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باسمه تعالي

رؤسای محترم تشکل های اقتصادی وابسته به اتاق ایران

با سالم؛
احتراماً به پیوست گزارش جلسه علنی مجلس شورای اسالمی روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۱/۹/۲۰ جهت 
استحضار و اقدام مقتضی به حضورتان ایفاد می گردد. خواهشمنداست دستور فرمائید موضوع را به نحو مقتضی 

به اعضای محترم تشکل اطالع رسانی نمایند.

سال تولید؛ دانشبنیان ، اشتغالآفرین



 
 
 

 بسمه تعالی 

 

 20/9/1401مورخ لسه علنی مجلس شوراي اسالمی گزارش ج

 الف: 

 دستور جلسات 

 ردیف
 گزارشات 

 نتیجه بررسی 

 تصویب نشد  تصویب شد 

) 4دار طرح اصالح تبصره (بررسی اولویت 1

) ماده واحده قانون برقراري عدالت 3بند (

هاي  آموزشی در پذیرش دانشجو در دوره 

 و تخصصی  تحصیلی تکمیلی

  

 

 

طرح دوفوریتی الحاق یک ماده به قانون   2

  حمایت از خانواده و جوانی جمعیت

یک ماده به شرح زیر به عنوان   -ماده واحده

مکرر) به قانون حمایت از خانواده و   71ماده (

مصوب  جمعیت  الحاق    1400  /07   /24   جوانی 

 :شودمی

به منظور رفع موانع دریافت   -مکرر  71ماده  

 :الت یا امتیازات موضوع این قانونتسهی

خصوص    -الف در  قانون  این  مواد  اجراي  در 

تسهیالت، و  امتیازات  از  هدف    استفاده  با 

ودیعه مسکن،  و  ازدواج  فرزندآوري،  تشویق 

چنانچه به موجب قوانین خاصی، پرداخت این 

رعایت   به  امتیازات، موکول  ارائه  یا  تسهیالت 

ل ممنوعیت  شرایط معینی گردیده و یا مشمو

بانک باشد،  اعتباري شده  موسسات  و  ها 

را   فوق  امتیازات  و  تسهیالت  اعطاي  مکلفند 

 .فقط با رعایت این قانون انجام دهند

این -  ب موضوع  متقاضیان  که  صورتی  در 

بدهی   یا  مالیاتی  قطعی  بدهی  داراي  قانون 

اعتباري   موسسات  و  ها  بانک  به  غیرجاري 

تا  حداکثر  برگشتی  چک  داراي  یا  غیربانکی 

باشند  قانون  این  مشمول  تسهیالت  سقف 

در  مکلفند  اعتباري  موسسات  و  ها  بانک 

صورت درخواست متقاضی تسهیالت موضوع 

  50را اجرایی و پس از تسویه معادل  این قانون  

این   موضوع  تسهیالت  مذکور  بدهی  درصد 

   



 قانون را پرداخت نمایند.

حداکثر   بند  این  اجرایی  ماه    3دستورالعمل 

بانک  توسط  قانون  شدن  االجرا  الزم  از  پس 

ابالغ  و  تهیه  ایران  اسالمی  جمهوري  مرکزي 

 می شود.

غیربانکی  بانک-ج   اعتباري  موسسات  و  ها 

ند پرداخت تسهیالت موضوع این قانون موظف

اولویت   در  قانونی  تکالیف  سایر  به  نسبت  را 

و   وثایق  مطالبه  خصوص  در  و  داده  قرار 

یارانه   حساب  توثیق  اولویت  با  تضامین، 

دارایی سایر  یا  از اشخاص  اشخاص  مالی  هاي 

سرمایه  بازار  در  شده  پذیرفته  سهام  جمله 

 «تنها با یک سفته» عمل نمایند.

الیحه یک فوریتی معافیت واردات کلیات  3

مواد اولیه دارویی، شیرخشک و تجهیزات  

 پزشکی از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده 

   

 

 ب: 

 سخنرانان جلسه   

 نام شهر  ردیف

 صدیف بدري  اردبیل 1

 روح اهللا عباسپور بویین زهرا 2

 حسن لطفی  رزن 3

 جواد نیک بین  کاشمر  4

 محمد سبزي  ساوه 5

 

 امور مجلس 


