پﺎسخ ﺑﻪ پرسش هﺎي متداول در راﺑطﻪ ﺑﺎ ﺗأمين ﺑرق مراكز استخراج رمز ارزهﺎ از طريق نيروگﺎه هﺎي
ﺗجديد پذير
الف(سﻮاﻻت كلي
سوال  -١منظور از مزرعه رمز ارز موجود و رمز ارز جديد چيست؟
جواب :مزرعه رمز ارز موجود به آن دسته از استخراج كنندگان اطﻼق مي شود كه داراي جواز تاسيس مﻌتﺒر يا
پروانه بهره برداري از وزارت صمت مي باشند.
مزرعه رمز ارز جديد به آن دسته از متقاضيان اطﻼق مي گردد كه خواهان دريافت جواز تاسيس رمز ارز پس از
طي مراحل قانوني براي احداث مزارع خود مي باشند.
سوال -٢منظور از نيروگاه موجود و جديد چيست؟
جواب :نيروگاه موجود به آن دسته از نيروگاه هاي تجديدپذير اطﻼق مي شود كه داراي قرارداد خريد تضميني
برق با ساتﺒا مي باشند.
نيروگاه جديد به آن دسته از نيروگاه هاي تجديدپذير اطﻼق مي گردد كه پروانه احداث خود تامين رمز ارز از ساتﺒا
دريافت كرده اند.
سوال -٣چه نيروگاه هايي تجديدپذير هستند؟
جواب :طﺒق تﻌريف به كليه نيروگاه هايي كه از منابﻊ انرژي هاي تجديد پذير و پاك توليد برق مي كنند اطﻼق
مي گردد اين نيروگاه ها شامل فناوري هاي بادي ،خورشيدي ،زيست توده ،زمين گرمايي ،برقابي ،دريايي ،توربين
انﺒساطي ،پيل سوختي ،بازيافت تلفات حرارت در فرآيندهاي صنﻌتي و ساير فناوري هاي توليد برق از انرژي هاي
تجديد شونده و پاك است.

ﺗﻮﺟﻪ :ﺑﺎ عنﺎيت ﺑﻪ ﺗغيير قﻮانين و مقررات حﻮزه رمز ارز و ﺑروزرسﺎني پرسش و پﺎسخ در سﺎيت سﺎﺗبﺎ ،حتمﺎً از ﺑﻪ روز ﺑﻮدن اين پرسش و پﺎسخ
اطمينﺎن حﺎصل فرمﺎئيد.

ب( من مﺎلك نيروگﺎه ﺗجديدپذير داراي قرارداد ﺑﺎ سﺎﺗبﺎ هستم
سوال -١آيا مي توانم انرژي خود را به مزرعه رمز ارز موجود بفروشم؟
جواب :بله پس از طي مراحل قانوني ،بر اساس دستور الﻌمل اجرايي مقررات تامين برق مراكز استخراج رمز ارزها
مي توانيد تمام يا بخشي از انرژي توليدي نيروگاه خود را به مزرعه رمز ارز موجود بفروشيد .بدين منظور پس از
توافق و در قالب قرارداد دو جانﺒه با مالك مزرعه رمز ارز مي توانيد به همراه اسناد و مدارك مورد نياز طﺒق دستور
الﻌمل اجرايي مقررات تامين برق مراكز استخراج رمز ارزها از منابﻊ تجديدپذير به شماره ١٤٠٠/٤٣١١٦/٣٥٠
مورخ  ١٤٠٠/٠٩/٢٩وزارت نيرو ،درخواست خود را كتﺒا به ساتﺒا ارسال نمائيد.
سوال -٢آيا مي توانم انرژي خود را به مزرعه رمز ارز جديد بفروشم؟
جواب :خير طﺒق قانون متقاضيان احداث مزارع رمز ارز جديد مي بايست اقدام به احداث نيروگاه هاي
تجديدپذير نموده و كل انرژي مورد نياز خود را از اين طريق تامين نمايند.
سوال -٣آيا مي توانم اقدام به احداث مزرعه رمز ارز و تامين انرژي آن از نيروگاه خود نمايم؟
جواب :خير ،در صورت احداث مزرعه رمز ارز جديد ،بايستي تامين انرژي آن از محل نيروگاه جديداﻻحداث
صورت پذيرد.
سوال -٤چه ميزان از انرژي خود را مي توانم به مزرعه رمز ارز موجود بفروشم؟
جواب :سقف ميزان انرژي قابل فروش به مزرعه رمز ارز موجود ،براساس پيوست ) (١دستور الﻌمل اجرايي مقررات
تامين برق مراكز استخراج رمز ارزها به شماره  ١٤٠٠/٤٣١١٦/٣٥٠مورخ  ١٤٠٠/٠٩/٢٩قابل محاسﺒه مي باشد.
اين ميزان براي نيروگاه هايي كه بيش از يكسال از بهره برداري آنها مي گذرد برابر  ٩٠درصد انرژي توليدي سال
قﺒل و براي ساير نيروگاه هاي به بهره برداري رسيده برابر  ٨٠درصد سقف انرژي تﻌيين شده بر اساس ظرفيت
پروانه بهره برداري و ضريب توليد نيروگاه براساس جدول پيوست ) (١مي باشد.
سوال -٥آيا محدوديتي از نظر محل مركز استخراج رمز ارز در ترانزيت برق وجود دارد؟
جواب :بله ،در صورتي كه نيروگاه به شﺒكه توزيﻊ متصل باشد مي تواند تنها به مراكز استخراج رمز ارزي برق خود
را ترانزيت كند كه در محدوده همان شركت توزيﻊ باشند .ولي در صورتي كه نيروگاه به شﺒكه برق منطقه اي
متصل باشد محدوديتي از اين بابت وجود ندارد.
ﺗﻮﺟﻪ :ﺑﺎ عنﺎيت ﺑﻪ ﺗغيير قﻮانين و مقررات حﻮزه رمز ارز و ﺑروزرسﺎني پرسش و پﺎسخ در سﺎيت سﺎﺗبﺎ ،حتمﺎً از ﺑﻪ روز ﺑﻮدن اين پرسش و پﺎسخ
اطمينﺎن حﺎصل فرمﺎئيد.

ج( من مﺎلك مزرعﻪ رمز ارز مﻮﺟﻮد هستم
سوال -١آيا مي توانم انرژي مورد نياز خود را از نيروگاه موجود تامين كنم؟
جواب :بله انرژي مورد نياز مي تواند از نيروگاه هاي تجديدپذير در حال بهره برداري تامين گردد .اين موضوع بر
اساس دستور الﻌمل اجرايي مقررات تامين برق مراكز استخراج رمز ارزها از منابﻊ تجديدپذير به شماره
 ١٤٠٠/٤٣١١٦/٣٥٠مورخ  ١٤٠٠/٠٩/٢٩وزارت نيرو ،قابل انجام خواهد بود.
سوال -٢براي تامين انرژي از نيروگاه موجود چه مراحلي را بايد طي كنيم؟
جواب :پس از توافق مالك مزرعه رمز ارز با مالك نيروگاه تجديدپذير در قالب قرارداد دو جانﺒه  ،مالك نيروگاه
بايستي درخواست خود را بهمراه مستندات مورد نياز مطابق دستور الﻌمل جهت ادامه كار كتﺒاً به ساتﺒا ارسال
نمايد.
سوال -٣آيا مي توانم نيروگاه تجديدپذير و پاك احداث كنم؟
جواب :بله اين امكان جهت احداث نيروگاه تجديدپذير و پاك براي تامين برق مزارع استخراج رمز ارز فراهم مي
باشد.
سوال -٤براي احداث نيروگاه چه مراحلي را بايد طي كنم؟
جواب :ابتدا درخواست خود را در سامانه درگاه ملي مجوزهاي كسب و كار به نشاني  g4b.irثﺒت و پس از اخذ
پروانه احداث نيروگاه از ساتﺒا و طي مراحل قانوني مربوطه اقدام به احداث نيروگاه مي فرماييد.
سوال -٥آيا مي توان بدون اتصال به شﺒكه ،نيروگاه خود تامين احداث نمايم؟
جواب :در شرايط حاضر ،اين موضوع امكان پذير نمي باشد.

ﺗﻮﺟﻪ :ﺑﺎ عنﺎيت ﺑﻪ ﺗغيير قﻮانين و مقررات حﻮزه رمز ارز و ﺑروزرسﺎني پرسش و پﺎسخ در سﺎيت سﺎﺗبﺎ ،حتمﺎً از ﺑﻪ روز ﺑﻮدن اين پرسش و پﺎسخ
اطمينﺎن حﺎصل فرمﺎئيد.

د( من درخﻮاست ﺟﻮاز ﺗﺎسيس رمز ارز دارم
سوال -١آيا مي توانم انرژي مورد نياز خود را از نيروگاه موجود تامين كنم؟
جواب :خير طﺒق ابﻼغيه اخير وزارت نيرو شما ملزم به احداث نيروگاه تجديدپذير جهت تامين برق مورد نياز مزرعه
استخراج رمز ارز خود هستيد.
سوال -٢براي تامين انرژي خود ،با چه ظرفيتي نيروگاه تجديدپذير بايستي احداث كنم؟
جواب :بسته به نوع نيروگاه تجديدپذير انتخابي جهت احداث و ميزان پتانسيل منطقه متفاوت مي باشد طﺒق
برآوردهاي موجود ضرايب توليد نيروگاه هاي تجديدپذير مطابق جدول ذيل مي باشد.
نوع نيروگاه
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به عنوان مثال در صورت درخواست جواز تاسيس رمز ارز به ظرفيت  ١٠٠كيلووات نياز به احداث نيروگاه خورشيدي
با ظرفيت  ٥٠٠كيلووات مي باشد).ضريب توليد برابر  ٠,٢مي باشد(.
ظرفيت رمز ارز = ظرفيت نيروگاه * ضريب توليد

ﺗﻮﺟﻪ :ﺑﺎ عنﺎيت ﺑﻪ ﺗغيير قﻮانين و مقررات حﻮزه رمز ارز و ﺑروزرسﺎني پرسش و پﺎسخ در سﺎيت سﺎﺗبﺎ ،حتمﺎً از ﺑﻪ روز ﺑﻮدن اين پرسش و پﺎسخ
اطمينﺎن حﺎصل فرمﺎئيد.

سوال -٣براي دريافت جواز تاسيس رمز ارز ،چه مراحلي را بايد طي كنم؟
جواب :براي اين دسته از متقاضيان در صورتي جواز تاسيس مراكز رمز ارز توسط وزارت صنﻌت ،مﻌدن و تجارت
صادر خواهد شد كه اقدام به تامين برق از طريق احداث نيروگاه هاي تجديدپذير جديد نمايند مراحل كار به شرح
ذيل مي باشد:
گام اول :مراجﻌه به سايت بهين ياب وزارت صنﻌت ،مﻌدن و تجارت و ثﺒت درخواست
گام دوم :مراجﻌه به درگاه ملي مجوزهاي كسب و كار بخش مجوزها و ثﺒت نام براي اخذ پروانه احداث نيروگاه
هاي تجديدپذير خود تامين براي مصرف در استخراج رمز ارزها
سوال -٤آيا مي توان بدون اتصال به شﺒكه ،نيروگاه خود تامين احداث نمايم؟
جواب :در شرايط حاضر ،اين موضوع امكان پذير نمي باشد.

ﺗﻮﺟﻪ :ﺑﺎ عنﺎيت ﺑﻪ ﺗغيير قﻮانين و مقررات حﻮزه رمز ارز و ﺑروزرسﺎني پرسش و پﺎسخ در سﺎيت سﺎﺗبﺎ ،حتمﺎً از ﺑﻪ روز ﺑﻮدن اين پرسش و پﺎسخ
اطمينﺎن حﺎصل فرمﺎئيد.

