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  بسمه تعالي
  ازدهمین دوره ریاست جمهوريدستور العمل  تبلیغات انتخابات دو

  در تبلیغات مجازمصادیق   ردیف

1  
مـی تواننـد در راسـتاي     مطبوعات دولتی یا مطبوعاتی که به نحوي از بودجه عمومی استفاده می کنند

باتی سازمانها، نهادها ، تشویق مردم  به شرکت در انتخابات ، آگهی مبنی بر تشویق به مشارکت انتخا
  .احزاب و گروهها را منعکس نمایند

2  

 سازمانها ، نهادها ، اقشار،گروهها ، جمعیتها و احزاب قـانونی پخش تراکت، نصب پوستر و بنر توسط 
بدون ذکر نام و عکس کاندیداها صرفاً جهت اطالع رسانی و تشویق مـردم بـراي حضـور پرشـور در     

ــاز   ــاکن  مج ــات در ام ــداران                       (انتخاب ــداران و بخش ــاهنگی فرمان ــا هم ــهرداریها ب ــوي ش ــه از س ک
  ).مشخص می شود

به منظور جلب مشارکت حداکثري مردم در انتخابات و بدون تبلیغ لـه   تلویزیونهاي  شهرياستفاده از   3
  .یا علیه  کاندیداها 

سئولیت خود ، مشروط به اینکه مدرك کتبی در تایید نامزدها بدون ذکر عنوان و م اعالم نظر شخصیتها  4
  .تسلیم هیات اجرایی انتخابات شده باشد) شخصیتها(مربوط به امضاي آنها 

5  
می توانند حمایت خود را از نامزد مورد نظر کتباً به وي اعالم  و  مجامع و گروههاي هر حوزه انتخابیه

در ذیل دو نوع پوستر مجاز و زندگی نامه نامزد مزبور می تواند حمایت اقشار  و گروههاي مختلف را 
  .منتشر نماید

6  

  و اندازه آن محدود نشده است و صرفاً باید کاغذي باشد پوستر و عکس در دو فرم مجاز بوده
مقصود از استفاده از دو فرم  عکس نیز دو نوع پوستر کاغذي می باشد که به شکل تمام رخ  یا نیم  -

  .ی یا سیاه و سفید چاپ شده باشد رخ و حتی ایستاده به صورت رنگ
  .نوشتن مطالب تبلیغاتی در صدر یا ذیل هر دو نوع فرم عکس بال اشکال است -

  .نامزدها) تبلیغاتی( محل ستاد انتخاباتدر ... استفاده از هرگونه تابلو، بنر، پالکارد و   7

8  
  .استفاده از تراکت از طرف نامزدهاي انتخابات ریاست جمهوري

ز پالکارد و تراکت عبارت از هر گونه تبلیغات پارچه اي، کاغذي، مقوایی، فلزي و سیلک مقصود ا -
  .است

از طرف نامزدهاي انتخاباتی و طرفـداران ایشـان در مکانهـاي مجـاز،      انجام سخنرانی ، پرسش و پاسخ  9
  .مشروط به اینکه از بلندگوي ثابت یا سیار در خارج از محیط  سخنرانی، استفاده نکنند

بـه شـرط عـدم    (جهت فعالیت تبلیغاتی براي نامزدها حضور وفعالیت کارمندان خارج ازساعات اداري  10
  ).استفاده از امکانات دولتی و عدم استفاده از عناوین شغلی خود 
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  مجازدر تبلیغاتمصادیق   ردیف

11  

ـ   یک ستاد اصلی تبلیغـات نامزدهاي ریاست جمهوري می توانند با تشـکیل   ز کشـور ، مراکـز   در مرک
بـا  نیـز  ) اعـم از خـواهران و بـرادران   ( داراي ستادهاي فرعی متعدد دیگـري استانها و شهرستانها، 

به شـرط معرفـی کتبـی مسـئول سـتاد      . (هر استان و شهرستان باشند مسئولیت ستاد تبلیغات اصلی
  ).تبلیغات اصلی استان و  شهرستان از سوي نامزد یا ستاد تبلیغات مرکزي آنها

تادهاي فرعی باید توسط مسئول ستاد تبلیغات شهرستانی نـامزد بـا ذکـر محـل اسـتقرار و      س -
  .مسئول مربوطه به فرمانداري شهرستان معرفی گردند

، بـر اسـاس   اسـتانداري پس از کسب مجوز از  وزارت کشور یا  برگزاري هر گونه مراسم و اجتماعات  12
  . و گروههاي سیاسی احزاب فعالیت قانون

صرفاً در فضاهاي مجازي که بدین منظور از سـوي شـهرداري تـدارك دیـده      ب آثار تبلیغاتی مجازنص  13
  ).در شهرستانهایی که شهرداري  چنین فضاهایی را آماده کرده باشد. (شده است

در روزنامه ها و مجالت مربوط به بخش خصوصی در مهلت قانونی  چاپ زندگینامه و جزوه نامزدها  14
  .تبلیغات

15  
،  شایسته است نامزدها جهت تبلیغات از اسـماء جاللـه،    جلوگیري از هتک حرمت مقدساتبه منظور 

آیات قرآنی و ادعیه در طراحی و تبلیغات مجاز پوسترها و تراکتهـایی کـه در معـابر یـا مراسـمات      
  .گیردتوزیع می گردد استفاده ننمایند، زیرا ممکن است اسامی  مذکور در معابر و در زیر پا قرار 

براي تبلیغات مجاز  در ایام قـانونی تبلیغـات بـا رعایـت       استفاده از فضاي مجازي و لوح هاي فشرده  16
  .اخالق  انتخاباتی و نیز قانون نحوه فعالیت در فضاي مجازي بالمانع است

وعکسـهاي داوطلبـین  خـارج از محـیط مسـجد ، مصـلی، مـدارس،         پخش و توزیع تراکت، بروشـور   17
  .هاو سایر اماکن عمومی و دولتی در مهلت قانونی تبلیغاتدانشگاه

  .در روزنامه ها  و نشریات غیر دولتیفعالیت تبلیغاتی مجامع و گروهها   18

فعالیت تبلیغاتی نامزدها محدود به زمان است و آغاز آن از تـاریخ  اعـالم اسـامی نامزدهـا توسـط        19
  .می باشد  28/02/96صبح روز  8وزارت کشور و پایان آن ساعت 

از نامزدها فقط با عنوان شخصیت حقیقی نـه حقـوقی و بـدون     حمایت اعضاي سازمانهاي غیر دولتی  20
  .ذکر نام  سازمانی که در آن عضو هستند

21  
در چارچوب قوانین و مقررات مرتبط بـراي جلـب و افـزایش     فعالیت  سازمانهاي  غیر دولتیهرگونه 

ابات ریاست جمهوري با رویکرد حمایت از اصـل انتخابـات و بـدون    مشارکت حداکثري مردم در انتخ
  .معرفی و حمایت از نامزد خاص

خصوصـی، سـاختمانها و بدنـه     بر روي شیشه اماکن صـنفی و عکس تبلیغاتی نامزدهـا   پوسترنصب   22
  .خودروهاي شخصی با کسب اجازه از مالکین آنها

23  
  :به شرطی مجاز است که شرایط زیر رعایت شود چاپخانه هاچاپ اوراق و اقالم تبلیغاتی در 

  .را به چاپخانه اعالم نمایند درخواست کتبی و رسمی خودستاد تبلیغات انتخاباتی نامزد -1
  . و تاریخ چاپ دراوراق تبلیغاتی درج شود نشانی دقیق چاپخانه -2
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  بسمه تعالي
  دهمین دوره ریاست جمهوريازدودستورالعمل تبلیغات انتخابات 

  
 مستند قانونی غیرمجاز در تبلیغاتمصادیق  دیفر

1 

نامزدهـا لـه یـا علیـه      تاریخ اعالم رسـمی فعالیت تبلیغاتی از  -
و یـا هـر    میز خطابه نمـاز جمعـه  نامزدهاي ریاست جمهوري از 

  . وسیله دیگري که جنبه رسمی و دولتی دارد
  کارمندان در ساعات اداريفعالیت  -
، امکانـات وزارتخانـه هـا و ادارات   استفاده از وسایل و سایر  -

شــرکتهاي دولتــی و مؤسســات وابســته بــه دولــت و نهادهــا و  
  .کنندمقداري استفاده میؤسساتی که از بودجه عمومی به هر م
پخـش  در رادیـو و تلویزیـون بـا     هر نوع برنامه یـا مصـاحبه   -

  مستقیم یا غیرمستقیم له یا علیه یکی ازنامزدهاي انتخاباتی 
مؤسسات و نهادهـایی کـه دارایـی    ر قرار دادن امکانات در اختیا -

  .براي نامزدها و طدفداران آنان آنان از اموال عمومی است
 فهرست مؤسسات عمـومی غیـر دولتـی    ،بر اساس قانون :توضیح

و اصـالحات بعـدي، مؤسسـات عمـومی غیـر دولتـی        73مصوب 
و  بنیاد مستضـعفان ، و شرکتهاي تابعـه آن  شهرداریها: عبارتند از
، فدراسیون تأمین اجتماعی، سازمان بنیاد پانزده خرداد، جانبازان

ــوراي    ــی، ش ــاتوري ورزش ــاهنگی آم ــالمی هم ــات اس               ، تبلیغ
جهاد استقالل و جهاد توسعه زیـر نظـر    جهاد نصر،هاي  مؤسسه

، هـالل احمـر   ،سازمان دانـش آمـوزي   ،دهیاریهاجهاد سازندگی، 
انقـالب   بنیاد مسکنانقالب اسـالمی،   هیدش، بنیاد کمیته امداد امام

بنیـاد   اسـالمی،  ان تبلیغاتسازماسالمی، کمیته ملی المپیک ایران، 
امــور بیماریهــاي خــاص،  کتابخانــه حضــرت آیــه اهللا مرعشــی  

و  ، صندوق بیمه روستاییان و عشایر ، جهاد دانشگاهی)قم(نجفی
  صندوق تأمین خسارتهاي بدنی

نصـب و الصـاق پالکـارد توسـط      صدور اطالعیـه، اعالمیـه و   -
ادارات، سازمان ها و ارگانهاي دولتی ، نهادها و اعضـاي آنهـا بـا    

  ذکر سمت خود 
فعالیت مدیران کل وزارتخانه ها ، رؤساي ارگانها ، سـازمانهاي   -

ــاعات اداري و    ــان در س ــتان آن ــگاهها و سرپرس ــی و دانش دولت
  .استفاده از امکانات دولتی و عناوین شغلی خود

  
  
  
 

  
  
  
 
 
 
 
 
 

  88و 68مواد 
  قانون انتخابات ریاست جمهوري
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 مستند قانونی عناوین غیرمجاز در تبلیغاتمصادیق  ردیف

2 
 

توسـط کلیـه رسـانه     انتخاباتی يدرج آگهی یا مطالبی علیه نامزدها -
  ه هاي مجازيبکهاي دیداري، شنیداري، مکتوب، الکترونیک و سایر ش

ی دال بــر انصــراف حمایــت گــروه یــا اشخاصــی از  نوشــتن مطــالب -
توسط کلیه رسانه هـاي دیـداري، شـنیداري، مکتـوب،     نامزدهاي معین 

  ه هاي مجازيبکالکترونیک و سایر ش
  ارتکاب اعمال فوق از طریق غیر مطبوعات توسط شخص یا اشخاص -

 
 
     74 هماد

  
  

3 
ابـاتی از  ي انتخابـاتی در تبلیغـات انتخ  هتک حرمت و حیثیت نامزدهـا 

 سوي داوطلبان ریاست جمهوري و طرفداران آنان
  
 71ماده 

4  
و بنر، پارچه آویز و بیلبورد، سیلک  همچون استفاده از هرگونه پالکارد

، دیوار نویسی و کاروانهاي تبلیغاتی و  )جز در محل ستاد انتخاباتی(... 
  استفاده از بلند گوهاي سیار در خارج از محیط سخنرانی 

  قانون مجلس شوراي اسالمی   57ماده 

5  
تبلیغ نمایندگان نامزدها له یا علیه هر یک از کاندیـداها در شـعب اخـذ    

  رأي
ماده واحده قانون حضور نمایندگان  5تبصره 

  نامزدهاي ریاست جمهوري در شعب اخذ رأي

6  

در تأیید کاندیداها با ذکر عنوان و مسئولیت شان  م نظر شخصیت هااعال
ارائه مدرك کتبی مربوط بـه امضـاي آنـان بـه هیـأت اجرایـی        و بدون

  انتخابات 
   قانون مجلس شوراي اسالمی   57ماده  1تبصره 

در میـادین و پارکهـاي    و نیز تشکیل اجتماعـات  ها راهپیمائیبرگـزاري    7
  و استانداري عمومی بدون کسب مجوز از وزارت کشور

قانون  11ماده  6قانون اساسی و بند  27اصل 
  سیاسیو گروههاي فعالیت احزاب نحوه 

8  
در شهرسـتانها بـدون دریافـت     برگزاري سخنرانی یا تشکیل اجتماعات

  مجوز از مراجع ذیصالح
جمعیتها و انجمنهاي سیاسی و صنفی و قانون 

انجمنهاي اسالمی یا اقلیتهاي دینی شناخته شده 
  7/6/60مصوب 

9  

  
با شخصیت حقوقی براي )  NGO(سازمانهاي غیردولتیفعالیت اعضاي 

  حمایت از کاندیداي مورد نظر

آیین نامه تأسیس و فعالیت  1ماده  3ره تبص
سازمانهاي غیر دولتی مصوب هیأت وزیران به 

  27367ت /12608شماره
  9/11/81مورخ 

10  
مقامـات  تبلیغ به نفع یا علیه هر یک از داوطلبـان انتخابـاتی از سـوي    

  انتخابات اجرایی و نظارت
  
  73ماده 

11  
اتی بـر روي عالئـم   نه آگهی تبلیغواعالمیه، عکس، پوستر، هر گالصاق 

راهنمایی و راننـدگی، تـابلوي بیمارسـتانها، تـابلوي مـدارس و سـایر       
  مؤسسات آموزشی دولتی و وابسته به دولت

  69ماده 

12  

یا پوسترهاي تبلیغاتی نامزدهـاي انتخابـاتی    محو یا پاره نمودن آگهی
درمـدت و زمـان قـانونی    (هاي مجاز الصـاق گردیـده اسـت    که در محل

  )تبلیغات
  
  
  

  70اده م
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 مستند قانونی غیرمجاز در تبلیغاتمصادیق  ردیف

13  
در صـدا وسـیما کـه در     پخش برنامه هاي تبلیغاتی ضبط شده نامزدهـا 

یگر افراد د برگیرنده مطالب توهین آمیز یا هتک حرمت سایر نامزدها یا
  .و یا مغایر قانون باشد

  64ماده 

14  
خارج از انجام فعالیتهاي انتخاباتی توسط نامزدهاي ریاست جمهـوري  

  مهلت قانونی تبلیغات
  66ماده 

15  
نـام و نشـانی    درج هر گونه آگهی تبلیغاتی چاپی بـدون  چاپ و توزیع

  76ماده   دقیق چاپخانه و تاریخ چاپ در ذیل آن

16  

و شرکتهایی که امـوال و امکانـات   ادارات و سازمانهاي دولتی و عمومی 
سازمانهاي مذکور را اجاره نموده اند مجاز به عقد قرارداد و اخذ هزینـه  

ردادن اموال، امـاکن و امکانـات خـود بـراي تبلیغـات      براي دراختیار قرا
  . نامزدها از قبیل تابلوها و سازه هاي تبلیغاتی نمی باشند

  68ماده 
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