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 بسمه تعالی

 دستورالعمل

برداری برای صدور جوازتأسیس و پروانه بهره دستورالعمل عنوان:

 رمزارزاستخراج 
 01/9115  شماره:

 برنامه و امور صنایعوهای طرحواحد مسئول: معاونت
/ت 94055وزیران به شماره  مصوبه هیئت محترمپیوست: 

 05/9/0554هـ مورخ 99655

  هاصنعت، معدن و تجارت استان حوزه کاربرد: سازمان

 تاریخ تصویب: رضا رحمانی -تصویب کننده: وزیر صنعت، معدن و تجارت
 

 مقدمه

ــد راســـتای در ــماره  2 اجـــرای بنـ ــران بـــه شـ ــورخ هــــ 99655/ت 94055 مصـــوبه هیئـــت محتـــرم وزیـ  05/9/0554مـ

ــت د   در ــرای  عالی ــوز ب ــدور مج ــوص ص ــواب  و   خص ــزارز، ض ــتخراج رم ــوزه اس ــرای ر ح ــه    ش ــیس و پروان ــدور جوازتأس ص

 مشخص شد.ارز استخراج رمز یابرای تولید برداری بهره

بــرداری از واحــدهای ایــد دســتورالعمل بــر مــواردی تــون ضــرورت رعایــت تــوانید و محــررات مربــو  بــه احــدا  و بهــره  در

ــدهاســتخراج ــت کنن ــز ارز توســ  دریا  ــه بهــره رم ــدنان جوازهــای تأســیس و پروان ــه بهــره کنن ــرداری، صــدور پروان ــرداری ب ب

ــدها    ــودن  راین ــی ب ــوتی، ال ترونی  ــی و حح ــخص ححیح ــرای ش ــال ب ــتد و  ع ــزوم داش ــودن ش، ل ــه کســبب ــرای  ناس ــار ب وک

 سازی اطالعات و خدمات تأکید شده است.پارتهی 

*************************************** 

 کلیات و تعاریف

 نردد:روند به شرح زیر تعریف میهایی که در اید دستورالعمل به کار میواژه

 وزارت صنعت معدن و تجارت وزارت:

 های تابعه استانی وزارتسازمان سازمان:

ــرروردهرمززرارز ــه  )ماینینزز: :رمززرارز  اسززتاجا فعالیزز   پردازشــی رمزنرــاری شــده    ایعملیــات حــل مســاال رایان

ـ  یــد لو تواســتخراج  اتــدام بــه  ISIC)ریســی   بنــدیکــه در تالـب ط حــه  )مــاینر ارز هــای اســتخراج رمــزهوســیله دســتراهب

 نماید.می  های پردازشی رمزنراری شده )رمزارز ررورده

 .دهندمی انجام را رمزارز کشف ریاضی هایالروریتم طریق از ش  ه به اتصال با که هاییدستراه: )ماینر  استخراج دستراه

رمــزارز الزم، سیســات أو تهــای اســتخراج هکمــ  دســترا بــا رن در کــه اســت م ــانی :رمززرارزکننززد  اسززتاجا  واحززد 

 .شوداستخراج می

ــات   :ظجفیزز  اسززتاجا   ــردازال اطالع ــت پ ــتراهظر ی ــتخراج ) دس ــای اس ــاینره ــب بر  م ــ  حس ــ (H)ه عاف رن، و اض

 (MH, GH, TH) :مانند

بینـی  شـود و بیـانرر پـی    نامه ت میـل شـده توسـ  متحاضـی صـادر مـی      شـ ساست کـه بـر اسـار پر    سندی جواز تأسیس:

 .استبرای محصول رمزارز  استخراجظر یت 

شـود و بیـانرر ظر یـت و  عالیـت در حـوزه      ایـد دسـتورالعمل صـادر مـی     سـندی اسـت کـه براسـار     بزجدار:: پجوانه بهزج  

 استخراج رمزارز در م انی معید است.

 خدمات واحد پنجره و پایراه اطالعات عنوان های دیرری که بهو یا سامانه (www.behinyab.ir) یاببهید سامانه: سامانه

  شود.اندازی و اعالم میوزارت بعداً راه

 بر شناسه اید .یابدمی اختصاص سامانه طریق از و کار و کسب بنراه )واحد  به که است ی تایی شناسه شناسه کسب و کار:

 .شودمی درج دستورالعمل اید صادره موضوع مجوزهایروی 
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 صدور جواز تأسیس

شـود. اطالعـات درج   صـادر مـی  در زمینه استخراج رمـزارز  های جدید و توسعه  عالیت جوازتأسیس برای ایجاد ظر یت .1 ماد 

شامل شناسه کسب وکار، شماره و تاریخ ث ت دبیرخانه، شرای  مربـو  بـه جـواز،     های سامانه، براسار  رمشده در جواز تأسیس

، اشـتاال، ظر یـت، ارزال   نذاریبینی سرمایه، پی ها عالیتنام و شناسه شخص ححیحی یا شخص ححوتی دارنده جواز،  هرست 

 است.رالت، تعیید مدت اجرای طرح و دوره نزارال پیشر ت پروژه ماشید

 .ستیبه نام تند شخص ححیحی و یا تند شخص ححوتی مجاز ن صدور جواز تأسیس .2 ماد 

صدور جواز تأسیس جهت اشخاص ححوتی و ححیحی خارجی با رعایت ضـواب  ایـد دسـتورالعمل و تـوانید و محـررات       .3 ماد 

 .استمربوطه مجاز 

مان بـرای  ماه بوده و با ارااه نزارال پیشر ت  یزی ی طـرح و تأییـد رن توسـ  سـاز     02اعت ار جواز تأسیس صادر شده  .4 ماد 

 شود. تمدیدهای بعدی نیز منو  به ارااه نزارال پیشر ت است.ای دیرر تمدید میدوره

بایسـت دارای کـاربری   م ان استحرار واحد استخراج کننده رمزارز مشمول ضواب  استحرار واحدهای صنعتی بوده و مـی  .5 ماد 

 صنعتی باشد.

  91  کیلـومتری شـهر تهـران، )   021محـدودیت محـدوده )  شـامل  استخراج کننده رمـزارز  های استحرار واحدم ان  :تبصج 

 .باشندها نمی  کیلومتری مراکز سایر استان51کیلومتری شهر اصفهان و )

 .برق، ناز، رب، اینترنت و ... بر عهده دارنده جواز تأسیس است شاملالزم ی هاتأمید زیرساخت .6 ماد 

و صـدور جـواز بـرای    کیلووات بزود    03حداقل معادل واحد،  استخراج رمزارزجمع توان برق مصر ی تجهیزات  :1 تبصج 

 های کمتر مجاز نیست.تجهیزات با توان

انـرژی  ازطریـق  صورت خصوصـی  و یا تولید برق به، از طریق ش  ه سراسری برق کشور برق مورد نیازانرژی تأمید  :2 تبصج 

 پذیر است.و ... ام ان ، نیروناه خصوصیCHPتجدیدپذیر، 

تحاضـای صـدور    ،تجهیـزات ساختمان و  برق، بعد از  راهم کردن ام انات طرح از ت یل زمید، نذارکه سرمایهدر صورتی .7 ماد 

 .پذیر استام انجواز تأسیس صدور باشد، ضواب  اید دستورالعمل جواز تأسیس نماید و اتدامات انجام شده مطابق 

در تارتوب ضواب  اید دستورالعمل و بـا تفـویو وزارت،    صنعتی و ویژه اتتصادی -مناطق رزاد تجاریصدور مجوز در  .8 ماد 

 انجام خواهد شد.توس  سازمان مسئول منطحه 

  ه أمید بـرق از شـ  ام ـان تـ   سـامانه از طریـق  زارت نیـرو،  ل اطالعات به ورساضمد ا، خواست متحاضیپس از ث ت در .9 ماد 

 .شداستعالم خواهد سراسری 

   د.شام ان تأمید برق تلحی خواهد  به معنای موا حت با، ظرف دو هفتهحداکثر ، وزارت نیروعدم پاسخ  :تبصج 

تاییر نام دارنده جواز تأسیس مستلزم ارااه روزنامه رسمی برای شخص ححـوتی و نـواهی د ـاتر اسـناد رسـمی بـرای        .10 ماد 

 .استشخص ححیحی 

************************************************************ 

 بجدار:بهج صدور پجوانه

 شـرای   بـا رعایـت   شـود می انجام سازمان توس  سنجیظر یت و بازدید اندازی واحد،راه و احدا  مراحل اتمام از پس .11 ماد 

 .نرددمی حسب مورد برای شخص ححوتی یا ححیحی صادر برداریبهره پروانه جواز تأسیس، در مندرج

 ث ـت  شـماره  و صدور تاریخ کار، و کسب شناسهشامل  های سامانهبراسار  رم برداریبهره پروانه در شدهدرج اطالعات .12 ماد 

 موجـود  اشـتاال  و سـرمایه  ،هـا رن ظر یـت  و هـا  هرست  عالیـت  پروانه، دارنده ححوتی یا ححیحی شخص شناسه و نام دبیرخانه،

 .خواهد بود
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 ضـواب  ایـد   رعایـت  بـا  تأسـیس، جـواز   اتـد  در زمینه استخراج رمزارز و  عال واحدهای برای برداریبهره صدور پروانه.13 ماد 

 پذیر است.ام ان دستورالعمل

 است. پذیرام انبا حداتل اجاره ی ساله، در تارتوب اید دستورالعمل محل استیجاری در برداری صدور پروانه بهره .14 ماد 

و  الزامـی اسـت  اسناد رسمی تر ادر د منعحده  ترارداد اجارهها و نواحی صنعتی، ارااه برای واحدهای خارج از شهرک تبصج :

 خواهد بود. استان صنعتی هایموا حت شرکت شهرکمنو  به  ها و نواحی صنعتیدر شهرک

اتـدام  ظر یـت  نسـ ت بـه ا ـزای      ایـد دسـتورالعمل  کـه بـا رعایـت ضـواب       برداریبهره برای واحدهای دارنده پروانه .15 ماد 

 نردد.پروانه ت لی میبرداری جدید صادر و جایرزید اند، پروانه بهرهنموده

بـرداری  بهـره در پروانـه   "بـرداری شـماره ......... مـورخ ............. نردیـده اسـت.     بهـره  اید پروانه جایرزید پروانه"ع ارت  تبصج :

 .خواهد شدجدید درج 

تـارتوب ایـد   تواننـد در  ها نذشته باشد میسال از عدم  عالیت رن 5غیر عال که حداتل  و معدنیصنعتی واحدهای  .16 ماد 

 نمایند.برداری عمل اتدام به دریا ت جواز تأسیس و یا پروانه بهرهدستورال

و صـنعتی  محل واحـدهای تولیـدی  عـال     دربرای استخراج رمزارز برداری جوازتأسیس و پروانه بهرهو یا اصالح صدور  .17 ماد 

 ممنوع است.جود مومعدنی 

 برداری واحدهای موجود براسار ضواب  اید دستورالعمل بالمانع است.اصالح ظر یت پروانه بهره.18 ماد 

 .بالمانع است ،تاییرنامم نی بر  رسمی روزنامه ارااهو  متحاضی درخواست براسار برداریبهره پروانه دارنده نامتاییر .19 ماد 

تابـل   سـازمان  بازدیـد  و پـس از رن براسـار   اسـت ارز ی سال رمزبرداری برای  عالیت استخراج مدت اعت ار پروانه بهره .20 ماد 

 تمدید است.

برتسب انرژی و استانداردهای کیفیت توان ال ترونی ی و استانداردهای  ناورانـه مـرت   بـرای     مربو  بهرعایت ضواب   .21 ماد 

سسـه اسـتاندارد   ؤدر صـورت ابـالا از سـوی م   های پردازال رمزنراری شده رمزارزها )ماینینگ  هتولید و واردات تجیهیزات  ررورد

 الزامی است.

شـامل  و ق  رم موجـود در سـامانه،   های منصوبه، دستراهبرداری، ث ت مشخصات ر زمان درخواست صدور پروانه بهرهد .22 ماد 

اضـی  یز توسـ  متح تجهیزات ن تاییراتو  الزامی است نده، توان پردازال و... در سامانهتعداد، نوع، میزان مصرف انرژی، شرکت ساز

 .شد نی خواهدروزرسابهانه مدر سا

 در دستی صورت به تاییر و توضیح هرنونه و شودمی انجام سامانه طریق از العملردستو اید موضوع مجوزهای صدور .23 ماد 

 .است ممنوع صادره مجوزهای

 .دشومی دریا ت محررات و توانید براسار برداریبهره پروانه و جوازتأسیس تمدید و صدور هزینه .24 ماد 

 هرنونـه  و بـوده و امـور صـنایع    برنامـه  و طـرح های تمعاونبر عهده  دستورالعمل دیا یاجرا حسد بر نظارت تیمسئول .25 ماد 

 .خواهد بود تجارت و معدن صنعت، وزیر ییدتأ و ذکورید ممعاون مشترک پیشنهاد با دستورالعمل در تاییر

 ت صره تهیه و به تصویب رسیده است. 6ماده و  26اید دستورالعمل در  .26 ماد 

 

 

 دهند  پیشنهاد

 عید زرندیس

 طرح و برنامهمعاون 

 کنند صویبت

 نیرضا رحما

 تجارت و معدن ،وزیر صنعت

 


