
برابر با ماه های فروردین و اردیبهشت ۱۳۹۶ برنامه های ماه آوریل ۲۰۱۷  هفته نامه شماره ۲۵

 برنامه دوشنبه ۲۴ ماه آوریل 
 موضوع : مبارزات زنان و احقاق حقوق آنان

 سخنران : فرزاد شبستری
 فرزاد شبستری اولین سخنرانی خود در کانون  را در سال ۱۹۹۱ ارائه داد. این

 سخنرانی در خانه ایران و انجمن متخصصین ایران و دیگر انجمنهای شهری آن زمان
 نیز برگزار شد. آقای شبستری در سال ۲۰۰۰ رادیو محلی (رادیو صدای آشنا) را

 تاسیس نمود که با همکاری (آناهید و بابک) با استقبال جمع کثیری از ایرانیان روبرو
 شد.  آقای شبستری از اکتبر ۲۰۱۱ تا اکتبر ۲۰۱۶ برنامههای ویدیویی خودرا نیز زیر
 عنوان "آخرین چهار شنبه هر ماه با فرزاد شبستری" ماهانه بدون وقفه ارائه داد که
 زنده از طریق "تلویزیون مردم" پخش میشد. اکنون این ویدئوها در یوتیوب زیر نام
 "فرزاد شبستری" موجود است. فرزاد از سال ۱۹۹۰ عضو کانون دوستداران فرهنگ
 ایران بوده و همواره در برنامههای کانون شرکت کرده و هم اکنون نیز عضو کمیته

 سخنرانی کانون میباشد.  فرزاد شبستری پس از تحصیالت در رشته مهندسی
 کشاورزی از دانشگاه فرارا در کشور ایتالیا برای ادامه تحصیل به دانشگاه جرج میسن

 ویرجینیا آمد. پس از تغییر رشته و اخذ مدارک متعدد، تحت عنوان "مشاور در امور مالی خصوصی" در مؤسسات بزرگ  به فعالیت
 پرداخت. در سال ۲۰۰۰پس از اخذ مدارک جدید تحت عنوان "کارگزار وام مسکن" با دسترسی و همکاری با بیش از ۲۰۰بانک و مؤسسات
  مالی به تولید وامهای متعدد مسکن و تجاری مشغول بود. از سال ۲۰۰۵ تا کنون، پس از اخذ مدارک الزم برای مشاورت، خرید و فروش

 امالک (مسکونی و تجاری) مشغول میباشد. اکنون پس از ۱۲ سال تجربه بعنوان متخصص و مشاور ارشد در امور فروش  امالک تجاری و
   مسکونی در تمام ایاالت آمریکا بالخص در ایالت ویرجینیای شمالی، مریلند و واشنگنت دی سی مشغول کار میباشد.

۳ ویدئو از سخنرانی دوشنبه قبل
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ـبرـنامـه دوشـنبه هـای آیـنده مـاه آوریـل 

 برنامه دوشنبه اول ماه می ۲۰۱۷
  موضوع : روز کارگر

 سخنران : متعاقبأ اعالم خواهد شد.
…………………………………… 

  برنامه دوشنبه ۸ ماه می ۲۰۱۷
 موضوع :

  فمینیستی و « روشنگری » مرد محور

 سخنران : زهره خیام
…………………………………… 

 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

کانون دوستداران فرهنگ ایران 
هـرگـز نـميرد آن کـه دـلش زنـده شـد ـبه عـشق                                 ثـبت اسـت ـبر جـريـده عـاـلم دوام مـا       
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