Meeting Minutes
ICC Board Meeting
Date: June 20, 2016
CONTACT
Mehran Farazmand
Secretary and Board Member
Iranian Canadian Congress (ICC)
Email: info@iccongress.ca
In Attendance:
Mojtaba Adibrad
Tayaz Fakhri
Dorna Mojdami

Bijan Ahmadi
Soudeh Ghasemi
Poyan Tabasinejad

Behzad Jazizadeh
Mehran Farazmand

Absent:
Ali Bangi

Meeting Minutes
1. Meeting agenda and sequence of items
Voting Result: All in favour to start with Culture report.
2. Culture report
A brief report about the conversation with Ms. Taherian was presented. Dorna also mentioned
she is ready to getting volunteers and team building.
The board members gave some suggestions for the better arrangement of September event.
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3. President’s report
a) Bijan asked the board members to use the task management software more efficiently in order
to make the coordination of activities easier.
b) The forth intern was hired to assist the President in planning, coordination and
communications.
c) Since the period of internship is limited to the summer, the board should use this opportunity
for team building and to establish the departments and social groups.
d) A report about the phone conference with Parliamentary Secretary to Minister of Foreign
Affairs, MP Omar Alghabra, was provided. The conversation was arranged by ICC President to
discuss the situation of Prof. Homa Hoodfar and Saeed Malekpour and request the government to
take all measures necessary to secure the release of these two members of the Iranian Canadian
community. MP Alghabra reassured ICC President that the Canadian government is doing all
possible to follow up Ms. Hoodfar’s case. The case of Mr. Malekpour is more difficult to be
followed up according to MP Alghabra however, he reassured ICC President that he will look
into it further and will discuss details with ICC in the next follow up conversation.
e) A brief report about the meeting with Hon. Reza Moridi was presented. Some of the points he
mentioned: he emphasized that ICC must work hard to earn the trust of the community. He
mentioned that ICC must focus on advancing the interests of the Iranian Canadian community
and the issue of embassy closure that has created troubles for many in our community fits within
the mandate of the ICC. However, he suggested that ICC also mentions the human rights
condition in Iran and ask Canada to work towards improving human rights condition in Iran. ICC
representatives also raised their concern about the case of Prof. Hoodfar and Saeed Malekpour
and consulted with Dr. Moridi about steps that can be taken by ICC.
Voting Result: All in favour to follow up on the items above.
4. Outreach report
a) Over 40 organizations have been invited for the June 26th roundtable for Iranian Canadian
non-profit organizations.
b) Agenda of the meeting was briefly reviewed. It includes opening, association introduction by
themselves, answer to the questions presented, etc.
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Voting Result: All in favour. The board members reviewed the list of association and some
volunteered to follow up with specific associations. Some ideas for running the meeting were
discussed.
5. PR report
a) Ali is supposed to mostly concentrate on long term projects (such as newsfeed & advocacy
application).
b) The tasks assigned to each of the PR interns were explained. They include preparing content
for social media, designing materials for events & meetings, video recording, audio podcast
recording, etc.
Voting Result: All in favour. The board members will participate in recording ICC audio
podcasts. On long term, podcasts will be created with an educational approach using the help of
experts.
6. Policy report
a) The department is still working on the banking problem issue. All major banks have some
concerns about wiring money by Iranians; however, they do not disclose their policies to public.
In particular, they do not open bank accounts for non-resident (visitor) Iranians. Policy
department will continue its investigation and prepare a comprehensive report about the
problems Iranians encounter working with each of the banks in Canada.
b) Department is working on team building.
c) An email was received from a Muslim non-for-profit organization to join their statement from
several Muslim organization regarding the Orlando shooting. While board members agreed that
it’s a great cause, the request was rejected as the ICC bylaws define the organization as nonreligious.
Voting Result: All in favour.
7. VP, Treasurer and Secretary
No particular issue to be reported.
8. Next meeting
Next meeting will be held in one of the North York Civic Centre meeting rooms on Monday
June 27th.

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

جلسه هیات مدیره کنگره ایرانیان کانادا
بیستم ماه ژوئن 2016

اعضای حاضر:
بیژن احمدی

مجتبی ادیب راد

بهزاد جزیزاده

پویان طبسی نژاد

تایاز فخری

سوده قاسمی

درنا مجدمی

مهران فرازمند

غایب:
علی بانگی

صورت جلسه
 .1برنامه جلسه و توالی موضوعات
به اتفاق آرا موافقت شد که گزارش فرهنگی در ابتدا ارائه شود.
 .2گزارش فرهنگی
شرح مختصری در مورد مکالمه با خانم طاهریان ارائه شد .درنا همچنین آمادگی خود را برای ایجاد تیم و جذب داوطلبان
اعالم کرد.
اعضای هیات مدیره پیشنهاداتی را برای هماهنگی و اجرای بهتر گردهمایی ماه سپتامبر مطرح کردند.
 .3گزارش رییس هیات مدیره
الف) بیژن از اعضای هیات مدیره خواست از نرم افزار مدیریت وظایف بطور موثرتری استفاده نمایند تا هماهنگی
فعالیتها آسانتر شود.
ب) چهارمین کارآموز برای کمک به رییس هیات مدیره در برنامه ریزی ،هماهنگی و ارتباطات بکار گرفته شده است.
ج) با توجه به محدود بودن دوره کارآموزی به تابستان ،هیات مدیره می بایست از این فرصت برای سازماندهی و ایجاد
دپارتمان ها و گروه های اجتماعی بهره بگیرد.
د) گزارشی در مورد مکالمه تلفنی با دبیر پارلمانی وزارت امور خارجه ،آقای عمر الغبرا ارائه شد .رییس هیات مدیره
این مکالمه را به منظور بحث در مورد وضعیت پروفسور هما هودفر و آقای سعید ملک پور هماهنگ کرده بود و طی آن
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از دولت درخواست شد تا همه اقدامات الزم برای آزادی این دو عضو جامعه ایرانی کانادایی به عمل آید .آقای الغبرا در
این مکالمه به رییس هیات مدیره اطمینان داد که دولت کانادا از همه امکانات خود برای آزادی خانم هودفر استفاده خواهد
کرد .مورد آقای ملک پور از نظر پیگیری مشکلتر است ولی معهذا آقای الغبرا اطمینان داد جزئیات مربوط به این پیگیری
را در مکالمات آتی به رییس هیات مدیره کنگره منعکس خواهد کرد.
ه) گزارش مختصری از جلسه با آقای رضا مریدی ارائه شد .در این جلسه ،آقای مریدی بر این موضوع تاکید داشت که
کنگره باید تالش زیادی برای جاب اعتماد و اولویت دادن به عالیق جامعه ایرانی به عمل آورد .به زعم ایشان ،پرداختن به
مواردی نظیر بسته شدن سفارت که مشکالت عدیده ای برای بسیاری از اعضای جامعه ایرانی ایجاد کرده است از وظایف
مشخص کنگره است .دکتر مریدی معهذا پیشنهاد کرد موضوع حقوق بشر در ایران هم در درخواست های کنگره از دولت
کانادا گنجانده شود .نمایندگان کنگره در این جلسه همچنین در مورد موضوع پروفسور هودفر و آقای ملک پور با آقای
دکتر مریدی گفتگو و در باب گامهایی که کنگره می تواند در این زمینه بردارد مشاوره کردند.
به اتفاق آرا قرار شد موارد مذکور پیگیری شود.
 .4گزارش مدیر توسعه
الف) بیش از  40سازمان به میزگرد سازمانهای غیرانتفاعی ایرانی کانادایی در روز  26ماه ژوئن دعوت شده اند.
ب) دستور جلسه که شامل افتتاحیه ،معرفی شرکت کنندگان توسط خودشان ،پاسخ گویی به سواالت و  ...است بطور
اجمالی مرور شد.
به اتفاق آرا قرار شد موارد مذکور پیگیری شود .اعضای هیات مدیره فهرست سازمانها را مرور نموده و بعضا داوطلب
پیگیری با برخی سازمانهای خاص شدند .ایده هایی در مورد برگزاری جلسه مورد بحث قرار گرفت.
 .5گزارش روابط عمومی
الف) علی قرار است بر روی برخی پروژه های بلندمدت تر (نظیر برنامه های کاربردی اطالع رسانی و پیام رسانی از
طریق وبسایت) متمرکز شود.
ب) وظایف واگذار شده به کارآموزان روابط عمومی تشریح شدند .این وظایف شامل تهیه محتوا برای سوشیال مدیا،
طراحی گرافیکی برای پردهمایی ها و جلسات ،ضبط ویدیویی ،تهیه و ضبط پادکست و  ...هستند.
به اتفاق آرا قرار شد موارد مذکور پیگیری شود .اعضای هیات مدیره در ضبط پادکست ها مشارکت خواهند کرد .در
بلندمدت این پادکست ها با یک رویکرد آموزشی-ترویجی با کمک متخصصین تهیه خواهد شد.
 .6گزارش سیاست گذاری
الف) دپارتمان کار خود را روی مشکل مربوط به موسسات مالی ادامه می دهد .همه بانک های اصلی در مورد انتقال پول
توسط ایرانیان مالحظاتی دارند .معهذا ،هیچ کدام حاضر به علنی کردن سیاست ها و رویه هایشان نیستند .بطور خاص،
هیچ کدام برای ایرانیان غیرمقیم (مسافر کانادا) حساب بانکی باز نمی کنند .دپارتمان سیاست گذاری بررسی های خود را
ادامه خواهد داد و گزارشی تفصیلی در مورد مشکالتی که ایرانیان با هر یک از بانک ها دارند تهیه خواهد نمود.
ب) دپارتمان در زمینه تیم سازی و سازماندهی کار خواهد کرد.
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ج) ایمیلی از یک سازمان غیرانتفاعی مسلمان دریافت شده است که پیشنهاد پیوستن به بیانیه ای از سوی چندین سازمان
مسلمان در مورد حادثه اورالندو را دارد .اگرچه اعضای هیات مدیره با هدف بیانیه مذکور موافقت داشتند ،درخواست
مذکور بخاطر تاکید اساسنامه کنگره بر غیرمذهبی بودن سازمان منتفی شد.
به اتفاق آرا قرار شد موارد مذکور پیگیری شود.
 .7نایب رییس هیات مدیره ،خزانه دار و دبیر
مورد فوری خاصی برای گزارش وجود نداشت.
 .8جلسه بعدی
جلسه بعدی روز  27ماه ژوئن در مرکز نورت یورک برگزار خواهد شد.
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