بنام خدا
دوستان و هموطنان گرامی
انجمن ایرانیان مسلمان شرق آمریکا ،مرکز نور و دانش ،با عنایت خداوند و تنها به همت ،لطف ،و پشتیبانی بی دریغ
عزیزانی که عالقمند به حفظ فرهنگ غنی ایرانی و هویت اسالمی بوده برپا گردیده است.
برنامه های متنوع فرهنگی  ،مذهبی ،اجتماعی ،برگزاری جشن های ملی نوروز و یلدا و مهرگان ،سمینارهای علمی و
پزشکی ،کنفرانسهای بین ادیان ،برنامه های مداوم هفتگی و ماهانه مذهبی ،انجام مراسم شرعی عقد و ازدواج ،و از همه
مهمتر و واالتر تاسیس مدرسه فارسی و آموزش زبان و فرهنگ و تاریخ و هنر ایران به صدها نفر از فرزندان دلبند مان
بخشی از کارنامه مرکز نور و دانش در این سالهای متمادی بوده است.
همانطور که برخی از مخاطبان عزیز م ّ
طلع میباشند ،در مدّت زمان کوتاهی قبل از شیوع بیماری عالمگیر ُکرونا ،بع ّلت
فرسودگی لوله های انتقال آبگرم در سیستم حرارتی ،خسارات قابل تو ّجهی به طبقه ّاول ساختمان مرکز نور و دانش وارد
آمد .متأسفانه چندی پیش مشابه همان اشکاالت در دیگر لوله های انتقال آبگرم باز هم هزینه ساز شد بطوری که از آنزمان تا
کنون قریب به  ۲۸,۰۰۰دالر جهت ترمیم سیستم حرارتی و تعمیر خسارات ناشی از آن هزینه گردیده است.
علیرغم مواد و مصالح بسیار مرغوب و مستحکمی که در زیر بنا و بنای ساختمان مرکز مورد استفاده قرار گرفته است،
بعلت قدمت و فرسودگی تدریجی ،تأسیسات و تجهیزات ساختمان مرکز نیاز به تعمیرات اساسی دارند که هزینه آنها بسیار
فراتر از بودجه کنونی و بضاعت مالی مرکز میباشد .پوشش خارجی بام ساختمان ،ناودانی ها ،بند کشی و آب بندی دیوارها
و بالکنی طبقه دوم ،لوله ها و پنجره های فرسوده تنها قسمتی از این اقالم هستند که عجالتا ً نیاز به تعمیر و یا تعویض دارند.
برآورد هزینه تعمیر و ترمیم موارد مذکور بالغ بر  ۶۰,۰۰۰دالر میباشد.
اکنون قریب به دو سال از تعلیق فعّالیتهای حضوری در مرکز نور ودانش میگذرد ،و با وجود پایداری هزینه های مترقّبه و
غیر مترقّبه ،متأسفانه کمکهای مالی اعضای محترم و یاوران عزیز مرکز به نازلترین سطح خود رسیده است که این مقوله
خود نیز دشواری کار ادار ٔه مرکز را برای گردانندگان آن دو چندان کرده است.
همانگونه که در بیست و اندی سال پیش تعداد معدودی از افراد خیّر و فرهیخته از جامعه ایرانیان توانستند با سعی و ه ّمت
خود بر تمامی مشکالت و دشواریها فایق آیند و ساختمانی را خریداری و مرکز نور و دانش را جهت اجابت خواستها و
نیازهای فرهنگی و مذهبی هموطنانشان تأسیس نمایند ،امروز نگهداری و حراست از دستآورد ایشان و انتقال آن به آیندگان
بر عهد ٔه همین جامعه ایرانی است .امید است با ه ّمت وهمیّت هموطنان عزیز همچنان در برقراری و برپا نگاه داشتن مرکز
نور و دانش ،و در امر نشر و اشاعه داشته های غنی فرهنگی و دینی خود در این خ ّ
طه از جهان و دور از موطن عزیزمان
موفّق و منصور باشیم.
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به مرکز پرداخت و مراتب را از طریق ایمیل نور و دانش قابل توجه خانم شیرین وداع ورز (امامی)
اعالم فرمایند
ضمنا یادآوری می شود کمکهای مالی شما به این موسسه غیر انتفاعی از معافیت مالیاتی برخوردار می
باشد.

