رﺋﯿﺲ ﻫﯿﺌﺖ ﻣﺪﯾﺮه ﮔﺮوه اﻗﺘﺼﺎدی
ﮔﻠﺴـﺘﺎن :اراده اﻧﺴـﺎن ﻫﺎﺳـﺖ ﮐـﻪ
ﻫﺮ ﻏﯿﺮﻣﻤﮑﻨﯽ را ﻣﻤﮑﻦ ﻣﯽ ﺳﺎزد

ﺳﯿﺪ اﺣﻤﺪ ﮔﺮاﻣﯽ ،در ﺑﺎزدﯾﺪ از ﮔﺮوه ﮐﻮﯾﺮ ﺗﺎﯾﺮ ﮔﻔﺖ:ﺷﻌﺎر ﮔﺮوه
ﮔﻠﺴﺘﺎن ﺑﺮﮔﺮﻓﺘﻪ از ﺣﺪﯾﺚ اﻣﺎم ﻋﻠﯽ )ع( ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ اراده اﻧﺴﺎن
ﻫﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﺮ ﻏﯿﺮﻣﻤﮑﻨﯽ را ﻣﻤﮑﻦ ﻣﯽ ﺳﺎزد.
ﺑﻪ ﮔﺰارش ﭘﺎﯾﮕﺎه ﺧﺒﺮی ﺻﻨﻌﺖ ﻏﺬا و ﮐﺸﺎورزی”اﮔﺮوﻓﻮدﻧﯿﻮز” ،رﯾﺌﺲ
ﻫﯿﺌﺖ ﻣﺪﯾﺮه ﮔﺮوه اﻗﺘﺼﺎدی ﮔﻠﺴﺘﺎن در ﻧﺸﺴﺘﯽ ﻣﺸﺘﺮﮐﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻣﺪﯾﺮان
ﮔـﺮوه ﮐـﻮﯾﺮ ﺗـﺎﯾﺮ در ﺣـﺎﺷﯿﻪ ﺑﺎزدﯾـﺪ از اﯾـﻦ ﺷﺮﮐـﺖ داﺷـﺖ ،ﺑﯿـﺎن
ﮐﺮد:ﮐﻮﯾﺮﺗﺎﯾﺮ را ﮐﺎری ﻋﻈﯿﻢ ﺑﺮای ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﺤﺮوم ﮐﺸﻮر ﺑﺮﺷﻤﺮد و
ﺧﺎﻃﺮﻧﺸﺎن ﮐﺮد :دﯾﺪن اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ ﺗﺸﮑﯿﻼت ﻣﺮدم ﻣﺤﻮر ،اﻣﯿﺪ را در
ﺟﻮاﻧﻬﺎ ﻣﻀﺎﻋﻒ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮان ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﻣﻬﻨﺪس زﯾﻨﻠﯽ ﺑﺎ ﺗﻤﺎم
ﻗﺪرت ﻓﮑﺮ و ﺟﻮاﻧﯽ ﺷﺎن را ﺑﺮای آﺑﺎداﻧﯽ اﯾﻦ آب و ﺧﺎک ﻣﺼﺮوف ﻧﻤﻮد.
اﯾﻦ ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻦ ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ ﮐﺸﻮر ﺷﻌﺎر ﮔﺮوه اﻗﺘﺼﺎدی ﮔﻠﺴﺘﺎن را ﺑﺮﮔﺮﻓﺘﻪ
از ﻓﺮﻣﺎﯾﺶ ﺣﻀﺮت ﻋﻠﯽ)ع( ﻋﻨﻮان ﮐﺮد ﮐﻪ ” اراده اﻧﺴﺎن ﻫﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﺮ
ﻏﯿﺮﻣﻤﮑﻨﯽ را ﻣﻤﮑﻦ ﻣﯽ ﺳﺎزد ” و ﺳﭙﺲ اﻇﻬﺎر داﺷﺖ :ﺣﻘﯿﻘﺘﺎ اﯾﻦ ﺳﺨﻦ
ﻣﻌﺼﻮم )ع( را ﻫﻢ در ﺗﺸﮑﯿﻼت ﮐﻮﯾﺮﺗﺎﯾﺮ و ﻫﻢ در ﺷﺮﮐﺖ ﮔﻠﺴﺘﺎن ﻣﯽ ﺗﻮان
ﻧﻈﺎره ﮔﺮ ﺑﻮد.
در

اداﻣﻪ

ﺟﻠﺴﻪ

ﺳﯿﺪﻋﻠﯽ

ﮔﺮاﻣﯽ

ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ

ﮔﺮوه

اﻗﺘﺼﺎدی

ﮔﻠﺴﺘﺎن؛

اﺗﻔﺎﻗﯽ ﮐﻪ در ﮐﻮﯾﺮﺗﺎﯾﺮ درﺣﺎل رﻗﻢ ﺧﻮردن اﺳﺖ را ﺳﺘﻮدﻧﯽ ﻧﺎﻣﯿﺪ و
ﺧﻄﺎب ﺑﻪ ﻣﻬﻨﺪس زﯾﻨﻠﯽ ،ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻮﯾﺮ ﺗﺎﯾﺮ اﻓﺰود :ﻣﺴﯿﺮی را
ﺷﻤﺎﺳﺖ.
ﮐﻪ ﺷﻤﺎ ﭘﯿﻤﺎﯾﺶ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﺪ ﻧﺸﺎت ﮔﺮﻓﺘﻪ از اراده اﻧﻘﻼﺑﯽ
ﻣﻬﻨﺪس
وی ﺑﺎ ذﮐﺮ اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ ﮐﻪ واژه اﻧﻘﻼﺑﯽ را ﺑﻪ واﻗﻊ در ﺷﺨﺺ
ﺑﺎ وﺟﻮد
زﯾﻨﻠﯽ ﺑﺎﯾﺪ دﯾﺪ و ﮔﻔﺖ :اﯾﺸﺎن ﻧﻪ درﺷﻌﺎر ﺑﻠﮑﻪ در ﻋﻤﻞ
ﻧﺎﻣﻼﯾﻤﺖ ﻫﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ دﻫﻪ  ۸۰ﻣﺎﯾﻮس ﻧﺸﺪه و ﺑﻪ ﻣﺴﯿﺮ اداﻣﻪ داده ﺗﺎ
اﻓﺘﺨﺎرات ﮐﻮﯾﺮﺗﺎﯾﺮ را ﯾﮑﯽ ﭘﺲ از دﯾﮕﺮی ﺑﻪ ﮐﺸﻮر ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ.

ﻣﻬﻨﺪس ﺳﯿﺪ ﻋﻠﯽ ﮔﺮاﻣﯽ از ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﮐﻮﯾﺮﺗﺎﯾﺮ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺷﺮﮐﺖ ﻓﻦ آوراﻧﻪ
و داﻧﺶ ﺑﻨﯿﺎن ﻧﺎم ﺑﺮد و اﻓﺰود :ﺑﺮای ﻣﺎ ﺟﻮاﻧﻬﺎ ﮐﻪ ﻧﻪ اﻧﻘﻼب را
دﯾﺪه و ﻧﻪ ﺟﻨﮓ را درک ﮐﺮده اﯾﻢ ﺣﻀﻮر در ﺟﻤﻊ ﭘﯿﺸﮑﺴﻮﺗﺎن و دﯾﺪن
روﻧﺪ ﺷﮑﻞ ﯾﺎﺑﯽ و ﺗﻮﻓﯿﻘﺎت ﮐﻮﯾﺮﺗﺎﯾﺮ ﻋﺒﺮت اﻧﮕﯿﺰ و درس آﻣﻮز اﺳﺖ .

در
ﻻزم ﺑﻪ ذﮐﺮ اﺳﺖ ﮔﺮوه اﻗﺘﺼﺎدی ﮔﻠﺴﺘﺎن ﺑﺎ ﻧﺎم ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﮔﻠﺴﺘﺎن
ﺳﺎل  ۱۳۲۹ﺗﻮﺳﻂ ﺧﺎﻧﺪان ﮔﺮاﻣﯽ ﺑﻨﯿﺎن ﻧﻬﺎده ﺷﺪ .ﮐﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺧﻮد را ﺑﺎ
ﺑﺴﺘﻪﺑﻨﺪی و ﺗﻮزﯾﻊ ﭼﺎی ﭘﺎﮐﺘﯽ ﺑﻪ ﻧﺎم ﭼﺎی ﮔﻠﺴﺘﺎن آﻏﺎز ﮐﺮد و ﺑﺎ ﮔﺬر
زﻣﺎن و رﺷﺪ اﻗﺘﺼﺎد ﮐﺸﻮر ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی »ﮔﻠﺴﺘﺎن« ﺑﺎ ﺗﻬﯿﻪ ،ﺗﻮﻟﯿﺪ و
ﺑﺴﺘﻪﺑﻨﺪی ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻏﺬاﯾﯽ ﮔﺴﺘﺮش ﭘﯿﺪا ﮐﺮد و ﻫﻢ اﮐﻨﻮن ﺗﺤﺖ
ﻋﻨﻮان ﮔﺮوه ﺻﻨﻌﺘﯽ ﻓﺮدا در ﺣﻮزه ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺧﻮدرو ﺑﺎ اﺷﺘﻐﺎل  ۷۰۰۰ﻧﻔﺮ
ﻧﯿﺰ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ دارد.

ﺳﯿﺪ اﺣﻤﺪ ﮔﺮاﻣﯽ و ﺳﯿﺪ ﻋﻠﯽ ﮔﺮاﻣﯽ در ﺑﺎزدی از ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ ﮐﻮﯾﺮ ﺗﺎﯾﺮ

ﺑﺎزدﯾﺪ ﻣﺪﯾﺮان ﮔﺮوه اﻗﺘﺼﺎدی ﮔﻠﺴﺘﺎن از ﮐﻮﯾﺮ ﺗﺎﯾﺮ

ﺑﺎزدﯾﺪ ﻣﺪﯾﺮان ﮔﺮوه اﻗﺘﺼﺎدی ﮔﻠﺴﺘﺎن از ﮐﻮﯾﺮ ﺗﺎﯾﺮ

ـﺪی
ـﻮاﺑﯽ ﻣﻬـ
ـﺖ ﺧـ
ـﺰار ﺗﺨـ
ـﺘﺎن ﻫـ
ﺑﯿﻤﺎرﺳـ
ﮐﻠﯿﻨﯿﮏ
ﮔﻔﺘﻨﯽ اﺳﺖ از اﻗﺪاﻣﺎت ﻣﻬﻢ ﮔﺮوه ﮔﻠﺴﺘﺎن در راﺳﺘﺎی ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ
اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ،اﺣﺪاث ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﻫﺰار ﺗﺨﺖ ﺧﻮاﺑﯽ ﻣﻬﺪی ﮐﻠﯿﻨﯿﮏ ،ﺑﻪ ﻋﻨﻮان
ﯾﮑﯽ از ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ و ﻣﺠﻬﺰﺗﺮﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﻫﺎی ﮐﺸﻮر اﺳﺖ ﮐﻪ ﺳﺎﺧﺖ آن
ﺑﺎ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری ﮔﺮوه اﻗﺘﺼﺎدی ﮔﻠﺴﺘﺎن و ﻫﻤﺖ ﺣﺎج ﺳﯿﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﮔﺮاﻣﯽ
در ﺳﺎل  ۱۳۹۱آﻏﺎز ﺷﺪ وﻫﻢ اﮐﻨﻮن ﺑﺎ ﻫﻤﮑﺎری داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ
ﺗﻬﺮان در ﺣﺎل ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ اﺳﺖ.

اﺧﺒﺎر ﻣﺮﺗﺒﻂ:
ـﺎ
ـﮏ ﺑـ
ـﺪی ﮐﻠﯿﻨﯿـ
ـﻮاﺑﯽ ﻣﻬـ
ـﺖ ﺧـ
ـﺰار ﺗﺨـ
ـﺘﺎن ﻫـ
ـﺎح ﺑﯿﻤﺎرﺳـ
اﻓﺘﺘـ
ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری ﮔﺮوه اﻗﺘﺼﺎدی ﮔﻠﺴﺘﺎن
ﮔﺰارش اﮔﺮوﻓﻮدﻧﯿﻮز از ﯾﺎزدﻫﻤﯿﻦ ﺟﺸﻨﻮاره ﻋﻠﻮم و ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻏﺬاﯾﯽ
اﯾﺮان و دﻫﻤﯿﻦ ﻫﻤﺎﯾﺶ ﺗﺤﻘﯿﻖ و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑﺮﺗﺮ ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻏﺬاﯾﯽ+
ﺗﺼﺎوﯾﺮ

