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با روزنامه  سپیــــد  
در تلگــــرام  همراه شوید

 مشکالت  و سوژه هایتان را با ما درمیان بگذارید

0912924 پیامک:   3844
Email: info@sepidonline.ir
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بودجه سالیانه 4800 میلیارد تومانی برای طرح؟

اجرای طرح تحول سالمت
 با چنین رقمی ممکن نیست

معاون وزیر بهداشت
 رئیس یکی از کمیته های سازمان جهانی بهداشت

 عزم جدی مبارزه با قاچاق 

کاالهای سالمت محور

قانونی عجیب برای حفظ سالمت 
فوتبالیست های  کم سن و سال آمریکایی

هــد زدن
 ممنـــوع!

بررسی سپید از اوضاع این روزهای بازار ارز

دالرهای بانکی شفابخش نبود

روی خط سپید

 سال 11   شماره  696  چهارشنبه 27  آبان 1394  12صفحه + 4 صفحه ویژه نامه پنجشنبه  1000 تومان

استاد مرتضی مصفا،  تاریخ متحرک دندانپزشکی ایران

68 سـال پیـش 
دندانپـزشک شـدم

   متولد 1305 در شهر اصفهان است. در س��ال 1322 در دانشکده دندانپزشکي 
پذیرفته و در س��ال 1326 فارغ التحصیل شد. در سال 1328 به عنوان هیأت علمي 
به استخدام دانش��کده دندانپزش��کي درآمد. او در پس��ت هایي همچون ریاست 
درمانگاه و ریاست بخش پروتز خدمات ارزنده اي ارائه کرد. مقاالت متعددي در 
مجله دندانپزشکي به چاپ رساند  و کتابي در باره پروتز پارسیل، حاصل کار وي 
است. دکتر مصفا، بعد از طي مرحله دانش��یاري، به کسب مقام استادي نایل آمد و 

سرانجام در سال 1354 بازنشسته شد...

    مشترکان  محترم »سپیــد« 
اگر می خواهید از این پس نیز سپید را دریافت کنید

 نام و نام خانوادگی و ش��ماره نظام پزش��کی خ��ود را به 
موبایل 09129243844 پیامک کنید و یا فرم اش��تراک 

مخصوص را به پیک ما تحویل دهید .

مد عطریانفر جناب آاقی  مهندس مح
 از درگاه خداوند منان خواستاریم.و آرامش روح و برای بازماندگان صبر و سالمتمحترم تسلیت می گوییم و برای ایشان آمرزش درگذشت آن عزیز از دست رفته را به شما و خانواده 

امیرعباس فتاح زاده،محمدرضا واعظ مهدوی

 صفحه 2ادعاهای مشاور احمدی نژاد دروغ محض است با  فاطمه هاشمی نداردفرهاد فرجام هیچ ارتباطیوکیل خانواده هاشمی در گفت وگو با سپید: 

نبود شبکه های تامین اجتماعی در آمریکا  نیم درصد به میزان مرگ  افزوده است
تحقیقات جدید نشان  از ناامیدی بیشتر و اوضاع سالمت نامطلوب تر در آمریکا دارند... سیاسـت و سالمـت عمومـیرابـطـه مستقیـم
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 »قصور پزشکی« هستیمدرآستـانه بحـران      نگرانی  محمود عباسی از افزایش آمار خطا 

 محبوب پزشکان نیست؟چـرا سم شنـاسینبود ICU و تجهیزات الزم در شهرستان ها

در یک رقابـت نا بـرابر گزارشی از  بیمارستان امیرالمومنین)ع(  
   

 
قـرار گرفته ایـم

ایرج حریرچی گفت: »ترکیب شورای عالی بیمه طبق قانون باید اصالح شود. در حال  به وزارت بهداشـتشورای عالی بیمـهدرخواست انتقـال مخالفت وزارت بهداشت با ترکیب فعلی شورای عالی بیمه  

حاضر این ترکیب با این نسبت آراء و محل استقرار دبیرخانه، اهداف اعمال تولیت را برای 

وزارت بهداشت میسر نمی کند.تاکید وزارت بهداشت بر تغییرنام و ترکیب شورای عالی 

بیمه  نظر شخصی و پیشنهاد وزارت بهداشت نیست بلکه تکلیف قانونی است. تبصره 3 
 صفحه 4بند ب ماده 38 قانون برنامه پنجم در این مورد حکم داده است...«

 امروزهم  شـدنی نیستدر سـال 88   نشـد تجمیـع منابـع بیمـه ها      وزیر سابق بهداشت د رگفت و گو با سپیـد

گزارش میدانی »سپید« از داروخانه های 13 آبان و هالل احمر
کمبود دارویی حس نمی شود 

حسن طریقت منفرد: »خود من یک بار در سال 88 مسئول 
تجمیع بیمه ها شدم و خیلی جدی این مسئله را پیگیری کردم 

ولی به نتیجه نرسید و نشد. این را باید عزیزانی که می خواهند 
 صفحه 3تصمیم بگیرند بدانند که همین امروز هم این کار شدنی نیست...

 سال 11   شماره 695  سه شنبه 26  آبان 1394  16صفحه  1000 تومان

 هزینه اشتراک هفته نامه سالمت )48 شماره در سال(80,000 تومان است. برای دریافت هفتگی 
سالمت )بعد از کسر 10 درصد تخفیف(، مبلغ 72 هزارتومان در وجه نشریه سالمت  به شماره 

کارت 6274121140075714  بانک اقتصاد نوین واریز نمایید.
شماره فیش بانکی یا کد پیگیري آن را به همراه نام و نشانی و کدپستی ده رقمی به تلفن  

9-22887357 اعالم نمایید. اصل فیش بانکی یا کد پیگیري را تا پایان دوره اشتراک نزد خود 
نگه دارید.

 اعتبار قیمت در داخل کشور و فقط تا پایان آذر 94 است.
 اشتراک شما ظرف مدت سه هفته و با پست مطبوعات برقرار مي شود.

salamat.ir
امور مشترکین:22887357-9

شنبه ها از 
روزنامه فروشي هاي 

معتبر بخواهید

در پاسخ به فرا خوان احمد مسجد جامعی

جشن ملی آشتی با کتاب
پزشکان به کدام کتاب فروشی ها می روند؟

همکاران سپید به انتشارات تیمورزاده می روند
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نظرات رئیس  سازمان انتقال خون در خصوص مشارکت 
بخش خصوصی در تولید تجهیزات آزمایشگاهی

نباید همه کـارها  را 
بر دوش دولت انداخت

 صفحه های 10 و 16 صفحه های 8 و9


