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 (2/4/1398گزارشی از فعالیت کارگروه استخراج در دو سال گذشته: )تاریخ تشکیل: 

 استطی دو سال بیش از هزاران ساعت کار تحقیقاتی، پژوهشی و مشاوره ای در عرصه های گوناگون فناوری بالکچین انجام گرفته 

 حاکمیت

 دولت -1

 وزارت صنعت، معدن و تجارت -1

 هیئت وزیران در خصوص صنعت استخراج رمزارز 1388مصوبه سال 

 اصالح دستورالعمل  –دستورالعمل وزارت صنعت، معدن و تجارت 

 برگزاری دوره توجیحی و ارائه مشاوره به سازمان های صنعت، معدن و تجارت استانها

 بهین یاب و دستگاههای استخراجارائه مشاوره در خصوص سامانه 

 ارائه مشاوره و همکاری در زمینه اجرای مصوبه طرح خود اظهاری دستگاههای استخراج و سامانه خود اظهاری

 وزارت نیرو -2

 ارائه مشاوره های متعدد در زمینه صنعت استخراج

 ارائه راهکارهای متعدد در زمینه دستورالعمل وزارت نیرو

 ساتبا و بهره گیری از انرژی تجدید پذیرارائه خدمات مشاوره به 

 وزارت اقتصاد و دارایی -3

 ارائه مشاوره در صنعت استخراج رمزارز

 معاونت علمی فناوری ریاست جمهور -4

 ارائه مشاوره جهت تدوین نظرات مشورتی معاونت

 سازمان استاندارد -5

 زارزارائه مشاوره و مشارکت در تنظیم و تدوین استاندارد دستگاههای استخراج رم

 معاونت حقوقی ریاست جمهوری -6

 اتاق ایران با موضوعیت دستگاههای موجود در کشور 12پیگیری و برگزاری جلسات پیرو مذاکرات کمیته موضوع ماده 
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 ستاد مبارزه با قاچاق کاال و ارز -7

اری دستگاههای ماینر ارائه مشاوره های متعدد در زمینه رفع مشکل قاچاق دستگاههای ماینر در پیش نویس مصوبه خود اظه

 و دستور العمل اجرایی

 نهادهای امنیتی و انتظامی -8

 ارائه مشاوره های تخصصی در زمینه های گوناگون فناوری بالکچین

 قوه قضائیه -2

 آموزش و همکاری با معاونت پیشگیری از وقوع جرائم  -1

 همکاری و ارائه مشاوره به اداره مبارزه با جرائم اقتصادی -2

 قوه مقننه -3

 مشاوره به کمیسیون اقتصادی مجلسارائه  -1

 ارائه مشاوره تخصصی به نمایندگان مجلس -2

 تحقیق، تدوین و ارائه طرح فناوری بالکچین به مجلس  -3

 بخش خصوصی:

 ارائه مشاوره کارشناسی به اتاق بازرگانی ایران -1

 ارائه مشاوره و شرکت در جلسات کمیسیون فناوری اطالعات و ارتباطات اتاق ایران -2

 وره به کلیه فعاالن صنعت استخراجارائه مشا -3

 12نظرات کارشناسی و پیگیری منافع فعاالن صنعت استخراج در کمیته موضوع ماده  هارائ -4

 پیگیری رفع موانع تولید و اصالح موانع فعالیت در دستورالعمل های وزارت صنعت -5

 رز هیئت وزیرانپیگیری و مشارکت در تصویب و اجرای مصوبه خود اظهاری دستگاههای استخراج رمزا -6

همکاری و مشارکت با سایر نهادها و تشکل های بخش خصوصی از جمله سندیکای تولید کنندگان برق حرارتی، انجمن تولید  -7

 کنندگان برق مقیاس کوچک، سندیکای تولید کنندگان برق تجدیدپذیر و ...

 

 

 


