ای مرد ،هر که باشی و از هر کجا بیایی ،زیرا که میدانم
خواهی آمد .من کوروش پسر کمبوجیه که این امپراتوری را
برای پارسیها بنا کردم تو به این پاره خاک که پیکر مرا در بر
گرفتهاسترشکمبر!!!...
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عدم واکنش مراجع تقلید شیعه به
سقوط هواپیمای اوکراینی

کاهشمیزانآدمکشیدرلوسانجلس
اسپاگتی وسترن های ایتالیایی و
هنرپیشه های ایرانی
شکایت بی خانمان ها از شهر
لوس انجلس برای جریمه در
پیاده روها

وارثبنیانگذارانشرکتدیسنی،
ازمالیتبیشتر برایشرکت
دیسنیپشتیبانیمیکند
هدیه  25میلیون دالری به
 UCLAبرای آموزش فرهنگ و
زبان ژاپنی
اقتصاد رو به رشد در سن
فرناندو ولی باالتر از رشد در
آمریکا

عالمت سوال است یکی از آنها سیدعلی خامنه
ای رهبر جمهوری اســامی است و دیگری
جوانترین مرجــع تقلید ســید محمد امین
خراسانی سبزواری که به گفته شماری از فقها
او هم فقط به علت شاگردی سید علی خامنه
ای به عنوان مرجع تقلید از ســوی حکومت
جمهوری اسالمی شناخته شده است.
اکثریت ایــن مراجع تقلید صاحب ســامانه
اینترنتی به سه زبان فارسی انگلیسی و عربی
هســتند و برخی از سامانه های آنها زبانهای
بیشتری را نیز شامل می شوند.
بیشتر ســامانه های این مراجع تقلید به روز
می باشد و بیشتر آنها نیز قابل دسترسی است.
 ۱۲نفر از این مراجع تقلید در خصوص کشته
شدن قاسم سلیمانی واکنش نشان داده و ضمن
اظهار نظر ،مرگ او را تسلیت گفته اند.
از میــان  ۲۸مرجع تقلید تنها کســی که به
سقوط هواپیمای اوکراینی آن هم پس از سه
روز از سقوط ،واکنش نشــان داده سیدعلی
حسینی خامنه ای است که خود ،متهم ردیف
اول و مســئول مستقیم موشــک پراکنی به
هواپیما و ســقوط آن و در نتیجه کشته شدن
 ۱۷۶مسافر آن است.
بنابرایــن نتیجه ای که از این بررســی عاید
می شــود این است که با آن که برخی از آنها

ایرانشهر :سایت ویکی پیدیا ( دانشنامه آزاد)
 ۲۸آیت اهلل العظمی را به عنوان مراجع تقلید
شــیعه در جهان معرفی کرده اســت .از این
تعداد  ۱۹نفر در قم ،یک نفر درشــیراز  ،یک
نفــر در اصفهان ،یک نفر در تهران  ۴ ،نفر در
نجف ،یک نفر در کربال و یک نفر در پاکستان

زندگی می کنند.
پیرترین مرجع تقلیــد صافی گلپایگانی ۱۰۱
ســاله و جوانتریــن آنها ســید محمد امین
خراسانی سبزواری  ۶۱ساله است.
تا آن جایــی که می دانیــم  ،دو مرجع تقلید
در بین این مراجع ،مرجعیت تقلیدشــان زیر

در بطن اخبار روز قرار دارند و مرگ قاســم
ســلیمانی تروریست را تســلیت می گویند
ولی درد مشــترک ملت ایران یعنی ســقوط
هواپیمای اوکراینی و کشته شدن  ۱۷۶انسان
درد این مراجع شــیعه نیســت و بهتر است
ایرانیان باورمند ،رشــته های ارتباطی خود را
با این مراجع قطع کنند.
 -۱صافی گلپایگانی :تسلیت برای قاسم سلیمانی
 -۲حسین وحید خراسانی :سامانه به روز نیست
 -۳نوری همدانی  :تسلیت برای قاسم سلیمانی
 -۴سید محمد صادق روحانی :بدون اظهار نظر
-۵ناصرمکارمشیرازی:تسلیتبرایقاسمسلیمانی
 -۶موسی شبیری زنجانی :سامانه به روز نیست
-۷عباسمحفوظی :تسلیتبرایقاسمسلیمانی
-۸جعفرسبحانی:تسلیتبرایقاسمسلیمانی
-۹سیدعلیسیستانی:بدوناظهارنظر
-۱۰محمداسحاقفیاض:سامانهقابلدسترسینیست
-۱۱محمدحسیننجفی:سامانهقابلدسترسینیست
-۱۲محمدابراهیمجنانی:بدوناظهارنظر
-۱۳عبداهلل جوادی آملی :بدون اظهار نظر
-۱۴حسینمظاهریاصفهانی:بدوناظهارنظر
-۱۵سید علی محمد دستغیب :از  ۸دی ماه ۱۳۸۸
اظهار نظری نکرده است
-۱۶سیدمحمدسعیدحکیم:بدوناظهارنظر
-۱۷یوسفصانعی:تسلیتبرایقاسمسلیمانی

 - ۱۸سیدکاظم حائری :بدون اظهار نظر
-۱۹محمدعلیگرامی:تسلیتبرایقاسمسلیمانی
 -۲۰سیدعلی حسینی خامنه ای :فرمانده کل
قوای مســلح جمهوری اسالمی متهم ردیف
یک سقوط هواپیما اوکراینی و مسئول اصلی
کشتن  ۱۷۶مسافر و سرنشین آن  -تنها کسی
که به سقوط هواپیما پس از سه روز واکنش
نشان داده است و مرگ مسافران و سرنشینان
را تســلیت گفته است .تســلیت برای قاسم
سلیمانی و البته ایشان خود را صاحب عزای
قاسم سلیمانی می داند.
 - ۲۱ســید محمد علوی گرگانی  -تسلیت
برای قاسم سلیمانی
-۲۲اسداهللبیاتزنجانی:تسلیتبرایقاسمسلیمانی
 -۲۳ســید صادق حسینی شــیرازی :بدون
اظهار نظر
 -۲۴بشیر نجفی :بدون اظهار نظر
 -۲۵ســید محمد تقی مدرسی :سامانه قابل
دسترسی نیست
-۲۶سیدکمالحیدری:تسلیتبرایقاسمسلیمانی
 -۲۷ســید محمد جواد علــوی بروجردی:
تسلیت برای قاسم سلیمانی
 -۲۸ســید محمد امین خراسانی سبزواری:
سامانه در دسترس نیست

صرافی فردوسی با 14سال 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
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در کانون خبر:

کاهش میزان آدمکشی در لوس انجلس

بهرام مشیری

نویسنده ایرانی و برنامهساز تلویزیون

مایکل مــور ،رئیس پلیس لــوس آنجلس در گزارش ســالیانه خود از کاهش که در همان سال آدمکشی به شمار  1100مورد بود و تا سال  2000کاهش آغاز

آدمکشــی در ســال  2019در لوس آنجلس ســخن گفت و به افزایش بیش از
 300000ساعت گشت زنی پلیس در خیابانها اشاره کرد.

شد و بار دیگر در فاصله  2014تا  2017با رشد شمار آدمکشی روبرو بودیم و
پس از آن کاهش آغاز شده است.

او در کنفرانس خبری خود اشــاره کرد که آدمکشی در سال  2019از  260مورد او اشــاره کرد که جرائم ناشــی از فعالیت گنگها با کاهش  6/3درصد روبرو
در ســال  2018به  253مورد کاهش یافته و نشــانه روند ده سال متوالی کاهش بوده و جرائمی خانگی مانند دزدی  7/4درصد کاهش را شاهد بوده است .او از

است و به زیر عدد  300رسیده است.

او گفت در سال  1992در لوس آنجلس  90000جرم ناشی از خشونت داشتیم

مشارکت جامعه در همراهی با پلیس نیز سخن گفت.
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مقاله:

اسپاگتی وسترن های ایتالیایی و هنرپیشه های ایرانی
کورش سلیمانی ،آتالنتا
«سرجیولئونه»  ،فیلمســاز معروف ایتالیایی  ،توی ایوان
خونهاش نشسته بود و در بحر تفکر و تعمق ،بدجوری
فرو رفته بود که ناگهان به فکر افتاد فیلمهای وســترن را
در شهر سینمایی چینهچیتا در ایتالیا بسازه و روز و شب
پول پارو کنه .بهمین خاطر  ،آبی را که در دســت داشت
تا آخرش باال کشید و شروع به نوشتن اولین فیلمنامهی
اسپاگتی وسترن خود بنام «بخاطر یک مشت دالر» کرد.
ســرجیولئونه  ،در بدر بدنبال هنرپیشهی خوشتیپ و
صاحبنامی برای ایفای نقش اول میگشــت .برای این
منظور  ،دســت بدامن «هنریفاندا» پدرِ «جین فاندا» و
پدر بزرگ «بریژیت فاندا»  ،هنرپیشهی نامدار آمریکایی
شد .ولی دستمزد این بزرگوار  ،بقدری باال بود که سرجیو
بناچار دست بدامن هنرپیشــهی آمریکایی جوانی ،بنام
«کلینت ایستوود» شد و سرانجام  ،اولین فیلم او با خون
دل بسیار  ،به نمایش در آمد و دست بر قضا فروش خوبی
هم کرد و بعد از آن هم فیلم « بخاطر دالر بیشتر»  ،دالرِ
بیشتری به جیب سازندگان فیلم ریخت .پس از مدتی ،
همین فیلم ساز  ( ،یعنی سرجیولئونه ) فیلم های دیگری
نیز با شرکت هنرپیشگان معروف  ،نیمچه معروف و گمنام
بین الملی ساخت.

فیلم سازان دیگر ایتالیایی هم از روی چشم و هم چشمی ،
ی وسترن کردند که یکی از
شروع بساختن فیلم های اسپاگت 
آنها بنام «مایلزدیم»  ،از دو بازیگر فیلمهای ایرانی  ،بنامهای
«محمدعلی فردین» و «همایون»  ،دعوت کرد که در فیلمی
بنام «حاال روحت را به خدا بسپار» بازی کنند .این فیلم
 ،در ایران به نام «مردانه بکش» روانهی ســینما ها شد و
از بخت ب ِد ســازندگانش  ،فروش چشم گیری نداشت.
«محمدرضا فاضلی» هم روانهی ایتالیا شــد و در فیلمی
به نام «جایی برای مردن پیدا کن» ایفای نقش کرد که به
سرنوشت فیلم «مردانه بکش» دچار شد.
در همین حیــص و بیص  ،یک کارگــردان ایرانی بنام
«حکمت آقانیکیان»  ،ناگهان بســرش زد که او هم فیلم
وســترن ایرانی بسازد .اســم فیلم را هم با الهام از فیلم
«رودخانهی ســرخ» جان فورد « ،دشت سرخ» گذاشتند.
محمدعلی فردین  ،بازی در این فیلم را قبول نکرد ولی
«بهروز وثوقی» و «ایرج قادری» نقش های اصلی را بعهده
گرفتندو«مارلیناشمیت»،هنرپیشهیبیریختآلمانینیز
با دســتمزد زیادی به جمع بازیگران پیوست .این فیلم ،
تهیهکنندهی فلکزده را به ورشکستگی کشاند و دیگر از
فیلم های اسپاگتی وسترن ایرانی خبری نشد که نشد.

در کانون خبر:

شکایت بی خانمان ها از شهر لوس
انجلس برای جریمه در پیاده روها
پس از گذشت  7سال از مقررات ویژه شهر لوس آنجلس برای جریمههای خیابانی
برای خالفهای بسیار جزئی ،شهرداری لوس آنجلس مورد شکایت قرار میگیرد.
بر اســاس مقررات شهری،کسانی که در خیابان و پیادهرو مشروب بنوشند و یا در
پیادهرو ،دوچرخه سواری کنند و یا در پیادهرو یا خیابان به سگگردانی بدون قالده
دست بزنند ،از سوی ماموران جریمه میشوند.
بیخانمانها و کسانی که دچار ناتوانی جسمانی هستند ،با کمک کنشگران جامعه،
از این برنامه شــهرداری شکایت کرده و اشاره کردهاند که این مقررات ،حقوق فرد
را برای اعتراض و انکار جرم به رسمیت نمیشناسد و حتی افراد ناتوان جسمانی،
امکان دفاع از خود ندارند .آنها با تسلیم شکایت خود به دفتر مایک فیوئر دادستان
کل شهر لوس آنجلس ،تقاضای رسیدگی کردهاند .پیش از این نیز کارن پرایس ،هوزه
هویزار و دیوید ریو از اعضای شورای شهر به این مقررات اعتراض کرده بودند.

وارث بنیانگذاران شرکت دیسنی ،از مالیت بیشتر
برای شرکت دیسنی پشتیبانی می کند

Iranian InformationCenter
ابیگل دیســنی ( )Abigail Disneyوارث بنیانگذاران شــرکت دیســنی ،که از
فیلمسازان و کنشگران اجتماعی است و همواره در زمینه برابر اجتماعی و درآمد و رفاه
اجتماعی و شرایط کاری کوشش کرده است ،در آخرین بازدید خود از دیسنی لند در
آناهایم ،نسبت به جدال کارکنان برای زندگی با درآمد ناکافی اعتراض نموده و به چهره
اعتراضی به شرکتهای بزرگ و پردرآمد بدل شده است.
او که نوه روی دیسنی و عموزاده والت دیسنی بنیانگذاران دیسنی است میگوید :او

هوادار الیحه افزایش مالیات شــرکتهای بزرگ است که قانون گذاران تالش دارند
مالیات آنها را افزایش دهند .در آمریکا  2000شرکت بزرگ وجود دارد که در کالیفرنیا
به تجارت و کسب درآمد مشغولند ولی سهم مالیاتی آنها کم است.
او میگوید :افزایش مالیات میتواند بودجهای برای رفاع اجتماعی بهتر به وجود بیاورد.
او در مقایســه درآمد کارکنان عادی با مدیران عالیرتبه گفت :این بیعدالتی است و
شکاف عمیق را بین درآمد افراد و زندگی آنان ایجاد نموده و باید رفع شود.

08Global.net
(818) 9 - 08 08 08

خبری ،سیاسی ،اجتماعی و فرهنگی

نسخه قابل چاپ خبرگزاری ایرانشهر
نخستین خبرگزاری ایرانیان برون مرز
www.iranshahrnewsagency.com

بنیانگذار و مدیر مسئول :بیژن خلیلی
طراحی و نشر :شرکت کتاب
رویدادها :مرکز اطالعات ایرانیان آمریکا ( 08ایرانیان)
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معرفی جنایتکاران جمهوری اسالمی برگرفته از کتاب «چهره جنایت» انتشارات سازمان عدالت برای ایران  -شماره 23

ادامه از شماره قبل

محسن رضایی
(سبزوار رضایی میرقائد)
عضو و دبیر مجمع تشخیص
مصلحت نظام

سال 1378
 کاندیداي انتخابات ریاست جمهوري ( دو روز قبل از انتخابات کناره گیري کرد)در سال 1384
= کاندیداي انتخابات ریاست جمهوري در سال 1388
 رئیس کمیته کرسی هاي نظری هپردازي دانشگاه عالی دفاع ملی عضو و دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام از سال  1376تا کنون -بازگشت به سپاه و تدریس در دانشگاه امام صادق از فروردی نماه  1394تا کنون

هم این کار را خواهیم کرد اگر حرف نزنی» من هم هیچی نگفتم ،او واژه تجاوز را
استفاده کرد .گفت که این هایی که جیغ می زنند ،از ه مفکران تو ،از ه معقیده هاي
تو ،کومه له اي هستند .من هیچی نگفتم .ولی من را بردند توي یک اتاقی ،نشستم

روي صندلی .گفتند ســاعت نه صبح است .تا ساعت هشت شب ،از من سوال و

جواب کردند .حتی یک ذره آب هم ندادند بخورم .گفتند اینجا می مانی .محســن

گفت :تو خیلی از آن هایی که هستند نمی توانی قو يتر باشی ،خودت این همه سر

و صدا را می شنوي و می دانی چیست ،فقط خیالت راحت باشد که از این ها بدتر

به تو خواهیم کرد ...فقط یک کار می کنیم ،ممکن است بگذاریم زنده بمانی تا بچه

زندگینامه
برخی از موارد نقض حقوق بشر
ات به دنیا بیاید .اگر تا آن موقع توانستیم [صبر کنیم] ،اگر هم نکردیم ،نکردیم .مهم
محسن رضایی با نام اصلی سبزوار رضایی میرقائد ،متولد  1333اللی ،حوالی مسجد
 .1مشارکت در سرکوب مخالفان سیاسی در دهه اول پس از انقالب

ســلیمان اســت .او فارغ التحصیل دکتراي اقتصاد دانشگاه تهران است .وي عضو
بلندپایه گروه چریکی اسالمی « منصورون » در دهه  50شمسی بود .در سال 1353
» بعد از شش ماه هر کاري کردند من در هیچ رابطه اي تسلیم نشدم و اص ً
ال در هیچ
با معصومه خدنگ ،که از اعضاي گروه « منصورون» بود ازدواج کرد .فرزند او ،علی
رابطه کاري یا تشکیالتی چیزي نگفتم .این محسن رضایی که حاال خودش را براي
رضایی ،عضو شوراي مرکزي جبهه ایستادگی است  .علی رضایی با هدي طباطبایی
رئیس جمهوري ایران کاندید می کند ،آن موقع سال شصت در زندان هاي سنندج
فرزند لیلی بروجردي ( نوه رو حاهلل خمینی ،فرزند زهرا مصطفوي و رئیس کمیته
بود؛ ک ً
ال زندان هاي کردستان .او آمد .این ها با محسن رضایی صحبت کرده بودند.
بانوان و جوانان دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام ،وکیل دادگستري ،مشاور
محسن رضایی در امور بانوان در انتخابات دهم ریاست جمهوري ) و عبدالحسین به او گفته بودند که من شش ماه در زندان هستم ،جرمم این است که خودم کومه له
طباطبایی (برادر زن احمد خمینی ،برادر مرتضی و صادق طباطبایی ) ازدواج کرده هستم و تمام خانواد هام کومه له است و شش ماه است که نه حاضر شدم به این ها
اســت .محســن رضایی همچنین سه دختر به نام هاي ســارا ،زهرا و مهدیه دارد .هیچ حرفی بزنم و نه حاضرم با هیچ کدام از این ها ازدواج کنم .بعد از شش ماه من
همسر سارا رضایی ،رو حاهلل رئیسی ،حقوقدان و بازپرس دادسرا است .پسر دیگر را بردند زندان ساواك سنندج .آن جا یک هفته توي یک سلول تکی بودم ،توي این
وي ،احمد رضایی ،در ســن سی سالگی در نوامبر  2011در هتلی در دوبی به طرز هفته سه بار همان آقاي محسن رضایی ،آمد من را دادگاهی کرد .یکی از جاش هایی
مشکوکی فوت کرده است .برادر او امیدوار رضایی نماینده شهر مسجد سلیمان در که توي همان ده بودند که من زندانی بودم آوردند براي ترجمه .روز اول اص ً
ال چشم
دوره ششم ،هفتم و هشتم مجلس شوراي اسالمی بوده است.
من را نبسته بودند ولی روز دومش که من توي اتاق سلول بودم گفت شش ماه توي

مسئولیتها:
 محافظ رو حاهلل خمینی به عنوان عضو گروه منصورون ،به همراه گرو ههاي صفو موحدین در سال 135
 عضو هیات  12نفره تدوین اساسنامه سپاه در زمستان 57 عضویت در شوراي مرکزي سازمان مجاهدین انقالب اسالمی به مدت  3ماه درسال 1358
 مؤسس واحد اطالعات و بررسی هاي سیاسی سپاه و و اولین فرمانده این واحداز سال  1358تا 1360
 فرمانده سپاه پاسداران انقالب اسالمی از  1360تا 1376 مؤسس نیروهاي سه گانه (سپاه نیروي زمینی ،هوایی و دریایی سپاه پاسداران) تأاسیس دو دانشگاه امام حسین و بقیه اهلل وابسته به سپاه پاسداران انقالباسالمی
 فرماندهی قرارگاه سازندگی خات ماالنبیا از  1367تا 1368 مسئول کمیسیو نهاي تخصصی سند چش مانداز  20ساله ایران ،سیاست هاينظام در جذب سرمایه گذاري خارجی و سیاست هاي کلی اصل  44قانون اساسی
در مجمع تشخیص مصلحت نظام
 -کاندیداي نمایندگی مجلس شوراي اسالمی در فهرست خط امام و رهبري در

زندان هســتی ،این هم جرم تو است ،تو خودت کومه له هستی ،خالصه خیلی در
مورد کومه له حر فهاي چرت و پرت گفت ،فحش داد و گفت حتم ًا مطمئن باش

همه را یکی پس از دیگري می گیریم و همه را می آوریم پیش تو و تو هم با آ نها
یکی پس از دیگري اعدام می شوي .من هم گفتم باشد! مهم نیست! اعدام کنید من

مشکلی ندارم.

حامله بودم ،شش ماهم بود .روز دوم که ما را بردند پایین ،چشمم را بسته بودند ،ولی

می دانم که خیلی پایین رفتیم .توي ساواك سنندج بودیم ،از هر طبقه اي که پایین
می رفتیم صداي جیغ کشیدن دختران می آمد ،از تمام گوشه و کنار زندان .اص ً
ال من

توي این شــش ماهی که توي اون ده زندان بودم و هر روز مرگ خودم را جلوي
چشمم می دیدم ،به اندازه این یک هفته ناراحت نشده بودم .بعد از هر طبقه اي هم

که پایین می رفتیم ،می گفت ببین این ها همه شان که جیغ می کشند ،ه معقیده هاي
تو هستند ،کومه له اي هستند ،ولی دارند شکنجه می شوند و بهشان تجاوز می شود.

محسن می گفت.

من آن موقع چون نمی توانستم فارسی صحبت کنم یک نفر را آورده بودند .چشمم
بسته بود ،یک نفر هم دستم را گرفته بود .محسن رضایی با ما بود .او گفت  « :با تو

نیست .من هم گفتم مهم نیست ،مثل تمام انسان هایی که از بین رفتند .واقع ًا اص ً
ال
هم ترسی نداشتم فقط تنها چیزي که داشتم و خیلی ناراحت شدم که اص ً
ال تو نمی
توانستی از طبقه پایین بروي و صدا و هوار و جیغ را نشنوي.

متأسفانه نمی گذاشتند با هیچ کسی روبه رو بشم و کسی را ببینیم .چون می دانستند
که همه ماها همدیگر را می شناسیم و متأسفانه هیچ کسی نبود .توي آن یک هفته که
توي زندان سنندج بودم تنها بودم ،فقط توي یک سلول کوچک که یک دستشویی و

یک تخت تویش بود و هیچ کسی نبود آنجا .بعد از این یک هفته ،روز آخر ،محسن

رضایی آمد و گفــت « :ما تو را به همان زندان دهاتی که بودي برمی گردانیم ولی
من با رئیس آن زندان صحبت کردم که یا قبل از فارغ شــدنت تو را اعدام بکنند یا

ای نکه بگذارند بچه ات به دنیا بیاید بعد تو را اعدام کنند ،یا این که یک راه دیگر
خیلی راحتی هم داري ،می توانی با یکی از برادران مسلمان ازدواج کنی » من هم

هیچی نگفتم.

توبا کمانگر تأکید می کند« :من خودم شــاکی محسن رضایی هستم .یک بار بدون
چــش مبنــد او را دیدم و دو بار با چش مبند که دیگــر از روي صدایش او را می
شناختم که همان محسن رضایی ست »

مصاحبه با دو زندانی مرد که در همان زمان در زندان سنندج بازداشت بود هاند ثابت
می کند که محسن رضایی ،به عنوان فرمانده سپاه پاسداران ،مکررا ً از قرارگاه حمزه
سیدالشهدا که در ارومیه قرار داشته بازدید می کرده است .این قرارگاه نه فقط مسئول

امور مربوط به جنگ در اســتان هاي غربی کشور بود ،در امور امنیتی از جمله گرو
ههاي سیاسی مخالف نیز صالحیت داشته است .محسن رضایی و سایر فرماندهان
سپاه در راستاي رســیدگی به امور مربوط به قرارگاه یاد شده ،از زندان سنندج نیز

بازدید می کرده اند .مصاحبه شــوندگان بر این باورند که اگر زندانی به دلیلی براي
مقامات ســپاه که امور امنیتی کردستان را در دست داشته اند مهم می بود ،محسن
رضایی می توانســت در یکی از بازدیدهاي خود وارد پرونده وي نیز بشود .به نظر

می رسد توبا کمانگر هم به دلیل موقعیت همسرش در کومه له و هم به دلیل موضوع

گروگان ها و مبادله آن ها ،اهمیت ویژ هاي براي مقامات سپاه داشته است.

ادامه در شماره بعد
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روزشمار تاریخ ،فرهنگ و هنر ایران
 17ژانویه تا  23ژانویه ( 27دی تا  3بهمن)

استفاده از این منبع برای کلیه همکاران رسانهای با ذکر ماخذ آزاد است.
آدینه 27دی |  17ژانویه
 1334خورشيدى ( 1956ميالدى)
تيرباران شدن نواب صفوى ،خليل طهماسبى ،مظفر
ذوالقدر و سيدمحمد واحدى در لشكر 2زرهى
 1382خورشيدى ( 2004ميالدى)
سومينفرزندشاهزادهرضاپهلوىوياسمينپهلوى-فرح
پهلوى-درواشينگتنآمريكامتولدشد.

شنبه 28دی |  18ژانویه

آغازبهرهبردارىكارخانهپتروشيمىآبادان
 1367خورشيدى (  1989ميالدى)
درگذشتفيروزشيروانلو-نويسندهومترجم
 1386خورشيدى ( 2008ميالدى)
درگذشتحاجقربانسليمانى،استادپيشكسوت
موسيقىمقامىخراسانى،درسن 85سالگىبراثر
كهولت سن .وى متولد 1302در روستاى على آباد
قوچانبود.

سه شنبه 1بهمن |  21ژانویه

 1324خورشيدى ( 1946ميالدى)
 1285خورشيدى ( 1907ميالدى)
زادروز كيومرث منشى زاده ،شاعر
تاجگذارىمحمدعلىشاهقاجار
 1343خورشيدى ( 1965ميالدى)
 1331خورشيدى( 1953ميالدى)
آغاز تظاهرات شديد در تهران و شهرستانهاى ايران بر له و درگذشت نظام وفا  -شاعر
عليهدكترمحمدمصدقوآيتاهللكاشانىوتعطيلمغازهها  1347خورشيدى ( 1969ميالدى)
سفرمحمدرضاشاهبهاتريش
 1332خورشيدى ( 1954ميالدى)
 1348خورشيدى ( 1970ميالدى)
انتشار اولين شماره مجله « ستاره سينما « در تهران
عزت اهلل عاملى سفير ايران در عراق به اتهام شركت در
 1343خورشيدى ( 1965ميالدى)
انحالل ضرابخانه و انتقال وظايف آن به بانك مركزى ايران كودتاى عراق از بغداد خارج شد
 1357خورشيدى ( 1979ميالدى)
شاپوربختيار،محمدرضاشاهرابخاطرنقضقانوناساسى
یکشنبه 29دی |  19ژانویه
در طول حكومت خود ،بشدت مورد انتقاد قرار داد
سيدجاللالدينتهرانىرييسشوراىسلطنت،در
 1355خورشيدى ( 1977ميالدى)
درگذشترضاورزنده-نوازنده،موسيقيدانواستادسنتور پاريس از مقام خود كناره گيرى كرد
كاركنانسازمانراديوتلويزيونعليهبختياراعالمجرمكردند
 1366خورشيدى ( 1988ميالدى)
آيت اهلل خمينى اعالم كرد دولت بختيار خيانتكار است و
درگذشتمهدىبركشلى-نويسندهوموسيقيدان
از مردم خواست قدرت قانونى او را واژگون كنند
 1384خورشيدى ( 2006ميالدى)
محمود مشرف تهرانى ،معروف به م .آزاد ،شاعر و مترجم  1365خورشيدى ( 1987ميالدى)
درگذشتابراهيمبوذرى-خوشنويسوموسيقيدان
در تهران درگذشت
 1994میالدی
کشیشهایکهوسپیانتوسطعمالجمهوریاسالمی
ربوده شد .جسد او یازده روز بعد پیدا شد 19( .ژانویه)

دوشنبه 30دی |  20ژانویه
 1307خورشيدى ( 1929ميالدى)
ايجاد تغييرات دامنه دار در كادر قضايى كشور توسط
داور ،وزير عدليه
 1311خورشيدى ( 1933ميالدى)
رضا شاه دستور داد وزارت دربار را منحل كنند و اعالم
كرد دربار وجود ندارد و تيمورتاش ديگر وزير دربار نيست
 1324خورشيدى ( 1946ميالدى)
استعفاىابراهيمحكيمىنخستوزيربهعلتعدم
موفقيتدرقضيهآذربايجان
 1331خورشيدى ( 1953ميالدى)
صدور نامه تاريخى آيت اهلل كاشانى رييس مجلس
شوراى ملى به دكتر مصدق كه ضمن آن نوشت « ار راه
خطاييکهميپيماييدپشيمانخواهيدشد.قصدتجاوز
به حقوق عامه را کنار بگذاريد».
 1340خورشيدى ( 1962ميالدى)
موافقت دولت با تأسيس سازمان هواپيمايى ملى ايران در
داخل و خارج كشور
 1342خورشيدى (  1964ميالدى)

 1393خورشیدی ( 2015میالدی)
درگذشــت کیکاووس جهانداری ،مترجم و پژوهشــگر
پیشکسوت به دلیل مشکالت ریوی در بیمارستان «جم»
تهران .وی متولد 1302بود .از او دهها اثر ترجمه به فارسی
منتشرشدهاست.ازجملهکتابهایاو«گرگبیابان»نوشته
هرمان هسه« ،جهانهای گمشده» نوشته آن تری وایت ،و
«قطاربهموقعرسید»نوشتههاینریشبلاشارهکرد.
 1394خورشیدی ( 2016میالدی)
درگذشت ابوالحسن نجفی ،زبان شناس و مترجم در سن
 86سالگی در بیمارستان مهر در تهران .از آثار او میتوان
به «غلط ننویسم» ،ترجمه «شازده کوچولو»« ،خانواده
تیبو»« ،فرهنگ فارسی عامیانه» نام برد .وی متولد سال
 1308بود او از سال  1369تا پایان عمرش عضو پیوسته
فرهنگستانزبانوادبیاتفارسیبود.
 1394خورشیدی ( 2016میالدی)
درگذشت همایون بهزادی ستاره تیم ملی فوتبال ایران در
دهه چهل خورشیدی در سن 73سالگی.

پنجشنبه 3بهمن |  23ژانویه

 1321خورشيدى (  1943ميالدى)
زادروز دكتر اســماعيل نورى عالء (پيام) ،شاعر،
روزنامه نگار ،و پژوهشگر
چهارشنبه 2بهمن |  22ژانویه
كتــاب پيدايش و نقش دينــكاران امامى در ايران
نوشــته دكتر اســماعيل نورى عالءاز انتشارات
شركت كتاب
 1345خورشيدى (  1967ميالدى)
انتشار دومين کتاب محمدرضا شاه به نام «انقالب
سفيد «
کتاب «انقالب سفيد» توسط شرکت کتاب تجديد
چاپ شده است
 1346خورشيدى (  1968ميالدى)
سفر محمدرضاشاه و فرح پهلوى به بانكوك
 1312خورشيدى ( 1934ميالدى)
 1352خورشيدى (  1974ميالدى)
درگذشت عارف قزوينى  -شاعر ملى ايران
كتاب مجموعه كامــل آثار عارف قزوينى چاپ پيش از دادگاه تجديدنظر نظامى ،طيفور بطحايى ،خسرو
انقالب و باز تكثير در خارج از ايران و بدون سانســوردر گلســرخى ،كرامت اهلل دانشيان ،عباسعلى سماكار
و محمدرضا عالمه زاده را به اعدام محكوم كرد
شركتكتاب
 1328خورشيدى ( 1950ميالدى)
 1357خورشيدى (  1979ميالدى)
تاسيس اولين بانک خصوصي ايران به نام « بانک بازرگاني استعفاى محمدرضا جاللى نايينى از سناتورى
ايران « با سرمايه پنجاه ميليون ريال در تهران
 1366خورشيدى (  1988ميالدى)
 1337خورشيدى ( 1959ميالدى)
درگذشت شريف لنكرانى  -مترجم
درگذشت داريوش رفيعى  -خواننده
 1384خورشيدى (  2006ميالدى)
ميالدى)
 1357خورشيدى (1979
درگذشــت محمدحســين بهراميان ،مجسمه ساز
محمدرضاشاهوفرحپهلوىمصررابسوىمراكشترككردند
ايرانى به علت خودكشى در مجتمع لوور پاريس.
ارتشبد فريدون جم آينده ايران را تاريك و خونين خواند

Walk-Ins Are Welcome
Professional Nail Care and
Waxing for Men and Women

با مدیریت بنی

(310) 312-5657
Mon-Sat: 9:30am-7:00pm
Sunday: 10:30am-5:30pm
1411 A WESTWOOD BLVD
LOS ANGELES CA 90024

آغازینو

عالج واقعه قبل از وقوع باید کرد
اگرچهاضافهوزنبیمارینیستاماریشهاکثربیماریهاست
برایآشنائیومشاورهرایگانودستیابیبهراهحلهایمناسب
بدونورزشهایسختومحدودیتهایغیرقابلتحمل

باماتماسبگیریدتابهراحتیبهدنیایسالمتروزیباتردلخواه
خودقدمبگذارید

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
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طنز و خبر  -نوشته شهروند ایرانشهر:

حکایات بازار بین الخبرین

یه چند وقتیه هر وقت میایم این صفحه طنز و ســتون
بین الخبرین رو بنویسیم ،یه اتفاق بد و یه ماجرایی برای
این ملت مظلوم ایران میوفته و دیگه ما هم خنده امون
نمیاد و به جاش مجبوریم همگام با مردم ،غم و اندوه
رو به خشم و اعتراض تبدیل کنیم ...

خطای حیوانی

UNITED
DENTAL
OFFICE

دکتر فرزاد کهنباش

دندانپزشک

323.733.0570
1720 WESTERN AVE,
LOS ANGELE CA 90006

و باعث شد تا ملت از عصبانیت بخاطر توهین جمهوری
اسالمی به شعورشون قاطی کنن و بریزن تو خیابون تا
هم عزاداری  ۱۷۶شــهید خطای شیطانی سپاه رو انجام
بدن و هم خشتک آقای خامنه ای رو پرچم کنن!

سردار دلقک

یه ببوگالبی به اسم ســردار حاجی زاده که فرمانده
نیروی من در اوردی هوافضای ســپاهه ،بعد نمایش
موشک پرونی به امریکاییا بالفاصله اومد تو تلویزیون
جمهوری اســامی و در حالی که جلو و پشتش و
حتی تا توی فالنجاش پرچم نیروهای تروریســت
وابسته به ســپاه قدس و سلیمانی چپونده بودن ،زل
زد تو دوربین و خیلی شــیک در مورد انتقام سخت
و حتی تلفات بــاالی  ۸۰نفر نیروهــای امریکایی
توضیــح داد  ،...این مادرقحبه همون لحظاتی که وغ
زده بود به دوربین و با کمال بی شــرفی داشــت با
لبخند پیروزمندانه دروغ می گفت از موشــک زدن
به هواپیمای خودی خبر داشــت ولی انتقام سخت
براشون مهم ترین چیز بود و شروع کردن به پنهون
کاری و دروغ پشــت دروغ که اال و لال این سقوط
بخاطر نقص فنی بوده ...
این سردار دلقک وقتی بعد از سه روز حاشا و دودره
بازی می خواست اعالم کنه که سپاه بوده که موشک
زده به هواپیما ،گفت« :ای کاش می مردم و این روز
رو نمی دیدم!» ،همونجا بود که گفتم :کاش همتون
می مردین و کل ملت ایــران ریخت هیچکدومتون
رو نمی دیدن ولی افســوس که نه تنها نمردین بلکه
باعث مرگ کلی آدم بی گناه شدین تا حاال!

هفته پیش تا موقعی که هفته نامه ایرانشهر رو داشتیم
واســه چاپ می بستیم ،آخرین خبر این بود که قاسم
ترکید و براش یه مراسم پرمالت گرفتن تو چنتا شهر
تابوتشو گور به گور ،ببخشید ،نشییع کردن و شصت
هفتاد نفر هم زیر دســت و پا موندن و شــهید تشییع
(یه اسم تخمی تخیلی دیگه که سریعا برادران سپاهی
از لنگه پاچه اشــون در اوردن) شدن! بعد هم به انتقام
قاسم ،چنتا موشک به بر و بیابونای عراق زدن و دو سه
تا سوله خالی ارتش امریکا رو هم ترکوندن اما اگر تو
از دماغ یه نفر خون دیدی ،ندیدی! خالصه ،یه تبلیغات
سنگین هم راه انداختن که آی ایوهناس ،دیدید ما انتقام
ســردار رو گرفتیم .مادر آمریکاییا و اروپاییا و عراقیا و
کل دنیــا رو فالن کردیم  ،...ســرتو درد نیارم ،یه خبر
هم اومد که ساعتی پس از انتقام سخت از پایگاه های
خالی ،یه هواپیمای مســافربری اوکراینی پر از مسافر
ایرانی بعد از بلند شدن از فرودگاه خمینی (گور به گور
شده بزرگ!) دچار نقص فنی شده و سقوط کرده ...
شاید باورتون نشه ،همون آن که خبرشو شنیدم گفتم
تو نمیری اینا یه گوهی خوردن اینجوری شده تا اینکه
اول زمزمه شد و بعدشم رسمی گفتن که پدافند سپاه،
هواپیمای مســافربری رو با موشک اشــتباهی زدن.
همچین شــوک شــدیم که نگو! همه چیز فکر کرده
بودم جز اینکه اینا انقدر چیزخل باشن که یه همچین
خطای انسانی خرکی کرده باشن! یارو دیوث توی بیانیه
رسمیشون با تاکید میگه خطای انسانی بوده ،انگار فکر درست ساعاتی بعد از سقوط هواپیمای اوکراینی ،زمزمه
کرده ملت فکر کردن اونجا بین اون حیوونا ،انسانی هم هایی به راه افتاد که احتماال سقوط بخاطر انفجار بوده
پیدا میشه که خطا کنه اما همه این صداقت و رو راستی و یهویی همه نظام از اون باال تا پایین شــروع کردن به
نظام و ســپاه با مردم بعد از گذشت سه روز از واقعه و تکذیب و شانتاژ .جلوی همه اینا ،رییس بی شرف و بی
تکذیب و دروغ های سازمان یافته پی در پی اتفاق افتاد آبروی هواپیمایی کشوری بود که دم به دقیقه مصاحبه

دروغ گوهای بی آبرو

خود درگیران

عزراییل جمهوری اسالمی
 ...تا اینکه امریکا و پرزیدنت ترامپ بعنوان عزراییل

جمهوری اســامی رســما اعالم کردن ،به هواپیما

موشــک خورده و کمــی بعدش جاســتین ترودو

نخســت وزیر کانادا با تایید این نظر ،پشــت ماجرا
رو گرفت و اوکراین و بقیه هم وارد ماجرا شــدن.
جمهوری اســامی هم که دید دیگه نمیتونه حاشا
کنه ،اعالم کرد که بله خطای انسانی بوده و ما زدیم

و البته همش تقصیر امریکا بوده .جالب قضیه اینه که
برعکس موشک پرونی به عراق و پایگاه های خالی
امریکا در اونجا که سپاه پاسداران سینه اشو جلو داد

و با افتخار اعالم کرد که ما زدیم ،این دفعه ستاد کل
نیروهای مسلح خبر گندزدن برادران رو منتشر کرد.
بعد از چند روز اراجیف بافتن و تکرار اینکه خطای

انسانی بوده ،حاال به دروغگویی تازه رو اوردن و می

خوان هرجور شده قضیه رو بندازن گردن امریکا .از
شایعه حمله سایبری به پایانه های پدافندی تا اینکه

اگه امریکا قاسم ســلیمانی رو نکشته بود االن اینام
زنده بودن ،هر چی دلشون خواست چیزشعر تالوت

کــردن اما غافل از اینکه عمو ترامپ نه تنها عزراییل
قاســم بوده بلکه به نظر میرسه یه جورایی عزراییل

کل نظام جمهوری اسالمی هم هست!

پس می گیریم!

اتفاقی افتاده .مثه اینکه حسن کیلیدساز تصمیم گرفته
تا دونه آخر همــه رای هایی که بهش دادن رو حروم یه اوســگول دیگه ای به اسم اســتاد دانشگاه امام
کنه .یکی نیست بگه آخه مرد حسابی شاشیدم به اون نمدونم چی چی ســپاه فرمودن :تویی که فراخوان
ریاســت جمهوری و شورای امنیت ملی که ندونه تو میــدی (منظور فراخــوان عزاداری ســرکار خانم
مملکتش چه خبره و کی داره چه گوهی میخوره .اگه رخشان بنی اعتماد ،فیلمساز و هنرمند بزرگ ایرانی
نمیدونستی ،واقعا خاک بر سرت که هنوزم وایسادی اســت) ،اگر بچه های سپاه نبودن ،االن دست امثال
اینجا و استعفا نمیدی و اگه میدونستی که دیگه هیچی ،عبدالمالک ریگی به تو و دخترت می رسید ،شایدم
خاک تو سر دروغگوت بکنن! شهروند ایرانشهر به مقام
دوســت داشتی و ...؛ یعنی چجوری میشه امثال این
رهبری یه توصیه ای داره :علی جان ،حســنک رو هم
حرومزاده رو تحمل کرد و به خودشــو و هفت جد
بازی بده ،ناسالمتی رییس جمهورته!
و آبادش تجاوز نکرد؟ آخه پوفیوز اصوال می فهمی

تو ایــن چند روز بعد از حادثــه همه جور واکنش
از مــردم و مقامــات دیدیم .از بعضــی مردم خود
درگیر گرفته تا ســران جمهوری اسالمی همه دارن
دور خودشــون می چرخن که یه جوری ماجرا رو
ماســمالی کنن .یه ســری از هموطنان محترم عضو
شبکه های اجتماعی حرفه ای که فقط نشستن ببینن
ســوژه روز چیه تا ســریعا عکس پروفایالشون رو
عوض کنن! یارو تا دیروز واسه مردن قاسم سلیمانی
داشت خودشــو جر می داد و امروز یهویی عزادار
 ۱۷۶کشــته هواپیما شــده .یکی دیگه که داشت به
ترامپ و امریکا فحش خوار مــادر می داد ،یهویی
بــه خامنه ای و نظام فحش میــده .بعضیام که انگار
نــه انگار دارن تــو اون مملکت زندگــی میکنن و
هموطن و همشهری شون کشــته شده ،کال هیچی این دفعه مردم عصبانی و عزادار دیگه رودربایستی
به تخمشــونم نیست و همون چیزکلک بازی که در با مقام والیت رو کنار گذاشــتن و شــروع کردن به
میاوردن رو ادامه میدن .سران نظام هم که واسه رفع
اعتراض اونم از نوع «مرگ بر خامنه ای» اما یه سری
مســئولیت ،همه چیزو میندازن گــردن آمریکا یا یه
بخش دیگه ای از نظــام و  ،...خالصه جامعه ایران از خایــه مال های نظام که این اتحاد و همدلی مردم
تبدیل شده به سرزمین خود درگیران!
رو علیه خودشون دیدن ،افتادن به کثافتگویی و لجن

لجن و کثافت

بازم بهم نگفته بودن!

می کرد که محاله این هواپیما منفجر شده باشه و اصال
از نظر علمی نمیشه که موشک به هواپیما خورده باشه!
حاال این مرتیکه کم سواد چطوری تونسته بوده از نظر
علمی این چیزشعرها رو اثبات کنه دیگه خدا عالمه .یه
جوری همه رسانه ها حتی روزنامه های اصالح طلب
هماهنگ با هم ســقوط رو توجیــه می کردن انگاری
هنوز هم در عصر حجریــم و این همه تکنولوژی و
فناوری اطالعات امروزی همش پشمه و فقط این دیوثا
صاحب علم هستن و بقیه مردم نادون! خالصه تا دلت
بخواد سه روز تموم به شعور همگانی توهین کردن و
همه رو خر فرض کردن تا ...

پراکنی .صدا و ســیما هم بعنوان کثافت ترین رسانه

جمهوری اسالمی ،بزرگترین حامی این خایه مال ها

بوده تا حاال.

یه زنیکه لکاته ای که توی شــیکه افق سپاه مجریه

احمقانه ترین موضع در این ماجرا رو باز حسن روحانی گفت :هر کس نمی خواد ،بذاره از ایران بره! باشــه
رییس جمهور اســامی گرفت که اعالم کرد تا بعد از عزیزم ما میریم ولــی مطمئن باش که قبل از رفتن،
ظهر جمعه (ســه روز بعد از حادثه) خبر نداشته چه ایران رو از تو و بقیه مزدورهای جمهوری اســامی

چه کثافتی داره از دهنت میاد بیرون؟

یــه به اصطالح کارگردان والیــی دیگه هم یه کاره
اومــده تو تلویزیون و میگه :حــاال یه اتفاقی افتاده،
فکر کنین هواپیما خورده به کوه ،فرقی نداره که ...؛

به یه ادم اراذلی گفتن فالن که با بهمان فرقی نداره!
یارو که خیلی بددهن بود گفت :بیا بریم اون پشت تا
فرقشو بکنم تو چشمت! حاال حکایت آقای فیلمساز

خایه مال ماســت ،بیا تا فرقشو بکنم تو چشمت تا

بفهمی موشک با کوه خیلی فرق داره!

فقط امیــدوارم این همه خونی کــه والیت فقیه و

افــرادش تا االن ریختن ،پایمال و فراموش نشــه و

همشون به سزای اعمالشون برسن!
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هدیه  25میلیون دالری به
 UCLAبرای آموزش فرهنگ و زبان ژاپنی

دانشــگاه  UCLAاعالم کرد که از  25میلیون دالر هدیه از ســوی تاداشی یانایی ســطح جهانی بپردازد .این بزرگترین میزان کمک مالی به دانشــکده علوم انسانی
( )Tadashi Yanaiرئیس هیئت مدیره و مدیر عامل شــرکت تولید پوشاک در دانشگاه  UCLAبوده است .ناگفته نماند که در سال  ،2014تاداشی یانایی با اهدای
 2/5میلیون دالر مقدامات این مطالعات را بین دانشگاه  UCLAو دانشگاه واسه دا
ژاپن برای گسترش بخش مطالعات ژاپنی دریافت کرده است.
این شــرکت پوشــاک که اونیگلو ( )Unigloنام دارد با اهدای  25میلیون دالر به ( )Wasedaدر ژاپن فراهم نمود تا به مبادله استاد و آموزشگر بپردازند.
دانشــگاه  UCLAتالش دارد به گسترش مطالعات زبان ،فرهنگ و ادب ژاپن در
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همیشه و در همه جا آخرین اطالعات درباره رویدادهای ایرانی را در

08Global.net/08event
دنبال کنید

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.

رویدادهای هفته:

اطالعات رویدادهای خود را از طریق ایمیل:

از آدینه  17ژانویه 2020

تلفن818 791 4201 :

20501Ventura Blvd. Suite 147

فکس5303792828 :

Woodland Hills, CA 91364
info@andisheh.tv

استودیو818 791 4202 :

شبکه تلویزیونی اندیشه

محملی برای ارتقای اندیشه ،خردورزی و آزادی بیان
شبکه تلویزیونی اندیشه به صورت  24ساعته از ماهواره ( )satelliteدر اروپا و خاورمیانه (ایران)
و از طریق  ،GLWiZجادو ،روکو و دیگر تیویباکسهای مرسوم ،در آمریکا
با حضور چهرههای سرشناس در اختیار و خدمت بینندگان محترم است:

mojgana@ketab.com

جهت درج در این صفحه و ثبت در سایت
رویدادهای ایرانیان ارسال فرمایید.
تهیه و تنظیم :مژگان انوشیروانی

دکتر جمشید آصف
جراح  -دندانپزشک

(818) 789-8823
16661 Ventura Blvd, #401
Encino, CA 91436

مهدی آقازمانی

سحر امانی

عسل پهلوان

پریسا ساعد

نهضت فرنودی

آسوریا امروز

حسن اعتمادی

آیین بهایی

منصور اسانلو

محمد امینی

ایران آکادمیا

داریوش اقبالی

احمدرضا بهارلو

بیژن خلیلی

راه کارگر

رضا علوی

ساسان کمالی

رضا گوهرزاد

سیروس مشکی

نوین تیوی

برای بازدید آنالین از برنامهّای زنده و دسترسی به آرشیو برنامههای تلویزیون جهانی اندیشه به وب سایت ما مراجعه فرمایید

www.andishehlive.com

Shah Abbas

203

emperor of persia
1629-1587

رایگان
FREE

در جنوب کالیفرنیا
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اقتصاد رو به رشد در سن فرناندو ولی
باالتر از رشد در آمریکا

مرکز مطالعات اقتصادی دانشگاهCalifornia Lutheran University) CLU
)پیش بینی اقتصادی خود را برای سال  2020منتشر کرد و در آن به رشد متوالی  5ساله
سن فرناندو ولی اشاره کرده و نشان داده است که در  3سال گذشته ،رشد این منطقه
باالی  4درصد بوده است.
این گزارش اشاره میکند که رشد ساختمان سازی و حضور شرکتهای تکنولوژی ،نرم
افزار و تولید فیلمهای سینمایی نقش اساسی در این رشد داشتهاند.
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در  3سال گذشته ،رشد ایجاد کار در سن فرناندو ولی  2/2بوده است که در مقایسه با
کل کشور که در  1/6درصد قرار دارد ،نشانه  14درصد باالتر بودن در ایجاد کار در لوس
آنجلس بزرگ است و از سوی دیگر در حالی که لوس آنجلس بزرگ شاهد  3/1درصد
رشد اقتصادی بوده ،آمریکا در کل کشور با  2/5درصد رشد و ایالت کالیفرنیا در کل با
 3/9درصد رشد روبرو بوده است.

