
 ستاد انتخابات کشور                                                        مصادیق مجاز و غیرمجاز تبلیغات     
 

- ١ - 
 

  به نام خدا
  )20/11/98( دوره مجلس شوراي اسالمی دهمینیازتبلیغات انتخابات  مجازغیر و مجاز مصادیق جدول

  
  در زمان قانونی تبلیغات انتخاباتی  مجازعناوین  - الف

  مستند قانونی  در زمان قانونی تبلیغات انتخاباتی مجازمصادیق   ردیف

1. 

موارد مجاز مذکور در قانون مجلس شوراي اسالمی  هاي تبلیغی مجاز منحصر بهتبلیغات و شیوه
فـعالیـت  ،با تبلیغات غیر مجاز هستند انتظامی و قضائی موظف به برخورد است و مراجع اداري،

مرحلـه اول و  (هشـت روز قــبل از روز اخـذ رأي  تبـلیغـات انتـخاباتـی نامزدهاي نماینـدگـی 
  .خواهد داشت از اخذ رأي ادامه عت قبلسا) 24(آغاز و تا بیست و چهار ) دوم
 ؛24/11/98روز پنجشنبه مورخ  00:00ساعت : شروع  
 01/12/98صبح روز پنجشنبه مورخ  08:00ساعت : پایان.  

  قانون 56ماده 

2. 
از سوي فرمانداري، بخشداري، شهرداري یا  هاي تعیین شدهثار تبلیغاتی صرفاً در مکاننصب آ
  .دهیاري

و  3/3/95اصالحی   61تبصره ماده 
  آیین نامه اجرایی انتخابات 52ماده 

3. 

سوي نامزدها و طرفـداران   از به همراه عکس و یا بدون عکس استفاده از هر گونه آثار تبلیغاتی
 )70×  50(آنها اعم از کاغذي، پارچه اي، مقوایی، فلزي و یا هر جنس دیگر حداکثر در ابعـاد  

  سانتی متر 
  مکرر قانون 65ماده  9بند 

  مکرر قانون 65ماده  9بند   سانتی متر) 70×  50(استفاده از تراکت ، زندگینامه ، جزوه ، برشور و کارت حداکثر در ابعاد  .4

5. 
      حـداکثر در ابعـاد  ...اعـم از پالکـارد و پوسـتر و    استفاده از عکس براي هرگونـه آثـار تبلیغـاتی    

  مکرر قانون 65ماده  9بند   سانتی متر) 70×  50(

6. 
هـاي  در محـیط طرف نامزدهاي انتخابـاتی و طرفـداران آنهـا     از انجام هرگونه فعالیت تبلیغاتی

  قانون 59 هماد  .غیردولتی

  قانون 59 هماد  .با در نظر گرفتن قانون تبلیغات ها و جراید بخش خصوصیروزنامهتبلیغ در  .7

8. 
ساعت در مطبوعات و نشریاتی کـه علیـه نـامزد مربوطـه      18ظرف مدت  چاپ پاسخ نامزد،

  .مطالب خالف واقع درج نموده اند
  قانون 64ماده 

9. 

بدون ذکر ( ها در آثار تبلیغاتی مجازو درج نظر آن ها در تأیید نامزدهانظر شخصیتاعالم 
ایشان به هیـأت  ، مشروط به تسلیم قبلی مدارك مستند به امضاي )عنوان و مسئولیت شخصیت

  .اجرایی
  قانون 57ماده 

10. 
انتخابیه در آثار تبلیغاتی مجاز، توسط نامزد نمایندگی به شرط  ي هر حوزههاحمایت مجامع و گروهدرج و انتشار مراتب 
  .وجود مستند مکتوب

  .نماید را ارائههاي مورد نظر کتبی حمایت مجامع و گروه نامه نامزد باید در صورت درخواست هیأت اجرایی،: توضیح

 يواحده به ماده يقانون تفسیر الحاق ماده) 1( بند
  –اسالمیشوراي  مجلس قانون انتخابات 57

  آیین نامه 42 و ماده 4/12/1370مصوب 
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  مستند قانونی  در زمان قانونی تبلیغات انتخاباتی مجازمصادیق   ردیف

11.   

شهر، شهرستان و هر یک از مناطق شهرداري ستاد تبلیغات انتخاباتی در مرکز بخش، تشکیل 
  .در شهرهاي بزرگ

گردد، در حکم یک  در صورتی که چند عنوان بر هر یک از عناوین فوق الذکر اطالق: تبصره
  .می باشد عنوان

  آیین نامه 50و  قانون 63ماده 

تبلیغات انتخاباتی نامزدها در محل ستاد  مکان ستاد دهندهنشان نصب هرگونه تابلو   .12
   بدون محدودیت ابعاد آنتبلیغات 

  آئین نامه 43ماده  

 تشویق و ترغیبها فقط در جهت ها، احزاب و جمعیتنصب پالکارد توسط اقشار، گروه   .13
  .شرکت مردم در انتخابات بدون درج اسامی داوطلبان

  آیین نامه 46ماده 

، توسط نامزدهاي نمایندگی مجلس شوراي مشتركاستفاده از آثار تبلیغاتی مجاز به صورت    .14
  .اسالمی

  آئین نامه 47ماده 

  آیین نامه 48ماده   نصب و استفاده از بلندگو صرفا در محل ستاد تبلیغاتی و محل سخنرانی نامزدها    .15
  65ماده   اعالم شایستگی هاي داوطلب از سوي وي و یا طرفداران وي    .16

17.   
 6قانون اساسی و بند  27اصل   .ها و نیز تشکیل اجتماعات با کسب مجوز از وزارت کشور و استانداريبرگزاري راهپیمائی

فعالیت  قانون نحوه 11 يماده
  هاي سیاسیاحزاب و گروه

  
  

  در زمان تبلیغات انتخاباتی  غیرمجاز عناوین -ب
 مستند قانونی در تبلیغات انتخاباتی غیرمجازمصادیق  ردیف

 قانونمکرر  65 هماد دیوار نویسی  .1

2. 
  هاي تبلیغاتی اندازي کاروان راه -
  و ستاد تبلیغاتی در خارج از محیط سخنرانی استفاده از بلندگو  -

 48و ماده  قانونمکرر  65ماده 
  آیین نامه

3. 
  عنوان و مسئولیتشانها در تأیید نامزدها با ذکر اعالم نظر شخصیت -
 .به هیأت اجراییها در تأیید نامزدها به نظر شخصیتعدم ارائه مدارك کتبی مربوط  -

 قانون 57ماده 

4. 
 و» محل مجاز«مجاز نامزدها که در  تبلیغاتی عکس و دیگر آثار نمودن یا پاره ، معدوم ومخدوش

  مکرر قانون 65و  58مواد   .الصاق گردیده است »در زمان قانونی تبلیغات«

5. 
اي که جنبه انجام فعالیت تبلیغاتی براي نامزدها از صدا وسیما و میز خطابه نماز جمعه یا هر وسیله

 قانون 59ماده   .رسمی و دولتی دارد

  



 ستاد انتخابات کشور                                                        مصادیق مجاز و غیرمجاز تبلیغات     
 

- ٣ - 
 

  
  

 مستند قانونی در تبلیغات انتخاباتی غیرمجازمصادیق  ردیف

6.  

  :استفاده از وسایل و امکانات
  ؛هاي دولتی و موسسات وابسته به دولتها، ادارات، شرکتوزارتخانه -
  ها؛شهرداريهاي وابسته به ها و سازمانها، شرکتشهرداري -
     استفاده ) به هر مقدار(که از بودجه عمومی  بنیاد مستضعفان، نهادها و موسسات مشابه -

 .براي انجام تبلیغات داوطلبان نمایندگی آنها کنند و یا در اختیار گذاشتنمی

  قانون 59ماده 
  آن 1و تبصره 
 

  قانون 59ماده   .فعالیت تبلیغاتی کارمندان دولت در ساعات اداري  .7

8.  
در نشریات و مطبوعات متعلق ) حتی به صورت درج آگهی(له یا علیه نامزدهاي انتخاباتی  تبلیغ

 به آنها،هاي وابسته ها و سازمانها، شرکتها، ادارات، نهادها، شهرداريها، وزارتخانهبه سازمان
 .کنندنهادها و موسساتی که به هر مقدار از بودجه عمومی استفاده می

  59ماده  2تبصره 
 مکرر قانون 65و ماده 

9.  

  ؛هاي نظارت شوراي نگهباناعضاي هیاتو  اعضاي شوراي نگهبانتبلیغ  -
  ؛هاوزیر کشور و معاونان و مشاوران آن رئیس جمهورتبلیغ  -
  ؛ستاد انتخابات  کشور رئیس و اعضاي ستاد انتخابات استانرئیس و اعضاي تبلیغ  -
   ؛هافرمانداران و معاونان و مشاوران آن ،استاندارانتبلیغ  -
 اندرکاران امور اجرائی و نظارتیبازرسان و سایر دست ،هاي اجرائی انتخاباتاعضاي هیاتتبلیغ  -

 .انتخابات له یا علیه داوطلبان انتخابات

   قانون 60 هماد

10.  

ها و تابلوي تابلوي بیمارستان ،پوستر و هرگونه آگهی تبلیغاتی روي عالئم راهنمائی ،اعالمیه الصاق -
  هاي وابسته به دولت؛ي عمومی و ادارات دولتی و سازمانهامدارس و سایر موسسات آموزشی و سازمان

هاي شرکت واحد اتوبوسهاي دولتی و اعالمیه، پوستر و هرگونه آگهی تبلیغاتی روي خودرو الصاق -
  وسرانی و تاسیسات عمومی و دولتی؛اتوب
هاي پست ،هاي تلفنباجه ،هاي پستصندوق اعالمیه، پوستر و هرگونه آگهی تبلیغاتی روي الصاق -

  تابلوها ،برق و تلفن
مگر با رعایت اشخاص (اعالمیه، پوستر و هرگونه آگهی تبلیغاتی روي اماکن بخش خصوصی  الصاق -

 )قحذي

  قانون 61ماده 
 

11.  
ها و هر ها، شهرها و شهرستاندایر کردن بیش از یک ستاد تبلیغات انتخاباتی در مراکز بخش

 .شهرهاي بزرگ یک از  مناطق شهرداري در
 قانون 63ماده 

  .تشکیل ستاد تبلیغات انتخاباتی بدون اعالم نشانی به فرمانداري یا بخشداري -  .12
 .انتخاباتی بدون اعالم نام مسئول آن به فرمانداري یا بخشداريتشکیل ستاد تبلیغات  -

 قانون 63ماده  2تبصره 
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 مستند قانونی در تبلیغات انتخاباتی غیرمجازمصادیق  ردیف

13.  

انتشار مطالب غیرواقعی دال بر انصراف گروه یا اشخاصی از نامزدهاي معین در مطبوعات،  -
 .... و هانشریات، خبرگزاري

 ها وعلیه داوطلبان نمایندگی در مطبوعات، نشریات خصوصی، خبرگزاري درج آگهی یا مطلبی -
.... 
توسط نشریه، روزنامه، ) ذینفع در بندهاي الف و ب(خودداري از چاپ فوري پاسخ نامزد  -

 .خبرگزاري مربوطه

 قانون 64ماده 

  قانون 65ماده   تبلیغ علیه داوطلبان دیگر و یا هرگونه هتک حرمت و حیثیت نامزدهاي انتخاباتی براي عموم   .14

15.  
هاي هر حوزه انتخابیه در آثار تبلیغاتی مجاز، بدون وجود درج اعالم حمایت مجامع و گروه

  نامهآیین 42 ماده  .مستند مکتوب نزد نامزد

16.  
ها مبنی بر حمایت از ها، احزاب و جمعیتتوسط اقشار، گروهنصب هر گونه آثار تبلیغاتی 

  آیین نامه 46ماده   ...). با درج تصویر یا اسامی نامزدها و( نامزدهاي انتخاباتی

17.  

  .فعالیت تبلیغاتی نامزدها خارج از مهلت قانونی تبلیغات
  ؛24/11/98روز پنجشنبه مورخ  00:00قبل از ساعت 
  01/12/98پنجشنبه مورخ  صبح روز 08:00بعد از ساعت.  

  40و  39قانون و  56مواد 
  آیین نامه اجرایی

18.  

  :فعالیتهاي تبلیغاتی انتخابات به شرح ذیل
 نوشتن یا اظهار مطالب خالف واقع؛ -1
 ؛این قانون) 60(انتشار اعالم نظر مقامات و اشخاص موضوع ماده  -3
هـا و  مقامـات   یا عکس شخصـیت فریب و اغواي مردم از طریق سوء استفاده از اعالم نظر  -4

 ؛این قانون) 29(دولتی مذکور در ماده 
 ؛تبلیغ علیه نامزدها و هرگونه هتک حرمت و حیثیت آنان-5
هاي تبلیغاتی به نفـع نـامزد   لهانجام هر گونه فعالیت تبلیغاتی نظیر سخنرانی و انتشار محمو -7

 ؛خاص خارج از مهلت قانونی تبلیغات
 ؛هاي انتخاباتی نامزدهاهاي قانونی و تعرض به ستادجتماعات و سخنرانیزدن اهمل و براخال-8

  .یک از موارد فوق از طریق کلیه شبکه هاي اجتماعی و فضاهاي مجازي انجام هر-11

  مکرر 65ماده 

  
  : تذکر

از الذکر اعم ، مرتکبین جرائم و تخلفات فوق)هافصل مجازات(مطابق قانون انتخابات مجلس شوراي اسالمی 
  .داوطلبان نمایندگی مجلس شوراي اسالمی و یا افراد دیگر به حداکثر مجازات مقرر محکوم خواهند شد


