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هتا هر گستفره    و نارسامی  تقارن  مانی ظهور امن فناوری و برو  برخی چاگش
عار، اقفااهی، ضرورت یرا ی، توسعه و قلمرو ماهومی تأمین ماگی هر اهبیات مف

اسفقرار ابزارهای نومن تأمین ماگی بیش ا  پیش نمامتان گشتت. بتر همتین استاس      
پترها ان  تو ه متاگی هر صتده      محافل هانشتگاهی، مسسستات تحقیقتاتی و نظرمته    

بلتوکی بتا هتد، یرا تی ماتداق       های فناوری  نجیره شناسامی و ا اای قابلیت
 ی برآمدند.نومنی ا  ابزارهای ماگ

فرامند تأمین ماگی با اسفااهه ا  ظرفیتت رمزار هتا تحتوالت اساستی را هر ستابقه      
ستا ی آن هر   تارمخی خوه پشت سر گ اشفه است و صنامع مخفلای نستبت بته بتومی   

یور ومژه صتنعت    اند که صنعت انرژی و به قاگب کسب و کار خومش مباهرت ور مده
گ اری هاخلتی کته    باشند. عدم ت،افوی سرمامه نات و گا  نیز ا  امن قاعده مسفثنی نمی

گت اران و صتا بان صتنامع بته ستبب       ناشی ا  عدم ج ابیت امن  تو ه بترای سترمامه   
شتوه ا  متک ستو و     های نسبفاً باالی تأمین ماگی با اسفااهه ا  ابزارهای موجوه می هزمنه
اگمللی ا  سوی همگر، نشان ا  ضترورت نتوآوری    ا  کنفر  مفغیرهای بینخارج   پومامی

 بلوکی قابلیت تحقت هاره. باشد که با فناوری  نجیره هر ابزارهای تأمین ماگی می
هتای   هر همین راسفا پتژوهش  اضتر تمرکتز ختوه را بتر تتأمین متاگی پتروژه        

بلوکی و ا  رهگ ر رمزار   های مبفنی بر فناوری  نجیره باالهسفی نات و گا  ا  رو 
پامه جمهوری اسالمی امران قرار هاهه است. بر همین اساس تحقیت پتیش رو کته    نات

ای بهره برهه است، هر بخش نخست به تبیین نقتا  ضتعف    ا  رو  تحقیت کفابخانه
بوم تأمین ماگی صنعت نات پرهاخفه و تبیین ابعتاه   هرونی و تهدمدهای بیرونی  مست

بلوکی و رمتزار  را هر هستفور کتار ختوه قترار هاهه استت و ست           فناوری  نجیره
ظرفیت رمزار ها هر موضوع تأمین ماگی را با روم،ره تحلیل راهبرهی متوره بررستی   
قرار هاهه است. هر گام بعدی به تاایل ابعاه مخفلف پیرامون تتأمین متاگی ا  یرمتت    

کتار نهتامی را    گام آخر راهپامه جمهوری اسالمی امران پرهاخفه شده و هر  رمزار  نات
سا ی متک فرامنتد پتن      ارامه نموهه است. پیشنهاهات نهامی امن تحقیت هر قاگب پیاهه

ای مشفمل بر صدور گواهی اعفبار، تعامتل میتان شترکت ملتی ناتت امتران و        مر له
پیمان،ار هر قاگب قرارهاه هوشمند، صدور و انفشار رمزار ، بورس غیرمفمرکز انترژی  


