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 1دستورجلسه  –مقررات  شناسه دستور

 عنوان دستور
 نحالالوه" موضالالو  بالالا  مراتالالع و هالالاجنگالال  سالالازمان 22/03/96 مالالورخ 7135/1/96 شالالماره بخشالالنامه اصالال  

 "نو هایانرژی هایطر  جهت دولتی و ملی اراضی تخصیص و برداریبهره

 شر  دستور

 مورخ 7135/1/96 شااماره بخشاانامه) اساا  نموده ابالغ و صااادر را ای بخشاانامه مراتع وها جنگل سااازمان اخیرا

ضی ملی و دولتی جه  طرح  بخشنامه نحوه بهره  این حسب  که( 22/03/96 نو،  های های انرژیبرداری و تخصیص ارا

 به سه گروه تقسیم شده اس .

صورت تلفیقی با طرح    گروه الف،  س  که اجرای طرح ب شتمل بر مواردی ا مدیری  منابع طبیعی خواهد بود که های م

س  که کلیه عرصه           س ؛ گروه ب، مربوط به طرح هایی ا شده ا شته  سهیل گری نگا ضوابط مربوط به آن، با رویکرد ت

هد گرف ؛ تنها در این حال  مورد درخواساا  برای اجرای طرح، تح  اشااساخ ساااختمان و تاساایسااات طرح قرار خوا

گیرد. )و مطابق بند الف بر اساس قرارداد اجاره خواهد بود.( و   می تخصیص عرصه از سوی مدیری  امور اراضی صورت     

الف و ب بخشاانامه موبور، تخصاایص اراضاای مورد نیاز جه  های ندوه ج، که در صااورت عدم انطباب با بدر نهای  گر

صورت متمرکو و      سات دائمی ب سی سایر تجهیوات و جاده    تا صب  صورت غیرمتمرکو، از طریق اخذ      های ن سی ب ستر د

 گیرد.می تعهدنامه محضری صورت

 به اراضی  واگذاری بنابراین و شد  خواهند بخشنامه  این( ج) بند شرایط  حائو بادیهای نیروگاه احداثهای طرح عمده

شان  شنامه  طبق و گیردمی صورت ها جنگل سازمان  طریق از ای صیص  مذکور، بخ   تعهد یک ارائه با طرح به زمین تخ

  و ترنامطمئن را حقوقی بستر  اما اس   تسهیل  اوخ نگاه در اگرچه این که گیردمی صورت  گذارسرمایه  توسط  محضری 

 .سازدمی مشکل بسیار را بانکها توسط طرح پذیرش

ومشک ت ایرادات

 مطروحه

 باله  نالو  هالای انالرژی  هالای طالر   دولتالی جهالت   و ملالی  اراضالی  تخصیص و برداریبهره مشک ت بخشنامه نحوه

  22/03/96 مورخ 7135/1/96 شماره

شنامه  مطابق متن ضا نمی ، بخ سازمان جنگل   شود و  هیچ قراردادی مابین طرفین ام سرمایه صرفاً  گذار را ملوم به ها، 

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

ها و مراتع( نخواهد داشاا  و صاارفاً به صااورت یک طرفه متعهد به رعای  شااروط مالک زمین در دفاتر اسااناد جنگل

بر خالف قوانین کشااور،  ،ترین شااروط قراردادهای اجاره زمینشااود. این روش واگذاری زمین با ابتداییرساامی می

شرعی قراردادهای اجاره  سی پروژه    الوامات  سا صوخ ا سرمایه ، عرف قراردادهای اجاره و ا شد. از دیگر   گذاری میهای  با

 توان به موارد زیر اشاره نمود:می اشکالت این بخشنامه

 ابتدای بخشنامه (1

ای باه اساتناد قاانونی و مجاوز تخصایص زماین طای مکانیسام جدیاد نکارده اسا . بعباارتی             این بخشنامه اشااره 

گااذار بااا ه در صااورت عاادم وجااود مبنااای قااانونی باارای عقااد قاارارداد اجاااره، ساارمایه ایاان نگراناای وجااود دارد کاا

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

 هالر  کاله  دادگسالتری  رسالمی  کارشالنا   نظالر  اسالا   بالر  سالاننه  انتفالا   حق تعیین: (ج) قسمت ،2 ردیف (2

 .شودمی تعدی  یکبار سال سه
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 نظر از و اس  نبوده مطرح کنون تا ملی اراضی زمین اجاره قراردادهای در که اس  اصطالحی انتفاع حق اصطالح

 تفسیر گونه هر سازمان، تصمیم به بنا تواندمی و داراس  متفاتی معنایی بار که اس  جدیدی حقوقی لس  گذارسرمایه

 .باشدمی شفاف غیر مالی و حقوقی نظر از ساله سه فواصل در انتفاع حق افوایش و تعدیل چگونگی ضمنا .شود تعیین و

: سالل  حالق تبالدی ، تفکیالق، حالق کالاربری، االروا، انتقالال عرصاله و          (ج) قسالمت  ،3 ردیالف  ،(پ) بند (3

ایجاد هرگونه حق برای سایرین به هر نحو در تمالام یالا بخشالی از عرصاله تحالویلی در طالول مالدت اجالرای         

وری ایالران  سالازمان انالرژی تجدیدپالذیر و بهالره    طر  و نیز سل  حق واگذاری مجوزهای صالادره از سالوی   

 )ساتبا( به غیر بدون هماهنگی و اخذ موااقت اداره ک  منابع طبیعی و آبخیزداری استان

  و واگااذاری بااه مربااوط قراردادهااای بااانکی، تسااهیالت اعطااای تسااهیل قااانون 1 ماااده 8 تبصااره موجااب بااه

 اختیااار در اجرائاای دسااتگاههای توسااط کااه خاادماتی یااا و تولیاادی طرحهااای اجاارا  باارای زمااین باارداری بهااره

 اختیاار  بخشانامه،  ایان  حالیکاه  در. شاود  مای  پذیرفتاه  قباوخ  قابال  اساناد  عناوان  باه  گیارد  می قرار طرح مجریان

 بااه در شاارک  ناااتوانی صااورت در را مااالی تااامین موسسااه و بانااک باارای( باارداریبهااره حااق) زمااین تصاااحب

 .اس  انگاشته نادیده را دیگر شرک  جانشینی و پروژه رساندن سرانجام

 باشااد،ماای باارب تضاامینی خریااد قاارارداد در گااذارساارمایه شااده شااناخته حقااوب از کااه نیروگاااه انتقاااخ ضاامناً

 اداره ایاان بااه بایااد فقااط انتقاااخ ایاان حالیکااه در اساا  شااده طبیعاای منااابع اداره مجااوز و موافقاا  بااه مشااروط

 کنناده  فایناان   ماالی  موسساه  یاا  جدیاد  مجاری  باه  طارح  ساابق  مجاری  هاای مسائولی   و حقاوب  و گردد اعالم

 .گردد منتقل

صالادره در صالورت تخلالف از مفالاد تعهالدات       مجالوز  حالق اسالو و ابطالال   : (ج) قسالمت  ،3 ردیف ،(ج) بند (4

 یق جانبهبرای اداره ک  منابع طبیعی و آبخیزداری استان به صورت 

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

 تاا  شاود  داده بایاد  گاذار سارمایه  باه ( مااه  4 مالالً _ ماهاه  چناد  فرصاتی  اخاتالف  رفاع  برای معموخ، طور به. اس 

 صااورت در و( شااودماای گفتااه Remedy period اصااطالح در) نمایااد سااازمان ایااراد و مشااکل رفااع بااه اقاادام

 . اس  محفوظ کل اداره برای فسخ حق شده، داده فرجه در مشکل رفع عدم

: همکالاری کامال  بالا نالا رین اداره کال  منالابع طبیعالی و آبخیالزداری در         (ج) قسالمت  ،3 ردیالف  ،(خ) بند (5

 بازدید از روند اجرای طر  و ارائه اط عات دقیق مورد نیاز در طول مدت اجرای طر 

 اداره) ناو  هاای انارژی  امار  در کارشاناس  غیار  مرجاع  یاک  باه  پاروژه  بارداری بهاره  و پیشارف   دهیگوارش به الوام

. ، موضاوعی نامتعاارف اسا    پاذیر  تجدیاد  هاای انارژی  امار  مسائوخ  دولتای  مرجاع  وجاود  رغام  علی( طبیعی منابع

 طارح  بارداری بهاره  و اجارا  بار  دقیاق  نظاارت  ناه  اسا   طارح  اجارای  کنترخ به موظف صرفاً سازمان قانونی، نظر از

 .نماید ایجاد پروژه اجرای در را زیادی اختالفات و مشکالت تواندمی که

کارگروه بندیجمع

 11/05/96مورخ 

 بااه  نااوهااایاناارژی هااایطاارح جهاا  دولتاای و ملاای اراضاای تخصاایص و باارداریبهااره نحااوه بخشاانامهدر مااورد 

و مراتااع کااه در جلسااه حضااور یافتنااد،   هااا ، نمایناادگان سااازمان جنگاال 22/03/96 مااورخ 7135/1/96 شااماره

بخشاانامه مااذکور، اظهااار نمودنااد کااه متعاقااب صاادور ایاان      پیشاانهادات در خصااو  برخاای ضاامن پااذیرش  
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 گاردد، لکان ایان قارارداد هناوز باه      گاذار منعقاد مای   بخشنامه، فرم قاراردادی تنظایم شاده اسا  کاه باا سارمایه       

ادارات اساتانی اباالغ نشاده اسا  و فرصا  بررسای نظارات در ارتبااط باا آن فاراهم اسا .  کار              صورت رسمی به

 ته ضرورت دارد که اساسا به وجود چنین قراردادی در بخشنامه اشاره نشده اس . این نک

 پیشنهاد دبیرخانه

   هالای طالر   جهالت  دولتالی  و ملالی  اراضالی  تخصالیص  و بالرداری بهالره  نحالوه  بخشالنامه  اص 

 22/03/96 مورخ 7135/1/96 شماره به  نوهایانرژی

 یاها هژپارو  باه  نیزما  صیتخصا  امار  در یگار تساهیل  کشاور  مراتاع  و هاا جنگال  ساازمان  رویکرد اینکه به توجه با

 سااازمان توسااط ملاای اراضاای واگااذاری قااانونی مبنااای کااه اساا  ضااروری اوخ قاادم در ،باشاادماای پاااک اناارژی

و  هاااسااازمان بااا آتاای مشااکالت از تااا شااود  کاار قاارارداد در شاافاف طااور بااه و شااده تعیااین مراتااع و هاااجنگاال

 .شود پرهیو بازرسی نهادهای

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

باادیهی اساا  رفااع ایاارادات و   صااورت پااذیرد.)بااه جااای امضااای تعهدنامااه محضااری(   قاارارداداسااتفاده از ایاان 

 ابهامات مطروحه در متن شرح دستور، می بایس  در تدوین قرارداد مدنظر قرار گیرد.

اهرست 

ومدارک مستندات

 پشتوانه

 شااماره بااه  نااوهااایاناارژی هااایطاارح جهاا  دولتاای و ملاای اراضاای تخصاایص و باارداریبهااره نحااوه بخشاانامه

 22/03/96 مورخ 7135/1/96

 

 

 

 

 


