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سخن ناشر

رشته ی حقوق با تمام شاخه ها و گرایش هایش، به منزله ی یکی از پرطرف دارترین 
رشته های دانشگاهی کشور، تعداد فراوانی از دانشجویان علوم انسانی را به خود 
جلب کرده است؛ دانشجویانی که پس از تحصیل، وارد عرصه ی خدمت شده و در 

مناصب و جایگاه های گوناگون به ایفای وظیفه مشغول می شوند. 
منابعی که در دانشکده های حقوق، مبنای کار قرار گرفته و تحصیل دانشجویان 
که طی  هستند  جزواتی  و  کتب  مجموعه ی  واقع،  در  دارد،  قرار  آن ها  مدار  بر 
سالیان متمادی چنان که باید تغییر نیافته و خود را با تحوالت و نیازهای زمانه 

هماهنگ نکرده اند. 
این، درحالی است که نیاز مبرم دانش پژوهان به مجموعه های پربار و سودمند، 
امری انکارناپذیر است. به این ترتیب، ضرورت تدوین کتب غنی و ارزشمند برای 
رفع نیازهای علمی دانشجویان رشته ی حقوق و نیز رشته های متأثر از آن، باید 
بیش از گذشته مورد توجه قرار گیرد؛ کتاب هایی که روزآمدی محتوای آن ها از 
یک سو و تناسب آن ها با نیاز دانش پژوهان از سوی دیگر، مورد توجه و لحاظ 

ناشر و نویسنده، قرار گرفته باشد. 
مؤسسه ی آموزش عالی آزاد چتردانش، در مقام مؤسسه ای پیشگام در 
امر نشر کتب آموزشی روزآمد و غنی، توانسته است گام های مؤثری در همراهی 
با دانشجویان رشته ی حقوق بردارد. این مؤسسه افتخار دارد که با بهره مندی از 
تجربیات فراوان خود و با رصد دقیق نیازهای علمی دانشجویان، به تولید آثاری 
یادگیری  تسریع  و  آموزش  تسهیل  آن ها،  دستاورد  مهم ترین  که  گمارد  همت 
پژوهندگان باشد. انتشارات چتر دانش امیدوار است با ارائه ی خدمات درخشان، 
ظهور  منّصه ی  به  پیش  از  بیش  علمی  حوزه ی  این  در  را  خود  شایستگی های 

برساند.

فرزاد دانشور
مدیر مسئول انتشارات چتر دانش



فهرست

6��������������������������������������������������������������� بخش�اول:�قوانین�
قانون تشکیالت و اختیارات سازمان حج و اوقاف و امور خیریه مصوب 1363 
  مجلس شوراي اسالمي................................................................................................... 7

قانون استفساریه تبصره ذیل ماده )9( قانون تشکیالت و اختیارات سازمان حج 
14 ........................................................................ و اوقاف و امور خیریه مصوب 1363

مجلس   1363 مصوب  موقوفه  اراضی  و  آب  رقبات،  فروش  اسناد  ابطال  قانون 
17 ............................................................................................................ شوراي اسالمي 

قانون تفسیر تبصره 5 الحاقی به ماده واحده قانون ابطال اسناد  فروش رقبات، آب 
19 .................................................................................. و اراضی موقوفه مصوب 1380

قانون ابطال اسناد و فروش رقبات، آب و اراضي موقوفه مصوب 1371 مجلس 
20 .............................................................................................................. شوراي اسالمي 
از قانون قانون احکام دائمي برنامه هاي توسعه کشور مصوب 1395................. 22
قانون ادغام بنیاد نیکوکاری در سازمان اوقاف  مورخ 1358................................ 23

بخش�دوم:�آیین�نامه�ها��������������������������������������������������������24
آیین نامه اجرایی قانون تشکیالت و اختیارات سازمان حج و اوقاف و امور خیریه 
مصوب اول شهریور 1383 هیئت وزیران با آخرین اصالحات............................ 25

آیین نامه اجرایي قانون تشکیالت و اختیارات سازمان حج و اوقاف و امور خیریه 
مصوب 1365 هیئت وزیران....................................................................................... 29

امور خیریه  و  اوقاف  و  آیین نامه کیفیت تحقیق در شعب تحقیق سازمان حج 
مصوب 1365................................................................................................................ 50
آیین نامه نحوه و ترتیب وصول پذیره و اهدایی مصوب 1365............................ 60

یا  امین  اختیارات و وظایف  برکناری شرایط و حدود  انتخاب و  آیین نامه نحوه 
هیئت امنای اماکن مذهبی و موقوفات مصوب 1365........................................... 63
آیین نامه اجرایی قانون ابطال اسناد و فروش رقبات، آب و اراضی موقوفه مصوب 1374...... 73



مجوز مقام معظم رهبری در مورد اجرای طرح توجیه ادارات اوقاف................. 84
آیین نامه مستثني شدن خدام و کارکنان بقاع متبرکه، مساجد، حسینیه ها، تکایا، 
مدارس علوم دیني موقوفه و موقوفات عام غیر تولیدي از شمول موادي از  قانون کار 
مصوب 1373............................................................................................................................................85

 آیین نامه اجرایي تبصره ماده یک قانون قرارداد و اجاره امالك و اموال موقوفه و 
تجدید انتخاب متولیان اماکن متبرکه مذهبي و مساجد مصوب  1358 هیئت 
وزیران...................................................................................................................................... 88
از قانون مدنی................................................................................................................ 90
از آیین نامه اجرایی قانون ثبت اسناد و امالك مصوب 1317............................. 96

از آیین نامه اجرایي موضوع تبصره )3( ماده )139( اصالحي قانون مالیات هاي 
مستقیم، مصوب 1381............................................................................................ 100
از آیین نامه اجرایي قانون ایجاد شهرهاي جدید مصوب 1382....................... 105

111������������������������������������������������� بخش�سوم:�تصویب�نامه�ها
مصوبه شورای عالی اداری در مورد تفکیک امور حج و زیارت از سازمان حج و 
112 ........................................................................... اوقاف و امور خیریه مورخ 1370

تصویب نامه در خصوص تعیین سازمان اوقاف و امور خیریه به عنوان متولي و مسئول 
پیگیري امور مربوط به ساماندهي ساخت وساز، احیاء، تعمیر و تجهیز مساجد.......... 113
شاخص های اختصاصي ارزیابي عملکرد سازمان اوقاف و امور خیریه............. 114



بخش اول

قوانین



7بخشاول:قوانین

قانون تشكيالت و اختيارات سازمان حج و اوقاف و امور خيريه 
مصوب 1363/10/2   مجلس شوراي اسالمي

 ماده 1- از تاریخ تصویب این قانون سازمان اوقاف به سازمان حج و اوقاف و 
امور خیریه تغییر نام می یابد و امور ذیل به عهده این سازمان واگذار  می گردد. 

و  است  مجهول التولیه  یا  بوده  متولی  فاقد  که  عام  موقوفات  امور  اداره   -1
یا رفع  اختالف  موقوفات خاصه در صورتی که مصلحت وقف و بطون الحقه و 

موقوف علیهم متوقف بر دخالت ولی فقیه باشد. 
2- اداره امور اماکن مذهبی اسالمی که ترتیب خاصی برای اداره آن ها داده 

نشده است. به استثنای مساجد و مدارس دینی و تکایا.
سایر  یا  دولت  از طرف  که  انجمن های خیریه ای  و  مؤسسات  امور  اداره   -3

مراجع ذ ی صالح به سازمان محول شده یا بشود.
4- اداره مؤسسات و انجمن های خیریه ای که به تشخیص دادستان محل فاقد 
مدیر باشد )تا تعیین تکلیف از طرف دادگاه( ضم امین در مؤسسات و  انجمن های 
خیریه ای که به تشخیص دادستان محل مدیر آن فاقد صالحیت باشد ) تا تعیین 
تکلیف از طرف دادگاه( و همچنین است در صورت نبودن یا  عدم صالحیت ناظر 

) در مواردی که ناظر پیش بینی شده باشد(.
معین  متولی  که  موقوفه ای  متروکه  گورستان های  به  مربوط  امور  انجام   -5

ندارند و اتخاذ تصمیم الزم در مورد آن ها. 
6- کمک مالی در زمینه تبلیغ و نشر معارف اسالمی

7- اثالث باقیه، محبوسات، نذور، صدقات و هر مال دیگری که به غیر از عنوان 
عامه  موقوفات  حکم  در  یافته،  اختصاص  خیریه  و  عام المنفعه  امور  برای  وقف 
است و چنانچه فاقد متولی و متصدی باشد با اذن ولی فقیه تحت اداره و نظارت 
و  تنظیمی  اسناد  قرار خواهد گرفت. رعایت مفاد  امور خیریه  و  اوقاف  سازمان 
مربوط به این اموال و رقبات، اعم از وصیت نامه و حبس نامه و سیره جاریه در 

اداره امور و مصرف عواید آن ها ضروری خواهد بود. 
 تبصره 1- سرپرست سازمان باید از طرف ولی فقیه مجاز در تصدی اموری 
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که متوقف بر اذن ولی فقیه است باشد.
 تبصره 2- بقاع متبرکه حضرت رضا علیه السالم و حضرت احمد ابن موسی 
) شیراز( و حضرت معصومه و حضرت عبدالعظیم)ع( و موقوفات  مربوط به آن ها 
که متولی خاص نداشته باشد و موقوفاتی که برای اداره هر کدام آن ها از طرف 
ولی فقیه نایب التولیه تعیین شده یا بشود از شمول این قانون  مستثنی است و 

در غیر این صورت اداره آن ها با سازمان خواهد بود.
تبصره 3- سازمان اوقاف و امور خیریه در صورت نیاز در مورد رقبات و اموال 
با تأیید نماینده ولی فقیه و سرپرست آن سازمان به منظور  باال  موضوع بند 7 
جلوگیری از تعدی و تفریط در اداره آن ها نسبت به نصب امین یا هیئت امنا اقدام 

خواهد کرد. 
 ماده 2- از تاریخ تصویب این قانون سازمان اوقاف از نخست وزیری منتزع و 
اداره امور حج و زیارت اماکن متبرکه اسالمی خارج از کشور و امور  اوقاف تحت 
عنوان سازمان حج و اوقاف و امور خیریه وابسته به وزارت ارشاد اسالمی اداره 

می شود.
 ماده 3- هر موقوفه دارای شخصیت حقوقی است و متولی یا سازمان حسب 

مورد نماینده آن می باشد. 
مقررات  و  وقف نامه  مفاد  به موجب  که  است  موقوفه کسی  متولی   ماده 4- 
با  اشخاص  اعتراض  مورد  در  باشد.  این سمت  واجد  قانون  این  یا  مدنی  قانون 

 رعایت مواد 14 تا 17 این قانون اقدام خواهد شد .
 تبصره 1- موقوفاتی که متولی آن ها عزل یا فوت می شود تا تشخیص متولی 
بعدی و موقوفاتی که متولی آن ها ممنوع المداخله می شود تا رفع  ممنوعیت یا 

ضم امین در حکم موقوفات بدون متولی است.
 تبصره 2- هرگاه شخص یا اشخاصی که در وقف نامه به عنوان متولی معین 
شده اند وجود نداشته باشند و یا اوصاف مقرر در وقف نامه منطبق با شخص یا 

اشخاص معینی نگردد موقوفه در حکم موقوفه مجهول التولیه است.
 تبصره 3- در موقوفاتی که شرط مباشرت نشده باشد هر گاه متولی برای 
انجام تمام یا قسمتی از امور مربوط به موقوفه وکیلی انتخاب کند وکیل  مزبور 
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انتخابی به  باید توانایی انجام مورد وکالت را داشته باشد در صورتی که وکیل 
تشخیص سازمان قادر به ایفای وظایف محوله نباشد مراتب کتباً به  متولی ابالغ 
خواهد شد هر گاه ظرف دو ماه برای متولیان مقیم ایران و چهار ماه برای متولیان 
مقیم خارج از کشور، متولی، اقدام به تغییر وکیل ننماید  موضوع به دادگاه صالح 
احاله و پس از ثبوت عدم توانایی وکیل مزبور با ابالغ سازمان از دخالت ممنوع 

می شود این حکم شامل وکالیی که قباًل نیز  انتخاب شده اند خواهد بود.
 ماده 5- سازمان حج و اوقاف و امور خیریه می تواند در اموری که اداره آن به 
عهده این سازمان است شخص یا هیئتی از اشخاص متدین و معروف  به امانت را 

به عنوان امین یا هیئت امناء تعیین نماید. 
وظایف  و  اختیارات  و حدود  و شرایط  برکناری  و  انتخاب  نحوه   تبصره 1- 
امین یا هیئت امناء و میزان حق الزحمه آنان و همچنین نظامات راجع به  حفظ و 
نگهداری اماکن و اموالی که اداره آن به عهده سازمان حج و اوقاف و امور خیریه 
می باشد به موجب آیین نامه هایی که بر اساس مقررات و سنن و  خصوصیات اماکن 

مربوط که به تصویب هیئت وزیران می رسد خواهد بود.
 تبصره 2- نذور نقدی که جهت مشخصی برای مصرف آن معین نشده است 
و وجوه حاصل از فروش اموال منقول زائد بر احتیاجی که به این قبیل  اماکن 
اهدا می شود با جلب نظر اداره اوقاف به وسیله هیئت امنا به ترتیب در امور ذیل 

مصرف می شود:
 الف- عمران و آبادی اماکن مذکور.

ب- تدارك وسائل رفاه و بهداشت زوار این اماکن و ساکنان ناحیه.
ج- نشر معارف اسالمی و تبلیغات مذهبی و تعظیم شعائر دینی در آن محل.

 د- کمک به مدارس علوم دینی در آن محل.
ه- خیرات و مبرات مطلقه.

مصارف  سایر  بر  آن ها  عین  بقاء  به منظور  موقوفات  درآمد  صرف   -6  ماده 
در جهت  را  موقوفه  رقبات  آبادانی  موجبات  است  موظف  متولی  و  است  مقدم 

بهره برداری صحیح از آن ها به منظور اجرای نیات واقف فراهم آورد.
 تبصره- در صورتی که درآمد یک ساله موقوفه یا اماکن اسالمی برای تعمیر 
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و یا نوسازی آن کافی نباشد درآمد دو یا چند سال در حساب مخصوصی  ذخیره 
و به موقع به مصرف خواهد رسید.

 ماده 7- هرگاه متولی یا ناظر نسبت به عین یا منافع موقوفه تعدی یا تفریط 
نماید یا در انجام وظایف مقرر در وقف نامه و قانون و آیین نامه ها و مقررات مربوط 
با رسیدگی شعبه تحقیق و حکم دادگاه حسب مورد  اهمال ورزد،  و  مسامحه 

معزول یا ممنوع المداخله یا ضم امین خواهد شد. 
 تبصره 1- به متولی و ناظر ممنوع المداخله در زمان ممنوعیت حق التولیه و 
حق النظاره تعلق نخواهد گرفت مگر آنکه برائت آنان ثابت شود و در  مواردی که 

ضم امین می شود اوقاف حق امین را خواهد پرداخت.
 تبصره 2- در مواردی که مطابق قانون مدنی یا این قانون ضم امین می شود 
دادگاه ها می توانند سازمان حج و اوقاف و امور خیریه را هم به عنوان  امین تعیین 

کنند.
 تبصره 3- نسبت به تعدی و تفریط یا سایر تخلفات مدیران و امناء مؤسسات 
و بنیادهای خیریه طبق اساسنامه مؤسسه و بنیاد مربوط اقدام خواهد شد. و در 
صورتی که اساسنامه آن ها در این موارد ساکت یا ناقص باشد مشمول مقررات 

پیش بینی شده در این ماده و تبصره های آن خواهند بود.
 تبصره 4- کلیه مباشران موقوفات و اماکن مذهبی اعم از متولی و ناظر و امنا 
و مدیران و امنا و بنیادهای خیریه مذکور در این قانون در حکم امین  می باشند 
در صورت تعدی یا تفریط یا تخلفات دیگر ملزم به تأدیه حقوق و وجوه و اموال 
بود هرگاه  عمل آن ها مشمول  اعمال خود خواهند  از  ناشی  و جبران خسارات 
عناوین کیفری باشد از طریق مراجع قضایی نیز تعقیب و به مجازات مقرر محکوم 

خواهند شد.
مبرات  به صیغه  که  موقوفاتی  و  موقوفات مجهول المصرف  درآمد   ماده 8- 
مطلقه وقف شده قابل مصرف در تحقیق و تبلیغ و نشر کتب در زمینه  معارف 

اسالمی و عمران موقوفات می باشد زیر نظر سازمان به مصرف می رسد.
 تبصره- درآمد موقوفات متعذرالمصرف و موقوفاتی که عواید آن ها به سبب 
قلت گرچه با پس انداز چند سال برای اجرای نظر واقف کافی نباشد با  تشخیص 
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آن  می رسد.  به مصرف  محل  در  واقف  به غرض  اقرب  موارد  در  اوقاف  تحقیق 
قسمت از درآمد موقوفاتی که به علت کثرت عوائد زائد بر مصرف  متعارف باشد، 
حتی االمکان در موارد اقرب به نظر واقف صرف گردد و در صورت نبودن مورد 
متعذرالمصرف  از  به مصرف خواهد رسید.  مقصود  امور خیریه  در مطلق  اقرب 
آن است صرف درآمد موقوفه در مصارف مقرر به علت فراهم نبودن وسایل و یا 

انتفای موضوع و یا عدم احتیاج به مصرف  مقدور نباشد.
 ماده 9- سازمان حج و اوقاف و امور خیریه نسبت به مواردی که در بندهای 
ماده یک این قانون به عهده آن گذاشته شده در صورت عدم اقدام متولی  یا امناء 
یا موقوف علیهم حق تقاضای ثبت و سایر اقدامات الزم و اعتراض و اقامه دعوی 
را دارد همچنین می تواند در مواردی که الزم بداند و مصلحت  موقوفه ایجاد نماید 

در دعاوی مربوط وارد دعوی شده و به احکام صادره اعتراض کند. 
امور  و  اوقاف  و  حج  سازمان  ماده  این  در  مذکور  موارد  کلیه  در   تبصره- 
خیریه، موقوفات عام، بقاع متبرکه، اماکن مذهبی اسالمی، مدارس علوم دینی و 
مؤسسات و بنیادهای خیریه از پرداخت مخارج و هزینه های دادرسی و ثبتی و 

اجرایی معاف می باشند.
 ماده 10- ثبت معامالت راجع به عین یا منافع موقوفات و بنیادها و مؤسسات 
خیریه مذکور در ماده 9 در دفاتر اسناد رسمی موکول به موافقت  سازمان حج 
امور خیریه است. دفاتر اسناد رسمی مکلفند رونوشت مصدق وقف  اوقاف و  و 
 نامه ها و اسناد راجع به وقف را ظرف 10 روز پس از ثبت به  اداره اوقاف مربوطه 

ارسال دارند.
 تبصره- ادارات ثبت مکلفند رونوشت مصدق اسناد مالکیت وقف را پس از 
صدور به اداره اوقاف محل تحویل نمایند. متولیان نیز موظفند ظرف  مدت دو ماه 
از تاریخ اجرای این قانون رونوشت مصدق اسناد مالکیت و رونوشت وقف نامه های 

موجود نزد خود را برای حفظ و نگهداری به اداره اوقاف  مربوط تسلیم دارند.
به  تولیت نسبت  اعمال  قبال  ) در  یا سازمان  و  متولی   ماده 11- حق التولیه 
موقوفات متصرفی( همچنین حق النظاره ناظر به میزان مقرر در وقف نامه   است و 
در صورتی که وقف نامه موجود نباشد و یا میزان حق التولیه و حق النظاره در آن 
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تعیین نشده باشد حق التولیه به مقدار اجرت المثل از عایدات  خالص خواهد بود.
 ماده 12- سازمان حج و اوقاف و امور خیریه وجوهی را که از محل هدایای 
بودجه ای که هر سال  مستقل و حق التولیه و حق النظاره دریافت می دارد طبق 

تنظیم و به تصویب هیئت دولت خواهد رساند رأساً به مصرف می رساند.
استیجار  و  اجاره  از  اهدایی حاصل  و  از محل پذیره  وجوهی که   ماده 13- 
رقبات موقوفه دریافت می گردد از عواید همان موقوفات محسوب و به  مصارف 

مقرره خواهد رسید.
 تبصره- نحوه و ترتیب وصول پذیره و اهدایی مطابق آیین نامه ای است که به 

تصویب هیئت دولت خواهد رسید.
 ماده 14- تحقیق در جمع و خرج عواید راجع به وقف و نیز صدور مفاصاحساب 
و تطبیق مصارف با مفاد وقف نامه و تشخیص متولی و ناظر و  موقوف علیهم ) با 
رعایت ماده 7 این قانون و تبصره های آن( با شعب تحقیق اوقاف است مگر در 

موقوفات منصوص التولیه در صورتی که مظنه تعدی و تفریط متولی نباشد. 
 ماده 15- هیئت تحقیق اوقاف مرکب از دو قسمت حقوقی و حسابرسی است 

و شعب آن بر حسب ضرورت در مراکز استان ها و شهرستان ها تأمین  می گردد.
 تبصره- ادارات اوقاف و اشخاص ذینفع در صورتی که اعتراض داشته باشند 
می توانند پس از ابالغ نظر شعبه تحقیق اعتراض خود را در دادگاه های دادگستری 
طرح نمایند. حکم این ماده در مورد بنیادها و مؤسسات خیریه و اماکن مذهبی 

اسالمی نیز جاری است.
یا درمانی وقف  آموزشی  مراکز  احداث  برای  اراضی که   ماده 16- در مورد 
تشخیص  با   مناسب  مدت  در  موجه  عذر  بدون  متولی  که  صورتی  در  می شود 
انجام  به  هم  متولی  الزام  و  نکند  مراکز  آن  احداث  برای  مؤثری  اقدام  سازمان 
وزارت  اختیار  در  را  اراضی  آن  مورد  نباشد سازمان می تواند حسب  ممکن  آن 
آموزش وپرورش، وزارت بهداری، سازمان بهزیستی، هالل احمر محل یا سازمان 
دیگری که وظایف آن متناسب با اهداف واقف باشد قرار دهد تا اقدام الزم به 

عمل آورند.
 ماده 17- آیین نامه های اجرایی این قانون و کیفیت تحقیق در شعب تحقیق 
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با پیشنهاد سازمان به تصویب هیئت وزیران خواهد رسد.
تاریخ  از  دارد  مغایرت  قانون  این  با  که  مقرراتی  و  قوانین  کلیه   -18  ماده 

الزم االجرا شدن این قانون لغو می گردد.
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قانون استفساريه تبصره ذيل ماده )9( قانون تشكيالت و 
اختيارات سازمان حج و اوقاف و امور خيريه مصوب 1363

حضرت حجت االسالم والمسلمین جناب آقای سید محمد خاتمی
ریاست محترم جمهوری اسالمی ایران

اختیارات سازمان  قانون تشکیالت و  طرح استفساریه تبصره ذیل ماده )9( 
چهارشنبه  روز  علنی  جلسه  در  که   1363 مصوب  خیریه  امور  و  اوقاف  و  حج 
مورخ 1379/2/28 مجلس شورای اسالمی مطرح و نظر مجلس به شرح پیوست 
تصویب و در تاریخ 1379/3/2 به تأیید شورای نگهبان رسیده است، در اجرای 

اصل یکصد و بیست و سوم )123( قانون اساسی ارسال می گردد.
موضوع استفسار:

آیا بقعه متبرکه حضرت امام رضا علیه السالم به لحاظ اطالق عبارت »بقاع 
متبرکه« مذکور در تبصره ذیل ماده )9( قانون تشکیالت و اختیارات سازمان حج 
و اوقاف و امور خیریه مصوب 1363/10/2 مشمول برخورداری از مزایای معافیت 
از پرداخت مخارج و هزینه های دادرسی و ثبتی و اجرایی این تبصره می شود یا 

منصرف از آن است؟
نظر مجلس:

ماده واحده- بقعه متبرکه و موقوفات حضرت امام رضا علیه السالم به لحاظ 
اطالق عبارت متبرکه مذکور در تبصره ذیل ماده )9( قانون تشکیالت و اختیارات 
سازمان حج و اوقاف و امور خیریه مصوب 1363 مشمول برخورداری از مزایای 
معافیت از پرداخت مخارج و هزینه های دادرسی و ثبتی و اجرائی آیت تبصره 

می شود.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ بیست 
اسالمی  هفتادونه مجلس شورای  و  و سیصد  هزار  اردیبهشت ماه یک  و هشتم 

تصویب و در تاریخ 1379/3/2 به تأیید شورای نگهبان رسیده است.
حضرت حجت االسالم والمسلمین جناب آقای سید محمد خاتمی
ریاست محترم جمهوری اسالمی ایران
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اختیارات سازمان  قانون تشکیالت و  طرح استفساریه تبصره ذیل ماده )9( 
حج و اوقاف و امور خیریه مصوب 1363 که در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ 
پیوست  شرح  به  مجلس  نظر  و  مطرح  اسالمی  شورای  مجلس   1379/6/13
تصویب و در تاریخ 1379/6/23 به تأیید شورای نگهبان رسیده است، در اجرای 

اصل یکصد و بیست و سوم )123( قانون اساسی به پیوست ارسال می گردد.
رئیس مجلس شورای اسالمی- مهدی کروبی

شماره 30168 1379/7/13
وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی

»قانون استفساریه تبصره ذیل ماده )9( قانون تشکیالت و اختیارات سازمان 
یکشنبه  روز  علنی  جلسه  در  که   »1363 مصوب  خیریه  امور  و  اوقاف  و  حج 
مورخ سیزدهم شهریورماه یک هزار و سیصد و هفتادونه مجلس شورای اسالمی 
تصویب و در تاریخ 1379/6/23 به تأیید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره 
173- ق مورخ 1379/6/30 واصل گردیده، به پیوست جهت اجرا ابالغ می گردد.
رئیس جمهور- سید محمد خاتمی

موضوع استفساریه:
و حضرت معصومه  )ع(  عبدالعظیم  متبرکه حضرت  بقاع  آیا  ماده واحده- 
در  مذکور  متبرکه  بقاع  عبارت  اطالق  لحاظ  به  آن ها  موقوفات  و  سالم  علیها 
تبصره ذیل ماده )9( قانون تشکیالت و اختیار سازمان حج و اوقاف و امور خیریه 
مصوب 1363/10/2 همانند بقعه متبرکه حضرت امام رضا علیه السالم مشمول 
برخورداری از مزایای معافیت از پرداخت مخارج و هزینه های دادرسی و ثبتی و 

اجرائی این تبصره می شوند؟
نظر مجلس:

بقاع متبرکه حضرت عبدالعظیم )ع( و حضرت معصومه علیه اسالم و موقوفات 
آن ها به لحاظ اطالق عبارت بقاع متبرکه مذکور در تبصره ذیل ماده )9( قانون 
امور خیریه مصوب 1363/10/2  اوقاف و  تشکیالت و اختیارات سازمان حج و 
مزایای  از  برخورداری  مشمول  علیه السالم  رضا  امام  حضرت  متبرکه  همانند 
این تبصره  اجرائی  ثبتی و  از پرداخت مخارج و هزینه های دادرسی و  معافیت 
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می شوند.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ سیزدهم 
شهریورماه یکهزار و سیصد و هفتادونه مجلس شورای اسالمی تصویب و در تاریخ 

1379/6/23 به تأیید شورای نگهبان رسیده است.
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