
سال 14  شماره 1266  سه شنبه 9 مرداد 1397 
www.sepidonline.ir

 صفحه 2

 صفحه 3

 صفحه 3

 صفحه 2

نایب رئیس اتحادیه واردکنندگان دارو فاش کرد

قطع ارتباط اکثر شرکت  های 
خارجی از شهریورماه

مرکز بیماری های واگیر وزارت بهداشت خبر داد

 شناسایی 37650  نفر مبتال به 
HIV تا پایان سال 96

یادداشتی از بابک خطی

فرسنگ ها راه 
پيش از آنكه حق خسته شدن 

داشتـه بـاشيـم

رئیس انجمن داروسازان ایران خبر داد

تسویه بدهی داروخانه ها 
و شرکت های پخش دارو 

تا پایان مردادماه

روی خط سپید

 صفحه 2

سخنگوی وزارت بهداشت:

 قيمـت دارو 
و تجهيـزات پزشكی 
ارتبـاطی با ارزآزاد ندارد 

دولت اعتماد کند 
دارو را تامین می کنیم
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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

»سپيـد« تنها روزنامه پزشكی خاورميانه است
اغلب اعضای جامعه پزشكی هر روز »سپيـد« را مطالعه می کنند

»سپيـد« هر روز برای پزشكان، مراکز درمانی و مراکز آموزشی پزشكی ارسال می شود

همین امروز با ما تماس بگیرید:
info@sepidonline.ir :ایمیل           @sepidnewspaper :تلفن: 26151499 – 26151485            تلگرام

 صفحه 4

»با اطمینان می گویم که اگر دولت به ما اعتماد کند و مشکل 
نقدینگی را حل کند مشکلی برای تأمین دارو نخواهیم داشت.« 
این وعده رئیس اتحادیه واردکنندگان دارو است که در میانه 
نگرانی های امروزه از احتمال کمبود دارو روزنه های امید را در 
دل ها روشن می کند. وعده ای که اگر جامه عمل به خود گیرد بیم 
بحران دارویی سال های نه چندان دور را از اذهان دور می کند. 
گفت وگوی روزنامه سپید با ناصر ریاحی را در صفحه 3 
شماره امروز بخوانید

وعده رئيس اتحادیه واردکنندگان دارو

مدیر عامل سازمان تامین اجتماعی:
مردم فریب کالهبرداران را نخورند

تامین اجتماعی وجهی در ازای صدور کارت الکترونیک 
سالمت دریافت نمی کند


