
بسمه تعالی

گزارش جلسه علنی مجلس شورای اسالمی مورخ ٢٠/۹/١٤٠١

الف:

دستور جلسات

نتیجه بررسی

تصویب نشد تصویب شد گزارشات
ردیف

 بررسی اولویتدار طرح اصالح تبصره (٤) 

بند (٣) ماده واحده قانون برقراری عدالت 

آموزشی در پذیرش دانشجو در دورههای 

تحصیلی تکمیلی و تخصصی

١

 طرح دوفوریتی الحاق یک ماده به قانون 

حمایت از خانواده و جوانی جمعیت 

ماده واحده- یک ماده به شرح زیر به عنوان 

ماده (۷١ مکرر) به قانون حمایت از خانواده و 

جوانی جمعیت مصوب  ٢٤/  ٠۷/ ١٤٠٠ الحاق 

میشود:

ماده ۷١ مکرر- به منظور رفع موانع دریافت 

تسهیالت یا امتیازات موضوع این قانون:

الف- در اجرای مواد این قانون در خصوص 

استفاده از امتیازات و تسهیالت، با هدف 

تشویق فرزندآوری، ازدواج و ودیعه مسکن، 

چنانچه به موجب قوانین خاصی، پرداخت این 

تسهیالت یا ارائه امتیازات، موکول به رعایت 

شرایط معینی گردیده و یا مشمول ممنوعیت 

شده باشد، بانکها و موسسات اعتباری 

مکلفند اعطای تسهیالت و امتیازات فوق را 

فقط با رعایت این قانون انجام دهند.

ب -در صورتی که متقاضیان موضوع این 

قانون دارای بدهی قطعی مالیاتی یا بدهی 

غیرجاری به بانک ها و موسسات اعتباری 

غیربانکی یا دارای چک برگشتی حداکثر تا 

سقف تسهیالت مشمول این قانون باشند 

بانک ها و موسسات اعتباری مکلفند در 

صورت درخواست متقاضی تسهیالت موضوع 

این قانون را اجرایی و پس از تسویه معادل ٥٠ 

درصد بدهی مذکور تسهیالت موضوع این 

٢



قانون را پرداخت نمایند.

دستورالعمل اجرایی این بند حداکثر ٣ ماه 

پس از الزم االجرا شدن قانون توسط بانک 

مرکزی جمهوری اسالمی ایران تهیه و ابالغ 

می شود.

ج -بانکها و موسسات اعتباری غیربانکی 

موظفند پرداخت تسهیالت موضوع این قانون 

را نسبت به سایر تکالیف قانونی در اولویت 

قرار داده و در خصوص مطالبه وثایق و 

تضامین، با اولویت توثیق حساب یارانه 

اشخاص یا سایر داراییهای مالی اشخاص از 

جمله سهام پذیرفته شده در بازار سرمایه 

«تنها با یک سفته» عمل نمایند.

 کلیات الیحه یک فوریتی معافیت واردات 

مواد اولیه دارویی، شیرخشک و تجهیزات 

پزشکی از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده

٣

ب:

سخنرانان جلسه

نام شهر ردیف

صدیف بدری اردبیل ١

روح الله عباسپور بویین زهرا ٢

حسن لطفی رزن ٣

جواد نیک بین کاشمر ٤

محمد سبزی ساوه ٥

امور مجلس


