
 

 

 

 

 

 

  

  

  

 

 

 )درحال تصفیه(

 عملکرد انحالل و تصفیه گزارش

 

 

 

 

 

 



 

 بسمه تعالی

 مقدمه:

ی  ها مبنی بر پایان دادن به چالشمحترم شورای عالی انقالب فرهنگی،  دبیر6/5/8931مورخه باعنایت به صدور بیاینه 

 برگزاری جلسات کارشناسی با حضور نمایندگان هر دو اتحادیه کشوری ادغام اتحادیه های قرآنی موسسات وتشکل ها و

نفر از نمایندگان  555و با حضور بیش از  9/5/8933بابرگزاری مجمع عمومی در مورخه ، واحداساسنامه  و تهیه و ثبت

 .تشکیل گردید اتحادیه منحل و اتحادیه کشوری موسسات و تشکل های قرآن و عترت موسسات قرآنی ، هردو

 هیأت وانتخابات و تشکل های قرآن عترت کشورموسس اتحادیه باآرای اعضای مجمع عمومی اتحادیه ، انحاللهمزمان با 

ه با اداره مکاتب دستگاه های ذیربط و و یاستانهای و پس از پرداخت مطالبات اتحادیه گردید  آغازفرآیند تصفیه یه،تصف

به موجود درحساب های بانکی انتقال مانده اعتبارات سرانجام مالیات و سازمان تأمین اجتماعی و اخذ مفاصا حساب و

 تمخ  صورتجلسه،و بستن حساب های بانکی )اتحادیه واحد(موسسات و تشکل های قرآن و عترتحساب اتحادیه کشوری 

 به اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری اعالم گردید. اتحادیه نام حذف جهت 83/6/8058 مورخه درتنظیم و تصفیه

درخصوص اقدامات انجام شده  اتحادیه واحد و موسسات قرآنی،اهمضمن آرزوی موفقیت برای اعضای محترم مجال در این  

 .تقدیم می گردد سوابقدروثبت جهت استحضارانحالل اتحادیه، درقالب گزارش ذیل تصفیه و 

 80551869811و شناسه ملی  06539باشماره ثبت  8/81/8931:اتحادیه رسمی فعالیت شروع*

 893395055358855699شماره  وسند10/3/8933روزنامه رسمی:تاریخ ثبت انحالل در اداره ثبت و انتشار *

  10/3/8933تاریخ آغاز فرآیند تصفیه:*

 10/8/8055جهت آگهی بستانکاران:تاریخ اعالم تصفیه در روزنامه رسمی کشور و کثیراالنتشار*

 سال(1)ختم تصفیه قانونی قبل از انقضای مهلتو85/6/8058تاریخ ختم تصفیه:*

 83/6/8058 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران: ختم تصفیه ازطریقتاریخ اعالم *

 وزارت فرهنگ و ارشاداسالمی83/6/8058مورخه -833186/8058ومجوزشماره805895055358510550سند شماره

 اعضای هیأت تصفیه:*

 )مدیرتصفیه(رحیم قربانی بریس-1()رئیس هیأت تصفیهمرتضی طالئی-8آقایان:

 حسین خاکساری هرندی)عضوهیأت تصفیه(-0یأت تصفیه( سیدمحسن موسوی بلده)عضوه-9

 ابراهیم مرادی)عضوهیأت تصفیه(-5

 نماینده اجرایی هیأت تصفیه:*

 آقای منصورآقامحمدی



 

 اه سازمان و ها دستگاه اعتبارات حمایتی

 (8931سال)

 دستگاه حمایت کننده مبلغ)به ریال( شرح درآمد ردیف

استانی و افتتاح صندوق  های اتحادیه از ثبتحمایت  1

 وام قرض الحسنه

 الکریم دارالقرآن سازمان 000/000/020/7

 قرآنی فرهنگ توسعه شورای 000/000/574/7 موسسات مردمیقرآنی  های ازبرنامه حمایت 2

 عترت و قرآن معاونت 000/000/150 اتحادیه کشوری عمومی مجمع اولین ازبرگزاری حمایت 2

 اوقاف سازمان مرکزقرآنی 000/000/50 جاری های ازهزینه حمایت 3

 امورمساجدتهران 000/200/211 نماهنگ تولیدمشارکت در 5

  ریال000/200/888/15 جمع مبلغ

   

 با دستگاه های قرآنی مشارکت ازمحلهادرآمد

 (8933و8931سال)

 مبلغ)به ریال( شرح درآمد ردیف

 853/551/858/4 دستگاه های قرآنی در اجرای برنامه هامشارکت و همکاری با  1

 

 

 قبل از انحالل منعقده های نامه تفاهم قالب در 8931 سال در استانها قرآنی های ازبرنامه حمایت*

 (ریال به)یافته اختصاص مبلغ ها برنامه شرح ردیف

 000/000/190/4 آنان الحسنه قرض صندوق افتتاح و استانی های اتحادیه ثبت 1

 000/100/838/5 نامه تفاهم تنظیم قالب در و ها استان قرآنی های ازبرنامه حمایت 2

 000/000/50 اربعین های ازبرنامه حمایت 3

 000/000/80 اردبیل استان فصلی نشست ازبرگزاری حمایت 5

 000/100/128/10 مبلغ جمع

 :توضیح**

 به مانده باقی و پرداخت الکریم دارالقرآن سازمان حمایتی ریال555/555/515/1اعتبار محل از( 8)بند واگذاری مبلغ

موسسات و تشکل های قرآن و  کشوری اتحادیه تشکیل پس از و گردید اعاده سازمان به ریال555/555/195/8 مبلغ

 قالب در شعاعجناب آقای محمد انجم ،توسط مدیرعامل اتحادیه کشوری شده انجام های پیگیری به توجه با ،عترت

 یافت اختصاص استانی های اتحادیه به 8055 سال ابتدایدر هزینه های جاری از حمایت

 

 ها هزینه



 

 رایام فعالیت اتحادیه و قبل از انحاللهزینه های اولین مجمع عمومی ،نشست های فصلی و...د*

 مبلغ هزینه شده)به ریال( شرح هزینه ها)به ریال( ردیف

 000/788/819 در جوار حرم مطهر امام خمینی)ره( اولین مجمع عمومی برگزار شده 1

 800/717/255 نشست های فصلی برگزار شده با حضورمدیران عامل استانها 2

 088/972/320 جلسات هیأت مدیره 3

 888/577/184/1 جمع مبلغ

 (درایام فعالیت و فرآیندتصفیه هزینه های جاری)حقوق کارمندان، بیمه، مالیات و هزینه های دفتراتحادیه-پ*

 مبلغ)به ریال( شرح هزینه ها ردیف

 981/323/440/1 (1399و1398)سالحقوق،مزایا و سنوات کارکنان 1

 987/055/133 (1399و1398)سالبیمه و مالیات کارکنان 2

 000/202/102 هزینه های دفتراتحادیه)تلفن،برق و...( 3

 000/000/537 مالیات،حق الزحمه و...(هزینه های تصفیه)بیمه ،  5

 958/470/222/2 جمع مبلغ

 

                            

 (8933سال)

 

 

 ها هزینه

منعقده و استمرار آن پس از انحالل  های نامه تفاهم قالب در 8931 سال در ها استان قرآنی های ازبرنامه حمایت*

 وفرآیندتصفیه

ه )بمبلغ اختصاص یافته های انجام شدهشرح حمایت  ردیف

 ریال(

 700/704/212/8 در قالب تفاهم نامه های منعقده اتحادیه کشوریحمایت برنامه ای قرآنی استانها 1

 000/000/180/12 ریال(000/000/10حمایت ازموسسات آسیب دیده ازکرونا) 3

 000/000/820/2 حمایت ازموسسات دارای شعبه حفظ قرآن کریم 3

 700/704/212/21 جمع مبلغ 

 اه سازمان و ها دستگاه اعتبارات حمایتی

 دستگاه حمایت کننده مبلغ)به ریال( شرح درآمد ردیف

 قرآنی فرهنگ توسعه شورای 000/000/000/30 موسسات مردمی قرآنی های ازبرنامه حمایت 1

 الکریم دارالقرآن سازمان 000/000/237 مردمی موسسات وآمایش پایشمشارکت در 2

  000/000/237/30 جمع مبلغ



 

ودرآمدهای اتحادیه 8931ریال(ومانده اعتبارات سال000/000/000/90ازمحل )حساب اتحادیه کشوری واریزی به*

 درایام فعالیت اتحادیه و مشارکت با دستگاه های قرآنی،  درحال تصفیه

 مبلغ)به ریال( واریزی شرح  ردیف

 000/000/000/8 ریال000/000/000/30ازمحل کشوریحمایت از برنامه های متمرکز اتحادیه  1

 000/000/200 اتحادیه کشوری هزینه های تن خواهوتأمین مالی  مساعدت 2

 000/000/900 مالیاتی تفاهم نامه های استانی های معافیت ازمحل مانده 3

 000/493/530 استان قید شده در بندتوضیحات( 4قسط سوم تفاهم نامه های) 5

 300/701/548/1 آنان واصل نگردیدنامه که تفاهم استان)قید شده در بند توضیحات( 3 اعتبارتخصیصی  4

 000/900/478/2 (1398سال گذاری شورای توسعه فرهنگ قرآنی)مانده از محل اعتبارات وا 8

 209/493/828/2 های اتحادیه درحال تصفیههای بانکی حاصل از درآمد ده در حسابمان 7

 409/787/392/15 مبلغجمع 

 **توضیحات:

 کرمان-قم-زنجان-چهارمحال و بختیاری-آذربایجان شرقیهای) استان4بند-8

 کهکیلویه و بویراحمد(-قزوین-استان های)آذربایجان غربی5بند-2

 

 


