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 وزیر بهداشت خبر داد 

افزایش 21 هزار تخت 
بیمارستانی تا پایان دولت

 

 صفحه 15

آلودگی هوا سطح کلسترول خوب 
را کـاهـش می دهـد

روی خط سپید

 صفحه 5

 صفحه 3

نایب رئیس جامعه آزمایشگاهیان کشور
 علـوم آزمایشگاهی

 مظلـوم واقع شـده است

 صفحه 2

معاون اول رئیس جمهور

شعارمبارزه با فساد دادندو 
فسادهای قرن اتفاق افتاد

گزارش حادثه در شورای شهر ارائه شد

فاجعه پالسکو نتیجه نگهداری 
غیراصولی ساختمان

 صفحه 6

 صفحه 7

 صفحه 14

رئیس انجمن تغذیه ایران خبر داد
کوتاهی دست سود جویان 
از سفره بیماران  متابولیک 

سکسکه مزمن ممکن است 
نشانه حمله قلبی باشد
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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:
info@sepidonline.ir :ایمیل           @sepidnewspaper :تلفن: 26151499 – 26151485            تلگرام

انتقاد  شدید  رئیس سازمان نظام پرستاری از طرح تحول سالمت 

 در یک سال به اندازه کل درآمد نفت هزینه کرده  اند
 صفحه 4

با دکتر محمود جباروند 
رئیس سابق بیمارستان فارابی

پزشکی 
همه عشق 
من است

 صفحه 8

  یادش بخیر، بیس��ت وپنج مهرماه 1361 بود، حقوق اینترنی 
من ماهی 2000 تومان بود و خر ج عروس��ی ام شد 3000 تومان. 
یک اتومبیل رنو داش��تم که آن قدر بتونه کاری ش��ده بود دیگر 
رنگ به خودش نمی گرف��ت. با همان رنو و با ش��ش هفت هزار 
تومان پول به مش��هد می رفتیم. یادم می آید آن زمان وقتی که به 
سفر شمال می رفتیم از یک خانمی خانه کرایه می کردیم که یک 
حیاط دربس��ت را ش��بی صد تومان به ما کرایه می داد. اصاًل آن 

دوران انگار تنها چیزی که اهمیت نداشت پول بود...


