روﻧﻤﺎﯾﯽ از ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺟﺪﯾﺪ ﺷﺮﮐﺖ زﯾﺴﺖ ﺗﺨﻤﯿﺮ در ﭘﺎرک ﻋﻠﻢ و ﻓﻨﺎوری ﭘﺮدﯾﺲ

ﻇﻬﺮ اﻣﺮوز ﺑﺎ ﺣﻀﻮر ﺟﻨﺎب آﻗﺎی ﺳﻮرﻧﺎ ﺳﺘﺎری ﻣﻌﺎون ﻋﻠﻤﯽ و ﻓﻨﺎوری رﺋﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮری ،ﻣﻌﺎوﻧﺎن وز ﯾﺮ ﺑﻬﺪاﺷﺖ ،درﻣﺎن و آﻣﻮزش ﭘﺰﺷﮑﯽ و ﺟﻤﻌﯽ از ﻓﻌﺎﻻن ﺣﻮزه
ﭘﺰﺷﮑﯽ در ﭘﺎرک ﻓﻨﺎوری ﭘﺮدﯾﺲ ،ﭼﻬﺎر دﺳﺘﺎورد از ﻓﺮآوردهﻫﺎی ﭘﺮوﺑﯿﻮﺗﯿﮏ ﻧﺴﻞ ﺟﺪﯾﺪ ﺷﺮﮐﺖ داﻧﺶ ﺑﻨﯿﺎن ز ﯾﺴﺖ ﺗﺨﻤﯿﺮ روﻧﻤﺎﯾﯽ ﺷﺪ.
ﺟﻨﺎب آﻗﺎی ﺳﺘﺎری در اﯾﻦ ﻣﺮاﺳﻢ ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻦ ﮐﻪ ﺑﯿﺶ از  ۹۸درﺻﺪ ﻧﯿﺎزﻫﺎی داروﯾﯽ ﮐﺸﻮر ﺗﻮﺳﻂ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن داﺧﻠﯽ ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﯽﺷﻮد ﮔﻔﺖ" :ﺑﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪر ﯾﺰی ﺟﺪی و
ﺣﻤﺎﯾﺖﻫﺎی ز ﯾﺮﺳﺎﺧﺘﯽ ،ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی داﻧﺶ ﺑﻨﯿﺎن ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ و ﻇﺮﻓﯿﺖ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺑﺨﺶ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪه ﻧﯿﺎز داروﯾﯽ ﮐﺸﻮر را دارﻧﺪ".
در اداﻣﻪ اﯾﻦ ﻣﺮاﺳﻢ ﺟﻨﺎب آﻗﺎی اﯾﺮج ﺣﺮ ﯾﺮﭼﯽ ،ﻣﻌﺎون ﮐﻞ وزارت ﺑﻬﺪاﺷﺖ ،درﻣﺎن و آﻣﻮزش ﭘﺰﺷﮑﯽ ﮔﻔﺖ" :از آﻧﺠﺎﯾﯽ ﮐﻪ اﯾﺮان ﺗﻨﻬﺎ ﯾﮏ درﺻﺪ از ﺟﻤﻌﯿﺖ ﮐﻞ ﺟﻬﺎن
را ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽدﻫﺪ ﺑﺎ دﺳﺘﺎوردﻫﺎی درﺧﺸﺎن ﺧﻮد در ﺣﻮزه دارو ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ اﻧﺠﺎم ﺑﺴﯿﺎری از ﮐﺎرﻫﺎی دﯾﮕﺮ را اﺛﺒﺎت ﮐﺮده اﺳﺖ".
ﻣﻌﺎون ﮐﻞ وز ﯾﺮ ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﺧﺎﻃﺮﻧﺸﺎن ﮐﺮد ":اﻣﺮوز ﻣﺎ  ۴ﺑﺮاﺑﺮ ﻇﺮﻓﯿﺖ ﻣﺼﺮف ﮐﺸﻮر ﻇﺮﻓﯿﺖ ﺗﻮﻟﯿﺪ دار ﯾﻢ و ﺑﺮای ﮐﻢ ﮐﺮدن ﻫﺰ ﯾﻨﻪ ﺧﺮ ﯾﺪ دارو در داﺧﻞ ﮐﺸﻮر ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻮﻟﯿﺪات
ﻣﺎن را ﺻﺎدر ﮐﻨﯿﻢ و اﯾﻦ ﮐﺴﺐ درآﻣﺪ ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻨﮑﻪ درآﻣﺪزاﯾﯽ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ ﺑﻪ ﺟﯿﺐ ﻣﺮدم ﻫﻢ ﻓﺸﺎر ﮐﻤﺘﺮی ﻣﯽآورد".
ﻣﻌﺎون ﻋﻠﻤﯽ و ﻓﻨﺎوری ر ﯾﯿﺲﺟﻤﻬﻮری ﺑﺎ ﻫﻤﺮاﻫﯽ ﻣﻌﺎون ﮐﻞ وزارت ﺑﻬﺪاﺷﺖ ،درﻣﺎن و آﻣﻮزش ﭘﺰﺷﮑﯽ و رﺋﯿﺲ ﺳﺎزﻣﺎن ﻏﺬا و دارو ،از  ۴ﻓﺮآورده ﭘﺮوﺑﯿﻮﺗﯿﮏ ﻧﺴﻞ
ﺟﺪﯾﺪ ﺷﺮﮐﺖ داﻧﺶﺑﻨﯿﺎن ز ﯾﺴﺖ ﺗﺨﻤﯿﺮ ﻣﺴﺘﻘﺮ در ﭘﺎرک ﻓﻨﺎوری ﭘﺮدﯾﺲ روﻧﻤﺎﯾﯽ ﮐﺮد.

��ﻓﺮآورده ﭘﺮوﺑﯿﻮﺗﯿﮏ »ﭘﺎﯾﻠﻮﺷﺎت« ﺑﺎ داﻧﺶ ﻓﻨﯽ ﺑﻮﻣﯽ ﺳﺎزی ﺷﺪه ﺑﺮای ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی از اﺑﺘﻼ ﺑﻪ زﺧﻢ ﻣﻌﺪه ،ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی ﻃﻮﻻﻧﯽ ﻣﺪت و ﮐﺎﻫﺶ ﺑﺎﮐﺘﺮی
ﻫﻠﯿﮑﻮﺑﺎﮐﺘﺮ ﭘﯿﻠﯿﻮری ﺑﺮای اوﻟﯿﻦ ﺑﺎر اﯾﺮان ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ .اﯾﻦ ﻓﺮآورده در ﺑﯿﺶ از  ۳۸ﮐﺸﻮر ﺟﻬﺎن ﻣﺘﻘﺎﺿﯽ دارد و ﺑﻪ ازای ﻫﺮ ﮐﯿﻠﻮﮔﺮم ،ﺑﯿﺶ از  ۱۵۰۰ﯾﻮرو
ارزآوری ﺑﺮای ﮐﺸﻮر ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ.
��ﻣﺤﺼﻮل »ﻻﮐﺘﻮﮔﺎم« ﻓﺮآورده دﯾﮕﺮی اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻫﺪف درﻣﺎن ﮔﻠﻮدردﻫﺎی ﻓﺼﻠﯽ و آﻟﺮژی ﻫﺎ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﻣﺤﺼﻮل »ژ ری ﻻﮐﺖ ﺗﻮﭘﻼس« ﺑﺮای ﺗﺎﻣﯿﻦ ﭘﺮوﺑﯿﻮﺗﯿﮏ ﻫﺎی اﺳﺎﺳﯽ ﺳﺎﻟﻤﻨﺪان و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ »ﻓﻤﯽ ﻻﮐﺖ ﺗﻮﭘﻼس« ﭘﺮوﺑﯿﻮﺗﯿﮏ روزاﻧﻪ ﻣﻮردﻧﯿﺎز ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن و ﺑﺰ رﮔﺴﺎﻻن
از دﯾﮕﺮ ﻣﺤﺼﻮﻻت روﻧﻤﺎﯾﯽ ﺷﺪه در اﯾﻦ ﻣﺮاﺳﻢ ﺑﻮد.
ﺷﺮﮐﺖ داﻧﺶ ﺑﻨﯿﺎن ز ﯾﺴﺖ ﺗﺨﻤﯿﺮ ﺑﺎ ﺑﯿﺶ از ﯾﮏ دﻫﻪ ﺗﺠﺮﺑﻪ ۴۰ ،ﻣﺤﺼﻮل داﻧﺶ ﺑﻨﯿﺎن را ﺑﻪ ﺑﺎزار داروﯾﯽ ﮐﺸﻮر ﻋﺮﺿﻪ ﮐﺮده اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﻤﮕﯽ ﺑﺮای ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺑﺎر و ﺑﺎ
ﻓﻨﺎوری ﺑﻮﻣﯽ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺷﺪهاﻧﺪ .ﻓﺮآورده ﻫﺎی ﭘﺮوﺑﯿﻮﺗﯿﮏ ،ﻣﮑﻤﻞ ﻫﺎی رژ ﯾﻤﯽ و ﻏﺬاﯾﯽ از ﻣﻬﻢ ﺗﺮ ﯾﻦ دﺳﺘﺎوردﻫﺎی اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ داﻧﺶ ﺑﻨﯿﺎن ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽرود.
اﻓﺘﺨﺎر ﻣﺎ ﺗﻼش ﺑﺮای ﺳﻼﻣﺘﯽ ﻫﻤﻮﻃﻨﺎن ﻋﺰ ﯾﺰ ﺑﺎ ﺑﻬﺮه ﻣﻨﺪی از داﻧﺶ اﯾﺮاﻧﯽ اﺳﺖ

