اداره کل محترم اطالعات استان سمنان
موضوع  :استعالم اعضای موسس سازمان مردم نهاد ..................................

سالم علیکم
احتراماً به پیوست یک نسخه اساسنامه به همراه و مشخصات فردی اعضای موسس سمم ممورو
بمنظو اظها نظر د خصوص اهداف ونحوه فعالیت موسسه و بر سی صالحیت فمردی نمامدرده ا سمام ممی
گردد ،با توجه به اینکه مفاد تدصره  2و  3ماده  22آیی نامه اجرایی تاسمیس و فعالیمت سمانمانهای ممردا نهماد
موضوع تصویب نامه هیات محترا ونیران به شما ه /27862ت31281ه مو خ  ,84/5/8مراجع استعالا شونده ا
مکلف به پاسخگویی حدارثر ظرف مدت یکماه نموده است و عدا ا ائه پاسخ ظمرف ایم ممدت بمه منملمه مواف مت
تل ی می شود و هر گونه فعالیت تخصصی ان سوی سم  ,متوجه آن دستگاه خواهد بمود  ,لموا خواهشممند اسمت
دستو فرمائید برابر آیی نامه اقداا النا ا د مدت م ر مدووم نموده و ان نتیجه ای دفتر ا آگاه فرمایند.

مدیر کل دفتر امور اجتماعی
و دبیر هیات نظارت بر سازمانهای مردم نهاد استان
رونوشت :
-

.............................................................................سمنان جهت اطالع و پیگیری.

-

-دفتر امور اجتماعی جهت اطالع و درج در پرونده سمن مذکور .

رییس محترم پلیس اطالعات وامنیت عمومی فرماندهی انتظامی استان سمنان
موضوع  :استعالم اعضای موسس سازمان مردم نهاد ..................................
سالم عليكم

احتراماً به پیوست یک نسخه اساسنامه به همراه و مشخصات فردی اعضای موسمس سمم ممورو
بمنظو اظها نظر د خصوص اهداف ونحوه فعالیت موسسه و بر سی صالحیت فمردی نمامدرده ا سمام ممی
گردد ،با توجه به اینکه مفاد تدصره  2و  3ماده  22آیی نامه اجرایمی تاسمیس و فعالیمت سمانمانهای ممردا نهماد
م وضوع تصویب نامه هیات محترا ونیران به شما ه /27862ت31281ه مو خ  ، 84/5/8مراجع اسمتعالا شمونده
ا مکلف به پاسخگویی حدارثر ظرف مدت یکماه نموده است عدا ا ائه پاسخ ظرف ایم ممدت بمه منملمه مواف مت
تل ی می شود و هر گونه فعالیت تخصصی ان سوی سم  ,متوجه آن دستگاه خواهد بمود  ,لموا خواهشممند اسمت
دستو فرمائید برابر آیی نامه اقداا النا ا د مدت م ر مدووم نموده و ان نتیجه ای دفتر ا آگاه فرمائید.

مدیر کل دفتر امور اجتماعی
و دبیر هیات نظارت بر سازمانهای مردم نهاد استان
رونوشت :
-

.............................................................................سمنان جهت اطالع و پیگیری.

-

-دفتر امور جهت اطالع و درج در پرونده سمن مذکور .

جناب آقای ......................................
...........................................................
موضوع  :استعالم تخصصی درباره ..................................

سالم علیکم
احتراماً با استناد به تدصره  2و  3ماده  22و بند پ ماده  18آیی نامه اجرایی تاسیس و فعالیت سانمانهای
مردا نهاد (سم ) موضوع تصویدنامه هیمات محتمرا ونیمران بمه شمما ه /27862ت31281ه ممو خ  , 84/5/8بمه
پیوست یک نسخه اساسنامه سم مورو به همراه مشخصات فردی اعضای هیمات موسمس رمه اسمامی پیوسمت
میداشد بمرای اظهما نظمر د خصموص اهمداف و شمیوه همای اجرایمی منمد ن د اساسمنامه و تائیمد صمالحیت
تخصصی حداقل دو نفر ان موسسان و اعالا اسامی آنان به ای دفتر ا سام می شود.
یادآو ی می شود مفاد تصویب نامه یاد شده مراجع استعالمی ا مکلف به پاسخگویی حدارثر ظرف ممدت یکمماه
نموده و عدا اظها نظر ظرف ای مدت به عنوان پاسخ مثدت تل می شمده و بمدیهی اسمت پیاممد همر گونمه فعالیمت
تخصصی د چها چوب اساسنامه ا سالی به عهده آن دستگاه خواهد بود.
لوا خواهشمند است دستو فرمائید اقداا النا ا د مدت م ر مدووم و ان نتیجه ای دفتر ا آگاه فرمایند.

مدیر کل دفتر امور اجتماعی
و دبیر هیات نظارت بر سازمانهای مردم نهاد استان
رونوشت :
-دفتر امور اجتماعی جهت اطالع و درج در پرونده سمن مذکور .

پلیس آگاهی فرماندهی انتظامی استان سمنان
اداره تشخیص هویت

سالم علیکم
احتراماً با استناد تدصره  3ماده  22آیی نامه اجرایی تاسیس و فعالیت سانمانهای ممردا نهماد
موضوع تصویب نامه هیات محترا ونیران به شما ه /27862ت31281ه مو خ  ، 84/5/8خواهشمند است دسمتو
فرمائید د خصوص پیشینه ریفیری مت اضیان تاسیس موسسه  ( --------اسمامی پیوسمت ) اقمدامات النا
معموم و ان نتیجه ای دفتر ا اعالا نمایند.

مدیر کل دفتر امور اجتماعی
و دبیر هیات نظارت بر سازمانهای مردم نهاد استان

