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اگهی مجمع عمومی عادی سالیانه نوبت اول
با صلوات بر محمدو آل محمد
احتراما مجمع عمومی عادی سالیانه نوبت اول کانون متولیان موقوفات استان فارس روز شنبه مورخ
سی و یکم فروردین ماه  98مصادف با شب میالد مسعود حضرت قائم عج هللا تعالی فرجه الشریف راس ساعت
01صبح در محل سالن اجتماعات مسجد حاج میرزا هادی امامی به نشانی چهار راه نمازی کوچه  ۴کوی
عباسیه ابتدای گذر تاریخی سنگ سیاه برگزار می گردد  .بنا براین از شما دعوت می شوددراین جلسه شرکت
فرمائید وپس از امضاء لیست ورود تا پایان وقت و امضاء صورتجلسات جلسه را ترک نکنید و یا ده روز قبل
از برگزاری مجمع با مراجعه به دفتر کانون در همان مکان نماینده خود را کتبا جهت حضور در مجمع و اعمال
رای معرفی نمائید هریک از اعضاء هم می تواند عالوه بر رای خود یک رای با وکالت از اعضاء غایب داشته
باشند  .و چنانچه مایل به کاندید شدن در هیئت مدیره و بازرس هستید فرم درخواست کتبی از کانون دریافت
و ده روز قبل از برگزاری تحویل کانون فرمائید تا پس از تطبیق با اساسنامه نسبت به رد یاقبول اقدام گردد .
دستور جلسه
-0قرائت گزارش هیات مدیره و بازرس
 -2بررسی و تصویب صورت مالی 97
 -3تصویب بودجه  98و خط مشی آتی
 -4انتخاب عضو اصلی و علی البدل و بازرس
 -5تغییربعضی از مواد اساسنامه و رسیدگی به پیشنهادات و انتقادات
توضیح ((ماده  ( 24هیئت مدیره مرکب از 7نفر اصلی و دونفر علی البدل می باشد ماده  25مدت عضویت
هیئت مدیره و بازرسسان چهار سال است ( .تذکر  :خواهشمنداست برای نظم جلسه ضمن گزارش مسئولین
از صحبت کردن با اطرافیان و تلفن همراه خوداری گردد در پایان نهارمهمان کانون خواهید بود )

رئيس هيئتمدريهکانونمتولیانموقوافتاستان افرس سیدامكلالدينحمزويعابدي
رونوشت  :اداره کل اوقاف و ادارات اجرائی و دفاتر
موقوفات محترم استان جهت استحضار

نشانی  :چهار راه نمازی کوچه 4گذر تاریخی سنگ سیاه ضلع جنوبی امامزاده بی بی خدیجه مسجد حاج میرزا هادی امامی22222223

