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Abstract 

Financial technological phenomena are likely 

to cause side and adverse effects due to the 

changes in their ecosystem. So far, various 

and parallel regulatory channels have been 

used by financial regulators. The regulatory 

Sandbox has also attracted a lot of attention in 

recent years as one of the available ways to 

understand these phenomena. This space is a 

framework provided by a regulatory body that 

allows start-ups to test their innovative 

solutions on a small, live scale before 

entering the market. But extracting the 

requirements for success and the challenges 

ahead is an issue that has been overlooked 

because of its novelty. Therefore, in this 

study, we have tried to identify the 

requirements for success and its challenges 

through library studies and semi-structured 

interviews from a sample of 42 elites. Based 

on the content analysis of the interviews 

conducted by the coding method using 

NVIVO software, the results should be 

aggregated and combined in the form of 

thematic categories and analytical statements 

based on the frequency of phrases and 

keywords. The results of this study require 

the successful implementation of the test 
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environment to create specialized test 

environments with a dedicated unit, 3 to 12 

months test period with two periods of 

appropriate 6-month extension, providing 

services based on user leveling, forming a 

complaints unit, facilitating entry conditions 

with conditions Minimum is the continuation 

of supervision after the examination period, 

the provision of consulting services, the 

implementation of barriers and exemptions 

with the implementation of steps and the use 

of outsourcing services to evaluate applicants. 

 
Keywords: Fintech, Regulatory sandbox, 

Regulation, Emerging Businesses, Theme 

Analysis. 
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 مقاله پژوهشی

 تک در ایران گری فین آزمون تنظیم های محیط بازشناسی الزامات موفقیت و چالش
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 .تهران  مرکز تحقیقات سیاست علمي کشور، پژوهشگر، -1
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 دهيچک

کنند، احتماالً موجب بروز عوارض جانبي و آثار سوء خواهند شد. تاکنون مسیرهای  خود ایجاد مي سازگان بوممالي به موجب تحوالتي که در   فناورانههای  پدیده

عنوان یکي از مسیرهای موجود برای شناخت این  گری نیز به گران مالي قرار گرفته است. محیط آزمون تنظیم گری گوناگون و موازی در دستورکار تنظیم تنظیم

 امکان این های نوپا شرکت به و شده مهیا ناظر نهاد یک توسط که ست ه فراواني را به خود جلب کرده است. این فضا چارچوبيهای اخیر توج ها طي سال پدیده

رو  پیشهای  اما استخراج الزامات موفقیت و چالش دهند؛ قرار مورد سنجش پویا و کوچک مقیاس در را خود  راهکار نوآورانه بازار، به ورود از پیش تا دهد مي  را

های آن از طریق مطالعات  جهت نوین بودن این مسیر مغفول مانده است. لذا در این پژوهش سعي شده الزامات موفقیت و چالش موضوعي است که به

شده که به روش  انجامهای  تایي مورد شناسایي قرار گیرد. بر اساس تحلیل مضامین مصاحبه42نخبگاني  ساختاریافته از نمونه های نیمه ای و مصاحبه کتابخانه

های تحلیلي بر اساس فراواني عبارات و کلید واژگان، تجمیع  های موضوعي و گزاره شده، نتایج در قالب دسته انجام NVIVOافزار   زني با استفاده از نرم برچسب

 الي 3 دوره آزمون ی آزمون تخصصي با واحد اختصاصي،ها آمیز محیط آزمون را نیازمند توجه به ایجاد محیط و تلفیق گردد. نتایج این پژوهش اجرای موفقیت

شکایات، تسهیل در شرایط ورود با شروط حداقلي،  واحد بندی کاربران، تشکیل خدمات بر اساس سطح  ماهه، ارائه 6دوره تمدید مقتضي دو با همراه ماه 12

سپاری برای  پلکاني و استفاده از خدمات برون اجرای با معافیتي و ممانعتي های محدودیت ای، اجرای خدمات مشاوره  آزمون، ارائه  دورهتداوم نظارت بعد از 

 ارزیابي متقاضیان است.

 .وکارهای نوپدید، تحلیل مضمون کسب گری، محیط آزمون، تنظیم تک،  فین: ها    كليدواژه

 شود:    پیشنهاد ميبرای استنادات بعدی به این مقاله، قالب زیر به نویسندگان محترم مقاالت 
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Persian}.  
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 1مقدمه -1
تقاضای   به تناسب تغییر در نیازهای جامعه،اخیر  های دهه در

در  است. داشتهتوجهي  قابل افزایش  دیجیتال خدمات مالي

 (2تک نی)ف يمال نینو یها یتقاضا، فناور شیافزا نیپاسخ به ا
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2 FinTech 

کند.  ایفا مي تالیجید يمنظور ارائه خدمات مال به ياساس ينقش

 یها یفناوربیني  پیش پیامدهای غیرقابل و دهیچیپ ابعادعلت  به

 و 3های بلوک خدمات مبتني بر زنجیره مانند دینوپد

روندهای  ،...و 6، هوش مصنوعي5، اینترنت اشیاء4رمزارزها

                                                 
3 Blockchains 
4 Cryptocurrencies 
5 Internet of Things  
6 Artificial intelligence  
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گری،  تنظیم سازگان بومي و در نظام مجوزده اجرایي فعلي

 .ستندینها از حیث مقررات  ی نیازهای این فعالیتپاسخگو

از نبود قوانین و مقررات مرتبط و منطبق با  آنچه يطورکل به

یا  زودهنگامشود، شکست  های نوآورانه نتیجه مي فعالیت

وکارهاست. این امر عالوه  این نوع کسب  قاعده يبگستردگي 

های مالي گزاف، نااطمیناني را میان کاربران  تحمیل هزینه بر

ها،  دهد. از طرفي، در صورت رشد این نوع فعالیت اشاعه مي

 دایپای  ها سرعت رشد فزاینده حجم بازار و مشتریان آن

و نظارت نیستند؛  کنترل قابلي راحت به که ینحو بهکرد،  خواهد

ی جا به 1ازیس که منجر به ایجاد بازار انحصاری، قیمت

شود.  ها مي و معافیت استثنائاتمندی از  و بهره 2پذیری قیمت

گر در  های اخیر نقش مقررات در قالب دخالت تنظیم در دهه

سازی آثار جانبي، افزایش رفاه  اصالح ناکارآمدی بازار، دروني

ن گرا های نوظهور موردتوجه تنظیم اجتماعي و کاهش ریسک

. تأثیر ]1[است  نوآوری قرارگرفته  گذاران حوزه و سیاست

مقررات بر نوآوری )بدون توجه به اثرگذاری مثبت یا منفي(، 

گذاران  عنوان ابزاری کارا موردتوجه سیاست مقررات را به 

. ارتباط بین مقررات و ]2[است  نوآوری قرارداده حوزه

نوآوری، صرفاً محدود به اثرگذاری مقررات بر نوآوری 

های نوین، تدوین قوانین و  هور پدیدهشود؛ بلکه ظ نمي

کند. از  ها را تبدیل به امری ضروری مي مقررات منطبق با آن

های نوظهور مقررات موجود و  سویي پیدایش پدیده

استانداردهای مبتني بر آن را ناکارآمد کرده و نیاز برای تدوین 

 .]3[آورد  قوانین و مقررات جدید و منطبق را به وجود مي

تر  نیاز مذکور را پررنگ  رشد فناوری و نوآوری،  ندهنرخ فزای

گذاری سنتي را تضعیف  های مقررات کرده و چارچوب

مندی  بهره  ها، کند. یکي از راهکارهای مواجهه با این چالش مي

گذاری پویا و مبتني بر عملکرد است  از سازوکارهای قانون

ی روشي است که از نظام دستور ،رویکرد محیط آزمون. ]4[

دار به  پایین فاصله گرفته و از طریق آزمایش زمان به و باال

گری، مشارکتي و مبتني  مقررات مبتني بر عملکرد، خود تنظیم

جهت عدم انطباق قوانین و  شود. لذا به بر اصول همگرا مي

وکارها و ناکارآمدی   مقررات فعلي با این نوع کسب

چون محیط گری هم رویکردهای سنتي، مسیرهای کوتاه تنظیم

                                                 
1 Price Making 
2 Price Taking 

اند. کارآمدی محیط آزمون  نظیری پیدا کرده آزمون، کارکرد بي

ای است که منجر به بررسي الزامات موفقیت   گری مسأله تنظیم

اده از این رویکرد در این مقاله شده است. سرانجام با استف

شناسي  ، ضمن آسیبنخبگاني و روش پژوهش متناسب  نمونه

ساز آن ارائه  پیشنهادات بهینه مرتبط با این حوزه، سازگان بوم

 شود. مي

 
 پژوهش مبانی نظري -2

 هاي نوین مالی هوم فناوريمف 2-1

  واسطه بههایي که تحوالت آن   های اخیر یکي از حوزه در سال

است، خدمات مالي است.  فناوری اهمیت خاصي پیدا کرده

گسترش فناوری اطالعات، افزایش نفوذ  بنا بهامروزه، 

صنعت  در نوآوری ضرورت ، جانبه همه التتحوو  3اینترنت

 شود. احساس مي از گذشته مالي بیش

بهبود  منظور بههای فناورانه  تک کاربرد نوآوری فین

 Financial مهترکیبي از دو کلتک  نفیعملکردهای مالي است. 

است و یکي از « فناوری»و  «امور مالي» یعني Technologyو 

 رشد انقالب صنعتي چهارم به روبه و ینآفر های تحول حیطه

رود که موجب تغییر شکل، بهبود کیفیت و خلق  مي شمار

 .]5[ت اس ها شده مالي همراه با کاهش هزینه انداز چشم

تک  فین 2025تا انتهای سال  شده انجامهای  بیني پیشبراساس 

افزایش  2015تریلیون دالر نسبت به سال  3.7تولید جهاني را 

 100میلیون شغل جدید و کاهش  95 و ایجاد خواهد داد

ها از  دولت  ساالنه  میلیارد دالری شکاف کسری بودجه

های  ارتباط فناوری ها تک فین .]1[بود  های آن خواهد مزیت

، 4یابررایانش با اینترنت ) های مرتبط فعالیتویژه  بهنوین، 

 مالي خدمات با (مصنوعي، اینترنت اشیاء و... هوش

 (های بانکي پرداختو انداز، بیمه  دهي، پس ، قرض5دهي وام)

تک صنعت مالي نویني است که  فین. »دنده ميتغییر  را

  ،«کند مالي از فناوری استفاده ميهای  بهبود فعالیت منظور به

 200پس از بررسي حدود  6این تعریفي است که شافل

  اند، پژوهش علمي که طي چهل سال از این واژه استفاده کرده

  .]6[است  حت عنوان تعریف علمي از این واژه ارائه کردهت

                                                 
3 Internet Penetration rate  
4 Cloud Computing 
5 Lending 
6 Schueffel 
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 گري تک و تنظيم فين شناسی دوسویه آسيب 2-2

به علت پیچیدگي  ها تک فینویژه  و به آیندهای نو پدیده

های  ها، آسیب سازوکارهای دروني و ناشناخته بودن آن

از کنند که غالباً ناشي  گری وارد مي متعددی را به نظام تنظیم

هاست و عمدتاً  آشنایي و فقدان آگاهي نسبت به آن عدم

تواند  گری نیز مي شود. در مقابل نظام تنظیم متوجه کاربران مي

گیر و رویکردهای سلبي،  تعدد نهادهای تصمیم واسطه به

 ها کند. تک هایي را متوجه فین آسیب

 ها تک فين ظهور با گري تنظيم يریپذ بيآس 2-2-1

ها برای   توان به خطرات آن ها مي تک ینزای ف از وجوه آسیب

شخصي  میحر نقض پیرامونغالباً کاربران اشاره نمود که 

به خطر افتاده  ها داده تیامن که یطور افتد. به ياتفاق م کاربران

 همچنین از .ابدی يم شیافزا یاز کالهبردار يو خطرات ناش

 یها داده گیری شکل سببو  شده سوءاستفاده ها داده

 شود. يگرها م میو تنظ کاربران یبراسازی  یا داده رشفافیغ

که  يو خطرات ی کاربرانرفتارفرهنگ  نادرست از  استفاده

از  کنند يوارد م يمال گری تنظیممحیط به  یفناور یها شرکت

 ها است. این آسیب جمله

را  يبزرگ یها است و جهش ینوآور ، منشاءتالیجید یها داده

کند.  يم جادیا مشتریان يبه سمت گسترش سالمت مال

داشت. با توجه به  دنرا به همراه خواه يحال، مشکالت نیع در

 منظور به، ينظارت های سامانهو  يمال فرد امور نقش منحصربه

مسائل  این ،يعموم یها استیمقابله با خطرات و مشکالت س

 اغلب در خط مقدم خواهند بود.

 خطرات مرتبط با حریم خصوصی -الف

خصوصي  میحر نقض کاربران به یعمده برا اتخطر ي ازکی

های کاربران  شود. از جمله دغدغه مربوط ميها  داده تیامن و

ها  ها و سطح حساسیت آن در این مورد به میزان دسترسي داده

توسط مرکز  2013سال  شده در نظرسنجي انجام .گردد بازمي

1پیو قاتیتحق
بیشترین نگراني کاربران هنگام داد که  نشان 

ها  نفوذ هکرها به حریم خصوصي آناستفاده از اینترنت به 

ها در  هرچند نگراني ناشي از نفوذ دولت .]7[ شود مربوط مي

 قرار ندارد، اما کاربران های دغدغه صدردر  يخصوص میحر

 ،عنوان مثال . بهاست پیرامون آن فراوان  مجادلههمچنان 

توسط  محرمانه یها داده یمتنوع به افشا های توان واکنش يم

                                                 
1 Pew Research Center 

از  3آسانژ انیجول ای 2اسنودنجوزف  مانند ادوارد یيها چهره

اجازه از  اپلکمپاني و جنجال در مورد امتناع  4کسیل يکیو

برای  فونیآ «5پشتي درب» به قضائي نهادهایدسترسي به 

 6نویبرنارد در سن 2015 يستیحادثه ترورآوری اطالعات   جمع

 .]7[ را نام برد

 7اه نسبت به داده كاربران حقوق -ب

به  اعتماد کاربران، نحوه یرو شیپ خطرات یکي دیگر از

به  ياجازه دسترسکه  هایي است یا واسطه اشخاص ثالث

کنند تا نیازهای  ها را پیدا مي ي آنحساب بانک یها داده

مثال، اعطای دسترسي به  طور بهکاربران را برآورده کنند؛ 

های هوشمند از قبیل تصاویر،  های موجود در تلفن داده

 یبرا ي کهمالهای  برنامه هنگام نصب ها و ... مخاطبین، پیام

بارزی   شوند، نمونه و زمان استفاده مي ها هنیدر هز یيجو صرفه

 از این موضوع است.

اعتماد ها  ينوع دسترس نیبه ا تکي فین کاربراناز  شمار زیادی

 کنند مياستدالل  طور ، اینها از بانک يحال، برخ نی. با ادارند

 ای صو در صورت نق بودهناامن ها  این برنامه که ممکن است

 زیرا بانک به ؛بانک را مقصر بدانند ی، کاربرانضررهر گونه 

 نی. ا]8[ کند استفادهها  از داده تاداده  اجازهتکي  فین  رنامهب

 ها و ي دادهچه کس واقعاً نکهیاپیرامون  يابهاماتمسأله باعث 

ایجاد  دارد اریرا در اخت یمشتر ياطالعات حساب بانک

 رصداز  ناشي ممکن استهای احتمالي  این زیان. کند مي

 يعمل  تجربهدر حال حاضر، . باشد ها گونه فعالیت این يناکاف

 8حفاظت از کاربران امور مالي دایره موضوع توسط نیا

(CFPB در )ياست. نگران يدر دست بررسمتحده  یاالتا 

 تیمسئول ياست که چه کس نیا فضایي چنیندر  ياصل

و در طرف کند  يرا قبول م کاربران یها افتادن داده خطر به

 اعتبارشانکه مقصر شناخته شوند و به ند نها نگرا بانک دیگر

 یبر فناور يمبتن راهکارهای زین نهیزم نیا درد. برس بیآس

ي و ابیردی ها یفناورمواردی از قبیل  وجود دارد که شامل

 9یک خدمت عنوان بهي و برخط، بالکچین کیالکترون رصد

(BaaS )9[ شود مي ...و[. 

                                                 
2 Edward Joseph Snowden 
3 Julian Assange 
4 WikiLeaks 
5 Back Door 
6 San Bernardino 
7 Consumer data rights 
8 Consumer Financial Protection Bureau  
9 Blockchain as a Service 
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 3و جرائم نوین 2يكالهبردار، 1تقلب خطرات ناشی از -پ

 شیبا خطر افزا کاربران، 4یبریسا تیامن عالوه بر فقدان

ی کالهبردارخطرات ناشي از . هستندرو  هروب یکالهبردار

ی همچون ریپذ بیآسی ها گروه بیش از سایرین متوجه

بیني نسبت به  ای است که عالوه بر خوش سالخوردگان و طبقه

بر  .این فضا، از سواد دیجیتال نسبتاً کمي برخوردار هستند

را  سالخورده کاربران عمدتاً کالهبرداراناساس مشاهدات، 

 از یکالهبردار شیافزا  همچنین، مسألهدهند.  دف قرار ميه

همواره محل ، ي تسلط کافي ندارندسیانگلبه زبان که  کاربراني

 .]8[بحث بوده است 

 برخط های ی حین استفاده از شیوهنرخ کالهبرداردر کل، 

استفاده از  .است باالتر اریبس یخدمات حضور انجام نسبت به

تر از  آسانبرخط صورت  به یا ساختگي 5يجعل های تیهو

 یها شیوهاست.  یحضور اتمراجعکالهبرداری و تقلب در 

قرار  کالهبرداری در معرض تا حد زیادی زین برخطپرداخت 

هایي برای  احتمال وقوع چنین رویداد متأسفانه دارند؛ که

های محلي یا بومي مسلط  مهاجران و افرادی که به زبان

توسعه است و  حالدر دائماً که یيایدر دن نیستند، بیشتر است.

های همراه و  از تلفن يخدمات مال دریافت یبرا ها نفر ونیلیم

ي مشکالت چنین کنند، ي هوشمند استفاده ميمال های سامانه

در استفاده از این نوع  دهد که برای افرادی رخ مي اغلب

 .]10[تجربه هستند  یا بي دارندکمتر مهارت  خدمات یا

 ها يل دادهاز تحل 7استفاده نادرست یا 6سوءاستفاده -ت

و  ها داده های مرتبط با خطرات و آسیباز  گرید يکی

. ها است آن برداری از جدید استفاده و بهره  نحوه ،اطالعات

 یا العاده فوق یایمزای دیجیتال ها دادهبه  يدسترس قابلیت

 تا سازد يرا قادر م يمال یها شرکتها،  دارد. دسترسي به داده

گونه  بدون هیچکنند و  تیهوي اقدام به تأیید سادگ به

،  حال نی. با ادر صدد اعطای وام به افراد برآیند ای دغدغه

 رایوجود دارد؛ ز ينگرانها  از این دادهسوءاستفاده   درباره

در  يهوش مصنوع کارگیری با به يمال یها شرکت

کنند  ياستفاده م ها داده گونه ینا، از 8يتمیالگور تحلیل و  یهتجز

                                                 
1 Scam 
2 Fraud 
3 New Crime 
4 Cybersecurity 
5 Synthetic identities  
6 Misuse  
7 Abuse 
8 Algorithmic analysis 

و  9هدفمند يابیبازار همچون یتجار ماتیتصمبهترین تا 

در فرآیند افتتاح حساب و و را اخذ کنند  10یگذار متیق

 با رشدِ. ]8[عملکرد بهتری داشته باشند  اعتبارسنجي افراد،

ها پیرامون  نگرانياینترنت اشیاء   و توسعه نترنتیا کارگیری به

چرا که امروزه شود؛  يم دیشدت ها گونه سوءاستفاده ینا

 اداتعنوع  ،11های اجتماعي ها در شبکه  تیفعال وتحلیل یهتجز

به این موارد افزوده  کاربران و مشتریان نیز دیو مکان خر

 واکنشنوع  ها، فروشگاه ی امنیتي درونها نیدورب .شود مي

و  کنند مي ریرا تفس و محصوالت کاالها نسبت به مشتریان

تواند  ها مي از طریق ربات هاصدا وتحلیل یهتجز مضاف بر این،

 .]11[کند  يابیرا ارزمشتریان  احساسات کنش و

در  ياطالعات باگوناگون  یها داده ادغامپذیری  امکان، همچنین

تولد، مرگ، ازدواج، طالق، امور  همچون عناوینيمورد 

د، بر موار سایر و هینقل لیوسا ،، امالکياتی، احکام ماليحقوق

طور  بهافزاید.  شدن سوابق دولتي مي سرعت رشد دیجیتالي

ها  و استفاده از داده تجمیع پیرامونزیادی  التتحوخالصه، 

 شهیهم شود که مي ياست که شامل اطالعات وقوعدر حال 

 قیو تلف يابیا دستامّ اند، بوده در دسترس يصورت عموم به

هایي  . چنین دادهاست پذیر بوده نایا امکان بر نهیهز ها آن

، هستند يخاص های ، حساس و محدود به استفادهيخصوص

یي ها داده یا و سالمتيو  يمال مربوط به امور طالعاتمانند ا

 ،باشند فاقد هویتممکن است  يو حتاند  يکه کمتر خصوص

 مردم رساندن به سودرساني یا آسیب یبرا روزافزونطور  اما به

پیوسته  ها نوع داده نیاز آنجا که ا .دگیرن يم مورد استفاده قرار

ها از طریق  سرعت دسترسي به آنو  هستند در حال تلفیق

، های الکترونیکي و ابزارهای دیجیتال رو به رشد است سامانه

و استفاده  تیها، سرقت هو مردم در مورد نقض داده ينگران

رو به  يخصوص یتوسط دولت و نهادها يرقانونیغ ای يقانون

 افزایش است.

 12مهندسی افکار و دستکاري رفتارها -ث

است.  یرفتار اعمال نفوذخطر ها،  ياز نگران یگرید  مجموعه

کمک  کاربرانکه به  هایي و نوآوری ها یهمان فناوردر واقع 

 کنند، تیریخود را بهتر مد  مره روز يکنند تا امور مال مي

                                                 
9 Targeted marketing 
10 Pricing 
11 Social Networks 
12 Behavioral manipulation 
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 افزایشباعث  اتي را به وجود آورند کهخطر توانند مي

 د.نشو و خدمات مالي استفاده از محصوالتی ها نهیهز

 از یا اطالعات گسترده ها شرکت ،پیشین های همچون آسیب

 عاداتو  يزندگسبک در مورد  در اختیار دارند کهمردم 

 مانند یيابزارهاها،  این شرکت ست؛ همچنینها آن يتیشخص

دارند که  در اختیار راها 1 بات و چت يصوت یارهایدست

از دانشگاه  2نیونستادهند. کاس س يارائه م يملتعا  مشاوره

  مسأله کیعنوان  را به «3هشداردهنده» يهاروارد، اصول اخالق

چالش  به  یک میزان را به ها و دولت وکارها کسبمهم که 

 .]12[کند  مطرح مي  ،کشد يم

 4يرنظ بهريو نظ بالدرنگ هاي پرداخت -ج

 وجودمعتقدند که مردم معموالً از کاربران  انیاز حام یاریبس

 برای مثال، وجودبرند،  يپرداخت سود م ندیدر فرآ «5وقفه»

، شدن تسویهقبل از  کاربران تا دهد يامکان را م نیاوقفه 

پیش از را  نیپرداخت آنال یک ای دپرداخت را متوقف کنن

تواند به محافظت از مردم  يم رهایتأخ نیلغو کنند. هم  تسویه

 همچنین کمک کند. نیآنال های یکالهبردار در برابر

 های نظاممربوط به  يدر مورد خطرات احتمال یيها ينگران

توانند شفافیت در  مي وجود دارد که رینظ به رینظ پرداختِ

 .]8[دار کنند ها را خدشه پرداخت از طریق بانک

 يدرآمد مدل و وكار كسب مدل در شفافيت عدم -چ

  نحوه که هستند یتجار یها مدل  خطرات احتمالي، گریداز 

مسأله موضوع  نیااگرچه . ستیشفاف نها  آنکسب درآمد 

آن  گسترش ا احتمالامّ ؛از قبل وجود داشته جدیدی نیست و

 از طریق مالي  بازیگران بیشتری در عرصه رایز وجود دارد،

مطمئن  های هرمشاو که قصد ارائه یيها و برنامه خدمات

 نیا .کنند يبا کاربران ارتباط برقرار مدارند،  گذاری سرمایه

و  دارندیي درآمدزا یتنها چند روش برا یا مشاوره ینهادها

 ای یگذار هیامانند معامالت سرم معامالتي توانند از کارمزد يم

منتفع ، توسط کاربران شده یگذار هیسرما ی از سبددرصد

محصول یا  کیدر  توانند يمها  همچنین این شرکت. شوند

                                                 
1 Chatbot 

)بات( است که برای  عامل نرم افزاریيا  ای برنامه رايانه بات يک چت يا بات مكالمه

سازی يک مكالمه هوشمند با يک يا چند کاربر انسانی از طريق صدا يا متن  شبیه

  ی شده است.طراح
2 Cass Sunstein 
3 Nudging 
4 Real-time and peer-to-peer payments 
5 Friction 

 توزیع ای یگذار هیخدمات سرما، ها مانند وام ،درآمدزا خدمت

مثال،  عنوان بهحضور داشته باشند.  يفروش خرده یکاالها

 عنوان بهها را  ای این شرکت تواند خدمات مشاوره يم 6آمازون

ها  فعالیت این. فروش ارائه کند یک کاال یا خدمت قابل

 عنوان هبنقش طرف سوم را  ها پرداخت در حوزه توانند يم

 نیا امروزه همه کننده به کاربران ایفا کنند. پذیرنده یا پرداخت

تکي وجود  وکارهای فین در عرصه کسب ی تجاریها مدل

اً دارای وجوه اکثر ، امامحسوب شوند قانونيتوانند  يدارند و م

 .]9[سوءاستفاده هستند  پنهان

 7تضعيف سواد مالی-ح

 در و خودکار، سهل يِمال تیریوجود دارد که مد ينگران نیا

کند.  فیرا تضع يسواد مال افزایش یبرا زهیانگ مدت يطوالن

برخوردار نباشند، در  يمال نهیدر زم ياگر مردم از درک اساس

 همچنینو  یفناور ی ناشي ازسهوعمدی و  آثار مخرببرابر 

 8. لذا سهولتخواهند شد رتریپذ بیآسها  کالهبرداریدر برابر 

های نوین فناوری مالي و  زارها و روشدر استفاده از اب

تواند سواد مالي را تضعیف  مي ها این فرآیند 9خودکارسازی

  کند.

GPSی ناوبرهای  امانهبرای نمونه در س
 خطادستگاه با اگر ، 10

 نیا یایباشد، مزا مهارت الزمو شخص فاقد  مواجه شود

در بحث  .شود لیتبد تهدید بهخیلي سریع تواند  يم یفناور

، بارها مشاهده شده که پرداخت 11افزار کاربردی استفاده از نرم

های  بودن، افراد در دام بودن و خودکار همین آسان  واسطه به

 .]14[ اند کالهبرداران گرفتار شده فریب و حیله

 ها ا با افزایش و تعدد واسطهرب نيقوان نقض -خ

ی فعال ها شرکتتک  کاربران، فین انیاز حام یاریبس  به عقیده

 نیقوان اجرای از تا سازد يرا قادر مدر این حوزه 

تعدّی کند،  يرا محدود م ها وام  که نرخ بهره یرباخوارضد

، يمالدر امور  یریپذ انعطاف یبرا ینوآور يطور کل . بهکنند

ثرتر و ؤو م يمال هایستمیکردن س تر و سالم تر شدن يرقابت

 نیدر ع و دارد يمیعظ ظرفیت ي،کردن مقررات مال کارآمدتر

 .]15[ دبه همراه دارنیز را  یادیز اتحال، خطر

                                                 
6 Amazoon 
7 Erosion of Financial Literacy 
8 Simplification  
9 Automation 
10 Global Positioning System 
11 Application  

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87_%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86%D9%87%E2%80%8C%D8%A7%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87_%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86%D9%87%E2%80%8C%D8%A7%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84_%D9%86%D8%B1%D9%85_%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%D8%B1%DB%8C
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 تک هاي ناشی از ظهور فين سایر آسيب -د

ر خطرات مستقیم ناشي از بهای قبلي، غالباً  شناسي آسیب

ای  اند. پرداختن به خطرات بالقوه تک متمرکز بوده فین  استفاده

کند،  ميمختل ها  تک حضور فین واسطه را به سازگان بومکه 

ها و  تک مهم است، چراکه بر اعتمادسازی در استفاده از فین

ها به دلیل  تک سایر اهداف نظارتي، تأثیر خواهد گذاشت. فین

وکارهای  مقایسه با روال کسب ثبات و تغییرات آني )در عدم

گذارند. یکي از  جای مي سنتي( آثار غیرمستقیمي از خود به

شود. این  مطرح مي 1، تحت عنوان خطر سیستمياین خطرات

افزایش  واسطه ها به نوع خطرات به کاهش سهم بازار بانک

گسست »در کتاب  2ها اشاره دارد. برت کینگ تک مقیاس فین

ترین بانک  ، بزرگ2025کند که تا سال  بیني مي پیش« 3ها بانک

 جهان، به معنای امروزی آن وجود نخواهد داشت. او با اشاره

کند  اذعان مي 4پي هایي همچون علي تک به حجم پردازش فین

که در آینده یک غول فناوری برخاسته از چین این نقش را 

 .]16[ایفا خواهد کرد

های نوین و  یکي دیگر از این عوامل سرعت تحول در فناوری

های نوین  تغییرات شتابان این حوزه است. به ویژه فناوری

بران و سایر خدمات نظارتي و مالي که از سطح ادراک کار

گوردون  1965سال  گذاری پیشي خواهد گرفت. در قانون

کرد که  مي بیني را مطرح کرد. این قانون پیش 6قانون مور 5مور

شود، الگویي  ماه دوبرابر مي 24الي  18قدرت محاسبات هر 

 7که عمدتاً در نیم قرن پیش رو ادامه داشته است. نیودرور

 وجود آمده های به ي در مورد چالشپژوه متخصص آینده

ها و نهادها با تغییرات،  انسان ذهنگوید برای تطابق  مي

روزشدن همگام با تغییرات،  ها در به بایست تطابق خطي آن مي

 .]17[با سرعت نمایي رشد فناوری، سازگار شوند 

 گر تک از جانب تنظيم پذیر فين ابعاد آسيب 2-2-2

 ،20078-2008 های در سالي جهان يزمان بحران مال از

. تر شده است سخت حقوق کاربراناز صیانت  یبرا مقررات

 نیاآیا  که ی شدهدشوار  لهسأم درواقع این موضوع تبدیل به

 ریشناخت تأث ن،یعالوه بر ا ؟ریخ ای دنابیکاهش  بایدمقررات 

                                                 
1 Systematic risk 
2 Brett King 
3 Breaking Banks 
4 AliPay 
5 Gordon Moore 
6 Moore’s Law 
7 Niv Dror  
8 Financial crisis of 2007–2008  

د ندر جامعه خواه يبتمث ریتأث ایآ نکهیو ا دیجد یها یورافن

 .ستین کار آساني، یا خیر داشت

 یيبر تواناتواند  گیرانه، مي سخت مقررات وضعحال،  نیا با

 يمنف ریو رقابت در بازار تأث اتابتکار حوزه شرکت در کی

کشور  کی که نیا رغم يعل يجنوب مثال، کره یبگذارد. برا

رشد صنعت  اما اطالعات است، یفناور  قدرتمند در حوزه

 وضع ي آناصل لیدل کهکند است  بسیار آن در تک نیف

که  یا کره تک نیف یها است. شرکت بوده گیرانه سختمقررات 

شوند معموالً  يمحدود م شده، و قوانین وضع مقررات  واسطه به

آزمودن این نوع  ن،یبنابرا ؛دانند يرا دشوار م خود کار ادامه

 يزمان مشخص مدت یبرا و خارج از مقررات دیبا ها فعالیت

 نیا جینتا يتوانند پس از بررس يم گران تنظیمانجام شوند. 

را  دیمحصوالت جد ورند که خدمات یبگ میتصمها  یشآزما

 .]13[ کنند تسهیلمقررات را  نیا ایکنند ندر بازار منتشر 

های نوین مالي از جانب  های وارده به فناوری آسیب 1جدول 

 دهد: نشان مي گر را تنظیم

 ]13[تک  پذیري فين هاي آسيب ( حوزه1جدول 
 

 حوزه
 

 شرح آسيب اثر

 رمزارزها
های  سرگردانی فعالیت

 نوين

ها و نهادهای  تعدد دستگاه

 نظارتی

ها و  دستورالعمل

های قديمی نامه بخش  

سرکوب رشد 

ها تک فین  

تعدد قوانین و مقررات 

وسخت مرسوم سفت  

های ديجیتال صرافی  
عدم اقبال عمومی 

ها نسبت به استارتاپ  

اطمینانی از تحوالت  بی

 قوانین و مقررات دولتی

خدمات انفورماتیک 

های مرکزی بانک  

شدن  تداوم دولتی

 اقتصاد

گری و نگرش  تصدی

دولتی نسبت به 

های اقتصادی فعالیت  

 

 

 گري محيط آزمون تنظيم 2-3

 ارتقاء سطح نوآوریبرای  منظور اینکه قوانین و مقررات به

به را  ها برای نوآوری فرصت بایست بیشترین د مينباشمؤثر 

با ي معین سطح در نوآوریتحدید از  باشند و همراه داشته

های  . نوآوری]18[پرهیز کنند دائمي  دستوری های نظام

رو   روبه گران از جانب تنظیم های متعددی واکنشبا فناورانه 

های  فرصت از طریق رویکردهای نظارتي هدفمند اند که شده

 ،رویکردها این یکي از. است ها ایجاد شده جدیدی برای آن
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را  يمناسب محیط که است گری رویکرد محیط آزمون تنظیم

با اصالح  نوعي به ضمن اینکه ؛کند برای آزمایش فراهم مي

 .کند ها کمک مي تک قوانین و مقررات به تأمین منافع فین

برای  ابزاری عنوان گری به گرها از محیط آزمون تنظیم تنظیم

 جهتفراهم آوردن یک محیط نظارتي پویا و مبتني بر شواهد 

برند. طي چند سال  بهره مي های نوظهور تک فین آزمودن

قرار  فراواني گری موردتوجه های آزمون تنظیم گذشته، محیط

  1های گروه بانک جهاني حال حاضر پژوهش اند و در گرفته

محیط آزمون  73اندازی بیش از  دهد که راه نشان مي

 .]19[است  جهان اعالم شده طور رسمي در به گری تنظیم

استفاده گرها مورد محیط آزمون به دالیل زیادی توسط تنظیم

این دالیل، کمک به ارزیابي و   قرارگرفته است، از جمله

قضائي و اعالم رضایت   انطباق چارچوب نظارتي یک حوزه

گری  مون تنظیمناظران نسبت به نوآوری است. یک محیط آز

زمان چندین هدف، اعم از اهداف نظارتي و  ظرفیت تحقق هم

نهادی را دارد. اهداف نظارتي معموالً به ثبات مالي، 

شوند،  یکپارچگي و فراگیری و حمایت از کاربران محدود مي

تری داشته  وسیع در حالیکه ممکن است اهداف نهادی دامنه

تک یا تشویق به تعامل  نفی سازگان بومباشند، مانند حمایت از 

 . به هر حال، محیط آزمون برای همه]20[با بخش خصوصي 

تواند نقش یک  ها، نمي نوآوری گری حوزه های تنظیم چالش

 راهکار همیشگي را ایفا کنند.

اولین بار توسط مرجع « گری محیط آزمون تنظیم»عبارت 

رواج یافت. این نهاد در  (FCA) 2انگلستان راهبرد امور مالي

ها و ایجاد محیطي پویا  تک برای حمایت از فین 2016سال 

که  محیط آزمون را مطرح کرد. درحالي ها، ایده برای آن

ها  اقتصادهای پیشرفته همچون انگلستان و سنگاپور اولین گام

اند، اقتصادهای درحال توسعه و  را در این راستا برداشته

زیادی از آغازکنندگان این راه  فاصله نیز آیندبازارهای نو

 در محیط آزمون 73تا کنون که  2016از سال  ؛ یعنياند نداشته

 70تا  52 چیزی حدودکه  اند اندازی شده سطح جهان راه

. در ]20[اند  تأسیس شده این قبیل کشورهاها در  درصد آن

کشورها بیش از یک محیط آزمون ایجاد شده، که این  برخي

توجه  گرها است. جالب های تنظیم اولویت کننده امر منعکس

                                                 
1 World Bank Group 
2 Financial Conduct Authority 

تکي در  فین  های آزمون این است که بیشترین تعداد محیط

اند و اروپا و  آسیای شرقي و اقیانوسیه تأسیس شده منطقه

بسیار کمي با این مناطق  آسیای مرکزی از حیث تعداد، فاصله

دارند. کمترین تعداد محیط آزمون در آمریکای شمالي و 

 .]20[ای جنوبي گزارش شده است آسی

بهتر شناسایي ، نظارتياصلي نهادهای  در حال حاضر دغدغه

ها و  فرصت بازشناسياست تا بتوانند با  تک فین حوزه فعالین

 کرده ورویکرد مناسب اقدام به اتخاذ  ها، آن تهدیدهای بالقوه

و  ها از بروز مشکالت مندی از مزایای آن ضمن بهره

یکي از مسائل د. لذا احتمالي جلوگیری نماین های ریسک

، نبود قوانین و مقررات مرتبط با این تک فینموجود در حوزه 

تواند توسعه و ادامه فعالیت این حوزه را با  مي که حوزه است

قوانین و وضع سویي، از  رو کند. روبه های اساسي چالش

ند توا ها و تهدیدها مي صحیح از فرصتي کادرامقررات بدون 

 محدودیت توان به که مي ؛ای داشته باشد ناخواسته سوء آثار

و عدم کنترل  سو یکاز  و کارآفرین های مولد فعالیت

البته د. دیگر اشاره کر سویي ازمخرب نامولد و های  فعالیت

حمایت  صرفاً مقررات،وضع هدف از  بر این باورند کهبرخي 

ابزارهایي مثابه  به در اصل نیست، بلکه ها تک فیناز توسعه 

و ها  این فعالیتبرای تضمین عادالنه و منصفانه بودن بازار 

بلندمدت است که در  3جلوگیری از ریسک شکست بازار

کلي با بررسي  طور . بهباشد تقویت اطمینان منجر به تواند مي

در مواجهه  های مختلفي سیاست ،رویکرد کشورهای مختلف

 شود. مي مشاهده تکي های نوظهور فین فعالیتبا 

 های فعالیتدر برخي کشورها با فناوران مالي همانند سایر 

باید  های فعال در این حوزه شرکتشود و  سنتي برخورد مي

های پیشین به دنبال اخذ مجوز از نهادهای  چارچوب در

ها از قوانین و  این شرکت مربوطه باشند که به معنای تبعیت

مالي تدوین  مسائل حوزهمقرراتي است که پیش از این در 

های نظارتي برخي کشورها، نهاد دیگر در سوی از ت.شده اس

مختص که باید مقررات متناسب و اند  به این نتیجه رسیده

این حوزه باشد و  هاینیاز پاسخگویتدوین کرد تا  ها تک فین

 .شود مساعد ها رشد آنهای  زمینهاز این طریق 

محیط »آن را به  ج.ا.اکه بانک مرکزی  ی محیط آزموندر الگو

ناظر از فناوران مالي  بازگرداني کرده، نهاد« کنترل نوآورانه

                                                 
3 Market failure  
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کند تا پیش از ورود به بازار، محصول خود را  دعوت مي

به  شده کنترلیند آزمایشي و آیک فر در گر تنظیمتحت نظارت 

، یندآدر طول این فر که طوری بهنمونه عرضه نماید،  يگروه

از منظر تمامي قوانین و مقررات مربوطه  وکار نوآورانه کسب

بررسي شود. از طرف دیگر نهاد ناظر در تالش است تا ابعاد 

ها و تهدیدهایي که  وکارهای نوآورانه و فرصت مختلف کسب

 اساس برجامعه داشته باشد را شناسایي کرده و  ایبر تواند مي

مقررات ارائه  سیاستي برای توسعه اتها پیشنهاد این آموخته

 .]21[ نماید

توان به نظارت و کنترل بر  از اهداف این الگو مي

که مشمول مقررات فعلي  وکارهای جدیدی اشاره کرد کسب

وجود ندارد. ها  نظارت بر آن واحدی برای نبوده و یا متولي

 های ، تطبیق فعالیتگری محیط آزمون تنظیمهدف از ایجاد 

مانعي برای که هیچ  طوری هب ،با مقررات مالي است تکي فین

کاربران ها نباشد و موجب تضییع حقوق  توسعه این شرکت

 ها فعالیتاین  رویکردی است که واسطه چنین . بهنیز نگردد

توانند در یک فضای امن و واقعي، خدمات خود را ارائه  مي

 طور بهبرای مدت مشخصي  شده پذیرفتههای  شرکت. نمایند

اجرایي بودن و قابلیت  کنند تا مستقیم با نهاد ناظر همکاری مي

مورد اعتبارسنجي قرار  ها آناطمینان محصوالت و خدمات 

مراحل را با موفقیت  فناور بتواند تمام که درصورتي. گیرد

های خود برای ادامه و  سپری نماید، باید گزارشي از برنامه

شده در  پذیرفته های فعالیتارائه نماید. خود توسعه فعالیت 

را  نظارتيشده توسط نهاد  باید الزامات تعریف محیط آزمون

وکار و اهداف  نمایند که با توجه به نوع کسب رعایت

باشد.  مي متفاوت تواند مي گذار، در کشورهای مختلف سیاست

کاربران، تعداد  محدودیت در توان به الزامات مي این ازجمله

و سایر  زمان محدود مدتالي، مهای  تراکنش و تعداد حجم

شده در هر دسته  های تعریف شاخص که ؛موارد اشاره کرد

گروه »های رایج، تعیین  یکي از نیازمندی. ]13[ت متفاوت اس

 دوره در طول ها تک فیناست که  «مخاطبان هدف»یا  «کنترل

د. نآزمایشي صرفاً محصوالت خود را به این گروه عرضه نمای

حداقل باید  حاضر در محیط آزمون های تک فین همچنین

نظر  دراحتمالي  ای را برای جبران هرگونه ضرر و زیان سرمایه

، فناوران باید کاربرانبگیرند. در مورد حمایت از حقوق 

 طورکلي به ،کنند و رعایت تعریفرا  حقوقي مناسبيسازوکار 

 تکي های فین فعالیتاطمینان از اینکه  حصول منافع مشتریان با

د شون کنند، محافظت مي فعالیت مي تمام مقررات مربوطهطبق 

]20[. 

 يرا به دالیل مختلف گری محیط آزمون تنظیم، نهادهای نظارتي

افزایش  دلیل، ارتقای رقابت و ترین اصليکنند، اما  سیس ميأت

در بازارهای خدمات مالي از طریق نوآوری است.   کارایي

 نحوه ، بهگری تنظیممحیط آزمون به اهداف  نیلموفقیت در 

 دهندگان، هئشرایط بازار )ارا اًبندی آن و اساس چارچوب

 های ها، سطح توسعه زیرساخت کیفیت نوآوری رقابت،

( بستگي خواهد کاربرانبازارهای مالي و اعتماد و مشارکت 

 .]22[شت دا

 گری آزمون تنظیممحیط  خصوص در توجه قابلیکي از نکات 

 تواند با توجه به محصول يم نظارتي است که نهاد این

را از رعایت برخي مقررات  تک فعاالن حوزه فینشده،  ارائه

مقررات  ، دو دستهنظارتيطورکلي از منظر نهاد  . بهکندمعاف 

 تکي های فین فعالیتتوان  آن دسته که مي نخستوجود دارد، 

که رعایت این مقررات الزامي  کرد و دیگری ءستثنامرا از آن 

. بدین ترتیب، نهاد ی شروع هر فعالیتي است الزمهقوانین 

را از  ها تواند برخي از شرکت به تشخیص خود مي نظارتي بنا

جمله برخي مجوزها  منرعایت بخشي از مقررات دسته اول 

اما مقررات دسته دوم  مورد نیاز معاف نماید، یا حداقل سرمایه

توان  ميمقررات  این ازجمله. در هر شرایطي باید رعایت شود

و  1مبارزه با پولشویي کاربران، قوانینبه محرمانگي اطالعات 

آزمایشي  زمان . مدتاشاره کرد 2مبارزه با تأمین مالي تروریسم

شده و  ، به نوع محصول، خدمات ارائهآزموندر محیط 

معمول طول  صورت بهآن بستگي دارد.  های مرتبط با ریسک

تر نیز  تواند طوالني ماه است که مي 12تا  3این دوره بین 

بیشتر، متقاضي باید پیش از  زمان مدتدرصورت نیاز به د. شو

به نهاد ناظر  پایان دوره، درخواست خود را به همراه دالیل

 اعالم نماید. 

 گري در ایران وضعيت فعلی محيط آزمون تنظيم 2-4

کمیسیون عالي تنظیم مقررات در مورد  88پیرو مصوبه جلسه 

در خصوص  30/10/1398مدیریت محیط آزمون در تاریخ 

گری،  ایجاد نظام مدیریت یکپارچه محیط آزمون تنظیم

                                                 
1 Anti Money Laundering (AML) 
2 Combating the Financing of Terrorism (CFT) 
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به  های آزمون کارگروه مدیریت یکپارچه و هماهنگي محیط

آن در وزارت امور  جمهور ایجاد شد که دبیرخانه دستور رئیس

مرکز فناوری اطالعات و اقتصاد هوشمند( ) یيداراصادی و اقت

قرار دارد. وظیفه این کارگروه طبق دستورالعمل ابالغي 

ها و   های آزمون، رصد و پیگیری فعالیت  ساماندهي محیط

های مورد انتظار   ها برای اجرای مسئولیت  پاسخگو نمودن آن

زمون های آ اصول حاکم بر محیطدر نظر گرفته شده است. 

 گری عبارتند از: تنظیم

های آزمون برخي از  در محیطاصل مقررات حداقلی: 

شود تا بتوان   تر در نظر گرفته مي  صورت ساده مقررات به

گری   ها را رصد نموده و سپس تنظیم  عواقب ناشي از فعالیت

 را اعمال نمود.

های آزمون   خروجي اصلي محیط گري:  اصل اهتمام به تنظيم

های مرتبط است  مرتبط با ایده نوآوررانه و همه فعالیتحوزه 

 کند.  خاص اجتناب مي و از تمرکز بر یک ایده

وکار  گر بخشي محیط آزمون و کسب  تنظیم اصل پاسخگویی:

 باید در دوره آزمون نسبت به پیامدها پاسخگو باشند.

های آزمون باید نسبت به بررسي دقیق و   محیط اصل شفافيت:

 ها اقدام نمایند. درخواست موردیحات شفاف در ارائه توض

عضو  14بر اساس دستورالعمل ابالغي این کارگروه دارای 

اعضاء   بوده و عملیات اجرایي آن بر اساس حداکثر رأی

اهد شد. درگاه )نصف به اضافه یک( مدیریت و راهبردی خو

درخواست تا صدور  مدیریت چرخه "تما ایران"الکترونیکي 

 وکارها را بر عهده دارد. کسبمجوز برای 

شده در این دستورالعمل به شرح ذیل  بیني روند پیش کالن

 است:

دهي کنوني  های مجوز وکارها در صورتي که نظام کلیه کسب

های  توانند در پنجره واحد محیط  گوی آن نیستند، مي پاسخ

 آزمون درخواست خود را ارائه نمایند.

ای آزمون دو هفته کاری ه  کارگروه مدیریت یکپارچه محیط

فرصت دارد نتیجه بررسي را در پنجره واحد اعالم نماید. 

متقاضي پس از دریافت موافقت اولیه کارگروه از طریق پنجره 

گر بخشي، اقدام   نسبت به مراجعه برخط به تنظیم واحد،

شرایط اولیه را بسته به  نماید. کارگروه برای هر متقاضي  مي

که شامل تسهیل شرایط و  نماید  ميوکار تعیین  نوع کسب

آزمون عملیات  کاهش مخاطرات محیط آزمون برای دوره

 نیز اشاره 1 شکل در که طور همان وکار است. اجرایي کسب

گیری  ها و تصمیم این کارگروه وظیفه ارزیابي اولیه طرح ،شده

های مختلف متناسب با موضوع هر  در زمینه ارجاع طرح

 عهده دارد. بخشي را نیز برهای  طرح، به سندباکس

گری نسبت به تعیین شرایط دقیق و   محیط آزمون تنظیم

تکمیلي مانند موارد زیر اقدام و نسبت به صدور مجوز دوره 

 نماید.  موقت و اخذ تعهدنامه اقدام مي

 مدت اعتبار مجوز -

 حداکثر افزایش تعداد کاربران -

 ها و گردش مالي  حداکثر حجم تراکنش -

 موفقیت و عملکردهای   شاخص -

 شرایط خروج از محیط آزمون -

و عملکرد  جیآزمون نتا یها  طیمح کپارچهی تیریکارگروه مد

قرار  شیدر پنجره واحد را مورد رصد و پا یيعوامل اجرا

 يو هماهنگ تیهدا یالزم را برا یها میو تصم دهد  يم

 .کند  ياتخاذ م نهیزم نیمناسب در ا

 

 
هاي پژوهش( گري )منبع: یافته فرآیند محيط آزمون تنظيم  (1شکل   



 رانيدر ا تک نیف یگر میآزمون تنظ طیمح یها و چالش تیالزامات موفق یبازشناس

 

 شناسی پژوهش روش -3
موفقیت محیط بر  اثرگذارعوامل  ، شناسایياین پژوهش هدف

پژوهش حاضر از حیث است.  گری در ایران آزمون تنظیم

 گیری از نوع اکتشافي است. ماهیت، توصیفي و از لحاظ جهت

باشد  مياز نوع کیفي  شناسي روش منظرحاضر از پژوهش لذا 

اکتشافي جهت کسب بینش نسبت به  . پژوهش]23[

 .شود مي کار گرفته های موجود به واقعیت

در این پژوهش انتخاب رویکرد استقرایي از اهمیت خاصي 

برخوردار است، چرا که به دنبال آزمون فرضیه نیستیم، بلکه 

نوپا را گسترش داده و به  این حوزه دانشقصد داریم 

پردازیم، در  مي  ساز یک مدل عملیاتي بازشناسي عوامل بهینه

 این پژوهش فرآیند انجام تحقیق شامل مراحل گردآوری

ها،  از داده های تحلیلي ها، استخراج گزاره ها، تحلیل داده داده

 ها و سرانجام ارائه راهکارهای بندی و کدگذاری گزاره دسته

صورت خالصه این  به 2عملیاتي متناسب است که در شکل 

 مراحل نمایش داده شده است.

 

 ( فرآیند انجام پژوهش2شکل

 

 ها روش گردآوري داده 3-1

گری در  منظور تبیین الزامات موفقیت محیط آزمون تنظیم به

های  ها از ابزار مصاحبه ایران برای گردآوری داده

های  که از نخبگان فعال در حوزهساختاریافته استفاده شد،  نیمه

های علم و فناوری،  ها، پارک هدهند شتاباقتصاد دیجیتال، 

ازیگران های مالي، پژوهشگران، مشاوران و سایر ب حوزه

است. جهت دستیابي به   آوری شده جمعهای مرتبط  حوزه

ایم.  برداری بهره گرفته نمونه ای از این جامعه از دو شیوه نمونه

بندی  ای به دنبال آن هستیم تا با الیه گیری طبقه نمونه در شیوه

های مختلف قرار دهیم  آماری بتوانیم افراد را در گروه  جامعه

گروه همگن باشند. در این پژوهش  ی هرای که اعضا گونه به

اند از  بندی کردیم که عبارت گروه از نخبگان را طبقه 3

متخصصان دولتي، پژوهشگران دانشگاهي و فعاالن صنعت 

شماتیک نشان داده شده صورت   به 3تک که در شکل  فین

 است.

 
 

 نخبگان بندي نمونه ( شماتيک طبقه3شکل 

 

میان این افراد، جهت ارتقای سطح بعد از انتخاب تصادفي از 

برفي نیز استفاده شده که طي آن  برداری از روش گلوله نمونه

شود تا اشخاص  گیری اول درخواست مي از اشخاص نمونه

دیگر را معرفي نمایند، همچنین حداقل حجم نمونه بالغ بر 

محور اصلي  5های مصاحبه متشکل از  نفر بوده. پرسش 42

اندازی  ای در راه و مالحظات زمینهاست که شامل اهداف 

محیط آزمون، طراحي سازوکارهای بررسي اولیه، پردازش و 

آزمون و  ارزیابي متقاضیان در محیط آزمون، خروج از دوره

ها،  ها، ضعف باز با هدف بیان چالش در نهایت مصاحبه

 ها و تهدیدات است. فرصت

 ها روش تحليل داده 2-3

کارگیری ابزار تحلیل کیفي، روش  منظور به بهدر این مقاله 

استفاده شده  بر اساس شیوه بروان و کالرک 1تحلیل مضمون

برای ي بلکه ابزار مناسب ویژه روشيآن را نه  2سبویاتزی ؛است

شناسایي،  منظور این روش به .]24[داند مي متفاوتهای  روش

 ها( )متن مصاحبهها  تحلیل و گزارش مضامین موجود در داده

بعد از تحلیل مضامین، الزامات موفقیت  .]25[ رود کار مي به

ها  گری در ایران بر اساس متن مصاحبه محیط آزمون تنظیم

مضمون قیاسي، با  رویکرد تحلیلاستخراج خواهد شد. با 

                                                 
1 Thematic Analysis 
2 Boyatzis 
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در قالب  های نخبگاني  بهحمصا NVIVO افزار استفاده از نرم

موضوع  از ادبیات ها( شده)گزاره شناختهمضامین 

ها  آن ایجاد تناسب جهتو تغییرات مورد نیاز  شده بندی دسته

ها و  بر اساس تعریف کدبندیصورت گرفت. مسأله با بافت 

جانمایي هر کدام از این کدها در قالب فرآیند و مدل محیط 

(  1گری )بر اساس فرآیند و مدل پایه شکل  آزمون تنظیم

هر یک تدوین شده است و در نهایت به  2مطابق با جدول 

 این کدها یک برچسب متناظر شده. 

هایي که در جدول کدبندی به  هر یک از برچسب 4در شکل 

های ورود  ها در گام  آن آن اشاره شده است، به همراه جانمایي

اند.  های متفاوتي نشان داده شده با رنگ تا خروج محیط آزمون

شده در هر مرحله از این   های نمایش داده قرارگرفتن گوی

این این است که هر برچسب در کدام گام  کل، نشان دهندهش

 گنجد.  گری مي اجرای محیط آزمون تنظیم

 هايكدبند فیتعر( 2جدول

 كدبندي منشاء استخراج نشان كليد واژه

هدف از ایجاد 

 سندباكس
Gi 

هدف و علل ایجاد 

 سندباکس
Goal 

 Process نام مرحله ثبت Pi مرحله پردازش

هاي  حوزه

 دار اولویت
Si هدف سندباکس Scope 

نهادهاي درگير در 

 سندباكس
Ii کمیته راهبری Institution 

 Ci شروط وضعی

شروط عمومي و 

تخصصي در مرحله 

 پردازش
Circuments 

 Ti زمانی بازه

تعیین بازه زماني در 

 مرحله پردازش
Time 

 Mi شيوه نظارت

شیوه نظارت در مرحله 

 پردازش
Monitoring 

 Sui رفتار حمایتی

مرحله خروج از 

 سندباکس
Supprot 

 Optimazition نظرات نخبگاني Oi سازي بهينه

 Ni اثرات منفی

گری  مرحله تنظیم

 تخصصي
Negetive 

 Fi استراتژي شکست

گری  مرحله تنظیم

 تخصصي
Failer 

 Li محدودیت اعمالی

نحوه فعالیت در مرحله 

 پردازش
Limition 

 Mature مرحله پردازش MAi بلوغ صنعت

 

 

 

 گري ها بر اساس فرآیند محيط آزمون تنظيم ( جانمایی برچسب4شکل

 

 از شده ی انجامها بهحاعتبار مصا سنجش جهتدر ادامه 

 و مقایسه مستمر نگریباز از طریقبررسي اعتبار دروني 

از انسجام  اطمینان منظور حصول به. لذا است استفاده شده

این تکرار شود و  بازنگری مي شده انجام کدگذاری، کدگذاری

 ای بهینه به نقطه شده بندی ی دستهها مقوله که هنگاميیند تا آفر

و طي فرآیند کدگذاری و  کند مي منتهي گردد، ادامه پیدا

و با  مشابه ادغام و موارد مبهم ، مواردها بندی مقوله دسته

 اند. شده ذفح بار تکرار یک

 

 هاي پژوهش یافته -4
شناسي فرآیندی  آسیب،شده انجام ابتدا به کمک تحلیل مضمون

 پردازیم. و پس از آن به ارائه راهکارهای پیشنهادی مي نموده

 هاي پژوهش تصویر كالن یافته 4-1

گرفته، مجموع کل  کاوی صورت در فرآیند تحلیل از طریق متن

اصلي و  1عدد گره 897برچسب بوده، که  1271ها  برچسب

 بوده است.  2گره عدد زیر 374

رمزارز، بر اساس فراواني کلید واژگان تکراری، عبارات 

فتا، قوه  بانک مركزي، پليس محدودیت تراكنش و كاربران،

بیشترین تکرار گر و نهادهاي صنفی  قضائيه، یادگيري تنظيم

 اند. ها داشته را در متن مصاحبه

ها  مصاحبهاز آنجاکه رمزارزها بیشترین فراواني را در متن 

بودن و فراگیری  جهت نوظهور اند، مطابق انتظار، به داشته

 غالب فعالین حوزه ازحد این حوزه در کشور، دغدغه بیش

                                                 
1 Node 

زنبی عببارات و کلیبد وانگبان اصبلی در متبون مصباحبه         در فرآيند تحلیل و برچسب  

 اند. مشخص شده گرهعنوان  به
2 SubNode 
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حول این مفهوم قرار دارد.  سازگان بومگری و بازیگران  تنظیم

محدودیت تراکنش )تعداد و میزان( و محدودیت تعداد 

فراواني را داشته و  کاربران از جمله واژگاني است که بیشترین

حرکتي  فعالیت و محدوده نخبگان آن را عامل مهمي در نحوه

 اند. ها در محیط آزمون دانسته نوآوری

 گري شناسی فرآیندي محيط آزمون تنظيم آسيب 4-2

تواند در  ها به دو دلیل مي تراکنش پولشویی و رصدناپذیري

گری  تسهیل واسطه اجرای طرح خلل ایجاد کند. اول اینکه به

وکار  های کسب ها، مدل محیط آزمون برای نوآوری

استفاده  توانند از فرصت به وجود آمده سوء کالهبرداری مي

کنند و وارد محیط آزمون شده و اقدام به پولشویي کنند. 

ها چنانچه با پولشویي  در این مدل كالهبرداريهمچنین، 

مون گری محیط آز علت ماهیت تسهیل همراه نباشد، باز هم به

های دیگر در محیط آزمون رخنه کنند  توانند در قالب طرح مي

آزمون اقدام   های حضور در محیط استفاده از گواهي و با سوء

 به کالهبرداری کنند.

ها اعمال شود تا از  گیرانه بر نوآوری لذا چنانچه نظارت سخت

مدت روند آزمون  بروز چنین اتفاقاتي جلوگیری شود، در بلند

یشي به خود خواهد گرفت و منجر به خلق مانعي حالت فرسا

ها خواهدشد که تحت عنوان تبدیل  جدید بر سر راه نوآوری

شود و روند اجرای  مطرح ميمانع جدید محیط آزمون به 

 کند. طرح را با اختالل مواجه مي

از جمله مسائلي است که بیم  تبانی با كميته نظارت

آورد.  وجود مي بهزایي در اجرای محیط آزمون را  اختالل

های کالهبرداری  مدل ازحد منجر به رخنه سهولت بیش

شود، اما  ازحد خلق مانع محسوب مي شود و نظارت بیش مي

های نظارت برای فرار از برخي استانداردها و  تباني با کمیته

ها رعایت  شروط خطری است که چنانچه توازن در کمیته

 ا تهدید مواجه کند.تواند اجرای محیط آزمون را ب نشود، مي

تعارض موضوعاتي همچون  ها توازن كميتهدر صورت عدم 

خواهد آمد و به دنبال آن خلق رانت پایدار و  پیش  منافع

انحصار پدیدار خواهد شد. حضور ناموزون برخي عناصر در 

تواند محیط آزمون  ها یا ارتباط بیرون از محیط آزمون مي کمیته

تبليغات محل استفاده سوء و  آن را به های صادره و گواهي

 برای جذب کاربران بدل کند. كاذب

عنوان  فرآیندها و طوالني شدن روندها به بر بودن زمان

ترین  شود. بروکراسي اداری برای ساده ضعف شناسایي مي نقطه

گیر نظام اداری کشور بوده است. حال که  امور همواره گریبان

جهت  آید، به گر به شمار مي نوعي مدل تسهیل محیط آزمون به

ها احتمال طوالني شدن  رویکرد سنتي برخي اعضای کمیته

 وندها وجود دارد.ر

شده  شناسایي  گر، دیگر آسیب علت رویکرد سنتي تنظیم به

است. همواره در ارزیابي  محوري مجوزمتأثر از این رویکرد، 

دیگر مجاز و  عبارت وکارها ادبیات خوب و بد یا به کسب

گر مشاهده  غیرمجاز هم در رفتار کاربران و هم در تفکر تنظیم

تاریکي در نظام انگیزشي توسعه  محوری نقطه شود. مجوز مي

گیر محیط  تواند گریبان رود که مي ها به شمار مي نوآوری

وکار نوپا فقط  آزمون نیز شود. صرف اخذ مجوز یک کسب

جای  گر بتواند رفتار گلوگاهي داشته و به منظور اینکه تنظیم به

یادگیری و تطبیق به محض عدم درک صحیح از سازوکار 

اول رشد سرکوب  آن را در همان مرحلههای نوظهور،  پدیده

محیط  گرانه ای است که حتي در فضای تسهیل کند، مسأله

 تواند رخنه کند.  آزمون نیز مي

گذاری در طیفي میان دو رویکرد متفاوت   های مقررات  نظام

محور   هستند. رویکرد مجوز« محور  اصل»و « مجوزمحور»

کنند اما   فعالیت ميشده  براساس قوانین اصلي و از پیش تعیین

محور، استانداردهایي برای رسیدن به پیامدهای  در نظام اصل

 شود که با اصول راهنمای مرتبط با نحوه  مطلوب تدوین مي

 .]26[شود   رسیدن به این پیامدها همراه مي

گر  های کنترلي غالباً در مرجع تنظیم  در نوع اول، فعالیت

ها بیشتر در   ین نوع فعالیتمتمرکز است ولي در نوع دوم، بار ا

محور،   وکارها متمرکز خواهد بود. در نظام اصل سمت کسب

طور سنتي  تمرکز بر نتایج و پیامدهاست. قوانین و مقررات به

ها متمرکز شوند.   تمایل دارند تا تجویزی باشند و بر ورودی

زماني که تمرکز قوانین از ورودی به خروجي تغییر پیدا کند، 

گری آن تغییر پیدا  تنظیم ت دولت و شیوهدخال نحوه

کاربردی برای    وری  تواند بهره خواهدکرد. چنین تغییری مي

 گذاران و آزادی بیشتر برای نوآوران را به ارمغان بیاورد. قانون

گری ما در حال حاضر بیشتر مبتني بر رویکرد  نظام تنظیم

های کنترلي  محور است. در چنین رویکردی فعالیت مجوز

شود و کار را   متمرکز از سوی نهادهای حاکمیتي اعمال مي
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کرد. لذا رویکرد   ها دشوار خواهد برای حضور نوآوری

ضعفي در اجرای طرح در کشور به شمار  محوری نقطه مجوز

به سبب ناتواني در  فقدان حمایت قانونیآید. همچنین  مي

مدت تواند در بلند پذیری یا عدم عالقه به تغییر مي مسئولیت

نوآوری را از بین ببرد.  الزم در بروز خالقیت و ارائه انگیزه

ها  این امر که احتمال ممانعت از ادامه فعالیت یا صدور مقرره

ها را دلسرد  های ممانعتي وجود دارد، نوآوری و مصوبه

های  حمایت  نوظهور در ابتدا نیاز به کند. طبیعتاً هر پدیده مي

رای رشد کافي و پایداری آن چندجانبه دارد، این موضوع ب

اما فقدان حمایت قانوني و  رود؛ نوعي لزوم به شمار مي

تواند روند  قوانین حمایتي ناکارا و بدون ضمانت اجرا مي

 اجرای محیط آزمون را مختل کند.

و فقدان دیدگاه پلتفرمي  ها گذاري داده كاهش اشتراک

اجه کند. تواند روند کلي توسعه و شکوفایي را با مشکل مو مي

مرتبط با آن  سازگان بومگری و سایر اجزاء  طور که تنظیم همان

وکارها نیز باید با این  در حال تحول هستند، رفتار کسب

ها  گذاری داده تحوالت همگام باشد. اجتناب از اشتراک

دهي دقیق، کتمان حقیقت و  منظور فرار از رصد و گزارش به

گیری کاربران و  متواند رفتار و تصمی رقابت ناسالم مي

 گران را با خطا همراه کند. تنظیم

از کاربران به دالیل  سلب اعتمادبه دنبال این موضوعات، 

های نوظهور،  متعدد اعم از تجارب ناخوشایند در حوزه پدیده

های کالهبرداری، ترس از بین رفتن سرمایه  سوابق سوء مدل

های نوظهور  بودن پدیده و سایر وقایعي که به جهت ناشناخته

طرح  امکان رخداد دارند، همواره محل اختالل در اجرای

 آید. حساب مي محیط آزمون در کشور به

در این حوزه و تعدد  فقدان نيروي كار ماهرسرانجام 

بر  تواند ضمن زمان وخطا برای تعلیم نیروهای جدید مي آزمون

، اجرای طرح را با اختالالت فراواني سازگان بومشدن بلوغ 

مواجه کند. نبود نیروی کار ماهر آشنا به مباحث فني و قوانین 

ناپذیری  ه اشتباهات جبرانمرتبط با حوزه فعالیت منجر ب

گر و کاربران، در  شود که عالوه بر سلب اعتماد از تنظیم مي

 شود. اختالل روند اجرای این طرح در کشور مزید بر علت مي

 

 

 گيري نتيجه -5
 و کلیدی های جنبه از یکي فناورانه های نوآوری امروزه

اقتصادی  شود که فواصل محسوب مي صنایع ناپذیر جدائي

را  مختلف جوامع در پذیری رقابت سطوح گوناگون و ارمعناد

 .سبب شده است

 جهت الزم بستر و محرک نیازمند فناورانه های نوآوری توسعه

 اقتصاد علمي، منابع در بستر هستند. این بروز و حضور

 دیجیتال تحول آن تحقق فرآیند به و شده نامیده دیجیتال

 فناوری، نیازمند بر مبتني  اقتصادهای تحقق. شود اطالق مي

های خدمات  در جنبه  توسعه برای افزاری نرم های زیرساخت

 ها، هزینه کاهش به منجر تواند مي ها زیرساخت این. مالي است

 سطح افزایش وری، بهره بهبود تعامالت، در سرعت افزایش

 تحول، این ابزارهای. شود خدمات ارائه کیفیت و شفافیت

 بالکچین، داده، کالن مصنوعي، هوش مانند نویني های فناوری

 ارائه روش ها فناوری این. بود خواهند غیره و اشیاء اینترنت

 موجب و نموده متحول را محصوالت و ها فرآیند خدمات،

 .شد خواهد جوامع رضایت ارتقاء نتیجه در و کاربری تسهیل

نبود قوانین و  ،تک فین حوزه از مسائل موجود در يکی

 توسعه و ادامه تواند يحوزه است که م نیمقررات مرتبط با ا

وضع  گریسازد. از طرف د مواجهرا با مشکل  آن فعالیت

 تواند يم دهایها و تهد مقررات بدون درک صحیح از فرصت

گفت هدف از  توان يباشد. البته م داشته يدر پ يآثار منف

ها نبوده و  از توسعه شرکت تیو مقررات، صرفاً حما نیقوان

برای تضمین عادالنه بودن بازار و جلوگیری  یدر اصل ابزار

آن در بلندمدت  شکست بازار است که نتیجه سکیاز ر

 يهای مال فناوری به حوزه نسبت اطمینان افزایش تواند يم

معنادار  گلوگاهي در این بخش به فاصله متأسفانه نقطه .شدبا

های فناورانه اشاره دارد که  گران با تحوالت و پیشرفت تنظیم

ها است. از  جمله تبعات آن مقاومت در پذیرش پدیدهاز 

های نوآورانه یک  ای بودن پدیده سویي با توجه به بین رشته

تواند مسئولیت این حوزه را بپذیرد و  سازمان به تنهایي نمي

بخش خصوصي نیز با توجه به شرایط عدم ثبات در 

گذاری و قبول ریسک آن را  ها رغبتي به سرمایه گیری تصمیم

 دارد.ن

 گری تنظیم منظور بهبود شرایط ذکرشده مسیرهای به تاکنون

. است گرفته قرار گران تنظیم دستورکار در موازی و گوناگون



 رانيدر ا تک نیف یگر میآزمون تنظ طیمح یها و چالش تیالزامات موفق یبازشناس

 

 موجود مسیرهای از یکي عنوان به نیز گری تنظیم آزمون محیط

 را فراواني توجه اخیر های سال طي ها پدیده این شناخت برای

 گری تنظیم آزمون محیط .کرده است معطوف خود به سوی

 به و شود مي مهیا ناظر نهاد یک توسط که است  چارچوبي

 را امکان این مالي نوین  فناوری حوزه در فعال های شرکت

 یا خدمات بازار، محصول، به ورود از پیش تا دهد مي 

 مورد سنجش خرد مقیاس در را خود نوآورانه راهکارهای

تهدیدهای  و ها فرصت فرآیند طول در گران تنظیم. دهند قرار

نهادهای  محیط آزمون به کنند. مي شناسایي را مؤثر و کلیدی

توسعه  دهد و سبب سنجش نوآوری را ميامکان گر  تنظیم

 .گردد مي ینوآورانه تجار یها مدل

 شناخت عدم و  تجربه فقدان بودن موضوع، جدید به توجه با

گری در  تنظیم آزمون های  محیط های پیچیدگي برخي از کافي

روی این  های پیش ایران سعي شده تا در این پژوهش، چالش

های  ابزار سیاستي مورد بررسي قرار گیرد. بر اساس بررسي

ها عبارتند از: رصدناپذیری به دلیل  شده این چالش انجام

های نظارتي، نظام مجوزدهي ناکارا، تضاد  ضعف زیرساخت

ان نیروی کار ماهر در های دولتي، فقد منافع افراد و دستگاه

گری، مشکل تباني با کمیته نظارت و تبلیغات  تنظیم زمینه

گر  اجتماعي تنظیم کاذب. از سویي با توجه به فقدان سرمایه

های موفقیت این  نزد جامعه، سلب اعتماد مردم نیز از چالش

بود. در ادامه بر اساس نظرات نخبگان و  راهکار خواهد

آزمون   امات موفقیت اجرای محیطگرفته الز بندی صورت جمع

تک در ایران در قالب پیشنهادهای سیاستي  گری فین تنظیم

 ده است.شارائه 

بر نظام  دلیل شرایط حاکم بر اساس نظرات نخبگان و به

گری ایران و همچنین بررسي موضوعات، فرآیندها و  تنظیم

و   های آزمون ها؛ ایجاد پنجره واحد مدیریت محیط خروجي

برای اجرا  1واحد اختصاصیبخش تخصصي به روش ایجاد 

وکارهای متقاضي  منظور ارزیابي کسب شود. البته به پیشنهاد مي

 استفاده نمود. 2سپاري برونتوان از مدل  مي

ورود به محیط آزمون شروط حداقلي و سازگار در  در مرحله

شود. قوانین  سطح قوانین اساسي، اسالمي و مدني پیشنهاد مي

، قانون تجارت مصوب 1351بانکي کشور مصوب -پولي

                                                 
1 Dedicate Unit 
2 Out Souring 

های  شرط عنوان پیش به 1368و قانون اساسي مصوب  1311

 شوند. اعمالي پیشنهاد مي

تناسب با ای م داشتن شخصیت حقوقي، اخذ مجوزهای پایه

حوزه فعالیت، نوآورانه بودن، احراز کفایت سرمایه و رعایت 

ها از جمله شروط عمومي  استانداردهای صیانت از داده

ورود است. شروط موضوعي  پیشنهادی برای مرحله

مندی برای  )تخصصي( پیشنهادی در مرحله ورود شامل فایده

جاری گری،  گر، تأمین منافع و اهداف تنظیم جامعه و تنظیم

بودن بر بستر فضای مجازی، تدوین سازوکارهای مدیریت 

 شود. بیني نقاط ضعف را شامل مي ریسک و پیش

نام، ارجاع به  مرحله پردازش و آزمون، عالوه بر مراحل ثبت

برگزاری جلسه کارگروه  های بخشي و محیط آزمون

های ممانعتي  تخصصي، پیشنهادات عملیاتي اجرای محدودیت

اجرای پلکاني، تشکیل واحد شکایات ذیل  شیوه و معافیتي با

 کمیته راهبری و اخذ بازخورد از کاربران در بخش شیوه

 3شود. همچنین مدت زمان بهینه برای آزمون  نظارت ارائه مي

ماهه به تناسب شرایط  6  ماه همراه با تمدید دو دوره 12 الي

 شود. و نوع فعالیت پیشنهاد مي

شده  بندی خدمات سطح ز ارائهآمی در صورت خروج موفقیت

کاهش اثرات منفي  منظور برخورد حمایتي و به کاربران به

 شود. عنوان یک پیشنهاد سیاستي معرفي مي به

آمیز  گری تخصصي چنانچه خروج موفقیت در بخش تنظیم

اکنون به نتیجه صدور دستورالعمل دائمي و  بوده و هم

اعتباری، لزوم اصالحات جزئي رسیده باشیم، اعطاء تسهیالت 

خدمات زیرساختي با نرخ  نظارت و پیگیری مداوم و ارائه

اما در صورت خروج ناموفق و  شوند؛ ترجیحي پیشنهاد مي

رسیدن به رویکردهای ممانعت و یا احتیاج به اصالحات کلي، 

ای موردی تحت عنوان پیشنهاد سیاستي  خدمات مشاوره ارائه

 و عملیاتي مطرح است.

 

 تقدیر و تشکر

کاربست سندباکس » حاضر مستخرج از پروژه  مقاله

  «آتیه خوش پژوهشگران  حمایت از»از طرح « رگوالتوری

مرکز تحقیقات سیاست علمي »تحت حمایت مالي و معنوی 

. بدین وسیله شایسته است تا از ناظر شده استتدوین « کشور

محترم طرح جناب آقای دکتر بهزاد سلطاني و همچنین سرکار 
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 آن مرکز ي وقتپریسا علیزاده، معاونت پژوهش دکترخانم 

ایشان تقدیر و   و همکاری صمیمانه  ای سازندهجهت رهنموده

 تشکر به عمل آوریم.
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