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١١٨۶شماره ويژه نامه: 
١٣٩٨ مرداد ٢٠يکشنبه،

٢١۶٧٣شماره سال هفتاد و پنج 

تصويبنامه در خصوص استفاده از رمزارزها

١٣/۵/١٣٩٨هـ                                                            ۵۵۶٣٧/ت۵٨١۴۴شماره

در خصوص استفاده از رمزارزهاتصویبنامه 

صنعت، معدن و تجارت ـ وزارت نيرو ـ وزارت ارتباطات و فناوری اطالعاتوزارت 

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

دبيرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی

سازمان ملی استاندارد ایران

جمهوری اسالمی ایران تصویب کرد: به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی۶/۵/١٣٩٨هيأت وزیران در جلسه 

ً با قبول مسئوليت خطرپذیری (ریسک) از سوی متعاملين١ صورت میگيرد و مشمول حمایت و ضمانتـ استفاده از رمزارزها صرفا
دولت و نظام بانکی نبوده و استفاده از آن در مبادالت داخل کشور مجاز نيست.

ـ استخراج فرآوردههای پردازشی رمزنگاریشده رمزارزها (ماینينگ) با اخذ مجوز از وزارت صنعت، معدن و تجارت مجاز است.٢

 وزارت صنعت، معدن و تجارت میتواند در مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی، صالحيت صدور مجوز یادشده را بهـ١تبصره
سازمانهای مناطق مربوط حسب مورد واگذار نماید.

رمزنگاری شده ـ٢تبصره پردازشی  فرآوردههای  استخراج  واحدهای  محدوه ( استقرار  )١٢٠رمزارزها (ماینينگ) شامل محدودیت 
) کيلومتری مراکز سایر استانها نمیباشد.٣٠شهر اصفهان و () کيلومتری۵٠کيلومتری شهر تهران، (

و٣ انرژی  برچسب  اطالعات  فناوری  و  ارتباطاعات  و  نيرو  وزارتخانههای  با همکاری  است  موظف  ایران  ـ سازمان ملی استاندارد 
استانداردهای کيفيت توان الکترونيکی و استانداردهای فناورانه مرتبط برای توليد و واردات تجهيزات فرآوردههای پردازش رمزنگاریشده

رمزارزها (ماینينگ) را تدوین و ابالغ نماید.

ً با دریافت انشعاب برق از شبکه سراسری یا احداث نيروگاه جدید خارج از شبکه۴ تأمين برق متقاضيان استخراج رمزارزها صرفا ـ 
سراسری صورت میگيرد. تعرفه برق متقاضيان استخراج فرآوردههای پردازشی رمزنگاریشده رمزارزها (ماینينگ) با قيمت متوسط

ریالی برق صادراتی با نرخ تسعير سامانه نيما که توسط وزارت نيرو تعيين و اعالم میگردد، محاسبه و اعمال خواهدشد.

%)٧٠ تعرفه سوخت گاز موردنياز متقاضيان استفادهکننده از برق توليدی خارج از شبکه وزارت نيرو، با قيمت هفتاد درصد (ـ١تبصره
متوسط ریالی گاز صادراتی با نرخ تسعير سامانه نيما است و تعرفه سوخت مایع نيز با قيمت متوسط ریالی سوخت مایع صادراتی با

نرخ تسعير سامانه نيما که توسط وزارت نفت تعيين و اعالم میگردد، محاسبه و اعمال خواهدشد.

 مصرف برق و گاز برای استخراج رمزارزها (ماینينگ) در ساعات و زمان اوج مصرف ممنوع است. وزارتخانههای نيرو و نفتـ٢تبصره
(حسب مورد) ساعت و زمان اوج مصرف در طی سال را تعيين و ابالغ مینمایند و از طریق شرکتهای تابع و وابسته با نصب کنتور

هوشمند نسبت به کنترل مصرف در این ساعات اقدام مینمایند.

ً با ـ٣تبصره ارایه مجوزهای تعيين شده در این تصویبنامه مجاز استفاده از انشعاب برق و گاز جهت استخراج رمزارزها (ماینينگ) صرفا
رمزارزهامیباشد و هرگونه استفاده از انشعاب برق و گاز مصرف خانگی، عمومی، کشاورزی، صنعتی و سایر مصارف برای استخراج

(ماینينگ) ممنوع است. وزارتخانههای نيرو و نفت موظفند از طریق شرکتهای تابع و وابسته نسبت به شناسایی، قطع و جمعآوری
ـ عمل نمایند.١٣٩۶انشعابات فاقد مجوز اقدام و مطابق قانون مجازات استفادهکنندگان غيرمجاز آب و برق، فاضالب و گاز ـ مصوب
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در صورت استفاده از منابع تجدیدپذیر و پاک تابع متقاضيان استخراج فرآوردههای پردازشی رمزنگاریشده رمزارزها (ماینينگ)ـ۴تبصره
قوانين و مقررات مربوط و ضوابط وزارت نيرو هستند.

نسبت به شناسایی و اعالم مراکز استخراج ـ وزارتخانههای ارتباطات و فناوری اطالعات و اطالعات و استانداریها و فرمانداریها۵
فرآوردههای پردازشی رمزنگاریشده رمزارزها (ماینينگ) با وزارت نيرو همکاری مینمایند.

 ـ مراکز استخراج رمزارزها، به عنوان واحد توليد صنعتی شناخته شده و مشمول مقررات مالياتی خواهند بود.۶

 واحدهای یادشده در صورتی که محصول خود را صادر و ارز حاصل از آن را براساس ضوابط بانک مرکزی جمهوری اسالمیتبصره ـ
ایران به چرخه اقتصادی کشور بازگردانند، مشمول ماليات با نرخ صفر خواهندبود.

جمهور ـ اسحاق جهانگيریمعاون اول رئيس

http://www.rrk.ir/Laws/PrintLaw.aspx?Code=18165

2 of 2 8/24/2019, 3:14 PM


