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 ؛ واقعيت يا تحريف؟7931در سال  شورای نگهبانبرای  انتخاباتي بودجه

 

. اين اليحه كه شامل متن ماده واحده و تقديم مجلس شدتوسط رئيس جمهور آذر سال جاري  73در روز  7931اليحه بودجه سال 

اي هو بر روي سايت مجلس، براي عموم نيز منتشر شدجلد تنظيم شده و همزمان با تقديم به  5آن است، در قالب  جداول پيوست

 اين امر كه در جاي خود امري كامالً پسنديده است، موجب شد كه ( /tsBW5http://yon.ir)به عنوان نمونه:  مختلف قرار گرفت.

ار و اقدام به انتش ،سواديبرخي، از روي عناد يا بي ه در اين ميان،نقل و تحليل شود. البت جامعه نيز ارقام و احكام بودجهدر سطح 

رخي ها، جنجالي است كه ب، امري كه به هيچ عنوان پسنديده نيست. يكي از اين نمونهاندكرده با تحريفهمراه تحليل ارقام بودجه، 

، بودجه 31بودجه سال  يشنهاديپ يحهولت در الد»اند كه و مدعي شده در خصوص بودجه مربوط به شوراي نگهبان به راه انداخته

 يلياردم 52، 7227225با كد بودجه  يک يوستپ 9كاهش داد؛ اما در جدول شماره  يالر يليونم 669.322نگهبان را حدود  يشورا

قرار  نكهيجه به ابا تو حال نگهبان اضافه كرده است. يشورا يافتيدر يرمجموعهبه ز «نظارت بر انتخابات»تومان هم با نام برنامه 

نظارت بر  ينگهبان برا يشورا يهابودجه يفرد يلتومان ذ يلياردم 52برگزار شود، اختصاص  يانتخابات يندهدر سال آ يستن

 ( :oI2//yon.ir/Idhttp) «مورد مناقشه قرار گرفته است. ياجتماع يهااست كه در عالم خبر و در شبكه يانتخابات، موضوع

  اما واقعيت ماجرا چيست؟

هاي خالصه بودجه دستگاه»با عنوان  1در جدول شماره  هر سالهاي اجرايي، همانند ساير دستگاه ي نگهبانبودجه شورا .7

در  يابد. بودجه شوراميبه شوراي نگهبان اختصاص  727222 شماره شود. در اين جدول،تعيين مي «اصلي و زيرمجموعه

مل كه مورد اول شا« كمک به اشخاص حقيقي و حقوقي -شوراي نگهبان»و « شوراي نگهبان»: شودمي تعيينعنوان  ذيل دو

شد( است و مورد دوم صرفاً ناميده مي «عمراني»)كه قبالً بودجه  «ايهاي سرمايهتملک دارايي»و  «ايهزينه»دو قسمت 

در اليحه بودجه سال  شود.همچنين بودجه دو سال قبل هر دستگاه ذكر مي ،1در جدول شماره  باشد.اي ميبودجه هزينه

 شورا به صورت زير تعيين شده است.  بودجه 7931

 مبالغ به ميليون ريال

کد 

 دستگاه
 عنوان

 ایهای سرمايهتملک دارايي ایهزينه

عملکرد  جمع کل

7931 

مصوب 

7931 

 7931برآورد 
عملکرد 

7931 

مصوب 

7931 

 7931برآورد 

هزينه 

 عمومي
 جمع اختصاصي متفرقه

ای سرمايه

 7پيوست 
 جمع اختصاصي همتفرق

 7.111.311 721.111 1 1 721.111 011.111 1 211.311 1 1 211.311 298.211 113.191 شورای نگهبان 717111

 7.181.311 721.111 1 1 721.111 011.111 1 201.311 1 1 201.311 218.211 110.123 شورای نگهبان 7

8 

 -شورای نگهبان

کمک به اشخاص 

 حقيقي و حقوقي

70.201 91.111 91.111 1 1 91.111 1 1 1 1 1 1 91.111 

 

 

هاي ميليارد ريال نيز بودجه تملک دارايي 772اي و ميليون ريال بودجه هزينه 322ميليارد و  711 مطابق جدول فوق

همانطور كه در جدول باال مشاهده  بيني شده است.براي شوراي نگهبان پيش 7931اي در اليحه بودجه سال سرمايه

نسبت « ايهاي سرمايهتملک دارايي»در قسمت  7931شود، ارقام بودجه مربوط به شوراي نگهبان در اليحه بودجه سال مي

ميليارد ريال كاهش يافته  772ميليارد ريال به  952گيري مواجه شده بوده و از با كاهش چشم 7932به قانون بودجه سال 

http://yon.ir/5tsBW
http://yon.ir/Id6oI


شورا اي بودجه هزينه البته ميليارد تومان كاهش يافته است. 725ميليارد تومان به حدود  767و در مجموع نيز از حدود 

 ميليارد ريال افزايش يافته است. 711ميليارد ريال به  796از  نسبت به قانون مذكور در اليحه مذكور

مجموعاً  7931 سال در اليحه بودجهو تعدادي جدول است كه  طور كه گفته شد، بودجه كل كشور، شامل يک متنهمان .6

و  است «منابع و مصارف بودجه حده و جداول كالنماده وا»جلد اول شامل  در قالب پنج جلد كتاب تنظيم شده است.

مشخص  «جداول كالن»در  هاسازمان اصل ارقام بودجه نكته مهم اين است كه شوند.مجلدات بعد پيوست محسوب مي

كرد همان ارقام شود، بلكه محل هزينهمندرج در جداول كالن، درج نمي يبودجهجز اي بودجه، در جداول پيوست و شده

اي اي )عمراني( در پيوست يک و بودجه هزينههاي سرمايهتفصيل بودجه تملک دارايي شود.تر بيان ميبه صورت جزئي

 زير است:شود. ارقام مربوط به شوراي نگهبان در دو پيوست مذكور به صورت در پيوست شماره چهار ذكر مي

 

 7931هاي اجرايي در سال اي دستگاههاي تملک دارايي سرمايهاعتبار طرح

 

 

 
 7931هاي اجرايي ملي بر حسب برنامه و فعاليت در سال برآورد اعتبارات دستگاه

شماره دستگاه 

 اجرايي

شماره دستگاه/ 

 برنامه

جمع  7931اي سال اعتبارات هزينه هدف كمي شرح دستگاه و برنامه و فعاليت

هزيه  مقدار سنجه عملكرد كل

 واحد

 اختصاصي متفرقه ايهزينه

 009.711 1 1 009.711 شوراي نگهبان 6 616111

 000.711 1 1 000.711 160.9916 191 مصوبه برنامه پاسداري از احكام اسالم و قانون اساسي 6116111111 

 000.711 1 1 000.711 106.9916 191 مصوبه يو قانون اساس بررسي انطباق مصوبات مجلس با احكام اسالم 6116111116 

 111.111 1 1 111.111 9.0611 10.111 شعبه برنامه نظارت بر انتخابات 6116111111 

 111.111 1 1 111.111 9.0611 10.111 شعبه نظارت بر اجراي انتخابات 6116111116 

 0.111 1 1 0.111 0.111.111 6 الكترونيكيخدمات  برنامه توسعه دولت الكترونيك 6111119111 

 0.111 1 1 0.111 0.111.111 6 سامانه هاي اداري و تخصصيايجاد و ارتقاء سامانه 6111119101 

 01.111 1 1 01.111 كمك به اشخاص حقيقي و حقوقي -شوراي نگهبان 1 616111

 01.111 1 1 01.111 11.111 6.111 شخص برنامه كمك به اشخاص حقيقي و حقوقي 611111111 

 01.111 1 1 01.111 11.111 6.111 مورد كمك به اشخاص حقيقي و حقوقي 6111111116 

 

بوده و چيزي  «جداول كالن»شود ارقامي كه در جداول باال آمده، تفصيل همان بودجه مقرر در همانطور كه مالحظه مي

 غير از آن نيست.

اي براي انتخابات هاي مجري و ناظر انتخابات، بودجه جداگانهشود، به دستگاهميهايي كه انتخابات برگزار در سال .9

و ذيل قسمت « هاي متفرقهبرآورد اعتبارات رديف»با عنوان  3اين بودجه تاكنون در جدول شماره  يابد.اختصاص مي

ست جمهوري و شوراهاي ( كه انتخابات ريا7932درج شده است. در سال جاري )« هاي موردي )موقت(اعتبار رديف»

اسالمي شهر و روستا در كشور برگزار شد، براي وزارت كشور به عنوان مجري انتخابات و همچنين براي شوراي نگهبان 

شماره 

بندي طبقه

قديم و 

 جديد

هزينه  مقدار واحد اهداف كمي طرح عنوان

 واحد

عنوان 

 دستگاه

سال  استاني

 شروع

سال 

 اتمام

عملكرد سالهاي 

قبل از برنامه 

 پنجم

 جمع كل دوران برنامه ششم

عملكرد 

دوران 

برنامه 

 پنجم

مصوب 

7931 

برآورد 

7931 

ني بيپيش

سالهاي 

 بعد

 1.110.611 711.111 601.111 011.111 111.011 610.011         برنامه نظارت بر انتخابات 611611111

6116111116 
61610111 

احداث، تكميل و تأمين تجهيزات و 
 هاتعميرات اساسي ساختمان

 تعميرات اساسي و تامين تجهيزات
 احداث و تكميل ساختمان

 پروژه
 پروژه

6 
6 

961.111 
6.106.110 

شوراي 
 نگهبان

 6006 6077 610.011 111.011 011.111 601.111 711.111 1.110.611 



عنوان ناظر انتخابات رياست جمهوري و نيز براي مجلس شوراي اسالمي به عنوان ناظر انتخابات شوراهاي اسالمي  به

هزار ميليارد  9نتخابات تعيين شد. بودجه مصوب جهت انتخابات براي وزارت كشور شهر و روستا، بودجه مربوط به ا

 ميليارد ريال نيز براي مجلس شوراي اسالمي بوده است. 622ميليارد ريال و  292ريال، شوراي نگهبان 

 

 7932هاي متفرقه در سال برآورد اعتبارات رديف -3جدول شماره 

شماره 

 بنديطبقه

هاي ملك داراييت ايهزينه عنوان

 ايسرمايه

 جمع

 660.110.961 00.901.600 10.000.199 هاي موردي )موقت(اعتبارات رديف 111111

 0.111.111 111.111 1.111.111 برگزاري انتخابات -وزارت كشور 6

 101.111 1 101.111 نظارت بر انتخابات -شوراي نگهبان 1

 111.111 1 111.111 شوراهاكمك به انتخابات  -مجلس شوراي اسلمي 669

 
 

هاي آنان جهت برگزاري انتخابات و نظارت هاي فوق و براي پوشش هزينهبودجه مذكور عالوه بر بودجه معمول دستگاه

ي مصرف اين بودجه براي بكارگيري افراد جهت حضور در شعب اخذ رأي جهت اجراي انتخابات يا عمده بر آن است.

 نظارت بر آن است.

هاي معمول شوراي نگهبان، هم در مشاهده شد، در بودجه 7931همانطور كه در جداول مربوط به بودجه سال ولي  .9

وجود دارد. اين « نظارت بر اجراي انتخابات»اي، رديفي با عنوان هاي سرمايهاي و هم در تملک داراييهاي هزينهبودجه

كه انتخاباتي برگزار نشده، بودجه تفصيلي  7935مثالً در سال هاي قبل هم وجود داشته است. رديف در قوانين بودجه سال

 شورا به صورت زير بوده است:

 

 7935اي ملي در سال هاي تملک دارايي سرمايهاعتبار طرح

شماره 

بندي طبقه

 قديم و جديد

هزينه  مقدار واحد اهداف كمي طرح عنوان

 واحد

سال  عنوان دستگاه

 شروع

سال 

 اتمام

عملكرد سالهاي 

قبل از برنامه 

 پنجم

 جمع كل دوران برنامه ششم دوران برنامه پنجم

عملكرد 

سالهاي 

تا  7931

7939 

مصوب 

7931 

مصوب 

7931 

ي بينپيش

هاي سال

 بعد

برنامه نظارت بر  611611111
 انتخابات

       713.911 937.311 931.111 919.111 1 7.9.9.711 

6116111116 
61610111 

اساسي و  تعميرات
 تامين تجهيزات

تعميرات اساسي و 
 تامين تجهيزات

 7.9.9.711 1 919.111 931.111 937.311 713.911  6006 شوراي نگهبان 6.010.611 6 پروژه

 

 

 
 

 

 

 

 

 



 7935هاي اجرايي ملي بر حسب برنامه و فعاليت در سال برآورد اعتبارات دستگاه
شماره دستگاه 

 اجرايي
شماره دستگاه/ 

 برنامه
 جمع كل 6079اي سال اعتبارات هزينه هدف كمي شرح دستگاه و برنامه و فعاليت

سنجه 
 عملكرد

تملك  جمع اختصاصي ايهزينه هزيه واحد مقدار
هاي دارايي

 ايسرمايه

 791.000 090.111 111.000 1 111.000 شوراي نگهبان 6 616111

 106.701 1 106.701 1 106.701    اسالم و قانون اساسيبرنامه پاسداري از احكام  6116111111 

   106.701 1 106.701 011.1119 011 مصوبه بررسي انطباق مصوبات مجلس با احكام اسالم و قانون اساسي  

 901.016 090.111 017.016 1 017.016    برنامه نظارت بر انتخابات 6116111111 

   017.016 1 017.016 9.0606 01.111 شعبه نظارت بر اجراي انتخابات  

 6.111 1 6.111 1 6.111    برنامه توسعه دولت الكترونيك 6110110111 

   6.111 1 6.111 6.111.111 6 سامانه هاي اداري و تخصصيمكانيزه كردن سامانه  

 11.111 1 11.111 1 11.111 كمك به اشخاص حقيقي و حقوقي -شوراي نگهبان 1 616111

 11.111 1 11.111 1 11.111    برنامه كمك به اشخاص حقيقي و حقوقي 611111111 

   11.111 1 11.111 61.1119 6.111 مورد كمك به اشخاص حقيقي و حقوقي  

 

 

 نيز كه انتخابات رياست جمهوري برگزار شده، بودجه شورا به صورت زير به تصويب رسيده است: 7932در سال 

 
 7932اي ملي در سال تملک دارايي سرمايههاي اعتبار طرح

شماره 

بندي طبقه

قديم و 

 جديد

هزينه  مقدار واحد اهداف كمي طرح عنوان

 واحد

عنوان 

 دستگاه

سال 

 شروع

سال 

 اتمام

عملكرد 

سالهاي قبل از 

 برنامه پنجم

 جمع كل دوران برنامه ششم دوران برنامه پنجم

عملكرد 

 7931سالهاي 

 7931تا 

مصوب 

7931 

برآورد 

7931 

هاي سال

 بعد

برنامه نظارت بر  611611111
 انتخابات

       713.911 111.311 919.111 111.111 ..311.111 1.931.711 

6116111116 
61610111 

احداث، تكميل و 
تأمين تجهيزات و 
تعميرات اساسي 

 ساختمان

 تعميرات اساسي و تامين تجهيزات
 احداث و تكميل ساختمان

 پروژه
 پروژه

6 
6 

6.010.611 
0.111.111 

شوراي 
 نگهبان

6006 6077 713.911 111.311 919.111 111.111 ..311.111 1.931.711 

 
 

 7932هاي اجرايي ملي بر حسب برنامه و فعاليت در سال برآورد اعتبارات دستگاه

شماره دستگاه 

 اجرايي

شماره 

دستگاه/ 

 برنامه

اعتبار  7931اي سال اعتبارات هزينه هدف كمي شرح دستگاه و برنامه و فعاليت

تملك 

هاي دارايي

 ايسرمايه

 جمع كل

هزيه  مقدار سنجه عملكرد

 واحد

 جمع اختصاصي ايهزينه

 6.111.011 011.111 011.011 1 011.011 شوراي نگهبان 6 616111

 061.111 1 061.111 1 061.111 991.111 011 مصوبه برنامه پاسداري از احكام اسالم و قانون اساسي 6116111111 

   061.111 1 061.111 991.111 011 مصوبه بررسي انطباق مصوبات مجلس با احكام اسالم و قانون اساسي 6116111116 

 701.111 011.111 071.111 1 071.111 0.9111 11.111 شعبه برنامه نظارت بر انتخابات 6116111111 

   071.111 1 071.111 0.9111 11.111 شعبه اجراي انتخاباتنظارت بر  6116111116 

 1.011 1 1.011 1 1.011 010.1960 9 خدمات الكترونيكي برنامه توسعه دولت الكترونيك 6111119111 

   1.011 1 1.011 60.0101 060 سامانه هاي اداري و تخصصيايجاد و ارتقاء سامانه 6111119101 

 01.111 1 01.111 1 01.111 كمك به اشخاص حقيقي و حقوقي -شوراي نگهبان 1 616111

 01.111 1 01.111 1 01.111 11.111 6.111 شخص برنامه كمك به اشخاص حقيقي و حقوقي 611111111 

   01.111 1 01.111 11.111 6.111 مورد كمك به اشخاص حقيقي و حقوقي 6111111116 

 

 



هايي كه اي براي نظارت بر اجراي انتخابات، در سالدليل در نظر گرفتن بودجه»ماند كه حال پاسخ به اين سؤال باقي مي .5
خصوص  هايي كه در اينهاي شوراي نگهبان براي نظارت بر انتخابات و هزينهفعاليت« شود، چيست؟انتخاباتي برگزار نمي

هايي كه ناظران شود، مانند فعاليتردي است كه به ايام انتخابات محدود ميدهد، دو قسم است. قسم اول، مواانجام مي
هاي مختلف، در انتخابات اي كه بايد به ايشان پرداخت شود.الزحمهد و حقندهاين شورا در شعب اخذ رأي انجام مي

قسم دوم، مواردي است  ( /cB7R2http://yon.irكنند. )نفر به عنوان ناظر با شوراي نگهبان همكاري مي 772.222حدود 
انجام هاي نظارت بر انتخابات و ي فعاليتگيرد. شوراي نگهبان جهت ساماندهكه در ساير ايام و اوقات نيز انجام مي

دفاتر »كشور نياز دارد. وظايف متعددي كه قوانين انتخاباتي بر عهده اين شورا قرار داده است، به تشكيالتي در سراسر 
هاي مختلف كشور تشكيل شده و در تثبيت و تقويت شبكه ناظران كشوري نقشي به سزا به همين دليل در استان« استاني

ها نيز دفاتر شوراي در شهرستان ،استان( 97ر حال حاضر عالوه بر دفاتر استاني كه در هر استان وجود دارد )دكند. مي ايفا
رساني و شبكه ناظران هاي تحقيق و اطالعكه ساماندهي شبكه( دفتر در شهرستان 922)بيش از  است دهنگهبان گسترده ش

« نظارت بر انتخابات»اي كه براي شوراي نگهبان و با عنوان هاي سرمايهاي و تملک داراييهاي هزينه. بودجهرا برعهده دارند
اي جهت نظارت بر هاي ارتباطي و رايانهدي از قبيل زيرساختشود. مواردر نظر گرفته شده، در اين زمينه هزينه مي

 گيرد. انتخابات نيز از همين محل انجام مي

شود، جهت انجام امور مربوط به برگزاري انتخابات و هايي كه انتخابات در كشور برگزار نميكر است كه در سالالزم به ذ .2
در  7931شود. مثالً در اليحه بودجه سال هايي تعيين ميبودجههاي الزم، براي وزارت كشور نيز كردن زيرساختفراهم
 بيني شده است:براي وزارت مذكور پيش ميليارد توماني 722حدود  اياي، بودجههاي سرمايههاي مربوط به تملک داراييرديف

 7931هاي اجرايي در سال اي دستگاههاي تملک دارايي سرمايهاعتبار طرح

 

 

 بيني شده بود.ميليارد تومان براي وزارت كشور پيش 59نيز در رديف مشابهي، بيش از  7935در سال 
 

 7935اي ملي در سال هاي تملک دارايي سرمايهاعتبار طرح

 

 

 

ي شورا بر روي كاغذ است و معموالً آنچه در باال به آن اشاره شد، بودجهاي عملي است آن است كه نكته پاياني كه نكته .1

  .ارقام مصوب فاصله زيادي دارديابد، با آنچه عمالً به شورا تخصيص مي
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