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قابل توجه هیئت مدیره انجمن های علمی، شرکت های داروسازی و تجهیزات پزشکی 

»سپیـد« تنها روزنامه پزشکی خاورمیانه است
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معاون امور اجتماعی وزارت بهداشت:

 سازمان انتقال خون
درگاهی به روی 

مشارکت های اجتماعی است

مدیر فرآورده های آرایشی سازمان غذا و دارو:

واردکنندگان فرآورده های آرایشی 
به ایجاد نمایندگی ملزم شدند

مدیرکل تجهیزات پزشکی وزارت بهداشت:

ارز مورد نیاز تجهیزات 
باید به موقع تامین شود

سخنگوی سازمان غذا و دارو:

کمبود یا مغایرت قیمت داروها را 
از طریق سامانه ۱۹۰  اعالم کنید

روی خط سپید

روایت مستندی از عمل پیوند قلب

دوساعت زندگی بدون قلب
عضو کمیسیون بهداشت ودرمان مجلس:

 همه تجهیزات اتاق عمل 
یکبارمصرف نیستند

موهبتی در نشست خبری اعالم کرد 

اختصاص 1000 میلیارد تومان 
اسناد خزانه به بیمه سالمت

آبیاری اراضی کشاورزی با فاضالب شهری تهران 

آیا صیفی جات و سبزیجات مورد 
استفاده تهرانی ها آلوده هستند؟
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سپید: »میرمصطفی عالی نسب« که پیشوند میر را به واسطه سیادت خانواده 
در نام خود داشت در سال ۱۲۹۸ در خانواده ای اصالتا تبریزی در شهر 
مسائل  در  میرمصطفی  سرشار  استعداد  و  هوش  آمد.  دنیا  به  کاظمین 
اقتصادی و قدرت پیش بینی و تحلیل وقایع سیاسی اجتماعی و ارتباط 
آن با اقتصاد، از البه الی برگ برگ دفتر زندگی او قابل برداشت است. 
وی در دوره ای از زندگی به کار تجارت پرداخت و تاجری نمونه شد. 
از برهه ای کار تجارت را رها کرده و به تولید ملی روی آورد و در آن 
عرصه هم به موفقیت های بزرگی نائل شد. او ضمن این فعالیت ها با 
مراجع دینی و فعاالن سیاسی اجتماعی هم روابط نزدیکی داشت و در 
جلسات برخی از علمای برجسته آن دوران همچون آیت ا... بروجردی، 

آیت ا... حجت و آیت ا... میالنی شرکت می کرد.
فرشاد مومنی از اساتید نام آشنای اقتصاد  نقل می کند که آیت اهلل بروجردی 
و آیت اهلل میالنی هیچگاه در مسائل اقتصادی بدون مشورت با عالی نسب 
تصمیم گیری نمی کردند و حتی یک بار آیت اهلل میالنی فتوای خود در مورد 
سرقفلی و سفته را پس از مخالفت عالی نسب تغییر داده بود. عالی نسب 
همچنین با استاد مرتضی مطهری و سید محمد بهشتی نیز جلسات و مباحث 
مستمری را دنبال می کرد. در آن دوران دوستی او با عالمه محمد تقی 
جعفری نیز مشهور بود به طوری که قرار مشترکی میان این دو گذاشته 
شده بود مبنی براینکه میرمصطفی عالی نسب علوم اسالمی را از عالمه 
اقتصاد آموزش دهد. عالی نسب  بیاموزد و در مقابل به ایشان  جعفری 

بعدها در فعالیت های انقالبی با آیت اهلل طالقانی هم ارتباط خوبی پیدا کرد.
۵ روز از پیروزی انقالب اسالمی گذشته بود که امام خمینی )ره( به 
توصیه آیت اهلل بهشتی در حکمی ۸ نفر را برای تصرف اتاق بازرگانی 
مامور کردند که نام میرمصطفی عالی نسب نیز در میان آنها بود. عالی نسب 
به واسطه رابطه خوبی که با انقالبیون داشت، همان زمان به عنوان مشاور 
اقتصادی دولت موقت به کار گرفته شد و سمت هایی را در شوراهای 
اقتصادی پذیرفت. یکی از مهمترین کارهایی که او برعهده گرفت و به 
سرانجام رساند، مدیریت ایران خودرو بود. او اولین مدیر ایران خودرو 
پس از انقالب بود. عالی نسب در دولت های رجایی، مهدوی کنی، باهنر و 
آیت اهلل خامنه ای هم به عنوان مشاور اقتصادی رئیس جمهور و نخست وزیر 
ایفای نقش می کرد. همچنین عضویت در شورای اقتصاد، شورای پول و 
اعتبار، هیأت مؤسس سازمان صنایع ملی، ریاست شورای عالی صادرات 
غیر نفتی و مسئولیت راه اندازی مجتمع مس سرچشمه و مجتمع فوالد 
اهواز، از جمله مسئولیت های مهمی بود که بر عهده گرفت. اما شاید نقش 
او در دوران جنگ تحمیلی به عنوان مشاور دولت، برجسته تر از سایر 
مسئولیت ها باشد چراکه در این دوران، اقتصاد تحریم شده ایران با تمام 
دشواری های زمان جنگ به گونه ای مدیریت شد که مایحتاج اساسی مردم 
تامین شد و حتی برخی اقدامات توسعه ای نظیر ساخت فوالد مبارکه، مس 

سرچشمه و تولید خودرو هم به مسیر خود ادامه دادند.
با  کمتری  ارتباط  رفسنجانی  هاشمی  دولت  آغاز  با  نسب  عالی 

کنار  از صحنه  رفته رفته  و  کرد  پیدا  اقتصادی کشور  تصمیم گیری های 
رفت. از سال ۱۳۶۸ به بعد تا پایان عمر به همراه چند نفر ازهمفکران 
خود نهضت مدرسه سازی روستایی در ایران را به راه انداخت و حاصل 
آن ساخت بالغ بر صد مدرسه روستایی بود که آن را بی نام و نشان 
به آموزش و پرورش تقدیم کرد. فعالیت های خیریه او از مدرسه سازی 
هم فراتر رفته بود به طوری که چند بیمارستان تامین اجتماعی به نام 

او بنا شده است که یکی از آنها بیمارستان عالی نسب در تبریز است.
میرمصطفی عالی نسب پرچمدار اقتصاد ملی ایران پس از ۸۶ سال 
زندگی در دوران های سرنوشت ساز ایران از ملی شدن صنعت نفت تا 
انقالب اسالمی ایران و جنگ تحمیلی، سرانجام در هفتم تیرماه سال ۸۴ 
و فقط ۴ روز پس از انتخاب محمود احمدی نژاد به ریاست جمهوری 
ایران از دنیا رفت اما بررسی فعالیت های او در زمینه تولید و اقتصاد ملی 
نشان از ماندگاری مردی از جنس بخش خصوصی با آرمان های ملی 
دارد. فعال اقتصادی و کارآفرینی که جهت گیری های اقتصادی اش را در 
تمام دوره های حساس سیاسی با انتخاب های ملی و مردمی، پیوند داد.

یادبودی  مراسم  بزرگمرد،  این  عروج  سالگرد  سیزدهمین  در  اینک 
در موسسه دین و اقتصاد برگزار شد و جمعی از شاگردان و نزدیکان و 
همسنگران وی به ایراد سخن پرداختند. در صفحه 4 این شماره، سخنان 
فرشاد مومنی اقتصاددان، استاد دانشگاه عالمه طباطبایی و عضو موسسه 

دین و اقتصاد تقدیم خوانندگان عزیز روزنامه سپید خواهد شد.

شما می توانید روزنامه سپید را به عنوان روزنامه کثیراالنتشار انجمن، موسسه و شرکت خود در مجمع عمومی تان تعیین نمایید

هشدار فرشاد مومنی درباره اوضاع اقتصادی کشور در مراسم بزرگداشت استاد میرمصطفی عالی نسب

به نام توسعه ایران به نظام تصمیم گیری کشور
 اعالم خطـرمی کنم

هشدار به داروخانه ها

 فروش ریتالین 
بدون نسخه ممنوع
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ــن دارو در کشــورها رو به  ــرانه ای ــی مصرف خودس به تازگ
افزایش اســت و گزارش های متعددی وجــود دارد که برخی 
از افراد برای بیدار ماندن در شــب های امتحــان از قرص های 
ریتالین استفاده می کنند تا بتوانند چندین ساعت متوالی بیدار 

مانده و تمرکز خود را حفظ کنند...
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