
 2 از 1 صفحه

 بسم اهلل الرحمن الرحيم

 وزارت کشور

 ستاد انتخابات کشور

 

  (4اطالعيه شماره )

 ؛0411برای انتخابات 

 

ابات انتخ ؛)عج( عصررساند با توكل به خداوند متعال و عنايات حضرت وليميهنان عزيز ميبه آگاهي هم

 شود.برگزار مي 0011/خرداد/82 تاريخروز جمعه ی اسالمي در های شوراين دورهششم

 

 باشند:فرایندهای اجرایی انتخابات مذکور به شرح زیر می

 تاريخروز چهارشنبه صبح  2ساعت از  شهرهاثبت نام داوطلبان عضوويت در شووراهای اسالمي    اول:

ادامه  روز( 7)جمعاً به مدت  0911/اسونندماه/ 82 تاريخروز سوه شونبه    02تا سواعت  آغاز و  0911/اسونندماه/ 81

 يابد.مي

 2ساعت از  های عشایریروستاها و تيرهثبت نام داوطلبان عضوويت در شوراهای اسالمي   دوم:

 0011ماه//فروردين88 تاريخشنبه روز يک 02تا سواعت  آغاز و  0011ماه//فروردين02 تاريخروز دوشونبه  صوبح  

 يابد.ادامه مي روز( 7)جمعاً به مدت 

نام در هنگام ثبت شوراهای اسالمي، داوطلبان قانون انتخابات 91 یماده 9 یبر اساس تبصره م:سوو 

 را ارائه نمايند. ماه نگذشته باشد 9از تاريخ صدور آن بيش از كه  گواهی عدم سوءپيشينهبايد 

روستاها و بان شورای اسالمي و داوطل 81/11/0911 تاريخ از شهرهاداوطلبان شوورای اسوالمي   لذا 

+ يا 01دفاتر پليس يا دفاتر خدمات قضوايي،  توانند با مراجعه به مي 02/01/0911 تاريخ از عشایریهای تيره

پيشينه نسبت به دريافت گواهي عدم سوء (WWW.ADLIRAN.IR)ی جامع خدمات الکترونيک قضايي سوامانه 

 نام ارائه نمايند.اقدام و هنگام ثبت

اشخاص زير به واسطه مقام و شغل  ،ی اسوالمي هاقانون انتخابات شوورا  98 یبا اسوتناد به ماده  :چهارم

 :ايندمگر آن كه قبل از ثبت نام از سمت خود استعنا نم محرومند برای شوراهای اسالمي خود از داوطلب شدن

معاونين و مشوواورين آنان، ، وزرا، ، نمايندگان خبرگان رهبریرييس جمهور و مشوواورين و معاونين وی (0

مجلس شورای اسالمي، اعضای شورای ، معاونان و مشاوران رئيس نمايندگان مجلس شوورای اسالمي 

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

http://www.adliran.ir/
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اسووبات كشووور و معاونين وی، رئيس ديوان مح معاونين و مشوواورين آنان، رييس ديوان عدالت اداری،

شاغلين نيروهای مسلح،  و معاونين وی،رييس سوازمان بازرسي كل كشور   دادسوتان ديوان محاسوبات،  

سيمای جمهوری  و نيروهای مسولح، رييس سازمان صدا ها و ادارات عقيدتي سوياسوي   روسوای سوازمان  

ای هروسا و سرپرستان سازمان قوه،دبير هيأت دولت، روسای دفاتر سران سه  اسوالمي ايران و معاونين وی، 

رييس دانشوگاه آزاد اسوالمي، روسای كل و مديران عامل   ها )دولتي و غيردولتي(، رؤسوای دانشوگاه   دولتي،

ها، رييس جمعيت هالل احمر و معاونين وی، رييس بنياد مسووتضووعنان و جانبازان، سوورپرسووت بنياد   بانک

ی هاامداد امام، روسای سازمان ها، مديران عامل شركتشوهيد، سورپرسوت بنياد مسوکن، سرپرست كميته     

...( سورپرسوت نهضوت سوواد آموزی، رييس سازمان نپام پزشکي      دولتي )مانند شوركت مخابرات، دخانيات 

های صنني و هيأت رئيسه اتاق ، رئيس سوازمان نپام مهندسوي كشوور و اعضای هيأت مديره اتحاديه   ايران

، مديران كل تشکيالت ستان ادارات كل ستادی مجلس شورای اسالمياصونا  ايران، مديران كل و سورپر  

ساير رؤسا، مديران و سرپرستاني كه حوزه مسووليت آنان  ها و ادارات دولتي وها وسوازمان سوتادی وزارتخانه 

از عضويت در شوراهای اسالمي سراسر كشور محرومند مگر آن كه قبل از ثبت تسوری دارد   به كل كشوور 

 باشند.نبه هيچ وجه در آن پست شاغل  ود استعنا نموده ونام از سمت خ

ان، بخشدارشهرداران و معاونين آنان، استانداران و معاونين و مشاورين آنان، فرمانداران و معاونين آنان،  (8

ها، ادارات كل، دادسووتان كل، سوورپرسووتان ادارات كل، معاونين كل ادارات اسووتانداری، مديرانمديران

، روسووای )دولتي و غيردولتي( و رؤسووای شووعب آنها هاها، قضووات، روسووای دانشووگاهسداديارها، بازپر

رئيس و اعضوای هيأت مديره سوازمان نپام پزشوکي، رئيس و اعضوای هيأت مديره سازمان     ها، بانک

نپام مهندسوي، رئيس و اعضوای هيأت مديره اتاق اصونا  ايران، رئيس و اعضوای هيأت مديره نپام     

مهندسي كشاورزی، رئيس و اعضای هيأت مديره سازمان نپام پرستاری، رئيس و اعضای هيأت مديره 

 موسسات دولتي و های دولتي و نهادها وها و شركتمعاونين سازمان سرپرستان و وسوا، ركانون وكال، 

نمايند و سووواير روسوووا، مديران و يا وابسوووته به دولت كه از بودجه عمومي به هر مقدار اسوووتناده مي

از عضويت در شوراهای اسالمي واقع در محدوده سورپرسوتان اسوتان، شوهرسوتان و بخش به ترتيب      

ستان و بخش محرومند، مگر آن كه قبل از ثبت نام از سمت خود استعنا نموده و به هيچ اسوتان، شوهر  

د.نوجه در آن پست شاغل  شن ا  ب

از عضويت در شورای و دهياران های وابسته شركت مؤسسات و وشهرداری مديران مناطق  شهرداران، (9

سمت خود استعنا نموده  محل خدمت محرومند، مگر آن كه قبل از ثبت نام از و روستای اسالمي شهر

 به هيچ وجه در آن پست شاغل نباشند. و

 

 ستاد انتخابات کشور                                             


