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تبدیل مدارس دولتی به هیئت امنایی ممنوع شد

هیئت عمومی دیوان عدالت اداری با ابطال دستورالعمل
تبدیلمدارسدولتیبههیئتامنایی،اینکارراخالفقانون
دانست .به گزارش فارس ،شورای عالی آموزش و پرورش،
پیش از این "آییننامه توسعه مشارکت های مردمی به شیوه
مدیریتهیئتامناییدرمدارس"راتصویبکردهبودکهطبق
آن تبدیل برخی مدارس دولتی به مدارس هیئت امنایی و به
ت ََب ِع آن دریافت شهریه از دانشآموزان آزاد شده بود .متن بند
 3ازماده 15اینآییننامهکهموردشکایتشاکیقرارگرفته،
ازاینقراراست:سازمانمدارسغیردولتیوتوسعهمشارکت
های مردمی دستورالعملهای اجرایی یا مالی یا اداری و
شرایطواستانداردهایموردنیازتبدیلمدارسعادیبههیئت
امناییوهمچنین شاخصهاینظارت،ارزشیابی،آموزشی،
پرورشی ،پذیرشدانشآموزوسیاستهاو برنامههایاجرایی
و ساختار تشکیالتی اداری توسعه این مــدارس را حداکثر
ظرف مدت دو ماه با امضای وزیر آموزش و پرورش ابالغ کند.

این گزارش حاکی است در پی شکایت از این مقرره ،هیئت
عمومی دیوان عدالت اداری به بحث و بررسی در این زمینه
پرداختودرنهایتبند 3ازماده 15آییننامهتوسعهمشارکت
های مردمی به شیوه مدیریت هیئت امنایی در مــدارس و
دستورالعمل اجرایی مربوط به آن را با این استدالل ابطال
کرد :الیحه قانونی تشکیل شورای عالی آموزش و پرورش
با اصالحات بعدی آن ،متضمن اعطای اختیار به این شورا
برای تبدیل مدارس دولتی به مدارس هیئت امنایی نیست و
مضاف ًااینکهبند 4ماده 13قانونمدیریتخدماتکشوری،
منصرفازاینموضوعاستودریافتشهریهدرمدارسدولتی
مغایربند 3اصلسومواصل 30قانوناساسیاست،بنابراین
دستورالعمل مربوط و بند  3ماده  15آیین نامه آن خارج از
حدوداختیارومغایرقانوناست.بنابراینبراساسرایهیئت
عمومیدیوانعدالتاداری،ازاینپستبدیلمدارسدولتی
بهمدارسهیئتامناییغیرقانونیخواهدبود.

مشاور ارشد سابق اقتصادی با رد اتهام سیگنال دهی برای جهش ارز

مسعود نیلی :نه در ستاد کروبی بودم ،نه روحانی
مسعود نیلی مشاور ارشد سابق اقتصادی رئیس جمهور ،به
مطلبیکهدربارهویدربرخیرسانههامنتشرشدهومقالهوی
درابتدایامسالراآغازکنندهروندجهشنرخارزدانستهاست،
پاسخ داد .به گزارش ایسنا ،او در متن ارسالی چندین موضوع
مطرح شده در این رسانه ها از جمله حضور در ستاد انتخاباتی
کروبی و پیشنهاد پرداخت 70هزار تومانی و همچنین حضور
در ستاد انتخاباتی روحانی در سال 92را رد کرد .نیلی در این
نامههمچنیناینادعاراکهبرایفرارازپاسخگوییودرروزهای
اوجمشکالتدرجلساتحاضر نشده،رد وتصریحکرد:از14
آبان  96که هنوز نرخ تورم حداقلی و نرخ ارز حدود چهار هزار

تومانبودهبهدلیلمشکالتمختلفازجملهمشکلقلبیوبا
تجویزپزشکاستعفایخودرااعالمکردهامکهالبتهبامخالفت
رئیسجمهورمواجهشدهاست .نیلیهمچنینبااشارهبهاین
اتهام که" بنده با نوشتن مقالهای در اواسط فروردین ،۱۳۹۷
فرمانگرانیدالرتامرز ۱۰هزارتومانراصادرکردهام"،آورده
استدرهمانمقالهتوضیحدادهامکهثباتاقتصادکالنمقدم
بر تعدیلهای تدریجی نرخ ارز است و در این مقاله به وضوح
توضیحدادهشدهاستکهجهشنرخارزباعثبیثباتیاقتصاد
کالن میشود .نیلی همچنین ندیدن عوامل دیگر و برجسته
کردنیکمقالهرادرشرایطاقتصادیاخیرنقدکرد.

CMYK

