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کانون در چند ماهی که گذشت . . .

کانون فرهنگی ایرانیان آتالنتا در پی انتخاب هیئت اولین برنامه کانون در دوره جدید برگزاری شب
مدیره جدید در اواخر ماه ژانویه با نیروئی تازه به شیراز بود .این برنامه که از سری برنامه های
برنامه ریزی برای فعالیت های جدید خود پرداخت  .آشنائی با ایران ”سرزمین اهورائی“ است در
گزارش کوتاه این فعالیت ها را میتوانید در این
روز جمعه  92ژانویه  9102به همت خانم فرح
شماره مالحظه فرمائید .دور جدید فعالیت های
فرنیا و همکاری های بی شائبه اعضای
کانون هنگامی آغاز شد که دو پروژه بسیار مهم که شیرازی کانون بطرز با شکوهی برگزار شد.
سالها کانون را به خود مشغول کرده بود با همت
عالوه بر شام بسیار متنوع و موسیقی زیبای
هیئت مدیره قبلی و کمک های بیدریغ دوستداران
گروه عشاق  ،اطالعات زیادی راجع به استان
کانون به سامان رسید و زمینه را برای جهش
فارس و این خطه تاریخی و ادب پرور میهنمان
جدید کانون آماده کرد .اولین پروژه خرید
و بزرگان آن دیار ارائه شد .این جشن با
فوت
هزار
ساختمانی بسیار آبرومند با زیر بنای ده
حضور بیش از  021میهمان مورد استقبال
مربع و باز سازی آن برای کانون بود .اگر همیاری فرااوان قرار گرفت.
دوستان سخاوتمند کانون  ،ابتکارعمل آقای بهزاد
کمپانی  ،و پشتکار هیئت مدیره قبلی کانون نبود
دومین برنامه بزرگ امسال کانون جشن
بسیار بعید بود چنین پروژه مهمی به سرانجامی
چهارشنبه سوری بود که باهمت خانم ثریا
چنین نیکو برسد .دومین مهم نهائی شدن تکلیف
ناصری و کمیته جشن ها در محل کانون
پولی بود که به مدت ده سال در حساب کانون با
برگزارشد .در این جشن بزرگ عالوه بر
کمک
امانت کامل نگهداری شده بود و بنا بود برای
موسیقی و رقص با کمک دی جی پویا و
به باز ماندگان زلزله بم مورد استفاده قرار گیرد.
برپائی بوته های سنتی آتش  ،دو رستوران
در اواخر سال مسیحی گذشته این مهم به سرانجام آتالنتا (تاج و سون سیز) غذاهای متنوع به
رسید و بعد از رفع موانع قانونی و مشکالت بسیار شرکت کنندگان عرضه کردند .آش رشته هم به
دو آمبوالنس بسیار مجهز از طرف کانون فرهنگی همت جمعی از خانواده ها تهیه شده بود و
ایرانیان آتالنتا به بیمارستانهای بم اهدا شد .در این مراسم قاشق زنی و فال گیری هم برپا بود .در
رابطه زحمات هیئت مدیره قبلی کانون و بویژه
مجموع میهمانان که بالغ بر  0911نفر بودند
آقای دکتر گرمستانی شایسته تقدیر بسیار است.
شب پرشور و هیجانی را تجربه کردند .عکس
های مراسم چهار شنبه سوری را میتوانید در
در پی به سامان رسیدن این دو مهم و با توجه به
پایان این گزارش مالحظه نمائید.
افزایش چشمگیر اعضای کانون در یکسال گذشته ،
هیئت مدیره جدید کانون اقدام به تقسیم کار
سومین برنامه بزرگ کانون برپا ئی جشن بزرگ
وتشکیل کمیته های گوناگون کرد .لیست این کمیته نوروز در بال روم جورجیا تک بود .این جشن
ها و وظایف آنها را میتوانید در همین شماره
باشکوه که شنبه  02مارس  9102با شرکت
مالحظه فرمائید .چنانچه مایلید در هر یک از
حدود  051میهمان برگزار شد شامل برنامه
کمیته ها شرکت کنید لطفا با مسئول آن کمیته از
های متنوع از جمله موسیقی زنده توسط گروه
طریق ایمیل کانون تماس بگیرید.
پارس اتالنتیک  ،رقص های محلی توسط
دانشجویان  ،هنرنمائی دانش آموزان مدرسه
کانون فرهنگی ایرانیان  ،همانگونه که در
فارسی کانون  ،و طنز و لطیفه بود .کمیته
و
فرهنگی
اساسنامه آن منعکس است  ،سازمانی
جشن های کانون به سرپرستی خانم ثریا
غیر انتفاعیست که در راه شناسائی و اعتالی
ناصری مسئول ترتیب دادن این جشن بزرگ
فرهنگ اصیل ایران  ،ایجاد همبستگی میان
ملی بود که مورد استقبال فراوان قرار گرفت و
ایرانیان میهن دوست  ،و همیاری به آنها که به
بلیط های آن از یکهفته قبل کال پیش فروش شده
کمک و حمایت نیاز دارند فعالیت میکند .کانون
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اجاره محل کانون
دوستانی که ساختمان کانون
را دیده اند میدانند که سالن
بزرگ کانون و آشپزخانه
متصل به آن برای برنامه
هائی نظیر جشن فارغ
التحصیلی  ،تولد  ،عروسی ،
یادبود و نظایر آنها بسیار
مناسب است .همچنین این
سالن مجهز به دستگاه های
صوتی تصویری پیشرفته
است که میتواند در چنین
برنامه هائی مورد استفاده
قرار گیرد .نرخ اجاره این
سالن بخصوص برای اعضای
کانون بسیار مناسب است.
ضمنا  9اتاق بسیار شیک در
ساختمان کانون  ،یکی
کوچکتر و دومی بزرگتر ،
بعنوان دفتر کار با اجاره
ماهانه بسیار مناسب نیز
اکنون آماده است .در
صورت تمایل با کانون تماس
بگیرید.

سخنی با اعضا وهواداران  ( . . . . .دنباله ی صفحه )0
سازمانی غیر سیاسی و غیر مذهبی است به این معنا که هیچگونه موضع سیاسی یا مذهبی ندارد و در برنامه های رسمی خود ضمن
احترام به آزادی اندیشه و بیان از سوی همه شرکت کنندگان  ،بشرط آنکه با احترام به عقاید دیگران ابراز شود  ،هر نوع تبلیغ
سیاسی  ،مذهبی  ،و نژادی را مغایر اصول و اهداف خود میداند .از آنجا که یکی از اهداف اصلی کانون ایجاد همبستگی میان
ایرانیان با تکیه بر وجوه مشترک فرهنگی میان آنان است  ،به باور ما هر نوع تبلیغ سیاسی یا مذهبی در برنامه های رسمی کانون
حاصلی جز ایجاد تفرقه و چند دستگی میان ایرانیان نحواهد داشت و قابلیت های اصیل فرهنگی هم میهنان ما را بهدر خواهد داد.
فرهنگ اصیل سرزمین ما آنقدر پر بار و غنی است که پرداختن به وجوه گوناکون آن همتی واال و مداوم میطلبد ک نباید اجازه داد با
شائبه های سیاسی یا مذهبی روز آغشته شود و در پی آن باعث پراکندگی و چند دستگی میان شرکت کنندگان در برنامه ها گردد.
این چگونگی تنها به این معناست که از میهمانان رسمی کانون که برای ارائه نتایج تحقیقات خود به کانون دعوت میشوند خواسته
میشود که از هر نوع تبلیغ سیاسی یا مذهبی در ارائه نظرات خود بپرهیزند .ولی این مسلما به این معنا نیست که حاضرین در این
جلسات از حق اظهار نظر های شخصی خود نسبت به مطالب ارائه شده  ،با احترام به عقا ید و نظرات دیگران  ،محرومند حتی اگر
این نظرات جهت گیری خاص سیاسی یا مذهبی داشته باشد .حق ابراز عقیده شخصی از حقوق مسلم همه افرادی است که در جوامع
دمکراتیک زندگی میکنند.
نکته قابل ذکر دیگری که همه اعضا و دوستداران کانون باید به آن توجه داشته باشند مساله استقالل کانون است .کانون برابر نص
صریح اساسنامه خود به هیچ حزب  ،گروه و جبهه  ،و طبیعتا به هیچ دولتی  ،وابسته نیست و استقالل کانون اصلی تغییر ناپذیر و
غیر قابل مصا لحه است .همکاری ما با دیگر سازمانها در موارد خاص تنها و تنها در چهارچوب چنین استقاللی امکان پذیر بوده و
هست و این همکاری در موارد خاصی که به تصویب هیئت مدیره رسیده مطلقا نمیتواند ناقض اصول اساسی مندرج در اساسنامه
کانون باشد .شور بختانه در چند ماه اخیر بعضی از بدخواهان کانون با اغراض خاص خود و با پخش دروغ های بی پایه ضمن
توهین و فحاشی خواسته اند چنین وانمود کنند که کانون مستقل نیست و به گرایشات سیاسی خاصی تمایل دارد .ما ضمن رد قاطعانه
چنین تهمت هائی به همه اعضا و هواداران کانون اطمینان میدهیم که کانون هرگز ذره ای از اصول اساسی منشور خود که استقالل
در راس آنهاست عدول نکرده و نخواهد کرد .ضمنا به همه آنها که با دروغ پراکنی و تهمت های ناروا به کانون و به خدمتگذاران
جامعه ایرانی سعی در ایجاد چند دستگی و خصومت دارند قاطعانه هشدار میدهیم که چنانچه دست از فعالیت ها ی تخریبی و شایعه
پراکنی های سراسر دروغ خود برندارند با اقدامات قانونی و حقوقی کانون روبرو خواهند شد.
نکته دیگر راجع به عضو گیری در کانون است .هدف ما اینست که تعداد اعضائی را که حق عضویت ماهانه ده دالر میدهند هر چه
زودتر به  311عضو برسانیم تا به این ترتیب دست کم نیمی از درآمد ماهانه مورد نیاز کانون بطور قابل اعتماد و قابل پیش بینی از
محل حق عضویت تامین شود .نیم دیگر آن از طریق شهریه کالسهای فارسی و اجاره محل کانون قابل تامین خواهد بود .از همه
هواداران کانون که هنوز عضو نشده اند صمیمانه تقاضا داریم برای عضو شدن به تارنمای کانون مراجعه کنند و با انتخاب گزینه
 01دالر در ماه که از کارت اعتباری آنها برداشت میشود کانون را در راه رسیدن به اهداف خود یاری نمایند.
و باالخره سخن کوتاهی در باره برنامه های هفتگی کانون ضروریست .بعد از تجربیات فراوان چنین بنظر میاید که روزهای جمعه
برای برنامه های هفتگی کانون از گزینه های دیگر بهتر است .سعی ما بر این است که برنامه های جمعه از ساعت  7به بعد باشد
که عال قمندان دچار سنگینی ترافیک نشوند .همچنین کوشش میکنیم هر ماه با برنامه های سخنرانی  ،نمایش فیلم  ،شب شعر و
موسیقی و شب های استانی تنوع و محتوای برنامه ها را غنی تر کنیم .از همه شما عزیزان میخواهیم که جمعه های خود را برای
برنامه های کانون حتی االمکان آزاد نگه دارید .هدف دراز مدت ما اینست که در کانون ساعات بیشتری در طول هفته باز باشد تا
دوستان بتوانند از امکانات کانون برای تجدید دیدار و شرکت در برنامه های سرگرم کننده استفاده کنند .هیئت مدیره کانون الزم
میداند یکبار دیگر از کمک های بیدریغ همه میهن دوستان آتالنتا و بخصوص هیئت مشاوران خود (خانم ها دکتر مینو گرجی و
فلوریا ایزدی و آقایان دکتر گرمستانی و دکتر حیدری ) صمیمانه تشکر کند .با آرزوی سالمتی و پیروزی برای همگان.
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بود .هفت سین زیبا به همت دانشجویان گیسو و شام پر کیفیت توسط رستوران کلبه از دیگر جذابیت های جشن امسال کانون بود.
با توجه به استقبال شدید هموطنان از این جشن ملی—میهنی کانون در نظر دارد در سال آینده مکان بزرگتری را برای برگزاری آن
تهیه کند .از همه کسانی که در این برنامه و دیگر برنامه های کانون ما را یاری کردند  ،از جمله خانم ناهید اباذرنژاد که عکسهای
زیبائی از همه جشن های کانون گرفتند (و بعضی از آنها را در این شماره میبینید) صمیمانه سپاسگزاریم.
بزرگترین برنامه کانون در سال جاری از نظر تعداد شرکت کنندگان فستیوال امسال ایرانیان بود که ما نند سالهای پیش همزمان با
جشن سیزده بدر در طول روز  9آوریل  9102در پیدما نت پارک برپا شد .به تخمین مسئولین پارک حدود  09111نفر به درجات
مختلف در این جشن شرکت کردند .عالوه بر بزرگداشت آئین ملی سیزده بدر  ،یکی از هدف های کانون از برپائی این برنامه
شناساندن فرهنگ ایران به مردم در آمریکا ست که هر سال این مهم با موفقیت بیشتری دنبال میشود .حدود  05چادربرای ارائه
خدمات و محصوالت گوناکون در فستیوال بر پا شده بود و چهار رستوران بزرگ غذاهای متنوع به با زدید کنندگان عرضه کردند.
برنامه موسیقی توسط دی جی پویا و رقص های زیبای محلی توسط دانشجویان به سرپرستی خانم سارا حجتی همراه با انواع
غذاهای ایرانی  ،کارهای دستی  ،نماها ئی از بزرگان ایران که سهم بزرگی در طول تاریخ در پیشبرد تمدن بشری داشته اند از جمله
دیگر جلوه های فرهنگ اصیل ما بود که در معرض دید میهمانان فستیوال قرار گرفت  .این جشن با کوشش های خستگی ناپذیر آقای
پویا صالحی و همکاری کمیته فستیوال به سرپرستی آقای علی مرادی طی ماه های گذشته نقطه ی درخشان دیگری در کارنامه
فعالیت های کانون بشمار میرود.
جشن دیگر کانون برپائی شب خراسان بود که در  92آوریل  9102با همت آقای خلیل گرجی و همیاری اعضای خراساانی کانون به
شبی فراموش نشدنی مملو از برنامه های موسیقی  ،آواز  ،فیلم  ،لطیفه و طنز و ارائه اطالعات سودمند در باره این خطه بی همتا و
ادب پرور میهن بدل گشت .به همت خانواده های خراسانی غذاهای متنوعی نیز در این جشن به مهمانان عرضه شد .بیش از 091
نفر در این جشن شرکت کردند .کانون بنا دارد در راستای برنامه های فرهنگی و ایران شناسی  ،شب های استانی  -منطقه ای
بیشتری در طول سال تهیه ببیند .از همه دوستان خوزستا نی  ،کرد  ،لر  ،سیستا نی  ،مازندرانی و دیگر مناطق میهن دعوت
میکنیم برای کمک به برپائی شب های استا نی در سری برنامه های ”ایران سرزمین اهورائی ” با ما تما س بگیرند.
آخرین جشن کانون در سال جاری بزرگداشت روز مادر و همزمان با آن بزرگداشت تاسیس کانون در  97سال پیش بود .این برنامه
که روز جمعه  2ماه مه به همت خانم فرح فرنیا در کانون برپاشد شامل موسیقی توسط آقای احمد بیگلو  ،شعر خواانی در بزرگداشت
مادر  ،یاد آوری تجربه تاسیس کانون در ماه مه  ، 0292و نقل خاطرات گوناگون توسط اعضای هیئت مدیره های کانون در طول
سالهای گذشته بود.
کمیته فرهنگی کانون در طول چهار ماه گذشته همچنین موفق به برگزاری چند شب سخنرانی و نیز چند شب شعر و ادب گردید .از
جمله این برنامه ها میتوان از موارد زیر یاد کرد :سخنرانی آقای حسین یگانگی در باب بازنشستگی و پس انداز در  00مارس
 ، 9102سخنرانی خانم دکتر حورا یاوری از دانشنامه ایرانیکا و خانم دکتر ما ندانا زندیان مولف کتاب زندگینامه ی دکتر احسان
یارشاطر در  9آوریل که در آن در باره مقام علمی-ادبی دکتر یارشاطر که از مفاخر فرهنگ ماست سخنرانی کردند و کتاب زندگینامه
ایشان رونمائی شد .در برنامه سخنرانی دیگری در  99آوریل آقای دکتر سعید شهید ثالث  ،متخصص مغز و اعصاب  ،در باره
ناهنجاری های عصبی و بخصوص میگرن اطالعات فوق العاده جا لبی در اختیار شرکت کنندگان قرار داد ند .در آخرین برنامه
سخنرانی کانون در  03ماه مه خانم آزاده شهشهانی که از وکالی سرشناس شهر ما هستند تحت عنوان ”حقوق خود را بشناسیم ”
در باب حقوق شهروندی در قوانین آمریکا و جورجیا  ،بخصوص در رابطه با حقوق مهاجرین و آنها که به هر نحو با دستگاه قضائی
و ضابطین آن سر و کار پیدا میکنند  ،مطالب جالبی ارائه دادند .همچنین در راستای شناحت مفاخر شعر و ادب ایران و با همت آقای
مازیار یوش شبی به بررسی زندگی و آثار فریدون رهنما و شب دیگری به بررسی مقام یداله رویائی در سپهر شعرمعاصر ایران
اختصاص داده شد که مورد استقبال قرار گرفت .فیلم جالب و دیدنی تاکسی ساخته جعفر پناهی به همت آقای رضا سهرابی نیر در
شب های فیلم کانون به نمایش در آمد .از همه سخنرانان و دیگر عزیزانی که کمیته فرهنگی کانون را در برگزاری برنامه های
فرهنگی—علمی—ادبی جمعه شب ها یاری میکنند صمیمانه سپاسگزاریم.
یکی از مهمترین برنامه های کانون برپا ئی و اداره مدرسه فارسی کانون است که ترم آخر آن در  99ماه مه به پایان میرسد .حدود
 51نو جوان ایرانی در کالسها و سطوح مختلف به یاد گیری فارسی مشغولند و در بین کالسها با تکنیک های هنری نیز آشنا
میشوند .موفقیت چشمگیر کالسهای فارسی کانون از جمله مرهون زحمات بیدریغ خانم درنا شکوهی و آقایان دکتر حسین سامعی ،
دکتر حمید گرمستانی و دکتر شهریار حیدری است .هیئت مدیره کانون از این عزیزان صمیمانه تشکر میکند .همزمان با کالسهای
فارسی برای نو جوانان کالسهائی هم از جمله در باب مثنوی  ،شاهنامه  ،آموزش یو گا  ،موسیقی ،رقص و فنون عکاسی در
روزهای یکشنبه در کانون بطور همزمان با کالسهای فارسی برای استفاده پدر و مادرها و دیگر اعضای عالقمند کانون برقرار بوده
است .از همه هموطنانی که مایلند در تدریس و اداره کالسهای فارسی ما را یاری کنند تقاضا داریم با کانون تماس بگیرند.
بازگشت به صفحه اول
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کمیته های کانون
مصوب هیئت مدیره کانون در  97فوریه 9102

 – 0کمیته مالی و عضویت

( هماهنگ کننده  :ملک نیا)

وظایف  :کنترل دخل و خرج کانون و حسابهای بانکی آن  ،اجاره اتاق های کانون  ،اجاره کانون برای
مراسم گوناگون  ،کارهای مالیاتی کانون  ،پرداخت اجاره ساختمان و قبوض دریافتی  ،کوشش برای زیاد کردن
اعضای کانون . . . .

 – 9کمیته تدارکات

( هماهنگ کننده  :فرنیا )

وظایف  :تدارک و تامین احتیاجات کانون از نظر مواد خوراکی در برنامه هائی که در کانون برگزار میشود و نیز
آنچه برای مرتب بودن  ،نگهداری و نظافت ساختمان کانون الزم است.

 – 3کمیته جشن ها و فستیوال

( هماهنگ کننده  :ناصری  ،مرادی)

وظایف  :تدارک و برگزاری جشن نوروز  ،چهارشنبه سوری  ،سیزده بدر  ،فستیوال ایرانیان  ،مهرگان  ،یلدا  ،پیک
نیک ها . . . . .

 – 0کمیته هنر

( هماهنگ کننده  :مرادی)

وظایف :برگزاری کالس های آموزش موسیقی  ،نقاشی  ،آشپزی  ،برگزاری کنسرت های موسیقی  ،تئاتر . . . . .

 – 5کمیته روابط عمومی

( هماهنگ کننده  :مکی )

وظایف  :نگهداری و به روز کردن تار نمای کانون و امکانات آن  ،به روز نگه داشتن فیس بوک کانون  ،تهیه و
ارسال آگهی ها و اعالنات کانون توسط ایمیل  ،ارتباط الکترونیکی با اعضای کانون در موارد الزم . . . . . .

 – 2کمیته فرهنگی

( هماهنگ کننده  :مدرسی )

وظایف  :برگزاری برنامه های فرهنگی جمعه شب ها از قبیل سخنرانی  ،فیلم  ،شب شعرو ادب  ،شب های استانی و
نیز تشکیل و اداره کالسهای آموزشی  ،گروه های مطالعاتی  ،برپائی و اداره کتابخانه

 – 7کمیته مدرسه

فارسی ( هماهنگ کننده  :مدرسی )

وظایف  :تدارک و برگزاری کالسهای زبان فارسی در سطوح مختلف و نیز کالسهائی برای مادران و پدران  ،که
شرکت دیگران نیز در آنها مجازاست.

 – 9کمیته سرگرمی و ورزش

( هماهنگ کننده  :کمپانی )

وظایف  :برنامه ریزی و تدارک برنامه های سرگرم کننده درکانون  ،برنامه های ورزشی  ،تورهای مسافرتی و
گردشگری . . . . .
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کمیته همیاری

( هماهنگ کننده  :کمپانی )

وظایف  :هماهنگ کردن کمک ها ی گوناگون از جمله نقدی و جنسی در حد امکان  ،انواع کمک ها به هموطنانی که
از کانون درخواست کمک میکنند  ،کمک به نسل جوان و دانشجویان . . . . .
بازگشت به صفحه اول
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عکس ها توسط خانم ناهید اباذر نژاد کرفته شده  . . . .با تشکر ویژه از ایشان
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مدرسه فارسی کانون
Cultivating a love for the Persian language and culture
Registering Now for Fall 2016
Classes will begin September 11, 2016
Farsi Classes for Children and Adults
Native and Non-native Speakers

برای اطالعات بیشتر و ثبت
نام با ما از طریق ایمیل
تماس بگیرید

Classrooms:
3-6 year olds (Level 1)
7-8 year olds (Level 1 and Level 2)
9-11 year olds (Level 1)
9-11 year olds (Level 2)

dorna@kanoon.info

11-11 year olds (Level 1 and Level 2)
11 years and older (Level 1 and Level 2)
Mr. Tofighian’s class (Children and adult)
Adults (Non-native Level 1)
Adults (Non-native Level 2)
Private lessons (All Levels)
*Levels are based upon exposure, proficiency, and
previous attendance of Persian language classes.
Art and Music classes are incorporated into the
curriculum to reinforce learning in children.

We maintain a low teacher to student ratio of 1:4 – 1:6, based upon the age and level of the children

The following Enrichment Classes are usually offered to parents (and other interested people) every Sunday:
Shahnameh or Masnavi; Photography; English as Second Language; Yoga; Private or semi-private music classes (Tar, Setar,
Violin, Santour); Dance for adults

Visit us at: http://kanoon.weebly.com/persian-school.html
Email us at: Info@Kanoon.Info

Visit us on Sunday on May 22, 2016 at Kanoon from 11:00 am – 1:00 pm
for our Graduation Ceremony, to meet our teachers,
and to learn more about our program.
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عضویت در کانون
از همه هم میهنان مقیم آتالنتا که به اعتالی ی فرهنگ اصیل ایران ایمان دارند و
ایجاد همبستگی در جامعه ایرانی آتالنتا را ضروری میدانند تقاضا داریم با عضویت
در کانون به پیشبرد این اهداف مقدس یاری رسانند.
در حال حاضر سه نوع عضویت در کانون وجود دارد:
—0عضویت فامیلی با پرداخت فقط  01دالر در ماه که بصورت اتوماتیک از کارت
شما هر ماه یکبار برداشته میشود
—9عضویت انفرادی (  21دالر در سال ) یا دانشجوئی ( 01دالر در سال)
—3عضویت ویژه (تجاری) با پرداخت  011دالر در ماه توسط کسانی که قصد
کمک های قابل توجه به کانون دارند و مایلند از مزایای بیشتری برخوردار شوند.
این مبلغ نیز بصورت اتوماتیک هر ماه یکبار از کارت شما برداشته میشود.
اعضای فامیلی و انفرادی از تخفیف در برنامه های کانون برخوردار میشوند.
اعضای ویژه (تجاری) کانون عالوه بر بهره گیری از تخفیف های یاد شده میتوانند
از سالن بزرگ کانون که گنجایش  051نفر را دارد و مجهز به دستگاههای
پیشرفته صوتی  -تصویری است سه بار در سال بطور رایگان برای برنامه های
خصوصی و فامیلی خود استفاده کنند.
از همه هم میهنان عالقمند تقاضا داریم هر چه زودتر از طریق تارنمای زیر به
عضویت کانون در آیند و یا عضویت خود را تجدید کنند.
http://kanoon.weebly.com/membership.html
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