
اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری اســتان قزوین در نظر دارد انجام پروژه اجرایی عملیات مکانیکی مطالعات تفصیلی اجرایی آبخیزداری 1- حوضه آبخیز آقاگیر- جوتان شهرســتان قزوین 
2- حوضه آبخیز مدان )پارسل آوه( شهرستان قزوین 3- حوضه آبخیز پلنگه شهرستان قزوین 4- حوضه آبخیز کوه گیر- خرزان شهرستان قزوین 5- حوضه آبخیز مدان شهرستان قزوین. 6- حوضه 

آبخیز فالر- میلک شهرستان قزوین 7- حوضه آبخیز شهرباز- قانقانلو شهرستان آوج 8- حوضه آبخیز نوده- چناسک شهرستان آبیک

آگهی مناقصه عمومی شماره 99/6062/92- 99/04/08
سازمان جنگل  ها، مراتع و آبخیزداری کشور )نوبت دوم(

اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری 
استان قزوین

برآوردمدت زمانمحل پروژهحجم پروژه متر مکعبنوع پروژهردیف

بر مبنای فهرست بهای منابع طبیعی و  آبخیزداری 1399به مدت 4 ماهحوضه آبخیز آقاگیر- جوتان شهرستان قزوینبند گابیونی 2600 متر مکعباجرای پروژه های مکانیکی1

بند گابیونی 2500 متر مکعباجرای پروژه  های مکانیکی2
بر مبنای فهرست بهای منابع طبیعی و آبخیزداری 1399به مدت 4 ماهپارسل آبخیز آوه شهرستان قزوینبند خشکه چین 410 متر مکعب

بند مالتی 1800 متر مکعب بند گابیونی 1000 اجرای پروژه  های مکانیکی3
بر مبنای فهرست بهای منابع طبیعی و آبخیزداری 1399به مدت 4 ماهحوضه آبخیز پلنگه شهرستان قزوینمترمکعب بند خشکه چین 200 متر مکعب

بند گابیونی 2600 متر مکعباجرای پروژه  های مکانیکی4
بر مبنای فهرست بهای منابع طبیعی و آبخیزداری 1399به مدت 4 ماهحوضه آبخیز کوگیر- خرزان شهرستان قزوینبند خشکه چین 200 متر مکعب

 بند مالتی 2200 متر مکعب بند گابیونی 450 اجرای پروژه  های مکانیکی5
بر مبنای فهرست بهای منابع طبیعی و آبخیزداری 1399به مدت 4 ماهحوضه آبخیز مدان شهرستان قزوینمتر مکعب بند خشکه چین 200 متر مکعب

بر مبنای فهرست بهای منابع طبیعی و آبخیزداری 1399به مدت یک و نیم ماهحوضه آبخیز فالر- میلک شهرستان قزوینبند مالتی 3500 متر مکعباجرای پروژه  های مکانیکی6

بند مالتی 2800 متر مکعب بند گابیونی 2500 اجرای پروژه  های مکانیکی7
بر مبنای فهرست بهای منابع طبیعی و آبخیزداری 1399به مدت 4 ماهحوضه آبخیز شهرباز- قانقانلو شهرستان آوجمتر مکعب بند خشکه چین 500 متر مکعب

بند مالتی 360 متر مکعب بند گابیونی 1680 اجرای پروژه  های مکانیکی8
بر مبنای فهرست بهای منابع طبیعی و آبخیزداری 1399به مدت 4 ماهحوضه آبخیز نوده- چناسک شهرستان آبیکمتر مکعب بند خشکه چین 426 متر مکعب

تذکر 1: احجام سازه های حوزه های فوق الذکر تقریبی بوده و حسب مورد قابل تغییر و جابجایی می باشد.
تذکر 2: صالحیت پیمانکاران باید در رشته کشاورزی و منابع طبیعی- آب با پایه 1 الی 5 و رتبه آب و آبخیزداری سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی باشد.

متقاضیان می توانند به منظور دریافت اســناد و نقشــه ها و... و برگه های شــرایط شرکت در مناقصه از روز دوشنبه مورخ 99/04/09 الی روز چهارشــنبه مورخه 99/04/18 از طریق سامانه ستاد )سامانه تدارکات 
الکترونیکی دولت( به آدرس  www.setadiran.ir و وب سایت اینترنتی  Qazvin.frw.org.ir و معاونت آبخیزداری این اداره کل مراجعه و تا روز شنبه مورخ 99/04/28 مدارک الزم شرکت در مناقصه را 
 در سامانه ستاد بارگذاری و پاکت تضمین شرکت در مناقصه را در یک پاکت سربسته الک و مهر شده دبیرخانه این اداره کل واقع در قزوین: خیابان نواب شمالی- مجتمع ادارات کد پستی 15136- 34199 

تحویل نمایند. )بازگشایی پیشنهادات از سامانه www.setadiran.ir در روز یک شنبه مورخ 99/04/29 انجام خواهد شد.( تلفن تماس 45 و  33373088- 028 و 33379254 -028
الزم است مناقصه گران با عضویت و دریافت گواهی امضای الکترونیکی، اسناد را از طریق سامانه ستاد )سامانه تدارکات الکترونیکی دولت( دریافت و ارسال نمایند.

روابط عمومی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان قزوین

به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1398/8/25 
تصمیمات ذیل اتخاذ شــد: - محل شــرکت در واحد ثبتی تهران به 
آدرس اســتان تهران- شهرســتان تهران- بخش مرکزی- تهران- 
محله داودیه- بلوار میرداماد- خیابان رودبار غربی جنوبی- بن بســت 
آذر- پالک 5- طبقه 2 به کد پستی 1546916713 تغییر یافت و ماده 

مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصالح گردید.
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران

آگهی تغییرات شرکت گروه توسعه ایده پرداز آرمانی
سهامی خاص به شماره ثبت 489235 

و شناسه ملی 14005713226

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده 
مورخ 1395/06/11 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: افراد ذیل 
به عنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب 
شدند. آقای موســی وفائیان به کدملی 5309683569- 
آقای ســعید وفائیان به کد ملــی 0043801811- آقای 
ســیف اله گنجی بــه کد ملی 4282737018 به ســمت 
عضو هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. آقای 
حســین  ایزدی گرمرودی به کد ملــی 2093841691 و 
آقای رضا طاحانــی به کد ملی 5309983538 به ترتیب 
بــه عنوان بازرس اصلی و علی البدل برای مدت یک ســال 
مالی انتخاب شــدند. روزنامه کثیراالنتشــار کیهان جهت 

درج آگهی های شرکت انتخاب گردید.

آگهی تغییرات شرکت خدمات بازرگانی مازرون
سهامی خاص به شماره ثبت 488890

و شناسه ملی 10760120740 

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

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 
1398/10/14 تصمیمات ذیل اتخاذ شــد: آقای مسیح هاشمی 
خوراســگانی)0031109901( به ســمت بازرس اصلی و خانم 
شــهرزاد جلی)0071076931( به سمت بازرس علی البدل برای 
یکسال مالی انتخاب شدند. ترازنامه و صورت های مالی شرکت 

منتهی به سال 1397 بتصویب رسید.
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران

آگهی تغییرات شرکت پارس دیدگان 
شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 223886 

و شناسه ملی 10102651051

به اســتناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 1398/10/14 
و به موجب مصوبه شــماره 80/1644 مورخ 1397/5/30 هیئت مقررات زدایی و 
تســهیل صدور مجوزهای کســب و کار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: صورت های 
مالی ســال 1397 به تصویب رســید. آقای هوشــنگ اله دادی به شــماره ملی 
3781874141 به سمت بازرس اصلی و آقای سیدمحمد موسوی نائینی به شماره 
ملی 0045698260 به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب 
گردیدند. آقای اسماعیل یوسفی مبرهن به شماره ملی 2691172805 به عنوان 

عضو علی البدل هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره انتخاب شد.

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

آگهی تغییرات شرکت تعاونی مسکن 
سامانه گستر به شماره ثبت 82881

 و شناسه ملی 10101275053 

به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 
1397/5/24 و به موجب مجوز شــماره 11/71516 مورخ 
1397/12/13 اداره کل راهــداری و حمل و نقل جاده ای 
اســتان تهران  تصمیمات ذیل اتخاذ شــد: تعداد اعضای 
هیئت مدیره مرکب از 3 الی 7 مدیر باشــد و بدین ترتیب 

ماده مربوطه در اساسنامه اصالح می گردد.
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور 

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران 

آگهی تغییرات شرکت حمل و نقل آزادگان
 سهامی خاص به شماره ثبت 81273

 و شناسه ملی 10101259330 

به اســتناد صورتجلســه هیئت مدیره مورخ 1397/06/25 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 
کلیه اوراق بهادار و اسناد تعهدآور شرکت از قبیل، چک، سفته، بروات و عقود اسالمی 
با امضای آقایان علی اکبر محمدی برنجستانکی)مدیرعامل( و سید حسین سلیمانیان 
)رئیــس  هیئت مدیره( متفقا همراه با مهر شــرکت معتبر می باشــد و اوراق عادی با 
امضای هر یک از مدیران و با مهر شــرکت معتبر می  باشــد. محل شرکت به نشانی 
استان مازندران-شهرستان بابل- شهر بابل- محله شهرک فرامرزی- کوچه خداداد 
15- بلوار امام رضا)ع(- سردخانه همت پرست- کد پستی 4716654719 تغییر یافت 

و ماده مربوطه در اساسنامه اصالح گردید.

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

آگهی تغییرات شرکت افشره بابل نگین پارسیان 
سهامی خاص به شماره ثبت 516342 

و شناسه ملی 14007105304

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1397/10/03 

تصمیمات ذیل اتخاذ شد:  آقای مسعود امیری به کد ملی 

0670185681 به ســمت رئیس هیئــت مدیره و آقای 

سید مجید فاطمی به کد ملی 0682342521 به سمت 

نایــب رئیس هیئت مدیره و آقای رضا رضائی به کد ملی 

5209950281 به ســمت مدیرعامل انتخاب گردیدند. 

کلیه قراردادها و اســناد رسمی و تعهدآور بانکی از قبیل 

چک، سفته، برات و اوراق بهادار با امضاء  آقای رضا رضائی 

)عضــو هیئت مدیره و مدیرعامل( همراه با مهر شــرکت 

معتبر اســت. اوراق عادی و نامه های اداری با امضاء آقای 

رضا رضائی )عضو هیئت مدیره و مدیرعامل( همراه با مهر 

شرکت معتبر است.

آگهی شرکت کیان صنعت اترک
 سهامی خاص به شماره ثبت 502288 

و شناسه ملی 14006406518 

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

بــه اســتناد صورتجلســه مجمــع عمومی عــادی بطور 
فوق العــاده مــورخ 1398/10/8 تصمیمات ذیــل اتخاذ 
شــد: - اعضــاء هیئت مدیره بــه قرار ذیل بــه مدت دو 
ســال انتخاب گردیدند: آقــای کاویان جوانشــیر گیو به 
 شــماره ملــی 0013923609 و آقای مهیــار علیقلی به
شــماره ملی 4723686479 و خانم ماژان جوانشــیرگیو 
به شــماره ملی 0067391818 انتخاب شــدند مؤسسه 
حسابرســی پیوند ارقام راهبــر ایرانیان شناســنامه ملی 
14006196976 به عنوان بازرس اصلی و آقای حســین 
زمانــی دارنده کد ملــی 2141511038 به عنوان بازرس 
علی البدل برای سال مالی 1398 انتخاب شدند. - ترازنامه 
و حســاب ســود و زیان ســال مالــی 1397 منتهی به 

1397/12/29 مورد تصویب مجمع قرار گرفت. 

آگهی تغییرات شرکت طلوع تجارت خاور 
شرکت سهامی خاص

 به شماره ثبت 455381 و شناسه ملی 14004114597

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

شــرکت فرودگاه ها و ناوبری هوایی ایران )اداره کل فرودگاههای استان آذربایجان شرقی( در نظر دارد نسبت به خرید خدمات حجمی اداره 
کل فرودگاه های آذربایجان شــرقی بشرح موضوع ذیل الذکر از بین شرکتهای واجد شرایط و از طریق مناقصه عمومی )براساس قانون و آیین نامه های برگزاری 

مناقصات مصوب سال 1383 و مصوبه شماره 164082/ت 373 ه مورخ 1386/10/10 هیئت وزیران( اقدام نماید.
کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکتها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( 
به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد و الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی 

امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند.
1( موضوع مناقصه:

الف( خرید خدمات نگهداشت فضای سبز، جنگل و محوطه فرودگاه تبریز)ب(: خرید خدمات تنظیفات و نگهداشت ترمینال ها و کلیه اماکن فرودگاهی و محوطه 
فرودگاه تبریز )ج(: خدمات نگهداری تأسیسات فنی و حفاظت از سایت های ناوبری و رادار...

2( مبلغ سپرده شرکت در فرآیند ارجاع کار برای هر یک از مناقصات زیر بشرح جدول زیر خواهد بود.

مبلغ تضمین شرکت در مناقصهدوره اجراشرح مناقصه و قراردادردیف

554/880/000 ریال12 ماهخرید خدمات نگهداشت فضای سبز، جنگل و محوطه فرودگاه بین المللی شهید مدنی تبریز1

خرید خدمات تنظیفات و نگهداشت ترمینالها و کلیه اماکن فرودگاهی و محوطه فرودگاه 2
928/250/000 ریال12 ماهبین المللی شهید مدنی تبریز

433/500/000 ریال12 ماهخدمات نگهداری تأسیسات فنی و حفاظت سایت های ناوبری و رادار3

3( براساس آیین نامه تضمین معامالت دولتی به شماره 123402/ ت 50659 - ه- مورخ 94/09/22 به صورت ضمانتنامه معتبر بانکی یا واریز نقدی به شماره 
حســاب شبای IR870100004001068406371896 بنام تمرکز وجوه سپرده اداره کل خزانه بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران بنام شرکت فرودگاه ها و 

ناوبری هوایی ایران با شناسه واریز 933280520100000000000031003010 مورد پذیرش خواهد بود.
4( تاریخ دریافت اسناد از سامانه: از روز یکشنبه تاریخ 99/04/08 لغایت ساعت 14 روز یکشنبه تاریخ 99/04/15 می باشد.

5( مهلت زمانی بارگذاری اسناد مناقصه در سایت: از ساعت 8 صبح روز دوشنبه تاریخ 99/04/16 لغایت ساعت 14 روز شنبه تاریخ 99/04/28
6( زمان بازگشایی پاکتها: ساعت 10 صبح روز یکشنبه تاریخ 99/04/29

7( زمان جلسه توجیهی و پاسخ به سؤاالت احتمالی ساعت 10 صبح روز یکشنبه تاریخ 99/04/22 خواهد بود.
8( شرکتها جهت کسب اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه می توانند با شماره تلفن 32607543-041، اداره بازرگانی تماس حاصل نمایند.

9( آدرس کارفرما جهت ارائه فیزیکی پاکتهای »الف« تبریز- اداره کل فرودگاههای آذربایجان شرقی- امور اداری )دبیرخانه( فرودگاه تبریز می باشد.
10( آخرین مهلت زمان تحویل پاکت های )الف( ساعت 14 روز شنبه تاریخ 99/04/28 خواهد بود.

11( مناقصه گران باید دارای گواهینامه تأیید صالحیت از وزارت رفاه کار و امور اجتماعی و همچنین گواهی صالحیت ایمنی و شناسه ملی و کداقتصادی باشند.
12( مناقصه مذکور در صورت حضور حداقل 3 پیشنهاد دهنده برگزار خواهد شد.

شناسه آگهی: 897617 شناسه نوبت چاپ: 954753

اصالحیه آگهی مناقصه عمومی تک مرحله ای 
خدمات حجمی اداره کل فرودگاه های آذربایجان شرقی

شرکت فرودگاهها و ناوبری هوایی ایران
اداره کل فرودگاه های استان آذربایجان شرقی

شرکت فرودگاهها و ناوبری هوایی ایران
اداره کل فرودگاههای استان آذربایجان شرقی www.iets.mporg.ir    www.airport.ir   http://tabriz.airport.ir
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 ] صفحه آخر[ ] صفحات 4و 10[

 آیا امروز طرح الحاق کرانه  باختری اجرایی می شود؟
 گزارش سی ان ان درباره مکالمات عجیب ترامپ 

با رهبران جهان.
 چین بی اعتنا به تهدیدهای آمریکا الیحه جنجالی 

برای هنگ کنگ را به تصویب رساند.

 فرانسوا فیون، نخست وزیر اسبق فرانسه به جرم 
فساد مالی به زندان می رود.

 ماهاتیر محمد: مالزی هرگز اسرائیل را به رسمیت 
نخواهد شناخت.

وزیر خارجه آلمان تاکید کرد

شورای امنیت در آستانه فلج شدن
و از کار افتادن است

 قیمت مواد خوراکی اقشــار کم درآمد به شــدت 
افزایش یافته است.

 نماینده دادستان به »ایروانی«: شما با پس ندادن 
ارزهای وارداتی تحریم را دور زدید یا ملت را؟!

 ورود داوطلبان مبتال به کرونا به جلسه کنکور بالمانع است.

اقتصــادی؛  مشــکالت  گــرداب  در  غــرب   
از تعطیلی400 شــعبه دومین بانک آلمان تا زیان 

بوئینگ.
 شــاخص کل بورس از یک میلیون و 500 هزار 

واحد عبور کرد.

وزیر جهاد کشاورزی:

توزیع گسترده خوراک دام و طیور
در کشور آغاز شده است

 ]صفحه 3[

سخنگوی قوه قضائیه:

ظرف یک  ماه از یک پرونده
12 هزار میلیارد تومان به بیت المال برگشت

شهید نسیم افغانی در جوار امام رئوف)ع( آرام گرفت

ناآرامی های آمریکا در آستانه چهل روزگی
نیویورک هم دارای منطقه خودمختار شد

 بعد از اینکه معترضان به نژادپرستی در شهر سیاتل آمریکا منطقه خودمختار تشکیل دادند، معترضان 
نیویورکی نیز منطقه خودمختار خود را تشکیل داده و پلیس را از این منطقه بیرون کردند.

 معترضان شب را در منطقه خودمختاری که درست کرده بودند صبح کردند.
 ترامپ هفته گذشــته طی توئیتی نوشــته بود: »تا وقتی که من رئیس جمهور آمریکا هســتم هرگز 

منطقه ای به نام منطقه خودمختار در آمریکا تشکیل نخواهد شد«.
 همزمان با نزدیک شــدن به چهلمین روز ناآرامی های آمریکا، خشونت های مسلحانه نیز در این کشور 

به شدت باال رفته است.

 احکام صادره درباره »زم« غیرقطعی و قابل فرجام خواهی در دیوان عالی کشور است.
 قوه قضائیه به طور جدی پیگیر ابهام زدایی و شفافیت حادثه مرگ متهم »منصوری« در رومانی است.

 برای اینکه قطعاً در این موضوع نظر بدهیم، باید نمونه »دی.اِن.اِی« جسد منصوری ارسال و با بستگان فرد 
انطباق داده شود؛ در آن زمان به صورت قطعی اعالم می کنیم که این فرد همان است یا نیست.

 ]صفحه آخر[

خبر ویژه 

] صفحه۲ [

اقتصاد را 
در ونزوئال هم 

غربگرایان به هم ریخته اند

گزارش خبری تحلیلی کیهان

دولت آستین همت را باال بزند
مسکن ربطی به کرونا و تحریم ندارد

]صفحه 4[

]صفحه 3[

 

طناب پوسیده
مذاکره با آمریکا

یادداشت روز

] صفحه۲ [

 در شرایطی که دولت ، مشکالت اقتصادی را به گردن کرونا و تحریم انداخته است اما بررسی 
مسائل حوزه مسکن نشان می دهد مشکالت این حوزه ربط چندانی به کرونا و تحریم ندارد و فقط 

نیازمند همت و مدیریت داخلی است .
 کشــور ما از لحاظ تعداد مهندسان، جزو کشورهایی است که سرمایه انسانی خوبی دارند و از 

طرف دیگر، مواد اولیه ساختمانی نیز عمدتا در داخل تولید می شود. 
 این آمارها نشان می دهد صنایع داخلی درباره مصالح ساختمانی توانسته اند فارغ از تحریم ها 

هم تولید خود را افزایش دهند و هم صادرات داشته باشند.
 حتی اگر فرض کنیم بخش مسکن از کرونا و تحریم هم متاثر است؛ چرا قبل از این فشارهای 

تحریمی و شیوع ویروس کرونا وضع بخش مسکن نابسامان بود؟ 

 علت این شــرایط را باید در رفتار خود دولت طی هفت ســال گذشته جست وجو کرد، که به 
بهانه های مختلف از ساخت و ساز خانه شانه خالی کرد. 

 عباس آخوندی، وزیر سابق راه که اعتقاد داشت مسکن مهر مزخرف، شهربرانداز و... است، در 
مراسم تودیع خود افتخار کرد حتی یک واحد مسکونی نساخته است!

 به عبارتی، هنوز سه سال از حرف روحانی درباره »قوطی« بودن مسکن مهر نگذشته که شرایط 
بازار مسکن به جایی رســیده که حرف از خانه های 25 متری )که از قوطی هم کوچک تر است( 

می شود! 
 با تمام این اوصاف، اگر دولت آســتین همت را باال بزند و رویکرد جدیدی برای افزایش عرضه 

مسکن اتخاذ کند، می توان به حل معضل مسکن امیدوار بود. 

علی رغم تقالی آمریکا صورت گرفت

مخالفت با تمدید 
تحریم تسلیحاتی ایران

در نشست مجازی 
شورای امنیت 

11

 FATF اینترپل و
در تعقیب قاتالن 
سردار سلیمانی 

رفوزه شدند

2

وزیر بهداشت: 

واکسن ایرانی کرونا 
از تست های مدل  حیوانی 
با موفقیت عبور کرده است

1۰

آیت اهلل خاتمی: 

نامه موسوی خوئینی ها
تخریب، بی انصافی محض 

و فرار به جلو 
به جای پاسخگویی است

2

هدیه تلخ 
برای سالگرد تولد 

پرس تي وي 
۳

 غالمحسین اسماعیلی: در خردادماه سال 1399 
تنهــا در یک پرونــده اقتصــادی و در ذیل آن که 
هنوز پرونده ای هم تشــکیل نشده بود، درخصوص 
مجموعه بدهی های »گروه فالحتیان« به سیســتم 
بانکی، 12 هزار میلیارد تومان از مجموعه بدهی های 

این گروه به سیستم بانکی تسویه شد.
 در پرونــده »روح الــه زم« دادگاه 13 مــورد از 
عناوین ریز اتهامات وی را تــوأم با هم از مصادیق 
افساد فی االرض دانست و به این جهت درباره وی 
حکم اعدام صادر کرد و بابت چند مورد دیگر که در 
زمره مصادیق افســاد فی االرض نیست، این فرد به 

مجازات حبس محکوم شده است.


