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جهان روا و  یصنعت استخراج رمز ارزها تیوضع  درخصوص یاقتصاد ون یسی کم ینظارت گزارش

 آن در کشور یمبادالت داخل

 ی اسالم یشورا مجلس  یداخل  نامه نیآئ قانون ( 45)  ماده( 1) تبصره  موضوع 

 

  مقدمه :

 ار ها  رمو  همچون  نینو یها  یتکاولوژ شی ایپ  شعاه    تالیجید  اقتصعاد تیاطالعات ز اهم  یبا توسععه رز  ازوزن زاازر

  ( به عاوان محصوالت مبتای بر تکاولوژی بالکچین در جهان هستیم.ها ییرمو دارا ای  تالیجید یها)ار  

رمو ار ، پ ی ه ای مبهم ز با ریشعه نامشع ا اسعت ز  تی بعا د ای ه م کور )آقای سعاتوشعی ناکاموتو( نیو ی  اسعم 

غیرزاقعی می باشع . ا  این رز، ایاکه سعااریوی طرا ی شع ه در پس پرده این پ ی ه ز به زیبه بوریترین مصع ا  آن یعای 

 »بیت کوین« چه می باش  خود موضوع بحثی ج ایانه است.

ت آنان، ماهیت نامتمرکو بودن رمو ار ها ز تأکی  زعلی بر ناشعاا  بودن دارن یان ز مبادله کاا یان ز ع   ا را  هوی

چا ان موازقتی  بوریترین چالش زرارزی کشعورها برای تصعمیم ییری در این  و ه اسعت. قاع تاا بانکهای مرکوی کشعورها  

با زجود چاین پ ی ه ای که می توان  بسععتر انواع اق امات م رد در اقتصععاد  یر میای ز تبهکاری ز کاهش ق رت بان  

 ، ن ارن .مرکوی در اعمال سیاستهای اقتصادی خود باش  

  ن تقریبا بهآکه ار ش ز ق رت خری   چرا، محل تأمل کارشعااسعان اقتصعادی اسعت  پول یا ار   بعاوان  رمو ار   ا تسعاد

، هرچا  این پ ی ه به عاوان زسعیله مبادله در ابت ا تعری  شع ه ز شکل یرزته است ز نمی بعورت لحهه ای تیییر می کا  

کامالا آن را نفی کرد. ضعمااا این پ ی ه قابلیت تعری  به بعورت دارایی نامشعهود ز در توان ا  این جابه آن غفلت نمود ز  

یع  ناعاه، بعاوان دارایی معالی را دارد. در هر کع ا  ا  این ناعاه هعا، آتعار اقتصعععاد کالن این پع یع ه بعه بعععورت متفعازتی قعابعل 

اکثراا به زاسعهه مح زدیت در تع اد   که  می دانا    یرانبها زلوات  ا  سعا ی  شعبیهنوعی   برخی نیو این پ ی ه را تبیین اسعت.

 این پ ی ه،ع   مح زدیت جیرازیایی   .، طرز اران  یادی جمع نمایا  سعاله خود  1۰    زد عمر  در ان    توانسعته  قابل ایجاد،

ز   (اسعت را )ایجاد  هم در بع    در کشعور ایران،  که در دنیا، ز ا  جمله ی شع ه باعث شعکل ییری اقتصعاد ز بعاعتی زرامر

در شعرای  غیررسعمی ز بع ا  یر میای   ،دلیل ع   سعامان هیه  بمتقاضعیان  یادی دارد. این متقاضعیان    ،هم در بع  مبادالت

اقتصععادهای ملی ز   برتاتیری اری    ز  بسعع  در ال    موضععوعیتب یل شعع ن به  پ ی ه رمو ار  عالزه بر   نمایا .  زعالیت می

توان  موجد   همانق ر که م یریت بععحیآ آن می  زشعع ه اسععت   مرتب  جهانی، ماجر به ایجاد با ارهای داخلی ز بععاایع  

بعاوان موضعوعی مهم ار ها   رمو  ،با این شعر .  می توان  آسعید  ا باشع  ع   توجه به آن   ،شعود  ایجاد زربعتهایی برای اقتصعاد

 شود: مورد بررسی کمیسیون اقتصادی قرار یرزت که نتایج آن به شر   یر تق یم میز  سا ، 

  



 : یبررس جینتا
به    نیکو تیکه ب  شععودی ده م  نیدالر ت م  اردیلیم  15۰دالر با یردش رز انه    تریلیون  1.5  ایبا ار رموار  دن  کلار ش 

دالر ز در    میلیارد  15  ایرمو ار ها در دن انهیاسعت را  سعال  وانیبا ار را به خود اختصعا  داده اسعت. م نیدربع  ا  57  ییتاها

 تیب  هوار  324  ا   اضعر  ال  در اسعت  ذکر  به  ال  .  برآزرد می شعود(  یزعل  یرسعم ریغ    یدالر )در شعرا  میلیارد  1.1  رانیا

 .شودیم است را  رانیا در یرسم ریغ بصورت نیکو تیب 195۰۰ ایدن ساالنه یاست راج نیکو

  استتادت از ام  ار ا مبت   تاا التت ا   و ه دسعععتعه باع ی نمود:  پاجدر    را می توانار     رمونحوه مواجهعه بعا پع یع ه 

استتااتاو ت الید تم  ار ا مبت ا ای یا، یتامی  ار ا مبت ا ا ی دت  بهتم ت دتتر، التت ا   ار ا م،  تتهت د  ، یخت   

 .اتالتط     ار ا م

در   ، به نهر می رسعع  به زاسععهه امکانی که رمو ار هااستتاد از ام  ار ا مب   تاا الت ا   خ   یدر  و ه   ( 1)

ایجاد می کا ، نمی توان نسعبت به اسعتفاده ا    -به زاسعهه دشعوارتر بودن ربع  مبادالت آنها   -  هاتحریم کاهش اتر

ات ا  دسععت رزتن سععرمایه به دالیل م تل  ز قاع تاا با محاسععبه م اطر  این ظرزیت بی تفازت ز بی برنامه بود.

مقایسه آن با شرای  مبادالت غیررسمی کشور در دنیا که م اطرات مشابهی دارد، استفاده ا  شیوه های یونایون  

، ز جلوییری ا  ربع  مبادالت مالی کشعور ماهقی ز ضعرزری به نهر می رسع  که اسعتفاده ا  رموار ها در این راسعتا

در این  و ه، زارغ   .اسعتتعری     جایاوین معامالت تهاتری یا تسعهیل کاا ه این نوع معامالت قابلبعاوان مسعیر  

ا  بحث اسعت را  رمو ار ها، می توان ما به ا ای بعادرات کشعور به کشعورهای م تل ، رمو ار  دریازت ز در قبال 

 زاردات نیو همان رمو ار ها را پرداخت نمود.

)ز ا  جمله بیت کوین(، مویت م کور می توان  به     ار ا مب ا ای یا   ده هگ(ت الید م )ا  استااتاودر  و ه   ( 2)

بعورت تب یل ماابع انرژی زسعیلی کشعور ز یا سعایر ماابع طبیعی همچون جریان آد ز باد ز انرژی هسعته ای به  

ادرات بر  ز سعسس اسعت را  رمو ار  با اسعتفاده ا  بر  تولی ی، تعری  شعود. به زاقع در بعورت مح زد شع ن بع

انرژی زسعیلی ز بر  کشعور، مسعیری برای تب یل آن به رمو ار  ز اسعتفاده ا  آن برای زاردات ضعرزری در کشعور 

همچاین   البته بای  خرز  ار  برای خری  دسعتااهها ز تجهیوات مایایا  را نیو م  نهر قرار داد.  تعری  می شعود.

ه ار های زاقعی می توان  ظرزیت بالقوه ای برای دسعترسعی  زجود با ار پررزنق جهانی رمو ار  ز قابلیت تب یل آن ب

 به ماابع ار ی باش .

، شعععای  یکی ا  مهمترین ز میفول ترین ب ش های بحث رمو یتامی  ار ا مب ا ا ی د  بهم  دتردر  و ه   ( 3)

اما ظاهراا با خوردهای مافی  یادی مبای بر اترب ش   شع ه اسعت ار ها باشع  که هرچا  تالشعهایی برای آن انجا 

به نهر می رسع  اتفاقاا همیاجا اسعت که همچون توجه به ظرزیتهای داخلی در ایجاد نبودن این اق ا  زجود دارد.  

شعبکه ملی اطالعات، پیا  رسعانهای داخلی ز ماهواره داخلی، بای  اهتما  ج ی سعیاسعتا اران ز م یران کشعور به  

ته شععود تا بتوان  به جای با ی در بسععتری مبهم ز طرا ی شعع ه، خود ایجادکاا ه قواع  با ی ز اعمال کار یرز

 اکمیت باشعع . بوریترین نقهه مقازمت ز م الفت بسععیاری ا  زعاالن این با ار نیو همین جا اسععت که بای  در  

 خصو  آن یفتاوها ز بررسی های عمیق تری بورت پ یرد.

 و ه    مهمترین ز پرچالش ترین  ز به زیبه ایجاد بسعترهای تبادل رمو ار  در داخل کشعور، ، الت ا   ار ا م و ه   ( 4)

اتفاقا ریس  بوریی که متوجه   بحث در  میاه رمو ار ها است که نیا ما  بررسی دقیق ز آیا ه ناری عمیق است.

ا این  و ه هریو نمی اد کشور است نیو در همین ب ش است که البته برخورد برزاا سلبی ز مافعل موجود باقتص



توان  راه  ل مااسعبی برای مواجهه با این ریسع  باشع . تب یل این ته ی  به زربعت ز بررسعی دقیق تر جابه های 

ز همچاین بررسعی دقیق آتار اقتصعاد کالنی تبادل رمو ار  در  موضعوع تبادل رمو ار ، در کاار ریسعکهای آن،    مثبت

کشعور توسع  عمو  مرد ، ا  الوامات این  و ه اسعت ز البته ا  دزلت به عاوان متولی ابعلی اقتصعاد ز  کمرانی در  

هرچه سعریعتر سعیاسعتا اری در این  میاه را انجا  ده  ز در بعورت لوز ، مراتد را کشعور، انتهار می رزد که  

 ی تصوید به مجلس شورای اسالمی ارسال نمای .برا

یکی ا  مهمترین جابه های تبادل داخلی رمو ار ، عالقه زازر مرد  به اسعتفاده ا  نوسعانات قیمتی ز رشع  قیمت 

رموار ها می باش  که موجد اقبال یسترده به آن ش ه است. بسیار ضرزری است که این موضوع توس  مسئوالن 

ا مان بور  ز ازرا  بهادار ز بان  مرکوی مورد توجه قرار یرزته ز ابواری برای اسعتفاده ا  اقتصعادی ز به زیبه سع

نوسععانات قیمتی این رمو ار ها در بسععتر شععفاب ز قابل ربعع ، به جای اقبال به بسععترهای غیرشععفاب ز غیرقابل 

بر رزی بیت کوین اق ا    سعیاسعتا اری ایجاد شعود. به عاوان مثال بور  شعیکایو نسعبت به ایجاد قراردادهای آتی

 نموده است ز در کانادا نیو با ز  مشترک سرمایه ی اری در این خصو  ایجاد ش ه است.

بعاعت بر  ز چاونای تسعهیم بر  موجود بین این ب ش ز سعایر ب ش  ابت ا ته د  اتالتط     ار ا م،  و ه  در   ( 5)

اسعت را  رمو ار ها مهر  می شعود. همچاین تکاولوژی  های اقتصعاد ز یا توسععه ظرزیت تولی  بر  برای توسععه  

)رزش اتبات کار یا اتبات سعهم یا سعایر رزشعها که تاتیر بسعیار مهمی بر مصعرب بر  ز سعایر   ایجاد ز تولی  رمو ار 

، ز چاونای دسعترسعی به  اسعت را    زا  های )زار  ها یا موارع(  ، محل ز تأسعیسعات جابه های موضعوع دارد(

 را  )مایار( ا  جمله زاردات یا سعاخت این دسعتااهها ا  دیار بحث های مهم بعاایع مرتب  با دسعتااههای اسعت

  رمو ار  هستا .

  ار یابی ز مهالعه آیا ه پبزهی این موضععوع،  نسععبت به  ، ا ال   اسععت دزلت با ه زا اری ز برنامه ریوی مشعع ال

نسععبت به ازوایش ق رت کشععور در این  و ه، با رزیتهای این  و ه اسععتفاده   اکثری نموده ز  ظسععامان هی، ز اسععتفاده ا  

  انت اد راهبرد مااسد در هر پاج  و ه زو  ال کر اق ا  نمای .

 باش : به شر   یر می این  میاهنکات ا صا ش ه در 

  نی کو تیب  7۰۰  رز انه  یبا ار داخل  در  اسعت که  نآا    ی اک(  یرانیا  نیآنال  یبعراز  یتهایسعا ی)ا  بررسعبرآزردها    یبرخ   -ال 

در برخی   شععود.  می  زرزش ز     یخر  یررسععمیغ  بصععورت  میلیارد تومان(،  1۰۰۰)معادل   زد    دالر  ونیلیم  4۰    زد  معادل

 هوار میلیارد تومان نیو برآزرد ش ه است.  2داخلی تا  برآزردها رقم معامالت رموار ها در با ار )اکسچاج( های معرزب

عالقه زازر ایجاد شع ه به بهره ما ی ا  رشع  قیمت رمو ار ها )هرچا  در ماهیت این رشع  ز نتیجه آن ابهاماتی زجود دارد(،  

ا  این رز مرد  به بععورت یسععترده ای در  ال یرایش ز زعالیت در این با ار هسععتا . این در   زاقعیتی غیرقابل انکار اسععت.

 الی اسعت که هی  ی  ا  بسعترهای تبادل این رموار ها در کشعور دارای مجو  نمی باشعا  ز البته هی  سعیاسعتا اری برای 

   کشور در این موضوع می باش .اق ا  قانونما  در این  و ه نیو در کشور انجا  نش ه است که ا  نقاط ضع

امن     یعدر خر  ال    دانشا     یعع   بهره ماع    لیعمرد  بع ل  عمو   بعا ار سعععا معان یعازتعه،  عع   زجود  بع لیعل زقع ان مقررات ز

با انجا    ،یداخل  تیمسععئول  یز زرزشععا یان دارا  یبه بععراز  یع   دسععترسعع نیز همچا  قابلیت اتکای بیشععتر با  یرموار ها

 اسعت ال   ثی   نیا ا  ،شعون    می  شع ه ز  ییپولشعو  میجرا  ریدری ناخواسعته  بهور  ی ت ایدچار خسعارت ز    یاترنتیا ی هایخر

  .شود پرداخته تقاضاها نیا یسامان ه به ،یمتول نییتع ضمن



اسعت چرا که ازال اسعتفاده ا  رمو ار  در    یرمو ار  در تبادالت داخل ازتنی تیتبعات رسعم  ،یاسعاسع  یها دغ غه  ا   یکی  البته

 اقبالآن باعث   ازتنی تیرسعم ایخواه  شع  تان  یبان  مرکو اقت ار  کاهشز   الیر  ی کمران   یموجد ت عع  یمبادالت داخل

 خسعارت سعا   اهی م توان  یم  نآ  یکاترل  رقابلیغ  یهایبییز  لی و ه رمو ار  ب ل  کهیدر ال  شعود  میا  آن    اسعتفادهبه    یعموم

 .ن ارن    و ه نیا در یت صص اطالعات که شود یمردم به

تقاضعععاهای داخلی رمو ار  به  البته در این بین، به دلیل مماوعیت های اعالمی )ز کمتر اعمالی( مبادله رسعععمی رمو ار ها،  

پشعتیبانی ع   با ریسعکهای ناشعی ا    ،که عالزه بر خرز   جم  یادی ا  ار  کشعور  اسعت  با ارهای کشعورهای مجازر سعو  یازته

 .در با ارهای خارجی همراه ش ه است

ع   سعیاسعتا اری  لیب ل  یمقاطعدر  که   اسعت  (ا یایبعاعت اسعت را  )ما  ،ار   رمو  به  زابسعته  یکارها  ز  کسعد ا   یکی  -د

به زاسععهه اسععتفاده ا  بر  کاربری هایی که به موجد   انرژی  های  تعرزه رانت  ز بهره ما ی ا   یانرژ  تعرزهمشعع ا برای  

  یتها یمح زد  باا به  امرز ه یسععترش  یادی یازته اسععت. یرزته شعع ه اسععت،  نهرقوانین ز مقررات برای آنها تعرزه ار ان در  

 بعورت تصعمیم سعیاسعتا ار، در   .اسعتشع ه   ا  سعرعت رشع  آن کاسعته  ،ا یمورد ن  یانرژ  نیتام  شعفاب تر شع ن تعرزهز    یقانون

 یتهایظرزدر کاار توسععه    ،بار در شعبکه بر   عیبهبود تو   موجدتوان     میبعاعت   نیبر  ا  یرزین  نیتام یا هاین  به پاسع 

  به آنها یزا  ها  تع اد  که  ار   رمو  اسعت را   بعاعت  اضعر  در ال  که اسعت  ب کر  ال  .  نیرزیاهی بویبه ب ش خصعوبعی شعود

شعکل یرزته    رمجا یز اسعتفاده ا  انشععابات بر  غ  یایر میبصعورت    ،عموما در خالء مقررات ،اسعت  شیازوا  ال  در سعرعت

ز   تهایزربعتها ز چالشعها ز ظرز  ا . اسعت  یضعرزر  آن  تالیجید  محصعوالت  ا   اسعتفاده  ز  تیشعفاز  جادیا  ،یقانون ی ار ل ا  اسعت،

 اشاره نمود: ری  موارد به توانیم است را  باعت یهسامان   یاا هین

یکی ا  چالش های مهر  شعع ه در  مسععتان سععال جاری، کمبود بر  در زصععل  مسععتان بود که موضععوعی ج ی  در  .1

سععالهای اخیر ز پس ا  توسعععه بععاعت بر  بود. این موضععوع به ماوله هشعع اری اسععت که عالزه بر لوز  ت بیر ز 

تو یع بار در کاار تحلیل هویاه زای ه اسععت را  سععیاسععتا اری برای مصععرب بر  جهت اسععت را  رمو ار ها، توجه به  

 رموار  در مقایسه با مصارب مرد  ز یا کارخانجات ز تولی  را ضرزری می سا د.

  ریی سعععرععت تی نیبعاشععع ، همچا  یم  یعمر کوتعاهدزره   یبوده ز لع ا دارا  یبعه زاعازر یمتک  تعا  ع   یعادیبعععاععت  این  . 2

ع یبعاا ریسعا  به  نسعبت  یتر  کوتاه  هیمادزره با یشعت سعر  قیمت رمو ار ها،با زضععیت زعلی  ز اسعتهالک باال ز    یتکاولوژ

 دارد.

 جادیا  نیبر  ز همچا   کاا یانیبععاعت با تول نیا  ارتباط  جادیا  ،موتر در رزنق بععاعت رمو ار   یا  سععا زکارها  یکی .3

اسعت.  یز اسعتفاده ا  بور  انرژ  ی  یتول یزا  ها نیمصعرب بر  ا انیامکان ربع  جر  قیآن ا  طر  یدرآم    تیشعفاز

 .باش  یم باعت نیا بر  اهیبه نیتام یا هاین ا  وین یسراسر شبکه در بر  تیترانو ا  استفاده

امر  نیم ت شععع ه ز ا یطوالن  یها ریتاخ  دچار  داران  رزیاهیه نب نسعععبت  خود  یمال تعه ات  انجا   در غالبا  رزیز ارت ن . 4

 تی ه اسعت که با رزع مماوعییرد  یرزیاهیب ش ن  یی اران خصعوبع  هیسعرما  یبرا   یشع    یموجد برز  مشعکالت مال

سعاخت  ریآنها را به توسععه    توانیبعاعت اسعت را  رمو ار  م  یبرا  نیخود تام  یها  رزیاهیموجود ز اجا ه ا  اث ن  یها

عبور ا  بحران   یبوجود آمع ه برا یهعا  تیعاز  مصعععرب ا  ظرز ا یعنمود ز در ا قیتشعععو بر     یعتول تیعظرز شیهعا ز ازوا

  برد. بهرهبر   نیتام

   یتول  تیظرز  درب   5  به ریپ     یتج    یرزیاههاین)توسعه    در سعه سعال ی شعته شعشعم  برنامه  قانون  5۰  ماده  یاجرا ع   . 5

  رج ما مشعکالت نیتریابعل  ا . اسعت شع ه  یمل  اقتصعاد  به  یالیر  اردیلیهوار م  14۰۰خسعارت   لیموجد تحم  (،کشعور  بر 



 تیعکعه بعا هع ا  بعاشععع  یم ری پع  یعتجع    یرزیعاههعاین  ویتجه  یبرا  یز تبعادالت ار   نیتعام  یتهعایخسعععارت محع زد  نیبعه ا

ا    ،یب ش دزلت   یبر  ز کم  به انجا  تکال    یتول شیضععمن ازوا هاینوع انرژ  نیا    یاسععت را  رموار  به تول زا  های

 .شودیم یریجلوی یبه اقتصاد مل یالیاردریلیهوار م 5۰۰برز  خسارت ساالنه 

 

  



 : بیتصو یبرا پیشنهاد

 

 شیا: بدالصی تد   اد ا م "ا م  ار یااخ  ات ا     ما  ت )اسااتاو( ادج ا، الید م یس ا دمب " ق دین

م ت سعه ماه   ظرب اسعت  مکل   ز باشع  یم کشعور  داخل  در  ار ها  رمو  زعالیت در  و ه  مقررات  میتاه  مرجع  دزلت  -1ماده  

 .  ینما اق ا رمو ار ها  یداخل مبادالت با ارز  )است را ( ایجاد، تولی   یبه سامان ه نسبتقانون  نیا  ال   االجرا ش ن ا

ز اداره شعبکه  یراه ان ا   یبرا  ایعاوان ابوار پرداخت در داخل کشعور ز    به  ،یا  رمو ار  مل ریغ  ،هارمو ار   یریبکاری  :1تبصعره

 مماوع است.  یپرداخت داخل

: بان  مرکوی جمهوری اسعالمی ایران مکل  اسعت ظرب م ت سعه ماه ا  اجرایی شع ن این قانون، مقررات اجرایی 2تبصعره  

  پیشعاهاد نمای . شعورای عالی بور  مکل  اسعت ظرب ایجاد ز نهارت بر با ارهای مبادالت رموار  را به شعورای عالی بور

 م ت ی  ماه پس ا  دریازت پیشاهاد، مقررات م کور را بررسی ز پس ا  ابال ات ا تمالی تصوید نمای .

استفاده ا  سرمایه ی اری ز یا : سعا مان بور  ز ازرا  بهادار مکل  اسعت نسعبت به ارایه پیشعاهاد ایجاد بستر قانونی  3تبصعره

( قانون با ار 1ماده )  24ز    21ی سعرمایه ی اری ز یا ابوارهای موضعوع با های نوسعانات قیمتی رمو ار ها در قالد بعا زقها

اق ا  نمای . ز ارت امور اقتصعادی ز دارایی مکل   ز ازرا  بهادار  اری عالی بور  ، به شعوازرا  بهادار جمهوری اسعالمی ایران

 است در بورت لوز ، مقررات ال   برای اجرایی ش ن این تبصره را به هیأت ز یران پیشاهاد نمای .

ت ز یران می : تعیین مرجع مقررات یع اری ز نهعارت در هر یع  ا   و ه هعای دیار زععالیعت رموار ، برعهع ه هیعأ4تبصعععره  

 باش .

 دزلت مکل  اسععت اق امات ذیل را ظرب سععه ماه پس ا  ابالغ این قانون انجا  ز به کمیسععیون اقتصععادی مجلس  -2ماده

 یوارش نمای : شورای اسالمی

برآزرد یسععترش ایجاد ز تولی  رمو ار ها ز به زیبه رموار های مسععتع  جهان رزایی ز تصععا د سععهم با ار عم ه در   -ال 

 جهان

 پیش بیای آیا ه زاازری در  و ه ایجاد، توسعه ز تبادل رمو ار ها  -د

   اقل برای ده سال پس ا   مان ابالغ این قانون سهم کشور ا  است را  ز تمل  رمو ار هاه زا اری ن - 

 تز محی   یس انرژیاقتصاد کالن، در کشور به زیبه ا  جابه است را  رموار ها  یسترش برآزرد آتار  -د

 .باش   یآن م زا  های است را باعت است را  رمو ار  ز مسئول ب زر مجو   یز ارت بمت متول -3ماده 

 وانیم  یا  انهیرا  یسا مان نها  باف  یزهمکار  تجارت  ز  مع ن اعت،است را  رمو ار  موظفا  با نهارت ز ارت ب زا  های

قانون   نیا  دینهارت ظرب م ت دز ماه ا  تصعو نیدسعتورالعمل نحوه ا . ایاعال  نما  یخود را به بان  مرکو  یار درآم  رمو

 .رس  یم سمیترزر یمال نیز تأم ییپولشو میجرا ا  یریشا یمقابله ز پ یعال یشورا دیوبه تص

، یا  انهیرا  یبعاف  نها  سعا مان ای  تجارت  ز  مع ن اعت،ز ارت بعمکل  اسعت  سعد اعال     .ا.ا   یانتهام  یرزین  -تبصعره

 .  ینما اق ا  ییق ا  زا  ها به مراجع نیا افعیذ یز معرز است را  رموار  رمجا یغ یپلمپ زا  هانسبت به 



دزلت مکل  اسعت به یونه ای برنامه ریوی نمای  که ضعمن تأمین انرژی مورد نیا  بعاایع موجود ز مصعرب خانای   -4ماده  

( این قانون،  2ار ها طبق ه زا اری م کور در با  ) ( ماده )مهابق با الاوی مصعرب، انرژی مورد نیا  برای اسعت را  رمو  

 تأمین شود.با تأکی  بر انرژی های پاک ز تج ی پ یر در تولی  انرژی ، با تأکی  بر سرمایه ی اری ب ش خصوبی

  دزجانبه  یقراردادها عق   با  ایز    یبور  انرژ ا خود را    یمصعرز  ی امل انرژ  توانا  یاسعت را  رمو ار  م  زا  های  -1تبصعره  

 ا ین سعععق   تا  دز  هر  مصعععرب  ما اد ایز   ا یبر  مورد ن تیعز مجعا  به ترانو ا  ینمعا نیتام  یخارج  ز یداخل   کااع یانیعتول با

 هستا . بر  یشبکه سراسر قیطر ا  ،زا   است را  یاسم

بر  ز یا    در بععورت تأمین بر  ز یا  ا  طریق دزلت ز درخواسععت دزلت،  مکلفا    زا  های اسععت را  رموار   -2تبصععره

شع ه   نیینرخ تع نیرمو ار ها بر اسعا  باالتر  یمورد نهر برا  ی. نرخ ار  تهاترا  یشع ه تهاتر نما    یتول ار   رمو بارا   یمصعرز

سعا مان نها   یبا همکار  مع ن ز تجارت  ،بعاعت ارت  . زشعودیمشع ا م  ،سعه ماهه  یدر با ه  مان  یتوسع  بان  مرکو

  .باش   یم ی  یتول یزا   ها ی  تعه  مکل  به نهارت بر ابالت رمو ار یا انهیرا یباف

مشارکت  ایبه ا  اث   نسبت ا یمورد ن  تیبا ظرز  ز  رزیبا اخ  مجو  ا  ز ارت ن  توانا  یم  ار است را  رمو زا  های  -3تبصره

  ماده ت با    تیرعا با  ز  یابالغ ضععواب   تیرعا با  رزیخود را به ز ارت ن  مصععربما اد بر   ی  یاق ا  ز بر  تول  بر   رزیاهیدر ن

  قرارداد  یدارا  یرزیاههاین  ز  رزیاههاین نیا  .بفرزشععا    یخارج  ز  یداخل  انیمتقاضعع ایقانون برنامه پاج سععاله شععشععم ز    4۸

کوچ    ا  یمق  یبععاعت  یتعرزه سععوخت زا  ها  مشععمول زا  های اسععت را  نیا  ا یبر  مورد ن  نیدر    تام  ،دزجانبه

 .باشا  یم

 زا  هایمشعارکت  با  یا  ات ریپ     یتج    یرزیاههاین  ،م توسععهشعشعبرنامه    قانون  5۰ماده    یاجرا یدر راسعتا   -3  تبصعره

 .  اباش یم ریرقابت پ      یقانون رزع موانع تول  12مصرب سوخت موضوع ماده    ییبرزه جو  ازتیاست را  رمو ار  مشمول در


