منشور اخالقي كاركنان در ارتباط با انتخابات
با عنايت به نزديك شدن به سيزدهمين دوره انتخابات رياست جمهوري و ششمين دوره انتخابات شوراهاي اسالمي
شهر و روستا در سال 1400؛ منشور اخالقي كليه كاركنان شهرداري در ارتباط با موضوع انتخابات مستند به منشور
اخالقي انتخابات ابالغي هيئت محترم وزيران مصوب كميته تدوين و ترويج اخالق انتخاباتي ( سال ) 1388ابالغ مي
گردد:
 .1توجه به منويات حضرت امام خميني (ره) و مقام معظم رهبري در راستاي حضور پرشور و مقتدرانه در
انتخابات
 .2تالش براي رشد آگاهي عمومي و تقويت اميد و نشاط ملي ،منطقه اي و ...و افزايش مشاركت آگاهانه و
حداكثري در انتخابات
 .3مالك قراردادن قانون در انتخابات و ارجح قراردادن منافع ملي بر منافع شخصي
 .4احترام به قوانين و مقررات و نتايج انتخابات و اجتناب از تحريك افكار عمومي و زير سوال بردن نتايج
انتخابات
 .5توجه و احترام به ارزش هاي ديني ،ملي و حفظ هوشياري در برابر تبليغات بيگانگان ومخالفان نظام
 .6استفاده از فضاي انتخابات به عنوان يك فرصت ملي براي تقويت استقالل كشور ،وحدت ملي ،همگرايي و
مقابله با توطئه هاي تفرقه افكنانه و جنگ رواني دشمن
 .7پرهيز از سياه نمايي و بزرگنمايي مشكالت ،شايعه پراكني و مسموم كردن فضاي انتخابات و تشويش اذهان
عمومي
 .8حفظ وحدت و ايجاد اميدواري با نگاه به موفقيت هاي نظام و تقويت سالمت رواني و سياسي جامعه در
راستاي سربلندي نظام مقدس جمهوري اسالمي ايران
 .9اجتناب از تخريب ،تهمت ،تحقير و ورود به حريم شخصي و افشاي اسرار مخفي نامزدهاي انتخاباتي
 .10حفظ بي طرفي كامل در برخورد و تعامل با گرايش هاي مختلف سياسي
 .11جلوگيري از افشاي اطالعات و اسرار دستگاه هاي دولتي و عمومي براي استفاده عليه يا له يكي از نامزدها و
پيروي از تفسير مراجع رسمي صالحيت دار از قوانين و مقررات انتخابات و پرهيز از اظهار يا اعالن تفاسير
سليقه اي
 .12استفاده از ظرفيت نيروي انساني ،اقالم و تجهيزات اداري ،رسانه هاي وابسته به شهرداري و يا رسانه هايي كه
به نام شهرداري مشهد فعاليت مي كنند ،جايگاه هاي سخنراني اعضاء شوراي اسالمي و مديران شهرداري ،

استفاده از بودجه شهرداري به هر مقدار و ساير امكانات شهرداري براي تبليغات هريك از نامزدهاي انتخابات
شوراي اسالمي شهر و رياست جمهوري ممنوع مي باشد
 .13نصب و توزيع اعالميه ،پوستر و هرگونه آگهي تبليغاتي در اماكن شهرداري و يا در محل برگزاري جلسات
و رويدادها يا نصب بر روي تجيهزات مربوط به شهرداري ممنوع بوده و كارشناسان مسئول مكلف اند ضمن
مستند سازي نسبت به جمع آوري اقدام نموده و گزارش تخلف را به منظور تصميم گيري الزم به حوزه
مسئول ذيربط ارسال نمايند
 .14پرهيز كاركنان از ورود به جناح بندي ها و تبليغات له ياعليه نامزدهاي انتخاباتي در محيط و ساعات اداري
 .15عدم كاهش سطح كيفي و كمي در انجام وظايف محوله و مسئوليت ها در مقاطع زماني قبل ،حين و بعد از
انتخابات

