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فصل اول :کلیات
*ماده  -1نام اتحادیه ،اتحادیه مؤسسات و تشکلهای مردمی ،فرهنگی قرآن و عترت استان  ........................ميیباشي
که در این اساسنامه به اختصار اتحادیه استانی نامی ه ش ه که در فعالیتهای استانی براساس اساسنامه اتحادیه اسيتانی و در
برنامه ها ،سیاستها و تعامالت ملی طبق مصوبات اتحادیه کشوری مؤسسات و تشکلهای مردمی ،فرهنگی قرآن و عتيرت
(ع) و تحت نظارت هیأت رسی گی فعالیت خواه نمود .
*ماده  -2اه اف اتحادیه :
 )1توسعه و ترویج فرهنگ و آموزههای قرآن کریم.
 )2هماهنگی ،همافزائی و تعامل سازن ه بین مؤسسات فرهنگی قرآن و عترت.
 )3رش و تعالی کمی و کیفی مؤسسات فرهنگی قرآن و عترت.
 )4ارتقاء مشارکت و حمایت عمومی از فعالیت مؤسسات فرهنگی قرآن و عترت.
 )5ایجاد تعامل مؤثر مؤسسات فرهنگی قرآن و عترت با دستگاههای مسئول.
ماده  -3موضوع فعالیت :
اتحادیه مؤسسات فرهنگی قرآن و عترت استان میتوان متناسب با گستره و حوزه فعالیت اختصاصيی خيود ،بيا رعایيت
قوانین جاری وضوابط و مقررات دستگاه ناظر و در چارچوب این اساسنامه در مسیر تحقق اه اف ذکير شي ه در سيح
استان به فعالیتهای زیر اق ام نمای :
 )1شناسایی ،سازمان هی ،تقویت و پشتیبانی مؤسسات فرهنگی قرآن و عترت.
 )2محالعه و ت وین برنامههای راهبردی و عملیاتی بمنظور توسعه و ارتقاء فعالیت مؤسسات فرهنگی قرآن و عترت.
 )3برنامهریزی و تهیه طرحهای مناسب برای گسترش مشارکتهای مردمی در فعالیتهای سازمان یافته قرآنی.
 )4ارتباط ،همکاری و ارائه مشاوره به سازمانها ،نهادها و دستگاههای دولتی و غیر دولتيی در مسيیر اسيتفاده بهینيه از
امکانات و اعتبارات فرهنگی و قرآنی.
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 )5ارتقای سح علمی ،م یریتی و تجربی م یران مؤسسات فرهنگی قيرآن و عتيرت و کوشي

در همگيام سياختن

آنان با دستاوردها و فنآوریهای روز.
 )6جلب حمایت و جذب امکانات و تسهیالت از منابع دولتی و غیر دولتی و توزیع عادالنه در میان مؤسسات عضيو
در جهت اشاعه و نشر فرهنگ متعالی قرآنی.
 )7جذب و توزیع اعتبارات فعالیتهای قرآنی مردمی استان.
 )8حمایت از حقوق اعضاء و ایجاد زمینههای الزم برای ارتقای جایگاه صنفی آنها.
 )9ارزیابی ،نق و تحلیل فعالیتهای قرآنی و ارائه پیشنهادهای سازن ه در این حوزه.
 )10ت وین و تنظیم آیین نامههای داخلی اتحادیه در چارچوب ضوابط و مفاد این اساسنامه .
 )11نظارت داخلی و ارتباط م اوم و مستمر با اعضاء و احصاء مشکالت آنها و ارائه گزارش از عملکردها و مشکالت
به هیأت رسی گی جهت اتخاذ تصمیم .
 )12حضور فعال در عرصه فعالیتها و روی ادهای قرآنی استان.
............... )13
................ )14
*تبصره :1کلیه اق امات اتحادیه خاصه فعالیتهای من رج در این ماده بایستی در چارچوب قوانین جاری و هماهنگ با
سیاستها ،ضوابط و مقررات هیأت رسی گی انجام پذیرد.
*تبصره :2اتحادیه حق ورود به فعالیتهای اجرائی – مشروط به واگذاری عملیات اجرایی بيه اعضيای عضيو -را دارد.
ب یهی است چنانچه ضرورت داشته باش اجرای برخی فعالیتها توسط اتحادیه انجام شود میبایست قبالً موافقيت مجميع
عمومی اتحادیه در این خصوص اخذ گردد.
*تبصره :3در صورتیکه انجام هر یک از فعالیتهای مذکور ،محابق مقررات قيانونی مسيتلزم اخيذ مجيوز الزم از سيایر
مراجع ذیصالح باش اتحادیه مکلف است نسبت به اخذ مجوزهای الزم اق ام نمای .
*ماده  –4اتحادیه حق فعالیت یا موضعگیری سیاسی یا حزبی و جناحی ليه و یيا علیيه احيزاب ،گروههيا و جریانيات
رسمی یا غیررسمی را ن ارد.
*ماده  -5حوزه عملیات اتحادیه ،استان  ..................میباش و اجرای برنامه های فرا استانی ( در استانهای دیگير ) بيا
درخواست و هماهنگی با استان مربوطه و اجرای برنامه های ملی با هماهنگی و موافقت اتحادیيه کشيوری امکيان پيذیر
خواه بود .
*ماده  -6م ت فعالیت اتحادیه از تاریخ تأ سیس نامح ود میباش .
تبصره :اتحادیه پس از ثبت در مرجع ثبت شرکتها و اخذ پروانه فعالیت از هیأت رسی گی فعالیت خواه نمود.
*ماده  -7اتحادیه تابعیت کشور جمهوری اسالمی ایران را دارد.
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*ماده  -8اتحادیه دارای شخصیت حقوقی مستقل بوده و غیرتجاری  ،غیر سیاسی ،غیرانتفاعی و عام المنفعه میباش .
*ماده  -9مرکز اصلی و نشانی اتحادیيه اسيتان .....................شيهر.....................خیابان ...............کوچيه ...................
پالک  ..........است و هرگونه ایجاد شعبه در حوزه عملیات اتحادیه برابر ضوابط ابالغی اتحادیه کشوری و بيا تصيویب
هیأت م یره اتحادیه استان خواه بود.
ماده  -10دارائی اولیه اتحادیه مبلغ  ...................................ریال است که به نحو مقتضی تأمین گردی ه است.
*تبصره  :1هرگونه تصمیم در مورد دارائی ،افزای

یا کاه

آن با تصویب مجمع عمومی اتحادیه اتخاذ خواه ش .

*تبصره  :2کلیه وجوه و اموال منقول و غیرمنقول که به اتحادیه تعلق دارد و یا بع اً از طریق فعالیتهای اتحادیه استان،
تحصیل گردد و یا دولت و سایر اشخاص به نحوی به اتحادیه واگذار نماین  ،جزء دارائیهای اتحادیه بوده و بر طبق
مفاد این اساسنامه و سیاستهای اتحادیه برای پیشبرد اه اف و مقاص آن به نحو مقتضی و با رعایت حقوق و مصال
اتحادیه مورد بهرهبرداری قرار خواه گرفت.
*تبصره  :3تقسیم سود و دارایی اتحادیه در میان م یران ،بازرسان وکارکنان آن قبل و پس از انحالل ممنوع است.
فصل دوم  :مقررات مربوط به عضویت
*ماده  – 11عضو در اتحادیه استان شخصی است حقوقی غیردولتی ( موسسه فرهنگی قرآن و عتيرت) کيه ملتيزم بيه
رعایت اساسنامه اتحادیه باش .
*ماده  – 12عضویت در اتحادیه برای مؤسسات اختیاری است و درصورت عضویت تابع شرایط زیر است:
 )1دارا بودن پروانه فعالیت معتبر از هیأت رسی گی
 )2ع م ممنوعیت قانونی فعالیت مؤسسه.
تبصره  :1بررسی م ارک و احراز شرایط فوق بعه ه هیأت م یره اتحادیه بوده و عضویت مؤسسه در اتحادیيه ،بيا
تصویب هیأت م یره اتحادیه استان خواه بود.
تبصره  :2در صورت تعیین و تصویب حق عضویت اعضاء اتحادیه از سوی هیيأت مي یره ،پرداخيت آن از سيوی
اعضاء الزامی است.
تبصره  :3م ارک مشروحه ذیل بای توسط مؤسسه متقاضی عضویت به اتحادیه استان تسلیم گردد:
الف) در خواست کتبی عضویت و تعه رعایت مفاد اساسنامه اتحادیه.
ب) ارائه نسخه ای از آخرین آگهی تأسیس یا تغییرات ثبتی مبنی بر انتخاب هیأت م یره ،م یر عاميل و دارني گان
امضاء مجاز.
ج) ارائه صورتجلسه مجمع عمومی و یا هیأت م یره مبنی بر تصویب عضویت موسسه در اتحادیه.
د) ارائه تصویر برابر اصل ش ه اساسنامه مؤسسه.
ه) ارائه تصویر برابر اصل ش ه پروانه فعالیت معتبر.
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و) ارائه گزارش ش

ماهه آخر فعالیت مؤسسه ( ویژه مؤسساتی که بی

از هشت ماه از تاریخ تأسیس آنها گذشته

باش ).
*ماده  -13خروج عضو از اتحادیه با تصویب مجمع عمومی یا هیأت م یره مؤسسه مربوطه اختیاری است و نمیتوان
آن را منع کرد .در این صورت عضو مستعفی تقاضای خروج از اتحادیه را به انضمام مصوبه مجمع عميومی عيادی و یيا
هیأت م یره خود مبنی بر خروج از اتحادیه ،به طور کتبی به هیات م یره اتحادیه ارائه خواه نمود.
تبصره  :1در صورت انصراف از عضویت ،اخراج ،لغو مجوز یا انحالل مؤسسه عضو اتحادیه ،عيالوه بير لغيو عضيویت
مؤسسه مذکور در اتحادیه استان ،چنانچه نماین ه آن مؤسسه عضو هیأت م یره یا بازرس اتحادیه باش عضویت وی نیيز
کان لم یکن خواه ش .
تبصره  :2عضو هیأت م یره و یا هیأت بازرسی اتحادیه که از مؤسسه قرآنی مردمی متبوع خود اسيتعفا داده یيا اخيراج
ش ه باش و یا شرایط خود را محابق با مفاد این اساسنامه و یا ضوابط هیأت رسی گی از دست داده باش مجياز بيه اداميه
مسئولیت در اتحادیه نخواه بود.
*ماده -14اعضاء در کلیه امور اتحادیه ،طبق اساسنامه حق نظارت دارن و ایين نظيارت را از طریيق بيازرس اتحادیيه
اعمال خواهن نمود.
*ماده -15کلیه اعضای اتحادیه مکلفان به وظایف و مسئولیت هایی که در ح ود قوانین و مقررات تعه کردهاني
عمل کنن .
*ماده  -16در موارد زیر عضو از اتحادیه اخراج میشود:
 )1از دست دادن هر یک از شرایط عضویت من رج در این اساسنامه
 )2رعایت نکردن قوانین جاری ،ضوابط دستگاه ناظر و مفاد اساسنامه اتحادیه و سایر تعه ات قانونی پس از دو بار
اخحار کتبی توسط هیأت م یره به فاصله  15روز و گذشتن  15روز از تاریخ اخحار دوم
 )3انجام اعمالی که به حیثیت و اعتبار اتحادیه لحمه وارد کن .
تبصره :تشخیص موارد فوق بنا به پیشنهاد هیأت م یره یا بازرسان و تصویب مجمع عمومی عادی خواه بود.
*ماده  -17در صورت بروز هرگونه اختالف در اتحادیه و اعضاء آن ،موضوع اختالف درصورت عي م حيل آن در
اتحادیه استان ،برای داوری به اتحادیه کشور و درصورت اعتراض به رأی صادره به هیأت رسی گی ارجاع میشود.
فصل سوم  :ارکان اتحادیه
*ماده  -18ارکان اتحادیه عبارتست از :
 )1مجمع عمومی

 )3بازرسان

 )2هیأت م یره
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الف) مجمع عمومی
*ماده  –19مجامع عمومی بعنوان عالیترین رکن اتحادیه تشکیل خواه ش .
تبصره  :1مجامع عمومی اتحادیه با حضور نماین گان مؤسسات عضو تشکیل میشود و هر مؤسسيه واجي شيرایط ثبيت
ش ه در استان – در صورت عضویت در اتحادیه -با احتساب پایگاهها و شعب مربوطه یک عضو تلقی ش ه و فقط حق
یک رأی خواه داشت.
تبصره  :2نماین ه هر مؤسسه جهت حضور در مجامع عمومی اتحادیه استان و شرکت در تصمیمگیریهای آن بای قبيل
از جلسه مجمع عمومی و لزوماً پس از انتخاب توسط هیأت م یره به اتحادیه استان معرفی می گردد.
تبصره  :3تصمیماتی که در مجامع عمومی اتحادیه استان با رعایت مقررات اتخاذ میگردد برای کلیه اعضاء اعم از
حاضر و غایب نافذ و معتبر خواه بود .این تصمیمات بحریقی که برای دعوت مجامع عمومی در این اساسنامه پی

بینی

ش ه بای ظرف م ت  15روز به اطالع اعضاء برس .
تبصره  :4اصل صورتجلسات مجامع عمومی بای همواره در دفتر اتحادیه نگه اری ش ه و تصاویر آن پس از هر مجمع
به اتحادیه کشوری و گزارش دوره ای آن به هیأت رسی گی ارسال گردد.
ماده  -20مجمع عمومی ح اقل سالی یک بار تشکیل می شود.
ماده  -21وظایف و اختیارات مجمع عمومی به شرح زیر است:
*  )1تعیین خط مشی و سیاستهای کالن اتحادیه.
*  )2تصویب اخراج مؤسسات فرهنگی قرآن و عترت واج شرایط به پیشنهاد هیأت م یره و یا بازرسین.
*  )3انتخاب هیات م یره ،اعم از اصلی و علی الب ل برای م ت سه سال و تعیین حق الجلسه آنان.
*  )4انتخاب بازرس اعم از اصلی و علی الب ل برای م ت سه سال مالی و تعیین میزان حقوق آنان.
*  )5عزل هر یک از اعضاء هیأت م یره یا بازرسین.
*  )6استماع گزارشهای هیأت م یره.
*  )7رسی گی و اتخاذ تصمیم درباره ترازنامه و حساب سود و زیان و سيایر گزارشيهای ميالی هیيات مي یره پيس از
قرائت گزارش بازرسان.
 )8سایر وظایفی که قوانین و مقررات برعه ه مجمع عمومی قرار می ده .
*  )9تغییر مواد اساسنامه درح ود مقررات جاری.
*  )10تصمیم گیری نسبت به گزارش بازرس یا بازرسان درمورد تخلفات هیات م یره.
*  )11عزل یا قبول استعفای دسته جمعی یا اکثریت اعضای هیات م یره و بازرسین.
*  )12اتخاذ تصمیم راجع به انحالل اتحادیه و تعیین هیات تصفیه براساس و ضوابط ومقررات و مفاد این اساسنامه.
............ )13
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*ماده  – 22هیات م یره مکلف است در موع های مقرر زیر نسبت به دعوت مجمع عمومی اق ام کن :
 )1ح اکثر سه ماه پس از پایان هرسال مالی.
 )2ح اقل یک ماه قبل از پایان دوره خ مت هیات م یره و بازرسان.
 )3درصورتی که دریکی از مجامع عمومی تشکیل مجمع عمومی دیگری تکلیف ش ه باش .
 )4ح اکثر ظرف یک ماه بع از درخواست مقامات یا اشخاص زیر:
الف) اکثریت اعضای هیأت م یره.
ب ) اکثریت اعضای بازرسان.
ج ) یک پنجم اعضای اتحادیه.
تبصره  :1دوره خ مت هیأت م یره و بازرسان از زمان انتخاب و قبولی سمت آنها شروع خواه ش مشروط بيه اینکيه
م ت ماموریت هیأت م یره و یا بازرسان قبلی منقضی ش ه یا استعفا داده یا عزل ش ه باشن  ،در غیير اینصيورت شيروع
خ مت آنها از زمان انقضای م ت ماموریت هیأت م یره و یا بازرسان قبلی خواه بود.
تبصره  : 2درصورتی که هیأت م یره به علل استعفا ،فوت و یيا ممنوعیيت قيانونی هریيک از اعضيای اصيلی ،علیيرغم
دعوت از اعضای علی الب ل ،از اکثریت مقرر در اساسنامه خارج شود مجمع عمومی براساس مفاد این اساسنامه دعيوت
خواه ش تا نسبت به تکمیل اعضای هیأت م یره برای بقیه م ت مقرر اق ام کن .
تبصره  : 3اگر هیأت م یره ظرف م ت ح اکثر یک ماه از موعي مقيرر مشيخص شي ه در ایين اساسينامه و یيا تياریخ
درخواست اشخاص من رج در این ماده ،اق ام به دعوت و تشکیل مجمع عمومی ننمای  ،اشخاص فوق ميیتوانني رأسياً
نسبت به دعوت و تشکیل مجمع عمومی اق ام نماین .
*ماده  -23دعوت مجمع عمومی با قی دستور  ،روز  ،ساعت و محل تشکیل آن بای بحور مکتوب یيا ازطریيق درج
در سایت اتحادیه به همراه پیامک و یا استفاده از شبکه اتوماسیون اداری به آخيرین اقامتگياه قيانونی اعيالم شي ه عضيو
انجام گیرد.
تبصره  :1فاصله زمانی بین ابالغ دعوت مجميع عميومی تيا تشيکیل آن حي اقل  15و حي اکثر  20روز خواهي بيود .در
صورتی که برگزاری انتخابات در دستور جلسه باش این م ت ح اقل  20و ح اکثر  25روز خواه بود.
تبصره  :2در مواردیکه کلیه اعضاء در مجمع عمومی حاضر باشن  ،تشریفات دعوت و همچنین رعایت فاصله زمانی و
تاریخ دعوت تا تشکیل جلسه الزامی نیست.
تبصره  :3جلسات مجمع عمومی بای ح اقل  10روز قبل از تشکیل از سوی هیأت م یره به اطيالع اتحادیيه کشيوری و
دبیرخانه هیأت رسی گی رسانی ه شود و نماین ه این اتحادیه و هیأت رسی گی به امورموسسات فرهنگی قيرآن و عتيرت
به جلسه دعوت شون .
*ماده  -24مالک تشخیص تع اد اعضای حاضر در جلسات مجامع عمومی ورقه حضور و غیابی است که نماین گان
مؤسسات فرهنگی قرآن و عترت عضو در ب و ورود به جلسه آنرا امضاء میکنن .
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*ماده  -25مجمع عمومی با حضور نماین گان ح اقل نصف بعالوه یک مؤسسات عضو رسمیت پیي ا ميیکني و در
صورت ع م حصول نصاب مذکور ،دعوت مجمع عمومی بای ح اکثر ظرف  15روز با همان دستور جلسه قبلی تهیه و
ابالغ شود .فاصله ابالغ دعوت نوبت دوم تا تشکیل جلسه مجمع بع ی نبای از  15روز کمتر و از  30روز بیشتر شود .این
جلسه با حضور هر تع اد از نماین گان مؤسسات عضو رسمیت خواه یافت.
تبصره :در صورت رسمیت نیافتن جلسه مجمع عمومی ،مقام دعوت کنني ه مجميع بایي صورتجلسيهای دایير بير عي م
رسمیت آن تهیه و به امضای حاضرین در جلسه برسان .
ماده  -26جلسات مجامع عمومی را در صورت رسمیت یافتن ،مقام دعوت کنن ه افتتاح میکن  .در جلسه مجمع ابت ا
یک رئیس ،یک منشی و دو نفر ناظر از میان نماین گان مؤسسات عضو ( حاضر در جلسه ) بعنوان هیأت رئیسيه انتخياب
خواهن ش  .اعضای هیأت رئیسه در هر جلسه برای اداره همان جلسه از سوی مجمع عمومی انتخاب میشون .
تبصره  :1مقام دعوت کنن ه مجمع عمومی مکلف است ورقه حضور و غیابی را که نماین گان مؤسسات عضيو در بي و
ورود به جلسه امضا میکنن و صورت اسامی کل اعضاء را در اختیار هیأت رئیسه برای احراز رسيمیت جلسيه و اعميال
کنترلهای الزم قرار ده .
تبصره  :2در مجامعی که دستور جلسه ،انتخاب هیات م یره و یا بازرسان باشي داوطلبيان عضيویت در هیيات مي یره و
بازرسی میتوانن در جلسه مجمع عمومی شرکت نموده و با اجازه رئیس مجمع در مهلتی که به تسياوی بيه هير یيک از
آنان داده می شود خود و برنامههای ذیربط را معرفی نماین .
ماده  -27رأیگیری انتخاب هیات م یره و بازرسان بصورت کتبی خواهي بيود وليی رأی گیيری بيرای اتخياذ سيایر
تصمیمات مجامع میتوان با قیام و قعود بعمل آی .
*ماده  -28تصمیمات مجمع عمومی با اکثریت نصف بعالوه یک آرای نماین گان مؤسسات عضو حاضير در جلسيه
معتبر خواه بود و تصمیمات مجامع عمومی در مورد انحالل و تغییرات اساسنامه با اکثریت دو سوم آرای کيل اعضيای
مجمع معتبر خواه بود.
تبصره  :1درمورد انتخاب هیأت م یره و بازرس درصورت ع م کسب آراء مرحله اول با اکثریت نصف بعيالوه یيک
در مرحله دوم با اکثریت نسبی انتخاب خواه ش .
تبصره  :2هر یک از اعضاء در اتحادیه دارای یک رأی میباش .
*ماده  -29در صورتی که در جلسه مجمع عمومی به هردلیل مذاکرات به اخذ تصمیم منتهی نشيود جلسيه بيه عنيوان
تنفس تعحیل میگردد .رئیس جلسه موظف است ضمن اعالم تنفس ،در همان جلسه زمان و محل تشکیل جلسيه بعي ی
را که نبای بی

از یکماه بع از جلسه مذکور باش اعالم نمای  .رعایت تشریفات دعوت مج د الزامی نیست.

جلسه بع ی ادامه جلسه قبل از تنفس است و هیات رئیسه آن همان خواه بود که در جلسه قبل از تنفس انتخاب ش هان
مگر اینکه یک یا چن نفر از آنان در مجمع بع از تنفس حاضر نش ه باشن که در اینصورت به جای اشخاص غایب
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افراد دیگری انتخاب خواهن ش  .ب یهی است اعضاء غائب در جلسه قبل از تنفس ،مجاز به حضور و مشارکت در
تصمیمگیریهای این جلسه خواهن بود.
*ماده -30صورت جلسيات مجيامع عميومی و تصيمیمات متخيذه در آن توسيط منشيی مجميع در دفتير یيا فرمهيای
مخصوص ثبت ش ه و کلیه صفحات آن به امضاء هیات رئیسه مجمع میرس و رونوشت آن به وسیله رئيیس مجميع بيه
هیات م یره ابالغ میشود و عن اللزوم هیأت م یره موظف به ثبت آن در مرجع ثبت شرکتهای استان خواه بود.
ب) هیأت مدیره :
*ماده  -31تع اد اولیه اعضاء هیأت م یره اتحادیه استان به ازاء تا  50مؤسسه عضيو 5 ،نفير و بيه ازاء هير  50مؤسسيه
عضو بع ی  2نفر اضافه خواه ش  .سقف تع اد اعضاء هیأت م یره  11نفر میباش  .اعضاء هیأت م یره توسيط مجميع
عمومی و از میان نامزدهای واج شرایط پیشنهادش ه توسط مؤسسات عضو برای مي ت  3سيال بيا رأی مخفيی انتخياب
میشون  3 .نفر از حائزین اکثریت بع از اعضاء اصلی به ترتیب ،علی الب ل شناخته میشون و انتخاب مج د هر یک از
اعضاء بصورت متوالی برای دورههای بع ی بالمانع است.
تبصره  :1نامزدهای مؤسسات عضو با امضاء مقام دارای امضاء مجاز مؤسسه ميذکور قبيل از برگيزاری مجميع بيه مقيام
دعوت کنن ه مجمع عمومی معرفی خواهن ش .
تبصره  :2هیات م یره در اولین جلسه از میان خود اعضاء هیأت رئیسه مرکب از یک نفر به عنوان رئیس هیيات مي یره،
یک نفر به عنوان نائب رئیس و یک نفر به عنوان منشی را انتخاب میکن  .هیأت م یره میتوان برای بقیه اعضياء خيود
نیز در صورت ضرورت سمتهای دیگری انتخاب کن .
تبصره  :3در صورت استعفاء ،فوت ،ممنوعیت قانونی ،از دست دادن شرایط عضویت و یا غیبت غیير موجيه مکيرر هير
یک از اعضای اصلی هیأت م یره ،یکی از اعضای علیالب ل به ترتیب آراء بیشتر ،برای بقیه م ت مقرر به جانشینی وی
بعنوان عضو اصلی در جلسات هیأت م یره شرکت مینمای  .غیبت غیر موجه مکرر به تشخیص هیأت م یره ،به مواردی
اطالق میشود که عضو ،علیرغم اطالع از دعوت ،ب ون اجازه قبلی و یا عذر موجه ح اقل در سه جلسه متوالی و یا پنج
جلسه غیر متوالی طی یکسال حاضر نشود.
تبصره  :4درصورت فوت یا استعفای دسته جمعی هیأت م یره و قبولی آن توسط مجمع عمومی ،مجمع عمومی بنيا بيه
دعوت هیأت م یره مستعفی و یا ترتیب معین ش ه در این اساسنامه ،برای انتخاب هیأت م یره ج ی تشکیل خواه ش .
تبصره  :5در صورت عزل دسته جمعی هیأت م یره توسط مجمع عميومی ،ایين مجميع موظيف اسيت در هميان جلسيه
نسبت به تعیین زمان جلسه مجمع عمومی بع ی و تمهی ات الزم برای انتخاب هیأت م یره جایگزین اق ام نمای  .موعي
برگزاری مجمع عمومی برای انتخاب هیأت م یره ح اکثر  2ماه پس از جلسه مذکور خواه بود.
تبصره  :6در مواردی که هیات م یره از اکثریت مقرر خارج شود باقیمان ه اعضاء موظفن ح اکثر طی  2ماه نسيبت بيه
دعوت مجمع عمومی جهت انتخاب تع اد عضو الزم برای ترمیم هیأت م یره اق ام نماین .
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*ماده  -32پس از انقضای م ت ماموریت هیأت م یره ،بازرسان یا م یرعامل در صورتی که هیات م یره ،بازرسيان
و یا م یر عامل ج ی انتخاب نش ه باشن هیأت م یره ،بازرسان و یا م یر عامل موجيود تيا انتخياب و قبيولی مي یران و
بازرسان ج ی کماکان به وظایف خود در اتحادیه ادامه داده و مسئولیت اداره امور را بر عه ه خواهن داشت.
*ماده  - 33هیأت م یره مکلف است جهت م یریت اتحادیه و اجرای تصمیمات مجامع عمومی و هیيأت مي یره ،از
بین خود یا خارج از هیأت م یره ،فرد واج شرایحی را وفق ضوابط و مقررات جاری وشرایط من رج در ایين اساسينامه
برای م ت ح اکثر تا سه سال بعنوان م یر عامل اتحادیه انتخاب کني کيه زیير نظير هیيأت مي یره انجيام وظیفيه نمایي .
وظایف و اختیارات و حقوق و مزایای م یر عامل طبق آئیننامهای خواه بود که به تصویب هیأت م یره خواه رسی .
تبصره  :رئیس هیأت م یره نمیتوان بحور همزمان م یرعامل اتحادیه نیز باش .
ماده  - 34هیأت م یره و م یرعامل اتحادیه بای در اق امات خود مصلحت و صرفه و غبحه اتحادیه را مراعات کنني
و از اق امات خارج از ح ود وظایف و اختیارات مقرر ش ه در قيوانین و مقيررات جياری و مفياد اساسينامه ،خيودداری
نماین .
ماده  -35جلسات هیأت م یره ح اقل هر ماه یکبار در موع و محل معینی که قبالً با هماهنگی اعضاء هیيات مي یره
تعیین گردی ه بنا به دعوت کتبی رئیس یا نائب رئیس هیأت م یره و یا م یر عامل یا اکثریت هیات م یره با حضور بی
از نصف اعضای اصلی هیأت م یره تشکیل و رسمیت مییاب و بيرای اتخياذ تصيمیم ،رأی اکثریيت اعضياء حاضير در
جلسه ضروری است .تصمیمات هیأت م یره در دفتر یا فرمهای مخصوص صورتجلسات هیأت م یره ثبت و به امضيای
اعضای حاضر در جلسه میرس .
تبصره  :جلسه فوق العاده هیأت م یره با دعوت کتبی رئیس هیأت م یره یيا مي یر عاميل و یيا اکثریيت اعضيای هیيات
م یره تشکیل میگردد.
ماده  -36هیأت م یره جز در مواردی که بموجب اساسنامه ،اتخاذ تصمیم در باره آنها در صالحیت مجيامع عميومی
است در سایر موارد و برای تحقق اه اف ،موضوع و عملیات اتحادیه با رعایت اساسنامه و مصيوبات مجيامع عميومی و
رعایت صرفه و صالح اتحادیه و اعضاء دارای اختیارات الزم جهت اداره امور بوده و منجمله عهي ه دار انجيام وظيایف
ذیل است:
*  -1دعوت مجمع عمومی.
* -2اجرای اساسنامه و تصمیمات مجامع عمومی.
* -3نصب و عزل و قبول استعفای م یر عامل و نظارت بر عملیات وی و تصویب آئین نامه ح ود وظایف و اختیيارات
و میزان حقوق و مزایای م یر عامل.
* -4بررسی درخواستهای عضویت مؤسسات فرهنگی قرآن و عترت در اتحادیه .
* -5نظارت بر مخارج جاری اتحادیه و رسی گی به حسابها و تهیه و تسلیم به موقع گزارش مالی و ترازنامه به مجمع عمومی.
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* -6تعیین و معرفی نماین ه یا وکیل در دادگاهها و مراجع قانونی و سایر سازمانها با حق توکیل به غیر.
 -7تعیین و عزل نماین ه برای حضور در جلسات مجامع عمومی اتحادیه کشور یا سایر جلسياتی کيه اتحادیيه در آنهيا
مشارکت یا عضویت دارد وفق ضوابط و مقررات.
* -8معرفی نامزدهای واج شرایط از میان نامزد های معرفی ش ه از سوی اعضای اتحادیيه بيرای شيرکت در انتخابيات
هیأت م یره و بازرسی اتحادیه کشور وفق ضوابط و مقررات.
* -9افتتاح حساب در بانکهای معتبر کشور و درخواست وام و تسهیالت الزم از آنها.
* -10تعیین و معرفی صاحبان امضاهای مجاز برای مکاتبات و قراردادها و اسناد تعه آور اتحادیه.
 -11تصویب ساختار تشکیالتی اتحادیه.
* -12انجام سایر وظایف و تکالیفی که بموجب قوانین و مقررات جاری و یا مفاد این اساسنامه مستقیماً و یيا بيه اعتبيار
تص ی اداره امور اتحادیه بر عه ه هیأت م یره گذارده ش ه است.
 -13تصویب برنامه و بودجه جاری و اعتبارات و وامهای درخواستی و سایر عملیات مالی اتحادیه.
 -14تعیین روزنامه کثیراالنتشار برای درج آگهیهای اتحادیه .
 -15تعیین حق عضویت اعضای اتحادیه.
* -16تصویب مقررات و دستورالعملهای داخلی اتحادیه.
* -17تصمیمگیری درخصوص تغییر مرکز اصلی و یا شعب اتحادیه در حوزه عملیات اتحادیه.
ماده  -37هیأت م یره نماین ه قانونی اتحادیه است و میتوان مستقیماً و یا با وکالت با حيق توکیيل ایين نمایني گی را
در دادگاهها و مراجع قانونی و سایر سازمانها اعمال کن .
ماده  -38هیأت م یره وظایف خود را به صورت دسته جمعی انجام می ده و هیچکس از اعضاء هیأت مي یره حيق
ن ارد از اختیارات هیأت منفرداً استفاده کن مگر در موارد خاص که وکالت یا نماین گی کتبی از طيرف هیيات مي یره
داشته باش  .هیأت م یره میتوان قسمتی از اختیارات خود را با اکثریت سه چهارم آراء به م یر عامل تفویض کن .
*ماده  -39تحویل و تحول و انتقال مسئولیت از هیأت م یره سابق به هیات م یره ج ی بای بالفاصله بع از پذیرش
سمت از سوی اعضای هیأت م یره ج ی صورت گیرد و کلیه اوراق و اسناد و دفاتر و حسابها و موجودیهای اتحادیه
به هیات م یره ج ی تحویل و پس از ثبت تغییرات در مرجع ثبت شرکتها ،ترتیب معرفی امضاهای مجاز داده شود.
تبصره :شروع تص ی هیأت م یره ج ی مشروط به این است که دوره هیأت م یره قبلی خاتمه یافته و یا هیأت م یره
قبلی عزل ش ه و یا بصورت جمعی استعفا داده باشن  .بع از قانونی ش ن مسئولیت و شروع تص ی هیأت م یره ج ی ،
تا زمانیکه ترتیب معرفی امضاهای مجاز داده نش ه هیأت م یره ج ی میتوان اختیارات مح ودی را به هیأت م یره
قبلی تفویض کن و در هر حال هر اق ام بای با تصمیم هیأت م یره ج ی باش .
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*ماده  -40مراتب نقل و انتقال بای در صورت جلسه منعکس و به امضای اعضای هیأت م یره سابق و اعضيای هیيأت
م یره ج ی و بازرسان اتحادیه برس  .صورت جلسه مذکور بای جزو اسناد اتحادیه نگه اری شود.
*ماده  -41استعفای هر یک از اعضای هیأت م یره تا تعیین عضو ج ی و قبولی سيمت آن رافيع مسيئولیت نسيبت بيه
وظایفی که به وی محول ش ه است نخواه بود.
*ماده  -42نامزدهای عضویت در هیأت م یره و یا بازرسان اتحادیه بایي عضيو یکيی از ارکيان تشيکیالتی مؤسسيات
عضو اتحادیه بوده و ح اقل تحصیالت کارشناسی یا معادل آن با ح اقل  4سال سيابقه فعالیيت ميؤثر در مراکيز رسيمی
قرآنی داشته باشن .
تبصره  :1از هر موسسه ح اکثر  3نفر میتوانن نامزد عضيویت در هیيات مي یره و بازرسيان اتحادیيه شيون  ،ليیکن هير
موسسه تنها حق یک رای دارد.
تبصره  : 2احراز و تأیی شرایط فوقاليذکر در ایين مياده در دوره نخسيت توسيط کمیتيهای کيه اعضيای آن را هیيأت
رسی گی به امور موسسات فرهنگی قرآن و عترت (ع) تعیین می کن انجام می شود و در دورههای بع احيراز و تأییي
شرایط فوقالذکر بعه ه هیأت م یره اتحادیه استان میباش .
تبصره  : 3اعالم نامزدی کان ی اها و ارائه م ارک مستن و متقن این ماده از سوی نامزدها به هیأت م یره اتحادیه
استان ،بای ح اقل  15روز کاری قبل از انتخابات صورت گیرد .هیأت م یره نیز موظف است ح اکثر طی  4روز
کاری ،نسبت به احراز شرایط و اعالم نتیجه به کان ی اها اق ام نمای .
تبصره  : 4انجام هرگونه تبلیغات و معرفی نامزدها به اعضاء مجمع عمومی با رعایت ضوابط و مقررات مربوطه و
بصورت متمرکز از سوی اتحادیه استان صورت میگیرد .زمان انتشار تبلیغات فوق پس از تأیی نامزدها و ح اکثر تا روز
ماقبل انتخابات خواه بود.
*ماده  - 43نامزدهای م یریت عامل اتحادیه بای واج شرایط زیر باشن :
 )43-1شرایط عمومی:
 داشتن تابعيت جمهوري اسالمي ايران ،نداشتن سوء پيشينه كيفرري مرر،ر ،دارا برودن
شرط حداقل سن  25سال  ،نداشتن منع قانوني از نظر خدمت وظيفره ممرومي ربرراي
آقايان) ،محجور نبودن و حسن شهرت و صالحيت اخالقري ،مردم محروميرت از ح رو
اجتمامي و رمايت شئونات شرمي و مرفي.

 )43-2شرایط اختصاصی:
 داشتن تحصيالت حداقل كارشناسي يا معادل آن با حداقل  4سال ساب ه مديريت مر،ر
در مراكز رسمي قرآني.

تبصره  :1چنانچه نامزدهای م یریت عامل از میان م یران عامل و اعضاء مؤسسات فرهنگی قرآن و عترت عضو اتحادیه
استان باشن از ارائه م ارک مربوط به بن اول این ماده (شرایط عمومی) معاف خواهن بود.
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تبصره  :2م یر عامل اتحادیه میتوان از اعضاء هیأت م یره و یا خارج از آن باش .
تبصره  :3م یر عامل اتحادیه کشور نمیتوان همزمان ،م یر عامل اتحادیه استان هم باش .
تبصره  :4احراز و تأیی شرایط فوقالذکر در این ماده بعه ه هیأت م یره اتحادیه استان میباش .
تبصره  :5ارائه م ارک مستن و متقن این ماده از سوی نامزدها به هیأت م یره الزامی است.
ج) هیأت بازرسی:
*ماده  -44مجمع عمومی تع اد  3نفر را به عنوان بازرس اصلی و  1نفر را بعنوان بازرس علی الب ل از میان اشيخاص
حقیقی واج شرایط وفق ضوابط مربوطه برای م ت یک سال مالی انتخاب میکن .
تبصره  :1در صورت فوت یا ممنوعیت قانونی و یا استعفای هر یک از بازرسان اصلی ،هیأت م یره مکلف است ظرف
ده روز بازرس علی الب ل را به ترتیب آراء بیشتر برای بقیه م ت دعوت نمای .
تبصره  :2بازرسان نمیتوانن از بین م یران اتحادیه (اعضاء هیأت م یره و م یر عامل اتحادیه استان) انتخاب شون .
*ماده  -45وظایف بازرسان اتحادیه به شرح زیر است:
 .1نظارت مستمر بر انحباق نحوه اداره امور اتحادیه و عملیات انجيام شي ه بيا قيوانین جياری ،ضيوابط و مقيررات
مربوطه ،اساسنامه اتحادیه و تصمیمات مجمع عمومی.
 .2بررسی و اظهار نظر در خصوص صحت و درستی صورت دارائی ،صورت حساب دوره عملکرد ،حساب سود
و زیان ،ترازنامه و سایر گزارشات و اطالعاتی که م یران در اختیار مجمع عمومی قرار میدهن .
 .3رسی گی به حسابها ،دفاتر ،اسناد و صورتهای مالی اتحادیه ،شخصا و یا در صورت لزوم با استفاده از کارشناس
که در اینصورت پرداخت هزینه کارشناس با تصویب مجمع عمومی بر عه ه اتحادیه خواه بود.
 .4نظارت بر انجام حسابرسی و رسی گی به گزارشهای حسابرسی ،رسی گی به شکایات اعضاء در مورد اتحادیه و
قصور و تخلفات صورت گرفته و ارائه گزارش و نتایج مربوطه به اولین مجمع عمومی و دستگاه ناظر.
 .5تذکر کتبی تخلفات موجود در نحوه اداره امور اتحادیه به هیأت م یره و م یر عاميل و تقاضيای رفيع نقيص و
گزارش به مجمع عمومی در صورت ع م اصالح وضعیت.
تبصره  :1بازرس یا بازرسان موظف هستن گزارش جامعی راجع به وضع اتحادیه به مجمع عمومی تسلیم کنن  .گزارش
بازرس یا بازرسان بای پس از مالحظه و استماع توضیحات هیأت م یره ح اقل یک هفته قبل از تشکیل مجمع عمومی
جهت مراجعه اعضاء در مرکز اتحادیه آماده باش .
تبصره  :2بازرس یا بازرسان حق دخالت مستقیم در اداره اميور اتحادیيه را ن اشيته وليی ميیتوانني بي ون حيق رای در
جلسات هیأت م یره شرکت کنن و نظرات خود را نسبت به مسائل جاری اتحادیه اظهار دارن .
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*ماده  -46در صورتی که بازرس یا بازرسان تشخیص دهن که هیأت م یره و یا م یر عامل در انجام وظایف محوليه
مرتکب تخلفاتی گردی هان و به تذکرات ترتیب اثر نمیدهن مکلف هستن از هیات مي یره تقاضيای برگيزاری مجميع
عمومی برای رسی گی به گزارش خود را بنماین .
تبصره  :1در صورتی که هیأت م یره نسبت به برگزاری مجمع عمومی جهت رسی گی به گزارش بازرسان اق ام ننمای
اکثریت بازرسین میتوانن رأساً نسبت به برگزاری مجمع عمومی اق ام نماین .
تبصره  :2هر یک از بازرسان میتوانن به تنهایی وظایف خود را انجام دهن لیکن کلیه بازرسان بای گيزارش واحي ی
تهیه کنن  .در صورت وجود اختالفات نظر بین بازرسان موارد اختالف با ذکر دلیل در گزارش قی خواه ش .
تبصره  :3بازرس یا بازرسان نسبت به تخلفاتی که در انجام وظایف خود مرتکب میشون طبق قواع عمومی مربوط به
مسئولیت م نی مسئولن .
تبصره  :4در صورتی که هر یک از بازرسین به تشخیص یک پنجم اعضاء مجمع عمومی ،صالحیت خود را برای ادامه
کار از دست ب ه مجمع عمومی عادی محابق با مفاد این اساسنامه دعوت به تشکیل و در خصوص عزل و جایگزینی و
یا ادامه مسئولیت وی تصمیم گیری خواه کرد.
فصل چهارم  :مقررات مالی
*ماده  -47ابت ای سال مالی اتحادیه اول فروردین ماه و انتهای آن آخر اسفن ماه همان سال خواه بود .بيه اسيتثنای
سال اول تاسیس که از تاریخ تشکیل تا پایان اسفن ماه است.
*ماده  -48هیأت م یره موظف است نسخهای از گزارشها ،صورتهای مالی تا پایان دوره از قبیل ترازنامه و حسابهای
عملکرد را ح اقل  30روز قبل از تاریخ تشکیل جلسه مجمع عمومی ساالنه برای رسی گی کتبا به بازرسان تسلیم نميوده
و عالوه بر آن در پایان هر سال مالی تراز آزمایشی حسابهای اتحادیه را همراه با تجزیه و تحلیل فعالیت سياالنه اتحادیيه
در اختیار بازرسان قرار ده و نسخهای از آنها را نیز به دبیرخانه هیأت رسی گی و هیأت م یره اتحادیه کشيوری ارسيال
نمای .
*ماده  -49هر یک از اعضاء در صورت مشاه ه نقص یا تخلف در اداره امور اتحادیيه ميیتواني گيزارش و شيکایات
خود را به بازرس یا بازرسان اعالم نمای و در صورت ع م اخذ نتیجه ،شکایت را به هیأت مي یره اتحادیيه کشيوری ارائيه
نمای و درصورت ع م اخذ نتیجه و یا ع م رضایت از نتیجه حاصله ،شکایت خود را به هیأت رسی گی ارائه نمای .
*ماده  -50م یران اتحادیه موظفن با کارشناسان اتحادیه کشوری و حسابرس یيا حسابرسيان منتخيب آن کيه وظیفيه
نظارت بر حسن اجرای قوانین و مقررات در اتحادیه را بعه ه دارن  ،همکاری بنماین و کلیه اسناد و م ارک ميورد نیياز
را در اختیارشان قرار دهن .
*ماده  -51تمامی درآم ها و هزینههای اتحادیه در دفاتر قانونی ثبت و ضبط خواه ش .
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تبصره  :1در تهیه و تنظیم اسناد ،دفاتر قانونی و صورتهای مالی ،رعایت اصول و موازین ،روشهای مت اول و قابل قبيول
حساب اری و قوانین و مقررات جاری الزامی است.
تبصره  :2کلیه درآم ها و مبادالت مالی اتحادیه از طریق حساب بانکی رسمی صيورت خواهي گرفيت .نقيل و انتقيال
وجوه اتحادیه از طریق حسابهای شخصی اعضاء و م یران اتحادیه ممنوع است.
*ماده  -52ه ایا و کمکهای بال عوض در صورتی که از طرف اعحا کنن ه برای مصرف خاصی تعیيین نشي ه باشي
بحساب درآم و اگر غیر نق ی باش به قیمت روز تقویم و سپس به حساب درآم منظور میشود.
*ماده  -53افتتاح هر نوع حساب نزد بانکها و اخذ وام از بانکها و سایر موسسات اعتباری بای با تصویب هیأت م یره
و معرفی امضاهای مجاز صورت گیرد.
ماده  -54منابع مالی اتحادیه از طریق فعالیتهای من رج در ماده  3این اساسنامه و جذب اعتبارات و امکانات حمایتی و
دریافت حق عضویت اعضاء ،همچنین از طریق ه ایا و کمکهيای بالعيوض اشيخاص حقیقيی و حقيوقی دولتيی و غیير
دولتی تأمین میگردد.
فصل پنجم  :مقررات مختلف
*ماده  -55در صورتی که مجميع عميومی تغییير بعضيی از ميواد اساسينامه را در چيارچوب مقيررات تصيویب کني
تغییرات مربوطه محابق با ضوابط و مفاد این اساسنامه،پس از تأیی هیأت رسی گی بيه اميور موسسيات فرهنگيی قيرآن و
عترت (ع) جهت ثبت به مرجع ثبت شرکتها معرفی خواه ش .
*ماده  -56کلیه اموالی که از منابع عمومی و دولتی در اختیار اتحادیه قرار گرفته و کلیه ه ایایی که توسط اشخاص
حقیقی و حقوقی به اتحادیه تحویل گردی ه با لغو مجوز یا انحالل اتحادیه ،پس از رسی گی به کلیه حسيابها و پرداخيت
ب هی ها و وصول محالبات ،خاتمه دادن به کارهای جاری و اجرای تعه ات اتحادیه ،باقی مان ه دارایيی مسيلم اتحادیيه
اعم از اموال منقول و غیرمنقول به صورت امانی تا زمان تشکیل اتحادیه بع ی استان ،در اختیار اتحادیه کشور قيرار ميی
گیرد.
*ماده  -57در صورت بروز اختالف بین اتحادیه یک استان و اتحادیه استان دیگر ،موضوع اختالف ب واً به اتحادیيه
کشور جهت داوری ارجاع می شود و در صورت اعتراض ،اختالف به هیأت رسی گی ارجاع خواه ش .
*ماده  -58عضویت اتحادیه استان در انجمنهای خارجی و هرگونه همکاری و مشارکت بيا سيازمانهای بيینالملليی
خارجی و عق قرارداد و امضاء تفاهمنامه و شرکت در همایشها و دورههای آموزشيی خيارج از کشيور منيوط بيه اخيذ
مجوز از هیأت رسی گی به امور موسسات فرهنگی قرآن و عترت (ع) می باش .
ماده  -59انتخاب نماین ه یا نماین گان اتحادیه استان از بین اعضاء جهت شرکت در مجامع عمومی اتحادیه مؤسسات
و تشکلهای مردمی ،فرهنگی قرآن و عترت کشور ،بعه ه هیأت م یره اتحادیيه اسيتان بيوده و معرفيی آنيان بيه اتحادیيه
کشور با امضاء م یر مجاز اتحادیه صورت میگیرد.
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ماده واحده  :این اساسنامه در  59ماده و  56تبصره در مجمع عميومی ................................ميور ....................... .بيه
تصویب رسی و آنچه در آن پی

بینی نش ه تابع قوانین جاری و ضوابط هیأت رسی گی میباش .
هیات رئیسه مجمع

رئیس مجمع

منشی مجمع

ناظر مجمع

ناظر مجمع

تذكر :اتحاديههاي استانها ملزم به درج بدون تغيير مواد ،تبصرهها و بندهاي ستارهدار هستند .بديهي است تبصرههاي
ذيل مواد ستارهدار نيز مشمول قامده فو بوده و بايد بدون تغيير در اساسنامه درج شوند.
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