جمهوری اسالمی ایران

شماره /09/ 000:ک

وزارت امور اقتصادی و دارائی

تاریخ 4909/09/49 :
پیوست  :یک برگ

اداره کل امور اقتصادی و دارائی خوزستان
الف) عنوان صورتجلسه  :کار گروه قوانین و مقررات

رییس جلسه:عباس نوین نام
دبیر جلسه  :علی پیل باال
تاریخ تنظیم صورتجلسه :

نوبت جلسه :
مکان جلسه :
زمان جلسه :

41/41/41

نهم
سالن همایش اداره کل امور اقتصادی و دارایی
 8صبح

ب) دستور صورتجلسه :

ردیف

دستور کار جاری :

1

دستور کار آتی :

بررسی ماده 49ق م خ ك و ماده 41خرید خدمات مشاوره
تعیین تکلیف وجوه پاداش و مرخصی دریافتی جانبازان اعاده بکار شده
سایر موارد

2
3

4

– متعاقبا اعالم می گردد

ج) خالصـه مذاکرات :
جلسه در ساعت  8:00دقیقه در سالن کنفرانس اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان خوزستان با حضور امضاء کنندگان صورتجلسه
برگزار گردید که پس از بحث و تبادل نظر میان اعضاء موارد ذیل پیشنهاد و مصوب گردید.
سواالت مطرح شده :
 -1مفهوم ((موارد خاص )) در ماده  59قانون مدیریت خدمات کشوری د ربکارگیری افراد بازنشسته چیست ؟
پاسخ  :طبق ماده  59قانون مديريت خدمات كشوري و به علت تعدد بسيار در بكارگيري افراد بازنشسته در دستگاه اجرايي و نبود

ضوابط و چهارچوب مشخص در تبيين موارد خاص در ماده مذكور مقرر شد از طريق سازمان مديريت و برنامه ريزي جهت "موارد خاص"

استعالم بعمل آيد .



 -2نحوه برکشت پاداش و مرخصی جانبازان اعاده بکار شده چگونه میباشد ؟
پاسخ  :براي تعيين تكليف وجوه دريافتي(پاداش و مرخصي) جانبازان اعاده بكار شده براساس ماده  4قانون تسهيالت استخدامي
ايثارگران دو نظريه بشرح ذيل وجود دارد:
الف  :نامه شماره  0922/965مورخ  53/3/02دبير شوراي حقوقي و مديركل حقوقي و بررسي هاي فني ديوان محاسبات كشور مبني بر
بالمانع بودن تقسيط در استرداد وجوه دريافتي توسط جانبازان محترم
ب  :نامه شماره  995454مورخ  53/90/99رييس امور حقوقي و مجلس و دبيرخانه شوراي سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور مبني بر
عدم توجيه بازگشت وجوه مربوط توسط جانبازان (نيازي به برگشت نيست) و پرداخت پاداش و مانده مرخصي جانبازان بازگشته بكار بر
اساس مدت اشتغال جديد (9سال) محاسبه خواهد شد.
لذا دستگاه اجرايي و جانبازان محترم در انتخاب موارد(الف) و (ب) مخير بوده و نظر اعضاء كارگروه بر اجراي بند "ب" مي باشد.
-3تکلیف کمیسیون مناقصات در رابطه با تعداد پیشنهادات رسیده چیست ؟
پاسخ  :در كليه انجام مراحل مناقصه هاي عمومي يك مرحله اي چنانچه در اسناد مناقصه و آگهي آن محدوديتي براي تعداد شركت كنندگان
ذكر نشده باشد با هر تعداد شركت كننده (حتي يك پيشنهاد دهنده) با رعايت قوانين و مقررات مربوط بالمانع مي باشد.

عباس نوین نام
ذیحساب اداره کل امور اقتصادی و دارایی خوزستان
و رییس کارگروه قوانین و مقرارت

