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ای مرد ، هر که باشی و از هر کجا بیایی، زیرا که می دانم 
خواهی آمد. من کوروش پسر کمبوجیه که این امپراتوری را 
برای پارسی ها بنا کردم تو به این پاره خاک که پیکر مرا در بر 

گرفته است رشک مبر...!!!

رایگان
FREE

22 ننگین بهمن 
اعتراض ایرانیان به نقض حقوق 

بشر در ایران

تا کنون 12 شهروند آمریکایی به 
ویروس کرونا مبتال شده اند

افشاگری تکان دهنده در مورد 
سقوط هواپیمای اوکراینی

پرونده پزشک جوان و 
دوست دخترش به سبب نبودن 

مدرک بسته شد

بررسی پرونده های بخش گنگ ها 
در لوس انجلس و رسوایی بیشتر

یک کودک از قرنطینه به 
بیمارستان فرستاده شد

تحقیق در مورد یکی از اعضای 
هیئت مدیره اداره آموزش 

لوس آنجلس

در صفحات دیگر:

206

معرفی جنایتکاران جمهوری اسالمی
در صفحه 4

صرافی فردوسی با 14 سال سابقه 
درخشان در جابجایی انواع ارزها

کلیه ارزها از بانکهای معتبر کشورهای اروپایی انجام می شود و بانکهای آسیای جنوب  
شرقی هیچگونه حواله بانکی از کشورهای ایران، دبی، کویت انجام نخواهد شد .

این صرافی هیچگونه معامله به صورت نقدی در هیچ یک از کشورها ندارد
ارائه کلیه مدارک در هنگام معامالت ارزی  الزامی است.

بهترین نرخ دالر برای ایرانیان عزیز در سراسر جهان و مخصوصا« ایرانیان عزیز مقیم آمریکا 

Ferdowsi Money Exchange
Las Pinas, las Pinas, Philippines

1 (833) 269 0069
(929) 226 2120 Whats App 

ferdowsimoneyexchange.com

عکس های ابراهیم صافی از 
08:49:37مراسم یادمان سلیمان حییم

لحظه تحویل سال 1399 به وقت لس آنجلس پنجشنبه 19 مارچ 2020

pm

لحظه تحويل ســال نوي خورشيدي 
که ســرآغاز آيين هاي نوروزي است 
در سراسر جهان در لحظه اي واحد فرا 
مي رسد که در نقاط مختلف جغرافيايي 

به زمان محلي قابل محاسبه است
اين لحظــه به باور پيشــينيان لحظه 
تکميل يــک دور 360 درجه زمين به 
دور خورشيد و لحظه انقالب بهاري 
اســت که کره خاکي پس از طي يک 
دور کامل گردش به دور خورشــيد 
دقيقا به لحظه اي مي رســد که اعتدال 

بين دو نيمکره در آن برپا مي شود.
بر اساس محاسبات موسسه ژئوفيزيک 
دانشــگاه تهران که همه ساله لحظه 
تحويل سال نوي خورشيدي را اعالم 

مي کند، لحظه تحويل ســال در ايران 
ساعت 7 و 19 دقيقه و 37 ثانيه بامداد 
جمعه 20 مارچ 2020 خواهد بود. در 
افغانستان ساعت 8 و 19 دقيقه و 37 
ثانيه، در تاجيکســتان ساعت 8 و 49 
دقيقه و 37 ثانيه و در اقليم کردستان 
ساعت 6 و 49 دقيقه و 37 ثانيه  بامداد 

جمعه 20 مارچ 2020 خواهد بود.
بر همين اســاس و با توجه به تقويم 
مرکز اطالع رساني 08 ايرانيان آمريکا 
لحظه تحويل سال 1399خورشيدي 
در غرب آمريکا و در شهرهايي مانند 
لس آنجلس، سانفرانسيسکو، سياتل و 
ونکوور کانادا ســاعت  8 و49 دقيقه  
و37  ثانيه شــب  روز  پنج شنبه  19 

مارچ 2020  خواهد بود.
در شرق آمريکا و در شهرهايي چون 
نيويورک، واشــنگتن دي سي، آتالنتا، 
بوستون و تورنتو لحظه تحويل سال 
مقــارن بــا ســاعت 11 و 49 دقيقه 
و37 ثانيه  پنج شــنبه شب 19 مارچ 

2020خواهد بود.
و در لندن ســال تحويل ساعت 3 و 
49 دقيقه و 37 ثانيه سحرگاه 20 مارچ 

2020 خواهد بود. 
سال 1399 سال کبيسه است که اسفند 
ماه 30 روزه خواهــد بود. اطالعات 
بيشــتر را در تقويم نوروزی شرکت 

کتاب مالحظه بفرماييد 

آگهی کمپین جو بایدن در آیووا نشاندهنده ی
 تصویری شوم از ایران

کمپين تبليغاتی رياســت جمهوری جو بايدن ، معاون 
رئيس جمهور قبلی آمريکا، در ايالت آيووا شامل تصويری 
می باشــد که وی را مانند سنگری بر عليه رژيم ايران به 
نمايش گذاشته است. اين عکس همچنين رئيس جمهور 
فعلی ايران حسن روحانی که باراک اوباما با وی مذاکرات 

فرجام هسته ای را انجام داد را نشان می دهد.
صفحه ی اول اين آگهی ترسيمی سرخ رنگ از يک تانک 
جنگی ايرانی در پشت صحنه با سربازی است که در حال 

سالم نظامی به گروهی از سرداران جمهوری اسالمی با 
رهبری حســن روحانی می باشد. عکسی قاب شده از 
خامنه ای که  بر روی ديوار آويزان شده نيز نمايانگر است. 
بر روی آگهی با حروف بزرگ نوشته شده: » ما در دوره 
ی تاريخی خطرناکی به سر می بريم ، چه کسی آماده ی 
هدايت کردن ماست؟«. در پشت رساله ، تصويری سيا ه 
و سفيد از دفتر بيضی رياست جمهوری با همان جمالت 

چاپ شده است.

درون رســاله تبليغاتی اطالعــات و تصاويری در مورد 
سياســت های خارجی جو بايدن و تجربيات وی درج 
شــده. »جو بايدن، رهبری توانمند« با حروفی درشت و 
خوانا تيتر اين صفحات می باشد. تهديد جنگی که اين 
آگهی نشان می دهد برای يک کانديد رياست جمهوری 
دموکرات بی سابقه است، اما نمايانگر نگرانی بايدن در 
مورد تصميمات سرسری ترامپ و پيشامدهای ناگوار آنها 

که ممکن است به جنگ با ايران منتهی شود می باشد.  

http://pjbehkar.com/
http://e-frt.com/
https://www.jahanilaw.com/
https://shop.ketab.com/book-detail.aspx?item=101788&title=%D9%85%D8%B9%D9%85%D8%A7%DB%8C%20%D9%86%D9%81%D8%AA%20%D9%88%20%D8%AA%D8%BA%DB%8C%DB%8C%D8%B1%20%D8%B1%DA%98%DB%8C%D9%85%20%D8%AF%D8%B1%20%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86&author=%D8%B1%D9%87%D8%A8%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%86%D8%8C%20%D9%85%D8%A7%DB%8C%DA%A9
http://www.08.net/08bus/MoreInfor.aspx%253FBId%253D22061%2526Status%253D2
http://www.adlegal.net/
https://www.heidarilawgroup.com/
http://www.ketab.com/
https://ferdowsimoneyexchange.com/
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در کانون خبر: تصویر هفته:                                                    ژاک فراست

پرویز یاحقی
 موسیقی دان، آهنگساز، نوازنده ویلون بود

 مردی با تیراندازی در اتوبوس ، 1 نفر را کشته و 5 نفر را مجروح کرد.
در آغازين ســاعات دوشنبه در ســاعت 1/30 پس از نيمه شب، در يک اتوبوس 
گری هاند )Greyhound( که از لوس آنجلس در مسير بزرگراه 5 عازم شمال 

کاليفرنيا بود،  مردی با تيراندازی 1 نفر را کشته و 5 نفر را مجروح کرد. 
راننــده اتوبوس با مهارت اتوبــوس را به کنار جاده هدايت کرد و مســافران با 
تلفن 911 به پليس راه گزارش کردند و مرد تيرانداز با به جا گذاشــتن اسلحه در 
اتوبــوس، گريخت. يک نفر زن در همان لحظه جان ســپرده و 5 نفر مجروح به 

وسيله پليس و نيروهای امداد به بيمارستان ها فرستاده شدند. 
پليس پس از چند ســاعت تيرانداز را در منطقه دستگير نموده و در اين فاصله از 

شاهدان نيز گزارش حادثه را گرفته است. 
هنوز علت اين تيراندازی اعالم نشده است.

قرنطینه  به مدت 14 روزبرای مسافران چین
مسئوالن اداره کنترل و پيشگيری از بيماری های واگيردار در آمريکا اعالم کرد که 
در پايگاه تفنگداران آمريکايی در ميرامار سن ديه گو، تمامی امکانات مورد نياز 
برای قرنطينه موقت را ايجاد کرده اند و از اين پس، تمامی شــهروندان آمريکا را 
که از چين به آمريکا می آيند، به اين ايســتگاه قرنطينه بهداشتی خواهند فرستاد. 
فرمانده بخــش ارتباطات MCAS در ميرامار، کاپيتــان متيو گرگوری اعالنم 
کرد که ما در آمادگی کامل هســتی. ولی هنوز اعالم نشده است که چه زمانی و 
چند نفر وارد اين قرنطينه خواهند شــد. اين قرنطينه مدت 14 روز خواهد بود. 
در مدت 14 روز، افزون بر قرنطينه و آزمايش های پزشــکی،  آب و خوراک آنها 

تامين خواهد شد.

تا کنون 12 شهروند آمریکایی به ویروس کرونا مبتال شده اند
پس از انتقال 167 شهروند آمريکايی با دومين هواپيما از چين و انتقال آنان به سن ديه گو، 
4 نفر از قرنطينه شدگان اکنون در بيمارستان هستند و نشانه های ابتال به بيماری ويروس 

کرونا را نشان داده اند. 
بر اين اساس شمار قرنطينه شدن پس از پرواز از مرز 360 نفر گذشته است و نفر دوازدهم 

مبتال به بيماری از ساکنان ايالت ويسکانسن است. 
آخرين گزارش های سازمان بهداشت جهانی، نشان می دهد که اين بيماری از مرزهای 
چين گذشته و اکنون 25 کشور، شمار مبتاليان خود را گزارش کرده اند. در گزارش درباره 

چين  به 25000 نفر مبتال اشاره شده که 500 نفر نيز جان خود را از دست داده اند. 
آمريکا برای پيشگيری، در دو پايگاه نظامی در کاليفرنيا، قرنطينه های 14 روزه برپا کرده است. 

www.anahitac.com
www.cbsautobody.com
https://persiantix.com/the-tale-of-nowruz-told-like-never-before-san-francisco/?uid=1579722364
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در کانون خبر:

بررسی پرونده های بخش گنگ ها در 
لوس انجلس و رسوایی بیشتر

 اداره پليــس لوس آنجلس اعالم کرد که در پی باال گرفتن رســيدگی به موضوع 
گنگ ها و رسوايی بيش از 20 افسر پليس در افزودن نام افراد، بدون جهت و تنها به 
خاطر رنگ پوست آنها به ليست گنگ ها، به پايگاه اطالعاتی پنهانی نام  گنگ ها از 

سوی ماموران ، دست يافته است. 
 Cal Gang وزارت دادگستری آمريکا که بيش از 2 سال است بر روی اصالح سيستم
کاری می کنند و از سوی ديگر،  حاوير بسرا،  دادستان کل کاليفرنيا نيز در ماه گذشته اعالم 

نمود که در مورد تغييرات الزم در مورد نيروهای پليس محلی در حال مطالعه است. 
برخی از تحليلگــران می گويند انجام اين تحقيق ها از ســوی اداره پليس، وزارت 
دادگستری آمريکا و دادستان کل کاليفرنيا موجب خواهد شد که فشار بيشتری را بر 

پليس بياورد و می تواند نتيجه منفی داشته باشد. 

پذیرش دانشجویان جدید با استفاده از
Act و Sat نتایج و نمره های آزمون های 

رهبران ســنای آموزشی دانشــگاه های UC در کاليفرنيا که 10 دانشگاه بزرگ را 
تشــکيل می دهند، پس از بررســی های خود اعالم کردند که اين دانشگاه ها برای 
نامنويسی و پذيرش دانشجويان جديد به استفاده از نتايج و نمره های آزمون های 
Sat و Act ادامه دهند زيرا رکورد دانشــجويان نشان می دهد که اين دو آزمون 
کمک بزرگی به گزينش دانشــجويان برتر نموده اســت و زيانی به روند گزينش 
نزده است. اين در حالی است که مخالفان در چند ماه گذشته گفته اند که فرزندان 
افراد با درآمد بيشتر، از کالسهای آموزشی کمکی استفاده می کنند و در نتيجه نمره 
بيشتری نسبت به دانش آموزان کم درآمد دارند و اين گونه پذيرش،  نوعی تبعيض 

را به وجود می آورد.
ســنای آموزش دانشگاه ها گفته اســت از نمره های دوران دبيرستان، توانايی های 

درخواست کننده، نژاد و مسائل جانبی ديگر نيز برای گزينش بهره گرفته اند. 

PG&E الیحه مالکیت عمومی شرکت
ســناتور اســکات وينر از سانفرانسيســکو، امروز اليحه ای را به مجلس ارائه 
نمود که می گويد هنگام آن اســت که دولت ايالت کاليفرنيا ، مالکيت شرکت 
PG&E را به عهده بگيرد و اين شــرکت به صورت شــرکت ســهام عام با 
مشارکت مردم اداره شود، زيرا اين شــرکت در چند سال گذشته در کاليفرنيا 
عامل اصلی غفلت در پيشــگيری از آتش سوزی ها شده و دستگاه های فرسوده 
موجب شــده که آتش سوزی های بيمورد ايجاد شــده و يا گسترش يابد و در 

نتيجه آن خاموشی برق برای مناطق به وجود بيايد. 
شرکت PG&E، ســود خود را بر ايمنی،  سالمت و منافع مردم ترجيح داده 
اســت. ناگفته نماند که در آتش سوزی ها افزون بر نابودی ساختمان ها، نزديک 

به 100 نفر نيز جان خود را از دست داده اند. 

یک کودک از قرنطینه به بیمارستان فرستاده شد

يکی از مسافرانی که از چين وارد آمريکا شده و در پايگاه نظامی در ريورسايد در قرنطينه 
به سر می برد، کودکی است که به سبب تب زياد و مراقبت ويژه، به بيمارستان دانشگاه 
ريورســايد فرستاده شده اســت و چون او همراه يکی از والدين خود در هواپيما بوده 
است، هر دو نفر برای آزمايش و نمونه برداری در بيمارستان هستند و نتايج به مرکز کنترل 

و پيشگيری از بيمارِ های واگيردار آمريکا فرستاده خواهد شد. 

از سوی ديگر مسئوالن اشاره کرده اند که او عالئم ديگری که ناشی از ويروس کرونا باشد 
را نشان نداده است و تنها به خاطر تب و اطمينان بيشتر زير نظر است. 

در خبری ديگر، روز گذشته،  مسافری که از چين به LAX رسيده بود نيز برای قرنطينه به 
پايگاه نظامی ريورسايد فرستاده شده است. 

http://www.apcenters.com/
http://08global.net/
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معرفی جنایتکاران جمهوری اسالمی برگرفته از کتاب »چهره جنایت« انتشارات سازمان عدالت برای ایران - شماره  26

غالمحسین رمضانی
رئيس شوراي راهبردي حفاظت

اطالعات نيروهاي مسلح

مسئولیت ها

- رياست سازمان حفاظت اطالعات نيروي انتظامی جمهوري اسالمی )ناجا( از
27 شهريور 1379 تا 6 شهريور 1384

- معاون اطالعات ناجا از 27 شهريور 1379 تا 6 شهريور 1384
- رئيس حفاظت اطالعات سپاه از 17 ارديبهشت 1385 تا اسفند 1387

- معاونت اطالعات فرمانده کل سپاه پاسداران از اسفند 1387 تا آبان 1388
- فرمانده سازمان حفاظت و امنيت سپاه پاسداران از آبان 1388 تا فروردين 1390

- رئيس حفاظت اطالعات وزارت دفاع از فروردين 1390
- رئيس شوراي راهبردي حفاظت اطالعات نيروهاي مسلح

ســعيد مل کپور، وحيد اصغري، احمدرضا هاشم پور، مهدي عليزاده و حسن سی 
سختی از متهمان پرونده » مضلين « يا » گرداب « سپاه پاسداران هستند که به اعدام 
محکوم شده بودند. بازداشت شدگان اين پرونده شکنجه روحی، روانی و جسمی 
شده بودند. سعيد ملک پور، وحيد اصغري و شهروز وزيري، سه تن از متهمان اين 
پرونده، اعالم کرد هاند حاضرند در دادگاه شهادت دهند که عالوه بر تحمل حبس 
انفرادي طوالنی مدت، به آ نها توهين شــده است، از سوي بازجويان سپاه ضرب 
و جرح شــد هاند، از آ نها اقرار اجباري گرفته شــده است و براي مدت طوالنی با 

خانواده و وکيل شان تماس نداشته اند.
وحيد اصغري در بخشــی از شــکواييه اي که به قاضی صلواتی و دادسراي تهران  
اعالم شد، آورده است: » آنها ماه ها شبانه مرا به طور غيرقانونی از اوين تحويل گرفته 
و به شکنجه گاه مخفی سپاه به اسم رمز » شرکت « که در مکان مجهول قرار دارد 
و فرا قانونی عمل می کند، با چش مبند و دس تبند می بردند و به خاطر هد فشان 
که ايجاد انحراف و سوءاستفاده از پرونده بود شروع به گذاشتن من در کمد تنگ و 
تاريک با حيوانات موذي و ســياه چال و وان حمام ) همراه با دس تبند و پابند ( و 
کيســه هاي هواي خفه کننده و ضد هوا و اکسيژن روي سر و روي من انداختند ) 
دقيقاً عين کيسه هاي مخصوص گوانتانامو و ابوغريب ( و مرا شديدا به چوب بسته 
و به حاالت کاسه سر و به سمت پايين آويزان کردند با طناب و دس تبند و شالق 

و سيلی می زدند « 
به غير از اين شش تن، افراد بيشتري در زندان هاي اطالعات سپاه به همين اتهام در 
حبس هســتند که متاسفانه نام و نشان آ نها هنوز به خارج از زندان راه نيافته است. 
حکم اعدام سعيد مل کپور، احمدرضا هاشم پور و حسن سی سختی به حبس ابد 

تقليل يافته است.

حسن روحانی
رئيس جمهور

متولد 21 آبان 1327 در شهر سرخه  )از توابع استان سمنان( 
است. وي تحصيالت حوزوي، ليسانس حقوق قضايی از 
دانشگاه تهران و دکتراي حقوق اساسی از دانشگاه کلدونيان 
گالسکو دارد؛ و عضو کانون وکالي  دادگستري مرکز است

مسئولیت ها

- نماينده پنج دوره مجلس شوراي اسالمی از سال 1359 تا 1379
- عضو شوراي سرپرستی سازمان صدا و سيما از سال 1359 تا 1362

- عضويت در شوراي عالی دفاع از سال 1361 تا 1367
- عضويت در شوراي عالی پشتيبانی جنگ و رئيس کميسيون اجرايی آن از سال 1365 تا 1367

- معاونت فرماندهی جنگ از سال 1362 تا 1364
- رياست ستاد قرارگاه مرکزي خات ماالنبيا از سال 1364 تا 1366

- فرماندهی پدافند هوايی کل کشور از سال 1364 تا 1370
- معاون جانشين فرماندهی کل قوا از سال 1367 تا 1368

- دبير شوراي عالی امنيت ملی از سال 1368 تا 1384
- نماينده سيد علی خامنه اي در شوراي عالی امنيت ملی از سال 1368 تا 1384

- عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام از سال 1370 تا کنون
- عضو مجلس خبرگان رهبري از سال 1379 تا کنون

- رياست کميسيون سياسی- اجتماعی مجلس خبرگان از سال 1380 تا 1385 و از سال 1392 تا کنون
- رئيس جمهور از مرداد 1392 تا کنون

برخی از موارد نقض حقوق بشر

1. اجباري کردن حجاب براي زنان شاغل در ارتش

پس از ای نکه روح اهلل خمينی، رهبر انقالب، در اسفندماه 1357 اعالم کرد که زنان 
در ادارات دولتی بايد حجاب داشته باشند، در زمانی که هنوز قانونی براي حجاب 
اجباري تصويب نشده بود، حسن روحانی پيش گام اجبار يکردن حجاب زنان در 

ارتش و ادارات تابع آن شد.
روحانی در کتاب خاطرات خود در اين باره می گويد:

»طرح اجباري شدن حجاب در ادارات مربوط به ارتش، به عهده من گذاشته شد و 
بدين جهت در گام اول، همه زنان کارمند مستقر در ستاد مشترک ارتش را که نزديک 
به سی نفر بودند، جمع کردم و پس از گفت وگو با آنان قرار گذاشتيم از فرداي آن 

روز با روسري در محل کار خود حاضر شوند. زنان کارمند که همگی به جز دو يا 
ســه نفر بی حجاب بودند، شروع کردند به غرزدن و شلو غکردن، ولی من محکم 
ايستادم و گفتم: از فردا صبح دژبان مقابل درب ورودي موظف است از ورود خانم 
هاي بی حجاب به محوطه ستاد مشترک ارتش جلوگيري کند. پس از ستاد ارتش، 
نوبت به نيروهاي سه گانه رسيد. در آغاز به پادگان دوشا نتپه رفتم و همه کارمندان 
زن را که تعداد آ نها هم زياد بود در سالنی جمع و درباره حجاب صحبت کردم. در 
آن جا زن ها خيلی سرو صدا راه انداختند اما من قاطعانه گفتم: » اين دستور است و 
سرپيچی از آن جايز نيست « بعد توضيح دادم که ما نمی گوييم. چادر سر کنيد، بحث 
چادر مطرح نيست، سخن بر سر استفاده از روسري و پوشاندن سر و گردن است. 
در نهايت، در آن جا هم گفتم به دژبان دستور داد هايم از فردا هيچ زن بی حجابی را 
به پايگاه راه ندهند. در نيروي زمينی و نيروي دريايی نيز براي کارمندان زن صحبت 
کردم و با خواندن آيات و روايات و کشــاندن بحث حجاب به مسائل اجتماعی و 
سالمت جامعه و ارائه داليل مختلف درباره لزوم حجاب، موضوع را تبيين کردم و 
دست آخر نيز با بخشنامه، رعايت حجاب الزامی شد. به حمداهلل اين تال شها نتيجه 
مثبت داشــت و پس از تعطيالت نوروز، همه زنان کارمند در ارتش با روسري به 
محل کار خود می آمدند. در وزار تخانه ها و سازمان هاي دولتی و حتی صداوسيما 
نيز به تدريج حجاب عملی شد و همه زنان با روسري از خانه بيرون می آمدند. البته 
در روزهاي رفراندوم هنوز شماري از زنان بی حجاب بودند و با سر برهنه در پاي 
صندو قهاي راي حاضر شــدند، ولی اين معضِل اجتماعی خيلی زود جمع و جور 

شد و به سامان مناسبی رسيد«

2. مشارکت در سرکوب اعتراضات جنبش دانشجویی

حسن روحانی به عنوان دبير شوراي امنيت ملی در سرکوب اعتراضات دانشجويی 
در 18 تيرماه 1378 نقش مهمی داشت. او بيست و سوم تيرماه 1378 در نماز جمعه 
تهران گفت: » ديروز نســبت به برخورد اين عناصر دســتور قاطع داده شد، ديروز 
غروب دستور قاطع صادر شد تا هر گونه حرکت اين عناصر فرص تطلب، هر کجا 

که باشد با شدت و با قاطعيت برخورد شود و سرکوب شوند. « 
در 18 تيرماه 1378 ، پس از اعتراض دانشجويان به توقيف روزنامه » سالم « مأموران 
نيروي انتظامی و نيروهاي امنيتی موســوم به لباس شخصی ها با حمله به خوابگاه 
دانشــجويان در کوي دانشگاه تهران، دانشجويان را مورد ضرب و شتم قرار دادند. 
برخوردهاي خشون تآميز با اعتراضات خيابانی و بازداشت دانشجويان تا 23 تيرماه 
1378 ادامه يافت. طی اين حوادث دس تکم 300 دانشــجو دســتگير و بر اساس 

گزارش هاي سازمان هاي حقوق بشري 7 نفر کشته شدند.

3. مسئولیت در نقض حقوق بشر توسط وزارت اطالعات
از مردادماه 1392 تا کنون، حسن روحانی به عنوان رئيس جمهور در موارد متعدد
نقض حقوق بشر انجام شده توسط وزارت اطالعات، که از اجزاي دولت اوست،

مسئول است. از آن جمله می توان به موارد زير اشاره کرد:

ادامه از شماره قبل 

ادامه در شماره بعد 

SOUTHERN CALIFORNIA
 REGIONAL RAIL AUTHORITY

IFB NO. PO819-20

Train Control Security and Edge Devices
The Southern California Regional Rail 
Authority (SCRRA) is seeking bids for Train 
Control Security and Edge Devices. Upon 
award, a purchase order will be issued for 

the goods included in the solicitation.
Electronic bids must be submitted online 
at https://www.metrolinktrains.com/doing_
business. on or before 2:00 PM Local Time 
on February 18, 2020. Electronic bids will 

not be received after this date and time.
The Contract to be awarded will be subject 
to a financial assistance agreement 
between Authority and U.S. Department of 
Transportation under grants issued by the 
Federal Transit Administration (FTA). As a 
condition of financial assistance agreements 
between the Authority and U.S. DOT, the 
Authority has established a Disadvantaged 
Business Enterprise (DBE) Program and 
overall DBE goal in accordance with Title 49 
CFR, Part 26. Authority›s overall DBE goal 
for the current Federal Fiscal Year (FFY) is 

twelve percent (12%).
In conformance with the Authority›s DBE 
Policy and Program the Authority has 3% DBE 
contract-specific goal on this project. Prime 
Proposers will be required to either meet the 
3% goal or submit an adequate Good Faith 
Effort (GFE) demonstrating intent to meet 
the goal, for their proposal to be deemed 
responsive to DBE Program requirements.

For further information contact David 
Ambrose, Special Services Employee at 

213-452-0339 or 
email ambrosed@scrra.net.

2/7/20
CNS-3339607#

IRANSHAHR WEEKLY C/O KETAB CORP

http://www.08global.net/08bus/MoreInfor.aspx?BId=21161&Status=2
www.ticketjustice.net
http://www.iranianamericanyellowpages.com/index3.aspx#divImage/959
http://shop.ketab.com/book-detail.aspx?item=102132&title=%D8%AE%DB%8C%D8%A7%D9%84%20%D9%86%D8%A7%D8%A8:%20%D8%AA%D8%B1%D8%AC%D9%85%D9%87%20%DA%AF%D8%B2%DB%8C%D8%AF%D9%87%20%D8%A7%DB%8C%20%D8%A7%D8%B2%20%D8%A7%D8%B4%D8%B9%D8%A7%D8%B1%D8%8C%20%D9%86%D9%85%D9%88%D9%86%D9%87%20%D8%A7%DB%8C%20%D8%A7%D8%B2%20%D9%86%D8%AB%D8%B1%20%D9%88%20%D9%85%D8%B5%D8%A7%D8%AD%D8%A8%D9%87%20%D8%A7%DB%8C%20%D8%A7%D8%B2&author=%D8%A8%D9%86%D8%8C%20%DA%AF%D9%88%D8%AA%D9%81%D8%B1%DB%8C%D8%AF
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آغازی نو 
عالج واقعه قبل از وقوع باید کرد

اگر چه اضافه وزن بیماری نیست اما ریشه اکثر بیماری هاست
برای آشنائی و مشاوره رایگان و دستیابی به راه حلهای مناسب 

بدون ورزشهای سخت و محدودیتهای غیر قابل تحمل 
با ما تماس بگیرید تا به راحتی به دنیای سالمتر و زیبا تر دلخواه 

خود قدم بگذارید
The New Beginning
Without Health, Life is Meaningless. 

An Excessive Amount of Weight is the Root of 
Many Physical and Mental Illnesses.
Let us Help you Reach your Optimal Health

Take a New Step Into a Happier and Healthier 
Life by Contacting Us for a Free Consultation! 

(310) 854-9535

جمعه 18 بهمن  |   7 فوریه
1229 خورشیدى ) 1851 میالدى(

انتشار نخستین شماره از روزنامه وقایع اتفاقیه در ایران. این 
روزنامه به كوشش امیركبیر منتشر شد.

1305 خورشیدى ) 1927 میالدى(
انتخاب میرزاحسین خان پیرنیا )مؤتمن الملك( به ریاست 

مجلس شوراى ملی
1307 خورشیدى ) 1929 میالدى(

قانون منع خرید و فروش برده در خاك ایران و آزادى بردگان 
به هنگام ورود به ایران به تصویب مجلس شوراى ملی رسید.

1327 خورشیدى ) 1949 میالدى(
درگذشت قاسم صوراسرافیل - رجل آزادیخواه

1328 خورشیدى ) 1950 میالدى(
زادروز فائقه آتشین »گوگوش« - خواننده معاصر  

كلیه آثار خانم گوگوش در مركز موسیقی و فیلم ایران وابسته 
به شركت كتاب موجود است.

1357 خورشیدى ) 1979 میالدى(
روح اهلل خمینی گفت شاه در دادگسترى محاكمه می شود

شنبه 19 بهمن   |   8 فوریه

1347 خورشیدى ) 1969 میالدى(
زادروز شیوا رز، بازیگر آمریكایی فیلمهاى تلویزیونی و سینمایی 

)دختر پرویز قریب افشار(
1349 خورشیدى ) 1971 میالدى(

تأسیس مدرسه عالی علوم قضایی و ادارى در قم
1349 خورشیدى ) 1971 میالدى(

حمله به پاسگاه سیاهكل در شهر سیاهكل توسط چریكهاى 
فدایی خلق

1353 خورشیدى ) 1975 میالدى(
محمدرضا شاه گفت هیچ كشورى قدرت حمله به ایران را ندارد.

1355 خورشیدى ) 1977 میالدى(
كشته شدن ارتشبد فضائل تدین فرمانده نیروهاى هوایی در 

سانحه هوایی در تپه هاى لویزان
1357 خورشیدى ) 1979 میالدى(

شاپور بختیار گفت، در مقابل هیتلر، رضاشاه، و محمدرضا 
شاه ایستادگی كردم، در مقابل خمینی و بازرگان هم مقاومت 

خواهم كرد.
1360 خورشیدى ) 1982 میالدى(

كشته شدن اشرف ربیعی و موسی خیابانی در یك خانه 
تیمی سازمان مجاهدین خلق در تهران به دست پاسداران

1382 خورشیدى ) 2004 میالدى(
شاهزاده چارلز، ولیعهد انگلستان براى دیدار از شهر زلزله زده 
بم، به عنوان نخستین شخصیت سیاسی انگلستان بعد از 

انقالب 57 ، به ایران سفر كرد.

یکشنبه 20 بهمن  |    9 فوریه
1264 خورشیدى ) 1886 میالدى(

زادروز ابراهیم پورداوود - ادیب، شاعر و پژوهشگر نامدار در رشت
1308 خورشیدى ) 1930 میالدى(

درگذشت مهرداد اوستا، شاعر و ادیب معاصر
1355 خورشیدى ) 1977 میالدى(

انتصاب سپهبد ربیعی به فرماندهی نیروى هوایی
1357 خورشیدى ) 1979 میالدى(
تظاهرات طرفداران بختیار در امجدیه

دوشنبه 21 بهمن   |   10 فوریه
1311 خورشیدى ) 1932 میالدى(

زادروز فرامرز پایور، موسیقیدان، نوازند هی سنتور، مدرس، و مؤلف
آثار استاد پایور به صورت كتاب و سی دى در شركت كتاب 

موجود است
1315 خورشیدى ) 1937 میالدى(

خودكشی علی اكبر داور- وزیر مالیه و یكی از پایه هاى 
اساسی سلطنت رضاشاه پهلوى

1334 خورشیدى ) 1956 میالدى(
درگذشت عباس اقبال آشتیانی- استاد دانشگاه، مستشار 
فرهنگی، مترجم، نویسنده و ناشر مجله پر ارزش »یادگار«
كتاب تاریخ ایران باستان و شاهنامه به تصحیح ایشان در 

شركت كتاب موجود است.
1335 خورشیدى ) 1957 میالدى(

زادروز فرخنده آقایی، قصه نویس
1349 خورشیدى ) 1971 میالدى(

درگذشت عزت اهلل نوید- بازیگر تئاتر و تلویزیون
1357 خورشیدى ) 1979 میالدى(

 فرماندار نظامی تهران و حومه عبور و مرور در تهران را از 
ساعت 4:30 بعدازظهر تا 5 بامداد ممنوع اعالم كرد.

در تهران و اكثر شهرهاى ایران جنگ مسلحانه براى ساقط 
كردن رژیم پهلوى آغاز شد.

1382 خورشیدى ) 2003 میالدى(
هواپیماى ایرانی به مقصد شارجه كه از كیش پرواز می كرد در 

نزدیكی فرودگاه شارجه سقوط كرد و 46 كشته به جاى گذاشت.
1390 خورشیدى ) 2012 میالدى(

درگذشت پرویز رجبي تاري خدان، مترجم و نویسنده در 
سن 72 سالگي در اثر بیماري سرطان در منزلش. وي 

در 27 اردیبهشت 1318 در روستاي امامقلي، حدود 40 
كیلومتري قوچان، به دنیا آمد.

آثار ایشان بویژه مجموعه 5 جلدى كتاب ایشان با عنوان  » 
سده هاى گمشده » در شركت كتاب موجود است

 
 سه شنبه 22 بهمن  |   11 فوریه 

1326 خورشیدى ) 1948 میالدى(
قتل محمد مسعود- مدیر روزنامه مرد امروز درخیابان 

اكباتان تهران
1357 خورشیدى ) 1979 میالدى(

تهران صحنه جنگی خونین شد
كالنتریها، پاسگاههاى ژاندارمرى و قرارگا ههاى پلیس در 

تصرف افراد مسلح  قرار گرفت.
ستاد ژاندارمرى در میدان 24 اسفند سقوط كرد و بدست 

مردم افتاد.
ساعت 10:30 شب شوراى عالی ارتش باشركت رئیس 
ستاد، وزیر جنگ وغالب فرماندهان تشكیل جلسه داد و 

بدنبال آن اعالم بی ىطرفی كرد.
شهربانی كل كشور سقوط كرد.

زندان قصر توسط نیروهاى مسلح گشوده شد و زندانیان فرار 
كردند. هژبریزدانی و محرمعلی خرم جزء زندانیانی بودند كه 

فرار كردند.
زندان و پادگان جمشیدیه تصرف شد و عده اى از زندانیان 

رژیم متوارى شدند وعده اى از زندانیان توسط مردم بازداشت 
و به مدرسه رفاه اعزام شدند.

دستگیرشدگان عبارت بودند از ارتشبد نصیرى، سپهبد 
صدرى، غالمرضا نیك پی، منصور روحانی، دكتر شیخ 

االسالم زاده، دكتر منوچهر آزمون و
ساالرجاف

امیرعباس هویدا از زندان به مدرسه رفاه انتقال یافت.
صدا و سیماى ایران به دست مردم تصرف شد.

» صداي انقالب » در روى صفحه تلویزیون نقش بست و 
بدین ترتیب رژیم 2500 ساله شاهنشاهی و آخرین سلسله 

سلطنتی ایران سقوط كرد.
1384 خورشیدى ) 2006 میالدى(

درگذشت تیمسار دكتر احمد مدنی دبیركل جبهه 
ملی ایران، اولین وزیر دفاع دولت موقت انقالب، و یكی 

ازشیفتگان راه آزادى ایران به علت ابتالء به بیمارى سرطان 
در دنور امریكا.

1387 خورشیدى ) 2009 میالدى(
درگذشت منوچهر احترامی، طنزنویس برجسته ایرانی بر اثر 

عارضه قلبی در سن 67 سالگی در تهران
1387 خورشیدى ) 2019 میالدى(

درگذشت رضا صفایی، فیلمساز ایرانی كه با عنوان پركارترین 
كارگردان تاریخ سینماى ایران شناخته می شد ، در سن 83 

سالگی به علت ابتال به بیمارى سرطان. او كارگردانی 50 
فیلم را در كارنامه دارد كه بیشترین تعداد فیلمی است كه 

یك كارگردان در ایران ساخته است.

 چهارشنبه 23 بهمن   |   12 فوریه 

1324 خورشیدى ) 1946 میالدى(
درگذشت رضاقلی میرزا ظلی - موسیقیدان و آوازخوان

1348 خورشیدى ) 1970 میالدى(
انتصاب دكتر نصراهلل مقتدرمژدهی به ریاســت دانشكده 

پزشكی تهران.

پنجشنبه 24 بهمن   |   13 فوریه

1345 خورشيدی ) 1967 ميالدی(
درگذشت فروغ فرخزاد - شاعر معاصر

مجموعه اشعار زنده ياد فروغ فرخزاد بدون سانسور 
چاپ خارج از ايران در شرکت کتاب موجود است.

1346 خورشيدی ) 1968 ميالدی(
انتخاب دکتر مجتهدی به رياست دانشگاه ملی ايران
خاطــرات دکتر مجتهــدی )پروژه تاريخ شــفاهی 
دانشگاه هاروارد به کوشــش حبيب الجوردی( در 

شرکت کتاب موجود است
1375 خورشيدی ) 1997 ميالدی(

درگذشت مهدی مفتاح، موسيقيدان، مدرس و مؤلف

استفاده از این منبع برای کلیه همکاران رسانه ای با ذکر ماخذ آزاد است.

Professional Nail Care and
Waxing for Men and Women

(310) 312-5657
Mon-Sat: 9:30am-7:00pm
Sunday: 10:30am-5:30pm

1411 A WESTWOOD BLVD
LOS ANGELES CA 90024

Walk-Ins Are Welcome

با مدیریت بنی

روزشمار تاریخ، فرهنگ و هنر ایران
7 فوریه تا  13 فوریه )18 بهمن تا  24 بهمن(

SOUTHERN CALIFORNIA
 REGIONAL RAIL AUTHORITY

IFB NO. PO821-20
Train Control IT Switches

The Southern California Regional Rail 
Authority (SCRRA) is seeking bids for 
Train Control IT Switches. Upon award, a 
purchase order will be issued for the goods 

included in the solicitation.
Electronic bids must be submitted online 
at https://www.metrolinktrains.com/doing_
business. on or before 2:00 PM Local Time 
on February 18, 2020. Electronic bids will 

not be received after this date and time.
The Contract to be awarded will be subject 
to a financial assistance agreement 
between Authority and U.S. Department of 
Transportation under grants issued by the 
Federal Transit Administration (FTA). As a 
condition of financial assistance agreements 
between the Authority and U.S. DOT, the 
Authority has established a Disadvantaged 
Business Enterprise (DBE) Program and 
overall DBE goal in accordance with Title 49 
CFR, Part 26. Authority›s overall DBE goal 
for the current Federal Fiscal Year (FFY) is 

twelve percent (12%).
In conformance with the Authority›s DBE 
Policy and Program the Authority has 2% 
DBE contract-specific goal on this project. 
Prime Proposers will be required to either 
meet the 2% goal or submit an adequate 
Good Faith Effort (GFE) demonstrating 
intent to meet the goal, for their proposal 
to be deemed responsive to DBE Program 

requirements.
For further information contact David 
Ambrose, Special Services Employee at 

213-452-0339 or
 email ambrosed@scrra.net.

2/7/20
CNS-3339837#
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http://www.khoshvaghtlaw.com/
https://www.la-pianos.com/


6IRANSHAHR WEEKLY NEWSPAPER - NO:206 - FEBRUARY, 7, 2020 نشریه خبری،  فرهنگی، سیاسی ایرانشهر- شماره 206- آدینه  7 فوریه 2020

طنز و خبر - نوشته  شهروند ایرانشهر:

U N I T E D 
D E N T A L 

OFFICE
دکتر فرزاد کهن باش

دندانپزشک
323.733.0570

1720 WESTERN AVE, 
LOS ANGELE CA 90006

حکایات بازار بین الخبرین
شهیِد کورونا!

اومدبم اين هفته از خبر بزرگ اعالم وضعيت اضطراری 
بين المللی عليه ويروس مرگبار کورونا شروع کرديم! از 
اونجايی که ديگه چينی ها اوصوال دنيا رو قبضه کردن و 
همه چيز می سازن و به همه جا صادر می کنن حتی آدم، 
ديکه نباس تعجب کرد که تو يه بازارچه ماهی فروشی تو 
شهر ووهان اولين بار )يا به قول بعضی دانشمندای چينی 
و امريکايی حتی مدت ها قبل تر از اين که االن رسانه ای 
شده( ويروسی به اسم برند مشهور آبجوی مکزيک، کورونا، 

ديده بشه و بعدش دنيا به گا بره!
اصال انگار نه انگار که ما هم دولتی، نظامی، واليتی، کوفتی، 
چيزی داريم! همه کشــورهای مهم دنيا شهرونداشونو از 

چين خارج کردن يا درحال تخليه و قرنطينه هستن ولی 
هنوز معلوم نيست تکليف هفتاد هشتادتا دانشجوی ايرانی 
که توی شهر ووهان و هموطنامون تو بقيه شهرهای آلوده 
ی چين گير افتادن چی ميشه، حتی فکر کردن به عزيزانی 
که االن توی اون شهرهای شبيه فيلم زامبی جونشون در 
خطره، تن آدم رو می لرزونه! واقعا خيلی حکومت تخمی 
ايه اين جمهوری اســالمی، همه ی شرکتای هواپيمايی 
دنيا پروازهاشونو به چين کنسل کردن جز اين هواپيمايی 
چيزخل ماهان که يه جورايی مال سپاه پاسدارانه. ديوثا از 
اون پولی که از فالن کشی و مسافرکشی بين ايران و چين 
دارن در ميارن، نمی تونن بگذرن، اونوقت ميگن چرا ملت 

بهشون ميگن بی شــرف، خب اين مدل پول در آوردن 
به قيمت جون ملت، بی شــرفيه ديگه اونم از نوع زردش 
يعنی »بی شرفِی زرد« که منشا اون از چين و ماچينه! اما يه 
مقداری هم چيزخل هستن انگار چون احتماال فکر ميکنن 
اگه ويروس کورونا بيــاد ايران، بين خودی و غيرخودی 
تفاوت قايل ميشــه و فقط مخالفای آقا رو به گا ميده. بی 
شرفا انگار سالمتی خودشون و خونواده هاشون هم براشون 
اهميتی نداره. البد فکر ميکنن اگه ذوب در والين باشن، 
ويروس کورونا بهشون کاری نداره و فوق فوقش هم هر 
کدوم ازشون با ويروس کورونا به گا بره، اسمشو ميذارن 

»شهيِد کورونا«!

تحلیل علمی بیماری کورونا
هر جوری حســاب می کنم، می بينم ويروس کورونا به 

ايران نمی رسه!
چون اگه با هواپيما بياد، سقوط ميکنه

اگه با قطار بياد، از ريل خارج ميشه
اگه با کشتی بياد، غرق ميشه

اگه با اتوبوس بياد، چپ ميکنه

پس جای نگرانی نيست ولی اومديم و ويروس کرونا رو 
برادران هواپيمايی ماهان برامون آوردن و کرونا به ايران برسه!    
اگه کرونا برسه به اصفهان يجوری بهش آدرس ميدن که 

برگرده چين
سمت لُرا هم که جرات نميکنه بره
اگه بره تهران بر اثر الودگی می ميره

اگه بره مازندران باهاش ترشی درست ميکنن
اگه بره کرمان شيره ای ميشه

اگه بره يزد باهاش کيک يزدی درست ميکنن
اگه بره مشهد شفا پيدا ميکنه

اگه بره قم هم که آخوند ميشه
پس نگران نباشين، ويروس کورونا هيچ جا راه نداره!

چیز سوخته
توی هفته ای که گذشــت، خبردار شديم که امير تتلو، 
خواننده پاپ و رپ پناهنده در ترکيه، بازداشت شده و 
نيروی انتظامی جمهوری اسالمی هم زودی اعالم کرد 
که ما خواستيم که پليس ترکيه بگيردش و بدش دست ما 
تا فالن فالنش بکنيم )و احتماال بعدشم مثه جريان روح 
اهلل زم ميگن ببينيد ما هر کی رو بخوايم می گيريم و ...(، 

يه چيزخلی ام تو پليس ترکيه مصاحبه کرد و گفت که 
برای تتلو اعالن قرمز از پليس بين الملل، اينترپل، اومده 
و خالصه بعد يه هفته کشــمکش امير تتلو آزاد شد و 
فقط اين سوال برای شهروند ايرانشهر موند که چطوری 
ميشه که آدم يه مقام مهم امنيتی و سازمانی يه کشوری 
باشــه و بياد جلوی رسانه ها و افکار عمومی به راحتی 

چيزشعر و دروغ بگه و بالفاصله بعدشم خودشو بزنه به 
کوچه علی چپ، انگاری که اصال هيچ جريانی نبوده، 
عجب! اما فقط يه چيز خيلی جالب می تونه باشه، اونم 
قيافه حاج ابراهيم رييسی رييس قوه قضاييه اس که بعد 
از خبر آزادی تتلو خيلی ديدنی بوده. حاجی دچار کون 

سوزی حاد شده بوده گويا!

مجلس، َخالی ملت
خدا لعنت کنه اونايی رو که دارن مجلس، خانه ملت رو 
تبديل به َخالی ملت می کنن! يکی مياد خيلی شــيک 
حکم حکومتی ميده ميرينه توی مصوبه های مجلس، يه 
شورای نگهبانی سرشو مثه گاو ميندازه پايين و همه رو 
رد صالحيت ميکنه حتی اونايی رو که کانديد نيستن، يه 
سری دالل و واسطه تاييد صالحيت می فروشن ميلياردی، 
يه دادستان بی شعوری نماينده مجلس )پروانه سلحشوری 
بخاطر آخرين نطق انتقادی به نظام در مجلس شــورای 
اسالمی( رو عليرغم داشتن مصونيت سياسی بازداشت 

و بازپرسی می کنه، يه شيرزنی )نرگس محمدی( از توی 
زندان پيغام ميــده انتخابات مجلس رو تحريم کنيد، يه 
اصالح طلب اوســگولی هنوز با کمال حماقت خواهان 
شرکت در انتخابات مجلســه، يه نايب رييس مجلسی 
)حميد مطهری( بعد از دوبار رد صالحيت شدن، دست 
پيش رو می گيره پس نيوفته و ميگه برای احراز صالحيت 
خايه مالی )ببخشيد( التماس نمی کنه، يه فرمانده سابق 
ستاد مبارزه با مواد مخدر ميگه پول قاچاق خرج تبليغات 
کانديداهای نمايندگی مجلس شده و باالخره يه رييس 

جمهور بی عرضه ای ميگه درباره اين انتخابات و مجلس 
تخمی آينده کلی نامه نوشته که بخاطر مصلحت منتشر 
نمی کنه! اين وضعيت تاريِک خانه ملته که با تالش نظام 
داره تبديل به َخالی ملت ميشــه. در همين راستا يعنی 
ريدن به مملکت در خالی ملت، شورای نگهبان قانون 
اساســی آزمايش مدفوع رو هم برای احراز صالحيت 
کانديداهای نمايندگی مجلس شــورای اسالمی در نظر 
گرفته تا معلوم بشه کانديدای مورد نظر تا چه حد قدرت 

ريدن به مملکت رو داره!

همســر غالمعلی حدادعادل در گفتگو با خبرگزاری 
فارس ضمن مســخره دانستن نتايج انتخابات مجلس، 
گفت: يکســری نقاط وجود دارند که خودشان مالک 
هستند. مثال من بارها گفته ام که خودم اهل تهران هستم 

و همسرم هم داماد تهران است، حاال چطور امکان دارد 
که مردم تهران داماد خودشــان را رها کنند و بروند به 

آقای عارف که يزدی هستند رای بدهند!
در اين هنگام خبرنگار از وی پرسيد: آره؟

وی هم افزود: آره!
خبرنگار هم ســرش را انداخت پاييــن و از مخاطبان 

خواست به ادامه برنامه ها توجه کنند!

 آره؟

واکنش ها به راهپیمایی حکومتی 22 بهمن
هر سال در روز پيروزی انقالب اسالمی، حکومت با تبليغ و 
خرج سنگين يه راهپيمايی راه ميندازه تا بگه جايگاه مردمی 
داره و ملت ايران جمهوری اســالمی می خوان. شهروند 
ايرانشهر با تنی چند از شهروندان ديگه در زمينه راهپيمايی 
22 بهمن مصاحبه کرده که با هم نظرات آنها را می خوانيم:
•  ما اين همه فقير داريم، حيف نيست اين همه خرج هلی 

کوپترا کردن واسه فيلمبرداری از باال؟
•  اگر اينهمه آدم که اومده بودن راهپيمايی سالی يه روز هم 

برن توی کوه و زباله هايی که ما پنجشنبه جمعه ها ميريزيم 
رو جمع کنن چی ميشــه؟ چرا هيچ کس به فکر محيط 

زيست نيست؟ مرسی ... اه ...
•  اسمش راهپيماييه اما اينهمه آدم از خونه شون که پياده 
نميان، با ماشين ميان. فقط خدا ميدونه چقدر هوا آلوده ميشه 

توی اين روز!
•  همچين ميگن يه عالمه آدم اومده بود انگار ما که نرفتيم 

خريم! 

•  زمان خدابيامرز، محمدرضا پهلوی، راهپيمايی های 22 
بهمن خيلی باشکوه تر برگزار ميشد ... به جقه همايونی قسم!

اين اظهارنظر آخريه باعث شد تا شهروند ايرانشهر استعفا 
بده و بره توی افق محو بشه!

کاریکاتورهای هفته:

شرکت در انتخابات مجلسمکالمه شهیاد و میالد تهران

http://www.promedonline.com/
http://iranshahrnewsagency.com/Magazine.aspx?LoId=3
https://mgmlenders.com/
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در کانون خبر:

داروساز بدون مدرک و پرداخت 7/5 میلیون جریمه از سوی وال گرین
پس از آن که دادستان های کانتی های سانتا کالرا و آلميدا، يکی از کارکنان داروخانه های 
وال گرين را به نام کيم تی ين لی به جرم کار کردن به عنوان داروساز بدون داشتن 
پروانه کار داروسازی متهم و دستگير کردند، اين داروخانه زنجيره ای پذيرفت که 7/5 

ميليون دالر به ايالت کاليفرنيا به عنوان جريمه بپردازد. 
دادستانی اعالم کرده اســت که او از سال 2006 تا 2017، در داروخانه های اين دو 
کانتی، 745000 نســخه برای بيماران پيچيده اســت که 100000 نسخه مربوط به 
داروهايی است که دارای مواد مخدر و کدئين و يا مورفين و فنتالين بوده است و نياز 

هست که داروساز آن را در اختيار فرد دارای نسخه بگذارد. 
مســئول روابط عمومی داروخانه های زنجيره ای وال گرين با انتشار بيانيه ای گفت 
او از سال 2017 برکنار شده و همواره کوشش داريم مدارک تحصيلی و پروانه کار 

کارمندان را چک کنيم. 

پرونده پزشک جوان و دوست دخترش 
به سبب نبودن مدرک بسته شد

تاد اســپيتزر )Todd Spitzer( دادستان کل ارنج کانتی امروز اعالم کرد که دکتر 
گرانت روبيچا  39      ساله و دوست دخترش کريسا رايلی 32 ساله را که در سال 

2018 دستگير شده اند، را محاکمه نخواهد کرد.
اين دکتر ساکن نيوپورت بيچ و دوست دخترش، متهم هستند که شماری از زنان را با 
مشروب و مواد مخدر، مدهوش کرده و سپس آنان را مورد آزار جنسی قرار داده اند 
و در دادگاه نخست نيز اعالم بيگناهی نموده بودند و به سبب نبودن شواهد و مدارک 

کافی و مستدل،  پرونده را پايان يافته اعالم خواهند نمود. 
در سال 2019، وکالی مدافع، تقاضای بازبينی ژرف در اين پرونده را نموده بودند که 

منجر به اين بررسی و تصميم شده است.

افسر پیشین پلیس به سبب حمله به دوست دختر پیشین دستگیر شد
دفتر دادستان کل لوس آنجلس کانتی اعالم کرد که يکی از افسران پيشين پليس آپلند 
به 3 فقره جرم جنايی و يک فقره حمله به دوست دخترش در شهر پومونا متهم شده 

و جرم را نپذيرفته است. 
دادستان پرونده گفته است که جاشوآ مايکل دوآرته، 31 ساله در روز 30 دسامبر 2019، 
در شهر پومونا،  پس از آن که دوست دخترش با او ترک رابطه کرده است، با حمله به 
او، خواسته است که دوست دختر 29 ساله اش، سوار اتوموبيل شود و پس از آن او را 
مورد ضرب و شتم قرار داده است. اين حمله در بيرون از ساعت خدمت بوده است. 

اين افسر جوان در آگوست 2019 به استخدام پليس آپلند درآمده و در 11 ژانويه 2020 
اخراج شده است. و پس از آن از سوی پليس پومونا دستگير شده است. 

زندان شــهر ســن پدرو که برای يک دهه بسته بود، از 16 فوريه بازگشايی و مورد 
بهره بــرداری قرار خواهد گرفت و پليس نياز نخواهد داشــت که با طی 15 مايل،  

بازداشتی ها را به زندان منطقه در خيابان 77 لوس آنجلس برساند. 
اين زندان که 16250 فوت مربع وســعت دارد، با هزينه 6/2 ميليون دالر بازسازی 
شــده و با حضور مايکل مور رئيس پليس لوس آنجلس و مونيکا رودريگز رئيس 
هيئت مديره کميته ايمنی عمومی شورای شهر، بازديد و آماده بهره برداری شده است. 
اين زندان، يک بار ديگر در سال 2009 گشايش يافته بود ولی چند ماه پس از آن به 

سبب نداشتن کارمند کافی برای زندان بسته شده است. 

بازگشایی مجدد زندان شهر سن پدرو

آیا   شرکت PG&E از ورشکستگی 
بیرون خواهد آمد؟

قاضی دادگاه فدرال در ســان فرانسيســکو، در حکمی با پرداخت 25/5 ميليارد دالر 
خسارت از سوی شرکت PG&E موافقت کرد تا اين شرکت از ورشکستگی نجات 
يابد، زيرا صاحبان خانه ها، صاحبان خانه ها، صاحبان مشاغل، شرکت های بيمه و ايالت 

کاليفرنيا شکايتی طرح کرده اند که در مجموع به 50 ميليارد دالر خسارت می رسد. 
گر چه قاضی با رای خود تالش نموده اين پرونده را به پايان برســاند، ليکن گوين 
نيوسام فرماندار کاليفرنيا گفته است اين شرکت دارايی کافی برای پرداخت 40 تا 50 
ميليون را دارد و از سوی ديگر قانون گذاران کاليفرنيا طرح کرده اند که ايالت کاليفرنيا با 
خريد اين شرکت آن را به عنوان شرکت سهامی عام با مشارکت مالی مردم اداره کند و 
مديران شايسته ای برای اداره اين شرکت برق و گاز که نياز 16 ميليون مشترک را تامين 

می کند، به کار بگيرد. 

شکایت مردم از شرکت های بزرگ نفتی 
و پاالیشگاه ها به سبب آلوده کردن هوا

دادگاه فدرال آمريکا در کاليفرنيا، امروز رسيدگی به شکايت مردم کاليفرنيا را از 
شرکت های بزرگ نفتی و پااليشگاه ها به سبب آلوده کردن هوا و نابودی محيط 
زيســت و باال بردن ميزان گازهای گلخانه ای آغاز می کند و در شهر پاسادنا در 

دادگاه فدرال ، به شنيدن ديدگاه شاکيان و شرکت ها می پردازد. 
هواداران محيط زيست باور دارند بهتر است در دادگاه عالی در کاليفرنيا رسيدگی 

به اين موضوع طرح می شد. 
اگر چه رای اين دادگاه به نفع مردم و شــهرها باشد پايان کار نيست و به دادگاه 
استيناف هم خواهد رفت، ليکن می تواند دشوارتر و محدود کننده تر هم باشد. 

شــکايت های مشابه در نيويورک و سان فرانسيســکو در سال 2018 در دادگاه 
فدرال رد شده است. 

مردم درخواســت دارند اين توليد کنندگان نفت، با سوخت بهتر،  از آلودگی هوا 
پيشــگيری کنند، بلکه درخواست خسارت به موجب مسايل زيست محيطی را 

نيز طرح کرده اند. 

http://www.ketab.com/
http://alikrealtor.com/
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در کانون خبر:

امکان توقف آزمون تربیت بدنی در کالیفرنیا
گوين نيوســام فرماندار کاليفرنيا، می خواهد برای 3 سال 
آزمون آموزش تربيــت بدنی را در مدارس متوقف نمايد 
زيرا می گويد اين آزمون موجب تربيت قلدری می شــود 
و بــرای افراد ناتوان از نظر جســمانی و دارای معلوليت 
و افراد دوجنســيتی گونه ای از تبعيض را رشــد می دهد، 
زيرا دپارتمان تربيت بدنی ايالت کاليفرنيا، شــکايت های 
گوناگونــی را دريافت کرده اســت که شــيوه آزمون و 
محاســبه قدرت بدنی به ويژه برای دوجنسيتی ها موجب 
می شــود که آنان ناگزير در برابر گزينش جنســيت خود 
به عنوان مرد يا زن، انتخاب واقعی نداشــته باشند و اين 

به شمار می آيد.  تبعيض 
ناگفتــه نماند که گزارش ســاالنه 2014 تا 2019 نشــان 
می دهــد که به مرور دانش آمــوزان از نظر قدرت بدنی، 
در کل بين 3 تا 4 درصد بســتگی به سن آنان، ضعيف تر 

شده اند. 

تحقیق در مورد یکی از اعضای هیئت مدیره اداره 
آموزش لوس آنجلس

کميسيون عملکرد منصفانه سياسی در کاليفرنيا )FPPC( تحقيق 
در مورد يکی از اعضای هيئت مديره اداره آموزش لوس آنجلس 

را آغاز کرد. 
اين فرد که اسکات اشمرلسون نام دارد و از منطقه سن فرناندو 
ولی به اين سمت انتخاب شــده است، در گزارش مالی خود، 
اعالم نکرده است که در شرکتی به نام آلتريا Altria دارای سهام 
است و اين تخلف در کمپين انتخاباتی تلقی می شود. اين تحقيق 
به ســبب شکايت 3 نفر آغاز شده اســت. گر چه پيش از اين، 
کميسيون موضوع شرکت نامبرده يعنی آلتريا را کنار نهاده بود 
تا اين که شــرکت ياد شده 35 درصد سهام شرکت JUUL را 
خريد، شرکتی که شکايت های بسياری برای توليد سيگارهای 
بخارزا را پيــش رو دارد و اداره آموزش لوس آنجلس عليه آن 
دادخواستی مبنی بر اين که دانش آموزان را به سوی اعتياد جلب 
می کند، طرح کرد. شــاکيان اعالم نموده  اند او با داشتن سهام در 
JUUL، اکنون تداخل منافع در انتخابات دارد. شکايت ديگر از 

سوی رقيب انتخاباتی  اوطرح شده است. 

کاهش میزان درخواست 
ورود به دانشگاه های 

UC برای دوره لیسانس
انتشار گزارش مقدماتی ميزان درخواست ورود به دانشگاه های 
UC برای دوره ليســانس به طور پياپی در 2 ســال گذشته 
بــا 5/4 درصد کاهش روبرو بوده اســت و به 172099 نفر 
رســيده است، در حالی که دانشــجويانی که پس از دوره 2 
ســاله در کالج های محلی تقاضای ورود می دهند به 43063 
نفر يعنی 4/8 درصد افزايش رســيده است، گر چه شماری 
از کارشناسان، باال رفتن هزينه ثبت نام و شهريه ساالنه باالتر 
را عامل ايــن کاهش تقاضای می دانند و عامل افزايش هزينه 
مســکن را نيز به آن می افزايند، شماری ديگر از کارشناسان 
می گويند، دانشــگاه های UC برای ورود نمره 3/55 تا 4/07 
را برای دانشــجويان مبنای مقايسه و ورود قرار داده اند و اين 
در حالی اســت که دانش آموزان دبيرستان با ورود به کالج ها، 

پس از دوره 2 ساله، آسان تر شانس ورود می يابند.

تمامی 195 نفر آمریکایی 
پرواز ویژه از ووهان چین 

قرنطینه شدند
مقامات اداره بهداشــت آمريکا امروز آگاهينامه ای را منتشر 
و اعــالم کردند تمامی 195 نفــر آمريکايی که با پرواز ويژه 
از ووهان چين به آالســکا و ســپس به پايگاه نيروی هوايی 
ريورسايد منتقل شده اند، برای پيشگيری از سرايت بيماری 
و با توجه به اين که يکی از مسافران در روز گذشته به سبب 
عالئم بيماری به قرنطينه فرستاده شده بود، از امروز زير نظر 
اداره بهداشت و پيشگيری از بيماری های واگيردار کاليفرنيا، 

تمامی 195 نفر آمريکايی در قرنطينه به سر خواهند برد. 
اداره بهداشت عمومی ريورسايد کانتی نيز اعالم کرد که در 
اين زمينه همــکاری کامل و همه جانبه را انجام خواهد داد. 
ناگفته نماند که پس از ســال 1960 تاکنون، اين نخستين بار 
است که اداره نظارت بر بيماری های واگيردار در آمريکا، برای 

پيشگيری و ايمنی جامعه، اعالم قرنطينه نموده است. 

دانشگاه های UC سفر به چین را لغو کردند
در پی باال گرفتن گسترش ويروس کرونا در چين و برای ايمنی 
دانشجويان و اســتادان، جنت ناپولی تانو، رئيس دانشگاه های 
UC در همراهی با راهکارهای  مرکز کنترل و پيشــگيری از 
بيماری ها واگيردار و راه های پيشنهادی وزارت خارجه آمريکا، 
در بيانيه ای به 10 دانشــگاه UC اعالم کرد که به طور موقت 
تمامی ســفرهای غيرضروری به چين را متوقف نمايند. بيانيه 
جنت ناپولی تانو، ســاعاتی پس از اعالم شرايط اضطراری در 
مورد ويروس کرونا از ســوی سازمان بهداشت جهانی اعالم 

گرديد. 
در حالی که در چين 9000 نفر مبتال به بيماری شده و 213 نفر 
جان خود را از دست داده اند، اين بيماری در حال گسترش در 

کشورهای جهان است. 
ناگفته نماند که دانشگاه UC در سن ديه گو 39000 دانشجو 
دارد که بيش از 6000 نفر آن چينی هســتند و اين دانشــگاه 
بيشترين پروژه های پژوهشی با دانشــگاه های چين را دارد و 

استادان همواره در رفت و آمد بين چين و آمريکا هستند. 

شهر الحمرا به سبب ویروس 
کرونا ، جشنواره سال نو 
چینی را برگزار نمی کند

شهر الحمرا در جنوب کاليفرنيا به سبب گسترش ويروس 
کرونا، اعالم کرد که جشنواره سال نو چينی را که قرار بود 
از روز شنبه آغاز شــود به تعويق می اندازد. الحمرا که در 
سن گابريل ولی قرار دارد و محل زندگی بسياری از چينی 
ها و چينی تبارها است، ســاالنه در حدود 55000 نفر را 
به اين جشنواره می کشاند. اين موضوع را مسئوالن شهر با 

خاطری غمگين به آگاهی عمومی رساندند. 
برگزاری جشن ســال نو چينی در کاليفرنيا در شهرهايی 
که چينی تبارها زندگی می کنند هر سال برگزار می شود که 
افزون بر الحمرا، بايد به لوس آنجلس،  سانفرانسيســکو و 

در ارنج کانتی به وست مينيستر نيز اشاره کرد. 

شرکت آیلند اکسپرس تمامی پروازهای خود را 
متوقف می نماید

شــرکت آيلند اکســپرس که مالک هلی کوپتری بود که در 
روز يکشنبه با سقوط، منجر به کشته شدن کوبی برايانت و 
همراهان شده است در بيانيه ای که در مرکز آن در النگ بيچ 
منتشر شد، اعالم نمود که تمامی پروازهای خود را متوقف 
می نمايد و در چنين شــرايطی که همه کارکنان در شــوک 

عصبی اين فاجعه هستند، نمی تواند به فعاليت بپردازد. 

کارنامه اين شرکت نشان می دهد که در 35 سال گذشته، 3 
بار هلی کوپترهای شرکت سقوط کرده اند. 

اين شــرکت نه تنها پروازهای 15 دقيقه ای از النگ بيچ به 
کاتلينا آيلند را سامان می دهد،  پروازهايی نيز از شهرهای سن 

پدرو، بربنک و ارنج کانتی دارد. 

شرکت Johnson & Johnson 344 میلیون 
دالر جریمه شد

 Johnson & قاضی دادگاه عالی ســن ديه گو، به شرکت
Johnson دســتور داد که 344 ميليــون دالر جريمه برای 
فروش مش هايی که در جراحی لگن خاصره استفاده می شود، 
بپردازد. قاضی دادگاه در حکم 88 صفحه ای خود نوشته است 
که شرکت ياد شــده، چگونه بدون آن که خطر ناشی از بکار 
گرفتن اين مش ها را در بدن بيماران اعالم نمايد، آن را به بازار 
عرضه کرده و ســود برده است. ايالت کاليفرنيا در سال 2016 
از اين شرکت شــکايت کرده و دفتر دادستان کل کاليفرنيا در 

شکايت خود به مصرف 470000 مش در کاليفرنيا در فاصله 
2008 تا 2014 اشــاره کرده اســت و 30000 نفر از بيماران 
شکايت شخصی عليه شرکت طرح کرده اند. ناگفته نماند که 
شرکت اعالم نموده که رای دادگاه را به دادگاه استيناف خواهد 

برد.
در اکتبر سال گذشته شرکت جانسون و جانسون برای 35000 
شکايت در 41 ايالت، مبلغ 117 ميليون دالر خسارت پرداخت 

کرده است. 

 انزجار از 22 ننگین بهمن در 22 بیت
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SOUTHERN CALIFORNIA
 REGIONAL RAIL AUTHORITY

IFB NO. PO20-818
Noise Monitoring Equipment

The Southern California Regional Rail Authority (SCRRA) is seeking 
bids for Noise Monitoring Equipment. Upon award, a purchase order 

will be issued for the goods included in the solicitation.
Electronic bids must be submitted online at 

https://www.metrolinktrains.com/doing_business.on
 or before 2:00 PM Local Time on February 2020 ,14. Electronic bids 

will not be received after this date and time.
The Contract to be awarded will be subject to a financial assistance 
agreement between Authority and U.S. Department of Transportation 
under grants issued by the Federal Transit Administration (FTA). As a 
condition of financial assistance agreements between the Authority 
and U.S. DOT, the Authority has established a Disadvantaged 
Business Enterprise (DBE) Program and overall DBE goal in 
accordance with Title 49 CFR, Part 26. Authority›s overall DBE goal 

for the current Federal Fiscal Year (FFY) is 
twelve percent (%12).

In conformance with the Authority›s DBE Policy and Program the 
Authority has established a %0 DBE contract-specific goal on this 
project. Prime Proposers will be required to either meet the %0 goal 
or submit an adequate Good Faith Effort (GFE) demonstrating intent 
to meet the goal, for their proposal to be deemed responsive to DBE 

Program requirements.
SCRRA does not discriminate against, or provide preferential 
treatment to any individual or group on the basis of race, color, 
ethnicity, age over 40, religion, sex, national origin, ancestry, physical 
disability, disability including AIDS, mental condition, cancer-related 
medical condition, political affiliation, sexual orientation, or marital 

status in its Contracting activities.
For further information contact David Ambrose, Special Services 

Employee at 0339-452-213 or email 
ambrosed@scrra.net.

20/14/2
CNS#3337965-

IRANSHAHR WEEKLY C/O KETAB CORP

22 ننگین بهمن گجسته باد به يزدان که گر ما خرد داشتيم       کجا اين سرانجام بد داشتيم
به منظور ابراز انزجار از فاجعه 41 ساله اشغال كشور و 

اسارت ملت ایران همزمان با 
صد و هشتمین یكشنبه براندازى

                       ساعت 2 تا 4 بعدازظهر   
با پرچم هاى شیر و خورشید ،تصاویر رضاشاه دوم در تبعید
نمادهایفیروزه اى روبروى فدرال بیلدینگ ویلشر گردمیاییم 

2 / 9 / 2020

22 ننگین بهمن،  اعتراض ایرانیان به نقض حقوق بشر در ایران
بر روی بُردار يکسويهء زمان ، مفهومی همه سويه وجود دارد بنام انديشه که گاه با سماجت  و داللت هرچه بيشتر  در جهت عکس زمان به پرواز در ميايد 
و راههای رفته و حکايات گفته را دوباره و چند باره ميکاود. در اينجاست  که تاريخ ُصلب  و بی شفقت  را ميتوان بشکل پرتوی فرا راه آينده پردازش کرد .  
اينک  در بزنگاه  چهل و يکساله خونبارگذشته ،  ملت ايران با پردازش نهايی فاجعه ای بنام جمهوری اسالمی ، درتکاپوی آينده ايست که حتی تک ياخته ای 

از اين برههء شوم و ننگين  بدان راهی  نداشته باشد.

 دريغا که آتش بخرمن گرفت 
که اخگر زسر تا بدامن گرفت

نگون شد يکی روزگاری سترگ 
بخون شد بسی رادمرد بزرگ 

همه رسم و آيين يزدان بخفت 
کس از عهد و پيمان فرازی نگفت

بسی مار و کفتار و اژدر فزود 
تو گويی به گيتی شفقت نبود 

يکی پير اهريمن بدسگال 
گرفت از همه پاک دينان مجال
همه خون چکان دستگاهی انير

همه بيخرد مردمی خير خير
ز بُن نيکوييها چو بر روفتند 

صد افسوس تا خلق  ، خود کوفتند 
يکايک چو َصرَصر بهم تاختند 
که شوکت ز کشور بپرداختند 

فروغ از پگاهان ايران پريد 
شب تيره را خصم يکجا خريد 
سراپردهء شرم چون چاک شد 
شقاوت دمان تا بر افالک شد 
پسر بر پدر دشنهء کين کشيد 
 رفاقت به يکباره معنی بريد 

همه جهل افسر به پيرو جوان 
همه جنگ در خاک و در خانمان 

همه هستی ملک تاراج شد 
غرور همه طعمه باج شد 
بريدند بسيار سرو جوان 

دريدند بس سينه ها بی امان
درازا کشيد اين عفِن روزگار 

برايرانيان مانده اين ننگ و عار 
جهانداری از ابله و ناکس است 

هوادار او جمله خار و خس است
چه شد سرفرازی و فرهنگ ما 

کجا رفت آرام و آهنگ ما
ايا مام ميهن ايا مادرا 

کجايند پوران  دانشورا 
همان نامداران و گردنکشان 

يالن خروشان و هم جانفشان
ز دستت بشد فّرهء اردشير

نده تير بشد آرش ، آن گرد پِرّ
بخون خفته ای گر چه تنها و سرد ،
تنت شرحه شرحه ، دلت پر زدرد،

من آن شرزه بانوی جنگاورم 
يکی دست شسته ز جان ياورم 

محبوبه حسين پور 
بيستم بهمن ماه 1393

کايسری - ترکيه 

 انزجار از 22 ننگین بهمن در 22 بیت

www.plumingaccess.com
http://www.kamimo.com/
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همیشه و در همه جا آخرین اطالعات درباره رویدادهای ایرانی را در  
                                          

 دنبال کنید
08Global.net/08event

رویدادهای هفته:

 از آدینه 7 فوریه 2020
اطالعات رویدادهای خود را از طریق ایمیل:

جهت درج در این صفحه و ثبت در سایت 
رویدادهای ایرانیان ارسال فرمایید. 

لطفا جهت اطالع زمان، نحوه و مشخصات هر 
رویداد با برگزار کننده رویداد تماس داشته 

باشید. ایرانشهر در قبال محتوی و نحوه 
برگزاری رویدادها مسئولیتی ندارد.

mojgana@ketab.com

تهیه و تنظیم: مژگان انوشیروانی

شبکه تلویزیونی اندیشه
محملی برای ارتقای اندیشه، خردورزی و آزادی بیان

شبکه تلویزیونی اندیشه به صورت 24 ساعته از ماهواره )satellite( در اروپا و خاورمیانه )ایران(
و از طریق GLWiZ، جادو، روکو  و دیگر تی وی باکس های مرسوم، در آمریکا 

با حضور چهره  های سرشناس در اختیار و خدمت بینندگان محترم است:

برای بازدید آن الین از برنامه ّای زنده و دسترسی به آرشیو برنامه های تلویزیون جهانی اندیشه به وب سایت ما مراجعه فرمایید

www.andishehlive.com

سحر امانی

حسن اعتمادی

مهدی آقازمانی

آسوریا امروز

احمدرضا بهارلو

رضا علوی

منصور اسانلو

ایران آکادمیا

رضا گوهرزاد

عسل پهلوان

آیین بهایی

بیژن خلیلی

ساسان کمالی

پریسا ساعد

محمد امینی

راه کارگر

سیروس مشکی

نهضت فرنودی

داریوش اقبالی

نوین تی وی

تلفن: 4201 791 818
فکس:  5303792828

استودیو:  4202 791 818

20501Ventura Blvd. Suite 147 

Woodland Hills, CA 91364

info@andisheh.tv 

دکتر جمشید آصف
جراح - دندانپزشک

(818) 789-8823
16661 Ventura Blvd, #401 

Encino, CA 91436

http://www.andisheh.tv/
http://www.smile-la.com/
http://www.smile-la.com/
http://www.smile-la.com/
https://shop.ketab.com/
https://www.eventbrite.com/e/born-in-1361-a-play-by-asiyeh-ziaei-tickets-81634680527
https://www.iraniticket.com/koobangensemble/tickets/mehr-be-mehr-186677?treferrer=ticketor%7e6%7e#buy
https://www.uscpacsa.org/
https://tickets.kodoom.com/select?id=84781
https://www.iraniticket.com/clubs/tickets/norouz-mega-bash-eden-sunset-189272?treferrer=ticketor%7e6%7e#buy


11 IRANSHAHR WEEKLY NEWSPAPER - NO:206 - FEBRUARY, 7, 2020 نشریه خبری،  فرهنگی، سیاسی ایرانشهر- شماره 206- آدینه  7 فوریه 2020

SOUTHERN CALIFORNIA
 REGIONAL RAIL AUTHORITY

IFB NO. PO20-812
Network Switch Rehabilitation

The Southern California Regional Rail Authority 
(SCRRA) is seeking bids for IT Network Switches. 
Upon award, a purchase order will be issued for 

the goods included in the solicitation.
Electronic bids must be submitted online at

 https://www.metrolinktrains.com/
doing_business.on or before 2:00 PM Local 

Time on February 10, 2020. Electronic bids will 
not be received after this date and time.

The Contract to be awarded will be subject 
to a financial assistance agreement between 
Authority and U.S. Department of Transportation 
under grants issued by the Federal Transit 
Administration (FTA). As a condition of financial 
assistance agreements between the Authority 
and U.S. DOT, the Authority has established 
a Disadvantaged Business Enterprise (DBE) 
Program and overall DBE goal in accordance with 
Title 49 CFR, Part 26. Authority›s overall DBE 

goal for the current Federal Fiscal Year (FFY)
 is twelve percent (12%).

In conformance with the Authority›s DBE Policy 
and Program the Authority has established a 3% 
DBE contract-specific goal on this project. Prime 
Proposers will be required to either meet the 3% 
goal or submit an adequate Good Faith Effort 
(GFE) demonstrating intent to meet the goal, for 
their proposal to be deemed responsive to DBE 

Program requirements.
SCRRA does not discriminate against, or provide 
preferential treatment to any individual or group 
on the basis of race, color, ethnicity, age over 40, 
religion, sex, national origin, ancestry, physical 
disability, disability including AIDS, mental 
condition, cancer-related medical condition, 
political affiliation, sexual orientation, or marital 

status in its Contracting activities.
For further information contact David Ambrose, 
Special Services Employee at 213-452-0339 or 

email: ambrosed@scrra.net.

20/14/2

CNS#3337997-

IRANSHAHR WEEKLY C/O KETAB CORP

مراسم یادمان سلیمان حییم در فدراسیون یهودیان ایرانی آمریکایی دوم فوریه 2020 - عکس ها از ابراهیم صافی 

اعضای کميته برگزاری يادمان سليمان حييم دکتر هومن سرشار گرداننده جلسه يادمان سليمان حييم خانم پريوش رخسار دختر سليمان حييم خانم سوسن عزيززاده پرزيدنت فدراسيون

خانم هما سرشار از اعضای کميته برگزاری در حال گفتگو با
 پريسا فرهادی - تلويزيون ايران اينترنشنال

آقای منشه امير مدير راديو پيام اسرائيل آقای بيژن خليلی مدير شرکت کتاب 
 در فيلم » مستند تاريخ شفاهی يهوديان ايران « 

حضار در زمان نواخته شدن سه سرود ملی آمريکا - ملی اسرائيل و ای ايران

ربای ديويد شوفط رهبر مذهبی يهوديان ايرانی در لس آنجلس

اهدای لوح قدردانی به خانواده های زنده يادان اسحاق و
 يهودا بروخيم

خانم دکتر ژاله پيرنظر استاد دانشگاه

منصور پوراتحاد - خدمتگزار جامعهکلوئه مرادی هنرمند موسيقی و آواز و الکساندر ميمند هنرمند نوازنده تارعليرضا ميبدی روزنامه نگار

خانم الهام يعقوبيان از اعضای کميته برگزار کننده

مهندس جهانگير صداقت فر آرشيتکت و شاعر 

ربای روبن ملکان آقای شهرام الياس زاده به اتفاق همسر پشتيبان مالی يادمان سليمان حييم

دکتر هومن سرشار در گفتگو با پريسا فرهادی 
خبرنگار تلويزيون ايران اينترنشنال

از راست: مهندس نجات سرشار- دکتر سموئل ديان
 دکتر احمد کريمی حکاک 

دکتر فرشيد دلشاد استاد دانشگاه اهدا لوح قدردانی به خانواده سليمان حييم

ياری داوطلبان برای ورود به سالن گردهمايی



Shah Abbas 
emperor of persia

1629-1587
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رایگان
FREE

در جنوب کالیفرنیا

206

افشاگری تکان دهنده در مورد سقوط هواپیمای اوکراینی

از زمان سقوط هواپيمای اوکراينی تا کنون دولت جمهوری اسالمی انکار کرده است که برج 
مراقبت فرودگاه تهران از اصابت موشک به آن خبر داشته است اما گفتگوی خلبان هواپيمای 

شرکت آسمان با برج مراقبت تهران خالف اين موضوع را به وضوح نشان می دهد.
دراخبار تکاندهنده ای از اکراين، تماس رهگيری ميان برج مراقبت فرودگاه تهران و کمک 
خلبان شرکت هواپيمايی آسمان در زمان سقوط هواپيمای مسافربری بين المللی اکراين 
منتشر شد.  شواهد ضبط شده حاکی بر اين هستند که خلبان شرکت هواپيمايی آسمان ،  
پرتاب موشک و انفجار را ديده بوده است.  هواپيمای مسافربری اکراين روز هشت ژانويه 
در ساعت شش و بيست دقيقه از فرودگاه تهران بلند شد. درهمان زمان پرواز شيراز-تهران 
وابسته به شرکت هواپيمايی آسمان در حال آمادگی برای فرود بود. درطول اين سه دقيقه 
خلبان پرواز شرکت هواپيمايی آسمان ، موشک را ديده بود. اين گزارش نشان می دهد که 
خدمات هواپيمايی ايران نه تنها علت سقوط هواپيمای اکراين را پنهان کرده بودند، بلکه مسير 

موشک را از لحظه پرتاب تا برخورد مشاهده کرده بودند.
در زير عينا« گفتگوی مخابره شده بين برج مراقبت تهران و کمک خلبان شرکت هواپيمايی 

آسمان را مالحظه بفرماييد :
The following is a complete transcript of intercepted communications 
between Tehran tower and flight 3768 (including a bit between tower and 
PS752). The recording time is 05:12 Tower: - Good morning, Ukraine 
International Airlines 752 (inaudible), departure identified alt 260, climb to 

6000 feet, turn right to Paroch. Tower: - After 6000 feet to Paroch. Pilot 
EP3768: - We are approaching from the north, 3768. Tower: - Good morning, 
3768. Tower: - Aseman 3768 (inaudible), identify 3343 left, level 110. Pilot 
EP3768: - Flight 3768, come in. Pilot EP3768: - We are approaching from 
the north, 3768. Pilot EP3768: - No, sir? Pilot EP3768: - Zone 320, active 
for passage? Tower: - GPS (inaudible). Pilot EP3768: - Flares on route, as if 
from a missile. Should anything like this be happening there? Tower: - Zone 
320? How many miles away? Where? EP3768 Pilot: - Can›t say for sure. 
But I think it is near (air field) Payam, (city) Karaj. Tower: - How many miles? 
Where? Pilot EP3768: - I now see the light as it flies off of there. Tower: - We 
were not informed of this. Tower: - How does it look like? What does this 
light look like? Pilot EP3768: - That surely is the light from a missile. Tower: 
- It›s not flying toward the city (Tehran), is it? Pilot  EP3768: - It might be… 
Oh, no it was flying from the direction of the city. Tower: - We were informed 
nothing, but keep watching. Pilot EP3768: - Okay. I›m getting on the landing 
course. Tower: - «Ukraine International Airlines» 752, do you read? Tower: 
- «Ukraine International Airlines» 752, do you read? Tower: - «Ukraine 
International Airlines» 752, do you read?! (message repeated several 
times from 02:27 to 04:25, unanswered) Tower: - «Aseman» 3768, 9000 
(inaudible), landing course. Tower: - «Aseman» 3768, everything, you see 
nothing else up there? Pilot EP3768: - Mr engineer, we saw an explosion, 
a big flare from the explosion, we don›t understand what it is. Tower: - We 
don›t know for sure... Pilot EP3768: - Is our course OK? Tower: - Yes, I don›t 
think there will be any problem for you. Pilot EP3768: - God forbid

https://shop.ketab.com/book-detail.aspx?item=101952&title=A%20Concise%20History%20of%20Iran:%20From%20the%20early%20period%20to%20the%20present%20time&author=Shirazi,%20Saeed
https://shop.ketab.com/book-detail.aspx?item=104441&title=shah%20abbas:%20emperor%20of%20persia%20(%201587-1629)&author=nahavandi,%20houchang%20/%20bomati,%20yves
http://radis.org/
http://www.08global.net/08bus/MoreInfor.aspx?BId=33610&Status=2
https://911rugservices.com/
www.RustinOffice.com

