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Meeting Minutes 

ICC Board Meeting 

Date: June 9th, 2017 

CONTACT 

Mehran Farazmand 

Secretary and Board Member 

Iranian Canadian Congress (ICC) 

Email: info@iccongress.ca  

In Attendance: 

Mojtaba Adibrad Bijan Ahmadi Soudeh Ghasemi 

Dorna Mojdami Pouyan Tabasinejad Mehran Farazmand     

Tayaz Fakhri Hooman Shirazi Morvarid Zare Zade 

   

Absent 

None.   

 Summary of Discussions and Decisions 

1. Meeting agenda  

Voting Result: All in favour.  
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2. Candlelight vigils on June 8 in Toronto, Vancouver and Montreal for victims of recent 

terrorist attacks in Tehran 

After the June 7th attacks in Tehran ICC decided to organize gatherings in Toronto, Vancouver 

and Montreal on June 8th. Over 600 people attended the vigil in Toronto. Hundreds attended the 

events in Vancouver and Montreal.  Several dignitaries participated in the Toronto event to show 

their respect. ICC sent a request to John Tory’s office about the Toronto sign to be dimmed 

similar to other attacks in other parts of the world as a show of respect from City of Toronto for 

victims of the attacks in Tehran. His office informed ICC President on June 9th that they will do 

this night of June 9th. A message was tweeted by John Tory regarding this issue on June 9th.  

Bijan appreciated the hard work of board members and volunteers who cooperated in planning 

and organizing this event in very short period of time. Hooman Shirazi from board members and 

several ICC members and volunteers initially initiated the idea of holding the candle vigils.  

The event in Montreal was organized in collaboration with the Iranian Students’ Association at 

Concordia University. The Vancouver event was organized by ICC local volunteers in 

Vancouver.   

 

3. Welcome to new board members  

Hooman and Morvarid were welcomed by other board members.  

4. Executive roles and departments directors  

The board started the discussions regarding appointment of executive. Current executives talked 

about their own experiences, responsibilities and requirements for each position and 

relations/cooperation among the positions.  

The board decided to finalize appointment of the executives in the next board meeting. Current 

executives continue their roles till appointment of new executives.  

5. Next meeting 

Next board meeting will be scheduled via email among board members.  
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 ایرانیان کاناداجلسه هیات مدیره کنگره 

 

 7201 نژوئ ماه نهم

 

 حاضر: اعضای

 قاسمی سوده راد ادیب مجتبی احمدی بیژن

  مجدمی درنا فرازمند مهران   نژاد طبسی پویان

 زاده زارع مروارید شیرازی هومن فخری تایاز

   

 غایبین

   هیچ.

 

 تصمیمات و مباحثات خالصه

  جلسه برنامه .1

  شد. موافقت آرا اتفاق به
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  مونترال و ونکوور تورنتو، شهرهای در تهران تروریستی حمالت قربانیان با نئژو 8 همدردی مراسم .2

 در ژوئن 8 روز در هایی گردهمایی برگزاری به تصمیم کانادا ایرانیان کنگره تهران در ژوئن هفتم روز حمالت دنبال به

 شهرهای در نمودند. شرکت نفر ششصد از بیش تورنتو، شهر مراسم در .گرفت مونترال و ونکوور تورنتو، شهرهای

 احترام ادای برای تورنتو شهر مراسم در متعددی رسمی مقامات رساندند. هم به حضور نفر صدها نیز مونترال و ونکوور

 حمالت بخاطر که مواردی مشابه تا نمود درخواست توری( جان )آقای تورنتو شهردار دفتر از کنگره یافتند. حضور

 به احترام و همدردی عنوان به تورنتو نمادین نورانی تابلوی است، گرفته صورت دنیا شهرهای دیگر به تروریستی

 این در ژوئن نهم شب در که داد عاطال کنگره مدیره هیات رییس به شهردار دفتر شود. خاموش تهران در حمالت فربانیان

 آغازین پیشنهادنمود. اشاره موضوع این به خود ژوئن نهم توییتری پیام در همچنین توری جان آقای شد. خواهد اقدام مورد

  بود. شده مطرح کنگره داوطلبین و اعضا از دیگری تعداد و هومن طرف از گردهمایی برگزاری

  نمود. تشکر مراسم این برگزاری و سریع ریزی برنامه در کنگره داوطلبان و مدیره هیات اعضای های تالش از بیژن

 همت به نیز ونکوور مراسم گردید. برگزار کنکوردیا دانشگاه ایرانی دانشجویان انجمن همکاری با مونترال شهر مراسم

    شد. برگزار کانادا ایرانیان کنگره محلی داوطلبین

 

 مدیره هیات جدید اعضای به خوشامد .3

 گفتند. مقدم خیر مروارید و هومن به مدیره هیات اعضای سایر

 

 دپارتمانها مدیران و کارگزاران انتخاب .4

 و مسوولیتها تجارب، مورد در فعلی کارگزاران نمود. آغاز را کارگزاران انتخاب مورد در بحث و گفتگو مدیره هیات

  دادند. توضیح ها نقش بین همکاری و ارتباطات نیز و مسوولیت هر احراز های نیازمندی

 نقش ایفای به کنونی کارگزاران زمان، آن تا گیرد. صورت بعدی جلسه در ارانکارگز تعیین که گرفت تصمیم مدیره هیات

  داد. خواهند ادامه خود مسوولیتهای و

 مدیره هیات آتی جلسه .5

  شد. خواهد هماهنگ اعضا بین ایمیل طریق از مدیره هیات بعدی جلسه زمان
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