
  ـممن الرحیبسم اهللا الرح
  مقدمه

  .چون حساب کتاب روز قیامت بر اساس شرع بوده و مسلما باید در برابر آنها پاسخگو بود. یکی از ویژگیهاي شاخص هر کارمند مسلمان توجه به مسائل فقهی و شرعی است
  .امید است که رضایت حضرت باریتعالی را کسب نمائیم. ري خواهیم پرداختدر این بروشور پس از توضیح مطالب شرعی به احکام اداري بر اساس نظر مقام معظم رهب

 
  اسرار شخصی و سري دیگران

  )مدظله العالی (مقام معظم رهبري 
  آیا سخن گفتن از اسرار شخصی و امور خصوصی و سري در برابر مردم جایز است؟  :سوال
  .ه نحوي مربوط به افراد دیگر هم باشد و موجب ترتب مفسده شود جایز نیستکشف و بیان امور خصوصی و شخصی در برابر دیگران اگر ب: جواب

  
  هدایاو  جوایز

  )مدظله العالی (مقام معظم رهبري 
م، ساعت، خودکار سید ، تقویمعموال به مناسبت اعیاد ، بعضی از بانک ها ، شرکت ها و سازمان هاي دولتی و غیر دولتی هدایائی که جنبه تبلیغاتی نیز دارد همچون سرر: سوال

آیا استفاده از این هدایا مبـاح مـی باشـد یـا     . بعضاً براي روساي دادگستري نیز چنین هدایائی را ارسال می نمایند . ادارات دولتی ارسال می نمایند –و خودنویس براي مسئولین 
  خیر؟ 

هر چه بیشتر از آن اجتناب کنید به صرفه دنیا و آخرت شما ، خواهد بـود فقـط در یـک     هدیه در محیط کار و از جانب ارباب رجوع ، یکی از خطرناك ترین چیزهاست و :جواب
هم بعد از انجام کـار و بـدون مـذاکره و     صورت دریافت آن جایز است و آن این است که هدیه دهنده با اصرار زیاد و با امتناع مامور از قبول، باالخره به نحوي آن را اهدا کند آن

  .حتی توقع قبلی
  
هدایاي در هنگام تودیع به وداع کننده می دهند، آیا از نظر شرعی حق دادن چنین هدیه هـایی را از بیـت المـال    .... بعضی مسئولین اداره جات و سازمان ها و نیرو ها و  :والس

  دارند یا نه؟ 
  .نده هم حق دریافت و تصرف نداردبستگی به مقررات اداري دارد اگر بر حسب مقررات قانونی مجاز نباشد، جایز نیست و گیر :جواب

  

  حق ماموریت واضافه کاري

 پرداخت پرسنل به کمک جهت مراتب سلسله از صادره بخشنامه و دستورالعمل اساس بر اینکه به عنایت با کار بدون کاري اضافه و آن انجام بدون ماموریت حق گرفتن :سوال
   باشد؟ یم حرام و مقدس شرع خالف یا جایز آن اخذ آیا. گردد می

  .شود عمل آن طبق باید و است مربوطه مقررات و قوانین امور اینگونه در مالك :جواب

 این بابت کاري اضافه عنوان به مبالغی ماه هر پایان در است طبیعی و داشته حضور کار محل در محوله وظایف انجام جهت و هفته روزهاي از تعدادي در معموالً :سوال
 شده صرف ساعات باید آیا ، گردد می سپري...  و نهار صرف نماز، اقامه جهت ساعاتی مذکور روزهاي از یک هر در اینکه به توجه با لذا گردد می افهاض بنده حقوق به ساعات

 این در ماهانه، هاي کاري اضافه اتساع مجموع از ساعات این کسر زمینه در مافوق مقامات نظر اعالم علیرغم کارمندي اگر  گردد؟ کسر کاري اضافه میزان از مذکور امور در
   دارد؟ حکمی چه او عمل ننماید، اقدام زمینه

  .شود عمل آن طبق باید و باشد می مربوطه مقررات و قانون ، امور اینگونه در مالك :جواب

  .کنند کار نفر دو باید ، کند می کار شخص آن که واحدي آن در) اداري مقررات طبق( پرسنلی چارت طبق و باشد می دولتی ادارات یا نهادها از یکی کارمند شخصی :سوال

 120 ماهیانه که کند شرط و دهد انجام دیگري کارفرد هم و خود کار هم منزلش در وقت کسري صورت در یا و کاري و اداري وقت همان در تواند می شخص آن آیا   -1
   بدهید؟ من به اداري دیگر امتیازات و کاري اضافه ساعت

   اند؟ شده مرتکب گناهی ندهند، را او حق و دهد انجام را خودش وظایف یشانا اگر -2

  .است ضمان موجب و نیست کافی دیگر طور و کارکند شده استخدام آن براي و است اداري مقررات طور هر باید :جواب

  .کنند عمل مقررات طبق طرفین باید و است مقررات میزان     -1



 اوالً مستدعیست لذا. نمایند می کنونی مقطع در خود امر تحت پرسنل از حمایت به اقدام صوري ماموریتهاي یا و ساعتی کار اضافه احتساب با رانمدی اکثر اینکه به نظر :سوال
 برگردانند، آن صاحب به را حق این ات بخواهند مربوطه مدیران و طلبکارند حقوقی کسانی اگر ثانیاً.  فرمائید مرقوم را مورد این در شرعی وظیفه دانید می صالح که صورتی در
  .نمایند امر این به اقدام صوري ماموریتهاي یا و ساعتی کار اضافه احتساب با مجازند آیا

 نیست، اقدامی نینچ به مجاز مسئول  مدیر و ندارد، شرعی صورت کار اضافه انجام بدون ساعتی کار اضافه حقوق از یا ماموریت انجام بدون ماموریت مزایاي از استفاده :جواب
  .باشد کار اضافه یا ماموریت صوري اسم به کارمندي به چیزي اعطاء به مجاز قانوناً آنکه مگر

  سازمانی منازل از استفاده

 چه اش روزه و نماز مقرر موعد از بعد. است شده صادر نیز آن تخلیه حکم ابالغ و رسیده پایان به آن در سکونتش وقت که کند می زندگی دولتی هاي خانه در شخصی :سوال
   دارد؟ حکمی

  )است غصبی( بود خواهد غصب حکم به آن در وي تصرفات نباشد، مقرر مدت پایان از بعد خانه از برداري بهره در مربوطه مسئولین طرف از تصرف به مجاز اگر :جواب

  دیگران درمانی خدمات دفترچه از استفاده

 همکاران دفترچه از توانند می آیا هستند، دفترچه فاقد که مدتی در. دارد احتیاج زمان به مجدد صدور جهت رسیده اتمام به آنها درمانی خدمات دفترچه که کارکنانی :سوال
   نمایند؟ استفاده

  .نیست جایز دیگري دفترچه از :جواب

  خمس

ممکن است تحت عناوین ذیل بـه او تعلـق کیـرد،    ) هنگام بازنشستگی(رمند نظر معظم له به تفکیک در مورد تعلق یا عدم تعلق خمس به وجوهی که در پایان خدمت به یک کا
 :اعالم گردد

یعنی در زمان اشتغال هر ماه مبلغی از هر کارمند کسر و به همان میزان نیز دولت بـه  ( پس انداز -3. وجوه مربوط به مرخصی ذخیره یا استفاده نشده -2پاداش پایان خدمت  -1
در صورت تعلق خمس به هر یک یا بعضی موارد فوق، آیا این تعلـق، بـه محـض دریافـت      -4) پس انداز در پایان خدمت به کارمند پرداخت می گردد آن اضافه می نماید و این

  وجه محقق می شود یا شرط تحقق آن گذشت سال مالی با آن می باشد؟ 
د پاداش پایان خدمت ، خمس ندارد، ولی مبالغی که از حقوق زمان اشتغال کسر شـده اسـت و   آنچه در مقابل انجام کار نیست و بخشش محسوب می شود ، مانن -4تا  1: جواب

  .پس از بازنشستگی می پردازند ، هر مقدار آن که از مخارج سال اضافه باشد، مشمول خمس است
  و قبول مسئولیت  نصب و عزل

 می لحاظ را بودن جناحی یا و ها بغض و حب افرادي شود می مشاهده بعضاً.  بگیرد صورت صتخص و تعهد ها توانایی لیاقت اساس بر باید ها نصب و عزل معموال: سوال
   نه؟ یا است شده گناه مرتکب شود، چنین اگر. کنند

  .نیست جایز آن خالف و. است الزم مقررات رعایت نصب و عزل در: جواب

 پذیرفتن از ولی ، باشند داشته توانایی کسانی آن برعکس یا و باشد هم اهللا سبیل فی اینکه به جهتو با ندارد انسان را آن توانایی که اموري در مسئولیت پذیرفتن: سوال
   چیست؟ آن حکم ، زنند باز سر مسئولیت

  .است خالف دو هر عکس و اصل :جواب

  اسالمی حجاب

   کند؟ می نامحرم لمقاب در آنها پوشاندن به ملزم را ها زن ابرو، برداشتن و انگشتر کردن دست به آیا - 1 :سوال 

  )نامحرم توجه قصد بدون( دارد؟ اشکال ، برسد نامحرم مشام به آنها بوي که صورتی در ها خانم براي خوشبو هاي کرم و عطریات از استفاده آیا-2

  .نماید اجتناب باید دارد، مفسده یا و کند می نامحرم توجه جلب اگر -2 .بپوشانند باید ، است زینت اگر -1 :جواب



   دارد؟ صورتی چه نامحرمان دید در و عمومی انظار در خانمها سوي از مقنعه یا و چادر از سر موهاي گذاشتن بیرون :السو

 .است واجب نامحرم برابر در سر موي تمامی پوشاندن و نیست جایز: جواب

  استقبال هاي مراسم در زنان از استفاده

 برخی ؟ است جایز شود می داده ترتیب آنها غیر و دولتی ادارات و ها وزارتخانه توسط که گل دسته تقدیم و گویی آمد شخو و استقبال مراسم در شرکت زنان براي آیا :سوال
  .است اسالمی جوامع در زن احترام و حریت دادن نشان ما هدف متعقدند

 شود اسالمی غیر فرهنگ ترویج و فساد موجب که صورتی در و ندارد وجهی خارجی میهمانان به گویی آمد خوش و استقبال مراسم در مشارکت براي زنان از دعوت :جواب
 .نیست جایز

 اسماء متبرکه

 معموالً و است مشهود...  و اداري کاغذهاي و مجالت و ها روزنامه در اسالمی جمهوري آرم و) ع( معصومین ائمه و) ص( پیامبر و متعال خداوند نام حاضر حال در :سوال
   چیست؟ حکم گردد نمی نآ احترام حفظ در رعایت

  .شود اجتناب آمیز هتک مواضع در آنها انداختن از :جواب

  روف بدون وضو دست زد؟اگر حروف کلمه اهللا را که در یک کاغذ نوشته شده یا هر کلمه مقدس دیگر را به وسیله پاره کردن از هم جدا کنیم، آیا جایز است به آن ح: سوال 
  .جایز نیست :جواب
   دارد؟ حکمی چه اداري مکاتبات و اوراق در اسالمی جمهوري رمآ چاپ: سوال

  .شود احترامی بی آن به نباید و شود رعایت اسالمی جمهوري شعار زمینه در »اهللا« جالله لفظ احکام که است آن احتیاط و ندارد مانعی: جواب

  قرآن آیات و مبارك اسماء کردن محو

 از ضرورت موقع در باشد، شده نوشته قرآنی آیات و جالله اسم آن در که اوراقی سوزاندن چیست؟ نیاز موقع در قرآن آیات و كمبار اسماء کردن محو شرعی هاي روش :سوال
   دارد؟ حکمی چه اسرار حفظ باب

 که موقعی آن در مگر ، نیست جایز شود تکه که صورتی در و دارد اشکال آن سوزاندن ولی ندارد، اشکال آب وسیله به خمیر به آن کاغذ نمودن تبدیل یا و کردن دفن: جواب
  .باشد نداشته امکان هم مبارك اسماء و قرآنی آیات بریدن و کند اقتضا ضرورت

  امر به معروف و نهی از منکر

 چیست؟ گردند می مواجه خود افوقم مسئولین سوي از شرعی و اداري مختلف هاي خالف با خود کار محل در احیاناً که موسسات و ادارات کارکنان از دسته آن تکلیف :سوال
   خیر؟ یا شود می ساقط وي از تکلیف گیرند می قرار تهدید و آزار و اذیت مورد مافوق مسئولین یا و مسئول توسط فرد که صورتی در آیا و

 در موثر و مهم موضوع اگر البته. ندارد بابت این از کلیفیت گرنه و است منکر از نهی و معروف به امر آنان وظیفه باشد جمع منکر از نهی و معروف به امر شرایط اگر :جواب
  .دهند اطالع باالتر مسولین به را آن موظفند باشد تشکیالت کلی اداره

  گفت؟ اندیگر به را آنها معایب توان می آیا. کنند می بازي پارتی یا و نمایند می اذیت و ناراضی را کننده مراجعه افراد ، ادارات کارمندان از بعضی :سوال

  .ندارد شرعی صورت مسئولین و ادارات تضعیف و غیابی هاي صحبت. بگذارند میان در اشکال رفع و پیگیري براي ذیربط مسئولین به باید باشد بین در قانونی ایراد اگر :جواب

 را آنها اطراف از شدن طرد از ترس چون بگویم سخن افراد با موضوع این هب راجع توانم نمی اصال و ندارم را افراد معروف به امر توانایی جامعه یا دانشگاه محیط در من :سوال
  چیست؟ باره این در من وظیفه.  دارم

  .ندارید تکلیفی ، ضرر خوف و تاثیر عدم صورت در و کنید معروف به امر ، ندارد شما براي ضرري و دهید می تاثیر احتمال که مقداري :جواب



 لطفاً دارد؟ حکمی چه منکر از نهی و معروف به امر وجوب در مکرر صورت به کرده گم ره جاهالن و نااهالن بعضی طرف از نظام دلسوز لینمسئو به نسبت احترامی بی :سوال
  .بفرمائید را نظرتان

  .آنست شرایط وجود صورت در منکر از نهی الهی وظیفه انجام به مکلف شرعا ، کند مشاهده شرعی خالف کجا هر در کس هر :جواب

 با لذا. دارند را منکر مورد آن رفع قدرت و توان که است طوري شرایط و شوند می رو به رو منکراتی با مواقع از بعضی در بسیجی و اهللا حزب خواهران و برادران -1: والس
  .آیند می بر آن رفع صدد در خود پیگیریهاي

 افرادي کنند می اظهار مسئولین از برخی -2.بفرمائید مرقوم زمینه این در را خود نظر خواهشمندیم دارد؟ اقدام و پیگیري به نیاز یا شود؟ می انجام تکلیف دادن تذکر با تنها آیا
 با. نماید عمل فریضه این به شود می مشخص ایشان براي که مکانهایی و ساعات در و باشند داشته قضائی ضابطین کارت باید کند منکر از نهی و معروف به امر مایلند که

 صورت به منکر از نهی و معروف به امر که مواقعی - 3 باشد؟ می چه ندارند را کارت این که افرادي تکلیف است، شده داده ضابطین کارت محدودي بسیار افراد به اینکه هتوج
  خیر؟ یا کنند اجتماع منکر از ناهیان و معروف به آمران که است واجب آیا. گردد می موثر ، گیرد انجام گروهی یا جمعیتی که درصورتی ولی. ندارد اثر فردي

 از نهی اگر و است، تذکر آن مرتبه اولین و دهند، انجام است الزم مراتب، حفظ با باشد، موجود آن شرایط چناچه.  است عمومی وظیفه منکر از نهی و معروف به امر -1 :جواب
  . تمقررا و مراتب حفظ با البته است الزم ، باشد پیگیري بر متوقف منکر

  .شود مراعات باید است، مقرراتی باره این در اگر بله ، شد ذکر قبل مساله در مساله حکم       -1

  .است الزم مقررات و مراتب حفظ با است، موجود منکر از نهی شرایط اگر       -2

 تفاوت فتواي مجتهد با ولی فقیه
  )مدظله العالی (مقام معظم رهبري 

  سیاسی که فتواي مجتهد با ولی فقیه تفاوت دارد ، وظیفه شرعی چیست؟ در مسائل اجتماعی و: سوال 
  .مسائلی که مربوط به جامعه و اداره کشور اسالمی می شود باید از ولی امر مسلمین پیروي نمود: جواب

  با حکم ولی امر مسلمین تعارض فتواي مرجع تقلید
  )مدظله العالی (مقام معظم رهبري 

  امر مسلمانان تا چه حد قابل اجرا می باشد، در صورت تعارض با رأي مرجع تقلید اعلم ، کدامیک مقدم است؟  حکم یا فتواي ولی :سوال
  .اطاعت از حکم ولی فقیه بر همگان واجب است و فتواي مرجع تقلید نمی تواند با آن معارضه کند :جواب

  اداري والیت – اداري اوامر

  چیست؟ زمینه این در شما نظر ، اعتراض بدون مافوق مسئول اطاعت یعنی اداري والیت عنوان تحت را اي سالهم شنویم می مسئولین بعضی از گاهی : سوال

  .نداریم – اداري والیت – عنوانی چنین اسالمی مفاهیم در ولکن ، آن سرپیچی و مخالفت نیست جایز است، قانونی ومقررات ضوابط اساس بر که اداري اوامر : جواب

 کارگزینی
روز دیگر  15روز مرخصی استحقاقی کارمندان ذخیره می شده و ذخیره شدن  30روز از  15تنها ) مصوبه سال هاي گذشته ( آئین نامه مرخصی ها  9بر اساس ماده  :سوال 

  .و شده است این ماده قانونی لغ. الزم به ذکر است ) آئین نامه مزبور  8و  7مواد (منوط به درخواست مرخصی ومخالفت رئیس مربوطه بوده 
ماید و آیا چنانچه استثنااًکارمندي از وجود این ماده قانونی بی خبر بوده و مدتی از مرخصی استحقاقی اش از بین رفته باشد ، می تواند احقاق حق ن: سوال این است

  چنین درخواستی از نظر شرعی و قانونی وجاهت دارد یا خیر ؟
  .قررات مربوطه می باشد و باید طبق آن عمل شودمالك دراین گونه امور ، قانون و م :جواب 

  
آیا این صرف . در مقابل کم کاري خود از بعضی از مزایا صرف نظر می کنند و این را در مقابل کم کاري قرار می دهند .. بعضی شاغلین ادارات و سازمانها و  :سوال 

  نظرها جبران کمک کاري را می کند یا نه ؟
  .مزایا مجوز کمک کاري نیست والزم است طبق مقررات استخدامی در وقت اداري به وظایف خود عمل کنندصرف نظر کردن از  :جواب 
در این صورت به فرض عدم اشکال شرعی در چنین ( عدم ارجاع کار اداري به برخی از کاکنان و عمالً بیکار گذاشتن آنان و ایجاد محدودیت در این خصوص  :سوال 

 نیاز کارمنداست چگونه است ؟حقوق و مزایاي که به چنین کارمندانی پرداخت می شود و دریافت آن مورد مؤونه و ) روند اداري و سیاستگذاري مسئوالن به هر دلیل 
ن عدم بکارگیري کارمند اگر چنان چه حرمت وشبهه اي متوجه کارمند و یا فعل مسئولین مافوق باشد ، آیا متوجه عامل بیکاري است یا شخصی کارمند بیکار ؟ و همچنی

بدون پست سازمانی و پایین تر از وظایف مقرر اداري در این صورت  در پست سازمانی موظف و یا امتناع کارمند از عدم همکاري با مسوول در خصوص ارجاع امورات
  تکلیف چیست ؟



ز امکانات و نیروهاي موجود به احسن وجه براي پیشبرد کارها و حسن جریان امور سازمان استفاده نمایند و کارمندان اوالً مدیران موظفند طبق قانون ا :جواب 
ولی در هر صورت اگر کارمندان بدون سرباز زدن از کار در وقت مقرر نیروي خود را در . جاعی و وظایف محوله را انجام دهندوکارکنان نیز باید طبق مقررات کارهاي ار

  .اختیار سازمان مربوطه قرار داده باشد ، طبق ضوابط ومقررات مستحق حقوق دریافتی خواهد بود
  

  مسئولین از استقبال هاي هزینه

 خرج)  زند می تومان ها میلیارد به سر استان هر در مواقع خیلی در که(  المال بیت پول از و دولتی ادارات در نظام مسئولین از استقبال مقدمات تباب که هایی هزینه آیا : سوال
  ؟ است حرام یا باشد می جایز ، شود می

  .شود هزینه کرده تعیین قانون که مصارفی در فقط باید المال بیت و نیست جایز شرعاً ، تبذیر و اسراف که است واضح : جواب

  اداره در میوه یا غذا مصرف

 آیا. نمایم می استفاده شده داده خرید دستور شرکت مسئولین طریق از که اي میوه یا شربتی ، جلسه حین در اوقات گاهی باشم می دولتی شرکت یک کارمند اینجانب : سوال
  باشد؟ می شرعی اشکال داراي موضوع این

 و خریداري اداره حساب از غذا ، شود می طوالنی جلساتی چون کار محل خود در یا ها مأموریت در اوقات گاهی و دهند می غذا هزینه ماهانه شرکت در اغلش پرسنل به  -1
  است؟ چگونه موضع این حکم.  شود می مصرف

  .باشد شده استفاده اداره عمومی بودجه از قانونی ضوابط خالف بر آنکه مگر.  ندارد اشکالی : جواب

  دولتی نقلیه وسایل از استفاده

   ؟ خیر یا دارم اداري غیر اوقات در را دولتی نقلیه از استفاده  اجازه شرعی نظر از آیا : سوال

  نمایم؟ مافات جبران چگونه ، ام کرده استفاده که مدتی آن براي ، ندارم شرعی استفاده مجوز چنانچه     -1

  . باشد مربوطه مقررات و قوانین طبق باید عمومی اموال و دولتی اتامکان از شخصی استفاده : جواب

  .نماید جبران را آن باید و است ضامن ، است کرده تخلف چنانچه نداشته را المال بیت از استفاده حق انسان که مواردي در     -1

 

  ؟ دارد حکمی چه شخصی امورات در المال بیت نقلیه وسایل از استفاده - 1: سوال

 اداره آن پرسنل آمد و رفت جهت که اداره آن عمومی سرویس از ، کنند حفظ را خود مسئولیتی قداست اینکه خاطر به صرفاً نظامی مراکز و ادارات در مسئولین از بعضی  -2
 یا افراد از اي عده  -3دارد؟ حکمی چه وسایل این از هاستفاد.  نمایند می استفاده آن از و داده اختصاص خود براي را دیگري نقلیه وسایل و کنند نمی استفاده شده گذاشته

)  غیره و نقلیه وسیله( المال بیت وسایل از شوند می مرخص کار از همه از دیرتر و کار محل به زهمه ا زودتر اینکه خاطر به صرفاً نظامی مراکز و ها ارگان یا ادارات در مسئولین
 افراد یا اشخاص از بعضی  - 4. فرمائید بیان را حضرتعالی نظر.  نمایند می توجیه اداره در نمودن کار بیشتر را وسایل این از ادهاستف جواز و دلیل.  نمایند می شخصی استفاده
  ؟ دارد حکمی چه.  کنند می استفاده)  شخصی کارهاي دیگر و فرزند و زن ذهاب و ایاب ، خانوادگی مسافرت( خود شخصی امور در را المال بیت نقلیه وسایل

  : جواب

  .است مجاز شده مقرر آن براي که مواردي همان در فقط دولتی اموال سایر و المال بیت نقلیه وسایل از استفاده که است بدیهی -1

  .ندارد مانع باشد گانه جدا نقلیه وسیله از استفاده در قانونی مجاز اگر -2

  . نیست محسوب شخصی استفاده ، باشد کار به رسیدن براي فقط اگر ولی ، نیست مجاز المال بیت امکانات از شخصی استفاده-3

  .نیست مجاز شخصی استفاده چنین-4

   ؟ خیر یا دارد اشکال...   و کردن تمیز جهت ومساجد ها حسینیه وسایل کردن منتقل براي) سپاه مثالً( دولتی خودورهاي از استفاده آیا : سوال



  .است مقررات تابع : جواب

  المال بیت واموال امکانات از استفاده

 در فقیه والیت نمایندگی فعالیت حوزه در عالی حضرت رضایت یا و قانونی مقررات حکم در المال بیت واموال اماکن از استفاده در مدیران رضایت یا و اذن یا اجازه آیا : سوال
  خیر؟ یا باشد می اسالمی انقالب هاي نهاد

 یا آیند حساب به و وضع خود تابعه افراد یا و زیردستان براي امکانات گونه این از استفاده خصوص در مدیران و مدیر یا و نهاد یک سوي از توانند می قانونی مقررات این آیا و
  خیر؟

  ؟ ندارند یا دارند؟ فرق ضرورت غیر و ضرورت حال در مسئولیتشان حدود در مدیران از غیر براي امکانات گونه این از آیا و

  .است نافذ مقرارت همان مربوطه مسئولین واجازه است مقرراتی داري ، المال بیت از استفاده: ب جوا

  :  سوال

  ؟ دارد حکمی چه المال بیت بودجه از مدیران ومعارفه تودیع درمراسم کادو تهیه     -1

  کنند؟ شرکت جدید ستپ در وي معارفه مراسم در و بروند دیگري استان به استانی از توانند می مدیر قبلی همکاران آیا     -2

  دارد؟ حکمی چه المال بیت          بودجه از هواپیما برگشت و رفت بلیط تهیه با و مرخصی اخذ بدون اداري وقت در فوق مورد انجام     -3

 در اداري امکانات از شود می آیا.  ساکنند اولیه هرش و استان همان در تحصیلی سال پایان تا وي خانواده شود، می منتقل دیگر استان به استانی از مدیري وقتی بعضاً     -4
  داد؟ قرار خانواده اختیار در راننده با اتومبیلی مثالً.  گذاشت آنان اختیار

  .نیست جایز آن از تخلف و شود عمل آن طبق باید و باشد می اسالمی جمهوري نظام مقررات و قوانین امور گونه این در مالك : جواب

  

  

 شیر و غذا یا.  است کرده استفاده شخصی کار براي اداره نقلیه وسیله از مثالً ، نموده استفاده مجوز بدون امکاناتی از قبل سال 15 الی 10 مثالً قبل مدتی یشخص اگر : سوال
  دارد؟ پرداخت قصد که زمانی مبلغ یا ؟ دازدبپر را استفاده زمان مبلغ آیا ، بپردازد را خود دین بخواهد اگر ، کرده استفاده مکان همان در یا برده منزل به وگوشت

  .است پرداخت زمان قیمت ، مالك :جواب

  اسالمی جمهوري قوانین از اطاعت

  : است حرام ازآن تخلف یا و واجب ، االجراء الزم اسالمی جمهوري قوانین فرمودند می که علیه اهللا رحمه امت امام : سوال

  ؟ است شده تصویب نگهبان محترم شوراي ويس از که شود می قوانینی شامل آیا     -1

  ؟ شود می دولتی سازمنهاي و ادارات قوانین جمله از قوانین، همه شامل آیا     -2

  دارد؟ هم دیگري شکل یا و نماییم؟ اجرا هستند شرعی که را آنهایی باید ما و است شرعی غیر و شرعی شامل ، اسالمی جمهوي دولت قوانین آیا     -3

 نهاد براي را قانونی ضوابط و مقررات جعل حق که ارگانها و ادارات صالح ذي مسئولین توسط یا و رسیده نگهبان محترم شوراي تایید به که قوانینی کلیه:   3 و2و1:  جواب
  .است االجرا الزم گردیده وتدوین وضع ، دارند مربوطه

 حرمت در نظر اختالف عظام تقلید مراجع بین در لکن ، باشند مجازات مستوجب حتی و بوده ممنوع المیاس حکومت موضوعه درقوانین آنها ترك یا انجام که اعمالی : سوال
  هست؟ اعمال گانه پنج اقسام از کدامیک مشمول ، باشد داشته وجود آنها



  . است واجب شرعاً اسالمی جمهوري مقررات مراعات :جواب

 انجام امور شخصی در ساعات اداري
... در ساعات اداري که مسئولین با آنها کاري ندارند، آیا مجازند کتب درسی ، روزنامه ، و . نده اي که فعالً در پشت جبهه مشغول انجام تکلیف می باشند برادران رزم: سوال 

  بخوانند و یا به استراحت و خواب بپردازند و یا با توپ بازي نمایند و یا اینکه به سایر کارهاي شخصی شان رسیدگی نمایند؟
آیا پرسنل حق دارند در . ز می باشد تشکیالت براي رفاه بیشتر پرسنل اقدام به راه اندازي آرایشگاه ، خیاطی و فروشگاه در داخل اداره نموده است که فقط در ساعات اداري با

  ساعات یاد شده و بدون مرخصی ساعتی از این امکانات بهره گیري نمایند ؟
  .براي انجام کار اداري و وظایف محوله باشند پرداختن به کارهاي دیگر اگر مزاحم براي انجام وظایف نباشد ، مانع ندارد در وقت اداري باید مهیا  :جواب 

  .صرف وقت اداري براي انجام کارهاي شخصی بدون اخذ مرخصی ساعتی جایز نیست - 
  
  مانده هم نداریم ، اگر در وقت بیکاري در اداره کتاب مطالعه نمائیم ، چه حکمی دارد ؟در بعضی از مواقع در اداره بیکار هستیم و ارباب رجوع و کارهایی عقب  :سوال 
  .می نباشد و موجب بی توجهی به مراجعین و تأخیر کار آنان نباشد ، مانع ندارداا گر خالف مقررات استخد :جواب

  
آیا این صرف نظرها ، . صرف نظر می کنند و این را در مقابل کم کاري قرار می دهند زایادرمقابل کم کاري خود از بعضی م... بعضی شاغلین ادارات و سازمانها و  :سوال 

  جبران کم کاري را می کند یا نه ؟
  .صرف نظر کردن از مزایا ، مجوز کم کاري نیست و الزم است طبق مقررات استخدامی در وقت اداري به وظایف خود عمل کنند :جواب

  
  ب رجوع در ادارات از طرف مسئولین فقط از باب بی توجهی چه حکمی دارد ؟ لطفاً نظر مبارك را مرقوم فرمائید ؟انجام ندادن کار اربا :سوال 
ا خودداري از کارهاي تعلّل بی وجه و مماطله در انجام وظایف اداري قانوناً خالف و شرعاً حرام وموجب ضمان حقوق استخدامی دریافتی نسبت به موارد کم کاري ی: جواب 

  .وله استمح
  

در خواست مشاوره اینجانب به عنوان کارمند دولت و کارشناس امور حقوقی ، در ساعات اداري همکاران و سایرافراد ، جهت حل مشکالت شخصی شان ، از اینجانب  :سوال
از طرفی . طرفیت یا بر علیه افراد جامعه مورد استناد قرار گیرد از آنجا که ساعات اداري متعلق به بیت المال و عموم مردم است و چه بسا این مشاوره به . حقوقی می نمایند 

وه استنباط و استدالل او فسیل توجیه اینجانب براي بالاشکال بودن آنست که یک کارشناس حقوقی هرچه بیشتر در معرض سوال ومشاوره قرار گیرد ، اوالً معلومات حقوقی و ق
در ضمن ، سوال مزبور بر فرض عدم لطمه به امور اداري می باشد و اداره از این سوال و جواب سود می . ه و بیت المال می باشد نمی شود و همیشه آماده دفاع از حقوق و ادار

  .برد 
  .اشتغال به انجام کارهاي شخصی در ساعات رسمی مقرر براي کار ، احتیاج به اجازه مسئول باالتر که این حق را داشته باشد ، دارد: جواب 
  

  دخانیات در ادارات دولتی استعمال
  استعمال دخانیات در ادارات دولتی واماکن عمومی چه حکمی دارد ؟  :سوال 
  .اگر برخالف مقررات داخلی ادارات واماکن عمومی باشد و یا موجب اذیت وناراحتی دیگران و یا ضرر رساندن به آنان شود جایز نیست :جواب

  
بفرمائید کشیدن سیگار چه صورت . ثابت شده و عالوه بر این مضرات کشیدن آن در بین عموم موجب ایذاء و اذیت مردم می شودامروزه براي سیگار مضرات زیادي  :سوال 

  دارد ؟
  .استعمال سیگار حرام است در صورت داشتن ضرر معتنی به  :جواب

   
  عزاداري براي دولتی ادارات تعطیلی

 که بدانند محتمل و کنند تعطیل) ع( حسین امام عزاداري مراسم در شرکت جهت را کار اداري، ساعات در که است جایز دولتی موسسات و ادارات کارمندان براي آیا: سوال
   بداند؟ منتظر کارمندان بازگشت تا اداره آن بسته در بر) رجوع ارباب( کننده مراجعه شخص است ممکن

 اداره مقررات طبق به معتنی وظیفه فوت موجب که طوري به دارد، وجود ممکن وقت اقل در و اداري تساعا ابتداي در) ع( حسین امام عزاي اقامه در مصلحتی اگر: جواب
  .ندارد اشکالی نشود،

  نماز یا کار

 به رسیدگی ای است جماعت نماز در بنده شرکت با اولویت هنگام، این در آیا. است منتظر کار محل در کننده مراجعه ، عصر و ظهر جماعت نماز در شرکت هنگام :سوال
   کننده؟ مراجعه مشکل



 که است مختلف آن موارد ، رجوع ارباب وجود صورت در لکن.  است شده فراوان تأکید آن به و بوده شارع اهتمام مورد جماعت به مخصوصاً و وقت اول در نماز اقامه :جواب
 نیز آینده براي و نمایید نماز به دعوت نیز را رجوع ارباب توانید می و است اولی نماز گرنه، و. دارد اولویت او، مشکل به پرداختن.  دارد تعجیل و داشته ضروري کار وي، اگر

   .باشد باقی نماز براي فرصت و مرتفع آنها مشکل نماز، وقت از قبل که شود اقدام ترتیبی به مراجعین براي و آماده نماز براي را خود قبال تا نمایید ریزي برنامه طوري

  جماعت نماز در فرادا زنما به اقدام

   دارد؟ حکمی چه کار این.  کنند می فرادا نماز خواندن به اقدام جماعت نماز برگزاري هنگام اشخاص از بعضی :سوال

  .نیست جایز و شود می محسوب دارند او عدالت به اعتماد مردم که جماعتی امام به احترامی بی و اهانت و جماعت نماز تضعیف عمل این :جواب

 این آیا و کند ساقط جماعت امام عدالت شرط داشتن از سیاسی گروهی از پیروي جهت به را وي تواند می و است گذار تاثیر جماعت امام عدالت در سیاسی مسایل آیا :لسوا
  نکرد؟ اقتدا آنها به دلیل همین به توان می و است صادق نیز شهر جمعه امام جهت مسئله

  . نیست اقتدا از مانع نگردد، شرع خالف امر موجب تا خاصی یسیاس مسلک از پیروي صرف :جواب

  دارد؟ صورت چه نیست معلوم آن ملکی وضعیت اکثراً که مدارس و آن امثال و ادارات و بانکها در خواندن نماز :سوال

  )ره(امام. ندارد اشکال ندارد محل بودن غصب به علم اگر :جواب

 جماعت امام آن بعضی است ممکن چون و خوانند می جماعت خودشان افراد از یکی سر پشت نباشد روحانی اگر قاعدتاً و شود می پابر جماعت نماز ادارات از بعضی در :سوال
 صورت چه. ستنده هماهنگ قیام و سجود و رکوع در جماعت امام با ولی خوانند می نماز در را سوره و حمد خودشان کنند شرکت جماعت نماز در اجباراً و باشند نداشته قبول را

  دارد؟

 ولی کند اقتداء تواند نمی نشده محرز برایش امام عدالت که کسی و نماید شرکت به مجبور را کسی ندارد حق کسی ولی دارد فضیلت بسیار جماعت نماز در شرکت :جواب
  )ره(امام.بخواند جماعت همراه به را خودش نماز ندارد مانع

  کار محل در نامحرم مرد و زن شوخی خصوص در مراجع فتواي

 از دیگر یکی کار محل در نامحرم مرد و زن میان ارتباط همچنین. دهند می تشکیل زنان را سازمانها همچنین و ها دولت و ها شرکت کارمندان و کارکنان از اعظمی قسمت
  :شدیم جویا کار محل در نامحرم مرد و زن شوخی درباره را تقلید عظام عمراج فتواي شود؛ می آنان بین شوخی موجب گاه و آمده وجود به کار محل در امروزه که است شرایطی

  دارد؟ حکمى چه خنده صداى بدون کار محل در نامحرم مرد و زن بین کردن شوخى :سوال

 حضرت دفتر جواب.نیست جایز باشد، مى آن در گناه ارتکاب خوف یا و مفسده مستلزم که نامحرم با ارتباط کلى بطور: اي خامنه اهللا آیت حضرت انقالب معظم رهبر دفتر جواب
 سخنان و باشد، آنها اجازة بدون دیگرى ورود امکان یا باشد، داشته وجود نیز ثالثى شخص نفر دو آن جز به و شود، مراعات شرعیه جهات که صورتى: شیرازي مکارم اهللا آیت

  . نیست جایز: نیسیستا اهللا آیت حضرت دفتر جواب.ندارد اشکال باشد، معمولى و عادى

   

 

 

 

  


