
دختر صدام به دنبال بازگشت به قدرت!

کری: رفع تهدید »داعش« 
نیاز به ائتالف جهانی دارد

واليبال؛ ايران- ايتاليا؛ جدالي انتقامي 

آن مرد كه تحقير مي كرد رفت! 
انصاري فرد هم به اوساسونا پيوست

کودک گمنام  ایزیدی معصومانه درگذشت
پدر کودک چند ساعت پس از مرگش رسيد
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ماهر خوزستان )مبتكر(
توليدكننده خرپاي ميلگردي 

»شاسي تيرچه صنعتي« 
بزرگترين و مجهزترين كارخانه توليد خرپاي ميلگردي در استان خوزستان

 داراي نشان استاندارد ملي ايران 2909-1 
و واحد كنترل كيفيت محصول

آدرس كارخانه: كيلومتر 5 جاده اهواز- مسجدسليمان، روبروي شهرداري شيبان

عالمت استاندارد نشانه مرغوبيت كاالست

تلفن: 0612-3272903-6                09161145892         
                            فكس: 0612-3272904

مشخصات خرپاي ميلگردي
*  ارتفاع از 10 تا 30 سانتيمتر                            *  طول خرپا از 1 متر تا 14 متر

*  زيگزاگ دوبل از 4 تا 6 ميليمتر                    *  قطر ميلگرد باال و پايين 8 تا 16 ميليمتر
*  اتصال اجزا با استفاده از جوش نقطه اي با دستگاه و ماشين آالت اتوماتيك

*  حداقل تنش ميلگرد مصرفي 4000 كيلوگرم بر سانتي  مترمربع
* وزن يك متر خرپا با توجه به قطر ميلگردهاي مصرفي

 از 900 گرم تا 5/200 كيلوگرم
*  ميلگردهاي مصرفي گرم نورد شده فابريك كارخانه A 3 و A 2 استاندارد

بدينوس�يله از اعضاء محت�رم انجمن صنفي 
انبوه س�ازان مس�كن و س�اختمان اس�تان 
خوزستان به منظور شركت در مجمع عمومي 
ع�ادي نوبت اول جهت انتخ�اب اعضا اصلي 
هيات مديره و همچنين رس�يدگي به ترازنامه 
مال�ي و اخذ تصميم راجع به مس�ائل انجمن 
دعوت مي ش�ود كه در تاريخ 93/7/18 راس 
س�اعت 18)6بعدازظه�ر( در مح�ل س�الن 
اجتماع�ات كتابخان�ه مركزي واق�ع در بلوار 

ساحلي كيانپارس حضور بهم رسانند. بديهي 
اس�ت حق راي اعضاء برابر اساس�نامه منوط 
به تسويه حساب ش�هريه ساليانه مي باشد. 
داوطلبين واجدشرايط كه قصد كانديدا شدن 
در انتخابات را دارند تا س�اعت 12ظهر مورخ 
93/7/15 فرصت دارند جهت تكميل نمودن 
ف�رم ثبت نام ب�ه دبيرخانه انجم�ن )واقع در 
كيان پارس، خيابان وهابي، خيابان 17شرقي 

كيان آباد، پالك 168( مراجعه فرمايند.

دعوت نامه
برگزاري مجمع عمومي عادي نوبت اول

انجمن صنفي انبوه سازان مسكن و ساختمان خوزستان

فرشيد پورحاجت- دبير انجمن صنفي انبوه سازان مسكن و ساختمان استان خوزستان

سازمان نظام  مهندسي  ساختمان  استان خوزستان 

مجمع عمومي فوق  العاده )سال93(

بدينوسيله از كليه اعضاي محترم سازمان جهت شركت در جلسه مجمع عمومي فوق العاده كه راس ساعت 9 صبح 
روز جمعه مورخ 93/06/28 در محل تاالر مهر به آدرس اهواز، بلوار لشكر برگزار مي شود دعوت به عمل مي آيد.

دس�تور جلس�ه: 
ال�ف( گ�زارش عملك�رد هي�ات مدي�ره منته�ي ب�ه پاي�ان اس�فند م�اه 92

ب(  بررس�ي و تصويب تراز مالي منتهي به اس�فندماه 92
ج(  تصوي�ب بودج�ه پيش�نهادي هي�ات مدي�ره

هيات مديره سازمان نظام مهندسي ساختمان خوزستان

سازمان نظام مهندسي ساختمان
استان خوزستان

جناب آقاي مهندس اميري زاده
انتصاب شايس�ته حضرتعالي نويدي اس�ت مسعودبخش براي 
صنعت كش�اورزي شهرس�تان باغملك كه از اين پس با اعتماد 
وافر و اطمينان خاطر گام هاي اس�تواري جهت ارتقاء و پيشرفت 

كشاورزي اين شهرستان صورت خواهد پذيرفت.
                                        نظام صنفي كشاورزي باغملك
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  نمی پذیریم که  براساس یک عكس
و اتهــامات تخیلی و توهمات، فردی را 
محكوم  و از خدمات عمومي محروم کنیم

گ�روه ح�وادث: کودك آواره ايزيدي که  کس�ی 
حت�ي  نام�ش را نمی دانس�ت، در س�کوت، در 
بیمارستانی در سوريه دنیا را ترك کرد؛ دنیايی که 

روشنايی را از او گرفت.
کس��ی از سرنوش��ت پدر و مادرش خبر نداشت. 
آنچه مس��لم بود پسر بچه ای از آوارگان ایزدی بود. 
نیروهای کرد  او را تنها در کوهستان یافته بودند. او 
س��اعت ها ش��اید هم روزها در گرم��ا و گرد و خاک 
بیابان بدون غذا و آب س��پری کرده بود.  در جهنمی 
ک��ه داعش به راه انداخته بود حتی مادر کودک خود 
را فراموش می کرد. معلوم نبود بر سر والدین او چه 
آمده،  او تنها در گوشه ای از بیمارستان دیریک بود. 

بدون هیچ همراهی، در سکوتی معصومانه. 

پرس��تاران می گفتند ن��ه گریه می کن��د و نه فریاد 
می زند. س��اعت ها زیر آفتاب مانده ب��ود و نور قرنیه 
چش��مانش را خش��کانده بود. تش��نگی و گرسنگی 
ضربات مهلکی به اندام های داخلی او وارد آورده بود.

 پس از پخش گزارشي از شبکه بي بي سي، صدها 
پیام از سراسر جهان ارسال شد. انسان هایی با باورها 
و اعتق��ادات مختل��ف می خواس��تند کم��ک کنند. 
غریبه هایی که می خواس��تند او را به فرزندخواندگی 
بپذیرن��د. یکی از راهنماه��ای محلی برای آگاهی از 
سرنوش��تش دوباره به کردستان سوریه فرستاده شد 
اما دیروز معلوم ش��د  این کودک از دنیا رفته اس��ت. 
کودکی که نماد مظلومیت ده ها هزار کودک س��وری 

و عراقی شد.                                 صفحه 7 را بخوانید

روحاني: چطور فقط شب انتخابات همه را صدا می زنيم و با حجاب و بدحجاب را رديف می کنيم؟

نمی توان سياست یک بام و دو هوا داشت

تجمع اصفهانی ها در زاينده رود و يك نكته:

درخواست انتقال آب کارون 
به زاینده رود با تونل!
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وزير مسكن و شهرسازي خبر داد:

حمايت حداكثري از 
خانه اولي ها براي 

خريد مسكن
بازار»خودرو«  از سكه افتاد 

افزايش خطر هپاتيت با 
استفاده مشترك از قليان
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 نمایندگان  باید در پیشگاه تاریخ، خداوند
و وجدان خود پاسخگو باشند

پزشکیان: مخالفت های تندروها با دولت اعتدال برای چیست؟
مقاومت رئيس مجلس مانع سقوط دولت شده است

اگر روحاني می آمد11 رای درست نمی شد؟ 99
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پاسخ رئيس جمهور به سئوال كيهان درباره  فتنه و فتنه گران: 

 براساس قانون عمل خواهيم كرد و نه توهمات


