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عرضه ۵۰۰ محصول فناورانه حوزه سالمت در فن بازار
معاون تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی تهران 
از عرضه 5۰۰ محصول فناورانه در فن بازار ملی سالمت 
خبر داد و گفت: »در حاشیه ششمین همایش و فن بازار 
سالمت از برترین های مسابقه دانشجویی دانشگاه های علوم 

پزشکی تقدیر خواهد شد.«
به گزارش سپید، علی صحرائیان در افتتاحیه ششمین همایش 
و فن بازار ملی سالمت با بیان اینکه این همایش با شعار دانشگاه و فناوری در خدمت صلح، سالمت 
و توسعه، در 3 بخش فن بازار، پنل های تخصصی و مسابقه دانشجویی برگزار می شود، افزود: »در 
 بخش پنل  تخصصی 1۰ نشست با تمرکز بر کووید-19 و فناوری های مرتبط با آن برگزار خواهد شد.«
وی با اشاره به برگزاری مسابقه دانشجویی در این همایش، اظهار کرد: »طی اعالم فراخوان عمومی، 
تیم های دانشجویی از دانشگاه های علوم پزشکی سراسر کشور در این رویداد شرکت کردند و این تیم ها 
در یک دوره آموزشی یک ماهه حضور یافتند و پس از داوری 19 تیم برای ورود به مرحله مسابقه ای 
این رویداد انتخاب شدند.« صحرائیان با بیان اینکه مرحله مسابقه ای این رویداد دوشنبه و سه شنبه 6 و 

7 بهمن ماه در حاشیه ششمین همایش و فن بازار ملی برگزار می شود، ادامه داد: »افتتاحیه این مسابقه 
سه شنبه 7 بهمن ماه برگزار می شود و به 3 تیم برتر جوایزی اهدا خواهد شد.« وی با اشاره به آغاز به 
کار فن بازار ملی سالمت، توضیح داد: »این فن بازار به صورت مجازی برگزار می شود. این فن بازار 
دارای 1۲ سالن سازمان های کارفرمایی، صندوق های سرمایه گذاری، مراکز رشد و شتابدهنده ها، سالن 
اختصاصی کووید-19، تجهیزات و ملزومات پزشکی، تجهیزات و مواد و ملزومات آزمایشگاهی، 
محصوالت دارویی، محصوالت طبیعی و طب سنتی، محصوالت بیوتکنولوژی، خدمات سلول درمانی 
و محصوالت بافتی، خدمات سالمت و سالمت الکترونیک و خدمات بهداشتی و محیط زیست است.«
وی با تاکید بر اینکه در این فن بازار 3۰۰ غرفه حدود 5۰۰ محصول فناورانه را عرضه می کنند، 
خاطر نشان کرد: »در این  بخش 18 غرفه از سازمان های کارفرمایی، 7 غرفه مربوط به صندوق های 
سرمایه گذاری، 39 غرفه مربوط به مراکز رشد و شتابدهنده ها، 37 غرفه مربوط به محصوالت مرتبط 
با بیماری کووید-19، 51 غرفه مربوط به تجهیزات و ملزومات پزشکی، 3۲ غرفه مربوط به تجهیزات، 
مواد و ملزومات آزمایشگاهی و 19 غرفه مربوط به محصوالت دارویی است.« به گزارش ایسنا، به 
گفته صحرائیان، 19 غرفه این فن بازار مربوط به محصوالت دارویی، 16 غرفه مربوط به محصوالت 
طبیعی و طب سنتی، 17 غرفه مربوط به محصوالت بیوتکنولوژی، 1۲ غرفه مربوط به خدمات سلول 

درمانی و محصوالت بافتی و 3۴ غرفه مربوط به خدمات سالمت و سالمت الکترونیک می شود.«

خبـر

رئیس دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی در نامه ای خطاب به رئیس قوه قضائیه خواستار شد

رئیس دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی در 
نامه ای خطاب به رییس قوه قضائیه، خواستار 
تداوم اجرای مصوبه هیئت وزیران با موضوع 
مستثنی بودن اعضای هیئت علمی دانشگاه ها 
از شمول حداکثر حقوق مقرر قانون مدیریت 

خدمات کشوری شد.
به گزارش سپید به نقل از سازمان نظام پزشکی، 
علیرضا زالی در نامه ای خطاب به آیت اهلل رئیسی، 
با اشاره به پیامدهای منفی و ورود خسارات جبران 
ناپذیر به جامعه علمی و دانشگاهی و عدالت 
آموزشی کشور در پی باطل شدن مصوبه مستثنی 
بودن اعضای هیئت علمی دانشگاه ها از شمول 
حداکثر حقوق مقرر، خواستار تداوم این مصوبه شد.

 متن این نامه به شرح زیر است: 
محضر مبارک حضرت آیت اهلل رئیسی )دامت 

برکاته(
رئیس محترم قوه قضاییه

سالم علیکم
احتراما پیرو دادنامه اخیرالصدور هیات عمومی 
مورخ   ،1۲11 شماره  به  اداری  عدالت  دیوان 
99/9/6 مبنی بر ابطال مصوبه به شماره 86۰75/ت 
با  وزیران  هیئت   98/7/9 مورخ  /ه   56881 و 
موضوع مستثنی بودن اعضای محترم هیئت علمی 
دانشگاه ها از شمول حداکثر حقوق مقرر در ماده 
76 قانون مدیریت خدمات کشوری که به زودی 
موجب ورود خسارات جبران ناپذیری به جامعه 
علمی و دانشگاهی ودر نتیجه پیشرفت، توسعه 
به  را  آبادانی کشور خواهد گردید مواردی  و 

استحضار عالی می رساند.
 اساسا فلسفه وضع ماده یک قانون احکام دائمی 
برنامه های توسعه کشور که مسبوق به سابقه در 
قوانین برنامه های چهارم و پنجم توسعه می باشد 
و نیز اداره هیات امنایی دانشگاه ها و موسسات 
آموزش عالی نشان از درایت قانونگذار حکیم در 
نحوه اداره امور آموزشی و علمی کشور داشته و با 
هدف رفع موانع قانونی و تا حد زیادی با استقالل 
بخشی به آن ها در راه اداره امور خود گامی بزرگ 
در جهت سرعت بخشیدن به پیشرفت های علمی 

و آموزشی می پیماید، علي هذا از آنجا که هیئت 
محترم وزیران با تکیه بر همین قانون نسبت به 
اصالح مصوبه 87۲۴ مورخ 98/1/31 اقدام نموده 
است صدور دادنامه معترض عنه کامال مغایر با 
روح اراده قانونگذار بوده و عمال جامعه علمی و 
دانشگاهی را با چالشی جدی روبرو خواهدساخت.
مقام محترم ریاست قوه قضاییه بی شک استحضار 
دارند که یکی از موثرترین راه ها برای ترغیب اساتید 
جوان جامعه هیئت علمی کشور، جهت نیل به 
مراتب علمی باالتر استفاده از همین ابزارهای مادی 
بوده که اکنون با به بن بست کشاندن آن نه تنها 
یک استاد توانمند را یارای تحمل مرارت های این 
مسیر طاقت فرسا نمی ماند بلکه ایشان را ناگزیر به 
انجام امور غیرعلمی صرفا برای گذراندن زندگی 
و معاش خانوادگی نموده و ضربات مهلکی بر 

پیکرجامعه دانشگاهی وارد خواهد نمود.
حضرت آیت اهلل جناب آقای رئیسی، فقر زدایی و 
توسعه مناطق محروم کشور، بی شک نیازمند حضور 
نخبگان علمی کشور که  بخش قابل توجه آنها را 
اعضای هیئت علمی تشکیل می دهند، می باشد، حال 
آنکه با ایجاد سقف در میزان حقوق پرداختی به این 
عزیزان عمال حضور و خدمت در مناطق محروم و 
غیر محروم از نظر حقوق و مزایا یکسان خواهد بود 

و این امری غیر منطقی بوده که بالطبع در محرومیت 
افزایی آن مناطق موثر خواهد بود و موجبات ایجاد 
تبعیض در کیفیت آموزش خواهد شد که این امر 
مغایر بند 9 اصل سوم )در رفع تبعیضات ناروا و 
ایجاد امکانات عادالنه برای همه(، بند 1۲ اصل 
سوم)برطرف ساختن هر نوع محرومیت( و بند 
1 اصل چهل و سوم )تأمین نیازهای اساسی از 
جمله آموزش برای همگان( قانون اساسی است 
که عنایت و توجه ویژه حضرتعالی را در راستای 

حراست از این میثاق شهیدان می طلبد.
از لحاظ قانونی نیز به نظر می رسد رأی مبحوث 
عنه دارای اشکاالتی می باشد که عنایت آن مقام 
محترم را ضروری می سازد. اوال مصوبه ابطال شده 
در مقام تامین نظر ریاست محترم مجلس و در 
اجرای اصول 85 و 138 قانون اساسی و به موجب 
نامه شماره 3۰55۰ مورخ 98/۴/16 تصویب شده 
است و به صراحت تبصره 8 الحاقی به ماده واحده 
قانون نحوه اجرای اصل 85 و 138 قانون اساسی در 
مواردی که رییس مجلس شورای اسالمی مصوبات 
هیئت وزیران را مغایر با قانون تشخیص دهد، نظر 
وی برای دولت الزم االتباع است و دیوان عدالت 
اداری نسبت به اینگونه موارد صالحیت رسیدگی 
ندارد. لذا به نظر می رسد در خصوص این مصوبه 

که در مقام رفع ایرادات ریاست محترم مجلس 
شورای اسالمی به تصویب رسیده است، دیوان 
عدالت اداری صالحیت ورود و رسیدگی را نداشته 
و رأي اخیرالصدور خارج از صالحیت آن دیوان 

محترم بوده است.
دوما قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 
برنامه های  دائمی  احکام  قانون  و  سال 1386 
آن،  یک  ماده  موجب  به  که  کشور  توسعه 
دانشگاه ها از شمول قوانین و مقررات عمومی 
کشور مستثنی شده اند، مصوب 1395 می باشد 
و لذا اطالق ماده 76 قانون مدیریت خدمات 
کشوری به عنوان عام مقدم توسط ماده 1 قانون 
احکام دائمی برنامه های توسعه کشور به عنوان 
خاص موخر تخصیص خورده است و لذا به 
نظر می رسد استناد هیات عمومی دیوان عدالت 
اداری به اطالق ماده 76 قانون مدیریت خدمات 

کشوری بالوجه است.
علی ایحال ضمن یادآوری خطر باالی مهاجرت 
نخبگان از کشور و دعوت همه دلسوزان نظام 
طرح های  به  مددرسان  قوانین  از  حمایت  به 
ضد مهاجرتی نخبگان به استحضار حضرتعالی 
می رساند که اساتید و اعضای محترم هیئت علمی 
که قطعا همه مسئولین محترم کشور روزی در معیت 
ایشان در حال فراگیری علوم تخصصی و مورد 
عالقه خود بوده اند. نه تنها دانشجویان دیروز و 
قضات سربلند امروز دستگاه قضا را شایسته خروج 
از شمول حداکثر حقوق مقرر در ماده 76 قانون 
مدیریت خدمات می دانند، بلکه بدون هیچ گونه 
گالیه ای از طرح شکایت برخی از این عزیزان 
که منجر به صدور دادنامه مبحوث عنه گردیده 
ایشان را نیز در کنار اعضای هیئت علمی و سایر 
نخبگان کشور از شمول استدالالت خود مبنی 
بر مستثنی بودن از مقرره مذکور خارج ندانسته 
و از محضر عالی تقاضای رسیدگی مجدد وفق 
ماده 91 قانون تشکیالت و آیین دادرسی دیوان 

عدالت اداری را دارد.
دکتر علیرضا زالی، رییس دانشگاه علوم پزشکی 

شهید بهشتی

اعضای هیئت علمی از شمول حداکثر حقوق مستثنا شوند


