
  
 بسمه تعالی

 ها ناریانیه صندوق خیریمستمري فرم ثبت نام پرداخت 

 یَوْمٌ لَّا بَیْعٌ فِیهِ وَ لَا خُلَّۀٌ وَ لَا شَفَاعَۀٌوَ الَْکافِرُونَ هُمُ الظَّالِمُونَ  یَأَیُّهَا الَّذِینَ ءَامَنُواْ أَنِفقُوْا مِمَّا رَزَقَْناکُم مِّن قَبِْل أَن یَأْتىِ

اید! از آنچه به شما روزى کردیم انفاق کنید! پیش از آنکه روزى بیاید که نه کسی براي گشایش خود چیزي تواند ایمان آوردهاى کسانى که 
  خرید و نه دوستی و شفاعتی بکار آید و کافران ، همان ستمگرانند.

  را گسترش دهد. صندوق خیریه در نظر دارد جهت تحقق اهداف زیر, فعالیت خوداین ؛     ناریانی عزیز سالم

عدم احساس  پرهیز از هرگونه بی توجهی و جلوگیري از بی تفاوتی و و همشهریان بیشتر و همدلی اتحاد انسجام و کمک به ایجاد -1
 مشکالت یکدیگر.  مسئولیت نسبت به 

  . هاگسترش فرهنگ انفاق در بین ناریانی کمک به -2
جهت با حفظ رازداري و  صیانت از آبروي افراد , و... , بیماران خاص, کم بضاعت ,خانواده هاي ضعیف  شناخت افراد وبررسی و تحقیق و  -3

 .مساعدت
 ناریان .زیباي کمک به زدون فقر و بیماري از چهرة روستاي  -4
 .  هاي عزیز به دلیل مشکالت مالیجلوگیري از به خطر افتادن کیان خانواده ناریانی -5

را  همشهریان از کمکها آوري جمع کار یکی که میباشد ناریانی معتمدین از کمیته دو داراي امناء هیات بر عالوه صندوق که است ذکر شایان
درمقاطع  خیریه فعالیت گزارش .داد خواهد انجام را الزم کمکهاي تحویل و شناسایی و تحقیق و بررسی کار دیگر کمیته و بود دارخواهد عهده

 داده قرار عموم دسترس در و کانال تلگرام مربوط خیریه بخش ناریان سایت در همواره ها گزارش این و رسید خواهد اطالع به مختلف
  .شد خواهد

  . فرمائید تکمیل را ذیل فرم, فرمائید همکاري خداپسندانه راه این در دارید تمایل  هم شما درصورتیکه
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, تهیه مایحتاج نیازمندان, پرداخت  خانواده بنیاد تحکیم و جوانان  ازدواج به کمک, خاص بیمارانهزینه هاي درمانی و ,  مستمندان به کمک,  هخیری
  . گردد ...هزینه هاي کفن و دفن و سایر امور

  .  شود یادآوري بنده به و یاتلگرام )سپنا(  ناریانیها  پیامک سیستم طریق از  موافقمدرصورت عدم پرداخت وجه در مقاطع زمانی مقرر ,  

 در یا  برگه این ذیل  در که بود خواهد امتنان مزید باشید داشته خیریه خدمات دادن انجام بهتر چه هر جهت خاصی پیشنهاد چنانچه درپایان
 صورت در.  فرمائید مند بهره خود نظرات از را ما از طریق سیستم پیامک ناریانیها و یا در فضاهاي مجازي یا ، ناریان سایت در  خیریه بخش
  .جست بهره امر این در بزرگوارن همه توانمندي از تا نمایید آمادگی اعالم توانید می نیز ها فعالیت در بیشتر مشارکت به تمایل
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