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  بسمه تعالي
 نتخابا لعمل تبلیغاستوسالمی  پنجمین هاشو   

 مستند قانونی غیرمجا  تبلیغا مصایق یف

1  ظها یا  قعنوشتن مطالب خال . 
 .    62ما  1بند 

  . 63ما  1بند 

2 

 

ستا  جز  محل( سانتی متر 100×70پالکا با بعا بیشتر  هر گونه 

یو نویسی   ند کانها تبلیغاتی   همچنین ) تبلیغاتی 

  .ستفا  بلندگو خا  محل سخنرنی  یا ستا تبلیغاتی نتخاباتی 

  .  62ما  2بند 

  .  63ما  2بند 

 . تأیید نامزها با کر عنو  مسئولیت نا  عال نظر شخصیتها 3
 .  62ما  3بند 

  .  63ما  3بند 

4  
 صد  سیما  میز خطابه نمافعالیت تبلیغاتی له یا علیه نامزها  طریق  

  لتی  سمی که جنبه یگر سیله یا هر  جمعه.  

 .  62ما  4بند 

  .  63ما  4بند 

  . کامند  ساعا فعالیت نتخاباتی   5
 .  62ما  5بند 

  .  63ما  5بند 

6  

  ستفالتی شرکتها    تخانه ها مکانا  سایل  

مؤسسا بسته به لت  شهریها  شرکتها  سامانها بسته به 

ستفا می ) به هر میز ) نها  نهاها  مؤسساتی که  بوجه عمومی 

  همچنین  کنند مزبو مکانا  سایل شتنگذ ختیا.  

 .  62ما  6بند 

  .  63ما  6بند 

7  
 نجانتخابا ناظر  تبلیغاتی توسط مجریا فعالیت ها  هانامز بر

 فیایی مسئولیت خوجغر قلمر  نتخاباتی.  

 .  62ما  7بند 

  .  63ما  7بند 

8  

ثا هرگونه لصا   ها برنندگیتبلیغاتی نامز  هنمایی عالئم  

  شیمو سایر مؤسسا  مد تابلو  ستابیما تابلو تابلوها

  توسط بخش لتی  بسته به لت منصوبه  معابر عمومی

 .  62ما  8صد بند 

  .  63ما  8صد بند 

9  

  بر تبلیغا نجالتی تلفن تأسیسا باجه ها  پست قهاصند  

مگر با ضایت ( پست ها بر  تلفن  تابلوها  مال بخش خصوصی 

 یا متصرفا هنما) مالکا هرگونه تابلو   

 .  62ما8  یل بند 

  .   63ما8 یل بند 

   هرگونه هتک حرمت  حیثیت نا  تبلیغ علیه نامزها  10
 .  62ما  9بند 

  .  63ما  9بند 

11  
نامزها نتخاباتی  مد   پا یا معد نمو عکس  ثا تبلیغاتی

  .ما قانونی تبلیغا که  محلها مجا لصا  یا نصب شد باشد

 .   62ما  10بند 

  .   63ما  10بند 

12  
 خا  مهلت قانونی نجا هرگونه فعالیت تبلیغاتی تحت عنو طلبی

 تبلیغا.  

 .  62ما  11بند 

  .  62ما  11بند 

13  

  بق خدماسو  تحصیلی جا خصو  طالعا هر گونه 

 ثا  خو فعالیتهانبو تبلیغاتی که مستند به مد  نیا صو  

  .هیأ جریی  ئه نها مکا پذیر نباشد 

 1تبصر  62ما  .  

 1تبصر  63ما  .   

14  

  ستفاهاتبلیغاتی نامز ثا هرگونه  کاغذ  عم نا طرفد 

  70 × 100بعا بیشتر   باپاچه   مقویی  فلز  یا هر جنس یگر 

  .سانتی متر 

 5 تبصر   62ما  .  

 5 تبصر   63ما  .   

15   گهی یا چاهامطالبی علیه نامز نشریا  مطبوعا  نتخاباتی  
 63ما  .  

 64ما  .   
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 مستند قانونی غیرمجا  تبلیغا مصایق یف

  . نامزها معین باشد نصر گر یا شخاصی مطلبی که  بر   16
 63ما .   

 64ما  .   

17  
تبلیغا تشکیل ستا بد عال  کتبی محل ستا به تبلیغا  مسئو نا 

  هیأ جریی  سو نامز نتخاباتی

 65ما .    

 66ما .    

18  
محل شعبه   عد محا هر گونه عکس  ثا تبلیغاتی نامزها نتخاباتی

 خذ  ثبت نا  خذ قبل  

 66ما  .   

 67ما  .   

19  

  نشریا  مطبوعا سو  هانامز خصو  هر گونه مطلب نتشا

تبلیغا که فرصت  غیر مهلت مجا مناسب به طو ما  یا خا

 هم نشوفر نامز پاسخگویی بر.  

 ما 63تبصر .   

 ما 64تبصر .   

20  
 یر نموستاها  تبلیغاتی یک ستا  بیش  توسط  طلبین

یشا طرفد  
 ما 66تبصر .  

21  
 یر نموتبلیغا یک ستا  بیش   ناجو میمر  عم  با هر عنو ...

یشا طرفد  هاتوسط نامز هر منطقه شهر   
 ما 65تبصر .  
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 نتخابا لعمل  تبلیغا ستوسالمی  پنجمین هاشو   

  مستند قانونی   تبلیغا مجا یقمصا  یف

1  
   ختیا قر  محلها مناسبی بر لصا  یا ئه     ستفا  مکانا محلی 

  ثا تبلیغاتی نامزها توسط شهریها
 2تبصر  62ما  .  

2  

ند با   مؤسساتی که به نحو  بوجه عمومی ستفا می کن   ستفا  مکانا تبلیغی

عایت ضوبط  نعقا قر  خذ جه  شخا حقیقی  حقوقی مثل نشریا بسته 

  . به لت   تبلیغا نتخاباتی

 3تبصر  62ما .  

 2تبصر  63ما .   

3  
مشر به خذ مجو  مقاما یصال  پرخت هزینه  ستفا  ماکن لتی  عمومی

  ر تمامی نامزها  طرفد نها بربر ب

 4تبصر  62ما  .  

 3تبصر  63ما .   

  با عایت چاچو ساسنامه  تویع ثا تبلیغاتی نامزها  طریق شرکت پست  4
 6تبصر   62ما .  

 6تبصر  63ما .   

5  

مجامع  حز  گرهها  ) ت نا بد کر عنو  مسئولی(  نتشا عال نظر شخصیتها

مجا   به تأیید مربو مضا شد  کتبی مد  ئه مستند نتخاباتی با تأیید نامز  

یشا  حمایت  

 64ما  .  

  65ما .   

6  
  نندها می تونامزهر منطقه شهر    انتخاب اتبلیغ تااماندهی    یک ست سجه

یر نمایند فعالیتها نشاطرفد  تبلیغاتی خو.  

 یل ما 65تبصر  . 

 

7  
  نتخاباتی تبلیغاتی نامزهدها ثا  هر گونه عکس محا خذ  ل   شعبه ثبت ناقب

 خذ   

 66ما  .  

  67ما .   

8  
 مکابق خدماسو  تحصیلی جا    نامز فعالیتها    هتند بمس تبلیغاتی ثا

لزیی عندجر ئه به هیأ بر ال مد  

 1تبصر  62ما .  

 1تبصر  63ما .   

9  
  ستفاهاتبلیغاتی نامز ثا هر گونه   ئیومق  چهپا کاغذ  عم نا طرفد 

  ترسانتیم 70×  100فلز  یا جنس یگر با بعا حدکثر 

 5تبصر  62ما  .  

 5تبصر   63ما .   

10  
 فعالیتها تبلیغاتی مجریا  ناظر نتخابا بر نامزها نتخاباتی خا       انج

 فیایی مسئولیت خوجغر قلمر  

  .  62ما  7بند 

  .  63ما  7بند 

11  
 جز  ترکت  ندگی نامه ) کاغذ نو پوستر ( حدکثر   فر پوسترچا عکس 

  .نوشتن مطالب  تبلیغاتی  صد یا یل پوستر ها بال شکا ست-
حد ما  

12   پاسخبرگز  پرسش  نیبرنامه سخنر یشا طرفد  نتخاباتی هاطر نامز   حد ما  

13  
مناسب عم  ثابت یا سیا       که بخشدیها به صو محل ها ستفا مکانا محل

  . بر لصا یا ئه ثا تبلیغاتی نامزها معین نمو ند
 4تبصر  63ما .  
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