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با تقاضای 8  نفر از نمایندگان مجلس

تحقیق و تفحص از شهرداری 
مجددا  در مجلس کلید خورد

مناظره سوم: مهمترین دستور کار دولت دوازدهم از دید روحانی 

لغو همه تحریم های ملت ایران
 

 صفحه 11

روی خط سپید

 صفحه 14

 صفحه 4 صفحه 7

وزیربهداشت خبرداد

کاهش ۵۰۰ میلیون دالری 
واردات ساالنه دارو 

گفت وگو با جراحی که تکنولوژی 
الپاراسکوپی را وارد ایران کرد

حشمت اهلل کلباسی 

محمدرضا ظفرقندی

آرامش، آبادانی و آزادی 
هدیه حسن روحانی به مردم

هیچ وقت برای یادگیری 
دیـر نیـست

پژوهش دانشگاه کالیفرنیا نشان می  دهد هیچ کس هرگز 
به اندازه  ای پیر نمی  ش��ود که نتواند چیز جدیدی را یاد 
بگیرد. به گفته محققان، یادگیری ی��ک فرآیند بی پایان 
است و قدرت یادگیری هیچ کس حتی در زمان پیری نیز 
هرگز متوقف نمی  شود. وقتی افراد پا به سن می  گذارند، 

مغزشان به مانند قبل کار نمی کند و...
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 مدیرعامل انجمن جامعه ایمن کشور    

عرض تسلیت 
چاره کارنیست
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به گ��زارش انجمن روانشناس��ی آمریکا بی��ش از نیمی از 
آمریکایی ها می گویند که انتخابات ریاست جمهوری یک 

منبع بسیار چشمگیر استرس در زندگی آن هاست...

آمارها نشان می دهد در ایران بیش از 5 هزارمعدن فعال 
وجود دارد. معادنی که گفته می شود بسیاری از آن ها از 
استانداردهای الزم برخوردار نیستند و هر لحظه امکان 

وقوع حادثه ای در آنها محتمل است... 
 صفحه 3

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

اختالل استرس هنگام انتخابات

آمریکایی ها هم همین 
گرفتاری را دارند!

آنچه باید از مسمومیت ها  بدانید

مسمومیت با آهن


