شبکه ملی خیریه های حامی ایتام

شماره:

شماره ثبت۴۱۲۶۳

تاریخ:

به نام خدا
جناب آقای

مدیریت محترم موسسه
با سالم و تحیت
با عنایت به تأکید مکرر دین مبین اسالم مبنی بر مراقبت و حمایت از ایتام و مسئولیت شرعی مومنین و اهل خیر و نیکوکاری ،جمعی از موسسات
خیریه که در حوزه حمایت از ایتام انجام وظیفه می نمایند با هدف ت رویج فرهنگ خیرخواهی و نیکوکاری ،هم افزائی توانمندیها و امکانات ،استفاده از
تجارب یکدیگر برای ارائه خدماتی جامع و مکفی جلساتی را در تهران تشکیل دادند.
بعد از انجام مذاکرات و تفاهمات به این نتیجه رسیدند که برای تحقق یک کفالت جامع ضرورت دارد شبکه ای از موسسات خیریه حامی ایتام تشکیل
گردد تا بدون دخالت در امور داخلی موسسات خیریه با تبادل اطالعات و آگاهی ها و تجارب و بهره گیری از دانش روز اهداف مورد نظر تحقق یابد.
لذا کارگروهی از دست ا ندرکاران این امر خیر به منظور مطالعه ،تدوین اساسنامه و اخذ پروانه فعالیت و فراهم آوردن امکان عملی ایجاد شبکه تشکیل
گردید.
این کارگروه جلسات متعددی تشکیل داد ،به چند استان عزیمت نمود و با تعداد بسیاری از این موسسات به گفتگو پرداخت و نهایتا با استفاده از همه
دیدگاه ها و جمعبندی نظرات ،توسط هیات موسس ،اساسنامه تدوین و تحت عنوان شبکه ملی خیریه های حامی ایتام با شماره  ۴۱۲۶۳به ثبت رسید
و پروانه تأسیس آن از وزارت کشور اخذ گردید.
سپس اعضاء شورای مرکزی ،هیأت مدیره ،بازرسین و مدیر عامل انتخاب گردیدند و آیین نامه اجرائی شبکه تدوین گردید.
دبیرخانه شبکه به آدرس :میدان آرژانتین ،خیابان بیهقی ،کوچه چهاردهم غربی ،پالک  ۴طبقه ششم تشکیل و فعالیت شبکه به صورت قانونی و
عملیاتی شروع به کار نمود.
اکنون به پیوست فرم شناسنامه و فرم پذیرش عضویت در شبکه بانضمام یک جلد نشریه حامیان (ویژه نامه شبکه)که مأموریت ،اهداف و چشم انداز
شبکه در آن درج گردیده است را جهت اسحضار ارسال می گردد.
در صورت تمایل به عضویت در این شبکه خواهشمند است نسبت به تکمیل فرم شناسنامه و فرم پذیرش عضویت اقدام و به آدرس دبیرخانه شبکه یا از
طریق دورنگار ( )۸۸۵۴۰۷۱۸ارسال فرمائید.
آقای عشقی ثانی و خانم نظیفی با شماره تلفن های ۸۸۵۰۲۳۴۳و  ۸۸۵۴۰۶۴۱آماده پاسخگویی به سواالت شما عزیزان میباشند.
انشاءهلل متعاقبا با هماهنگی قبلی جهت تبادل اطالعات و شرکت در جلسات شبکه دعوت نامه ارسال خواهد شد.
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