
 

 

 

 
 بسمه تعالی

 ایران انجمن اقتصاد کشاورزی به مجمع عمومی عادی آگهی دعوت

و شناسه  7864ثبت شده به شماره   اعضای پیوسته انجمن اقتصاد کشاورزی ایرانبدینوسیله از کلیه 

 03:81از ساااع  انجمن که   عمومی عادیمجمع آید تا در دعوت به عمل می 01011000101ملی 

با دستورکار زیر و با توجه شیوع ویروس کرونا و رعایت مقررات ابالغی   00/18/0011در تاریخ  01:81الی 

 c.irperi.a-www.agriشتتودب با مراجعه به آدرس ستتتاد ملی کرونا به رتتورت النترونینی بر مار می

 شرکت نمایند.

رعایت موارد زیر برای اعضای پیوسته انجمن که قصد حضور در جلسه مجمع عمومی عادی انجمن را دارند 

 المامی است:

سته  (0 ضای پیو سایی معتبر برای اع شنا ضویتب درج رایانامه و کدملی و بار ذاری کارت  پرداخت حق ع

نامب پرداخت حق عضویتب درج رایانامه و کدملی و بار ذاری کارت شناسایی معتبر برای و ثبت کنونی

بدیهی است اعضای  10/18/0011مورخ  00تا ساع  اعضای پیوسته جدید در پرتال انجمن حداکثر 

سته ضویت و یا ثبت نام و پرداخت  پیو سبت به پرداخت حق ع ضر و جدید که پس از تاریخ فوق ن حا

 عضویت خویش اقدام فرمایندب مجوز حضور در جلسه مجمع عمومی عادی را نخواهند داشت. حق 

رفحه  (1 شاورزی سامانه رایمراجعه به  صادک گیری الکترونیکی مجمع عمومی عادی انجمن اقت

ه ب ریزی، اقتصادکشاورزی وتوسعه روستاییهای برنامهموسسه پژوهشواقع در پرتال  ایران

تایید عضوی  پیوسته و دریاف  نام کاربری بمنظور آ اهی از   peri.ac.ir-www.agriآدرس 

سه مجمع ساع   و رمز عبور ورود به جل ساع    10/18/0011صبح  تاریخ  3از    00لغای  

  10/18/0011تاریخ 

ضو هیات متقاضتتی ناممدی برای انتخاب بعنوا   اعضتتای پیوستتته (0 توستتم مجمع  مدیره و بازرسع

الزم است ضمن  تایید شده استب 1عمومی عادیب که عضویت ایشا  براساس فرآیند ذکر شده در بند 

مطالعه دقیق استتاستتنامه انجمن که برروی پرتال انجمن قرارداده شتتده استتتب  نام و نام خانواد یب 

صابح  تاریخ   3سااع  از  را عضاو هیات مدیره و یا بازرسکدملیب و تقاضتتای ناممدی بعنوا  

 راد بازرس  انجمندکتر علی کیانیبه آقای  13/18/0011تاریخ   00لغای  ساع   10/18/0011

نامه یا اعالم  d@gmail.comakianira و peri.ac.ir-a.kianirad@agriهای از طریق را

 فرمایند. 

 دستور جلسه مجمع عمومی عادی انجمن اقتصادکشاورزی ایران

 ارائه  مارش عملنرد انجمن در دوره  ذشته توسم بازرس انجمن  -0

 تصویب توسم مجمع توسم بازرس انجمن و 0011مالی سال های ارائه ترازنامه و رورت -1

 تصویب بودجه دوره آینده  -0

 عضویت دوره آینده پیشنهاد و تصویب حق -7

  انجمنانتخاب اعضای هیئت مدیره  -0

      انتخاب بازرسین قانونی -8

 با تشکر

 هیئ  مدیره انجمن اقتصادکشاورزی ایران

 8008  شماره:

 00/0/0011  تاریخ:

 ندارد پیوست:   
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