
 نام خدا  بھ
 بختیاری   لی   عا   شیخ   کی    خیریھ  بنیاد :  اساسنامھ 

  اھداف و كلیات  اول: فصل

  ۱: ماده

  میشود. نامیده موسسھ اختصار  رعایت  لحاظ  بھ  اساسنامھ این در  است  بختیاری   ا لی ع   شیخ   کی    خیریھ  بنیاد موسسھ نام

 :  ۱تبصره 

قابل تعویض بھ اسم دیگر و  این نام تحت ھیچ عنوان و دلیل بصورت انفرادی یا با تصمیم ارای عموم و  میشود  نامیده موسسھ اختصار رعایت  لحاظ  بھ  اساسنامھ این در  میباشد کد   بختیاری  کی شیخ عا لی    خیریھ  بنیاد موسسھ نام

 .  خواھد شد   بختیاری  کی شیخ عا لی    خیریھ  بنیاد موسسھ منجر بھ انحالل و خاتمھ فعالیتھایبھ ھر اسم و نام دیگر   بختیاری  کی شیخ عا لی    خیریھ  بنیاد موسسھ یا مخفف دیگر در ھیچ زمان در اینده نخواھد بود و تغعیر نام 

   ۲: ماده

 منطقھ ایذه میباشد.  ری  بھ منطقھ تحت نظر فرماندا ه  بختیاری محدود اطق  من  بھ رساني  خدمت موسسھ، فعالیت  موضوع

 :از عبارتند موسسھ  اھداف .

 ھمکاری برای بھبود محیط زیست و زیبا سازی منطقھ ، معنوی و مالی ھای کمک  •

 و اموزش و پرورشفرھنگ بختیاری  ، برای اشاعھ تاریخ کمک ھای مالی ، معنوی و ھمکاری  •

 کمک ھای مالی ، معنوی و ھمکاری برای سالمتی وبھداشت اھالی منطقھ  •

 برای اشتغال زدایی جوانان در منطقھ کمک ھای مالی ، معنوی و ھمکاری  •

 

  :     ۲تبصره 

  است. ممنوع اساسنامھ اھداف با مغایر فعالیت ھرگونھ انجام

 :  ۳تبصره 

  است. غیرسیاسي  موسسھ فعالیتھاي تمامي 



 : ۴تبصره 

  است. ممنوع   ذیصالح  مراجع و  ھا  سازمان از  مجوز كسب بدونمزبور  زمینھھاي  در موسسھ فعالیت كند. اخذ  را الزم مجوزھاي  ذیصالح  مراجع  و ھا  سازمان از باید  خود تخصصي فعالیتھاي و اھداف  از  یك ھر براي موسسھ 

 ۳:        ماده

اعضای ھیات امنا تغیر ادرس موسسھ بھدف اراعھ بھتر خدمات مجاز میباشد. اکثریت رای  ٪ ۷۵ ر صورت نیاز با تاییدد و  میباشد ؛ دھستان بارونگرد؛ مجتمع تجاری بھزاد کی شیخ عالیشھرستان ایذه :  دفتر و ادرس رسمی موسسھ     محل:    

  ۴: ماده

  دارند. مي اعالم ایران  اسالمي جمھوري  سیاسا  قانون  از را خود تبعیت آن  اعضاي تمامي  و دارد  را ایران اسالمي جمھوري  تابعیت موسسھ تابعیت:

 : ۵ماده  

  شود. مي تشكیل ریخ بدون محدود  تا  تا ثبت موسسھ  تاریخ  از  موسسھ فعالیت مدت 

  ۶: ماده

ت اس گرفتھ قرار  موسسھ اختیار در و شده پرداخت  تماما موسس ھیات توسط كھ  است   لایر میلیون پانصد  موسسھ اولیھ  دارایي

  ۷: ماده

  : از  عبارتند موسس ھیات

  کامران کیوان آقاي  .1

 سرکارخانم افسانھ کیوان .2

 آقای ساالرکیانی  .3

 طا کیانیعآقاي  .4

 سرکار خانم ماندانا کیانی .5

 کیانی  زانھ سرکارخانم فر .6

7. ?????????? 

 ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟  .8

  ؟؟؟؟؟؟؟؟؟  .9



 ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟  .10

 ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟  .11

 ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟   .12

 ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟  .13

 

 : ۵تبصره

 داشت.  نخواھد  موسسھ قبال در مسئولیتي دیگران یا و خود بین  از  امنا ھیات معرفي و موسسھ ثبت  از بعد  موسس ھیات 

  رسید. خواھد امنا ھیات امضاي بھ اساسنامھ بعدي، تغییرات  صورت در و برسد موسس ھیات امضاي بھ باید  موسسھ تاسیس  زمان در اساسنامھ صفحات تمامي 

  موسسھ  اركان  دوم: فصل

  ۸: ماده

  : از  عبارتند موسسھ اركان 

  امنا  ھیات – الف 

 رییس ھیات امنا  -ب 

 منشی  – پ 

 طایفھ کی شیخ عالی افراد خارج از   بازرسان  یا بازرس  -ت 

 خزانھ دار -ث 

  ۹: ماده

  شود. مي  تشكیل فوقالعاده یا عادي صورت بھ كھ است موسسھ در تصمیمگیري مرجع عاليترین و شده تشكیل نفر  ۱۵نفر و حداکثر    ۷داد  تع حداقل     با امنا ھیات عمومي مجمع

   :۶تبصره  

ف تصمیمات ، خط مش و مصوبات موسسھ میباشد  شخصی افراد ھیات امنا ویا بستگان درجھ اول  بدلیل داشتن رابطھ و داشتن مسعولیت درموسسھ از لحاظ قانونی، شرعی و اخالقی اکیدا برخال  ھر گونھ استفاده 

دلیلی برلی عزل عضو ار ھیات امنا موسسھ میباشد..و 

 : ۷تبصره



     بود. خواھد افتخاري امنا ھیاتاعضای   فعالیت 

  ۱۰: ماده

 اعضاي چھارم  سھ راي با و داوطلبان میان از  را اعتماد مورد و شرایط واجد  شخص  امنا ھیات باشد، نداشتھ را عمومي مجمع در  مشاركت  یا فعالیت امكان علت  ھر بھ یا دھد استعفا یا كند  فوت  امنا  ھیات اعضاي از  یك  ھر چنانچھ

  كرد. خواھد انتخاب  وي جانشین عنوان بھ خود

 : ۸تبصره  

  شد. خواھد اعالن  و محروم  فعالیت ادامھ از  موسسھ شود، ساقط  قانوني مراجع نظر از  امنا  ھیات اعضاي اكثر صالحیت چنانچھ

  ۱۱: ماده

 ضرورت  حاضر  اعضاي اكثریت  موافق  راي نیز موضوعي ھر تصویب  براي وموسسھ  عضو از اعضا   یك  بعالوه  نصف  حضور جلسھ رسمیت براي شد. خواھد تشكیل ماه فروردین در بار یك سالي موسسھ   عادي عمومي مجمع

 فوقالعاده صورت بھ است  ممكن  عادي عمومي مجمع  یافت. خواھد رسمیت  جلسھ حاضر تعداد  ھر یا و تشكیل اول جلسھ از  روز پانزده فاصلھ بھ  حداكثر دوم جلسھ نشد،  حاصل  اكثریت  نخست  دعوت  در كھ  صورتي در دارد.

كثیراالنتشار یا در گروه رسمی موسسھ در دنیای مجازی بھ اطالع   روزنامھ  در آگھي  درج یا   كتبي  صورت بھ عمومي مجمع  براي دعوت  شود. تشكیل امنا ھیات اعضاي سوم یك  یارییس ھیات امنا   تقاضاي بھ و زمان  ھر در

اکثریت برسد واین اطالعیھ رسمی میباشد.

  ۱۲: ماده

  از: عبارتند امنا ھیات عادي  عمومي مجمع وظایف 

  البدل) علي و (اصلي بازرسان و امنا اعضاي انتخاب تجدید و  انتخاب  ۱-

  بازرسان و امنا ھیات  اعضاي كل یا بعض  عزل ۲-

  بازرسان و امناھیات گزارش بھ رسیدگي و استماع ۳-

   بازرسان و امنا ھیات پیشنھادھاي  تصویب و بررسي  ۴-

  اعتبار  تامین منابع و ترازنامھ تصویب– ۵

  اساسنامھ اھداف بھ توجھ با موسسھ  مشي خط تعیین  -  ۶

  یافت. خواھد انتشار آن در    بعد  سال  عمومي مجمع تشكیل تا موسسھ اطالعیھھاي  و آگھيھا كھیا برنامھ در دنیای مجازی تایید شده   كثیراالنتشار  روزنامھ تعیین   -7  

  ۱۳: ماده

  شد:  خواھد تشكیل زیر شرایط با فوقالعاده بطور امنا ھیات  عمومي مجمع 



  بازرسان و بازرس یا امناھیات درخواست با ۱-

  امنا ھیات اعضاي از  سوم یك  درخواست با ۲-

 :   ۹تبصره

 رسمیت و تشكیل عادي  عمومي مجمع برگزاري  شرایط با مطابق و بوده یا درصحفھ برنامھ در دنیای مجازی تایید شده كثیراالنتشار روزنامھھاي در آگھي درج یا كتبي صورت بھ امنا ھیات فوقالعاده عمومي مجمع براي دعوت 

  بود. خواھد معتبر  رسمي  جلسھ در حاضر تعداد  از  موافق  آراي سوم  دو حداقل با آن  تصمیمات  و یافت خواھد

  از:  عبارتند  فوقالعاده بطور امنا ھیات  عمومي مجمع وظایف 

  موسسھ مكان  تغییر  خصوص در گیري  تصمیم ۱-

  موسسھ نام تغییر  خصوص در گیري  تصمیم ۲-

  موسسھ دارایي افزایش  خصوص در گیري  تصمیم ۳-

  اساسنامھ اھداف بھ مواردي الحاق یا تغییر  خصوص در گیري  تصمیم ۴-

 وبانکی موسسھ حساب مالی  مواردمختص بھ خصوص  در گیري  تصمیم ۵-

  موسسھ انحالل خصوص در گیري  تصمیم ۶-

  جدید  امناھیات انتخاب  و امنا ھیات اعضاي عزل ۷-

  ۱۴: ماده

شود. مي  دایر ناظر نفر، منشی و دو   امنا   ھیاترییس   کمیتھ ای متشکل از  توسط  موسسھ  عمومي مجمع 

 :   ۱۰تبصره 

  شد. خواھد انتخاب  مجمع در خود نامزدي قبولي و اعالم  با کمیتھ اعضاي 

 :   ۱۱تبصره  

  باشند. بازرسان و مدیره ھیات كاندیداھاي بین  از نباید  کمیتھ اعضاي

  ۱۵: ماده   

 بین فاصلھ داد. خواھد فوقالعاده جلسھ تشكیل صحفھ تایید شده دردنیای مجازی موسسھ    ر و یا د   كتبي دعوت با   ضرورت  بھ بنا ،داد خواھد تشكیل بار  یك  روز ۳۰ ھر حداقل و مرتب طور  بھ كھ جلساتي بر عالوه امنا ھیات

   بود. خواھد روز سھ  حداقل  مدیره ھیات جلسھ   تشكیل و دعوتنامھ ارسال 



 : ۱۲  تبصره 

 بصورت مجازی یا حضوری قانونی میباشد.  امنا جلسات ھیات  

 : ۱۶ماده  

    و نایب رییس را انتخاب خواھد کرد. و رییس منشی, خزانھ دار    كرد خواھد انتخاب را  رئیس نفر یك  خود  بین  از  و داد خواھند  جلسھ تشكیل شدن انتخاب  از بعد  ھفتھ یك تا حداكثر امنا ھیات اعضاي

 : ۱۷ماده  

 بھ عمومي مجمع  از خود تصدي  پایان  از  قبل ماه  دو  حداكثر است  موظف  امنا ھیات و بوده   بالمانع بعدي سھ سالھ متمادی    دوره  یک براي امنا  ھیات مجدد  انتخاب  شد. خواھد انتخاب اولیھ  ل سا سھ     مدت یک   براي امنا ھیات

ا ھیات   انتخاب  منظور من ا ھیات كند.  دعوت جدید  ا من ن   عموم در مطبوعات و صفحھ مجازدر دنیای مجازی اطالع اعضای    بھ ساعت۲۴درعرض کمتر از را خود انتخابات نتیجھ از  نسخھ یك است  موظف  ا د برسا

 : ۱۸ماده  

  است: ذیل شرح  بھ آن اختیارات و وظایف  و بوده موسسھ قانوني نمایندهامنا  ھیات

  منقول غیر و منقول اموال از حراست  و حفظ ۱-

  مطالبات. وصول  و  بدھيھا پرداخت  و موسسھ حسابھاي بھ رسیدگي ۲-

  موسسھ. اھداف اجراي راستاي  در امنا ھیات عمومي مجامع مصوبات  اجراي ۳-

   موسسھ نام بھ ملی ایران بانك در حساب افتتاح ۴-



 و تفویض    اقتضاء  صورت در و سازش طریق از  دعاوي فصل  و قطع آن، عزل و  وكیل تعیین  و حكم تعیین و  محاكم  در قانوني مراحل تمامي  در ثبتي و مالیاتي  و قضایي جریانات تعقیب  و قانوني تشریفات انجام    -      -۵

  غیر. بھ توكیل  حق یا حقوقي یا  حقیقي از  اعم  دیگر شخص  ھر بھ خود  اختیارات  از قسمتي یا تمام واگذاري

 مستلزم كھ منقول غیر اموال  فروش استثناي بھ  استقراض و رھن  فك  و رھنگذاري  یا احسن  بھ تبدیل و منقول اموال     انتقال و  نقل مورد  در بداند  ضروري كھ را معاملھاي  و اقدام  ھر تواند مي  مدیره ھیات كلي طور –۶

  دھد. انجام  موسسھ نام  بھ است  امنا ھیات عمومي مجمع  اعضای٪ ۷۵تصویب  

 :   ۱۳تبصره 

  بود. خواھد معتبر  موسسھ مھر  با منشی دار خزانھ و رییس ھیات امنا  امضاي با تعھدآور و  بھادار  اوراق و اسناد  تمامي  

 : ۱۴تبصره  

 وظایف  و اھداف  چارچوب را موسسھ امور  اداره براي الزم  اختیارات  تمامي مدیره ھیات است.  امنا ھیات عمومي مجامع خاص صالحیت در آنھا درباره اقدام  و تصمیم اخذ اساسنامھ این  مفاد  موجب بھ كھ موضوعاتي درباره جز

  دارد.

 : ۱۹ماده  

  گیرد. قرار موسسھ بازرسان) (یا بازرس و مامور  كارشناسان دسترس در  بررسي براي باید موسسھ مدیره ھیات وسیلھ بھ  شرط و قید  بدون زمان ھر در مالي  غیر و مالي از  اعم  موسسھ مدارك و اسناد  تمامي 

 :   ۲۰ماده  

  كرد. خواھد انتخاب سال یك  مدت  براي عليالبدل عنوان بھ را نفر ۱ و اصلي بازرس عنوان بھ را نفر ۱ امنا ھیات عادي عمومي مجمع 

  : ۱۵ تبصره

  است. بالمانع بازرسان مجدد  انتخاب 

  : ۲۱ماده  

  است: زیر شرح بھ  بازرسان  یا بازرس وظایف 

  عمومي مجمع  براي مالي  عملكرد گزارش  تھیھ و مالي  اوراق  و اسناد  تمام  بررسي  ۱-

  عمومي مجمع اطالع  براي عملكرد گزارش تھیھ و مالي  غیر و مالي از  اعم  مدیره  ھیات ساالنھ  گزارش  بررسي    ۲-

 کل اعضای طایفھ کی شیخ عالی.  بھ اساسنامھ مفاد  از  عامل مدیر  و مدیره ھیات تخلف  ھرگونھ گزارش ارائھ ۳-

 بعنوان شاھد. ی موسسھ جلسھ ھاتایید و امظا کلیھ صورت  –۴

  : ۱۶ تبصره



  كند. شركت مدیره ھیات جلسات  در راي حق داشتن  بدون تواند  مي بازرس

 

۱۷تبصره :     

ھزینھ مالی برای موسسھ. منصب بازرس افتخاری است و بدون ھر گونھ   

: ۲۲ماده     

 تخصیص  موسسھ مالي  منابع تامین براي كھ تسھیالتي و كمكھا سایر و اساسنامھ ۷ ماده مندرج فعالیتھاي سایر درآمد  از و وقف  و وصیت قبول اعانات، ھدایا، عضویت، حق آوري  جمع طریق از  موسسھ اعتبار تامین منابع

  گردد. مي تامین شود، مي داده

 :   ۱۸  تبصره

  شد.  خواھد نگھداري است، شده افتتاحبانک ملی شعبھ مرکزی در شھرستان ایذه   نزد و موسسھ  نام بھ كھ مخصوصي الكترونیكي  حساب در موسسھ درآمدھاي  و وجوه  تمامي 



 :   ۱۹تبصره  

  است. موسسھ تاسیس  تاریخ از  آن  ابتداي كھ اول سال استثناي  بھ یابد، مي  خاتمھ  سال ھمان ماه اسفند  آخر در و شده  شروع سال ھر  ماه فروردین اول  از  موسسھ مالي سال 

 :   ۲۳ماده  

  است. معاف  مالیات  پرداخت  از  رسد مي سازمان  ھدف گروه مصرف  بھ و  رسیدهاند  ثبت بھ كھ  خیریھاي  موسسات نقدي  غیر  و نقدي دریافتي ھدایاي و كمكھا

 : ۲۴ماده  

  خیریھ: موسسھ توسط مالیاتي  معافیت از برخورداري شرایط

  موسسھ. با مدیران و امنا ھیات نیز  و  آنان  دوم  و اول  درجھ بستگان  و موسسان معاملھ عدم •

 سرمایھ  صاحبان یا موسسان توسط موسسھ نقدي غیر و دریافتي ھدایاي و  كمكھا محل از  تخصیص  یا برداشت  گونھ ھر عدم •

  بود. خواھد تابعھ ادارات و كشور مالیاتي امور  سازمان  خیریھ، موسسات  ھزینھ و درآمد بر نظارت  مرجع •

 ناظر مرجع  و كنند  تسلیم  مربوطھ  ناظر مرجع بھ موسسھ مالي  سال  پایان  از  بعد  ماه ۴ تا حداكثر باشد، قبول قابل مدارك و  اسناد  بھ متكي  كھ را خود ساالنھ ھزینھ و درامد  صورتجلسات مكلفند خیریھ موسسات  •

 تایید، صورت در و اعالم مستقیم  مالیاتھاي  قانون  ۱۳۹ ماده اجرایي نامھ آیین و قانوني مقررات رعایت  و ھزینھ و درآمد صورتحساب  مورد در را رسیدگي نتیجھ صورتحساب، وصول  تاریخ از  ماه ۴ ظرف  باید  نیز موسسھ

  كند. تسلیم  مالیاتي امور  اداره بھ قانوني اقدام براي را الزم گواھي

  مستقیم.  مالیاتھاي  قانون  طبق ثالث  اشخاص  مالیات  پرداخت  و  زیان و سود حساب  و ترازنامھ  و اظھارنامھ موقع  بھ تسلیم  جملھ از  مقرر تكالیف و مربوطھ  اجرایي نامھ  آیین  در مذكور مقررات سایر انجام •

  شد. خواھد سال آن در  مقرر معافیت از محرومیت موجب  مالي،  سال ھر  در خیریھ  موسسات  سوي از مستقیم  مالیاتھاي  قانون در  مقرر ترتیبات و شرایط رعایت عدم •

  :   ۲۵ماده  

   خواھد معتبر  موسسھ مھر  با و مدیره ھیات رئیس او غیاب در و عامل مدیر  امضاي  با موسسھ رسمي  مكاتبات و شود  مي نگھدراي موسسھ مركزي دفتر در  نوشتھجات و پروندهھا مدارك،  تمامي 

  بود. 



 : ۲۰ تبصره

  رسید. خواھد ذیربط اعضاي امضاي بھ و ثبت تاریخ، ترتیب  بھ مخصوص دفاتر در مدیره ھیات و امنا ھیات صورتجلسات و مصوبات  

 :   ۲۶ماده  

اشد دراداره ثبت شرکتھا و عالعم تجاری بھ ثبت برسذ.  ب٪ رای ھیات امنا ۷۵یھ  تایید از    پس باید کھ   آن  بعدي تغییرات و موسسھ محل 

  :   ۲۷ماده  

  رسید. خواھد ۲۶ ماده كمیسیون  تایید و مدیره ھیات تصویب  بھ آن  متن  كھ بود  خواھد مخصوص آرم  یا  و مھر داراي موسسھ

 : ۲۱ تبصره

  دارد. قانوني مسئولیت  موسسھ  آرم  و مھر از حراست  و حفظ در مدیره ھیات 

 :   ۲۸ماده  

 مطالبات  وصول  و  دیون  اداي  از پس بود  خواھد موظف  ھیات این و انتخاب ۲۶ ماده كمیسیون  با ھماھنگي  از  پس را اي - تصفیھ  مدیر  یا ھیات فوقالعاده عمومي  مجمع ۱۳ بند دستورالعمل موضوع موسسات  انحالل  صورت در انحالل:

بیمارستان شھدای ایذه اقدام نماید  بھ امالك و اموال  واگذاري بھ نسبت

  :۲۲  تبصره

 معرفي و انتخاب  و مجمع تشكیل بھ نسبت ابطال یا  اعتبار لغو تاریخ از  ماه  یك  مدت ظرف  است  موظف  مدیره  ھیات ذیصالح،  قانوني مراجع توسط یا و عالي كمیسیون  در موسسھ تاسیس  پروانھ  ابطال یا  اعتبار لغو صورتدر  

  نماید. تقاضا دادگاه  از را تصفیھ مدیر  یا ھیات تعیین  تواند مي راسا بازرس موسسھ مدیره،  ھیات سوي  از مقرر موعد در اقدام  عدم صورت در  است  بدیھي  نماید. اقدام انحالل  مراحل طي  و تصفیھ مدیر  یا ھیات

 :   ۲۹ماده  

   است. مجاز الزم مجوزھاي  اخذ  از پس  موسسھ سوي از مربوطھ موازین  مقررات رعایت  با  موسسھ  مجاز فعالیتھاي انجام



 :   ۳۰ماده  

  نماید. اخذ  استاني ۲۶ ماده كمیسیون  از مربوطھ  دستورالعملھاي  مطابق نیز را الزم فعالیت پروانھ  تاسیس، پروانھ  دریافت  از پس باید  موسسھ اساسنامھ، ۱۳    ماده در مندرج اھداف  و فعالیتھا از  یك  ھر انجام براي

 

 ارم و لوگو موسسھ طرح الحاقی میباشد. :    ۳۱ماده  

 
 

 : ۳۲ماده  

  رسید. تصویب  بھ سموس ھیات  ...............................نشست ......... در تبصره    ۲۲ و   ماده  ۳۲   و فصل      ۲بر مشتمل اساسنامھ این

 


