
امروز جمعه ۲۳ماه دسامبر ۲۰۱۶ کانون دوستداران فرهنگ ایران هفته نامه شماره ۸ در ۲ صفحه

 
مطالب موجود در این هفته نامه 

۱- برنامه دوشنبه ۲۶ ماه دسامبر 
۲- جدول برنامه های ژانویه ۲۰۱۷ 

۳- چندین ویدئو از برنامه جشن شب یلدا  
۴- طرح پیشنهادی کمیته خدمات کانون توسط دکتر محمد برقعی

آدرس رستوران نیبرز
262 D Cedar Lane Vienna, VA 22180
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Monday December 26th, 2016

The US-Iran relations in the context of Dr. 
Mossadegh from a youth’s point of view

Speaker: Janan Iranbomy – Student and Reporter

http://maps.google.com/maps?z=16&q=%D8%A2%D8%AF%D8%B1%D8%B3+%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%86+%D9%86%DB%8C%D8%A8%D8%B1%D8%B2+262+d+cedar+lane+vienna,+va+22180
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طرح پیشنهادی « کمیته خدماتی » کانون
 دکتر محمد برقعی

 
 چندین دهه گذشته درمنطقه واشنگنت و حومه، ایرانیان بسیاری در زمینه فرهنگی بسیار فعال بوده ، ودست
 آوردهای باارزشی داشته اند. اما متاسفانه در زمینه ارائه خدمات به هموطنان کمترموفق تالش چشمگیری

 انجام نشده است، گرچه تنی چند از پزشگان مسئول به صورت فردی اقداماتی کرده اند. اما حال که جامعه به
 سطح باالیی از رفاه رسیده ، بجاست که صاحبان حرفه ها در اندیشه افرادی باشند که به این موفقیت ها
 دست نیافته اند. هموطنان بسیاری بیمه سالمتی ندارند، یا مشکالت حقوقی داشته وتوانائی استخدام وکیل
 ندارند . می دانیم که دامنه این خدمات محدود نیست، ازجمله بسیاری با کار کامپیوتری آشنایی کافی نداشته، و امکان

 پرداخت شهریه کالس های آموزشی را هم ندارند.
  کانون دوستداران فرهنگ ایران با سی و سه سال سابقه،  قدیمی ترین نهادهای فرهنگی این منطقه بوده، وهر دوشنبه شب، 
جمع قابل مالحظه ای ایرانیان در جلسات آن شرکت می کنند. لذا بر آن شده ایم کمیته  خدماتی برای این منظور بر پا کنیم، 
تا فهرستی از خدمات رایگان یا ارزان قیمت را برای هموطنانی که نیاز دارند تهیه کرده ، وبا مدیریت صحیح بکوشیم که کمک 

ها به دست نیازمندان واقعی برسند.  

می دانیم این خدمات محدود به پزشکی، حقوقی و فن آوری های کامپیوتری نیست، بلکه بسیاری از هم وطنان به کمک های 
دیگری، همچون وسائل منزل، کمک های مالی، وام کوتاه مدت  نیاز دارند. از این روی این اندیشه را با هموطنان در میان می 
گذاریم، و امید داریم انسان های خیرو خوش اندیش که غم یاری به دیگران را دارند، مارا در این راه یاری کنند . چه با اعالم 

آمادگی برای ارائه خدمات، وچه همفکری و راهنمایی برای  چگونگی رشد و توسعه این برنامه. 

گفتنی است شاید جامعه ایرانیان این منطقه با آن که از موفق ترین اقلیت هاست، درزمینه ارائه خدمات تالش چندانی نکرده 
است، امید واریم این گامی باشد در راه اعتالی جامعه ایرانیان منطقه، و نشانی از رشد فرهنگ واال  

وانسانی ایرانیان. 

 ..…………………………………………………
ویدئوهای جشن شب یلدا 

جشن شب یلدا، بخش اول
جشن شب یلدا، بخش دوم

جشن شب یلدا، بخش سوم
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https://kanooniranian.files.wordpress.com/2016/12/service-committee.pdf
https://youtu.be/VDvvVpoon8w
https://youtu.be/wDQfmtbGhmA
https://youtu.be/2JVh4XDxjr8

