رﺋﯿـﺲ ﻫﯿﺌـﺖ ﻣـﺪﯾﺮه اﻧﺠﻤـﻦ ﻣـﻮاد
ـﺶ
ـﯽ :ﺑﺨـ
ـﻨﺎﯾﻊ ﻏﺬاﯾـ
ـﯽ ﺻـ
اﻓﺰودﻧـ
ﺧﺼﻮﺻﯽ و دوﻟﺖ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮای رﺳﯿﺪن
اﻫـﺪاف ﻻزم ﯾﮑـﺪﯾﮕﺮ را ﭘﺸﺘﯿﺒـﺎﻧﯽ
ﮐﻨﻨﺪ

دﮐﺘﺮ ﭘﺮوﯾﺰ ﺟﻬﺎﻧﮕﯿﺮی در ﮔﻔﺘﮕﻮ ﺑﺎ ﭘﺎﯾﮕﺎه ﺧﺒﺮی
ﺻﻨﻌﺖ ﻏﺬا و ﮐﺸﺎورزی ﮔﻔﺖ :ﺑﺨﺶ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ
ﺟﻮر دوﻟﺖ را در وﻇﺎﯾﻒ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻋﻬﺪه دار ﺷﺪه ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺪﻟﯿﻞ ﻗﺪرت
ﻧﺪاﺷﺘﻦ در ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ
ﺑﺎ ﺗﺼﻤﯿﻤﺎت دوﻟﺘﻤﺮدان زﯾﺮ ﭘﺎی اﻧﻬﺎ ﻧﯿﺰ ﺧﺮد
ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﺑﻪ ﮔﺰارش اﮔﺮوﻓﻮدﻧﯿﻮز،رﺋﯿﺲ ﻫﯿﺌﺖ ﻣﺪﯾﺮه اﻧﺠﻤﻦ ﻣﻮاد اﻓﺰودﻧﯽ ﺻﻨﺎﯾﻊ
ﻏﺬاﯾﯽ در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﺳﺌﻮال “ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ در ﮐﺸﻮر ﺗﺎ ﭼﻪ ﻣﯿﺰان ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ
ﺟﻮر دوﻟﺖ را در ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ،اﺷﺘﻐﺎل و روﻧﻖ اﻗﺘﺼﺎدی ﮐﺸﻮر را
در ﻣﻮﻓﻘﯿﺖﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪ
ﺑﮑﺸﺪ؟ و ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ اﯾﻦ ﺑﺨﺶ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﺨﺶ دوﻟﺘﯽ
ﭼﮕﻮﻧﻪ ارزﯾﺎﺑﯽ ﻣﯿﻔﺮﻣﺎﯾﯿﺪ ” ﮔﻔﺖ  :ﻗﺎﻋﺪه درﺳﺖ اﯾﻨﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ
و دوﻟﺖ دﺳﺖ در دﺳﺖ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﺑﺮای رﺳﯿﺪن ﺑﻪ اﻫﺪاف ﻣﺸﺨﺼﯽ اﺳﺘﺮاﺗﮋی
ﻫﻤﮑﺎری را ﺑﺮای ﺧﻮد ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻧﻤﻮده و ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ را ﺳﺎﭘﻮرت ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.

دﮐﺘﺮ ﺟﻬﺎﻧﮕﯿﺮی اداﻣﻪ داد :ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ ﺑﺨﺶ دوﻟﺘﯽ ﻫﻤﻮاره
ﺧﻮد را ارﺑﺎب ﺑﺨﺶ
ﺧﺼﻮﺻﯽ داﻧﺴﺘﻪ و ﺗﻤﺎﻣﯽ زﺣﻤﺎت را از دوش ﺧﻮد
ﺑﺮداﺷﺘﻪ و اﻧﺮا ﺑﮕﺮدن ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﻣﯽ اﻧﺪازد.
واﮔﺬاری وﺻﻮل

وی اﻓﺰود :ﯾﮑﯽ از ﻣﺜﺎﻟﻬﺎی ﺑﺎرز اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﻧﺤﻮه
ارزش اﻓﺰوده ﺗﻮﺳﻂ ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ
ﮐﻪ ﻋﻤﻼ ً ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﻧﻤﯽ ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ ﻧﻘﺸﯽ در ان داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ زﯾﺮا ﮐﻪ
ﺗﺼﻤﯿﻤﺎت ﻏﯿﺮ اﺻﻮﻟﯽ ﺑﺨﺶ
درد ﺳﺮ
ﺧﻮد ﺑﻪ اﻧﺪازه ﮐﺎﻓﯽ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ
دوﻟﺘﯽ را ﺗﺤﻤﻞ ﻣﯿﮑﻨﺪ ﺑﻠﮑﻪ
ﻣﺪﯾﺮان اﯾﻦ ﺑﺨﺶ ﻣﯿﺒﺎﯾﺴﺖ ﻋﻤﻼ ً ﮐﺎرﻫﺎی اﺻﻮﻟﯽ
ﺧﻮد را رﻫﺎ ﻧﻤﻮده و ﻣﺎﻣﻮران ﻣﺠﺮی وﺻﻮل ﻣﺎﻟﯿﺎت ارزش اﻓﺰوده ﺑﺮای
دوﻟﺖ ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﻣﺎﻣﻮرﯾﻦ دوﻟﺘﯽ ﻧﯿﺰ ﻫﻤﻮاره ﺑﻪ اﺳﺘﺮاﺣﺖ ﺧﻮد ﺑﭙﺮدازﻧﺪ
و ﺑﻌﻨﻮان ﭘﯿﺸﮑﺎر ارﺑﺎب ﯾﻌﻨﯽ دوﻟﺖ اﯾﻦ ﻣﺎﻣﻮران
ﺑﯽ ﺟﯿﺮه و ﻣﻮاﺟﺐ را

ﺑﻪ ﺑﻨﺪ ﺑﮑﺸﻨﺪ.

ﺧﺎﻃﺮ ﻧﺸﺎن ﮐﺮد  :ﺑﺎ اﯾﻦ

رﺋﯿﺲ ﻫﯿﺌﺖ ﻣﺪﯾﺮه ﮔﺮوه ﺻﻨﻌﺘﯽ ﭘﺎرس اﺳﺘﺎ
روﻧﺪ وﺗﺮﻓﻨﺪ و ﻣﻨﻈﻮر ﻧﻤﻮدن
ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ
ﺑﻌﻨﻮان ﻧﻮﮐﺮان دوﻟﺖ ﺑﺪﯾﻬﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ
ﻧﻤﯽ ﺷﻮد زﻣﯿﻨﻪ ﻫﻤﮑﺎری را در ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﻼ
اﯾﻦ
ﮐﻨﺪ ﺷﺪن ﺣﺮﮐﺖ ﺗﻮﺳﻌﻪ در ﮐﺸﻮر
ﺣﻈﻪ ﻧﻤﻮد ،ﺷﺎﯾﺪ ﯾﮑﯽ از دﻻﯾﻞ
ﻣﻮارد ﺑﺎﺷﺪ.اﮔﺮ در ﻃﻮل دو دﻫﻪ اﺧﯿﺮ ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﯽ ﻫﻢ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﻧﺸﺎت

ﮔﺮﻓﺘﻪ

از ﺣﺮﮐﺘﻬﺎی ﺣﻮد ﺟﻮش ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﻮده اﺳﺖ.

ﺟﻬﺎﻧﮕﯿﺮی در ﭘﺎﯾﺎن ﮔﻔﺖ :روﺷﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ اﮔﺮ
ﺑﺨﺶ دوﻟﺘﯽ ﺧﻮد را ﺟﺰﺋﯽ از ﻣﺠﻤﻮ ﻋﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ
ای ﻣﯿﺪﯾﺪ ﮐﻪ ﻣﯿﺒﺎﯾﺴﺘﯽ ﻧﻪ ﺑﻌﻨﻮان ﯾﮏ ﺑﺮﺗﺮ
ﺧﺼﻮﺻﯽ ﮐﺎر و ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻧﻤﺎﯾﺪ
در اﻧﺼﻮرت ﺟﺎﻣﻌﻪ ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ ﺗﺮی ﻣﯿﺪاﺷﺘﯿﻢ

ﺑﻠﮑﻪ ﻫﻢ ﺳﻄﺢ ﺑﺎ ﺑﺨﺶ

