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 ستاد انتخابات کشور

 4ه اطالعيه شمار

 ؛۱۴۰۰برای انتخابات 

ولي عصر )عج(؛ انتخابات  به آگاهي هم ميهنان عزيز مي رساند با توكل به خداوند متعال و عنايات حضرت

 .برگزار مي شود ۱۴۰۰خرداد  ۲۸ششمين دوره ی شوراهای اسالمي در روز جمعه تاريخ 

  :فرايندهای اجرايي انتخابات مذكور به شرح زير مي باشند

چهارشنبه تاريخ  صبح روز ۸اول: ثبت نام داوطلبان عضويت در شوراهای اسالمي شهرها از ساعت 

روز(  ۷)جمعاً به مدت  ۱۳۹۹اسفندماه//۲۶ روز سه شنبه تاريخ ۱۸آغاز و تا ساعت  ۱۳۹۹اسفندماه//۲۰

 .يابد¬ادامه مي

صبح روز  ۸عشايری از ساعت  های¬دوم: ثبت نام داوطلبان عضويت در شوراهای اسالمي روستاها و تيره

 تاريخ شنبه¬روز يک ۱۸ ساعت تا و آغاز ۱۴۰۰/ماه¬فروردين/۱۶دوشنبه تاريخ 

 .يابد¬مي ادامه( روز ۷ مدت به جمعاً) ۱۴۰۰/ماه¬فروردين/۲۲

 نام¬داوطلبان در هنگام ثبت اسالمي، شوراهای انتخابات قانون ۳۰ ی¬هماد ۳ ی¬سوم: بر اساس تبصره

 .ماه نگذشته باشد را ارائه نمايند ۳بيش از  آن صدور تاريخ از كه سوءپيشينه عدم گواهي بايد

اسالمي روستاها و  و داوطلبان شورای ۱۳۹۹-۰۹-۲۰لذا داوطلبان شورای اسالمي شهرها از تاريخ 

به دفاتر خدمات قضايي، يا دفاتر پليس  مراجعه با توانند¬مي ۱۳۹۹-۱۰-۱۶تاريخ  از عشايری های¬تيره

نسبت به دريافت گواهي  (WWW.ADLIRAN.IR) الکترونيک قضايي خدمات جامع ی¬+ يا سامانه۱۰

 .نمايند ارائه نام¬اقدام و هنگام ثبت پيشينه¬عدم سوء

زير به واسطه مقام و شغل خود  ی اسالمي، اشخاصشوراها انتخابات قانون ۳۲ ی¬چهارم: با استناد به ماده

 :مگر آن كه قبل از ثبت نام از سمت خود استعفا نمايند از داوطلب شدن برای شوراهای اسالمي محرومند

معاونين و مشاورين آنان،  رييس جمهور و مشاورين و معاونين وی، نمايندگان خبرگان رهبری، وزرا، (۱

رئيس مجلس شورای اسالمي، اعضای شورای نگهبان،  ، معاونان و مشاوراننمايندگان مجلس شورای اسالمي



مشاورين وی، رييس ديوان عالي كشور، دادستان كل كشور و معاونين و  رييس قوه قضاييه و معاونين و

دادستان ديوان  آنان، رييس ديوان عدالت اداری، رئيس ديوان محاسبات كشور و معاونين وی، مشاورين

 و ها¬نيروهای مسلح، روسای سازمان س سازمان بازرسي كل كشور و معاونين وی، شاغلينمحاسبات، ريي

سازمان صدا و سيمای جمهوری اسالمي ايران و معاونين وی،  رييس مسلح، نيروهای سياسي عقيدتي ادارات

 ها¬هدانشگا رؤسای دولتي، های¬روسای دفاتر سران سه قوه، روسا و سرپرستان سازمان دبير هيأت دولت،

 جمعيت رييس ها،¬مديران عامل بانک و كل روسای اسالمي، آزاد دانشگاه رييس ،(غيردولتي و دولتي)

مستضعفان و جانبازان، سرپرست بنياد شهيد، سرپرست بنياد مسکن،  بنياد رييس وی، معاونين و احمر هالل

مخابرات،  )مانند شركت دولتي های¬امداد امام، روسای سازمان ها، مديران عامل شركت سرپرست كميته

ايران، رئيس سازمان نظام  دخانيات ...( سرپرست نهضت سواد آموزی، رييس سازمان نظام پزشکي

هيأت رئيسه اتاق اصناف ايران، مديران كل  و صنفي های¬مهندسي كشور و اعضای هيأت مديره اتحاديه

 ها¬ت ستادی وزارتخانهشورای اسالمي، مديران كل تشکيال و سرپرستان ادارات كل ستادی مجلس

 دولتي و ساير رؤسا، مديران و سرپرستاني كه حوزه مسووليت آنان به كل كشور ادارات و ها¬وسازمان

از ثبت نام از سمت  تسری دارد، از عضويت در شوراهای اسالمي سراسر كشور محرومند مگر آن كه قبل

 .خود استعفا نموده و به هيچ وجه در آن پست شاغل نباشند

شهرداران و معاونين آنان، بخشداران،  استانداران و معاونين و مشاورين آنان، فرمانداران و معاونين آنان، )۲

 ها،¬دادستان كل، ادارات معاونين كل، ادارات سرپرستان كل،¬مديران استانداری، ادارات كل¬مديران

روسای  ؤسای شعب آنها،ر و( غيردولتي و دولتي) ها¬دانشگاه روسای قضات، ها،¬بازپرس داديارها،

هيأت مديره سازمان نظام  اعضای و رئيس پزشکي، نظام سازمان مديره هيأت اعضای و رئيس ها،¬بانک

رئيس و اعضای هيأت مديره نظام مهندسي  مهندسي، رئيس و اعضای هيأت مديره اتاق اصناف ايران،

اعضای هيأت مديره كانون وكال، سازمان نظام پرستاری، رئيس و  كشاورزی، رئيس و اعضای هيأت مديره

به  وابسته يا و دولتي موسسات و نهادها و دولتي های¬شركت و ها¬معاونين سازمان روسا، سرپرستان و

مديران و سرپرستان استان،  روسا، ساير و نمايند¬دولت كه از بودجه عمومي به هر مقدار استفاده مي

المي واقع در محدوده استان، شهرستان و بخش اس شهرستان و بخش به ترتيب از عضويت در شوراهای

 .نام از سمت خود استعفا نموده و به هيچ وجه در آن پست شاغل نباشند محرومند، مگر آن كه قبل از ثبت



دهياران از عضويت در شورای  و وابسته های¬شهرداران، مديران مناطق شهرداری و مؤسسات و شركت(۳

كه قبل از ثبت نام از سمت خود استعفا نموده و به  ومند، مگر آناسالمي شهر و روستای محل خدمت محر

 .نباشند هيچ وجه در آن پست شاغل

 


