اطالعیه شماره یک کمیته انتخابات  2016کنگره ایرانیان
کانادا:
اعضای محترم کنگرۀ ایرانیان کانادا
بدین وسیله به آگاهی شما می رساند که کمیتۀ انتخابات که
توسط هیئت مدیرۀ محترم کنگره و بر طبق (ماده  - 5بند)3
اساس نامه این نهاد منصوب شده است خود را متعهد به
برگزاری انتخابات کنگره ایرانیان کانادا در تاریخ  15ماه
می به بهترین نحو ممکن و به شیوه ای کامال شفاف و
دموکراتیک می داند.
در این راستا ،موارد زیر به اطالع عموم می رسد:
 )1طبق اساس نامه کنگره (ماده  -5بندهای  )1،2،4و بر اساس
اعالن قبلی به اعضاء از طریق ایمیل و انتشار آن در جراید
توسط هیئت مدیره کنگره ایرانیان کانادا انتخابات ساالنۀ
این نهاد در تاریخ  15ماه می  2016برگزار خواهد شد .کلیه
اطالعات بر روی وب سایت کنگره به آدرس iccongress.ca :موجود
می باشد.

 )2به منظور رفاه حال اعضای محترم کنگره ،رأی گیری
زودهنگام از ساعت  10صبح روز یکشنبه  15ماه می در محل
برگزاری انتخابات آغاز خواهد شد.
)North York Civic Centre, Council Chamber (5100 Yonge Street
 )3برای رای دادن در این انتخابات ،عضویت در کنگره و
داشتن کارت شناسایی عکس دار و معتبر در کانادا -استان
انتاریو -الزامی می باشد.
 )4کسانی که قبال عضو کنگره نبوده اند تا روز جمعه ظهر 13
ماه می  2016فرصت دارند که به عضویت کنگره درآمده و
بتوانند در انتخابات روز یکشنبه شرکت کنند .صرفا اعضای
فعلی کنگره که هنوز عضویتشان را تمدید نکرده اند،

میتوانند در همان محل و روز رای گیری (یکشنبه  15می) با
ارائه کارت شناسایی عکسدار و پرداخت حق عضویت ( 10دالر)
عضویت خود را تمدید و در انتخابات شرکت کنند.
 )5چنانچه عضوی از کنگره بخواهد جای عضوی دیگر رای دهد
کپی و یا عکس از مدرک شناسایی عکس دار و معتبر در کانادا-
استان آنتاریو -فرد غایب به همراه داشتن فرم پراکسی (به
نمایندگی از طرف شخص دیگری رأی دادن) الزامی می باشد.
برای دریافت فرم پراکسی به آدرس زیر مراجعه فرمایید.
http://www.iccongress.ca/proxy_voting_2016

 )6جلسۀ مجمع عمومی همانطور که از طریق اطالعیه هیئت مدیره
محترم و ایمیل به اطالع اعضاء رسیده است از ساعت دو بعد از
ظهر شروع خواهد شد.
 )7ساعت پایان رای گیری ساعت  4:30بعد از ظهر خواهد بود
وکمیته برگزاری انتخابات در صورت تشخیص ،حق تمدید مدت
زمان رای گیری را خواهد داشت.
 )8خبرنگاران ،روزنامه نگاران ،دست اندرکاران رسانه ها و
شهروند-خبرنگاران در پوشش خبری لحظه به لحظه انتخابات
آزاد هستند .بدیهی است که حریم شخصی افراد (عدم تهیه هر
نوع تصویراز چهره افراد در صورت مخالفت ایشان) و همچنین
اصل مخفی بودن آراء می بایست مورد احترام قرار بگیرد.
 )9هر یک از کاندیداهای محترم انتخابات دارای یک ناظر
خواهند بود که از ابتدا تا انتها بر روند رای گیری نظارت
خواهد نمود .کاندیداها در انتخاب ناظر خویش آزاد هستند و
کمیته انتخابات هیچ دخالتی در فرآیند انتخاب ناظرین
کاندیداها نخواهد کرد .جزئیات این امر به اطالع کاندیداها
خواهد رسید.
 )10بر طبق مادۀ  5بند  6اساس نامه نتیجه انتخابات در
صورتی اعتبار دارد که  50درصد بعالوۀ یک اعضاء در انتخابات
شرکت کنند و مجمع عمومی به این حد نصاب برسد .به اطالع می

رساند از آنجایی که آخرین مهلت تعیین شده برای عضویت جدید
در کنگره جهت رای دادن در این انتخابات ،روز جمعه ظهر 13
ماه می بوده و تمدید عضویت اعضای فعلی تا روز مجمع عمومی
ممکن خواهد بود ،تعداد دقیق حد نصاب اعضاء برای رسمیت
یافتن مجمع عمومی و انتخابات در روز رای گیری اعالم خواهد
شد .در صورت نرسیدن به حد نصاب  50درصد بعالوه یک ،نتیجه
انتخابات معتبر نخواهد بود .در این صورت انتخابات جدید بر
طبق اساس نامه باید برگزار شود و نتیجۀ آن با هر تعداد
شرکت کننده معتبر خواهد بود .از آنجا که رسیدن به حد نصاب
بسیار اهمیت دارد و برای برگزاری انتخابات تالش ها و زحمات
های زیادی صورت گرفته است ،از کلیۀ اعضای محترم کنگره
خواهشمندیم که در انتخابات کنگره شرکت کنند.
 )11نتیجه انتخابات بالفاصله پس از شمارش آراء توسط کمیتۀ
انتخابات اعالم خواهد شد و متعاقبا بر روی تارنمای کنگره
نیز قرار خواهد گرفت.
 )12چنانچه کاندیداها به نتیجه انتخابات اعتراض داشته
باشند ،می توانند حداکثر تا یک ساعت پس از اعالم نتایج
انتخابات به صورت مکتوب ،و با ارائه شواهد و مدارک اعتراض
خود را به کمیتۀ انتخابات اعالم کنند .پذیرش و یا رد
اعتراض کاندیداها بر عهده کمیته انتخابات خواهد بود.
 )13کلیۀ اعضای محترم کنگره در صورت داشتن سوال و یا
ابهامی می توانند به کمیته برگزاری انتخابات به آدرس
ICC2016Election@gmail.com

ایمیل بزنند.

در پایان مجددا از همه اعضای کنگره صمیمانه می خواهیم که
در مجمع عمومی ساالنه شرکت کنند و در اطالع رسانی به سایر
اعضاء یاریگر ما باشند .همکاری و هم دلی شما کمیته
انتخابات را در برگزاری یک انتخابات سالم ،منصفانه ،آزاد
و شفاف یاری خواهد کرد.
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