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تاریخ تصویب:

مقدمه
در راســـتای اجـــرای بنـــد  2مصـــوبه هیئـــت محتـــرم وزیـــران بـــه شـــماره /94055ت 99655هــــ مـــورخ 0554/9/05
درخصــوص صــدور مجــوز بــرای عالیــت در حــوزه اســتخراج رمــزارز ،ضــواب و شــرای صــدور جوازتأســیس و پروانــه
بهرهبرداری برای تولید یا استخراج رمزارز مشخص شد.
در ایــد دســتورالعمل بــر مــواردی تــون ضــرورت رعایــت تــوانید و محــررات مربــو بــه احــدا و بهــرهبــرداری از واحــدهای
اســتخراجکننــده رمــز ارز توس ـ دریا ــتکننــدنان جوازهــای تأســیس و پروانــه بهــرهبــرداری ،صــدور پروانــه بهــرهبــرداری
بــرای شــخص ححیحــی و ححــوتی ،ال ترونی ــی بــودن راینــدها ،لــزوم داشــتد و عــالبــودن شناســه کســبوکــار بــرای
ی پارته سازی اطالعات و خدمات تأکید شده است.
***************************************
کلیات و تعاریف
واژههایی که در اید دستورالعمل به کار میروند به شرح زیر تعریف مینردد:
وزارت :وزارت صنعت معدن و تجارت
سازمان :سازمانهای تابعه استانی وزارت
رمززرارز ــررورده پردازشــی رمزنرــاری شــده فعالیزز

اسززتاجا رمززرارز (ماینینزز : :عملیــات حــل مســاال رایانــهای

بـهوســیله دســتراههــای اســتخراج رمــزارز (مــاینر کــه در تالـب ط حــهبنــدی ریســی

( ISICاتــدام بــه اســتخراج و تولیــد

رروردههای پردازشی رمزنراری شده (رمزارز مینماید.
دستراه استخراج (ماینر  :دستراههایی که با اتصال به ش ه از طریق الروریتمهای ریاضی کشف رمزارز را انجام میدهند.
واحززد اسززتاجا کننززد رمززرارز :م ــانی اســت کــه در رن بــا کم ـ

دســتراههــای اســتخراج و تأسیســات الزم ،رمــزارز

استخراج میشود.
ظجفیزز

اسززتاجا  :ظر یــت پــردازال اطالعــات دســتراههــای اســتخراج (مــاینر برحســب هــ

) (Hو اضــعاف رن،

مانند(MH, GH, TH) :
جواز تأسیس :سندی است کـه بـر اسـار پرسشـنامه ت میـل شـده توسـ متحاضـی صـادر مـیشـود و بیـانرر پـی بینـی
ظر یت استخراج برای محصول رمزارز است.
پجوانه بهزج بزجدار ::سـندی اسـت کـه براسـار ایـد دسـتورالعمل صـادر مـیشـود و بیـانرر ظر یـت و عالیـت در حـوزه
استخراج رمزارز در م انی معید است.
سامانه :سامانه بهیدیاب ) (www.behinyab.irو یا سامانههای دیرری که به عنوان پایراه اطالعات و پنجره واحد خدمات
وزارت بعداً راه اندازی و اعالم میشود.
شناسه کسب و کار :شناسه ی تایی است که به بنراه (واحد کسب و کار و از طریق سامانه اختصاص مییابد .اید شناسه بر
روی مجوزهای صادره موضوع اید دستورالعمل درج میشود.
صفحه  1از 3

صدور جواز تأسیس
ماد  .1جوازتأسیس برای ایجاد ظر یتهای جدید و توسعه عالیت در زمینه استخراج رمـزارز صـادر مـیشـود .اطالعـات درج
شده در جواز تأسیس ،براسار رمهای سامانه شامل شناسه کسب وکار ،شماره و تاریخ ث ت دبیرخانه ،شرای مربـو بـه جـواز،
نام و شناسه شخص ححیحی یا شخص ححوتی دارنده جواز ،هرست عالیتها ،پی بینی سرمایهنذاری ،اشـتاال ،ظر یـت ،ارزال
ماشیدرالت ،تعیید مدت اجرای طرح و دوره نزارال پیشر ت پروژه است.
ماد  .2صدور جواز تأسیس به نام تند شخص ححیحی و یا تند شخص ححوتی مجاز نیست.
ماد  .3صدور جواز تأسیس جهت اشخاص ححوتی و ححیحی خارجی با رعایت ضـواب ایـد دسـتورالعمل و تـوانید و محـررات
مربوطه مجاز است.
ماد  .4اعت ار جواز تأسیس صادر شده  02ماه بوده و با ارااه نزارال پیشر ت یزی ی طـرح و تأییـد رن توسـ سـازمان بـرای
دورهای دیرر تمدید می شود .تمدیدهای بعدی نیز منو به ارااه نزارال پیشر ت است.
ماد  .5م ان استحرار واحد استخراج کننده رمزارز مشمول ضواب استحرار واحدهای صنعتی بوده و مـیبایسـت دارای کـاربری
صنعتی باشد.
تبصج  :م ان استحرار واحد های استخراج کننده رمـزارز شـامل محـدودیت محـدوده ( 021کیلـومتری شـهر تهـران91( ،
کیلومتری شهر اصفهان و ( 51کیلومتری مراکز سایر استانها نمیباشند.
ماد  .6تأمید زیرساختهای الزم شامل برق ،ناز ،رب ،اینترنت و  ...بر عهده دارنده جواز تأسیس است.
تبصج  :1جمع توان برق مصر ی تجهیزات استخراج رمزارز واحد ،حداقل معادل  30کیلووات بزود و صـدور جـواز بـرای
تجهیزات با توانهای کمتر مجاز نیست.
تبصج  :2تأمید انرژی برق مورد نیاز ،از طریق ش ه سراسری برق کشور و یا تولید برق بهصورت خصوصـی ازطریـق انـرژی
تجدیدپذیر ،CHP ،نیروناه خصوصی و  ...ام انپذیر است.
ماد  .7در صورتیکه سرمایهنذار بعد از راهم کردن ام انات طرح از ت یل زمید ،برق ،ساختمان و تجهیـزات ،تحاضـای صـدور
جواز تأسیس نماید و اتدامات انجام شده مطابق ضواب اید دستورالعمل باشد ،صدور جواز تأسیس ام انپذیر است.
ماد  .8صدور مجوز در مناطق رزاد تجاری -صنعتی و ویژه اتتصادی در تارتوب ضواب اید دستورالعمل و بـا تفـویو وزارت،
توس سازمان مسئول منطحه انجام خواهد شد.
ماد  .9پس از ث ت درخواست متحاضی ،ضمد ارسال اطالعات به وزارت نیـرو ،از طریـق سـامانه ام ـان تـأمید بـرق از شـ ه
سراسری استعالم خواهد شد.
تبصج  :عدم پاسخ وزارت نیرو ،حداکثر ظرف دو هفته ،به معنای موا حت با ام ان تأمید برق تلحی خواهد شد.
ماد  .10تاییر نام دارنده جواز تأسیس مستلزم ارااه روزنامه رسمی برای شخص ححـوتی و نـواهی د ـاتر اسـناد رسـمی بـرای
شخص ححیحی است.
************************************************************

صدور پجوانهبهج بجدار:
ماد  .11پس از اتمام مراحل احدا و راه اندازی واحد ،بازدید و ظر یت سنجی توس سازمان انجام می شـود بـا رعایـت شـرای
مندرج در جواز تأسیس ،پروانه بهرهبرداری حسب مورد برای شخص ححوتی یا ححیحی صادر مینردد.
ماد  .12اطالعات درجشده در پروانه بهرهبرداری براسار رم های سامانه شامل شناسه کسب و کار ،تاریخ صدور و شـماره ث ـت
دبیرخانه ،نام و شناسه شخص ححیحی یا ححوتی دارنده پروانه ،هرست عالیـتهـا و ظر یـت رنهـا ،سـرمایه و اشـتاال موجـود
خواهد بود.
صفحه  2از 3

ماد .13صدور پروانه بهرهبرداری برای واحدهای عال در زمینه استخراج رمزارز و اتـد جـوازتأسـیس ،بـا رعایـت ضـواب ایـد
دستورالعمل ام انپذیر است.
ماد  .14صدور پروانه بهرهبرداری در محل استیجاری با حداتل اجاره ی ساله ،در تارتوب اید دستورالعمل ام انپذیر است.
تبصج  :برای واحدهای خارج از شهرک ها و نواحی صنعتی ،ارااه ترارداد اجاره منعحده در د اتر اسناد رسمی الزامـی اسـت و
در شهرکها و نواحی صنعتی منو به موا حت شرکت شهرکهای صنعتی استان خواهد بود.
ماد  .15برای واحدهای دارنده پروانه بهرهبرداری کـه بـا رعایـت ضـواب ایـد دسـتورالعمل نسـ ت بـه ا ـزای

ظر یـت اتـدام

نمودهاند ،پروانه بهرهبرداری جدید صادر و جایرزید پروانه ت لی مینردد.
تبصج  :ع ارت "اید پروانه جایرزید پروانه بهـرهبـرداری شـماره  .........مـورخ  .............نردیـده اسـت ".در پروانـه بهـرهبـرداری
جدید درج خواهد شد.
ماد  .16واحدهای صنعتی و معدنی غیر عال که حداتل  5سال از عدم عالیت رنها نذشته باشد میتواننـد در تـارتوب ایـد
دستورال عمل اتدام به دریا ت جواز تأسیس و یا پروانه بهرهبرداری نمایند.
ماد .17صدور و یا اصالح جوازتأسیس و پروانه بهرهبرداری برای استخراج رمزارز در محل واحـدهای تولیـدی عـال صـنعتی و
معدنی موجود ممنوع است.
ماد .18اصالح ظر یت پروانه بهره برداری واحدهای موجود براسار ضواب اید دستورالعمل بالمانع است.
ماد  .19تاییرنام دارنده پروانه بهرهبرداری براسار درخواست متحاضی و ارااه روزنامه رسمی م نی بر تاییرنام ،بالمانع است.
ماد  .20مدت اعت ار پروانه بهرهبرداری برای عالیت استخراج رمزارز ی سال اسـت و پـس از رن براسـار بازدیـد سـازمان تابـل
تمدید است.
ماد  .21رعایت ضواب مربو به برتسب انرژی و استانداردهای کیفیت توان ال ترونی ی و استانداردهای ناورانـه مـرت

بـرای

تولید و واردات تجیهیزات ررورده های پردازال رمزنراری شده رمزارزها (ماینینگ در صـورت ابـالا از سـوی مؤسسـه اسـتاندارد
الزامی است.
ماد  .22در زمان درخواست صدور پروانه بهرهبرداری ،ث ت مشخصات دستراههای منصوبه ،و ق رم موجـود در سـامانه ،شـامل
تعداد ،نوع ،میزان مصرف انرژی ،شرکت سازنده ،توان پردازال و ...در سامانه الزامی است و تاییرات تجهیزات نیز توسـ متحاضـی
در سامانه بهروزرسانی خواهد شد.
ماد .23صدور مجوزهای موضوع اید دستور العمل از طریق سامانه انجام میشود و هرنونه توضیح و تاییر به صورت دستی در
مجوزهای صادره ممنوع است.
ماد  .24هزینه صدور و تمدید جوازتأسیس و پروانه بهرهبرداری براسار توانید و محررات دریا ت میشود.
ماد  .25مسئولیت نظارت بر حسد اجرای اید دستورالعمل بر عهده معاونتهای طـرح و برنامـه و امـور صـنایع بـوده و هرنونـه
تاییر در دستورالعمل با پیشنهاد مشترک معاونید مذکور و تأیید وزیر صنعت ،معدن و تجارت خواهد بود.
ماد  .26اید دستورالعمل در  26ماده و  6ت صره تهیه و به تصویب رسیده است.

پیشنهاد دهند

تصویبکنند

سعید زرندی

رضا رحمانی

معاون طرح و برنامه

وزیر صنعت ،معدن و تجارت
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