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اين طرح در جلسه علني شماره  ۲۰  مورخ   ۱۳۹۹/۵/۲۶  مجلس شورای اسالمی

 به صورت                                   مطرح گردید و به صورت                               اعالم وصول گردید.

دبير هيأت رئيسه
امضا

اصالح موادی از قانون انتخابات ریاست جمهوری اسالمی ایران

معاونت قوانين؛ بررسي و اظهارنظر نماييد.       
دبير هيأت رئيسه

امضا
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باسمه تعالي

معاونت قوانين

به منظور بررسي تقاضاي فوريت طرح در صحن علني توزيع شود.

تاريخ ۱۳۹۹/۴/۳ ساعت ۹:۱۷

دبير هيأت رئيسه
امضا



باسمه تعالي

رئيس محترم مجلس شوراي اسالمي 

احتراماً، طرح ذيل كه به امضا ۴۰ نفر از نمايندگان رسيده است جهت طي 
مراحل قانوني تقديم ميگردد.

مقدمه(داليل توجيهي):

  

مقدمه توجیهی
اصل ۱۱۵ قانون اساسی شرایط داوطلبان ریاست جمهوری را مشخص نموده است و بند «۹» اصل یکصد 
و دهم نیز تأیید صالحیت داوطلبان را به عهده شورای نگهبان گذاشته ،اما دو مسئله اصلی وجود داشته 
است ۱- شرایط مذکور در این اصل حصری است یا خیر؟۲-چه معیارهایی جهت تشخیص شرایطی که 

دراین اصل آمده وجود دارد و مرجع تعیین این معیارها کیست.
پس از ابالغ سیاست های کلی انتخابات درسال ۱۳۹۵ توسط رهبر انقالب حفظه الله تا حدودی تکلیف 
روشن شد.اوالً به صورت مطلق « تعیین دقیق معیارها و شاخص ها و شرایط عمومی واختصاصی داوطلبان 
در چارچوب قانون اساسی را پیش بینی نموده و تعیین این معیارها را به داوطلبان نوع خاصی از انتخابات 
محدود ننموده است که به نظر چنین وظیفه مهمی بر عهده  قانون گذار می باشد و ثانیاً تعریف و اعالم 
معیارها و شرایط الزم برای تشخیص رجل سیاسی، مذهبی و مدیر و مدبر بودن نامزدهای ریاست 
جمهوری را به صراحت به عهده شورای نگهبان نهاده است. لذا به نظر می رسد درراستای سیاست های 
کلی انتخابات بخشی از وظایف از جمله تعیین شرایط عمومی و..برعهده مجلس شورای اسالمی می 
باشدوبخش دیگری از آن که ناظر به شرایط اختصاصی داوطبان ریاست جمهوری ناظر به رجل سیاسی 
مذهبی و مدیر و مدبر بودن می باشد بر عهده شورای نگهبان است که این شوراجهت تحقق مسئولیت 
خود اقدام به ارائه معیارهای الزم جهت تشخیص این مواردپرداخته است. لذا پیرو این اقدامات،این طرح 

جهت تعهدات مجلس درخصوص تعین شرایط داوطلبان تقدیم مجلس می گردد.
 
 
 
 
 



 
 

اصالح موادی از قانون انتخابات ریاست جمهوری اسالمی ایران
 

عنوان طرح:
مقدمه توجیهی

اصل ۱۱۵ قانون اساسی شرایط داوطلبان ریاست جمهوری را مشخص نموده است و بند «۹» اصل یکصد 
و دهم نیز تأیید صالحیت داوطلبان را به عهده شورای نگهبان گذاشته ،اما دو مسئله اصلی وجود داشته 
است ۱- شرایط مذکور در این اصل حصری است یا خیر؟۲-چه معیارهایی جهت تشخیص شرایطی که 

دراین اصل آمده وجود دارد و مرجع تعیین این معیارها کیست.
پس از ابالغ سیاست های کلی انتخابات درسال ۱۳۹۵ توسط رهبر انقالب حفظه الله تا حدودی تکلیف 
روشن شد.اوالً به صورت مطلق « تعیین دقیق معیارها و شاخص ها و شرایط عمومی واختصاصی داوطلبان 
در چارچوب قانون اساسی را پیش بینی نموده و تعیین این معیارها را به داوطلبان نوع خاصی از انتخابات 
محدود ننموده است که به نظر چنین وظیفه مهمی بر عهده  قانون گذار می باشد و ثانیاً تعریف و اعالم 
معیارها و شرایط الزم برای تشخیص رجل سیاسی، مذهبی و مدیر و مدبر بودن نامزدهای ریاست 
جمهوری را به صراحت به عهده شورای نگهبان نهاده است. لذا به نظر می رسد درراستای سیاست های 
کلی انتخابات بخشی از وظایف از جمله تعیین شرایط عمومی و..برعهده مجلس شورای اسالمی می 
باشدوبخش دیگری از آن که ناظر به شرایط اختصاصی داوطبان ریاست جمهوری ناظر به رجل سیاسی 
مذهبی و مدیر و مدبر بودن می باشد بر عهده شورای نگهبان است که این شوراجهت تحقق مسئولیت 
خود اقدام به ارائه معیارهای الزم جهت تشخیص این مواردپرداخته است. لذا پیرو این اقدامات،این طرح 

جهت تعهدات مجلس درخصوص تعین شرایط داوطلبان تقدیم مجلس می گردد.
 
 
 
 
 

 
 



عنوان طرح

 موضوع طرح

اصالح موادی از قانون انتخابات ریاست جمهوری اسالمی ایران
ماده ۱

ماده ۳۵ به شرح ذيل اصالح مي شود:
ماده ۳۵ داوطلبان رياست جمهوري بايد واجد شرايط اختصاصي ذيل باشند:

۱-رجل مذهبي و سياسي:
۲-ايراني االصل و تابع ايران:

۳-مدير و مدبر
۴-حسن سابقه، امانت و تقوا؛

۵- مومن و معتقد به مباني جمهوري اسالمي ايران و مذهب رسمي کشور
تبصره: - تشخيص و احراز شرايط نامزدهاي رياست جمهوري در چارچوب نظر تفسيري 
شوراي نگهبان در خصوص « تعريف و اعالم معيارها و شرايط الزم براي تشخيص رجل 
سياسي، مذهبي و مدير و مدبر بودن نامزدهاي رياست جمهوري». بر عهده شوراي نگهبان 

است.

ماده ۲
يک ماده به شرح ذيل به عنوان ماده ۳۵ مکرر ۱ به قانون الحاق مي شود:

ماده ۳۵ مکرر ۱- داوطلبان رياست جمهوري جهت احراز شرايط موضوع ماده ۳۵ بايد 
واجد شرايط عمومي زير باشند.

۱- اعتقاد و التزام عملي به اسالم و مذهب رسمي کشور؛

اصالح موادی از قانون انتخابات ریاست جمهوری اسالمی ایران



تبصره – منظور از التزام عملي به اسالم، انجام واجبات و تقيد به ترک محرمات است.
۲- تعهد و التزام عملي به مباني انقالب و نظام مقدس جمهوري اسالمي ايران

تبصره – منظور از التزام عملي در اين بند، رعايت خطوط اساسي نظام جمهوري اسالمي 
ايران جهت حفظ اصل نظام و تقيد به آن مي باشد.

۳- تعهد و التزام عملي به قانون اساسي و واليت مطلقه فقيه:
۴- داشتن مدرک تحصيلي کارشناسي ارشد يا معادل آن مورد تأييد وزارتخانه هاي علوم، 

تحقيقات و فناوري، بهداشت و درمان و آموزش پزشکي و مرکز مديريت حوزه علميه :
۵- حداقل سن ۴۰ سال تمام و حداکثر سن ۷۵ سال در هنگام ثبت نام

۶- برخورداري از سالمت و توانايي جسمي و رواني کافي، جهت ايفاي مسئوليت رياست 
جمهوري؛

۷- داشتن کارت پايان خدمت يا معافيت دائم قانوني؛
۸- عدم محکوميت به جرائم اقتصادي و انتخاباتي، جرائم عليه امنيت داخلي و خارجي 
کشور، اقدام عليه نظام جمهوري اسالمي ايران، ارتداد، خيانت در امانت و جرائم عليه 

عفت عمومي؛
تبصره – در صورتي که اتهامي درخصوصي جرائم موضوع اين بند متوجه داوطلبي باشد 
که واجد شرايط مقرر در اين قانون است، شوراي نگهبان پس از استماع توضيحات 
داوطلب در موارد اتهامي و اخذ مدارک مربوطه و حسب لزوم دريافت گزارش با 

توضيحات از مراجع ذي صالح، نسبت به صالحيت داوطلب تصميم گيري مي نمايد.
۹- عدم محکوميت کيفري موثر وعدم محروميت از حقوق اجتماعي؛

۱۰- اشتهار به ديابت، وثوق و شايستگي اخالقي؛
۱۱- نداشتن سوابق سوء امنيتي و عدم وابستگي به گروه هاي غير قانوني؛

۱۲- عدم موثر بودن در تحکيم رژيم سابق و وابستگي به آن؛
۱۳- عدم سابقه اعتياد به مواد مخدر و روان گردان و عدم استعمال آن ها به مواد دخاني

ماده ۳
يک ماده به شرح ذيل به عنوان ماده ۳۵ مکرر ۲ به قانون الحاق مي شود:

ماده ۳۵ مکرر ۲- احراز شرط « رجل مذهبي» داوطلبان رياست جمهوري از طريق بررسي 
معيارهاي زير انجام مي شود:

۱-بهره مندي از اطالعات الزم در حوزه اعتقادات و اصول دين و مذهب در حد اثبات 
حقانيت دين اسالم و مذهب تشيع،

۲- توانايي علمي در پاسخگويي به شبهات و تهديدات در حوزه موضوعات ديني و مذهبي



۳- دفاع از آرمان هاي اسالمي در امور مختلف از جمله امور اجتماعي، فرهنگي و سياسي 
مبتني بر مباني معرفتي و اعتقادي؛

۴- ثبات و استواري در اعتقاد و التزام به عقايد، احکام و اخالق اسالمي از جمله رعايت 
احکام شرعي و اشتهار به آن

۵- اعتقاد و التزام به ايجاد حکومت جهاني حضرت ولي عصر (عج الله تعالي فرجه)
۶- اعتقاد و التزام به واليت مطلقه فقيه :

احساس مسئوليت نسبت به امور ديني مردم و ترويج ارزش هاي ديني در جامعه، از 
جمله انجام فرضيه امر به معروف و نهي از منکر:

۸- عدالت و صداقت در گفتار و رفتار از جمله در گزارش هاي مرتبط با سمت ها و 
مسئوليت ها و ارائه آمارهاي مرتبط: 

۹- مشارکت در مراسم ديني و مذهبي و بزرگداشت شعائر ديني

ماده ۴

ماده ۵
يک ماده به شرح ذيل به عنوان ماده ۳۵ مکرر ۴ به قانون الحاق مي شود:

ماده ۳۵ مکرر ۴ : مقصود از ايراني االصل، شخصي است که از پدر و مادر ايراني که 
تابعيت اصلي ايراني دارد، متولد شده باشد و منظور از تابع ايران، شخصي است که 

تابعيت اصلي ايراني داشته باشد.
تبصره- اتباع ايراني که تابعيت کشور ديگري را دارند واز آن اعراض نکرده اند و اتباع 
ايراني که تابعيت کشور ديگري را کسب کرده اند و اشخاص غير ايراني که تابعيت ايران 

را کسب کرده اند، از داوطلبي انتخابات محروم مي باشند.

ماده ۶-
ک ماده به شرح ذيل به عنوان ماده ۳۵ مکرر ۵ به قانون الحاق مي شود:

ماده ۳۵ مکرر ۵- احراز شرط مدير بودن داوطلبان رياست جمهوري از طريق بررسي 
معيارهاي زير انجام مي شود:

۱-تجربه،کفايت، لياقت، کارآمدي و آشنايي با موضوعات کالن مديريتي مربوط به 
صالحيت ها و مسئوليت هاي رئيس جمهور از جمله مديريت کالن امنيت کشور، مالي و 

بودجه اي، اداري و نيروي انساني، سياسي، اقتصادي و تقنيني
۲- آرمان خواهي با در نظر گرفتن واقعيت ها



۳- پيگيري اجراي عدالت و تالش در جهت مبارزه با فقر، ظلم، تبعيض و فساد در ابعاد 
مختلف آن،

۴- توانمندي جسمي و روحي و نيز نشاط کاري الزم جهت انجام وظايف و مسئوليت ها 
و برخورداري از روحيه تکليف مداري و مديريت جهادي و انقالبي

۵- توان نظارت بر پيگيري امور به طور مستمر و برخورداري از سعه صدر در پيشبرد اهداف 
و تعامل با ديگران

۶- اعتقاد راسخ به قانون گرايي و پايبندي به قوانين و مقررات به همراه نظم پذيري و 
انضباط در عملکرد

۷- توجه و اتکا به توانايي ها و ظرفيت هاي داخلي و ملي و استفاده بهينه از آن ها و 
عدم تأثير پذيري از فشارهاي داخلي و خارجي

۸- شايسته گزيني و داشتن روحيه کارگروهي و توانايي کادر سازي و هماهنگي و کارآمد 
سازي ساختارها به همراه بهسازي آن ها؛ 

۹- ساده زيستي و پرهيز از اشرافي گري از جمله دقت و حساسيت نسبت به استفاده از 
بيت المال و حفظ آن،

۱۰- حساسيت نسبت به فساد و برخورد با تخلفات و انحرافات پس از آگاهي نسبت به 
آن ها به ويژه در رابطه با فساد و تخلفات نزديکان و وابستگان و برخورد بدون اغماض 

با آن ها؛
۱۱- استقالل شخصيتي و استقالل در تصميم گيري

۱۲- مشورت پذيري و نقدپزي در انجام وظايف و مسئوليت پذيري و پاسخگويي نسبت 
به اقدامات و عملکرد خود.

ماده ۷
يک ماده به شرح ذيل به عنوان ماده ۳۵ مکرر ۶ به قانون الحاق مي شود:

ماده ۳۵ مکرر ۶ -احراز شرط « مدبر بودن داوطلبان رياست جمهوري از طريق بررسي 
معيارهاي زير انجام مي شود:

۱-شناسايي به موقع مسائل و ضرورت هاي مورد نياز کشور و اولويت بندي امور،
۲- توانايي تحليل مناسب وضعيت موجود و برنامه ريزي جهت آينده کشور،

۳- پيش بيني آسيب ها، تهديدها، و مزيت ها و فرصت ها و توان اتخاذ راهکار هاي 
مناسب؛

۴- توانايي الزم در اتخاذ تصميم هاي حساس، کالن و ضروري



ماده ۸
يک ماده به شرح ذيل به عنوان ماده ۳۵ مکرر ۷ به قانون الحاق مي شود:

ماده ۳۵ مکرر ۷- داوطلبان رياست جمهوري موظفند به هنگام ثبت برنامه مکتوب خود 
را مبتني بر اسناد باالدستي از جمله قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران و سياست هاي 

کلي نظام در حوزه هاي اقتصادي، اجتماعي، سياسي و فرهنگي ارائه نمايند.
برنامه مزبور بايد به نحوي تنظيم شود که از لحاظ کمي و کيفي قابل ارزيابي باشد.

ماده ۹
يک ماده به شرح ذيل به عنوان ماده ۳۵ مکرر ۸ به قانون الحاق مي شود:

ماده ۳۵ مکرر ۸ – داوطلبان رياست جمهوري موظفند به هنگام ثبت نام سوابق قابل 
ارزيابي در خصوص تصدي مسئوليت ها و مديريت هاي محوله و همچنين فعاليت 

مذهبي و سياسي خود را از قبيل مکتويات، سخنراني ها و اعالم مواضع، ارائه دهند. 

ماده ۱۰
يک ماده به شرح ذيل به عنوان ماده ۳۵ مکرر ۹ به قانون الحاق مي شود:

ماده ۳۵ مکرر ۹- داوطلبان رياست جمهوري موظفند براي هر يک از حوزه هاي« فرهنگي 
– اجتماعي» «سياسي»، « اقتصادي »، « بين المللي»، و « امنيتي – دفاعي» حداقل ۱ 

نفر ( مجموعاً ۵ نفر) به عنوان مشاور به هنگام ثبت نام معرفي نمايند.
در صورت لزوم ارزيابي برنامه ي داوطلبان از طريق مصاحبه با مشاوران موضوع اين ماده 

توسط شوراي نگهبان انجام مي پذيرد.
تبصره – معرفي افراد همکار بايد منضم به رضايت نامه کتبي افراد معرفي شده باشد و 

هر فرد صرفاً براي يکي از نامزدها مي تواند به عنوان همکار معرفي شود.

ماده ۱۱
ماده ۳۷ به شرح ذيل اصالح مي شود:

ماده ۳۷ کليه افرادي که مسئوليت مستقيم در امر انتخابات رياست جمهوري اعم از 
نظارتي و اجرايي دارند، در صورتي مي توانند داوطلب انتخابات شوند که حداقل سه ماه 
پيش از ثبت نام از سمت خود استعفا نموده و در آن سمت شاغل نباشند و در صورتي که 
هيأت هاي مزبور پيش از مهلت مذکور تشکيل نشده باشند، عدم عضويت در هيأت هاي 

مزبور مالک و شرط ثبت نام خواهد بود.



ماده ۱۲
ماده (۵۵) قانون به شرح ذيل اصالح مي شود:

ماده ۵۵ – وزارت کشور موظف است از طريق سامانه الکترونيکي، امکان ثبت نام از 
نامزدهاي انتخابات و دسترسي همزمان شوراي نگهبان به اطالعات ثبت نام داوطلبان را 
فراهم نمايد. داوطلبان رياست جمهوري بايد ظرف هفت روز کاري از تاريخ انتشار دستور 
شروع انتخابات به وسيله ي وزارت کشور، به سامانه الکترونيکي انتخابات که از سوي 
وزارت کشور راه اندازي شده است، مراجعه نموده و ضمن تکميل پرسش نامه ي 
مخصوص اعالم داوطلبي، عالوه بر مدارک کارشناسايي و هويتي خود، مدارک و گواهي 
هاي مربوط به بندهاي «۴»، «۷»، «۸»، «۹»، ماده (۳۵) مکرر ۱ و سوابق، مستندات و 
گواهي نامه هاي موضوع مواد (۳۵) مکرر ۲ الي (۳۵) مکرر ۹، را در سامانه مزبور 
بارگذاري و با اخذ شناسه رهگيري، ظرف مهلت مزبور شخصاً و يا از طريق نماينده رسمي 
خويش جهت تأييد نهايي ثبت نام به وزارت کشور مراجعه نمايند. در غير اين صورت از 

ثبت نام آن ها خودداري خواهد شد.
وزارت کشور موظف است قبل از صدور دستور شروع انتخابات در خصوص نحوه اجراي 

حکم اين ماده از طريق رسانه هاي عمومي اطالع رساني کند.
تبصره ۱- دستگاه هاي و مراجع ذي صالح جهت صدور گواهي و مدارک موضوع اين ماده 
موظفند با اعالم وزارت کشور و حداقل دو ماه پيش از صدور دستور شروع انتخابات، 
حسب درخواست متقاضيان حداکثر ظرف مهلت ده روز گواهي و مدارک مزبور را صادر و 
به درخواست کننده تحويل دهند و در بانک اطالعاتي خود جهت پاسخ به استعالم مراجع 

ذي صالح ثبت نمايند.
تبصره ۲- وزارت کشور مکلف است با دريافت مدارک، اسناد و سوابق مذکور به افراد 
مراجعه کننده جهت ثبت نام، رسيد ارائه نمايد و همزمان با تأييد نهايي ثبت نام داوطلبان 
در زمان ثبت نام، روزانه اطالعات ثبت نام و تصويري از کليه مدارک دريافتي واصل شده 
را به صورت کامل به شوراي نگهبان تحويل و در پايان مهلت ثبت نام، فهرست کامل افراد 

ثبت نام شده را به شوراي مزبور ارسال نمايد.
تبصره ۳- پرسش نامه اعالم داوطلبي بايد حاوي اطالعات شخصي و خانوادگي، سوابق 

علمي، شغلي، سياسي، قضايي، اجتماعي، فرهنگي و مذهبي داوطلب باشد.
تبصره ۴- عدم تکميل پرسش نامه ي مخصوص اعالم داوطلبي و بارگذاري اوليه مدارک، 
سوابق و گواهي نامه هاي مربوطه و يا مراجعه ننمودن به وزارت کشور در موعد مقرر 
جهت تأييد نهايي ثبت نام، به منزله عدم ثبت نام خواهد بود. در صورت نقص در سامانه 



مزبور به گونه اي که امکان ثبت نام اوليه در موعد مقرر وجود نداشته باشد، ثبت نام به 
صورت حضوري در وزارت کشور صورت خواهد گرفت.

تبصره ۵- داوطلبان در صورت اعتراض نسبت به فرآيند ثبت نام،ميتوانند ظرف مهلت 
۴۸ ساعت از طريق سامانه و يا حضوري نزد شوراي نگهبان اعتراض نمايند شوراي نگهبان 

مکلف است ظرف ۷۲ ساعت نظر خود را اعالم نمايد.
شوراي نگهبان مکلف است امکان ثبت شکايات و اعتراضات نامزدها و پاسخ دهي به آن 

ها را به صورت الکترونيکي و يا حضوري و با ارائه شناسه رهگيري فراهم آورد.
تبصره ۶- هر يک از داوطلبان رياست جمهوري در صورت تمايل به انصراف از داوطلبي 
بايد حداقل تا بيست و چهار ساعت پيش از پايان مهلت مجاز تبليغات، شخصاً و يا از 
طريق نماينده تام االختيار خود و به صورت کتبي انصراف خود را به وزارت کشور اعالم 

نمايند.

ماده ۱۳
ماده (۵۶) قانون به شرح ذيل اصالح مي شود:

ماده ۵۶ – در صورت کشف ارائه مدارک غير واقعي يا جعلي موضوع ماده (۵۵) پس از 
ثبت نام و پيش از اعالم اسامي نامزدهاي تاييد صالحيت شده ثبت نام داوطلب کان لم 
يکن تلقي خواهد شد و در صورتي که چنين موضوعي ناظر به نامزدهاي تأييد صالحيت 
شده باشد، صالحيت وي مطابق ماده (۵۸) مورد بررسي مجدد قرار خواهد گرفت. در 
صورتي که اثبات غير واقعي و يا جعلي بودن مدارک پس از برگزاري انتخابات باشد، 

مراتب جهت اتخاذ تصميم به رهبري اعالم خواهد شد.
در هر صورت هرگاه عمل مرتکب عنوان مجرمانه داشته باشد، مشمول مقررات کيفري 

خواهد شد.

ماده ۱۴
ماده (۵۷) قانون به شرح ذيل اصالح مي شود:

ماده ۵۷ -شوراي نگهبان ظرف مدت ده روز از پايان مهلت ثبت نام به صالحيت داوطلبان 
رسيدگي و نتيجه آن را به وزارت کشور ارسال مي دارد. نتيجه بررسي صالحيت داوطلبان 

توسط سخنگوي شوراي نگهبان به اطالع عموم خواهد رسيد.
تبصره – در موارد ضرورت بنا به تشخيص شوراي نگهبان مدت مذکور در اين ماده حداکثر 

تا پنج روز ديگر تمديد و به وزارت کشور اعالم مي گردد.



ماده ۱۵-
ماده ( ۵۹ ) قانون به شرح ذيل اصالح مي شود:

ماده ۵۹ – شوراي نگهبان مي تواند به منظور احراز شرايط داوطلبان رياست جمهوري 
ضمن استعالم از مراجع ذي صالح و انجام تحقيقات مورد نياز ( اعم از تحقيقات محلي 
و ميداني در محيط کار و محل زندگي داوطلبان و نظاير آن ) و بررسي هاي مستقل از 
قبيل بررسي مواضع، سخنراني ها، مکتويات، منشورات، رفتار و مشي سياسي- اجتماعي)، 
داوطلبان واجد شرايط اوليه را حسب مورد جهت انجام مصاحبه تخصصي، آزمون و 

ارزيابي توانمندي افراد همکار و برنامه پيشنهادي، دعوت نمايد.
تبصره ۱- در صورتي که شوراي نگهبان نسبت به استعالم شرايط موضوع اين قانون و 
سوابق مرتبط با شرايط مزبور، از هر يک از مراجع ذي صالح که تشخيص مي دهد اقدام 
نمايد، مراجع مزبور مکلفند ظرف مهلت ۵ روز نسبت به ارسال پاسخ درخصوص هر يک 
از افراد اعالم شده به صورت مکتوب و مستدل اقدام نمايند. پاسخ مراجع مزبور بايد صرفاً 
ناظر به وجود سوابق مربوطه درخصوص شرايط مصرح در قانون باشد. در صورتي که هر 
يک از داوطلبان فاقد هر گونه سابقه اي باشد، مرجع مزبور مکلف است در پاسخ ارسالي، 

نسبت به اين موضوع تصريح نمايد.
عدم ارائه پاسخ در مهلت مقرر و يا ارسال پاسخ بر خالف واقع جرم بوده و مرتکب به يکي 

از مجازات هاي درجه شش قانون مجازات اسالمي محکوم مي گردد.
تبصره ۲- شوراي نگهبان مي تواند در صورت لزوم اخذ تاييديه مبني بر صالحيت، 
توانمندي و کارآمدي داوطلبان توسط شخصيت هاي برجسته مذهبي يا سياسي را 

هنگام بررسي صالحيت داوطلبان از ايشان مطالبه نمايد.
تبصره ۳- داوطلبان مي توانند راساً نيز تأييديه از سوي شخصيت هاي برجسته مذهبي 
يا سياسي را در سامانه الکترونيکي انتخابات در هنگام ثبت نام بارگذاري و ضميمه ي 
اعالم داوطلبي خود نمايند و يا در مدت زمان رسيدگي به صالحيت داوطلبان به شوراي 

نگهبان تقديم نمايند.
تبصره ۴- شوراي نگهبان در بررسي صالحيت داوطلبان رياست جمهوري، معيارهاي 

موضوع اين قانون را به نحو متعارف مورد توجه قرار خواهد داد./پ 



زمان امضا حوزه انتخابیه نام و نام خانوادگی ردی
ف

 ۱۳۹۹/۰۴/۰۲
۴:۵۷:۰۰ ب.ظ

نجف آباد و تیران و 
کرون

ابوالفضل ابوترابی - 
۱۱۰۱۴ ۱

 ۱۳۹۹/۰۴/۰۳
۸:۰۹:۵۱ ق.ظ

فالورجان سیدناصر موسوی الرگانی 
۱۱۲۴۹ - ۲

 ۱۳۹۹/۰۴/۰۳
۸:۱۳:۳۴ ق.ظ

یزد، اشکذر و بخش ندوشن 
و دهستان سورک

محمدصالح جوکار - 
۱۱۰۶۴ ۳

 ۱۳۹۹/۰۴/۰۳
۸:۱۴:۲۱ ق.ظ

هاشمی - ۱۱۱۹۸سیدامیرحسین قاضی زاده مشهد و کالت ۴

 ۱۳۹۹/۰۴/۰۳
۸:۱۸:۰۳ ق.ظ

مشهد و کالت نصراله پژمان فر - 
۱۱۰۵۰ ۵

 ۱۳۹۹/۰۴/۰۳
۸:۱۸:۳۲ ق.ظ

۱۱۰۷۳شهباز حسن پوربیگلری - سیرجان و بردسیر ۶

 ۱۳۹۹/۰۴/۰۳
۸:۱۹:۴۲ ق.ظ

اردبیل، نمین، نیر و 
سرعین صدیف بدری - ۱۱۰۴۰ ۷

 ۱۳۹۹/۰۴/۰۳
۸:۲۰:۵۳ ق.ظ

شیراز و زرقان جعفر قادری - ۱۱۱۹۴ ۸

 ۱۳۹۹/۰۴/۰۳
۸:۲۰:۵۵ ق.ظ

تهران، ری، شمیرانات، 
اسالمشهر و پردیس علی خضریان - ۱۱۰۹۴ ۹

 ۱۳۹۹/۰۴/۰۳
۸:۴۸:۲۳ ق.ظ

آمل رضا حاجی پور - ۱۱۰۶۹ ۱۰

 ۱۳۹۹/۰۴/۰۳
۸:۵۳:۱۱ ق.ظ

ساوجبالغ، نظرآباد و 
طالقان علی حدادی - ۱۱۰۷۲ ۱۱

 ۱۳۹۹/۰۴/۰۳
۸:۵۴:۱۷ ق.ظ

شیروان علی جدی - ۱۱۰۵۸ ۱۲

 ۱۳۹۹/۰۴/۰۳
۹:۰۳:۵۲ ق.ظ

اسدآباد کیومرث سرمدی واله - 
۱۱۱۳۹ ۱۳

 ۱۳۹۹/۰۴/۰۳
۹:۱۷:۰۶ ق.ظ

قروه و دهگالن پرویز اوسطی - ۱۱۰۳۲ ۱۴

 ۱۳۹۹/۰۴/۰۳
۹:۴۲:۲۳ ق.ظ

سروستان، کوار و خرامه عبدالعلی رحیمی مظفری 
۱۱۱۱۲ - ۱۵

 ۱۳۹۹/۰۴/۰۳
۹:۵۰:۲۴ ق.ظ

مشهد و کالت جواد کریمی قدوسی - 
۱۱۲۰۴ ۱۶

 ۱۳۹۹/۰۴/۰۳
۹:۵۵:۳۸ ق.ظ

دشت آزادگان و هویزه قاسم ساعدی - ۱۱۱۳۵ ۱۷

 ۱۳۹۹/۰۴/۰۳
۹:۵۷:۳۷ ق.ظ

بناب محمد باقری - ۱۱۰۳۷ ۱۸

 ۱۳۹۹/۰۴/۰۳
۱۰:۵۰:۳۵ ق.ظ

آباده، بوانات، خرم بید 
و سرچهان رحیم زارع - ۱۱۱۲۷ ۱۹

 ۱۳۹۹/۰۴/۰۳
۱۱:۲۸:۲۵ ق.ظ

تهران، ری، شمیرانات، 
اسالمشهر و پردیس

سیدعلی یزدی خواه - 
۱۱۲۷۶ ۲۰

 ۱۳۹۹/۰۴/۰۳
۱۱:۴۴:۳۹ ق.ظ

مالیر هادی بیگی نژاد - 
۱۱۰۴۵ ۲۱

 ۱۳۹۹/۰۴/۰۳
۱۱:۵۱:۵۷ ق.ظ

بویراحمد و دنا مهدی روشنفکر - ۱۱۱۲۶ ۲۲

 ۱۳۹۹/۰۴/۰۳
۱۲:۱۲:۲۱ ب.ظ

شهرضا و دهاقان سمیه محمودی - ۱۱۲۳۱ ۲۳



 ۱۳۹۹/۰۴/۰۳
۱۲:۱۷:۱۷ ب.ظ

تبریز، آذرشهر و اسکو محمدحسین فرهنگی - 
۱۱۱۸۹ ۲۴

 ۱۳۹۹/۰۴/۰۳
۱۲:۲۰:۴۹ ب.ظ

بوشهر، گناوه و دیلم عبدالکریم جمیری - 
۱۱۰۶۳ ۲۵

 ۱۳۹۹/۰۴/۰۳
۱۲:۴۹:۵۵ ب.ظ

تهران، ری، شمیرانات، 
اسالمشهر و پردیس

سیدمصطفی آقامیرسلیم - 
۱۱۰۱۱ ۲۶

 ۱۳۹۹/۰۴/۰۳
۱۲:۵۵:۰۰ ب.ظ

چناران و بینالود حسین امامی راد - 
۱۱۱۶۷ ۲۷

 ۱۳۹۹/۰۴/۰۷
۱۰:۰۷:۰۵ ق.ظ

صومعه سرا سیدکاظم دلخوش اباتری 
۱۱۰۹۸ - ۲۸

 ۱۳۹۹/۰۴/۱۵
۸:۴۵:۳۴ ق.ظ

قزوین، آبیک و البرز فاطمه محمدبیگی - 
۱۱۲۲۴ ۲۹

 ۱۳۹۹/۰۴/۱۵
۱۱:۲۹:۰۷ ق.ظ

کنگان، دیر، جم و 
عسلویه موسی احمدی - ۱۱۰۱۸ ۳۰

 ۱۳۹۹/۰۴/۱۵
۱۱:۲۹:۳۶ ق.ظ

شیراز و زرقان روح اله نجابت - ۱۱۲۵۸ ۳۱

 ۱۳۹۹/۰۴/۱۵
۱۲:۰۴:۵۰ ب.ظ

فومن و شفت خلیل بهروزی فر - 
۱۱۰۴۴ ۳۲

 ۱۳۹۹/۰۴/۱۵
۱۲:۰۶:۱۸ ب.ظ

شیراز و زرقان ابراهیم عزیزی - ۱۱۱۷۰ ۳۳

 ۱۳۹۹/۰۴/۱۸
۱۰:۳۶:۳۴ ق.ظ

دماوند و فیروزکوه سیداحمد رسولی نژاد - 
۱۱۱۱۴ ۳۴

 ۱۳۹۹/۰۴/۱۸
۱۱:۰۳:۴۷ ق.ظ

شبستر جعفر راستی - ۱۱۱۰۶ ۳۵

 ۱۳۹۹/۰۴/۲۲
۳:۵۲:۲۳ ب.ظ

اندیمشک فریدون حسنوند - ۱۱۰۷۴ ۳۶

 ۱۳۹۹/۰۴/۲۴
۱۲:۲۸:۱۲ ب.ظ

رباط کریم و بهارستان حسن نوروزی - ۱۱۲۶۶ ۳۷

 ۱۳۹۹/۰۴/۲۵
۱۲:۳۰:۱۵ ب.ظ

ورزقان الهویردی دهقانی - 
۱۱۱۰۰ ۳۸

 ۱۳۹۹/۰۵/۰۱
۱۰:۲۶:۲۲ ق.ظ

شاهین شهر و میمه و 
برخوار

حسینعلی حاجی دلیگانی 
۱۱۰۷۰ - ۳۹

 ۱۳۹۹/۰۵/۲۵
۳:۰۴:۳۵ ب.ظ

۱۱۰۴۶معصومه پاشائی بهرام - مرند و جلفا ۴۰



باسمه تعالي

مديركل محترم اسناد و تنقيح قوانين

بررسي و اقدام الزم به عمل آيد.

تاريخ   ۱۳۹۹/۴/۱۶   ساعت ۸:۲۴ 

معاون قوانين

_____________________________________________________________________

رؤساي محترم ادارات                       اقدام الزم به عمل 

آيد.

تاريخ   ........   ساعت   ........ 

مديركل اسناد و تنقيح قوانين

اسناد

تنقيح قوانين



نظر ادارهكل اسناد و تنقيح قوانين

معاون محترم قوانين
احتراما در اجراي بندهاي (۱) و (۳)  ماده (۴) قانون تدوين و تنقيح قوانين و مقررات كشور 

مصوب ۱۳۸۹/۳/۲۵ نظر اين ادارهكل به شرح زير تقديم ميگردد:

۱. در اجراي بند (۱): 
                   

الف- در خصوص طرح تقدیمی قوانین متعارض

ب- در خصوص طرح تقدیمی قوانین مرتبط 

 

۲. در اجراي بند (۳):
     با عنايت به بررسيهاي به عمل آمده قانونگذاري در اين موضوع 

   

مديركل اسناد و تنقيح قوانين
                                                                             

وجود ندارد☐
وجود دارد که به شرح ضمیمه تقدیم می شود.██

وجود ندارد██

وجود دارد که به شرح ضمیمه تقدیم می شود.☐

الزم است.☐

الزم نیست.☐



باسمه تعالي

مديركل محترم تدوين قوانين

بررسي و اقدام الزم به عمل آيد.

تاريخ    ۱۳۹۹/۴/۱۵  ساعت ۱۰:۵

معاون قوانين

_____________________________________________________________________

رؤساي محترم ادارات         اقدام الزم به عمل آيد.                                                                                                                   

تاريخ    ........  ساعت ........

مديركل تدوين قوانين 

قوانين

مشاورتهاي تقنيني



            

نظر ادارهكل تدوين قوانين 
معاون محترم قوانين

احتراما در اجراي بندهاي (۲) و (۴) ماده (۴) قانون تدوين و تنقيح قوانين و مقررات كشور 
مصوب ۱۳۸۹/۳/۲۵ نظر اين ادارهكل به شرح زير تقديم ميگردد:

۱- سابقه تقديم:

   
   

                                      (موضوع اصل ۸۵ قانون اساسي) رد شده و اينك با:

-  مجدداً قابل پيشنهاد به مجلس 

۲- در اجراي بند (۲) ماده (۴) قانون تدوين و تنقيح قوانين و مقررات كشور:

در طرح تقدیمی آیین نگارش قانونی و ویرایش ادبی
توضیحات: ۱- با توجه به صراحت بند (۵-۱۰) سیاستهای کلی انتخابات مصوب 

۲۴/۷/۱۳۹۵ که بیان میدارد: «تعریف و اعالم معیارها و شرایط الزم برای تشخیص 
رجل سیاسی، مذهبی و مدیر و مدبر بودن نامزدهای ریاست جمهوری توسط شورای 

نگهبان» این طرح مغایر سیاستهای کلی نظام محسوب میشود و از این حیث با اصل 
یکصد و دهم (۱۱۰) قانون اساسی نیز مغایرت دارد. ۲- حکم تبصره ماده (۳۵) طرح 

به نوعی تعیین حدود اختیارات شورای نگهبان است که این امر خارج از صالحیت 
قوه مقننه است زیرا مفسر قانون اساسی صرفاً خود نهاد شورای نگهبان است. 

همچنین این تبصره به صورت مبهم نگاشته شده است. ۳- در تبصره بند (۲) ماده 
(۳۵ مکرر۱) عبارت «رعایت خطوط اساسی» مبهم است. در بند (۳) این ماده 

«التزام عملی» همانند دو بند فوق آن تعریف شود. در بند (۸) جرائم اقتصادی و 
انتخاباتی تعریف مشخصی در مجموعه قوانین ندارد. لذا استناد به آنها موجب 

ابهام در قانون خواهد شد. در بند (۱۱) عبارت «گروههای غیرقانونی» مبهم است. 
در بند (۱۳) اصالح عبارت «و عدم استعمال آنها به مواد دخانی» همچنین در این 
ماده محکومیت به جرائم مربوط به مواد مخدر ذکر نشده است. الزم به ذکر است 

بنا به قانون انتخابات مجلس شورای اسالمی (بند ۸ ماده ۳۰) قاچاق مواد مخدر 
موجب محرومیت از نمایندگی مجلس میشود. ۴- مواد (۳۵ مکرر ۱، ۲ و ۳) دارای 

بندهای مشترک با مفاهیم مشابهی هستند. ۵- تبصره ماده (۳۵ مکرر ۳) در ارتباط 
بیشتری با ماده (۳۵ مکرر۱) است و مناسب است به ذیل این ماده منتقل شود. ۶- 
درماده (۳۵ مکرر۴) بعد از عبارت «منظور از تابع ایران شخصی است که»، عبارت 
«در زمان انتخابات نیز» اضافه شود. ۷- بیشتر موارد مندرج در ماده (۳۵مکرر 

۵) که به عنوان ضابطه معرفی شدهاند، کلی و مبهم میباشند و امکان سنجش آنها 
وجود ندارد. نظیر بند (۲) «آرمانخواهی با در نظر گرفتن واقعیتها» یا در بند 

(۳) «پیگیری اجرای عدالت» ۸- در ماده (۳۵ مکرر۷) کلمه «ثبت» به «ثبتنام» 
اصالح شود. در این ماده و ماده (۳۵ مکرر۸) ضمانتاجراء مشخص نشده است. ۹- در 

ماده (۵۵) «ماده (۳۵) مکرر (۱)» نیز اضافه گردد. همچنین روشن نیست جمله «در 
غیر این صورت از ثبتنام آنها خودداری خواهد شد» ضمانتاجرای کدام قسمت از 

ماده است. ۱۰- در تبصره (۱) ماده (۵۹) عبارت «مصوب ۱/۲/۱۳۹۲» بعد از «قانون 
مجازات اسالمی» اضافه شود. 

۳- از نظر آييننامه داخلي مجلس (شكلي)
الف- ماده ۱۳۱-

اول- حداقل امضا الزم (۱۵ نفر)

دوم- موضوع و عنوان مشخص  

سوم- دالیل لزوم تهیه و پیشنهاد در مقدمه

چهارم- موادی متناسب با اصل موضوع و عنوان 

ب- ماده ۱۴۲- 
طرح تقدیمی دارای                                                    است و پیشنهاد آن به عنوان                        

مواجه با ایراد 

قبال تقدیم نگردیده است██ماده ۱۳۴  -   

قبال در جلسه علني شماره - مورخ - تقديم و در تاريخ   -   در☐  

رعایت شده است.☐

رعایت شده است(با نظر کارشناسی)☐

رعایت نشده است، دالیل مغایرت به ضمیمه تقدیم می شود.██

دارد██

ندارد☐

دارد██

ندارد☐

دارد██

ندارد☐

دارد██

ندارد☐

یک موضوع☐
بیش از یک ██

موضوع

ماده واحده☐
مواد متعدد██

نمی باشد.██

می باشد.☐

محلس☐

کمیسیون☐

می باشد☐

نمی باشد☐



۴- در اجراي بند (۴) ماده (۴) قانون تدوين و تنقيح قوانين و مقررات كشور مصوب ۱۳۸۹/۳/۲۵: 

اول: از نظر قانون اساسي؛

طرح تقدیمی با قانون اساسی به طور کلی مغایرت 

   

دوم: از نظر سياستهاي كلي نظام و سند چشمانداز؛
طرح تقدیمی با سیاست های کلی نظام و سند چشم انداز مغایرت

سوم: از نظر قانون برنامه؛

طرح تقدیمی با قانون برنامه مغایرت 

چهارم: از نظر آييننامه داخلي مجلس (ماهوي)؛

الف- طرح تقدیمی با قانون آیین نامه داخلی مجلس مغایرت 

ب- ماده ۱۴۴- رعایت اصل هفتاد و پنجم قانون اساسی

ج- ماده ۱۸۵- موجب اصالح یا تغییر برنامه مصوب                                                  

و نیاز به       رای نمایندگان 

 

تعداد .......... برگ اظهارنظر به ضميمه تقديم ميشود.

مديركل تدوين قوانين

۵- طرح تقدیمی از حیث پیشگیری از وقوع جرم با بند (۵)اصل(۱۵۶) قانون اساسی مغایرت

 
معاونت اجتماعي و پيشگيري از وقوع جرم قوه قضائيه

         

     
 

                                                    

ندارد. ██
دارد.اصول مغایر به ضمیمه تقدیم می شود. ☐

 ندارد.
 دارد.

۲
۳

شده است.██

نشده است.دلیل مغایرت به ضمیمه تقدیم می شود.☐

ندارد.██

دارد.دلیل مغایرت به ضمیمه تقدیم می ☐
شود.

ندارد.██

دارد.دلیل مغایرت به ضمیمه تقدیم می شود.☐

ندارد.☐

دارد.دلیل مغایرت به ضمیمه تقدیم می شود.☐

نمی شود██

می شود☐
ندارد.██

دارد.☐



ضميمه نظر ادارهكل تدوين قوانين

بيان مستندات و داليل مغايرت:

در رابطه با طرح تقدیمی آیین نگارش قانونی و ویرایش ادبی: ۱- با توجه به صراحت بند (۵-۱۰) سیاستهای کلی انتخابات مصوب 
۲۴/۷/۱۳۹۵ که بیان میدارد: «تعریف و اعالم معیارها و شرایط الزم برای تشخیص رجل سیاسی، مذهبی و مدیر و مدبر بودن 

نامزدهای ریاست جمهوری توسط شورای نگهبان» این طرح مغایر سیاستهای کلی نظام محسوب میشود و از این حیث با اصل 
یکصد و دهم (۱۱۰) قانون اساسی نیز مغایرت دارد. ۲- حکم تبصره ماده (۳۵) طرح به نوعی تعیین حدود اختیارات شورای نگهبان 

است که این امر خارج از صالحیت قوه مقننه است زیرا مفسر قانون اساسی صرفاً خود نهاد شورای نگهبان است. همچنین این 
تبصره به صورت مبهم نگاشته شده است. ۳- در تبصره بند (۲) ماده (۳۵ مکرر۱) عبارت «رعایت خطوط اساسی» مبهم است. در 

بند (۳) این ماده «التزام عملی» همانند دو بند فوق آن تعریف شود. در بند (۸) جرائم اقتصادی و انتخاباتی تعریف مشخصی در 
مجموعه قوانین ندارد. لذا استناد به آنها موجب ابهام در قانون خواهد شد. در بند (۱۱) عبارت «گروههای غیرقانونی» مبهم است. 
در بند (۱۳) اصالح عبارت «و عدم استعمال آنها به مواد دخانی» همچنین در این ماده محکومیت به جرائم مربوط به مواد مخدر 

ذکر نشده است. الزم به ذکر است بنا به قانون انتخابات مجلس شورای اسالمی (بند ۸ ماده ۳۰) قاچاق مواد مخدر موجب 
محرومیت از نمایندگی مجلس میشود. ۴- مواد (۳۵ مکرر ۱، ۲ و ۳) دارای بندهای مشترک با مفاهیم مشابهی هستند. ۵- تبصره 

ماده (۳۵ مکرر ۳) در ارتباط بیشتری با ماده (۳۵ مکرر۱) است و مناسب است به ذیل این ماده منتقل شود. ۶- درماده (۳۵ 
مکرر۴) بعد از عبارت «منظور از تابع ایران شخصی است که»، عبارت «در زمان انتخابات نیز» اضافه شود. ۷- بیشتر موارد مندرج 

در ماده (۳۵مکرر ۵) که به عنوان ضابطه معرفی شدهاند، کلی و مبهم میباشند و امکان سنجش آنها وجود ندارد. نظیر بند (۲) 
«آرمانخواهی با در نظر گرفتن واقعیتها» یا در بند (۳) «پیگیری اجرای عدالت» ۸- در ماده (۳۵ مکرر۷) کلمه «ثبت» به «ثبت
نام» اصالح شود. در این ماده و ماده (۳۵ مکرر۸) ضمانتاجراء مشخص نشده است. ۹- در ماده (۵۵) «ماده (۳۵) مکرر (۱)» نیز 
اضافه گردد. همچنین روشن نیست جمله «در غیر این صورت از ثبتنام آنها خودداری خواهد شد» ضمانتاجرای کدام قسمت از 

ماده است. ۱۰- در تبصره (۱) ماده (۵۹) عبارت «مصوب ۱/۲/۱۳۹۲» بعد از «قانون مجازات اسالمی» اضافه شود. 



باسمهتعالي

                                                     
                                          شماره:
                                                                                            تاريخ:

هيأترئيسه محترم مجلس شوراي اسالمي

احتراما، در اجراي آييننامه داخلي مجلس شوراي اسالمي و 

ماده (۴) قانون تدوين و تنقيح قوانين و مقررات كشور مصوب 

اصالح موادی از قانون  ۱۳۸۹/۳/۲۵ نظر معاونت قوانين درمورد طرح "

: " انتخابات ریاست جمهوری اسالمی ایران

باسالم موافقم.

تقديم ميگردد.

معاون قوانين



ضميمه نظر ادارهكل اسناد و تنقيح قوانين
سوابق قانوني و داليل ضرورت قانونگذاري: 

 

قوانین متعارض به شرح زیر تقدیم می گردد :
بخش طرح/الیحه: اصالح موادی از قانون انتخابات ریاست جمهوری اسالمی ایران
۱) سیاست های کلی انتخابات مصوب ۲۴ /۰۷ /۱۳۹۵ -- منقح ۱۳۹۷/۲/۳۱

توضیحات: ۱-"جرائم اقتصادی" مندرج در بند ۸ ماده ۳۵ مکرر ۱ موضوع ماده ۲ طرح فاقد تعریف و ضابطه مشخصی است 
لذا از جهت ابهام با ردیف ۳ بند ۹ سیاست های کلی نظام قانونگذاری مبنی بر ضرورت شفافیت و عدم ابهام قوانین در تعارض 

است. ۲-"گروههای غیر قانونی" مندرج در بند ۱۱ ماده ۳۵ مکرر ۱ موضوع ماده ۲ طرح فاقد تعریف مشخص است لذا از 
جهت ابهام با ردیف ۳ بند ۹ سیاست های کلی نظام قانونگذاری مبنی بر ضرورت شفافیت و عدم ابهام قوانینف در تعارض است. 
۳-بند های۱ ۲ ۶ ۷ ۹ ۱۱و ۱۲ ماده ۳۵ مکرر ۵ موضوع ماده ۶ طرح با ردیف ۱ بند ۹ سیاستهای کلی نظام قانونگذاری مبنی 

بر ضرورت قابل اجرا و قابل سنجش بودن اجرای قانون در تعارض است ۴-حکم ماده ۵۵ موضوع ماده ۱۲طرح مبنی بر را ه 
اندازی سامانه الکترونیکی توسط وزارت کشور جهت ثبت نام از نامزدهای انتخابات مشروط به اینکه منجر به افزایش هزینه 

های عمومی شود با اصل ۷۵ قانون اساسی در تعارض است. ۵-جرم انگاری پیش بینی شده در تبصره ۱ ماده ۵۹ موضوع ماده 
۱۵ مغایر بند (۱۴) سیاستهای کلی قضایی ابالغی ۲۸/۷/۱۳۸۱ مبنی بر کاهش عناوین مجرمانه است. ۶- الزم است در تصویب 

طرح مذکور مطابق بند (۱۴) سیاست های کلی انتخابات مصوب ۲۴/۰۷/۱۳۹۵ مبنی بر ثبات نسبی قوانین انتخابات در 
چارچوب سیاست های کلی و تغییر ندادن آن برای مدت معتنابه مگر به ضرورت و با تصویب تغییرات با رأی حداقل دو سوم 

نمایندگان مجلس شورای اسالمی عمل شود. ۷-عنوان طرح به " اصالح موادی از قانون انتخابات ریاست جمهوری مصوب 
۵/۴/۱۳۶۴ " اصالح شود. ۸-متن ماده ۱ طرح با موضوع اصالح ماده ۳۵ قانون به این شرح اصالح شود: ماده ۳۵ قانون به شرح 
زیر اصالح و یک تبصره به آن الحاق می شود ۹-عبارت "قانون انتخابات ریاست جمهوری اسالمی ایران" بعد از عبارت " ماده 

۳۵ قانون " در ماده ۱ طرح اضافه شود. ۱۰- شماره گذاری مواد به صورت مکرر در طرح خالف اصول تقنینی است. ۱۱-
پیشنهاد می شود بند ۲ و۳ ماده ۳۵ مکرر ۱ موضوع ماده ۲ طرح ادغام شده و تبصره بند ۲ به شرح زیر اصالح شود: عبارت " 

رعایت خطوط اساسی نظام جمهوری اسالمی ایران جهت حفظ اصل نظام و تقید به آن می باشد" مندرج در تبصره بند ۲ ماده 
۳۵ مکرر ۱ موضوع ماده ۲ طرح " حذف و عبارت "اعتقاد و التزام به اصول بنیادین و تغییرناپذیر قانون اساسی موضوع ذیل 

اصل ۱۷۷ قانون اساسی است" جایگزین آن شود. ۱۲- در بند ۱۰ ماده ۳۵ مکرر ۱ موضوع ماده ۲ طرح " دیابت" به " 
دیانت" اصالح شود. ۱۳-عبارت " عدم استعمال آن ها به مواد دخانی " مندرج در بند ۱۳ ماده ۳۵ مکرر ۱ موضوع ماده ۲ 

طرح دارای ایراد است. پیشنهاد می شود عبارت " به مواد دخانی " از این بند حذف شود . ۱۴-بند ۷ ماده ۳۵ مکرر ۲ موضوع 
ماده ۳ طرح فاقد شماره است. ۱۵- در ماده ۳۵ مکرر ۴ موضوع ماده ۵ طرح عبارت " در زمان انتخابات نیز" پس از عبارت " 

تابعیت اصلی ایرانی داشته باشند" اضافه شود. ۱۶-در بند ۱۲ ماده ۳۵ مکرر ۵ موضوع ماده ۶ طرح کلمه " نقدپزی" به " نقد 
پذیری" اصالح شود. ۱۷-در ماده ۳۵ مکرر ۷ موضوع ماده ۸ طرح کلمه " ثبت" به " ثبت نام " اصالح شود. ۱۸-در ماده ۳۵ 

مکرر ۸ موضوع ماده ۹ طرح کلمه " مکتویات" به " مکتوبات " اصالح شود. ۱۹-در تبصره ماده ۳۵ مکرر ۹ موضوع ماده ۸ 
طرح عبارت "افراد همکار" به " مشاوران " و " همکار" به " مشاور " اصالح شود. ۲۰-متن ماده ۱۲ طرح با موضوع اصالح 
ماده ۵۵ به این شرح اصالح شود: ماده ۵۵ قانون و تبصره آن به شرح زیر اصالح و ۵ تبصره به آن الحاق می شود . ۲۱- متن 

ماده ۱۵ طرح با موضوع اصالح ماده ۵۹ به این شرح اصالح شود: ماده ۵۹ قانون به شرح زیر اصالح و ۴ تبصره به آن الحاق می 
شود. ۲۲-در ماده ۵۹ موضوع ماده ۱۵ طرح کلمه " مکتویات" به " مکتوبات " اصالح شود. ۲۳-در ماده ۵۹ موضوع ماده ۱۵ 

طرح عبارت "افراد همکار" به " مشاوران " اصالح شود. ۲۴- بکار بردن فعل آینده در تبصره ۴ ماده ۵۹ موضوع ماده ۱۵ 



مغایر اصول قانون نویسی است. 
قانونگذاری در مورد این بخش: الزم است

رديف۱

۱ - تعيين حوزه هاي انتخاباتي مجلس شوراي اسالمي و شوراهاي اسالمي بر مبناي جمعيت و مقتضيات 
اجتناب ناپذير به گونه اي كه حداكثر عدالت انتخاباتي و همچنين شناخت مردم از نامزد ها فراهم گردد .


