اﺳﺎﺳﻧﺎﻣﮫ ﮐﻧﮕره اﯾراﻧﯾﺎن ﮐﺎﻧﺎدا
اﯾن ﻣﺗن ،ﺗرﺟﻣﮫ ﮐﺎﻣل و ﻏﯾر رﺳﻣﯽ اﺳﺎﺳﻧﺎﻣﮫ ﮐﻧﮕره اﯾراﻧﯾﺎن ﮐﺎﻧﺎدا اﺳت ﮐﮫ ﺑﮫ ﻣﻧظور اطﻼع رﺳﺎﻧﯽ
ﺑﯾﺷﺗر ﺑﮫ ﺟﺎﻣﻌﮫ اﯾراﻧﯾﺎن ﮐﺎﻧﺎدا ﺗﮭﯾﮫ ﺷده اﺳت .ﺑرای ﻣﻘﺎﺻد رﺳﻣﯽ و ﻗﺎﻧوﻧﯽ ،ﻣﺗن اﻧﮕﻠﯾﺳﯽ ﻣورد اﺳﺗﻧﺎد
ﻗرار ﺧواھد ﮔرﻓت.
ﺗرﺟﻣﮫ ﮐﻧوﻧﯽ ﻣﺑﺗﻧﯽ ﺑر ﻧﺳﺧﮫ ﺑﺎزﻧﮕری ﺷده ﻣﺻوب در ﻣﺟﻣﻊ ﻋﻣوﻣﯽ ﭘﺎﻧزدھم ﻣﺎه ﻣﯽ  2016ﻣﯽ ﺑﺎﺷد.
ﺟﮭت ﻣطﺎﺑﻘت دو ﻧﺳﺧﮫ ﻓﺎرﺳﯽ و اﻧﮕﻠﯾﺳﯽ ،ﻻزم اﺳت ﺑﮫ ﻣﻌﺎدل ﺳﺎزی ھﺎی زﯾر ﺗوﺟﮫ ﺷود:
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ﻣﺎده  -1اھداف
ﮐﻧﮕره اﯾراﻧﯾﺎن ﮐﺎﻧﺎدا )"ﮐﻧﮕره"( ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ﻏﯾراﻧﺗﻔﺎﻋﯽ ،ﻏﯾر ﺣزﺑﯽ و ﻏﯾرﻣذھﺑﯽ اﺳت ﮐﮫ ﺑﮫ اﺳﺎﺳﻧﺎﻣﮫ ﺣﻘوق و آزادی ھﺎی
ﮐﺎﻧﺎدا ﭘﺎﯾﺑﻧد اﺳت.
اھداف ﮐﻧﮕره ﻋﺑﺎرﺗﻧد از:
 .1ﺣﻔﺎظت از ﻣﻧﺎﻓﻊ ﺟﺎﻣﻌﮫ اﯾراﻧﯽ – ﮐﺎﻧﺎداﯾﯽ و ﺳﻼﻣت و اﻣﻧﯾت آن در ﻣﺣﺎﻓل اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ،اﻗﺗﺻﺎدی ،ﺳﯾﺎﺳﯽ و ﻓرھﻧﮕﯽ
ﮐﺎﻧﺎدا.
 .2اﯾﺟﺎد ھﻣﮑﺎری ﻣﯾﺎن ﺟﺎﻣﻌﮫ اﯾراﻧﯽ ﮐﺎﻧﺎداﯾﯽ و ﺟواﻣﻊ دﯾﮕر ﮐﺎﻧﺎدا ﺑﮫ ﻣﻧظور ﺗروﯾﺞ و ﺗﻘوﯾت ﺛﺑﺎت و ﭘذﯾرش ﻓرھﻧﮕﯽ در
ﺑﯾن ﺟواﻣﻊ ﻣﺧﺗﻠف ،ﺑﮫ ﮔوﻧﮫ ای ﮐﮫ ﺑﮫ درک و ﮐﺳب اﻋﺗﻣﺎد ﺑﯾن اﻗﺷﺎر ﻣﺧﺗﻠف ﺟﺎﻣﻌﮫ ﮐﺎﻧﺎداﯾﯽ ﮐﻣﮏ ﮐﻧد.
 .3اﯾﺟﺎد ﻣﺣﯾطﯽ ﺳﺎزﻧده ﺑرای ﺷرﮐت اﻋﺿﺎی ﺟﺎﻣﻌﮫ اﯾراﻧﯽ ﮐﺎﻧﺎداﯾﯽ در ﻓﻌﺎﻟﯾﺗﮭﺎی ﮔروھﯽ و ھﻣﮑﺎری ﺑرای ﺧدﻣت ﺑﮫ
ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺧود.
 .4ﺑرﻗرار ﮐردن راﺑطﮫ ﻣﺳﺗﺣﮑم ﺑﯾن ﺟواﻣﻊ و ﺳﺎزﻣﺎﻧﮭﺎی اﯾراﻧﯽ ﮐﺎﻧﺎداﯾﯽ در ﺳراﺳر ﮐﺎﻧﺎدا
 .5ﺷﻧﺎﺳﺎﯾﯽ ،ﻣﻌرﻓﯽ و ﺗﺷوﯾﻖ رھﺑران ﺟﺎﻣﻌﮫ اﯾراﻧﯽ ﮐﺎﻧﺎداﯾﯽ ﮐﮫ ﻣﯽ ﺗواﻧﻧد ﺻداﯾﯽ ﺑرای ﺟﺎﻣﻌﮫ اﯾراﻧﯽ ﮐﺎﻧﺎداﯾﯽ ﺑﺎﺷﻧد و
ﮐﻣﮏ رﺳﺎﻧﯽ ﺑﮫ آﻧﮭﺎ ﺑرای ﻣوﻓﻘﯾت ھر ﭼﮫ ﺑﯾﺷﺗرﺷﺎن در ﻣﻘﺎﻣﮭﺎی ﺷﮭری ،اﺳﺗﺎﻧﯽ و ﮐﺷوری
 .6ﻣﻌرﻓﯽ ،ﺗﺷوﯾﻖ و ﺗﻘدﯾر از ﻓرھﻧﮓ ،ارزﺷﮭﺎ ،زﺑﺎﻧﮭﺎ و ﺗﺎرﯾﺦ اﯾراﻧﯽ و ﺣﻔﺎظت از اﺣﺗرام ،ﺣﯾﺛﯾت ،ﺧوش ﻧﺎﻣﯽ و ﻣوﻓﻘﯾت
ﺟﺎﻣﻌﮫ اﯾراﻧﯽ ﮐﺎﻧﺎداﯾﯽ
 .7ھداﯾت ﻣﻧﺎﺑﻊ و اھداف ﺟﺎﻣﻌﮫ اﯾراﻧﯽ ﮐﺎﻧﺎداﯾﯽ ﺑﮫ ﺳﻣت ﭘﯾدا ﮐردن ﻣوﻗﻌﯾت و ﻣﮑﺎن ﻣﻧﺎﺳب ﺧود در ﺟﺎﻣﻌﮫ ﮐﺎﻧﺎداﯾﯽ و
ادﻏﺎم ﮐﺎﻣل آن در زﻧدﮔﯽ ﻣدﻧﯽ ﮐﺎﻧﺎدا
 .8ﺣﻣﺎﯾت از ﺳﺎزﻣﺎﻧﮭﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﺑرای اﻓراد ﻧﯾﺎزﻣﻧد در ﺟﺎﻣﻌﮫ اﯾراﻧﯽ ﺧدﻣﺎت اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ﻓراھم ﻣﯽ ﮐﻧﻧد
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ﻣﺎده  – 2دﻓﺎﺗر
ﺑﺧش  .1دﻓﺗر اﺻﻠﯽ
ھﯾﺎت ﻣدﯾره ﻣﻠﯽ )ﮐﺷوری( ﮐﻧﮕره ھر ﺳﺎل ﺑرای ﺗﻌﯾﯾن ﻣﺣل دﻓﺗر ﻣرﮐزی ﺗﺻﻣﯾم ﺧواھد ﮔرﻓت .ﺑﮫ ﻣﻧظور ﺛﺑت اﯾن
اﺳﺎﺳﻧﺎﻣﮫ ،دﻓﺗر ﻣرﮐزی ﮐﻧﮕره در ﺗورﻧﺗو – اﻧﺗﺎرﯾو ﺗﻌﯾﯾن ﺷده اﺳت .ھﯾﺎت ﻣدﯾره ھﺎی ﻧواﺣﯽ ﻣﯽ ﺗواﻧﻧد دﻓﺗر ﻣرﮐزی ﺧود
را در ﻧواﺣﯽ ﺧود ﺗﻌﯾﯾن ﮐﻧﻧد.
ﺑﺧش  .2ﺗﻐﯾﯾر آدرس
ﻣﺣل دﻓﺗر اﺻﻠﯽ ﮐﻧﮕره ﻓﻘط از طرﯾﻖ ﺗﻐﯾﯾر اﺳﺎﺳﻧﺎﻣﮫ اﻣﮑﺎن ﭘذﯾر اﺳت .ھﯾﺎت ﻣدﯾره ﻣﯽ ﺗواﻧد دﻓﺗر اﺻﻠﯽ ﻧواﺣﯽ را از
ﻣﺣﻠﯽ ﺑﮫ ﻣﺣل دﯾﮕر ﺗﻐﯾﯾر دھد و ﺗﻐﯾﯾر آدرس و ﺗﺎرﯾﺦ اﺟرای آن را ﺿﺑط ﻧﻣﺎﯾد .ﺗﻐﯾﯾر آدرس ﻧﯾﺎز ﺑﮫ ﺗﻐﯾﯾر اﺳﺎﺳﻧﺎﻣﮫ ﻧدارد.
ﺑﺧش  .3ﻧواﺣﯽ
اﻣور ﮐﻧﮕره در ﺳطﺢ ﮐﺎﻧﺎدا از طرﯾﻖ ﭘﻧﺞ ﻧﺎﺣﯾﮫ زﯾر اﻧﺟﺎم ﺧواھد ﺷد :اﻧﺗﺎرﯾو ،ﮐﺑﮏ ،ﻧﺎﺣﯾﮫ اﻗﯾﺎﻧوس آرام )ﺷﺎﻣل ﺑرﯾﺗﯾش
ﮐﻠﻣﺑﯾﺎ ،ﻧواﺣﯽ ﺷﻣﺎل ﺷرﻗﯽ و ﯾوﮐﺎن( ،ﻧﺎﺣﯾﮫ اﻗﯾﺎﻧوس آﺗﻼﻧﺗﯾﮏ )ﺷﺎﻣل اﺳﺗﺎﻧﮭﺎی ﻧوا اﺳﮑوﺷﯾﺎ ،ﻧﯾو ﺑراﻧزوﯾﮏ ،ﻧﯾوﻓﺎﻧدﻟﻧد،
ﭘرﻧس ادوارد و ﻧوﻧﺎووت( و ﻧﺎﺣﯾﮫ دﺷﺗﮭﺎی ﻣﯾﺎﻧﯽ )ﺷﺎﻣل آﻟﺑرﺗﺎ ،ﻣﺎﻧﯾﺗوﺑﺎ و ﺳﺎﺳﮑﺎﭼوان(

ﻣﺎده  - 3ﺳﺎﺧﺗﺎر ﮐﻧﮕره
ﺑﺧش  .1ﺳﺎﺧﺗﺎر ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ
ﺳﺎﺧﺗﺎر ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ﮐﻧﮕره ﺷﺎﻣل:
 ھﯾﺎت ﻣدﯾره ﻣﻠﯽ )ﮐﺷوری( ﮐﮫ وظﯾﻔﮫ اش ھﻣﺎھﻧﮕﯽ ھﯾﺎت ﻣدﯾره ھﺎی ﻧواﺣﯽ اﺳت. ھﯾﺎت ﻣدﯾره ھﺎی ﻧواﺣﯽﺑﺧش  .2ﮔروه ﻣﺷﺎوران
ھر ﻧﺎﺣﯾﮫ ﮔروه ﻣﺷﺎوران ﺧود را دارد ﮐﮫ از ﻣﺗﺧﺻﺻﯾن و اﻓراد ﺣرﻓﮫ ای در رﺷﺗﮫ ھﺎی ﺗﺧﺻﺻﯽ ﮔوﻧﺎﮔون ،اﻓراد ﻗﺎﺑل
اﺣﺗرام ﺟﺎﻣﻌﮫ و ﻧﯾز ﻧﻣﺎﯾﻧده ای از ھر ﯾﮏ از ﺳﺎزﻣﺎﻧﮭﺎی واﺑﺳﺗﮫ ﺗﺷﮑﯾل ﺷده اﺳت .ﻣﺗﺧﺻﺻﯾن ،اﻓراد ﺣرﻓﮫ ای و اﺷﺧﺎص
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ﻗﺎﺑل اﺣﺗرام ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺑﺎ رای اﮐﺛرﯾت ھﯾﺎت ﻣدﯾره ﺑرای ﻣﺷﺎوره اﻧﺗﺧﺎب ﺷوﻧد .اﻋﺿﺎی ﮔروه ﻣﺷورﺗﯽ ﻣﯽ ﺗواﻧﻧد ﺑدون داﺷﺗن
ﺣﻖ رای در ﺟﻠﺳﺎت ھﯾﺎت ﻣدﯾره ﺷرﮐت ﮐﻧﻧد .ھﯾﺎت ﻣدﯾره ھﺎی ﻧواﺣﯽ از ﺧدﻣﺎت ﻣﺷورﺗﯽ ﮔروه ﻣﺷﺎوران ﺑﮭره ﺧواھﻧد
ﮔرﻓت.

ﻣﺎده  – 4ھﯾﺎت ﻣدﯾره
ﺑﺧش  .1ﺗرﮐﯾب
 .1اداره اﻣور اﺟراﯾﯽ ﮐﻧﮕره در ﺳطﺢ ﻣﻠﯽ )ﮐﺷوری( ﺑﺎ ھﯾﺎت ﻣدﯾره ﻣﻠﯽ )ﮐﺷوری( اﺳت ﮐﮫ ﻣﺗﺷﮑل از  9ﻋﺿو اﺳت ﮐﮫ
از ﻣﯾﺎن اﻋﺿﺎی ھﯾﺎت ﻣدﯾره ھﺎی ﻧواﺣﯽ و ﺑراﺳﺎس ﻣﯾزان ﺗﻌداد اﻋﺿﺎی ﺛﺑت ﺷده ھر ﻧﺎﺣﯾﮫ ﺑرﮔزﯾده ﻣﯽ ﺷوﻧد .ﺑرای
اﻧﺗﺧﺎب ﻋﺿو ھﯾﺎت ﻣدﯾره ﻣﻠﯽ )ﮐﺷوری( ،ھر ﻧﺎﺣﯾﮫ ﺑﺎﯾد ﺣداﻗل ) (%10-/+%1از ﮐل اﻋﺿﺎ در ﺳطﺢ ﻣﻠﯽ را دارا ﺑﺎﺷد.
اﮔر ﺗﻌداد اﻋﺿﺎی ﻧﺎﺣﯾﮫ ای ﭘﺎﯾﯾن ﺗر از ﺣد ﻣذﮐور ﺑﺎﺷد ،آن ﻧﺎﺣﯾﮫ ﻣﯽ ﺗواﻧد ﺑرای اﻧﺗﺧﺎب ﻋﺿو ھﯾﺎت ﻣدﯾره ﻣﻠﯽ )ﮐﺷوری(
ﺑﮫ ﮐﺎﻧدﯾداھﺎی ﻧواﺣﯽ ﻣﺟﺎور ﺧود رای دھد.
 .2ھﯾﺎت ﻣدﯾره ھر ﻧﺎﺣﯾﮫ ﺷﺎﻣل ﻧﮫ ﻋﺿو اﺳت ﮐﮫ ﻣﺳﺗﻘﯾﻣﺎ ﺗوﺳط اﻋﺿﺎ در ﻣﺟﻣﻊ ﻋﻣوﻣﯽ ﮐﮫ در ﻣﺎده  4ﺗوﺿﯾﺢ داده ﺧواھد
ﺷد اﻧﺗﺧﺎب ﻣﯽ ﺷوﻧد.
ﺑﺧش  .2وظﺎﯾف
 -1ھﯾﺎت ﻣدﯾره ﻣﻠﯽ )ﮐﺷوری(
وظﺎﯾف ھﯾﺎت ﻣدﯾره ﻣﻠﯽ ﻋﺑﺎرت اﺳت از:
 ﻧﻣﺎﯾﻧدﮔﯽ ﻣﻧﺎﻓﻊ اﻋﺿﺎی ﮐﻧﮕره در ﺳطﺢ ﮐﺎﻧﺎدا ھﻣﺎھﻧﮕﯽ ﻣﯾﺎن ھﯾﺎت ﻣدﯾره ھﺎی ﻧواﺣﯽ ﺑﮫ ﻣﻧظور اراﺋﮫ ﺳﻣت و ﺳوی ﮐﻠﯽ ﺳﺎزﻣﺎن ،ﻣﻧطﺑﻖ ﺑﺎ اھداف ﮐﻧﮕره -2ھﯾﺎت ﻣدﯾره ﻧواﺣﯽ
وظﺎﯾف ھﯾﺎت ﻣدﯾره ﻧواﺣﯽ ﻋﺑﺎرت اﺳت از:
 اﻧﺟﺎم ﮐﻠﯾﮫ وظﺎﯾﻔﯽ ﮐﮫ ﺑرطﺑﻖ ﻗﺎﻧون و ﺑراﺳﺎس ﺳﻧد ﺛﺑت ﺳﺎزﻣﺎن و ﯾﺎ اﯾن اﺳﺎﺳﻧﺎﻣﮫ ﺑﮫ ﻋﮭده آﻧﺎن ﮔذاﺷﺗﮫ ﺷده اﺳت. اﻧﺗﺻﺎب ،ﻋزل ،اﺳﺗﺧدام و اﺧراج ﮐﺎرﮐﻧﺎن ﺑﮫ اﺳﺗﻧﺎد آﻧﭼﮫ ﮐﮫ در اﯾن اﺳﺎﺳﻧﺎﻣﮫ آﻣده اﺳت .ﺗﻌﯾﯾن وظﺎﯾف و ﺣﻘوق و ﻣزاﯾﺎیﮐﺎرﮐﻧﺎن ﮐﻧﮕره.
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 ﺳرﭘرﺳﺗﯽ ﮐﻠﯾﮫ ﮐﺎرﮐﻧﺎن ﺑﮫ ﻧﺣوی ﮐﮫ از اﻧﺟﺎم وظﺎﯾف ﺗوﺳط آﻧﺎن اطﻣﯾﻧﺎن ﺣﺎﺻل ﺷود. ﺑرﮔزاری ﺟﻠﺳﺎت در زﻣﺎﻧﮭﺎ و ﻣﮑﺎﻧﮭﺎی ﻣورد ﻟزوم ﺗﻌﯾﯾن ﺷده در اﯾن اﺳﺎﺳﻧﺎﻣﮫ. اراﺋﮫ اطﻼﻋﺎت ﺻﺣﯾﺢ ﺷﺧﺻﯽ ،از ﺟﻣﻠﮫ آدرس ،ﺑﮫ دﺑﯾر ﮐﻧﮕره ﺗﺎ ﺑﺗواﻧد اطﻼﻋﺎت ﺟﻠﺳﺎت را ﺗوﺳط ﭘﺳت ،اﯾﻣﯾل و ﯾﺎﻓﮑس ﺑرای آﻧﺎن ﺑﻔرﺳﺗد.
 ھﯾﺎت ﻣدﯾره ھﺎی ﻧواﺣﯽ وظﯾﻔﮫ دارﻧد دﺳت ﮐم ﺳﺎﻟﯽ ﯾﮏ ﺑﺎر اﻋﺿﺎ را ﺑﮫ ﺟﻠﺳﺎت ﻋﻣوﻣﯽ دﻋوت ﮐﻧﻧد ﺗﺎ ﺑﺗوان ﺑﮫ ﻣﺳﺎﯾلﻋﺿوﯾت ،اﻧﺗﺧﺎﺑﺎت و اﻧﺟﺎم وظﺎﯾف ﻋﻣوﻣﯽ ﮐﻧﮕره رﺳﯾدﮔﯽ ﺷود.
ﺑﺧش  .3طول ﻣدت ﺧدﻣت
اﻋﺿﺎی ھﯾﺎت ﻣدﯾره ﻧواﺣﯽ ﺑرای ﻣدت دو ﺳﺎل واﺟد اﯾن ﺳﻣت ﻣﯽ ﺷوﻧد .اﻋﺿﺎی ھﯾﺎت ﻣدﯾره ﻧواﺣﯽ ﮐﮫ ﺑرای دو دوره
ﭘﯾﺎﭘﯽ اﻧﺗﺧﺎب ﯾﺎ ﻣﻧﺗﺻب ﺷده اﻧد ،ﺑرای ﻣدت دوﺳﺎل ﻧﻣﯽ ﺗواﻧﻧد اﻧﺗﺧﺎب ﯾﺎ ﻣﻧﺻوب ﺷوﻧد .ﺑﮫ اﺳﺗﺛﻧﺎی اﻋﺿﺎی اوﻟﯾن دوره،
ھﯾﺎت ﻣدﯾره ﻧواﺣﯽ ﺑﺎﯾﺳﺗﯽ ﻗﺑل از اﻧﺗﺧﺎب ﯾﺎ ﻣﻧﺻوب ﺷدن دﺳت ﮐم ﺑﮫ ﻣدت ﯾﮏ ﺳﺎل ﻋﺿو واﺟد ﺷراﯾط ﮐﻧﮕره ﺑوده ﺑﺎﺷﻧد.
در ﻧﺧﺳﺗﯾن ﺳﺎل ﺗﺷﮑﯾل ﮐﻧﮕره ،ھﻣﮫ ﯾﺎزده ﭘﺳت ھﯾﺎت ﻣدﯾره ﻧواﺣﯽ از طرﯾﻖ اﻧﺗﺧﺎﺑﺎت ﮐﺎﻣل ﺧواھد ﺷد .ﺷش ﻋﺿو ﻣﻧﺗﺧب
ﮐﮫ ﺑﺎﻻﺗرﯾن ﺗﻌداد رای را دارا ھﺳﺗﻧد ،ﺑﮫ ﻣدت دو ﺳﺎل و ﭘﻧﺞ ﻋﺿو ﺑﺎﻗﯾﻣﺎﻧده ﺑﮫ ﻣدت ﯾﮏ ﺳﺎل ﺧدﻣت ﺧواھﻧد ﮐرد.
ﻓﻘط اﻋﺿﺎی ھﯾﺎت ﻣدﯾره ﻧواﺣﯽ ﻣﯽ ﺗواﻧﻧد ﻋﺿو ھﯾﺎت ﻣدﯾره ﻣﻠﯽ )ﮐﺷوری( ﺑﺎﺷﻧد .ﻋﺿوﯾت در ھﯾﺎت ﻣدﯾره ﻣﻠﯽ ﺑرای دو
ﺳﺎل ﻣﯽ ﺑﺎﺷد.
ﺑﺧش  .4ﭘﺎداش )دﺳﺗﻣزد(
ﮐﻠﯾﮫ اﻋﺿﺎی ھﯾﺎت ﻣدﯾره ﺑدون ھﯾﭻ ﮔوﻧﮫ ﭘﺎداش و ﯾﺎ دﺳﺗﻣزد اﻧﺟﺎم وظﯾﻔﮫ ﻣﯽ ﮐﻧﻧد و ھﯾﭻ ﻋﺿو ھﯾﺎت ﻣدﯾره ﻧﺑﺎﯾد ﺑطور
ﻣﺳﺗﻘﯾم ﯾﺎ ﻏﯾرﻣﺳﺗﻘﯾم از ﻣوﻗﻌﯾت ﺧوﯾش ﻣﻧﺎﻓﻊ ﻣﺎدی ﺑﮫ دﺳت آورد .در ﻋﯾن ﺣﺎل اﻋﺿﺎی ھﯾﺎت ﻣدﯾره ﻣﯽ ﺗواﻧﻧد ﻣﻌﺎدل
ﻣﺑﺎﻟﻐﯽ را ﮐﮫ ﺑرای اﻧﺟﺎم وظﺎﯾف ﺧوﯾش – ﮐﮫ در ﺑﻧد دو اﯾن ﻣﺎده آﻣده اﺳت – ھزﯾﻧﮫ ﻧﻣوده اﻧد ،ﺑطور ﭘﯾش ﯾﺎ ﭘس ﭘرداﺧت
درﯾﺎﻓت ﮐﻧﻧد.
ﺑﺧش  .5ﻣﺣل ﺟﻠﺳﺎت ھﯾﺎت ﻣدﯾره
ﺟﻠﺳﺎت ھﯾﺎت ﻣدﯾره ﻣﻠﯽ و ﯾﺎ ﻧواﺣﯽ ﺑﺎﯾﺳﺗﯽ در ﻣﺣل ﮐﻧﮕره ﻣﻠﯽ ﯾﺎ ﻧﺎﺣﯾﮫ ای ﺗﺷﮑﯾل ﮔردد ،ﻣﮕر آﻧﮑﮫ ھﯾﺎت ﻣدﯾره ﺗﺻﻣﯾم
دﯾﮕری ﮔرﻓﺗﮫ ﺑﺎﺷد .در ﺗﻣﺎم ﺟﻠﺳﺎت ھﯾﺎت ﻣدﯾره ﻣﺳووﻟﯾن ﺑﺎﯾد اﻣﮑﺎﻧﺎت ﮐﻧﻔراﻧس از راه دور و ﻧﯾز ﻣذاﮐرات ﺗﻠﻔﻧﯽ را ﻓراھم
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ﮐﻧﻧد .ﭼﻧﺎﻧﭼﮫ ﻣوارد زﯾر رﻋﺎﯾت ﺷود ،ﺷرﮐت در ﺟﻠﺳﺎت از طرﯾﻖ ﻣذاﮐرات ﺗﻠﻔﻧﯽ و ﯾﺎ ﮐﻧﻔراﻧس راه دور ﺑﮫ ﻣﻧزﻟﮫ ﺣﺿور
در ﺟﻠﺳﺎت اﺳت.
 ھر ﻋﺿو ھﯾﺎت ﻣدﯾره ﮐﮫ از اﯾن طرﯾﻖ در ﺟﻠﺳﺎت ﺷرﮐت ﻣﯽ ﮐﻧد ،ﺑﺗواﻧد ﺑﺎ ﺳﺎﯾر اﻋﺿﺎ ھﻣزﻣﺎن ﮔﻔﺗﮕو ﮐﻧد. ھر ﻋﺿو ھﯾﺎت ﻣدﯾره ﺑﺗواﻧد در ﺗﻣﺎم ﻣوارد طرح ﺷده ﺷرﮐت ﮐﺎﻣل داﺷﺗﮫ و ﺑدون ھﯾﭼﮕوﻧﮫ ﻣﺣدودﯾت ﺑﺗواﻧد ﭘﯾﺷﻧﮭﺎداتﺧود را اراﺋﮫ ﮐرده و ﺑﮫ ﻣوﺿوﻋﺎت طرح ﺷده اﻋﺗراض ﮐﻧد.
 ﮐﻧﮕره روش ھﺎﯾﯽ را اﻋﻣﺎل ﺧواھد ﮐرد ﮐﮫ ﺗوﺳط آﻧﮭﺎ ﺑﺗواﻧد ﻣﺷﺧص ﮐﻧد اﻓرادی ﮐﮫ در ﺟﻠﺳﺎت ﺷرﮐت ﮐرده اﻧد اﻋﺿﺎیھﯾﺎت ﻣدﯾره و ﯾﺎ اﻓراد ﻣﺟﺎز ﺑﮫ ﺷرﮐت در اﯾن ﺟﻠﺳﺎت ھﺳﺗﻧد.

ﺑﺧش  .6ﺟﻠﺳﺎت ﻋﺎدی ھﯾﺎت ﻣدﯾره
ھﯾﺎت ﻣدﯾره ﻣﻠﯽ ﺑﺎﯾﺳﺗﯽ ﺣداﻗل دو ﺑﺎر در ﺳﺎل ﺟﻠﺳﮫ داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد .ھﯾﺎت ﻣدﯾره ﻧواﺣﯽ ﺣداﻗل  3ﻣﺎه ﯾﮏ ﺑﺎر ﺟﻠﺳﮫ ﺧواھﻧد
داﺷت .ﺗﺎرﯾﺦ ﺟﻠﺳﮫ ﺑﻌدی در ھر ﺟﻠﺳﮫ ﻣﺷﺧص ﺧواھد ﺷد.
ﺑﺧش  .7ﺟﻠﺳﺎت ﻓوق اﻟﻌﺎده ھﯾﺎت ﻣدﯾره
ﺟﻠﺳﺎت ﻓوق اﻟﻌﺎده ﻣﯽ ﺗواﻧد ﺑﮫ ﺗﻘﺎﺿﺎی دو ﻋﺿو ھﯾﺎت ﻣدﯾره ﺗﺷﮑﯾل ﺷود .اﯾن ﺟﻠﺳﺎت ﺑﺎﯾد در ﻣﺣﻠﯽ ﮐﮫ ھﯾﺎت ﻣدﯾره
ﻣﺷﺧص ﻣﯽ ﮐﻧد ﺗﺷﮑﯾل ﮔردد و ﻧﯾز ﻣﯽ ﺗواﻧد ﺟﺎﯾﮕزﯾن ﺟﻠﺳﺎت ﻋﺎدی ﺑﺎﺷد.
ﺑﺧش  .8اﻋﻼم ﺟﻠﺳﺎت
ﺟﻠﺳﺎت ﻋﺎدی و ﻓوق اﻟﻌﺎده ھﯾﺎت ﻣدﯾره ﺑﺎﯾد دﺳت ﮐم  7روز ﭘﯾش از ﺗﺷﮑﯾل ﺑﮫ اطﻼع اﻋﺿﺎی ھﯾﺎت ﻣدﯾره ﺑرﺳد .اطﻼﻋﯾﮫ
ﺑﺎﯾد ﺷﺎﻣل ﺗﺎرﯾﺦ ،زﻣﺎن و ﻣﺣل ﺗﺷﮑﯾل ﺟﻠﺳﺎت ﺑوده و ﻣﺷﺧﺻﺎ از طرﯾﻖ ﺗﻠﻔن ،اﯾﻣﯾل و ﯾﺎ ﻓﮑس ﺑﮫ اطﻼع اﻋﺿﺎی ھﯾﺎت
ﻣدﯾره ﺑرﺳد.
ﺑﺧش  .9ﺣد ﻧﺻﺎب
ﺣد ﻧﺻﺎب ﺟﻠﺳﺎت ھﯾﺎت ﻣدﯾره ﻣﻠﯽ ،ﺣداﮐﺛر ﺑﻌﻼوه ﯾﮏ ﺧواھد ﺑود .ﺣداﮐﺛر ﻋﺑﺎرت اﺳت از  %50ﺑﻌﻼوه ﯾﮏ از ﻣﺟﻣوع
ﺗﻌداد اﻓراد ھﯾﺎت ﻣدﯾره ﻣﻠﯽ.
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ﺣدﻧﺻﺎب ﺟﻠﺳﺎت ھﯾﺎت ﻣدﯾره ﻧواﺣﯽ  6ﻧﻔر اﺳت .ﺗﺻﻣﯾﻣﺎت ﺑﺎ ﻣواﻓﻘت ﺣداﻗل  5ﻧﻔر از اﻋﺿﺎی ھﯾﺎت ﻣدﯾره ﻧواﺣﯽ ،ﺑدون
در ﻧظر ﮔرﻓﺗن ﺗﻌداد ﺣﺎﺿر در ﺟﻠﺳﮫ ،ﺑﮫ ﺗﺻوﯾب ﻣﯽ رﺳد .رای وﮐﺎﻟﺗﯽ اﻋﺿﺎی ﻏﺎﯾب در ھﯾﭻ ﯾﮏ از ﺟﻠﺳﺎت ھﯾﺎت
ﻣدﯾره ﻣﺟﺎز ﻧﯾﺳت.
ﺑﮫ اﺳﺗﺛﻧﺎی ﻣواردی ﮐﮫ در ﺳﻧد ﺛﺑت ﮐﻧﮕره و ﯾﺎ اﯾن اﺳﺎﺳﻧﺎﻣﮫ ﭘﯾﺷﺑﯾﻧﯽ ﺷده اﺳت ،ﺟﻠﺳﺎﺗﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ ﺣد ﻧﺻﺎب ﺗﻌرﯾف ﺷده در
اﯾن اﺳﺎﺳﻧﺎﻣﮫ ﻧرﺳد ﻓﺎﻗد ﻣﺷروﻋﯾت ﻗﺎﻧوﻧﯽ ﺑرای ﺗﺻﻣﯾم ﮔﯾری ﺑوده و ﺗﻧﮭﺎ ﺗﺻﻣﯾم ﻣﺟﺎز ،اﻗدام ﺑﮫ ﺗﻌطﯾل ﺟﻠﺳﮫ اﺳت.
ھﻧﮕﺎﻣﯽ ﮐﮫ ﺟﻠﺳﮫ ای ﺑﮫ دﻟﯾل ﻧرﺳﯾدن ﺑﮫ ﺣد ﻧﺻﺎب ﺗﻌطﯾل ﮔردد ،ﻧﯾﺎزی ﺑﮫ اﻋﻼم ﺗﺎرﯾﺦ ،زﻣﺎن و ﻣﮑﺎن ﺟﻠﺳﮫ ﺗﻌطﯾل ﺷده و
دﺳﺗور ﺟﻠﺳﮫ آن ﻧﯾﺳت .ﺗﻧﮭﺎ اﻋﻼم ﺗﻌطﯾﻠﯽ ﺟﻠﺳﮫ ﮐﺎﻓﯽ اﺳت.
ھﻧﮕﺎﻣﯽ ﮐﮫ ﺟﻠﺳﮫ ای ﺑﺎ داﺷﺗن ﺣد ﻧﺻﺎب ﺗﺷﮑﯾل وﻟﯽ در طول ﺟﻠﺳﮫ ﺑﮫ دﻟﯾل ﺗرک اﻋﺿﺎ ﺣد ﻧﺻﺎب ﺧود را از دﺳت ﺑدھد،
ﻣﯽ ﺗواﻧد اداﻣﮫ ﯾﺎﺑد .ﺗﺻﻣﯾﻣﺎت اﯾن ﺟﻠﺳﮫ در ﺻورﺗﯽ ﻗﺎﻧوﻧﯽ اﺳت ﮐﮫ ﺑﮫ ﺗﺻوﯾب ﺣداﻗل آرای ﻻزم طﺑﻖ ﻗﺎﻧون ،اﯾن
اﺳﺎﺳﻧﺎﻣﮫ و ﯾﺎ ﺳﻧد ﺛﺑت ﮐﻧﮕره ﺑرﺳد.
ﺑﺧش  .10ﻧﺣوه اداره ﺟﻠﺳﺎت
ﺟﻠﺳﺎت ھﯾﺎت ﻣدﯾره ﺑﺎﯾد ﺑﺎ ﺣﺿور رﯾﯾس و ﯾﺎ در ﻏﯾﺑت وی ﺑﺎ ﺣﺿور ﻧﺎﯾب رﯾﯾس و در ﻏﯾﺎب ھر دو ﺑﺎ ﺣﺿور ﯾﮏ رﯾﯾس
ﺟﻠﺳﮫ ﻣﻧﺗﺧب اﻋﺿﺎی ﺣﺎﺿر اداره ﺷود .دﺑﯾر ﮐﻧﮕره ﺑﺎﯾد ﺑﮫ ﻋﻧوان دﺑﯾر ﺟﻠﺳﺎت ھﯾﺎت ﻣدﯾره ﺷرﮐت داﺷﺗﮫ و در ﺻورت
ﻏﯾﺑت وی ﻣﺳوول ﺣﺎﺿر در ﺟﻠﺳﮫ ﺑﺎﯾد ﺷﺧص دﯾﮕری را ﺑﮫ وظﯾﻔﮫ دﺑﯾری ﺟﻠﺳﮫ ﺑﮕﻣﺎرد.
ﺻورت ﺟﻠﺳﺎت ﺑﺎﯾد ﺗوﺳط دﺑﯾر و ﯾﺎ ﺷﺧص دﯾﮕری ﮐﮫ ﺑﮫ ﺟﺎی وی اﻧﺟﺎم وظﯾﻔﮫ ﻣﯽ ﮐﻧد ﺗﮭﯾﮫ و ﺑرای ارﺟﺎﻋﺎت ﺑﻌدی در
دﺳﺗرس ﻗرار ﮔﯾرد.
ﺟﻠﺳﺎت ﺑﺎﯾد ﺑراﺳﺎس ﻣﻘررات و دﺳﺗوراﻟﻌﻣل ھﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﺗوﺳط ھﯾﺎت ﻣدﯾره ﺗﻌﯾﯾن ﮔردﯾده اداره ﺷده و ﺑﺎ اﯾن اﺳﺎﺳﻧﺎﻣﮫ ،ﺳﻧد
ﺛﺑت ﮐﻧﮕره و ﯾﺎ ﻗواﻧﯾن ﺟﺎری ﻣﻐﺎﯾرت ﻧداﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد.
ﺑﺧش  .11ﻏﯾﺑت ھﺎی ﻏﯾرﻣوﺟﮫ
ھر ﻋﺿو ھﯾﺎت ﻣدﯾره ﮐﮫ ﺷش ﺑﺎر ﻏﯾﺑت ﻏﯾرﻣوﺟﮫ از ﺟﻠﺳﺎت ھﯾﺎت ﻣدﯾره داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد از ﺳﻣت ﺧود ﺑﮫ ﻋﻧوان ﻋﺿو ھﯾﺎت
ﻣدﯾره ﮐﻧﺎر ﮔذاﺷﺗﮫ ﺧواھد ﺷد.
ﺑﺧش  .12ﭘﺳت ھﺎی ﺧﺎﻟﯽ
ﭘﺳت ھﺎی ھﯾﺎت ﻣدﯾره ﺗﺣت ﺷراﯾط زﯾر ﺧﺎﻟﯽ ﻣﯽ ﺷود:
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 -1ﻣرگ ،اﺳﺗﻌﻔﺎ و ﯾﺎ ﺑرﮐﻧﺎری ﯾﮑﯽ از اﻋﺿﺎ
 -2ھﻧﮕﺎﻣﯽ ﮐﮫ ﺗﻌداد اﻋﺿﺎی ھﯾﺎت ﻣدﯾره اﻓزاﯾش ﯾﺎﺑد.
ھﯾﺎت ﻣدﯾره ﻣﯽ ﺗواﻧد ﻋﺿوی را ﮐﮫ ﺑﮫ ﺗﺷﺧﯾص ﺣﮑم ﻧﮭﺎﯾﯽ دادﮔﺎه ﻓﺎﻗد ﻗوه ﺗﺷﺧﯾص ﺑوده ،ورﺷﮑﺳت ﺷده و ﯾﺎ ﺑﮫ ﺗﺷﺧﯾص
ﺣﮑم ﻧﮭﺎﯾﯽ دادﮔﺎه ،طﺑﻖ ﻗواﻧﯾن ﻧﺎﺣﯾﮫ و ﯾﺎ ﻣﻠﯽ در اﻧﺟﺎم وظﺎﯾف ﺧوﯾش ﮐوﺗﺎھﯽ ﻧﻣوده ﺑﺎﺷد ﻣﺳﺗﻌﻔﯽ اﻋﻼم ﻧﻣﺎﯾد.
اﻋﺿﺎی ھﯾﺎت ﻣدﯾره ﻣوظف اﻧد در ﺻورﺗﯽ ﮐﮫ در دادﮔﺎه ﻣﺣﮑوم ﺑﮫ ﺟراﯾم ﺟﻧﺎﯾﯽ ﺑﺷوﻧد ھﯾﺎت ﻣدﯾره را ﻣطﻠﻊ ﻧﻣﺎﯾﻧد .ھﯾﺎت
ﻣدﯾره ﻣﯽ ﺗواﻧد ﭼﻧﯾن ﻋﺿوی را ﻣﺳﺗﻌﻔﯽ اﻋﻼم ﻧﻣﺎﯾد.
ﺟﻠﺳﮫ ﻋﻣوﻣﯽ اﻋﺿﺎی ھر ﻧﺎﺣﯾﮫ ﻣﯽ ﺗواﻧد ﺑدون اراﺋﮫ ھﯾﭼﮕوﻧﮫ دﻟﯾل و ﻣدرک و ﺑﺎ ﻣﯾزان دﺳت ﮐم دو ﺳوم آرای ﺣﺎﺿر ھر
ﯾﮏ از اﻋﺿﺎی ھﯾﺎت ﻣدﯾره را ﺑرﮐﻧﺎر ﻧﻣﺎﯾد.
اﻋﺿﺎی ھﯾﺎت ﻣدﯾره ﻣﯽ ﺗواﻧﻧد اﺳﺗﻌﻔﺎ دھﻧد .اﺳﺗﻌﻔﺎی آﻧﺎن از ھﻧﮕﺎﻣﯽ ﮐﮫ ﻣﺗن اﺳﺗﻌﻔﺎﻧﺎﻣﮫ ﺧود را ﺑﮫ رﯾﯾس ،دﺑﯾر و ﯾﺎ ھﯾﺎت
ﻣدﯾره اراﺋﮫ دھﻧد ﻣوﺛر ﺧواھد ﺑود ،ﻣﮕر اﯾﻧﮑﮫ در ﻣﺗن اﺳﺗﻌﻔﺎﻧﺎﻣﮫ ﺗﺎرﯾﺦ دﯾﮕری ذﮐر ﺷده ﺑﺎﺷد ﮐﮫ در اﯾن ﺻورت آن ﺗﺎرﯾﺦ
ﻣوﺛر ﺧواھد ﺑود.
ﭼﻧﺎﻧﭼﮫ ﻋﺿو ھﯾﺎت ﻣدﯾره ﻧﺎﺣﯾﮫ ای ﮐﮫ ﻋﺿو ھﯾﺎت ﻣدﯾره ﻣﻠﯽ )ﮐﺷوری( ھم ھﺳت از ﺳﻣت ﺧود ﺑرﮐﻧﺎر ﺷده ﯾﺎ اﺳﺗﻌﻔﺎ
ﺑدھد ،ﭘﺳت وی در ھﯾﺎت ﻣﻠﯽ ﻧﯾز ﺧﺎﻟﯽ ﻣﯽ ﺷود.
ﭘﺳت ھﺎی ﺧﺎﻟﯽ ھﯾﺎت ﻣدﯾره ﺑﮫ ﻧﺣو ذﯾل ﭘر ﺧواھد ﺷد:
ﺑرای ﭘﺳت ﺧﺎﻟﯽ ھﯾﺎت ﻣدﯾره ﻣﻠﯽ ،ھﯾﺎت ﻣدﯾره ﻧﺎﺣﯾﮫ ﻣرﺑوطﮫ ﮐﮫ ﻋﺿو ﻣﺳﺗﻌﻔﯽ ﯾﺎ ﺑرﮐﻧﺎر ﺷده از آن اﻧﺗﺧﺎب ﺷده ﺑود ﺑﺎﯾد
طﯽ ﻣدت ﺣداﮐﺛر  30روز از ﺗﺎرﯾﺦ اﺳﺗﻌﻔﺎ ﯾﺎ ﺑرﮐﻧﺎری ﺗﺷﮑﯾل ﺟﻠﺳﮫ داده و ﻓرد ﺟﺎﯾﮕزﯾن را از ﻣﯾﺎن ﺧود ﺗﻌﯾﯾن ﻧﻣﺎﯾد .ﻓرد
ﺗﻌﯾﯾن ﺷده ﺑرای ﺑﻘﯾﮫ ﻣدت دوره ھﯾﺎت ﻣدﯾره ﻣﻠﯽ و ﯾﺎ ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﻋﺿو ھﯾﺎت ﻣدﯾره ﻧﺎﺣﯾﮫ ای ﻧﺑﺎﺷد )ھر ﮐدام زودﺗر اﺗﻔﺎق
ﺑﯾﻔﺗد( ﻋﺿو ھﯾﺎت ﻣدﯾره ﻣﻠﯽ ﺧواھد ﺑود.
ﭘﺳت ﺧﺎﻟﯽ ﮐﺎرﮔزاران ﻣوظف در ھﯾﺎت ﻣدﯾره ﻣﻠﯽ از طرﯾﻖ اﻧﺗﺧﺎب ﻋﺿو ﺟﺎﻧﺷﯾن ﺗوﺳط اﻋﺿﺎی ھﯾﺎت ﻣدﯾره ﻣﻠﯽ طﯽ
ﺣداﮐﺛر  14روز از اﻧﺗﺧﺎب ﻋﺿو ﺟدﯾد ،و ﯾﺎ اﻧﺗﺧﺎب ﻓرد دﯾﮕری از ﻣﯾﺎن ھﯾﺎت ﻣدﯾره ﻣﻠﯽ ﺑرای اﺣراز ﻣﺳووﻟﯾت ﻣوﺟود
ﭘر ﺧواھد ﺷد .ﮐﺎرﮔزاران ﻓﻌﻠﯽ ﻣﯽ ﺗواﻧﻧد ﻣﺳووﻟﯾت ﺧﺎﻟﯽ ﺷده را ﺑﭘذﯾرﻧد ،ﻣﺷروط ﺑر آﻧﮑﮫ از ﻣﺳووﻟﯾت ﻓﻌﻠﯽ ﺧود اﺳﺗﻌﻔﺎ
دھﻧد .در اﯾن ﺻورت اﯾن ﻣﺳوﻟﯾت ﺟدﯾدا ﺧﺎﻟﯽ ﺷده ﻣﺟددا ﺑﮫ طرﯾﻖ ﻓوق ﭘر ﺧواھد ﺷد .طول دوره ﻣﺳووﻟﯾت ﺟدﯾد ﻣﻌﺎدل
اﺳت ﺑﺎ ﺑﺎﻗﯾﻣﺎﻧده دوره ﻣﺳووﻟﯾت و ﯾﺎ ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﺷﺧص اﻧﺗﺧﺎب ﺷده ﺑرای آن ﻣﺳووﻟﯾت دﯾﮕر ﻋﺿو ھﯾﺎت ﻣدﯾره ﻣﻠﯽ
ﻧﺑﺎﺷد.
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ﺑرای ﭘﺳت ﺧﺎﻟﯽ ﻋﺿو ھﯾﺎت ﻣدﯾره ﻣﺣﻠﯽ ﮐﮫ ﻣﺳووﻟﯾت اﺟراﯾﯽ ﻧدارد ،ﭘﺳت ﺧﺎﻟﯽ در اﺑﺗدا ﺑﺎ اﻧﺗﺻﺎب ﮐﺎﻧدﯾدای ﻏﯾرﻣﻧﺗﺧﺑﯽ
ﮐﮫ در آﺧرﯾن اﻧﺗﺧﺎﺑﺎت ﺑﺎﻻﺗرﯾن رای را داﺷﺗﮫ ﭘر ﺧواھﻧد ﺷد .در ﺻورت ﺗﻣﺎﯾل ﻧداﺷﺗن ﯾﺎ در دﺳﺗرس ﻧﺑودن ﮐﺎﻧدﯾدای
ﻣذﮐور ،ﮐﺎﻧدﯾدای ﻏﯾرﻣﻧﺗﺧب ﺑﻌدی ﭘﺳت ﺧﺎﻟﯽ را ﭘر ﺧواھد ﻧﻣود .در ﺻورﺗﯽ ﮐﮫ ھﯾﭻ ﮐﺎﻧدﯾدای ﻏﯾرﻣﻧﺗﺧﺑﯽ ﺑرای ﭘذﯾرش
اﯾن ﭘﺳت ﻣوﺟود ﻧﺑﺎﺷد ،اﻋﺿﺎی ھﯾﺎت ﻣدﯾره ،ﻏﯾر از رﯾﯾس ،ﻣﯽ ﺗواﻧﻧد ﻧﺎم ﮐﺎﻧدﯾداھﺎﯾﯽ را ﮐﮫ ﺑرای اﯾن وظﯾﻔﮫ ﺻﻼﺣﯾت
دارﻧد را طﯽ ﺣداﮐﺛر  21روز از ﺗﺎرﯾﺦ وﺟود ﭘﺳت ﺧﺎﻟﯽ اراﺋﮫ ﻧﻣﺎﯾﻧد .طﯽ ﺣداﮐﺛر  30روز از ﺗﺎرﯾﺦ وﺟود ﭘﺳت ،رﯾﯾس
ھﯾﺎت ﻣدﯾره در ﻣﺷورت ﺑﺎ ﺳﺎﯾر اﻋﺿﺎی ھﯾﺎت ﻣدﯾره ،ﯾﮑﯽ از اﺷﺧﺎص ﮐﺎﻧدﯾدا ﺷده را ﺑرای ﭘﺳت ھﯾﺎت ﻣدﯾره ﻣﻧﺻوب ﻣﯽ
ﮐﻧد.
اﮔر دوره ﺑﺎﻗﯾﻣﺎﻧده ﭘﺳت ﺧﺎﻟﯽ ﺷده ﮐﻣﺗر از ﯾﮏ ﺳﺎل ﺑﺎﺷد ،ﻋﺿو ﺗﻌﯾﯾن ﺷده ﺗﺎ زﻣﺎن ﭘﺎﯾﺎن دوره اﻧﺟﺎم وظﯾﻔﮫ ﺧواھد ﻧﻣود.
اﮔر دوره ﺑﺎﻗﯾﻣﺎﻧده ﭘﺳت ﺧﺎﻟﯽ ﺷده ﺑﯾش از ﯾﮏ ﺳﺎل ﺑﺎﺷد ،ﻋﺿو ﺗﻌﯾﯾن ﺷده ﺗﺎ زﻣﺎن اﻧﺗﺧﺎﺑﺎت در ﻣﺟﻣﻊ ﻋﻣوﻣﯽ و ﯾﺎ زﻣﺎن
ﭘﺎﯾﺎن دوره آن ﭘﺳت ،ھر ﮐدام زودﺗر ﺑﺎﺷد ،اﻧﺟﺎم وظﯾﻔﮫ ﺧواھد ﻧﻣود .ﮐﻣﯾﺗﮫ ﻧظﺎرت ﺑر اﻧﺗﺧﺎﺑﺎت در ﻣورد ﻧﺣوه ﺑرﮔزاری
اﯾن اﻧﺗﺧﺎﺑﺎت و ﻧﯾز در ﻣورد ﭼﮕوﻧﮕﯽ اﻧﺗﺧﺎب ﺟﺎﯾﮕزﯾن ﺑرای ﭘﺳﺗﯽ ﮐﮫ ﮐﻣﺗر از  30روز ﻗﺑل از اﻧﺗﺧﺎﺑﺎت ﺧﺎﻟﯽ ﺷود
ﺗﺻﻣﯾم ﺧواھد ﮔرﻓت .ﻣﻣﮑن اﺳت اﻧﺗﺧﺎب ﺟﺎﯾﮕزﯾن ﺑرای اﯾن ﭘﺳت ﺟدﯾدا ﺧﺎﻟﯽ ﺷده ﺑﮫ اﻧﺗﺧﺎﺑﺎت ﺑﻌدی ﻣﺣول ﺷود.
ﺑرای اﻧﺗﺧﺎب ﻋﺿو ھﯾﺎت ﻣدﯾره ﻧﺎﺣﯾﮫ ای ﮐﮫ ﻣﺳووﻟﯾت اﺟراﯾﯽ ﻧﯾز دارد ،ﺑﻘﯾﮫ اﻋﺿﺎی ھﯾﺎت ﻣدﯾره ﺑﺎﯾد طﯽ  14روز از
ﺗﺎرﯾﺦ ﺗﻌﯾﯾن ﻋﺿو ﺟدﯾد ﺗﺷﮑﯾل ﺟﻠﺳﮫ داده و از ﻣﯾﺎن ﺧود ﻓردی را ﺑرای آن ﻣﺳووﻟﯾت اﺟراﯾﯽ ﻣوﺟود اﻧﺗﺧﺎب ﻧﻣﺎﯾﻧد.
اﻋﺿﺎی ﻓﻌﻠﯽ ھﯾﺎت ﻣدﯾره ﺑﮫ ﺷرط اﺳﺗﻌﻔﺎ از ﭘﺳت اﺟراﯾﯽ ﺧود ﻣﯽ ﺗواﻧﻧد ﺑرای آن ﻣﺳووﻟﯾت ﮐﺎﻧدﯾد ﺷوﻧد .ﺷﺧص اﻧﺗﺧﺎب
ﺷده ﺑرای ﻣﺳووﻟﯾت ﻣوﺟود ﺑرای ﺑﺎﻗﯾﻣﺎﻧده دوره ﻣﺳووﻟﯾت و ﯾﺎ ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن دوره ﻋﺿوﯾت ﺧودش در ھﯾﺎت ﻣدﯾره )ھر ﮐدام
زودﺗر اﺗﻔﺎق ﺑﯾﻔﺗد( ،در آن ﺳﻣت اﻧﺟﺎم وظﯾﻔﮫ ﻣﯽ ﻧﻣﺎﯾد.

ﺑﺧش  .13ﻋدم ﺗﻌﮭد ﻣدﯾران
ﻋﺿو ھﯾﺎت ﻣدﯾره ﺷﺧﺻﺎ در ﻣﻘﺎﺑل ﺑدھﯽ ھﺎ ،ﺗﻌﮭدات ﻣﺎﻟﯽ و ﯾﺎ ﺳﺎﯾر ﺗﻌﮭدات ﮐﻧﮕره ﻣﺳووﻟﯾت ﻧدارد.
ﺑﺧش  .14ﺣﻔﺎظت اﻋﺿﺎی ھﯾﺎت ﻣدﯾره ،ﻣﺳووﻻن ،ﮐﺎرﻣﻧدان و ﺳﺎﯾر ﮐﺎرﮐﻧﺎن
ﭼﻧﺎﻧﭼﮫ ﯾﮑﯽ از اﻋﺿﺎی ھﯾﺎت ﻣدﯾره ،ﻣﺳووﻻن ،ﮐﺎرﻣﻧدان و ﺳﺎﯾر ﮐﺎرﮐﻧﺎن ﮐﻧﮕره در دﻓﺎع از ﺧود در ﺑراﺑر اﻗﺎﻣﮫ دﻋوا ﺑﮫ
ﻣﻧظور ﺻدور ﺣﮑم و ﯾﺎ در ﻣراﺣل آن ،در دادﮔﺎه ھﺎی ﺟﻧﺎﯾﯽ و ﺷﮭری ﻣوﻓﻖ ﺷود ،وی ،وراث وی ،ﻧﻣﺎﯾﻧدﮔﺎن و ﻧﯾز
اﻣواﻟش در ﺑراﺑر ھر ﮔوﻧﮫ ھزﯾﻧﮫ ﻣﻌﻘول ﮐﮫ در آن راه ﺻرف ﺷود از ﺳوی ﮐﻧﮕره ﺣﻣﺎﯾت ﻣﯽ ﺷود .ﭼﻧﺎﻧﭼﮫ ﺷﺧص ﻣذﮐور
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ﺑﺎ اﺟﺎزه ھﯾﺎت ﻣدﯾره ﺑﮫ دﻋوا ﺧﺎﺗﻣﮫ داده و ﺑﮫ ﺗواﻓﻖ ﺑرﺳد و ﯾﺎ ﺣﮑم ﻧﮭﺎﯾﯽ ﺑﮫ زﯾﺎن وی ﺻﺎدر ﺷود ،آﻧﮕﺎه ﺣﻔﺎظت از وی
در زﻣﯾﻧﮫ ھزﯾﻧﮫ ھﺎ ،ﺟرﯾﻣﮫ ھﺎ و ﻏﯾره ،ﺗﺎ ﻣﯾزان ﻣورد ﻧﯾﺎز ﺑراﺳﺎس ﻗواﻧﯾن ﻣﻠﯽ و ﯾﺎ ﻧﺎﺣﯾﮫ ای ﺗوﺳط ﮐﻧﮕره ﭘرداﺧت ﺧواھد
ﺷد.

ﺑﺧش  .15ﺑﯾﻣﮫ ﮐﺎرﮐﻧﺎن
ﺑﮫ ﻣﻧظور ﺣﻔﺎظت در ﺑراﺑر ﻣﺳووﻟﯾت ھﺎ ،ﺗﺣت ﻗواﻧﯾن ﻧﺎﺣﯾﮫ ای  /ﻣﻠﯽ ﻣرﺑوطﮫ ،ھﯾﺎت ﻣدﯾره ﻣﯽ ﺗواﻧد در ﻣورد ﺻدور
ﻣﺟوز ﺑرای ﺗﮭﯾﮫ ﺑﯾﻣﮫ ﻣورد ﻧﯾﺎز ھر ﯾﮏ از ﮐﺎرﮐﻧﺎن ﮐﻧﮕره )اﻋم از ﻋﺿو ھﯾﺎت ﻣدﯾره ،ﻣﺳووﻟﯾن اﺟراﯾﯽ ،ﮐﺎرﻣﻧدان و
ﺳﺎﯾر ﮐﺎرﮐﻧﺎن( در ﻣﻘﺎﺑل ﮐﻠﯾﮫ ﻣﺳﺋوﻟﯾت ھﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ ﻣﻧظور اﺟرای وظﺎﯾﻔﺷﺎن ﺑﮫ آﻧﺎن ﻣﺣول ﺷده اﺳت اﻗدام ﻧﻣﺎﯾد.

ﻣﺎده  -5اﻧﺗﺧﺎﺑﺎت ﻧﺎﺣﯾﮫ ای ھﯾﺎت ﻣدﯾره
ﺑﺧش  .1ﭘروﺳﮫ اﻧﺗﺧﺎﺑﺎت
اﻧﺗﺧﺎﺑﺎت ھﯾﺎت ﻣدﯾره ﺗوﺳط اﻋﺿﺎ ،در ﻣﺟﻣﻊ ﻋﻣوﻣﯽ ﺳﺎﻻﻧﮫ اﻋﺿﺎ ،ھﻣﺎﻧﮕوﻧﮫ ﮐﮫ در اﯾن ﻣﺎده ﺗوﺿﯾﺢ داده ﺷده اﺳت،
ﺻورت ﻣﯽ ﭘذﯾرد .روش ھﺎی ﺗﮑﻣﯾﻠﯽ رای ﮔﯾری ،ﻧظﯾر رای ﮔﯾری اﻟﮑﺗروﻧﯾﮑﯽ ﻣﺟﺎز ﺧواھد ﺑود و اﻋﻣﺎل اﯾن روش ھﺎ ﺑﺎ
ﻧظر ھﯾﺎت ﻣدﯾره ﺗﻌﯾﯾن ﺧواھد ﺷد .ھﻣﭼﻧﯾن ،ھﯾﺎت ﻣدﯾره ﺗﻌﯾﯾن ﺧواھد ﮐرد ﮐﮫ ﭼﮫ ﺳﯾﺳﺗﻣﯽ ﺑرای ﮐﺎﻧدﯾداﺗوری داوطﻠﺑﺎن
ﺑرای اﻧﺗﺧﺎﺑﺎت ،و ﭼﮫ روﺷﯽ ﺑرای رای ﮔﯾری ﻏﯾﺎﺑﯽ ﺑﮫ ﮐﺎر ﺧواھد رﻓت.
ﺟرﯾﺎن اﻧﺗﺧﺎﺑﺎت در ﻣﺟﻣﻊ ﻋﻣوﻣﯽ ،ﺑﮫ ﺻورت ﮐﺎﻣﭘﯾوﺗری از طرﯾﻖ اﻣﮑﺎﻧﺎﺗﯽ ﮐﮫ در ﺗﺎرﻧﻣﺎی ﮐﻧﮕره اﯾراﻧﯾﺎن ﮐﺎﻧﺎدا ﻗرار
ﺧواھد ﮔرﻓت و ﻧﯾز از طرﯾﻖ ﮐﻧﻔراﻧس وﯾدﯾوﯾﯽ ﺑرﮔزار ﻣﯽ ﺷود .ھر ﻓرد ﻣﯽ ﺗواﻧد ﺗﻧﮭﺎ ﯾﮏ رای ﺑﮫ ھر ﮐﺎﻧدﯾدا ﺑدھد اﻣﺎ
ﻣﯽ ﺗواﻧد ﺗﺎ ﺗﻌداد  11ﮐﺎﻧدﯾدا را در ﻧﺎﺣﯾﮫ اﻧﺗﺧﺎﺑﺎﺗﯽ ﺧود اﻧﺗﺧﺎب ﮐﻧد.

ﺑﺧش  .2ﮐﺎﻧدﯾداﺗوری داوطﻠﺑﺎن
-1واﺟد ﺷراﯾط ﺑودن
ﮐﺎﻧدﯾداھﺎ و ﻣدﯾران ﺑﺎﯾد واﺟد ﺷراﯾط زﯾر ﺑﺎﺷﻧد:
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اﻟف( ﺑﺟز ﻧﺧﺳﺗﯾن دوره ،ﮐﺎﻧدﯾداھﺎ ﺑﺎﯾد از اﻋﺿﺎی ﺛﺎﺑت و ﭘﯾش از ﮐﺎﻧدﯾد ﺷدن دارای ﯾﮏ ﺳﺎل ﺳﺎﺑﻘﮫ ﻋﺿوﯾت ﻓﻌﺎل ﺑﺎﺷﻧد.
ب( ﺑﯾﺳت و ﯾﮏ ﺳﺎل ﯾﺎ ﺑﯾﺷﺗر داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﻧد.
ج( ﺷﮭروﻧد ﮐﺎﻧﺎدا ﺑﺎﺷﻧد.
د( ﺣداﻗل ،و در ﻣﺟﻣوع ،ﺑﮫ ﻣدت ﭘﻧﺞ ﺳﺎل ﺳﺎﮐن ﮐﺎﻧﺎدا ﺑﺎﺷﻧد
ه( ﺳوء ﺳﺎﺑﻘﮫ ﺟﻧﺎﯾﯽ ﻧداﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﻧد.
-2اﻋﻼم ﮐﺎﻧدﯾداﺗوری
ﺣداﻗل  30روز ﭘﯾش از اﻧﺟﺎم اﻧﺗﺧﺎﺑﺎت ،ھﯾﺎت ﻣدﯾره ﺑﺎﯾد "دﻋوت ﺑﮫ ﮐﺎﻧدﯾداﺗوری داوطﻠﺑﺎن" را ﺑرای ﺗﻣﺎم اﻋﺿﺎی ﺛﺎﺑت
ﺑﻔرﺳﺗد .ﻋﻼوه ﺑرآن ،ھﯾﺎت ﻣدﯾره ،ﺑﺧش ﻣﺧﺻوﺻﯽ را ﺑرای ﮐﺎﻧدﯾداﺗوری داوطﻠﺑﺎن در ﺗﺎرﻧﻣﺎی ﮐﻧﮕره اﯾراﻧﯾﺎن ﮐﺎﻧﺎدا
اﺧﺗﺻﺎص ﺧواھد داد ﺗﺎ ﻟﯾﺳت ﮐﺎﻧدﯾداھﺎ در آن ﺑﺧش اﻋﻼم ﺷود.
-3ﮐﺎﻧدﯾداﺗوری
اﻋﺿﺎ ﻣﯽ ﺗواﻧﻧد ﺧود را و ﯾﺎ دﯾﮕران را ﺑرای ﻧﻣﺎﯾﻧدﮔﯽ ﮐﺎﻧدﯾد ﮐﻧﻧد .ﺑﺎ وﺟود اﯾن ،اﮔر ﮐﺳﯽ ﺗوﺳط دﯾﮕری ﮐﺎﻧدﯾد ﺷده ﺑﺎﺷد،
ﻻزم اﺳت ﮐﮫ ﺗﺎﯾﯾد و ﻗﺑول ﮐﺎﻧدﯾداﺗوری را از طرﯾﻖ اﯾﻣﯾل ،و ﭘﯾش از آﺧرﯾن ﻣﮭﻠت ﮐﺎﻧدﯾداﺗوری ﻧﻣﺎﯾﻧدﮔﺎن ،اﻋﻼم ﮐﻧد.
اﻋﺿﺎ دو ھﻔﺗﮫ از زﻣﺎن اﻋﻼم ﻧﺎم ﮐﺎﻧدﯾداھﺎ وﻗت دارﻧد ﺗﺎ ﮐﺎﻧدﯾداﺗوری ﺧود را اﻋﻼم ﮐﻧﻧد .ﭘس از اﻧﻘﺿﺎی ﻣﮭﻠت
ﮐﺎﻧدﯾداﺗوری ﻗﺑول ﻧﺧواھد ﺷد.
-4اﻋﻼم ﻧﺎم ﮐﺎﻧدﯾداھﺎ در ﺗﺎرﻧﻣﺎ )ﺳﺎﯾت اﯾﻧﺗرﻧﺗﯽ(
ھﻣﮫ ﮐﺎﻧدﯾداھﺎ ﻣوظﻔﻧد ﺧﻼﺻﮫ ای از ﺳواﺑﻖ ﺧوﯾش و دﻻﯾل ﻋﻼﻗﻣﻧدی ﺧود ﺑرای ﻋﺿوﯾت در ھﯾﺎت ﻣدﯾره ﮐﻧﮕره اﯾراﻧﯾﺎن
ﮐﺎﻧﺎدا را اراﺋﮫ دھﻧد .اﯾن اطﻼﻋﺎت  24ﺳﺎﻋت ﭘس از ﻣﮭﻠت ﺗﻌﯾﯾن ﺷده در ﺗﺎرﻧﻣﺎی ﮐﻧﮕره ﻣﻧﺗﺷر ﺧواھد ﺷد.
ﺑﺧش  .3ھﯾﺎت اﻧﺗﺧﺎﺑﺎت
ھﯾﺎت ﻣدﯾره ﺳﮫ ﻧﻔر از اﻋﺿﺎی ﮐﻧﮕره را ﺑﮫ ﻋﻧوان ﻋﺿو ھﯾﺎت اﻧﺗﺧﺎﺑﺎت ﺗﻌﯾﯾن ﻣﯽ ﮐﻧد .اﯾن ﺳﮫ ﻧﻔر ﻧﺑﺎﯾد از اﻋﺿﺎی
ﺣﺎﺿر ھﯾﺎت ﻣدﯾره و ﯾﺎ ﮐﺎﻧدﯾد ﻧﻣﺎﯾﻧدﮔﯽ و ﯾﺎ از اﻗوام ﻧزدﯾﮏ و از اﻋﺿﺎی ﺧﺎﻧواده ﮐﺎﻧدﯾداھﺎﯾﯽ ﺑﺎﺷﻧد ﮐﮫ ﻗرار اﺳت در
اﻧﺗﺧﺎﺑﺎت ﻣرﺑوطﮫ ﺷرﮐت ﮐﻧﻧد .ھﯾﺎت اﻧﺗﺧﺎﺑﺎت ﻣﺳووﻟﯾت اداره و ﺑرﮔزاری اﻧﺗﺧﺎﺑﺎت را ﺑﮫ ﻋﮭده دارد و اﻋﻼم ﻧﺗﺎﯾﺞ
اﻧﺗﺧﺎﺑﺎت ﻧﯾز از ﺟﻣﻠﮫ وظﺎﯾف اﯾن ھﯾﺎت اﺳت.
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ﺑﺧش  .4رای ﮔﯾری
اﻋﺿﺎ ﻣﯽ ﺗواﻧﻧد ﯾﮏ ﺑﺎر ،از طرﯾﻖ اﯾﻧﺗرﻧت و ﯾﺎ ﺷﺧﺻﺎ در ﺟﻠﺳﮫ ﻋﻣوﻣﯽ رای دھﻧد .ﻓرﺻت رای دادن از طرﯾﻖ اﯾﻧﺗرﻧت
 7روز ﺑوده و  24ﺳﺎﻋت ﭘﯾش از ﺟﻠﺳﮫ ﻣﺟﻣﻊ ﻋﻣوﻣﯽ ﺑﮫ ﭘﺎﯾﺎن ﻣﯽ رﺳد .آراﯾﯽ ﮐﮫ از طرﯾﻖ اﯾﻧﺗرﻧت ﺛﺑت ﺷده ﺑﺎﺷﻧد و ﻧﯾز
آراﯾﯽ ﮐﮫ ﺗوﺳط اﻓراد در ﺟﻠﺳﮫ ﻋﻣوﻣﯽ ﺑﮫ ﺻﻧدوق رﯾﺧﺗﮫ ﺷوﻧد ﺟﻣﻊ آوری ﺷده و ﺷﻣرده ﻣﯽ ﺷوﻧد در ﺟﻠﺳﮫ ﻣﺟﻣﻊ ﻋﻣوﻣﯽ
اﻋﻼم ﺷده و در ﺗﺎرﻧﻣﺎی ﮐﻧﮕره ﻣﻧﺗﺷر ﻣﯽ ﺷوﻧد.
اﻣﮑﺎﻧﺎت ﻻزم ﺑﺎﯾد در ﺗﺎرﻧﻣﺎی ﮐﻧﮕره اﯾﺟﺎد ﺷود ﺗﺎ ھﻣﮫ اﻋﺿﺎ ﺑﺗواﻧﻧد ﻧﻣﺎﯾﻧدﮔﺎن ،اطﻼﻋﺎت ﻣرﺑوط ﺑﮫ ﺳﺎﺑﻘﮫ ﺷﺎن را ﻣﺷﺎھده
ﮐﻧﻧد و ﻧﯾز ﺑﺗواﻧﻧد از طرﯾﻖ اﯾﻧﺗرﻧت رای ﺧود را ﺛﺑت ﮐﻧﻧد.
ھﯾﺎت اﻧﺗﺧﺎﺑﺎت ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺳت ﻧﺗﺎﯾﺞ اﻧﺗﺧﺎﺑﺎت را در ﺗﺎرﻧﻣﺎی ﮐﻧﮕره اﯾراﻧﯾﺎن ﮐﺎﻧﺎدا ﻣﻧﺗﺷر ﻧﻣﺎﯾد .ﮐﺎﻧدﯾداھﺎ ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺳت اﻣﮑﺎﻧﺎت
ﺗﺎﯾﯾد ﻧﺗﺎﯾﺞ اﻧﺗﺧﺎﺑﺎت را داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﻧد.

ﻣﺎده  – 6ﻣﺟﻣﻊ ﻋﻣوﻣﯽ
ﮐﻠﯾﮫ ﻣﺟﺎﻣﻊ ﻋﻣوﻣﯽ ﮐﻧﮕره اﻋم از ﺳﺎﻟﯾﺎﻧﮫ ،ﻓوق اﻟﻌﺎده ،ﻧﺎﺣﯾﮫ ای و ﯾﺎ ﻣﻠﯽ )ﮐﺷوری( ﺑطور ھﻣزﻣﺎن در ﮐﻠﯾﮫ ﺷﮭرھﺎی ﯾﮏ
ﻧﺎﺣﯾﮫ و ﯾﺎ در ﺳطﺢ ﻣﻠﯽ ﮐﮫ از طرﯾﻖ ﺗﮑﻧوﻟوژی وﯾدﯾوﮐﻧﻔراﻧس از راه دور ﻣﺗﺻل ﺑﺎﺷﻧد ﺗﺷﮑﯾل ﺧواھد ﺷد.
در ھر دو ﺳطﺢ ﻧﺎﺣﯾﮫ ای و ﻣﻠﯽ ،ﻣﺟﻣﻊ ﻋﻣوﻣﯽ ﺑراﺳﺎس دﻋوت ھﯾﺎت ﻣدﯾره و ﺣداﻗل ﯾﮏ ﺑﺎر در ﺳﺎل ﺗﺷﮑﯾل ﺧواھد ﺷد.
ﻣﺟﻣﻊ ﻋﻣوﻣﯽ در ﺷﮭرھﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﺣداﻗل  20ﻋﺿو داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﻧد ﺗﺷﮑﯾل ﻣﯽ ﺷود .ھﯾﺎت ﻣدﯾره  30روز ﻗﺑل از ﺗﺷﮑﯾل ﺟﻠﺳﮫ،
اطﻼﻋﯾﮫ ﺗﺷﮑﯾل ﻣﺟﻣﻊ ﻋﻣوﻣﯽ را ﺑرای اﻋﺿﺎ ﺧواھد ﻓرﺳﺗﺎد.
اﻋﺿﺎی ﯾﮏ ﻧﺎﺣﯾﮫ ﻣﯽ ﺗواﻧﻧد در ﺻورت داﺷﺗن ﺣداﻗل )  (20%N + 40اﻋﺿﺎ ،ﮐﮫ در اﯾﻧﺟﺎ  Nﺗﻌداد اﻋﺿﺎی ﯾﮏ ﻧﺎﺣﯾﮫ
اﺳت ،ﺗﻘﺎﺿﺎی ﺗﺷﮑﯾل ﻣﺟﻣﻊ ﻋﻣوﻣﯽ ﻓوق اﻟﻌﺎده ﻧﻣﺎﯾﻧد .ھﯾﺎت ﻣدﯾره ﻧﺎﺣﯾﮫ ای ﺑﺎﯾد طﯽ ﻣدت ﺣداﮐﺛر  40روز از ﺗﺎرﯾﺦ
درﯾﺎﻓت ﺗﻘﺎﺿﺎ ،ﻣﺟﻣﻊ ﻋﻣوﻣﯽ ﻓوق اﻟﻌﺎده را ﺗﺷﮑﯾل دھﻧد.
ﺣدﻧﺻﺎب ﺑرای ﺗﺻﻣﯾم ﮔﯾری در ﺟﻠﺳﺎت ﻣﺟﻣﻊ ﻋﻣوﻣﯽ ﻧﺎﺣﯾﮫ ای و ﻣﻠﯽ )ﮐﺷوری( ،ﭘﻧﺟﺎه درﺻد ﺑﮫ ازای  1000ﻋﺿو
ﻧﺧﺳت اﺳت .در ﺣﺎﻟﺗﯽ ﮐﮫ ﺗﻌداد اﻋﺿﺎ ﺑﯾش از  1000ﻧﻔر ﺑﺎﺷد ،ﺑﮫ ازای ھر  4ﻋﺿو ﺑﯾﺷﺗر از  1000ﻧﻔر ،ﺑﺎﯾد ﯾﮏ ﻧﻔر
ﺑﮫ ﭘﺎﻧﺻد ﻧﻔر ﺣد ﻧﺻﺎب اوﻟﯾﮫ اﺿﺎﻓﮫ ﺷود.
ﺑﮫ اﺳﺗﺛﻧﺎی آﻧﭼﮫ در اﯾن اﺳﺎﺳﻧﺎﻣﮫ ﺑطور ﻣﺷﺧص ذﮐر ﺷده و ﯾﺎ در ﺳﻧد ﺛﺑت ﮐﻧﮕره آﻣده ،ﺗﺻﻣﯾم ﮔﯾری در ﺟﻠﺳﺎت ﻣﺟﻣﻊ
ﻋﻣوﻣﯽ ﮐﮫ ﻓﺎﻗد ﺣد ﻧﺻﺎب ﺑﺎﺷد ،ﺑﺎﯾد ﻣﺣدود ﺑﮫ ﺗﺻﻣﯾم ﮔﯾری درﺑﺎره ﺗﻌطﯾل ﺟﻠﺳﮫ و دﻋوت ﺑرای ﺟﻠﺳﮫ ﺑﻌدی ﺑﺎﺷد ﮐﮫ در
ھﻣﺎن زﻣﺎن و ﻣﮑﺎن طﯽ ﺣداﮐﺛر  4ھﻔﺗﮫ از ﺗﺷﮑﯾل ﺟﻠﺳﮫ اول ﺗﺷﮑﯾل ﺧواھد ﺷد.
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در دوﻣﯾن ﻣﺟﻣﻊ ﻋﻣوﻣﯽ ،ھر ﺗﻌداد اﻋﺿﺎی ﺣﺎﺿر ﺑﮫ ﻣﻌﻧﯽ ﺣد ﻧﺻﺎب ﻣﯽ ﺑﺎﺷد .ﭼﻧﺎﻧﭼﮫ زﻣﺎن و ﯾﺎ ﻣﮑﺎن ﺟﻠﺳﮫ دوم ﺗﻐﯾﯾر
ﯾﺎﺑد اطﻼﻋﯾﮫ دﻋوت ﺑﮫ ﻣﺟﻣﻊ ﻋﻣوﻣﯽ در ﻣﺣل و زﻣﺎن ﺟدﯾد ﺑﺎﯾد ﺣداﻗل ده روز ﻗﺑل از ﺗﺷﮑﯾل ﺟﻠﺳﮫ ﺑرای ﮐﻠﯾﮫ اﻋﺿﺎ
ﻓرﺳﺗﺎده ﺷود.

ﻣﺎده  – 7ﮐﺎرﮔزاران
ﻣوارد ﯾﺎد ﺷده در اﯾن ﻣﺎده ﺷﺎﻣل اﻧﺗﺧﺎﺑﺎت ﻧﺎﺣﯾﮫ ای و ﻧﯾز ﮐﺷوری ھﯾﺎت ﻣدﯾره ﮐﻧﮕره ﻣﯽ ﺷود.
ﺑﺧش  .1ﺗﻌداد ﮐﺎرﮔزاران
ﮐﺎرﮔزاران ھﯾﺎت ﻣدﯾره ﮐﺷوری و ﻧﺎﺣﯾﮫ ای ﮐﻧﮕره اﯾراﻧﯾﺎن ﮐﺎﻧﺎدا را ﯾﮏ رﯾﯾس ،ﯾﮏ ﻧﺎﯾب رﯾﯾس ،ﯾﮏ دﺑﯾر و ﯾﮏ ﺧزاﻧﮫ
دار ﺗﺷﮑﯾل ﻣﯽ دھﻧد .ﺗﻣﺎم ﮐﺎرﮔزاران در ﻋﯾن ﺣﺎل اﻋﺿﺎی ھﯾﺎت ﻣدﯾره ﻧﯾز ھﺳﺗﻧد .ھر ﺷﺧص ﻣﯽ ﺗواﻧد ھر ﺗﻌداد
ﻣﺳووﻟﯾﺗﯽ را در ھﯾﺎت ﻣدﯾره دارا ﺑﺎﺷد اﻣﺎ دﺑﯾر و ﺧزاﻧﮫ دار ﻧﻣﯽ ﺑﺎﯾﺳت ﺑﮫ ﻋﻧوان رﯾﯾس ھﯾﺎت ﻣدﯾره ﻧﯾز ﻣﺷﻐول ﺑﮫ ﮐﺎر
ﺷوﻧد.
ﺑﺧش  .2ﻗﺎﺑﻠﯾﺗﮭﺎ ،اﻧﺗﺧﺎﺑﺎت ،و ﭼﺎرﭼوﺑﮭﺎی اداری
ھر ﮐس ﮐﮫ در ھﯾﺎت ﻣدﯾره ﻋﺿو ﺑﺎﺷد ﻣﯽ ﺗواﻧد ﺑﮫ ﻋﻧوان ﮐﺎرﮔزار در ﮐﻧﮕره ﻣﺷﻐول ﺑﮫ ﮐﺎر ﺑﺎﺷد .ﮐﺎرﮔزاران ﺗوﺳط
ھﯾﺎت ﻣدﯾره اﻧﺗﺧﺎب ﻣﯽ ﺷوﻧد.
ﺑﺧش  .3ﮐﺎرﮔزاران رده دوم
ھﯾﺎت ﻣدﯾره ﻣﯽ ﺗواﻧد ﮐﺎرﮔزاران رده دوم را در ﺻورت ﺗﻣﺎﯾل و ﻧﯾﺎز ﺑﮫ ﮐﺎر ﺑﮕﻣﺎرد و اﯾن ﮐﺎرﮔزاران ﻣﯽ ﺗواﻧﻧد در
ﺷراﯾطﯽ و ﺑﺎ ﻣﺳووﻟﯾﺗﮭﺎﯾﯽ و اﺧﺗﯾﺎراﺗﯽ ﮐﮫ ھﯾﺎت ﻣدﯾره ﺗﻌﯾﯾن ﻣﯽ ﮐﻧد ﺑﮫ ﮐﺎر ﻣﺷﻐول ﺷوﻧد و ھﻣﮫ وظﺎﯾﻔﯽ را ﮐﮫ ھﯾﺎت
ﻣدﯾره در زﻣﺎﻧﮭﺎی ﮔوﻧﺎﮔون ﺻﻼح ﻣﯽ داﻧد ،ﺑﮫ اﻧﺟﺎم ﺑرﺳﺎﻧﻧد.
ﺑﺧش  .4اﺧراج و اﺳﺗﻌﻔﺎ
ھﯾﺎت ﻣدﯾره ﻣﯽ ﺗواﻧد در ھر زﻣﺎن ﮐﺎرﮔزاری را ﺑﺎ و ﯾﺎ ﺑدون دﻟﯾل ،ﺑﺎ ﺣداﻗل  6رای ،از ﮐﺎر ﺑرﮐﻧﺎر ﮐﻧد .ھر ﮐدام از
ﮐﺎرﮔزاران ﻣﯽ ﺗواﻧد در ھر زﻣﺎﻧﯽ ﺑﺎ اطﻼع ﮐﺗﺑﯽ ﺑﮫ دﺑﯾر ،از ﺳﻣت ﺧود در ﮐﻧﮕره اﯾراﻧﯾﺎن ﮐﺎﻧﺎدا اﺳﺗﻌﻔﺎ دھد .اﯾن اﺳﺗﻌﻔﺎ
از ﺗﺎرﯾﺧﯽ ﮐﮫ ﺗﺣوﯾل ﮔرﻓﺗﮫ ﺷده ﺑﺎﺷد ﯾﺎ در ﺗﺎرﯾﺧﯽ دﯾرﺗر از آن ﮐﮫ در ﻧﺎﻣﮫ ذﮐر ﺷده اﺳت ﺑﮫ اﺟرا ﮔذاﺷﺗﮫ ﻣﯽ ﺷود و اﮔر
ﻟزوﻣﺎ در ﻧﺎﻣﮫ ﺗﺎﮐﯾد ﻧﺷده ﺑﺎﺷد ،ﺑرای ﺑﮫ اﺟرا ﮔذاﺷﺗﮫ ﺷدن اﺳﺗﻌﻔﺎ ﻧﯾﺎزی ﺑﮫ ﭘذﯾرﻓﺗﮫ ﺷدن آن از ﺟﺎﻧب ھﯾﺎت ﻣدﯾره ﻧﯾﺳت.
 13از 24

ﺑﺧش  .5وظﺎﯾف رﯾﯾس ھﯾﺎت ﻣدﯾره
رﯾﯾس ھﯾﺎت ﻣدﯾره رﯾﯾس ﺑﺧش اﺟراﯾﯽ ﮐﻧﮕره اﯾراﻧﯾﺎن ﮐﺎﻧﺎدا اﺳت و ﻣﺳووﻟﯾت اداره اﻣور ھﯾﺎت ﻣدﯾره و ﻣدﯾرﯾت اﺟرای
ﺑرﻧﺎﻣﮫ ھﺎی ﮐﻧﮕره اﯾراﻧﯾﺎن ﮐﺎﻧﺎدا و ﻓﻌﺎﻟﯾﺗﮭﺎی ﮐﺎرﮔزاران ﺑﮫ ﻋﮭده اوﺳت .اﯾن ﺷﺧص ﻣﺳوول و ﻣﺟری ﺗﻣﺎم ﻓﻌﺎﻟﯾﺗﮭﺎی
اداری و دﯾﮕر وظﺎﯾﻔﯽ اﺳت ﮐﮫ ﺑر طﺑﻖ ﻗﺎﻧون ،ﺳﻧد ﺛﺑت ﮐﻧﮕره ،ﻣﻘررات اﯾن اﺳﺎﺳﻧﺎﻣﮫ و ﯾﺎ آﻧﭼﮫ ﮐﮫ در دوره ھﺎی زﻣﺎﻧﯽ
ﮔوﻧﺎﮔون ،از ﺟﺎﻧب ھﯾﺎت ﻣدﯾره ﺑرﻋﮭده او ﮔذاﺷﺗﮫ ﺷده ﻣﯽ ﺑﺎﺷد .رﯾﯾس ھﯾﺎت ﻣدﯾره در ﺗﻣﺎم ﺟﻠﺳﺎت ھﯾﺎت ﻣدﯾره ﺣﺿور
ﭘﯾدا ﻣﯽ ﮐﻧد .اﮔر ﻣﻣﮑن ﺑﺎﺷد ،در ﺗﻣﺎم ﺟﻠﺳﺎت اﻋﺿﺎ ﻧﯾز ﺣﺿور ﭘﯾدا ﻣﯽ ﮐﻧد .رﯾﯾس ھﯾﺎت ﻣدﯾره ،ﺑﮫ ﻧﺎم ﮐﻧﮕره اﯾراﻧﯾﺎن
ﮐﺎﻧﺎدا ،ﺗﻣﺎم اﺳﻧﺎد ،ﺗﻌﮭدات ،ﺿﻣﺎﻧﺗﻧﺎﻣﮫ ھﺎ ،ﻗراردادھﺎ ،ﭼﮏ ھﺎ و ھر آﻧﭼﮫ ﮐﮫ از ﺟﺎﻧب ھﯾﺎت ﻣدﯾره ﺗﻌﯾﯾن ﺷده اﻧد را ﺑﮫ
اﺟرا ﺧواھد ﮔذاﺷت ﻣﮕر آﻧﮑﮫ در ﻗﺎﻧون و ﯾﺎ در ﺳﻧد ﺛﺑت ﮐﻧﮕره ،ﯾﺎ در اﺳﺎﺳﻧﺎﻣﮫ ﺻرﯾﺣﺎ ﭼﯾز دﯾﮕری اﻋﻼم ﺷده ﺑﺎﺷد.
رﯾﯾس ھﯾﺎت ﻣدﯾره ﺳﺧﻧﮕوی ﮐﻧﮕره اﯾراﻧﯾﺎن ﮐﺎﻧﺎدا اﺳت.
ﺑﺧش  .6وظﺎﯾف ﻧﺎﯾب رﯾﯾس
در ﻏﯾﺎب رﯾﯾس ھﯾﺎت ﻣدﯾره ،ﯾﺎ در ﺻورت ﻋدم ﺗواﻧﺎﯾﯽ وی و ﯾﺎ اﻣﺗﻧﺎع وی از اﻧﺟﺎم وظﯾﻔﮫ ،ﻧﺎﯾب رﯾﯾس ﺗﻣﺎم وظﺎﯾف
رﯾﯾس ھﯾﺎت
ﻣدﯾره را ﺑرﻋﮭده ﻣﯽ ﮔﯾرد .و در اﯾن ﺻورت ﺗﻣﺎم اﺧﺗﯾﺎرات و ﻣﺣدودﯾت ھﺎی وی را دارا اﺳت .ﻧﺎﯾب رﯾﯾس ،در ﺻورﺗﯽ
ﮐﮫ ﺑرطﺑﻖ ﻗﺎﻧون ﺗﺻرﯾﺢ ﺷده ﺑﺎﺷد و ﯾﺎ در اﺳﺎﺳﻧﺎﻣﮫ آﻣده ﺑﺎﺷد ،و ﯾﺎ در ﺳﻧد ﺛﺑت و ﯾﺎ در ﺻورﺗﯽ ﮐﮫ ھﯾﺎت ﻣدﯾره ﺗﺻﻣﯾم
ﮔرﻓﺗﮫ ﺑﺎﺷد ،از ﻗدرت ھﺎی دﯾﮕری ﻧﯾز ﺑرﺧوردار ﺧواھد ﺑود و وظﺎﯾف دﯾﮕری را ﻧﯾز ﺑﮫ اﻧﺟﺎم ﺧواھد رﺳﺎﻧد.
ﺑﺧش  .7وظﺎﯾف دﺑﯾر
 ﻧﮕﮭداری اﺻل ﯾﺎ ﮐﭘﯽ اﯾن اﺳﺎﺳﻧﺎﻣﮫ ﺑﮫ ﺻورﺗﯽ ﮐﮫ در اﺑﺗدا ﻧوﺷﺗﮫ ﺷده و ﻧﯾز ھﻣراه ﺑﺎ ﺗﻐﯾﯾراﺗﯽ ﮐﮫ در آن داده ﺷود ،دردﻓﺗر ﻣرﮐزی ﮐﻧﮕره اﯾراﻧﯾﺎن ﮐﺎﻧﺎدا
 آرﺷﯾو اﻟﮑﺗروﻧﯾﮏ و ﻧﯾز آرﺷﯾو ﮐﺎﻏذی ﺗﻣﺎم ﺻورت ﺟﻠﺳﮫ ھﺎی ﻧﺷﺳت ھﺎی ھﯾﺎت ﻣدﯾره و ﻧﯾز اﮔر ﻣورد داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد،ﺗﻣﺎم ﻧﺷﺳﺗﮭﺎی ﮐﻣﯾﺗﮫ ھﺎ و اﻋﺿﺎ ،ﺑﺎ ﺗﺎرﯾﺦ و زﻣﺎن و ﻣﺣل ﺗﺷﮑﯾل ﺟﻠﺳﺎت ،ﭼﮫ اﯾن ﺟﻠﺳﺎت ﺑطور ﻣﻧظم ﺗﺷﮑﯾل ﺷوﻧد ﯾﺎ
ﭘراﮐﻧده ،و دﻟﯾل و ﺷﯾوه درﺧواﺳت ﺗﺷﮑﯾل اﯾن ﻧﺷﺳﺗﮭﺎ ،و ﭼﮕوﻧﮕﯽ ﻓرﺳﺗﺎدن اطﻼﻋﯾﮫ ﺑرای ﺗﺷﮑﯾل اﯾن ﻧﺷﺳت ھﺎ ،ﻧﺎم
ﮐﺳﺎﻧﯽ ﮐﮫ در ﺟﻠﺳﺎت ﺣﺎﺿر ﺷده اﻧد و ﯾﺎ ﺑﮫ ﻧﻣﺎﯾﻧدﮔﯽ از دﯾﮕری در ﺟﻠﺳﮫ ﺣﺿور ﭘﯾدا ﮐرده اﻧد ،و ﻧﯾز ﻣراﺣل ﺟرﯾﺎن ﺟﻠﺳﮫ
را در دﻓﺗر ﻣرﮐزی ﮐﻧﮕره اﯾراﻧﯾﺎن ﮐﺎﻧﺎدا ﻧﮕﮭداری ﮐﻧد.
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 ﺗﻣﺎم اطﻼﻋﯾﮫ ھﺎی ﻻزم ﭼﮫ اﻟﮑﺗروﻧﯾﮑﯽ و ﻏﯾره ،ﺑﺎ ﺣﻔظ ﺗرﺗﯾﺑﯽ ﮐﮫ در اﺳﺎﺳﻧﺎﻣﮫ آﻣده اﺳت و ﯾﺎ طﺑﻖ ﻗﺎﻧون ﺗﻌﯾﯾن ﺷدهاﺳت ،ﺻﺎدر ﺷوﻧد.
 ﻣﺳوول ﻧﮕﮭداری ﭘروﻧده ھﺎی ﮐﻧﮕره اﯾراﻧﯾﺎن ﮐﺎﻧﺎدا ﺑﺎﺷد ﻟﯾﺳت ﻋﺿوﯾت ﺗﻣﺎم اﻋﺿﺎ را ﺑﺎ ﻧﺎم و آدرس ھر ﮐدام از اﻋﺿﺎ در دﻓﺗر ﻣرﮐزی ﮐﻧﮕره ﻧﮕﮭداری ﮐﻧد و در ﻣواردی ﮐﮫﭘﯾش ﻣﯽ آﯾد ،در ﺻورﺗﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ ﻋﺿوﯾت ﮐﺳﯽ ﭘﺎﯾﺎن داده ﺷده ﺑﺎﺷد ،اﯾن اﺗﻔﺎق را ھﻣراه ﺑﺎ ﺗﺎرﯾﺦ آن در دﻓﺗر ﺛﺑت ﻧﻣﺎﯾد.
 آﻣﺎده ﺑﺎﺷد ﮐﮫ در ھر زﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﯾﮑﯽ از اﻋﺿﺎی ھﯾﺎت ﻣدﯾره و ﯾﺎ ﯾﮑﯽ از ﮐﺎرﮔزاران او درﺧواﺳت دﺳﺗرﺳﯽ ﺑﮫاﺳﺎﺳﻧﺎﻣﮫ ،دﻓﺗر ﻋﺿوﯾت و ﺻورت ﺟﻠﺳﺎت ھﯾﺎت ﻣدﯾره را داﺷت ،ﺑﺎ رﻋﺎﯾت اﺻول ﺣﻔظ اطﻼﻋﺎت ﺷﺧﺻﯽ اﻓراد و
اطﻼﻋﺎت اﻟﮑﺗروﻧﯾﮑﯽ ،اﯾن اﺳﻧﺎد را در اﺧﺗﯾﺎر او ﺑﮕذارد.
 ﻣﮭر ﮐﻧﮕره اﯾراﻧﯾﺎن ﮐﺎﻧﺎدا در اﺧﺗﯾﺎر دﺑﯾر ﻗرار ﺧواھد داﺷت. ﺑطور ﮐﻠﯽ ،ﺗﻣﺎم وظﺎﯾﻔﯽ ﮐﮫ در ﻣﺣدوده دﻓﺗر دﺑﯾر ھﺳت و دﯾﮕر وظﺎﯾﻔﯽ ﮐﮫ ﺑر طﺑﻖ ﻗﺎﻧون و ﺳﻧد ﺛﺑت ﮐﻧﮕره و ﺑر طﺑﻖﻣﻘررات ﻣﻧدرﺟﮫ در اﯾن اﺳﺎﺳﻧﺎﻣﮫ ﯾﺎ وظﺎﯾﻔﯽ ﮐﮫ از ﺟﺎﻧب ھﯾﺎت ﻣدﯾره در زﻣﺎﻧﮭﺎی ﮔوﻧﺎﮔون ﺑرﻋﮭده او ﮔذاﺷﺗﮫ ﻣﯽ ﺷود را
ﺑﮫ اﻧﺟﺎم ﺑرﺳﺎﻧد.
ﺑﺧش  .8وظﺎﯾف ﺧزاﻧﮫ دار
ﻣﺳووﻟﯾت ھﺎی ﺧزاﻧﮫ دار ﺑر اﺳﺎس ﻣوارد ﻧوﺷﺗﮫ ﺷده در اﯾن اﺳﺎﺳﻧﺎﻣﮫ درﺑﺎره "اﻣﺿﺎی اﺳﻧﺎد ،ﺳﭘرده ھﺎ و درآﻣدھﺎ" ،از
اﯾن ﻗرار اﺳت:
 اﺧﺗﯾﺎردار و ﺣﺎﻓظ و ﻣﺳوول ﮐل ﺑودﺟﮫ و ﺳرﻣﺎﯾﮫ ﮐﻧﮕره اﯾراﻧﯾﺎن ﮐﺎﻧﺎدا و وارﯾز ﮐردن ﺗﻣﺎم داراﯾﯽ ھﺎی ﮐﻧﮕره در ﺑﺎﻧﮑﮭﺎ،ﺷرﮐﺗﮭﺎی ﻣﺎﻟﯽ و ﯾﺎ دﯾﮕر ﻣراﮐز ذﺧﯾره ﭘول ﺑراﺳﺎس آﻧﭼﮫ ﮐﮫ ھﯾﺎت ﻣدﯾره ﺗﻌﯾﯾن ﻣﯽ ﮐﻧد.
 ﺗﺣوﯾل ﮔرﻓﺗن و ﺗﺣوﯾل دادن رﺳﯾد ﺑرای ﭘوﻟﮭﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﮐﻧﮕره ﺑﮫ ھرﺟﺎﯾﯽ ﺑدھﮑﺎر ﯾﺎ از ھر ﺟﺎﯾﯽ طﻠﺑﮑﺎر اﺳت ﭘرداﺧت و اﯾﺟﺎد اﻣﮑﺎن ﭘرداﺧت ﻣﺑﻠﻐﯽ از داراﯾﯽ ھﺎی ﮐﻧﮕره و درﯾﺎﻓت رﺳﯾد ﻻزم در ﻣﻘﺎﺑل ﭘرداﺧت آن ﻣﺑﻠﻎ ﺑراﺳﺎسدﺳﺗور ھﯾﺎت ﻣدﯾره
 ﺣﻔظ و ﻣراﻗﺑت ﻻزم و ﺻﺣﯾﺢ ﺣﺳﺎﺑﮭﺎی داراﯾﯽ ھﺎ و ﻧﻘل و اﻧﺗﻘﺎﻻت ﻣﺎﻟﯽ ،از ﺟﻣﻠﮫ ﺣﺳﺎﺑﮭﺎی ﻣرﺑوط ﺑﮫ داراﯾﯽ ھﺎ ،ﺑدھﯽھﺎ ،رﺳﯾدھﺎ ،ﻣﺑﺎﻟﻎ ﭘرداﺧت ﺷده ،ﺳود و زﯾﺎن ھﺎی ﮐﻧﮕره
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 آﻣﺎده داﺷﺗن و در اﺧﺗﯾﺎر ﻗرار دادن دﻓﺎﺗر ﻣﺎﻟﯽ و ﺻورت ﺣﺳﺎب ھﺎی ﮐﻧﮕره در ھر زﻣﺎن ﻣﻌﻘوﻟﯽ ﮐﮫ ﯾﮑﯽ از اﻋﺿﺎیھﯾﺎت ﻣدﯾره درﺧواﺳت ﺑﺎزدﯾد اﯾن اﺳﻧﺎد را داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد ،ﺑﺎ رﻋﺎﯾت اﺻول ﺣﻔظ اطﻼﻋﺎت ﺷﺧﺻﯽ و ﭘروﻧده ھﺎی اﻟﮑﺗروﻧﯾﮑﯽ
 آﻣﺎده داﺷﺗن و در اﺧﺗﯾﺎر ﻧﮭﺎدن ﺗﻣﺎم ﻧﻘل و اﻧﺗﻘﺎﻻت ﻣﺎﻟﯽ و وﺿﻌﯾت داراﯾﯽ ھﺎی ﮐﻧﮕره ﺑﮫ رﯾﯾس و ﯾﺎ ھر ﯾﮏ از اﻋﺿﺎیھﯾﺎت ﻣدﯾره در ﺻورﺗﯽ ﮐﮫ درﺧواﺳت ﺑﺎزدﯾد اﯾن اﺳﻧﺎد را داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﻧد.
 آﻣﺎده ﮐردن و ﻓراھم ﮐردن اﻣﮑﺎن ﺗﮭﯾﮫ ﺻورت ﺣﺳﺎب ﻣﺎﻟﯽ ،ﺗﺎﯾﯾد و اﯾﺟﺎد اﻣﮑﺎن ﺗﺎﯾﯾد ﺻورت ﺣﺳﺎب ﺑﮫ ھﻣراه ھر ﮐداماز ﮔزارش ھﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﮔزارش ﻣﺎﻟﯽ ﻧﯾز در ﺿﻣن آن ﺧواﺳﺗﮫ ﺷده ﺑﺎﺷد
 ﮐﻧﺗرل ﺟﻣﻊ آوری ﺣﻖ ﻋﺿوﯾتدر ﮐل ،اﯾﻔﺎی ﺗﻣﺎم وظﺎﯾﻔﯽ ﮐﮫ در ﺣوزه ﻣﺳووﻟﯾت ھﺎی ﺧزاﻧﮫ دار اﺳت و ﻣﺳووﻟﯾت ھﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﺑر طﺑﻖ ﻗﺎﻧون ،و ﯾﺎ اﺳﺎﺳﻧﺎﻣﮫ
ﮐﻧﮕره اﯾراﻧﯾﺎن ﮐﺎﻧﺎدا ،و ﯾﺎ وظﺎﯾﻔﯽ ﮐﮫ در زﻣﺎن ھﺎی ﮔوﻧﺎﮔون ﺗوﺳط ھﯾﺎت ﻣدﯾره ﺑرﻋﮭده وی ﮔذاﺷﺗﮫ ﻣﯽ ﺷود.

ﻣﺎده  – 8دﭘﺎرﺗﻣﺎن ھﺎ
اﯾن ﻣﺎده ﺷﺎﻣل ﮐﻧﮕره در ھر دو ﺳطﺢ ﻧﺎﺣﯾﮫ ای و ﮐﺷوری ﻣﯽ ﺑﺎﺷد.
ﺑﺧش .1دﭘﺎرﺗﻣﺎن ھﺎ
ﮐﻧﮕره دارای دﭘﺎرﺗﻣﺎن ھﺎی داﺋﻣﯽ زﯾر ﻣﯽ ﺑﺎﺷد و ﺑراﺳﺎس ﻧﯾﺎز و ﺗﺻﻣﯾم ھﯾﺎت ﻣدﯾران ﻣﯽ ﺗوان در ﻣواﻗﻊ ﻟزوم اﻗدام ﺑﮫ
ﺗﺷﮑﯾل ﮐﻣﯾﺗﮫ ھﺎی ﻣوﻗت ﮐرد .اﯾن ﮐﻣﯾﺗﮫ ھﺎ ﻣﻣﮑن اﺳت ﻣﺗﺷﮑل از اﻓرادی ﺑﺎﺷد ﮐﮫ ﻋﺿو ھﯾﺎت ﻣدﯾره ﻧﯾﺳﺗﻧد .ﺗﻣﺎﻣﯽ ﮐﻣﯾﺗﮫ
ھﺎ  /دﭘﺎرﺗﻣﺎن ھﺎ ﺑﺎﯾﺳﺗﯽ ﺗوﺳط ﯾﮑﯽ از اﻋﺿﺎی ھﯾﺎت ﻣدﯾره ﺳرﭘرﺳﺗﯽ ﺷود ﻣﮕر ﺑﮫ ﻗراری ﻏﯾر از اﯾن ﮐﮫ ﺑﮫ ﺗﺻوﯾب
ھﯾﺎت ﻣدﯾره رﺳﯾده ﺑﺎﺷد .ھر ﻋﺿو ھﯾﺎت ﻣدﯾره ﻧﻣﯽ ﺗواﻧد ﺑﯾش از دو ﮐﻣﯾﺗﮫ  /دﭘﺎرﺗﻣﺎن را ﺳرﭘرﺳﺗﯽ ﮐﻧد .اﻧﺗﺻﺎب
ﺳرﭘرﺳﺗﺎن ﮐﻣﯾﺗﮫ ھﺎ ﯾﺎ دﭘﺎرﺗﻣﺎن ھﺎ ﺑﮫ ﻋﮭده ھﯾﺎت ﻣدﯾره ﺧواھد ﺑود ﻣﮕر اﯾﻧﮑﮫ در اﺳﺎﺳﻧﺎﻣﮫ ﻏﯾر از اﯾن ﻣﺷﺧص ﺷده ﺑﺎﺷد.
ﺑﺧش  .2دﭘﺎرﺗﻣﺎن اﻣور ﻣﺎﻟﯽ و اداری
دﭘﺎرﺗﻣﺎن اﻣور ﻣﺎﻟﯽ و اداری ﺷﺎﻣل اﻋﺿﺎی زﯾر ﻣﯽ ﺑﺎﺷد :رﯾﯾس ھﯾﺎت ﻣدﯾره ،ﻧﺎﯾب رﯾﯾس ،ﺧزاﻧﮫ دار و دﺑﯾر .دﭘﺎرﺗﻣﺎن
اﻣور ﻣﺎﻟﯽ و اداری ﺣداﻗل ﻣﺎھﯽ ﯾﮏ ﺑﺎر ﺟﻠﺳﮫ ﺧواھد داﺷت و ﻣﺳووﻟﯾت ارﺗﺑﺎطﺎت ﮐﻧﮕره در ﻓﺎﺻﻠﮫ ﺑﯾن ﺟﻠﺳﺎت ھﯾﺎت
ﻣدﯾره ﺑﺎ آﻧﮭﺎ ﺧواھد ﺑود .دﭘﺎرﺗﻣﺎن ﻣﺎﻟﯽ و اداری ﻣوظف اﺳت ﮐﮫ ﮔزارش ﮐﺎﻣل ﻓﻌﺎﻟﯾﺗﮭﺎی ﺧود را در اﺑﺗدای ﺟﻠﺳﺎت ھﯾﺎت
ﻣدﯾره ﺑﮫ اﯾن ھﯾﺎت اراﺋﮫ دھد .دﭘﺎرﺗﻣﺎن اﻣور ﻣﺎﻟﯽ و اداری ھﻣﭼﻧﯾن ﻣوظف اﺳت ﮐﮫ ﺑرﻧﺎﻣﮫ ﺟﺎﻣﻊ دو ﺳﺎﻟﮫ ای در ﺟﮭت
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ﭘﯾﺷﺑرد اھداف ﮐﻧﮕره طراﺣﯽ ﮐرده و اﯾن ﺑرﻧﺎﻣﮫ را ﺑﮫ ﺗﺻوﯾب ھﯾﺎت ﻣدﯾران رﺳﺎﻧده و ﺳﺎﻟﯾﺎﻧﮫ ﻣورد ارزﯾﺎﺑﯽ و ﺗﺻوﯾب
ﻣﺟدد ﻗرار دھد.
ﺑﺧش  .3دﭘﺎرﺗﻣﺎن ﺳﯾﺎﺳت ﮔذاری
دﭘﺎرﺗﻣﺎن ﺳﯾﺎﺳت ﮔذاری ﻣﺳوول ﺑررﺳﯽ ﺳﯾﺎﺳت ھﺎی ﻣرﺑوط ﺑﮫ اﻣوری اﺳت ﮐﮫ از طرف ھﯾﺎت ﻣدﯾره ﻣﺷﺧص ﮔردﯾده
اﺳت .اﯾن ﻣﺳووﻟﯾت ﺷﺎﻣل ﺗﺷﮑﯾل ﮐﻣﯾﺗﮫ ھﺎی ﻣﺷﺗرﮐﯽ از اﻋﺿﺎ و اﻓراد ﻏﯾر ﻋﺿو ﻣﯽ ﺑﺎﺷد ﮐﮫ ﺑرای ﺑررﺳﯽ ﺳﯾﺎﺳت ھﺎی
ﻻزم در زﻣﯾﻧﮫ ھﺎی ﻣﺷﺧص ﺷده و ھﻣﭼﻧﯾن ﺑرﮔزاری ﮐﻧﻔراﻧس ھﺎﯾﯽ در ﺳطﺢ ﻧﺎﺣﯾﮫ ای و ﮐﺷوری ﺑﺎ ھﻣﮑﺎری ﺳﺎزﻣﺎﻧﺎی
ھﻣﮑﺎر دﯾﮕر ﻓﻌﺎﻟﯾت ﻣﯽ ﮐﻧﻧد .دﭘﺎرﺗﻣﺎن ﺳﯾﺎﺳت ﮔذاری ﺷﺎﻣل اﯾن اﻓراد ﺧواھد ﺑود :رﯾﯾس دﭘﺎرﺗﻣﺎن ﮐﮫ ﺑﺎﯾد ﻋﺿو ھﯾﺎت
ﻣدﯾره ﺑﺎﺷد ،ﻧﺎﯾب رﯾﯾس و ﺳﮫ ﻋﺿو ﮐﻧﮕره
ﺑﺧش  .4دﭘﺎرﺗﻣﺎن ارﺗﺑﺎطﺎت و رواﺑط ﻋﻣوﻣﯽ
دﭘﺎرﺗﻣﺎن ارﺗﺑﺎطﺎت و رواﺑط ﻋﻣوﻣﯽ ﻣﺳوول ﮐﻠﯾﮫ ﻓﻌﺎﻟﯾﺗﮭﺎی رواﺑط ﻋﻣوﻣﯽ و ارﺗﺑﺎطﺎت و ﻣوارد ﺑوﺟود آﻣده ﻣﯽ ﺑﺎﺷد .اﯾن
ﻣﺳﺋوﻟﯾت ﺷﺎﻣل ﺗﺎﺳﯾس ﮐﻣﯾﺗﮫ ھﺎﯾﯽ اﺳت ﮐﮫ ﮐﺎرﺷﺎن ﺗدوﯾن ﺳﯾﺎﺳت ھﺎی ارﺗﺑﺎطﯽ در ﺣوزه ھﺎی ﻣﺷﺧص و ﻧﯾز ﺳﺎزﻣﺎﻧدھﯽ
رواﺑط ﻋﻣوﻣﯽ و ارﺗﺑﺎطﺎت در ﻣورد ھﻣﮫ ﻓﻌﺎﻟﯾت ھﺎی ﮐﻧﮕره ﻣﯽ ﺑﺎﺷد .دﭘﺎرﺗﻣﺎن ارﺗﺑﺎطﺎت و رواﺑط ﻋﻣوﻣﯽ ﺷﺎﻣل اﻓراد
زﯾر اﺳت :رﯾﯾس دﭘﺎرﺗﻣﺎن ﮐﮫ ﺑﺎﯾد ﯾﮑﯽ از اﻋﺿﺎی ھﯾﺎت ﻣدﯾره ﺑﺎﺷد ،ﻧﺎﯾب رﯾﯾس و ﺳﮫ ﻋﺿو ﮐﻧﮕره

ﺑﺧش  .5دﭘﺎرﺗﻣﺎن اﻣور ﻓرھﻧﮕﯽ
دﭘﺎرﺗﻣﺎن اﻣور ﻓرھﻧﮕﯽ ﻣﺳوول ﮐﻠﯾﮫ ﻓﻌﺎﻟﯾﺗﮭﺎی ﻓرھﻧﮕﯽ اﺳت .اﯾن ﻣﺳﺋوﻟﯾت ﺷﺎﻣل ﺗﺷﮑﯾل ﮐﻣﯾﺗﮫ ھﺎﯾﯽ ﺑرای ﺗدوﯾن ﺑرﻧﺎﻣﮫ
ھﺎی ﻓرھﻧﮕﯽ ،ﮔردھﻣﺎﯾﯽ ھﺎی ﮐﻧﮕره و اﺟرای آﻧﮭﺎ ﻣﯽ ﺑﺎﺷد .دﭘﺎرﺗﻣﺎن اﻣور ﻓرھﻧﮕﯽ ﺷﺎﻣل اﻓراد زﯾر ﻣﯽ ﺑﺎﺷد :رﯾﯾس
دﭘﺎرﺗﻣﺎن ﮐﮫ ﺑﺎﯾد ﯾﮑﯽ از اﻋﺿﺎی ھﯾﺎت ﻣدﯾره ﺑﺎﺷد ،ﯾﮏ ﻧﺎﯾب رﯾﯾس و ﺳﮫ ﻋﺿو دﯾﮕر ﮐﻧﮕره
ﺑﺧش  .6ﺟﻠﺳﺎت و ﻓﻌﺎﻟﯾت ھﺎی دﭘﺎرﺗﻣﺎن ھﺎ
دﭘﺎرﺗﻣﺎن ھﺎ در ﻣواﻗﻊ ﻟزوم ﺟﻠﺳﮫ ﺧواھﻧد داﺷت و ﻧﺗﯾﺟﮫ ﺟﻠﺳﺎت ﺧود را ﺑﮫ ھﯾﺎت ﻣدﯾره ﮔزارش ﺧواھﻧد ﮐرد .ھﯾﺎت ﻣدﯾره
ﻣﻣﮑن اﺳت زﻣﺎﻧﮭﺎی ﺑﺧﺻوﺻﯽ را ﺑرای ﺗﺷﮑﯾل ﺟﻠﺳﺎت دﭘﺎرﺗﻣﺎﻧﮭﺎ در ﻧظر ﺑﮕﯾرد .ھﯾﺎت ﻣدﯾره ھﻣﭼﻧﯾن ﻣﻣﮑن اﺳت
ﻣﻘررات و ﺿواﺑطﯽ را ﺑرای اداره ﺟﻠﺳﺎت در ﻧظر ﺑﮕﯾرد ﺑﺷرط اﯾن ﮐﮫ اﯾن ﻣﻘررات ﺑﺎ اﺳﺎﺳﻧﺎﻣﮫ ﻣﻐﺎﯾرت ﻧداﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد.
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ﻣﺎده  – 9ﺷﻌﺑﮫ ھﺎی ﻣﺣﻠﯽ
ﺑﺧش  .1ﺗﺷﮑﯾل ﺷﻌﺑﮫ ھﺎی ﻣﺣﻠﯽ
ﮐﻧﮕره ﺑﮫ ﺷرح زﯾر ﺗﺷﮑﯾل ﺷﻌﺑﮫ ھﺎی ﻣﺣﻠﯽ ﺧواھد داد:
ھﯾﺎت ﻣدﯾره ھﺎی ﻧﺎﺣﯾﮫ ای ﻣﻣﮑن اﺳت ﺷﻌﺑﮫ ھﺎی ﻣﺣﻠﯽ را ھﻣﺎﻧﮕوﻧﮫ ﮐﮫ در ﻣﺎده  2ﻣﺷﺧص ﺷده ﺗﺷﮑﯾل دھﻧد .ھدف از
ﺗﺷﮑﯾل ﺷﻌﺑﮫ ھﺎی ﻣﺣﻠﯽ ،ﺑرﻗراری اﻣﮑﺎن ﺗﺑﺎدل اﻓﮑﺎر رو در رو ﺑﯾن اﻋﺿﺎ اﺳت در ﺟﺎﯾﯽ ﮐﮫ اﯾن اﻣﮑﺎن وﺟود ﻧداﺷﺗﮫ
ﺑﺎﺷد .ﺑرای ﺗﺷﮑﯾل ﺷﻌﺑﮫ ﻣﺣﻠﯽ وﺟود ﺣداﻗل  15ﻋﺿو ﺿروری اﺳت .ﻣﺣدودﯾﺗﯽ ﺑرای اﮐﺛرﯾت اﻓراد وﺟود ﻧدارد .ھر
ﺷﻌﺑﮫ ،ﻣﺣدوده ای ﺟﻐراﻓﯾﺎﯾﯽ اﺳت ﮐﮫ ﺑﺎﯾد ﺑﺎ ﺗﻌرﯾف ھﯾﺎت ﻣدﯾره ﻣﺷﺧص ﺷده ﺑﺎﺷد.

ﺑﺧش  .2ﺗﺷﮑﯾﻼت ﺷﻌﺑﮫ ھﺎی ﻣﺣﻠﯽ
اﻋﺿﺎی ﺷﻌﺑﮫ ھﺎی ﻣﺣﻠﯽ ﯾﮏ ﻧﻔر را ﺑﮫ ﻋﻧوان ﻣﺳوول اﻧﺗﺧﺎب ﻣﯽ ﮐﻧﻧد ﮐﮫ ﺑﺎﯾد ﻣﺳوول ھﻣﺎھﻧﮕﯽ ﻓﻌﺎﻟﯾﺗﮭﺎی ﺷﻌﺑﮫ ﺑﺎ ھﯾﺎت
ﻣدﯾره ﻧﺎﺣﯾﮫ ای ﺑﺎﺷد.

ﺑﺧش  .3ﻧﯾﺎزھﺎی ﻣﺎﻟﯽ ﺷﻌﺑﮫ ھﺎ
ﺷﻌﺑﮫ ھﺎی ﻣﺣﻠﯽ ﺑرای ھزﯾﻧﮫ ﮐردن ﺑﺧﺷﯽ از ﺣﻖ ﻋﺿوﯾت اﻋﺿﺎی ﺧود ﺑﮫ ﻣﻧظور ﻓﻌﺎﻟﯾﺗﮭﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﺑراﺳﺎس اھداف ﮐﻧﮕره
ﺑﺎﺷﻧد ﻧﯾﺎز ﺑﮫ ﻣواﻓﻘت ھﯾﺎت ﻣدﯾره ﻧﺎﺣﯾﮫ ای دارﻧد.

ﺑﺧش  .4رواﺑط ﺑﯾن ﺷﻌﺑﮫ ھﺎی ﻣﺣﻠﯽ و ھﯾﺎت ﻣدﯾره ﻧﺎﺣﯾﮫ ای ﮐﻧﮕره
ﺷﻌﺑﮫ ھﺎی ﻣﺣﻠﯽ ﺑﺎﯾد ﻓﻌﺎﻟﯾت ھﺎی ﺧود را ﺗﺎ آﻧﺟﺎ ﮐﮫ ﻣرﺑوط ﺑﮫ اھداف و ﺑﯾﻧش ﮐﻧﮕره ﻣﯽ ﺑﺎﺷد ﺑﺎ ھﻣﺎھﻧﮕﯽ ﺑﺎ ھﯾﺎت ﻣدﯾره
ﻧﺎﺣﯾﮫ ای اﻧﺟﺎم دھﻧد .ھر ﺷﻌﺑﮫ ﻣﺣﻠﯽ ﻣﯽ ﺗواﻧد ﺑﺎ ﺗوﺟﮫ ﺑﮫ ﺷراﯾط ﻣﺣﻠﯽ و در ھﻣﺎھﻧﮕﯽ ﺑﺎ ﮐﻧﮕره ﻓﻌﺎﻟﯾت ھﺎی ﻣﺣﻠﯽ ﺧود را
داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد.
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ﻣﺎده  – 10اﻣﺿﺎی اﺳﻧﺎد ،ﺳﭘرده ھﺎ و درآﻣدھﺎ
ﺑﺧش  .1اﻣﺿﺎی اﺳﻧﺎد
ھﯾﺎت ﻣدﯾره ﺑﺟز ﻣواردی ﮐﮫ در اﯾن اﺳﺎﺳﻧﺎﻣﮫ ﻣﺳﺗﺛﻧﺎ ﺷده ،ﻣﯽ ﺗواﻧد ﺑﮫ ھر ﯾﮏ از ﻣﻘﺎﻣﺎت ﻣﺳوول ﯾﺎ ﻧﻣﺎﯾﻧدﮔﺎن ﮐﻧﮕره
اﺧﺗﯾﺎر اﻣﺿﺎی ھر ﮔوﻧﮫ ﻗرارداد و ﯾﺎ اﺟرا و ﺗﺣوﯾل اﺳﻧﺎد ﺑﮫ ﻧﺎم و ﯾﺎ از طرف ﮐﻧﮕره را واﮔذار ﮐﻧد .اﯾن اﺧﺗﯾﺎرات ﻣﯽ
ﺗواﻧد ﺑﮫ ﺻورت ﮐﻠﯽ و ﯾﺎ در ﺣﯾطﮫ ﻣوارد ﻣﺷﺧص ﺑﺎﺷد .در ﻏﯾر اﯾن ﺻورت ،ھﯾﭻ ﻣﻘﺎم ﻣﺳوول ،ﻧﻣﺎﯾﻧده و ﯾﺎ ﮐﺎرﻣﻧد
ﮐﻧﮕره ھﯾﭼﮕوﻧﮫ ﻗدرت و اﺧﺗﯾﺎری ﺑرای ﻣﺗﻌﮭد ﮐردن ﮐﻧﮕره ﺑراﺳﺎس ھﯾﭼﮕوﻧﮫ ﻗرارداد ﯾﺎ ﺗﻌﮭد ﻣﺎﻟﯽ و ﯾﺎ ﺑﮫ رھن ﮔذاﺷﺗن
اﻋﺗﺑﺎر ﭼﮫ ﺑﮫ ﺻورت ﻣﺎﻟﯽ و ﯾﺎ ھر ھدﻓﯽ ﺑﺎ ھر ارزﺷﯽ ﻧدارد.

ﺑﺧش  .2ﭼﮏ ھﺎ و ﺳﻔﺗﮫ ھﺎ
ﺑﺟز ﻣواردی ﮐﮫ ﺑﺎ ﺗﺻﻣﯾم ھﯾﺎت ﻣدﯾره ﺗﺻرﯾﺢ ﺷده و ﯾﺎ ﺑﮫ ﻣوﺟب ﻗﺎﻧون ﻻزم اﻻﺟرا اﺳت ،ﮐﻠﯾﮫ ﭼﮑﮭﺎ ،ﺣواﻟﮫ ھﺎی ﭘرداﺧت
ﭘول و ھر ﮔوﻧﮫ ﺳﻧد ﻣرﺑوط ﺑﮫ ﺑدھﯽ ھﺎی ﮐﻧﮕره ﺑﺎﯾد ﺗوﺳط ﺧزاﻧﮫ دار و رﯾﯾس ھﯾﺎت ﻣدﯾره ﺑﮫ اﻣﺿﺎ ﺑرﺳد.
ھﻣﭼﻧﯾن ھﯾﺎت ﻣدﯾره ﻣﯽ ﺗواﻧد ھر از ﮔﺎھﯽ و ﺑراﺳﺎس ﺗﺻﻣﯾم ﺧود ﺗﻌﯾﯾن ﮐﻧد ﮐﮫ ﺑرﺧﯽ از اﺳﻧﺎد و ﻣدارک ﻣﺎﻟﯽ ﺑﺎﯾد ﻋﻼوه
ﺑر دو اﻣﺿﺎی ﻓوق ،ﺑﮫ اﻣﺿﺎی ﻣﻘﺎم ﻣﺳوول دﯾﮕر ﮐﻧﮕره ﻧﯾز ﺑرﺳد.

ﺑﺧش  .3ﺳﭘرده ھﺎ
ﺗﻣﺎم دراﻣدھﺎی ﮐﻧﮕره ﺑﮫ ﺗﺷﺧﯾص ھﯾﺎت ﻣدﯾره در ﺣﺳﺎب ﻣﺧﺻوص ﮐﻧﮕره در ﺑﺎﻧﮏ ھﺎ ،ﺷرﮐﺗﮭﺎی اﻋﺗﺑﺎری و ﺳﺎﯾر
ﻣوﺳﺳﺎت ﺳﭘرده ﮔذاری وارﯾز ﺧواھد ﺷد.

ﺑﺧش  .4ھداﯾﺎ
ھﯾﺎت ﻣدﯾره ﻣﯽ ﺗواﻧد ﺑﮫ ﻧﻣﺎﯾﻧدﮔﯽ از طرف ﮐﻧﮕره ھرﮔوﻧﮫ اﻋﺎﻧﮫ ،ھدﯾﮫ ،ارث و ﻣﯾراث را ﺟﮭت ﺗﺣﻘﻖ ھدﻓﮭﺎی ﮐﻧﮕره
ﺑﭘذﯾرد.
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ﻣﺎده  – 11ﭘﯾﺷﯾﻧﮫ ،ﮔزارش ھﺎ و ﻣﮭر رﺳﻣﯽ
ﺑﺧش  .1ﺣﻔظ و ﻧﮕﮭداری ﭘﯾﺷﯾﻧﮫ ﮐﻧﮕره
ﻣوارد زﯾر در دﻓﺗر ﻣرﮐزی ﮐﻧﮕره ﻧﮕﮭداری ﺧواھد ﺷد:
 ﺻورت ﺟﻠﺳﮫ ھﺎی ﻣدﯾران ،ﮐﻣﯾﺗﮫ ھﺎ و در ﺻورت وﺟود ،ﮔزارش ﺟﻠﺳﮫ اﻋﺿﺎ ﮐﮫ ﺗﺎرﯾﺦ و ﻣﺣل ﺑرﮔزاری ﺟﻠﺳﺎت ﭼﮫﺑﮫ ﺻورت ﻣﻧظم و ﯾﺎ ﻓوق اﻟﻌﺎده ،ﻧﺣوه دﻋوت ،آﮔﮭﯽ ھﺎی دﻋوت ﺑﮫ ﺷرﮐت و اﺳﺎﻣﯽ ﺣﺎﺿران و ﻣوﺿوع ﻣذاﮐرات در آن
ﻗﯾد ﺷده ﺑﺎﺷد.
 دﻓﺎﺗر و ﺻورت ﺣﺳﺎﺑﮭﺎ ﺑطور ﺻﺣﯾﺢ و ﮐﺎﻣل ﮐﮫ ﺷﺎﻣل ﻣﯾزان داراﯾﯽ ھﺎ و ﻣﻌﺎﻣﻼت ﺗﺟﺎری و اﻣوال ،ﺑدھﯽ ھﺎ،ﻗراردادھﺎ ،درﯾﺎﻓت ھﺎ ،ھزﯾﻧﮫ ھﺎ ،ﻋواﯾد و زﯾﺎن ھﺎ ﺑﺎﺷد.
 ﭘﯾﺷﯾﻧﮫ اﻋﺿﺎ – در ﺻورت وﺟود – ﮐﮫ ﺷﺎﻣل ﻧﺎم و آدرس ،رده ﺑﻧدی ﻋﺿوﯾت و ﺗﺎرﯾﺦ ﺧﺎﺗﻣﮫ ﻋﺿوﯾت ھر ﯾﮏ ازاﻋﺿﺎ ﺑﺎﺷد.
 ﯾﮏ ﻧﺳﺧﮫ از ﺳﻧد ﺗﺎﺳﯾس و اﺳﺎﺳﻧﺎﻣﮫ ﮐﻧﮕره ،ھﻣراه ﺑﺎ اﺻﻼﺣﯾﮫ ھﺎی ﺑﮫ روز ﺷده ﮐﮫ ﻗﺎﺑل دﺳﺗرﺳﯽ و ﻣراﺟﻌﮫ ﮐﻠﯾﮫ اﻋﺿﺎﺑﺎﺷد.
ﺑﺧش  .2ﻣﮭر ﮐﻧﮕره
ھﯾﺎت ﻣدﯾره ﻣﯽ ﺗواﻧد ﯾﮏ ﻣﮭر ﺗﺎﺳﯾس را ﺗﮭﯾﮫ و از آن اﺳﺗﻔﺎده ﮐﻧد و ﯾﺎ آن را ﺗﻐﯾﯾر دھد .اﯾن ﻣﮭر در دﻓﺗر ﻣرﮐزی ﮐﻧﮕره
ﻧﮕﮭداری ﺧواھد ﺷد .ﻣﮭر ﻧﮑردن اﺳﻧﺎد ﺗﺎﺳﯾس ﺑﺎ اﯾن ﻣﮭر ﺗﺎﺛﯾری ﺑر اﻋﺗﺑﺎر آن اﺳﻧﺎد ﻧﺧواھد داﺷت.
ﺑﺧش  .3ﺣﻖ ﺑﺎزرﺳﯽ ﻣدﯾران
ھر ﯾﮏ از ﻣدﯾران دارای اﺧﺗﯾﺎر ﮐﺎﻣل ﺟﮭت ﺑﺎزرﺳﯽ و ﮐﭘﯽ ﺑرداری از ﺗﻣﺎﻣﯽ دﻓﺎﺗر ،ﺳﺎﺑﻘﮫ ھﺎ و ﻣدارک از ھر ﻧوع و در
ھر زﻣﺎن ﻣﯽ ﺑﺎﺷد .ھﻣﭼﻧﯾن ﺣﻖ ﻣطﻠﻖ ﺑﺎزرﺳﯽ از داراﯾﯽ ھﺎی ﻓﯾزﯾﮑﯽ ﮐﻧﮕره ﺑرطﺑﻖ ﻗﺎﻧون ﺣﻔﺎظت از اطﻼﻋﺎت ﺷﺧﺻﯽ
و اﺳﻧﺎد اﻟﮑﺗروﻧﯾﮑﯽ از اﺧﺗﯾﺎرات ھر ﯾﮏ از ﻣدﯾران اﺳت.
ﺑﺧش  .4ﮔزارش ﺳﺎﻟﯾﺎﻧﮫ
ھﯾﺎت ﻣدﯾره ﭘس از ﭘﺎﯾﺎن ﺳﺎل ﻣﺎﻟﯽ ﮐﻧﮕره دﺳﺗور ﺗﮭﯾﮫ ﮔزارش ﻣﺎﻟﯽ ﺳﺎﻟﯾﺎﻧﮫ و رﺳﯾدﮔﯽ ﺷده را در ﻣدت زﻣﺎﻧﯽ ﻣﻌﻘول
ﺻﺎدر ﺧواھد ﮐرد .اﯾن ﮔزارش در ﻧﺧﺳﺗﯾن ﻣﺟﻣﻊ ﻋﻣوﻣﯽ اﻋﺿﺎی ﮐﻧﮕره اراﺋﮫ ﺧواھد ﺷد و در اﺧﺗﯾﺎر ﮐﻠﯾﮫ ﻣدﯾران ﻗرار
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ﺧواھد ﮔرﻓت و اﮔر ﮐﻧﮕره دارای اﻋﺿﺎ ﺑﺎﺷد ،ھر ﯾﮏ از اﻋﺿﺎ ﺑﺎ اراﺋﮫ درﺧواﺳت رﺳﻣﯽ ﮐﺗﺑﯽ ﻣﯽ ﺗواﻧد ﻧﺳﺧﮫ ای از
ﮔزارش ﺳﺎﻟﯾﺎﻧﮫ را درﯾﺎﻓت ﮐﻧد .ﮔزارش ﺳﺎﻟﯾﺎﻧﮫ ﺗوﺳط ﯾﮏ ﺣﺳﺎﺑرس رﺳﻣﯽ و ﻣﺳﺗﻘل ﮐﮫ ﺗوﺳط اﻋﺿﺎ در ﻣﺟﻣﻊ ﻋﻣوﻣﯽ
ﮐﻧﮕره ﻣﻧﺻوب ﺷده ﺑﺎﺷد ،ﺑررﺳﯽ و ﺗﺎﯾﯾد ﺧواھد ﺷد.

ﻣﺎده  – 12ﺳﺎل ﻣﺎﻟﯽ
ﺳﺎل ﻣﺎﻟﯽ ﮐﻧﮕره در اول ژاﻧوﯾﮫ ھر ﺳﺎل آﻏﺎز و در  31دﺳﺎﻣﺑر ھﻣﺎن ﺳﺎل ﭘﺎﯾﺎن ﻣﯽ ﯾﺎﺑد.

ﻣﺎده  – 13اﺻﻼﺣﯾﮫ اﺳﺎﺳﻧﺎﻣﮫ
اﺳﺎﺳﻧﺎﻣﮫ ﮐﻧﮕره ﺗوﺳط آﯾﯾن ﻧﺎﻣﮫ ﯾﺎ ﯾﮏ اﺳﺎﺳﻧﺎﻣﮫ ﺟدﯾد ،ﺑر طﺑﻖ ﺑﻧد ) 155(2ﻗﺎﻧون ﺷرﮐت ھﺎی ﮐﺎﻧﺎدا ﻣﯽ ﺗواﻧد ﻟﻐو ﯾﺎ
اﺻﻼح ﺷود .اﯾن ﺗﻐﯾﯾرات در ﺟﻠﺳﮫ ھﯾﺎت ﻣدﯾره ﻣﻠﯽ )ﮐﺷوری( ﺑﺎ ﺣﺿور اﮐﺛرﯾت ﻣدﯾران ﻧواﺣﯽ و ﺑر اﺳﺎس رای ﻣﺛﺑت
ﺣداﻗل دو ﺳوم از اﻋﺿﺎ ﮐﮫ ﺟﮭت ﺑررﺳﯽ و اﺻﻼح اﺳﺎﺳﻧﺎﻣﮫ ﻓراﺧواﻧده ﺷده اﻧد ﺻورت ﺧواھد ﮔرﻓت ﺑﮫ ﺷرطﯽ ﮐﮫ ﻟﻐو
اﺳﺎﺳﻧﺎﻣﮫ و ﯾﺎ ﺗﻐﯾﯾرات اﻧﺟﺎم ﺷده در آن ﺗﺎ ﻗﺑل از ﺗﺻوﯾب وزارت ﺻﻧﺎﯾﻊ ﺑﮫ اﺟرا ﮔذاﺷﺗﮫ ﻧﺷود.

ﻣﺎده  – 14ﻣﻣﻧوﻋﯾت اﺷﺗراک در ﺳود و داراﯾﯽ ھﺎی ﮐﻧﮕره
ھﯾﭻ ﯾﮏ از اﻋﺿﺎ ،ﻣدﯾران ،ﻣﻘﺎﻣﺎت ﻣﺳوول ،ﮐﺎرﮐﻧﺎن ﯾﺎ ﺳﺎﯾر اﻓراد ﻣرﺗﺑط ﺑﺎ ﮐﻧﮕره و ﯾﺎ ھﯾﭻ ﻓردی در ھﯾﭻ زﻣﺎﻧﯽ در ھﯾﭻ
ﯾﮏ از درآﻣدھﺎی ﺧﺎﻟص ﯾﺎ ﺳود ﻣﺎﻟﯽ ﻓﻌﺎﻟﯾﺗﮭﺎی ﮐﻧﮕره ﺷرﯾﮏ ﻧﺧواھد ﺑود .اﯾن ﻣﻣﻧوﻋﯾت ﻣﺎﻧﻊ از ﭘرداﺧت دﺳﺗﻣزد
ﻣﺗﻌﺎرف ﺑﮫ ﻓردی ﮐﮫ ﺧدﻣﺎﺗﯽ ﺑرای ﮐﻧﮕره در ﺟﮭت ﺗﺣﻘﻖ ھر ﯾﮏ از ھدﻓﮭﺎی اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ و ﯾﺎ ﺧﯾرﯾﮫ ﮐﻧﮕره اﻧﺟﺎم داده ﺑﺎﺷد
ﻧﺧواھد ﺑود .اﻣﺎ ھر دﺳﺗﻣزدی ﺑرای اﻧﺟﺎم ﺧدﻣﺎﺗﯽ ﮐﮫ ﺑر طﺑﻖ اﺳﺎﺳﻧﺎﻣﮫ ﻣﺟﺎز ﺑﺎﺷد ﺑراﺳﺎس ﻣﺻوﺑﮫ ھﯾﺎت ﻣدﯾره ﭘرداﺧت
ﺧواھد ﺷد .ھﻣﭼﻧﯾن ھﯾﭻ ﯾﮏ از اﻓراد ﻓوق ﺣﻖ ﻣﺷﺎرﮐت در ﺗﻘﺳﯾم ھﯾﭻ ﯾﮏ از داراﯾﯽ ھﺎی ﻣوﺳﺳﮫ در زﻣﺎن اﻧﺣﻼل ﮐﻧﮕره
را ﻧﺧواھﻧد داﺷت و ھﯾﭻ ﮔوﻧﮫ ﺳﮭﻣﯽ را درﯾﺎﻓت ﻧﺧواھﻧد ﮐرد .اﺻل ﺑر اﯾن اﺳت ﮐﮫ ﺗﻣﺎم اﻋﺿﺎی ﮐﻧﮕره – در ﺻورت
وﺟود – ﺻراﺣﺗﺎ ﺑر اﯾن ﻣوﺿوع ﺗواﻓﻖ ﮐرده اﻧد ﮐﮫ در ﺻورت اﻧﺣﻼل و ﺑرﭼﯾده ﺷدن اﻣور ﮐﻧﮕره ،ﭼﮫ ﺑﮫ ﺻورت
داوطﻠﺑﺎﻧﮫ و ﯾﺎ ﻏﯾر آن ،ﺗﻣﺎم داراﯾﯽ ھﺎی ﮐﻧﮕره ﭘس ازﮐﺳر و ﭘرداﺧت ﮐﻠﯾﮫ ﺑدھﯽ ھﺎ ﺑرطﺑﻖ ﺳﻧد ﺛﺑت ﮐﻧﮕره و ﻧﮫ ﻏﯾر آن
ﺗﻘﺳﯾم ﺷود.
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ﻣﺎده  – 15اﻋﺿﺎ
ﺑﺧش  .1ﻋﺿوﯾت ﻣﻠﯽ )ﮐﺷوری(
اﻋﺿﺎی ﻣﻠﯽ )ﮐﺷوری( ﮐﻧﮕره از اﻋﺿﺎی ھﯾﺎت ﻣدﯾره ھﺎی دوره ای ﻧواﺣﯽ ﻣﺧﺗﻠف ﺗﺷﮑﯾل ﻣﯽ ﺷود.
ﺑﺧش  .2ﻋﺿوﯾت ﻧﺎﺣﯾﮫ ای
ﻋﺿوﯾت در ﮐﻧﮕره در ﺳطوح ﻧﺎﺣﯾﮫ ای ﺑرای ﺗﻣﺎم اﻓرادی ﮐﮫ ﺑﺎ اﺳﺎﺳﻧﺎﻣﮫ ﮐﻧﮕره ﻣواﻓﻖ و ﺣﺎﻣﯽ ھدﻓﮭﺎ و ﻣﻘﺎﺻد آن ﺑﺎﺷﻧد
آزاد اﺳت .ﺑﮫ اﯾن ﻣﻧظور ﮐﻠﯾﮫ اﻓراد  14ﺳﺎل ﺑﮫ ﺑﺎﻻ ﮐﮫ ﺳﺎﮐن ﮐﺎﻧﺎدا ﺑﺎﺷﻧد ،ﺣﻖ ﻋﺿوﯾت در ﮐﻧﮕره را ﺑدون ھﯾﭻ ﺗﺑﻌﯾﺿﯽ
ﺑراﺳﺎس ﻧژاد ،ﻣﻠﯾت ﯾﺎ رﯾﺷﮫ ﻗوﻣﯽ ،رﻧﮓ ﭘوﺳت ،ﻣذھب ،ﺟﻧس ،ﮔراﯾش ﺟﻧﺳﯽ ،ﺳن و ﯾﺎ ﻧﺎﺗواﻧﯽ ﺟﺳﻣﺎﻧﯽ دارا ھﺳﺗﻧد.
اﯾن اﻓراد ﺑراﺳﺎس رﻋﺎﯾت ﺗﻣﺎم ﺷراﯾط ﻋﺿوﯾت و ﻣوارد زﯾر ﺟﮭت ﭘﯾوﺳﺗن ﺑﮫ ﮐﻧﮕره ﭘذﯾرﻓﺗﮫ ﺧواھﻧد ﺷد:
 ﭘذﯾرش اﺳﺎﺳﻧﺎﻣﮫ ﮐﻧﮕره و ھر ﮔوﻧﮫ ﻗواﻧﯾن ﯾﺎ آﯾﯾن ﻧﺎﻣﮫ ﺗﺻوﯾب ﺷده ﺑﻌد از اﺳﺎﺳﻧﺎﻣﮫ ﭘرداﺧت ﺣداﻗل ﺣﻖ ﻋﺿوﯾت ﺳﺎﻟﯾﺎﻧﮫ در ﮔروه ﻋﺿوﯾت ﻣرﺑوطﮫ .ﺗﺎ زﻣﺎن اﻧﺗﺧﺎب ﻧﺧﺳﺗﯾن ھﯾﺎت ﻣدﯾره ﻧﺎﺣﯾﮫ ای ﺣﻖﻋﺿوﯾت ﺳﺎﻟﯾﺎﻧﮫ ده دﻻر ﮐﺎﻧﺎدا ﺧواھد ﺑود.
 ﺗﺎﯾﯾد ﭘذﯾرش اﺻوﻟﯽ ﮐﮫ در ﻣﻘدﻣﮫ اﺳﺎﺳﻧﺎﻣﮫ ﮐﻧﮕره ﺑﮫ روﺷﯽ ﮐﮫ ﺗوﺳط ھﯾﺎت ﻣدﯾره ھﺎی ﻧﺎﺣﯾﮫ ای ﺗﻌﯾﯾن ﺷده اﺳت.ھر ﯾﮏ از ﻧواﺣﯽ ﻣرﺑوطﮫ ﺑرای ھر ﯾﮏ از اﻋﺿﺎی ﻧﺎﺣﯾﮫ ﺧود ﮐﺎرت ﻋﺿوﯾت ﺳﺎﻟﯾﺎﻧﮫ ﺻﺎدر ﺧواھد ﮐرد .ﻟﯾﺳت اﻋﺿﺎ
ﺗوﺳط ﮐﻧﮕره ﻧﮕﮭداری ﺧواھد ﺷد.
در ھر ﻧﺎﺣﯾﮫ ﭼﮭﺎر ﮔروه ﻋﺿو ﺑﮫ ﺷرح زﯾر وﺟود ﺧواھد داﺷت" .اﻋﺿﺎی ﻋﺎدی"" ،اﻋﺿﺎی اﻓﺗﺧﺎری"" ،اﻋﺿﺎی ﺟوان"
و "اﻋﺿﺎی واﺑﺳﺗﮫ".
ﺑﺧش  .3اﻋﺿﺎی ﻋﺎدی
اﻋﺿﺎی ﻋﺎدی دارای ﺣداﻗل  18ﺳﺎل ﺗﻣﺎم ﺑﺎ ﺣﻘوق زﯾر ھﺳﺗﻧد:
 -1ﺣﻖ رای در ﺗﻣﺎم اﻧﺗﺧﺎﺑﺎت ﮐﻧﮕره
 -2ﺣﻖ اﻧﺗﺧﺎب ﺷدن در ھﯾﺎت ﻣدﯾره ﺑﮫ ﺷرطﯽ ﮐﮫ ﺣداﻗل دارای  21ﺳﺎل ﺗﻣﺎم و واﺟد ﺷراﯾط ﭘﯾش ﺑﯾﻧﯽ ﺷده در اﺳﺎﺳﻧﺎﻣﮫ
ﺑرای ﮐﺎﻧدﯾدا ﺷدن ﺑﺎﺷﻧد.
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ﺑﺧش  .4اﻋﺿﺎی اﻓﺗﺧﺎری
ﻓردی ﻣﯽ ﺗواﻧد ﻋﺿو اﻓﺗﺧﺎری ﺑﺎﺷد ﮐﮫ:
 در ﺟﮭت ﺗﺣﻘﻖ ھدف ھﺎی ﮐﻧﮕره و ﯾﺎ ﺟﺎﻣﻌﮫ اﯾراﻧﯾﺎن در ﺳطﺢ ﮔﺳﺗرده ﻧﻘش ﻣﮭم و ﻗﺎﺑل ﺗوﺟﮭﯽ اﯾﻔﺎ ﮐرده ﺑﺎﺷد. دﺳت ﮐم ﺗوﺳط دو ﻧﻔر از اﻋﺿﺎی ﻓﻌﻠﯽ ﯾﺎ ﻗﺑﻠﯽ ھﯾﺎت ﻣدﯾره ﺑرای ﻋﺿوﯾت اﻓﺗﺧﺎری ﭘﯾﺷﻧﮭﺎد ﺷده ﺑﺎﺷد. ﺗوﺳط رای ﻗﺎطﻊ ھﻣﮫ اﻋﺿﺎی ھﯾﺎت ﻣدﯾره ﺑرای ﻋﺿوﯾت اﻓﺗﺧﺎری ﭘذﯾرﻓﺗﮫ ﺷده ﺑﺎﺷد.ﺿواﺑط و ﻣﻌﯾﺎرھﺎی ﻧﺎﻣزدی ﺑرای ﻋﺿوﯾت اﻓﺗﺧﺎری اﻓراد ﺗوﺳط ھﯾﺎت ﻣدﯾره ﮐﻧﮕره ﺗﮭﯾﮫ و ﺗﺻوﯾب ﺧواھد ﺷد ﮐﮫ ﭘس از
ﺗﺻوﯾب ﺑﮫ ﻋﻧوان راھﮑﺎر ﭘﯾﺷﻧﮭﺎد و اﻧﺗﺧﺎب اﻋﺿﺎی اﻓﺗﺧﺎری ﻣورد اﺳﺗﻔﺎده ﻗرار ﺧواھد ﮔرﻓت .ﻋﺿو اﻓﺗﺧﺎری ﻧﮫ ﺣﻖ
رای دارد و ﻧﮫ ﻣﯽ ﺗواﻧد ﺑرای ﻋﺿوﯾت در ھﯾﺎت ﻣدﯾره ﮐﻧﮕره ﮐﺎﻧدﯾد ﺷود .ﻋﺿو اﻓﺗﺧﺎری ﺣﻖ ﻋﺿوﯾت ﭘرداﺧت ﻧﺧواھد
ﮐرد.
ﺑﺧش  .5اﻋﺿﺎی ﺟوان
ﻓردی ﻣﯽ ﺗواﻧد ﺑﮫ ﻋﻧوان ﻋﺿو ﺟوان ﮐﻧﮕره ﺗﻠﻘﯽ ﺷود ﮐﮫ ﺑﯾن  14ﺗﺎ  18ﺳﺎل ﺳن داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد .ﻋﺿو ﺟوان ﺣﻖ رای ﻧدارد
و ﻧﻣﯽ ﺗواﻧد ﺑرای اﻧﺗﺧﺎب ﺷدن در ھﯾﺎت ﻣدﯾره ﮐﺎﻧدﯾد ﺷود.

ﺑﺧش  .6ﺳﺎزﻣﺎﻧﮭﺎی واﺑﺳﺗﮫ
ﯾﮏ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣوﺟود ﯾﺎ ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ در آﯾﻧده ﺗﺷﮑﯾل ﺷود ﻣﯽ ﺗواﻧد ﻋﺿو واﺑﺳﺗﮫ ﮐﻧﮕره ﺑﺎﺷد ﺑﮫ ﺷرطﯽ ﮐﮫ:
 -1ﯾﮏ ﺳﺎزﻣﺎن ﻏﯾراﻧﺗﻔﺎﻋﯽ ﯾﺎ ﺧﯾرﯾﮫ ﺛﺑت ﺷده در ﮐﺎﻧﺎدا ﺑﺎﺷد.
 -2ﺗﻣﺎﯾل و ﻋﻼﻗﮫ ﺑﮫ اھداف ﮐﻧﮕره را ﺑﯾﺎن ﮐﻧد.
 -3ھدﻓﮭﺎ و ﻣﻘﺎﺻد آن ﻣﻐﺎﯾر ﺑﺎ ھدﻓﮭﺎی ﮐﻧﮕره ﻧﺑﺎﺷد.
 – 4ﭘﯾﺷﻧﮭﺎد ﻧﺎﻣزدی آن ﺗوﺳط اﻋﺿﺎی ھﯾﺎت ﻣدﯾره ﺗﺎﯾﯾد ﺷده ﺑﺎﺷد.
ھﯾﺎت ﻣدﯾره ﮐﻧﮕره ﺣﻖ رد ﯾﺎ ﺧﺎﺗﻣﮫ ﻋﺿوﯾت ﭼﻧﯾن واﺑﺳﺗﮕﯽ را در ھر زﻣﺎن ﺗوﺳط اﮐﺛرﯾت دو ﺳوم آرا را دارد.
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ﺑﺧش  .7دوره ﻋﺿوﯾت
ﻣدت زﻣﺎن ﻋﺿوﯾت ﺑرای ﮐﻠﯾﮫ اﻋﺿﺎی ﻋﺎدی ،ﺟوان و واﺑﺳﺗﮫ ،ﯾﮏ ﺳﺎل ﺗﻣﺎم اﺳت ﮐﮫ در آﻏﺎز ھر ﺳﺎل ﺑﺎ ﭘرداﺧت ﺣﻖ
ﻋﺿوﯾت ﺳﺎﻟﯾﺎﻧﮫ ﺗﻣدﯾد ﺧواھد ﺷد .ﯾﮏ ﻋﺿو ﻣﯽ ﺗواﻧد ﺑﺎ اراﺋﮫ درﺧواﺳت ﮐﺗﺑﯽ ﺑﮫ دﺑﯾر ھﯾﺎت ﻣدﯾره ھر ﻧﺎﺣﯾﮫ از ﻋﺿوﯾت
در ﮐﻧﮕره ﮐﻧﺎره ﮔﯾری ﮐﻧد.

ﻣﺎده  – 16ﮐﻣﮑﮭﺎی ﻣﺎﻟﯽ
ﺑﺧش  .1ﮐﻣﮑﮭﺎی ﻣﺎﻟﯽ ﺑﯾش از ده ھزار دﻻر
ھﻣﮫ ﮐﻣﮑﮭﺎی ﻣﺎﻟﯽ ﺑﺎﯾد ﺑﮫ اطﻼع ﺧزاﻧﮫ دار و اﻋﺿﺎی ھﯾﺎت ﻣدﯾره ﺑرﺳد .ھر ﮐﻣﮏ ﺑﺎﻻﺗر از ده ھزار دﻻر ،ﺑﺎ ذﮐر ﻣﻘدار
و ﻧﺎم اھدا ﮐﻧﻧده ،ﺑﺎﯾد ﺗوﺳط ھﯾﺎت ﻣدﯾره ﺑﮫ اﻋﺿﺎ اﻋﻼم ﺷود.
ﺑﺧش  .2ﮐﻣﮏ ھﺎی ﻣﺎﻟﯽ از ﺳوی دوﻟﺗﮭﺎﯾﯽ ﻏﯾر از ﮐﺎﻧﺎدا
ﮐﻧﮕره ﻣﺟﺎز ﺑﮫ درﯾﺎﻓت ﮐﻣﮏ ﻣﺎﻟﯽ ،ﺑﮫ ھﯾﭻ ﺷﮑل و ﻣﻘداری ،از ﺳوی دوﻟﺗﮭﺎﯾﯽ ﻏﯾر از ﮐﺎﻧﺎدا ﻧﻣﯽ ﺑﺎﺷد.

ﻣﺎده  – 17اﻧﺣﻼل
در ﺻورت اﻧﺣﻼل ﮐﻧﮕره ﯾﺎ دﻓﺎﺗر آن در ھر ﻧﺎﺣﯾﮫ ،داراﯾﯽ ھﺎی ﺑﺎﻗﯾﻣﺎﻧده ﭘس از ﭘرداﺧت ﺑدھﯽ ھﺎ ،ﯾﺎ ﭘﯾﺷﺑﯾﻧﯽ ﭘرداﺧت
ﺑدھﯽ ھﺎ و ﺗﻌﮭدات ﮐﻧﮕره ،در ﻣﯾﺎن ﺳﺎﯾر ﻧواﺣﯽ ﻣﺗﻧﺎﺳب ﺑﺎ ﻣﯾزان ﺗﻌداد اﻋﺿﺎی ھر ﻧﺎﺣﯾﮫ ﺗﻘﺳﯾم ﺧواھد ﺷد و ﯾﺎ ﺑﮫ ﺳﺎزﻣﺎن
ﺧﯾرﯾﮫ ای ﮐﮫ ﻓﻘط ﺑرای ھدﻓﮭﺎی ﮐﺎﻣﯾوﻧﯾﺗﯽ اﯾراﻧﯽ ﺗﺷﮑﯾل ﺷده ﺑﺎﺷﻧد ﺗﻌﻠﻖ ﺧواھد ﮔرﻓت.

ﮔواھﯽ )ﺗﺎﯾﯾدﯾﮫ(
ﺑﮫ اﯾن وﺳﯾﻠﮫ ﮔواھﯽ ﻣﯽ ﺷود ﮐﮫ ﻣوارد ﻣﻧدرج در ﻣﺗن ﻓوق ،روﻧوﺷت ﮐﺎﻣﻠﯽ از اﺳﺎﺳﻧﺎﻣﮫ ﭘﯾﺷﻧﮭﺎدی ﮐﻧﮕره اﺳت ﮐﮫ ﻧﺎم آن
در ﻋﻧوان اﯾن ﻣﺗن آﻣده اﺳت .اﯾن اﺳﺎﺳﻧﺎﻣﮫ ﭘﯾﺷﻧﮭﺎدی ﺗوﺳط ھﯾﺎت ﻣدﯾره ﮐﻧﮕره در ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﺷﺧص ﺷده در زﯾر ﭘذﯾرﻓﺗﮫ ﺷده
اﺳت.
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