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  شورا در قانون اساسی
  جمهوري اسالمی ایران

  
در جمهوري اسالمی ایران امور کشور باید به اتکاء آراء عمومی اداره شود از راه :اصل ششم

نظائر اینها یا  انتخابات رئیس جمهور، نمایندگان مجلس شوراي اسالمی، اعضاي شوراها و: انتخابات
  .پرسی در مواردي که در اصول دیگر این قانون معین گردداز راه همه

  

» مری االَم فهو شَاوِر«و » اَمرُهم شُوري بینَهم و«طبق دستور قرآن کریم :اصل هفتم

مجلس شوراي اسالمی، شوراي استان، شهرستان، شهر، محل، بخش، روستا و نظائر اینها از : شوراها
  .گیري و اداره امور کشورندکان تصمیمار

موارد، طرز تشکیل و حدود اختیارات و وظایف شوراها را این قانون و قوانین ناشی از آن معین 
  .کندمی

  

دین رسمی ایران، اسالم و مذهب جعفري اثنی عشري است و این اصل :اصل دوازدهم

حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی وزیدي  االبد غیرقابل تغییر است و مذاهب دیگر اسالمی اعم ازالی
باشند و پیروان این مذاهب در انجام مراسم مذهبی، طبق فقه خودشان آزادند و داراي احترام کامل می

و دعاوي مربوط به آن در )ازدواج، طالق، ارث و وصیت(در تعلیم و تربیت دینی و احوال شخیصه 
ان هر یک از این مذاهب اکثریت داشته باشند، اي که پیروها رسمیت دارند و در هر منطقهدادگاه

مقررات محلی در حدود اختیارات شوراها برطبق آن مذهب خواهد بود، با حفظ حقوق پیروان سایر 
  .مذاهب

  

،  ،بهداشتی ، عمرانی ، اقتصادي اجتماعی  هاي پیشبرد سریع برنامه  براي: اصل یکصدم

امور   ، اداره محلی  مقتضیات  به با توجه  مردم  همکاري  طریقاز   و سایر امور رفاهی  ، آموزشی فرهنگی
  ، شهر، شهرستان ، بخش ده  شوراي  نام  به  شورایی  بانظارت  یا استان  ، شهر، شهرستان هر روستا، بخش
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  شرایط انتخاب. کنند می  انتخاب  محل  همان  را مردم  آن  اعضاي  گیردکه می  صورت  یا استان
مذکور و  شوراهاي  و نظارت  انتخاب  و نحوه  و اختیارات  و حدود وظایف  شوندگان  وانتخاب  کنندگان

و   اسالمی  جمهوري  و نظام  ارضی و تمامیت  ملی  وحدت  اصول  باید با رعایت  آنها را که  مراتب  سلسله
  .کند می  معین  باشد قانون  مرکزي  حکومت  تابعیت

  

  هايبرنامه  در تهیه  همکاري  و جلب  از تبعیض  نظور جلوگیريم  به: اصل یکصد و یکم

  ازنمایندگان  ها مرکباستان  عالی  آنها، شوراي  هماهنگ  بر اجراي  ها و نظارتاستان  ورفاهی  عمرانی
  .کند می  معین  شورا راقانون  این  و وظایف  تشکیل  نحوه. شودمی  ها تشکیلاستان  شوراهاي

  

و   تهیه هاییخود طرح  دارد در حدود وظایف  ها حقاستان  عالی  شوراي: یکصد و دوماصل 

مورد   ها باید در مجلسطرح این. پیشنهاد کند  اسالمی  شوراي  مجلس  به  دولت  یا از طریق مستقیماً
  .قرار گیرد  بررسی

  

  از طرف  که  کشوري  مقاماتو سایر   ، بخشداران ، فرمانداران استانداران: اصل یکصد و سوم

  .آنهاهستند  تصمیمات  رعایت  به  شوراها ملزم  شوند در حدود اختیارات می  تعیین دولت
  

  .کشور باشد  و قوانین  اسالم  موازین  شوراها نباید مخالف  تصمیمات: اصل یکصد و پنجم
  

.  نیست ممکن  انونیق  از وظایف  انحراف  شوراها جز در صورت  انحالل: اصل یکصد و ششم

. کند می  معین  مجدد آنها راقانون  شوراها و طرز تشکیل  انحالل  و ترتیب  انحراف  مرجع تشخیص
  خارج  است  موظف  کند و دادگاه  شکایت  صالح دادگاه  دارد به  حق  انحالل  به  اعتراض  شورا در صورت

  .کند رسیدگی  آن  به  از نوبت
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  وظایف و انتخابات شوراهاي اسالمی کشور و انتخاب شهردارانقانون تشکیالت، 

  با اصالحات و الحاقات بعدي1/3/1375مصوب  

  )فصول و مواد مربوط به برگزاري انتخابات(

  

 تشکیالت –فصل اول 

براي پیشـبرد سـریع برنامـه هـاي اجتمـاعی، اقتصـادي،       –)27/8/1386و5/5/1382اصالحی (- 1 ماده    

وسایر امور رفاهی از طریق همکاري مردم با توجه به مقتضیات   فرهنگی، آموزشی عمرانی، بهداشتی،

، )روسـتا (محلی اداره امور هر روستا، بخش، شهر وشهرستان یا استان با نظارت شورایی به نام شوراي 

عیض و جلب همکـاري  صورت می گیرد و به منظور جلوگیري از تب شهر و شهرستان یا استان بخش،

هـا  شوراي عالی استان ،ها و نظارت بر اجراي هماهنگ آنهاي عمرانی و رفاهی استاننامهدر تهیه بر

  .ها تشکیل می شودمرکب از نمایندگان شوراهاي استان

 و سـایر قـوانین معتبـر در خصـوص     مقصـود از شـورا در ایـن قـانون     -)5/5/1382اصالحی (- 2 ماده 

  .باشدها میاستان و عالی استان ،شهرستان روستا، بخش، شهر، شوراهاي ،کشوري شوراهاي اسالمی

  )نامه شهر و روستاآئین 2 ماده:رجوع شود به(

روستا چهـار  و شهر اسالمی دوره فعالیت شوراهاي  –)20/4/1396و اصالحی  1382/ 6/7اصالحی (- 3 ماده

رجـوع  (.یابـد سال بعد خاتمه میماه چهارمرداد 13شود و در شروع میماه مرداد 14باشد که از سال می

  )آئین نامه شهر و روستا 3ماده: شود به

 13در شـهر و روسـتا    اسالمی شوراهايدوره چهارم –)20/4/1396و اصالحی  6/7/1382الحاقی (- تبصره

  .گرددآغاز می 1396مرداد ماه  14خاتمه یافته و دوره پنجم این شوراها از  1396مرداد ماه 
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هاي بـیش از  نفـر و روسـتا   )سـه ( نفر جمعیت 1500می روستاهاي تا اعضاي شوراي اسالتعداد – 4 ماده

  .نفر خواهد بود )پنج(نفر جمعیت و بخش 1500

  بـا اکثریـت  نفر می باشد  5که اعضاي آن  در هر بخش شوراي بخش –)27/8/1386اصالحی (-5ماده

شـود و در  مـی  بخـش تشـکیل   ستاهاي واقع در محدودهنسبی از بین نمایندگان منتخب شوراهاي رو

 البدل شـوراي بخـش انتخـاب   شده از شوراي روستا به عضویت اصلی و علیصورتی که عضو معرفی

نامـه  آئـین  83و  82 ، 81 ،80 ،79 ،78 ،8 مواد:رجوع شود به(.شود از عضویت شوراي روستا خارج نخواهد شد

  )روستا

از یک روستا بیش از یک نفر نباید در شوراي بخش حضور داشته باشد  –)27/8/1386الحاقی (- تبصره

ودر صورتی که تعداد روستاهاي بخش کمتر از پنج روستا باشد اعضاء شوراي بخش از میان مجمـوع  

نهایت حداقل باید از هر روسـتا یـک نفـر انتخـاب     در اعضاي شوراهاي روستاها انتخاب خواهند شد و

 )نامه روستاآئین 83 ماده 2و  1تبصره : رجوع شود به(. گردد

-البدل شوراي اسالمی شهر به شرح زیر مـی اصلی و علی تعداد اعضاي –)20/2/1395اصالحی (-6ماده

  :باشد

  .نفر عضو علی البدل 3نفر عضو اصلی و  5هزار نفر،  50شهرهاي تا   -الف

  .البدلنفر عضو علی 5نفر عضو اصلی و  7نفر، هزار 200هزار نفر تا  50شهرهاي با جمعیت بیش از  -ب

  .البدلنفرعضو علی 6نفرعضو اصلی و  9هزارنفر، 500هزارنفرتا 200شهرهاي با جمعیت بیش از  -ج

  .البدلنفرعضو علی 7نفر عضو اصلی و  11 میلیون نفر، 1هزار نفر تا 500شهرهاي با جمعیت بیش از  -د

  .البدلنفر عضو علی 8نفر عضو اصلی و  13میلیون نفر،  2میلیون نفر تا  1شهرهاي با جمعیت بیش از  -هـ

  .البدلنفر عضو علی 10نفر عضو اصلی و  15میلیون نفر، 2شهرهاي با جمعیت بیش از  -و

  .نفر عضو علی البدل 11نفر عضو اصلی و  21شهرتهران  -ز
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عمومی نفوس و مسکن بـا   آخرین سرشماري مالك تشخیص جمعیت هر شهر،–)5/5/1382اصالحی (-  تبصره

نامـه  آئین 5 ماده 2تبصره  ونامه شهر آئین 5 مادهتبصره  :رجوع شود به(.اعالم رسمی مرکز آمار ایران خواهد بود

  )روستا

هـر یـک از اعضـاء     یا سلب عضویت تدر صورت استعفا، فو –)27/8/1386و 6/7/1382اصالحی (-7ماده

  .شودالبدل به ترتیب آراء جایگزین میشهر، عضو علی وشوراي روستا 

هرگاه عضوي به هر دلیلی تا دوماه در جلسه شورا شـرکت ننمایـد، تـا     -)27/8/1386الحاقی( -تبصره

البدل به عنوان جانشـین  تعیین تکلیف نهایی که نباید بیش از شش ماه به طول بیانجامد از عضو علی

  13، 11،  10،4مـواد وشـهر  نامـه  آئـین  13 ،11،  10،4 مـواد : رجوع شود بـه (.آیددر جلسات دعوت به عمل می

  )نامه روستاآئین

شـوراي شـهر همـان شـوراي روسـتا      در صورت تبدیل روستا به شهر، –)27/8/1386اصالحی (-  8ماده

چنانچه دو یا چند روستا به شهر تبدیل شود، شوراي شـهر از میـان اعضـاي شـوراهاي آن     .خواهد بود

  .شودروستاها به ترتیب آراء در انتخابات و به نسبت جمعیت روستاها تشکیل می

چنانچهدو یا چند روستا ادغام و به یک روستا تبدیل  -)27/8/1386و اصالحی  6/7/1382الحاقی (- تبصره

شوند، شوراي روستاي جدید از میان اعضاء شوراهاي روستاها به ترتیب آراء در انتخابات و بـه نسـبت   

  .شودجمعیت روستاها تشکیل می

شـهرداران،  نمایندگان مجلس شوراي اسالمی، استانداران، فرمانداران،  –)27/8/1386اصالحی ( -9ماده

تواننـد در جلسـات شـوراي اسـالمی حـوزه      کـل و روسـاي ادارات مـی   بخشداران، دهیاران و مدیران

  .مسؤولیت خود بدون حق راي شرکت کنند
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 ،وبنا بـه دعوتبخشـدار و فرمانـدار ذیـربط     شوراها در صورت ضرورت –)27/8/1386اصالحی (- تبصره

این دعوت باید کتبی وبا تعیین وقت قبلی و ذکر دسـتور  . العاده می باشندموظف به تشکیل جلسهفوق

  .باشد جلسه

هـاي واقـع در محـدوده آن    شوراي شهرستان از نماینـدگان شـوراهاي شـهرها و بخـش     –10 ماده

در مرحلـه دوم بـا رأي    ،که در مرحله اول با رأي اکثریت مطلق و در صـورت عـدم احـراز   شهرستان 

  .تشکیل می گردد، انداکثریت نسبی هر یک از شوراهاي مزبور انتخاب و معرفی شده

یـک  در شوراي شهرستان، از شوراي هـر بخـش    –)20/4/1396و اصالحی  6/7/1382الحاقی (- 1تبصره 

صـد هـزار نفـر    یکوبـیش از   یک نفـر هزار نفر جمعیت  یکصداز شهرها تا  ي هر یکهاو از شورا نفر

  .عضویت خواهند داشت سه نفرتهران وشهر  رفدو نجمعیت 

تعداد اعضاي شوراي شهرستان حـداقل پـنج نفـر     -)27/8/1386و اصالحی  6/7/1382الحاقی (-2تبصره

پنج باشد، کسـري تعـداد اعضـاي    هاي یک شهرستان کمتر از چنانچه تعداد شهرها و بخش. باشدمی

شوراي شهرستان تا پنج نفر به نسبت جمعیت هر بخش یا شهر، از شـوراي بخـش یـا شـهر مربـوط      

در هر صورت هر بخش یا شهر نباید بـیش از دو نفـر نماینـده در شـوراي شهرسـتان      .شودتأمین می

محدودیت داشتن دو نفر هایی که فقط یک بخش و یک شهر داشته باشند از شهرستان .داشته باشد

  .نماینده در شورا، مستثنی می باشند

کـه   هاي تابعهشوراي استان از نمایندگان منتخب شوراهاي شهرستان –)6/7/1382اصالحی (-11 ماده

اکثریت مطلق و در صورت عدم احراز، در مرحله دوم با اکثریت نسبی از بین اعضاي در مرحله اول با رأي 

  .و معرفی شده اند تشکیل می شود شوراي شهرستان انتخاب
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تعداد اعضاي شوراي استان حداقل پنج نفر است چنانچـه یـک اسـتان     –)6/7/1382الحاقی (- تبصره

جمعیـت از   اد اعضاي شوراي استان تا پنج نفر به نسبتکمتر از پنج شهرستان داشته باشدکسري تعد

نماینـده در  در هر صورت هر شهرستان نباید بیش از دو  .شودربط تأمینمیهاي ذیشوراهاي شهرستان

اعضـاي شـوراي    شهرستان داشـته باشـد  شوراي استان داشته باشد و در صورتی که استان فقط یک 

  .استان همان اعضاي شوراي شهرستان خواهند بود

تقسـیمات  ایی از شهرستان و استان در واحده ،شهر ،بخش ،شوراي روستا–)6/7/1382اصالحی ( -12 ماده

شهرستان و استان  ،شهر ،بخش ،)روستا(به نام ده  ،شود که طبق قوانین و مقررات مربوطمیتشکیل کشوري

  )روستاآئین نامه  5 مادهوآئین نامه شهر  5 ماده: رجوع شود به(. شناخته شده باشد

شهري تهران، ري و تجریش فقط یک شوراي اسالمی شـهر   يدر محدوده -)27/1/1392الحاقی (تبصره

  .تشکیل می شود

بخشدار، شوراي  و شهر ازدر صورت دعوت شوراي بخش  –)27/8/1386و 6/7/1382اصـالحی ( -13ماده

شهر مرکز شهرستان یا شوراي شهرستان از بخشدار یا فرماندار، شوراي اسـتان از اسـتاندار، یـا سـایر     

این دعـوت  . الذکر، مقامات مذکور در جلسات شورا شرکت خواهند نمودمسوولین اجرایی سطوح فوق

  .یین وقت و ذکر دستور جلسه باشدعباید کتبی و با ت

ها که در ها، از نمایندگان منتخب شوراهاي استانشوراي عالی استان –)6/7/1382اصالحی ( -14 ماده

مرحله اول با رأي اکثریت مطلق و در صورت عدم احراز، در مرحله دوم با اکثریـت نسـبی انتخـاب و    

  )1نویسپی(.معرفی می شوند، تشکیل می گردد

                                                
  : 29/4/1365مصوب ... از قانون اصالح قانون تشکیالت شوراهاي اسالمی کشوري- 1نویسپی

ها اسامی اعضاي نمایندگان منتخب شوراهاي اسالمی استان يکلیه ينامهوزیر کشور پس از وصول معرفی - 70ماده 
  .اعالم خواهد نمود) تلویزیون - رادیو(هاي گروهی ها را به منظور اطالع عموم از طریق رسانهشوراي عالی اسالمی استان
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و  دو نماینـده هاي تا دو میلیون نفر جمعیت، از استان –)6/7/1382و اصالحی 6/7/1382الحاقی ( -1تبصره

در  چهـار نماینـده  و از اسـتان تهـران    سه نمایندههاي داراي بیش از دو میلیون نفر جمعیت، از استان

  .ها عضویت دارندشوراي عالی استان

یر کشور موظف به تشـکیل جلسـه   ها با درخواست وزشوراي عالی استان–)6/7/1382الحـاقی  (- 2تبصره 

  .می باشد العادهفوق

هاي دولتـی و نهادهـاي عمـومی    وزیران،رؤساي مؤسسات و سازمان –)6/7/1382الحاقی (-3تبصره 

ها که باید به صورت کتبی و با تعیـین وقـت قبلـی و ذکـر     دولتی با درخواست شوراي عالی استانغیر

  .نماینددستور جلسه باشد، در جلسات آن شرکت می

عضویت در کلیه شوراهاي موضـوع ایـن قـانون افتخـاري اسـت و شـغل       -)6/7/1382الحاقی (-15ماده

  .شودنمیمحسوب

ا روستایک شوراي تواند فقط عضو هر فرد می  -)27/8/1386و اصالحی  6/7/1382الحاقی ( -1تبصره   یـ

اشدک ی   .شهرب

بـه تصـویب شـورا    پذیرش استعفاي هر یک از اعضاي شورا منوط  –)6/7/1382الحاقی ( - 2تبصره 

  .است

نامزد شدن اعضاي شـوراهاي اسـالمی روسـتا و     –)27/8/1386و اصالحی  6/7/1382الحاقی ( - 3تبصره 

 قبل از پایـان وي شورا سها از شهر در انتخابات مجلس شوراي اسالمی منوط به پذیرش استعفاي آن

  .می باشدمهلت قانونی

                                                                                                                                              
  .ها تعیین خواهد کردوزارت کشور محل مناسبی را براي شوراي عالی اسالمی استان-71ماده  

ی وزیر کشور و امضاء رئیس مجلس شوراي ها کارت عضویت به معرفبراي اعضاي شوراي عالی اسالمی استان -تبصره
  .اسالمی صادر خواهد شد
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دوسوم اعضاي اصلی رسمیت می یابـد  جلسات شوراها علنی و باحضور –)6/7/1382اصالحی ( -16ماده

رین معتبر است و تشکیل جلسات غیرعلنـی منـوط بـه    آراي حاض )2نویسپی(اکثریت مطلقوتصمیمات با 

  .باشدتصویب دوسوم اعضاي حاضر در جلسه می

اولین جلسه شوراهاي روستا به دعـوت بخشـدار و شـوراي شـهر بـه       -)27/8/1386الحاقی ( -17 ماده

همچنـین شـوراهاي فرادسـت بـه     . شودقانون تشکیل می) 3( مادهدعوت فرماندار در تاریخ مقرر در 

چهارم شوراهاي روستاهاي تابع بخش بـه  ماه پس از تشکیل سه ترتیب، شوراي بخش به فاصله یک

صله یکماه پس از تشکیل دوسوم شوراهاي شـهر و بخـش در   دعوت بخشدار، شوراي شهرستان به فا

سـوم  مـاه پـس از تشـکیل دو    محدوده آن شهرستان به دعوت فرماندار، شوراي استان به فاصله یک

ها به فاصـله  آن استان به دعوت استاندار و شوراي عالی استانهاي واقع در محدوده شوراهاي شهرستان

  .شودها به دعوت وزیر کشور تشکیل میستانیکماه پس از تشکیل دوسوم شوراهاي ا

بـه  ) 17(مادهوفق اولین جلسه شوراهاي موضوع این قانون  –)27/8/1386و6/7/1382اصالحی ( -18ماده

شود تـا هیـأت   ولین واحدهاي تقسیمات کشوري مربوط و با هیأت رئیسه سنی تشکیل میئدعوت مس

انتخـاب   بـراي مـدت یکسـال    یک منشـی  رئیسه شورا شامل یک رئیس و یک نایب رئیس و حداقل

  )نامه روستاآئین 8 مادهونامه شهر آئین 9 ماده: رجوع شود به( .شوند

در صورت استعفا، فوت یا سلب عضویت هـر یـک از    – )27/8/1386و اصالحی  6/7/82الحاقی( - 19 ماده

مدت یک ماه باید ها،عضو جدید حداکثر ظرف شهرستان، استان و عالی استانبخش، اعضاء شوراهاي 

  .جایگزین شود

  

                                                
  »بیش از نصف«اکثریت مطلق یعنی  - 2نویسپی
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  انتخابات -   فصل دوم

  انتخابات  کیفیت –الف 

ـتقیم     –)6/7/1382اصالحی ( - 20ماده ـار ، انتخاب اعضاي شوراي روستا و شـهر بـه صـورت مس ي مخفـی  أعمومی،ب

  )نامه روستاآئین 7 ماده 2و 1تبصره هاي نامه شهر وآئین  8 ماده 2و 1تبصره :رجوع شود به(.واکثریت نسبی آرا خواهد بود

اوي باشد اولویت بـا  در صورتی که آراي دو یا چند نفر از داوطلبان مس –)20/4/1396اصالحی ( -تبصره 

باشد و در صورت نبودن افراد مذکور اولویت با فرد یا افـرادي اسـت کـه داراي مـدرك     می ایثارگران

انتخابات . مالك انتخاب قرعه است ،در صورت یکسان بودن مدرك تحصیلیتحصیلی باالتر هستند و

 14 مـاده :رجوع شود بـه (.هیأت رئیسه شوراهاي موضوع این قانون نیز مشمول مفاد این تبصره می باشد

  )روستانامه آن در آئینوتبصره  14 مادهونامه شهر آئین آن دروتبصره 

مرکـزي   همـاهنگی هیـأت  تواند با وزارت کشور می –)20/4/1396و اصالحی  6/7/1382الحاقی ( -21ماده

تمام یا برخی از مراحل مربوط به برگزاري انتخابات را در  ،شوراهاي اسالمی کشورنظارت بر انتخابات 

  .انجام دهد ايرایانه به صورتهاي انتخابیه یا تعدادي از حوزهتمام 

هر شخص واجد شرایط حق دارد فقط یک بار در یک شعبه اخذ راي با  ،انتخابات در هر نوبت – 22ماده

 68 مـاده شـهر و  نامه آئین 69و  68 موادآن،   2و  1و تبصره هاي   67 ماده:رجوع شود به(..ارائه شناسنامه راي دهد

  )نامه روستاآئین  70و  69موادهاي آن، و تبصره

کسـانی حـق    ،اي، در هر حـوزه در انتخابات میان دوره - )27/8/1386و اصالحی  6/7/1382الحاقی ( - تبصره

اي رأي نداده هیچ حوزهرأي دارند که در انتخابات قبلی آن دوره در همان حوزه رأي داده باشند یا در 

  .باشند
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و  گرددمی محسوبآراي مأخوذه شود ولی جزو می باطلهاي راي در موارد زیر برگ – 23ماده

  :هاي راي مذکور ضمیمه صورتجلسه خواهد شدمراتب در صورتجلسه قید و برگ

  .آرا ناخوانا باشد –الف 

  .باشد  آرایی که از طریق خرید و فروش به دست آمده –ب 

  .نام راي دهنده یا امضاء یا اثر انگشت وي باشد دارايآرایی که  –ج 

  .آرایی که کالً حاوي اسامی غیر از نامزدهاي تایید شده باشد –د 

  .آرایی که سفید به صندوق ریخته شده باشد -هـ 

چنانچه برگ راي مشتمل براسامی خوانا و ناخوانا باشد فقط اسامی ناخوانـا باطـل خواهـد     –تبصره 

  .بود

و گرددنمی محسوبآراي مأخوذه می شود و جزو  باطلدر موارد زیر برگ هاي راي  – 24ماده

  :صورتجلسه خواهد شدهاي راي مذکور ضمیمه مراتب در صورتجلسه قید و برگ

شدانتخاباتی  یا پلمپ کل آراي صندوقی که فاقد الك و مهر –)27/8/1386اصالحی (الف ا   .ب

  .تعرفه باشدهاي خذ راي آن فاقد اوراق راي یا برگاي که صندوق اکل آراي مندرج در صورتجلسه –ب 

  .آرایی که زاید بر تعداد تعرفه باشد –ج 

  .هر انتخاباتی باشدآرایی که فاقد م –د 

  .نوشته شده باشداي غیر از برگ راي انتخاباتی آرایی که روي ورقه -هـ 

دآراي کسانی که به سن قانونی راي دادن نرسیده  –و  شن ا   .ب

  .اخذ شده باشدایرانی ا شناسنامه افراد فوت شده یا غیرآرایی که ب –ز 

  .آرایی که با شناسنامه غیر یا جعلی اخذ شده باشد  –ح 

  .شده باشدد اخذ نآرایی که با شناسنامه کسانی که حضور ندار –ط 

  .آرایی که از طریق تهدید به دست آمده باشد –ي 
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  .آمده باشددست   به» ها و شمارشصورتجلسه ها، آرا،در تعرفه«آرایی که با تقلب و تزویر   –ك 

  .شودي کسرمیأهاي ربرگبه قید قرعه از کل  »ج«آراي زاید مذکوردربند – 1تبصره 

چنانچه احراز شود که راي دهنده بیش از یک برگ راي به صندوق ریختـه باشـد،همه    – 2تبصره 

  . اوراق وي باطل است و جزو آراي مأخوذه محسوب نخواهد شد

اسامی دیگر نوشته شـده   ،شدهییددر صورتی که در برگ راي عالوه براسامی نامزدهاي تا – 25ماده

  .شودافه خوانده نمیضباشد، برگ راي باطل نیست و فقط اسامی ا

اسـامی اضـافه از   ، درصورتی که اسامی نوشته شده در برگ راي بیش از تعداد الزم باشـد  – 26ماده

  .شودآخر خوانده نمی

در صورتی که در برگ راي نام یک داوطلب چند بار نوشته باشد فقط یـک راي بـراي او    – 27ماده

  .محسوب می شود

نفر نامزد انتخاباتی داشـته باشـد    )ده(اي که تا هاي انتخابیهدر حوزه -)27/1/1392اصـالحی  (– 28ماده

هـاي  اخذ راي و در حوزههاي ثبت نام و از شعبه یکتوانند به تنهایی یا اشتراك براي هر نامزدها می

شعبه ثبـت نـام و اخـذ راي یـک نفـر       پنجنفر نامزد داشته باشد،براي هر  )ده(اي که بیش از انتخابیه

در تهـران و  .معرفـی نماینـد  نماینده جهـت حضـور در محـل شـعب اخـذ راي بـه هیـات اجرایـی         

توافـق   تعداد نمایندگان ناظر از طرف نامزدهاي انتخابات شوراي اسـالمی شـهر بـا    ،سایرکالنشهرها

  .گرددهیأت اجرایی تعیین می

مراتب  ،چنانچه نمایندگان کاندیداها تخلفی در شعب اخذ راي مشاهده نمایند بدون دخالت –تبصره 

نامـه شـهر   آئـین  60و  59 ،58 ،57 مـواد : رجوع شود به(.رابه هیات اجرایی و نظارت کتباً اعالم خواهند نمود

  )نامه روستاآئین 61و 58،59،60موادو
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  شرایط انتخاب کنندگان و انتخاب شوندگان  –ب 

  :انتخاب کنندگان باید داراي شرایط زیر باشند – 29ماده

  .تابعیت کشور جمهوري اسالمی ایران-1

  .سال تمام در روز اخذ راي 18حداقل سن  -)27/8/1386اصالحی (-2

  .سکونت حداقل یک سال در محل اخذ راي به استثناي شهرهاي باالي یک صد هزار نفر جمعیت-3

کسانی که محل کار آنان خارج از محدوده حوزه انتخابیه باشد ولی افراد تحت تکفل آنان  –تبصره 

-مانند همسر و فرزندان حداقل یک سال قبل از انتخابات در حوزه انتخابیه سکونت داشته باشند مـی 

  .توانند در همان حوزه راي دهند

  :شرایط زیر باشندباید داراي  انتخاب شوندگان هنگام ثبت نام  -)27/8/1386اصالحی ( -30ماده

  .تابعیت کشور جمهوري اسالمی ایران  –الف 

  .سال تمام 25حداقل سن  –ب 

  .اعتقاد و التزام عملی به اسالم و والیت مطلقه فقیه– ج

  .ی ایرانابراز وفاداري به قانون اساسی جمهوري اسالم -د 

 داشـتن مـدرك دیـپلم   و خانوار )200( تا دویستهاي دارا بودن سواد خواندن و نوشتن براي شوراي روستا– هـ

یا معادل آن براي شوراي  مدرك فوق دیپلمداشتن حداقل  ،خانوار )200( روستاهاي باالي دویستبراي شوراي 

نفر جمعیت، داشـتن حـداقل مـدرك لیسـانس یـا معـادل آن بـراي شـوراي         ) هزار 20(تا بیست هزار شهرهاي 

  .نفر جمعیت )هزار 20( شهرهاي باالي بیست هزار

کسانی که سـابقه یـک دوره کامـل عضـویت      )20/4/1396و اصـالحی  27/1/1392الحاقی ( -1تبصره

اصلی شورا را دارا باشند به شرطی کـه در همـان حـوزه انتخابیـه نـامزد شـوند از شـرط مـدرك         

  .تحصیلی معاف هستند
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تأییدیـه مـدارك   هاي اجرایی و نظارت در صورت ضـرورت،  هیأت )27/1/1392الحاقی ( -2تبصره

  .تحصیلی ثبت نام کنندگان را اخذ می نمایند

  .دارابودن کارت پایان خدمت نظام وظیفه یا کارت معافیت دائم از خدمت براي مردان -و

شـنوایی و گویـایی و سـالمت روانـی،      داشتن سالمت جسمانی در حدبرخورداري از نعمـت -)20/4/1396الحاقی (ز

  قانونیحسب مورد با گواهی پزشکی 

هاي شناخته شده در قانون اساسی به جاي اسالم باید به اصول اقلیت - )30/4/97اصالحی (1تبصره

  .دین خود اعتقاد و التزام عملی داشته باشند

اعضاي شوراها باید در محدوده بخش حوزه انتخابیه خود سکونت  - )20/4/1396اصالحی (- 2تبصره

اعضاي شورا از محدوده حوزه انتخابیه به خارج از آن  تغییر محل سکونت هریک از. اختیار نمایند

  .موجب سلب عضویت خواهد شد

ارائه گواهی عدم سوءپیشینه که از تاریخ صدور آن بـیش از سـه    -)27/1/1392الحاقی (-3تبصره 

  .ماه نگذشته باشد در هنگام ثبت نام الزامی است

هـاي  اعضـاي هیـات   فرماندار و بخشدار ومعتمدان دعوت شده از سوي  - )20/4/1396اصالحی ( - 31ماده

  .محرومند مربوطهاجرایی ونظارت انتخابات شوراهاازداوطلب شدن درحوزه انتخابیه 

اشخاص زیر به واسطه مقام و شغل خود از داوطلب شـدن بـراي شـوراهاي اسـالمی بـه       -32ماده

  :محرومندترتیب ذیل 

، نماینـدگان  جمهور و مشاورین و معـاونین وي رییس )20/4/1396و  1386/ 27/8و  6/7/1382اصالحی( - 1

، معاونـان و  ، وزرا، معاونین و مشاورین آنان، نمایندگان مجلس شـوراي اسـالمی  خبرگان رهبري

مجلس شوراي اسالمی، اعضاي شوراي نگهبان، رییس قـوه قضـاییه ومعـاونین    مشاوران رئیس 

ونین و مشاورین آنان، ریـیس  ومشاورین وي، رییس دیوان عالی کشور، دادستان کل کشور و معا
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 رئیس دیوان محاسبات کشور و معـاونین وي، دادسـتان دیـوان محاسـبات،     دیوان عدالت اداري،

هـا و  شاغلین نیروهاي مسلح، روسـاي سـازمان   و معاونین وي،رییس سازمان بازرسی کل کشور 

ایـران و   وسـیماي جمهـوري اسـالمی     رییس سازمان صـدا  نیروهاي مسلح،ادارات عقیدتی سیاسی 

هـاي  روسـا و سرپرسـتان سـازمان    دبیر هیأت دولت، روسـاي دفـاتر سـران سـه قـوه،      معاونین وي،

روسـاي کـل و مـدیران     رییس دانشگاه آزاد اسـالمی، ، )دولتی و غیردولتی(ها رؤساي دانشگاهدولتی،

 ها، رییس جمعیـت هـالل احمـر و معـاونین وي، ریـیس بنیـاد مستضـعفان و جانبـازان،        عامل بانک

مـدیران   سرپرست بنیاد شهید، سرپرست بنیاد مسکن، سرپرست کمیته امداد امام، روساي سازمان ها،

سرپرست نهضت سواد آمـوزي، ریـیس   ..) .مانند شرکت مخابرات، دخانیات(هاي دولتی عامل شرکت

هـاي  ، رئیس سازمان نظام مهندسی کشور و اعضاي هیأت مدیره اتحادیهسازمان نظام پزشکی ایران

نفی و هیأت رئیسه اتاق اصناف ایران، مدیران کل و سرپرستان ادارات کل ستادي مجلس شـوراي  ص

ها و ادارات دولتی وسایر رؤسا، مدیران و ها وسازمان، مدیران کل تشکیالت ستادي وزارتخانهاسالمی

سـر  سرپرستانی که حوزه مسوولیت آنان به کل کشورتسري دارد از عضویت در شوراهاي اسالمی سرا

کشور محرومند مگر آن که قبل از ثبت نام از سمت خود استعفا نموده وبـه هـیچ وجـه در آن پسـت     

  .باشندنشاغل 

  

استانداران و معاونین و مشاورین آنان، فرمانـداران و   -)20/4/1396و  27/8/1386و  6/7/1382اصالحی( -2

کـل،  ادارات اسـتانداري، مـدیران  کـل  بخشداران، مدیرانشهرداران و معاونین آنان،معاونین آنان، 

هـا، قضـات، روسـاي    هـا، دادیارهـا، بـازپرس   سرپرستان ادارات کل، معاونینادارات کل، دادسـتان 

رئـیس و اعضـاي هیـأت    هـا،  ، روساي بانکو رؤساي شعب آنها) دولتی و غیردولتی( هادانشگاه

ندسـی، رئـیس و   مدیره سازمان نظام پزشکی، رئیس و اعضاي هیأت مـدیره سـازمان نظـام مه   

اعضاي هیأت مدیره اتاق اصناف ایران، رئیس و اعضاي هیأت مدیره نظام مهندسی کشـاورزي،  
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رئیس و اعضاي هیأت مدیره سازمان نظام پرستاري، رئیس و اعضاي هیأت مدیره کانون وکـال،  

ه هاي دولتی و نهادها وموسسات دولتی ویـا وابسـت  ها و شرکتروسا،سرپرستان ومعاونین سازمان

نمایند و سایر روسا، مـدیران و سرپرسـتان   به دولت که از بودجه عمومی به هر مقدار استفاده می

استان، شهرستان و بخش به ترتیب از عضویت در شوراهاي اسالمی واقـع در محـدوده اسـتان،    

شهرستان و بخش محرومند، مگر آن که قبل از ثبت نام از سمت خود استعفا نمـوده و بـه هـیچ    

دنآن پست شاغل وجه در  اشن   .ب

  

ــالحی( -3 ــاطق  )20/2/1395و  27/8/1386و  6/7/1382اص ــهرداران،مدیران من ــهرداري ش ــات ش ومؤسس

محـل خـدمت    و روسـتاي  از عضویت در شوراي اسـالمی شـهر  و دهیاران هاي وابسته وشرکت

محرومند، مگر آن که قبل از ثبت نام از سمت خود استعفا نمـوده وبـه هـیچ وجـه در آن پسـت      

  .شاغل نباشند

  

اعضاء شوراهاي اسالمی موضوع این قانون و شـاغلین در   )20/4/1396و اصالحی  27/8/1386الحاقی ( -4

در طول مـدت  و همچنین دهیاران و شاغلین دهیاري هاي وابسته ومؤسسات وشرکتشهرداري 

  .مشغول به کار شوند مادههاي مذکور در این توانند در مسئولیتعضویت در شوراي اسالمی نمی

  : اشخاص زیر از داوطلب شدن براي عضویت در شوراها محرومند – 33ماده

  .ص مراجع ذیصالحیاند به تشخکسانی که در جهت تحکیم مبانی رژیم سابق نقش موثر و فعال داشته –الف 

  .اندهکسانی که به جرم غصب اموال عمومی محکوم شد –ب 

قـانونی بـودن آنهـا از طـرف مراجـع صـالحه       هایی که غیرها و گروهکاحزاب، سازمانوابستگان تشکیالتی به –ج  

  .اعالم شده باشد

  .اندمحکوم شدهایران  ه جرم اقدام بر ضد جمهوري اسالمیکسانی که ب –د 
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  .محکومین به ارتداد به حکم محاکم صالح قضایی -هـ 

  .محکومین به حدود شرعی –و 

  .کالهبرداري و غصب اموال دیگران به حکم محاکم صالح قضاییمحکومین به خیانت و   -ز

  .مشهوران به فساد و متجاهران به فسق –ح 

  .قاچاقچیان مواد مخدر و معتادان به این مواد –ط 

  )3نویسپی(.قانون اساسی باشند  49  محجوران وکسانی که به حکم دادگاه مشمول اصل –ي 

ـتان و خانـه    اعضاي انجمن(وابستگان به رژیم گذشته از قبیل  –ك  ـتان و اس هـاي انصـاف، روسـاي    هاي ده،شـهر، شهرس

ـنا و شـوراي ملـی سـابق، ک     هاي حزب رستاخیز و حزب ایران نوین و نمایندگان مجلـس کانون دخـدایان و خـوانین   هـاي س

  ).گذشته وابسته به رژیم

توانند همزمان در بـیش از  هیچ یک از داوطلبان عضویت در شوراها نمی –)27/8/1386حی اصال(- 34ماده

صورت اسـم آنـان از     در غیر این. شورا ثبت نام نمایندانتخابیه به عنوان داوطلب عضویت در  يیک حوزه

- از داوطلب شدن در انتخابات شوراها محروم میوره د تا پایان همان فهرست داوطلبان حذف و از آن تاریخ

 )روستانامه آئین 12 مادهو نامه شهرآئین 12 ماده: رجوع شود به(.گردند

   

  هیات اجرایی و وظایف آنها –ج 

به منظور برگزاري انتخابات شوراهاي اسـالمی شـهر، هیـأت اجرایـی      –)6/7/1382صالحی ا(-35ماده

شهرستان، به ریاست فرماندار و عضویت رئیس اداره ثبت احـوال، رئـیس اداره آمـوزش و پـرورش و     

                                                
  :12/9/1358قانون اساسی مصوب سال 49اصل - 3نویسپی

- مقاطعهاستفاده از استفاده از موقوفات، سوءهاي ناشی از ربا، غصب، رشوه، اختالس، سرقت، قمار، سوءدولت موظف است ثروت

هاي موات و مباحات اصلی، دایر کردن اماکن و سایر موارد غیرمشروع را گرفته و به صاحب ها و معامالت دولتی، فروش زمینکاري
این حکم باید با رسیدگی و تحقیق و ثبوت شرعی به وسیله دولت . حق رد کند و در صورت معلوم نبودن او به بیت المال بدهد

  .اجرا شود
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نامـه  آئـین   26و  22 ،16 مواد:رجوع شود به(.شودتشکیل مینفر از معتمدان محدوده شهرستان ) 8(ت شه

  )شهر

نفـر معتمـدان هیـأت اجرائـی،     ) 8(براي تعیین هشـت   -)27/8/1386و  6/7/1382اصالحی( -1تبصره 

نفر از معتمدان اقشار مختلف مردم از کلیه شهرهاي محدوده شهرستان را انتخـاب   )30( فرماندار سی

  )نامه شهرآئین 23 ماده: رجوع شود به(.آوردمیعملاز آنان دعوت به پس از تأیید هیأت نظارت  و

اعضاء هیأت اجرائی شهرسـتان و معتمـدان دعـوت شـده از سـوي       -)6/7/1382الحاقی ( - 2تبصره 

  )4نویسپی(.فرماندار نباید داوطلب عضویت در شوراي شهر باشند

در صورت تشکیل هیأت اجرایی بـراي برگـزاري همزمـان انتخابـات     -)27/1/1392الحاقی (-3تبصره 

شوراهاي اسالمی و ریاست جمهوري، اجراي حکم انتخاب یک نفر از اعضاي شورا به عنوان یکـی از  

  .قانون انتخابات ریاست جمهوري منتفی است) 38( ماده) 1(معتمدین موضوع تبصره 

هیات اجرایی بخـش   روستا،اسالمی براي برگزاري انتخابات شوراهاي  –)6/7/1382اصالحی ( -36ماده

 کشـاورزي ل جهاد وئو مس) 35( مادههاي مذکور در بخشدار و عضویت نمایندگان دستگاه به ریاست

 مـواد : رجوع شـود بـه  (.شودمینفر از معتمدان محدوده بخش تشکیل ) 7(هفتو  ويبخش و یا معاون 

  )روستانامه آئین 25و  15،21

نفـر از معتمـدان هیـأت اجرائـی،      )7( براي تعیین هفت -)27/8/1386و6/7/1382اصالحی ( - 1تبصره

پـس از  مردم از روستاهاي محدوده بخش را انتخـاب و     معتمدان اقشار مختلفنفر از ) 30(بخشدار سی 

  )نامه روستاآئین 22 ماده: رجوع شود به(.آورداز آنان دعوت به عمل می،تأیید هیأت نظارت
                                                

  :با اصالحات بعدي 29/4/1365مصوب .. .قانون اصالح قانون تشکیالت شوراهاي اسالمی کشوري از - 4نویسپی
هاي اجرایی و نظارت و اعضاي شعب ثبت نام و اخذ رأي نباید هیچ یک از اعضاي هیأت –) 5/9/1369اصالحی ( -40ماده 

به استثناء روستاها که . سببی درجه یک داشته باشدیا ) پدر، مادر، فرزند، برادر و خواهر(با کاندیداها خویشاوندي نسبی 
  .ببی درجه یک بالمانع خواهد بودوجود ارتباط خویشاوندي س
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اعضاء هیأت اجرائی بخش و معتمدان دعوت شده از سوي بخشـدار   –)6/7/1382الحاقی ( - 2تبصره 

 .نبایدداوطلب عضویت در شوراي روستا باشند

بـه دعـوت فرمانـدار و      36و   35معتمدان منتخـب موضـوع مـواد     –)6/7/1382اصالحی ( -37ماده 

سـوم  پـس از حضـور دو   تشکیل جلسه داده، ،روز پس از انتخاب )2( ظرف دو) یا نماینده وي(بخشدار

 اصلی ونفر را به عنوان معتمدان  )7(و هفت  )8( از بین خود به ترتیب هشت) نفر 20حداقل(مدعوین 

با راي مخفی و اکثریت نسـبی   البدل هیأت اجرایی شهرستان و بخشنفر را به عنوان معتمدان علی )5(پنج

 )نامه روستاآئین 24و  23 موادونامه شهر آئین 25و 24مواد: رجوع شود به(.نمایندآرا انتخاب می

و  )8( هشتمکلف است به ترتیب ) یا نماینده وي(فرماندار و بخشدار  –)6/7/1382اصالحی (- 38ماده

 .از معتمدان اصلی را براي شرکت در جلسات هیأت اجرائی انتخابات دعوت نمایدنفر  )7(هفت 

در صورت استعفا یـا غیبـت   یافته و  جرایی با حضور دو سوم اعضا رسمیتجلسات هیأت ا – 39ماده

گردد، فرماندار یا اجرایی درسه جلسه که به منزله استعفا تلقی می موجه هر یک از معتمدین هیأتغیر

  .خواهد نمودالبدل به ترتیب آرا به جاي آنان دعوت علی از اعضاي )یا نماینده وي(بخشدار 

رجوع شـود  (.هیأت اجرایی خواهد بودغیرموجه بودن غیبت با تصویب دوسوم اعضاي  – 1تبصره 

  )نامه روستاآئین 26 مادهونامه شهر آئین 27 ماده: به

  .حاضر معتبر خواهد بودیات اجرایی با اکثریت آراي اعضايتصمیمات ه -2تبصره 

البدل، اکثریت حاصل علیاصلی و که با دعوت از اعضاي در صورتی –)6/7/1382اصالحی ( - 3تبصره 

را دعوت نمـوده تاکسـري اعضـا را از     )نفر سیتا (اعضاي اداري هیات اجرایی بقیه معتمدان  ،نگردید

 .میان خود انتخاب نمایند
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 ماده: رجوع شود بـه (.عضویت هرفرددر بیش از یک هیأت اجرایی به طور همزمان ممنوع است – 40ماده

 )نامه روستاآئین 27 مادهو نامه شهرآئین 28

   ت اجرایی تا زمانی که از سمت اداري خود مستعفی یـا برکنـار نشـده انـد،    أاعضاي اداري هی – 41ماده

 ،موجه آنان در جلسات هیات اجرایییرباشند و غیبت غت اجرایی میأشخصاً مکلف به شرکت در جلسات هی

موظف است بالفاصله پس از ) یا نماینده وي( گردد و فرماندار یا بخشدارد از وظایف قانونی محسوب میتمرّ

  .مراتب را با ذکر علت غیبت به مقام مافوق وي اعالم دارد ،غیبت اعضاي اداري هیات اجرایی

در صورتی که فرماندار بدون عذر موجه در جلسات شرکت ننماید بقیه  –)6/7/1382اصالحی ( -تبصره 

 .اعضا هیات اجرایی موظفند، موضوع را صورتجلسه کرده و مراتب را به مقام مافوق گزارش نمایند

هاي اجرایی در اسرع وقت تشکیل جلسه داده و پس از تعیین محل اسـتقرار شـعب   هیات – 42ماده

و محل شعب ثبت نام و اخذ راي را صورتجلسه نموده و یک هفته قبـل از   ثبت نام و اخذ رأي، تعداد

حاوي تاریخ برگـزاري انتخابـات و اوقـات اخـذ رأي و     روز اخذ راي مبادرت به انتشار آگهی انتخابات 

-و محل شعب ثبت نام و اخـذ راي در حـوزه انتخابیـه مـی    جزایی کنندگان ومقررات شرایط انتخاب 

  )نامه روستاآئین 30و 29 موادونامه شهر آئین 31و 30 مواد: رجوع شود به()5نویسپی(.نمایند

نفر از معتمدین محل را که داراي  5هاي اجرایی براي هر شعبه ثبت نام و اخذ راي هیات – 43ماده

و بخشدار حوزه انتخابیه معرفـی  سواد خواندن و نوشتن باشند انتخاب و جهت صدور حکم به فرماندار 

                                                
  :29/4/1365مصوب ... قانون اصالح  قانون تشکیالت شوراهاي اسالمی کشوري 41تبصره ماده  - 5نویسپی

است مگر این که دایر نمودن شعبه و یا ادامه کار  محل شعبه ثبت نام و اخذ رأي  مندرج در آگهی انتخابات غیرقابل تغییر
آن در محل اعالم شده قبل، به علت حوادث غیرمترقبه و یا هر علت موجه دیگري به تشخیص هیأت اجرایی مقدور نباشد 
 که در این صورت شعبه ثبت نام و اخذ رأي جدید در کوتاه ترین فاصله نسبت به شعبه قدیم به نحوي دایر خواهد شد که

  .دهندگان و تشخیص محل شعبه ایجاد نشودخللی در مراجعه رأي
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و  34 ،33 ،31 مـواد و نامـه شـهر  آئـین درهـا  هاي آنوتبصره  35 ،32،34 مواد: رجوع شود به()6نویسپی(.نمایندمی

  )نامه روستاآئین درها نهاي آتبصره

که در محل استقرار شعبه ثبت نام و اخذ راي به تعداد کافی معتمـد باسـواد    در صورتی – 1تبصره 

بـراي آن  ) ه همـان بخـش  حتی االمکان از محـدود (نباشد هیات اجرایی می تواند افرادي را از خارج 

  .بخشدار اعزام نمایدوبه حکم فرماندار یا  شعبه انتخاب

اعضاي شعب ثبت نام و اخذ راي از بین خود یک رییس و یک نایب رییس و سـه نفـر    – 2تبصره 

 .نمایندمنشی انتخاب می

نظمـی  ماموران انتظامی درحدود قانون موظف به ایجاد نظم وجلوگیري از هـر گونـه بـی    – 44ماده

الـت  نیروهـاي نظـامی وانتظـامی حـق دخ     .باشـند هاي راي میدرجریان انتخابات و حفاظت صندوق

آئـین   36و  16 مـواد و آئین نامه شـهر  37و  17مواد: رجوع شود به(.دراموراجرایی ونظارت درانتخابات را ندارند

 )نامه روستا

مسوول صحت برگـزاري انتخابـات حـوزه     ،هاي اجرایی انتخابات شوراهاي اسالمیهیات –45ماده

 .باشندانتخابیه خود می

براي بعضی از مناطق که الزم باشد شعب سیار ثبت نام و اخذ توانند هاي اجرایی میهیات – 46ماده

 .راي با ذکرمسیر حرکت و محل توقف تعیین نمایند

که یک روز قبل از اخذ راي، محل ثبـت نـام و    اجرایی باید ترتیبی اتخاذ نمایندهاي هیات -47ماده

 )آئین نامه روستا 32 مادهو آئین نامه شهر 33 ماده: رجوع شود به(.باشد مادهي آأاخذ ر

                                                
  :29/4/1365مصوب ... قانون اصالح قانون تشکیالت شوراهاي اسالمی کشوري 41ماده  - 6نویسپی

اي از اعضاي یک یا چند شعبه ثبت نام و اخذ توانند در صورت ضرورت نسبت به تعویض تمام یا عدههاي اجرایی میهیأت
  .اقدام نمایندرأي 
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دستور وزارت کشور مبنی بـر   فرماندار وبخشدارهرحوزه انتخابیه مکلف است پس از وصول –48ماده

مراجعـه داوطلبـان عضـویت در شـوراهاي     تـاریخ  ، ت اجرایـی أبا تشکیل هی شروع انتخابات و همزمان

  .برسانداسالمی را ضمن انتشار آگهی به اطالع کلیه اهالی حوزه انتخابیه 

روز از تاریخ  )7( جهت اعالم داوطلبی هفتبخشداري مهلت مراجعه داوطلبان به فرمانداري،– 1تبصره 

  .مقرر در آگهی ثبت نام می باشد

اعـالم داوطلبـی از طـرف     قبول بـرگ  خاتمهشرایط انتخاب شوندگان و تاریخ شروع و – 2تبصره 

 نامـه شـهر  آئـین   47و  45،46 مواد: رجوع شود به(.شد در آگهی اعالم داوطلبی قید خواهدبخشدار فرماندار،

 )آئین نامه روستا 48ماده،هاهاي آنو تبصره 47و  46 موادو

درباره هر یک  33و  30هیات اجرایی موظف است به منظور احراز شرایط مذکور در مواد  – 49 ماده

قبیـل اداره اطالعـات،    از داوطلبان عضویت در شوراي اسالمی شهر حسب مورد از مراجـع ذیـربط از  

  .ثبت احوال استعالم نمایدنیروي انتظامی، دادگستري،

چنانچه داوطلبان شرکت در انتخابات شوراهاي اسالمی روستا مظنون به داشتن یکی از  – 1تبصره 

 مادهمربوط موظف است حسب مورد از مراجع ذیربط در  یباشند هیات اجرای 33مادهموارد مذکور در 

  )آئین نامه روستا 50 ماده:رجوع شود به(.مایدفوق استعالم ن

روز از تاریخ وصول  10فوق موظف هستند ظرف  مادهمراجع مذکور در  - )27/8/1386اصـالحی  ( -  2تبصره

نامه شهر آئین آن در 2و  1هاي تبصره و 50 ماده:رجوع شود به(.استعالم،نسبت به موارداستعالم کتباً پاسخ دهند

  )نامه روستاآئین آن در 2و 1هاي و تبصره 51 مادهو

ظـرف مـدت   استعالمات موظفند هاي اجرایی پس از دریافت نتیجه تأهی –)20/4/1396اصالحی (- 50ماده

به صورت کتبی و رسمی به همراه پرونده کامل  روز به صالحیت داوطلبان رسیدگی و نتیجه را )14( چهارده
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آن و تبصره  52 مادهوشهرنامه آئین 51 ماده:رجوع شود به(.نمایند هاي نظارت متناظر ارسالداوطلبان به هیأت

 )نامه روستاآئین در

هاي اجرایی بخش و شهرسـتان مبنـی بـر تأییـد     نظر هیأت –)20/4/1396و  27/8/86اصالحی ( -  51ماده

 هاي نظارت شهرستان و بخشمعتبر است و چنانچـه ظـرف چهـارده   با تأیید هیأتصالحیت داوطلبان 

روز از تاریخ دریافت نتیجه رسیدگی، هیأت نظارت مربوط درباره داوطلب یا داوطلبان نظر خود را  )14(

 53 مـاده ، آن 2و 1وتبصـره   52 ماده:رجوع شود به(.اعالم نکند، نظر هیأت اجرایی مالك عمل خواهد بود

  )آئین نامه روستا 54 مادهوتبصره آن،  53 مادهونامه شهر آئیندر 

بررسی سوابق داوطلبان باید محرمانه انجام گیرد به طـوري کـه موجـب هتـک حیثیـت و       –52ماده

ـ   34و  33و  32و  31و  30ها از محدوده موارد مذکور در مواد آبروي افراد نشود و بررسی انون این ق

هاي اجرایی ویا هر شخص و افشاي هر گونه اطالعات دریافت شده توسط اعضاي هیات خارج نگردد

 .ممنوع استدیگر 

اند در انجام وظایف خود بی طرفی کامل را رعایـت نماینـد و در   هاي اجرایی مکلفاتهی – 53ماده

اجرایی نسبت به تعویض  ظف است با راي اکثریت اعضاي هیاتصورت تخلف، فرماندار یا بخشدار مو

بـا تاییـد    اجرایـی ضـروري باشـد    ت اجرایی و در مواردي که انحالل هیـات أهر یک از معتمدین هی

ت اجرایی با رعایت مقررات مندرج دراین أتشکیل مجدد هی. استاندار و هیات نظارت استان اقدام نماید

گیرد و تصمیمات متخذه هیات اجرایی منحله عنداللزوم وسیله هیـات اجرایـی جدیـد    قانون انجام می

ودانظرخوقبل از انقضاي مهلت قانونی رسیدگی به صالحیت داوطلبان قابل تجدید   .هدب

شوراهاي اسالمی روسـتا و شـهر کـه     اتداوطلبان شرکت در انتخاب–)20/4/1396اصالحی ( -  1تبصره 

توانند ظـرف مـدت   د شده استمیر )7نویسپی(و نظارت بخش و روستاصالحیت آنان در هیات اجرایی 

                                                
  .گردیدقید می» شهرستان«باید » روستا«رسد به جاي به نظر می - 7نویسپی
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روز از تاریخ اعالم اسامی نامزدهاي انتخاباتی شکایت خود را به ترتیب داوطلبان شوراي اسـالمی   )4(

تسـلیم  روستا به هیات نظارت شهرستان و داوطلبان شوراي اسالمی شهر به هیـات نظـارت اسـتان    

  )روستاآئین نامه  54 مادهتبصره  وآئین نامه شهر  53 مادهتبصره :رجوع شود به(.نمایند

مربوط نیـز تسـلیم    توانند شکایت خود را ظرف مهلت مقرر به هیات اجراییشاکیان می – 2تبصره 

نظـارت ذیـربط ارسـال    را بـه هیـات    هیات اجرایی موظف است بالفاصله شکایات دریافتی. نمایند

  .نماید

به آنها رسیدگی  ،شکایات روز از تاریخ دریافت 10ظرف مدت  هیات نظارت موظف است –3تبصره 

نظر هیات نظـارت در ایـن خصـوص قطعـی و الزم     . اجرایی مربوط اعالم نماید  و نتیجه را به هیات

 1هـاي  و تبصـره  55 مادهوآئین نامه شهر  55 مادهآن و  2و1و تبصره هاي  54 ماده: رجوع شود به.االجرا است

  )نامه روستاآئیندر 56و ماده آن  2و

اجرایی موظف اسـت پـس از    تأهیفرماندار یا بخشدار به عنوان رییس –)27/8/1386اصالحی ( - 4تبصره

وصول نظریه هیات نظارت، اسامی آن تعداد از داوطلبانی را نیز که صالحیت آنان مورد تایید هیات نظارت 

 57 مادهونامه شهر آئین 56 ماده:رجوع شود به(.قرار گرفته است از طریق انتشار آگهی به اطالع اهالی برساند

 )نامه روستاآئین

انـد فهرسـت اسـامی نامزدهـاي تاییـد شـده       فرماندار یا بخشدار یا نمایندگان آنان مکلف  –54ماده

رجـوع  (.روز از طریق انتشار آگهی به اطالع اهالی حوزه انتخابیه برسـانند  )3(سه مدت انتخابات را ظرف

 )آئین نامه روستا 57مادهونامه شهر آئین 56 ماده:شود به

روز پس از ) 2(اعالم نهایی صالحیت داوطلبان تا دو  هاي اجرایی موظفند از تاریخهیات – 55 ماده

شکایت واصله را بپذیرند و از تاریخ دریافت شکایات ظرف مدت پـنج   ،اعالم نتیجه اخذ راي انتخابات

رجـوع  (.رسیدگی و اخذ تصمیم نماینـد ت نظارت به آنها أروز در جلسه مشترك هیات اجرایی و هی) 5(
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هـاي آنهـا و   وتبصره 73، 72 ، 71موادو نامه شهرآئین 76و 74، 73موادو ها آنهاي و تبصره 72، 71، 70 مواد: شود به

  )نامه روستاآئین 77، 75، 74 مواد

  هیات هاي نظارت و وظایف آنها –د 

قانون اصـالح قـانون    74و  73کیفیت نظارت بر انتخابات شوراهاي اسالمی کشور طبق مواد  – 56ماده

خواهـد    )8نویسپی( 29/4/1365شوراهاي مزبور مصوب    تشکیالت شوراهاي اسالمی کشوري و انتخابات

 و 42، 37،38 مـواد و نامـه شـهر  آئـین  36،43، 42، 41، 20ها ومواد هاي آنو تبصره 39، 38مواد : رجوع شود به(.بود

 )نامه روستاآئین 35،44، 43، 41، 40، 39 ،19 موادها و آنهاي تبصره

                                                
از قانون اصالح قانون تشکیالت شوراهاي اسالمی کشوري و انتخابات شوراهاي مزبور مصوب  - 8نویسپی
29/4/1365 :  

بر امر انتخابات شوراهاي اسالمی کشور متشکل از سه  (*)به منظور نظارت بر امر انتخابات شوراها، هیأت مرکزي نظارت - 73ماده 
نفر از اعضاء کمیسیون شوراها و امور داخلی و دو نفر از اعضاء کمیسیون اصل نود، به انتخاب مجلس شوراي اسالمی تشکیل می 

  .گردد
یندگان داوطلب پنج نفر را هاي مذکور داوطلب نباشد مجلس از میان سایر نمادر صورتی که به تعداد الزم از کمیسیون - تبصره

  .انتخاب می نماید
به منظور نظارت بر امر انتخابات شوراهاي اسالمی کشوري در هر استان، هیأت عالی نظارت استان مرکب از سه نفر از  - 74ماده 

  .نمایندگان مجلس شوراي اسالمی آن استان به تعیین هیأت مرکزي نظارت تشکیل می گردد
تعداد نمایندگان آن از سه نفر کمتر باشد و یا به حد نصاب از آن استان داوطلب نباشد تعیین بقیه  در هر استانی که - تبصره

  .هاي مجاور با هیأت مرکزي نظارت می باشداعضاء از بین نمایندگان استان
  :3/2/1370از قانون الحاق موادي به قانون انتخابات شوراهاي اسالمی کشوري مصوب  - *)(

زي نظارت بر انتخابات شوراهاي اسالمی کشوري می تواند براي انجام مسئولیت محوله، محل کار خود را در هیأت مرک - 2ماده 
- ها، فرمانداريتوانند محل کار خود را در استانداريمجلس شوراي اسالمی تعیین نماید و هیأت نظارت استان و شهرستان نیز می

  .هاي مذکور همکاري نمایداست با هیأتها قرار دهند و وزارت کشور مکلف ها و بخشداري
    . هیأت مرکزي نظارت، بر انتخابات شوراهاي اسالمی کشوري نظارت خواهد کرد - 3ماده 

اعتبار الزم جهت نظارت بر انتخابات شوراهاي اسالمی کشوري از محل اعتبارات مجلس شوراي اسالمی پرداخت خواهد  - 8ماده 
  .شد
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اعالم نتیجه اخذ راي انتخابات شوراهاي اسالمی روستا و بخش بـه عهـده بخشـداروانتخابات     – 57ماده

 .فرماندار خواهد بود   عهدهه شوراهاي اسالمی شهر ب

ت نظارت بخش و أانتخابات شوراهاي روستا و بخش با هی تایید صحت–)20/4/1396اصالحی ( - 58ماده

دراین خصوص چنانچه کسی شکایت داشته باشد ظرف مدت . گیرداعالم آن توسط بخشدار انجام می

به هیات نظارت شهرستان ارسال و هیات مذکور ظرف مدت پس از اعالم نتیجه انتخابات روز  )2( دو

 .مودروز نظرنهایی خود را اعالم خواهد ن 15

تایید صحت انتخابات شوراهاي شهر با هیات نظارت شهرستان اسـت و  –)20/4/1396اصالحی ( - 59ماده

کسی شکایتی داشـته باشـد ظـرف     در این خصوص چنانچه .گیرداعالم آن توسط فرماندار انجام می

به هیات نظارت استان ارسال و هیـات مـذکور ظـرف     پس از اعالم نتیجه انتخابات روز )2( مدت دو

 .روز نظر نهایی خود را اعالم خواهد نمود 15مدت 

توقف یا ابطال انتخابات یک یا چند شعبه اخذ رأي در روستاها به پیشـنهاد هیـأت نظـارت    – 60ماده

 18و  17 مـواد ونامـه شـهر   آئین 19و  18 مواد:رجوع شود به(.شهرستان وتأئید هیأت نظارت استان خواهد بود

 )نامه روستاآئین

توقـف یـا ابطـال    ، در انتخابات شـوراهاي اسـالمی شـهر    -)20/4/1396و 6/7/1382اصالحی ( -61ماده

به پیشـنهاد هیـات نظـارت اسـتان و تاییـد       و یا حوزه انتخابیه یک یا چند شعبه اخذ رايدر انتخابات 

  .هیات مرکزي نظارت خواهد بود

ابطال آراء باید مستند به قانون و همراه با اسناد و مدارك معتبـر باشـد    –)6/7/1382الحاقی ( -تبصره 

در غیر این صورت ابطال آراء جرمتلقی شده و مرتکب یا مرتکبین و نیز کسانی که گزارش یا شهادت 

  .شوندکذب داده باشند طبق قانون مجازات می
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 نظارت شهرستان با حضور هايجلسات هیات مرکزي نظارت و هیات –)20/4/1396اصالحی ( -62ماده 

هاي نظارت اسـتان و بخـش بـا حضـور کلیـه اعضـا تشـکیل و        یاتاعضا و جلسات هحداقل دوسوم 

  .معتبر خواهد بود قمطلمصوبات آنان با راي اکثریت 

موافقت دارد  ها، تصمیمی را که رییس جلسه با آنگیريدر صورت تساوي آرا در تصمیم –1تبصره 

  .معتبر است

هاي نظارت بخش و شهرستان و استان و ناظرین در شعب ثبت نام و اخذ اعضاي هیات –2تبصره 

ف، فرد متخلف توسـط  در صورت تخل. طرفی کامل را رعایت نمایندراي باید در انجام وظایف خود بی

طرفـی کامـل را رعایـت    یشود و چنانچه اکثر اعضاي هیات نظارت بمی فوق برکنارهیات نظارت ما

  .خواهد شد تخلف توسط هیات مرکزي نظارت منحلنکنند هیات م

در دو  هـاي نظـارت  هیـات در صورت عدم حضور هر یک از اعضاي –)20/4/1396الحاقی ( - 3تبصره 

جلسه غیرمتوالی و یا اسـتنکاف از امضـاي صورتجلسـات، اقـدام الزم جهـت      جلسه متوالی و یا چهار

  .مربوطه صورت خواهد گرفت هیاتنظارتمعرفی جایگزین توسط 

هیات مرکزي نظارت بر انتخابات شـوراهاي اسـالمی، بـه طـرق زیـر       –)20/4/1396الحاقی ( -63ماده

  :نمایندنظارت خود را اعمال می

  .هاي آنو بازرسی هاي وزارت کشورگزارش –الف 

هاي اجرایـی و مباشـرین   رسیدگی به شکایات مربوط به هیات اعزام بازرسان مستقل در صورت لزوم براي -ب

  .کشوروزارت 

اتها و مدارك رسیدگی نهایی شکایات و پرونده –ج  ب تخا ن   .ا

  .هاي مربوط به انتخاباتتعیین ناظر در تمام هیات –د 
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دبیرخانه دائمی هیأت مرکزي نظارت بر انتخابات در مجلس شوراي - )24/10/1396الحاقی ( -  1تبصره 

. شـود این قانون با امکانات موجود مجلس شـوراي اسـالمی مسـتقر مـی     53 مادهاسالمی در اجراي 

نامه داخلی مجلـس شـوراي اسـالمی    داخلی کشور موظف است مطابق آئین کمیسیون شوراها و امور

ظرف مدت شش ماه تهیه نموده و به منظـور تصـویب در اختیـار     ساختار سازمانی متناسب را حداکثر

  .نامه داخلی مجلس شوراي اسالمی قرار دهدکمیسیون آیین

توانند از کارمندان دولت در جهت نظارت هیات هاي نظارت بر انتخابات شوراهاي اسالمی می–2تبصره 

  .بر انتخابات کمک بگیرند

تأیید اقدامات هیأت نظارت شهرستان و هیأت نظارت استان جز در مورد  -)20/4/1396الحاقی ( - 3تبصره 

نافی اختیارات هیأت مرکزي نظارت نبـوده و تصـمیم هیـأت     تأیید صحت انتخاباتو  صالحیت کاندیداها

  .مرکزي نظارت قطعی والزم االجراء است

هاي انتخابیه شهرهاي با جمعیت صالحیت شده در حوزهداوطلبان رد -)20/4/1396الحاقی ( - 4تبصره 

روز از زمان ابالغ عدم صالحیت ) 4(توانند ظرف مدت چهار نفر می) هزار 200(بیش از دویست هزار 

ها اعتـراض خـود را بـه هیـأت مرکـزي نظـارت       آنها وفق نظر هیأت نظارت استان توسط فرمانداري

ز دریافت اعتراض، نظر قطعی و روز پس ا) 10(تحویل نمایند و هیأت مرکزي نظارت ظرف مدت ده 

  .االجراي خود را به ستاد انتخابات استان مربوطه اعالم خواهد کردالزم

هـاي نظـارت   در صورت اعتراض داوطلبان به تصمیمات و آراء هیأت -)20/4/1396الحاقی ( - 5تبصره 

) 5(استان، مراتب در هیأت مرکزي با حضور رئیس هیأت نظارت استان رسیدگی و ظرف مـدت پـنج   

  .این رأي قطعی و الزم االجراء است. اعالم نظر می گردد ،روز از اعالم ردصالحیت
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هیچ سازمان یا دستگاهی به استثناي وزارت کشـور و هیـأت مرکـزي    -)20/4/1396الحـاقی  (-64 ماده

بر انتخابات شوراهاي اسالمی کشور تحت عنوان اجراي قانون یا نظارت بـر انتخابـات مجـاز     نظارت

  )نامه روستاآئین 45 مادهو نامه شهرآئین 44 ماده:رجوع شود به( .نیست درامر انتخابات دخالت کند

هاي نظـارت مربـوط رادر جریـان کلیـه مراحـل و امـور       هاي اجرایی موظفند هیاتهیات – 65ماده

 )روستانامه آئین 28 مادهشهر ونامه آئین 29 ماده: رجوع شود به( .انتخابات قرار دهند

شود هیات مرکـزي نظـارت در   در تمام مدتی که انتخابات برگزار می -)27/8/1386اصالحی ( -66ماده

هاي انتخابیه خود بر کیفیت هاي بخش درحوزهسراسر کشور و هیات نظارت استان وشهرستان وهیات

یا تخلفی مشـاهده کننـد آن را بـه     انتخابات نظارت کامل خواهند داشت ودر هر مورد که سوء جریان

هاي مذکور طبق قانون انتخابات در رفع بخشداران و فرمانداران اعالم و آنان موظفند بنا به نظر هیات

همان استان حل  اند مسایل مورد اختالف را درها مکلفهاي نظارت استاننواقص اقدام کنند و هیات

ـیدگی   نظرات آنان را لحاظ ،هاي اجراییروساي هیأت نمایند و در صورتی که ننمایند مراتب را جهـت رس

  )9نویسپی(.نهایی به هیات مرکزي نظارت گزارش خواهند کرد

وزارت کشور موظف است حداقل یک ماه قبل از صدور دستور شروع انتخابات در هریک  – 67ماده

 .مراتب را به اطالع و تایید هیات مرکزي نظارت برساند  انتخابیههاي از حوزه

                                                
پس از صدور  :3/2/1370مصوب .. .ق قانون تشکیالت شوراهاي اسالمی کشوريقانون الحا 10ماده  - 9نویسپی

دستور شروع انتخابات از طرف وزارت کشور چنانچه هیأت مرکزي نظارت در کیفیت انجام مقدمات انتخابات از قبیل تعیین 
رد سازد، انتخابات را متوقف هیأت اجرایی، نحوه تبلیغات و مانند آن تخلفاتی مشاهده کنند که به صحت انتخابات خدشه وا

  .داردو مراتب را به وزارت کشور اعالم می
  



  1400 مجموعه قوانین و مقررات انتخابات شوراهاي اسالمی کشور                  دفتر انتخابات وزارت کشور
 

 
31 

 

هاي اجرایی موظفند یک نسخه از صورتجلسه اقدامات خـود را بـه نـاظرین تسـلیم     هیات – 68ماده

بینی شده است امضاي هاي اجرایی در قانون انتخابات پیشدر هر مورد که وجود امضاي هیات. نمایند

 )نامه روستاآئین 28 مادهو  نامه شهرآئین 29 ماده:رجوع شود به(.ناظرین نیز الزم است

تواند مامورینی جهـت بازرسـی و کنتـرل    وزارت کشور به منظور حسن انجام انتخابات می – 69ماده

  .هاي انتخابیه اعزام نمایدجریان انتخابات به طور ثابت یا سیار به حوزه

  

  تخلفات -هـ 

نامه اجرایـی  ارتکاب هر گونه تقلب و تزویر در انتخابات و اعمال خالف این قانون و آئین – 70ماده

  )10نویسپی(:ذیل جرم محسوب می شودآن از قبیل امور 

  .خرید و فروش راي –الف 

  .صورتجلساتتقلب و تزویر در اوراق تعرفه یا برگ راي یا  –ب 

  .تهدید یا تطمیع در امر انتخابات –ج 

  .راي دادن باشناسنامه جعلی -د

  .راي دادن با شناسنامه دیگري -هـ 

                                                
قانون اصالح قانون تشکیالت شوراهاي اسالمی کشوري و انتخابات شوراهاي مزبور مصوب  45ماده - 10نویسپی
مندرج در هاي مجازات تخلفات و جرایم مذکور در این قانون حسب مورد همان مجازات: با اصالحات بعدي 29/4/1365

  .خواهد بود (*)9/12/1362فصل نهم قانون انتخابات مجلس شوراي اسالمی مصوب 

هاي اجرایی در صورت تخلف از وظایف مندرج در این قانون برابر اعضاي اداري هیأت -)5/9/1369اصالحی ( 1تبصره 
و در مورد بقیه اعضا محرومیت قانون انتخابات مجلس شوراي اسالمی توسط محاکم قضایی مجازات خواهند شد  75ماده 

  .باشدهاي اجرایی و نظارت و شعب اخذ رأي میدر دو نوبت انتخابات از عضویت هیأت
به موجب قانون انتخابات مجلس شوراي اسالمی  1362فصل نهم قانون انتخابت مجلس شوراي اسالمی مصوب  - (*) 

  .جایگزین آن شده است) 88الی  75مواد (، منسوخ و فصل نهم قانون اخیرالذکر 7/9/1378مصوب 
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  .راي دادن بیش از یک بار –و 

  .اخالل در امر انتخابات –ز 

  .هاکم و زیاد کردن آرا و یا تعرفه –ح 

  .تقلب در راي گیري یا شمارش آرا –ط 

  .راي گرفتن با شناسنامه کسی که حضور ندارد -ي

امزد معین در ورقه از طرف اعضاي شعبه اخذ راي یـا هـر فـرد دیگـري در محـل      توصیه به نوشتن اسم ن –ك 

  .صندوق راي

تغییر و تبدیل یا جعل و یا ربودن ویا معدوم نمودن اوراق و اسـناد انتخابـاتی از قبیـل تعرفـه و بـرگ راي،       –ل 

  .هاها و تلگرافها، تلفنگرامصورتجلسات، تلکس

هـاي راي بـدون   صندوقیا پلمپ بازکردن و یا شکستن قفل محل نگهداري و الك و مهر  –)27/8/86اصالحی (م

  .مجوز

  .جابجایی،دخل وتصرف ویامعدوم نمودن اسناد انتخاباتی بدون مجوز قانونی–ن 

  .دخالت در امر انتخابات با سند مجعول –س 

ایجاد رعب و وحشت براي راي دهندگان یا اعضاي شعبه ثبت نام و اخذ راي با سالح یـا بـدون سـالح در     –ع 

  .ر انتخاباتام

  .و غیرقانونیمجعول یا به هر نح  دخالت در امر انتخابات با سمت -ف

خذرايممانعت از حضور نمایندگان نامزدها در شعب ثبت نام  –ص ا   .و 

هاي نظـارت اسـتان،   انتخابات و اعضاي هیات   و جانبداري از نامزد انتخاباتی توسط مجریان یعدم رعایت بیطرف - ق

  .شهرستان وبخش و ناظران شعب ثبت نام و اخذ راي
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فوق موجب گردد تا جریان انتخابات در یک یا چند شعبه ثبت  مادهچنانچه وقوع جرایم مندرج در -تبصره

ج شود و در نتیجه انتخابات مؤثر باشد مراتب جهت اخذ تصمیم بـه  نام و اخذ رأي از مسیر قانونی خود خار

  .هیئت نظارت استان اعالم می گردد

  

  )27/8/1386الحاقی (سایر مقررات انتخابات - و

ي انقالبـی و  ها، ادارات دولتی ومؤسسات وابسته به دولت ونهادهاها،سازمانکلیه وزارتخانه –71ماده

هـاي نظـارت بـر    به شهرداري موظفنـد حسـب درخواسـت هیـأت     هاي وابستهها و سازمانشهرداري

پشتیبانی و ران وبخشداران، کارکنان وسایر امکانات ا، فرماندانتخابات شوراها، وزارت کشور، استانداران

هاي مرکزي نظارت بر انتخابات شـوراهاي اسـالمی   مالی خود را تا تأیید نهایی انتخابات توسط هیأت

  .آنان قرار دهندشهر و روستا در اختیار 

رجـوع  (.مأموریت نامبردگان محسوب خواهد شـد ایام مدت همکاري کارکنان مذکور جزو بدیهی است 

 )نامه روستاآئین 20 مادهو نامه شهرآئین 21 ماده:شود به

 . هزینه برگزاري انتخابات شوراها از شمول قانون محاسبات عمومی مستثنی است -72ماده

-مکلف است برنامـه  صدا وسیماي جمهوري اسالمی ایران سازمان -) 27/8/1386اصالحی (- 73ماده

-هاي آموزشی انتخاباتی را که وزارت کشور وشـوراهاي نظـارت انتخابـات ضـروري تشـخیص مـی      

اسـتانی  مربوط به انتخابات را از شبکه سراسري یا محلی  هايها واطالعیهدهد،همچنین کلیه اعالمیه

   .هوري اسالمی ایران پخش نمایدصدا وسیماي جم

ها ونهادها ومؤسسات دولتی موظفند بـه منظـور   ها وسازمانکلیه وزارتخانه - )27/8/1386اصالحی ( - تبصره

 .مردم از چگونگی انتخابات شوراها، با وزارت کشورهمکاري نمایند سازيتوجیه وآگاه 
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این قانون حسب مورد بر عهـده هیـأت    رسیدگی به تخلفات مأمورین نظامی وانتظامی از مفاد - 74ماده

  .رسیدگی به تخلفات مأمورین مزبور مندرج در قوانین مربوط خواهد بود

هـا وسـایر   ها وممنوعیـت هاي تبلیغاتی انتخابات،مدت زمان تبلیغات،محدودیتنحوة فعالیت-75ماده

 ماده:رجوع شود به()11نویسپی(.نامه اجرائی این قانون تعیین خواهد نمودشرایط ومقررات مربوط را آئین

                                                
مجلس شوراي اسالمی مصوب ) 6/5/1370مصوب (قانون اصالح ماده واحده الحاقی به قانون انتخابات  - 11نویسپی
27/12/1370 :  

  (**)  :به شرح ذیل اصالح می گردد (*))6/5/1370مصوب (قانون الحاق ماده واحده به قانون انتخابات  - ماده واحده

هاي تبلیغاتی و استفاده از بلندگوهاي سیار در خارج از ، دیوارنویسی و کاروان)جز در محل ستاد انتخاباتی(هرگونه پالکارد استفاده از 
محیط سخنرانی و امثال اینها به استثناء عکس حداکثر در دو فرم و جزوه و تراکت یا عکس و سخنرانی و پرسش و پاسخ از طرف 

متخلفین از این . اسالمی و ریاست جمهوري و شوراهاي اسالمی و طرفداران آنان ممنوع می باشد نامزدهاي انتخاباتی مجلس شوراي
  . قانون از سه تا سی روز زندان محکوم می گردند

ها در تأیید کاندیداها به شرطی مجاز است که بدون ذکر عنوان و مسئولیت آنها باشد و مدرك کتبی اعالم نظر شخصیت - 1تبصره 

 - 3تبصره   .این قانون از تاریخ تصویب الزم االجرا است - 2تبصره  .ضاء آنان تسلیم هیأت اجرایی انتخابات شده باشدمربوط به ام
  .گرددکلیه قوانین و مقررات مغایر این قانون لغو می

  :6/5/1370قانون الحاق ماده واحده به قانون انتخابات مصوب (*) 

راکت، دیوارنویسی و کاروان هاي تبلیغاتی و استفاده از بلندگوهاي سیار در خارج از استفاده از هرگونه پالکارد، ت - ماده واحده
از طرف نامزدهاي انتخاباتی محیط سخنرانی و امثال اینها به استثناء عکس حداکثر در دو فرم و جزوه و سخنرانی و پرسش و پاسخ 

متخلفین از این قانون از سه تا سی روز زندان .  نان ممنوع   می باشدمجلس شوراي اسالمی و ریاست جمهوري و شوراهاي اسالمی و طرفداران آ
  .محکوم می گردند

اعالم نظر شخصیتها در تأیید کاندیداها به شرطی مجاز است که بدون ذکر عنوان  ومسئولیت آنها باشد و مدرك کتبی مربوط به   –تبصره 
  .امضاي آنان تسلیم هیأت اجرایی انتخابات شده باشد

در ارتباط  14/12/1370نظر به اینکه قانون تفسیر قانون الحاق ماده واحده به قانون انتخابات مجلس شوراي اسالمی مصوب  (**)
با موضوعاتی تصویب شده که مشابه آنها در قانون اصالحی آن نیز پیش بینی شده ذیالً به درج تفسیر قانونی مزبور مبادرت می 

  : شود
  : 14/12/1370مصوب )  6/5/1370مصوب (اده واحده به قانون انتخابات مجلس شوراي اسالمی قانون تفسیر قانون الحاق م

  : موضوع استفسار
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 مـاده و آئین نامـه شـهر    66و  65 ،64 مواد،و تبصره آن 63 ماده، آن 6 ،5 ،4 ،3 ،2 ،1هاي و تبصره 62 ماده، 61

  )نامه روستاآئین 67و  66 ،65 وادم ،و تبصره آن 64 ماده،آن 6، 5 ،4 ،3 ،2 ،1هاي و تبصره 63 ماده،62

                                                                                                                                              
اقداماتی که گروه ها، مجامع و تشکیالت جمعی نظیر جامعه روحانیت مبارز و مجمع روحانیون مبارز تهران یا روزنامه ها و  - 1

عکس، بعنوان تبلیغ یا توصیف کاندیداها انجام دهند مشمول ممنوعیت ماده  مجالت هفتگی و ویژه نامه ها با چاپ عکس یا بدون
 واحده خواهد بود یا خیر؟ 

مقصود از عکس در دو فرم چیست؟ آیا اگر در صدر و ذیل هرعکس مطالب تبلیغاتی با نامها و عناوین متنوع در ایام تبلیغات  - 2
 پخش گردد خالف ماده واحده است یا خیر؟

  :11س ادامه پی نوی
تعریف دقیقی از پالکارد ارائه نشده، در این خصوص مالك تشخیص و تعریف کدام مرجع است؟ آیا سیلک در محدوده معناي  - 3

 پالکارد و تراکت است؟ 

مسئولیت تخلف از مفاد ماده مذکور متوجه نامزد انتخاباتی است؟ و اگر به همین منوال یک یا دو و تعدادي از کاندیداها  - 4
 بازداشت شدند آیا انتخابات متوقف می شود یا خیر؟ 

 نامه اجرایی قانون توسط چه مرجعی تهیه و به تصویب باید برسد؟ آیین - 5

  : نظر مجلس
مجلس شوراي اسالمی به شرح ذیل  6/5/1370قانون الحاق ماده واحده به قانون انتخابات مصوب  - ماده واحده

  : تفسیر می گردد
توانند حمایت خود را از کاندیداهاي مورد نظر کتباً به نامزد مورد نظر اعالم و نامزد  هاي هر حوزه انتخابیه می مجامع و گروه - 1

 . نامه منتشر نماید هاي مختلف را در ذیل دو نوع پوستر مجاز و یا زندگی شار و گروهتواند حمایت اق مزبور می

مقصود از دو فرم همان دو نوع پوستر کاغذي می باشد و نوشتن مطالب تبلیغاتی در صدر یا ذیل آنها بالاشکال است و مشمول  - 2
 . گردد ممنوعیت ماده واحده فوق نمی

مصادیق و اي، کاغذي، مقوایی و فلزي است و سیلک نیز ازجمله  بارت از هرگونه تبلیغات پارچهمقصود از پالکارد و تراکت ع - 3
 . باشد بالاشکال است کننده محل ستاد انتخاباتی می باشد و لیکن نصب هر نوع تابلو که مشخص امثال اینها می

باشد و در هر صورت  اند، می لیغات ممنوعه نمودهها و تشکیالتی که اقدام به تب مسئولیت تخلف متوجه فرد یا افراد یا گروه - 4
شود  در طول برگزاري انتخابات احضار یا بازداشت  قانون انتخابات به قوت خود باقی است و کاندیدا را  نمی) 28(تبصره ذیل ماده 

 . نمود

  . آیین نامه اجرایی توسط وزیر کشور تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید - 5
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  )با انتخابات غیرمرتبط( وظایف و اختیارات شوراها: فصل سوم

  )با انتخابات غیرمرتبط(ترتیب رسیدگی به تخلفات: فصل چهارم

  سایر مقررات: فصل پنجم

، یـا سـلب   اسـتعفا   در صورتی که هر یک از شوراها بـه علـت فـوت،   –)31/5/1389اصالحی ( -97ماده

همچنـین در  شـکیل جلسـه گـردد و    البدل، فاقد حد نصاب الزم بـراي ت عضویت اعضاء اصلی و علی

این قانون باطل یـا متوقـف و یـا طبـق     ) 98(، و)61(،)60(ها براساس موادهایی که انتخابات آنحوزه

هایی که تعداد داوطلبان آنها در مهلـت  این قانون، شوراي آن منحل گردد و نیز در حوزه) 91( يماده

ها به این اصلی باشد و انتخابات آنثبت نام یا تا قبل از روز اخذ رأي، مساوي یا کمتر از تعداد اعضاي 

دلیل یا به هر دلیل دیگر برگزار نشده باشد و یا به هر دلیل فاقد شورا باشد، وزارت کشور موظف است 

ها را همزمان با اولـین انتخابـات سراسـري سـایر انتخابـات،      اي شوراي اسالمی آنانتخابات میاندوره

  .نماید ره شورا باقی مانده باشد، برگزارمشروط به آن که حداقل یک سال به پایان دو

هاي اجرایـی  اي نیازي به تشکیل هیأتدر برگزاري انتخابات میاندوره -)31/5/1389الحاقی ( -تبصره 

ـ هایی که براساس قـوانین انتخا بخش و شهرستان نیست وهمان هیأت ات سراسـري تشـکیل شـده    ب

  .  عهده خواهند داشتهاي مذکور را براست، وظایف و اختیارات هیأت

 ،امنیتـی اي که به علت بروز حـوادث غیرمترقبـه ومسـایل سیاسـی و    هاي انتخابیهدر حوزه –98ماده

تشـخیص ایـن   . شودها تا رفع موانع متوقف میپذیر نباشد انتخابات آن حوزهامکان برگزاري انتخابات

  . باشدموانع با وزیر کشور می
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بنـا بـه   شهر  روستا و هرگاه انتخابات هر یک از شوراهاي –)27/8/1386و  6/7/1382اصالحی ( -99ماده

دالیل ذکر شده متوقف ویا پس از تشکیل طبق مقررات قانونی منحل شود تا برگـزاري انتخابـات مجـدد    

  .دبووتشکیل شوراي جدید، استاندار جانشین آن شورا خواهد 

  .بودجانشین شوراي شهر تهران،وزیر کشور خواهد  – 1تبصره 

  .جانشینشوراي روستا، شوراي بخش می باشد – 2تبصره 

از تصویب این قانون، کلیه شـوراها در سراسـر کشـور بایـد      پس حداکثر ظرف یک سال -100ماده

  .تشکیل شده باشد

تواند با همکـاري  سازمان صدا وسیماي جمهوري اسالمی ایران می -)27/8/1386الحـاقی  ( -101ماده

هـاي  ح فرهنگ شوراها و مشارکت، برنامهها در راستاي ارتقاء سطعالی استانوزارت کشور و شوراي 

 .مختلف فرهنگی و آموزشی را تهیه و پخش نماید

روز مصـوبات   )10( شوراهاي موضوع این قانون مکلفند حداکثر ظـرف مـدت ده   يکلیه -102ماده

ترین مقام اجرائی عالی و شوراي مافوق، مسؤولین اجرائی ذیربط و خود را به نمایندگان حوزه انتخابیه

  .اسالمی و وزارت کشور ارسال نمایند  ها به مجلس شورايمربوط و در مورد شوراي عالی استان

هـاي تخصصـی   و کمیتـه  شـوراها  ين و بخشداران موظفند در کلیهااستانداران، فرماندار-103ماده

دهنـد از  که در سطح منطقه تشـکیل مـی  )ریزي شهرستانبجز کمیته برنامه(مرتبط با وظایف شوراها 

نماینده شوراهاي بخش، شهر، شهرستان و استان به عنوان عضـو نـاظر جهـت شـرکت در جلسـات      

  .دعوت به عمل آورند
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-کشوري که از طرف دولت تعیین مـی  استانداران، فرمانداران، بخشداران و سایر مقامات-104ماده

موارد تخلف به مقامات مـافوق  . شوند در حدود اختیارات شوراها ملزم به رعایت تصمیمات آنها هستند

  .شوداعالم و در مراجع ذیصالح رسیدگی می

  .کلیه قوانین و مقررات مغایر با این قانون لغو می گردد - 105ماده

 یهاي اجراینامهن قانون است وموظف است ظرف دو ماه آئینوزارت کشور مسؤول اجراي ای- 106ماده

مورد نیاز را تهیه وهیأت وزیران موظف است ظرف مدت سه ماه پس از تصویب این قانون خارج از نوبـت  

  .آئین نامه هاي مذکور را تصویب نماید

قانون شـوراهاي اسـالمی    نامه اجرائیح در آئینهر گونه اصال –)27/8/1386و اصالحی6/7/1382الحاقی (107ماده

شـهر  نامـه  آئـین  79 ماده:رجوع شود به(. کشور توسط وزارت کشور تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید

  ) نامه روستاآئین 86 مادهو

اي ازمواد قـانون تشـکیالت شـوراهاي اسـالمی مصـوب      قانون اصالح پاره –)20/4/1396الحاقی (-108 ماده

و اصـالحات آن مصـوب    29/4/1365اصالح قانون تشکیالت  شوراهاي اسالمی مصوب و قانون  1/9/1361

  :گردندو اصالحات و الحاقات بعدي آنها به استثناء موارد زیر نسخ می 1369

  1/9/1361مصوب  )20(و  )18(، )17(، )14(،)11( مواد - 1

  .29/4/1365مصوب  )74(و  )73(، )55(، )45(، )41(مواد  - 2
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  شهر ین نامه اجرایی انتخابات شوراهاي اسالمی آی
  )13) (12(هیأت وزیران با اصالحات بعدي   16/4/1381مصوب 

  
  کلیات -فصل اول 

  

وظایف و انتخابـات شـوراهاي اسـالمی کشـور و      ،قانون تشکیالت‹‹ در این آیین نامه  – 1 ماده

  . نامیده می شود›› قانون‹‹ به اختصار  – 1375مصوب  -›› انتخابات شهرداران

راهاي شـو  ،در ایـن آیـین نامـه   ›› شـورا ‹‹ مقصـود از عبـارت   ) 15/6/1385اصـالحی  ( -2 ماده

  . می باشد ››شهر‹‹ اسالمی 

  3 مـاده اولین جلسه رسمی شوراها در همان تاریخ مـذکور در   -)15/6/1385اصالحی ( 3 ماده

  )14(. قانون تشکیل خواهد شد

انتخابـات میانـدوره    ،قـانون )98و  97( دمـوا چنانچه به استناد   - )15/6/1385اصالحی (تبصره 

  .فعالیت شوراي تشکیل شده براي باقیمانده همان دوره خواهد بود ،اي برگزار شود

به شرح زیـر تعیـین مـی     ،قانون  )15() 7(مادهتعداد اعضاي علی البدل شوراها، موضوع  -4 ماده

  :شود 

                                                
  .می باشد 15/6/1385آیین نامه، اصالحی عنوان  -12
، در آیین 1/3/1375به تناسب تغییرات و اصالحات حاصله در قانون تشکیالت، وظایف و انتخابات شوراهاي اسالمی کشور و انتخاب شهرداران مصوب -13

لذا ممکن است بعضاً مغایرتهایی بین آیین نامه ها با اصالحات بعمل آمده در قانون مشاهده  ،نامه هاي آن از جمله این آیین نامه اصالحات الزم به عمل نیامده
در عین حال در حد امکان سعی . شود که تا هنگام تغییر آن توسط مرجع وضع آیین نامه هاي مورد اشاره، مجوزي براي اصالح آن در این مجموعه وجود ندارد

 .بدیهی است در موارد تناقض قانون با آیین نامه، قانون مالك عمل می باشد. این مغایرتها اشاره گردد شده است در زیرنویس مواد مربوط، به

مصوب  1387به استناد تبصره ماده واحده قانون اصالح قانون تجمیع انتخابات دوره پنجم شوراهاي اسالمی با دوره یازدهم ریاست جمهوري مصوب  -14
  .رم شوراهاي اسالمی، یک ماه پس از آغاز دوره ریاست جمهوري یازدهم خواهد بود، شروع به کار دوره چها2/4/1389
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  .نفر 2نفر عضو اصلی،  3داراي شوراهاي  -1

  .نفر 3نفر عضو اصلی،  5شوراهاي داراي  -2

  .نفر 4نفر عضو اصلی،  7شوراهاي داراي  -3

  . نفر 5نفر عضو اصلی،  11و  9شوراهاي داراي  -4

  .نفر 6 ،شوراي شهر تهران -5

زیـران  هر یک از مکانهاي جمعیتی که طبق تصـویبنامه هیـأت و   -)15/6/1385اصالحی ( 5 ماده

بـه عنـوان یـک    ) 16(قانون و تبصـره ذیـل آن   ) 12( مادهشهر شناخته شود و شهرکهاي موضوع 

  .حوزه انتخابیه محسوب می شود

مرکز آمار ایران موظف اسـت   ،قانون)6(مادهدر اجراي تبصره  –)15/6/1385اصالحی (تبصره 

جمعیت هر شهر را طبق آخرین سرشماري عمـومی نفـوس و مسـکن بـه وزارت کشـور اعـالم       

  .نماید

در صورتی که تعـداد داوطلبـان بـراي تشـکیل شـورا کمتـر یـا         -)15/6/1385اصالحی ( 6 ماده

  .برابر تعداد اعضاء اصلی باشد، انتخابات برگزار نخواهد شد

این آیین نامـه بـه طـور    )  5( مادهکه انتخابات چند حوزه انتخابیه موضوع در صورتی  -7 ماده

کلیـه اقـدامات از قبیـل صـدور      ،به منظور حفظ استقالل انتخابات هر حوزه ،همزمان برگزارشود

آگهی ها و تنظیم صورتجلسه ها براي هر یک از حوزه ها به صـورت مسـتقل انجـام و سـوابق     

  .هداري می شودانتخاباتی هر حوزه جداگانه نگ

                                                                                                                                              
، ناظر بر تعیین  تعداد اعضاي علی البدل، به 1/3/1375، قانون تشکیالت، وظایف و انتخابات شوراهاي اسالمی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 8ماده  -15

اصالحی ( 7ضمناً در مورد  تعداد اعضاي  علی البدل شوراهاي اسالمی شهر به ماده  .افته استتغییر ی 27/8/1386و  6/7/1382موجب قانون اصالحی 
 .مراجعه شود ،قانون مذکور، مندرج دراین مجموعه) 5/5/1382
  

اصالحی  به موجب قانون 1/3/1375از قانون تشکیالت، وظایف و انتخابات شوراهاي اسالمی کشور و انتخاب شهرداران مصوب » شهرك«کلمه  -16
  .در این ماده منسوخ شده است» قانون و تبصره ذیل آن 12شهرکهاي موضوع ماده «حذف شده، لذا عبارت 6/7/1382
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اخذرأي در یکی از روزهاي تعطیل رسمی انجام خواهـد شـد و مـدت زمـان آن حـداقل       -8 ماده

  .هشت ساعت خواهد بود

مــدت زمـان اخــذرأي بـا تصــویب و موافقـت مشــترك هیأتهـاي اجرایــی و نظــارت      –1تبصـره  

  .شهرستان قابل تمدید باشد

 ،بـا برگـزاري انتخابـات شـوراها    در صـورتی کـه همزمـان     –)15/6/1385اصـالحی  ( 2تبصره 

تشخیص ضـرورت و مـدت تمدیـد اخـذرأي در یـک یـا چنـد         ،انتخابات دیگري نیز برگزار گردد

  .حوزه یا سراسر کشور برعهده وزیر کشور است

پـس از   ،قـانون )18(و ) 3(فرماندار موظف است در اجراي مـواد  -)15/6/1385اصالحی ( 9 ماده

تأیید نهایی صـحت انتخابـات و قطعـی شـدن نتیجـه آن، بالفاصـله پـس از پایـان دوره قبـل از          

اعضاي اصلی شورا دعوت نماید در اولین جلسه رسمی شورا که به ریاست مسن تـرین عضـو   

  .نسبت به انتخاب هیأت رئیسه اقدام نمایند ،تشکیل می شود

قـانون مبنـی بـر خـروج عضـو یـا       ) 7(مـاده در صورت تحقق  -)15/6/1385اصالحی (10 ماده

اعضایی از شورا، رئیس یا نایب رئیس شورا موظف است بالفاصله مراتب را به طـور کتبـی بـه    

فرماندار موظف است بالفاصـله پـس از وصـول نامـه شـورا       -11 ماده.  اطالع فرماندار برساند

ین رأي بـراي جـایگزینی   از اعضاي علی البدل بـه ترتیـب بیشـتر    ،مبنی بر خروج اعضا از شورا

  . اعضاي خارج شده دعوت به عمل آورد و مراتب را به شوراي مربوط اعالم نماید

چنانچه فردي به طور همزمان در بیش از یک حوزه انتخابیـه   –) 28/3/1382اصالحی ( 12 ماده

وي نـام   ،به دستور وزارت کشور و فرمانـداران و بخشـداران   ،در انتخابات شورا ثبت نام نماید

از داوطلـب شـدن در   ) 17(از فهرست داوطلبان حذف می شود و از آن تاریخ به مـدت چهارسـال   

  .انتخابات شوراها محروم می گردد
                                                

لذا . اصالح شده است» تا پایان همان دوره« قانون در خصوص مورد به  30مذکور در  ماده » مدت چهارسال« ، 27/8/1386به موجب قانون اصالحی  -17
 .ن ماده نیز تا پایان همان دوره می باشدمحرومیت مذکور درای
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براي انتخاب اعضاي علی البدل شوراها نیازي بـه بـرگ رأي یـا اخـذرأي مجـزا و یـا        -13 ماده

بلکـه در پایـان رأي گیـري و قرائـت و      ،مشخص نمودن اعـضاي علی البدل در برگ رأي نیسـت 

دارندگان بیـشترین رأي بـه دسـت آمـده بـه ترتیـب و بـه تعـداد مـورد نیـاز بـه            ،شمارش آراء

بنابراین رأي دهنده اسامی نامزدهـاي مـورد    .عضویت اصلی و یا علی البدل شوراها در می آیند

  .درج می نمایدنظر خود را حداکثر به همان تعداد اعضاي اصلی شورا در برگ رأي 

  .قانون می باشد)20(مادههیأت اجرایی مسئول اجراي تبصره ذیل  -14 ماده

نامزدهاي انتخاباتی ذي نفع در صورت تمایل می توانند در جلسه قرعه کشـی شـرکت    –تبصره 

ساعت قبـل توسـط فرمانـدار بـه منتخبـین ذي      ) 24(تاریخ و محل قرعه کشی باید حداقل  .نمایند

  .ربط ابالغ شود

انتخابـات   ،در صورتیکه همزمان با برگزاري انتخابات شوراها -)15/6/1385اصالحی ( 15 ماده

یک شـعبه ثبـت نـام و اخـذرأي و      ،دیگري نیز برگزار گردد به تشخیص و دستور وزارت کشور

حتی االمکان با اعضاي واحد و با صندوقهاي مجزا بـراي هـر یـک از انتخابـات در نظـر گرفتـه       

  .خواهد شد

  .سرپرست فرمانداري به جاي فرماندار خواهد بود -16 ماده

نیـروي انتظـامی در کلیـه مراحـل مکلـف بـه همکـاري بـا          ،قـانون )44(مادهدر اجراي  -17 ماده

مجریان انتخابـات اسـت و حسـب درخواسـت اسـتاندار و فرمانـدار موظـف اسـت مـأمورین و          

  .امکانات خود را در اختیار آنان قرار دهد

ابطال و یا انحـالل شـورا توسـط مراجـع قـانونی مـذکور در مـواد         ،صورت توقف در -18 ماده

ابطـال و یـا انحـالل     ،مراجع مـذکور موظفنـد بالفاصـله مراتـب توقـف      ،قانون )98(و)91(و  )61(

از زمـان   ،ماهـه بـراي تجدیـد انتخابـات     2شـروع مهلـت    .شورا به فرماندار مربوط اعالم نماینـد 

  .ابطال و یا انحالل خواهد بود ،وصول اعالم توقف
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مراتـب را بـه    ،ابطال و یا انحالل شورا ،فرماندار موظف است به محض اطالع از توقف -19 ماده

  .وزارت کشور اعالم نماید

اعضـاي   ،قـانون  )56(مـاده مجلس شوراي اسالمی پیش از شروع انتخابات به استناد  -20 ماده

ر سمت ایشان در هیأت به وزارت کشـور معرفـی مـی    هیأت مرکزي نظارت بر انتخابات را با ذک

  .نماید

قانــون، وزارت کشــور مــوظف اسـت     )71(مادهدر اجراي  -)18() 15/6/1385الحاقی (  21 ماده

اعتـبار مـورد نیاز بـراي پـرداخت حق الزحمه به کلیـه افـرادي کـه در امـر برگـزاري انتخابـات       

و بازنشسـتگان را بـرآورد و بـراي تصـویب و      همکاري می نمایند اعم از مشـاغل آزاد، دولتـی  

  .تأمین اعتبار به هیأت وزیران پیشنهاد نماید

  

  هیأت اجرایی –فصل دوم 

فرمانـدار موظـف اسـت پـس از وصـول دسـتور شـروع         -) 15/6/1385اصـالحی  ()19( 22 ماده

اعضـاي  قانون به منظور تشکیل هیأت اجرایی شهرسـتان از سـایر    )35(مادهبراساس  ،انتخابات

  .اداري هیأت دعوت به عمل آورد

بـه منظـور تعیـین     ،قـانون ) 35(مـاده  1فرماندار موظف اسـت در اجــراي تبصـره     -)20(23 ماده

نفر از معتمدان اقشـار مـردم را   ) 30(معتمدان اصلی و علی البدل عضو هیأت اجرایی شهرستان 

  .انتخاب نماید

اعضـاي   ،فرماندار موظف است بالفاصله از معتمـدان منتخـب   -) 15/6/1385اصالحی (24 ماده

روز از ) 2(معتمدان حـداکثر ظـرف    .اداري هیأت اجرایی و هیأت نظارت بطور کتبی دعوت نماید

                                                
 .سابق حذف گردیده است 23تغییر یافته وماده  23و 22سابق به  22و 21، شماره مواد 21با الحاق ماده  -18

 همان -19

  همان -20
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 )نفـر  30نفـر از   20(تاریخ دعوت تشکیل جلسه می دهند و پس از حضور حداقل دو سوم آنـان  

نفر را به عنوان معتمدان علی البـدل هیـأت   ) 5(را به عنوان معتمدان اصلی و  نفر) 8(از بین خود 

  .اجرایی با رأي مخفی و اکثریت نسبی آراء انتخاب و مراتب را صورتجلسه می نمایند

فرماندار موظف است مراتب انتخـاب معتمـدین اصـلی و علـی البـدل و تشـکیل هیـأت         -25 ماده

  .داري به ستاد انتخابات کشور اعالم نمایداجرایی را از طریق سلسله مراتب ا

حـداکثر پـنج روز   اتانتخابمهلت تشکیل هیأت اجرایی از زمان وصـول دسـتور شـروع     -26 ماده

  .می باشد

 ،دو سـوم اعضـاي هیـأت اجرایـی بـراي رسـمیت جلسـات        –) 15/6/1385اصـالحی   ( 27 ماده

  .نفر می باشد) 8( ،ذیل آن) 1(قانون و تبصره  ) 39(مادهموضوع 

رؤساي هیأت هاي اجرایی و نظارت موظفند با هماهنگی الزم، فـردي را کـه بـه طـور      -28 ماده

همزمان در بیش از یک هیأت اعم از اجرایی یـا نظـارت عضـویت دارد، در یـک هیـأت ابقـا و از       

  . سایر هیأت ها حذف نمایند

 ،قـانون ) 68(و ) 65(ر اجراي مواد هیأت اجرایی موظف است د -) 15/6/1385اصالحی (29 ماده

یک نسخه از کلیه صورتجلسه ها و آگهی هاي خود را به هیأت نظارت شهرستان تحویـل نمایـد   

  .و هیأت نظارت شهرستان را در جریان مراحل و امور انتخابات قرار دهد

و قانون، تشـکیل جلسـه مـی دهـد     ) 42(مادههیأت اجرایی در مهلت مقرر و در اجراي  -30 ماده

یـک   ،تعداد و محل شعب ثبت نام و اخذرأي حوزه انتخابیه را تعیین و پس از تنظیم صورتجلسـه 

  .نسخه آن را به فرماندار تسلیم می نماید

فرماندار موظف است براساس صورتجلسه دریافتی از هیأت اجرایی، آگهی انتخابـات   -31 ماده

ان، جـرایم و تخلفـات و مقـررات    حاوي تاریخ اخذرأي، ساعات اخذرأي، شـرایط انتخـاب کننـدگ   
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جزایی و محل شعب ثبت نام و اخذرأي را تنظیم و در موعد مقرر براي اطـالع عمـوم در حـوزه    

  .انتخابیه منتشر نماید

قـانون، پـس از   ) 43(مـاده فرمانـدار موظـف اسـت در اجـراي      -) 15/6/1385اصالحی (32 ماده

ور احکـام آنـان اقـدام نمایـد و از     وصول اسامی اعضاي شعب ثبت نام و اخذرأي نسبت به صد

  .ایشان براي شرکت در جلسه توجیهی دعوت نماید

به منظور جلوگیري از هرگونـه خلـل در برگـزاري برنامـه هـاي       –) 15/6/1385الحاقی (تبصره 

روز ثبت نام و اخذرأي، هیأت اجرایی موظـف اسـت ترتیبـی اتخـاذ نمایـد کـه در صـورت عـدم         

  .  بالفاصله فرد جایگزین به محل شعبه اعزام گردد حضور هر یک از اعضاء شعبه،

فرماندار موظف است ترتیبی اتخاذ نماید که یک روز قبل از روز اخذرأي، محل شـعب   -33 ماده

  .شود مادهثبت نام و اخذرأي آ

فرمانـدار موظـف اسـت بـراي هـر یـک از شـعب ثبـت نـام و           -) 15/6/1385اصالحی (34 ماده

ه باید حتی االمکان از کارمندان دولـت باشـد، از طـرف خـود تعیـین و      اخذرأي یک نفر نماینده ک

نسبت به صدور حکم وي اقدام نماید و بـراي تحویـل گـرفتن صـندوق و تعرفـه و بـرگ رأي و       

از وي و اعضـاي شـعبه بـراي     ،سایر وسایل و لوازم انتخاباتی با تعیین تاریخ و محـل مراجعـه  

  . شرکت در جلسه توجیهی دعوت نماید

به منظور جلوگیري از هرگونـه خلـل در برگـزاري برنامـه هـاي       –) 15/6/1385الحاقی (تبصره 

روز ثبت نام و اخذرأي، فرماندار موظف است ترتیبی اتخاذ نماید کـه در صـورت عـدم حضـور     

  .  هر یک از نمایندگان خود، بالفاصله فرد یا افراد جایگزین را به محل شعبه اعزام نماید

هیأت اجرایی موظف است پس از حضور نماینـدگان فرمانـدار    -) 15/6/1385ی اصالح(35 ماده

و اعضاي شعب در جلسه توجیهی برنامه ثبت نام و اخـذرأي و قرائـت و شـمارش آرا و سـایر     

آموزشهاي الزم، صندوق اخذرأي و تعرفه و برگ رأي و مهر انتخابـات و سـایر وسـایل مـورد     
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هیـأت اجرایـی موظـف اسـت ترتیبـی اتخـاذ نمایـد تـا         . یل دهدنیاز را به نمایندگان فرماندار تحو

به کار شود و مسـئولین   مادهشعب ثبت نام و اخذرأي حداقل یک ساعت قبل از شروع اخذرأي آ

  . شعبه در محل حاضر باشند

نمایندگان فرماندار موظـف انـد بالفاصـله پـس از حضـور در       –) 15/6/1385اصالحی (تبصره 

ذرأي صندوق و تعرفه و برگهاي رأي و سـایر وسـایل و لـوازم مـورد     محل شعبه ثبت نام و اخ

مسئولیت حفظ وحراست از برگ هاي رأي به منــظور   .نیاز را در اختیار رئیس شعبه قرار دهند

  .  جلوگیري از خروج آنها از محل شعبه اخذ رأي، بعهده اعضاي شعبه می باشد

هر یـک از شـعب ثبـت نـام و اخـذرأي از       در صورت تعیین و معرفی کتبی ناظر براي -36 ماده

طرف هیأت نظارت شهرستان، فرماندار موظف است نسبت به اعـزام وي بـه نحـوي کـه قبـل از      

  .شروع اخذرأي در محل شعبه حضور داشته باشد، اقدام نماید

فرماندار موظف است براي حفاظت شعب ثبت نام و اخذرأي بـا همکـاري و همـاهنگی     -37 ماده

نفر از مـأموران مـذکور انتخـاب و ضـمن صـدور      ) 3(ی به تعداد الزم و حداکثر تا نیروي انتظام

ابالغ نامبردگان، آنان را به همراه نماینده خود و ناظر و اعضاي شـعبه ثبـت نـام و اخـذرأي بـه      

  .محل اعزام نماید

  

  هیأت هاي نظارت –فصل سوم 

قـانون اصـالح قـانون تشـکیالت     ) 73( مـاده قـانون و بـه اسـتناد    ) 56(مادهدر اجراي  -38 ماده

به منظـور نظـارت    29/4/1365شوراهاي اسالمی کشوري و انتخابات شوراهاي مزبور مصوب 

هیأت مرکزي نظـارت بـر امـر انتخابـات شـوراهاي اسـالمی کشـوري         ،بر امر انتخابات شوراها

اي کمیسـیون  نفـر از اعضـ  ) 2(نفر از اعضاي کمیسیون شوراها و امور داخلـی و  ) 3(متشکل از 

  . به انتخاب مجلس شوراي اسالمی تشکیل می شود) 90(اصل 
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در صورتی که به تعداد الزم از کمیسیونهاي مذکور داوطلـب نباشـد مجلـس از میـان      –تبصره 

  . نفر را انتخاب می نماید) 5(سایر نمایندگان داوطلب 

اصـالح قـانون تشـکیالت     قـانون )  74( مـاده قانون و به اسـتناد   ) 56(مادهدر اجراي  -39 ماده

به منظـور نظـارت    29/4/1365شوراهاي اسالمی کشوري و انتخابات شوراهاي مزبور مصوب 

بر امر انتخابات شوراهاي اسالمی کشور در هر استان هیأت نظارت استان مرکب از سه نفـر از  

   .نمایندگان مجلس شوراي اسالمی آن استان به تعیین هیأت مرکزي نظارت تشکیل می شود

هیأت مرکزي نظارت پس از تعیین اعضاي هیأت نظارت استان، اسامی آنان را به سـتاد    

  . انتخابات استان مربوط و ستاد انتخابات کشور اعالم می نماید

در هر استانی که تعداد نمایندگان آن از سه نفر کمتر باشد و یـا بـه حـد نصـاب از آن      –تبصره 

ا از بـین نماینـدگان اسـتانهاي مجـاور بـا هیـأت مرکـزي        تعیین بقیه اعض ،استان داوطلب نباشد

  .نظارت می باشد

اسـامی   ،ستاد انتخابات استان پس از وصول اسـامی اعضـاي هیـأت نظـارت اسـتان      -40 ماده

  . نامبردگان را به فرمانداریهاي تابع اعالم می نماید

هیــأت نظــارت شهرســتان بــر انتخابــات  ،هیــأت نظــارت اســتان در هــر شهرســتان -41 مــاده

نفر از معتمدان محل تشکیل می دهد و اسـامی آنـان   ) 5(شوراهاي اسالمی کشوري را مرکب از 

  .را به فرمانداري ذیربط و ستاد انتخابات استان اعالم می نماید

هیأت نظارت شهرستان می تواند براي هر شعبه ثبـت نـام و اخـذرأي یـک نفـر نـاظر        -42 ماده

  .ن و نامبرده را حداکثر تا یک روز مانده به روز اخذرأي به فرماندار معرفی نمایدتعیی

شرکت اعضاي هیأت نظارت شهرستان در جلسات هیأت اجرایـی بـه منظـور نظـارت      -43 ماده

بر صحت برگـزاري انتخابـات مـی باشـد و عـدم حضـور آنـان در جلسـات و یـا خـودداري از           

  .کار انتخابات نخواهد بود امضاي صورتجلسه ها مانع از ادامه
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هـیأت هاي نظارت در چارچوب قانون و آیــین نامـه اجرایـی تنهـا نـاظر بـر اجــراي         -44 ماده

  .صحیـح قانـون می باشند و حق دخالت در اموراجرایی انتخابات را ندارند

  

  بررسی سوابق و رسیدگی به صالحیت داوطلبان ،اعالم داوطلبی –فصل چهارم 

فرماندار موظف است بالفاصله پس از وصول دسـتور شـروع    -)15/6/1385اصالحی (45 ماده

 ،محـل ثبـت نـام    ،حاوي تـاریخ شـروع و خاتمـه ثبـت نـام      ،آگهی ثبت نام از داوطلبان ،انتخابات

دو نسـخه   ،شرایط انتخاب شـوندگان و مـدارك مـورد نیـاز شـامل اصـل شناسـنامه عکـس دار        

، اصـل و تصـویر کـارت پایـان خـدمت یـا مـدرکی دال بـر         تصویر کلیه صفحه هاي شناسـنامه 

را منتشـر نمایـد     3 × 4مشخص بودن وضعیت خدمت وظیفه عمومی و چهار قطعه عکس جدید 

  .و ظرف مهلت مقرر از داوطلبان عضویت در شوراها ثبت نام به عمل آورد

کارمنـدان   مسـئول یـا مسـئوالنی از بـین     ،فرماندار می توانـد بـا صـدور حکـم کتبـی      -46 ماده

  .فرمانداري را براي ثبت نام از داوطلبان عضویت در شوراها تعیین نماید

داوطلبان عضویت در شوراها در مهلت مقـرر بـا مراجعـه بـه      -)15/6/1385اصالحی ( 47 ماده

فرمانداري و ارایه مدارك مورد نیاز شخصاً پرسشنامه اعـالم داوطلبـی را در حضـور مسـئول     

مسئول ثبت نام پس از دریافت و تطبیق مشخصات سجلی داوطلـب بـا    .یندثبت نام تکمیل می نما

  .رسید مدارك و پرسشنامه را به وي تسلیم می دارد ،اصل شناسنامه

بـه صـالحیت داوطلبـان را    مقـدمات رسـیدگی    ،هیأت اجرایی بالفاصله پس از تشـکیل  -48 ماده

  .می نمایدفراهم 

در پایــان هــر روز اســامی و  ،قـانون  ) 49(مــادهفرمانــدار موظــف اسـت در اجــراي   -49 مـاده 

بـه مراجـع ذي ربـط محـل از قبیـل اداره       ،مشخصات کلیه داوطلبان را به منظور بررسی سوابق

  .دادگستري و ثبت احوال ارسال نماید ،نیروي انتظامی ،اطالعات
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ر پایـان  د ،فرماندار موظف است به منظور پرهیز از هرگونه اشـتباه و از قلـم افتـادگی    –تبصره 

مهلت قانونی ثبت نام نیز بالفاصله اسامی کلیه داوطلبان حـوزه انتخابیـه را کـه سـوابق آنهـا از      

  .قبل استعالم شده است براساس حروف الفبا به مراجع یاد شده ارسال نماید

 مـاده ذیـل همـان   )  2(قانون موظفنـد در اجـراي تبصـره    )  49(مادهمراجع مذکور در  -50 ماده

نتیجـه   ،حداکثر ظرف مدت ده روز پـس از وصـول اسـامی و مشخصـات هـر یـک از داوطلبـان       

  .بررسیهاي انجام شده درخصوص سوابق آنان را به طور کتبی به فرماندار اعالم نمایند

قـانون طبـق فرمـی کـه در      ) 49(مـاده هیـأت هاي اجرایی مـی توانند در اجـراي   -)21( 1تبصره 

قـانون اسـتعالم     )49(مـاده مراتـب را از مراجـع موضـوع     ،د نمـود چارچوب قانون تهیه خواهنـ 

  .نمایند

 )49(مـاده عدم ارسال هرگونه پاسخ توسط مراجـع مـذکور در    -)15/6/1385الحاقی ( 2تبصره 

بمنزله فقدان هرگونه سوابق سوء داوطلبـان در آن مراجـع محسـوب مـی      ،قانون در مهلت مقرر

  .گردد

فرماندار موظف است بـه محـض وصـول اطالعـات الزم دربـاره سـوابق هـر یـک از          -51 ماده

پـس از وصـول    روزهفتـ جلسات هیأت اجرایی را تشکیل دهد و حـداکثر ظـرف مـدت     ،داوطلبان

بـه صـالحیت آنـان رسـیدگی و      ،قانون )52(مادهسوابق هر یک از داوطلبان با رعایت کامل متن 

بالفاصله یک نسخه از هر یک از صورتجلسه تنظیمی را بـه هیـأت   نتیجه را صورتجلسه نماید و 

  . نظارت شهرستان ارسال نماید

ــأت نظــارت شهرســتان پــس از وصــول صورتجلســات   -)15/6/1385اصــالحی ( 52 مــاده هی

) 7(قانون موظف است حداکثر ظرف مـدت   ) 51(مادهبه استناد  ،رسیدگی به صالحیت داوطلبان

صـالحیت آن  ) 22(رتجلسات، نظریـه خـود را مبنـی بـر تأییـد یـا رد      روز از وصول هر یک از صو
                                                

  .می باشد 15/6/1385اصالحی  ،شماره تبصره -21
، 1/3/1375تشکیالت،وظایف و انتخابات شوراهاي اسالمی کشور وانتخاب شهرداران مصوب قانون ) 27/8/1386اصالحی (48با توجه به اینکه در ماده -22

به  حذف شده است و اعتبار نظر هیأتهاي اجرایی بخش و شهرستان صرفاً در مورد تأیید صالحیت داوطلبان منوط به تأیید هیأتهاي نظارت گردیده،» رد«واژه
 .نظر می رسد که باید این تغییر در اصالح آیین نامه حاظر لحاظ گردد
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دسته از داوطلبانی که صالحیت آنان توسط هیأت اجرایی رد شده اسـت بـه صـورت کتبـی بـه      

  .  فرماندار اعالم نماید

  . جهات رد صالحیت به داوطلب منعکس خواهد شد –)23( 1تبصره 

چنانچه هیأت نظارت شهرستان دربـاره داوطلـب یـا داوطلبـان      –)15/6/1385الحاقی ( 2تبصره 

  . نظر هیأت اجرایی مالك عمل خواهد بود ،مذکور نظر خود را در مهلت مقرر اعالم ننماید

فرماندار موظف اسـت پـس از وصـول نظریـه هیـأت نظـارت        -)15/6/1385اصالحی ( 53 ماده

 )24(شهرسـتان درخصـوص تأییـد    مبنـی بـر تأییـد یـا رد تصـمیمات هیـأت اجرایـی        ،شهرسـتان 

بالفاصله مراتب تأیید یـا رد صـالحیت   ) 52(مادهصالحیت داوطلبان و همچنین با رعایت تبصره 

  . هر یک از داوطلبان را به طور کتبی به داوطلب تأیید یا رد صالحیت شده ذیربط اعالم نماید

پــس از دریافــت روز ) 4(داوطلبــان رد صــالحیت شــده  ظــرف  –)15/6/1385الحــاقی (تبصــره 

قـانون مـی تواننـد ضـمن درخواسـت       )53(مـاده ذیـل  ) 1(نظریه هیأت اجرائی به استناد تبصره 

  . شکایت خود را به هیأت نظارت استان تسلیم نمایند ،دالیل رد صالحیتشان

 ،قـانون ) 53(مـاده )  3(هیأت نظارت استان موظف است ظرف مهلت مقرر در تبصـره   -54 ماده

نظر خود درخصوص تأیید یا رد صالحیت آن دسـته از داوطلبـانی کـه صالحیتشـان در هیـأت      

اجرایی رد شده و شاکی بوده اند را با تنظیم صورتجلسه بـه ضـمیمه نامـه رسـمی بـه منظـور       
  . ارسال به فرمانداري مربوط به ستاد انتخابات استانداري تسلیم نماید

مراتـب   ،چنانچه در مهلت مقرر هیچ گونه شکایتی از حوزه انتخابیه واصـل نشـد   –)25( 1تبصره 

  . صورتجلسه و به همان نحو عمل خواهد شد

قانون لزوم رسیدگی دقیق بـه شـکایات داوطلبـان رد    ‹‹ رعایت  –)15/6/1385الحاقی ( 2تبصره 

››  مجمـع تشـخیص مصـلحت نظـام      22/8/1378صالحیت شده در انتخابـات مختلـف مصـوب    

                                                
 .می باشد 15/6/1385شماره تبصره، اصالحی  -23

 .همین آیین نامه مراجعه شود52به زیرنویس ماده  -24

 .می باشد 15/6/1385اصالحی  ،شماره تبصره -25
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درخصوص بررسی صالحیت داوطلبان و ابالغ مراتب رد صالحیت به داوطلبان ذیـربط الزامـی   

  .است

ســتاد انتخابــات اســتانداري موظــف اســت پــس از وصــول  -)15/6/1385اصــالحی (55  مــاده
بالفاصـله   ،صورتجلسه رسیدگی به شکایات داوطلبان رد صالحیت شده از هیأت نظارت اسـتان 

  . مراتب را به منظور انتشار آگهی اسامی نامزدهاي انتخاباتی به فرمانداري مربوط اعالم نماید

آگهـی اسـامی    ،فرماندار موظـف اسـت پـس از وصـول نظریـه هیـأت نظـارت اسـتان         -56 ماده

نامزدهاي انتخاباتی را حداکثر ظرف سه روز تهیه و هشت روز قبل از روز اخـذرأي بـه منظـور    

  . در حوزه مذکور منتشر نماید ،ع اهالی حوزه انتخابیهاطال

نامزدهاي انتخاباتی در صورت تمایل بـه داشـتن نماینـده     ،قانون)  28(مادهدر اجراي  -57 ماده
در محل شعبه ثبت نام و اخذرأي موظفنـد حـداکثر تـا سـه روز قبـل از روز اخـذرأي اسـامی و        

  . هیأت اجرایی تسلیم نمایند مشخصات و یک قطعه عکس نمایندگان خود را به

معرفـی نامـه و یـا     ،هیأت اجرایی موظف است بـراي نماینـدگان نامزدهـاي انتخابـاتی     -58 ماده

  .کارت شناسایی صادر و به نامزد ذیربط تحویل نماید

شکایات و اعتراضات نمایندگان نامزدهاي انتخاباتی از طریق نامزدهاي مربـوط جمـع    -59 ماده

  .وي به هیأت هاي اجرایی و نظارت شهرستان تسلیم خواهد شدآوري و با امضاي 
تدارکات و تأمین احتیاجات مورد تقاضـاي هـر یـک از نماینـدگان نامزدهـا بـه عهـده         -60 ماده

  .نامزد معرفی کننده خواهد بود

  

  )26(تبلیغات –فصل پنجم 
روز قبـل از روز  ) 8(مدت فعالیت تبلیغات انتخاباتی براي کلیه نامزدها یکسان اسـت و   -61 ماده

  .ساعت قبل از روز اخذرأي ادامه خواهد داشت) 24(اخذرأي آغاز می گردد و تا 

                                                
  .قانون و زیرنویس آن مراجعه شود 90به ماده  -26
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انجام امور ذیـل ممنـوع اسـت     ،در فعالیتهاي تبلیغات انتخاباتی -)15/6/1385اصالحی ( 62 ماده

  .و مرتکبین تحت پیگرد قانونی قرار می گیرند

  .نوشتن و یا اظهار مطالب خالف واقع -1
راه اندازي کاروانهاي تبلیغاتی و استفاده از بلنـدگوهاي سـیار خـارج از محـل      ،دیوار نویسی -2

  .سخنرانی و یا ستاد تبلیغاتی انتخاباتی

  .ید نامزدها با ذکر عنوان و مسئولیت آناناعالم نظر شخصیتها در تأی -3

استفاده از صدا و سیما و میز خطابه نماز جمعه و یا هر وسیله دیگـري کـه جنبـه رسـمی و      -4

  .دولتی دارد

  .فعالیت انتخاباتی کارمندان در ساعات اداري -5
بسـته بـه   شرکتهاي دولتی و مؤسسات وا ،ادارات ،استفاده از وسایل و امکانات وزارتخانه ها -6

دولت و شهرداریها و شرکتها و سازمانهاي وابسته به آنها و نهادها و مؤسساتی کـه از بودجـه   

  .استفاده می کنند و همچنین در اختیار گذاشتن وسایل و امکانات مزبور )به هر میزان(عمومی 

رافیـایی  فعالیت تبلیغاتی مجریان و ناظران انتخابات براي نامزدهاي انتخابـاتی در قلمـرو جغ   -7

  .مسئولیت خود

ــدگی     -8 ــایی و رانن ــم راهنم ــر روي عالئ ــا ب ــاتی نامزده ــار تبلیغ ــه آث ــاق هرگون ــابلوي  ،الص ت
تابلوي مدارس و سایر مؤسسات آموزشی و تابلوهاي منصـوبه در معـابر عمـومی     ،بیمارستان

باجـه   ،توسط بخش دولتی و وابسته به دولت و همچنین تأسیسات دولتـی و صـندوقهاي پسـت   

مگر با رضـایت مالکـان یـا    (تابلوها و امالك بخش خصوصی  ،پست هاي برق و تلفن ،تلفن هاي

مـأمورین انتظـامی در صـورت مشـاهده چنـین مـواردي        ،و هرگونه تـابلوي راهنمـا   )متصرفان

شـهرداریها موظـف    .متخلفان را جلب و بمنظور تعقیب قانونی به مقامات قضایی تحویل مینمایند

  .مکانات نسبت به امحاء چنین اوراقی اقدام نماینداند با استفاده از ا
  .تبلیغ علیه نامزدها و هرگونه هتک حرمت و حیثیت آنان -9
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پاره یا معدوم نمودن عکس و آثار تبلیغاتی نامزدهاي انتخابـاتی در مـدت و زمـان قـانونی      -10
  .تبلیغات که در محلهاي مجاز الصاق شده و یا نصب شده باشد

  .فعالیت تبلیغاتی تحت عنوان داوطلبی خارج از مهلت قانونی تبلیغات انجام هرگونه -11
درجات تحصیلی و سوابق خدمات و فعالیتهـاي مـورد ادعـا در آثـار تبلیغـاتی بایـد        – 1تبصره 

  .ارائه آنها امکان پذیر باشد ،مستند به مدارکی باشد که در صورت نیاز هیأت اجرایی
محلهاي مناسـبی را بـراي الصـاق     ،استفاده از امکانات محلیشهرداریها می توانند با  -2تبصره 

  .و یا ارائه آثار تبلیغاتی نامزدها تعیین نمایند
استفاده از امکانات تبلیغی مؤسساتی که بـه نحـوي از بودجـه عمـومی اسـتفاده مـی        -3تبصره 

اي آنهـا  کنند ولی با رعایت ضوابط و انعقاد قرارداد و اخذ وجه از اشخاص حقیقی و حقوقی بـر 
در تبلیغـات انتخابـاتی بالمـانع     ،)مثل نشریات وابسته بـه دولـت  (کارهاي تبلیغاتی انجام میدهند 

  .است
استفاده از اماکن دولتی و عمـومی مشـروط بـه اخـذ مجـوز از       -)15/6/1385الحاقی ( 4تبصره 

  .ع استمقامات ذیصالح و پرداخت هزینه برابر براي تمامی نامزدها و طرفداران آنها بالمان
استفاده از هرگونه آثار تبلیغاتی نامزدها و طرفداران آنـان اعـم    -)15/6/1385الحاقی (5تبصره 

سـانتی متـر     100 × 70فلزي و یا هر جنس دیگر با ابعاد بیشتر از  ،مقوایی ،پارچه اي ،از کاغذي
  . ممنوع است

توانـد در امـر   شـرکت پسـت در چـارچوب اساسـنامه خـود می      -)15/6/1385الحـاقی  ( 6تبصره 
  .توزیع آثارتبلیغاتی نامزدها اقدام نماید

مطبوعـات و نشــریات حـق ندارنــد آگهـی یــا مطـالبی علیــه       -)15/6/1385اصــالحی ( 63 مـاده 
نامزدهاي انتخاباتی درج نمایند و یا مطلبی بنویسند که دال بر انصـراف گـروه یـا اشخاصـی از     

دارند پاسخ خود را به نشـریه مزبـور بدهنـد    در این صورت  نامزدها حق ،نامزدهاي معین باشد
  .و آن نشریه طبق قانون مطبوعات مکلف به چاپ فوري آن درمهلت مجاز تبلیغات می باشد

مطبوعـات و نشـریات درانتشـار هـر گونـه مطلـب در خصـوص         –)15/6/1385الحاقی (تبصره 
مهلت مجـاز تبلیغـاتی   نامزدها مکلفند به نحوي اقدام نمایند که فرصت پاسخگوئی براي نامزد در

  . فراهم باشد
احـزاب و   ،مجـامع  ،)بدون ذکر عنوان و مسـئولیت آنـان  (انتشار اعالم نظر شخصیتها  -64 ماده

در تأیید نامزد انتخاباتی باید مستند به مدرك کتبـی و امضـا شـده مربـوط بـه       ،گروههاي مجاز
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تأیید و حمایت باشد و نامزد انتخابـاتی در صـورتی کـه بخواهـد از تأییـد مراجـع یـاد شـده در         
  .صدر این نامه استفاده نماید باید مستندات و مدارك آن را ارایه کند

نشـانی و   ،از کار ستاد تبلیغـات انتخابـاتی نامزدهـا   همزمان با آغ -)15/6/1385الحاقی (65 ماده
بـه آگـاهی هیـأت     ،محل ستاد و نام مسئول آن باید کتباً و با امضـاي نـامزد انتخابـاتی مربـوط    

  . اجرایی حوزه انتخابیه برسد
مرکـزي اسـت کـه فعالیتهـاي تبلیغـاتی       ،ستاد تبلیغـات انتخابـات   –)15/6/1385الحاقی (تبصره 

ن آنها مندرج در مواد فصل پنجم این آیین نامه در آن ساماندهی وانجـام مـی   نامزدها و طرفدارا

  .پذیرد و هر داوطلب تنها می تواند درهر منطقه شهرداري یک ستاد تبلیغاتی دایر نماید

هرگونـه عکـس و آثـار تبلیغـاتی نامزدهـاي انتخابـاتی کـه در محـل شـعبه ثبـت نـام             -66 ماده

  .توسط اعضاي شعبه امحا شود ،اخذرأي واخذرأي وجود دارد باید قبل از

  

  )27(برنامه روز اخذرأي و شمارش و قرائت آراء و اعالم نتیجه اخذرأي –فصل ششم 

اعضاي شعبه ثبت نام و اخـذرأي حـداقل یـک سـاعت قبـل از       -)15/6/1385اصالحی ( 67 ماده

  . وقت مقرر در محل شعبه حاضر میشوند

نسبت به انتخاب هیـأت رئیسـه و منشـی     ،قانون) 43(مادهذیل ) 2(ابتدا به استناد تبصره 

سـپس صـندوق اخـذرأي را در حضـور      ،ها اقدام و مراتـب را در صورتجلسـه درج مـی نماینـد    

بـاز مـی کننـد و پـس از حصـول       )در صـورت حضـور  (نماینده فرماندار و نـاظر بـر انتخابـات    

شـعبه ثبـت نـام و اخـذرأي     ››پلمـب ‹‹ با الك و مهر  ،آن را لفاف ،اطمینان از خالی بودن صندوق

برنامـه   ،می نمایند و پـس از امضـا و تأییـد مراتـب فـوق در صورتجلسـه      ›› پلمب ‹‹ الك و مهر 

  :مرحله به شرح زیر انجام می دهند ) 6(اخذرأي و قرائت آراء را در 

  مرحله مراجعه رأي دهندگان  –الف 

  مرحله کنترل –ب 

                                                
  .می باشد 15/6/1385ل ششم، اصالحی عنوان فص -27
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  مرحله ثبت نام –ج 

  مرحله اخذرأي –د 

  مرحله قرائت و شمارش آراء و مرحله تنظیم و تکمیل صورتجلسه - ه

  مرحله تنظیم صورتجلسه -و

  مرحله مراجعه رأي دهندگان –الف 

اعضاي شعبه باید ترتیبی اتخاذ نمایند که رأي دهندگان از یک سمت وارد محل شـعبه شـوند    -1

  . و پس از دادن رأي از سمت دیگر خارج گردند

مأمورین انتظامی موظفند طبق دستور نماینده فرماندار یا رئیس شعبه ثبت نام و اخـذرأي از   -2

  . ازدحام در داخل محوطه اخذرأي ممانعت نمایند تا اخذرأي در کمال آرامش انجام پذیرد

رأي دهندگان با در دست داشتن عین شناسنامه خـود در محـل شـعبه ثبـت نـام و اخـذرأي        -3

  . د و به ترتیب به منظور ثبت نام و دادن رأي وارد محوطه اخذرأي می شوندحضور می یابن

  مرحله کنترل –ب 

  :کنترل در سه مرحله انجام می شود 

رئیس شعبه یا هر یک از سه منشی شعبه ثبت نام و اخـذرأي بـا مالحظـه    : کنترل شناسنامه  -1

  :شناسنامه رأي دهنده موارد زیر را مورد توجه قرار می دهند 

  .شناسنامه به مهر شعب دیگر ممهور نشده باشد –الف

شناسنامه متعلق بـه شـخص مراجعـه کننـده بـوده و صـاحب آن در روز اخـذرأي حـداقل          –ب

  .سال تمام سنداشته باشد )28()18(

انگشت سبابه دست راست رأي دهنـده را کنتـرل مـی     ،رئیس شعبه و یا هر یک از سه منشی -2

  .نباشد ،که نشان دهنده رأي در شعبه دیگر است ،نماید تا آلوده به رنگ جوهر استامپ

                                                
سال تمام در روز اخذ رأي و عدم اصالح آیین نامه متناسب با آن تا این  18قانون و افزایش حداقل سن رأي دهندگان به  25ماده  2با توجه به اصالح بند  -28

  .گردیده است) 15(جایگزین عدد) 18(تاریخ،دراین مجلد عدد
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در صورتی که مراجعه کننده داراي شناسنامه اي باشد که ممهور به مهر انتخابات در روز 

ا در انگشت سبابه او اثر جوهر اخذرأي است و داللت بر دادن رأي در شعبه دیگري نماید و ی

  .از وي رأي گیري نخواهد شد ،استامپ شعبه اخذرأي دیگري مشاهده شود

اعضاي شعبه ثبـت   ،و تبصره ذیل آن ) 29(ماده) 3(به استناد بند : کنترل شرط احراز توطن  -3

فـل  نام و اخذرأي به روشهاي مقتضی کنترل می نمایند که شخص رأي دهنده و یا افراد تحت تک

حداقل یک سال متوالی متصل به زمان اخذرأي در محل سـکونت داشـته    )همسر و فرزندان(وي 

  . باشد

در شهرهاي باالي یکصدهزار نفر جمعیت نیازي  ،قانون) 29(ماده) 3(به استناد قسمت اخیر بند 

  . به احراز سکونت نمی باشد

  مرحله ثبت نام  –ج 

اطمینان از اینکـه شناسـنامه متعلـق بـه مراجعـه کننـده       پس از انجام مرحله کنترل و حصول  -1

یک نفر از منشـی هـا نسـبت بـه ثبـت مشخصـات وي        ،است و واجد شرایط رأي دادن می باشد

براساس مندرجات شناسنامه بر روي برگ تعرفه اقـدام و پـس از اخـذ اثـر انگشـت رأي دهنـده       

  . ر و امضا می نمایدروي برگ تعرفه، آن را با قید تاریخ با مهر انتخابات ممهو

شناسنامه رأي دهنده را نیز به مهر انتخابات ممهور و بـه وي تحویـل مـی     ،متصدي ثبت نام -2

  . نماید

  مرحله اخذرأي –د 

متصدي ثبت نام برگ رأي را بعـد از ممهـور نمـودن بـه مهـر       ،پس از ثبت نام از رأي دهنده -1

ا می کند و به رأي دهنده تسلیم مـی نمایـد تـا    انتخابات از محل نقطه چین از تعرفه انتخاباتی جد

رأي دهنده اسم نامزد یا نامزدهاي مورد نظر خود را حداکثر به تعداد اعضاي اصـلی شـورا بـر    

بـدیهی   .تا کند داخل صندوق بیانـدازد و از درب خروجـی شـعبه خـارج شـود      ،روي آن بنویسد
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ید در نگهداري و حفاظـت آنهـا دقـت    است تعرفه هاي انتخاباتی در محل شعبه باقی می ماند و با

  .و مراقبت کامل به عمل آید

نماینده فرماندار و اعضـاي شـعبه ثبـت نـام و اخـذرأي بایـد ترتیبـی اتخـاذ نماینـد کـه رأي            -2

نویسی مخفی باشد و به صورت کامالً آزاد و بدون اعمال نفوذ شخص دیگـري انجـام پـذیرد و    

ار و مـأمورین انتظـامی و نماینـده هیـأت نظـارت و      هیچ یک از اعضاي شـعبه و نماینـده فرمانـد   

اصوالً کلیه افرادي که به هرگونه در شعبه وظیفـه اي بـر عهـده دارنـد حـق نوشـتن رأي بـراي        

  .اشخاص را ندارند

رأي دهنـده بایسـتی از وجـود افـراد      ،در صورتی که براي نوشتن رأي نیاز به فرد دیگري باشد

استفاده نماید و اعضاي شعبه نیـز کنتـرل نماینـد تـا      ،خارج از شعبه که مورد اعتماد وي هستند

  .عمل خالف قانون انجام نگیرد

نماینده هیأت نظارت حق دخالت در امور اجرایی انتخابـات را نـدارد و در صـورت مشـاهده      -3

قانون موظف است مراتب را بـه اعضـاي شـعبه و نماینـده      )70(مادهارتکاب به تخلفات موضوع 

فرماندار تذکر دهد و آنان ضمن بررسی موضوع باید فرد یـا افـراد خـاطی را توسـط مـأمورین      

انتظامی حاضر در شعبه جلب و مراتب را صورتجلسه نمایند و همـراه خـاطی تحویـل مقامهـاي     

  .قضایی دهند

  

  و شمارش آراءمرحله قرائت  –)27/11/1381اصالحی (ه

  شیوه دستی –ردیف یکم 

اعضاي شعبه پس از انقضاي مدت اخذرأي در صورت حصول اطمینـان از اینکـه کلیـه مراجعـه     

کنندگان رأي خود را درصـندوقهاي رأي انداختـه انـد و دیگـر کسـی بـراي دادن رأي در محـل        

بـا   ،بالفاصله پس از شمارش تعرفـه هـا و ثبـت تعـداد آن در صورتجلسـه      ،شعبه حضور ندارد
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شمارش و قرائت آراء را بـه ترتیـب ذیـل آغـاز      ،حضور نماینده فرماندار و نماینده هیأت نظارت

  :می نمایند 

›› پلمـب  ‹‹ ابتدا رئیس یا نایب رئیس شعبه اخذرأي با همکاري یکی از منشـی هـا الك و مهـر    -1

ا باز و تعداد برگهاي داخل صندوق را بدون اینکه قرائـت شـود شـمارش مـی     صندوق اخذرأي ر

  :کنند و پس از تطبیق تعداد آنها با تعداد برگهاي تعرفه به یکی از دو حالت زیر عمل می نماید 

›› ج‹‹چنانچه تعداد اوراق رأي داخل صندوق بیشتر از تعداد تعرفه ها باشد بر اساس بنـد   –الف 

به تعداد اضافی ابتدا از اوراق غیر چاپی و متفرقه و سپس از مجمـوع برگهـاي    ،قانون) 24(ماده

را در پشت آن قید و تعـداد آن  ›› باطل شد ‹‹ بدون اینکه خوانده شود بر می دارند و جمله  ،رأي

  .را در صورتجلسه اخذرأي نیز درج و در پایان ضمیمه صورتجلسه می نمایند

 ،ي داخل صندوق مساوي یا کمتر از تعـداد تعرفـه هـا باشـد    در صورتی که تعداد اوراق رأ –ب 

  .اقدام خاصی صورت نمی گیرد و فقط مراتب در صورتجلسه درج می شود

قرائــت آراء بـا رعایـت مــواد    ،پـس از اینکـه شـمارش آراء بــه ترتیـب یـاد شــده انجـام شـد        -2

  .انجام خواهد شدقانون و بندها و تبصره هاي ذیل آنها ) 27(و  )26(،)25(،)24(،)23(

  :با استفاده از سیستم رایانه اي در شعبه  –دوم 

چنانچه با توافق وزارت کشور و هیـأت مرکـزي نظـارت مقـرر شـده باشـد کـه کـار قرائـت و          

شمارش آراء با سیستم رایانه اي انجام شود اعضاي شـعبه پـس از انقضـاي مـدت اخـذرأي و      

رأي خود را در صـندوقهاي رأي انداختـه انـد و     حصول اطمینان از این که کلیه مراجعه کنندگان

دیگر کسی براي رأي دادن در محل شعبه حضـور نـدارد بـا حضـور نماینـده فرمانـدار و نـاظر        

  :می دهند  آراء را به شرح زیر انجام هیأت نظارت کار شمارش

›› ب پلمـ ‹‹ ابتدا رئیس یا نایب رئیس شعبه اخذرأي با همکاري یکی از منشی هـا الك و مهـر    -1

صندوق اخذرأي را باز و تعداد برگهاي داخل صندوق را بدون این که قرائت شود شـمارش مـی   

  :کنند و پس از تطبیق تعداد آنها با تعداد برگهاي تعرفه به یکی از دو حالت زیر عمل می نماید 
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›› ج‹‹ چنانچه تعداد اوراق رأي داخل صندوق بیشتر از تعداد تعرفه ها باشد براسـاس بنـد    -1/1

به تعداد اضافی ابتدا از اوراق غیرچاپی و متفرقه و سـپس از مجمـوع برگهـاي     ،قانون) 24(ماده

 را در پشـت آن قیـد و تعـداد   ›› باطل شد ‹‹ بدون این که خوانده شود بر می دارند و جمله  ،رأي

  .آن را در صورتجلسه اخذرأي نیز درج و در پایان ضمیمه صورتجلسه می نمایند

 ،در صورتی که تعداد اوراق رأي داخل صندوق مساوي یا کمتر از تعـداد تعرفـه هـا باشـد     -2/1

  . اقدام خاصی صورت نمی گیرد و فقط مراتب در صورتجلسه درج می شود

 ،)24(،)23(قرائت آرا با رعایـت مـواد     ،انجام شد پس از اینکه شمارش آرا به ترتیب یاد شده -2

  .قانون و بندها و تبصره هاي ذیل آنها انجام خواهد شد) 27(و ) 26(،)25(

چنانچه امکانات رایانه اي در محل شعبه فراهم شده باشد عالوه بـر ورود اطالعـات حاصـل     -3

نیـز وارد سیسـتم رایانـه اي    از شمارش آراء توسط کاربر نتایج قرائت آراي هر یک از نامزدهـا  

در پایــان نتــایج کلــی شــمارش و قرائــت آراي شــعبه توســط رایانــه ارایــه و طــی    .مــی گــردد

  .نماینده  فرماندار و ناظر شعبه می رسد ،اعضاي شعبه ،صورتجلسه به امضاي کاربر

  :با استفاده از سیستم رایانه در محل استقرار دستگاهها  –سوم 

چنانچه با توافق وزارت کشور و هیأت مرکزي نظارت مقـرر شـده باشـد کـه کـار قرائـت و        -1

شمارش آراء با سیستم رایانه اي انجام شود اعضاي شـعبه پـس از انقضـاي مـدت اخـذرأي و      

حصول اطمینان از اینکه کلیه مراجعه کننـدگان رأي خـود را در صـندوقهاي رأي انداختـه انـد و      

دادن در محل شعبه حضـور نـدارد بـا حضـور نماینـده فرمانـدار و نـاظر         دیگر کسی براي رأي 

  :هیأت نظارت کار شمارش آراء را بشرح زیر انجام میدهند 

) پلمـب (ابتدا رئیس یا نایب رئیس شعبه اخذرأي بـا همکـاري یکـی از منشـی هـا الك و مهـر       -2

رائت شود شـمارش مـی   صندوق اخذرأي را باز و تعداد برگهاي داخل صندوق را بدون این که ق

  :کنند و پس از تطبیق تعداد آنها با تعداد برگهاي تعرفه به یکی از دو حالت زیر عمل می نمایند 
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›› ج‹‹چنانچه تعداد اوراق رأي داخل صندوق بیشتر از تعداد تعرفه ها باشـد براسـاس بنـد     -1/2

به تعداد اضافی ابتدا از اوراق غیر چاپی و متفرقه و سپس از مجمـوع برگهـاي    ،قانون  )24(ماده

را در پشـت آن قیـد و تعـداد    ›› باطل شد ‹‹ بدون این که خوانده شود بر می دارند و جمله  ،رأي

  .آن را در صورتجلسه اخذرأي نیز درج و در پایان ضمیمه صورتجلسه می نمایند

اقـدام   ،رأي صندوق مساوي یا کمتر از تعداد تعرفـه هـا باشـد   در صورتی که تعداد اوراق  -2/2

  .خاصی صورت نمی گیرد و مراتب در صورتجلسه درج می شود

قرائــت آراء بـا رعایـت مــواد    ،پـس از اینکـه شـمارش آراء بــه ترتیـب یـاد شــده انجـام شـد        -3

  .قانون و بندها و تبصره هاي ذیل آنها انجام خواهد شد ) 27(و  )26(،)25(،)24(،)23(

اعضـاي شـعبه ثبـت نـام و اخـذرأي       ،چنانچه امکانات رایانه اي در محل شعبه فراهم نباشـد  -4

صـندوق یـا    ،ناظر شعبه و مأمورین محافظ صندوق ،بخشدار ،موظفند همراه با نماینده فرماندار

ائـت و شـمارش آراء بـه محـل اسـتقرار سیسـتم       صندوق هاي محتوي تعرفه و آراء را بـراي قر 

در صـورت عـدم امکـان حضـور تمـامی       .رایانه اي که از قبل مشخص شده اسـت حمـل نماینـد   

  .حضور رئیس یا نایب رئیس آن الزامی است ،اعضاي شعبه

 ،پس از رسیدن مسـئوالن شـعبه و صـندوق اخـذرأي بـه محـل اسـتقرار سیسـتم رایانـه اي          -5

از آراي ریخته شـده در آن کـه قـبالً آراي باطلـه مـأخوذه و باطلـه غیـر        صندوق اخذرأي باز و 

مأخوذه از آنها جدا شده است عالوه بر ورود اطالعات حاصـل از شـمارش آراء توسـط کـاربر     

نتایج قرائت آراي هر یک از نامزدها نیز وارد سیسـتم رایانـه اي میگـردد ودرپایـان نتـایج کلـی       

 ،رایانـه ارایـه وطـی صورتجلسـه اي بـه امضـاي کـاربر       شمارش و قرائت آراي شـعبه توسـط   

  .نماینده فرماندار و ناظر شعبه می رسد ،اعضاي شعبه

  )33فرم شماره (مرحله تنظیم صورتجلسه  –و 

صورتجلسه اخذرأي شعبه در پـنج نسـخه تنظـیم و سـپس      ،پس از خاتمه شمارش و قرائت آراء

  .تعداد رأي هر یک از نامزدها در صورتجلسه قید می شود
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صورتجلسـه بـه امضـاي نماینـده فرمانـدار و اعضـاي شـعبه اخـذرأي و          ،پس از انجام این کار

نماینده هیـأت نظـارت مـی رسـد و بالفاصـله کلیـه اوراق و مـدارك انتخابـاتی و یـک نسـخه از           

››  پلمـب ‹‹ و مهـر   رتجلسه تنظیمی داخل صندوق رأي قـرار داده مـی شـوند و پـس از الك    صو

اعضاي شعبه اخذرأي به اتفاق نماینده فرماندار و به همـراه نماینـده    ،شدن صندوق یا صندوقها

صندوق یا صندوقهاي رأي را همراه بـا یـک نسـخه از     ،هیأت نظارت و مأموران محافظ صندوق

از سـه نسـخه    .راي شعبه و سایر مدارك رسماً تحویل هیأت اجرایی میدهندصورتجلسه نتایج آ

یـک نسـخه تحویـل     ،یک نسخه تحویـل نماینـده هیـأت نظـارت     ،باقیمانده صورتجلسه نتایج آراء

  .نماینده فرماندار و یک نسخه نیز تحویل رئیس شعبه می شود

نتهـاي صورتجلسـه نوشـته    اگر در روز اخذرأي مسائل و مشکالتی پدیـد آیـد بایـد در قسـمت ا    

  .نماینده فرماندار و نماینده هیأت نظارت شهرستان برسد ،شود و به امضاي اعضاي شعبه

چنانچه صندوق اخذ رأي بـه گونـه اي سـاخته شـده باشـد کـه        -)15/6/1385الحاقی ( 1تبصره 

 ،وقنیازي به لفاف نداشته باشد پس از بستن آن فقط محل یا محلهاي تعیین شده بـر روي صـند  

  .خواهد شد) پلمب(در مراحل مختلف برنامه اخذرأي با مهر انتخابات الك و مهر 

قــانون در صــورت اعــزام بــازرس یـــا )69(مــادهدر اجــراي  -)15/6/1385الحــاقی (2تبـــصره 

آنان موظفند در کلیـه مراحـل برنامـه     ،بازرسان ثابت وزارت کشور به شعب ثبت نام و اخذ رأي

شمارش آراء واعالم نتایج و تنظیم صورتجلسه حضور یافته و تمـامی  روز اخذ رأي و قرائت و 

  .نسخه هاي صورتجلسه شعبه را امضاء کنند

هرگـاه بعضـی از شـعب ثبـت نـام و اخـذرأي بـه علـل          –)27/11/1381الحـاقی  (مکرر  67 ماده

مختلف ازعهده قرائت آراء و تکمیل صورتجلسه بر نیایند هیأتهاي اجرایی می توانند مسـتقیماً یـا   

با تعیین افراد جدید نسبت به شمارش و قرائت آراء و تکمیـل صورتجلسـه شـعبه مـذکور اقـدام      

  .نمایند
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ــا صــندوقهاي محتــوي آرا و مــدارك و  هیــأت اجرایــی پــس از دریافــت صــن  -68 مــاده دوق ی

در حضـور اعضـاي هیـأت نظـارت      ،صورتجلسات شعب ثبـت نـام و اخـذرأي حـوزه انتخابیـه     

شهرستان نسبت به تنظیم صورتجلسه نتیجه اخذرأي در حوزه انتخابیه اقـدام مـی نمایـد و یـک     

  . ل می دهدنخسه از صورتجلسه را براي انتشار آگهی نتیجه انتخابات به فرماندار تحوی

فرماندار موظف است بالفاصله پس از دریافت صورتجلسه نتیجـه اخـذرأي از هیـأت     -69 ماده

اجرایی شهرستان نسبت به تنظیم آگهی نتیجه انتخابـات و انتشـار آن در حـوزه انتخابیـه اقـدام      

  . نماید

  

  بررسی شکایات –فصل هفتم 

اجرایی موظفند از تاریخ اعالم نهایی صـالحیت  قانون، هیأت هاي )  55(مادهبه استناد  -70 ماده

داوطلبان تا دو روز پس از اعالم نتیجه اخذرأي انتخابات، شـکایات واصـله را بپذیرنـد و ظـرف     

  .پنج روز به آنها رسیدگی نمایند

بنابراین چنانچه در مهلت یاد شده شکایتی از حوزه انتخابیه به هیأت اجرایی شهرسـتان واصـل   

موظف است حداکثر ظرف پـنج روز پـس از وصـول هـر شـکایت در جلسـه        شود، هیأت مذکور

  . مشترك با هیأت نظارت شهرستان به آن رسیدگی و مراتب را صورتجلسه نمایند

آدرس محـل   ،نام پدر ،شکایاتی قابل طرح و بررسی می باشد که نام و نام خانوادگی -1تبصره 

  .دارا باشند ،کار یا سکونت شاکی که هویت وي را آشکار می نماید

چنانچـه هـیچ گونـه     ،هیأت اجرایی پس از پایان مهلت دریافت و رسیدگی به شـکایات  -2تبصره 

مراتب عدم وصول شـکایت را نیـز صورتجلسـه مـی      ،شکایتی از انتخابات دریافت ننموده باشد

  .نماید

ا توجـه  بالفاصله ب ،هیأت اجرایی موظف است پس از اتمام مهلت رسیدگی به شکایات -71 ماده

نظریه خـود در مـورد چگـونگی     ،به شکایات دریافتی و بررسی کلی چگونگی برگزاري انتخابات
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برگزاري و پیشنهاد تأیید یا ابطال انتخابـات حـوزه انتخابیـه را طـی صورتجلسـه اي بـه هیـأت        

  .نظارت شهرستان اعالم نماید

از حوزه انتخابیـه شـود    چنانچه بررسی شکایات منجر به ابطال آراي شعبه یا شعبی -1تبصره 

هیأت اجرایی شهرستان موظف است آراي باطـل شـده را    ،که در سرنوشت انتخابات مؤثر باشد

در نتایج قبلی دخالت داده و نتیجه جدید به دست آمده از آن را در صورتجلسـه مـذکور منظـور    

  .نماید

مـی بایـد مسـتدل و    پیشنهاد ابطال کل انتخابات یا آراي شـعبه یـا تعـدادي از شـعب      -2تبصره 

  .براساس مواد قانون باشد

هیأت نظارت شهرستان موظف است حداکثر ظـرف پـنج روز پـس از وصـول نظریـه       -72 ماده

  :به شرح زیر اقدام نماید  ،هیأت اجرایی شهرستان درخصوص برگزاري انتخابات

چنانچه نظر بر تأیید صحت برگزاري انتخابات داشته باشد مراتب را صورتجلسه و یـک   –الف (

  .به هیأت نظارت استان ارسال می نماید ،نسخه آن را به فرمانداري و یک نسخه را براي اطالع

مراتــب را  ،چنانچــه نظــر بــر ابطــال انتخابــات یــک یــا چنــد شــعبه اخــذرأي داشــته باشــد  –ب 

آن را همراه با دالیل و مدارك مستند به منظـور اخـذ تصـمیم و اقـدام     صورتجلسه و یک نسخه 

  .به فرمانداري ارسال می نماید ،بعدي به هیأت نظارت استان و یک نسخه را براي اطالع

اقـدامات در دو مسـیر    ،)ب(و ) الـف (به بعد با توجه به دو وضـعیت  ) 29() از این مرحله –تبصره 

  .زمان ادامه خواهد یافتجداگانه ولی به صورت موازي و هم

  ) :الف(اقدامات مربوط به وضعیت  -73 ماده

فرماندار موظف است پس از وصول صورتجلسه هیـأت نظـارت شهرسـتان مبنـی بـر تأییـد       -1

بـه آگـاهی اهـالی حـوزه انتخابیـه       ،مراتب را از طریق انتشـار آگهـی   ،صحت برگزاري انتخابات

  .راي هیأت نظارت استان ارسال نمایدبرساند و یک نسخه از آگهی منتشر شده را ب
                                                

آیین نامه اجرایی انتخابات شوراهاي روستا وبخش که متناظر این ماده می باشد، به نظر می رسد این قسمت در متن اصلی سهواً  73با توجه به ماده   -29
 .تایپ نشده باشد، که در این مجلد به تناسب ماده مذکور این قسمت درج شده است
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قانون، چنانچه کسی به تأیید صـحت برگـزاري انتخابـات معتـرض باشـد       )59(مادهبه استناد -2

حداکثر ظرف مدت دو روز از اتنتشار آگهی می تواند شکایت خـود را بـه هیـأت نظـارت اسـتان      

  .اعالم نماید

 ،از وصـول شـکایت معترضـان   روز ) 15(هیأت نظارت استان موظـف اسـت حـداکثر ظـرف      -3

قـانون نتیجـه قطعـی و نهـایی حـوزه انتخابیـه را بـه        ) 61(مـاده و با رعایـت   )59(مادهبراساس 

  . فرماندار مربوط اعالم نماید

هیأت نظارت استان شکایتی دریافت نکرد موظـف اسـت    ،چنانچه در پایان مهلت دریافت شکایات

  . بالفاصله مراتب و عدم وصول شکایت را هم براي اقدام بعدي به فرماندار اعالم نماید

فرماندار موظف است نظر قطعی و نهایی هیأت نظارت استان درخصوص تأیید یا عدم تأییـد   -4

  . گاهی اهالی حوزه انتخابیه برساندصحت برگزاري انتخابات را از طریق انتشار آگهی، به آ

  ) :ب(اقدامات مربوط به وضعیت  -74 ماده

هیأت نظارت استان موظـف اسـت حـداکثر ظـرف پـنج روز از وصـول صورتجلسـه هیـأت          -1

نظارت شهرستان مبنی بر پیشنهاد ابطال کل انتخابات و یـا ابطـال یـک یـا چنـد شـعبه مـؤثر در        

  . و نتیجه را صورتجلسه نمایدموضوع را بررسی  ،سرنوشت انتخابات

چنانچه نتیجه بررسیها حاکی از تأیید صحت برگزاري انتخابات با همان نتیجه اعالم شـده قبلـی   

  . مراتب را بالفاصله از طریق هیأت نظارت شهرستان به فرماندار اعالم می نماید ،باشد

اشـد، صورتجلسـه   در غیر اینصورت چنانچه نظر بـر ابطـال و یـا تغییـر سرنوشـت انتخابـات ب      

  . تنظیمی را به منظور اظهار نظر نهایی به هیأت مرکزي نظارت ارسال می دارد

فرماندار موظف است پس از وصـول نظریـه هیـأت نظـارت اسـتان مبنـی بـر تأییـد صـحت           -2

  . برگزاري انتخابات مراتب را از طریق انتشار آگهی به آگاهی اهالی حوزه انتخابیه برساند
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هیــأت مرکــزي نظــارت حــداکثر ظــرف پــنج روز از وصــول نظریــه هیــأت نظــارت اســتان    -3

ــر سرنوشــت آن، نظــر قطعــی و نهــایی خــود را طــی     ــا تغیی ــات و ی درخصــوص ابطــال انتخاب

  . صورتجلسه اي به هیأت نظارت استان اعالم می نماید

نظـارت،  هیأت نظارت استان موظف است بالفاصـله پـس از وصـول نظریـه هیـأت مرکـزي        -4

  . مراتب را از طریق هیأت نظارت شهرستان به فرماندار اعالم نماید

فرماندار موظف است پس از وصول صورتجلسه نظریه هیأت مرکزي نظارت، نتیجـه قطعـی    -5

  . و نهایی انتخابات را از طریق انتشار آگهی، به آگاهی اهالی حوزه انتخابیه برساند

) 62 مـاده  2تبصـره  (شهرستان و اسـتان بـا رعایـت     ظارتکلیه اقدامات هیأت هاي ن -75 ماده

  .قانون معتبر است

فرماندار موظف است پس از انتشار آگهی نتیجه قطعی و نهایی انتخابات حـوزه هـاي    -76 ماده

یک نسخه از هر یک از این آگهی ها را به سـتاد انتخابـات اسـتانداري و یـک نسـخه را       ،انتخابیه

  .ر ارسال نمایدنیز به ستاد انتخابات کشو

  

  صدور کارت عضویت اعضا و امحاي اوراق انتخاباتی –فصل هشتم 

کارت عضویت اعضاي شوراها بـا امضـاي فرمانـدار و مهـر فرمانـداري صـادر مـی         -77 ماده

  .شود

  .کارت عضویت فقط براي اعضاي اصلی شورا صادر می شود –تبصره 

فرماندار موظف است پس از وصول دسـتور امحـاي آراء و اوراق انتخابـات شـوراها      -78 ماده

نسـبت   ،با حضور اعضاي هیأت هاي اجرایی و حتی االمکان و نظـارت  ،از ستاد انتخابات کشور

به امحاي اوراق تعرفه و برگهاي رأي مصرف شـده حـوزه انتخابیـه بـه نحـو مقتضـی اقـدام و        

  .یجه را به ستاد انتخابات استانداري اعالم نمایدمراتب را صورتجلسه و نت
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دستورالعمل اجرایی و فرمهاي مربوط به این آیین نامه پس از تصـویب وزیـر کشـور     -79 ماده

  .قابل اجرا میباشد

مـی شـود و     12/10/1375مـورخ    ه 17179ت /121144این متن جانشین تصویب نامه شـماره  

  .از تاریخ تصویب الزم االجرا است
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  ین نامه اجرایی انتخابات شوراهاي اسالمی روستا و بخشآی
  )30(هیأت وزیران با اصالحات بعدي   16/4/1381مصوب 

  
  کلیات -فصل اول 

  

وظایف و انتخابات شوراهاي اسـالمی کشـور و انتخابـات     ،قانون تشکیالت‹‹ در این آیین نامه عنوان  -1 ماده

  . نامیده می شود›› قانون‹‹ به اختصار ››  1375شهرداران مصوب 

روسـتا و  ‹‹ شوراهاي اسـالمی   ،در این آیین نامه›› شورا‹‹ مقصود از عبارت  -) 15/6/1385اصالحی ( 2 ماده

  . می باشد›› بخش 

قـانون تشـکیل    3 مادهسه رسمی شوراها در همان تاریخ مـذکور در  اولین جل -)15/6/1385اصالحی (3 ماده

  )31(.خواهد شد

قانون، انتخابـات میانـدوره اي برگـزار شـود      )98(و )97(چنانچه به استناد مواد  -)15/6/1385اصالحی (تبصره 

  . فعالیت شوراي تشکیل شده براي باقیمانده همان دوره خواهد بود

  :به شرح زیر تعیین می شود  ،)32(قانون ) 8( مادهموضوع  ،تعداد اعضاي علی البدل شوراها -4 ماده

  .نفر 2 ،نفر عضو اصلی 3شوراهاي داراي  -1

  .نفر 3 ،نفر عضو اصلی 5شوراهاي داراي  -2
                                                

یالت، وظایف و انتخابات شوراهاي اسالمی کشور و انتخاب به تناسب تغییرات و اصالحات حاصله در قانون تشک -30
لذا ممکن است بعضاً  مه اصالحات الزم به عمل نیامده،، در آیین نامه هاي آن از جمله این آیین نا1/3/1375شهرداران مصوب 

وسط مرجع وضع آیین مغایرتهایی بین آیین نامه ها با اصالحات بعمل آمده در قانون مشاهده شود که تا هنگام تغییر آن ت
در عین حال در حد امکان سعی شده است در . نامه هاي مورد اشاره، مجوزي براي اصالح آن در این مجموعه وجود ندارد

  .زیرنویس مواد مربوط، به این مغایرتها اشاره گردد
  .ك عمل می باشدقانون مال هبدیهی است در موارد تناقص قانون با آیین نام

صالح قانون تجمیع انتخابات دوره پنجم شوراهاي اسالمی با دوره یازدهمین ا ماده واحده قانون به استناد تبصره-31
یک ماه پس از آغاز دوره ریاست ،شروع به کار دوره چهارم شوراهاي اسالمی 2/4/1389مصوب  1387ریاست جمهوري 

 .خواهد بود یازدهم جمهوري
، به موجب 1/3/1375راهاي اسالمی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ، قانون تشکیالت، وظایف و انتخابات شو8ماده  -32

در مورد تعداد آن مسکوت   ،اصالح شده است و این ماده اصالحی ضمن اشاره  به اعضاي علی البدل 6/7/1382قانون اصالحی 
 . می باشد
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قـانون بـه عنـوان یـک حـوزه انتخابیـه محسـوب                           )  12( مادههر یک از روستاها و بخشهاي موضـوع   -5 ماده

  .می شود

مکـرر قـانون   )77(مـاده انتخابات هر تیره از عشایر کوچ روي کشور موضوع  -)15/6/1385الحاقی (1تبصره 

  .عیناً مطابق انتخابات شوراي اسالمی روستا برگزار خواهد شد

مرکز آمار ایران موظف است جمعیـت   ،قانون )6(مادهدر اجراي تبصره ذیل  -) 15/6/1385الحاقی (2تبصره 

هر روستا را طبق آخرین سرشماري عمومی نفوس و مسکن به وزارت کشور اعـالم نمایـد و در صـورت نبـود     

بت بـه تعیـین   نسـ  ،کد سرشماري براي هر روستا و یا فقـدان آمـار جمعیتـی حسـب درخواسـت وزارت کشـور      

  .جمعیت روستاي ذیربط اقدام نماید

این آیین نامه به طور همزمـان برگـزار   ) 5( مادهدر صورتی که انتخابات چند حوزه انتخابیه موضوع  -6 ماده

بـمنظور حـفظ اسـتقالل انتخابات هر حوزه، کلیه اقدامات از قبیل صدور آگهـی هـا وتنظـیم صورتجلسـه     ،شود

  .ها به صورت مستقل انجام و سوابق انتخاباتی هر حوزه جداگانه نگهداري می شود ها براي هر یک از حوزه

انتخابـات دیگـري نیـز     ،در صورتی که همزمان با برگزاري انتخابات شوراها‹‹ –) 15/6/1385الحاقی (تبصره  

برگزار گردد به تشخیص و دستور وزارت کشور یک شعبه ثبـت نـام و اخـذرأي و حتـی االمکـان بـا اعضـاي        

  ›› .واحد و با صندوقهاي مجزا براي هر یک از انتخابات در نظر گرفته خواهد شد

هشـت سـاعت    اخذرأي در یکی از روزهاي تعطیل رسمی انجام می شـود و مـدت زمـان آن حـداقل     -7 ماده

  .خواهد بود

قابـل   ،مدت زمان اخذرأي بـا تصـویب و موافقـت مشـترك هیأتهـاي اجرایـی و نظـارت بخـش         –)33( 1تبصره 

  .تمدید میباشد

                                                
 .تغییر یافته است) 1(ره ، این تبصره به تبص15/6/1385، حسب آیین نامه اصالحی 7به ماده  2باالحاق تبصره  -33
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انتخابـات دیگـري    ،در صورتی که همزمان با برگزاري انتخابـات شـوراها  ‹‹  –) 15/6/1385الحاقی (  2تبصره 

برعهـده   ،اخذرأي در یک یا چند حوزه یـا سراسـر کشـور    تشخیص ضرورت و مدت تمدید ،نیز برگزار گردد

  ›› .وزیر کشور است

پـس   ،قـانون )18(و  )3(بخشدار موظف است در اجراي مـواد   -) 28/6/1386و  15/6/1385صالحی ( 8 ماده

از اعضاي اصلی شـورا   ،از تأیید نهایی صحت انتخابات و قطعی شدن نتیجه آن بالفاصله پس از پایان دوره قبل

نسـبت بـه انتخـاب     ،دعوت نماید تا در اولین جلسه رسمی شورا که به ریاست مسن ترین عضو تشکیل می شود

  .هیأت رئیسه شورا اقدام نمایند

دهدار در تمام مراحل برگزاري انتخابـات زیـر نظـر بخشـدار متبـوع و بـه عنـوان نماینـده رسـمی وي           -9 ماده

  .بات در حوزه مأموریت خود می باشدمجري برنامه هاي انتخا

قـانون مبنـی بـر خـروج عضـو یـا اعضـایی از        ) 7( مادهدر صورت اجـراي  ) 15/6/1385اصالحی ( -10 ماده

  .رئیس یا نایب رئیس شورا موظف است بالفاصله مراتب را به طور کتبی به اطالع بخشدار برساند ،شورا

از اعضـاي   ،بخشدار موظف است بالفاصله پس از وصول نامه شورا مبنی بر خروج اعضـاء از شـورا   -11 ماده

علی البدل به ترتیب بیشترین رأي براي جایگزینی اعضاي خـارج شـده دعـوت بـه عمـل آورد و مراتـب را بـه        

  .شوراي مربوط اعالم نماید

ن در بیش از یـک حـوزه انتخابیـه در انتخابـات     چنانچه فردي به طور همزما –)15/5/1382اصالحی ( 12 ماده

شوراها ثبت نام نماید به دستور وزارت کشور و فرمانداران و بخشـداران نـام وي از فهرسـت داوطلبـان حـذف      

  . می گردداها محروم از داوطلب شدن در انتخابات شور)34(می شود و از آن تاریخ به مدت چهارسال

دل شوراها نیازي به برگ رأي یا اخذرأي مجـزا و یـا مشـخص نمـودن     براي انتخاب اعضاي علی الب -13 ماده

دارنـدگان رأي بـه    ،بلکه در پایان رأي گیري و قرائت و شمارش آراء ،اعضاي علی البدل در برگ رأي نیست

                                                
قانون تشکیالت، وظایف و انتخابات شوراهاي اسالمی کشور و انتخاب ) 27/8/1386اصالحی ( 30به موجب ماده  -34

  .تغییر یافته است» تا پایان همان دوره«به » مدت چهار سال«،1/3/1375شهرداران مصوب 
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 .ترتیب بیشترین رأي بدست آمده وبه تعداد مورد نیاز به عضویت اصلی و یـا علـی البـدل شـوراها درمـی آینـد      

اسامی نامزدهاي مورد نظر خود را حداکثر به همان تعداد اعضاي اصلی شـورا در بـرگ    ،بنابـراین رأي دهـنده

  .رأي درج می نماید

  .قانون می باشد ) 20(مادههیأت اجرایی مسئول اجراي تبصره ذیل  -14 ماده

تـاریخ و   .ی شـرکت نماینـد  نامزدهاي انتخاباتی ذینفع در صورت تمایل می توانند در جلسه قرعه کش –تبصره 

  .ساعت قبل توسط بخشدار به منتخبین ذیربط ابالغ شود) 24(محل قرعه کشی باید حداقل 

  .سرپرست بخشداري به جاي بخشدار خواهد بود)  15/6/1385اصالحی ( -15 ماده

نیروي انتظامی در کلیه مراحل، مکلف به همکاري با مجریان انتخابـات   ،قانون) 44(مادهدر اجراي  -16 ماده

فرماندار و بخشدار موظـف اسـت مـأمورین و امکانـات خـود را در اختیـار        ،است و حسب درخواست استاندار

  .آنان قرار دهد

) 98(و  )91(،)60(ابطال و یا انحالل شورا توسط مراجع قانونی مذکور در مـواد   ،در صورت توقف -17 ماده

قانون، مراجع مذکور موظفند بالفاصله مراتب توقـف، ابطـال و یـا انحـالل شـورا را بـه بخشـدار مربـوط اعـالم          

  . ابطال و یا انحالل خواهد بود ،از زمان وصول اعالم توقف ،ماهه براي تجدید انتخابات 2شروع مهلت . نمایند

مراتـب را بـه وزارت    ،ابطـال و یـا انحـالل شـورا     ،بخشدار موظف است به محـض اطـالع از توقـف    -18 ماده

  .کشور اعالم نماید

اعضـاي هیـأت مرکـزي     ،قـانون ) 56(مادهمجلس شوراي اسالمی پیش از شروع انتخابات به استناد  -19 ماده

  .به وزارت کشور معرفی می نماید ،نظارت بر انتخابات را با ذکر سمت ایشان در هیأت
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  هیأت اجرایی –فصل دوم 

قانون وزارت کشـور موظـف اسـت اعتبـار مـورد نیـاز        )71(مادهدر اجراي  -) 15/6/1385الحاقی ( 20 ماده

براي پرداخت حق الزحمه به کلیه افرادي که در امر برگزاري انتخابات همکاري مینمایند اعم از مشـاغل آزاد،  

  .یران پیشنهاد نمایددولتی و بازنشستگان را برآورد و براي تصویب و تأمین اعتبار به هیأت وز

قـانون بـه   ) 36(مـاده براسـاس   ،بخشدار موظف است پس از وصـول دسـتور شـروع انتخابـات     -) 35( 21  ماده

  .منظور تشکیل هیأت اجرایی بخش از سایر اعضاي اداري هیأت دعوت به عمل آورد

به منظـور تعیـین    ،)36(قانون )36(مادهبخشدار موظف است در اجراي تبصره   -)15/6/1385الحاقی (22 ماده

  .نفر از معتمدان اقشار مردم را انتخاب  نماید) 30(معتمدان اصلی و علی البدل عضو هیأت اجرایی بخش 

اعضـاي اداري هیـأت    ،بخشدار موظف است بالفاصله از معتمـدان منتخـب  -) 15/6/1385اصالحی ( 23 ماده

روز از تـاریخ دعـوت تشـکیل    ) 2(معتمدان حـداکثر ظـرف    .اجرایی و هیأت نظارت بطور کتبی دعوت نماید

نفـر را بـه عنـوان    ) 7(از بـین خـود    )نفـر  30نفـر از   20(جلسه می دهند و پس از حضور حداقل دو سـوم آنـان   

نفر را به عنوان معتمدان علی البدل هیـأت اجرایـی بـا رأي مخفـی و اکثریـت نسـبی آراء       ) 5(معتمدان اصلی و 

  .صورتجلسه می نمایندانتخاب و مراتب را 

بخشدار موظف است مراتب انتخاب معتمدین اصـلی و علـی البـدل و تشـکیل هیـأت اجرایـی را از        -24 ماده

  .طریق سلسله مراتب اداري به ستاد انتخابات کشور اعالم نماید

  .حداکثر پنج روز می باشد ،مهلت تشکیل هیأت اجرایی از زمان وصول دستور شروع انتخاب -25 ماده

ذیـل   ) 1(قـانون و تبصـره    )39(مـاده موضوع  ،دوسوم اعضاي هیأت اجرایی براي رسمیت جلسات -26 ماده

  .نفر می باشد) 7( ،آن

                                                
  .می باشد 15/6/1385شماره ماده اصالحی  -35
  .قانون می باشد 33ماده  1منظور تبصره  ،اصالح قانونباتوجه به -36
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فردي را که به طـور همزمـان در بـیش     ،رؤساي هیأتهاي اجرایی و نظارت موظفند با هماهنگی الزم -27 ماده

  .هیأت ابقا و از سایر هیأتها حذف نمایند در یک ،اعم از اجرایی یا نظارت عضویت دارد ،از یک هیأت

قـانون هیـأت نظـارت بخـش را در جریـان      ) 68(و  )65(هیأت اجرایی موظف است در اجراي مواد  -28 ماده

مراحل و امور انتخابات قرار دهد و یک نسـخه از کلیـه صورتجلسـه هـا و آگهـی هـاي خـود را بـه آن هیـأت          

  .تحویل نماید

تشکیل جلسه می دهد و تعـداد و محـل    ،قانون )42(مادههیأت اجرایی در مهلت مقرر و در اجراي  -29 ماده

یـک نسـخه آن را بـه بخشـدار      ،شعب ثبت نام و اخذرأي حوزه انتخابیه را تعیین و پس از تنظیم صورت جلسه

  .تسلیم می نماید

آگهـی انتخابـات حـاوي     ،اجرایـی بخشدار موظف است براساس صورت جلسـه دریـافتی از هیـأت     -30 ماده

جرایم و تخلفات و مقررات جزایی و محل شـعب   ،شرایط انتخاب کنندگان ،ساعات اخذرأي ،تاریخ اخذرأي

  .ثبت نام و اخذرأي را تنظیم و در موعد مقرر براي اطالع عموم در حوزه انتخابیه منتشر نماید

پس از وصـول اسـامی اعضـاي شـعبه ثبـت نـام و        ،قانون) 43(مادهبخشدار موظف است در اجراي  -31 ماده

  .اخذرأي نسبت به صدور احکام آنان اقدام نماید

به منظور جلوگیري از هرگونه خللی در برگزاري برنامه هـاي روز ثبـت نـام و      –) 15/6/1385الحاقی (تبصره 

 ،عضـاي شـعبه  اخذرأي هیأت اجرایی موظف است ترتیبی اتخاذ نماید که در صورت عدم حضور هر یک از ا

  .بالفاصله فرد جایگزین به محل شعبه اعزام گردد

محـل شـعبه یـا شـعب         ،بخشدار موظف است ترتیبی اتخاذ نماید که یک روز قبـل از روز اخـذرأي   -32 ماده

  .شود مادهثبت نام و اخذ رأي آ

یـک   ،رأيبخشـدار موظف است بـراي هر یک از شعب ثبـت نـام و اخـذ     -) 15/6/1385اصالحی ( 33 ماده

از طرف خود تعیین و نسبت به صـدور حکـم آنـان     ،نفر نماینده که باید حتی االمکان از کارمندان دولت باشد
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اقدام نماید و براي تحویـل گرفتن صـندوق و تعرفـه و بـرگ رأي و سـایر وسـایل و لـوازم انتخابـاتی بـا تعیـین          

  .لسه توجیهی دعوت به عمل آورداز ایشان و اعضاي شعبه براي شرکت در ج ،تاریخ و محل مراجعه

به منظور جلوگیري از هرگونه خللی در برگزاري برنامـه هـاي روز ثبـت نـام و      –) 15/6/1385الحاقی (تبصره 

 ،اخذرأي بخشدار موظف است ترتیبی اتخاذ نماید که در صورت عـدم حضـور هـر یـک از نماینـدگان خـود      

  .بالفاصله فرد یا افراد جایگزین را به محل شعبه اعزام نماید

هیأت اجرایی موظف است پس از حضور نماینـدگان بخشـدار و اعضـاي      -) 18/6/1385اصالحی ( 34 ماده

 ،برنامــه ثبــت نـام و اخــذرأي و قرائــت و شــمارش آراء و ســـایر آموزشـــهاي الزم  ،شـعب در جلســه تــوجیهی 

و بـرگ رأي و مهـر انتخابـات و سـایر مسـائل مـورد نیـاز  را بـه نماینـدگان بخشـدار           صندوق اخذرأي و تعرفه 

هیأت اجرایی موظف است ترتیبی اتخاذ نماید تا شعب ثبت نام و اخـذرأي حـداقل یـک سـاعت      .تحویل دهد

  .به کار شوند و مسئولین شعبه در محل حاضر باشند مادهقبل از شروع اخذرأي آ

نمایندگان بخشدار موظفند پس از حضـور در محـل شـعب ثبـت نـام و اخـذ        – )18/6/1385اصالحی (تبصره 

  .         صندوق و تعرفه و برگهاي رأي و سایر وسایل و لوازم مورد نیاز را در اختیار رئیس شعبه قرار دهند ،رأي

 در صورت تعیین و معرفی کتبی ناظر براي هر یک از شـعب ثبـت نـام و اخـذرأي از طـرف هیـأت       -35 ماده

بخشدار موظف است نسبت به اعزام وي به نحـوي کـه قبـل از شـروع اخـذرأي در محـل شـعبه         ،نظارت بخش

  .اقدام نماید ،حضور داشته باشد

بخشدار موظف است براي حفاظـت شـعب ثبـت نـام و اخـذرأي بـا همکـاري و همـاهنگی نیـروي           -36 ماده

آنـان را   ،ور انتخاب و ضمن صدور ابالغ نامبردگـان نفر از مأموران مذک) 3(انتظامی به تعداد الزم و حداکثر تا 

  .به همراه نماینده خود و ناظر و اعضاي شعبه ثبت نام و اخذرأي به محل اعزام نماید

  

  

  هاي نظارتهیأت –فصل سوم 
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قانون اصالح قانون تشکیالت شوراهاي اسـالمی  )  73( مادهقانون و به استناد ) 56(مادهدر اجراي  -37 ماده

هیـأت   ،به منظـور نظـارت بـر امـر انتخابـات شـوراها       29/4/1365کشوري و انتخابات شوراهاي مزبور مصوب 

نفـر از اعضـاي کمیسـیون شـوراها و     ) 3(مرکزي نظارت بر امر انتخابات شوراهاي اسالمی کشوري متشکل از 

  .به انتخاب مجلس شوراي اسالمی تشکیل می شود) 90(ضاي کمیسیون اصل نفر از اع) 2(امور داخلی و 

مجلس از میان سـایر نماینـدگان    ،در صورتی که به تعداد الزم از کمیسیونهاي مذکور داوطلب نباشد –تبصره 

  .نفر را انتخاب می نماید) 5(داوطلب 

قـانون اصـالح قـانون تشـکیالت شـوراهاي      )  74( مـاده قـانون و بـه اسـتناد      )56(مادهدر اجـراي   -38 ماده

به منظور نظارت بـر امـر انتخابـات شـوراهاي      29/4/1365اسالمی کشوري و انتخابات شوراهاي مزبور مصوب 

هیأت نظارت استان مرکب از سه نفر از نمایندگان مجلـس شـوراي اسـالمی آن     ،اسالمی کشوري در هر استان

هیـأت مرکـزي نظـارت پـس از تعیـین اعضـاي هیـأت         .تشکیل مـی شـود   استان به تعیین هیأت مرکزي نظارت

  .اسامی آنان را به ستاد انتخابات استان مربوط و به ستاد انتخابات کشور اعالم می نماید ،نظارت استان

در هر استانی که تعداد نمایندگان آن از سه نفر کمتر باشد و یا بـه حـد نصـاب از آن اسـتان داوطلـب       –تبصره 

  .تعیین بقیه اعضاء از بین نمایندگان استانهاي مجاور با هیأت مرکزي نظارت می باشد ،نباشد

اسـامی نامبردگـان را بـه     ،ستاد انتخابات استان پس از وصول اسـامی اعضـاي هیـأت نظـارت اسـتان      -39 ماده

  .فرمانداریهاي تابع اعالم می نماید

هیـأت نظـارت شهرسـتان بـر انتخابـات شـوراهاي اسـالمی         ،هیأت نظـارت اسـتان در هـر شهرسـتان     -40 ماده

نفر از معتمدان محل تشکیل می دهد و اسامی آنان را به فرمانداري ذي ربـط و سـتاد   ) 5(کشوري را مرکب از 

  .انتخابات استان اعالم می نماید

دگـان را  اسـامی نامبر  ،فرمانداري مکلف است پس از وصول اسامی اعضاي هیأت نظارت شهرستان -41 ماده

  .به بخشداریهاي تابع اعالم نماید
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هیأت نظارت بخش مرکب از سـه نفـر معتمـد محلـی بـراي       ،هیأت نظارت شهرستان براي هر بخش -42 ماده

مـی  وط و فرمانـداري محـل اعـالم    نظارت بر انتخابات بخش تشکیل می دهد و اسامی آنان را بـه بخشـدار مربـ   

  .نماید

نـافی اختیـارات    ،ستان درخصـوص تعیـین اعضـاي هیـأت نظـارت بخـش      اقدامات هیأت نظارت شهر –تبصره 

  .هیأت مرکزي نظارت و هیأت نظارت استان در این مورد نخواهد بود

هیأت نظارت بخش می تواند براي شعبه ثبـت نـام و اخـذرأي نـاظر تعیـین  و حـداکثر تـا یـک روز          -43 ماده

  .مانده به روز اخذرأي به بخشدار معرفی نماید

شرکت اعضاي هیأت نظارت بخش در جلسات هیأت اجرایی به منظور نظارت بر صحت برگـزاري   -44 ماده

انتخابات می باشد و عدم حضور آنان در جلسات و یا خـودداري از امضـاي صورتجلسـات مـانع از ادامـه کـار       

  .انتخابات نخواهد بود

ظر بر اجراي صحیح قـانون میباشـند و   هیأتهاي نظارت در چارچوب قانون و آیین نامه اجرایی تنها نا -45 ماده

  .حق دخالت در امور اجرایی انتخابات را ندارند

  

  بررسی سوابق و رسیدگی به صالحیت داوطلبان ،اعالم داوطلبی –فصل چهارم 

 ،بخشدار موظف اسـت بالفاصـله پـس از وصـول دسـتور شـروع انتخابـات        -) 15/6/1385اصالحی ( 46 ماده

شـرایط انتخـاب شـوندگان و     ،محل ثبت نام ،حاوي تاریخ شروع و خاتمه ثبت نام ،آگهی ثبت نام از داوطلبان

اصل و تصـویر   ،دو نسخه تصویر کلیه صفحه هاي شناسنامه ،مدارك مورد نیاز شامل اصل شناسنامه عکس دار

کارت پایان خدمت یا مدرکی دال بـر مشـخص بـودن وضـعیت خـدمت وظیفـه عمـومی و چهارقطعـه عکـس          

  .تشر نماید و ظرف مهلت مقرر از داوطلبان عضویت در شوراها ثبت نام به عمل آوردمن 3 × 4جدید 

در صورتی کـه تعـداد داوطلبـان بـراي تشـکیل شـورا کمتـر یـا برابـر بـا تعـداد             –) 15/6/1385الحاقی (تبصره 

  .انتخابات برگزار نخواهد شد ،اعضاي اصلی باشد
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بخشدار می تواند با صدور حکم کتبی، مسئول یـا مسـئوالنی از بـین کارمنـدان بخشـداري را بـراي         -47 ماده

  .ثبت نام از داوطلبان عضویت در شوراها تعیین نماید

  .دهدار را نیز به عنوان مسئول ثبت نام تعیین نماید ،بخشدار می تواند با صدور حکم کتبی –تبصره 

شوراها در مهلت مقرر بـا مراجعـه بـه بخشـداري و ارایـه مـدارك مـورد نیـاز          داوطلبان عضویت در -48 ماده

مسـئول ثبـت نـام پـس از      .شخصاً پرسشنامه اعالم داوطلبی را در حضـور مسـئول ثبـت نـام تکمیـل مـی نماینـد       

رسید مدارك و پرسشـنامه را بـه وي تسـلیم مـی      ،دریافت و تطبیق مشخصات سجلی داوطلب با اصل شناسنامه

  .دارد

مقـدمات رسـیدگی بـه صـالحیت داوطلبـان را فـراهم مـی         ،هیأت اجرایی بالفاصله پس از تشـکیل  -49 دهما

  .نماید

در  ،قـانون )  49(مـاده ذیـل  ) 1(بخشدار موظف اسـت در اجـراي تبصـره     -) 15/6/1385اصالحی ( 50 ماده

پایان هر روز اسامی و مشخصات داوطلبانی را کـه توسـط هیـأت اجرایـی مظنـون تشـخیص داده شـده انـد بـه          

 ،نیـروي انتظـامی  ،منظور بررسی سوابق حـسب مورد بـه مراجع ذي ربط در شـهرستان از قبیـل اداره اطالعـات

  .دادگستري و ثبت احوال ارسال نماید

 مـاده )  2(قانون موظفنـد در اجـراي تبصـره    ) 49(مادهجع مذکور در مرا –)15/5/1382اصالحی ( 51 ماده

یاد شده حداکثر ظرف مدت ده روز پس از وصول اسامی و مشخصات هر یک از داوطلبـان نتیجـه بررسـیهاي    

  .انجام شده درخصوص سوابق آنان را به طور کتبی به بخشدار اعالم نمایند

قانون موظف اند کلیه اطالعـات و سـوابق   ) 49(مادهمراجع مذکور در –)  15/5/1382اصالحی ( )37( 1تبصره 

  .ذیربط داوطلبان استعالم شده را کتباً به هیأت اجرایی اعالم نمایند

قـانون در   ) 49(مـاده عدم ارسال هرگونه پاسـخ توسـط مراجـع مـذکور در     –) 15/6/1385الحاقی (  2تبصره 

  .بان در آن مراجع محسوب می گرددبه منزله فقدان سوابق سوء داوطل ،مهلت مقرر

                                                
، این تبصره به تبصره 15/6/11385به این ماده، به موجب آیین نامه اصالحی ) 2(با الحاق یک تبصره به عنوان تبصره  -37

  .تغییر یافته است) 1(



  1400 مجموعه قوانین و مقررات انتخابات شوراهاي اسالمی کشور                  دفتر انتخابات وزارت کشور
 

 
77 

 

جلسـات   ،بخشدار موظف است به محض وصول اطالعات الزم درباره سوابق هر یـک از داوطلبـان   -52 ماده

روز پس از وصول سوابق هر یک از داوطلبان بـا رعایـت   هفتهیأت اجرایی را تشکیل دهد و حداکثر ظرف مدت

به صالحیت آنان رسیدگی و نتیجه را صورتجلسه نماید و بالفاصله یـک نسـخه از    ،قانون) 52(مادهکامل متن 

  .هر یک از صورتجلسه تنظیمی را به هیأت نظارت بخش ارسال نماید

مهلت رسیدگی به صالحیت آن دسته از داوطلبان عضویت در شـوراي اسـالمی روسـتا کـه در مظـان       –تبصره 

قانون استعالم نشده است نیز حـداکثر هفـت   ) 49(مادهمراجع مذکور در  اتهام قرار نداشته اند و سوابق آنان از

  .روزه مراجع یاد شده می باشد) 10(روز پس از پایان مهلت 

هیأت نظارت بخش پس از وصول صورت جلسات رسیدگی به صـالحیت   -) 15/6/1385اصالحی ( 53 ماده

روز از وصـول هـر یـک از     )7(قـانون موظـف اسـت حـداکثر ظـرف مـدت        )51( مـاده بـه اسـتناد    ،داوطلبان

نظریه خود را مبنی بر تأیید یا رد صالحیت آن دسـته از داوطلبـانی کـه صـالحیت آنـان توسـط        ،صورتجلسات

  )38(.هیأت اجرایی رد شده است به صورت کتبی به بخشدار اعالم نماید

چنانچه هیأت نظارت بخش درباره داوطلب یا داوطلبان مذکور نظر خـود   –) 15/6/1385الحاقی () 39( 2تبصره 

  .نظر هیأت اجرایی مالك عمل خواهد بود ،را در مهلت مقرر اعالم ننماید

بخشدار موظف است پـس از وصـول نظریـه هیـأت نظـارت بخـش مبنـی بـر          -) 15/6/1385الحاقی ( 54 ماده

رد صـالحیت داوطلبـان و همچنـین بـا رعایـت تبصـره        تأیید یا رد تصمیمات هیأت اجرایی بخش درخصـوص 

قانون، بالفاصله مراتب تأیید یا رد صالحیت هر یک از داوطلبان را به طور کتبی به داوطلب تأییـد  )  53( ماده

  .یا رد صالحیت شده ذیربط اعالم نماید

                                                
، اسالمی کشور و انتخاب شهردارانقانون تشکیالت، وظایف و انتخابات شوراهاي ) 27/8/1386اصالحی (48ماده به  -38

  .مندرج در همین مجموعه، مراجعه شود
 .باه استآیین نامه حاضر می باشد، شماره آن اشت 53با عنایت به اینکه تبصره مذکور، تنها تبصره ماده  -39
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یـه هیـأت اجرایـی    روز پس از دریافت نظر 4داوطلبان رد صالحیت شده ظرف  –)15/6/1385الحاقی (تبصره 

قانون می توانند ضمن درخواست دالیل رد صـالحیت خـود شـکایت خـود را بـه      )53(ماده  1به استناد تبصره 

  .هیأت نظارت شهرستان تسلیم نمایند

نظـر خـود    ،قـانون  )53(ماده) 3(هیأت نظارت شهرستان موظف است ظرف مهلت مقرر در تبصره  -55 ماده

دسته از داوطلبانی که صالحیتشـان در هیـأت اجرایـی رد شـده و شـاکی      درخصوص تأیید یا رد صالحیت آن 

  .بوده اند را با تنظیم صورتجلسه به ضمیمه نامه رسمی به هیأت اجرایی بخش ارسال نماید

مراتـب صورتجلسـه و    ،چنانچه در مهلت مقرر هیچ گونه شکایتی از حوزه انتخابیـه واصـل نشـد    –)40( 1تبصره 

  .همان نحو عمل خواهد شد

رعایت قانون لزوم رسیدگی دقیق به شـکایات داوطلبـان رد صـالحیت شـده      –) 15/6/1385الحاقی (  2تبصره 

مجمع تشخیص مصلحت نظام درخصوص بررسی صـالحیت داوطلبـان     22/8/78در انتخابات مختلف مصوب 

  .یربط الزامی استو ابالغ مراتب رد صالحیت به داوطلبان ذ

هیأت اجرایی بخش موظف است پس از وصـول صورتجلسـه رسـیدگی بـه شـکایات داوطلبـان رد        -56 ماده

بالفاصـله مراتـب را بـه منظـور انتشـار آگهـی اسـامی نامزدهـاي          ،از هیـأت نظـارت شهرسـتان    ،صالحیت شده

  .انتخاباتی به بخشدار اعالم نماید

آگهـی اسـامی نامزدهـاي     ،ل نظریـه هیـأت نظـارت شهرسـتان    بخشدار موظـف اسـت پـس از وصـو     -57 ماده

انتخاباتـی را حداکثر ظـرف سه روز تهـیه و هـشت روز قـبل از روز اخذرأي به منـظور اطــالع اهــالی حـوزه    

  .در حوزه مذکور منتشر نماید ،انتخابیه

نامزدهاي انتخاباتی در صورت تمایل به داشتن نماینـده در محـل شـعبه     ،قانون) 28(مادهدر اجراي  -58 ماده

ثبت نام و اخذرأي موظفند حداکثر تا سه روز قبل از روز اخذرأي اسـامی و مشخصـات و یـک قطعـه عکـس      

  . نمایندگان خود را به هیأت اجرایی تسلیم نمایند

                                                
، این تبصره به تبصره 15/6/1385به این ماده، به موجب آیین نامه اصالحی ) 2(با الحاق یک تبصره به عنوان تبصره  -40

  .تغییر یافته است) 1(
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معرفی نامـه و یـا کـارت شناسـایی      ،اباتیهیأت اجرایی موظف است براي نمایندگان نامزدهاي انتخ -59 ماده

  .صادر و به نامزد ذیربط تحویل نماید

شکایات و اعتراضات نمایندگان نامزدهاي انتخابـاتی از طریـق نامزدهـاي مربـوط جمـع آوري و بـا        -60 ماده

  .امضاي وي به هیأتهاي اجرایی و نظارت بخش تسلیم خواهد شد

د تقاضاي هر یـک از نماینـدگان نامزدهـا بـه عهـده نـامزد معرفـی        تدارکات و تأمین احتیاجات مور -61 ماده

  .کننده خواهد بود

  

  )41(تبلیغات –فصل پنجم     

روز قبـل از روز اخـذرأي   ) 8(مدت فعالیت تبلیغات انتخاباتی بـراي کلیـه نامزدهـا یکسـان اسـت و       -62 ماده

  .ساعت قبل از روز اخذرأي ادامه خواهد داشت) 24(آغاز می گردد و تا 

انجام امـور ذیـل ممنـوع اسـت و مـرتکبین       ،در فعالیتهاي تبلیغاتی انتخاباتی -) 15/6/1385اصالحی ( 63 ماده

  .تحت پیگرد قانونی قرار می گیرند

 .نوشتن و یا اظهار مطالب خالف واقع - 1

و یـا   راه اندازي کاروانهاي تبلیغاتی و استفاده از بلندگوهاي سـیار خـارج از محـل سـخنرانی     ،دیوار نویسی -2

  .ستاد تبلیغاتی انتخاباتی

  .اعالم نظر شخصیتها در تأیید نامزدها با ذکر عنوان و مسئولیت آنان -3

  .استفاده از صدا و سیما و میز خطابه نماز جمعه یا هر وسیله دیگري که جنبه رسمی و دولتی دارد -4

  .فعالیت انتخاباتی کارمندان در ساعات اداري -5

                                                
  .قانون و زیرنویس آن مراجعه شود 90به ماده -41
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شـرکتهاي دولتـی و مؤسسـات وابسـته بـه دولـت و        ،امکانـات وزارتخانـه هـا و ادارات    استفاده از وسـایل و  -6

 )بـه هـر میـزان   (شهرداریها و شرکت ها و سازمانهاي وابسته به آنها و نهادها و مؤسساتی کـه از بودجـه عمـومی    

  .استفاده می کنند و همچنین در اختیار گذاشتن وسایل و امکانات مذکور

  .ریان و ناظران انتخابات براي نامزدهاي انتخاباتی در قلمرو مسئولیت خودفعالیت تبلیغاتی مج -7

تـابلوي   ،تـابلوي بیمارسـتانها   ،الصاق هرگونه آثـار تبلیغـاتی نامزدهـا بـر روي عالئـم راهنمـایی و راننـدگی        -8

لـت  مدارس و سایر مؤسسات آموزشی و تابلوهاي منصوبه در معابر عمومی توسط بخش دولتی و وابسـته بـه دو  

تابلوهـا و   ،پسـتهاي بـرق و تلفـن    ،باجـه هـاي تلفـن    ،و همچنین تأسیسات عمومی و دولتی و صندوقهاي پسـت 

مـأمورین انتظـامی در    ،و هرگونـه تـابلوي راهنمـا    )مگر با رضایت مالکان یا متصرفان(امالك بخش خصوصی 

 .ات قضایی تحویـل مینماینـد  صورت مشاهده چنین مواردي متخلفان را جلب و به منظور تعقیب قانونی به مقام

  .بخشداریها موظف اند با استفاده از امکانات محلی نسبت به امحاي چنین اوراقی اقدام نمایند

  .تبلیغ علیه نامزدها و هرگونه هتک حرمت و حیثیت آنان -9

کـه در   پاره یا معدوم نمودن عکس و آثار تبلیغاتی نامزدهاي انتخاباتی در مـدت و زمـان قـانونی تبلیغـات     -10

  .محلهاي مجاز الصاق شده و یا نصب شده باشد

  .انجام هرگونه فعالیت تبلیغاتی تحت عنوان داوطلبی خارج از مهلت قانونی تبلیغات -11

درجات تحصیلی و سوابق خدمات و فعالیتهاي مورد ادعا در آثار تبلیغـاتی بایـد مسـتند بـه مـدارکی       -1تبصره 

  .ارایه آنها امکان پذیر باشد ،باشد که در صورت نیاز هیأت اجرایی

استفاده از امکانات تبلیغی مؤسساتی که به نحوي از بودجه عمومی استفاده می کنند ولی بـا رعایـت    -2تبصره 

ضوابط و انعقاد قرارداد و اخذ وجه از اشخاص حقیقی و حقوقی بـراي آنهـا کارهـاي تبلیغـاتی انجـام میدهنـد       

  .بلیغات انتخاباتی بالمانع استدر ت ،)مثل نشریات وابسته به دولت(

استفاده از امـاکن دولتـی و عمـومی مشـروط بـه اخـذ مجـوز از مقامـات ذي          -) 15/6/1385الحاقی ( 3تبصره 

  .صالح و پرداخت هزینه برابر براي تمامی نامزدها و طرفداران آنان بالمانع است
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محلهـاي مناسـبی اعـم از     ،امکانـات محلـی   بخشداریها می توانند با استفاده از–) 15/6/1385الحاقی ( 4تبصره 

ثابت یا سیار براي الصاق یا ارائه آثار تبلیغاتی نامزدها تعیـین نماینـد و در صـورت لـزوم هزینـه الزم را از آنـان       

  .اخذ کنند

 ،استفاده از هرگونه آثار تبلیغاتی نامزدهـا و طرفـداران آنـان اعـم از کاغـذي       -) 15/6/1385الحاقی ( 5تبصره 

  .سانتی متر ممنوع است  100× 70فلزي و یا هر جنس دیگر با ابعاد بیشتر ،مقوایی ،اي پارچه

شرکت پست در چارچوب اساسنامه خود فقط می تواند در امـر توزیـع آثـار    -) 15/6/1385الحاقی (  6تبصره 

  .تبلیغاتی نامزدها اقدام نماید

آگهی یا مطالبی علیه نامزدهـاي انتخابـاتی    مطبوعات و نشریات حق ندارند -) 15/6/1385اصالحی ( 64 ماده

در ایـن صـورت    ،درج نمایند و یا مطلبی بنویسند که دال بر انصراف گروه یا اشخاصی از نامزدهاي معین باشد

نامزدها حق دارند پاسخ خود را به نشریه مزبور بدهند و آن نشریه طبق قانون مطبوعات مکلف به چـاپ فـوري   

  .می باشد آن در مهلت مجاز تبلیغات

مطبوعات و نشریات در انتشار هرگونه مطلب درخصـوص نامزدهـا مکلفنـد بـه     –) 15/6/1385الحاقی (تبصره  

  .نحوي اقدام نمایند که فرصت پاسخگویی براي نامزد در مهلت مجاز تبلیغاتی فراهم باشد

 ،احـزاب و گروههـاي مجـاز    ،مجـامع  ،)بدون ذکر عنوان مسئولیت آنان(انتشار اعالم نظر شخصیتها  -65 ماده

در تأیید نامزد انتخاباتی باید مستند به مدرك کتبی و امضا شده مربوط به تأییـد و حمایـت باشـد و در صـورت     

  .نامزد انتخاباتی مکلف به ارایه این مستندات و مدارك باشد ،درخواست هیأت اجرایی

نشانی و محـل سـتاد و نـام مسـئول آن کتبـاً و بـا       ،همزمان با آغاز کار ستاد تبلیغات انتخاباتی نامزدها -66 ماده

  .به آگاهی هیأت اجرایی حوزه انتخابیه برسد ،امضاي نامزد انتخاباتی مربوط

مرکــزي اســت کــه فعالیتهــاي تبلیغــاتی نامزدهــا و   ،ســتاد تبلیغــات انتخابــاتی –) 15/6/1385الحــاقی (تبصــره 

هـر داوطلـب تنهـا        .طرفداران آنان مندرج در مواد فصل پنجم این آیین نامـه در آن سـاماندهی و انجـام پـذیرد    

  .می تواند یک ستاد تبلیغاتی دایر نماید
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م و اخـذرأي وجـود   هرگونه عکس و آثار تبلیغاتی نامزدهاي انتخابـاتی کـه در محـل شـعبه ثبـت نـا       -67 ماده

  .توسط اعضاي شعبه امحا شود ،دارد باید قبل از اخذرأي

  )42(برنامه روز اخذرأي و شمارش و قرائت آراء و اعالم نتیجه اخذرأي –فصل ششم 

اعضاي شعبه ثبت نام و اخذرأي حداقل یک ساعت قبل از وقت مقـرر در    -) 15/6/1385اصالحی ( 68 ماده

نسـبت بـه انتخـاب هیـأت رئیسـه و       ،قـانون ) 43(مـاده ذیل ) 2(ابتدا به استناد تبصره  .محل شعبه حاضر میشوند

سـپس صـندوق اخـذرأي را در حضـور نماینـده       ،منشی ها اقدام و مراتـب را در صورتجلسـه درج مـی نماینـد    

 ،باز می کنند و پس از حصول اطمینان از خالی بودن صـندوق ) در صورت حضور(بخشدار و ناظر بر انتخابات 

می نمایند و پـس از امضـاء و   ) پلمب(شعبه ثبت نام و اخذرأي الك و مهر ) پلمب(با الك و مهر  ،آن را لفاف

  : مرحله به شرح زیر انجام می دهند ) 6(برنامه اخذرأي و قرائت آراء را در  ،تأیید مراتب فوق در صورتجلسه

  مرحله مراجعه رأي دهندگان –الف 

  مرحله کنترل –ب 

  مرحله ثبت نام –ج 

  مرحله اخذرأي –د 

  مرحله قرائت و شمارش آراء - ه

  مرحله تنظیم و تکمیل صورتجلسه –و 

  مرحله مراجعه رأي دهندگان –الف 

اعضاي شعبه باید ترتیبی اتخاذ نمایند که رأي دهنـدگان از یـک سـمت وارد محـل شـعبه شـوند و پـس از         -1

  .دادن رأي از سمت دیگر خارج شوند

ین انتظامی موظفند طبق دستور نماینـده بخشـدار یـا رئـیس شـعبه ثبـت نـام و اخـذرأي از ازدحـام در          مأمور -2

  .داخل محوطه اخذرأي ممانعت نمایند تا اخذرأي در کمال آرامش انجام پذیرد

                                                
  .است 15/6/1385عنوان فصل ششم اصالحی -42
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رأي دهندگان با در دست داشتن عین شناسنامه خود در محل شعبه ثبت نام و اخذرأي حضـور مـی یابنـد و     -3

  .به منظور ثبت نام و دادن رأي وارد محوطه اخذرأي می شوند به ترتیب

  مرحله کنترل –ب 

  :کنترل در سه مرحله انجام می شود 

رئیس شعبه یا هر یک از سه منشی شـعبه ثبـت نـام و اخـذرأي بـا مالحظـه شناسـنامه رأي        : کنترل شناسنامه  -1

  :دهنده موارد زیر را مورد توجه قرار می دهند 

  .مه به مهر شعب دیگر ممهور نشده باشدشناسنا –الف 

سـال تمـام    )43() 18(شناسنامه متعلق به شخص مراجعه کننده بوده و صاحب آن در روز اخذرأي حـداقل   –ب 

  .سن داشته باشد

رئیس شعبه و یا هر یک از سه منشی انگشت سبابه دست راست رأي دهنده را کنترل می نماید تا آلـوده بـه    -2

  .نباشد ،که نشانه دادن رأي در شعبه دیگر است ،رنگ جوهر استامپ

در صورتی که مراجعه کننده داراي شناسنامه اي باشد که ممهـور بـه مهـر انتخابـات در روز اخـذرأي اسـت و       

داللت بر دادن رأي در شعبه دیگري نماید و یا در انگشت سبابه او اثر جوهر اسـتامپ شـعبه اخـذرأي دیگـري     

  .ري نخواهد شداز وي رأي گی ،مشاهده شود

  :کنترل شرط احراز توطن  -3

اعضـاي شـعبه ثبـت نـام و اخـذرأي بـه روشـهاي مقتضـی          ،قانون و تبصره ذیـل آن ) 29(ماده) 3(به استناد بند 

حـداقل یـک سـال     )همسـر و فرزنـدان  (کنترل می نمایند که شخص رأي دهنـده و یـا افـراد تحـت تکفـل وي      

  .متوالی متصل به زمان اخذرأي در محل سکونت داشته باشد

  مرحله ثبت نام  –ج 

                                                
سال تمام در روز اخذ رأي و عدم  18دهندگان به  قانون و افزایش حداقل سن رأي 25  ماده 2با توجه به اصالح بند  -43

 .گردیده است) 15(جایگزین عدد ) 18(اصالح آیین نامه متناسب با آن تا این تاریخ، دراین مجلد عدد
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پس از انجام مرحله کنترل و حصـول اطمینـان از اینکـه شناسـنامه متعلـق بـه مراجعـه کننـده اسـت و واجـد            -1

یک نفر از منشی ها نسبت به ثبت مشخصات وي براساس منـدرجات شناسـنامه بـر     ،شرایط رأي دادن می باشد

آن را بـا قیـد تـاریخ بـا مهـر       ،روي برگ تعرفه اقدام و پس از اخذ اثر انگشـت رأي دهنـده روي بـرگ تعرفـه    

  .انتخابات ممهور و امضا می نماید

  .ور و به وي تحویل می نمایدشناسنامه رأي دهنده را نیز به مهر انتخابات ممه ،متصدي ثبت نام -2

  مرحله اخذرأي  –د 

متصدي ثبت نام برگ رأي را بعد از ممهور نمودن به مهر انتخابـات از محـل    ،پس از ثبت نام از رأي دهنده -1

نقطه چین از تعرفه انتخاباتی جـدا مـی کنـد و بـه رأي دهنـده تسـلیم مـی نمایـد تـا رأي دهنـده اسـم نـامزد یـا              

تـا کنـد داخـل صـندوق      ،خود را حداکثر به تعداد اعضاي اصلی شورا بر روي آن بنویسـد نامزدهاي مورد نظر 

  .بیاندازد و از درب خروجی شعبه خارج شود

بدیهی است تعرفه هاي انتخاباتی در محل شـعبه بـاقی مـی مانـد و بایـد در نگهـداري و حفاظـت آنهـا دقـت و          

  .مراقبت کامل به عمل آید

شعبه ثبت نام و اخذرأي باید ترتیبی اتخاذ نمایند که رأي نویسـی مخفـی باشـد و    نماینده بخشدار و اعضاي  -2

به صورت کامالً آزاد و بدون اعمال نفوذ شخص دیگري انجام پذیرد و هیچ یـک از اعضـاي شـعبه و نماینـده     

فـه اي بـر   بخشدار و مأمورین انتظامی و نماینده هیأت نظارت و اصوالً کلیه افرادي که به هر شکل در شعبه وظی

  .عهده دارند حق نوشتن رأي براي اشخاص را ندارند

رأي دهنده بایستی از وجود افراد خارج از شـعبه کـه    ،در صورتی که براي نوشتن رأي نیاز به فرد دیگري باشد

  .استفاده نماید و اعضاي شعبه نیز کنترل نمایند تا عمل خالف قانون انجام نگیرد ،مورد اعتماد وي هستند

ینده هیأت نظارت حق دخالت در امـور اجرایـی انتخابـات را نـدارد و در صـورت مشـاهده ارتکـاب بـه         نما -3

قانون موظف است مراتب را به اعضاي شعبه و نماینده بخشدار تذکر دهد و آنـان  ) 70(مادهتخلف مندرج در 
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جلـب و مراتـب را   ضمن بررسی موضوع باید فرد یا افراد خاطی را توسط مـأمورین انتظـامی حاضـر در شـعبه     

  .صورتجلسه نمایند و همراه خاطی تحویل مقامهاي قضایی دهند

  مرحله قرائت و شمارش آراء - ه

اعضاي شعبه پس از انقضاي مدت اخذرأي در صورت حصول اطمینان از اینکـه کلیـه مراجعـه کننـدگان رأي     

بالفاصـله   ،عبه حضـور نـدارد  خود را در صندوقهاي رأي انداخته اند و دیگر کسی براي دادن رأي در محـل شـ  

 ،پس از شمارش تعرفه ها و ثبت تعداد آن در صورتجلسه با حضور نماینـده بخشـدار و نماینـده هیـأت نظـارت     

  :شمارش و قرائت آراء را به ترتیب زیر آغاز می نمایند 

 صـندوق  )پلمـپ (ابتدا رئیس یا نایب رئـیس شـعبه اخـذرأي بـا همکـاري یکـی از منشـی هـا الك و مهـر           -1

اخذرأي را باز و تعداد برگهاي داخل صندوق را بدون اینکه قرائت شود شـمارش مـی کننـد و پـس از تطبیـق      

  :تعداد آنها با تعداد برگهاي تعرفه به یکی از دو حالت زیر عمل می نمایند 

) 24(مـاده ›› ج‹‹چنانچه تعداد اوراق رأي داخل صندوق بیشتر از تعداد تعرفـه هـا باشـد براسـاس بنـد       –الف 

بدون اینکـه خوانـده    ،به تعداد اضافی ابتدا از اوراق غیر چاپی و متفرقه و سپس از مجموع برگهاي رأي ،قانون

را در پشت آن قید و تعداد آن را در صورتجلسه اخـذرأي نیـز درج و   ›› باطل شد ‹‹ بر می دارند و جمله  ،شود

  .در پایان ضمیمه صورتجلسه می نمایند

اقـدام خاصـی    ،در صورتی که تعداد اوراق رأي داخل صندوق مساوي یا کمتر از تعداد تعرفـه هـا باشـد    –ب 

  .صورت نمی گیرد و فقط مراتب در صورتجلسه درج می شود

) 26(،)25(،)24(،)23(قرائت آراء با رعایـت مـواد    ،پس از اینکه شمارش آراء به ترتیب یاد شده انجام شد -2

  .بندها و تبصره هاي ذیل آنها انجام خواهد شدقانون و ) 27(و 

  مرحله تنظیم صورتجلسه  –و 

صورتجلسه اخذرأي شعبه در پنج نسخه تنظیم و سـپس تعـداد رأي هـر     ،پس از خاتمه شمارش و قرائت آراء

صورتجلسـه بـه امضـاي نماینـده بخشـدار و       ،پس از انجام این کار .یک از نامزدها در صورتجلسه قید می شود
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اعضاي شعبه اخذرأي و نماینده هیأت نظارت مـی رسـد و بالفاصـله کلیـه اوراق و مـدارك انتخابـاتی و یـک        

شـدن  ) پلمـب (نسخه از صورت جلسه تنظیمی داخل صندوق رأي قـرار داده مـی شـوند و پـس از الك و مهـر     

ق نماینـده بخشـدار و بـه همـراه نماینـده هیـأت نظـارت و        اعضاي شـعبه اخـذرأي بـه اتفـا     ،صندوق یا صندوقها

صندوق یا صندوقهاي رأي را همراه با یک نسخه از صورتجلسه نتایج آراي شـعبه و   ،مأمورین محافظ صندوق

یـک نسـخه    ،از سه نسخه باقی مانده صورتجلسه نتایج آراء .سایر مدارك رسماً تحویل هیأت اجرایی می دهند

یک نسخه تحویل نماینده بخشـدار و یـک نسـخه نیـز تحویـل رئـیس شـعبه مـی          ،تحویل نماینده هیأت نظارت

اگر در روز اخذ رأي مسائل و مشکالتی پدید آید باید در قسـمت انتهـاي صورتجلسـه نوشـته شـود و بـه        .شود

  .نماینده بخشدار و نماینده هیأت نظارت بخش برسد ،امضاي اعضاي شعبه

چنانچه صندوق اخذرأي به گونه اي ساخته شـده باشـد کـه نیـازي بـه لفـاف        –) 15/6/1385الحاقی ( 1صره تب

در مراحـل مختلـف برنامـه     ،نداشته باشد پس از بستن آن فقط محل یـا محلهـاي تعیـین شـده بـر روي صـندوق      

  .خواهد شد )پلمب(اخذرأي با مهر انتخابات الك و مهر 

قـانون در صـورت اعـزام بـازرس یـا بازرسـان ثابـت        )  69(مـاده در اجراي  –) 15/6/1385الحاقی (  2تبصره 

آنان موظف انـد در کلیـه مراحـل برنامـه روز اخـذرأي و قرائـت و        ،وزارت کشور به شعب ثبت نام و اخذرأي

شمارش آراء و اعالم نتایج و تنظیم صورت جلسه حضـور یافتـه و تمـامی نسـخ صـورت جلسـه شـعبه را امضـا         

  .کنند

هیأت اجرایی پس از دریافت صندوق یا صندوقهاي محتوي آراء و مدارك و صورتجلسات شـعب   -69 ماده

در حضور اعضاي هیأت نظارت بخش نسبت به تنظیم صورت جلسـه نتیجـه    ،ثبت نام و اخذرأي حوزه انتخابیه

اخذرأي در حوزه انتخابیه اقدام می نماید و یک نسخه از صورتجلسه را براي انتشار آگهی نتیجـه انتخابـات بـه    

  .بخشدار تحویل می دهد

اجرایـی بخـش    بخشدار موظف است بالفاصله پس از دریافت صورتجلسه نتیجه اخـذرأي از هیـأت   -70 ماده

  .نسبت به تنظیم آگهی نتیجه انتخابات و انتشار آن در حوزه انتخابیه اقدام نماید
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  بررسی شکایات –فصل هفتم 

هیأتهاي اجرایی موظفند از تاریخ اعالم نهایی صالحیت داوطلبـان تـا دو    ،قانون )55(مادهبه استناد  -71 ماده

شـکایات واصـله را بپذیرنـد و ظـرف پـنج روز بـه آنهـا رسـیدگی          ،روز پس از اعالم نتیجه اخذرأي انتخابـات 

هیـأت   ،بنابراین چنانچه در مهلت یاد شده شکایتی از حوزه انتخابیه به هیأت اجرایی بخش واصـل شـود   .نمایند

مذکور موظف است حداکثر ظرف پنج روز پس از وصول هر شـکایت در جلسـه مشـترك بـا هیـأت نظـارت       

  .تب را صورتجلسه نمایندبخش به آن رسیدگی و مرا

آدرس محـل کـار یـا     ،نـام پـدر   ،شکایاتی قابل طرح و بررسـی مـی باشـد کـه نـام و نـام خـانوادگی        -1تبصره 

  .دارا باشند ،سکونت شاکی که هویت وي را آشکار می نماید

هیأت اجرایی پس از پایان مهلت دریافت و رسـیدگی بـه شـکایات چنانچـه هـیچ گونـه شـکایتی از         -2تبصره 

  .مراتب عدم وصول شکایت را نیز صورتجلسه می نماید ،انتخابات دریافت ننموده باشد

بالفاصله با توجه بـه شـکایات    ،هیأت اجرایی موظف است پس از اتمام مهلت رسیدگی به شکایات -72 ماده

یـا  نظـر خـود در مـورد چگـونگی برگـزاري و پیشـنهاد تأییـد         ،دریافتی و بررسی چگونگی برگزاري انتخابات

  .ابطال انتخابات حوزه انتخابیه را طی صورتجلسه اي به هیأت نظارت بخش اعالم نماید

اعـم از آن کـه در   (چنانچه بررسی شکایات منجر به ابطال آراي شعبه یا شعبی از حوزه انتخابیه شود  -1تبصره 

را در نتـایج قبلـی    هیأت اجرایی بخش موظف است آراي باطل شـده  )سرنوشت انتخابات مؤثر باشد و یا نباشد

  .دخالت داده و نتیجه جدید به دست آمده از آن را در صورتجلسه مذکور منظور نماید

پیشنهاد ابطال کل انتخابات یا آراي شعبه یا تعدادي از شعب می باید مستدل و براسـاس مـواد قـانون     -2تبصره 

  .باشد

ول نظریـه هیـأت اجرایـی بخـش     هیأت نظارت بخش موظف است حداکثر ظـرف پـنج روز از وصـ    -73 ماده

  :درخصوص برگزاري انتخابات به شرح زیر اقدام نماید 
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چنانچه نظر بر تأیید صحت برگزاري انتخابات داشته باشد مراتب را صورتجلسه و یک نسـخه آن را بـه    –الف 

  .به هیأت نظارت شهرستان ارسال می نماید ،بخشداري و یک نسخه را براي اطالع

مراتـب را بـه صورتجلسـه و یـک      ،چنانچه نظر بر ابطال انتخابات یک یا چند شعبه اخـذرأي داشـته باشـد    –ب 

نسخه آن را همراه با دالیل و مدارك مستند به منظور اخذ تصمیم و اقدام بعدي بـه هیـأت نظـارت شهرسـتان و     

  .به بخشداري ارسال می نماید ،یک نسخه را براي اطالع

اقـدامات در دو مسـیر جداگانـه ولـی بـه       ،)ب(و ) الـف (به بعد با توجه بـه دو وضـعیت    از این مرحله –تبصره 

  .صورت موازي و همزمان ادامه خواهد یافت

  : 73 ماده) الف(اقدامات مربوط به بند  -74 ماده

بخشدار موظف است پس از وصـول صورتجلسـه هیـأت نظـارت بخـش مبنـی بـر تأییـد صـحت برگـزاري            -1

به آگاهی اهالی حوزه انتخابیه برساند و یک نسخه از آگهی منتشـر   ،ا از طریق انتشار آگهیمراتب ر ،انتخابات

  . شده را براي هیأت نظارت شهرستان ارسال نماید

حـداکثر ظـرف    ،چنانچه کسی به تأیید صحت برگزاري انتخابات معتـرض باشـد   ،قانون)58(مادهبه استناد  -2

  .روز از انتشار آگهی می تواند شکایت خود را به هیأت نظارت شهرستان اعالم نماید 2مدت 

براسـاس   ،روز از وصـول شـکایت معترضـان   ) 15(هیأت نظارت شهرسـتان موظـف اسـت حـداکثر ظـرف       -3

قـانون نتیجـه قطعـی و نهـایی انتخابـات حـوزه       )63 مادهب وج  ،ند الـف ب(و ) 60(مادهو با رعایت ) 58(ماده

هیـأت نظـارت شهرسـتان     ،چنانچه در پایـان مهلـت دریافـت شـکایت     .انتخابیه را به بخشدار مربوط اعالم نماید

شکایتی دریافت نکرد موظف است بالفاصله مراتب عدم وصول شکایت را هم براي اقـدام بعـدي بـه بخشـدار     

  .اعالم نماید

نظر نهایی هیأت نظارت شهرستان درخصوص تأیید یا عـدم تأییـد صـحت برگـزاري     بخشدار موظف است  -4

  .به آگاهی اهالی حوزه انتخابیه برساند ،انتخابات را از طریق انتشار آگهی

  : 73 ماده) ب(اقدامات مربوط به بند  -75 ماده
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رت بخـش  هیأت نظارت شهرستان موظف است حداکثر ظرف پنج روز از وصـول صورتجلسـه هیـأت نظـا     -1

موضوع را بررسی و نتیجه را صورتجلسه نماید چنانچـه نتیجـه بررسـیها حـاکی      ،مبنی بر پیشنهاد ابطال انتخابات

مراتب را بالفاصله از طریـق هیـأت نظـارت بخـش      ،از تأیید صحت برگزاري انتخابات با همان نتیجه قبلی باشد

 ،ه ابطـال و یـا تغییـر سرنوشـت انتخابـات باشـد      در غیر ایـن صـورت چنانچـه نظـر بـ      .به بخشدار اعالم می نماید

  .صورتجلسه تنظیم شده را به منظور اظهارنظر نهایی به هیأت نظارت استان ارسال می دارد

بخشدار موظف است پس از وصول نظریه هیأت نظارت شهرستان مبنی بر تأیید صحت برگزاري انتخابـات   -2

مراتب را از طریق انتشار آگهـی بـه آگـاهی اهـالی حـوزه       ،که نتیجه قطعی و نهایی انتخابات محسوب می شود

  . انتخابیه برساند

روز از وصــول نظریــه هیــأت نظــارت شهرســتان ) 5(هیــأت نظــارت اســتان موظــف اســت حــداکثر ظــرف  -3

نظـر نهـایی خـود مبنـی بـر تأییـد یـا عـدم تأییـد صـحت            ،درخصوص ابطال انتخابات و یـا تغییـر سرنوشـت آن   

یا تغییر نتیجه اعالم شده قبلی را طـی صورتجلسـه اي بـه هیـأت نظـارت شهرسـتان اعـالم         برگزاري انتخابات و

  .نماید

 ،هیأت نظارت شهرستان موظف اسـت بالفاصـله پـس از وصـول صورتجلسـه نظریـه هیـأت نظـارت اسـتان          -4

  .مراتب را از طریق هیأت نظارت بخش به بخشدار اعالم نماید

تجلسه نظریه هیأت نظارت استان نتیجه قطعـی و نهـایی انتخابـات    بخشدار موظف است پس از وصول صور -5

  .به آگاهی اهالی حوزه انتخابیه برساند ،را از طریق انتشار آگهی

) 63 مـاده  2تبصره (مادههیأتهاي نظارت شهرستان و استان موظفند در کلیه اقدامات خود همواره  -76 ماده

  . قانون را در نظر داشته باشند و آن را رعایت نمایند

سـه   ،بخشدار موظف است پس از انتشار آگهی نتیجه قطعی و نهایی انتخابـات حـوزه هـاي انتخابیـه     -77 ماده

یـک نسـخه از آنهـا بـه سـتاد       ،نسخه از هر یک از این آگهی ها را به سـتاد انتخابـات فرمانـداري ارسـال نمایـد     
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در بایگـانی فرمانـداري    ،سخه دیگر به ستاد انتخابات استان ارسال می گردد و نسخه باقیماندهن ،انتخابات کشور

  .نگهداري خواهد شد

  انتخابات شوراي اسالمی بخش –فصل هشتم 

هیأت اجرایی بخش موظف اسـت بـراي یـک     ،قانون) 44() 6( مادهو با رعایت ) 5( مادهدر اجراي  -78 ماده

جهـت   ،یا چند روستا یک نفر را به عنوان نماینده خـود بـه منظـور شـرکت در جلسـه شـوراي اسـالمی روسـتا        

  .به بخشدار معرفی نماید ،انتخاب نماینده براي عضویت در شوراي اسالمی بخش

ی اقـدام و در صـورت معرفـی    بخشدار موظف است نسبت به صدور حکم نمایندگان هیـأت اجرایـ   -79 ماده

  .ناظر از طرف هیأت هاي نظارت نامبردگان را به محل مأموریت اعزام نماید

تاریخ و ساعت تشـکیل جلسـه    ،بخشدار موظف است قبل از اعزام نماینده هیأت اجرایی به روستاها -80 ماده

  .شوراي اسالمی روستا و موضوع عزیمت نماینده هیأت اجرایی را به شوراي ذیربط اعالم نماید

نمایندگان هیأتهاي اجرایی و نظارت موظفند در موعـد مقـرر در روسـتاي محـل مأموریـت حضـور         -81 ماده

مـی یابـد و سـپس مـدعوین یـک نفـر از       جلسـه رسـمیت    ،پس از حضور حداقل سه نفر از اعضاي شـورا  .یابند

اعضاي اصلی شورا را براي شرکت در جلسه انتخاب اعضـاي اصـلی و علـی البـدل شـوراي بخـش انتخـاب و        

یـک نسـخه از صورتجلسـه توسـط نماینـده       .مراتب را صورتجلسه و به امضاي حاضرین در جلسه مـی رسـانند  

  .هیأت اجرایی به هیأت مذکور تسلیم می شود

پس از وصول صورتجلسـات مبنـی بـر معرفـی نماینـده از کلیـه شـوراهاي        است أت اجرایی موظفهی -82 ماده

  .اسامی نمایندگان معرفی شده را به منظور دعوت از آنان به بخشدار اعالم نماید ،واقع در محدوده بخش

بـا   ،شبخشدار موظف است از نمایندگان منتخب شوراهاي اسالمی روستاهاي واقع در محدوده بخـ  -83 ماده

پـس از حضـور حـداقل دو سـوم مـدعوین جلسـه        .دعـوت بـه عمـل آورد    ،تعیین تاریخ و محل تشکیل جلسـه 

رسمیت می یابد و سپس در حضور اعضاي هیأت اجرایی و نظارت بخش نمایندگان منتخب حاضـر در جلسـه   

                                                
  .حذف شده است 27/8/1386قانون به موجب قانون اصالحی  6ماده  - 44
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ش بـا رأي مخفـی و   پنج نفر را به عنوان عضو اصلی و سه نفر را به عنوان عضو علی البدل شوراي اسـالمی بخـ  

اکثریت نسبی آراء انتخاب می نمایند و مراتـب صورتجلسـه مـی شـود و یـک نسـخه از آن بـه منظـور صـدور          

  )45(. آگهی به بخشدار تسلیم می شود

در صورتی که بخش بیش از پنج روستا نداشته باشد انتخابات شوراي اسالمی بخش برگزار نمیشـود   -1تبصره 

در ایـن   .شده از شوراهاي اسالمی روستاها بـه عضـویت شـوراي بخـش در مـی آینـد      و کلیه نمایندگان معرفی 

توسط هیأت اجرایی بخش تنظیم میشـود و بخشـدار    ،خصوص صورتجلسه اي با حضور اعضاي هیأت نظارت

  .مراتب را با صدور آگهی به اطالع اهالی بخش برساند ،موظف است پس از وصول آن

کلیـه نماینـدگان معرفـی شـده از شـوراهاي       ،از پنج روسـتا داشـته باشـد   در صورتی که بخش کمتر  -2تبصره 

اسالمی روستاها به عضویت شوراي اسالمی بخش در می آیند و سپس به منظـور تـأمین کسـري اعضـا تـا پـنج       

از کلیه اعضاي اصلی شوراهاي اسالمی روستاها توسط بخشـدار دعـوت بـه عمـل مـی آیـد تـا بـا حضـور           ،نفر

 ،نظارت بخش از بین خود بقیه اعضاي مورد نیاز را انتخاب و مراتب را صورتجلسـه نماینـده   هیأتهاي اجرایی و

اسامی اعضـاي شـوراي اسـالمی بخـش را بـا صـدور        ،بخشدار موظف است پس از وصول صورتجلسه مذکور

  .آگهی به اطالع اهالی بخش برساند

ه نفر عضو علی البـدل شـوراي بخـش از    چنانچه به دلیل کمبود تعداد روستاهاي یک بخش تأمین س -3تبصره 

بخشـدار موظـف اسـت از کلیـه      ،میان نمایندگان معرفی شده از سوي شوراهاي اسالمی روسـتاها میسـر نباشـد   

اعضاي اصلی شوراهاي اسالمی روستاها دعوت به عمل آورد تا با حضور هیأتهاي اجرایی و نظـارت بخـش از   

ا بـا اکثریـت نسـبی آراء انتخـاب و مراتـب را صورتجلسـه       بین خود کسري اعضاي علی البدل شوراي بخش ر

  .نمایند

                                                
مندرج در  29/4/1365قانون اصالح قانون تشکیالت شوراهاي اسالمی کشوري و انتخاب شوراهاي مزبور مصوب  55به ماده   - 45

 ،،  در این مجموعه1/3/1375قانون تشکیالت، وظایف و انتخابات شوراهاي اسالمی کشور و انتخاب شهرداران مصوب  5زیرنویس ماده 
  .مراجعه شود
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بـه ایـن ترتیـب     ،را بـه طـور همزمـان اجـرا نمایـد      مادهاین ) 3(و ) 2(بخشدار می تواند تبصره هاي  -4تبصره 

افرادي که داراي بیشترین رأي هستند کسري اعضـاي اصـلی و افـرادي کـه بـه ترتیـب رأي بعـد از آنهـا قـرار          

  .ي اعضاي علی البدل را تأمین خواهند نمودمیگیرند کسر

  صدور کارت عضویت اعضاي شوراها و امحاي اوراق انتخاباتی –فصل نهم 

کارت عضویت اعضاي شوراهاي اسالمی روسـتا بـا امضـاي بخشـدار و مهـر بخشـداري و اعضـاي         -84 ماده

  )46(.شوراهاي اسالمی بخش با امضاي فرماندار و مهر فرماندار صادر می شود

  .کارت عضویت فقط براي اعضاي اصلی شورا صادر می شود -1تبصره 

براي آن عده از اعضاي شوراهاي اسالمی روستا که به عضویت شوراي اسالمی بخـش نیـز درآمـده     -2تبصره 

کـارت عضـویت شـوراي اسـالمی بخـش نیـز صـادر مـی          ،اند عالوه بر کارت عضویت شوراي اسالمی روستا

  .شود

ظـف اسـت پـس از وصـول دسـتور امحـاي آراء و اوراق انتخابـات شـوراهاي اسـالمی          بخشـدار مو  -85 ماده

نسـبت بـه    ،با حضور اعضـاي هیـأت اجرایـی و هیـأت نظـارت      ،کشوري از ستاد انتخابات کشور حتی االمکان

در صـورتی کـه کـارت عضـویت اعضـاي آن       ،امحاي اوراق تعرفه و برگهاي رأي مصرف شده حوزه انتخابیه

اسـتانداري و   ،به نحو مقتضی اقدام و مراتب را صورتجلسه و نتیجه را به ستاد انتخابات کشـور  ،صادر شده باشد

  .فرمانداري متبوع اعالم نماید

  . می باشد یر کشور قابل اجرادستورالعمل اجرایی و فرمهاي مربوط به آیین نامه پس از تصویب وز -86 ماده

می شـود و از تـاریخ تصـویب      12/10/1375مورخ    ه 17179ت /120854این متن جانشین تصویبنامه شماره 

  .الزم االجرا است
 

                                                
قانون اصالح قانون تشکیالت شوراهاي اسالمی کشوري و انتخابات شوراهاي مزبور مصوب  55و تبصره ماده  47ماده  1به تبصره  -46

، 1/3/1375قانون تشکیالت، وظایف و انتخابات شوراهاي اسالمی کشور و انتخاب شهرداران مصوب  5مندرج در زیرنویس ماده  29/4/1365
 .دراین مجموعه مراجعه شود


