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 20/08/98 تاریخ (1دستور جلسه شماره ) -مقررات شناسه

 عنوان 
مصوبه هیأت وزیران در خصوص فرایند استخراج )ماینینگ( فرآورده های پردازشیی رمننایاری    مشکالت وایرادات بررسی

 با موضوع تامین برق و سوخت مورد نیاز صنعت ماینینگ شده  )رمن ارز(

 مرجع طرح موضوع
سیندیکای  ، انجمن انرژی های تجدید پیییر،  ایران( CHPانجمن تولیدکنندگان ترکیبی نیرو، حرارت و برودت ایران )انجمن 

 )بالک چین ها(و انجمن فناوران زنجیره بلوک  صنعت برق

 شرح دستور

است که در آن تولید واحد پول و تأییدد اصدالت ن د  و انت دال پدول بدا        پول دیجیتال ارز رمزپایه( نوعی رمزارز )یا رمزپول، یا

و ماینینگ یدا اسدتخراد در دنیدای     کندمی شود و معموالً به طور غیرمتمرکز کارکنترل می رمزگذاری هایالگوریتم استفاده از

رمزارزها به معنی تولید و تایید تراکنش ارز رمزنگاری شده از طریق ح  مسائ  کامپیوتری اسدت  ایدا ارزهدا بده تددرید وارد      

 اند  مبادالت مالی بیا المللی شده 

خوشبختانه دولت ایا پدیده نویا را مورد توجه قرار داده و با پذیرش آن به عنوان یک صنعت، گدامی سدازنده در ایدا مسدیر     

در مورد رمز ارزهدا  هد  55637ت  /58144شماره مصوبه  13/05/98وزیران در تاریخ برداشته است که در ایا خصوص هیأت 

یه ایا اقدام ارزنده نکاتی وجود دارد که باعث نگرانی از چگونگی موجودیت لیکا در حاش؛ (1صادر کرده است )پیوست شماره 

، همچندیا  و تداوم حیات صنعت رمز ارزها می شود و توجیه اقتصادی فعالیت در زمینه استخراد رمزارزها را از بدیا مدی بدرد   

 می باشد: به شرح ذی  که  ایرادات قانونی به آن وارد است

ود اعم از نیروگاه های حرارتی و نیروگاه های انرژی های تجدید پییر از فیرو  بیرق بیه بخی      منع نیروگاه های موجالف( 

 خصوصی دیار

از شیبکه سراسیری ییا احیدا      دریافیت انشیعاب بیرق    ، تامیا برق مت اضیان استخراد رمزارزها صدرفا بدا   4براساس ماده 

اعم از نیروگاه های حرارتدی   به عبارت دیگر نیروگاه های موجود های جدید خارج از شبکه سراسری صورت می گیرد.نیروگاه

از فروش برق به بخش خصوصی دیگر منع شده اند و ایدا کدار تن دا از طریدق احددا        و نیروگاه های انرژی های تجدید پذیر

قدانون   86و  52و 45و فرازهدای )(( و )(( از   43ایدا امدر بدرخمو مدواد      های جدید امکان پذیر است، در حالی کهنیروگاه

وزارت  همچنیا ( 2)پیوست شماره  باشد و مصداق اخمل در رقابت است قانون اساسی می 44ت های کلی اص  اجرای سیاس

مگاوات از نیروگاه ها را طی  5های صنعتی، شرایط تامیا برق مت اضیان باالی نیرو به علت کمبود برق و عدم تامیا برق طرح

و حال نیروگداه هدا را از فدروش بدرق مندع نمدوده اسدت          ابمغ نموده است  1/3/95مورخ  100/20/15681/95مصوبه شماره 

 (3)پیوست شماره

 سوخت  و تعرفه نرخ گیاریب( 

ز ارزها پرداخته شده است؛ در ایا مصوبه به مساله نرخ گذاری انرژی یا همان سوخت مورد نیاز صنعت استخراد رم 4در ماده 

تامیا برق مت اضیان استخراد رمز ارزها صرفاً با دریافت انشدعا( بدرق از شدبکه سراسدری یدا      "ایا ماده چنیا آمده است که 

همانگونه که مشدخ  اسدت احددا  نیروگداه خدارد از       "احدا  نیروگاه های جدید خارد از شبکه سراسری صورت می گیرد 

ان یکی از راه کارهای قانونی در تامیا نیاز برق استخراد رمز ارزها پذیرفته شده است، به عبدارت دیگدر   شبکه سراسری به عنو

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D9%88%D9%84_%D8%AF%DB%8C%D8%AC%DB%8C%D8%AA%D8%A7%D9%84
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D9%88%D9%84_%D8%AF%DB%8C%D8%AC%DB%8C%D8%AA%D8%A7%D9%84
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88%D8%B1%DB%8C%D8%AA%D9%85
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%85%D8%B2%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%85%D8%B2%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%DB%8C
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دولت به درستی تشخی  داده است که ایا صنعت برای سرمایه گذاری دراحدا  نیروگاه های جدیدد جدذا( اسدت و باعدث     

ایا مداده چندیا   ( 1)ض شک  گرفته است  در تبصره توسعه ظرفیت های تولید برق کشور می شود اما در گام بعدی یک تعار

درصید   70با قیمت تعرفه سوخت گاز مورد نیاز متقاضیان استفاده کننده از برق خارج از شبکه وزارت نیرو، "آمده است کده  

و تعرفه سوخت مایع نین  با قیمت متوسط رییالی سیوخت میایع     متوسط ریالی گاز صادراتی با نرخ تسعیر سامانه نیما  است

بنابرایا اگر کسدی   ؛ "صادراتی با نرخ تسعیر نیما که توسط وزارت نفت تعیین و اعالم می شود، محاسبه و اعمال خواهد شد.

از دریدافتی بدرای   مای  است که نیروگاه های جدید برای تولید برق ج ت صنعت استخراد رمزارزها احدا  کند؛ بایدد ندرخ گد   

صدنعت  شدیوه ندرخ گدذاری گداز بده عندوان سدوخت         به تولید برق را به نرخ متوسط صادرات گاز ایران بپردازد  ایرادات اصلی

 ماینینگ وارد است  

سدبت بده افدزایش    قانون برنامه ششم توسعه دولت مکلف است از طریق وزارت نیرو در طول برنامه ن 48زیرا برابر بند ت ماده 

مگاوات از طریق سرمایه گذاری موسسات عمومی غیردولتدی، تعداونی و خصوصدی اعدم از داخلدی و      هزار 25تولید برق تا توان 

یا به صورت روش های متداول سرمایه گذاری اقدام نمایدد، خریدد تیدمینی بدرق     خارجی و یا منابع داخلی شرکت های تابعه 

که حکم برنامه از سوی شورای اقتصاد ابمغ شده است و براساس آن د بود اهبراساس نرخ تعییا شده توسط شورای اقتصاد خو

قیمت گاز نیروگاه های بزرگ و م یاس کوچک مشخ  است و ایا امر در حالی است که مجدداً براساس ایا مصدوبه، تعرفده   

 ه است  خارد از شبکه و مت اضیان ایجاد نیروگاه های جدید، اعمم شدگاز برای نیروگاه های خود تامیا جدید 

 برق  و تعرفه نرخ گیاریج( 

آن را ابمغ نکرده  وزارت نیرو تاکنون تعرفه برق را اعمم نکرده و در ایا خصوص نیز دستورالعملی ت یه نموده است که تاکنون

 بدرق  بدا  سداعت  کیلدووات  هدر  ندرخ  محاسدبه  و دارد وجود نیز برق در دارد، وجود سوخت بحث در که چالشیهمچنیا است  

باشد و دلیلی بر تعییا نرخ برق صادراتی بدرای  می ؛ زیرا ماینینگ نیز همانند سایر صنایع باشد میمورد اعتراض  نیز صادراتی

انگیا صادراتی به یرفته است  به عموه آنکه تعریف مو به یک فعالیت صنعتی، برق غیر صنعتی تعلق گ ایا صنعت وجود ندارد

زیرا برخی از آن ها با حداق  قیمت صادراتی، به خرید بدرق اقددام    بر تابعیا ایرانی است م دم دانستا کشورهای دیگرمعنای 

 نمایند  می

 در تدوین مصوبه  یوصعدم نظرخواهی از بخ  خصد( 

و انرژی های تجدید  تولیدکنندگان ترکیبی نیرو، حرارت و برودت ایرانبه گفته نماینده انجما بمک چیا و همچنیا انجما 

از بخش خصوصی صاحب نظر از جمله انجما بدمک چدیا    هیأت وزیران در تدویا مصوبهدر جلسه کارگروه کارشناسی،  پذیر

 به عنوان نماینده قشر ماینرها، نظرخواهی نشده است 

ایرادات و مشکالت 

 مطروحه

 به شرح ذیل است:  معترضین رئوس ایرادات و مشکالت

را به رسمیت شناخته است ولی حمایتی نکرده است، زیرا خوراک ایا صدنعت، تن دا    ماینینگ در ایا مصوبه، دولت صنعت  1

بدا وضدع   می بایستی ده خواهد بود  دولت گذاری دیگر کسی در ایران فعالیت نخواهد کرد، زیرا زیانبرق می باشد و با ایا نرخ

   نظارت کندایا صنعت مالیات بر 

پروانه های ب دره بدرداری    که در آن قراردادها و ه استمنع د کرد های کوچک م یاس با نیروگاه وزارت نیرو قراردادهایی را  2
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توانند برق را ک  عرضه کنند  ایا نیروگاه ها میتوانند برق خود را به سه شبه صراحت آمده است که ایا نیروگاه ها میها، آن

لیکا با مصوبه هیأت وزیران نیروگاه های موجدود  ؛ ندیا به مشتری بفروشند و یا خودشان مصرو کن به وزارت نیرو بفروشندیا 

قانون اساسدی اسدت؛ بده     44قانون اجرای اص ی سازی و خصوصشده اند؛ لذا ایا امر مغایر با  از تامیا برق مزارع رمز ارز منع

وصی برق در مزارع رمز ارز می توانستند مشتری نیروگاه های کوچک م یاس باشند و بخش خص مصرو کنندگانعبارت دیگر 

 که با ایا مصوبه منع شده اند   مورد نیاز بخش خصوصی دیگر را تامیا نماید

تعرفده بدرق را اعدمم    تاکنون نیز باقی مانده است که وزارت نیرو با خارد نمودن بخش خصوصی از تامیا برق ماینرها، خود   3

حتما بازیگران بزرگ و شفاو کشور را ترک خواهند کرد اگر قیمت از خط اقتصادی ماینرها باالتر برود، همچنیا   نکرده است 

  و آن درآمدی که وزرات نیرو می توانست با یک قیمت منط ی، کسب کند نیز از بیا می رود 

نرخ گذاری گاز است و ایا نرخ گذاری در مصوبه به شکلی است که عممً بخش خصوصی میدان رقابت را بده    مسئله بعدی، 4

 5و هیچ شانسی به تامیا برق رمزارزها وجود ندارد  به عبدارت دیگدر وزارت نیدرو بابدت گداز، مترمکعبدی       می بازد وزارت نیرو 

درصد متوسط نرخ صادراتی دریافت خواهد کرد؛ یعنی چند صد برابر عددی  70کند ولی از بخش خصوصی تومان پرداخت می

 که وزارت نیرو برای گاز می دهد 

 مشتری داخلی نخواهد داشت   ،ت ملی گاز هم نمی تواند گاز خود را بفروشد، زیرا ایا نرخبا نرخ اعممی، شرک  5

ریال به ازای هدر متدر    2600نرخ گاز مصرفی صنایع م م و پرمصرو کشور )پتروشیمی و فوالد( برای مصرو سوخت مبلغ   6

نه تن ا در ردیف سوخت صنعتی د رمزارزها ج ت تولید برق استخرامکعب گاز تعییا شده است ولی در مصوبه حاضر نرخ گاز 

 گذاری کارخانجات پر مصرو صنایع پیتروشیمی و فوالد هم نیست  نمی باشد؛ بلکه مشابه نرخ

 در کشور در بدتریا روز سال بیش از یکصد میلیون متر مکعب ظرفیت تولید گاز مازاد وجود دارد کده امکدان صدادرات آن     7

مصرو گاز برای یک صنعت در داخ  کشور هم ردیف کشورهای واردکننده گاز از ایدران محاسدبه    ،هم نیست و در ایا شرایط

می شود؛ لذا نرخ مورد اشاره در مصوبه با توجه به ظرفیت های تولید گاز در کشور و وجدود مزیدت اقتصدادی ناشدی از آن، بدا      

 منطق اقتصادی توسعه صنعتی ایران منافات دارد  

سنت داده می شود ولی  15سنت و  به برخی دیگر،  33های مختلف کشور تفاوت بسیاری دارد، به برخی تعرفه گاز در مرز  8

درصد هم تخفیف داده می شود، از بعیی از مشتریان خارجی، گداز گدران تدر بده دسدت       30با متوسطی که گرفته می شود و

   تولیدکننده داخلی می رسد

  نیدز  صدادراتی  بدرق  با ساعت کیلووات هر نرخ محاسبه ایا و دارد وجود نیز برق در دارد، وجود سوخت بحث در که چالشی  9

 کده  متوسدطی  ندرخ همچنیا دارند   وجود متفاوت های نرخ با برق فروش برای تجاری های طرو زیرا باشد؛ میمورد اعتراض 

 باشدند،  صدنعت  ایدا  در گدذاری سدرمایه  افدزایش  برای پتانسی  یک توانند می که ماینینگ حوزه فعاالن برای شود، می اعمم

 دیگدر چندیا نشدود،    اگر و شود استفاده باید و دارد وجود برق مازاد ظرفیت سال در ماه 9 از بیش کشور، در و نیست منط ی

   رود می دست از ها فرصت نرخ، ایا با بنابرایا ؛نخواهد بود استفاده قاب 

ها در که با ایا نرخصنعت ماینینگ شده اند هزار میلیارد سرمایه ایرانی با وجود ریسک های سرمایه گذاری وارد  5باالی   10

 حال از بیا رفتا هستند 
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 42قانون برنامه ششم توسعه و دستورالعم  مربوطه، گازب ای نیروگداه هدای بدا رانددمان بداالی       48مطابق بند )ت( ماده   11

تعرفه نیروگاهی محاسبه گردد که مصوبه اخیر رمزارزها در تعارض با ایا بند از قانون برنامه ششم است؛ بنابرایا  درصد باید با

 باید ایا بند در مورد ماینرها اجرا شود 

ت مدالی بیایدد، یکدی از    در شدرایط فعلدی مدی تواندد بده کمدک تبدادال       و از آنجدایی کده   شورای امنیدت ملدی   نظر طبق   12

در چند ماه اخیر مردم برای خریدهای خرد دنبال ارزهای  است که سبب شده یا صنایع کشور است وایا صنعتتراستراتژیک

اغذی نباشند  همچنیا اثری که ایا صنعت می تواند بر اقتصاد کشور بگذارد ایا است که گاز ایران تبدی  به یک محصدول  ک

 ر سبب رشد ارزش ارز کشور می شود  ایا ام که همگان عمقه به خرید آن دارند وج ان شمول شود 

شود که ایا صنعت موجب ایجاد اشتغال خواهد شد  به عموه آنکه کشور با یک دارایی بزرگ ج انی همه پسند درگیر می  13

 ایا امر برای اقتصاد کشور بسیار مفید است  

یا سرمایه گذاری برای آن نشده باشد، راه  در ارتبا( با شبکه های توزیع برق که ممکا است ظرفیت وجود نداشته باشد و  14

همچنیا بدا  از بیا خواهد رفت  ح  نیروگاه های کوچک م یاس هستند که با تولید برق در مح  مصرو، تلفات انت ال توزیع 

 درصد دریافت می کنند، از بیا می رود  20تا  12استفاده از رمز ارزها، هزینه انت ال ارز که صراو ها از 

جلسه بندی جمع

 کارشناسی

 

در  12در جلسده کدارگروه کارشناسدی کمیتده مداده       مشکمت نیروگاه های حرارتی و ماینینگ ها در تامیا برق و سوخت  1

با حیور نمایندگان اتاق ایران، اتاق تعاون، معاونت ح وقی ریاست جم وری، معاونت علمی و فناوری ریاست  16/07/98تاریخ 

 انجمدا  دارایی، قوه قیائیه، وزارت نیرو، وزارت نفت، شرکت ملی گاز ایران، رت امور اقتصادی وجم وری، معاونت اقتصادی وزا

سندیکای  ذیر ایران، انجما بمک چیا ایران وایران، انجما انرژی های تجدید پ برودت و حرارت نیرو، ترکیبی تولیدکنندگان

 12مشکمت ناشی از مصوبه هیدأت وزیدران در صدحا کمیتده مداده      صنعت برق ایران بررسی گردید و در ن ایت م رر گردید 

 هیأت تطبیق مصوبات مجلس نیز پیگیری گردد  در مطرح و 

در  12  مشکمت نیروگاه های انرژی ای تجدیدپذیر در تامیا برق میانینگ ها در جلسده کدارگروه کارشناسدی کمیتده مداده      2

وزارت نیرو، ساتبا، سازمان برنامده و بودجده، شدرکت تدوانیر، معاوندت علمدی        با حیور نمایندگان اتاق ایران، 12/08/98تاریخ 

 ریاست جم وری، انجما بمک چیا، انجما انرژی های تجدیدپذیر و سندیکای صنعت برق ایران بررسی گردید   

  به شرح ذیل است: در جلسات کارشناسی دستااه ها اهم نظرات

 نماینده وزارت نیرو 

بابک اسکندریون، رییس گروه تعرفه برق وزارت نیرو اظ ار نمود مصوبه هیأت وزیران در اختیار ما قرار گرفتده اسدت کده ایدا     

صنعت را به رسمیت شناخته و ایا قدم م می است و وزارت نیرو باید ایا مصوبه را اجرا نماید  تعرفه بر طبق ایدا مصدوبه در   

تومان برای هر کیلووات خواهد بدود  وی در ادامده افدزود     900یا  800هد شد و احتماالً حال تدویا است و به زودی اعمم خوا

ساعت پیک مصرو در کشور وجود دارد که وزارت نیرو نمی تواند اجدازه مصدرو دهدد و در طدول تابسدتان ظرفیدت در        300

ی که اضافه ظرفیدت وجدود دارد هددایت    بحران قرار می گیرد و ترجیح وزارت نیرو ایا است که ماینرها به ساعات و مکان های

ت چدیا  درصد استخراد رمزارزها در چدیا اسدت و بیشدتریا آن در یکدی از ایداال      60در ادامه افزود عموماً نزدیک وی شوند  

باشد و آن هم به دلی  برق آبی و ارزان و انرژی های تجدید پذیرمی باشد  همچنیا مسئله آلودگی محیط زیست نیز م دم  می
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اید به آن توجه کرد  وی در ادامه افزود اگر قیمتی خیلی پاییا تر از قیمت های دنیا تعییا شود، ایا امر سبب جذ( است و ب

هزار مگاوات خواهد بدود، لدذا    40مگاوات است ولی در آینده در حدود  3الی  2ماینرها به ایران خواهد شد و اکنون صحبت از 

 سوخت قیمت خودش را دارد حتی اگر مشتری نداشته باشد   قیمت ها باید واقعی باشد  به عبارت دیگر

ای وی در ادامه افزود در خصوص تجدید پذیرها نیز قرار بر ایا است که در صورت درخواست مت اضی شرکت های برق منط ه

ورد نیاز خود را از مجازند بدون دریافت هزینه های عمومی  برقراری انشعا( به مراکز استخراد رمزارزها که برق مو توزیع برق 

طریق نصب مولدهای جدید تجدیدپذیر تامیا می کنند به انشعا( برق پشدتیبان واگدذار نمایدد؛ بده عبدارت دیگدر از شدبکه        

 پشتیبان دریافت می کند  

 شرکت توانیر نماینده 

بیان نمود در مصوبه هیأت وزیران گرفتا بدرق تن دا از طریدق دریافدت     عبدالرضا فاتح، معاون دفتر برنامه ریزی شرکت توانیر  

  4مستثنی نیستند زیرا تبصره 4انشعا( و یا احدا  نیروگاه جدید اعم از حرارتی و تجدید پذیر است و تجدیدپذیرها در تبصره 

  ارد  نحوه دریافت برق اشاره دبه است که صدر ایا ماده نیز  4در مورد تجدیدپذیرها ذی  ماده 

 وزارت امور اقتصادی ودارایی نماینده  

عظیمی، مدیرک  وزارت امور اقتصادی و دارایی بیان نمود وزارت اقتصاد از ابتدای مطرح شدن ایا م رره در بحث هدا حیدور   

 داشته است و نظر فعاالن بخش خصوصی نیز أخذ شده است  در فرایند رسیدگی سه دیدگاه  وجود داشت که به ایدا مصدوبه  

بدیا شک  منت ی شد  اولیا دیدگاه که وزارت نیرو و بخشی از صنعت کشور حامی آن بوده اند ایا است که در کشور کمبود 

شود و آیدا در ایدا   برق وجود دارد و درایا شرایط راه اندازی یک صنعت که مصرو کننده شدید برق است، خودش مسئله می

صنعت هستند  دو صنعت وجود دارد یدک صدنعت نیروگداهی و دیگدری صدنعت      شرایط ماب ی صنایع راضی به راه اندازی ایا 

ماینینگ است، حال برایند نظرات بخش خصوصی چیست  همچنیا صدنعت ماینیندگ مثد  صدنایع پتروشدیمی، آلمینیدوم،       

مندافعی   شیشه، سیمان و    جز صنایع استراتژیک نمی باشد و با ایا بحث، باید به ایا پرسش پاسخ داد که ایدا صدنعت، چده   

برای اقتصاد کشور دارد و آیا به صرفه است که انرژی با قیمت پاییا در اختیار آن ها قرار گیرد یا خیدر  سدومیا مسدئله ایدا     

و ایا برخمو کشورهایی مث  چیا است کده ماینیندگ در آن هدا بده      در کشور، به شک  سوخت فسیلی است است که انرژی

نرژی آبی و تجدید پذیراست و ماهیتاً هزینه تمام شده پاییا تدری دارندد ولدی در ایدران،     صرفه می باشد و تولید انرژی آن با ا

 سنت است و سوخت فسیلی نیز صادراتی می باشد و مازادی وجود ندارد   6هزینه تمام شده با سوخت فسیلی باالی 

همچندیا برایندد   در کشور کمدک نمایدد و   تولید برق  عظیمی در ادامه افزود اگر بتوان اثبات نمود که ایا صنعت می تواند به

نظرات بخش خصوصی را هم همراه کرد و مازاد گازی نیز وجود داشته باشد؛ امکان اینکه به ایا صنعت کمک بیشتری شدود،  

 وجود خواهد داشت  

 نماینده شرکت ملی گاز 

 درصدد  70 وزیران، تعرفده گداز   هیأت مصوبه به توجه با نمود بیان گاز ملی شرکت های تعرفه امور واحد نماینده نورایی، ب رام

 بدا  برابدر  آمدده  دست به ریالی معادل گاز، ملی شرکت المل  بیا واحد از گرفته صورت استعمم با است و صادراتی برق قیمت

  باشد  می گاز مکعب متر هر ازای به تومان 80 و هزار 2 قیمت
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 نماینده وزارت نفت 

 ها نیروگاه اگر که است شک  بدیا ها نیروگاه در سوخت مصرو برای گذاری نرخ نمود بیان کاشانی، نماینده وزارت نفت ب ناز

 بتوانندد  اگدر  ولی بود نیروگاهی خواهد تومان 5 نرخ همان دهند، تحوی  شبکه به نیرو وزارت اعمم با را خود تولیدی برق ک 

 هدای  نیروگداه  مانندد  مداب ی  و باشد می نیروگاهی نرخ برق، آن ازای به دهند، تحوی  شبکه به را خود تولیدی برق از م داری

 صدنعتی  چده  در سوخت آن که دید باید ابتدا که است شک  بدیا گذاری نرخ مصرو، خود های نیروگاه در  است مصرو خود

 از کده  افدزود  ادامده  در وی  کنندد  مدی  محاسدبه  صنعتی را نیروگاه آن به مصرفی سوخت تعرفه نتیجه، و در شود می استفاده

 محصدول  کده  بدود  ایدا  نظدر  شدد،  مدی  أخذ نفت وزارت نظر اگر ولی نشده است نظرخواهی مصوبه ایا تدویا در نفت وزارت

  شود محاسبه صادراتی باید نیز آن نرخ نتیجه در و است صادراتی محصول یک تولیدی،

 نماینده قوه قضائیه

رضا مسعودی فر، نماینده قوه قیائیه اظ ار نمود در ماده یک قانون تاسیس وزارت نیرو چنیا آمده است زمانیکه وزارت نیدرو   

مسئولیت تامیا برقی را دارد، تدویا تعرفه ها و آییا نامه ها با وزارت تیرو می باشد  به طور مثال شبکه تامیا برق عمومی با 

تخانه آییا نامه وتعرفه ها را مشخ  می کند  حال اگر م رره ای وجود نداشته باشد که نیروگاه ها وزارت نیرو است و لذا  وزار

مکلف باشند تا تمام برق تولیدی خود را به شبکه سراسری بدهند، هیأت دولت نمی تواند به لحاظ ح وقی، چنیا ممندوعیتی  

 را ایجاد نماید؛ بنابرایا ایا مصوبه باید اصمح شود  

 ه معاونت حقوقی ریاست جمهوری نمایند

توان نیروگاه ها را از ایدا امدر کده    بتول آهنی، معاون آموزش معاونت ح وقی ریاست جم وری بیان نمود از ج ت ح وقی نمی

قانون اساسی، بده بخدش خصوصدی      44همچنیا طبق اص  ی خواهند بفروشند، محروم نمود و کاالیشان را به هر کسی که م

مانع کسب و کار آن ها شد  وی در ادامه افدزود وضدع ایدا     44اجازه سرمایه گذاری داده شده است، لذا نمی توان بعد از اص  

 مصوبه نشان می دهد که ایا صنعت مورد پذیرش واقع شده است  

   نماینده اتاق تعاون

اق تعاون اظ ار نمود تا قب  از مصوبه دولت، در کارخانه تولید تسمه فنر از ماینرها برای تدامیا ارز  طاهره شکارچی، نماینده ات

واردات مواد اولیه استفاده شد که بسیار مفید بود و اثر مست یم آن به کم شدن هزینه ها و همچندیا اشدتغال زایدی و جدذ(     

 کارگران کمک نمود ولی اکنون استفاده از آن ممکا نیست  

  نماینده ساتبا

بیان نمود در مورد تجدید پذیرها پیشن اد زیر از طرو ساتبا به وزارت نیرو ارسال شده اسدت کده     ، معاون ساتبازعفرانچی زاده

استخراد کنندگان رمزارزها )ماینرها( می توانند برق مورد نیاز خود را از نیروگاه هدای تجدیدپدذیر و پداک غیردولتدی تدامیا      

ا کننده برق استخراد کنندگان رمز ارز هستند با تزریق اندرژی  نمایند، در ایا صورت نیروگاه های تجدیدپذیر و پاک که تامی

تولیدی مازاد مصرو ماینرها در ساعات تولید می توانند معادل انرژی تزریق شده به شبکه را با اعمال ضریب آمادگی سداعتی  

نمایندد و ب دای آن    در ساعات کاهش یا توقف تولید از شبکه دریافت و برای تامیا نیداز اسدتخراد کننددگان رمدزارز مصدرو     

 برحسب اعمم وزارت نیرو در قراردادهای خرید تیمینی برق ساتبا است  
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 پیشنهاد دبیرخانه

 اصمح گردد: به نحو ذی   هیأت وزیران با لحاظ نظرات بخش خصوصی صاحب نظرمصوبه  الف( 

  شده، از طریق نیروگاه های موجودامکان تامیا برق مورد نیاز مت اضیان استخراد فراورده های پردازشی رمز نگاری 

 فراهم آید   اعم از نیروگاه های حرارتی موجود و انرژی های تجدید پذیر

 بدا ندرخ سدوخت گداز     مصارو استخراد رمزارزهدا، معدادل    قیمت سوخت تحویلی برای برق تولیدی نیروگاه ها برای

 شود  ریال( تعییا  2600مصرفی واحدهای صنعتی پر مصرو )پتروشیمی و فوالد 

  تعرفه صنعتی تعییا شود  با  برققیمت 

وزارت نیرو در خصوص دستورالعملی در حال تدویا تعییا تعرفه برق، نظر بخش خصوصی از جمله انجما بدمک چدیا،    ب(

 و انجما انرژی های تجدید پذیر را أخذ نماید   (ایران CHP انجما) ایران برودت و حرارت نیرو، ترکیبی تولیدکنندگان انجما

فهرست مستندات و 

 مدارک پشتوانه

هیأت وزیران، قانون اجرای سیاست های  13/05/98هد  مورخ  55637ت  /58144مستندات قانونی به ویژه مصوبه شماره   1

  ؛ "وزارت نیرو 95 /1/3 مورخ 100/20/15681/95 شماره مصوبه ،قانون اساسی 44کلی اص  

 ایدران(  CHPانجما تولیدکنندگان ترکیبی نیرو، حرارت و برودت ایدران )انجمدا   25/06/98مورخ  98و//1894نامه شماره   2

 ؛خطا( به اتاق ایران

ایدران(   CHPانجما تولیدکنندگان ترکیبی نیرو، حرارت و برودت ایدران )انجمدا   20/07/98مورخ  98ز//1917نامه شماره   3

 خطا( به مجلس شورای اسممی )هیأت تطبیق مصوبات(؛ 

 ؛ 12ذیر ایران خطا( به کمیته ماده انجما انرژی های تجدید پ 1/08/98مورخ  363/98نامه شماره   4

  12انجما فناوران زنجیره بلوک خطا( به کمیته ماده  13/08/98مورخ  80805  نامه شماره 5

 


