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روزنامه سپید آغاز سال جدید و جشن باستانی نوروز را به همه 
به  خصوص خدمتگزاران عرصه سالمت  تبریک می گوید

مبارک بادت این سال و همه سال
همایون بادت این روز و همه روز

پایان سال با  خبر درگذشت ناگهانی افشین یداللهی پزشک شاعر در سانحه تصادف

خداحافظ  ای شعر شب های روشن
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روی خط سپید
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مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی

حذف دفترچه های درمانی 
مهمترین زیرساخت برای 

اجرای نظام ارجاع 

سپید بررسی می کند

نقاط ضعف و قوت 95 
پلی برای تغییرات مثبت 

در سـال آتـی 
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بیانیه جدید کارگروه 
خدمات پیشگیرانه امریکا     

غربالگـری افـراد 
در معرض خطر سل نهفته
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گزارش سپید از تیم تروما 
و تمام حواشی بیماران حادثه ای

آنها که نجات می دهند

رئیس جمهور در حاشیه آخرین جلسه 
هیئت دولت در سال جاری گزارش داد

95 سال گشایش  ها   بود 
96 سال ادامه راه
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حس��ن روحانی دیروز در حاشیه آخرین جلسه هیئت دولت 
در سال 95 در جمع خبرنگاران گفت: »خدا  را شکر می کنیم 
که در روزهای پایانی س��ال 95 به خاط��ر الطاف بی کرانش 
می توانیم درخدمت مردم ایران باش��یم. امسال سال بسیاری 
از گشایش ها بود که امیدواریم بتوانیم در سال آینده این راه را 
ادامه دهیم.« وی ادامه داد: »امسال خداوند به ما امنیتی ارزانی 
کرد که توانستیم قدم هایی با حمایت و کمک مردم برداریم.« 
وی با اشاره به دستاوردهای دولت در س��ال 95 یادآور شد: 
»امس��ال با خودکفایی در گندم، تح��والت در زمینه انرژی، 
تولیدات نفت و گاز و صادرات نفت خ��ام و میعانات گازی 
توانستیم عقب ماندگی های گذش��ته را پشت سر بگذاریم. ما 
در تولید گاز، مواد غذایی و کش��اورزی رشد خوبی داشتیم 
و در حمل و نق��ل ریلی،  جاده ای و ن��اوگان هوایی قدم هایی 
به پیش برداش��تیم. در زمینه منابع آبی، س��دها و نیروگاه های 
جدیدی اضافه کردیم و در مجموع در زمینه زیرساخت های 

اقتصادی و تولید حرکت مثبتی داشتیم...«
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قابل توجه هیئت مدیره 
انجمن های علمی، شرکت های داروسازی و تجهیزات پزشکی 

شما می توانید روزنامه سپید را به عنوان روزنامه کثیراالنتشار 
انجمن، موسسه و شرکت خود در مجمع عمومی تان تعیین نمایید

»سپیـد« تنها روزنامه پزشکی خاورمیانه است
اغلب اعضای جامعه پزشکی هر روز »سپیـد« را مطالعه می کنند

»سپیـد« هر روز برای پزشکان، مراکز درمانی و مراکز آموزشی پزشکی ارسال می شود

همین امروز با ما تماس بگیرید:
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