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 انتقادات نمایندگان به مشکالت 
طرح تحول که وزیر بهداشت در 
تلویزیون از آنها صحبت نمی کند

وزیـر بهداشت 
مسئولیـت این 

مشکالت را بپذیرد

رئیس سازمان نظام پزشکی 
به رئیس مجلس نامه نوشت

حق تعرفه گذاری 
بخش خصوصی را 
به نظام پزشکی 

برگـردانیـد

 صفحه 2

 صفحه 3

 

 صفحه 13

 صفحه 14

 صفحه 15

سالمت کاندیدای دموکرات 
به موضوعی بسیار مهم بدل شده است

چرا  هیالری کلینتون 
غـش کـرد؟

روی خط سپید

مقام معظم رهبری با اشاره به نادرست خواندن برخی آمارهای دولت های قبلی 

دستکـاری درآمـار گنـاهی کبیـره است
مقام معظم رهبری در دیدار مسئوالن ستاد سرشماری عمومی نفوس و مسکن، اعضای شورای عالی آمار کشور و مدیران مرکز آمار ایران، 
آمار را ضرورتی قطعی و اصلی برای برنامه ریزی در خصوص منابع و نیازهای متنوع و گسترده کشور دانستند و افزودند: »آحاد مردم عزیز 
برای آنکه تصمیم گیری ها در کشور، درست، بجا و کارآمد باشد، هم در این طرح مهم شرکت کنند...«
   صفحه 5

 صفحه های 8 و9

هوای گرم و سرد چگونه بر 
قند خون شما تاثیر می گذارد؟

راهنمای بیماران 
دیابتی درگرما و سرما

 صفحه 12

ید
/سپ

ده
دزا

جوا
مد

مح
راهنمـا ی ملی  

انتقال خـون را 
به کـار بگیـرید

نتایج تحقیقات انجام شده در ایران 
جلب توجه جهانی  کرد

 آلـودگـی هـوا 

علت 14درصد  
مرگ های سکته مغزی

با یحیی دولتی، بنیانگذار مرکز تحقیقات  پوست و جذام پس از نیم قرن طبابت

مـردی کـه جـذام را شکسـت داد

 صفحه 5

 »سپیــد« 
تنها  ر وزنامه پزشکی خاورمیانه

برای اشتراک روزنامه سپید در تهران،     شصت هزار تومان 

به شماره کارت 6274121140075680 بانک اقتصاد نوین 

در وجه نشریه سپید واریز و شماره فیش واریزی را به همراه 

آدرس به تلفن9 - 22887357     اعالم نمایید. 

این هزینه اشتراک سه ماه و فقط در تهران می باشد.

   ارسال  روزنامه هر روز صبح با پیک   انجام می شود.

با  شصت هزار تومان 

سه  ماه مشترک 

روزنامه  سپید  

شوید
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