Meeting Minutes
ICC Board Meeting
Date: January 30th, 2017
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
Pouyan Tabasinejad
Ali Bangi

Ari Moghimi (observer)

Mehdi Shams (observer)

Soudeh Ghasemi
Mehran Farazmand

Absent
Behzad Jazizadeh

Meeting Minutes

1. Meeting agenda
Voting Result: All in favour.
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2. U.S. New President executive order to ban travelers from 7 Muslim majority countries
ICC reacted rapidly to the new executive order both in public and political level. Bijan has been
in contact with MPs and Global Affairs Canada. An application was setup to encourage Iranian
Canadians to email their local MPs and ask them to follow up on the issue.
During last few days, ICC was enquired by media about the ban U.S. new president has ordered
and its influence on Iranian Canadian community. Bijan conducted 6 interviews with media and
around 20 media outlets have covered remarks by the ICC.
Presence of the ICC and its actions have been quick and strong in compare with other affected
communities. ICC will continue following up the matter closely.
3. Policy sessions
Based on online discussions the board members had, it was decided to replace policy conference
with a series of policy sessions.
Pouyan briefly explained about the arrangements and agenda for the policy sessions. Some of the
sessions will be before the AGM and some after.
4. Q&A for members and supporters
Q&A session has been arranged and announced to be held on Sunday February 5th between 3 to 5
pm. Behrooz Amouzgar has agreed to manage the session as M.C. The session will start with a
report of activities and then the attendees will have the opportunity to ask their questions.
5. AGM & Membership
The 2017 AGM will be held in late May and its preparation activities will start soon. Mehran will
work on planning for the AGM and other board members will cooperate if necessary.
Updates from previous AGM (2016) have been already entered in the membership database.
However, some minor discrepancies still exists in the data bank which originated from redundant
data and need to be fixed. For those members who supported ICC through gala sponsorship or
ticket purchase, membership will be extended to December 2nd, 2017 after their approval.
6. Monthly volunteers meeting
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The monthly volunteers meeting was held on Tuesday January 24th. There are some volunteers
who are interested to join the meetings from other cities like Vancouver and Montreal (one of the
Vancouver volunteers joined the previous meeting on the phone). The volunteers were organized
through 3 teams to work on assigned tasks.
7. Professional committee
Professional committee continues its monthly meetings and IC Network is going to join the
project. The pilot project is under development. A software tool may be needed to be purchased.
The pilot project may be completed and launched in the second half of February.
8. Persian Gulf promotion
There is a suggestion to use Persian Gulf maps (which will be provided by an Iranian NGO) in all
ICC events. Tayaz will explore this project further with the NGO and report back with a proposal
to the board.
9. Discussions about By-law review
Tayaz explained about the discussions he had with one of the ICC members (Mr. Shahram Tabe)
and the possibility of his attendance in one of the board meetings. The board members pointed
out that the board meetings have been always open to observers and any of ICC member
including Mr. Tabeh can attend the meetings with previous arrangement and present their ideas or
suggestions.
10. Change in PR
After the internal performance review and discussions and given Behzad Jazizadeh’s limited
availability because of his increased work commitments with the agreement and consensus of all
board members it was decided for Tayaz Fakhri to take the position of the PR Chair moving
forward.
11. Next meeting
Next board meeting will be scheduled via email among board members.
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جلسه هیات مدیره کنگره ایرانیان کانادا

سی ام ماه ژانویه 2017

اعضای حاضر:
بیژن احمدی

مجتبی ادیب راد

سوده قاسمی

پویان طبسی نژاد

مهران فرازمند

تایاز فخری

علی بانگی

درنا مجدمی

آقای مقیمی (ناظر)

آقای شمس (ناظر)

غایبین
بهزاد جزیزاده

صورت جلسه

 .1برنامه جلسه
به اتفاق آرا موافقت شد.
 .2دستور اجرایی رییس جمهور جدید ایاالت متحده در مورد ممنوعیت ورود مسافرین از هفت کشور با اکثریت مسلمان
کنگره سریعا در مورد دستور اجرایی جدید هم در سطح سیاسی و هم در سطح عمومی واکنش نشان داد .بیژن با نمایندگان
مجلس فدرال و مقامات وزارت خارجه کانادا در این زمینه در تماس بوده است .یک برنامه کاربردی نیز برای تشویق
ایرانی کانادایی ها راه اندازی شد تا به کمک آن به نمایندگان محلی خود در مجلس فدرال ایمیل زده و از آنان درخواست
کنند تا موضوع را پیگیری نمایند.
در طی روزهای اخیر ،رسانه های خبری متعددی با کنگره تماس گرفته و جویای نظر آن در مورد دستور اجرایی رییس
جمهور ایاالت متحده و تاثیر آن بر جامعه ایرانی کانادایی بوده اند .بیژن در این مدت شش مصاحبه با رسانه ها داشته است
و حدود بیست رسانه دیدگاه های کنگره را منعکس کرده اند.
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حضور فعال کنگره و اقدامات آن در مقایسه با دیگر کامیونیتی های تحت تاثیر این دستور اجرایی ،سریع و قوی بوده
است .کنگره به پیگیری های خود در این زمینه ادامه خواهد داد.
 .3نشستهای سیاست گذاری
براساس گفتگوهای آنالینی که طی روزهای گذشته اعضای هیات مدیره با یکدیگر داشتند ،تصمیم گرفته شد که بجای
برگزاری کنفرانس ،یک سری نشستهای سیاست گذاری ترتیب داده شود .پویان به اختصار در مورد هماهنگی های انجام
شده و دستور کار نشستهای سیاست گذاری توضیحاتی ارائه نمود .بعضی از این نشستها قبل از مجمع عمومی و برخی بعد
از آن برگزار خواهند شد.
 .4پرسش و پاسخ با اعضا و حامیان
جلسه پرسش و پاسخ برای روز یکشنبه پنجم فوریه ساعت  3تا  5بعد از ظهر هماهنگ شده و در مورد آن اطالع رسانی
گردیده است .بهروز آموزگار موافقت نموده است که به عنوان مجری ،جلسه را مدیریت نماید .جلسه مذکور با ارائه
گزارشی از فعالیتها آغاز شده و سپس حاضرین فرصت طرح پرسش های خود را خواهند داشت.
 .5مجمع عمومی سالیانه و عضویت
مجمع عمومی سالیانه  2017در اواخر ماه می برگزار خواهد شد و اقدامات الزم برای آماده سازی آن به زودی آغاز
خواهد شد .مهران پیگیر برنامه ریزی برای اجرای محمع عمومی خواهد بود و سایر اعضای هیات مدیره در موارد الزم
با او همکاری خواهند کرد.
بانک اطالعاتی اعضا براساس اطالعات روز مجمع عمومی سالیانه  2016قبال به روز شده است .معهذا برخی
مغایرتهای جزئی در بانک اطالعاتی وجود دارند که عمدتا ناشی از وارد کردن اطالعات تکراری بوده است و الزم است
اصالح شود .در مورد آن دسته از اعضا که از طریق خرید بلیط یا اسپانسرشیپ ضیافت سیمرغ از کنگره حمایت مالی
کرده اند ،عضویتشان با تایید خودشان تا دوم دسامبر  2017تمدید خواهد شد.
 .6جلسه ماهانه با داوطلبان
جلسه ماهانه با داوطلبان روز سی شنبه  24ژانویه برگزار شد .تعدادی از داوطلبان از شهرهای دیگر مثل ونکوور و
مونترال هستند که مایلند به این جلسات بپیوندند (در جلسه گذشته ،یکی از داوطلبان از طریق تلفن در جلسه شرکت نمود).
داوطلبان در قالب سه تیم کاری برای کار روی وظایف تعیین شده سازماندهی شدند.
 .7کمیته کاریابی متخصصین
جلسات ماهانه کمیته مذکور ادامه دارد و بزودی  IC Networkنیز به پروژه خواهد پیوست .پروژه پایلوت هم اکنون در
حال پیاده سازی است .ممکن است الزم باشد یک نرم افزار کاربردی برای تکمیل پروژه خریداری شود .پروژه پایلوت
احتماال تا اواخر ماه فوریه تکمیل و راه اندازی خواهد شد.
 .8تبلیغ در مورد خلیج فارس
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پیشنهادی در مورد استفاده از نقشه های خلیج فارس (که توسط یک سازمان ایرانی غیر انتفاعی فراهم خواهد شد) در
گردهمایی های کنگره مطرح شد .تایاز این پروژه را با سازمان مذکور بررسی خواهد کرد و طرح پیشنهادی به هیات
مدیره ارائه خواهد شد.
 .9گفتگوها در مورد بازنگری اساسنامه
تایاز در مورد گفتگوهایش با یکی از اعضای کنگره (آقای شهرام تابع) و امکان حضور وی در یکی از جلسات هیات
مدیره توضیحاتی ارائه نمود .اعضای هیات مدیره اعالم کردند که جلساتشان همواره برای ناظرین باز بوده و همه اعضای
کنگره و از جمله آقای تابع می توانند با هماهنگی قبلی در جلسات شرکت نموده و ایده ها و پیشنهاداتشان را مطرح نمایند.
 .10تغییر در روابط عمومی
به دنبال مرور عملکرد داخلی و گفتگوهای انجام شده و نیز محدودیتهای زمانی بهزاد جزیزاده بواسطه افزایش تعهدات
کاری ،با موافقت همه اعضای هیات مدیره ،تایاز بعد از این مسوولیت روابط عمومی را برعهده خواهد گرفت.
 .11جلسه آتی
زمان جلسه بعدی از طریق ایمیل بین اعضای هیات مدیره هماهنگ خواهد شد.
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