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 شورا در قانون اساسی

  جمهوري اسالمی ايران 

 

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

راه انتخابات: انتخابات رئیس جمهور، نمایندگان مجلس شورای اسالمی، اعضای شوراها و نظائر اینها 

 مواردی که در اصول دیگر این قانون معین گردد.پرسی در یا از راه همه

 

« مری االَم فِهُوَ شَاوِر»و « اَمرُهُم شُورَی بَینَهُم وَ»طبق دستور قرآن کریم  :اصل هفتم

شوراها: مجلس شورای اسالمی، شورای استان، شهرستان، شهر، محل، بخش، روستا و نظائر اینها از 

 کشورند.ارکان تصمیم گیری و اداره امور 

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

 معین می کند.

 

دین رسمی ایران، اسالم و مذهب جعفری اثنی عشری است و این اصل  :اصل دوازدهم

زیدی  واالبد غیرقابل تغییر است و مذاهب دیگر اسالمی اعم از حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی الی

باشند و پیروان این مذاهب در انجام مراسم مذهبی، طبق فقه خودشان آزادند دارای احترام کامل می

و دعاوی مربوط به آن در  و در تعلیم و تربیت دینی و احوال شخیصه )ازدواج، طالق، ارث و وصیت(

ریت داشته باشند، ای که پیروان هر یک از این مذاهب اکثها رسمیت دارند و در هر منطقهدادگاه

طبق آن مذهب خواهد بود، با حفظ حقوق پیروان سایر  مقررات محلی در حدود اختیارات شوراها بر

 مذاهب.
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، بهداشتی ،، عمرانی، اقتصادیاجتماعی های پیشبرد سریع برنامه برای: اصل يكصدم

امور  ، ادارهمحلی مقتضیات به توجهبا  مردم همکاری از طریق و سایر امور رفاهی ، آموزشیفرهنگی

، شهر، ، بخشده شورای نام به شورایی نظارت با یا استان ، شهر، شهرستانهر روستا، بخش

کنند. شرایط  می انتخاب محل همان را مردم آن اعضای که گیرد می صورت یا استان شهرستان

 شوراهای و نظارت انتخاب و نحوه و اختیارات و حدود وظایف شوندگان انتخاب و کنندگان انتخاب

 جمهوری و نظام ارضی و تمامیت ملی وحدت اصول باید با رعایت آنها را که مراتب مذکور و سلسله

 .کند می معین باشد قانون مرکزی حکومت و تابعیت اسالمی

 

 هایبرنامه در تهیه همکاری و جلب تبعیض از منظور جلوگیری به: اصل يكصد و يكم

 از ها مرکباستان عالی آنها، شورای هماهنگ بر اجرای ها و نظارتاستان رفاهی و عمرانی

 می معین قانون شورا را این و وظایف تشکیل شود. نحوهمی ها تشکیلاستان شوراهای نمایندگان

 .کند

 

 تهیه هاییخود طرح دارد در حدود وظایف ها حقاستان عالی شورای: اصل يكصد و دوم

 ها باید در مجلسطرح پیشنهاد کند. این اسالمی شورای مجلس به دولت یا از طریق و مستقیماً

 .قرار گیرد مورد بررسی

 

از  که کشوری و سایر مقامات ، بخشداران، فرمانداراناستانداران: اصل يكصد و سوم

 .هستند آنها تصمیمات رعایت به شوراها ملزم شوند در حدود اختیاراتمی تعیین دولت طرف

 

 .کشور باشد و قوانین اسالم موازین شوراها نباید مخالف تصمیمات: اصل يكصد و پنجم
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 ممکن قانونی از وظایف انحراف شوراها جز در صورت انحالل: اصل يكصد و ششم

 می معین قانون مجدد آنها را شوراها و طرز تشکیل انحالل و ترتیب انحراف . مرجع تشخیصنیست

 است موظف کند و دادگاه شکایت صالح دادگاه دارد به حق انحالل به اعتراض کند. شورا در صورت

 .کند رسیدگی آن به از نوبت خارج
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 انتخابات شوراهاي اسالمی كشور و انتخاب شهردارانقانون تشكيالت، وظايف و 

 با اصالحات و الحاقات بعدي 1/3/1331مصوب  

 

 تشكيالت –فصل اول 

برای پیشبرد سریع برنامه هاای اجتمااعی، اقتصاادی،     –(13/3/1331 و1/1/1331)اصالحی  - 1 ماده    

سایر اماور رفااهی از طریاق همکااری ماردم باا توجاه باه          و  عمرانی، بهداشتی، فرهنگی، آموزشی

مقتضیات محلی اداره امور هر روستا، بخش، شهر وشهرستان یاا اساتان باا نظاارت شاورایی باه ناام        

صورت می گیرد و به منظور جلوگیری از تبعیض و  شهر و شهرستان یا استان ، بخش،(روستا)شورای 

 ،هاا و نظاارت بار اجارای هماهناگ آن     رفااهی اساتان  جلب همکاری در تهیه برنامه های عمرانی و 

 ها تشکیل می شود.ها مرکب از نمایندگان شوراهای استانشورای عالی استان

 و ساایر قاوانین معتبار در خصاو      مقصود از شورا در ایان قاانون   -(1/1/1331اصالحی ) - 1ماده  

هاا مای   اساتان و عاالی اساتان    ،شهرستان روستا، بخش، شهر، شوراهای ،کشوری شوراهای اسالمی

 باشد.

روساتا  و شاهر  اساالمی  دوره فعالیت شاوراهای   –(12/4/1331و اصالحی  1331/ 1/3)اصالحی  - 3ماده 

 .یابدسال بعد خاتمه می ماه چهارمرداد 41شود و در شروع میماه مرداد 41باشد که از چهار سال می

 41در شهر و روستا  اسالمی شوراهایدوره چهارم  –(12/4/1331و اصالحی  1/3/1331)الحاقی  - تبصره

 گردد.آغاز می 4131مرداد ماه  41خاتمه یافته و دوره پنجم این شوراها از  4131مرداد ماه 

های بایش از  نفار و روساتا   )ساه(  نفر جمعیت 4011می روستاهای تا تعداد اعضای شورای اسال  – 4ماده 

 .بود  نفر خواهد (پنج) نفر جمعیت و بخش 4011

باا  نفار مای باشاد     0کاه اعضاای آن    در هر بخش شاورای بخاش   – (13/3/1331)اصالحی  -1ماده 

شود می ستاهای واقع در محدوده بخش تشکیلوراهای روش منتخب نمایندگان بین از نسبی  اکثریت
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البادل شاورای بخاش    شده از شورای روستا به عضاویت اصالی و علای   و در صورتی که عضو معرفی

 .شود از عضویت شورای روستا خارج نخواهد شد انتخاب

از یک روستا بیش از یک نفر نباید در شورای بخاش حضاور داشاته     – (13/3/1331)الحاقی  - تبصره

در صورتی که تعداد روستاهای بخش کمتر از پنج روستا باشد اعضاء شاورای بخاش از میاان     باشد و

نهایت حداقل باید از هر روساتا یاک نفار     در و مجموع اعضای شوراهای روستاها انتخاب خواهند شد

 انتخاب گردد.  

البدل شورای اسالمی شهر به شارح زیار   اصلی و علی تعداد اعضای – (12/1/1331)اصالحی  -1ماده 

 :باشدمی

 نفر عضو علی البدل. 1نفر عضو اصلی و  0هزار نفر،  01شهرهای تا   -الف

نفار عضاو اصالی و پانج نفار       7نفر،  هزار 011تا هزار نفر  01شهرهای با جمعیت بیش از  -ب

 عضو علی البدل.

نفرعضاو   1نفرعضو اصالی و   3نفر،  هزار 011تا  نفر هزار 011شهرهای با جمعیت بیش از  -ج

 علی البدل.

نفرعضاو   7نفر عضو اصلی و  44میلیون نفر،  4هزار نفر تا  011شهرهای با جمعیت بیش از  -د

 علی البدل.

نفار   8نفار عضاو اصالی و     41میلیون نفر،  0میلیون نفر تا  4جمعیت بیش از  شهرهای با -ها

 عضو علی البدل.

 نفر عضو علی البدل. 41نفر عضو اصلی و  40میلیون نفر،  0شهرهای با جمعیت بیش از  -و

 نفر عضو علی البدل. 44نفر عضو اصلی و  04شهرتهران  -ز

عمومی نفوس و مساکن   آخرین سرشماری جمعیت هر شهر،مالك تشخیص   –(1/1/1331)اصالحی  - تبصره

 با اعالم رسمی مرکز آمار ایران خواهد بود.
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هر یک از اعضاء  یا سلب عضویت تدر صورت استعفا، فو –(13/3/1331و 1/3/1331)اصالحی  -3ماده 

 شود.البدل به ترتیب آراء جایگزین میشهر، عضو علی وشورای روستا 

ماه در جلسه شورا شرکت ننماید، تاا   هرگاه عضوی به هر دلیلی تا دو -(13/3/1331)الحاقی - تبصره

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

 آید.در جلسات دعوت به عمل می

شورای شهر هماان شاورای روساتا    در صورت تبدیل روستا به شهر،  –(13/3/1331)اصالحی -  3ماده 

چنانچه دو یا چند روستا به شهر تبدیل شود، شورای شهر از میاان اعضاای شاوراهای آن     خواهد بود.

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

دو یا چند روساتا ادغاام و باه یاک روساتا       چنانچه -(13/3/1331و اصالحی  1/3/1331)الحاقی  - تبصره

تبدیل شوند، شورای روستای جدید از میان اعضاء شوراهای روستاها به ترتیب آراء در انتخاباات و باه   

 شود.نسبت جمعیت روستاها تشکیل می

نمایناادگان مجلااس شااورای اسااالمی، اسااتانداران، فرمانااداران،  –(13/3/1331)اصااالحی  - 3ماااده 

توانند در جلساات شاورای اساالمی    کل و روسای ادارات میبخشداران، دهیاران و مدیرانشهرداران، 

 حوزه مسؤولیت خود بدون حق رای شرکت کنند.

 ،فرماندار ذیربطبخشدار و  بنا به دعوت و شوراها در صورت ضرورت –(13/3/1331)اصالحی  - تبصره

با تعیین وقت قبلی و ذکر دستور  باشند. این دعوت باید کتبی والعاده میفوق موظف به تشکیل جلسه

 .باشد جلسه

هاای واقاع در محادوده آن    شورای شهرستان از نماینادگان شاوراهای شاهرها و بخاش     –12ماده 

در مرحلاه دوم باا رأی    ،احاراز شهرستان که در مرحله اول با رأی اکثریت مطلاق و در صاورت عادم    

 گردد.تشکیل می، انداکثریت نسبی هر یک از شوراهای مزبور انتخاب و معرفی شده
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یاک  در شورای شهرستان، از شورای هر بخاش   –(12/4/1331و اصالحی  1/3/1331)الحاقی  - 1تبصره 

صاد هازار نفار    یکبایش از   و یک نفار هزار نفر جمعیت  یکصدی هر یک از شهرها تا هاو از شورا نفر

 .عضویت خواهند داشت سه نفرتهران شهر  و رفدو نجمعیت 

تعداد اعضای شورای شهرستان حداقل پانج نفار    -(13/3/1331و اصاالحی   1/3/1331)الحاقی  -1تبصره

های یک شهرستان کمتر از پنج باشد، کساری تعاداد اعضاای    باشد. چنانچه تعداد شهرها و بخشمی

تا پنج نفر به نسبت جمعیت هر بخش یا شهر، از شاورای بخاش یاا شاهر مرباوط      شورای شهرستان 

در هر صورت هر بخش یا شهر نباید بایش از دو نفار نمایناده در شاورای شهرساتان       شود.تأمین می

هایی که فقط یک بخش و یک شهر داشته باشاند از محادودیت داشاتن دو    شهرستان داشته باشد.

 مستثنی می باشند.نفر نماینده در شورا، 

هاای  شاورای اساتان از نماینادگان منتخاب شاوراهای شهرساتان       –(1/3/1331)اصاالحی   -11ماده 

اکثریت مطلق و در صورت عدم احراز، در مرحلاه دوم باا اکثریات نسابی از      رأی با اول مرحله در که تابعه

 شود.انتخاب و معرفی شده اند تشکیل میبین اعضای شورای شهرستان 

تعداد اعضای شورای استان حداقل پنج نفر است چنانچه یاک اساتان    –(1/3/1331)الحاقی  - تبصره

جمعیات از   اد اعضای شورای استان تا پنج نفر به نسبتکسری تعد کمتر از پنج شهرستان داشته باشد

نمایناده  در هر صورت هر شهرستان نباید بایش از دو   .شودمی ربط تأمینهای ذیشوراهای شهرستان

 شاورای  اعضای شهرستان داشته باشدشورای استان داشته باشد و در صورتی که استان فقط یک  در

 .بود خواهند شهرستان شورای اعضای همان استان

ایی از شهرساتان و اساتان در واحاده    ،شاهر  ،بخاش  ،شاورای روساتا   –(1/3/1331)اصاالحی   - 11ماده 

 ،شاهر  ،بخاش  ،باه ناام ده )روساتا(    ،مقاررات مرباوط  شود که طبق قوانین و می تشکیل تقسیمات کشوری

 شهرستان و استان شناخته شده باشد.  

قط یاک شاورای اساالمی شاهر     در محدوده شهری تهران، ری و تجریش ف -(13/1/1331)الحاقی  تبصره

 شود.تشکیل می
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بخشادار،   و شاهر از در صورت دعاوت شاورای بخاش     –(13/3/1331و 1/3/1331)اصالحی - 13ماده 

شورای شهر مرکز شهرستان یا شورای شهرستان از بخشدار یا فرماندار، شورای استان از اساتاندار، یاا   

الذکر، مقامات مذکور در جلسات شورا شارکت خواهناد نماود. ایان     سایر مسوولین اجرایی سطوح فوق

 یین وقت و ذکر دستور جلسه باشد.عدعوت باید کتبی و با ت

ها کاه  ها، از نمایندگان منتخب شوراهای استانشورای عالی استان –(1/3/1331)اصالحی  - 14ماده 

ا اکثریت نسبی انتخااب و  در مرحله اول با رأی اکثریت مطلق و در صورت عدم احراز، در مرحله دوم ب

 (1نويسپی)گردد.شوند، تشکیل میمعرفی می

و  دو نمایندههای تا دو میلیون نفر جمعیت، از استان –(1/3/1331و اصالحی 1/3/1331)الحاقی  - 1تبصره

در  چهاار نمایناده  و از اساتان تهاران    سه نمایندههای دارای بیش از دو میلیون نفر جمعیت، از استان

 ها عضویت دارند.شورای عالی استان

یر کشور موظف به تشکیل جلساه  ها با درخواست وزشورای عالی استان –(1/3/1331)الحاقی  - 1تبصره 

 .باشدمی العادهفوق

های دولتای و نهادهاای عماومی    رؤسای مؤسسات و سازمان وزیران، –(1/3/1331)الحاقی -3تبصره 

ها که باید به صورت کتبی و با تعیاین وقات قبلای و ذکار     دولتی با درخواست شورای عالی استانغیر

 نمایند.دستور جلسه باشد، در جلسات آن شرکت می

عضویت در کلیه شوراهای موضوع این قاانون افتخااری اسات و شاغل      -(1/3/1331)الحاقی  - 11ماده 

 شود.نمی محسوب

                                                 

 : 03/1/4110از قانون اصالح قانون تشکیالت شوراهای اسالمی کشوری... مصوب  - 4 نویسپی

ها اسامی اعضای شورای عالی معرفی نامه کلیه نمایندگان منتخب شوراهای اسالمی استانوزیر کشور پس از وصول  -71ماده 

 تلویزیون( اعالم خواهد نمود. -اسالمی استان ها را به منظور اطالع عموم از طریق رسانه های گروهی )رادیو

 کرد.وزارت کشور محل مناسبی را برای شورای عالی اسالمی استان ها تعیین خواهد -74ماده  

ها کارت عضویت به معرفی وزیر کشور و امضاء رئیس مجلس شورای اسالمی صادر برای اعضای شورای عالی اسالمی استان -تبصره

 خواهد شد.
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 روساتا یاک  شورای تواند فقط عضو می فرد هر  -(13/3/1331و اصالحی  1/3/1331)الحاقی  - 1تبصره 

ا اشد شهرک ی ی  .ب

به تصاویب شاورا   پذیرش استعفای هر یک از اعضای شورا منوط  – (1/3/1331)الحاقی  - 1تبصره 

 است.

نامزد شدن اعضای شوراهای اساالمی روساتا و    –(13/3/1331و اصاالحی   1/3/1331)الحاقی  - 3تبصره 

 قبل از پایاان وی شورا سها از شهر در انتخابات مجلس شورای اسالمی منوط به پذیرش استعفای آن

 باشد.می مهلت قانونی

-حضور دوسوم اعضای اصلی رسمیت مای  علنی و باجلسات شوراها  –(1/3/1331)اصالحی  - 11ماده 

رین معتبر است و تشکیل جلسات غیرعلنی مناوط  آرای حاض (1نويس)پیاکثریت مطلقتصمیمات با  یابد و

 باشد.به تصویب دوسوم اعضای حاضر در جلسه می

اولین جلسه شوراهای روستا به دعوت بخشادار و شاورای شاهر باه      -(13/3/1331)الحاقی  - 13ماده 

شاود. همچناین شاوراهای فرادسات باه      ( قانون تشکیل می1دعوت فرماندار در تاریخ مقرر در ماده )

چهارم شوراهای روستاهای تابع بخش باه  ماه پس از تشکیل سه ترتیب، شورای بخش به فاصله یک

ماه پس از تشکیل دوسوم شاوراهای شاهر و بخاش     صله یکدعوت بخشدار، شورای شهرستان به فا

ساوم  ماه پس از تشاکیل دو  در محدوده آن شهرستان به دعوت فرماندار، شورای استان به فاصله یک

ها باه فاصاله   آن استان به دعوت استاندار و شورای عالی استانهای واقع در محدوده شوراهای شهرستان

 شود.ها به دعوت وزیر کشور تشکیل میاستان ماه پس از تشکیل دوسوم شوراهای یک

( 47)وفق ماده اولین جلسه شوراهای موضوع این قانون  –(13/3/1331 و1/3/1331)اصالحی  - 13ماده 

شاود تاا   به دعوت مسوولین واحدهای تقسیمات کشوری مربوط و با هیأت رئیسه سانی تشاکیل مای   

 ساال  بارای مادت یاک    حداقل یک منشی هیأت رئیسه شورا شامل یک رئیس و یک نایب رئیس و

 انتخاب شوند.
                                                 

 «بیش از نصف»اکثریت مطلق یعنی  - 0 نویسپی
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در صورت استعفا، فوت یا سلب عضویت هر یک از  – (13/3/1331و اصالحی  1/3/31)الحاقی - 13 ماده 

ها،عضو جدید حداکثر ظرف مادت یاک مااه    شهرستان، استان و عالی استانبخش، اعضاء شوراهای 

 باید جایگزین شود.

 

 انتخابات -  فصل دوم

 انتخابات  كيفيت –الف 

 ی مخفی وأر با عمومی،، انتخاب اعضای شورای روستا و شهر به صورت مستقیم  –(1/3/1331)اصالحی  - 12ماده 

 اکثریت نسبی آرا خواهد بود.

اوی باشد اولویت باا  مس داوطلبان از نفر چند یا دو آرای که صورتی در –(12/4/1331)اصالحی  -تبصره 

و در صورت نبودن افراد مذکور اولویت با فرد یاا افارادی اسات کاه دارای مادرك       باشدمی ایثارگران

. ماالك انتخااب قرعاه اسات     ،در صورت یکسان باودن مادرك تحصایلی    تحصیلی باالتر هستند و

 باشد.انتخابات هیأت رئیسه شوراهای موضوع این قانون نیز مشمول مفاد این تبصره می

مرکازی   تواند با هماهنگی هیأتوزارت کشور می –(12/4/1331الحی و اص 1/3/1331)الحاقی  - 11ماده 

تمام یا برخی از مراحل مربوط به برگازاری انتخاباات را    ،شوراهای اسالمی کشورنظارت بر انتخابات 

 .انجام دهد ایرایانه به صورتهای انتخابیه یا تعدادی از حوزهدر تمام 

هر شخص واجد شرایط حق دارد فقط یک بار در یک شعبه اخاذ رای   ،انتخابات در هر نوبت – 11ماده 

 با ارائه شناسنامه رای دهد.

کساانی حاق    ،ای، در هر حوزهدر انتخابات میان دوره -(13/3/1331و اصاالحی   1/3/1331)الحاقی  - تبصره

ای رأی نداده حوزههیچ رأی دارند که در انتخابات قبلی آن دوره در همان حوزه رأی داده باشند یا در 

 باشند.

 گرددمی محسوبآراي مأخوذه شود ولی جزو می باطلهای رای در موارد زیر برگ – 13ماده 

 های رای مذکور ضمیمه صورتجلسه خواهد شد:و مراتب در صورتجلسه قید و برگ
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 آرا ناخوانا باشد. –الف 

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

 نام رای دهنده یا امضاء یا اثر انگشت وی باشد. دارایآرایی که  –ج 

 آرایی که کالً حاوی اسامی غیر از نامزدهای تایید شده باشد. –د 

 آرایی که سفید به صندوق ریخته شده باشد. -ها 

چنانچه برگ رای مشتمل براسامی خوانا و ناخوانا باشد فقط اسامی ناخواناا باطال خواهاد     –تبصره 

 بود.

 گرددنمی محساوب آراي مأخوذه شود و جزو می باطلدر موارد زیر برگ های رای  – 14ماده 

 صورتجلسه خواهد شد:های رای مذکور ضمیمه و مراتب در صورتجلسه قید و برگ

.انتخاباتی  یا پلمپ کل آرای صندوقی که فاقد الك و مهر –(13/3/1331)اصالحی  الف شد ا  ب

هاای  خذ رای آن فاقاد اوراق رای یاا بارگ   ای که صندوق اکل آرای مندرج در صورتجلسه –ب 

 تعرفه باشد.

 آرایی که زاید بر تعداد تعرفه باشد. –ج 

 هر انتخاباتی باشد.آرایی که فاقد مُ –د 

 نوشته شده باشد.ای غیر از برگ رای انتخاباتی آرایی که روی ورقه -ها 

د.آرای کسانی که به سن قانونی رای دادن نرسیده  –و  شن ا  ب

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

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

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

 آرایی که از طریق تهدید به دست آمده باشد. –ي 

 آماده  دسات   باه « هاا و شامارش  صورتجلسه ها، آرا،در تعرفه» تزویر و تقلب با که آرایی  –ك 

 .باشد
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 شود.می ی کسرأهای ربرگبه قید قرعه از کل  «ج» بند در آرای زاید مذکور – 1تبصره 

هماه   چنانچه احراز شود که رای دهنده بیش از یک برگ رای به صندوق ریخته باشاد،  – 1تبصره 

 اوراق وی باطل است و جزو آرای مأخوذه محسوب نخواهد شد. 

اساامی دیگار نوشاته     ،شاده ییداسامی نامزدهای تا در صورتی که در برگ رای عالوه بر – 11ماده 

 شود.افه خوانده نمیضشده باشد، برگ رای باطل نیست و فقط اسامی ا

اسامی اضاافه از  ، صورتی که اسامی نوشته شده در برگ رای بیش از تعداد الزم باشد در – 11ماده 

 شود.آخر خوانده نمی

در صورتی که در برگ رای نام یک داوطلب چند بار نوشته باشد فقط یک رای بارای او   – 13ماده 

 محسوب می شود.

نفار ناامزد انتخابااتی داشاته      (ده)ای که تا های انتخابیهدر حوزه - (13/1/1331)اصالحی  – 13ماده 

و اخاذ رای و در  هاای ثبات ناام    از شاعبه  یاک توانند به تنهایی یا اشتراك برای هر باشد نامزدها می

شعبه ثبات ناام و اخاذ رای     پنجبرای هر  نفر نامزد داشته باشد، (ده)ای که بیش از های انتخابیهحوزه

در تهاران و   معرفای نمایناد.  یک نفر نماینده جهت حضور در محل شعب اخذ رای به هیات اجرایی 

توافاق   ی اساالمی شاهر باا   تعداد نمایندگان ناظر از طرف نامزدهای انتخابات شاورا  ،سایرکالنشهرها

 گردد.هیأت اجرایی تعیین می

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

 به هیات اجرایی و نظارت کتباً اعالم خواهند نمود. را

 

 شرايط انتخاب كنندگان و انتخاب شوندگان   –ب 

 انتخاب کنندگان باید دارای شرایط زیر باشند: – 13ماده 

 تابعیت کشور جمهوری اسالمی ایران. -1 

 سال تمام در روز اخذ رای. 48حداقل سن  -(13/3/1331)اصالحی  -1
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سکونت حداقل یک سال در محل اخذ رای به اساتثنای شاهرهای بااالی یاک صاد هازار نفار         -3

 جمعیت.

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

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

 توانند در همان حوزه رای دهند.

 شرایط زیر باشند: دارای باید نام ثبت هنگام شوندگان انتخاب  -(13/3/1331)اصالحی  - 32ماده 

 .ایران اسالمی جمهوری کشور تابعیت  –الف 

 سال تمام. 00حداقل سن  –ب 

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

 .ی ایراناسالم جمهوری اساسی قانون به وفاداری ابراز -د 

داشاتن  و  خانوار (011) های تا دویستروستادارا بودن سواد خواندن و نوشتن برای شورای  – ها

مادرك فاوق   داشاتن حاداقل    ،خانوار (011) روستاهای باالی دویستبرای شورای  مدرك دیپلم

نفار جمعیات، داشاتن حاداقل     هزار(  01)تا بیست هزار یا معادل آن برای شورای شهرهای  دیپلم

 نفر جمعیت. هزار( 01) مدرك لیسانس یا معادل آن برای شورای شهرهای باالی بیست هزار

کسانی که سابقه یاک دوره کامال عضاویت     (12/4/1331و اصاالحی  13/1/1331)الحاقی  -1 تبصره

اصلی شورا را دارا باشند به شرطی کاه در هماان حاوزه انتخابیاه ناامزد شاوند از شارط مادرك         

 تحصیلی معاف هستند.

های اجرایی و نظارت در صورت ضرورت، تأییدیاه مادارك   هیأت (13/1/1331)الحاقی  -1 تبصره

 نمایند.را اخذ میتحصیلی ثبت نام کنندگان 

 بودن کارت پایان خدمت نظام وظیفه یا کارت معافیت دائم از خدمت برای مردان. دارا -و

شانوایی و گویاایی و    برخورداری از نعمات  داشتن سالمت جسمانی در حد -(12/4/1331)الحاقی  ز

 حسب مورد با گواهی پزشکی قانونیسالمت روانی، 
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های شناخته شده در قانون اساسای باه جاای اساالم بایاد باه       اقلیت -(32/4/33)اصالحی  1 تبصره

 اصول دین خود اعتقاد و التزام عملی داشته باشند.

حاوزه انتخابیاه خاود    اعضای شوراها بایاد در محادوده بخاش     -(12/4/1331اصالحی ) -1 تبصره

یک از اعضای شورا از محدوده حاوزه انتخابیاه باه     سکونت اختیار نمایند. تغییر محل سکونت هر

 خارج از آن موجب سلب عضویت خواهد شد.

ارائه گواهی عدم سوءپیشینه که از تاریخ صدور آن بیش از سه  - (13/1/1331)الحااقی   -3تبصره 

 الزامی است. ماه نگذشته باشد در هنگام ثبت نام

هاای  اعضای هیاات  معتمدان دعوت شده از سوی فرماندار و بخشدار و -(12/4/1331اصالحی ) -  31ماده 

هاای  استعفاء از سامت  محرومند. مربوطهحوزه انتخابیه  داوطلب شدن در از نظارت انتخابات شوراها اجرایی و

 محرومیت ندارد. مذکور پس از قبول دعوت و شرکت در اولین جلسه تأثیری در این

اشخا  زیر به واسطه مقام و شغل خود از داوطلب شدن بارای شاوراهای اساالمی باه      -31ماده 

 محرومند:ترتیب ذیل 

نمایندگان  ، رییس جمهور و مشاورین و معاونین وی (12/4/1331و  1331/ 13/3و  1/3/1331)اصالحی -1

، معاوناان و  مجلس شاورای اساالمی   ، وزرا، معاونین و مشاورین آنان، نمایندگانخبرگان رهبری

 معاونین و مجلس شورای اسالمی، اعضای شورای نگهبان، رییس قوه قضاییه ومشاوران رئیس 

مشاورین وی، رییس دیوان عالی کشور، دادستان کل کشور و معاونین و مشاورین آناان، ریایس   

 دیاوان محاسابات،  رئیس دیوان محاسبات کشور و معااونین وی، دادساتان    دیوان عدالت اداری،

هاا و  شاغلین نیروهای مسلح، روساای ساازمان   و معاونین وی،رییس سازمان بازرسی کل کشور 

سایمای جمهاوری اساالمی ایاران و      و رییس سازمان صدا نیروهای مسلح،ادارات عقیدتی سیاسی 

 دولتای، هاای  روسا و سرپرستان ساازمان  دبیر هیأت دولت، روسای دفاتر سران سه قوه، معاونین وی،

روساای کال و مادیران عامال      رییس دانشگاه آزاد اسالمی،ها )دولتی و غیردولتی(، رؤسای دانشگاه

ها، رییس جمعیت هالل احمر و معاونین وی، رییس بنیااد مستضاعفان و جانباازان، سرپرسات     بانک
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عامال  مادیران   بنیاد شهید، سرپرست بنیاد مسکن، سرپرست کمیته امداد امام، روسای ساازمان هاا،  

...( سرپرسات نهضات ساواد آماوزی، ریایس       های دولتی )مانند شرکت مخاابرات، دخانیاات  شرکت

هاای  ، رئیس سازمان نظام مهندسی کشور و اعضای هیأت مدیره اتحادیهسازمان نظام پزشکی ایران

صنفی و هیأت رئیسه اتاق اصناف ایران، مدیران کل و سرپرستان ادارات کل ستادی مجلس شاورای  

سایر رؤسا، مادیران   ها و ادارات دولتی وها وسازمان، مدیران کل تشکیالت ستادی وزارتخانهمیاسال

تساری دارد از عضاویت در شاوراهای اساالمی      و سرپرستانی که حوزه مسوولیت آنان به کل کشاور 

به هایچ وجاه در آن    سراسر کشور محرومند مگر آن که قبل از ثبت نام از سمت خود استعفا نموده و

 باشند.نست شاغل پ

 

استانداران و معاونین و مشاورین آنان، فرمانداران و  - (12/4/1331و  13/3/1331و  1/3/1331)اصالحی -2

کال،  کل ادارات اساتانداری، مادیران  بخشداران، مدیران شهرداران و معاونین آنان،معاونین آنان، 

هاا، قضاات، روساای    دادیارهاا، باازپرس  ها، ادارات کل، دادستان سرپرستان ادارات کل، معاونین

رئایس و اعضاای هیاأت    هاا،  ، روسای باناک )دولتی و غیردولتی( و رؤسای شعب آنها هادانشگاه

مدیره سازمان نظام پزشکی، رئیس و اعضای هیأت مادیره ساازمان نظاام مهندسای، رئایس و      

ندسی کشااورزی،  اعضای هیأت مدیره اتاق اصناف ایران، رئیس و اعضای هیأت مدیره نظام مه

رئیس و اعضای هیأت مدیره سازمان نظام پرستاری، رئیس و اعضای هیأت مدیره کانون وکاال،  

یاا   موسساات دولتای و   های دولتای و نهادهاا و  ها و شرکتمعاونین سازمان سرپرستان و روسا،

ان و نمایناد و ساایر روساا، مادیر    وابسته به دولت که از بودجه عمومی به هر مقدار استفاده مای 

سرپرستان استان، شهرستان و بخش به ترتیب از عضویت در شوراهای اسالمی واقع در محدوده 

استان، شهرستان و بخش محرومند، مگر آن که قبل از ثبت نام از سمت خود استعفا نموده و باه  

دنهیچ وجه در آن پست شاغل  اشن  .ب
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 مؤسساات و  وشاهرداری  مدیران مناطق  شهرداران، (12/1/1331و  13/3/1331و  1/3/1331)اصاالحی  -3

محال خادمت    و روساتای  از عضویت در شاورای اساالمی شاهر   و دهیاران های وابسته شرکت

باه هایچ وجاه در آن پسات      محرومند، مگر آن که قبل از ثبت نام از سمت خود استعفا نموده و

 شاغل نباشند.

 

اعضاء شوراهای اسالمی موضوع این قانون و شااغلین در   (12/4/1331و اصالحی  13/3/1331)الحاقی  -4

در طول مدت و همچنین دهیاران و شاغلین دهیاری های وابسته شرکت مؤسسات و وشهرداری 

 های مذکور در این ماده مشغول به کار شوند.توانند در مسئولیتعضویت در شورای اسالمی نمی

 

 اشخا  زیر از داوطلب شدن برای عضویت در شوراها محرومند:   – 33ماده 

ص یاناد باه تشاخ   کسانی که در جهت تحکیم مبانی رژیم سابق نقش موثر و فعال داشته –الف 

 .مراجع ذیصالح

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

قاانونی باودن آنهاا از طارف     که غیرهایی ها و گروهکوابستگان تشکیالتی به احزاب، سازمان –ج  

 مراجع صالحه اعالم شده باشد.

 اند.محکوم شدهایران  ه جرم اقدام بر ضد جمهوری اسالمیکسانی که ب –د 

 محکومین به ارتداد به حکم محاکم صالح قضایی. -ها 

 محکومین به حدود شرعی. –و 

 .قضایی صالح محاکم حکم به دیگران اموال غصب و کالهبرداری و خیانت به محکومین  -ز

 مشهوران به فساد و متجاهران به فسق. –ح 

   .قاچاقچیان مواد مخدر و معتادان به این مواد –ط 
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 (3نويسپی)باشند. اساسی قانون  13  کسانی که به حکم دادگاه مشمول اصل محجوران و –ي 

هاای  شهرستان و اساتان و خاناه  شهر،  های ده،وابستگان به رژیم گذشته از قبیل )اعضای انجمن –ك 

های سنا و شورای ملی های حزب رستاخیز و حزب ایران نوین و نمایندگان مجلسانصاف، روسای کانون

 گذشته(. دخدایان و خوانین وابسته به رژیمسابق، ک

توانند همزماان در بایش   هیچ یک از داوطلبان عضویت در شوراها نمی –(13/3/1331حی )اصال - 34ماده 

 از آناان  اسام  صاورت  از یک حوزه انتخابیه به عنوان داوطلب عضویت در شورا ثبت نام نمایند. در غیر ایان  

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

 گردند.

  

 هيات اجرايی و وظايف آنها –ج 

به منظور برگزاری انتخابات شوراهای اسالمی شهر، هیأت اجرایای   –(1/3/1331صالحی )ا - 31ماده 

شهرستان، به ریاست فرماندار و عضویت رئیس اداره ثبت احاوال، رئایس اداره آماوزش و پارورش و     

 شود.تشکیل مینفر از معتمدان محدوده شهرستان ( 8)ت شه

نفار معتمادان هیاأت اجرائای،     ( 8) هشات  تعیین برای -(13/3/1331و  1/3/1331)اصالحی -1تبصره 

نفر از معتمدان اقشار مختلف مردم از کلیه شهرهای محدوده شهرستان را انتخااب   (11) فرماندار سی

 آورد.می عملاز آنان دعوت به پس از تأیید هیأت نظارت  و

اعضاء هیأت اجرائی شهرساتان و معتمادان دعاوت شاده از ساوی       -(1/3/1331)الحاقی  - 1تبصره 

 (4نويسپی)فرماندار نباید داوطلب عضویت در شورای شهر باشند.

                                                 

 :40/3/4108قانون اساسی مصوب سال 13اصل - 1 نویسپی

ها و کاریاستفاده از مقاطعهاستفاده از موقوفات، سوءغصب، رشوه، اختالس، سرقت، قمار، سوءهای ناشی از ربا، دولت موظف است ثروت

های موات و مباحات اصلی، دایر کردن اماکن و سایر موارد غیرمشروع را گرفته و به صاحب حق رد کند و در معامالت دولتی، فروش زمین

 اید با رسیدگی و تحقیق و ثبوت شرعی به وسیله دولت اجرا شود.صورت معلوم نبودن او به بیت المال بدهد. این حکم ب

 با اصالحات بعدی: 03/1/4110از قانون اصالح قانون تشکیالت شوراهای اسالمی کشوری ... مصوب  - 1 نویسپی
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در صورت تشکیل هیأت اجرایی برای برگزاری همزماان انتخاباات    - (13/1/1331)الحاقی  -3تبصره 

اعضای شورا به عنوان یکای از  شوراهای اسالمی و ریاست جمهوری، اجرای حکم انتخاب یک نفر از 

 ( قانون انتخابات ریاست جمهوری منتفی است.18( ماده )4معتمدین موضوع تبصره )

هیاات اجرایای    روساتا، اساالمی  برای برگزاری انتخابات شاوراهای   –(1/3/1331)اصالحی  - 31ماده 

ل جهااد  وئمسا ( و 10هاای ماذکور در مااده )   بخشدار و عضویت نمایندگان دستگاه بخش به ریاست

 شود.مینفر از معتمدان محدوده بخش تشکیل ( 7) هفتو  ویبخش و یا معاون  کشاورزی

نفر از معتمادان هیاأت اجرائای،     (7) هفت تعیین برای -(13/3/1331 و1/3/1331)اصالحی  - 1 تبصره

پاس از   و انتخااب  را بخاش  محادوده  روستاهای از مردم  معتمدان اقشار مختلفنفر از ( 11)بخشدار سی 

 آورد.از آنان دعوت به عمل می ،تأیید هیأت نظارت

اعضاء هیأت اجرائی بخش و معتمدان دعوت شده از سوی بخشدار  – (1/3/1331)الحاقی  - 1تبصره 

 داوطلب عضویت در شورای روستا باشند. نباید

 و فرمانادار  دعاوت  باه   11 و  10معتمدان منتخب موضوع ماواد   –(1/3/1331)اصالحی  - 33 ماده 

ساوم  پس از حضاور دو  تشکیل جلسه داده، ،روز پس از انتخاب (0) )یا نماینده وی( ظرف دو بخشدار

 اصلی و معتمدان عنوان به را نفر (7)و هفت  (8) نفر( از بین خود به ترتیب هشت 01مدعوین )حداقل

باا رای مخفای و اکثریات     البدل هیأت اجرایی شهرساتان و بخاش  نفر را به عنوان معتمدان علی (0) پنج

 نمایند.نسبی آرا انتخاب می

 (8) هشتفرماندار و بخشدار )یا نماینده وی( مکلف است به ترتیب  –(1/3/1331)اصالحی  - 33ماده 

 از معتمدان اصلی را برای شرکت در جلسات هیأت اجرائی انتخابات دعوت نماید. نفر (7)و هفت 

                                                                                                                                                   

نباید با های اجرایی و نظارت و اعضای شعب ثبت نام و اخذ رأی هیچ یک از اعضای هیأت –( 0/3/4113)اصالحی  -11ماده 

کاندیداها خویشاوندی نسبی )پدر، مادر، فرزند، برادر و خواهر( یا سببی درجه یک داشته باشد. به استثناء روستاها که وجود ارتباط 

 این ماده نسخ شده است( 31خویشاوندی سببی درجه یک بالمانع خواهد بود. )در سال 
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در صورت استعفا یا غیبات  یافته و  حضور دو سوم اعضا رسمیتجرایی با جلسات هیأت ا – 33ماده 

گاردد، فرمانادار   سه جلسه که به منزله استعفا تلقی می در اجرایی موجه هر یک از معتمدین هیأتغیر

 خواهد نمود.البدل به ترتیب آرا به جای آنان دعوت علی از اعضای یا بخشدار )یا نماینده وی(

 هیأت اجرایی خواهد بود.غیرموجه بودن غیبت با تصویب دوسوم اعضای  – 1تبصره 

 حاضر معتبر خواهد بود. یات اجرایی با اکثریت آرای اعضایتصمیمات ه -1تبصره 

البادل، اکثریات   علای اصالی و  که با دعوت از اعضاای   در صورتی –(1/3/1331)اصالحی  - 3تبصره 

کساری   تاا  نماوده  دعاوت  را (نفار  سیاعضای اداری هیات اجرایی بقیه معتمدان )تا  ،حاصل نگردید

 اعضا را از میان خود انتخاب نمایند.

 در بیش از یک هیأت اجرایی به طور همزمان ممنوع است. فرد عضویت هر – 42ماده 

  برکناار نشاده اناد،   ت اجرایی تا زمانی که از سمت اداری خود مساتعفی یاا   أاعضای اداری هی – 41ماده 

 ،موجه آنان در جلسات هیات اجرایای یرباشند و غیبت غت اجرایی میهیأ جلسات در شرکت به مکلف شخصاً

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

 مراتب را با ذکر علت غیبت به مقام مافوق وی اعالم دارد. ،غیبت اعضای اداری هیات اجرایی

در صورتی که فرماندار بدون عذر موجه در جلسات شرکت ننماید بقیه  –(1/3/1331)اصالحی  -تبصره 

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

های اجرایی در اسرع وقت تشکیل جلسه داده و پس از تعیین محل استقرار شاعب  هیات – 41ماده 

ثبت نام و اخذ رأی، تعداد و محل شعب ثبت نام و اخذ رای را صورتجلسه نموده و یک هفتاه قبال از   

حاوی تاریخ برگازاری انتخاباات و اوقاات اخاذ رأی و     روز اخذ رای مبادرت به انتشار آگهی انتخابات 

-و محل شعب ثبت نام و اخاذ رای در حاوزه انتخابیاه مای    جزایی مقررات  کنندگان واب شرایط انتخ

 (1نويسپی)نمایند.

                                                 

 : 03/1/4110ت شوراهای اسالمی کشوری... مصوب قانون اصالح  قانون تشکیال 14تبصره ماده  - 0 نویسپی
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نفار از معتمادین محال را کاه      0های اجرایی برای هر شعبه ثبت نام و اخاذ رای  هیات – 43ماده 

انتخابیاه  و بخشدار حاوزه  دارای سواد خواندن و نوشتن باشند انتخاب و جهت صدور حکم به فرماندار 

 (1نويسپی)نمایند.معرفی می

تماد باساواد   که در محل استقرار شعبه ثبت نام و اخذ رای به تعداد کافی مع در صورتی – 1تبصره 

ه همان بخش( برای آن شعبه تواند افرادی را از خارج )حتی االمکان از محدودنباشد هیات اجرایی می

 نماید.بخشدار اعزام به حکم فرماندار یا  و انتخاب

اعضای شعب ثبت نام و اخذ رای از بین خود یک رییس و یک نایب رییس و ساه نفار    – 1تبصره 

 نمایند.منشی انتخاب می

نظمای  جلوگیری از هر گونه بی حدود قانون موظف به ایجاد نظم و ماموران انتظامی در – 44ماده 

 انتظامی حاق دخالات در   نیروهای نظامی و .باشندهای رای میجریان انتخابات و حفاظت صندوق در

 انتخابات را ندارند. نظارت در اجرایی و امور

مسوول صحت برگزاری انتخاباات حاوزه    ،های اجرایی انتخابات شوراهای اسالمیهیات – 41ماده 

 باشند.انتخابیه خود می

شعب سیار ثبات ناام و   توانند برای بعضی از مناطق که الزم باشد های اجرایی میهیات – 41ماده 

 مسیر حرکت و محل توقف تعیین نمایند. اخذ رای با ذکر

که یک روز قبل از اخذ رای، محل ثبت ناام و   اجرایی باید ترتیبی اتخاذ نمایندهای هیات -43ماده 

 ی آماده باشد.أاخذ ر

                                                                                                                                                   

محل شعبه ثبت نام و اخذ رأی  مندرج در آگهی انتخابات غیرقابل تغییر است مگر این که دایر نمودن شعبه و یا ادامه کار آن در محل 

د که در این صورت شعبه اعالم شده قبل، به علت حوادث غیرمترقبه و یا هر علت موجه دیگری به تشخیص هیأت اجرایی مقدور نباش

دهندگان و ثبت نام و اخذ رأی جدید در کوتاه ترین فاصله نسبت به شعبه قدیم به نحوی دایر خواهد شد که خللی در مراجعه رأی

 تشخیص محل شعبه ایجاد نشود.

 : 03/1/4110قانون اصالح قانون تشکیالت شوراهای اسالمی کشوری... مصوب  14ماده  - 1 نویسپی

ای از اعضای یک یا چند شعبه ثبت نام و اخذ رأی اقدام توانند در صورت ضرورت نسبت به تعویض تمام یا عدههای اجرایی میهیأت

 نمایند.
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 کشاور  وزارت دساتور  حوزه انتخابیه مکلف اسات پاس از وصاول    هر بخشدار فرماندار و –43ماده 

مراجعاه داوطلباان عضاویت در    تااریخ  ، ت اجرایای هیاأ  تشاکیل  با همزمان و انتخابات شروع بر مبنی

 شوراهای اسالمی را ضمن انتشار آگهی به اطالع کلیه اهالی حوزه انتخابیه برساند.

ز روز ا (7) جهات اعاالم داوطلبای هفات    بخشاداری   مهلت مراجعه داوطلبان به فرمانداری، – 1تبصره 

 باشد.مقرر در آگهی ثبت نام می تاریخ

 طارف  از داوطلبای  اعاالم  قبول بارگ  خاتمه شرایط انتخاب شوندگان و تاریخ شروع و – 1تبصره 

 در آگهی اعالم داوطلبی قید خواهد شد.بخشدار  فرماندار،

بااره هار    در 11و  11هیات اجرایی موظف است به منظور احراز شرایط مذکور در ماواد   – 43ماده 

داوطلبان عضاویت در شاورای اساالمی شاهر حساب ماورد از مراجاع ذیاربط از قبیال اداره           یک از

 ثبت احوال استعالم نماید. اطالعات، نیروی انتظامی، دادگستری،

چنانچه داوطلبان شرکت در انتخابات شوراهای اسالمی روستا مظنون به داشاتن یکای    – 1تبصره 

مربوط موظف است حسب ماورد از مراجاع ذیاربط در     یباشند هیات اجرای 11از موارد مذکور در ماده 

 ماده فوق استعالم نماید.

روز از تااریخ وصاول    41مراجع مذکور در ماده فوق موظف هستند ظارف   -(13/3/1331)اصالحی  - 1تبصره

 استعالم کتباً پاسخ دهند. نسبت به موارد استعالم،

ظارف مادت   استعالمات موظفند های اجرایی پس از دریافت نتیجه تأهی –(12/4/1331)اصالحی  -12ماده 

به صورت کتبی و رسمی به همراه پرونده کامال   روز به صالحیت داوطلبان رسیدگی و نتیجه را (41) چهارده

 نمایند. های نظارت متناظر ارسالداوطلبان به هیأت

های اجرایی بخش و شهرستان مبنای بار تأییاد    نظر هیأت –(12/4/1331و  13/3/31)اصالحی  - 11ماده 

 معتبر است و چنانچه ظرف چهاارده  های نظارت شهرستان و بخشبا تأیید هیأتصالحیت داوطلبان 

روز از تاریخ دریافت نتیجه رسیدگی، هیأت نظارت مربوط درباره داوطلب یا داوطلبان نظار خاود    (41)

 هد بود.را اعالم نکند، نظر هیأت اجرایی مالك عمل خوا
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بررسی سوابق داوطلبان باید محرمانه انجام گیرد به طوری که موجاب هتاک حیثیات و     – 11ماده 

انون قا  ایان   11و  11و  10و  14و  11ها از محدوده موارد مذکور در مواد آبروی افراد نشود و بررسی

یاا هار    وهاای اجرایای   ساط اعضاای هیاات   تو شده دریافت اطالعات گونه هر افشای و خارج نگردد

 شخص دیگر ممنوع است.

اند در انجام وظایف خود بی طرفی کامل را رعایت نمایناد و در  های اجرایی مکلفاتهی – 13ماده 

اجرایای نسابت باه     ظف است باا رای اکثریات اعضاای هیاات    صورت تخلف، فرماندار یا بخشدار مو

اجرایای ضاروری باشاد باا      ت اجرایی و در مواردی که انحالل هیاتأتعویض هر یک از معتمدین هی

ت اجرایی با رعایت مقررات منادرج  أتایید استاندار و هیات نظارت استان اقدام نماید. تشکیل مجدد هی

گیرد و تصمیمات متخذه هیات اجرایی منحله عنداللزوم وسیله هیاات اجرایای   این قانون انجام می در

ابان قابل تجدیدجدید قبل از انقضای مهلت قانونی رسیدگی به صالحیت داوطل ظرخو دن و ب  .هد

شوراهای اسالمی روستا و شاهر کاه    اتداوطلبان شرکت در انتخاب  –(12/4/1331)اصالحی  - 1تبصره 

توانناد ظارف   مای  د شاده اسات  ر (3نويسپی) و نظارت بخش و روستاصالحیت آنان در هیات اجرایی 

روز از تاریخ اعالم اسامی نامزدهای انتخاباتی شکایت خود را به ترتیاب داوطلباان شاورای     (1)مدت 

اسالمی روستا به هیات نظارت شهرستان و داوطلبان شورای اسالمی شهر به هیاات نظاارت اساتان    

 تسلیم نمایند.

 تسالیم  نیاز  مربوط توانند شکایت خود را ظرف مهلت مقرر به هیات اجراییشاکیان می – 1تبصره 

نظاارت ذیاربط ارساال    را باه هیاات    . هیات اجرایی موظف است بالفاصله شکایات دریافتینمایند

 نماید.

باه آنهاا    ،شاکایات  روز از تااریخ دریافات   41ظارف مادت    هیات نظارت موظف اسات  –3تبصره 

 و قطعای  خصو  این در نظارت هیات نظر. نماید اعالم مربوط اجرایی  رسیدگی و نتیجه را به هیات

   .است االجرا الزم

                                                 

 گردید.قید می« شهرستان»باید « روستا»رسد به جای به نظر می - 7 نویسپی
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اجرایی موظف است پاس از   تأهی فرماندار یا بخشدار به عنوان رییس  –(13/3/1331)اصالحی  - 4تبصره

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

 قرار گرفته است از طریق انتشار آگهی به اطالع اهالی برساند.

تاییاد شاده   اند فهرسات اساامی نامزدهاای    یا بخشدار یا نمایندگان آنان مکلف فرماندار  –14ماده 

 روز از طریق انتشار آگهی به اطالع اهالی حوزه انتخابیه برسانند. (1سه ) مدت انتخابات را ظرف

روز پس از ( 0) دو تا داوطلبان صالحیت نهایی اعالم های اجرایی موظفند از تاریخهیات – 11ماده 

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

 ت نظارت به آنها رسیدگی و اخذ تصمیم نمایند.أروز در جلسه مشترك هیات اجرایی و هی( 0)

 

 هيات هاي نظارت و وظايف آنها –د 

اصاالح قاانون   قانون   71 و  71کیفیت نظارت بر انتخابات شوراهای اسالمی کشور طبق مواد  – 11ماده 

 خواهاد  (3ناويس پای ) 03/1/4110 مصاوب  مزبور شوراهای  تشکیالت شوراهای اسالمی کشوری و انتخابات

   .بود

                                                 

 : 03/1/4110از قانون اصالح قانون تشکیالت شوراهای اسالمی کشوری و انتخابات شوراهای مزبور مصوب   - 8 نویسپی

بر امر انتخابات شوراهای اسالمی کشور متشکل از سه نفر از اعضاء  )*( به منظور نظارت بر امر انتخابات شوراها، هیأت مرکزی نظارت -71ماده 

 و نفر از اعضاء کمیسیون اصل نود، به انتخاب مجلس شورای اسالمی تشکیل می گردد.کمیسیون شوراها و امور داخلی و د

های مذکور داوطلب نباشد مجلس از میان سایر نمایندگان داوطلب پنج نفر را انتخاب می در صورتی که به تعداد الزم از کمیسیون -تبصره

 نماید.

می کشوری در هر استان، هیأت عالی نظارت استان مرکب از سه نفر از نمایندگان به منظور نظارت بر امر انتخابات شوراهای اسال -71ماده 

 مجلس شورای اسالمی آن استان به تعیین هیأت مرکزی نظارت تشکیل می گردد.

عضاء از بین در هر استانی که تعداد نمایندگان آن از سه نفر کمتر باشد و یا به حد نصاب از آن استان داوطلب نباشد تعیین بقیه ا -تبصره

 های مجاور با هیأت مرکزی نظارت می باشد.نمایندگان استان

 :1/0/4171از قانون الحاق موادی به قانون انتخابات شوراهای اسالمی کشوری مصوب  -)*(

ئولیت محوله، محل هیأت مرکزی نظارت بر انتخابات شوراهای اسالمی کشوری می تواند برای انجام مس -0:             ماده 8ادامه پی نویس 

ها، توانند محل کار خود را در استانداریکار خود را در مجلس شورای اسالمی تعیین نماید و هیأت نظارت استان و شهرستان نیز می

 های مذکور همکاری نماید.ها قرار دهند و وزارت کشور مکلف است با هیأتها و بخشداریفرمانداری

  نتخابات شوراهای اسالمی کشوری نظارت خواهد کرد. هیأت مرکزی نظارت، بر ا -1ماده 
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انتخاباات   و اعالم نتیجه اخذ رای انتخابات شوراهای اسالمی روستا و بخش به عهده بخشادار  – 13ماده 

 اهد بود.خو فرماندار  عهدهه شوراهای اسالمی شهر ب

ت نظاارت  أتایید صحت انتخابات شوراهای روساتا و بخاش باا هیا      –(12/4/1331)اصالحی  - 13ماده 

این خصو  چنانچه کسی شکایت داشاته باشاد    گیرد. دربخش و اعالم آن توسط بخشدار انجام می

به هیات نظارت شهرستان ارسال و هیات مذکور پس از اعالم نتیجه انتخابات روز  (0) ظرف مدت دو

 نهایی خود را اعالم خواهد نمود. روز نظر 40ظرف مدت 

تایید صحت انتخابات شوراهای شاهر باا هیاات نظاارت شهرساتان        –(12/4/1331)اصالحی  - 13ماده 

کسی شکایتی داشاته باشاد    در این خصو  چنانچه .گیرداست و اعالم آن توسط فرماندار انجام می

به هیات نظارت اساتان ارساال و هیاات ماذکور      پس از اعالم نتیجه انتخابات روز (0) ظرف مدت دو

 روز نظر نهایی خود را اعالم خواهد نمود. 40ظرف مدت 

توقف یا ابطال انتخابات یک یا چند شعبه اخذ رأی در روستاها به پیشنهاد هیأت نظاارت   – 12ماده 

 تأئید هیأت نظارت استان خواهد بود. شهرستان و

توقاف یاا ابطاال    ، در انتخابات شوراهای اسالمی شاهر  -(12/4/1331و 1/3/1331)اصالحی  - 11ماده 

به پیشانهاد هیاات نظاارت اساتان و تاییاد       و یا حوزه انتخابیه یک یا چند شعبه اخذ رایدر انتخابات 

 .هیات مرکزی نظارت خواهد بود

ابطال آراء باید مستند به قانون و همراه با اسناد و مدارك معتبار باشاد    –(1/3/1331)الحاقی  -تبصره 

تلقی شده و مرتکب یاا مارتکبین و نیاز کساانی کاه گازارش یاا         در غیر این صورت ابطال آراء جرم

 شوند.شهادت کذب داده باشند طبق قانون مجازات می

نظاارت شهرساتان باا     هاای جلسات هیات مرکزی نظارت و هیات  –(12/4/1331)اصالحی  - 11ماده  

های نظارت استان و بخش با حضور کلیه اعضا تشاکیل و  یاتاعضا و جلسات هحداقل دوسوم  حضور

 معتبر خواهد بود. قمطلمصوبات آنان با رای اکثریت 
                                                                                                                                                   

 اعتبار الزم جهت نظارت بر انتخابات شوراهای اسالمی کشوری از محل اعتبارات مجلس شورای اسالمی پرداخت خواهد شد. -8ماده 
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موافقت دارد  ها، تصمیمی را که رییس جلسه با آنگیریدر صورت تساوی آرا در تصمیم –1تبصره 

   .معتبر است

های نظارت بخش و شهرستان و استان و ناظرین در شعب ثبت نام و اخذ اعضای هیات –1تبصره 

ف، فرد متخلف توساط  طرفی کامل را رعایت نمایند. در صورت تخلرای باید در انجام وظایف خود بی

طرفی کامال را رعایات   بی چه اکثر اعضای هیات نظارت شود و چنانمی فوق برکنارهیات نظارت ما

 خواهد شد. تخلف توسط هیات مرکزی نظارت منحلنکنند هیات م

در دو  هاای نظاارت  هیاتدر صورت عدم حضور هر یک از اعضای   –(12/4/1331)الحاقی  - 3تبصره 

جلسه غیرمتوالی و یا اساتنکاف از امضاای صورتجلساات، اقادام الزم جهات       جلسه متوالی و یا چهار

 مربوطه صورت خواهد گرفت. نظارت هیاتمعرفی جایگزین توسط 

هیات مرکزی نظارت بر انتخابات شوراهای اسالمی، باه طارق زیار     –(12/4/1331)الحاقی  - 13ماده 

 نمایند:نظارت خود را اعمال می

 های آن.کشور و بازرسیهای وزارت گزارش –الف 

هاای  رسیدگی باه شاکایات مرباوط باه هیاات      اعزام بازرسان مستقل در صورت لزوم برای -ب

 کشور.اجرایی و مباشرین وزارت 

بات.ها و مدارك رسیدگی نهایی شکایات و پرونده –ج  نتخا  ا

 های مربوط به انتخابات.تعیین ناظر در تمام هیات –د 

دبیرخانه دائمای هیاأت مرکازی نظاارت بار انتخاباات در مجلاس         -(14/12/1331)الحاقی  - 1تبصره 

-این قانون با امکانات موجود مجلس شورای اسالمی مساتقر مای   01شورای اسالمی در اجرای ماده 

ناماه داخلای مجلاس شاورای     داخلی کشور موظف است مطاابق آئاین   شود. کمیسیون شوراها و امور

حداکثر ظرف مدت شش ماه تهیه نموده و به منظاور تصاویب در   اسالمی ساختار سازمانی متناسب را 

 نامه داخلی مجلس شورای اسالمی قرار دهد.اختیار کمیسیون آیین
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توانناد از کارمنادان دولات در جهات     هیات های نظارت بر انتخابات شاوراهای اساالمی مای     –1تبصره 

 .نظارت بر انتخابات کمک بگیرند

اقدامات هیأت نظارت شهرستان و هیأت نظاارت اساتان جاز در ماورد      -(12/4/1331)الحااقی   - 3تبصره 

نافی اختیارات هیأت مرکازی نظاارت نباوده و تصامیم      تأیید صحت انتخاباتو  تأیید صالحیت کاندیداها

 هیأت مرکزی نظارت قطعی والزم االجراء است.

های انتخابیه شهرهای با جمعیت صالحیت شده در حوزهداوطلبان رد -(12/4/1331)الحاقی  - 4تبصره 

روز از زمان ابالغ عدم صاالحیت  ( 1)توانند ظرف مدت چهار نفر میهزار(  011)بیش از دویست هزار 

ها اعتاراض خاود را باه هیاأت مرکازی نظاارت       آنها وفق نظر هیأت نظارت استان توسط فرمانداری

ز دریافت اعتراض، نظر قطعای و  روز پس ا( 41)تحویل نمایند و هیأت مرکزی نظارت ظرف مدت ده 

 الزم االجرای خود را به ستاد انتخابات استان مربوطه اعالم خواهد کرد.

هاای نظاارت   در صورت اعتراض داوطلبان به تصمیمات و آراء هیأت -(12/4/1331)الحاقی  - 1تبصره 

( 0)استان، مراتب در هیأت مرکزی با حضور رئیس هیأت نظارت استان رسیدگی و ظرف مادت پانج   

 اعالم نظر می گردد. این رأی قطعی و الزم االجراء است. ،روز از اعالم ردصالحیت

هیچ سازمان یا دستگاهی به استثنای وزارت کشاور و هیاأت مرکازی    -(12/4/1331)الحاقی  - 11ماده 

رت بر انتخابات شوراهای اسالمی کشور تحت عنوان اجرای قانون یا نظاارت بار انتخاباات مجااز     نظا

 امر انتخابات دخالت کند. نیست در

در جریاان کلیاه مراحال و اماور      های نظارت مربوط راهای اجرایی موظفند هیاتهیات – 11ماده 

 انتخابات قرار دهند.

شود هیات مرکزی نظارت در مدتی که انتخابات برگزار میدر تمام  -(13/3/1331)اصاالحی   -11ماده 

هاای انتخابیاه خاود بار     حوزه های بخش درهیات شهرستان و سراسر کشور و هیات نظارت استان و

 آن کنند مشاهده تخلفی یا در هر مورد که سوء جریان کیفیت انتخابات نظارت کامل خواهند داشت و

های مذکور طبق قاانون انتخاباات   و آنان موظفند بنا به نظر هیاتفرمانداران اعالم  و بخشداران به را
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اند مساایل ماورد اخاتالف را در هماان     ها مکلفهای نظارت استاندر رفع نواقص اقدام کنند و هیات

ننمایناد مراتاب را   نظرات آناان را لحاا     ،های اجراییروسای هیأت استان حل نمایند و در صورتی که

 (3نويسپی)هیات مرکزی نظارت گزارش خواهند کرد.جهت رسیدگی نهایی به 

 وزارت کشور موظف است حداقل یک ماه قبل از صدور دستور شاروع انتخاباات در هار    – 13ماده 

 .برساند نظارت مرکزی هیات تایید و اطالع به را مراتب  های انتخابیهیک از حوزه

اقدامات خود را به نااظرین تسالیم   های اجرایی موظفند یک نسخه از صورتجلسه هیات – 13ماده 

بینای شاده اسات    های اجرایای در قاانون انتخاباات پایش    نمایند. در هر مورد که وجود امضای هیات

 امضای ناظرین نیز الزم است.

تواند مامورینی جهت بازرسی و کنتارل  وزارت کشور به منظور حسن انجام انتخابات می – 13ماده 

 .های انتخابیه اعزام نمایدا سیار به حوزهجریان انتخابات به طور ثابت ی

 

 تخلفات -ها 

نامه اجرایی ارتکاب هر گونه تقلب و تزویر در انتخابات و اعمال خالف این قانون و آئین – 32ماده 

 (12نويسپی) شود:ذیل جرم محسوب میآن از قبیل امور 

                                                 

صدور دستور شروع : پس از 1/0/4171قانون الحاق قانون تشکیالت شوراهای اسالمی کشوری ... مصوب  41ماده  - 3 نویسپی

انتخابات از طرف وزارت کشور چنانچه هیأت مرکزی نظارت در کیفیت انجام مقدمات انتخابات از قبیل تعیین هیأت اجرایی، نحوه 

تبلیغات و مانند آن تخلفاتی مشاهده کنند که به صحت انتخابات خدشه وارد سازد، انتخابات را متوقف و مراتب را به وزارت کشور 

 دارد.اعالم می

 

با  03/1/4110قانون اصالح قانون تشکیالت شوراهای اسالمی کشوری و انتخابات شوراهای مزبور مصوب  10 ماده - 41 نویسپی

های مندرج در فصل نهم قانون انتخابات اصالحات بعدی: مجازات تخلفات و جرایم مذکور در این قانون حسب مورد همان مجازات

 خواهد بود. )*(3/40/4110مجلس شورای اسالمی مصوب 

قانون  70های اجرایی در صورت تخلف از وظایف مندرج در این قانون برابر ماده اعضای اداری هیأت -(0/3/4113)اصالحی  4تبصره 

انتخابات مجلس شورای اسالمی توسط محاکم قضایی مجازات خواهند شد و در مورد بقیه اعضا محرومیت در دو نوبت انتخابات از 

 باشد.های اجرایی و نظارت و شعب اخذ رأی میأتعضویت هی
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 خرید و فروش رای. –الف 

 صورتجلسات.تقلب و تزویر در اوراق تعرفه یا برگ رای یا  –ب 

 تهدید یا تطمیع در امر انتخابات. –ج 

 شناسنامه جعلی. رای دادن با -د

 رای دادن با شناسنامه دیگری. -ها 

 رای دادن بیش از یک بار. –و 

 اخالل در امر انتخابات. –ز 

 ها.کم و زیاد کردن آرا و یا تعرفه –ح 

 تقلب در رای گیری یا شمارش آرا. –ط 

 رای گرفتن با شناسنامه کسی که حضور ندارد. -ي

توصیه به نوشتن اسم نامزد معین در ورقه از طارف اعضاای شاعبه اخاذ رای یاا هار فارد         –ك 

 دیگری در محل صندوق رای.

ز قبیل تعرفه و یا معدوم نمودن اوراق و اسناد انتخاباتی ا تغییر و تبدیل یا جعل و یا ربودن و –ل 

 ها.ها و تلگرافها، تلفنگرامبرگ رای، صورتجلسات، تلکس

-صندوقیا پلمپ بازکردن و یا شکستن قفل محل نگهداری و الك و مهر  –(13/3/31)اصالحی  م

 های رای بدون مجوز.

 معدوم نمودن اسناد انتخاباتی بدون مجوز قانونی. یا دخل وتصرف و جابجایی، –ن 

 دخالت در امر انتخابات با سند مجعول. –س 

ایجاد رعب و وحشت برای رای دهندگان یا اعضای شعبه ثبت نام و اخذ رای باا ساالح یاا     –ع 

 ر انتخابات.بدون سالح در ام

                                                                                                                                                   

به موجب قانون انتخابات مجلس شورای اسالمی مصوب  4110فصل نهم قانون انتخابت مجلس شورای اسالمی مصوب  -)*( 

 ( جایگزین آن شده است.88الی  70، منسوخ و فصل نهم قانون اخیرالذکر )مواد 7/3/4178
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 و غیرقانونی.نح هر به یا مجعول  دخالت در امر انتخابات با سمت -ف

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

هاای  هیاات  اعضاای  و انتخابات  و جانبداری از نامزد انتخاباتی توسط مجریان یعدم رعایت بیطرف -ق

 بخش و ناظران شعب ثبت نام و اخذ رای. نظارت استان، شهرستان و

گردد تا جریان انتخابات در یک یا چند شعبه ثبات  چنانچه وقوع جرایم مندرج در ماده فوق موجب  -تبصره

یم باه  نام و اخذ رأی از مسیر قانونی خود خارج شود و در نتیجه انتخابات مؤثر باشد مراتب جهات اخاذ تصام   

 گردد.هیئت نظارت استان اعالم می

 

 

 (13/3/1331)الحاقی  ساير مقررات انتخابات -و

ی نهادهاا  مؤسساات وابساته باه دولات و     ادارات دولتای و ها، سازمان ها،کلیه وزارتخانه –31ماده 

های نظارت های وابسته به شهرداری موظفند حسب درخواست هیأتها و سازمانانقالبی و شهرداری

ساایر امکاناات    بخشاداران، کارکناان و   ران وا، فرماناد بر انتخابات شوراها، وزارت کشور، اساتانداران 

هاای مرکازی نظاارت بار انتخاباات      هایی انتخاباات توساط هیاأت   پشتیبانی و مالی خود را تا تأیید ن

 شوراهای اسالمی شهر و روستا در اختیار آنان قرار دهند.

 مأموریت نامبردگان محسوب خواهد شد.ایام مدت همکاری کارکنان مذکور جزو بدیهی است 

 هزینه برگزاری انتخابات شوراها از شمول قانون محاسبات عمومی مستثنی است.   -31ماده 

مکلاف اسات    صادا وسایمای جمهاوری اساالمی ایاران      سازمان -( 13/3/1331)اصالحی  - 33ماده 

-شوراهای نظارت انتخابات ضروری تشخیص می های آموزشی انتخاباتی را که وزارت کشور وبرنامه

 محلای  یاا  سراساری  شابکه  از را انتخاباات  باه  مربوط هایاطالعیه ها واعالمیههمچنین کلیه  دهد،

  سیمای جمهوری اسالمی ایران پخش نماید. صدا واستانی 
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مؤسسات دولتی موظفند به منظاور   نهادها و ها وسازمان ها وکلیه وزارتخانه -(13/3/1331)اصالحی  - تبصره

 همکاری نمایند. مردم از چگونگی انتخابات شوراها، با وزارت کشور سازیآگاه  توجیه و

انتظامی از مفاد این قانون حسب مورد بار عهاده هیاأت     رسیدگی به تخلفات مأمورین نظامی و -34ماده 

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

 هاا و ممنوعیات  ها ومحدودیت مدت زمان تبلیغات، انتخابات،های تبلیغاتی نحوة فعالیت - 31ماده 

 (11نويسپی) نامه اجرائی این قانون تعیین خواهد نمود.مقررات مربوط را آئین سایر شرایط و
                                                 

 : 07/40/4171( مجلس شورای اسالمی مصوب 1/0/4171قانون اصالح ماده واحده الحاقی به قانون انتخابات )مصوب  - 44 نویسپی

 )**(  به شرح ذیل اصالح می گردد: )*((1/0/4171قانون الحاق ماده واحده به قانون انتخابات )مصوب  -ماده واحده

های تبلیغاتی و استفاده از بلندگوهای سیار در خارج از محیط ، دیوارنویسی و کارواناستفاده از هرگونه پالکارد )جز در محل ستاد انتخاباتی(

 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 نامزدهای انتخاباتی

طرفداران آنان ممنوع می باشد. متخلفین از این قانون از سه تا سی روز زندان  مجلس شورای اسالمی و ریاست جمهوری و شوراهای اسالمی و

 محکوم می گردند. 

ها در تأیید کاندیداها به شرطی مجاز است که بدون ذکر عنوان و مسئولیت آنها باشد و مدرك کتبی مربوط به اعالم نظر شخصیت -4تبصره 

کلیه قوانین و  -1تبصره  این قانون از تاریخ تصویب الزم االجرا است. -0اشد.      تبصره امضاء آنان تسلیم هیأت اجرایی انتخابات شده ب

 گردد. مقررات مغایر این قانون لغو می

 :1/0/4171)*( قانون الحاق ماده واحده به قانون انتخابات مصوب 

استفاده از هرگونه پالکارد، تراکت، دیوارنویسی و کاروان های تبلیغاتی و استفاده از بلندگوهای سیار در خارج از محیط سخنرانی و  -ماده واحده

است از طرف نامزدهای انتخاباتی مجلس شورای اسالمی و ریامثال اینها به استثناء عکس حداکثر در دو فرم و جزوه و سخنرانی و پرسش و پاسخ 

 جمهوری و شوراهای اسالمی و طرفداران آنان ممنوع   می باشد.  متخلفین از این قانون از سه تا سی روز زندان محکوم می گردند.

لیم ساعالم نظر شخصیتها در تأیید کاندیداها به شرطی مجاز است که بدون ذکر عنوان  ومسئولیت آنها باشد و مدرك کتبی مربوط به امضای آنان ت  –تبصره 

 هیأت اجرایی انتخابات شده باشد.

در ارتباط با  41/40/4171)**( نظر به اینکه قانون تفسیر قانون الحاق ماده واحده به قانون انتخابات مجلس شورای اسالمی مصوب 

 ادرت می شود: موضوعاتی تصویب شده که مشابه آنها در قانون اصالحی آن نیز پیش بینی شده ذیالً به درج تفسیر قانونی مزبور مب

 :44ادامه پی نویس 

 : 41/40/4171(  مصوب 1/0/4171قانون تفسیر قانون الحاق ماده واحده به قانون انتخابات مجلس شورای اسالمی )مصوب 

 موضوع استفسار: 

وزنامه ها و مجالت هفتگی اقداماتی که گروه ها، مجامع و تشکیالت جمعی نظیر جامعه روحانیت مبارز و مجمع روحانیون مبارز تهران یا ر -4

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

تبلیغات پخش گردد مقصود از عکس در دو فرم چیست؟ آیا اگر در صدر و ذیل هرعکس مطالب تبلیغاتی با نامها و عناوین متنوع در ایام  -0

 خالف ماده واحده است یا خیر؟

تعریف دقیقی از پالکارد ارائه نشده، در این خصو  مالك تشخیص و تعریف کدام مرجع است؟ آیا سیلک در محدوده معنای پالکارد و  -1

 تراکت است؟ 
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 (40)شوراهاو اختيارات  وظايف –فصل سوم 

 

 عبارت است از :وظایف و اختیارات شورای اسالمی روستا  –31ماده

ا  اسالمی  شورای مصوباتبر حسن اجرای و پیگیری نظارت  –(13/3/31)اصالحی الف  ت سا و ر

. 
ارائه پیشنهاد جهت رفع کمبودها ، نارسایی هاا و نیازهاا باه مقاماات      -(1/3/1331)اصالحی ب

 ،باه  مااه  دو مادت  ظرف حداکثر پاسخ، ارائه و پیشنهادها  مقامات مذکور موظف به بررسی ذی ربط ،
 اطاالع  باه  قاانونی  پیگیاری  بارای  مراتاب  مقارر،  موعد در پاسخ ارائه عدم  صورت در ، هستند شورا

. می مافوق مقامات د س  ر
 دریافات  و کاار  گازارش  شاکیل گردهماایی عماومی جهات ارائاه     ت -(1/3/1331)اصالحیج 

 دو حاداقل  روستا امور پیشبرد برای مردم خودیاری و  مشارکت جلب و سواالت به پاسخ و پیشنهادها
 . قبلی اعالم روز پانزده با و سال در بار
تبیین و توجیه سیاست های دولت و تشویق و ترغیب روستاییان جهات اجارای سیاسات هاای      –د 

 مذکور.
 نظارت و پیگیری اجرای طرح ها و پروژه های عمرانی اختصا  یافته به روستا -ه 

                                                                                                                                                   

ل یک یا دو و تعدادی از کاندیداها بازداشت شدند آیا مسئولیت تخلف از مفاد ماده مذکور متوجه نامزد انتخاباتی است؟ و اگر به همین منوا -1

 انتخابات متوقف می شود یا خیر؟ 

 نامه اجرایی قانون توسط چه مرجعی تهیه و به تصویب باید برسد؟آیین -0

 نظر مجلس: 

 فسیر می گردد: مجلس شورای اسالمی به شرح ذیل ت 1/0/4171قانون الحاق ماده واحده به قانون انتخابات مصوب  -ماده واحده

تواند توانند حمایت خود را از کاندیداهای مورد نظر کتباً به نامزد مورد نظر اعالم و نامزد مزبور میهای هر حوزه انتخابیه میمجامع و گروه -4

 نامه منتشر نماید. های مختلف را در ذیل دو نوع پوستر مجاز و یا زندگیحمایت اقشار و گروه

همان دو نوع پوستر کاغذی می باشد و نوشتن مطالب تبلیغاتی در صدر یا ذیل آنها بالاشکال است و مشمول ممنوعیت  مقصود از دو فرم -0

 گردد. ماده واحده فوق نمی

مصادیق و امثال اینها ای، کاغذی، مقوایی و فلزی است و سیلک نیز ازجمله مقصود از پالکارد و تراکت عبارت از هرگونه تبلیغات پارچه -1

 باشد بالاشکال است. کننده محل ستاد انتخاباتی میباشد و لیکن نصب هر نوع تابلو که مشخصمی

باشد و در هر صورت تبصره ذیل ماده اند، میها و تشکیالتی که اقدام به تبلیغات ممنوعه نمودهمسئولیت تخلف متوجه فرد یا افراد یا گروه -1

 شود  در طول برگزاری انتخابات احضار یا بازداشت نمود. ( قانون انتخابات به قوت خود باقی است و کاندیدا را  نمی08)

 جرایی توسط وزیر کشور تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید. آیین نامه ا -0
 اصالح شده است. 1/7/4180عنوان فصل سوم به موجب قانون اصالحی  -40 
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ذیاربط بارای احاداث ، اداره ، نگهاداری و بهاره بارداری از تاسیساات         نوالؤهمکاری باا مسا   –و 

 روستا درحدود امکانات . عمومی،اقتصادی ،اجتماعی ورفاهی مورد نیاز
 نیاز  و مترقبه غیر حوادث وقوع و جنگ مانند واضطراری بحرانی مواقع در امداد و رسانی کمک   -ز

 خودیاری های محلی .بی سرپرست با استفاده از   های خانواده و مستمندان به کمک
.تالش برای رفع اختالفات افراد و محالت و حکمیت  –ح  ها  ن آ ان   می

  طریاق پیگیری شاکایات اهاالی روساتا از ادارات حاوزه مرباوط از       -(1/3/1331)اصالحی  ط

 . مسؤول مقامات

عماومی  همکاری با نیروهای انتظامی جهت برقراری امنیت و نظم  -(13/3/1331ي)اصالحی 

 حسب درخواست بخشدار.

ایجاد زمینه مناسب و جلب مشارکت عمومی در جهت اجرای فعالیتهای تولیدی وزارت خانه هاا   -ك

 و سازمانهای دولتی.

 فراهم نمودن زمینه مشارکت و جلب همکاری مردم در جهت ایجاد -(32/4/1333ل)اصالحی 

و توسعه نهادهای مدنی ، کتابخانه ، مراکز فرهنگی ، بهبود و ارتقااء فرهنگای اقشاار مختلاف باویژه      
جوانان و بانوان و برنامه ریزی در انجام خدمات اجتماعی، اقتصادی ، عمرانی ، بهداشتی ، فرهنگای ،  

 آموزشی ، سوادآموزی و سایر امور با موافقت و هماهنگی مراجع ذیربط.

انتخاب فردی ذیصالح به سمت دهیار برای مدت چهار سال براساس آیین نامه مربوط و معرفای   -م

 به بخشدار جهت صدور حکم. 

عزل دهیار با رأی اکثریت اعضای شورای اسالمی روستا براساس آیین ناماه مرباوط انجاام     -تبصره

 می سود و به بخشدار جهت صدور حکم عزل اعالم می گردد.
ایجادزمینه مناسب برای توسعه اشتغال وجلاب مشاارکت هاای عماومی در      –(1/3/1331)الحاقی ن 

 جهت گسترش فعالیت های تولیدی.
 فرساوده  های بافت وبهسازی روستا هادی های طرح  مشارکت در تهیه –(1/3/1331)الحاقی س 

 .ساز و ساخت مقررات و ضوابط و
 محایط  بهساازی  و حفاظت به مربوط مقررات اجرای  نظارت بر حسن –(1/3/1331)الحاقی ع 

ش خاك و حفاظ عماران ، مازارع ،    فرسای از جلوگیری و طبیعی منابع از برداری بهره و روستا زیست
باغ ها ، مراتع ، جنگل ها ، محدوده های زیست محیطی ، احیاء و الیروبی قنوات و نهرهای متروکاه  

 . بخش شورای به ها  زمینه این در پیشنهاد و  و ارائه طرح
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 هاای  زمیناه  در اجرائای  هاای  ارگاان  پیشنهادی های برنامه بررسی –(1/3/1331)الحاقی ف 

. اقتصادی ، عمرانی ، بهداشتی ، فرهنگی ، اموزشی و سایر امور رفااهی از نظار تطبیاق باا      اجتماعی
جاع  ضرورت های موجود در حوزه انتخابیه شورا و ارائه گزارش نا رسایی ها باه شاورای ماافوق و مرا   

 اجرایی ذی ربط .

نظارت بر حفظ و نگهداری تأسیسات عمومی و عمرانای و اماوال و    –(1/3/1331)الحاقی ص 

 .دارایی های روستا

هر تیره از عشایر کوچ رو کشور باا حاداقل بیسات خاانوار در حکام       –(1/3/31)الحاقی 33ماده 

روستا در آن تیره تشکیل می گاردد  روستا ) ده ( بوده و شورای عشایری با وظایف و اختیارات شورای 
، شورای عشایری مذکور در زمان تشکیل شورای بخش محل اساتقرار خاود همانناد شاورای روساتا      

 عشاایری  شاورای  وظایف جزو  همکاری در امور مربوط به دام ، مرتع و کوچ مشارکت خواهد داشت.
  .بود خواهد

باه عهاده   دهیار به مدت چهار سال انتخاب و وظایف زیار    -(1/3/31)اصالحی  33ماده  ا  ر

رد:  دا
 اجرای مصوبات شورای روستا. -1

 وظیفاه  خادمت  مقاررات  اجارای  ، جارائم   همکاری با نیروی انتظامی در خصو  اعالم وقاوع  -1

 . محلی اختالفات حل در وسعی  عمومی نظم حفظ ، عمومی
 اعالن فرامین و قوانین و مقررات عمومی -3

 همکاری درحفظ و نگهداری تأسیسات عمومی و عمرانی و اموال و دارائی های روستا. -4

 همکاری با سازمان ها و نهادهای دولتی و ایجاد تسهیالت الزم در جهت ایفای وظایف آنان . -1

 بهداشات   مراقبت در اجرای مقررات بهداشتی و حفظ نظافت و ایجاد زمینه مناسب برای تاأمین  -1

 .محیط
 و اساناد  و ساجلی  چهارگاناه  وقاایع  ثبات  جهت در واسناد  همکاری با سازمان های ثبت احوال -3

 .امالك
همکاری با مسؤولین ذی ربط در جهت حفظ ، نگهداری و بهره برداری مناابع طبیعای و میاراث     -3

.فرهنگی واقع در  ا  روست

آمادگی با تأییاد کمیتاه برناماه    اجرای طرح های عمرانی و خدماتی در محدوده روستا در صورت  -3

 ریزی شهرستان .
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قاانونی روساتا و ارجااع باه       تشکیل پرونده برای ایجاد بناها ، تاسیسات و تفکیک اراضی در محدوده -12

  بخشداری جهت صدور مجوز.

درآمد حاصل از وصول عوارض مربوط به اجرای این بند در اماور عماومی    -(1/3/31تبصره)الحاقی 

 روستا و زیر نظر شورای روستا هزینه می شود.

تشکیل پرونده و صدور پروانه ساختمان برای ایجاد بناهاا و تأسیساات واقاع     -(13/3/31)الحاقی 11

و اخذ نظرات فنی نهااد ماذکور در    در محدوده قانونی روستا پس از هماهنگی با بنیاد مسکن انقالب اسالمی
 چهارچوب ضوابط و مقررات طرح های هادی مصوب روستا.  

 (13) عبارت است از : بخش اسالمی شورای واختیارات وظایف  -33ماده 

ارائه طرح ها و پیشنهادهای اصالحی به مسوولین اجرایی منطقه جهت رفع کمبودهای اجتمااعی   -1
 مرانی ، بهداشتی و سایر امور رفاهی بخش .ع، فرهنگی ، آموزشی ، اقتصادی ، 

 و هااا طاارح بررساای بااه مؤظااف ربااط ذی اجرائای  مقامااات -(13/3/1331)اصااالحی تبصره

 پاسخ ارائه عدم صورت در هستند شورا به ماه دو مدت ظرف حداکثر پاسخ ارائه و مذکور پیشنهادهای
   مافوق خواهد رسید. مقامات اطالع به قانونی اقدامات انجام جهت مراتب مقرر موعد در
 هماهنگی الزم بین شوراهای اسالمی روستاهای واقع در محدوده بخش.   ایجاد -1

.نظارت بر شوراهای روستاها به منظور رعایت وظایف   -3 ونی  ن ا  ق

 حل وفصل مشکالت و اختالفات میان دو یا چند روستا یا شوراهای روستایی واقع در محدوده بخاش  -4

 ، در مواردی که قابل پیگیری قضایی نیست.

 رسیدگی به امور عمرانی بخش که خارج از حیطه اختیارات و وظایف شورای روستا است. -1

ایفای وظایف شورای روستا در مزارع مستقل ، مکان ها و آبادی ها و روستاهایی که به هر دلیل فاقاد   -1

 شورای روستا می باشند.

ری و سرمایه گذاری در امور و برنامه هاای عمرانای کشااورزی ، حمال و     تشویق مردم به همکا -3

 . بخش مذهبی و  نقل ، بهداشت ، صنایع روستایی و دستی، امور فرهنگی

                                                 

 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری:   3/1/4180-041رأی  -41 
قانون نظام صنفی تنظیم امور اصناف و پیشه وران و نظارت بر مقررات صنفی منحصراً در خارج از محادوده حفااظتی    01به صراحت ماده 

( آیاین ناماه   40شهرها مادام که شورای شهرستان یا بخش وجود ندارد به عهده بخشداری مربوط محول شده است. بنابراین مفااد مااده )  
قانون فوق الذکر را علی االطالق و در خارج از محدوده قانونی شهرها باا   01نظام صنفی که وظایف مندرج در ماده قانون  01اجرایی ماده 

عنایت به افتراق و تمایز آن با محدوده خارج از حوزه استحفاظی شهرها به عهده بخشداری محول نموده است، مغایر هدف و حکم مقانن  
 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می گردد.   00دوم ماده تشخیص داده می شود و به استناد قسمت 
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 رباط  ذی مراجاع  به ارسال و بخش محدوده در واقع  بررسی و تائید طرح های هادی روستاهای -3

 .نهایی تصویب جهت

 نظارت بر حسن اجراء مصوبات شورای اسالمی بخش.   -(13/3/1331)الحاقی  -3

 نظارت و پیگیری اجراء طرح ها پروژه های عمرانی بخش.   -(13/3/1331)الحاقی  -12

  
 (41): به شرح زیر است  هرشوظایف شورای اسالمی  – 32ماده   

 (11)انتخاب شهردار برای مدت چهار سال . -1 

                                                 
ا.ح.ق: نظر به اینکه شورای اسالمی شهر با توجه به محدوده اختیاارات خاود یاک تأسایس قاانونی       03/1/4180-1407/7نظریه  - -41 

ون دیاوان عادالت اداری   قاان  44است و دارای شخصیت حقوقی جدا از شخصیت حقوقی دولت می باشد لذا جزء ماوارد منادرج در مااده    
*محسوب نمی شود. بنابراین در امور مربوط به خود می تواند نسبت به نقض و ابطال آراء کمیسیون ها و توافق نامه های دولتی از قبیال  

 استانداری و فرمانداری و غیره به دیوان عدالت اداری شکایت نماید.  
 صالحیت و حدود اختیارات دیوان به قرار زیر است:  :1/44/4111قانون دیوان عدالت اداری مصوب  44* ماده 

 رسیدگی به شکایات و تظلمات و اعتراضات اشخا  حقیقی یا حقوقی از :  -4
تصمیمات و اقدامات واحدهای دولتی اعام از وزارت خاناه هاا و ساازمانها و مؤسساات و شارکت هاای دولتای و شاهرداری هاا و            -الف

 سات وابسته به آنها.  تشکیالت و نهادهای انقالبی و مؤس
 در امور راجع به وظایف آنها.« الف»تصمیمات و اقدامات مأمورین واحدهای مذکور در بند  -ب
آیین نامه ها و سایر نظامات و مقررات دولتی و شهرداری ها از حیث مخالفت مد لاول آنهاا باا قاانون و احقااق حقاوق اشاخا  در         -پ

رات مذکور به علت برخالف قانون بودن آن و یا عدم صالحیت مرجع مرباوط یاا تجااوز یاا ساوء      مواردی که تصمیمات یا اقدامات یا مقر
 استفاده از اختیارات یا تخلف در اجرای قوانین و مقررات یا خودداری از انجام وظایفی که موجب تضییع حقوق اشخا  می شود.

ای اداری هیأت های بازرسی و کمیسیون هایی مانناد کمیسایون   رسیدگی به اعتراضات و شکایات از آراء و تصمیمات قطعی دادگاه ه -0
( 01( قاانون شاهرداریها، کمیسایون مااده )    411های مالیاتی، شورای کارگاه، هیأت حل اختالف کارگر و کارفرما، کمیسیون موضوع ماده )

 ات یا مخالفت با آنها.  قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و منابع طبیعی منحصراً از حیث نقض قوانین و مقرر
رسیدگی به شکایات قضات و مشمولین قانون اساتخدام کشاوری و ساایر مساتخدمین واحادها و مؤسساات ماذکور در بناد یاک و           -1

مستخدمین مؤسساتی که شمول این قانون نسبت به آنها محتااج ذکار ناام اسات اعام از لشاگری و کشاوری از حیاث تضاییع حقاوق           
 استخدامی.  

ین میزان خسارات وارده از ناحیه مؤسسات و اشخا  مذکور در بندهای یک و دو این ماده پس از تصدیق دیوان باه عهاده   تعی -4تبصره 
 دادگاه عمومی است.  

تصمیمات و آراء دادگاه ها و سایر مراج قضایی دادگستری و نظامی و دادگاه های انتظاامی قضاات دادگساتری و ارتاش قابال       -0تبصره 
 دالت اداری نمی باشد.  شکایت در دیوان ع

پرونده هایی که برای رسیدگی به شکایات مربوط به این بند در دادگاه های عمومی یا دیوان عاالی کشاور مطارح اسات و تاا       -1تبصره 
 تاریخ تشکیل دیوان منتهی به صدور حکم نگردیده است به دیوان عدالت اداری احاله خواهد شد. 

 
 -4170انون تشکیالت، وظایف و انتخابات شاوراهای اساالمی کشاور و انتخااب شاهرداران مصاوب       ( ق81قانون استفساریه ماده ) -40 

 :  1/1/4180مصوب 
 موضوع استفسار:
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شهر موظف است بالفاصاله پاس از رسامیت یاافتن نسابت باه انتخااب         اسالمی شورای  -1  تبصره

 شهردار واجد شرایط اقدام نماید.
شهردار نمای تواناد همزماان عضاو هیچیاک از شاوراهای        -(13/12/1333)اصالحی  1تبصره 

 .اسالمی شهر و روستای کشور باشد
نصب شهرداران در شهرها با جمعیت بیشتر از دویست هازار   –(4/3/1331)اصالحی  3تبصره 

در ساایر شاهرها باه پیشانهاد      نفر و مراکز استان بنا به پیشنهاد شورای شهر و حکام وزیار کشاور و   
شورای شهر بر اساس ضوابط و شرایط احراز صالحیت  شورای شهر و حکم استاندار صورت می گیرد.

وزیار   "ین قانون شهردار مورد نظر خود را انتخاب می کناد .  شهرداران مندرج در آیین نامه مصوب ا
 کشور و استانداران موظفند حکم شهردار معرفی شده را ظرف مدت ده روز صادر نمایند .  

، شهردار معرفی شده را واجد شرایط تعیین شده نداند ، مراتاب را  در صورتی که وزیر کشور یا استاندار
ای شهر منعکس می نماید ، در صورت اصرار شاورای شاهر بار نظار     با ذکر دلیل و مستندات به شور

قبلی خود و عدم صدور حکم شهردار ، موضوع توسط شورای شهر به هیأت حال اخاتالف ذی رباط    
 ارجاع خواهد شد. 

هیأت مذکور ظرف پانزده روز مکلف به تصمیم گیری بوده و تصمیم آن هیأت برای طارفین ) وزارت  
شهر( الزم االجراء می باشد. چنانچه در مدت مقرر، هیأت حل اخاتالف نظار   کشور و شورای اسالمی 

خود را اعالم ننماید، نظر شورای شهر متبع خواهد بود و شهردار می تواناد اختیاارات قاانونی خاود را     
 "اعمال و اجراء نماید.

:دوره خدمت شهردار درموارد زیر خاتمه می  -4تبصره  د ر ی ذ  پ

 با تصویب شورا.  استعفای کتبی  –الف

 .برکناری توسط شورای شهر با رعایت مقررات قانونی –ب 

 . قانونی مقررات طبق تعلیق  -ج 
                                                                                                                                                   

( قاانون تشاکیالت، وظاایف و انتخاباات     81( مااده ) 4منظور مقنن از عبارت انتخاب شهردار برای مدت چهارساال در بناد )   -ماده واحده
( آن که مای گویاد شاوراهای اساالمی شاهر      4با توجه به حکم تبصره ) 4/1/4170شهرداران مصوب شوراهای اسالمی کشور و انتخاب 

موظفند بالفاصله پس از رسمیت یافتن نسبت به انتخاب شهردار واجد شرایط اقدام نمایناد، ایان اسات کاه حاداکثر مادت دوره تصادی        
رسمیت یافتن یا قبل از پایان یافتن مدت چهارساله باید نسبت به انتخاب شاهردار اقادام   شهردار چهار سال است و شوراهای دوره بعد پس از 

 نمایند، یا باید تأمل  نمایند تا مدت چهارساله شهردار قبلی پایان پذیرد؟ 
 نظر مجلس:  

ه بایاد پاس از رسامیت یاافتن     ( قانون مذکور این است که شوراهای اسالمی کشور در هر دور81( ماده )4( بند )4منظور مقنن از تبصره )
 اعم از این که دوره چهارساله شهردار قبلی پایان یافته باشد یا خیر نسبت به انتخاب شهردار اقدام نمایند.  
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 تشخیص شورای شهر .فقدان هر یک از شرایط احراز سمت شهردار به  –د 

بررسی و شناخت کمبودها ، نیازها و نارسایی های اجتماعی ، فرهنگای ، آموزشای ، بهداشاتی ،     -1

رفاهی حوزه انتخابیه و تهیه طرح ها و پیشنهادهای اصالحی و راه حل های کااربردی در   اقتصادی و
 این زمینه ها جهت برنامه ریزی و ارائه آن به مقامات مسوول ذیربط .

نظارت برحسن اجرای مصوبات شورا وطرح هاای مصاوب در اماور شاهرداری و ساایر ساازمان هاای         -3

 جریان عادی این امور نگردد. خدماتی در صورتی که این نظارت مخل
در زمینه هاای مختلاف اجتمااعی ،    مسئولین اجرایی و نهادها و سازمانهای مملکتی همکاری با  -4

 فرهنگی ، آموزشی ، اقتصادی و عمرانی بنا به درخواست آنان .

برنامه ریزی درخصو  مشارکت مردم درانجام خدمات اجتماعی ،اقتصاادی ،عمرانای ،فرهنگای     -1

 ،آموزشی وسایرامور رفاهی با موافقت دستگاههای ذیربط .
 گردشاگری و  تشویق و ترغیب مردم در خصاو  گساترش مراکاز    -(13/3/1331)اصالحی 1

.تفریحی ، ورزشی و فرهنگی با هماهنگی دستگاه های  ط  ب ر ی  ذ
هاای  اقدام درخصو  تشکیل انجمنها و نهادهای اجتماعی ، امدادی، ارشادی و تأسیس تعااونی   -3

تولید و توزیع و مصرف و نیز انجام آماارگیری، تحقیقاات محلای و توزیاع ارزاق عماومی باا توافاق        
   دستگاههای ذیربط.

نظارت بر حسن اداره و حفظ سرمایه و دارایی های نقدی، جنسی و اموال منقاول و غیار منقاول     -3

مخل جریاان عاادی اماور    شهرداری وهمچنین نظارت بر حساب در آمد و هزینه آنها به گونه ای که 
 شهرداری نباشد.

تصویب آیین نامه های پیشنهادی شهرداری پس از رسیدگی به آنها با رعایت دستور العمل هاای   -3

 .وزارت کشور

 تهیاه  شاهرداری  توسط بار یک ماه شش هر  که شهرداری  تایید صورت جامع درآمد و هزینه -12 

 کشور.ل نسخه ای از آن به وزارت وارسا عموم اطالع برای آن انتشار و شود می
همکاری با شهرداری جهت تصویب طرح حدود شاهر باا رعایات طارح هاای هاادی و جاامع         -11

 .شهرسازی و مسکن  ی پس از تهیه آن توسط شهرداری با تایید وزارت کشور و وزارتزشهرسا
تصویب بودجه ، اصالح و متمم بودجه و تفریغ بودجه ساالنه شاهرداری و موسساات وشارکت     -11

های وابسته به شهرداری با رعایت آیین نامه مالی شهرداری ها و همچنین تصاویب بودجاه شاورای    
 شهر .
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کلیه در آمدهای شهرداری به حساب هایی که با تایید شورای شهر در بانک ها افتتاح مای   –تبصره 

 ود واریز و طبق قوانین مربوطه هزینه خواهد شد.ش
وام های پیشنهادی شهرداری پس از بررسی دقیاق نسابت باه مبلاغ، مادت و میازان       تصویب  -13

 کارمزد.
تصویب معامالت و نظارت بر آنها اعم از خرید ، فروش ، مقاطعه ، اجاره و استیجاره که به ناام   -14

شهر و شهرداری صورت می پذیرد با در نظر گرفتن صرفه و صالح و با رعایات مقاررات آیاین ناماه     
 مالی و معامالت شهرداری  

د اختیاار تصاویب و انجاام    به منظور تسریع در پیشرفت امور شاهرداری ، شاورا مای توانا     –تبصره 

ر نماید.معامالت را تا میزان معینی با رعایت آیین نامه معامالت شهرداری به شهردار     واگذا

 تصویب اساسنامه موسسات و شرکت های وابسته به شهرداری با تایید و موافقت وزارت کشور. -11

تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن باا در نظرگارفتن    –11

 سیاست عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعالم می شود.

 .نظارت بر حسن جریان دعاوی مربوط به شهرداری –13

 نظارت بر امور بهداشت حوزه شهر. –13

امااکن عماومی ،کاه توساط بخاش خصوصای        دیگر ا ونظارت بر امور تماشاخانه ها ، سینماه -13

،تعاونی و یا دولتی اداره می شود با وضع وتدوین مقررات خا  برای حسن ترتیب ،نظافت وبهداشت 
آتاش  این قبیل موسسات برطبق پیشنهاد شهرداری واتخاذ تدابیر احتیاطی جهت جلاوگیری از خطار   

 سوزی ومانند آن .
 و عماومی   تصویب مقررات الزم جهت اراضی غیر محصور شهری از نظر بهداشت و آساایش  -12

 شهر زیبایی و عمران

نظارت بر ایجاد گورستان ، غسالخانه و تهیه وسایل حمل اموات مطابق باا اصاول بهداشات و     -11

 توسعه شهر.
 . شهری  تاسیساتوضع مقررات و نظارت بر حفر مجاری و مسیرهای  -11

میاادین و فضااهای   ، نظارت بر اجرای طرح های مربوط به ایجاد و توسعه معابر ، خیاباان هاا    -13

 سبز و تاسیسات عمومی شهر بر طبق مقررات موضوعه .
تصویب نامگذاری معابر ، میادین ، خیابان ها ، کوچه و کوی در حاوزه   -(13/3/1331)اصالحی 14

   مقررات مربوطه.با رعایت  شهری و همچنین تغییر نام آنها
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تصویب مقررات الزم به پیشنهاد شهرداری جهت نوشتن هر نوع مطلب و یاا الصااق هار ناوع      -11

نوشته و آگهی و تابلو بر روی دیوارهای شهر با رعایت مقاررات موضاوعه و انتشاار آن بارای اطاالع      
 عموم .

 هاای  ساازمان  و شهرداری توسط  تصویب نرخ خدمات ارائه شده –(13/3/1331)اصالحی 11

باا رعایات مقاررات قاانونی     معامالت شاهرداری هاا    و مالی نامه آیین  رعایت با آن به وابسته
 مربوط.

 نقلیه درون شهری . طوسای تصویب نرخ کرایه –(13/3/1331)اصالحی 13

وضع مقررات مربوط به ایجاد و اداره میدان های عمومی توسط شهرداری برای خرید و فاروش  –13

 عمومی با رعایت مقررات موضوعه.مایحتاج 
ات الزم درمورد تشاریک مسااعی شاهرداری بااادارات     روضع مقر –(13/3/1331)اصالحی 13

باا رعایات    و غیاره  بازرگاانی  هنری، ، کشاورزی های نمایشگاه کردن دایر برای  وبنگاه های ذیربط
   مقررات قانونی مربوط.

 ،نظارت بار حسان اداره اماور ماالی شاهرداری و کلیاه ساازمان هاا         -(1/3/1331)الحاقی 32

شرکت های وابسته و تابعاه شاهرداری و حفاظ سارمایه، دارائای هاا ، اماوال عماومی و          ،مؤسسات

نها با انتخااب حساابرس رسامی و    آمد و هزینه آاختصاصی شهرداری ، همچنین نظارت بر حساب در
.اعالم موارد نقض وتخلف به شهردار وپیگیری های الزم براساس مقررات  ونی  ن ا  ق

کلیاه پرداخات هاای شاهرداری در      –(13/3/1331و اصاالحی   1/3/1331)الحاقی  1رهتبص

آیاد کاه ایان    بودجه مصوب با اسناد مثبته وبا رعایت مقررات مالی و معامالتی شهرداری به عمل مای   حدود
 .برسد باشند شهر شورای موردتأئید که آنان مقام قائم یا حساب ذی و شهردار  اسناد باید به امضای

شورای شهر موظاف اسات یاک نساخه از نتیجاه گازارش        -(13/3/1331)الحاقی 1تبصره 

 حسابرس رسمی را جهت بررسی و هر گونه اقدام قانونی به وزارت کشور ارسال نماید.  

شورا موظف است در پایان هر سال مالی صورت بودجه و هزینه خود  -(1/3/1331 )الحاقی31

ن را جهت بررسی باه شاورای شهرساتان و اساتان     آرا جهت اطالع عموم منتشرنماید و نسخه ای از 

 .ارسال کند

واحاد هاای شهرساتانی کلیاه ساازمان هاا و مؤسساات دولتای و          -(1/3/1331)الحاقی  31

تی که در زمینه ارائه خدمات شهری وظایفی را باه عهاده دارناد . موظفناد     مؤسسات عمومی غیر دول

برنامه ساالنه خود در خصو  خدمات شهری را که در چار چاوب اعتباارات و بودجاه سااالنه خاود      

ند.تنظیم شده به شورا ارائه  ی ما  ن
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 همکاری با شورای تأمین شهرستان در حدود قوانین و مقررات . -(1/3/1331)الحاقی 33
بررسی و تأیید طرح های هادی و جامع شهر ساازی و تفصایلی و      -(1/3/1331)الحاقی 34 

ن توسط شهرداری و ارسال به مراجاع ذی رباط قاانونی    آحریم و محدوده قانونی شهرها پس از ارائه 

 تصویب نهائی .جهت 
یاک از  چنانچه حداقل یک سوم اعضای شورای اسالمی شهر، تحقیق و تفحص در هر  – 31ماده 

امور مربوط به وظایف شهرداریها و سازمانها و شرکتهای وابساته را الزم بدانناد تقاضاای خاود را باه      

صورت کنبی به رئیس شورای اسالمی شهر تسلیم نموده و رئیس شورای شهر ظرف مادت چهال و   

ساعت آن را به کمیسیون تخصصی ذی ربط شورا در صورت وجود، جهت رسیدگی ارجاع مای   هشت

د. رئیس کمیسیون موظف است ظرف مدت دو هفتاه از تااریخ وصاول باا مسائوالن  ذی رباط       نمای

شهرداری مکاتبه و اطالعاتی را که در این زمینه کساب نماوده در اختیاار متقاضایان قارار دهاد. در       

صورتی که دو سوم متقاضیان اطالعات کمیسیون را کافی تشخیص ندهند، کمیسیون موظاف اسات   

پس از وصول نقاضا از متقاضایان و شاهردار دعاوت باه عمال آورد و دالیال       ظرف مدت یک هفته 

ضروری تحقیق و تفحص و نظرات شهرداری را استماع نماید و تا مدت ده روز گزارش خود را مبنای  

 بر تصویب یا رد تقاضای تحقیق و تفحص به رئیس شورای اسالمی شهر ارائه دهد.

ر اولین جلسه بعدی شورا قرار داده و در جلسه رسامی  رئیس شورا موظف است گزارش کمیسیون را د

شورا پس از ارائه گزارش توسط سخنگوی کمیسیون و صحبت نماینده متقاضیان تحقیاق و تفحاص   

 هر کدام ده دقیقه، گزارش کمیسیون بدون بحث به رأی گذاشته خواهد شد.

رباط جهات    در صورت تصویب انجم تحقیق و تفحص موضوع به هماان کمیسایون  تخصصای ذی   

رسیدگی ارجاع می گردد. کمیسیون موظف است در مدت ده روز پس ازا رجاع، اعضای هیاأت را کاه   

حداقل سه نفر و حداکثر هفت نفر خواهند بود از بین اعضای شورای اسالمی شهر تعیین و به رئایس  

س و شورای اسالمی شهر جهت صدور حکم ابالغ معرفی نماید. اعضای هیأت از میان خودیاک رئای  

 یک دبیر انتخاب می کنند.

هیأت حداکثر ظرف مدت سه ماه گزارش خود را به کمیسیون ذی ربط تسلیم می نمایاد. کمیسایون   

موظف است ظرف مدت دو هفته گزارش هیاأت را در جلساه مشاترك اعضاای کمیسایون و هیاأت       

قبال از رأی  مطرح و گزارش نهایی را پس از تصویب به رئیس شورای اسالمی شاهر ارساال نمایاد.    

گیری در رابطه با گزارش نهایی، شهردار یا مسئوالن ذی ربط شهرداری از عملکرد خود به مدت سی 

 دقیقه دفاع می نمایند.

رئیس شورای اسالمی شهر موظف است کمیسیون را در دستور هفته بعد کااری شاورا قارار دهاد تاا      

 توسط سخنگوی کمیسیون قرائت گردد.
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دار یا مسئوالن ذی ربط شهرداری می توانناد باه مادت سای دقیقاه  در      پس از قرائت گزارش، شهر

 جلسه رسمی شورا از عملکرد خود دفاع نمایند.

گزارش در همان جلسه به رأی گذاشته خواهد شد. در صورتی که گزارش به تصویب شورا برسد و در 

ی شهر حساب  شده باشد متخلف توسط رئیس شورای اسالم گزارش تخلف احراز و درخواست تعقیب

مورد به قوه قضائیه یا مرجع رسیدگی به تخلفات اداری معرفای مای شاود تاا خاارج از نوبات ماورد        

 رسیدگی قرار داده و نتیجه آن به شورای اسالمی شهر اعالم نماید.

 موضوع تحقیق و تفحص با تشخیص رئیس شورا باید صریح و قابل رسیدگی باشد. -4تبصره 

با تأییاد هیاأت رئیساه     حص می تواند از کارشناسان خبره و مورد وثوقتحقیق و تفهیأت  -0تبصره 

شورا استفاده نمایند. رئیس شورا موظف است تنخواه مورد درخواست هیأت را در اختیار رئایس هیاأت   

قرار دهد تا براساس هزینه کرد هیأت و با ارائه اسناد مثبته ضمن تأیید رئیس شورا به هزیناه قطعای   

 منظور شود.

شهردار یا مسئوالن شهرداری مورد تحقیق و تفحص تغییر کرده باشد و تحقیاق و  چنانچه  -1تبصره 

تفحص مربوط به عملکرد دوران مسئولیت آن باشد باید امکان دسترسی باه اساناد و مادارك جهات     

 پاسخگویی فراهم گردد. مسئوالن مربوطه مکلفند همکاری الزم را معمول دارند.

بات هیأت با امضای رئیس هیأت معتبر خواهد بود و رئیس هیأت باید رونوشتی از کلیه مکات-1تبصره 

 مکاتبات  را بالفاصله به رئیس شورای اسالمی شهر ارسلب نماید.

اطالعات مربوط به تحقیق و تفحص تا زمان قرائت در جلسه علنی محرمانه یوده و ارائه و  -0تبصره 

ق و تفحص  به هر شکل و عنوان از طرف اشخا  حقیقای  انتشار هر گونه اطالعات مربوط به تحقی

و حقوقی و اعضای هیأت تا زمان قرائت در جلسه علنی ممنوع می باشاد. باا متخلفاان برابار قاانون      

 برخورد خواهد شد. 03/44/4101مجازات انتشار و افشای اسناد محرمانه و سری دولتی مصوب 

ه رئیس شورای اسالمی شهر موظف است خالصاه  در صورت ارجاع  گزارش به قوه قضائی -1تبصره 

ای از گزارش که شامل موضوع تخلف، دالیل و مستندات قانونی اتهام انتسابی در آن مشخص شاده  

 باشد، تهیه و تحویل نماید.

مسئوالن و کارکنان شهرداری و شرکتها و سازمانهای وابسته موظاف باه فاراهم نماودن      -7تبصره 

از هیأت و دراختیار گذاردن اطالعاات  و مادارك درخواساتی هیاأت مای      امکانات و تسهیالت موردنی

باشند و در صورت عدم همکاری مسئوالن و کارکنان، مستنکفان، متخلف محسوب مای گردناد و باا    

شکایت هیأت تحقیق و تفحص به هیأتهای تخلفات اداری معرفی و یاا حساب ماورد تحات نعقیاب      

 قضائی قرار خواهند گرفت.
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صورت تخلف هر یک از اعضای هیأت تحقیق و تفحاص باا تأییاد جلساه مشاترك      در  -3تبصره 

اعضای هیأت و هیأت رئیسه شورا فارد متخلاف باه هیاأت حال اخاتالف و رسایدگی باه شاکایات          

 شوراهای استان معرفی می گردد.
 پیشانهاد  باه  بناا  کاه  بود خواهد ای  طبق آیین نامه شرایط احراز تصدی سمت شهردار – 31ماده 

 (41) .رسید خواهد دولت هیات تصویب به کشور توزار

 شهرداری عملیات یا شهردار عملکرد به شهر شورای اعضای از نفر چند یا یک  چنانچه – 33ماده 

 تاذکر  شاهردار  باه  روشان  صورت به را موارد شورا رییس توسط ابتدا باشند داشته ایرادی یا اعتراض

 کاه  شود می مطرح سوال صورت به  موضوع ، تذکر  مورد مفاد رعایت عدم صورت در.  داد  خواهند

 از پاس  روز ده ظارف  حداکثر و داد خواهد اطالع شهردار به کتباً را سوال شورا رییس  صورت این در

 . باشد می سوال به پاسخ و شورا العاده فوق یا عادی جلسه در حضور به ،شهردارموظف ابالغ

پاسخ وی قانع کنناده تشاخیص داده نشاود طای جلساه      چنانچه شهردار ازحضور استنکاف ورزیده یا 

دیگری موضوع مجدداً به صورت استیضاح که حداقل به امضای یک سوم اعضای شورا رسیده باشد ، 

ارائه می شود . فاصله بین ابالغ تا تشکیل جلسه که از طرف رییس شورا تعیین خواهد شد حداکثر ده 

سواالت و جواب شهردار رای موافق یا مخالف خواهاد داد  روز خواهد بود . شورا پس از طرح سوال یا 

. در صورتی که شورا با اکثریت دو سوم کل اعضا رای مخالف دهاد شاهردار از کاار بار کناار و فارد       

 جدیدی از سوی شورا انتخاب خواهد شد
در فاصله بین صدور رای عدم اعتماد و برکناری شهردار و یاا خاتماه خادمت شاهردار تاا       –تبصره 

نباید بیش از سه ماه به طول انجاماد یکای از کارکناان شاهرداری باا انتخااب       که تخاب فرد جدید ان

 شورای شهر عهده دار و مسوول اداره امور شهرداری خواهد بود .

وابساته   یشورای شهر و شهرداری و شرکت ها و سازمان ها –(1/3/1331)اصالحی 34ماده 

زمینه اطالع عموم مردم را باه   ،پایگاه رایانه ای موظفند به نحو مقتضی و در صورت امکان با راه اندازی 

   .طور مستمر از مصوبات ، تصمیمات ، عملکرد ، بودجه ، هزینه و در آمد خود فراهم نمایند
باه وضاع عاوارض     می تواناد نسابت  شورای اسالمی شهر  –(13/3/1331)اصالحی 31ماده 

اهالی به منظور تامین بخشی از هزینه های خدماتی و عمرانی ماورد نیااز   متناسب با تولیدات و درآمدهای 

 (13) .نماید  شهر طبق آیین نامه مصوب هیات وزیران اقدام

                                                 
 به تصویب هیأت وزیران رسیده است.  44/1/4177این آیین نامه در تاریخ  - 41
باه تصاویب هیاأت     7/7/4178آیین نامه اجرایی نحوه وضع و وصول عوارض توسط شوراهای اسالمی شهر، بخاش و شاهرك در تااریخ      -0

 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری لغو شده است.  3/3/4180مورخ  114وزیران رسیده و بخشی از آیین نامه مزبور به وسیله رأی شماره 
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یک ماه پس از ارسال هر مصاوبه باه وزارت کشاور     ، عوارض -(13/3/1331)اصالحی تبصره

کشور می تواند در هر مقطعی که وصول هر نوع عوارض را منطبق بار آئاین   قابل وصول است. وزیر 
 نامه مصوب نداند نسبت به اصالح یا لغو اقدام نماید.

 است از :وظایف و اختیارات شورای شهرستان عبارت  -(13/3/1331)اصالحی  31ماده  

 باه   شهرساتان  عمرانی و فرهنگی ،  ارائه پیشنهادات الزم در زمینه توسعه اقتصادی ، اجتماعی  -1

ستان. شورای و شهرستان ریزی برنامه کمیته و  ربط ذی اجرائی های دستگاه  ا
 .شهرستان شورای تصمیمات اجرای  نظارت بر حسن  -1

شااورای تصااویب ، اصااالح ، تتماایم و تفریااغ بودجااه دبیرخانااه  -(13/3/1331)اصااالحی  3

   شورای شهر مرکز استان.و شوراهای شهر در شهرستان به استثناء شهرستان 
هماهنگی و رسیدگی به مسائل و حل و فصل مشکالت فی ما بین شوراهای شهر و بخش ، در   -4

 پیگیری قضایی نیست.مواردی که قابل 
 . شهر و بخش شوراهای های  نظارت بر عملکرد و فعالیت  -1

 است از :عبارت وظایف و اختیارات شورای استان   -(1/3/1331)الحاقی 33ماده 
 عادالناه   بررسی مسائل و مشکالت استان و ارائه پیشنهادهای الزم به منظور رفع تبعیض و توزیع-4

باه شاورای عاالی     اساتان  رفااهی  و عمرانای  های برنامه تهیه در همکاری جلب و منابع و امکانات
 استان ها.

 حذف گردید. 07/8/4181بموجب قانون اصالحی  -تبصره

 ها در محدوده استاننظارت بر حسن اجرای تصمیمات شورای عالی استان   -1

ایجاد ارتباط و هماهنگی الزم میان شوراهای شهرستان در محدوده استان جهت حسان انجاام     -3

قابال پیگیاری قضاایی    وظایف و حل و فصل اختالفات شوراهای سطح اساتان ، در ماواردی کاه    
 نیست .

 عمرانای  هاای  طرح اجرای حسن بر نظارت در  ریزی و توسعه استان همکاری با شورای برنامه  -4

و ارائه گزارش و پیشنهاد در جهت بهبود اماور باه رئایس شاورای برناماه       استان محدوده در ملی و استانی
 ریزی و شورای عالی استان ها و دستگاههای ذی ربط .

 استان .شورای تصویب ، اصالح ، تتمیم و تفریغ بودجه دبیرخانه   -1
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نظارت بر عملکرد شوراهای شهرستان ها در محدوده استان و نظارت بر حسن اجرای مصاوبات    -1

 شورای استان .

(عضویت رییس شورای استان در جلساات شاورای برناماه ریازی و توساعه      07/8/4181)الحاقی  -3

 استان بدون حق رأی.  

نظارت بر حساب درآمد و هزینه های مشترك شاهرداری هاای اساتان باا      -( 07/8/4181)الحاقی 3

انتخاب حسابرس رسمی و اعالم موارد نقض و تخلف به مرجع ذی ربط و انجام پیگیاری هاای الزم   
براساس مقررات قانونی، یک نسخه از حسابرسی مذکور جهت هر گونه اقدام قانونی به وزارت کشاور  

 ی گردد. ارسال م

نظارت بر حساب درآمد و هزینه سازمان همیاری شهرداری هاا باا انتخااب     -(07/8/4181)الحاقی 3

 حسابرس رسمی که هزینه آن توسط سازمان همیاری شهرداری ها تأمین می شود. 

یک نسخه از گازارش حسابرسای رسامی را    است شورای استان موظف  -(8/4181/ 07)الحاقی تبصره

 گونه اقدام قانونی به وزارت کشور ارسال نماید.  جهت بررسی و هر

 :زاستان ها عبارت است اوظایف و اختیارات شورای عالی  –(1/3/1331)الحاقی 33ماده 

 باه  ارجااع  و یاک  هار  اولویات  تعیاین  و ها استان شوراهای طرف از  بررسی پیشنهادات واصله -1

 .ربط ذی اجرائی مقامات
اعالم نارسائی ها و اشکاالت نهادها و سازمان های اجرائی در حدود اختیاارات ووظاایف شاوراها     -1

 مربوطه و پیگیری آنها.به مسوولین 
 بررسی پیشنهادها و ارائه آنها در قالب طرح به مجلس شورای اسالمی یا دولت . -3

 استان ها.شورای عالی تصویب ، اصالح ، تتمیم و تفریغ بودجه دبیرخانه  -4

سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور موظف است یک نسخه از پیش نویس لوایح برناماه هاای    -1

توسعه و بودجه عمومی کشور و استان ها را پس از تهیه در اختیار شورای عالی استان ها قارار دهاد .   
شورای عالی استان ها پیشنهادهای اصالحی خاود را در ماورد برناماه و بودجاه ماذکور باه ساازمان        

.یریت و برنامه ریزی کشور اعالم مد د کر هد  ا  خو
 تهیه آیین نامه نحوه هزینه بودجه شوراها و ابالغ آن پس از تصویب هیأت وزیران به شوراها . -1

برنامه ریزی به منظور آماوزش و آشانایی اعضاای شاوراها باا وظاایف        -(13/3/1331)اصالحی 3

باا همکااری وزارت   خویش از طریق برگزاری دوره های کوتاه مدت کاربردی در قالب امکانات موجود کشور 
 کشور و سایر وزارتخانه ها و سازمانهای اجرایی ذی ربط.
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ثر به مدت سه روز تشکیل می گاردد.  جلسات عادی شورای عالی استانها هر دو ماه یکبار و حداک -3

 در موارد ضروری شورا می تواند جلسات فوق العاده تشکیل دهد.

آیین نامه ساازمانی ، تشاکیالتی و تعاداد و نحاوه تشاکیل جلساات        -(13/3/1331)الحاقی 3

شوراها و امور مالی دبیرخانه کلیه شاوراها و تعاداد کارکناان آنهاا و هزیناه هاای مرباوط و هرگوناه         
داختی به اعضای شوراها توسط شورای عالی استانها تهیه و به تصویب هیئت وزیران می رساد. باه   پر

 کارگیری کارکنان و هر گونه پرداختی خارج از این آیین نامه ممنوع می باشد.

شورای عالی استانها موظف است ضمن مشخص نمودن آن دساته   -(13/3/1331)الحاقی 12

انه ها و سازمانهای دولتی انجام می شود و انجام آن در حاد تواناایی   از امور شهری که توسط وزارتخ
شهرداری ها می باشد طرح الزم جهت واگذاری آن امور باه شاهرداری هاا را تهیاه و باه دولات یاا        

 مجلس شورای اسالمی تقدیم نماید.

 (48) تخلفات به رسيدگی ترتيب –فصل چهارم 

                                                 

دلیلی بر اینکه اعضای شوراهای اسالمی کارمناد دولات تلقای شاوند در قاانون تشاکیالت،        -ا.ح.ق: اوالً 01/0/4181 – 1070/7نظریه  - - 48
 وظایف و انتخابات شوراهای اسالمی کشور و انتخاب شهرداران دیده نمی شود.

* مجمع تشخیص مصلحت نظاام و عباارات   4117قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختالس و کالهبرداری مصوب  1مستفاد از ماده  -ثانیاً
اء ... شوراها...  و مأمورین به خدمات عمومی خواه رسمی یا غیررسمی ... مذکور در آن پرداخت رشوه جرم است و منوط به رابطاه اساتخدامی اعضا   

ه دولتی و یا وابسته به دولات موضاوع   شوراهای اسالمی با دولت نمی باشد و از طرفی چون اعضای شورای شهرستان )غیرمرکز استان( رئیس ادار
 قانون اصالح قانون تشکیل دیوان کیفر** محسوب نمی شوند در مورد جرایم آنها دادگاه محل وقوع جرم صالح به رسیدگی است. 0ماده  4بند 

 :  4117قانون تشدید  مجازات مرتکبین ارتشاء و اختالس و کالهبرداری مصوب  1* ماده 
أمورین دولتی اعم از قضایی و اداری یا شوراها یا شهرداری ها یا نهادهای انقالبای و باه طاور کلای قاوای ساه گاناه و        هریک از مستخدمین و م

همچنین نیروهای مسلح یا شرکت های دولتی یا سازمان های دولتی وابسته به دولت و یا مأمورین به خدمات عمومی خواه رسامی یاا غیررسامی    
ن امری که مربوط به سازمان های مزبور می باشد وجه یا مال یا سند پرداخت وجاه یاا تسالیم ماالی را مساتقیماً یاا       برای انجام دادن یا انجام نداد

زمان غیرمستقیم قبول نماید در حکم مرتشی است اعم از اینکه امر مذکور مربوط به وظایف آنها بوده و یا آنکه مربوط به ماأمور دیگاری در آن ساا   
ام داده یا نداده و انجام آن بر طبق حقانیت و وظیفه بوده یا نبوده باشد و یا آنکه در انجام یا عدم انجاام آن ماؤثر باوده یاا     باشد، خواه آن کار را انج

 نبوده باشد به ترتیب زیر مجازات می شود:
نانچاه مرتکاب در مرتباه    در صورتی که قیمت مال یا وجه مأخوذ بیش از بیست هزار ریال نباشد به انفصال موقت از شش مااه تاا ساه ساال و چ    

یک ساال  مدیرکل یا همتراز مدیر کل یا باالتر باشد به انفصال دائم از مشاغل دولتی محکوم خواهد شد و بیش از این مبلغ تا دویست هزار ریال از 
و چنانچاه مرتکاب در   تا سه سال حبس و جزاء نقدی معادل قیمت مال یا وجه مأخوذ و انفصال موقت از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شاد  
 مرتبه مدیرکل یا همتراز مدیر کل یا باالتر باشد به جای انفصال موقت به انفصال دائم از مشاغل دولتی محکوم خواهد شد.  

در صورتی که قیمت مال یا وجه مأخوذ بیش از دویست هزار ریال تا یک میلیون ریال باشد مجازات مرتکب دو تا پنج سال حبس به عالوه جازای  
ن قدی معادل قیمت مال یا وجه مأخوذ و انفصال دائم از خدمات دولتی و تا هفتادوچهار ضربه شالق خواهد بود و چنانچاه مرتکاب در مرتباه پاایی    ن

 تر از مدیر کل یا همتراز آن باشد به جای انفصال دائم به انفصال موقت از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد.  
ه مأخوذ بیش از یک میلیون ریال باشد مجازات مرتکب پنج تا ده سال حبس به عالوه جزای نقدی معاادل قیمات   در صورتی که قیمت مال یا وج

یاا  مال یا وجه مأخوذ و انفصال دائم از خدمات دولتی و تا هفتادوچهار ضربه شالق خواهد بود و چنانچاه مرتکاب در مرتباه پاایین تار از مادیرکل       
 به انفصال موقت از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد. همتراز آن باشد بجای انفصال دائم 
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بااه منظااور رساایدگی بااه  –13(12/4/31و  13/3/1331و 1/3/1331)اصااالحی  33ماااده 

رسایدگی باه   و  اخاتالف  حل هیأت نام به هائی هیأت ، قانونی  وظایف از شوراها انحراف بر مبنی  شکایات
 شود: می تشکیل زیر ترتیب به  شکایات

هیأت مرکزی حل اختالف و رسیدگی به شکایات با عضویت یکی از معاونین رئیس جمهور به انتخااب   - 1

دیاوان عادالت اداری باه    یا یکای از معااونین   ، رئیس  ذی ربط وزارت کشورو معرفی رئیس جمهور ، معاون 
نفار از   دو، ر دادساتان کال کشاو   دادستان کل کشور باه انتخااب   یکی از معاونین انتخاب رئیس این دیوان ، 

و تصاویب مجلاس    شاوراها و اماور داخلای کشاور    نمایندگان مجلس شورای اسالمی به پیشنهاد کمیسیون 
شورای اسالمی ، سه نفر از اعضای شورای عالی استان ها به انتخاب ان شورا جهت رسیدگی باه شاکایات از   

شود. هیأت در اولین جلساه یاک    می تشکیل  تهران شهر شورای و ها استان  عالی شورای استان و شورای
 .نمود خواهد انتخاب خود بین از رئیس  رئیس و یک نایب

هیأت حل اختالف ورسایدگی باه شاکایات اساتان باه عضاویت و        -(13/3/1331)اصالحی 1

از اعضای شورای استان به انتخاب  نفر یک، ریاست استاندار و عضویت رئیس کل دادگستری استان 
 شکایات  از نمایندگان استان مربوطه در مجلس شورای اسالمی جهت رسیدگی به نفر و دو  آن شورا

 .شود می تشکیل شهرستان شورای و شهر شورای از

هیأت حل اختالف و رسیدگی به شکایات شهرستان باه عضاویت و    -(13/3/1331)اصالحی 3

 باه   شهرساتان   ریاست فرماندار و عضویت رئیس دادگستری شهرستان و دو نفر از اعضاای شاورای  
 جهات   اساتان  اخاتالف  حال   به انتخااب هیاأت   از اعضاء شورای استانیک نفر  و شورا آن انتخاب
 تشکیل می شود. بخش و روستا شورای از شکایات به  رسیدگی

                                                                                                                                                   

دیوان کیفر کارکنان دولت به جارائم زیار رسایدگی مای      -0: ماده 00/0/4100قانون اصالح قانون تشکیل دیوان کیفر... مصوب  0ماده  4** بند 
 کند:
ل نخست وزیری و سازمان ها و مؤسسات دولتای  کلیه جرائم معاونان و مدیران کل وزارتخانه ها و معاونان نخست وزیر و مدیران ک -4

و وابسته به دولتی و سفراء و رؤسای دانشکده ها و دانشگاه ها و مؤسسات عالی علمی دیگر که از طرف دولت یا باا کماک مساتمر دولات اداره     
ها و رؤسا و مدیران و اعضاء هیاأت مادیره و   می شود و استانداران و فرمانداران و رؤسای ادارات استانها و شهرستانها و شهرداران مراکز شهرستان

هیأت عامل شرکتها و مؤسسات و سازمان های دولتی و وابسته به دولت و رؤساا و مادیران ساازمانها و مؤسساات مملکتای و رؤساا و مادیران        
و دادساتان دیاوان محاسابات و     سازمانها و مؤسسات مأمور به خدمات عمومی و کفیل یا قائم مقام هریک از مقامات مذکور و رؤسا و مستشاران

 دارندگان پایه های قضایی که به سبب شغل و وظیفه مرتکب شوند.  
  40/8/4130: مصوب 83موضوع استفساریه ماده  -4

قانون تشکیالت، وظایف و انتخابات شوراهای اسالمی کشور و  83موضوع ماده   رسیدگی به شکایاتو  هیأت حل اختالفآیا رسمیت جلسه 
 انتخاب شهرداران مستلزم حضور همه اعضای آن هیأتها است؟

 پاسخ:
 خیر، جلسه هیأتهای مذکور با حضور دوسوم رسمیت یافته و تصمیمات آن با رأی اکثریت اعضای حاضر قطعی و الزم االجراست. 
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 مرکزی اختالف  دبیرخانه هیأت های حل – (13/3/1331و 1/3/1331اصالحی )1تبصره

 ربط ذی ،معاون شود مستقرمی فرمانداری و کشور،استانداری وزارت در ترتیب به شهرستان و استان ،
 .بود خواهد مرکزی هیأت دبیر  کشور وزارت

وزارت کشور براسااس مساوؤلیت نظاارتی و اجرائای قاانون       -(13/3/1331)الحاقی  1تبصره

 شوراها می تواند موارد تخلف از قانون را به هیأت حل اختالف ارجاع نماید.
 
 

 شاوراهای  کلیه مصوبات –(11()12)(12/1/31و 1331/ 13/3و  1/3/1331)اصالحی 32ماده 

هیاأت تطبیاق مصاوبات    " ماورد اعتاراض   ابالغ تاریخ از هفته دو از پس که  صورتی در قانون این موضوع
 -نامیده می شاود  "هیأت تطبیق مصوبات"که در این قانون به اختصار  -"شوراهای اسالمی کشور با قوانین

مغایر با قاوانین و مقاررات کشاور و یاا      هیأت مذکور آن را که صورتی در و باشد می االجراء الزم قرار نگیرد
 خارج از حدود وظایف واختیارات شوراها تشخیص دهند می تواند با ذکر مورد و به طورمستدل حداکثر ظارف 

جدیاد نظار نمایناد    اعتراض خود را به اطالع شورا رسانده و درخواست ت ،دو هفته از تاریخ ابالغ مصوبه مدت
تشکیل جلسه داده و به موضاوع رسایدگی و    ،ده روز از تاریخ وصول اعتراضمدت .شورا موظف است ظرف 

 بارای  موضاوع  ننماید عدول اختالف مورد  مصوبه  در صورتی که شورا در بررسی مجدد از .اعالم نظر نماید
 بیسات ظارف  هیأت مزبور مکلف است  شود. می  ارجاع ربط ذی اختالف حل هیأت به نهایی گیری تصمیم

 .نماید نظر واعالم رسیدگی  روز به موضوع

                                                 

مورد اعتراض  ابالغ، تاریخ از هفته دو از پس که  صورتی در قانون این موضوع شوراهای کلیه مصوبات –(07/4/4130)اصالحی31ماده  -01 
قوانین و مقررات کشور و یا خارج از حدود  موازین اسالم و یا آن را مغایر با ،ن ذی ربطمسؤوال چنانچه و باشد می االجراء الزم  قرار نگیرد

ظرف دو هفته از تاریخ ابالغ مصوبه می توانند با ذکر مورد و به طورمستدل اعتراض خود را  ، حداکثروظایف واختیارات شوراها تشخیص دهند
و به  دهد  تشکیل جلسه ،راض.شورا موظف است ظرف ده روز از تاریخ وصول اعت کنند.و درخواست تجدید نظر  ی اسالمی اعالمبه شورا

نکند با درخواست رسمی مقام  عدول اختالف مورد  مصوبه  موضوع رسیدگی و اعالم نظر نماید، در صورتی که شورا در بررسی مجدد از
 توسط آن مقام صالحیتدار به هیأت حل موضوعپس از اعالم کتبی شورا صادر شود ظرف دو هفته  صالحیتدار معترض که حداکثر باید
نماید.عدم اعالم نظر هیأت در  نظر واعالم رسیدگی  ،روز به موضوع بیستهیأت مزبور مکلف است ظرف  اختالف ذی ربط ارجاع می شود.

در متن قانون گنجانده نشده و اصالحی بعدی آن مورخ  81( ماده 07/4/30مدت مذکور، مصوبه شورا الزم االجرا می شود. اصالحی )
 ست.اعمال گردیده ا 01/0/30
  4130 /40/8: مصوب 31موضوع استفساریه ماده  -04
قانون تشکیالت، وظایف و انتخابات شوراهای اسالمی کشور و  31ظرف مدت بیست روز درانتهای ماده  رسیدگی واعالم نظرآیا منظور از  

 ، رسیدگی و اعالم نظر نهایی است؟01/0/4130انتخاب شهرداران اصالحی 
 پاسخ:

قانون تشکیالت، وظایف و انتخابات شوراهای اسالمی کشور و انتخاب شهرداران،  31بلی، منظور از رسیدگی و اظهار نظر درانتهای ماده 
 رسیدگی و اعالم نظر نهایی است و هیأت مذکور مکلف است ظرف مدت بیست روز رسیدگی و نظر نهائی خود را اعالم نماید. 
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مصاوبات شاوراهای    در مورد  اعتراض –(13/1/1331و اصالحی 1/3/1331لحاقی )ا1 تبصره

 اساالمی  شهرستان ،در ماورد مصاوبات شاوراهای   اسالمی روستا و بخش توسط بخشدار یا شورای اسالمی 
استان و در مورد مصوبات شورای استان توساط اساتاندار    اسالمی شهر و شهرستان توسط فرماندار یا شورای

، مسؤولین دستگاههای اجرائی ذی ربط یا شورای عالی استان ها و در مورد مصوبات شاورای عاالی اساتان    
اهای موضاوع ایان   شاور دستگاه های ذی ربط صاورت مای گیارد.     مقام  ها توسط وزیر کشور یاعالی ترین

تبصره مکلفند یک نسخه از مصوبات خود را ظرف یک هفته بارای شاورای واجاد صاالحیت اعتاراض باه       
رسایدگی باه   مصوبات آنها و دستگاههای اجرای ذی ربط که مصوبه مربوط به آنها می باشد، ارساال کنناد.   

 صالحیتدار نخواهد بود . مانع از رسیدگی به شکایات سایر اشخا  در محاکماین قانون اعتراض موضوع 

قطعی شدن مصاوبات شاورا، ماانع از طارح رسایدگی آن دساته از        -(13/3/1331)الحاقی 1تبصره

 مصوبات مغایر قانون در هیأت مرکزی حل اختالف توسط اشخا  نمی باشد.

کلیه شوراها موظفند هرگونه تصمیمی را که مربوط به دساتگاههای   -(13/3/1331)الحاقی 3تبصره

 اجرائی مختلف اتخاذ کرده اند، بالفاصله به دستگاه مربوطه ابالغ نمایند.

هیأت تطبیق مصوبات شهرستان با عضویت و ریاسات فرمانادار یاا    -(12/1/1331)الحاقی 4تبصره 

ضاییه و یکی از اعضای شورای اسالمی اساتان باه    نماینده وی و عضویت یک قاضی به انتخاب رئیس قوه ق
انتخاب این شورا جهت تطبیق مصوبات شورای شهر و شورای شهرستان تشکیل می شود و  هیاأت تطبیاق   
مصوبات بخش و روستا به عضویت و ریاست بخشدار  و عضویت یک قاضی به انتخاب قوه قضاائیه و یکای   

این شورا تشکیل می شود. محل تشاکیل هیأتهاای تطبیاق     از اعضای شورای اسالمی شهرستان به انتخاب
 مصوبات در فرمانداریها و بخشداریها است.

هیأتهای تطبیق مصوبات شهرستانهای استان تهران باه شارح ذیال    -(14/12/31)اصالحی 1تبصره 

 تشکیل می گردد:

ار تهاران و  هیأت تطبیق مصوبات تهران، ری، شامیرانات و پاردیس باه عضاویت و ریاسات فرماناد       -الف

عضویت یک قاضی به انتخاب رئیس قوه قضائیه و یکی از اعضای شورای اسالمی شهر تهران باه انتخااب   
این شورا تشکیل می شود.در این خصو  مصوباتی که به شهر ری و تجریش مربوط مای شاود باا حضاور     

 فرمانداران ری و شمیرانات بررسی می گردد.

هر، کهریزك و حسن آباد فشاافویه و قیامدشات باه عضاویت و     هیأت تطبیق مصوبات شهرهای باقرش -ب

ریاست فرماندار شهرستان ری و عضویت یک قاضی به انتخاب رئیس قوه قضائیه و یکی از اعضای شاورای  
 اسالمی استان تهران به انتخاب این شورا تشکیل می شود.
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عضاویت و ریاسات   هیأت تطبیق مصوبات شهرهای اوشاان، فشام، میگاون، ششامک و لواساان باه        -ج

فرماندار شهرستان شمیرانات و عضویت یک قاضی به انتخاب رئیس قوه قضائیه و یکای از اعضاای شاورای    
 اسالمی استان تهران به انتخاب این شورا تشکیل می شود.

هیأت تطبیق مصوبات شورای اسالمی شاهرهای باومهن و پاردیس باه عضاویت و ریاسات فرمانادار         -د

ت یک قاضی به انتخاب رئیس قوه قضائیه و یکای از اعضاای شاورای اساالمی     شهرستان پردیس و عضوی
 استان تهران به انتخاب این شورا تشکیل می شود.

اعتراض به مصوبات شوراهای اسالمی کشاور مطاابق ایان مااده و     -(12/1/1331)الحاقی 1تبصره 

صاالحیت فقهاای شاورای     تبصره های آن، مانع از اعتراض اشخا  نزد مراجع صالح قضایی نیست و نافی
 نگهبان در نظارت شرعی بر مصوبات شوراهای مذکور نمی باشد.

هرگاه شورا اقداماتی برخالف وظایف مقرر یا مخالف مصاالح عماومی کشاور ویاا حیاف ومیال        -31ماده

وتصرف غیر مجاز در اموالی که وصول ونگهداری آن را به نحوی به عهده دارد انجام دهد به پیشنهاد کتبای  
می گرددوهیأت مذکور باه شاکایات    رماندار موضوع جهت انحالل شورا به هیأت حل اختالف استان ارجاعف

ودر وگزارش ها رسیدگی ودر صورت احراز انحراف هر یک از شوراهای روساتاها ، آن را منحال مای نمایاد     
مورد سایر شوراها در صورت انحراف از وظایف قانونی ،بنا به پیشنهاد هیاأت اساتان و تصاویب هیاأت حال      

 اختالف مرکزی منحل می گردند. 
هر یک از شوراهای منحل شده در صورت اعتراض باه انحاالل    –(13/3/1331)اصالحی تبصره 

شکایت نمایناد ودادگااه مکلاف اسات خاارج از      ه دادگاه صالح ب ظرف یک ماه از تاریخ ابالغ رأیتوانند می 
 نوبت به موضوع رسیدگی و رأی قطعی صادر نماید.

  چنانچه هر یک از اعضااء شاوراهای موضاوع ایان قاانون      –(13/3/1331)اصالحی 31ماده 

 یاا  شاود  تقصایر  یاا  قصاور  مرتکاب  خود قانونی وظایف انجام در ویا داده دست از را عضویت شرایط
 شاورا  اعضااء  شاؤون  خالف عملی یا گردد شوراها وظایف انجام در اخالل یا توقف موجب که اقدامی
 به موارد زیر محکوم می گردد: دهد انجام
 اخطار کتبی با درج در پرونده شورایی بدون اعالن عمومی . -4

 اخطار کتبی با درج در پرونده شورایی و اعالن عمومی. -0

کسر از مبالغ دریافتی بابت عضویت در شورا )حقوق ، حق الجلسه و عنااوین مشاابه( حاداکثر تاا      -1
 یک سوم از یک ماه تا یک سال  

محرومیت از عضویت در هیأت رییسه و نمایندگی در شوراهای فرادست و عناوین مشاابه حاداقل    -1
 بمدت یکسال.

 سلب عضویت موقت از یک ماه تا یک سال. -0
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 باقیمانده دوره شورا.سلب عضویت برای  -1

 ممنوعیت ثبت نام در انتخابات شوراها برای مدت حداقل یک دوره. -7

هیأتهای حل اختالف پس از رسیدگی به اتهام یا اتهاماات   –(13/3/1331)اصالحی  1تبصره 

در مورد هر پروناده صارفاً یکای از مجازاتهاای     منتسب به عضو شورا در صورت احراز تخلف یا تخلفات، 
 ( این ماده می باشد.1( تا )1( قابل جمع با بندهای )8قانون را اعمال خواهند نمود و تنها بند)این 

( 8( تاا ) 1چنانچه عضوی به یکی از مجازاتهای بندهای ) –(13/3/1331)اصالحی  1 تبصره 

این ماده محکوم شود می تواند ظرف بیست روز از تاریخ ابالغ رأی به هیأت حال اخاتالف مرکازی    
 شکایت نماید. هیأت مذکور خارج از نوبت به موضوع رسیدگی خواهد کرد.

فرد یا افرادی که سلب عضویت می گردناد ، مای توانناد باه      -(13/3/1331)الحاقی 3تبصره

دیوان عدالت اداری شکایت نمایند. دادگاه مذکور خارج از نوبت به موضوع رسیدگی مای کناد و رأی   
 بود.آن قطعی و الزم االجرا خواهد 

 سلب عضویت دائم از عضویت در شورا و ممنوعیت ثبت نام در انتخابات شوراها. -3

در صورتی که هیأت حل اختالف مرکزی حکم به سلب  –( 13/1/1331)الحاقی 4تبصره 

عضویت شورای اسالمی شهر و یا روستا دهد، فرماندار مکلف به معرفی عضو علی البدل است. در 
( این ماده، حکم به ابطال رأی مرجع پایین تر 1ننده موضوع تبصره)صورتی که مرجع رسیدگی ک

دهد، عضو علی البدل از شورای اسالمی خارج می شود و عضو قبلی مجدداً فعالیت خود را در شورای 
 اسالمی از سر می گیرد.

هیأتهای حل اختالف ضمن رسیدگی به شکایات از اعضااء   –(13/3/1331)الحاقی  33ماده  

 ( به ترتیب زیر اقدام می نمایند:80در مورد اتهامات موضوع ماده )شوراها 

در مورد اعضاء شوراهای روستا و بخش به پیشنهاد شورای شهرساتان و یاا فرمانادار و در ماورد      -4
شورای شهر و شهرستان به پیشنهاد شورای استان و یا استاندار و تصاویب هیاأت حال اخاتالف     

 استان.

ن به پیشنهاد شورای عالی استانها و استاندار و در مورد شاورای عاالی   در مورد اعضاء شورای استا -0
 استانها به پیشنهاد وزیر کشور و تصویب هیأت حل اختالف مرکزی.

 در مورد شورای عالی استانها به پیشنهاد وزیر کشور و تصویب هیأت حل اختالف مرکزی. -1

شاورای ماادون نمای گاردد مگار باه       سلب عضویت اعضاء شورای مافوق موجب سلب عضویت از  -تبصره
 تشخیص هیأت حل اختالف ذی ربط.

غیبت غیرموجه اعضاء شورا در طول یک سال باا تشاخیص و     -(1/3/1331)الحاقی 34ماده 

 تصویب شورا به شرح زیر منجر به سلب عضویت می شود:
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 شورای روستا و شهر دوازده جلسه غیرمتوالی و یا شش جلسه متوالی -4
 هشت جلسه غیرمتوالی و یا چهار جلسه متوالی شورای بخش -0
 شش جلسه غیرمتوالی و یا سه جلسه متوالی شورای شهرستان  -1
 شورای استان چهارجلسه غیرمتوالی و یا دو جلسه متوالی -1
 سه جلسه غیرمتوالی و یا دو جلسه متوالی شورای عالی استانها  -0

شوراهای موضوع این قانون یا هریک از اعضاء آنها حق ندارند درنصب و عزل کارکناان   -31ماده  

دهیاری ها، شهرداری ها و یا شرکت ها و موسسات وابسته به آنها دخالت نمایند یاا باه آنهاا دساتور     
دهند و واگذاری مسوولیت اجرایی، عضویت هیأت مدیره و مدیریت عامل به اعضاء شوراهای ماذکور  

 یاری ها، شهرداری ها ، شرکتها و سازمان های تابعه ممنوع می باشد. در ده

اعضاء شاوراهای ماذکور و بساتگان     -(13/3/1331و اصالحی  1/3/31)الحاقی 1تبصره

درجه یک آنها به هیچ وجه حق انجام معامله با دهیاری ، شهرداری ، سازمانها و شرکتهای وابسته باه  
در غیراینصاورت ضامن لغاو    نوع قرارداد با آنها ممناوع مای باشاد.     آن را نخواهند داشت و انعقاد هر

 00 قرارداد و سلب عضویت دائم از شورا ، پرونده به مراجع ذی صالح ارسال می گردد.

هرگونه اساتفاده شخصای از اماوال ،     -(13/3/1331و اصالحی  1/3/31)الحاقی 1تبصره

دارایی ها و امکانات شوراها ، دهیاری ، شهرداری ، مؤسسات و شرکت هاای وابساته توساط اعضااء     
در صورت ارتکاب نسبت به بررسی آن در هیئت حل اخاتالف اساتان اقادام    شوراها ممنوع می باشد. 

 خواهد شد.
کارکناان دبیرخاناه شاوراها طباق قاانون       رسیدگی باه تخلفاات اداری   -(1/7/4180)الحاقی31ماده 

 و آیین نامه اجرایی آن صورت می گیرد. 7/3/4170رسیدگی به تخلفات اداری مصوب 

هیأت بدوی و تجدید نظر رسیدگی به تخلفات اداری کارکنان شوراها  –(1/3/1331)الحاقی 1تبصره 

رسیدگی باه تخلفاات   .منصوب می شوندن با حکم رئیس شورای استان آ اعضاء و تشکیل هراستان  در مرکز
 مای  صاورت  تهران استان  کارکنان شورای عالی استان ها در هیأت های رسیدگی به تخلفات اداری شورای

 .گیرد
 

                                                 

اصالحی قانون تشکیالت، وظایف و انتخابات شوراهای اساالمی کشاور و    71ماده  4ا.ح.ق: چون در تبصره  1/0/4181 -0311/7نظریه   -00 
اکتفا شده است و از طبقه ذکری نشده است. ماراد از آن پادر و   « بستگان درجه یک»فقط به ذکر عبارت  1/7/4180انتخاب شهرداران مصوب 

ر است. یعنی اقارب درجه یک نسبی و سببی و نباید آن را ناظر باه طبقاات وراث کاه در قاانون     مادر و اوالد و همسر و پدر و مادر و اوالد همس
 مدنی آمده است، دانست. معذالک بهتر است در این خصو  از مجلس شورای اسالمی استفسار گردد.  
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 به رسیدگی  رسیدگی به تخلفات اداری شهرداران ، طبق قانون –(1/3/1331)الحاقی 1تبصره 

        انجام کشور وزارت کارکنان اداری تخلفات به رسیدگی هیأت در  7/3/4170 مصوب  اداری تخلفات

 01. شود می

 فصل پنجم: ساير مقررات

، یاا سالب   اساتعفا  در صورتی که هر یک از شوراها به علت فوت، –(31/1/1333)اصالحی  - 33ماده 

شاکیل جلساه گاردد و همچناین در     البدل، فاقد حد نصاب الزم بارای ت عضویت اعضاء اصلی و علی

( این قانون باطل یا متوقاف و یاا طباق    38) (، و14) (،11) اساس مواد انتخابات آنها بر هایی کهحوزه

هایی که تعداد داوطلبان آنها در مهلات  ( این قانون، شورای آن منحل گردد و نیز در حوزه34) یماده

ثبت نام یا تا قبل از روز اخذ رأی، مساوی یا کمتر از تعداد اعضای اصلی باشد و انتخابات آنها به ایان  

دلیل یا به هر دلیل دیگر برگزار نشده باشد و یا به هر دلیل فاقاد شاورا باشاد، وزارت کشاور موظاف      

می آنها را همزمان با اولین انتخابات سراسری سایر انتخاباات،  ای شورای اسالاست انتخابات میاندوره

 مشروط به آن که حداقل یک سال به پایان دوره شورا باقی مانده باشد، برگزار  نماید.

های اجرایای  ای نیازی به تشکیل هیأتدر برگزاری انتخابات میاندوره -(31/1/1333)الحاقی  -تبصره 

ات سراساری تشاکیل شاده    باساس قوانین انتخا هایی که برهیأتهمان  بخش و شهرستان نیست و

 عهده خواهند داشت.    های مذکور را براست، وظایف و اختیارات هیأت

 ،امنیتای  مسایل سیاسی و ای که به علت بروز حوادث غیرمترقبه وهای انتخابیهدر حوزه – 33ماده 

شود. تشاخیص ایان   ها تا رفع موانع متوقف میپذیر نباشد انتخابات آن حوزهامکان برگزاری انتخابات

 باشد. موانع با وزیر کشور می

                                                 

قانون تشکیالت، وظایف و انتخابات شوراهای اسالمی 31ماده  0آیا در تبصره  –ماده واحده       11/1/4183موضوع استفساریه : مصوب - 4
شامل رسیدگی به تخلفات "رسیدگی به تخلفات اداری کارکنان وزارت کشور هایهیأت "عبارت  1/7/4180کشور و انتخاب شهرداران مصوب 
 اداری استانداریها می شود یا خیر؟

 نظر کمیسیون:
گردد.  شامل هیأتهای رسیدگی به تخلفات اداری استانداریها می تخلفات اداری کارکنان وزارت کشور بلی، هیأتهای رسیدگی به   
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بنا به شهر  روستا و هرگاه انتخابات هر یک از شوراهای –(13/3/1331و  1/3/1331)اصالحی  -33ماده 

 یا پس از تشکیل طبق مقررات قانونی منحل شود تا برگازاری انتخاباات مجادد و    دالیل ذکر شده متوقف و

 د.بوتشکیل شورای جدید، استاندار جانشین آن شورا خواهد 

 وزیر کشور خواهد بود. جانشین شورای شهر تهران، – 1تبصره 

 باشد.شورای روستا، شورای بخش می جانشین – 1تبصره 

از تصویب این قانون، کلیه شوراها در سراسار کشاور بایاد     پس حداکثر ظرف یک سال -122ماده 

 تشکیل شده باشد.

تواناد باا   سایمای جمهاوری اساالمی ایاران مای      سازمان صدا و  -(13/3/1331)الحاقی  -121ماده 

ح فرهناگ شاوراها و مشاارکت،    ها در راستای ارتقاء سطهمکاری وزارت کشور و شورای عالی استان

 های مختلف فرهنگی و آموزشی را تهیه و پخش نماید.برنامه

روز مصاوبات   (41) شوراهای موضوع این قانون مکلفند حداکثر ظرف مادت ده  یکلیه -121ماده 

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

  .نمایند ارسال کشور وزارت و اسالمی  ها به مجلس شورایمربوط و در مورد شورای عالی استان

هاای تخصصای   شوراها و کمیته ین و بخشداران موظفند در کلیهااستانداران، فرماندار -123 ماده

دهناد از  ریزی شهرستان(که در سطح منطقه تشاکیل مای  مرتبط با وظایف شوراها )بجز کمیته برنامه

نماینده شوراهای بخش، شهر، شهرستان و استان به عناوان عضاو نااظر جهات شارکت در جلساات       

 د.دعوت به عمل آورن

-استانداران، فرمانداران، بخشداران و سایر مقامات کشوری که از طرف دولت تعیین می -124ماده

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

 شود.اعالم و در مراجع ذیصالح رسیدگی می

 کلیه قوانین و مقررات مغایر با این قانون لغو می گردد. - 121ماده
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هاای  ناماه موظف است ظارف دو مااه آئاین    وزارت کشور مسؤول اجرای این قانون است و - 121  ماده

هیأت وزیران موظف است ظرف مدت سه ماه پس از تصویب این قاانون خاارج از    مورد نیاز را تهیه و یاجرای

 .را تصویب نماید نوبت آئین نامه های مذکور

ناماه اجرائای قاانون شاوراهای     ح در آئینهر گونه اصال –(13/3/1331و اصالحی1/3/1331)الحاقی   123ماده 

 . اسالمی کشور توسط وزارت کشور تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید

شوراهای اسالمی مصاوب  مواد قانون تشکیالت  ای ازقانون اصالح پاره  –(12/4/1331)الحاقی -123ماده 

و اصالحات آن مصوب  03/1/4110و قانون اصالح قانون تشکیالت  شوراهای اسالمی مصوب  4/3/4114

 گردند:و اصالحات و الحاقات بعدی آنها به استثناء موارد زیر نسخ می 4113

 4/3/4114مصوب  (01)و  (48)، (47)، (41) (،44) مواد -4

 03/1/4110مصوب  (71)و  (71)، (00)، (10)، (14)مواد  -0
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 قانون لزوم رسیدگی دقیق  به شکایات داوطلبین رد صالحیت شده

 مجمع تشخیص مصلحت نظام 00/8/4178مصوب  درانتخابات مختلف 

 

به موجب این قانون کلیه مراجع رسیدگی کننده صالحیت داوطلبان در انتخابات  -ماده واحده

( قانون اساسی 418مختلف )به استثنای انتخابات خبرگان رهبری که مطابق اصل یکصد و هشتم )

اساس دالیل و مدارك معتبر که توسط مراکز  خواهد بود( موظفند صرفاً براساس مواد قانونی و بر

نظارتی ارسال شده است، به بررسی صالحیت داوطلبان بپردازند و  مراجع اجرایی و مسئول قانونی به

چنانچه صالحیت داوطلبی را رد کردند باید علت رد صالحیت را به شرح زیر با ذکر مواد قانونی مورد 

 استناد و دالیل مربوط به داوطلب ابالغ نمایند:

 م گردد.ورت کتبی به داوطلب اعالمستندات قانونی باید به ص -4

باید دالیل و مدارك رد صالحیت نیز توسط مرجع رسیدگی  در صورت درخواست داوطلب -0

 کننده به ترتیب زیر به اطالع وی رسانده شود: 

-دالیل و مدارك کتباً به اطالع وی می« ب، ج و د»در کلیه موارد به استثنای بندهای -الف

 رسد.

-یا هتک حیثیت اشخا  مرتبط می مدارك با عفت عمومی و در موردی که دالیل و -ب

معرض هتک باشد دالیل و مدارك حضوراً به اطالع وی  شود، چنانچه شخص داوطلب در

المجلس به طور کتبی تقاضا کند دالیل رسد و در صورتی که پس از اطالع حضوری، فیمی

 شود.و مدارك مربوط، کتباً به وی ابالغ می

متضمن هتک فرد یا افراد  ،ر هتک حیثیت داوطلبچنانچه ذکر دالیل و مدارك عالوه ب -ج

 رسد.دیگر باشد، دالیل و مدارك فقط حضوری به اطالع داوطلب می
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وطلب به اعالم دالیل و مدارك و نحوه اعالم آنها به دا ،در مورد مربوط به امنیت ملی -د

کشور رئیس ستاد فرماندهی کل قوا و وزیر اطالعات و وزیر  تشخیص کمیسیونی با عضویت

 خواهد بود. 

 ذکر منابع ارائه دهنده اطالعات مذکور به تشخیص مرجع رسیدگی کننده خواهد بود. -1تبصره 

مراجع رسیدگی کننده به شکایات داوطلبان رد صالحیت شده مکلفند به شکایات  -1تبصره 

انتخابات اعالم مجریان  داوطلبان رد صالحیت شده دقیقاً رسیدگی نموده و نتیجه را به داوطلب و

صالحیت شده اولین مرجع رسیدگی کننده به شکایت، حسب یند. در صورت تقاضای داوطلبان ردنما

 مورد موظف است توضیحات و دفاعیات آنان را استماع نمایند.

قرار گرفته چنانچه شورای نگهبان صالحیت داوطلبی را که در مراحل قبلی مورد تأیید  -3تبصره 

تواند حداکثر ظرف سه روز از تاریخ ابالغ شورای نگهبان درخواست می طلباست رد نماید، داو

 رسیدگی مجدد نماید. شورای نگهبان باید ظرف هفت روز  رسیدگی و اعالم نتیجه نماید.

ی نگهبان نسبت به داوطلبانی که صالحیت آنان در مراحل قبلی به رأی گیری در شورا -4 تبصره

 صالحیت خواهد بود.تصویب رسیده، در مورد عدم 
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 آيین نامه اجرايی انتخابات

 شوراهاي اسالمی روستا و بخش 

 هیأت وزيران  11/4/1331مصوب 

 

 با اصالحات بعدي
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 آيين نامه اجرايی انتخابات شوراهاي اسالمی روستا و بخش

 (14 نويس)پیهيأت وزيران با اصالحات بعدي   11/4/1331مصوب 

 

 كليات -فصل اول 

 

قانون تشکیالت، وظایف و انتخابات شاوراهای اساالمی کشاور و    »نامه عنوان در این آیین -1ماده 

 شود. نامیده می« قانون»به اختصار « 4170انتخابات شهرداران مصوب 

روساتا  »نامه، شوراهای اسالمی در این آیین« شورا»مقصود از عبارت  -(11/1/1331)اصالحی - 1ماده 

 باشد. می« و بخش

 1ی ی رسمی شاوراها در هماان تااریخ ماذکور در مااده     اولین جلسه -(11/1/1331)اصالحی  - 3ماده 

 قانون تشکیل خواهد شد.

، انتخاباات  (11 ناويس )پای قاانون  81و  81، 14چنانچه به استناد مواد  -(11/1/1331)اصالحی  -تبصره 

 ی همان دوره خواهد بود.  هشده برای باقیماندای برگزار شود فعالیت شورای تشکیلمیاندوره

به شارح زیار تعیاین     (،11نويس)پی( قانون8ی )البدل شوراها، موضوع مادهتعداد اعضای علی -4ماده 

 شود:می

 نفر. 0نفر عضو اصلی،  1شوراهای دارای  .4

 نفر. 1نفر عضو اصلی،  0شوراهای دارای  .0

                                                 

در مجلس شورای اسالمی اصالح شده اما این  4137و  4131های قانون انتخابات شوراهای اسالمی در سال – 01پی نویس 

هایی وجود دارد. به منظور رفع مغایرت، و به تناسب موضوع نامه مغایرتنامه لحا   نگردیده و گاهاً بین قانون و آییناصالحات در آیین

در زیر صفحات درج گردیده تا مورد توجه قرار گیرد. بدیهی است در هنگام تناقص قانون  نویسپیو ماده، اصالحات قانونی به صورت 

 نامه، مالك، قانون است.با آیین

 تغییر یافته است. 38و  37به   81و  81، شماره مواد مذکور از 4131بر اساس اصالح قانون در سال  – 00پی نویس 

 تغییر یافته است. 7به  8، شماره ماده مذکور از 4131بر اساس اصالح قانون در سال  -  01پی نویس 
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ی انتخابیاه  به عنوان یک حوزه( قانون 40ی )های موضوع مادههر یک از روستاها و بخش -1ماده 

 شود. محسوب می

 18ی روی کشاور موضاوع مااده   انتخابات هر تیاره از عشاایر کاوچ    -(11/1/1331)الحاقی  -1تبصره 

 قانون عیناً مطابق انتخابات شورای اسالمی روستا برگزار خواهد شد. (13نويس)پیمکرر

، مرکاز آماار   (13ناويس )پی( قانون7ی )مادهی ذیل در اجرای تبصره - (11/1/1331)الحاقی  -1تبصره 

ایران موظف است جمعیت هر روستا را طبق آخرین سرشماری عماومی نفاوس و مساکن باه وزارت     

کشور اعالم نماید و در صورت نبود کد سرشماری برای هر روستا و یاا فقادان آماار جمعیتای حساب      

 ام نماید. درخواست وزارت کشور، نسبت به تعیین جمعیت روستای ذیربط اقد

ناماه باه طاور    ( ایان آیاین  0ی )ی انتخابیه موضوع مااده در صورتی که انتخابات چند حوزه -1ماده 

ی اقادامات از قبیال صادور    همزمان برگزار شود، باه منظور حافظ اساتقالل انتخابات هر حوزه، کلیه

و ساوابق انتخابااتی    ها به صورت مستقل انجاام ها برای هر یک از حوزهها و تنظیم صورتجلسهآگهی

 شود.هر حوزه جداگانه نگهداری می

در صورتی کاه همزماان باا برگازاری انتخاباات شاوراها، انتخاباات         – (11/1/1331)الحاقی  -تبصره 

-ی ثبت نام و اخاذ رأی و حتای  دیگری نیز برگزار گردد به تشخیص و دستور وزارت کشور یک شعبه

 مجزا برای هر یک از انتخابات در نظر گرفته خواهد شد. هایاالمکان با اعضای واحد و با صندوق

شود و مدت زماان آن حاداقل هشات    اخذ رأی در یکی از روزهای تعطیل رسمی انجام می -3ماده 

 خواهد بود.  (13نويس)پیساعت

های اجرایای و نظاارت بخاش،    مدت زمان اخذ رأی با تصویب و موافقت مشترك هیأت –1تبصره 

 د. باشقابل تمدید می

                                                 

 تغییر یافته است.  77به  18، شماره ماده مذکور از 4131بر اساس اصالح قانون در سال  -  07پی نویس 

 تغییر یافته است.  1به  7، شماره ماده مذکور از 4131بر اساس اصالح قانون در سال  -  08پی نویس 

قانون  01با توجه به برگزاری همزمان انتخابات شوراها با ریاست جمهوری، مدت زمان اخذ رأی مطابق با ماده  - 03پی نویس 

 است. ساعت 41انتخابات ریاست جمهوری 
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در صورتی که همزمان با برگازاری انتخاباات شاوراها، انتخاباات      – (11/1/1331)الحاقی   -1تبصره 

دیگری نیز برگزار گردد، تشخیص ضرورت و مدت تمدید اخذ رأی در یک یا چناد حاوزه یاا سراسار     

 ی وزیر کشور است.کشور، بر عهده

)پای  ( قاانون 41( و )1است در اجرای مواد )بخشدار موظف  -(13/1/1331و  11/1/1331)صالحی  - 3ماده 

ی ی آن بالفاصله پس از پایاان دوره ، پس از تأیید نهایی صحت انتخابات و قطعی شدن نتیجه(11نویس

تارین  ی رسمی شورا که باه ریاسات مسان   قبل، از اعضای اصلی شورا دعوت نماید تا در اولین جلسه

و  43هاي شماره )فرمی شورا اقدام نمایناد.  شود، نسبت به انتخاب هیأت رئیسهعضو تشکیل می

12) 

ی دهدار در تمام مراحل برگزاری انتخابات زیر نظار بخشادار متباوع و باه عناوان نمایناده       -3ماده 

 باشد. ی مأموریت خود میهای انتخابات در حوزهرسمی وی مجری برنامه

مبنی بر خروج عضو  (31نويس)پیقانون( 8ی )در صورت اجرای ماده - (11/1/1331)اصالحی  -12ماده 

یا اعضایی از شورا، رئیس یا نایب رئیس شورا موظف است بالفاصله مراتب را به طور کتبی به اطاالع  

 بخشدار برساند.  

ی شورا مبنی بر خروج اعضااء از شاورا،   بخشدار موظف است بالفاصله پس از وصول نامه -11ماده 

رین رأی برای جایگزینی اعضای خارج شده دعوت به عمل آورد و البدل به ترتیب بیشتاز اعضای علی

 مراتب را به شورای مربوط اعالم نماید.  

ی انتخابیه در چنانچه فردی به طور همزمان در بیش از یک حوزه – (11/1/1331)اصالحی  - 11ماده 

ناام وی از فهرسات    انتخابات شوراها ثبت نام نماید به دستور وزارت کشور و فرمانداران و بخشاداران 

                                                 

 تغییر یافته است. 48به   41، شماره ماده مذکور از 4131در سال  بر اساس اصالح قانون - 11 پی نویس

 

 تغییر یافته است.  7به  8، شماره ماده مذکور از 4131بر اساس اصالح قانون در سال  -  14پی نویس 
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از داوطلاب شادن در انتخاباات    ( 31 ناويس )پیشود و از آن تاریخ به مدت چهارسالداوطلبان حذف می

 گردد.  شوراها محروم می

البدل شاوراها نیاازی باه بارگ رأی یاا اخاذ رأی مجازا و یاا         برای انتخاب اعضای علی -13ماده 

گیری و قرائات و شامارش   در پایان رأی البدل در برگ رأی نیست، بلکهمشخص نمودن اعضای علی

آراء، دارندگان رأی به ترتیب بیشترین رأی بدست آمده و به تعداد مورد نیاز باه عضاویت اصالی و یاا     

آیند. بنابار این رأی دهانده، اسامی نامزدهای مورد نظار خاود را حاداکثر باه     البدل شوراها در میعلی

 نماید.  درج میهمان تعداد اعضای اصلی شورا در برگ رأی 

 باشد. می (33نويس)پی( قانون47هیأت اجرایی مسئول اجرای تبصره ذیل ماده ) -14ماده 

کشای شارکت   ی قرعاه توانناد در جلساه  نامزدهای انتخاباتی ذینفع در صورت تمایال مای   – تبصره

( ساعت قبل توسط بخشدار به منتخبین ذیربط اباالغ  01کشی باید حداقل )نمایند. تاریخ و محل قرعه

 شود. 

 سرپرست بخشداری به جای بخشدار خواهد بود.   - (11/1/1331)اصالحی  -11ماده 

، نیاروی انتظاامی در کلیاه مراحال، مکلاف باه       (34نويس)پی( قانون14ی )در اجرای ماده -11ماده 

همکاری با مجریان انتخابات است و حسب درخواسات اساتاندار، فرمانادار و بخشادار موظاف اسات       

 مأمورین و امکانات خود را در اختیار آنان قرار دهد.  

( 84(، )07در صورت توقف، ابطال و یا انحالل شورا توسط مراجع قانونی مذکور در ماواد )  -13ماده 

، مراجع مذکور موظفند بالفاصله مراتب توقف، ابطال و یا انحاالل شاورا را   (31نويس)پی(   قانون81و )

                                                 

تخاب ( قانون تشکیالت، وظایف و انتخابات شوراهای اسالمی کشور و ان07/8/4181)اصالحی  11به موجب ماده  - 10پی نویس 

 تغییر یافته است. «تا پایان همان دوره»به « مدت چهار سال»، 4/1/4170شهرداران مصوب 

 تغییر یافته است.  01به  47، شماره ماده مذکور از 4131بر اساس اصالح قانون در سال  -  11پی نویس 

 یر یافته است. تغی 11به  14، شماره ماده مذکور از 4131بر اساس اصالح قانون در سال  -  11پی نویس 

 تغییر یافته است.  38و  34و  11به  81و  84و   07، شماره مواد مذکور از 4131بر اساس اصالح قانون در سال  -  10پی نویس 
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ماهه برای تجدید انتخاباات، از زماان وصاول اعاالم      0به بخشدار مربوط اعالم نمایند. شروع مهلت 

 توقف، ابطال و یا انحالل خواهد بود. 

بخشدار موظف است به محض اطالع از توقف، ابطال و یاا انحاالل شاورا، مراتاب را باه       -13ماده 

 وزارت کشور اعالم نماید.  

، (31نويس)پی(  قانون01ی )مجلس شورای اسالمی پیش از شروع انتخابات به استناد ماده -13ماده 

وزارت کشاور معرفای   اعضای هیأت مرکزی نظارت بر انتخابات را با ذکر سمت ایشان در هیاأت، باه   

 نماید.  می

 

 هيأت اجرايی –فصل دوم 

وزارت کشور موظف است  (،33نويس)پی( قانون81ی )در اجرای ماده - (11/1/1331)الحاقی  - 12ماده 

ی افرادی کاه در امار برگازاری انتخاباات همکااری      الزحمه به کلیهاعتبار مورد نیاز برای پرداخت حق

آزاد، دولتی و بازنشستگان را برآورد و برای تصویب و تأمین اعتبار باه هیاأت   نمایند اعم از مشاغل می

 وزیران پیشنهاد نماید.

( 11ی )بخشدار موظف است پس از وصول دساتور شاروع انتخاباات، بار اسااس مااده       - 11ماده  

به منظور تشکیل هیأت اجرایی بخش از سایر اعضای اداری هیأت دعوت باه عمال    (33نويس)پیقانون

 (1و  1)فرم شماره  آورد.

-)پای ( قاانون 11ی )ی مااده بخشدار موظف است در اجارای تبصاره   -(11/1/1331)الحاقی  -11ماده 

( نفار از  11البدل عضو هیاأت اجرایای بخاش )   ، به منظور تعیین تعیین معتمدان اصلی و علی(33نويس

 (3)فرم شماره  معتمدان اقشار مردم را انتخاب نماید.

                                                 

 تغییر یافته است.  01به  01، شماره ماده مذکور از 4131بر اساس اصالح قانون در سال  -  11پی نویس 

 تغییر یافته است.  74به  81، شماره ماده مذکور از 4131بر اساس اصالح قانون در سال  -  17پی نویس 

 تغییر یافته است.  11به  11، شماره ماده مذکور از 4131بر اساس اصالح قانون در سال  -  18پی نویس 

 یافته است. تغییر  11به  11، شماره ماده مذکور از 4131بر اساس اصالح قانون در سال  -  13پی نویس 
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بخشدار موظف است بالفاصله از معتمدان منتخاب، اعضاای اداری   - (11/1/1331)اصالحی  - 13ماده 

( روز از تااریخ  0هیأت اجرایی و هیأت نظارت به طور کتبی دعوت نمایاد. معتمادان حاداکثر ظارف )    

( 7نفر( از بین خاود )  11نفر از  01دهند و پس از حضور حداقل دوسوم آنان )دعوت تشکیل جلسه می

البدل هیأت اجرایی با رأی مخفای  ( نفر را به عنوان معتمدان علی0ه عنوان معتمدان اصلی و )نفر را ب

 (1و 4هاي شماره )فرمنمایند. و اکثریت نسبی آراء انتخاب و مراتب را صورتجلسه می

البدل و تشکیل هیأت اجرایای  بخشدار موظف است مراتب انتخاب معتمدین اصلی و علی -14ماده 

 (1)فرم شماره را از طریق سلسله مراتب اداری به ستاد انتخابات کشور اعالم نماید. 

( روز 0مهلت تشکیل هیأت اجرایی از زمان وصول دستور شروع انتخااب، حاداکثر پانج )    -11ماده 

 باشد. می

-)پای ( قاانون 11ی )دهدوسوم اعضای هیأت اجرایی برای رسامیت جلساات، موضاوع ماا     -11ماده 

 باشد. ( نفر می7( ذیل آن، )4ی )و تبصره (42نويس

های اجرایی و نظارت موظفناد باا همااهنگی الزم، فاردی را کاه باه طاور        رؤسای هیأت -13ماده 

همزمان در بیش از یک هیأت، اعم از اجرایی یا نظارت عضویت دارد، در یاک هیاأت ابقاا و از ساایر     

 ها حذف نمایند.  هیأت

هیاأت نظاارت    (41ناويس )پی( قانون10( و )10هیأت اجرایی موظف است در اجرای مواد ) -13اده م

-هاا و آگهای  ی صورتجلساه بخش را در جریان مراحل و امور انتخابات قرار دهد و یک نسخه از کلیه

 های خود را به آن هیأت تحویل نماید.

، تشاکیل جلساه   (41ناويس )پی( قانون13)ی هیأت اجرایی در مهلت مقرر و در اجرای ماده -13ماده 

ی انتخابیاه را تعیاین و پاس از تنظایم     دهد و تعداد و محال شاعب ثبات ناام و اخاذ رأی حاوزه      می

 (3)فرم شماره نماید. ی آن را به بخشدار تسلیم میصورتجلسه، یک نسخه

                                                 

 تغییر یافته است.  13به  11، شماره ماده مذکور از 4131بر اساس اصالح قانون در سال  -  11پی نویس 

 تغییر یافته است.  18و  10به  10و  10، شماره مواد مذکور از 4131بر اساس اصالح قانون در سال  -  14پی نویس 
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تخاباات  ی دریافتی از هیأت اجرایای، آگهای ان  بخشدار موظف است بر اساس صورتجلسه -32ماده 

کنندگان، جرایم و تخلفات و مقررات جزایای و  حاوی تاریخ اخذ رأی، ساعات اخذ رأی، شرایط انتخاب

ی انتخابیاه  محل شعب ثبت نام و اخذ رأی را تنظیم و در موعد مقارر بارای اطاالع عماوم در حاوزه     

 (3)فرم شماره منتشر نماید. 

، پاس از وصاول اساامی    (43ناويس )پای نون( قا11ی )بخشدار موظف است در اجرای ماده -31ماده 

و  3هاي شماره )فرمی ثبت نام و اخذ رأی نسبت به صدور احکام آنان اقدام نمایاد.  اعضای شعبه

12) 

هاای روز  به منظور جلوگیری از هر گونه خللای در برگازاری برناماه     – (11/1/1331)الحاقی  -تبصره 

ترتیبی اتخاذ نماید که در صورت عدم حضور هر یاک  ثبت نام و اخذ رأی، هیأت اجرایی موظف است 

 از اعضای شعبه، بالفاصله فرد جایگزین به محل شعبه اعزام گردد.

بخشدار موظف است ترتیبی اتخاذ نماید که یک روز قبل از روز اخذ رأی، محل شاعبه یاا    -31ماده 

 شعب ثبت نام و اخذ رأی آماده شود. 

بخشادار موظف است بارای هر یک از شاعب ثبات ناام و اخاذ       - (11/1/1331)اصاالحی   - 33ماده 

االمکان از کارمندان دولت باشد، از طرف خود تعیاین و نسابت باه    رأی، یک نفر نماینده که باید حتی

صدور حکم آنان اقدام نماید و برای تحویال گرفتن صندوق و تعرفاه و بارگ رأی و ساایر وساایل و     

و محل مراجعاه، از ایشاان و اعضاای شاعبه بارای شارکت در جلساه         لوازم انتخاباتی با تعیین تاریخ

 (11)فرم شماره توجیهی دعوت به عمل آورد. 

هاای روز  به منظور جلوگیری از هر گونه خللای در برگازاری برناماه    – (11/1/1331)الحاقی  -تبصره 

هار یاک از   ثبت نام و اخذ رأی بخشدار موظف است ترتیبی اتخاذ نماید که در صاورت عادم حضاور    

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

                                                                                                                                                   

 تغییر یافته است.  10به  13اره ماده مذکور از ، شم4131بر اساس اصالح قانون در سال  -  10پی نویس 

 تغییر یافته است.  11به  11، شماره ماده مذکور از 4131بر اساس اصالح قانون در سال  -  11پی نویس 
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هیأت اجرایی موظف است پس از حضاور نماینادگان بخشادار و      - (13/1/1331)اصالحی  - 34ماده 

ی ثبات ناام و اخاذ رأی و قرائات و شامارش آراء و سااایر       ی توجیهی، برنامهاعضای شعب در جلسه

های الزم، صندوق اخذ رأی و تعرفه و برگ رأی و مُهر انتخابات و سایر مسائل مورد نیاز را به آموزش

نمایندگان بخشدار تحویل دهد. هیأت اجرایی موظف است ترتیبی اتخاذ نماید تا شعب ثبت نام و اخاذ  

ل حاضر ( ساعت قبل از شروع اخذ رأی آماده به کار شوند و مسئولین شعبه در مح4رأی حداقل یک )

 (11)فرم شماره باشند. 

نمایندگان بخشدار موظفند پس از حضور در محل شعب ثبت ناام و   – (13/1/1331)اصالحی  -تبصره 

های رأی و سایر وسایل و لوازم مورد نیاز را در اختیار رئایس شاعبه   اخذ رأی، صندوق و تعرفه و برگ

 قرار دهند.

در صورت تعیین و معرفی کتبی ناظر برای هر یک از شعب ثبت نام و اخاذ رأی از طارف    -31ماده 

هیأت نظارت بخش، بخشدار موظف است نسبت به اعزام وی به نحوی که قبل از شروع اخاذ رأی در  

 محل شعبه حضور داشته باشد، اقدام نماید.  

ی باا همکااری و همااهنگی    بخشدار موظف است برای حفاظت شعب ثبت نام و اخاذ رأ  -31ماده 

( نفر از ماأموران ماذکور انتخااب و ضامن صادور اباالغ       1نیروی انتظامی به تعداد الزم و حداکثر تا )

ی ثبت نام و اخذ رأی به محال اعازام   نامبردگان، آنان را به همراه نماینده خود و ناظر و اعضای شعبه

 (13)فرم شماره  نماید.

 

 

 هاي نظارتهيأت –فصل سوم 

(  قاانون اصاالح قاانون    71ی )و به استناد مااده  (44نويس)پی( قانون01ی )در اجرای ماده -33ه ماد

باه منظاور    03/1/4110تشکیالت شوراهای اسالمی کشوری و انتخاباات شاوراهای مزباور مصاوب     
                                                 

 تغییر یافته است.  01به  01، شماره ماده مذکور از 4131بر اساس اصالح قانون در سال  -  11پی نویس 
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نظارت بر امر انتخابات شوراها، هیأت مرکزی نظارت بار امار انتخاباات شاوراهای اساالمی کشاوری       

( نفار از اعضاای کمیسایون اصال     0( نفر از اعضای کمیسیون شوراها و امور داخلای و ) 1) متشکل از

 شود. ( به انتخاب مجلس شورای اسالمی تشکیل می31)

های مذکور داوطلب نباشد، مجلس از میان ساایر  در صورتی که به تعداد الزم از کمیسیون -تبصره 

   نماید.ی( نفر را انتخاب م0نمایندگان داوطلب )

(  قانون اصاالح قاانون   71ی )و به استناد ماده (12نويس )پی(  قانون01ی )در اجرای ماده -33ماده 

باه منظاور    03/1/4110تشکیالت شوراهای اسالمی کشوری و انتخاباات شاوراهای مزباور مصاوب     

( 1)نظارت بر امر انتخابات شوراهای اسالمی کشوری در هر استان، هیأت نظارت استان مرکب از سه 

شاود.  نفر از نمایندگان مجلس شورای اسالمی آن استان به تعیین هیأت مرکزی نظارت تشاکیل مای  

هیأت مرکزی نظارت پس از تعیین اعضای هیأت نظارت استان، اساامی آناان را باه ساتاد انتخاباات      

 نماید.  استان مربوط و به ستاد انتخابات کشور اعالم می

( نفر کمتر باشد و یاا باه حاد نصااب از آن     1در هر استانی که تعداد نمایندگان آن از سه ) -تبصره 

های مجاور با هیأت مرکزی نظارت ی اعضاء از بین نمایندگان استاناستان داوطلب نباشد، تعیین بقیه

 باشد. می

امی نامبردگان ستاد انتخابات استان پس از وصول اسامی اعضای هیأت نظارت استان، اس -33ماده 

 نماید.  های تابع اعالم میرا به فرمانداری

هیأت نظارت استان در هر شهرستان، هیأت نظاارت شهرساتان بار انتخاباات شاوراهای       -42ماده 

دهد و اسامی آنان را باه فرماناداری   ( نفر از معتمدان محل تشکیل می0اسالمی کشوری را مرکب از )

 نماید.  م میذیربط و ستاد انتخابات استان اعال

فرمانداری مکلف است پس از وصول اسامی اعضای هیاأت نظاارت شهرساتان، اساامی      -41ماده 

 (14)فرم شماره های تابع اعالم نماید. نامبردگان را به بخشداری
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( نفر معتماد  1هیأت نظارت شهرستان برای هر بخش، هیأت نظارت بخش مرکب از سه ) -41ماده 

دهد و اسامی آنان را به بخشدار مربوط و فرمانداری ابات بخش تشکیل میمحلی برای نظارت بر انتخ

 نماید.  محل اعالم می

اقدامات هیأت نظارت شهرستان در خصو  تعیین اعضای هیاأت نظاارت بخاش، ناافی      -تبصره 

 اختیارات هیأت مرکزی نظارت و هیأت نظارت استان در این مورد نخواهد بود. 

ی ثبت نام و اخذ رأی ناظر تعیاین و حاداکثر تاا    تواند برای شعبهمی هیأت نظارت بخش -43ماده 

 ( روز مانده به روز اخذ رأی به بخشدار معرفی نماید.  4یک )

شرکت اعضای هیأت نظارت بخش در جلسات هیأت اجرایی به منظور نظارت بر صاحت   -44ماده 

اری از امضای صورتجلساات ماانع   باشد و عدم حضور آنان در جلسات و یا خوددبرگزاری انتخابات می

 ی کار انتخابات نخواهد بود.  از ادامه

ی اجرایی تنها نااظر بار اجارای صاحیح     نامههای نظارت در چارچوب قانون و آیینهیأت -41ماده 

 باشند و حق دخالت در امور اجرایی انتخابات را ندارند.قانون می

 

 اعالم داوطلبی، بررسی سوابق و رسيدگی به صالحيت داوطلبان –فصل چهارم 

بخشدار موظاف اسات بالفاصاله پاس از وصاول دساتور شاروع         - (11/1/1331)اصالحی  - 41ماده 

انتخابات، آگهی ثبت نام از داوطلبان، حاوی تاریخ شروع و خاتمه ثبت ناام، محال ثبات ناام، شارایط      

ی دار، دو نساخه تصاویر کلیاه   ی عکاس امل اصل شناسانامه انتخاب شوندگان و مدارك مورد نیاز ش

های شناسنامه، اصل و تصویر کارت پایان خدمت یا مدرکی دال بار مشاخص باودن وضاعیت     صفحه

-)پای منتشر نماید و ظرف مهلات مقارر   1 × 1( قطعه عکس جدید 1ی عمومی و چهار )خدمت وظیفه

 (  11)فرم شماره از داوطلبان عضویت در شوراها ثبت نام به عمل آورد.  (41نويس

                                                 

 است. « روز 7»قانون  مهلت مقرر در -  10پی نویس 
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در صورتی که تعداد داوطلبان برای تشکیل شورا کمتار یاا برابار باا      – (11/1/1331)الحاقی  -تبصره 

 تعداد اعضای اصلی باشد، انتخابات برگزار نخواهد شد. 

ا مسئوالنی از بین کارمندان بخشاداری را  تواند با صدور حکم کتبی، مسئول یبخشدار می -43ماده 

 (11)فرم شماره برای ثبت نام از داوطلبان عضویت در شوراها تعیین نماید. 

 تواند با صدور حکم کتبی، دهدار را نیز به عنوان مسئول ثبت نام تعیین نماید.  بخشدار می -تبصره 

ی مادارك  باه بخشاداری و ارایاه   داوطلبان عضویت در شوراها در مهلت مقرر با مراجعاه   -43ماده 

نمایناد. مسائول   ی اعالم داوطلبی را در حضور مسئول ثبت نام تکمیل میمورد نیاز شخصاً پرسشنامه

ثبت نام پس از دریافت و تطبیق مشخصات ساجلی داوطلاب باا اصال شناسانامه، رساید مادارك و        

 (13)فرم شماره دارد. پرسشنامه را به وی تسلیم می

اجرایی بالفاصله پس از تشکیل، مقدمات رسیدگی به صالحیت داوطلبان را فاراهم  هیأت  -43ماده 

 نماید.  می

(  11ی )( ذیال مااده  4ی )بخشدار موظف است در اجارای تبصاره   - (11/1/1331)اصالحی  - 12ماده 

، در پایان هر روز اسامی و مشخصات داوطلبانی را که توسط هیأت اجرایای مظناون   (41نويس)پیقانون

اند به منظور بررسی سوابق حاسب مورد باه مراجع ذیربط در شاهرستان از قبیاال  خیص داده شدهتش

 13)فرم هاي شاماره  ی اطالعاات، نیاروی انتظامی، دادگستری و ثبت احوال ارسال نماید. اداره

 (13و 

موظفند در اجرای  (34نويس )پی( قانون11ی )مراجع مذکور در ماده – (11/1/1331)اصالحی  - 11ماده 

( روز پس از وصول اسامی و مشخصات هر یک 41ی یادشده حداکثر ظرف مدت ده )ماده 0ی تبصره

های انجام شده در خصو  سوابق آنان را به طور کتبی به بخشدار اعالم ی بررسیاز داوطلبان نتیجه

 (11و  11، 12هاي شماره )فرم نمایند.

                                                 

 تغییر یافته است.  13به  11، شماره ماده مذکور از 4131بر اساس اصالح قانون در سال  -  11پی نویس 
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ی اند کلیاه موظف (34نويس )پی( قانون11ی )مراجع مذکور در ماده – (11/1/1331اصالحی ) -1تبصره 

 اطالعات و سوابق ذیربط داوطلبان استعالم شده را کتباً به هیأت اجرایی اعالم نمایند.  

( 11ی )عدم ارسال هرگونه پاسخ توساط مراجاع ماذکور در مااده     – (11/1/1331)الحاقی   -1تبصره 

-ی فقدان سوابق سوء داوطلبان در آن مراجع محسوب میرر، به منزلهدر مهلت مق (34ناويس  )پیقانون

 گردد.   

ی ساوابق هار یاک از    بخشدار موظف است باه محاض وصاول اطالعاات الزم در بااره      -11ماده 

پس از  (43نويس مهم)پیداوطلبان، جلسات هیأت اجرایی را تشکیل دهد و حداکثر ظرف مدت هفت روز

، باه صاالحیت   (43ناويس )پی( قانون13ی )وصول سوابق هر یک از داوطلبان با رعایت کامل متن ماده

ی تنظیمی آنان رسیدگی و نتیجه را صورتجلسه نماید و بالفاصله یک نسخه از هر یک از صورتجلسه

 (14و  13)فرم هاي شماره  را به هیأت نظارت بخش ارسال نماید.

ی به صالحیت آن دسته از داوطلبان عضویت در شورای اسالمی روساتا کاه   مهلت رسیدگ -تبصره 

 (11ناويس  )پای ( قاانون 11ی )اند و ساوابق آناان از مراجاع ماذکور در مااده     در مظان اتهام قرار نداشته

 باشد. ی مراجع یادشده می( روزه41استعالم نشده است نیز حداکثر هفت روز پس از پایان مهلت )

هیأت نظارت بخش پاس از وصاول صورتجلساات رسایدگی باه       - (11/1/1331حی )اصال - 13ماده 

( 7موظاف اسات حاداکثر ظارف مادت )      (43نويس)پی( قانون18ی )صالحیت داوطلبان، به استناد ماده

ی خود را مبنی بر تأیید یاا رد صاالحیت   از وصول هر یک از صورتجلسات، نظریه (12)پی نويس مهمروز

که صالحیت آنان توسط هیأت اجرایای رد شاده اسات باه صاورت کتبای باه        آن دسته از داوطلبانی 

 بخشدار اعالم نماید.

                                                 

 روز افزایش یافته است.  41( مدت مذکور به 31قانون )اصالحی سال  01بر اساس ماده  – 17پی نویس 

 تغییر یافته است.  00به  13، شماره ماده مذکور از 4131بر اساس اصالح قانون در سال  -  18پی نویس 

 تغییر یافته است.  04به  18، شماره ماده مذکور از 4131بر اساس اصالح قانون در سال  -  13پی نویس 

 ه است.روز افزایش یافت 41( مدت مذکور به 31قانون )اصالحی سال  04بر اساس ماده  – 01پی نویس 
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ی داوطلب یاا داوطلباان ماذکور    چنانچه هیأت نظارت بخش در باره – (11/1/1331)الحاقی   -تبصره 

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

ی هیأت نظاارت بخاش   بخشدار موظف است پس از وصول نظریه - (11/1/1331قی )الحا - 14ماده 

مبنی بر تأیید یا رد تصمیمات هیأت اجرایی بخش در خصو  رد صالحیت داوطلبان و همچناین باا   

(، بالفاصله مراتب تأیید یا رد صالحیت هر یاک از داوطلباان را باه طاور     01ی )ماده یرعایت تبصره

 (11و  11)فرم هاي ی ذیربط اعالم نماید. یید یا ردصالحیت شدهکتبی به داوطلب تأ

ی ( روز پاس از دریافات نظریاه   1داوطلبان ردصالحیت شده ظارف )  –(11/1/1331)الحاقی  -تبصره 

توانند ضمن درخواسات دالیال   می (11نويس)پی(  قانون01ی )ماده 4 یهیأت اجرایی به استناد تبصره

 رد صالحیت خود شکایت خود را به هیأت نظارت شهرستان تسلیم نمایند.  

( 01ی )( مااده 1ی )هیأت نظارت شهرستان موظف است ظارف مهلات مقارر در تبصاره     -11ماده 

، نظر خود در خصو  تأیید یا رد صالحیت آن دسته از داوطلبانی که صالحیتشاان  (13)پی نويس قانون

ی ناماه  اند را با تنظیم صورتجلساه باه ضامیمه   رد شده و شاکی بوده (11نويس مهم)پیدر هیأت اجرایی

 (13)فرم شماره رسمی به هیأت اجرایی بخش ارسال نماید. 

ی انتخابیاه واصال نشاد، مراتاب     چنانچه در مهلت مقرر هایچ گوناه شاکایتی از حاوزه     –1تبصره 

 . صورتجلسه و به همان نحو عمل خواهد شد

رعایاات قااانون لاازوم رساایدگی دقیااق بااه شااکایات داوطلبااان  – (11/1/1331)الحاااقی   -1تبصااره 

مجمع تشخیص مصلحت نظاام در خصاو     00/8/78ردصالحیت شده در انتخابات مختلف مصوب 

 بررسی صالحیت داوطلبان و ابالغ مراتب رد صالحیت به داوطلبان ذیربط الزامی است.

                                                 

 تغییر یافته است.  01به  01، شماره ماده مذکور از 4131بر اساس اصالح قانون در سال  -  04پی نویس 

اضافه « هیات نظارت بخش و روستا»( بعد از عبارت هیات اجرایی، عبارت 31قانون )اصالحی سال  01بر اساس ماده  – 00پی نویس 

 شده است. 
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ی رسایدگی باه شاکایات    موظف است پاس از وصاول صورتجلساه    هیأت اجرایی بخش -11ماده 

شده، از هیأت نظارت شهرستان، بالفاصاله مراتاب را باه منظاور انتشاار آگهای       داوطلبان ردصالحیت

 اسامی نامزدهای انتخاباتی به بخشدار اعالم نماید.  

ی ی هیاأت نظاارت شهرساتان، آگهای اساام     بخشدار موظف است پس از وصول نظریاه  -13ماده 

( روز قاابل از روز اخاذ رأی باه    8( روز تهایه و هاشت )1نامزدهای انتخاباتای را حداکثر ظارف سه )

 (13)فرم شماره ی مذکور منتشر نماید. ی انتخابیه، در حوزهمناظور اطاالع اهاالی حوزه

داشاتن   ، نامزدهای انتخاباتی در صورت تمایل به(13نويس)پی( قانون01ی )در اجرای ماده -13ماده 

( روز قبال از روز اخاذ رأی   1ی ثبت نام و اخذ رأی موظفناد حاداکثر تاا ساه )    نماینده در محل شعبه

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

ناماه و یاا کاارت    هیأت اجرایی موظف است برای نمایندگان نامزدهای انتخاباتی، معرفای  -13ماده 

 شناسایی صادر و به نامزد ذیربط تحویل نماید.  

آوری شکایات و اعتراضات نمایندگان نامزدهای انتخاباتی از طریق نامزدهای مربوط جمع -12ماده 

 های اجرایی و نظارت بخش تسلیم خواهد شد. و با امضای وی به هیأت

ی ناامزد  نمایندگان نامزدها به عهاده تدارکات و تأمین احتیاجات مورد تقاضای هر یک از  -11ماده 

 کننده خواهد بود.معرفی

 

 (14 نويس)پیتبليغات –فصل پنجم   

( روز قبل از 8ی نامزدها یکسان است و هشت )مدت فعالیت تبلیغات انتخاباتی برای کلیه -11ماده 

 ( ساعت قبل از روز اخذ رأی ادامه خواهد داشت.  01گردد و تا )روز اخذ رأی آغاز می

                                                 

 تغییر یافته است.  08به  01، شماره ماده مذکور از 4131در سال بر اساس اصالح قانون  -  01پی نویس 

 قانون و زیرنویس آن مراجعه شود. 70به ماده  -  01پی نویس 
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های تبلیغاتی انتخاباتی، انجام امور ذیل ممنوع اسات و  در فعالیت - (11/1/1331)اصاالحی   - 13ماده 

 گیرند. رتکبین تحت پیگرد قانونی قرار میم

 نوشتن و یا اظهار مطالب خالف واقع. -4

های تبلیغااتی و اساتفاده از بلنادگوهای سایخار خاارج از محال       اندازی کارواندیوارنویسی، راه -0

 سخنرانی و یا ستاد تبلیغاتی انتخاباتی.  

 ها در تأیید نامزدها با ذکر عنوان و مسئولیت آنان.  اعالم نظر شخصیت  -1

ی رسمی و ی دیگری که جنبهی نماز جمعه یا هر وسیلهاستفاده از صدا و سیما و میز خطابه  -1

  دولتی دارد.  

 فعالیت انتخاباتی کارمندان در ساعات اداری.     -0

های دولتی و مؤسسات وابساته باه   ها و ادارات، شرکتاستفاده از وسایل و امکانات وزارتخانه -1

ها و نهادهاا و مؤسسااتی کاه از    های وابسته به آنها و سازمانها و شرکتدولت و شهرداری

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

 مذکور.  

فعالیت تبلیغاتی مجریان و ناظران انتخابات بارای نامزدهاای انتخابااتی در قلمارو مسائولیت       -7

 خود. 

ها، الصاق هر گونه آثار تبلیغاتی نامزدها بر روی عالئم راهنمایی و رانندگی، تابلوی بیمارستان -8

وزشی و تابلوهای منصوبه در معابر عمومی توساط بخاش   تابلوی مدارس و سایر مؤسسات آم

-های پُسات، باجاه  دولتی و وابسته به دولت و همچنین تأسیسات عمومی و دولتی و صندوق

های برق و تلفن، تابلوها و امالك بخش خصوصی )مگر با رضاایت مالکاان   های تلفن، پست

ی چناین  صاورت   مشااهده   یا متصرفان( و هر گونه تاابلوی راهنماا، ماأمورین انتظاامی در    

نمایناد.  مواردی متخلفان را جلب و به منظور تعقیب قانونی به مقاماات قضاایی تحویال مای    
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اند با استفاده از امکانات محلی نسابت باه امحاای چناین اوراقای اقادام       ها موظفبخشداری

 نمایند.

 تبلیغ علیه نامزدها و هر گونه هتک حرمت و حیثیت آنان.   -3

مودن عکس و آثار تبلیغااتی نامزدهاای انتخابااتی در مادت و زماان      پاره یا معدوم ن -41

 های مجاز الصاق شده و یا نصب شده باشد. قانونی تبلیغات که در محل

 انجام هر گونه فعالیت تبلیغاتی تحت عنوان داوطلبی خارج از مهلت قانونی تبلیغات.   -44

ادعا در آثار تبلیغاتی باید مستند باه  های مورد درجات تحصیلی و سوابق خدمات و فعالیت -1تبصره 

 پذیر باشد.مدارکی باشد که در صورت نیاز هیأت اجرایی، ارایه آنها امکان

کنناد  ی عمومی اساتفاده مای  استفاده از امکانات تبلیغی مؤسساتی که به نحوی از بودجه -1تبصره 

قاوقی بارای آنهاا کارهاای     ولی با رعایت ضوابط و انعقاد قرارداد و اخذ وجه از اشاخا  حقیقای و ح  

 دهند )مثل نشریات وابسته به دولت(، در تبلیغات انتخاباتی بالمانع است.تبلیغاتی انجام می

استفاده از اماکن دولتی و عمومی مشروط به اخذ مجاوز از مقاماات    - (11/1/1331)الحاقی  -3تبصره 

 نان بالمانع است.  ذیصالح و پرداخت هزینه برابر برای تمامی نامزدها و طرفداران آ

هاای  توانند با اساتفاده از امکاناات محلای، محال    ها میبخشداری – (11/1/1331)الحاقی   -4تبصره 

ی آثار تبلیغاتی نامزدها تعیین نمایند و در صورت لزوم مناسبی اعم از ثابت یا سیخار برای الصاق یا ارائه

 ی الزم را از آنان اخذ کنند. هزینه

استفاده از هرگونه آثار تبلیغاتی نامزدهاا و طرفاداران آناان اعام از      - (11/1/1331ی )الحاق -1تبصره 

 متر ممنوع است.  سانتی 411× 71ای، مقوایی، فلزی و یا هر جنس دیگر با ابعاد بیشتر ازکاغذی، پارچه

تواناد در امار   ی خود فقط مای شرکت پُست در چارچوب اساسنامه - (11/1/1331)الحاقی   -1تبصره 

 توزیع آثار تبلیغاتی نامزدها اقدام نماید.  

مطبوعات و نشریات حق ندارند آگهی یا مطالبی علیاه نامزدهاای    - (11/1/1331)اصالحی  - 14ماده 

انتخاباتی درج نمایند و یا مطلبی بنویسند که دال بر انصراف گروه یاا اشخاصای از نامزدهاای معایخن     



  انتخابات شوراهاي اسالمیو آئین نامه اجرايی   قانون

 

 

75 

 

ا حق دارند پاسخ خود را به نشریه مزبور بدهند و آن نشاریه طباق قاانون    باشد، در این صورت نامزده

 باشد. مطبوعات مکلف به چاپ فوری آن در مهلت مجاز تبلیغات می

مطبوعات و نشریات در انتشار هرگونه مطلب در خصاو  نامزدهاا    – (11/1/1331)الحاقی   -تبصره 

 ای نامزد در مهلت مجاز تبلیغاتی فراهم باشد.  مکلفند به نحوی اقدام نمایند که فرصت پاسخگویی بر

-ها )بدون ذکر عنوان مسئولیت آنان(، مجامع، احزاب و گاروه انتشار اعالم نظر شخصیت -11ماده 

های مجاز، در تأیید نامزد انتخاباتی باید مستند به مدرك کتبی و امضا شده مربوط به تأیید و حمایات  

ی این مساتندات و مادارك   ی، نامزد انتخاباتی مکلف به ارایهباشد و در صورت درخواست هیأت اجرای

 باشد. 

همزمان با آغاز کار ستاد تبلیغات انتخاباتی نامزدها، نشانی و محل ستاد و نام مسائول آن   -11ماده 

 ی انتخابیه برسد. کتباً و با امضای نامزد انتخاباتی مربوط، به آگاهی هیأت اجرایی حوزه

هاای تبلیغااتی   ستاد تبلیغات انتخابااتی، مرکازی اسات کاه فعالیات      – (11/1/1331)الحاقی  -تبصره 

نامه در آن ساماندهی و انجام پذیرد. هار  نامزدها و طرفداران آنان مندرج در مواد فصل پنجم این آیین

 تواند یک ستاد تبلیغاتی دایر نماید. داوطلب تنها می

ی ثبات ناام و اخاذ    نامزدهای انتخاباتی که در محل شعبههر گونه عکس و آثار تبلیغاتی  -13ماده 

 رأی وجود دارد باید قبل از اخذ رأی، توسط اعضای شعبه امحا شود.

 

 برنامه روز اخذ رأي و شمارش و قرائت آراء و اعالم نتيجه اخذرأي –فصل ششم 

( ساعت قبل از 4)ی ثبت نام و اخذ رأی حداقل یک اعضای شعبه - (11/1/1331)اصالحی  - 13ماده 

-)پای ( قاانون 11ی )( ذیال مااده  0ی )شوند. ابتدا به استناد تبصرهوقت مقرر در محل شعبه حاضر می

نمایناد،  ها اقدام و مراتب را در صورتجلساه درج مای  ، نسبت به انتخاب هیأت رئیسه و منشی(11نويس

-)در صورت حضور( باز می ی بخشدار و ناظر بر انتخاباتسپس صندوق اخذ رأی را در حضور نماینده

                                                 

 تغییر یافته است.  11به  11، شماره ماده مذکور از 4131بر اساس اصالح قانون در سال  -  00پی نویس 
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کنند و پس از حصول اطمینان از خالی بودن صندوق، آن را لفاف، با الك و مهر )پلمب( شاعبه ثبات   

نمایند و پاس از امضااء و تأییاد مراتاب فاوق در صورتجلساه،       نام و اخذ رأی الك و مهر )پلمب( می

 (13)فرم شماره دهند: ام می( مرحله به شرح زیر انج1ی اخذ رأی و قرائت آراء را در )برنامه

 ی مراجعه رأی دهندگانمرحله –الف 

 ی کنترلمرحله –ب 

 ی ثبت ناممرحله –ج 

 ی اخذ رأیمرحله –د 

 ی قرائت و شمارش آراءمرحله - ه

 ی تنظیم و تکمیل صورتجلسهمرحله –و 

 ي مراجعه رأي دهندگانمرحله –الف 

اعضای شعبه باید ترتیبی اتخاذ نمایند که رأی دهندگان از یک سمت وارد محال شاعبه شاوند و     -4

 پس از دادن رأی از سمت دیگر خارج شوند. 

ی ثبت ناام و اخاذ رأی از   ی بخشدار یا رئیس شعبهمأمورین انتظامی موظفند طبق دستور نماینده -0

 د تا اخذ رأی در کمال آرامش انجام پذیرد. ی اخذ رأی ممانعت نماینازدحام در داخل محوطه

ی ثبات ناام و اخاذ رأی    ی خود در محال شاعبه  رأی دهندگان با در دست داشتن عین شناسنامه -1

 شوند. ی اخذ رأی مییابند و به ترتیب به منظور ثبت نام و دادن رأی وارد محوطهحضور می

 ي كنترلمرحله –ب 

 شود:کنترل در سه مرحله انجام می

ی ثبات ناام و اخاذ رأی باا     رئیس شعبه یا هار یاک از ساه منشای شاعبه      کنترل شناسنامه: -4

 دهند:موارد زیر را مورد توجه قرار می دهندهی رأیی شناسنامهمالحظه

 شناسنامه به مهر شعب دیگر ممهور نشده باشد.  –الف 
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شناسنامه متعلق به شاخص مراجعاه کنناده باوده و صااحب آن در روز اخاذ رأی حاداقل         –ب 

 سال تمام سن داشته باشد.  (11نويس مهم)پی(40)

-رأی دهنده را کنتارل مای   انگشت سبابه دست راسترئیس شعبه و یا هر یک از سه منشی  -0

 ی دیگر است، نباشد. ی دادن رأی در شعبهنماید تا آلوده به رنگ جوهر استامپ، که نشانه

ای باشد که ممهور به مهر انتخابات در روز اخاذ رأی  کننده دارای شناسنامهدر صورتی که مراجعه

ی او اثار جاوهر اساتامپ    ی دیگری نماید و یا در انگشت سابابه است و داللت بر دادن رأی در شعبه

 گیری نخواهد شد. ی اخذ رأی دیگری مشاهده شود، از وی رأیشعبه

ی ذیل آن، و تبصره (13نويس)پی( قانون00ی )( ماده1به استناد بند ) کنترل شرط احراز توطن: -1

دهنده و یا نمایند که شخص رأیهای مقتضی کنترل میی ثبت نام و اخذ رأی به روشاعضای شعبه

افراد تحت تکفل وی )همسر و فرزندان( حداقل یک سال متوالی متصل به زمان اخاذ رأی در محال   

 سکونت داشته باشد. 

 ي ثبت نام مرحله –ج 

کنناده  ی کنترل و حصول اطمینان از اینکه شناسنامه متعلاق باه مراجعاه   پس از انجام مرحله -4

ها نسابت باه ثبات مشخصاات وی بار      نفر از منشیباشد، یک است و واجد شرایط رأی دادن می

دهناده روی  اساس مندرجات شناسنامه بر روی برگ تعرفه اقدام و پس از اخاذ اثار انگشات رأی   

 نماید.برگ تعرفه، آن را با قید تاریخ با مهر انتخابات ممهور و امضا می

ور و باه وی تحویال   ی رأی دهنده را نیز به مُهار انتخاباات ممها   متصدی ثبت نام، شناسنامه -0

 نماید.  می

 ي اخذرأي مرحله –د 

                                                 

 باشد.سال تمام می 48قانون، حداقل سن رأی دهندگان در روز اخذ رأی  03ماده   0با توجه به اصالح بند  -  01پی نویس 

 تغییر یافته است.  03به  00، شماره ماده مذکور از 4131بر اساس اصالح قانون در سال  -  07پی نویس 
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دهنده، متصدی ثبت نام برگ رأی را بعاد از ممهاور نماودن باه مهار      پس از ثبت نام از رأی -4

نمایاد تاا   دهنده تسلیم مای کند و به رأیی انتخاباتی جدا میچین از تعرفهانتخابات از محل نقطه

دهنده اسم نامزد یا نامزدهای مورد نظر خود را حداکثر به تعداد اعضای اصلی شاورا بار روی   رأی

 آن بنویسد، تا کند، داخل صندوق بیاندازد و از درب خروجی شعبه خارج شود. 

ماند و باید در نگهداری و حفاظات آنهاا   های انتخاباتی در محل شعبه باقی میبدیهی است تعرفه

 به عمل آید.  دقت و مراقبت کامل

-ی ثبت نام و اخذ رأی باید ترتیبی اتخااذ نمایناد کاه رأی   ی بخشدار و اعضای شعبهنماینده -0

نویسی مخفی باشد و به صورت کامالً آزاد و بدون اعمال نفوذ شاخص دیگاری انجاام پاذیرد و     

ارت و ی هیاأت نظا  ی بخشدار و مأمورین انتظامی و نمایناده هیچ یک از اعضای شعبه و نماینده

ای بر عهده دارناد حاق نوشاتن رأی بارای     ی افرادی که به هر شکل در شعبه وظیفهاصوالً کلیه

 اشخا  را ندارند.  

در صورتی که برای نوشتن رأی نیاز به فرد دیگری باشد، رأی دهنده بایستی از وجود افراد خاارج  

ز کنتارل نمایناد تاا عمال     از شعبه که مورد اعتماد وی هستند، استفاده نماید و اعضای شاعبه نیا  

 خالف قانون انجام نگیرد.  

ی ی هیأت نظارت حق دخالت در امور اجرایی انتخابات را ندارد و در صاورت مشااهده  نماینده -1

موظف است مراتب را به اعضای شاعبه   (13نويس)پی( قانون17ی )ارتکاب به تخلف مندرج در ماده

ررسی موضوع باید فارد یاا افاراد خااطی را توساط      ی بخشدار تذکر دهد و آنان ضمن بو نماینده

مأمورین انتظامی حاضر در شعبه جلب و مراتب را صورتجلساه نمایناد و هماراه خااطی تحویال      

 های قضایی دهند. مقام

 ي قرائت و شمارش آراءمرحله - ه

                                                 

 تغییر یافته است.  71به  17، شماره ماده مذکور از 4131بر اساس اصالح قانون در سال  -  08پی نویس 
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-ی مراجعاه اعضای شعبه پس از انقضای مدت اخذ رأی در صورت حصول اطمینان از ایان کاه کلیاه   

اند و دیگر کسای بارای دادن رأی در محال شاعبه     های رأی انداختهکنندگان رأی خود را در صندوق

ی ها و ثبت تعداد آن در صورتجلساه باا حضاور نمایناده    حضور ندارد، بالفاصله پس از شمارش تعرفه

 نمایند:ی هیأت نظارت، شمارش و قرائت آراء را به ترتیب زیر آغاز میبخشدار و نماینده

هاا الك و مهار   ی اخذ رأی با همکااری یکای از منشای   ابتدا رئیس یا نایب رئیس شعبه -4

های داخل صندوق را بدون اینکه قرائات شاود شامارش    )پلمپ( صندوق اخذ رأی را باز و تعداد برگ

 نمایند:های تعرفه به یکی از دو حالت زیر عمل میکنند و پس از تطبیق تعداد آنها با تعداد برگمی

هاا باشاد بار اسااس بناد      چنانچه تعداد اوراق رأی داخل صندوق بیشتر از تعداد تعرفه – الف

، به تعاداد اضاافی ابتادا از اوراق غیار چااپی و متفرقاه و ساپس از        (13نويس)پی( قانون01ماده )« ج»

را در پشات آن  « باطال شاد  »ی دارند و جملههای رأی، بدون اینکه خوانده شود، بر میمجموع برگ

 نمایند. ی صورتجلسه میو تعداد آن را در صورتجلسه اخذ رأی نیز درج و در پایان ضمیمهقید 

هاا باشاد،   در صورتی که تعداد اوراق رأی داخل صندوق مساوی یا کمتر از تعداد تعرفه – ب

 شود.  گیرد و فقط مراتب در صورتجلسه درج میاقدام خاصی صورت نمی

(، 43تیب یادشده انجام شد، قرائات آراء باا رعایات ماواد )    پس از اینکه شمارش آراء به تر -0

 های ذیل آنها انجام خواهد شد. و بندها و تبصره  (12نويس)پی( قانون01( و )00(، )04(، )01)

 ي تنظيم صورتجلسه  مرحله –و 

نساخه تنظایم و ساپس     پنجی اخذ رأی شعبه در ی شمارش و قرائت آراء، صورتجلسهپس از خاتمه

شود. پس از انجام این کار، صورتجلسه به امضای تعداد رأی هر یک از نامزدها در صورتجلسه قید می

ی رساد و بالفاصاله کلیاه   ی هیأت نظارت میی اخذ رأی و نمایندهی بخشدار و اعضای شعبهنماینده

                                                 

 تغییر یافته است.  01به  01، شماره ماده مذکور از 4131بر اساس اصالح قانون در سال  -  03یس پی نو

 07و  01، 00، 01، 01به مواد  01و  00، 04، 01، 43، شماره ماده مذکور از 4131بر اساس اصالح قانون در سال  -  11پی نویس 

 تغییر یافته است. 



  انتخابات شوراهاي اسالمیو آئین نامه اجرايی   قانون

 

 

81 

 

ی تنظیمای داخال صاندوق رأی    و یک نسخه از صورتجلسه (11نويس مهم)پیاوراق و مدارك انتخاباتی

ی اخاذ رأی  ها، اعضای شعبهشوند و پس از الك و مهر )پلمب( شدن صندوق یا صندوققرار داده می

ی هیأت نظارت و مأمورین محافظ صندوق، صندوق یاا  ی بخشدار و به همراه نمایندهبه اتفاق نماینده

رای شاعبه و ساایر مادارك رساماً     ی نتاایج آ های رأی را همراه با یک نساخه از صورتجلساه  صندوق

ی نتاایج آراء، یاک نساخه    ی صورتجلساه ی باقیماناده دهند. از ساه نساخه  تحویل هیأت اجرایی می

ی بخشدار و یک نسخه نیز تحویل رئایس  ی هیأت نظارت، یک نسخه تحویل نمایندهتحویل نماینده

در قسامت انتهاای صورتجلساه     شود. اگر در روز اخذ رأی مسائل و مشکالتی پدید آید بایاد شعبه می

. ی هیاأت نظاارت بخاش برساد    ی بخشدار و نمایناده نوشته شود و به امضای اعضای شعبه، نماینده

 (13)فرم شماره 

ای ساخته شده باشد که نیازی به چنانچه صندوق اخذ رأی به گونه – (11/1/1331)الحاقی  -1تبصره 

های تعیین شده بار روی صاندوق، در مراحال    محللفاف نداشته باشد پس از بستن آن فقط محل یا 

 ی اخذ رأی با مُهر انتخابات الك و مهر )پلمب( خواهد شد. مختلف برنامه

در صورت اعزام باازرس   (11نويس)پی(  قانون11ی )در اجرای ماده – (11/1/1331)الحاقی   -1تبصره 

ی ی مراحل برناماه اند در کلیهموظفیا بازرسان ثابت وزارت کشور به شعب ثبت نام و اخذ رأی، آنان 

روز اخذ رأی و قرائت و شمارش آراء و اعالم نتایج و تنظیم صورتجلسه حضور یافتاه و تماامی نساخ    

 ی شعبه را امضا کنند. صورتجلسه

هااای محتااوی آراء و ماادارك و هیااأت اجرایاای پااس از دریافاات صااندوق یااا صااندوق -13ماااده 

ی انتخابیه، در حضور اعضای هیأت نظارت بخش نسبت رأی حوزهصورتجلسات شعب ثبت نام و اخذ 

نمایاد و یاک نساخه از    ی انتخابیاه اقادام مای   ی اخاذ رأی در حاوزه  ی نتیجاه به تنظیم صورتجلسه

 (32)فرم شماره دهد. ی انتخابات به بخشدار تحویل میصورتجلسه را برای انتشار آگهی نتیجه

                                                 

 های مصرف شده و مصرف نشده.اباتی از جمله تعرفهکلیه اوراق و مدارك انتخ -  14پی نویس 

 تغییر یافته است.  13به  11، شماره ماده مذکور از 4131بر اساس اصالح قانون در سال  -  10پی نویس 



  انتخابات شوراهاي اسالمیو آئین نامه اجرايی   قانون

 

 

80 

 

ی نتیجاه اخاذ رأی از هیاأت    پس از دریافت صورتجلساه  بخشدار موظف است بالفاصله -32ماده 

ی انتخابیاه اقادام نمایاد.    ی انتخابات و انتشار آن در حوزهاجرایی بخش نسبت به تنظیم آگهی نتیجه

 (31)فرم شماره 

 

 بررسی شكايات –فصل هفتم 

تااریخ اعاالم   هاای اجرایای موظفناد از    ، هیأت(13نويس)پی( قانون00ی )به استناد مرحله -31ماده 

ی اخذ رأی انتخاباات، شاکایات واصاله را    ( روز پس از اعالم نتیجه0نهایی صالحیت داوطلبان تا دو )

( روز به آنها رسیدگی نمایند. بنابر این چنانچاه در مهلات یادشاده شاکایتی از     0بپذیرند و ظرف پنج )

( 0ت حداکثر ظرف پانج ) ی انتخابیه به هیأت اجرایی بخش واصل شود، هیأت مذکور موظف اسحوزه

ی مشترك با هیأت نظارت بخش به آن رسیدگی و مراتاب را  روز پس از وصول هر شکایت در جلسه

 (31)فرم شماره صورتجلسه نمایند. 

باشد که نام و نام خانوادگی، نام پدر، آدرس محل کار یا شکایاتی قابل طرح و بررسی می -1تبصره 

 نماید، دارا باشند. میسکونت شاکی که هویت وی را آشکار 

هیأت اجرایی پس از پایان مهلت دریافت و رسایدگی باه شاکایات چنانچاه هایچ گوناه        -1تبصره 

نمایاد.  شکایتی از انتخابات دریافت ننموده باشد، مراتب عدم وصول شاکایت را نیاز صورتجلساه مای    

 (33)فرم شماره 

ی به شکایات، بالفاصله با توجه باه  هیأت اجرایی موظف است پس از اتمام مهلت رسیدگ -31ماده 

شکایات دریافتی و بررسی چگونگی برگازاری انتخاباات، نظار خاود در ماورد چگاونگی برگازاری و        

ای به هیأت نظارت بخاش اعاالم   ی انتخابیه را طی صورتجلسهپیشنهاد تأیید یا ابطال انتخابات حوزه

 (33و  33، 31، 31، 34هاي شماره )فرمنماید. 

                                                 

 تغییر یافته است.  00به  00، شماره ماده مذکور از 4131بر اساس اصالح قانون در سال  -  11پی نویس 
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ی انتخابیه شود )اعم چنانچه بررسی شکایات منجر به ابطال آرای شعبه یا شعبی از حوزه -1تبصره 

از آن که در سرنوشت انتخابات مؤثر باشد و یا نباشد( هیأت اجرایی بخش موظاف اسات آرای باطال    

ی ماذکور  ی جدید به دسات آماده از آن را در صورتجلساه   شده را در نتایج قبلی دخالت داده و نتیجه

 ور نماید.  منظ

باید مستدل و بر اسااس  پیشنهاد ابطال کل انتخابات یا آرای شعبه یا تعدادی از شعب می -1تبصره 

 مواد قانون باشد. 

ی هیاأت  ( روز از وصاول نظریاه  0هیأت نظارت بخش موظف است حداکثر ظارف پانج )   -33ماده 

 اجرایی بخش در خصو  برگزاری انتخابات به شرح زیر اقدام نماید:

چنانچه نظر بر تأیید صحت برگزاری انتخابات داشاته باشاد مراتاب را صورتجلساه و یاک       – الف

-ی آن را به بخشداری و یک نسخه را برای اطالع، به هیأت نظارت شهرساتان ارساال مای   نسخه

 نماید.  

ی اخاذ رأی داشاته باشاد، مراتاب را     چنانچه نظر بر ابطاال انتخاباات یاک یاا چناد شاعبه       – ب

ی آن را همراه با دالیل و مدارك مستند به منظاور اخاذ تصامیم و اقادام     و یک نسخه صورتجلسه

 بعدی به هیأت نظارت شهرستان و یک نسخه را برای اطالع، به بخشداری ارسال می نماید.  

از این مرحله به بعد با توجه به دو وضعیت )الف( و )ب(، اقدامات در دو مسیر جداگانه ولای   – تبصره

 وازی و همزمان ادامه خواهد یافت.  به صورت م

 :71اقدامات مربوط به بند )الف( ماده  -34ماده 

ی هیأت نظارت بخش مبنی بار تأییاد صاحت    بخشدار موظف است پس از وصول صورتجلسه -4

ی انتخابیه برساند و یاک  برگزاری انتخابات، مراتب را از طریق انتشار آگهی، به آگاهی اهالی حوزه

 (  42و  33)فرم هاي منتشرشده را برای هیأت نظارت شهرستان ارسال نماید.نسخه از آگهی 
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، چنانچه کسی به تأییاد صاحت برگازاری انتخاباات     (14نويس)پی( قانون00ی )به استناد مرحله -0

تواند شاکایت خاود را   می( 11نويس مهم)پی( روز از انتشار آگهی0معترض باشد، حداکثر ظرف مدت )

 ان اعالم نماید.  به هیأت نظارت شهرست

( روز از وصاول شاکایت معترضاان،    40هیأت نظارت شهرستان موظف اسات حاداکثر ظارف )    -1

ی قطعای  نتیجه (11نويس)پی( قانون03( و )07و با رعایت مواد )(42)پی نويس ( 00ی )براساس مرحله

ایان مهلت دریافت ی انتخابیه را به بخشدار مربوط اعالم نماید. چنانچه در پو نهایی انتخابات حوزه

شکایت، هیأت نظارت شهرستان شکایتی دریافت نکرد موظف است بالفاصله مراتب عادم وصاول   

 شکایت را هم برای اقدام بعدی به بخشدار اعالم نماید.  

بخشدار موظف است نظر نهایی هیأت نظارت شهرستان در خصو  تأیید یا عدم تأیید صاحت   -1

 ی انتخابیه برساند.  تشار آگهی، به آگاهی اهالی حوزهبرگزاری انتخابات را از طریق ان

 :71اقدامات مربوط به بند )ب( ماده  -31ماده 

ی هیاأت  ( روز از وصول صورتجلسه0هیأت نظارت شهرستان موظف است حداکثر ظرف پنج ) -4

نظارت بخش مبنی بر پیشنهاد ابطال انتخابات، موضاوع را بررسای و نتیجاه را صورتجلساه نمایاد      

ی قبلای باشاد،   ها حاکی از تأیید صحت برگزاری انتخابات با همان نتیجاه ی بررسیچنانچه نتیجه

نمایاد. در غیار ایان صاورت     مراتب را بالفاصله از طریق هیأت نظارت بخش به بخشدار اعالم می

ی تنظایم شاده را باه منظاور     چنانچه نظر به ابطال و یا تغییر سرنوشت انتخابات باشد، صورتجلسه

 دارد.  ظهارنظر نهایی به هیأت نظارت استان ارسال میا

                                                 

 تغییر یافته است.  08به  00، شماره ماده مذکور از 4131بر اساس اصالح قانون در سال  - 11پی نویس 

« دو روز پس از اعالم نتیجه انتخابات»به « دو روز از انتشار آگهی»، عبارت 4131بر اساس اصالح قانون در سال  - 10پی نویس 

 تغییر یافته است. 

تغییر تغییر  11ماده  1و تبصره  11به ماده  03و  07، شماره ماده مذکور از مواد 4131بر اساس اصالح قانون در سال  -  11پی نویس 

 یافته است. 
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ی هیأت نظارت شهرساتان مبنای بار تأییاد صاحت      بخشدار موظف است پس از وصول نظریه -0

شود، مراتب را از طریق انتشاار  ی قطعی و نهایی انتخابات محسوب میبرگزاری انتخابات که نتیجه

 (  41)فرم شماره  ی انتخابیه برساند.آگهی به آگاهی اهالی حوزه

ی هیاأت نظاارت   ( روز از وصاول نظریاه  0هیأت نظارت استان موظف اسات حاداکثر ظارف )    -1

شهرستان در خصو  ابطال انتخابات و یا تغییر سرنوشت آن، نظر نهایی خود مبنای بار تأییاد یاا     

ای باه  ی اعالم شده قبلی را طی صورتجلساه عدم تأیید صحت برگزاری انتخابات و یا تغییر نتیجه

 هیأت نظارت شهرستان اعالم نماید.  

ی هیاأت  ی نظریاه هیأت نظارت شهرستان موظف است بالفاصله پس از وصاول صورتجلساه   -1

 نظارت استان، مراتب را از طریق هیأت نظارت بخش به بخشدار اعالم نماید.  

طعای و  ی قی هیأت نظارت استان نتیجهبخشدار موظف است پس از وصول صورتجلسه نظریه -0

هااي  )فارم ی انتخابیاه برسااند.   نهایی انتخابات را از طریق انتشار آگهی، به آگاهی اهالی حاوزه 

 (  43و  41شماره 

( 03ی )ی اقدامات خود همواره مادههای نظارت شهرستان و استان موظفند در کلیههیأت -31ماده 

 را در نظر داشته باشند و آن را رعایت نمایند.  (13نويس)پیقانون

هاای  ی قطعی و نهاایی انتخاباات حاوزه   بخشدار موظف است پس از انتشار آگهی نتیجه -33ماده 

ها را به ستاد انتخابات فرمانداری ارسال نماید، یک نساخه  انتخابیه، سه نسخه از هر یک از این آگهی

ی گاردد و نساخه  ی دیگر به ستاد انتخابات اساتان ارساال مای   از آنها به ستاد انتخابات کشور، نسخه

 (41و  44هاي شماره )فرمباقیمانده، در بایگانی فرمانداری نگهداری خواهد شد. 

 

 

 انتخابات شوراي اسالمی بخش –فصل هشتم 
                                                 

 تغییر تغییر یافته است.  11ماده  1به تبصره  03، شماره ماده مذکور از ماده 4131بر اساس اصالح قانون در سال  -  17پی نویس 
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( قانون، هیأت اجرایی بخش موظف اسات  1ی )( و با رعایت مرحله0ی )در اجرای مرحله -33ماده 

ی شورای اسالمی یک یا چند روستا یک نفر را به عنوان نماینده خود به منظور شرکت در جلسه برای

 روستا، جهت انتخاب نماینده برای عضویت در شورای اسالمی بخش، به بخشدار معرفی نماید.  

بخشدار موظف است نسبت به صدور حکم نمایندگان هیأت اجرایای اقادام و در صاورت     -33ماده 

 های نظارت نامبردگان را به محل مأموریت اعزام نماید.  ر از طرف هیأتمعرفی ناظ

ی هیأت اجرایی باه روساتاها، تااریخ و سااعت     بخشدار موظف است قبل از اعزام نماینده -32ماده 

ی هیأت اجرایی را به شورای ذیاربط  ی شورای اسالمی روستا و موضوع عزیمت نمایندهتشکیل جلسه

 اعالم نماید. 

های اجرایی و نظارت موظفند در موعد مقرر در روستای محل مأموریات  نمایندگان هیأت -31ماده 

یاباد و ساپس مادعوین    حضور یابند. پس از حضور حداقل سه نفر از اعضای شورا، جلسه رسمیت می

البادل شاورای   ی انتخاب اعضای اصلی و علییک نفر از اعضای اصلی شورا را برای شرکت در جلسه

رساانند. یاک نساخه از    انتخاب و مراتب را صورتجلسه و به امضاای حاضارین در جلساه مای    بخش 

 شود. ی هیأت اجرایی به هیأت مذکور تسلیم میصورتجلسه توسط نماینده

ی هیأت اجرایی موظف است پس از وصول صورتجلسات مبنی بر معرفی نماینده از کلیاه  -31ماده 

شاده را باه منظاور دعاوت از آناان باه       می نمایندگان معرفای ی بخش، اساشوراهای واقع در محدوده

 بخشدار اعالم نماید. 

-بخشدار موظف است از نمایندگان منتخب شوراهای اسالمی روستاهای واقع در محدوده -33ماده 

ی بخش، با تعیین تاریخ و محل تشکیل جلسه، دعوت به عمل آورد. پس از حضاور حاداقل دوساوم    

یابد و سپس در حضور اعضای هیأت اجرایی و نظاارت بخاش نماینادگان    مدعوین جلسه رسمیت می

البدل شورای منتخب حاضر در جلسه پنج نفر را به عنوان عضو اصلی و سه نفر را به عنوان عضو علی
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شاود و  نمایند و مراتب صورتجلساه مای  اسالمی بخش با رأی مخفی و اکثریت نسبی آراء انتخاب می

 (13 نويس)پیشود. صدور آگهی به بخشدار تسلیم می یک نسخه از آن به منظور

در صورتی که بخش بیش از پنج روستا نداشته باشد انتخاباات شاورای اساالمی بخاش      -1تبصره 

شده از شوراهای اساالمی روساتاها باه عضاویت شاورای      ی نمایندگان معرفیشود و کلیهبرگزار نمی

حضور اعضای هیأت نظارت، توسط هیأت اجرایی ای با آیند. در این خصو  صورتجلسهبخش در می

شود و بخشدار موظف است پس از وصول آن، مراتب را با صادور آگهای باه اطاالع     بخش تنظیم می

 اهالی بخش برساند. 

شاده از  ی نماینادگان معرفای  در صورتی که بخش کمتر از پنج روستا داشته باشد، کلیاه  -1تبصره 

آیند و ساپس باه منظاور تاأمین     شورای اسالمی بخش در می شوراهای اسالمی روستاها به عضویت

ی اعضای اصلی شوراهای اسالمی روستاها توسط بخشدار دعوت باه  کسری اعضا تا پنج نفر، از کلیه

های اجرایی و نظارت بخش از باین خاود بقیاه اعضاای ماورد نیااز را       آید تا با حضور هیأتعمل می

ی ماذکور،  بخشدار موظف اسات پاس از وصاول صورتجلساه    انتخاب و مراتب را صورتجلسه نمایند. 

 اسامی اعضای شورای اسالمی بخش را با صدور آگهی به اطالع اهالی بخش برساند. 

البدل شورای چنانچه به دلیل کمبود تعداد روستاهای یک بخش تأمین سه نفر عضو علی -3تبصره 

روستاها میسر نباشد، بخشدار موظاف   شده از سوی شوراهای اسالمیبخش از میان نمایندگان معرفی

هاای  ی اعضای اصلی شوراهای اسالمی روستاها دعوت به عمل آورد تا با حضور هیاأت است از کلیه

البدل شورای بخش را باا اکثریات نسابی آراء    اجرایی و نظارت بخش از بین خود کسری اعضای علی

 انتخاب و مراتب را صورتجلسه نمایند. 

                                                 

شوراهای اسالمی کشوری و انتخاب شوراهای مزبور مصوب  قانون اصالح قانون تشکیالت 00طبق ماده  - 18پی نویس 

03/1/4110: 

بخشدار بالفاصله پس از تعیین اعضای شورای اسالمی بخش مراتب را به منظور اطالع اهالی در سراسر حوزه انتخابیه  – 00ماده 

 نماید.آگهی می
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( این ماده را به طور همزمان اجارا نمایاد، باه ایان     1( و )0های )تواند تبصرهبخشدار می -4تبصره 

ترتیب افرادی که دارای بیشترین رأی هستند کسری اعضای اصلی و افرادی که به ترتیب رأی بعد از 

 البدل را تأمین خواهند نمود. گیرند کسری اعضای علیآنها قرار می

 

 شوراها و امحاي اوراق انتخاباتیصدور كارت عضويت اعضاي  –فصل نهم 

کارت عضویت اعضای شوراهای اسالمی روستا با امضاای بخشادار و مُهار بخشاداری و      -34ماده 

 (13 نويس) پیشود.اعضای شوراهای اسالمی بخش با امضای فرماندار و مُهر فرمانداری صادر می

 شود. کارت عضویت فقط برای اعضای اصلی شورا صادر می -1تبصره 

برای آن عده از اعضای شوراهای اسالمی روستا که به عضویت شورای اساالمی بخاش    -1تبصره 

اند عالوه بر کارت عضویت شورای اسالمی روستا، کارت عضویت شورای اساالمی بخاش   نیز در آمده

 شود. نیز صادر می

های بخشدار موظاف اسات پاس از وصاول دساتور امحاای آراء و اوراق انتخاباات شاورا         -31ماده 

االمکان، با حضور اعضای هیأت اجرایی و هیأت نظارت، اسالمی کشوری از ستاد انتخابات کشور حتی

ی انتخابیاه، در صاورتی   حاوزه  (32نويس )پیشدههای رأی مصرفنسبت به امحای اوراق تعرفه و برگ

که کارت عضویت اعضای آن صادر شده باشد، به نحو مقتضی اقدام و مراتب را صورتجلسه و نتیجاه  

 43، 41هاي شاماره  )فرمرا به ستاد انتخابات کشور، استانداری و فرمانداری متبوع اعالم نماید. 

 (43و

پس از تصویب وزیر کشور قابال اجارا   نامه های مربوط به آییندستورالعمل اجرایی و فرم -31ماده 

 باشد.می

                                                 

می کشوری و انتخابات شوراهای مزبور مصوب قانون اصالح قانون تشکیالت شوراهای اسال 00ماده  4تبصره  - 13 نویسپی

03/1/4110: 

 گردد.برای اعضای منتخب شورای اسالمی بخش، کارت عضویت به معرفی بخشدار و با امضای فرماندار صادر می –تبصره 

 های رای مصرف شده و مصرف نشده.برگ – 71 نویسپی
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شاود و از  مای  40/41/4170ماورخ    ه 47473/ت 401801ی ی شمارهنامهاین متن جانشین تصویب

 االجرا است.تاریخ تصویب الزم
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 آيین نامه اجرايی انتخابات 

 شوراهاي اسالمی شهر 

 هیأت وزيران   11/4/1331مصوب 

 

 

  با اصالحات بعدي
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 آيين نامه اجرايی انتخابات شوراهاي اسالمی شهر 

 (31پی نويس) هيأت وزيران با اصالحات بعدي  11/4/1331مصوب 

 

  كليات -فصل اول 

 

قانون تشاکیالت ، وظاایف و انتخاباات شاوراهای اساالمی کشاور و       ›› در این آیین نامه  – 1ماده 

 شود. نامیده می‹‹ قانون›› به اختصار  – 4170مصوب  -‹‹ انتخابات شهرداران

              در ایان آیاین ناماه ، شاوراهای اساالمی     ‹‹ شاورا ›› مقصود از عباارت   (11/1/1331)اصالحی  -1ماده 

 باشد. می‹‹ هرش›› 

قاانون    1اولین جلسه رسمی شوراها در همان تااریخ ماذکور در مااده     -(11/1/1331)اصالحی  3ماده 

 تشکیل خواهد شد. 

، انتخاباات  ( 70ناویس )پای قاانون   81و  81،  14مواد ›› چنانچه به استناد  - (11/1/1331)اصاالحی  تبصره 

 میاندوره ای برگزار شود ، فعالیت شورای تشکیل شده برای باقیمانده همان دوره خواهد بود.

قانون ، به شارح زیار تعیاین      (71پی ناویس )( 8تعداد اعضای علی البدل شوراها، موضوع ماده ) -4ماده 

 (71نویس)پی :شودمی

                                                 

در مجلس شورای اسالمی اصالح شده اما این اصالحات  4137و  4131های قانون انتخابات شوراهای اسالمی در سال -74نویسپی

هایی وجود دارد. به منظور رفع مغایرت، و به تناسب موضوع و ماده، نامه مغایرتنامه لحا   نگردیده و گاهاً بین قانون و آییندر آیین

-در زیر صفحات درج گردیده تا مورد توجه قرار گیرد. بدیهی است در هنگام تناقص قانون با آیین نویسپیاصالحات قانونی به صورت 

 نامه، مالك، قانون است.

 تغییر یافته است. 38و  37به   81و  81، شماره مواد مذکور از 4131بر اساس اصالح قانون در سال  - 70نویسپی

 تغییر یافته است. 7به   8شماره ماده مذکور از ، 4131بر اساس اصالح قانون در سال  – 71نویسپی
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 نفر. 0نفر عضو اصلی،  1شوراهای دارای  -4

 نفر. 1نفر عضو اصلی،  0شوراهای دارای  -0

 نفر. 1نفر عضو اصلی،  7شوراهای دارای  -1

 نفر.   0نفر عضو اصلی،  44و  3شوراهای دارای  -1

 نفر. 1شورای شهر تهران ،  -0

هر یک از مکانهای جمعیتی که طبق تصویبنامه هیاأت وزیاران شاهر     -(11/1/1331)اصالحی  1ماده 

وان یاک حاوزه   باه عنا  ( 70نویسپی)( قانون و تبصره ذیل آن 40شناخته شود و شهرکهای موضوع ماده )

 شود .  محسوب میانتخابیه 

، مرکز آمار ایران موظف اسات  ( 71ناویس )پیقانون  7در اجرای تبصره ماده  –(11/1/1331)اصالحی تبصره 

 جمعیت هر شهر را طبق آخرین سرشماری عمومی نفوس و مسکن به وزارت کشور اعالم نماید .

در صورتی که تعداد داوطلبان برای تشکیل شورا کمتار یاا برابار تعاداد      -(11/1/1331)اصالحی  1ماده 

 اعضاء اصلی باشد، انتخابات برگزار نخواهد شد . 

(  این آیین نامه به طور همزمان 0در صورتی که انتخابات چند حوزه انتخابیه موضوع ماده ) -3ماده 

اقادامات از قبیال صادور آگهای هاا و       برگزارشود ، به منظور حفظ استقالل انتخابات هر حوزه ، کلیه

اباتی هار حاوزه   تنظیم صورتجلسه ها برای هر یک از حوزه ها به صورت مستقل انجام و سوابق انتخ

 شود .  جداگانه نگهداری می

اخذرأی در یکی از روزهای تعطیل رسامی انجاام خواهاد شاد و مادت زماان آن حاداقل         -3ماده 

 ساعت خواهد بود .  (77)پی نویسهشت
                                                                                                                                                   

( قانون مذکور، 01/1/4131و 01/0/30)اصالحی  1در مورد  تعداد اعضای  علی البدل شوراهای اسالمی شهر به ماده  - 71نویسپی

 مندرج دراین مجموعه ، مراجعه شود.

راهای اسالمی کشور و انتخاب شهرداران مصوب از قانون تشکیالت، وظایف و انتخابات شو« شهرك»کلمه  - 10نویس پی

در این « قانون و تبصره ذیل آن 40شهرکهای موضوع ماده »حذف شده، لذا عبارت 1/7/4180به موجب قانون اصالحی  4/1/4170

 ماده منسوخ شده است.

 تغییر یافته است. 1به 7، شماره ماده مذکور از 4131بر اساس اصالح قانون در سال  - 71نویسپی
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مدت زمان اخذرأی با تصویب و موافقت مشترك هیأتهای اجرایای و نظاارت شهرساتان     –1تبصره 

 قابل تمدید باشد . 

در صورتی که همزماان باا برگازاری انتخاباات شاوراها ، انتخاباات        –(11/1/1331)اصالحی  1تبصره 

یاا سراسار    دیگری نیز برگزار گردد ، تشخیص ضرورت و مدت تمدید اخذرأی در یک یا چناد حاوزه  

 کشور برعهده وزیر کشور است .

، پاس از   (78ناویس )پی قانون  41و  1فرماندار موظف است در اجرای مواد  -(11/1/1331)اصالحی  3ماده 

تأیید نهایی صحت انتخابات و قطعی شدن نتیجه آن، بالفاصاله پاس از پایاان دوره قبال از اعضاای      

شود ، به ریاست مسن ترین عضو تشکیل می اصلی شورا دعوت نماید در اولین جلسه رسمی شورا که

 (13و 18نسبت به انتخاب هیأت رئیسه اقدام نمایند .  )فرم های شماره 

مبنای بار خاروج عضاو یاا      ( 73ناویس )پی( قانون8در صورت تحقق ماده ) -(11/1/1331حی )اصال12ماده 

اعضایی از شورا، رئیس یا نایب رئیس شورا موظف است بالفاصله مراتب را به طور کتبای باه اطاالع    

 فرماندار برساند .  

فرماندار موظف است بالفاصله پس از وصول نامه شورا مبنی بر خروج اعضا از شاورا ، از   -11ماده 

اعضای علی البدل به ترتیب بیشترین رأی برای جایگزینی اعضای خارج شده دعوت به عمال آورد و  

 مراتب را به شورای مربوط اعالم نماید.  

ان در بایش از یاک حاوزه انتخابیاه در     چنانچه فردی به طور همزم – (13/3/1331) اصالحی  11ماده 

ناام وی از فهرسات   انتخابات شورا ثبت نام نماید ، به دستور وزارت کشور و فرمانداران و بخشداران ، 

                                                                                                                                                   

قانون  01با توجه به برگزاری همزمان انتخابات شوراها با ریاست جمهوری، مدت زمان اخذ رأی مطابق با ماده  - 77 نویسپی

 است. ساعت 41انتخابات ریاست جمهوری 

 تغییر یافته است. 48به   41، شماره ماده مذکور از 4131بر اساس اصالح قانون در سال  - 78 نویسپی

 تغییر یافته است. 7به   8، شماره ماده مذکور از 4131اساس اصالح قانون در سال بر  - 73 نویسپی
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شادن در انتخاباات   از داوطلاب  ( 81ناویس )پای شود و از آن تاریخ به مادت چهارساال   داوطلبان حذف می

 گردد .  شوراها محروم می

برای انتخاب اعضای علی البدل شاوراها نیاازی باه بارگ رأی یاا اخاذرأی مجازا و یاا          -13ماده 

مشخص نمودن اعاضای علی البادل در بارگ رأی نیسات ، بلکاه در پایاان رأی گیاری و قرائات و        

شمارش آراء ، دارندگان بیاشترین رأی به دست آمده به ترتیب و به تعداد مورد نیاز به عضویت اصلی 

آیند . بنابراین رأی دهنده اسامی نامزدهای مورد نظر خود را حداکثر باه  شوراها در میل و یا علی البد

 نماید . ضای اصلی شورا در برگ رأی درج میهمان تعداد اع

 باشد . می (84 نویس)پی( قانون47ای تبصره ذیل ماده )هیأت اجرایی مسئول اجر -14ماده 

توانناد در جلساه قرعاه کشای شارکت      صورت تمایل مای تخاباتی ذی نفع در نامزدهای ان –تبصره 

( ساعت قبل توسط فرماندار به منتخباین ذی رباط   01نمایند . تاریخ و محل قرعه کشی باید حداقل )

 ابالغ شود . 

در صورتیکه همزمان با برگزاری انتخابات شوراها ، انتخابات دیگاری   -(11/1/1331)اصالحی  11ماده 

ص و دستور وزارت کشور ، یک شعبه ثبت نام و اخذرأی و حتی االمکاان باا   نیز برگزار گردد به تشخی

 اعضای واحد و با صندوقهای مجزا برای هر یک از انتخابات در نظر گرفته خواهد شد .  

 سرپرست فرمانداری به جای فرماندار خواهد بود .  -11ماده 

انتظامی در کلیه مراحل مکلف به همکااری  ، نیروی ( 80 )پی نویس( قانون14در اجرای ماده ) -13ماده 

با مجریان انتخابات است و حسب درخواست استاندار و فرماندار موظف است مأمورین و امکانات خاود  

 را در اختیار آنان قرار دهد .

                                                 

قانون تشکیالت، وظایف و انتخابات شوراهای اسالمی کشور و انتخاب شهرداران مصوب  11به موجب ماده  - 81 نویسپی

 تغییر یافته است .« تا پایان همان دوره» به «  مدت چهارسال» ،  4/1/4170

 تغییر یافته است. 01به   47، شماره ماده مذکور از 4131بر اساس اصالح قانون در سال  - 84 نویسپی

 

 تغییر یافته است. 11به   14، شماره ماده مذکور از 4131بر اساس اصالح قانون در سال  - 80 نویسپی
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( ، 08در صورت توقف ، ابطال و یا انحالل شورا توسط مراجاع قاانونی ماذکور در ماواد )     -13ماده 

، مراجع مذکور موظفند بالفاصله مراتب توقف ، ابطال و یا انحالل شاورا  (81 ناویس )پین ( قانو81( و )84)

ماهه برای تجدید انتخابات ، از زماان وصاول اعاالم     0به فرماندار مربوط اعالم نمایند . شروع مهلت 

 توقف ، ابطال و یا انحالل خواهد بود .  

، ابطال و یا انحالل شاورا ، مراتاب را باه    فرماندار موظف است به محض اطالع از توقف  -13ماده 

 وزارت کشور اعالم نماید . 

،  (81 ناویس )پای  ( قاانون 01مجلس شورای اسالمی پیش از شروع انتخابات به استناد مااده )  -12ماده 

در هیاأت باه وزارت کشاور معرفای      اعضای هیأت مرکزی نظارت بر انتخابات را با ذکر سمت ایشاان 

 نماید .  می

، وزارت کشااور مااوظف   (80 ناویس )پای  (  قاناون81در اجرای مااده ) - (11/1/1331)الحاقی   11مااده 

امار برگازاری انتخاباات     است اعتابار ماورد نیاز بارای پارداخت حق الزحمه به کلیه افارادی کاه در  

و تأمین اعتباار   نمایند اعم از مشاغل آزاد، دولتی و بازنشستگان را برآورد و برای تصویبهمکاری می

 به هیأت وزیران پیشنهاد نماید.

 

 

 

 

 

 

                                                 

 تغییر یافته است. 38و 14،34به  81و 08،84، شماره مواد مذکور از 4131بر اساس اصالح قانون در سال  - 81 نویسپی

 تغییر یافته است. 01به   01، شماره ماده مذکور از 4131صالح قانون در سال  بر اساس اپی نویس- 81 نویسپی

 تغییر یافته است. 74به   81، شماره ماده مذکور از 4131بر اساس اصالح قانون در سال  - 80 نویسپی
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 هیأت اجرایی –فصل دوم 

فرماندار موظف است پس از وصول دستور شروع انتخابات ، براساس  -( 11/1/1331)اصالحی  11ماده 

به منظور تشکیل هیأت اجرایی شهرساتان از ساایر اعضاای اداری هیاأت      (81 ناویس )پی ( قانون10ماده )

 (0و 4به عمل آورد . )فرم های شماره  دعوت

، به منظاور تعیاین   (71)پی نویس  ( قانون10ماده ) 4فرماندار موظف است در اجارای تبصره  -13مااده 

( نفر از معتمدان اقشار مردم را انتخااب  11معتمدان اصلی و علی البدل عضو هیأت اجرایی شهرستان )

 (1نماید . )فرم شماره 

فرماندار موظف است بالفاصله از معتمادان منتخاب ، اعضاای اداری     - (11/1/1331)اصالحی 14ماده 

روز از تاریخ دعوت ( 0هیأت اجرایی و هیأت نظارت بطور کتبی دعوت نماید . معتمدان حداکثر ظرف )

( نفر را 8نفر ( از بین خود ) 11نفر از  01دهند و پس از حضور حداقل دو سوم آنان )تشکیل جلسه می

( نفر را به عنوان معتمدان علی البدل هیاأت اجرایای باا رأی مخفای و     0نوان معتمدان اصلی و )به ع

 (0و 1نمایند . )فرم های شماره یاکثریت نسبی آراء انتخاب و مراتب را صورتجلسه م

فرماندار موظف است مراتب انتخاب معتمدین اصلی و علی البدل و تشکیل هیأت اجرایی  -11ماده 

 (1سلسله مراتب اداری به ستاد انتخابات کشور اعالم نماید . )فرم شماره  را از طریق

-مهلت تشکیل هیأت اجرایی از زمان وصول دستور شروع انتخاب حاداکثر پانج روز مای    -11ماده 

 باشد .  

دو سوم اعضای هیأت اجرایی برای رسمیت جلسات ، موضوع ماده  – (11/1/1331) اصالحی   13ماده 

 باشد .  ( نفر می8( ذیل آن ، )4و تبصره )( 87 نویس)پی (  قانون11)
                                                 

 تغییر یافته است. 10به   10، شماره ماده مذکور از 4131ل بر اساس اصالح قانون در سا - 81 نویسپی
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رؤسای هیأت های اجرایی و نظارت موظفند باا همااهنگی الزم، فاردی را کاه باه طاور        -13ماده 

قاا و از ساایر   همزمان در بیش از یک هیأت اعم از اجرایی یا نظارت عضاویت دارد، در یاک هیاأت اب   

 . هیأت ها حذف نمایند

( 10( و )10هیأت اجرایای موظاف اسات در اجارای ماواد )      -( 11/1/1331)اصالحی 13ماده 

، یک نسخه از کلیه صورتجلسه ها و آگهی های خود را به هیاأت نظاارت شهرساتان    (88 نویس)پی قانون

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

-، تشکیل جلسه مای (83 ناویس )پی ( قانون13ماده ) هیأت اجرایی در مهلت مقرر و در اجرای -32ماده 

دهد و تعداد و محل شعب ثبت نام و اخذرأی حوزه انتخابیه را تعیاین و پاس از تنظایم صورتجلساه ،     

 (7نماید . )فرم شماره اندار تسلیم مییک نسخه آن را به فرم

س صورتجلساه دریاافتی از هیاأت اجرایای، آگهای انتخاباات       فرماندار موظف است براسا -31ماده 

حاوی تاریخ اخذرأی، ساعات اخذرأی، شرایط انتخاب کنندگان، جرایم و تخلفات و مقاررات جزایای و   

محل شعب ثبت نام و اخذرأی را تنظیم و در موعد مقرر برای اطالع عموم در حاوزه انتخابیاه منتشار    

 (8نماید.)فرم شماره 

، پاس از  (31 ناویس )پای  ( قاانون 11فرماندار موظف است در اجرای ماده ) - (11/1/1331)اصالحی 31ماده 

وصول اسامی اعضای شعب ثبت نام و اخذرأی نسبت به صدور احکام آناان اقادام نمایاد و از ایشاان     

 (41و 3برای شرکت در جلسه توجیهی دعوت نماید.)فرم های شماره 

                                                                                                                                                   

 تغییر یافته است. 13به   11، شماره ماده مذکور از 4131بر اساس اصالح قانون در سال  - 87نویسپی

 

 تغییر یافته است. 18و 10به   10و 10، شماره مواد مذکور از 4131بر اساس اصالح قانون در سال  -88نویسپی

  تغییر یافته است. 10به   13، شماره ماده مذکور از 4131بر اساس اصالح قانون در سال  -83نویسپی

  تغییر یافته است. 11به   11، شماره ماده مذکور از 4131بر اساس اصالح قانون در سال  -31نویسپی
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منظور جلوگیری از هرگونه خلل در برگزاری برناماه هاای روز ثبات    به  – (11/1/1331)الحاقی تبصره 

نام و اخذرأی، هیأت اجرایی موظف است ترتیبی اتخاذ نماید که در صورت عادم حضاور هار یاک از     

 اعضاء شعبه، بالفاصله فرد جایگزین به محل شعبه اعزام گردد.   

فرماندار موظف است ترتیبی اتخاذ نماید که یک روز قبال از روز اخاذرأی، محال شاعب      -33ماده 

 ثبت نام و اخذرأی آماده شود . 

فرماندار موظف است برای هر یک از شعب ثبت نام و اخاذرأی یاک    -( 11/1/1331)اصالحی 34ماده 

عیین و نسبت به صدور حکم نفر نماینده که باید حتی االمکان از کارمندان دولت باشد، از طرف خود ت

وی اقدام نماید و برای تحویل گرفتن صندوق و تعرفه و برگ رأی و سایر وسایل و لوازم انتخاباتی باا  

تعیین تاریخ و محل مراجعه ، از وی و اعضای شعبه برای شارکت در جلساه تاوجیهی دعاوت نمایاد.      

 (44)فرم شماره 

به منظور جلوگیری از هرگونه خلل در برگزاری برناماه هاای روز ثبات     – (11/1/1331)الحاقی تبصره 

نام و اخذرأی، فرماندار موظف است ترتیبای اتخااذ نمایاد کاه در صاورت عادم حضاور هار یاک از          

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

موظاف اسات پاس از حضاور نماینادگان فرمانادار و        هیأت اجرایای  - (11/1/1331)اصالحی 31ماده 

اعضای شعب در جلسه توجیهی برنامه ثبت نام و اخذرأی و قرائت و شامارش آرا و ساایر آموزشاهای    

الزم، صندوق اخذرأی و تعرفه و برگ رأی و مهر انتخابات و سایر وسایل مورد نیااز را باه نماینادگان    

ست ترتیبی اتخاذ نمایاد تاا شاعب ثبات ناام و اخاذرأی       فرماندار تحویل دهد. هیأت اجرایی موظف ا

حداقل یک ساعت قبل از شروع اخذرأی آماده به کار شود و مسئولین شعبه در محال حاضار باشاند.    

 (40)فرم شماره 

نمایندگان فرماندار موظف اند بالفاصله پس از حضور در محال شاعبه    – (11/1/1331)اصالحی تبصره 

تعرفه و برگهای رأی و سایر وسایل و لوازم مورد نیاز را در اختیار رئایس   ثبت نام و اخذرأی صندوق و
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شعبه قرار دهند . مسئولیت حفظ وحراست از برگ های رأی به منااظور جلاوگیری از خاروج آنهاا از     

 باشد.  به اخذ رأی، بعهده اعضای شعبه میمحل شع

عب ثبات ناام و اخاذرأی از طارف     در صورت تعیین و معرفی کتبی ناظر برای هر یک از ش -11ماده 

هیأت نظارت شهرستان، فرماندار موظف است نسبت به اعزام وی به نحوی که قبل از شروع اخذرأی 

 در محل شعبه حضور داشته باشد، اقدام نماید . 

فرماندار موظف است برای حفاظت شعب ثبت ناام و اخاذرأی باا همکااری و همااهنگی       -33ماده 

( نفر از ماأموران ماذکور انتخااب و ضامن صادور اباالغ       1د الزم و حداکثر تا )نیروی انتظامی به تعدا

نامبردگان، آنان را به همراه نماینده خود و ناظر و اعضای شعبه ثبت ناام و اخاذرأی باه محال اعازام      

 (41نماید . )فرم شماره 

 

 

 هیأت های نظارت –فصل سوم 

( قانون اصالح قانون تشکیالت 71و به استناد ماده ) (34 نویس)پی ( قانون01در اجرای ماده ) -33ماده 

به منظور نظارت بار امار     03/1/4110شوراهای اسالمی کشوری و انتخابات شوراهای مزبور مصوب 

( نفر 1انتخابات شوراها ، هیأت مرکزی نظارت بر امر انتخابات شوراهای اسالمی کشوری متشکل از )

تخااب  ( باه ان 31( نفار از اعضاای کمیسایون اصال )    0لای و ) از اعضای کمیسیون شوراها و امور داخ

 شود. مجلس شورای اسالمی تشکیل می

در صورتی که به تعداد الزم از کمیسیونهای مذکور داوطلب نباشد مجلاس از میاان ساایر     –تبصره 

 نماید.  ( نفر را انتخاب می0گان داوطلب )نمایند

(  قاانون اصاالح قاانون    71و باه اساتناد مااده )   (73)پای ناویس   (  قاانون 01در اجرای مااده )  -33ماده 

باه منظاور     03/1/4110تشکیالت شوراهای اسالمی کشوری و انتخابات شاوراهای مزباور مصاوب    
                                                 

 است.تغییر یافته  01به  01، شماره ماده مذکور از 4131بر اساس اصالح قانون در سال  -34نویسپی
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نظارت بر امر انتخابات شوراهای اسالمی کشور در هر استان هیأت نظارت استان مرکب از سه نفار از  

 شود. ن هیأت مرکزی نظارت تشکیل میتعیینمایندگان مجلس شورای اسالمی آن استان به 

هیأت مرکزی نظارت پس از تعیین اعضای هیأت نظاارت اساتان، اساامی آناان را باه ساتاد        

 نماید.  ط و ستاد انتخابات کشور اعالم میانتخابات استان مربو

در هر استانی که تعداد نمایندگان آن از سه نفر کمتر باشد و یا به حد نصااب از آن اساتان    –تبصره 

 باشد . ای مجاور با هیأت مرکزی نظارت میداوطلب نباشد ، تعیین بقیه اعضا از بین نمایندگان استانه

ستاد انتخابات اساتان پاس از وصاول اساامی اعضاای هیاأت نظاارت اساتان ، اساامی           -42ماده 

 (41نماید. )فرم شماره ا به فرمانداریهای تابع اعالم میامبردگان رن

هیأت نظارت استان در هر شهرستان ، هیأت نظارت شهرساتان بار انتخاباات شاوراهای      -41ماده 

دهد و اسامی آنان را باه فرماناداری   ( نفر از معتمدان محل تشکیل می0)اسالمی کشوری را مرکب از 

 نماید . استان اعالم میو ستاد انتخابات  ذیربط

هیأت نظارت شهرستان می تواند برای هر شعبه ثبت نام و اخذرأی یک نفر ناظر تعیین و  -41ماده 

 نامبرده را حداکثر تا یک روز مانده به روز اخذرأی به فرماندار معرفی نماید . 

ظاارت بار   شرکت اعضای هیأت نظارت شهرستان در جلسات هیأت اجرایی باه منظاور ن   -43ماده 

صحت برگزاری انتخابات می باشد و عدم حضور آنان در جلسات و یا خودداری از امضای صورتجلسه 

 ها مانع از ادامه کار انتخابات نخواهد بود .  

ناظر بر اجارای صحیااح   هایأت های نظارت در چارچوب قانون و آیاین نامه اجرایی تنها -44ماده 

 وراجرایی انتخابات را ندارند .  باشند و حق دخالت در امقاناون می

 

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

فرماندار موظف است بالفاصله پس از وصول دستور شروع انتخاباات ،   -(11/1/1331)اصالحی 41ماده 

آگهی ثبت نام از داوطلبان ، حاوی تاریخ شروع و خاتمه ثبت نام ، محل ثبات ناام ، شارایط انتخااب     
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شوندگان و مدارك مورد نیاز شامل اصل شناسنامه عکس دار ، دو نسخه تصاویر کلیاه صافحه هاای     

پایان خدمت یا مدرکی دال بر مشخص بودن وضعیت خادمت وظیفاه    شناسنامه، اصل و تصویر کارت

از داوطلباان   (30 ناویس )پای  را منتشر نماید و ظرف مهلت مقرر  1 × 1عمومی و چهار قطعه عکس جدید 

 (40عضویت در شوراها ثبت نام به عمل آورد .  )فرم شماره 

مسئوالنی از بین کارمنادان فرماناداری   تواند با صدور حکم کتبی ، مسئول یا فرماندار می -41ماده 

 (41را برای ثبت نام از داوطلبان عضویت در شوراها تعیین نماید . )فرم شماره 

داوطلبان عضویت در شوراها در مهلت مقرر با مراجعه به فرمانداری و  -(11/1/1331)اصالحی  43ماده 

-سئول ثبات ناام تکمیال مای    ارایه مدارك مورد نیاز شخصاً پرسشنامه اعالم داوطلبی را در حضور م

نمایند. مسئول ثبت نام پس از دریافت و تطبیق مشخصات سجلی داوطلب با اصل شناسنامه ، رساید  

 (47دارد . )فرم شماره وی تسلیم می رك و پرسشنامه را بهمدا

           هیأت اجرایی بالفاصله پس از تشکیل، مقدمات رسیدگی به صالحیت داوطلبان را فراهم       -43ماده 

 نماید.می

، در پایاان هار روز اساامی و     (31 نویس)پی (  قانون11فرماندار موظف است در اجرای ماده ) -43ماده 

مشخصات کلیه داوطلبان را باه منظاور بررسای ساوابق ، باه مراجاع ذی رباط محال از قبیال اداره          

 (48اطالعات، نیروی انتظامی ، دادگستری و ثبت احوال ارسال نماید . )فرم شماره 

ی ، در پایاان مهلات   فرماندار موظف است به منظور پرهیز از هرگونه اشتباه و از قلم افتادگ –تبصره 

قانونی ثبت نام نیز بالفاصله اسامی کلیه داوطلبان حوزه انتخابیه را که ساوابق آنهاا از قبال اساتعالم     

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

ان (  ذیال هما  0موظفند در اجارای تبصاره )  (84)پی نویس  (  قانون11مراجع مذکور در ماده ) -12ماده 

ماده حداکثر ظرف مدت ده روز پس از وصاول اساامی و مشخصاات هار یاک از داوطلباان ، نتیجاه        

                                                 

  باشد.می« روز 7»مهلت مقرر در قانون  -30نویسپی

  تغییر یافته است. 13به  11، شماره ماده مذکور از 4131بر اساس اصالح قانون در سال  - 31نویسپی
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بررسیهای انجام شده درخصو  سوابق آنان را به طور کتبی به فرماندار اعاالم نمایناد . )فارم هاای     

 (00و 04، 01، 43شماره 

طبق فرمی کاه در  (84)پی ناویس   (  قانون11توانند در اجرای ماده )هیاأت های اجرایی مای - 1تبصره 

اساتعالم  (84)پای ناویس    (  قاانون 11چارچوب قانون تهیه خواهند نمود ، مراتب را از مراجع موضوع ماده )

 نمایند .  

            ( قانون11عدم ارسال هرگونه پاسخ توسط مراجع مذکور در ماده ) -(11/1/1331)الحاقی  1تبصره 

 گردد . ء داوطلبان در آن مراجع محسوب میبمنزله فقدان هرگونه سوابق سودر مهلت مقرر، (84)پی نویس 

فرماندار موظف است به محض وصول اطالعات الزم درباره سوابق هر یک از داوطلبان ،  -11ماده 

پاس از وصاول    (31مهام  ناویس )پای  جلسات هیأت اجرایی را تشکیل دهد و حداکثر ظرف مدت هفات روز 

، باه صاالحیت آناان     (30 ناویس )پای  ( قاانون 13سوابق هر یک از داوطلبان با رعایت کامل ماتن مااده )  

رسیدگی و نتیجه را صورتجلسه نماید و بالفاصله یک نسخه از هر یک از صورتجلسه تنظیمای را باه   

 (01و 01هیأت نظارت شهرستان ارسال نماید. )فرم های شماره 

جلساات رسایدگی باه    هیأت نظارت شهرستان پاس از وصاول صورت   -(11/1/1331)اصالحی  11ماده 

  ( روز7موظف اسات حاداکثر ظارف مادت )     (31 نویس)پی (  قانون18، به استناد ماده )صالحیت داوطلبان

از وصول هر یک از صورتجلسات، نظریه خود را مبنی بر تأیید یا ردصاالحیت آن دساته    (37 نویس مهم)پی

از داوطلبانی که صالحیت آنان توسط هیأت اجرایی رد شده است به صورت کتبی به فرمانادار اعاالم   

 نماید.   

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

                                                 

 روز افزایش یافته است. 41(، مدت مذکور به 4131قانون )اصالحی سال  01براساس ماده -31نویسپی

 تغییر یافته است. 00به  13، شماره ماده مذکور از 4131قانون در سال بر اساس اصالح  -30نویسپی

  تغییر یافته است. 01به  18، شماره ماده مذکور از 4131بر اساس اصالح قانون در سال  -31نویسپی

  روز افزایش یافته است. 41( مدت مذکور به 4131قانون)اصالحی سال  04براساس ماده -37نویسپی
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چنانچه هیأت نظارت شهرستان درباره داوطلب یا داوطلبان مذکور نظر  –(11/1/1331)الحاقی  1تبصره 

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

فرماندار موظف است پس از وصول نظریه هیأت نظارت شهرساتان ،   -(11/1/1331)اصالحی  13ماده 

ی شهرساتان درخصاو  تأییاد صاالحیت داوطلباان و      مبنی بر تأیید یا رد تصامیمات هیاأت اجرایا   

( بالفاصله مراتب تأیید یا رد صالحیت هر یک از داوطلباان را باه   00همچنین با رعایت تبصره ماده ) 

 (01و 00طور کتبی به داوطلب تأیید یا رد صالحیت شده ذیربط اعالم نماید. )فرم های شماره 

( روز پس از دریافت نظریاه هیاأت   1حیت شده  ظرف )داوطلبان رد صال –(11/1/1331)الحاقی تبصره 

توانناد ضامن درخواسات دالیال رد     مای  (38 ناویس )پی ( قانون01( ذیل ماده )4بصره )اجرائی به استناد ت

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

)پای   ( قاانون 01(  مااده ) 1هیأت نظارت استان موظف است ظرف مهلت مقرر در تبصره ) -14ماده 

، نظر خود درخصو  تأیید یا رد صالحیت آن دسته از داوطلبانی کاه صالحیتشاان در هیاأت    (81نویس 

رد شده و شاکی بوده اند را با تنظیم صورتجلسه به ضمیمه نامه رسمی به منظاور   (33مهم نویس)پی اجرایی

 ارسال به فرمانداری مربوط به ستاد انتخابات استانداری تسلیم نماید.  

چنانچه در مهلت مقارر هایچ گوناه شاکایتی از حاوزه انتخابیاه واصال نشاد ، مراتاب           - 1تبصره 

 صورتجلسه و به همان نحو عمل خواهد شد. 

                     قااانون لاازوم رساایدگی دقیااق بااه شااکایات داوطلبااان ›› رعایاات  –(11/1/1331)الحاااقی  1تبصااره 

‹‹ مجماع تشاخیص مصالحت نظاام      00/8/4178رد صالحیت شاده در انتخاباات مختلاف مصاوب     

 درخصو  بررسی صالحیت داوطلبان و ابالغ مراتب رد صالحیت به داوطلبان ذیربط الزامی است.

                                                 

  تغییر یافته است. 01به  01، شماره ماده مذکور از 4131اس اصالح قانون در سال بر اس -38نویسپی

 اضافه شده است.« هیات نظارت»( بعد از عبارت هیات اجرایی، عبارت 31قانون )اصالحی سال  01بر اساس ماده  -33نویسپی
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ستاد انتخابات استانداری موظاف اسات پاس از وصاول صورتجلساه       -(11/1/1331)اصالحی 11اده  م

رسیدگی به شکایات داوطلبان رد صالحیت شده از هیأت نظارت استان ، بالفاصله مراتب را به منظور 

 (07انتشار آگهی اسامی نامزدهای انتخاباتی به فرمانداری مربوط اعالم نماید. )فرم شماره 

فرماندار موظف است پس از وصول نظریه هیأت نظارت استان ، آگهی اسامی نامزدهاای   -11ه ماد

انتخاباتی را حداکثر ظرف سه روز تهیه و هشت روز قبل از روز اخذرأی به منظور اطالع اهاالی حاوزه   

 (08انتخابیه ، در حوزه مذکور منتشر نماید. )فرم شماره 

، نامزدهای انتخاباتی در صورت تمایل باه داشاتن    (411 نویس)پی ن(  قانو01در اجرای ماده ) -13ماده 

نماینده در محل شعبه ثبت نام و اخذرأی موظفند حداکثر تاا ساه روز قبال از روز اخاذرأی اساامی و      

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

هیأت اجرایی موظف است برای نمایندگان نامزدهای انتخاباتی ، معرفی نامه و یاا کاارت    -13ماده 

 شناسایی صادر و به نامزد ذیربط تحویل نماید .  

شکایات و اعتراضات نمایندگان نامزدهای انتخابااتی از طریاق نامزدهاای مرباوط جماع       -13ماده 

 تان تسلیم خواهد شد . آوری و با امضای وی به هیأت های اجرایی و نظارت شهرس

تدارکات و تأمین احتیاجات مورد تقاضای هر یک از نمایندگان نامزدهاا باه عهاده ناامزد      -12ماده 

 معرفی کننده خواهد بود .  

 

 (414نویس )پیتبلیغات –فصل پنجم 

( روز قبال از روز  8مدت فعالیت تبلیغات انتخاباتی برای کلیاه نامزدهاا یکساان اسات و )     -11ماده 

 ( ساعت قبل از روز اخذرأی ادامه خواهد داشت .  01گردد و تا )اخذرأی آغاز می

                                                 

 غییر یافته است.ت 08به  01، شماره ماده مذکور از 4131بر اساس اصالح قانون در سال  -411نویسپی

 قانون و زیرنویس آن مراجعه شود. 70به ماده  - 414پی نویس



  انتخابات شوراهاي اسالمیو آئین نامه اجرايی   قانون
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در فعالیتهای تبلیغات انتخابااتی ، انجاام اماور ذیال ممناوع اسات و        -(11/1/1331)اصالحی  11ماده 

 گیرند .  مرتکبین تحت پیگرد قانونی قرار می

 نوشتن و یا اظهار مطالب خالف واقع . -4

دیوار نویسی ، راه اندازی کاروانهای تبلیغاتی و استفاده از بلندگوهای سیار خارج از محل سخنرانی  -0

 و یا ستاد تبلیغاتی انتخاباتی . 

 اعالم نظر شخصیتها در تأیید نامزدها با ذکر عنوان و مسئولیت آنان . -1

دیگری کاه جنباه رسامی و دولتای     استفاده از صدا و سیما و میز خطابه نماز جمعه و یا هر وسیله  -1

 دارد .  

 فعالیت انتخاباتی کارمندان در ساعات اداری . -0

استفاده از وسایل و امکانات وزارتخانه ها ، ادارات ، شرکتهای دولتی و مؤسسات وابسته به دولات   -1

ی ) به هار  و شهرداریها و شرکتها و سازمانهای وابسته به آنها و نهادها و مؤسساتی که از بودجه عموم

 میزان ( استفاده می کنند و همچنین در اختیار گذاشتن وسایل و امکانات مزبور . 

فعالیت تبلیغاتی مجریاان و نااظران انتخاباات بارای نامزدهاای انتخابااتی در قلمارو جغرافیاایی          -7

 مسئولیت خود .

، تاابلوی بیمارساتان ،   الصاق هرگونه آثار تبلیغاتی نامزدها بار روی عالئام راهنماایی و راننادگی      -8

تابلوی مدارس و سایر مؤسسات آموزشی و تابلوهای منصوبه در معابر عمومی توسط بخاش دولتای و   

وابسته به دولت و همچنین تأسیسات دولتی و صندوقهای پست ، باجه های تلفن ، پست های بارق و  

( و هرگوناه تاابلوی   تلفن ، تابلوها و امالك بخش خصوصی ) مگر با رضاایت مالکاان یاا متصارفان     

راهنما ، مأمورین انتظامی در صورت مشاهده چنین مواردی متخلفان را جلب و بمنظور تعقیب قاانونی  

نمایند . شهرداریها موظف اند با اساتفاده از امکاناات نسابت باه امحااء      به مقامات قضایی تحویل می

 چنین اوراقی اقدام نمایند . 

 تک حرمت و حیثیت آنان .تبلیغ علیه نامزدها و هرگونه ه -3



  انتخابات شوراهاي اسالمیو آئین نامه اجرايی   قانون
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پاره یا معدوم نمودن عکس و آثار تبلیغاتی نامزدهای انتخاباتی در مدت و زمان قاانونی تبلیغاات    -41

 که در محلهای مجاز الصاق شده و یا نصب شده باشد .  

 انجام هرگونه فعالیت تبلیغاتی تحت عنوان داوطلبی خارج از مهلت قانونی تبلیغات . -44

رجات تحصیلی و سوابق خدمات و فعالیتهای مورد ادعا در آثار تبلیغاتی باید مستند باه  د – 1تبصره 

 مدارکی باشد که در صورت نیاز هیأت اجرایی ، ارائه آنها امکان پذیر باشد . 

توانند با استفاده از امکانات محلی ، محلهای مناسبی را برای الصااق و یاا   شهرداریها می -1تبصره 

 یغاتی نامزدها تعیین نمایند .  ارائه آثار تبل

کنند ولی نحوی از بودجه عمومی استفاده می استفاده از امکانات تبلیغی مؤسساتی که به -3تبصره 

با رعایت ضوابط و انعقاد قرارداد و اخذ وجه از اشخا  حقیقی و حقوقی برای آنها کارهاای تبلیغااتی   

 دهند ) مثل نشریات وابسته به دولت ( ، در تبلیغات انتخاباتی بالمانع است .   انجام می

استفاده از اماکن دولتی و عمومی مشروط باه اخاذ مجاوز از مقاماات      -(11/1/1331)الحاقی  4تبصره 

 ذیصالح و پرداخت هزینه برابر برای تمامی نامزدها و طرفداران آنها بالمانع است .

استفاده از هرگوناه آثاار تبلیغااتی نامزدهاا و طرفاداران آناان اعام از         -(11/1/1331)الحاقی 1تبصره 

ساانتی متار     411 × 71کاغذی ، پارچه ای ، مقوایی ، فلزی و یا هر جنس دیگار باا ابعااد بیشاتر از     

 ممنوع است .  

تواناد در امار توزیاع    شرکت پسات در چاارچوب اساسانامه خاود مای      -(11/1/1331)الحاقی  1تبصره 

 ثارتبلیغاتی نامزدها اقدام نماید .  آ

مطبوعات و نشریات حق ندارند آگهی یاا مطاالبی علیاه نامزدهاای       -(11/1/1331)اصالحی  13ماده 

انتخاباتی درج نمایند و یا مطلبی بنویسند که دال بر انصراف گروه یاا اشخاصای از نامزدهاای معاین     

به نشریه مزبور بدهند و آن نشریه طباق قاانون    باشد ،در این صورت  نامزدها حق دارند پاسخ خود را

 باشد .  فوری آن درمهلت مجاز تبلیغات می مطبوعات مکلف به چاپ
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مطبوعات و نشریات درانتشاار هار گوناه مطلاب در خصاو  نامزدهاا        –(11/1/1331)الحاقی تبصره 

 مکلفند به نحوی اقدام نمایند که فرصت پاسخگوئی برای نامزد درمهلت مجاز تبلیغاتی فراهم باشد. 

انتشار اعالم نظر شخصیتها ) بدون ذکر عنوان و مسائولیت آناان ( ، مجاامع ، احازاب و      -14ماده 

نامزد انتخاباتی باید مستند به مدرك کتبی و امضا شده مرباوط باه تأییاد و    گروههای مجاز ، در تأیید 

حمایت باشد و نامزد انتخاباتی در صورتی که بخواهد از تأیید مراجع یاد شده در صدر این نامه استفاده 

 نماید باید مستندات و مدارك آن را ارایه کند .  

تاد تبلیغات انتخابااتی نامزدهاا ، نشاانی و محال     همزمان با آغاز کار س -(11/1/1331)الحاقی 11ماده 

ستاد و نام مسئول آن باید کتباً و با امضای نامزد انتخاباتی مربوط ، به آگااهی هیاأت اجرایای حاوزه     

 انتخابیه برسد.  

ستاد تبلیغات انتخابات ، مرکزی است که فعالیتهای تبلیغااتی نامزدهاا و    –(11/1/1331)الحاقی تبصره 

پاذیرد و هار   یطرفداران آنها مندرج در مواد فصل پنجم این آیین ناماه در آن سااماندهی وانجاام ما    

 تواند درهر منطقه شهرداری یک ستاد تبلیغاتی دایر نماید.داوطلب تنها می

تی نامزدهای انتخاباتی که در محل شعبه ثبات ناام واخاذرأی    هرگونه عکس و آثار تبلیغا -11ماده 

 وجود دارد باید قبل از اخذرأی ، توسط اعضای شعبه امحا شود .  

 

 برنامه روز اخذرأی و شمارش و قرائت آراء و اعالم نتیجه اخذرأی –فصل ششم 

اعضای شعبه ثبت نام و اخذرأی حداقل یک ساعت قبل از وقت مقرر  -(11/1/1331) اصالحی  13ماده 

 شوند.  در محل شعبه حاضر می

، نسبت به انتخاب هیاأت رئیساه و    (410 نویس)پی ( قانون11( ذیل ماده )0ابتدا به استناد تبصره )

ماینده نمایند ، سپس صندوق اخذرأی را در حضور نرا در صورتجلسه درج میمنشی ها اقدام و مراتب 

                                                 

 تغییر یافته است. 11به  11، شماره ماده مذکور از 4131بر اساس اصالح قانون در سال  -410نویسپی
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کنند و پس از حصول اطمینان از خاالی باودن   نتخابات ) در صورت حضور ( باز میفرماندار و ناظر بر ا

              ‹‹ پلماب  ›› اخاذرأی الك و مهار    شاعبه ثبات ناام و   ‹‹پلماب ›› صندوق، آن را لفاف، با الك و مهر 

( 1برناماه اخاذرأی و قرائات آراء را در )   نمایند و پس از امضا و تأیید مراتب فوق در صورتجلساه ،  می

 دهند :مرحله به شرح زیر انجام می

 مرحله مراجعه رأی دهندگان  –الف 

 مرحله کنترل –ب 

 مرحله ثبت نام –ج 

 مرحله اخذرأی –د 

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

 مرحله تنظیم صورتجلسه -و

 مرحله مراجعه رأي دهندگان –الف 

اعضای شعبه باید ترتیبی اتخاذ نمایند که رأی دهندگان از یک سمت وارد محال شاعبه شاوند و     -4

 پس از دادن رأی از سمت دیگر خارج گردند.  

مأمورین انتظامی موظفند طبق دستور نماینده فرماندار یا رئیس شعبه ثبت نام و اخذرأی از ازدحام  -0

 ه اخذرأی ممانعت نمایند تا اخذرأی در کمال آرامش انجام پذیرد. در داخل محوط

ل شعبه ثبات ناام و اخاذرأی حضاور     رأی دهندگان با در دست داشتن عین شناسنامه خود در مح -1

 شوند.  و دادن رأی وارد محوطه اخذرأی مییابند و به ترتیب به منظور ثبت نام می

 مرحله كنترل –ب 

 شود :ام میکنترل در سه مرحله انج

کنترل شناسنامه : رئیس شعبه یا هر یک از سه منشای شاعبه ثبات ناام و اخاذرأی باا مالحظاه         -4

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

 شناسنامه به مهر شعب دیگر ممهور نشده باشد .  –الف
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 ناویس )پای  (40شناسنامه متعلق به شخص مراجعه کننده بوده و صاحب آن در روز اخذرأی حداقل ) –ب

 داشته باشد .  سال تمام سن (411مهم

نمایاد  رئیس شعبه و یا هر یک از سه منشی ، انگشت سبابه دست راست رأی دهنده را کنترل می -0

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

در صورتی که مراجعه کننده دارای شناسنامه ای باشد کاه ممهاور باه مهار انتخاباات در روز       

اخذرأی است و داللت بر دادن رأی در شعبه دیگری نماید و یا در انگشت سبابه او اثر جوهر اساتامپ  

 ه اخذرأی دیگری مشاهده شود ، از وی رأی گیری نخواهد شد . شعب

و تبصاره ذیال آن ، اعضاای      (411 ناویس )پای  (00( ماده )1کنترل شرط احراز توطن : به استناد بند ) -1

نمایند که شخص رأی دهنده و یا افراد تحات  اخذرأی به روشهای مقتضی کنترل میشعبه ثبت نام و 

تکفل وی ) همسر و فرزندان ( حداقل یک سال متوالی متصل به زماان اخاذرأی در محال ساکونت     

 داشته باشد. 

 ، در شهرهای باالی یکصدهزار نفار (30)پی ناویس   ( قانون00( ماده )1به استناد قسمت اخیر بند ) 

  باشد.جمعیت نیازی به احراز سکونت نمی

 مرحله ثبت نام  –ج 

ده اسات و  پس از انجام مرحله کنترل و حصول اطمینان از اینکه شناسنامه متعلق به مراجعاه کننا   -4

باشد ، یک نفار از منشای هاا نسابت باه ثبات مشخصاات وی براسااس         واجد شرایط رأی دادن می

دهنده روی بارگ تعرفاه،   مندرجات شناسنامه بر روی برگ تعرفه اقدام و پس از اخذ اثر انگشت رأی 

 نماید.  آن را با قید تاریخ با مهر انتخابات ممهور و امضا می

 نماید.  متصدی ثبت نام ، شناسنامه رأی دهنده را نیز به مهر انتخابات ممهور و به وی تحویل می -0

 مرحله اخذرأي –د 

                                                 

 باشد.تمام میسال  48قانون و حداقل سن رأی دهندگان در روز اخذ رأی  03ماده  0با توجه به اصالح بند  - 411نویسپی

   تغییر یافته است. 03به  00، شماره ماده مذکور از 4131بر اساس اصالح قانون در سال  -411نویسپی
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ور نماودن باه مهار    پس از ثبت نام از رأی دهنده ، متصدی ثبات ناام بارگ رأی را بعاد از ممها      -4

نمایاد تاا رأی   کند و به رأی دهنده تسلیم مای ه چین از تعرفه انتخاباتی جدا میانتخابات از محل نقط

دهنده اسم نامزد یا نامزدهای مورد نظر خود را حاداکثر باه تعاداد اعضاای اصالی شاورا بار روی آن        

ی ود . بدیهی اسات تعرفاه هاا   بنویسد ، تا کند داخل صندوق بیاندازد و از درب خروجی شعبه خارج ش

ماند و باید در نگهداری و حفاظت آنها دقت و مراقبت کامل به عمل انتخاباتی در محل شعبه باقی می

 آید .  

نماینده فرماندار و اعضای شعبه ثبت نام و اخذرأی بایاد ترتیبای اتخااذ نمایناد کاه رأی نویسای        -0

نفوذ شخص دیگری انجاام پاذیرد و هایچ یاک از     مخفی باشد و به صورت کامالً آزاد و بدون اعمال 

اعضای شعبه و نماینده فرماندار و مأمورین انتظامی و نماینده هیأت نظارت و اصوالً کلیه افارادی کاه   

 به هرگونه در شعبه وظیفه ای بر عهده دارند حق نوشتن رأی برای اشخا  را ندارند .

اشد ، رأی دهنده بایستی از وجاود افاراد   در صورتی که برای نوشتن رأی نیاز به فرد دیگری ب 

خارج از شعبه که مورد اعتماد وی هستند ، استفاده نماید و اعضای شعبه نیز کنترل نمایناد تاا عمال    

 خالف قانون انجام نگیرد .

نماینده هیأت نظارت حق دخالت در امور اجرایی انتخابات را ندارد و در صورت مشاهده ارتکاب به  -1

موظف است مراتب را به اعضای شعبه و نماینده فرماندار  (410 ناویس )پی ( قانون17ماده )تخلفات موضوع 

تذکر دهد و آنان ضمن بررسی موضوع باید فرد یا افراد خاطی را توسط ماأمورین انتظاامی حاضار در    

 شعبه جلب و مراتب را صورتجلسه نمایند و همراه خاطی تحویل مقامهای قضایی دهند .

 مرحله قرائت و شمارش آراء – ( 07/44/4184) اصالحی  ه

 شيوه دستی –رديف يكم 

اعضای شعبه پس از انقضای مدت اخذرأی در صورت حصول اطمینان از اینکه کلیه مراجعاه   

کنندگان رأی خود را درصندوقهای رأی انداخته اند و دیگار کسای بارای دادن رأی در محال شاعبه      
                                                 

    تغییر یافته است. 71به  17، شماره ماده مذکور از 4131بر اساس اصالح قانون در سال  -410نویسپی



  انتخابات شوراهاي اسالمیو آئین نامه اجرايی   قانون

 

 

001 

 

تعرفه ها و ثبت تعداد آن در صورتجلسه ، باا حضاور نمایناده    حضور ندارد ، بالفاصله پس از شمارش 

 نمایند :ئت آراء را به ترتیب ذیل آغاز میفرماندار و نماینده هیأت نظارت ، شمارش و قرا

‹‹ پلماب  ›› ابتدا رئیس یا نایب رئیس شعبه اخذرأی با همکاری یکای از منشای هاا الك و مهار     -4

کنناد و  ا بدون اینکه قرائت شود شامارش مای  داخل صندوق ر صندوق اخذرأی را باز و تعداد برگهای

 نماید :فه به یکی از دو حالت زیر عمل میپس از تطبیق تعداد آنها با تعداد برگهای تعر

مااده  ‹‹ ج››چنانچه تعداد اوراق رأی داخل صندوق بیشتر از تعداد تعرفه ها باشد بر اساس بناد   –الف 

، به تعداد اضافی ابتدا از اوراق غیر چاپی و متفرقه و سپس از مجموع برگهاای   (411 ناویس )پی ( قانون01)

را در پشت آن قید و تعاداد آن را در  ‹‹ باطل شد ›› دارند و جمله ی ، بدون اینکه خوانده شود بر میرأ

 نمایند . رج و در پایان ضمیمه صورتجلسه میصورتجلسه اخذرأی نیز د

اق رأی داخل صندوق مساوی یا کمتر از تعداد تعرفاه هاا باشاد ، اقادام     در صورتی که تعداد اور –ب 

 شود .  و فقط مراتب در صورتجلسه درج می گیردخاصی صورت نمی

( ، 01( ، )43پس از اینکه شمارش آراء به ترتیب یاد شده انجام شد ، قرائت آراء باا رعایات ماواد )    -0

 و بندها و تبصره های ذیل آنها انجام خواهد شد .   (417 نویس)پی ( قانون01( و )00( ، )04)

 با استفاده از سیستم رایانه ای در شعبه : –دوم 

چنانچه با توافق وزارت کشور و هیأت مرکزی نظاارت مقارر شاده باشاد کاه کاار قرائات و        

شمارش آراء با سیستم رایانه ای انجام شود اعضای شعبه پاس از انقضاای مادت اخاذرأی و حصاول      

ان از این که کلیه مراجعه کنندگان رأی خود را در صندوقهای رأی انداختاه اناد و دیگار کسای     اطمین

برای رأی دادن در محل شعبه حضور ندارد باا حضاور نمایناده فرمانادار و نااظر هیاأت نظاارت کاار         

 دهند :میشمارش آراء را به شرح زیر انجام 

                                                 

    تغییر یافته است. 01به  01از  ، شماره ماده مذکور4131بر اساس اصالح قانون در سال  -411نویسپی

 07و  01، 00، 01، 01به مواد  01و 00، 04، 01، 43مواد ، شماره مواد مذکور از 4131بر اساس اصالح قانون در سال  -417نویسپی

    تغییر یافته است.



  انتخابات شوراهاي اسالمیو آئین نامه اجرايی   قانون

 

 

000 

 

‹‹ پلماب  ›› یکای از منشای هاا الك و مهار      ابتدا رئیس یا نایب رئیس شعبه اخذرأی با همکاری -4

کنناد و  مای صندوق اخذرأی را باز و تعداد برگهای داخل صندوق را بدون این که قرائت شود شمارش 

 نماید :میپس از تطبیق تعداد آنها با تعداد برگهای تعرفه به یکی از دو حالت زیر عمل 

مااده  ‹‹ ج›› داد تعرفه ها باشد براسااس بناد   چنانچه تعداد اوراق رأی داخل صندوق بیشتر از تع -4/4

، به تعداد اضافی ابتدا از اوراق غیرچاپی و متفرقه و ساپس از مجماوع برگهاای    (31)پی نویس  ( قانون01)

را در پشت آن قیاد و تعاداد آن را   ‹‹ باطل شد ›› دارند و جمله میرأی ، بدون این که خوانده شود بر 

 نمایند .  مه صورتجلسه میمیدر پایان ض در صورتجلسه اخذرأی نیز درج و

در صورتی که تعداد اوراق رأی داخل صندوق مساوی یا کمتر از تعداد تعرفاه هاا باشاد ، اقادام      -0/4

 شود.  یرد و فقط مراتب در صورتجلسه درج میگمیخاصی صورت ن

( ، 01( ، )43ماواد  ) پس از اینکه شمارش آرا به ترتیب یاد شده انجام شد ، قرائات آرا باا رعایات     -0

 و بندها و تبصره های ذیل آنها انجام خواهد شد . (30)پی نویس  ( قانون01( و )00( ، )04)

چنانچه امکانات رایانه ای در محل شعبه فراهم شده باشاد عاالوه بار ورود اطالعاات حاصال از       -1

گاردد . در  سیستم رایانه ای میشمارش آراء توسط کاربر نتایج قرائت آرای هر یک از نامزدها نیز وارد 

پایان نتایج کلی شمارش و قرائت آرای شعبه توسط رایانه ارایه و طی صورتجلسه به امضاای کااربر ،   

 رسد .  اعضای شعبه ، نماینده  فرماندار و ناظر شعبه می

 با استفاده از سیستم رایانه در محل استقرار دستگاهها : –سوم 

شور و هیأت مرکزی نظارت مقرر شده باشد که کاار قرائات و شامارش    چنانچه با توافق وزارت ک -4

آراء با سیستم رایانه ای انجام شود اعضای شعبه پس از انقضای مدت اخذرأی و حصاول اطمیناان از   

اینکه کلیه مراجعه کنندگان رأی خود را در صندوقهای رأی انداخته اند و دیگر کسی بارای رأی دادن  

د با حضور نماینده فرماندار و ناظر  هیأت نظارت کار شامارش آراء را بشارح   در محل شعبه حضور ندار

 دهند :زیر انجام می



  انتخابات شوراهاي اسالمیو آئین نامه اجرايی   قانون

 

 

002 

 

ابتدا رئیس یا نایب رئیس شعبه اخذرأی با همکاری یکی از منشی ها الك و مهر)پلمب( صاندوق   -0

پاس از  کنناد و  اخذرأی را باز و تعداد برگهای داخل صندوق را بدون این که قرائت شود شمارش مای 

 نمایند :تطبیق تعداد آنها با تعداد برگهای تعرفه به یکی از دو حالت زیر عمل می

مااده  ‹‹ ج››چنانچه تعداد اوراق رأی داخل صندوق بیشتر از تعداد تعرفه ها باشاد براسااس بناد     -4/0

مجماوع برگهاای   ، به تعداد اضافی ابتدا از اوراق غیر چاپی و متفرقه و سپس از (31)پی نویس  (  قانون01)

را در پشت آن قیاد و تعاداد آن را   ‹‹ باطل شد ›› دارند و جمله رأی ، بدون این که خوانده شود بر می

 نمایند .  رج و در پایان ضمیمه صورتجلسه میدر صورتجلسه اخذرأی نیز د

خاصای  در صورتی که تعداد اوراق رأی صندوق مساوی یا کمتر از تعداد تعرفه ها باشد ، اقادام   -0/0

 شود . گیرد و مراتب در صورتجلسه درج میصورت نمی

( ، 01( ، )43پس از اینکه شمارش آراء به ترتیب یاد شده انجام شد ، قرائت آراء باا رعایات ماواد )    -1

 و بندها و تبصره های ذیل آنها انجام خواهد شد . (30)پی نویس  (  قانون01( و )00( ، )04)

ای در محل شعبه فراهم نباشد ، اعضای شعبه ثبت نام و اخاذرأی موظفناد   چنانچه امکانات رایانه  -1

همراه با نماینده فرماندار ، بخشدار ، ناظر شعبه و مأمورین محافظ صندوق ، صندوق یا صندوق هاای  

محتوی تعرفه و آراء را برای قرائت و شمارش آراء به محال اساتقرار سیساتم رایاناه ای کاه از قبال       

ل نمایند . در صورت عدم امکان حضور تمامی اعضای شعبه ، حضور رئیس یا مشخص شده است حم

 نایب رئیس آن الزامی است .

پس از رسیدن مسئوالن شعبه و صندوق اخذرأی به محل اساتقرار سیساتم رایاناه ای ، صاندوق      -0

از آنهاا جادا    اخذرأی باز و از آرای ریخته شده در آن که قبالً آرای باطله مأخوذه و باطله غیر ماأخوذه 

شده است عالوه بر ورود اطالعات حاصل از شمارش آراء توسط کاربر نتایج قرائات آرای هار یاک از    

گردد ودرپایان نتایج کلی شامارش و قرائات آرای شاعبه توساط     نامزدها نیز وارد سیستم رایانه ای می

-رماندار و ناظر شاعبه مای  نماینده فرایانه ارایه وطی صورتجلسه ای به امضای کاربر ، اعضای شعبه ، 

 رسد .  



  انتخابات شوراهاي اسالمیو آئین نامه اجرايی   قانون

 

 

003 

 

 (03مرحله تنظیم صورتجلسه )فرم شماره  –و 

پس از خاتمه شمارش و قرائت آراء ، صورتجلسه اخذرأی شعبه در پنج نسخه تنظیم و ساپس   

 شود . ک از نامزدها در صورتجلسه قید میتعداد رأی هر ی

فرمانادار و اعضاای شاعبه اخاذرأی و     پس از انجام این کار ، صورتجلسه به امضای نمایناده   

و یک نسخه از  (418مهام  نویسپی) رسد و بالفاصله کلیه اوراق و مدارك انتخاباتینظارت می نماینده هیأت

شادن  ‹‹ پلماپ  ›› شوند و پاس از الك و مهار   یمی داخل صندوق رأی قرار داده میصورتجلسه تنظ

ینده فرماندار و به همراه نماینده هیأت نظارت صندوق یا صندوقها ، اعضای شعبه اخذرأی به اتفاق نما

و مأموران محافظ صندوق ، صندوق یا صندوقهای رأی را همراه با یک نساخه از صورتجلساه نتاایج    

دهند . از سه نساخه باقیماناده صورتجلساه    آرای شعبه و سایر مدارك رسماً تحویل هیأت اجرایی می

ظارت ، یاک نساخه تحویال نمایناده فرمانادار و یاک       نتایج آراء ، یک نسخه تحویل نماینده هیأت ن

 شود .  ئیس شعبه مینسخه نیز تحویل ر

اگر در روز اخذرأی مسائل و مشکالتی پدید آید باید در قسامت انتهاای صورتجلساه نوشاته      

 شود و به امضای اعضای شعبه ، نماینده فرماندار و نماینده هیأت نظارت شهرستان برسد .  

چنانچه صندوق اخذ رأی به گونه ای ساخته شده باشد که نیاازی باه    -(11/1/1331)الحاقی  1تبصره 

لفاف نداشته باشد پس از بستن آن فقط محل یا محلهای تعیین شاده بار روی صاندوق ، در مراحال     

 مختلف برنامه اخذرأی با مهر انتخابات الك و مهر ) پلمب( خواهد شد .

در صاورت اعازام باازرس یااا      (413 ناویس )پی (قانون11ماده )در اجرای  -(11/1/1331)الحاقی 1تباصره 

بازرسان ثابت وزارت کشور به شعب ثبت نام و اخذ رأی ، آنان موظفند در کلیه مراحل برنامه روز اخاذ  

رأی و قرائت و شمارش آراء واعالم نتایج و تنظیم صورتجلساه حضاور یافتاه و تماامی نساخه هاای       

 صورتجلسه شعبه را امضاء کنند.

                                                 

  کلیه اوراق و مدارك انتخاباتی از جمله تعرفه های مصرف شده و مصرف نشده -418نویسپی

    تغییر یافته است. 13به  11، شماره ماده مذکور از 4131بر اساس اصالح قانون در سال  -413نویسپی



  انتخابات شوراهاي اسالمیو آئین نامه اجرايی   قانون

 

 

004 

 

هرگاه بعضی از شعب ثبت نام و اخذرأی باه علال مختلاف     – ( 13/11/1331) الحاقی مكرر  13ماده 

توانند مستقیماً یا با تعیاین افاراد   لسه بر نیایند هیأتهای اجرایی میازعهده قرائت آراء و تکمیل صورتج

   جدید نسبت به شمارش و قرائت آراء و تکمیل صورتجلسه شعبه مذکور اقدام نمایند .

هیااأت اجرایاای پااس از دریافاات صااندوق یااا صااندوقهای محتااوی آرا و ماادارك و   -13مااااده 

صورتجلسات شعب ثبت نام و اخذرأی حوزه انتخابیه ، در حضاور اعضاای هیاأت نظاارت شهرساتان      

نمایاد و یاک نخساه از    خاذرأی در حاوزه انتخابیاه اقادام مای     نسبت به تنظیم صورتجلساه نتیجاه ا  

 (11دهد. )فرم شماره ه انتخابات به فرماندار تحویل میشار آگهی نتیجصورتجلسه را برای انت

فرماندار موظف است بالفاصله پس از دریافت صورتجلسه نتیجه اخذرأی از هیأت اجرایی  -13ماده 

شهرستان نسبت به تنظیم آگهی نتیجه انتخابات و انتشاار آن در حاوزه انتخابیاه اقادام نمایاد. )فارم       

 (14شماره 

 بررسی شکایات –فصل هفتم 

، هیأت های اجرایی موظفند از تاریخ اعاالم نهاایی   (441 نویس)پی (  قانون00به استناد ماده ) -32ماده 

صالحیت داوطلبان تا دو روز پس از اعالم نتیجه اخذرأی انتخابات، شکایات واصله را بپذیرند و ظارف  

 پنج روز به آنها رسیدگی نمایند .  

ه در مهلت یاد شده شکایتی از حوزه انتخابیه به هیأت اجرایی شهرستان واصل بنابراین چنانچ 

شود، هیأت مذکور موظف است حداکثر ظرف پنج روز پس از وصول هر شکایت در جلسه مشترك باا  

 (10هیأت نظارت شهرستان به آن رسیدگی و مراتب را صورتجلسه نمایند. )فرم شماره 

باشد که نام و نام خانوادگی ، نام پدر ، آدرس محل کاار  شکایاتی قابل طرح و بررسی می -1تبصره 

 نماید ، دارا باشند . ر مییا سکونت شاکی که هویت وی را آشکا

                                                 

    تغییر یافته است. 00به  00، شماره ماده مذکور از 4131بر اساس اصالح قانون در سال  -441نویسپی



  انتخابات شوراهاي اسالمیو آئین نامه اجرايی   قانون

 

 

005 

 

هیأت اجرایی پس از پایان مهلت دریافت و رسیدگی به شاکایات ، چنانچاه هایچ گوناه      -1تبصره 

نمایاد .  م وصول شکایت را نیز صورتجلساه مای  شکایتی از انتخابات دریافت ننموده باشد ، مراتب عد

 (11)فرم شماره 

وجه به هیأت اجرایی موظف است پس از اتمام مهلت رسیدگی به شکایات ، بالفاصله با ت -31ماده 

شکایات دریافتی و بررسی کلی چگونگی برگزاری انتخابات ، نظریه خود در مورد چگونگی برگزاری و 

پیشنهاد تأیید یا ابطال انتخابات حوزه انتخابیه را طای صورتجلساه ای باه هیاأت نظاارت شهرساتان       

 (18و 17، 11، 10، 11اعالم نماید . )فرم های شماره 

ات منجر به ابطال آرای شعبه یا شعبی از حوزه انتخابیه شود کاه در  چنانچه بررسی شکای -1تبصره 

سرنوشت انتخابات مؤثر باشد ، هیأت اجرایی شهرستان موظف است آرای باطل شده را در نتایج قبلی 

 دخالت داده و نتیجه جدید به دست آمده از آن را در صورتجلسه مذکور منظور نماید . 

باید مستدل و براسااس  ا آرای شعبه یا تعدادی از شعب میتخابات یپیشنهاد ابطال کل ان -1تبصره 

 مواد قانون باشد .  

هیأت نظارت شهرستان موظف است حداکثر ظرف پنج روز پس از وصول نظریاه هیاأت    -31ماده 

 اجرایی شهرستان درخصو  برگزاری انتخابات ، به شرح زیر اقدام نماید :

گزاری انتخابات داشته باشد مراتب را صورتجلسه و یک نساخه  چنانچه نظر بر تأیید صحت بر –)الف 

 نماید . ، به هیأت نظارت استان ارسال می آن را به فرمانداری و یک نسخه را برای اطالع

داشته باشد ، مراتاب را صورتجلساه و    چند شعبه اخذرأیچنانچه نظر بر ابطال انتخابات یک یا  –ب 

یک نسخه آن را همراه با دالیل و مدارك مستند به منظور اخذ تصمیم و اقدام بعدی به هیأت نظارت 

 استان و یک نسخه را برای اطالع ، به فرمانداری ارسال می نماید .  



  انتخابات شوراهاي اسالمیو آئین نامه اجرايی   قانون

 

 

006 

 

به بعد با توجاه باه دو وضاعیت )الاف( و )ب( ، اقادامات در دو       (444 نویس مهمپی)از این مرحله(  –تبصره 

 مسیر جداگانه ولی به صورت موازی و همزمان ادامه خواهد یافت .  

 اقدامات مربوط به وضعیت )الف( : -33ماده 

فرماندار موظف است پس از وصول صورتجلسه هیأت نظارت شهرساتان مبنای بار تأییاد صاحت      -4

را از طریق انتشار آگهی ، به آگاهی اهاالی حاوزه انتخابیاه برسااند و یاک       برگزاری انتخابات ، مراتب

 (11و 13نسخه از آگهی منتشر شده را برای هیأت نظارت استان ارسال نماید . )فرم های شماره 

، چنانچه کسی به تأیید صاحت برگازاری انتخاباات معتارض     (440 نویس)پی ( قانون01به استناد ماده )-0

تواند شکایت خود را به هیاأت نظاارت   می(441 ناویس )پیمدت دو روز از اتنتشار آگهی ف باشد حداکثر ظر

 استان اعالم نماید.

( روز از وصول شاکایت معترضاان ، براسااس    40هیأت نظارت استان موظف است حداکثر ظرف ) -1

انتخابیه (440 نویس)پینتیجه قطعی و نهایی  (441 نویس)پی ( قانون08و با رعایت ماده ) (411)پی نویس ( 01ماده )

 را به فرماندار مربوط اعالم نماید.  

چنانچه در پایان مهلت دریافت شکایات ، هیأت نظارت استان شکایتی دریافت نکارد موظاف    

 است بالفاصله مراتب و عدم وصول شکایت را هم برای اقدام بعدی به فرماندار اعالم نماید.  

هیأت نظارت اساتان درخصاو  تأییاد یاا عادم تأییاد       فرماندار موظف است نظر قطعی و نهایی  -1

صحت برگزاری انتخابات را از طریق انتشار آگهی، به آگاهی اهالی حوزه انتخابیه برساند. )فرم شاماره  

14) 

                                                 

متناظر این ماده می باشد، به نظر می رسد آیین نامه اجرایی انتخابات شوراهای روستا وبخش که  71با توجه به ماده   - 444نویسپی

 این قسمت در متن اصلی سهواً تایپ نشده باشد، که در این مجلد به تناسب ماده مذکور این قسمت درج شده است.

   تغییر یافته است. 03به  01، شماره ماده مذکور از 4131بر اساس اصالح قانون در سال  -440نویسپی

تغییر « دو روز پس از اعالم نتیجه انتخابات» به« دو روز از اتنتشار آگهی» ،عبارت4131نون در سال بر اساس اصالح قا -441نویسپی

 یافته است.

  تغییر یافته است. 14به  08، شماره ماده مذکور از 4131بر اساس اصالح قانون در سال  -441 نویسپی

  از قلم افتاده است.« حوزه »به نظر می رسد عبارت -440 نویسپی
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 اقدامات مربوط به وضعیت )ب( : -34ماده 

هیأت نظارت استان موظف است حاداکثر ظارف پانج روز از وصاول صورتجلساه هیاأت نظاارت         -4

رستان مبنی بر پیشنهاد ابطال کل انتخابات و یا ابطاال یاک یاا چناد شاعبه ماؤثر در سرنوشات        شه

 ، موضوع را بررسی و نتیجه را صورتجلسه نماید.   (441مهم نویس)پی انتخابات

چنانچه نتیجه بررسیها حاکی از تأیید صحت برگزاری انتخابات با هماان نتیجاه اعاالم شاده      

 نماید. رت شهرستان به فرماندار اعالم میبالفاصله از طریق هیأت نظاقبلی باشد ، مراتب را 

در غیر اینصورت چنانچه نظر بر ابطاال و یاا تغییار سرنوشات انتخاباات باشاد، صورتجلساه         

 دارد. یی به هیأت مرکزی نظارت ارسال میتنظیمی را به منظور اظهار نظر نها

نظارت استان مبنی بار تأییاد صاحت برگازاری      فرماندار موظف است پس از وصول نظریه هیأت -0

 (14انتخابات مراتب را از طریق انتشار آگهی به آگاهی اهالی حوزه انتخابیه برساند. )فرم شماره 

هیأت مرکزی نظارت حداکثر ظرف پنج روز از وصول نظریاه هیاأت نظاارت اساتان درخصاو        -1

ای باه هیاأت   ایی خاود را طای صورتجلساه    ابطال انتخابات و یا تغییر سرنوشت آن، نظر قطعی و نه

 نماید.  نظارت استان اعالم می

هیأت نظارت استان موظف است بالفاصله پس از وصول نظریه هیأت مرکزی نظاارت، مراتاب را    -1

 از طریق هیأت نظارت شهرستان به فرماندار اعالم نماید.  

نظاارت، نتیجاه قطعای و    فرماندار موظف است پس از وصول صورتجلسه نظریه هیاأت مرکازی    -0

 10نهایی انتخابات را از طریق انتشار آگهی، به آگاهی اهالی حوزه انتخابیه برساند. )فرم هاای شاماره   

 (11و 

 ناویس )پای ( قاانون  03کلیه اقدامات هیأت های نظارت شهرستان و استان با رعایات مااده )   -31ماده 

 معتبر است.(447

                                                 

توقف یا ابطال انتخابات یک یا چند شعبه اخذ رأی که در سرنوشت »عبارت ،4131بر اساس اصالح قانون در سال  -441ویسنپی

 تغییر یافته است.« توقف یا ابطال انتخابات یک یا چند شعبه اخذ رأی و یا حوزه انتخابیه» به عبارت« انتخابات مؤثر باشد
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فرماندار موظف است پس از انتشار آگهی نتیجه قطعای و نهاایی انتخاباات حاوزه هاای       -31ماده 

انتخابیه ، یک نسخه از هر یک از این آگهی ها را به ستاد انتخابات استانداری و یک نسخه را نیز باه  

 (11ستاد انتخابات کشور ارسال نماید . )فرم شماره 

 صدور كارت عضويت اعضا و امحاي اوراق انتخاباتی –فصل هشتم 

 شود .  رماندار و مهر فرمانداری صادر میکارت عضویت اعضای شوراها با امضای ف -33ماده 

 شود .  قط برای اعضای اصلی شورا صادر میکارت عضویت ف –تبصره 

فرماندار موظف است پس از وصول دستور امحای آراء و اوراق انتخابات شاوراها از ساتاد    -33ماده 

انتخابات کشور ، با حضور اعضای هیأت های اجرایی و حتی االمکان و نظاارت ، نسابت باه امحاای     

حوزه انتخابیه به نحاو مقتضای اقادام و مراتاب را      (448پی نویس(اوراق تعرفه و برگهای رأی مصرف شده

 (17و  11، 10صورتجلسه و نتیجه را به ستاد انتخابات استانداری اعالم نماید . )فرم های شماره 

دستورالعمل اجرایی و فرمهای مربوط به این آیین نامه پس از تصویب وزیر کشاور قابال    -33ماده 

 باشد .  اجرا می

شود و می  40/41/4170مورخ   ه 47473/ت 404411این متن جانشین تصویب نامه شماره  

 از تاریخ تصویب الزم االجرا است . 

 

 

                                                                                                                                                   

  تغییر یافته است. 11ماده  1به تبصره  03، شماره ماده مذکور از 4131بر اساس اصالح قانون در سال  -447 نویسپی

  های رأی مصرف شده و مصرف نشدهبرگ -448 نویسپی


