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فصل اول

کلیات پژوهش
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بیان مسئله

qمی شودگیری در تأمین مالی جمعی و به طور کلی در اقتصاد فناوری مالی باعث تغییرات چشم . 
q می پردازددسته جمعی  سرمایه گذاریپژوهش به بررسی فناوری مالی و تأثیر آن بر بخش تأمین مالی از طریق این. 
q ر  ایران هستیمجمعی ددسته فناوری مالی برای بررسی نقاط قوت و ضعف تأمین مالی یافته های پیش بینی این حوزه و دنبال بینش متخصصان به. 
q رای حتقیقات ب رهنمودهاییکاربردی آن و با ارائه زمینه های تأمین مالی دسته جمعی، توسعه بازار، رویکردهای مختلف طبقه بندی، های ویژگیبحث در مورد با

 .یک فرصت جایگزین تأمین مالی ارائه دهیمبه  عنوان جمعی سرمایه  گذاری از افزایش تری عمیقآینده، درک 

ضرورت و اهمیت پژوهش

qدهند ها را کاهش داده و دسترسی را گسترش میزیادی را برای جامعه به ارمغان بیاورند زیرا هزینه مزایاییدهند که های مالی وعده میفناوری. 
q  در فرایند تأمین مالی می شود کنندگانتأمین مالی دسته جمعی باعث سهولت در تأمین مالی، در عین گستردگی دامنه مشارکت. 
qخدماتاز نظرات افراد مختلف در ایجاد و توسعه محصوالت و یا  بهره گیری 
q ،تأثیر آن بر تأمین مالی جمعی ، بسیار محدود است به ویژهحتقیقات و اطالعات مربوط به فناوری مالی ایران . 
qتأمین مالی دسته جمعی  مدل هایکلی توصیفی از فناوری مالی و تأثیر آن بر تأمین مالی و تعاریفی از انواع  به طور 
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اهداف پژوهش

ü مالی در کشور ایران  فناوری هایدر تأمین مالی جمعی با توجه به شرایط و ضوابط در حوزه سرمایه گذاران تأثیر فناوری مالی بر بررسی
 . میباشد

ü  فناوری مالی از دیدگاه متخصصان شناسایی موانع و چالش های توسعه و ترویج . 

فرضیه پژوهش

ü شودمی بیشتر در تأمین مالی جمعی سرمایه گذاران فناوری مالی سبب دسترسی به.

سوال پژوهش

؟است چگونه ایران در جمعی دسته مالی تأمین در گذارانسرمایه دسترسی بر مالی فناوری تأثیر
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روش حتقیقروش پژوهش

یشیتوصیفی از نوع پیماتوسعه ای

 براساس شیوه گردآوری
اطالعات براساس هدف

روش و ابزار 
گردآوری داده ها

)امهپرسشن (میدانی 

ری متخصصان فناو
 مالی و تأمین مالی

جمعی

وزه اساتید آشنا به ح
اقتصاد دیجیتال

تیروش منونه گیری قضاوجامعه آماری

کتابخانه ای

کوکرانرابطه : حجم منونه آماری

ادبیات نظری و پیشینه 
حتقیقات
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لروش جتزیه و حتلی

جتزیه و حتلیل

اسمیرنوف-کوملوگروف هابودن داده غیرنرمالبررسی نرمال بودن یا 

 نجشیا قابلیت اطمینان ابزارهای س پایاییبررسی کرونباخ آلفای 

ویلک-شاپیرو

اسپیرمن 

فریدمن 

 هابودن داده غیرنرمالبررسی نرمال بودن یا 

 بررسی فرضیه اصلی پژوهش

 ژوهشبندی میزان تأثیرپذیری متغیرهای پاولویت



9

قلمرو پژوهش

قلمرو

زمانی ۱۴۰۰-۱۳۹۹

مکانی 

واژگان کلیدی

v فناوری مالی 
 
vتأمین مالی جمعی 

 ایران

موضوعی

سازمانی 

 تأمین مالی جمعی و فناوری مالی

عی در فناوری مالی و تأمین مالی دسته جمشرکتهای 
 ایران 



فصل دوم

شمبانی نظری و مروری بر ادبیات پژوه
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مالیفناوری های 

q اورانه استاطالعات و ارتباطات نیازمند تغییرات فن فناورينوین مبتنی بر دانش، تداوم فعالیت صنعت مالی در عصر و کار کسب  مدلهايدنبال رشد روزافزون به. 

q سرمایهپول و  بازارهايامروزه تأمین مالی بخش مهمی از ارکان 

q  دکننمالی و تأمین مالی اقتصاد دانش بنیان گسترش پیدا  ابزارهايمالی با مأموریت توسعه بازارها و  فناوري شرکتهايباید و کار کسب  فضايبهبود. 

q  الزم را دارند، خلق  هايمهارتکه مجموع  افرادي برايرا  بسیاريشغلی  فرصتهايو نیز میکند حتول ایجاد  برايفراوانی را  فرصتهاينوین در حوزه خدمات مالی  فناوريهايکاربرد

 .میکند

 

پیشگیری از خسارت 

مالیفناوری های تاریخچه 

qآن به ارجاع براي خوبی زمان ۱۹۵۰ دهه اما است سخت مالی فناوري شروع دقیق زمان کردن مشخص 

q دید خود به را اعتباري کارتهاي ورود ۱۹۵۰ دهه. 

qفناوريهاي دیگر و فریم مین هاي رایانه از استفاده به شروع بانکها ۱۹۸۰ دهه در و کردند سهام الکترونیکی تبادل به شروع ها بانک ۱۹۷۰ دهه در .شدند معرفی ۱۹۶۰ دهه در خودپردازها 

 .کردند داده سامانههاي و اطالعات ثبت پیشرفته و به روز

qمالی خدمات شرکتهاي رايب را مبادالتی پردازشهاي و دادهها حتلیل ریسک، مدیریت خزانه، مدیریت پیچیده ابزارهاي اند توانسته نوآوران ،تک فین توسعه و پیشرفت سال ۵۰ طول در 

.کنند خلق مالی نهادهاي و
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یمالفناوری های تعریف 

پیشگیری از خسارت 

ئه تعاریف اراجمع بندی 
شده 

 و کسب دلهایم یا محصوالت فرآیندها، ،افزارها نرم توسعه در تدریجی یا رادیکال نوآوریهای شامل که جدید های حل راه به مالی فناوري
.دارد اشاره هستند، مالی خدمات صنعت در کار

دسته بندی های موجود در حوزه فناوری مالی

وام دهی -۶

رگ تک -۹  مدیریت پول -۷

پرداخت-۳

پول یاملللبین انتقال -۴

بازبانکداری -۲

 ثروت مدیریت -۵
و دارایی

اینشورتک -۸

دیجیتالپول -۱
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از خسارت پیشگیری 

مالی تأثیر فناوری مالی بر صنعت خدمات

vارائه سرویس های مالی با سرعت بیشتر و هزینه کمتر 
v افزایش رفاه جامعه و سرعت در دسترسی به خدمات مالی 

v موروثیاز بار هرگونه سیستم  آن هاو تغییرپذیری، مترکز دقیق و رسوخ در جتارب مشتری و رهایی در شروع فناورانه مالی شرکت های چابکی 
v نوآورانهدگرگون سازی صنعت خدمات مالی از طریق ارائه محصوالت و خدمات 

vافزایش دسترسی به مشتریان و افزایش جذب مشتریان جدید و  همچنین شفافیت  بهتر و درک بهتر مشتری 
v زایش امکان و اف رضایتمندی، افزایش امکان توسعه محصول، افزایش هزینه هاساده سازی محصوالت و خدمات بانکی باعث بهبود کیفیت خدمات، افزایش سودآوری، کاهش

 .دسترسی به بازار می شود

نکهافناوری مالی و به چالش کشیدن با

شبکه های 
اجتماعی

بانکداری شبکه های 
اجتماعی

جتارت اجتماعی
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 SMEاه  هاپتانسیل و ابداعات فناوری مالی در بنگ

تأمین مالی جمعی

vسرمایه آوری معج به اقدام جدید، پروژه یک اندازی راه برای نیاز مورد بودجه تأمین منظور به جمعی دسته حرکت یک طی مردم آن، در که است ابتکاری روش یک جمعی مالی تأمین 

 .میکنند متوسط یا خرد مالی صنایع جتمیع از حاصل

vمیباشد آفرینی کار راستای در اعتبارات تخصیص کننده همگرا جمعی مالی تأمین. 

vسپاری جمع انواع از یکی عنوان به را جمعی مالی تأمین 

vاست یافته توسعه سپاری جمع پایه بر که است مفهومی جمعی مالی تأمین

vبازار وام دهی فرد به فرد 

v الکترونیک وجتارتامور مالی جتار 

v مالی صورحتسابتوامنند سازی از طریق 

vتامین مالی زحنیره عرضه
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جمع سپاری

پیشگیری از خسارت 

üمیشود معنا نیز »اجتماعی سپاری برون« به که سپاری، برون و جمعیت عبارت دو از است ترکیبی سپاری جمع.  

üمیگیرد شکل » جمعیت« و » باز فراخوان« عنصر دو پایه بر که سپاری جمع. 

ü میکندرا در راستای یک امر مشخص همگرا » خرد جمعی «به مثابه ابزاری است که. 

ü  میکند در قبال برترین اقدام یا پاسخ ارائه شده پاداش عطا جمع سپار  یا جمع سپاری

تأمین مالی جمعیمدل های 

تأمین مالی جمعی

مبتنی بر اعطای وام

مبتنی بر سهام

مبتنی بر پاداش

یمالی جمعبازیگران تأمین خواهانهخیر کمک های مبتنی بر 

درگاه

کارآفرین

مشارکت کننده
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تامین مالی جمعی ومزایایاهمیت 

üپروژه نهایي محصول کنندگانمصرف سوي از داوطلبانه صورت به کار و کسب هايفعاليت احنام  

üپروژه اجراي روند در چشمگير هايجویيصرفه  

üجمعی خرد از استفاده 

üشود می نهایي کنندگانمصرف سوي از آن خریداري و محصول معرفي در تسریع موجبات بازاریابي منظر از 
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مالی جمعی فناوری مالی بر تقویت و گسترش تأمیناثر توسعه 

ران فناوری مالی و تأمین مالی جمعی در ای

q نو می شودجدید، سبب ایجاد درآمد و ارائه خدمات فناوری های مبتنی بر کسب و کارهای مبتنی بر بنگاه های فناوری مالی به دلیل ایجاد موجی از. 

q گیری از عامل هوشمندی و چابکی بیشتر، در صنایع متکی به فناوری مالیبه دلیل بهرهمتنوع ارائه خدمات. 

q  اجتماعی وجود دارد شبکه هایطریق از تعامل با دیگر کاربران، امکان ایجاد، تغییر و توسعه محتوا در فناوری مالی ضمن. 

q سرمایهو متقاضیان  دارانسرمایهآوری سرمایه و نیز ارتباط بین زمانی جمعکاهش فاصله. 

q جمعیتأمین مالی برای » وبهوش جمعی حتت «قابلیت به خدمت گرفنت محقق شدن.

qدر ایران نیز همراه با رشد جهانی فناوری مالی، این صنعت مورد توجه قرار گرفته است . 
q مالینوید افزایش تقاضای محصوالت و خدمات نوین استارت آپ ها رشد روز افزون استفاده از ابزارهای مالی جدید و استقبال از 

q هاحلسنقرض صندوقهای و  گلریزانمالی جمعی در ایران مفهومی آشنا برای ایرانیان است؛ مفهومی شبیه به آیین تأمین.

وضعیتدامنھنام سکو
فعال/https://hamafarin.irھم آفرین
فعال/https://dongi.irدونگی
فعال/https://www.karencrowd.comکارن کراد
فعال/https://parsfunding.comپارس فاندینگ

ران های تأمین مالی جمعی در ای پلتفرم
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پیشینه پژوهش

کشورشده داخل پیشینه مطالعات احنام 

v تک در بانکداری الکترونیک، مورد مطالعه ایرانحقوق فین«، )1397(کاشانی  عبدالکریمیو  جشفقانیاحمدی« 
v ؟آینده بازارهای خدمات مالی و آیا بازار خدمات مالی با انقالب روبه روست« ، )1396(بانک، بیمه و سهام صندوق بازنشستگی کشوری  هلدینگ« 

v فناوری مالی« ، )97102(در گزارش  کیکاووسی« 

vدر حوزه پرداخت موبایلی) فینتک(نوین فناوریهای عوامل مؤثر بر قصد استفاده از «، )1397( ذوالفقاری « 

v بر صنعت خدمات مالی در ایران فینتکتأثیر «خود با عنوان  پایان نامه، در )1399( سیفلوجواد «

کشورشده خارج پیشینه مطالعات احنام 

vبانکی در ایرلندبر صنعت خدمات مالی و  تکفیناثرگذاری ، )2015(کوین  آندرو 
v جمعی سرمایه گذاریجمعی در اروپا به اشکال مختلف سرمایهگذاری ، چارچوبی برای )2015( کلس ماتیاس 

v انقالب فین تک)2018(همکاران و  گومبرپتر ، 
v فروشیهای خرده بر قیمت سهام بانک تکیفین هایآپاستارتتأثیر ، )2017(همکاران و  سوینکلسالرنس 

vخدمات پرداخت و تسویه(بر صنعت خدمات مالی  تکفینجتزیه و حتلیل تأثیر ، )2019( مائدا یوجیو  ننکو نلسون اکت ( 
v کارآفریناننوآوری خالق برای : تکفین، )2019(همکاران و  آمونه ابویوسف



فصل سوم

حتقیق شناسیروش 
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روش حتقیق

بر اساس هدف

بر اساس جمع آوری داده ها

بر اساس نوع داده ها

میدانی

اب، کت(تدوین مبانی نظری ، تعاریف و مفاهیم نظری کتابخانه ای

)....مقاالت التین و فارسی، پایان نامه ها و 

کمی

پیمایشی -توصیفی

توسعه ای

پرسشنامه

فناوری مالیمتغیر مستقل

سرمایه گذاران در تأمین مالی جمعی

روش و ابزار جمع آوری اطالعات و داده ها

متغیر وابسته

متغیرهای پژوهش
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هجامعه و منونه مورد مطالع
 متخصصان حوزه فناوری

ه مالی و تأمین مالی دست

ر جمعی در سطح کشور با د
هاصتخصنظر گرفنت تنوع 

.برآورد شد 114 کوکرانحجم منونه آماری بر اساس رابطه 

یقضاوت: روش منونه گیری

شپژوه پایاییروایی و 

ر براساس شناخت پژوهشگ
نفر  200حجم جامعه آماری 
.برآورد گردید

جامعه آماری

اقتصاددانان آشنا به حوزه 
و شرکتها اقتصاد مجازی و 

حوزه فعال در مؤسسات 
بانکداری الکترونیک

روایی

پایایی

 استاد راهنما و استاد مشاور و تعداد دیگری از متخصصین

کرونباخ لفایآ

پرسشنامه

و حجم نمونھ آماری پژوھش گیرینمونھروش 
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لروش جتزیه و حتلی

جتزیه و حتلیل

اسمیرنوف-کوملوگروف

کرونباخ آلفای 

ویلک-شاپیرو

اسپیرمن 

فریدمن 

 هابودن داده غیرنرمالبررسی نرمال بودن یا 

 بررسی فرضیه اصلی پژوهش

 ژوهشبندی میزان تأثیرپذیری متغیرهای پاولویت

 نجشیا قابلیت اطمینان ابزارهای س پایاییبررسی 

 هابودن داده غیرنرمالبررسی نرمال بودن یا 



فصل چهارم

جتزیه و حتلیل داده ها
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پژوهشداده های جمعیت شناختی ویژگی های حتلیل 

یتفراوانی و درصد فراوانی منونه آماری بر اساس جنس

درصد فراوانیفراوانیجنسیت
۹۵۸۳/۳۴مرد
۱۹۱۶/۶۶زن
۱۱۴۱۰۰کل

اساس سنفراوانی و درصد فراوانی منونه آماری بر 

درصد فراوانیفراوانیهای سنیرده
۲۰۰۰کمتر از 

۲۰-۳۰۲۲۱۹/۲۹
۳۰-۴۰۴۵۳۹/۴۷
۴۰-۵۰۳۸۳۳/۳۴

۵۰۹۷/۸۹باالتر از 
۱۱۴۱۰۰کل

التاساس حتصیفراوانی و درصد فراوانی منونه آماری بر 

درصد فراوانیفراوانیمیزان حتصیالت
۵۴/۳۸عدم پاسخ
۳۹۳۴/۲۱کارشناسی

۶۳۵۵/۲۶کارشناسی ارشد
۷۶/۱۴دکترا
۱۱۴۱۰۰کل

اساس سابقه کاری  فراوانی و درصد فراوانی منونه آماری بر 

درصد فراوانیفراوانیسابقه کاری
۶۵/۲۶عدم پاسخ

۲۴۲۱/۰۵سال ۳کمتر از 
۴۴۳۸/۵۹سال ۳-۶
۳۶۳۱/۵۸سال۶-۹

۴۳/۶به باالسال ۹
۱۱۴۱۰۰کل
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 شنامهو روایی پرس پایایینتایج 

) استاد راهنما، استاد مشاور و دارو(پرسشنامه  از جهت روایی مورد تأیید اساتید روایی

پایایی

تعداد سوأالتضریب آلفای کرونباخمتغیر
۰/۸۱۶۵مستقیمتعامل و ارتباط 

۰/۸۰۲۴مالی شفافیتو  اطالعاتتقارن 
۰/۷۵۹۷خدمات ارائهدر  سهولت

۰/۷۸۳۳یگذارسرمایه هایریسک کاهش

نامهمتغیرهای بخش اول پرسش پایایی

سوأالتتعداد ضریب آلفای کرونباخ
۰/۸۸۲۱۹

بخش اول پرسشنامه پژوهش پایایی

نامهمتغیرهای بخش دوم  پرسش پایایی

تعداد سؤاالتخضریب آلفای کرونبامتغیر
۰/۷۴۶۳عدم وجود قوانین و مقررات

۰/۷۷۵۲شبکهو  فنی هایساخت زیر نبود
۰/۷۰۲۳دولتی نهادهایو  هابانک همکاریعدم 

۰/۷۳۸۲نبود آموزش و فرهنگ سازی

بخش دوم  پرسشنامه پژوهش پایایی

تعداد سوأالتضریب آلفای کرونباخ
۰/۸۱۶۱۰
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 هشبرآورد و تفسیر نتایج پژو

هانرمال بودن توزیع آماری دادهآزمون  -۱

: 	𝐻$ است نرمال متغیرها از هریک به مربوط هایداده توزیع.

: 	𝐻% نیست نرمال متغیرها از هریک به مربوط هایداده توزیع.

ویلک-شاپیرواسمیرنوف -کوملوگروفمتغیرها
مقدار احتمالدرجه آزادیآمارهمقدار احتمالدرجه آزادیآماره

۰/۱۹۷۱۱۴۰/۰۰۰۰/۹۲۸۱۱۴۰/۰۰۰تعامل و ارتباط مستقیم
۰/۱۷۸۱۱۴۰/۰۰۰۰/۸۴۶۱۱۴۰/۰۰۰مالی شفافیتو  اطالعاتتقارن 

۰/۱۶۲۱۱۴۰/۰۰۱۰/۹۱۲۱۱۴۰/۰۰۰خدمات ارائهدر  سهولت
۰/۱۸۷۱۱۴۰/۰۰۲۰/۸۹۱۱۱۴۰/۰۰۲یگذارسرمایه هایریسک کاهش

۰/۱۵۱۱۱۴۰/۰۰۲۰/۹۰۴۱۱۴۰/۰۰۵عدم وجود قوانین و مقررات
۰/۱۷۱۱۱۴۰/۰۰۰۰/۸۳۳۱۱۴۰/۰۰۱شبکهو  فنی هایساخت زیر نبود

۰/۱۵۹۱۱۴۰/۰۰۱۰/۸۵۶۱۱۴۰/۰۰۳ها و نهادهای دولتیعدم همکاری بانک
۰/۱۷۳۱۱۴۰/۰۰۴۰/۸۱۰۱۱۴۰/۰۰۵نبود آموزش و فرهنگ سازی

üاست ۰/۰۵ویلک برای متامی متغیرها، کمتر از عدد -اسمیرنوف و شاپیرو-های کوملوگروفمقدار احتمال آزمون. 

ü شود درصد رد می ۹۴ اطمینانها مبنی بر نرمال بودن متغیرها در سطح صفر این آزمونفرض 

ü های ناپارامتری استاین اساس آزمون فرضیه مطرح در پژوهش، مستلزم به کار بردن آزمونبر.
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 آزمون فرضیه پژوهش -۲

».شوندمی معیج مالی تأمین در بیشتر گذارانسرمایه به دسترسی سبب مالی فناوری « :پژوهش فرضیه

: 	𝐻$ندارد مثبت اثر  ایران در جمعی مالی تأمین در بیشتر گذارانسرمایه دسترسی بر مالی فناوری.

: 	𝐻%دارد مثبت اثر  ایران در جمعی مالی تأمین در بیشتر گذارانسرمایه دسترسی بر مالی فناوری.

 
متغیرها

فناوری مالی
تعدادمقدار احتمال دو طرفهضریب همبستگی

۰/۶۸۶۰/۰۰۰۱۱۴مستقیمتعامل و ارتباط 
۰/۷۶۰۰/۰۰۰۱۱۴مالی شفافیتو  اطالعاتتقارن 

۰/۵۳۹۰/۰۰۰۱۱۴خدمات ارائهدر  سهولت
۰/۴۹۵۰/۰۰۱۱۱۴یگذارهای سرمایهکاهش ریسک

üاست جمعی مالی تأمین گذارانسرمایه دسترسی و مالی هایفناوری بین مستقیم جهت در و مثبت تأثیر وجود از حاکی آمده دست به هایضریب بودن مثبت.  

üگرددمی جمعی مالی تأمین در بیشتر گذارانسرمایه دسترسی سبب مالی هایفناوری توسعه و گسترش که گفت توانمی. 

üفرض 𝐻$ فرض و رد 	𝐻% شودمی تأیید.
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 متغیرهاآزمون اولویت پذیری  -۳

 ایه گذارانبرای اولویت تأثیرپذیری متغیرهای دسترسی سرم فریدمننتایج آزمون  -۱-۳

مؤلفه هامیانگین گذاران متغیرهای دسترسی سرمایه
۱/۹مستقیمتعامل و ارتباط 

۲مالی شفافیتو  اطالعاتتقارن 
۱/۸خدمات ارائهدر  سهولت

۱/۵یگذارسرمایه هایریسک کاهش
p-value۰/۰۰۰

üدارند مالی ایهفناوری از را تأثیرپذیری بیشترین گذاریسرمایه هایریسک و خدمات ارائه در سهولت مستقیم، ارتباط و تعامل مالی، شفافیت و اطالعات تقارن هایمؤلفه ترتیب به. 
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 متغیرهاآزمون اولویت پذیری  -۳

 عبرای اولویت بندی مشکالت و موان فریدمننتایج آزمون  -۲-۳

مؤلفه هامیانگین گذاران متغیرهای دسترسی سرمایه

۲/۵عدم وجود قوانین و مقررات

۲شبکهو  فنی هایساخت زیر نبود

۲دولتی نهادهایو  هابانک همکاریعدم 

۱/۸نبود آموزش و فرهنگ سازی

p-value۰/۰۰۰

ü جهت تأمین مالی  مالیفناوریهای مشکالت مهمترین و نهادهای دولتی و آموزش و فرهنگ سازی از  ها¬بانکفنی و شبکه، همکاری  های¬زیرساختوجود قوانین و مقررات، به ترتیب

. جمعی در ایران هستند



فصل پنجم

بحث و نتیجه گیری
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 نتایج و دستاوردهای پژوهش

سوال پژوهش

فرضیه پژوهش

هدف پژوهش

است؟ در تأمین مالی دسته جمعی در ایران چگونهسرمایه گذاران تأثیر فناوری مالی بر دسترسی 

.شود میبیشتر در تأمین مالی جمعی سرمایه گذاران فناوری مالی سبب دسترسی به 

ه فناوری های مالی بررسی تأثیر فناوری مالی بر سرمایه گذاران در تأمین مالی جمعی با توجه به شرایط و ضوابط در حوز
 .در کشور ایران 

 . موانع و چالش های توسعه و ترویج  فناوری مالی از دیدگاه متخصصانشناسایی 
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 پیشنهادات کاربردی

v آنهاقوانین و مقررات حقوقی الزم و تصویب  پیش نویستهیه. 

v تسهیلگرها و مقررات اقتصادی سیاستتدوین. 

v  نت و دسترسی به شبکه دسترسی به اینترنت در هر زمان و مکان، افزایش سرعت اینترافزایش (فناوری مالی در حوزه تأمین مالی جمعی مانند شرکتهای الزم برای فعالیت ساختهای توسعه زیرWeb 

اینترنت مات مالی امن در بستر و کاربران جهت ارائه خد فینتکیشرکتهای اینترنت با قابلیت عرضه انواع خدمات امن اعم از رمزنگاری و امضای دیجیتالی برای فعالیت شبکه تقویت و توسعه  ، 2.0

 .مالیجهت توسعه و گسترش فناوری در اعم از دولتی و خصوصی بانکها و هماهنگی نهادها، مؤسسات دولتی و همکاری 

vگذاری را داده و سرمایه های الزم نظیر چگونگی استفاده از تأمین مالی جمعی وها، مراکز رشد و سایر نهادهای حامی کارآفرینی در کشور به مردم و کارآفرینان آموزشتواند از طریق دانشگاهدولت می

 . چنین مقررات مرتبط برخوردار سازدها و منافع بالقوه آن و همها را از ریسکآن

v پیش نویس هاینگام تهیه در ه ذينفعان، استفاده از نظرات مشورتی در مقیاس وسیع و در واقع مشارکت دادن نظر بازیگران و رگوالتور نهادهايتعیین تکلیف و روشن منودن مرز وظایف  برايتالش 

 .قانونی

v جمعیبه تأمین مالی ها  نوآوريسرعت بخشیدن به ورود مطمئن  براي سندباکستست در قالب  هايمحیط ایجاد. 

v سازدممکن وسیعتر  جغرافیايمالی را در فناوریهای که امکان گسترش فعالیت  هاییاستاندارد مقررات و  سازيیکسان  برايتالش ملی و  در سطح  اعتبارسنجی هاينظام تقویت  برايتالش. 

v مرتبط هايریسک و کاهش سرمایه گذاران حفاظت از حقوق  برايمیان نهادهای نظارتی از جمله قوه قضائیه و درنهایت تالش گسترده  همکاريامکان.
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مابا تشکر از توجه ش

و کاربردی کشور برداشته شود  توسعه ایامید است که با پیشبرد این طرح گامی کوچک در مسائل 


