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 کلیات جلسه 

 ۹۶موضوعات مهم در انتخابات –
 دالیل نیاز به منایندگان نامزدها و چگونگی مناینده شدن –
 مسائل نیازمند نظارت –
 افتتاح شعبه  –
 رای گیری –
 بسنت شعبه و شمارش آرا –
 تخلفات رایج در روز انتخابات –
 تخلفات  گزارشدهی روشهای–



 درانتخاباتموضوعات مهم 
۹۶ 



 ۹۶نگاهی به انتخابات 

انتخابات ریاست جمهوری و : اردیبهشت۲۹ –
 شوراها

دور دوم انتخابات ریاست جمهوری، : خرداد۵ –
 در صورتی که هیچ یک از نامزدها حائز اکثریت

 آرا نشود ) نصف به عالوه یک(



 نامزدهای ریاست جمهوری 
 اسحاق جهانگیری •
 ابراهیم رئیسی •
 حس روحانی •
 محمد باقر قالیباف •
 مصطفی میرسلیم •
 مصطفی هاشمی طبا •



 مسئوالن برگزاری انتخابات 
 نبود کمیسیون مستقل انتخابات  –
 شورای نگهبان –
 کمیتههای نظارت –
 وزارت کشور –
 هیأت مرکزی اجرایی انتخابات –
 فرمانداران –
 هیأتهای اجرایی بخش –



 اهمیت کار منایندگان نامزدها

خابات تضمین اعتبار و منصفانه بودن انت–
 ) یا نامزدها(برای نامزد 

 تضمین صحت انتخابات –
 جلوگیری از تقلب و افشای آن–
 ارسال شکایات و ارجاع اختالفات –



 حقوق و وظایف منایندگان نامزدها
 ری حق نظارت بر کل روند انتخابات در روز رایگی•
برای حضور ۱۳۷۹مطابق با قانون مصوب سال •

اخذ  منایندگان نامزدهای ریاست جمهوری در شعب
 رأی

و  نظارت بر رعایت روند الزم از سوی مسئوالن•
 رایدهندگان 

 گزارش تخلفات و موارد دیگر •



 صدور کارت
گان نامزدها و منایندگان آنها موظفند نام منایند•

اردیبهشت برای هیأت ۲۴نامزدها را تا تاریخ 
 . نظارت ارسال کنند

 . کندهیأت نظارت کارتهای منایندگان را صادر می•
ور هر هیأت ملی اجرایی انتخابات شعبه محل حض•

 . یک از منایندگان نامزدها را مشخص میکند



ز مسائل نیازمند نظارت در رو
 انتخابات



 افراد مجاز به حضور در شعبه 
 منایندگان فرماندار •
 ) از جمله ریاست و معاونت شعبه(مسئوالن رایگیری •
 ناظران شورای نگهبان •
 )نگهبانهای شعبه اخذ رای(حراست •
 بازرس وزارت کشور •
 منایندگان نامزدها •
 رایدهندگان •



 اشخاص غیر مجاز 

 افراد مسلح •
افرادی که رای خود را به صندوق •

 انداختهاند



 وظایف حراست شعبه اخذ رای 
 حفاظت از صندوق رای •
 حفظ نظم در شعبه •
 جلوگیری از ورود افراد مسلح و غیر مجاز •
ایل همراهی مسئوالن رای گیری در هنگام دریافت و حتویل وس•

 حساس انتخاباتی 
 گزارش تخلفات و حتویل صورت جلسه تاییدشده •



 آمادهسازی و افتتاح شعبه اخذ رای 

صبح ۷شعبه اخذ رای از ساعت •
رییک ساعت پیش از رایگی(
 آماده میشود) 
صبح برای  ۸شعبه ساعت •

 رایگیری باز میشود



 )۱(آمادهسازی شعبه 
 : مسئوالن رایگیری

 ان بررسی مدارک سایر مسئوالن، ناظران، و منایندگ •
 تعیین ریاست، معاونت، و دبیران شعبه از طریق •

 رایگیری 
 تی وارسی فضای اطراف شعبه و حذف مطالب تبلیغا •
 نصب تابلوی شعبه در نزدیکی در ورودی  •



 )۲(آمادهسازی شعبه 
 : مسئوالن رایگیری

 بررسی و امتحان کردن جتهیزات  •
 وارسی و بازشماری وسایل انتخابات  •
بررسی شماره سریال روی برگههای رای و مهرهای  •

 امنیتی برای اطمینان از تطابق آنها 
سط ریاست تخصیص مسئولیت به مسئوالن رایگیری تو •

نامه، کاربر رایانه، مسئول بررسی شناس(شعبه اخذ رای 
 )مسئول پخش برگه رای، مسئول عودت شناسنامه



 ) ۳(آمادهسازی شعبه 

 : مسئوالن رایگیری
 اطمینان از نظم و چینش مناسب وسایل در شعبه  •
 مهر و موم صندوقهای رای در حضور ناظران •
ارتی و امضای صورت جلسه توسط مسئوالن اجرایی و نظ •

 ) نگهبانهای شعبه(حراست 
 بررسی مدارک منایندگان نامزدها توسط مسئوالن •

 رایگیری 



 روال رایگیری 

 ، منایندگان)صبح ۸ساعت (پس از باز شدن شعبه •
 باشند نامزدها باید بر روال رایگیری نظارت داشته

  ده گام مهم برای انداخنت برگه رای در صندوق•



 گام اول در رایگیری 
ا مسئول بررسی شناسنامه هویت رایدهندگان را ب•

 بررسی شناسنامه احراز میکند
 اشندهمه رایدهندگان باید شناسنامه معتبر داشته ب•



 بررسی شناسنامه: گام دوم
نامه را با مسئول بررسی شناسنامه شماره سریال صفحه اول شناس

 شماره سریال مخصوص انتخابات مقایسه میکند
ت راست مسئول بررسی شناسنامه، شناسنامه و انگشت اشاره دس

نیست  فرد را بررسی میکند تا مطمئن شود انگشت فرد جوهری
 ت و قبال مهر انتخابات فعلی روی شناسنامه درج نشده اس

شورای  مسئول بررسی شناسنامه مهر انتخابات ریاست جمهوری و
ماره شهر را در اولین مربع خالی صفحه انتخابات درج کرده و ش

 . مربوط به انتخابات را ثبت میکند



 گام سوم در رایگیری 
 مسئول پخش برگه رای، برگههای رای ریاست•

روستا را به رای دهنده /جمهوری و شورای شهر
 . میدهد



 آمادهسازی برگه رای: گام چهارم
 مسئول پخش برگه رای، انگشت اشاره دست راست•

رایدهنده را به جوهر آغشته کرده و اثر انگشت را روی 
 برگه درج میکند

وی مسئول پخش برگه رای تاریخ و نام و امضای خود را ر•
 برگه رای درج میکند

 مسئول پخش برگه رای، برگه را مهر میکند•
 مناینده هیأت نظارت نیز برگه رای را مهر میکند•



 گام پنجم در رایگیری 

ی را مسئول پخش برگه رای روش پر کردن برگه را•
 به رایدهنده توضیح میدهد

عمل مسئول پخش برگه رای مجاز به ارائه دستورال•
 نیستبرای رای دادن به نامزد خاصی 



 گام ششم در رایگیری 

مسئول پخش برگه رای، کاغذ را جدا کرده و •
 . برگههای رای را به رایدهنده میدهد

ه همچنین، مسئول پخش برگه رای قسمت ویژ•
 نظارت را از برگه رای جدا میکند



 گام هفتم در رایگیری
گه را رایدهنده به محل پر کردن برگه رای رفته و بر•

 . مخفیانه پر میکند
رای  برای اطالعات بیشتر درباره مخفیانه بودن•

جعه مرا» مخفی بودن برگه رای«لطفا به وبینار 
 .کنید



 گام هشتم در رایگیری

رایدهنده هر یک از برگههای رای را در •
 صندوق مربوطه میاندازد



 گام نهم در رایگیری
ی را مسئول رایگیری درج مهر انتخابات فعل•

ه را به روی شناسنامه بررسی کرده و شناسنام
 رای دهنده برمیگرداند

 رایدهنده از شعبه خارج میشود•



 بسنت شعبه و شمارش آرا

عد شعب اخذ رای، به جز در شرایط خاص، در ساعت شش ب•
 . از ظهر بسته میشوند

مسئوالن رایگیری رایدهندگان را به سمت خارج از •
 شعبه هدایت میکنند

در روند باید نمنایندگان نامزدها میتوانند در شعبه مبانند، اما •
 شمارش آرا دخالت کنند

 مرحله اصلی احنام میشود ۱۵شمارش آرا در •



 ۴تا  ۱مراحل –روند شمارش آرا 
را  هبالاستفادرای مصرف شده و  برگههای رایگیریمسئول 1.

 میشمارد
 میشوند ابطال) سوراخ کردن برگه( پانچبا  بالاستفاده برگههای2.
 میشوندرای باز  صندوقهای3.
  میشماردرای داخل صندوق را  برگههای رایگیریمسئول 4.

ندوق صحیح باید به ص شدهاندکه به صندوق اشتباه انداخته  برگههایی
. منتقل شوند



 ۶و  ۵مراحل  –روند شمارش آرا 

ابات مسئوالن رایگیری مراحل زیر را برای هر انتخ•
 : به صورت جداگانه احنام میدهند

عداد مقایسه تعداد برگههای رای داخل صندوق با ت. 5
ای قسمتهای ویژه نظارت به اضافه تعداد برگهه

 رای بالاستفاده 
 شمارش آرای باطله و سفید . 6



 برگه رای باطله یا نامعتبر

زد برگههای رای سفید یا حاوی نام افرادی که نام•
 انتخابات نبودهاند

 این برگهها پیش از شمارش آرا جدا میشوند•



 ۹تا ۷مراحل  -روند شمارش آرا
کل مسئوالن رایگیری مراحل زیر را برای هر انتخابات به ش•

 جداگانه احنام میدهند
 خواندن آرا با صدای بلند و شمارش آنها . 7
 ثبت آرای شمارش شده در صورت جلسه رسمی . 8
دست  تأیید یکسان بودن متام نسخههای صورت جلسه به. 9

 ارت ریاست شعبه، مناینده فرماندار، و مناینده هیأت نظ



 ۱۲تا ۱۰مراحل  -روند شمارش آرا
ابات مشکالت یا اشتباهات گزارششده در طول روز انتخ 10.

در صورت جلسه ثبت شده و به امضای مسئوالن 
 رایگیری میرسد

 لوازم و وسایل حساس در داخل صندوق رای گذاشته11.
 ندشده و توسط مناینده هیأت نظارت مهر و موم میشو

أت قسمت ویژه نظارت در برگههای رای به مناینده هی12.
 نظارت حتویل میشود



 ۱۴تا ۱۳مراحل  –روند شمارش آرا 

 صندوقهای رای، دو نسخه از صورت جلسه، برگههای 13.
ا مناینده رای بالاستفاده، و دیگر وسایل به هیأت نظارت ی

 . این هیأت حتویل میشوند
ه هیأت این وسایل با همراهی نگهبانهای شعبه و منایند14.

 . نظارت حتویل میشوند



 تخلفات و مسائل رایج در روز انتخابات 



 تبلیغات
اسی از فعالیت تبلیغاتی برای نامزدها و احزاب سی•

 . ساعت مانده به انتخابات ممنوع است۲۴
د افرادی که برای رای دادن در صف رای ایستادهان•

سی حق تبلیغات برای نامزد، حزب، یا جناح سیا
 خاصی را ندارند



 سلب حق رای 

ه دور کردن افراد واجد حق رای از شعبه اخذ رای بدون این ک•
 به آنها اجازه رای دادن داده شود

 افراد واجد شرایط رای دادن •
سال یا بیشتر که دارای  ۱۸شهروندان ایرانی با سن •

ار در و دیگر مدارک شناسایی عکسد(شناسنامه هستند 
تی میتوانند در هر شعبه ای در حوزه انتخابا) صورت لزوم

 خود رای دهند



 رآرای غیر مجاز و آرای متعدد توسط یک نف
 افرادی که شهروند ایران نیستند  1.
 سال نرسیدهاند ۱۸شهروندانی که هنوز به سن 2.
 افراد فاقد شناسنامه 3.
ان مهر افرادی که انگشتشان قبال جوهری شده یا شناسنامهش4.

 خورده است 
 . گاه نظارت بر این موارد دشوار است: توجه



مخفی بودن رای   
د رایدهنده حق دارد رای خود را مخفیانه نوشته و به دست خو•

 در صندوق بیندازد
ی رای هدف از این کار جلوگیری از تاثیرگذاری بر رایدهنده برا -

 دادن به نفع یک نامزد خاص است
 . است تعدد موارد نقض مخفی بودن رای به معنی تخلف فاحش•
همین  برای اطالعات بیشتر در این زمینه وبینار بعدی را با•

 !موضوع مشاهده کنید



 خطا در جریان کار 

کرر هر چند بروز اشتباه امری طبیعی است، اما خطاهای م•
 باشند  میتوانند بر روند انتخابات تاثیر معنادار داشته

 داشتباهات فاحش یا مکرر باید ثبت و گزارش شون•



 رای دهی به کمک دیگران 

ی را برای افراد بی سواد یا دارای ناتوانی جسمی میتوانند فرد•
 کمک به رای دادن مشخص کنند

ها، مسئوالن رایگیری، مسئوالن مجری قانون، نگهبان•
و ) هبانشورای نگ(منایندگان فرماندار، مناینده هیأت نظارت 

برگه  بازرس وزارت کشور مجاز به کمک به افراد برای پر کردن
 . نیستندرای 



 نقشه نامناسب شعبه اخذ رای 

شعبه اخذ رأی باید در دسترس و در معرض دید •
 رأیدهندگان باشد

گیری نقشه شعبه و محل استقرار ناظران و مسئوالن رأی•
 باید به شکل منطقی طراحی شود



 تعدد برگه رای 

 ک نفر انداخنت بیش از یک برگه رای در صندوق توسط ی•
قانون  ۳۳تخلف جدی و مشمول مجازات حتت ماده •

 انتخابات ریاست جمهوری 



 خرید رای 

  توزیع کاال، خدمات، یا پول نقد برای جلب آرا•



 بینظمی در شعبه اخذ رای 

ازدحام، زدوخورد، مرافعه، یا •
ه یا بینظمی در نزدیکی شعب

داخل آن میتواند مانع 
 دانداخنت رای به صندوق شو



 خشونت و ارعاب

 منونههای خشونت و ارعاب
اخل اعتراضات یا آشوب در نزدیکی شعبه اخذ رای یا در د•

 آن 
 راطی توسل به زور توسط کارکنان امنیتی به شکل اف•
 اجبار شهروندان برای رای دادن به شکلی خاص •



 مراجع رسیدگی به گزارش تخلفات 

این . تخلفات را به مسئوالن شعبه اخذ رای گزارش دهید•
مسئوالن در خصوص درج گزارش ها در صورت جلسه 

 رسمی شعبه تصمیمگیری خواهند کرد
 همچنین میتوان گزارش تخلفات یا شکایات را به•

هیأتهای اجرایی انتخابات، هیأتهای نظارت، یا 
 ارسال کردمستقیما به شورای نگهبان 



 نحوه گزارش تخلفات 
 ت اطالعرسانی به نامزد یا منایندگان آنها برای ارسال شکای•
ارسال به هیأت اجرایی حوزه انتخاباتی ظرف دو روز پس از •

 انتخابات 
 همکاری هیأت اجرایی با هیأت نظارت حوزه انتخاباتی برای•

 رسیدگی به شکایات ظرف هفت روز 
ان ارسال شکایات عمومی تر را میتوان مستقیما به شورای نگهب•

 کرد



 پرسش وپاسخ
 سپاس از توجه شما 

 مراجعه کنیدwww.nabz-iran.comبرای اطالعات بیشتر لطفا به  


