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  صفحه  کنندهدستگاه اجراء  تاریخ تصویب  ) وحدت رویهاءقوانین و مقررات و مصوبات آر(عنوان مندرجات 

  ١  قوه قضائيه  ١٣/٢/١٣٩٦  نامه اجرايي شرايط و چگونگي مصادره محل نگهداري كاالي قاچاق ممنوعآيين

   ٣٢ و ١٢ابطال مواد ت اداري با موضوع  هيأت عمومي ديوان عدال١٣٥٢ الي ١٣٥٠هاي  رأي شماره
  نامه اصالحي اجرايي قانون تشكيالت و اختيارات سازمان اوقاف و امور خيريه آيين

   هيأت وزيران از تاريخ تصويب٢٣/٣/١٣٩١هـ ـ ٤٧٨٣٤ت/٥٥٩١٦ به شماره 
  ٢  هيأت وزيران  ١٧/١٢/١٣٩٥

  و رفاه اجتماعيده وزارت تعاون، كار قاي احمد مشيريان به عنوان نماينآدرخصوص تعيين نامه  تصويب
  وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي   ٦/٢/١٣٩٦  در هيأت حمايت از صنايع 

  ٧  وزارت صنعت، معدن و تجارت

   اصالندوز موضوع حذف مرز ٩/٤/١٣٩٥هـ مورخ ٥٢٩٥٨ت/٤١٢٠٩نامه شماره بيتصوغو ل
  ٧  وزارت كشور  ٦/٢/١٣٩٦   مجازياز فهرست نقاط مرز

هاي سمغان و انارستان در بخش چنارشاهيجان  نامه در خصوص احتساب دهستان تصويب
  ٦/٢/١٣٩٦  يافته در امور حمايتي  جزء مناطق كمترتوسعهشهرستان كازرون

ـ وزارت صنعت،  وزارت امور اقتصادي و دارايي 
ـ سازمان برنامه و بودجه کشور   معدن و تجارت 

  سازمان اداري و استخدامي کشور
٧  

 و ارايه خدمات تلفن همراه در ز ارتقاي پروانه تأسيسدر خصوص تعيين حق امتيانامه  تصويب
  ٦/٢/١٣٩٦  منطقه آزاد كيش

وزارت ارتباطات و فناوري اطالعات ـ وزارت 
  امور اقتصادي و دارايي ـ وزارت اطالعات 

  عالي مناطق آزاد دبيرخانه شوراي
  تجاري ـ صنعتي و ويژه اقتصادي

٧  

المللي  عهدات جمهوري اسالمي ايران به بانك بيندر خصوص تسويه بدهي ناشي از تنامه  تصويب
امور اقتصادي و دارايي ـ بانك وزارت   ١٠/٢/١٣٩٦  ترميم و توسعه توسط بانك مركزي جمهوري اسالمي ايران از محل منابع داخلي

  ٨  مركزي جمهوري اسالمي ايران

ـ سازمان حفاظت محيط زيست    ١٠/٢/١٣٩٦  ٤٩٠٤ماره  به شدر خصوص توزيع و عرضه بنزين مطابق استاندارد ملي ايراننامه  تصويب وزارت نفت 
  ٨  سازمان ملي استاندارد ايران

  درخصوص ايجاد شهرك صنعتي تخصصي صنايع پايين دستي پتروشيمينامه  تصويب
  ٨  وزارت صنعت، معدن و تجارت  ١٠/٢/١٣٩٦   در شهرستان خمين

  وزارت صنعت، معدن و تجارت   ١٠/٢/١٣٩٦  ١٣/٤/١٣٨٤هـ مورخ ٣٠٩٨٨ت/١٤٠٥٥نامه شماره  اصالح تصويب
  ٨  سازمان اداري و استخدامي کشور

  
  
  
  

  ١٣/٢/١٣٩٦                                                              ١٠٠/٥٤٤٧/٩٠٠٠رهشما
  جناب آقاي سينجلي جاسبي

  رئيس محترم هيأت مديره و مديرعامل روزنامه رسمي كشور
 رياست ١٣/٢/١٣٩٦ مورخ ١٠٠/٥٤١٠/٩٠٠٠نامه اجرايي شماره  نتصوير آيي

شرايط و چگونگي مصادره محل نگهداري كاالي قاچاق «محترم قوه قضائيه درخصوص 
  .گردد جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ايفاد مي» ممنوع

  مديركل دبيرخانه قوه قضائيه ـ محسن محدث

  ١٣/٢/١٣٩٦                                                              ١٠٠/٥٤١٠/٩٠٠٠رهشما
  ره محل نگهداري شرايط و چگونگي مصاديينامه اجرانييآ

   كاالي قاچاق ممنوع
  ف يتعار ـ فصل اول

 ٣/١٠/١٣٩٢ مصوب   قانون مبارزه با قاچاق كاال و ارز،٢٤در اجراي تبصره ماده 
 اجرايي شرايط و چگونگي مصادره نامه آيينمجلس شوراي اسالمي و اصالحات بعدي، 

  :محل نگهداري كاالي قاچاق ممنوع، به شرح مواد آتي است
  :باشدير مي زينامه به معاننيين آيواژگان مذکور در ا ـ١ماده
ن اعم از يل انبار، منزل، سردخانه و زميگونه محل از قبره: يمحل نگهدار ـ الف
  .شود ي قاچاق ممنوع در آن نگهداريف که کاالمسق غيرايمحصور، مسقف  غيرايمحصور 

 ١٣٩٦ماه   ارديبهشتجدهمه شنبه دو
 

  ٢١٠١٧ شمارهوم سسال هفتاد و 
  

)٩٥٢( 
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 قانون از مالک و ٢٤ ت محل كاالي موضوع مادهي مالکيسلب دائم: مصادره ـ ب
  . صالحي ذيانتقال آن به دولت با حكم مرجع قانون

 که ي مدت زماني قاچاق ممنوع برايعبارت است از نگهداشتن کاال: ينگهدار ـ پ
  . ن مادهيا) الف(شود در محل خاص مذکور در بند   مي محسوبيعرفاً نگهدار
 ي مجلس شورا٣/١٠/١٣٩٢قانون مبارزه با قاچاق کاال و ارز مصوب : قانون ـ ت
  .ي و اصالحات بعدياسالم

  . قانون٢٤ ماده يينامه اجرانييآ: نامهنييآ ـ ث
 ط آني و شراي مصادره محل نگهداريچگونگ ـ فصل دوم

شود يرمنقول مي قانون شامل مال غ٢٤ موضوع ماده يمصادره محل نگهدار ـ٢ماده
ق نبوده، از شمول مصادره  قاچاي کااليو اموال منقول موجود در آن که محل نگهدار

  .خارج است
 يدگين رسي و در حي قانون، قبل از صدور رأ٢٤منقول مشمول ماده  غيراموالـ ٣ماده
  مراتب بهيشود و در صورت فقدان سابقه ثبت  مييف ثبتيصالح توق يع ذـتوسط مرج

نه نقل شود که هر گو  ميميشان تفهي ربط ابالغ و به اي ذيا متصرف و مراجع قانونيمالک 
 تا قبل از صدور نامه آيين) ٢(اموال منقول مشمول ماده .  استيو انتقال آن فاقد اثر قانون

  . شود  مين امواليل اميف و تحوي توقي قطعيرأ
 و يابياگر مال موضوع مصادره مشاع باشد، نسبت به حصه مرتکب، ارز ـ٤ماده

 .شوديمطابق قانون اقدام به مصادره م
، صرفاً حصه مالکي كه محكوم يعدد مالکان محل نگهداردر صورت ت  ـ٥ماده

  .شود  مي قانون٢٤ مصادره شده، مشمول ماده به
ا شخص ي قاچاق ممنوع، متعلق به دولت ي کااليچنانچه محل نگهدار  ـ٦ماده

 قانون ٢٤ف و مصادره موضــوع ماده ي باشد، مشمول توقي مأمور به خدمات عموميحقوق
 .  شود  ميقانون رفتارنبوده و با مرتکب طبق 

 قاچاق ممنوع متعلق به مرتکب نباشد دادگاه ي کااليچنانچه محل نگهدار ـ٧ماده
 يگري قاچاق توسط دي کاالي قانون عمد مالک را جهت نگهدار٢٤د وفق صدر ماده يبا

 :ن امر داردير داللت بر ايل موارد زي از قبياحراز کند، قرائن
 و يل ملک به وي بودن مرتکب قبل از تحوياقچعلم و اطالع مالک از قاچ ـ الف

  .متعارف از مرتکبي غيرا اجاره بهايافت حق االنتفاع يدر
رات مشابه آن در ملک با ييا تغي قاچاق ي کاالي نگهداري برايوجود جا ساز ـ ب

  .علم و اطالع مالک
صاحب،  قانون بال٢٤ مصادره مشمول ماده چنانچه مال موضوع حکم  ـ٨ماده

  .شود  ميهي فقي وليل نهاد مأذون از سوي باشد، تحويا صاحب آن متواريالمالک، مجهول 
ن مکلفند محل ي قانون ضابط٤١ قانون ناظر بر ماده ٢٤ ماده يدر اجراـ ٩ماده
ف و پلمب کنند که با حقوق اشخاص ثالث ي توقي قاچاق ممنوع را به نحوي کاالينگهدار

  . بر مصادره منافات نداشته باشدي مبنيقطعمانند مستأجر ملک تا قبل از صدور حکم 
در صورتي كه مرتكب نگهداري كاالي قاچاق ممنوع، صرفاً مالك عرصه و ـ ١٠ماده

  .شود  مييا اعيان باشد، حسب مورد نسبت به توقيف و مصادره عرصه يا اعيان اقدام
شده باشد، مالک هاي متعدد نگهداري  چنانچه كاال يا كاالها در محلـ ١١ماده

 کشف شده در هر محل به طور ي قانون نسبت به کاال٢٤نصاب مذکور در ماده حد
 . شود  ميجداگانه محاسبه

، زمان صدور ي قاچاق ممنوع و محل نگهداريمت کاالين قييمالک تعـ ١٢ماده
  .باشد  ميحكم مصادره
 صادره موضوع ي از حکم قطعي احکام موظف است رونوشتي اجرايقاضـ ١٣ماده

آوري و فروش اموال تمليكي يا ستاد اجرايي  نون را حسب مورد به سازمان جمع قا٢٤ماده 
  .ديجهت اجرا ارسال نما) ره(فرمان حضرت امام 

 ي کاالي مبني بر مصادره محل نگهداريچنانچه پس از صدور حکم قطعـ ١٤ماده
رداد  و استي متعاقباً حکم برائت قطعيا جهات قانوني آن، به جهت يقاچاق ممنوع و اجرا

مت روز آن به ين صورت قيا غيرن مال و دريمال صادر شود، در صورت موجود بودن، ع
 .شود  ميصاحب آن مسترد

د يه رسييس قوه قضايب ريي به تصو١٣/٢/١٣٩٦خ ي ماده در تار١٤نامه در نين آييا
  .االجرا است الزمبيخ تصويو از تار

  نيرئيس قوه قضائيه ـ صادق آملي الريجا

  ٢٧/١/١٣٩٦                                                                         ٩١/٥٣٠/ هـرهشما
  بسمه تعالي

  جناب آقاي جاسبي
  مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسالمي ايران

  با سالم
، ١٣٥٢عمومي ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه هيأت  رأي يك نسخه از

  : با موضوع١٧/١٢/١٣٩٥  مورخ١٣٥٠ ،١٣٥١
نامه اصالحي اجرايي قانون تشكيالت و اختيارات سازمان   آيين٣٢ و ١٢ابطال مواد «

وزيران از تاريخ هيأت  ٢٣/٣/١٣٩١هـ ـ ٤٧٨٣٤ت/٥٥٩١٦اوقاف و امور خيريه به شماره 
  .گردد جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي» تصويب

ـ مهدي دربين ديوان  و سرپرست هيأتهاي تخصصيعموميهيأت  مديركل   عدالت اداري 
  

  ١٣٥٠، ١٣٥١، ١٣٥٢ :ماره دادنامهش    ١٧/١٢/١٣٩٥: خ دادنامهتاري
  ٩٢/١١١٩، ٩١/٥٢٠، ٩١/٥٣٠: روندهالسه پک

  يوان عدالت اداري ديعمومهيأت  :يدگيمرجع رس
  يل دهقانيکائيمـ ٣ ينيان زيحمزه شکرـ ٢م قهرمانزاده اقدم يرحـ ١: اني آقا:يشاك

 قانون يي اجراي اصالحنامه آيين ٣٢ و ١٢ ابطال ماده :ت و خواستهيموضوع شکا
  ـهـ٤٧٨٣٤ت/٥٥٩١٦ه به شماره يريارات سازمان اوقاف و امور خيالت و اختيتشک
  رانيوزهيأت ٢٣/٣/١٣٩١

 ٣٢  و١٢ ابطال ماده ي به موجب دادخواستيل دهقانيکائي ميآقا ـ  الف:گردش کار
 شماره ه بهيريارات سازمان اوقاف و امور خيالت و اختي قانون تشکيي اجراي اصالحنامه نآيي

ن ييران را خواستار شده و در جهت تبيوزهيأت  ٢٣/٣/١٣٩١ ـ هـ٤٧٨٣٤ت/٥٥٩١٦
  :خواسته اعالم کرده است که

  يوان عدالت ادارياست محترم دير«
  کميسالم عل

 دادنامه ي طيوان عدالت اداري ديعموممحترم هيأت : با احترام چنانچه مستحضرند
 ٣٧٥٠٠/٣٠/٨٨ و ٣٧٥٠١/٣٠/٨٨شماره هاي   با توجه به نامه٢١/٦/١٣٩٠ـ  ٢٥٠ـ  ٢٤٩شماره 

 ٣٢ ماده ٦ ي ال١ ي و بندها١٢ نگهبان، اطالق ماده ير شوراي قائم مقام دب٤/١٢/١٣٨٨ـ 
 ه مصوبيري خارات سازمان اوقاف و اموريالت و اختي قانون تشکيي اجرانامه آيين
ن ينت با مــوازي خاص را به جهت مبـاي متولي در خصوص موقوفات دارا١٠/٢/١٣٦٥

  .شرع ابطال نمود
شنهاد شماره ي پيه طيريپس از ابطال مواد مذکور، سازمان اوقاف و امور خ

د ي مواد جدينيگزيران، موجبات اصالح و جايوزهيأت  به ١٩/١٠/١٣٩٠ ـ ٩٠/٩٠٧١٣٠
 ٢٣/٣/١٣٩١ ـ هـ٤٧٨٣٤ت/٥٥٩١٦ مصوبه شماره يل شده سابق را ط مواد ابطايبه جا

د با يم که مصوبه جديشو  ميانه با اندک مداقه متوجه متأسف.ران فراهم نموديوزهيأت 
 و ٣٢ و صدر ماده ١٢ماده (رت ي در الفاظ وکلمات در موارد مغايير و جابجايي تغياندک
 خالف شرع سابق يناً همان مواد و بندهايعا ي، منطوقاً و مفهوماً و ) آن٦ ي ال١ يبندها

  .است که مجدداً تکرار شده است
 سابق، تعارض با نامه آيينبنا برمراتب معروض، از آن جا که استناد ابطال مواد 

 توسط سازمان اوقاف و امور ين مصوباتيب چنيشنهاد تصوين شرع انور بوده و پيمواز
رسد در واقع نقض مقررات شرع   مي هم به نظررت که عالماً و عامداًيه در موارد مغايريخ

 ين نظام مقدس جمهوريز دور زدن قواني نگهبان و ني معظم شورايمقدس و نظرات فقها
 يميم شرع مقدس، تصميانت از حريباشد خواهشمند است به جهت ص ي مياسالم
 ر و اطالق صد١٢نت و ابطال اطالق ماده ي به مبايدگيسته و عاجل را درباره رسيشا

ارات يالت و اختي قانون تشکيي اجراي اصالحنامه آيين ٣٢ ماده ٦ ي ال١ ي و بندها٣٢ماده 
ران يوزهيأت  ٢٣/٣/١٣٩١ ـ هـ٤٧٨٣٤ت/٥٥٩١٦ه به شماره يريسازمان اوقاف و امور خ
ن و يبه جهت تعارض با شرع  مقدس و قوان( خاص ي متوليدر خصوص موقوفات دارا

  ».نديرا اتخاذ فرما) مقررات
 و ١٢ جداگانه ابطال ماده يز به موجب دادخواستي نينيان زي حمزه شکريآقا ـ ب

 هيريارات سازمان اوقاف و امور خيالت و اختي قانون تشکيي اجراي اصالحنامه آيين ٣٢
ران را خواستار شده و در جهت يوزهيأت  ٢٣/٣/١٣٩١ ـ هـ٤٧٨٣٤ت/٥٥٩١٦به شماره 

  :ن خواسته اعالم کرده است کهييتب

http://www.RRK.IR
http://www.DASTOUR.IR
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  يوان عدالت اداري ديمحترم عمومأت هي«
  کميسالم عل

 ٢١/٦/١٣٩٠ خي در تاريوان عدالت اداري ديعمومهيأت رساند   مياحتراماً، به استحضار
 نامه آيين ٣٢ ماده ٦ ي ال١ ي و بندها١٢ اطالق ماده ٢٥٠ و ٢٤٩ صدور احکام شماره يط
هيأت  ١٠/٢/١٣٥٦ه مصوب يريارات سازمان اوقاف و امور خيالت و اختي قانون تشکيياجرا
  .دي اعالم گرديرشرعي نگهبان غيه شوراين موارد مطابق نظريران را ابطال نموده و ضمناً ايوز

وان، ي ديمحترم عمومهيأت ن مواد و ابطال آن توسط ي بودن ايشرع غير رغميعل
 سازمان اوقاف، صرفاً با ١٩/١٠/١٣٩٠ ـ ٩٠٧١٣٠/٩٠شنهاد شماره ي پ بهرانيوزهيأت 

خ ي در تارنامه آيينن يب نموده که اي را تصوديجداي   مصوبه شده نگارش مواد ابطالرييتغ
ن ينکه ايحال با توجه به ا. گردد  مي منتشر٩٥٩٧ شماره ي در روزنامه رسم٢٧/٣/١٣٩١

 يشرع غير شده و عالوه بر اعالميوان بررسي ديعمومهيأت مصوبه و متن آن قبالً در 
 ) ر نگارشييآن هم با تغ(ران يوزهيأت ب مجدد آن توسط يده و تصويز گرديابطال ن بودن،
ن مواد صرفاً يب مجدد ايتصو. رسد  ميبرد و به نظر  نمينين مواد را از بي بودن ايشرعغير

از محضر . باشد مي ٢٥٠ و ٢٤٩وان به شماره ي ديعمومهيأت به جهت فرار از مفاد آراء 
عنه   معترض موضوع و ابطال مصوبه بهي فوريدگي رسي تقاضايوان عدالت اداريقضات د
  ».را دارم

 يوان عدالت اداري ديعمومهيأت  که ازطرف دفتر يدر پاسخ به اخطار رفع نقص
ـ ١٢٩٣که به شماره اي  حهي ارسال شده بود، به موجب الينيان زي حمزه شکري آقايبرا
  : شده، پاسخ داده است کهيعمومهيأت کاتور ي ثبت دفتر اند٢١/٦/١٣٩١

ه کل کشور و يريه سازمان اوقاف و امور خينجانب عليت ايماً، در خصوص شکااحترا«
 ٩١٠٩٩٨٠٩٠٠٠٢٩٦٨ و شماره پرونده ٩١/٥٣٠ران به شماره کالسه يمحترم وزهيأت 
د، ينجانب ابالغ گردي به ا١٢/٦/١٣٩١خ ين اخطار رفع نقص صادره که در تاريو همچن

  :رساند  مي استحضاربه
 ٢١/٦/١٣٩٠ ـ ٢٥٠ ـ ٢٤٩ شماره يد باطل شده در رأ، مواعنه معترضٌمصوبه 
 يافته قبليش يراير ويين مصوبه صرفاً مواد تغينجانب ايبوده و از نظر اهيأت صادره از آن 

ت يره با رعايدر قبال پرداخت پذ... «، جمله ي اصالح١٢به عنوان مثال در ماده . است
نده ي نما تأييده ويريت اوقاف و امور خ و ادارايشنهاد متولين و مقررات مربوط و با پيقوان
  .اضافه شده است» ...ه و سرپرست سازمان مجاز استي فقيول

 حق تملک ي اعطايقاً روال اداريقضات محترم توجه دارند که موارد اضافه شده دق
به مواد » هياصالح«قاً همان موارد با عنوان يد دقيان موقوفات بوده که در مصوبه جدياع
ن ي ايشرع غيرتي در ماهيرييچ تغين موارد هياضافه شدن ا. ده استد اضافه شيجد

، اجازه دخالت نامشروع اداره )يقبل (١٢را علت ابطال ماده يآورد، ز  نميمصوبه به وجود
  .کماکان وجود داردعنه   معترضن اطالق در مصوبهياوقاف در موقوفات خاص بوده که ا

ارات سازمان حج يالت و اختي قانون تشک١ ماده ١ و بند ي قانون مدن٨١مطابق ماده 
ه صرفاً در موقوفات عامه فاقد يت فقي از واليندگيه، حاکم شرع به نمايريو اوقاف و امور خ

 که در يموضوع. ن حق وجود نداردير موارد اي منصوص حق دخالت داشته و در سايمتول
تصور نمودند که نه ع  معترضمصوبهکنندگان  ميتنظ. ح شده استي به آن تصريآراء استناد

 ني آن از بيراد شرعيا» اني حق تملک اعي در اعطايشنهاد متوليپ«با اضافه نمودن شرط 
 منصوص، ي متولي در موقوفات خاص و موقوفات عام داراينکه متولياما غافل از ا. رود مي

) ددگر  ميحه ذکريل اليکه در ذ( و استفتائات صادره از مراجع عظام يح فتاويبنا بر نص صر
 اداره يار کامل در اداره و تصرف در موقوفه البته در محدوده وقفنامه دارد و در صورتياخت

ست ابتدائاً عدم مصلحت يبا  ميت مصلحت در اداره موقوفه را دارد،ي عدم رعاياوقاف، ادعا
ن يا. ديرا در دادگاه صالح اثبات و سپس نسبت به ابطال اعمال انجام شده اقدام نما

 حق تملک ي در اعطايشنهاد متولين موارد با صرف شرط دانستن پيست که ا اي حالدر
  .گردد  نميان رفعياع

 منصوص، شرط دانستن ي متولياساساً در موقوفات خاص و موقوفات عام دارا
  سرپرست سازمان اوقاف، تأييده وي فقينده وليان توسط نماي حق تملک اعيب اعطايتصو
 ين امر پاسخ مقام معظم رهبريل ايدل. ار تام دارديمر اختن اي در اي است و متوليشرعغير

اداره امور وقف طبق آنچه که واقف در انشاء وقف مقرر «: نديفرما  مي است کهيبه استفتائ
 خاص از طرف واقف نصب نشده ي خاص است و اگر متولي شرعيکرده فقط بر عهده متول

  » ...ن استيباشد، اداره امور وقف بر عهده حاکم مسلم
 و ين گونه پاسخ داده شود که قانونگذار در قانون مدنيراد اين ايممکن است ا

ه، صرفاً موقوفات يريارات سازمان حج و اوقاف و امور خيالت و اختين قانون تشکيهمچن

ن نظارت يبنابرا. کند  نمي ما عداي نفي منصوص را ذکر نموده و اثبات شيعامه فاقد متول
 که مطابق اصل يدر صورت. گردد  ميهي توجي متولي عام داراسازمان بر موقوفات خاص و

، ي قانون مجازات اسالم٥٩٧ و ماده ي مدنين دادرسيي قانون آ٣، ماده ي قانون اساس١٦٧
د حکم يا مجمل باشد، بايا متعارض و يح نبوده يا صرين موضوعه کامل ي که قوانيدر صورت

رسد   ميبه نظر. افتي ين اصول حقوقين و همچي و منابع معتبر اسالميه را در فتاويقض
 ي متوليعني.  کامالً مشخص استي، حکم موضوع اختالفي و منابع معتبر اسالميدر فتاو

 تين است که مصلحت و غبطه موقوفه را رعايار تام داشته و اصل بر ايدر اداره موقوفه اخت
 خالف آن يياف ادعاا سازمان اوقيه و ي فقينده ولي که نماين در صورتيد و همچنينما مي

ا انحصار يت مصلحت و غبطه وقف و بطون الحقه و يرا دارند، صرفاً پس از اثبات عدم رعا
ا يه در محکمه صالحه، حق دخالت و ي فقيهم به دخالت وليرفع اختالف موقوف عل

  .نظر دارنداظهار
 وفاتموق غيرم سازمان اوقاف را دريتوان دخالت مستق  نميزي ني اصول حقوقيبر مبنا
م سازمان اوقاف در موقوفات يار دخالت مستقيرا اختيز. رفتي منصوص پذيعام فاقد متول
الت و ي است که قانونگذار به موجب قانون تشکييار استثناي منصوص، اختيعام فاقد متول

به آن سازمان داده »  الممتنعيالحاکم ول« اصل يارات سازمان حج و اوقاف و بر مبناياخت
 که در يموضوع.  ممنوع استيا قانوني و يل شرعي استثناء بدون دلو گسترش دامنه

ح ي به آن تصري مقام معظم رهبري از کتاب اجوبه االستفتائات از سو٢٠٢٠استفتاء شماره 
  به او اجـازهي که مقـررات قانونياداره اوقــاف به مقدار«: نديفرما  ميشانيا. شده است

حال آن که » .دي  دارند، دخـالت نماي خاصيول که متـييدهد حق دارد در وقـفها مي
 منصوص را  ي متولي به اداره اوقاف اجازه دخالت در موقوفات دارايچ مقرره قانونيه

  .نداده است
ه ـح کيـن توضيدـب. ود داردـز وجي نيـ اصالح٣٢قاً در ماده ـيراد مذکور در باال، دقـيا

 ٣٧٥٠٠/٣٠/٨٨ و ٣٧٥٠١/٣٠/٨٨به شماره محترم نگهبان يه صادره از شورايه صراحت نظرـب
نده ي نما تأييد به٣٢ ششگانه ماده ي، منوط دانستن موارد مذکور در بندها٤/١٢/١٣٨٨ـ 
 که در مصوبه معترض يدر حال.  استيشرع غير خاص،ي متوليه در موقوفات داراي فقيول

ه ي فقينده ولياه از نمي تأييدان موقوفات خاص و عام را ملزم به اخذيعنه، صراحتاً متول
 و يضمناً فتاو.  استيشرع غير که گذشتيليز به دالين ماده نين ايبنابرا!. نموده است
  :ل استي در اداره موقوفه است به شرح ذيار تام متولي که نشان دهنده اختياستفتائات
ز است اداره يا جايآ: ي از کتاب اجوبه االستفتائات مقام معظم رهبر٢٠٢٠سوال ـ ١

ز باشد ي که جاي وقف را برکنار کند؟ و در صورتيران متولي اي اسالميوراوقاف جمه
  ست؟يط آن چيشرا

 که يي وقفهادهد حق دارد در  مي به او اجازهي که مقررات قانونياداره اوقاف به مقدار: ج
  .دي دارند، دخالت نماي خاصيمتول

ن خود را ي زميرداگر ف: ي از کتاب اجوبه االستفتائات مقام معظم رهبر٢٠٠٨سوال ـ ٢
 اکبر اوالد ذکورش ي خودش و بعد از مردن برايت آن را تا زنده است برايوقف عام کند و تول
ت اداره اوقاف و امور يريا مدي او قرار دهد، آي هم در اداره موقوفه برايارات خاصيقرار دهد و اخت

  سلب کند؟ يارات را از متوليتها و اختي از آن صالحيا بعضيه حق دارد همه يريخ
ت وقف خارج يارات تولي منصوب از طرف واقف، از حدود اختي که متوليتا زمان: ج

ار ي او مقرر کرده در اختينشده، اداره امور وقف همان گونه که واقف در انشاء وقف برا
غه وقف توسط واقف يارات او که در ضمن صيل اختير و تبديي تغياوست و از نظر شرع
  .ستيح نيمقرر گشته، صح

 يز است فرديا جايآ: ي از کتاب اجوبه االستفتائات مقام معظم رهبر٢٠١٢سوال ـ ٣
 که در يير شرطهايي وقف با دخالت  در امور وقف و تصرف در آن و تغي شرعياز متولغير
 يز است از متوليا جايجاد مزاحمت کند و آي آن اي شرعي متوليغه وقف ذکر شده برايص

  ل دهد؟يداند تحو  نمي، او را صالحي که متوليه شخصن موقوفه را بيبخواهد تا زم
 ياداره امور وقف طبق آنچه که واقف در انشاء وقف مقرر کرده فقط بر عهده متول: ج
 از طرف واقف نصب نشده باشد، اداره امور وقف بر ي خاصي خاص است و اگر متوليشرع

 ي حتين که کس حق دخالت در آن را ندارد، همچناين است و کسيعهده حاکم مسلم
ط مذکور در يل شراير و تبديين تغير وقف از جهت آن و همچنيي، حق تغي شرعيمتول

  .انشاء وقف را ندارد
ف يان وظايله بعد از بيرالوسي کتاب الوقف تحر٨٣ه لئامام راحل قدس سره در مسـ ٤
غله فهو  و شيفه المتولين الواقف وظيلو ع«: نديفرما  مي در باب نحوه اداره موقوفهيمتول

  »همي الموقوف عليه حتيس الحد مزاحمته فيو ل.. .المتبع و
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 ١٥/١١/١٣٨٢ ـ ٩٥٥٣٨ در پاسخ به استفتا به شماره يمقام معظم رهبر ـ ٥
 و ٧٩ و ٦١رسد و مواد   نمي خاص، نوبت به دخالت حاکم شرعيبا وجود متول«: اند فرموده
  »باشد  ميضمين بخش عراي اي نصوص قانوني قانون مدن٨٣

خطاب به جناب محمد بن ) عج(ه مقدسه حضرت حجت يف ناحيع شريدر توق ـ ٦
فان ذلک «:  فرمودندي الحسن محمد بن جعفر االسدي در جواب مسئله ابيعثمان العمر

عه کتاب يل الشيوسا» رهيجوز ذلک لغيها انما ال يما عليغه قيز لمن جعله صاحب الصيجا
  ٨ث ي حد٤الوقوف و الصدقات باب 

 يدگي رسي تقاضايوان عدالت اداري ديعمومهيأت اد شده از محضر يه مراتب نظر ب
  ».عنه را دارم  معترضبه موضوع و ابطال مصوبه
 ]جمهور سي رئيحوزه معاونت حقوق[ دولت يت مذکور، معاون امور حقوقيدر پاسخ به شکا

  : اعالم کرده است که٣/٦/١٣٩٢ ـ ١١٢٦٩٥/١٥٢٨٨حه شماره يبه موجب ال
  ني دربيآقاجناب «

  واني ديعمومهيأت رکل ي و مديوان عدالت اداريمستشار محترم د
  کميسالم عل

 در خصوص دادخواست ٢٨/٦/١٣٩١ ـ ٩١/٥٣٠با احترام، عطف به کالسه پرونده 
 التي قانون تشکي اصالحنامه آيين) ٣٢ و ١٢( به خواسته ابطال مواد ينيان زي حمزه شکريآقا

ـ ٧٤١٩٩٦/٩١ه شماره يحه دفاعيه ضمن ارسال اليريامور خارات سازمان اوقاف و يو اخت
 ـ ٩١٠٥٨/١٩٧٤٥حه شماره يه و اليري سازمان اوقاف و امور خ١٤/٨/١٣٩١
م قهرمان زاده اقدم، موارد ي رحيت مشابه آقاين معاونت در خصوص شکاي ا١٣/٥/١٣٩٢
  :رسد  ميل به استحضاريذ

ه مصوب يرين حج و اوقاف و امور خارات سازمايالت و اختيقانون تشک) ١٧(ماده ـ ١
ق در شعب يت تحقيفين قانون و کي ايياجراهاي  نامه آيين«: دارد مي که مقرر ٢/١٠/١٣٦٣
ند يار و فرآياخت» .ديران خواهد رسيوزهيأت ب يشنهاد سازمان به تصويق با پيتحق
حول نموده، ران ميوزهيأت ق سازمان به ي را از طريياجراهاي  نامه آيينب يشنهاد و تصويپ

 نامه آيينب يران را در تصويوزهيأت ت ي در دادخواست خود که صالحيراد شاکين ايبنابرا
  . استيه حقوقيک قرار داده، فاقد توجيراد و تشکي مذکور مورد اياصالح
 شده ر نگارش مواد ابطاليي را صرفاً تغنامه آيينه ي که اصالحي شاکيبرخالف ادعاـ ٢

ل در جهت رفع يل ذي بوده و بنا به دالي مصوب ماهونامه ينآيدانسته است، اصالحات 
  : نگهبان استيرادات شورايا

 ياري خاص اختي متولين نظر که برايرا از ا) ١٢( نگهبان اطالق ماده يشورا: اوالً
 که در ير شرع دانسته در حاليب سرپرست قرار داده مغايقائل نشده و تماماً مالک را تصو

ن و  مقررات يت قوانيره با رعايدر قبال پرداخت پذ« عبارت ي اصالحنامه آيين) ١٢(ماده 
د شده يق» هي فقينده ولي نما تأييده ويري و اداره اوقاف و امور خيشنهاد متوليمربوط و با پ

د يط جدياد شده و متضمن وضع ضوابط و شراي ماده ي از اصالح ماهويکه به وضوح حاک
  . استي قبل١٢متفاوت از ماده 

 ي که متولينکه نسبت به موقوفاتيل ايز به دلي ن٣٢ ماده ٦ ي ال١ يبندها: اًيثان
ن شرع يه را الزم دانسته خالف موازيريب ادارات اوقاف و امور خي و تصو تأييدخاص دارند،

ه در يريادارات اوقاف و امور خ« مقرر شده ي اصالح٣٢ که در ماده يشناخته شده، در حال
در موقوفات تحت (ان موقوفات عام و خاص ين متوليهمچنو ) يموقوفات متصرف(مورد 
ر يط، موارد زي و تفريت غبطه و مصلحت وقف و رفع مظنه تعديبه منظور رعا) ت خوديتول

ه در سازمان انجام ي فقينده ولي نما تأييدن و مقررات مربوط و با اطالع ويت قوانيرا با رعا
 و ين شرعيت موازيبا رعا« عبارت ٣٢ ماده ١ بند ي در انتهايو حت» ...خواهند داد

 ي مصوب قبلنامه آيين ٣٢ ماده ي و ماهوي بر اصالح اساسياضافه شده که جملگ» يقانون
  .داللت دارد
چ گونه ي متضمن هينکه دادخواست شاکيت به نکات فوق و با توجه به ايبا عنا

  ».رد تقاضا است مويت شاکيباشد رد شکا  نمي و موجهياستدالل منطق
 ١٤/٨/١٣٩١ـ ٧٤١٩٩٦/٩١حه شماره يز به موجب اليه نيريان اوقاف و امور خسازم

  :ح داده است کهيتوض
  يوان عدالت اداريس محترم ديرئ«

  کميسالم عل
 موضوع ٩١/٥٣٠با صلوات بر محمد و آل محمد، احتراماً، در خصوص پرونده کالسه 

 نامه آيين ي اصالح٣٢  و١٢ابطال مواد « به خواسته ينيان زي حمزه شکريدادخواست آقا
  :رساند  ميبه استحضار» هيريارات سازمان اوقاف و امورخيالت و اختي قانون تشکيياجرا

 و ٢٤٩هاي   صادره تحت شمارهي آراي طيوان عدالت اداري ديعمومـ هيأت ١
 ١٤/١٢/١٣٨٨  ـ٣٧٥٠٠/٣٠/٨٨ و ٣٧٩٠١/٣٠/٨٨ و حسب نظرات شماره ٢١/٦/١٣٩٠ـ٢٥٠

 و ١٢مواد » ابطال اطالق«وان اقدام به ي قانون د٤١هبان، وفق ماده  نگي معزز شورايفقها
  .دينما  مي صدراالشارهنامه آيين ٣٢

ن شرح ي نگهبان در خصوص موضوع استعالم بدي معظم شوراينظرات فقهاـ ٢
  :دياعالم گرد
 قائل نشده  و تماماً ياري خاص اختي متولين نظر که براي از ا١٢اطالق ماده «: الف

  .»ن شرع استيب سرپرست قرار داده برخالف موازيرا تصومالک 
 ي که متولي مذکور نسبت به موقوفاتنامه آيين ٣٢ ماده ١٦ ي ال١ يشمول بندها« ـ ب

  .»ن شرع شناخته شديخاص دارند، خالف مواز
س و /٣/١٥ـ ٢٦١١هاي  ه تحت شمارهيح دفاعي رغم ارسال لواين سازمان علياـ ٣
 موضوع  محترم نگهبان، نسبت بهيت به اعالم نظر شوراي با عنا٢٦/٨/١٣٨٧ ـ س٢٦١٢/٣/١٥
وفق نظر شورا عنه   معترضوان نسبت به اصالح موادي آن دين و پس از صدور رأيتمک

  .اقدام نمود
 ي معزز شوراي فقهاين نظر فقهي تاميرفته کامالً در راستاياصالحات صورت پذـ ٤

 سابق با افزودن عبارت ١٢موجود در ماده » قاطال«که اي  رفت، به گونهينگهبان صورت پذ
» يمتصرفغير«از » يموقوفات متصرف«ک ي سابق با تفک٣٢و در ماده » يشنهاد متوليبا پ«

ان يت خود، از ميان موقوفات عام و خاص در قسمت تحت توليو لحاظ نمودن نقش متول
  .برداشته شد

 کامل با نظر يماهنگب اصالحات صورت گرفته و در جهت هيان تصويدر جر ـ ٥  
 ي به استحضار فقها١٨/٢/١٣٩١ـ ١٢٩٢٢٠/٩١ مکاتبه شماره ي نگهبان، مراتب طيشورا

  .رفتي محترم عضو صورت پذي فقهايز با برخي نيده و مذاکراتيز رسيمعزز شورا ن
ن مواد صرفاً به جهت فرار از مفاد يب مجدد ايتصو«ن عبارت که يبه کاربردن ا ـ ٦  

ک نهاد ي ي خواهان که خود را مشاور حقوقيباشد، از سو ميوان ي ديعمومهيأت  يآرا
شان بر ملحوظ ي تاسف است چرا که عالوه بر واقف بودن اي بسي نموده جاي معرفيعموم

وان در اصالحات ي ديعمومهيأت  صادره از ي نگهبان و آراينظر قرار گرفتن نظرات شورا
  استدالالتي خالي است که هرگز جاينامانوسمحترمانه و  غيراتي ادبيرفته، دارايصورت پذ
  . را در دادخواست خواهان پر نخواهد نموديحقوق

 تقاضا دارد به جهت يع مطالب عنوان شده، از جنابعاليت به جمي هذا با عنايعل
 محترم نگهبان، يراد مد نظر شورايوان و رفع اي سابق ديمسبوق بودن موضوع در رأ
  ».دييسته اتخاذ فرمايم شايوان تصمي قانون د٣٩ وفق ماده نسبت به رد دادخواست خواهان

  : اعالم کرده است کهيز به موجب دادخواستيم قهرمان زاده اقدم ني رحيآقا ـ ج
 ٣٢ و ١٢ن ين مادتيگزيدو متن جاـ ١ (الذکر فوقبا سالم و احترام مصوبات «
 و ٢ماده ـ ٢ه يري خارات سازمان اوقاف و اموريالت و اختي قانون تشکيي اجرانامه آيين

ن يبا نصوص احکام شرع و قوان) ٢٢/٢/١٣٦٥ـ ١٣٠٧٨ از مصوبه ١٠تبصره آن و ماده 
ه خارج يارات قوه مجريران، مخالف و از حدود اختي اي اسالمي جمهوري و عادياساس
  . ابطال آنها را دارمي تقاضاي قانون اساس١٧٠ز اصل يلذا به تجو. است

  :باشد  ميريحات به شرح زيل و توضيدال
به ادارات تابعه خود در سرتاسر هايي   سازمان اوقاف با ابالغ بخشنامه١٣٥١از سال 
از موقوفات » اني احداث و تملک اعينيحق ع« موقوفه که ين اراضي مستأجرکشور، از

 ين مربوط و در دستورهايشود در دستور اول ده درصد ارزش روز زم  مي آنها منتقلبه
ب ين تا تصويمت زمي درصد ق٥٠ن اخذ کرده و اخذ ي ارزش روز زم درصد٥٠ تا ٢٠ يبعد

ران يوزهيأت  ١٠/٢/١٣٦٥ مصوب يره و اهدائيب وصول پذي نحوه و ترتنامه آيينو ابالغ 
 موقوفات سراسر ينيار کالن از محل فروش حقوق عيب مبالغ بسين ترتيادامه داشت و بد

 ي انقالب اسالميروزيلذا بعد از پ. ده استي گردکشور توسط سازمان اوقاف صرف و نحو 
 در رابطه ين خوبي حقوق موقوفات بود که به حق قوانياي از مطالبات مهم انقالب احيکي
 موقوفه يد قرارداد اجاره امالک و اراضي تجديحه قانونيال: ب شد کهين خواسته تصويبا ا

وفه مصوب  موقي و قانون ابطال اسناد فروش رقبات و آب و اراض٢٥/٢/١٣٥٨مصوب 
بر اساس قانون اوقاف (کن به اصل عملکرد سازمان اوقاف ي از اهم آنها بود، ل٢٨/١/١٣٦٣

رادات، غالباً از زمان ي متوجه بود و اي اساسي و قانونيرادات شرعيا) ١٣٥٤ر ماه يمصوب ت
 و ١٣٢٨ شعبان ٢٨ع مستظرفه مصوب ي وزارت معارف و اوقاف و صناي قانون ادارياجرا

 يرات اساسيياز به تغي به ارث مانده بود لذا ني شمس١٣١٣ز از قانون اوقاف ي و نقبل از آن
ن فرصت، سوء استفاده ي از ا٢/١٠/١٣٦٣س قانون مصوب ينو شيپکنندگان  هيداشت که ته

 يم الشأن شوراي عظيندگان محترم مجلس و فقهاي بر سر نمايکرده و کاله گشاد
دند ي به مجلس گنجانيس ارساليش نويا در متن پ رياديو اهداف سوء ز! نگهبان گذاشتند

 قانون مزبور و تبصره آن بود که به لحاظ ضرورت توجه مستمر، ١٣که از جمله آنها ماده 
  :راداتم مطابقت شوديسم تا با اينو  مين جاين عبارات متن هر دو را در هميع
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ر رقبات جاي حاصل از اجاره و استيره و اهدائي که از محل پذيوجوه ـ١٣ماده«
  .گردد از عوايد همان موقوفات محسوب و به مصارف مقرره خواهد رسيد موقوفه دريافت مي
 است که به تصويباي  نامه  نحوه و ترتيب وصول پذيره و اهدايي مطابق آيينتبصره ـ

 ي به مجلس و شورا١٣ که در مورد ماده يراداتياز جمله ا» .ديدولت خواهد رسهيأت 
 يف و مشخص نمودن معنينست که بدون تعريب آن متوجه است اينگهبان از جهت تصو

ران يوزهيأت ب و به سازمان اوقاف و ي را تصو١٣ماده » ياهدائ«و » رهيپذ« اصطالح ٢
 پوشش يره و اهدائين پذيتا اهداف نامشروع و مخالف با قانون را با عناواند  فرصت داده

  :ر استي به شرح زرانيوزهيأت  ٢٢/٢/١٣٦٥ ـ ١٣٠٧٨مصوبه ـ ٢! بدهند
ران، اساس تجاوزات و يوزهيأت س و دس سازمان اوقاف و يس و تلبيکالً تدل

 کنم تا  مي از آنها را ذکريان است که فقط تعدادين و متوليات به حقوق وقف و واقفيتعد
 يره و اهدائيب وصول پذي نحوه و ترتنامه آيينت نصوص يبه حکا!: »يمي«باشد از  نمي

  رانيوزهيأت  ١٠/٢/١٣٦٥مصوب 
ان در ياحداث و تملک اع (ينيثمن فروش حق ع» رهيپذ«گانه يمنظور از واژه ب: اوالً

صرف » ثمن مزبور«دي موقوفه، باي است که مثل فروش تمام مستأجربه) ن موقوفهيزم
د مجلس و ييفرما  ميکن، همان طور که در متن قانون مالحظهيل به احسن شود ليتبد
که به مصارف اند  د موقوفه قلمداد و مقرر فرمودهيره را جزو عواي پذ)هردو( نگهبان يشورا

ره و يب وصول پذي نحوه و ترتنامه آيين، ماده اول ١٣ن ماده يمقرره برسد و با استناد هم
ن کرده که ييره تعيرا به عنوان پذ» ن موقوفهيروز اجاره زم« درصد ارزش ٣٠ ياهدائ
) ارد تومانيليسه هزار م( بزرگ يسه برابر رقم فساد مال تاکنون اقالً ٢/١٠/١٣٦٣جتاً از ينت

  !ن برنامه همچنان ادامه دارديده و خرج شده است و اياز موقوفات کل کشور به فروش رس
در متن قانون نه با تصريح و نه با اشاره ذکري از واگذاري انتقال حق احداث و تملک : ثانياً

نامه چيزي را تصويب کرده که در اصل قانون وجود   نشده لذا آيين مستأجراعيان از موقوفه به
  .ندارد يعني اقدام به قانونگذاري کرده که خارج از حدود اختيارات قوه مجريه است

ان احداث شده ي مورد بحث اگر مالک اعنامه آيين ٢به صراحت ماده » ياهدائ«: ثالثاً
ز طبعاً و ي اجاره عرصه ن انتقال بدهد چونيگريدر عرصه موقوفه بخواهد ملک خود را به د

مت عرصه را به اداره اوقاف بپردازد ين از قيد معادل درصد معيافت بايتبعاً انتقال خواهد 
ن يا) واالّ اداره اوقاف از تصرفات ناقله مالک مزبور در ملک خودش ممانعت خواهد کرد(

 ٣٠ ماده حيو صر»  اموالهميالناس مسلطون عل« مشهور يماده مخالف اطالق و عموم نبو
 عقد قرارداد يشه برايان، هميداران اعي است به خصوص که عرفاً و عادتاً خريقانون مدن

 خود اداره اوقاف و پرداخت اجور، ياجاره نسبت به عرصه، مطابق نظر کارشناس اعزام
ن ي بر اخذ پول زور مزبور وجود ندارد و پول ماخوذ از ايليچگونه دلي دارند و هيآمادگ

ن مصوبه مخالف شرع و يابطال ا.  و اکل مال بالباطل استي بلکه اجباريائبابت نه اهد
  .کنم  مي را تقاضاي و عادين اساسيقوان

 آمنوا يا ايها الذين«، آشکارا آيه شريفه ٢٣/٣/١٣٩١هـ ـ ٤٧٨٣٤ت/٥٥٩١٦اما مصوبه 
 لضيعها فانه يجوز ذلک لمن جعله صاحب« :و توقيع شريف حضرت ولي عصر عج) اوفوا بالعقود

 کتاب ٨٣ه  و مسئله ريجوز ذلک لغيانما ال ..) .ز لمنيفان ذلک جا(ها ي عل»اًميق«قيمتاً 
 مزاحمته  س ال حديول: ديفرما  مي اله مقام را که ي اعلينيله حضرت امام خميالوسريالوقف تحر

.... يله العال مدظبريح و روشن مقام معظم رهيه صريهم و فتوائي الموقوف عليه حتيف
 دخالت با وجود متولي خاص نوبت به..... « :اند  را که فرموده١٥/١١/١٣٨٢ ـ ٩٥٥٣٨بشماره 

 قانون ٨٢ و٨١ و٧٩د  و مدلول مواياصل چهارم قانون اساس» ....رسد  نميحاکم شرع
ن يارات سازمان اوقاف و دهها اصول و احکام و قوانيالت و اختيماده اول قانون تشک و يمدن
ان يارات متوليمال کرده و اختلماً و عامداً نقض و در واقع لگدگر را عاي دي و عادياساس
قت و نفس  االمر يه اما در حقي فقينده ولي را از آنها سلب و به ظاهر به نماي و قانونيشرع

 ي برايرندگان اصليم گيکه تصم!) مردان اشباح (اند  واگذار کردهاي  به عوامل پشت پرده
هيأت ا در يهستند آ!...!  اي اگر اشاً جوفا و اجربه سغيمالن منينابود کردن موقوفات قول 

 کم يک نفر هم وجود ندارد که از احکام فقه اسالمي ي حتي اسالميران دولت جمهوريوز
له حضرت امام ير الوسيکبار در عمرخود کتاب الوقف تحريش مطلع بوده و اقالً يو ب
فه صدر يه شريطالق و عموم آهمانطور که از ا!  نوراله مضجعه را خوانده باشد؟ينيخم

 يله وفتواير الوسيف و عبارت تحريع شرين طور از اطالق و عموم عبارت توقيصفحه و هم
ت در يچ مقام و عنوان از ممنوعيچکس با هي ه،ديآ مي به صراحت بريمقام معظم رهبر

ح   يم الشان تصريست و همانطور که رهبر عظي نيه مستثنيمداخله در موقوفات معلوم التول
پس . رسدي نم)هي فقيول( نوبت به دخالت حاکم شرع ، خاصيبا وجود متولاند  فرموده

  !  داده شده است ؟٣٢ و١٢ن تيارات ماديه اختي فقينده وليچطور به نما
 را صدر صفحه اول دادخواست با توجه به مراتب معروضه ابطال تمام مصوبات معروضه در

  .ميکن يتقاضا م

  :خاتمه قابل توجه
 ام  کردهانب شصت سال از عمر خودم را صرف مبارزه با پديده شوم موقوفه خوارياينج

 !ابطال مقررات مصوبه در قانونگذاريهايام   يکي از راههاي مبارزه١٣٧٢که از سال 
 به دادنامه شماره ي منته٧٢/١٩٩/السه هـام به ک ن پروندهيباشد اول  ميبوده و! فرما شيخو
  .دي چاپ گرد١٣٧٣ن ي مجموعه قوان٧٤٣  ودر صفحه ٧/٨/١٣٧٣ ـ ٨٩

قه وقت ي دق٥شتر  از يد آنروز بيم دادخواست مزبور و ثبت آن و اخذ رسي تسليبرا
 از وجود مراکز ي است که ناشين ساعت صرف وقت ضروريکن اکنون چنديصرف نکردم ل

بنظر !!  استين مواخذ قانونگذاران کذائيفرما آنهم بدون کوچکتر شي خويقانونگذار
 خرداد ٧ مصوب ي به قانون مجازات عموم٢٨٠ه ير ماده الحاقينظاي  جانب اگر راه چارهنيا

 ي که وزرا و کارکنان رسم)ي قانونگذار٨ن دوره ي  مجموعه قوان٥٠ تا ٤٨صفحات ( ١٣٥٢
  محکوميل بانفصال دائم از خدمات دولتين قبي از اي خطاهائي برايرا در هر رتبه و مقام

  ».د تر از حال خواهد بوديار شديوان بسي ديود، گرفتارده نشيشيکرد، اند مي
حه يز به موجب اليه نيريه و سرپرست سازمان اوقاف و امور خي فقينده ولينما
  :ح داده است کهي توض١٢/٨/١٣٩١ـ ٧٤١٩٧٤/٩١شماره 
  يوان عدالت اداريس محترم ديرئ«

  کميسالم عل
 موضوع ٩١/٥٢٠ونده کالسه با صلوات بر محمد و آل محمد، احتراماً، در خصوص پر

نامه   اصالحي آيين٣٢ و ١٢ابطال مواد «دخواست آقاي رحيم قهرمان زاده اقدم به خواسته دا
 و تبصره آن و ٢ماده «و » هيريارات سازمان اوقاف و امور خيالت و اختي قانون تشکيياجرا

 ماده ٤ابطال ، اگرچه درخواست »ييره و اهدايب وصول پذي نحوه و ترتنامه آيين ١٠ماده 
 است که يک دادخواست امري يمرتبط ط غير کامالً متفاوت و با موضوعاتنامه آيين ٢از 

گردد، معذلک   ميراد مزبور را متذکريله اين وسيراد بوده و بدي واحد ايبه لحاظ شکل
 و يل به استحضار جنابعاليت موضوع در دو بخش به شرح ذي چند در باب ماهينکات
  :رساند  ميواني ديعمومت هيأ محترم ياعضا

ارات سازمان يالت و اختي قانون تشکيي اجرانامه آيين ي اصالح٣٢ و ١٢مواد  ـ الف
  :هيرياوقاف و امور خ

 ـ ٢٥٠ ـ ٢٤٩هاي   صادره به شمارهي آراي طيوان عدالت اداري ديعمومـ هيأت ١
 ١٤/١٢/١٣٨٨ ـ ٣٧٥٠٠/٣٠/٨٨ و ٣٧٩٠١/٣٠/٨٨ و به استناد نظرات شماره ٢١/٦/١٣٩٠
 و ١٢مواد » ابطال اطالق«وان اقدام به ي قانون د٤١ نگهبان، وفق ماده ي معزز شورايفقها
  .دينما  مي صدراالشارهنامه آيين ٣٢

ن شرح ي در خصوص موضوع استعالم بدگهبانن ي محترم شوراينظرات فقهاـ ٢
ل نشده و  قائياري خاص اختي متولين نظر که براي از ا١٢اطالق ماده «: دياعالم گرد

شمول «و » ن شرع استيب سرپرست سازمان قرار داده خالف موازيتماماً مالک را تصو
 خاص دارند، ي که متولي مذکور نسبت به موقوفاتنامه آيين ٣٢ ماده ٦ ي ال١ يبندها

  .»ن شرع شناخته شديخالف مواز
 س و/٣/١٥ـ ٢٦١١هاي  ه تحت شمارهيح دفاعي رغم ارسال لواين سازمان علياـ ٣
 محترم نگهبان و پس از يت به اعالم نظر شوراي با عنا٢٦/٨/١٣٨٧ ـ س/٣/١٥ـ ٢٦١٢
  .دينما  ميوفق نظر شورا اقدامعنه  معترضوان نسبت به اصالح مواد ي ديصدور رأ
 ي معزز شوراي فقهاين نظر فقهي تاميرفته کامالً در راستاياصالحات صورت پذـ ٤

 سابق با افزودن عبارت ١٢موجود در ماده » اطالق«که اي  گونه رفت، بهينگهبان صورت پذ
» يمتصرفريغ«از » يموقوفات متصرف«ک ي سابق با تفک٣٢و در ماده » يشنهاد متوليبا پ«

ان يت خود، از ميان موقوفات عام و خاص در موقوفات تحت توليو لحاظ نمودن نقش متول
  .برداشته شد

 کامل با نظر يهت هماهنگب اصالحات صورت گرفته و در جيان تصويدر جر ـ ٥
 به استحضار ١٨/٢/١٣٩١ـ ١٢٩٢٢٠/٩١ مکاتبه شماره ي محترم نگهبان، مراتب طيشورا
  .رفتي محترم عضو صورت پذي فقهايز با برخي نيده و مذاکراتي معزز شورا رسيفقها

وان و رفع ي سابق دين قسمت به جهت مسبوق بودن موضوع در رأين در ايبنابرا
 در پرونده يراد و اعتراض شاکينکه ايت به اي محترم نگهبان و با عناياراد مد نظر شوريا

 است، تقاضا دارد نسبت به رد درخواست ي و قانونيه شرعيحاضر فاقد هرگونه توج
  .دييم فرمايوان اتخاذ تصمي، قانون د٣٩خواهان وفق ماده 

  :ييره و اهدايب وصول پذي نحوه و ترتنامه آيين ١٠ و ٢مواد  ـ ب
 کي در مقدمه استدالالت خود به سيرتطورات قانونگذاري اوقاف پس از مشروطهـ شا١

» صرف و نحو« به ين سابق را به باد انتقاد خود گرفته و با مزه پرانيپرداخت و قوان
ست معذلک خوب ي ني که در آن اختالفيپردازد، موضوع  ميش از انقالبيموقوفات پ
ا و خاطرات درخشان خود در دوران طاغوت و تهي و مسؤليه به سوابق ادارياست مشارال
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ز رجعت ي نيونيل شدن به افتخار اخذ مدال همايها و نا»صرف و نحو«ن يسهم خود از ا
  . را داشته باشديخاطر

 يرغم استمرار اعمال خود پس از انقالب در راستايتاسف بار تر آن که نامبرده عل
  . فروگذار نکرده استيچ تالشيان نسبت به موقوفات، از هيرتق و فتق امور متعد

 ١٣ سوم دادخواست به انتقاد از مادهـ نامبرده بخش وسيعي از مطالب خود را در صفحه٢
قانون تشکيالت و اختيارات سازمان اوقاف و امور خيريه پرداخته که مشخصاً از رسيدگي ديوان 

ادهاي قانوني و خارج است، معذلک چون از اين ورطه طرفي نبسته با اسائه ادب نسبت به نه
پيش نويس قانون کاله گشادي بر سر کنندگان  شرعي قانونگذاري مدعي گرديده تهيه

 واضح است که .اند شتهانمايندگان مجلس و فقهاي شوراي نگهبان در تصويب قانون مزبور گذ
از واهي بودن شکايت فعلي اي  طرح اين گونه مطالب افتراءآميز در دادخواست تقديمي نشانه

  . از نظر تيزبين مستشاران محترم ديوان عدالت اداري دور نخواهد مانداست که
 تحت تصرف خود که از آن به عنوان محل ي بدون توجه به ملک وقفيشاکـ ٣

 يرا موضوع» اني حق احداث اعيواگذار«د، ينما  ميان استفادهي حق اعيسکونت با ادعا
ن مرتبط با اوقاف که از جمله آنها ين که در قوايبدون مبنا در قانون عنوان نموده، در حال

جار يجار و استيارات سازمان اوقاف است، به کرات از ايالت و اختي قانون تشک١٣ماده 
ره و يب  وصول پذي نحوه و ترتنامه آيينان آمده و در يره سخن به ميافت پذيموقوفات و در

ک حق تمل ي، اعطاده استيب رسي قانون به تصو١٣ل مادهي که به استناد تبصره ذيياهدا
 قبال  در مستأجراعيان در قبال دريافت پذيره تصريح گرديده لذا اعطاي حق احداث اعيان به

 ١٣ دارد و عالوه بر ماده ي و قانونيره به صورت شرط ضمن عقد وجهه شرعيافت پذيدر
 ٥٠٤ مربوطه، حسب ماده نامه آيينارات سازمان و تبصره آن و يالت و اختيقانون تشک

ن مورد اجاره بدهد ي در زمياني اجازه احداث اع مستأجرز موجر حق دارد بهي ني مدنقانون
  . استي و قانونين امر مسبوق به سابقه شرعيو ا

نامه  به صورت مشخص در دستورالعمل تعاريف و اصطالحات آيين» اهدايي«عبارت ـ ٤
نامه   آيين٧٠اً به ماده اجرايي قانون تشکيالت و اختيارات سازمان اوقاف و امور خيريه مستند

وجهي است که به هنگام استيجار قانوني، به موقوفه «: مزبور بدين شرح تعريف گرديده است
که در صفحه چهارم دادخواست » اهدايي«و » پذيره«بنابراين خلط عبارات . »گردد تقديم مي

العارف  تجاهلب صورت گرفته و اهدايي را معادل درصد معيني از قيمت عرصه تعبير نموده از با
و به منظور جهت دادن به اذهان مخاطبين محترم بوده است و در اين خصوص ادارات اوقاف و 
متوليان امور موقوفات به هيچ عنوان اهدايي را به صورت ابتدايي و اجباري دريافت نداشته بلکه 

 که به درخواستدر مواردي نظير استرداد دعوي و ساير اموري » وجه المصالحه«غالباً به عنوان 
  .گردد که منشاء آن نيز از قانون نشأت گرفته است باشد دريافت مي ين ميمستأجر
و » پذيره«قانوني بودن  غير ـ شاکي از يک سو با استدالالت نيم بند خود به نامشروع و٥

را نادرست قلمداد نموده و از سوي » حق تملک اعيان«پرداخت و از اساس واگذاري » اهدايي«
ين را به مثابه مالکين  مستأجرحق» الناس مسلطون علي اموالهم«ا تمسک به عمومات ديگر ب

  .ملک طلق، کامل و بدون قيد و شرط دانسته که خود گواه تناقض گويي است
ب ي نحوه و ترتنامه آيين ١٠ و ٢ت نسبت به مواد يرغم اعالم شکاي عليشاک ـ ٦

ک از صفحـات دادخواست يچ ي در ستون خواسته خود در هييره و اهدايوصول پذ
 قانون ٣٨ ننموده که الزم است مطابق ماده ١٠ـل خود در خصوص ماده يبه دالاي  اشاره
  .ن قسمت مردود گرددي در اي و تبصره آن، درخواست ويوان عدالت اداريد

 لي و دالي قانونيل وجود مبنايز به دلينعنه   معترضنامه آيين ٢ در خصوص ماده 
ارات سازمان اوقاف و تبصره آن يالت و اختي قانون تشک١٣ت به ماده مرتبط که نسبغير

 نسبت به رد يوان عدالت اداري قانون د١٩رفته، تقاضا دارد وفق ماده يصورت پذ
  ».نديسته اتخاذ فرمايم شايز تصمين قسمت ني در ايدرخواست شاک
ن يدر از ين] س جمهوري رئيحوزه معاونت حقوق[ دولت ين معاون امور حقوقيهمچن

  :ح داده است کهي توض١٣/٥/١٣٩٢ ـ ٩١٠٥٨/١٩٧٤٥حه شماره يخصوص به موجب ال
  کميسالم عل«

 موضوع ٩١/٥٢٠ه صادره در خصوص کالسه پرونده يبا احترام عطف به اخطار
) ٣٢ و ١٢( به خواسته ابطال مواد ٩٢/١٦٤م قهرمان زاده اقدم و پرونده ي رحيت آقايشکا
موضوع (ه يريارات سازمان اوقاف و امور خيالت و اختيقانون تشک يي اجرانامه آيين ياصالح
ن ماده يو تبصره ا) ٢(وماده ) ٢٣/٣/١٣٩١ ـ هـ٤٧٨٣٤ت/٥٥٩١٦ب نامه شماره يتصو
 از يري ضمن ارسال تصو٢٣/٢/١٣٦٥ ـ ١٣٠٧٨ب نامه شماره ي تصو١٠ن ماده يهمچن
 نکات و ١٤/٨/١٣٩١ـ ٧٤١٩٧٤/٩١ه به شماره يريه سازمان اوقاف و امور خيحه دفاعيال

  :رساند  مير را به دو بخش به استحضاريموارد ز
  ١٣٦٥ تصويب نامه سال ١٠ و تبصره اين ماده و ماده ٢بخش اول ـ تقاضاي ابطال ماده 

  قانون تشکيالت و اختيارات سازمان١٣ـ يکي از ايرادهاي شاکي ناظر به مفاد ماده ١
ث است که در آن به وضوح ين حياز ا ١٣٦٣ه مصوب سال يريحج و اوقاف و امور خ

 ين متن، مصوب مجلس شوراي که اي روشن نشده است در حالييره و اهدايمفهوم پذ
 يده است و لذا اساساً مقصود شاکيز رسي محترم نگهبان ني شورا تأييد است و بهياسالم

ن يست در هر حال طرح چنيب نامه مشخص نياز طرح آن و درخواست ابطال تصو
  .باشد  ميهي فاقد توجيوان عدالت اداري در ديموضوعات
» رهيپذ«ن عنوان نموده است که چون واژه ي چنيمي در دادخواست تقديشاکـ ٢

» ثمن مزبور«د ي موقوفه، باي است لذا مثل فروش تمام مستأجر بهينيثمن فروش حق ع
منبع  با استناد به چه يست شاکيمشخص ن:  که اوالًيل به احسن شود در حاليصرف تبد
ن يچون در ا: اًيثان.  استينيثمن فروش حق ع» رهيپذ« ي شده معناي مدعيمعتبر

 قانون مصوب مجلس است، ١٣ناظر به ماده ) بر فرض ورود(ه يراد مشاراليز ايقسمت ن
  . استين حقوقيطرح آن از اساس نادرست و خالف مواز

ه به اشاره ذکر ح و ني شده است که چون در متن قانون نه به تصريخواهان مدعـ ٣
 ٢ نشده لذا ماده  مستأجران از موقوفه بهي و انتقال حق احداث و تملک اعياز واگذار

شود  دود اختيارات قوه مجريه و نوعي قانونگذاري محسوب ميـنامه خارج از ح نـآيي
 اداره اوقاف ي است که ازسوي، مورد اجاره عرصه وقفنامه آيين ٢ که مطابق ماده ي حالدر
) يعرصه وقف( موظف است هنگام  انتقال مورد اجاره يشود و و  مي اجاره دادهجر مستأبه

وفه نسبت به ارزش زمان ايجاد را ـي عرصه موقـاوت ارزش فعلـالتف مابه% ١٥ر، به غي
ره يافت پذين برخالف آنچه ادعا شده است دريبنابرا. دي پرداخت نمايره انتقالي عنوان پذبه

البته مطابق قواعد و . ستيان در موقوفه نياحداث و تملک اع انتقال حق يبابت واگذار
ان و تملک آن را بدون ي اجازه احداث اع مستأجرتواند به  مي موجري و شرعين حقوقيمواز

ز قابل يشود ن  مي که به اجاره دادهين امر در عرصه وقفيد که ايتملک عرصه واگذار نما
  .اعمال و اجرا است

 مورد بحث اگر مالک نامه آيين ٢که به صراحت ماده  اظهار کرده است يشاکـ ٤
 انتقال دهد يگري بخواهد ملک خود را به ديجاريان احداث شده در عرصه موقوفه استياع

مت عرصه را ي از قينيد درصد معيافت بايز طبعاً و تبعاً انتقال خواهد يچون اجاره عرصه ن
ط و ير مخالف اطالق و عموم قاعده تسلن امياوقاف بپردازد و ا به اداره ييبه عنوان اهدا

 مورد استناد ٢در ماده :  قانون مدني بوده و بايد ابطال گردد در حالي که اوال٣٠ًماده 
ن ماده ي به اي استناد شاکيست مبناينشده و مشخص ن» يياهدا«به واژه اي   اشارههيچ
ران هر ي موضوعه امطابق قواعد و مقررات حاکم بر اجاره در شرع و حقوق: اًيثان. ستيچ

 سلب کند يا انجام آن را  مستأجررا از  غيرموجري حق دارد حق انتقال مورد اجاره به
د و اداره اوقاف به عنوان موجر ي از ارزش مورد اجاره موکول نمايافت وجه مشخصي دربه

 بر ي فوق نبوده و اشکالين عمومي از قواعد و موازيث مستثنين حيز از اي نيعرصه وقف
 ي قانون مدن٣٠ط و ماده ين حکم با قاعده تسلي مخالفت ايست و ادعايزبور وارد نحکم م

 هنگام  مستأجر را ازيافت وجوهي موجر حق دريرا از نظر فقهياساس و بالوجه است، ز يب
 قانون ٣٠نکه ماده يد ضمن اي نماتتواند با آن مخالف  ميدارد واالّ غيرانتقال مورد اجاره به

گر حکم ينکه قانون طور ديمگر ا«ح کرده است يط تصريالم اصل تسلز پس از اعي نيمدن
ل ي قانون تشک١٣ط را محدود کرده است ماده يره اصل تسلي که دايني از قوانيکي، »دينما

 ٣٠ با ماده ييره و اهدايافت پذي مخالفت درين ادعايبنابرا. ه استيرياداره اوقاف و امور خ
اد شده که متضمن اعطاء حق ي ي قانون١٣ماده : ثاًثال.  ندارديهيچ توجي هيقانون مدن

 به اداره اوقاف به عنوان موجر است، قانون مصوب مجلس است که ييره و اهدايافت پذيدر
  تأييداز نظر شرعي بررسي شده و عدم مغايرت آن با شرع از سوي شوراي محترم نگهبان

  .قابل استماع است غير شرعشده است بنابراين از اين جهت هم ادعاي مخالفت اين حکم با
 ٢٣/٣/١٣٩١اصالحي مصوب ) ٣٢ و ١٢(تقاضاي ابطال در خصوص مواد : بخش دوم

  :رانيوزهيأت 
راد کرده بود که ين جهت اي از اي قبلنامه آيين ١٢ محترم نگهبان به ماده يشوراـ ١

ب يصو قائل نشده و تماماً مالک را تياري خاص اختي متولين نظر که براياطالق آن از ا
شنهاد يبا پ«راد با افزودن عبارت ين اين شرع است که ايسازمان قرار داده، خالف مواز

 حق يب سازمان قرار نداده و واگذاريرا تماماً مالک را تصويز. برطرف شده است» يمتول
  . موکول کرده استيشنهاد متولي را به پ مستأجران مستحدثه بهيتملک اع
ح کرده بود ي محترم نگهبان که تصرين نظر شورايام تيز براي ن٣٢در ماده ـ ٢ ـ ٥

 خاص ي که متولي مذکور نسبت به موقوفاتنامه آيين ٣١ ماده ٦ ي ال١ يشمول بندها«
 و متصرفي غيراقدام به تفکيک موقوفات متصرفي و موقوفات. »دارند، خالف موازين شرع است

ت يورد موقوفات تحت تولان موقوفات عام و خاص در ميگاه متوليلحاظ نمودن نقش و جا
  ».ديز مرتفع گرديراد نين ايآنها شده و ا

 قانون تشکيالت و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب ٨٤در اجراي ماده 
در هيأت ن ي و اصناف مطرح شد و اي، مالي اقتصاديتخصصهيأت ، پرونده در ١٣٩٢ سال

 ـ ١٣٠٧٨ب نامه شماره ي تصو١٠ل آن و ماده ي و تبصره  ذ٢خصوص اعتراض به ماده 
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  رأي به رد شکايت٩/١٢/١٣٨٤ـ  ٢٨٩ هيأت وزيران  به موجب دادنامه شماره ٢٣/٢/١٣٦٥
وان يا ده نفر از قضات ديس و ي مذکور در فرجه مقرر، مورد اعتراض رئيصادر کرد و رأ
  .افته استيت ي قرار نگرفت و قطعيعدالت ادار

  :ر استيمتن مصوبه مورد اعتراض به شرح ز
  هيريارات سازمان اوقاف و امور خيالت و اختي قانون تشکيي اجرانامه آييناصالح «

  هيري سازمان اوقاف و امور خـ يوزارت فرهنگ و ارشاد اسالم
 ـ ٩٠٧١٣٠/٩٠شنهاد شماره ي بنا به پ٧/٣/١٣٩١ران در جلسه مورخ يوزهيأت 

نون تشکيالت و اختيارات  قا١٧ سازمان اوقاف و امور خيريه و به استناد ماده ١٩/١٠/١٣٩٠
  :ب نمودي تصو١٣٦٣ه مصوب يريسازمان اوقاف و امور خ

ه، موضوع يريارات سازمان اوقاف و امور خيالت و اختي قانون تشکيي اجرانامه آيين
  :شود  و اصالحات بعدي آن به شرح زير اصالح مي٢٢/٢/١٣٦٥ ـ ٩٥٢٧٠نامه شماره  تصويب
  :دشو  مي١٢ن ماده يگزير جايمتن زـ ١
ان ي حق تملک اعيان آنها وقف است، اعطاي که عرصه و اعيدر موقوفاتـ ١٢ماده« 
  مستأجرلهيان مستحدثه به وسي، تملک اعييدر موارد استثنا. باشد  مي ممنوع مستأجربه

 و ادارات يشنهاد متولين و مقررات مربوط و با پيت قوانيره با رعايدر قبال پرداخت پذ
ن موضوع يه و سرپرست سازمان مجاز است و اي فقينده ولي نماأييد ته ويرياوقاف و امور خ
  ». استيز جارين در مورد موقوفات خاص ني موقوفه و همچنيدر مورد باغها

  :شود  مي)٣٢(ن ماده يگزير جايمتن زـ ٢
ان ين متوليو همچن) يدر موقوفات متصرف(ه يريادارات اوقاف و امور خـ ٣٢ماده

ت غبطه و مصلحت يبه منظور رعا) ت خوديوقوفات تحت تولدر م(موقوفات عام و خاص 
ن و مقررات مربوط و با اطالع يت قوانير را با رعايط، موارد زي و تفريوقف و رفع مظنه تعد

  :ه در سازمان، انجام خواهند دادي فقينده ولي نما تأييدو
  ي و قانونين شرعيت موازيل آنها با رعايفروش رقبات موقوفه و نحوه تبدـ ١
  ش از ده سالياجاره بـ ٢
  دهيده در مورد اجاره رقبات مشمول مزايترک مزاـ ٣
   موقوفهيصلح و استرداد دعاوـ ٤
  ا داوراني و انتخاب داور يارجاع اختالف به داور ـ ٥
   موقوفات و بقاع متبرکهينصب و عزل امنا ـ ٦

صوص  در خي و اظهار نظر مشورتي جهت بررسدتوان  ميسرپرست سازمان تبصره ـ
 مرکب از افراد صاحب نظر را انتخاب و يأتي هي و اوقافي، حقوقيمشکالت و مسائل فقه

  »س جمهوريمعاون اول رئ ـ ».دين نماييتع
 يي اجرانامه آيين ٣٢ و ١٢رت موضوع مواد ي بر مغايان مبني شاکيدر خصوص ادعا

 از ١٠ره آن و ماده  و تبص٢ه و ماده يريارات سازمان اوقاف و امور خيالت و اختيقانون تشک
ره و يب وصول پذي نحوه و ترتنامه آيينران موضوع يوزهيأت  ٢٢/٢/١٣٦٥ـ ١٣٠٧٨مصوبه 
 نگهبان به موجب نامه شماره ير شوراي با شرع مقدس اسالم، قائم مقام دبيياهدا

  : اعالم کرده است که٨/٧/١٣٩٢ـ ٥١٨٥٩/٣٠/٩٢
  :١٢/١٠/١٣٩١ ـ ٢٠٠/١٧٩٥٢/٢١٠/٩٠٠٠عطف به نامه شماره «

ارات سازمان اوقاف و يالت و اختي قانون تشکيي اجرانامه آيين ٣٢ و ١٢موضوع مواد 
ره و يب وصول پذي نحوه و ترتنامه آيين ١٠ و تبصره آن و ماده ٢ه و ماده يريامور خ
 قرار ي نگهبان مورد بحث و بررسي معظم شوراي فقها٣/٧/١٣٩٢، در جلسه مورخ يياهدا

  :گردد  ميل اعالميح ذگرفت و نظر فقها به شر
باشد،   نميره وارديم قهرمان زاده اقدم در رابطه با اخذ پذي رحياگر چه اشکال آقا

ارات سازمان اوقاف و يالت و اختي قانون تشکنامه آيين ٣٢ و ١٢ه مواد يکن اطالق اصالحيل
 از اين جهت که اختيارات متولي خاصي که امين باشد را ٧/٣/١٣٩١امور خيريه مصوب 

  ». شد نماينده ولي فقيه در سازمان نموده است، خالف موازين شرع شناخته تأييدشروط بهم
الت ي قانون تشکيي اجراي اصالحنامه آيين ٣٢ و ١٢ ابطال ماده يدر خصوص تقاضا

 ٢٣/٣/١٣٩١ ـ هـ٤٧٨٣٤ت/٥٥٩١٦ه به شماره يريارات سازمان اوقاف و امور خيو اخت
  .             ارجاع شده استيوان عدالت اداري ديعمومهيأت ران پرونده به يوزهيأت 

ن يس و معاوني با حضور رئ١٧/١٢/١٣٩٥خ ي در تاريوان عدالت اداري ديعمومهيأت 
ل شد و پس از يوان تشکي و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب ديوان عدالت اداريد

  . ت مبادرت کرده اسير به صدور رأيت آراء به شرح زي با اکثريبحث و بررس
  

   هيأت عموميرأي
وان ي دين دادرسييالت و آي قانون تشک٨٧ و ٨٤ ماده ٢نکه مطابق تبصره ينظر به ا

االتباع   الزم، نظر فقهاي شوراي نگهبان براي هيأت عمومي١٣٩٢عدالت اداري مصوب سال 
ـ ٥١٨٥٩/٣٠/٩٢ نگهبان به موجب نامه شماره ير شوراياعالم شده است و قائم مقام دب

اطالق اصالحيه مواد ... «:  نظر فقهاي شوراي نگهبان را به شرح زير اعالم کرده است٨/٧/١٣٩٢
 ٧/٣/١٣٩١نامه قانون تشکيالت و اختيارات سازمان اوقاف و امور خيريه مصوب   آيين٣٢ و ١٢

 نماينده ولي فقيه در  تأييداز اين جهت که اختيارات متولي خاصي که امين باشد را مشروط به
بنابراين در اجراي احکام قانوني » .وده است، خالف موازين شرع شناخته شدسازمان نم

 قانون تشکيالت و آيين دادرسي ديوان ١٣ و ٨٨ و مواد ١٢ ماده ١ و مستند به بند الذکر فوق
نامه قانون   از آيين١٢ و ٣٢ حکم بر ابطال اطالق مواد ١٣٩٢عدالت اداري مصوب سال 

وقاف و امور خيريه در حد نظر فقهاي شوراي نگهبان از تاريخ تشکيالت و اختيارات سازمان ا
شود و با توجه به ابطال اطالق مصوبه از بعد شرعي، موجبي براي  تصويب صادر مي

  .نامه با قانون وجود ندارد  مواد آيينرسيدگي به درخواست مغايرت
  عمومي ديوان عدالت اداري ـ محمدكاظم بهراميهيأت رئيس 

  
  ١٠/٢/١٣٩٦                                                           ـ ه٥٤٢٣٥ت/١٣٦٤٤رهشما

  قاي احمد مشيريان به عنوان نماينده آدرخصوص تعيين نامه  تصويب
  حمايت از صنايع هيأت وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي در 

 وزارت صنعت، معدن و تجارتي ـ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماع
   ٢٨/١/١٣٩٦ مورخ ١٠٥٧١شنهاد شماره ي به پ٦/٢/١٣٩٦وزيران در جلسه ت هيأ

 يري و جلوگيت صنعتيقانون حما) ١( و به استناد ماده يوزارت تعاون، کار و رفاه اجتماع
 :ب کرديتصوـ ١٣٤٣مصوب   ـ کشوريهال کارخانهياز تعط
هيأت  در يجتماعنده وزارت تعاون، کار و رفاه ايان به عنوان نمايري احمد مشيآقا
ل ي از تعطيري و جلوگيت صنعتيقانون حما) ١(ماده ) ١(ع موضوع بند يت از صنايحما

  .شودين مييتعـ ١٣٤٣مصوب ـ  کشور يهاکارخانه
  جمهور ـ اسحاق جهانگيري رئيسمعاون اول 

  
  ٩/٢/١٣٩٦                                                              ـ ه٥٤٠٧٤ت/١٣٠٨٧رهشما

   ٩/٤/١٣٩٥هـ مورخ ٥٢٩٥٨ت/٤١٢٠٩نامه شماره بيتصوغو ل
   مجازي اصالندوز از فهرست نقاط مرزموضوع حذف مرز

 وزارت كشور
   ٣/١٢/١٣٩٥ مورخ ١٦٣٥٣٨شنهاد شماره ي به پ٦/٢/١٣٩٦وزيران در جلسه هيأت 

  و به استناد  ـ ١٣٩٠مصوب   ـيقانون امور گمرک) ١٠٣(ماده ) ١(کارگروه موضوع تبصره 
  :ب کرديادشده تصويتبصره 

 اصالندوز  موضوع حذف مرز٩/٤/١٣٩٥هـ مورخ ٥٢٩٥٨ت/٤١٢٠٩نامه شماره بيتصو
  .شودي مجاز، لغو مياز فهرست نقاط مرز

  جمهور ـ اسحاق جهانگيري رئيسمعاون اول 
  

  ٩/٢/١٣٩٦                                                               ـ ه٥٣٩٣١ت/١٣١٠١رهشما
 بخش هاي سمغان و انارستان در در خصوص احتساب دهستاننامه  تصويب

  يافته در امور حمايتي  جزء مناطق كمترتوسعهچنارشاهيجان شهرستان كازرون
  وزارت صنعت، معدن و تجارت ـ يي و دارايوزارت امور اقتصاد

  کشور ي و استخدامي سازمان ادارـسازمان برنامه و بودجه کشور 
   ١٥/١٠/١٣٩٥ مورخ ٩٤٢٧٦٦شنهاد شماره ي به پ٦/٢/١٣٩٦وزيران در جلسه هيأت 

   ي و هشتم قانون اساسيکصد و سيسازمان برنامه و بودجه کشور و به استناد اصل 
  :ران تصويب کردي اي اسالميجمهور

جان شهرستان کازرون، کماکان ي سمغان و انارستان در بخش چنارشاهيهادهستان
 هـ٣٦٠٩٥ت/٧٦٢٥٤نامه شماره بي موضوع تصويتيحماافته در امور يجزء مناطق کمترتوسعه

  . شوندي محسوب م١٠/٤/١٣٨٨مورخ 
  جمهور ـ اسحاق جهانگيري رئيسمعاون اول 

  
  ١١/٢/١٣٩٦                                                             ـ ه٥٤٢٣٤ت/١٤١٦٩رهشما

  تأسيسدر خصوص تعيين حق امتياز ارتقاي پروانه نامه  تصويب
   و ارايه خدمات تلفن همراه در منطقه آزاد كيش

  وزارت اطالعات يي ـ  و دارايوزارت امور اقتصاد ـ  اطالعاتيوزارت ارتباطات و فناور
 يژه اقتصادي و وي صنعتـ ي مناطق آزاد تجاريعاليرخانه شورايدب

ت و  ارتباطايهاشنهاد مشترک وزارتخانهي به پ٦/٢/١٣٩٦ت وزيران در جلسه هيأ
 و اطالعات و به استناد ماده واحده قانون يي و داراي اطالعات، امور اقتصاديفناور

 نه پست و مخابراتي در زميردولتيت بخش غياز فعاليول حق امتـن و وصيياجازه تع
 :ب کرديتصوـ ١٣٩٢مصوب  ـ
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  ش يه خدمات تلفن همراه در منطقه آزاد کيس و اراي پروانه تأسياز ارتقايحق امتـ ١
 .شودين مييال تعير) ٧٠٠ر٠٠٠ر٠٠٠(ون يليفتصد مه

ه خدمات تلفن يس و ارايمه عدم انجام تعهدات مندرج در پروانه تأسيزان جريمـ ٢
 :شودين ميير تعيش به شرح زيهمراه در منطقه آزاد ک

  
 مهيزان جرينحوه اخطار و م عنوان تخلف

ت يفينقض تعهدات کـ ١
 خدمات 

ه قلمرو يف شده، در کل ناحيت تعريفي کيهاک بار شاخصيهر شش ماه ـ ١
 شده يابي ارزييويم مقررات و ارتباطات راديت توسط سازمان تنظيموضوع فعال

 يابيدارنده پروانه فرصت دارد تا ارز. شود يجه به دارنده پروانه اعالم ميو نت
 در. اند، اقدام کنددهي که به حدنصاب نرسييها شاخصي نسبت به ارتقايبعد
 . ر خواهد شديمه به شرح زين صورت مشمول جرياغير
ارد يليک ميت، يه قلمرو موضوع فعاليمه در کل ناحيسقف جرـ ٢
  .ال استير) ١ر٠٠٠ر٠٠٠ر٠٠٠(
 حداقل شصت درصد ين شده براييت تعي به مطلوبيابيدر صورت دستـ ٣
اند، دهي که به حدنصاب الزم نرسييهاها فقط به شاخصتعداد شاخص%) ٦٠(
ت يمه مربوط به عدم رعاين صورت جريا غيردر.  تعلق خواهد گرفتمهيجر

  .ها اعمال خواهد شدکل شاخص
خ يک سال از تاري خدمات نسل چهار پس از يصرفاً برا  ـتبصره
م ي انجام و مالک اعمال جرايابين ارزيه اولياالجرا شدن الحاقالزم

 .قرار خواهد گرفت

ه ينقض تعهدات تعرفه اراـ ٢
  خدمات 

ه اخطار يخ وصول ابالغي پس از تاريدارنده پروانه حداکثر ده روز کارـ ١
 که يحات اقدام نموده و در صورتيه توضيسازمان فرصت دارد تا نسبت به ارا

حات مورد قبول سازمان قرار نگرفت، دارنده پروانه عالوه بر استرداد مبالغ يتوض
 يج روز کارن، در صورت عدم اصالح تعرفه ظرف پني به مشترکياضاف

  . مه خواهد شديمشمول اعمال جر
زان ين عنوان تخلف در هر سال، به مي از ايمه ناشيحداکثر سقف جرـ ٢
  . باشديال مير) ٢٠٠ر٠٠٠ر٠٠٠(ون يليست ميدو

ه اخطار يخ وصول ابالغي پس از تاريدارنده پروانه حداکثر ده روز کارـ ١ نقض تعهدات نظارت ـ ٣
 که يحات اقدام نموده و در صورتيه توضيبت به اراسازمان فرصت دارد تا نس

 يحات مورد قبول سازمان قرار نگرفت و موضوع ظرف مدت پنج روز کاريتوض
 . مه خواهد شدياصالح نشد، مشمول اعمال جر

زان ين عنوان تخلف در هر سال، به مي از ايمه ناشيحداکثر سقف جرـ ٢
  . باشد  ميالير) ٢٠٠ر٠٠٠ر٠٠٠(ون يليست ميدو

ر مقررات و ينقض ساـ ٤
  ونيسيمصوبات کم

ه اخطار يخ وصول ابالغي پس از تاريدارنده پروانه حداکثر ده روز کارـ ١
 که يحات اقدام نموده و در صورتيه توضيسازمان فرصت دارد تا نسبت به ارا

 يحات مورد قبول سازمان قرار نگرفت و موضوع ظرف پنج روز کاريتوض
  . مه خواهد شديجراصالح نشد، مشمول اعمال 

زان ين عنوان تخلف در هر سال، به مي از ايمه ناشيحداکثر سقف جرـ ٢
 . باشديال مير) ٢٠٠ر٠٠٠ر٠٠٠(ون يليست ميدو

ط ير تعهدات، شراينقض ساـ  ٥
و الزامات مقرر در پروانه و 

   آنيهاوستيه و پيالحاق

ه اخطار يالغخ وصول ابي پس از تاريدارنده پروانه حداکثر  ده روز کارـ ١
 که يحات اقدام نموده و در صورتيه توضيسازمان فرصت دارد تا نسبت به ارا

 يحات مورد قبول سازمان قرار نگرفت و موضوع ظرف پنج روز کاريتوض
 . مه خواهد شدياصالح نشد، مشمول اعمال جر

زان ين عنوان تخلف در هر سال، به مي از ايمه ناشيحداکثر سقف جرـ ٢
 .باشد  ميالير) ٢٠٠ر٠٠٠ر٠٠٠ (ونيليست ميدو

  
) ٥(و ) ٤(، )٣(، )٢ (يهافي مشخص شده در رديهامهيسقف مجموع جرـ ١تبصره

 . شودين مييال تعير) ١ر٠٠٠ر٠٠٠ر٠٠٠(ارد يليک ميزان يقابل اعمال در هر سال به م
م مقررات و ي مندرج در جدول فوق، سازمان تنظيهامهيعالوه بر جرـ ٢تبصره
ز کماکان يط و الزامات مقرر در پروانه نيشرا) ٢٨( ماده يهاتي از ظرفييويدارتباطات را

  .استفاده خواهد کرد
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  ١٢/٢/١٣٩٦                                                           ـ ه٥٤٢١٥ت/١٥٠٣٦رهشما

   تعهدات جمهوري اسالمي ايران در خصوص تسويه بدهي ناشي ازنامه  تصويب
  المللي ترميم و توسعه توسط بانك مركزي جمهوري اسالمي ايران به بانك بين

   از محل منابع داخلي
  امور اقتصادي و دارايي ـ بانك مركزي جمهوري اسالمي ايرانوزارت 

 مورخ ٤٢٩ـ ٧٤٧٤/٢١ به پيشنهاد شماره ١٠/٢/١٣٩٦وزيران در جلسه هيأت 
ارت امور اقتصادي و دارايي و به استناد ماده واحده قانون اجازه مشاركت  وز٢٤/١/١٣٩٦

دولت ايران در مقررات كنفرانس منعقده در برتن وودز مربوط به تأسيس صندوق و بانك 
  :ـ و اصالحات بعدي آن تصويب كرد١٣٢٤المللي ـ مصوب بين

لي خود ـ بانك مركزي جمهوري اسالمي ايران مجاز است از محل منابع داخ١
نسبت به تأمين و پرداخت مبلغ يكهزار و هفتصد و هفتاد و سه ميليارد و نهصد و چهل و 

پنج ميليون و چهارصد و شصت و شش هزار و هفتصد و بيست و سه و چهل و سه صدم 
ريال بابت تسويه بدهي ناشي از تعهدات جمهوري اسالمي ) ٤٣/١,٧٧٣,٩٤٥,٤٦٦,٧٢٣(

  .رميم و توسعه به منظور تعديل ارزش ريال اقدام كندالمللي ت ايران به بانك بين
ـ وزارت امور اقتصادي و دارايي بابت تسويه اين بدهي، تضمين كتبي الزم را در ٢

  .دهد اختيار بانك مركزي جمهوري اسالمي ايران قرار مي
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  ١٢/٢/١٣٩٦                                                            ـ ه٥٣٠٨٤ت/١٥٠٣١رهشما

  در خصوص توزيع و عرضه بنزين مطابق استاندارد ملي ايراننامه  تصويب
  ٤٩٠٤ به شماره 

 ران ي استاندارد ايسازمان ملـ ست يط زي سازمان حفاظت محـوزارت نفت 
  مورخ٢/٢٠ ـ ٥٥٠٤١شنهاد شماره ي به پ١٠/٢/١٣٩٦ت وزيران در جلسه أهي

 ي جمهوري و هشتم قانون اساسيکصد و سي وزارت نفت و به استناد اصل ١١/٢/١٣٩٥
 : ب کرديران تصوي اياسالم
  : شوديع و عرضه مير توزي به شرح ز٤٩٠٤ران به شماره ي اين مطابق استاندارد مليبنزـ ١
زد، کرمان، بوشهر، يدر پانزده شهر شامل بندرعباس، رفسنجان، قم، چابهار،  ـ الف

 يها گاهي در تمام جايشابور و ساريمدان، گرمسار، سمنان، دامغان، شاهرود، سبزوار، نه
  .١/٤/١٣٩٦خ ي از تاريدرون شهر
   يهاگاهي تحت پوشش کشور و در تمام جايت شهريجمع%) ٦٠(در شصت درصد  ـ ب
  .١/١/١٣٩٧خ ي از تاريدرون شهر
   يهاگاهي در تمام جا تحت پوشش کشور ويت شهريجمع%) ٨٠(در هشتاد درصد  ـ پ
  .١/١/١٣٩٨خ ي از تاريدرون شهر
  .١/١/١٤٠٠خ ي کشور از تاريها گاهي کشور و در تمام جايدر تمام شهرها ـ ت
ران به شماره ي اين با استاندارد مليع و عرضه بنزيد، توزيت تطابق توليمسئولـ ٢
  .  به عهده وزارت نفت است٤٩٠٤
 ران وي استاندارد ايامه به عهده سازمان ملنبين تصوي اينظارت بر حسن اجراـ ٣

 .باشديست ميط زيع به عهده سازمان حفاظت محي توزيهاتين اولوييتع
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  ١٢/٢/١٣٩٦                                                            ـ ه٥٣٦٢٧ت/١٥٠١٥رهشما

د شهرك صنعتي تخصصي صنايع پايين دستي درخصوص ايجانامه  تصويب
  پتروشيمي در شهرستان خمين

 وزارت صنعت، معدن و تجارت 
 مورخ ١٦٦٧٧٠/٦٠شنهاد شماره ي به پ١٠/٢/١٣٩٦ت وزيران در جلسه هيأ

 ماده واحده ياصالح) ٨( وزارت صنعت، معدن و تجارت و به استناد بند ٢٧/٧/١٣٩٥
  :ب کرديتصوـ ١٣٧٦ مصوب ـران ي ايصنعت يهاس شرکت شهرکيقانون راجع به تأس
جاد يران مجاز است نسبت به اي اي صنعتيهاع کوچک و شهرکيسازمان صنا

ت ين با رعاي در شهرستان خميمي پتروشين دستييع پاي صناي تخصصيشهرک صنعت
  . دين و مقررات مربوط اقدام نمايقوان
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  ١٢/٢/١٣٩٦                                                            ـ ه٥٣٧٤٢ت/١٥٠٢٧رهشما
  هـ ٣٠٩٨٨ت/١٤٠٥٥نامه شماره  اصالح تصويب

  ١٣/٤/١٣٨٤مورخ 
   وزارت صنعت، معدن و تجارت

  کشوري و استخداميسازمان ادار
 ١٨/٨/١٣٩٥ مورخ ٨٣٦٣١٦ به پيشنهاد شماره ١٠/٢/١٣٩٦هيأت وزيران در جلسه 

 ي و هشتم قانون اساسيکصد و سي کشور و به استناد اصل ي و استخداميسازمان ادار
 :ب کرديران تصوي اي اسالميجمهور
  ، عبارت ١٣/٤/١٣٨٤هـ مورخ ٣٠٩٨٨ت/١٤٠٥٥نامه شماره ـ در تصويب١

 ».باشدي نميشود و مشمول کسر کسور بازنشستگيرمستمر محسوب ميالعاده غن فوقيا«
 . الزم االجرا است١/١/١٣٨٤خ  يز تارشود و ايحذف م
ق مقرر در تبصره يادشده در تفاوت تطبينامه بيالعاده موضوع تصواحتساب فوقـ ٢

 فصل دهم يخ اجراياز تارـ ١٣٨٦مصوبي ـ ت خدمات کشوريريقانون مد) ٧٨(ماده 
  .ادشده بالمانع استيقانون 
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