اﻣﺎم ﺟﻤﻌﻪ ﮐﺎﺷﺎن در ﺑﺎزدﯾﺪ از
ﺷﺮﮐـﺖ ﺑـﺎرﯾﺞ اﺳـﺎﻧﺲ :ﻣـﺮدم ﺑـﺎ
ﺧﺮﯾـﺪ ﮐﺎﻻﻫـﺎی اﯾﺮاﻧـﯽ ﺑـﻪ ﺗﻮﻟﯿـﺪ
ﻣﺤﺼﻮﻻت داﺧﻠﯽ روﻧﻖ ﺑﺨﺸﻨﺪ

ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه وﻟﯽ ﻓﻘﯿﻪ و اﻣﺎم ﺟﻤﻌﻪ ﮐﺎﺷﺎن ﮔﻔﺖ :ﻣﺮدم ﺑﺎ ﺧﺮﯾﺪ ﮐﺎﻻﻫﺎی
اﯾﺮاﻧﯽ و ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﺻﻨﻌﺘﮕﺮان ﺑﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺤﺼﻮﻻت در ﮐﺸﻮر روﻧﻖ دﻫﻨﺪ.
ﺑﻪ ﮔﺰارش ﭘﺎﯾﮕﺎه ﺧﺒﺮی ﺻﻨﻌﺖ ﻏﺬا و ﮐﺸﺎورزی )اﮔﺮوﻓﻮدﻧﯿﻮز( ،ﺑﻪ ﻧﻘﻞ
از رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺷﺮﮐﺖ ﺑﺎرﯾﺞ اﺳﺎﻧﺲ ﮐﺎﺷﺎن آﯾﺖاﻟﻠﻪ ﻋﺒﺎﺳﻌﻠﯽ ﺳﻠﯿﻤﺎﻧﯽ
در ﺑﺎزدﯾﺪ از اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ،ﺗﻮﻟﯿﺪ را از ﺟﻤﻠﻪ ﺿﺮورتﻫﺎی ﻣﻬﻢ ﮐﺸﻮر
داﻧﺴﺖ و اﻓﺰود :دﺷﻤﻨﺎن ﻧﻈﺎم ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان در ﻧﺒﺮد اﻗﺘﺼﺎدی
ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﻧﺎﮐﺎرآﻣﺪ ﺟﻠﻮه دادن اﯾﻦ ﻧﻈﺎم ﻣﻘﺪس در ﺟﻬﺎن ﻫﺴﺘﻨﺪ.
وی ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﻧﺎمﮔﺬاریﻫﺎی ﺳﺎل در ﺑﯿﺶ از ﯾﮏ دﻫﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ از ﺳﻮی
رﻫﺒﺮ ﻣﻌﻈﻢ اﻧﻘﻼب ،اﻇﻬﺎر داﺷﺖ :در اﯾﻦ ﻧﺎمﮔﺬاریﻫﺎ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﻣﻌﻈﻢﻟﻪ ﺑﺮ
ﺗﻮان و ﺗﻮﻟﯿﺪ داﺧﻠﯽ و اﯾﺠﺎد اﺷﺘﻐﺎل در ﮐﺸﻮر ﺑﻮده اﺳﺖ.

اﻣﺎم ﺟﻤﻌﻪ ﮐﺎﺷﺎن ﻧﺎمﮔﺬاری اﻣﺴﺎل ﺑﺎ ﻋﻨﻮان »ﺗﻮﻟﯿﺪ ،ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽﻫﺎ و
ﻣﺎﻧﻊزداﯾﯽﻫﺎ« ﺗﻮﺳﻂ رﻫﺒﺮ ﻓﺮزاﻧﻪ اﻧﻘﻼب را ﺗﺪﺑﯿﺮی ﻫﻮﺷﻤﻨﺪاﻧﻪ ﺑﯿﺎن
ﮐﺮد و ﮔﻔﺖ :اﯾﻦ ﻣﻬﻢ ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ دﻏﺪﻏﻪ و ﻧﮕﺎه آﺳﯿﺐﺷﻨﺎﺳﺎﻧﻪ اﯾﺸﺎن ﺑﻪ
ﻣﺴﺎﺋﻞ اﻗﺘﺼﺎدی ﮐﺸﻮر اﺳﺖ.
وی ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﻣﺤﺼﻮل و اﯾﺠﺎد اﺷﺘﻐﺎل ﺗﯿﺮی ﺑﻪ ﭼﺸﻢ
دﺷﻤﻦ اﺳﺖ ،ﺗﺎﮐﯿﺪ ﮐﺮد :ﺷﻌﺎر »ﻣﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ« ﺑﺎﯾﺪ در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺗﺒﯿﯿﻦ،
ﻧﻬﺎدﯾﻨﻪ و ﺑﻪ ﯾﮏ ﺑﺎور و ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﻮد.

ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه وﻟﯽ ﻓﻘﯿﻪ در ﮐﺎﺷﺎن ،ﺗﺮﺑﯿﺖ ﻧﯿﺮوی ﮐﺎرآﻣﺪ در ﺟﺎﻣﻌﻪ را

ﯾﺎدآور ﺷﺪ و ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮد :ﻧﯿﺮوی اﻧﺴﺎﻧﯽ ﮐﺎرآﻣﺪ در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﯿﮑﺎر
ﻧﻤﯽﻣﺎﻧﺪ و اﮔﺮ ﻣﯽﺧﻮاﻫﯿﻢ ﻣﺸﮑﻞ اﺷﺘﻐﺎل در ﮐﺸﻮر ﺑﺮﻃﺮف ﺷﻮد ﺑﺎﯾﺪ
ﻧﯿﺮوی ﮐﺎرآﻣﺪ ،ﻣﺘﻌﻬﺪ ،ﻣﺠﺮب و ﺑﺎ اﻧﮕﯿﺰه ﺗﺮﺑﯿﺖ ﺷﻮﻧﺪ ﺗﺎ در ﻋﺮﺻﻪ
ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻧﻘﺶ آﻓﺮﯾﻨﯽ ﮐﻨﻨﺪ.
آﯾﺖاﻟﻠﻪ ﺳﻠﯿﻤﺎﻧﯽ در ﺧﺼﻮص ﺻﺎدرات ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺷﺮﮐﺖ ﺑﺎرﯾﺞ اﺳﺎﻧﺲ ﺑﻪ
ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺟﻬﺎن و از ﺟﻤﻠﻪ ﭼﯿﻦ ﻧﯿﺰ ﮔﻔﺖ :اﯾﻦ ﻣﻬﻢ ﺑﯿﺎﻧﮕﺮ رﺷﺪ
ﻋﻠﻤﯽ و ﺑﺮﺧﻮرداری اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ از ﻧﯿﺮوی ﻫﺎی ﮐﺎرآﻣﺪ و ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪ اﺳﺖ.

آﯾﺖاﻟﻠﻪ ﺳﻠﯿﻤﺎﻧﯽ ﺑﺎ اﺑﺮاز ﺧﺮﺳﻨﺪی از ﺟﺎﯾﮕﺎه ﺷﺮﮐﺖ ﺑﺎرﯾﺞ اﺳﺎﻧﺲ در
داﺧﻞ و ﺧﺎرج از ﮐﺸﻮر  ،ﯾﺎدآورﺷﺪ :ﺑﻪ ﺑﺮﮐﺖ اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ ،اﯾﺮان
ﺑﺪون ﻫﯿﭻ واﻫﻤﻪای ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ و ﺗﻮﺳﻌﻪ در ﺟﻬﺎن ﮔﺎم ﺑﺮﻣﯽدارد ﮐﻪ
اﻟﺒﺘﻪ اﯾﻦ ﻣﻬﻢ ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﻫﻤﺖ و ﺗﻼش ﻣﻀﺎﻋﻒ ﺑﺮای ﺑﺮﻃﺮف ﮐﺮدن ﻣﺸﮑﻼت و
ﻣﻮاﻧﻊ ﺗﻮﻟﯿﺪ در ﮐﺸﻮر اﺳﺖ.
اﯾﺸﺎن ﺑﺎ ﮔﺮاﻣﯿﺪاﺷﺖ ﯾﺎد و ﺧﺎﻃﺮه ﻣﻬﻨﺪس ﺣﺴﯿﻦ ﺣﺠﺎزی ،ﺣﺴﻦ ﻧﯿﺖ ﻣﺮﺣﻮم
ﺣﺠﺎزی و ﻣﯿﺮاثداری ﻓﺮزﻧﺪان را ﺳﺘﻮدﻧﺪ و ﮔﻔﺖ :ﻓﺮزﻧﺪان دﺳﺖ ﺑﻪ دﺳﺖ
ﻫﻢ دادﻧﺪ و ﮐﺎر را ﭘﺪر را اداﻣﻪ دادﻧﺪ ،ﺑﺴﯿﺎر ﺣﺎﺋﺰ اﻫﻤﯿﺖ اﺳﺖ.
اﻣﺎم ﺟﻤﻌﻪ ﮐﺎﺷﺎن از ﻣﺤﯿﻂ و ﻓﻀﺎی ﺗﻤﯿﺰ و ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺻﺤﯿﺢ ﺷﺮﮐﺖ ﺑﺎرﯾﺞ
اﺳﺎﻧﺲ ﻗﺪرداﻧﯽ ﮐﺮد و اﻓﺰود :اﯾﻦ ﻣﻬﻢ ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه ﯾﮏ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ اﺳﺎﺳﯽ
و ﮐﺎرآﻣﺪ در اﯾﻦ واﺣﺪ ﺻﻨﻌﺘﯽ و ﺗﻮﻟﯿﺪی اﺳﺖ.

ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺎ ﺣﻀﻮر ﻣﺪﯾﺮ ﻋﺎﻣﻞ ﻣﺤﺘﺮم ﺑﺎﺷﮕﺎه ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ورزﺷﯽ ﺑﺎرﯾﺞ اﺳﺎﻧﺲ
ﺳﺮﮐﺎر ﺧﺎﻧﻢ ﺣﺴﯿﺒﯽ در ﺧﺼﻮص ﻣﺴﺎﺋﻞ و ﻣﺸﮑﻼت ﺑﺎﺷﮕﺎه ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ورزﺷﯽ
ﺑﺎرﯾﺞ ﻣﺒﺎﺣﺜﯽ ﻣﻄﺮح ﺷﺪ و اﻣﺎم ﺟﻤﻌﻪ ﻣﺤﺘﺮم ﺑﯿﺎن داﺷﺘﻨﺪ :ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﻦ در
ﺧﻂ ﻣﻘﺪم اﻧﺠﺎم اﻣﻮر و ﺑﻌﻨﻮان اﻓﺮاد راس ﺻﻒ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺴﺎﺋﻞ را
ﭘﯿﮕﯿﺮی ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ و ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻦ و اﺳﭙﺎﻧﺴﺮﻫﺎ ﺑﻌﻨﻮان ﭘﺸﺘﯿﺒﺎن ﻫﺴﺘﻨﺪ و از
زﺣﻤﺎت و ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺳﺎزی ﺑﺎﺷﮕﺎه ﺑﺎرﯾﺞ ﺗﺸﮑﺮ ﻧﻤﻮدﻧﺪ وی در ﺧﺼﻮص ﻣﺴﺎﺋﻞ و
ﻣﺸﮑﻼت ﺑﺎﺷﮕﺎه ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ورزﺷﯽ ﺑﺎرﯾﺞ ﻧﯿﺰ دﺳﺘﻮر ﭘﯿﮕﯿﺮی را ﺻﺎدر
ﻧﻤﻮدﻧﺪ و در ﺟﻠﺴﻪ ﯾﮑﯽ از ﻣﻮارد را از ﻃﺮﯾﻖ ﺗﻤﺎس ﺗﻠﻔﻨﯽ ﺑﺎ ﻣﺴﻮﻻن
ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﭘﯿﮕﯿﺮی ﺷﺪ.
ﻣﺪﯾﺮ ﻋﺎﻣﻞ داروﺳﺎزی ﺑﺎرﯾﺞ اﺳﺎﻧﺲ در اﯾﻦ ﻧﺸﺴﺖ ﮔﻔﺘﻨﺪ :اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﺟﺰو
ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی داروﺳﺎزی دارای ﻣﺠﻮز درﮐﺸﻮر اﺳﺖ.

ﻣﻬﻨﺪس ﻻﻟﻪ ﺣﺠﺎزی اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ را داﻧﺶ ﺑﻨﯿﺎن ﺧﻮاﻧﺪﻧﺪ و ﮔﻔﺘﻨﺪ :ﺷﺮﮐﺖ
داروﺳﺎزی ﺑﺎرﯾﺞ اﺳﺎﻧﺲ از داﻧﺶ ﻃﺐ ﻗﺪﯾﻢ ﺑﺎ ﺑﻬﺮه ﮔﯿﺮی از اﺑﺰار و
داﻧﺶ ﺟﺪﯾﺪ ﻣﺤﺼﻮﻻﺗﯽ ﺑﺎ ﻓﺮﻣﻮﻻﺳﯿﻮن ﻃﺐ ﺳﻨﺘﯽ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ
اﺣﯿﺎی اﯾﻦ ﻃﺐ ﻣﯽ ﺷﻮد.
اﯾﺸﺎن اداﻣﻪ دادﻧﺪ :ﺑﺎﻋﺚ اﻓﺘﺨﺎر اﺳﺖ ﮐﻪ اوﻟﯿﻦ ﻓﺮﻣﻮل ﻃﺐ ﺳﻨﺘﯽ ﮐﻪ
در ﮐﺸﻮر ﺛﺒﺖ ﺷﺪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺷﺮﺑﺖ اﺷﺘﻬﺎآور ﺑﺎرﯾﺞ در ﺳﺎل  ۱۳۸۶ﺑﻮده
اﺳﺖ ﻫﻢ اﮐﻨﻮن ﻧﯿﺰ ﻣﺮﮐﺰ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﭘﺮوژهﻫﺎی ﺑﺎﻟﯿﻨﯽ زﯾﺎدی
را در ﺳﻄﺢ ﮐﺸﻮر اﻧﺠﺎم ﻣﯽدﻫﺪ.
اﯾﺸﺎن اﻇﻬﺎر داﺷﺘﻨﺪ» :ﮐﺸﺖ و ﺻﻨﻌﺖ ﮔﻠﮑﺎران« ،ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺷﺮﮐﺖ زﯾﺮ
ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ داروﺳﺎزی ﺑﺎرﯾﺞ اﺳﺎﻧﺲ در ﺳﺎل  ۱۳۶۴ﮐﺎرش را ﺑﺎ ﮐﺸﺖ ﮔﯿﺎﻫﺎن
داروﯾﯽ ،روﻏﻦﮐﺸﯽ ،اﺳﺎﻧﺲﮔﯿﺮی و ﺗﻬﯿﻪ ﭘﻮدرﮔﯿﺎه آﻏﺎز ﮐﺮد.
ﻣﻬﻨﺪس ﺣﺠﺎزی ﺗﻮﺿﯿﺢ دادﻧﺪ :ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﺤﺮﯾﻢﻫﺎ ﺑﺮﺧﯽ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪ
ﮐﻨﻨﺪه ﮔﯿﺎﻫﺎن داروﯾﯽ ،ﻣﻮاد اوﻟﯿﻪ را از ﺷﺮﮐﺖ داروﺳﺎزی ﺑﺎرﯾﺞ
اﺳﺎﻧﺲ ﺗﻬﯿﻪ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.
ﺳﺮوﯾﺲ ﺧﺒﺮی :ﺻﻨﻌﺖ ﻏﺬا

