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گزارشی درباره مشکالت دامداران

دامپروری قوچان در سرباالیی زیرساخت های اولیه
گزارش
ایشان زاده

یکی از مزیت های شناخته شده و اشتغالزا در
شهرستان قــوچــان ،صنعت دامــپــروری است؛
امــا وقتی پــای صحبتهای فعاالن ایــن صنف
مینشینیم ،از نبود زیرساخت های اولیهای
همچون راه مناسب میگویند ،ازســوی دیگر
مشکالت تامین خوراک دام و نوسان های قیمتی
آن نیز همچنان پابرجاست  .
به سراغ یکی از مجتمعهای دامپروری قوچان
می رویــم .پس از پیمودن مسافت کوتاهی در
یک مسیر آسفالت ،به ورودی مجتمع میرسیم.
با ورود به مجتمع  ،معابر شنی و خاکی شروع
می شود که وجود چاله ها و فرورفتگی ها نشان از
بارش های اخیر و عبور ومرور خودروها دارد .دیگر
خیابانهاومعابرنیزهمچنانخاکیوخراباست
و برخی نقاط با جمع شدن آب های سطحی پر از
گل والی است و به سختی باید عبور کرد.اگرچه
خیابان ها دارای جدولکشی است اما به مرور
زمان ،اغلب شکسته و فرسودهاند.درپیادهروها و
باغچههایمیانیمعابرنیزاثریازدرختوفضای
سبز نیست؛ به جز برخی نقاط که امسال تعدادی
نهال غرس شده و آن هم با ورود دام ،خورده شده
و از بین رفته است .درگوشه وکنار هم مقداری
کودحیوانیدیدهمیشودکهازدامداریهاتخلیه
شده است .در اراضی آن سوی مجتمع و فاز دیگر
آن چند واحد گاوداری شیری احداث شده است
که مسیر آن دورتر وخرابتر است .چون در این
مجتمعوفازیکفقطواحدهایدامسبکمستقر
است و فعالیت آن ها در پرورش گوسفند است که
دامــداران وعشایر شهرستان در آن ها فعالیت و
سکونت دارند.
•گالیه دامداران  

یکی از دامـــداران مجتمع گفت :مشکل رفت
وآمد بیشتر درفصل بارندگی و زمستان است.
به ویژه چند واحد گاوداری دورتر از مجتمع که
خودروهای حمل شیر برای انتقال به کارخانه
هــای لبنی قوچان به سختی تــردد می کنند و
چنانچه در گــل والی فــرورونــد ،بــا مشکالت
زیــاد وتاخیر در حمل مواجه خواهند شد .وی
افــزود :زمانی که قراربود مجتمع احــداث شود
 ،دامـــداران تشویق و ترغیب به انتقال شدند

وچشم اندازهای خوبی ترسیم می شد؛ هرچند
مجتمع از لحاظ جانمایی مناسب است و عده
زیادی در یک مجموعه ساکن شدهاند و فعالیت
دارنــد .به ویژه عشایر که در شهر خانه ندارند و
در فصل ییالق با ورود به شهرستان در همین
واحدها سکونت مییابند و فعالیت دارنــد .اما
هرگاه موضوع آسفالت مطرح می شــود ،می
گویند این جا کد روستایی نــدارد و نمی توان
معابر آن را آسفالت کرد ،چون از حالت مجتمع
خــارج می شود یا این که تحت پوشش شرکت
های کشاورزی نیست و !...خالصه که داستان
یک بام و دوهواست .از وسایل نقلیه عمومی هم
خبری نیست .مسافربرهای شخصی نیز به دلیل
خاکی بودن و خرابی مسیر و معابر رغبتی برای
جابهجایی مسافر ندارند .از فروشگاه و نانوایی و
پارک محله و وسایل بازی و تفریح کودکان و ...هم
اثری نیست؛ اگرچه ساکنان مجموعه مایحتاج
خودراازشهرتهیهمیکنند.حتیبرایفازبعدیو
واحدهایجدیددربرقرسانینیزمشکالتوجود
دارد و باید بدون اعتبارات و کمک های دولتی
بدون برق و در تاریکی باشند؛اما به همت آموزش
وپرورش یک کانکس برای تحصیل دانشآموزان
نصب شده و به عنوان مدرسه عشایری فعالیت
دارد.
• صنعت دامداری فلج است

یکی دیگر از دامداران جوان نیز گفت :اگر چه ما
هم به راه آسفالت و مناسب و امکانات خدماتی
و رفاهی نیاز داریــم اما به هرنحو و با تحمل هر
سختی از آن میگذریم  ،ولی مهمتر از همه وبه
طور کلی ،مسئله در صنعت دامــداری است که
می تــوان گفت فلج شده و عقیم اســت.دامــدار
با تالش شبانهروزی و وجــود هرگونه مشکل و
سختی کار ،توقع دارد دولت و مسئوالن امر به این
قشر زحمتکش و مولد وموثر ،نگاه ویژه ای داشته
باشند و به درستی حمایت و تشویق شود و زمینه
های رقابت درست فراهم باشد .وی افــزود :به
دلیل باال بودن قیمت نهاده ها و نوسان آن و خرید
جو از بازار آزاد و قیمت های زیاد و واسطهگری ها
باتوجهبهقیمتپایینگوشتودامزندهدرمقایسه
با باال بودن خوراک دام ،دامدار دایم دچار دغدعه
و نگرانی است که اکنون با افزایش قیمت مرغ
به نوعی برابر شده است  .معموال گفته می شود
یک تن جو در ازای یک بره  ،درحالی که االن یک
کیلو جو در بازار باید  ۱۲هزارتومان خریداری

شــود؛ یعنی هرتن جو  ۱۲میلیون تومان و یک
بره گوسفند به طور متوسط اگر  ۴میلیون تومان
باشد،بهاینمعناستکهبهجاییکبرهباید ۳بره
داد! این دامدار خاطرنشان کرد :گوشت تولیدی
ایران درمجموع یک محصول خوب و باکیفیت
است و در این میان قوچان نیز به عنوان یک قطب
دامپروری در استان محسوب می شود که با تولید
گوشت و شیر با کیفیت حرف برای گفتن دارد؛ با
تک نرخی شدن و حذف واسطه ها و پایین آمدن
قیمت نهاده ها و تهیه راحت کنسانتره باکیفیت
و جو می توان گوشت تولیدی خوبی داشت و به
راحتی به کشورهای منطقه صادرکرد.اگرچه
متاسفانه بازارهای آسیای میانه را ازدست داده
ایم و ترکیه جای ما را گرفته است.این درحالی
است که کشوری مثل قزاقستان آن قدر جو می
کارد که گاه روی زمین می ماند که می توان با یک
برنامهریزی خوب از این کشور جو را با هزینه های
کمتر وارد و در ازای آن گوشت صادر کنیم.
•  ۱۱۲قطعه در فاز یک مجتمع

مدیرعامل یک شرکت تعاونی مجتمع دامپروری
نیز با اشاره به وجود  ۱۱۲واحد دامداری در فاز
یک مجتمع گفت :درسال ۱۳۷۹شرکت تعاونی
تشکیل شد و پس از آن عضوگیری برای عضویت
دامداران و خرید زمین انجام یافت که درسال۸۴
زمینی به مساحت بیش از  ۱۸هکتار با خودیاری
اعضاخریداریشدواقداماتالزمدراخذمجوزها
و شبکه آبرسانی  ،برقرسانی و خیابانکشی

وجدولگذاری ها صورت گرفت .برای فاز  ۲و۳
نیز پس از آن برای خرید زمین اقدام و تا ۲۲۵
واحــد پیشبینی شد که فاز یک به دام سبک و
فاز بعد و توسعه آن به دام سنگین و گاوشیری
اختصاصیافتهاستکهتعداداندکیازواحدهای
فاز  ۲توسط اعضا احداث و راهاندازی شده است.
کوهستانیان افـــزود :درســـال  ۸۹زمینی به
مساحت  ۵۷هکتار خــریــداری شــده اســت که
درســال  ۹۴به اعضا تحویل شد که هزینه های
زمین و ساخت و جانبی واحدها برعهده آنان است
واعتبارات دولتی وجود نداشته است .درهرحال
مسیرهاومعابرخاکیوشنیونامناسبدربرخی
قسمت ها  ،از مشکالت قابل توجه است .اگرچه
درتعهد دولــت بود که الیه زیرین و زیرآسفالت
وجــدولگــذاری ها و بخش آب های سطحی را
انجام دهد که نشد .فقط یک الیه خاکبرداری
و شنریزی شد .برای برقرسانی در فاز  ۲نیز،
امکانات کافی برای خیلی از واحدها و ساکنان
جدید مانند ترانس و مسائل فنی و الزم وجود
ندارد؛به طوری که بااین وضع تنها  ۳۰درصد
پیشرفتفیزیکیصورتگرفتهاستوبرایشبکه
روشنایی آن مشکل داریم و اعتباری هم برای آن
نیست و برای نصب یک تیر برق هم باید اعضا پول
بدهند و در انشعاب از منطقه مسکن مهر نیز باید
هزینه سنگینی را متحمل شد که از توان اعضا
خارج است.
وی گفت :از چندی قبل با همکاری و مساعدت
یکی از دهیاری ها ،زباله ها جمعآوری و درباره

سهمپاییناجرایطرحکشتقراردادیدریکمیلیوناراضیکشاورزیاستان
ازجدینبودنمسئوالنبرایاجرایطرححکایتدارد

کشت قراردادی در فاز دستگرمی
حمیدرضا حالجیان /تقریب ًا هر ســاله شــاهد دور
ریختن بعضــی محصــوالت باغــی و زراعی توســط
تولیدکنندگانمحصوالتکشاورزیبهرغمزحمت
وصفنشدنیکشاورزانهستیمکهبهدالیلمختلف
از جمله اشــباع بــازار رخ می دهــد؛ ایــن موضوع به
روشنی نیاز مبرم کشــاورزی به تدوین الگوی جامع
برای کشــت محصــوالت را فریــاد می کنــد؛ نظر به
بحران آبی که اســتان در ســال های اخیر گرفتار آن
است؛ اهمیت بهره گیری از الگوی کشت را به نقطه
اوج خود می رســاند و این پیام را می رساند که گویی
خودمان بــه دســت خودمان ،تیشــه بر ریشــه اقلیم
چندین هزار ساله اســتان می زنیم.در این بین یکی
از راه هایی که می تواند ما را به ســمت تدوین الگوی
کشتجامعدرکشورسوقدهد؛استفادهازسیاست
کشت قراردادی است .این کشت ،طبق تعریفی که
سازمان جهانی غذا و کشاورزی ( )FAOارائه کرده
به این شکل است« :کشــاورزی قراردادی ،یک نوع
سیستم تولید در کشاورزی است که مطابق توافقی
بین خریدار و کشاورز انجام شود و در قرارداد شرایط
تولیدوبازاریابیمحصولذکرمیشود».
در استان خراسان رضوی سال 1400فقط حدود
 16هزار و  200هکتــار از اراضی کشــاورزی تحت
کشــت قراردادی بود .با توجه به حدود یک میلیون
هکتار سطح زیر کشت در اســتان ،این میزان درصد
بسیار ناچیزی را تشکیل می دهد و البته ایراد دیگر
این است که عمده این کشت ها ،درباره محصوالتی
نظیرگندماستکهتحتخریدتضمینیقراردارند.
دیگر موضوع قابل تامل در کشــت قــراردادی ،ورود
دولتبهعنوانخریداردراینفراینداستکهمیتواند
مشکالتعدیدهایراکهمسبوقبهسابقههمهست

ایجادکند.ازجملهآن،تغییرماهیتکشتقراردادی
وشکلگیریکشتدستوریاست.بایدببینیمدولت
مــی تواند این تعــادل را بــه عنوان حلقه واســط بین
خریدار و فروشنده نگه دارد یا خیر«.فارسی» رئیس
خانه کشاورز استان خراســان رضوی درباره کشت
قراردادیدرگفتوگوباخراسانرضویضمناشاره
به این نکته که کشــت قراردادی به نفع کشاورزانی
اســت که وضعیت مالی خوبی ندارند گفت :از سال
ها پیــش دو محصول چغنــدر و گندم تحت پوشــش
کشــت های قراردادی هســتند .درباره چغندر باید
گفت به دلیل مشکالت مالی کشاورزان و البته توان
باالی کارخانه های قند و شــکر و همچنین نفوذ باال
در شــورای قیمت گذاری قند و شــکر ،این محصول
واردکشتهایقراردادیشد؛البتهبایداضافهکرد
که کشاورزانی که مشکل مالی ندارند از کشت های
قراردادی خارج و محصوالت خــود را به هر کارخانه
ای که قیمت باالتری بدهد عرضه می کنند .درباره
گندموجوهموزارتکشاورزیزمینهاییکهکیفیت
بهتریداشتندانتخابوباآنهابرایکشتقرارداد
منعقدوطبققراردادبهتعهداتعملمیکرد.
فارســی دربــاره نقــش دولت در کشــت قــراردادی
افزود :بهترین کار دولت آن است که نقش نظارتی و
حکومتی خود را حفظ کند چــرا که هرگونه دخالت
موجب بروز نابسامانی در وضعیت می شود که االن
شاهدشهستیم.
•ثباتاقتصادیشرطتدوینالگویکشت

او دربــاره تدویــن و عملیاتــی کــردن الگوی کشــت
توضیح داد :تا زمانی کــه وضعیت اقتصادی به ثبات
نرســد این کار عملی نیســت چــرا که هر ســال یک

محصولــی گران می شــود ســال بعد کشــاورزان به
ســمت کشــت آن محصول مــی روند.رئیــس خانه
کشــاورز اســتان در پایان بیان کرد :یکی از مســائل
درباره الگوی کشت کشاورزان خرد هستند که 80
درصدکشاورزانکشورراتشکیلمیدهندبنابراین
برنامهریزیدراینبارهبسیارسختمیشود.عیدی
زاده نایب رئیس کمیسیون کشــاورزی اتاق صنایع
معادنوکشاورزیاستاننیزدرگفتوگوباخراسان
رضوی ،درباره مزایای کشت قراردادی اظهار کرد:
فراهم شدن قیمت و بازار تضمینی برای محصوالت
تولیدی،معرفیفناوریجدید،نظارتبرمحصوالت
و اســتفاده از مشــاوره رایگان فنی در مزرعه و تأمین
نهادههاییمانند:بذروکودوسموخدماتآموزشی
رایــگان ،امکان دسترســی بــه اعتبارات به اشــکال
مختلف ،استفاده از کشــاورزی قراردادی به عنوان
وثیقه ،تسهیم ریســک و محافظت در برابر تغییرات
قیمت بازار ،توسعه تجاری شدن کشاورزان کوچک
مقیاس ،کاهــش هزینههای مبادله برای کشــاورز،
ثبــات درآمــدی کشــاورزان و افزایــش مهارتهای
مدیریتی و فنی کشاورزان از جمله مزایای این طرح
بهحسابمیآید.
عیدیزادهضمناشارهبهایننکتهکهموضوعخرده
مالکی در اراضی کشــاورزی یکــی از دالیل مهم در
عدم موفقیت در کشــت قراردادی اســت؛ افزود :با
توجهبهتورمموجوددرکشورامکانتعیینرقمدقیق
محصول در ســال آینده وجود ندارد و وقتی قرارداد
به نحوی تنظیم شــود که قیمتهــا در آن به صورت
قطعی تعیین شده باشد امکان دارد به دالیل تغییر
وضعیت،قیمتهایتولیدیکبارهافزایشیابدودر
اینشرایطاستکههزینهتولیدبرایکشاورزافزایش

پیدا کند و ســود چندانی عاید کشــاورز نمیشود و
حتی ممکن است متضرر هم شــود.او درباره نقش
دولت در موضوع کشــت قــراردادی بیان کــرد :در
کشــاورزی قراردادی محــوری تریــن موضوع خود
مردموتشکلهایبخشخصوصیهستندکهباید
حمایتشوندتاکشاورزیقراردادیتوسعهپیداکند.
نایب رئیس اتاق صنایع و معادن استان تاکید کرد:
حضور دولت در قالب حکمرانی خوب به عنوان نفر
سوم برای آمادهسازی بسترهای قانونی و حقوقی،
شفافســازی ،ایجاد رقابت و حذف رانت و فســاد،
تدوین بســته حمایتی ،نظام پایش نظارت ،کنترل
و ارزیابی برای شــکلگیری و پایداری قراردادهای
کشــاورزی ضروری اســت.غالم حســین ســاربان
سرپرست معاونت بهبود تولیدات گیاهی اداره کل
جهاد کشــاورزی اســتان در گفت و گو با خراســان
رضوی ضمن اشــاره به این که در استان حدود 16
هزار و 200هکتار از اراضی تحت کشت قراردادی
اســت ،افــزود :در کل دنیــا  40درصــد از اراضــی
کشاورزیبهصورتکشتقراردادیتولیدمیشود
ودرکشورمامحصولیکهمسبوقبهسابقهطوالنی
در این نوع کشــت اســت؛ چغندر قند بوده که البته
متاسفانهازسال 98اراضیتحتکشتقراردادی
چغندرقندبهدلیلوجودداللهادچاربینظمیورو
بهکاهشاست.بهصورتیکهدراستانمیزانکشت
بهصورتآزادچغندرسال 98حدود 1500هکتار
بوده ،ســال  99به  3500هکتار و متاســفانه سال
گذشته به 5500هکتار از مجموع 15هزار هکتار
سطحزیرکشتچغندردراستانرسید.
ساربان با بیان این که در استان ما دولت وظیفه

ریختن کود در پیاده رو نیز تذکر داده شده است.
اما عدم حصارکشی مجتمع نیز از دیگر کاستی
ها و مشکالت است که اغلب باعث شده تا دام
های متفرقه وارد مجتمع شود و در بحث احتمال
بیماری و شیوع آن توسط این دام ها نگرانی وجود
دارد و دامــداران اعتراض دارند .وی گفت  :در
هنگام بارش برف و مسدود شدن مسیر و معابر
هیچ دستگاهی ازجمله حمل ونقل جــادهای
کمترینمساعدت وهمکارینداشتهوفقطجهاد
کشاورزی با تراکتور در گشایش ها همکاری
داشته است .درهرحال تا مساعدت مسئوالن
امر و کمک های دولتی در رفع نیازها وکاستی
ها نباشد ،حل مشکالت همچنان دشوار است.
درهرحال درفاز بعدی بااین وصف باید  ۹۲واحد
در انتظار برقرسانی باشد.

نظر می رسد مشکالت و مسائل برخی بخش ها
از جمله صنعت دامداری  ،به ویژه گاوداری های
شیری  ،با سایر بخش ها متفاوت باشد؛ زیرا در
وهله نخست باید به این مسئله توجه داشت که
غذای باارزشی در این واحدها با عنوان «شیر»
تولید می شود که هم باید برای تولید آن  ،دام
را به خوبی تغذیه و سیر کرد و هم در نگهداری
آن کوشید .اما جدای از ارزش و اهمیت غذایی
شیر ،به نوعی این بدترین تولید در دنیاست ،
چرا که یک ماده فاسدشدنی است که حداکثر در
شرایط مناسب بیش از  ۲۴ساعت قابل نگهداری
نیست .وی افــزود :به هرحال تولید شیر خوب
سالم و باکیفیت ،هزینهبر است و همه هزینه ها هم
باید دریک واحد گاوداری از فروش این محصول
تامین شود که معموال هم فروش آن غیرنقدی و
نسیه بوده است و بعضا در موارد و مواقعی بعضی
کارخانه های لبنی طرف قــرارداد به هربهانه
از دریافت شیر جمعآوری شده در مراکز جمع
آوری دریک شهرستان خودداری کرده و برگشت
دادهانــد و شیر  ،روی دست دامــدار مانده است
که این مورد هرچند کوتاه مدت  ،اما با خسارات
زیاد برای تولیدکننده است  .مدیر این گاوداری
خاطرنشان کرد :درواقــع مشکل دامــدار ،تنها
تهیه علوفه نیست؛ بلکه به طــور کلی ماهیت
این کار به طور صددرصد دارای ریسک است .
هنگامی که دام ارزان شود بالفاصله کسی برای
خرید یک واحد دامــداری قدم جلو نمی گذارد
و درصــورت ورشکستگی یک دامــدار نیز بازهم
شیر تولید می شود چون گاو دستگاه نیست که
خاموش و تعطیل شود .بنابراین دامــدار با کار
سختی که دارد چه در زمــان خشکسالی و چه
ترسالی همیشه دغدغه داشته و تحت فشار و
دچار مشکل است .هزینه های کارگر ،بیمه  ،غذا
و مکان کارگر  ،هزینه های حمل ونقل  ،دارو و
درمان و افزایش قیمت نهاده ها  ،جو و کنسانتره
و گرانی داروها و...؛ باید همه را تامین و پرداخت
وتحمل کند .آن گاه کسی هم به فکر او نیست و
حمایت نمیشود .درهرحال دولت باید نگاهی
مهربان به این کارآفرینان و صنعت اشتغالزای
دامداری داشته باشد  .مسئوالن امر نیز با نگاهی
مسئوالنهتر به این قشر  ،از تشویق و پشتیبانی
ها دریغ نورزند تا روند فعالیت ها دراین بخش
وتولیدات بــاارزش آن به خوبی ادامــه داشته
باشد تا جایی که به جز تامین گوشت وشیر داخل
بتوانیم مازاد آن را صادر و ارز وارد کنیم. ...

خرید گندم اراضی را که تحت کشت قراردادی
هســتند به بخش تعاون روســتایی واگذار کرده
گفت :چون تورم در کشور حاکم شــده ما باید از
تولید کننــدگان حمایت کنیم و رســالت اصلی
کشــت قراردادی افزایش بهره وری و همچنین
حمایت از کشــاورزان اســت.او در پاســخ به این
ســوال کــه آیــا محصــوالت باغــی هم مشــمول
کشــت قراردادی می شــوند گفت :فعال اولویت
محصوالتی است که سر سفره مردم هست و نگاه
دولت به محصوالت اساسی است.ساربان درباره
کشــت قراردادی زعفــران توضیــح داد :تا االن
متاسفانه هیچ کاری انجام نشده است .او ادامه
داد :ما درباره کلزا ،گندم ،همچنین پنبه و چغندر
کارهایی انجام داده ایم اما به هر حال اول کاریم و
هنوز به صورت دست گرمی وارد این طرح شده
ایم تا برای توسعه این طرح آماده شویم.

سارباندرپاسخبهاینکهآیابهترنیستبهجایگندم
که مشــمول خرید تضمینی اســت روی محصوالت
دیگر مثل زعفران تمرکز کرد ،گفــت :از دیدگاه من
و شــما و زعفران کار حرفه درســتی اســت اما از نگاه
دولت که ابتدا باید ســفره مــردم را تامیــن کند نگاه
دیگری است.وی در ادامه ضمن اشاره به این مطلب
که در گذشته فلسفه وجودی تعاونی های روستایی
موضوعحمایتازتولیدکنندگانبود،اظهارکرد:در
تهرانتفاهمنامههاییبرایهمکاریبیشترباتعاونی
هایروستاییوشرکتخدماتبازرگانیایرانامضا
شدهاست.

• پیشنهاد برای کمک های اعتباری

مدیر جهاد کــشــاورزی قوچان نیز با بیان این
کــه بــایــد دامـــــدار مـــورد حــمــایــت هـــای جــدی
قرارگیرد،اظهار کرد :اگر چه جهاد کشاورزی در
زمینهگشایشمسیرمجتمعوبرفروبیهادرحد
امکان همکاری داشته است اما علیرغم این که
دولت برای برقرسانی تعهدی ندارد ،باتوجه به
ظرفیت شهرستان دربخش دام ،درجلسه کمیته
برنامهریزیشهرستانبرایتخصیصمبلغ۵۰۰
میلیون تومان به مجتمع پیشنهاد دادیم  .حیاتی
افزود :برای زیرساخت های مجتمع نیز پیشنهاد
دادهایم و در بخش نهاده هم کمک هایی صورت
گرفته است وبه محض این که هرنوع تخصیصی
در هر قالبی بــرای ما مصوب شود و بیاید برای
کمکبهمجتمعآمادهایموقولمساعدمیدهیم.
درهــرصــورت چــون مجتمع وابسته به شرکت
شهرک های کشاورزی نیست بازهم درصدد
هستیم کمک شود و ضمن آن که دیگر دستگاهها
هم الزم است همکاری و مساعدت کنند.
•صنعت دامداری گرفتار در پیچ وخم
هزینه ها

مدیر یکی از واحدهای گاوداری صنعتی نیز گفت:
به طور کلی صنعت اشتغالزای ما متاسفانه اغلب
گرفتار در پیچ وخم هزینه های تولید و مشکالت
بازار و برخی بیتوجهی وبیمهری های مسئوالن
امر است.اگرچه در شرایط کنونی اقتصاد جهانی
 ،مسئله تولید و قیمت ها در خیلی از بخشهای
تولیدی و صنعتی دچار مشکالتی است ،اما به

