشوق شامل آیا» که کند تعیین سپس و پیچیده هایارزیابی را هاآن کسی که آن جای به که معناست بدان این
 قرار هاآن اختیار در محدودی مدت و سقف در فعالیت برای اقتصادی و روانی امنیت یک کندمی تالش «نه؟ یا شوندمی

 ارزیابی به نیاز عدم ،«بنیاندانش هایشرکت از حمایت» مانند هایطرح با طرح این تفاوت تریناصلی ترتیب این به دهند.
 .هاستشرکت تمامی برای بودن فراگیر همچنین و

 ابتدا شوند،می متولد هاانسان مانند نیز هاشرکت برخوردارند. عمر چرخه یک از هاانسان مانند نیز هاشرکت اینکه، ضمن
 بسیاری قانونی سن به رسیدن تا کودکان برای که است بدیهی دارند. پیری نهایت و بلوغ و جوانی دوران سپس هستند، نوزاد

 همین هستند. رها میانسالی و جوانی دوران قیود از بسیاری از هاانسان کودکی دوران در .نیست آنان از انتظار مورد موارد از
 پیچیده مسائل قیود   از بسیاری از نوپا هایشرکت آن در که شد یافتهتوسعه کشورهای در قوانینی گیریشکل باعث منطق
 اند.شده رها ایبیمه و مالیاتی

 رفتند؟ حمایت از مدل نای سراغ به یافتهتوسعه کشورهای چرا
 و مالیات و بیمه ترس از افراد که زمانی تا شوند. شرکت یک به تبدیل تا داد را فرصت این مختلف هایایده به باید آنکه اول

 بسیاری که شودمی آن از مانع ترس همین کنند.نمی شرکت ثبت به اقدام احتماال بترسند، شرکت تشکیل از مختلف، مشکالت
 ترتیب این به بیابند. را گذارسرمایه جذب حتی و وکارکسب یک به شدن تبدیل فرصت بتوانند گاههیچ نوآورانه یهاایده از

 کنند. پیدا تحقق تا داد هاایده و هاگروه به را فرصت این باید
 و کشور ضعیتو از درستی آمار نه هادولت که شودمی باعث هاشرکت تشکیل عدم و هاایده شدنرسمی عدم که آن دوم

 تا دیگر عبارت به باشند. داشته هاشرکت گونه این از را هاییحمایت بتوانند اساسا نه و باشند داشته خود استارتاپی جامعه
 حمایت برای سازوکارهایی شفاف صورت به توانندنمی هادولت باشند، نشده حقوقی شخصیت یک به تبدیل هاایده که زمانی

 باشند. داشته فیزیکی فضای تخصیص حتی یا )پتنت( اختراع پتنت ثبت ها،ایده از
 نیست. میسر هاآن از رسمی هایپایگاه تشکیل بدون استارتاپی فضای هایقوت و هاضعف از دقیق ارزیابی که آن سوم
 مد باید را هاییسیاست چه که کرد شناسایی تواننمی اند.بوده ناموفق یا موفق درصد چند که کرد مشخص دقیقا تواننمی
 ... و است ترمناسب آپ استارت تشکیل برای سنی چه اند،بوده ترموفق گروه کدام داد، قرار نظر

 شوند،می پذیرش هاشتابدهنده در هاگروه قالب در و حقوقی ثبت بدون هاگروه که زمانی تا که است آن دلیل چهارمین
  را افرادی است ممکن رشد مسیر طول در هاگروه این همچنین ند.دار قرار هادهندهشتاب به نسبت ضعف موضع در همواره
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 قرار غیرشفاف موضع در را هاآن تغییرات این رسمی ثبت فقدان اما بیفزایند؛ خود گروه به را جدیدی افراد یا داده دست از

 شود.می آنها حقوق رفتن بین از یا هاگروه شدن پاشیده هم از باعث خود و دهدمی
 حوزه در تعاونی و خصوصی شرکت هر است، نموده ذکر را حمایت مورد های شرکت هایویژگی نامهآیین این ۱ ماده در

 آیین در که ویژگی 4) باشد نوزادی مرحله در و است گذشته آن ثبت تاریخ از سال هس از کمتر که ارتباطات و اطالعات فناوری
 ایران اطالعات فناوری سازمان خدمات درخواست متمرکز سامانه در باید ها شرکت که است ذکر به الزم است(. شده ذکر نامه
   نمایند. ثبت را خود العاتاط نامه، تصویب این موضوع فرایندهای و سازیشفاف جهت به  b.ito.gov.ir2https://g/ آدرس به

 :کنند بیان شده استها دریافت میهایی که این استارت آپمعافیتآیین نامه در ادامه 

 ماده در همچنین، هستند. معاف مالیات از محصول، یا خدمت یک تولید شرط به ها،شرکت این که است شده ذکر 2 ماده در
 بیمه پرداخت به نیاز موسسانهم این باشد، (Cofunder) موسسهم تعدادی دارای آپ استارت اگر که شودمی ذکر نیز 7

 ندارند.
 از توانستندمی تنها دولتی هایسازمان اغلب است. سرمایه تامین بعدی مشکل مالیات و بیمه به مربوط مشکالت از بعد

 است. آپی استارت هایشرکت برای اشتباه روش یک تسهیالت دادن که حالی در کنند؛ کمک هاشرکت به تسهیالت طریق
 است. (VC) خطرپذیر گذاریسرمایه استارتاپی هایشرکت برای مالی تامین روش بهترین که دهدمی نشان مختلف مطالعات

 قرار سواستفاده و فساد محل تواندمی که چرا است، اشتباه روشی هم دولت برای جسورانه گذاریسرمایه اجازه دیگر سوی از
 سایر مشکل این رفع برای کند. سرازیر دولتی مدیران دوستان و منفعتی هایگروه سمت به حساب بدون را منابع و گیرد

 اند؟کرده چه کشورها
 است گفتنی دارد. اشاره حمایت مورد هایشرکت به قانون (4) ماده  )ز( بند های مشوق کلیه دادن تخصیص به 5 ماده در
 (قانون71) ماده اجرایی نامه آیین مزایای مشمول حمایت مورد های شرکت 6 ماده در .است گشته اضافه پیوست به ماده این
 در کارورز معرفی و نام ثبت به منوط این البته که شودمی جبران دولت توسط کارورز بیمه حق از بخشی عنوان به باشند می

 است. موجود پیوست در (قانون71) ماده اجرایی نامه آیین .است اجتماعی رفاه و کار تعاون، وزارت کارورزی سامانه
 تواندمی دولت مدل این در است. (Funds of Fund) «هاصندوق صندوق» مدل به معروف که اندکرده استفاده مدلی از هاآن
 عبارتی به بدهد. وام تواندمی بدهند، وام نه و کنند، گذاریسرمایه هاآن کهآن شرط به خطرپذیر گذاریسرمایه هایصندوق به

 .کند گذاریسرمایه باید بلکه بدهد، وام هاآپ استارت به ندارد حق صندوق آن ولی دهدمی وام خطرپذیر صندوق به دولت
 مشترک صورت به که است شده داده شکوفایی و نوآوری صندوق و ارتباطات وزارت به مجوز این نامهآیین این ۴ ماده در

 دهند. انجام را کاری چنین
 مجدد را دارند درآمد هرچه هاآن کنند. سود تقسیم به اقدام خواهندنمی آن موسسان و مالکان که است آن استارتاپ ویژگی

 شودمی مشخص کند پول تقسیم به اقدام غیرمستقیم یا مستقیم شرکتی اگر دلیل همین به کنند.می گذاریسرمایه شرکت در
 نیست. اشایده بر گذاریسرمایه او هدف و کند پیدا مالیات و بیمه از فرار برای راهی نامهآیین این طریق از خواسته که

 برای را الزم هایزمینه باید ما که است آن واقعیت اما نباشد، مطلوب شاید المللیبین همکاری وضعیت روزها این اگرچه
 هایشرکت به اجازه این ۳ ماده در دلیل همین به دهیم. قرار شد، خواهد محقق زود خیلی شاهللان که آینده، هایفرصت
 کنند. زیانداراه کشور در را خود شتابدهی مراکز بتوانند مجوز دریافت با تا است شده داده خارجی
 بزرگ شرکت یک توسط که زمانی آپ استارت یک هاست.آن خرید مرحله آپی استارت هایشرکت هایچالش از دیگر یکی

 نامهآیین این ۹ ماده در شود.نمی منتقل خریدار شرکت به امتیازاتش و هاپروانه مجوزها، فعلی مقررات طبق شود،می خریداری
 هم توافق با توانندمی کند، خریداری را آپ استارت یک سهام از درصد ۶۷ از باالتر داریخری که صورتی در که است شده ذکر

 دهند. انتقال مادر شرکت به را هاپروانه و مجوزها
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 هایزمینه هم و بوده فساد کاهش منزله به هم شفافیت است. شفافیت دولتی طرح هر موفقیت برای اصلی ضمانت نهایت در

 تسهیالت همچنین و هاشرکت اسامی فرآیندها، کل که است شده ذکر ۱۱ ماده در کند.می ایجاد مطالعه و تحقیق برای را الزم
  بود خواهد شهروندان برای دسترس قابل افشف صورت به متمرکز سامانه یک در شده جذب

 نام کنیم؟ثبتچگونه در طرح نوآفرین 
برای ثبت نام در سایت نوآفرین و درخواست استفاده از تسهیالتی که در اختیار شما قرار خواهد گرفت، 

شوید و در سایت ثبت نام کنید. پس از آن  سایت نوآفرینباید چند مرحله را انجام دهید. اول آنکه وارد
تان را ثبت کنید تا بتوانید و آپ، خودتان و هم بنیانگذارخود وارد و اطالعات ایده، استارتبا رمز کاربری 

تان را اعالم کنید. در تمامی مراحل به این نکته دقت کنید هنگام وارد کردن ارقام، در نهایت درخواست
 .کیبرد شما به زبان انگلیسی باشد

ثبت »کنید، وارد قسمت کیلیک می« شروع»به سایت، روی  ثبت اولیه دو مرحله ساده دارد. بعد از ورود
های من ربات نیستم و قوانین و شوید. بعد از وارد کردن اطالعات اولیه، انتخاب گزینهمی« نام در سایت

کنم؛ گزینه عضویت را انتخاب کنید. دقت کنید که شما در همین صفحه باید انتخاب مقررات را تائید می
گیرید آیا شرکت یا تیم نوپا هستید، شتابدهنده، سرمایه گذار و یا .... ای قرار میتهکنید که در چه دس

 .هستید
در نهایت باید گفت طرح نوآفرین جزئیاتی دارد که بهتر است قبل از ثبت نام در الزم به ذکر است 

 .بخوانید های نوپانامه حمایت از شرکت آیین کلیات آن را در سایت
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شود. که باید آن را در کمتر از یک دقیقه پیامکی که کد تائید در آن نوشته شده، برای شما ارسال می 

 .وارد کنید
 

 

شتابدهی دانشگاه بیرجندمرکز نوآوری و   
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حاال شما از کاربران سایت هستید که باید اطالعات خود را وارد و تکمیل کنید. گزینه ورود به سایت را 
وضعیت کسب و »های آپ خود را وارد کنید. برای قسمتانتخاب و در صفحه اول نام تیم یا استارت

توانید یکی از آنها را انتخاب و بعد از آپلود کردن وجود دارد که میو ... چندین گزینه « ، مرحله رشد«کار
 .لوگوی و کامل کردن اطالعات کلی تیم به مرحله بعد بروید

 

 

 

 

 

نوآوری و شتابدهی دانشگاه بیرجندمرکز   
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سال شروع و به کار، تعداد اعضا و موسسان که حداقل باید دو نفر « ثبت اطالعات تیم نوپا»در قسمت 
 .باشد، درآمد سال گذشته و میزان سرمایه جذب شده را وارد کنید
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شود. شهر و استان، کد پستی، شماره تماس و شما خواسته میاطالعات تماس موارد بعدی است که از 
آدرس دقیق و ... را وارد و محل را روی نقشه مشخص کنید. فراموش نکنید که ارقام را با زبان انگلیسی 

 شویدمواجه می« زبان شما مورد تائید نیست»کیبرد وارد کنید. در غیر اینصورت با اخطار 

 

   

ست که قبل از ثبت اطالعات محصول یا ایده باید زمینه فعالیت و گروه مشتریان االزم به گفتن 
 .برسیدو مدل فعالیت کارتان مشخص شده باشد؛ همان را در سایت وارد کنید تا به مرحله آخر 
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بنیانگذاران همدر مرحله آخر که زمان و دقت بیشتری نیاز دارد باید اطالعات خودتان و حداقل یکی از 
خود را به طور کامل وارد کنید. اطالعاتی مانند نام و نام خانوادگی، کد ملی و شماره شناسنامه باید درست 

 شود.وارد شود چون اگر اشتباهی داشته باشد، ثبت نمی
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شود، بعد از اینکه آن را تائید کردید نمایش داده میای از مقررات سایت به شما در نهایت نیز صفحه
شود. همچنین این کد روی صفحه نمایش داده می پیامکی حاوی شناسه ملی نوآفرین برایتان ارسال

  .شودمی
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 .هایی که فعال شده، بشوید و درخواست خود را ثبت و پیگری کنیدتوانید وارد یکی از گزینهشما میحاال 
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