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بررسی محرک ها و موانع حمایت از توسعه صنعت فین تک

 در اسناد فرادستی کشور

هادی عظیمی نژاد1*، علی حمیدی زاده2، غالمرضا جندقی3، ابوالفضل سهرابی4 

تاریخ دریافت: 1399/06/16      تاریخ پذیرش: 1400/07/03

چکیده
ازآنجاکه صنعت فین  تک در دنیا و به تبع آن در کشور، صنعتی نوظهور و روبه رشد است، در مسیر توسعه با 
چالش های گوناگونی در حوزه  های اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و اجتماعی روبه رو است که بخشی از این چالش ها 
مربوط به قوانین، مقررات و اسناد فرادستی حوزه اقتصاد و فناوری کشور می  باشد. لذا مقاله حاضر با هدف بررسی 
و معرفی فرصت  ها و چالش  های اسناد فرادستی در ارتباط با صنعت فین  تک نگاشته شده است. راهبرد پژوهشی 
این تحقیق، تحلیل مضمون است که طی آن بامطالعه اسناد مرتبط و کدگذاری بندهای منتخب، فرصت ها و 
آسیب های اسناد فرادستی در ارتباط با هر یک از ابعاد زیست بوم صنعت فین  تک کشور شناسایی گردیده و پس 
از ارائه، به تأیید نخبگان حوزه رسیده است. یافته  های این پژوهش حاکی از حاکمیت روح تنظیم  گری بر قوانین 
و مقررات این حوزه است که با توجه به نوپا بودن این صنعت در کشور تا حدودی قابل پذیرش است اما در 
آینده الزم است در جهت تشویق کسب  و  کارها و سرمایه  گذاران برای ورود به این عرصه، روح تشویق کنندگی و 

برانگیزانندگی بر سیاست  ها و قوانین و مقررات این صنعت حاکم گردد.
همچنین مطابق آنچه از تحلیل  ها برمی  آید، تقنین و تنظیم  گری در ارتباط با کسب  وکارهای حوزه  های گوناگون 
فین  تک تاکنون مورد غفلت بوده و با خألهای جدی روبه رو است و غالب اسناد فرادستی حاکم بر این حوزه، در 

ارتباط با کسب وکارهای حوزه پرداخت تدوین شده است.
اسناد موجود عالوه بر آن که تمامی حوزه  ها و ابعاد زیست  بوم فناوری  های پولی و مالی را پوشش نمی دهند، 
در خصوص تعیین تکلیف مواردی چون حیطه مسئولیت و اختیارات بانک مرکزی، پوشش ریسک کاربران و 
سرمایه  گذاران، لزوم افزایش شفافیت و استانداردسازی جریان اطالعات در زیست بوم فین  تک، ایجاد توازن میان 
تسهیلگری جایگزینی فناوران مالی با نهادهای سنتی همچون بانک  ها،  شرکت  های سرمایه  گذاری بورس و بیمه و 
دیگر مواردی که در ایجاد ثبات و کمک به توسعه این زیست  بوم نوپدید حائز اهمیت می  باشند، با چالش جدی 

روبه رو است.
واژگان کلیدی: فین تک، اسناد فرادستی، زیست بوم، قوانین و مقررات، فناوری مالی
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1- مقدمه

یکی از الزامات اساسی در بررسی یک حوزه در اقتصاد، فرهنگ، سیاست و اجتماع، بررسی 
اسناد فرادستی ناظر به آن حوزه اعم از سیاست  ها و راهبردهای کالن، قوانین و مقرراتی همچون 
آیین نامه ها، بخش  نامه  ها و دستورالعمل  ها می باشد، چراکه ازجمله مهم ترین کوشش  های یک نظام 
حاکمیتی در هر کشور، تدوین چارچوب  ها و سیاست  های خرد و کالن نظام  های کالن اقتصادی، 
اجتماعی، فرهنگی و سیاسی آن کشور در قالب اسناد و نقشه  های فرادستی است. می  توان گفت 

تدوین و استقرار اسناد فرادستی، تالشی هدفمند برای دستیابی به پیامدها و تأثیرات مورد انتظار در 
عرصه حاکمیت است که به منظور نیل به تغییرات ملموس، قابل مشاهده و برنامه ریزی شده صورت 

می  پذیرد )کریمی و نصراللهی کاسمانی، 1397(.
معموالً هدف از بررسی اسناد فرادستی،  کشف رویکردهای سیاستی یک نظام حاکم نسبت به 
یک موضوع خاص است که به صورت مستقیم یا غیرمستقیم در متونی همچون سیاست  ها، قوانین و 
مقررات نمایانگر می  شود. با بررسی اسناد فرادستی می  توان دریافت که به کدام جنبه از آن موضوع 
توجه بیشتری شده و کدام جنبه کمتر موردتوجه واقع شده است. همچنین با بررسی اسناد فرادستی 
می  توان نقاط مغفول واقع شده در رابطه با یک موضوع مشخص را یافت و ضعف  ها و نواقص 
احتمالی در رویکردهای سیاستی نظام حاکم را نسبت به آن موضوع استخراج نمود. هدف مقاله 
حاضر بررسی وضعیت اسناد فرادستی صنعت فین تک در ایران و فهم فرصت  ها و چالش  های آن 

است.
در کشورهای پیشرو در عرصه فین  تک، اسناد فرادستی با هدف تنظیم  گری مناسبات زیست  بوم 
این صنعت شکل گرفته است که بامطالعه آن  ها می  توان رویکردهای سیاستی آن کشورها را راجع به 
این صنعت فهم نمود. به طور نمونه گروه توانمندسازی فناوری  های مالی مالزی در اکتبر سال 2016 
چارچوب Sandbox برای تنظیم مقررات فین  تک را صادر کرد و در ماه می سال 2017، کمیسیون 
نمود  معرفی  را  دیجیتالی  سرمایه  گذاری  مدیریت  چارچوب  کشور  این  بهادار  اوراق  و  بورس 
)سامروی و کینگسلی، 2020(؛ همچنین بانک مرکزی کشور چین اعالم کرده است که هم  اکنون 
در حال ایجاد یک برنامه جدید برای فین  تک چین است که شامل Sandboxهای تنظیم  گری برای 

حداقل ده شهر اصلی ازجمله پکن، شانگهای و شنژن خواهد بود. رئیس گروه فناوری PBOC بیان 
کرده است که در حال تدوین یک برنامه برای رشد فین  تک هستند و بدین  منظور از مشورت  های 
بخش  های دولتی مربوطه کمک می  گیرند و انتشار این طرح در آینده نزدیک برنامه ریزی شده است 
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با صنعت  قوانین مرتبط  به طور خاص، مجموعه  نیز  اروپا  اتحادیه  )هنسون و گلیو، 2018(. در 
فین  تک تدوین شده یا در دست تدوین قرار دارد که ازجمله می  توان به قوانین مرتبط با فعالیت 
فین  تک  های حوزه پرداخت، قوانین و مقررات مرتبط با فعالیت فین  تک  های حوزه جمع  سپاری و 
وام  دهی و قوانین عمومی مرتبط با حفاظت از داده، حمایت از حقوق مصرف کننده دیجیتال، قوانین 
مرتبط با فعالیت پلت فرم  های فین  تک و دستورالعمل  های مرتبط با ایجاد هاب  های نوآوری فین  تک 
آمادگی بستر  اروپا، 2018؛ برگ و همکاران، 2020(.  اتحادیه  اقدام فین تک  اشاره نمود )نقشه 
قانونی و مقرراتی کشورها در کنار معیارهای دیگری چون معیارهای سویه عرضه یا تقاضا، یکی 
از اصلی  ترین عوامل توسعه و تکامل دیجیتال کشورها در تمامی ابعاد ازجمله در صنایع مرتبط با 
فناوری های اطالعاتی و ارتباطاتی مانند فین  تک است و مطالعه روند تنظیم  گری در سایر کشورها، 
کارآمد  و  منعطف  تنظیم  گری  و  بستر و خط  مشی  گذاری  این  بودن  مهیا  که  است  امر  این  مؤید 
به صورت توأمان و در کنار تجهیز و تقویت سایر اجزاء و مؤلفه های زیست بوم فین  تک، متضمن 

توسعه مؤثر و پایدار این صنعت خواهد بود.
اما ازآنجاکه صنعت فناوری مالی یا فین  تک در کشور ما یک صنعت نوپا و نوپدید است، انتظار 
یافتن اسناد فرادستی که مستقیماً ناظر به صنعت فین  تک شامل اجزای زیست  بوم و حوزه  های آن 
باشد، انتظار به جایی نیست؛ لکن با بررسی اسناد پراکنده ای که اخیراً به صورت موردی توسط برخی 
نهادها همچون بانک مرکزی و بیمه مرکزی منتشر گردیده و همچنین داللت  هایی که به  صورت 
مالی،  نظام پولی و  اسناد فرادستی در حوزه های کالن تر همچون  از بررسی  غیرمستقیم می  توان 
بانک  داری، ارتباطات و فناوری اطالعات و ... به دست آورد، می  توان رویکرد سیاستی نظام حاکم 

نسبت به صنعت فین  تک را برآورد نمود.
ابتداي امر در  در سالیان اخیر ورود سیاست  گذارانه  بانک مرکزي به حوزه فناوران مالی، در 
رابطه با ارائه  دهندگان خدمات پرداخت صورت گرفته و در قالب مصوبه  ای با عنوان " دستورالعمل 
اجرایی فعالیت و نظارت بر ارائه  دهندگان خدمات پرداخت الکترونیک"، ضوابط کّلی فعالیت این 
نهادها و نحوه تعامل آن  ها با سیستم شاپرک )شبکه الکترونیک پرداخت کارتی( را تبیین نموده است. 
همچنین این نهاد در سال 1392، دستورالعمل اجرایی فعالیت و نظارت بر ارائه  دهندگان خدمات 
پرداخت الکترونیک را نیز منتشر نموده است )وب  سایت بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران، 

.)1392
بانک مرکزی، همچنین در سال 1396، در گزارشی با عنوان »سیاست بانک مرکزي جمهوری 
اسالمی در خصوص فناوری مالی«، با بهره  گیری از تجربیات بین  المللی، به منظور جلوگیری از درگیر 
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شدن در فرایند اجرایی اعطای مجوز به نهادهای خاص، به دنبال تعریف نقش  ها و چارچوب  های 

کاری انواع فناوری  های مالی برآمده است )وب  سایت بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران، 1396(. 

این نهاد در تاریخ 19 تیر 1398 در اطالعیه  ای در خصوص رمزارزها، ریسک  های ناشی از استفاده از 

آن  ها را به فعاالن این عرصه اعالم نمود )وب  سایت بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران، 1398(.

بانک مرکزي در این اطالعیه انتشار رمز ارز با پشتوانه ریال، طال و فلزات گران  بها و انواع ارز را 

در انحصار بانک مرکزي دانسته و ورود فناوران مالی را به این عرصه محدود کرده است. همچنین 

ایجاد و اداره شبکه پولی و پرداخت مبتنی بر فناوری زنجیره بلوکی را غیرمجاز دانسته و هرگونه 

ضرر و زیان ناشی از فعالیت براساس شبکه  هاي پولی و پرداخت مبتنی بر فناوري زنجیره بلوکی و 

کسب وکارهای مرتبط با آن را متوجه ناشر)ین(، پذیرنده)گان( و یا متعامالن آن دانسته است.

دومین نهادی که با رویکرد سیاست  گذارانه به عرصه فین  تک ورود نموده، شرکت فرابورس ایران 

است که با انتشار دستورالعمل تأمین مالی جمعی برای کسب  وکارهای نوپا در تاریخ 23 دی 1396، 

کلیه  شرکت  ها اعم از استارت آپ  ها، شرکت  های دانش  بنیان و غیردانش  بنیان را مجاز به تأمین مالی 

طرح  های خود از این طریق دانسته است )وب  سایت وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات، 1396(.

درنهایت نیز می  توان به مصوبه آبان 1397 هیئت دولت در خصوص فناوران مالی اشاره نمود 

)پایگاه ملی اطالع  رسانی قوانین و مقررات کشور، 1397(. هیئت دولت، در این مصوبه بانک مرکزي 

را مکلف نمود که چارچوب  ها و ضوابط بانکی پرداخت خرد، کیف پول الکترونیک و پرداخت  هاي 

مبتنی بر انواع فناوري  ها را ظرف مدت یک ماه از ابالغ مصوبه، تدوین و ابالغ نماید. همچنین، 

طبق این مصوبه، باهدف گسترش نوآوری، بانک مرکزي موظف به ایجاد فضای آزمون نوآورانه 

البته علیرغم فرصت یک ماهه به بانک مرکزي در مصوبه هیئت وزیران،  )سندباکس( شده است. 

تاکنون درباره طراحی این سازوکار توسط بانک مرکزي اطالع رسانی انجام نشده است )اولیاء و 

بنی  طبا، 1398(.

به هرحال اگرچه صنعت فین  تک در کشور، نوپا محسوب می  گردد و قوانین و مقررات مفصلی 

در خصوص آن وجود ندارد، در این پژوهش سعی شده است با مرور اسناد فرادستی و همچنین 

اسناد قانونی و مقرراتی منتشرشده راجع به هریک از مؤلفه  های زیست  بوم فین  تک کشور، گزارشی 

از کم و کیف سیاست  گذاری  ها و قوانین و مقررات، به همراه پیشنهاداتی برای رفع خالءهای این 

عرصه ارائه گردد.
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ضرورت انجام این پژوهش ازآن جهت است که از سویی صنعت فین  تک در کشور از نبود 

سیاست  های منسجم، قوانین و مقررات مشخص و رگوالتور واحد رنج می  برد و نیاز مبرمی مبنی بر 

ساماندهی وضعیت سیاستی و رگوالتوری برای این صنعت در ایران وجود دارد. از سوی دیگر اقدام 

به ساماندهی وضعیت سیاستی و رگوالتوری این صنعت بدون شناخت ظرفیت  های اسناد فرادستی 

که به نوعی مرتبط با ابعاد و مؤلفه  های صنعت فین  تک هستند، می  تواند موجب بروز آسیب  هایی 

همچون تعارضات سیاست  ها، قوانین و مقررات و یا همپوشانی  ها و تورم  های قانونی و مقرراتی 

زائد گردد؛ بنابراین، طریق عقالیی این است که سیاست  گذاری در یک زیرنظام، ذیل و در گستره 

شمول اسناد فرادستی و نظام باالتر صورت پذیرد.

2- مبانی نظری پژوهش

2-1- فین  تک

اصطالح فین  تک که شکل کوتاه شده  ای از عبارت فناوری مالی است و غالباً از آن برای اشاره به 

فناوری  های نوین حوزه پولی و مالی استفاده می  شود، کسب وکاری را توصیف می  کند که هدف آن 

ارائه خدمات مالی دیجیتال با استفاده از نرم افزار و فناوری  های نوین و نوآورانه است که محصوالتی 

مبتنی بر اینترنت و برنامه های کاربردی ارائه می  دهد. به نظر آرنر و همکاران، فناوری مالی یا فین  تک 

به استفاده از فناوری برای ارائه راه حل های مالی اشاره دارد. منشأ این اصطالح می  تواند به اوایل دهه 

1990 و پروژه “کنسرسیوم خدمات مالی فناوری” که سیتی گروپ برای تسهیل تالش  های همکاری 

فناورانه آغاز کرد، بازگردد )آرنر و همکاران، 2015(. عالوه بر ارائه محصوالت و خدمات در بخش 

بانکی،  فین  تک  هایی وجود دارند که بیمه و سایر ابزارهای مالی و یا خدمات شخص ثالث را ارائه 

می  دهند. به عبارت دیگر فین  تک  ها کسب  وکارهایی هستند که خدمات فناورانه را به دریافت  کنندگان 

خدمات مالی ارائه می  نمایند )درفلیتنر و همکاران، 2017(.

اگرچه تاکنون تعریف واحد و مورد توافقی برای فین  تک ارائه نگردیده است ولی با بررسی و 

جمع بندی تعاریف ارائه شده برای این مفهوم می  توان مجموعه ای از ویژگی  های مشترک را برای آن 

برشمرد )آرنر و همکاران، 2015؛ دهار و همکاران، 2017؛ اولیاء و بنی  طبا، 1398(:

•  نوآوری: نوآورانه بودن قید اولیه مورداشاره در غالب تعاریف فین  تک است؛ یعنی فین تک 

در وهله نخست یک امر نوآورانه است.
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•  فناوری: فناورانه بودن نوآوری ها نیز قید ثانویه  ای است که در بیشتر تعاریف فین  تک مورد 

اشاره قرار گرفته است. به عبارت دیگر فین  تک یک نوآوری فناورانه است.

•  خدمات مالی: همان  گونه که از ترکیب واژه فناوری مالی پیداست، "خدمت مالی بودن" قید 

خاصی است که حیطه نوآوری  های فناورانه را مشخص می  کند. بدین معنا که فین  تک یک نوآوری 

فناورانه در زمینه ارائه خدمات مالی است.

•  ویژه سازی یا شخصی سازی: غایت وجه تمایز نوآوری فناورانه در عرصه خدمات مالی ایجاد 

تحول در صنعت خدمات مالی است که عبارت است از کارآمدتر نمودن ارائه خدمات مالی در قالب 

شخصی سازی و سفارشی سازی نمودن خدمات

بنابراین اصطالح فناوری مالی یا فین تک کسب وکاری را توصیف می کند که هدف آن ارائه 

خدمات مالی با استفاده از نرم افزار و فناوری های نوین است. اصطالحی که به شرکت هایی که 

نرم افزار، خدمات و محصوالتی را برای خدمات مالی دیجیتال ارائه می  دهند، اطالق می شود و غالبًا 

از آن برای اشاره به فناوری های نوین استفاده می گردد.

2-2- حوزه  های اصلی فین  تک

در  و  شده  اند  طبقه بندی  مختلفی  دسته  های  در  فین  تک  بین المللی خدمات  نهادهای  منظر  از 

تقسیم  بندی زیرشاخه  های کسب وکارهای فین  تک نیز موضع ثابتی وجود ندارد اما به عنوان جمع بندی 

آنچه تاکنون بیان شده، می توان گفت زیرشاخه  های کسب وکار فین  تک عبارتند از: بانکداری، پرداخت، 

 (IMF(، مدیریت دارائی، تأمین مالی، بیمه و سایر)شامل رمزارزها( )گزارش صندوق بین المللی پول

2015؛ درفلیتنر و همکاران، 2017؛ گای و همکاران، 2017؛ گزارش پارلمان اروپا، 2018(

2-3- زیست بوم فین  تک

زیست بوم که معادل واژه ecosystem است متشکل از دو جزء eco و system می باشد. eco، بوم 

و محیط زیست موجوداتی است که با یکدیگر ارتباط زیستی دارند و system به معنای سازمان کلی 

و روابط میان آن  هاست. آدنر )2017( زیست بوم را ساختاری تعریف می کند که شرکای مختلفی را 

که نیازمند تعامل برای تحقق ارزش محوری مشترکی هستند با یکدیگر مرتبط می  کند. سوزان و 

آکس )2017( زیست بوم را یک شبکه همکاری غایت  مند پویا تعریف می کنند که یک نظام تعاملی 

همیشگی است )تیرمست، 2019(. لی و جی شین در سال 2018 با بررسی مدل دایمر و همکارانش 

پنج مؤلفه را برای زیست  بوم فین  تک ارائه دادند که استیل و همکاران )2019( و تیرمست )2019( 

نیز از همین مدل برای معرفی زیست  بوم فین  تک استفاده نمودند )نمودار )1((:
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نمودار )1(: مؤلفه  های زیست  بوم فین  تک )لی و جی شین، 2018(

2-4- قانون  گذاری و تنظیم    گری در حوزه فین  تک

صنعت فین  تک با سرعت فوق العاده ای در حال رشد است و این امر درک این فناوری جدید 

و نحوه انطباق آن با چارچوب  های قانونی، مقرراتی و نظارتی موجود را برای تنظیم  گران مالی در 

سراسر جهان، دشوار نموده است. از سوی دیگر، با توسعه هر چه بیشتر صنعت فین  تک و کاربردهای 

آن، مخاطراتی نوپدید به ویژه در حوزه امنیت سایبری و کاله برداری اینترنتی، افزایش خواهد یافت، 

پولی  نهایت سیاست  های  در  و  بازار  یکپارچگی  می توانند  پرداخت  ابزارهای جدید  و  سامانه  ها 

اختیار  به اشتباه در  مالی جدید ممکن است  بیندازند، محصوالت و خدمات  به خطر  را  موجود 

کاربرانی قرار گیرد که از مخاطرات آن  ها آگاه نیستند و یا توانایی تأمین امنیت خود را در مواجهه با 

این مخاطرات ندارند. عالوه بر این، توسعه فناوری ها و کاربردهایی چون زنجیره بلوکی، دفتر کل 

توزیع شده )DLT( و تأمین مالی جمعی نیز حوزه هایی تقریباً ناشناخته اند که چالش  هایی جدید را 

پیش روی کاربران، کسب وکارها و سایر اجزا و عناصر زیست بوم فین  تک قرار می  دهند. به عنوان 

نمونه ای دیگر، ظهور رمزارزها، نحوه مواجهه با مسائلی چون پول شویی یا رویه های اخذ مالیات 
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را که درگذشته نیز وجود داشته اند با تغییر اساسی روبه رو نموده است )امارووا، 2020؛ امارووا، 

2021(. لذا مدیریت این ابعاد و چالش های نوپدید، نیازمند مداخله فعال، آگاهانه و به روز از سوی 

قانون  گذاران و تنظیم  گران مرتبط است. قوانین و مقرراتی کارآمد که با توجه به گوناگونی و تنوع 

ذینفعان و عناصر زیست بوم فناوری  های پولی و مالی )که در بخش پیش مورد اشاره قرار گرفت(، 

ضمن مدیریت مؤثر روابط و چالش های احتمالی موجود میان این عناصر، منافع ایشان را برای 

نقش آفرینی در این محیط نوپدید و بعضاً ناشناخته، تضمین نماید.

•  شرکت  های نوپا یا استارت آپ  های فین  تک

و  کارآفرین هستند  این شرکت  ها عمدتاً  دارند.  قرار  فین  تک  مرکز زیست بوم  در  نهادها  این 

باتحمل هزینه  های عملیاتی پایین  تر، هدف قرار دادن بخش  های حاشیه  ای و کوچک  تر بازار و ارائه 

خدمات شخصی  تر نسبت به بنگاه  های سنتی مالی، نوآوری  های عمده ای را در زمینه های پرداخت، 

مدیریت ثروت، وام، سرمایه گذاری در بازار سرمایه و بیمه ارائه می  نمایند.

•  توسعه دهندگان فناوری

توسعه  و  اجتماعی  رسانه  های  دیجیتالی  بسترهای  آوردن  فراهم  با  فناوری  ،  توسعه دهندگان 

فناوری  هایی چون تجزیه وتحلیل کالن داده  ها، محاسبات ابری، هوش مصنوعی، تلفن  های هوشمند 

و ... امکان توسعه ابعاد دیگر زیست  بوم را فراهم می  آورند. توسعه دهندگان فناوری، محیطی مطلوب 

را برای راه  اندازی فین  تک ایجاد می  نمایند تا خدمات نوآورانه را به سرعت ارائه دهند. تجزیه وتحلیل 

کالن داده  ها می  تواند برای ارائه خدمات شخصی منحصربه فرد به مشتریان مورداستفاده قرار گیرد 

و محاسبات ابری ممکن است برای راه اندازی استارتاپ  های در مضیقه مالی استقرار خدمات مبتنی 

الگوریتمی  انجام دهند. راهبردهای  از هزینه توسعه زیرساخت  های داخلی  با بخشی  را  بر وب 

تجارت می تواند به عنوان پایه ای برای مدیریت خدمات ربات  های مشاور با هزینه های بسیار پایین تر 

از خدمات مدیریت سنتی ثروت استفاده شود. رسانه های اجتماعی رشد جوامع در خدمات تأمین 

سرمایه جمعی و خدمات وام دهی شخص به شخص را تسهیل می  کنند. فراگیری دستگاه  های تلفن 

همراه هوشمند نیز زیرساخت های کم هزینه ای را برای توسعه خدمات شرکت های فین تک مانند 

پرداخت موبایلی و بانکداری موبایلی فراهم می  آورد.

•  دولت

بسته به برنامه  های ملی توسعه اقتصادی و سیاست  های اقتصادی، دولت های مختلف سطوح 
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مختلفی از اعمال مقررات و تنظیم  گری را برای تحریک نوآوری فین  تک و تسهیل رقابت جهانی 

مالی ارائه می  دهند.

•  مشتریان مالی

مشتریان مالی منبع درآمد شرکت  های فین تک هستند. درحالی که سازمان  های بزرگ منبع مهم 

را مشتری  های شخصی و شرکت  های  فین  تک  منبع درآمد غالب شرکت های  اما  درآمد هستند، 

کوچک و متوسط تشکیل می  دهند.

•  نهادهای مالی سنتی

نهادهای مالی سنتی نیز یک محرک اصلی در زیست بوم فین  تک به  شمار می  آیند. نهادهای مالی 

سنتی پس از تحقق قدرت ویرانگر فین  تک و کاهش فرصت  ها برای خنثی  سازی تأثیر فین  تک در 

بازار، ارزیابی مدل  های تجاری موجود خود و تدوین استراتژی  هایی برای پذیرش نوآوری  های 

در  رقابتی  مزیت  های  دارای  اگرچه  سنتی  مالی  نهادهای  داده  اند.  قرار  دستورکار  در  را  فناورانه 

اقتصاد مقیاس و منابع مالی نسبت به استارتاپ  های فین  تک هستند، اما تمایل دارند تا با کمک 

فین  تک  ها یا همگام با آن  ها، به جای محصوالت و خدمات تخصصی عمومی، بیشتر روی خدمات 

شخصی سازی شده متمرکز شوند و محصوالت و خدمات جامع مالی را به مصرف  کنندگان ارائه 

نمایند.

3- پیشینه پژوهش

شناسایی چالش  ها و موانع توسعه فین  تک، به عنوان صنعتی نوپا که با ظهور ابزارهای فناورانه، 

ابعاد حائز اهمیت  معادالت مالی را به طور قابل توجهی دستخوش تغییر نموده است، در تمامی 

خواهد بود. این در حالی است که بستر قانونی و مقرراتی موجود، به عنوان یکی از مهم ترین این 

ابعاد، به تنهایی می  تواند روند رشد و توسعه این صنعت یا افول و عدم توسعه  یافتگی آن را در یک 

کشور، رقم بزند )دیدنکو، 2017(. از یک سو، عدم توجه کافی قانون  گذاران و تنظیم  گران حوزه 

فین  تک به ساماندهی این زیست  بوم نوپدید، مخاطراتی را برای تمامی مؤلفه های زیست  بوم، به ویژه 

کاربران نهایی، ایجاد خواهد نمود و از سوی دیگر تورم قانونی، مقررات زدگی و وضع قوانین 

سخت  گیرانه، پویایی زیست  بوم را با چالش جدی مواجه خواهد نمود.

همگام با ظهور و رشد سریع صنعت فین  تک  ها، خط  مشی  ها، قوانین و مقرراتی باهدف مواجهه با 
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این پدیده نوظهور در سراسر دنیا تدوین و وضع گردیده است که این قوانین و مقررات را   می  توان 

ذیل سه دسته کلی، شامل:

 1( اسناد مرتبط با تنظیم  گری فعالیت  های فین  تکی جدید )مانند بانک  داری دیجیتال، تأمین مالی 

جمعی، رمزارزها و مشاوره رباتیک(

ابری، هوش مصنوعی،  رایانش  )مانند  فین  تک  ها  فناورانه  نیازمندی  های  با  مرتبط  الزامات   )2

یادگیری ماشین و زنجیره بلوکی(

 3( توانمندسازهای سیاستی )مانند هویت دیجیتال، هاب  های نوآوری و سندباکس  ها( جای داد 

)رستوی، 2019(. پژوهش  های موردبررسی که عمدتاً به صورت پراکنده، چالش  های سیاست  گذاری 

و تنظیم  گری حوزه فین  تک را مطالعه نموده  اند، مهم  ترین این چالش  ها را نظام  مندسازی متناسب 

ایجادشده  مالی  شمول  به ویژه  فین  تک  مزایای  از  بهره  برداری  و  نوآوری  به نحوی که  زیست  بوم 

به واسطه توسعه این صنعت را دچار مخاطره ننماید، دانسته  اند )رستوی، 2019، امارووا، 2020(. 

عدم  مواردی چون  ذیل  نیز  فین  تک  مقررات  تنظیم  با  مرتبط  شناسایی شده  چالش  های  سایر 

الزامات فین  تک، عدم وجود رویه  های  با  به روزرسانی و همگام  سازی قوانین و مقررات موجود 

مجوزدهی ازجمله در حوزه  هایی چون ارائه خدمات پرداخت، رمزارز، تأمین مالی جمعی مبتنی بر 

سهام و مبتنی بر قرض، عدم توجه کافی به حقوق کاربران و حفاظت از این حقوق به ویژه حقوق 

مرتبط با جمع  آوری و پردازش داده  های کاربران در زیست  بوم فین  تک، عدم بازدارندگی متناسب 

قوانین ضدپولشویی و تأمین مالی تروریسم در حوزه فین  تک، چالش  های تنظیمی فناوری  های جدید 

ازجمله زنجیره بلوکی و فناوری دفترکل توزیع شده به واسطه ماهیت غیرمتمرکز این فناوری  ها و 

درنهایت عدم شکل  گیری متناسب و قانون  مند توانمندسازهای زیست  بوم به ویژه سندباکس  های 

کارآمد و هاب  های فعال نوآوری با رویکرد تسهیل نوآوری و ایجاد فضایی عادالنه و رقابتی برای 

ظهور کسب  وکارهای فین  تک، قرار می  گیرد )گزارش BBVA، 2017؛ لو، 2018؛ آتیکا، 2020(. 

همچنین بر اساس جستجوی کلیدواژه  هایی همچون فین  تک، فناوری  های مالی، اسناد فرادستی، 

سیاست  ، قوانین و مقررات و ... در پایگاه  های معتبر علمی همچون نورمگز، مرکز اطالعات علمی 

جهاد دانشگاهی و پورتال جامع علوم انسانی، پژوهش  های محدودی در موضوع فین  تک در کشور 

 )1( در جدول  است.  ایران  در  این صنعت  بودن  نوپدید  نیز  آن  دلیل  البته  که  است  انجام گرفته 

پژوهش  های یافت شده ارائه گردیده است.
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جدول )1(: بررسی پیشینه مطالعات انجام شده در با موضوع فین  تک

 یمعرف سال سندهینو عنوان فیرد

 1395 یکاووسیک (تک نی)ف یبانک یآورفن 1

را به کشور مطرح کرده و بر ضرورت  تکنیف یهایفناور ورود یهاعهیطل مقاله نیا
 ،یهمچون پارک علم و فناور بانیپشت یهاسازمان تیورود افراد متخصص با حما

در  تکنیف یاستارتاپ ها سیتر به تأسبزرگ یبانک ینهادهاها و بانک ،هادانشگاه
 نموده است. دیتأک یحوزه بانک

 فرصت ایچالش :تکنیف و یبانکدار 2
 و زاده یقل

 نژادقاسم
1395 

 توسعه ،یبانکدار و تکنیف در ریاخ یروندها یبررس از پس مقاله نیا در

 مرتبط عمده یهاسکیر و گرفته قرار موردمطالعه یفنّاور بازار و یمال یهاینوآور
 هستند مواجه آن با کالن و خرد سطح در هابانک که یمال یهاینوآور و تکنیف با

منظور به هابانک یبرا یکاربرد یهادستورالعمل مجموعه تینها در و شدهییشناسا
 یمعرف با مرتبط یهاسکیر کنترل و یمال یهاینوآور در تشانیموقع تیتقو

 .شده استارائه یمال یهاینوآور

3 

 در تکنیف یهااستارتاپ تیوضع یبررس
)مطالعه یبانکدار نینو خدمات حوزه

 (رانیا یبانکدار ستمیس یمورد

 و یقائم
 همکاران

1396 

نوپا  یهاشرکت و تکنیف یهااستارتاپ ینیگزیجا پژوهش، نیا یموردکاو اساس بر
مواجه شده است. عدم ورود  یبا درصد موافقت کم رانیا یبانکدار ستمیس یجابه

همراه بوده و  یبه علت مشکالت کشور با موافقت نسب یبه حوزه بانکدار هااستارتاپ
 اجماع ای مناسب یبسترساز با هاو افراد توسط استارتاپ نیحضور و جلب اعتماد مسئول

 .است شده موافقت یکل

4 
 یبرا تکنیف یدهایها و تهدفرصت

 رانیا یبانک ستمیس

 و شفق
 یعبدالله

1396 

 یرحضوریو غ ینترنتیهمچون پرداخت ا یپژوهش با مرور اسناد و مدارک موارد نیا
 در تکنیاستفاده از ف یدستاوردها نیتررا از مهم یشخص یبانک تیریو امکان مد

 یبانک یهاواسطه با هابانک رقابت و یقانون یهاضعف و رانیا یبانکدار خدمات بازار
 .است نموده یمعرف بازار نیا در تکنیاستفاده از ف دیتهد نیترعنوان مهمبه

5 
 در تکنیف یوکارهامدل کسب یطراح

 یبانکدار صنعت
 1397 یشهاب

وکار استروالدر سعی در تبیین عوامل با استفاده از الگوی مدل کسب پژوهش نیا
 داشته است.  هاتکفین لهیوسبه هاسنتی بانک یوکارکسب هایمدل ردهندهییتغ

6 

 خدمات بازار یریگشکل مدل نیتدو
( تک نی)فیمال یهایفناور بر یمبتن یمال

 کشور در

 یانصار
 یچهارسوق

1397 

 شیپ یاصل یهااز چالش یکی تالیجید یبستر فناور یسازیپژوهش عدم بوم نیا در
شده است که نشان داده نیاست. همچن شدهیمعرف تکنیها و فبانک یرو

هستند و  رانیسرعت درحال نفوذ به اقشار مختلف جامعه ابه تکنیف یوکارهاکسب
 نترنتیا کم سرعت و نگیلتریف. ردیبگ شکل آن با مرتبط الزم یهاهیالزم است رو

 است. شدهیمعرف رانیدر ا تکنیف رشد موانع از کی

7 
 صنعت در یپرور نیجانش مدل ارائه

 اسی شرکت: مطالعه)مورد  تکنیف
 (یارغوان

 1397 یموریرتیام

 نیبود. ا تکنیدر صنعت ف یپرور نیپژوهش ارائه مدل جانش نیاز انجام ا هدف
 -یساختار یسازلمضمون و مد لیپژوهش به دنبال آن است تا با استفاده از روش تحل

پژوهش مدل  نیا یهایارائه کند. از جمله خروج نهیزم نیدر ا یمدل ،یریتفس
 .باشدیم تکنیدر صنعت ف یپرور نیجانش یبرا شدهیطراح

8 
 بهبود بر( هاتکنی)ف یمال یهایفناور اثر

 وکارکسب یفضا یهاشاخص
 1398 یرفعت

 هشت بر یمعنادار و مثبت ریتأث یمال یهایفناور که است داده نشان پژوهش نیا
 بر یمال یهایفناور اثر بیترت به نیهمچن. دارند وکارکسب یفضا شاخص
 یمجوزها اخذ و قراردادها یاجرا وکار،کسب شروع اعتبارات، اخذ یهاشاخص
 .است هاشاخص ریسا از شتریب یساختمان

9 
 مندنظام یمرور: تکنیف و بانک یهمکار

 یعلم اتیادب بر

 و ندهیپا
 همکاران

1398 

 تطور، ریس )پریزما نهیبازب بر منطبق) اتیادب بر مندنظام مرور روش با پژوهش نیا

 مقاالت در را تکنیف و بانک یهمکار انواع و موانع منافع، ها،شرانیپ ها،چالش

 ارائه تکنیف و بانک یجهت همکار یازآن چارچوبنموده و پس یبررس یعلم

 .است کرده

10 
 با تیحاکم تعامل نحوه یبررس
 در( Fintechs)یمال یهایفناور

 نمونه یکشورها

 و اءیاول
 1398 طبایبن

 یهایفناور با تعامل در هاتیحاکم یرو شیپ مسائل و هاروش یبررس به پژوهش نیا
امن  یشیآزما طیمح کیعنوان را به هاطور نمونه سندباکس. بهاست پرداخته یمال

 .دهدیم کاهش را هایفناور نیا یقانون و یحقوق یهابیآس که دینمایم یمعرف

11 
 برنامه نیتدو و تکنیف صنعت یبررس

 تیوضع ران؛یا در تکنیف توسعه یاستیس
 جهان در تکنیف

 مهرآزادگان
 1398 همکارانو 

 توسعه یبرا موفق یاستیس برنامه نیتدو و هاتیظرف از یریگپژوهش باهدف بهره نیا
 یهاسرخط و کرده یبررس را یجهان اتیتجرب و روندها و هاتیوضع ران،یا در تکنیف

 .است نموده ارائه هایفناور نیا یگذاراستیس یبرا را موفق یکشورها یاصل
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همان  گونه که مالحظه می گردد، تاکنون تحقیقی باهدف بررسی اسناد فرادستی حاکم بر صنعت 
فین  تک و فناوری های مالی در کشور انجام نگرفته است.

4- روش  پژوهش

این پژوهش از نوع کیفی و راهبرد آن مطالعه اسنادی است. روش پژوهش اسنادی هم به منزله 

اجتماعی  علوم  پژوهش  های  در  کیفی  روش  های  سایر  تقویت  برای  تکنیکی  هم  و  تام  روشی 

موردتوجه بوده است. در این روش، پژوهشگر، داده  های پژوهشی خود را درباره کنشگران، وقایع و 

پدیده  های اجتماعی، از بین منابع و اسناد جمع آوری نموده و تالش می  کند تا با استفاده نظام مند و 

منظم از داده  های اسنادی به کشف، استخراج، طبقه بندی و ارزیابی مطالب مرتبط با موضوع پژوهش 

 یمعرف سال سندهینو عنوان فیرد

12 

و  یاعتبار یهاتکنیف عملکرد یبررس
 یاعتبار تکنیف وکارکسبارائه مدل 

 یاسالم عقود با سازگار

و  یسور
 همکاران

1399 

 کشورهای در اعتباری هایتکنیف عملکرد یبررس ضمن قیتحق اين در

 پرسش با یمقطع مايشیپ و یفیتوص یلیتحل هایروش از استفاده با افتهيتوسعه

 ايران اقتصاد با مناسب اعتباری تکنیف وکارکسب مدل يک ارائه به خبرگان از

 است.  شدهپرداخته یاسالم عقود بر یمبتن

 1399 رادیروحان جهان و رانيا در یجستار تک؛نیف 13
-نیف بيمعا و ايمزا کاربردها، تحوالت، مدارک، و اسناد مرور با پژوهش نيا در

 .است شدهیبررس جهان و رانيا در تک

14 
-نیف یهااستارتاپ تیموفق یالگو نيتدو

 یشناسجامعه کرديرو با رانيا تک

و  یروشن
 همکاران

1399 

 روش با رانيا تکنیف یهااستارتاپ تیموفق یالگو نيتدو هدف با مطالعه نيا
 همچون رانيا تکنیف یهااستارتاپ تیموفق بر مؤثر عوامل و شده انجام ادیبنداده

و تمرکز  یسازمانبرون تعامالت و یسازمان درون ارتباطات توسعه ،یراهبرد تفکر
 را کشف نموده است. یابيبازار ختهیعناصر آم یسازادهیپو  یبر طراح

15 

-نیف یهااستارتاپ توسعه نديفرآ یبررس
 موانع و عوامل بر دیتأک با رانيا در تک

 رو شیپ

و  یمراد
 همکاران

1399 

رشد و بلوغ  نيمرحله آغاز در هااستارتاپ توسعه نديفرآ یبررس به مطالعه نيا در
 نيا یهاافتهي. است دهيگرد ءاحصا ادیبن داده روش با آن یهاو چالش شدهپرداخته
 یهاچالش: از عبارتند رانيا در تکنیف توسعه موانع که است آن از یحاک پژوهش

 طيو شرا یهمکار یبرا هابانک در شفاف یاستراتژ وجود عدم ،یگذارقانون
همچون  يیراهبردها نی. همچنهاميتحر ژهيوبهکالن کشور  یو اقتصاد یاسیس

 نديفرآ لیتسه و هااستارتاپ ازیمتناسب با ن ديجد نیقوان واستانداردها  نيتدو
 نيا توسعه یبرا یبانکدار صنعت تالیجيد تحول راه نقشه میترس و باز یبانکدار
 .است دهيگرد شنهادیپ رانيا در صنعت

16 
بر تعامل  مؤثرعوامل  یبندرتبهو  يیشناسا

 نينو یهایها و فناوربانک
 یبیترک کردي( با روهاتکنی)فیمال

 و ینجف
 1399 همکاران

ها و بر تعامل بانک مؤثرعوامل  یبندو رتبه يیپژوهش شناسا نياز ا هدف
 دهندگانارائهها و بانک رانيتن از مد 11مصاحبه با  قياز طر یمال نينو یهایفناور

عوامل  نفعان،يذ یهایژگي. چهار دسته عوامل شامل واست یخدمات فناورانه مال
که  دادنشان  هاافتهيشدند.  يیشناسا یو عوامل مال یعوامل سازمان ،یطیمح

 یو عوامل سازمان یعوامل مال ،یطیرتبه و عوامل مح نيباالتر نفعانيذ یهایژگيو
 قرار دارند. یبعد یهادر رتبه بیبه ترت

17 
 یهمکار یو کشف الگوها یواکاو

 هاتکنیبا ف رانيا یهابانک
 و ندهيپا

 1400 همکاران

ها از منظر بانک هاتکنیها با فبانک یهمکار یدنبال کشف الگوها بهپژوهش  نيا
 یبندخوشه یهاتمي، از الگورآمدهدستبه یهاداده لیتحل منظوربهبوده است. 

 یهابانک یهمکار یالگو که دهدیحاصل نشان م جياست. نتا شدهاستفاده
 یطلبانه، الگوتحول یسرآمدانه، الگو یموردمطالعه در پنج خوشه شامل الگو

 نیهمچن. شودیم یبندمیتقس نهیبه گذارانههيسرما یو الگو رکانهيز یشتابانه، الگو
وکار کسب یهاو مدل تکنیمختلف ف یهاچون عدم توسعه گونه یليبه دال

و رفتار  رندیگیخوشه قرار م کيموردمطالعه در  یهامربوط به آن، اکثر بانک
 دارند. ینسبتاً مشابه
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خود اقدام نماید. مراحل این روش عبارتند از: 1- انتخاب موضوع، تعیین اهداف و سؤاالت

2- بررسی  های اکتشافی و پیشینه پژوهش

3- انتخاب رویکرد نظری

4- جمع آوری منابع، نمونه گیری

5- پردازش

6- نگارش و گزارش )صادقی فسائی و عرفان  منش، 1394(. 

ازاین رو برای انجام این پژوهش پنج گام اصلی به شرح ذیل طی شده است:

1- جستجوی منابع )اسناد فرادستی(

2- پایش اولیه اسناد و انتخاب اسناد مرتبط با فین  تک

3- مطالعه اسناد و گزینش و دسته بندی بندهای منتخب

4- تحلیل بندهای منتخب

5- جمع بندی و ارائه پیشنهادات

  1-4- جستجوی منابع

در ابتدا الزم بود که منابع اطالعاتی موثقی که حاوی اسناد سیاستی، قوانین و مقررات کشور باشد 

شناسایی شود. این منابع اطالعاتی شامل کتب جامع قوانین و مقررات کشور، نرم افزارها و پایگاه های 

اطالعاتی معتبر آنالین بودند. دو منبع مهم برای قوانین و مقررات کشور عبارت از نرم افزار لوح حق 

و پایگاه اینترنتی دستور وابسته به قوه قضائیه، در این جستجو موردبررسی قرار گرفت. ازآنجاکه 

نرم  افزار لوح حق به صورت آفالین موجود است و آخرین تغییرات در آن به صورت دوره به دوره 

بازنشر می  یابد، جمع بندی تیم پژوهش، استفاده از پایگاه اینترنتی دستور بود که در آن، نظام قوانین 

و مقررات کشور به صورت درخت واره ترسیم شده است که بخشی از سرفصل های آن که به صورت 

کلی با موضوع مقاله در ارتباط است، ذیالً آورده شده است:

•  مجموعه قوانین ارتباطات و فناوري اطالعات

•  مجموعه قوانین مالکیت فکري

•  مجموعه قوانین اساسي

•  مجموعه قوانین پولي و بانکي

•  مجموعه قوانین مالیاتي
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•  مجموعه قوانین تجاري

  عالوه بر قوانین مذکور، پایگاه های اطالعاتی برخی از نهادهای مهم و مؤثر در عرصه رگوالتوری 

در اقتصاد و کسب وکار نیز شناسایی و اسناد مرتبط با پژوهش حاضر مطالعه گردیدند )نمودار )2((.

نمودار )2(: نهادهای مؤثر بر سیاست  گذاری، قانون  گذاری و نظارت بر فین تک  ها

2-4- پایش اسناد و مدارک یافت شده

پس از جستجوی قوانین و مقررات، کلیه آیین  نامه  ها، بخش  نامه  ها و دستورالعمل  های مرتبط 

نیز جستجو و به دامنه بررسی  ها اضافه گردید. عالوه بر این، اسناد و مدارک سیاستی موجود در 

بر حوزه  تأثیرگذار  انجمن  های  و  نهادهای  سازمان ها،  نهادها،  از  هریک  اطالع رسانی  پایگاه های 

فین تک نیز موردمطالعه و بررسی قرار گرفت. به طور مثال در بانک مرکزی، سیاست  های ویژه  ای 

برای صنعت فین  تک، رمز ارزها، پرداخت  های الکترونیک و ... منتشرشده است که از طریق پایگاه 

اطالع رسانی این بانک مطالعه و بررسی شد. همچنین در سایر نهادها و انجمن  ها نیز اسنادی که 

به صورت غیرمستقیم با عرصه فین  تک مرتبط می  شدند موردمطالعه و بررسی قرار گرفت. اسنادی 

که در مرحله پایش اولیه انتخاب شدند در جدول )2(، نشان داده شده است.
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جدول )2(: اسناد انتخاب شده در مرحله پایش اولیه

3-4- مطالعه و بررسی اسناد
مطالعه و بررسی اسناد به این صورت است که ابتدا مرور اولیه بر روی سند یافت شده انجام 
می  گردد و چارچوب کلی و ابعاد و مفاهیم ذکرشده آن فهم می  گردد. سپس با توجه به حوزه  های 
مختلف فین  تک و ابعاد و اجزای زیست بوم آن، بخش  هایی از آن سند که احتمال ارتباط و تأثیرگذاری 
داده می  شود، موردمطالعه و بررسی مجدد قرار می  گیرد تا به مرحله سوم یعنی انتخاب و گزینش 

سیاست  ها، قوانین و مقررات مرتبط بیانجامد.

 
 واضع نهاد سند عنوان سند سرفصل

 خبرگان مجلس رانیا یاسالم یجمهور یاساس قانون یاساس قانون

و  هااستیس
 نظام یکل نیقوان

 اشتغال یکل یهااستیس

 یرهبر
 یرانیا هیسرما و کار از تیحما ،یمل دیتول یکل یهااستیس

 یاقتصاد مقاومت یکل یهااستیس
 (افتا) ارتباطات و اطالعات تبادل و تولید فضای امنیت کلی هایسیاست

 یفناور و قاتیتحق ،یعال آموزش نظام بخش یفناور و علم یکل یهااستیس
 ینظام در بخش مال یکل یهااستیس

 یگذارهیسرما قیتشو در نظام یکل یهااستیس نظام مصلحت صیتشخ مجمع
 «فناوری توسعه و رشد» بخش در نظام یکل هایاستیس

 برنامه ششم توسعه یکل یهااستیس
 یاسالم یشورا مجلس

 توسعه ششم برنامه قانون

 نیقوان مجموعه
 یهااستیو س
 یو بانک یپول

 ییپولشو با مبارزه قانون

 یاسالم یشورا مجلس

 یپول رمتشکلیغ بازار میتنظ قانون
 سمیترور یمال نیتأم با مبارزه قانون

 ربا بدون یبانکدار قانون
 رانیا یاسالم یجمهور بهادار اوراق بازار قانون

 مشارکت اوراق انتشار نحوه قانون
 کشور یبانک نظام ینظارت و یاعتبار ،یپول یهااستیس

 یمرکز بانک

 یمال یفناور خصوص در یمرکز بانک استیس
 کشور پرداخت نظام در شده یبانیپشت رندگانیپذ و ارانی پرداخت تیفعال ییاجرا ندیفرآ و ضوابط الزامات،

 رمزارزها ضوابط و الزامات
 کیالکترون چک یاجرائ یندهایفرآ و ضوابط الزامات،

 همراه و دیجیتال یهاپرداخت ضوابط
 شتاب مراکز بر حاکم مقررات

 الکترونیکی بانکداری و پرداخت هاینظام حوزة در پولشویی با مبارزه مقررات رعایت دستورالعمل
 یکیالکترون یبانکدار نظام نامهنییآ

 مجازی هایبانک فعالیت و تأسیس نامهنیآئ
 پرداخت خدماتدهندگان ارائه بر نظارت و تیفعال ییاجرا دستورالعمل

 تجارت و معدن صنعت، وزارت ینترنتیا یوکارهاکسب پرداخت کننده متمرکز یهاتیساوب بر نظارت و تیفعال چارچوب
 انواع بر یمبتن یهاپرداخت و کیالکترون پول فیک خرد، پرداخت یبانک ضوابط و هاچارچوب ابالغ و نیتدو

 هایفناور
 دولت ئتیه

 ییدارا و اقتصاد وزارت یکیالکترون پول خدمات از یبرداربهره گسترش نامهنییآ
 بهادار اوراق و بورس سازمان یجمع یمال نیتأم دستورالعمل

 نیقوان مجموعه
 و ارتباطات

 اطالعات یفناور

 )افتا( ارتباطات و اطالعات تبادل و تولید فضای امنیت کلی هایسیاست
 اطالعات یفناور یعال یشورا

 یکیالکترون دولت توسعه ییاجرا یفن ضوابط
 یمجاز یفضا یعال یشورا اطالعات یمل شبکه تحقق بر حاکم الزامات

 وبودجهبرنامه سازمان اطالعات و ارتباطات فناوری کاربرد گسترشمنظور به مشخص هایفعالیت اجرای نحوة اجرائی نامهنیآئ
 یفناور و ارتباطات وزارت ارتباطات و اطالعات یفناور یکاربر گسترش و توسعه نامهنییآ

 منظور گسترش کاربرد فناوری ارتباطات و اطالعاتهای مشخص بهاجرائی نحوة اجرای فعالیت نامهنیآئ اطالعات

 نیقوان مجموعه
 یتجار

 یکیالکترون تجارت قانون
 کشور یمال نظام یارتقا و ریپذرقابت دیتول موانع رفع قانون یاسالم یشورا مجلس

 کنندهاز مصرف تیحما قانون
 یکیالکترون تجارت توسعه مرکز ینترنتیوکار اکسب یسامانده یقانون الزامات

 یمرکز مهیب میمستق مهیب یرسم یکارگزار نامهنییمکمل آ نامهنییآ مهیب نیقوان
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4-4- تحلیل بندهای منتخب

روش تحلیل داده  ها در تحلیل کیفی اسناد فرادستی، روش تحلیل مضمون است. تحلیل مضمون 

روشی برای شناخت، تحلیل و گزارش الگوهای موجود در داده  های کیفی است. این روش فرآیندی 

برای تحلیل داده  های متنی است و داده  های پراکنده و متنوع را به داده  هایی غنی و تفصیلی تبدیل 

می  کند )عابدی جعفری و همکاران، 1390(. واژه مضمون یا تم، مبیّن اطالعات مهمی درباره داده  ها 

و سؤاالت تحقیق است و تا حدی معنی و مفهوم الگوی موجود در مجموعه  ای از داده  ها را نشان 

می  دهد. 

مضمون الگویی است که در داده  ها یافت می  شود و حداقل به توصیف و سازماندهی مشاهدات 

و حداکثر به تفسیر جنبه  هایی از پدیده می  پردازد. به طورکلی، مضمون، ویژگی تکراری و متمایزی 

در متن است که به نظر پژوهشگر، نشان دهنده درک و تجربه خاصی در رابطه با سؤاالت تحقیق 

است )عابدی جعفری و همکاران، 1390(.

در پیاده سازی روش تحلیل مضمون ابتدا 168 بند از اسناد انتخاب شده گزینش شد. در بررسی 

اولیه این بندها یک دسته  بندی اولیه برای مراحل بعدی تحلیل مضمون مفید به نظر رسید. این 

دسته  بندی بر اساس رویکرد و جهت  گیری آن سند است که برچسب  های آن عبارتند از: تشویقی 

و تنظیمی. اسنادی که حاوی انگیزه و محرک رشد و پویایی هستند تشویقی و اسنادی که ماهیت 

نظم  بخشی و ایجاد خطوط راهنما داشتند تنظیمی هستند. پس از دسته بندی اولیه بندها، مضامین 

هریک از آن ها استخراج و کدگذاری گردید که در ادامه ارائه خواهد شد.

5-4- پایایی و روایی پژوهش

اکثر روش  شناسان کیفی به جای استفاده از واژگان روایی و پایایی که اساساً ریشه در پارادایم کمی 

دارند، از معیار »اعتمادپذیری یا قابلیت اعتماد« جهت ارجاع به ارزیابی کیفیت نتایج کیفی استفاده 

می کنند. از همین دسته، لینکلن و گوبا برای قابل اعتماد بودن پژوهش های کیفی، معیارهایی چون 

امکان اعتبار، اتکاپذیری یا توانایی اتکا، انتقال پذیری یا توان انتقال، تصدیق یا امکان تأیید را ارائه 

کرده اند که از طریق استراتژی های متعددی نظیر ردیابی حسابرسی  گونه، بازبینی در زمان کدگذاری، 

طبقه  بندی یا تأیید نتایج با مراجعه به آزمودنی ها یا منابع اسنادی، تأیید همکاران پژوهشی، تحلیل 

مورد کیفی، تأیید ساختاری و کفایت منابع مورد ارجاع استفاده می شود. در پژوهش حاضر سنجه  های 

فوق به طرق مختلف تدارک شده است که از مهم ترین آن ها راهبرد »کد گذاران مستقل« می باشد 

که فرایند رایجی برای ارزیابی و کنترل کیفیت تحلیل مضمون است. در رویکرد پوزیتیویستی به 
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پژوهش های کیفی، این امر مشابه محاسبه آماری قابلیت اطمینان درونی است که در تحلیل محتوای 

کمی یا مشاهده ساختاریافته صورت می گیرد. هدف کدگذاری مستقل در واقع کمک به پژوهشگر 

است تا به طور انتقادی درباره ساختار مضامین پیشنهادی خود و تصمیماتی که درباره کدها گرفته 

است، فکر کند )دانایی فرد و مظفری، 1387(.

در این پژوهش برای محاسبه پایایی از روش توافق درون موضوعی دو کدگذار استفاده شد که 

طی آن، از یک نفر دانش  آموخته دکتری خط  مشی گذاری و تصمیم  گیری عمومی، آشنا با تکنیک  های 

الزم برای کدگذاری، درخواست شد تا به عنوان همکار پژوهشگر، به صورت مستقل، نسبت به 

این  فرادستی موردمطالعه در  میان 29 سند  از  نماید.  اقدام  استخراج شده  اسناد  کدگذاری مجدد 

پژوهش، 5 سند به صورت تصادفی انتخاب و توسط همکار پژوهشگر کدگذاری شد. از مجموع 78 

کد استخراج شده از این 5 سند، تعداد توافقات کدها برابر با 32 و تعداد کل عدم توافقات بین این 

کدها برابر 15 است. لذا درصد توافق درون موضوعی که شاخص پایایی این پژوهش می  باشد، برابر 

با 82 درصد می  باشد که مؤید قابلیت اعتماد کدگذاری است )سرمد و همکاران، 1389(.

جهت بررسی روایی یافته  ها نیز از پنج نفر از خبرگان حقوق عمومی، سیاست  گذاری علم و 

فناوری و مدیریت دولتی درخواست شد تا برای همکاری پژوهش و بررسی روایی آن مشارکت 

نمایند. ازاین رو، عالوه بر این که در فرآیند گزینش اسناد فرادستی مرتبط از رهنمودهای این خبرگان، 

بهره  برداری گردید، در پایان، نتایج و تحلیل  های پژوهش نیز در اختیار ایشان قرار داده شد و پس از 

اعمال اصالحات مدنظر ایشان مورد تأیید قرار گرفت.

5-  تجزیه  و  تحلیل یافته ها

بر اساس دسته  بندی اولیه مجموعاً 39 بند از 168 بند غربال شده، دارای رویکرد تشویقی و 

129 بند دارای رویکرد تنظیمی است. این آمار نشان می دهد که روح تنظیم گری بر اسناد فرادستی 

صنعت فین  تک غالب است. جدول )3( و جدول )4(، به ترتیب کدها و مضامین استخراج شده از 

اسنادفرادستی موردمطالعه را به صورت جزئی نشان می  دهد و نمودار )3( و نمودار )4(، به ترتیب 

دربردارنده ارتباط اسناد فرادستی موردبررسی با اجزای زیست  بوم و حوزه  های کسب  وکار فین  تک 

و ارتباط مضامین برداشت شده از این اسناد با اجزاء زیست  بوم و حوزه  های کسب وکار فین  تک با 

تفکیک این مضامین به انواع تشویقی و تنظیمی است.
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جدول )3(: کدهای استخراج شده از اسناد فرادستی

 کردیرو سند متن مأخذ کد کردیرو سند متن مأخذ کد
1 

 یاساس قانون
 92 یقیتشو 3 اصل -4 بند

 ارانی پرداخت تیفعال ییاجرا ندیفرآ و ضوابط الزامات،
 کشور پرداخت نظام در شده یبانیپشت رندگانیپذ و

 یمیتنظ 5-3
 یمیتنظ 4-5 93 یمیتنظ 43اصل  – 7 بند 2
 یمیتنظ 5-5 94 یمیتنظ 3اصل  – 13 بند 3
 یمیتنظ 1-7 95 یقیتشو 2 بند یمقاومت اقتصاد یکل یهااستیس 4
5 

 اشتغال یکل یهااستیس

 یمیتنظ 3-7 96 یقیتشو 1 مورد
 یمیتنظ 4-7 97 یمیتنظ 2 مورد 6
 یمیتنظ 5-7 98 یمیتنظ 3 مورد 7
 یمیتنظ 6-7 99 یقیتشو 10 مورد 8
9 

 از تیحما ،یمل دیتول یکل یهااستیس
 یرانیا هیسرما و کار

 یمیتنظ 7-7 100 یقیتشو 2 مورد
 یمیتنظ 8-7 101 یقیتشو 3 مورد 10
 یمیتنظ 9-7 102 یقیتشو 18 مورد 11
 یمیتنظ 10-7 103 یقیتشو 20 مورد 12
13 

 و تولید فضای امنیت کلی هایسیاست
 )افتا( ارتباطات و اطالعات تبادل

 یمیتنظ 11-7 104 یمیتنظ 1 مورد
 یمیتنظ 12-7 105 یمیتنظ 2 مورد 14
 یمیتنظ 13-7 106 یقیتشو 3 مورد 15
 یمیتنظ 14-7 107 یمیتنظ 4 مورد 16
 یمیتنظ 15-7 108 یقیتشو 6 مورد 17

18 
 بخش یفناور و علم یکل یهااستیس

 یفناور و قاتیتحق ،یعال آموزش نظام
 یمیتنظ 1-9 109 یقیتشو 4-6 مورد

19 
 یمال بخش در نظام یکل یهااستیس

 یمیتنظ 2-9 110 یقیتشو 4 مورد
 یمیتنظ 3-9 111 یمیتنظ 6 مورد 20
 قیتشو در نظام یکل یهااستیس 21

 یگذارهیسرما
 یمیتنظ 4-9 112 یقیتشو 2 مورد

 یمیتنظ 5-9 113 یقیتشو 5 مورد 22
23 

 رشد» بخش در نظام یکل هایاستیس
 «فناوری توسعه و

 یمیتنظ 6-9 114 یقیتشو 1 ماده
 یمیتنظ 7-9 115 یقیتشو 2 ماده 24
 یمیتنظ الف-10 116 یقیتشو 3 ماده 25
 یمیتنظ ب-10 117 یمیتنظ 4 ماده 26
27 

 توسعه ششم برنامه یکل یهااستیس

 یمیتنظ ج-10 118 یقیتشو 2 مورد
 یقیتشو د-10 119 یقیتشو 5 مورد 28
 یمیتنظ 12 120 یمیتنظ 28 مورد 29
 121 یمیتنظ 32 مورد 30

 روا جهان یرمزارزها حوزه رمزارزها، ضوابط و الزامات

 یمیتنظ 1 بند
 یمیتنظ 2 بند 122 یمیتنظ 37 مورد 31
 یمیتنظ 3 بند 123 یقیتشو 74 مورد 32
 یمیتنظ 4 بند 124 یقیتشو 77 مورد 33
 یمیتنظ 5 بند 125 یقیتشو 79 مورد 34
 126 یقیتشو 80 مورد 35

 هیاول عرضه حوزه رمزارزها، ضوابط و الزامات
 سکه،توکن

 یمیتنظ 1 بند
36 

 توسعه ششم برنامه قانون

 یمیتنظ 2 بند 127 یقیتشو ب بند، 4 ماده
 یمیتنظ 3 بند 128 یقیتشو پ بند، 4 ماده 37
 یمیتنظ 4 بند 129 یقیتشو ج بند، 4 ماده 38
 یمیتنظ 5 بند 130 یقیتشو ز بند، 4 ماده 39
 یمیتنظ 6 بند 131 یمیتنظ ب بند، 2 تبصره، 14 ماده 40
 132 یمیتنظ پ بند، 2 تبصره، 14 ماده 41

 یمل ارز رمز حوزه رمزارزها، ضوابط و الزامات
 یمیتنظ 2 و 1 بند

 یقیتشو 3 بند 133 یمیتنظ ت بند، 2 تبصره، 14 ماده 42
 یمیتنظ 4 بند 134 یمیتنظ 3 تبصره، 14 ماده 43
 135 یمیتنظ 1 تبصره، 18 ماده 44

 یامنطقه ارز رمز حوزه رمزارزها، ضوابط و الزامات
 یمیتنظ 1 بند

 یقیتشو 2 بند 136 یمیتنظ الف بند، 21 ماده 45
 یمیتنظ 3 بند 137 یمیتنظ ب بند، 21 ماده 46
 138 یقیتشو الف بند، 22 ماده 47

 هایصراف یو ضوابط رمزارزها، الزامات عموم الزامات

 یمیتنظ 1 بند
 یمیتنظ 2 بند 139 یمیتنظ ب بند، 22 ماده 48
 یمیتنظ 3 بند 140 یمیتنظ 24 ماده 49
 یمیتنظ 4 بند 141 یقیتشو الف بند، 67 ماده 50
 یمیتنظ 5 بند 142 یمیتنظ ب بند، 67 ماده 51
 یمیتنظ 6 بند 143 یمیتنظ ج بند، 67 ماده 52
 یمیتنظ 7 بند 144 یمیتنظ ب بند، 68 ماده 53
 یمیتنظ 8 بند 145 یمیتنظ پ بند، 68 ماده 54
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جدول )4(: مضامین فرعی تشویقی و تنظیمی استخراج شده از اسناد فرادستی

55 

 

 146 یمیتنظ ث بند، 68 ماده
 فیک یعموم الزامات رمزارزها، ضوابط و الزامات

 یرمزارز پول

 یمیتنظ 1 بند
 یمیتنظ 2 بند 147 یمیتنظ چ بند، 68 ماده 56
 یمیتنظ 3 بند 148 یمیتنظ 69 ماده 57
 یمیتنظ استخراج رمزارزها، ضوابط و الزامات 149 یمیتنظ الف بند، 70 ماده 58
 150 یمیتنظ الف بند، 74 ماده 59

 ینظام بانک یو نظارت یاعتبار ،یپول یهااستیس
 کشور

 یمیتنظ 8 ماده تبصره
60 

 یکیالکترون تجارت قانون

 یمیتنظ 9 ماده 151 یمیتنظ ی قسمت، 2 ماده، 2 فصل
 یمیتنظ 18 ماده 152 یمیتنظ 58 ماده 61
 153 یمیتنظ 1 تبصره، 62 ماده 62

 شتاب مراکز بر حاکم مقررات
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نمودار )3(: ارتباط اسناد فرادستی با اجزای زیست  بوم و حوزه  های کسب  وکار فین  تک

نمودار )4(: ارتباط مضامین برداشت شده از تحلیل اسناد فرادستی با اجزای زیست  بوم و حوزه  های کسب  وکار فین  تک

به لحاظ  نوپا است،  ازآن جهت که  ایران،  همان گونه که پیش  تر ذکر شد، صنعت فین  تک در 
قانونی و سیاستی، با فقدان اسناد فرادستی منسجم و مفصل روبه رو است. تنها اقدامی که اخیراً 
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در جهت سیاست گذاری فین تک انجام گرفته، مصوبه آبان ماه 1397 هیئت دولت است که بانک 
مرکزی را ملزم به ایجاد رقابت میان فناوران مالی، ایجاد فضای آزمون نوآوری برای کسب وکارهای 
جدیدالتأسیس و ایجاد دسترسی برای فناوران مالی به شبکه پرداخت نموده است. با بررسی سایر 
اسناد فرادستی موجود که به صورت مستقیم یا غیرمستقیم با موضوع فین  تک مرتبط بوده  اند، خألها، 

چالش  ها و نکات قابل توجه در این حوزه به شرح ذیل، استخراج گردیده است:
•   طبقه  بندی مضامین حاصل از اسناد فرادستی مرتبط با زیست  بوم فین  تک ایران حاکی از غلبه 

تعداد مضامین تنظیمی در این حوزه است که با توجه به نوپا بودن این صنعت در ایران تابه حال 
قابل پذیرش بوده است اما الزم است برای تشویق کسب  وکارها و سرمایه  گذاران برای ورود به این 
عرصه روح تشویق  کنندگی و انگیزانندگی بر سیاست  ها و قوانین و مقررات این صنعت در آینده 

حاکم گردد.
•  همچنین از تحلیل  ها به دست آمد که غالب اسناد تولیدشده )به صورت مستقیم بیش از 8 

مستند( در ارتباط با کسب  وکارهای حوزه پرداخت است که ناشی از غلبه فعالیت این دسته از 
کسب وکارها بر صنعت فین  تک ایران- شاید به دلیل کمتر پیچیده بودن آن نسبت به انواع دیگر- 
بوده است. در برخی حوزه  ها می توان گفت هنوز قانون یا سیاستی وضع نشده است. به عنوان مثال 
در زمینه تأمین مالی جمعی تنها یک دستورالعمل که البته با انتقاداتی ازجمله ایجاد خلل در فضای 
قانونی،  مشکالت  حوزه،  این  دست اندرکاران  و  شده  مصوب  است،  روبه رو  کسب  وکار  رقابتی 
مخصوصاً عدم تعیین تکلیف قانونی را مهم ترین معضل پیشرفت این بخش در ایران می  دانند و چند 

پلتفرمی که براي مقاصد خیریه در این بخش ایجادشده اند، همچنان با مشکالتی چون عدم شفافیت 
رویه  های اخذ مجوز درگیر هستند. چنین معضلی، سبب شده است تنها تعداد انگشت شماری از 
کسب وکارهای تأمین مالی جمعی، عمدتاً با بهره  گیری از روابط و رانت  های حقوقی و اطالعاتی، 
امکان فعالیت یابند که این امر سبب وارد آمدن آسیب جدی به فضای رقابتی صنعت فین  تک در 
کشور شده است. ازاین رو الزم است در سیاست  گذاری  های آتی،  تمامی مؤلفه  های زیست بوم و 
حوزه  های کسب وکار فین  تک در کشور به طور متوازن موردتوجه قرار گیرد تا رشد متعادلی را در 

همه ابعاد این صنعت شاهد باشیم.
داده شده  نشان  نیز   )3( نمودار  در  که  همان  گونه  اسناد،  تحلیل  از  استخراج شده  مضامین    •

است، حاکی از آن است که عمده دغدغه  ها با بخش  هایی از مسائل زیرساختی صنعت فین  تک 
همچون شبکه  های زیرساختی پرداخت، رمزارزها و تجهیزات پردازش ابری مرتبط بوده است، 
درحالی که به تشویق سرمایه گذاری،  حقوق کاربران و مشتریان و وظایف نهادهای قانون  گذار و 
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نظارتی در این صنعت کمتر پرداخته شده است. حال آن  که مطابق مباحث طرح شده، مسائلی چون 
تنظیم  گری جمع  آوری و بهره  برداری از داده  های کاربران که از مهم  ترین چالش  های مطرح در کشور 
و در پژوهش  های بین  المللی است، تاکنون مغفول مانده است. به عالوه، حوزه  های زیرساختی و 
فناوری  های مرتبط با توسعه فین  تک نیز از بعد قانون  گذاری و تنظیم  گری در کشور به بلوغ کافی 
نیافته اند و به عنوان نمونه هنوز اسناد قابل ارجاعی در حوزه  هایی چون هوش مصنوعی،  دست 
زنجیره بلوکی و کالن داده که محور توسعه فناوری  های پولی و مالی به شمار می  آیند، تدوین نشده 

است.
•  چالش دیگری که در تحلیل مضامین اسناد فرادستی یافت شد، حیطه مسئولیت و اختیار بانک 

مرکزی است که قدری با ابهام مواجه است. توضیح آن که در بخشی از اسناد )مانند مرجعیت مقررات 
بانک مرکزی در حوزه پولی و مالی(، بر محوریت بانک مرکزی در سیاست  گذاری تأکید شده است 
اما در بعضی حوزه ها )مانند مقررات گذاری راجع به رمزارزها( بانک مرکزی خود را از این امر 
مستثنا نموده است. این درحالی است که بانک مرکزی در حوزه رمزارز، اختیار استخراج رمزارزها 
را در انحصار خود و سازمان بورس قرار داده است؛ بنابراین می  بایست در سیاست گذاری های آتی 

حدومرز مسئولیت ها و اختیارات بانک مرکزی و سایر نهادهای مربوطه دقیقاً مشخص گردد.
•  چالش دیگر مربوط به پوشش ریسک کاربران و سرمایه گذاران است. همان  گونه که در نمودار 

)4( مشخص است، در حوزه پرداخت،  این امر به شرکت های ارائه دهنده خدمات پرداخت واگذار 
گردیده است اما در حوزه رمزارزها بر عهده سرمایه  گذاران قرار داده شده است. ازآنجاکه یکی از 
مهم ترین چالش  های کسب وکارهای فین  تک در کشور و سایر نقاط جهان ناظر به پوشش ریسک 
است، الزم است در سیاست  گذاری  های آتی اوالً انواع ریسک  های محتمل شناسایی گردیده و ثانیًا 
بار تحمل ریسک به صورت متوازن بین مشتریان، صاحبان کسب وکار، سرمایه گذاران و نهادهای 

نظارتی تقسیم گردد.
افزایش شفافیت و استانداردسازی  با  •  چالش دیگر مرتبط با خأل قوانین و مقررات مرتبط 

جریان اطالعات در زیست بوم فین  تک و همچنین هماهنگی میان دستگاه  های نظارتی ذیربط جهت 
جلوگیری از کاله برداری و هرگونه سوءاستفاده در این زمینه است که می  بایست تمهیدات سیاستی و 
قانونی آن اندیشیده شود. به عنوان مثال یکی از مصادیق شفافیت در این عرصه، احراز هویت مشتریان 

است که سازوکارهای قانونی و زیرساختی آن می  بایست موردتوجه قرار گیرد.
•  خأل دیگری که سیاست  گذاران صنعت فین  تک در ایران می  بایست بدان توجه نمایند مغفول 

ماندن تنظیم روابط میان فین  تک  ها و نهادهای مالی سنتی و لزوم ایجاد توازن میان تسهیل  گری 
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جایگزینی فناوران مالی با فعالیت نهادهای سنتی همچون بانک،  شرکت  های سرمایه  گذاری بورس 
و بیمه است. واقعیت آن است که فناوران مالی اگرچه خدمات مالی را تسهیل می کنند اما خطر 
جانشینی آن  ها ممکن است واکنش  های نهادهای سنتی معادل را به همراه داشته باشد )پاینده و 

همکاران، 1400(.
حاصل آن  که حاکمیت در راستاي بهبود محیط کسب وکار و افزایش کارایی و کاهش هزینه  ها 
باید به دنبال حمایت از ایده  ها و نوآورانی باشد که می توانند خدمات مفید و ارزش افزوده اقتصادي 
ایجاد کنند و در دنیاي امروز، فناوران مالی نقشی کلیدي در این عرصه دارند )اولیاء و بنی  طبا، 
1398(. در پایان، پیشنهادات خط مشی  گذارانه  ای که از تحلیل مضامین حاصل شده از اسناد فرادستی 
به دست آمده است، به شرح ذیل ارائه می  گردد که ارتباط میان این پیشنهادات با مضامین و کدهای 

استخراج شده در نمودار )5(، به تصویر کشیده شده است:
1 - تسهیل ورود به بازار، تشویق رقابت و رفع زمینه  های ایجاد انحصار در زیست  بوم فین  تک 

با وضع قوانین و مقررات شفاف و عادالنه
2 - حمایت از نوآوری و پویایی زیست  بوم فین  تک با تنظیم مقررات مرتبط با ایجاد صندوق  ها 

و هاب  های نوآوری و سندباکس  های فعال در این حوزه
3 - ارتقاء آگاهی کاربران نسبت به حقوق خود در ارتباط با کسب  وکارهای حوزه فین  تک، 

به  ویژه حقوق مرتبط با داده و مخاطرات محتمل
4 - رفع خألها و هم  پوشانی  های قانونی و مقرراتی مرتبط با رویه  های مجوزدهی به کسب  وکارهای 

حوزه فین  تک به ویژه در حوزه  هایی چون رمزارز و تأمین مالی جمعی
5 - تنظیم  گری روابط میان فین  تک  ها و نهادهای مالی سنتی

6 - ترسیم و تصویب نقشه راه توسعه فناوری  های پایه  ای فین  تک مانند هوش مصنوعی، زنجیره 
بلوکی، اینترنت اشیاء و کالن داده

سازوکارهای  فعال  سازی  طریق  از  به ویژه  فین  تک  کسب  وکارهای  ریسک  پوشش  - لزوم   7
بیمه  ای متناسب

در  توانمندساز  قوانین  توسعه  با  فین  تک  کاربران  فعالیت  زیرساخت  های  امنیت  - تضمین   8
حوزه  هایی چون احراز هویت الکترونیک، حفاظت از داده، استانداردهای امنیت سایبری و ...

9 - توسعه قوانین و مقررات مرتبط با حکمرانی پلت فرم به عنوان مهم  ترین بستر ارائه خدمات 
فین  تک

در  بانک  مرکزی  به ویژه  زیست  بوم  بازیگران  نقش  تدقیق  و  متعادل  سازی  یکسان  سازی،   -10
مدیریت زیست  بوم فین  تک و ترسیم نگاشت نهادی مطلوب
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نمودار )5(: ارتباط پیشنهادات سیاستی با مضامین برداشت شده و کدهای استخراج شده از تحلیل اسناد فرادستی

6- جمع بندی
پژوهش حاضر، فرصت  ها و چالش  های مرتبط با قوانین، مقررات و اسنادفرادستی موجود در 
ارتباط با صنعت نوظهور فین تک و خألهای قانونی و مقرراتی این حوزه را موردبررسی و مطالعه 
قرار داد. در این پژوهش از راهبرد پژوهشی مطالعه اسناد برای استخراج مضامین از اسناد و قوانین 
موجود بهره برداری شد و ضمن معرفی چالش های موجود، راهکارها و پیشنهادات خط  مشی گذاری 

در جهت رفع این چالش ها پیشنهاد گردید.
یافته  های این پژوهش حاکی از غلبه روح تنظیم گری بر اسناد فرادستی مرتبط با این حوزه 
است که علت آن را می توان بدین نحو توجیه نمود که چون در مرحله ابتدای شکل  گیری و ظهور 
صنعت فین تک هستیم،  نیاز به تنظیم گری بیش از نیاز به تشویق  گری است؛ زیرا تنظیم گری ضامن 
بقاء و نگهداشت فعالیت این صنعت می باشد. با این توجیه، اکنون که چند سال از شکل  گیری 
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ادامه،  در  است  است، الزم  افزایش  روبه  آن  فعالین  تعداد  و  کشور سپری شده  در  این صنعت 
قانون گذاری  ها و تنظیم مقررات بیشتر با رویکرد تشویق  گری صورت پذیرد تا جذابیت این صنعت 

برای سرمایه  گذاران و فعاالن دوچندان گردد.
همچنین یافته ها نشان دادند که غالب اسناد تولیدشده در رابطه با زیست بوم فین تک، مرتبط با 
حوزه پرداخت به عنوان یکی از انواع کسب وکارهای فین  تک می باشد. این امر نشان دهنده تمایل 
و فعالیت بیشتر فعاالن این صنعت در حوزه پرداخت و به تبع آن، توجه بیشتر سیاست  گذاران به 
این حوزه می باشد؛ بنابراین الزم است که در سیاست گذاری های آتی به سایر انواع کسب وکارهای 
فین  تک نیز توجه گردد. همچنین در رابطه با سایر مؤلفه  های زیست بوم فین  تک مالحظه می گردد که 
غالب اسناد راجع به زیرساخت های این صنعت تولید گردیده و به سایر مؤلفه ها توجه خاصی نشده 
و به بخش  های سرمایه گذاران،  مشتریان و نهادهای تنظیم کننده کمتر پرداخته شده است؛ بنابراین الزم 
است که در سیاست گذاری های آتی به این مؤلفه ها به صورت متوازن توجه گردد. پژوهش حاضر 
به صورت کّلی، وضعیت و رویکرد اسناد فرادستی را نسبت به صنعت فین  تک در ایران را از منظر 

سیاست گذاری مشخص نمود؛ اما برای پژوهش  های آتی پیشنهاد می  گردد:
و  تحلیل  پیشرو  در کشورهای  فین  تک  رگوالتوری، سیاست گذاری و حکمرانی  وضعیت   •

بررسی شده و آموزه  هایی برای صنعت فین  تک در ایران ارائه گردد.
و  سیاستی  منظر  از  ایران  در  فین  تک  زیست  بوم  اجزای  از  هریک  در  مجزا  پژوهش  های   •
رگوالتوری انجام شود و سیاست  هایی برای ارتقای صنعت فین  تک در هریک از ابعاد زیست بوم 

ارائه گردد.
•  پژوهش  هایی مجزا در هریک از انواع کسب وکارهای صنعت فین  تک در ایران از منظر سیاستی 

و رگوالتوری انجام شود و سیاست  هایی برای ارتقای هریک از این کسب وکارها ارائه گردد.
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مدیریت نوآوری، سال 9، شماره 3، صص 171-196.
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نظارت بر ارائه  دهندگان خدمات پرداخت الکترونیک«.
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وب  سایت بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران، )1396(. »سیاست بانک مرکزی در خصوص 
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کسب  وکارهای نوپا«. 
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وب  سایت مرکز پژوهش های مجلس
پایگاه اینترنتی دستور 

 1.FinTech 
 2.https://www.cbi.ir/simplelist/17446.aspx
 3.https://www.cbi.ir/simplelist/16929.aspx
 4.Crowdfunding

  متن این مصوبه بدین شرح است:
 1- بانک مرکزي جمهوري اسالمی ایران موظف است:

الف( چارچوب ها و ضوابط بانکی خرد، کیف پول الکترونیک و پرداخت¬هاي مبتنی بر انواع فناوری ها را با رعایت این تصویب نامه 
و سایر قوانین و مقررات مربوط ظرف یک ماه از تاریخ ابالغ این تصویب نامه تدوین و ابالغ نماید.

ب( سازوکارهاي الزم براي فراهم آوردن رفع انحصار موجود و ایجاد فضاي رقابتی درخصوص فعالیت شرکت های ارائه دهنده 
خدمات پرداخت و شرکت های فناوري مالی را ظرف سه ماه از تاریخ ابالغ این تصویب نامه فراهم نماید.

پ( در حوزه خدمات پرداخت الکترونیک از جهت سیاست گذاری و اعمال استانداردهاي بانکی پرداخت نسبت به تنظیم گري اقدام 
نماید. تحمیل هرگونه روش های خاصی از کسب وکار توسط دستگاه های اجرایی در این حوزه ممنوع است.

ت( در حوزه های نوآورانه ایی که در آن مقررات گذاري نشده است به منظور گسترش نوآوري در حوزه فناوری های پرداخت 
الکترونیک نسبت به ایجاد »فضاي آزمون نوآوري» با زیرساخت های موردنیاز بانکی-پرداختی اقدام نماید.

فناوري  بانکی براي شرکت های خدمات  ارائه دهنده خدمات پرداخت موظفند دسترسی به خدمات  بانک ها و شرکت های   -2 
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مالی)فنم ها( را که داراي مجوز از صنف مربوط می باشند، در حدود ضوابط مقرر در جزء الف بند 1 تصویب نامه که به عنوان شرط 
فعالیت آن ها در پروانه صنفی قید می شود، فراهم آورند.

تبصره - در مواردي که به تشخیص بانک مرکزي جمهوری اسالمی ایران شرکت های خدمات فناوري مالی، ضوابط مقرر در بند 
»الف« جزء 1 این تصویب نامه را رعایت ننمایند، فعالیت آن ها با اعالم بانک مذکور متوقف می شود. شرکت های یادشده موظفند در 
مهلت تعیین شده توسط بانک مرکزي جمهوري اسالمی ایران نسبت به تطبیق وضعیت خود براساس ضوابط آن بانک اقدام نمایند و 
درصورت تأیید بانک مذکور اجازه تداوم فعالیت خواهند داشت و در غیر این صورت در مورد تعهدات و امور آن ها براساس ضوابط 

مندرج در جزء »الف« بند1 این تصویب نامه اقدام خواهد شد. 
 3- دستگاه های اجرایی موظفند سازوکارهاي الزم براي دریافت وجوه خرد دولتی از طریق شرکت های خدمات فناوري مالی را 
فراهم آورند. دستگاه¬هاي یادشده مجازند در چارچوب قوانین و مقررات مربوط از هریک از شرکت های خدمات پرداخت مجاز 

استفاده نمایند.
 4- محاسبه هزینه استفاده از خدمات کارور)اپراتور(هاي تلفن همراه در حوزه بانکداري و پرداخت الکترونیک باید مطابق با 
تعرفه های مصوب کمیسیون تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی صورت پذیرد و کارور )اپراتور(هاي ارتباطی مجاز به محاسبه و 

دریافت هزینه استفاده از خدمات به ازاي هر تراکنش خارج از تعرفه های مصوب کمیسیون یاد شده نمی باشند.


