
تولیــــــــــد و بازرگــــــــــــانی
 . شنبه . 22 خرداد 1400 . سال هجدهم . شماره 4686 .

شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران در نظر دارد "انجام خدمات و عملیات شناسایی، 
پی جویی و اکتشاف عمومی و تفصیلی در 10 محدوده اکتشافی بوکسیت، فسفات 
و آهک استان کهگیلویه و بویراحمد" را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت 
)ستاد( به شماره ثبت ستاد 2000001028000010 و با جزئیات مندرج در اسناد مناقصه با 
تضمین شرکت در مناقصه )فرآیند ارجاع کار( به مبلغ 1.847.000.000 ریال )یک میلیارد 
و هشتصد و چهل و هفت میلیون( ریال )واریز نقدی یا ضمانتنامه بانکی( برگزار نماید. 
تاریخ انتشار مناقصه در سامانه ساعت 10 صبح مورخ 1400/03/18 و مهلت زمانی دریافت 
اسناد مناقصه از سایت تا ساعت 17 مورخ 1400/03/26 و مهلت ارائه پیشنهادات حداکثر 
تا ساعت 17 مورخ 1400/04/05 و جلسه بازگشایی پاکات صبح روز یک شنبه مورخ 
1400/04/06 برگزار می گردد. عالقمندان شرکت در مناقصه می بایست جهت ثبت نام و 
دریافت گواهی امضای الکترونیکی با شماره 1456 -021 تماس حاصل نمایند و یا به آدرس 

اینترنتی www.setadiran.ir مراجعه نمایند.

شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران 
)سهامی خاص( 

 آگهی مناقصه عمومی 
دو مرحله ای شماره 20 – 3/ 1400 ت 

)نوبت دوم(

ابطال سود و جریمه وام 
حوادث غیرمترقبه کشاورزان 
رئیــس دیــوان عدالــت اداری اعــام کــرد کــه بــا 
رأی هیــات عمومــی دیــوان؛ ســود و وام  هــای دریافتــی 
مترقبــه،  غیــر  حــوادث  از  خســارت دیده  کشــاورزان 

مشمول بخشودگی قرار گرفت.
حجت االســام  مهــر،  خبرگــزاری  گــزارش  بــه 
والمســلمین محمــد مصــدق گفت: دیــوان عدالت اداری 
براســاس قانون اساســی تنها مرجع قضائی رسیدگی به 

تظلمات آحاد مردم در برابر قدرت حاکمه است.
رئیــس دیــوان عدالــت اداری افــزود: در ســال ۹۶ 
براســاس بنــد )خ( مــاده )۳۳( برنامــه ششــم توســعه 
قانونــی مصــوب شــد کشــاورزانی که بر اثر حــوادث غیر 
مترقبــه متضــرر می شــوند وام بــه آن هــا تعلــق بگیــرد و 
سود وام و جریمه تأخیر گرفته نشود و مدت سه سال 

هم بازپرداختشان به عقب بیفتد.
حجت االســام والمســلمین مصــدق گفــت: هیئــت 
وزیــران در ســال ۹۷ بخشــنامه ای صــادر و دربــاره ایــن 
قانــون، محدودیــت ایجــاد کــرد بــه ایــن ترتیــب کــه ایــن 
بخشنامه کسانی را که وام دریافت کرده اند به دو بخش 
تبدیــل کــرد: کســانی کــه منبــع مالــی وام دریافتی شــان 
خــود بانــک باشــد هیچ ســود و جریمــه ای به آنــان تعلق 
نمی گیرد، اما کسانی که منبع مالیشان صندوق توسعه 

ملی باشد، جریمه تأخیر و سود باید بدهند.
بــر همیــن اســاس متضــرر  افــزود: کشــاورزان  او 
اداری  عدالــت  دیــوان  بــه  آن هــا  از  تعــدادی  و  شــدند 
دادخواست دادند تا اینکه هیئت عمومی دیوان عدالت 
اداری این بخشنامه را ابطال کرد و بر این اساس همه 
کشــاورزان اعــم از اینکــه منبــع مالــی وام شــان صنــدوق 
توسعه ملی یا خود بانک باشد، مشمول قانون هستند 
و دولــت مکلــف اســت همــه این کشــاورزان را مشــمول 
ابطــال ایــن بخشــنامه قــرار دهــد. رئیس دیــوان عدالت 
اداری افزود: بنابر این همه کشاورزانی که وام دریافت 
کرده انــد بــدون اینکــه بــه دیــوان عدالــت اداری مراجعه 
کنند، می توانند به بانک مربوطه مراجعه کنند. ما اباغ 

کرده ایم و دولت مکلف است عمل کند.
مصــدق در پاســخ بــه ســوالی مبنــی بــر اینکــه رأی 
دیــوان از چــه زمانــی قابــل اجراســت، گفت: ایــن رأی از 
همین االن الزم االجراســت و براســاس ماده )۱۳( قانون 
دیــوان عدالــت اداری بخشــنامه دولــت از روز تصویــب 
ملغــی می شــود و همــه کســانی کــه از آن روز تــا االن 
متضرر شــده اند مشــمول این بخشنامه هستند و گویی 
چنین بخشــنامه ای اصاً وجود نداشــته اســت و اگر در 
ایــن مــدت از کســی جریمــه دیرکــرد هــم دریافت شــده 

است باید به آن ها برگردانده شود.

طاهری، عضو کمیسیون 
صنایع مجلس: ارزانفروشی 

در صادرات میلگرد برای 
جبران عوارض انجام می شود

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس می گوید 
در بررسی ها مشخص شد که در برخی موارد به دلیل 
ایجاد انگیزه برای کشورهای خارجی و جبران عوارض، 

میلگرد ارزانتر به آنها عرضه می شود.

مصطفــی طاهــری در گفت وگــو بــا خبرگــزاری خانه 
ملــت دربــاره ارزان فروشــی در صــادرات میلگــرد، گفــت: 
اکنــون در برخــی مــوارد بــا وجــود اینکــه بــرق و انــرژی 
مصرف شده و فوالد به میلگرد که محصولی با ارزش تری 
است تبدیل می شود، میلگرد با قیمت پایین تری نسبت 

به داخل، به سایر کشورها فروخته می شود.
نماینــده مــردم زنجــان و طــارم در مجلس شــورای 
اســامی افــزود: ایــن موضــوع دالیــل مختلفــی دارد از 
جملــه آنکــه کشــورهای مقصــد کــه بــه دنبــال واردات 
مــواد خــام و نیمه خــام فــوالدی هســتند، عوارضــی برای 
واردات  شمش فوالد در نظر نمی گیرند بنابراین شمش 
بــا همــان قیمتــی کــه در ایــران وجــود دارد، وارد کشــور 
مقصــد می شــود امــا از آنجا کــه کشــورهای مقصد برای 
واردات میلگــرد کــه محصولــی نهایــی اســت، عــوارض 
وضــع می کنند، میلگرد بــا قیمت پایین تری به آنها ارائه 
می شــود کــه با وضــع عــوارض، واردات برای کشــورهای 

مقصد از نظر اقتصادی به صرفه باشد.
او با بیان اینکه برای جبران این موضوع باید برای 
صادرات مواد خام خود عوارض وضع کنیم، اضافه کرد: 
در بررســی ها و پیگیری هــا مشــخص شــد کــه در برخــی 
مــوارد بــه دلیل ایجــاد انگیزه برای کشــورهای خارجی و 
جبران عوارض، میلگرد ارزانتر از داخل عرضه می شود.
این نماینده مردم در مجلس یازدهم درباره برخی 
خبرهــا مبنــی بــر اینکــه در طرح توســعه و تولیــد پایدار 
زنجیره فوالد که در کمیســیون صنایع و معادن بررســی 
شــده و اکنون در نوبت بررســی در صحن علنی اســت، 
فــوالد قیمت گــذاری شــده، توضیــح داد: در ایــن طــرح، 
فــوالد در بــورس عرضــه می شــود بنابرایــن قیمت گذاری 
انجــام نمی شــود. براســاس ایــن طــرح کمیتــه فــوالد که 
مشــتکل از اعضــای مختلف اســت، قیمت پایــه فوالد را 
تعییــن می کنــد امــا عرضــه فــوالد در بــورس و براســاس 

قوانین حاکم در آن است.
عضــو کمیســیون صنایــع و معادن مجلــس با بیان 
اینکــه ســقفی بــرای قیمــت فــوالد در طــرح کمیســیون 
صنایــع و معــادن در نظــر گرفتــه نشــده، تصریــح کــرد: 
اکنــون تولیــدات فــوالدی بــه صــورت کامــل در بــورس 
عرضــه نمی شــود؛ بــه طور مثــال در ســال های ۹۹ و ۹8 
تنهــا 25درصــد از برخــی محصــوالت فــوالدی در بــورس 

عرضه و مابقی در بازار سیاه عرضه شد.
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مدیرگــروه طراحی ماشــین آالت صنایع غذایی 
مؤسســه پژوهشــی علــوم و صنایــع غذایی بــا تاکید 
بــر اینکــه هم اکنــون در صنعــت غذایــی بــه دلیــل 
چالش هایــی کــه در زمینــه بــه کارگیــری دانــش و 
فنــاوری روز دنیــا وجــود دارد، هزینــه تولید و حجم 

ضایعات باال است.
بنابــر تعریــف ســازمان ملــل در ســال ۱۹8۶، 
امنیــت غذایــی دسترســی همه مردم به غــذای کافی 
در تمام اوقات برای داشتن یک جسم سالم است و 
بــر اســاس ایــن تعریف موجود بودن غذا، دسترســی 
بــه غــذا و پایــداری در دریافــت غــذا ســه رکــن اصلی 

امنیت غذایی به شمار می رود.
از این رو ایمنی و کنترل کیفیت مواد غذایی از 
مزرعه شروع می شود و تا مراحل برداشت، فرآوری، 
توزیــع و انبــارداری و در نهایــت تهیــه و مصــرف غــذا 
در ســطح فــرد و خانــوار ادامــه می یابد و بــه کارگیری 
روش ها و تکنیک های مناســب و درست که متضمن 
تولیــد و عرضــه غذای ســالم و مغذی باشــد، در تمام 

این مراحل ضروری است.
یکی از ارکان امنیت غذایی دسترســی کشورها 
به ماشین آالت کشاورزی و غذایی است که به گفته 
مدیــر گــروه پژوهشــی طراحــی ماشــین آالت صنایــع 
غذایــی موسســه پژوهشــی علــوم و صنایــع غذایــی 
علی رغــم ظرفیت هــا و پتانســیل های بــاال در کشــور 
برای تولید این ماشــین آالت در کشــور ولی به دلیل 
داخــل  در  کــه  غذایــی  ماشــین آالت صنایــع  واردات 
امــکان تولیــد آن وجــود دارد و همچنیــن ســودهای 
ناشــی از واردات ماشــین آالت خارجی، موجب شــده 
کــه بــه جــای توجــه بــه توانمنــدی داخلــی بــه ســمت 

واردات این تجهیزات از خارج شود.

امنیت غذایی از مزرعه تا سفره
ســیدمهدی میرزابابایــی در گفت وگــو بــا ایســنا 

افزود: امروزه بحث امنیت و سامت غذایی الزاماتی 
را به وجود آورده که ناخواسته صنعت غذایی کشور 
را به عنوان مهمترین و بزرگترین چرخه اقتصادی از 
»مزرعه تا ســفره« تبدیل کرده و ســهم قابل توجهی 
از اشــتغال و گردش مالی را به خود اختصاص داده 
اســت. با وجــود این هنوز ظرفیت خالی بســیاری در 

این چرخه وجود دارد.
او بــا تاکیــد بر ضرورت توجه به موضوع امنیت 
غذایی، اظهار کرد: بحث های مربوط به امنیت غذایی 
ایجــاب می کنــد کــه مســئوالن و برنامه ریــزان کشــور 
بیــش از پیــش بــه این چرخه گســترده توجــه کنند و 
گام هــای اساســی را بــرای بــه فعلیــت درآوردن همــه 
ظرفیت های این بخش بردارند اما آنچه در سرتاســر 
ایــن چرخــه مهــم و قابــل توجــه اســت، اســتفاده از 
ماشــین آالت کشاورزی و ماشــین آالت صنایع غذایی 
اســت؛ چراکــه کــه نیــاز بــه ظرفیت هــای بــاالی تولید 
مواد غذایی لزوم استفاده از مکانیزاسیون کشاورزی 
و فرآیندهای پیشرفته در سرتاسر چرخه صنعت غذا 

را اجتناب ناپذیر خواهد کرد.
میرزابابایــی ادامه داد: خوشــبختانه ضرورت ها 
و فشــارهای ناشــی از امنیــت غذایــی ســبب شــده 
غذایــی  صنایــع  ماشــین آالت  ســاخت  حــوزه  در  تــا 
پیشرفت های قابل توجهی به لحاظ کمی و کیفی به 
وجــود آیــد، بــه طوری کــه اکنون درصــد قابل توجهی 
از ماشــین آالت زنجیــره تولیــد مــواد غذایــی توســط 
بخــش خصوصــی ســاخته شــده و در برخــی از موارد 
برندســازی هــم صــورت گرفتــه اســت و با وجــود این 
ایــن بخــش همچنــان جــای رشــد و توســعه دارد و با 
حمایت های بیشــتر و موثرتــر می تواند بیش از پیش 
رشــد کند تا با پتانســیل های خوبی که برای صادرات 
ماشــین آالت وجــود دارد، عــاوه بــر ایجــاد اشــتغال 

بیشتر، ارزآوری زیادی را به دنبال داشته باشد.
ماشــین آالت  طراحــی  پژوهشــی  گــروه  مدیــر 

صنایــع غذایــی موسســه پژوهشــی علــوم و صنایــع 
غذایی با بیان اینکه علی رغم آن چالش های متعددی 
بر سر راه رشد و توسعه ساخت ماشین آالت غذایی 
وجود دارد، یادآور شــد: یکی از چالش های مهم این 
صنعــت وابســتگی شــدید به مــواد اولیــه و تجهیزات 
اســت کــه متاســفانه ایــن روزهــا با نوســانات شــدید 
ارز، تولید ماشــین آالت و اشــتغال این بخش را دچار 

بحران جدی کرده است.
توســعه  زمینــه  در  دیگــر  مهــم  چالــش  او 
ماشــین آالت بخش کشاورزی را واردات ماشین آالت 
صنایــع غذایی دانســت که در داخــل امکان تولید آن 
وجــود دارد و یــادآور شــد: متاســفانه ارزهــای دولتی 
کــه بایــد بــه صورت هدفمنــد در اختیار بخــش تولید 
و اشــتغال باشــد بــرای تضعیــف آن هزینــه می شــود 
و نیز با وجود پتانســیل بســیار خوبی که برای تولید 
ماشــین آالت صنایع غذایی وجود دارد، سیاست های 

تعرفــه ای در ایــن باره به گونه ای اســت کــه بازدارنده 
نبوده و در حمایت از تولید نیست.

به گفته این محقق، سودهای ناشی از واردات 
ماشین آالت خارجی به اندازه ای است که همه منافع 
ملی زیر پا گذاشته می شود و نظارت های موثری نیز 

در این زمینه صورت نمی گیرد.
میرزابابایــی، اضافــه کــرد: از جملــه چالش های 
مهــم دیگــری کــه می تــوان بــه آن اشــاره کــرد، نبــود 
برنامه هــای حمایتــی بــرای تولیــد ماشــین آالت جدید 
است که ریسک پژوهشی داشته و بخش خصوصی 

توان ورود به آن را ندارد.

باال بودن ضایعات در صنایع غذایی
او خاطرنشــان کــرد: از ســوی دیگــر در بخــش 
صنعت غذا با توجه به وضع اضطرار و بحران چه در 
بخش ساخت ماشین آالت و چه در بخش فرآیندها 

کــم و کاســتی هایی بــه لحــاظ بــه کارگیــری دانــش و 
فناوری روز دنیا وجود دارد، به گونه ای که هم اکنون 
هزینه تولید و حجم ضایعات در این بخش باال بوده 
و بســیار ضــروری اســت تا با همــکاری ضمانت دار با 
بخش های علمی و با استفاده از متخصصان داخلی 
و حتــی خارجــی اقداماتــی بــرای افزایــش بهــره وری و 

بهینه سازی خطوط تولید و فرآیندها انجام پذیرد.
منظــور  همیــن  بــه  داد:  ادامــه  میرزابابایــی 
موسســه پژوهشــی علــوم و صنایع غذایــی ماموریت 
دارد تــا در کنــار صنعت غذای کشــور به عنوان واحد 
تحقیــق و توســعه ایفــای نقــش کــرده و بــا اســتفاده 
از متخصصــان خــود آخریــن دســتاوردهای علمــی و 
فنــاوری را در اختیــار صنایع غذایی کشــور قرار دهد. 
بــر ایــن اســاس این موسســه با تکیه بــر تجارب چند 
ســاله خود آمادگی همــکاری با فعاالن صنعت غذای 
کشــور را داشــته و تاکنون دســتاوردهای خوبی را به 

این بخش ارائه کرده است.

توسعه ماشین آالت صنایع غذایی 
با تکیه بر توان داخلی

ماشــین آالت  طراحــی  پژوهشــی  گــروه  مدیــر 
صنایــع غذایــی موسســه پژوهشــی علــوم و صنایــع 
غذایــی با اشــاره بــه برنامه هــای این گروه پژوهشــی 
در زمینه توسعه ماشین آالت صنایع غذایی، طراحی 
و ســاخت ماشــین آالت صنایــع غذایــی با تکیــه بر به 
کارگیــری فرآیندهای نوین صنایع غذایی را مهمترین 
رئــوس برنامه هــای تحقیقاتــی ایــن گــروه دانســت و 
یــادآور شــد: طراحــی و ســاخت ماشــین آالت فرآوری 
محصوالت غذایی با هدف کاهش ضایعات و طراحی 
و ســاخت خشک کن های حرارتی و برودتی مورد نیاز 
صنایع غذایی از دیگر برنامه های ما اســت که اجرای 

آن در دستور کار قرار دارد.

وزیــر صنعــت، معــدن و تجــارت )صمــت( 
معین هــای  و  مســتضعفان  بنیــاد  کــم کاری  از 
اقتصــادی اســتان کرمــان انتقــاد کــرد و عنــوان 
کــرد کــه حتما این موارد پیگیری می شــود و باید 

جوابگوی کم کاریشان باشند.
بــه گــزارش ایرنــا، علیرضــا رزم حســینی روز 
جمعه در دیدار با امام جمعه و استاندار کرمان با 
اشــاره به ظرفیت های خوب اســتان تصریح کرد: 

در جنــوب اســتان معــادن خوبی را کشــف کردیم 
و امــروزه نمــی توانیــم بگوییــم کــه جنوب اســتان 
محــروم اســت؛ طــوری کــه  دیــروز شــاهد افتتاح 

معدن طا در این منطقه بودیم.
کرومیــت،  آهنــگ،  ســنگ  داد:  ادامــه  او 
معدنــی  مــواد  از  بســیاری  و  نقــره  تیتانیــوم، 
ارزشــمند در مناطــق جنوبی اســتان کرمان وجود 

دارد که زمینه ساز اشتغال پایدار است.

رزم حســینی بــا انتقاد از بنیاد مســتضعفان 
انقــاب اســامی تصریــح کــرد: اقتصــاد مقاومتی 
قلعه گنــج خــوب آغاز شــد. مــردم امیدوار شــدند 
همچنیــن  یافــت  افزایــش  اشــتغال زایی  آمــار  و 
امنیت بیشــتر شــد اما مســئوالن بنیاد این روزها 
کم لطفی می کنند. این موضوع شــخصی نیست. 
اقتصاد مقاومتی امر رهبری است و همه باید در 

این تحقق این هدف تاش کنند.

او بــا اشــاره بــه پیگیــری کم کاری هایــی کــه 
در  اقتصــادی  معین هــای  و  شــرکت ها  برخــی 
شهرســتان های اســتان کرده انــد، تاکیــد کــرد: مــا 
حتمــا ایــن مــوارد را پیگیــری خواهیــم کــرد و در 
جلسه کلی که با استاندار خواهیم داشت موارد 
بررســی می شــوند و این شــرکت ها باید جوابگوی 

کم کاریشان باشند.
وزیــر صنعــت، معدن و تجارت که به منظور 

افتتاح و بازدید از طرحهای صنعتی و معدنی وارد 
جنوب اســتان کرمان شده است دیروز نیز ضمن 
ادای احتــرام بــه مــزار ســپهبد شــهید حاج قاســم 
ســلیمانی دیداری با نماینده ولی فقیه در استان 

داشت.
شرکت در نشست اقتصاد مقاومتی استان  
کرمان و نیز فعاالن ااقتصادی از دیگر برنامه های 

دومین روز سفر وزیر صمت به استان است.

انتقاد وزیر صمت از »کم کاری« بنیاد مستضعفان و معین های اقتصادی جنوب کرمان 

روز گذشــته یکــی از اعضــای کمیســیون 
کشــاورزی خبــر داد کــه فقــط بــرای ۲۵ روز تــا 
۱ماه کاالهای اساســی از جمله نهاده های دامی 
داریم. این در حالی است که به گفته سرپرست 
دفتر خدمات بازرگانی معاونت توسعه بازرگانی 
وزارت جهاد کشــاورزی تا ۳ماه آینده انبارها پر 
از نهــاده دامــی اســت و بــرای ۶مــاه آینــده ثبت 

سفارش انجام شده است.
جــال  ایلنــا،  خبرگــزاری  گــزارش  بــه 
محمودزاده، نایب رئیس کمیســیون کشاورزی، 
آب، منابــع طبیعــی و محیــط زیســت مجلــس 
شــورای اســامی، اعام کرده است، متأسفانه 
ذخیره استراتژیک کاالهای مختلف اساسی در 
کشور فقط برای حدود 25 روز تا یک ماه کافی 
اســت. او تاکیــد کــرد: یکی از کاالهای اساســی 
نهاده هــای دامــی اســت کــه تأثیر مســتقیم در 
تأمیــن شــیر، گوشــت قرمــز و مــرغ و تخم مرغ 
ایــن  تولیــد  وضــع  به راحتــی  می توانــد  و  دارد 

محصوالت را به بحران بکشد.
ایــن ســخنان در حالــی اســت که حســن 
خدمــات  دفتــر  سرپرســت  عباســی معرفان، 
وزارت  بازرگانــی  توســعه  معاونــت  بازرگانــی 
جهــاد کشــاورزی ذخایــر نهاده هــای دامــی را 

مناسب ارزیابی کرد.
او گفــت: بــه نظر اطاعات نادرســتی به 
مجلس و نمایندگان داده شده است و آن ها 
از آخریــن آمــار کاالهــای اساســی در گمرک و 

انبارها خبر ندارند.
عباسی معروفان با تاکید بر اینکه اکنون 
ذخایــر نهاده هــای دامــی در بهتریــن شــرایط 
خــود اســت اظهــار کرد: بیــش از  ۴ میلیون و 
۳۰۰هــزار تن نهاده دامی در بندرهای کشــور 
اســت که بیش از نیاز ما برای ســه ماه آینده 
اســت. او میــزان نیاز ماهانــه نهاده های دامی 
وارداتی کشــور را یک میلیون و ۷۰۰ هزار تن 

عنوان کرد.
بــه گفتــه عباســی معروفان هــر روز ۹۰ 
درصــد نیــاز به نهاده دامــی از انبارهای گمرک 
ترخیــص و بــرای عرضــه روانــه بــازار مصــرف 

می شود.
او تصریــح کــرد: بــا یــک حســاب ســاده 
می تــوان دریافت کــه در همین لحظه برای ۳ 

ماه ذخایر نهاده دامی داریم.
بازرگانــی  خدمــات  دفتــر  سرپرســت 
جهــاد  وزارت  بازرگانــی  توســعه  معاونــت 
کشاورزی از ثبت سفارش بیش از ۱۰ میلیون 

و ۳۷۰ هزار تن نهاده دامی خبر داد.
عباســی معروفان اظهــار کــرد: این میزان 
ثبــت ســفارش پاســخگوی نیاز کشــور برای ۶ 
مــاه دیگــر اســت. او افــزود: بــه عبــارت دیگــر 
عــاوه بــر اینکــه بــرای ۳ مــاه آینــده ذخایــر 
ایــن  تامیــن  بــرای  داریــم،  دامــی  نهاده هــای 
کاالهای اساس در ۶ ماه آینده ثبت سفارش 

نیز انجام شده است.

اختاف نظر دولت و مجلس درباره 
میزان ذخیره نهاده های دامی

چرا هزینه تولید و حجم ضایعات در صنایع غذایی باالست
مدیرگروه طراحی ماشین آالت صنایع غذایی می گوید به دلیل استفاده نکردن از دانش و فناوری روز دنیا، این آمار باالست


