
 8931 -شهر تهرانمحالت شورایاری انجمن های پنجمین دوره انتخابات  داوطلباندستورالعمل تبلیغات 

 

 نامزدها یتبلیغاتفعالیت های مجاز ماده یک: 

رالعمل و مفاد این دستواسامی و با رعایت کلیه قوانین و مقررات  می توانند پس از اعالم رسمیمحترم  نامزدهای -1

 شده توسط هیات اجرایی انتخابات، نسبت به انجام فعالیت های تبلیغاتی اقدام کنند.در مهلت تعیین 

 بالمانع می باشد. و مقررات مربوطقوانین کلیه رعایت  ضمندر فضای مجازی بلیغات نامزدها ت -2

 شورایاری محله ائتالف تشکیل دهند.انجمن می توانند برای عضویت در  نامزدها -3

و بروشور  هجزو ،، تراکتپالکاردز طریق نصب پوستر،ا مندرجات این دستورالعملبا رعایت می توانند  نامزدها -4

سانتی متر  177 × 07سترهای تبلیغاتی نباید بیش ازابعاد پو نمایند.اقدام  نسبت به معرفی و تبلیغ خوداطالعات 

 باشد.

لیغاتی محله مکلفند همزمان با آغاز به کار ستاد تبدر صورت تمایل به تشکیل ستاد انتخاباتی در سطح  نامزدها -5

ات اجرائی به هی و به امضای خود )نامزد(  ل ستاد را بصورت کتبیوکامل مسئنشانی و محل ستاد و مشخصات 

 .اعالم نمایندمنطقه 

       مشروط به وجود مستندات قابل ارایه به توسط نامزدها و اجرایی  یدرج مدارک تحصیلی و سوابق خدمت -6

 بالمانع می باشد. تبلیغاتیهای تراکت و پالکارددر پوستر،  ، هیات های اجرایی و نظارت

 مندرج در این مقرراتبا رعایت ضوابط و در تراکت و بروشورهای تبلیغاتی استفاده از عکس نامزدها  -0

 بالمانع است.دستورالعمل 

صور آنها در مکانهای مح نطرفدارا و انتخاباتی سخنرانی و پرسش و پاسخ از طرف نامزدهای برگزاری برنامه  -8

نامزدها و با رعایت کلیه قوانین و مقررات سایر  و شهروندان محترم برایمزاحمت هرگونه بدون ایجاد  و مجاز 

 و موافقت هیات اجرایی منطقه بالمانع است.

و پاسخ یا سخنرانی  مراسم پرسش برای برگزاری ساعت قبل از برنامه ریزی 42تبصره: نامزدهای انتخاباتی مکلفند 

 نشانی دقیق محل و ساعت آن را کتباً به هیات اجرایی منطقه اعالم دارند.

 

گروههای مجامع، احزاب و  (،سمت اداری و رسمی آنها)بدون ذکر عنوان و شخصیت هااز نظرات استفاده   -9

ر تبلیغ د) شخصیت ها ( کتبی از طرف آنان  اجازهمستندات و  و انتشار مجاز در تایید نامزد انتخاباتی با ارایه

 .استبالمانع  نامزدها



از خدمات شرکت پست به منظور ارسال بسته های  با انعقاد قرارداد و پرداخت وجه آن نامزدها می توانند  -17

 تبلیغاتی خود استفاده نماید.

 .تبلیغات مجاز استها با رعایت ضوابط و مقررات مربوط به تبلیغ کاندیداها در جراید و روزنامه   -11

 

  ممنوعیت های تبلیغاتی نامزدها::  4 هماد

 مهلت تعیین شدهانجام هرگونه تبلیغات در خارج از   -1

 و روز رای گیریساعت قبل از شروع انتخابات  24 و زودتر از موعد مقررهرگونه تبلیغ    -2

  نامزدهاسایر  یهرگونه دسترسی غیرمجاز یا تغییر در محتوای تبلیغات  -3

بر روی شیشه اماکن صنفی خصوصی ساختمان ها و بدنه خودروهای شخصی بدون پالکارد و ... نصب پوستر، -4

 ها نو کتبی از مالکان آکسب اجازه رسمی 

خصوص ماداری، باجه تلفن عمومی، پل های  هایساختمان : نصب هرگونه تبلیغ بر روی تاسیسات شهری شامل -5

 مومی دیوار اماکن عو اتومبیل، پست برق، صندوق پستی و  دولتی و نهادهای عمومی، خودروهای عابر پیادهتردد 

  نامزدهاجهت تبلیغ معابر عمومی در  شادیکاروان های استفاده از بلندگو و راه اندازی  -6

 سایر نامزدها.یا معدوم نمودن عکس و آثار تبلیغاتی  مخدوش ،پاره -0

 ن ناآناوین و تصاویر شخصیت های حقیقی و حقوقی بدون اخذ رضایت کتبی از نام و ع استفادههرگونه  -8

 ب خالف واقع در اوراق تبلیغاتی هرگونه مطلاظهار  درج و   -9

وجود طقه منتبلیغاتی که امکان ارایه مستندات آن به هیات های اجرایی و نظارت  مطلبدرج هرگونه اظهار یا  -17

 نداشته باشد 

 به هرطریق که باشد. آنهاهتک حرمت و حیثیت و تبلیغ علیه نامزدها  – 11

 واقع فدرج یا اظهار نظر مطالب خال -12

 دادن وعده های غیرواقعی و غیر مرتبط با وظایف و اختیارات انجمن شورایاری محله -13

 عدم رعایت صداقت و راستگویی در تبلیغات، سخنرانی ها و جلسات پرسش و پاسخ -14

 لیغسراهای محالت برای تبموسسات تابع و ق به شهرداری و و کلیه اماکن مطل استفاده از دفاتر شورایاری -15

دیوار نویسی، راه اندازی کاروانهای تبلیغاتی و استفاده از بلندگوهای سیار خارج از محیط سخنرانی یا ستاد  -16

 تبلیغاتی



دارات، شرکتهای دولتی و موسسات وابسته به دولت و شهرداریها استفاده از وسایل و امکانات وزارتخانه ها و ا -10

 کنند. ( استفاده می هر میزانو شرکت ها و سازمانهای وابسته به آنها و نهادها و موسساتی که از بودجه عمومی ) به 

 فعالیت تبلیغاتی مجریان و ناظران انتخابات برای نامزدهای انتخاباتی. -18

تبلیغاتی نامزدها به روی عالئم راهنمایی و رانندگی، تابلوی بیمارستانها، تابلوی مدارس الصاق هرگونه آثار  -19

 و سایر موسسات آموزشی و تابلوهای منصوبه در معابر عمومی .

                گونه عکس و آثار تبلیغاتی نامزدهای انتخاباتی که در محل شعبه ثبت نام و اخذ رای در زمان نصب هر -27

 گیری.رای 

 ات جاری کشور جرم و یا تخلف محسوب می شود.رانجام هرگونه اقدامی که مطابق قوانین و مقر – 21

 

 توجه :

اقت و صد اصلضمن رعایت ند تخابات انجمن های شورایاری مکلفره انوکلیه نامزدهای محترم پنجمین د-

ونه اقدام تبلیغاتی خود، از انجام هرگ راستگویی و پرهیز از تخریب سایر نامزدهای محترم در کلیه فعالیت های

مغایر با موارد مندرج در این دستورالعمل پرهیز نموده و احترام به قوانین و مقررات عمومی و حقوق شهروندان 

 محترم را به عنوان یک اصل تخطی ناپذیر مدنظر قرار داده و بدان عمل نمایند.

ت وب و رسیدگی و اخذ تصمیم نسبت به آن در صالحیت هیاهرگونه اقدام مغایر با این دستورالعمل تخلف محس-

 نظارت منطقه و مرکزی خواهد بود.

ای از سایر نامزدها عالوه بر رسیدگی در هیات هقداماتی نظیر هتک حرمت و حیثیت ابدیهی است رسیدگی به  -

 ضایی می باشد.صالحه قدر مراجع در صورت شکایت افراد قابل رسیدگی نظارت ) به عنوان یک تخلف تبلیغاتی ( 

گزارش بازرسان هیات های اجرایی و شکایت مستند نامزدها مبنای رسیدگی هیات های نظارت به تخلفات  -

 احتمالی نامزدها در تبلیغات انتخاباتی خواهد بود.

ر د) پس از بررسی و در صورت اثبات تخلف ( هیات های اجرایی مکلفند یک نسخه از گزارش بازرسان خود را  -

 زمینه هر نوع تخلف انتخاباتی به هیات های نظارت ارسال دارند.

کلیه مسئولیت های قانونی ناشی از فعالیت های تبلیغاتی توسط ستادهای انتخاباتی و طرفداران آنها بر عهده شخص -

 نامزدها بوده و پاسخگوی آن خواهند بود.

 

 هیات اجرایی مرکزی برگزاری پنجمین دوره انتخابات

 محالت شهر تهرانشورایاری  انجمن های                                                                                                             

 


