
 نامه فرایند ماینینگ و استفاده از رمزارزآیین

 

 شده رمزارزها( و استفاده از رمزارزنگاریهای پردازشی رمزنامه فرایند ماینینگ )استخراج فرآوردهآیین

 هیئت وزیران ۱۳۹۸/۵/۱۳هـ مورخ ۵۵۶۳۷ت/۵۸۱۴۴نامه شماره تصویب 

 وزارت ارتباطات و فنآوری اطالعات -وزارت نیرو -وزارت صنعت، معدن و تجارت

 بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران -وزارت امور اقتصادی و دارایی -وزارت اطالعات -وزارت نفت

 سازمان ملی استاندارد ایران -صنعتی و ویژه اقتصادی-دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری

 

 :تصویب کرد قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران به استناد اصل یکصد و سی و هشتم ۶/۵/۱۳۹۸هیئت وزیران در جلسه 

ستفاده از رمزارزها صرفاً با قبول مسئولیت خطرپذیری )ریسک( از سوی متعاملین صورت می گیرد و مشمول حمایت و ضمانت ا -۱

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

 .ز وزارت صنعت، معدن و تجارت مجاز استشده رمزارزها )ماینینگ( با اخذ مجوز اهای پردازشی رمزنگاریاستخراج فرآورده -۲

صنعتی و ویژه اقتصادی، صالحیت صدور مجوز یادشده را  -تواند در مناطق آزاد تجاریوزارت صنعت، معدن و تجارت می -۱تبصره 

 .های مناطق مربوط حسب مورد واگذار نمایدبه سازمان

( ۱۲۰شده رمزارزها )ماینینگ( شامل محدودیت محدوده )گاریهای پردازشی رمزناستقرار واحدهای استخراج فرآورده -۲تبصره 

 .باشندها نمیکیلومتری مراکز سایر استان( ۳۰کیلومتری شهر اصفهان و )( ۵۰کیلومتری شهر تهران، )

های نیرو و ارتباطات و فنآوری اطالعات برچسب انرژی و سازمان ملی استاندارد ایران موظف است با همکاری وزارتخانه -۳

های پردازش استانداردهای کیفیت توان الکترونیکی و استانداردهای فنآورانه مرتبط برای تولید و واردات تجهیزات فرآورده

 .شده رمزارزها )ماینینگ( را تدوین و ابالغ نمایندرمزنگاری

اث نیروگاه جدید خارج از شبکه تأمین برق متقاضیان استخراج رمزارزها صرفًا با دریافت انشعاب برق از شبکه سراسری یا احد -۴

شده رمزارزها )ماینینگ( با قیمت متوسط های پردازشی رمزنگاریگیرد. تعرفه برق متقاضیان استخراج فرآوردهسراسری صورت می

 .گردد، محاسبه و اعمال خواهد شدریالی برق صادراتی با نرخ تسعیر سامانه نیما که توسط وزارت نیرو تعیین و اعالم می

کننده از برق تولیدی خارج از شبکه وزارت نیرو، با قیمت هفتاد درصد تعرفه سوخت گاز مورد نیاز متقاضیان استفاده -۱ره تبص

متوسط ریالی گاز صادراتی با نرخ تسعیر سامانه نیما است و تعرفه سوخت مایع نیز با قیمت متوسط ریالی سوخت مایع ( ۷۰%)

 .گردد، محاسبه و اعمال خواهد شدکه توسط وزارت نفت تعیین و اعالم میصادراتی با نرخ تسعیر سامانه نیما 

https://www.ekhtebar.com/%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86-%d8%a7%d8%b3%d8%a7%d8%b3%d9%8a-%d8%ac%d9%85%d9%87%d9%88%d8%b1%d9%8a-%d8%a7%d8%b3%d9%84%d8%a7%d9%85%d9%8a-%d8%a7%d9%8a%d8%b1%d8%a7%d9%86/


های نیرو و نفت مصرف برق و گاز برای استخراج رمزارزها )ماینینگ( در ساعات و زمان اوج مصرف ممنوع است. وزارتخانه -۲تبصره 

های تابع و وابسته با نصب کنتور طریق شرکت نمایند و از)حسب مورد( ساعت و زمان اوج مصرف در طی سال را تعیین و ابالغ می

 . نمایندهوشمند نسبت به کنترل مصرف در این ساعات اقدام می

ه نامشده در این تصویباستفاده از انشعاب برق و گاز جهت استخراج رمزارزها )ماینینگ( صرفًا با ارایه مجوزهای تعیین -۳تبصره 

ب برق و گاز مصرف خانگی، عمومی، کشاورزی، صنعتی و سایر مصارف برای استخراج باشد و هر گونه استفاده از انشعامجاز می

ها تابع و وابسته نسبت به شناسایی، قطع و های نیرو و نفت موظفند از طریق شرکترمزارزها )ماینینگ( ممنوع است. وزارتخانه

مصوب -ن غیرمجاز آب و برق، تلفن، فاضالب و گاز کنندگاآوری انشعابات فاقد مجوز اقدام و مطابق قانون مجازات استفادهجمع

 .عمل نمایند -۱۳۹۶

شده رمزارزها )ماینینگ( در صورت استفاده از منابع تجدیدپذیر و پاک های پردازشی رمزنگاریمتقاضیان استخراج فرآورده -۴تبصره 

 .تابع قوانین و مقررات مربوط و ضوابط وزارت نیرو هستند

ها نسبت به شناسایی و اعالم مراکز استخراج ها و فرمانداریاطات و فنآوری اطالعات و اطالعات و استانداریهای ارتبوزارتخانه -۵

 .نمایندهای پردازشی رمزنگاری شده رمزارزها )ماینینگ( با وزارت نیرو همکاری میفرآورده

 . مقررات مالیاتی خواهند بودشده و مشمول مراکز استخراج رمزارزها، به عنوان واحد تولید صنعتی شناخته -۶

واحدهای یادشده در صورتی که محصول خود را صادر و ارز حاصل از آن را بر اساس ضوابط بانک مرکزی جمهوری اسالمی  -تبصره

 .ایران به چرخه اقتصادی کشور بازگردانند، مشمول مالیات با نرخ صفر خواهند بود
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