باسمه تعالی
شیوه نامه تعیین و جانمایی ستادهای تبلیغات نامزدهای انتخابات یازدهمین دوره مجلس شورای اسالمی،
حوزه انتخابیه درگز

با عنایت به وظایف ذاتی ستاد انتخابات یازدهمین دوره مجلس شورای اسالمی ،حوزه انتخابیه درگز
دراجرای فرایندهای مرتبط با انتخابات بخصوص پیش بینی راهبردهای امنیتی در برگزاری انتخابات ،شیوه
نامه تعیین و جانمایی ستادهای تبلیغات نامزدهای انتخابات یازدهمین دوره مجلس شورای اسالمی ،حوزه
انتخابیه درگز با بررسی در جلسه کمیته امنیتی و انتظامی انتخابات شهرستان در مورخ 89/61/61تصویب
گردید.
از قانون انتخابات مجلس شورای اسالمی مصوب:8731
ماده  – 37ستاد های تبلیغات انتخاباتی تنها در مراکز بخش ها ،شهرها و شهرستان ها دایر می
گردد .در شهرهای بزرگ در هر منطقه شهرداری یک محل به عنوان ستاد انتخاباتی می تواند
دایر گردد .در مواردی یک منطقه چند عنوان از عناوین فوق الذکر را داشته باشد در حکم
یک عنوان می باشد.
تبصره یک -ستاد تبلیغات انتخابات ،مرکزی است که فعالیتهای تبلیغاتی نامزدها ،مندرج در
موارد فصل ششم این قانون(قانون انتخابات مجلس مصوب )31در آن ساماندهی و انجام
پذیرد.
تبصره دو – تشکیل ستاد تبلیغاتی بدون اعالم نشانی محل ستاد و نام مسئول آن به فرمانداری یا
بخشداری ممنوع می باشد.
شیوه نامه

ماده  -6رده بندی حفاظتی اماکن به شرح ذیل می باشد.
 رده حفاظتی  : Aاماکن امنیتی و انتظامی که شامل تمام بناها ،زیرساخت ها و اماکن متعلق بهاعضای شورای تامین شهرستان درگز می باشد.

 رده حفاظتی  : Bاماکن عمومی خدمات رسان ،فرهنگی و مذهبی که شامل تمامی بانک های دولتیو غیر دولتی ،شهرداریها ،پایگاههای اورژانس ،مساجد ،آتش نشانی بیمارستان ها و جایگاه های
سوخت رسانی می باشد.
 رده حفاظتی  : Cتمامی ادارات و نهادهای دولتی و عمومی غیردولتی مشمول ماده  5قانون مدیریتخدمات کشوری.
ماده  -2حداقل رعایت مسافت جانمایی محل های ستاد تبلیغات نامزدها می بایست به شرح ذیل باشد.
 حداقل فاصله از اماکن رده حفاظتی  611 Aمتر تعیین می گردد. حداقل فاصله از اماکن رده حفاظتی  21 Bمتر تعیین می گردد. حداقل فاصله از اماکن رده حفاظتی  61 Cمتر تعیین می گردد.تبصره  -6جانمایی ستاد تبلیغات در حاشیه میدان آزادی(موسوم به میدان گل) ممنوع می باشد و رعایت
فاصله  51متر از معبر مشرف به میدان الزامی است.
تبصره  -2جانمایی ستاد تبلیغات در حاشیه چهاراه موسوم به کالت (مخابرات) ممنوع می باشد و رعایت
فاصله  51متر از معبر مشرف به تقاطع مزبور الزامی است.
ماده  - 3حداقل مساحت موجود برای محل ستادهای تبلیغاتی واقع شده در حاشیه میادین و چهارراه های
اصلی شهر(واقع در بلوارها)  01متر مربع تعیین می گردد .بدیهی است منظور از حاشیه میادین ،اماکنی
هستند که بخشی از مساحت آن مشرف به حریم دور میدان باشد و منظور از حاشیه چهاراه نیز اماکنی است
که دارای دو حاشیه یا ممر به معبر مشرف به تقاطع بلوار اصلی می باشد.
متمم :در مرکز شهرستان(شهرد
ماده  -0حداقل مساحت موجود برای محل ستادهای تبلیغاتی واقع شده در حاشیه خیابان های فرعی شهر
 31متر مربع می باشد.
تبصره – ستاد های پیشنهادی باید مسقف بوده به نحوی نام و عنوان عرفی ساختمان بر آن مترتب گردد و
مستحدثاتی همچون ایجاد داربست و استفاده از چادر و برزنت و امثال آن ممنوع می باشد.

ماده  -5فاصله هر محل ستاد تبلیغاتی نسبت به محل ستاد نامزدهای دیگر حداقل  51متر می باشد و
اولویت تعیین مبدا نسبت به ستادهای دیگر ،با نامزدهایی است که رسماً با مراجعه به ستاد انتخابات حوزه
انتخابیه درگز اقدام به معرفی ستاد خود می نمایند.
متمم :در مرکز شهرستان درگز(شهر درگز) هر نامزد انتخابات مجاز به معرفی دو مکان تحت
عناوین ستاد تبلیغات بانوان و آقایان می باشد که می بایست در هر درخواست خود تنها یک
مکان را پیشنهاد و پس از بررسی و اعالم نظر قطعی ،نسبت به معرفی مکان بعدی طی
درخواست دوم اقدام گردد(.مستفاد از تبصره  2الحاقی به ماده  73قانون و ماده  37آیین نامه)

ماده  -1ستاد انتخابات شهرستان درگز پس از دریافت معرفی نامه رسمی محل های پیشنهادی از سوی
نامردها یا نماینده قانونی آنها نسبت به ثبت آن اقدام و جهت بررسی میدانی و احراز شرایط مندرج در این
شیوه نامه به فرمانده انتظامی ارجاع می گردد .مهلت اقدام از سوی ستاد انتخابات نسبت به ارجاع 20ساعت
از دریافت معرفی نامه می باشد.
ماده  -7فرماندهی انتظامی پس از دریافت معرفی نامه ستاد انتخابات شهرستان ظرف مدت  20ساعت
نسبت به بررسی میدانی محل پیشنهادی و تطبیق با شرایط مندرج در شیوه نامه اقدام نموده و نتیجه را در
صورت تایید یا عدم محل طی صورتجلسه ممهور و امضا شده از سوی داوطلب یا نماینده قانونی آن و
نماینده انتظامی به فرمانداری ارسال می نماید.
ماده  -9در صورت بروز اختالف در احراز شرایط و سایر موارد مندرج در شیوه نامه و اعتراض از سوی
نامزدها ،مرجع رسیدگی صرفاً کمیته امنیتی و انتظامی انتخابات شهرستان بوده که پس از وصول مراتب
اعتراض ،دبیرخانه کمیته امنیتی ظرف  09ساعت ملزم به تشکیل جلسه کمیته امنیتی بوده و کمیته مزبور
موظف است طی همان جلسه نسبت به تعیین تکلیف موضوع اقدام و نتیجه طی  20ساعت توسط دبیرخانه
کمیته بصورت کتبی به نامزد یا فرد معترض ابالغ گردد.
متمم :در بخش های نوخندان ،چاپشلو و لطف آباد ،رسیدگی به جانمایی ستاد های تبلیغاتی
نامزدها بر عهده بخشداری ها بوده و حسب درخواست نامزدها به آن ها رسیدگی خواهد
شد.

ماده  -8تدوین شیوه نامه و ابالغ آن به داوطلبین تا قبل از تعیین قطعی صالحیت ها و همچنین موعد
قانونی مقرر جهت تبلیغات مجاز ،صرفاً به منزله آگاهی از شرایط محل ستاد تبلیغاتی بوده و به هیچ وجه
متضمن ایجاد حقی نسبت به تبعات احتمالی عدم احراز صالحیت ،رد صالحیت و تبلیغات زودهنگام و
خارج از موعد مقرر قانونی همچون متضرر شدن از فسخ قراردادهای اجاره و غیره نخواهد بود.
شیوه نامه مزبور در  8ماده در جلسه مورخ  89/61/61کمیته امنیتی و انتظامی انتخابات حوزه انتخابیه درگز
تصویب و به اعضای کمیته ابالغ گردید.

