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از موضوعات  تحوالت تاریخی همــواره 
جذاب و مهــم در تولید آثار ســینمایی و 
تلویزیونی محسوب می شود. انتقال وقایع و 
حوادث گذشته از نسلی به نسل دیگر بیش 
از آنکه توسط متون تاریخی صورت بگیرد، 
به وســیله آثار ادبی و هنری، ازجمله سینما 
و تلویزیون صورت می گیرد.بسیاری از مردم 
جهان، تصوری که از مقاومت الجزایر در برابر 
به  فرانســه در ذهن دارند، شبیه  استعمار 
تصویری است که فیلم »نبرد الجزایر« از این 
مقاومت نمایش داده اســت. در کشور ما نیز 
تاریخی معاصر  هر سال آثاری درباره وقایع 
ســاخته و به نمایش در می آید. با این حال، 
از بین تعداد قابل توجهی سریال تلویزیونی، 
سهم بسیار اندکی به بزرگ ترین واقعه تاریخ 

ما یعنی انقالب اسالمی اختصاص می یابد. 
این درحالی اســت که جریان های مخالف این 
انقالب به شدت درحال تالش برای تحریف و تغییر 
تاریخ انقالب و دوران قبل از انقالب هستند. امسال 
در چهلمین ســالگرد پیروزی انقــالب قرار داریم. 
مسئوالن ســیما وعده هایی درباره تولید و نمایش 
آثاری به این مناسبت داده اند. در این گزارش و در 
گفت وگو با دو هنرمند کارشناس، به بررسی اهمیت 
این نوع ســریال ها و همچنین الزامات و تهدیدات 

تولید سریال درباره انقالب اسالمی می پردازیم.
انفعال در برابر سیل شبهه

محمدحسین نیرومند، کارشناس فرهنگی در 
گفت وگو با گزارشــگر کیهان می گوید: »40 سال 
از پیروزی انقالب اســالمی گذشــته و مسئوالن 
صداوســیما باید آماری بدهند کــه در این دوران 
چند کار بزرگ و در شــأن انقالب اســالمی تولید 
شده است؟ اگر چنین آماری گردآوری شود، قطعا 

به آثار بسیار معدودی می رسیم.«
وی تصریــح می کند: »چرا برخــی از مردم و 
جوانان ما تصور دقیقی از انقالب اســالمی ندارند؟ 
چون عظمت این انقالب را توسط رسانه در قالب های 
مختلف مطرح نکرده ایم. تعداد اندک ســریال های 
ســاخته شــده درباره این موضوع نیز نتوانسته اند 
حتی بخشــی از عظمت انقالب اسالمی که تاریخ 
را متحول کرد به نمایش بگذارند. اشــکال کار این 
است که اصوال رســانه ملی ظاهرا متوجه عظمت 
انقالب اســالمی نیست که اگر باشد به این انقالب 
به گونه ای دیگر نگاه می کند. توجه داشته باشید که 
وقتی موضوعی مهم و بزرگ را در یک کار کوچک 
ارائــه می دهیم، نتیجه اش کوچک جلوه یافتن آن 
موضوع است. وقتی موضوع سریال های تلویزیونی 
ما درباره انقالب به یک ســاواکی یا افسر بدجنس 
تقلیــل پیدا می کند، یعنــی تلویزیون قدر چنین 

موضوعی را نمی داند!«
سعید مستغاثی، رئیس  پیشین انجمن منتقدان 
نیز درباره ســریال هایی که طی سال های اخیر با 
موضوع انقالب اسالمی ساخته شده اند به گزارشگر 
کیهان می گوید: »در بیشتر سریال ها یک عده مبارز 
و در مقابل آنها یک سری ساواکی و افسر رژیم شاه 
را می بینیم. اما مشکل این است که اغلب مبارزان 
در سریال های ما هویتی ندارند. به بیان صریح تر، 
در غالب سریال هایی که با موضوع انقالب ساخته 

بررسی مجموعه های 
نمایشی صداوسیما 

 بخش دوم

جایگاه انقالب اسالمی در سریال های رسانه ملی

* مستغاثی، رئیس  اسبق انجمن منتقدان: در غالب سریال هایی که با موضوع 
انقالب ساخته شده است هویت حقیقی انقالب اسالمی دیده نمی شود. امروز 

 بیش از هر زمانی به سریال هایی که برای نسل امروز روشنگر و
 آگاهی بخش باشند و شبهاتی که راجع به رضاشاه و محمدرضاشاه مطرح 

می شود را پاسخ دهند نیاز داریم.

* متأسفانه قشر اهل اندیشه و محققین ما از سریال سازها دور هستند و 
خوراکی به آنها نمی دهند. برنامه سازها هم اطالعات و معلومات چندانی 

ندارند و حداکثر این است که به چند کتاب مراجعه می کنند و دست و پا 
شکسته ماجراهایی را به تصویر می کشند.

شــده اســت هویت حقیقی انقالب اسالمی دیده 
نمی شــود. یعنی در کمتر ســریالی ما می بینیم 
که انقالب اســالمی با رهبری امام خمینی)ره( و 
هدایــت روحانیت مبارز و حضور گســترده مردم 
به نمایــش در بیاید؛ به جای چنین واقعیتی، این 
ســریال ها به نمایش گروهک هایی جدای از مردم 
و با مشــی چریکی و تفکــر چپ تقلیل پیدا کرده 
است. ســریال هایی که برای نسل امروز روشنگر و 
آگاهی بخش باشند و شبهاتی که راجع به رضاشاه 
و محمدرضاشــاه مطرح می شــود را پاسخ دهند 
ساخته نمی شود. به طور خیلی دست و پاشکسته 
فقط سریال »معمای شاه« ساخته شد که آن هم 
سریال دراماتیک به معنای واقعی نبود، بلکه درواقع 

فتوتاریخ بود.«
وی تصریح می کند: »شاید هیچ انقالب بزرگی 
به اندازه انقالب اسالمی ایران از اسنادی که هویت 
آن را به روشــنی نشــان می دهد برخوردار نباشد. 
خیلی عجیب اســت که چرا فیلمســازهای ما از 
این هویت بری هستند و نمی خواهند آن را نشان 

دهند. درصورتی که در فیلم و ســریال های غربی 
، خیلــی علنی به حوادث و شــخصیت های خود 
هویت می بخشند. اما در فیلم و سریال هایی که در 
کشور ما مرتبط با انقالب اسالمی ساخته می شود، 
شــاخص های اصلی هویت انقالب اسالمی شامل 
مبارزات مردمی، رهبــری امام خمینی)ره(، نقش 
محوری روحانیت و... دیده نمی شود. حتی در این 
سریال ها از شخصیت های حقیقی که نقش قهرمانان 
انقالب را داشتند هم کمتر حرفی زده می شود. 40 
سال ، زمان کمی نیســت اما در این مدت درباره 
اندرزگوها ، بخارایی ها و... که شــخصیت های موثر 
در تاریخ انقالب اسالمی بودند هیچ سریالی ساخته 

نشده است.«
نویسنده کتاب »حکایت سینماتوگراف« ادامه 
می دهد: »صداوســیما هر سال بودجه هنگفتی را 
برای این همه ســریال خنثــی و کم خاصیت که 
اغلب آنها نیز موضوعات و داستان های تکراری دارند 
صرف می کند و در مقابل حجم انبوه شــبهاتی که 
علیه انقالب مطرح می شــود منفعل است. آیا خود 
مسئولین سیما از این همه تکرار خسته نمی شوند؟ 
بعد گفته می شــود که چرا برخی از جوان ها دچار 

مسئله و شبهه هستند! آن طرف منتظر نمی ماند 
تا آقایان دســت به کار شــوند، بلکه کار خودشان 
را می کننــد و از خأل فیلم و ســریال های آگاهی 
بخش درباره انقالب و دوران پهلوی، سوءاســتفاده 
می کنند و آثاری در تحریف تاریخ تولید می کنند. 
شبکه های معاند هر بار درباره یک شخصیت یا یک 
واقعه مســتندی مطابق میل خودشان می سازند و 
از دوران ستمشاهی و ظلم و بی عدالتی آن دوران، 
یک بهشت تصویر می کنند! خب، وظیفه چه کسی 

است که حقایق را درباره آن دوران بازگو کند؟«
چه باید کرد؟

اما مسئوالن صداوسیما وعده داده اند که امسال 
به مناسبت چهلمین سالگرد پیروزی انقالب اسالمی 
توجه ویژه ای به این مناســبت خواهد شد. ازجمله 
اینکه مرتضی میرباقری، معاون ســیما در نشست 
خبری اعالم برنامه های نوروز 97 گفته بود که امسال 
17 سریال به ریشــه های انقالب اسالمی خواهند 
پرداخت.« اما در ساخت این سریال ها چه مسائلی 
را باید در نظر گرفت تا تأثیرگذاری آنها افزایش یابد؟

نیرومند در این باره می گوید: »نمی توان در یک 
سال برای ساخت ســریال درباره انقالب اسالمی 

کار کرد، بلکه این برنامه ریزی به یک پروسه چهار 
پنج ساله نیاز دارد. اول باید کار تحقیق و پژوهش 
توسط یک عده کارشناس خبره انجام شود و پس 
از آن یک گروه نویسنده قوی براساس این تحقیقات 
فیلمنامه هایی را بنویسند و در نهایت هم پروداکشن 
عظیمی فراهم شــود تا تا سریالی در خور انقالب 
اسالمی به نتیجه برسد. اما با توجه به اینکه چنین 
پروســه ای معموال در تولید سریال های مربوط به 
انقالب در ســیما طی نمی شود، من بعید می دانم 
که سریال هایی را هم که امسال تولید خواهد شد 

فراتر از سال های قبل باشد.«
سعید مستغاثی هم می گوید: »متأسفانه قشر 
اهل اندیشــه و محققین ما از ســریال سازها دور 
هستند و خوراکی به آنها نمی دهند. برنامه سازها 
هم اطالعات و معلومات چندانی ندارند و حداکثر این 
است که به چند کتاب مراجعه می کنند و دست و پا 
شکسته ماجراهایی را به تصویر می کشند. نتیجه اش 
این می شود که مثال در یک سریال درباره ماجرای 
آتش سوزی سینمارکس آبادان همان مطالبی گفته 
می شود که توسط ضدانقالب بیان شده است.« نیاز 
هست که صداوسیما ســراغ پژوهشگرها برود و با 

توجه به اینکه در مراکز مختلف افرادی ســال های 
ســال کار کرده اند از نظرات آنها اســتفاده شود و 
فیلمنامه ها باید براســاس تحقیقات پژوهشگران 
و محققین نوشته شــود. همچنین کار نظارت بر 

سریال ها نیز باید توسط محققان صورت بگیرد.«
وی ادامه می دهد: »نکته دیگر این است که باید 
اولویت ها را در نظر بگیریم. درباره دوران پهلوی و 
انقالب اســالمی مطالب ناگفته بسیار زیادی باقی 
مانده است. اما متأسفانه همان طور که عرض کردم، 
سریال ســازهای ما عمدتا حول چند محور ثابت 
مثل ساواک و گروهک ها کار می کنند. در کتاب ها 
و اســنادی که راجع به انقالب و شاه نوشته شده 
می توان به سوژه های بسیار زیادی دست یافت. من 
فکر نمی کنم، تلویزیون ما تا صدها ســال می تواند 
ماجراها و ســوژه های جدیــدی را درباره انقالب 

اسالمی نمایش دهد.«
چند پیشنهاد برای تولید سریال انقالبی

کارشناســان، موضوعات قابل توجهی را برای 
ساخت سریال های انقالبی پیشنهاد می دهند.

نیرومند درباره موضوعاتی که از پرداختن به آنها 
در سریال های تلویزیونی غفلت شده توضیح می دهد: 

»جای سؤال است که چند سریال داریم که نشان 
دهد تمام مقدرات ایرانیان، قبل از پیروزی انقالب 
اسالمی در اختیار آمریکا بود؟ بسیاری از مردم ما 
اصال نمی دانند که قبل از انقالب، آمریکایی ها یک 
پایگاه هوایی درتهران داشتند که بدون اجازه شاه 
به ایران رفت و آمد می کردند و مستشاران آنها به 
اینجا می آمدند و می رفتند! کدام کشوری را سراغ 
دارید که خارجی ها این گونه آنها را تحقیر کنند؟ آن 
دوران 45 هزار مستشار آمریکایی مبلغی در حدود 
ســه برابر بودجه آموزش و پرورش از ایران حقوق 
دریافــت می کردند تا به اصطالح از منافع ایران در 
مقابل شوروی دفاع کنند. کدام یک از سریال های 
ما این واقعیت های تلخ را به جوانان نشان داده اند؟«
مستغاثی نیز درباره محورهایی که در سریال های 
انقالبی باید به آنها پرداخته شود می گوید: »باید به 
خألها پرداخت و کم اطالعی نسل امروز از آن دوران 
را هدف قرار داد. باید به این پرسش پاسخ داده شود 
که اصال چرا انقالب شــد؟ چه اتفاقی در آن دوران 
افتاده بود که انقالب رخ داد؟ این گونه پرسش ها باید 

توسط همین سریال ها پاسخ داده شود.«
وی به چند موضوع که باید در سریال ها به آنها 
توجه شود این گونه اشاره می کند: »درباره رضاشان 
این همه سند و مدرک موجود است اما با این همه 
اسناد راجع به خیانت های این فرد با کمال شگفتی 
می بینیم که در جامعه هنری و شبه روشنفکری ما 

مسئله رضاشاه هنوز حل نشده است! فقط یک مورد 
این خیانت ها فروش زمین های ایران به کشورهای 
دیگر در پیمان ســعدآباد بود. بســیاری از مردم 
نمی دانند که رضاشاه در قرارداد سعدآباد به دستور 
انگلیسی ها قسمت هایی از ایران را، ازجمله بخشی 
از سیستان و بلوچستان، کوه های آرارات، اروندرود 
و... را به بیگانگان واگذار کرد. کمتر کسی می داند 
که رضاشاه موقع خروج از ایران حدود 200 میلیون 
دالر از اموال مردم ایران که در آن زمان مبلغ بسیار 
هنگفتی می شد را سرقت کرد و به حساب هایش در 
آمریکا سپرد. راجع به کشتارهای گسترده رضاشاه 
و اینکه حــدود 40 هزار نفر از مردم در آن دوران 
مفقود شــدند حرفی زده نمی شود و... اتفاقاتی که 
برای هر ایرانی دردناک اســت. امــا درباره چنین 
موضوعاتی در سریال های ما حرفی زده نمی شود. 
همچنین درباره دوران محمدرضا پهلوی هم نکات 
بسیار زیادی وجود دارد. مثال درباره هویدا شبهاتی 
مبنی بر اینکه در آن دوران هیچ چیز گران نشــده 
بود بین مردم شایع است. درحالی که در آن دوران 
گرانی سیســتماتیک بود. وضعیت رقت بار فساد و 
عقب ماندگی و فقر و محرومیت مردم در آن دوران 
در هیــچ کدام از ســریال های تلویزیونی ما بازگو 
نشــده است. این درحالی است در آن سوی مرزها 
هر ســال تعداد زیادی فیلم مستند در ستایش از 

پهلوی ساخته می شود.«

سه ماهه )ریال(شش ماه )ریال(یکساله )ریال(نوع نشریه
3/720/0001/860/000930/000روزنامه کیهان

6/720/0003/360/0001/680/000روزنامه کیهان انگلیسی
6/720/0003/360/0001/680/000روزنامه کیهان عربی
1/684/800842/400421/200مجله کیهان ورزشی

1/684/800842/400421/200مجله زن روز
1/102/400551/200275/600مجله کیهان بچه ها

__________254/500مجله کیهان فرهنگی

شرایط و فرم اشتراک نشریات کیهان در تهران
 6۱۰4 ۳۳۷۷ 4۳۹۷ متقاضیان محترم می توانند با توجه به جدول زیر نسبت به انتخاب هر یک از نشریات مورد عالقه و واریز مبلغ اشتراک به شماره کارت 6۸4۵
بانک  ملت و یا حساب ۰۱۰6۷۱۳۵۹۵۰۰۹ )سیبا( بانک ملی شعبه سعدی جنوبی کد69 به نام حسین شریعتمداری)مؤسسه کیهان( و ارسال اصل فیش بانکی 

همراه با فرم تکمیل شده ذیل به صندوق پستی ۱۱۳6۵/۳6۳۱ با پست سفارشی نسبت به برقراری اشتراک خود اقدام نمایند.

  امور مشترکین 
موسسه کیهان   021 021      نمابر: 35202438 تلفن: 33913238

توجه: 
1- اشتراک عزیزانی که فرم درخواست آنها تا دهم هر ماه به امور مشترکین برسد از اول ماه بعد برقرار می شود.

2- یک نسخه از کپی فیش بانکی و قبض سفارشی را تا پایان مدت اشتراک حتما نزد خود نگهداری نمائید.
3- در صورت تغییر قیمت نشریات و یا هزینه پستی، معادل مبلغ پرداخت شده، نشریه مورد تقاضا ارسال می گردد.

4- در صورت تمایل به اشتراک چند نشریه، برای هر کدام فیش بانکی جداگانه تهیه فرمائید.
5- قبض پرداختی را می توانید به شماره 09127932568 با ذکر مشخصات در کانال تلگرام قرار داده و به امور مشترکین اطالع دهید.

نام: ............................... نام خانوادگی: ....................................................... نوع نشریه: .................................................... تعداد نسخه: ......................... مدت: ......................... ماه 
مبلغ پرداختی: ........................................................ ریال شماره فیش بانکی: ...........................................................  تلفن: .................................. تلفن همراه: .........................................
آدرس: .............................................................................................................................................................................................................................................................................................................

کد پستی: ......................................................................... پست الکترونیکی: ......................................................................................................                            امضاء

فرم تقاضا

شماره اشتراک: .......................................................                                                                                    

ثبــت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خالصه آن به شــرح زیر جهت 

اطالع عموم آگهی می گردد. موضوع: خرید، فروش، توزیع، تولید، بسته بندی، 

واردات و صــادرات و خدمات پــس از فروش کلیه کاالهای مجاز بازرگانی 

علی الخصوص بســته بندی حبوبات و فرآورده های غذایــی،  فرآورده های 

پروتئینی، غالت، خشــکبار، چای وقند، و شکر و برنج همچنین انجام کلیه 

فعالیت های مجاز بازرگانی در بخش کشــاورزی، به ویژه تهیه، توزیع، خرید 

و فروش، صادرات و واردات محصوالت و ابزار و ماشــین آالت کشاورزی،  

انجام کلیه فعالیت های عمرانی و کشاورزی به ویژه کاشت، داشت، برداشت، 

آماده سازی زمین های کشاورزی زراعی، کشت و صنعت، خدمات آبخیزداری، 

ایجاد مجتمع های گلخانه ای، کشاورزی و دامپروری و تولید آبزیان، تهیه و 

تولیــد موادغذایی و مواد اولیه، طراحــی، تجهیز، نگهداری و نظارت فنی و 

راه اندازی در امر پروژه های ســاخت پاالیشگاه های نفت و گاز و پتروشیمی، 

فعالیت های تجاری مجاز در صنایع نفت، گاز و پتروشــیمی، احداث و ایجاد 

کارخانجات تولیدی و صنعتی، مشــارکت در سرمایه گذاری، اخذ و اعطای 

نمایندگی شرکت های معتبر داخلی و خارجی اخذ وام و تسهیالت بانکی به 

صورت ارزی و ریالی  از کلیه بانک ها و موسســات مالی و اعتباری داخلی و 

خارجی، گشایش اعتبارات و ال سی برای شرکت  نزد بانک ها، ترخیص کاال 

از کلیه گمرکات داخلی ایجاد شــعب و نمایندگی در سراســر کشور، برپایی 

غرفه و شــرکت در کلیه نمایشگاه های معتبر داخلی و خارجی و بین المللی، 

عقد قرارداد با کلیه اشــخاص حقیقی و حقوقی در داخل و خارج از کشور و 

شرکت در کلیه مناقصات و مزایدات و پیمان ها اعم از دولتی و خصوصی و 

بین المللی در صورت لزوم پس از اخذ مجوزهای الزم.

 مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود. مرکز اصلی: تهران شهرتهران- خواجه 

نصیرطوسی- خیابان سپاه- کوچه شهید علی اصغر احمدنیا- پالک 1 طبقه 

دوم- کدپستی 1611748143 سرمایه شخصیت حقوقی: 100000000ریال 

می باشد. اســامی و میزان سهم الشرکه شرکا: آقای محمدرضا وجدانی فخر 

به شــماره ملی 0381286509 دارنده 1000000 ریال سهم الشــرکه آقای 

ســیدناصر طاهری موسوی به شماره ملی 0384854184 دارنده 1000000 

ریال سهم الشــرکه آقای عصام حمزه به شماره فراگیر 111759593 دارنده 

98000000 ریال سهم الشــرکه اولین مدیران: آقای عصام حمزه به سمت 

مدیرعامــل و رئیس هیئت مدیره آقای محمدرضا وجدانی فخر نایب رئیس 

هیئت مدیره آقای سیدناصر طاهری موسوی عضو هیئت مدیره برای مدت 

دو سال انتخاب گردیدند.

دارندگان حق امضا: کلیه اوراق عادی و اســناد بهادار و تعهدآور شــرکت با 

امضای آقای عصام حمزه همراه با مهر شــرکت معتبر می باشــد اختیارات 

نماینده قانونی: طبق اساســنامه ثبت موضوع فعالیت مذکور، به منزله اخذ و 

صدور پروانه فعالیت نمی باشد.

تاسیس شرکت با مسئولیت محدود گروه آگرو گسترش وصال در تاریخ ۱۳۹6/۰۷/۱۹ 
به شماره ثبت ۵۱6۷۷۷ به شناسه ملی ۱4۰۰۷۱۲۲۷۷۱ 

سازمان ثبت اسناد و امالک کشور
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران 

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ 

1396/4/10 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: روزنامه 

کثیراالنتشار کیهان جهت نشر آگهی های شرکت 

انتخاب شــد. خانم شبنم محمدی اشتهاردی به 

شــماره ملی 0081246241 به عنوان بازرس 

اصلی و خانم مریم رضایی ســانیانی به شــماره 

ملی 5450010011 به عنوان بازرس علی البدل 

برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. اعضا هیئت 

مدیره به قــرار ذیل برای مدت نامحدود انتخاب 

گردیدند: خانم مهوش آزرمگین به شــماره ملی 

0039134636 خانم اشرف السادات کاظمی به 

شــماره ملی 6159635351 آقای سیدمحمود 

مرتضوی به شماره ملی 0040945189

آگهی تغییرات شرکت بهنگام آفاق 
شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۰۹۵4۱ 

و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۵۳۲۷۳۳ 

سازمان ثبت اسناد و امالک کشور 
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران 

صورتجلســه  اســتناد  به 
مــورخ  مدیــره  هیئــت 
تصمیمات   1396/11/25
اعضای  شــد:  اتخاذ  ذیل 
بقیه  بــرای  مدیره  هیئت 
مــدت تصــدی بــه قرار 
گردیدند:  تعییــن  ذیــل 
محمدمهــدی  آقــای 
شــماره  بــه  قندهــاری 
 0043664334 ملــی 
هیئت  عضــو  عنــوان  به 
مدیرعامــل  و  مدیــره 
آقــای ســید علی اصغــر 
شــماره  به  طباطبائیــان 
ملــی 4579201221 به 
هیئت  رئیس  نایب  عنوان 
مدیره آقای سید علی نقی 
شماره  به  سیدخاموشــی 
 0038748347 ملــی 
شــرکت  از  نمایندگی  به 
بافندگــی  و  ریســندگی 
ملی  به شناســه  مطهری 
بــه   10102245323
عنوان رئیس هیئت مدیره 
اوراق و اسناد بهادار  کلیه 
و تعهدآور شرکت از قبیل 
چک سفته بروات و عقود 
اسالمی و غیره با امضا دو 
نفر از اعضا هیئت مدیره و 
همراه با مهر شرکت معتبر 

می باشد. 

آگهی تغییرات 
شرکت تهران 
پلی استر تاپس 
سهامی خاص 
به شماره ثبت 
215000 و 
شناسه ملی 

 10102563826

سازمان ثبت اسناد
 و امالک کشور

اداره ثبت شرکت ها 
و موسسات غیرتجاری 

تهران

آگهی تغییرات شرکت مجتمع صنایع چوب فلز پالستیک 
و الکترونیک سیماچوب شرکت سهامی خاص به شماره 

ثبت 86486 و شناسه ملی 10101309256

سازمان ثبت اسناد و امالک کشور
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 1396/4/11 
تصمیمات ذیل اتخاذ شــد: ترازنامه و حساب سود و زیان منتهی به 
ســال 1395 مورد تصویب قرار گرفت. موسسه حسابرسی آذین  تراز 
ارقام با شناسه ملی: 14003873350 به عنوان بازرس اصلی و موسسه 
حسابرسی اندیشمند تدبیر با شناسه ملی: 10100608069 به عنوان 

بازرس علی البدل، برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.


