
1398مهر ماه 
181شماره 

صنعتو مطبوعات

عضو گرامی، با پرداخت به موقع حق عضویت در تحقق اهداف انجمن خودتان مشارکت فرمایید

سال سی و نهم

www.amsiran.com

برنامه سمینارها و 
هاي پاییز و زمستان گردهمایی

انجمن مدیران صنایع1398
4صفحه 

ارسال نامه انجمن مدیران صنایع 
به آقاي فرهادي مدیرعامل مرکز 

بندي اتا ق ایرانملی رتبه
2صفحه 

با 165انتشار گزارش شماره 
عنوان بالکچین و کاربردهاي آن
4صفحه 

در این دیدار که با حضور اعضاي          
هیات مدیره انجمن برگزار شد           
ریاست اتاق ایران  ضمن ارائه تحلیلی   
از وضعیت اقتصادي کشور، اقدامات      
انجام شده در رابطه با پیگیري مسائل        
و مشکالت بخش خصوصی در          
دولت، مجلس و قوه قضاییه را تشریح    

نمودند.
همچنین جناب آقاي مهندس خلیلی ریاست انجمن و اعضاي هیات مدیره دیدگاه هاي خود را در                  

خصوص مسائل و مشکالت صنعت و چگونگی تعامل انجمن با اتاق ایران مطرح کردند.

دیدار جناب آقاي مهندس شافعی رئیس اتاق ایران با اعضاي هیات مدیره 
انجمن مدیران صنایع در محل سالن اجتماعات انجمن

در راستاي سازوکار تعریف شده در مرکز ملی         
هاي بندي اتاق ایران در مورد ارزیابی تشکل      رتبه

گیري شوراي عالی راهبردي     اقتصادي و نتیجه   
هاي فراگیر و ملی    مبنی بر کارکردي بودن انجمن    

مانند انجمن مدیران صنایع    
جانبه گیري یک  و تصمیم  

این شورا مبنی بر قطع        
هاي اتاق ایران به      کمک
هاي کارکردي از     تشکل

جمله این انجمن موارد      
زیر در نامه ارسالی به جناب آقاي مهندس             

شافعی به استحضار ایشان رسید:
انجمن مدیران صنایع به عنوان یکی از              -

هاي فراگیر   ترین تشکل  بزرگترین و قدیمی    
مندي از  صنعتی کشور توانسته است با بهره         

هاي کارشناسان و پژوهشگران در کنار      توانمندي
اتاق ایران خدمات مؤثري براي صنعت و اقتصاد        
کشور ارائه نماید و در این راستا همسو با              
اهداف پارلمان بخش خصوصی در حل             

اي هاي اثرگذار و عدیده   مشکالت تولید، فعالیت  
انجام داده است.

ها و تصمیم شوراي    با تعاریف جدید از تشکل    -
عالی راهبردي مبنی بر کارکردي بودن انجمن         
مدیران صنایع و در نتیجه حذف انجمن از             

گرایانه به  هاي مالی اتاق و دید صنف         کمک
ها، سعی شده است که دایره تعلق و            تشکل

هاي صنفی محدود   حمایت اتاق ایران به تشکل     
شود. با این ترتیب اتاق تنها محل حضور              

گردد. در حالی که بسیاري     هاي صنفی می  تشکل
توانند منافع کل بخش    هاي صنفی نمی  از تشکل 

خصوصی را مدنظر داشته باشند. بررسی نتایج        
این نوع طبقه بندي، بالفاصله این پرسش را به          

کند که چند تشکل و کدامین        ذهن متبادر می  
ها از نظر تعداد اعضاء، وسعت نگاه              آن

کارشناسانه، پایداري در      
مفاهیم ملی و بهنگام بودن       
واکنش و عمق تاثیرگذاري     

هاي آنان بر قوانین و رویه      
ملی، همردیف انجمن        

اند؟ مدیران صنایع عمل کرده
-رفت که اتاق ایران از فرصت رتبه       انتظار می -

ها، آن هم در     بندي در جهت تقویت تشکل      
جهت ایجاد یک سازوکار مستحکم و سنگري         
حمایتی، بویژه براي خود، در فرداهایی که باید         
بخش خصوصی کشور جایگاه غیر قابل تعرضی       

سازي در  گیري و تصمیم  در فرآیندهاي تصمیم  
سطح ملی پیدا کند بکار گیرد. 

انجمن مدیران صنایع همچنان نقش مصلحانه و     -
اي خود را پی خواهد گرفت و آن را در          مشاوره

ها فرو نخواهد گذاشت.     واکنش به این دیدگاه    
-ي برخورد اتاق ایران در پوشش طبقه      اما شیوه 

ها منصفانه نیست و نیازمند بازنگري      بندي تشکل 
است.

اعضاي انجمن به علت شرایط نامساعد            -
هاي این انجمن به     اقتصادي و ماهیت فعالیت    

عنوان یک تشکل فراگیر، بعضاً از کمک مالی          
کنند و براي انجام امور کارشناسی      خودداري می 

و پژوهشی نیاز به تامین بودجه نسبتاً باالیی           
است. 

ارسال نامه به جناب آقاي 
مهندس غالمحسین شافعی

ریاست محترم اتاق بازرگانی، 
صنایع، معادن و کشاورزي 

1399سررسیدنامه سال 
انجمن مدیران صنایع

انجمن مدیران صنایع در نظر دارد با توجه به            
منظور معرفی  هاي گذشته، به  تجارب موفق سال  
هاي عضو و تهیه یک هدیه        هرچه بهتر شرکت  

امسال نیز  سررسیدنامه    اي مناسب،   نوروزي با هزینه  
را تدوین و منتشر نماید.1399براي سال 

سررسید رقعی با جلد گالینگور مرغوب، صحافی     
دوخت، صفحات تحریر دو رنگ و گالسه          ته

چهار رنگ با کیفیت باال و طراحی ویژه تهیه            
شود.می

هاي عضو انجمن با درج      مدیران صنایع شرکت  
آگهی و سفارش سررسیدنامه براي مجموعه          

توانند همچون گذشته    تحت مدیریت خود می    
تشکل خود را  یاري نمایند.
شود با توجه به زمان     از اعضاي محترم تقاضا می    

آبان 26تعیین شده براي ارسال آگهی (یکشنبه        
و 883044070هاي  ) با شماره تلفن    1398ماه  

(روابط عمومی انجمن) تماس       88813048
بگیرند.

قابل توجه اعضاي محترم تهران
لطفاً در اسرع وقت نسبت به ارسال یک قطعه          

رنگی جهت صدور کارت       3* 4عکس   
عضویت جدید به انجمن اقدام فرمایید.
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عامل مدیرفرهادي  به جناب آقاي 
یرانبندي اتاق امرکز ملی رتبه

سنجی در راستاي اجراي پروژه ارزیابی و ظرفیت        
بندي این انجمن در     طبقههاي اتاق ایران و      تشکل

هاي کارکردي موارد ذیل در قالب نامه       قالب تشکل 
هاي به ایشان اعالم گردید و تقاضاي اصالح شاخص

ها و اعالم آمادگی براي       ارزیابی و تجدیدنظر آن    
جلسه حضوري مطرح شد:

هاي اقتصادي به عنوان بازوي مشورتی اتاق        تشکل
ایران موجب تقویت و قدرت نظرات اتاق هستند. در 

ها، این راستا نیز انجمن مدیران صنایع با تهیه گزارش
نظر مکتوب در مورد     هاي تحقیقاتی و اعالم    پروژه

چگونگی حل مشالت صنعت و تولید و کتب منتشر         
شده در چهل دهه فعالیت خود همواره نظرات            
مشورتی خود را اعالم نموده است که این نظرات           
صرفاً مربوط به مسائل صنفی و تخصصی نبوده و در 

وکار مطرح شده   حوزه کالن اقتصاد و محیط کسب     
هاي فراگیري مانند انجمن است که تنها توسط تشکل
هاي تخصصی و صنفی.قابل انجام است نه انجمن
ها بر  بندي و ارزیابی تشکل   الزم است تا معیار طبقه    

بندي جدیدي تعریف گردد. به این معنی مبناي تقسیم
-هاي اقتصادي اتاق ایران به دو نوع تشکلکه تشکل

هاي فراصنفی و   هاي صنفی و تخصصی و تشکل       
بندي شوند و معیارهاي هر کدام نیز به        فراگیر تقسیم 

صورت مجزا تعیین و مورد ارزیابی قرار گیرند. چرا         
که به دلیل متفاوت بودن کارکرد هر کدام از این            

ها نیز متفاوت    ها، وظایف و استراتژي آن      تشکل
گري در  خواهد بود. به عنوان مثال وزن معیار تنظیم        

هاي هاي تخصصی بسیار بیشتر از تشکل         تشکل
فراگیر خواهد بود و در معیار تاثیرگذاري بر              

هاي فراگیر بسیار بیشتر از      ها، نقش تشکل  سیاست
طور که انجمن مدیران    هاي صنفی است. همان   تشکل

صنایع از بدو تأسیس نقش کلیدي در این خصوص         
هاست با ارائه نظرات      ایفا نموده است و سال       

کارشناسی در خصوص طرح و لوایح مرتبط با            
نماید صنعت نقش و مسوولیت خطیر خود را ایفا می      

هاي کمی ارائه شده    لذا انتظار دارد در کنار شاخص     
ها مورد توجه قرار گیرد.این مهم نیز در ارزیابی
اي از چارچوبی که ارزیابی بر      بهتر آن است تا نسخه  
طور نتایج آن در     شود و همین  آن اساس انجام می    

ها قرار گیرد تا با مطالعه آن بتوان           اختیار تشکل 
هاي ارزیابی هر معیار را مطالعه نمود و نتایج شاخص

را قبل از انتشار، بررسی و در صورت امکان با              
تکمیل مستندات اصالح نمود.

ها عالوه  هاي کمی در ارزیابی    استفاده از شاخص   
تواند به بزرگنمایی اقدامات    برمحاسنی که دارد می   

مدت هم بشود که بدون     اثر در میان  حاصل و بی  بی
هاي الزم در این حوزه را به       تردید آن مرکز احتیاط   

دهد. خرج داده و می

انجمن مدیران صنایع شعبه خراسان رضوي
برگزاري دوازده و سیزدهمین جلـسـه گـروه      -

کاري تامین مالی، بانکی و تسـهـیـالت ذیـل         
هاي کارگروه تسهیل و  رفع موانع تولید در تاریخ

با حضور نمایندگان مربـوطـه   1398/6/26و 12
37پرونده بـررسـی و       21که در این جلسات 

مصوبه صادر شده است.
حضور و مشارکت هیات رییسه و دبیر اجرایی -

ها.ها، جلسات و گردهماییانجمن در کمیسیون
دیدار و حضور و مشارکت دبیر اجـرایـی در     -

زیر:جلسات و مراسم
بیست و دومین و بیست و سومین  جـلـسـه      -

وگوي دولت و بـخـش       دبیرخانه شوراي گفت
خصوصی.

وگوي دولت و طرح موضوع نامه شوراي گفت-
بخش خصوصی البرز در خصوص نـظـرات آن     

قـانـون   6شورا در رابطه با اجراي بند (ب) ماده   
برنامه ششم توسعه.

انجمن مدیران صنایع شعبه گیالن
ها و نهادهـاي  نشست مشترك با مسووالن سازمان

هاي ذیل:منطقه در زمینه
بررسی مالیات اعضاي انجمن تولیدکننـدگـان   -

پودر ماهی.

همکاري مشترك صنعت و پارك عـلـم و       -
فناوري.

تبدیل پسماند بیمارستانی با همکاري دانشگـاه  -
آلمان.

بیمه و تجارت و برقراري بیـمـه سـنـوات       -
کارکنان واحدهاي صنعتی استان.

انجمن مدیران صنایع دفتر نیشابور
-هاي تـاب برگزاري دوره آموزشی استراتژي-

آوري در شرایط اقتصاد مقاومتی با هـمـکـاري    
شرکت آنی گستر.

بـنـیـان    هماهنگی و مشارکت با شرکت دانش-
ارم نیرو توان آذربایجان غربی در خصـوص      

سازي نیروي برق واحدهاي صنـعـتـی و      بهینه
هماهنگی با تعدادي از واحدهاي صنعتی جهت 

بازدید کارشناسان شرکت.
هماهنگی جهت حضور تعدادي از واحدهاي -

عضو انجمن در نشست تخصصی تجاري ایـران  
و افغانستان.

اندیشی صاحبان صنایع بـا  برگزاري جلسه هم-
رییس سازمان صنعت، دادستـان نـیـشـابـور،        
فرماندار و نمایندگان نیشابور در مجـلـس بـه      
منظور بیان مسائل و مشـکـالت واحـدهـاي         

صنعتی.

هیات مدیره کـه بـا      1398/7/1جلسه مورخ  در 
حضور رییس و دبـیر اجرایـی انجمـن مـدیران        
صنایع شعبه فارس و نیز رییـس هیـات رییـسه         
شعبه اصفهان برگزار شد ضـمن ارائـه گـزارش       

هاي ها، مسائل و مشکالت صنعت و برنامهفعالیت
نظر قرار گرفت.آینده انجمن مورد بحث و تبادل

هیات رییسه انجمـن    98/7/15جلسه مورخ  در
مدیران صنایع شـعبه خراسـان رضـوي و دبیـر          
اجرایی آن گزارشی از عملکرد شعبه ارائه نمودند 
که مورد تقدیر قرار گرفت. خالصه گزارش براي  

باشد:   ماهه اول سال به شرح زیر می6
جلسه هیات مدیره .9برگزاري -
مدیر واحدهاي صنعتی و تولیدي استان بـه   15 جذب -

عنوان عضو.
مـشارکت در کـارگروه هـاي تخصـصی در           -

سازمان ها و دستگاه هاي اجرایی از جمله سـتاد    
تسهیل و رفع موانع تولید، شوراي گفت و گـوي  

برگزاري جلسات هیات مدیره
1398هاي اول و پانزدهم مهر ماه انجمن مدیران صنایع در تاریخ

دولت و بخش خصوصی و...
ســمینار و دوره   9همــاهنگی و برگــزاري     -

آموزشی
تهیه و چاپ نشریه صنعت و کارآفرینی (یک   -

شماره).
هاي کارشناسـی  برگزاري جلسات و کارگروه-

از جمله:
الملـل و   آموزش، ارتقا سالمت کار، امور بین-

توسعه صادرات، روابط کار و تامین اجتمـاعی،  
سـازي و   مالی و مالیاتی، محیط زیست و بهینـه  

مدیریت مصرف انرژي.
جلسه تفریحی (استخر و سـونا)   17برگزاري -

براي مدیران.
هفتمین همایش برندینگ با رویکـرد    برگزاري-
»توانمندسازي برندها و رونق اقتصادي«
تشکیل شاخه جوانان انجمن مدیران صـنایع       -

خراسان رضوي.
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اعضاي جدید انجمن مدیران صنایع
تعداد دیگري از مدیران واحدهاي تولیدي و صنعتی کشور به شرح زیر بـه    

شان را گرامی داشتـه و    پیوستند. مقدم جمع خانواده انجمن مدیران صنایع
فشاریم.شان را به گرمی میدست همکاري
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زادهمهندس موسی اسماعیل
مدیرعامل شرکت 

شیر پاستوریزه پگاه گیالن
(شعبه گیالن)

ها  با همکاري معاونت تشکل
مؤسسه آموزشی و پژوهشی

اتاق ایران دوره مدیریت جلسات و 
گیري در جلسات ساختار تصمیم

هیات مدیره را برگزار نمود
دوره «1398/7/10روز چهارشنبه مورخ        

-آموزشی مدیریت جلسات و ساختار تصمیم        
در طبقه ششم   در جلسات هیات مدیره    »گیري

اتاق ایران برگزار شد که خالصه آن به شرح زیر          
است:

اهداف دوره عبارت بودند از نقش و کارکرد           
ها و  ها، فنون اداره کردن جلسات تشکل       تشکل

ها که توسط    اصول و فنون مذاکره در تشکل        
آقاي دکتر مهدي صادقی نیارکی معاون وزیر          
صنعت، معدن و تجارت مورد تجزیه و تحلیل          
قرار گرفت و جزییات آن توسط نمایندگان            

هاي وابسته به اتاق ایران به بحث گذارده         تشکل
شد.

نوع تشکل از جمله:    7سخنران با اشاره به وجود      
هاي کوچک و متوسط (به      تجاري/صنعتی، بنگاه 

اي)، اقتصادي، زنان     صورت محلی و منطقه      
هاي مشترك و    ها، اتاق کارفرمایی، کنفدراسیون 

اتاق بازرگانی بیان داشتند چنانچه تشکلی تجاري       
یا صنعتی نتواند فضاي رقابت را در بین اعضا           

ایجاد نماید به هدف خود نرسیده است. 
هاي کارفرمایی گفته شد که این      در بخش انجمن  

ها بازیگران اصلی در هر کشوري هستند و        تشکل
باشند. در  ها می ها محور اصلی تشکل کنفدارسیون

هاي مشترك عنوان شد که در      ادامه در بخش اتاق   
اتاق مشترك وجود دارد که براي بیشتر       30ایران  

اند.فعاالن اقتصادي ناشناخته
ها به دلیل قرار گرفتن      همچنین گفته شد تشکل    

بین دولت و بخش خصوصی کار بسیار سختی          
دارند و در محیطی پرتالطم باید کارشان را پیش          
برده و منافع اعضاي خود را حفظ نمایند و یکی           
از فاکتورهاي تشکل اقتصادي خوب آن است که        

هاي صنعت و بازرگانی خود را      بتواند همه بخش  
هاي پیشنهادي مناسب و     نمایندگی کرده و بسته    

جامعی براي دولت و نهادهاي سیاست گذاري         
تهیه و ارائه نماید.

در ادامه جلسه موضوع اصول و فنون مذاکره           
زنی براي  تشریح و گفته شد مذاکره یک چانه         

وصول به نتیجه قابل قبول براي طرفین مذاکره          
است که مفهوم آن برد دو طرف است. مذاکره           

تواند مالیم، سخت و یا اصولی باشد که            می
بهترین آن مذاکرات اصولی است.

زادهمهندس سید مهدي طباطبایی
مدیرکارخانه
تیراژه ماشین
(شعبه سمنان)

دکتر شهاب جوانمردي
مدیر عامل شرکت فناوري

اطالعات و ارتباطات پاسارگاد آریان
(انجمن مدیران صنایع)

دکتر احسان چلونگر
رییس هیات مدیره شرکت 

لوله و قوطی اصفهان
(شعبه اصفهان)

مهندس حسن هفت چناري
رییس هیات مدیره شرکت 

پویان پوشش فرانگر
(شعبه گیالن)

محمدعلی قاضی طباطبایی
مدیرعامل و رییس هیات مدیره 

شرکت آذر ثالث طبا
(شعبه آذربایجان شرقی)

پورمهدي طهماسب
مدیرعامل مؤسسه 

نگر آذرحساب برتر آتیه
(شعبه آذربایجان شرقی)

زادهاصغر قصاب
مدیرعامل شرکت 

کفش ایمنی 
(شعبه آذربایجان شرقی)

امیرمحمد بهمنی
مدیر اجرایی شرکت
تولیدي آبوند تبریز

(شعبه آذربایجان شرقی)

محمود کیانی توانا
مدیرعامل و رییس هیات مدیره 

شرکت محمود کیان طوس
(شعبه خراسان رضوي)

سید مسعود یاوري
مدیرعامل شرکت

نوین کام زرین ایرانیان
(شعبه خراسان رضوي)

مهندس ایمان عزیزالدین
مدیرکارخانجات شرکت 

دیسکی لنت ایران
(شعبه سمنان)

ارتباط بین انجمن مدیران صنایع و انجمن دارندگان نشان استاندارد به چنـدیـن سـال      
مابین تهیه گردي. تغییرات مدیریتی ایـجـاد      اي براي همکاري فینامهرسد که تفاهممی

شده و حضور پررنگ مدیر روابط عمومی انجمن دارندگان نشان استاندارد سرکار خانم 
خدمات بهتر بـه   ارائههر دو تشکل در جهت هاي، مضاعف شدن فعالیتپوالئیدکتر 
دهد. را نوید میاعضا

همکاري مشترك  انجمن مدیران صنایع و انجمن دارندگان نشان استاندارد
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صنعتو مطبوعات

عضو گرامی، با پرداخت به موقع حق عضویت در تحقق اهداف انجمن خودتان مشارکت فرمایید4

www.amsiran.com

خبرنامه صنعت و مطبوعات
نشریه داخلی انجمن مدیران صنایع

طرح و اجرا: عالیه هدایتی
روي نشانی: خیابان استاد مطهري، روبه

، 264خیابان میرعماد، شماره 
طبقات سوم و چهارم

88825385و 88304070هاي: تلفن

سال سی و نهم

www.amsiran.com

روز برگزاري ساعت برگزاريسخنرانشرح برنامهعنوان

کارگاه 
آموزشی

مدیریت سیستمی فرآیندهاي 
کسب و کار

جناب آقاي دکتر محمود اولیایی
(دکتراي تخصصی تحلیل سیستم، مشاور 

المللی مدیریت  تایید صالحیت شده بین
)CMCالمللی داراي حق راي ) و  نماینده بین

در شوراي وابسته به سازمان ملل متحد)

آبان30آبان و 23شنبه پنج17-9

سمینار
نیم روزه

قانون تامین اجتماعی 
حسابرسی تامین اجتماعی و  

هاي جدید)بخشنامه

مشاور معاونت فنی و درآمد سازمان 
تامین اجتماعی

متعاقباً اعالم خواهد شد

سمینار
روزهنیم

آشنایی با برخی
از مسائل و مشکالت مرتبط با 

اجراي قانون کار

آقاي دکتر ظریفی آزاد
مدیر کل دفتر تنظیم روابط کار و جبران خدمت 

وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی
م خواهد شدمتعاقباً اعال

سمینار 
نیم روزه

بررسی قانون اصالح قانون 
1394هاي مستقیم مصوب مالیات

و مسائل و مشکالت آن
آقاي طالبی

متعاقباً اعالم خواهد شدعضو شوراي عالی مالیاتی

سمینار 
نیم روزه

جلسه گردهمایی 
در خصوص آشنایی با بازار 

هاي آنسرمایه و پتانسیل
کارگزاري اقتصاد بیدار

نامه آن متعاقباً ارسال خواهد شد.) براي مشارکت در هر یک از موارد فوق اطالعیه و یا دعوت2) سایر موارد مرتبط حسب مورد به برنامه فوق اضافه خواهد شد. 1توضیحات: 
تماس  بگیرید.88304070و 88813048هاي براي کسب اطالعات بیشتر با روابط عمومی انجمن شماره

آبان22چهارشنبه 17-15
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خوانید:در این گزارش می
بالکچین یا زنجیره بلـوکـی یـک      

دفترکل دیجیتالی است که بر اساس سـه اصـل       
دفترکل توزیع یافته، نبود واسطه و غیرقابل تغیـیـر   
بودن عملکرد ثبت شده گذشـتـه، بـه صـورت         

هاي عمومی و خصوصی طراحـی شـده     بالکچین
-است. مشترکان بالکچین عمومی معموالً ناشناخته 

اند. برعکس، در یک شبکه بالکچین خصـوصـی،    
کنندگان شبکه شناخته شده و قابل اعتماد مشارکت

هستند.
هاي شفاف، دسترسی یکسـان  دسترسی آنی به داده

شـدن دارایـی هـاي        ها، نقدشونـده اعضا به داده
منجمد، کاهش ریسـک فـرایـنـدهـاي مـالـی            
.. از جـملـه مـزایـاي           ،اعتمادسازي براي اعضا،.

شود. بالکچین قلمداد می
هاي بین فردي وسیستم بایگانی و ثبت داده

سازمانی، تعریف هویت دیجیتال کاربرد بالکچـیـن   
در امور حاکمیتی، ایجاد امکان دیجیتالـی کـردن     

هاي واقعی، ایجاد قراردادهاي هوشمند،... از دارایی
شودجمله کاربردهاي بالکچین محسوب می

تأیید رسمی دولت و قانون از عوامـل کـلـیـدي       

موفقیت تکنولوژي است. پتانسیل بالکچین تنهـا   
پیوندد که بتواند تأیـیـدیـه    زمانی به واقعیت می

.دولت  و مقامات قانونی را کسب کند
در ایران به دلیل مشخص نـبـودن رویـکـرد         
نهادهاي حاکمیتی میزان ورود بخش خصوصـی  
در حوزه تکنولوژي بالکچین و رمزارزها خیلـی  

هاي معتبري قابل رصد نیست با این حال شرکت
هاي اولیه را برداشته اند.در این راه قدم

تاکنون در ایران  از منظر نهادهاي حاکمیتـی و    
نظارتی کاربردهاي بالکچین تنهـا از مـنـظـر         

استخراج رمز ارزها مورد توجـه  
قرار گرفته اسـت  و سـایـر          
کاربردهاي  این تکنولوژي  از جمله رمـز ارز      

ها مغفول مانده است و با توجه بـه    کردن دارایی
تـریـن   اینکه حوزه استخراج رمز ارز از پرریسک

طور طبـیـعـی     کاربردهاي این تکنولوژي است به
نهادهاي حاکمیتی رویکرد مثبتی از خود نشـان    

اند.نداده
هـاي مـوجـود در حـوزه           با توجه به پتانسیل

شود :تکنولوژي بالکچین پیشنهاد می
-هاي ایجادشده به وسیله بـخـش  نهادها و پلتفرم

ربـط  خصوصی توسط نهادهاي حاکمـیـت ذي    
موردشناسایی قرارگیرد.

نهادهاي حاکمیتی مرتبط اقـدام بـه ایـجـاد           
هاي حقوقی، فنی و مالی نمایندزیرساخت

دولت و نهادهاي حاکمیتی از هرگونه ورود بـه    
گرایانه  در این حـوزه تـحـت        فعالیت تصدي

هرعنوانی امتناع ورزند.
براي دسترسی به متن کامل گزارش بـه سـایـت      
انجـمـن مـدیـران صـنـایـع  بـه آدرس:                   

www.amsiran.com.مراجعه نمایید

با عنوان بالکچین و کاربردهاي آن165انتشار گزارش شماره 


