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معاون اداره کل  نظارت بر فرآورده های غذایی 
سازمان غذا و دارو تشریح کرد

ماجرای آدامس های خارجی  
قاچاق 

رئیس سازمان غذا و دارو:

تغییر قیمت نداریم

یادداشتی از  سهیل طالبی حسینی

جوانپزشكان 
بازنشسته 

صدور آنالین مجوز مطب برای 
اپتومتریست ها

معاون بهداشت خبر داد

 اجرای طرح »مدارس 
عاری از پوسیدگی 

دندان« از مهر

روی خط سپید

 صفحه 2

وزیر بهداشت در گردهمایی معاونان غذا و داروی سراسر کشور:

 کسی که لباس پزشكی بر تن کرد 
باید به بزرگان رشته تأسی کند

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 پزشكی خاورمیانه است
اغلب اعضای جامعه پزشكی هر روز »سپیـد« را مطالعه می کنند

»سپیـد« 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
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اجازه دهید 
قیمت ها

 آزاد شود

هشتگ های تولید خشم 
ناهید خداکرمی، رئیس کمیته سالمت شورای اسالمی شهر تهران

 

زندگی  احساس  و  همبستگی  روح  تقویت  اجتماعی،  امید  آرامش، 
در هیاهوی خوش آهنگ و دلپذیر اجتماعی هویت می بخشد و فرهنگ 
می سازد و این دو که باشند ثروت آفرینی و عبور از تنگناهای اقتصادی 
آسان می نماید. چه شده است که این روز ها برخی فعالین فضای مجازی 
دانسته یا نادانسته تحقیر،  نفرت پراکنی قومیتی، منطقه ای، محلی، حرفه ای و 
اخیراً صنفی را ابزاری برای فعالیت اجتماعی خود قرار داده اند و شوربختانه 
برخی اصحاب رسانه نیز در این موج گرفتار آمده و در شرایط ملتهب 
کنونی که کشور نیازمند آنست تا اهل قلم و دغدغه مندان فرهنگی سیاسی 
اجتماعی و اقتصادی مسیر عقالنیت و تدبیر را به تصمیم سازان بنمایانند، 
بالعکس با هجمه و جریان سازی منفی نسبت به  یکدیگر، مقدمه ای برای 
بروز بحران هایی جدید می شوند. یکی از تلخ ترین تیرهایی که این روزها 
از کمان هشتگ های خشم آلود توییتری رها شد، بیرحمانه جامعه پزشکی 
کشور را نشانه گرفت و گرچه به ظاهر مطرح کننده موضوع نه چندان 
قابل اهمیت درآمد، مالیات و کارتخوان های مطب پزشکان بود. اما نباید 
غافل بود که پس لرزه ها و آسیب های روانی ناشی از این شیوه نقد در 
حال کاشتن بذر خشم و بی اعتمادی آن هم در دل مردمی است که با آنکه 
دعا می کنیم "تنشان نیازمند طبیبان مباد" اما هر لحظه ممکن است بیماری 
امانشان ندهد و نیازمند طبیبی باشند که شک و تردید ناشی از طوفان های 
تویتتری اخیر، اطمینان به مهارت و نفس شفا بخش پزشک معالج که اولین 

شرط شروع درمان مؤثر است را از وی گرفته است  . 
سالمت با ارزش ترین ثروت فردی، خانوادگی و اجتماعی بشر است؛ 
هر هجمه ای که قادر باشد تا خشم، نفرت، یا توهین و تهمتی را به سمت 
هر حرفه ای باالخص جامعه پزشکی هدایت کند، فلز زنگ زده ای است 
که بر نیاز مردم و آرامش پزشک جراحتی ناپیدا وارد می کند که زنجیر  وار 
جامعه ای را به سمت تزلزل پیش می برد، خصوصًا که ماهیتًا شب و روز 
تنها  نه  شده  ایجاد  جراحت  و  است  مردم  به  متعلق  پزشکان،  حرفه ای 

سالمت شغلی و حرفه ای پزشک را خدشه دار می سازد... 
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ترحمی،  مدیر صنعت داروسازی:
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