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گهی تلفنی  قبول آ

شناســنامه مالکیــت )برگ ســبز( 
خودرو سواری تیبا 2 مدل 1397 به 
رنگ سفید روغنی به شماره انتظامی 
322 ب 88 ایــران 28 به شــماره 
موتور M15/8624175 و شماره 
 NAS821100J1172988 شاسی
به نام نوشین سوری به شماره ملی 
3962291016 مفقود شده و از 

درجه اعتبار ساقط است.

بــرگ ســبز ســواری سیســتم 
پراید تیــپ صبا)جی تی ایکس( 
رنــگ ســفید- معمولــی مدل 
موتــور  شــماره  بــه   1381
00342285 و شــماره شاسی 
S1412281806751 و شماره 
پالک 457 ب 63 ایران 14 بنام 
محمــد وحدتی فــر مفقــود و از 

درجه اعتبار ساقط است.

برگ ســبز خــودرو وانت ســایپا 
151 به شماره پالک 551 ه  45- 
ایران 24 به رنگ سفید- روغنی 
مــدل 1399 و شــماره موتــور 
M136497174 و شماره شاسی 
 NAS451100L4917683
مفقــود شــده و از درجــه اعتبار 

ساقط می باشد.

سند کمپانی خودرو کامیونت- 
ون نیســان 2400 به شماره 
 پالک 411 ق 17- ایران 34
به رنــگ آبی- روغنــی مدل 
موتــور  شــماره  و   1383
233545 و شــماره شاســی 
D29679 مفقــود شــده و از 

درجه اعتبار ساقط می باشد.

مشــخصات  کارت  و  ســبز  بــرگ 
موتورســیکلت هــدف 125CC بــه 
شــماره پالک ایران 565/ 53683 
به رنگ مشکی مدل 1390 و شماره 
 STATE125N3C*10K28227 موتور
شــــاســــــی  ره  شـــمـــــــا و 
مفقــود   N3C***125F9005534
اعتبــار ســاقط  از درجــه  و  شــده 

می باشد.

برگ ســبز و سند کمپانی خودرو 
ســواری پراید به شــماره پالک 
595 د 22 ایران 69 و شــماره 
موتــور 00073397 و شــماره 
شاسی S1412227756 به نام 
فاطمه سادات حسینی به کدملی 
 2240147180 مفقود گردیده 
و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

برگ سبز ســواری سیتروئن 
زانتیا مدل 1382 به شــماره 
موتور 02007789 و شماره 
 S1512282110636 شاسی
و کد ملی 1249772133 و 
 پــالک 995 س 94 ایران 33

ر  اعتبــا گردیــده   مفقــود 
ندارد.

بــرگ ســبز و ســند کمپانی ســواری 
بــه   1397 مــدل   111SE هاچ بــک 
 شماره انتظامی 287 ل 47 ایران 54 
 M13/6196715 و شــماره موتــور
ســـــی  شـــــا ه  ر شــمــــــا و 
نــام  بــه   NAS431100J1040260
مهــدی رضــا خیراندیش بــه کد ملی 
4432799625 مفقود گردیده و از 

درجه اعتبار ساقط می باشد.

سند کمپانی خودروی سمند به شماره 
 انتظامــی 539 س 91 ایــران 69 
و شــماره موتور 12483091742 
 83229660 شاســی  شــماره  و 
به نــام زهــرا بای بــه شــماره ملی 
4879451193 مفقود گردیده و از 

درجه اعتبار ساقط می باشد.

برگ کمپانی و برگ ســبز مالکیت 
کارت خودرو و بیمه نامه و معاینه 
فنــی و قبض پارکینــگ خودروی 
پراید مدل 81 به شــماره موتور 
شاســی  شــماره  و   003489
شــماره   S1412281816138
پــالک 634 ق 26- ایــران 16 
مفقــود و از درجه اعتبار ســاقط 

است.

اینجانــب میــالد معظمــی گــودرزی 
مالــک خودرو پــژو 405 به شــماره 
ایــران 41 م 84-   انتظامــی 895 

بدنــه  ره  شــما بــه   88 مــدل 
و   NAAM0 1CA1AK8 7 7 1 7 5
شــماره موتور 12488156613 به 
علت فقدان اســناد فروش تقاضای 
رونوشــت المثنی نموده اســت. لذا 
چنانچــه هرکــس ادعایــی در مــورد 
خودروی مذکور دارد ظرف مدت 10 
روز به دفتر حقوقی سازمان فروش 
ایــران خــودرو واقع در پیکانشــهر 
ساختمان سمند مراجعه نماید. بدیهی 
اســت پس از انقضــای مهلت مزبور 
طبق ضوابط مقرر اقدام قانونی بعمل 

خواهد آمد.

آگهی فقدان مدرک تحصیلی  
)نوبت دوم(

اینجانــب  فارغ التحصیلــی  مــدرک 
محمدصالــح باقری هرســینی فرزند 
علی به شــماره ملی 3310028356 
صادره از هرســین مقطع کارشناسی 
پیوســته رشته مهندســی کشاورزی 
گرایش صنایع غذایی صادره از واحد 
دانشــگاهی آزاد اســالمی با شــماره 
14941920017 مفقــود گردیــده 
و فاقد اعتبار اســت. از یابنده تقاضا 
می شــود اصل مدرک را به دانشــگاه 
آزاد اسالمی واحد کرمانشاه به نشانی 

شهرک ژاندارمری ارسال فرمایید.

چــون خانــم ســمیرا شــاه آبادپروری 
ایویکــو  کشــنده  کامیــون  مالــک 
اچ تــی 330 مــدل 1992 بــه رنــگ 
انتظامــی  شــماره  و  روغنــی   ســفید 
824 ع 27 ایران 29 و شــماره موتور 
شــماره  و   821042R240277854
شاســی WJMS3GPT004126949 به 
علت فقدان سند کمپانی، کارت و سند 
دفترخانه خودرو تقاضای صدور اسناد 
المثنی نموده است. لذا چنانچه هرگونه 
ادعایی در مورد خودروی مذکور وجود 
دارد ظرف 10 روز از تاریخ نشر آگهی 
با در دســت داشــتن مدارک کافی به 
دفتر فروش شــرکت زامیــاد واقع در 
تهران- کیلومتر 15 جاده مخصوص کرج 

شرکت زامیاد مراجعه نمایند.

فقدان مدرک تحصیلی 
)نوبت اول(

مــدرک فارغ التحصیلی اینجانب ســاناز 
میراحمدی فرزند جهانگیر به شماره ملی 
3380163422 صادره از بندرعباس 
در مقطع کارشناســی رشــته پرستاری 
آزاد  دانشــگاهی  واحــد  از  صــادره 
بندرعباس با شماره 179111402865 
و تاریخ 1394/10/12 مفقود گردیده 
اســت و فاقد اعتبار می باشد. از یابنده 
تقاضا می شود اصل مدرک را به دانشگاه 
آزاد اسالمی واحد بندرعباس به نشانی 
بلــوار دانشــگاه پردیس  بندرعبــاس 
دانشگاه آزاد اسالمی واحد بندرعباس 

ارسال نماید.

آگهی فقدان مدرک تحصیلی 
)نوبت اول(

مدرک کاردانی- کارشناسی- کارشناسی 
ارشد فارغ التحصیلی اینجانب زهرا ربیعی 
فرزند محمود به شماره شناسنامه 256 
صــادره از تهــران در مقطع کارشناســی 
رشته علوم تربیتی )تکنولوژی آموزشی 
+ آموزشــی( صادره از واحد دانشگاهی 
تهــران جنــوب مفقــود گردیده اســت و 
فاقــد اعتبــار می باشــد. از یابنده تقاضا 
می شود اصل مدرک را به دانشگاه آزاد 
اســالمی واحد تهــران جنوب به نشــانی 
خیابان کریم خان زند- خیابان ایرانشــهر 
شــمالی- نبش آذرشــهر پالک 209 و یا 
کدپستی 1584715414 ارسال نماید.

برگ سبز پژو پارس TU5 به شماره 
شاســی 186895 به شماره پالک 
521 ن 44- ایــران 35 مفقود و 

فاقد اعتبار است.

پروانه کســب اینجانب محمــد بلدآبادی به 
شماره پروانه 13679 به شماره واحد صنفی 
17927 شــماره مسلسل 198621 مفقود 

گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

با حضور در نیازمندیهای روزنامه کیهان دامنه کار خود را گسترش دهید

55953636 - 55900897 شهرری 
33962211 - 33962233 سعدی 
36257074 شرق استان تهران 
56344343 اسالمشهر 
56359598 چهاردانگه 

جنوب
22603635 قلهک 

22712976 شمیران 

88900867 - 88801552 مطهری 

شهرآرا         66593010-11- 66592266

شمال
66007479 - 66064647-9 آزادی 
65222933 - 09121620849 شهریار 
026-32226013 - 32224411 کرج 
77909939 - 77936888 تهران نو 
دماوند                               76321938

شرق - غرب  مرکز

33112193
33112291 
33902599

 33119236
33113085

      33110202
33113519

33942000
 33118052
33911568

اسامی 9  نفر  از فرزندان
  تحت پوشش شیرخوارگاه حضرت آمنه )س(

گوناگون
خرید و فروش

 و اجاره

کلیه امالک

آگهی مفقودی
تاسیسات 

فنی و صنعتی

کالردشت چند قطعه زمین 
جهت سرمایه گذاری زیر قیمت 

09120281500
09112142080

» خریدار نقدی فرسوده«
انواع خودرو و تمام مدل ها

حتی مدارک ناقص و موتور سوخته
09122586842 و 66800789

مشاور حقوقی

)مشاوره تلفنی رایگان(
قبول وکالت در دعاوی: حقوقی، کیفری، مواد مخدر، طالق، مهریه
مطالبه طلب، چک و سفته، ملکی، ماده 100 کمیسیون شهرداری

دیوان عدالت اداری، دیوان عالی کشور
)با مجرب ترین مشاوران و وکالی پایه یک دادگستری( 

ساعت کار: شنبه تا چهارشنبه از ساعت 10/30 صبح تا 18 عصر

665 665 تلفن: 4 الی 52
0912 388 همراه: 4694

دفتر وکالی دادگستری

تعمیرات و سرویس و راه اندازی
چیلر، سردخانه، کمپرسور برودتی

حکاکی 09129634793
44352457

حمل و نقل

خرید و فروش 
انواع خودرو

تویوتا صبا )شریف نیا(
توزیع و پخش لوازم اصلی
تویوتا- لکسوس )بازار(

33990017 -09122497570

لوازم یدکی 
خودرو

دعوت برای بازیگری
فیلم و سریال ها

09121798196-40550397

سعادت آباد- مستغالت 
3000 متر بنای مفید

7 طبقه 2 واحدی
فول- نوساز50 پارکینگ

مسکونی- موقعیت اداری
)احمدی( 

09122009772

متصدی حمل هوایی زمینی دریایی 
و ریلی کاالی وارداتی صادراتی 
ترانزیت، بازرگانی و ترخیص کاال
09123576576

سعادت آباد
160 متر- نوساز

کلید نخورده فول امکانات
گذر مشجر- به قیمت ترین 

واحد نوساز منطقه
)احمدی(

09122009772
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مهندسی پزشکیمراقبت

صفحه 6
سه شنبه ۱۴ تیر ۱۴۰۱
۵ ذی الحجه ۱۴۴۳ - شماره ۲۳۰6۵

فلوشــیپ فوق تخصصــی 
قاعده جمجمه گفت: ایجاد فلج 
عصب در ناحیــه صورت یکی 
اســت  پیچیده   بیماری های  از 
و درمان بیمــاران مبتال به این 
مشــکل نیاز به همفکری و کار 
تیمی مجموعه ای از پزشــکان 

دارد. 
به گزارش کیهان، صالح محبی، 
فلوشیپ فوق تخصصی قاعده جمجمه 
و استاد دانشگاه علوم پزشکی ایران 
دربــاره »فلج عصب صورت«، اظهار 
داشــت: ایجاد فلج عصب در ناحیه 
صورت یکی از بیماری های پیچیده ای 
است و درمان بیماران مبتال به این 
مشکل نیاز به همفکری و کار تیمی 

مجموعه ای از پزشکان دارد. 
وی افزود: متاسفانه درمان برای 
همه بیماران مبتال به عصب صورت 
یکسان نیست و نمی توان یک نسخه 
واحد بــرای افراد مختلف داشــت؛ 
بنابراین، این بیماران باید با مراجعه 
به پزشک از مشاوره های مکرر توسط 
چندین متخصــص به صورت تیمی 

علت فلج عصب صورت چیست؟ 

شــامل متخصص گوش،  حلــق، بینی، 
جراح پالســتیک، جراح مغز و اعصاب، 
نورولوژیست، روانپزشک، فیزیوتراپیست، 
متخصص طب فیزیکی، شنوایی شناسان 
و... بهره مند شــوند و از طریق یک اقدام 
تیمی می توان درمان مناسب را برای بیمار 

پیشنهاد کرد.
محبی با اشــاره به اینکــه برخی از 

بیماران مبتــال به عصب صورت به طور 
ناگهانی دچار مشکل می شوند و درمان 
آنها به تدریج و به صورت خود به خودی 
امکان پذیر است، گفت: درصدی از بیماران 
بــه راحتی بهبــود نمی یابنــد و نیاز به 
مداخالت جراحی پیچیده برای آنها است.
این عضو هیئت علمی دانشگاه علوم 
پزشکی ایران با اشاره به اینکه علل ابتال به 

این بیماری دالیل مختلفی از جمله 
ویــروس رمزی هانت یا تومور قاعده 
جمجمه، تومور گوش و... است، ادامه 
داد: در برخی از این بیماران متاسفانه 
رفع مشکل گاهی براحتی امکان پذیر 
نیست یا نیازمند جابه جایی عصب یا 
پیوند عضله برای ترمیم بدشــکلی 

صورت است.
وی گفــت: این بیماری هرچند 
 شایع نیست ولی بسیار استرس زاست؛

چراکه با تنــش زیادی همراه بوده 
و اعتمادبه نفــس بیمــار و روابط 
اجتماعــی وی را تحــت تاثیر قرار 
می دهد؛ همچنیــن این بیماری با 
دالیــل مختلف در زنــان و مردان 
تقریبا شــیوع برابری دارد ولی در 
زنان فلج بلــز و در مردان به دلیل 
آسیب های نافذ یا جراحی شایع تر 

است.
دبیر اجرایی ســمپوزیوم عصب 
صورت برگزاری این سمپوزیوم را در 
راســتای کمک به درمان این دست 
از بیماران بسیار مهم و حائز اهمیت 

دانست.

محققان موفق به طراحی و ساخت دستگاهی شدند که می تواند استقامت 
و توانایی افراد معلول را افزایش بدهد.

 )ETH(به گزارش فارس به نقل از آی ای، محققان موسسه فدرال زوریخ سوئیس
موفق به طراحی و ساخت جلیقه ای پارچه ای شدند که به عنوان یک الیه اضافی از 

ماهیچه ها، برای کسانی که به آن نیاز دارند، عمل می کند.
محققان در این پروژه عضله ای پارچه ای ســاختند که با حســگرهایی که دارد 
می تواند برای تشــخیص اهــداف حرکتی کاربر اســتفاده و در صورت نیاز نیروی 

بیشتری وارد کند.
این پوشیدنی Myoshirt نام دارد و نوعی جلیقه با سرآستین خاص برای بازوها 
و ساعد همراه با جعبه کوچکی است که شامل تمام فناوری هایی است که مستقیماً 
روی بدن استفاده نمی شوند. این دستگاه از طریق حسگرهای تعبیه شده در پارچه 
کار می کند و حرکات عمدی پوشنده و میزان نیروی مورد نیاز را تشخیص می دهد. 

سپس موتور کابلی که به موازات ماهیچه های پوشنده کار می کند، حرکت کرده و 
نقش  تاندون مصنوعی را ایفا می کند.

این دستگاه همیشه با حرکات کاربر هماهنگ است و می تواند بر اساس ترجیحات 
فردی تنظیم شود. هنگام استفاده از جلیقه، کاربر همیشه کنترل خود را حفظ کرده 

و در صورت نیاز می تواند دستگاه را در هر زمان غیرفعال کند.
محققان این دســتگاه را روی ۱۲ فرد آزمایش کردند که ۱۰ نفر ســالم بودند 
و هیچ نقصی در بدنشــان نداشــتند. در بین این افراد یک نفر مبتال به دیستروفی 
عضالنی و یک نفر مبتال به آســیب نخاعی بود. در پایان این آزمایش مشخص شد 
که همه افراد توانســتند با کمک این جلیقه بازوها یا اشــیای موردنظرشان را برای 

مدتی طوالنی تر در هوا نگه دارند.
نتایج نشــان داد که میزان اســتقامت در افراد ســالم حدود یک سوم و در فرد 
دارای دیســتروفی عضالنی ۶۰ درصد افزایش یافته است. شرکت کننده ای آسیب 
نخاعی داشت سه برابر دیگران توانست تمرینات را انجام دهد. شرکت کنندگان در 

این آزمایش گفتند که این دستگاه بسیار آسان و کاربردی است.
گفتنی است که نمونه اولیه میوشرت با آمدن به بازار فاصله زیادی دارد. جعبه 
کنترل و سیستم محرکه حدود 4 کیلوگرم وزن دارند که دستگاه را دست و پاگیر 

و غیرکاربردی می کند و فقط برای افراد دارای ویلچر مناسب است.

ساخت یک جلیقه 
برای کمک به افراد معلول

عوارض خوردن لیموترش با نمک 
لیموترش بــه علت طعم خاص به عنوان طعم دهنده در انواع غذا ها و شــیرینی ها 

استفاده می شود.
به گزارش خبرگزاری صدا و ســیما، مرکبات، از جمله منابع عالی پتاسیم، کلسیم، آهن... 

هستند و لیمو ترش عالوه بر این سرشار از ویتامین B و C نیز هست.
از جمله کاربرد های مهم لیموترش، مخلوط لیمو با عســل اســت. اغلب از این مخلوط به 
 عنوان یک درمان خانگی برای گلودرد اســتفاده می شــود. همچنین می توان آن را به صورت 
دم کرده یا حتی برای نوشیدن یک آب میوه خنک استفاده کرد. اما مصرف لیموترش برای همه 
افراد مفید نیست و توصیه می شود در شرایط خاص آن را با نمک مصرف نکنید. مخلوط لیمو 
و نمک، به عنوان یک قاعده کلی برای بدن بسیار مفید است، اما همه نباید آن را مصرف کنند. 
چون اگر بدن ترکیب این عناصر را به طور کامل نپذیرد، می تواند مضر باشد. مصرف لیموترش 
با نمک برای افرادی که سیستم  هاضمه حساسی دارند می تواند مضر باشد، چون مستقیما بر 
مقدار ترشــح اسید معده تاثیر می گذارد و سبب رفالکس یا گاستریت- التهاب معده می شود 
که هر دو بســیار آزاردهنده هستند.کسانی که مشکالت کلیوی یا معده دارند، باید از مصرف 

مخلوط لیمو و نمک خودداری کنند.

 چین قصد دارد نخستین نیروگاه خورشیدی فضایی را تا سال 2028 
بسازد.

به گزارش فارس به نقل از ســی جی تی ان، چین تصمیم دارد تا ســال ۲۰۲8 
با فرســتادن ماهواره ای بــه مدار، اولین نیروگاه خورشــیدی تاریــخ را در مدار 
 زمین بســازد تا از طریق فناوری انتقال بی ســیم انــرژی از فضا به زمین منتقل 

شود.
محققان می گویند این انرژی ابتدا از انرژی خورشیدی به ریزموج یا لیزر تبدیل 
می شود و بعد به طور مســتقیم در قالب پرتوهای انرژی به ایستگاه های زمینی یا 

دیگر ماهواره ها انتقال می یابد.
نیروگاه خورشیدی فضایی )SSPS(، یک فناوری  هات اسپات، یک سیستم تولید 
برق مبتنی بر فضا اســت که برای جمع آوری انرژی خورشیدی قبل از تبدیل آن 
به برق و ســپس به امواج مایکروویو استفاده می شود. نور خورشید در خارج از جو 
روشن تر اســت و تقریباً در تمام روز می تابد. سپس انرژی موجود در مایکروویوها 
باید توسط آنتن گیرنده در فضا یا در سطح زمین منتقل و برداشت شود که امواج 

مایکروویو را دوباره به الکتریسیته تبدیل می کند.

نخستین نیروگاه خورشیدی فضایی 
ساخته می شود

آگهـی دعـوت
بدینوسیله از کلیه سهامداران شرکت تولیدی چتر 
بام عایق ســهامی خاص به شــماره ثبت 370452 
و شناســه ملــی 10861214849 دعوت به عمل 
می آیــد تا در مجمع عمومی عادی ســالیانه به تاریخ 
1401/04/28 ســاعت 10 صبــح در مرکز اصلی 

شرکت حضور به هم رسانید.
دستور جلسه:

1- انتخاب هیئت مدیره
2- انتخاب بازرسین شرکت

3- تصویب سود و زیان سال 1400
هیئت مدیره

تاریخ انتشار: 1401/04/14

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده 
»نوبت اول«

شرکت تعاونی مصرف کارگران پژوهشگاه نیرو 
به شماره ثبت 96735 و شناسه ملی 10101407869 
بدینوسیله از کلیه اعضای محترم شرکت تعاونی دعوت می شود تا در مجمع 
عمومی عادی به طور فوق العاده نوبت اول که راس ساعت 10 روز شنبه 
مورخ 1401/05/08 در محل تهران،  شــهرک قدس، انتهای فاز شــش 
پژوهشــگاه نیرو واقع در سالن رودکی پژوهشگاه نیرو تشکیل می گردد 

حضور به هم رسانند.
یادآور می شــود: ماده1: کاندیدای تصدی سمت بازرسی بایستی ظرف 5 
)هفت( روز از انتشــار آگهی اول جهت ثبت نام به دفتر شــرکت تعاونی 

مراجعه نمایند.
ماده2: اگر حضور عضوی در مجمع میسر نبود می تواند وکالتًا حق اعمال 
رای را به غیر بدهد و هر عضو می تواند وکالت سه نفر و غیرعضو وکالت 
یک نفر را بپذیرد. حضور وکیل و موکل همزمان در تعاونی الزامی است 
و زمان بررســی و تائید وکالتنامه ها حداکثر 7 روز از انتشــار این آگهی 
و در روزهای شــنبه تا چهارشــنبه از ســاعت 10:00 تا 12:00 در دفتر 
تعاونی صورت می پذیرد. مصوبات مجمع عمومی در صورت رسمیت یافتن 
و عدم مغایرت با ضوابط قانونی برای کلیه اعضاء اعم از حاضر و غایب نافذ 

و معتبر خواهد بود.
دستور جلسه:

1- استماع گزارش هیئت مدیره و بازرسین
2- طرح و تصویب صورت های مالی منتهی به سال 1400

3- طرح و تصویب بودجه سال 1401
4- اتخاذ تصمیم نسبت به ذخایر و پرداخت سود مازاد درآمد و تقسیم 

آن طبق اساسنامه
5- گزارش تغییرات اعضا و سرمایه

6- انتخاب بازرسین
7- تعیین روزنامه جهت درج آگهی های شرکت

هیئت مدیره

آگهی مجمع عمومی
آگهی دعوت به جلسه انتخاباتی هیئت امنای مجموعه

خیرین مدرسه ساز شهرستان پردیس)پردیس- بومهن- جاجرود( 
دستور جلسه:

1- انتخابات هیئت مدیره اصلی و اعضای علی البدل و بازرس 
2- گــزارش عملکــرد مجمــع قبلی گــزارش توســط مدیرعامل 

حجت االسالم والمسلمین حسینی تبار
3- گفتگوی ریاست محترم آموزش و پرورش و مدیرعامل مجمع 

خیرین شهرستان های استان تهران)آقایان فروتن و پیروزان(
4- استماع نظرات اعضای محترم

آدرس: پردیس، میدان عدالت، فروردین جنوبی، خیابان نیایش، 
انتهای خیابان، هنرستان کار و دانش سعادت

مجمع خیرین مدرسه ساز شهرستان های استان تهران

دعوت به مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده
»نوبت اول«

از کلیه سهامداران شرکت ایران سکنا به شماره ثبت 14613 و 
شناسه ملی 10100545258 دعوت می گردد تا در جلسه مجمع 
عمومی عادی بطور فوق العاده که در تاریخ 1401/4/25 ساعت 
14 در محل شرکت واقع در خیابان شیرازی شمالی خیابان ونک 
پــالک 146 که در خصوص تصمیم گیــری در موارد ذیل حضور 

به هم رسانند:
1- انتخاب اعضای هیئت مدیره

2- انتخاب بازرس
هیئت مدیره- شرکت ایران سکنا

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی
بدینوسیله از کلیه صاحبان سهام شرکت آریازرین دام کوچک شمال 

سهامی خاص به شناسه ملی 14010210386 و شماره ثبت 8521
دعوت به عمل می آید جهت شرکت در جلسه مجمع عمومی عادی 
ســالیانه که در روز سه شنبه 1401/4/28 ساعت 18 در محل 

قانونی شرکت تشکیل می گردد حضور به هم رسانند.
دستور جلسه:

1- انتخاب بازرسان اصلی و علی البدل.
2- سایر مواردی که در صالحیت مجمع عمومی عادی سالیانه باشد.
هیئت مدیره شرکت


