
 

 

 االسالم والمسلمين جناب آقاي دكتر حسن روحاني حضرت حجت

 رئيس محترم جمهوري اسالمي ايران 
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 هاي توسعه كشور احكام دائمي برنامهقانون 

 
و  يو پژوهشد  يدانشدگاهها، مراكدو و مسسسدات زمدوزل عدا       -1ماده 
گسدترل   يمجدوز از شدورا   يكده دارا  يعل  و فناور يها و پاركها فرهنگستان
و بهداشدت، درمدان و    يو فنداور  قدات يعلوم، تحق يها وزارتخانه يزموزل عا 

و  نيقدوان  تيبدون رعا باشند، يم ربط يذ يمراجع قانون ريو سا يزموزل پوشك
 يقدانون محاسدبات عمدوم    ژهيد و به يدو ت يحاك  بر دستگاهها يعموم مقررات

مناقصات و اصدالحات   يقانون برگوار ،يخدمات كشور تيريكشور، قانون مد
 ،يمدا   يهدا  نامده  نيدي وبات و ززنها و فقط در چهارچوب مصد  يو ا حاقات بعد

بده   ردامنا كه حسب مو أتيمصوب ه يالتيو تشك ياستخدام ،يادار ،يمعامالت
و  يو بهداشت، درمان و زموزل پوشدك  يو فناور قاتيعلوم، تحق رانيوز دييتأ

در مدورد دانشدگاهها و مراكدو     وجمهدور   رئديس  دييها به تأ در مورد فرهنگستان
زموزل عا ي و تحقيقاتي وابسته به نيروهاي مسلح به تأييدد رئديس سدتاد كدل     

 .كنند ميعمل  ،رسد ينيروهاي مسلح م
مراكو و  نيدو ت به ا ياز منابع عموم افتهي اعتبارات اختصاص -1 تبصره

 شدود و  منظدور مدي   يقطعد  نده يو بعد از پرداخت، به هو يمسسسات، كمك تلق
 است. نهيزنها قابل هو تيمصوب هيأت امنا و با مسسو  يليبراساس بودجه تفص

از محدل مندابع عمدومي و توسدعه      ديد هرگونده اسدتخدام جد   -2 تبصره
و بهداشدت،   يو فنداور  قدات يعلوم، تحق رانيوز ديياداري منوط به تأ التيتشك

كشدور   اداري و اسدتخدامي )حسب مورد( و سدازمان   يدرمان و زموزل پوشك
 است.

( قانون ا حاق برخي مواد به قانون 11ماده) بر اساسهيأت امنا  -3 تبصره
تواند عالوه بر  نمي 4/12/1393( مصوب 2تنظي  بخشي از مقررات ما ي دو ت)

زنچه كه از محل منابع عمومي و درزمدهاي اختصاصي براي دانشگاهها و مراكو 
سا هاي بعد مصوب  وگيري  مي شود تعهد جديدي براي سال تص موبور پادار مي

 .كند
زن  يها  هاي رفاه دانشجويان مشمول اين ماده و تبصره صندوق -4 تبصره

 شوند. مي
 ،يمعدامالت  ،يادار ،يهرگونه اصدال  سداختار و مقدررات مدا      -5 تبصره

 يدو تد  يو پژوهش يدانشگاهها و مسسسات زموزل عا  يالتيو تشك ياستخدام
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زن  يهدا   مداده و تبصدره   نيد فقط مشمول ا يتخصص يها فرهنگستان نيو همچن
 است.

هاي علمي، نخبگدان   دو ت موظف است براي مشاركت انجمن -6 تبصره
ا مللدي و برتدر    ها و مجامع علمي و پژوهشي بين و دانشمندان كشور در همايش

هداي دانشدمندان و نخبگدان ايدران در جهدان و       گيري از توانمندي جهان و بهره
داخل و خارج كشور سدازوكار الزم   درفراه  كردن فرصتهاي مطا عاتي مناسب 

 را ايجاد نمايد.
گسترل و ارتقاي كيفيت و اثربخشي زموزل عا ي و  منظور به -7تبصره 

 د:كنزموزي، دو ت موظف است نسبت به تحقق موارد زير اقدام  مهارت
همدان دانشدگاه    يتوانند با موافقت هيأت امنا هيأت علمي مي ياعضا -1

بنيدان   خصوصي دانش (%100صددرصد)نسبت به تشكيل مسسسات و شركتهاي 
 .كننداقدام و يا در اين مسسسات و شركتها مشاركت 

مسسسات و شدركتها بدراي انعقداد قدرارداد پژوهشدي مسدتقي  و يدا         اين
در دو دت  ول قانون منع مداخله كاركنان غيرمستقي  با دستگاههاي اجرائي، مشم

 بعدي زن نيستند. اصالحاتمعامالت دو تي و 
منظددور حمايددت از دانشددجويان  شددود بدده بدده دو ددت اجددازه داده مددي -2

نور و دانشگاههاي فني  كاربردي و پيام-دانشگاههاي دو تي، ززاد اسالمي، علمي
هاي  وزارتخانه ز ازعا ي غيردو تي كه داراي مجو اي و مسسسات زموزل و حرفه

 باشدند،  علوم، تحقيقات و فناوري يا بهداشدت، درمدان و زمدوزل پوشدكي مدي     
ربط  تسهيالت اعتباري در اختيار صندوق رفاه دانشجويان و يا ساير نهادهاي ذي

 قرار دهد.ا حسنه به دانشجويان  براي پرداخت وام بلندمدت قرض
هدداي علددوم، تحقيقددات و فندداوري و بهداشددت، درمددان و  وزارتخاندده -3

زموزل پوشكي مكلفند با همكاري وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي و مركدو  
 با بازار كار تعيين نمايند. بهاي تحصيلي خود را متناس رشته ،زمار ايران
از درزمدهاي حاصل  (%60درصد) شصتنور مكلف است  دانشگاه پيام -4

شهريه دانشجويان هر واحد را براي توسدعه همدان واحدد و مدابقي را بدراي      از 
 توسعه و تجهيو واحدهاي دانشگاهي در مناطق محروم اختصاص دهد.

 
  -2 ماده
علوم،  يها وزارتخانه صيكشور، حسب مورد به تشخ يدانشگاهها -ا ف

 يشدورا  بيبدا تصدو   يو بهداشت، درمان و زموزل پوشدك  يو فناور قاتيتحق
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شدعب   سينسبت به تأسد  توانند يمربوط، م يها وزارتخانه يعا  گسترل زموزل
 وصورت خودگردان  در خارج از كشور به ويو ني صنعت -يدر مناطق ززاد تجار

 از داوطلبان اقدام كنند. هيشهر افتيبا در
 ،يصنعت -يمناطق ززاد تجاردانشجو در شعب دانشگاهها در رليپذ -ب

 رليشود. ضوابط پذ انجام مي يبراي دانشجويان غيرايراني بدون ززمون سراسر
دانشجو موضوع  رليسنجش و پذ يتوسط شورا يدوره كارشناس يدانشجو برا

 يا دانشجو در دانشگاهها و مراكو زمدوزل عد   رلي( قانون سنجش و پذ2ماده)
دانشدگاهها   شنهاديبا پ يليتكم التيتحص يها دوره يو برا 1392كشور مصوب 

 ايد  يو فنداور  قدات يعلدوم، تحق  يهدا  از وزارتخانه يكي دييو حسب مورد با تأ
 .شود يم نييتع يبهداشت، درمان و زموزل پوشك

همانندد   ،يصدنعت  - يشعب مناطق ززاد تجدار  يرانيا انيدانشجو -تبصره
 .هستندبرخوردار  يليتحص تياز معاف انيدانشجو ريسا

سدنجش و پدذيرل دانشدجو در دانشدگاهها و     ( قانون 5اين بند به ماده )
 شود. ا حاق مي 10/6/1392مراكو زموزل عا ي كشور مصوب 

دو ت به منظور استمرار، توسعه و ترويج فرهنگ ايثار و شهادت، در  -پ
جهت حفظ كرامت ايثارگران با او ويت عرضه منابع ما ي، فرصتها، امكانات و 

مادر، همسر و فرزندان شهدا و همچنين  تسهيالت و امتيازات به ايثارگران، پدر،
 دهد: زير را انجام مي ن و افراد تحت تكفل زنان، اقدامجانبازان، ززادگا

هاي علدوم،   دانشگاهها و مراكو و مسسسات زموزشي و پژوهشي و وزارتخانه
تحقيقددات و فندداوري و بهداشددت، درمددان و زمددوزل پوشددكي، مكلفنددد حددداقل   

علمي مورد نياز خود را از بدين جامعده ايثدارگران      %( اعضاي هيأت20درصد) بيست
ماه سابقه حضور داوطلبانه در جبهه، جانبازان بداالي   شامل رزمندگان با بيش از شش

 سدال اسدارت، همسدران و فرزنددان     %(، ززادگدان بداالي سده   25درصدد)  وپنج بيست
گدان  %(، همسران و فرزندان شهدا و فرزندان ززاد50درصد) جانبازان باالي پنجاه

هداي   سال اسارت كه داراي مدرك علمدي مدورد تأييدد وزارتخانده     با بيش از سه
باشدند،   مدي « بهداشت، درمان و زموزل پوشكي»و « علوم، تحقيقات و فناوري»

حسب مورد از طريق استخدام و يا موافقت با انتقال كاركنان ديگر دستگاهها يدا  
صورت عضو  بتداء زنان را بهعلمي تأمين و از ا تبديل وضعيت كاركنان غير هيأت

علمي رسمي قطعي با احتساب سوابق زموزشي، پژوهشي و اجرائي مرتبط  هيأت
با رعايدت شدرايط اخالقدي، علمدي و سدني و      و تأثير زن در پايه و مرتبه علمي 

ززمون و مصاحبه استخدام كنند. مسدسو يت اجدراي ايدن حكد  بده طدور        بدون
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هاي مذكور است. مقامات يادشده در اين مستقي  برعهده وزرا و رؤساي دستگاه
باشند. احكدام و امتيدازات ايدن بندد شدامل       خصوص، مجاز به اتخاذ تصمي  مي

 شود. علمي فعلي داراي شرايط فوق نيو مي اعضاي هيأت
رسداني بده ايثدارگران     ( قانون جامع خددمات 71اين بند، جايگوين ماده )

 شود. مي 2/10/1391مصوب 
 

 -6 ماده
توانندد در   مدي  هاا  ااننستاي     كاركنان تحت پوشش صندوق -ا ف

صورت انتقال به ساير دستگاهها يا بازخريددي، اخدراج، اسدتعفاء و اسدتفاده از     
مرخصددي بدددون حقددوق، بدددون محدددوديت زمددان كماكددان مشددمول صددندوق 

شدده و كارفرمدا    بازنشستگي خود باشند. در اين صورت حدق بيمده سده  بيمده    
 شده است. عهده بيمه شده به نتقلم راداستثناي اف به

 
 ازياز ن يمسلح، قسمت يروهايستاد كل ن دييدر زمان صلح با تأ -33 ماده

دانسا اهاا و  ، نهادهداي عمدومي غيردو تدي،    هدا  ياريد ده ها، يدو ت، شهردار
هداي ورزشدي و    و فدراسديون  مؤستات آمونش عااي  دوييا  و ردودوييا    

و بداالتر   ( يسدانس كارشناسي) داراي مدرك يانسان يرويواحدهاي تو يدي به ن
 يبده زمدادگ   بيمشروط به عدم ورود زسد  فهياز خدمت مشموالن وظ هبا استفاد

. اين نيازها از شود يتأمين م يكشور و پس از گذراندن دوره زموزل نظام يرزم
 .دگرد يمسلح به ستاد كل اعالم م يروهاين يبانيوزارت دفاع و پشت قيطر

اعيباارات  در دوره خددمت از محدل    ياسدتحقاق  رهيد جو  ايو موا حقوق
در  ديد افدراد نبا  ليد قب نيد ا يافتيد در وانيد . مشود يتأمين م وندهدكارگ دسي اه اه

 .كندمسلح تجاوز  يروهاين نيمجموع از حد مقرر در قوان
 ليا تحصد  كده فدارغ   مدذكور  يانسان يروهاي%( از ن50درصد) حداقل پنجاه
كشدور خددمت    افتده ي كمترتوسدعه  اي افتهين در مناطق توسعه ديدانشگاه هستند، با

 كنند.
هداي ورزشدي از طريدق وزارت     سهميه مربوط بده فدراسديون   -1 تبصره

كشدوري و   داراي مدالبراي استفاده قهرمانان ورزشي  ورزل و جوانان و صرفاً
 راا   دساي اهاا  اروايا      باالتر و سدهميه واحددهاي تو يددي از طريدق     

 يابد. اختصاص مي
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مكلفندد   ي ان حفاظتدرصورت نياز بده   ارواي   دسي اهاا -35 ماده

 ليمسدلح نسدبت بده تشدك     يروهدا يپس از كسب موافقت و مجوز سدتاد كدل ن  
سال  و مهمات تدابع   يريكارگ از نظر به گانهاي نيحفاظت اقدام كنند. ا يگانهاي

 رتحدت نظد   يانتظام يرويضوابط ن تيو با رعا باشند يمسلح م يروهايضوابط ن
 شوند. اداره مي ربط يدستگاه ذ باالترين مقام
دستورا عمل نحوه تشكيل يگانهاي حفاظت شامل اختيارات، حددود   -تبصره

انتصاب فرماندهان، ارتباط با نيدروي   ،وظايف، چگونگي ساماندهي، تسليح، زموزل
 رسد. انتظامي و نظارت بر عملكرد زنها به تصويب ستادكل نيروهاي مسلح مي

 
منظددور زنددده و نمايددان نگهداشددتن مبدداني اسددالم ندداب   بدده -37 ماااده

محمدي)ص( و انديشه ديني، سياسي و فرهنگي و سيره عملدي حضدرت امدام    
ا عا ي(  خميني)ره( بنيانگذار جمهوري اسالمي ايران و مقام معظ  رهبري)مدظله

 وهدا   عنوان يك معيدار اساسدي در سياسدتگذاري    و برجسته كردن نقش ايشان به
 ،ها و تسري زن به مجموعه اركان نظام و نيو انتقال زن بده نسدلهاي زيندده    برنامه

ويدژه   گيري از ظرفيت همده دسدتگاههاي مربدوط بده     دو ت مكلف است با بهره
و جهداد دانشدگاهي، مراكدو     ، دانسا اهاا و مواكاع عي ا    زموزل و پرورل

مسسسدات  هدا و   سديما، شدهرداري   و هاي علميده، صددا   فرهنگي و هنري، حوزه
 را انجام دهد: زيراقدامات  و بسيج نهاد مردم

مشدي   شدن خط يئمنظور اجرا ايجاد سازوكار و تأمين اعتبار الزم به -ا ف
 ا عا ي( هاي ابالغي مقام معظ  رهبري)مدظله حضرت امام خميني)ره( و سياست

از طريددق پشددتيباني از مراكددو تحقيقدداتي و زموزشددي حددوزوي      -ب
فرهنگدي   -و دانشدگاهي، تشدكلهاي اجتمداعي    هداي علميده   حدوزه عا ي  شوراي
هاي انقالب  شناسي و انديشه شناسي، ايران شناسي، شيعه نهاد در زمينه اسالم مردم

هداي   ها و نهادها و مجامع تقريبي و همچنين گسترل شبكه اسالمي و شخصيت
و معنوي و اي و هنري با ساماندهي مادي  ههاي رسان ا مللي و فعا يت مجازي بين

 توسعه سرمايه انساني و مقابله با جبهه معاند نظام اسالمي
توسدط  ماه از تاريخ ابالغ اين قانون  ماده ظرف مدت شش نياجرائي ا نامه نييز
عيوم، تحقدقات و و پدرورل،  زموزل  هاي تخانه، وزاركشور ه و بودجهبرنامسازمان 
هداي علميده، سدازمان صددا و      عا ي حوزه شوراي ،فرهنگ و ارشاد اسالمي و فناور 
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 و نشر زثار حضرت امام خميندي )ره(   سيماي جمهوري اسالمي ايران و مسسسه تنظي
هيدأت   بيشدود و بده تصدو    مي هيته رهبري و مسسسه تنظي  و نشر زثار مقام معظ 

 .رسد يم رانيوز
 قانون مديويت خادمات  (5)ماده مشمول  دسي اهاا  ارواي  كليه -چ

(، 1) اسدتثناي فصدول   اي خود به اعتبارات هوينه %(1)درصد كشوري مكلفند يك
و سيما صدرف تو يدد برنامده     داد مشخص با سازمان صداررا طي قرا (6و ) (4)

 رساني نمايند. بخشي و اطالع سازي و زگاهي جهت فرهنگ
 -38 ماده
خادمات   تيوي( قاانون ماد  5موضاو  مااده )    دسي اهاا هدكي -ث
و  تيشدفاف  جداد يا ،يوير برنامه يها رساختيز تيمنظور تقو مكلفند به  كسور

صحت  نياشخاص و تضم تياز جعل هو يريشگيو پ كياستقرار دو ت ا كترون
موجود  ياطالعات يگانه به بانكها سه يقوا يابيو دست يرسم ياسناد و قراردادها

 كيخود توسط هر  يقانون فيگرفته در حوزه وظا صورت يها به استعالم شورك
 پاسخ دهند. گانيصورت را گانه به سه يوابسته به قوا ياز دستگاهها
 يواگذار ،يعموم يدو ت اع  از درزمدها يمنابع بودجه عموم -40 ماده

اروايا     دساي اهاا   اخيصاصا   درآمدهاو  يو ما  يا هيسرما يها ييدارا
 يبدانك  يكده بده حسدابها     خدمات كساور  تيوي( قانون مد5موضو  ماده )

ت يد فعا  ياسدتثنا  بده  شدود،  يم ايشده  ويكل كشور وار يدار مربوط به نام خوانه
  يمسدتق  يها اتيموضوع قانون ما  يها اتيزنها، مشمول پرداخت ما  يمانكاريپ

 .ستيزن ن يو اصالحات بعد
  -46ماده
 هدا و مبداني   منظور تقويت كمّي و كيفي بسيج مستضدعفان، زرمدان   به -ث

انديشه انقالب اسالمي، توسعه فرهنگ امر به معروف و نهي از منكر و حضدور  
هداي امنيدت و دفداع از كشدور، اقددامات و       بيشتر نيروهداي مردمدي در صدحنه   

 شر  زير فراه  شود: به تسهيالت الزم

و طلبده در   اتدج اساتدد، دانسجوهاي مقاومت بسيج و  پشتيباني از رده -2
هاي پژوهشدي و علمدي و بسديج زندان در      يژه در فعا يتو به  ارواي  دسي اهاا

 راستاي تحكي  بنيان خانواده و تالل در جهت تقويت راههاي مقابله با جنگ نرم
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بدراي   كاركنان اتدج  فعال و ويژه شارلامكان استفاده از خددمت   -3
در  مدت پاانعده رون  اهها حدداكثر   ها و اردوها و ساير برنامه شركت در زموزل

 ه جاي خدمت اداري بدون دريافت حق مأموريتسال ب

شدود متناسدب بدا ميدوان      اجازه داده مدي  دسي اهاا  ارواي به  -2 تبصره
زموزشي، بهداشتي،  يها زمادگي سازمان بسيج سازندگي، اجراي بخشي از فعا يت

هاي عمراني خود از قبيدل احدداث و    سازي اوقات فراغت و پروژه فرهنگي و غني
جنگلكداري،   دايدي، ز هاي بهداشت روستايي، بيابدان  تعمير مساجد، مدارس و خانه

زبرساني به روستاها در مناطق محروم، روستايي و مرزي براساس مقررات جداري  
تا با اسدتفاده از نيروهداي داوطلدب بسديجي و      دنيكشور به زن سازمان واگذار نما

 يافته، اجراء كند. نحو سازمان مردمي و جوانان و متخصصان به
 

است سامانه تداركات ا كترونيكي دو ت را براي  دو ت مجاز -50 ماده
و دستگاههاي مشمول قانون  ها معامالت ونارتخانهاجراي تمام مراحل انواع 

قوانين ما ي و معامالتي بخش عمومي، با رعايت ساير برگواري مناقصات و 
 و قانون برگواري مناقصات تكميل كند. رونيكيقانون تجارت ا كت
كنندگان  مشمول قانون برگواري مناقصات و ديگر معامله دستگاههاي

بخش عمومي، از جمله دستگاههايي كه شمول قانون بر زنان مستلوم ذكر يا 
و تي يا عمومي غيردو تي، بايد برنامه تصريح نام است و كليه مسسسات د

نام كنند و با امضاي  يد هيأت وزيران در اين سامانه ثبتأيزمانبندي مورد ت
ا كترونيكي معتبر و رعايت مقررات مربوط، تمام مراحل معامالت خود مانند 
درخواست استعالم، فراخوان، توزيع و دريافت اسناد، گشايش ا كترونيكي 

ها، انعقاد قرارداد و داد و ستد وجوه و تضمينات و نيو هرگونه پاكتها يا پيشنهاد
طور  را از طريق اين سامانه و به ردادا حاق، اصال ، فسخ، ابطال و خاتمه قرا

 ا كترونيكي انجام دهند.
 

عيوم، هاي بهداشت، درمان و زموزل پوشكي و  وزارتخانه به -63 ماده
 دسي اهاا  وااتيه و تااعهتحقدقات و فناور ، دانس اهاا و مؤستات و 

ها  رفاه دانسجويان  صندوقمنظور افوايش سرمايه  شود به اجازه داده مي
از محل فرول امكانات و اموال قابل واگذاري پس از واريو وجوه  ها ونارتخانه

 .كنندخوانه و با رعايت مقررات مربوطه اقدام  ساببه ح
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نقش  يمنظور ساماندهي مناطق ززاد و ويژه اقتصادي و ايفا به -65 ماده
سا ه نظام، اعمال مديريت  انداز بيست ر تحقق اهداف سند چش مسثر زنها د

پيوندي و تعامل  يكپارچه و ايجاد رشد اقتصادي مناسب در اين مناطق، ه 
اي اثرگذار اقتصاد ملي با اقتصاد جهاني و ارائه ا گوي توسعه ملي در بخشه

 مختلف:
گتيوش ارتباطات عي   اا مواكع و ناادها  آمونش  و به منظور  -ث

اي يي ، ايجاد ن ايندگ  دانس اهاا  داخي  و معيبو  تحقدقات  معيبو ادن
را  و تأسدس دانس اهاا   ها     خارر  او طبق اعالم ونارتخانه

نين صنعتي و ويژه اقتصادي با رعايت قوا -در مناطق ززاد تجاري خصوص 
 مربوط مجاز است.

و  فيتكا  همهكشور،  ياصال  نظام ادار يدر راستا -67ماده 
ارائه اطالعات و پاسخ به استعالمات  يوجه برا افتيدر يقانون يمجوزها
 .شود ي غو مبا يكديگر  ي اروا  دسي اهاا
 

اي بدا   عندوان سدازمان توسدعه    سازمان توسعه سواحل مكدران بده   ... -68ماده 
هاي توسدعه در سدواحل    ريوي، اجراء و نظارت بر برنامه شخصيت شركتي براي برنامه

هداي مينداب،    مكران درصورت تأمين اعتبار در بودجه سنواتي در محددوده شهرسدتان  
مان ظدرف مددت   شود. اساسنامه اين سداز  سيريك، جاسك، چابهار و كنارك ايجاد مي

 شود. چهارماه پس از تصويب هيأت وزيران به مجلس جهت تصويب نهائي ارائه مي
، نهادهدا و مسسسدات عمدومي    ت ام وظايف و اخيدارات دسي اهاا  ارواي 

دو دت و   هاا   ت ام داراي غير از دفاعي، امنيتي، قضائي و امور خارجه و همچنين  به
 هاا   نقاول و ت اام طوحااا و پاوو ه    دسي اهاا  اروايا  اعاا ان منقاول و ردوم   

در منطقه سواحل مكدران بده ايدن سدازمان واگدذار        اودار  يا ارواء(، )در حال ااوه
صدنعتي    -محدوده درچهارچوب قانون چگونگي اداره مناطق ززاد تجاري شود. اين مي

گذاري خدارجي در ايدران    جمهوري اسالمي ايران و قانون جلب و حمايت از سرمايه
 شود. اداره مي

چگونگي ارتباط مناطق ززاد اين محدوده با سازمان، در اساسنامه تعيين 
 شود. مي
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ها و ه چندن  دسيورايع ل ها، ها، اخسنامه نامه كيده تصويب -71 ماده
  دسي اهااو  يئهيأتهاي امناء و مراجع و مقامات اجرا تص د ات و مصواات

ها   ماي  اوا  صندوقميض ن اار كه  يئقضا احكام يبه استثنا ي اروا
ء باشد در صورتي قابل اجرا ميو دو ت   يااننستي   يا دسي اهاا  اروا

بار ما ي ناشي از زن قبالً محاسبه و در قوانين بودجه كل كشور و يا  هست كا
ربط تأمين شده باشد و ايجاد و تحميل  بودجه ساالنه دستگاه يا صندوق ذي
درج در قوانين بودجه سنواتي يا صندوق هرگونه بار ما ي مازاد بر ارقام من

صورت عمل مراجع مذكور در حك  تعهد  باشد در غيراين ربط ممنوع مي ذي
هاي مربوطه  زائد بر اعتبار است و مشمول پرداخت از سوي دستگاه يا صندوق

و  يئاجراي احكام مقامات اجرا هاي مربوط مجاز به نيست. دستگاهها و صندوق
بار ما ي زن تأمين نشده است، نيستند. اجراي احكام مراجع قوه مجريه كه 

در هر حال تحميل كسري  .است مكنيادشده فقط در حدود منابع مذكور م
باشد.  ها غيرقابل پذيرل مي و صندوق يئبودجه به دو ت و دستگاههاي اجرا

ها و  عهده رؤساي دستگاهها و صندوقرب مادهاين احكام و يت اجراي سمس
 مربوط است. مديران و مقامات

 
اين قانون پس از انقضاي قانون برنامه پنجسا ه پنج  توسعه  -73 ماده

 االجراء است. جمهوري اسالمي ايران الزم
 
 

تبصره در جلسه علندي روز   صدماده و  هفتاد و سهقانون فوق مشتمل بر 

ماه يكهدوار و سيصدد و ندود و پدنج مجلدس شدوراي        ده  بهمنمورخ  يكشنبه

 به تأييد شوراي نگهبان رسيد. 27/11/1395اسالمي تصويب شد و در تاريخ 

 

 

 علي الريجاني




