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نگاهی کوتاه به پرونده فسادهای معروف 
فیش های حقوقی به گرد فسادهای 

چند هزارمیلیاردی نمی رسد

 نماینده کمیسیون بهداشت  در بررسی
 پرونده کیارستمی:  این پرونده 2 ماه کار دارد

قانون تجمیع بیمه ها 
وارد برنامه ششم شد

نهادهای عملیاتی برای مبارزه با بحران های جهانی سالمت

لزوم مبـارزه  یکپارچه 
بـا خطـر

فراخوان های جذب هیئت علمی توجهی را بر نمی انگیزد

استان هایی که فقراستاد دارند

روی خط سپید

 سال 12  شماره 842  چهار شنبه 30 تیـر 1395  16صفحه  1000 تومان

دانشمند 29 ساله ایرانی که 500 میلیون دالر
 برای مبارزه با سرطان سرمایه گذاری کرده است

شـلیـک نهـایـی 
بـه سلـول سرطـانی
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www.sepidonline.ir

درخواست برای محرومیت روسیه از بازی های 2016

والدیمیر پوتین: 
ما دوپینگ نمی کنیم!

 صفحه 5
 »سپیـــد« 

تنها  ر وزنامه پزشکی خاورمیانه

برای اشتراک روزنامه سپید در تهران،  شصت هزار تومان به 

شماره کارت 6274121140075680 بانک اقتصاد نوین در 

وجه نشریه سپید واریز و شماره فیش واریزی را به همراه 

آدرس به تلفن 9 - 22887357     اعالم نمایید. 

این هزینه اشتراک سه ماه و فقط در تهران می باشد.

   ارسال  روزنامه هر روز صبح با پیک   انجام می شود.

با  شصت هزار 

تومان سه  ماه 

مشترک روزنامه  

سپید  شوید

www.sepidonline.ir@sepidonline @sepidonline

 حسن خلیفه ای
شهروند، کارشناس و مشاور حقوقی 

یکی از نیازهای اساسی بشر امنیت است که وظیفه اصلی و 
ذاتی هر حکومت تأمین این مهم است. از بین بردن تهدیدها 
یا به حداقل رساندن آنها، الزمه پیدایش امنیت محسوب 

می شود، اما کافی نیست.
امنیت یک عامل عینی است که باید وجود آن احساس 
شود. اهمیت ایجاد و حفظ امنیت باعث شده است که بایدها 
و نبایدهای مختلفی دراین باره در مجموعه قوانین کشور ما 
پیش بینی شود. حاکمیت ملی همواره مهم ترین ارزش برای 
ملت ها است. به طورکلی در جهان امروز امنیت شریان حیاتی 
توسعه به شمار می آید؛ چراکه ادامه و استمرار برنامه های 
توسعه در هر کشور در گرو امنیت پایدار آن کشور است 
تا آرامش و اطمینان و فقدان ترس در جامعه پدیدار شود 
و کشور ضمن خطر زدایی ناشی از القای هرگونه تهدید و 
آسیب و در غایت امنیت فراگیر اجتماعی به توسعه دست 
پیدا کند. پس به طورکلی امنیت به عنوان یک پشتوانه و سرمایه 
ملی در معیت اطالعات به عنوان مهم ترین عناصر حفظ منافع 
و مصالح یک کشور در مقام اعمال حاکمیت نقش بسزایی را 

در تحکیم مشروعیت یک نظام سیاسی ایفا می کند.
در دیباچه قانون اساسی و اصول 9، 152، 153 و 176 قانون 

مزبور موضوع امنیت به صورت دقیق مورد توجه قرارگرفته 
است. به عالوه به دلیل اهمیت امنیت، این مفهوم در حوزه 
جزایی هم مورد حمایت قاطع قانون گذار واقع شده است.

با اندکی تأمل در مقدمه فوق با توجه به اصول قانون 
ایران،  اسالمی  جمهوری  اساسی 
قانون گذار محترم در طی حمایت از 
امنیت ملی کشور وارد حوزه جرم انگاری 

برخی از اقدامات شده است.
وظیفه  کشور،  سالمت  نظام 
تأمین کننده امنیت و تندرستی جامعه 
نظام  این  شالوده  و  دارد  عهده  بر  را 
برمبنای اعتماد عمومی بر این حوزه 
است. این حوزه متشکل از درمانگران 
طبی و روانی است که بهداشت تن و 

روح را پوشش می دهند.
این  مبنای  بر  هم  جامعه  اعضای 
اختیار  در  را  و روح خود  مهم جان 
افرادی واجد صالحیت قرار می دهند 

که به منظور کاهش آالم و دردهای ایشان، اقدامات علمی 
و فنی منطبق بر موازین علمی، فنی و شرعی را به کار گیرند.
انجام این اقدامات در چارچوب قانون و به انگیزه افزایش 
امنیت آحاد جامعه صورت می پذیرد. ازآنجاکه اعتماد عمومی 

برگرفته از قداست و رعایت برخی شئون اخالقی در حرف 
طبی و امور وابسته به آن ایجاد می شود، تأمین کنندگان این 
اعتماد به عنوان سربازان لشکر تأمین امنیت سالمت محسوب 
می شوند. چنانچه فرد یا افرادی اقدامی کنند که این اقدام 
سبب از بین رفتن این اعتماد عمومی 
شود، به نوعی تک تک اعضای جامعه را 
موردحمله قرارداده است و هنجارهای 

جامعه را مخدوش می کند.
امنیت سالمت، یکی از مواردی است 
که حاکمیت و دولت ها وظیفه ایجاد آن 
را در بین افراد ملت دارند و حاکمیت 
و دولت ها به طور خاص این مهم را 

موردنظر دارند.
با  افرادی  اخیر  روزهای  در 
در  و  نامعلوم  و  معلوم  هویت هایی 
فضای حقیقی و مجازی با استفاده از 
فضای غبارآلود و احساسی ناشی از 
فوت احدی از نامداران عرصه سینمایی 

کشور، حمله ای جانانه به قشر خدوم نظام سالمت کرده اند 
که این امر مصداق بارز خدشه به اعتماد عمومی است.

بی شک افکار عمومی، چنانچه با شائبه خطای پزشکی 
نظام  از  گونه  خدا  توقعی  شوند،  درمانی  مراکز  وارد 
سالمت خواهند داشت و هیچ توجهی به ماهیت بیماری 
نخواهند داشت. از سویی با ترویج خشونت که توسط این 
کمپین ها علیه خانواده سالمت کشور شیوع پیدا می کند، 
زمینه ناامنی گسترده ای در جامعه ایجاد می شود که سبب 
کاهش توسعه کشور و مخل آرایش و آرامش عمومی 
را شاهد  بیماران عزیزی  است و مرگ روزبه روز  ملی 
خواهیم بود که متأثر از اشاعه این افکار و مقاصد سوء 

در بین جامعه خواهد بود.
در برخی از مطالب و عناوین مندرج در برخی رسانه ها 
با نسبت دادن عمل خالف حقیقت به شخص یا اشخاصی 
به  وارد کردن ضرر  به قصد  و  یا حقوقی  از حقیقی  اعم 

ایشان رواج پیدا کرد.
در فضای غبارآلود و احساسی ناشی از فوت هنرمند نامی 
کشور گروهی از خواص فرهنگی ناخواسته و بدون سوءنیت 
وارد حوزه ای شدند که الزم است از جامعه و شهروندان که 

قربانی این گونه اقدامات هستند، عذرخواهی کنند.
اظهارات غیرتخصصی و غیرعلمی و منبعث از احساسات 
برخی از خواص فرهنگی بدون توجه به عواقب و نتایج 

آن سبب ورود هرگونه نظرات غیرکارشناسی دیگر شد.

یادداشت
استفاده افرادی با هویت های نامعلوم از فضای غبارآلود و احساسی  اخیر

امنیـت، حلقـه مفقـوده نظـام درمـان
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جمعیت لرستان :  یک میلیون 754هزار نفر فاقد فلوشیپ 
متخصص های ICU بیهوشی و داخلی، فوق تخصص 
بیماری های مفاصل یا جراح عروق روماتولوژی و کمبود 

جراح توراکس) قفسه سینه( و جراح کودک

که  است  دانشمندی  نخستین  او 
بنیادی  سلول  های  پیوند  ایران،  در 
خون ساز از راه پیوند مغز استخوان 
و پیوند از طریق خون محیطی را به 
انجام رساند. در سال 2012برنده جایزه  
»برترین محقق جهان در زمینه سرطان 
و بیماری  های خونی« کمیته مطالعات 
بین المللی مرکز تحقیق بین المللی خون 
و پیوند مغز استخوان امریکا شد. دکتر 
اردشیر قوام زاده 76 ساله  جوان تر از 
سن شناسنامه اش به نظر می آید.  او 
سرزنده و با انرژی از 45 سال  طبابت 
و کارهایش می گوید و از طرح  هایی 
که پیش رو دارد. او را در ساختمان 
استخوان  مغز  پیوند  و  خون   مرکز 
بیمارستان شریعتی که به نام خودش 
و  اراده  با  که  مردی  دیدیم.   است، 
پشتکار و با جدیتی مخصوص خودش 
مرکزی را تأسیس و مدیریت می کند 
که نه تنها در ایران یکی از قوی ترین 
که   است  استخوان  مغز  پیوند  مراکز 
به واسطه هزاران عمل موفقی که به 
ثبت رسانده در جهان هم مطرح است. 
می گویند قوام زاده برای دانشجویانش 
از  و  است  ابهت  با  و  جدی  بسیار 
اما  نمی گذرد  خطایی  کوچک ترین 
و  باصالبت  مرد  اینها  همه  کنار  در 
دوست داشتنی است که بسیاری از 
تالش  های  مرهون  سرطانی  بیماران 

شبانه روزی او هستند.  

تجلیلی از  پروفسور اردشیر قوام زاده
 بنیانگذار پیوند مغز استخوان در ایران

پولدارشدن 
احمقانه ترین انگیزه
 برای پزشک شدن است


