
هشتمین جشن کبوتر سفید سازمان زنان ایرانی انتاریو

چهارچوب  در  غیرانتفاعی،  های  سازمان 
برخوردار  خاصی  درآمد  از  خود،  ساختاری 
نیستند. آنها برای تامین هزینه های اداری، 
اجرای و خدماتی خود، از طریق کمک های 
را  خود  های  هزینه  از  بخشی  دولت،  مالی 

دریافت می کنند.

اما کمک های مالی دولت به هیچ عنوان برای 
سازمان  اجتماعی  خدمات  ارائه  و  گرداندن 
های غیر انتفاعی کافی نیست. به این دلیل، 
سازمان های غیر انتفاعی سعی بر این دارند، 
که با تکیه به کمک های مالی اعضای خیرخواه 
و دلسوز جامعه، مابقی بودجه مورد نیاز خود 

را برای ارائه خدماتشان به دست آورند.

تیم هیئت مدیره و مدیریت اجرایی سازمان 
شده  تشکیل  افرادی  از  انتاریو،  ایرانی  زنان 
اند که وقت، انرژی، توانایی های حرفه ای، و 
خدمات خود را به طور رایگان برای پیشبرد 
می  آن  اختیار  در  زنان،   سازمان  اهداف 

گذارند.
یکی از اهداف مهم هیئت مدیره سازمان زنان، 

جمع آوری کمک مالی است.
سازمان زنان، با ۲۸ سال سابقه، قدیمی ترین 
سازمان غیر انتفاعی ایرانی در استان انتاریو 
است. یکی از روش هایی که این سازمان قادر 
آن  طریق  از  خود،  خدمات  ارائه  برای  است 
برگزاری  آوری کند،  مالی جمع  کمک های 
جشن های گاالی ساالنه کبوتر سفید است. 

میالدی،   ۲۰۱۷ سال  اکتبر   ۱۳ جمعه  روز 
سازمان زنان هشتمین جشن باشکوه گاالی 
با موفقیت چشمگیری  را  کبوتر سفید خود 

برگزار کرد.

بار  اولین  برای  انتاریو،  زنان  سازمان  امسال، 
به ۱۰ تن از بانوان موفق ایرانی، که در زمینه 
و  ورزش،  تجارت،  حقوق،  علوم،  هنر،  های 
خدمات به جامعه و کامیونیتی، موفقیت های 
چشم گیری کسب کرده اند، جوایز و تقدیر 
نامه داد. این ده تن از میان نامزدهای مختلف، 
که پیشکسوت در رشته های تخصصی خود 
هستند، با رای اکثریت اعضای سازمان زنان 

ایرانی انتاریو، انتخاب شدند.

در میان میهمانان امسال گاال مقامات دولتی 
نیز حضور داشتند. از جمله خانم دب ماتیوس 
معاون خانم کاتلین وین نخست وزیر استان 
 Deb Mathews ,  Deputy Premier( انتاریو
روابط  وزیر  زیمر  دیوید  آقای   ،)of Ontario
 David Zimmer ,  Minister( بومیان 
مایکل  آقای   ،)of Aboriginal Affairs
و کودکان  نوجوانان  ارائه خدمات  وزیر  کوتو 
 Michael Couteau,Minister of( انتاریو 

آقای   ،)Youth and Children Services
 Ali( فدرال  مجلس  نماینده  احساسی  علی 
مجید  آقای   ،)Ehsassi, MP,Willowdale
 Majid( فدرال  مجلس  نماینده  جوهری 
آقای  و   ،)Jowhari,MP,Richmond Hill
مایکل پارسا کاندیدای حزب کانسرواتیو آرورا 
 Michael Parsa,Aurora-Oak(  اوک ریجز

Ridges candidate(، بودند.
معاون  ماتیوس،  دب  خانم  جشن  این  در 
در سخنان خود  انتاریو،  استان  وزیر  نخست 
از خدمات سازمان زنان ایرانی انتاریو در ۲۸ 
سال گذشته قدردانی کردند. ایشان بر اهمیت 
حرفه  حضور  و  جامعه،  در  زنان  مهم  نقش 
تاکید  مختلف جامعه،  های  الیه  در  آنها  ای 
کردند. سپس آقای مجید جوهری، از طرف 
نخست وزیر کانادا جاستین ترودو، با نام بردن 
از خدمات سازمان زنان در ۲۸ سال گذشته 
قدردانی کرده، و لوح تقدیر نخست وزیر کانادا 

را به سازمان ارائه کردند.

سازمان زنان ایرانی انتاریو، موفقیت هشتمین 
جشن گاالی خود را مدیون بسیاری از اعضای 
و  انرژی،  وقت،  که  داند  می  ایرانی  جامعه 
توانایی های حرفه ای و مالی خود را در اختیار 

سازمان گذاشته اند.

بدون کمک های مالی اسپانسرها، موفقیت در 
جشن امسال امکان پذیر نبود. از اسپانسرهای 
امینیان  جوزف  آقای  امالک  شرکت  امسال 
خانم   ،HomeLife Marquis Brokerage
 ،Central Montessori Schoolمینو مهاجر از
 ،Farzaneh Lotfi CPAلطفی فرزانه  خانم 
 LEXPAND دفتر حقوقی آقای بهروز آموزگار
شرکت   ،Legal Professional Services
Heritage Group ۲۱ Century، مرکز هنری 
 ADP Arts&Wellness Centre و سالمتی

بسیار سپاسگزاریم.

از اعضای هیات مدیره و کارمندان این سازمان، 
هشتمین  اجرایی  کمیته  اعضای  داوطلبان، 
اعضای  کلیه  و  سفید،  کبوتر  گاالی  جشن 
خود  بلیت  خرید  با  که  ایرانی  کامیونیتی 

سازمان را حمایت کرده اند، سپاسگزاریم.

ضمنن، سازمان زنان از اعضای جامعه ایرانی 
دعوت می کند که در گردهمایی روز شنبه ۲۵ 
نوامبر، بین ساعت ۹ تا ۴ بعدازظهر، شرکت 
نمایند. هدف سازمان از این گردهمایی گفت 
بهتر  درک  و  ایرانی  جامعه  اعضای  با  وگو 

نیازهای جامعه می باشد.

سوسن سالک، 
مدیر اجرایی سازمان زنان ایرانی انتاریو 

Dignitaries from right to left: Majid Jowhari (MP, Richmond Hill), Hon. Michael 
Couteau (Minister of Youth and Children Services), Hon. David Zimmer (Minister 
of Aboriginal Affairs), Hon. Deb Mathews (Deputy Premier of Ontario), and Mr. 
Saeid Taheri Iranian Community Leader; 

Group photo: members of IWOO’s Board of Directors and 8th White Dove Gala’s 
Steering Committee; 

Action shot from the staff and guests at the VIP reception of IWOO’s 8th Annual 
White Dove Gala
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