كليات برنامه زمان بندي برگزاري انتخابات ششمين دوره شوراهاي اسالمي شهر
به نام خدا

وزارت کشور

معاونت سیاسی

دفتر انتخابات
كليات برنامه زمان بندي برگزاري انتخابات ششمين دوره شوراهاي اسالمي شهر
رديف
.1

شرح برنامه
وزارت كشور :صدور اطالعیه برای دریافت گواهی عدم سوءپیشینه توسط داوطلبان و
استعفای مقامات (طبق ماده  22قانون)

.2

داوطلبان :دریافت گواهی عدم سوء پیشینه (طبق تبصره  2ماده  29قانون)

.2

وزير كشور :صدور دستور شروع انتخابات توسط وزیر کشور (طبق ماده  84قانون)

.8

فرماندار :صدور آگهی ثبت نام از داوطلبان (طبق ماده  84قانون و  81آیین نامه اجرایی
شهر)

مهلت اجرا

تاريخ اجرا

 1روز

1200/90/11

حداکثر  2ماه قبل
از ثبت نام

 1200/90/29تا
1200/12/21

 1روز

1200/12/14

 1روز

1200/12/10

.1

فرماندار :تشكیل هیات اجرایی شهرستان (طبق ماده  21قانون و مواد  22و  26آیین نامه
اجرایی شهر)

 1روز

.6

فرماندار :ثبت نام از داوطلبان (طبق تبصره 1ماده  84قانون و  87آیین نامه اجرایی شهر)

 7روز

.7

فرماندار :ارسال اسامی و مشخصات داوطلبان به منظور بررسی سوابق به مراجع قانونی
(طبق ماده  80قانون و ماده  80آییننامه اجرایی و تبصره آن)

 7روز
(در پایان هر روز از ثبت نام)

 1200/12/10تا
1200/12/22
 1200/12/29تا
1200/12/26
 1200/12/29تا
1200/12/26

 1روز

1200/12/27

.0

مراجع چهارگانه :اعالم نتایج بررسی سوابق داوطلبان (طبق تبصره  2ماده  80قانون و
ماده  19آیین نامه اجرایی شهر)

 19روز پس از هر استعالم
(مجموعاً  16روز)

 1200/12/22تا
1899/1/7

.19

هيات اجرايي شهرستان :رسیدگی به صالحیت داوطلبان (طبق ماده  19قانون و 11
آیین نامه اجرایی شهر)

 18روز پس از پاسخ هر
استعالم (مجموعاً  20روز)

 1200/12/22تا
1899/1/21

.11

فرماندار :ارسال صورتجلسه رسیدگی به صالحیت داوطلبان به هیات نظارت شهرستان
(طبق ماده  19قانون و ماده  11آیین نامه اجرایی شهر)

 1روز
(مجموعاً  20روز)

 1200/12/28تا
1899/1/22

.12

هيات نظارت شهرستان :بررسی در خصوص صالحیت آن دسته از داوطلبانی که در
هیأت اجرایی تأیید/رد صالحیت شده اند (طبق ماده  11قانون و  12آییننامه اجرایی شهر)

 18روز
(مجموعاً  82روز)

 1200/12/21تا
1899/2/6

.12

هيات نظارت شهرستان :ارسال نظر هیات نظارت شهرستان به فرمانداری در خصوص
صالحیت داوطلبان (طبق مواد  19و  11قانون و  12آیین نامه اجرایی شهر)

 1روز
(مجموعاً  82روز)

 1200/12/26تا
1899/2/7

.18

فرماندار :ابالغ مراتب تأیید یا رد صالحیت به داوطلبان پس از دریافت نظر هیأت نظارت
شهرستان (طبق ماده  12آیین نامه اجرایی شهر)

 1روز

1899/2/4

.11

داوطلبان :شكایت داوطلبان ردصالحیت شده در هیأت اجرایی و هیأت نظارت شهرستان به
هیات نظارت استان (طبق تبصره  1و  2ماده  12قانون و تبصره ماده  12آیین نامه اجرایی
شهر)

 8روز

.4

فرماندار :ارسال اسامی و مشخصات کلیه داوطلبان به مراجع چهارگانه در پایان مهلت ثبت
نام.

صفحه  1از 2

 1899/2/0تا
1899/2/12

کلیات برنامه زمان بندی برگزاری انتخابات ششمین دوره شوراهای اسالمی شهر
شرح برنامه

مهلت اجرا

تاريخ اجرا

رديف
.16

هيات نظارت استان :رسیدگی و بررسی نهایی به شكایات داوطلبانی که توسط هیأت
اجرایی و هیأت نظارت شهرستان رد صالحیت شده اند (طبق تبصره  2ماده  12قانون و ماده
 18آیین نامه اجرایی شهر)

 19روز
(مجموعاً  12روز)

 1899/2/0تا
1899/2/21

.17

هيات نظارت استان :ابالغ نظر قطعی و نهایی به ستاد انتخابات استان در خصوص نتیجه
رسیدگی به شكایات داوطلبان ردصالحیت شده در هیات اجرایی و هیات نظارت شهرستان
(طبق تبصره  8ماده  12قانون و ماده  11آیین نامه اجرایی شهر)

 1روز

.14

ستاد انتخابات استان :ابالغ نظر قطعی و نهایی هیات نظارت استان به فرمانداری ذیربط
در خصوص نتیجه شكایات داوطلبان ردصالحیت شده در هیات اجرایی و هیات نظارت
شهرستان (طبق تبصره  8ماده  12قانون و ماده  11آیین نامه اجرایی)

 1روز

1899/2/22

.10

فرماندار :ابالغ نظر قطعی و نهایی هیات نظارت استان در خصوص تأیید یا رد صالحیت به
داوطلبانی که شكایت کرده بودند (ماده  12آیین نامه اجرایی)

 1روز

1899/2/28

.29

داوطلبان :شكایت داوطلبان ردصالحیت شده در هیات نظارت استان به هیات مرکزی
نظارت ،در شهرهای با جمعیت بیش از  299هزار نفر (موضوع تبصره  8ماده  62قانون)

 8روز

 1899/2/21تا
1899/2/24

.21

هيات مركزي نظارت :رسیدگی به اعتراض داوطلبان شهرهای با بیش از  299هزار نفر
جمعیت که در هیات نظارت استان رد صالحیت شده اند و بررسی قطعی و نهایی و اعالم به
ستاد انتخابات استان (موضوع تبصره  8ماده  62قانون)

 19روز

 1899/2/20تا
1899/2/7

.22

ستاد انتخابات استان :ابالغ نظر هیات مرکزی نظارت در مورد رسیدگی به صالحیت
داوطلبان شهرهای بیش از  299هزار نفر به فرمانداران (موضوع تبصره  8ماده  62قانون)

 1روز

1899/2/4

.22

فرماندار :ابالغ نظر هیات مرکزی نظارت به داوطلبان ردصالحیت شده در شهرهای بیش
از  299هزار نفر جمعیت (موضوع تبصره  8ماده  62قانون)

 1روز

1899/2/0

.28

هيات مركزي نظارت :دریافت شكایت و رسیدگی و بررسی قطعی و نهایی (با حضور
رییس هیات نظارت استان) به اعتراض داوطلبان ردصالحیت شده در هیات نظارت استان
مربوط به شهرهای بیش از  299هزار نفر جمعیت (موضوع تبصره  1ماده  62قانون)

 1روز

 1899/2/19تا
1899/2/18

.21

هيات مركزي نظارت :اعالم نظر قطعی و نهایی به ستاد انتخابات استان در خصوص
شكایت داوطلبان ردصالحیت شده (موضوع تبصره  1ماده  62قانون و ماده  18آییننامه)

 1روز

1899/2/11

.26

ستاد انتخابات استان :ابالغ مراتب پایان بررسی صالحیتها در هیات مرکزی نظارت به
فرمانداران جهت صدور آگهی اسامی نامزدها (طبق ماده  11آییننامه)

 1روز

1899/2/16

.27

فرماندار :تهیه و انتشار آگهی اسامی نامزدها (طبق ماده  18قانون و ماده  16آیین نامه
اجرایی)

 2روز

.24

نامزدها :تبلیغات انتخاباتی نامزدها (طبق ماده  71قانون و  61آیین نامه اجرایی شهر)

 7روز

.20

نامزدها :ممنوعیت تبلیغات انتخاباتی (طبق ماده  61آیین نامه اجرایی شهر)

 1روز

1899/2/27

 1روز

1899/2/24

.29

عوامل شعبه :اخذ رأی و شمارش آرا و اعالم نتایج (طبق ماده  29قانون و ماده  4آیین
نامه اجرایی شهر)

مجموع زمان انجام فرايندها 301 :روز از  31اسفند  3111تا  81خرداد 3000

صفحه  2از 2

1899/2/22

 1899/2/17تا
1899/2/10
 1899/2/29تا
1899/2/26

