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 بسم اهلل الرحمن الرحیم

 )قُل اِنَّمَا اَعِظُکم بِوَاحِدَةٍ اَن تَقُومُوا لِلَّهِ مَثنى وَفُرادى ثُمَّ تَتَفَکروا(

 ۴۶سوره مبارکه سبأ آیه 

 عترت)ع( و قرآنهای تشکلو  مؤسساتکشوری اساسنامه اتحادیه 

 مقدمه

گر قرآن کریم استعانت از انوار هدایت با صلوات بر حضرت ختمی مرتبت محمد بن عبداهلل)ص( و با   

بیت)ع( و با الهام از رهنمودهای بنیانگذار جمهوری اسالالال می حضالالالرت امام خمینی)ره( و مقام          و اهل 

منظور انسالالال،امم همدلی و   العالی( و به   ای)مدظله  خامنه  العظمی امام  اهلل یت معظم رهبری حضالالالرت آ

 و مؤسالالسالالات  کشالالوری اتحادیهاسالال می ایران  های قرآنی مردمی در نظام جمهوریتوسالالعه فعالیت

 شود. مواد این اساسنامه تشکیل می بر اساس (ع)عترت و قرآن هایتشکل

 کلیات :فصل اول

است که در این اساسنامه به    « (ع)عترت و قرآن هایتشکل  و مؤسسات   کشوری  اتحادیه»نام این تشکی ت   -1ماده

 شود.اختصار اتحادیه نامیده می

های نظام مقدس    های اتحادیه هماهنگ با قوانین موضالالالوعه و جاری و سالالالیاسالالالت          برنامه  ها و  کلیه فعالیت    -2ماده

مام خمینی)قدس     اهلل سالالالره( و مقام معظم رهبری حضالالالرت آیت   جمهوری اسالالال می ایرانم رهنمودهای ا

خواهد  مراکز فرهنگی و هنریرسیدگی به امور  العالی( و تحت ضوابط اب غی از طرف هیأت ای)مدظلهخامنه

 بود.

محدوده فعالیت اتحادیه در داخل جمهوری اس می ایران است و فعالیت اتحادیه در خارج از کشور     بصره: ت

 مدیره و کسب م،وزهای قانونی الزم ب مانع است.با تصویب هیأت

 تابعیت اتحادیه ایرانی و مرکز آن شهر تهران است. -3ماده

م 2۴1 سالالمیهم ک   سالالبهبدقرنیم خیابانشالالهید  عصالالرم خیابانولی محله آدرس قانونی مؤسالالسالاله تهرانم -۴ماده

 باشد.می ۷ واحد سومم م،امعم طبقه ساختمان

 باشد.زمان فعالیت اتحادیه از تاریخ تأسیس به مدت نامحدود می -5ماده

ها و نهادهای دولتیم عمومی از دستگاه چیکاتحادیه دارای شخصیت حقوقی مستقل غیردولتی بوده و به هی -۶ماده

 و غیر دولتی وابسته نیست.

یک از اشخاص حقیقی و حقوقی نسبت به   است و هیچ و صنفی  المنفعه عام مدیه یک تشکل غیرانتفاعی اتحا -۷ماده

 .آن مالکیت ندارند

های اقتصالالادی غیر مرتبط با امور قرآنی نخواهد ای فرهنگی قرآنی اسالالت و ورود به فعالیتاتحادیه م،موعه -8ماده

 داشت.

و هنری منوط به تصویب  های اقتصادی مرتبط با امور فرهنگیهرگونه ورود اتحادیه به سایر فعالیت تبصره:

 مدیره یا تصویب م،مع عمومی است.اتفاق آراء اعضای هیأت
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ضع       -9ماده ضع رهبریم حق مو س می و موا ضع در حمایت از نظام ا گیری و هیچکس بنام اتحادیهم غیر از اع م مو

 ها و جریانات سیاسی رسمی و غیر رسمی را ندارد.لیه اشخاصم احزابم گروهفعالیت سیاسی له یا ع

 ریال است که تماماً به اتحادیه به عنوان هدیه کرداخت شده است.1۴.000.000سرمایه اتحادیه مبلغ  -10ماده

کننده ( به عنوان مرجع هماهنگع)عترت و قرآن هایتشکل  و مؤسسات   کشوری  اتحادیهبا توجه به جایگاه  -11ماده

شتی  شکل بانیو ک ست     نهاد حوزه قرآن و عترتم های مردمکننده ت سته ا ستگاه شای های قرآن و عترت کلیه د

اقدام  (ع)عترت و قرآن هایتشکل  و مؤسسات   کشوری  برای فعالیت در این عرصه با مشارکت اتحادیه  کشور  

 .نمایند

 اهداف و وظایف :فصل دوم

 اتحادیه در راستای توسعه فرهنگ قرآنی عبارتند از: اهداف -12ماده

افزایی میان مراکز قرآنی و فرهنگی مردمی و دینی کشور در راستای توسعه و    ای،اد هماهنگیم انس،ام و هم  -1

 تعمیق فرهنگ و معارف قرآن و اهل بیت)ع(

 سازی قرآنی در جامعههای قرآنی مردمی در جهت فرهنگرشد کمی و کیفی فعالیت -2

 هاهای قرآنی مردمی و دفاع از حقوق آنارتقای جایگاه مؤسسات و تشکل -3

 گری دولتی های مردمی در امور قرآنی در راستای کاهش تصدیتقویت و گسترش مشارکت -۴

 های قرآنی مردمی حمایتم هدایت و نظارت راهبردی نسبت به فعالیت -5

و اهداف قرآنی سایر   توسعه فرهنگ قرآنی های قرآنی مردمی در جهت اجرای منشور  سازی فعالیت هماهنگ -۶

 های کشوردستگاه

ها و نهادهای دولتیم عمومی و های قرآنی مردمی کشور با دستگاه  توسعه و تعمیق تعامل مؤسسات و تشکل     -۷

 دیگر مراکز دینی و فرهنگی 

 ور ها و مراکز دینی و فرهنگی خارج از کشتعامل سازنده در زمینه قرآن عترت با مؤسسات و تشکل -8

 وظایف اتحادیه عبارتند از: -13ماده

 های قرآن و عترت کشورایفای نقش نمایندگی مؤسسات قرآنی مردمی و تشکل -1

 های قرآنی مردمی کشوررسانی مشتر  مابین مؤسسات و تشکلای،اد شبکه ارتباطی و اط ع -2

ست    -3 س،امم اتحاد رویه و  ریزی برای تحقق اهداف اتحادیه بهگزاری و برنامهسیا هماهنگی در اجرای منظور ان

 وظایف

 های قرآنیهای مردمی در فعالیتهای مناسب برای گسترش مشارکتها و طرحتدوین برنامه -۴

سعه فرهنگ قرآنی و          -5 شور و تو ساختار قرآنی ک ضوعات مختلف مبت به در  سائل و مو سی و مطالعه در م برر

 ربطارائه کیشنهادهای اص حی به مراجع ذی

 های استانی و ارائه راهکارهای اص حیادیههای اتحارزیابی فعالیت -۶

 ای،اد ارتباط و تعامل با دستگاهها و نهادهای دولتی و غیردولتی در راستای اهداف اتحادیه -۷

سطح علمیم مدیریتی و ت،ربی مدیران اتحادیه  -8 ستانی و مؤسسات قرآنی مردمی و کوشش در      ارتقای  های ا

 های روزآوریآوردها و فنهمگام ساختن آنها با دست

تان            -9 نه بین اسالالال عادال نابع دولتی و غیردولتی و توزیع  بارات از م نات و اعت کا ندی  ها برای بهره جذب ام م
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 های مصوبنامههای استانی و مؤسسات قرآنی مردمی بر اساس ضوابط آییناتحادیه

 هاهای الزم برای ارتقای جایگاه صنفی آنحمایت از حقوق اعضاء و ای،اد زمینه  -10

گیری نظام های تقنین و تصالالمیمهای تأثیرگذار در کانونکارهای مناسالالب به دسالالتگاهکیشالالنهادها و راهارائه  -11

 برای ارتقاء و تثبیت جایگاه قانونی اتحادیه و زیرم،موعه آن

 ص حارائه کیشنهادهای اص ح و تغییر قوانین و مقررات مرتبط با امور قرآنی به مراجع ذی -12

های قرآنی دولت های اجرایی برای واگذاری امور اجرایی فعالیتبینی روشکیش ها و بسالالالترها وای،اد زمینه -13

 به مؤسسات قرآنی مردمی طی فرآیند منظم و منطقی

با تصالالویب  المللی نظام جمهوری اسالال می ایرانهای فعالیتهای قرآنی داخلی و بینحضالالور فعال در عرصالاله -1۴

 مدیره و کسب م،وز از مراجع ذیص ح قانونیهیأت

ها به مؤسالالسالالات و  هام نهادها و سالالازمانکه توسالالط دسالالتگاه قرآنی خدمات ه رکت و همکاری در ارائمشالالا -15

م از جمله اسالالتفاده از ظرفیت اتحادیه در روند صالالدور م،وز فعالیت گرددمیهای قرآنی مردمی ارائه تشالالکل

 مؤسسات قرآنی بر اساس ضوابط و مقررات قانونی

 اهداف و وظایف اتحادیهارائه خدمات فرهنگی قرآنی متناسب با  -1۶

المللی قرآن و عترت و عضالالالوگیری از م،امع قرآنی جهان اسالالال م بر اسالالالاس     عضالالالویت در م،امع بین    -1۷

 های ذیربطهای مصوب م،مع عمومی و کسب م،وزهای الزم از دستگاهدستورالعمل

 های قانونی م،وزاندازی خبرگزاری تخصصی با کسب های انتشاراتیم چاپ و انتشار نشریه و راهان،ام فعالیت -18

 ارکان اتحادیه سوم:فصل 

 اتحادیه عبارتند از: ارکان -1۴ماده

 مؤسسهیأت -1

 اعضای اتحادیه -2

 های استانیاتحادیه -3

 م،مع عمومی -۴

 ها شورای مدیران استان -5

 مدیرههیأت -۶

 مدیر عامل  -۷

 هیأت نظارت و بازرسی -8

 مؤسسفصل چهارم: هیأت

باشند که به منظور ای،اد بستری مناسب برای    های سابق قرآنی می مؤسس اتحادیه متشکل از اتحادیه  هیأت -15ماده

شکل      شکل  سات و ت س شوری مؤ شده    گیری اتحادیه تحت عنوان اتحادیه ک شکیل  های قرآن و عترت)ع(م ت

 است و وظایف ذیل را به عهده دارند. 

رسیدگی به امور مراکز فرهنگی  و ثبت آن با هماهنگی هیأت تصویب اساسنامه اتحادیه و ان،ام مراحل تأیید -1

 و هنری
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های قرآن های استانی اتحادیه مؤسسات و تشکل    تشکیل اولین م،مع عمومی متشکل از نمایندگان اتحادیه   -2

 ها های قرآن و عترت)ع( کشور در استانها و دفاتر نمایندگی اتحادیه تشکلو عترت)ع( استان

 همین ماده. 2بازرسان اتحادیه در م،مع عمومی مذکور در بند مدیره و هیأتاولین هیأت برگزاری انتخابات -3

مدیره و هیأت مؤسالالالس کس از تشالالالکیل اولین م،مع عمومی و تایید انتخابات اولین هیأتهیأت تبصررره:

یچگونه شالالالده در این مادهم هبینیبازرسالالالان )حداکثر دو ماه کس از برگزاری انتخابات( و ان،ام وظایف کیش

 شود.وظیفه دیگری نداشته و منحل می

ضور حدود   -1۶ماده سات و      نفر نماینده از اتحادیه 300اولین م،مع عمومی اتحادیه با ح س ستانی اتحادیه مؤ های ا

ستانی اتحادیه تشکل   300های قرآن و عترت)ع( کشور و حدود  تشکل  های قرآن نفر به نمایندگی از دفاتر ا

 و عترت)ع( تشکیل خواهد شد.

با توجه به شرایط خاص بهداشتی کشور در ایام برگزاری اولین م،مع عمومی اتحادیه و عدم امکان    صره:  تب

اجتماع کلیه اعضالالای این م،مع به صالالورت همزمان در یک محلم این م،مع به صالالورت غیر متمرکز در هر 

ستور کا          صورت همزمان و با د ستان به  ضور نمایندگان دو اتحادیه در آن ا ستان و با ح ساس  ا ر واحد )بر ا

 نامه مصوب هیأت مؤسس( تشکیل خواهد شد. شیوه

 عضویت پنجم:فصل 

 توانند عضو رسمی اتحادیه شوند:مؤسسات قرآن و عترت دارای شرایط زیر می کلیه -1۷ماده

 دارای م،وز رسمی از مراجع قانونی و ثبت -1

 های دولتی و عمومی( مردمی بودن )عدم وابستگی تشکی تی به دستگاه -2

 المنفعه بودن )غیرانتفاعی و غیر متعلق به اشخاص(عام -3

 فعال بودن -۴

 عضویت در اتحادیه استانی -5

صره   هایاتحادیه توسالالط و تعیین کشالالوری اتحادیه مدیرههیأت توسالالط آن لغو و عضالالویت کار و سالالاز :1تب

 .گرددمی اجرا استانی

 باشد.اتحادیه کشوری میهای استانیم : مرجع حل اخت ف در خصوص عضویت در اتحادیه2تبصره

 های استانیاتحادیهششم: فصل 

شکل     اتحادیهکلیه  -18ماده سات مردمی و ت س ستان های مؤ شوری بوده و    های قرآن و عترت)ع( ا ضو اتحادیه ک ها ع

دارای م،وز از وزارت فرهنگ و ارشالالاد اسالال می و مؤسالالسالالات قرآن و عترت هر اسالالتان که  همچنین کلیه 

 .شوندهای استانی محسوب میعضو م،مع عمومی اتحادیهم سازمان تبلیغات اس می هستند

صره   سسات  سایر   :1تب ص ح قانونیم م،وز فعالیت دریافت نموده  مؤ اند و دارای  قرآنی که از دیگر مراجع ذی

مدیره به توانند با تصالالویب هیأتباشالالندم با در نظر گرفتن شالالرایط عضالالویت در اتحادیهم میو ثبت قانونی می

 عضویت اتحادیه درآیند.

 مجمع عمومیهفتم: فصل 
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شامل نمایندگان منتخب اتحادیه  -19ماده سط م،مع عمومی یا هیأت    م،مع عمومی  ست که تو ستانی ا مدیره های ا

 باشد.گیری اتحادیه میشوند و باالترین مرجع تصمیماتحادیه استان انتخاب می

نفر شامل  21ها بر عهده هیاتی متشکل از برگزاری اولین م،مع عمومی کشوری مشتر  اتحادیه : 1 تبصره 

 یات رسیدگی به امور مراکز فرهنگی است.های کشوری و دبیر هنفر نمایندگان اتحادیه 20

صره   شوری به ترتیب اولویت     نمایندگان اتحادیه :2تب ضور در م،مع عمومی اتحادیه ک ستانی برای ح های ا

مدیره و بازرسالالان اتحادیه البدل هیأتمدیرهم بازرسالالان اتحادیه و در اولویت بعد اعضالالای علی اعضالالای هیأت

الذکر باشندم انتخاب ایشان به عهده دگان اتحادیه استان بیش از افراد فوقباشند. در صورتیکه تعداد نماینمی

 مدیره خواهد بود.م،مع عمومی و یا هیأت

شکل      -20ماده سات و ت س ستان تعداد نمایندگان هریک از اتحادیه مؤ شرکت در م،مع  های قرآن و عترت ا هام برای 

باشد و به ازای  مؤسسه( می   50)تا  نفر 5( ع)عترت و قرآن هایتشکل  و مؤسسات   کشوری  اتحادیهعمومی 

 .گرددمؤسسه یک نفر به تعداد نمایندگان اضافه می 50ی بیش از مؤسسه 25هر 

نامه رسمی با امضاء مدیرعامل و مهر اتحادیه استانی منضم     حضور در م،مع عمومی با ارائه معرفی  :1تبصره 

و هیچیک از اعضاء حق توکیل به غیر را برای عضویت    مدیره اتحادیه استانی خواهد بود به صورت،لسه هیأت  

 در م،مع عمومی ندارند.

ستانی موظفند حداکثر تا  اتحادیه :2تبصره  ساعت قبل از م،مع عمومی نمایندگان قطعی خود را   ۴8های ا

 جهت شرکت در م،مع معرفی کنند.

 ر م،مع عمومی شرکت نماید.تواند به عنوان نماینده استان داز هر مؤسسه فقط یک نفر می :3تبصره 

شود. جلسات عادی م،مع عمومی هر سال    العاده تشکیل می به صورت عادی و فوق  اتحادیهعمومی  م،امع -21ماده

های اسالالالتانی و   بار با رعایت فاصالالالله حداقل یک ماه از تاریخ اب ع دعوت نامه کتبی به اتحادیه                حداقل یک   

مدیره یا هیأت العاده با تصویب هیأت شود. جلسات فوق  رسانی تشکیل می  رسانی از طریق کایگاه اط ع اط ع

شکیل می        سوم اعضای م،مع عمومی ت ست یک  سی و یا بنا به درخوا سات   نظارت و بازر شود. دعوت به جل

 العاده به صورت کتبی و با درج مکان و زمان دقیق جلسه خواهد بود.م،مع عمومی و فوق

مدیره و تأیید بازرسان اتحادیه تشکیل جلسات م،مع عمومیم    در شرایط خاص )با ص حدید هیأت   تبصره: 

 ها( و یا به صورت م،ازی برگزار گردد.تواند به صورت غیرمتمرکز )در استانمی

یابد و در صالالورت عدم ع وه یک اعضالالای آن رسالالمیت میم،مع عمومی عادی با حضالالور نصالالف به جلسالالات -22ماده

س     سهم جل سمیت جل سمیت خواهد یافت     ر ضا ر سوم اع سمیتم در    ه بعدی با حضور یک  صورت عدم ر و در 

سمی می   سوم م،مع عمومی با هر تعدادی ر صف بع وه یک   شود نوبت  صمیم همواره با ن . همچنین اتخاذ ت

 آرای افراد حاضر در جلسه خواهد بود.

ر دو سوم اعضا و با رأی حداقل دو   العاده با حضو اعمال تغییرات در اساسنامه در م،مع عمومی فوق   :تبصره 

 شود.سوم اعضای حاضر ان،ام می

العاده توسالالط هیأت رئیسالاله م،مع عمومیم شالالامل یک نفر جلسالالات م،مع عمومی اعم از عادی و فوق اداره -23ماده

رئیسم یک نفر نایب رئیسم یک نفر منشی و دو نفر ناظر صورت خواهد گرفت. اعضای هیأت رئیسه در هر      

 شوند.مان جلسه از سوی م،مع عمومی انتخاب میجلسه برای اداره ه



۶ 

 

صره  سن    :تب سه م،مع عمومی م شی      ترین و جواندر ابتدای جل سه به عنوان رئیس و من ضای جل ترین اع

 باشند.دار اع م رسمیت جلسه و ان،ام انتخابات هیأت رئیسه میموقت عهده

 م،مع عمومی عادی عبارت است از: اختیاراتو   وظایف -2۴ماده

 های ک ن اتحادیهها و برنامههام  خط مشیویب سیاستتعیین و تص -1

مدیره و گزارش های مالی  و تصویب گزارش هیأترسیدگی و اتخاذ تصمیم و تصویب ترازنامه و سایر صورت -2

 هیأت نظارت و بازرسی

 تصویب ضوابط و مقررات مورد نیاز اتحادیه  -3

 نظارت و بازرسی   مدیره و هیأتانتخاب اعضای هیأت -۴

ها تواند به اقتضالالاء شالالرایط برخی از مسالالائل در حوزه اختیارات خود را به شالالورای مدیران اسالالتانع میم،م -5

 ارجاع دهد

 العاده عبارت است از:م،مع عمومی فوق اختیاراتو  وظایف -25ماده

ص ح و   -1 سنامه   ا سا سنامه اتحادیه         تغییر مفاد ا سا ص ح مفاد ا شنهاد تغییر و ا شوری و کی ستانی به  ک های ا

 هام،امع عمومی آن

 مدیره یا هیأت نظارت و بازرسیعزل یا قبول استعفای جمعی هیأت -2

 مدیرهنظارت و بازرسی یا هر یک از بازرسان نسبت به تخلفات هیأت گیری نسبت به گزارش هیأتتصمیم -3

 نح ل اتحادیه و انتخاب اعضای هیأت تصفیهاتخاذ تصمیم درباره ا -۴

 هافصل هشتم: شورای مدیران استان

ستان   -2۶ماده ستان مدیره و بازرسان اتحادیه و نمایندگان اتحادیه ّها با ترکیب اعضای هیأت شورای مدیران ا ها های ا

مدیره هیأتمدیره با انتخاب با اولویت مدیرعامل و در صالالورت عدم امکان حضالالور مدیرعامل با انتخاب هیأت

 شود.استان )از هر اتحادیه یک نفر( در موارد زیر تشکیل می

 مدیره  ساالنه هیأتهای ساالنه و سهبررسی و ارائه نظر مشورتی در مورد برنامه -1

 مدیره های مختلف مورد نیاز هیأتارائه مشورت در حوزه -2

 شودمدیره ارجاع میهیأت اع م نظر و ان،ام وظایفی که در موارد خاص توسط م،مع عمومی و یا -3

ها حداقل هر سه ماه یکبار تشکیل و در موارد ضرورت برگزاری جلسات جلسات عادی شورای مدیران استان -2۷ماده

 العاده ب مانع است.فوق

ضران قانونی               -28ماده صف بع وه یک حا صوبات آن با رأی ن سمی بوده و م ضا ر صف بع وه یک اع ضور ن شورا با ح

 خواهد بود

 مدیره هیأت نهم:فصل 

باشد که توسط م،مع عمومی البدل میاتحادیه دارای کانزده نفر عضو اصلی و کنج نفر عضو علی مدیرههیأت -29ماده

مدیره بعدی و ان،ام شوند و تا زمان تعیین و جایگزینی هیأت سال شمسی انتخاب می    3 حداکثر برای مدت

 رند.تشریفات قانونی آنم مسئولیت اداره اتحادیه را بر عهده دا

 بدون حق رأی ب مانع است.مدیره هیأتالبدل در جلسات حضور اعضای علی :1 تبصره
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البدل مدیره یا فوت یا استعفای عضو اصلیم اعضای علی    در صورت غیبت غیرموجه با تأیید هیأت  :2تبصره  

 مدیره خواهند بود.به ترتیب عضو هیأت

صره   مدیره اتحادیه نامه هیأتتواند با معرفیهای اسالالتانی میکلیه اعضالالای مؤسالالسالالات عضالالو اتحادیه :3تب

ضویت در هیأت    ستانی برای ع ضویت در اتحادیه       ا شوند. ع شوری کاندیدا  سان اتحادیه ک مدیره و هیأت بازر

باشالالالد و بازرسالالالان میمدیره و هیأتاسالالالتانی تنها شالالالرط صالالال حیت برای کاندیداتوری در انتخابات هیأت

 باشد.ا دارا بودن این شرط موظف به معرفی فرد متقاضی میمدیره استان بهیأت

صره   شوریم  :4تب شد   به  صرفاً  حق رأی در م،مع عمومی ک ضا معرفی  ستانی به  از طرف اتحادیه هاع های ا

 عنوان نماینده استان تعلق دارد.

صره   ص حیت    :5تب شتن  شینه        دا سوء کی شتن  سی و معادل آن و ندا شنا های عمومی و حداقل مدر  کار

وضالالوع آن ممؤثر و عدم اشالالتغال)چه به صالالورت قرارداد رسالالمیم کیمانیم موقت و یا قرارداد ارائه خدمات که 

شاد               سات قرآنی) وزارت ار س ستگاه متولی امور مؤ شد( در یکی از دو د شخص اداری با ست م  وخدمات ک

شرایط ص حیت کاندیداتوری برای عضویت در هیات مدیره وبازرسان         س می( از  اتحادیه  سازمان تبلیغات ا

 در سطوح استانی و کشوری است.

به عنوان نایب  م در اولین جلسالالاله از میان خود یک نفر را به عنوان رئیس و یک نفر رامدیرههیأت اعضالالالای -30ماده

 هند نمود.رئیس و یک نفر را به عنوان منشی انتخاب خوا

دار تعیین ان خزانهمدیره را بعنوتواند در صورت ص حدید فردی از بین اعضای هیأتمدیره میهیأت :تبصره

 نماید.

سات  -31ماده سمیت یافته و          1 اتحادیه مکان اولویت با مدیرههیأت جل ضاء ر سوم اع ضور دو  شکیل و با ح ت

سط رئیس هیأت  شد و    تو سط نایب رئیس اداره خواهد  صوبات هیأت مدیره و در غیاب وی تو مدیره با رأی م

 باشد.اکثریت حاضرین رسمی می

 ۶جلسه متوالی یا    3 و یا غیبت بیش از مدیره  هیأتعضاء  اسه جلسه غیبت غیر موجه هر یک از    :2تبصره 

اکثریت آراء با دعوت البدل به ترتیب د و اعضای علیشومیتلقی  یشان ا به منزله  استعفاء غیر متوالیجلسه 

 شوند.جایگزین میهیئت مدیره 

 3باشد.موجه بودن غیبت به عهده هیئت بازرسی میتشخیص 

 مدیره عبارتند از:هیأت اختیاراتو  وظایف -32ماده

 ر مقررات مربوطهالعاده و سایاجرای اساسنامهم مصوبات م،مع عمومی عادی و فوق -1

شنهاد به م،مع عمومی جهت    نامهتهیه و تدوین آئین -2 شکی تیم اجرایی و مالی مربوط به اتحادیه و کی های ت

 تصویب
                                                           

 به شرح زیر تغییر یافت:)مرقد حضرت امام فدس سره(  10/10/1400لعاده اتحادیه کشوری در تاریخ ا قمجمع فواین بند در  -  1

 با اولویت مکان اتحادیهاصالح مجمع:    اتحادیه محل در مدیرههیأت جلسات -31ماده قبل :متن 

سه متوالی یا    3مدیره در  غیبت هر یک از اعضای هیأت  تبصره اولیه قبل از اصالح : - 2 ستعفاء از عضویت در هیأت     5جل سه متناوب به منزله  ا مدیره تلقی جل

 شوند.البدل به ترتیب جایگزین میخواهد شد و اعضای علی

 )مرقد حضرت امام فدس سره( به تصویب رسید. 10/10/1400لعاده اتحادیه کشوری در تاریخ ا قاصالح این تبصره در مجمع فو - 3
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و تعیین مسالالالئولیت برای اعضالالالای   مدیره و مدیرعامل     انتخاب و عزل رئیسم نایب رئیسم منشالالالی هیأت      -3

 مدیره هیأت

صورت  -۴ با گزارش عملکرد و ارائه آن  های مالی اتحادیه همراهنظارت بر تنظیم دفاتر قانونی و تهیه ترازنامه و 

 به م،مع عمومی

 تعیین امضاهای م،از برای مکاتبات عادی و امور مالی و افتتاح  حسابهای بانکی -5

 های استانیاتحادیه داوری و حل اخت فات مربوط به -۶

 های تخصصیها و کارگروهاندازی کمیتهراه -۷

 های استانی های اتحادیههدایتم حمایت و نظارت بر فعالیت -8

 های استانیتعیین بازرس برای بررسی عملکرد از اتحادیه -9

 صدور بیانیه و اع م نظر رسمی اتحادیه نسبت به امور قرآنی  -10

 سازوکارهای مرتبط با آنتعیین میزان حق عضویت و  -11

ند برخی از وظایف و اختیارات خود را به اعضالالالای منتخب هیأت        مدیره می هیأت  تبصررره: مدیره و یا   توا

 مدیرعامل واگذار نماید.

مدیره مدیره به طور عادی حداقل هر ماه یک بار با ارسال نامه کتبی به اعضای هیأت  هیأت جلسات  تشکیل  -33ماده

ا مدیرعامل و با قید زمانم مکان و دستور جلسهم خواهد بود. همچنین با ارائه   مدیره و یاز سوی رئیس هیأت 

ضای هیأت      سوم اع سوی حداقل یک  سه فوق  مدیره به رئیس هیأتنامه کتبی از  مدیره و یا مدیرعاملم جل

 العاده تشکیل خواهد شد.

صره  سه هیأت     :تب شکیل جل صورت عدم ت شدهم یک    مدیره کس از دو ماه از تاریخ آخرین جلدر  سه برگزار 

 مدیره را دعوت نمایند.توانند با ذکر دستور جلسهم هیأتمدیره میسوم اعضای هیأت

 مدیرعامل دهم:فصل 

سال   امور اجرایی اتحادیه هیأت ان،ام منظوربه  -3۴ماده سه  مدیره یک نفر را به عنوان مدیرعامل حداکثر برای مدت 

 نماید. انتخاب م،دد وی ب مانع است.انتخاب می

صره   ضای هیأت مدیرعامل می :1تب صیت   مدیره و یا از افراد خارج از هیأتتواند از اع شخ های مدیره از بین 

 ترجیحاً با سوابق مدیریتی انتخاب شود.      قرآنی

صره   سسات قرآنی)وزارت       :2تب ستگاه متولی امور مؤ شاغ ن در یکی از دو د مدیر عامل نباید به هر نحو از 

 بلیغات اس می( باشد.ارشاد و سازمان ت

تواند در جلسالالالات مدیره انتخاب شالالالود بدون حق رأی میچنانچه مدیرعاملم از خارج از هیأت :3تبصررره 

 مدیره شرکت نماید.هیأت

 مدیرعامل عبارتنداز: اختباراتو  وظایف -35ماده

 .ای به این هیأتهای دورهمدیره و ارائه گزارشاجرای مصوبات هیأت -1

 اداره دفتر مرکزی اتحادیه و ان،ام کلیه امور اداری و اجرایی اتحادیه.  -2

 مدیره.نصب و عزل کارکنان اتحادیه با تصویب هیأت -3

ان،ام هرگونه امور مالی و قضالالایی مربوط به اتحادیه و اقدام الزم برای حفج جایگاه و دفاع از حقوق اتحادیه  -۴
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 و لو مکرر. در مراجع اداری و قضایی با حق توکیل به غیر

 مدیره.ان،ام هرگونه وظایف محوله از سوی هیأت -5

 همکاری با هیأت نظارت و بازرسی در ان،ام وظایف هیأت -۶

 هیأت نظارت و بازرسی یازدهم:فصل 

البدل هیأت از میان اعضام سه نفر را به عنوان اعضای اصلی و دو  نفر را به عنوان اعضای علی      عمومی م،مع -3۶ماده

 نماید. انتخاب م،دد آنان ب مانع است.سال انتخاب می 3نظارت و بازرسی برای مدت 

صره  سیم یک نفر به عنوان رئیس هیأت انتخاب می    :1تب سه هیأت نظارت و بازر شود. مدیریت  در اولین جل

 رسد.باشد و مصوبات هیأت به امضای اعضاء میجلسات و کیگیری تصمیمات بر عهده رئیس می

صره  سات   :2تب ضور حداقل     هیأتجل سی با ح صوبات آن با     2نظارت و بازر سمی و م ضای هیأت ر نفر از اع

 رأی معتبر خواهد بود. 2حداقل 

 نظارت و بازرسی بدون حق رأی ب مانع است. هیأتالبدل در جلسات حضور اعضای علی :3تبصره

صره   ضای علی          :4تب صلیم اع ضو ا ستعفای ع صورت غیبت غیرموجه یا فوت یا ا ضو  در  البدل به ترتیب ع

 خواهند بود.

 

 باشد:نظارت و بازرسی دارای وظایف و اختیارات زیر می هیأت -3۷ماده

مدیره و بات م،امع عمومی به هیأتتذکر کتبی به تخلفات احتمالی و عدم رعایت مفاد اسالالاسالالنامه و مصالالو  -1

 مدیرعامل و تقاضای رفع نقض )با حداقل دو رأی(

 مدیره و مدیر عامل اتحادیه و ارائه آن به م،مع عمومیتهیه گزارش نظارتی فعالیت ساالنه هیأت -2

اجرای نظارت مسالالالتمر بر انطباق نحوه اداره امور اتحادیه و عملیات اداری و مالی و معام ت ان،ام شالالالده و  -3

های مربوطه و مصوبات م،مع عمومی و ارائه گزارش  العملها و دستور نامهاساسنامه و ضوابطم مقررات آیین   

 به م،امع عمومی

بررسی کلیه اسناد و اوراق مالی اتحادیه و تهیه گزارش جهت های مالیم هام صورترسیدگی به دفاترم حساب -۴

 ارائه به م،مع عمومی

های اسالالتانی و بررسالالی آنها و ارائه گزارش به م،مع عمومی و دیگر و اتحادیهرسالالیدگی به شالالکایات اعضالالا  -5

 مراجع قانونی در صورت نیاز

 مدیره اتحادیهاستفاده از کارشناسان در موارد ضروری کس از معرفی آنها به هیأت -۶

روز قبل از تشالالکیل م،مع عمومی عادی  10های هیأت نظارت و بازرسالالی باید حداقل گزارش :1تبصررره 

جهت مراجعه و مطالعه اعضالالا در محل دفتر مرکزی اتحادیه آماده باشالالد و در صالالورت مطالبه برای اعضالالای  

 مدیره ارسال گردد.هیأت

تواند به تنهایی وظایف خود را ان،ام دهند لیکن هریک از اعضالالای هیأت نظارت و بازرسالالی می  :2تبصرره  

 شود. میگزارش به م،مع عمومی با امضای مشتر  اعضای هیأت ارائه 

 منابع، سال مالی و بودجهدوازدهم: فصل  
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مالی اتحادیه از طریق حق عضویت اعضام هدایام تبرعاتم وجوهات شرعیهم قبول وصیتم وقفم دریافت    منابع -38ماده

صل از فعالیت کمک سب با امور قرآنی اتحادیه    های ب عوض مردمی و دولتی و درآمد حا صادی متنا های اقت

 شود.تأمین می

 باشد.از ابتدای فروردین ماه هر سال تا کایان اسفندماه همان سال می اتحادیهمالی  سال -39ماده

های آن در کایان هر حساب های اتحادیه در دفاتر قانونی ثبت و شرح عملیات وصورت  و هزینه درآمدها کلیه -۴0ماده

 مدیره و سبس به م،مع عمومی ارائه خواهد شد.سال مالی جهت بررسی و تصویب به هیأت

شالالود و در تهیه و تنظیم های رسالالمی در دفتر مرکزی اتحادیه نگهداری میها و نوشالالتهم کروندهمدار  کلیه -۴1ماده

های متداول و قابل قبول های مالیم رعایت اصول و موازین و روش قانونی و صورت  دفاتراسناد حسابداری و   

 و قوانین و مقررات جاری الزامی است.

سناد مالی تعهدآور و قرا چکهاکلیه  -۴2ماده ساب نزد بانک م ا سات     ردادهای اتحادیهم افتتاح هر نوع ح س سایر مؤ ها و 

مدیره به انتخاب مدیره با امضالالالای ثابت مدیرعامل و یکی از اعضالالالای هیأتاعتباری کس از تصالالالویب هیأت

 باشد.مدیره و مهر اتحادیه معتبر میهیأت

شود در دفاتر مربوطه ثبت  ایی آن افزوده میهایی که به اتحادیه تعلق دارد یا بعداً به دارو دارایی اموال کلیه -۴3ماده

 باشد.مدیره و به نمایندگی آنان مدیرعامل موظف به حفج و حراست اموال میو هیأت

 المنفعه بوده و تعلق به هیچ یک از اشخاص حقیقی و حقوقی ندارد.های اتحادیه عامو دارایی اموال کلیه -۴۴ماده

 انحالل سیزدهم:فصل 

 العاده ممکن است.اتحادیه با تصویب چهار کن،م اعضای م،مع عمومی فوق انح ل -۴5ماده

نماید با حضور حداقل سه چهارم اعضا    ای که موضوع انح ل را بررسی می  العادهم،مع عمومی فوق تبصره: 

 شود.تشکیل می

تشالالکیل و العاده نفر به انتخاب م،مع عمومی فوق 5انح ل اتحادیهم هیأت تصالالفیه با عضالالویت  صالالورتدر  -۴۶ماده

صوص اموال و دارایی          سه مربوطه در خ صورت،ل سویه کلیه امور اتحادیه اقدام و کس از تنظیم  سبت به ت  ن

های اتحادیه به عمل      فقیهم اقدامات الزم را در مورد کلیه اموال و دارایی    اتحادیه و با اسالالالتع م کتبی از ولی   

 خواهد آورد.

توسط شورای توسعه فرهنگ  انحصاراًع عمومی و تأیید آن هرگونه تغییر در اساسنامه منوط به تصویب م،م -۴۷ماده

 باشد.میبدون امکان تفویض به غیر قرآنی 

 

 


