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در آیینه قرآن
به نام خداوند رحمتگر مهربان

و كسى كه به پدر و مادرش مى گويد« :اف بر شما! آيا به من وعده مى دهيد كه من روز قيامت مبعوث مى
شوم؟! در حالى كه پيش از من اقوام زيادى بودند (و هرگز مبعوث نشدند)!» و آن دو پيوسته فرياد مى كشند و
خدا را به يارى مى طلبند كه« :واى بر تو ،ايمان بياور كه وعده خدا حق است» اما او پيوسته مى گويد« :اينها
چيزى جز افس��انههاى پيشينيان نيست!»((17آنها كسانى هس��تند كه فرمان عذاب درباره آنان همراه اقوام
(كافرى) كه پيش از آنان از جن و انس بودند مسلم شده ،چراكه همگى زيانكار بودند!((18و براى هركدام از
آنها درجاتى است بر طبق اعمالى كه انجام داد ه اند ،تا خداوند كارهايشان را بى كم و كاست به آنان تحويل
دهد؛ و به آنها هيچ ستمى نخواهد شد!()19
سوره احقاف


دانشنامه

محققان انگليس��ي ب��ا توجه به عالئم مختل��ف ابتال به
ويروس کرونا ۶ ،نوع متمايز از کوويد ۱۹را شناسايي کرده
اند.ب��ه گزارش مهر ،محققان  ۶ن��وع متمايز از کوويد ۱۹
را با عالئم خاص خود شناس��ايي کردهاند.اين کش��ف به
پزشکان کمک ميکند بيماراني که در معرض بيشترين
خطر قرار دارند را شناسايي کنند.پزشکان معتقدند اشکال
مختلف بيماري ش��دت آن را در مبتاليان تعيين ميکند
و همين طور نشان ميدهد کدام دسته از بيماران بستري
ش��ده در بيمارس��تان نيازمند دستگاههاي کمک تنفسي
هس��تند.محققان کالج کينگ لندن اين پژوهش را انجام
دادهاند.آنها معتقدند اي��ن مطالعه به تصميمگيري درباره
ش��يوه درمان اف��راد در موج دوم ش��يوع وي��روس کرونا

حکايت

شناسايي ۶گروه از عالئم بيماري کرونا

کمک ميکند و جان افراد را نجات ميدهد.هرچند سرفه
م��داوم ،تب و از بين رفتن ح��س بويايي به طور معمول
س��ه عالمت اصلي ابتال به کوويد  ۱۹شناخته ميشوند،
اما اطالعات جمع آوري ش��ده از  ۱۶۰۰کاربر اپليکيش��ن
« »COVID Sumptom Studyدر انگلي��س و
آمريکا نشان ميدهد افراد مختلف عالمتهاي متفاوتي
را اع�لام کردهاند.اين عالئم عبارتند از س��ردرد ،دردهاي
ماهيچهاي ،خس��تگي ،اسهال ،س��ردرگمي ،از بين رفتن
اشتها ،تنگي نفس و غيره .محققان به اين نتيجه رسيدند
که هريک از خوشه عالئم در بدن افراد مبتال نشان ميدهد
بيماري در بدن افراد با چه سرعتي پيشروي ميکند و شدت
بيماري چه ميزان خواهد بود.به گفته آنها روند بيماري در

ديانت

افراد بسيار متفاوت بود به طوري که ابتال به ويروس کرونا
در برخي بيشتر شبيه ابتال به آنفلونزا بود اما برخي ديگر را
قرباني کرد.اين  ۶دسته عالئم که در بازه زماني يکساني از
پيشروي بيماري ظهور ميکنند ،شدت بيماري کوويد ۱۹
را در فرد نشان ميدهند.البته محققان معتقدند برخي عالئم
موجود در فهرست مانند سردرگمي ،دل درد و تنگي نفس
حاکي از شدت باالي بيماري هستند.اين  ۶دسته عالمت
ابتال به ويروس کرونا عبارتند از-۱ :بيماري با شدت مشابه
ابتال به آنفلونزا بدون تب :سردرد ،از بين رفتن حس بويايي،
درد ماهيچهاي ،س��رفه ،گلو درد ،درد قفس��ه سينه ،بدون
تب-۲بيماري با ش��دت مشابه آنفلونزا همراه تب :سردرد،
از بين رفتن حس بويايي ،سرفه ،گلودرد ،تب ،از بين رفتن

شبهاي سياه پل سفيد اهواز

داستان بسيار جالب قصر پادشاه

اش��تها ،گرفتگي صدا-۳معدهاي و رودهاي :سردرد ،از بين
رفتن حس بويايي ،از بين رفتن اش��تها ،اس��هال ،گلودرد،
درد قفسه سينه ،بدون سرفه-۴بيماري شديد ،سطح يک:
سردرد ،از بين رفتن حس بويايي ،سرفه ،تب ،گرفتگي صدا،
درد قفسه سينه ،خس��تگي-۵بيماري شديد ،سطح دوم:
سردرد ،از بين رفتن حس بويايي ،از بين رفتن اشتها ،سرفه،
تب ،گرفتگي صدا ،گلودرد ،درد قفس��ه س��ينه ،خستگي،
س��ردرگمي ،درد ماهيچهاي-۶بيماري شديد ،سطح سوم
شکميو تنفسي :سردرد ،از بين رفتن حس بويايي ،از بين
رفتن اشتها ،سرفه ،تب ،گرفتگي صدا ،گلودرد ،درد قفسه
سينه ،خستگي ،سردرگمي ،درد ماهيچه اي ،تنگي نفس،
اسهال ،درد شکمي.
عکس :مهدي پدرام خو-تسنيم

برتري همه جانبه اهل تقوا بر ديگران

پاي�گاه عرفان :هر انس��ان کفرپيش��هاي چون ايم��ان به آخرت و
ارزشهاي انساني و اخالقي و ملکوتي ندارد ،وقتي ميبيند مؤمنان
داراي ادب الهي و آداب انس��اني هس��تند ،و در گردانه عبادت رب
و خدمت به خلق به س��ر ميبرند ،و هر قدميکه بر ميدارند براي
آبادي آخرت که طرف مقابلشان قبول ندارد بر ميدارند ،و با کمک
روح تقوا و پرهيزگاري از گناهان کبيره اجتناب ميکنند و از اصرار
بر صغير دوري ميجويند مورد تمس��خر و ريشخند قرار ميدهد و
روش و منش آنان را بي فايده به حس��اب ميآورد و از آنان تعبير
ب��ه ا ُّمل و مرتجع و عقب افتاده و ناهمگون با تمدن و پيش��رفت
روزگار مينماي��د ،و ب��ه آنچه پاکان و با تقواي��ان انجام ميدهند
ميخندد!اين انس��ان گرفتار کور باطن��ي ،آنان را که از صحنه اين
نمايشهاي فريبنده برتر آمده ،وراء اين دنيا آخرت را مينگرند و به
آن ميگروند ،بي بهره از زندگي و ساده ميپندارند ،و با پوز خندي
تلخ به مسخره کردن آنان دست مييازند.پاکان که عالوه بر ايمان
قلبي داراي تقوا هس��تند ،تقوايي که س��بب تحرک و تفوق است،
در روز قيامت که ظاهر و باطن جهان و انس��ان منقلب و دگرگون
ميشود بر مسخره چيان فرومايه برتري دارند ،و در آن روز در هيچ
زمينهاي با هم مشابهت و هماهنگي ندارند ،اينان در اعال عليين و
آنان در اسفل سافلين هستند.

آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای
شماره 99/24
شرکت توزیع نیروی برق اهواز در نظر دارد یراق آالت مورد نیاز شبکه خود را به شرح اسناد
از طریق مناقصه عمومی خریداری نماید.
میزان ضمانتنامه شرکت در فرآیند ارجاع کار به شرح اسناد می باشد ،که بصورت ضمانتنامه
بانکی معتبر  ،چک تضمین ش��ده بانکی ،بلوکه از مطالبات و یا وجه نقد به حس��اب بانک
تجارت شعبه شهید چمران به شماره  1028040020بنام شرکت توزیع نیروی برق اهواز
به مناقصه گزار تسلیم گردد.
 زمان و محل و نحوه دریافت اسناد :از تاریخ درج آخرین آگهی بمدت  5روز با در دستداشتن فیش واریزی به مبلغ  200/000ریال به حساب بانک تجارت شعبه شهید چمران به
شماره  1028040020به آدرسهای زیر مراجعه نمایند:
 -پایگاه اینترنتی شرکت توزیع برق اهوازWWW.AEPDCO.IR :

 24اقتصاددان برای مدیریت صحیح اقتصاد کشور به رئیس جمهورنامه نوشتند

نوبت دوم

 پایگاه اینترنتی توانیر WWW.TAVANIR.ORG.IR : پایگاه اینترنتی ملی اطالع رسانی مناقصات www.iets.mporg.ir تلفن تماس  06134490700 :داخلی 3245 آخری��ن مهل��ت و محل تحویل و بازگش��ایی پ��اکات :حداکثر تا س��اعت  12:00مورخ 1399/05/15به دبیرخانه مرکزی ش��رکت  :اهواز -بلوار پاس��داران جنب شهرک صنعتی
تسلیم گردد .بازگشایی راس ساعت  12:00مورخ  1399/05/20می باشد.
 به پیشنهادهای فاقد سپرده و امضاء  ،مشروط  ،مخدوش و پیشنهاداتی که بعد از انقضاءمدت مقرر واصل می شود ،مطلقا ترتیب اثر داده نخواهد شد.
 هزینه آگهی مناقصه به عهده برنده مناقصه است. -سایر اطالعات و جزییات در اسناد مناقصه مندرج است.

امور تدارکات

eskenasnewspaper.com
نسخه آنالین روزنامه اقتصادي اسکناس را در پايگاه اينترنتي بخوانيد

در افس��انههاي شرقي قديم آمده است که يکي از پادشاهان
بزرگ براي جاودانه کردن نام و پادشاهي خود تصميم گرفت
که قصري باش��کوه بس��ازد که در دنيا بي نظير باشد و تاالر
اصلي آن در عين ش��کوه و بزرگي و عظمت ستوني نداشته
باش��د !اما پس از س��الها و کار و تالش و محاسبه ،کسي از
عهده س��اخت س��قف تاالر اصلي برنيامد و معماران مدعي
زيادي بر س��ر اين کار جان خود را از دس��ت دادند تا اينکه
ناکاميپادشاه او را به شدت افسرده و خشمگين ساخت و دست آخر معلوم شد که معمار زبر دست و افسانهاي
به نام س��نمار وجود دارد که اين کار از عهده او بر ميآيد...و باالخره او را يافتند و کار را به او س��پردند و او
طرحي نو در انداخت و کاخ افسانهاي خورنق را تا زير سقف باال برد و اعجاب و تحسين همگان را برانگيخت
اما درس��ت وقتي که ديوارهها به زير س��قف رسيد سنمار ناپديد شد و کار اتمام قصر خورنق نيمه کاره ماند...
مدتها پي او گشتند ولي اثري از او نجستند و پادشاه خشمگين و ناکام دستور دستگيري و محاکمه و مرگ او
را صادر کرد تا پس از هفت سال دوباره سر و کله سنمار پيدا شد.او که با پاي خود امده بود دست بسته و در
غل و زنجير به حضور پادشاه آورده شد و شاه دستور داد او را به قتل برسانند اما سنمار درخواست کرد قبل از
مرگ به حرفهاي او گوش کنند و توضيح داد که علت ناکاميمعماران قبلي در برافراشتن سقف تاالر بي ستون
اين بوده است که زمين به دليل فشار ديوارهها و عوارض طبيعي نشست ميکند و اگر پس از باال رفتن ديواره
بالفاصله س��قف ساخته شود به دليل نشست زمين بعدا س��قف نيز ترک خورد و فرو ميريزد و قصر جاودانه
نخواهد بود...پس الزم بود مدت هفت سال سپري شود تا زمين و ديوارهها نهايت افت و نشست خود را داشته
باشند تا هنگام ساخت سقف که موعدش همين حاال است مشکلي پيش نيايد و اگر من در همان موقع اين
موضوع را به ش��ما ميگفتم حمل بر ناتواني من ميکرديد و من نيز به سرنوش��ت ديگر معماران ناکام به کام
مرگ ميرفتم …پادش��اه و وزيران به هوش و ذکاوت او آفرين گفتند و ادامه کار را با پاداش بزرگتري به او
سپردند و سنمار ظرف يک سال قصر خورنق را اتمام و آماده افتتاح نمود.مراسم باشکوهي براي افتتاح قصر در
نظر گرفته شد و شخصيتهاي بزرگ سياسي آن عصر و سرزمينهاي همسايه نيز به جشن دعوت شدند و سنمار
با شور و اشتياق فراون تاالرها و سرسراها واطاقها و راهروها و طبقات و پلکانها و ايوانها و چشم اندازهاي زيبا
و اسرار اميز قصر را به پادشاه و هيات همراه نشان ميداد و دست آخر پادشاه را به يک اطاق کوچک مخفي
برد و رازي را با دوي ر ميان گذاشت و به ديواري اشاره کرد و تکه اجري را نشان داد و گفت :کل بناي اين
قصر به اين يک آجر متکي اس��ت که اگر آن را از جاي خود درآوري کل قصر به تدريج و آراميظرف مدت
يک ساعت فرو ميريزد و اين کار را براي اين کردم که اگر يک روز کشورت به دست بيگانگان افتاد نتوانند
اين قصر افسانهاي را تملک کنند شاه خيلي خوشحال شد و از سر شگفتي سنمار را به خاطر هنر و هوش و
درايتش تحسين کرد و به او وعده پاداشي بزرگ داد و گفت اين راز را با کسي در ميان نگذار…تا اينکه در
روز موعود قرار شد پاداش سنمار معمار را بدهد.او را با تشريفات تمام به باالترين ايوان قصر بردند و در برابر
چش��م تماشا گران دستور داد به پايين پرتابش کنند تا بميرد!سنمار در آخرين لحظات حيات خود به چشمان
پادشاه نگاه کرد و با زبان بي زباني پرسيد چرا؟!و پادشاه گفت :براي اينکه جز من کسي راز جاودانگي و فناي
قصر نداند و با اين جمله او را به پايين پرتاب کرده و راز را براي هميش��ه از همه مخفي نگاه داش��ت…! ما
ديگران را فقط تا آن قسمت از جاده که خود پيمودهايم ميتوانيم هدايت کنيم…

 24اقتصاددان و پژوهشگران اقتصادی
در نام��های به حس��ن روحان��ی رئیس
دولت دوازدهم  7راهکار را برای خروج
اقتصاد از نابسامانی فعلی ارائه کردند .ه
گزارش فارس ،جمع��ی از اقتصاددانان
و پژوهش��گران اقتصادی در نامهای به
حس��ن روحانی رئیس دولت دوازدهم 7
راهکار را برای خروج اقتصاد از نابسامانی
فعلی ارائه کردند .این اقتصاددانان چند
ماه پی��ش نی��ز  10راهکار ب��رای حل
مشکالت اقتصاد ایران ارائه کرده بودند.
در نام��ه  24اقتصاددان به رئیسجمهور
آمده است:شش ماه پیش وقتی در بانک
مرکزی فرمودید بلد نیس��تم با تکیه بر
داخل ،مش��کالت اقتصادای��ران را حل
کنم 10 ،راهکار روش��ن اجرایی به شما
پیش��نهاد دادیم ،اما توجه��ی نکردید و
ش��د آنچه نباید میش��د .هرچن��د ابعاد
خس��ارتها به اقتصاد ایران بسیار وسیع
اس��ت اما خوشبختانه هنوز هم میتوان
با اجرای سیاس��تهای درس��ت ،اقتصاد
ایران را نجات داد.در نامه  27دی  ،98از
شما خواهش کردیم :صدور مجوزهای
کسب وکار را س��هل کنید ،سفارتخانه
های ای��ران را درخدمت صادرکنندگان
قراردهید ،بانکها را از خرید و نگهداری
امالک منع کنید ،بازار سرمایه را مامور
هدایت نقدینگی بس��وی تولید کنید .به
س��ازمان تامین اجتماعی دس��تور دهید
ب��رای تامی��ن مخارجش بجای فش��ار
غیرقانونی بر کارآفرین��ان ،هزینه های
زایدش را مهار کن��د ،به بانک مرکزی
دستور دهید با روشهای نوین جایگزین
سوئیفت نظیر رمزارزها ،پیمانهای پولی
دوجانب��ه و ...تحریمهای بانکی کش��ور
را ک��م اثر کند ،وزارت کش��ور را مامور
کنید برای تولیدکنندگان کوچک ،مکان
فروش ایجادکند ،به وزارت نفت دستور
دهید سهمیه بنزین را بجای هر خودرو،
ب��ه ه��ر کارت ملی تخصی��ص دهد و
نرخ بنزین خارج از س��همیه را سازوکار
عرضه و تقاضای سهمیه ها تعیین کند،
با شناس��نامه دار ک��ردن همه تراکنش
های بانکی و تلفیق بانکهای اطالعاتی
موج��ود ،از فرارمالیات��ی ثروتمن��دان
جلوگی��ری و کس��ر بودجه موج��ود را
جبران کنید و با تصویب و اجرای قوانبن

اهتمام الزم برای هدایت اقتصاد کشور وجود ندارد
مالیاتی جدید ،تقاضای س��وداگری را از
بازارهای خودرو ،مس��کن ،ط�لا و ارز
بیرون کنید تا س��رمایه های مردم فقط
بس��وی تولید هدایت شوند.جناب آقای
روحانی ،اگ��ر به ای��ن ده راهکار عمل
میکردی��د ،وضعیت اقتص��ادی و ارزش
پول ملی ب��ه این حد س��قوط نمیکرد.
راه ب��رون رفت از بحران کنونی مردمی
سازی اقتصاد است .اکنون و در شرایطی
که رکود ناشی از کرونا و تورم بی سابقه،
فشار بیرحمانه ای بر مردم و کارآفرینان
واردکرده ،از شما میخواهیم بدون فوت
وقت ،دس��تور فرمایید عالوه بر اجرای
 10راهکار ف��وق و در ادام��ه آنها ،این
 7راهکار نیز اجرا ش��وند .1:حذف مجوز
برای تولید ماس��ک و افزایش تولید آن
ت��ا رفع کمبود و حتی صادرات ،نش��ان
داد حذف مجوزهای زاید چقدر در رشد
فوری سرمایه گذاری و تولید موثر است.
بر همین اساس دستور فرمایید حداقل تا
پایان کرونا ،ش��روع کسب وکار بجز در
امور مربوط به امنیت ،سالمت و محیط
زیس��ت ،نیاز به دریافت مجوز از دولت
نداشته و صرفا اعالمی باشد .2.تا وقتی
دولت کنترلی بر مبادالت پولی درشت و
به عبارتی حاکمیت بر ریال ندارد ،اداره
اقتصادایران ممکن نیست .بانک مرکزی
را مامور کنید با استفاده از همه بانکهای
اطالعاتی موجود و تفکیک حسابهای
ش��خصی و تجاری ،حاکمی��ت بر ریال
را محق��ق کند و اج��ازه ندهد صاحبان
پولهای درش��ت و فراری��ان مالیاتی ،به
منافع ملی و بازارهای مختلف خسارت
بزنن��د .3.ت��ورم ش��دید این دو س��ال،
میلیونها ایران��ی را به زیر خط فقر برده
و ارزش دارایی معدودی ثروتمند را چند
برابر کرده است .دستور فرمایید الیحه
اصالح قانون مالیات های مس��تقیم با
محوریت اخ��ذ مالیات بر مجموع درآمد
اشخاص و مالیات از ثروت های کالن،
به فوریت تدوین و اجراش��ود و با منافع
حاصل��ه ،یارانه چه��ار ده��ک فقیر را
افزایش دهید .4.تاوقتی سود فعالیتهای
نامول��د نظیر معامالت مکرر مس��کن،
خودرو ،ارز ،سهام و ...از سود تولید بیشتر
باش��د ،س��رمایه گذاری و رشد اشتغال
محق��ق نخواهد ش��د .وزارت اقتصاد را

مامور کنید همزمان با الیحه مالیات بر
مجموع درآمد اشخاص( ،)PITالیحه
مالی��ات بر عایدی س��رمایه( )CGTرا
نیز تهیه و تمهی��د اجرای آنها را فراهم
کند تا جلوی فرارس��رمایه و فعالیتهای
نامولد گرفته ش��ود .5.رشد اخیر بورس
با رش��د اقتصادی ایران سازگار نیست.
الزم اس��ت مالیات بر خری��د و فروش
س��هام را افزایش و کارم��زد ارکان بازار
را کاهش دهید تا بورس بازی مهارشود
و نیز ،ش��رایط ورود شرکتهای جدید به
بازار سرمایه و ش��رایط افزایش سرمایه
ش��رکتهای موج��ود را س��هل کنید تا
پولهای وارده به بورس ،واقعا به س��وی
تولید هدایت ش��وند .6.ماموریت اصلی
دیپلماس��ی ایران ،باید تسهیل صادرات
و بازگش��ت ارز حاصله به داخل کش��ور
باشد .سفیر و دیپلماتهایی که نمی توانند
این ماموریت را درس��ت انجام دهند را
به ته��ران فرابخوانی��د و پرداخت حق
ماموریت هم��ه دیپلماتها در خارج را به
رشد منطقی و ماهانه صادرات در حوزه
ماموریت آنها و بازگشت ارز آن به کشور
مشروط کنید .7.تخصیص ارز ترجیحی
ب��ه واردات کاالهای اساس��ی منجر به
هدررف��ت مناب��ع ارزی ،فس��اد و رانت
ش��ده و قیمت این کاالها نی��ز در بازار
افزایش یافته اس��ت .ادامه تأمین ارز از
بازار برای تامین ارز ترجیحی واردات ،به
افزایش پایه پولی منجر میشود و به هیچ
عنوان توصیه نمیشود .به عنوان راهکار
جایگزی��ن ،لطفا دس��تور فرمایید دولت
معیش��ت طبق��ات ضعی��ف را از طریق
اختصاص کارت رفاه الکترونیک برای
خری��د کاالهای اساس��ی تضمین کند.
جن��اب آقای روحانی ،در پایان مجددا از
شما تقاضا می کنیم چاپلوسان ندانمکار
را که اوضاع اقتصادی را به اینجا رسانده
اند ،از اطراف خود برانید و بجای انتظار
بیهوده برای نتایج انتخابات آمریکا وبه
جای اصرار بر طرح های مفس��ده زایی
نظی��ر انتزاع وزارت بازرگان��ی از وزارت
صمت ی��ا گس��ترش مناط��ق آزاد ،به
توصیه های دلسوزان اقتصادایران توجه
بفرمایید .ما صادقانه و بدون چشمداشت
آماده ایم درصورت نیاز ،ادله و مستندات
هری��ک از راهکارهای فوق را حضوری

تقدیم کنیم تا ان شااهلل با اجرای آنها هم
فشار اقتصادی بر مردم کاهش پیداکند و
هم برای جویندگان کار ،شغل ایجادشود.
امضا کنندگان/:دکتر میثم پیله فروش،
پژوهشگر اقتصاد ایران/دکتر محمدرضا
حسینی ،پژوهشگر بازارهای مالی/دکتر
سیدمجتبی حسینی ،پژوهشگر اقتصاد
و مدرس دانش��گاه/دکتر س��ید مرتضی
حس��ینی ،پژوهش��گر اقتصادی/دکتر
محمد جلیلی ،پژوهش��گر اقتصاد مالی
و اعتبارس��نجی/دکتر پیم��ان حدادی،
پژوهشگر مالی/دکتر محمدجواد رضائی،
عضو هیئت علمی دانشگاه شاهد/دکتر
محس��ن رضائی صدرآبادی ،آینده پژوه
اقتص��اد فض��ای مجازی/سیدحس��ین
رضوی پور ،پژوهشگر اقتصاد ایران/دکتر
مهدی زریب��اف ،رییس مرکز تحقیقات
مدلها و مبان��ی اقتصاد/دکتر مصطفی
زمانی��ان ،پژوهش��گر سیاس��تگذاری
و مدی��ر پژوهش��کده آیندگان/دکت��ر
سیدمحمدهادی سبحانیان ،عضو هیات
علمی دانشگاه خوارزمی/دکتر سیدامیر
س��یاح ،پژوهش��گر محیط کسب وکار/
دکتر موسی شهبازی غیاثی ،پژوهشگر
اقتص��ادی و م��درس دانش��گاه/دکتر
محمد ش��یرجیان ،پژوهشگر اقتصادی/
دکت��ر هادی طالبیان مقدم ،پژوهش��گر
صنعت و انرژی/دکتر صم��د عزیزنژاد،
پژوهشگر اقتصاد ایران/دکتر احمد کارگر
مطلق ،پژوهش��گر و فعال حوزه پولی و
بانکی/دکتر علی کاش��مری ،پژوهشگر
اقتص��اد مالی/دکتر میثم لطیفی ،رئیس
دانشکده مدیریت دانش��گاه امام صادق
علی��ه الس�لام/دکتر مه��دی موحدی
بکنظ��ر ،عض��و هیأت علمی دانش��گاه
شاهد/دکتر جواد نامجومنش ،پژوهشگر
اقتص��اد کش��اورزی/دکتر محمدج��واد
نظرزاده ،پژوهشگر اقتصاد ایراندکتر ناصر
یارمحمدیان ،عضو هیات علمی دانشگاه
اصفهان .بر اس��اس این گزارش به نظر
میرسد با توجه به نامه نگاری اقتصادانان
در گذشته با رئیس جمهمور و ارائه راهکار
های عملیاتی برای نجات اقتصاد کشور
اهتمام الزم برای هدایت اقتصاد کشور
به مس��یر صحیح وجود ن��دارد .چرا که
علیرقم تمام توصیه ها همچنان رئیس
جمهور به این نامه ها بی تفاوت است.

