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جدو    ل

آسیب شناسی سریال های شبکه نمایش خانگی-  بخش پایانی

پولشویی در فیلم سازی؛ سرمایه کثیف در خدمت آثار سخیف!
آرش فهیم

 سریال را نباید سرسری و ساده پنداشت. 
18 سال قبل در یک کنفرانس، بنیامین نتانیاهو، 
یکی از سرکردگان رژیم جعلی صهیونیستی 
گفته بود: »به رؤسای سازمان سیا گفتم برای 
ایرانی ها ســریال های هالیوودی پخش کنید، 
خودشان نظام شان را تغییر می دهند!«)به نقل 
از منابع خبــری( محتوای حرفش این بود که 
سریال های پرزرق و برق و مبتذل، می توانند 
روی ذهنیت، سلیقه و سبک زندگی مردم تأثیر 
بگذارند و این دگردیسی ذهنی و فرهنگی، در 
نهایت حتی می تواند به تغییر نظام سیاســی 
کشور بینجامد! هر چند که نتانیاهو مثل همیشه 
حرف مفت زده بود و در خواب، پنبه دانه دیده 
بود! اما به هر حــال، در البالی حرف های او، 
می توان نقش راهبــردی و حتی امنیتی ابزار 

سرگرم کننده ای چون »سریال« را دید.

آبکی و آب بندی شده، سر مردم را شیره می مالند!
برخی از اتفاقــات را مرور کنیم: با آغاز به کار 
دولــت یازدهــم و روی کار آمدن یک مدیر جوان 
به عنــوان رئیس شــبکه نمایش خانگــی، تولید 
سریالی پرحاشیه نیز در بخش خصوصی آغاز شد. 
سرمایه گذار این سریال، عامل اختالس از صندوق 
ذخیــره فرهنگیان بود. همین مدیر، بعدا دبیر یک 
جشنواره فیلم کوتاه شد. اتفاقا در اختتامیه یک دوره 
از این جشنواره نیز این مدیر از یک متهم به فساد 
اقتصادی دعوت کرد تا در آن مراسم، جایزه »حقوق 
شهروندی« بدهد! اما ماجرا به همین جا ختم نشد؛ 
بعد از این مدیر جوان، یک کارگردان تئاتر به عنوان 
مدیر شبکه نمایش خانگی، جایگزین وی شد. این 
مدیر تئاتری، زمینه را برای ساخت فصل های دوم و 

ضعیف است که برای جبران خود از پذیرش پول های 
سنگین خودداری نکرده است اگر اقتصاد آن سالم 
و از توازن مناســبی بین خــود و دولت برخوردار 
بود، امروز شــاهد ورود پول های کثیف به ســینما 

نمی بودیم.«
قراردادهای عجیب و حجیم!

یکی از عواقــب حضور متهمــان اقتصادی و 
صاحبان پول های آلوده در سینما و شبکه نمایش 
خانگی، بهره بری تبلیغاتی است. طوری که چندی 
پیش، بسیاری از سینماگرانی که از پول های آلوده 
منتفع شده بودند با انتشــار نامه ای به رئیس قوه 
قضائیه، از یک اختالسگر که سابقه سرمایه گذاری 
در ســینما و ســریال های نمایش خانگی را دارد 

حمایت کردند!
علیرضا ملوندی، فعال رسانه ای در گفت وگو با 
گزارشگر روزنامه کیهان می گوید: »با توجه به تجربه 

 در داخل کشــورمان نیز برخی از جریان های 
سیاســی و مافیاهــای اقتصــادی، در کنار خیلی 
فعالیت های دیگر، به تولید سریال برای شبکه نمایش 
خانگی نیز مشغول هستند! چه ِسّری در سریال ها 
نهفته است که یک سری، ریال های هنگفت خود 

را به آن بسته اند؟!
حتی برخی از ســرمایه گذاران این ســریال ها 
به اختالس و فســاد مالی محکوم شده و در زندان 
هستند. شنیده می شود که یکی از این افراد با اینکه 
خودش در زندان است اما نیروهایش با پول های وی 
در حال تولید سریال هستند! اما سؤال اساسی این 
است که چرا صاحبان سرمایه های مشکوک و برخی 
از مفسدان اقتصادی )یا نزدیکان و اطرافیان آن ها( در 
سال های اخیر به تولید فیلم و سریال رو آورده اند؟ 

اختالسگرهای قصه گو!
حتما نام شهرزاد قصه گو را شنیده اید و ممکن 
است برخی از قصه های او که به »هزار و یک شب« 
مشهور هســتند را هم شــنیده یا خوانده باشید. 
ماجرای قصه های شــهرزاد با برخی از سریال های 
شــبکه نمایش خانگی شباهت دارد. شهرزاد برای 
پادشــاه زمانه اش که قصد قتل او را داشــت قصه 
می گفت تا او را ســرگرم کنــد. قصه هایش آن قدر 
دنبالــه دار بودند و ادامه پیدا می کردند تا از خنجر 
پادشــاه در امان بماند. سال هاســت که برخی از 
سرمایه دارهای مشکل دار و اختالسگرها و مدیران 
حامی  اشرافیت، مثل شهرزاد، قصه هایی پی در پی 
امــا بی  در و پیکر می بافند و به تصویر می کشــند 
تا خودشــان، در پس این قصه ها در امان بمانند. با 
این تفاوت که شهرزاد، هزاران سال قبل، قصه های 
جذاب و خارق العاده ای تعریف می کرد، اما سازندگان 
ســریال های شبکه نمایش خانگی، با داستان هایی 

را در ایران راه انداخت و یکی از نمایش های خود را 
با سرمایه گذاری متهم اختالس از صندوق ذخیره 

فرهنگیان روی صحنه برد!
ساخت سریال برای پولشویی

قوه قضائیه ورود کند!
اما باز هم سؤال اصلی پا برجاست؛ اختالسگرها 
و ســرمایه دارهای زالو صفت، چرا بــه تولید فیلم 
ســینمایی و سریال در شــبکه نمایش خانگی رو 

آورده اند؟
محمد محمدی، کارشــناس فرهنگ و هنر در 
گفت وگو با گزارشــگر روزنامــه کیهان می گوید: 
»خاطرم هست که سرمایه گذار یکی از سریال های 
شبکه نمایش خانگی که بعدا به اختالس محکوم و 
زندانی شــد، گفته بود سرمایه ای که از این سریال 

ســریال ها، منفعتی غیراز سود مالی است. ازجمله 
این منافع، پولشویی است. پولشویی در این عرصه 
به  اشــکال مختلفی صورت می گیــرد. اما یکی از 
روش ها این است که یک سرمایه دار، پول آلوده ای 
را در تولید یک فیلم و ســریال هزینه می کند و با 
جذب اسپانسر یا حامی مالی، این پول به طور پاکیزه 

به وی بر می گردد!«
این فعال فرهنگی، یکی از اهداف ورود پول های 
آلوده به ســینما، تئاتر، سریال های شبکه نمایش 
خانگی، موســیقی و... را نفــوذ فرهنگی می داند و 
بیان می کند: »اساســاً همراه هر فرد نفوذی، یک 
کیف انگیسی هم هست. در جریان ورود پول های 
آلوده به فرهنگ و هنر و به ویژه سریال های شبکه 
نمایش خانگی نیز، اصل برنامه، نفوذ فرهنگی است. 
بسیاری از سرمایه دارهای آلوده، تحت برنامه نفوذ 
فرهنگی وارد عرصه فرهنگ و هنر می شوند و حتی 

بعضی از آنها از برخی سفارتخانه های غربی دستور 
می گیرند؛ امر اقتصادی برای آنها یک اهرم برای نفوذ 
فرهنگی است. آنها حتی برای پیشبرد برنامه هایشان 
آدم می خرند و برخــی از مدیران و خبرنگاران و... 

را خریده اند.«
وی با تأکید بر رســیدگی حضور قوه قضائیه، 
ادامه می دهد: »مسئوالن وزارت ارشاد در دولت های 
یازدهم و دوازدهم باید از ســوی دســتگاه قضایی 
فراخوانده شده و پاسخ دهند که چرا زمینه را برای 
حضور صاحبان سرمایه های آلوده در تولید فیلم و 
سریال فراهم کردند؟! چون همه مسائل و اتفاقاتی 
که شرح داده شد، با مجوز صادر شده از سوی وزارت 
ارشاد انجام شدند. اما باید بررسی شود که چرا این 

مجوزها از سوی وزارت ارشاد صادر شد؟!«
فیلم سازی یا برج سازی؟

سریال های شبکه نمایش خانگی، یک ویژگی 
مثبت هم داشــتند. اینکه معلوم شــد اگر شبکه 
تلویزیونی خصوصی راه اندازی شــود، ســراغ چه 
محتوایی خواهد رفت! همچنان که یکی از مدیران 
اسبق شبکه نمایش خانگی، به صراحت گفته بود که 
یکی از اهداف تولید گسترده سریال در این بخش، 

رو دست زدن به صداوسیماست! 
کیوان امجدیان، نویســنده و منتقد سینما به 
گزارشــگر روزنامه کیهان می گوید: »اگر خاطرتان 
باشــد در مجلس ششم که حاشــیه های بسیاری 
داشت، بحث شبکه های تلویزیونی خصوصی مطرح 
شــد که به خاطر موانع قانونی امکان پذیر نبود. اما 
آمدند و با اســتفاده از فضاهای دیگری مثل شبکه 
نمایش خانگــی، فضای مجــازی و بعدها vod ها 
برای صداوســیما رقیب ایجاد کردند. هدف اصلی 
راه اندازی این فضاها سیاسی بود. بعدا فهمیدند که 

ســود اقتصادی اش هم بد نیست و می توانند با زیر 
پا گذاشتن خط قرمزها، سود اقتصادی هم به دست 
آورند. به همین دلیل هم در اغلب سریال های شبکه 
نمایش خانگی، خط قرمزها به بازی گرفته می شوند 
و خطر برخی از آنها با ماهواره برابر است! این درحالی 
است که مردم با اطمینان این سریال ها را خریداری 
می کنند و همراه فرزندان و خانواده شان می بینند.«
وی مســئله »پولشــویی« در تولیــد فیلم و 
سریال های شبکه نمایش خانگی را جدی می داند 
و توضیح می دهد: »برخی افراد مدعی هستند که 
پولشویی در سینما یا ســریال های شبکه نمایش 
خانگی، اهمیتی ندارد چون سرمایه گذارها اگر همین 
بودجه را برای ساخت برج هزینه کنند، چند برابر 
انگارانه  بیشتر به سود می رسند؛ اما این یک نظر ساده 

و اعتبار پیدا کند! برخی نیز مدعی هستند که چه 
بهتر که این پول ها وارد فیلم و سریال سازی شوند تا 
سینمای فقیر ایران توان تولید بیشتری پیدا کند! این 
نگاه هم به شدت سطحی است؛ پول های آلوده تنها 
یک ُمَسِکن هستند که باعث می شوند سینمای ایران 
رو به زوال برود؛ بسیاری از افراد در این عرصه بیکار 
می شوند، رقم دستمزدها خراب می شود و تنها چند 
فرد خاص به طور مافیایی و در مسیر شست وشوی 

پول های آلوده امکان فعالیت پیدا خواهند کرد!«
ساخت سریال با 80 میلیارد تومان؟!

حمیــد صنیعی منش، فعال رســانه ای نیز در 
گفت وگــو با گزارشــگر روزنامه کیهــان می گوید: 
»سریال سازی در شبکه نمایش خانگی بدون شک 
محل مناســبی برای ورود پول های مشکوک است. 

علیرضا ملوندی، کارشــناس رسانه: در شبکه نمایش خانگی ما 
شاهد بسته شــدن قرارداد های نجومی هستیم، یعنی پول های 
حجیمی  وارد این شــبکه می شــود و با این پول ها قرارداد های 
ســنگین با عوامل و به خصوص ســلبریتی ها بسته می شود که 
این پول ها کل فضــای هنری ما را تحت تأثیــر قرار می دهد.

محمــدی، کارشــناس فرهنگــی: مســئوالن وزارت 
ارشــاد در دولت های یازدهم و دوازدهم باید از ســوی 
دســتگاه قضایی فراخوانده شــده و پاســخ دهند که 
چــرا زمینه را بــرای حضــور صاحبان ســرمایه های 
آلــوده در تولید فیلــم و ســریال فراهــم کردند؟!

تلخ یکی از ســریال های شبکه نمایش خانگی که 
هزینه اش از اختالس صنــدوق ذخیره فرهنگیان 
فراهم شده بود تا پوششی برای گم کردن رد پول 
و ایجاد اعتبار فرهنگی و هنری برای عوامل فاسد 

باشد، این موضوع اهمیت زیادی دارد.«
وی می افزاید: »در شبکه نمایش خانگی ما شاهد 
بسته شدن قرارداد های عجیب و غریب هستیم یعنی 
پول های حجیمی  وارد این شــبکه می شود و با این 
پول ها قرارداد های ســنگین با عوامل و به خصوص 
سلبریتی ها بسته می شود که این پول ها کل فضای 
هنــری ما را تحت تأثیر قرار می دهد. یعنی اینکه ما 
از همان سریال که منشاء پول آن از فساد در صندوق 
ذخیــره فرهنگیان بود دیدیم که قراردادهای خیلی 
درشت و عجیبی بســته شد و یک بازیگر که با آن 
قــرارداد کار کرده نرخ خودش را همان رقم معرفی 
می کند و طبیعتاً در سایر پروژه ها هم نرخ دستمزد را 
باال می برد و درغیر این صورت بازی نمی کند! از طرفی 
در کارهایی که اخیرا هم در حال پخش هستند عدد 
و رقم هایی که شنیده می شود بسیار عجیب است.«

ایــن روزنامه نگار تصریــح می کند: »نهادهای 
نظارتی در زمینه های مختلفی مانند ورزش، سینما 
و به ویژه شــبکه نمایش خانگی که در ســال های 
اخیر رشد چشمگیری پیدا کرده است باید با دقت 
به دنبال ردیابی منشــاء پول ها باشند. یعنی وقتی 
فردی در یک سریال نمایش خانگی چند میلیارد 
هزینه می کند، باید سؤال شود که این پول از کجا 
آمده اســت! اگر مطمئن شدند و منشاء پول سالم 
بود، مجوز تولید و فعالیت صادر شود. اما اگر دقت 
الزم صورت نگیرد ممکن اســت باعث آفات بسیار 
 زیــادی شــود و هنر را به پول هــای کثیف آلوده 

کند.«

نمی خواهم ســریال هایی که در این حوزه در حال 
تولید اســت را محکوم کنم اما چگونه یک سریال 
می تواند با مبلغی بالغ بر 80 میلیارد تومان ساخته 
شود؟ آیا برای یک سریال این مقدار پول الزم است؟ 
از این عجیب تر اینکه این سریال در حال حاضر در 
ســایت خود اقدام به پیش فروش کرده اســت و تا 
چند قسمت ابتدایی را برای فروش گذاشته است.«
وی می افزاید: »البته اقتصاد سینمای ما آن قدر 

اســت! چون اوال اگر یک فرد پــول آلوده ای را به 
برج سازی اختصاص دهد، خیلی زود ردیابی خواهد 
شد. اما اگر این فرد وارد تولید فیلم و سریال شود 
نه تنها می تواند بودجه ای نامحدود را در اختیار تعداد 
زیادی فیلمساز قرار دهد و از این طریق پول آلوده 
خودش را بدون پرداخت یک ریال مالیات و بدون 
خوردن برچسب اختالس بشوید، بلکه می تواند مورد 
حمایت هنرمندان و سلبریتی ها قرار بگیرد و جایگاه 

سوم همان سریال )که با پول اختالس ساخته شد( 
فراهم نمود. در زمان او، چند ســریال دیگر هم که 
شائبه استفاده از پول های آلوده درباره آنها مطرح 
شده بود نیز به تولید رسیدند. یکی از این سریال ها، 
به خاطر اســتفاده غیرمعمول از نشانه ها و عناصر 
غیراخالقی، مدتی توقیف شد، اما با حمایت مدیر 
مربوطه به کار خودش ادامه داد. اتفاقا همین مدیر، 
جریان نمایش های اشرافی )موسوم به تئاتر الکچری( 

به او بازگشته، اندازه یکی از فعالیت های اقتصادی 
کوچک وی نیز سود نداشــته؛ کاماًل بدیهی است 
که برای یک فعال اقتصادی، بازگشت سرمایه مهم 
است؛ اما چه شده که افرادی پا به عرصه تولید فیلم 
و سریال برای شبکه نمایش خانگی گذاشته اند که 
بازگشت ســرمایه برای آنها اهمیت چندانی ندارد.

مشخص اســت که علت حضور صاحبان پول های 
آلوده و مشــکوک در پشــت برخــی از فیلم ها و 

 ثبــت و امضــاء ذیل دفاتــر تکمیل گردیده کــه خالصه آن به 
شــرح زیر جهت اطالع عموم آگهی می گــردد. موضوع فعالیت: 
پی جویی، اکتشافات، بهره برداری و فرآوری موادمعدنی و حصول 
به معادن با ارزش به عنوان دستیابی به مواد اولیه صنایع، تجهیز 
و آماده ســازی معادن، طراحی و استخراج موادمعدنی، انجام کلیه 
فعالیت ها از اکتشاف تا بهره برداری و فرآوری مواد معدنی، طراحی 
و احــداث خطوط تولید موادمعدنی و واحدهــای فرآوری، انجام 
کلیــه فعالیت های بازرگانی و خدماتی مجاز اعم از خرید و فروش 
)مواد معدنــی(، صادرات و واردات، توزیع و پخش، مشــارکت و 
سرمایه گذاری در محدوده های اکتشافی مستعد، معادن و طراحی 
و اجرای خط فرآوری مربوطه، سرمایه گذاری در شرکت ها، طرح ها 
و واحدهای تولیدی، صنعتی و خدماتی، طراحی، مهندسی، نظارت، 
بازرســی، سرمایه گذاری، مشارکت و مشــاوره و اجرای طرح ها و 
پروژه هــا در احداث کارخانجــات و واحدهای تولیدی و صنعتی، 
بازرگانی موادمعدنی، واردات دســتگاه های مــورد نیاز معادن به 
همراه لــوازم یدکی در صورت لزوم پس از اخذ مجوزهای الزم از 

مراجع ذیربط 
مدت فعالیت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود 

مرکز اصلی: استان تهران، شهرستان شمیرانات، بخش مرکزی، شهر 
تجریش، نیاوران، خیابان شــهید مجید خداوردی، کوچه شب بو، 

پالک2، طبقه همکف کدپستی 1978936541

سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ 24/000/000/000 
ریــال نقــدی میــزان سهم الشــرکه هر یــک از شــرکاء آقای 
مجتبــی ارجمندالری به شــماره ملــی 0384165664 دارنده 
12/000/000/000 ریال ســهم الشرکه آقای بهمن امیرمعظمی 
به شــماره ملی 5759614282 دارنده 12/000/000/000 ریال 
سهم الشرکه اعضا هیئت مدیره آقای مجتبی ارجمندالری به شماره 
ملی 0384165664 و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت نامحدود 
و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت نامحدود و به سمت 
مدیرعامل به مدت نامحدود آقای بهمن امیرمعظمی به شماره ملی 
5759614282 و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت نامحدود و 

به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت نامحدود
دارندگان حق امضاء: کلیه اوراق و اســناد بهادار و تعهدآور شرکت 
از قبیل چک، ســفته، بروات، قراردادها، عقود اسالمی و همچنین 
کلیــه نامه های عادی و اداری با امضاء آقای مجتبی ارجمندالری 

مدیرعامل شرکت همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
 اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه روزنامه کثیراالنتشار کیهان 

جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. 
ثبــت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت 

نمی باشد.
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران

تاسیس شرکت با مسئولیت محدود رونق گستران تولیدات معدنی کوه نور 
در تاریخ ۱۳۹۸/۰۲/۰۴ به شماره ثبت ۵۴۰۳۵6 به شناسه ملی ۱۴۰۰۸۲۹۱۱۱۳

به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 

1396/4/28 تصمیمات ذیل اتخاذ شــد: ترازنامه و حســاب 

ســود و زیان سال مالی 96 به تصویب رسید. آقای شهرام گل 

افشــان به شماره ملی 3873231239 بعنوان بازرس اصلی و 

آقای افشین رضاخان ویلیائی به شماره ملی 0044001363 

بســمت بازرس علی البدل برای مدت یکســال مالی انتخاب 

گردیدند. روزنامه کثیراالنتشــار کیهان جهت نشر آگهی های 

شــرکت انتخاب شــد. آقای حســین فهمیده به شماره ملی 

0041974451 و آقــای مجتبی نعمتی جم به شــماره ملی 

0036203270 و آقای محمدحسن مشکوری به شماره ملی 

045191550 به ســمت اعضای هیئت مدیره برای مدت دو 

سال انتخاب گردیدند.
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور

ثبت شرکت ها و مؤسسات غیرتجاری تهران 

آگهی تغییرات شرکت جهاد تعاون
شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۹۴۲۰۵ 

و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۸۲۹۰۴ 

به اســتناد صورتجلســه 
فوق العاده  عمومی  مجمع 
 1397/11/01 مــورخ 
تصمیمــات ذیــل اتخاذ 
شــد: بند 5 بــه ماده22 
اساســنامه الحاق گردید: 
 30 ماده  شــرکت  ادغام 
بشرح ذیل اصالح گردید: 
عمومی  مجمع  اختیارات 
تغییر  هرگونه  فوق العاده: 
در مواد اساسنامه یا میزان 
یا انحالل  سرمایه شرکت 
شــرکت قبل از موعد یا 
شــرکت ها  ســایر  ادغام 
ادغــام  یــا  در شــرکت 
شــرکت در سایر شرکتها 
منحصــراً در صالحیــت 
فوق العاده  عمومی  مجمع 
به  تبصره 12  می باشــد. 
الحاق  ماده 61 اساسنامه 
عمومی  مجمــع  گردید: 
با  می توانــد  فوق العــاده 
رعایت تشــریفات قانونی 
شرکتی  در  شرکت  ادغام 
دیگر و بالعکس را تصویب 

نماید. 
سازمان ثبت اسناد 

و امالک کشور 
اداره ثبت شرکت ها

 و موسسات
 غیرتجاری تهران

آگهی تغییرات 
شرکت ناصرین 

وحید سهامی خاص 
به شماره ثبت 

 ۱۸۳۳۴۰
و شناسه ملی 
 ۱۰۱۰۲۲۵۵۰۱۱

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 61۰433۷۷439۷6845  
بانک ملت و یا حساب ۰1۰6۷13595۰۰9)سیبا( بانک ملی شعبه سعدی جنوبی کد 69 به نام حسین شریعتمداری)موسسه کیهان( و ارسال اصل فیش 

بانکی همراه با فرم تکمیل شده ذیل به صندوق پستی 11365/3631 با پست سفارشی نسبت به برقراری اشتراک خود اقدام نمایند.

تلفن: 35۲۰۲۲78 - ۰۲۱  نمابر:339۰۲444 - ۰۲۱ 

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: .......................................................                                                                                    

شرایط و فرم اشتراک نشریات کیهان در تهران سال 99

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 ۰912۷932568 با ذکر مشخصات در کانال تلگرام قرار داده و به امور مشترکین اطالع دهید.

ه 
ج

و
ت

سه ماهه )ریال(شش ماهه )ریال(یکساله )ریال(نوع نشریه

۷/26۰/۰۰۰3/63۰/۰۰۰1/815/۰۰۰روزنامه کیهان

13/26۰/۰۰۰6/63۰/۰۰۰3/315/۰۰۰روزنامه کیهان انگلیسی

13/26۰/۰۰۰6/63۰/۰۰۰3/315/۰۰۰روزنامه کیهان عربی

3/338/4۰۰1/669/2۰۰834/6۰۰مجله کیهان ورزشی

3/338/4۰۰1/669/2۰۰834/6۰۰مجله زن روز

1/6۷۰/۰۰۰835/۰۰۰42۰/۰۰۰مجله کیهان بچه ها

__________41۷/۰۰۰مجله کیهان فرهنگی

  امور مشترکین 
موسسه کیهان

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ 1397/11/15 
و مجوز شماره 1948 مورخ 97/12/8 سازمان اقتصاد اسالمی 
ایران تصمیمات ذیل اتخاذ شد: عالءمیرمحمد صادقی با کد ملی 
1280767391 و میرهاشم خادم حسینی ویجویه با کد ملی 
1379526981 و احمد نقی زاده با کد ملی 1379547611 و 
سیدجواد آل احمد با کد ملی 4321174309 و احمد کریمی 
اصفهانــی با کد ملی 0042066042 و ســیدعلی رخ صفت با 
کد ملــی 0038809834 و سیدمحســن بهفر بــا کد ملی 
0043244564 به عنوان اعضای اصلی هیات مدیره و محمود 
اعتمادیان با کد ملی 4431975616 و محمدمهدی ابریشم چی 
با کد ملــی 0033354022 به عنوان اعضای علی البدل برای 
مدت دو ســال انتخاب گردیدند. علیرضا انصارین کریم با کد 
ملی 1371741867 به ســمت بازرس اصلی و سیدحســن 
محمدی فرشچی با کد ملی 0037072994 به سمت بازرس 
علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. ترازنامه 

و حساب سود و زیان سال مالی 96 به تصویب رسید.

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

آگهی تغییرات موسسه 
صندوق اندوخته جاوید به شماره ثبت ۱۴۹۰ 

و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۴7۸۳۹ 


