
به استناد صورتجلســه هیئت مدیره مورخ 1400/03/08 
و مجوز شــماره 11/15481 مورخ 1400/03/26 اداره کل 
راهداری و حمل ونقل جاده ای اســتان تهــران تصمیمات 
ذیل اتخاذ شــد:- ســمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل 
تعییــن گردیدند: آقای محمد علی محمدخانی به شــماره 
ملی 0043136095 به ســمت رئیس هیئت مدیره- آقای 
وحید محمدخانی به شماره ملی 0079931421 به سمت 
نایب رئیس  هیئت مدیره- آقای مجید محمدخانی به شماره 
ملی 0069051488به ســمت عضــو هیئت مدیره و آقای 
حمید محمدخانی به شماره ملی 0059601681 به سمت 
عضو هیئت مدیره و آقای سعید محمدخانی به شماره ملی 
0010869905 عضو هیئــت مدیره و خانم هلیا جوکار به 

شماره ملی 0074156871 به ســمت مدیرعامل انتخاب 
شدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل 
چک ، ســفته ، برات ، قراردادها و عقود بــا امضاء مدیرعامل 
و یــک نفر از اعضای هیئت مدیــره متفقاً و یا با امضای دو 
نفــر از اعضای هیئت مدیره متفقاً همراه با مهر شــرکت و 
اوراق عــادی و مکاتبــات اداری با امضــاء مدیرعامل و هر 
یــک از اعضای هیئت مدیره منفرداً همراه با مهر شــرکت 
و امضاء اســناد کارانه تیــر و اظهاریه های قــرارداد تیر با 
 امضــاء مدیرعامل بــه تنهایی همراه با مهرشــرکت معتبر 

می باشد.
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران 

آگهی تغییرات شرکت حمل ونقل بین المللی آریا ترابر راد شرکت سهامی خاص 
به شماره ثبت 55760 و شناسه ملی 10101008714

به استناد صورتجلســه مجمع عمومی عادی سالیانه 
مورخ 1400/03/18 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضاء 
هیئــت مدیره برای مدت یک ســال به شــرح ذیل 
تعیین و انتخاب گردیدند: الف: آقای مهدی سرتیپی 
)با کــد ملّــی 1284517527 ( به ســمت رئیس 
 هیئت مدیره. ب: آقای نصرت اله اشــتری )با کد ملّی 
0421429941( به سمت نایب رئیس  و عضو هیئت 
مدیره. ج: آقای مرتضی صحت طباطبایی )با کد ملّی 
0037856669 ( به ســمت عضــو هیئت مدیره. د: 
آقای نصرت اله اشــتری )با کد ملّی 0421429941( 
به سمت مدیرعامل )خارج از اعضا هیئت مدیره ( برای 
مدت یک سال انتخاب گردیدند. خانم تارا احمدی )با 
کد ملّی 0795291361( به ســمت بازرس اصلی و 
خانم اکرم احمدی )بــا کد ملّی 0795291371( به 
ســمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی 

انتخاب گردیدند.

آگهی تغییرات شرکت مهندسین مشاور فرپل 
سهامی خاص به شماره ثبت 43093 

و شناسه ملی 10100884575

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

به اســتناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1399/08/03 تصمیمات ذیل 
اتخاذ شــد: هیئت مدیره برخی اختیارات مندرج در ماده 47 اساسنامه 
به شــرح ذیل به آقای صابر جباری فاروجی با سمت مدیرعامل تفویض 
گردید: 1- تصویب آئین نامه های مالی و معامالتی، اســتخدامی، ساختار 
تشــکیالتی، صلــح و ســازش و ارجاع بــه داوری خود و شــرکت های 
زیرمجموعــه 2- تصویب آئیــن نامه ها و دســتورالعمل های اجرائی در 
چارچوب اساســنامه، مصوبــات مجمع، برنامه و بودجه ســاالنه خود و 
شرکت های زیرمجموعه 3- نصب و عزل کلیه مدیران و کارکنان شرکت، 
تعیین شــغل، حقوق، دســتمزد، پاداش، کارانه، ترفیع و تنبیه، تعیین 
سایر شــرایط اســتخدام و معافیت و خروج آنها از خدمت و مرخصی و 
بازنشســتگی و مســتمری وراث آنها در حدود بودجه مصوب سالیانه در 
 چارچوب آیین نامه استخدامی مصوب مجمع. 4- تهیه و برنامه استراتژیک

و برنامه و بودجه ســاالنه شــرکت جهت ارائه به مجمع و تصویب برنامه 
اســتراتژیک و برنامه و بودجه ساالنه شرکت های زیرمجموعه. 5- افتتاح 
هر نوع حســاب و استفاده از آن به نام شــرکت نزد بانک ها و موسسات 
قانونــی دیگر. 6- عقد هرنوع قــرارداد و انجام هرگونه معامالت و تغییر، 
تبدیل، فســخ یا اقاله آنها در چارچوب آیین نامه معامالت شــرکت. 7- 
تنظیم خالصه صورت دارایی و قروض شــرکت هر شــش ماه یک بار و 
دادن آن به بازرس شــرکت. 8- تنظیم خالصه صــورت دارایی و دیون 
شــرکت پس از انقضای سال مالی و همچنین ترازنامه و حساب عملکرد 
و ســود و زیان شــرکت و تلفیقی شرکت و شــرکت های زیرمجموعه. 
9- دعــوت مجامع عمومی عادی و فوق العاده و تعیین دســتور جلســه 
آنها. 10- پیشــنهاد هر نوع اندوخته عالوه بر پنج درصد اندوخته قانونی. 
11- پیشنهاد تقســیم سود بین صاحبان ســهام 12- پیشنهاد اصالح 
اساسنامه به مجمع عمومی فوق العاده 13- مشارکت و سرمایه گذاری در 
ســایر شرکت ها و همچنین تأسیس شرکت های اقماری 14- واگذاری و 
تحصیل هرگونه حق کسب و پیشه و تجارت و ثبت هر نوع اختراع و نام 

و نشان و تصویر و عالیم تجاری در چارچوب آیین نامه معامالت شرکت. 
15- دریافت مطالبات شــرکت و پرداخت دیون شــرکت و متفرعاتش 
در چارچــوب آییــن نامه مالی شــرکت. 16- تعهد ظهرنویســی قبول 
 پرداخت و واخواســت اوراق تجاری در چارچوب آیین نامه مالی شرکت.
17- نمایندگی شرکت در برابر کلیه ادارات دولتی و غیردولتی موسسات 
و نهادهــای عمومی با کلیــه اختیارات قانونــی الزم. 18- طرح و دفاع 
از هرگونــه دعوای حقوقی یا کیفری له و علیه شــرکت و موسســات و 
بیمارستان ها و درمانگاه های تابعه)درمانگاه امام سجاد)ع(-واوان درمانگاه 
استخر و درمانگاه خرمشــهر( در تمامی مراجع قضایی و غیرقضایی اعم 
از دادگاه ها دادســراها شــوراهای حل اختالف دیوان عالی کشور دیوان 
عدالــت اداری و مراجع داوری اداری انضباطی مالیاتی نظامی و انتظامی 
در هر زمان و مکان و در هر مرحله از رســیدگی اعم از بدوی تجدیدنظر 
فرجامی واخواهی اعاده دادرســی با حق اســتیفای کلیه اختیارات مورد 
نیاز در دادرســی از آغاز تا اتمام از جمله حضور در جلســات اعتراض به 
رأی تجدیدنظر فرجام خواهی واخواهی اعاده دادرســی مصالحه و سازش 
ادعای جعل یا انکار و تردید نســبت به سند طرف و استرداد سند تعین 
جاعل، حق امضای قراردادهای حاوی شــرط داوری یا توافقنامه داوری 
و ارجــاع دعوا به داوری و تعییــن داور )با حق صلح یا بدون آن(، ارجاع 
امر به کارشناســی و تعیین مصدق و کارشــناس، طرح دعوی خسارت، 
اســترداد دادخواست یا دعوی، جلب شخص ثالت و دفاع از دعوی ثالث، 
ورود شــخص ثالــث و دفاع از دعوی ورود ثالث، دعــوی متقابل و دفاع 
در مقابــل آن، قبول یا رد ســوگند، اجرای حکم نهایــی و قطعی داور، 
درخواست صدور برگ اجرایی و تعقیب عملیات اجرایی و اخذ محکوم به 
و وجوه ایداعی، انتخاب و عزل وکیل و وکالی دادگســتری یا نماینده با 

حق توکیل مکرر و تفویض کلیه اختیارات به آنها.
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران  

آگهی تغییرات شرکت مادر تخصصی سالمت پایا سینا سهامی خاص 
به شماره ثبت 476562 و شناسه ملی 14005124865

به اســتناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده مورخ 
1398/12/14 تصمیمات ذیل اتخاذ شــد: ترازنامه و حساب سود و 
زیان سال مالی 1397 مورد تصویب واقع گردید رحمت اله ذوالقدری 
قره بالغ به شماره ملی 1533799008 به سمت بازرس اصلی توکل 
نظری به شــماره ملی 5889592300 به ســمت بازرس علی البدل 
برای ســال مالی 1398 به مدت یک سال انتخاب گردیدند. علیرضا 
روحانی با شــماره ملــی 0937471879 به نمایندگی از شــرکت 
پرسیت همکاران به شناســه ملی 10760241142 به سمت عضو 
هیئــت مدیره محمد کبیری به شــماره ملــی 0058475885 به 
نمایندگی از شــرکت کشــت و صنعت ورده و سیبان دره به شناسه 
ملی 10103381961 به سمت عضو هیئت مدیره محبعلی حسنی 
برسری به شماره ملی 5949862929 به نمایندگی از شرکت صنایع 
همراه رســا به شناسه ملی 10100949715 به سمت اعضاء هیئت 
مدیره برای مدت 2 ســال انتخاب گردیدند روزنامه کثیراالنتشــار 

کیهان جهت درج آگهی های شرکت مورد تصویب واقع گردید.

آگهی تغییرات شرکت تولیدی موتورسیکلت برقی لیتیوم 
پدیده پارس سهامی خاص به شماره ثبت 376105 

و شناسه ملی 10320247451 

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

به اســتناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1399/12/05 تصمیمات 
ذیل اتخاذ شــد: خانــم راحله مرشــدی میبدی به شــماره ملی 
0071111417 به ســمت مدیرعامل و عضــو هیئت مدیره- خانم 
راضیه مرشدی میبدی به شماره ملی 0063616343 به سمت رئیس 
هیئت مدیره - خانم فاطمه خرامان به شــماره ملی 0046508465 
به ســمت نایب رئیس هیئت مدیره انتخاب شدند کلیه اسناد و اوراق 
بهادار و تعهدآور شــرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و 
عقوداسالمی با امضاء منفرد مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر 

می باشد.
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران

آگهی تغییرات شرکت کارآفرینان بصیر سهامی خاص 
به شماره ثبت 193567 و شناسه ملی 10102354800

مــورخ  مدیــره  هیئــت  صورتجلســه  اســتناد  بــه 
 1400/1/2783 شــماره  مجــوز  و   1400/02/22
 مورخ1400/2/26 اداره کل فرهنگ و ارشــاد اســالمی

استان تهران تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای مجید شاکری 
باکدملی0089910303 به ســمت عضو و رئیس هیئت 
مدیره و آقای کریم شــاکری باکدملی1299984274 به 
مدیره و آقای منصور ابراهیمی خوسفی  سمت عضو هیئت 
باکدملی 4479772782به ســمت عضو هیئت مدیره و 
مدیرعامل انتخاب شــدند. کلیه اســناد مالی تعهدآور و 
قراردادها و اســناد و اوراق بانکی ازقبیل چک ، ســفته و 
برات و سایرمکاتبات و اوراق عادی و اداری با امضاء منفرد 

مدیرعامل و همراه با مهر موسسه اعتبار خواهد داشت.

آگهی تغییرات 
موسسه فرهنگی و هنری عصر اطالعات

 به شماره ثبت 37103 و شناسه ملی 14005354707

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

به اســتناد صورتجلســه مجمــع عمومی فوق العــاده مورخ 
1399/08/08 تصمیمات ذیل اتخاذ شــد: 1- محل شرکت 
در واحد ثبتی تهران به آدرس اســتان تهــران- منطقه 17 ، 
شهرســتان تهران ، بخش مرکزی ، شهر تهران، محله میدان 
کالهدوز ، خیابان شــهید عباس دوران ، میدان شهید مهتدی ، 
پالک 0 ، طبقه همکف ، کدپستی1751613711 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 موج فناوری هوشمند شرکت سهامی خاص 
به شماره ثبت 313145 و شناسه ملی 10103515402

به اســتناد صورتجلســه هیئت مدیره مــورخ 1399/09/26 
تصمیمات ذیل اتخاذ شــد: 1ـ محل شــرکت در واحد ثبتی 
تهران به آدرس استان تهران ـ منطقه 14 ، شهرستان تهران ، 
بخش مرکزی ، شــهر تهران، محله  اندیشــه ، کوچه شــهید 
محمدرضــا نادربیگی ، خیابان مقصود ، پالک 8 ، طبقه اول کد 

پستی 1486781184تغییر یافت. 
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران 

آگهی تغییرات شرکت صنایع شیمیایی بیدک نانو ساختار 
شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 566504 

و شناسه ملی 14009494060 

ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خالصه آن به شــرح زیر جهت اطالع 
عموم آگهی می گردد. موضوع فعالیت: ارائه خدمات مشاوره مدیریت امور مالی 
و اداری شامل )حســابداری و اصالح حساب، طراحی، اســتقرار و پیاده سازی 
سیستم های مالی و اداری و دفاتر قانونی و سایر امور مرتبط( صنعتی و بازرگانی 
و خدماتی شــامل امکان ســنجی، تحلیل و طراحی و پیاده سازی سیستم های 
اطالعات مدیریت، انجــام ارزیابی مطالعات فنی و اقتصادی طرح ها و پروژه ها، 
برنامه ریزی و کنترل تولید و موجودی هــا، کنترل کیفیت و بهره وری و انتقال 
تکنولوژی و ســایر امور مرتبط مشاوره در زمینه تحلیل و مطالعات بازار، خرید 
و فروش سهام شــرکت ها و مشارکت، سرمایه گذاری و مدیریت نهادهای مالی، 
همچنین برگزاری همایش ها ســمینارها و نشست های تخصصی در کلیه امور 
فوق الذکر، اخذ و اعطای هرگونه نمایندگی و شــعبه در داخل و خارج از کشور، 
مشارکت و سرمایه گذاری و عقد قرارداد با کلیه  اشخاص حقیقی و حقوقی، اخذ 
وام و تســهیالت ریالی و ارزی از بانک های و موسســات خصوصی و یا دولتی، 
شــرکت در مناقصه هــا و مزایده ها، خرید و فــروش و واردات و صادرات کلیه 
کاالهای مجاز بازرگانی و هرگونه فعالیت مجازی که در رابطه با موضوع فعالیت 
شرکت مرتبط باشد. درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای الزم از مراجع ذیربط 
مدت فعالیت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: استان تهران- منطقه 
15، شهرســتان تهران، بخش مرکزی، شــهر تهران، محله کاووســیه، خیابان 
ولی عصر، خیابان بیســتم، پالک 12، ساختمان پزشکان 16، طبقه دوم، واحد 
8 کدپســتی 1517953631 سرمایه شــخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ 
100,000,000 ریــال نقدی منقســم به 100000 ســهم 1000 ریالی تعداد 
100000 سهم آن با نام عادی مبلغ 100000000 ریال توسط موسسین طی 
گواهی بانکی شماره 72 مورخ 1399/09/15 نزد بانک بانک ملت شعبه زامیاد 
با کد 6622 پرداخت گردیده اســت. اعضا هیئت مدیــره آقای یزدان روزبهانی 
 به شــماره ملی 0022943749 و به ســمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت

2 ســال و به سمت مدیرعامل به مدت 2 سال خانم الهام اصالت به شماره ملی 
4130888676 و به ســمت رئیس  هیئت مدیره به مدت 2 ســال آقای ایمان 
اصالت به شــماره ملی 4133329260 و به ســمت عضو اصلی هیئت مدیره به 
مدت 2 سال دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور شرکت از 
قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقود اسالمی با امضای رئیس  هیئت مدیره 
و یکــی از اعضــای هیئت مدیره متفقــاً با مهر شــرکت و اوراق عادی و اداری 
بــا امضای هریــک از اعضای هیئت مدیره منفرداً با مهر شــرکت معتبر خواهد 
بود. اختیارات مدیرعامل: طبق اساســنامه بازرســان آقای شباهنگ الماسی به 
شماره ملی 0063307421 به سمت بازرس اصلی به مدت 1 سال خانم عطیه 
برخورداری به شماره ملی 4120029808 به سمت بازرس علی البدل به مدت 
1 سال روزنامه کثیراالنتشار کیهان جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. 

ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد.

تاسیس شرکت سهامی خاص شاخص حساب ایرانیان 
درتاریخ 1399/09/30 به شماره ثبت 569998 

به شناسه ملی 14009661581 

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

سال هشتادم   شماره 23033   تکشماره 50000 ریال12 صفحهپنج شنبه 5 خرداد 1401   26 شوال 1443   26 مه 2022

 ] صفحه آخر[ ] صفحات 4 و ۱۰[

 سرنگونی دومین پهپاد ائتالف سعودی طی 24 ساعت
به دست انقالبیون یمن.

 جرج ســوروس: تمــدن غرب در خطر اســت 
باید پوتین را شکست دهیم.

 هشدار جدی ارتش چین به آمریکا درباره مداخله در امور تایوان.

 آغــاز تنش های خطرناک در شــمال ســوریه 
با ماجراجویی های اردوغان.

 نمایش قدرت موشــکی بین دو کــره و آمریکا؛ 
پیونگ یانگ موشک اتمی شلیک کرد.

در بیانیه مقاومت فلسطین تأکید شد

باتظاهراتپرچمصهیونیستها
بههرقیمتممکنمقابلهمیکنیم

 مصرف برق در ایران 6 برابر متوسط جهانی است.
 فوتی هــای حادثه ریزش ســاختمان در آبادان

به 16 نفر رسید.
 طرح دارورسانی به منزل بیماران خاص اجرایی می شود.
 وزیر صمت: قیمت شوینده ها باید به نرخ قبلی بازگردد.

 طی دو ماهه امســال؛ دو برابر مصرف پارســال 
سفارش واردات گوشی آیفون ثبت شد!

 دادستان تهران: حکم اعدام یکی از سارقان مسلح 
شرق تهران اجرا شد.

معاون نخست وزیر روسیه:

کاالهایایرانیمیتوانند
نیازهایمتعددبازارروسیهراتأمینکنند

 ]صفحه آخر[

۱۹ کودک و دو معلم کشته شدند

کشتار جنون آمیز کودکان دبستانی در تگزاس 
به دست جوان 18 ساله

 برآوردها نشــان می دهد آمریکایی ها از 857 میلیون قبضه ســالح قابل دســترس برای افراد غیر نظامی 
در جهان، 393 میلیون قبضه از این سالح ها را در اختیار دارند. 

 آمارهای جدید اداره تحقیقات فدرال آمریکا نشــان می دهد حوادث تیراندازی در ســال 2021 بیش از 
50 درصد افزایش یافته است.

 ایــن مرگبارترین جنایت از این دســت از زمان تیراندازی ســال 2012 در مدرســه »ســندی هوک« 
در ایالت »کنتیکت« است که در آن، 20 کودک و شش تن از کارکنان مدرسه جان باختند.

 ســناتور »کریس مورفی« : این حوادث فقط در این کشــور رخ می دهد و در هیچ جای دیگری از جهان، 
چنین حوادثی وجود ندارد. 

خبر ویژه 

] صفحه۲ [

جنایتمشترکاسرائیلوآمریکا
ومالهکشیشرمآور
نشریاتاجارهای

رهبر انقالب در دیدار نمایندگان مجلس تأکید کردند

امروزهممیتوانمانندفتحخرمشهربرمشکالتغلبهکرد

مجلس انقالبی است
دنبال حل مشکالت اساسی کشور باشید

]صفحه ۳[

 

مجلسدررأساموراست
وقتی...

یادداشت روز

] صفحه۲ [

 حضرت آیت اهلل العظمی خامنه ای با اشاره به تعبیر سابق خود از مجلس یازدهم 
به عنوان مجلس انقالبی فرمودند: بعضی ها از این تعبیر خوش شان نیامد اما این 
یک تعبیر حقیقی بود چرا که مردم نمایندگانی را برای این مجلس انتخاب کردند 

که شعارها و جهت گیری های آنها انقالبی بود.
 حرکت به سمت آرمان های انقالب به نفع کشور و موجب درمان دردهای آن 

است.

 وظیفه مجلس، قانونگذاری بر اســاس سیاست های کلی است نه در تعارض 
با آنها، البته بعضی از سیاســت های کلی مانند سیاست های کلی انتخابات یا 
سیاست های کلی قانونگذاری نیاز به قانون دارند که با وجود گذشت چند سال 

از ابالغ آنها هنوز قوانین مربوطه تصویب نشده است.
 شناخت صحیح توانایی ها و آسیب پذیری ها یکی از مسائل بسیار ضروری است زیرا دشمن 

بیش از آنکه به توانایی های خود امیدوار باشد به خطا و اشتباه های ما چشم دوخته است.

 فتح خرمشهر در واقع تغییر یک معادله تلخ و حیاتی به سود رزمندگان اسالم 
و تبدیل آن به یک معادله شیرین بود.

 عوامل نجات ملی که با فتح خرمشهر محقق شد عبارتند از: عملکرد جهادی، 
از خود گذشتگی، عزم راسخ، ابتکار عمل، نگاه بلند به اهداف و آرمان ها، و باالتر 

از همه اخالص و توکل بر خداوند.

صفحه ۱۱

سیره امام صادق)ع( 
در برخورد با منصور عباسی

به مناسبت ۲۵ شوال 
سالروز شهادت امام صادق علیه السالم

صفحه ۱۰

سوءاستفاده احمقانه 
مروجان سگ پروری 

از حادثه آبادان

صفحه ۱۱

قالیباف برای سومین بار 
رئیس  مجلس شد

با اکثریت آرای نمایندگان 
 جــوان 18 ســاله در تگــزاس بــا یــک کلت 
و یک مسلســل وارد یک دبســتان شد و کودکان 

معصوم را به شکل جنون آمیزی به گلوله بست.
 در ایــن جنایت آخرالزمانی 19دانش آموز دوم تا 
چهارم دبســتان که برای رفتن به اردوی آخر سال 

آماده می شدند به همراه 2 معلم کشته شدند.
 در مدرســه »راب« بیــش از 500 دانش آمــوز 
 درس می خوانند و بیشترشــان اسپانیایی-پرتغالی 

و از نظر اقتصادی از خانواده های کم برخوردارند.
 در آمریــکا 3 روز عــزای عمومی اعالم شــده 

و فشارها علیه دولت به شدت افزایش یافته است.
 آمریکا بزرگ ترین اقتصاد جهانی با پیشرفته ترین 
تسلیحات نظامی و همچنین هزاران موشک هسته ای 
قادر نیســت حتی امنیت مدارسی که کودکان این 

کشور در آن تحصیل می کنند را تامین کند.

شهادت مظلومانه صادق آل محمد علیه السالم را 
تسلیت می گوییم


