
١ 
 

  
م ن ا   سم اهللا ا



٢ 
 

  
   فهرست

   صفحه                      موضوع
 

  4                  پيشگفتار -

 5          در شعبه اخذ رأي  حاضر افراد ومشخصات نمودار -
 9                شعبهمحافظين وظايف  -
 10          و نماينده فرمانداراخذرأي  هوظايف اعضاي شعب -

 11                قبل از روز اخذ رأي) الف
  12          قبل از ساعت شروع اخذ رأيساعت  حداقل يك ) ب

  16          از زمان شروع اخذ رأي تا پايان زمان اخذ رأي) ج

  27                بعد از اتمام زمان اخذ رأي) د

  30        فرماندار و قابل توجه اعضاي شعب و نمايندهنكات مهم       -

  32            يأاهم تخلفات احتمالي در شعبه اخذ ر     -

 34      )22فرم (خذ رأي انتخابات رياست جمهوري نتيجه افرم صورتجلسه  -
 38  )29فرم (نتيجه اخذ رأي انتخابات شوراهاي اسالمي شهر و روستا فرم صورتجلسه  -

 41        ورتجلسه شعبه اخذ رأيتكميل فرم ص نكاتي در خصوص -
 43            صندوق اخذ رأي نمودن موزش پلمپآ -
 46          رياست جمهوري ن انتخاباتومتن موادي از قان -
 52          شوراهاي اسالمي ن انتخاباتومتن موادي از قان -
56            فرم گزارش تخلفات و جرايم انتخاباتي -

                    

       



٣ 
 

  پيشگفتار
  

با ياري و همراهي  را تنها و اين مهم استقوانين، مجري انتخابات اساس  وزارت كشور بر

از اينكه شما عزيزان به عنوان   .دانرسببه نتيجه مطلوب  ميتواند افراد معتمد و مورد وثوق جامعه

نظام مقدس جمهوري اسالمي، در راستاي تأمين سالمت جريان انتخابات، با صبر،  امين مردم و

تا اين وظيفه  حوصله، دقت، صداقت، امانتداري و رعايت كامل قوانين و مقررات، ياور ما بوده 

  .تشكر مي نمائيم شرعي و قانوني را به نحو احسن به  انجام رسانيم، صميمانه

                مجموعــه حاضــر بــا بهــره منــدي از تجربيــات انتخاباتهــاي گذشــته و بررســي قــوانين و 

ين نامه هاي موجود به منظور آشنايي شما عزيزان بـا شـرح وظـايف و رفـع هـر گونـه شـبهه و        يآ

كاران برگـزاري  سهولت دسترسي به قوانين و مقررات مورد نياز و تبيين نقش و جايگاه دست انـدر 

انتخابات در شعب اخذ رأي كه تضمين كننده سالمت و صحت برگزاري انتخابـات مـي باشـد، تهيـه     

  .گرديده است

اميد است با مطالعه دقيق و استفاده از مطالب آن، وظايف محوله را در چارچوب قـانون بـه   

و صـيانت از نظـام   نحو احسن انجام داده و با توكل به خداونـد متعـال در جهـت حفـظ ، سـربلندي      

   . دياسالمي ، بيش از پيش موفق باش

مـا را   جـزوه در پايان از كليه عزيزاني كه با همت و سعي وافر، مجدانه درتهيه و تدوين اين 

  .صميمانه تشكر و قدرداني مي گردد ياري نمودند
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  اعضاي شعبه رأي دهندگان
 

نماينده 
 فرماندار

محافظين 
  شعبه

نمايندگان 
 نامزدها

بازرس 
 وزارت كشور

ناظرين 
 شعبه

  رأي دهندگان

  
  

رت آشنايي با مشخصات افراد حاضر در شعبه اخذ رأي،براساس نمودار زير به وبا توجه به ضر
  .ن ها پرداخته مي شودآمعرفي 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  

  
  
  

    

  أيافراد حاضر در شعبه اخذ ر
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  مشخصات افراد حاضر در شعبه
 :اعضاي شعبه

  :هك اعضاي شعبه افرادي هستند

  .اجرايي انتخاب مي گردندتوسط هيأت  -1

 .از معتمدين محل بوده و حداقل داراي سواد خواندن و نوشتن مي باشند -2

بـه اسـتثناء   (.ندارنـد ) مورد نظر قـانون (با داوطلبين انتخابات خويشاوندي نسبي يا سببي  -3

 شعب اخذ راي روستايي براي انتخابات شوراها كه وجود ارتباط خويشاوندي سببي درجـه 

 .)يك بالمانع مي باشد

 .توسط فرماندار يا بخشدار حكم و كارتشان صادر مي گردد -4

  

           

  

  

  

  :نماينده فرماندار

  :فردي است كهوي       

  .دشوحوزه انتخابيه انتخاب مي  بخشدار/توسط فرماندار  -1

 .مي باشد دولتحتي االمكان از كارمندان  -2

          

  :محافظين شعبه

در صورت نياز  به نيروهـاي  (د كه نيروي انتظامي مربوطه از بين نيروهاي خود افرادي هستن   

به فرماندار يـا بخشـدار   ) كمكي با تصويب مراجع ذيصالح قانوني از بين ساير نيروهاي نظامي

آشـنا بـه امـور رايانـه      دبايـ  از بين اعضاي شعبه يك نفر كاربر رايانه مي باشد كه * 

  .نمايد بوده و آموزشهاي الزم را جهت استفاده از سيستم انتخابات رايانه اي طي
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جهت صدور حكم در راستاي تأمين امنيت شعب ثبت نام واخذ رأي و حفاظت از صندوق اخذ رأي 

  .معرفي مي گردند

          

  :رأي دهندگان

پس از طي مراحل ثبت نام و دريافـت   افرادي هستند كه با حضور در شعبه ثبت نام و اخذ راي ،   

اشخاصـي را جهـت    شخصي را به عنوان رئـيس جمهـور و  از ليست اسامي داوطلبان   برگ راي ،

  :داراي شرايط ذيل باشند بايداسالمي انتخاب مي نمايند و  شوراهاينمايندگي 

 .سال تمام داشته باشد 18روز اخذ رأي حداقل در  -1

 .شناسنامه معتبر جمهوري اسالمي ايران همراه داشته باشد -2

 عدم جنون -3

در انتخابات شوراهاي اسالمي شهر و روستا، در شهرهاي كمتر از يكصد هزار نفر جمعيـت،   -4

 .حداقل يك سال در محل اخذ رأي ساكن باشد

  :بازرس وزارت كشور      

كه در صورت لزوم، توسط هيأت بازرسي بر انتخابات جهت بررسي و گزارش فرآينـد  شخصي است 

  .برگزاري انتخابات در شعبه ثبت نام و اخذ رأي معرفي مي گردد

  

  :نماينده هيأت نظارت

شخص يا اشخاصي هستند كه توسط هيأت نظارت مربوطـه بـه فرمانـدار يـا بخشـدار جهـت          

ايشـان نبايـد بـا داوطلبـين     . نام و اخذ رأي معرفي مي گرددنظارت بر مراحل اجرايي شعبه ثبت 

  .داشته باشند) مذكور در قانون(انتخابات خويشاوندي نسبي يا سببي 

  

 .ملي خود را نيز ارائه نمايند شمارهدر انتخابات رياست جمهوري، رأي دهندگان عالوه بر ارائه شناسنامه بايد * 
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  :نماينده نامزد

فردي است كه توسط يك نامزد و يا چند نامزد مشتركاً بعنوان نماينده ايشـان جهـت اطـالع از       

  . نام واخذ رأي معرفي مي گرددسير جريان برگزاري انتخابات در شعبه ثبت 

 

  

  

  

، حضور نمايندگان هر براساس ماده واحده قانون حضور نمايندگان نامزدهاي رياست جمهوري در شعب اخذ رأي* 

ممانعـت از حضـور نماينـدگان    . يك از نامزدها تا پايان اخذ رأي و شمارش آرا و تنظـيم صورتجلسـه بالمـانع اسـت    

  .نامزدها در شعب اخذ رأي ممنوع بوده و جرم محسوب مي شود

  .پرسنل نيروهاي نظامي، انتظامي و اطالعاتي نمي توانند از طرف هيچ نامزدي ، نمايندگي يا نظارت داشته باشند*

 .را ندارد و نوشتن رأي براي ديگران نماينده نامزد حق دخالت در امور شعبه* 

  .نماينده نامزد حق تبليغ له يا عليه هيچ يك از نامزدها را ندارد* 

ايندگان نامزدها له يا عليه هر يك از نامزدها تبليغ نماينـد يـا در كـار اعضـاي شـعب، بازرسـان و       در صورتي كه نم*

  .ناظران دخالت كنند از شعبه اخذ رأي اخراج مي شوند

  .تأمين نيازهاي نماينده نامزد در روز اخذ رأي بر عهده نامزد مربوطه است* 

ه اخذ رأي مشاهده نمايد بدون دخالت، مراتـب را بصـورت   در انتخابات رياست جمهوري،  چنانچه تخلفي در شعب *

كتبي به ناظرين شوراي نگهبان و هيأت نظارت شهرستان و اسـتان مربوطـه و سـتاد انتخابـات وزارت كشـور اعـالم       

  .نمايد

درانتخابات شوراهاي اسالمي شهر و روستا، شكايات واعتراضات نماينده نامزد بايد از طريق نامزد مربوطـه جمـع    *

  .آوري و با امضاي وي به هيأتهاي اجرايي و نظارت تحويل شود
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  :هشعب محافظينوظايف 

 .حفاظت از صندوق اخذ رأي و تأمين امنيت شعبه ثبت نام واخذ رأي -1

در شعبه ثبت نـام   ايجاد نظم و جلوگيري از هر گونه بي نظمي در جريان برگزاري انتخابات -2

 .واخذ رأي

 أيجلوگيري از ورود افراد مسلح به شعبه ثبت نام و اخذ ر -3

در شعبه ثبـت نـام و اخـذ    )به استثناي رأي دهندگان(جلوگيري از حضور افراد غير مسئول  -4

 رأي

تحويل عوامل خاطي به مقامات قضائي به همراه صورتجلسه مشترك نماينده  هيأت نظارت  -5

 و  اعضاي شعبه

همراهي مسئولين شعبه در هنگام تحويـل و اسـترداد صـندوق اخـذ رأي و اقـالم و مـدارك        -6

 باتي شعبه اخذ رأي به هيأت اجرايي قبل از روز اخذ رأي و بعد از اتمام شمارش آراءانتخا

 تعامل با نماينده فرماندار و رئيس شعبه -7

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 .ي و نظارت را ندارنداجرايمحافظين شعبه حق دخالت در امور * 

 .محافظين شعبه حق نوشتن رأي براي رأي دهنده را ندارند* 
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  و نماينده فرماندار اخذ رأي وظايف اعضاي شعب

  
كه اعضاي شعبه ونماينده فرماندار در فرآيند برگزاري انتخابات وظايف خطيري بر عهده دارند 

از ايـن رو بـه منظـور تبيـين هـر چـه بيشـتر        . اخذ رأي و شمارش آراء از جمله آن ها مي باشد

  :وظايف ايشان، اهم اقدامات ضروري و الزم االجرا در قالب چهار مرحله ذيل به تفصيل مي آيد

  قبل از روز اخذ رأي) الف

  حداقل يك ساعت قبل از ساعت شروع اخذ رأي) ب 

  رأي تا پايان زمان اخذ رأي از زمان شروع اخذ) ج 

  بعد از اتمام زمان اخذ رأي) د 

توجه داشته باشيد كليه مراحل فوق بايد به صورت هماهنگ ومشـترك توسـط اعضـاي شـعبه     

ليل اهميت و حساسيت مرحله سـوم، وظـايف   لكن به د. فرماندار انجام پذيرد رأي و نماينده ذاخ

  .ي تعريف شده استاين مرحله بصورت اختصاص هر يك از اعضاء در
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  قبل از روز اخذ رأي) الف
  )وظايف مشترك اعضاي شعبه و نماينده فرماندار(

آموزش شرح وظايف مربوط بـه   وشركت در جلسات آموزش قانون و آيين نامه انتخابات  -1

  ايشان

 از مسئول ذيربطمسئوليت دريافت كارت شناسايي و حكم  -2

 شناخت مناسب از ديگر اعضاي شعبه -3

 و ديگر اعضاي شعبه  حوزه مربوطهتماس  شمارهاه داشتن و همرثبت  -4

 رأي جهت حضور به موقع در روز اخذ اخذ رأيشناسايي محل شعبه  -5

 پيش بينـي محـل اسـتقرار   حضور در شعبه تعيين شده جهت بررسي امكانات، ملزومات و  -6

 .و اعضاي شعبه اخذ رأي هاي صندوق

بـه صـورت   ( كـزي شـبكه مر  ارتباط با و برقراريخط تلفن  شعبه به منظور اتصالكنترل  -7

بـا   اخـذ رأي روز در بـه نحـوي كـه    و كنتورهاي برق، آب و سيستم روشـنايي  ) آزمايشي

 .دنمشكلي مواجه نگرد

ـ بخشداري ، جهت دريافت وسـايل و  /حضور در محل تعيين شده از سوي فرمانداري -8 وازم ل

، برگه هاي صورتجلسـات،  التحرير مپلمپ، لواز هاي، بستهااعم از صندوق(نياز شعبه  مورد

 )و ساير اقالمها، تابلوي راهنماي محل شعبه  ، تعرفههامهر

نگهـداري از ملزومـات    پيش بيني مكان مناسب جهت حفـظ و  به منظوراهتمام و دقت كافي  -9

 . ...، سيستم رايانه و و برگ رأي دريافتي بويژه بست پلمپ ، مهر، تعرفه

 .زيون در شعبه ثبت نام و اخذ رأيپيش بيني در خصوص تهيه راديو يا تلوي - 10

به محل شعبه اعزام شوند، قبالً با حضـور در   خودروكليه اعضاء با  ددر شعبه هايي كه باي - 11

 .فرمانداري يا بخشداري از برنامه و ساعت حركت مطلع شوند
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  ساعت قبل از ساعت شروع اخذ رأيحداقل يك ) ب
  )وظايف مشترك اعضاي شعبه و نماينده فرماندار(

ثبـت نـام و اخـذ    شناسنامه و كارت ملي در زمان عزيمت به شـعبه  حكم خود، همراه داشتن  -1

  رأي

  حضور در شعبه اخذ رأي جهت تمهيد مقدمات -2

 نصب كارت شناسايي -3

اطمينان از حضور كليه عوامل اجرايي، نظارتي و محافظين شعبه و كنترل احكام مسـئوليت   -4

 .بصورت متقابل

ان نامزدهايي كـه در شـعبه حضـور يافتـه انـد، بـه منظـور        كنترل و بررسي كارت نمايندگ -5

 .تطابق آن با شماره شعبه

  

توسط اعضاي شعبه با توافق يـا رأي گيـري از   رئيس، نايب رئيس و منشيان شعبه  تعيين -6

 .بين خود

 :تقسيم وظايف بين اعضاي شعبه توسط رئيس شعبه -7

  كاربر رايانه ) الف

  ليشماره ممسئول كنترل شناسنامه و ) ب

  مسئول صدور تعرفه و برگ رأي) ج

 و كارت ملي مسئول استرداد شناسنامه) د      

كنترل و بررسي موارد مربوط به وسايل ارتباطي و دستگاههاي رايانه و اتصال بـه شـبكه    -8

 ... .مركزي جهت انجام امور رايانه اي انتخابات و 

بخشـداري  /بخشدار مربوطه صادر شده و ممهور به مهر فرمانـداري /با امضاء فرمانداركارت نمايندگان نامزدها 

 . است
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سـت، كـاربري رايانـه را برعهـده     يكي از منشي ها كه قبالً آموزش هاي الزم را فرا گرفته ا*

و ارتباط با سـايت را برقـرار    هگرفته و دستگاه رايانه را مستقر و به خط تلفن مرتبط نمود

 .مي نمايد

بررسي و بازشماري مجدد كليه لوازم و وسايل مورد نيـاز انتخابـات بخصـوص تعرفـه و      -9

 برگ هاي رأي، مهر انتخابات و فرم صورتجلسه

سل درج شده روي تعرفه هاي انتخاباتي و بستهاي پلمپ صـندوق  كنترل مجدد شماره مسل - 10

 .اخذ رأي با آنچه قبالً تحويل گرفته شده تا كامالً مطابقت داشته باشد

بررسي و پاك سازي اطراف درب ورود و خروج و محل شعبه اخذ رأي از كليه اوراق و آثار  - 11

 .تبليغاتي متعلق  به نامزدهاي انتخابات

ر محل درب ورود به نحوي كه بـراي مراجعـه كننـدگان قابـل رؤيـت      نصب تابلوي شعبه د - 12

در صورت نياز تابلوهاي راهنماي شعبه از مسيرهاي اصلي به طرف شعبه اخذرأي ( .باشد

 .)تعبيه گردد

محل قرار گرفتن صندوق، محل قرار گـرفتن  : چينش مناسب قسمتهاي مختلف شعبه از قبيل  - 13

رأي دهندگان، محل تحويل برگ رأي، محـل نوشـتن    سيستم رايانه، محل دريافت شناسنامه

 .رأي و محل نصب ليست اسامي نامزدهاي انتخاباتي 

 

  
  
  
  

اه بادستگاه رايانه و باركـدخوان  چينش اعضاي شعبه اخذ رأي پيشنهاد مي شود كه ابتدا كاربر رايانه همر جهت* 
نظـارت  جهـت  ونـاظرين شـوراي نگهبـان     قرار گرفته و سپس منشي ها و رئيس و نائب رئيس شعبه قرار گيرنـد 

  .مي نشينند ي، در بين اعضاي اجرايمراحل اخذ رأي

رؤيت باشـد و  نصب گردد كه اوالً به راحتي قابل  يهايدر محلبصورت متعدد و ليست اسامي نامزدهاي انتخاباتي *
 .ثانياً به نحوي باشد كه مراجعين نتوانند بر روي آن هر نوع عالمتي بگذارند
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  :ي از نحوه چينش صحيح ليست اساميياهنمونه 

  
  

  

  

  
  :ليست اسامي نادرستي از نحوه چينش ياهنمونه 

  

  

  

 

بـت شـماره   پلمپ نمودن صندوق خالي اخذ رأي در حضور ناظران با بست مخصـوص و ث   - 14

صندوق را با بسـتهاي مخصـوص    بايدناظران نيز ( سريال هر يك از بستها در صورتجلسه

 1)نظارت پلمپ نموده و شماره سريال هر يك از اين بستها نيز در صورتجلسه قيد گردد

  

                                                 
 حوه پلمپ نمودن صندوقرجوع شود به قسمت آموزش ن ١

 . در زمان پلمپ نمودن صـندوق حضـور نـاظر هيـأت نظـارت الزامـي مـي باشـد        در انتخابات رياست جمهوري، * 

  )رياست جمهوري قانون انتخابات 29ماده (

از هولوگرام نماينده هيأت نظارت در صورت حضور، جهت پلمپ نمودن صندوق درانتخابات شوراهاي اسالمي،  *

آيين نامه اجرايـي شـوراهاي اسـالمي     68آيين نامه اجرايي شوراهاي اسالمي شهر و ماده  67ماده .(استفاده نمايد

  )روستا و بخش

 .مپ مي شودعدد بست هيأت اجرايي پل) 4(فقط با  اخذ رأي درانتخابات شوراهاي اسالمي، صندوق* 
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 .شعبهعوامل اجرايي و نظارتي تكميل قسمت اول فرم صورتجلسه و اخذ امضاء از كليه  - 15

  

  

  

 .از آماده بودن كامل شعبه جهت شروع رأي گيريطمينان ا - 16

 .نسخه بايد تنظيم شود)5(فرم صورتجلسه در *
نسخه صورتجلسه به هيچ عنوان نبايد از كاربن استفاده شود و تمامي اطالعات بصورت يكسان ) 5(به منظور تنظيم * 

  .عضاي شعبه تكميل شودالزاماً توسط ا
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  از زمان شروع اخذ رأي تا پايان زمان اخذ رأي )ج

  )وظايف اختصاصي اعضاي شعبه و نماينده فرماندار(

  :نماينده فرمانداروظايف  -1

فوراً و با  در صورت بروز هر گونه مشكل و عدم شروع رأي گيري در ساعت مقرر مراتب را  -1

 .بخشداري اعالم نمايد/ رمانداريذكر علت به ف

 .با مشورت  رئيس شعبه محافظين شعبهتعيين محل استقرار  -2

  

 

  .جلوگيري از ورود افراد غير مسئول به شعبه با همكاري محافظين شعبه -3

  

  

  

 

  :مي گردد پيشنهادمحل استقرار محافظين شعبه بصورت زير 

به منظور جلوگيري از تهديد يا تطميع رأي دهندگان و همچنين جلوگيري از ورود : محوطه خارجي شعبه) الف

  .افراد مسلح به داخل شعبه

  .گيري از ازدحامداخل شعبه و جلوبه منظور هدايت رأي دهندگان به ترتيب صف به :  درب ورودي شعبه) ب

و جلوگيري از تجمع  به منظور برقراري نظم و امنيت درون شعبه و محافظت از صندوق اخذ رأي:  داخل شعبه) ج

 .در شعبه

سريعاً شعبه را  بايدافراد فقط مي توانند به عنوان رأي دهنده در محل شعبه حضور يافته و پس از رأي  دادن 

 .ترك نمايند
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حراست از صندوق اخذ رأي و همچنين  در جهت حفظ و محافظين شعبهراهنمايي هدايت و  -4

 .ات پاياني اخذ رأيامنيت شعبه بويژه در ساع

 .ورود و خروج مراجعه كنندگان تالش در جهت تسهيل امر -5

اعالم الصاق نمودن كارت به لباس به نحوي كه قابل  كنترل كارت نمايندگان نامزدها و -6

 .رؤيت باشد

تعيين محل استقرار نمايندگان جهت  هيأت نظارتناظرين  رئيس شعبه وبا هماهنگي  -7

 .نامزدها

وظايف قانوني  اجراي اخذ رأي و همچنين حسن به موقع فرآيند پايان مراقبت بر شروع و -8

 .اعضاي شعبه

هـا، افـراد   نماينـدگان نامزد (ر امـور اجرايـي شـعبه    جلوگيري از دخالت افراد غير مسئول د -9

 ... ).متفرقه و 

محافظين ، بازرسين وزارت كشور، هيأت نظارتتعامل مناسب با اعضاء شعبه، ناظرين  - 10

 .گان نامزدهانمايند و شعبه

 ايجاد نظم در آن اهتمام جهت حفظ آرامش در شعبه و - 11

جهت بعد از انداختن رأي خود به صندوق اخذ رأي افرادي كه  ممانعت از حضور فرد يا  - 12

با همكاري  مي كنند،در شعبه توقف ) مانند افراد بي سواد(نوشتن رأي براي ديگران 

 .ظين شعبهفمحا

  

هيأت نظارت نمايندگان   ،نماينده فرماندار ،ضاي شعبه، مأموران انتظامي محافظ صندوقهاي رأيبا توجه به اينكه اع

بنـابراين بـه    ؛و بازرس وزارت كشور هيچ كدام اجازه ندارند براي رأي دهنـدگان، رأي بنويسـند  ) شعبه  ينناظر( 

نوشـتن رأي خـود نيسـتند سـفارش     رأي دهندگاني كه سواد خواندن و نوشتن ندارند يا به دليل نقص عضو قادر به 

شود كه يك نفر از اعضاي باسواد خانواده و يا فرد باسواد ديگري را كه مورد اطمينان و اعتماد آنـان اسـت همـراه    

 . بياورند تا در نوشتن رأي به آنان كمك كند
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يا تخلف هر گونه مشكل يا ناهماهنگي  در خصوص از رئيس شعبه دريافت گزارش  - 13

 .اقدام جهت رفع آن واحتمالي 

 .توجه به تذكرات احتمالي نماينده هيأت نظارت و تالش در جهت رفع مشكل  - 14

بررسي گزارش تخلف انتخاباتي اعالم شده از سوي اعضاء، ناظرين، بازرسين، نمايندگان   - 15

در صورت  ؛شعبه و نماينده هيأت نظارت نامزدها و مراجعه كنندگان با همكاري رئيس

توافق، موضوع صورتجلسه گرديده و فرد يا افراد خاطي توسط محافظين شعبه لزوم و 

 .جلب و تحويل مقامات قضايي گردند

 

  

 )و پايان اخذ رأي 16،  12ساعت (اعالم آمار تعرفه مصرفي به مسئول مافوق در سه نوبت   - 16

درصد از تعرفه هاي  60عبه در خصوص اتمام و مصرف پس از دريافت گزارش از رئيس ش  - 17

 .اعالم نمايد مسئول مافوقتحويل شده به شعبه، مراتب را با ذكر ساعت اتمام فوراً به 

 .ارتباط مستمر با مسئول ما فوق  - 18

 .احتمالي در زمان رأي گيري به مسئول ما فوقيا تخلفات  ثبت و ارائه گزارش از مشكالت   - 19

عبه جهت تمهيدات الزم در تسهيل انجام مراحل اخذ رأي توسط اعضاي همكاري با رئيس ش  - 20

شعبه بويژه در زمان نماز و ناهار به نحوي كه هيچ گونه خللي در روند رأي گيري صورت 

 .نپذيرد

 از آگاهيتلويزيون در شعبه اخذ رأي جهت يا راديو مستمر مراقبت بر روشن بودن   - 21

 )يژه در خصوص تمديد ساعت اخذ رأيبو(.اطالعيه هاي ستاد انتخابات كشور

 .فرم گزارش تخلفات و جرايم انتخاباتي پيوست جزوه مي باشد
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:وظايف رئيس و نايب رئيس شعبه -2  

 .باز نمودن درب شعبه رأس ساعت مقرر و آغاز به كار رأي گيري -1

در صورت عدم حضور به موقع نماينده فرماندار، در صورت بروز هر گونه مشـكل و عـدم    -2

بخشداري اعالم /رمانداريشروع رأي گيري در ساعت مقرر مراتب را فوراً و با ذكر علت به ف

 .نمايد

توجه به اطالعيه هاي ستاد انتخابات كشور كه در طول مـدت زمـان رأي گيـري ، از طريـق      -3

 .راديو يا  تلويزيون پخش مي گردد

  

 

 

و اطمينان از اينكه كارت شناسايي نماينده يا نمايندگان نامزدهـا مربـوط بـه همـان      كنترل -4

 .شعبه است

بـه   شـعبه يندگان نامزدها با هماهنگي نماينده فرمانـدار و نـاظرين   تعيين محل استقرار نما -5

صورتي كه ايشان از طرفي در جريان روند اجرايي بوده و از طرفي ديگر امكان تبليغـات در  

 .شعبه را نداشته باشند

، بازرسـين وزارت  شعبهبخشدار، ناظرين / تعامل مناسب با اعضاء شعبه، نماينده فرماندار -6

 .شعبه و نمايندگان نامزدها جهت برگزاري هر چه بهتر فرآيند اخذ رأي كشور، محافظين

 .كنترل محل شعبه در طول زمان رأي گيري به منظور پيشگيري از وقوع تخلفات احتمالي -7

 .گزارش هر گونه تخلف به نماينده فرماندار يا بخشدار جهت اقدامات الزم  -8

 ارتباط مستمر و مناسب با مسئول مافوق -9

،  12سـاعت  (در سه نوبـت  نماينده فرماندار و مسئول مافوق ر تعرفه مصرفي به اعالم آما  - 10

 )و پايان اخذ رأي 16

 .بي استكتاين اطالعيه ها در حكم دستور
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درصد از تعرفه هاي تحويل شده بـه شـعبه، مراتـب را بـا ذكـر       60پس از اتمام و مصرف   - 11

 .و نماينده فرماندار اعالم نمايد مسئول مافوقساعت اتمام فوراً به 

 .ست اندركاران شعبه در فواصل زماني معينپيگيري جهت امور پذيرايي د  - 12

تمهيدات الزم جهت تسهيل انجام مراحل اخذ رأي توسط اعضاي شعبه بويژه در زمان نمـاز    - 13

 .و ناهار، به نحوي كه هيچگونه خللي در روند رأي گيري صورت نپذيرد

 كنترل و ممانعت از هر گونه همكاري دست اندركاران شعبه با رأي دهنـدگان در خصـوص    - 14

 .تكميل برگ رأي

مراقبت نمايند تا افرادي كه رأي خود را به صندوق اخـذ رأي مـي اندازنـد پـس از دريافـت        - 15

 .شناسنامه سريعاً محل شعبه را ترك نمايند

محافظت كامل از تعرفه و برگهاي رأي مصرف نشده  به منظور عدم دسترسـي افـراد غيـر      - 16

 .مسئول به آنها 

 .وجب اخالل يا توقف در فرآيند اخذ رأي گرددجلوگيري از هرگونه عملي كه م  - 17

تمـام  كسـاني را كـه از قبـل در صـف        بايدپس از پايان مهلت رأي گيري و زمان تمديد آن،   - 18

و اجازه ورود به به داخل شعبه هدايت و درب ورودي شعبه را بسته   انتظار رأي بوده اند،

 .مراجعه كنندگان جديد ندهند

تا آخرين نفر حاضر در شعبه و خـروج كليـه رأي دهنـدگان از     يأحصول اطمينان از اخذ ر  - 19

 .شعبه 

  

  رايانهوظايف كاربر   -3

  

 .جزوه آموزشي كاربر رايانه در زمان اخذ رأي و شمارش آراء بصورت جداگانه تدوين شده است
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  شماره مليو  وظايف مسئول كنترل شناسنامه -4

  :مرحله اول انتخابات)الف

 .از رأي دهندگان به ترتيب نوبت شماره مليو  دريافت شناسنامه  - 1

 

 .)سال تمام داشته باشد 18قل حدا(بررسي سن رأي دهنده در روز اخذ رأي  -2

 .يا قبل از آن باشد و 29/02/1378: يعني متولد 

و  بـا رأي دهنـده و اطمينـان از اينكـه شناسـنامه      و كارت ملي بررسي و تطبيق شناسنامه - 3

 .متعلق به شخص مراجعه كننده است شماره ملي

  

  

الزامي به عكس دار بودن شناسنامه نيست و دارندگان شناسنامه هاي بدون عكس هم چنانچه هويت آنان احـراز شـود و   *
درانتخابات رياست  جهت احراز هويت. (موده و رأي دهندداراي شرايط رأي دادن باشند، مي توانند در انتخابات شركت ن

مي توان از مراجعه كننده در صورت همراه داشتن كارت ها  افراد استفاده شود و درانتخابات شورا شماره مليجمهوري از 
  )درخواست ارائه آنها را نمود... ملي يا گواهي نامه يا 

وجه به قانون در شهرهايي كه جمعيـت آنهـا كمتـر از يكصـد هـزار نفـر  در انتخابات شوراهاي اسالمي شهر و روستا، با ت*
حـداقل در  ) همسـر و فرزنـدان  ( ي دهنـده و يـا افـراد تحـت تكفـل وي      مي باشد، اعضاي شعبه توجه نمايند كه شخص رأ

 .يكسال اخير در آن حوزه انتخابيه سكونت داشته باشند

  .انتخابات شوراهاي اسالمي يك مرحله اي مي باشد*

لـذا كليـه   . ات رياست جمهوري الزامـي اسـت  همراه شناسنامه صرفاً جهت رأي دادن درانتخاب به شماره مليارائه *

  .ملي اشاره گرديده، مربوط به انتخابات رياست جمهوري است شمارهمواردي كه در اين جزوه به 

صورت مي پذيرد و هيچ سند و مدرك  شماره مليو  اخذ رأي فقط با ارائه شناسنامه معتبر جمهوري اسالمي ايران*

و  زندانها ، پادگانهـا، بيمارسـتانها و سـاير شـعب اخـذ رأي ارائـه شناسـنامه        از اين رو در. ديگري قابل قبول نيست

 .الزامي است شماره ملي
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ص انتخابات به تطبيق شماره سريال صفحه اول شناسنامه با شماره سريال صفحه مخصو -4

 جهت اطمينان از اصالت شناسنامه

بازديد شناسنامه و انگشت سبابه دست راست مراجعه كننده با دقت كامـل تـا انگشـت وي     -5

آغشته به جوهر استامپ نباشد و صـفحه مربـوط بـه انتخابـات شناسـنامه نيـز بـه مهـر         

 .انتخابات جاري ممهور نگرديده باشد

  

 

ات شناسنامه از جهت اينكه اثري از مواد پـاك كننـده مهـر    بررسي صفحه مربوط به انتخاب -6

همچنين بررسي اين صفحه بدين منظور كه آغشته به موادي . انتخابات  وجود نداشته باشد

 .نباشد كه بالفاصله پس از ممهور كردن آن به مهر انتخابات بتوان اثر آن را پاك كرد

 .پ از باالي صفحه مخصـوص  انتخابـات  ثبت مهر انتخابات در اولين مربع خالي از سمت چ - 7

بـا         توجه نماييد در اين دوره ابتدا مهر انتخابات رياست جمهوري ثبت شـده و عـدد         

ا بيــانگر شــركت فــرد در انتخابــات خودكــار قرمــز روي مربــع ممهــور شــده درج شــود تــ

در مربـع  زدهمين دوره رياست جمهوري باشد و سپس مهر انتخابات شوراهاي اسـالمي  دوا

ا نام شهر يا روسـتاي مربوطـه بـا خودكـار قرمـز      ب      خالي بعدي آن ثبت شود و عدد       

دوره شوراهاي  پنجمينفرد در انتخابات   بيانگر شركت ممهور شده درج شود تا روي مربع

 .اسالمي باشد

  

  

  

  

 .نها يك بار مي تواند رأي دهددر هر مرحله انتخابات، فرد رأي دهنده ت
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رأي جهـت  مراجعه كننده به مسئول صدور تعرفـه و بـرگ    شماره مليو  تحويل شناسنامه  -8

 .انجام مراحل بعدي اخذ رأي

  :)ويژه انتخابات رياست جمهوري(مرحله دوم انتخابات) ب

شماره و  ، مسئول كنترل شناسنامه عالوه بر موارد فوقدر صورت برگزاري انتخابات در مرحله دوم، 

  :موارد زير را رعايت نمايد بايد ملي

 .كه درجريان است ممهور نشده باشد شناسنامه مراجعه كنندگان به دومهر انتخاباتي -الف

           چنانچه شناسنامه رأي دهنده داراي مهرمرحله اول انتخابات باشد به مهر مرحله دوم نيز ممهور  -ب

 .مي شود

چنانچه شناسنامه رأي دهنده فاقد مهر مرحله اول انتخابات رياست جمهوري باشد هنگام رأي -ج

له دوم ممهور مي شود تا رأي دهنده نتواند براي بار دوم رأي گيري مرحله دوم دوبار به مهر مرح

 .دهد

و                                   شـده با رعايت مفاد بندهاي ياد شده ، شناسنامه رأي دهنده به مهر مرحله دوم انتخابات جاري ممهـور   -د

 ٢/١٢  .  ج شودبا خودكار قرمز بر روي مربع ممهور شده در   عدد                   

كارتهاي منضم به شناسنامه كه مخصوص ضـرب مهرهـاي اضـطراري سـتاد بسـيج اقتصـادي اسـت هيچگونـه         * 
انتخابات مهر  بايدخانه است  30ارتباطي به انتخابات ندارد، لذا تنها در صفحه چهارم يا آخر شناسنامه كه داراي 

هاي صفحه مذكور پر بود در قسمت توضـيحات شناسـنامه اقـدام بـه درج      ثبت گردد و در صورتي كه كليه خانه
  .مهرهاي انتخابات گردد

 .يا پانچ گردد بايد سوراخ نشناسنامه سند هويت اشخاص مي باشد، لذا به هيچ عنوان * 
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  وظايف مسئول صدور تعرفه و برگ رأي -5

 .شماره مليو  رأي دهندگان از مسئول كنترل شناسنامه و كارت ملي دريافت شناسنامه -1

بررسي صفحه مربوط به ثبت مهر انتخابات به منظور اطمينان از ممهور شـدن شناسـنامه    -2

 .به مهر انتخابات جاري توسط مسئول كنترل شناسنامه

و  مورد نياز رأي دهنده در بـرگ تعرفـه بـر اسـاس منـدرجات شناسـنامه       ثبت مشخصات -3

 .شماره ملي

 .ثبت اثر انگشت سبابه دست راست از رأي دهنده در قسمت مخصوص برگ تعرفه -4

درج تاريخ اخذ رأي و ثبت اسم خود و امضـاي بـرگ تعرفـه در قسـمت مخصـوص منشـي        -5

 .شعبه

در قسمت هاي مخصوصي كه بدين (ت جاري و برگ رأي به مهر انتخاباممهور نمودن تعرفه  -6

 )منظور تعبيه شده است

  

 راهنمايي رأي دهندگان در خصوص نحوه پر كردن برگ رأي  -7

مسئول صدور تعرفه و برگ رأي موظف است در زمان تحويل برگهاي رأي به رأي دهنـدگان بـا    

أكيد نمايد كه نـام  توجه به همزماني انتخابات رياست جمهوري و شوراهاي اسالمي، به ايشان ت

و نام خانوادگي و شماره نامزدها را بدون خط خـوردگي و بصـورت خوانـا بـر روي بـرگ رأي      

مربوط به همان انتخابات درج نمايد و دقت نمايند كه نام نامزدهـاي مـوردنظر را در بـرگ رأي    

  . مخصوص همان انتخابات درج كنند در غير اينصورت برگ رأي ايشان باطل مي گردد

  

  

ايشـان در  (نيز بايـد  ممهـور گـردد     شوراي نگهبانو برگ رأي توسط ناظر تعرفه در انتخابات رياست جمهوري، 

 .)قسمتهاي مخصوص نظارت اقدام به ثبت مهر مخصوص نظارت مي نمايند
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 .جدا نمودن برگ رأي  از قسمت نقطه چين و تحويل آن به رأي دهنده -8

 

 .هدايت رأي دهنده به سمت محل در نظر گرفته شده براي نوشتن رأي  -9

 .و كارت ملي رأي دهنده به مسئول استرداد شناسنامه و كارت ملي  تحويل شناسنامه  - 10

و مصرف نشـده اي كـه در   مراقبت و محافظت از بسته هاي تعرفه و برگ رأي مصرف شده  - 11

 .اختيار دارد

  

  

  

  

  

  

مسئول صدور تعرفه و برگ رأي به هيچ عنوان نبايد برگ رأي را قبل از اينكـه بـه مهرهـاي مخصـوص اجرايـي و      

 .نظارت ممهور شود از محل  نقطه چين جدا نمايد

در انتخابات رياست جمهوري در هنگام تحويل برگ رأي تأكيد نمائيد كـه رأي دهنـدگان فقـط نـام يـك نفـر از       *

  )28ماده . (گردد ياين صورت، برگ رأي ايشان باطل م درغير. نامزدها رادر برگ رأي درج نمايند

د كه رأي دهندگان از نوشـتن نامـه ياامضـاء    د نمائييدر انتخابات شوراهاي اسالمي در هنگام تحويل برگ رأي تأي*

. يا ثبت اثر انگشت خود بر روي برگ رأي خودداري نمايند در غير اين صورت، برگ رأي ايشان باطل مـي گـردد  

 ) قانون 19بند ج ماده (
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 و كارت ملي وظايف مسئول استرداد شناسنامه -6

 .از مسئول صدور تعرفه و برگ رأي و كارت ملي دريافت شناسنامه -1

 .بررسي مجدد شناسنامه از جهت ممهور شدن به مهر انتخابات جاري -2

رأي خود را  هاي دي كه برگبه افرا) پس از مطابقت( و كارت مليتشكر و تحويل شناسنامه  -3

  .انداخته اند و راهنمايي آنان به سمت درب خروجي شعبه مربوطه درون صندوق اخذ رأي
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  بعد از اتمام زمان اخذ رأي) د

  )وظايف مشترك اعضاي شعبه و نماينده فرماندار(

نـد،  هدايت كليه كساني كه جهت رأي دادن مراجعه كرده و رأي خود را به صندوق انداختـه ا  -1

 .به خارج از شعبه

 .بستن كامل درب شعبه -2

محـافظين  اتخاذ تمهيدات الزم جهت حفاظت از شعبه در كليه ساعات شـمارش آراء توسـط    -3

 .شعبه

آماده سازي شعبه جهت قرائت و  شمارش آراء و اتخاذ تمهيـدات الزم بـراي ايجـاد فضـاي      -4

 .آرام

رش آراء  توسـط رئـيس   شـما تعيين مسئوليت و چينش اعضاي شعبه در هنگـام قرائـت و   -5

 .شعبه 

شده و تعرفه و برگ رأي مصرف نشـده هـر دو انتخابـات بـه     شمارش تعرفه هاي مصرف  -6

 .صورت جداگانه

 سوراخ نمودن كليه تعرفه و برگهاي رأي مصرف نشده هر دو انتخابات توسط پانچ -7

 .اخذ رأي با حضور نماينده هيأت نظارت هاي باز نمودن صندوق -8

 . داخل صندوق بدون خواندن آنها بصورت برگ شمار شمارش تعداد برگهاي -9

  
  

  

وري و شوراهاي اسالمي، بعد از باز نمودن صـندوقهاي اخـذ   با توجه به برگزاري همزمان انتخابات رياست جمه*
ديگـر   مربـوط بـه انتخابـات    در صـندوق  اًكه اشتباه ريان با نظارت ناظران برگهاي رأيرأي هر دو انتخابات، مج

شـمارش آراء و تكميـل صورتجلسـه    بعـد از ايـن اقـدام، ابتـدا      . منتقل مي نمايند ريخته شده به صندوق مربوطه
به طور كامل انجام شده و سپس  شمارش آراء و تكميل صورتجلسه ) 22فرم شماره (ياست جمهوري انتخابات ر

  .انجام پذيرد) 29فرم شماره (انتخابات  شوراهاي اسالمي 
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با توجه به موضوع فوق، ساير بندهاي ذيل به ترتيب و بصورت مجزا براي هر دو انتخابات به اجـرا    
  .گذاشته مي شود

برگهاي تعرفه مصرف شده كه به نـام رأي  تعداد برگهاي رأي داخل صندوق با تعداد تطبيق  - 10

 .دهندگان صادر شده است

             قـانون انجـام   ) 28(و ) 26(، )25(بـا رعايـت مـواد    انتخابات رياسـت جمهـوري    قرائت آراء   - 11

 .1مي شود

قـانون  ) 23(و ) 22(، )21(، )20(، )19(قرائت آراء انتخابات شوراهاي اسالمي با رعايت مـواد   - 12

  2.انجام مي شود

  

  

 .3كميل مي گرددپس از پايان قرائت و شمارش آراء، صورتجلسه اخذ رأي ت  - 13

در امور اجرايي شمارش آراء و تنظـيم گـزارش    نامزدجلوگيري از هر گونه دخالت نماينده   - 14

 .تخلفات احتمالي

احاطه كامل رئيس شعبه و نماينده فرماندار بر فرآيند قرائت و شمارش آراء و تنظيم فـرم    - 15

 . صورتجلسه 

ه هـاي مختلـف توسـط    حصول اطمينان از يكسان بودن منـدرجات صورتجلسـه در نسـخ     - 16

 .رئيس شعبه، نماينده فرماندار و نماينده هيأت نظارت

                                                 
 .است درج شدهمورد اشاره در انتهاي همين جزوه قانوني مواد  ١
 .مواد قانوني مورد اشاره در انتهاي همين جزوه درج شده است ٢
 .نحوه تكميل صورتجلسه در مرحله بعد تشريح مي گردد ٣
 

جهت سهولت در قرائت و شمارش آراء ، ابتدا با دستور رئيس شعبه كليه برگهـاي رأي سـفيد جـدا شـده و جـزء      

 .دندآراء باطله مأخوذه ثبت گر
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ذكر اشكاالت و ايرادات پيش آمده در روز اخذ رأي در صورتجلسه با امضا اعضاي شـعبه،    - 17

 )در صورت حضور(نماينده فرماندار، نماينده هيأت نظارت و بازرس وزارت كشور 

كليه تعرفه هاي مصـرف شـده ، برگهـاي رأي     قرار دادن يك نسخه از صورتجلسه همراه با  - 18

و تعرفه و برگهاي رأي مصرف نشده )  پلمپ صبح  (قرائت شده، و بست  هاي مصرف شده 

درون صـندوق اخـذ رأي و پلمـپ    كه قبل از شمارش آراء توسط پانچ سوراخ شده بودنـد،  

 .مجدد صندوق توسط بستهاي مخصوص 

 

ونسـخه از صورتجلسـه شـعبه اخـذ رأي وسـاير      تحويل صندوقهاي اخذ رأي بـه همـراه د    - 19

وسايل و اقالم انتخاباتي به هيأت اجرايي يا نماينـده آن ودريافـت رسـيد تحويـل اسـناد و      

 .اقالم انتخاباتي شعبه به تفكيك هر انتخابات

 
 
 
 

بـه هيـأت اجرايـي يـا نماينـده آن       بايـد و ساير ملزومات بصورت جداگانه  ها شعبه، استامپهاي كليه مهر  

 .تحويل گردد؛ لذا جداً از قرار دادن اين موارد در صندوق خودداري نماييد
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  فرماندار  هاعضاي شعب ثبت نام و اخذ رأي و نمايند نكات مهم و قابل توجه
  

و اخذ رأي به هيچ وجه قابل تغيير نيست و بايد مطابق آنچـه كـه در آگهـي     محل شعبه ثبت نام  -1
اخذ رأي در همان  زمان ثبت نام وشعبه اگر ثابت است بايد تا پايان . شود عمل انتخابات نوشته شده

اقدام به و  نمودهمحل ثابت بماند و اگر سيار است فقط در مسيري كه قبالً تعيين و ابالغ شده حركت 
انتقال صنـدوق اخـذ رأي بـه غـير از مـحل آگهي شده و يـا تغييـر مسـير آن جـرم     .  نمايدي اخذ رأ

  . محسوب مي شود 
سـاعـت شـروع اخـذ رأي و پـايـان آن دقـيقـاً بايد براساس آنچه كه از ستاد انتخابـات كشـور    -2

  . تعيين و اعالم مي شود، رعايت گردد
جاز نيستند كه به دليل عدم مراجعـه رأي دهنـده ، قبـل از    اعـضـاي شـعب بـه هـيچ عـنوان مـ -3

   .پايان ساعت اخذ رأي ، صندوق اخذ رأي را باز و شمارش و قرائت آراء را آغاز نمايند 

هـر بـرگ رأي   . از مهر زدن برگهاي رأي سفيد قبل از مـراجعه رأي دهندگان جداً خودداري گـردد  -4

ـ  ـ س ـفقط به هنگام مراجعه رأي دهنده و پ بت مشخصـات وي در تعرفـه و بـرگ رأي بـه مهـر      ـاز ث

   .انتخابات ممهور شود 

ان تحويـل صـندوق   از ابتداي شروع اخذ رأي تا زم بايدمأمورين انتظامي محافظ صندوق حتماً  -5

  . ي با ساير اعضاء همراه باشند يرأي به هيأت اجرا

در كنار صندوق اخـذ رأي حضـور    هيأت نظارت يندر شعب ثبت نام و اخذ رأي سيار حتماً ناظر -6

  . د كه صندوق در آن قرار دارد ندر خودرويي سوار شو يند و ناظرنداشته باش

دوره  پنجمـين ازدهمـين دوره رياسـت جمهـوري و    انتخابـات دو  در حوزه هايي كه همزمان بـا  -7

اسالمي دوره مجلس شوراي  دهميناولين مياندوره اي انتخابات  و شوراهاي اسالمي شهر و روستا

در صندوقهاي مربوط به خـود ريختـه   انتخابات هر مراقبت نمايند كه برگهاي رأي برگزار مي گردد ، 

  .شود 

اگر اشتباهاً رأي هر كدام از انتخابات فوق ، به صندوق ديگري ريختـه شـده اسـت ،     حوزه هادر اين 

وق مربوطـه انتقـال داده و   هنگام بازكردن صندوقها و شمارش آراء ، قبل از هر اقدامي آن را به صند

  . يد آراء انتخابات مربوط به خود لحاظ نمايدر شمارش 

چنانچه اسامي هر يك از نامزدهاي انتخاباتي اشتباهاً در برگـه رأي ديگـري كـه مربـوط بـه آن      -8

  .انتخابات نيست نوشته شود آن برگه جزء آراء باطله مأخوذه لحاظ مي گردد
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يچ كس حق ندارد در موقع رأي گيري، رأي افراد اعم از باسواد و با توجه به مخفي بودن رأي ، ه -9

دقت شـود كـه   دراين خصوص . يا بي سواد را ببيند و يا از او بخواهد كه رأي خود را به او نشان دهد

عمل خالف قانون صورت نگيرد و رأي گيري بصورت كامالً آزاد و بدون اعمال نفوذ شـخص ديگـري   

 .انجام گيرد

) سـرناظر  ،اعم از بازرس(رأي گيري  هر شخص مسئول ديگر در طول جريان در صورت حضور -10

افـراد  . ابتدا حكم وكارت شناسايي فرد به دقت بررسي گرديده و سـپس همكـاري الزم انجـام پـذيرد    

 .مذكور ملزم به ارائه كارت شناسايي معتبر مي باشند

ن اجراي انتخابـات و يـا   هيچ سازمان يا دستگاهي جز وزارت كشور وشوراي نگهبان تحت عنوا -11

 .اعزام نمايد ينظارت و بازرسي، مجاز نيست درامر انتخابات دخالت كند و يا مأمورين و بازرسين
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 اهم تخلفات احتمالي در شعبه  اخذ راي

موارد ذكر شده در اين قسمت با اين هدف مورد اشاره قرار مي گيرد كه مجريـان شـعبه بـا    

ها بنگرند و تدابيري بيانديشند كه فرصت ايجاد چنين تخلفاتي فراهم  توجه و دقت بيشتر به فعاليت

يـا   بخشـدار /گزارش مربوط به فرمانـدار   نشود و در صورت مشاهده تخلف ضمن برخورد قانوني ،

  .ي ارسال شودات اجرايهي

 .تبليغ در روز راي گيري وتوزيع كارت هاي تبليغاتي  -1

 .ن با پول ي و خريد آأاجبار نمودن افراد به فروش ر -2

 .نظارتي  يا حفاظتي شعبه   ي ،يتوسط مسئولين اجرا   ي دهندگان ،أي براي رأنوشتن ر -3
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 بسمه تعالي

 
 22 فرم شماره

  صورت جلسه نتيجه اخذ رأي، قرائت و شمارش آراي انتخابات رياست جمهوري 

                              ....................شهرسـتان   ...................شـهر  / واقع در بخـش   .................سيار شماره /شعبه ثابت 

                                               ...................................................................................................................................................................به نشاني

اسـت جمهـوري در سـاعت    آيين نامه اجرايي قـانون انتخابـات ري   28دراجراي ماده 
يك ساعت قبل از شروع رأي گيـري ابتـدا   ............................ صبح روز جمعه مورخ .................. 

پنج نفر منشي اقدام و بعـد بـا   /نسبت به انتخاب يك نفر رئيس ، يك نفر نايب رئيس و سه 
هيـأت نظـارت و نماينـده    ناظرين /اطمينان از خالي بودن صندوق اخذ رأي، در حضور ناظر

ــي    ــتهاي اجراي ــا بس ــته وب ــدار درب آن بس ــه  فرمان ــماره ب ...................... و...................... ش
....................... و.................... وبســـتهاي نظـــارت بـــه شـــماره........................ و...................... و
  .پلمپ گرديد......................... و. .....................و

  محل امضاء عنوان نام و نام خانوادگي رديف
   رئيس شعبه   1
   نايب رئيس شعبه   2
   منشي شعبه   3
  منشي شعبه   4
  منشي شعبه   5
   منشي شعبه   6
   منشي شعبه   7
   نماينده فرماندار   8
  بازرس وزارت كشور    9

 )در صورت حضور(
  

10  

     
ناظر يا ناظرين                 

  نگهبانشوراي

  

11  

  
  ماموران انتظامي

  محافظان صندوق 
  

  

  . ادامه يافت ....................... صبح آغاز و تا ساعت ....................... اخذ رأي از ساعت 
                   پس از پايان مهلت اخـذ رأي ، ابتـدا تعرفـه هـاي مصـرف شـده كـه بـه نـام رأي دهنـدگان           

تعرفـه هـاي مصـرف نشـده توسـط پـانچ        صادر گرديده است به دقت شمارش شد، سپس

  .............................شماره 

 ..............................تاريخ 
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سوراخ شده و بعد از آن صندوق باز گرديد و برگهاي رأي داخل صندوق قرائت و شمارش و 
  :تفكيك گرديد كه حاصل آن به شرح زير اعالم مي گردد 

  
  تعداد برگ شرح  بند
          دهندگان و برگهاي رأي تحويل شده به شعبهكل تعرفه مشخصات رأي  1
         هاي مصرف نشدهتعرفه   2
         تعرفه هاي مصرف شده كه به نام رأي دهندگان صادر شده  3
         برگهاي رأي داخل صندوق  4
         )غير از برگ رأي چاپي(آراي نوشته شده روي كاغذهاي متفرقه  5
         مصرف شدهتعداد تعرفه هايبربرگهاي رأي زايد  6

7  

         )اجرايي يا نظارت(آراي فاقد مهر انتخاباتي -الف
         آراي كساني كه به سن قانوني رأي دادن نرسيده اند -ب 
          آرايي كه با شناسنامه افراد فوت شده يا  غير ايراني داده شده است -ج
به دست ) لسات ، شمارش در تعرفه ها ، آرا ، صورت ج(آرايي كه با تقلب و تزوير -د

  آمده  است
        

         آرايي كه با شناسنامه غير يا جعلي اخذ شده است -هـ 
         آراء  تكراري -و
         آرايي كه با شناسنامه كساني كه حضور ندارند اخذ شده است -ز
         آرايي كه از طريق تهديد به دست آمده است -ح

         )الف تا ح(7آراء بند  مجموع
          تشكيل مي دهند آراي باطله غير مأخوزه راكه7و6و5مجموع آراي مندرج در رديف هاي  8

9  

         كه اسم نوشته شده در آن غير قابل خواندن  است  آرايي -الف
        آرايي كه رأي دهنده چيزي در آن ننوشته و سفيد به صندوق انداخته است                   -ب
         آرايي كه اسم بيش از يك نامزد در روي آن نوشته شده است  -ج
         آرايي كه از طريق خريد و فروش به دست آمده است -د

         )الف تا د(9آراء بند  مجموع
         برگهاي رأي صحيح حاوي اسامي نامزدها  10
          .كيل مي دهندكه آراء مأخوذه را تش10و9مجموع آراي مندرج در رديفهاي  11

  :تاييد مي شود در خصوص بند هاي فوق الذكر موارد زير اقدام گرديد
  .......................................................... ، به شماره سريال هاي)2(تعداد برگهاي مندرج در بند ) الف
  .از شمارش آرا توسط پانچ سوراخ شدقبل 
د، از نخوذه محسوب مي شوجزو آراي باطله غير مأ، چون )5(بند  تعداد برگهاي مندرج در) ب

  .در پشت آنها نوشته شد) 5(ي كسر، باطل، بسته بندي و عددأكل برگهاي ر
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د، به نخوذه محسوب مي شوأ، چون جزو آراي باطله غير م)6(تعداد برگهاي مندرج در بند ) ج
  .در پشت آنها نوشته شد) 6(دد ي كسر، باطل، بسته بندي و عأقيد قرعه از كل برگهاي ر

د، با نخوذه محسوب مي شوأ، چون جزو آراي باطله غير م)7(تعداد برگهاي مندرج در بند ) د
در پشت آنها ) 7(مربوطه باطل، بسته بندي و عدد آراي هر برگ،  ابطال در پشتدرج علت 
  .نوشته شد

د، با درج نوذه محسوب مي شوخأ، چون جزو آراي باطله م)9(تعداد برگهاي مندرج در بند ) ھ
در پشت آنها نوشته ) 9(هر برگ، آراي مربوطه باطل، بسته بندي و عدد  ابطال در پشتعلت 
  .شد
چون هيچگونه اشكال و ايراد قانوني بر آنها وارد نبود ، )10(برگهاي مندرج در بندتعداد ) و

به ترتيب دارندگان ،  به نام نامزدهاي دارنده رأي قرائت و جمع بندي گرديد و نتيجه آن
  .بيشترين رأي در جدول آراء نامزدهاي انتخابات با عدد و حروف ثبت شد

  
  جدول آراء نامزدهاي انتخابات

  .پايان پذيرفت...................... مورخ ...................... روز ........ .........شمارش و قرائت آرا در ساعت 
اين صورت جلسه در پـنج نسـخه تنظـيم و مقـرر شـد پـس از امضـاي آن توسـط          
اعضاي شعبه ، نماينده فرمانـدار ، نـاظرين شـوراي نگهبان،محافظـان صـندوق  و بـازرس       

اه با كليه تعرفه هـاي مصـرف شـده و    يك نسخه آن همر) در صورت حضور(وزارت كشور 
برگهاي رأي صحيح و مجموعه برگهاي رأي باطله مـأخوذه و باطلـه غيـر مـأخوذه و بسـت      

هاي بريده شده صبح و تعرفه هاي مصرف نشده كه قبل از شمارش آراء توسط پانچ پلمپ
به  سوراخ شده داخل صندوق رأي قرار گرفته و پس از پلمپ شكاف اخذرأي با بست اجرايي

 درب صندوق با بستهاي اجرايـي ........................ و بست نظارت به شماره .................... شماره 

  تعداد رأي   نام و نام خانوادگي نامزدهاي انتخاباتي  رديف

  با حروف  با عدد
        

        

        

        

        

        جمع
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وبسـتهاي نظـارت   .......................... و........................ و ......................... و ....................... شماره به 
پلمپ گردد و به همـراه  ......................... و..................... و ..................... و ......... ..............به شماره

مهر انتخابات و ساير لوازم و مدارك انتخاباتي بالفاصله با حفاظت مأموران انتظامي محافظ 
/ شهرسـتان    صندوق و همراهي ساير امضاء كنندگان اين صورت جلسه ، به هيأت اجرايـي 

يــك نســخه از باقيمانــده  صــورت جلســه بــه      .داده شــود بخــش مربوطــه تحويــل  
و ســه نســخه بــه  در شــعبه ناظرمســئول شــوراي نگهبــان.................................خــانم/آقــاي
رئيس شعبه تحويل گرديد تا وي يك نسخه را نـزد خـود نگهـدارد    .......................... خانم/آقاي

  .بخش مربوطه تسليم نمايد/ هيأت اجرايي شهرستان ديگر را بهودونسخه 
      

  محل امضاء عنوان نام و نام خانوادگي رديف
   رئيس شعبه   1
   نايب رئيس شعبه   2
   منشي شعبه   3
  منشي شعبه   4
  منشي شعبه   5
   منشي شعبه   6
   منشي شعبه   7
   نماينده فرماندار   8
  بازرس وزارت كشور    9

 )ر صورت حضورد(
  

10  

     
ناظر يا ناظرين                 

  نگهبانشوراي

  

11  

  
  ماموران انتظامي

  محافظان صندوق 
  

  

  :توضيحات ناظرين شوراي نگهبان
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      سمه تعاليب    

                                                29فرم شماره                                             

            روستا/    صورتجلسه نتيجه اخذرأي، قرائت و شمارش آراي انتخابات شوراهاي اسالمي شهر

                            واقع در حوزه انتخابيه                         سيار شماره  /شعبه ثابت     

  استان            شهرستان        بخش               شهر 

  ................................................................................................................................................................به نشاني 

..... ....................آيين نامه اجرايي انتخابات شوراهاي اسالمي شهر، در سـاعت   68و  67در اجراي ماده 

يك ساعت قبـل از شـروع رأي گيـري ابتـدا نسـبت بـه       ........................ مورخ ...................... صبح روز 

انتخاب يك نفر رئيس ، يك نفر نايب رئيس و سه نفر منشي اقدام و بعد با اطمينـان از خـالي بـودن    

درب آن  ) در صورت حضـور (ه بخحشدار و ناظر شعب/صندوق اخذ رأي، در حضور نماينده فرماندار

و بـا  ................... و ..................... و ...................... و ...................... بسته و با بستهاي اجرايـي بـه شـماره    

  .پلمپ گرديد  ........................و ........................ و ..................... و ...................... بستهاي نظارت به شماره 

  . ادامه يافت ....................... صبح آغاز و تا ساعت ....................... اخذ رأي از ساعت 

پس از پايان مهلت اخذرأي ، ابتدا تعرفه هاي مصرف شده كه بـه نـام رأي دهنـدگان صـادر       

بعد  گرديده است به دقت شمارش شد و سپس تعرفه هاي مصرف نشده توسط پانچ سوراخ شده و

  23و  22،  21،  20،  19از آن صندوق باز گرديد و برگهاي رأي داخل صندوق با درنظـر گـرفتن مـواد    

برنامه روز اخذرأي، قرائت آرا ( آيين نامه اجرايي 68و  67ماده » و«و » هـ«قانون و با رعايت مراحل 

  :رح زير اعالم مي گردد ، قرائت، شمارش و تفكيك گرديد كه حاصل آن به ش) و اعالم نتيجه اخذرأي 

  

  

  محل امضا  عنوان نام و نام خانوادگي رديف
    رئيس شعبه   1
    نايب رئيس شعبه   2
    منشي شعبه   3
    منشي شعبه   4
    منشي شعبه   5
    بخشدار/نماينده فرماندار   6

  نماينده هيأت نظارت    7
    )در صورت حضور(

  بازرس وزارت كشور    8
    )وردر صورت حض(

  .............................شماره 

 ..............................تاريخ 
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  تعداد برگ شرح بند
          كل تعرفه مشخصات رأي دهندگان و برگهاي رأي تحويل شده به شعبه 1
         هاي مصرف نشدهتعرفه  2
         تعرفه هاي مصرف شده كه به نام رأي دهندگان صادر شده 3
         برگهاي رأي داخل صندوق 4
         )غير از برگ رأي چاپي(فرقهآراي نوشته شده روي كاغذهاي مت 5
         تعداد تعرفه هاي مصرف شدهبر برگهاي رأي زايد 6

7  

         آراي فاقد مهر انتخاباتي -الف
         .آراي كساني كه به سن قانوني رأي دادن نرسيده اند -ب 
          .آرايي كه با شناسنامه افراد فوت شده يا  غير ايراني داده شده است -ج
به دست آمده  ) در تعرفه ها ، آرا ، صورت جلسات ، شمارش ( رايي كه با تقلب و تزوير آ -د

  .است
        

         .آرايي كه با شناسنامه غير يا جعلي اخذ شده است -هـ 
          آراء  تكراري -و
         .آرايي كه با شناسنامه كساني كه حضور ندارند اخذ شده است -ز
         .هديد به دست آمده استآرايي كه از طريق ت -ح

         )الف تا ح( 7آراء بند  مجموع
          .مي دهندتشكيل  آراي باطله غير مأخوزه راكه7و6و5مجموع آراي مندرج در رديف هاي 8

9  

         .كه اسم نوشته شده در آن غير قابل خواندن  است  آرايي -الف
                                .سفيد به صندوق انداخته است آرايي كه رأي دهنده چيزي در آن ننوشته و -ب
           . آرايي كه كالً حاوي اسامي غير از نامزدهاي مربوط به حوزه انتخابيه است -ج
         .آرايي كه از طريق خريد و فروش به دست آمده است -د
         .وي استآرايي كه داراي نام رأي دهنده يا امضاء يا اثر انگشت -هـ

         )الف تا هـ(9آراء بند  مجموع
         برگهاي رأي صحيح حاوي اسامي نامزدها 10
          .كه آراء مأخوذه را تشكيل مي دهند10و9مجموع آراي مندرج در رديفهاي 11

  :تاييد مي شود در خصوص بند هاي فوق الذكر موارد زير اقدام گرديد
قبل از .......................................................  ، به شماره سريال هاي )2(ند تعداد برگهاي مندرج در ب) الف

  .شمارش آرا توسط پانچ سوراخ شد
، چون جزو آراي باطله غير مأخوذه محسوب مي شوند، از كل )5(تعداد برگهاي مندرج در بند ) ب

  .ها نوشته شددر پشت آن) 5(برگهاي رأي كسر، باطل، بسته بندي و عدد
، چون جزو آراي باطله غير مأخوذه محسوب مي شوند، به قيد )6(تعداد برگهاي مندرج در بند ) ج

  .در پشت آنها نوشته شد) 6(قرعه از كل برگهاي رأي كسر، باطل، بسته بندي و عدد 
درج ، چون جزو آراي باطله غير مأخوذه محسوب مي شوند، با )7(تعداد برگهاي مندرج در بند ) د

  .در پشت آنها نوشته شد) 7(علت ابطال در پشت هر برگ، آراي مربوطه باطل، بسته بندي و عدد 
، چون جزو آراي باطله مأخوذه محسوب مي شوند، با درج علت )9(تعداد برگهاي مندرج در بند ) ھ

  .در پشت آنها نوشته شد) 9(ابطال در پشت هر برگ، آراي مربوطه باطل، بسته بندي و عدد 
، چون هيچگونه اشكال و ايراد قانوني بر آنها وارد نبود به نام )10(تعداد برگهاي مندرج در بند) و

نامزدهاي دارنده رأي قرائت و جمع بندي گرديد و نتيجه آن ، به ترتيب دارندگان بيشترين رأي در 
  .جدول آراء نامزدهاي انتخابات با عدد و حروف ثبت شد

  .پايان پذيرفت .................... مورخ ...................... روز .................. ت شمارش و قرائت آرا در ساع 
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اين صورتجلسه در پنج نسخه تنظيم و مقرر شد پس از امضاي آن توسط اعضاي شعبه و   
در (و بـازرس وزارت كشـور  ) در صورت حضـور (بخشدار و نماينده هيأت نظارت /نماينده فرماندار
، يك نسخه آن همراه با كليه تعرفه هـاي مصـرف شـده و برگهـاي رأي صـحيح و       )صورت حضور

مجموعه برگهاي رأي باطله مأخوذه و باطله غيرمأخوذه و بست پلمـپ هـاي بريـده شـده صـبح و      
تعرفه هاي مصرف نشده كه قبل از شمارش آراء توسط پانچ سوراخ شده داخل صـندوق رأي قـرار   

و بسـت نظـارت بـه    .......................... رأي با بست اجرايي به شـماره  گرفته و پس از پلمپ شكاف اخذ 
و ................................ ، درب صــندوق بــا بســتهاي  اجرايــي بــه شــماره      .......................... شــماره 

و بســـتهاي  نظـــارت بـــه شـــماره  ............................. ..و ....................................... و.................................. 
پلمپ گردد و بـه  ............................... و ....................................... و.................................. و ................................ 

نتخاباتي بالفاصله بـا حفاظت مأموران انتظامي محافظ همراه مهر انتخابات و ساير لوازم و مدارك ا
صندوق و همراهي ساير امضاكنندگان اين صورتجلسه ، به هيأت اجرايي شهرستان مربوط تحويـل  

  .داده شود
بخشدار و يك /نماينده فرماندار............................................خانم/يك نسخه از صورتجلسه به آقاي

و دو ) در صورت حضور(نظارت  نـماينده هيأت............................................ خانم/آقاي هنسخه آن ب
رئيس شعبه تحويل گرديد تا وي يك نسخه را نزد خود ............................................خانم/آقاي نسخه به

  . تسليم نمايدنگهدارد و نسخه ديگر را به هيأت اجرايي شهرستان مربوط 
  : مالحظات

...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................  

  جدول آراي نامزدهاي  انتخابات

  
  امحل امض  عنوان نام و نام خانوادگي رديف

    رئيس شعبه   1
    نايب رئيس شعبه   2
    منشي شعبه   3
    منشي شعبه   4
    منشي شعبه   5
    بخشدار/نماينده فرماندار   6
  نماينده هيأت نظارت                7

    )در صورت حضور(

  بازرس وزارت كشور    8
    )در صورت حضور(

نام و نام خانوادگي نامزدهاي رديف
  تعداد رأي شماره انتخاباتي انتخاباتي

  با حروف  با عدد
1       
2       
3       
4       
0       
0       
0       
0       
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  صورتجلسه شعبه اخذ  رأيتكميل فرم  نكاتي در خصوص

  )روستا/شوراهاي اسالمي شهر  29رياست جمهوري و  22شماره  هايفرم( 

  
به اين نكته توجه نمائيد كه تكميل فرم صورتجلسـه از   بايدقبل از شروع تكميل فرم صورتجلسه   -1

اهميت بااليي برخوردار بوده و نتيجه تالش و كوشش شبانه روزي شـما عزيـزان در روز اخـذ رأي،    

ا به هيچ عنوان در تكميل اين فرم تعجيل نداشته و تمامي قسـمتهاي  در اين فرم منعكس مي گردد؛  لذ

  . آنرا با دقت مطالعه و سپس اطالعات خواسته شده را در صورتجلسه ثبت نمائيد 

پس از پايان اخذ رأي، اعضاي شعبه كليه تعرفه هاي مصرف شده را بـه دقـت شـمارش نمـوده و     -2

  .اخ نمايندتوسط پانچ سور سپس تعرفه هاي مصرف نشده را

 كليـه انتخابـات    خـذ رأي در اعضاي شعبه پس از شمارش تعرفه ها، ابتدا بايـد درب صـندوقهاي ا  -3

مربوط به همان ) كليه انتخابات(ي  را باز نموده و بررسي نمايند كه برگهاي رأي درون صندوقها رجا

، توسط منشـيان بـه    ته شده باشدخانتخابات باشد و چنانچه برگ رأيي اشتباهاً به صندوق ديگر ري

بـا اولويـت شـمارش برگهـاي رأي     (صندوق مربوطه منتقل و سـپس برگهـاي رأي داخـل صـندوقها     

  .شمارش گردد) انتخابات رياست جمهوري

  : صورتجلسه در دو مرحله تكميل مي گردد -4

 مرحله اول مربوط به قبل از ساعت شروع رأي گيري بوده  كه در همان آغاز صبح تكميل و بـه ) الف

  .مي رسد مسئولينامضاء 

 ،پـس از تكميـل  كـه  مرحله دوم مربوط به پايان زمان رأي گيري و قرائت و شمارش آرا مي باشد ) ب

  .قسمت پاياني صورتجلسه به امضاء مسئولين مي رسد

ابتدا موارد مذكور در فرم صورتجلسه را بر روي يك برگ پيش نويس قبل از تنظيم صورتجلسه،  -5

طمينان از صحت اعداد و ارقام آن اقدام بـه ثبـت نسـخه هـاي اصـلي صورتجلسـه       ا پس از نوشته و

   .د ينماي
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بعـد از انـداختن بـرگ رأي درون     )آراء فاقـد مهـر  انتخابـاتي   بجـز  ( صورتجلسـه  7مذكوردر بند موارد  -6

ط د؛ چنانچه براي اعضاء شعبه، اين مـوارد قبـل از انـداختن بـرگ رأي توسـ     نصندوق قابل تشخيص نمي باش

را درج و سـپس بـرگ رأي    7فرد خاطي به درون صندوق مسجل شود، در پشت برگ رأي صادر شده عدد 

 .را به درون صندوق مي اندازند؛ در غير اينصورت اصل بر صحيح بودن برگ رأي مي باشد
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  پلمپ نمودن صندوق اخذ رأي آموزش

  

  )وع رأي گيريقبل از ساعت شر(پلمپ اوليه صندوق  )الف       

شماره سريال بستهاي پلمپ اوليه صندوق به صورت دقيـق در صورتجلسـه شـعبه  در محـل      -1

 .پيش بيني شده ثبت گردد

 .اطمينان از خالي بودن صندوق -2

  

درب پوش محل انداختن رأي را در داخل صندوق قرار دهيد، چرا كه به اين درب پـوش در طـول    -3

هت جلوگيري از مفقود شدن آن انجام اين كـار ضـروري   مرحله اخذ رأي احتياجي نمي باشد و ج

 .است

 . درب صندوق بر روي بدنه قرار گيرد -4

  

  

  

  

  

باال   بست را به نحوي دردست بگيريد تا قسمتي كه شماره بر روي آن درج گرديده، رو به -5

  .باشد

 .شماره سريال بست بايد رو به طرف صندوق باشد -6

  .منافذ درب و بدنه عبور دهيدرا از يكي از ) قسمت تسمه اي(بست  -7

نـه صـندوق قـرار    دقيقـاً بـر روي منفـذهاي بد   ) منفـذ  8(دقت نماييد منفذهاي مشخص شده بر روي درب صندوق * 

 .گيرد

 .اضر در شعبه برسدصندوق خالي اخذ رأي به رؤيت كليه مسئولين ح* 
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كه قسمتي از بست مي باشد عبور داده و محكم آنـرا  » محفظه قفل«قسمت تسمه اي بست را  از   -8

بكشيد تا كامالً بست محكم شده و درب و بدنه كامالً بهم بچسبند به نحوي كه امكان عبور كاغـذ  

ــا  ــه ... يـ از الي درب و بدنـ

 .وجود نداشته باشد

مت پـايين  سر بست را به س -9

 . بچرخانيد

ــمه اي     - 10 ــمت تس ــاي قس انته

بست را جهت زيبايي كار خم 

ــااليي   ــوده و از شــكاف ب نم

  .بست به سمت صندوق عبور دهيد

  

  

 .ضلع صندوق تكرار نمائيد 4را در  10الي  5بندهاي  - 11

ضلع صندوق ، دو منفذ جهت قرار گرفتن بست تعبيه شـده اسـت    4د در هر قسمت از يدقت نماي - 12

                     منفذ مخصـوص بسـت هيـأت اجرايـي و منفـذ ديگـر مخصـوص بسـت هيـأت نظـارت          كه يك 

مي باشد كه نماينده هيأت نظارت بستهاي مخصوص نظارت را ) در انتخابات رياست جمهوري(

  . وصل مي نمايد

  

 .در اين حالت سر بست به سمت زمين بوده و شماره سريال به راحتي قابل مشاهده  مي باشد

بست اجرايي پلمپ مي گـردد و در صـورت حضـور      )4(  در انتخابات شوراهاي اسالمي،  درب صندوق فقط با-1
  .ناظر جهت پلمپ از هولوگرام استفاده گردد

 »محفظه قفل«نها پس از عبور از و عدم امكان استفاده مجدد يا بازگشايي آا بستهبا توجه به يكبار مصرف بودن -2
 .كامالً دقت گردددر زمان پلمپ صندوق در نحوه استفاده  بايد
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  )تنظيم نهايي صورتجلسه شعبه پس از پايان شمارش آراء و(پلمپ نهايي صندوق ) ب

بستهايي كه با آن صندوق پلمپ مي گردد را در محل مشخص شده  قسمت پايـاني فـرم   شماره   -1

  .صورتجلسه درج نماييد

تعرفه هاي مصرف نشده كه توسط + تعرفه هاي مصرف شده(تعرفه ها و برگهاي رأي مأخوذه  -2

به همراه يـك بـرگ فـرم صورتجلسـه و بسـتهاي      ) برگهاي رأي مأخوذه+ پانچ سوراخ شده اند 

  . داخل صندوق قرار گيرد) بستهاي پلمپ صبح(دهمصرف ش

  

 .درب پوش محل انداختن رأي را بر روي درب صندوق قرار دهيد -3

  

 .منفذ كه در طول درب پوش قرار گرفته، پلمپ نماييد  دويك بست را با عبور از  -4

  

  .قسمت الف عيناً تكرار گردد 12الي  4موارد بندهاي -5

از قـرار دادن ايـن   ي يا نماينده آن تحويل گردد؛ لذا به هيأت اجرايبايد مهر شعبه و ساير ملزومات بصورت جداگانه 

 .خودداري نماييد جداً وسايل در صندوق

دقت نمائيد كه درب پوش به سمت داخل صندوق قرار مي گيـرد و منفـذ درب پـوش بـر منفـذ درب صـندوق كـامالً        

 .رون صندوق ممكن نباشدمنطبق شده تا امكان ورود هيچگونه شيئي از اين طريق به د

زيـرا در  . در زمان پلمپ نهايي صندوق، ابتدا درب پوش محل انداختن رأي بر روي درب صندوق پلمپ مـي شـود  * 

  .غير اينصورت، اگر ابتدا درب صندوق پلمپ شود امكان پلمپ نمودن درب پوش وجود ندارد

  . ون صندوق قرار گيرددر با آن درب پوش پلمپ شده، بايدسر بست و شماره سريال بستي كه * 

 )انتخابات رياست جمهوري(. نماينده هيأت نظارت نيز به همين صورت درب پوش را پلمپ مي نمايد* 
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  :ت رياست جمهوري كه بايد مورد توجه قرار گيردمتن موادي از قانون انتخابا
  

تواند فقط  در هر مرحله انتخاباتي هر شخص واجد شرايط مي -  )26/10/1391اصالحي ( 19ماده 

  .ي دهدخود رأ شماره ملييكبار با ارائه شناسنامه و 

ست و در ساعت ا 10يك روز انجام مي شود و مدت آن  ـ اخذ رأي در داخل و خارج كشور در 20ماده 

  . صورت ضرورت قابل تمديد مي باشد 

  . ـ تشخيص ضرورت و مدت تمديد اخذ رأي در سراسر كشور به عهده وزير كشور است  1تبصره 

  .ـ اخذ رأي بايد در روز جمعه انجام گيرد  2تبصره 

ـ مأموران انتظامي در حدود قانون موظف به ايجاد نظم و جلوگيري از هرگونه بي نظمي  24ماده 

نيروهاي نظامي و انتظامي حق دخالت در امور . در جريان انتخابات و حفاظت صندوق ها مي باشند 

  . اجرايي و نظارت در انتخابات را ندارند 

ـ در موارد ذيل با تأييد هيأت نظارت يا نماينده وي برگهاي رأي باطل ولي جزء آراي  25ماده 

  :ي مذكور ضميمه صورت جلسه خواهد شد مأخوذه محسوب و مراتب در صورت جلسه قيد و آرا

  . آراي غير قابل خواندن  -1

  . آرايي كه از طريق خريد و فروش به دست آمده باشد  -2

   .شد حذف -3

  .شدحذف  -4

  . آرايي كه سفيد به صندوق ريخته شده باشد  -5

جزء آراي مأخوذه ـ در موارد ذيل با تأييد هيأت نظارت يا نماينده وي برگهاي رأي باطل و  26ماده 

  :محسوب نشده و مراتب در صورت جلسه قيد و آراي مذكور ضميمه صورت جلسه خواهد شد 

  . صندوق فاقد الك و مهر انتخاباتي باشد  -1

  . زائد بر تعداد تعرفه باشد  ء،آرا -2

  . آراي كساني كه به سن قانوني رأي دادن نرسيده باشند  -3
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  . فوت شده يا غيرايراني داده شده باشد آرايي كه با شناسنامه افراد  -4

  . به دست آمده باشد ) در تعرفه ها ، آرا ، صورت جلسات ، شمارش ( آرايي كه با تقلب و تزوير  -5

  . آرايي كه با شناسنامه غير يا جعلي اخذ شده باشد  -6

  . آراي تكراري  -7

  .  آرايي كه با شناسنامه كساني كه حضور ندارند اخذ شده باشد -8

  . حذف شد  -9

  . آرايي كه از طريق تهديد به دست آمده باشد  - 10

  . آرايي كه روي ورقه غير از برگ رأي نوشته شده باشد  - 11

ـ كل آراي مندرج در صورت جلسه اي كه صندوق اخذ رأي آن فاقد اوراق رأي يا برگهاي  1تبصره 

  . تعرفه باشد ، باطل و جزء آراي مأخوذه محسوب نخواهد شد 

به قيد قرعه از كل برگهاي  2ـ به تعداد آراي زائد مذكور در بند  )17/1/1372اصالحي ( 2 تبصره

  .رأي كسر مي شود 

ـ در صورتي كه در برگ رأي نام بيش از يك نفر نامزد نوشته و  )17/1/1372اصالحي ( 28ماده 

  . حسوب خواهد شد يا عالمت گذاري شده باشد ، برگ رأي باطل است ولي جزء آراي مأخوذه م

ـ قبل از شروع رأي گيري بايد در حضور نماينده يا نمايندگان هيأت نظارت ، صندوقهاي  29ماده 

جلسه اي كه قبل از شروع  خالي ، بسته و ممهور به مهر شعبه ثبت نام و اخذ رأي گردد و در صورت 

، نماينده يا نمايندگان  رأي گيري انتخابات توسط اعضاي صندوق در محل اخذ رأي تنظيم مي گردد

، تعداد صندوقها و خالي بودن آنها را گواهي نمايند و در صورتي كه در  ههيأت نظارت شعبه مربوط

جريان رأي گيري نياز باشد كه صندوقي را اضافه نمايند بايد به همين ترتيب عمل نموده و صورت 

  . جلسه گردد 

  :شود  ـ ارتكاب امور ذيل جرم محسوب مي 33ماده 

  خريد و فروش رأي  -1

  تقلب و تزوير در اوراق تعرفه يا برگ رأي در صورتجلسات  -2
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  تهديد يا تطميع در امر انتخابات -3

  رأي دادن با شناسنامه جعلي -4

  رأي دادن با شناسنامه ديگري -5

  رأي دادن بيش از يك بار -6

  اخالل در امر انتخابات -7

  ها كم و زياد كردن آراء يا تعرفه -8

  رأي گيري و شمارش آراء تقلب در -9

  رأي گرفتن با شناسنامه كسي كه حضور ندارد - 10

توصيه به انتخاب كانديداي معين از طرف اعضاي شعبه اخذ رأي  )26/10/1391اصالحي ( - 11

  اعم از مجريان يا ناظران  يا هر فرد ديگر محل صندوق رأي به رأي دهنده

بودن و يا معدوم نمودن اوراق و اسناد انتخاباتي از قبيل تعرفه و تغيير و تبديل يا جعل و يا ر - 12

  برگ رأي و صورتجلسات و تلكس و تلفنگرامها و تلگرافها

  ردن و يا شكستن قفل محل نگهداري و الك و مهر صندوقهاي رأي بدون مجوز قانونيبازك - 13

  مجوز قانونيجابجايي، دخل و تصرف و يا معدوم نمودن اسناد انتخاباتي بدون  - 14

  دخالت در امر انتخابات با سند مجعول  - 15

نام و اخذ رأي با اسلحه يا بدون  ايجاد رعب و وحشت براي رأي دهندگان يا اعضاي شعب ثبت - 16

  اسلحه در امر انتخابات 

  دخالت در امر انتخابات با سمت مجعول و يا به هر نحو غيرقانوني - 17

انچه وقوع جرايم مندرج در ماده فوق موجب گردد كه جريان چن -  )26/10/1391اصالحي (1 تبصره

انتخابات در يك يا چند شعبه ثبت نام و اخذ رأي از مسير قانوني خود خارج شود و در نتيجه كلي 

انتخابات مؤثر باشد مراتب وسيله وزارت كشور به منظور طرح در شوراي نگهبان به هيأت مركزي 

  .گردد نظارت اعالم مي
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هيأتهاي اجرايي و نظارت موظفند در صورت اطالع از ارتكاب  -)26/10/1391لحاقي ا( 2تبصره

موضوع بايد . هريك از جرائم فوق، موضوع را براي رسيدگي به مرجع قضائي ذيصالح اعالم نمايند

  .بالفاصله توسط دادستان حوزه مربوطه رسيدگي شود

  :اراي شرايط ذيل باشند ـ انتخاب كنندگان بايد د )12/10/1385اصالحي ( 36ماده 

  . تابعيت كشور جمهوري اسالمي ايران  -1

  . تمام سال هجده )12/10/1385اصالحي ( -2

  . عدم جنون  -3

             ـ هيچيك ازاعضاي هيأت اجرايي وناظرين شوراي نگهبان و اعضاي شعب ثبت نام و 40ماده

  :شاوندي نسبي و يا سببي داشته باشند اخذ رأي نبايد با داوطلبان انتخابات به ترتيب ذيل خوي

  . پدر ، مادر ، فرزند ، برادر و خواهر  :الف ـ خويشاوندي نسبي

  . همسر و پدر ، مادر ، برادر و خواهر او  :ب ـ خويشاوندي سببي 

  :47تبصره هاي ماده 

  و سه ـ اعضاي شعبه ثبت نام و اخذ رأي از بين خود يك نفر رئيس ، يك نفر نايب رئيس 1تبصره 

نمايند و بايستي ترتيبي اتخاذ نمايند كه يك روز قبل از اخذ رأي ، محل شعبه  نفر منشي انتخاب مي

  . آماده براي اخذ رأي باشد 

ـ محل شعبه ثبت نام و اخذ رأي مندرج در آگهي انتخابات غير قابل تغيير است مگر اينكه  2تبصره 

عالم شده قبلي ، به علت حوادث غير مترقبه و يا هر داير نمودن شعبه و يا اداره كار آن در محل ا

علت ديگري مقدور نباشد كه در اين صورت مراتب تغيير شعبه ثبت نام و اخذ رأي توسط هيأت 

اجرايي و ناظران شوراي نگهبان با ذكر علت،صورت جلسه شده و شعبه ثبت نام و اخذرأي جديد در 

ي دايرخواهد شد كه خللي در مراجعه رأي دهندگان كوتاهترين فاصله نسبت به شعبه سابق به نحو

  . و تشخيص محل شعبه ايجاد نشود و تبديل شعبه بايد به اطالع مردم محل برسد 

          ـ فرماندار موظف است مستقيماً يا با تفويض اختيار به بخشدار براي هر يك از شعب 48ماده 

  . ثبت نام و اخذ رأي يك نماينده تعيين نمايد 
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ـ هرگونه آگهي و آثار تبليغاتي بايد قبل از شروع اخذ رأي از محل شعبه ثبت نام واخذ رأي  72ده ما

  . توسط اعضاي شعبه محو گردد 

يك از داوطلبان انتخاباتي را  ـ مقامات اجرايي و نظارت انتخابات حق تبليغ له يا عليه هيچ 73ماده 

  .شود  تخلف از اين قانون جرم محسوب مي. نخواهند داشت 

                محروميت از عضويت در شعبه ثبت نام براي دو دوره    72ـ مجازات تخلف از ماده  90ماده 

  . مي باشد 

  قانون حضور نمايندگان نامزدهاي رياست جمهوريبخشي از 

  30/5/1379در شعب اخذ رأي مصوب 

و تنظيم صورت جلسات بالمانع  حضور نمايندگان هر يك از نامزدها تا پايان اخذ رأي و شمارش... 

است و ممانعت از حضور نمايندگان نامزدها در شعب اخذ رأي، اماكن استقرار دستگاه شمارشگر 

قانون ) 93(ممنوع بوده و جرم محسوب مي گردد و متخلف به مجازات مقرر شده در تبصره ماده 

  . انتخابات رياست جمهوري محكوم خواهد شد

افرادي كه (  وظفند از حضور افراد غير مسئول در شعب اخذ رأيمسئولين شعب اخذ رأي م  

در اين قانون و قانون انتخابات رياست جمهوري حضور آنها در شعب اخذ رأي پيش بيني نگرديده 

مي گردد و متخلف به مجازات   جلوگيري به عمل آورند ، تخلف از اين موضوع جرم محسوب) است 

  ...ت رياست جمهوري محكوم خواهد شد نتخاباقانون ا)  88(مقرر شده در ماده 

ـ پرسنل نيروهاي نظامي، انتظامي و اطالعاتي نمي توانند از طرف هيچ نامزدي،  4تبصره ... 

  . نمايندگي يا نظارت داشته باشند 

ـ نمايندگان نامزدها حق تبليغ له يا عليه هيچيك از نامزدها و يا دخالت در كار هيأت هاي  5تبصره 

، بازرسان و ناظران شوراي نگهبان را ندارند و در صورت تخلف از حوزه اخذرأي اخراج و  اخذ رأي

  . قانون انتخابات رياست جمهوري با آنان عمل خواهد شد ) 88(برابر ماده 
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                       قانون شوراي نگهبان بر انتخابات رياست جمهوري و ) 13(و ) 11(قانون استفساريه مواد 

  9/3/1380مصوب –قانون انتخابات رياست جمهوري )19(شوراي اسالمي و ماده  مجلس

  :موضوع استفساريه

  ماده واحده 

       قانون انتخابات رياست جمهوري ناظر به شناسنامه عكس دار  )19(آيا منظور از مفاد ماده   -1

ارائه شناسنامه مي باشد يا با توجه به فقدان قيد عكس دار بودن براي شناسنامه منظور تنها 

 معتبر جمهوري اسالمي ايران است و احراز هويت توسط مسؤوالن شعبه صورت مي گيرد؟

قانون نظارت شوراي نگهبان بر انتخابات رياست جمهوري و با توجه به ماده )11(باتوجه به ماده  -2

ناظران قانون نظارت شوراي نگهبان بر انتخابات مجلس شوراي اسالمي آيا منظور از امضاي ) 13(

صرفاً اعالم حضور ناظر در طول برگزاري انتخابات است يا امضاي ناظران به معني تأييد روند 

اخذ رأي در شعبه مربوطه تلقي مي شود و چنانچه روند اخذ رأي اشكال يا ايرادي داشته باشد 

 ناظر ضمن امضا در ذيل صورتجلسه ايراد و اشكال را قيد مي نمايد؟

  : نظر مجلس

 .ها ارائه شناسنامه معتبر است و الزامي به عكس دار بودن شناسنامه نيستمنظور تن -1

امضاي ناظران به منزله تأييد روند اخذ رأي است و اگر ايراد و اشكالي وجود داشته باشد ذيل  -2

 .اين تأييد نافي نظارت شوراي نگهبان در بررسي هاي نهايي نمي باشد.صورتجلسه قيد مي شود
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كه بايد قانون تشكيالت، وظايف و انتخابات شوراهاي اسالمي كشور و انتخاب شهرداران متن موادي از 

  :مورد توجه قرار گيرد

  

انتخابات هر شخص واجد شرايط حق دارد فقط يك بار در يـك شـعبه اخـذ      در هر نوبت – 18ماده 

  .راي با ارائه شناسنامه راي دهد

در انتخابات ميـان دوره اي ، در هـر حـوزه     - )27/8/1386و اصالحي  6/7/1382الحاقي (تبصره

هـيچ  كساني حق رأي دارند كه در انتخابات قبلي آن دوره در همـان حـوزه رأي داده باشـند يـا در     

  .حوزه اي رأي نداده باشند

در موارد زير برگ هاي راي باطل مي شود ولي جـزو آراي مـأخوذه محسـوب ميگـردد و      – 19ماده 

  :رگ هاي راي مذكور ضميمه صورتجلسه خواهد شدمراتب در صورتجلسه قيد و ب

  .آرا ناخوانا باشد –الف 

  .باشد  آرايي كه از طريق خريد و فروش به دست آمده –ب 

  .نام راي دهنده يا امضاء يا اثر انگشت وي باشد دارايآرايي كه  –ج 

  .آرايي كه كالً حاوي اسامي غير از نامزدهاي تاييد شده باشد –د 

  .سفيد به صندوق ريخته شده باشد آرايي كه -هـ 

چنانچه برگ راي مشتمل براسامي خوانا و ناخوانا باشد فقط اسامي ناخوانا باطل خواهـد   –تبصره 

  .بود 

در موارد زير برگ هاي راي باطل مي شود و جزو آراي مـأخوذه محسـوب نمـي گـردد و      – 20ماده 

  :ورتجلسه خواهد شدصقيد و برگ هاي راي مذكور ضميمه   مراتب در صورتجلسه

اشدانتخاباتي  يا پلمپ كل آراي صندوقي كه فاقد الك و مهر – )27/8/1386اصالحي (الف   .ب

كل آراي مندرج در صورتجلسه اي كه صندوق اخذ راي آن فاقد اوراق راي يا برگ هـاي تعرفـه    –ب 

  .باشد

  .آرايي كه زايد بر تعداد تعرفه باشد –ج 
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  .باتي باشدآرايي كه فاقد مهر انتخا –د 

  .نوشته شده باشدآرايي كه روي ورقه اي غير از برگ راي انتخاباتي  -هـ 

دآراي كساني كه به سن قانوني راي دادن نرسيده  –و    .باشن

  .اخذ شده باشدآرايي كه با شناسنامه افراد فوت شده يا غير ايراني  –ز 

  .آرايي كه با شناسنامه غير يا جعلي اخذ شده باشد  –ح 

  .شده باشدد اخذ نرايي كه با شناسنامه كساني كه حضور ندارآ –ط 

  .آرايي كه از طريق تهديد به دست آمده باشد –ي 

دسـت آمـده     بـه » در تعرفه ها ، آرا ، صورتجلسه ها و شـمارش  « آرايي كه با تقلب و تزوير   –ك 

  .باشد

  .كسرمي شود يأبرگ هاي ربه قيد قرعه از كل  »ج«آراي زايد مذكوردربند – 1تبصره 

همـه  ، چنانچه احراز شود كه راي دهنده بيش از يك برگ راي به صـندوق ريختـه باشـد     – 2تبصره 

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

در صورتي كه در برگ راي عالوه براسامي نامزدهاي تاييد شده اسامي ديگر نوشته شده  – 21ماده 

  .افه خوانده نمي شودضنيست و فقط اسامي ا باشد ، برگ راي باطل

اسامي اضـافه از  ، درصورتي كه اسامي نوشته شده در برگ راي بيش از تعداد الزم باشد – 22ماده 

  .آخر خوانده نمي شود

در صورتي كه در برگ راي نام يك داوطلب چند بار نوشته باشد فقـط يـك راي بـراي او     – 23ماده 

  . محسوب مي شود

چنانچه نمايندگان كانديـداها تخلفـي در شـعب اخـذ راي مشـاهده نماينـد بـدون         –24ه مادتبصره 

  .دخالت مراتب رابه هيات اجرايي و نظارت كتباً اعالم خواهند نمود

  :انتخاب كنندگان بايد داراي شرايط زير باشند – 25ماده 

  .تابعيت كشور جمهوري اسالمي ايران  -1 

  .سال تمام در روز اخذ راي  18 حداقل سن -)27/8/1386اصالحي (-2
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  .سكونت حداقل يك سال در محل اخذ راي به استثناي شهرهاي باالي يك صد هزار نفر جمعيت  -3

كساني كه محل كار آنان خارج از محدوده حوزه انتخابيه باشد ولي افراد تحـت تكفـل آنـان     –تبصره 

        وزه انتخابيـه سـكونت داشـته باشـند     مانند همسر و فرزندان حداقل يك سال قبل از انتخابات در ح

  .مي توانند در همان حوزه راي دهند 

اعضاي شعب ثبت نام و اخذ راي از بين خود يك رييس و يك نايب ريـيس و سـه    –40ماده  2تبصره 

  .نفر منشي انتخاب مي نمايند

گونـه بـي نظمـي    ماموران انتظامي درحدود قانون موظف به ايجاد نظم وجلوگيري از هر  – 41ماده 

درجريان انتخابات و حفاظت صندوق هاي راي مي باشند نيروهاي نظـامي وانتظـامي حـق دخالـت     

 .دراموراجرايي ونظارت درانتخابات را ندارند

ارتكاب هر گونه تقلب و تزوير در انتخابات و اعمال خالف اين قانون و آئين نامه اجرايي  – 67ماده 

   :مي شود  ذيل جرم محسوبآن از قبيل امور 

  .خريد و فروش راي –الف 

  .صورتجلسات تقلب و تزوير در اوراق تعرفه يا برگ راي يا  –ب 

  .تهديد يا تطميع در امر انتخابات  –ج 

  .راي دادن باشناسنامه جعلي  -د

  .راي دادن با شناسنامه ديگري  -هـ 

  .راي دادن بيش از يك بار –و 

  .اخالل در امر انتخابات –ز 

  .زياد كردن آرا و يا تعرفه ها  كم و –ح 

  .تقلب در راي گيري يا شمارش آرا –ط 

  .راي گرفتن با شناسنامه كسي كه حضور ندارد -ي

توصيه به نوشتن اسم نامزد معين در ورقه از طرف اعضاي شعبه اخذ راي يا هر فـرد ديگـري    –ك 

  .در محل صندوق راي 
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وم نمودن اوراق و اسناد انتخاباتي از قبيـل تعرفـه و   تغيير و تبديل يا جعل و يا ربودن ويا معد –ل 

  .برگ راي ، صورتجلسات ، تلكس ها ، تلفنگرام ها و تلگراف ها 

صـندوق هـاي   يا پلمـپ  بازكردن و يا شكستن قفل محل نگهداري و الك و مهر  –)27/8/86اصالحي (م

  .راي بدون مجوز 

  .تي بدون مجوز قانونيجابجايي،دخل وتصرف ويامعدوم نمودن اسناد انتخابا–ن 

  .دخالت در امر انتخابات با سند مجعول  –س 

ايجاد رعب و وحشت براي راي دهندگان يا اعضاي شعبه ثبت نام و اخذ راي با سالح يـا بـدون    –ع 

تسالح در امر  ا ب ا خ ت ن   .ا

قانوني مجعول يا به هر نحو   دخالت در امر انتخابات با سمت -ف   .غير 

خذراي يندگان نامزدها در شعب ثبت نام ممانعت از حضور نما –ص ا   .و 

انتخابـات و اعضـاي هيـات هـاي        و جانبداري از نامزد انتخاباتي توسط مجريان يعدم رعايت بيطرف - ق

  .نظارت استان ، شهرستان وبخش و ناظران شعب ثبت نام و اخذ راي 

           ابـات در يـك يـا چنـد شـعبه     چنانچه وقوع جرايم مندرج در ماده فوق موجب گردد تا جريان انتخ -تبصره

جهـت اخـذ     ثبت نام و اخذ رأي از مسير قانوني خود خارج شود و در نتيجه انتخابات مؤثر باشـد مراتـب  

  .تصميم به هيئت نظارت استان اعالم مي گردد

هيچ يك از اعضاي هيأتهاي اجرايي  – 5/9/1369حي، اصال29/4/1365قانون اصالح مصوب  40ماده

پدر،مادر،فرزند، (اعضاي شعب ثبت نام و اخذ رأي نبايد با كانديداها خويشاوندي نسبيونظارت و

به استثناء . درجه يك داشته باشد )همسر، پدر، مادر،برادر و خواهر او( يا سببي) برادر و خواهر

  .روستاها كه وجود ارتباط خويشاوندي سببي درجه يك بالمانع خواهد بود
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  : .......................................به 

  

  سالم عليكم
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حاضر و .. ..................................در محل اين شعبه با عنوان ...................................................................بامشخصات

 .تخلفات ذيل گرديدند/ مرتكب تخلف

  

  :شرح ماوقع
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....................................................................................................................................................................................................  
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....................................................................................................................................................................................................  
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قانون ............................................ مواد / ردگان از مصاديق مادهنامب/ عليهذا با عنايت به اينكه عمل نامبرده 

 .محسوب مي شود تقاضا دارد رسيدگي و پيگيري الزم معمول گردد رياست جمهوريانتخابات 

  

 :امضا كنندگان
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