
خربنامه کنگره ایرانیان کانادا
بیا تا طرحی نو دراندازیم

نقطه سر خط.
فصلی دیگر از فعالیت کنگره ایرانیان 
کانادا آغاز شده است. این فصل جدید 
اعضای  شدن  برگزیده  آن  ابتدای  که 
از  یکی  در  بود،  کنگره  مدیره  هیئت 
رنگارنگ ترین دوران خود قرار دارد.

تنها در  نه  این خاطر که  به  رنگارنگ 
نمایندگانی  میان هیئت مدیره کنگره، 
پویش  طیف  دو  هر  طرف داران  از 
و  تغییر  کارزار  و  صلح  و  همبستگی 
بازسازی حضور دارند، بلکه مشارکت 
روشنی  به  کانادا  سراسر  از  ایرانیان 
می تواند  اتفاق  این  می شود.  دیده 
سرچشمه بسیاری از تغییرهای خوب و 

همبستگی های جدید باشد.
کنگره ایرانیان کانادا که محملی برای 
و  فرهنگ  با  جامعه ای  گردهم آمدن 
برای  می تواند  است،  سخت کوش 
هم نوع  از هدف های  بسیاری  پیش برد 
دوستانه مورد توجه و استفاده ایرانیان، 
مردم نهاد  موسسه  این  اعضای  به ویژه 

قرار بگیرد.
کنگره در فصل نوینی که رقم زده، در 
رسانه ها  با  پیوندهایش  تا  است  تالش 
پیش  از  بیش  را  پارسی زبان  جامعه  و 
محکم کند. از این رو، نه تنها در زمینه 
رسانه های  فعالیت  افزایش  و  گسترش 
حال  در  تالش هایی  کنگره،  ارتباطی 
در  دستاندرکاران  بلکه  است،  انجام 
مسیر انتشار خبرنامه ای گام برمی دارند 
پیش  آن  شماره  نخستین  اکنون  که 
روی شما قرار دارد و به صورت ماهانه 

منتشر خواهد شد.
کنگره  خبرنامه  که  است  این  بر  قرار 
سو  یک  از  بتواند  کانادا  ایرانیان 
فعالیت ها،  از  نما  تمام  آیینه ای 
و  کنگره  چشم اندازهای  و  هدف ها 
از  و  باشد  به آن  وابسته  کارگروه های 
بازتاب  زمینه  در  گامی  دیگر  طرف 
سخن و نظر اعضا بردارد. هر چند که 
در ابتدای کار ظرفیت محدودی برای 
نظر  در  خبرنامه  این  در  مطالب  انتشار 
گرفته شده، اما امید است با مهربانی و 
بارتر  پر  روز  هر  اعضا،  همه  همراهی 

شود.
اقدام ها  تبیین  کنار  در  خبرنامه  این 
آن  بر  کنگره،  دستاوردهای  و 
مسایل  مهم ترین  از  برخی  تا  است 
باهمستان  به  مربوط  موضوع های  و 
)جامعه( ایرانیان کانادا را نیز با شما در 
میان بگذارد و به این وسیله برای حل 

مشکالت این جامعه بکوشد.
همه اینها که گفته شد، در گرو 

حمایت مخاطبان خبرنامه است که با 
پیشنهادها، انتقادها و ارایه راهکارهای 

خود می توانند چراغ این خبرنامه را 
 فروزان تر کنند. 

پس ای دوست بیا تا طرحی نو در 
اندازیم.

مدیر امور مالی کنگره ایرانیان کانادا: 

کنگره نیازمند حمایت تمامی 
اعضا و حامیان است

اشاره: محسن خانیکی که به عنوان 
خدماتی  کمیته  مدیر  و  خزانه دار 
کانادا  ایرانیان  کنگره  مدیره  هیئت 
مالی  امور  رشته  در  می کند،  فعالیت 
از دانشگاه یورک دانش آموخته شده 
و به عنوان یک کارآفرین جوان در 
فعالیت است. وی در  تورنتو مشغول 
بیان  به  کنگره  خبرنامه  با  گفت وگو 

دیدگاه های خود پرداخته است:
اکنون جدی ترین چالش 	 

بخش مالی کنگره ایرانیان 
کانادا چیست؟

با  را  کنگره  جدید،  مدیره  هیئت 
و  دالری   7500 حساب  موجودی 
بدهی حدود 25 هزار دالری تحویل 
دعوی  بدهی حاصل  این  که  گرفت 
کنگره  گذشته  سال  که  بود  حقوقی 
با آن دست به گریبان شد. بخشی از 
دادگاه،  حکم  اساس  بر  بدهی،  این 
به خاطر رد  از سوی شاکیان کنگره 
ادعاهای شان پرداخت شده است، اما 
هم چنان کنگره بیش از 7 هزار دالر 

بدهی دارد.
به طور خالصه در حال حاضر 
بزرگ ترین مشکل بخش مالی 

کنگره، بدهی است که از هیئت 
مدیره پیشین به هیئت مدیره جدید 

به ارث رسیده است.
مشکالت موجود تا چه اندازه 	 

حاصل بی تدبیری گذشتگان 
است؟

چه طور  را  گذشتگان  دارد  بستگی 
مشکالت  از  بسیاری  کنیم.  تعریف 
امروز به خاطر بی تدبیری بنیان گذاران 
ارایه  و  تاسیس  هنگام  کنگره، 
اساسنامه اتفاق افتاده است. وارد شدن 
کنگره به دعوای حقوقی و پرداخت 
حدود 150 تا 200 هزار دالر طی دو 
با  اساسنامه  بین  تضاد  خاطر  به  سال 

قانون باالدستی بود.
مدیره  هیئت  پیشینیان  از  منظور  اگر 
ایجاد  در  آنها  نقش  من  باشد،  قبلی 
زیرا  می دانم.  کم رنگ  را  مشکالت 
زمینه  در  تنها  نه  قبلی  مدیره  هیئت 
عمل  خوب  بسیار  سرمایه  جذب 
نیز  فردی  صورت  به  بلکه  کرد، 
مالی  نظر  از  کنگره  تا  کردند  هزینه 
منفی نباشد، اما متاسفانه طرح دعوی 
حقوقی هزینه های زیادی را به دوش 

کنگره گذاشت.
هیئت مدیره قبلی نه تنها باید کنگره 
می کشید،  بیرون  منجالب  این  از  را 
بلکه از خود اعضای هیئت مدیره نیز 
صورت  به  آنها  و  بود  شده  شکایت 
هزینه  پرداخت  به  مجبور  نیز  فردی 
مالی  دلیل مشکالت  به همین  شدند. 
بی تدبیری  حاصل  چندان  را  کنونی 

 بیانیه شماره 1 
 هیئت مدیره کنگره ایرانیان کانادا

 به انگیزه آغاز به کار

سالم، ضمن تبریک آغاز سال 2021 و آرزوی سالی پر شادی و همراه با تندرستی برای شما، 
خرسندیم که آغاز به کار رسمی هیئت مدیره  جدید کنگره  ایرانیان کانادا را به اطالع  برسانیم.

در ابتدا وظیفه  خود می دانیم از تمامی عزیزانی که در انتخابات دسامبر کنگره شرکت نمودند، 
نهایت تشکر و امتنان را داشته باشیم. در این انتخابات، اعضای کنگره مشارکتی بی سابقه را ثبت 

نمودند که به اعتالی هر چه بیش تر اعتبار کنگره  ایرانیان کانادا انجامید.
هیئت مدیره ی جدید کنگره نهایت اهتمام خود را به کار خواهد بست تا پاسخ گوی اعتماد اعضا به خود 
 باشد و فارغ از این که در انتخابات اخیر به چه کسی رای داده اند، در راستای منافع آنها تالش نماید.

توافق  با  مسئولیت ها  و  برگزار  مدیره  جدید کنگره  هیئت  اولین جلسه  رسمی  ژانویه 2021   ۴
تمامی اعضای هیئت مدیره به شرح زیر مقرر گردید:

 رییس: مسلم نوری
 نایب رییس: آرزو خدیر

 دبیر: احمد احساندار
 خزانه دار و مدیر کمیته  خدماتی: محسن خانیکی

 مدیر کمیته  سالمت روان: مهرنوش احمدی
 مدیر کمیته  های ساختار سازمانی و تولید محتوای ارتباطی: کیهان رضوی

 مدیر بخش فرهنگی و کمیته  فضای مجازی: سمن طبسی نژاد
 مدیر بخش سیاست  گذاری سازمانی و کمیته  سیاست گذاری ارتباطی: امیرحسن قاسمی نژاد

 مدیر کمیته  تحقیقات: یونس زنگی آبادی

رسیدن به اهداف پیش بینی شده در کمیته های باال بدون همراهی و پشتیبانی شما ممکن 
نخواهد بود. امیدواریم همان گونه که در طول انتخابات، اعضای کنگره مشارکتی بی نظیر 

داشتند، در آینده نیز با پشتیبانی خود ما را در خدمت  به اعضای کنگره و سایر ایرانیان مقیم 
کانادا یاری کنند.

 info@iccongress.ca چنان چه مایل به همکاری داوطلبانه با کنگره هستید، خواهشمندیم از طریق 
 با ما تماس بگیرید و در ایمیل خود به کمیته هایی که عالقمند به همکاری در آنها هستید، اشاره نمایید .

 همتم بدرقه  راه کن ای طائر قدس
که دراز است ره مقصد و من نو سفرم

 شامره ۱ /  سال اول /  ۱۸ فوریه ۲۰۲۱ / ۳۰ بهمن ۱۳۹۹ 
این خربنامه توسط بخش روابط عمومی کنگره ایرانیان کانادا تهیه و منترش می شود
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آنها نمی دانم.
آیا کنگره ابزارهای الزم برای گذر از مشکالت 	 

موجود را دارد؟

هم بله و هم خیر. در گذشته کنگره با برگزاری مراسم 
مختلف همگانی امکان جذب سرمایه را فراهم می کرد، 
این گردهمایی ها  برپایی  همه گیری جلوی  شرایط  اما 
پایگاه  و  لطف فضای مجازی  به  البته  است.  را گرفته 
نیز  مرحله  این  از  بتوانیم  امیدوارم  کنگره،  داده های 
عبور کنیم. چون اعضای این نهاد نشان داده اند حامی 
مالی،  مشکالت  به ویژه  تنگناها  در  و  هستند  کنگره 

کنگره را بی پشتوانه نمی گذارند.
 20 حدود  و  عضو    ۴00 و  هزار   3 حدود  اکنون  ما 
عضو   این که  با  کنگره  حامیان  داریم.  حامی  هزار 
کنگره نیستند، سرمایه ای گران قدر هستند و ما همواره 

توانسته ایم دست یاری به سوی شان دراز کند.
نیز  کنگره  ارتباطی  راه های  و  اطالع رسانی  بسترهای 
جذب  و  اطالع رسانی  برای  مناسب  ابزاری  همواره 
کارگروه های  حاضر  حال  در  است.  بوده  کمک ها 
مختلف کنگره مشغول برنامه ریزی و فعالیت هستند تا 
با اعضا، برنامه های  بتوانند از طریق ایجاد پل ارتباطی 
خود را ارایه و از اعضا کمک مالی درخواست کنند. 
آن  اعضای  سازمان  این  اصلی  صاحبان  حال،  هر  به 
به  را  سازمان  این  باید  هم دیگر  کمک  با  ما  و  هستند 

پیش ببریم.
چشم انداز آینده را چه گونه می بینید؟	 

در  ما  جامعه  می بینم.  مثبت  را  شرایط  مجموع  در  من 
حال تغییر است. صداها و نگاه های مختلفی وارد جامعه 
ایرانیان کانادا شده است و این نگاه ها در حال معرفی 
خودشان هستند. نگاه های قدیمی تر در حال آشنا شدن 
بیش تر  نسل جوانی که  اکنون  نگاه های جدیدترند.  با 
عمر اجتماعی خود را در کانادا گذرانده است در حال 
ایرانی  جامعه  و  کنگره  مختلف  امور  به دست گرفتن 

است. من این شرایط را فرصت می دانم.
انتظار  اقتصادی،  مشکالت  و  دالر  نرخ  به  توجه  با 
اما  داشت،  تازه وارد  مهاجران  از  نمی شود  چندانی 
افتاده اند،  جا  اصطالح  به  است  سال ها  که  آنهایی 
مالی حمایت کنند. جامعه  نظر  از  را  می توانند کنگره 
و  هم زیستی  فرهنگ  گسترش  نیازمند  ایرانی  امروز 

مشارکت مالی است.
بخش جوان جامعه ما هم از نظر اجرایی و هم از نظر 
جمله  از  مردم نهاد  موسسه های  در  است  الزم  مالی 
ما  زیرا  باشد.  داشته  فعال  مشارکت  و  حضور  کنگره 
نیاز به برنامه ریزی مالی و استخدام نیروهای تمام وقت 

داریم.
سخن آخر...	 

هیئت مدیره کنگره ایرانیان کانادا پس از ماه ها تکاپو 
یقین  به  و  گرفت  برعهده  را  مسئولیت  این  چالش  و 
کار ساده ای پیش رو ندارد. 3 هزار  و ۴00 عضو هم 
انتظار فعالیت های این  موافقان و هم مخالفان - چشم  
هدف های  می کوشیم  ما  هستند.  مدیره  هیئت  و  نهاد 
تصویب شده در مجمع عمومی گذشته را اجرایی کنیم. 
این برنامه ها فقط با تالش اعضای هیئت مدیره کنگره 
اجرایی نمی شود. ما نیازمند حمایت همه اعضا و حامیان 
 هستیم تا با هم کنگره ای قوی تر و تاثیرگذارتر بسازیم.

 شرح وظایف کارگروه 
تولید محتوا و ارتباطات

 دپارتمان روابط عمومی و ارتباطات
  کنگره ایرانیان کانادا

اهداف این کارگروه اطالع رسانی اخبار و فعالیت های 
بزرگ تر  جامعه  و  اعضا  به  کانادا  ایرانیان  کنگره 

ایرانیان کانادا و ایجاد فضای الزم برای به وجود آمدن 
گفت وگوی گسترده تر در جامعه فارسی زبان به منظور 
ارتقا یافتن به جامعه ای همبسته، عدالتخواه، صلح جو، 

موفق و تاثیرگذار در جامعه کانادا است.
و  محتوا  تولید  کارگروه  اهداف،  این  راستای  در 
ارتباطات تالش خواهد کرد تا با انتشار خبرنامه، اعضای 
با  مسایل مرتبط  و  اخبار  آخرین  جریان  در  را  کنگره 

کنگره ایرانیان کانادا قرار دهد.
اجتماعی کنگره  شبکه های  گسترش  و  کردن  فعال 
برای  مناسب  فضای  ایجاد  و  اطالع رسانی  جهت  در 
با  ارتباط  حداکثری اعضای کنگره،  مشارکت 
علوم  رشته های  ایرانی  متفکران  و  اساتید  دانشجویان، 
زمینه های  در  مشترک  پروژه های  تعریف  و  انسانی 
مورد نیاز جامعه ایرانیان کانادا از دیگر برنامه های این 

کارگروه در ماه های پیش رو خواهد بود.
کارگروه تولید محتوا و ارتباطات در ژانویه ۴ نشست 
برگزار کرده است و در نظر دارد برای فوریه نخستین 

شماره خبرنامه کنگره ایرانیان کانادا را منتشر کند.
کارگروه تولید محتوا و ارتباطات از اعضای کنگره 

عالقمند به همکاری دعوت می کند که اطالعات 
 خود را به

  info@iccongress.ca ارسال کنند.

 مروری بر شروع به کار 
دپارتمان سیاست گذاری و کارگروه 

سیاست گذاری ارتباطی

و  سیاست گذاری  دپارتمان  مقدماتی  نشست های 
کمیته سیاست گذاری ارتباطی کنگره ایرانیان کانادا به 
سرپرستی دکتر امیر حسن قاسمی نژاد برگزار شد. در 
پیش روی  برنامه های  عنوان  به  مواردی  نشست ها  این 

این دپارتمان به این شرح مطرح شد:
رویه جلسه های 	  توصیه شد  نشست ها  این  در 

بار در سال  با اعضا  دست کم سه  هیئت مدیره همراه 
دیگر  بار  فوریه  چهارم  نشست  در  موضوع  این  باشد. 

مطرح و مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
اولویت های 	  مورد  در  نظرسنجی  نخستین 

اقدام های کنگره در مراحل نهایی قرار دارد و به زودی 
اعضا  برای  سپس  و  رسید  خواهد  اجرایی  مرحله  به 

ارسال خواهد شد.
کنگره 	  اعضای  پیشنهاد  نظر خواهی  این  در 

ایرانیان کانادا به منظور لحاظ کردن در نظرسنجی های 
بعدی جمع آوری و مورد توجه قرار خواهد گرفت.

مجازی 	  گفت وگوی  صفحه  ایجاد  پیشنهاد 
آیین نامه  و  شد  مطرح  )فروم(  فیس بوک  در  کنگره 
رفتاری آن به هیئت مدیره برای تایید نهایی ارایه شده 

است.

کارگروه های مختلف دپارتمان سیاست گذاری آماده 
پذیرش داوطلبان با تجربه،  متخصص و دارای شرایط 

 الزم از میان اعضا هستند.

 توضیحی درباره میزان دسترسی 
هیات مدیره جدید کنگره ایرانیان 

کانادا به فهرست اعضا

با توجه به نگران های گروهی از اعضای کنگره ایرانیان 
کانادا در خصوص دریافت ایمیل از سوی برخی دیگر 
از اعضا و به طور کلی حساسیتی که در زمینه حفظ حریم 
از  نیز  برای هیات مدیره جدید  شخصی وجود دارد و 
تا درباره  بر آن شدیم  برخوردار است،  اهمیت زیادی 
ارایه فهرست اعضای سازمان به متقاضیان توضیح هایی 

را به اعضای کنگره ایرانیان کانادا ارایه دهیم.
کنگره  آنتاریو،  استان  در  شرکت ها  قوانین  اساس  بر 
در شرایطی موظف به ارایه فهرست به اعضا است که 
همراه  به  مربوط،  هزینه  پرداخت  و  رسمی  درخواست 
ارایه شهادت نامه وجود داشته باشد. این فهرست شامل 

نام، نشانی، شماره تلفن و نشانی ایمیل اعضا است.
به  مربوط  اطالعات  تمامی  که  است  یادآوری  به  الزم 
 Nation" اعضای این سازمان از طریق نرم افزاری به نام
دلیل  به  در حال حاضر  و  مدیریت می شود   "Builder

تکمیل نشدن پرونده اول، اعضای هیات مدیره کنونی 
دسترسی  اعضا  فهرست  به  هنوز  کانادا  ایرانیان  کنگره 

ندارد.
برای  جدید  درخواست های  به  پاسخ  در  رو،  این  از 
به  قادر  تنها  نه  مدیره  هیات  اعضا،  فهرست  دریافت 
از  نمی تواند  حتی  بلکه  نیست،  اعضا  فهرست  دریافت 

اعتبار عضویت شخص متقاضی اطمینان حاصل کند.
مورد  نرم افزار  خدمات  سایر  به  مدیره  هیات  دسترسی 
محدود  صورت  به  نیز  وب سایت  جمله  از  اشاره، 
امکان پذیر است و از طریق یکی از اعضای هیات مدیره 

پیشین )بر اساس نظر دادگاه( انجام می پذیرد.
با توجه به مطالب فوق، به آن دسته از اعضا که تمایل 
به دریافت لیست دارند پیشنهاد میکنیم تا اتمام و تکمیل 
پرونده و دسترسی کنگره به لیست اعضا صبر کرده و 

سپس اقدام به ارسال مدارک کنند.

 مروری بر هدف های
 کارگروه ساختار سازمانی کنگره 

ایرانیان کانادا

کارگروه ساختار سازمانی کنگره که به عنوان یکی 
از بخش های فعال در زمینه سازمان دهی موضوعی 
کنگره ایجاد شده است و مسئولیت سرپرستی آن 

را  کیهان رضوی برعهده دارد، بخشی از اصلی ترین 
هدفهای خود را  به این ترتیب اعالم کرد:

الف:
1- ایجاد سازمان های منطقه ای بر اساس اساسنامه 

کنگره ایرانیان کانادا.
2- بررسی ضرورت ایجاد تغییر در اساسنامه کنگره 

به منظور هم آهنگی بیش تر آن با ساز و کارهای 
مردم ساالرانه و قرار گرفتن در ساختار کنگره در 

راستای به وجود آوردن مشارکت حداکثری اعضا.
3- بررسی اهمیت ایجاد تغییر در اساسنامه کنگره 

ایرانیان کانادا در جهت حفظ  هر چه بیش تر 
اطالعات و حریم خصوصی اعضا.

ب:
1- بررسی و پیشنهاد ساختاری نوین برای ایجاد 

سازمانی مناسب تر با نیازهای روز جامعه ایرانیان کانادا 
)احتماال نوعی سازمان غیردولتی و مردم نهاد(. 

2- بررسی جنبه های عملی و حقوقی برای گذار از 
ساختار کنونی به ساختاری نوین.

تا کنون از 15 صاحب  نظر، با توجه به تجربه ، دانش 
و توانایی های آنها دعوت شد تا با کارگروه ساختار 
سازمانی، هم کاری داشته باشند.بیش تر دوستان قول 
همکاری داده اند و برخی از آنان هم اکنون فعالیت 

خود را آغاز کرده اند. امیدواریم به زودی پاسخ نهایی 
از سایر دوستان نیز دریافت شود و نخستین جلسه خود 

را فوریه امسال برگزار کنیم.
برای تمامی دعوت شدگان بخش هایی از اساسنامه 

کنگره و پلتفرم های پویش همبستگی و صلح و 
کارزار تغییر و بازسازی که با زمینه فعالیت گروه 
ساختار سازمانی مربوط بودند، ارسال شده است.

 کارگروه فرهنگ کنگره 
 ایرانیان کانادا جشنواره هنری 

برگزار می کند

کارگروه فرهنگ کنگره ایرانیان کانادا در نظر 
دارد جشنواره هنری 1400 را با انگیزه افزایش 
هم گرایی و صلح میان اعضای جامعه ایرانیان کانادا 

برگزار کند.



کارگروه تحقیقات کنگره ایرانیان کانادا آغاز به کار کرد
کارگروه تحقیقات کنگره ایرانیان کانادا به عنوان بازوی پشتیبانی تمامی کارگروه ها 
عمل می کند. در همین راستا، با تمامی کارگروه ها در ارتباط مستقیم قرار می گیرد تا 
اطمینان حاصل کند در سیاست ها و  تصمیم هایی که در این کارگروه ها گرفته می شود، 

تحقیقات و واقعیت های مورد نیاز لحاظ شده باشد. 
گزارش ژانویه 2021

تا اطالعات الزم را  در ژانویه، کارگروه تحقیقات در زمینه های مختلفی تالش کرد 
برای آگاه سازی جامعه ایرانیان کانادا در اختیار اعضای کنگره ایرانیان کانادا قرار دهد 
و هم چنین در راستای هم یاری تعداد قابل توجهی از هموطنان اقدام های اولیه را انجام 

دهد.
1- در ژانویه، دو موقعیت مناسب کارآموزی دولتی در سطح استانی و فدرال با مشاوره 
با کارمندان ایرانی کانادا در دولت، با اعضای  سازمان به اشتراک گذاشته شد و جوانان 

تشویق شدند که برای این موقعیت های کارآموزی اقدام کنند.
این روند خبررسانی در رابطه با فرصت های مناسب کاری دولتی و غیردولتی به طور 
صفحه  که  هستیم  درصدد  شد.  خواهد  گذاشته  اشتراک  به  کنگره  اعضای  با  مداوم 
جدیدی در وب سایت کنگره ایجاد کنیم تا این موقعیت ها در آن به اشتراک گذاشته 

شود. 
2- برای جذب نیروی جوان ایرانیان کانادا به کنگره، کمیته تحقیقات برای برنامه 

 حمایتی دولت در زمینه استخدام کارآموز در فصل تابستان به نام
 summer job program  اقدام کرد و امیدوار است که بتواند در صورت تایید 

تعدادی کارآموز از اعضای جوان جامعه ایرانی کانادا را برای کارگروه های مختلف 
کنگره استخدام کند. 

به  نامه ای  ارسال  با  کانادایی  بانک های  از  برخی  باخبر شدیم که  این که  از   3- پس 
حساب های  که  داده اند  اطالع  آنها  به  ایرانی-کانادایی  جامعه   اعضای  از  تعدادی 
بانکی شان بسته خواهد شد، کمیته تحقیقات به سرعت فرمی تهیه کرد تا از به وسیله آن 
اطالعات بیش تری درباره این موضوع در جامعه ایرانی کانادایی به دست بیاورد. پس 
از اطالع رسانی، نزدیک به  30 نفر این فرم را پر کردند و  اطالعات و تجربه خودشان 

را با ما به اشتراک گذاشتند. 

این کارگروه در بیانیه معرفی این جشنواره آورده 
است، سال 2020 سال تکان دهنده ای بود. در این سال 

شاهد چالش های عمده فراوان و ناگواری های ناشی 
از آنها بودیم. همه گیری هم چنان در جریان است و 

غم ناشی از رویدادهای بین المللی سال گذشته که 
جامعه ایرانیان کانادا را لرزاند، هم چنان زندگی همه 

ما را تحت تأثیر قرار داده است.
کنگره ایرانیان کانادا مشتاق است برنامه جدیدی با 
نام جشنواره هنری 1۴00 را برگزار کند. هدف از 

برگزاری این جشنواره به نمایش گذاشتن آثار هنری 
زنان هنرمند ایرانی و ایرانی-کانادایی است که در 

ایران و کانادا زندگی می کنند.
موضوع جشنواره امسال آغازی نو است و در آستانه 
ورود به سال نوی ایرانی، در این نوروز، هنرمندان را 

تشویق می کند نگاهی به موضوع امکان زایش دوباره 

و تداوم چرخه طبیعی زندگی داشته باشند.
از تمامی هنرمندان زن مقیم ایران و کانادا دعوت 

می شود تصویر آثار هنری خود را برای شرکت در 
این جشنواره ارسال کنند. آثار دریافتی به صورت 

آن الین به نمایش گذاشته خواهد شد.
آثار دریافتی می تواند در قالب گونه های مختلف 

هنرهای تجسمی از جمله نقاشی، طراحی، 
مجسمه سازی، خالقیت های دیجیتالی، چاپ، هنرهای 

پارچه ای و هنرهای نصبی خلق و ارایه شده باشد.
آغاز به کار نمایشگاه 8 مارچ 2021 است و تا اول 

ایپریل 2021 به کار خود ادامه خواهد داد.
برگزارکنندگان جشنواره از هنرمندان تقاضا دارد 

همراه با ارسال تصویر آثارشان، نام خود را در تصویر 
ارسالی بگنجانند. تمامی تصاویر در وب سایت کنگره 

ایرانیان کانادا به نمایش گذاشته خواهد شد.
هیچ گونه داوری میان آثار دریافتی صورت نخواهد 

گرفت و آثار دریافت شده بر اساس زمان دریافت 
اثر برگزیده می شوند. 50 اثری که زودتر ارسال شده 

باشند بر اساس سهمیه بندی )25 اثر از ایران و 25 
اثر از کانادا(  به نمایش گذاشته خواهد شد. تمامی 

شرکت کنندگانی که آثارشان به نمایش گذاشته 
می شود، گواهی نامه مشارکت در این جشنواره 

دریافت خواهند کرد.
مهلت ارسال آثار تا اول مارچ 2021 است. برای 

دریافت اطالعات و جزییات بیش تر در مورد 
چه گونگی شرکت در جشنواره و ارسال آثار 

خواهشمند است به وب سایت جشنواره مراجعه کنید 
info@iccongress.ca یا با آدرس 

تماس بگیرید.

کمیته تحقیقات، فوری نشستی برگزار کرد و با افرادی که فرم را پر کرده بودند دیدار 
مجازی انجام داد. در این جلسه، اقدام های عملی که هم به صورت فردی و هم از طریق 
سازمانی قابل انجام است مورد بررسی و  ارزیابی قرار گرفت و بنا شد کمیته تحقیقات 
با هماهنگی  با این افراد و هیئت مدیره نامه ای را از طرف کنگره تنظیم و برای بانک ها 
با حذف اطالعات  بانک  نامه های  به یادآوری است که مدارک و  ارسال کند. الزم 
شخصی برای تحقیقات جمع آوری شد. محتوای این نامه هفته اول فوریه امسال به طور 
عمومی به اشتراک گذاشته خواهد شد و نشست های دیگری برای بحث و گفت وگو 

درباره جزییات و  راه کارهای فردی و گروهی برگزار خواهد شد.
برنامه های فوریه 2021

1- پیگیری مشکل بانکی تعداد قابل توجهی از جامعه ایرانیان کانادا یکی از اولویت های 
این  با  برگزاری نشست هایی  به  راستا،  این  بود. در  تحقیقات خواهد  اصلی کارگروه 
با بانک ها و مسئولین باالدستی از جمله  افراد ادامه خواهیم داد و به رایزنی فعاالنه تر 

Office of Superintendent of Finical Institution خواهیم پرداخت.

2- همکاری تحقیقاتی با کمیته سیاست گذاری برای پیاده سازی نظرسنجی معتبر و قابل 
اعتماد برای اعضای کنگره ایرانیان کانادا از دیگر اولویت های کمیته تحقیقات خواهد 
بود. هم چنین، پس از انجام نظرسنجی با همکاری کمیته های دیگر تالش خواهیم  کرد 
که نشست هایی را همراه با پرسش و پاسخ حول محور اولویت های مشخص شده در 

نظرسنجی برای اعضای کنگره ایرانیان کانادا برگزار کنیم. 
و  به موضوع های سیاست داخلی  افرادی که  3- کمیته تحقیقات تالش خواهد کرد  
خارجی کانادا عالقه دارند را به عنوان نیروی داوطلب جذب کند. امیدواریم که از این 
طریق بتوانیم سیاست های استانی و فدرالی که به طور مستقیم بر جامعه ایرانیان کانادا 
تاثیر می گذارد را بهتر شناسایی کنیم و در صورت لزوم اقدام هایی در جهت منافع و 
دفاع از جامعه برداریم. برای نمونه، شناسایی و آشنایی با سیاست مداران استانی و فدرالی 
که در حوزه انتخاباتی آنها جمعیت ایرانی کانادایی قابل توجهی سکونت دارند، یکی 
دیگر از برنامه های کمیته تحقیقاتی خواهد بود. پس از جمع آوری اطالعات در نظر 
داریم که برای معرفی کنگره و منتقل کردن خواسته های جامعه با این نمایندگان تماس 

مستقیم برقرار کنیم و جلسه های مجازی در ماه های آینده برگزار کنیم.



 چه گونه از پدر و مادران سالمند و ناتوان مان
  بهتر نگهداری کنیم؟

آرزو خدیر

به  نیاز  از  ایرانیان بسیاری صحبت  در سال های اخیر 
داشتن خانه های سالمندان ویژه شهروندان فارسی زبان 

جامعه می کنند. 
در واقع همراه با رشد فزاینده ی تعداد ایرانیان کانادا 
در  که  کانادایی  ایرانی  سالمند  شهروندان  تعداد 
سطوح گوناگون استقالل خود را از دست داده اند یا به صورتی ناتوان هستند نیز رو 
به افزایش است و با توجه به مشکالت این بخش از جامعه در برقراری ارتباط به زبان 
انگلیسی یا فرانسه، امکان بهرمندی مناسب از خدمات موسسه های خدماتی مراقبت های 

درازمدت برای آنان به تدریج تبدیل به یک مشکل محسوس می شود.
کنگره ایرانیان کانادا بررسی امکانات موجود برای برآورده کردن این نیاز در شرایط  

دارد  نظر  در  کنگره  منظور  همین  به  می داند.  خود  وظایف  از  را  الزم  منابع  کمبود 
کمیته ای شامل افرادی تشکیل دهد که در زمینه ی مراقبت های بهداشتی تجربه ی کاری 

دارند یا عالقه مند به فعالیت در این زمینه هستند.
مالی  هزینه ی  سالمندان  و  افراد ضعیف  از  مراقبت  می دهد  نشان  ما  اولیه  برآوردهای 
سنگینی در بر دارد. چه گونگی تامین این هزینه بایستی به گونه ای دقیق و با توجه به 
توان مالی جامعه ایرانی و منابع موجود حمایت های مالی نهادهای گوناگون کشوری 

متصدی بهداشت ارزیابی شود.
به عنوان اولین گام در راه بهبود دسترسی به مراقبت های بهداشتی، باید دید چه گونه از 

منابع مراقبتی موجود می توان بهترین بهره را برای شهروندان فارسی زبان گرفت.
هرگاه به خانه سالمندان فکر می کنیم باید چندین نکته مختلف همانند میزان ضعف و 
میزان مراقبت مورد نیاز، خصوصیات فرهنگی خانواده ها، ترجیح های شخصی و توان 

مالی افراد را به طور هم زمان در نظر گرفت.
برای نمونه، بسیاری از افراد ضعیف و سالمند ایرانی-کانادایی از روابط قوی خانوادگی 
و حمایت قوی خویشاوندان شان بهره مندند. این خصوصیت فرهنگی رابطه ی خانوادگی 
معموال بر اساس این تصور شکل گرفته است که سالمندان خانواده از مراقبت و توجه 
ایرانیان  بنابراین بیش تر  بهتری در خانه ی خود برخوردار خواهند بود تا جایی دیگر؛ 
خانه  در  آخر  تا  ایده آل  به صورت  و  امکان  حد  تا  سالمندان شان  از  می دهند  ترجیح 

خودشان مراقبت کنند.
به این ترتیب شاید ترجیح خانواده های ایرانی گسترش خدمات بهداشتی مراقبت در 

خانه باشد.
از سوی دیگر، جابه جایی سالمند به خانه ی سالمندان در شرایط کنونی همه گیری کرونا، 
احتماال آخرین انتخاب هر خانواده ی کانادایی است. زیرا مشاهده شده است خانه های 
بخش های  به  نسبت  نامتناسب  گونه ای  کووید-1۹به  همه گیری  جریان  در  سالمندان 
دیگر آسیب بیش تری دیده اند. بنابراین، قابل پیش بینی است میان کانادایی ها نیز تمایل 

بیش تری نسبت به بهره مندی از خدمات بهداشتی مراقبت در خانه پدید آید.
در حال حاضر سه نوع خانه سالمندان وجود دارد:

خانه ی بازنشستگان که برای سکونت سالمندان مستقل توانمند یا با ضعف جزیی  	
مجموعه ای  که  هستند  خصوصی  آپارتمان های  عمدتا  و  است  شده  طراحی 
خدمات از پیش تعیین شده ای در آنها ارایه می شود )از خدمات پرستاری گرفته 
خدمات  تعداد  اساس  بر  هزینه  و  ورزشی  و  تفریحی  گوناگون  فعالیت های  تا 

درخواستی دریافت می شود(.
و  	 دولتی  نوع  و  بیمارستان  شبیه  محیطی  که  درازمدت  مراقبت های  موسسه های 

ناتوان در زندگی مستقل و دارای ضعف  خصوصی دارد. این موسسه ها از افراد 
یا  روزانه  نزدیک  مراقبت  ساعت   3 به  دست کم  که  می کنند  مراقبت  شدید 

مراقبت های پیچیده نیاز دارند.
خصوصی  	 خانه های  به  شبیه  محیطی  بیش تر  که  میانی  مراقبت های  های  موسسه 

دارد و خدمات بهداشتی ارایه شده در آنها می تواند با یا بدون دریافت میزانی از 
کمک های دولتی ارایه شود.

و  ما  گزینش  در  مورد  هر  به  مربوط  شواهد  و  اسناد  گرفتن  نظر  در  این،  بر  عالوه 
ایاالت  در  انجام شده  مطالعات  از  بسیاری  است.  اهمیت  دارای  تصمیم گیری جمعی 
متحده و کانادا نشان می دهد موسسه های غیرانتفاعی و دولتی خدمات با کیفیت بهتری 
نسبت به موسسه های خصوصی و انتفاعی ارایه می دهند که دارای ضعف های اساسی 

هستند.
باالتر موسسه های  فوتی های  میزان  و  تازگی در واکنش ضعیف تر  به  را  این موضوع 
خصوصی نسبت به دولتی نیز مشاهده کردیم. این را نیز باید اضافه کرد موسسه های 

دهه های  در  بهداشتی  مراقبت های  بودجه  مهم  کاهش های  دلیل  به  احتماال  دولتی، 
شده  بهداشتی  کارگزار  به  بیمار  تعداد  نامطلوب  نسبت  برقراری  موجب  که  گذشته 

است، به صورت گسترده ای درگیر همه گیری کووید-1۹شده اند.

 فراخوان مقاله با موضوع 
»ازهم گریزی و قطبی شدن جامعه«

 پرژاد طرفه نژاد

از  خوبی  به  گذرانده،  سر  از  را  داخلی  جنگ های  تلخ  تجربه ی  که  آمریکا  جامعه 
پی آمدهای مرگ بار و پر خطر قطبی شدن جامعه، از بین رفتن آستانه ی تحمل مخالف، 

بسته شدن باب گفت وگو و آغاز تخاصم خشونت بار کامال آگاه است. 
برای یک اجتماع  از متخصصان، قطبی شدن را پدیده ای خطرناک و مذموم  بسیاری 
می دانند و در پی یافتن راه کارهایی برای پیش گیری از آن هستند. )برای مثال رجوع 

Kleinfeld Rachel و Galston William کنید به
بسیاری دیگر از کارشناسان علوم اجتماعی نیز رسانه ها و شبکه های اجتماعی را مسئول 
مستقیم قطبی شدن جامعه، به ویژه در جهان مدرن می دانند. )برای مثال رجوع کنید به 
Centola Damon که از راه های گوناگون همانند انتشار اطالعات دروغ یا گزینشی، 

تحریک احساسات جمعی، بزرگ نمایی یا کوچک نمایی های غیرواقعی و غیر از آن 
به تفکیک بیش از حد گروه های اجتماعی دامن زده، فصل مشترک ها را از میان برده 

و استفاده از خشونت را تنها روش باقی مانده می نمایانند. 
ناگفته نماند که با در اختیار داشتن رسانه ها می توان حتی به عمد و به صورت القایی در 

جوامع مورد هدف شکاف ایجاد کرد و از عواقب آن بهره جست.
شکاف علنی و عمیق بین بخش های گوناگون جامعه ایرانی ما در خارج از کشور )و 
چه بسا در داخل کشور( که رو به سوی قطبی شدن دارد، شاید برای هیچ یک پوشیده 
نباشد. گویی اختالف های آشتی ناپذیر بخش های مختلف جامعه را به عنوان یک اصل 



تمرکز خواهیم کرد و می کوشیم آنها را به سرانجام برسانیم.
در هدف گذاری  آنها  انجام  که  دارند  بلندتری  بازدهی  دوره  هم  ها  پروژه  از  برخی 
و  اعضا  پشتوانه  ی قوی  با داشتن  تنها  بالندگی سازمان  قرار خواهد گرفت.  بلندمدت 
تراز مالی  بهبود  افزایش تعداد اعضا و  این رو،  از  امکان پذیر است.  منابع مالی کافی 

سازمان یکی دیگر از هدف های بلندمدت هیئت مدیره ی کنگره خواهد بود. 
· در مسیر هدف گذاری هایی که شما تعیین کرده اید چه موانع 	

و مشکالنی وجود دارد؟ چه میزان از این مشکالت میراث 
دستاندرکاران و مسئوالن پیشین کنگره است؟

من به سه مورد اشاره می کنم که اکنون به عنوان موانع و مشکالتی با آن روبه رو هستیم. 
مورد اول، مشکالت شدید مالی است که در حال حاضر کنگره با آنها دست و پنجه 
کانادا  ایرانیان  از  زیادی  تعداد  بین  در  کنگره  ناشناخته بودن  دوم،  مورد  می کند.  نرم 
است. مورد سوم، بدبینی و گاهی هجمه های بدون توجیه برخی از اعضا به فعالیت ها و 

تصمیم های کنگره است. 
می توانست  گذشته  سال های  طی  کنگره  فعالیت های  مورد  در  اطالع رسانی  و  تبلیغ 
ایرانی  جامعه  ی  در  شناخته شده تری  سازمان  کنگره  تا  گیرد  انجام  موثرتری  به شکل 
کانادایی باشد. به همین دلیل در این دوره تمرکز ویژه بر روی بخش روابط عمومی 
و ارتباطات گذاشته شده  است. از سوی دیگر، برگزاری جلسه های دوره ای با فاصله  
زمانی نه چندان زیاد با اعضا، می توانست قدمی در راستای اعتمادسازی بین سازمان و 
اعضا باشد. بخش بسیار زیادی از مشکالت مالی کنگره هم به دعواهای حقوقی مربوط 
جزییات  هزینه ها،  این  مورد  در  می کرد.  نرم  پنجه  و  دست  آنها  با  کنگره  که  است 

بیش تری با اعضا به اشتراک می گذاریم.
· برای حل مشکالت موجود چه کمکی از دست اعضای کنگره 	

برمی آید؟
ایرانیان  کنگره  همانند  انتفاعی   غیر  و  نهاد  مردم   سازمان های  سرمایه  مهم ترین  اعضا 
کانادا هستند. فکر می کنم که اعضا می توانند از سه راه به سازمان کمک کنند تا به 
اهدافش برسد. در وهله اول، بحث فعالیت های داوطلبانه از طرف اعضا است. پروژه های 
فعال  بدون حمایت  و خواهد شد که  شناسایی شده  در کارگروه های کنگره  زیادی 
اعضا به سرانجام نخواهند رسید. از سوی دیگر، همان طور که در پاسخ به سوال قبل 
اشاره کردم، بدهی های مالی کنگره یکی از مشکالتی است که در حال حاضر با آن 
مواجهیم. حمایت مالی اعضا برای بهبود وضعیت مالی سازمان می تواند کمک بسیار 

قابل توجهی در پایندگی و موفقیت سازمان داشته باشد. 
نکته دیگر، بحث برخورداری از دیدگاه همراه با حسن نیت و اعتماد از سوی اعضا به 
فعالیت های کنگره است. درست است که بخش قابل توجهی از اعتمادسازی باید از 
طرف هیئت مدیره صورت بگیرد، اما به نظرم الزم است پذیرش این اقدام ها از سوی 
اعضا نیز وجود داشته باشد. چنان چه این دید و نگاه همراه با اعتماد وجود نداشته باشد، 
اطمینان دارم هر گونه اقدامی که از طرف هیئت مدیره صورت بگیرد، احتمال به وجود 

آوردن تردید از سوی برخی افراد وجود دارد.
· به نظر شما مهم ترین وجه اشتراک و هم سویی هیئت مدیره در چه 	

زمینه یا زمینه هایی است؟
به نظر من تمرکز بر خدمات رسانی، جدا از دیدگاه های شخصی در زمینه های مختلف 

جزو مهم ترین وجوه هم سویی اعضای هیئت مدیره کنونی است.
· آیا کنگره بر اساس ساز و کار کنونی، می تواند موسسه ای کارآمد و 	

گره گشا برای ایرانیان کانادا یا دست کم اعضای خود باشد؟
فکر می کنم تنها ساز و کارها در زمینه کارآمدی یک سازمان تعیین کننده نیستند. وجه 
دیگر، حمایت اعضا از تالش های هیئت مدیره و سازمان است. معتقدم ترکیب این دو، 

یعنی ساز و کارها و حمایت اعضا، می تواند تضمین کننده موفقیت سازمان باشد.
· از نظر حقوقی، کنگره ایرانیان کانادا مسئول تامین منافع اعضا 	

است. با این حال، آیا دستاندرکاران و هیئت مدیره کنگره در 
مورد ایرانیانی که عضو کنگره نیستند، احساس مسئولیت می کند و 

برای آنها نیز برنامه ای دارد؟
بله، این حرف درستی است که از نظر حقوقی کنگره در وهله اول مسئول تامین منافع 
از جامعه بزرگ تر  اما فراموش نکنیم که اعضای سازمان بخشی  اعضای خود است، 
ایرانی کانادایی اند و چنان چه منافع این جامعه بزرگ تر تامین شود، به طور مستقیم یا 

غیرمستقیم به بهبود شرایط و اوضاع اعضای سازمان هم خواهد انجامید.
ایرانی کانادایی  از سوی دیگر، رسیدگی به مشکالت و تأمین منافع جامعه بزرگ تر 
می تواند در بلندمدت سبب افزایش تعداد اعضا و بهبود اوضاع مالی سازمان از طریق 
کمک های مالی افراد شود. چنین اتفاقی به نوبه خود می تواند موفقیت آینده سازمان و 

بهبود در خدمات رسانی به اعضا را تضمین کند.
· سخن آخر..	

همه ما عضوی از یک جامعه بزرگ مهاجریم؛ جامعه ایرانیان کانادا. معتقدم که بهترین 
کسانی که می توانند به ما کمک و از ما پشتیبانی کنند، خودمان هستیم. اهمیت این 
چندان  دو  کرونا  همه گیری  همانند  دشواری  شرایط  در  ما،  بین  یاری  و  همبستگی 
دعوت  کانادایی  ایرانی  جامعه  اعضای  سایر  و  سازمان  اعضای  همه  از  من  می شود. 
بگذاریم و در راستای  می کنم اختالف  دیدگاه های خود در مسایل مختلف را کنار 
مدیره ی  هیئت  کنیم.  هم کاری  کانادایی  ایرانی  جامعه  منافع  تامین  و  شرایط  بهبود 
کنگره در راستای خدمت رسانی به اعضا و جامعه ای ایرانی کانادایی نهایت تالش خود 
را به کار خواهد بست و امیدواریم تمامی اعضا با پشتیبانی خود، ما را در رسیدن به این 

مقصود یاری کنند.

نظر  اشتراک  بسیاری  امور  روی  ما  اکثریت  کرده ایم  فراموش  و  پذیرفته  تغییرناپذیر 
داریم؛ اموری همانند حفظ تمامیت ارضی، بالندگی علمی و اقتصادی، تامین اجتماعی، 
بیان و آزادی های اجتماعی و بسیاری امور  با فساد، آزادی  بهداشت عمومی، مبارزه 
دیگر از این قبیل. روی تک تک این امور می توان گفت وگو کرد و با همدلی تحقق 

آنها را تضمین یا نزدیک تر نمود.
و  گروهی  کار  همبستگی،  به  ایرانی مان  جامعه  تشویق  راستای  در  منظور،  همین  به 
گسترش گفت وگو و تفاهم در آن می خواهیم به عنوان اولین گام باب گفت وگو و 

تبادل نظر در مورد معضل »از هم گریزی و قطبی شدن جامعه« را اینجا باز کنیم. 
به همین سبب از تمامی نویسندگان، خبرگان، صاحب نظران و عالقمندان به موضوع 
کلی »قطبی شدن جامعه« درخواست می کنیم مطالب خود را زیر یکی از عناوین زیر بر 
اساس آیین نامه ی نگارش خبرنامه )که با تماس از طریق ایمیل قابل دسترسی است( به 
دفتر خبرنامه ارسال دارند تا پس از تایید هیئت ویراستاران نسبت به نشر آن اقدام شود. 

· علت ها و ریشه های از هم  گریزی در جامعه ایرانی	
· علت ها و ریشه های قطبی شدن جامعه	
· اقتصادی، 	 سیاسی،  )پی آمدهای  جامعه  قطبی شدن  و  گریزی  هم  از  پی آمدهای 

اجتماعی، روان شناختی و ...(
· راه کارهای پیشگیری از هم گریزی و قطبی شدن جامعه	
· قطبی شدن 	 و  هم گریزی  از  عوارض  بردن  بین  از  و  اجتماعی  ترمیم  راه کارهای 

اجتماعی.
· 	

 رییس هیئت مدیره کنگره ایرانیان کانادا:
اکنون مهم  ترین وظیفه کنگره 

ایجاد اعتماد بین سازمان و اعضا ا ست

اشاره: دکتر مسلم نوری که به عنوان رییس هیئت مدیره کنگره ایرانیان کانادا فعالیت 
می کند در رشته مهندسی برق در مقطع دکترا از دانشگاه آلبرتا دانش آموخته شده و 
تاکنون جوایز زیادی در رشته کاری خود دریافت کرده است. وی در گفت وگویی با 

خبرنامه کنگره به پرسش ها چنین پاسخ داده است:
· به عقیده شما در حال حاضر مهم ترین وظیفه و رسالت کنگره و به تبع 	

آن هیئت مدیره کنگره چیست؟
به نظر من یکی از مهم ترین وظایف کنگره در شرایط کنونی، ایجاد اعتماد بین سازمان 
و اعضا است. برای این که این اعتماد ساخته شود نیازمند برداشتن گام هایی هستیم، از 
جمله ارتباط بیش تر با اعضا و شفافیت در مورد فعالیت ها و تصمیم هایی که در هیئت 
مدیره گرفته می شود. این اقدام ها می تواند به افزایش حمایت و تعداد اعضای سازمان 

کمک کند.
این رویکرد می تواند به کاهش شکافی بینجامد که بین برخی از اعضای کنگره هنگام 
بر  تمرکز  مدیره  هیئت  مهم  بسیار  وظایف  از  دیگر  یکی  بود.  شده  ایجاد  انتخابات 

خدمات رسانی و رفع مشکالت جامعه ایرانیان کانادا است. این تالش ها هم می تواند به 
نوبه ی خود به بهبود اعتماد اعضا به سازمان منجر شود.

· با توجه به ارزیابی شما در این زمینه، اصلی ترین هدف گذاری های 	
هیئت مدیره به ترتیب در کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت چیست؟

در کوتاه مدت، شناسایی و برداشتن گام های اولیه به منظور اعتمادسازی و جمع آوری 
اطالعات و شناسایی پروژه های مفید برای جامعه ایرانی کانادایی جزو اهداف اصلی 
نیازسنجی  راستای  در  که  است  اولیه ای  برنامه های  از  نظرسنجی  انجام  است.  کنگره 
جامعه اجرا خواهیم کرد. در برخی موارد هم ممکن است اعضا به طور مستقیم با ما 
تماس بگیرند و در مورد مشکالتی که با آن مواجه شده اند از کنگره درخواست کمک 

کنند.
در میان  مدت، تعریف و اجرای ساز و کارها و روندهای داخلی در سازمان می تواند به 
افزایش بازدهی سازمان کمک کند. هم چنین، با تکیه بر اطالعاتی که از نظرسنجی ها 
و تماس اعضا جمع آوری کرده ایم،  روی پروژه هایی که در میان مدت بازدهی دارند 


