
 باسمه تعالی

 اساسنامه موسسه خیریه سرزمین آرزوهای قوچان

 

 فصل اول: کلیات و اهداف

 :1ماده 

نام موسسه خیریه سرزمین آرزوهای قوچان است در این اساسنامه به لحاظ رعایت اختصار موسسه نامیده می 

 شود.

 :2ماده 

بهزیستی است که بخشی از فعالیت های حوزه موضوع فعالیت موسسه، خدمت رسانی به جامعه هدف سازمان 

 های نگهداری و توانبخشی معلولین ذهنی و جسمی را شمال می شود. اهداف موسسه عبارتند از :

آموزش و توانبخشی معلولین ذهنی، جسمی که از نظر ذهنی نیاز به خدمات آموزشی، توانبخشی،  •

 مجوزهای الزم روزی دارند پس از اخذرفاهی و نگهداری به صورت شبانه

 های مادی و معنوی مردم در جهت حمایت از افراد معلولهمکاری و مشارکت •

تالش در جهت افزایش کمی و کیفی خدمات با رعایت موازین کامل بهداشتی و ایمنی کار و  •

 استانداردهای سازمان بهزیستی کشور

اردهای مورد تایید سازمان توسعه و تجهیز امکانات الزم خدمات نگهداری و توانبخشی برابر استاند •

 گیری از نظارت کارشناسان متخصصبهزیستی کشور با بهره

 های اجرایی اهداف موسسه عبارتند از:روش

 ایجاد مرکز نگهداری معلولین کم توان ذهنی و جسمی و جذب مددجو •

 ایجاد مرکز توانبخشی با استفاده از نیروهای متخصص بومی •

 ای به افراد الزم التعلیم وفق اهداففنی و حرفههای آموزشی برگزاری کالس •



 انجام هرگونه فعالیت مغایر با اهداف اساسنامه ممنوع است.: 1تبصره 

 های موسسه غیرسیاسی است.تمامی فعالیت: 2تبصره 

ذیصالح های تخصصی خود باید از سازمان بهزیستی و مراجع موسسه برای هر یک از اهداف و فعالیت: 3تبصره 

های مزبور از کسب مجوز از سازمان بهزیستی ممنوع مجوزهای الزم را اخذ کند. فعالیت موسسه در زمینه

 است.

 :3ماده 

داخل اداره بهزیستی واقع است و در  –کوی امام رضا )ع(  -مرکز اصلی موسسه در شهرستان قوچان محل: 

 در سایر نقاط کشور شعبه دایر کند. 26اده م 13صورت نیاز می تواند برابر دستورالعمل اجرایی بند 

 :4ماده 

موسسه تابعیت جمهوری اسالمی ایران را دارد و تمامی اعضای آن تبعیت خود را از قانون اساسی و تابعیت: 

 نظام جمهوری اسالمی ایران اعالم می دارند.

 :5ماده 

 ............................. تشکیل می شود.مدت فعالیت موسسه از تاریخ تاسیس برای مدت ......................

 :6ماده 

یال دارایی اولیه موسسه اعم از نقدی پنجاه میلیون ریال و یا غیرنقدی معادل ....................................................... ر

 است که توسط هیات موسس تماما پرداخت شده و در اختیار موسسه قرار گرفته است.

 :7ده ما

 هیات موسس عبارتند از :

 نژادآقای رجبعلی پاک •

 آقای دکتر حسن منفرد •

 آقای رمضانعلی قورچی •

 اهلل اسعدیآقای عزت •

 آقای علیرضا قامتی •

 آقای دکتر حسن آبادی •



هیات موسس بعد از ثبت موسسه و معرفی هیات امنا از بین خود و یا دیگران مسئولیتی در قبال تبصره: 

نخواهد داشت. تمامی صفحات اساسنامه در زمان تاسیس موسسه باید به امضای هیات موسس برسد موسسه 

 و در صورت تغییرات بعدی، اساسنامه به امضای هیات امنا خواهد رسید.

 فصل دوم: ارکان موسسه

 :8ماده 

 ارکان موسسه عبارتند از :

 هیات امنا –الف 

 هیات مدیره –ب 

 مدیر عامل –ج 

 یا بازرسانبازرس  –د 

 هیات امنا: -الف    

 :9ماده 

گیری در موسسه است که به ترین مرجع تصمیمنفر تشکیل شده و عالی 22مجمع عمومی هیات امنا با تعداد 

 العاده تشکیل می شود.صورت عادی یا فوق

 فعالیت هیات امنا افتخاری خواهد بود.تبصره: 

 :10ماده 

وت کند یا استعفا دهد یا به هر علت امکان فعالیت یا مشارکت در مجمع چنانچه هر یک از اعضای هیات امنا ف

عمومی را نداشته باشد، هیات امنا شخص واجد شرایط و مورد اعتماد را از میان داوطلبان و با رای سه چهارم 

 اعضای خود به عنوان جانشین وی انتخاب خواهد کرد.

ز نظر مراجع قانونی ساقط شود، موسسه از ادامه فعالیت چنانچه صالحیت اکثر اعضای هیات امنا ا: 1تبصره 

 محروم و اعالن خواهد شد.



العاده در زمانی که انحالل موسسه حضور نماینده سازمان بهزیستی کشور در تشکیل مجامع فوق: 2تبصره 

 مطرح است الزامی بوده و باید مراتب را به سازمان گزارش دهد.

 :11ماده 

یک بار در فروردین ماه تشکیل خواهد شد. برای رسمیت جلسه حضور نصف بعالوه مجمع عمومی عادی سالی 

یک اعضا و برای تصویب هر موضوعی نیز رای موافق اکثریت اعضای حاضر ضرورت دارد. در صورتی که در 

دعوت نخست اکثریت حاصل نشد، جلسه دوم حداکثر به فاصله پانزده روز از جلسه اول تشکیل و یا هر تعداد 

العاده در هر زمان و به اضر جلسه رسمیت خواهد یافت. مجمع عمومی عادی ممکن است به صورت فوقح

تقاضای هیات مدیره یا یک سوم اعضای هیات امنا تشکیل شود. دعوت برای مجمع عمومی به صورت کتبی 

 یا درج آگهی در روزنامه کثیراالنتشار است.

العاده را به خصوص در بهزیستی می تواند مقدمات تشکیل مجمع عمومی فوقدر صورت لزوم سازمان تبصره: 

زمانی که استعفای دسته جمعی اعضای هیات مدیره مطرح بوده و یا موسسه در مرحله انحالل قرار گیرد، 

 انجام دهد.

 :12ماده 

 هیات امنا عبارتند از:وظایف مجمع عمومی عادی 

 علی البدل( جدید انتخاب اعضای هیات مدیره و بازرسان )اصلی وت انتخاب و -1

 عزل بعض یا کل اعضای هیات مدیره و بازرسان -2

 تماع و رسیدگی به گزارش هیات مدیره و بازرساناس -3

 بررسی و تصویب پیشنهادهای هیات مدیره و بازرسان -4

 11ق مندرجات ماده عضو جانشین هیات امنا طبتعیین  -5

 ترازنامه و منابع تامین اعتبار تصویب -6

 تعیین خط مشی موسسه با توجه به اهداف اساسنامه -7

های موسسه تا تشکیل مجمع عمومی سال بعد ها و اطالعیهیهی که آگتعیین روزنامه کثیراالنتشار -8

 در آن انتشار خواهد یافت.

 :13ماده 

 کیل خواهد شد:العاده هیات امنا با شرایط زیر تشبطور فوقمجمع عمومی 



 با درخواست هیات مدیره یا بازرس و بازرسان -1

 با درخواست یک سوم از اعضای هیات امنا -2

های کثیراالنتشار بوده و بی یا درج آگهی در روزنامهبه صورت کت العادهع عمومی فوقجمدعوت برای متبصره: 

ات آن با حداقل دو رسمیت خواهد یافت و تصمیم گزاری مجمع عمومی عادی تشکیل ومطابق با شرایط بر

 از تعداد حاضر در جلسه رسمی معتبر خواهد بود. سوم آرای موافق

 :العاده هیات امنا عبارتند ازطور فوقوظایف مجمع عمومی ب

 ان موسسهگیری در خصوص تغییر مک تصمیم -1

 سسهتصمیم گیری در خصوص تغییر نام مو -2

 ص افزایش دارایی موسسهتصمیم گیری در خصو -3

 ه اهداف اساسنامهتصمیم گیری در خصوص تغییر یا الحاق مواردی ب -4

 تصمیم گیری در خصوص تاسیس شعبه -5

 ل موسسهالتصمیم گیری در خصوص انح -6

 جدیدعزل اعضای هیات مدیره و انتخاب هیات مدیره  -7

 :14ماده 

نایب رئیس در دو نفر ناظر دایر می نفر رئیس و یک نفر ای مرکب از یک ط هیات رئیسهمجمع عمومی توس

 شود.

 اعضای هیات رئیسه با اعالم و قبولی نامزدی خود در مجمع انتخاب خواهد شد.: 1تبصره 

 یداهای هیات مدیره و بازرسان باشند.اعضای هیات رئیسه نباید از بین کاند: 2تبصره 

 هیات مدیره -ب

 :15ماده 

 البدل خواهد بود.علینفر عضو   2نفر عضو اصلی و    7  ای مرکب ازات مدیرهموسسه دارای هی

جلسات هیات مدیره با حضور اکثریت اعضا رسمیت یافته و تصمیمات متخذه با اکثریت آرای موافق : 1تبصره 

 معتبر خواهد بود.



اعضای هیات مدیره بدون شرکت اعضای هیات مدیره در جلسات آن ضروری است و غیبت هر یک از : 2تبصره 

اوب در حکم استعفای عضو غایب خواهد لسه متوالی و شش جلسه متنموجه و بدون اطالع قبلی تا سه ج عذر

 بود.

 :16ماده 

البدل برای مدت لیعفا یا فوت یا سلب شرایط هر یک از اعضای اصلی هیات مدیره، عضو عدر صورت است

 جای عضو اصلی انجام وظیفه خواهد کرد. باقیمانده هیات مدیره، به

 :17ماده 

روز یک بار تشکیل خواهد داد. بنا به ضرورت   30  هیات مدیره عالوه بر جلساتی که به طور مرتب و حداقل هر

العاده خواهد داد. فاصله بین ارسال دعوتنامه و تشکیل فوقبا دعوت کتبی رئیس هیات مدیره تشکیل جلسه 

 حداقل سه روز خواهد بود.ات مدیره جلسه هی

 :18ماده 

نفر و از بین خود یک  ند داداعضای هیات مدیره حداکثر تا یک هفته بعد از انتخاب شدن تشکیل جلسه خواه

 انتخاب خواهد کرد.فر نایب رئیس رئیس و یک ن

 :19ماده 

های بعدی بالمانع مجدد هیات مدیره برای دوره خواهد شد. انتخابسال انتخاب   2هیات مدیره برای مدت  

ز مجمع عمومی به منظور انتخاب دو ماه قبل از پایان تصدی خود ااکثر بوده و هیات مدیره موظف است حد

هیات مدیره جدید دعوت کند. هیات مدیره موظف است یک نسخه از نتیجه انتخابات خود را به سازمان 

 ند.تاد ارسال کبهزیستی استان یا س

 :20ماده 

 ایف و اختیارات آن به شرح ذیل است:هیات مدیره نماینده قانونی موسسه بوده و وظ

 حفظ و حراست از اموال منقول و غیر منقول -1

 ها و وصول مطالبات.های موسسه و پرداخت بدهیحسابرسیدگی به  -2

 جرای اهداف موسسه.استای اومی هیات امنا در راجرای مصوبات مجامع عم -3

 ها به نام موسسهافتتاح حساب در بانک -4



یانات قضایی و مالیاتی و ثبتی در تمامی مراحل قانونی در محاکم قیب جرعانجام تشریفات قانونی و ت -5

قطع و فصل دعاوی از طریق سازش و در صورت اقتضاء ل آن، کم و تعیین وکیل و عزو تعیین ح

یقی یا حقوقی یا هر شخص دیگر اعم از حقیارات خود به یا قسمتی از اختگذاری تمام تفویض و وا

 حق توکیل به غیر.

را که ضروری بداند در مورد نقل و انتقال  ایلهبه طور کلی هیات مدیره می تواند هر اقدام و معام -6

روش اموال غیر هن و استقراض به استثنای فگذاری و فک راموال منقول و تبدیل به احسن یا رهن

 جام دهد.ستلزم تصویب مجمع عمومی هیات امنا است به نام موسسه انمنقول که م

وراق بهادار و تعهدآور با امضای مدیرعامل و خزانه دار و نایب رئیس هیات مدیره با تمامی اسناد و ا: 1تبصره 

 مهر موسسه معتبر خواهد بود.

باره آنها در صالحیت عاتی که به موجب مفاد این اساسنامه اخذ تصمیم و اقدام درجز درباره موضو: 2تبصره 

چوب امور موسسه را چاره تیارات الزم برای ادارخاص مجامع عمومی هیات امنا است. هیات مدیره تمامی اخ

 اهداف و وظایف دارد.

 :21ماده 

سیله هیات مدیره موسسه اعم از مالی و غیر مالی در هر زمان بدون قید و شرط به و رکمی اسناد و مداتما

رس کارشناسان مامور سازمان بهزیستی و بازرس )یا بازرسان( موسسه قرار موسسه باید برای بررسی در دست

 گیرد.

 عاملمدیر  –ج 

 :22ماده 

مدیره، یک نفر شخص حقیقی را به مدیریت عاملی مدیره می تواند از بین خود یا خارج از اعضای هیات  هیات

ه انتخاب کرده و حدود اختیارات او را تعیین کند. عزل وی نیز از اختیارات هیات مدیره خواهد بود و موسس

فویض می شود نماینده موسسه محسوب شده مدیر عامل در حدود اختیاراتی که از طرف هیات مدیره به وی ت

 ا دارد.ف موسسه حق امضو از طر

 شد. سال انتخاب خواهد 2مدیر عامل برای مدت حداکثر : 1تبصره 

 جدد مدیر عامل بالمانع است.انتخاب م: 2تبصره 



 یا بازرسانبازرس  –د 

 :23ماده 

البدل برای مدت یک به عنوان علینفر را  1نفر را به عنوان بازرس اصلی و  1مجمع عمومی عادی هیات امنا 

 اهد کرد.سال انتخاب خو

 ع است.انتخاب مجدد بازرسان بالمان تبصره:

 :24ماده 

 به شرح زیر است:بازرس یا بازرسان وظایف 

 مالی برای مجمع عمومیوراق مالی و تهیه گزارش عملکرد بررسی تمام اسناد و ا -1

طالع مجمع و تهیه گزارش عملکرد برای ا بررسی گزارش ساالنه هیات مدیره اعم از مالی و غیر مالی -2

 عمومی

سازمان  26ارائه گزارش هرگونه تخلف هیات مدیره و مدیر عامل از مفاد اساسنامه به کمیسیون ماده  -3

 .بهزیستی و مجمع عمومی

 جلسات هیات مدیره شرکت کند.بازرس می تواند بدون داشتن حق رای در صره: تب

 د متفرقهل سوم: منابع تامین اعتبار و موافص

 :25ماده 

بول وصیت و وقف و از درآمد منابع تامین اعتبار موسسه از طریق جمع آوری حق عضویت، هدایا، اعانات، ق

هیالتی که برای تامین منابع مالی موسسه ها و تساساسنامه و سایر کمک 7های مندرج ماده سایر فعالیت

 ن می گردد.، تامیخصیص داده می شودت

نام موسسه و با معرفی نیکی مخصوصی که به موسسه در حساب الکتروای آمدهه و درتمامی وجو :1تبصره 

های رسمی کشور جمهوری اسالمی ایران افتتاح شده است، نگهداری سازمان بهزیستی نزد هر یک از بانک

سسه را از بانک زیستی مجاز است هر گونه گزارش گردش حساب مالی مونیاز سازمان بهخواهد شد. در صورت 

 طرف حساب آنها اخذ کند.



ه می سال خاتم آخر اسفند ماه همان درشده و سال شروع  سال مالی موسسه از اول فروردین ماه هر: 2تبصره 

 ثنای سال اول که ابتدای آن از تاریخ تاسیس موسسه است.، به استیابد

 :26ماده 

اند و به مصرف گروه هدف ای که به ثبت رسیدهنقدی موسسات خیریهها و هدایای دریافتی نقدی و غیر کمک

 سازمان می رسد از پرداخت مالیات معاف است.

 :27ماده 

 خیریه:لیاتی توسط موسسه یط برخورداری از معافیت ماشرا

 .نیز هیات امنا و مدیران با موسسهن و بستگان درجه اول و دوم آنان و موسسا هعدم معامل •

ها و هدایای دریافتی و غیر نقدی موسسه توسط یا تخصیص از محل کمکگونه برداشت  عدم هر •

 ن یا صاحبان سرمایه.موسسا

امور مالیاتی کشور و ادارات تابعه خواهد خیریه، سازمان آمد و هزینه موسسات مرجع نظارت بر در •

 بود.

ود را که متکی به اسناد و مدارک قابل کلفند صورتجلسات درامد و هزینه ساالنه خموسسات خیریه م •

ماه بعد از پایان سال مالی موسسه به مرجع ناظر مربوطه تسلیم کنند و  4 حداکثر تاقبول باشد، 

، نتیجه رسیدگی را در مورد بماه از تاریخ وصول صورتحسا 4مرجع ناظر موسسه نیز باید ظرف 

های اتقانون مالی 139ه اجرایی ماده یین نامونی و آنصورتحساب درآمد و هزینه و رعایت مقررات قا

 ه امور مالیاتی تسلیم کند.را برای اقدام قانونی به ادارمستقیم اعالم و در صورت تایید، گواهی الزم 

ت مذکور در آیین نامه اجرایی مربوطه و تکالیف مقرر از جمله تسلیم به موقع انجام سایر مقررا •

های اتاخت مالیات اشخاص ثالث طبق قانون مالیحساب سود و زیان و پردمه و ترازنامه و اظهارنا

 مستقیم.

های مستقیم از سوی موسسات خیریه در هر سال مالیات عدم رعایت شرایط و ترتیبات مقرر در قانون •

 اهد شد.ور آن سال خ، موجب محرومیت از معافیت مقرر دیمال

 :28ماده 

جات در دفتر مرکزی موسسه نگهدرای می شود و مکاتبات رسمی موسسه با ها و نوشته، پروندهتمامی مدارک

 غیاب او رئیس هیات مدیره و با مهر موسسه معتبر خواهد بود.مضای مدیر عامل و در ا



ثبت و به امضای دیره در دفاتر مخصوص به ترتیب تاریخ، مصوبات و صورتجلسات هیات امنا و هیات متبصره: 

 اعضای ذیربط خواهد رسید.

 :29ماده 

مان بهزیستی بوده زسا 26عدی آن باید پس از کسب مجوز کتبی از کمیسیون ماده محل موسسه و تغییرات ب

 د.ها و عالئم تجاری به ثبت برسبت شرکتدر اداره ث و

 :30ه ماد

ب هیات مدیره و تایید کمیسیون ماده موسسه دارای مهر و یا آرم مخصوص خواهد بود که متن آن به تصوی

 خواهد رسید. 26

 سه مسئولیت قانونی دارد.هیات مدیره در حفظ و حراست از مهر و آرم موستبصره: 

 :32ماده 

-تصفیه یا مدیرالعاده هیات مجمع عمومی فوق 13ستورالعمل بند صورت انحالل موسسات موضوع ددر انحالل: 

وصول ون و دین هیات موظف خواهد بود پس از ادای انتخاب و ای 26را پس از هماهنگی با کمیسیون ماده  ای

مان فعه با فعالیت مشابه و دارای مجوز از سازالمنی اموال و امالک به موسسات عاممطالبات نسبت به واگذار

 بهزیستی و با نظارت آن سازمان اقدام کند.

ط تی در ارتبادر مواردی که انحالل و یا تعطیل دائم موسسات غیر دولتی مطرح است، سازمان بهزیس: 1تبصره 

 شت.گونه مسئولتی نخواهد دابا بدهی و تعهدات به اشخاص حقیقی و حقوقی هیچ

عالی و یا توسط مراجع قانونی نه تاسیس موسسه در کمیسیون در صورت لغو اعتبار یا ابطال پروا: 2تبصره 

و ف است ظرف مدت یک ماه از تاریخ لغو اعتبار یا ابطال نسبت به تشکیل مجمع ، هیات مدیره موظذیصالح

عدم اقدام در ت حالل اقدام نماید. بدیهی است در صوریا مدیر تصفیه و طی مراحل انهیات انتخاب و معرفی 

راسا می تواند تعیین هیات یا مدیر تصفیه را از دادگاه تقاضا موعد مقرر از سوی هیات مدیره، سازمان بهزیستی 

 نماید.

 :33ماده 

وسسه پس از اخذ مجوزهای ت موازین مربوطه از سوی مهای فرهنگی موسسه با رعایت مقرراانجام فعالیت

 الزم مجاز است.



 :34ماده 

اساسنامه، موسسه باید پس از دریافت پروانه تاسیس،  7و اهداف مندرج در ماده  هابرای انجام هر یک از فعالیت

 استانی اخذ نماید. 26ربوطه از کمیسیون ماده های مپروانه فعالیت الزم را نیز مطابق دستورالعمل

 :35ماده 

هیات موسس   20/01/1396در نشست مورخ  تبصره   25ماده و    35فصل و    3  شتمل براین اساسنامه  م

 به تصویب رسید.


