
 

 

 

 
 

 

 طرح ساماندهی تبادل و استخراج رمزارزها و رمزدارائی ها 

 باسمه تعالی 

شورای اجرائی فناوری اطالعات، مسئول بررسی و تعیین ماهیت، تعیین کاربرد و زمینه های بهره گیری از رمزارزها و رمز دارائیها    - 1ماده  
  در اقتصاد کشور، انتخاب نهاد یا نهادهای ناظر بر استخراج و یا تبادل داخلی و خارجی و تعیین مجری یا مجریان و سامانه های الزم برای 

 یت و نظارت بر آنها است، که از این پس در این قانون شورا نامیده می شود.  مدیر

شورا موظف است نهایتا ظرف مدت یک ماه پس از دریافت هر درخواست توسط دبیرخانه خود، نسبت به انجام وظیفه موضوع   -2ماده  
 اقدام کند.  1ماده 

مزارز یا رمز دارائی و همچنین مجریان مربوطه، موظف اند ظرف مدت سه ماه نهاد یا نهادهای ناظر بر استخراج و مبادالت هر ر  -3ماده  
پس از تعیین مسئولیت توسط شورا، نسبت به تعیین شرایط استفاده، روش بکارگیری، صدور مجوزهای الزم برای تعامل و تبادل داخلی  

 ه، اقدام کنند. و یا خارجی آن رمزارز یا رمز دارائی و ایجاد و یا مدیریت سامانه های مربوط

تبصره: در صورتیکه به تشخیص شورا، استفاده از رمزارز یا رمز دارائی خاصی مجاز بود و نیاز به نهاد ناظری برای نظارت بر آن نبود، 
 استفاده از آن رمز ارز یا رمز دارائی نیاز به مجوز اضافه ای نخواهد داشت.

به صدور مجوز فعالیت در صنعت استخراج رمز ارز بدون ایجاد محدودیت اقدام وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است نسبت    -4ماده  
نماید. صدور مجوز در کلیه واحدهای تعطیل با کاربری صنعتی یا جدیداالحداث انجام میپذیرد و فعالیت سایر صنایع در این زمینه با اخذ  

د قبلی ضمن افزایش شاغلین در واحد صنعتی خواهد بود  انشعاب جدید ضمن تفکیک فیزیکی فضای واحد صنعتی و منوط به حفظ تولی
 و روش نظارت بر این امر توسط شورا تدوین گردیده و وزارت صنعت، معدن و تجارت عهده دار اجرا خواهد بود. 

و آزاد تجاری قیمت برق برای استخراج رمزارز در سرزمین اصلی برابر با تعرفه سراسری سایر مصارف و در مناطق ویژه اقتصادی  -5ماده  
 ماه اوج مصرف معادل دو برابر حداقل قیمت برق صادراتی لحاظ میگردد.  4ماه معادل پنجاه درصد حداقل قیمت برق صادراتی و  8در 

برخورداری از تعرفه فوق در سرزمین اصلی به میزان عرضه محصول تولیدی در سامانه جامعی که توسط شورا معین میگردد    –1تبصره  
 قی آن با نرخ ترفه مناطق ویژه اقتصادی و مناطق آزاد تجاری محاسبه میگردد. بوده و البا 

کنند موظف به رعایت خاموشی در  واحدهای استخراج رمزارز که برق مصرفی خود را از شبکه توزیع سراسری دریافت می  -2تبصره  
تا   ابتدای فصل   ساعت میباشند. وزارت نیرو مکلف است  ۶۰۰ساعات اوج مصرف برق کشور و نهایتا  جدول ساعات اوج مصرف را در 

 تابستان اعالم نماید. تخفیفات تعیین شده در خصوص سایر صنایع در زمان اوج مصرف برق شامل این صنعت نیز میگردد. 



 

 

 

 
 

 

 درصد تخفیف   2۰کیلومتری تهران مشمول    12۰قیمت حاملهای انرژی تحویلی به مناطق ویژه و مناطق آزاد واقع در شعاع    -3تبصره  
 به نسبت سایر مناطق ویژه و آزاد تجاری میگردند 

اولویت گاز و اعالم مناطق مستعد جهت دریافت   -۶ماده   انتقال سوخت های فسیلی با  وزارت نفت مکلف به بررسی شبکه سراسری 
 م عمومی می گردد. سوخت به تفکیک نوع و حجم جهت بهره گیری از ظرفیت های کشور در راستای احداث نیروگاه به وزارت نیرو و اعال

 وزارت نیرو مکلف به اعطا مجوز احداث نیروگاه برای تامین برق این صنعت در مناطق اعالم شده توسط وزارت نفت میباشد.   -7ماده 

برای   - 8ماده   قیمت گاز مصرفی در سرزمین اصلی برای نیروگاههای جدیداالحداث و متصل به شبکه برابر با نرخ صنعتی عمومی و 
نیروگاههای جدیداالحداث غیر متصل به شبکه و در مناطق ویژه و آزاد اقتصادی برابر با حداکثر نرخ صنعتی )خوراک گاز پتروشیمی(  

 میباشد. 

برخورداری از تعرفه فوق در سرزمین اصلی به میزان عرضه محصول تولیدی در سامانه جامعی که توسط شورا معین میگردد    -1تبصره  
 ن با نرخ ترفه مناطق ویژه اقتصادی و مناطق آزاد تجاری محاسبه میگردد. بوده و الباقی آ

درصد برق تولیدی بصورت رایگان یا    5۰نیروگاههای جدیداالحداث متصل به شبکه سراسری انتقال نیرو متعهد به تحویل    -2تبصره  
به شبکه برق سراسری میباشند )در صورت  درصدی برق تولیدی )با قیمت خرید تضمینی( در ساعات اوج مصرف سالیانه    1۰۰فروش   

درصدی برق تولیدی به شبکه سراسری تهاتر هزینه سوخت نیروگاه با فروش برق بالمانع میباشد(. در غیر این صورت    1۰۰واگذاری  
 مصرف گاز آنها با نرخ مناطق ویژه اقتصادی و مناطق آزاد تجاری محاسبه میگردد

درصد تخفیف   2۰کیلومتری تهران مشمول    12۰ی به مناطق ویژه و مناطق آزاد واقع در شعاع  قیمت حاملهای انرژی تحویل  -3تبصره  
 به نسبت سایر مناطق میگردند 

نیروگاههای موجود در کشور فقط مجاز به انتقال برق تولیدی به شبکه سراسری بوده و انتقال و ارائه مستقیم برق به صنعت    -9ماده  
میباشد. مگر در خصوص نیروگاههای دارای مازاد تولید محبوس که در این خصوص واگذاری برق مازاد استخراج توسط نیروگاهها ممنوع  

 از طریق مزایده توسط وزارت نیرو به متقاضی صورت میپذیرد. 

 

 


