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حادثه تلخ ریزش معدن در آزادشهر

ایـران عـزادار
معدن کاران گلستـان

 

 صفحه 14

رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس

ُمّر  قانون در طرح تحول 
سالمت رعایت شود

المپیک 2020 ژاپن
استعمال دخانیات ممنوع!

ایرج فاضل در آستانه برگزاری 
چهل ویکمین کنگره سالیانه جامعه جراحان

در مناظره ها 
از سالمت سوالی نشد

بی خوابی چه تاثیری بر مغز 
در بیداری دارد؟

روی خط سپید

 صفحه 5
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 صفحه 16 صفحه 7

سرطان مری و عوارض قلبی 
 کارگردان »سکوت بـره ها«
 را از پـا درآورد 

بسیاری از افراد خواب راحتی ندارند و از اختالل در خواب 
رنج می برند. این افراد معموالً درچار خستگی مفرط و ترس 
هستند و نمی توانند ذهن خود را به گونه ای شایسته به روی 

موضوعی مشخص متمرکز کنند...

 صفحه 3

 صفحه 2

نیم
 تس

 
سید حسن هاشمی، وزیر بهداشت  در یادداشتی 

»دوستانه«، از محمدباقر قالیباف انتقاد کرد

چگونه چنین بی محابا 
به ما تهمت می زنید ؟

www.sepidonline.ir

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

حسن هاشمی در واکنش به اظهارات محمدباقر قالیباف در خصوص مخفی 
ماندن میزان دارایی های برخی از اعضای کابینه، یادداشتی »دوستانه« در 
کانال تلگرام شخصی خود خطاب به این نامزد ریاست جمهوری نوشت 
که به رغم »دوستانه« بودن یادداشت، در معرض اطالع همگان قرار گرفت. 

سپید عین این متن را منتشر می کند. 

برادر قالیباف! بار دیگر به میدان سیاست آمده اید؛ آن هم با ادبیات و 
رفتاری متفاوت. شیوه ای که در مرام اهل تقوی جایی ندارد و طعم تلخ 
خسارت های مادی و معنوی چنین رفتاری، نه برای ۸ سال، که به درازای 
یک تاریخ بر جانمان نشسته و سرمایه هایی ارزشمند را از کشور و مردم 
ربوده است! برادر محترم! شما در برنامه های تبلیغاتی گفته اید: اینکه بعضی 
از وزرا لیست اموال خود را اعالم نمی کنند، احتماال به این دلیل است که از 
مردم خجالت می کشند. روز چهارشنبه این هفته در جلسه هیات وزیران از 
صحت و سقم این ادعا سوال کردم. دکترجهانگیری گفتند »چندماه پیش 
که جناب آقای اژه ای طی مصاحبه ای اعالم کردند دو نفر از اعضای دولت 
هنوز لیست دارایی های خود را اعالم نکرده اند با ایشان تماس گرفتم. بعد 
از دو روز مشخص شد که یک نفر کپی یک سند و دیگری شماره حساب 

فرزندش را اعالم نکرده است که همان زمان به آنها گفتم اقدام کنند«. 
برادر عزیز! شما که نیک می دانید، ما صرفاً به دلیل اعتقاد و برای کمک به 
نظام و دفع خطر از ملت و کشور وارد این معرکه شده ایم؛ پس چگونه 
چنین بی محابا به ما تهمت می زنید؟ چگونه در برابر چشمان مردم، رییس 
جمهور شرعی و قانونی کشور را که بعد از رهبری نماد اقتدار این ملت 
است، بی عقل و بی صداقت خطاب می کنید؟ و بسیاری مطالب دیگر که 
هنوز باورم نمی شود از شما شنیده ام! چنین رفتاری برای کسب مقامی دنیوی 
اگر ذلت در دنیا نباشد )تجربه نشان داده که هست( قطعا ذلت در آخرت 
خواهد بود. برادر عزیز! ای کاش لباس سیاست را جایگزین لباس خاکی 
جبهه نمی کردید؛ من به عنوان یک دوست، هنوز هم آرزو دارم محمدباقر 
قالیباف، گرد و خاک جبهه را بر غبار فتنه سیاست و قدرت ترجیح دهد 
و امیدوارم باقی مانده مرام بچه های جبهه و همسنگران و دوستان شهیدمان 
چنان در روح و جانتان زنده باشد که الاقل در دومین مناظره با صراحت 
از بابت چنین سخنانی از ملت بزرگ ایران عذرخواهی کنید و از خادمان 

ملت حاللیت بطلبید. والعاقبه للمتقین.

جهانگیری در دومین مناظره ریاست جمهوری

جایگاه 
ریاست جمهوری 
محل کارآموزی 
نیست

  معاون اقتصادی و برنامه ریزی
 سازمان تامین اجتماعی

نیازمند ارائه راهکارهای نوین 
در کاهش هزینه ها هستیم


