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CONTACT
Mehran Farazmand
Secretary and Board Member
Iranian Canadian Congress (ICC)
Email: info@iccongress.ca
In Attendance:
Mojtaba Adibrad
Tayaz Fakhri

Bijan Ahmadi
Ali Bangi
Pouyan Tabasinejad

Behzad Jazizadeh
Soudeh Ghasemi
Mehran Farazmand

Absent
Dorna Mojdami
Meeting Minutes
1. Meeting agenda
Voting Result: All in favour.
2. President’s report
a) A brief review of the news about Ms. Hoodfar’s release and Bijan’s interview with CTV news
was presented.
b) The board discussed the case of Mr. Malekpour which seems to be more complicated since he
does not officially have Canadian citizenship. The board has done consultations with legal
professionals, MPs, officials at Global Affairs Canada. Short term plan: a statement will be
published on the eighth anniversary of his arrest.
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c) The need for collecting donations to promote the e-petition was discussed.
d) The initial arrangements for the December 2nd event (Simorgh Gala) have been made. The goal
of the event is to establish an annual gala for the ICC to celebrate the contributions of the Iranian
Canadian community to Canada’s multicultural society, to highlight the importance of unity in
achieving collective success and to raise some funds for the organization..
e) Discussions about suggested advisory board were continued and after a long detail review, a
prioritized list of suggested advisors was prepared. The board will approach the suggested
advisors to discuss the matter with them and will release the final list on ICC website.
Voting Result: All in favour to follow up on the items above.
3. VP’s report
a) Soudeh explained about the progress of e-petition. An advertising agency has announced their
interest to cooperate with ICC in promoting the e-petition.
b) Parya Foundation has asked ICC to arrange for a visit to Parya to collect signature from senior
Iranian Canadians who are interested in signing the petition.
Voting Result: All in favour to follow up on the items above.
4. PR report
a) The next pub night will be held on September 29th as per previous arrangements. Mehrdad
Ariannejad will be the special guest in this pub night.
b) The application for monitoring the issues regarding Iran-Canada in Parliament has been
activated. During this week, the members and community will be informed about this through
media.
Voting Result: All in favour to follow up on the items above.

Iranian Canadian Congress, 4936 Yonge Street, Suite# 155 ON, M2N 6S3, Canada, info@iccongress.ca

جلسه هیات مدیره کنگره ایرانیان کانادا

بیست و ششم ماه سپتامبر 2016

اعضای حاضر:
بیژن احمدی

مجتبی ادیب راد

بهزاد جزیزاده

علی بانگی

سوده قاسمی

تایاز فخری

پویان طبسی نژاد

مهران فرازمند

غایبین
درنا مجدمی
صورت جلسه

 .1برنامه جلسه
به اتفاق آرا موافقت شد.

 .2گزارش رییس هیات مدیره
الف) مرور مختصری روی اخبار مربوط به آزادی خانم هودفر و مصاحبه بیژن با شبکه خبری  CTVصورت گرفت.
ب) هیات مدیره همچنین مورد آقای ملک پور را ،که به دلیل نداشتن شهروندی کانادا کمی پیچیده تر است ،مورد بحث
قرار داد .مشورتهایی توسط هیات مدیره با وکالی مهاجرت ،نمایندگان مجلس ،مقامات رسمی در وزارت خارجه انجام شده
است .در کوتاه مدت ،بیانیه ای در هشتمین سالگرد دستگیری ایشان منتشر خواهد شد.
ج) لزوم جمع آوری کمک مالی برای تبلیغ طومار الکترونیکی مورد بحث قرار گرفت.
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د) هماهنگی های اولیه در مورد گردهمایی دوم دسامبر (ضیافت سیمرغ) انجام گرفته است .هدف این گردهمایی ،یک
ضیافت سالیانه برای تقدیر از مشارکت جامعه ایرانی در ساختار چند فرهنگی کانادا ،تاکید بر همکاری در نیل به موفقیت
و نیز جمع آوری حمایت مالی برای سازمان است.
ه) گفتگو درباره مشاوران پیشنهادی ادامه یافت و پس از بررسی های طوالنی ،فهرست اولویت بندی شده ای آماده شد.
هیات مدیره با افراد پیشنهادی به گفتگو خواهد پرداخت و فهرست نهایی از طریق وبسایت اعالم خواهد شد.
به اتفاق آرا ،پیگیری موارد فوق تصویب شد.
 .3گزارش نایب رییس
الف) سوده در مورد پیشرفت وضعیت طومار الکترونیکی توضیح داد .یک موسسه تبلیغاتی عالقه خود را به همکاری با
کنگره برای تبلیغ طومار اعالم کرده است.
ب) بنیاد پریا از کنگره درخواست کرده است تا برنامه ای را برای حضور در آن مکان و جمع آوری امضا از ارشدان
ایرانی کانادایی که عالقمند به امضای طومار هستند ترتیب دهد.
به اتفاق آرا ،پیگیری موارد فوق تصویب شد.
 .4گزارش روابط عمومی
الف) براساس هماهنگی های قبلی ،پاب نایت بعدی در  29سپتامبر برگزار خواهد شد .مهرداد آرین نژاد مهمان ویژه این
برنامه خواهد بود.
ب) برنامه اینترنتی برای پیگیری موارد مربوط به ایران و کانادا در مجلس فدرال کانادا آماده بهره برداری شده است .در
طی هفته جاری ،به اعضای کنگره و عموم مردم دراین باره اطالع رسانی خواهد شد.
به اتفاق آرا ،پیگیری موارد فوق تصویب شد.
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