
 137     های نفتی در چارچوب نظام رمزارزها راهبرد تأمین مالی پروژه

های بخش باالهسفی صنامع ناتت   باشد که هد، تأمین ماگی پروژه سومه میو فرامند ت
 سا ه. و گا  را به هو صورت ار ی و رماگی میسر می

 پیشینه پژوهش. 1

 های كاربردی آن در بخش انرژی بلوكی و زمینه فناوری زنجیره. 1-1

هر  منتد  ی نظتام  انتد کته نخستفین معاگعته     ( اهعتا نمتوهه  2019و هم،اران ی 1اندونیا
اند. نفتام    بلوکی هر بخش انرژی را ش،ل هاهه خاوص کاربرههای فناوری  نجیره

هامی که هر  ا  اجترای کاربرههتای    امن تحقیت  اکی ا  امن است که بیشفر پروژه
ای ختوه قترار    های معاگعاتی و توسعه بلوکی هر بخش انرژی هسفند، هر گام  نجیره

بلوکی هر وضعیت فعلتی کته هر    وری  نجیرههارند. مبفنی بر نفام  امن پژوهش، فنا
های فعا  هر بخش انرژی کته   مرا ل نخسفین معاگعاتی خوه قرار هاره، برای بنگاه

افزاری  های نرم گری، چاگش های مفعدهی ا  قبیل مسامل ناظر به  و ه تنظی  چاگش
های سنفی ختوه هر خاتوص ناتوه بته با ارهتا       افزاری و غیره هر سیسف  و سخت
اثرات مخربی بر کسب و کار امشان بر جای خواهد گ اشت. ا  یرفی همگر  هارند،
چه امن سیسف  به بلوغ خوه ا  گحاظ مبانی نظری رستیده و توفیتت وروه بته     چنان
تواند هر مسیر اصلی  رکتت بختش انترژی     سا ی را پیدا کند، می ی تجاری مر له

 نمامد. کقرار گیره و به امن بخش هر تعاگی اهدا، ملی کشورها کم
بلتوکی   ( هر گزارشی کاربرههای مخفلف  نجیره2017ی 2مسسسه پی هبلیو سی

هر بخش انرژی را موره معاگعه قرار هاهه است. نفتام  امتن گتزار ،  تاکی ا  آن     
های فعا  هر  های پیش روی شرکت بلوکی قاهر است برخی چاگش است که  نجیره

ییر ساخفار هر صنعت انرژی آمنتده  ی انرژی را مرتاع نمامد. بر امن اساس تغ  و ه
ستا ی    هامتی، تمرکز هامتی و همجیفتا     ی اساستی کتربن   مسفلزم تحقت سه مسگاته 

 باشد. خوبی هارا می  بلوکی امن ظرفیت را به باشد که فناوری  نجیره می
ای بتتا موضتتوع کتتاربره فنتتاوری     ( هر معاگعتته1398منظتتور و نتتورو ی ی 
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