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های امتن   ها و چاگش انرژی به بیان فرصت کارهای صنعت و بلوکی هر کسب  نجیره
های امن تحقیت استفقرار   اند. معابت ماففه بوم انرژی کشور پرهاخفه فناوری هر  مست

سا وکارهای  اک  بر با ار انرژی بر بسفر فناوری هفاتر کل تو مع شده، بر چاب،ی 
و کتتارامی با ارهتتای انتترژی هر کشتتور خواهتتد افتتزوه و موجبتتات رفتتع برختتی   

های ساخفاری را فراه  خواهد آوره. ا  یرفتی امتن مقوگته هر بتر هارنتده       امینارس
 باشد. باشد که مسفلزم تدبیر و مدمرمت بهینه می هامی نیز می چاگش

( نیتز مفعتر  مقوگته چتارچوا نظتام      1398رضامی صدرآباهی و عیوضلو ی
 هتای  بوم رمزار ها شتده و معفقدنتد کته اوالً انتواع ار     شده هر  مست پوگی یرا ی

مجا ی با م،دمگر تااوت ماهوی و  ،می هارنتد و ثانیتاً ار   ار هتای مجتا ی     
کومن، بر فر  وجوه ماگیتت عرفتی، ا   یت      قابل اسفخراج خلت شده مانند بیت

عقالمی و شرعی قابل تعیین نیست؛ ثاگثاً با گ شت  مان، تمرکز هر استفخراج و هر  
که مخاگف عتداگت تتو معی استت.    نفیجه تمرکز ثروت هر امن م،انیزم خواهد شد 

امشان هر نهامت معفقد هسفند که نبامد  ،  بعالن را بر کل م،تانیزم رمزار هتا و   
بلوکی صاهر نموه. بر امن اساس ضمن رفع امراهات واره بر امتن م،تانیزم و     نجیره

بلوکی و با با یرا ی م،انیزم جدمتدی مبفنتی بتر اصتو       اسفااهه ا  فناوری  نجیره
های فضتای مجتا ی بهتره بهینته هاشتفه و       توان ا  فرصت ااهی اسالم، مینظام اقف

 بسیاری ا  مش،الت موجوه هر عرصه پوگی و بان،ی را تاحیح نموه.

 انتشار رمزارز بر پایه نفت. 1-2

های عمومی ناظر بته رمزار هتا،    گروهی ا  پژوهشگران گام خوه را فراتر ا  تحلیل
آن هر صنامع مرتبط با  و ه انرژی نهتاهه و بته    بلوکی و کاربرههای فناوری  نجیره

 2انتد. هتانفر   پرهاخفته  1«کتومن  اومتل »پامته موستوم بته     یور ومژه به رمزار های نات 
پامته معرفتی    تترمن ماتاهمت رمزار هتای ناتت     ( رمزار  پفرو را م،ی ا  مه 2018ی

کته  نموهه است. به عقیده وی، رمزار  پفرو نسخه نومنی ا  ابزارهتای متاگی استت    
ار   آن وابسفه به نات ونزوئال بوهه و با هد، ارامته جتامگزمن و رقیبتی بترای     
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