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 کلیات -اول فصل
صوب 4ماده ( -1ماده سالمی م شوراي ا صالحات و الحاقات بعدي  7/9/1378) قانون انتخابات مجلس  با ا

 شود:شرح ذیل اصالح میبهآن 
نحوي که شــود، به هر دلیل متوقفباطل و یا به  اصــلیانتخابیه  حوزه چند یا یک انتخابات چنانچه -4ماده

شود و یا به واقع مجلس مورد تأیید منتخبین، اعتبارنامه یا و منجر به عدم انتخاب نماینده گردد ستعفا فوت، علتن  ا
 هايحوزه در ايدورهمیان بدهد، انتخابات از دست را خود نماینده چند یا یک ايانتخابیه حوزه دیگر، علت هر یا و

 انجام ایران اســالمی جمهوري اســاســیقانون )6شــشــم ( اصــل در مذکور انتخابات از یکی با زمانهم نماینده فاقد
 شود.می

صره شتر و گردد نمایندگان مجموع چهارپنجم از کمتر مجلس نمایندگان تعداد چنانچه -1تب  به سالیک از بی
 مجلس توسط آن اعالم تاریخ از پس ماهپنج مدت ظرف است مکلف کشورباشد، وزارت باقی نمایندگی دوره پایان

 کند. برگزار مربوطه هايحوزه در را انتخابات نگهبان، شوراي هماهنگی با اسالمی، شوراي
 يآن دوره در همان حوزه رأ یدارند که در انتخابات قبل يحق رأ یکسان، ايدورهیاندر انتخابات م -2تبصره
 نداده باشند. يشرکت نکرده و رأ یهانتخاب يهااز حوزه یکیچدر ه یاداده باشند و 
 .شودیاصالح م» انتخابات یفیتو ک يبندحوزه«عنوان فصل دوم قانون به  -2ماده
 انتخابات کیفیت و بنديحوزه -دوم فصل
 :شودیبه قانون الحاق م )1مکرر 7به عنوان ماده ( یلماده به شرح ذ یک -3ماده
ستان  -1مکرر 7ماده ستحوزه انتخابیه در انتخابات مجلس، محدوده جغرافیایی هر ا ستانا ها به . هریک از ا

صلی و حوزه ستان موجود واقع در آنهاي انتخابیه عنوان حوزه انتخابیه ا ضوع قانون تع ا هاي حوزه محدوده یینمو
، حوزه انتخابیه فرعی محسوب با اصالحات و الحاقات بعدي 30/1/1366انتخاباتی مجلس شوراي اسالمی مصوب 

 شوند. عنوان حوزه انتخابیه تابعه فرعی شناخته میو مناطق تابع حوزه انتخابیه موجود به شوندمی
صره ستان) معادل  -1تب صلی (ا هاي انتخابیه موجود تعداد نمایندگان حوزهتعداد نمایندگان هرحوزه انتخابیه ا

 هاي انتخاباتی مجلس شوراي اسالمی تعیین گردیده است.در استان است که مطابق قانون تعیین محدوده حوزه
ـــتان همجوار واقع گردد، محدوده جغرافیایی حوزه کهیدرصـــورت -2تبصـــره هاي انتخابیه فرعی در دو اس

ستان شهر ستان یا  شتري دارند، به عنوان حوزه انتخابیه فرعی ی که در ییهاشهر شده و جمعیت بی ستان واقع  ک ا
داشــت. شــهرســتان یا  دخیر در آن قرار دارد تعلق خواهأو نماینده به اســتانی که حوزه شــوند میجدید محســوب 

، الحاق ی که در استان دیگر واقع هستند، به نزدیکترین حوزه انتخابیه فرعی به تشخیص وزارت کشوریهاشهرستان
 شوند.می

 .باشدیم یماده مستثن یناز حکم ا ینید يهایتاقل یهحوزه انتخاب -3تبصره
مانند ریاســت  بنابراینباشــد. اند ممنوع میافرادي که ســه دوره متوالی نماینده بوده نامزدي -الحاقیتبصــره 

 غایرتی هم با قانون اساسی ندارد.شود که مجمهوري (دو دوره متوالی) نمایندگی هم به سه دوره متوالی محدود می
 :شودیبه قانون الحاق م) 2مکرر  7به عنوان ماده ( یلماده به شرح ذ یک -4ماده
شکلهاي قانونی ارائه میثبت -2مکرر  7 ماده ستی که احزاب یا گروهها و ت کنند یا نام داوطلبان از طریق فهر

 پذیرد. صورت منفرد انجام میبه
 گیرد.هاي انتخاباتی مطابق تشریفات مقرر در این قانون صورت میفهرسترأي به  -1تبصره
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 نحوه) قانون 1) ماده (1موضوع بند (» احزاب«مقصود از احزاب و گروههاي سیاسی در این قانون  -2تبصره
شکلها و گروههاي  مجمع تشخیص مصلحت 8/8/1395مصوب  سیاسی گروههاي و احزاب فعالیت نظام و کلیه ت
 باشد.و رسمی می قانونی

 ثنی هستند.تهاي دینی از حکم این ماده مسداوطلبان اقلیت -3تبصره 
 :شودیبه قانون الحاق م) 3مکرر 7به عنوان ماده ( یلشرح ذماده به یک -5ماده
ــتقل میاحزاب، جبهه -3مکرر 7ماده ــالحیت داوطلبان و حداکثر تا ها و نامزدهاي مس توانند پس از تأیید ص

ستاد انتخابات  شروع تبلیغات انتخاباتی نامزدها، فهرست انتخاباتی خود را تنظیم و به  ساعت قبل از  چهل و هشت 
ست سب مورد اعالم کنند. فهر ستان ح ستاد انتخابات ا شور یا  شده و براي هر حوزه هها بک ستانی ارائه  صورت ا

 هاي آن حوزه در مجلس، داوطلب معرفی شود. انتخابیه فرعی، به تعداد کرسی
ــره ــویت در احزاب و جبهه -1تبص ــت، موافقت کتبی داوطلبان مبنی بر عض ها مکلفند در هنگام ارائه فهرس

 فهرست را ارائه کنند. 
چهل و و تا خود  یها به درخواســت کتبمذکور در فهرســت يزدهااز نام يافراد یافرد  چنانچه -2تبصــره

از  تواندیکننده فهرست مارائه جبهه یااز فهرست خارج شوند، حزب  یانتخابات یغاتساعت قبل از شروع تبلهشت 
ساعت پیش از زمان آغاز  یهشده در حوزه انتخابیتصالحییدداوطلبان تأ یرسا یانم ست و چهار  فرآیند فرعی تا بی

ـــت خود را تکم ینمفاد ا یتبا رعا تبلیغات، ها حق تغییر در غیر این صـــورت احزاب و جبهه کند یلماده فهرس
ست ارائه شوند. فهر ست مزبور حذف  شت، مگر اینکه به دالیل قهري نامزد یا نامزدهایی از فهر شده را نخواهند دا

بل از شــروع أخذ رأي مطابق تشــریفات مزبور تواند تا چهل و هشــت ســاعت قدر این صــورت حزب یا جبهه می
 فهرست خود را تکمیل کند.

نحوه فعالیت احزاب و گروههاي  که طبق قانون ملی و اســتانی ارائه فهرســت صــرفاً توســط دبیر کل احزاب -3تبصــره
ب استانی صرفاً احزاگیرد. می صورتها و همچنین مقامات مسؤول جبهه دارندفعالیت پروانه معتبر  8/8/1395سیاسی مصوب 

 .جهت حوزه انتخابیه استان محل فعالیت خود حق ارائه فهرست انتخاباتی را دارند
کننده حق ارائه فهرســـت مجزا را نخواهند ها، احزاب ائتالفدرصـــورت اعالم موجودیت جبهه -4تبصـــره

 داشت.  
صره ست متفاوت از عنوا -5تب ست و چنانچه عنوان فهر ست داراي یک عنوان ا هاي ن حزب یا جبهههر فهر

ــره (ارائه ــد، عنوان مزبور با رعایت تبص ــت باش قانون نحوه فعالیت احزاب و گروههاي ) 2) ماده (4کننده آن فهرس
 باید به تأیید وزارت کشور برسد.  سیاسی

توانند به عنوان یک فهرست رأي داده یا نامزد یا نامزدهاي منتخب خود را در برگه دهندگان میرأي -6تبصره
ها و نامزدها رأي دهد، رأي به نامزدها مالك دهنده به صورت همزمان به فهرستکه رأيرأي اعالم کنند. درصورتی

 بوده و رأي به فهرست محاسبه نخواهد شد.
 باشند.شده در قانون اساسی از شمول این ماده مستثنی میاقلیتهاي دینی شناخته -7تبصره
 :شودیبه قانون الحاق م) 4مکرر  7به عنوان ماده ( یلماده به شرح ذ یک -6ماده

ستان يرأ -4مکرر 7ماده  ست رأي دهند، یا داوطلب یا داوطلبان  عنوان توانند بهمیدهندگان در هر ا یک فهر
ـــت  در فرعی واقع  یهانتخاب يهااز حوزه یک هر يبرامدنظر خویش را اعم از منفرد یا از درون یک یا چند فهرس

 یند. انتخاب نما آن حوزه، هايیکرس یزانبه م فرعی،مربوط به همان حوزه  ينامزدها ینب استان از
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صره صرفاً به -1تب ست یک  آرائی که  ست، براي هر یک از داوطلبان آن فهر شده ا ست داده  عنوان یک فهر
 شود.رأي محسوب می

دهندگان قرار دهد يرأ یارو در اخت یطراح يارا به گونه يرأ يهاوزارت کشور موظف است برگه -2تبصره
موجود در استان به صورت مجزا  یفرع يهاحوزه یندگینما يهایهمه کرس يبتواند برا دهنده در استانيکه هر رأ

سمتیدر برگه رأ ینانتخاب کند. همچن یندهنما ست عنوانبه يجهت رأ ي، ق ضوع ا یانتخابات یک فهر قانون  ینمو
  .شودیم یینتع

 شود. درصورتی که بیش از یک فهرست در برگه رأي درج گردد، صرفاً عنوان نخست خوانده می -3تبصره
 ثنی هستند.تهاي دینی از حکم این ماده مسداوطلبان اقلیت -4تبصره
عنوان تبصره به سههاي آن ابقاء و تبصره سایر) آن به شرح زیر اصالح و 2) قانون و تبصره (8ماده ( -7ماده

 شود:به آن الحاق می) 9و () 8( ،)7هاي (هتبصر
شمارش و تجمیع آراء نامزدهاي مجلس شوراي اسالمی به صورت استانی و تناسبی و با شرایط زیر  -8ماده

 باشد:می
صرفاً نامزد یا نامزدهایی که حداقل پانزده -1 صد( از هر حوزه انتخابیه فرعی  صحیح مأخوذه ) آراي %15در

 باشند.اند مجاز به کسب کرسی استانی و تناسبی میکردهآن حوزه را کسب 
ها و نامزدهاي مستقل از کل آراي صحیح مأخوذه در حوزه هاي احزاب، جبههدرصد کسب آراي فهرست -2

 باشد.انتخابیه اصلی، مالك تخصیص کرسی در مجلس شوراي اسالمی می
سهم هر فهرست و نامزدهاي مستقل که کرسی  -3 به آنها تعلق گرفته به ترتیب هر نامزدي که پس از تعیین 

سی ست از کر سهم هر فهر سقف  ست تا  ست آورده ا صلی بد سطح حوزه انتخابیه ا عنوان ها بهباالترین آراء را در 
 .یابدنماینده حوزه انتخابیه فرعی به مجلس شوراي اسالمی راه می

صحیح مأخوذه  )%15درصد(صاب پانزدهیک از نامزدها نچنانچه در حوزه انتخابیه فرعی هیچ -2تبصره آراي 
صورت دو مرحلهرا کسب ننماید صورت به تعداد دو اي برگزار می، انتخابات فقط در همان حوزه به  شود. در این 

اند؛ براي حضـــور در برابر نمایندگان مورد نیاز از بین نامزدهایی که بیشـــترین آراء را در مرحله اول کســـب کرده
صورتی که تعداد نامزدهاي باقیمانده کمتر از دو برابر مذکور باشد، تمام وم معرفی میانتخابات مرحله د شوند و در 

که باالترین رأي در همان حوزه گردند و نامزد یا نامزدهایینامزدها براي حضــور در مرحله دوم انتخابات معرفی می
 .یابندشوراي اسالمی راه میمانده به مجلس هاي باقیانتخابیه فرعی را کسب کنند تا سقف کرسی

ــوراي نگهبان زمان انجام مرحله دوم انتخابات را ظرف مدت یک ــور با هماهنگی ش هفته پس از وزارت کش
ماه پس از تعیین راي نگهبان تعیین و حداکثر طی یکیید صــحت انتخابات توســط شــوأاعالم نتیجه مرحله اول و ت

 کند.میزمان، اجرا 
مستقل به صورت اعشاري ها و نامزدهاي هاي اختصاص یافته به فهرستم کرسیکه سهدر صورتی -7تبصره
سی صحیح توزیع میدرآید کر سب با ارقام  سیها متنا صاص شود و کر شار اخت هاي مازاد به ترتیب به باالترین اع

 یابد.می
هاي ریق فهرستآراي هر نامزد شامل آرایی است که به صورت منفرد یا ترکیبی کسب کرده یا از ط -8تبصره

 .انتخاباتی موضوع این قانون به وي ارائه شده است
 .حوزه انتخابیه اقلیتهاي دینی از حکم این ماده مستثنی است -9تبصره
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) این ماده 8) و (7)، (5)، (4هاي () آن حذف و تبصره6و( )3)، (2)، (1هاي (تبصره ) قانون و9ماده ( -8ماده
 گردد.می منتقل) 13)، و (12)، (11)، (10هاي (ان تبصره) قانون تحت عنو8ماده (ذیل به 

 د:شوشرح ذیل اصالح میبهقانون ) 14ماده ( -9ماده
صدا -14ماده سالم يجمهور یمايس و سازمان  منظور ترویج هنجارهاي انتخاباتی و مکلف است به یرانا یا

ــوابط حاکم بر  یندگان،نما یفمجلس و وظا یگاهجا یینبر تب ا در فرهنگ عمومی، عالوهنهکردن آنهادینه قواعد و ض
و همچنین جرائم و تخلفات انتخاباتی را به  هافرآیند انتخابات، تبلیغات توســـط نامزدهاي انتخابات و طرفداران آن

 رسانی نماید.نحو مناسب اطالع
 مرکزي هیأتکشــور، که توســط وزارت یانتخاباتآموزش  يهاســیما موظف اســت، برنامه صــدا و -تبصــره

و  هایهاعالم یهکل ینشــود و همچنداده می یصتشــخ يکمیســیون بررســی تبلیغات مرکزي ضــرور یانظارت و 
 پخش نماید. یرانا سالمیا يجمهور یمايصداوس یمحل یا يسراسر به انتخابات را از شبکه مربوط هايیهاطالع

 شود:قانون به شرح زیر اصالح می) 17ماده ( -10ماده
 از خارج رسیدگی فوري و منظوربه را قضائی حوزه هر در موجود شعب به تعداد کافی قضائیه قوه -17ماده

  .دهدمی اختصاص انتخاباتی جرائم و تخلفات به نوبت
ــره ــیلهبه که جرائمی و تخلفات -1تبص ــورت نامزدها وس ــعب در انتخابات، برگزاري از پس گیرد،می ص  ش

 .شودمی رسیدگی هامراکز استان در انتخاباتی جرائم و تخلفات به رسیدگی
صره ضاي هیأتهاي اجرائی و  -2تب سیدگی به جرائم خاص انتخاباتی اع ستان ر ستان و ا شهر نظارت بخش، 

 پذیرد. می ترتیب در مراجع صالح حوزه قضائی شهرستان، مرکز استان و تهران صورتبه
 شود.نظارت مرکزي در تهران رسیدگی میجرائم اعضاي هیأتهاي اجرائی و  -3تبصره
اصــالح  )3(الحاق و عنوان تبصــره این ماده به تبصــره قانون ) 25شــرح ذیل به ماده (دو تبصــره به -11ماده

 شود:می
صره شاهده ا -1تب صورت م سان موضوع این ماده در  صرفاً مجازند گزارش یرادبازر  هايدر روند انتخابات، 

ــال نما ربطيالزم را به مراجع ذ ــمیمات هیأتهاي اجرائی را  یندارس و حق دخالت در فرآیند اجراي انتخابات و تص
 .ندارند

 باشند.میواحد  ،در صورت همزمانی دو انتخابات، بازرسان موضوع این ماده براي هر دو انتخابات -2تبصره
 

 شوندگانکنندگان و انتخابشرایط انتخاب -فصل سوم
 شود:شرح ذیل اصالح می) قانون به28ماده ( -12ماده
 نامزدهاي انتخابات باید داراي شرایط عمومی و اختصاصی ذیل باشند: -28ماده
 شرایط عمومی -الف

  اسالم؛ به اعتقاد -1
 التزام عملی به اسالم؛ -2

 شود.وسیله تجاهر به فسق ثابت میعدم احراز التزام عملی به اسالم به -1تبصره
 هاي دینی مصرح در قانون اساسی باید به دین خود اعتقاد داشته باشند.اقلیتداوطلبان نمایندگی  -2تبصره

 التزام عملی به انقالب اسالمی و نظام مقدس جمهوري اسالمی ایران؛ -3         
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منظور از التزام عملی در این بند، اعتقاد وتعهد به ارزشهاي اساسی نظام شامل اسالمیت، جمهوریت،  -تبصره
 ي و وحدت ملی است.استقالل، آزاد

 اساسی و اصل والیت مطلقه فقیه؛ابراز وفاداري به قانون  -4
 تابعیت کشور جمهوري اسالمی ایران؛ -5

اند و اشـــخاص غیرایرانی که تابعیت ایران را اتباع ایرانی که تابعیت کشـــور دیگري را أخذ کرده -تبصـــره
 .باشنداند، از داوطلبی انتخابات محروم میتحصیل نموده

 گویایی؛ و نعمت شنوایی از برخورداري حد در جسمی سالمت -6
 داشتن کارت پایان خدمت وظیفه عمومی یا کارت معافیت دائمی براي آقایان؛  -7

صر سپريافرادي که به جهت غیب -هتب شمول ت از خدمت وظیفه عمومی و با  شخص، م شدن مدت زمان م
 .باشنددر انتخابات محروم مینام اند، از ثبتپرداخت جریمه خرید خدمت شده

 عدم محجوریت؛  -8
ــره ماده  -9 ــوع تبص ــادي (موض ــوب  36عدم محکومیت قطعی به جرائم اقتص ــالمی مص قانون مجازات اس

 )، جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور و جرائم علیه عفت عمومی، ارتداد و خیانت در امانت؛ 1/2/1392
 رومیت از حقوق اجتماعی؛عدم محکومیت کیفري مؤثر و مح -10
  ؛به گروههاي غیرقانونیعدم وابستگی  -11
 ؛نبودن به آنوابسته و رژیم گذشته یمعدم مؤثر بودن در تحک -12
 عدم اعتیاد و استعمال مواد مخدر و روانگردان؛ -13
 شرایط اختصاصی -ب
علوم، تحقیقات و فناوري،  ايهتخانهمعادل آن مورد تأیید وزار یا ارشدتحصیلی کارشناسی مدرك داشتن -1

ستخدامی با  شوراي مدیریت حوزه علمیه و مدارك تحصیلی واجد ارزش ا شت و درمان و آموزش پزشکی و  بهدا
عمومی و  در بخش خصوصی،اجرائی تأیید سازمان اداري و استخدامی کشور و داشتن حداقل پنج سال سابقه کار 

تأیید باالترین دســتگاه مربوط در بخش دولتی و نهادهاي عمومی غیردولتی و  مورددولتی یا آموزشــی و پژوهشــی 
 اتاقهاي مربوط در بخش خصوصی 

 .حذف شد -تبصره
 ؛)نامثبت هنگام در( تمام سال هفتاد و پنج حداکثر و تمام سال سی سن حداقل -2         

شخاص براي ثبت -تبصره سن ا سبه  ساس تاریخ تولد اولیه ،نام در انتخاباتمالك محا سناد شده در ثبت برا ا
 باشد.مالك عمل نمی ،یئحکم قضاتغییرات ناشی از استثناي به ،عديباست و تغییرات  سجلی

موضوع ماده  شغل یا تصدي مقام جهت انتخابات حسب مورد به در شرکت از داوطلبمحرومیت  عدم -3
 ) این قانون؛29(

) 3و ( )1و اجزاي (» الف«) بند 13) و (10( )،9رت موظفند شرایط اجزاي(هاي اجرائی و نظاهیأت -1تبصره
 ربط استعالم کنند.این ماده را از مراجع ذي» ب«بند 

نام شــده توســط داوطلب را در هنگام ثبتدر صــورتی که هیأت اجرائی نامعتبر بودن مدارك ارائه -2تبصــره
 شود.یکن تلقی میاحراز نمایند ثبت نام وي کان لم

صره ستگاهها و مراجع ذي -3تب ضوع این ماده موظفند از زمان د صدور گواهی و مدارك مو صالح جهت 
ضیان حداکثر ظرف مهلت ده روز، گواهینامه ست متقا سب درخوا شروع انتخابات، ح ستور  هاي مزبور را صدور د

@M
gha
van
in



٦ 
 

کننده این قانون به درخواست )45صادر و در مهلت قانونی و کافی پیش از شروع ثبت نام الکترونیکی موضوع ماده (
 تحویل دهند و در بانک اطالعاتی خود جهت استعالمات مراجع اجرائی و نظارتی ثبت نمایند.

سوابق مذکور، مراکز ثبت -4تبصره سناد و  به نام در وزارت کشور و واحدهاي تابعه آن  با دریافت مدارك، ا
اي از مدارك واصل شده بالفاصله نام و نسخهاطالعات ثبت. نمایندمیارائه  یدرس ،ثبت نام جهتکننده افراد مراجعه

 شود.ارائه مینگهبان  يبه شورا
 شود:مکرر) به قانون الحاق می 28عنوان ماده (ماده به شرح ذیل بهیک -13ماده
ــراً از یک حوزه انتخاب -مکرر 28ماده ــالمی باید منحص ــوراي اس یه هر یک از داوطلبان نمایندگی مجلس ش
بت بتفرعی، ث ند. ث بتنام ک طال ث یه فرعی موجب اب خاب یک حوزه انت نام و محرومیت از داوطلبی نام در بیش از 

 شود. نمایندگی آن دوره انتخابات مجلس شوراي اسالمی می
صره  فرعی متولد محدوده جغرافیایی حوزه انتخابیهخود یا یکی از والدینش  هر داوطلب نمایندگی باید -1تب

مستمر متصل به  سال سکونتیا سابقه حداقل پنجسال سکونت غیرمستمر یا سابقه حداقل هفت باشدنام محل ثبت
 .در آن محدوده یا سابقه نمایندگی مجلس شوراي اسالمی در آن حوزه را داشته باشد نامزمان ثبت

صره شی از اجر -2تب شوراي ي قانون تغییر حوزه انتخابیه اتغییر حوزه انتخابیه نا داوطلبان نمایندگی مجلس 
 .این ماده انجام گیرد )1تبصره ( باید با رعایت شروط 24/10/1382اسالمی مصوب 

از یک شهرستان به شهرستان دیگر، محدوده حوزه انتخابیه فرعی، در صورت انتزاع و الحاق بخشی -الحاقی
 باشد.جدیدترین مصوبه دولت در تقسیمات کشوري می

 شود:هاي آن به شرح ذیل اصالح می) قانون و تبصره29ماده ( -14ماده
 :هستند شدن در انتخابات محرومشرح ذیل از داوطلبمقام و شغل خود به واسطهبه یراشخاص ز -29ماده
حداقل  ینکهمگر ا باشندمی سراسر کشور محروم یهانتخاب يهاشدن در حوزهاز داوطلب یراشخاص ز - الف

 در آن پست شاغل نباشند: وجهیچهنموده و به نام از سمت خود استعفاثبتماه قبل از شش
 يو معاونان و مشاوران و جمهوریسرئ -1
 يمصلحت نظام و معاونان و یصمجمع تشخ یررئیس و دب -2
 جمهوریسمشاوران معاونان رئ -3
 دفاتر سران سه قوه يرؤسا -4
 هاوزرا و سرپرستان وزارتخانه -5
 و مشاوران وزرامعاونان  -6
 دفاتر وزرا يو رؤسا یوزارت کل حوزه یرانها و مدکل و سرپرستان ادارات کل وزارتخانه یرانمد -7
 يو معاونان و مشاوران و یهقضائقوه یسرئ -.8
 يکشور و معاونان و مشاوران و یعال یواند یسرئ -9

 يدادستان کل کشور و معاونان و مشاوران و -10
 يو معاونان و مشاوران و يعدالت ادار یواند یسرئ -11
 يکل کشور و معاونان و مشاوران و یسازمان بازرس یسرئ -12
 رئیس دیوان محاسبات کشور و معاونان وي  -13
 دادستان دیوان محاسبات کشور  -14
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سازمان رؤسا و -15 سلح جمهور یروهاين سیاسییدتیها و ادارات کل و ادارات عقسرپرستان  سالم يم  یا
 و معاونان آنان در سراسر کشور ینانو جانش یرانا

 يو معاونان و یرانا یاسالم يجمهور یمايسازمان صداوس یسرئ -16
 يو معاونان و یرانا یاسالم ياحمر جمهورهالل یتجمع یسرئ -17
 استانداران، فرمانداران و بخشداران -18
 یدولت يهارؤسا و سرپرستان سازمان -19
 (دولتی و غیردولتی) رؤساي دانشگاهها -20
 یدانشگاه آزاد اسالم یسرئ -21
 یاراتو اخت یفوظا یطهو وابســته به دولت که ح یدولت يعامل شــرکتها یرانمدیره و مداعضــاي هیأت -22

 دارد. يآنها به کل کشور تسر
 عامل بانکها و مؤسسات مالی و اعتباري (دولتی یا خصوصی) یرانو مد مدیرههیأت ياعضا -23
 يو معاونان و مشاوران و یرانا يکل بانک مرکز یسئر -24
ستان بن -25 سرپر سا و  شه« یادهايرؤ ضعفان،  ست سکن و خرداد 15 ید،م ره)، (ینیخمامام امدادیتهکم ،»م

سوادآموز ضت  سالمی،یغات سازمان تبل ي،نه و  یحکومت یراتسازمان تعز یسقم و رئ یهعلم حوزه یغاتدفتر تبل ا
صــنفی و  نظامهاي رؤســاي ،مشــاوران آنان ومعاونان  یران،و معادن و تعاون ا یعو صــنا یبازرگان ياتاقها يرؤســا
 مدیران و سرپرستانی که حوزه مسؤولیت آنان به کل کشور تسري دارد.  اي و مناطق آزاد و ویژه و سردفتران،حرفه

 اطالعاتمسلح و وزارت یروهايدر ن ینشاغل -26
 و رؤساي مناطق شهرداري و اعضاي شوراهاي اسالمی شهرها؛ رداران، معاونان شهشهرداران -27
 در همان دوره؛ نگهبان و اعضاي هیأتهاي اجرائی و نظارت يشورا ياعضا -28
 سفراي ایران در خارج از کشور -29
شخاص زیر از داوطلب -ب ستان قلمرو مأموریت خود محروما ماه ششمگر اینکه حداقل  هستند شدن در ا

 در آن پست شاغل نباشند: وجهیچهنموده و به نام از سمت خود استعفاثبتقبل از 
 ن و مشاوران استاندارامعاون -1
 و بخشداران معاونان فرمانداران  -2
 یرانا یاسالم يجمهور یمايمراکز صداوس یرانمد -3
 در استان اي و مناطق آزاد و ویژه و سردفترانصنفی و حرفه نظامهايرؤساي  -4
 ها و معاونان آنانکل و سرپرستان دفاتر و ادارات کل استان یرانمد -5
 ینکهمگر ا هستند خود محروم یتمأمور قلمرو فرعییه انتخاب يهاشدن در حوزهاز داوطلب یراشخاص ز -ج
 در آن پست شاغل نباشند: وجهیچهو بهنمایند  نام از سمت خود استعفاثبت شروع ماه قبل از ششحداقل 
 می و موقتدائ جمعه مهائ -1
 هاها و استانشهرستان يدادگستر يقضات شاغل در امر قضا و رؤسا -2
 و معاونان آنان هايکل و سرپرستان دفاتر و ادارات کل استاندار یرانمد -3
 و وابسته به دولت و معاونان آنان در استان و شهرستان یدولت يهارؤسا و سرپرستان ادارات و سازمان -4
شگاهها و مؤسسات آموزشر -5 ستان دان سرپر سا و  ستان  یردولتیو غ یاعم از دولت یعالؤ سرپر سا و  و رؤ

 آنهاواحدها و شعب 
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 شهرستاندر  اي و مناطق آزاد و ویژه و سردفترانصنفی و حرفه نظامهايرؤساي  -6
 و وابسته به دولت در استان و شهرستان یدولت يعامل شرکتها یرانو مد مدیرههیأت ياعضا -7
 شعب بانکها در استان و شهرستان يسرپرستان مناطق و رؤسا -8
 هادر مرکز استان و شهرستان اسالمییغاتسرپرستان دفاتر سازمان تبل -9

 روستا یاسالم يشوراها ياعضا -10
، این ماده» ج«و  »ب« ،»الف« يمذکور در بندها ینهمطراز با عناو ینعناو يمقامات دارا یهکل -1تبصـــره

 . باشدیکشور م یو استخدام يادار با سازمان  يهمطراز یص. تشخباشندیماده م ینامفاد مشمول 
فهرست مشاغل همطراز  ،نامماه قبل از آغاز ثبتهفتاداري و استخدامی کشور موظف است حداقل  سازمان

 ن ارسال نماید. را نزد وزارت کشور و شوراي نگهبا
صره سان -2تب ستخدام ینطبق قوان کهیدر مورد ک ستعفا یاو  یا آن از  یرشبه پذ آنان منوط يتعهد خدمت، ا

کارکنان  ياستعفا یننام شرط است. همچنماه قبل از ثبتششاستعفا حداقل  ، قبولباشدمیمربوطه  ینمسؤول يسو
 .باشدیکل قوا م یبه قبول فرمانده مسلح منوط یروهاين )پرسنل(

ـــتگاهها، مجاز به تعویق زمان خدمت خود  کهدرصـــورتی مطابق قوانین و مقررات، متعهدین خدمت در دس
 توانند با رعایت شرایط مقرر در این ماده نامزد شوند.باشند و الزامی به استمرار در انجام خدمت نداشته باشند، می

صره سم یگواه نام، ارائههنگام ثبتبه -3تب ستعفا و عدم بریمبن یر شاغل قبول ا ست و مقام و م شتغال در پ ا
ــده ــشماده،  ینا يدر بندها یادش ــورت از ثبت ینام الزامماه قبل از ثبتش ــت در غیر این ص نام وي خودداري اس

 .شودمی
 یطور رسمماه به یکباالتر، حداکثر به مدت  صالحيمرجع ذ ياز سو یدبا یفرد مستعف یگزینجا -4تبصره

صالح جرم نداشته باشد. تخلف از حکم این ماده توسط مقام ذي یتیدر آن حوزه مسؤول یشود و فرد مستعف یمعرف
 .شودمیمحکوم  شش قانون مجازات اسالمیو مرتکب به محرومیت از حقوق اجتماعی درجه  است

 يهارسانه یقا از طرنام داوطلبان، مراتب رماه قبل از ثبت هفتکشور موظف است حداقل  وزارت -5تبصره
 عموم برساند. یبه آگاه یگروه

 
 هیأت اجرائی -چهارم فصل
ـــماره ماده () به31ماده ( -15ماده ـــرح ذیل به قانون الحاق و ش ) اصـــالح 2مکرر 31)  قبلی به ماده (31ش

 شود.می
صدور دستور شش وزیر کشور موظف است حداقل -31ماده شروع ماه قبل از پایان دوره مجلس و پیش از 

 انتخابات، ترتیبات تشکیل هیأت اجرائی مرکزي را با ترکیب ذیل فراهم آورد:
 وزیرکشور ( رئیس هیأت )  -1
 دادستان کل کشور -2
 وزیر اطالعات -3
 رئیس سازمان ثبت احوال کشور -4
صیت -5 شخ سطح ملی به هفت نفر از  صادي و حقوقی در  سی، فرهنگی، اجتماعی، اقت سیا هاي دینی، 

هاي مذکور در آن حضـــور االمکان یک نفر از هر یک از حوزهاي که حتیعنوان معتمدان مردمی به گونه
 داشته باشد.
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هاي منظور تعیین معتمدان مردمی هیأت اجرائی مرکزي، وزیر کشور، مجموعاً سی نفر از شخصیتبه -1تبصره
عنوان هاي مندرج در این قانون باشند، بهصالحیتمذهبی، سیاسی، فرهنگی، اجتماعی و اقتصادي کشور را که داراي 

صره (مرکزي نظارت معرفی می معتمد به هیأت ) این ماده، وزیر 2کند. پس از تأیید هیأت مرکزي نظارت با رعایت تب
اي با حضــور نماینده هیأت مرکزي نظارت و حداقل دو ســوم معتمدان کشــور حداکثر ظرف مدت یک هفته، جلســه

شکیل م ضمن آن هفت نفر معتمدان هیأت اجرائی مرکزي با رأي مخفی همان معتمدان  و اکثریت یمذکور ت دهد که 
 شوند.ترتیب آراء انتخاب میالبدل بهعنوان عضو اصلی و چهار نفر عضو علینسبی از میان معتمدان تأییدشده، به

صره ست حداکثر ظرف مدت دو روز، اظهارنظر  هیأت -2تب سبت مرکزي نظارت موظف ا به کتبی خود را ن
صالحیت معتمدین معرفی مرکزي نظارت به هر دلیلی  دهنده ارسال کند. چنانچه هیأتشده، به مرجع پیشنهادتأیید 

ـــنهادي را تأیید نکرد، مرجع مزبور موظف اســـت به تعداد دو برابر مورد نیاز، افراد  کل یا تعدادي از معتمدان پیش
مرکزي نظارت حداکثر ظرف مدت  مرکزي نظارت پیشــنهاد نماید. هیأتیأت دیگري که واجد شــرایط باشــند به ه

ست ساعت نظر خود را کتباً اعالم می بی شنهادي، مورد تأیید هیأتو چهار   نماید. اگر براي مرتبه دوم، معتمدین پی
البدل را از میان یکه حداقل بیست نفر مورد تأیید باشند، اعضاي اصلی و علمرکزي نظارت قرار نگیرند، در صورتی

و خود انتخاب خواهند کرد، در غیر این صورت وزیر کشور با کسب نظر هیأت مرکزي نظارت ظرف مدت بیست 
 مانده از بیست نفر معتمد را انتخاب خواهد کرد. چهار ساعت، باقی

اقل هفت یابد و مصوبات آن با رأي حداجرائی مرکزي با حضور نه نفر رسمیت میجلسات هیأت -3تبصره
 نفر از اعضاي داراي حق رأي معتبر است.  

رئیس از بین شــود و نائبکشــور تشــکیل می اولین جلســه هیأت اجرائی مرکزي با دعوت وزیر -4تبصــره
ضاي هیأت با اکثریت آراء انتخاب می شور اع ستاد انتخابات ک سؤولیت دبیري هیأت اجرائی مرکزي با دبیر  شود. م

 شود. اجرائی مرکزي انتخاب مید وزیرکشور و تأیید هیأت خواهد بود که با پیشنها
هیأت اجرائی مرکزي موظف اســت کلیه صــورتجلســات و مصــوبات خود را نزد هیأت مرکزي  -5تبصــره

اجرائی مرکزي انتخابات نباید موجب تداخل در وظایف و اختیارات نظارتی نظارت ارسال نماید. تصمیمات هیأت 
در غیر این صـــورت تصـــمیمات مذکور باطل و هرگونه اقدامی در این جهت ممنوع  هیأت مرکزي نظارت گردد؛

 است. مرجع تشخیص موضوع این تبصره، هیأت مرکزي نظارت است.
 یک از اعضاي هیأت اجرائی مرکزي نباید نامزد انتخابات باشند.هیچ -6تبصره
 شود:) به قانون الحاق می1مکرر 31عنوان ماده (ماده ذیل به -16ماده
عالوه بر مواردي که در این قانون به عهده هیأت اجرائی مرکزي گذاشته شده است، وظایف  -1مکرر 31ماده

 باشد:شرح ذیل میاین هیأت به
 حسن اجراي فرآیند انتخابات در همه سطوح  مسؤولیت -1
 مرتبط در برگزاري انتخاباتهماهنگی با نهادهاي  -2
 بندي و اجرائی انتخابات تصویب برنامه زمان -3

صره صوص انتخابات به  -تب صمیمات خود را در خ شور موظفند کلیه ت ستاد انتخابات ک شور و  وزارت ک
، مراتب ه باشدد. در صورتی که هیأت مزبور نسبت به این تصمیمات نظري داشتناطالع هیأت اجرائی مرکزي برسان
صورت را فوراً به اطالع وزیر کشور می ساند. وزیر کشور موظف است نظرات هیأت را اجراء نماید. در غیر این  ر

ظارت  ظارت گزارش خواهد داد. تصـــمیمات هیأت مرکزي ن به هیأت مرکزي ن تب را  هیأت اجرائی مرکزي مرا
 االتباع است.الزم
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 شود:ن الحاق می) به قانو1مکرر 32ماده ذیل به عنوان ماده ( -17ماده
هاي نفر از شـــخصـــیتمنظور تعیین معتمدان هیأت اجرائی فرعی، فرماندار مجموعاً ســـیبه -1مکرر 32ماده

صالحیت سیاسی، فرهنگی و اجتماعی و اقتصادي محل که داراي  عنوان هاي مندرج در این قانون باشند را بهمذهبی، 
این ماده، فرماندار ) 1(از تأیید هیأت نظارت با رعایت تبصـــره  نماید. پسنظارت مربوطه معرفی می معتمد به هیأت

سه شکیل حداکثر ظرف مدت یک هفته جل سوم معتمدان مذکور ت ستان و حداقل دو شهر ضور هیأت نظارت  اي با ح
سبی بهمی ضمن آن هفت نفر معتمدان هیأت اجرائی با رأي مخفی و اکثریت ن صلی و پنج نفر دهد که  ضو ا عنوان ع

 شوند.انتخاب می ءترتیب آراالبدل بهعلیعضو 
صره سبت  هیأت -1تب ست حداکثر ظرف مدت دو روز، اظهارنظر کتبی خود را ن به نظارت مربوطه موظف ا

صالحیت معتمدین معرفی شنهادتأیید  سال کند. چنانچه هیأتشده، به مرجع پی نظارت به هر دلیلی کل یا  دهنده ار
ي را تأیید ننمود، مرجع مزبور موظف اســـت به تعداد دو برابر مورد نیاز، افراد واجد تعدادي از معتمدان پیشـــنهاد

و چهار ساعت نظر خود نظارت حداکثر ظرف مدت بیست  نظارت پیشنهاد نماید. هیأت شرایط دیگري را به هیأت
ـــنهادي، مورد تأیید هیأترا کتباً اعالم می نظارت مربوطه قرار نگیرند، در  نماید. اگر براي مرتبه دوم، معتمدین پیش

صلی و علیصورتی ضاي ا شند، اع ست نفر مورد تأیید با کنند، در غیر البدل را از میان خود انتخاب میکه حداقل بی
از بیســت نفر  ماندگانو چهار ســاعت، باقیاین صــورت فرماندار با کســب نظر هیأت نظارت ظرف مدت بیســت 

 نمایند.معتمد را انتخاب می
صره ضاي هیأت -2تب شکیل، مهلت و تعداد اع هاي انتخابیه تابعه فرعی با هیأت اجرائی اجرائی حوزه نحوه ت

 حوزه انتخابیه فرعی یکسان و ترکیب آن نیز متناظر با هیأت اجرائی حوزه انتخابیه فرعی است.
 شود: قانون حذف می )24) به قانون الحاق  و ماده (2مکرر 32عنوان ماده (شرح ذیل بهیک ماده به -18ماده
تایج آراي حوزه -2مکرر 32ماده ـــتانبه منظور تجمیع ن هیأتی به عنوان هیأت  ،هاي انتخابیه موجود در اس

 شود:ترکیب ذیل تشکیل می در محل استانداري باحوزه انتخابیه اصلی اجرائی 
 عنوان رئیس هیأتاستاندار به -1
 دیر کل ثبت احوال استانم -2
 ري استان رئیس دادگست -3
 هاي فرعی به انتخاب معتمدان همان هیأت. یک نفر از معتمدان هر یک از هیأتهاي اجرائی حوزه -4

صره ضو هیأتهاي اجرائی  انتخابیه اجرائی حوزه هیأتان معتمدمنظور تعیین به -1تب صلی، معتمدان محلی ع ا
گیري از میان خود یک نفر را براي عضــویت رأيحداکثر یک هفته قبل از روز هاي انتخابیه فرعی در اســتان، حوزه

صلیدر هیأت اجرائی  ضاي  .کنندانتخاب و به این هیأت معرفی می حوزه انتخابیه ا صورتی که مجموع تعداد اع در
ــتان به معتمدان  ــود، یک نفر از معتمدان حوزه انتخابیه فرعی مرکز اس ــلی زوج ش هیأت اجرائی حوزه انتخابیه اص

 شود.ن اضافه میهیأت اجرائی استا
 یابد.اعضاء رسمیت می دوسومجلسات این هیأت با اکثریت  -2تبصره
گیري و موظفند بالفاصله پس از خاتمه رأي فرعی هاي انتخابیهفرمانداران و بخشداران مراکز حوزه -3تبصره

صورت صله را با هیأتهاي نظارت حوزه انتخابیه خود تطبیق داده و طی  سهشمارش آراء، نتایج حا هیأت به اي جل
 .اعالم کنندحوزه انتخابیه اصلی اجرائی 
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صره صله  -4تب ست پس از تجمیع آراء، نتایج حا ستان مکلف ا را با هیأت نظارت اولیه رئیس هیأت اجرائی ا
صورت ستان تطبیق داده و طی  سها سپس از طریقجل شوراي نگهبان ارسال و  ستانداري از اي به وزارت کشور و   ا

 باشد.. تأیید صحت انتخابات و نتایج آراء برعهده شوراي نگهبان میروهی اعالم کندهاي گرسانه
 شود:) قانون به شرح ذیل اصالح می33ماده ( -19ماده
نگهبان به شــرح زیر  شــرایط معتمدان هیأتهاي اجرائی، اعضــاي هیأتهاي نظارت و ناظران شــوراي -33ماده

 باشد:می
 اساسی م و قانون ایمان و التزام عملی به اسال -1
 حسن شهرت -2
 سواد خواندن و نوشتن -3
 عدم وابستگی به گروههاي غیرقانونی -4
 عدم سابقه محکومیت کیفري مؤثر و محرومیت از حقوق اجتماعی -5
 عدم سابقه محکومیت به تخلفات و جرائم انتخاباتی -6

 پایبند باشند.هاي دینی باید به دین خود هیأتهاي اجرائی اقلیت -1تبصره
صره شور و فرمانداريهیأتهاي اجرائی و وزار -2تب شداريت ک صورت اطالع از عدم ها و بخ ها مکلفند در 

شرایط موضوع بندهاي ( شعب ثبت6) و (5)، (4وجود  نام و أخذ رأي و بازرسان و ) این ماده درخصوص اعضاي 
 ه تغییر اعضاي مزبور نمایند.ها اقدام بها و بخشدارينمایندگان وزارت کشور، فرمانداري

أخذ رأي نباید نام و اي نگهبان و اعضاي شعب ثبتیک از اعضاي هیأت اجرائی و ناظران شورهیچ -3تبصره
 ترتیب ذیل خویشاوندي نسبی یا سببی داشته باشند:با داوطلبان انتخابات به

 خویشاوندي نسبی: پدر، مادر، فرزند، برادر و خواهر.  -الف
  خواهر وي.ندي سببی: همسر و پدر، مادر، برادر و خویشاو -ب
 شود:) قانون به شرح زیر اصالح می40ده (ما -مکرر 19ماده
هاي انتخابیه تابعه فرعی پس از تعیین محلهاي اســـتقرار هیأت اجرائی حوزه انتخابیه فرعی و حوزه -40ماده

ــعبه ثبت ــعب ثبت نام و أخذ رأي براي هر ش ــخیص هیأت نام و أخذ رأي، پنجش ــعب پرتراکم به تش نفر (و در ش
نفر) از معتمدین محل که داراي سواد خواندن و نوشتن باشند، انتخاب و به فرماندار یا بخشدار جهت اجرائی هفت

 نمایند.صدور حکم معرفی می
 شود:) قانون الحاق می41یک تبصره به شرح ذیل به ماده ( -20ماده

 باشند.واحد می ،موضوع این ماده فرمانداراندر صورت همزمانی دو انتخابات، نمایندگان  -تبصره
  

 اعالم داوطلبی و رسیدگی به صالحیت داوطلبان -پنجم فصل
 شود:شرح ذیل اصالح می) قانون به45ماده ( -21ماده
ـــار یختار از مدت هفت روز ظرف باید مجلس نامزدي نمایندگی داوطلبان -45ماده ـــتور انتش ـــروع دس  ش

سیلهبه انتخابات شور،وزارت و شور جهت ثبت به ک ست،سامانه الکترونیکی که وزارت ک  مراجعه نام ارتقاء داده ا
شنامه س ضمن تکمیل پر صوص کنند و  هاي مربوطه را بارگذاري و با أخذ مدارك و گواهینامه داوطلبی، اعالم مخ
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ــاً و یا از  ــخص ــه (کد) رهگیري، ش ــناس ــمی خویش جهت تأیید نهاش  یا نام به فرمانداريی ثبتئطریق نماینده رس
 انتخابیه فرعی مراجعه کنند. حوزه مرکز بخشداري

ماده از  یندرخصوص نحوه اجراي حکم اکشور موظف است قبل از صدور دستور شروع انتخابات  وزارت
سانه یقطر ساناطالع مردم به عموم یهاي گروهر نحو به در این خصوصان و بخشداران مکلفند کند و فرماندار یر

 رسانی کنند.فرعی خود اطالع انتخابیه حوزه در مقتضی
هاي مربوطه داوطلبی و عدم بارگذاري مدارك و گواهینامه اعالم مخصوص عدم تکمیل پرسشنامه -1تبصره

نام ثبت منزله عدمنام، بهیی ثبتو یا عدم مراجعه به فرمانداري یا بخشـــداري مربوطه در موعد مقرر جهت تأیید نها
انتخابیه  حوزه مرکز بخشداري یا صورت حضوري در فرماندارينام بهاست. درصورت نقص در سامانه مزبور، ثبت

 گیرد.فرعی انجام می
ــور از خارج در که مجلس نامزدي نمایندگی داوطلبان -2تبصــره ــربه کش مراجعه به  ضــمن باید، برندمی س

 سیاسی نمایندگی یا کنسولگري یا سفارتخانه نام بهی ثبتئالکترونیکی و طی مراحل مربوطه، جهت تأیید نهاسامانه 
 مربوط مراجعه نمایند.

نام داوطلبان تأیید ثبت ،مخابراتی وسیله ترینمکلف است با سریع سیاسی نمایندگی یا کنسولگري یا سفارت
 وي صالحیت بررسی بهنسبت  قانونی مهلت در تا کند اعالم کشوروزارت به امورخارجه وزارت طریق از مذکور را

 آید. عملبه قانونی اقدام انتخابیه حوزه اجرائیهیأت  در
پرسشنامه اعالم داوطلبی باید حاوي اطالعات شخصی و خانوادگی، سوابق علمی، شغلی، سیاسی،  -3تبصره

 قضائی، اجتماعی، فرهنگی و مذهبی داوطلب باشد. 
صره صورت الکترونیکی و با ارائه  -4تب ضات نامزدها را به  شکایات و اعترا شوراي نگهبان نیز امکان ثبت 

 کند.شناسه (کد) رهگیري فراهم می
 شود:شرح ذیل اصالح می) قانون به47ماده ( -22ماده
شدار یا فرماندار -47ماده ست همزمان با تأیید نها فرعی موظف انتخابیه حوزه مرکز بخ نام داوطلبان ی ثبتئا

نماید  ارسال کشور وزارت به صورت کاملشده را بهنام و کلیه مدارك واصلنام، روزانه اطالعات ثبتدر زمان ثبت
کند  ارسال نظارت مرکزيهیأت  اطالعات و مدارك مزبور را به محض وصول، به است موظف نیز کشورو وزارت

 نام شده را به هیأت مزبور ارسال نماید. نام، فهرست کامل افراد ثبتو در پایان مهلت ثبت
 شود:به شرح ذیل اصالح میو تبصره آن قانون ) 48ماده ( -23ماده
شوراي نگهبان به -48ماده شرایط مندرج در این وزارت کشور و  سوابق داوطلبان در رابطه با  منظور بررسی 

صالح وزارت اطالعات، سازمان نامزدها را حسب مورد نزد مراجع ذي سجلی کاملنام ه اطالعات ثبتقانون، روزان
سالمی ایران و  ضائیهثبت احوال کشور، نیروي انتظامی جمهوري ا کنند. مراجع مزبور مکلفند ظرف ارسال می قوه ق

صوص هر یک از افراد اعالم سخ درخ سال پا سبت به ار صمهلت ده روز ن ستدل اقدام شده به  ورت مکتوب و م
 نمایند. پاسخ مراجع مزبور باید صرفاً ناظر به وجود سوابق مربوطه درخصوص شرایط مذکور در قانون باشد. 

ــابقه  ــد، در پاســخ مراجع مزبور مکلفند در صــورتی که هر یک از داوطلبان فاقد هرگونه س اي نزد آنان باش
 ارسالی، نسبت به این موضوع تصریح کنند.

ص ست و مرتکب به مجازات  -رهتب سخ برخالف واقع، جرم ا سال پا سخ در مهلت مقرر و یا ار عدم ارائه پا
 شود. درجه شش قانون مجازات اسالمی به استثناي حبس محکوم می

 شود:شرح ذیل اصالح می) قانون به52) ماده (2تبصره ( -24ماده
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ــره ــب نظر هیأت نظارت هیأت -2تبص ــتان پس از کس ــت مراتب تأ مرکزي اس  رد یا ییدنظارت، موظف اس
 ياصورتجلسه یطهاي الزم، و پس از استعالم از مراجع قانونی و بررسی یداوطلبان را با استناد قانون یهکل یتصالح

 .یدبخشدار مربوط اعالم نما یابه فرماندار 
 شود:به شرح ذیل اصالح میقانون ) 55( ماده -25ماده
ــترکاً نامزد چند یا تنهاییبه نامزدها از هریک -55ماده ــعب براي طریق زیر به توانندمی مش  یک رأي، أخذ ش

 نمایند: معرفی انتخابیه حوزه نظارتهیأت  به نماینده
 نماینده. یک هر یک صندوق ازايبه نماینده، یک داراي هايحوزه -الف
 نماینده. یک صندوق دو هر ازايبه نماینده، دو داراي هايحوزه -ب
 نماینده. یک صندوق سه هر ازايبه نماینده، سه داراي هايحوزه -ج
 نماینده. یک صندوق چهار هر ازايبه نماینده، چهار داراي هايحوزه -د
 نماینده. یک پنج صندوق هر ازايبه نماینده، پنج داراي هايحوزه -ه
 نماینده. یک صندوق شش هر ازايبه نماینده، شش داراي هايحوزه -و
 هاي داراي بیش از شش نماینده، به ازاي هر بیست صندوق یک نماینده. حوزه -ز

نماینده وجود دارد و  یک هاصندوق از تعداد همان به انتخابیه، حوزه هر نمایندگان تعداد با متناسب همچنین
 حوزه انتخابیه تهران به ازاي هر سی صندوق داراي یک نماینده است.

ضور رأي أخذ شعب محل در توانندمی نمایندگان این شته ح شند دا  رأي أخذ شعب در تخلفی چنانچه. با
 نمایند.ها کتباً اعالم میشهرستان مراکز یا بخش نظارت و اجرائی هیأتهاي به را مراتب، دخالت بدون گیرد، صورت

ضور سات تنظیم و آرا شمارش و رأي أخذ پایان تا نامزدها از هر یک نمایندگان ح ست بالمانع صورتجل . ا
ــعب در نامزدها نمایندگان حضــور از ممانعت  و گرددمی محســوب جرم و اســت از هر طریق ممنوع رأي أخذ ش
 شود.) این ماده محکوم می4تبصره ( در مقرر مجازات به متخلف

نمایندگان نامزدها باید توسط نامزد یا مسؤول ستاد اصلی تبلیغات هریک از نامزدها تا پنج روز قبل  -1تبصره
روز أخذ رأي به فرماندار یا بخشـــدار مربوط معرفی شـــوند. فرمانداران یا بخشـــداران موظفند کارت هریک از  از

شعبه معرفی صلی تبلیغات وي تا دو روز قبل از روز نمایندگان مذکور را براي  ستاد ا سؤول  سط نامزد یا م شده تو
 أخذ رأي به مسؤول ستاد اصلی تبلیغات نامزد مربوط تحویل دهند.

توانند از طرف هیچ کارکنان (پرســـنل) شـــاغل نیروهاي نظامی، انتظامی، اطالعاتی و امنیتی نمی -2تبصـــره
 نامزدي نمایندگی داشته باشند.

شخصاً یا توسط نامزد،  -3تبصره نمایندگان نامزدها درصورت هرگونه اعتراض یا مشاهده تخلف، مراتب را 
ــعبه اعالم میکتباً به هیأتهاي اجرائی و نظارت یا نمایند کنند. حضــور نمایندگان نامزدها قبل از ه فرماندار یا ناظر ش

گیري تا پایان أخذ رأي، خواندن و شــمارش آرا و تنظیم صــندوق هاي أخذ رأي و شــروع رأي )پلمبمهر و موم (
شعب أخذ رأي وحسب م ورد صورتجلسه نتایج أخذ رأي بالمانع است و ممانعت از حضور نمایندگان نامزدها در 

 .اماکن تجمیع آراي انتخابات، ممنوع است
عدم حضــور نمایندگان نامزدها مانع از شــروع أخذ رأي، شــمارش و تجمیع آرا و ســایر اقدامات  -4تبصــره

قانونی نیست. بعد از اعالم نتایج توسط وزارت کشور، درصورت درخواست نامزد، نتیجه آراي شعب در اختیار وي 
 .گیردقرار می
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یک از نامزدها یا دخالت در انجام وظایف اعضاي شعب نمایندگان نامزدها حق تبلیغ له یا علیه هیچ -5تبصره
أخذ رأي را ندارند. درصورت تخلف با تنظیم صورتجلسه توسط نماینده فرماندار و ناظر شعبه، ضمن ضبط کارت 

 شود.ی اعالم میمتخلف، وي از شعبه أخذ رأي مربوط اخراج شده و مراتب به مراجع صالح قانون
صره ضور -6تب سؤولین جزبه افراد دیگر ح سؤولین( م ضاي و م  شوراي ناظران، رأي أخذ هايصندوق اع

سان و نمایندگان، نگهبان شور و وزارت بازر ست ممنوع عنوان هر تحت رأي أخذ شعب در) نامزدها نمایندگان ک  ا
سؤولین و انتظامی مأمورین. گرددمی محسوب جرم و سؤول افراد حضور از موظفند رأي أخذ هايصندوق م  غیرم

هشـــت ســـال محرومیت از عضـــویت و  بر جزاي نقدي درجه شـــش بهمتخلفان عالوه. آورند عملبه جلوگیري
 شوند.می مسؤولیت در شعب أخذ رأي محکوم

 به توانندمی اند،نموده ارائه را خود انتخاباتیقانون فهرســـت  ینکه مطابق ا ییو گروهها احزاب -7تبصـــره
ست، اقدام به معرفی نماینده کنند. در ضو فهر ضو نامزدهاي صورت این نمایندگی از نامزدهاي ع ست، ع  حق فهر

 ندارند. رانماینده مستقل  معرفی
 

 تبلیغات -ششم فصل
 هاي انتخاباتی:فعالیت -الف
 شود:شرح زیر اصالح می) قانون به56ماده ( -26ماده
 روند:کار میعبارات زیر در چهارچوب این قانون، در معانی ذیل بهاصطالحات و  -56ماده

ها نمایندگان یا و انتخابات نامزدهاي اقدامات مجموعه بهتبلیغات:  -1 ـــایر افراد آن  گفتاري، از اعم -و س
ــتاري ــودمی گفته دهندگانرأي بر تأثیرگذاري منظور به -و رفتاري نوش ــاندن هدف که با ش  برنامه و ایده پیام، رس

سی به گروههاي و احزابیا  نامزدها شدمی مردم سیا یا  نظر مورد هاينامزد به دادنرأي به را آنها طریق این از تا با
 .نمایند منصرف دیگر يهاو گروهها و جریان نامزدها به دادن رأي از یا ترغیبجریان و گروه خاص 

سانه -2 سانههاي همگانی: ابزارهاي چاپی، الکترونیکی یا ر شبکه ر ست که رقومی (دیجیتال) یا هرنوع  اي ا
 رود.کار میمنظور انتشار عمومی محتواي نوشتاري، شنیداري، دیداري یا تلفیقی از آنها بهبه

 و یسامانده آن در و طرفداران آنان نامزدها یغاتیتبل يهاتیفعال که است يمرکز: انتخابات غاتیتبل ستاد -3
شابه عناوین و دشومی انجام سوب »تبلیغاتی ستاد« غیره و هواداران، کانون مجمع، مرکز، ستاد مردمی، نظیر م  مح

 .ندشومی
سی هاي انتخاباتی: به هرگونه فعالیت قانونی اطالق میفعالیت -4 سیا گردد که نامزدها، احزاب و گروههاي 

 دهند.ها در تبلیغات و یا امور مرتبط با انتخابات انجام میو طرفداران آن
ــت که نامزدهاي انتخابات و هاي انتخاباتی: هزینههزینه -5 ــی  گروههاي و احزابهایی اس ــیاس در انجام س
 کنند.هاي انتخاباتی و تبلیغات، صرف میفعالیت

 هاي انتخاباتی است.تأمین مالی انتخابات: منظور اقدامات و منابع الزم جهت تأمین هزینه -6
صورت الکترونیکی ایجاد و نامزدها و احزاب و ی است که وزارت کشور بهسامانه مالی انتخابات: پایگاه -7

 باشند. گروههاي سیاسی ملزم به ثبت اطالعات مالی خود مطابق قانون در این سامانه می
 شود:) به قانون الحاق می1مکرر 56ماده ذیل به عنوان (ماده  -27ماده

@M
gha
van
in



١٥ 
 

ست مجاز قانون این احکام ارچوبهچ در منحصراً انتخاباتی هايفعالیت و غاتیتبل -1مکرر 56ماده  کلیه و ا
ــا و یانتظام ،يادار مراجع ــؤول، ئیقض در چهارچوب قوانین و مقررات  رمجازیغ غاتیتبل با برخورد به موظف مس

 . هستندمربوطه 
 شود:) به قانون الحاق می2مکرر 56ماده ذیل به عنوان (ماده  -28ماده
 وچهارســـتیب تا و آغاز ي،رأ أخذ روز از قبلپانزده روز  نامزدها یانتخابات غاتیتبل تیفعال -2مکرر 56ماده

 و اسـت جرم مقرر مهلت از خارجداوطلبان  تبلیغاتی فعالیت هرگونه. یابدمی ادامه يرأ أخذ شـروع از قبل سـاعت
 .شودمی محکومبه استثناي حبس  شش قانون مجازات اسالمی درجه مجازات به مرتکب

ــتانداري -1تبصــره ــروع انتخابات، از طریق اس ــتور ش ها، وزارت کشــور مکلف اســت پیش از صــدور دس
ها در کلیه مناطق کشور، هرگونه تبلیغات انتخاباتی پیش از زمان مقرر در این ماده را مورد ها و بخشداريفرمانداري

 کند.  و مراجع قضائی ارسال شوراي نگهبانبررسی قرار داده و گزارش آن را به 
 دریافت بر عالوه مکلفند نظارت و اجرائی هیأتهاي پس از صـــدور دســـتور شـــروع انتخابات، -2تبصـــره

، رسیدگی ضمن تخلفی، چنین وقوع از اطالع درصورت ماده، این احکام از تخلف خصوص در ارسالی هايگزارش
ظارت مربوطه و ظارت ارجاع کنند به ترتیب آن را به هیأت ن ـــت مکلف نیز نیروي انتظامی. هیأت مرکزي ن با  اس

 عملبه تخلف، این وقوعبه پیشگیري از  نسبت را الزم اقدامات قوانین، مطابقهماهنگی هیأتهاي اجرائی و نظارت، 
 .  آورد

صره سب ماده، این حکم از تخلف که درصورتی -3تب شد، نامزد خود به منت  دادگاه به قطعی رأي موجببه با
 .شودمی محکوم قانون مجازات اسالمی پنج درجه اجتماعی حقوق از محرومیت
 شود:شرح زیر اصالح میهاي آن به) قانون و تبصره57ماده ( -29ماده
ــورت  -57ماده ــخه از کلیه آثار تبلیغاتی خود را به ص ــتادهاي انتخاباتی نامزدها موظفند یک نس نامزدها و س

هاي موضوع این ماده، قبل از انتشار به کمیسیون بررسی تبلیغات همراه مدارك و گواهینامهفیزیکی یا الکترونیکی به
سی سال نمایند. کمی ستان و هیأت اجرائی حوزه انتخابیه ار ست و  مدتون و هیأت اجرائی مکلفند حداکثر ظرف ا بی

ساعت نظر خود را اعالم نمایند. در غیر این سؤولیت چهار  ست. این امر نافی م شار آثار مزبور مجاز ا صورت انت
 باشد.نامزدها و ستادهاي تبلیغاتی در انتشار آثار تبلیغاتی غیرمجاز نمی

ــخه از آثار  ــت یک نس ــال هیأت اجرائی مکلف اس تبلیغاتی نامزدها را نزد هیأت نظارت حوزه انتخابیه ارس
 نماید.

منظور دریافت آثار تبلیغاتی نامزدها و همچنین ارسال تواند بهکمیسیون بررسی تبلیغات مرکزي می -1تبصره
 اندازي نماید.را راه» ي تبلیغات انتخاباتیسامانه«آثار تبلیغاتی به هیأتهاي اجرائی و نظارت، 

اندازي سامانه مزبور بنا به منظور راههاي الزم را بهوزارت کشور موظف است اقدامات و هماهنگی -2تبصره
 درخواست و مطابق نظر کمیسیون بررسی تبلیغات انجام دهد.  

 شود:شرح زیر اصالح می) قانون به58ماده ( -30ماده
س مراکز سایر وها چاپخانه -58ماده صورت درخوا صراً در ستاد تکثیر منح سؤول  سمی نامزد، م ت کتبی و ر

سی سیا صلی تبلیغات وي و یا احزاب و گروههاي  ضوابط  ،ا مجاز به چاپ و آگهی تبلیغات انتخاباتی و با رعایت 
شــش قانون مجازات  درجه مجازات به مجرم شــناخته شــده و ،باشــند. در صــورت تخلف از این حکم مرتکبمی

 .شودمی محکومبه استثناي حبس  اسالمی
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نام و نشانی چاپخانه یا مرکز تکثیر و تاریخ چاپ باید در زیر آگهی درج شود. در صورت عدم درج  -تبصره
 باشد.این موارد، آگهی در حکم آگهی غیرمجاز می

 شود:شرح زیر اصالح میهاي آن به) قانون و تبصره59ماده ( -31ماده
 مایصداوسطریق  از آنان یاسام یرسم اعالم خیتار ازد نامز ی له یا علیهغاتیتبل تیفعال هرگونه انجام -59ماده

سم نمازجمعه جایگاه و سات، تجمعات، مرا س هر ای و، جل سم يجنبه که يگرید يلهیو ممنوع  ،دارد یدولت و یر
ست و همچنین  ستثناي افرادي که در اجراي حکم ادار ساعاتغیر در کارمندان تیفعال هرگونها صره ي به ا ماده تب

و  اســتفاده و انداند و افرادي که مرخصــی گرفتهنامه داخلی مجلس شــوراي اســالمی مأمور شــدهآیینقانون ) 72(
 به وابسته مؤسسات و دستگاههاي اجرائی امکانات ریسا و لیوسامقام و موقعیت اداري و سیاسی و  ازاستفاده سوء
 اســـتفاده و تحت هرعنوان اعم از کمک و غیره )مقدار هر به( یعموم يبودجه از که یمؤســـســـات و نهادها و آنها

ست یعموم اموال از آنان ییدارایا  و کنندیم شتن اریاخت در نیهمچن و ا سا گذا ستاي  مزبور امکانات و لیو در را
 باشد. هاي تبلیغاتی نامزدها ممنوع میفعالیت

صره سیماي  -1تب صدا و  ستفاده از امکانات عمومی و  سالمی ایرانا ر مواردي که مطابق مواد ، دجمهوري ا
شده است، با رعایت برابري نامزدها در بهره شمرده  شمول حکم این بعدي این قانون مجاز  برداري تبلیغاتی آنان از 

 باشد.ماده مستثنی می
 و یاطالعات يدستگاهها آنها، تابعه يدستگاهها و هاوزارتخانه از اعم گانهسه يقوا مسلح، يروهاین -2تبصره

سات عمومی غیردولتیدولت يشرکتها ،نهادها ها،سازمان ،یتیامن س سؤوالن و کارکنان  یعموم ينهادها و ی، مؤ و م
تخصـــصـــی و غیره،  اظهارنظریک از نامزدهاي انتخاباتی، تحت هرعنوان اعم از آنها، حق ندارند له یا علیه هیچ

 اعالمیه، اطالعیه و پالکارد بدهند.
 متن در شدهادی مؤسسات و نهادها ادارات، ها،وزارتخانه ها،سازمان به متعلق مطبوعات و اتینشر -3تبصره

 .ندارند یآگه درج صورتبه ولو را یانتخابات ينامزدها يبرا غیتبل حق ماده، نیا
صره صره -4تب شش قانون  درجهبه مجازات  مرتکب و بوده جرمهاي ذیل آن تخلف از احکام این ماده و تب

 .شودیم  محکومبه استثناي حبس  مجازات اسالمی
 شود:میو تبصره آن حذف شرح زیر اصالح ) قانون به60ماده ( -32ماده
ــاوران آنها، اعضــاي  -60ماده ــاي قواي مجریه و قضــائیه و معاونان و مش ــوراي نگهبانرؤس ، معاونان و ش

 ياعضا و سیرئل) نیروهاي مسلح، کارکنان (پرسن ،وي مشاوران و معاونان و رکشوریوزمشاوران اجرائی قوه مقننه، 
سطوح،  انتخابات ستاد ، هیأتهاي اجرائی ونظارت هیأتهاي ستانداران،در کلیه  شهرداران فرمانداران ا  و، بخشداران، 
شاوران و معاونان سان و آنها م ست ریسا و بازر  مدت طول در موظفند انتخابات، ینظارت و اجرائی امور اندرکاراند
ساعات اداري و غیراداري در فرآیند انتخابات، تیمسؤول  به ای نفع به توانندینم و ندینما حفظ را کامل یطرفیب در 
 .کنند نظراعالمو مواضع آنها  انتخابات در یاسیس اناتیجر و نامزدها ضرر

درجه شـــش قانون مجازات اســـالمی به  نقدي جزايبه  مرتکب واســـت  جرم ،ماده این مفاد رعایت عدم
 .شودمی محکوماستثناي حبس 
 شود:) به  قانون الحاق می1مکرر 60ماده ذیل به عنوان (ماده -33ماده
شار هرگونه -1مکرر 60ماده صویر یا  انت ضوع  نظراعالمت سؤوالن دولتی و حکومتی مو مقامات و مدیران و م

در جریان انتخابات ســیاســی  گروههاي و احزابهاي ســیاســی و و جریان نامزدهاله یا علیه  ،) این قانون60ماده (
 ممنوع است.  جز مواردي که قبالً جنبه عمومی پیدا کرده،به
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شخاص حقیقی و حقوقی،  سایر ا صویر یا نماد  ستفاده از اظهارنظر، نام، ت سی  گروههاي و احزابا در سیا
ستان و هیأت  سی تبلیغات ا سیون برر ستندات معتبر و مجوز موارد مزبور به کمی تبلیغات انتخاباتی منوط به ارائه م

 ) این قانون است. 57اجرائی حوزه انتخابیه مطابق ماده (
ـــش قانون  درجه مجازات به در صـــورت اثبات مرتکب و بوده جرم ماده این حکم از تخلف -تبصـــره ش
 .شودمی محکومبه استثناي حبس  مجازات اسالمی

 شود:شرح زیر اصالح میآن به ) قانون و تبصره61ماده ( -34ماده
ها، تابلو ،یی و رانندگیراهنما عالئم يرو یغاتیتبل یآگه هرگونه و )پوســتر( اعالن ه،یاعالم الصــاق -61ماده

 مؤسسات ریسا و مدارس ،هامارستانیبههاي اجرائی و وابسته، ی و دستگاعموم يهاسازمانتأسیسات و اماکن کلیه 
تهاي پس تلفن، يهاباجه پست، يهاصندوقی، اتوبوسران واحد شرکت يهااتوبوس و یدولت يخودروها و ی،آموزش

شخاص تیرضا با مگر( یخصوص بخش اماکنو  تابلوها نیهمچن و تلفن و برق سر در) حقيذ ا  جرم کشور سرا
ــش قانون مجازات اســالمی درجه مجازات به در صــورت اثبات مرتکب و باشــدیم ــتثناي حبس  ش  محکومبه اس

  شود.می
ــتگیر و به مقامات  -1تبصــره مأموران انتظامی مکلفند در صــورت اطالع یا مشــاهده تخلف، متخلفان را دس

 قضائی تحویل دهند.
صره صب -2تب صل يستادها محل در پارچه و )بنر( برنما ن شدیم مجاز نامزدهاو فرعی و تابعه فرعی  یا  .با

صب همه سایر جایگاههایی که جهت ن سیم  صاص می نوع اقالم تبلیغاتیتنظیم و تق ساوات، اخت یابد، با رعایت م
سی تبلیغات مرکزي اعالم می سیون برر سط کمی ست که تو ستورالعملی ا ستان مطابق د سیون تبلیغات ا شود و کمی

 باشد. آن است. تخلف از حکم این تبصره مشمول مجازات موضوع این ماده میمکلف به تضمین اجراي 
 شود:شرح زیر اصالح می) قانون به62ماده ( -35ماده
و محیط پیرامون  يرأ أخذ شعبه محل از يرأ أخذ شروع از قبل دیبا یغاتیتبل آثار و یآگه هرگونه -62ماده

ــطآن،  ــعب ياعضــا توس ــؤولیت. گردد امحاء ش ــعبه رئیس برعهده امر این انجام مس و مأموران نیروي انتظامی  ش
 .باشدمی

سالمی درجه نقدي جزاي به ماده این حکم از متخلفان ضویت ازدائم  محرومیت و شش قانون مجازات ا  ع
 .شوندمی محکوم مزبور شعب در

توســط  رأي أخذ شــعب در انامزده تبلیغات جهت خاص رنگ یا لباس نظیری نمادهایاســتفاده از  -تبصــره
باشــد و مســؤوالن شــعب و نیروي انتظامی موظف به رعایت این حکم اعضــاي شــعبه و یا ســایر افراد ممنوع می

 باشند. می
 شود:شرح زیر اصالح میهاي آن به) قانون و تبصره63ماده ( -36ماده
و در هر یک  مرکزي لیغاتتب ستاد یکاصلی داراي  انتخابیه حوزهمرکز استان  درتواند می نامزد هر -63ماده

ــداز حوزه ــتاد به تفکیک خواهران و برادران باش ــتان نیز داراي یک س  در. هاي انتخابیه فرعی و تابعه فرعی آن اس
شند،می شهرداري چندگانه مناطق داراي که ییشهرها  ترتیب بهفرعی  انتخابات ستاد کی يشهردار منطقه هر در با

 . دشو ریدا تواندیم فوق
 آن مسؤول نام و ستاد ینشانقبلی  اعالم بدون ی اعم از اصلی و فرعیانتخابات غاتیتبل ستاد لیتشک -1تبصره

فرمانداري یا بخشداري مربوطه موظف  .است ممنوع يبخشدار ای يفرماندار بهتوسط نامزد یا نماینده رسمی وي 
  است بالفاصله مشخصات فوق را به هیأت اجرائی و هیأت نظارت مربوطه ارسال نماید.
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شکیل حکم، این از تخلف صورت در ستادفرد ت سالمی درجه مجازات به دهنده  به  شش قانون مجازات ا
 .شودمی محکوماستثناي حبس 

عنوان ومیت کیفري مؤثر یا تخلفات و جرایم انتخاباتی داشته باشند، بهمعرفی افرادي که سابقه محک -2تبصره
 رئیس یا مسؤول ستاد اعم از اصلی و فرعی ممنوع و تشکیل آن در حکم ستاد غیرمجاز است. 

ستاد  -3تبصره ستادهاي تبلیغاتی برعهده رئیس  ضوابط و قوانین توسط  مسؤولیت اداره و نظارت بر اجراي 
 باشد. ها دراین خصوص نمیباشد. این امر نافی مسؤولیت نامزدنامزد می تبلیغات مرکزي هر

هاي الزم را به عوامل خود، جهت فعالیت در چهارچوب قانون سـتادهاي تبلیغاتی مکلفند آموزش -4تبصـره
 ارائه دهند. 

 )پلمبمهر و موم ( به اقدام اجرائی، هیأتهاي با هماهنگی ضـــمن اســـت موظفنیروي انتظامی  -5تبصـــره
 . دارسال کن مربوطه حوزه نظارت و اجرائی هیأتهاي به را آن گزارش و نماید غیرمجاز يستادها

 شود:شرح زیر اصالح می) قانون به64ماده ( -37ماده
هاي درج آگهی یا مطلب علیه نامزدهاي انتخاباتی یا اعالم خالف واقع انصراف نامزدها توسط رسانه -64ماده

شنیداري،  شبکهدیداري،  سایر  ضمن معرفی مکتوب، الکترونیکی و  صورت،  ست و در این  هاي مجازي ممنوع ا
مرتکب به مراجع مربوط، نامزدها حق دارند، پاسخ خود را به رسانه مربوط اعالم کنند و رسانه یادشده طبق قوانین 

ساعت و ق ست و چهار  شر فوري آن حداکثر ظرف مدت بی بل از اتمام زمان و مقررات مربوط موظف به چاپ یا ن
شش قانون مجازات تبلیغات انتخابات می ست و مرتکب به مجازات درجه  شد. عدم رعایت مفاد این ماده جرم ا با

 شود.اسالمی به استثناي حبس محکوم می
صره ضوع این ماده،  صورت در -1تب سبت به مرتکب مجازاتاعمال  بر عالوهوقوع جرم مو  حق نامزدها ،ن

سخ دارند شر کنند و مرتکب طریقاز  را خود پا صدر این ماده منت شار به مکلف مذکور در  وانین ق طبق آن يفور انت
شته باشد امکان انتشار از طریق رسانه مرتکب کهیصورت در. باشدیمو مقررات مربوط   دیبا آن مسؤول ،وجود ندا

 خود نشر نیاول در آنانتشار  به مکلف رسانه آن و کند ارسال يگرید مشابه هرسان به را نامزد پاسخ ،خود نهیهز با
  باشد.می

صره شریات و مطبوعات -2تب شار در ن صوص مطلب هرگونه انت  که کنند اقدام نحويبه مکلفند نامزدها درخ
 .باشد فراهم تبلیغاتی مجاز مهلت در نامزد براي پاسخگویی فرصتدر صورت لزوم، 

 ارسال مرکز یا خبري سایت یا نشریه تعطیلی این ماده،) 2) و (1احکام تبصره ( از تخلف مجازات -3تبصره
 است. ماهسه تا یک از مجازي هايشبکه و پیامک

 و انتخابیه حوزه اجرائی هیأت اعالم با صرفاً هارسانه در آن انتشار و نامزدها انصراف اعالم هرگونه -4تبصره
 .باشدمی استان نظارت هیأت تأیید

 شود:شرح زیر اصالح میبه) قانون 65ماده ( -38ماده
سات مجاز  -65ماده س سوي مؤ صرفاً از  سنجی  شار عمومی هرگونه نظر سنجی و حداکثر تا انجام و انت نظر

  باشد.پذیر میخذ رأي امکانأشروع وچهار ساعت قبل از بیست
صره ست  جرم ماده این مفاد رعایت عدم -تب سالمی  به مجازات مرتکب وا شش قانون مجازات ا به درجه 

 .شودمی محکوماستثناي حبس 
 شود:شرح زیر اصالح می) به1مکرر  65مکرر) قانون به عنوان ماده ( 65ماده ( -39ماده
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شخاص و گروهها و احزاب نامزدها، توسط انتخابات یغاتیتبل يهاتیفعال دراقدامات ذیل  -1مکرر 65ماده  ا
شش قانون  درجه مجازات به ،مربوطه قوانین در مقرر هايمجازات برعالوه نامتخلفجرم است و  حقوقی، و یحقیق

 شوند:به استثناي حبس محکوم می مجازات اسالمی
 تفرقه قومی و مذهبی ایجاداقدامات مغایر امنیت ملی نظیر  -1
 هاي خارج از اختیارات قانونی توسط نامزدها دادن وعده -2
سوي نهادهاي عمومی و هرگونه تخریب، هتک حرمت و حیثیت  -3 عمومی غیردولتی، افراد و یا نامزدها از 

  نامزدهاي انتخاباتی
 ؛عنوان جرم شناخته شده استمطالبی که در قوانین مربوطه به و انتشار اظهار ،نوشتن -4
 ؛یسیوارنوید -5
 مجاز يمحلها در که غاتیتبل یقانون مهلت در نامزدها یغاتیتبل آثار گرید و عکس کردنپاره ای بیتخر -6

 باشد؛ گرفته قرار ای و شده الصاق
ــده بدون رعایت مفاد این قانون و فاقد نام و  -7 ــب یا توزیع کلیه اقالم و آثار تبلیغات انتخاباتی تهیه ش نص

 کننده؛ هویت تهیه
 استفاده از آثارتبلیغاتی متضمن موارد مغایر عفت عمومی و یا موازین شرع؛ -8
 نامزدها؛ یانتخابات يستادها به تعرض و یقانون يهایسخنران و اجتماعات زدنبرهم و اخالل -9

 ؛یسخنران طیمح از خارج در بلندگو از استفاده و یغاتیتبل يهاکاروان از استفاده -10
 ی؛انتخابات هايفعالیت و غاتیتبل در غیرمالی و یمال از اعم گانگانیب امکانات و تیحما از استفاده -11

صره ضاهاي و اجتماعی هايشبکه طریق که از فوق موارد از هریک انجام -1تب مجازي امکان وقوع دارد،  ف
 شود.حسب مورد مشمول مجازات مربوطه می

صره سط هیأت اجرائی حوزه انتخابیه  -2تب ضوع این قانون، تو ضوابط تبلیغات مو گزارش هرگونه تخلف از 
شود و همزمان مرکزي نامزد تذکر داده میتخلف، موضوع به رئیس ستاد  وجوداصلی، بررسی و در صورت اثبات 

 گردد. موضوع به هیأت نظارت حوزه انتخابیه ارجاع می
 شود:) به قانون  الحاق می2مکرر  65ماده زیر به عنوان ماده ( -40ماده
ـــب جهت تحقق به -2مکرر 65ماده ـــاماندهی و مدیریت تبلیغات انتخاباتی و ایجاد فضـــاي مناس منظور س

 تبلیغات بررســی کمیســیونمندي یکســان نامزدها از امکانات دولتی و عمومی، انتخابات رقابتی و نیز تضــمین بهره
ئی مرکزي انتخابات زیر نظر هیأت اجرا مرکزي و کمیسیون بررسی تبلیغات استان همزمان با دستور شروع انتخابات

 شود:با ترکیب زیر تشکیل می
 مرکزي تبلیغات بررسی کمیسیون -الف 
 االختیار او به عنوان رئیس کمیسیون یا نماینده تام وزیر کشور -1
 االختیار اووزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی یا نماینده تام -2
 االختیار اوکشور یا نماینده تام کل دادستان -3
 االختیار اوان صدا و سیماي جمهوري اسالمی ایران یا نماینده تامرئیس سازم -4
 دبیر ستاد انتخابات کشور -5
سیماي  -6 صدا و  سازمان  شوراي نظارت بر  ضاي  سالمی جمهوريیکی از اع شورا ایران ا (به  به انتخاب 

 عنوان ناظر بدون حق رأي)
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 در شوراي نظارت انتخاب کرد.توان از میان نمایندگان مجلس عضو مزبور را نمی -تبصره
 استان تبلیغات بررسی کمیسیون -ب
 االختیار او به عنوان رئیس کمیسیونیا نماینده تام استاندار -1
 او نماینده یاشهرستان مرکز استان  دادستان -2
 استان کل صدا و سیمايمدیر -3
 مدیرکل ارتباطات و فناوري اطالعات استان  -4
 مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان  -5

 را آن از خارج یا خود اعضاي میان از نفریکترتیب به و هیأت نظارت استان نظارت مرکزي هیأت -1تبصره
سیون کار بر نظارت منظوربه ستان کمی سی تبلیغات مرکزي و ا سیون. نمایدمی تعیین برر ست مکلف کمی  وي از ا
 .نماید دعوت کمیسیون، جلسات در شرکت جهت کتبی صورتبه

عضو داراي حق رأي و جلسات  چهار حداقلبررسی تبلیغات مرکزي با حضور  کمیسیون جلسات -2تبصره
ضو  ضور حداقل چهارع ستان با ح سی تبلیغات ا سیون برر سمیتکمی صمیمات ویابد می ر ضو  با هاآن ت سه ع رأي 

 است. معتبر ،داراي حق رأي
 شود:الحاق می ) به قانون3مکرر 65عنوان ماده ( ماده ذیل به -41ماده
 رادیویی هايشبکه بنديزمان و هارنامهدستورالعمل ب ایران اسالمی جمهوري سیماي و صدا -3مکرر 65ماده

ستانی تلویزیونی و  وجود برابر صورت به امکانات این از نامزدها برخورداري امکان که کندمی تنطیم نحوي به را ا
 .باشد داشته

 پیشــنهاد با نامزدها برابري رعایت با صــداوســیما طریق از انتخاباتی نامزدهاي تبلیغات برنامه تنظیم و ترتیب
 .باشدمی استان تبلیغات بررسی کمیسیون عهدهبهي استان سیما و صدامدیرکل 

 شود:الحاق می ) به قانون4مکرر 65عنوان ماده ( ماده ذیل به -42ماده
ــتورالعمل  -4مکرر 65ماده ــن اجراي این دس ــؤولیت نظارت بر حس در چهارچوب قوانین و مقررات در مس

 باشد. ی تبلیغات استان میهاي انتخابیه برعهده کمیسیون بررسحوزه
ستگاهها و مسؤوالن مربوطه از احکام این ماده،  -تبصره شش  درجهمجازات  به مرتکبدرصورت تخلف د

 .شودمی محکومحبس به استثناي  قانون مجازات اسالمی
 شود:الحاق می ) به قانون5مکرر 65عنوان ماده ( ماده ذیل به -43ماده
ستان تبلیغات بررسی کمیسیون تشخیص به چنانچه -5مکرر 65ماده  نامزدها شدهضبط تبلیغاتی هايبرنامه ،ا

سیما در جهت پخش ستانی،صداو  سایر حرمت هتک یا آمیزتوهین واقع، خالف اطالعات و مطالب دربرگیرنده ي ا
 .است مطالب آن حذف به موظف سیما و صدا باشد، قوانین با مغایر یا و افراد دیگر یا نامزدها

 شود:الحاق می ) به قانون6مکرر  65عنوان ماده (ماده زیر به  -44ماده
ها و امکانات خود به نامزدها در ارائه برنامه اجرائی دســتگاههاي و ي اســتانســیما و صــدا -6مکرر 65ماده

جرم اســت و  ماده این حکم از تخلف. باشــندمی ســتانا تبلیغات بررســی کمیســیون تصــمیمات رعایت به مکلف
 .شودمی محکومبه استثناي حبس  شش قانون مجازات اسالمی درجهمجازات  به مرتکب

 هاي آن:تی و محدودیتهاي انتخابامنابع تأمین مالی تبلیغات و فعالیت -ب
 شود:) به قانون الحاق می7مکرر 65ماده ذیل به عنوان ماده ( -45ماده

@M
gha
van
in



٢١ 
 

کرد آنها به شـرح ذیل هاي انتخاباتی و هزینهنظارت بر منابع مالی و نحوه تأمین مالی فعالیت -7مکرر 65ماده
 است:

 و نقدي از اعم انتخابات، نامزدهاي انتخاباتی هايفعالیت و تبلیغات یمال نیتأم یقانون منابع و امکانات -1
 :است زیر موارد شامل غیرنقدي
 نامزد؛ شخصی دارایی -1-1
  ؛هاجبهه و احزاب مستقیم کمکهاي -1-2
 ایرانی؛حقیقی  اشخاص کمکهاي -1-3
ستفاده مرتبط قوانین سایر و قانون این مطابق که عمومی امکانات و منابع -1-4  هافعالیت انجام براي آن از ا

 ؛، از قبیل سالنهاي اجتماعات، جایگاههاي نصب تبلیغات و صدا و سیمااست مجاز انتخاباتی تبلیغات و
ـــخاص داراي تابعیت غیرایرانی و افرادي که به یکی از جرائم  ـــســـات و نهادهاي خیریه و اوقاف، اش مؤس

رعنوانی به صورت مستقیم و غیرمستقیم هاي انتخاباتی تحت هاند از هرگونه کمک به فعالیتاقتصادي محکوم شده
 باشند. ممنوع می

شفاف  دیانتخاباتی با يهافعالیت یمنابع مال نیتأم يبرا يرنقدیغ ای ينقد یو پرداخت کمک مال افتیدر -2
 .باشد معلومو 

به  اســتان در هر دوره انتخابات با پیشــنهاد کمیســیون بررســی تبلیغات انتخاباتی نامزد هر هزینه حداکثر -3
 رسد.استان و تأیید هیأت مرکزي نظارت می یئتصویب هیأت اجرا

ـــتاد یا نامزدها موافقت با که مخارجی و هاهزینه احزاب و  یا و حقیقی اشـــخاص توســـط آنها انتخاباتی س
 .شودمی محاسبه نامزدها هزینه سقف در گیرد،می صورتها جبهه

 .باشدنمی محدودیت این مشمول انتخابات فرآیند شروع زمان از خارج درها احزاب و جبهه مخارج
 :است زیر موارد شامل داوطلب هر انتخاباتی هايهزینه -4
 حمل و خدمات هايهزینه و آن بهاياجاره از اعم انتخابات سـتاد محل دایرکردن به مربوط هايهزینه -4-1

 مربوطه؛ موارد سایر و نقل و
 انتخاباتی؛ اهداف با مرتبط عمومی تجمع برپایی هايهزینه -4-2
 ؛موارد سایر و هارسانه در تبلیغات از اعم مجاز تبلیغات هايهزینه -4-3
  انتخاباتی؛ هايفعالیت در کارشناسی و یئاجرا عوامل الزحمهحق و هزینه -4-4

ضوع موارد جز به تعهدات و هاهزینه سایر  به غیرنقديخدمات  و هاي نقديکمک ارائه جمله از ،ماده این مو
سط ،افراد ست  ممنوع وي طرف از یا نامزد تو سوب جرم وا شداري و فرمانداري. شودمی مح  مکلفند مربوطه بخ

ضائی مراجع به را مراتب اقدامات، این از جلوگیري جهت الزم اقدامات انجامارائه تذکر کتبی و  ضمن  و صالح ق
 . دهند گزارش نظارت و یئاجرا هیأتهاي

ـــتادها قیطر از مکلفند نامزدها مقرر  تخلفات از و کرده تیریمد را غاتیتبل نوع و نحوه خود، یانتخابات يس
 . کنند يریجلوگ در قوانین
شت واریز، جهت را حسابی موظفند هاجبههو  احزاب یا و داوطلبان -5  و وجوه انتقال و نقل هرگونه و بردا
 و کنند افتتاح مرکزي، بانک از مجوز داراي بانکهاي از یکی نزد انتخاباتی، هايهزینه به مربوط نقدي منابع کمکها و

 . دهند ارائه خصوص این در را مربوطه بانک گواهی و آن مشخصات و شماره مجوز، درخواست یا و نامثبت هنگام
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 حسابشماره طریق از و الکترونیکی صورت به یا بانکی اسناد طریق از باید نقدي کمک و پرداخت هرگونه
 .شود انجام موضوع این بند
ـــابو نحوه بررســـی  نگهداري ـــوابق و مذکور حس نحوه تقویم اموال غیرنقدي و  ی،انتخابات یمال منابع س

 کهاســـت  اينامهینیآ موجببه قانون این مطابق به هیأتهاي اجرائی و نظارت، انتخابات مالی منابع از یدهگزارش
شش شنهاد با ماه قبل از برگزاري انتخاباتظرف مهلت  شترك  پی صاد وزارت و مرکزي بانکم  ییدارا و يامور اقت

 . رسدمی تصویب وزیر کشوربه
 مالی، نماینده عنوانبه را شخصی حساب، شماره اعالم بر عالوه موظفند، هاجبههو احزاب و  داوطلبان همه -6

صات همراهبه شخ ست هنگام به آن کامل م سب نامثبت یا و مجوز درخوا شور، وزارت به مورد ح  یا و فرمانداري ک
 هايهزینه کلیه. است پذیرامکان مربوطه مراجع به آن رسمی اعالم با صرفاً مالی نماینده تغییر. کنند معرفی بخشداري

 .گیرد صورت مالی نماینده طریق از باید نامزدها توسط انتخابات به مربوط هايهزینه و هاجبههو  احزاب به مربوط
در حوزه امور  صالحیت واجد خصوصی حقوقی شخص یک یا و حقیقی شخص یک تواندمی مالی نماینده

توانند خود را به عنوان نماینده مالی معرفی کنند. مسـؤولیت حسـن همچنین داوطلبان می .باشـدمالی مطابق قوانین 
 اجراي وظایف نماینده مالی با نامزد و یا حزب و نماینده جبهه مربوطه است.

 . باشد مشتركو جبهه  حزب چند یا نامزد، چند براي تواندنمی مالی نماینده
صارف یتمام موظفند انتخابات در شرکت داوطلبان وها احزاب و جبهه -7  يهاتیفعال با مرتبط مخارج و م
بات خا نه و یانت غاتی هايهزی نابع و خود تبلی نه این مالی تأمین م قد یمال ياکهکم زانیم و هاهزی قدیغ و ين  يرن

 مجموع بیانگرکه نحوياز حیث میزان و ارزش به يحسابدارصول ا يروشها تیرعا با و شفاف نحو به را یافتیدر
ـــد  قابلو  تفکیک به تبلیغاتی و انتخاباتی هايهزینه تأمین منابع ـــامانه درارزیابی باش  ،کنند ثبتمالی انتخابات  س

ــیون قیطر از که ياگونهبه ــی  نحوه قانون) 10( ماده کمیس ــیاس  و یئاجرا هیأتهاي وفعالیت احزاب و گروههاي س
 . باشد یدگیرس و یحسابرس دسترس، قابل مورد حسب نظارت

 .کنند ارسال دادگستري مراجع به را آن گزارش تخلف، موارد مشاهده صورت در موظفند مربوطه مراجع
ــش قانون مجازات  درجه جرم بوده و مرتکب به مجازات اشــخاص توســط ماده این احکام از تخلف -8 ش

 .شودمحکوم می یاسالم
سی عملکرد حساب مذکور در ماده  -ماده الحاقی سیدگی و برر صوص 7مکرر 65(ر شور درخ سط وزارت ک ) تو

صرفاً پس از برگزاري انتخابات و حداکثر تا دوماه از تاریخ برگزاري  ها و  نامزدهاي مستقلکرد احزاب، جبهههزینه
 شود. انتخابات انجام می

شور  سط وزارت ک سابهاي مالی مندرج در این ماده تا تأیید نهائی تو سناد ح سیدگی به ا شار نتایج ر مجاز انت
 باشد.نمی

 حذف شد. -46ماده
 حذف شد. -47ماده
 حذف شد. -48ماده
 حذف شد. -49ماده
 حذف شد. -50ماده
 حذف شد. -51ماده
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 حذف شد. -52ماده
 حذف شد. -53ماده
 حذف شد. -54ماده
 حذف شد. -55ماده
 حذف شد. -56ماده

 تخلفات و جرائم -هفتم فصل
 شود:شرح زیر اصالح میبهو تبصره آن ) قانون 66ماده ( -57ماده
ـــایر مواد مندرج جرائم برعالوه  -66ماده و مرتکب به  محســـوب جرم ذیل امور ارتکاب قانون، این در س

 شود.مجازات درجه شش قانون مجازات اسالمی به استثناي حبس محکوم می
ــتقیم و هرگونه خرید -1 ــتقیم و غیرمس  کنندهدریافت براي که لوازمی و اقالم توزیع قبیل رأي از فروش مس

 و عمومی اماکن اشـــخاص حقیقی و حقوقی، به غیرنقدي و نقدي هاياعطاي کمک باشـــد، داشـــته انتفاعی جنبه
 اعطاي وام، پاداش و یا امتیازات، از زمان دستور شروع انتخابات توسط وزارت کشور؛  خیریه امور و هیأتها مذهبی،
 جعلی؛ ك شناساییو یا سایر مدار شناسنامه با دادنرأي -2
 دیگري؛ و یا سایر مدارك شناسایی شناسنامه با دادنرأي -3
 بار؛ یک از بیش دادنرأي -4
ستکاري، امحاء، تخریب، معدوم -5 سات، تقلب، جعل، د صورتجل نمودن، جابجایی، ربودن یا اختفاي آراء، 

 اي و نتایج انتخابات؛هاي رایانهاسناد، مدارك، تجهیزات و برنامه
 ها؛تعرفه یا آرا کردن زیاد و کم -6
ــروع یا انتخابات به امر در اخالل -7 نحوي که روند عادي انتخابات را دچار ایراد نماید، از قبیل تأخیر در ش

 گیري؛نام و رأياجراي انتخابات، ثبت
 انتخابات، از قبیل تهدید افراد جهت رأي دادن به نامزد خاص؛ امر در تطمیع یا تهدید -8
ـــته تبانی در انتخابات از جمله کناره -9 گیري نامزدها با أخذ هرگونه امتیاز یا مواردي که جنبه انتفاعی داش
 باشد؛

 توهین و تخریب مجریان و ناظران انتخابات؛ -10
دستور و یا تحریک کارکنان کلیه دستگاههاي اجرائی و عمومی براي فعالیت تبلیغاتی له یا علیه نامزدها،  -11
 مات دستگاههاي مزبور (اعم از وقت اداري یا خارج از آن)؛توسط مقا
 غیرقانونی؛ نحو هر به یا و مجعول سند یا سمت با انتخابات امر در دخالت -12
ممانعت از اعمال وظایف قانونی مقامات و کســانی که مطابق قوانین و مقررات در فرآیند انتخابات و یا  -13

 شعب أخذ رأي داراي وظایفی هستند، از قبیل جلوگیري از ورود ناظران و مأمورین نیروي انتظامی؛  
 ناحیه از مردم رأي شدنخدوشمحروم شدن از انتخابات یا م باعث که عملی هرگونه انجامعدم یا انجام -14
 یا تعرفه برگ ممهور نمودن از کردنخودداري قبیل از رأي یا ســایر مقامات اجرائی باشــد؛ أخذ شــعبه اعضــاي

 شناسنامه، خودداري از صدور تعرفه، یا کارت شرکت در انتخابات یا أخذ رأي؛
 شــعبه اعضــاي طرف از یا نامزدهاي معین یا عدم انتخاب و یا تبلیغ له یا علیه نامزد انتخاب به توصــیه -15

 دهنده؛رأي به رأي أخذ افراد متفرقه در محل یا ناظران یا مجریان از اعم رأي أخذ
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اســـتفاده از نمادهاي خاص نظیر لباس یا رنگ خاص جهت تبلیغات نامزدهاي خاص در شـــعب أخذ  -16
 رأي؛

عوامل و اسناد انتخاباتی بدون رعایت تشریفات  ها و یاها، صندوقافزایش یا کاهش تعداد شعب، تعرفه -17
 قانونی؛

اعالم و القاء انصراف، شکست و یا پیروزي نامزدهاي انتخابات بدون رعایت تشریفات قانونی درفضاي  -18
 عمومی؛ 

 اعالم نتایج پیش از رعایت تشریفات قانونی؛ -19
 ه بدون مجوز قانونی؛ شدانتقال یا جابجایی صندوق أخذ رأي به غیر از محل آگهی -20
 مجوز بدون گیريرأي ها یا تجهیزاتصــندوق ومهرالك و نگهداري محل قفل شــکســتن یا و بازکردن -21
 قانونی؛

 اسلحه بدون یا اسلحه با رأي أخذ و نامثبت شعب اعضاي یا دهندگانرأي براي وحشت و رعب ایجاد -22
 انتخابات؛ امر در

ـــش قانون ) این ماده عالوه22( بند از تخلف مجازات -1تبصـــره بر مجازات حبس یا جزاي نقدي درجه ش
 :گرددمی تعیین ذیل ترتیبمجازات اسالمی به

به حداکثر مجازات شالق درجه شش قانون  نماید، وحشت و رعب ایجاد اسلحه بدون مرتکب چنانچه -الف
 .گرددمی مجازات اسالمی محکوم

 نکند، صدق محاربه و باشد اسلحه با همراه بالمباشره یا تحریک به خواه وحشت و رعب ایجاد چنانچه -ب
شــود و در می محکوم به حبس درجه پنج قانون مجازات اســالمی و شــالق از ســی و یک تا هفتاد و چهار ضــربه

 .گرددکه محاربه صدق نماید به مجازات محاربه محکوم میصورتی
ـــعبه چند یا یک در انتخابات جریان که ددگر چنانچه ارتکاب هریک از جرائم فوق موجب -2تبصـــره  ش

باشد، مرتکب به مجازات حبس  مؤثر انتخابات کلی نتیجه در و شود خارج خود قانونی مسیر از رأي أخذ و نامثبت
 شود.می و محرومیت از حقوق اجتماعی درجه پنج قانون مجازات اسالمی محکوم

 شود:) به قانون الحاق می1مکرر 66ماده زیر به عنوان ماده(  -58ماده
ماده ( -1مکرر66ماده کالیف مقرر در  جام ت قانون و تبصـــره (11عدم ان بوده و  تخلف اداري) آن 1) این 

 شود.ماه محکوم میمرتکب به انفصال از خدمات دولتی از دو تا شش
 شود:انون الحاق می) به ق2مکرر 66ماده زیر به عنوان ماده ( -59ماده
ـــعب نامزدها مطابق قانون در نمایندگان حضـــور غیرقانونی از ممانعت -2مکرر 66ماده رأي به هر  أخذ ش

طریق، یا ایجاد زمینه ممانعت از حضـــور نمایندگان نامزدها در محل أخذ رأي، نظیر تأخیر یا عدم صـــدور کارت 
ـــت و مرتکب به نمایندگی و یا کاهش تعداد نمایندگان نامزدها برخالف حبس یا جزاي  مجازات قانون، جرم اس

 شود.نقدي و محرومیت از حقوق اجتماعی درجه شش قانون مجازات اسالمی محکوم می
 حذف شد.  -60ماده
  ف شد.حذ -61ماده
 :شودمیو تبصره آن حذف  اصالح ذیل شرحبه قانون) 67( ماده -62ماده
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ــده درج ناظران و مجریانبراي  قانون این در که تکالیفی انجام عدم -67ماده ــت ش  براي قانون این در و اس
شده بینیپیش مجازاتی آنها  ماهشش تا دو از دولتی خدمات ازموقت  انفصال به مرتکب و محسوب اداري تخلف ن

ــودمی محکوم ــورتی. ش ــخاص کهدرص ــتخدمین از  مذکور اش ــند دولت مس  حقوق از محرومیت مجازات به نباش
 .شوندمی محکوم یاسالم مجازات قانون شش درجه اجتماعی

 شود:)  به قانون الحاق می1مکرر 67متن زیر به عنوان ماده ( -63ماده
ــعب ثبت -1مکرر 67ماده نظارت و  و اجرائی نام و أخذ رأي و مجریان و ناظران و هیأتهايکلیه اعضــاي ش

ــان، موظفند ــورت در بازرس ــوع این قانون در روز اخذ رأي جرائم از هریک ارتکاب از اطالع ص  مورد را به موض
 توســط بالفاصــله باید موضــوع صــالح اطالع دهند،ذي قضــائی مرجع یا هیأت نظارت مربوطه و نماینده فرماندار

 .شود رسیدگی مربوطه حوزه دادستان
 و نقدي جزاي یا حبس مجازات به مرتکب و اســت جرم فوق اشــخاص ســوي از تکلیف این انجام عدم
 .شودمی شش قانون مجازات اسالمی محکوم درجه اجتماعی حقوق از محرومیت

صره  رأي أخذ و نامثبت شعبه چند یا یک در انتخابات جریان که گردد موجب این جرائم وقوع چنانچه -تب
 شوراي توسط هیأت مرکزي نظارت به مراتب باشد، مؤثر انتخابات کلی نتیجه در و شود خارج خود قانونی مسیر از

 .گرددمی اعالم نگهبان
 حذف شد. -64ماده

 رسیدگی نحوه و شکایات -هشتم فصل
 حذف شد. -65ماده

  
 مجازات -نهم فصل
 گردد.حذف میقانون ) 78( و )77)، (76)، (75مواد ( -66ماده
به » مدت هشــت ســالبراي «حذف و در تبصــره آن عبارت )» 60و (« عبارت قانون ) 79در ماده ( -67ماده

 شود.  اصالح می» براي همیشه«عبارت 
 گردد.حذف میقانون ) 85) تا (80مواد ( -68 ماده
صره ماده ( -69ماده صره و) 66(ماده  در مقرر جرائم مجازات به«عبارت قانون ) 87در تب  براي) 53(ماده  تب
 گردد.میاصالح » به مجازات مقرر جهت جرائم مزبور«به عبارت » این هیأتها
 شود:شرح ذیل اعمال میاصالحات ذیل در مواد مربوطه قانون به -70ماده

 شود.اصالح می» حوزه انتخابیه فرعی«به » مرکز حوزه انتخابیه«) عبارت 8) ماده (1در تبصره ( -1
 شود.اصالح می» فرعی اصلی وحوزه انتخابیه «به » مرکز حوزه انتخابیه«) عبارت 26در ماده ( -2
صره آن عبارت 31در ماده ( -3 حوزه انتخابیه «به ترتیب به » هاي فرعیحوزه«و » مرکز حوزه انتخابیه«) و تب

 شود.اصالح می» هاي انتخابیه تابعه فرعیحوزه«و » فرعی
ماده  -4 بارت 36(در  هاي اجرائی فرعی«) ع یأت یه« و» ه خاب به » مرکز حوزه انت یب  یأت اجرائی «به ترت ه

 شود.اصالح می» حوزه انتخابیه فرعی« و» یه تابعه فرعیهاي انتخابحوزه
بارت  )37( مادهدر  -5 هاي اجرائی اصـــلی و فرعی«ع یأت یه فرعی و «به » ه خاب هاي اجرائی حوزه انت یأت ه

 شود.اصالح می» هاي انتخابیه تابعه فرعیحوزه
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» حوزه انتخابیه فرعی«ترتیب به  به» هیأتهاي اجرائی فرعی«و » مرکز حوزه انتخابیه« ) عبارت38(ماده در  -6
  شود.اصالح می» هاي انتخابیه تابعه فرعیحوزههیأتهاي اجرائی «و 

انتخابیه فرماندار یا بخشـــدار حوزه «به » انتخابیهفرماندار یا بخشـــدار مرکز حوزه «عبارت  )39(در ماده  -7
 شود.اصالح می» فرعی

ماده ( -8 بارت 40در  یه و حوزههیأت اجرائی مرکز حوز«) ع خاب یأت«به » هاي فرعیه انت اجرائی حوزه  ه
 شود.اصالح می» انتخابیه تابعه فرعی هايانتخابیه فرعی و حوزه

به ترتیب به » هاي فرعیبخشدار حوزه« و» فرماندار یا بخشدار مرکز حوزه انتخابیه«) عبارت 41(ماده در  -9
 شود.اصالح می» انتخابیه تابعه فرعیهاي دار حوزهبخش« و» فرعی فرماندار یا بخشدار حوزه انتخابیه«

حوزه هیأت اجرائی «به ترتیب به  » مرکز حوزه انتخابیه«و » هیأت اجرائی فرعی« ) عبارت44(ماده در  -10
 شود.اصالح می» فرعی حوزه انتخابیه«و » انتخابیه تابعه فرعی

 شود.اصالح می» انتخابیه فرعیحوزه «به عبارت » انتخابیهمرکز حوزه «ت ) عبار46(ماده در  -11
ـــداران مراکز حوزه«عبارت  )49(ماده در  -12 یهفرمانداران و بخش هیأت اجرائی و هیأت «و » هاي انتخاب

ـــداران حوزه«به ترتیب به » نظارت مرکز حوزه انتخابیه هیأت اجرائی و «و » فرعی هاي انتخابیهفرمانداران و بخش
 شود.اصالح می» عیفر هیأت نظارت حوزه انتخابیه

 شود.اصالح می» فرعی حوزه انتخابیه«به » مرکز حوزه انتخابیه«) عبارت 52(ماده ) 4در تبصره ( -13
اصالح  »حوزه انتخابیه فرعیهیأت نظارت «به » هیأت نظارت مرکز حوزه انتخابیه«) عبارت 53(ماده در  -14

 شود.می
 .شوداصالح می» حوزه انتخابیه فرعی«به » مرکز حوزه انتخابیه«عبارت  )89(ماده در  -15

 
شتمل بر فوق  طرح سه علنی روز  مادهو هفت  اهپنجم شت سوممورخ  شنبهسهدر جل یکهزار و ماه اردیبه

 ح/تصویب رسید.مجلس شوراي اسالمی به تهشسیصد و نود و 
 علی الریجانی
@M
gha
van
in


