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Meeting Minutes 

ICC Board Meeting 

Date: November 14th, 2016 

CONTACT 

Mehran Farazmand 

Secretary and Board Member 

Iranian Canadian Congress (ICC) 

Email: info@iccongress.ca  

In Attendance: 

Mojtaba Adibrad Bijan Ahmadi Soudeh Ghasemi 

Tayaz Fakhri Pouyan Tabasinejad Mehran Farazmand     

   

Absent 

Dorna Mojdami  Ali Bangi  Behzad Jazizadeh 

Meeting Minutes 

1. Meeting agenda  

Voting Result: All in favour.  

2. President’s report 

a) The list of finalized and potential guests and sponsors for the Simorgh Gala was reviewed in 

detail. Board members discussed the next steps for each prospective lead.  

b) Bijan presented a “to do” list which showed the itemized list of required tasks for gala and 

responsibility of team members (board and volunteers).  

c) ASL19 sponsored 10 student tickets.   
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d) Three days before the Gala (on November 29th), a joint meeting will be held with all board 

members and volunteers to make final arrangements about the event. 

e) As per arrangements with interested volunteers in Vancouver, a discussion session will be held 

in December (after Simorgh Gala). The objective of the discussion session is to introduce the ICC 

and its mandate to the community in Vancouver, to recruit interested volunteers for the local 

team in Vancouver, to promote the e-petition re Iran-Canada relations and to provide an 

opportunity to community members in Vancouver to discuss their concerns with the Iranian 

Canadian members of parliament. MP Jowhari confirmed his attendance. MP Ehsassi will not be 

available to participate.  

Voting Result: All in favour to follow up on the items above. 

3. Policy report 

Senator Pratte has had some discriminatory comments about Iranian Canadians. A letter has been 

prepared to be sent to request his apology.  

4. Outreach report 

a) Meeting with volunteers on November 6
th

 was held in North York Civic Centre. 

b) Those volunteers who are supposed help in Gala will be invited to the meeting on November 

29
th

.  

Voting Result: All in favour to follow up on the items above.  
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 جلسه هیات مدیره کنگره ایرانیان کانادا

 

 2016 ربنوام ماه چهاردهم

 

 حاضر: اعضای

 قاسمی سوده راد ادیب مجتبی احمدی بیژن

   نژاد طبسی پویان

 

 فخری تایاز فرازمند مهران

   

 غایبین

 جزیزاده بهزاد بانگی علی مجدمی درنا

 جلسه صورت

 

  جلسه برنامه .1

  شد. موافقت آرا اتفاق به

  

 مدیره هیات رییس گزارش .2

 های گام مدیره هیات اعضای .شد مرور تفصیل به سیمرغ ضیافت حامیان و غیرقطعی و قطعی مهمانان فهرست الف(

  دادند. قرار بحث مورد را پیگیری برای بعدی

 و مدیره هیات) برگزاری تیم اعضای ولیتمسو همراه به را ضیافت برگزاری برای الزم اقدامات از فهرستی بیژن ب(

  .نمود ارائه (داوطلبین

  است. شده متعهد را دانشجویی بلیط 15 بلیط هزینه پرداخت 19 اصل ازمانس ج(

 نهایی های هماهنگی برای داوطلبین و مدیره هیات مشترک جلسه مبر(،نوا 29 )روز ضیافت یبرگزار از قبل روز سه د(

     گرفت. خواهد انجام گردهمایی
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 (سیمرغ ضیافت از بعد) دسامبر ماه در گفتگویی جلسه وور،ونک در داوطلبین با گرفته صورت ایه هماهنگی براساس ه(

 ،ونکوور در ایرانیان جامعه به آن ماموریت و کنگره معرفی از است عبارت فتگوگ جلسه این هدف شد. خواهد برگزار

 ،اناداک و ایران روابط اینترنتی ومارط مورد در رسانی عطالا و تبلیغ ونکوور، در همکاری به عالقمند داوطلبان تیم ایجاد

 مجید نمایند. مطرح کانادا مجلس کانادایی ایرانی نمایندگان با را مسایلشان تا ونکوور ایرانیان برای فرصتی ایجاد نیز و

  ندارد. حضور امکان سیاحسا علی ولی یافت خواهد حضور برنامه این در جوهری

 .شد تصویب فوق دموار پیگیری آرا، اتفاق به

 گزاریسیاست گزارش .3

 وی برای و شده تهیه زمینه ینا در ای نامه است. داشته کانادا ایرانیان درباره نامناسبی اظهارات اخیرا پریت سناتور

  کند. عذرخواهی خود اظهارات از تا شد خواهد ارسال

 توسعه مدیر گزارش .4

  شد. برگزار نوامبر 6 تاریخ در داوطلبان با هجلس الف(

  شد. خواهند دعوت نوامبر 29 روز جلسه به کنند همکاری صیافت برگزاری در است قرار که داوطلبانی ب(

  .شد تصویب فوق دموار پیگیری آرا، اتفاق به
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