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Meeting Minutes 

ICC Board Meeting 

Date: October 24th, 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) Mehran will be in charge of keeping track of all the tickets of Simorgh Gala and recording the 

received payments. 

b) The Gala has not been promoted extensively yet and need more efforts by board members and 

volunteers. It has been announced in social media and website and will be advertised in Persian 

weeklies.  
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c) Around 7 people will be selected as award recipients in the Gala for their contributions to the 

Iranian Canadian community. The board had a detailed discussion about the criteria of selection, 

the nomination process, the award categories. . It was approved to include a category for young 

volunteers and activities in Iranian Canadian community. Further discussions on this matter will 

be continued through email and on a separate phone conference.  

d) Mehran will meet MP Ali Ehsasi to discuss his attendance in the Gala as a Co-chair.  

e) Sponsorship packages have been designed for businesses interested in supporting the Gala. 

Some in-kind sponsors also will provide necessary services to arrange the event.  

f) Bijan and Pouyan to talk to Kiavash Najafi as the highest ranking Iranian Canadian NDP 

activist to attend Simorgh Gala as a co-chair.  

g) Michael Parsa will attend the event to show his support but will not be able to commit as a co-

chair because of his busy schedule for the PC nomination race in late Nov- early December.   

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

3. Outreach report 

Meeting with volunteers has been finalized for November 6
th

. 

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

 

 2016 راکتب ماه مچهار و بیست

 

 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

  باشد. می مربوطه پرداختهای کنترل و سیمرغ ضیافت های بلیط همه ردیابی مسوول مهران الف(

 و مدیره هیات اعضای بیشتر تالش به نیاز و است نشده رسانی اطالع و تبلیغ گسترده بطور هنوز سیمرغ ضیافت ب(

 نیز ایرانی نشریات در بزودی و شده نیرسا اطالع وبسایت و مدیا سوشیال در فقط مورد این در تاکنون دارد. داوطلبان

  شد. خواهد رسانی اطالع

 انتخاب اناداییک ایرانی جامعه در هایشان تالش بخاطر ضیافت این در جایزه کننده دریافت عنوان به نفر هفت حدود ج(

 نهایت در داشت. عالیتف های زمینه و کاندیداتوری فرایند انتخاب، معیارهای درباره مفصلی بحث مدیره هیات .شد خواهند

  شود. گرفته نظر در کانادایی ایرانی جامعه در فعالیتهایشان و جوان داوطلبان از تقدیر برای بخشی شد قرار
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 از یکی عنوان به ضیافت در وی حضور مورد در و مالقات فدرال مجلس نماینده احساسی علی با است قرار مهران د(

  کند. گفتگو برنامه مدیران

 شده طراحی اسبمن کار و ساز هستند ضیافت برنامه از مالی حمایت به عالقمند که کارهایی و کسب مشارکت یبرا ه(

  نمود. خواهند قراهم را گردهمایی بهتر برگزاری جهت مناسب خدمات نیز حامیان از برخی است.

 کفتگو شود می محسوب NDP حزب در ایرانی سیاسی فعال ترین عالیرتبه که نجفی کیاوش با است قرار پویان و بیژن و(

  کند. کتشر برنامه انمدیر از یکی عنوان به ضیافت این در تا کنند

 و مبرنوا اواخر در هایش برنامه فشردگی دلیل به ولی کرد خواهد شرکت گردهمایی این رد حمایت برای پارسا مایکل ز(

   ندارد. را برنامه مدیران از یکی عنوان به حضور امکان ،کار محافظه حزب کاندیداتوری برای دسامبر اوایل

  .شد تصویب فوق موارد پیگیری آرا، اتفاق به

 توسعه مدیر گزارش .3

  است. شده نهایی نوامبر 6 تاریخ برای داوطلبان با جلسه

  .شد تصویب فوق ردمو پیگیری آرا، اتفاق به
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