
 به واسطه 25 سال پیشگامی 
و فعالیت های انسان دوستانه و خیرخواهانه

مـدیـرمسئـول سپیـد 
نشان مسئولیت اجتماعی گرفت
 در متن لوح تقدیر آمده است:»این تندیس به واسطه پیشگامی و فعالیت های 

انسان دوستانه و خیرخواهانه انجام پذیرفته به شما اهدا می گردد.«

 »سپیـــد«  صفحه 5
تنها  ر وزنامه پزشکی خاورمیانه

برای اشتراک روزنامه سپید در تهران،     یکصدوسی ودو 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 شش ماه و فقط در تهران می باشد.

   ارسال  روزنامه هر روز صبح با پیک   انجام می شود.

با  یکصدوسی ودو 

هزارتومان شش  ماه 

مشترک روزنامه  

سپید  شوید

www.sepidonline.ir@sepidonline @sepidonline

رئیس جمهور در همایش مسئولیت اجتماعی

تشویق مردم به سالمت و بهداشت 
خیـر جمعی   اسـت

 صفحه 4

معاون اقتصادی وزیر رفاه
هیچ کجا قیمت گذاری 

را بـه عرضـه کننـده 
واگذار نمی کنند

این قانون به این سادگی ها لغوشدنی نیست

با انتخاب ترامپ چه برسر 
اوباماکر خواهد آمد؟
   صفحه 14
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غفلت از جایگاه طب 
عمومی در مدیریت 
عرضه خدمات سالمت

 صفحه 4

پیشنهـاد تشکیـل 
وزارت سالمت و رفاه 
به کارگروه ویژه  رفت

تحقیق و تفحص از 
سازمان غذا و دارو در کمیته  ویژه 

اشـخاص و شرکت هـای 
منتفع از واردات دارو 

معـرفـی شـونـد

روی خط سپید

آخرین خبر
 صفحه  5

نخستین همایش نشان مسئولیت اجتماعی با شعار »هوای هم را داشته باشیم، مسئوالنه زندگی کنیم« روز گذشته 
با حضور رئیس جمهور، محمد نهاوندیان رئیس دفتر ریاست جمهوری، علی ربیعی وزیر رفاه، سیدحسن 
هاشمی وزیر بهداشت، محمد فرهادی وزیر علوم، شهین دخت موالوردی معاون امور زنان رئیس جمهور و 
جمعی از مسئولین و مدیران نهادها و موسسات مختلف در سالن اجالس سران برگزار شد. در این همایش حسن 
روحانی با ابراز خوشحالی از حضور در مراسمی با موضوع خیر جمعی در ایام نزدیک به اربعین حسینی گفت: 
»اساس وجود انسان از انس و ریشه انسان هم از انس است. زمانی زندگی ما با نشاط و شادمانی توام است که با 
هم نوعان خود دارای انس و رافت باشیم.« وی ادامه داد: »معنی الفت در اسالم و همه ادیان آسمانی در مقابل 
چیزی است که افراطیون در جهان فریاد می زنند. آنها فقط افراط گری خود و جمع خود را می بینند. افراط گر، 
روح مقابل را کوچک می پندارد و جز خود و یاران خود همه را ناحق می داند. در حالی که اساس اسالم این نیست 
و نهاد جامعه بشری یک واحد است که یا برادران ما هستند و یا هم نوعان ما هستند.« روحانی گفت: »آیا می شود 
زندگی  داشته باشیم که بدون رابطه انسانی، مهربانی با دیگران و عفو و گذشت باشد؟ انسان از انس است و اگر 
می خواهیم در کنار هم باشیم، باید یکدیگر را یاری کنیم.« رئیس دولت تدبیر و امید اضافه کرد: »آن وقت که شما 
به یک انسان گرفتار کمک می کنید، یا با یک هدیه مالی، یک زندانی را از بند رها می کنید، یا آن روز که به یاری 
یک معلول می شتابید، یا دل زن سرپرست خانواری را خوشحال می کنید؛ خود را راضی کرده اید قبل از آن که 
طرف مقابل را راضی کرده باشید. ما نیازمند انجام کمک هستیم، نه نیازمند دریافت کمک، هر چند همه به نوعی 
نیازمند کمک دیگران هستیم.« رئیس جمهور با بیان اینکه هر کسی می خواهد در این جامعه مسئولیتی را بر عهده 
بگیرد، نیازمند دو شرط است، گفت: »مدیر و مسئول در هر سطحی باید قدرت حفاظت از سرمایه ها را داشته 
باشد. نکند چند صباحی در گوشه ای از کشور عظیم ایران، مسئولیتی در کشور برعهده داشته باشیم ولی از 
سرمایه مادی و معنوی حراست نکنیم.« روحانی ادامه داد: »سرمایه تنها نفت، گاز و معادن نیست بلکه باید 
از رابطه سالم جامعه و دوستی اعضا جامعه حفاظت کنیم تا شکاف در میان مردم به وجود نیاید. بر مسائلی که 
خیلی برای جامعه مفید و مهم نیست، وقت خود را تلف نکنیم و آنچه قرآن بر آن تاکید دارد سبقت گرفتن در 
عمل خیر است.« رئیس دولت یازدهم افزود: »افتخار ما زمانی است که نسبت به ملت ها و اقوام دیگر در 

 خیررسانی به مردم و جامعه و خیر جمعی به دیگران مقدم باشیم.«          ادامه در صفحه 3 

و  تحقیق  طرح  درباره  بررسی  سپید:  اختصاصی 
تفحص از سازمان غذاودارو به کمیته ویژه ای محول 
و قرار شد نتیجه در مدت 10 روز به کمیسیون بهداشت 

گزارش شود.
نایب رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس در 
گفت وگو با خبرنگار پارلمانی سپید، اظهار داشت: 
»مجموعا 4 محور تحقیق و تفحص از حوزه سالمت 
در کمیسیون بهداشت و درمان مطرح است که البته نظر 
نمایندگان عضو کمیسیون این است که در آینده همه 
این محور ها به صورت یک جا و متمرکز در کمیسیون 
مطرح شود. یکی از آنها مربوط به تحقیق درباره منابع 
مالی طرح تحول سالمت است که این پیشنهاد در 
کمیسیون بهداشت و درمان به رای گذاشته شد ولی 
آراء الزم را کسب نکرد.« وی افزود: »البته براساس 
آیین نامه درصورتی که متقاضیان تحقیق و تفحص 
بر تقاضای خود پافشاری داشته باشند، این طرح به 
صحن علنی مجلس راه پیدا خواهد کرد.« محمدحسین 
قربانی در ادامه گفت: »درجلسه روز دوشنبه کمیسیون 
بهداشت که با حضور وزیر بهداشت برگزار شد، محور 
دیگری از مجموعه تقاضاهای تحقیق و تفحص از 
حوزه سالمت که مربوط به حوزه غذا و دارو است، به 
بحث گذاشته شد.« وی تصریح کرد: »موضوع اصلی 
این تحقیق و تفحص، محورهای »منابع هزینه شده برای 
واردات دارو«، »حجم واردات دارو« و »شرکت ها و 
اشخاص منتفع از واردات دارو« در طی اجرای طرح 
تحول سالمت است.« به گفته نایب رئیس کمیسیون 
بهداشت و درمان، نهایتا کمیته ویژه ای برای بررسی 
این موارد تشکیل و مقرر شد که سازمان غذا و دارو 
مستندات مربوط به فعالیت های واردات دارو را به این 
کمیته تحویل داده و ظرف مدت 10 روز، کمیته مزبور 
که از نمایندگان کمیسیون بهداشت و درمان، انجمن 
داروسازان و سازمان غذا و دارو تشکیل شده، گزارش 
نهایی خود را برای تصمیم گیری به صحن کمیسیون 

بهداشت و درمان مجلس ارائه کند.«

نـا
  ایل

 صفحه 3


