
بسمه تعالی

گزارش جلسه علنی مجلس شورای اسالمی مورخ ١٤٠١/٩/٢٣

الف:

دستور جلسات

نتیجه بررسی

تصویب نشد تصویب شد گزارشات
ردیف

 درخواست بررسی مجدد طرح اصالح موادی 

از قانون انتخابات مجلس

١

 الیحه یک فوریتی معافیت واردات مواد اولیه 

دارویی،شیرخشک و تجهیزات پزشکی از 

پرداخت مالیات بر ارزش افزوده

ماده واحده -

واردات مواد اولیه دارویی، مواد اولیه 

شیرخشک اطفال، موارد مصرفی در حوزه 

پزشکی و توانبخشی شامل لوازم کار، مواد 

اولیه و قطعات ساخت و یدکی تجهیزات  که 

فاقد مشابه تولید داخل باشند، صرفاً با مجوز 

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و 

تایید وزارت صنعت، معدن و تجارت از سال 

١٤٠١ در مبادی گمرکی از پرداخت مالیات و 

عوارض ارزش افزوده معاف است.

تبصره ١ - در صورت عدماستفاده از کاالهای 

وارداتی مذکور در این قانون، در صنایع 

دارویی و تجهیزات پزشکی یا عدم ارسال 

شناسهگذاری اقالم محصول نهایی تولید 

شده از ماده اولیه در «سامانه رهگیری و 

کنترل اصالت» موضوع بند (پ) ماده (٧) 

قانون احکام دائمی برنامههای توسعه کشور- 

مصوب  ١٠/  ١١/ ١٣٩٥، واردات مذکور 

مشمول مالیات و عوارض متعلق با نرخ 

موضوع ماده (٧) قانون مالیات بر ارزش 

افزوده- مصوب  ٠٢/  ٠٣/ ١٤٠٠ میشود. 

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 

مکلف است مراتب را جهت اخذ مالیات و 

عوارض موضوع این تبصره به سازمان امور 

مالیاتی کشور اعالم نماید.

٢



تبصره ٢ - در صورت ضرورت واردات 

کاالهای مذکور به دلیل کمبود تولید داخل 

نسبت به نیاز بازار، واردات آنها به تشخیص 

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و 

تایید وزارت صنعت، معدن و تجارت با 

رعایت قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی 

و خدماتی کشور و حمایت از کاالی ایرانی- 

مصوب ١٣٩٨/٠٢/١٥ و شمول مالیات بر 

ارزش افزوده با نرخ دو درصد (٢%) در 

مبادی گمرکی، مجاز است.

  طرح اصالح تبصره(٤)بند(٣)ماده واحده 

قانون برقراری عدالت آموزشی در پذیرش 

دانشجو در دورههای تحصیالت تکمیلی و 

تخصصی

ماده ١-ارجاع به کمیسیون

ماده ٢ - تبصره (٢) بند (٣) ماده واحده 

قانون، به شرح زیر اصالح می شود:

تبصره ٢ - موارد زیر در مورد مشموالن این 

قانون تا قبل از اتمام تعهدات ممنوع می 

باشد.

ب  - تحویل مدرک تحصیلی و ریزنمرات، 

صدور تاییدیه تحصیلی و گواهینامه علمی

ماده ٣ - متن زیر به تبصره (٤) بند (٣) ماده 

واحده قانون، الحاق می شود:

دانش آموختگان مقاطع پزشکی عمومی، 

دندانپزشکی عمومی و داروسازی عمومی 

پذیرفته شده سهمیه این قانون که حائز 

شرایط آیین نامه های استعدادهای درخشان 

مصوب وزارت بهداشت،درمان و آموزش 

پزشکی می باشند، صرفا در همان سال فارغ 

التحصیلی مجازند در آزمون های دستیاری 

تخصصی در رشته مورد نیاز 

دانشگاه دانشکده علوم پزشکی محل تعهد 

شرکت نمایند و در صورت قبولی مجموع 

تعهدات دو مقطع را پس از فارغ التحصیلی 

در محل تعهد سپری نمایند.

٣



ب:

سخنرانان جلسه

نام شهر ردیف

غنی نظری خلخال ١

عباس جهانگیرزاده پارس آباد ٢

محمود عباس زاده مشکین شهر ٣

علیرضا سلیمی محالت ٤

احمد حسین فالحی همدان ٥

امور مجلس


