
برابر با ماه های ردیبهشت و خرداد ۱۳۹۶ برنامه های ماه می ۲۰۱۷  هفته نامه شماره ۲۷ در ۴ صفحه 

 برنامه دوشنبه ۸ ماه می ۲۰۱۷
 موضوع :جنبش فمینیستی و « روشنفکری » مرد محور

 سخنران : زهره خیام
 

 زهره خیام کارشناس ارشد جامعه شناسی و لیسانسیه علوم اجتماعی می باشند. ایشان از اعضای کنفدراسیون دانشجویان
 ایرانی (اتحاد ملی ) بوده و با تمرکز بر کاردفاع از زندانیان سیاسی وبرابری حقوق زنان انجام وظیفه نمودند. پس از

 بازگشت به ایران و شرکت در تظاهرات وسیع زنان در درسازماندهی بزرگترین سازمان زنان در ایران پس ازانقالب نقشی
 تعیین کننده بازی کردند. خانم خیام ازبنیانگزاران، اعضای کمیته اجرائی وشورای عالی و سخنگوی منتخب این سازمان

 بودند. زهره خیام درتبیین وتوضیح هدف ونگرش این سازمان شرکت موثر داشتند. ایشان در شکل دادن شعبه های اتحاد ملی
 زنان در رشت و انزلی تالشهای موثر و موفق داشتند. زهره خیام در دانشگاه نوبنیاد گیالن به تدریس جامعه شناسی و

 انگلیسی تا هنگام بسنت دانشگاهها اشتغال ورزیدند. چند ماهی به سازماندهی و کار با سازمان زنان جوان عضوشورای
 قالیبافان ترکمن صحرا در گنبد قابوس پرداختند.  ایشان پس از تهاجم نیروهای جهل به نیروهای مترقی و سرکوب وسیع

 نیروهای اپوزیسیون، به امریکا بازگشتند و چند دهه به ارائه خدمات اجتماعی به زنان ، کودکان و خانواده های کانتی
 فیرفکس پرداختند.

 خانم خیام در طی سالیان گذشته همواره به فعالیتهای خود در زمینه مبارزه برای تامین حقوق برابر زنان و حقوق بشرادامه
 داده اند.

چهار ویدئو از سخنرانی دوشنبه قبل
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ـبرـنامـه دوشـنبه هـای آیـنده مـاه مـی و 
گـزارش کـمیته فـنآوری ـبه مجـمع عـمومـی 

 
 برنامه دوشنبه ۱۵ ماه ۲۰۱۷

 موضوع : مجمع عمومی سالیانه
گزارش هیئت مدیره  

..……………………………………… 
 برنامه دوشنبه ۲۲ ماه ۲۰۱۷

 موضوع : مجمع عمومی سالیانه
 انتخابات دوره جدید هیئت مدیره

…………………………………… 
 برنامه دوشنبه ۲۹ ماه می ۲۰۱۷
نمایش فیلم در رستوران نیبرز  

 نام فیلم متعاقبآ اعالم خواهد شد.

..……………………………………… 
 گزارش مختصر کمیته فنآوری به مجمع
 عمومی سالیانه کانون در صفحه های ۲،

  ۳ و ۴ همین هفته نامه

کانون دوستداران فرهنگ ایران 
ای صـبا گـر ـبه جـوانـان چـمن بـازرسـی                               خـدمـت مـا بـرسـان سـرو و گـل و ریـحان را

https://kanooneiranian.org/2017/05/02/%D9%88%DB%8C%D8%AF%D8%A6%D9%88%DB%8C-%D8%B3%D8%AE%D9%86%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%B1%D8%B2-%D8%B1%D9%81%DB%8C%D8%B9%DB%8C-%D9%88-%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%B1-%D8%AC%D9%88%D8%A7/
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گزارش مختصری از کمیته فنآوری کانون به مجمع عمومی سالیانه.  
 

 کمیته فنآوری کانون با همکاری خانم پریوش مقدم، خانم مهوش سهرابی و آقای غالم ترشیزی فعالیت های زیر را
 انجام داده اند:

 
   فالیر سخنرانی ها با معرفی نامه و تصویر سخنرانان هر هفته در وبسایت، فیسبوک، یوتیوب، توئیتر و اینستاگرام کانون منتشر شده است.

 ویدئوی سخنرانیهای کانون هر دوشنبه، بعد از سخنرانی فوری در یوتیوب، وبسایت، فیسبوک و توئیتر برای عالقمندان به اشتراک گذاشته شده است.
  هفته نامه خبری کانون هر هفته شامل برنامه دوشنبه بعدی با تصویر و معرفی نامه سخنران، برنامه های مابقی دوشنبه های ماه جاری،  هرگونه اعالمیه و
 خبر در رابطه با برنامه های کانون و لینک ویدئوی دوشنبه قبل برای ایمیل لیست کانون فرستاده شده، در وبسایت منتشر شده و لینک آن نیز در فیسبوک  به

  اشتراک گذاشته شده است.
 تهیه جدول برنامه های کانون برای چاپ و در دسترس قرارگرفنت اعضاء در سالن سخنرانی های کانون. این جدول همچنین در وبسایت و فیسبوک هم به

اشتراک گذاشته شده است.  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بینندگان وبسایت در سال ۲۰۱۷

COUNTRIES VIEWS

US 2,826

Iran 388

Germany 368

United Kingdom 233

Canada 140

Netherland 87

France 76

Sweden 58

Norway 33

Spain 26
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بینندگان وبسایت کانون در سال ۲۰۱۷ و مقایسه آن با سالهای ۲۰۱۶ و ۲۰۱۵ در صفحه های ۳ و ۴ همین هفته نامه

  در اینجا می بینیم باستثنای آمریکا، پربیننده ترین کشور، ایران میباشد که از کمتر از ۸۰ در سال ۲۰۱۵، حاال شده است پربیننده ترین.  این جدول در ۲۷
 ماه آوریل ۲۰۱۷ تهیه شده است که هنوز تنها ۴ ماه از آغاز سال میگذرد. در هر جدول تنها از ۱۰ کشور که پربیننده ترین بوده اند نام برده شده است. اما

کشورهای بیشمار دیگری نیز از وبسایت کانون دیدن میکنند که از آنها در این گزارش نام برده نشده است.
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 بینندگان وبسایت کانون در سال ۲۰۱۶: باستثنای آمریکا، آملان بیشترین بیننده را داشته است. اما در اینجا کشورهائی که بیننده آنها کمتر از
۱۳۴ نفر بوده را نشان نمیدهد. در اینجا بینندگان داخل ایران که در سال ۲۰۱۵ کمتر از ۸۰ بود، به ۷۰۲ نفر رسید.
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بینندگان وبسایت در سال ۲۰۱۶

COUNTRIES VIEWS

US 11,932

Germany 865

United Kingdom 731

Canada 722

Iran 702

France 356

Sweden 299

Netherland 234

Australia 168

Brazil 134
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 بینندگان وبسایت کانون در سال ۲۰۱۵: همانطور که می بینید در سال ۲۰۱۵ تعداد بینندگان وبسایت کانون از ایران کمتر از ۸۰ نفر بوده
 است. در اینجا تنها از کشورهائی نام برده شده که تعداد بینندگان آن باالی رقم ۸۰ بوده است. باستثنای آمریکا، باالترین بیننده از کشورهای آملان، کانادا،

 بریتانیا، فرانسه، برزیل، سوئد، هلند، استرالیا و نروژ بوده است. اگر آنرا با سالهای ۲۰۱۶ و ۲۰۱۷ مقایسه کنید، می بینید که بینندگان کشور ایران هرسال رو

      بافزون میباشد و بسیاری کشورهای دیگر بآن اضافه شده است.

بینندگان وبسایت در سال ۲۰۱۵

COUNTRIES VIEWS

Us 12,813

Germany 888

Canada 364

United Kingdom 300

France 274

Brazil 224

Sweden 178

Netherland 122

Australia 109

Norway 83
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