رﺋﯿﺲ ﻫﯿﺌﺖ ﻣﺪﯾﺮه اﻧﺠﻤﻦ اﻓﺰودﻧﯽ
ﻫـﺎی ﺻـﻨﺎﯾﻊ ﻏﺬاﯾـﯽ در ﮔﻔﺘﮕـﻮ ﺑـﺎ
اﮔﺮوﻓﻮدﻧﯿـﻮز :ﻣﻘـﺮرات ﭘﯿﭽﯿـﺪه
دوﻟﺘـﯽ ﺻـﺮﻓﺎً ﻣﺘـﻮﺟﻪ واﺣـﺪﻫﺎی
ﺗﻮﻟﯿﺪی اﺳﺖ

ﻫﺮ ﺣﺮﮐﺖ
دﮐﺘﺮ ﭘﺮوﯾﺰ ﺟﻬﺎﻧﮕﯿﺮی ﮔﻔﺖ :ﻋﻠﯿﺮﻏﻢ ﺷﮑﺴﺖ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺟﺮﯾﻤﻪ
ﻓﻌﺎﻻن اﻗﺘﺼﺎدی را ﺑﺎ ﺧﻄﺎ ﮐﺎر ﻧﻤﻮدن آﻧﻬﺎ و ﺗﺤﻤﯿﻞ ﺟﺮاﺋﻢ ﺳﻨﮕﯿﻦ
از ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺑﺎز ﻣﯽ دارﯾﻢ .
ﺑﻪ ﮔﺰارش ﭘﺎﯾﮕﺎه ﺧﺒﺮی ﺻﻨﻌﺖ ﻏﺬا و ﮐﺸﺎورزی )اﮔﺮوﻓﻮدﻧﯿﻮز( ،رﺋﯿﺲ
ﻫﯿﺌﺖ ﻣﺪﯾﺮه ﮔﺮوه ﺻﻨﻌﺘﯽ ﭘﺎرس اﺳﺘﺎ در ﮔﻔﺘﮕﻮ ﺑﺎ ﺧﺒﺮﻧﮕﺎر ﻣﺎ ﮔﻔﺖ:
ﺑﺮای اﻧﺠﺎم و ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ در ﻫﺮ ﮐﺎری ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ زﯾﺮ ﺑﻨﺎﻫﺎی ﻻزم را
ﺑﺮای اﻧﺠﺎم آن ﺗﺪارک ﺑﺒﯿﻨﯿﻢ ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﯿﻢ آن ﮐﺎر را ﺑﻪ ﭘﯿﺶ ﺑﺒﺮﯾﻢ
.وﻗﺘﯽ از ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ ﺳﺨﻦ ﺑﻪ ﻣﯿﺎن ﻣﯽ آورﯾﻢ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ
ﮐﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰان و ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﻦ آﻧﻬﺎ اوﻻ ً از داﻧﺶ ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺑﻬﺮه ﻣﻨﺪ
ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﺗﺼﻤﯿﻢ ﻫﺎی ﺑﺪون ﺑﺮرﺳﯽ و ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ﻧﻤﯽ ﮔﯿﺮﻧﺪ.

ﻟﺰوم اﺳﺘﻔﺎده از اﻓﺮاد ﻣﺘﺨﺼﺺ و ﺑﺎ ﺗﺠﺮﺑﻪ در
راس دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎی دوﻟﺘﯽ
دﮐﺘﺮ ﭘﺮوﯾﺰ ﺟﻬﺎﻧﮕﯿﺮی اداﻣﻪ داد :ﮐﺸﻮرﻣﺎن ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ از اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻖ
درﺳﺖ ﺑﻬﺮه ﻣﻨﺪ ﻧﯿﺴﺖ و ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﻫﺎ را ﺑﻪ اﻓﺮادی ﮐﻪ ﻓﺎﻗﺪ داﻧﺶ و
ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻻزم در رﺷﺘﻪ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ دارﻧﺪ ،ﻣﯽ ﺳﭙﺎرﯾﻢ  ،ﮐﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺎرز
آن ﮔﻤﺎردن ﯾﮏ اﺳﺘﺎﻧﺪاردر رﯾﺎﺳﺖ ﯾﮏ ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺗﯽ ﻫﻤﭽﻮن ﺳﺎزﻣﺎن
ﻣﻠﯽ اﺳﺘﺎﻧﺪارد اﯾﺮان ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.
رﯾﺎﺳﺖ ﭼﻨﯿﻦ ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ﻣﯽ
اﯾﻦ ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻦ ﺻﻨﻌﺖ ﻏﺬای ﮐﺸﻮر اﻓﺰود:
ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ ﺑﻪ ﻓﺮدی ﺳﭙﺮده ﺷﻮد ﮐﻪ اوﻻ ً از درون آن ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺎﻻ آﻣﺪه
ﺑﺪون ﻫﯿﭻ رواﺑﻄﯽ اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪه
ﺑﺎﺷﺪ و ﺛﺎﻧﯿﺎً ﺑﺎ ﺷﺎﯾﺴﺘﻪ ﺳﺎﻻری
ﺑﺎﺷﺪ.
ﻣﺎ از اﯾﻦ دﺳﺖ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﺳﭙﺎری ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ در ﮐﺸﻮرﻣﺎن ﻓﺮاوان دارﯾﻢ،
ﮐﻪ دﻟﯿﻞ ﻋﻤﺪه ﻋﻘﺐ اﻓﺘﺎده ﮔﯽ ﻣﺎ و ﻋﺪم ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ
ﻟﺬا ﻣﯽ ﺗﻮان ﮔﻔﺖ
ﻣﺎن از اﯾﻦ اﻧﺘﺨﺎﺑﻬﺎی راﺑﻄﻪ ای و ﻏﯿﺮ ﺷﺎﯾﺴﺘﻪ ﺳﺎﻻری ﻧﺸﺎت ﻣﯽ ﮔﯿﺮد.
ﺟﻬﺎﻧﮕﯿﺮی اﻓﺰود :وﻗﺘﯽ ﻣﺴﺌﻮﻟﯽ در ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﻬﺪه اش ﺳﭙﺮده ﻣﯽ
ﺷﻮد ﺳﻮاد و ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﺎﻓﯽ را ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ  ،ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ
اﻟﺴﺎﻋﻪ ﺷﺎﻫﺪ آن ﻫﺴﺘﯿﻢ و ﻫﺮ روز ﺑﻪ ﺟﺎی ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ،ﻋﻘﺐ رﻓﺖ دارﯾﻢ.
وی ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﻟﺰوم ﮐﺎﻟﺒﺪ ﺷﮑﺎﻓﯽ در ﮐﺸﻮر ﺑﺎ وﺟﻮد داﺷﺘﻦ ﻧﻌﻤﺎت
ﮐﺎﻓﯽ ﺧﺪاوﻧﺪی ﮐﻪ اﻗﺘﺼﺎد آن ﺑﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ ای رﺳﯿﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺮدﻣﺶ در
ﻓﻘﺮ و ﻓﻼﮐﺖ و زﺑﺎﻟﻪ ﮔﺮدی ﺑﺴﺮ ﻣﯽ ﺑﺮﻧﺪ ،اﻇﻬﺎر ﮐﺮد :ﻣﺎ ﮐﺸﻮری ﺑﻮدﯾﻢ
ﮐﻪ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻣﻨﻄﻘﻪ آرزوی رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﺷﺮاﯾﻂ آن را داﺷﺘﻨﺪ،در
ﺳﺎﻟﻬﺎی اواﺋﻞ اﻧﻘﻼب ﺣﺮﮐﺘﻬﺎ در ﺟﻬﺖ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﺑﻮد زﯾﺮا در اﻧﺘﺨﺎب
ﻣﺴﺌﻮل ﺑﻪ ﺳﻮاﺑﻖ ﻋﻠﻤﯽ و ﻓﻨﯽ اﻓﺮاد ﺗﻮﺟﻪ ﻣﯿﺸﺪ و رواﺑﻂ در ﺟﺎﻣﻌﻪ
ﺣﺎﮐﻢ ﻧﺒﻮد.
اداﻣﻪ داد :ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ
رﺋﯿﺲ ﻫﯿﺌﺖ ﻣﺪﯾﺮه ﮔﺮوه ﺻﻨﻌﺘﯽ ﭘﺎرس اﺳﺘﺎ
ﮔﺴﺘﺮش رواﺑﻂ و ﺑﯽ ﺗﻮﺟﻬﯽ ﺑﻪ ﺷﺎﯾﺴﺘﻪ ﺳﺎﻻری ﺳﺒﺐ ﺑﺮوز ﻣﺸﮑﻞ ﻓﻌﻠﯽ ﻣﺎ
ﺷﺪ و ﻣﺪﯾﺮان ﺷﺎﯾﺴﺘﻪ از ﮐﺸﻮر ﺧﺎرج و داﻧﺶ ﺧﻮد را در اﺧﺘﯿﺎر
آﻧﻬﺎ ﻫﺴﺘﯿﻢ.
اﮐﻨﻮن ﻣﺎ ﺷﺎﻫﺪ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ
ﮐﻪ
ﻫﻤﺴﺎﯾﮕﺎﻧﯽ ﻗﺮار دادﻧﺪ
وی اﻓﺰود  :ﻫﻤﯿﻦ ﻣﺪﯾﺮان ﻣﺎ ﺳﺎزﻣﺎن اﺳﺘﺎﻧﺪارد را ﺑﺮای ﮐﺸﻮرﻫﺎی
آﺳﯿﺎی ﻣﯿﺎﻧﻪ راه اﻧﺪازی ﮐﺮدﻧﺪ و ﺳﺒﺐ ﺑﻮﺟﻮد آﻣﺪن ﺻﻨﻌﺖ در آن
ﺷﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻋﻘﺐ ﻣﺎﻧﺪه روس ﻗﺎدر ﺑﻪ اﻧﺠﺎم اﯾﻦ ﮐﺎر
ﮐﺸﻮرﻫﺎ

ﻧﺒﻮد.
ﮔﻔﺖ:
ﺟﻬﺎﻧﮕﯿﺮی
داﻧﺸﯽ ﮐﻪ دارﻧﺪ:

ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰان ﺑﺮای اﻓﺰاﯾﺶ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ و ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﺑﺎ

-اﻫﺪاف اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾﮏ را

ﻣﺸﺨﺺ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ.

در ﺟﻬﺖ ﺗﻮﺳﻌﻪ و ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪ ﺳﺎزی ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی ﺣﻤﺎﯾﺘﯽ ﺧﻮد را از ﻃﺮﯾﻖ اﻋﻄﺎی ﺗﺴﻬﯿﻼت ﻣﺎﻟﯽ وﻣﻌﻨﻮیاﻋﻼم ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.
اﻧﻮاع ﮐﻤﮑﻬﺎی ﻣﻘﺮراﺗﯽ و ﻣﺎﻟﯽ و اﻣﮑﺎﻧﺎﺗﯽ را در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی ﺗﻮﺳﻌﻪو ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﻗﺮار ﻣﯽ دﻫﻨﺪ.
– ﺑﺎ اﯾﺠﺎد ﻣﺮاﮐﺰ ﭘﮋوﻫﺸﯽ و ﻓﺮاﻫﻢ ﻧﻤﻮدن ﺑﺴﺘﺮ ﺗﺤﻘﯿﻖ و ﺗﻮﺳﻌﻪ
،ﻧﺘـﺎﯾﺞ ﺳـﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔـﺬاری در اﯾـﻦ ﺑﺨـﺶ را ﺑـﻪ ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻨـﺎن واﮔـﺬار
ﻣﯿﻨﻤﺎﯾﻨﺪ.
– اﻧـﻮاع ﺣﻤﺎﯾﺘﻬـﺎی ﻗـﺎﻧﻮﻧﯽ و ﺣﻘـﻮﻗﯽ را ﺑـﺮای اﯾﺠـﺎد ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﻬـﺎی
اﻗﺘﺼﺎدی را ﻓﺮاﻫﻢ ﻧﻤﻮده و ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻣﻮاﻧﻊ اﻧﺮا از ﺳﺮ را ﺑﺮ ﻣﯽ دارﻧﺪ
– ﺑﺎﻧﮑﻬـﺎرا وادار ﻣـﯽ ﻧﻤﺎﯾﻨـﺪ ﮐـﻪ ﺑـﺪﻧﺒﺎل ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻨـﺎن ﺑﺮوﻧـﺪ و
ﺗﻮان ﺑﺎ ﺣﺪاﻗﻞ
ﺑﺎﺣﺪاﮐﺜﺮ
ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻨﺎن ﻗﺮار دﻫﻨﺪ.

ﺳﻮد

ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ

ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ

را

در

اﺧﺘﯿﺎر

در ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺗﺼﻤﯿﻤﺎت دﺳﺖ اﻧﺪر ﮐﺎران را ﺷﺮﮐﺖ داده و ﺑﺪون ﺣﻀﻮر اﻧﻬﺎ
ﺗﺼﻤﯿﻢ ﻧﻤﯽ ﮔﯿﺮﻧﺪ
دوﻟﺘﻬﺎ ﺑﺴﺘﻪ ﻫﺎی ﺣﻤﺎﯾﺘﯽ ﺧﻮد را ﻣﺸﺨﺺ ﻧﻤﻮده و ﺣﺘﯽ ﻧﯿﺎزﻫﺎیرا از ﻃﺮﯾﻖ ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻨﺎن داﺧﻠﯽ ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ

ﺧﻮد

و……..
اﻓﺰود :
رﺋﯿﺲ ﻫﯿﺌﺖ ﻣﺪﯾﺮه اﻧﺠﻤﻦ ﺻﻨﻔﯽ اﻓﺰودﻧﯽ ﻫﺎی ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻏﺬاﯾﯽ
ﺷﺎﻫﺪﯾﻢ ﮐﻪ ﺗﺮﮐﯿﻪ ﻋﻘﺐ ﻣﺎﻧﺪه از اﻗﺘﺼﺎد ﺑﻪ اﻋﻤﺎل اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ ﺳﯿﺎﺳﺘﻬﺎ
ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﺪون داﺷﺘﻦ ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻧﺮژی و… .در آﻣﺪ ﺧﻮد را از ﺑﺎﺑﺖ
ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﺧﺪﻣﺎت ﺑﻪ ﺳﺎﻟﯿﺎﻧﻪ ﺣﺪود  ٢۵٠ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻر ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ ،در ﺣﺎﻟﯽ
ﮐﻪ ﻣﺎ وﺟﻮد ﯾﮏ واﺑﺴﺘﻪ ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ ﺧﻮد را ﺗﺤﻤﻞ ﻧﻤﯽ ﮐﻨﯿﻢ  ،ﮐﺸﻮر
ﺗﺮﮐﯿﻪ در ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻣﺠﺎور ﻣﺎ و در ﻫﺮ ﮐﺪام ﺣﺪاﻗﻞ ﺳﻪ واﺑﺴﺘﻪ
ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ دارد.

ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻧﺎﮐﺎرآﻣﺪ ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻨﺎن را از
ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻨﺎر ﻣﯽ زﻧﺪ
اﯾﻦ ﻓﻌﺎل اﻗﺘﺼﺎدی اداﻣﻪ داد :ﺑﺎ واﻗﻊ ﮔﺮاﯾﯽ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ
ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﻫﯿﭻ ﺣﺮﮐﺘﯽ از آﻧﭽﻪ اﺷﺎره ﺷﺪ را در ﮐﺸﻮر ﺑﺼﻮرت واﻗﻌﯽ
ﻧﺪارﯾﻢ ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺎ ﺷﻌﺎرﻫﺎی ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺗﯿﺸﻪ ﺑﻪ رﯾﺸﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯽ
زﻧﯿﻢ .ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻦ را ﺑﺠﺎی ﭘﺮداﺧﺘﻦ ﺑﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺑﻪ ﮐﺎرﻣﻨﺪ ﺑﯽ ﺟﯿﺮه و
ﻣﻮاﺟﺐ ﺳﺎزﻣﺎن اﻣﻮر ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻣﯿﮑﻨﯿﻢ و ﺑﺎ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻧﺎﮐﺎرآﻣﺪ
ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻨﺎن را از ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻨﺎر زده و وادارﺷﺎن ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ
ﺑﻪ ﮐﺸﻮرﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ از اﻧﻬﺎ اﺳﺘﻘﺒﺎل ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻮچ ﮐﻨﻨﺪ.
ﻫﺮ ﺣﺮﮐﺖ ﻓﻌﺎﻻن
ﺟﻬﺎﻧﮕﯿﺮی اﻇﻬﺎر ﮐﺮد :ﻋﻠﯿﺮﻏﻢ ﺷﮑﺴﺖ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺟﺮﯾﻤﻪ
از
ﺑﺎ ﺧﻄﺎ ﮐﺎر ﻧﻤﻮدن آﻧﻬﺎ و ﺗﺤﻤﯿﻞ ﺟﺮاﺋﻢ ﺳﻨﮕﯿﻦ
اﻗﺘﺼﺎدی را
ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺑﺎز ﻣﯽ دارﯾﻢ .ﺗﻤﺎﻣﯽ ﮐﻤﺒﻮدﻫﺎی ﻣﺎﻟﯽ ﺧﻮد را ﺑﻪ دوش ﻓﻌﺎﻻن
اﻗﺘﺼﺎدی ﮔﺬاﺷﺘﻪ و ﻣﻨﺎﺑﻊ آﻧﻬﺎ را ﮐﻪ ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺴﺖ ﺻﺮف ﺗﻮﺳﻌﻪ و ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ
آﻧﻬﺎ ﺑﺎﺷﺪ را ﺟﺬب ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ و ﻣﺼﺪاق ﺳﮕﻬﺎی رﻫﺎ ﺷﺪه و ﺳﻨﮕﻬﺎی ﺑﺴﺘﻪ
را اﺟﺮا ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ.
ﮔﻔﺖ :ﺑﺪون در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺷﺮاﯾﻂ ﺣﺎﮐﻢ در اﺗﺎﻗﻬﺎی در ﺑﺴﺘﻪ و
وی
ﺑﺪون ﻣﺸﻮرت ﺑﺎ دﺳﺖ اﻧﺪر ﮐﺎران ﺗﺼﻤﯿﻤﺎت ﺧﻠﻖ اﻟﺴﺎﻋﻪ درﺧﺼﻮص ﺻﺎدرات
ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد واﯾﻦ ﺣﺮﮐﺘﻬﺎ ﺧﺮﯾﺪاران ﮐﺸﻮر ﻫﺎی دﯾﮕﺮ را ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ
ﺧﺮﯾﺪ از اﯾﺮان ﺑﺪ ﮔﻤﺎن و ﺳﺮ درﮔﻢ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و در ﻧﺘﯿﺠﻪ در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﺎ
ﺧﺮﯾﺪاران ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﮐﺸﻮر ﺗﺮﮐﯿﻪ ﻣﺘﻤﺎﯾﻞ ﺷﺪه و ﻋﻠﯿﺮﻏﻢ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻣﻨﺎﺳﺐ
ﮐﺎﻻﻫﺎی ﻣﺎ را درﺟﻪ دوم ﺗﻠﻘﯽ ﻧﻤﻮده و در ﺻﻮرت ﻧﺎﭼﺎری ﺑﺴﻤﺖ ﻣﺎ
ﻣﯿﺎﯾﻨﺪ.

ﻣﻘﺮرات ﭘﯿﭽﯿﺪه دوﻟﺘﯽ ﺻﺮﻓﺎً ﻣﺘﻮﺟﻪ واﺣﺪﻫﺎی
ﺗﻮﻟﯿﺪی اﺳﺖ
ﺻﺪور ﭘﺮواﻧﻪ ﻫﺎ
در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﻫﺎی ﻣﺎ ﺑﺮ روی زﻣﯿﻦ ﻣﺎﻧﺪه
ﺑﺮای ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺳﺎﻟﻬﺎ ﺑﻄﻮل ﻣﯽ اﻧﺠﺎﻣﺪ،ﻣﻘﺮرات ﭘﯿﭽﯿﺪه دوﻟﺘﯽ ﺻﺮﻓﺎً
ﻣﺘﻮﺟﻪ واﺣﺪﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪی اﺳﺖ و ﺳﺎﯾﺮ ﺑﺨﺸﻬﺎ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﻫﺎ آزاد
ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﺑﻄﻮر ﻣﺜﺎل در ﮐﺸﻮر در ﻧﻘﺎط ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻬﺎی ۵و  ١٠ﻃﺒﻘﻪ
ﺳﺎﺧﺘﻪ ﻣﯿﺸﻮﻧﺪ.ﮐﻪ اﮐﺜﺮ اﻧﻬﺎ ﻓﺎﻗﺪ ﺗﺎﺳﯿﺴﺎت ﺗﺼﻔﯿﻪ ﭘﺲ آﺑﻬﺎی اﻧﺴﺎﻧﯽ و
ﻏﯿﺮ اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺑﻮده و ﺑﺮای دﻓﻊ از ﭼﺎﻫﻬﺎی ﺟﺬﺑﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯿﮑﻨﻨﺪو در
اﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﺳﺎزﻣﺎن ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ ﻫﯿﭻ ﻣﺸﮑﻠﯽ ﺑﺎ آﻧﻬﺎ ﻧﺪارد و
ﺟﺮﯾﻤﻪ ای ﻧﯿﺰ ﺑﺮای آﻧﻬﺎ ﻣﺘﺼﻮر ﻧﯿﺴﺖ،در ﺻﻮرﺗﯿﮑﻪ ﮐﺎرﮔﺎﻫﯽ ﻣﺮﺗﮑﺐ اﯾﻦ

آن ﮐﺎرﮔﺎه را ﻧﯿﺰ ﻣﺸﻤﻮل ﺟﺮاﯾﻢ
ﺧﻄﺎ ﺷﻮد ﺿﻤﻦ ﻣﺰاﺣﻤﺘﻬﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ
ﻣﯿﻨﻤﺎﯾﻨﺪ .اﯾﻦ ﻗﺼﻮر ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ ﺑﺪﻟﯿﻞ دوﻟﺘﯽ ﺑﻮدﻧﺶ ﻣﻮرد
اﻋﺘﺮاض ﻫﯿﭻ ﻣﺮﺟﻌﯽ ﻧﯿﺴﺖ .وﻇﯿﻔﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ ﺗﺤﻘﯿﻖ در زﻣﯿﻨﻪ
ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﮐﺎﻫﺶ آﻻﯾﻨﺪه ﻫﺎ و ﮐﺎﻫﺶ آﻟﻮدﮔﯿﻬﺎی ﻣﺤﯿﻂ و ﺣﻔﻆ ﺳﻼﻣﺖ ﻣﺤﯿﻂ
زﯾﺴﺖ و راﻫﻨﻤﺎﯾﯽ و ﮐﻤﮏ ﺑﻪ واﺣﺪﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪی ﺑﺮای ﮐﺎﻫﺶ آﻻﯾﻨﺪﮔﯽ ﻫﺎ
ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﻧﻪ ﺗﻮﺳﻞ ﺑﻪ ﺗﻬﺪﯾﺪ و ﺟﺮﯾﻤﻪ.
دﮐﺘﺮ ﺟﻬﺎﻧﮕﯿﺮی در ﭘﺎﯾﺎن ﮔﻔﺖ :در ﻫﺮ ﺣﺎل ﻣﻮاﻧﻊ و ﻣﻘﺮرات زاﺋﺪ در
ﮐﺸﻮر ﺑﺮ ﺳﺮ راه ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﻬﺎی اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﯿﺸﻤﺎر و رﯾﺸﻪ ای ﺳﺖ ﺗﺎ اﯾﻦ
ﻣﻮاﻧﻊ ﺗﻮﺳﻂ اﻓﺮاد ﮐﺎردان ﺑﺮداﺷﺘﻪ ﻧﺸﻮﻧﺪ ﻣﺎ در ﺑﺎﺗﻼق ﻣﻮﺟﻮد ﻏﻮﻃﻪ
ﺧﻮرده و ﻏﺮق ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﺷﺪ .ﺑﺪﯾﻬﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﭼﻨﯿﻦ ﺷﺮاﯾﻂ ﻗﺎدر ﺑﻪ ﺟﻬﺶ
دادن ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻧﺨﻮاﻫﯿﻢ ﺑﻮد

