بسمه تعالی

فرآیند صدور احکام هیات امنا اماکن مذهبی
مرحله اول(متقاضیان)
مدارک مورد نیاز
 معرفی اعضای پیشنهادی به صورت مکتوب توسط امام جماعت راتب مسجد( 3یا  5نفر) تکمیل فرم الف(مشخصات داوطلب)لطفا از مسیر ذیل فرمها را به تعداد اعضا تهیه نمایید:
 تکمیل فرم ب (تحقیق محلی داوطلب) توسط حوزه مقاومت بسیجسایت Yazd.oghaf.ir-سمت چپ-دریافت فرمها
 تکمیل فرم ز(اطالعات عمومی مکان مذهبی) تصویر كارت ملی یک قطعه عکس3*4 پوشه زرد رنگشرایط عمومی هیأت امنا:
 التزام عملی به والیت مطلقه فقیه. اعتقاد به نظام جمهوری اسالمی و قانون اساسی. عدم سوء سابقه یا اشتهار به ناهنجاریهای اخالقی. معروف به امانت داری ،تدین و تعهد. حتیاالمکان بومی بودن و سکونت در منطقه. تعداد امنا از  3یا  5نفر حداقل سن  55سال و دارا بودن حداقل مدرک دیپلم ،البته اولویت انتخاب،با افراد تحصیالت باالتر می باشد.تركیب و شرایط اختصاصی هیئتامنا:
سه نفراعضای حقیقی :
ـ یک نفر متعهد و مشرف به امور اسالمی ،توانمند در امور فرهنگی و مالی و دارای فرصت كافی (به عنوان عضو فرهنگی ـ مالی)
ـ یک نفر امانتدار ،متعهد ،توانمند ،متنفذ و مقبول جهت جذب مشاركتهای مردمی (به عنوان عضو معتمد محلی)
ـ یک نفر مهندس و یا فرد مطلع (خبره محلی) و مسلط بر امور عمرانی و معماری (به عنوان عضو كارشناس عمرانی)
دو نفر اعضای حقوقی:
امام جماعت راتبـ فرمانده پایگاه مقاومت بسیج مسجد(در صورتی كه مسجد دارای پایگاه بسیج باشد).
مرحله دوم(دبیرخانه)
-

تحویل مدارک به دبیرخانه
تکمیل و ارسال فرم-ج به حراست جهت اخذ تاییدیه اعضا(حداكثر زمان استعالم  45روز میباشد)

مرحله سوم(کمیسون تایید صالحیت)
كمیسیون مذكور پس از رسیدن به حد نصاب  44پرونده تشکیل میگردد(.زمان تقریبی 6ماه)
اعضای كمیسیون:اوقاف-تبلیغات اسالمی-سپاه-امام جمعه
مرحله چهارم(ثبت  ،تایید و صدور احکام در سامانه جامع موقوفات)
احکام تایید شده ظرف مدت حداكثر یکماه صادر و تحویل هیات امنای محترم میگردد.
نکته:الزم به ذكر است با توجه به فرآیند حداقل  6ماهه صدور احکام (سه ساله) هیئت امنا  ،بعد از صدور احکام به هیچ عنوان استعفا و تغییر در اعضا هیئت امناء پذیرفتـه
نخواهد شد.

فرآیند تمدید احکام هیات امنا اماکن مذهبی
درخواست تمدید احکام از طرف امام جماعت با امضا كلیه اعضاء ( در صورت تغییر در اعضا ،كلیه مراحل فرآیند صدور احکام  ،مجددا طی و در صـورت عـدم
تغییر حداقل ظرف مدت یکماه احکام جدید صادر میگردد.
قابل توجه :هرگونه خدمات در خصوص جذب اعتبارات دولتی،مکاتبات انشعابات،بیمه خادمین،اجرای نیات و ..از طرف این اداره به اماكن مذهبی منوط به اجـرای حـداقل
مرحله یک فرآیند(تکمیل و تحویل مدارک به دبیرخانه) میباشد.

