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تیرگان، جش��ن واره ای فرهنگی و هنریس��ت 
ک��ه هر دوس��ال یک ب��ار در تورنت��و برگزار 
می ش��ود. در س��ال دو ه��زار و س��یزده، این 
جش��ن واره بیش ازص��د برنامه ی متن��وع  را به 
ش��کل رایگان در معرض بازدید بیش از صد 
و س��ی هزار مخاطب ایرانی و غیرایرانی قرار 
داده است؛ تیرگان از برنامه های مختلف هنری 
مثل موس��یقی، فیلم، رقص، عکاس��ی، تئاتر و 
هنر های تجسمی گرفته تا س��خن رانی هایی با 
موضوع��ات متنوع درب��اره ی فرهنگ، هنر و 
تاریخ ایران، و همین طور برنامه های مربوط به 
ک��ودکان و نوجوانان را  کن��ار هم و در قالب 
یک جش��ن واره قرار داده است و این فرصت 
را ب��رای بازدید کنن��د گان فراهم آورده تا در 
“هاربر فرانت س��نتر«ِ تورنتو، با فرهنگ و هنر 
ایرانی آشنا شوند و از تجربه ی آن لذت ببرند. 
در عی��ن حال، هنرمن��دان و فرهنگیان، مجالی 
یافته اند تا در تیرگان، آثار و اندیشه های خود 
را در اختیار مخاطبین ش��ان قرار دهند. تیرگان 
پُلی اس��ت، برای نزدیک تر ش��دن دست هایی 
که پیش از این، کم تر فرصت اتصال داشته اند. 
شاید بخش��ی از اهمیت این جشن واره در این 
باش��د که چنی��ن اتصال��ی، با این وس��عت و 
کیفیت، خصوصاً در دهه های گذشته، برای ما 

ایرانیان امکان پذیر نبوده است.

در سال دو هزار و سیزده، بخشی از این برنامه ها 
به صورت زنده از طریق وبس��ایت تیرگان نیز 
پخش ش��دند تا مخاطبین بیش تری بتوانند در 
کن��ار بازدیدکنن��دگاِن حاض��ر در تورنتو، از 
تجرب��ه ی تیرگان به��ره ببرند. تی��رگان تالش 
می کند تا هر بار، ب��ا کیفیتی بهتر و در ابعادی 
وسیع تر، به نگه داری و پیشرفت فرهنگ و هنر 
کمک کند و برای چند روز، لذتی کم نظیر را 

به مخاطبینش هدیه دهد.
ای��ن  اداره ی  ش��یوه ی  دانس��تن  رو،  ای��ن  از 
جش��ن واره و زحمت��ی ک��ه ه��ر ب��ار ب��رای 
برگزاری آن کش��یده می شود، برای مخاطبین 
و عالقمن��دان، ضروری به نظر می رس��د. این 
نوشته به طور مختصر به شما خواهد گفت که 
تیرگان از چه بخش هایی تش��کیل شده و چه 
کس��انی، به چه ترتیب و با چه بودجه ای آن را 

اداره می کنند.

»ICCAC” یا کان��ون فرهنگ و هنر ایرانیان 
کانادا، سازمانی غیر انتفاعی است که در سال 
2007 در استان انتاریو به ثبت رسیده و اهداف 

زیر را دنبال می کند:
• اتحاد جامعه ایرانی در کانادا و کمک به 	

بازسازی اعتماد اجتماعی
• نزدیک کردن افراد به یکدیگر از طریق 	

زبان مشترک فرهنگ و هنر
• ترویج گفتگوی بین فرهنگی	
• ترویج فرهن��گ و هنر ای��ران در جامعه 	

کانادا و جامعه جهانی
• ادای س��هم جامعه ایران��ی در موزاییک 	

چند فرهنگی کانادا
• ب��اال ب��ردن آگاه��ی در م��ورد هوی��ت 	

فرهنگی به خصوص در نس��ل های دوم و 
سوم ایرانیان مهاجر

• کم��ک به غن��ی ک��ردن هر چه بیش��تر 	
فرهنگ و هنر ایرانی

• مش��ارکت دادن، آم��وزش، و س��رگرم 	
ک��ردن بازدی��د کننده ه��ا در زمینه های 

مختلف فرهنگی و هنری
• ب��اال ب��ردن اس��تانداردهای برنامه ه��ای 	

فرهنگی و هنری ایرانیان
• انج��ام کاره��ای گروه��ی در 	 تمری��ن 

اندازه های وس��یع و تجرب��ه کردن میزان 
موفقیت آن ها

ساختار این سازمان به صورت زیر است:
هیئت امن��ا، متش��کل از 18 نف��ر از داوطلبین 
جش��ن واره اس��ت که در دوره های گذش��ته 
مسئولیت اصلی جشنواره را به عهده داشته اند. 
ای��ن هیئ��ت، باالترین نهاد س��ازمان اس��ت و 

ساختار تیرگان
دلشاد امامی
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اعض��ای آن دایمی اند. هیئت امنا هر دوس��ال 
یک بار که زمان برگزاری تیرگان فرا می رسد، 
5 نفر را ازمیان خودشان به عنوان هیئت مدیره 
انتخاب می کنند تا جشنواره ی آن سال، تحت 
نظر این پنج نفر برگزار شود. سپس، این هیئت 
مدیره ی پنج نفره، ی��ک نفر را به عنوان مدیر 
عامل بر می گزینند و مس��ئولیت کنار هم قرار 
دادن اعضای تیم اجرایی و برگزاری جشنواره 
را ب��ه او محول می کنند. مدیر عامل چهار نفر 
را به عنوان مسئول در راس چهار بخش اصلی 
یعن��ی بخش برنام��ه ریزی، بخ��ش عملیات، 
بخش روابط عمومی و بخ��ش بازاریابی قرار 
می دهد. این چهار س��ر گ��روه وظیفه دارند تا 
گروه��ی از داوطلبان عالقمن��د را برای بخش 
مربوط به خود، مدیریت، هدایت و راهنمایی 
کنند تا به این ترتیب، تیم اجرایی جش��نواره، 
در قال��ب این چهار بخ��ش مختلف، وظایف 

بی شمار این جشن واره را به انجام برسانند.

الف( بخش برنامه ری��زی: بخش برنامه ریزی 
وظیف��ه دارد موضوع )theme( جش��نواره را 
تعیی��ن کن��د و همین طور برنامه ه��ای هنری و 
مس��ابقه های مربوط به جشن واره را انتخاب و 
س��ازمان دهی کند. تعدادی از مس��ئولیت های 

بخش برنامه ریزی از این قرارند:
• تعیین موضوع جشنواره	
• انتخاب آثار هنری در  ژانرهای مختلف	
• سازمان دهی مسابقه های داستان نویسی و 	

عکاسی
• بستن قراردادها با هنرمندان	
• سازمان دهی مس��افرت هنرمندان خارج 	

از تورنتو )تهیه بلیت س��فر، محل اقامت 
و رفت و آمد در تورنتو(

• تنظی��م جدول زمان��ی اجراه��ا در طول 	

جشنواره
• تهیه بیوگراف��ی هنرمندان و ش��رح آثار 	

شرکت داده شده در جشنواره
• س��ازمان دهی کلیه کارهای فنی از جمله 	

نور، صدا، دکور چه قبل از جشن واره و 
چه در طول آن

• سازمان دهی مجریان برنامه ها	
بخ��ش برنامه ریزی جش��نواره ی تی��رگان،از 
طریق مش��ورت با متخصصین و مش��اوران در 
زمینه ه��ای مختل��ف فرهنگ��ی و هن��ری، و با 
توجه به اصول زیر، اقدام به انتخاب هنرمندان 
و اندیش��مندانی می کند که نهایتا برای ارائه ی 
آثار و نظرات خود به تیرگان دعوت می شوند:

• اصالت و کیفیت کار هنری	
• ارتباط اثر با موضوع جش��نواره )در سال 	

2015 موضوع ]theme[ جش��ن واره ی 
تیرگان “وطن” خواهد بود(

• فضا و محیط الزم برای اجرا یا نمایش اثر	
• بودجه ی مورد نیاز	
• نظر مشاوران و متخصصین	
• تع��داد و نزدیکی کارهای مش��ابهی که 	

در همان جش��ن واره بناست به نمایش در 
بیایند

• تازه و یا قدیمی بودن اثر	

ب( بخ��ش روابط عموم��ی: ای��ن بخ��ش، به 
ط��ور کل��ی وظیف��ه معرف��ی جش��نواره را به 
ایرانی��ان و غیرایرانی��ان به عه��ده دارد. بخش 
روابط عموم��ی  با تنظی��م گروه های مختلف، 
صدای جش��ن واره را چ��ه در داخل و چه در 
خ��ارج از کان��ادا، از طرق مختل��ف به گوش 
م��ردم می رس��اند؛ به این ترتیب ک��ه از طریق 
رس��انه های جمع��ی و اجتماعی مث��ل رادیو، 
تلویزی��ون، فیس ب��وک، توییتر، اینس��تاگرام، 

وب سایت و همین طور هم کاری با سازمان های 
دیگ��ر، پیام های جش��ن واره و اخبار مربوط به 
برنامه های هنری و مسابقه های جشنواره را در 
ابعاد هر چه وس��یع تر، منتشر می کند. متنی که 
پیش روی شماس��ت، حاصل تالش داوطلبین 
همین قسمت اس��ت و برای شناساندن بیش تر 

تیرگان به شما نوشته شده است.

ج ( بخش عملیات: ای��ن بخش، وظیفه انجام 
کاره��ای عملیات��ی، لجس��تیکی و پذیرایی از 
مهمان ه��ا و هنرمن��دان جش��ن واره را به عهده 

دارد.

د( بخ��ش بازاریاب��ی: این بخ��ش، همان طور 
که از اس��مش پیداس��ت، بودجه ی جشن واره 
را تامی��ن می کن��د. عالقمندانی ک��ه مایلند از 
ش��یوه ی تهی��ه ی بودج��ه برای جش��ن واره ی 
تیرگان و نح��وه ی کار بخش بازاریابی اطالع 
یابن��د، می توانن��د در جلس��ه های ای��ن گروه 
شرکت کنند. این جلسات با حضور داوطلبان 
بخش بازاریابی، روزهای پنج ش��نبه  در دفتر 
جشن واره برگزار می شوند.  وظیفه این بخش، 
همان ط��ور که پیش تر گفته ش��د، تهیه بودجه 
جش��نواره اس��ت. این بودجه از محل های زیر 

تامین می شود:
• اسپانسرهای مالی وتمام کسانی که مایلند 	

از  س��رویس های خدماتی خودش��ان را 
طریق جشن واره معرفی کنند

• هدای��ای مال��ی ب��ه جش��نواره، توس��ط 	
اشخاص حقیقی و حقوقی

• کمک ه��ای مال��ی )Grant( از طرف 	
بنیاده��ای مرتب��ط کانادایی، مث��ل بنیاد 
تریلیوم انتاریو، کنس��ول هن��ری تورنتو، 
انتاریو، وزارت توریسم  کنس��ول هنری 
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و غیره
• از 	 حاص��ل  درآم��د 

غرفه ه��ای  اج��اره ی 
کااله��ای  ف��روش 
فرهنگی و رس��توران ها 

در جشن واره
• فعالیت های 	 برگ��زاری 

ب��رای  جمع��ی 
جمع آوری کمک مالی 

)Fundraising(
• بلیت ه��ای 	 ف��روش 

بلیت��ی  برنامه ه��ای 
جشنواره که حدود 10 
برنامه ه��ای  از  درص��د 
جشنواره را تشکیل می 
دهن��د )باق��ی برنامه ها، 

همان طور که پیش تر اش��اره شد به شکل 
رایگان در معرض توجه بازدیدکنندگان 

قرار می گیرند(

برای شفافیت هرچه بیش تر در امور مالی، پس 
از هر دوره ی جش��ن واره، گزارش کامل مالی 
آن توسط تیم اجرایی به اطالع هیئت مدیره و 
هیئت امنا می رس��د و یک شرکت حسابرسی 
تمامی حس��اب ها را بررس��ی و تایید می کند. 
پس از حسابرس��ی و تایید شرکت حسابرسی، 
گزارش کامل از طریق رسانه های فارسی زبان 
به اطالع عموم می رس��د. الزم به ذکر اس��ت 
ک��ه هیئت امنا و هیئت مدیره همگی داوطلبانه 
فعالی��ت می کنن��د، به این معن��ی که هیچ یک 
حقوق یا دس��ت مزدی از جش��ن واره دریافت 
نم��ی کنن��د. در حال��ت ایده آل اعض��ای تیم 
اجرایی یعنی مدیرعامل، و مدیران بخش های 
و  روابط عموم��ی،  بازاریاب��ی،  برنامه ری��زی، 

اس��تخدام  باید توس��ط هیئت مدیره  عملیات، 
ش��وند و از جش��ن واره حق��وق دریافت کنند 
ام��ا به دلیل نبود امکانات مالی، همه ی مدیران 
در ح��ال حاضر داوطلبن��د و آن ها نیز حقوق، 
مزایا یا دست مزدی دریافت نمی کنند. تیرگان 
امیدوار اس��ت که بتواند، کاره��ای اجرایی با 
مس��ئولیت های بس��یار س��نگین را در آینده از 
دوش داوطلبان��ش بردارد و اف��رادی را برای 

رسیدگی به این امور استخدام کند.
به این ترتیب برای پاسخ دقیق به این پرسش که 
آیا شخصی، از جش��ن واره ی تیرگان حقوقی 
دریافت می کند یا خیر، باید بگوییم که همه ی 
مدیران جشنواره داوطلبانه کار می کنند و فعاًل 
هیچ یک عایدات مالی از جش��ن واره ندارند. 
تیرگان درحال حاض��ر، هزینه ی خدمات زیر 
را در سطحی بسیار محدود پرداخت می کند:

• طراحی و گرافیک	
• وب سایت و مسایل مربوط به برنامه های 	

کامپیوتری
• ب��رای 	 فن��ی  خدم��ات 

اج��رای هنرمن��دان مثل نور، 
صدا، دکور و غیره

• حم��ل و نق��ل و باربری 	
قبل از جش��ن واره و در طول 

جشن واره
• ح��دودی 	 ت��ا  و  چ��اپ 

تبلیغات

تی��رگان همین ط��ور امیدوار 
اس��ت که بتواند در آینده ای 
نزدی��ک، هزین��ه واقعی این 
خدم��ات را پرداخت کند و 
همان ط��ور که گفته ش��د بار 
مس��ئولیت های  از  بس��یاری 
س��نگین را از دوش داوطلبان ب��ردارد و آن ها 
را ب��ه متخصصین امور واگ��ذار نماید. این در 
حالیس��ت که جشنواره  همیش��ه به داوطلبانش 
نیاز خواهد داش��ت، چرا که آن ها س��تون های 
مهم جشن واره هستند و بدون مشارکت آن ها، 
جش��ن واره  امکان پذیر نخواهد ب��ود. تیرگان 
گذشته، سال دو هزار و سیزده، با کمک بیش 

از سی صد داوطلب به انجام رسیده است.

تمامی اف��رادی که عالقمند به همکاری با این 
جش��نواره هس��تند، می توانند با فرستادن یک 
volunteer@tirgan. آدرس  ب��ه  ایمی��ل 
http://www. یا با مراجعه به وبس��ایِت ،ca
t irgan .ca /about /volunteer-

opportunities ب��ه یک��ی از بخش ه��ای 
جش��ن واره ملحق ش��وند و به عن��وان عضوی 
از خان��واده تیرگان در برگزاری جش��نواره ی 

خودشان سهیم باشند.


