ا بخش بخ ی
گ
ش
هب انم خد وند نده و شا ر

سال  9316سال اقتصاد مقاومتي،
توليد و اشتغال گرامي باد.
در پی احساس مسئولیت جمعی از مسئئولی ،اائادیو ک راررنئا خیّئ دانشئاا ک در
رااتای انجام ف یضه دینی اهتمام به رفع نیاز اف اد مواسه خی یّه رهپویا ف کغ محبّئت
در اال  8811پایهریزی ک دأایس گ دیو.
پس از رسب مجوزهای الزم ک پ کانه دأایس هیأت امناء خی یّه با رأیگی ی اقئوام بئه
دعیی ،هیأت موی
هیأتموی

ک بازراا نمودنو.

با عضوگی ی فعالیت خود را آغاز ر د ک با یاری خواکنو متعال موفق به جلب

نظ اعضاء خیّ گ دیو ک دوانست از جمع مبلغ  511/871/057ریال اهوائی شما عزیزا دئا
پایا اال  8815نسبت به ارائه خومت به نیازمنوا اقوام نمایو.
در فاصله زمانی دأایس دا پایا اال  8815دعواد  821درخواات رمک کاصله با دشكیل
 17جلسه هیأت موی
دحصیلی ک غی

ب رای گ دیو ک متقاضیا دارای اکلویت جهت دریافت رمئکهئای

مشخص شو ک به آنا پ داخت گ دیو.

امانتواری کجو دریافتی ک حفظ آب ک ک شأ متقاضئیا ک رائانیو

اهتمام هیأتموی

مبالغ دریافتی به اف اد نیازمنو به کیژ دانشجویا میباشو ره امیو اائت ائعی ک دئ
همه اف اد اعم از خیّ ی ،ارجمنو ک هیأت اج ائی م ضی رضای خواکنو منا ق ار گی د.
ضمنا در اال  8811با رای گی ی هیات موی

ک بازراا به ش ح ذیل انتخاب گ دیونو:

رديف

نام و نام خانوادگي

سمت

1

سیدمحمد موسوی

رئیس

2

عليمحمد حاجیان

نائبرئیس

3

سید امیرصدر صهری

مديرعامل

4

جعفر علیشاهي

خزانهدار

5

سیدمحسن موسویزاده

منشي

6

اكرم مالكي

بازرس اصلي

7

مريم پیماني

بازرس عليالبدل

در پایا با دشك ک قوردانی مجود از هم اهی اف اد خیّ ک ضم ،دقاضای همیاری بیشئت
از ااادیو ک همكارا ارجمنو یادآکری میگ دد متقاضیا جهت افزایش مبلغ یا عضویت به
آقای مهنوس علیشاهی (مجتمع اداری) یا آقای مواوی زاد (دانشكو فنی ک مهنوائی)
م اجعه ک یا ف م پیوات را دكمیل ک اراال نماینو.
همچنی ،خیّ ی ،محت م می دواننو مبالغ اهوائی را به شمار حساب ذیل کاریز نماینو:

شماره حساب سیبای بانك ملي 1116525425112
مواسه خی یّه آماد دریافت پیشنهادات ک انتقادات شما عزیزا از ط یق سامانه پیاامكي

شماره  5111211111273جهت خومتراانی میباشو.

موسسه خیریّه رهپویان فروغ محبّت
دانشگاه آزاد اسالمی واحد خمینیشهر

نمونه ف م پ داخت کجه به نیازمنوا

نیکی کن ،همانگوهن هک خدا هب تو نیکی کرده است.

« سوره مبارهک قصص »

هیأت مديره محترم خیريّه رهپويان فروغ محبّت

احتراماً ،باتوجه به عضویت اینجانب .........................................
در موسّسه «خیریّه رهپویان فروغ محبّت» مستدعی است درخصوص
کسر ماهیانه به مبلغ

ریال از حقوق اینجانب و واریز به

حساب سیباي شماره  1015606206110خیریّه ،دستور مقتضی صادر
فرمائید .
تاریخ :
امضاء :

