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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در سالروز به قدرت رسیدن رضا شاه کبیر،

پروژه ققنوس ایران اعالم موجودیت کرد

هشدارآدمشیفنمایندهکالیفرنیا
بهگردانندگانگوگلوفیسبوک
اقرارمردیبهجرمایجادآتش
سوزیکرانستون
شکایت از دانالد ترامپ رئیس
جمهور آمریکا
بودجه برای خانواده های زیر
طبقه متوسط
پنج برنده طرح خانه سازی
ارزان قیمت اعالم شد
ارائهطرحهایراهبردیاز
رئیسادارهآموزشلوسآنجلس

در روز جمعه ســوم اسفند  ،۱۳۹۷در سالروز به قدرت
رسیدن رضاشــاه کبیر «پروژه ققنوس ایران» در دانشگاه
جرج واشنگتن با سخنان شاهزاده رضا پهلوی رسما اعالم
موجودیت کرد.
شــاهزاده پهلوی ضمن اعالم این خبــر ،هدف ازپروژه
ققنوس را ترســیم نقشه راه برای آینده ایران و بازسازی
آنچه در 40سال جمهوری اسالمی بدلیل سوء مدیریت و
رفتارغیر کارشناسی ویران شده ،عنوان کرد.
شاهزاده رضا پهلوی درکنفرانس خبری در واشنگتن اظهار
داشت :در این طرح استادان ،پژوهشگران و متخصصان

ایرانی ازدانشگاه های معتبرکشورهای مختلف در رشته
هایی چون محیط زیســت ،اقتصاد ،انرژی ،پزشــکی و
بهداشــت ،حقوق ،سیاست ،مســائل امنیتی و دفاعی،
کشــاورزی ،صنعت ،ارتباطات ،رسانه ،توریسم و دیگر
مــوارد همکاری می نمایند .وی افزود :قرار اســت این
طرح به توانمندی علمی جامعه مدنی ایران کمک نماید.
الزم به ذکر اســت دراین کنفرانس اعضای بنیانگذار و
کارشناســانی که با این طرح درازمدت همکاری دارند،
حضور داشتند  .

خبرگزاریایرانشهر-جاللومحمدفرزانهبرادرانساکناوکالهمااعانه
دهندگانبزرگبهکمپیندموکراتها
جالل و محمد فرزانه برادران ساکن اوکالهما اعانه دهندگان بزرگ به کمپین دموکراتها
جالل و محمد فرزانه در سال  ۱۹۸۱کمپانی ساختمانی “ home creationخانه آفرینی
“ را تاسیس کردند .این دو برادر از سال  ۲۰۰۲تاکنون بیش از  ۳۷۰هزار دالر به کمپین های
سیاسی که بیشتر آن به نمایندگانی از حزب دموکرات بوده ،یاری رسانده اند .آقایان فرزانه هم
چنین از سال ۲۰۱۲در کمپینی فعالیت می کنند با شعارهای  “ نه ،به جنگ با ایران”  و “به کنگره
بگویید  ،نه جنگ با ایران”
یکیازنمایندگاندموکراتیکهموردحمایتمالیبرادرانفرزانهقرارداشتهخانم“ایلحانعمر”
نمایندهکنگرهامریکااستکهاخیرابدلیلتوییتهایضدیهودیضداسراییلیموردسرزنش
مقامات و نمایندگان هر دو حزب دموکرات و جمهوری خواه قرارگرفته است.
جالل فرزانه اخیرا در فیس بوک خود با پست کردن مقاله ای از ” انتقاضه الکترونیکی” که در
آن تصریح شده است که خانم ایلحان در مورد البی اسراییلی حقیقت را گفته ،پشتیبانی نموده
است  .
“دیویددوک”  یهودستیزمشهورامریکاییومنکرهولوکاستازپشتیبانانتوییتخانم“ایلحان
عمر”  بوده است .خانم “عمر” پس از انتخابش به سمت نمایندگی کنگره امریکا از ایالتمینه
سوتا از BDSجنبش تحریم اسراییل پشتیبانی کرده است .ضمن آن که در گذشته اسراییل را
“شیطان “ خوانده است و تنها دموکراسی خاورمیانه را کشوری خوانده که “جهان را هیپنوتیزم
کرده است”.
جالل فرزانه ویدیویی از جواد ظریف را در صفحه فیس بوک خود بازتاب داده اســت که

می گوید “ زن سالمند به خانه که رسید متوجه شد که مهاجران یهودی خانه او -فلسطین-را
دزدیده اند.
ایرانشهر :آقایان فرزانه اگر هوادار صلح و  ضد جنگ هستند چرا هم زمان با تبلیغاتشان در این
زمینه  ،رژیم جمهوری اسالمی ایران را بابت مشارکت در جنگهای سوریه ،عراق ،یمن و
دخالتهایاینرژیمدرامورداخلیکشورهاییمانندبحرین،افغانستانوهمچنینترورهای
سیاسی دگراندیشان در داخل و خارج ایران و رهایی  زندانیان سیاسی در بند در ایران کوششی
نمیکنند.
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در کانون خبر:

شرایط اضطراری برای کشورآمریکا

مهدی اخوان ثالث

شاعر پرآوازه و موسیقیپژوه ایرانی بود

در کنفرانس خبری مشترک گوین نیوسام وحاویر بسرا
درساکرامنتو ،حاویر بسرا که تاکنون  45بار از دولت فدرال
به دادگاه شکایت کرده اســت ،اعالم نمود که شکایت  
46آماده است وبا همکاری ایالت های دیگر ،بر روی آن
کار می کنیم .ایالت هایی که همانند ما حس می کنند.

پس ازاعالم شــرایط اضطراری برای کشــورآمریکا
درمورد امنیت دیوارمرزی با مکزیک ،گوین نیوســام
فرماندارکالیفرنیا وحاویر بســرا دادستان کل کالیفرنیا،
به اواعتراض کردند وگفتند که دیدارکالیفرنیا با شــما
دردادگاه خواهد بود.
گوین نیوسام فرماندارکالیفرنیا درتوئیت خود نوشت:

رئیــس جمهورترامپ بــا اعالم شــرایط ا ضطراری
درکشــور ،بحران سازی می کند تا قدرت  را به چنگ
بگیرد .این اعالم شــرایط اضطراری برای آمریکا یک
رسوایی می باشد وتنها مقصرآن ،رئیس جمهوراست،
پیام ما به کاخ سفید روشن است« :کالیفرنیا شما را در
دادگاه خواهد دید».

آدم شیف نماینده کالیفرنیا درکنگره آمریکا درنامه ای
به گردانندگان گوگل و فیســبوک درمورد اطالعات
نادرســتی که درمورد واکســن ،درتارنماها ظاهرمی

اطالعات بیشتر و درستی را دراین زمینه بدهید .من از
یوتیوب سپاسگزارم که اعالم کرده است ،کلیپ هایی
را که اطالعات گمراه کننده و تئوری توطئه را درمورد
واکسیناســیون ترویج می دهند ،اجازه پخش نخواهد
داد تا جامعه دچار اشــتباه نشود و اطالعات نادرست
شود ،هشدار داد .این نامه درزمانی نوشته می شود که در مورد واکسیناسیون نداشته باشد .آدم شیف ،رئیس
واگیر سرخک و سرخجه درکالیفرنیا بیشترشده است ،کمیسیون اطالعات مجلس نمایندگان است.
او درنامه خود می نویسد :من درخواست می کنم که

هشدار آدم شیف نماینده
کالیفرنیا به گردانندگان
گوگل و فیسبوک

بودجه برای خانواده های زیر طبقه متوسط

شــهر اســتاکتون در کالیفرنیا اعالم کرد که هرهفته برای 130
خانوار که در برای زیرمیزان طبقه متوســط درآمد دارند  ،مبلغ
 500دالر برای جبران زیان آن ها در دوران ورشکستگی شهر
که در ســال  2013بوده است  ،خواهد پرداخت واین برنامه تا
 18ماه ادامه خواهد یافت .بودجه این برنامه که یک میلیون دالر
است به نوبت بین شهروندان تقسیم خواهد شد.

ناگفته نماید که در الیجه ای دیگر  ،سناتور کامالهریس ،سال
گذشته به مجلس ســنا ارائه کرده است تا خانواده های طبقه
متوسط  6000دالر بخشودگی مالیاتی برای یک سال دریافت
نمایند و گوین نیوســام فرماندار کالیفرنیا نیز این طرح را می
پسندد و از پرداخت چک ماهیانه  500دالر به هر خانواده سخن
می گوید .کارشناسان این طرح راغیرعملی می دانند.

پنج برنده طرح خانه سازی ارزان قیمت اعالم شد

برای ساخت خانه های ارزان قیمت زیر  500هزار دالر برای
کانتی لس آنجلس و شــهر لس آنجلــس که بودجه آن از راه
الیحه  HHHبا فروش  1/2میلیارد دالر اوراق قرضه و الیحه  
 Hکه بخشــی از مالیات برفروش بودجه آن را تأمین خواهد
کرد ،پرداخت  4/5میلیون دالر برای برگزاری طرح مســابقه
ساخت و نوآوری درپروژه خانه سازی را تأمین خواهد کرد.
اریک گارستی شهردارلس آنجلس نیز  120میلیون دالر برای

آغاز طرح ســاخت آزمایشی خانه های ارزان قیمت زیر 500
هزار دالر برای ساخت هزارخانه تأمین می نماید.نام  5شرکت
برنده طرح نوآوری ،از میان  45شرکت خانه سازی و معماری
که دراین مسابقه شرکت نموده و طرح هایی از افزودن اتاق به
خانه مادربزرگ ها و خانه های متحرک را با هزینه کم پیشنهاد
کرده بودند ،اعالم شد.
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اقرار مردی به جرم ایجاد آتش سوزی کرانستون

The Lawyers group
گروه حقوقدانان تصادفات
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به سرپرستی الرنس لوی وکیل با تجربه
بیش از  50سال و متخصص

تصادفات

تصادفات اتومبیل
تصادفات موتور سیکلت
سقوط و زمین خوردگی
گاز گرفتگی

مردی به نام براندون مک گلوور 33 ،ســاله ،در دادگاه
به جرم خود برای ایجاد آتش سوزی کرانستون در دو
مورد اقرار کرد .گرچه دادســتان در ابتدا برای  15فقره
جرم را دادخواســت قرارداده بود لیکن  7مورد را پس
گرفــت و با اقرار به جــرم در دو مورد بزرگ ،قاضی

دادگاه ریورساید کانتی دســتور پرداخت خسارت را
همراه با  12سال زندان برای او صادر کرد.
ایــن فرد در  25جوالی  2018آتش ســوزی در یک
ســاختمان را ایجاد کرد که شــعله هــای آن نه تنها
 13هزارایکــر را به کام آتش کشــید 5 ،خانه دیگررا

نیزدرآتش سوزی نابود کرد و نزدیک به  7هزار نفر را
مجبور به ترک خانه کرد و جنگل های ملی را در سن
برناردینوکانتی درآتش سوزی مزبور به کام خود کشید .

Auto Accidents
Motorcycle Accidents
Fall & Slip
Animal Bites
www.ThelawyersGroupInc.com

714-418-7146

شکایت از دانالد ترامپ
رئیسجمهورآمریکا
ایالت کالیفرنیا در همراهی با  15ایالت دیگر ،شکایت از

دانالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا را به سبب اعالم شرایط
اضطراری غیرضروری و برخالف قانون اساسی ،طرح کرد.

خاویربســرا ،دادستان کل کالیفرنیا این موضوع را در روز
رئیسجمهورباانتشاربیانیهایچنیننوشت:

«درروزرئیسجمهور،مادانالدترامپرئیسجمهورآمریکا
را به دادگاه می بریم تا استفاده نادرست از قدرت ریاست

جمهوریرامتوقفکنیم».

دانالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در توئیت روز سه شنبه
خود در پاسخ به این شکایت چنین نوشت:

«همان گونه که من پیش بینی کردم 16،ایالت که رهبری آن

را دموکرات ها و رادیکال های چپ و هوادار مرزهای باز به دالر را برای قطار پرشــتاب به هدر داده است ،و امیدی به
عهدهدارندوالبتهدادگاهمنطقه 9کالیفرنیا،ایالتیکهمیلیاردها

پایان آن ندارد ،به نظر می رسد که مسئول این شکایت باشد.

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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در کانون خبر:

کالیفرنیا بخشی از نمایش سیاسی نخواهد بود ،ما شما را در دادگاه خواهیم دید!

پس از آن که ایالت های کالیفرنیا ،کلرادو ،کنه تیکت ،دالور ،هاوایی ،ایلی نوی ،مین« ،کالیفرنیا بخشی از نمایش سیاسی نخواهد بود .ما شما را در دادگاه خواهیم دید.
مری لند ،میشگان ،مینه سوتا ،نوادا ،نیوجرسی ،نیومکزیکو ،نیویورک ،ارگان و ویرجینیا ،دادخواست تسلیم شده به دادگاه که در  57صفحه تنظیم شده است ،تالش دارد از جابه
شکایت مشترک خود را تسلیم دادگاه های منطقه ای در شمال کالیفرنیا نمودند ،گوین جاکردن بودجه ازسوی رئیس جمهور آمریکا برای ساختن دیوار و نرده های مرز به
نیوسام فرماندار کالیفرنیا در بیانیه ای که منتشر نمود ،کوشش کرد دیدگاه خود را به درازای  234مایل پیشگیری نماید و کالیفرنیا در بخش خود نوشته است که این تصمیم
رئیس جمهور ،امنیت کالیفرنیا و آینده آن را در زمینه اقتصادی به خطر می اندازد».
روشنی بیان نماید و در پیامش خطاب به رئیس جمهور نوشت:

ارائه طرح های راهبردی از
رئیس اداره آموزش لوس آنجلس
دو شرکت مشــاوره ای ارنســت اند یانگ ( )Ernest & Youngو کیتامبا
گــروپ ( )Kitamba Groupکه در مجموع با دریافت  1/5میلیون دالر از
بنیــاد غیرانتفاعی کالیفرنیا به نگارش قراردادهای تازه آموزگاران و شــیوه رتبه
بندی در راســتای افزایش حقوق بر مبنای موفقیت های آموزشی دانش آموزان
هســتند ،زیر فشار اسکات اشمرلســون  ،یکی از اعضای هیئت مدیره آموزش
لوس آنجلس قرار  گرفته اند تا نتیجه کار خود را برای مردم منتشر نمایند.
گرچه آســتین بیوتنر رئیس اداره آموزش لــوس آنجلس ،قراردادهای اصالحی
خود را تهیه نموده اســت و تالش دارد از این راه پول بشــتری را در صندوق
اداره آموزش پس انداز کنــد ،از هم اکنون تالقی و یا اختالف این قراردادها با
یکدیگر ،بار دیگر موضوع گفتگوی جامعه و رســانه ها شــده است .سخنگوی
اداره آموزش اعالم کرده اســت به زودی آستین بیوتنر طرح های راهبردی خود
را ارائه خواهدکرد.
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ثبت نام برای دانشکده پزشکی کایزر
دانشکده پزشــکی کایزر که زیرمجموعه بیمارستان های کایزر است اعالم کرد
که از سوی کمیته آموزش پزشــکی ایالت کالیفرنیا ،موفق به دریافت اعتبارنامه
آموزشی شــده اســت و برای دوره جون  2019به ثبت نام خواهد پرداخت و
نخستین دوره آموزش پزشکی را تابستان  2020در مجموعه آموزشی کایزر در
شهر پاسادنا برگزار خواهد کرد.
مجموعه آموزش پزشکی کایزر اعالم کرد که شهریه تحصیلی  4ساله را برای 5
کالس آموزشی خود از دانشجویان دریافت نخواهد کرد.
دکتر مارک شوستر ،بنیانگذار و رئیس دانشکده پزشکی کایزر درکنفرانس خبری
اعالم کرد  :ما این شــانس و فرصت را داشتیم که یک دانشکده پزشکی از پایه
بنیاد کنیم و آخرین امکانات و دســتاوردهای آموزش پزشــکی را در آن برای
دانش آموزان و درخدمت بیماران قرار دهیم.

ترامپ :عجله ای برای توقف برنامه اتمی کره شمالی ندارم
دونالد ترامپ ،رئیس جمهور آمریکا ،روز سه شنبه گفت که می خواهد روزی شاهد دوری
کره شمالی از برنامه تسلیحات اتمی خود باشد .وی افزود :عجله ای برای این کار ندارد زیرا
روابط آمریکا با پیونگ یانگ در قالب نشست هفته آینده به خوبی پیش می رود.
وی در ادامــه تأکید کرد :ضرب االجلی برای این کار در نظر ندارد .او دیدار خود با رهبر
کره شمالی را در فاصله روزهای  27و  28فوریه در هانوی پایتخت ویتنام را بسیار جذاب
توصیف کرد ،اما اشاره ای به جزئیات بیشتر اهداف این دیدار ننمود.
دونالد ترامپ همچنین از دو تماس تلفنی با جائه این ،رئیس جمهور کره جنوبی در روزسه
شنبه هفته جاری و شینزوبه آبه ،نخست وزیر ژاپن در روز چهارشنبه پیش از نشست پیش
رو خبر داد .وی در ادامه افزود :او منتظر دیدار با رهبر کره شمالی است و معتقد است که نتایج
بسیاریحاصلخواهدشد.رئیسجمهورآمریکاخاطرنشانکردکههردوبرایبارنخست
نشست فوق العاده ای داشتیم و دوستی برقرار شد که از ثمرات آن برقراری روابط خوب بود.
وی تأکید کرد :کره شمالی ماه هاست که دست به آزمایش تسلیحات اتمی و موشکی نزده
است و مادامی که این آزمایش ها متوقف شود ،هیچ عجله ای ندارد .من فکر می کنم در
نهایت غیرهسته ای شدن کره شمالی را ببینم و برای این کار ضرب االجلی تعیین نمی کنم.
دونالد ترامپ افزود :برخی از افراد از جمله رسانه ها می خواهند شاهد روند سریع غیرهسته
ای شدن باشند .وی با اشاره به وعده ی کیم جون اون رهبر کره شمالی گفت :من معتقدم
این کشور پس از حل موضوع هسته ای خود می تواند کشوری با قدرت اقتصادی باال باشد.
موقعیت سوق الجیشی آن ها و بودن در مابین روسیه ،چین و کره جنوبی باورنکردنی است.
رئیس جمهور آمریکا اظهار داشت :من فکر می کنم کره شمالی و رهبر آن چیزهای بسیار
مثبتی در ذهن خود دارند که به زودی درباره آن ها مطلع خواهیم شد .مادامی که آزمایشی در
کار نباشد ،عجله ای برای متوقف کردن آن نیست ،اما اگر جز این باشد ،مسئله دیگری است.

برای پیدا کردن
صاحبان مشاغل
و نیاز به داشتن اطالعات از
مهمترین اتفاقات روز
در جامعه ایرانیان کالیفرنیا
کافیست
با مرکز اطالعات ایرانیان تماس
بگیرید:

818 9 08 08 08
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مونا شیخ ،کمدی استندآپ پاکستانی ،در صدد شکستن مرزها

آغازینو

عالجواقعهقبلازوقوعبایدکرد

اگر چه اضافه وزن بیماری نیست اما ریشه
اکثربیماریهاست
برایآشنائیومشاورهرایگانودستیابی
بهراهحلهایمناسببدونورزشهای
سختومحدودیتهایغیرقابلتحمل
باماتماسبگیریدتابهراحتیبهدنیای
سالمتروزیباتردلخواهخودقدمبگذارید
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

مونا شیخ برای اولین بارحساسیت های جنوب آسیا را با ارزش های آمریكایی درمی
آمیزد .ســخنان شیرین ،شفاف و جسورانه او با دهانی بزرگ! او که نیمی از زندگی
اش را در یک خانواده مسلمان و نیم دیگر را با پذیرش فرهنگ آمریکایی سپری کرده
است ،با توجه به حس شوخ طبعی اش ،درپی شکستن مرزها می باشد.
مونا بدنبال پیشنهاد یکی از دوستانش برای اجرای کمدی استندآپ ،اولین کار خود
را در یک کالب کمیک در شهرنیویورک آغاز کرد .اما بزرگ شدن او در یک خانواده
مسلمان پاکستانی مانع پیگیری آرزوهایش به مدت  10سال شد و بعد از این مدت
مونا خانه پدری اش راترک کرد و به دنبال شغل مورد عالقه خود رفت  .او پس از
مدت کوتاهی اقامت درنیویورک  ،کار خود را تنها به تئاتر محدود نکرد ودر برنامه
های تبلیغاتی شرکت های کداک ،والمارت ،برنامه تلویزیون کابلی و فیلمهای کوتاه
اجرای نقش کرد.
در حال حاضر ،مونا ســاکن شهر لس آنجلس کالیفرنیا می باشد و درنقش کمدین
وهنرپیشه دریک سریال کمدی تلویزیونی و سریال ویژه یک ساعته بازی می کند.
مونا را می توان در سراســر لس آنجلس در جاهایی مانند :فروشگاه کمدی ،کالب
کمدی فالپرز ،کارخانه خنده ،خانه یخی پسدنا ،هالیوود و بسیاری از جاهای دیگر
یافــت .اخیرا ،مونا میزبان برنامه کمدی جویس نایت دنی کوک بود .او نخســتین
کمدین زن پاکستانی است که وارد هالیوود شده است .مونا اخیرا مصاحبه هایی با
روزنامه های نیوزویک ،گاردین ،ال ای ویکلی ،نیویورک پست ،واشنگتن پست و
بی بی سی انجام داده اســت .مونا همچنین برنامه هایی را در «باشگاه کمدی ریل
فالوا» در دوبی و لیســبون پایتخت پرتغال اجرا کرده است .او در ماه ژانویه ،2019
برنامه « ویمن مارچ»  را اجرا کرد و به عنوان اولین زن استندآپ کمدی خاورمیانه
در برابــر 50هزارنفر از مخاطبان برنامه به  ایفای نقش پرداخت .او  برنامه ای را در
«فروشــگاه جهانی مشهور کمدی» در لس آنجلس با راه اندازی نمایشهای فروخته
شده ،ساخته است.
مونا شیخ در تاالر خانوادگی کاسپین در اورنج کانتی برای مخاطبانی که اکثریت آنان
ایرانی بودند روز  21فوریه برنامه اجرا کرد که با استقبال بسیاری مواجه شد.

تالش قانونی شدن مصرف ماریاونا برای افراد باالی  21سال

(310) 854-9535

Iranian Information
Center
08Global.net
(818)9-08 08 08

گوین نیوســام فرماندار کالیفرنیا که بیشترین تالش را به کار گرفته است تا مصرف
ماری وانا برای گذران اوقات فراغت افراد باالی  21سال آزاد و قانونی باشد و نتیجه
آن تصویب الیحه  64بوده اســت ،پس از انتشار گزارش کمیسیون ایالتی مشاوره و
نظارت بر کشــت و توزیع و فروش ماری وانا  ،مبنی بر این دشواری برای دریافت
پروانه کار ،موجب رشد و گسترش فروش غیرقانونی ماری وانا شده است می تواند
فروشندگان قانونی را از بازار خارج نماید ،اعالم کرد که برای پیشگیری از رشد بازار

سیاه و غیرقانونی ماری وانا ،تالش بیشتری بایدکرد .در حالی که در کالیفرنیا  130تولید
کننده و  634فروشــنده قانونی دارای پروانه کار وجود دارد ،اداره نظارت بر فروش
ماری وانا در کالیفرنیا دستور ضبط اموال  2842فروشندگان غیرقانونی را صادر کرد و
 15نفر نیز دستگیر شده اند.
گوین نیوسام اعالم کرد که روند قانونی شدن ممکن است  5سال طول بکشد و ما در
سال دوم هستیم.

سانسور نماد باشگاه منچستر یونایتد درتلویزیون دولتی ایران

شرکتکتاب
KETAB CORP.

ketab.net

)(310
477-7477
12701 Van Nuys Blvd.,
Suite H
Pacoima CA 91331

تلویزیونایراندرحینپخشبازیتیمهایمنچسریونایتدوپاریسسنژرمندرچارچوب
بازیهایلیگقهرماناناروپابهیکبارهنماد«شیطانسرخ»کهبررویلوگویباشگاهمنچستر
بود را به دلیل ممنوعیت از القای پخش نمادهای افسانه ای سانسور کرد.
نماد شیطان سرخ ازسال 1970بر روی لوگوی این باشگاه قراردارد .این نماد دراصل برگرفته
از تیم راگبی محلی به نام «سالفورد رد دویلز» به ابتکار سر مت بیزبی ،سرمربی فقید انگلیسی،
می باشد .پیش از آن ،نوارهای قرمز و زرد که آرم شهر منچستر می باشد به جای آرم این
باشگاهگذاشتهشد.
شبکه تلویزیون ایران به دلیل ممنوعیت پخش نشان موجودات افسانه ای ،مجبوربه استفاده
ازنشان قبلی این باشگاه با طرح قدیمی آن شد.
سرکانآکایون،روزنامهنگاراهلترکیه،گزارش دادکهاینشبکهنماداهریمنیرابهدلیلآنکه

ویراستارانبرنامهاطالعاتزیادیدربارهفوتبالنداشتند،ازلوگویقدیمیباشگاهکهازسایت
گوگول برداشته شده بود ،را استفاده کردند.
الزم به ذکر است  ،پیش ازاین تصویر گرگ کاپیتول بر روی نماد باشگاه آ اس رم که در حال
شیر دادن به دوبرادر جوان رمولوس و رموس را نشان می دهد ،نیز سانسورشد.
دربازی مرحله یک شانزدهم لیگ قهرمانان اروپا تیم منچستر و پاریس سن ژرمن به مصاف
هم رفتند .در نیمه دوم این بازی ،تیم پاری سن ژرمن ،با یک ترکیب هجومی توانست به
ترتیب دو گل را توسط پرسنل کیمپمبه و کیلیان امپابه به ثمر رساند .پاس هر دو گل توسط
آنخل دی ماریا ،هافبک پیشین منچستر ،داده شد .این بازیکن درحین بازی توسط هواداران
منچستر مورد اهانت قرار گرفت طوری که درواکنش به این اهانت ها ،به طرفداران فحاشی
کرده و با تمسخر بطری آبجویی که به طرف او پرتاب شد ،را سرکشید.
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بزرگترین جریمه در زمینه دزدی
از حقوق کارکنان
کمیسیون کار کالیفرنیا ،بزرگترین جریمه در زمینه دزدی از حقوق کارکنان را علیه
شرکت مقاطعه کاری  RDVبرای بازپرداخت به کارکنان به مبلغ  11/94میلیون دالر
صادر نمود.
شــرکت  RDVکه به کارهای ساختمانی میپردازد ،در فاصله سال  2014تا 2017
در پرداخت حقوق هزاران نفر از کارکنان به گونهای تقلب کرده و دســت به دزدی
از دســتمزد آنان زده است .این شــرکت به ساخت و اجاره آپارتمانهایی در لوس
آنجلس میپردازد که بین  2450دالر تا  11500دالر اجاره ماهیانه آنها میباشد ،لیکن
به کارکنان چک بیمحل داده و در بازپرداخت از آن کسر نیز کرده است.
اداره کار اعالم نموده اســت که این شــرکت  5/4میلیون دالر به  1089نفر1/62 ،
میلیون دالر به  844نفر و  1/7میلیون برای حداقل دستمزد و  1/8میلیون دالر برای
ساعت استراحت  1125نفر و  566897دالر برای نپرداختن اضافه کاری  1111نفر
و  882981دالر برای پرداخت کم به  1109نفر باید بپردازد.

مرگ نوجوان  13ساله به علت طبابت بدون پروانه

مادری به نام ماریا مادریگال در دادگاه علیه یک متخصص گیاه درمانی به نام تیموتی
مورو  ،به ســبب مرگ فرزند  13ســالهاش ادگار شــهادت داد که او موجب مرگ
فرزندش به ســبب طبابت بدون پروانه پزشکی شده است فرزند او مبتال به بیماری
دیابت نوع  1بوده است.
وکیل تیموتی مورو در دادگاه اشــاره کرد کــه این زن ،این متخصص را مانند خدا

میپرستیده و شماری از دوستان را نیز به او برای معالجه معرفی کرده و در برابر آن
 735دالر چک دریافت کرده است.
گر چه این دادگاه علیه متخصص گیاه درمانی اســت ،لیکن میتواند در آینده علیه
مادر مزبور به ســبب مشارکت و پرهیز از درمان درست پزشکی و تزریق انسولین
مورد محاکمه قرار گیرد.

یو.اس.آرتس برگزارکننده حراج های آنالین عتیقه و آثار هنری
مدیریت :مهندس امیر رنجبر

818-282-3918

کتابهای خانم دکتر پرند علوی

(310) 477-7477

ketab.net

12701 Van Nuys Blvd., Suite H, Pacoima CA 91331
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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
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روزشمار تاریخ ،فرهنگ و هنر ایران
 22فوریه تا  28فوریه ( 3اسفند تا  9اسفند)

استفاده از این منبع برای کلیه همکاران رسانهای با ذکر ماخذ آزاد است.
آدینه 3اسفند  22 /فوریه
 1299خورشيدى ( 1921ميالدى)
كودتاىميرپنجرضاخانپهلوى،صدوراعالميه
« حکم میکنم « حاكى بر فرمان برقرارى
حكومتنظامى،ازسوىميرپنجرضاخان
مرد اول يا دوم كودتا از دكتر « سيد ضيا »
شركتكتاب،كتابىباعنوانصدرالدينالهىبه
مناسبتنودمينسالكودتامنتشركردهاست.
 1330خورشيدى ( 1952ميالدى)
زادروزمجيدنفيسى،شاعروپژوهشگر
آثار مجيد نفيسى ،شاعر مقيم آمريكا در
شركتكتابموجوداست.
 1350خورشيدى ( 1972ميالدى)
درگذشت ابوالحس نخان اقبال آذرقزوينى
(اقبالالسلطان)هنرمندآوازايران
 1387خورشيدى ( 2009ميالدى)
تحصندراويشگنابادى،دراعتراضبهتخريب
محل اجتماعشان در اصفهان ،مقابل مجلس
شوراىاسالمى،درميدانبهارستانتهران
 1393خورشیدی ( 2015میالدی)
درگذشت «آندرانیک آساطوریان» از
آهنگسازان پیشکسوت موسیقی پاپ ایران،
درسنهفتادوسهسالگیدرشهرلسآنجلس.

شنبه 4اسفند  23 /فوریه

 1294خورشيدى ( 1916ميالدى)
قشونروسكرمانشاهراتصرفكرد
 1299خورشيدى ( 1921ميالدى)
ميرپنج رضاخان ،از طرف سلطان احمدشاه
قاجاربه منصب سردارى و لقب سردارسپه،
منصوبشد.
 1337خورشيدى ( 1959ميالدى)
زادروز ليال فروهر ،بازيگر سينما و خوانندهى
ايرانى،مقيمكاليفرنياىجنوبىازسال1988
آثاراينهنرمنددرشركتكتابموجوداست
 1348خورشيدى ( 1970ميالدى)
اعتراض دانشجويان و اعتصاب كارگران
تهران دربرابر افزايش بليط اتوبوس ،دستور
محمدرضاشاهپهلوىبراىرسيدگىبهموضوع،
وبرگشتبهاىبليطبهميزانىكهقب ً
البود.
 1352خورشيدى ( 1974ميالدى)
طرحسراسرايرانمنحلشد.
 1388خورشيدى ( 2010ميالدى)
ثبت جهانى نوروز در مجمع عمومى سازمان
ملل
شركتكتابوبسايتىبانشانى:
www.IranianNewYear.com
راه اندازى كرده است كه از چندين ماه پيش از
فراررسيدننوروز،سالتحويل رااعالممىكند.
 1388خورشيدى ( 2010ميالدى)
دستگيرى عبدالمجيد ريگى مشهور به
عبدالمالك ريگیزاده  ،رهبر پيشين گروهى
بنيادگرا و سني مذهب به نام جنداهلل بود؛
گروهى كه در منطقه سيستان و بلوچستان به
مبارزه مس ّلحانه با حكومت فاشيستى شيعه
مذهبجمهورىاسالمىايرانمیپردازد.

یکشنبه 5اسفند  24 /فوریه
روز زن در ايران باستان.
 1305خورشيدى ( 1927ميالدى)
زادروز سياوش كسرايى ،شاعركتا بهاى آرش
كمانگير ،مهره سرخ ،از خون سياوش-منتخب
سيزدهدفترشعر،گزينهاشعارسياوشكسرايى،
مجموعه اشعار سياوش كسرايى (از آوا تا هواي
آفتاب)در كتابفروشى شركت كتاب موجود
است

ازانقالب به صورت كتاب و س ىدى و هم چنين
 1330خورشيدى ( 1952ميالدى)
ساعت 12و 17دقيقه ،بزر گترين كسوف تاريخ خالصه شده آن در دو جلد در شركت كتاب
موجوداست.
آسمان تهران را تاريك كرد.
(تا آن زمان)،
ِ
 1345خورشيدى ( 1967ميالدى)
زاد روز حسين مرتضاييان آبكنار ،داستان
نويس،درتهران
 1358خورشيدى ( 1980ميالدى)
درگذشتپرويزفنيزاده،بازيگرتئاتر،سينماو
تلويزيون او در اين فيلمها نقش آفرينى كرده
است :اعدامى ،سرخ پوستها ،قدغن باغ بلور
جمعه،بوف
كور،گوزنها،تنگسير،قربونهرچىخوشگله،
رگبار،گاو،خشتوآينهوسريالهاىتلويزيونى  1352خورشيدى ( 1974ميالدى)
دايىجانناپلئون،سلطانصاحبقران
درگذشت حسين تهرانى ،پايه گذار تكنيك
اكثريت اين آثار در خانه موسيقى و فيلم ايران علمىتنبك
وابستهبهشركتكتابموجوداست.
كتاب آموزش تنبك شادروان حسين تهرانى
 1375خورشيدى ( 1997ميالدى)
درشركتكتابموجوداست.
قتل ابراهيم زال زاده ،ناشر و سردبير نشريه «  1366خورشيدى ( 1988ميالدى)
معيار « (از سرى قتلهاى زنجيرهاى -به دستور درگذشتمهرىآهى،نخستينزناستادزبان
خامنهاىومصباحيزدى)
و ادبيات روسى در ايران
در رابطه با قتلهاى زنجيرهاى شركت كتاب
كتابى با عنوان قتل فروهرها به كوشش حزب چهارشنبه  8اسفند  27 /فوریه
مرزپرگهرمنتشركردهاست.
 1384خورشيدى ( 2006ميالدى)
 1313خورشيدى ( 1935ميالدى)
درگذشت دكتر عزالدين كاظمى از صاحب زادروزاسماعيلفصيح،نويسنده
منصبانوزارتخارجه،نايبنخستوزيرووزير آثار او شامل :تاليفات :استادان داستان ،اسير
دارايى در دوران صدارت دكتر محمد مصدق زمان ،باده كهن ،بازگشت به درخونگاه ،پناه بر
درتهران.
حافظ ،تراژدى/كمدى ارس ،تلخ كام ،داستان
جاويد ،درد سياوش،دل كور ،زمستان ، 62
شرابخام،شهبازوجغدان،فرارفروهر،گردابى
چنين هايل و الله برافروخت و ترجمهها :بازیها،
خودشناسىباروشيونگ،رستمنامه،وضعيت
آخروماندندروضعيتآخر–موجوددرشركت
كتاب
 1337خورشيدى ( 1959ميالدى)
آخرين « تجليل « از قمرالملوك وزيرى در
راديوتهرانبرگزارشد
 1385خورشيدى ( 2007ميالدى)
صداى قمر در مجموع هاى با عنوان از قمر تا .....
درگذشت عليرضا اسپهبد ،هنرمند نقاش درمركزموسيقىوفيلمايرانوابستهبهشركت
معاصر ،در تهران به علت عارضه ى سكته كتابموجوداست
قلبى .وى متولد آذرماه  1330در تهران بود 1393 .خورشیدی ( 2015میالدی)
وى از نقاشان پيشرو و مترقى ايران بود و از تبار درگذشت زاون قوکاسیان ،منتقد ،مدرس
نقاشانى كه مدرنيزم را درمتن فرهنگ ايرانى و فیلمساز ایرانی ،در سن  64سالگی در پی
و مسائل اجتماعى ايران ارائه كرده بود .عالوه ابتال به سرطان معده ،در زادگاهش در اصفهان
برتابلوهاى متعدد كتابى نيز به عنوان طراحى و درگذشت .او عالوه بر نگارش یادداشت و
نقاشىعليرضااسپهبدازوىبرجاماندهاست .نقدهایسینماییچندینعنوانکتابدرحوزه
سینما و سینماگران تالیف کرد و در چند دوره
از جشنوارههای سینمایی در ایران ،اتریش و
دوشنبه 6اسفند  25 /فوریه
ارمنستان جزو هیت مدیره داوران بود .وی
متولد  1329در اصفهان بود و فارغ التحصیل
 1323خورشيدى ( 1945ميالدى)
تشكيل انجمن دوستداران موسيقى ملى به رشتهشیمی.
سرپرستىروحاهللخالقى
 1331خورشيدى ( 1953ميالدى)
پنجشنبه 9اسفند  28 /فوریه
درگذشت قاسم غنى ،ديپلمات ،پژوهشگر و
مترجم،درامريكا
 1328خورشيدى( 1950ميالدى)

سه شنبه 7اسفند  26 /فوریه

 1318خورشيدى ( 1940ميالدى)
زادروزعلىپاشايى،منتقد،مترجم،پژوهشگر
 1318خورشيدى ( 1940ميالدى)
زادروز بهمن رجبى ،نوازنده تنبك و مولف
موسيقىايرانى.
كتاب آموزش تنبك بهمن رجبى در شركت
كتابموجوداست.
 1325خورشيدى ( 1947ميالدى)
زادروزهوشنگكامكار،آهنگساز
 1334خورشيدى ( 1956ميالدى)
درگذشت على اكبر دهخدا)1334-1257 ( ،
نويسندهوپژوهشگر
لغتنامهكاملدهخداچاپپيشازانقالبوبعد

نخستينشمارهنشريه«زهرهايران»بهصاحبامتيازی
منصورهاتابکیبهچاپرسيد
 1370خورشيدى( 1992ميالدى)
درگذشتتقىظهورى،بازيگرتئاتروسينما
 1382خورشيدى( 2004ميالدى)
درگذشت مهدى پورسعيد  -از مديران مؤسسه كيهان
(پيشازانقالب)
 1394خورشیدی( 2016میالدی)
درگذشتشیداجاهد(مجدالملوکجاهدیان)خواننده
موسیقی سنتی ایران در بیمارستان الله تهران بر اثر
بیماریسرطان.ویبهدلیلخواندنممنوعالکارشدهبود.
ویباهمراهیوهمکاریهمسرشمسعودجاهدچندین
آلبوم منتشر کرده است که عبارتند بودند از «کوچههای
بینشان» «پنجره باز میشود»« ،در فکر تو بودم» و
«خستهامازاینکویر»رامنتشرکردهبودد.

طنز و خبر  -نوشته شهروند ایرانشهر:

حکایات بازار بین الخبرین

خبر اول – سازمان منطقه آزاد کیش واگذاری این جزیره به چینیها را تکذیب کرده
و گفت :عدهای به دنبال سوءاستفاده از حس وطنپرستی و ملیگرایی مردم هستند.
از قدیم گفتن تا نباشد چیزکی ،مردم نگویند چیزها! مرد حسابی ،انقدر به این چینیا
کولــی دادین (البت در اصل چیز دیگه دادین!) که حاال حتی خودیای خودتونم
باورشون شده که همه چیز اون مملکت دسته گل رو دارین به چین و روسیه و
 ...می بخشین ،میفروشین یا اجاره میدیدن .البت از وقتی که قایق های ماهیگیری
چینی رو نیروی دریایی سپاه توقیف کرد به این شایعات دامن زده شد .خب وقتی
ماهیای خلیج فارس رو اجاره بدین ،نمیتونین جزیره اش رو بفروشین؟
خبر دوم  -مرکز آمار ایران در گزارش ماهانه خود درباره ســطح قیمت کاالها و
فکنندگان اعالم کرد ،شــاخص کل قیمت کاالها نسبت به
خدمات برای مصر 
بهمن ماه سال گذشته  ۴۲/۳درصد بیشتر شده است.
اوه اوه عجب وضیعتی شــده که حتی مرکز آمار هم داره از جر خوردن مملکت
میگه .اونوقت یه مشت دروغگوی کثیف نشستن تو حکومت میگن تحریما هیچ
اثری نداشته و همه چیز تحت کنترله! آره تحت کنترل هست منتها توسط کسای
دیگه نه شما احمقا!
خبر سوم – سردار پاکپور فرمانده نیروی زمینی سپاه پاسداران گفت :عامل حمله
انتحاری به اتوبوس سپاه ،دو نفر از اتباع پاکستان بوده اند و سه نفر دیگر از استان
سیستان و بلوچستان هم در این حمله همکاری داشتند که دو نفرشان دستگیر شده
و یک نفر فراری است .این حادثه هفته پیش در جاده خاش به زاهدان رخ داد و
بیست و هفت نفر از اعضای سپاه کشته شدند.
عجب دنیایی شده! فکر کنم این آقای سردار قبل از اعالم این خبر گلدونی چیزی
تو مخش خورده .آخه مگه میشــه تو این حمله ،آمریکا و اسراییل و عربستان و
بقیه دنیا مشارکت نداشته باشن؟ البت چون گفته عوامل ،احتماال بقیه آمران حمله

بودن .فقط آقای سردار اسم عامل اصلی حمله رو نبرده که هم االن شهروند ایرانشهر
اعالم می کنه :سپاه پاسداران انقالب اسالمی!
خبر چهارم  -دادستان تهران گفته است اخیرا در یکی از پروندههای سرقت ،سارقان
از یک خانه توانســته بودند ۲۵ ،میلیارد تومان پول نقد ،طال و دالر به سرقت ببرند
لذا مردم نباید این میزان پول نقد را داخل منزل نگهدارند ،پس بانکها برای چه به
وجود آمدهاند؟
دیگه ببین چقدر کفگیر خورده ته دیگ که دســت به دامن این الشــخور جنگیه،
جعفری دولت آبادی ،شدن تا با چاخان های گنده گنده ،پول مردم رو از چنگشون
بکشن بیرون! آقای دادستان ،اگه نمیدونستی ،حاال بدون که بانک هاتون در جمهوری
اسالمی فقط برای چاپیدن مردم و اختالس های میلیاردی بوجود اومده و جنابعالی
و دوستاتون دارین تالش بیهوده میکنین برای این دزدی بزرگ از خونه های مردم!
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جدول و سرگرمی

افقي :

 -4از کشورهای دیگر آفریقایی -کفش اسب  -حرفپیروزی

   -1یکی از عجایب هفتگانه جهان است -نوعی امتحان

 -5بیسواد قدیمی -یار «هوی»! -از پدیدههای جغرافیایی

 -2عیب و عار -جمع متن -ناگهانی

 -6مقام و درجه -شهری در استان خراسان رضوی -آزرم و حیا

 -3سفید آذری -نوعی ماشینحساب -شهری در استانفارس  -موی گردن اسب

 -7از کاخهای مشهور فرانسه -دندان دور ریختنی -شتر قویهیکل

 -4تیرانداز -ماه نو -دفعه و مرتبه

 -8سه کیلوگرم -مادهای در خون -پاک -غرور و تکبر

 -5ظرف چرمی ،فلزی ،یا پالستیکی که در آن روغن یا چیز دیگر میریزند -مربوط

 -9جسم معدنی چکشخوار ،درخشنده ،و رسانای برق و گرما که معموالً بهصورت

به روز -مردن از غصه

جامد است -.گندم -از سرداران کوروش کبیر

ب خوشبو  -مرضی که از یکی به دیگری سرایت کند -رسوا و بیآبرو
 -6چو 

 -10حشره خونخوار -چاشنی فالوده -بیماری پوستی

 -7سرزمین سربداران -خرمن ماه -چسبنده و لزج

 -11درخشان -پشت سر و عقب -ضمیر متصل پیوسته

 -8جاویدان  -خاندان -پسوند حاصلمصدر -راه رفتن کودکانه

  -12محصول آب و صابون  -عصری در تاریخ -چارهاندیشیها

 -9خوردنی به همراه غذا -پیشی گرفتن -از بازیکنان تیم رئال مادرید

 -13رویه الستیک  -میوه هزار دانه -ویتامین انعقادخون -پهلوان

 -10پایتخت باستانی دولت آشور بود -اشعه بنفش آن معروف است  -جشنواره معتبر

 -14زندگانی -از خط های رایج مصری -انگور ترش

سینمایی

 -15سردسیر -اثری باستانی از تمدن مایا است که در کشور مکزیک واقع شدهاست

 -11رنج و زحمت -بلبل -جیوه
 -12مصیبت -اعضای هیئتدولت -سرکش
 -13پشم شتر -بوی خوب زیر شکم آهو -پزشک -پوستین

حل جدول شماره گذشته

 -14عکسها -اثری از امیلزوال -سالح رستم
  -15چرم شفاف و براق -یکی از آثار تاریخی بندرعباس
عمودي :
 -1یکی از آثار تاریخی اصفهان -کشوری آفریقایی که پایتخت آن شهر ماسرو است
 -2سیمرغ -فیلمی با بازی سلمان خان در سینمای هندوستان -بینایی
 -3بزرگ قبیله -باال آمدن آب دریا -انجام پذیر -تیز و برنده

مجموعه مقاالت پروفسور امنون نتصر
در مجله شوفار نیویورک
در دو مجلد
با پشتیبانی مرکز امنون نتصر
ازانتشارات شرکت کتاب

دو اثر جدید از مهرانگیز کار

9
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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:
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وبینارهای جهانی آکادمی آموزشی پرژن آمریکن
با استاد جواد صفارزاده
دوره آموزشی نرم افزار مایکروسافت ورد

)Microsoft Word: Part 1 (Basic to Intermediate

دوره آموزشی نرم افزار مایکروسافت ورد10
Microsoft Word 10

دوره آموزشی نرمافزار ا ِکسل

)Microsoft Excel: Part 1 (Basic to Intermediate

دوره آموزشی نرم افزار کوییک بوک

Persian American Academy

)QuickBooks: Part 1 (Basic to Intermediate

تلفن برای ثبت نام

www.saffarzadeh.com (818) 9 08 08 08

اطالعات رویدادهای خود را از طریق ایمیل:

mojgana@ketab.com

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

یک پناهنده ایرانی دراسترالیا به قاچاق مواد مخدر(آیس) به ارزش
 36میلیون دالر متهم شد

یک پناهنده ایرانی بنام حمید رنجبریان که در برنامه تلویزیونی ملی استرالیا برای جذب
مهاجران به کسب و کارهای کوچک درخشید ،درحال حاضر به قاچاق مواد مخدر آیس
به ارزش 36میلیون دالر متهم شده است.
پلیساسترالیاادعامیکندویدرمرکزبرنامهریزیسندیکاقصدداشتهبیشاز 40کیلوگرم
آیس را ازطریق آسیا و خاورمیانه به طور قاچاق وارد این کشور کند.
این اتهامات پس ازاینکه وی اظهارداشت قصد دارد با استخدام افراد و پیشرفت کسب و
کارش و نیز پرداخت مالیات ،زندگی جدیدی را برای خانواده اش فراهم کند ،اعالم شد.
حمید رنجبریان در گفتگویی با خبرنگار دیلی میل گفت :درســال  2013پس از اینکه
مجبورشدم ازایران فرار کنم ،استرالیا را برای پناهندگی انتخاب کردم زیرا اینجا سرزمین
آزادی و فرصت هاست.
وی اذعان کرد :دولت استرالیا من را حمایت کرد .بسیاری از مردم به من کمک کردند تا

کسب و کار خودم را انجام دهم و در این راه هرگز احساس نکردم که در کشور دیگری
هستم ،من همیشه احساس می کنم که در کشور خودم هستم .وی افزود :من اکنون 15نفر
را استخدام کرده ام و پروژه های نقاشی زیادی را در دست دارم و این بدان معناست که من
میتوانمنقاشانبیشتریرااستخدامکنم.
روزنامه دیلی میل می نویسد ،هنگامی که حمید رنجبریان به استرالیا آمد ،به هیچ وجه
انگلیسی صحبت نمی کرد .او انگلیسی را از کسانی که دراطرافش بودند یاد گرفت .اما
می گوید :بزرگترین چالش برای مهاجران این است که اختالف قوانین ومقررات بین
استرالیا و ایران را یاد بگیرند.
حمید رنجبریان در روز چهارشنبه توسط پلیس امنیتی استرالیا درخانه اش درشمال پاراماتا
دستگیر شد .انتظار می رود وی در دادگاه محلی پاراماتا محاکمه شود.

