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برنامه دوشنبه ۱۵ ماه می ۲۰۱۷
 مجمع عمومی سالیانه

  سخنی کوتاه از منصور امین زاده،
 مسئول کمیته سخنرانی

 قبل از ارائه گزارش مختصر کمیته سخنرانی
 درصفحه ۵ این هفته نامه میل دارم ابتدا از دیگر اعضای
 هیئت مدیره تشکر کنم، از خانم منیژه حسنی، مسئول کمیته
 فنآوری و آقای پرویز آبادی، مسئول کمیته مالی بسیار تشکر

 میکنم که همواره باروی خوش مسئولیت سنگین کار این ۲ کمیته را بخوبی انجام دادند. از آقای
 ترشیزی نیز تشکر میکنم که در نیمه دوم کار هیئت مدیره بما پیوستند و نه تنها در کمیته تدارکات و

 جشن ها، بلکه در کمیته های روابط عمومی و فنآوری نیز فعال بودند. همچنین از آقای سبحان
 صائمی بسیار سپاسگزارم که کار سنگین حمل و نقل سماور و دیگر وسائل میز چای و شیرینی را

 به دوش گرفتند، ایشان در کمیته روابط عمومی و جشن ها نیز فعال بودند.
 همچنین از خانم مهوش سهرابی و خانم پریوش مقدم تشکر میکنم که با موفقیت ویدئوی سخنرانی دوشنبه

  شب های کانون را گرفتند و در یوتیوب آپلود کردند.
 

 در مورد خودم که مسئول کمیته سخنرانی بودم، باید بخصوص تشکر کنم از اعضای کمیته سخنرانی، خانم های آتی، مونیکا و شکوفه وکیلی. آقایان دکتر پارسا
 بناب، دکتر برقعی، دکتر ناظر، آقایان ترشیزی، حمیدزاده، آبادی، مشعشعی، امبش، و شبستری که همه باهم توانستیم برنامه سخنرانی های کانون را یکسال
 دیگر با موفقیت به پیش ببریم. باید بگویم که در کنار این دوستان بسیار یاد گرفتم. دوستی ها حفظ شد و همه دست به دست و در کنار هم اهداف کانون را به

 پیش بردیم.
  

 شاید عده ای سئوال کنند که چرا شرکت کنندگان در جلسات حضوری کانون کم شده است؟ در جواب باید بگویم که زمانه عوض شده، در قدیم مردم دسترسی به
 اطالعات نداشتند، اکنون در عصر تکنولوژی، اطالعات رایگان در هر زمینه ای که بخواهید بوسیله اینترنت در دسترس میباشد. مردم میتوانند در منزل خود با یک
 کلیک انگشت در مورد موضوع مورد عالقه خود بخوانند، پژوهش کنند و ویدئوهای بسیاری در یوتیوب نگاه کنند. خوشبختانه کانون هم با کمک کار تیمی اعضای
 کمیته فنآوری از قافله عقب نماند. اکنون بنا به گزارش کمیته فنآوری، هموطنان در سرتاسر دنیا بتدریج با برنامه های کانون آشنا میشوند و  تعداد بینندگان هر
 ساله اضافه شده است. در قدیم که دسترسی به اینترنت نبود، کانون بصورت یک کالب فرهنگی عمل میکرد که تنها ساکنین همین منطقه، دوشنبه ها با شرکت

 خود قادر بودند از برنامه های کانون استفاده کنند. اما اکنون برنامه ها و سخنرانی های کانون جهانی شده است و روز بروز هموطنان بیشتری در سرتاسر دنیا
  از وجود چنین کانون فرهنگی در منطقه ما آشنا میشوند و میتوانند از سخنرانی ها بهره ببرند.

 
 شنیده شده عده ای میگویند اگر ویدئوی سخنرانی های کانون فوری در دسترس مردم قرار نگیرد، شاید عده بیشتری دوشنبه شب ها در کانون حضور یابند. اما
 من در جواب میگویم اینطور نیست، زیرا همانطور که قبال اشاره شد، زمانه عوض شده است، فرد میتواند موضوع مشابه سخنرانی کانون را در یوتیوب بصورت
 سخنرانی های دیگر نگاه کند و زحمت آمدن بکانون را بخود ندهد. باید قبول کنیم که زمانه تغییر یافته و ماهم باید با زمانه بجلو برویم . پس بهتر است با حفظ
 دوستی ها و با کمک یکدیگر کارهای کانون را به پیش ببریم تا نه تنها صدای کانون را بگوش هموطنان در سرتاسر دنیا برسانیم، بلکه بتوانیم اعضای شرکت

کننده در دوشنبه شب های کانون را حفظ و بیشتر کنیم.  
 

 امیدوارم همانطور که در این دوره هیئت مدیره همه با هم بصورت تیمی کار کردیم، بتوانیم هیئت مدیره دوره آینده را نیز تنها نگذاریم و کارها را با کمک یکدیگر به
 پیش ببریم.

 منصور امین زاده
 

دو ویدئو از سخنرانی دوشنبه قبل
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برنامه دوشنبه ۲۲ ماه می ۲۰۱۷
  مجمع عمومی سالیانه، انتخابات

…………………………………… 
 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
…………………………………… 
  گزارش کمیته سخنرانی در صفحه ۵

همین هفته نامه

کانون دوستداران فرهنگ ایران 
عـاشق شـو ار ـنه روزی کـار جـهان سـر آیـد                    نـاخـوانـده نـقش مـقصود از کـارگـاه هسـتی

https://kanooneiranian.org/2017/05/09/%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-%D8%B2%D9%87%D8%B1%D9%87-%D8%AE%DB%8C%D8%A7%D9%85-2/
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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.  

Events for the Month of May �2 Iranian Cultural Association

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

تعداد بینندگان ویدئوهای کانون از کشورهای مختلف
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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.

تعداد بینندگان ویدئوهای کانون از کشورهای مختلف
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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
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گزارش کمیته سخنرانی برای ارائه به مجمع عمومی سالیانه  
 سخنرانی های کانون در زیر بر حسب نوع سیاسی، ادبی هنری،علمی جامعه شناسی، تاریخی جغرافیائی، نمایش فیلم و بحث آزاد گروه بندی شده است.
 سیاسی: انتخابات آمریکا، شکل گیری فاشیسم نو، ایران و بحران خاورمیانه، حزب سبز آمریکا، کشتار ۶۷، فدرالیسم، آیا دموکراسی در جهان سوم مطلوب است؟، تحوالت نوین
 منطقه و کردستان، روابط ایران و آمریکا در رابطه با مصدق، مبارزات مردم آذربایجان، داده ها و باورها، موقعیت زنان در ایران، کردهای خراسان، مبارزات زنان و احقاق حقوق،

       مبارزات کارگری، جنبش فمینیستی و «روشنفکری» مرد محور.
    ادبی هنری: هنرمندان جوان، داستان نویسی در زمینه تاریخ و ادبیات، اهمیت کیارستمی بودن، هنر بعد از انقالب، شفیعی کدکنی، مرگ خدا/نهیلیسم و هنر.

 علمی جامعه شناسی: اضطراب، ترس و دلشوره، رونمائی از کتاب زنگی، اندرمطائب مترجم بودن، ارتباطات بدون خشونت، شبکه های اجتماعی، ماده و انرژی تاریک، رفع درد و
    درمان بیماریهای مزمن.

گزارش کمیته سخنرانی کانون

نوع سخنرانی ها شمارش

سیاسی 16

هنری و ادبی 6

تاریخی، جغرافیائی 2

علمی، جامعه شناسی 5

فیلم و بحث آزاد 6
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