فنـاوری
نشستن زیاد عمر را کوتاه می کند
به گفته محققان  ۳۰دقیقه نشستن کمتر در روز دارای مزایای
زیادی برای سالمت بوده
و عمر را طوالنی می کند.
محققان دانشگاه سائوپالو
برزیل با تجزیه و تحلیل
داده های  ۵۴کشور
جهان دریافتند نشستن
بیش از سه ساعت در
روز با  ۳.۸درصد مرگ و میرهای جهان مرتبط است.به گفته
محققان ،محدودکردن زمان نشستن به کمتر از سه ساعت
در روز موجب افزایش عمر فرد تا حدود  ۰.۲سال ،یا بیش از
دو ماه ،می شود.در این مطالعه اشاره می شود نشستن بیش
از اندازه تهدیدی برای سالمت است و حتی ورزش منظم
هم ممکن است برای مقابله با تاثیرات مضر نشستن طوالنی
مدت کافی نباشد.محققان تاکید می کنند که حتی  ۱۰درصد
کاهش در زمان نشستن ،به عنوان مثال  ۳۰دقیقه کمتر در
روز ،می تواند تاثیر فوری بر سالمت بدن داشته باشد.

(سیاسی ،اجتماعی ،فرهنگی)

بنیانگذار:
شادروان
قاسم کرمی
 شنبه  28فروردین 1395
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علمی

آیفون  ۷با دوربین دوتایی و ضخامت کمتر
از  ۷میلیمتر
آیفون  ۷گرچه هنوز رسما رونمایی نشده اما شواهد حکایت
از باریکتر بودن آن و
عملکرد ارتقا یافته دوربین
در این محصول جدید
حکایت دارد.به گزارش
مهر ،مدتهاست شایعات
مختلفی درباره آیفون ۷
و ویژگیهای خاص آن در
دنیای مجازی منتشر شده است .اگرچه نمی توان به این گمانه
زنی ها اطمینان زیادی کرد اما برخی شواهد تأیید شده حکایت
از آن دارند که محصول جدید اپل نه تنها به واسطه باریکتر
بودن نسبت به آیفونهای قبلی از ظرافت بیشتری برخوردار
است بلکه در قسمت دوربین هم عملکرد قابل توجهی دارد.قرار
نیست اپل تا سپتامبر سال جاری میالدی از آیفون  ۷رونمایی
کند اما منابع مختلف خبری ادعا کرده اند که این محصول
جدید حتی نسبت به  ۶s iPhoneنیز باریکتر است.به روزترین
محصول فعلی اپل یعنی  ۶s iPhoneتنها  ۷.۱میلیمتر ضخامت
دارد و با توجه به اینکه آیفون  ۷باریکتر خواهد بود باید منتظر
محصول خالقانه ای باشیم که بین  ۶تا  ۷میلیمتر ضخامت
دارد.همچنین برخی خبر از بزرگتر بودن باتری آیفون  ۷می
دهند ،هر چند در این صورت باید منتظر آیفون ضخیم تری
هم باشیم! اما به نظر می رسد اپل راهی برای تولید محصولی
باریکتر به رغم برخورداری از باتری بزرگتر پیدا کرده است.
در قسمت دوربین نیز بسیاری از به روزرسانی های چشمگیر
ساختاری خبر می دهند تا آنجا که گفته می شود آیفون  ۷از
ساختار دوربین دوتایی بهره می برد.

از سال 1364

روزنامه صبح ایران
انتشار همزمان در هرمزگان و سراسر ایران
صاحب امتیاز :شرکت تعاونی صبح ساحل
مدیر مسئول :احسان کرمی
سردبیر :عليرضا خورشيدزاده
چاپ :شركت اميدنشر و چاپ ايرانيان (تهران،اول جاده ساوه،پالك)100

خواندنی ها

دیشب نیزهمچون شب های گذشته در
نوار ساحلی شهربندرعباس ازغرب تا شرق
تا چشم کار می کرد ،جمعیت موج می زد.
مردم این شهر آمده بودند تادر ساحل  ،با
گوش دادن به صدای دلنشین امواج دریا ،
فارغ از دل مشغولی های کار وزندگی  ،لحظاتی شاد داشته
باشند .لحظاتی برای با هم بودن .فکر می کنید مردمی که
در ساحل قدم می زدند با چه صحنه هایی روبرو شدند؟در یا و
ساحل کثیف و پر از زباله .وقتی منتظر موج دریا می ایستادی
تا انگشتان پاهایت را قلقلک دهد ،پاهایت پر می شد از پوست
تخمه و انواع و اقسام پالستیک .وقتی چشم به دریا می دوختی
 ،تن دریا پر بود ازآنچه نباید می دیدی .
چهره دریا این روزها در نزدیکی ساحل دیدن ندارد.آیا آلودگی
این روزهای دریا ارمغان و ره آورد گردشگران نوروزی است که با
دریا چنین کرده اند ،یا نه  ،مقصر ماساحل نشینان هستیم که
با دریا اینگونه می کنیم ؟ متاسفانه در حفظ وپاکیزگی دریا تا به
امروز بسیار غفلت شده است.
در کشورهای دیگر ،ساحل بهترین مکان برای جذب توریست
وگذران اوقات اهالی آن منطقه است .اما ساحل شهر بندرعباس،
آنقدر آلوده است که بومیان منطقه نیز رغبت چندانی برای

گذران اوقات خود در این مکان ندارند .دریا در کشور ما به حال
خود رها شده است.
وقتی به رنگ دریا چشم می دوزی ،از رنگ کدر آن خاطرت
مکدر می شود .سال هاست حفظ دریا با بهره گیری از توان
سازمان ها و دستگاه های مرتبط در حد حرف باقی مانده است
و هرگز کسی به طور جد آن را دنبال نمی کند .به راستی در
آلودگی دریا مقصر کیست؟
سال هاست مردم از سرازیر شدن فاضالب به دریا ،دچار خسارت
و زیان می شوند ،اما باز هم می بینیم که این حکایت همچنان
باقیست .سال هاست فاضالب شهر وارد خورها شده و از آنجا نیز
سرازیر دریا می شود.روزانه فاضالب خانه های شهروندان وارد
خور گورسوزان یکی از خورهای شهر بندرعباس که در مرکز این
شهر قرار دارد ،شده و روانه دریا می شود .قرار بود خورهای سطح
شهر بهسازی و به یک مکان گردشگری تبدیل شود ،نه تنها این
اتفاق نیفتد ،بلکه داستان دنباله دارسرازیر شدن فاضالب به درون
خورها از جمله خور گورسوزان همچنان ادامه دارد.
متاسفانه نبود مدیریت واحد شهری در شهرها به ویژه شهر
بندرعباس باعث شده بسیاری از مشکالت الینحل باقی مانده و
فراموش شود .همین بهسازی خورها که نه آب منطقه ای دست
و دلش به کار می رود و نه شهرداری .در خصوص سرازیر شدن
فاضالب به خورها و دریا نیز ،شرکت فاضالب و شهرداری توپ را

زمین دیگری می اندازند .خورها
که قرار بود فرصتی برای آبادانی
شهر باشد ،همچنان سالمت
شهروندان را تهدید می کند .نه
تنها فاضالب شهری شهروندان،
حتی فاضالب سطح معابر وارد
خور گورسوزان و یا دیگر خورها
شده ،روانه دریا می شود.
به بیان ساده تر تمام آب هایی
که ازخانه های شهروندان خارج
می شود و یا فاضالب معابر
وارد دریا می شود ،وارد همان
دریایی می شود که عده ای
رزق و روزی و معاش خود را از
این نعمت الهی تامین می کنند.
همان دریایی که مردم ،اندوه و
غم و غصه ی خود را به دست
آن می سپارند ،تا از امواج خروشان آن ،سالمتی هدیه بگیرند .اما
امروز دریا آن چنان آلوده است که تصور می کنید ،اگر وارد آن
شوید ،سالمتی و تندرستی ات به خطر می افتد.
متاسفانه بخش عمده این مشکل ناشی از خالء های قانونی

در این زمینه است .اگر مدیریت واحد شهری وجود داشت،
دستگاه ها در کنار هم انجام وظیفه می کردند نه در تقابل با
یکدیگرهرروز علیه همدیگر موضع می گرفتند.
به راستی آیا این دریا روزی پاک خواهد شد؟

قــاب آخـــر

پزشکی

رفع ورم دور چشم با پرهیز از مصرف نمک
متخصص
چشم پزشکی
با اشاره به
مشکل پف دور
چشم ،راههای
پیشگیری و
درمان آن را
تشریح کرد.
گزارش
به
گروه بهداشت
و درمان فارس ،شهناز صادقی اظهارداشت :پوست بخش
حساسی از بدن است که باید مورد توجه قرار گیرد تا هدف
آسیبهای گوناگون نشود.
وی افزود :یکی از مواردی که ممکن است برای هر شخصی
اتفاق بیافتد ورم دور چشم است که معموالً به آن میگویند
«پف چشم» که باعث نگرانی خیلیها از جمله خانمها
میشود.صادقی تصریح کرد :ورم دور چشم میتواند دالیل
زیادی داشته باشد که از جمله آن عارضه ارثی ،عفونت یا
پیدایش یک زخم است.متخصص چشم پزشکی ،قرمزی
چشم ،خارش ،سوزش و حساس شدن چشمها را از جمله
نشانههای ورم دور چشم برشمرد و ادامه داد :ورم دور چشم
میتواند دالیل زیادی داشته باشد که میتوان به کم شدن
مایعات بدن ،مصرف بیش از حد نمک در غذاها ،فشار خون
باال و یا تغییرات هورمونی اشاره کرد.وی ادامه داد :برای اینکه
از این عارضه در امان باشیم بهتر است از مصرف نمک اضافه
در رژیم غذایی خود اجتناب کنیم و سعی داشته باشیم از
چشمانمان در برابر اشعه ماوراء بنفش خورشید محافظت
کنیم و از استعمال دخانیات بپرهیزیم ،همچنین باید مواد
حساسیتزا را از چشمانمان دور کنیم .متخصص چشم
پزشکی گفت :از تماس دستان آلوده با چشمهایتان خودداری
کنید و با مصرف آب کافی از این عارضه در امان باشید.

سیدعلیهاشمی

علمی

رونمایی از قویترین زیر دریایی توریستی جهان
یک شرکت اروپایی زیر دریایی توریستی را طراحی کرده است
که می تواند در مقایسه با
نمونه های دیگر عمیق
ترین پیمایش دریایی را
داشت باشد.
شرکت U-Boat Worx
زیر دریایی را با نام
 Cruise Subساخت است
که می تواند  ۵تا  ۷مسافر را به اعماق دریاها ببرد .این زیر
دریایی توریستی با رفتن به عمق  ۱۱۴۰متری دریاها بعنوان
قدرتمندترین زیردریایی توریسیتی جهان شناخته می شود.
این محصول جدید بر خالف نمونه های قدیمی که همچون
اتوبوس درای پنجره ای کوچک هستند ،طراحی شیشه ای دارد
و هنگامیکه شخص در داخل آن بر روی صندلی قرار می گیرد،
صندلی بصورت  ۳۶۰درجه به گردش در می آید تا قسمت های
مختلف اعماق آب را رصد کند.
داخل این زیردریایی توریستی نوعی طراحی لوکس صورت
گرفته است ضمن اینکه سیستم صوتی و تهویه مطبوع هوا آن
بی نظیر است.
این زیر دریایی توریستی با برق کار می کند و با یکبار شارژ
کامل می تواند  ۱۲ساعت پیمایش دریایی داشته باشد.قیمت
زیر دریایی توریستی  ۵نفره  ۲میلیون  ۵۳۰هزار یورو است.

نانی
برای
معاش
اصالحیه
پیرو آگهی شماره  2938مورخ  94/7/30شرکت
مسافر بری گیتی نورد بندرعباس با مسئولیت محدود
به شماره ثبت  2397درآگهی که تاریخ جلسه
 94/7/30درج شده بود تاریخ 94/8/22
صحیح می باشد
هیئت مدیره شرکت مسافربری گیتی نورد بندرعباس

مفقودی
پروانه سبز گمرکی خودرو سواری
تویوتا پراد و VX4000مدل  2008برنگ سفید
روغنی  ،شماره پالک  231 44م  83ایران ،
شماره موتور 1GR5590423وشماره شاسی
 JTEAU25J080004031بنام مهرداد کنجکاو فرزند
مهدی مفقود گردیده وازدرجه اعتبار ساقط می باشد

مفقودی
سند خودرو سواری تویوتا پرادو
 GX2700برنگ سفیدصدفی متالیک مدل
2006شماره موتور  2TR0311015شماره شاسی
 JTEBL29L565045207شمار ه پالک 936 63
د 35بنام فاطمه گل دریاپور فرزند عبداله مفقود گردیده
وازدرجه اعتبار ساقط می باشد

آگهی دعوت شرکت
مروارید بندرخلیج فارس
( سهامی خاص )
به شماره ثبت 12029

وشماره شناسه ملی 10800144870

به اطالع کلیه سهامداران شرکت
مروارید بندر خلیج فارس ( سهامی
خاص) ثبت شده به شماره 12029
می رساند با عنایت به پیشنهاد هیئت
مدیره وگزارش بازرسین مبنی بر
لزوم کاهش سهام سرمایه شرکت از
مبلغ  10000000000000ریال منقسم
به  1000سهم  10000000ریالی با نام
به مبلغ  1000000ریالی منقسم به 100
سهم  10000ریالی با نام لذا از کلیه
سهامداران دعوت به عمل می آید تا
در جلسه ای که درتاریخ 1395/1/29
راس ساعت  10صبح درمحل دفتر
شرکت به نشانی بندرعباس بلوار امام
حسین کوی نیایش انتهای کوچه
نیایش  67ساختمان عدالت طبقه دوم
برگزار می گردد حضور بهم رسانند
دستورجلسه :
کاهش سرمایه

هیئت مدیره شرکت
مروارید بندر خلیج فارس

تاثير قهوه و ويتامين  Dدر كاهش خطر ابتال به ام اس
دو مطالعه جداگانه
محققان نشان مي
دهد كه ميزان
ويتامين  Dخون
زنان باردار در سه
ماهه اول و مصرف
روزانه  4فنجان قهوه
دو فاكتوري هستند
كه احتماال در كاهش خطر ابتال به ام اس تاثير دارند.
به گزارش گروه علمي ايرنا از انجمن ام اس ايران ،مطالعه اول
كه در دانشگاه هاروارد آمريكا انجام گرفته نشان مي دهد كه
كمبود ويتامين  Dدر سه ماهه اول بارداري ،ريسك ابتال فرزند
به ام اس را تقريبا دوبرابر مي كند.
در اين مطالعه ميزان متوسط ويتامين Dدر خون مادران كمتر
از  12.02ng/mlبوده است و ديده شد كه ريسك ابتال فرزندان
اين مادران  90درصد باالتر از مادراني بوده است كه سطح
ويتامينDخونشان نرمال بود.مطالعه دوم كه به طور مشترك
در كشور سوئد و دانشگاه جان هاپكينز آمريكا انجام گرفت،
نشان مي دهد ،افرادي كه روزانه  4فنجان قهوه مي نوشيدند
در مقايسه با آنها كه اصال قهوه نمي نوشيدند احتمال ابتال به
بيماري ام اس در آنها كمتر بود.
مطالعه بر روي عوامل محيطي كار بسيار دشواري است چرا
كه عوامل محيطي پيرامون ما كه بتوانند بر ابتال به يك
بيماري مؤثر باشند بسيار متعدد و متنوع هستند و در بسياري
موارد حذف فاكتورهاي همراه و مطالعه بر يك فاكتور مورد
نظر كاري بسيار سخت و در برخي موارد غير ممكن است.
در حال حاضر درستي نتايج فوق نامشخص است و الزم است
مطالعات بيشتر و بزرگتري انجام گيرد تا بتوان در خصوص
صحت و سقم مطالب فوق قضاوت كرد.توصيه مي شود زنان
بادار در زمان بارداري ميزان ويتامين Dخونشان را اندازه گيري
كنند و در صورت صالحديد متخصص زنان – زايمان كمبود
آنرا جبران كنند.نوشيدن قهوه هم ممكن است اثرات منفي به
همراه داشته باشد كه در نوع خود مي تواند آزار دهنده باشد
مثال اينكه كافئين موجود در آن محرك سيستم عصبي و قلب
است و ممكن است ايجاد بيخوابي ،تپش قلب و اضطراب كند
عالوه بر آن اين ماده ضمن آنكه يكي از اعتياد آورهاي قوي
است ،محرك مثانه هم هست و مي تواند دفعات ادرار كردن
را افزايش دهد .لذا مصرف آن براي هر فرد ممكن است مفيد
يا در شرايطي مضر باشد .

مفقودی

وزارت راه و شهرسازی

سازمان بنادر ودریانوردی

اداره کل بنادر ودریانوردی استان هرمزگان

P.M.O
P.M.O

شماره مزایده  95/2:حقوقی

آگهی مزایده عمومی یک مرحله ای ( همراه با ارزیابی کیفی )
مزایده گذار  :اداره کل بنادر ودریانوردی استان هرمزگان  -منطقه ویژه اقتصادی بندر
شهید رجایی
موضوع مزایده  :واگذاری حق بهره برداری ازتاسیسات وتجهیزات ومحوطه سرسره
به صورت اجاره به منظور انجام تعمیرات شناورها به مدت دوسال شمسی
شرایط اختصاصی :
 -1ارائه سوابق کاری ومشابه در  5سال اخیر با ارائه گواهی حسن انجام کار از
کارفرمایانقبلی
 -2توانایی مالی وفنی وبرنامه ریزی
 -3ارائه گواهی عدم بدهی به سازمان بنادر و دریانوردی از اداره کل امور مالی سازمان
مهلت ومحل ونحوه دریافت اسناد :
 -1خرید اسناد ازتاریخ 95/1/28لغایت 95/2/6به مدت  10روز
 -2نحوه خرید اسناد به دو روش می باشد :
الف  :با مراجعه حضوری به اداره کل بنادر ودریانوردی استان هرمزگان  -اداره
امور حقوقی وقراردادها وارائه اصل فیش واریزی به حساب درامد بندر به شماره
 2176455412006بانک ملی شعبه بندر و دریانوردی به مبلغ  300000ریال
ب) ازطریق سایت های  www.//iets.mporg.irو www.shahidrajaeeport.pmo.ir
به صورت رایگان
مهلت ومحل تحویل پیشنهادات :
 -1مهلت تحویل پیشنهادات تا ساعت  15روز شنبه مورخ 95/2/18
 -2محل تحویل اسناد  :استان هرمزگان-بندرعباس  -مجتمع بندری شهید رجایی -
اداره کل بنادر و دریانوردی استان هرمزگان  -طبقه همکف  ،دبیرخانه مرکزی
* مبلغ تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار(مزایده)  240/000/000 :ریال واریز وجه
نقد به حساب سپرده شماره  2196455407008بانک صادرات شعبه بندر شهید
رجایی یا ارائه ضمانتنامه بانکی معتبر که برای مدت  3ماه ازتاریخی که برای بازگشایی
پیشنهادات تعیین گردیده اعتبار داشته باشد
* زمان ومحل بازگشایی پاکات :
ساعت  10روز یک شنبه مورخ  95/2/19مجتمع بندری شهید رجایی  -اداره کل بنادر
و دیانوردی استان هرمزگان طبقه سوم  ،سالن کنفرانس
تلفن تماس 07632123242 :و 07632122540
ضمنا هزینه انتشار آگهی به عهده برنده مزایده می باشد

روابط عمومی اداره کل بنادر ودریانوردی استان هرمزگان

پروانه کسب خانم فاطمه مهی زاده
فرزند عباس به شماره 12/101/2050مورخه
 91/12/14مفقود گردیده وازدرجه اعتبار
ساقط می باشد
اتحادیهصنفپوشاکبندرعباس
مسعودمحمدشاهی

مفقودی

مجوز حمل سالح شکاری ساچمه
زنی ته پریک لول کالیبر 12به شماره سالح
 805420ساخت ایران متعلق به جان محمد
ماری زاده فرزند مراد مفقود گردیده
وازدرجه اعتبار ساقط می باشد

مفقودی

پروانهکسبآقایعبدالغفارشکوه
فرزند محمد شریف به شماره12/103/1/588
مورخ 85/10/21رسته لوازم خانگی مفقود
گردیده وازدرجه اعتبار ساقط می باشد
رئیساتحادیهصنفلوازمخانگیصوتی
تصویریجعفرفخاری

دعوت به همکاری
یک شرکت ساختمانی جهت تکمیل کادر فنی
دربندرعباس به افراد زیر نیازمند است
 -1مهندس عمران  -عمران با حداقل ده سال
سابقه کار مرتبط سرپرست درابنیه و سوله
جهت سرپرست کارگاه
 -2مهندس عمران با حداقل  8سال سابقه کار
جهت مسئول اجرایی کارگاه
 -3مهندس عمران با  8سال سابقعه کار جهت
مسئول دفتر فنی
 -4لیسانس حسابداری با  8سال سابقه کار
درامور مالی شرکت ساختمانی
 -5مسئول خرید با حداقل  8سال سابقه کار
مفید
 -6مسئول ایمنی با داشتن حداقل  5سال
سابقه کار مفید ومدارک مورد نیاز
عالقه مندان مدارک و سوابق کاری خود را
به آدرس ایمیل
reza_161288@yahii.com
ارسال ویا با شماره تلفن 09171612279
تماس حاصل نمایند

میهمانان محترم هتل قدس
شما می توانید روزنامه صبح ساحل
پرتیراژترین وباسابقه ترین
روزنامه استان هرمزگان را هر روز درالبی هتل مطالعه نمایید

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی نوبت اول شرکت

تعاونی مرزنشینان هرمز تاریخ انتشار شنبه 95/1/28
جلسه مجمع عمومی عادی نوبت اول شرکت تعاونی مرزنشینان هرمز راس ساعت  9روز پنجشنبه مورخ
 95/2/30در محل جزیره هرمز به آدرس سالن حجاب روبروی پاسگاه مرزی دریابانی تشکیل می گردد.
لذا از کلیه اعضاء دعوت می شود با دردست داشتن کارت و یا دفترچه عضویت راس ساعت مقرر در محل
مذکور حضور به هم رسانید و یا وکیل /نماینده خودراکتبا” معرفی نمایید.
ضمنا” به اطالع میرساند که به موجب ماده  19آئین نامه نحوه تشکیل مجامع عمومی تعداد آراء وکالتی هر
عضو حداکثر  3رای و هر شخص غیر عضو تنها یک رای خواهد بود .و اعضای متقاضی اعطای نمایندگی
می بایست به همراه نماینده خود حداکثر تا تاریخ  95/2/29در محل دفتر تعاونی مرزنشینان هرمز حاضر
تا پس از احراز هویت و تایید وکالت برگه ورود به مجمع را دریافت دارند.
دستور جلسه
قرائت گزارش عملکرد هیئت مدیره از سال 90تا 94قرائت گزارش بازرس در خصوص نظارت بر عملکرد شرکت تعاونی از سال 90تا 94 انتخاب اعضاء اصلی وعلی البدل هیئت مدیره انتخاب اعضای اصلی وعلی البدل بازرس طرح و تصویب صورتهای مالی از سال 90تا 94طرح و تصویب بودجه پیشنهادی سال 95*داوطلبان تصدی سمتهای هیئت مدیره و بازرسی به موجب ماده ( )2دستور العمل موظفند حداکثر ظرف
یک هفته از انتشار آگهی دعوت فرم داوطلبی را تکمیل و تحویل دفتر تعاونی نمایند.

هیئت مدیره شرکت تعاونی مرزنشینان هرمز
آگهی تغییرات

شرکت ریحانه رودان شرکت تعاونی به شماره ثبت  500و شناسه ملی 10861383622

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ  1394/2/1تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
 سمت اعضا هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردید:شیما مهیمی به شماره ملی  3380496197به سمت رییس هیئت مدیره
ریحانه باقری دهبارز به شماره ملی  4690102503به سمت نائب رییس هیئت مدیره
الهه کمالی به شماره ملی  4690139301به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره
سودابه کمالی به شماره ملی  4690061211به سمت عضو هیئت مدیره عضو علی البدل
مهشید شادزی به شماره ملی  3390375929به سمت عضو هیئت مدیره عضو علی
البدل
نفیسه هما باقری دهبارز به شماره ملی  4690152306به سمت منشی هیئت مدیره
کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک  ،سفته  ،بروات  ،قراردادها و
عقود اسالمی با امضا مدیرعامل و رییس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد
با ثبت این مستند تصمیمات تعیین دارندگان حق امضا تعیین سمت مدیران انتخاب شده
توسط متقاضی در سوابق الکترونیک شخصیت حقوقی مرقوم ثبت و در پایگاه آگهی های
سازمان ثبت قابل دسترس می باشد.
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان هرمزگان  -مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری بندرعباس
9703 95/1/16

