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 (1)دستور جلسه  -مقررات شناسه دستور

 عنوان دستور

هییای انییر ی هییایی بییرای احیی ار نیروگییاهگییرارسییرمایه فراینیی تسییلی  بررسییی راهکارهییای 

 پریر و پاک از طریق موارد ذی :تج ی 

 زمین اجاره قرارداد مفاد ذی  و اراضی امور سازمان طریق طبیعی ازاصالح فراین  تخصیص اراضی منابع  (1

ضی منابع طبیعی     (2 صالح فراین  تخصیص ارا  نحوه بخشنامه  مفاد ذی  و مراتع و هاجنگ  سازمان  طریق ازا

  نوهای انر ی هایطرح جلت دولتی و ملی اراضی تخصیص و برداریبلره

 فراین  تخصیص اراضی کشاورزی و مقررات مربوطهاصالح  (3

 برق تضیمینی خری  اصالح قیرارداد (4

 شرح دستور

 ، است گردیده ابالغ رهبری معظم مقام توسط که پذیر های تجدید انرژی بخش در نظام کلی سیاستهای متندر 

 باارای تااال  و محیطاایزیساات مسااائ  رعایاات بااا آن از اسااتفاده و کشااور اناارژی مناااب  در تنااوع ایجاااد -

 و ؛ آبی هایانرژی اولویت با تجدیدپذیر هایانرژی سهم افزایش

 و بااادی قبیاا  از هااانیروگاااه ایجاااد و نااو هااایاناارژی فناای دانااش و آوریفاان کساا  باارای تااال  -

 کشور در گرمایی زمین و سوختی هایپی  و خورشیدی

 گاذاری سارمایه  باه  خصوصای  بخاش  تشاوی   و ااذ   سیاست اصلی اسات کاه در ااارای آن هاا و باه منظاور      دو 

 قاانون  62 مااده  نظیار  مناسا   قاوانین  تصاوی   باا  ماا  کشاور  در خوشابختانه ، تجدیدپاذیر  نیروگاههاای  احداث در

 برنامااه قااانون 133 ماااده ( ) بنااد مصاار ، الگااوی اصااال  قااانون 61 ماااده دولاات، مقااررا  از بخشاای تنظاایم

 درنتیجااه بطوریکااه مهیاساات، تجدیدپااذیر خصوصاای نیروگاههااای توساعه  باارای زمینااه ایناا  هاام توسااعه، پانجم 

 .است شده فعال خصوصی بخش پروژه زیادی تعداد گذشته سال چند اقداما 

در اریاان کنفارانپ پااریپ، ایاران     ، هاای تجدیدپاذیر در ایاران   نیارو در خصاوو وضاعیت انارژی    به گفتاه وزیار   

نیروگاااه تجدیدپااذیر در کشااور نصاا  مگاااوا   7500باایش از  2030بااه رااور داورلبانااه متعهااد شااده تااا سااال  

تااا مگاااوا   7500مگاااوا  از ایاان  5000کااه  هتصااوی  شاادنیااز در اریااان تاادوین برنامااه ششاام توسااعه  .کنااد

باا توااه باه    هازار مگااوا  نیروگااه تجدیدپاذیر کاه خوشابختانه       ، یعنای سااهنه یا    پایان این برنامه نصا  شاود  

 .پذیر استکانبه سادگی ام ، این موضوعشرایط شبکه برق کشور 

 بخااش فعاااهن برخاای تجدیااد پااذیر،هااای گااذاری ایجاااد شااده در بخااش اناارژیهااای ساارمایهباار اساااو مشااوق

 باه  داخلای  مقاررا   و قاوانین  الازام  لکان  اناد،  نماوده  خاارای  انگاذار سارمایه  باه  رار   ارائاه  باه  اقادام  خصوصی

 و در ایاان حااوزه کاااهش داده را گااذاری خااارایساارمایه خصوصااا گااذاریساارمایه ااذبااه شاارو ، برخاای رعایاات

 توساعه  آنهاا،  نشادن  مرتفا   تاا  کاه  اسات  نماوده  مواااه  مشاکالتی  باا  ااارا  در راهاا  نیروگااه  ایان  احاداث  فرایند

 .  شد نخواهد محق  بخش این کام  در

 صااور  پااروژه راار  پشااتوانه بااه مااالی تاایمین پااذیر، تجدیااد نیروگاااه احااداث باارای گااذاریساارمایه در اساسااا

 در خصوصااا مااالی موسسااا  و هاااباناا  رو ایاان از باشااد،ماای Project financingاصااطالحا از نااوع  و گیااردماای

 نظاام  در موااود  مشاکال   دلیا   باه  متاسافانه  کاه  کنناد مای  توااه  پاروژه  پاذیری  بانا   باه  خارای مالی تامین

 تخصاای  و باارداری بهااره نحااوه بخشاانامه"، "زمااین اااااره قااارارداد" مفاااد املااه از پااروژه پشااتیبان حقااوقی
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 (1)دستور جلسه  -مقررات شناسه دستور

 خریاد  قاارارداد " و "کشااورزی  اراضای  خردشادن  از الاوگیری  قاانون  اارایای  ناماه آیاین "، "دولتای  و ملی اراضی

 هاااراار  ایاان پااذیریباناا  ، "(PPA اصااطالحا یااا و Power Purchase Agreement)باارق  تضااامینی

 انگاذار سارمایه  بارای  قرماز  خاط  بعناوان  قراردادهاا  ایان  در منادر   ماوارد  برخای  کاه  ایانادازه  تا یابد؛می کاهش

 .گرددمی تلقی خارای

 دبیرخانه:اق امات

 پاااک، و پااذیر تجدیااد هااایاناارژی هاااینیروگاااه احااداث در اقتصااادی فعاااهن مشااکال  بااه رساایدگی منظااور بااه

وگااوی دولاات و بخااش شااورای گفااتو دبیرخانااه  12دبیرخانااه کمیتااه ماااده  بااه گرفتااه صااور  ارااعااا  حساا 

 فعاااهن حضااور بااا کارشناساای السااه سااهبرگاازاری  بااهاقاادام  ،مشااترک ایاان دو مجموعااه دبیرخانااه خصوصاای،

 صاانعت سااندیکای ایااران، اعضااای هیاا  ماادیره  اتااق  اناارژی کمیساایون رئاایپ اصانا ،  اتاااق و خصوصاای بخاش 

 املاه  از مربوراه هاای  دساتگاه  و ساازمان  نماینادگان  و تجدیدپاذیر  و ناو هاای  انارژی  انجمان  ایاران، اعضاای   برق

 اقتصاادی  کمکهاای  و یگاذار سارمایه  ساازمان  بارق )سااتبا(،   انارژی  وری بهاره  و تجدیدپاذیر هاای  انارژی  سازمان

 ملای  توساعه  صاندوق  کشاور،  آبخیازداری  و مراتا   هاا، انگا   ساازمان  کشاور،  اراضای  اماور  ساازمان  ایران، فنی و

 .نمود، ایران اسالمی امهوری مرکزی بان  و

بخااش تفکیاا  و باارای هریاا ، شاار    4مشااکال  شناسااایی شااده توسااط دبیرخانااه راای ایاان السااا ، ذیاا    

 این بخش ها عبار  اند از:دستور مجزا تهیه گردید. 

 زمین اااره قرارداد مفاد ذی  و اراضی امور سازمان رری  از ربیعی مناب  اراضی تخصی  مشکال  (1

 نحاوه  بخشانامه  مفااد  ذیا   و مراتا   و هاا انگا   ساازمان  رریا   از ربیعای  منااب   اراضی تخصی  مشکال  (2

  نو هایانرژی هایرر  اهت دولتی و ملی اراضی تخصی  و برداریبهره

 مربوره مقررا  و کشاورزی اراضی تخصی  مشکال  (3

 برق تضامینی خرید قارارداد مشکال  (4

در مااتن ایاارادا  و مشااکال  شناسااایی شااده و پیشاانهادا  دبیرخانااه و    ،شساات هااای کارشناساای ن امعبناادی

در  در شاار  دسااتور مربورااه   بخااشدر هاار نیااز در بخااش امعبناادی کااارگروه کارشناساای، لحااا  شااده و    

 گردیده است.

 در ادامه شر  دستور مربو  به هری  از بخش های برشمرده آمده است.
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 اولبخش 
 طبیعی منابع اراضی تخصیص فراین اصالح 

 زمین اجاره قرارداد مفاد ذی  و اراضی امور سازمان طریق از
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 عنوان دستور
 اجیاره  قیرارداد  مفیاد  ذیی   و اراضیی  امیور  سیازمان  طرییق  از طبیعیی  منیابع  اراضیی  تخصیص فراین اصالح 

 زمین

 شرح دستور

 هایرر  و تولیدی و کشاورزی  هایرر  برای دولتی و ملی اراضی  واگذاری ضوابط  دستورالعم  " 38 ماده استناد  به

 نمونه شر   به ،"زمین اجاره قرارداد"تخصی  اراضی از رری  سازمان امور اراضی به موا  مفاد      ،"غیرکشاورزی 

ست  صالحی ( 33) ماده اارایی نامه آیین" پیو ضوع  و "مرات  و هاانگ  از برداریبهره و حفاظت قانون ا   16 ماده مو

گذاران خارای با  این قرارداد دارای مفادی اساات که از نگاه فعاهن بخش خصااوصاای و ساارمایه. گیردمی صااور  آن

 باشد.مشکالتی همراه است و در برخی مواد نیازمند اصال  یا حذ  می

 پی نوشت:

 قااانون( 6) تبصااره حساا مراتاا ،  و هاااانگاا  از باارداریبهااره و حفاظاات قااانون اصااالحی( 33) ماااده اارایاای نامااه آیااین

 قااوه رئایپ  توسااط 01/04/1382 مصاو   مراتاا  و انگلهاا  از باارداری بهاره  و حفاظاات قاانون  اصااالحی( 33) مااده  اصاال  

 .است رسیده وزیران هیا  تصوی  به 22/06/1394 تاریخ در و تهیه کشاورزی اهاد وزار  و قضاییه

ومشکالت ایرادات

 مطروحه

 مشکالت قرارداد اجاره زمین  

قرارداد، حاداکرر ماد  قابا  تمدیاد ااااره زماین در قارارداد باه صاور  شافا  مشاخ  نیسات،              4در ماده  -1

سااال قاباا   20هرچنااد کااه در حااال حاضاار رباا  بخشاانامه سااازمان امااور اراضاای کشااور، قاارارداد تااا حااداکرر   

باشاد، لایکن بهتار اسات ایان ماد  باه صاور  شافا  در ماتن قارارداد ذکار شاود ارمیناان خااارر               مای  تمدیاد 

هاای باادی، پایش از شاروع     ضامنا  در خصاوو نیروگااه    نمایاد. ایجااد   گاذار سارمایه را برای ادامه فعالیت  بیشتری

گاذار بایاد اقادام باه نصا  دکا  بادسانجی بارای ارمیناان از سارعت بااد و بادسانجی،             به ساخت پاروژه سارمایه  

 قرارداد اااره اضافه شود.مطالعه پرندگان، هیدرولوژی و ... نماید که این زمان نیز باید به دوره 

ی بااه رو  تااامین مااالی پااروژه  گااذارساارمایهقاارارداد، ناارا اااااره در مااتن قاارارداد  بااا اصااول    5در ماااده  -2

(Project financing)      باشاد اماا میازان آن در آیناده قابا       مای  همخوانی نادارد و اگرچاه در زماان حاال معلاوم

ر ااااره، باه تصامیمی در آیناده موکاول شاده اسات کاه از         پیش بینای نیسات و اساساا  تعیاین میازان افازایش د      

 باشد.گذار ی  ابهام و ناارمینانی ادی مینظر بان  و سرمایه

مفادی کاه موضاوع کشاع معادن یاا آااار باساتانی در محا  ااارای رار  و متعاقباا فساخ قارارداد را مطار                 -3

 دهد؛ر میگذاری را در خطر تعطیلی قرانماید، به رور آشکاری ک  سرمایهمی

، اساتخرا  معادن بار نیروگااه انارژی تجدیاد پاذیر اراای اسات حتای اگار ارزشای کمتار              7ذی  ماده  5مرال بند 

همااان ماااده؛ چاارا کااه بااا تواااه بااه اینکااه تنهااا در دوره ساااخت نیروگاااه و  6از نیروگاااه داشااته باشااد؛ و یااا بنااد 

ی وااود دارد کاه چاون تعریاع مشخصای از      کنای امکاان کشاع آااار و ابنیاه تااریخی وااود دارد، ایان نگرانا         پی

تواناد تقاضاای   مای  اشیا تاریخی نشده اسات، ساازمان مربوراه باه هار دلیلای حتای پیادا شادن یا  تکاه سافال            

فسخ قرارداد را نماید یا بالعکپ شای باا ارزشای یافات شاود کاه توساط پیمانکاار و یاا نیروهاای ایشاان باا ارز              

اولیاه و اابات پاروژه کاه ساهم بااهیی از       هاای  رای ایان ماد ، هزیناه     تشخی  داده نشود. لکن با تواه به اینکاه 
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کا  هزیناه پااروژه را بار عهااده دارناد انجاام شااده اسات لااذا منطقای بااه نظار نمای رسااد کاه صاار  وقاوع ایاان            

 احتماه  بدون کارشناسی، فسخ قرارداد اتفاق بیافتد.

 باا  ااااره  ماد   انقضاای  از قبا   مااه  یا   ظار   اسات  مکلاع  مساتیار "مقرر گردیده اسات کاه    11در ماده  -4

 عاادم و درصاور   نمایااد اقادام  ااااره  قاارارداد تمدیاد  درخواسات  تساالیم باه  نسابت  مااوار اداره محا   در حضاور 

 ماد   انقضاای  تااریخ  از مااه  ساه  ظار   ااااره  قارارداد  فساخ  یاا  و ااااره  قارارداد  تمدید عدم یا و مستیار مرااعه

. از آنجاا کاه ایان قارارداد ابتادا باه ماد  ساه ساال منعقاد           "نمایاد  یاد رفا    اااره مورد از فسخ، تاریخ از یا اااره

همچاون تاامین ماالی و فاایننپ      ماوارد متعاددی   ،گاذار متعهاد باه شاروع ااارای رار  اسات       شود و سارمایه می

را باا تایخیر غیرقابا  انتظاار مواااه نمایاد و دوره پایش از سااخت را راوهنی           سااخت ممکن اسات شاروع    ،پروژه

کااه تااا ایاان زمااان هزینااه  گااذارساارمایهدر حالیکااه باادیهی اساات  .د  قاارارداد اااااره فراتاار رودنمایااد کااه از ماا

زیادی را صر  نماوده اسات باه دنباال رفا  مشاک  خواهاد باود، لاذا فساخ قارارداد و رفا  یاد بادون توااه باه                 

 مشکال  و مسائ  غیر منتظره منطقی به نظر نمی رسد.

 در عمراناای راار  ضاارور  اااارای از ناشاای خسااار  ابااران بحاا  درقاارارداد اااااره،  11ماااده  1در تبصااره  -5

، اوه در مااورد اعااالم قبلاای بااه مسااتاار، مطلباای در  نشااده اساات ایاان در حااالی اساات کااه       نیروگاااه محاا 

دهااد، ماای مسااتاار پاایش از عقااد اااااره انااواع اسااتعالما  از ادارا  مختلااع اسااتانی را بااه همااین منظااور انجااام

 ایاان مطلاا ، انتخااا  کارشااناو رساامی دادگسااتری توسااط مااوار صااور      ضاامن آنکااه در صااور  وقااوع   

باشاد. بناابراین، ذکار ایان بناد در قارارداد ماان         مای  پذیرد کاه خاال  اصا  عادالت در قراردادهاای دواانباه      می

ااادی در تااامین مااالی بااین المللاای پااروژه اساات چاارا کااه یاا  قاارارداد اااااره مشاارو  و ضااعیع را در اختیااار   

 دهد.می قرار گذارسرمایه

 هایکارگروهجمعبن ی

کارشناسی به تواریخ:  

 14/04/96و  09/03/96

پااذیری راار  پااروژه ایاارادا  و مشااکال  مطروحااه مربااو  بااه قاارارداد اااااره زمااین و اااار آن باار کاااهش باناا  

 بود؛  السه در حاضر اعضای اکرریت مورد تواف 

 پیشنلاد دبیرخانه

به هیئت محترم وزیاران اهات تادوین یا  نساخه اختصاصای قارارداد ااااره زماین بارای احاداث             پیشنهادارائه 

( قااانون حفاظاات و 33آیااین نامااه اارایاای ماااده )  16پاااک و تجدیااد پااذیر، مطاااب  ماااده  هااای نیروگاااه اناارژی

 ها و مرات  کشور، با لحا  شرایط ذی  در متن قرارداد:برداری از انگ بهره

ضافه  سال  سه  حداق  احتسا   با) سال  20 مد  به قرارداد 4 ماده در اااره مد  افزایش .1   هاینیروگاه برای تر ا

 (سال 23 مد  به بادی

سبه  نحوه در شفافیت  ایجاد .2 تعدی  حداکرر معادل   نرا برای اابت رقم تعیین و قرارداد 5 ماده در بها اااره محا

 نرا تورم رسمی اعالم شده بان  مرکزی؛

 خرید قرارداد دوره رول برای حداق  که شود  اصال   ترتی  این به 7 ماده 5 بند معدن واود تصوی   صور   در .3

  و رو  اینکه یا نگیرد صور  معدن از استخرا  و بماند باقی خود قو  به اااره قرارداد نیروگاه، از برق تضمینی

شخ   قاعده سط  نیروگاه ارز  تعیین برای م شناو  تو سمی  کار ستری  ر  ارمینان که شود  بینی پیش دادگ

 که "نقدینگی اریان حال ارز  رو " ارز ، تعیین برای پیشااانهادی رو . گردد فراهم گذارسااارمایه خارر
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سط  شگذاری  نامه آیین تو صی    سازمان  ارز صو تولید،   که نیروگاه همانند مواردی در و شده  بینی پیش سازی خ

 .گیردمی قرار استفاده مورد است، بینیپیش قاب  پروژه نقدینگی فرو  و اریان

س   کاهش برای .4 شع  مورد در فرهنگی میراث سازمان  ارمینان و گذارسرمایه  ری ستانی  آاار احتمالی ک  در با

  و آاار از ای نشااانه هرگونه واود صااور  در که گردد اضااافه قرارداد متن در ،7 ماده 6 بند موضااوع پروژه مح 

یا   تاریخی،  ابنیه   میراث ساااازمان   زمان  این در و گردد متوقع ماه  دو حداکرر  تا  هفته  دو برای احداث  عمل

 درصور   و یابد ادامه پروژه ساخت  تاریخی، آاار کشع  عدم صور   در و بوده منطقه بررسی  به موظع فرهنگی

 .گیرد صور  قب  بند مشابه رر  ارزشگذاری نیز واود

 به اینصااور  غیر در .گردد حذ  تبصااره این امکان صااور  در گرددمی پیشاانهاد 11 ماده 1 تبصااره مورد در .5

صال   و تعدی  ترتیبی صی    مد  در مرات  اوه، که گردد ا شخ سط  رر  اارای از پیش م ستگاه  تو  به مجری د

شناو  اانیا و گردد اعالم گذارسرمایه    االرا، و شود  انتخا  خسارا   برآورد برای الطرفین مرضی  دادگستری  کار

 .گردد تعیین 5 بند در پیشنهادی رو  نیروگاه، ارز  تعیین مبنای

فلرست 

وم ارک مستن ات

 پشتوانه

 20/01/1348مرات  مصو   و انگلها از برداری بهره و حفاظت قانون اصال  قانون .1

 هااایراار  و تولیاادی و کشاااورزی هااایراار  باارای دولتاای و ملاای اراضاای واگااذاری ضااوابط دسااتورالعم  .2

 وزار  اهاد کشاورزی  03/02/1387مورا  3636/020غیرکشاورزی موضوع ابالغیه شماره 

مراتااا  مصاااو   و انگلهاااا از بااارداری بهاااره و حفاظااات قاااانون اصاااالحی(  33)  مااااده اصاااال  قاااانون .3

01/04/1382 

کشاور مصاو     مراتا   وهاا  انگا   از بارداری  بهاره  و حفاظات  قاانون  اصاالحی ( 33) مااده  اارایای  نامه آیین .4

22/06/1394 
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 دومبخش 
 طبیعی منابع اراضی تخصیص فراین اصالح 

 مراتع و هاجنگ  سازمان طریق از

 "نوهای انر ی هایطرح جلت دولتی و ملی اراضی تخصیص و برداریبلره نحوه" بخشنامه مفاد ذی 
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 عنوان دستور
مراتیع و ذیی  مفیاد بخشینامه      و هیا جنگی   از طرییق سیازمان   طبیعیی  منیابع  اراضیی  تخصیص فراین اصالح 

 نوهای انر ی هایطرح جلت دولتی و ملی اراضی تخصیص و برداریبلره نحوه

 شرح دستور

 مورا 7135/1/96 شااماره بخشاانامه) اساات نموده ابالغ و صااادر را ای بخشاانامه مرات  وها انگ  سااازمان اخیرا

ضی ملی و دولتی اهت رر   برداری بخشنامه نحوه بهره  این حس   که( 22/03/96 نو،  های های انرژیو تخصی  ارا

 به سه گروه تقسیم شده است.

صور  تلفیقی با رر      ست که اارای رر  ب شتم  بر مواردی ا مدیریت مناب  ربیعی خواهد بود که های گروه الع، م

ست؛ گروه  ، مربو  به رر  های        شده ا شته  سهی  گری نگا ست که کلیه عرصه   ضوابط مربو  به آن، با رویکرد ت ی ا

مورد درخواساات برای اارای رر ، تحت اشااسال ساااختمان و تاساایسااا  رر  قرار خواهد گرفت؛ تنها در این حالت 

گیرد. )و مطاب  بند الع بر اساو قرارداد اااره خواهد بود.( و   می تخصی  عرصه از سوی مدیریت امور اراضی صور      

الع و   بخشاانامه مزبور، تخصاای  اراضاای مورد نیاز اهت های ندبا بوه  ، که در صااور  عدم انطباق در نهایت گر

سایر تجهیزا  و ااده         ص   صور  متمرکز و ن سا  دائمی ب سی صور  غیرمتمرکز، از رری  اخذ      های تا سی ب ستر د

 گیرد.می تعهدنامه محضری صور 

 به اراضی  واگذاری بنابراین و شد  خواهند بخشنامه  این(  ) بند شرایط  حائز بادیهای نیروگاه احداثهای رر  عمده

شان  شنامه  رب  و گیردمی صور  ها انگ  سازمان  رری  از ای صی   مذکور، بخ   تعهد ی  ارائه با رر  به زمین تخ

  و ترنامطمئن را حقوقی بستر  اما است  تسهی   اول نگاه در اگرچه این که گیردمی صور   گذارسرمایه  توسط  محضری 

 .سازدمی مشک  بسیار را بانکها توسط رر  پذیر 

ومشکالت ایرادات

 مطروحه

 بیه  نیو  هیای انیر ی  هیای طیرح  دولتیی جلیت   و ملیی  اراضیی  تخصیص و برداریبلره مشکالت بخشنامه نحوه

  22/03/96 مورخ 7135/1/96 شماره

شنامه  مطاب  متن ضا نمی ، بخ سازمان انگ    شود و  هیچ قراردادی مابین ررفین ام سرمایه صرفا   را ملزم به گذار ها، 

سمی می      سناد ر ضای ی  تعهدنامه در دفاتر ا سرمایه نمایدام سازمان    . بنابراین،  گذار هیچ قراردادی از مال  زمین )

ها و مرات ( نخواهد داشاات و صاارفا  به صااور  ی  ررفه متعهد به رعایت شاارو  مال  زمین در دفاتر اسااناد انگ 

بر خال  قوانین کشااور،  ،ترین شاارو  قراردادهای اااره زمینیشااود. این رو  واگذاری زمین با ابتدایرساامی می

سی پروژه       سا صول ا شرعی قراردادهای اااره، عر  قراردادهای اااره و ا سرمایه الزاما   شد. از دیگر   گذاری میهای  با

 توان به موارد زیر اشاره نمود:می اشکال  این بخشنامه

 ابت ای بخشنامه (1

اساتناد قاانونی و مجاوز تخصای  زماین رای مکانیسام ادیاد نکارده اسات. بعباارتی            ای باه  این بخشنامه اشااره 

گااذار بااا ایاان نگراناای واااود دارد کااه در صااور  عاادم واااود مبنااای قااانونی باارای عقااد قاارارداد اااااره، ساارمایه 

 های بازرسی در آینده و لسو واگذاری موااه شود.برخوردهای سازمان

 هیر  کیه  دادگسیتری  رسیمی  کارشینا   نظیر  اسیا   بیر  سیاننه  انتفیاع  حق تعیین: (ج) قسمت ،2 ردیف (2

 .شودمی تع ی  یکبار سال سه
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 نظر از و است نبوده مطر  کنون تا ملی اراضی زمین اااره قراردادهای در که است اصطالحی انتفاع ح  اصطال 

 تفسیر گونه هر سازمان، تصمیم به بنا تواندمی و داراست متفاتی معنایی بار که است ادیدی حقوقی لست گذارسرمایه

 .باشدمی شفا  غیر مالی و حقوقی نظر از ساله سه فواص  در انتفاع ح  افزایش و تعدی  چگونگی ضمنا .شود تعیین و

: سیل  حیق تبی ی ، تفکییق، حیق کیاربری، فیروا، انتقیال عرصیه و          (ج) قسیمت  ،3 ردییف  ،(پ) بن  (3

بخشیی از عرصیه تحیویلی در طیول می ت اجیرای       ایجاد هرگونه حق برای سایرین به هر نحو در تمیام ییا   

وری اییران  طرح و نیز سل  حق واگراری مجوزهای صیادره از سیوی سیازمان انیر ی تج ی پیریر و بلیره      

 )ساتبا( به غیر ب ون هماهنگی و اخر موافقت اداره ک  منابع طبیعی و آبخیزداری استان

  و واگااذاری بااه مربااو  قراردادهااای بااانکی، تسااهیال  اعطااای تسااهی  قااانون 1 ماااده 8 تبصااره موااا  بااه

 اختیااار در اارائاای دسااتگاههای توسااط کااه خاادماتی یااا و تولیاادی ررحهااای اااارا  باارای زمااین باارداری بهااره

 اختیاار  بخشانامه،  ایان  حالیکاه  در. شاود  مای  پذیرفتاه  قباول  قابا   اساناد  عناوان  باه  گیارد  می قرار رر  مجریان

 بااه در شاارکت ناااتوانی صااور  در را مااالی تااامین موسسااه و باناا  باارای( باارداریبهااره حاا ) زمااین تصاااح 

 .است انگاشته نادیده را دیگر شرکت اانشینی و پروژه رساندن سرانجام

 باشااد،ماای باارق تضاامینی خریااد قاارارداد در گااذارساارمایه شااده شااناخته حقااوق از کااه نیروگاااه انتقااال ضاامنا 

 اداره ایاان بااه بایااد فقااط انتقااال ایاان حالیکااه در اساات شااده ربیعاای مناااب  اداره مجااوز و موافقاات بااه مشاارو 

 کنناده  فایناانپ  ماالی  موسساه  یاا  ادیاد  مجاری  باه  رار   سااب   مجاری  هاای مسائولیت  و حقاوق  و گردد اعالم

 .گردد منتق 

صیادره در صیورت تخلیف از مفیاد تعلی ات       مجیوز  حیق فسیخ و ابطیال   : (ج) قسیمت  ،3 ردیف ،(ج) بن  (4

 یق جانبهبرای اداره ک  منابع طبیعی و آبخیزداری استان به صورت 

 نشاده  گرفتاه  نظار  در بخشانامه  ایان  در کاه  باشاد مای  زمانبنادی  و مراحا   حادود،  دارای فسخ برای قراردادی هر

 تاا  شاود  داده بایاد  گاذار سارمایه  باه ( مااه  4 مارال  _ ماهاه  چناد  فرصاتی  اخاتال   رفا   برای معمول، رور به. است

 صااور  در و( شااودماای گفتااه Remedy period اصااطال  در) نمایااد سااازمان ایااراد و مشااک  رفاا  بااه اقاادام

 . است محفو  ک  اداره برای فسخ ح  شده، داده فراه در مشک  رف  عدم

آبخییزداری در  : همکیاری کامی  بیا نیا رین اداره کی  منیابع طبیعیی و        (ج) قسیمت  ،3 ردییف  ،(خ) بن  (5

 بازدی  از رون  اجرای طرح و ارائه اطالعات دقیق مورد نیاز در طول م ت اجرای طرح

 اداره) ناو  هاای انارژی  امار  در کارشاناو  غیار  مراا   یا   باه  پاروژه  بارداری بهاره  و پیشارفت  دهیگزار  به الزام

. موضاوعی نامتعاار  اسات   ، پاذیر  تجدیاد  هاای انارژی  امار  مسائول  دولتای  مراا   وااود  رغام  علی( ربیعی مناب 

 رار   بارداری بهاره  و ااارا  بار  دقیا   نظاار   ناه  اسات  رار   ااارای  کنترل به موظع صرفا  سازمان قانونی، نظر از

 .نماید ایجاد پروژه اارای در را زیادی اختالفا  و مشکال  تواندمی که

کارگروه بن یجمع

 11/05/96مورخ 

 بااه  نااوهااایاناارژی هااایراار  اهاات دولتاای و ملاای اراضاای تخصاای  و باارداریبهااره نحااوه بخشاانامهدر مااورد 

و مراتاا  کااه در السااه حضااور یافتنااد،   هااا ، نمایناادگان سااازمان انگاا  22/03/96 مااورا 7135/1/96 شااماره

بخشاانامه مااذکور، اظهااار نمودنااد کااه متعاقاا  صاادور ایاان      برخاای پیشاانهادا  در خصااوو ضاامن پااذیر   
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 گاردد، لکان ایان قارارداد هناوز باه      گاذار منعقاد مای   ا سارمایه بخشنامه، فرم قاراردادی تنظایم شاده اسات کاه با      

ادارا  اساتانی اباالغ نشاده اسات و فرصات بررسای نظارا  در ارتباا  باا آن فاراهم اسات. ذکار              صور  رسمی به

 این نکته ضرور  دارد که اساسا به واود چنین قراردادی در بخشنامه اشاره نشده است. 

 پیشنلاد دبیرخانه

 هیای طیرح  جلیت  دولتیی  و ملیی  اراضیی  تخصییص  و بیرداری بلیره  نحیوه  بخشینامه  اصالح 

 22/03/96 مورخ 7135/1/96 شماره به  نوهایانر ی

 یاها هژپارو  باه  نیزما   یتخصا  امار  در یگار تساهی   کشاور  مراتا   و هاا انگا   ساازمان  رویکرد اینکه به تواه با

 سااازمان توسااط ملاای اراضاای واگااذاری قااانونی مبنااای کااه اساات ضااروری اول قاادم در ،باشاادماای پاااک اناارژی

و  هاااسااازمان بااا آتاای مشااکال  از تااا شااود ذکاار قاارارداد در شاافا  رااور بااه و شااده تعیااین مراتاا  و هاااانگاا 

 .شود پرهیز بازرسی نهادهای

ا باا زمااین واگااذاری ساا پ مااتن قاارارداد مااورد نظاار بااا مشااارکت فعااالین بخااش خصوصاای تنظاایم شااده و اماار  

باادیهی اساات رفاا  ایاارادا  و   صااور  پااذیرد.)بااه اااای امضااای تعهدنامااه محضااری(   قاارارداداسااتفاده از ایاان 

 ابهاما  مطروحه در متن شر  دستور، می بایست در تدوین قرارداد مدنظر قرار گیرد.

فلرست 

وم ارک مستن ات

 پشتوانه

 شااماره بااه  نااوهااایاناارژی هااایراار  اهاات دولتاای و ملاای اراضاای تخصاای  و باارداریبهااره نحااوه بخشاانامه

 22/03/96 مورا 7135/1/96
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 سومبخش 
  مربوطه مقررات و کشاورزی اراضی تخصیص فراین  اصالح
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 مربوطه مقررات و کشاورزی اراضی تخصیص فراین اصالح  عنوان دستور

 شرح دستور

پذیر )مشخصا نیروگاه انرژی   تجدید های گذارانی که قصد احداث نیروگاه انرژی در برخی گزارشا  دریافتی از سرمایه  

ست که       های بادی( در زمین شده ا شته اند، مالحظه  شاورزی دا شت  از پپک   و پروژه شروع  از مد  قاب  تواهی گذ

 اخذنیز  وو ...  (layout) نیروگاه رر  تهیه و بادساانجی اام  مطالعا  بادساانجی، دک  نصاا  نظیر اقداماتی انجام

که  متصرفین  و مالکین از کشاورزی  اراضی  تمل  مرحله در نیاز، مورد مجوزهای سایر  و توانیر شرکت  از اتصال  مجوز

 صور  گرفته است، با مشکال  اساسی موااه شده اند. ازامله: قانونی تشریفا  برابرکلیه اقداما  مقتضی آن 

شدن  از الوگیری قانون ااراییآیین نامه  -1 ضی  خرد صو      ارا شاورزی م صریی ن    که 1395ک علی رغم ت

شده زمین،       سند مشاعی برای قطعا  خرد  صدور  را  سند  صدور  نظیر حقوقی اقدام هرگونهقانون بر امکان 

 ممنوع کرده است و متاسفانه این آیین نامه مالک عم  ادارا  و دفاتر ابت اسناد رسمی قرار گرفته است.

شد      دیگر اینکه حتی در مواردی که پیش -2 صادر  شاعی  سند م ست، پپ از اخذ مجوزهای هزم و تسییر  تر  ه ا

صنعتی، به موا      شاورزی به  شنامه  کاربری زمین از ک شاورزی  اهاد وزار  13/3/1396 مورابخ اخذ ، ک

شدانگ برای قطعه مورد نظر منو  به بهره     ش شده سند  ست، لذا از آنجا  برداری از پروژه  سند ا شاعی  که    م

س   ست با می غیرممکنرا  خارای بان  از پروژه تیمین مالی می برد،را باه  پروژه ری  اخذ نماید. قاب  ذکر ا

 خواهد صاانعتی کاربری و اساات شااده خار  کشاااورزی زمین حالت از زمین واق  در کاربری، تسییر مجوز

دیگر  قاعدتا و برای صدور سند شش دانگ     شده  مسترنا  "کشاورزی  اراضی  شدن  خرد" قانون از لذا داشت، 

 ندارد.من  قانونی واود 

  و مشاع سند صدور زمینه در کشور اراضی امور سازمان توسط شده گرفته نظر درهای محدودیت که است ذکر به هزم

ستفاده   سو  و شدن  خرد از الوگیری اهت دانگشش  سند  صدور  نیز  این ولی باشد می درک قاب  زراعی اراضی  از ا

  مانند   هایی  رر  احداث  برای زمین تمل   فرایند  که  شاااود گرفته  نظر در و رراحی ای بگونه  باید  می ها محدودیت  

 .ننماید موااه مشک  با را بادیهای  نیروگاه

ومشکالت ایرادات

 مطروحه

صد  که هایی شرکت  ضی  منظور، این برای و دارند را فاینانپ رری  از بادی نیروگاه احداث ق شاورزی  ارا  انتخا  را ک

 :هستند موااه اصلی مان  دو با اند، نموده

شاع  سند  صدور عدم  (1 ضی  برای م شاورزی  ارا ضی  شدن  خرد از الوگیری" قانون ادید نامه آئین به موا  ک  ارا

 .صریی قانونعلی رغم ت 1395 سال مصو  "کشاورزی

شدانگ    سند  صدور عدم  (2 شاورزی های زمین برای کاربری تسییر از پپ ش ساو  بر که ک صولی  موافقت ا  وزار  ا

 ، بدون من  قانونی.باشدمی نیروگاه احداث برای نیاز مورد و شده داده کاربری تسییر نیرو،

  فنی، مناساا  قطعا  ایجاد و کشاااورزی اراضاای شاادن خرد از الوگیری قانون" 2حساا  حکم ماده  در مورد اول(

 هرگونه ارائه و ممنوع شده تعیین نصا  از کمتر قطعا  به کشاورزی اراضی افراز و تفکی ، " 1385مصو   اقتصادی

ست لکن  مجاز افرازی یا تفکیکی مالکیت سند  صدور  قبی  از ابتی خدما  ضی  اینگونه برای نی ضا،  صور   در ارا   تقا

سناد  انتقال و نق  و صادر  مشاعی  سند  این قانون نیز،  8138آیین نامه اارایی مصو   . است  بالمان  مشاعی  رور به ا

صره ذی   ست که  1 ماده 2 تب ضای  صور   در"، اذعان نموده ا سناد  انتقال و نق  و سند  صدور  مالکین، یا مال  تقا  ا

ضی  شاورزی  ارا شده  ک شاعی  صور   به یاد ست  بالمان ( افراز و تفکی  بدون) م ما در آیین نامه اارایی اخیر این ا ".ا
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  سند  صدور  نظیر حقوقی اقدام هرگونه، 1به تصوی  رسیده است ذی  بند ) ( ماده     08/12/1395قانون که در تاریخ 

ضی ممنوع کرده  ست. را برای این ارا شد می مطر  که ای نکته ا ست  این با  قرار امکان ،فنی محدودیتهای بدلی  که ا

صله  با باید توربینها این و ندارد واود زمین یک ارچه خرید و هم کنار در توربینها دادن  از روتور قطر برابر 5 حداق  فا

ص   شود، می متر 500 حدود که هم ساحت  با مرال برای نظر مورد منطقه در لذا. شوند  ن  امکان هکتار 500 حدود م

  قطعا  این که شد خواهد خریداری هکتار 2 حدود مساحت با زمینی توربین هر برای که دارد واود توربین 15 نص 

  با نیرو وزار  92 سااال صااورتجلسااه در اصاا ، همین گرفتن نظر در با .گرفت خواهند قرار پراکنده صااور  به اابارا

ضی  امور سازمان  شور  ارا ضی  به مربو ) ک  قطر مرب  برابر و ای لکه صور   به توربینها برای واگذاری میزان ،(ملی ارا

 .است شده گرفته نظر در بادی توربین روتور

به   کشااااورزی بادی از های  قطعا  زمین مورد نظر در رر  برای نصااا  توربین  کاربری  تسییر از پپ در مورد دوم(

صور  گرفته، برای این قطعا  زمین، رب    کاربری تسییر نیرو برای وزار  اصولی  موافقت صنعتی ، علی رغم دریافت 

 بخشنامه وزار  اهاد کشاورزی، تا قب  از بهره برداری از رر ، سند ششدانگ صادر نمی شود.

. نیست پذیر امکان ششدانگ رسمی سند نداشت بدون خارای، بان  از بادی نیروگاههای پروژه فایننپتوضیی اینکه، 

شاع  سند  اینکه و توربین، عدد هر برای باه یگذارسرمایه  میزان به تواه با شتن  سهم  معنای به م   مالکین تمامی دا

 از که بوده همراه باهیی بسیار  ریس   با مشاع های زمین درها توربین نص   باشد، می شده  خریداری زمین در مشاعی 

 نیز و مشاع،  سند  صدور  و مشاع  بصور   زمین خرید از پپ لذا .باشد  نمی پذیر  قاب  واه بهیچ خارای بان  رر 

ست  نیاز ،(هکتار 2 حدود توربین هر) رر  در نظر مورد قطعا  زمین برای کاربری تسییر انجام شدانگ    سند  که ا  ش

شنامه  در امر این لکن ،شود  صادر  زمین، قطعا این  برای شاورزی   13/3/1396مورا  بخ شرو  وزار  اهاد ک  به م

 .نیست پذیر امکان موضوع این که است گردیده رر  ازکام   برداری بهره و احداث

کارگروه بن یجمع

 11/05/96مورخ 

 اراضای  شادن  خارد  از الاوگیری  در مورد تخصی  اراضی کشاورزی، ایان موضاوع کاه آیاین ناماه اارایای قاانون       

کشااورزی را بارای احاداث نیروگااه باادی      هاای  در موضاوع صادور ساند مشااعی  فرایناد تملا  زماین        کشاورزی

 کند، محرز و مورد تواف  قرار گرفت و پیشنهاد شد این آئین نامه اصال  گردد.  می متوقع

در مورد دیگر یعنی منا  صادور ساند ششادانگ بارای قطعاا  زمینای کاه تسییار کااربری یافتاه اسات، نمایناده              

و بااه منظااور   بخشاانامه وزار  اهاااد کشاااورزی زمان امااور اراضاای توضاایی داد کااه ایاان اماار بااه موااا      سااا

الوگیری از رفتار خال  اشخاصای اسات کاه باه دنباال تسییار کااربری و اخاذ ساند ششادانگ، بادون راه انادازی             

انی کاه حقیقتاا در پای احاداث نیروگااه هساتند را نیاز باا مشاک           گاذار سارمایه ی بوده اند، لکان  گذارسرمایهرر  

 موااه نموده است. 

 پیشنلاد دبیرخانه

شنهاد می  در مورد اول( صو      پی شی از آیین نامه اارایی م شکال  بواود آمده نا  1395 سال  گردد به منظور رف  م

 است:که خال  قانون باهدستی  کشاورزی، اراضی شدن خرد از قانون الوگیری

 م وزیران در دستور کار قرار گیرد؛به ترتی  زیر توسط هیی  محتر 1395مصو  سال مرات  اصال  آیین نامه  (اون

صالح بن  )ت(   (1 سال  ا سال     1 ماده( د) بن مفاد و تب ی  آن به   1395آیین نامه  صوب  آیین نامه قبلی م

 ، به شرح زیر:1388
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شاورزی: تفکی ، افراز،      ضی ک شدن ارا شاورزی به          خرد  ضی ک شدن ارا سند تفکیکی که به کوچ   صدور  سیم و  تق

 "کمتر از حد نصابهای فنی و اقتصادی منجر میشود.

 به شرح زیر: 1395آیین نامه سال  6اصالح ماده  (2

که بدون رعایت حد  تفکیکی و افرازیاداره اهادکشاورزی شهرستان مربو  موظع است در رابطه با اسناد مالکیتی      “

شود، به محض ارالع نسبت به می صادر و بدون اخذ تسییر کاربری( قانون 2نصابهای فنی و اقتصادی و برخال  ماده )

صالحه اقدام نماید.        ضایی  صادره به مراا  ق سند مالکیت  ست و ابطال  متخلفین در چارچو  قوانین و   تقدیم دادخوا

در صور  تقاضای مال  یا مالکین، صدور سند و نق  و انتقال اسناد      ر میگیرند. مقررا  مربو  تحت پیگرد قانونی قرا

 "اراضی کشاورزی یادشده به صور  مشاعی )بدون تفکی  و افراز( بالمان  است.

وزار  اهاد مربوره، توسااط  مشااکال  رف  برای ای بخشاانامه گردد،می تا زمان اصااال  آیین نامه، پیشاانهاد ثانیا(

شاورزی  شاع  سند  صدور  ،آن در گردد به نحویکه صادر  ،ک  تولیدهای رر  سایر  و) بادیهای نیروگاههای رر  برای م

 .گردد اعالم مجاز ،88 سال نامه آئین و قانون متن مطاب ( برق

 

  در مورد دوم(

شنهاد  شنامه  شود،  می پی شاورزی، بخ شدانگ پپ از انجام تسییر کاربری برای        ابطال وزار  اهاد ک ش سند  صدور  و 

 نیروگاه بادی )در صور  داشتن موافقت اصولی از وزار  نیرو( امکان پذیر گردد.های رر 

فلرست 

وم ارک مستن ات

 پشتوانه

 13/12/1385مصو   اقتصادی فنی، مناس  قطعا  ایجاد و کشاورزی اراضی شدن خرد از الوگیری قانون .1

ضی  شدن  خرد از الوگیری قانونآیین نامه اارایی  .2 مصو   اقتصادی   فنی، مناس   قطعا  ایجاد و کشاورزی  ارا

14/07/1388 

ضی  شدن  خرد از الوگیری قانونآیین نامه اارایی  .3 مصو   اقتصادی   فنی، مناس   قطعا  ایجاد و کشاورزی  ارا

08/12/1395 

 کشاورزی اهاد وزار  13/3/1396 مورا بخشنامه .4
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 برق تضیمینی خری  قیرارداداصالح  عنوان دستور

 شرح دستور

 تجدیدپااذیرهااای اناارژی سااازمان، نیاارو وزیاار 19/02/95 مااورا 100/30/14273/95 شااماره مصااوبه اااارایدر 

 و تجدیدپااذیر هاااینیروگاااه از باارق تضاامینی )ساااتبا(، اقاادام بااه انعقاااد قاارارداد خریااد باارق اناارژی وری بهااره و

ن در ایان بخاش ماوار واقا  شاده اسات لکان در مفااد         اگاذار سارمایه نماید. اگرچاه ایان اقادام در الا      می پاک

 ی را بااا مشااک  موااااهگااذارساارمایههااای پااروژه راار  پااذیری باناا قاارارداد منعقااده اشااکاهتی واااود دارد کااه 

 شد.پرداخته خواهدنماید. که در ادامه به آن می

ومشکالت ایرادات

 مطروحه

باارق و یااا اصااطالحا  تضاامینی مفاااد قاارارداد خریااد باار ناااظر مشااکال ، از دیگاار یکاایآنچنااان کااه گفتااه شااد، 

اسات کاه اگرچااه بطاور متعادد، منعقااد و اارایای شاده اسات و  نیااز ساازمان برناماه و بوداااه در           PPAقارارداد  

، ردیاع بودااه اختصااو    "قاانون حمایات از صانعت بارق    " 6اساتناد مااده    این قراردادهاا باه   اهت تیمین اعتبار

همچنااان بعنااوان وایقااه قاباا   لکاان دارد تاارهین قابلیاات داخلاای،هااای نفسااه در باناا داده اساات، بنااابراین فاای

 مورد پذیر  قرار نمی گیرد.ها قبول توسط بان 

 هایکارگروهجمعبن ی

کارشناسی به تواریخ:  

 14/04/96و  09/03/96

 فعااهن  توساط  آن تاییاد  و سااتبا  نمایناده  اظهاارا   باه  بناا  اماا  گردیاد  مطار   ماواردی  نیز PPA قرارداد مورد در

 ایاان باارای و دارد قاارار سااازمان ایاان کااار دسااتور در قاارارداد ایاان اصااال  موضااوع اینکااه بااه تواااه بااا اقتصااادی،

 و اخاذ  نیاز  ذینفعاان  ساایر  و سارمایهگذاران  نظارا   تاا  نمودهاناد  کارشناسای  کمیتاه  تشاکی   به اقدام نیز منظور

 سااتبا  باه  دبیرخاناه  توساط  نیاز  شاورا  باه  شاده  اراااع  پیشانهادا   و نظارا   کاه  شد گرفته تصمیم گردد، بررسی

 .گردد ارااع

 پیشنلاد دبیرخانه

 هااایپاروژه  ااارای  بارای  مااالی تایمین  تساهی   راساتای  در و( PPA) باارق تضامینی  خریاد  قراردادهاای  ماورد  در

 باارق اناارژی وریبهااره و پااذیر تجدیاادهااای اناارژی سااازمان بااه توصاایه ضاامن گاارددماای پیشاانهاد تجدیدپااذیر،

 نماینادگان  از متشاک   کاارگروهی  همزماان  آن، کاردن  پاذیر  بانا   رویکارد  باا  قارارداد  اصاال   تساری   در( ساتبا)

 فنای هاای  کما   و یگاذار سارمایه  ساازمان  ملای،  توساعه  صاندوق  عاما ، هاای  بانا   و مرکزی بان  نیرو، وزار 

 نماینااادگان و ،(ساااتبا ) بااارق اناارژی  وری بهاااره و پااذیر  تجدیااادهااای  انااارژی سااازمان  ایاااران، اقتصااادی  و

 پاذیر   بارای  هزم شارایط  مااه،  یا   ماد   ظار   تاا  شاود  تشاکی   ایاران  اتااق  و خصوصی بخش انگذارسرمایه

 نظاار از پااروژه پااذیریباناا  و داخلاایهااای باناا  ناازد وایقااه بعنااوان( PPA) باارق تضاامینی خریااد قراردادهااای

 .گردد فراهم خارای فایننپ

فلرست 

وم ارک مستن ات

 پشتوانه

 نیرو وزیر 19/02/95 مورا 100/30/14273/95 شماره مصوبه .1

 10/08/1394کشور مصو   برق صنعت از حمایت قانون .2

 



 تاريخ ابالغيه : ۱۳۹۴/۰۷/۲۲
شماره ابالغيه : ۹۵۷۰۸/

تاريخ تصويب : ۱۳۹۴/۰۶/۲۲ ت۵۱۱۸۴هـ

آيين نامه اجرايي ماده (۳۳) اصالحي قانون حفاظت و بهره برداري از جنگل ها و مراتع كشور

  شماره۹۵۷۰۸/ت۵۱۱۸۴هـ                                                             ۲۲/۷/۱۳۹۴ 

وزارت دادگستري ـ وزارت جهادكشاورزي 

هيأت وزيران در جلسه ۲۲/۶/۱۳۹۴ به پيشنهاد قوه قضاييه و وزارت جهاد كشاورزي و به استناد تبصره(۷) ماده(۳۳) قانون حفاظت و بهره برداري از جنگل ها و

مراتع ـ مصوب۱۳۴۶ـ و اصالحات بعدي آن، آيين نامه اجرايي ماده ياد شده را به شرح زير تصويب كرد:

آيين نامه اجرايي ماده (۳۳) اصالحي قانون حفاظت و بهره برداري 

از جنگل ها و مراتع كشور 

فصل اول ـ تعاريف و اصطالحات 

قانوني حريم  عمومي،  كاشت  جنگل دست  طبيعي،  هاي  بيشه  و  جنگل  چرا،  پروانه  جنگلي،  پارك  دولتي،  اراضي  اصطالحات  از  غير  نامه  آيين  اين  در  ماده۱ـ 

تأسيسات دولتي، طرح مرتعداري، مرتع و نهالستان عمومي كه تعاريف آنان طبق قانون ملي شدن جنگل هاي كشور ـ مصوب ۱۳۴۱ـ ، قانون حفاظت و بهره

برداري از جنگل ها و مراتع ـ مصوب ۱۳۴۶ ـ و اصالحات بعدي آن، اليحه قانوني اصالح اليحه قانوني واگـذاري  و احيــاي اراضــي ـ مصوب ۱۳۵۹ـ و آيين

نامه هاي مربوط مي باشند، اصطالحات زير در معاني مشروح مربوط به كار مي روند: 

۱۳/۱۲/۱۳۹۰ مجمع مورخ  اصالحيه  و  ۱۳۸۶ـ  ـ مصوب  مراتع  و  ها  جنگل  از  برداري  بهره  و  حفاظت  قانون  اصالحي   (۳۳) ماده  اصالح  قانون  قانون:  ـ  الف 

تشخيص مصلحت نظام. 

ب ـ هيأت نظارت: هيأت نظارت موضوع ماده (۳۳) اصالحي قانون حفاظت و بهره برداري از جنگل ها و مراتع ـ مصوب ۱۳۸۶ـ و اصالحيه مورخ ۱۳/۱۲/۱۳۹۰

مجمع تشخيص مصلحت نظام. 

ج ـ عوامل نظارتي: گروهي متشكل از سه نفر كارشناسان ذي صالح منتخب هيأت نظارت در شهرستان كه به منظور بازديد و تهيه گزارش فني و اجرايي از

اراضي واگذار شده در چارچوب وظايف، انتخاب و حكم آنها توسط رييس هيأت نظارت استان (رييس سازمان جهاد كشاورزي) صادر مي شود. 



تبصره۱ـ هيأت نظارت استان مي تواند به عنوان عوامل نظارتي از ميان شركت هاي خدمات فني و مهندسي داراي مجوز از سازمان نظام مهندسي كشاورزي و

منابع طبيعي يا سازمان نظام دامپزشكي يا سازمان نظام مهندسي ساختمان حسب مورد نيز استفاده نمايد. 

بر را  مستضعفين  بسيج  سازمان  و  اسالمي  شوراهاي  نهاد،  مردم  هاي  سازمان  جمله  از  مردمي  نظارت  زمينه  است  مكلف  كشور  اراضي  امور  سازمان  تبصره۲ـ 

واگذاري ها فراهم كند. 

براساس زمان بندي اراضي مورد واگذاري كه درصد و مبناي محاسبه آن  انجام شده طرح: ميزان پيشرفت فيزيكي مطابق طرح مصوب در  دـ درصد عمليات 

اجراي طرح و تطبيق عمليات اجرايي و بازديد از طرح تعيين مي گردد. 

هـ ـ طرح مصوب: طرح مدوني كه توسط اشخاص حقيقي و حقوقي تهيه و به تصويب دستگاه هاي متولي رسيده باشد و در زمان واگذاري عرصه هاي ملي و

دولتي قابل واگذاري براي اجراي آن، مصوبه مراجع ذيربط (كارگروه شهرسازي و معماري استان يا كميسيون ماده (۱۳) آيين نامه نحوه احداث بنا و تأسيسات در

خارج از محدوده و حريم شهرها) را داشته باشد. 

وـ كميسيون هاي واگذاري: مراجعي كه طبق ضوابط و مقررات، طرح هاي مصوب را بررسي و در مورد واگذاري يا عدم واگذاري عرصه هاي ملي و دولتي قابل

واگذاري اعالم نظر مي نمايند. 

زـ عذر موجه: وضعيت و حالتي كه منجر به تعطيلي دايم يا موقت طرح مصوب گرديده و يا موجبات تأخير در اجراي آن را فراهم نموده باشد و مجري طرح (كه

در اين آيين نامه مستأجر ناميده شده است) يا عوامل اجرايي وي به طور مستقيم يا غيرمستقيم در حدوث آن هيچ نقشي نداشته باشند. 

ح ـ تعلل: مسامحه و قصور مستأجر در اجراي تعهدات قانوني يا قراردادي در راستاي اجراي به موقع طرح مصوب. 

ط ـ تخلف: عدم رعايت قوانين و مقررات و شرايط مندرج در قرارداد واگذاري زمين. 

ي ـ خالف بين: تعلل و تخلف آشكار و عذر غيرموجه مستأجر كه بنا بر تشخيص هيأت نظارت قابل اغماض نبوده و موجبات تمديد و تعيين مهلت براي اجرا يا

فسخ قرارداد و يا استرداد زمين را فراهم مي نمايد. 

ك ـ عرصه هاي ملي و دولتي قابل واگذاري: اراضي منابع ملي، موات و دولتي قابل  واگذاري و بالمعارض كه داراي استعداد توليد اقتصادي و بهره برداري

محصوالت بخش هاي مختلف كشاورزي و غيركشاورزي مي باشد. 

ل ـ تبديل و تغيير كاربري غيرمتجانس: تبديل و تغيير كاربري هايي كه در ماهيت، با اهداف طرح مصوب مغايرت داشته باشد. 

م ـ واگذاري براي امور عام المنفعه: واگذاري هاي صورت گرفته به بخش خصوصي و مؤسسات غيردولتي كه در زمان واگذاري، غيرانتفاعي بودن فعاليت آنها در

اساسنامه قيد شده باشد. 

ن ـ مناطق چهارگانه تحت اختيار سازمان حفاظت محيط زيست: مناطق موضوع بند (الف) ماده (۳) قانون حفاظت و بهسازي محيط زيست ـ مصوب ۱۳۵۳ـ كه

توسط شوراي عالي حفاظت محيط زيست به عنوان مناطق پارك ملي، آثار طبيعي ملي، پناهگاه حيات وحش و منطقه حفاظت شده با رعايت نكات مندرج در ذيل

بند (الف) ماده يادشده تعيين و حدود آن تصويب شده باشد. 



س ـ هزينه تهيه گزارش هاي فني ـ اجرايي: وجوهي است كه براساس تعرفه ابالغي وزير جهادكشاورزي موضوع تبصره (۳) ماده (۲) قانون افزايش بهره وري

بخش كشاورزي و منابع طبيعي ـ مصوب ۱۳۸۹ـ ، توسط مستأجر پرداخت مي گردد. 

فصل دوم ـ نحوه نظارت 

ماده۲ـ به منظور نظارت بر اجراي طرح هاي كشاورزي و دامپروري و ساير طرح هاي غيركشاورزي موضوع قانون و تشخيص تعلل يا تخلف و عذر موجه مستأجر

و تعيين درصد عمليات انجام شده طرح هاي يادشده در هر استان، هيأت پنج نفره نظارت با حكم وزير جهاد كشاورزي مركب از رييس سازمان جهاد كشاورزي،

مدير كل منابع طبيعي، مدير امور اراضي استان، رييس مرجع صادركننده موافقت اصولي و پروانه بهره برداري يا نماينده تام االختيار وي (حسب مورد) و يك نفر

كارشناس در رشته مرتبط با طرح تشكيل مي گردد. 

تبصره ـ كارشناس موضوع اين ماده ظرف مدت يك ماه از تاريخ درخواست سازمان امور اراضي كشور توسط مرجع ذي ربط براي صدور حكم معرفي مي گردد. 

ماده۳ـ دبيرخانه هيأت نظارت در سازمان جهاد كشاورزي استان مستقر و رييس سازمان يادشده به عنوان رييس هيأت نظارت و مدير امور اراضي استان به عنوان

عضو و دبير هيأت نظارت مي باشد. انجام كليه امور مربوط به تشكيل جلسه، دعوت از اعضاء، ابالغ آراء و ساير موارد مرتبط به عهده دبير هيأت نظارت خواهد

بود. 

تبصره۱ـ دبير هيأت نظارت موظف است كليه گزارش هاي رسيده را ثبت و در كوتاهترين زمان ممكن پس از بررسي و تكميل به ترتيب نوبت در دستور كار

هيأت قرار دهد. 

تبصره۲ـ دفتر مركزي هيأت هاي نظارت در سازمان امور اراضي كشور مستقر بوده و تعيين روش هاي كلي، تهيه و ابالغ ضوابط، ايجاد وحدت رويه اجرايي،

تدوين برنامه ساالنه هيأت هاي نظارت و ارزيابي و بررسي حقوقي و نظارت بر عملكرد هيأت هاي نظارت استاني را با مسئوليت رييس سازمان مذكور بر عهده

دارد. 

ماده۴ـ هيأت نظارت موظف است توسط عوامل نظارتي به صورت مستمر از عرصه هاي واگذار شده بازديد و با بررسي سوابق و طرح مصوب و مفاد قرارداد، بر

نحوه اجراي طرح و درصد عمليات انجام شده براساس زمان بندي و كيفيت اجراي طرح نظارت الزم را معمول نمايد. در صورتي كه گزارش عوامل نظارتي مورد

تأييد هيأت نظارت قرار نگيرد، هيأت مذكور مي تواند رأساً و يا از طريق عوامل نظارتي هم عرض نسبت به اعمال نظارت مجدد و تهيه گزارش الزم براساس اين

آيين نامه اقدام نمايد. 

تبصره۱ـ گزارش پرونده هاي مربوط به واگذاري اراضي ملي و دولتي حسب مورد توسط مدير امور اراضي يا مدير كل منابع طبيعي هر استان به دبيرخانه هيأت

نظارت ارايه مي گردد. 

انرژي در مرحله بهره بهينه  برنامه مصرف  يا موافقت اصولي موظف است پيوست زيست محيطي و  اجرايي و واحد صادركننده جواز تأسيس  تبصره۲ـ دستگاه 

برداري از طرح را به سازمان جهاد كشاورزي استان اعالم و نظارت الزم بر اجراي طرح مصوب و برنامه و پيوست مذكور را تا مرحله بهره برداري طرح معمول و

گزارش پيشرفت فيزيكي طرح ها را در مدت اجراء به طور ساالنه دوبار به دبيرخانه هيأت نظارت منعكس نمايد. تمديد جواز تأسيس و يا موافقت اصولي و صدور

پروانه بهره برداري مستأجرين اراضي ملي و دولتي از سوي مرجع صادركننده آنها، منوط به اخذ استعالم از هيأت نظارت خواهد بود و هيأت مذكور ظرف حداكثر

يك ماه از تاريخ وصول استعالم، با رعايت مقررات و بررسي درصد عمليات انجام شده طرح اعالم نظر خواهد كرد. 



تبصره۳ ـ دبير هيأت نظارت موظف است نسبت به صدور اخطاريه از طريق پست سفارشي دو قبضه يا الكترونيكي به نشاني مندرج در قرارداد اجاره يا اعالمي از

سوي مستأجر مندرج در پرونده، در دو نوبت به فاصله پانزده روز اقدام و در صورت عدم توجه مستأجر به اخطاريه هاي صادر شده مراتب را در دستور كار هيأت

نظارت قرار دهد. 

تبصره۴ـ اختيارات هيأت نظارت نافي نظارت عمومي سازمان هاي جهاد كشاورزي و ادارات كل منابع طبيعي نمي باشد و مراجع يادشده حسب مورد موظفند در

چارچوب قراردادهاي منعقد شده با مستأجر نسبت به اعمال نظارت در قالب زمان بندي اجراي طرح ها، وظايف محول شده را پيگيري و اقدام نمايند. 

ماده۵ ـ هيأت نظارت ضمن بررسي گزارش دبيرخانه و  در صورت لزوم بازديد از محل اجراي طرح، در موارد خالف بين ظرف يك ماه رأي خود را طي صورت

جلسه اي مبني بر تمديد و تعيين مهلت يا فسخ قرارداد يا استرداد زمين اعالم مي نمايد. 

تبصره ـ دعوت از طرف قرارداد وحضور وي در جلسات هيأت نظارت بالمانع است. 

ماده۶ ـ دبير هيأت نظارت موظف است پس از صدور رأي هيأت نظارت ظرف ده روز نسبت به ابالغ كتبي رأي مستأجر به نشاني او مندرج در قرارداد اجاره و يا

آخرين نشاني اعالمي از سوي او مندرج در پرونده، به نحو مقتضي اقدام كند. 

تبصره۱ـ چنانچه محكوم عليه ادله خود را داير بر عدم ابالغ صحيح رأي تقديم هيأت نظارت نمايد، موضوع توسط هيأت نظارت بررسي و در صورت پذيرش ادعا،

رأي به وي ابالغ و آثار قانوني ابالغ از اين تاريخ جاري مي گردد. 

تبصره۲ـ پس از ابالغ رأي مبني بر فسخ قرارداد يا استرداد زمين، مديريت امور اراضي استان ظرف مدت ده روز اقدام به تأمين دليل از طريق دادگاه محل مي

نمايد. 

ماده۷ـ آراي هيأت نظارت ظرف سه ماه از تاريخ ابالغ قابل اعتراض در ديوان عدالت اداري مي باشد. در صورت اعتراض در مهلت مقرر، مستأجر مكلف به ثبت

رسيد اعتراض خود در دبيرخانه هيأت نظارت استان ظرف مهلت مقرر مي باشد و چنانچه در مهلت قانوني اعتراض صورت نگرفت، رأي صادر شده قطعي و الزم

االجراست. احكام قطعي صادر شده از سوي ديوان عدالت اداري جهت اجرا به هيأت نظارت ابالغ مي گردد. 

ماده۸ ـ پس از ابالغ رأي قطعي مبني بر فسخ قرارداد يا استرداد زمين، مديريت امور اراضي استان به شرح زير اقدام مي نمايد: 

الف ـ چنانچه مستأجر وجهي را بابت خريد اراضي به حساب دولت واريز و يا هزينه هايي در راستاي اجراي طرح مصوب نموده باشد، براساس تقديم بهاي روز

پس از اخذ نظر كارشناس رسمي محاسبه و تأمين و به مستأجر پرداخت و يا در صندوق ثبت توديع مي نمايد. 

ب ـ اعياني، ابنيه و مستحدثاتي كه در راستاي اجراي طرح مصوب احداث و تأمين دليل شده باشد، براساس قيمت كارشناسي روز بدون لحاظ ارزش افزوده ناشي

اعتباري و  مالي  مؤسسات  و  ها  بانك  مطالبات  و  دولت  قانوني  حقوق  كسر  از  پس  و  كرده  تقويم  دادگستري  رسمي  كارشناس  توسط  زمين  قيمت  افزايش  از 

تسهيالت دهنده، مابقي را از محل رديفي كه در بودجه ساالنه قابل پيش بيني است، به مستأجر پرداخت و يا در صندوق ثبت توديع مي نمايد. 

ج ـ چنانچه متقاضي واجد شرايط براي جايگزيني مستأجر وجود داشته باشد و آمادگي پرداخت هزينه هاي مستأجر قبلي را نيز داشته باشد، نسبت به واگذاري

براساس مقررات مربوط اقدام مي كند. 



تبصره ـ در مورد آن دسته از مستأجران كه از تسهيالت بانك ها و مؤسسات مالي و اعتباري با معرفي دستگاه اجرايي ذي ربط استفاده نموده اند، مطابق شروط

مندرج در قرارداد عمل مي گردد. 

ماده۹ـ با قطعيت رأي هيأت نظارت به دليل انقضاي مدت اعتراض و يا صدور رأي قطعي از شعبه يا اجراي احكام ديوان عدالت اداري حسب مورد با توجه به

مفاد رأي به شرح زير اقدام مي گردد: 

الف ـ در صورتي كه رأي مذكور ناظر به فسخ قرارداد يا استرداد زمين باشد، مراتب با رعايت ماده (۸)، از سوي دبير هيأت نظارت به دفترخانه اسناد رسمي تنظيم

كننده سند ابالغ مي گردد. دفترخانه مذكور موظف است ظرف يك ماه پس از اعالم مراتب، نسبت به فسخ قرارداد اجاره و يا اصالح اسناد اجاره در مواردي كه

رأي هيأت نظارت دائر بر فسخ قسمتي از قرارداد باشد و همچنين در صورت انتقال زمين نسبت به اصالح سند به نام دولت با نمايندگي سازمان جنگل ها، مراتع

و آبخيزداري كشور، اقدام و اعالمنامه مربوط را به دبير هيأت ياد شده و مستأجر ابالغ و از طريق ادارات ثبت محل وقوع ملك نسبت به خلع يد متصرف يا صدور

دفترچه مالكيت جديد اقدام كند. 

ب ـ چنانچه رأي هيأت نظارت، ناظر بر تمديد قرارداد اجاره و تعيين مهلت براي اجراي طرح باشد، مراتب توسط دبير هيأت نظارت براي اجرا حسب مورد به

مديريت امور اراضي يا اداره كل منابع طبيعي و مستأجر طرف قرارداد ابالغ مي گردد. 

تبصره ـ با فسخ قرارداد يا استرداد زمين و تخليه يا خلع يد از مستأجر سابق، مديريت امور اراضي استان به صورت اماني يا پيماني مسئول نگهداري و حفاظت از

عرصه و مستحدثات موجود در آن مي باشد. 

فصل سوم ـ نحوه رسيدگي به پرونده هاي واگذاري اراضي موضوع تبصره (۲) قانون 

ماده۱۰ـ در اجراي تبصره (۲) قانون، قوه قضاييه ظرف يك ماه پس از ابالغ اين آيين نامه نسبت به تشكيل شعبه و يا شعب ويژه مركب از سه نفر از قضات با

ابالغ رييس قوه قضاييه اقدام مي نمايد. 

تبصره۱ـ شعبه يا شعب مذكور در تهران مستقر و جلسات هر شعبه با حضور كليه اعضا رسميت يافته و نظر اكثريت مناط اعتبار آراء مي باشد. 

تبصره۲ـ قضات شعبه ويژه مي توانند در صورت اقتضا با هزينه وزارت جهاد كشاورزي از نظرات كارشناسان هيأت هاي كارشناسي استفاده نمايند. 

تبصره۳ـ رسيدگي در شعبه يادشده بدون پرداخت هزينه دادرسي است و رأي صادره قطعي و غيرقابل تجديدنظر مي باشد. 

ماده۱۱ـ وزارت جهادكشاورزي (سازمان جنگلها، مراتع و آبخيزداري كشور) موظف است در مورد پرونده هايي كه ظرف مهلت قانوني به استناد تبصره (۲) قانون از

سوي آن وزارت در محاكم صالح مطرح شده و در جريان رسيدگي است، در صورت وجود يكي از شرايط ذيل نسبت به ادامه رسيدگي در شعبه يا شعب ويژه اقدام

كند: 

از اختيارات خود به طور مستقيم و بدون طي گردش كميسيون هاي واگذاري در با استفاده  الف ـ واگذاري هايي كه وزراي وقت جهاد سازندگي و كشاورزي 

استان ها دستور انتقال سند را داده اند. 



ب ـ واگذاري بدون وجود طرح تصويب 

ج ـ عدم اجراي طرح مصوب بدون عذر موجه 

د ـ اجراي طرح به ميزان كمتر از چهل درصد 

هـ ـ تبديل و تغيير كاربري غيرمجاز و غير متجانس با طرح مصوب 

تبصره ـ رسيدگي به درخواست ابطال اسناد و استرداد زمين در مورد واگذاري هاي موضوع تبصره (۵) قانون، بدون توجه به شرايط ياد شده در تبصره (۲) قانون

در شعب ويژه انجام مي شود. 

ماده۱۲ـ شعبه رسيدگي كننده در موارد ماده (۱۱) به موجب درخواست و دعواي اقامه شده نسبت به يكي از شقوق زير تصميم گيري و رأي قطعي صادر مي

نمايد: 

الف ـ فسخ قرارداد واگذاري قطعي و تبديل آن به اجاره 

ب ـ تمديد و تعيين مهلت براي اجراي طرح 

ج ـ دريافت بهاي روز اراضي و واريز به حساب درآمد عمومي 

د ـ استرداد زمين با توافق طرفين 

هاي برگه  قالب  در  را  قانـون   (۲) تبصـره  موضـوع  درخواست  است  موظف  كشور)  آبخيزداري  و  مراتع  ها،  جنگل  (سازمان  كشاورزي  جهاد  وزارت  ماده۱۳ـ 

دادخواست به خواسته تعيين تكليف اراضي واگذار شده از حيث اعالم فسخ قرارداد واگذاري و تبديل آن به اجاره يا تمديد قرارداد و تعيين مهلت براي اجراي طرح

يا دريافت بهاي روز اراضي و واريز آن به حساب درآمد عمومي يا استرداد زمين در صورت توافق با مستأجر تقديم نمايد. 

با توجه به جريان اوليه  تعيين دقيق خواسته و تقويم آن در دادخواست  آبخيزداري كشور) ضمن  تبصره۱ـ وزارت جهاد كشاورزي (سازمان  جنگل ها، مراتع و 

پرونده و مباحث طرح شده در جلسات رسيدگي از حيث اعالم آمادگي و يا عدم آمادگي مستأجر براي اجراي طرح و يا تمديد قرارداد اجاره و يا امكان استرداد

زمين و يا عدم امكان آن به دليل تعاقب ايادي، مي تواند موضوع دادخواست خود را در قالب يكي ديگر از موارد مندرج در اين ماده تا قبل از اعالم ختم دادرسي

تغيير داده و به صورت كتبي به دادگاه اعالم نمايد. 

تبصره۲ـ درخصوص آن دسته از زمين هايي كه قبل از تصويب مصوبه مجمع تشخيص مصلحت نظام دريافت كنندگان اوليه پس از انتقال سند مالكيت از سوي

وزارت جهاد كشاورزي به نام آنها نسبت به فروش و نقل و انتقال رسمي آن به اشخاص ثالث اقدام نموده باشند، ارزش زمين به قيمت روز زمان انتقال محاسبه و

از دريافت كننده اوليه دريافت خواهد شد. 

ماده۱۴ـ در مورد اراضي واگذار شده به تعاوني هاي مسكن يا بخش خصوصي و غيردولتي براي امور عام المنفعه تا سال ۱۳۷۳، در صورتي كه تبصره هاي (۵۴)

و (۴۶) قوانين بودجه سال هاي ۱۳۷۵ تا ۱۳۷۸ نسبت به اين واگذاري ها اجراء نگرديده باشد، به شرح زير اقدام مي گردد: 



و راه  وزارت  به  را  قانون   (۲) تبصره  اخير  قسمت  هاي  واگذاري  كليه  فهرست  كشور)  آبخيزداري  و  مراتع  ها،  جنگل  (سازمان  كشاورزي  جهاد  وزارت  ـ  الف 

شهرسازي اعالم تا نسبت به اعمال تبصره هاي (۵۴) و (۴۶) قوانين بودجه سال هاي ۱۳۷۵ تا ۱۳۷۸ در مورد اراضي واگذار شده به تعاوني هاي مسكن اعم از

بخش خصوصي و دولتي اقدام نمايد. 

ب ـ واگذاري هاي صورت گرفته به دولت (وزارت خانه ها و مؤسسات دولتي) و شركت هاي دولتي مشمول رسيدگي مجدد نمي باشند.

ماده۱۵ـ در عرصه   هاي موضوع تبصره (۵) قانون و نيز در عرصه هايي كه به موجب رأي قضات شعبه ويژه منجر به فسخ قرارداد واگذاري توأم با استرداد زمين

مي گردد، مواد (۸) و (۹) اين آيين نامه كه به نحوي با تبصره (۲) قانون نيز مرتبط مي باشد حسب مورد متناسب با موضوع توسط شعب ويژه، قابل اعمال بوده و

مورد حكم قرار خواهد گرفت. 

فصل چهارم ـ ساير مقررات 

شود. منعقد  رسمي  اسناد  دفاتر  در  است،  دولت  هيأت  دفتر  مهر  به  شده  تأييد  كه  پيوست  نمونه  مطابق  بايد  قانون   (۱) تبصره  موضوع  اجاره  قرارداد  ماده۱۶ـ 

قراردادهاي واگذاري قبلي نيز پس از پايان مدت اجاره، مطابق ترتيبات اين ماده تمديد مي شود. 

تبصره ـ در مواردي كه هيأت نظارت در چارچوب مفاد قانون رأي به تمديد قرارداد صادر نمايد، مرجع واگذاري نسبت به تمديد آن برابر نمونه قرارداد پيوست

اقدام مي نمايد. 

ماده۱۷ـ سازمان امور اراضي كشور موظف است اعتبارات مورد نياز را براي اجراي قانون، شامل بهاي اراضي، اعياني، ابنيه و مستحدثات موجود بر روي اراضي

و حفاظت  و  دليل  تأمين  كارشناسي،  هاي  هزينه  نظارتي،  عوامل  و  هيأتها  الزحمه  حق  پرداخت  براي  موردنياز  اعتبارات  همچنين  و  قانون   (۴) تبصره  موضوع 

نگهداري از آنها را پيش بيني و به سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور براي درج در لوايح بودجه سنواتي كل كشور پيشنهاد نمايد. 

ماده۱۸ـ وزارت جهاد كشاورزي مكلف است به منظور تشكيل به موقع هيأت هاي نظارت، جمع آوري آمار و اطالعات، ارزيابي عملكرد و برنامه ريزي و نظارت بر

اجراي صحيح اين آيين نامه، نسبت به ايجاد بانك اطالعات و تهيه نرم افزار مربوط اقدام نمايد. 

ماده۱۹ـ وزارت جهاد كشاورزي مجاز است در چارچوب قانون و اين آيين نامه نسبت به تنظيم و ابالغ دستورالعمل هاي مربوط اقدام نمايد. 

ماده۲۰ـ كليه دستگاه هاي اجرايي موظف به همكاري با وزارت جهاد كشاورزي در اجراي قانون و آيين نامه اجرايي مربوط مي باشند. نيروي انتظامي موظف

است در صورت درخواست وزارت جهاد كشاورزي همكاري الزم را براي اعزام نيروي رسمي خود جهت همراهي عوامل نظارتي در بازديد از اراضي واگذار شده

موضوع اين آيين نامه معمول نمايد. گزارش مرجع انتظامي داير بر ممانعت متصرفان يا مالكان يا مستأجران از انجام وظايف عوامل نظارتي، اماره عدم اجراي

طرح مي باشد. 

نامه هاي شماره ۲۰۱۴۴/ت۳۹۰۲۸ك مورخ ۱۵/۲/۱۳۸۷ و ۲۸۴۸۶/۴۳۶۶۵ مورخ ۱۱/۲/۱۳۸۹ و نامه، تصويب  آيين  اين  تاريخ الزم االجراء شدن  از  ماده۲۱ـ 

۳۸۱۳/ت۴۵۳۸۹ك مورخ ۱۴/۱/۱۳۹۰ ملغي االثر اعالم مي گردد. 

معاون اول رئيس جمهور ـ اسحاق جهانگيري 



قرارداد اجاره موضوع ماده (۱۶) آيين نامه 

اين قرارداد به استناد تبصره (۱) ماده (۳۳) اصالحي قانون حفاظت و بهره برداري از جنگل ها و مراتع ـ مصوب ۱۳۸۶ـ و در اجراي ماده (۸) آيين نامه اجرايي

قانون براي اجراي طرح ............................. كه در تاريخ ............................. مورد تصويب كميسيون مربوط قرار گرفته با شرايط ذيل منعقد مي گردد و ساير احكام

آن در صورت عدم تصريح، تابع قواعد عمومي اجاره مي باشد: 

ماده۱ـ موجر: 

وزارت جهاد كشاورزي با نمايندگي 

آقاي/خانم ............................. فرزند ............................. شماره شناسنامه ............................. صادره از ............................. شماره ملي ............................. به موجب

معرفي نامه شماره ............................. مورخ ............................. به نشاني .................................................................................. 

ماده۲ـ مستأجر: 

الف ـ شركت/مؤسسه: 

نام شركت/ مؤسسه ............................. شماره ثبت ............................. مركز اصلي شركت/ مؤسسه ............................. با نمايندگي آقاي/ خانم .............................

فرزند ............................. شماره شناسنامه ............................. صادره از ............................. شماره ملي ............................. كه بر طبق اساسنامه شركت/ مؤسسه و

نشاني به  باشد.  مي  دارا  را  قرارداد  اين  امضاي  حق  شوند،  مي  شناخته  معتبر  و  تعهدآور  امضاي  صاحب  تغييرات،  آگهي  آخرين 

 ...........................................................................................

ب ـ شخص يا اشخاص حقيقي: 

............................. شماره ............................. متولد  از  ............................. صادره  ............................. شماره شناسنامه  ............................. فرزند  نام و نام خانوادگي 

ملي ............................. به نشاني .............................................................................................. 

ماده۳ـ مورد اجاره: 

از فرعي   ............................. شماره  پالك  تحت  دولتي  ملي/  اراضي  از  قسمتي  هكتار/  دانگ/  مترمربع شش   ............................. مساحت  به  است  زميني  قطعه 

............................. اصلي واقع در روستاي ............................. بخش ............................. استان ............................. و با حدود اربعه و مختصات جغرافيايي پيراموني

زير: 

غرباً:  ........................................................... جنوباً:   ........................................................... شرقاً:   ........................................................... شماالً: 

 ...........................................................



با ابعاد مشخص طبق نقشه حدنگاري پيوست كه جزء الينفك اين قرارداد مي باشد و پس از امضاي اين قرارداد با تنظيم صورت جلسه اي تحويل مستأجر مي

گردد. 

ماده۴ـ مدت اجاره: 

مدت اجاره ............................. سال هجري شمسي از تاريخ امضاي سند اجاره است و پس از انقضاي مدت اجاره در صورت اجراي كامل طرح مصوب، چنانچه

موجر قابليت ادامه فعاليت طرح را تأييد نمايد، قرارداد اجاره به مدت و با اجاره بهايي كه توسط كميسيون مربوط تعيين مي گردد قابل تمديد خواهد بود و استمرار

اجاره منوط به تنظيم قرارداد اجاره جديد مي باشد. 

تبصره ـ در صورتي كه مستأجر قصد استفاده از تسهيالت بانك هاي عامل و مؤسسات مالي و اعتباري را براي اجراي طرح داشته باشد و بانك هاي عامل و

مؤسسات مالي و اعتباري، براساس قوانين و مقررات مربوط و ارايه گزارش توجيهي مدت اجاره را كافي ندانند، مدت قرارداد اجاره به درخواست مستأجر و تأييد

كميسيون ذي ربط و با رعايت ضوابط و مقررات مربوط اصالح مي گردد. 

ماده۵ ـ اجاره بها: 

اجاره بهاي ساليانه به طور مقطوع مبلغ ............................. (به حروف: .............................) ريال مي باشد كه بنا به تشخيص كميسيون مربوط، تعيين و حداكثر هر

سه سال يك بار تعديل مي شود، اجاره بهاي تعديل شده توسط موجر قطعي است و براساس آن قبوض اقساطي از سوي دفترخانه عامل صادر مي گردد. 

ماده۶ ـ موعد پرداخت اجاره بها: 

مستأجر متعهد است اجاره بهاي سال اول را در زمان تنظيم قرارداد به شماره حساب ............................. خزانه داري كل نزد بانك مركزي جمهوري اسالمي ايران

قبوض در سررسيد  ترتيب مذكور  به  نيز  را  بعد  بهاي سال هاي  اجاره  و  كند  تسليم  به موجر  مربوط  اقساطي  دريافت قبض  براي  را  بانكي  رسيد  اصل  و  واريز 

اقساطي بپردازد. 

ماده۷ـ شرايط ضمن عقد: 

از منافع عين يا قسمتي  انحاء، بدون اخذ موافقت كتبي موجر، حق واگذاري تمام  از  از اشخاص حقيقي و حقوقي) به هيچ نحو  (اعم  يا مستأجران  ۱ـ مستأجر 

مستأجره را به صورت جزيي يا كلي، تحت هر عنواني اعم از قطعي، شرطي، رهني، صلح حقوق، مشاركت، وكالت و غيره ندارد و هر قراردادي كه برخالف اين

ماده با هر شخص حقيقي يا حقوقي تنظيم و مبادله شود، باطل و براي  موجر حق فسخ قرارداد اجاره را ايجاد مي نمايد. در فرض واگذاري زمين به چند مستأجر

ممنوعيت موضوع اين بند شامل انتقال قدرالسهم هريك از مستأجران به يكديگر نيز خواهد بود. 

۲ـ مستأجر مكلف است اقساط اجاره بها را در سررسيد قبوض اقساطي به موجر بپردازد و در صورت عدم پرداخت يا تأخير بيش از دو ماه در پرداخت اقساط، موجر

حق فسخ قرارداد اجاره را خواهد داشت. تحقق و اعمال اين حق منوط به صدور و ابالغ اخطاريه از طرف موجر نخواهد بود. 

۳ـ مستأجر حق تبديل و تغيير كاربري، تفكيك و افراز اراضي مورد اجاره را ندارد، مگر با رعايت مقررات مربوط و موافقت كتبي وزارت جهاد كشاورزي. در غير

اين صورت، موجر حق فسخ قرارداد اجاره را خواهد داشت. 



۴ـ در صورتي كه مستأجر در طول مدت اجاره نسبت به انتقال عين مستأجره به هر نحو به صورت كتبي يا شفاهي و در قالب اسناد عادي و يا رسمي مبادرت

نمايد، طبق قوانين جزايي قابل پيگرد و تعقيب كيفري مي باشد. 

۵ ـ چنانچه معادن مندرج در قوانين مربوط در مورد اجاره وجود داشته باشد و يا كشف شود و دولت استخراج آن را مجاز و الزم بداند و عمل بهره برداري از

معادن مانع اجراي تمام يا قسمتي از طرح شود، موجر مي تواند عقد اجاره را فسخ و يا محدوده مورد احتياج را از مورد اجاره خارج نمايد. در اين صورت عقد اجاره

نسبت به بقيه اراضي با تنظيم قرارداد اصالحي استمرار مي يابد و چنانچه در اجراي اين اقدام خسارتي متوجه مستأجر شود خسارات وارد شده براساس نظريه

كارشناس رسمي دادگستري به انتخاب موجر تعيين مي گردد و هزينه كارشناسي برعهده دستگاه ذي ربط مي باشد. 

۶ ـ مستأجر مكلف است در صورت كشف آثار و ابنيه باستاني در عين مستأجره مراتب را بالفاصله به موجر و مراجع ذي ربط اطالع دهد و كليه قوانين مربوط به

آثار و ابنيه باستاني مكشوفه در مورد اجاره را اجراء كند و در صورتي كه طبق مقررات مربوط و با تأييد موجر ادامه بهره برداري مستأجر از عين مستأجره به لحاظ

قانوني متعذر باشد، مكلف است عين مستأجره را رفع تصرف و به موجر تحويل نمايد. در اين صورت، حقوق مكتسبه بهره بردار و خسارت وارد شده و دستمزد

كارشناسي با رعايت قسمت آخر از بند (۵) همين ماده تعيين و از سوي دستگاه اجرايي ذي ربط قابل پرداخت مي باشد. تخلف از اين بند موجب فسخ قرارداد مي

گردد. 

۷ـ مستأجر مكلف است ضمن حفاظت فيزيكي و مراقبت از عين مستأجره، حريم رودخانه ها و مجاري سيالب و حقوق ارتفاقي اشخاص از لحاظ عبور انهار و

اشخاص و  دولت  به  وارد شده  تخلف مسؤول خسارات  در صورت  و  نمايد  مراعات  و عرف محل  موضوعه  قوانين  را طبق  غيره  و  دسترسي  راه هاي  و  قنوات 

خواهدبود. 

۸ ـ خسارات وارد شده ناشي از تخلف مستأجر از مفاد اين قرارداد از طرف موجر قابل مطالبه است. به موجب اين قرارداد، موجر مي تواند در مورد آن دسته از آراي

فسخ قرارداد يا استرداد زمين صادره از هيأت نظارت كه در موارد خالف بين صادر و قطعيت يافته است، خسارت وارده به دولت ناشي از معطل ماندن اراضي ملي

و دولتي و عدم اجراي طرح مذكور پس از تقويم و ارزيابي كارشناس رسمي دادگستري از مستأجر اخذ و يا از هزينه هاي تقويمي اعياني و مستحدثات موضوع

تبصره (۴) قانون كسر و محاسبه كند. 

۹ـ مستأجر متعهد است طرح توجيه فني و اقتصادي و طرح هاي تفصيلي و برنامه  اجرايي را كه مورد تأييد مراجع تصويب كننده طرح قرار گرفته و پيوست

الينفك اين قرارداد مي باشد به نحو كامل و طبق برنامه زمان بندي در مواعد مندرج در طرح مصوب اجراء و گزارش اقدامات انجام شده را براي موجر ارسال

نمايد و در صورت استنكاف و تخلف، موجر با تعيين ضرب االجل متناسب كه با جلب نظر مرجع فني ناظر بر اجراي طرح يا نظر كارشناس منتخب موجر تعيين

مي شود به مستأجر اخطار مي نمايد كه به تعهدات خود عمل نمايد و با انقضاي مدت تعيين شده و ادامه استنكاف، موجر حق فسخ قرارداد اجاره را خواهد داشت. 

۱۰ـ نمايندگان موجر كه حكم مأموريت بازديد طرح را دارند با ارايه كارت شناسايي و حكم مربوط مي توانند به محدوده مورد اجاره وارد شوند و مراحل مختلف

عمليات اجراي طرح اعم از آماده سازي و بهره برداري از اراضي موضوع اين قرارداد را نظارت نمايند و مستأجر حق ممانعت را نداشته و بايد اطالعات مرتبط با

طرح را در اختيار نمايندگان موجر بگذارد. درصورتي كه مستأجر مانع از ورود و بازديد مأموران مذكور شود و يا اطالعات مرتبط با طرح را در اختيار آنان قرار ندهد،

موجر با ارسال اخطاريه موعد مجددي براي بازديد و تسليم اطالعات مرتبط با طرح تعيين خواهد كرد و درصورت استنكاف مجدد، موجر حق فسخ قرارداد اجاره را

خواهد داشت. 

۱۱ـ مستأجر مكلف است ظرف يك ماه قبل از انقضاي مدت اجاره با حضور در محل اداره موجر نسبت به تسليم درخواست تمديد قرارداد اجاره اقدام نمايد و

درصورت عدم مراجعه مستأجر و يا عدم تمديد قرارداد اجاره و يا فسخ قرارداد اجاره ظرف سه ماه از تاريخ انقضاي مدت اجاره يا از تاريخ فسخ، از مورد اجاره رفع

يد نمايد و با همان مساحت و حدود كه در ابتداي اجاره تحويل گرفته است، به موجر مسترد نمايد. درصورت تأخير در تخليه و تحويل عرصه ظرف مهلت مذكور،



معادل دو برابر اجاره بهاي مقرر به ازاي هر روز به عنوان وجه التزام بر عهده مستأجر خواهد بود و به عالوه موجر مي تواند با صدور اجراييه نسبت به خلع يد از

مستأجر اقدام و مطالبات خود و خسارات واردشده را از محل تأسيسات و ماشين آالت و ساير اموال منقول و غيرمنقول بالمعارض مستأجر كه درمورد اجاره موجود

است براساس ارزيابي كارشناس منتخب خود با منظور داشتن هزينه كارشناسي كه برعهده مستأجر است، استيفاء نمايد كه درصورت عدم پرداخت، به كل بدهي

مستأجر اضافه مي گردد. تشخيص و تعيين ميزان بدهي مستأجر منحصراً با موجر است و مستأجر به موجب همين قرارداد اجاره، تشخيص مذكور را مورد قبول

قرار داده و ملزم به پرداخت مبالغ مورد مطالبه گرديد و حق هرگونه ايراد و اعتراض و ادعايي را از خود سلب و ساقط كرد. 

تبصره۱ـ درصورتي كه جهت اجراي طرح هاي عمراني ملي يا استاني مصوب نياز به تمام يا قسمتي از عرصه موضوع اين قرارداد باشد، با اعالم كتبي موجر به

مستأجر طي مهلت سه ماهه نسبت به برآورد كارشناسي هزينه هاي صورت گرفته توسط كارشناس رسمي دادگستري به انتخاب موجر و پرداخت آن از سوي

مستأجر اقدام و قرارداد اصالح و يا فسخ قرارداد مي گردد. 

تبصره۲ـ درصورت درخواست مستأجر مبني بر صدور سند مالكيت نسبت به اراضي مورد اجاره طرح كه به بهره برداري رسيده، موجر مي تواند پس از موافقت

كميسيون واگذاري با رعايت تبصره (۲) ماده (۹) قانون افزايش بهره وري بخش كشاورزي و منابع طبيعي، نسبت به انتقال قطعي اقدام نمايد. صدور سند مالكيت

اعياني احداثي پيش بيني شده در طرح مصوب پس از اجراي كامل طرح و تأييد هيأت نظارت بالمانع و مجاز مي باشد. 

تبصره۳ـ با توجه به تبصره (۸) ماده (۱) قانون تسهيل اعطاي تسهيالت بانكي و كاهش هزينه هاي طرح و تسريع در اجراي طرح هاي توليدي و افزاش منابع

مالي و كارايي بانك ها ، اين قرارداد به عنوان اسناد قابل قبول نزد بانك ها پذيرفته مي شود و مؤسسه مالي و اعتباري مي  تواند با رعايت بند (۱) ماده (۷) اين

قرارداد معادل حقوق ناشي از اين قرارداد براي مستأجر را به عنوان وثيقه بپذيرد. 

موجر به موجب اين قرارداد متعهد و موظف گرديد در اجراي قرارداد تسهيالت اعطايي بنا به درخواست بانك و يا مؤسسه مالي و اعتباري ذي نفع، اين مؤسسات

و يا اشخاص معرفي شده از طرف آنها را به عنوان جانشين مستأجر موضوع قرارداد واگذاري زمين شناخته و بپذيرد و كليه حقوق و تعهدات ناشي از قرارداد را به

بانك يا مؤسسه مالي و اعتباري ذي نفع و يا اشخاص معرفي شده منتقل نمايد. 

همچنين موجر موظف است بنا به تقاضاي مؤسسه مالي و اعتباري و يا بانك عامل درصورت تغيير يا تعويض در نوع قرارداد اعطاي تسهيالت با توجه به عقود

مورد عمل بانك يا مؤسسه مذكور براي تفويض اختيار، موافقت خود را با تبديل تعهد مستأجر به بانك اعالم و در اسرع وقت به دفترخانه اسناد رسمي معرفي

شده مراجعه نمايد. 

يا منفرداً برخالف ايجاد شده است، متفقاً  قرارداد مشاركت وي  اين  (۱) ماده (۷)  بند  با رعايت  او كه  به تشخيص موجر، مستأجر و شريك  ۱۲ـ درصورتي كه 

تعهدات مندرج در اين قرارداد عمل نموده و يا طرح خود را در موعد مقرر اجرا نكند و از اراضي مورد اجاره بهره برداري ننمايد، موجر مي تواند نسبت به فسخ

قرارداد و خلع يد و جايگزين نمودن شخص يا اشخاص ديگر اقدام نمايد. درصورتي كه مستأجر هزينه هايي در راستاي اجراي طرح نموده باشد به هنگام تقويم،

بهاي روز براساس ماده (۹) آيين نامه اجرايي قانون اصالح ماده (۳۳) اصالحي قانون حفاظت و بهره برداري از جنگل ها و مراتع كشور با اخذ نظر كارشناسي

محاسبه خواهد شد و موجر مكلف است پس از كسر حقوق قانوني دولت و مطالبات بانك ها و مؤسسات مالي و اعتباري نسبت به تأمين هزينه هاي مستأجر و

پرداخت آن به وي يا توديع در صندوق ثبت اقدام و همزمان نسبت به استرداد اراضي مورد اجاره اقدام نمايد. موجر نسبت به تعهدات بيش از اعياني احداث شده

تعهدي ندارد. 

تبصره ـ اعتراض به نظريه كارشناس وفق مقررات قانون آيين  دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقالب (در امور مدني) انجام مي گيرد و نظريه كارشناسي بايد به

تأييد هيأت نظارت برسد. 



۱۳ـ مستأجر و يا شركاي ايشان به تنهايي يا به اتفاق بدون موافقت موجر حق ندارند اعيان را تحت هر عنوان اعم از بيع يا صلح يا وكالت و يا وصيت و نظاير آن

به غير واگذار و يا حقي نسبت به آن براي ديگري قايل شوند و تغييراتي در طرح و مستحدثات به عمل آورده و يا تأسيسات غيرمتناسب با طرح ايجاد نمايند و

درصورت تخلف، موجر مي تواند قرارداد اجاره را فسخ نمايد. 

۱۴ـ در تمامي مواردي كه براي موجر به موجب اين قرارداد حق فسخ ايجاد شده است، موجر مي تواند بدون نياز به حضور مستأجر در دفترخانه عامل ظرف دو

ماه نسبت به اعمال حق فسخ اقدام نمايد. 

تبصره ـ تجويز فسخ قرارداد توسط موجر در موارد خالف بين موضوع ماده (۳۳) اصالحي قانون حفاظت و بهره برداري از جنگل ها و مراتع كشور منوط به احراز

و اعالم هيأت نظارت موضوع ماده مذكور مي باشد. 

۱۵ـ در مواردي كه موجر با اختيارات حاصل از اين قرارداد اقدام به فسخ آن نمايد و در مراجع اداري، ثبتي و دفاتر اسناد رسمي نياز به اخذ امضاي مستأجر باشد،

موجر وكالت در امضاء از ناحيه وي را دارد. 

۱۶ـ مستأجر مكلف به رعايت كليه ضوابط تعيين شده در قرارداد و همچنين ضوابط زيست محيطي و مصرف بهينه انرژي براي كليه طرح ها و اجرايي نمودن

سيستم هاي آبياري نوين براي طرح هاي كشاورزي كه در زمان انعقاد قرارداد به وي ابالغ شده، مي باشد. تخلف از اين ضوابط از موارد فسخ قرارداد تلقي مي

شود. 

يا قبضه  دو  سفارشي  پست  طريق  از  آيد،  عمل  به  مستأجر  به  نسبت  موجر  طرف  از  است  الزم  قرارداد  اين  برطبق  كه  اي  اعالميه  يا  اخطار  نوع  هر  ماده۸ـ 

الكترونيكي به نشاني مندرج در قرارداد اجاره يا اعالمي از سوي مستأجر مندرج در پرونده، ارسال خواهد شد و تاريخ تأييديه پستي آن و ارسال الكترونيكي، تاريخ

ابالغ مي باشد. درصورتي كه بانك يا مؤسسات مالي و اعتباري در قرارداد مذكور مشاركت داشته باشند، نسخه اي از اخطاريه يا اعالميه به مستأجر، به بانك يا

مؤسسات وام دهنده نيز ارسال مي گردد. درصورت فسخ و ابطال قرارداد واگذاري زمين به منظور رعايت حقوق مؤسسه اعتباري و معرفي مستأجر جديد مراتب به

مرجـع مذكور ابالغ مي گردد. 

تبصره ـ اقامتگاه مستأجر طبق اين قرارداد نشاني مندرج در ماده (۲) قرارداد مي باشد و درصورت تغيير، مستأجر مكلف است مراتب را به طور كتبي به موجر

اطالع دهد. درغير اين صورت كليه اخطارها، ابالغ ها و مكاتبات موضوع اين قرارداد به نشاني مندرج در ماده مذكور ارسال شده و معتبر خواهد بود. 

ماده۹ـ مستأجر با اطالع كامل از مفاد مندرج در آيين نامه ماده (۳۳) اصالحي قانون حفاظت و بهره برداري از جنگلها و مراتع كشور، اين قرارداد  را امضاء مي

نمايد. 

ماده۱۰ـ اين قرارداد در ۱۰ ماده و ۷ تبصره و ۱۶ بند در ...................... نسخه تنظيم گرديد كه همگي از اعتبار يكسان برخوردار مي باشند. 

             امضاي موجر                                     امضاي مستأجر 

۱۳۹۶ © حق كپي رايت متعلق به مركز پژوهشهاي مجلس شوراي اسالمي ايران مي باشد  
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