
  

  

  
 

 

 

 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  

  

    

 

 

 

 مزارزر استخراجفعالیت  براي برداريبهره پروانه و تأسیس جواز صدور دستورالعمل

  5007 شماره:



  

  6 از 2 صفحه

  

  

 بـراي  بـرداري بهـره  پروانـه  و تأسـیس  جـواز  صدور دستورالعمل عنـوان: 

  رمزارز استخراجفعالیت 

   5007 دستورالعمل: شماره

 

ــدو صنایع رامو ،برنامه و طرح هايمعاونت مسئول: واحد  همکار:احــــ

 ،آمــوزش معاونــت

 فناوري و پژوهش

 22/08/1398 تصویب: تاریخ
   تماس: شماره

ــوزه ــوزه کــاربرد: ح ــتادي ح ــازمان و وزارت س ــنعت، س ــدن ص  و مع

 هااستان تجارت

  وزارت عالی مقام  کننده: تصویب

 شماره به وزیران محترم هیئت مصوبه پیوست:

  13/5/1398 مورخ هـ55637 /ت58144

   نظر: تجدید تاریخ  نامحدود دستورالعمل: اعتبار مدت

  دستورالعمل

  مقدمه: -1

ـ 55637 /ت58144 شـماره  بـه  وزیـران  محتـرم  هیئـت  مصـوبه  2 بنـد  اجـراي  راستاي در  درخصـوص  13/5/1398 مـورخ  هـ

 بـراي  بـرداري بهـره  پروانـه  و جوازتأسـیس  صـدور  شـرایط  و ضـوابط  رمـزارز،  اسـتخراج  حـوزه  در فعالیـت  بـراي  مجوز صدور

 رعایـت  ضـرورت  چـون  مـواردي  بـر  دسـتورالعمل  ایـن  در شـود. مـی  ابـالغ  و تـدوین  ذیـل  شـرح به ارزرمز استخراج یا تولید

ــوانین ــررات و ق ــوط مق ــه مرب ــداث ب ــره و اح ــرداريبه ــدهاي از ب ــتخراج واح ــدهاس ــزارز کنن ــط رم ــت توس ــدگاندریاف  کنن

 بـودن  الکترونیکـی  حقـوقی،  و حقیقـی  شـخص  بـراي  بـرداري بهـره  پروانـه  صـدور  بـرداري، بهـره  پروانـه  و تأسیس جوازهاي

  است. شده تأکید خدمات و اطالعات سازيیکپارچه براي وکارکسب شناسه بودنفعال و داشتن لزوم فرآیندها،

 و گـذاران سـرمایه  سـوي  از (ریسـک)  خطرپـذیري  مسـئولیت  قبـول  بـر  مبنـی  مـذکور  مصـوبه  1 بنـد  مفاد به ذینفعان، توجه

 و حمایـت  مشـمول  هـا رمـزارز  از فادهاسـت  شـود مـی  خاطرنشـان  همچنـین  نمایـد مـی  جلـب  را هارمزارز از فادهاست متعاملین

  .نیست مجاز کشور داخل مبادالت در آن از استفاده و نبوده بانکی نظام و دولت ضمانت

  

   هدف: -2

  سازي فعالیت در حوزه استخراج رمزارز.دهی و شفافسامان

  شمول: دامنه -3

ـ  هـا اسـتان  تجـارت  و معدن صنعت، هايسازمان و وزارت ستادي حوزه  دسـتورالعمل  5 بنـد  در کـه  وظـایفی  تقسـیم  شـرح هب

 پروانـه  و تأسـیس  جـواز  اعتبـار  لغـو  و تمدیـد  اصـالح،  صـدور،  بـا  مـرتبط  ضـوابط  شـامل  دسـتورالعمل  ایـن  است. شده ذکر

   است. ارزرمز استخراج فعالیت برداريبهره

   تعاریف:-4

  تجارت و معدن صنعت وزارت وزارت:

  وزارت استانی تابعه هايسازمان سازمان:

    شده رمزنگاري پردازشی فرآورده رمزارز:



  

  6 از 3 صفحه

  

  

 در کـه  (مـاینر)  رمـزارز  اسـتخراج  هـاي هدسـتگا  وسـیله به ايرایانه مسائل حل عملیات (ماینینگ): رمزارز استخراج فعالیت

  نماید.می )(رمزارز شده رمزنگاري پردازشی هايفرآورده تولید و استخراج به اقدام )ISIC( آیسیک بنديطبقه قالب

  .ددهنمی انجام را رمزارز کشف ریاضی هايالگوریتم طریق از شبکه به اتصال با که هاییدستگاه :(ماینر) استخراج دستگاه

ــزارز: کننــدهاســتخراج واحــد ــا آن در کــه اســت مکــانی رم  رمــزارز الزم، تأسیســات و اســتخراج هــايهدســتگا کمــک ب

  شود.می استخراج

  (TH) هشترا برحسب (ماینر) استخراج هايدستگاه اطالعات پردازش ظرفیت استخراج: ظرفیت

وي و پـس از تأییـد    توسـط  شـده  تکمیـل  پرسشـنامه درخواسـت متقاضـی و    اسـاس  بـر  کـه  اسـت مجوزي  تأسـیس:  جواز

  است. رمزارز محصول براي استخراج ظرفیت بینیپیششود و بیانگر سازمان صادر می

 حـوزه  در فعالیـت  و ظرفیـت  بیـانگر  و شـود مـی  صـادر  دسـتورالعمل  ایـن  براسـاس  کـه  اسـت مجوزي  برداري:بهره پروانه

  است. معین مکانی در رمزارز استخراج

  باشند.می رمزارز استخراج درخصوص مجوز دریافت متقاضی غیرایرانی یا ایرانی از اعم حقوقی یا و حقیقی اشخاص متقاضی:

 وزارت خدمات واحد پنجره و اطالعات پایگاه عنوان به که دیگري هايسامانه یا و (www.behinyab.ir) یاببهین سامانه سامانه:

   شود.می اعالم و اندازيراه بعداً

 روي بر شناسه این .یابدمی اختصاص سامانه طریق از و کار و کسب (واحد) بنگاه به که است یکتایی شناسه کار: و کسب شناسه

 .شودمی درج دستورالعمل این موضوع صادره مجوزهاي

   ها:مسئولیت و وظایف شرح -5

و نیــز  دســتورالعمل ایــن موضــوع هــايمجوز صــدور و شــده ارائــه مســتندات و مــدارك هــا،درخواســت بررســی مسـئولیت 

 عهـده  بـه هـاي الزم بـر فعالیـت اسـتخراج رمـزارز      هـاي مـرتبط درخصـوص نظـارت    همکاري و مشـارکت بـا سـایر دسـتگاه    

  .  باشدمی هاسازمان سايرؤ

هـاي مـرتبط   و نیـز مشـارکت در ایـن زمینـه بـا سـایر دسـتگاه        احتمـالی  ابهامـات  رفـع  و راهکارهـا  تعیـین  گذاري،سیاست

 در ذیـربط  تخصصـی  هـاي معاونـت  برعهـده ، 16-2-6 بنـد  بـا  مطـابق  ،دسـتورالعمل ایـن  بـر موضـوع    نظارتنحوه درخصوص 

  باشد.می وزارت ستادي حوزه

  کار: انجام فرآیند و اجرایی کار سازو -6

  رمزارز استخراج تأسیس جواز صدور-6-1

 شـده  درج اطالعـات  شود.می صادر رمزارز استخراج زمینه در فعالیت توسعه و جدید هايظرفیت ایجاد براي تأسیس جواز -6-1-1

 و نـام  جـواز،  بـه  مربوط شرایط دبیرخانه، ثبت تاریخ و شماره وکار، کسب شناسه شامل سامانه هايفرم براساس تأسیس، جواز در

 ارزش ظرفیـت،  اشـتغال،  گـذاري، سـرمایه  بینـی پـیش  ها،فعالیت فهرست جواز، دارنده حقوقی شخص یا حقیقی شخص شناسه

  است. پروژه پیشرفت گزارش دوره و طرح اجراي مدت تعیین ،هادستگاه

 است. مجاز مربوط مقررات و قوانین و دستورالعمل این ضوابط رعایت با متقاضیان، نام به تأسیس جواز صدور -6-1-2

در متقاضیان صدور جـواز تأسـیس   و یست ن مجاز حقوقی شخص چند یا و حقیقی شخص چند نام به تأسیس جواز صدور -6-1-3

  ، اقدام به درخواست مجوز نمایند.أسیس شرکتتوانند در قالب تاین زمینه می



  

  6 از 4 صفحه

  

  

 یـک  بـراي  سـازمان  توسط آن تأیید و طرح فیزیکی پیشرفت گزارش ارائه با و بوده ماه 6 شده صادر تأسیس جواز اعتبار -6-1-4

 .است تمدید قابل دیگر دوره

 نـواحی  و هـا شـهرك  در صرفاً و بوده صنعتی واحدهاي استقرار ضوابط مشمول رمزارز کنندهاستخراج واحد استقرار مکان -6-1-5

  .است پذیرامکان هاو نیروگاه اقتصادي ویژه و صنعتی -تجاري آزاد مناطق یا و مصوب صنعتی

 کیلـومتري  )50( تهـران،  شهر کیلومتري )120( محدوده محدودیت شامل رمزارز کنندهاستخراج هايواحد استقرار مکان :1 تبصره

 .باشندنمی هااستان سایر مراکز کیلومتري )30( و اصفهان شهر

 است. ممنوع موجود معدنی و صنعتی فعال تولیدي واحدهاي محل در رمزارز استخراج براي تأسیس جواز اصالح یا و صدور -6-1-6

 فعالیـت  عـدم  از سال 3 حداقل که غیرفعال موجود واحدهاي محل در رمزارز استخراج براي تأسیس جواز اصالح و صدور :2 تبصره

 است. بالمانع دستورالعمل این چارچوب در باشد گذشته آنها تعلیق یا و

 کیلـووات  250 از کمتـر  آنهـا  رمـزارز  استخراج تجهیزات مصرفی برق توان جمع که متقاضیانی براي تأسیس جواز صدور -6-1-7

 .باشد، ممنوع است آمپر)-(ولت

  است. تأسیس جواز دارنده عهده بر ... و اینترنت آب، گاز، برق، شامل الزم هايزیرساخت تأمین -6-1-8

 انـرژي  ازطریـق  خصوصـی  صـورت بـه  بـرق  تولیـد  یا و کشور برق سراسري شبکه طریق از نیاز، مورد برق انرژي تأمین :3 تبصره

 است. پذیرامکاندر چارچوب ضوابط و مقررات مربوط  ... و خصوصی نیروگاه ،CHP تجدیدپذیر،

 صـدور  تقاضـاي  تجهیـزات،  و سـاختمان  برق، زمین، قبیل از طرح امکانات کردن فراهم از بعد گذارسرمایه کهصورتی در -6-1-9

 است. پذیرامکان تأسیس جواز صدور باشد، دستورالعمل این ضوابط مطابق شده انجام اقدامات و نماید تأسیس جواز

 است. پذیرامکان دستورالعمل این چارچوب در یکساله، اجاره حداقل با استیجاري محل در تأسیس جواز صدور -6-1-10

 در و اسـت  الزامـی  رسـمی  اسـناد  دفاتر در منعقده اجاره قرارداد ارائه صنعتی، نواحی و هاشهرك از خارج واحدهاي براي :4 تبصره

  بود. خواهد استان صنعتی هايشهرك شرکت موافقت به منوط صنعتی نواحی و هاشهرك

 وزارت، تفـویض  بـا  و دسـتورالعمل  ایـن  ضوابط چارچوب در اقتصادي ویژه و صنعتی -تجاري آزاد مناطق در مجوز صدور�-6-1-11

 .شد خواهد انجام سازمان نظارت با و سامانه طریق از صرفاً منطقه، مسئول سازمان توسط

 پـس  و شـود می ارسال نیرو وزارت به سامانه در مجوز اطالعات تأسیس، جواز صدور از پس موردنیاز، برق تأمین منظوربه-6-1-12

 نماید.می اعالم صمت وزارت به سامانه طریق از را آن اطالعات نیرو وزارت برق، انشعاب اختصاص از

 وزارت بـه  نیـاز  مـورد  سوخت تأمین جهت حرارتی، نیروگاه احداث طریق از برق تأمین بر مبنی متقاضی اعالم صورت در :5 تبصره

   شد. خواهد معرفی نفت

 شـخص  براي رسمی اسناد دفاتر گواهی و حقوقی شخص براي رسمی روزنامه ارائه مستلزم تأسیس جواز دارنده نام تغییر-6-1-13

  است. حقیقی

  رمزارز استخراج برداريبهره پروانه صدور-6-2

 شـرایط  رعایـت و در صـورت   انجـام  سازمان توسط سنجیظرفیت و بازدید واحد، اندازيراه و احداث مراحل اتمام از پس -6-2-1

  .دشومی صادر حقیقی یا حقوقی شخص براي مورد حسب برداريبهره پروانه تأسیس، جواز در مندرج

 ایـن  ضـوابط  رعایـت  بـا  تأسـیس، جـواز  فاقد و رمزارز استخراج زمینه در فعال واحدهاي براي برداريبهره پروانه صدور :6 تبصره

 است. پذیرامکان دستورالعمل

  گیرد.می صورت محیطیزیست مسائل به مربوط مقررات و قوانین رعایت با برداريبهره پروانه صدور -6-2-2



  

  6 از 5 صفحه

  

  

 یـک  مـدت  طـی  سازمان، استعالم به زیست، محیط حفاظت کل اداره گوییپاسخ عدم پاك، هواي قانون 11 ماده براساس :7 تبصره

 کرد. خواهد اقدام برداريبهره روانهپ صدور به نسبت سازمان و شده تلقی اداره آن موافقت منزله به ماه،

 ثبـت  شـماره  و صـدور  تـاریخ  کـار،  و کسب شناسه شامل سامانه هايفرم براساس برداريبهره پروانه در شدهدرج اطالعات -6-2-3

  .بود خواهد موجود اشتغال و سرمایه ها،آن ظرفیت و هافعالیت فهرست پروانه، دارنده حقوقی یا حقیقی شخص شناسه و نام دبیرخانه،

 250 از کمتـر  آنهـا  رمـزارز  اسـتخراج  تجهیـزات  مصـرفی  بـرق  توان جمع که متقاضیانی براي برداريبهره پروانه صدور -6-2-4

 .ممنوع است باشد، آمپر)-(ولت کیلووات

 موجـود  معـدنی  و صـنعتی  فعـال  تولیـدي  واحـدهاي  محل در رمزارز استخراج براي برداريبهره پروانه اصالح یا و صدور -6-2-5

  است. ممنوع

 عـدم  از سـال  3 حـداقل  که فعال غیر تولیدي واحدهاي محل در رمزارز استخراج براي برداريبهره پروانه اصالح و صدور :8 تبصره

 است. بالمانع دستورالعمل این چارچوب در باشد گذشته آنها تعلیق یا و فعالیت

  است. پذیرامکان دستورالعمل این چارچوب در یکساله، اجاره حداقل با استیجاري محل در برداريبهره پروانه صدور -6-2-6

 در و اسـت  الزامـی  رسـمی  اسـناد  دفاتر در منعقده اجاره قرارداد ارائه صنعتی، نواحی و هاشهرك از خارج واحدهاي براي :9 تبصره

  بود. خواهد استان صنعتی هايشهرك شرکت موافقت به منوط صنعتی نواحی و هاشهرك

 بـا  انـد، نمـوده  اقدام ظرفیت تغییر به نسبت دستورالعمل این ضوابط رعایت با که برداريبهره پروانه دارنده واحدهاي براي-6-2-7

  شود.می قبلی پروانه جایگزین و صادر جدید برداريبهره پروانه دستورالعمل، این 4-2-6بند  مفاد رعایت

 جدیـد  برداريبهره پروانه در "است. گردیده ............. مورخ ......... شماره برداريبهره پروانه جایگزین پروانه این" عبارت :10 تبصره

  شد. خواهد درج

 نیرو وزارت از سامانه  طریق از الزم استعالم  برداري،بهره پروانه صدور  زمان در برق سراسري   شبکه  از استفاده  صورت  در-6-2-8

 .شد خواهد انجام

ستلزم   برداريبهره پروانه دارنده نام تغییر -6-2-9 سمی  روزنامه ارائهم سناد  دفاتر گواهی و حقوقی شخص  براي ر سمی  ا   براي ر

 است. حقیقی شخص

ستخراج  فعالیت براي برداريبهره پروانه اعتبار مدت-6-2-10 ست  سال یک رمزارز ا ضی  سوي  از عملکرد گزارش ارائه با و ا  و متقا

 است. تمدید قابل سازمان نظارت

 :نماید اقدام ی که واجد یکی از شرایط زیر باشند،واحدهایبرداري، بهره پروانه لغو اعتبار به نسبت مکلف است سازمان -6-2-11

   .باشد داده دست از راموردنیاز  عوامل سایر یا هادستگاه مکان، قبیل ازاستخراج رمزارز  امکانات که واحدي -الف

 .سازمان موافقت و برداريبهره پروانه دارندهکتبی  درخواست -ب

 بـراي  مـرتبط  نـه فناورا استانداردهاي و الکترونیکی توان کیفیت استانداردهاي و انرژي برچسب به مربوط ضوابط رعایت-6-2-12

 سـازمان  جملـه  از ذیربط مراجع سوي از ابالغ صورت در (ماینینگ)هاي پردازش رمزنگاري شده فرآورده هیزاتتج واردات و تولید

 است. الزامی استاندارد ملی

 شـامل  سـامانه،  در موجـود  فـرم  وفق منصوبه، هايدستگاه مشخصات ثبت برداري،بهره پروانه صدور درخواست زمان در-6-2-13

 سـامانه  در متقاضـی  توسط نیز تجهیزات تغییرات و است الزامی و... پردازش توان سازنده، شرکت انرژي، مصرف میزان نوع، تعداد،

   شد. خواهد روزرسانیبه



  

  6 از 6 صفحه

  

  

 در دسـتی  صـورت  بـه  تغییر و توضیح هرگونه و شودمی انجام سامانه طریق از دستورالعمل این موضوع مجوزهاي صدور-6-2-14

 .است ممنوع صادره مجوزهاي

و همچنـین تبصـره    1380قـانون اصـالح مالیاتهـاي مسـتقیم مصـوب سـال        46تبصره ذیـل مـاده    11به استناد بند  -6-2-15

ــال   5 ــه س ــانون بودج ــویب 1364ق ــهو تص ــماره  نام ــاي ش ــورخ  18154ه ــورخ  -ه 181/ت 8398و  23/3/63م  2/6/72م

  از متقاضی اخذ خواهد شد: زیر بشرح دستورالعمل این مجوزهاي موضوع صدور هايهیأت محترم وزیران، هزینه

 معـادل  حـداکثر  و تأسـیس)  جـواز  در (منـدرج  طـرح  ثابـت  سـرمایه  درهـزار نـیم  میـزان  بـه  تأسیس صدور جواز الف) هزینه 

 تمبر. حق بابت ریال هزار یکصد+ میلیون ریال یک

 .تمبر حق بابت ریال یکصدهزار +ریال هزار پنجاه برداريبهره پروانه صدور ب) هزینه 

 .تمبر حق ریال بابت هزار پنجاه + هزار ریال ده برداريبهره پروانه و تأسیس جواز تمدید دوره هر ) هزینهج 

 رتغیی هرگونه و بوده صنایع امور و برنامه و طرح هايمعاونت عهده بر دستورالعمل این اجراي حسن بر نظارت مسئولیت-6-2-16

هاي ذیربط، مرکز نوسازي و تحول اداري و با امضاي مقام عالی معاونتتأیید کارگروهی مرکب از نمایندگان  با دستورالعملمفاد  در

 وزارت اعمال خواهد شد.
 

  کنندهتصویب  کنندهتنظیم  شنهاددهندهیپ

  رحمانی رضا  شیرازي سنجابی جهانبخش  قبادیان برات

  فناوري و پژوهش آموزش، معاون

  
  نیارکی صادقیمهدي 

  صنایع امور معاونت سرپرست

  
  زرندي سعید

  برنامه و طرح معاون

  

  وتجارت معدن صنعت، وزیر  اداري تحول و نوسازي مرکز رییس

 


