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در خواب نهادهای نظارتی
خودروساز در گران فروشی از بازار جلو زد!

در حالیکه قیمت خودرو در یک سال اخیر با افزایش قابل توجهی همراه 
بوده و قیمت ها در بازار به سقف خود رسیده است؛ شرکت مدیران خودرو 
برخی محصوالت خود را بعضا تا حدود ۳۰ میلیون تومان گران تر از بازار 

می فروشد.
به گزارش ایسنا، در یک سال اخیر قیمت خودرو به دالیل متعدد از 
جمله افزایش نرخ ارز، هجوم به سمت این بازار برای حفظ ارزش پول، 
کاهش تولید و به ویژه بدعهدی خودروسازان در تحویل خودروها؛ افزایش 

چشمگیری داشته است.
در این میان اما گران فروشی برخی شرکت های خودروسازی نسبت به 
قیمت های خرید و فروش در بازار آزاد آن هم در شرایطی که طبق مصوبه 
و تجارت قیمت فروش خودرو در کارخانه های  وزارت صنعت، معدن 
سازنده باید پنج درصد کمتر از نرخ های حاشیه بازار باشد، بسیار عجیب به 
نظر می رسد؛ به گونه ای که مدیران خودرو برخی محصوالتش را تا حدود 

۳۰ میلیون تومان گران تر از قیمت های بازار می فروشد.
دو  شرکت  این  سایت  در  اعالمی  قیمت های  براساس  زمین  این  در 
خودروی MVM X۲۲ اسپورت اکسلنت و MVM X۳۳ اسپورت به ترتیب 
۲۷ میلیون تومان و ۲۰ میلیون تومان گران تر از نرخ های بازار از سوی این 

شرکت عرضه می شوند.
مدیران خودرو در حالی MVM X۲۲ اسپورت اکسلنت را ۱۶۷ میلیون 
تومان و X۳۳ اسپورت را ۱۹۳ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان قیمت گذاری کرده 
که MVM X۲۲ اسپورت اکسلنت در حدود قیمتی ۱۴۰ میلیون تومان و 
MVM X۳۳ اسپورت به قیمت حدود ۱۷۳ میلیون تومان در بازار آزاد به 

فروش می رسد.
در این شرایط مشخص نیست نهادها و سازمان های نظارتی به ویژه وزارت 
صنعت، معدن و تجارت به عنوان متولی اصلی نظارت بر خودروسازان و 
سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان، به چه کاری مشغول 

هستند و چرا با چنین گران فروشی آشکار و رسمی ای برخورد نمی کنند!؟

چرا رشد اقتصادی منفی شد؟
کاهش نرخ رشد اقتصادی به منفی ۳.۸ درصد و رشد صنعتی به منفی 
۷.۹ درصد در حالی اتفاق می افتد که یک اقتصاددان معتقد است منفی 

شدن رشد اقتصادی به معنای کاهش مبادالت در اقتصاد است.
به گزارش ایسنا، سقوط نرخ رشد اقتصادی از ۳.۷ درصد در سال ۱۳۹۶ 
به منفی ۳.۸ درصد در ۹ ماهه سال ۱۳۹۷، آماری است که مرکز آمار روز 

۲۵ فروردین روی سایت خود قرار داد.
بر این اساس رشد اقتصادی ایران به منفی ۳.۸ درصد با احتساب نفت 
و منفی ۱.۹ درصد بدون نفت رسیده است. همچنین سایر اطالعات مرکز 
آمار نشان می دهد که در ۹ ماهه سال ١٣٩٧ رشد اقتصادی در گروه 
کشاورزی منفی ۱.۲، صنعت منفی ٧.٩ و گروه خدمات ٠.٦ درصد بوده 

است.
کاهش نرخ رشد اقتصادی از کاهش فعالیت های اقتصادی می آید

قدرت اله امام وردی - عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد تهران - در گفت وگو 
با ایسنا، با اشاره به کاهش شش درصدی رشد اقتصادی در ۹ ماهه سال 
گذشته نسبت به سال ۱۳۹۶ اظهار کرد: این کاهش نرخ رشد اقتصادی به 
واسطه کاهش فعالیت های اقتصادی اتفاق می افتد که قسمت عمده آن 
به کاهش درآمدهای نفتی و فعالیت های صنعتی مرتبط است؛ در مجموع 

این شرایط باعث کاهش حجم مبادالت در اقتصاد خواهد شد.
این اقتصاددان با بیان اینکه کاهش فعالیت های عمرانی و تحریم ها به 
طور غیرمستقیم روی کاهش نرخ رشد اقتصادی تأثیر می گذارد، ادامه 
داد: بانک جهانی برای سال ۲۰۱۹ پیش بینی رشد اقتصادی منفی شش 
درصدی در ایران را داشته است. این نهاد البته برای سال ۲۰۲۰ پیش بینی 
کرده که رشد اقتصادی ایران حدود ۰.۶ درصد باشد که این به علت در نظر 

گرفتن معادالت سیاسی و انتخابات آمریکا در این سال است.
سیل روی اقتصاد تأثیر خواهد گذاشت

او به تأثیرگذاری سیالب اخیر بر اقتصاد در سال ۱۳۹۷ هم اشاره کرد 
و گفت: بخش عمده ای از بار جبران خسارات سیل بر دوش بودجه های 
عمرانی خواهد بود که این مساله می تواند باعث کاهش بیشتر حجم 

بودجه سال جدید شود.
به  جاری  سال  در  اقتصاد  دورنمای  توصیف  در  همچنین  امام وردی 
احتمال افزایش تورم اشاره و اظهار کرد: در سال جدید احتماالً تحریم ها 
ادامه پیدا می کند و عالوه بر آن برخی معافیت های نفتی هم برداشته 
می شود. از سوی دیگر به دلیل کوچک شدن سفره مردم تقاضا برای 
مصرف هم پایین می آید و این شرایط باعث کاهش حجم مبادالت و ضعف 

کسب وکارها خواهد شد.

دالر پیشروی کرد
با افزایش نگرانی ها از ثبات اقتصادی جهانی، دالر در برابر همتایانش 

پیشروی کرد.
به گزارش ایسنا به نقل از رویترز، در معامالت روز سه شنبه بازارهای 

ارزی جهان، ارزش دالر در برابر سبدی از همتایانش افزایش یافت.
در شرایطی که معامله گران در انتظار آمارهای اقتصادی منطقه یورو و 
چین هستند، تمایل معامله گران به خرید دالر افزایش یافت و این عامل 
به کمک اسکناس سبز آمد. بانک مرکزی استرالیا در تصمیمی که باعث 
کاهش ارزش پول این کشور شد از آمادگی اش برای کاهش نرخ بهره خبر 
داد و به دنبال انتشار این خبر، هر دالر استرالیا با ۰.۴ درصد کاهش به 
ازای ۰.۷۱۴۴ دالر آمریکا مبادله شد. سین کالو، استراتژیست ارزی در 
مؤسسه "وست پاک" گفت: دالر استرالیا نتوانست از توضیحات بانک 
مرکزی این کشور در خصوص چرایی مفید بودن کاهش نرخ بهره در 
افزایش رشد اقتصادی قانع شود. به نظر می رسد فرجام کاهش نرخ بهره 
در ماه اوت بستگی به تعادل نرخ بیکاری و رشد اقتصادی خواهد داشت.

شاخص دالر که برابری این ارز در مقابل سبدی از ارزهای جهانی را 
اندازه می گیرد به ۹۶.۹۸ واحد افزایش یافت تا بار دیگر در آستانه ورود به 
کانال ۹۷ واحدی قرار گیرد. هر یورو با عقب نشینی از کانال ۱.۱۳ دالری 

تا محدوده ۱.۱۲۹۷ دالر عقب نشست.
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استاد انشگاه تهران:

غ التحصیالن علوم پایه وی کشور از ورود فار هراس متولیان صنعت خودر

گذری بر بازار گوشی تلفن همراه

موبایلی هم اگر باشد خریداری نیست!

استاد پیشکسوت ریاضی دانشگاه تهران با بیان اینکه 
ریاضی  رشته  فارغ التحصیالن  انتظار  در  مبهم  آینده ای 
فارغ التحصیالن  این  از  نکردن  استفاده  گفت:  است، 
صدمات جبران ناپذیری به آینده علمی، صنعت و نظام 

پایدار اقتصادی و سیاسی وارد می کند.
دکتر رحیم زارع نهندی در گفت وگو با ایسنا با بیان 
اینکه هم اکنون فارغ التحصیالن علوم پایه در دنیا جایگاه 
ارزشمندی دارند، اظهار کرد: در کشورهای پیشرفته برای 
ریاضیات و علوم پایه بودجه و امکانات بیشتری در نظر 
از آنها بهترین استفاده را  تا بتوانند در آینده  می گیرند 

ببرند.
وی با اظهار تأسف از اینکه در کشور مسئوالن نسبت 
به آینده شغلی فارغ التحصیالن ریاضی بی تفاوت هستند، 
افزود: یکی از علل آن وجود صنعت مونتاژ خودرو در 
کشور است و این صنعت از ورود فارغ التحصیالن علوم 
پایه هراس دارند، چون نقص های آنها را به درستی نمایان 

می کنند.
این دکترای ریاضیات محض با بیان اینکه علت افت 
نیروهای  نبود  هم  کشور  خودروسازی  صنعت  کیفیت 
نیروهای  این  از  نکردن  استفاده  و  کارآمد  و  متخصص 
توانمند در صنعت است، ادامه داد: به همین علت است 
که موتور خودروهای تولید داخل پس از مدت کوتاهی از 

کار می افتند و دچار اشکاالت متعددی می شوند.
زارع با بیان اینکه افراد متخصص به راحتی می توانند ایراد 
کار مافیای تجارت با قدرتی فراتر از دولت را برطرف کنند، 
در ادامه خاطرنشان کرد: صنعت مونتاژ به متخصص برای 
ریشه یابی علمی عیوب محصوالت و تولیدات نیازی ندارد، 

چون آنها را مانعی بر سر راه درآمد خود می دانند.
وی راه اندازی دانشگاه فرهنگیان را عامل دیگری برای 
بیکاری فارغ التحصیالن رشته ریاضی و علوم پایه برشمرد 
و افزود: این دانشگاه هیچ استاد دانشگاهی و کادر علمی 
ندارد و فارغ التحصیالن آن تنها برای تأمین آینده شغلی 
جذب این دانشگاه شدند. این استاد پیشکسوت ریاضی 
امکان  حتی  دانشگاه  این  راه اندازی  با  تهران  دانشگاه 
تدریس از فارغ التحصیالن توانمند علوم ریاضی گرفته 
شده است، در ادامه تصریح کرد: طبق آئین نامه، دانشگاه 

فرهنگیان باید نیازهای آموزشی آموزش و پرورش را تأمین 
کند، حال آنکه فارغ التحصیالن علوم پایه از دانشگاه های 
معتبر، توانمندی علمی بیشتری دارند. زارع با اشاره به 
نامه نگاری های متعدد اما بی اثر با مسئوالن در این باره 
گفت: مسئوالن معتقدند که افراد متعهدی در دانشگاه 
فرهنگیان تربیت می شوند، در حالی که تعهد در ذات 
را  علمی  توانمند  افراد  آموزشی  این شیوه  و  است  افراد 
تربیت نمی کند. وی با بیان اینکه فارغ التحصیالن دانشگاه 
فرهنگیان عمالً حرفی برای گفتن در مجامع علمی ندارند، 
آینده علمی  به  نادانسته  ترتیب مسئوالن  بدین  گفت: 

کشور آسیب می زنند که جبران ناپذیر است.

اغلب  اینکه  بیان  با  محض  ریاضیات  دکترای  این 
جذب  قوی  علمی  بنیه  و  استعداد  با  دانش آموزان 
رشته های علوم پایه می شوند، گفت: این در حالی است 
که آینده شغلی این افراد کامالً مبهم است؛ از این رو این 
سرمایه های عظیم علمی و توانمند در پی "اپالی" برای 
مهاجرت به خارج از کشور هستند و افراد ناتوان در ایران 

به دنبال مشاغل دیگر و کاذب.
فارغ التحصیالن  برای  اساسی  معضلی  را  زارع، شغل 
این رشته علمی و دانشگاهی دانست و گفت: در حالی 
رشته های  از  دشوارتر  بسیار  رشته  این  دانشجویان  که 
به  این  و  کشیده اند  زحمت  و  کرده  تحصیل  مهندسی 

معنای هدررفت سرمایه های علمی کشور است.
وی یادآور شد: در کشورهای پیشرفته اغلب ارگان ها 
چندین  صنعتی  تحقیقاتی  مراکز  حتی  مؤسسات  و 
جذب  مدل سازی  انجام  برای  را  ریاضی  فارغ التحصیل 
فارغ التحصیالن  برای  این مسیر هم  اما حتی  می کنند، 

علوم ریاضی در کشور بسته است.
گفت:  تهران  دانشگاه  ریاضی  پیشکسوت  استاد  این 
هم اکنون مؤسسات آماری و بانک ها هم رغبتی به جذب 

این نیروهای توانمند از خود نشان نمی دهند.
به گفته وی، بالغ بر هزار فارغ التحصیل دکترای ریاضی 

در کشور بی کارند. 

اگرچه مشکالت واردات گوشی، رجیستری و مانند آن 
در ماه های اخیر گریبان گیر خریداران موبایل شده، اما به 
نظر می رسد حتی اگر آخرین مدل های گوشی هم در بازار 
موجود باشد، شرایط اقتصادی، تقاضای خرید را کم کرده 

است.
به گزارش ایسنا، شاید کمتر کاالیی را بتوان یافت که 
طی یک سال اخیر با افزایش قیمت روبه رو نشده باشد، با 
وجود این، گوشی موبایل یکی از کاالهایی است که نه تنها 
افزایش قیمت داشته، بلکه با گران شدن دو تا سه برابری، 
خرید را برای متقاضیان دشوار کرده و حتی کسانی که 
فارغ از دنبال کردن برندهای روز در بازار، برای رفع نیاز 
خود مجبور به خرید گوشی هستند را هم دچار مضیقه 

کرده است.
دالیل  به  اخیر  سال  یک  در  گوشی  قیمت  افزایش 
افزایش  را می توان  متفاوتی رخ داد که مهم ترین آن ها 
نرخ ارز و هم چنین سودجویی برخی از فروشندگان پس 
افزایش  البته  دانست.  رجیستری  طرح  شدن  اجرا  از 
قیمتی که پس از رجیستری در بازار ایجاد شد، به گفته ی 
کارشناسان یک حباب غیرمنطقی مقطعی بود، اما با توجه 
به این که گوشی یک کاالی وارداتی است، پس از افزایش 
نرخ ارز، این کاال با افزایش قیمت دو تا سه برابری روبه رو 

شد و دیگر به قیمت قبلی خود برنگشت.

از طرفی در ماه های اخیر، مشکالت مربوط به گوشی های 
مسافری، از شایعاتی مربوط به وارد کردن چمدانی گوشی 
با در اختیار داشتن شماره ی ملی تا از کار افتادن سامانه ی 
همتا موجب افزایش قیمت چندباره ی گوشی شد و اما به 
نظر می رسد پس از بحران هایی که این بازار پشت سر 
گذاشته، تب مردم برای خرید موبایل که در عین لوکس 
بودن، امروزه به کاالیی مورد نیاز تبدیل شده، سرد شده 

است.
موضوع اصلی کاهش تقاضاست

در این راستا میثم دادخواه -کارشناس حوزه مخابرات 
و فناوری اطالعات- در گفت وگو با ایسنا، با بیان این که 
عرضه  اما  کرده،  افت  شدت  به  بازاری  لحاظ  از  تقاضا 
وجود دارد، افزود: گرانی دالر در روزهای اخیر، باعث شد 
فروشندگان از لحاظ عرضه دست نگه دارند. زمانی که دالر 
۱,۰۰۰ تومان گران می شود، فروشندگان با این استدالل که 
ثباتی وجود ندارد و اگر کاالی خود را بفروشند، زمانی که 
بخواهند کاالی جدید بخرند، قیمت دالر ۵۰۰ تومان هم 
زیادتر شده، ممکن است قیمت کاال را بیش تر افزایش 

دهند.
وی با بیان این که تقاضا در بازار موبایل بسیار پایین 
لوکس  کاالهای  که  قشری  آن  در  حتی  گفت:  است، 
می خریدند و به محض وارد شدن تلفن همراه برند اپل 

دیگر  آخرین مدل های سامسونگ، خرید می کردند،  یا 
این اتفاق نمی افتد. اگر پولش هم باشد، حس و حالی 
هم نیست که افراد بخواهند گوشی شان را عوض کنند. 
عالوه بر مباحث مالی، شاید بتوان موارد دیگری را پیدا 
کرد که تقاضا تا این اندازه پایین آمده است؛ یعنی بازار 
تلفن همراه دیگر صرفاً به عرضه و وارداتش مربوط نیست 
و موارد اقتصادی و حتی شاید اجتماعی هم رویش تأثیر 

گذاشته است.
این کارشناس درباره ی توقف فعالیت برندهای گوشی در 
ایران توضیح داد: سامسونگ تنها برند فعال بوده و هنوز 
هم به عنوان نمایندگی رسمی فعالیت می کند. درباره ی 
اپل هم اگرچه این شرکت به ما نمایندگی نمی دهد، اما 
شرکت هایی هستند که از سازمان حمایت از مصرف کننده 
مجوز دارند، برای این که این کاال به صورت قانونی فروش 
برود و جنس تقلبی نباشد. البته این شرکت ها نماینده ی 
رسمی اپل نمی شوند، اما در ایران به عنوان نماینده رسمی 

خدمات شناخته می شوند.
حضور نمایندگی شرکت ها چه فایده ای دارد؟

دادخواه در پاسخ به این که آیا حضور نماینده ی رسمی 
یک برند، تفاوتی ایجاد می کند، گفت: کلیات این طرح 
خوب بوده و منطقی است که بازار سامانی داشته باشد. 
اگر حضور رسمی برندها مدیریت می شد، خیلی خوب 

وارد  سریال  شماره  و   IMEI یک  با  گوشی  وقتی  بود. 
می شود، اگر آن را در سامانه همتا بزنید، به شما می گوید 
که این گوشی را کدام شرکت وارد کرده است و همچنین 
گوشی از آن تاریخی که فعال شده، گارانتی دارد و می توان 
شرکت را طوری مدیریت کرد که بتوان حق مصرف کننده 

را از آن ها گرفت.
مشکالت  حاضر  حال  در  این که  به  پاسخ  در  وی 
به کجا  این وجود داشت،  از  پیش  که  واردات گوشی 
رسیده است، اظهار کرد: بعد از عید این فرآیند کمی 
تسهیل شده است، اما درنهایت تقاضایی هم نیست که 
شرکت ها بخواهند واردات انجام دهند. واحد بازرگانی 
ندارد.  واردات  برای  برنامه ای  شرکت ها  از  بسیاری 
بازرگان، گردش سرمایه می خواهد و باال رفتن قیمت ارز 

به سود واردکننده نیست.
ارز هر روز  این وضعیت  با  ادامه داد:  این کارشناس 
یک اتفاق جدید می افتد. وقتی دالر از ۳,۰۰۰ تومان به ۱۲ 
هزار تومان می رسد، گران شدن سه برابری قیمت گوشی، 
تقاضا را سه برابر کم می کند. عالوه بر این تغییرات در 
بازار، اتفاقات نادر غیرقابل پیش بینی وجود دارد که ارز 
فقط بخشی از آن است، مشکالت مربوط به گمرک، همتا، 
تعزیرات و مشابه آن، ترسی را بر بازار حاکم می کند از این 

که کل شرایط ثابت نیست.

در بورس تهران
چرا تر و خشک باهم رشد کردند؟!

طی امسال صورت می گیرد
اجرای طرحی برای افزایش سهم کود زیستی در کشاورزی

یک کارشناس بازار سرمایه معتقد است که اشتیاق تبدیل نقدینگی به دارایی 
در کنار جو روانی رکوردشکنی ها سبب شد در دو ماه اخیر تمام سهم ها چه 

آنهایی که از نظر بنیادی قوی بودند و چه ضعیف ها، همه با هم رشد کنند.
یک کارشناس بازار سرمایه در گفت وگو با ایسنا، درباره رشد قیمت ها و 
رکوردشکنی های شاخص بورس اوراق بهادار، اظهار کرد: در این روزها قسمتی 

از نقدینگی که سابقا از بازار سهام خارج شده بود به بازار بازگشت.
وی با اشاره به کاهش تولید ناخالص ملی به آمارهایی که به تازگی مرکز 
آمار اعالم کرده، اشاره کرد و گفت: آخرین رشد اقتصادی که اعالم شده 
هزار  دلیل خسارت های سیل ۳۵  به  است. همچنین  منفی ۳.۸ درصد 
میلیارد تومان ضرر وارد شده است. در این مدت قیمت دالر هم افزایش 
داشته که تمام این موضوعات سبب شده است که مردم بیشتر منابعشان 

را سرمایه گذاری کنند.
اقتصادی  نگرانی های  افزود: در شرایطی که  بازار سرمایه  کارشناس  این 
بین گزینه های  و در  پررنگ می شود  بیشتر  دارد جو سرمایه گذاری  وجود 

سرمایه گذاری تنها بازار قانونمند، متشکل و نقد شونده بورس است.
آقا بزرگی ادامه داد: به دلیل موارد یاد شده تمام سهم ها تر و خشک با هم 
رشد کردند؛ به طوری که تمام سهم ها چه آن هایی که از نظر بنیادی ضعیف 

و توسط بودند چه آن هایی که قوی بودند، همه با هم رشد کردند.

این کارشناس بازار سرمایه با اشاره به ورود شاخص کل به کانال ۲۰۰ هزار 
واحدی گفت: شاخص از ابتدای سال حدود ۹ درصد رشد کرده که این رقم 

خود افزایش اشتیاق سرمایه گذاری در بورس را نشان می دهد.
وی تاکید کرد: اشتیاق تبدیل نقدینگی به دارایی و سرمایه گذاری در کنار جو 

روانی رکوردشکنی شاخص که توانست از تراز ۱۹۵ هزار تاریخی واحدی عبور 
کند سبب رکوردشکنی های پی در پی شد.

آقا بزرگی با اشاره به افزایش حجم معامالت در بازار سهام، گفت: در این 
مدت نقدینگی هوشمند وارد بازار شده و نرخ دالر در این موضوع اثرگذار 

بوده است.
وی در پاسخ به اینکه کاهش مالیات بر نقل و انتقال سهام سال گذشته 
چه تأثیری روی حجم معامالت داشت و آیا امسال هم این مصوبه تمدید 
می شود؟ گفت: این قانون بار دیگر تمدید می شود، چراکه وزیر اقتصاد اعالم 

کرده که در این مورد تالش می کند.
این کارشناس بازار سرمایه ادامه داد: درست است که سال گذشته در بازار 
سرمایه تحولی صورت گرفت ولی کاهش مالیات بر نقل و انتقال سهام دلیل 
آن تحول نبود این عامل سبب روان سازی معامالت و نقل و انتقال سهم ها 

در معامالت بلوکی بود.
ادامه خواهد داشت؟  تا کجا  اینکه روند رشد قیمت ها  وی در پاسخ به 
گفت: این روند ادامه خواهد یافت اما نه با شتاب فعلی. امیدوارم رشد بازار 
با هوشمندی و اتکا به تحلیل ها رخ دهد. هر چند که تحلیل های تکنیکانی 
می تواند اثر بخش باشد اما سرمایه گذاران نیز باید سعی کنند به اطالعات 

موثق و بنیادی تکیه کنند.

با اجرای طرح آسیب شناسی کمی زنجیره تولید، توزیع و مصرف وضعیت 
مصارف  در  زیستی  کودهای  از  استفاده  سهم  زیستی،  کودهای  موجود 

کشاورزی افزایش خواهد یافت.
به گزارش ایسنا، طرح آسیب شناسی کمی زنجیره تولید، توزیع و مصرف 
وضعیت موجود کودهای زیستی یکی از طرح های ستاد توسعه زیست 
فناوری معاونت علمی و فناوری در سال جاری است که با اجرایی شدن 
کاهش  کشاورزی  مصارف  در  شیمیایی  کودهای  از  استفاده  طرح،  این 

خواهد یافت.
بر اساس این طرح، مطابق اسناد باالدستی باید تا پایان برنامه، حداقل 
۳۵ درصد از کودهای مصرفی کشاورزی تحت پوشش کودهای بیولوژیک 

و آلی قرار گیرد.
این ذینفعان  نیاز به همکاری همه ذینفعان دارد که  این طرح  اجرای 
کودهای  تولیدکننده  شرکتهای  برنامه ریزی،  و  مدیریت  سازمان  شامل 
زیستی و زیست مهارگرها، مسؤولین وزارت کشاورزی و سیاست گذاران 

بخش کشاورزی، وزارت بهداشت و آموزش پزشکی، سازمان حفظ محیط 
زیست، سازمان حفظ نباتات و غیره می شود.

کودهای  از  استفاده  توسعه  امر  در  پیشرو  و  موفق  کشورهای  بررسی 
زیستی و زیست مهارگرها، بررسی چگونگی ارائه مدل های تشویقی برای 
تولیدکننده، توزیع کننده و مصرف کننده، نهاده های زیستی، جمع بندی 
و ارائه برنامه عملیاتی برای تحقق توسعه استفاده از کودهای زیستی و 

زیست مهارگرها و غیره در اجرای این طرح تاثیرگذار است.

روزنامه صبح ایران


