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 است[ حذف شده]اطالعات شخصی افراد 

 ]برای وضوح بیشتر فقط مطالب و اخبار مربوط به افراد و جامعه بهائی تایپ شده است[

 

 [خبرگزاری هرانا ]برگرفته از سایت

 

 :ت یخالصه مدافعات طرف شکا*

در استان کرمان هر ساله به صورت هماهنگ سه روز از  تیفرقه بهائ یگریتحت تصد یصنف  یواحدها ی تعداد – 1

 .ندینمایم لیتعط یافرقه  یهامناسبت  دن یسال را به بهانه فرا رس امیا

و کرمان در خصوص   رفتیدر شهرستان رفسنجان، ج تیبا توجه به اقدامات هماهنگ طرفداران فرقه بهائ – 2

مقرر   139۵مهرماه   20مطرح و  در جلسه مورخ  نیتآم یمورد اشاره در شورا امی ربط در ا یذ یواحدها یلیتعط

و  یریگ ی پ یو مجامع امور صنف اطالعات سیربط مانند اماکن پل یذ یو دستگاهها یمقامات  قضائ  قیاز طر دهیگرد

 .د یبه عمل آ یریاز آن جلوگ

ندارد. لذا رد   نیتأم یبه مصوبه شورا یو ارتباط دهیپلمپ گرد ییمورد بحث به دستور مقام قضا یصنف یواحدها – 3

 .مورد استدعا است تیشکا

 

 :کننده گزارش هیته هینظر*

تابع قانون نظام   دیبا نیاند بنابر ااخذ کرده تیمربوطه پروانه فعال هیبوده از اتحاد یواحد صنف یشکات دارا – اولا 

 .باشندکشور  یصنف

ا یثان با توجه به   «یصنف یواحدها لیتعط امیساعت کار و ا م یکشور »تنظ یقانون نظام صنف  37بند )م( ماده  ی: بر مبناا

اتاق  اراتیو اخت  فینظارت از وظا سونیکم لهیبه وس میاتخاذ تصم یو نوع کار آنان و ارائه برنامه برا عتیطب

 .اصناف شهرستان است

ا   رد،یگی انجام م یکه در قالب اقتصاد تیفرقه بهائ روانی پ یهاتیفعال تیمصوبه و دستورالعمل مورد شکا: بند دو ثالثا

 تیمحدود ییدستگاه قضا یفرقه با هماهنگ  نیا یهاتیکل اطالعات استان نسبت به فعال ریمد دهیبوده و مقرر گرد

 .دیشده را اجرا نما ینی بشینموده و طرح پ جادیا

 

 :قابل اعمال است م یاز دو تصم یک ی رینظر حق به

 :اول میتصم

 باشدینبوده؛ لذا قابل ابطال نم اریقانون و خارج از اخت ریمغا  تی مصوبه و دستورالعمل مورد شکا 2بند  نکهیبه ا نظر

 

 :دوم میتصم

انجام   ییبا دستور مقام قضا یانتظام یرویتوسط اماکن ن یصنف یو پلمپ واحدها ی لیحکم به تعط نکهیتوجه به ا با

ماده  قینفسه متضمن قاعده لزم الجراء نبوده لذا از مصاد یف تیگرفته و بند دو مصوبه و دستورالعمل مورد شکا
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  یمحترم عموم أتینبوده و قابل طرح در ه  1392 وب مص یعدالت ادار وانید یدادرس نییو آ التیقانون تشک  12

  . / تباشدینم وانید

 

 کننده گزارش  هیته

 ی تقو دکتر

 

 

 :یو امور عموم  یادار یتخصص أتیه هینظر*

کرمان با   یانتظام یفرمانده یعموم تیامن ستیصادره از ل 139۴آبان   30اند[ پاک کرده –شده  دی]سف -شماره:  نامه

  وانید  یدادرس نییو آ  التیقانون تشک  12بوده از شمول ماده  یمقامات قضائ یدستورات قطع یدر اجرا  نکهیلحاظ ا

  ستیبایقانون مذکور بوده، م 85مشمول ماده  ست،ین اتیخارج بوده و قابل طرح در ه 1392مصوب   یعدالت ادار

 .قرار رد صادر گردد  یعدالت ادار وانید سییر یاز سو

 

 ی کاظم موسو دیس

 یو امور عموم یادار یتخصص  أتیه سیرئ

 ی عدالت ادار وانید

 

 :پرونده کالسه

 97-----دادنامه:  شماره

 :خواسته موضوع

 کرمان نیتأم یشورا 1393مهرماه  20مصوبه جلسه مورخ  2ماده  ابطال

 :بیتصو خیتار

  1397آذرماه  20

 :یشاک

 .رجب زاده مایو ن یرزائیم اءیو ض –ساز و شهرام فالح  تیچ لیو سه یآشور ماهان مانیو س یرزائیم دیام

 :کننده امضاء

 (یتخصص أت یه سی)رئ  یکاظم موسو دیس

  :تیشکا طرف

 کرمان نیتأم یشورا

  :جلسه جهینت

 :ی رأ صدور
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استان   نیتأم یصورتجلسه شورا 1393مهرماه  20خواسته: ابطال بند دو صورتجلسه مورخ  تی موضوع شکا*

انتظام استان  یعموم فرمانده تی امن سیصادره از سرپرست پل  139۴آذرماه   30  – 29/   1۴/   ۴/   3۶/ 1کرمان و 

 کرمان

________________________________ 

 

 :تیمتن مقرره مورد شکا *

 1393مهرماه  20استان کرمان مورخ  نیتأم یدو صورتجلسه شورا بند

کل  ریمد نیارائه شده توسط جانش حاتیو نظر به توض تیفرقه ضاله بهائ روانیپ یاقتصاد یتهایبحث فعال در

  یطرحها یفرقه در سطح استان و اجرا ن یا یاقتصاد یتهایفعال یسازمحدود رتیمد دیاطالعات استان مقرر گرد

  یاست فرمانداران محترم شهرستانها یهی. بدسدراستا توسط اداره کل اطالعات استان به انجام ر نیشده در ا ینیب شیپ

  نیو مساعدت لزم در ا یهمکار زیاستان ن ییمحترم دستگاه قضا نیاستان و مسئول ی محترم انتظام یتابعه، فرمانده

 .را با اداره کل اطالعت استان به عمل خواهند آورد نهیزم

 

 139۴آذرماه  30 –  29/   1۴ /۴/   3۶/  1شماره  نامه

 یگریتحت تصد یصنف  یکه واحدها رساندیم یبه آگاه 139۴آذرماه  2۵ –۶8/   0/  27107به شماره  بازگشت

و به درخواست اداره کل   1393مهرماه  20مورخ  نیتأم ی مصوبات جلسه شورا 2به استناد ماده  تیاعضاء فرقه بهائ

ا با دادن تعهدات لزم مبن ییو بازگشا ده یپلمپ گرد ییاطالعات استان و حسب دستور مقام محترم قضا بر   یآن صرفا

کشور  میکه در تقو یرسم لیتعط امیاز ا ریبه غ یواحد صنف یلیاز تعط یبه ضوابط و مقررات و خوددار یبندیپا

 .اشدییم ریامکان پذ دهیدرج گرد رانیا یماسال یجمهور

 

 :تیابطال مقرره مورد شکا یبرا یشاک لیدل*

رفع   زین حقوق همه جانبه افراد  نیدولت موظف به تأم ، یاصل سوم قانون اساس  1۴و  9، 8، 7 یبندها ی: بر مبنااولا 

 .همه است یامکانات عادلنه برا جادیاروا و ان ضاتیتبع 

ا یثان ا بر رعا یقانون اساس 37،  2۵، 23، 22، 20، 19، 1۴مطابق اصول : ا حقوق مردم اعم از مسلمان و   تیتماما

 نیتأم یاست که شورا دهیگرد دیحقوق و عدم تعرض به شغل و حقوق و مسکن اشخاص تأک یو تساو رمسلمانیغ

به   یصنف یاقدام به پلمپ واحدها الذکروق بدون توجه به مفاد اصول ف یانتظام یرویمراکز ن ریاستان کرمان و سا

 .مورد تقاضا است یقانون  رتیبه لحاظ مغا یانتظام یرویدستورالعمل ن 2نامشخص نموده است. لذا ابطال بند  لیدل

 

 :یو امور عموم  یادار ی ـ تخصص أتیه یرأ*

 :ددگری م یمبادرت به صدور رأ  لیه شرح ذب تیصورتجلسه مورد شکا 2ارتباط با بند  در

 اراتیو اخت فیکشور ... مربوط به سازمان، وظا ی( قانون نظام صنف1مداقه در اوراق و محتوا پرونده، در ماده ) با

مشخص شده   ی( قانون مزبور فرد صنف2در ماده )  دهی گرد نییطبق قانون تع یصنف یو حدود و حقوق افراد و واحدها 

باشد و  اریس لهیآن در محل ثابت با وس تیکه فعال یاقتصاد : هر واحد یشده واحد صنف ادی( قانون 3و مطابق ماده )

( قانون 12و به موجب ماده ) شودیشناخته م یشده باشد، واحد صنف ریبا اخذ پروانه کسب دا یافراد صنف ایتوسط فرد 

  روانهاشتغال به کسب و حرفه، نسبت به اخذ پ ای یهر نوع واحد صنف سیموظفند قبل از تاس یالذکر افراد صنفقفو

کشور، از جمله   یو مقررات جار نیمکلفند قوان یشده افراد صنف ادی( قانون 17کسب اقدام کنند و بر اساس ماده )

مربوط   یهاکار و دستورالعمل طیمح یساز بایو ز یحفاظت فن  ،یمنیا ،یبهداشت ،یانتظام  ،یو مقررات صنف نیقوان

  یو اجرا کنند و بر مبنا تیرعا گردد،یربط ابالغ م یذ یونمراجع قان یکالها و خدمات را از سو یبه نرخ گذار
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کار  و نوع عتیبا توجه به طب یصنف یواحدها لیتعط امیساعات کار و ا می( قانون موصوف الذکر تنظ37بند)م( ماده )

 باشدیماتاق اصناف شهرستان  اراتیو اخت فینظارت از وظا ونیسیکم لهیبه وس میاتخاذ تصم یآنان ارائه برنامه برا

آن   ییاجرا یهاوهیحکم مقنن و ش نییدر تب تیمورد شکا 1393مهرماه  20صورتجلسه مورخ  2که بند  نینظر به ا

عدالت    وانید یدادرس نیی و آ التیقانون تشک  8۴نبوده به استناد بند )ب( ماده  اریبوده لذا خالف قانون و خارج از اخت

صدور از   خیروز از تار ستیظرف مدت ب یرأ کند،یم عالم صادر و ا تیبه رد شکا ی رأ 1392مصوب  یادار

  قابل اعتراض است. / ت  وانیده نفر از قضات د ای وانید استیر یسو

 

 ی کاظم موسو دیس

 یو امور عموم  یادار یـ تخصص أتیه سیرئ

 ی عدالت ادار وانید

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ا به نشانی   دای برخور]متن بال رونویسی از اصل سند است. اگر به نکته کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفا

 ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید[
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