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درصد فراوانی اخبار بولتن به تفکیک نوع رسانه
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1399/07/07 - 1399/07/06فهرست اخبار

شیر پاستوریزه با جوشاندن/هرآنچه درباره شیرهاي صنعتی باید بدانید 6 کاهش ارزش غذایی  10:39 ایران اکونومیست

7 58 هزار دامدار در شرکت هاي تعاونی دامداران گیالن عضو هستند 10:06 تابناك

8 رییس سازمان مدیریت استان تهران خبر داد/کاالهایی که در شهریور99 افزایش قیمت داشته... 09:57 ایسنا

شیر پاستوریزه با جوشاندن 9 کاهش ارزش غذایی  09:57 شما نیوز

10 58 هزار دامدار در شرکت هاي تعاونی دامداران گیالن عضو هستند 07:55 ایرنا

11 مدیر عامل هلدینگ کشاورزي کوثر بازنشسته است؟ 07:52 عصر خبر

12 لبنیات رکورد دار روند صعودي قیمت ها 07:41 اصفهان امروز

14 لبنیات رکورد دار روند صعودي قیمت ها 07:18 خلیج فارس

16 مدیر عامل هلدینگ کشاورزي کوثر بازنشسته شده؟ 00:01 نبض انرژي

17 با این غذا بی خوابی و فشارخون را درمان کنید 00:01 آریا

18 کسب تندیس حامی حقوق مصرف کننده توسط پگاه تهران راه مردم

19 هرآنچه درباره شیرهاي صنعتی باید بدانید 00:01 تیرداد

شیر پاستوریزه بهتر است یا استرلیزه؟/با عصاره آلبالو سکته مغزي را شکست دهید  20 21:37 ایمنا

23 بزرگداشت هفته دفاع مقدس در پگاه 17:01 کوتاه آنالین

24 کسب تندیس حامی حقوق مصرف کننده توسط پگاه تهران 17:01 ایران نو

25 کسب تندیس حامی حقوق مصرف کننده توسط پگاه تهران 17:01 نسل برنا

26 افزایش 20 درصدي تولید شیرخام در کشت و صنعت سلماس 17:01 ایران نو

صنایع شیر ایران در 5 ماهه نخست سال 27 34 درصد رشد وزنی تولید  17:01 فراسو

28 پگاه از خالقیت همکاران تقدیرکرد 17:01 ایران نو

29 کسب تندیس حامی حقوق مصرف کننده توسط پگاه تهران 17:01 دیده بان

30 کسب تندیس حامی حقوق مصرف کننده توسط پگاه تهران 16:57 مستقل آنالین

31 کسب تندیس حامی حقوق مصرف کننده توسط پگاه تهران 11:36 پیک اقتصادي

پگاه
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32 کسب تندیس حامی حقوق مصرف کننده توسط پگاه تهران 11:18 شما نیوز
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ایران اکونومیست

1399/07/07
10:39

شیر پاستوریزه با جوشاندن/هرآنچه درباره شیرهاي صنعتی باید کاهش ارزش غذایی 
بدانید

جوشاندن مستقیم شیر به مدت طوالنی موجب کاهش ارزش غذایی آن تا اندازه زیادي می شود همچنین رسوب و پوسته سطحی تشکیل شده در ته

ظرف غالبًا بدون مصرف باقی می ماند و مقداري از مواد غذایی شیر از بین می رود

صنایع شیر ایران (پگاه) ، جوشاندن مستقیم شیر به دلیل کاهش پروتئین ، به ارزش به گزارش ایران اکونومیست به نقل ازروابط عمومی شرکت 

غذایی آن صدمه می زند بررسی هاي انجام شده نشان می دهد که بر اثر جوشاندن مستقیم شیر حدود 30 درصد پروتئین و 14 درصد کلسیم آن از

بین می رود و ترکیبات حساس شیر مثل ویتامین ها تحت تأثیر حرارت ، به تدریج و بسته به مدت زمان جوشیدن از بین می رود شیر از جمله مواد

غذایی است که باید در سبد تغذیه خانواده قرار گیرد ، اما نگهداي و نحوه مصرف آن هم اهمیت زیادي دارد کارشناسان تغذیه می گویند شیرهاي

پاستوریزه و استریلیزه را نباید جوشاند و فقط باید به صورت ولرم آن را مصرف کرد شیر ماده غذائی مطلوب و متعادلی براي انسان است بنابراین

جاي تعجب نیست که محیط کشت بسیار مناسبی هم براي رشد باکتري ها باشد باکتري هائی که به طور تصادفی وارد شیر می شوند می توانند

سبب بروز مشکالت بهداشتی براي مصرف کننده شوند در پاستوریزه شدن شیر کلیه میکروب هاي بیماري زاي این ماده از بین می رود ، بنابراین

شیر نیازي به جوشاندن آن نیست ، ضمن آن که جوشاندن مجدد شیر پس از پاستوریزه شدن باعث از بین رفتن کیفیت آن می شود عمر 

پاستوریزه محدود و کوتاه بوده و تا تاریخ مصرف باید در یخچال در 4 درجه سلسیوس و دور از نور نگهداري شود درجه حرارتی که به منظور

پاستوریزاسیون به کار می رود بستگی کامل به مقاومت گرمائی بیماري زاها و غیر بیماري زاهائی دارد در استریلیزه کردن شیر نیز عالوه بر میکروب

هاي بیماري زا کلیه میکروب هاي غیربیماري زا نیز از بین می روند به همین دلیل ضمن حفظ شرایط نگهداري می توان شیرهاي استریلیزه را تا

مدت طوالنی براي مصرف نگهداري کرد در استریلیزه کردن شیر میزان حرارتی که به شیر داده می شود تا کلیه میکروب هاي موجود در شیر از بین

روند باال بوده و مدت زمان حرارت کوتاه است تا حداقل لطمه به مواد موجود در شیر وارد آمده و مواد مغذي در شیر حذف شود
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تابناك

1399/07/07
10:06

58 هزار دامدار در شرکت هاي تعاونی دامداران گیالن عضو هستند

رشت آژانس خبري ریحان مدیر تعاون روستایی گیالن گفت : افزون بر 58 هزار نفر از دامداران پرورش دهنده نژادهاي شیري و پرواري دام عضو شرکت

هاي تعاونی دامداران شهرستانهاي استان هستند.

رشت آژانس خبري ریحان مدیر تعاون روستایی گیالن گفت : افزون بر 58 هزار نفر از دامداران پرورش دهنده نژادهاي شیري و پرواري دام عضو

شرکت هاي تعاونی دامداران شهرستانهاي استان هستند رامین گیالنشاهی روز دوشنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا افزود : از 76 مرکز جمع آوري

شیر وابسته به شرکت هاي تعاونی کشاورزي دامداران در گیالن با ظرفیت جمع آوري روزانه بیش از 180 تن شیر ، 90 تا 120 تن از محصول

تولیدي دامداران تحت پوشش خود را به طور روزانه دریافت می کند وي اظهار داشت : اتحادیه تعاونی هاي کشاورزي دامداران گیالن در راستاي

تحقق برنامه هاي توسعه اي و براي ارتقاي سطح عملکرد و ارائه خدمات مناسب به اعضاي شبکه گسترده مردمی خود و با هدف تکمیل زنجیره

تولید اقدام به خرید و راه اندازي کارخانه لبنیات کرده است وي خاطر نشان کرد : کوتاه کردن مسیر تولید به مصرف بدون واسطه گري منجر به

افزایش قیمت هاي تولید از اهداف اصلی راه اندازي کارخانه صنایع لبنی براي اتحادیه تعاونی کشاورزي دامداران گیالن بوده و مهمترین تاثیر آن

بازگشت عواید ناشی از فرآوري و ایجاد ارزش افزوده محصول شیر خام به دامداران عضو است 

وي اضافه کرد : با فعالیت مجموعه صنایع لبنی اتحادیه تعاونی دامداران ، روزانه حدود 15 تن از شیر دریافتی توسط مراکز جمع آوري شیر تعاونی

هاي دامداران ، توسط کارخانه یاد شده با ظرفیت تولید اسمی روزانه 20 تن با در نظر گرفتن میانگین ضرایب تبدیل محصوالت مختلف قابل

شیر پاستوریزه ، دوغ ، ماست براي بازار مصرف گیالن تبدیل می شود . 207 تعاونی فعال فرآوري بوده و به 17 نوع فرآورده هاي لبنی از جمله 

تحت نظارت مدیریت تعاون روستایی استان گیالن قرار دارد
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ایسنا

1399/07/07
09:57

رییس سازمان مدیریت استان تهران خبر داد/کاالهایی که در شهریور99 افزایش قیمت داشته
اند/اعالم 37 . 4 درصدي نرخ تورم نقطه اي استان تهران

رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزي استان تهران از نرخ تورم 37 4 درصدي استان تهران در شهریورماه سال 1399 خبر داد و گفت : این نرخ تورم

یعنی خانوارهاي استان تهران به طور میانگین 37 4 درصد بیشتر از شهریور 1398 براي خرید یک مجموعه کاالها و خدمات یکسان هزینه کرده اند

مسعود شفیعی در گفت وگو با ایسنا ، در تشریح نرخ تورم و تغییرات قیمت در گروه عمده کاال در استان تهران و شهریورماه سال 1399 گفت : بر

اساس آخرین نتایج آمار و اطالعات ، نرخ تورم نقطه اي استان تهران در شهریور ماه 1399 به 37 4 درصد رسیده است منظور از نرخ تورم نقطه اي

، درصد تغییر عدد شاخص قیمت ، نسبت به ماه مشابه سال قبل است یعنی خانوارهاي استان تهران به طور میانگین 37 4 درصد بیشتر از شهریور

1398 براي خرید یک مجموعه کاالها و خدمات یکسان هزینه کرده اند وي با اشاره به اینکه نرخ تورم نقطه اي کل کشور در شهریور ماه 1399

عدد 34 4 اعالم شده است ، افزود : نرخ تورم نقطه اي استان تهران در شهریور ماه 1399 در مقایسه با ماه قبل 2 9 واحد درصد افزایش یافته

است؛ نرخ تورم نقطه اي گروه عمده خوراکی ها ، آشامیدنی ها و دخانیات با افزایش 5 3 واحد درصدي به 29 5 درصد و گروه «کاالهاي غیر

خوراکی و خدمات» با افزایش 2 1 واحد درصدي به 39 8 درصد رسیده است وي با بیان اینکه نرخ تورم نقطه اي براي خانوارهاي شهري استان

تهران 37 5 درصد است ، افزود : این رقم نسبت به ماه قبل 2 9 واحد درصد افزایش داشته است همچنین این نرخ براي خانوارهاي روستایی 34 8

درصد بوده که نسبت به ماه قبل 3 3 واحد درصد افزایش داشته است نرخ تورم ماهانه استان در شهریور ماه سال جاري نیز 3 3 درصد افزایش

داشته است وي ادامه داد : این نرخ در مقایسه با ماه قبل 0 1 واحد درصد افزایش داشته است منظور از نرخ تورم ماهانه ، درصد تغییر عدد شاخص

قیمت ، نسبت به ماه قبل است تورم ماهانه براي گروه هاي عمده «خوراکی ها ، آشامیدنی ها و دخانیات» و «کاالهاي غیر خوراکی و خدمات» به

ترتیب 2 8 درصد و 3 4 درصد بوده است نرخ تورم ماهانه براي خانوارهاي شهري 3 3 درصد بوده که نسبت به ماه قبل ، 0 1 درصد افزایش داشته

، هم چنین این نرخ براي خانوارهاي روستایی 3 1 درصد بوده که نسبت به ماه قبل 1 2 واحد درصد افزایش را نشان می دهد رئیس سازمان

مدیریت و برنامه ریزي استان تهران در بخش دیگري از صحبت هاي خود درباره نرخ تورم ساالنه شهریور ماه سال جاري گفت : این نرخ براي

خانوارهاي استان تهران به 29 درصد رسیده که نسبت به همین اطالع در ماه قبل ، 4 واحد درصد افزایش نشان می دهد منظور از نرخ تورم ساالنه

، درصد تغییر میانگین اعداد شاخص قیمت در یک سال منتهی به ماه جاري نسبت به دوره مشابه قبل از آن است نرخ تورم ساالنه براي خانوارهاي

شهري 29 درصد با افزایش 0 4 واحد درصد نسبت به ماه قبل و براي خانوارهاي روستایی 29 درصد بوده که نسبت به ماه قبل تغییري نداشته است

وي تاکید کرد : در گروه عمده «خوراکی ها ، آشامیدنی ها و دخانیات» بیشترین افزایش قیمت نسبت به ماه قبل مربوط به گروه ماهی و صدف

شیر پاستوریزه و ماست پاستوریزه و گروه داران شامل ماهی قزل آال و کنسرو ماهی تن ، گروه شیر ، پنیر و تخم مرغ ، خامه ، پنیر پاستوریزه ، 

روغنها و چربی ها است . در گروه عمده کاالهاي غیر خوراکی و خدمات گروه حمل ونقل؛ قیمت انواع خودرو ، گروه هتل و رستوران و گروه آموزش

بیشترین افزایش قیمت را نسبت به ماه قبل داشته است انتهاي پیام
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شما نیوز

1399/07/07
09:57

شیر پاستوریزه با جوشاندن کاهش ارزش غذایی 

جوشاندن مستقیم شیر به مدت طوالنی موجب کاهش ارزش غذایی آن تا اندازه زیادي می شود همچنین رسوب و پوسته سطحی تشکیل شده در ته

ظرف غالبًا بدون مصرف باقی می ماند و مقداري از مواد غذایی شیر از بین می رود

جوشاندن مستقیم شیر به دلیل کاهش پروتئین ، به ارزش غذایی آن صدمه می زند بررسی هاي انجام  شده نشان می دهد که بر اثر جوشاندن مستقیم

شیر حدود 30 درصد پروتئین و 14 درصد کلسیم آن از بین می رود و ترکیبات حساس شیر مثل ویتامین ها تحت تأثیر حرارت ، به تدریج و بسته به

مدت زمان جوشیدن از بین می رود شیر از جمله مواد غذایی است که باید در سبد تغذیه خانواده قرار گیرد ، اما نگهداي و نحوه مصرف آن هم

اهمیت زیادي دارد کارشناسان تغذیه می گویند شیرهاي پاستوریزه و استریلیزه را نباید جوشاند و فقط باید به صورت ولرم آن را مصرف کرد شیر ماده

غذائی مطلوب و متعادلی براي انسان است بنابراین جاي تعجب نیست که محیط کشت بسیار مناسبی هم براي رشد باکتري ها باشد باکتري هائی که

به طور تصادفی وارد شیر می شوند می توانند سبب بروز مشکالت بهداشتی براي مصرف کننده شوند در پاستوریزه شدن شیر کلیه میکروب هاي

بیماري زاي این ماده از بین می رود ، بنابراین نیازي به جوشاندن آن نیست ، ضمن آن که جوشاندن مجدد شیر پس از پاستوریزه شدن باعث از بین

شیر پاستوریزه محدود و کوتاه بوده و تا تاریخ مصرف باید در یخچال در 4 درجه سلسیوس و دور از نور نگهداري رفتن کیفیت آن می شود عمر 

شود درجه حرارتی که به منظور پاستوریزاسیون به کار می رود بستگی کامل به مقاومت گرمائی بیماري زاها و غیر بیماري زاهائی دارد در استریلیزه

کردن شیر نیز عالوه بر میکروب هاي بیماري زا کلیه میکروب هاي غیربیماري زا نیز از بین می روند به همین دلیل ضمن حفظ شرایط نگهداري

می توان شیرهاي استریلیزه را تا مدت طوالنی براي مصرف نگهداري کرد در استریلیزه کردن شیر میزان حرارتی که به شیر داده می شود تا کلیه

میکروب هاي موجود در شیر از بین روند باال بوده و مدت زمان حرارت کوتاه است تا حداقل لطمه به مواد موجود در شیر وارد آمده و مواد مغذي در

شیر حذف شود
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58 هزار دامدار در شرکت هاي تعاونی دامداران گیالن عضو هستند

رشت ایرنا مدیر تعاون روستایی گیالن گفت : افزون بر 58 هزار نفر از دامداران پرورش دهنده نژادهاي شیري و پرواري دام عضو شرکت هاي تعاونی

دامداران شهرستانهاي استان هستند .

رامین گیالنشاهی روز دوشنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا افزود : از 76 مرکز جمع آوري شیر وابسته به شرکت هاي تعاونی کشاورزي دامداران در

گیالن با ظرفیت جمع آوري روزانه بیش از 180 تن شیر ، 90 تا 120 تن از محصول تولیدي دامداران تحت پوشش خود را به طور روزانه دریافت

می کند وي اظهار داشت : اتحادیه تعاونی هاي کشاورزي دامداران گیالن در راستاي تحقق برنامه هاي توسعه اي و براي ارتقاي سطح عملکرد و

ارائه خدمات مناسب به اعضاي شبکه گسترده مردمی خود و با هدف تکمیل زنجیره تولید اقدام به خرید و راه اندازي کارخانه لبنیات کرده است وي

خاطر نشان کرد : کوتاه کردن مسیر تولید به مصرف بدون واسطه گري منجر به افزایش قیمت هاي تولید از اهداف اصلی راه اندازي کارخانه صنایع

لبنی براي اتحادیه تعاونی کشاورزي دامداران گیالن بوده و مهمترین تاثیر آن بازگشت عواید ناشی از فرآوري و ایجاد ارزش افزوده محصول شیر

خام به دامداران عضو است 

وي اضافه کرد : با فعالیت مجموعه صنایع لبنی اتحادیه تعاونی دامداران ، روزانه حدود 15 تن از شیر دریافتی توسط مراکز جمع آوري شیر تعاونی

هاي دامداران ، توسط کارخانه یاد شده با ظرفیت تولید اسمی روزانه 20 تن "با در نظر گرفتن میانگین ضرایب تبدیل محصوالت مختلف" قابل

شیر پاستوریزه ، دوغ ، ماست براي بازار مصرف گیالن تبدیل می شود . 207 تعاونی فعال فرآوري بوده و به 17 نوع فرآورده هاي لبنی از جمله 

تحت نظارت مدیریت تعاون روستایی استان گیالن قرار دارد
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مدیر عامل هلدینگ کشاورزي کوثر بازنشسته است؟

در موضوع منع به کارگیري بازنشستگان با همه افراد متخلف بدون مماشات برخورد قانونی انجام شود به خصوص در سازمانی که منصوب به ایثارگران و

خانواده معزز شهداست وضع رعایت قانون باید بهتر از نهادها و سازمان هاي دیگر باشد .

ه نظر می رسد نظارت بر اجراي قوانین در کشور یکی از مشکالت ریشه دار است که با انجام آن بخشی از مشکالت کشور حل می شود یکی از این

قوانین خوبی که تصویب آن مورد استقبال مردم نیز قرار گرفت قانون منع به کارگیري بازنشستگان است به گزارش عصرخبر ، مدیر عامل هلدینگ

کشاورزي کوثرکه از زیر مجموعه هاي سازمان اقتصادي کوثر(بنیاد شهید است) بازنشسته است مدیرعامل هلدینگ کشاورزي کوثر(ع ب ) ، در زمان

صنایع شیر ایران(پگاه) بود که از سوي وي از سمتش عزل شد همزمان اسالمیان رئیس اسبق سازمان بازنشستگی کشوري ، مدیر عامل 

مدیرعامل معزول پگاه با دارابودن 33 سال سابقه از شعب تامین اجتماعی تهران درخواست جمع آوري سوابق و بازنشستگی را می نماید و پس از

مدتی وي بازنشسته و مستمري بگیر سازمان تامین اجتماعی می شود 

اما همزمان با بازنشستگی با توجه رفاقت طوالنی مدت با جناب اسکندري مدیر عامل سازمان اقتصادي کوثر در زمان وزارت وي در جهاد کشاورزي

از استان خوزستان به سمت مشاور اقتصادي هلدینگ کشاورزي کوثر منصوب و مدتی بعد مدیرعاملی کشت و صنعت شریف آباد به او سپرده می

شود درهمین ایام قانون منع بکارگیري بازنشستگان به تصویب مجلس شوراي اسالمی و تایید شوراي نگهبان می رسد . وي براي اینکه این پست

را حفظ کند طی نامه مکتوب و با امضا خود از شعبه تامین اجتماعی درخواست می کند تا بازنشستگی او به حالت تعلیق درآورده شود البته این قانون

در سازمان تامین اجتماعی وجود دارد اما جاي سوال اینجاست درقانون منع بکارگیري بازنشستگان هرگونه دور زدن قانون ممنوع است آیا این

موضوع مصداق دور زدن قانون است یا خیر؟ وي به حوزه هاي نظارتی نیز عنوان نموده که بازنشسته نیست و با این روش درحال حاضر مدیرعامل

هلدینگ کشاورزي در سازمان اقتصادي کشور است امیدواریم در موضوع منع به کارگیري بازنشستگان با همه افراد متخلف بدون مماشات برخورد

قانونی انجام شود به خصوص در سازمانی که منصوب به ایثارگران و خانواده معزز شهداست وضع رعایت قانون باید بهتر از نهادها و سازمان هاي

دیگر باشد همچنین از رئیس بنیاد شهید ، مجلس ، سازمان بازرسی کل کشور و نهاد هاي نظارتی انتظار است موضوع را مورد بررسی قرار داده و

نتیجه به اطالع عموم مردم برسد 

البته مسئوالن سازمان تامین اجتماعی به خصوص معاونت بیمه اي آن نیز باید دقت نماید تا بازنشستگی اشخاصی که مجدد مشغول بکار می شوند

را بررسی و چنانچه مشمول منع قانون بکارگیري بازنشستگان در مشاغل دولتی و شرکت هاي دولتی و شرکتهاي وابسته به نهاد عمومی غیر دولتی

می شوند را به حالت تعلیق درنیاورند و همسو با قانون منع به کارگیري بازنشستگان عمل نمایند و فقط تعلیق بازنشستگی در بخش خصوصی امکان

پذیر ومیسر باشد .

11

http://cl.payeshmedia.ir/ShowBultanNewsItem.aspx?newsId=12317638


1399/07/07 - 1399/07/06گزیده اخبار و رویدادها - پگاه

اصفهان امروز

1399/07/07
07:41

لبنیات رکورد دار روند صعودي قیمت ها

از سه سال پیش که ایاالت متحده آمریکا سال به سال به تحریم ها افزود؛ عالوه بر اینکه صادرات و مراودات مالی اقتصاد کشور را تحت تاثیر زیادي

قرار داد ، سفره هاي مردم هم کوچک تر شد . 

گرچه در جهش دالري پس از اولین تحریم دونالد ترامپ ، دولت نسبت به ذخایر ارزي و عدم افزایش قیمت کاال هاي اساسی خوراکی اطمینان خاطر

داد؛ اما نرخ همه اقالم سبد معیشتی خانواده هاي ایرانی همراه با نرخ ارز سیر صعودي افسارگسیخته اي را تجربه کردند .

«دنیاي اقتصاد» بر اساس آمار هاي میدانی که از کف خیابان و بازار به دست آورده ، روند قیمتی اقالم اساسی در 6 ماه ابتدایی سال را بررسی می

کند گوشت قرمز : هیچ کدام از ما جهش گوشت از کیلویی 50 هزار تومان به 120 هزار تومان را فراموش نکرده ایم گوشت قرمز جز اولین اقالمی

بود که به سبب نرخ ارز و به گفته دولت قاچاق دام زنده ، با رشد قیمتی زیادي همراه شد در فروردین 97 قیمت گوشت گوسفندي با استخوان 49

هزار تومان بود که انتهاي همان سال به باالي 100 هزار تومان رسید ، گوشت اولین قلمی بود که مردم با گرانی آن کاهش قدرت خرید خود را

کامال لمس کردند و بازار شاهد صف هاي طویل خرید گوشت دولتی و یخ زده بود یکی دیگر از عوامل گرانی گوشت ، کمبود و افزایش قیمت نهاده

هاي دامی بود ، عاملی که هنوز حل نشده و بر بازار گوشت مرغ هم تاثیر فراوانی گذاشت در بخش گوشت قرمز اگرچه نرخ هاي رسمی براي

گوشت گوساله کیلویی 80 هزار و 200 تومان و براي گوشت گوسفندي 100 هزار تومان مصوب و اعالم شده ، اما هرکدام 15 تا 20 هزار تومان

بیشتر به دست مصرف کننده می رسد یعنی خانواده هاي ایرانی گوشت گوسفندي کیلویی 120 هزار تومان و گوشت گوساله بین 95 تا 100 هزار

تومان خریداري می کنند گوشت قرمز در 6 ماه ابتدایی سال افزایش قیمت زیادي نداشته و تنها 3 هزار تومان گران تر شده است شرایط بازار نهاده

هاي دامی کشور به گونه اي است که تولیدکنندگان یا دستشان به خوراك دام و طیور نمی رسد یا باید با دو تا سه برابر قیمت مصوب تهیه کنند این

در حالی است که نهاده هاي دامی جزو اقالمی است که براي مهار گرانی ارز دولتی به آن ها اختصاص داده شده است ، مهاري که تا به اینجا بی

فایده بود و نتوانسته از روند صعودي قیمت آن ها جلوگیري کند گوشت سفید : قیمت گوشت مرغ در فروردین ماه 1397 کیلویی 8 هزار تومان بود

که در اسفندماه همان سال به باالي 14 هزار تومان رسید مرغداران هنوز هم نسبت به عدم تامین خوراك طیور شاکی هستند چراکه می گویند

هزینه هاي تولید آنقدر باال رفته که نرخ فروش در مرغ داري پایین تر از قیمت تمام شده است 

البته قیمت مرغ از سال 97 تا فروردین امسال نسبت به بقیه اقالم خوراکی نوسان زیادي نداشت و کیلویی 11 هزار و 600 تومان به فروش رسید؛

اما جهش ارزي که در 6 ماه ابتدایی تجربه کردیم باعث شد که مرغ داري ها نرخ فروش مرغ را افزایش دهند و این قلم مهم از سفره ایرانیان در

شهریورماه کیلویی 20 هزار تومان در فروشگاه هاي مرکز شهر تهران قیمت خورد؛ یعنی در عرض 6 ماه شاهد افزایش 9 هزار تومانی در قیمت

گوشت مرغ بودیم . افزایش قیمت 50 درصدي کره : امسال طالیه دار گرانی در بخش لبنیات ، کره بود ذخایر کره اي که سال گذشته با ارز دولتی

4200 تومانی خریداري شده بود به اتمام رسید و دولت هم این قلم از میز صبحانه خانواده هاي ایرانی را از اقالم لیست شماره یک که ارز دولتی

دریافت می کنند ، حذف کرد به همین سبب از این پس کره هاي خارجی با ارز نیمایی وارد می شوند و از سوي دیگر کارخانه هاي لبنی خط تولید

کره خود را راه اندازي یا تقویت کردند تا تقاضاي بازار را پاسخ دهند البته این پاسخ به نرخ قبلی نیست و قیمت کره 100 گرمی از 4 هزار و 600

شیر پاستوریزه یک لیتري در تومان به 8 هزار تومان رسید؛ بنابراین کره از فروردین تا شهریورماه 50 درصد گران تر شده است شیر : همچنین 

شهریور ماه گذشته 5هزار 700 تومان قیمت خورده بود که در فروردین امسال به لیتري 6 هزار و 200 تومان رسید نرخ شیر به سبب اینکه یکی از

اقالم استراتژیک سبد خانواده ها است توسط دولت مصوب می شود که در شهریور امسال به لیتري 7 هزار و 200 تومان رسید؛
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یعنی یک هزار تومان افزایش نرخ در عرض 6 ماه ماست : قیمت ماست یک کیلوگرمی نیز در مردادماه امسال 9 هزار و 500 تومان است در حالی

که مردادماه پارسال 7 هزار و 200 تومان نرخ گذاري شده بود ، این اعداد به معناي افزایش 17درصدي این محصول پرطرفدار است البته نرخ ماست

از مرداد ثابت نماند و هم اکنون ماست یک کیلوگرمی با قیمت 12 هزار و 500 تومان به دست مصرف کننده می رسد که به معنی گرانی 5 هزار

تومانی در عرض 6 ماه است پنیر : همین طور پنیر ایرانی پاستوریزه 500 گرمی که در مردادماه پارسال قالبی 10 هزار تومان به فروش رسید با 30

درصد افزایش قیمت در شهریور امسال 13 هزار و 500 تومان نرخ گذاري شد این در حالی است که فروردین ماه هر قالب پنیر 500 گرمی ایرانی

11 هزار و 500 تومان قیمت خورد که نشان از افزایش 2 هزار تومانی در عرض 6 ماه دارد وعده هاي بی پایان : با وجود مصاحبه هاي بی پایان

دولتی ها اعم از معاون اول تا رئیس دفتر رئیس جمهور مبنی بر کنترل بازار و مهار قیمت ها ، اما قدرت خرید مردم هر روز کاهش پیدا می کند و

مهم ترین وزارت اقتصادي دولت یعنی وزارت صمت بیش از 6 ماه است که وزیر ندارد به گفته کارشناسان وضعیت امروز بازار نتیجه نبود نظارت

است
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لبنیات رکورد دار روند صعودي قیمت ها

خلیج فارس : از سه سال پیش که ایاالت متحده آمریکا سال به سال به تحریم ها افزود؛ عالوه بر اینکه صادرات و مراودات مالی اقتصاد کشور را تحت

تاثیر زیادي قرار داد ، سفره هاي مردم هم کوچک تر شد.

خلیج فارس : از سه سال پیش که ایاالت متحده آمریکا سال به سال به تحریم ها افزود؛ عالوه بر اینکه صادرات و مراودات مالی اقتصاد کشور را

تحت تاثیر زیادي قرار داد ، سفره هاي مردم هم کوچک تر شد گرچه در جهش دالري پس از اولین تحریم دونالد ترامپ ، دولت نسبت به ذخایر

ارزي و عدم افزایش قیمت کاال هاي اساسی خوراکی اطمینان خاطر داد؛ اما نرخ همه اقالم سبد معیشتی خانواده هاي ایرانی همراه با نرخ ارز سیر

صعودي افسارگسیخته اي را تجربه کردند «دنیاي اقتصاد» بر اساس آمار هاي میدانی که از کف خیابان و بازار به دست آورده ، روند قیمتی اقالم

اساسی در 6 ماه ابتدایی سال را بررسی می کند گوشت قرمز : هیچ کدام از ما جهش گوشت از کیلویی 50 هزار تومان به 120 هزار تومان را

فراموش نکرده ایم گوشت قرمز جز اولین اقالمی بود که به سبب نرخ ارز و به گفته دولت قاچاق دام زنده ، با رشد قیمتی زیادي همراه شد در

فروردین 97 قیمت گوشت گوسفندي با استخوان 49 هزار تومان بود که انتهاي همان سال به باالي 100 هزار تومان رسید ، گوشت اولین قلمی بود

که مردم با گرانی آن کاهش قدرت خرید خود را کامال لمس کردند و بازار شاهد صف هاي طویل خرید گوشت دولتی و یخ زده بود یکی دیگر از

عوامل گرانی گوشت ، کمبود و افزایش قیمت نهاده هاي دامی بود ، عاملی که هنوز حل نشده و بر بازار گوشت مرغ هم تاثیر فراوانی گذاشت در

بخش گوشت قرمز اگرچه نرخ هاي رسمی براي گوشت گوساله کیلویی 80 هزار و 200 تومان و براي گوشت گوسفندي 100 هزار تومان مصوب و

اعالم شده ، اما هرکدام 15 تا 20 هزار تومان بیشتر به دست مصرف کننده می رسد یعنی خانواده هاي ایرانی گوشت گوسفندي کیلویی 120 هزار

تومان و گوشت گوساله بین 95 تا 100 هزار تومان خریداري می کنند گوشت قرمز در 6 ماه ابتدایی سال افزایش قیمت زیادي نداشته و تنها 3 هزار

تومان گران تر شده است شرایط بازار نهاده هاي دامی کشور به گونه اي است که تولیدکنندگان یا دستشان به خوراك دام و طیور نمی رسد یا باید

با دو تا سه برابر قیمت مصوب تهیه کنند این در حالی است که نهاده هاي دامی جزو اقالمی است که براي مهار گرانی ارز دولتی به آن ها

اختصاص داده شده است ، مهاري که تا به اینجا بی فایده بود و نتوانسته از روند صعودي قیمت آن ها جلوگیري کند گوشت سفید : قیمت گوشت

مرغ در فروردین ماه 1397 کیلویی 8 هزار تومان بود که در اسفندماه همان سال به باالي 14 هزار تومان رسید مرغداران هنوز هم نسبت به عدم

تامین خوراك طیور شاکی هستند چراکه می گویند هزینه هاي تولید آنقدر باال رفته که نرخ فروش در مرغ داري پایین تر از قیمت تمام شده است 

البته قیمت مرغ از سال 97 تا فروردین امسال نسبت به بقیه اقالم خوراکی نوسان زیادي نداشت و کیلویی 11 هزار و 600 تومان به فروش رسید؛

اما جهش ارزي که در 6 ماه ابتدایی تجربه کردیم باعث شد که مرغ داري ها نرخ فروش مرغ را افزایش دهند و این قلم مهم از سفره ایرانیان در

شهریورماه کیلویی 20 هزار تومان در فروشگاه هاي مرکز شهر تهران قیمت خورد؛ یعنی در عرض 6 ماه شاهد افزایش 9 هزار تومانی در قیمت

گوشت مرغ بودیم . افزایش قیمت 50 درصدي کره : امسال طالیه دار گرانی در بخش لبنیات ، کره بود ذخایر کره اي که سال گذشته با ارز دولتی

4200 تومانی خریداري شده بود به اتمام رسید و دولت هم این قلم از میز صبحانه خانواده هاي ایرانی را از اقالم لیست شماره یک که ارز دولتی

دریافت می کنند ، حذف کرد به همین سبب از این پس کره هاي خارجی با ارز نیمایی وارد می شوند و از سوي دیگر کارخانه هاي لبنی خط تولید

کره خود را راه اندازي یا تقویت کردند تا تقاضاي بازار را پاسخ دهند البته این پاسخ به نرخ قبلی نیست و قیمت کره 100 گرمی از 4 هزار و 600

تومان به 8 هزار تومان رسید؛
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خلیج فارس
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شیر پاستوریزه یک لیتري در شهریور ماه گذشته 5هزار 700 بنابراین کره از فروردین تا شهریورماه 50 درصد گران تر شده است شیر : همچنین 

تومان قیمت خورده بود که در فروردین امسال به لیتري 6 هزار و 200 تومان رسید نرخ شیر به سبب اینکه یکی از اقالم استراتژیک سبد خانواده ها

است توسط دولت مصوب می شود که در شهریور امسال به لیتري 7 هزار و 200 تومان رسید؛ یعنی یک هزار تومان افزایش نرخ در عرض 6 ماه

ماست : قیمت ماست یک کیلوگرمی نیز در مردادماه امسال 9 هزار و 500 تومان است در حالی که مردادماه پارسال 7 هزار و 200 تومان نرخ گذاري

شده بود ، این اعداد به معناي افزایش 17درصدي این محصول پرطرفدار است البته نرخ ماست از مرداد ثابت نماند و هم اکنون ماست یک

کیلوگرمی با قیمت 12 هزار و 500 تومان به دست مصرف کننده می رسد که به معنی گرانی 5 هزار تومانی در عرض 6 ماه است پنیر : همین طور

پنیر ایرانی پاستوریزه 500 گرمی که در مردادماه پارسال قالبی 10 هزار تومان به فروش رسید با 30 درصد افزایش قیمت در شهریور امسال 13 هزار

و 500 تومان نرخ گذاري شد این در حالی است که فروردین ماه هر قالب پنیر 500 گرمی ایرانی 11 هزار و 500 تومان قیمت خورد که نشان از

افزایش 2 هزار تومانی در عرض 6 ماه دارد وعده هاي بی پایان : با وجود مصاحبه هاي بی پایان دولتی ها اعم از معاون اول تا رئیس دفتر رئیس

جمهور مبنی بر کنترل بازار و مهار قیمت ها ، اما قدرت خرید مردم هر روز کاهش پیدا می کند و مهم ترین وزارت اقتصادي دولت یعنی وزارت

صمت بیش از 6 ماه است که وزیر ندارد به گفته کارشناسان وضعیت امروز بازار نتیجه نبود نظارت است کلمات کلیدي خبر : گرانی گوشت گرانی

لبنیات
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مدیر عامل هلدینگ کشاورزي کوثر بازنشسته شده؟

در موضوع منع به کارگیري بازنشستگان با همه افراد متخلف بدون مماشات برخورد قانونی انجام شود به خصوص در سازمانی که منصوب به ایثارگران و

خانواده معزز شهداست وضع رعایت قانون باید بهتر از نهادها و سازمان هاي دیگر باشد .

در موضوع منع به کارگیري بازنشستگان با همه افراد متخلف بدون مماشات برخورد قانونی انجام شود به خصوص در سازمانی که منصوب به

ایثارگران و خانواده معزز شهداست وضع رعایت قانون باید بهتر از نهادها و سازمان هاي دیگر باشد ; به نظر می رسد نظارت بر اجراي قوانین در

کشور یکی از مشکالت ریشه دار است که با انجام آن بخشی از مشکالت کشور حل می شود یکی از این قوانین خوبی که تصویب آن مورد استقبال

مردم نیز قرار گرفت قانون منع به کارگیري بازنشستگان است ; به گزارش عصرخبر ، مدیر عامل هلدینگ کشاورزي کوثرکه از زیر مجموعه هاي

سازمان اقتصادي کوثر(بنیاد شهید است) بازنشسته است ; مدیر عامل هلدینگ کشاورزي کوثر بازنشسته است؟; مدیرعامل هلدینگ کشاورزي

صنایع شیر ایران(پگاه) بود که از سوي وي از سمتش کوثر(ع ب ) ، در زمان اسالمیان رئیس اسبق سازمان بازنشستگی کشوري ، مدیر عامل 

عزل شد همزمان مدیرعامل معزول پگاه با دارابودن 33 سال سابقه از شعب تامین اجتماعی تهران درخواست جمع آوري سوابق و بازنشستگی را می

نماید و پس از مدتی وي بازنشسته و مستمري بگیر سازمان تامین اجتماعی می شود 

; اما همزمان با بازنشستگی با توجه رفاقت طوالنی مدت با جناب اسکندري مدیر عامل سازمان اقتصادي کوثر در زمان وزارت وي در جهاد

کشاورزي از استان خوزستان به سمت مشاور اقتصادي هلدینگ کشاورزي کوثر منصوب و مدتی بعد مدیرعاملی کشت و صنعت شریف آباد به او

سپرده می شود درهمین ایام قانون منع بکارگیري بازنشستگان به تصویب مجلس شوراي اسالمی و تایید شوراي نگهبان می رسد . ; وي براي

اینکه این پست را حفظ کند طی نامه مکتوب و با امضا خود از شعبه تامین اجتماعی درخواست می کند تا بازنشستگی او به حالت تعلیق درآورده شود

البته این قانون در سازمان تامین اجتماعی وجود دارد اما جاي سوال اینجاست درقانون منع بکارگیري بازنشستگان هرگونه دور زدن قانون ممنوع

است آیا این موضوع مصداق دور زدن قانون است یا خیر؟ وي به حوزه هاي نظارتی نیز عنوان نموده که بازنشسته نیست و با این روش درحال

حاضر مدیرعامل هلدینگ کشاورزي در سازمان اقتصادي کشور است ; امیدواریم در موضوع منع به کارگیري بازنشستگان با همه افراد متخلف بدون

مماشات برخورد قانونی انجام شود به خصوص در سازمانی که منصوب به ایثارگران و خانواده معزز شهداست وضع رعایت قانون باید بهتر از نهادها و

سازمان هاي دیگر باشد همچنین از رئیس بنیاد شهید ، مجلس ، سازمان بازرسی کل کشور و نهاد هاي نظارتی انتظار است موضوع را مورد بررسی

قرار داده و نتیجه به اطالع عموم مردم برسد 

; البته مسئوالن سازمان تامین اجتماعی به خصوص معاونت بیمه اي آن نیز باید دقت نماید تا بازنشستگی اشخاصی که مجدد مشغول بکار می

شوند را بررسی و چنانچه مشمول منع قانون بکارگیري بازنشستگان در مشاغل دولتی و شرکت هاي دولتی و شرکتهاي وابسته به نهاد عمومی غیر

دولتی می شوند را به حالت تعلیق درنیاورند و همسو با قانون منع به کارگیري بازنشستگان عمل نمایند و فقط تعلیق بازنشستگی در بخش خصوصی

امکان پذیر ومیسر باشد .
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با این غذا بی خوابی و فشارخون را درمان کنید

پنیر منبع بسیار خوبی از ویتامین گروه A و D پروتئین ، کلسیم و فسفراست مصرف پنیر ، در درمان کم خونی و بی خوابی مفید است

نیر منبع بسیار خوبی از ویتامین گروه A و D پروتئین ، کلسیم و فسفراست مصرف پنیر ، در درمان کم خونی و بی خوابی مفید است ; به گزارش

صنایع شیر ایران (پگاه) ، فیبر ، پتاسیم و ویتامین C موجود در قارچ می تواند به سالمت قلب خبرگزاري آریا به نقل از روابط عمومی شرکت 

کمک فراوانی بکند پتاسیم و سدیم به همراه یکدیگر نقش بسیار مهمی در تنظیم فشار خون دارند مصرف قارچ که حاوي پتاسیم باال و سدیم پایین

است می تواند فشار خون افراد را کاهش دهد عالوه بر این مصرف 3 گرم بتاگلوکان در روز می تواند کلسترول خون را تا 5 درصد کاهش دهد ; با

طرز تهیه سوفله پنیر با قارچ با ما همراه باشید ; مواد اولیه : ; کره : 50 گرم; آرد : 35 گرم; شیر : نیم لیتر; پنیرسخت رنده شده : 200 گرم; قارچ

ورق شده : 250 گرم; تخم مرغ : 4 عدد; نمک ، فلفل و جوزهندي : به مقدار الزم; طرز تهیه; 1 آرد را با کره تفت داده و ضمن هم زدن مداوم

کم کم شیر را به آن اضافه می کنیم تا سس غلیظ تهیه شود ; 2 150گرم از پنیر رنده شده را با مقداري قارچ خوب مخلوط و به آن نمک و فلفل و

جوز هندي اضافه می کنیم ; 3 سفیده و زرده تخم مرغ ها را از هم جدا کرده ، زرده ها را به سس تهیه شده اضافه می کنیم و سفیده آن ها را خوب

هم زده و در ظرف می ریزیم ; 4 روي آن مخلوط پنیر و قارچ را اضافه و بقیه پنیر رنده شده را روي آن خوب پخش می کنیم ; 5 ظرف را به مدت 25

دقیقه در فر قرار داده و آن را گرم سرو می کنیم
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راه مردم
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کسب تندیس حامی حقوق مصرف کننده توسط پگاه تهران

شیر پاستوریزه پگاه تهران ، براي چهارمین بار ، لوح و تندیس استانی حمایت از حقوق مصرف کنندگان ، را به دست آورد شرکت 

به پاس فعالیتهاي ارزشمند در جلب رضایت مشتریان لوح و تندیس استانی ” حمایت از حقوق مصرف کنندگان ” به پگاه تهران اهدا شد; هفتمین

همایش استانی حمایت از حقوق مصرف کنندگان با حضور با حضور یداله صادقی رئیس سازمان صنعت ، معدنو تجارت استان تهران ، محمدي پور

معاون بازرسی و پورحیدري معاون منابع انسانی این سازمان و جمعی دیگر از صاحبان صنایع و فعاالن اقتصادي امروز سه شنبه اول مهرماه در محل

سازمان صنعت ، معدن و تجارت برگزار شد . ; در این مراسم سید جعفر میر مدیر عامل پگاه تهران ، براي چهارمین بار لوح حمایت از حقوق مصرف

کننده را دریافت نمود مدیرعامل پگاه تهران با بیان اینکه این لوح را در نتیجه تالش تمامی همکاران این مجموعه با هدف رعایت حقوق مصرف

کنندگان ، پاسخگویی به مشتریان و اخذ مجوزها و استانداردها دریافت کرده ایم ، مراتب خوشنودي خود را از دریافت این تندیس ابراز نمود ; سازمان

حمایت از حقوق مصرف کنندگان و تولید کنندگان به طور سالیانه شرکت هایی که استانداردها و تاییدیه هاي مربوط به میزان رضایتمندي مشتریان

را دارند پس از بررسی هاي سختگیرانه انتخاب و تندیس حمایت از حقوق مصرف کنندگان را به آنها اهدا میکند ; الزم به ذکر است در میان تمامی

شرکتهاي فعال در عرصه لبنیات ، تنها دو شرکت موفق به اخذ این تندیس شده اند که پگاه تهران با کسب امتیاز باالیی ، برگ زرین دیگري بر

افتخارات خود افزود
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هرآنچه درباره شیرهاي صنعتی باید بدانید

جوشاندن مستقیم شیر به مدت طوالنی موجب کاهش ارزش غذایی آن تا اندازه زیادي می شود همچنین رسوب و پوسته سطحی تشکیل شده در ته

ظرف غالبًا بدون مصرف باقی می ماند و مقداري از مواد غذایی شیر از بین می رود

جوشاندن مستقیم شیر به دلیل کاهش پروتئین ، به ارزش غذایی آن صدمه می زند بررسی هاي انجام  شده نشان می دهد که بر اثر جوشاندن مستقیم

شیر حدود 30 درصد پروتئین و 14 درصد کلسیم آن از بین می رود و ترکیبات حساس شیر مثل ویتامین ها تحت تأثیر حرارت ، به تدریج و بسته به

مدت زمان جوشیدن از بین می رود شیر از جمله مواد غذایی است که باید در سبد تغذیه خانواده قرار گیرد ، اما نگهداي و نحوه مصرف آن هم

اهمیت زیادي دارد کارشناسان تغذیه می گویند شیرهاي پاستوریزه و استریلیزه را نباید جوشاند و فقط باید به صورت ولرم آن را مصرف کرد شیر ماده

غذائی مطلوب و متعادلی براي انسان است بنابراین جاي تعجب نیست که محیط کشت بسیار مناسبی هم براي رشد باکتري ها باشد باکتري هائی که

به طور تصادفی وارد شیر می شوند می توانند سبب بروز مشکالت بهداشتی براي مصرف کننده شوند در پاستوریزه شدن شیر کلیه میکروب هاي

بیماري زاي این ماده از بین می رود ، بنابراین نیازي به جوشاندن آن نیست ، ضمن آن که جوشاندن مجدد شیر پس از پاستوریزه شدن باعث از بین

شیر پاستوریزه محدود و کوتاه بوده و تا تاریخ مصرف باید در یخچال در 4 درجه سلسیوس و دور از نور نگهداري رفتن کیفیت آن می شود ; عمر 

شود درجه حرارتی که به منظور پاستوریزاسیون به کار می رود بستگی کامل به مقاومت گرمائی بیماري زاها و غیر بیماري زاهائی دارد در استریلیزه

کردن شیر نیز عالوه بر میکروب هاي بیماري زا کلیه میکروب هاي غیربیماري زا نیز از بین می روند به همین دلیل ضمن حفظ شرایط نگهداري

می توان شیرهاي استریلیزه را تا مدت طوالنی براي مصرف نگهداري کرد در استریلیزه کردن شیر میزان حرارتی که به شیر داده می شود تا کلیه

میکروب هاي موجود در شیر از بین روند باال بوده و مدت زمان حرارت کوتاه است تا حداقل لطمه به مواد موجود در شیر وارد آمده و مواد مغذي در

شیر حذف شود
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شیر پاستوریزه بهتر است یا استرلیزه؟/با عصاره آلبالو سکته مغزي را شکست دهید

خوراکی هاي مفید براي عضله سازي بعد از دویدن ، لزوم ویتامین E در رشد مناسب براي سیستم عصبی ، شکست سکته مغزي با عصاره آلبالو ، عدم

شیر پاستوریزه مفیدتر از استرلیزه را در بسته خبري سالمت ایمنا بخوانید . انتقال کرونا با مواد غذایی منجمد و 

به گزارش خبرنگار ایمنا ، هنگام دویدن ، بدن شما به انرژي گلیکوژن ذخیره شده در بافت عضله متکی است بدن شما بعد از مصرف کربوهیدرات ،

گلیکوژن تولید می کند و منبع اصلی سوخت براي عملکرد مناسب اندام ها و عضالت است هرچه بیشتر بدوید ، میزان ذخیره گلیکوژن خود را بیشتر

می کنید همچنین آب و الکترولیت ها را به صورت عرق از دست می دهید و سرانجام ، شما فیبر عضالنی را که براي ترمیم و بازسازي خود به

اسیدهاي آمینه پروتئین نیاز دارید ، تجزیه می کنید بنابراین ، پس از دویدن طوالنی مهم است که کربوهیدرات هاي پیچیده بخورید تا ذخایر

گلیکوژن خود را بازیابید و از از دست دادن عضله جلوگیري کنید براي جبران مجدد سدیم ، پتاسیم و سایر الکترولیت هاي از دست رفته ، آب غنی

شده یا نوشیدنی هاي ورزشی بنوشید پروتئین مصرف کنید تا اسیدهاي آمینه مورد نیاز بدن براي ساخت عضله در بدن تأمین شود به صورت ایده آل

براي سوخت گیري بعد از مدت طوالنی در عرض 30 دقیقه اتفاق می افتد سعی کنید میان وعده یا وعده غذایی را با ترکیبی از کربوهیدرات هاي

حاوي فیبر باال و پروتئین مانند : کره بادام زمینی یا بادام روي نان سبوس دار ، بلغور جو دوسر با ، میوه ، ماست ، یک تخم مرغ آب پز شده با یک

تکه میوه ، برنج قهوه اي با ماهی قزل آال یا مرغ و سبزیجات بخورید آنچه که باید بعد از دویدن با سرعت باال بخورید ، از این نظر است که شما

باید بدنتان را آب رسانی کرده و ذخایر گلیکوژن را دوباره پر کنید ، آبرسانی کنید و ماهیچه ها را بازیابی کنید گلیکوژن به سوخت رسانی در ورزش

هاي شدید کمک می کند و سطح پایین گلیکوژن پس از دویدن سرعت می تواند باعث خستگی شود شما می توانید ذخایر گلیکوژن را دوباره پر

کرده و با خوردن کربوهیدرات و پروتئین از تجزیه عضالت جلوگیري کنید در حالت ایده آل ، در صورت دویدن عرق شدید باید هر 15 دقیقه یک

بار آب بنوشید ، اما حتی در این صورت ، تأمین آب بدن پس از دویدن براي بهبودي ضروري است میزان نوشیدن شما به وزن شما ، میزان دویدن و

میزان تعریق بستگی دارد مایعی که پس از دویدن مصرف می کنید ، همیشه نباید آب باشد انواع دیگر نوشیدنی ها مانند نوشیدنی هاي ورزشی نیز

می توانند به بهبودي کمک کنند زیرا هنگام تعریق نه تنها آب ، بلکه سایر مواد مغذي مانند نمک ، پتاسیم و منیزیم را نیز از دست می دهید

برخالف آب ، نوشیدنی هاي ورزشی با الکترولیت می توانند به بازگرداندن این مواد مغذي و مبارزه با خستگی کمک کنند بیشتر نوشیدنی هاي

ورزشی حاوي سدیم نیز هستند که مصرف آن پس از دویدن مهم است زیرا سدیم به بدن شما کمک می کند مواد مغذي از دست رفته در طول

تمرین مانند پتاسیم و منیزیم را جذب کند مواد غذایی منجمد کرونا را انتقال نمی دهند عضو ستاد ملی مقابله با کرونا ، گفت : مواد غذایی منجمد

ویروس کرونا را به افراد انتقال نمی دهد و اثرپذیري ندارد ماندگاري ویروس کرونا بر روي مواد غذایی منجمد شده در درجه منفی 20 تا منفی 70 از

بین می رود و مردم نگرانی در این زمینه نداشته باشند مسعود مردانی افزود : احتمال پیدا کردن تماس با سطوح آلوده به ویروس کرونا از طریق

فروشگاه ها ، وسایل حمل و نقل عمومی بیشتر
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از مواد غذایی منجمد شده است ، ویروس ها در فضاي انجماد زنده نمی مانند و اثرپذیري انتقال به افراد را ندارند متخصص بیماري هاي عفونی ،

تصریح کرد : میزان ویروس موجود در غذاهاي منجمد به اندازه اي نیست که خطري براي افراد داشته باشد ، ویروس ها در واقع انگل هاي داخل

سلولی هستند و نمی توانند در خارج از سلول هاي میزبان ، تولید مثل کنند آنها روي یک بسته بندي غذایی یا گوشت منجمد ، فقط در انتظار از بین

رفتن هستند … رخالف باکتري ها ، ویروس ها ممکن است ساعت ها یا روزها روي یک سطح بمانند ، اما آنها در این شریط کامًال شکننده بوده و

قادر به انتقال عفونت نیستند مردانی در مورد شست وشوي ماسک ها ، گفت : فقط ماسک هاي خانگی به دلیل سه الیه بودن و اینکه نانو باشند ،

قابل شست وشو هستند و بقیه ماسک ها با شست وشوي مجدد خاصیت خود را از دست می دهند و نباید آنها را استفاده کرد این پزشک با تاکید بر

اینکه ماسک باید تا پایان کرونا به عنوان ابزار حیاتی مردم استفاده شود ، تصریح کرد : در شش ماهه دوم امسال شرایط خاصی را در کشور به خاطر

همزمانی کرونا با آنفلوآنزا خواهیم داشت و از مردم می خواهیم بدون ماسک از منزل خارج نشوند و باید جزو سبد خانوار در نظر گرفته شود با عصاره

آلبالو سکته مغزي را شکست دهید ساالنه افراد زیادي در سرتاسر دنیا دچار سکته مغزي و عارضه هاي مرتبط با آن می شوند که بایستی به موقع و

با روش درست تحت درمان قرار گیرند یافته هاي جدید محققان کشور نشان می دهند که استفاده از عصاره گیاه آلبالو می تواند در این خصوص ،

کمک مؤثري باشد بنا بر گفته متخصصان ، مشکل اساسی براي درمان یا کاهش اثرات این عارضه ، ساخت داروهاي مناسب و ایده آل آن است که

البته به دلیل پیچیدگی عوامل درگیر در ایجاد آن ، امري بسیار مشکل است در حال حاضر ، چندین روش و داروي جدید در حال بررسی هستند که

نتایج خوبی در مطالعات قبل از بالینی نشان داده اند ، اما معموًال در آزمایش هاي بالینی با شکست مواجه می شوند بااین حال ، نتایج مطالعات اخیر

نشان داده اند که رژیم هاي غذایی غنی از فرآورده هاي گیاهانی مانند عناب ، روغن سیاه دانه ، گیاه پنج انگشت ، روغن تخم کدو و انواع دیگري

از نمونه هاي گیاهی ، احتمال آسیب استرس اکسیداتیو ناشی از سکته مغزي را کاهش می دهند نتایج تحقیقات نشان داد که استفاده خوراکی از

عصاره آلبالو بسته به دوز مورد استفاده ، داراي اثرات حفاظتی در برابر استرس اکسیداتیو و حجم ورم ناشی از انسداد شریان مغزي میانی در سکته

مغزي است عصاره آلبالو می تواند نقش حفاظتی در برابر ورم ناشی از سکته و فرایندهاي اکسیدکننده مربوط به آن را داشته باشد هرچند برخی

تفاوت ها در پاسخ نواحی کورتکس و ساب کورتکس در برخی از گروه هاي تحت آزمایش ، ممکن است مربوط به تفاوت در برخی مسیرهاي پیام

شیر پاستوریزه بهتر است یا استرلیزه؟ رسانی ، تفاوت در انواع سلول ها و یا مکانیسم هاي حفاظتی ضعیف تر در ناحیه ساب کورتکس باشد 

متخصص تغذیه و رژیم درمانی با اشاره به اینکه شیر یک ماده غذایی مفید است ، اظهار کرد : در صورتی که از شیرهاي فله اي که از سالمت آنها

آگاهی نداریم استفاده شود ، همین ماده جان بخش می تواند بسیار مضر بوده و حتی جانگیر هم شود ضیا الدین مظهري ، افزود : شیر یک ماده

غذایی بسیار ارزشمندي است که بسیاري از نیازهاي بدن با مصرف آن تأمین می شود اما باید توجه داشته باشیم که استفاده از شیرهاي فله اي می

تواند بیماري زا باشد 

وي تصریح کرد : در صورتی که از شیرهاي فله اي که از سالمت آنها آگاهی نداریم استفاده شود همین ماده جان بخش می تواند بسیار مضر بوده و

حتی جانگیر هم شود چرا که شیر بسیار فساد پذیر است و باید توجه داشته باشیم شیرهایی که در کارخانه ها تهیه و بسته بندي می شود سالمت

آنها توسط کارشناسان بررسی می شود و شیرهایی که از دامداري ها جمع آوري می شود توسط این کارشناسان بررسی می شود تا از کیفیت شیر و

میزان آلودگی احتمالی آن با و اینکه آیا ویروس تب مالت را دارند یا خیر مطمئن شوند . 

به گفته مظهري؛ شیرهایی که به صورت فله اي توزیع می شود و از دامداري هاي کوچک جمع آوري شده است این افراد توانایی تشخیص آلودگی

شیر را ندارند و گرچه شاید این شیرها در ظرف هاي تمیز و با دست هاي سالم دوشیده شده و یا در دماي مناسبی نگهداري شده باشند اما بعید

نیست که دام مریض باشد و یا پستان گاوي زخمی شده باشد که شیر این دام ها نباید وارد چرخه فروش شود .
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وي تاکید کرد : «شیر و برخی فرآورده هاي شیري فله اي نباید بی محابا مصرف شود به خصوص پنیر و مخصوصًا افرادي که در مسافرت ها از این

فرآورده هاي فله اي استفاده می کنند به دلیل اینکه سیستم دفاعی بدن آنها میکروب هاي محیط جدید را نمی شناسند بدن آنها در قبال آن واکنش

شدیدي نشان می دهد بنابراین تا جایی که امکان دارد افراد از شیرهایی که شناخته شده نیستند و به صورت فله اي توزیع می شوند استفاده نکنند . 

شیر پاستوریزه که از شیر تازه با شرایط خاصی و به شیر پاستوریزه بهتر است استفاده شود یا استرلیزه ، اضافه کرد :  » مظهري در رابطه با اینکه 

مدت کوتاهی حرارت دیده و تهیه شده ماندگاري زیادي ندارد و به مدت 3 تا 5 روز بیشتر ماندگاري ندارد و به دلیل طعم بهتري که دارد بیشتر

مصرف کنندگان به سراغ مصرف این شیر روي می آورند . 

متخصص تغذیه و رژیم درمانی ، تاکید کرد : اما شیرهاي استرلیزه با توجه به تکنیک هاي پیشرفته اي که در تهیه این شیرها به کار می رود و تمام

عوامل بیماري زا و حتی برخی میکروب هایی که در مقابل حرارت کم مقاومت نشان می دهند از بین می رود و این شیرها داراي ماندگاري باالیی

می باشد و تا زمانی که در پاکت این شیرها باز نشود سالم می ماند و با وجود ماندگاري طوالنی سالم می ماند اما باید توجه داشت که به محض باز

شدن در پاکت این شیرها هم باید سریع مصرف شود و سریعًا در داخل یخچال نگهداري شوند . لزوم ویتامین E در رشد مناسب سیستم عصبی

محققان در مطالعه بر روي ماهی زبرافیش مشاهده کردند جنین هاي ایجادشده از مادر داراي کمبود ویتامین E ، داراي مغز و سیستم ایمنی ناقص

بودند «مارت ترابر» ، سرپرست تیم تحقیق از دانشگاه اورگن آمریکا ، در این باره ، اظهار کرد : «این نتیجه بسیار جالب است چراکه مغز به خاطر

عدم وجود ویتامین E کافی دچار نقصان فیزیکی می شود » زبرافیش ها از لحاظ میزان مولکولی ، ژنتیکی و سلولی بسیار شبیه انسان ها هستیم از

این رو بسیاري از یافته ها قابل تعمیم به انسان هستند در یک جنین ، پریموردیوم مغز و لوله عصبی زود ظاهر می شوند و سیستم عصبی را تشکیل

داده و تمام اندام ها و ساختارهاي بدن را عصب کشی می کنند بدون ویتامین E ، جنین زبرافیش با نقص در لوله عصبی و عیوب مغزي روبرو بود

"ترابر" تاکید کرد : «آنها نوعی نقص لوله عصبی ناشی از کمبود اسیدفولیک بودند و حال ما دریافتیم نقایص لوله عصبی و نقایص مغز ناشی از

ویتامین E در تشکیل مغز نقش دارند » ویتامین E که نام علمی آن ، آلفا توکوفرول است ، نقش هاي بیولوژیکی زیادي دارد و در رژیم هاي

غذایی انسان اغلب از طریق روغن ها ، مانند روغن زیتون تأمین می شود همچنین این ویتامین به مقدار زیاد در مواد غذایی مانند فندق ، تخمه

آفتابگردان و آووکادو یافت می شود به گفته محققان ، گیاهان هشت نوع مختلف ویتامین E ایجاد می کنند ، و انسان همه آنها را جذب می کند ،

اما کبد فقط قادر به بازگرداندن آلفا توکوفرول به جریان خون است همه انواع دیگر این ویتامین ، متابولیزه شده و دفع می شوند زنان باردار با

ویتامین E کم در پالسما خون شأن با افزایش خطر سقط جنین روبرو هستند کد خبر 446583
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صنایع شیر ایران(پگاه) در شرکت پگاه تهران برگزار شد گرامیداشت هفته دفاع مقدس با حضور مدیران ارشد 

صنایع شیر ایران(پگاه) در شرکت پگاه تهران برگزار شد  گرامیداشت هفته دفاع مقدس با حضور مدیران ارشد 

صنایع شیر ایران(پگاه) ، در این مراسم عبداهللا ; بزرگداشت هفته دفاع مقدس در پگاه; به گزارش خبرایران به نقل از روابط عمومی شرکت 

صنایع شیر ایران با گرامیداشت هفته دفاع مقدس و تبریک این ایام گفت : از خداوند متعال براي همگان توفیق ادامه قدوسی مدیرعامل شرکت 

راه شهدا را مسالت داریم . ; وي با اشاره به خاطرات دالوري ها و رشادت هاي رزمندگان در 8 سال جنگ تحمیلی افزود : دفاع مقدس سرنوشت

سازترین مرحله براي کشور و افتخاري عظیم است ، زیرا رزمندگان کشور تسلیم ننگ نشده و پیرو شعار حسین ابن علی (ع) پیش رفتند ; او با تاکید

ایران با حدود 11هزار نفر پرسنل صنایع شیر بر اهمیت ادامه راه شهدا در جبهه اقتصادي کشور و ضرورت همقدمی همه کارگزاران کشور گفت : 

نقش مهمی در اشتغال دارد و در بحث اشتغال حرف براي گفتن دارد و باالبردن کیفیت محصوالت آبرو براي کشور ایجاد می کند ; وي گفت : حدود

یک هفتم صادرات لبنیات کشور به پگاه اختصاص داشته و در پنج ماهه ابتدایی سال 35درصد رشد وزنی نسبت به سال قبل داشتیم و در حوزه

صادرات براي نظام آبرو ایجاد کردیم ; گفتنی است در این رویداد مدیرعامل شرکت پگاه تهران ، خلیل بهروزي فرعضو کمیسیون اجتماعی مجلس

صنایع شیر ایران نیز حضور داشتند شوراي اسالمی و مهرداد وخشور مشاور ایثارگران شرکت 
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ایران نو
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کسب تندیس حامی حقوق مصرف کننده توسط پگاه تهران

شیر پاستوریزه پگاه تهران ، براي چهارمین بار ، لوح و تندیس استانی حمایت از حقوق مصرف کنندگان ، را به دست آورد . ایران نو : شرکت 

این لوح در هفتمین همایش استانی حمایت از حقوق مصرف کنندگان و با حضور یداله صادقی رئیس سازمان صنعت ، معدن و تجارت استان تهران ،

به پگاه تهران اهدا شد سید جعفر میر مدیرعامل پگاه تهران ، تصریح کرد : این تندیس ، با ارزیابی و بررسی شاخص هایی ، از جمله قیمت

مصرف کننده ، کیفیت و رضایت مندي مشتري دریافت شده است گفتنی است ، در حوزه صنایع لبنی استان تهران ، تنها دو شرکت تندیس حمایت از

حقوق مصرف کنندگان ، را دریافت کردند
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کسب تندیس حامی حقوق مصرف کننده توسط پگاه تهران

شیر پاستوریزه پگاه تهران ، براي چهارمین بار ، لوح و تندیس استانی حمایت از حقوق مصرف کنندگان ، را به دست آورد شرکت 

شیر پاستوریزه پگاه تهران ، براي چهارمین بار ، لوح و تندیس استانی حمایت از حقوق مصرف کنندگان ، را به دست آورد به گزارش نسل شرکت 

صنایع شیر ایران (پگاه) ، این لوح در هفتمین همایش استانی حمایت از حقوق برنا ، به نقل از روابط عمومی و امور بین الملل شرکت 

مصرف کنندگان و با حضور یداله صادقی رئیس سازمان صنعت ، معدن و تجارت استان تهران ، به پگاه تهران اهدا شد سید جعفر میر مدیرعامل پگاه

تهران ، تصریح کرد : این تندیس ، با ارزیابی و بررسی شاخص هایی ، از جمله قیمت مصرف کننده ، کیفیت و رضایت مندي مشتري دریافت شده

است گفتنی است ، در حوزه صنایع لبنی استان تهران ، تنها دو شرکت تندیس حمایت از حقوق مصرف کنندگان ، را دریافت کردند
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افزایش 20 درصدي تولید شیرخام در کشت و صنعت سلماس

پگاه سلماس ، 20 درصد رشد کرد تولید شیرخام ، در شرکت کشت و صنعت و دامپروري 

پگاه سلماس ، ضمن اعالم این خبر در جریان بازدید فرماندار شهر سلماس ، رضا سلطانی فرد مدیرعامل شرکت کشت و صنعت و دامپروري 

افزود : هم اکنون این مجموعه با تولید روزانه 44 تن شیرخام ، بزرگترین تولید کننده در شمال غرب کشور است او افزود : این شرکت ، با هدف

حمایت از کشاورزان نیز ، اقدام به راه اندازي یک واحد سیلو ، با ظرفیت دریافت و دپوي 5 هزار تن ذرت علوفه اي ، کرد
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صنایع شیر ایران در 5 ماهه نخست سال 34 درصد رشد وزنی تولید 

صنایع شیر ایران در پنج ماهه نخست سال 34 درصد رشد وزنی و در فروش داخلی نیز 10 درصد رشد وزنی داشته است شرکت 

صنایع شیر ایران در گفت و گو با صداي بورس ضمن اعالم این خبر ، افزود : تالش شده با انجام تمهیدات عبداهللا قدوسی ، مدیرعامل شرکت 

الزم ، کرونا بر فعالیت هاي اقتصادي آثار منفی نداشته باشد که در نتیجه در زمینه صادرات و فروش داخل به توفیقاتی دست پیدا کردیم ; وي

همچنین گفت : در راستاي مسئولیت اجتماعی محصوالت سالمتی بخش از جمله محصوالت استریل با ویتامین D تولید کردیم که باعث افزایش

صنایع مقاومت بدن می شود ; قدوسی تأکید کرد؛ هرچند افزایش قیمت را در شرکت پگاه شاهد بودیم اما افزایش درآمد نداشتیم مدیرعامل شرکت 

شیر ایران در پایان گفت : با توجه به تحریم ها ، همواره در تالش هستیم در صادرات و تنوع بخشی محصوالت ، افزایش فروش داشته باشیم تا

منفعت بیشتري براي سهامداران ایجاد کنیم
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پگاه از خالقیت همکاران تقدیرکرد

صنایع شیر ایران ، معرفی شدند پیشنهادات برتر مردادماه 

این پیشنهادات ، با در نظر گرفتن شاخصه هاي صرفه اقتصادي ، سطح دانش فنی مهندسی ، قابلیت اجرایی ، بهبود مستمر کیفیت و پس از ارزیابی

تیم هاي تخصصی ، برگزیده شدند پیشنهادات برتر مردادماه ، در حوزه فنی مربوط به ساخت و تغییر ماشین آالت و بسته بندي شامل ساخت دستگاه

استفان با ظرفیت 600 کیلوگرم و تغییر مکانیزم دستگاه کاپ سیل جهت تولید پنیر خامه اي شیشه اي همزمان از شرکت پگاه اصفهان و جایگزینی

صنایع شیر ایران ، پس از وقفه اي HMI مربوط به Alcip CIP تتراپک از پگاه گلستان ، است گفتنی است ، سامانه نظام پیشنهادات شرکت 

16 ساله ، از خردادماه سال جاري راه ا ندازي شد و تا کنون بیش از 600 پیشنهاد در سامانه به ثبت رسیده که در مراحل پایش ، بررسی و اجرا است
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کسب تندیس حامی حقوق مصرف کننده توسط پگاه تهران

صنایع شیر ایران (پگاه) ، این لوح در هفتمین همایش استانی حمایت از حقوق مصرف کنندگان و با به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل شرکت 

حضور یداله صادقی رئیس سازمان صنعت ، معدن و تجارت استان تهران ، به پگاه تهران اهدا شد .

سید جعفر میر ، مدیرعامل پگاه تهران ، تصریح کرد : این تندیس ، با ارزیابی و بررسی شاخص هایی ، از جمله قیمت مصرف کننده ، کیفیت و

رضایت مندي مشتري دریافت شده است گفتنی است ، در حوزه صنایع لبنی استان تهران ، تنها دو شرکت تندیس حمایت از حقوق مصرف کنندگان ،

را دریافت کردند
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کسب تندیس حامی حقوق مصرف کننده توسط پگاه تهران

شیر پاستوریزه پگاه تهران ، براي چهارمین بار ، لوح و تندیس استانی حمایت از حقوق مصرف کنندگان ، را به دست آورد شرکت 

این لوح در هفتمین همایش استانی حمایت از حقوق مصرف کنندگان و با حضور یداله صادقی رئیس سازمان صنعت ، معدن و تجارت استان تهران ،

به پگاه تهران اهدا شد سید جعفر میر مدیرعامل پگاه تهران ، تصریح کرد : این تندیس ، با ارزیابی و بررسی شاخص هایی ، از جمله قیمت

مصرف کننده ، کیفیت و رضایت مندي مشتري دریافت شده است گفتنی است ، در حوزه صنایع لبنی استان تهران ، تنها دو شرکت تندیس حمایت از

حقوق مصرف کنندگان ، را دریافت کردند
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کسب تندیس حامی حقوق مصرف کننده توسط پگاه تهران

شیر پاستوریزه پگاه تهران ، براي چهارمین بار ، لوح و تندیس استانی حمایت از حقوق مصرف کنندگان ، را به دست آورد شرکت 

این لوح در هفتمین همایش استانی حمایت از حقوق مصرف کنندگان و با حضور یداله صادقی رئیس سازمان صنعت ، معدن و تجارت استان تهران ،

به پگاه تهران اهدا شد سید جعفر میر مدیرعامل پگاه تهران ، تصریح کرد : این تندیس ، با ارزیابی و بررسی شاخص هایی ، از جمله قیمت

مصرف کننده ، کیفیت و رضایت مندي مشتري دریافت شده است گفتنی است ، در حوزه صنایع لبنی استان تهران ، تنها دو شرکت تندیس حمایت از

حقوق مصرف کنندگان ، را دریافت کردند
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کسب تندیس حامی حقوق مصرف کننده توسط پگاه تهران

شیر پاستوریزه پگاه تهران ، براي چهارمین بار ، لوح و تندیس استانی حمایت از حقوق مصرف کنندگان ، را به دست آورد شرکت 

صنایع شیر ایران (پگاه) ، این لوح در هفتمین همایش استانی حمایت از به گزارش شمانیوز به نقل از روابط عمومی و امور بین الملل شرکت 

حقوق مصرف کنندگان و با حضور یداله صادقی رئیس سازمان صنعت ، معدن و تجارت استان تهران ، به پگاه تهران اهدا شد سید جعفر میر

مدیرعامل پگاه تهران ، تصریح کرد : این تندیس ، با ارزیابی و بررسی شاخص هایی ، از جمله قیمت مصرف کننده ، کیفیت و رضایت مندي

مشتري دریافت شده است گفتنی است ، در حوزه صنایع لبنی استان تهران ، تنها دو شرکت تندیس حمایت از حقوق مصرف کنندگان ، را دریافت

کردند
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