
www.sepidonline.ir
 سال 13  شماره 1019  پنجشنبه 7 اردیبهشت 1396  16صفحه  2000 تومان

هشدار سازمان غذا و دارو به داروخانه ها

تعلیق پروانه و حبس 
در انتظار داروخانه های متخلف

وزیر رفاه در گفت وگوی اختصاصی با سپید کاهش تعرفه ها را قویا تکذیب کرد

دولت دستور کاری برای تغییرتعرفه ها ندارد
 

 صفحه 16

چرا یک استاد ریاضیات 
به مساله دیابت پرداخته است؟  

برای شادی روح مادر عزیزم

نماینده ایران در کن
»وقت ناهار« در بیمارستان

روی خط سپید

 صفحه 11
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زابل آلوده ترین شهردنیا

پاریس و بالتیمور، در خون و آتش

آیا هاشمی جانشین 
ماریسول خواهد شد؟

افسـردگی
با هم سخن بگوییم

 صفحه 7

از سه برابر کردن یارانه
 تا ایجاد   پنج میلیون شغل

روی خط انتخابات
 به مناسب روز هنر و رسانه، سواد 
سالمت، ششمین روز هفته سالمت   

نقش سواد سالمت در 
کاهش هزینه های درمانی

مدیرعامل سازمان انتقال خون

تبدیل یک میلیون واحد
پالسمای ایرانی به دارو
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بر اس��اس آخری��ن گزارش س��ازمان بهداش��ت جهانی 
)WHO( به لحاظ آالینده ذرات معلق کمتر از 10میکرون 
از بین 2972 شهر موردمطالعه، ش��هر تهران در رتبه 331 
آلودگی قرار داش��ته و از منظر آالین��ده ذرات معلق کمتر 
از2/5 میکرون در رتب��ه ۴97 آلودگی بوده که میانگین این 

دو عدد رتبه تهران را به ۴1۴ می رساند... 

من استاد دانشگاه MIT  هستم و می کوشم با به کارگیری 
ریاضیات به درمان دیابت کمک کنم. از من سوال می شود 
که چرا به عنوان استاد ریاضیات کاربردی، وقتم را صرف 
مطالعه درباره بیماری دیابت می کنم. پاسخ کوتاه و روشن 

است: عالیق علمی و اهداف بشردوستانه. ..

هدف روز جهانی بهداشت 2017، بسیج نیروها برای اقدام 
درباره افسردگی است. این بیماری افراد را در همه سنین و 

در همه رده های جامعه و در همه کشورها مبتال می کند. ..

س��ال گذش��ته یک میلیون پالس��مای خون های کش��ور توس��ط 
شرکت های پاالیش بین المللی خون تبدیل به دارو شد. خون ایرانی 

یکی از سالم ترین خون های دنیا است...
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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
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