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Meeting Minutes 

ICC Board Meeting 

Date: July 11th, 2016 

CONTACT 

Mehran Farazmand 

Secretary and Board Member 

Iranian Canadian Congress (ICC) 

Email: info@iccongress.ca  

In Attendance: 

Mojtaba Adibrad Bijan Ahmadi Ali Bangi 

Tayaz Fakhri Soudeh Ghasemi Behza Jazizadeh 

Dorna Mojdami Poyan Tabasinejad Mehran Farazmand 

Meeting Minutes 

1. Meeting agenda and sequence of items  

Voting Result: All in favour.  

2. President’s report 

a) A suggestion was received about cooperation with a non for profit organization in Germany 

(Iranian Community in Germany). The organization has a similar mission as ICC. The 

cooperation will be focused only on sharing learnings and experiences between the two 

organizations and (long term) exploring collaboration opportunities in future.  Board members 

will review the website of the organization and provide any comment or concern they have before 

the next board meeting.  

b) For the purpose of renting an office for ICC, two proposed locations and the existing options 

were introduced and the advantages, facilities and costs were discussed.  

Voting Result: All voted in favour to rent the office space at 45 Sheppard Ave. East in an annual 

contract basis. 
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c) 12-month Action Plan  

The review of action plan was continued. 

d) Norouz Stamp rejection 

Canada Post has rejected the request to issue a Norouz stamp. Mr.Mashoud Nasseri has started 

communications with Canada Post to follow up on this request and has asked ICC for support.  

Voting Result: All in favour of Culture Department to follow up on this issue and cooperate with 

Mr. Nasseri. PR to provide support needed to Culture.   

e) Volunteer recruitment 

A plan for volunteer recruitment for standing departments was presented by Morvarid. Details of 

the plan will be emailed to the board members for review.  

3. Outreach report 

Outreach director presented a report about the two public meetings in Parya Foundation and 

North York Civic Centre. Online form has also been posted for those who could not attend the 

meetings. Expert consultation is also ongoing but has some delay. 

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

4. Policy report 

a) On the first anniversary of Iran Nuclear Deal, Policy department will prepare a statement from 

the board and an analysis to be published through media.  

b) Based on the discussions among board members, suggestions received in consultation sessions 

with Iranian Canadian political influencers, non-profit consultation session and public 

consultation sessions held in the past two months, the Policy department has prepared a statement 

outlining ICC Policy Priorities. The main points of the statement were presented.  

Voting Result: All in favour of the Policy Department to follow up and finalize the items above.  

5. Next meeting 

Next meeting will be held in one of the North York Civic Centre meeting rooms on Monday July 

18th. 
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 جلسه هیات مدیره کنگره ایرانیان کانادا

 

 2016 جوالی ماه میازده

 

 حاضر: اعضای

 بانگی علی راد ادیب مجتبی احمدی بیژن

 فخری تایاز نژاد طبسی پویان جزیزاده بهزاد

 فرازمند مهران مجدمی درنا قاسمی سوده

 

 جلسه صورت

 

 موضوعات توالی و جلسه برنامه .1

  شد. موافقت آرا اتفاق به

 

 مدیره هیات رییس گزارش .2

 تعریف که تاس شده دریافت (آلمان ایرانیان جامعه) آلمان در غیرانتفاعی سازمان یک با همکاری مورد در پیشنهادی الف(

 در و بود اهدوخ ها ختهوآم و تجارب تبادل زمینه در فعال سازمان دو همکاری .است کانادا ایرانیان کنگره مشابه آن کار

 و بررسی را مذکور سازمان وبسایت مدیره هیات اعضای بیاید. بوجود یبیشتر همکاری های زمینه است ممکن بلندمدت

 نمود. خواهند اعالم بعدی جلسه تا را خود نظرات نقطه

 بجث مورد آنها یها هزینه و مزیتها ،امکانات اجاره، رایطش و شدند معرفی کنگره دفتر اجاره برای پیشنهادی محل دو ب(

    گرفتند. قرار

 اجاره ساالنه قرارداد براساس شرقی شپرد خیابان 45 آدرس در موجود دفتری فضای که شد گرفته تصمیم آرا، اتفاق به

  شود.

 ماهه دوازده عملیاتی برنامه ج(

 یافت. ادامه عملیاتی برنامه مرور
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 نوروزی تمبر حذف د(

 را ستپ اداره با تماس ناصری مشهود آقای است. نموده رد را نوروز مناسب به تمبر صدور درخواست کانادا پست اداره

 است. کرده همراهی و حمایت درخواست یزن کنگره از زمینه این در و نماید پیگیری را مذکور درخواست تا کرده آغاز

 نیز عمومی روابط نماید. پیگیری ناصری آقای همکاری با را موضوع فرهنگی دپارتمان که شد گرفته تصمیم آرا، اتفاق به

  آورد. خواهد عمل به زمینه این در را الزم پشتیبانی

 برنامه جزئیات .گردید ارائه مروارید توسط فعال دپارتمانهای با همکاری داوطلبان بکارگیری و جذب برای ای برنامه ه(

  شد. خواهد ایمیل آنها به مدیره هیات اعضای مرور برای

 توسعه مدیر گزارش .3

 نیز آنالین فرم نمود. ارائه یورک نورت مرکز و پریا بنیاد در شده برگزار عمومی جلسات مورد در گزارشی توسعه مدیر

 نیز متخصصین با مشاوره است. شده ارسال اند نداشته را مذکور جلسات در شرکت امکان که کسانی نظرات دریافت برای

  دارد. تاخیر کمی اما است پیگیری دست در

 شد. تصویب فوق موارد ریپیگی آرا، اتفاق به

 گذاری سیاست گزارش .4

 و مدیره هیات طرف از ای بیانیه تهیه صدد در گذاری سیاست دپارتمان ایران، با ای هسته توافق سالگرد نخستین در الف(

  شد. خواهد منتشر ها رسانه طریق کهاز است زمینه این در تحلیلی

 ایرانی سیاسی تاثیرگذار فعاالن با مشاوره جلسات در دریافتی پیشنهادات مدیره، هیات اعضای نمیا گفتگوهای براساس ب(

 صورت اخیر ماه دو دوحد طی در همگی که عمومی مشاوره جلسات و غیرانتفاعی سازمانهای با مشاوره هجلس ،کانادایی

 موارد است. کنگره گذاری سیاست های اولویت معرف که است نموده تهیه را ای بیانیه گذاری سیاست دپارتمان ،اند گرفته

 گردید. ارائه بیانیه اصلی

 شد. تصویب گذاری سیاست دپارتمان توسط فوق موارد تکمیل و ریپیگی آرا، اتفاق به

  آتی جلسه .5 

  شد. خواهد برگزار یورک نورت مرکز در جوالی ماه دهمهج روز در آتی جلسه
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