توزیع تذکره و ثبت نام رأیدهندگان ،انتخابات 1397
کمیسیون مستقل انتخابات مکلف است زمینۀ استفاده از حق رأیدهی را برای مردم فراهم کند .در تفاهمنامۀ
همکاری میان کمیسیون و ادارۀ مرکزی ثبت احوال نفوس آن اداره تعهد کرده برای واجدان شرایط رأیدهی یی که
هنوز تذکره نگرفته ،تذکره توزیع کند .هر دو اداره اطمینان حاصل میکند که:
 توزیع تذکرۀ برای واجدان شرایط رأیدهی قبل از آغاز روند ثبت نام شروع میشود.-

روند ثبت نام با فعالیت حدود  ۷۰۰۰مرکز ثبت نام که دارای محلات زنانه و مردانه بوده ،عملی میشود.

-

نیروهای امنیتی کشور از امنیت مواد ،کارمندان ،مراکز و محلات ثبت نام و ثبت نام کنندگان اطمینان
میدهند.

اگر در مناطق مشخص روند توزیع تذکره صورت گرفته نتواند و یا کدام مرکز در وقت عملیات ثبت نام باز شده
نتواند ،کمیسیون تدابیر خاصی را جستجو و زمینۀ ثبت نام را در آن مساعد میکند .کارمند تثبیت هویت:
-

با درخواست کننده مصاحبه کرده ،تذکره وی را بررسی و بعد از تثبیت هویت وی را به کارمند ثبت نام
معرفی میکند.

-

کارمند ثبت نام ،معلومات درخواست کننده را در بخشهای ثبت نام و تصدیق ثبت نام رأیدهی درج و
دخواست کننده را به مرکز رأیدهی مربوط ارتباط داده ،بعدا تصدیق ثبت نام رأیدهی را از بخش فورمه ثبت
نام جدا ساخته و آن را به کارمند دیگر میدهد.

-

کارمند دیگر ،تصدیق ثبت نام را طبق طرزالعمل در عقب تذکره با اسکاشتیپ امنیتی برچسپ میزند و
تذکره را به درخواست کننده میدهد.

کمیسیون و ادارۀ ثبت احوال نفوس تدابیر ذیل را روی دست خواهند گرفت تا سطح تزویر وسوء استفاده را
کاهش دهند:
 در صورت استفاده از تذکره های جعلی و تزویری مرتکبان آن را به نهادهای عدلی و قضائی معرفیمیکنند.
 معلومات ثبت شده در دیتابیس کمیسیون با معلومات ثبت شده در دیتابیس اداره ثبت احوال نفوسمطابقت داده میشود .اگر شمارۀ کدام تذکره در دیتابیس آن اداره ثبت نباشد ،اسم وی را از دیتابیس
کمیسیون حذف میشود.
 طبق تقویم انتخابات ،فهرست رأیدهندگان غرض آگاهی و یا اعتراض در مراکز رأیدهی نشر میشود .افرادیکه اسم شان در فهرست رأیدهندگان درج نباشد ،میتواند شکایت کند.
 فهرست رأیدهندگان هر مرکز برای روز انتخابات جداگانه تهیه میشود.در روز انتخابات صرف آن عده افراد رأی میدهند که نامهای خود را ثبت کرده و در فهرست رأیدهندگان مرکز
مربوط درج بوده و بخش تصدیق ثبت نام در عقب تذکرۀ شان موجود است.
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