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Meeting Minutes 

ICC Board Meeting 

Date: July 25th, 2016 

CONTACT 

Mehran Farazmand 

Secretary and Board Member 

Iranian Canadian Congress (ICC) 

Email: info@iccongress.ca  

In Attendance: 

Mojtaba Adibrad Bijan Ahmadi  

Tayaz Fakhri Soudeh Ghasemi       

Dorna Mojdami Pouyan Tabasinejad Mehran Farazmand 

Absent 

Ali Bangi       Behzad Jazizadeh 

Meeting Minutes 

1. Meeting agenda  

Voting Result: All in favour.  

2. President’s report 

a) A small summer social event was suggested to be held in downtown Toronto. The event will 

target mostly young Iranian Canadian Professionals. The location will be the Spoke Club located 

at the intersection of King & Portland.  

Voting Result: All voted in favour of event to be held at 600 King St. West. Culture will follow up on 

it. 
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b) Discussions about making some changes in the structure of ICC Forum were continued. Two 

final suggestions were either to shut down the Forum or changing its rules and usage to a blog 

format for ICC board members and committee volunteers to provide informal progress reports 

about their work and ICC activities with more focus on Farsi content in compare to ICC’s page.   

Voting Result: All (except Mehran Farazmand, who voted to shutdown,) voted in favour to change the 

structure to a blog format. Change in rules is effectively immediately. PR to announce the change 

ASAP.   

3. Policy report 

a) Policy team is meeting on a regular basis. They have their team of 5.  

b) A brief description about advocacy training curriculum was presented. The curriculum covers 

topics such as the role of different levels of government, the role of elected officials and 

mechanics of grass roots advocacy. 

c) A telephone conversation with Senator Ratna Omidyar is arranged for August 8
th

 to talk to her 

about PR voting rights for municipal elections.  

d) Policy team is working on the proposal for the race relations conference. ICC`s focus will be 

combatting racism and discrimination in the proposal.   

4. Outreach report 

a) Some of the non for profit organizations have officially answered to the consultation 

questionnaire.  

b) The first meeting with professional organizations about job and employment challenges will 

be held soon in cooperation with some of the related non for profit organizations. 

c) Tayaz asked all the board members to invite experts they know anywhere in Canada to 

participate in the Expert Consultation process.  There is no approved list of experts by ICC board. 

Board members and public are welcome to invite experts they know. And anyone who believes 

he/she has expertise in a field mentioned in the form may participate in the consultation process 

as well. Each person filling out the experts form will be asked to provide explanation of his/her 

qualifications as an expert.   

d) A progress report about public and experts consultation will be shared shortly.  

5. Secretary’s report 
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a) Membership & renewal procedure has some deficiencies in regard to the verification of 

identities. Online membership & renewal may be modified so that the residency (in Canada) can 

be verified through payment by credit card. For those who are not easy with online membership, 

the procedure will be modified to minimize probable privacy issues.   

b) Second payment to the interns will be done in the next few days.  

c) Consent letter to CRA regarding representative authorization has already been sent and as soon 

as the online access gets activated, issues about payroll and HST account can be discussed 

directly with CRA. 

6. Next meeting 

Next meeting will be held in the new office of ICC (at 45 Sheppard Ave. East 9
th

 floor) on 

Monday August 8th.  
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 جلسه هیات مدیره کنگره ایرانیان کانادا

 2016 جوالی ماه پنجم و بیست

 

 حاضر: اعضای

  راد ادیب مجتبی احمدی بیژن

 فخری تایاز نژاد طبسی پویان 

 فرازمند مهران مجدمی درنا قاسمی سوده

 غایبین

  جزیزاده بهزاد    بانگی علی

 جلسه صورت

 

  جلسه برنامه .1

  شد. موافقت آرا اتفاق به

 مدیره هیات رییس گزارش .2

 هم گرد دتامع برنامه این گردید. ارائه نتورتو شهر مرکز در تابستانی گردهمایی یک برگزاری مورد در پیشنهادی الف(

 حیابانهای تقاطع در واقع Club Spoke در گردهمایی مکان دارد. نظر مد را متخصص های کانادایی ایرانی آوردن

  بود. خواهد پورتلند و کینگ

 پیگیر فرهنگی دپارتمان گردد. برگزار کینگ خیابان 600 شماره در مذکور برنامه  که شد گرفته تصمیم آرا، اتفاق به

 بود. خواهد موضوع

 و بود فروم کار به دادن خاتمه یکی نهایی، پیشنهاد دو یافت. ادامه کنگره فروم در تغییراتی ایجاد مورد در گفتگوها ب(

 کمیته و مدیره هیات عضایا توسط غیررسمی رسانی اطالع برای الگیب صورت به استفاده و آن ساختار در یرتغی دیگری

 (کنگره انگلیسی صفحه با مقایسه در) فارسی زبان به رسانی اطالع بر تاکید اخیر، پیشنهاد در فعالیتهایشان. مورد در ها

 بود.

 از اتتغییر این دادند. رای بالگی فرم به ساختار تغییر به (داد رای فروم توقف به که فرازمند، مهران بجز) اعضا همه

 ود.نم خواهد رسانی اطالع آن مورد در وقت اسرع در عمومی روابط و شد خواهد اعمال تصویب لحظه
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 گذاری سیاست گزارش .3

 کند. می برگزار را خود منظم جلسات عضو، پنج از متشکل ،گذاری سیاست تیم الف(

 مختلف سطوح نقش قبیل از هایی سرفصل برنامه ینا گردید. ارائه رایزنی آموزشی برنامه مورد در اجمالی اتتوضیح ب(

 شود. می ملشا را محلی اجتماعات طریق از رایزنی چگونگی و منتخب مقامات نقش دولت،

 تازه رای حق مورد در تا است شده هماهنگ آگوست هشتم روز برای امیدیار راتنا سناتور با تلفنی المهکم یک ج(

  شود. گفتگو وی با ها شهرداری انتخابات در اجرینهم

 بر کنگره تحقیق طرح است. نژادی تبعیض ضد کنفرانس برای اولیه تحقیق طرح روی کار حال در گذاری سیاست تیم د(

  است. متمرکز تبعیض و نژادپرستی با مبارزه روی

 توسعه مدیر گزارش .4

 اند. کرده ارسال مشاوره پرسشنامه به را خود رسمی پاسخ غیرانتفاعی سازمانهای از تعدادی الف( 

 سازمانهای از تعدادی همکاری با بزودی استخدام و کاریابی های چالش درباره تخصصی ازمانهایس اب جلسه نخستین ب(

  شد. خواهد برگزار غیرانتفاعی

 در مشارکت برای شناسند می کانادا سراسر در که نظرانی صاحب همه از تا خواست مدیره هیات اعضای همه از تایاز ج(

 دریافت از کنگره و ندارد وجود مورد این در مصوبی و ثابت فهرست هیچ نمایند. دعوت نظران صاحب با مشاره فرایند

 کنندگان مشارکت کلیه از کند. می استقبال شود می تلقی نظر صاحب عموم دید از یا خودش دید از که کسی هر اتنظر

 نماید. ارائه نظرند صاحب آن در که هایی زمینه و تخصص مورد در توضیحاتی شد خواهد درخواست

 گردید. خواهد منتشر و ارائه زودی به نظران صاحب با مشاوره و عمومی مشاوره مورد در پیشرفت گزارش یک د(

 دبیر گزارش .5

 تجدید و عضویت شود. می مربوط هویت اییدت به عمدتا که است نقایصی دارای عضویت تجدید و عضویت فرایند الف( 

 و تایید اعتباری کارت با پرداخت ریقط از (کانادا در) اقامت وضعیت که شود اصالح نحوی به است الزم آنالین عضویت

 تا یابد بهبود باید نحوی به فرایند نیست، آسان برایشان عضویت برای آنالین دسترسی که کسانی برای گردد. ممیزی

  گردد. رعایت امکان حد تا خصوصی حریم حفظ به طمربو مالحظات

  پذیرفت. خواهد انجام آتی روزهای طی کارآموزان پرداخت دوم سری ب(

 و تصویب دسترسی این که زمان هر است. گردیده ارسال کانادا مالیات اداره به اتیمالی اطالعات به دسترسی اجازه فرم ج(

 مذاکره قابل مالیات اداره با مستقیما دستمزد و حقوق و HST حساب به مربوط مسائل شود، فراهم آنالین دسترسی امکان

  بود. خواهد

 بعدی جلسه .6

 .شد خواهد برگزار (شرقی شپرد 45 شماره نهم طبقه در واقع) کنگره جدید دفتر در آگوست ماه هشتم روز در آتی جلسه
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