
  محترم کنگره ایرانیان کانادا، اعضای

 

رابطه با انتخابات  درزیر را  گزارشمفتخر است که  ۲۰۱۶انتخابات  کمیته

 هیات مدیره کنگره ایرانیان کانادا به شرح زیر اعالم کند:

با شفافیت کامل و  با ایرانیان کانادا کنگرهمدیره  انتخابات هیات  .۱

  برگزار شد. ۲۰۱۶ماه مه  ۱۵ در روز یکشنبه، یتموفق

رای  زمان .داشتبعدازظهر ادامه  ۴:۴۵صبح تا  ۱۰گیری از ساعت  رای  .۲

افرادی که در جلسه حضوری  تا زمان اعالم شده تمدید شداز دقیقه  ۱۵گیری 

  مجمع شرکت داشتند زمان کافی برای شرکت در رای گیری را پیدا کنند.

ناظمی و  مریمخانم ، یدای انتخاباتیکاند ۹آنجایی که دو نفر از  از  .۳

 ،دادندانصراف روز پیش از انتخابات از کاندیداتوری  یک مهدی شمس،آقای 

مجمع عمومی در  بهپیشنهادی  یالیحه  ۴دهی به رای  براییک برگه رای  تنها

. گرفت قراردهندگان  رایاختیار   

الزم  نصاب بعدازظهر انتخابات و مجمع عمومی به حد ۳:۱۵ساعت  حدود  .۴

  جلسه مجمع در زمان کوتاهی بعد از رسیدن به حد نصاب تشکیل شد. رسید و

 ۱۹۱ که کردند شرکتعضو در انتخابات  ۳۰۵، عضو واجد شرایط ۵۶۰ از  .۵

  رای دادند. وکالتیبه صورت عضو  ۱۱۴ و حضوریبه صورت  نفر

 آغاز شد. بعدازظهر ۶ساعت  حدودبعد از جلسه مجمع عمومی  ءآرا شمارش  .۶

 و مدیره هیاتفعلی و سابق  اعضای آنها، ناظرین هیات مدیره، یهاکاندیدا

روند شمارش  شاهدکنگره و نمایندگان رسانه های کامیونیتی  یبرخی از اعضا

  بودند. ءآرا

در رابطه با  انتخاباتقطعی  نتیجه .بود رای ۳۰۳اخذ شده  ءآرا مجموع  .۷

  به مجمع به شرح زیر است: پیشنهادی الیحه ۴

کانادا ایرانیان رئیس کنگره ساالنه گزارش :۱ الیحه  

 ۲۸۸ :شمارش ، نتیجه۱+ %۵۰: مورد نیاز برای تصویب این الیحه ءآرا تعداد

مخالف رای ۵ ،موافق رای  

کنگره ایرانیان کانادا دارساالنه خزانه  گزارش :۲ الیحه  

 ۲۸۳ :شمارش ، نتیجه۱+ %۵۰: الیحهمورد نیاز برای تصویب این  ءآرا تعداد

مخالف رای ۷ ،موافق رای  

نامه کنگره ایرانیان کانادا اساس تغییرات :۳ الیحه  

 ، نتیجهدو سوم : حداقلمورد نیاز برای تصویب این الیحه ءآرا تعداد

مخالف رای ۲۶ ،موافق رای ۲۶۷ :شمارش  

اعضا پیشنهادی الیحه :۴ الیحه  



 ، نتیجهدو سوم : حداقلتصویب این الیحه مورد نیاز برای ءآرا تعداد

مخالف رای ۴۸ ،موافق رای ۲۵۳ :شمارش  

 ۷، به ترتیب حروف الفبا()کاندیداهای زیر  ،چهارماساس تصویب الیحه  بر 

 برای یک دوره دو ساله عضو جدید هیات مدیره کنگره ایرانیان کانادا

  :خواهند بود

 راد ادیب مجتبی 

 بانگی علی 

 جزیزاده بهزاد 

 طبسی نژاد پویان 

 فخری یازات 

 فرازمند مهران 

 مجدمی درنا 

کمیته انتخابات  به در رابطه با روند رای گیری رسمییک شکایت  تنها  .۸

 در از طریق روند رسمی اعالم شدهبا وجود اینکه شکایت  این داده شد.

 مورد ،حترام به اعضااما برای ا ،اختیار کمیته انتخابات قرار نگرفت

 وکالتی رایسوال را طرح میکرد که آیا  این شکایت این .قرار گرفترسیدگی 

آرای  تمامی تایید است یا خیر. قابلنشده باشد  مشخصکه در آن نام وکیل 

کمیته انتخابات و داوطلبین  توسططول انتخابات با دقت  در وکالتی

 اعالم میکنداطمینان  باانتخابات  کمیته .میشدبررسی  و کنترل انتخاباتی

 ،به وی داده شده وکالتکه  کسینام ذکر بدون  ،که هیچ فرم رای وکالتی

 یینعتانتخابات اعتقاد دارد که  نگرفت. کمیتهکمیته قرار  تاییدمورد 

فرم این  ابطالبرای  دلیلی ،رای وکالتی فرموکیل بعد از زمان امضای 

 بهکامال  ،وکیلیین عوکیل و زمان ت یینعتمربوط به  تصمیم نمیتواند باشد.

غیابی یا رای  رایست که با تصمیم و اراده خود از امکان ا شخصیعهده 

  وکالتی استفاده میکند.

که به نظر  ندکرداشاره کنگره همچنین به مورد دیگری  یکی از اعضای  .۹

 ۱۵که روز  افرادی ایشان گمان به محسوب میشد. انتخاباتدر  تخلف ایشان

 ،کانادا ثبت نام کرده بودند ایرانیان عضویت کنگره برای ۲۰۱۵مه  هما

شمارش  درعنوان اعضای فعلی  به( مهه ما ۱۵در مجمع عمومی امسال ) باید

در کنگره ایرانیان  افرادعضویت  مسئله نصاب محسوب میشدند. حداعضا و 

هیات مدیره کنگره  توسطثبت نام یا تاریخ تمدید عضویت  تاریخکانادا و 

نمی  انتخابات کمیتهمسئولیت  در وانادا تصمیم گیری میشود ایرانیان ک

 تصمیممدیره کنگره ایرانیان کانادا  هیات ،انتخاباتروز طول  در .باشد

روز  ۳۶۵ برایتنها کنگره  در افراد عضویتقبلی خود مبنی بر اینکه 

برای  ۲۰۱۵ماه مه  ۱۵ روزشخصی که  . بنابرین، تایید کردنددارد اعتبار

 ۲۰۱۶ ماه مه ۱۴پایان روز  تاوی  عضویتدر کنگره ثبت نام کرده  عضویت

       .داشته است اعتبار

برای رای که اطالعات شخصی خود را  اعتماد اعضای محترمی ضمن تشکر از  .۱۰

میرسانیم  آگاهیده بودند، به وکالتی در اختیار ما قرار دا صورت دهی به



افراد توسط کمیته این  شناساییکپی کارت تمامی اطالعات شخصی و که 

  انتخابات از بین برده شد.

داوطلبین  و مدیره هیات کنگره ایرانیان کانادا، اعضایپایان از  در

کمک کردند  ۲۰۱۶عزیزی که ما را در برگزاری انتخابات و مجمع عمومی 

  متشکریم. صمیمانه

 

  احترام، با

۲۰۱۶ -ایرانیان کانادا  کنگرهانتخابات  کمیته  


