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Meeting Minutes 

ICC Board Meeting 

Date: March 27th, 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     
   

Absent 

Behzad Jazizadeh    Ali Bangi  Tayaz Fakhri   

  

Meeting Minutes 

 

1. Meeting agenda  

Voting Result: All in favour.  

 

2. S-219 bill progress 

Bijan briefly explained about the process of bill S-219 in the Senate. Over 2000 people have 
emailed senators and asked them to reject the bill. Based on info received members of the Senate 
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Foreign Affairs Committee have received hundreds of phone calls from our community 
members. The leadership of the Senate Foreign Affairs Committee did not provide the 
opportunity to at least three Canadian witnesses who requested to speak against Bill S-219. ICC 
submitted a formal complaint regarding the bias shown by the committee chair in favor of the 
bill. After ICC’s complain the committee leadership has canceled appearance of the last witness 
from Washington based thinktank FDD.  

The committee is expected to vote on the bill on Wednesday March 29th. Our efforts will be 
accelerated in the coming days. ICC will be in contact with Senators and provide 
recommendations to them about rejecting the bill and blocking it at the Senate Committee. ICC 
will encourage community members to contact members of the Senate Committee to ask them to 
vote against S-219 as well.    

3. AGM 2017 

The following items were discussed and decided about the upcoming AGM in May 2017.  

a. The board reviewed and discussed the schedule proposed by Mehran for AGM 2017 and the 
due dates suggested for setting up the election committee, candidacy registration, debate, 
online voting and AGM session. Some changes were suggested which depends on the exact 
date of AGM. Mehran will contact the City to check the availability of North York Civic 
Centre and finalize the date based on priorities defined by the board. Recently the availability 
of North York Civic Centre has been limited specially for the Council Chamber.  

b. Mr. Adibrad will prepare the financial report for AGM with Mehran’s collaboration by the 
end of April.  

c. PR committee will prepare the necessary announcements for the AGM and election.  

4. Next meeting 

Next board meeting will be scheduled via email among board members.  
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 جلسھ ھیات مدیره کنگره ایرانیان کانادا

 7201 مارس ماه ھفتم و بیست

 

 حاضر: اعضای

 قاسمی سوده راد ادیب مجتبی احمدی بیژن

  مجدمی درنا فرازمند مھران  نژاد طبسی پویان

   

 غایبین

 فخری تایاز  بانگی علی   جزیزاده بھزاد

 

 

 جلسھ صورت

 

  جلسھ برنامھ .1

  شد. موافقت آرا اتفاق بھ

 

 S-219 الیحھ وضعیت .2

 بھ تاکنون نفر ھزار دو از بیش نمود. ارائھ توضیحاتی اختصار بھ سنا مجلس در S-219 الیحھ وضعیت درباره بیژن
 اعضای دریافتی، اطالعات براساس نمایند. رد را مذکور الیحھ کھ اند کرده درخواست آنھا از و زده ایمیل سناتورھا
 شاھد سھ حداقل حضور امکان .اند نموده دریافت ما کامیونیتی اعضای از تلفنی تماس صدھا سنا خارجی روابط کمیسیون
 منتفی سنا خارجی روابط کمیسیون ریاست توسط اند داشتھ را S-219 الیحھ با مخالفت در صحبت درخواست کھ کانادایی

 ارسال الیحھ از حمایت در کمیسیون رییس دار جھت برخورد مورد در رسمی شکایت یک کانادا ایرانیان کنگره است. شده
  شد. منتفی دموکراسی از دفاع آمریکایی بنیاد از شاھد آخرین حضور ایرانیان، نگرهک شکایت از بعد نمود.
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 روزھای طی در ما ھای تالش نماید. گیری رای الیحھ مورد در مارس 29 چھارشنبھ روز در کمیتھ کھ رود می انتظار
 در و رد را مذکور الیحھ نماید توصیھ آنھا بھ تا گرفت خواھد تماس سناتورھا با ایرانیان کنگره گرفت. خواھد بشتا آتی

 تماس سنا کمیسیون اعضای با کھ نماید می تشویق را ایرانی کامیونیتی اعضای ھمچنین کنگره نمایند. متوقف کمیسیون
  دھند. مخالف رای S-219 الیحھ بھ تا کنند درخواست آنھا از و بگیرند

 

 2017 سالیانھ عمومی مجمع .3

 شد. تصویب و گرفت قرار بحث مورد 2017 می ماه در سالیانھ عمومی مجمع با رابطھ در زیر موارد

 برای پیشنھادی ھای تاریخ و 2017 عمومی مجمع برای مھران توسط پیشنھادی بندی زمان برنامھ مدیره ھیات الف)
 برخی داد. قرار  بحث مورد و مرور را مجمع جلسھ و آنالین گیری رای کاندیداھا، نام ثبت انتخابات، کمیتھ تشکیل
 شده تعیین زمانی ھای اولویت براساس یافت. خواھند قطعیت مجمع جلسھ نھایی تاریخ براساس کھ گردید پیشنھاد تغییرات
 شھری امور مرکز در سالن بودن موجود تا گرفت خواھد تماس شھرداری با مھران مدیره، ھیات توسط مجمع جلسھ برای
 مرکز در اصلی سالن و جلسھ اتاق رزرو امکان اخیرا نماید. نھایی را مجمع قطعی زمان و کرده چک را یورک نورت
  است. بوده روبرو ھایی مجدودیت با زیاد) تقاضای دلیل (بھ یورک نورت شھری امور

  مود.ن خواھد آماده آوریل ماه پایان تا مجمع جلسھ در ارائھ برای را مالی گزارش مھران ھمکاری با راد ادیب آقای ب)

 خواھد انتخابات و سالیانھ عمومی مجمع برای عمومی رسانی اطالع و الزم اعالنات تھیھ مسوول عمومی روابط کمیتھ ج)
  بود.

 

 آتی جلسھ .4

  شد. خواھد ھماھنگ مدیره ھیات اعضای بین ایمیل طریق از مدیره ھیات بعدی جلسھ زمان
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