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درصد فراوانی اخبار بولتن به تفکیک نوع رسانه
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1399/08/01 - 1399/07/30فهرست اخبار

6 نخستین پروانه حالل در لرستان صادر می شود 10:00 دانا

7 رشد 30 درصدي فروش پگاه آذربایجان شرقی در شهریور 09:30 بادبادك ها

8 رشد 30 درصدي فروش پگاه آذربایجان شرقی در شهریور 09:10 دنیاي خبر

9 در نشست شوراي ارتباطات پگاه اعالم شد : رشد 30 درصدي فروش پگاه آذربایجان شرقی در... 06:01 نسل برنا

10 پگاه تبریز پیشرو در صادرات محصوات لبنی به کشورهاي همسایه عصرآزادي

11 رشد 30 درصدي فروش پگاه آذربایجان شرقی در شهریور 23:54 شما نیوز

12 تمدید پروانه و عدم کسر 20 درصد سهم آب گلخانه ها پیگیري شود 23:42 باشگاه خبرنگاران

13 رشد 30 درصدي فروش پگاه آذربایجان شرقی در شهریور 21:55 آریا

14 رشد 30 درصدي فروش پگاه آذربایجان شرقی در شهریور 21:38 روز نو

15 رشد 30 درصدي فروش پگاه آذربایجان شرقی در شهریور 21:08 ایلنا

16 رویکرد اصلی پگاه تبریز نوآوري محصوالت جدید/ شرکت پگاه روزانه 350 تن شیرخام دریاف... 19:57 ترجمان صبح

18 در نشست شوراي ارتباطات پگاه اعالم شد؛ رشد 30 درصدي فروش پگاه آذربایجان شرقی در ش... 19:52 بورس 24

19 رشد 30 درصدي فروش پگاه آذربایجان شرقی در شهریور 18:45 اقتصاد 24

صنایع شیر ایران «پگاه» : مردم به شایعات در... 20 مدیرکل روابط عمومی و بین الملل شرکت  17:38 تحلیل بازار

صنایع شیر ایران تاکید کرد : /لزوم جلوگیر... 21 مدیر روابط عمومی و امور بین الملل شرکت  17:35 ایسنا

23 لزوم جلوگیري از محتواسازي هایی که باعث ترس مردم از مصرف لبنیات می شود 17:30 ایسنا

25 رشد 30 درصدي فروش پگاه آذربایجان شرقی در شهریور 17:01 دیده بان

26 رشد 30 درصدي فروش پگاه آذربایجان شرقی در شهریور 17:01 اقتصاد و تجارت

محصوالت لبنی از آذربایجان شرقی 2 . 5 برابر شد 27 صادرات  16:41 ایرنا

29 گزارش عملکرد 6 ماهه چند شرکت بورسی 16:11 نبض بورس

30 رفع مشکل اتحادیه دام و طیور استان فارس 15:36 ایانا

محصوالت لبنی در سطح استان 31 افزایش 30 درصدي فروش  13:58 تبریز من

پگاه
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1399/08/01 - 1399/07/30فهرست اخبار

محصوالت لبنی آذربایجان شرقی در سفره مردم 5 کشور دنیا/11 آزمایش در مرحله ورود شی...  32 13:06 فارس نیوز

33 کسب 7 تندیس استاندارد ملی واستانی 99 توسط پگاه 12:59 نوآوران

34 شیر هاي برگشتی کارخانه ها سر از کجا در می آورند؟ 12:52 فارس نیوز

36 رشد 30 درصدي فروش پگاه آذربایجان شرقی در شهریور 12:00 ایجیگا

37 رشد 30 درصدي فروش پگاه آذربایجان شرقی در شهریور 11:40 خبربان

38 در نشست شوراي ارتباطات پگاه اعالم شد : رشد 30 درصدي فروش پگاه آذربایجان شرقی در... 11:22 صداي پول

صنایع شیر اي... 39 مدیرعامل پگاه در روز پوکی استخوان اعالم کرد؛ توسعه سالمتی ، رسالت  11:22 فراسو

40 رشد 30 درصدي فروش پگاه آذربایجان شرقی در شهریور 11:22 فراسو

41 رشد 30 درصدي فروش پگاه آذربایجان شرقی در شهریور 11:22 سفیر سالمت

42 رشد 30 درصدي فروش پگاه آذربایجان شرقی در شهریور 11:22 ثریا نیوز

43 برکناري مدیر عامل شرکت صنایع بسته بندي فرآورده هاي شیري پگاه 11:05 عصر خبر

محصوالت لبنی پگاه بدون دخالت دست ا... 44 افزایش فروش 30 درصدي محصوالت پگاه/ بسته بندي  11:00 نصر نیوز
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1399/08/01 - 1399/07/30گزیده اخبار و رویدادها - پگاه

دانا

1399/08/01
10:00

نخستین پروانه حالل در لرستان صادر می شود

قنبریان ، مدیر کل استاندارد لرستان گفت : نخستین پروانه حالل در لرستان براي فرآورده هاي لبنی پگاه لرستان صادر می شود

مرضیه قنبریان در گفت و گو با خبرنگار سفیرافالك با بیان اینکه نخستین پروانه حالل در استان صادر می شود اظهار داشت : اداره استاندارد تنها

مرجع رسمی است که این پروانه را براي برخی از واحدهاي تولید کننده متقاضی که شرایط الزم را داشته باشند ، صادر می کند 

افت ارزش صندوق پاالیش یکم به پایین ترین مقدار | اي تی اف پاالیشی براي خریدارانش سوددهی داشت؟; وي افزود : در استان لرستان اولین

پروانه حالل براي شرکت پگاه لرستان صادر می شود که هم اکنون به دلیل کرونا ارزیابی از راه دور در حال انجام است و بعد از اتمام این مرحله ، با

حضور مسئوالن پروانه اعطا می شود . مدیرکل استاندارد لرستان تصریح کرد : چند واحد تولیدي دیگر متقاضی دریافت این نشان بوده اند که بعد از

بررسی هاي الزم توسط اداره استاندارد این نشان صادر می شود این نشان حالل براي چند محصول غذایی پگاه اعطا می شود و تاکنون واحد و

محصول تولیدي در استان این نشان را دریافت نکرده اند وي با اشاره به مزایاي این نشان بیان کرد : داشتن نشان حالل براي واحدهایی که

محصوالت تولیدي خود را صادر می کنند بسیار مهم بوده و در صادرات این محصوالت به برخی از کشورهاي اسالمی حائز اهمیت است قنبریان

گفت : در بازارهاي بین المللی و صادرات داشتن این نشان بسیار مهم است که اولین نشان حالل در استان لرستان براي برخی از فرآورده هاي لبنی

پگاه صادر می شود / پگاه + شیر
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1399/08/01 - 1399/07/30گزیده اخبار و رویدادها - پگاه

بادبادك ها

1399/08/01
09:30

رشد 30 درصدي فروش پگاه آذربایجان شرقی در شهریور

 

صنایع شیر ایران ، طی پیامی ویدئویی ، در سومین نشست شوراي ارتباطات پگاه ، بر اهمیت نقش رسانه ها در عبداله قدوسی مدیرعامل شرکت 

افزایش سرانه مصرف شیر و فرآورده هاي شیري و توسعه سالمت ، تاکید کرد .

صنایع شیر ایران ، طی پیامی ویدئویی ، در سومین نشست شوراي ارتباطات پگاه ، بر اهمیت نقش رسانه ها در عبداله قدوسی مدیرعامل شرکت 

شیر پاستوریزه پگاه آذربایجان شرقی افزایش سرانه مصرف شیر و فرآورده هاي شیري و توسعه سالمت ، تاکید کرد احد فالحی سرپرست شرکت 

، با اشاره به کسب نشان واحد نمونه استانی شرکت در جشنواره امتنان ، افزود : این شرکت با قدمتی 60 ساله ، روزانه 350 تن شیرخام را در قالب

40 نوع محصول لبنی ، تولید و عرضه ، می کند او افزود : پگاه آذربایجان شرقی ، به کشورهاي عراق ، افغانستان ، پاکستان ، قطر و آذربایجان ،

صادرات دارد و توسعه بازارهاي صادراتی نیز در دستور کار شرکت است تنوع بخشی سبد محصوالت ، استراتژي پگاه آذربایجان شرقی فالحی گفت

: با رویکرد تنوع بخشی به سبد محصوالت پگاه ، کارگروه تخصصی تحقیق و نوآوري در شرکت تشکیل شده است و تولید محصوالت جدید ،

استراتژي شرکت ، است وي افزود : کاهش ضایعات و انرژي ، نوسازي خطوط تولید ، توسعه بازارهاي داخلی و صادراتی ، ارائه خدمات مطلوب به

مشتریان و افزایش مزیت رقابتی ، رسالت پیش روي پگاه آذربایجان شرقی است 

صنایع شیر صنایع شیر ایران حمیدرضا طهماسبی پور مدیر روابط عمومی و امور بین الملل شرکت  اولین و بزرگترین شرکت لبنی ، عنوان ابدي 

صنایع شیر ایران ، در حوزه ملی و ایران ، اولین و بزرگترین شرکت صنعت کشور را عنوان ابدي پگاه خواند و تاکید کرد : نقش آفرینی شرکت 

صنایع شیر ایران را به وزارت شیر کشور ارتقاء داده است . او با اشاره به نقش پگاه در خودکفایی تولید پنیر و فراملی لبنیات کشور ، جایگاه شرکت 

صنایع شیر ایران با 11 هزار همکار ، 128 هزار فروشگاه فعال و تولید 800 کد محصول ، افزایش سرانه مصرف دوغ کشور ، تصریح کرد : شرکت 

همچنان پیشتاز حوزه لبنیات کشور است احمد حسین غالمی مدیر عامل شرکت بازار گستر پگاه منطقه یک ، نیز گفت : همکاران خط مقدم توزیع ،

با تامین سبد لبنیات خانوار ، به ویژه در شیوع کرونا ، هم قدم با مدافعین سالمت کشور ، نقش آفرینی کردند غالمی ضمن اشاره به افزایش قیمت

لبنیات ، تاکید کرد : هیچ افزایش قیمتی ، بدون کسب مجوز از سوي سازمان حمایت از مصرف کننده ، صورت نگرفته است گفتنی است ، سومین

نشست شوراي ارتباطات پگاه ، با حضور رسانه هاي استانی در پگاه آذربایجان شرقی ، برگزار شد
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1399/08/01 - 1399/07/30گزیده اخبار و رویدادها - پگاه

دنیاي خبر

1399/08/01
09:10

رشد 30 درصدي فروش پگاه آذربایجان شرقی در شهریور

شرکت پگاه آذربایجان شرقی ، در شهریور ماه سال جاري ، رشد 30 درصدي فروش را ، محقق کرد

صنایع شیر ایران ، طی پیامی ویدئویی ، در سومین نشست شوراي ارتباطات پگاه ، بر اهمیت نقش رسانه ها در عبداله قدوسی مدیرعامل شرکت 

شیر پاستوریزه پگاه آذربایجان شرقی افزایش سرانه مصرف شیر و فرآورده هاي شیري و توسعه سالمت ، تاکید کرد احد فالحی سرپرست شرکت 

، با اشاره به کسب نشان واحد نمونه استانی شرکت در جشنواره امتنان ، افزود : این شرکت با قدمتی 60 ساله ، روزانه 350 تن شیرخام را در قالب

40 نوع محصول لبنی ، تولید و عرضه ، می کند او افزود : پگاه آذربایجان شرقی ، به کشورهاي عراق ، افغانستان ، پاکستان ، قطر و آذربایجان ،

صادرات دارد و توسعه بازارهاي صادراتی نیز در دستور کار شرکت است تنوع بخشی سبد محصوالت ، استراتژي پگاه آذربایجان شرقی فالحی گفت

: با رویکرد تنوع بخشی به سبد محصوالت پگاه ، کارگروه تخصصی تحقیق و نوآوري در شرکت تشکیل شده است و تولید محصوالت جدید ،

استراتژي شرکت ، است وي افزود : کاهش ضایعات و انرژي ، نوسازي خطوط تولید ، توسعه بازارهاي داخلی و صادراتی ، ارائه خدمات مطلوب به

مشتریان و افزایش مزیت رقابتی ، رسالت پیش روي پگاه آذربایجان شرقی است 

صنایع شیر صنایع شیر ایران حمیدرضا طهماسبی پور مدیر روابط عمومی و امور بین الملل شرکت  اولین و بزرگترین شرکت لبنی ، عنوان ابدي 

صنایع شیر ایران ، در حوزه ملی و ایران ، اولین و بزرگترین شرکت صنعت کشور را عنوان ابدي پگاه خواند و تاکید کرد : نقش آفرینی شرکت 

صنایع شیر ایران را به وزارت شیر کشور ارتقاء داده است . او با اشاره به نقش پگاه در خودکفایی تولید پنیر و فراملی لبنیات کشور ، جایگاه شرکت 

صنایع شیر ایران با 11 هزار همکار ، 128 هزار فروشگاه فعال و تولید 800 کد محصول ، افزایش سرانه مصرف دوغ کشور ، تصریح کرد : شرکت 

همچنان پیشتاز حوزه لبنیات کشور است احمد حسین غالمی مدیر عامل شرکت بازار گستر پگاه منطقه یک ، نیز گفت : همکاران خط مقدم توزیع ،

با تامین سبد لبنیات خانوار ، به ویژه در شیوع کرونا ، هم قدم با مدافعین سالمت کشور ، نقش آفرینی کردند غالمی ضمن اشاره به افزایش قیمت

لبنیات ، تاکید کرد : هیچ افزایش قیمتی ، بدون کسب مجوز از سوي سازمان حمایت از مصرف کننده ، صورت نگرفته است گفتنی است ، سومین

نشست شوراي ارتباطات پگاه ، با حضور رسانه هاي استانی در پگاه آذربایجان شرقی ، برگزار شد
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1399/08/01 - 1399/07/30گزیده اخبار و رویدادها - پگاه

نسل برنا

1399/08/01
06:01

در نشست شوراي ارتباطات پگاه اعالم شد : رشد 30 درصدي فروش پگاه آذربایجان شرقی
در شهریور

شرکت پگاه آذربایجان شرقی ، در شهریور ماه سال جاري ، رشد 30 درصدي فروش را ، محقق کرد

شرکت پگاه آذربایجان شرقی ، در شهریور ماه سال جاري ، رشد 30 درصدي فروش را ، محقق کرد 

صنایع شیر ایران ، صنایع شیر ایران (پگاه) ، عبداله قدوسی مدیرعامل شرکت  به گزارش نسل برنا از روابط عمومی و امور بین الملل شرکت 

طی پیامی ویدئویی ، در سومین نشست شوراي ارتباطات پگاه ، بر اهمیت نقش رسانه ها در افزایش سرانه مصرف شیر و فرآورده هاي شیري و

شیر پاستوریزه پگاه آذربایجان شرقی ، با اشاره به کسب نشان واحد نمونه استانی توسعه سالمت ، تاکید کرد . احد فالحی سرپرست شرکت 

شرکت در جشنواره امتنان ، افزود : این شرکت با قدمتی 60 ساله ، روزانه 350 تن شیرخام را در قالب 40 نوع محصول لبنی ، تولید و عرضه ، می

کند او افزود : پگاه آذربایجان شرقی ، به کشورهاي عراق ، افغانستان ، پاکستان ، قطر و آذربایجان ، صادرات دارد و توسعه بازارهاي صادراتی نیز در

دستور کار شرکت است تنوع بخشی سبد محصوالت ، استراتژي پگاه آذربایجان شرقی فالحی گفت : با رویکرد تنوع بخشی به سبد محصوالت پگاه

، کارگروه تخصصی تحقیق و نوآوري در شرکت تشکیل شده است و تولید محصوالت جدید ، استراتژي شرکت ، است وي افزود : کاهش ضایعات و

انرژي ، نوسازي خطوط تولید ، توسعه بازارهاي داخلی و صادراتی ، ارائه خدمات مطلوب به مشتریان و افزایش مزیت رقابتی ، رسالت پیش روي

پگاه آذربایجان شرقی است 

صنایع شیر صنایع شیر ایران حمیدرضا طهماسبی پور مدیر روابط عمومی و امور بین الملل شرکت  اولین و بزرگترین شرکت لبنی ، عنوان ابدي 

صنایع شیر ایران ، در حوزه ملی و ایران ، اولین و بزرگترین شرکت صنعت کشور را عنوان ابدي پگاه خواند و تاکید کرد : نقش آفرینی شرکت 

صنایع شیر ایران را به وزارت شیر کشور ارتقاء داده است . او با اشاره به نقش پگاه در خودکفایی تولید پنیر و فراملی لبنیات کشور ، جایگاه شرکت 

صنایع شیر ایران با 11 هزار همکار ، 128 هزار فروشگاه فعال و تولید 800 کد محصول ، افزایش سرانه مصرف دوغ کشور ، تصریح کرد : شرکت 

همچنان پیشتاز حوزه لبنیات کشور است احمد حسین غالمی مدیر عامل شرکت بازار گستر پگاه منطقه یک ، نیز گفت : همکاران خط مقدم توزیع ،

با تامین سبد لبنیات خانوار ، به ویژه در شیوع کرونا ، هم قدم با مدافعین سالمت کشور ، نقش آفرینی کردند غالمی ضمن اشاره به افزایش قیمت

لبنیات ، تاکید کرد : هیچ افزایش قیمتی ، بدون کسب مجوز از سوي سازمان حمایت از مصرف کننده ، صورت نگرفته است گفتنی است ، سومین

نشست شوراي ارتباطات پگاه ، با حضور رسانه هاي استانی در پگاه آذربایجان شرقی ، برگزار شد
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عصرآزادي

1399/08/01
پگاه تبریز پیشرو در صادرات محصوات لبنی به کشورهاي همسایه

 

صنایع شیر شهرام صادق زاده : سومین نشست شوراي ارتباطات پگاه با اصحاب رسانه آذربایجان شرقی دیروز )چهارشنبه( با حضور مدیر روابط عمومی 

ایران در تبریز برگزار شد .

صنایع شهرام صادق زاده : سومین نشست شوراي ارتباطات پگاه با اصحاب رسانه آذربایجان شرقی دیروز )چهارشنبه( با حضور مدیر روابط عمومی 

شیر پاستوریزه پگاه آذربایجان شرقی با اشاره به اینکه روزانه 350 تن شیر دریافت می کنیم شیر ایران در تبریز برگزار شد مدیر عامل شرکت 

گفت : پس از آزمایشات تایید بهداشتی ، این شیرها به چرخه تولید رفته و در نهایت به بازار عرضه می گردد 

احد فاحی با ذکر این نکته که در حال حاضر صادرات شیر از آذربایجان شرقی به کشورهاي عراق ، افغانستان ، پاکستان ، قطر و آذربایجان انجام

می گیرد ادامه داد : در زمینه تحقیق و نوآوري نیز کمیته اي در این خصوص تشکیل یافته است تا با همکاري و مشارکت صاحب نظران محصوات

لبنی ، کارشناسان و اساتید دانشگاهی به سوي محصوات باکیفیت تر حرکت نماییم . وي از عرضه ماهانه محصوالت جدید با برند پگاه آذربایجان

شرقی به بازار تقاضا خبر داد و افزود : پگاه با 17 شرکت در کشور به تامین محصوات سالم لبنی هموطنان می پردازد تا از استفاده آنها لذت برده و

سالم زندگی کنند 

فالحی از افزایش 30 درصدي فروش در شهریور ماه امسال به میزان 60 میلیارد تومان خبر داد و اضافه کرد : نوآوري و ارائه محصوات جدید ،

رویکرد شرکت پگاه آذربایجان شرقی بوده و رسانه ها باید در معرفی محصوات سالم این شرکت جهت استفاده آنها در سفره هاي مردم به جاي

نوشیدنی هاي مضر ، اقدامات ازم را به عمل آورند . وي نوسازي خط تولید ، اهمیت صادرات ، توسعه بازارهاي فروش داخلی ، تنوع محصوات و

افزایش مزیت هاي رقابتی را از جمله اهداف مجموعه شیر پگاه آذربایجان شرقی عنوان کرد 

صنایع شیر ایران نیز در پیام ویدیوئی خود خطاب به خبرنگاران آذربایجان شرقی تاکید کرد : اگر می خواهیم آینده فرزندانمان تضمین مدیرعامل 

گردد باید آنها را از سنین ابتدایی با محصوات شیر و لبنیات آشنا سازیم ، لذا شیر پگاه آمادگی دارد با همکاري تمام مراکز علمی و رسانه اي سرانه

مصرف شیر را در کشور افزایش دهد .
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شما نیوز

1399/07/30
23:54

رشد 30 درصدي فروش پگاه آذربایجان شرقی در شهریور

شرکت پگاه آذربایجان شرقی ، در شهریور ماه سال جاري ، رشد 30 درصدي فروش را ، محقق کرد

 

صنایع شیر صنایع شیر ایران (پگاه) ، عبداله قدوسی مدیرعامل شرکت  به گزارش شمانیوز به نقل از روابط عمومی و امور بین الملل شرکت 

ایران ، طی پیامی ویدئویی ، در سومین نشست شوراي ارتباطات پگاه ، بر اهمیت نقش رسانه ها در افزایش سرانه مصرف شیر و فرآورده هاي

شیر پاستوریزه پگاه آذربایجان شرقی ، با اشاره به کسب نشان واحد نمونه شیري و توسعه سالمت ، تاکید کرد . احد فالحی سرپرست شرکت 

استانی شرکت در جشنواره امتنان ، افزود : این شرکت با قدمتی 60 ساله ، روزانه 350 تن شیرخام را در قالب 40 نوع محصول لبنی ، تولید و عرضه

، می کند او افزود : پگاه آذربایجان شرقی ، به کشورهاي عراق ، افغانستان ، پاکستان ، قطر و آذربایجان ، صادرات دارد و توسعه بازارهاي صادراتی

نیز در دستور کار شرکت است تنوع بخشی سبد محصوالت ، استراتژي پگاه آذربایجان شرقی فالحی گفت : با رویکرد تنوع بخشی به سبد

محصوالت پگاه ، کارگروه تخصصی تحقیق و نوآوري در شرکت تشکیل شده است و تولید محصوالت جدید ، استراتژي شرکت ، است وي افزود :

کاهش ضایعات و انرژي ، نوسازي خطوط تولید ، توسعه بازارهاي داخلی و صادراتی ، ارائه خدمات مطلوب به مشتریان و افزایش مزیت رقابتی ،

رسالت پیش روي پگاه آذربایجان شرقی است 

صنایع شیر صنایع شیر ایران حمیدرضا طهماسبی پور مدیر روابط عمومی و امور بین الملل شرکت  اولین و بزرگترین شرکت لبنی ، عنوان ابدي 

صنایع شیر ایران ، در حوزه ملی و ایران ، اولین و بزرگترین شرکت صنعت کشور را عنوان ابدي پگاه خواند و تاکید کرد : نقش آفرینی شرکت 

صنایع شیر ایران را به وزارت شیر کشور ارتقاء داده است . او با اشاره به نقش پگاه در خودکفایی تولید پنیر و فراملی لبنیات کشور ، جایگاه شرکت 

صنایع شیر ایران با 11 هزار همکار ، 128 هزار فروشگاه فعال و تولید 800 کد محصول ، افزایش سرانه مصرف دوغ کشور ، تصریح کرد : شرکت 

همچنان پیشتاز حوزه لبنیات کشور است احمد حسین غالمی مدیر عامل شرکت بازار گستر پگاه منطقه یک ، نیز گفت : همکاران خط مقدم توزیع ،

با تامین سبد لبنیات خانوار ، به ویژه در شیوع کرونا ، هم قدم با مدافعین سالمت کشور ، نقش آفرینی کردند غالمی ضمن اشاره به افزایش قیمت

لبنیات ، تاکید کرد : هیچ افزایش قیمتی ، بدون کسب مجوز از سوي سازمان حمایت از مصرف کننده ، صورت نگرفته است گفتنی است ، سومین

نشست شوراي ارتباطات پگاه ، با حضور رسانه هاي استانی در پگاه آذربایجان شرقی ، برگزار شد
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باشگاه خبرنگاران

1399/07/30
23:42

تمدید پروانه و عدم کسر 20 درصد سهم آب گلخانه ها پیگیري شود

 

رحیمی گفت : به منظور کاهش مصرف آب و توسعه گلخانه ها درخواست می شود توافقی بین وزارت نیرو و جهاد کشاورزي بابت تمدید پروانه و عدم

کسر 20 درصد سهم آب صورت گیرد .

به گزارش گروه استان هاي باشگاه خبرنگاران جوان از شیراز ، در ادامه سفر هاي استاندار فارس که به منظور پیگیري حضوري براي رفع مشکالت

استان در تهران بصورت هفتگی انجام می شود ، نشست مشترك استاندار فارس و دکتر خاوازي وزیر جهاد کشاورزي برگزار شد عنایت اهللا رحیمی

استاندار فارس در این جلسه گفت : استان فارس به عنوان قطب بزرگ کشاورزي کشور ، داراي استعداد هاي فراوان در عرصه کشاورزي ، دامداري ،

تولیدات نهاده هاي دامی است و امیدواریم با همکاري و حمایت وزیر محترم مشکالت موجود مرتفع شود 

او با اشاره به برخی از مشکالت و درخواست هاي استان فارس از مجموعه وزارت جهاد کشاورزي ، گفت : اتحادیه تولید کنندگان تخم مرغ در

استان فارس در زمینه تولید تخم مرغ با ظرفیت 5/5 میلیون تن در سال و 175 تن تولید روزانه فعالیت می کنند که در این بخش تامین متناسب

خوراك طیور (سویا و کنجاله) و رفع اشکاالت سامانه بازارگاه ، توجه به نرخ گذاري و قیمت تمام شده تولیدات ، تامین نهاده مرغ (گوشتی تخم

گذار) عدم تامین بموقع نهاده ها ، نابسامانی درمیزان سهمیه وخریدازسامانه ، عدم تامین نیازتولیدکنندگان خوراك دام ، عدم وجودسیستم کنترلی

توزیع نهاده تاتحویل محصول تولیدي ، عدم تامین نیازکامل مرغداران از جمله مواردي است که نیازمند مساعدت وزیر کشاورزي است . رحیمی

افزود : یک هزار واحد تولید مرغ گوشتی در استان نیازمند تامین به موقع و متناسب خوراك طیور (ذرت و سویا) است که در صورت عدم تامین

متناسب خوراك در وزن و تولید مرغ تاثیر گذار است که به همین دلیل تولید کنندگان خواستار توجه و حمایت وزارت جهاد کشاورزي به این موضوع

هستند 

رحیمی در ادامه با بیان مشکالت تولیدکنندگان دام در استان ، گفت : در طرح شناسایی و ثبت دام ها به منظور تامین خوراك و نیاز هاي دامی ،

دامداران با قطعی مکرر سامانه ، در ثبت و هویت گذاري دام ها و تامین پالك هاي گوسفندان با مشکل مواجه هستند که در این موضوع هم انتظار

است وزیر محترم دستورات مقتضی صادر کند . استاندار فارس با اشاره به دیدگاه ها و نظرات تخصصی روساي اتحادیه هاي دامداري ، مرغداري و

تخم مرغ خواستار تجدید نظر در تصمیم گیري هاي متمرکز و مشاوره و تشریک مساعی اتحادیه ها در اخذ تصمیمات وزارتی شد 

درخواست تمدید پروانه و عدم کسر 20 درصد سهم آب گلخانه ها او در موضوع آبیاري تحت فشار و آبیاري نوین در فارس ، گفت : با توجه به

محدودیت منابع آبی و کاهش بارندگی در سال هاي گذشته ضرورت دارد در استان فارس بهره گیري از فن آوري هاي موجود مورد حمایت بیشتر

قرار گیرد که به منظور کاهش مصرف آب و توسعه گلخانه ها درخواست می شود توافقی بین وزارت نیرو و جهاد کشاورزي بابت تمدید پروانه و عدم

کسر20 درصد سهم آب پیگیري ، همچنین تسهیالت بانکی بیشتري به این بخش اختصاص داده شود . رحیمی در ادامه و به منظور رفع مشکالت

مالی شرکت پگاه خواستار صدور مجوز هاي الزم براي رفع مشکالت شرکت شیر پگاه شد که با موافقت وزیر تدابیر الزم اتخاذ شد در این دیدار

استاندار فارس با اشاره به تأسیس 7 شهرستان جدید در فارس به درخواست استان براي حمایت و زیر جهاد کشاورزي بمنظور تصویب و راه اندازي

ادارات اشاره نموده که مورد موافقت وي قرار گرفت 

وزیر جهاد کشاورزي در این نشست پس از استماع دیدگاه ها ، نظرات و درخواست هاي استان فارس ، گفت : استان فارس سهم به سزایی در حوزه

هاي مختلف کشاورزي و دامداري دارد که در راستاي توسعه و رفع مشکالت هر گونه همکاري مجموعه وزارتی مورد تاکید است و مقرر شد با

دستور وزیر جهادکشاورزي در اسرع وقت مشکالت مرتفع شود . انتهاي پیام/
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آریا

1399/07/30
21:55

رشد 30 درصدي فروش پگاه آذربایجان شرقی در شهریور

خبرگزاري آریا شرکت پگاه آذربایجان شرقی ، در شهریور ماه سال جاري ، رشد 30 درصدي فروش را ، محقق کرد

خبرگزاري آریا شرکت پگاه آذربایجان شرقی ، در شهریور ماه سال جاري ، رشد 30 درصدي فروش را ، محقق کرد 

صنایع صنایع شیر ایران (پگاه) ، عبداله قدوسی مدیرعامل شرکت  به گزارش خبرگزاري آریا به نقل از روابط عمومی و امور بین الملل شرکت 

شیر ایران ، طی پیامی ویدئویی ، در سومین نشست شوراي ارتباطات پگاه ، بر اهمیت نقش رسانه ها در افزایش سرانه مصرف شیر و فرآورده هاي

شیر پاستوریزه پگاه آذربایجان شرقی ، با اشاره به کسب نشان واحد نمونه شیري و توسعه سالمت ، تاکید کرد . احد فالحی سرپرست شرکت 

استانی شرکت در جشنواره امتنان ، افزود : این شرکت با قدمتی 60 ساله ، روزانه 350 تن شیرخام را در قالب 40 نوع محصول لبنی ، تولید و عرضه

، می کند او افزود : پگاه آذربایجان شرقی ، به کشورهاي عراق ، افغانستان ، پاکستان ، قطر و آذربایجان ، صادرات دارد و توسعه بازارهاي صادراتی

نیز در دستور کار شرکت است تنوع بخشی سبد محصوالت ، استراتژي پگاه آذربایجان شرقیفالحی گفت : با رویکرد تنوع بخشی به سبد محصوالت

پگاه ، کارگروه تخصصی تحقیق و نوآوري در شرکت تشکیل شده است و تولید محصوالت جدید ، استراتژي شرکت ، است وي افزود : کاهش

ضایعات و انرژي ، نوسازي خطوط تولید ، توسعه بازارهاي داخلی و صادراتی ، ارائه خدمات مطلوب به مشتریان و افزایش مزیت رقابتی ، رسالت

پیش روي پگاه آذربایجان شرقی است 

صنایع شیر صنایع شیر ایرانحمیدرضا طهماسبی پور مدیر روابط عمومی و امور بین الملل شرکت  اولین و بزرگترین شرکت لبنی ، عنوان ابدي 

صنایع شیر ایران ، در حوزه ملی و ایران ، اولین و بزرگترین شرکت صنعت کشور را عنوان ابدي پگاه خواند و تاکید کرد : نقش آفرینی شرکت 

صنایع شیر ایران را به وزارت شیر کشور ارتقاء داده است . او با اشاره به نقش پگاه در خودکفایی تولید پنیر و فراملی لبنیات کشور ، جایگاه شرکت 

صنایع شیر ایران با 11 هزار همکار ، 128 هزار فروشگاه فعال و تولید 800 کد محصول ، افزایش سرانه مصرف دوغ کشور ، تصریح کرد : شرکت 

همچنان پیشتاز حوزه لبنیات کشور است احمد حسین غالمی مدیر عامل شرکت بازار گستر پگاه منطقه یک ، نیز گفت : همکاران خط مقدم توزیع ،

با تامین سبد لبنیات خانوار ، به ویژه در شیوع کرونا ، هم قدم با مدافعین سالمت کشور ، نقش آفرینی کردند غالمی ضمن اشاره به افزایش قیمت

لبنیات ، تاکید کرد : هیچ افزایش قیمتی ، بدون کسب مجوز از سوي سازمان حمایت از مصرف کننده ، صورت نگرفته است گفتنی است ، سومین

نشست شوراي ارتباطات پگاه ، با حضور رسانه هاي استانی در پگاه آذربایجان شرقی ، برگزار شد
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روز نو

1399/07/30
21:38

رشد 30 درصدي فروش پگاه آذربایجان شرقی در شهریور

 

شیر پاستوریزه پگاه آذربایجان شرقی ، با اشاره به کسب نشان واحد نمونه استانی شرکت در جشنواره شوراي ارتباطاتاحد فالحی سرپرست شرکت 

امتنان ، افزود : این شرکت با قدمتی 60 ساله ، روزانه 350 تن شیرخام را در قالب 40 نوع محصول لبنی ، تولید و عرضه ، می کند .

شیر پاستوریزه پگاه آذربایجان شرقی ، با اشاره به کسب نشان واحد نمونه استانی شرکت در جشنواره شوراي ارتباطاتاحد فالحی سرپرست شرکت 

امتنان ، افزود : این شرکت با قدمتی 60 ساله ، روزانه 350 تن شیرخام را در قالب 40 نوع محصول لبنی ، تولید و عرضه ، می کند او افزود : پگاه

آذربایجان شرقی ، به کشور هاي عراق ، افغانستان ، پاکستان ، قطر و آذربایجان ، صادرات دارد و توسعه بازار هاي صادراتی نیز در دستور کار شرکت

است ; تنوع بخشی سبد محصوالت ، استراتژي پگاه آذربایجان شرقی; فالحی گفت : با رویکرد تنوع بخشی به سبد محصوالت پگاه ، کارگروه

تخصصی تحقیق و نوآوري در شرکت تشکیل شده است و تولید محصوالت جدید ، استراتژي شرکت ، است وي افزود : کاهش ضایعات و انرژي ،

نوسازي خطوط تولید ، توسعه بازار هاي داخلی و صادراتی ، ارائه خدمات مطلوب به مشتریان و افزایش مزیت رقابتی ، رسالت پیش روي پگاه

آذربایجان شرقی است 

صنایع صنایع شیر ایران; حمیدرضا طهماسبی پور مدیر روابط عمومی و امور بین الملل شرکت  ; اولین و بزرگترین شرکت لبنی ، عنوان ابدي 

صنایع شیر ایران ، در حوزه ملی شیر ایران ، اولین و بزرگترین شرکت صنعت کشور را عنوان ابدي پگاه خواند و تاکید کرد : نقش آفرینی شرکت 

صنایع شیر ایران را به وزارت شیر کشور ارتقاء داده است . او با اشاره به نقش پگاه در خودکفایی تولید پنیر و فراملی لبنیات کشور ، جایگاه شرکت 

صنایع شیر ایران با 11 هزار همکار ، 128 هزار فروشگاه فعال و تولید 800 کد محصول و افزایش سرانه مصرف دوغ کشور ، تصریح کرد : شرکت 

، همچنان پیشتاز حوزه لبنیات کشور است احمد حسین غالمی مدیر عامل شرکت بازار گستر پگاه منطقه یک ، نیز گفت : همکاران خط مقدم توزیع

، با تامین سبد لبنیات خانوار ، به ویژه در شیوع کرونا ، هم قدم با مدافعین سالمت کشور ، نقش آفرینی کردند غالمی ضمن اشاره به افزایش قیمت

لبنیات ، تاکید کرد : هیچ افزایش قیمتی ، بدون کسب مجوز از سوي سازمان حمایت از مصرف کننده ، صورت نگرفته است گفتنی است ، سومین

نشست شوراي ارتباطات پگاه ، با حضور رسانه هاي استانی در پگاه آذربایجان شرقی ، برگزار شد
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ایلنا

1399/07/30
21:08

رشد 30 درصدي فروش پگاه آذربایجان شرقی در شهریور

شرکت پگاه آذربایجان شرقی ، در شهریور ماه سال جاري ، رشد 30 درصدي فروش را ، محقق کرد

شرکت پگاه آذربایجان شرقی ، در شهریور ماه سال جاري ، رشد 30 درصدي فروش را ، محقق کرد 

صنایع شیر ایران ، صنایع شیر ایران (پگاه) ، عبداله قدوسی مدیرعامل شرکت  به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی و امور بین الملل شرکت 

طی پیامی ویدئویی ، در سومین نشست شوراي ارتباطات پگاه ، بر اهمیت نقش رسانه ها در افزایش سرانه مصرف شیر و فرآورده هاي شیري و

شیر پاستوریزه پگاه آذربایجان شرقی ، با اشاره به کسب نشان واحد نمونه استانی توسعه سالمت ، تاکید کرد . احد فالحی سرپرست شرکت 

شرکت در جشنواره امتنان ، افزود : این شرکت با قدمتی 60 ساله ، روزانه 350 تن شیرخام را در قالب 40 نوع محصول لبنی ، تولید و عرضه ، می

کند او افزود : پگاه آذربایجان شرقی ، به کشورهاي عراق ، افغانستان ، پاکستان ، قطر و آذربایجان ، صادرات دارد و توسعه بازارهاي صادراتی نیز در

دستور کار شرکت است تنوع بخشی سبد محصوالت ، استراتژي پگاه آذربایجان شرقی فالحی گفت : با رویکرد تنوع بخشی به سبد محصوالت پگاه

، کارگروه تخصصی تحقیق و نوآوري در شرکت تشکیل شده است و تولید محصوالت جدید ، استراتژي شرکت ، است وي افزود : کاهش ضایعات و

انرژي ، نوسازي خطوط تولید ، توسعه بازارهاي داخلی و صادراتی ، ارائه خدمات مطلوب به مشتریان و افزایش مزیت رقابتی ، رسالت پیش روي

پگاه آذربایجان شرقی است 

صنایع شیر صنایع شیر ایران حمیدرضا طهماسبی پور مدیر روابط عمومی و امور بین الملل شرکت  اولین و بزرگترین شرکت لبنی ، عنوان ابدي 

صنایع شیر ایران ، در حوزه ملی و ایران ، اولین و بزرگترین شرکت صنعت کشور را عنوان ابدي پگاه خواند و تاکید کرد : نقش آفرینی شرکت 

صنایع شیر ایران را به وزارت شیر کشور ارتقاء داده است . او با اشاره به نقش پگاه در خودکفایی تولید پنیر و فراملی لبنیات کشور ، جایگاه شرکت 

صنایع شیر ایران با 11 هزار همکار ، 128 هزار فروشگاه فعال و تولید 800 کد محصول ، افزایش سرانه مصرف دوغ کشور ، تصریح کرد : شرکت 

همچنان پیشتاز حوزه لبنیات کشور است احمد حسین غالمی مدیر عامل شرکت بازار گستر پگاه منطقه یک ، نیز گفت : همکاران خط مقدم توزیع ،

با تامین سبد لبنیات خانوار ، به ویژه در شیوع کرونا ، هم قدم با مدافعین سالمت کشور ، نقش آفرینی کردند غالمی ضمن اشاره به افزایش قیمت

لبنیات ، تاکید کرد : هیچ افزایش قیمتی ، بدون کسب مجوز از سوي سازمان حمایت از مصرف کننده ، صورت نگرفته است گفتنی است ، سومین

نشست شوراي ارتباطات پگاه ، با حضور رسانه هاي استانی در پگاه آذربایجان شرقی ، برگزار شد
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ترجمان صبح
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19:57

رویکرد اصلی پگاه تبریز نوآوري محصوالت جدید/ شرکت پگاه روزانه 350 تن شیرخام
دریافت می کند

 

مدیر  شرکت شیر   پاستوریزه کارخانه  پگاه آذربایجان شرقی گفت : پگاه تبریز به طور جدي در تنوع محصوالت جدید تالش می کند که البته در کنار این

ارائه خدمات مطلوب از اولویت هاي ویژه کاري این شرکت است .

مدیر  شرکت شیر   پاستوریزه کارخانه  پگاه آذربایجان شرقی گفت : پگاه تبریز به طور جدي در تنوع محصوالت جدید تالش می کند که البته در کنار

این ارائه خدمات مطلوب از اولویت هاي ویژه کاري این شرکت است به گزارش ترجمان صبح ، احدفالحی ، در سومین نشست خبري شوراي

ارتباطات شزکت پگاه آذربایجان اظهار کرد : کارخانه پگاه از سال 1339 در خیابان پاستور تبریز شروع به فعالیت کرده و بعدها مدیریت این شرکت

محصوالت لبنی مشغول به فعالیت می باشد که یک برند شصت ساله با به بخش دولتی واگذار شده است وي افزود : برند پگاه تبریز در زمینه 

چهل نوع محصول شناخته شده و همچنین دومین پگاه کشور است فالحی ادامه داد : شرکت پگاه روزانه 350 تن شیرخام دریافت می کند که پس

از انجام آزمایش هاي الزم از لحاظ سالمت در چرخه تولید چهل نوع محصول متفاوت قرار گرفته و در بازار ارائه میگردد 

شیر پاستوریزه پگاه با اشاره به صادرات محصوالت این کارخانه ابراز کرد : پگاه تبریز با همکاري هیئت مدیره شرکت و اساتید و مدیرشرکت 

صاحب نظران لبنی ، کمیته تحقیق و نوآوري محصوالت جدید را ایجاد کرده که به کشورهاي عراق ، افغانستان ، پاکستان ، آذربایجان و قطر

صادرات داشته ایم . وي تصریح کرد : باتوجه به سیاستی که در هیئت مدیره شرکت براي روزهاي آتی پگاه ترسیم کرده ایم که خوشبختانه باعث

تنوع محصوالت در بازار نیز می شود این است که هرماه شاهد تولید محصول جدید خواهیم بود فالحی افزود : خوشبختانه در شهریورماه سال

جهش تولید شاهد افزایش فروش 30درصدي محصوالت پگاه آذربایجان شرقی شدیم 

وي با اشاره به اینکه شرکت پگاه تبریز در هشت آیتم داراي رتبه شناخته شد ، اظهار کرد : پگاه تبریز در گردهمایی مدیران عامل پگاه کل کشور در

ارزش صادرات رتبه یک ، ارزش سبد رتبه دو ، سود قبل از مالیات بعد از تهران و گلپایگان رتبه سه ، انرژي و مهندسی فنی رتبه ، نسبت بهاي تمام

شده ، سودعملیاتی ، امتیازعملکرد و در فروش جاري رتبه سه را کسب کرده ایم . مدیرشرکت شیرپاستوریزه پگاه آذربایجان شرقی ادامه داد : پگاه

تبریز به دنبال ارزآوري خوب براي شرکت به کاهش ضایعات در تولید ،  کاهش مصرف انرژي ، نوسازي خط تولید و صادرات و همچنین توسعه بازار

هاي فروش داخلی در اولویت کار قرار داشته و اهمیت ویژه اي نسبت به این موضوعات دارد فالحی خاطرنشان کرد : شرکت پگاه تبریز لوح تندیس

تولیدات نمونه استان و بدلیل انجام فعالیت هاي مطلوب در زمینه حفاظت محیط زیست لوح تندیس از سوي سازمان محیط زیست دریافت کرده

صنایع شیر ایران ، به عنوان است حمیدرضا طهماسبی پور در سومین نشست شوراي ارتباطات پگاه با اصحاب رسانه در تبریز اظهار کرد : شرکت 

محصوالت لبنی بهداشتی دست مردم می رساند ، وزارتخانه شیر ایران است طهماسبی پور با اشاره توزیع شیر رایگان در اولین کارخانه اي که 

مدارس ابراز کرد : باید بودجه این طرح را از هر جاي ممکن تامین کرده و در قانون نهادینه شود وي ادامه داد : مصرف لبنیات براي حفظ سالمتی

مخصوصا پوکی  استخوان بسیار اهمیت دا
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ادامه خبر صفحه قبل 
[ 2 ]

ترجمان صبح

1399/07/30
19:57

رد  که متاسفانه سن پوکی استخوان ها در بانوان به 40 سالگی رسیده است و اگر با این روند گسترش پیدا کند افراد مبتال به پوکی استخوان در ایران

صنایع شیر ایران یادآور شد : بیشتر شیرهایی که در کارخانجات مورد قبول نیستند با عنوان شیر زیاد می شود مدیر روابط عمومی و بین الملل 

سنتی در مغازه ها به فروش می رسد در حالی که مردم فکر می کنند شیر سالم است وي تصریح کرد : در زمان بازار داغ روغن پالم ، اسامی کارخانه

هایی که از این روغن استفاده می کردند از سوي وزارت خانه منتشر شد که اسم شرکت پگاه در آن وجود نداشت طهماسبی پور خاطرنشان کرد : در

محصوالت لبنی متاسفانه شاهد افزایش قیمت شدیم اما هیچگونه افزایش درآمد نداشتیم ، در جهتی خوشبختانه صنایع شرکت لبنی پگاه در

موضوع اخیر اقتصادي نه تنها اخراجی نداشت بلکه در یکی از استان ها 30 نفر هم استخدام نیرو داشتیم
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بورس 24

1399/07/30
19:52

در نشست شوراي ارتباطات پگاه اعالم شد؛ رشد 30 درصدي فروش پگاه آذربایجان شرقی در
شهریور

 

صنایع شیر ایران ، طی پیامی ویدئویی ، در سومین نشست شوراي ارتباطات پگاه ، بر اهمیت نقش رسانه ها در عبداله قدوسی مدیر عامل شرکت 

افزایش سرانه مصرف شیر و .

بورس24 : شرکت پگاه آذربایجان شرقی ، در شهریور ماه سال جاري ، رشد 30 درصدي فروش را ، محقق کرد 

صنایع شیر ایران ، طی پیامی صنایع شیر ایران (پگاه) ، عبداله قدوسی مدیر عامل شرکت  به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل شرکت 

ویدئویی ، در سومین نشست شوراي ارتباطات پگاه ، بر اهمیت نقش رسانه ها در افزایش سرانه مصرف شیر و فرآورده هاي شیري و توسعه سالمت

شیر پاستوریزه پگاه آذربایجان شرقی ، با اشاره به کسب نشان واحد نمونه استانی شرکت در جشنواره ، تاکید کرد . احد فالحی سرپرست شرکت 

امتنان ، افزود : این شرکت با قدمتی 60 ساله ، روزانه 350 تن شیرخام را در قالب 40 نوع محصول لبنی ، تولید و عرضه ، می کند او افزود : پگاه

آذربایجان شرقی ، به کشورهاي عراق ، افغانستان ، پاکستان ، قطر و آذربایجان ، صادرات دارد و توسعه بازارهاي صادراتی نیز در دستور کار شرکت

است تنوع بخشی سبد محصوالت ، استراتژي پگاه آذربایجان شرقی فالحی گفت : با رویکرد تنوع بخشی به سبد محصوالت پگاه ، کارگروه

تخصصی تحقیق و نوآوري در شرکت تشکیل شده است و تولید محصوالت جدید ، استراتژي شرکت ، است وي افزود : کاهش ضایعات و انرژي ،

نوسازي خطوط تولید ، توسعه بازارهاي داخلی و صادراتی ، ارائه خدمات مطلوب به مشتریان و افزایش مزیت رقابتی ، رسالت پیش روي پگاه

آذربایجان شرقی است 

صنایع شیر صنایع شیر ایران حمیدرضا طهماسبی پور مدیر روابط عمومی و امور بین الملل شرکت  اولین و بزرگترین شرکت لبنی ، عنوان ابدي 

صنایع شیر ایران ، در حوزه ملی و ایران ، اولین و بزرگترین شرکت صنعت کشور را عنوان ابدي پگاه خواند و تاکید کرد : نقش آفرینی شرکت 

صنایع شیر ایران را به وزارت شیر کشور ارتقاء داده است . او با اشاره به نقش پگاه در خودکفایی تولید پنیر و فراملی لبنیات کشور ، جایگاه شرکت 

صنایع شیر ایران با 11 هزار همکار ، 128 هزار فروشگاه فعال و تولید 800 کد محصول ، افزایش سرانه مصرف دوغ کشور ، تصریح کرد : شرکت 

همچنان پیشتاز حوزه لبنیات کشور است احمد حسین غالمی مدیر عامل شرکت بازار گستر پگاه منطقه یک ، نیز گفت : همکاران خط مقدم توزیع ،

با تامین سبد لبنیات خانوار ، به ویژه در شیوع کرونا ، هم قدم با مدافعین سالمت کشور ، نقش آفرینی کردند غالمی ضمن اشاره به افزایش قیمت

لبنیات ، تاکید کرد : هیچ افزایش قیمتی ، بدون کسب مجوز از سوي سازمان حمایت از مصرف کننده ، صورت نگرفته است گفتنی است ، سومین

نشست شوراي ارتباطات پگاه ، با حضور رسانه هاي استانی در پگاه آذربایجان شرقی ، برگزار شد
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رشد 30 درصدي فروش پگاه آذربایجان شرقی در شهریور

شرکت پگاه آذربایجان شرقی ، در شهریور ماه سال جاري ، رشد 30 درصدي فروش را ، محقق کرد

صنایع شیر ایران ، طی پیامی ویدئویی ، در سومین نشست شوراي ارتباطات پگاه ، بر اهمیت نقش رسانه ها در عبداله قدوسی مدیرعامل شرکت 

شیر پاستوریزه پگاه افزایش سرانه مصرف شیر و فرآورده هاي شیري و توسعه سالمت ، تاکید کرد شوراي ارتباطاتاحد فالحی سرپرست شرکت 

آذربایجان شرقی ، با اشاره به کسب نشان واحد نمونه استانی شرکت در جشنواره امتنان ، افزود : این شرکت با قدمتی 60 ساله ، روزانه 350 تن

شیرخام را در قالب 40 نوع محصول لبنی ، تولید و عرضه ، می کند او افزود : پگاه آذربایجان شرقی ، به کشور هاي عراق ، افغانستان ، پاکستان ،

قطر و آذربایجان ، صادرات دارد و توسعه بازار هاي صادراتی نیز در دستور کار شرکت است ; تنوع بخشی سبد محصوالت ، استراتژي پگاه آذربایجان

شرقی; فالحی گفت : با رویکرد تنوع بخشی به سبد محصوالت پگاه ، کارگروه تخصصی تحقیق و نوآوري در شرکت تشکیل شده است و تولید

محصوالت جدید ، استراتژي شرکت ، است وي افزود : کاهش ضایعات و انرژي ، نوسازي خطوط تولید ، توسعه بازار هاي داخلی و صادراتی ، ارائه

خدمات مطلوب به مشتریان و افزایش مزیت رقابتی ، رسالت پیش روي پگاه آذربایجان شرقی است 

صنایع صنایع شیر ایران; حمیدرضا طهماسبی پور مدیر روابط عمومی و امور بین الملل شرکت  ; اولین و بزرگترین شرکت لبنی ، عنوان ابدي 

صنایع شیر ایران ، در حوزه ملی شیر ایران ، اولین و بزرگترین شرکت صنعت کشور را عنوان ابدي پگاه خواند و تاکید کرد : نقش آفرینی شرکت 

صنایع شیر ایران را به وزارت شیر کشور ارتقاء داده است . او با اشاره به نقش پگاه در خودکفایی تولید پنیر و فراملی لبنیات کشور ، جایگاه شرکت 

صنایع شیر ایران با 11 هزار همکار ، 128 هزار فروشگاه فعال و تولید 800 کد محصول و افزایش سرانه مصرف دوغ کشور ، تصریح کرد : شرکت 

، همچنان پیشتاز حوزه لبنیات کشور است احمد حسین غالمی مدیر عامل شرکت بازار گستر پگاه منطقه یک ، نیز گفت : همکاران خط مقدم توزیع

، با تامین سبد لبنیات خانوار ، به ویژه در شیوع کرونا ، هم قدم با مدافعین سالمت کشور ، نقش آفرینی کردند غالمی ضمن اشاره به افزایش قیمت

لبنیات ، تاکید کرد : هیچ افزایش قیمتی ، بدون کسب مجوز از سوي سازمان حمایت از مصرف کننده ، صورت نگرفته است گفتنی است ، سومین

نشست شوراي ارتباطات پگاه ، با حضور رسانه هاي استانی در پگاه آذربایجان شرقی ، برگزار شد
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صنایع شیر ایران «پگاه» : مردم به شایعات درباره مدیرکل روابط عمومی و بین الملل شرکت 
مضرات لبنیات توجه نکنن

صنایع شیر ایران «پگاه» از مردم خواست به شایعات پیرامون مضرات لبنیات توجه نکنند دیرکل روابط عمومی و بین الملل شرکت 

صنایع شیر ایران «پگاه» از مردم خواست به شایعات پیرامون مضرات لبنیات توجه نکنند  دیرکل روابط عمومی و بین الملل شرکت 

صنایع شیر ایران در محل کارخانه شیر پگاه آذربایجان شرقی به گزارش خبرنگار بازار ، حمیدرضا طهماسبی پور امروز در سومین شوراي ارتباطات 

، با تاکید بر اینکه برخی افراد به بهانه حمایت از محیط زیست و گیاه خواري ، سالمت مردم را مورد هدف قرار می دهند ، گفت : بدن همه انسان ها

به کلسیم نیاز دارد و شیر بهترین تامین کننده کلسیم است . طهماسبی پور متذکر شد : سن پوکی استخوان ها در زنان به 40 سالگی رسیده است و

متاسفانه باواین روند در حال گسترش بیمارستان ها هستیم وي ابراز داشت : کلیپ هایی به زبان انگلیسی با کپشن هاي فارسی در فضاي مجازي

منتشر می شود که اخبار دروغ را به خورد مردم می دهند ولی در مقابل اصحاب رسانه اقدامی براي شفاف سازي این موضوعات نمی کنند و به همین

صنایع شیر ایران با تاکید بر اینکه اگر می خواهیم منظور سالمت مردم مورد هدف بدخواهان قرار می گیرد مدیر روابط عمومی و روابط بین المللی 

تراکم قوي در بین دانش آموزان داشته باشیم باید به موضوع توزیع شیر رایگان در مدارس توجه کرد ، افزود : باید بودجه این طرح را از هر جاي که

شد تامین کرد و در قانون نهادینه کرد وي در خصوص افزایش قیمت ها گفت : ما افزایش قیمت داشتیم ولی افزایش درآمد نداشتیم که خودمان نیز

از بابت افزایش قیمت ها ناراحت هستیم ولی صنایع شرکت ایران در این موضوع وخیم اقتصادي نه تنها اخراجی نداشت بلکه جذب نیرو هم داشتیم

تا بیشتر از این بر کارگران فشار وارد نشود
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صنایع شیر ایران تاکید کرد : /لزوم جلوگیري مدیر روابط عمومی و امور بین الملل شرکت 
از محتواسازي هایی که باعث ترس مردم از مصرف لبنیات می شود

 

ایسنا/آذربایجان شرقی مدیر روابط عمومی و امور بین الملل شرکت مصایع شیر ایران تاکید کرد : سن پوکی استخوان در بانوان کاهش یافته است و این

امر زنگ خطري براي مردم به وجود آورده که نشان می دهد باید مصرف شیر را جدي بگیریم و از محتواسازي هاي اشتباه و بدون منبع که مردم را از

مصرف لبنیات می ترساند ، جلوگیري کنیم .

 

صنایع شیر صنایع شیر ایران (پگاه) با اصحاب رسانه ، گفت : شرکت  حمیدرضا طهماسبی پور روز چهارشنبه در سومین نشست شوراي ارتباطات 

ایران نخستین تولید کننده لبنیات کشور است که با راه اندازي اولین کارخانه پنیر ایران ، کشور را در زمینه صنعت پنیر خودکفا کرد . به گزارش ایسنا

صنایع شیر ایران یک شرکت اقتصادي نیست بلکه با داشتن 11 هزار پرسنل و ارتباط با 169 هزار فروشگاه در سراسر کشور ، ، وي ادامه داد : 

بیش از 800 کد محصول تولید می کند تا محصوالت سالم را بدون افزودنی و مواد نگه دارنده به دست آحاد مردم برساند 

محصوالت لبنی پروبیوتیکی که در وي با اشاره به شایعات و حاشیه هاي پیرامون عدم مصرف لبنیات و به خصوص شیر در کشور ، متذکر شد : 

صنایع شیر ایران تولید می شود ، بسیار مفید بوده و حتی بدن را در شرایط کرونایی مقاوم می کند؛ لبنیات در داشتن زندگی سالم انسان ها نقش

مهمی دارد و نباید بگذاریم که شایعات بی دلیل تاثیر مخربی بر مصرف این منبع غذایی مهم داشته باشد .  

طهماسبی پور تاکید کرد : به مردم اطمینان می دهیم که تمامی محصوالت پگاه سالم بوده و بدون استفاده از مواد نگه دارنده و افزودنی ها تولید

می شود؛ هر محصولی که تولید می شود داراي کد محصول است و تمامی مشخصات و شرایط تولید و نگه داري آن محصول کامال مشخص بوده

شیر پاستوریزه آذربایجان شرقی نیز در ادامه در خصوص قدمت و در صورت هر گدنه شکایتی قابل پیگیري است احد فالحی ، مدیرعامل شرکت 

شرکت پگاه آذربایجان شرقی ، اظهار کرد : دومین کارخانه پگاه کشور ، در سال 1339 در شهر تبریز توسط مرحوم غالمرضا عدل در خیابان پاستور

راه اندازي شده و سپس به بخش دولتی واگدار شد . وي افزود : برند پگاه تبریز یک برند 60 ساله و دومین پگاه کشور است و با دریافت روزانه 350

تن شیر خام در راستاي تولید 40 نوع محصول لبنی فعالیت می کنیم؛ شیرها پس از ورود به عرصه تولید و پس از آزمایشات الزم از لحاظ امینت

غذایی و سالمت ، وارد چزخه تولید کارخانه می شود وي با بیان این که محصوالت پگاه به کشورهاي عراق ، افغانستان ، پاکستان ، آذربایجان و

قطر صادر می شود ، گفت : پگاه تبریز در زمینه تحقیق و نوآوري و محصوالت جدید نیز فعالیت می کند؛ سیاست این شرکت تنوع محصوالت و

عرضه این محصوالت به سفره غنی و فقیر است 

فالحی با بیان این که رسالت پگاه با 17 شرکت در کل کشور ، تامین محصوالت سالم براي آحاد جامعه است ، اظهار کرد : 29 مهر ماه ، روز

محصوالت لبنی براي داشتن بدنی سالم را یادآور می شود زیرا شیر یک منبع جهانی پوکی استخوان بود ، این روز اهمیت توجه به مسئله مصرف 

غنی براي تامین ویتامین ها به ویژه ویتامین E و D و پروتئین ها است که نقش مهمی را نیز در راستاي تقویت سیستم ایمنی بدن دارد . وي در

خصوص جایگاه پگاه تبریز در کشور ، گفت : پگاه تبریز در زمینه ارزش صادرات رتبه اول را بین سایر شرکت هاي پگاه کسب کرده است؛ هم چنین

در زمینه ارزش سبد محصوالت رتبه دوم و در زمینه سود قبل از مالیات رتبه سوم را کسب کرده و لوح تندیس واحد نمونه استانی را دریافت کرده

است 

وي در خصوص راه اندازي فروشگاه هاي زنجیره اي پگاه تبریز ، گفت : مذاکراتی در زمینه راه اندازي فروشگاه هاي زنحیره اي پگاه انجام گرفته

است و به زودي عملیاتی خواهد شد؛
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هم چنین در نزدیکی کارخانه پگاه تبریز ، شرکت تعاونی مصرف وجود دارد که قرار است به یک هایپر بزرگ تبدیل شود تا اهالی منطقه غرب تبریز

شیر پاستوریزه آذربایجان شرقی در خصوص کیفیت شیرهاي این شرکت ، گفت محصوالت لبنی را با راحتی خریداري کنند . مدیرعامل شرکت 

صنایع شیر ایران و پس از انجام 11 آزمایش دریافت می شوند و سپس به مرحله فرآوري : شیرهاي خام بر اساس استاندارهاي مشخص شرکت و 

می رسند 

محصوالت لبنی ، شیرهاي خام شیر پاستوریزه (پگاه) آذربایجان شرقی در خصوص کیفیت شیرها ، گفت : در کارخانه فراوري  مدیرعامل شرکت 

بر اساس استانداردهاي مشخص و با طی آزمایشات تخصصی دریافت می شود ، از این رو شیرهایی که از کارخانه پس فرستاده می شوند بی کیفیت

محصوالت لبنی مورد استفاده قرار می گیرد احمد حسین غالمی ، مدیرعامل شرکت بوده و به احتمال زیاد در شرکت هاي خصوصی تولید 

بازارگستر منطقه یک کشور نیز در ادامه این نشست ، بیان کرد : شرکت بازارگستر منطقه یک پگاه وظیفه توزیع محصوالت شرکت پگاه را در پنج

استان آذربایجان شرقی ، آذربایجان غربی ، زنجان ، اردبیل و گیالن را عهده دار است و با توزیع روزانه محصوالت ، سبد محصوالت پگاه استان ها

را تکمیل می کند . وي ادامه داد : جهت تکمیل سبد محصول از کارخانه هاي سایر مناطق محصول تهیه می شود و این شرکت با حدود 1000 نفر

پرسنل در سختترین شرایط کرونایی کار تامین بازار لبنیات را عهده دار بود وي در خصوص محصوالت تاریخ گذشته نیز گفت : موظف هستیم تا

محصوالت تاریخ گذشته پگاه را از سطح فروشگاه ها جمع آوري کرده و با صورت جلسه و حضور نماینده اي از اداره دارایی ، معدوم سازي انجام

محصوالت لبنی پگاه تبریز بازدید کرده و از نزدیک با تکنولوژي دهیم پیش از این نشست ، خبرنگاران و عکاسان رسانه اي تبریز از کارخانه تولید 

هاي پیشرفته تولید شیر ، پنیر ، روغن حیوانی و آشنا شدند انتهاي پیام
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لزوم جلوگیري از محتواسازي هایی که باعث ترس مردم از مصرف لبنیات می شود

 

مدیر روابط عمومی و امور بین الملل شرکت مصایع شیر ایران تاکید کرد : سن پوکی استخوان در بانوان کاهش یافته است و این امر زنگ خطري براي

مردم به وجود آورده که نشان می دهد باید مصرف شیر را جدي بگیریم و از محتواسازي هاي اشتباه و بدون منبع که مردم را از مصرف لبنیات می ترساند ،

جلوگیري کنیم .

مدیر روابط عمومی و امور بین الملل شرکت مصایع شیر ایران تاکید کرد : سن پوکی استخوان در بانوان کاهش یافته است و این امر زنگ خطري

براي مردم به وجود آورده که نشان می دهد باید مصرف شیر را جدي بگیریم و از محتواسازي هاي اشتباه و بدون منبع که مردم را از مصرف لبنیات

می ترساند ، جلوگیري کنیم 

صنایع شیر صنایع شیر ایران (پگاه) با اصحاب رسانه ، گفت : شرکت  حمیدرضا طهماسبی پور روز چهارشنبه در سومین نشست شوراي ارتباطات 

ایران نخستین تولید کننده لبنیات کشور است که با راه اندازي اولین کارخانه پنیر ایران ، کشور را در زمینه صنعت پنیر خودکفا کرد . به گزارش ایسنا

صنایع شیر ایران یک شرکت اقتصادي نیست بلکه با داشتن 11 هزار پرسنل و ارتباط با 169 هزار فروشگاه در سراسر کشور ، ، وي ادامه داد : 

بیش از 800 کد محصول تولید می کند تا محصوالت سالم را بدون افزودنی و مواد نگه دارنده به دست آحاد مردم برساند 

محصوالت لبنی پروبیوتیکی که در وي با اشاره به شایعات و حاشیه هاي پیرامون عدم مصرف لبنیات و به خصوص شیر در کشور ، متذکر شد : 

صنایع شیر ایران تولید می شود ، بسیار مفید بوده و حتی بدن را در شرایط کرونایی مقاوم می کند؛ لبنیات در داشتن زندگی سالم انسان ها نقش

مهمی دارد و نباید بگذاریم که شایعات بی دلیل تاثیر مخربی بر مصرف این منبع غذایی مهم داشته باشد .  

طهماسبی پور تاکید کرد : به مردم اطمینان می دهیم که تمامی محصوالت پگاه سالم بوده و بدون استفاده از مواد نگه دارنده و افزودنی ها تولید

می شود؛ هر محصولی که تولید می شود داراي کد محصول است و تمامی مشخصات و شرایط تولید و نگه داري آن محصول کامال مشخص بوده و

شیر پاستوریزه آذربایجان شرقی نیز در ادامه در خصوص قدمت در صورت هر گدنه شکایتی قابل پیگیري است احد فالحی ، مدیرعامل شرکت 

شرکت پگاه آذربایجان شرقی ، اظهار کرد : دومین کارخانه پگاه کشور ، در سال 1339 در شهر تبریز توسط مرحوم غالمرضا عدل در خیابان پاستور

راه اندازي شده و سپس به بخش دولتی واگدار شد . وي افزود : برند پگاه تبریز یک برند 60 ساله و دومین پگاه کشور است و با دریافت روزانه 350

تن شیر خام در راستاي تولید 40 نوع محصول لبنی فعالیت می کنیم؛ شیرها پس از ورود به عرصه تولید و پس از آزمایشات الزم از لحاظ امینت

غذایی و سالمت ، وارد چزخه تولید کارخانه می شود وي با بیان این که محصوالت پگاه به کشورهاي عراق ، افغانستان ، پاکستان ، آذربایجان و قطر

صادر می شود ، گفت : پگاه تبریز در زمینه تحقیق و نوآوري و محصوالت جدید نیز فعالیت می کند؛ سیاست این شرکت تنوع محصوالت و عرضه

این محصوالت به سفره غنی و فقیر است 

فالحی با بیان این که رسالت پگاه با 17 شرکت در کل کشور ، تامین محصوالت سالم براي آحاد جامعه است ، اظهار کرد : 29 مهر ماه ، روز جهانی

محصوالت لبنی براي داشتن بدنی سالم را یادآور می شود زیرا شیر یک منبع غنی پوکی استخوان بود ، این روز اهمیت توجه به مسئله مصرف 

براي تامین ویتامین ها به ویژه ویتامین E و D و پروتئین ها است که نقش مهمی را نیز در راستاي تقویت سیستم ایمنی بدن دارد . وي در خصوص

جایگاه پگاه تبریز در کشور ، گفت : پگاه تبریز در زمینه ارزش صادرات رتبه اول را بین سایر شرکت هاي پگاه کسب کرده است؛
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هم چنین در زمینه ارزش سبد محصوالت رتبه دوم و در زمینه سود قبل از مالیات رتبه سوم را کسب کرده و لوح تندیس واحد نمونه استانی را

دریافت کرده است 

وي در خصوص راه اندازي فروشگاه هاي زنجیره اي پگاه تبریز ، گفت : مذاکراتی در زمینه راه اندازي فروشگاه هاي زنحیره اي پگاه انجام گرفته است

و به زودي عملیاتی خواهد شد؛ هم چنین در نزدیکی کارخانه پگاه تبریز ، شرکت تعاونی مصرف وجود دارد که قرار است به یک هایپر بزرگ تبدیل

شیر پاستوریزه آذربایجان شرقی در خصوص محصوالت لبنی را با راحتی خریداري کنند . مدیرعامل شرکت  شود تا اهالی منطقه غرب تبریز 

صنایع شیر ایران و پس از انجام 11 آزمایش دریافت کیفیت شیرهاي این شرکت ، گفت : شیرهاي خام بر اساس استاندارهاي مشخص شرکت و 

می شوند و سپس به مرحله فرآوري می رسند 

محصوالت لبنی ، شیرهاي خام شیر پاستوریزه (پگاه) آذربایجان شرقی در خصوص کیفیت شیرها ، گفت : در کارخانه فراوري  مدیرعامل شرکت 

بر اساس استانداردهاي مشخص و با طی آزمایشات تخصصی دریافت می شود ، از این رو شیرهایی که از کارخانه پس فرستاده می شوند بی کیفیت

محصوالت لبنی مورد استفاده قرار می گیرد احمد حسین غالمی ، مدیرعامل شرکت بوده و به احتمال زیاد در شرکت هاي خصوصی تولید 

بازارگستر منطقه یک کشور نیز در ادامه این نشست ، بیان کرد : شرکت بازارگستر منطقه یک پگاه وظیفه توزیع محصوالت شرکت پگاه را در پنج

استان آذربایجان شرقی ، آذربایجان غربی ، زنجان ، اردبیل و گیالن را عهده دار است و با توزیع روزانه محصوالت ، سبد محصوالت پگاه استان ها

را تکمیل می کند . وي ادامه داد : جهت تکمیل سبد محصول از کارخانه هاي سایر مناطق محصول تهیه می شود و این شرکت با حدود 1000 نفر

پرسنل در سختترین شرایط کرونایی کار تامین بازار لبنیات را عهده دار بود وي در خصوص محصوالت تاریخ گذشته نیز گفت : موظف هستیم تا

محصوالت تاریخ گذشته پگاه را از سطح فروشگاه ها جمع آوري کرده و با صورت جلسه و حضور نماینده اي از اداره دارایی ، معدوم سازي انجام

محصوالت لبنی پگاه تبریز بازدید کرده و از نزدیک با دهیم پیش از این نشست ، خبرنگاران و عکاسان رسانه اي تبریز از کارخانه تولید 

تکنولوژي هاي پیشرفته تولید شیر ، پنیر ، روغن حیوانی و آشنا شدند
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رشد 30 درصدي فروش پگاه آذربایجان شرقی در شهریور

 

صنایع شیر ایران ، طی پیامی ویدئویی ، در سومین نشست شوراي ارتباطات پگاه ، بر اهمیت نقش رسانه ها در عبداله قدوسی ، مدیرعامل شرکت 

افزایش سرانه مصرف شیر و فرآورده هاي شیري و توسعه سالمت ، تأکید کرد .

صنایع شیر ایران ، طی پیامی ویدئویی ، در سومین نشست شوراي ارتباطات پگاه ، بر اهمیت نقش رسانه ها در عبداله قدوسی ، مدیرعامل شرکت 

شیر پاستوریزه پگاه آذربایجان شرقی افزایش سرانه مصرف شیر و فرآورده هاي شیري و توسعه سالمت ، تأکید کرد احد فالحی ، سرپرست شرکت 

، با اشاره به کسب نشان واحد نمونه استانی شرکت در جشنواره امتنان ، افزود : این شرکت با قدمتی 60 ساله ، روزانه 350 تن شیرخام را در قالب

40 نوع محصول لبنی ، تولید و عرضه ، می کند وي افزود : پگاه آذربایجان شرقی ، به کشورهاي عراق ، افغانستان ، پاکستان ، قطر و آذربایجان ،

صادرات دارد و توسعه بازارهاي صادراتی نیز در دستور کار شرکت است تنوع بخشی سبد محصوالت ، استراتژي پگاه آذربایجان شرقی فالحی گفت

: با رویکرد تنوع بخشی به سبد محصوالت پگاه ، کارگروه تخصصی تحقیق و نوآوري در شرکت تشکیل شده است و تولید محصوالت جدید ،

استراتژي شرکت ، است وي افزود : کاهش ضایعات و انرژي ، نوسازي خطوط تولید ، توسعه بازارهاي داخلی و صادراتی ، ارائه خدمات مطلوب به

مشتریان و افزایش مزیت رقابتی ، رسالت پیش روي پگاه آذربایجان شرقی است 

صنایع شیر صنایع شیر ایران حمیدرضا طهماسبی پور ، مدیر روابط عمومی و امور بین الملل شرکت  اولین و بزرگترین شرکت لبنی ، عنوان ابدي 

صنایع شیر ایران ، در حوزه ملی و ایران ، اولین و بزرگترین شرکت صنعت کشور را عنوان ابدي پگاه خواند و تأکید کرد : نقش آفرینی شرکت 

صنایع شیر ایران را به وزارت شیر کشور ارتقاء داده است . او با اشاره به نقش پگاه در خودکفایی تولید پنیر و فراملی لبنیات کشور ، جایگاه شرکت 

صنایع شیر ایران با 11 هزار همکار ، 128 هزار فروشگاه فعال و تولید 800 کد محصول ، افزایش سرانه مصرف دوغ کشور ، تصریح کرد : شرکت 

همچنان پیشتاز حوزه لبنیات کشور است احمد حسین غالمی ، مدیرعامل شرکت بازار گستر پگاه منطقه یک ، نیز گفت : همکاران خط مقدم توزیع ،

با تأمین سبد لبنیات خانوار ، به ویژه در شیوع کرونا ، هم قدم با مدافعین سالمت کشور ، نقش آفرینی کردند غالمی ضمن اشاره به افزایش قیمت

لبنیات ، تأکید کرد : هیچ افزایش قیمتی ، بدون کسب مجوز از سوي سازمان حمایت از مصرف کننده ، صورت نگرفته است گفتنی است ، سومین

نشست شوراي ارتباطات پگاه ، با حضور رسانه هاي استانی در پگاه آذربایجان شرقی ، برگزار شد
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رشد 30 درصدي فروش پگاه آذربایجان شرقی در شهریور

 

صنایع شیر ایران ، طی پیامی ویدئویی صنایع شیر ایران (پگاه) ، عبداله قدوسی مدیرعامل شرکت  به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل شرکت 

، در سومین نشست شوراي ارتباطات پگاه ، بر اهمیت نقش رسانه ها در افزایش سرانه مصرف شیر و فرآورده هاي شیري و توسعه سالمت ، تاکید کرد .

 

صنایع شیر ایران ، طی پیامی صنایع شیر ایران (پگاه) ، عبداله قدوسی مدیرعامل شرکت  به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل شرکت 

ویدئویی ، در سومین نشست شوراي ارتباطات پگاه ، بر اهمیت نقش رسانه ها در افزایش سرانه مصرف شیر و فرآورده هاي شیري و توسعه سالمت

شیر پاستوریزه پگاه آذربایجان شرقی ، با اشاره به کسب نشان واحد نمونه استانی شرکت در ��احد فالحی سرپرست شرکت  ، تاکید کرد . 

جشنواره امتنان ، افزود : این شرکت با قدمتی 60 ساله ، روزانه 350 تن شیرخام را در قالب 40 نوع محصول لبنی ، تولید و عرضه ، می کند ��او

افزود : پگاه آذربایجان شرقی ، به کشورهاي عراق ، افغانستان ، پاکستان ، قطر و آذربایجان ، صادرات دارد و توسعه بازارهاي صادراتی نیز در دستور

کار شرکت است ��تنوع بخشی سبد محصوالت ، استراتژي پگاه آذربایجان شرقی ��فالحی گفت : با رویکرد تنوع بخشی به سبد محصوالت

پگاه ، کارگروه تخصصی تحقیق و نوآوري در شرکت تشکیل شده است و تولید محصوالت جدید ، استراتژي شرکت ، است ��وي افزود : کاهش

ضایعات و انرژي ، نوسازي خطوط تولید ، توسعه بازارهاي داخلی و صادراتی ، ارائه خدمات مطلوب به مشتریان و افزایش مزیت رقابتی ، رسالت

پیش روي پگاه آذربایجان شرقی است 

��حمیدرضا طهماسبی پور مدیر روابط عمومی و امور بین الملل شرکت صنایع شیر ایران  ��اولین و بزرگترین شرکت لبنی ، عنوان ابدي 

صنایع شیر ایران ، در صنایع شیر ایران ، اولین و بزرگترین شرکت صنعت کشور را عنوان ابدي پگاه خواند و تاکید کرد : نقش آفرینی شرکت 

��او با اشاره به نقش پگاه در صنایع شیر ایران را به وزارت شیر کشور ارتقاء داده است .  حوزه ملی و فراملی لبنیات کشور ، جایگاه شرکت 

صنایع شیر ایران با 11 هزار همکار ، 128 هزار فروشگاه فعال و خودکفایی تولید پنیر و افزایش سرانه مصرف دوغ کشور ، تصریح کرد : شرکت 

تولید 800 کد محصول ، همچنان پیشتاز حوزه لبنیات کشور است ��احمد حسین غالمی مدیر عامل شرکت بازار گستر پگاه منطقه یک ، نیز گفت

: همکاران خط مقدم توزیع ، با تامین سبد لبنیات خانوار ، به ویژه در شیوع کرونا ، هم قدم با مدافعین سالمت کشور ، نقش آفرینی کردند

��غالمی ضمن اشاره به افزایش قیمت لبنیات ، تاکید کرد : هیچ افزایش قیمتی ، بدون کسب مجوز از سوي سازمان حمایت از مصرف کننده ،

صورت نگرفته است ��گفتنی است ، سومین نشست شوراي ارتباطات پگاه ، با حضور رسانه هاي استانی در پگاه آذربایجان شرقی ، برگزار شد
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محصوالت لبنی از آذربایجان شرقی 2 . 5 برابر شد صادرات 

 

صنایع شیر ایران در آذربایجان شرقی گفت : صادرات این شرکت به کشورهاي خارجی امسال نسبت به سال گذشته حدود تبریز ایرنا مدیرعامل شرکت 

2 . 5 برابر افزایش یافته است

صنایع شیر ایران ( پگاه ) در تبریز ، اظهار کرد : در 6 ماهه اول امسال یکهزار و احد فالحی روز چهارشنبه در سومین نشست شوراي ارتباطات 

705 تن لبنیات صادر شده است در حالی که صادرات سال گذشته یکهزار و 491 تن بوده است وي با اشاره به اینکه آخرین محموله صادراتی امسال

به کشور قطر ارسال شده است ، افزود : روسیه ، عراق ، افغانستان ، پاکستان ، آذربایجان ، سوریه و اقلیم کردستان عراق کشورهایی هستند که

محصوالت لبنی صادر شده است فالحی با بیان اینکه روزانه 205 تن تولید شرکت صنایع پگاه آذربایجان شرقی است ، ادامه داد : 70 درصد این

تولیدات در داخل استان مصرف و بقیه به سایر استان ها ارسال می شود وي خاطرنشان کرد : کل نیاز آذربایجان شرقی به مواد لبنی 250 تن در روز

است که بقیه توسط سایر واحدهاي تولیدي لبنی در استان تامین می شود فالحی با اشاره به اینکه روزانه 320 تا 350 تن شیر ورودي شرکت

محصوالت لبنی در آذربایجان شرقی به 40 نوع رسیده است صنایع شیر ایران در استان است ، افزود : با تولید پنج محصول جدید تنوع تولیدات 

شیر پاستوریزه نایلونی ، 25 تن شیر استریل پاکتی (تتراپک) ، 15 تا 20 تن ماست ، 20 تن پنیر از جمله تولیدات پرمصرف وي اعالم کرد : 60 تن 

پگاه در استان است 

وي گفت : نوآوري ، ارایه محصوالت جدید ، نوسازي خط تولید ، توجه به صادرات ، توسعه بازارهاي داخلی ، رضایت مشتریان رویکرد جدید شرکت

پگاه در استان است که پنج محصول جدید آماده شده اما هدف نهایی ارتقاي سالمت مردم است که در این ارتباط نقش رسانه در تبیین آن و

محصوالت لبنی بی بدیل است .   مصرف انواع 

صنایع شیر ایران کسب شده است ، اضافه فالحی همچنین با اشاره به اینکه در آخرین ارزیابی انجام شده در هشت شاخص عنوان برتر توسط این 

کرد : در شاخص ارزش صادرات و ارزش سبد رتبه اول ، سود قبل از مالیات دوم ، انرژي ، نسبت بهاي تمام شده ، سود عملیاتی ، امتیاز عملکرد و

فروش ریالی رتبه سوم کشور براي این شرکت به دست آمده است . وي گفت : در شرکت پگاه کمیته تحقیق و نوآوري متشکل از استادان دانشگاه

تشکیل شده است تا تولیداتو تنوع محصوالت بر اساس اصول علمی و خواست مشتریان باشد 

صنایع شیر ایران در آذربایجان شرقی با تکذیب شایعه افزایش مجدد قیمت پنیر پرمصرف پگاه در افزایش قیمت پنیر نداریم مدیرعامل شرکت 

استان گفت : کماکان با همان قیمت قبلی این پنیر عرضه می شود گرچه تعیین قیمت ها تابع سازمان تولید کنندگان و مصرف کنندگان و بر اساس

صنایع شیر ایران می باشد . فالحی اظهار کرد : تولیدات این شرکت به عنوان واحد دولتی داراي کیفیت و استاندارد باال بوده و از قیمت مصوب 

صنایع شیر ایران نیز در این نشست گفت : مواد نگهدارنده و شیر کم کیفیت براي تولید محصوالت استفاده نمی شود مدیرروابط عمومی شرکت 

این شرکت س
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ایرنا

1399/07/30
16:41

محصوالت لبنی است حمیدرضا االنه به 17 کشور جهان صادرات دارد و نخستین شرکت صنعت شیر ایران و تنها تولید کننده انواع شیر و 

صنایع شیر ایران با 17 کارخانه و 11هزار نیرو در کشور فعالیت دارد ، اظهار کرد : شیر پگاه در همان نقطه تولید ، طهماسبی پور با اشاره به اینکه 

توزیع می شود که این موضوع سالمت محصول را بیشتر نشان می دهد وي همچنین گفت : برنامه جامعی تدوین شده است تا ارتباط سازنده اي با

صنایع شیر ایران پیش از این در تهران و رشت برگزار شده بود و تبریز میزبان اصحاب رسانه برقرار شود به گزارش ایرنا ، نشست شوراي ارتباطات 

سومین نشست شورا بود خبرنگاران قبل از آغاز این برنامه رسانه اي از بخش هاي مختلف تولید فرآوردهاي لبنی و شیر بازدید کردند پگاه آذربایجان

صنایع شیر ایران ، در سال 1339 توسط زنده یاد غالمرضا عدل در خیابان پاستور تبریز تاسیس شد شرقی به عنوان دومین کارخانه شرکت 
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نبض بورس
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گزارش عملکرد 6 ماهه چند شرکت بورسی

 

شیر پاستوریزه پگاه آذربایجان شرقی گزارش شرکت هاي اعتباري ملل ، زرماکارون ، صنعتی کیمیدارو ، ایران یاسا تایر و رابر ، بیمه زندگی خاورمیانه و 

عملکرد 6 ماهه دادند .

شیر پاستوریزه به گزارش نبض بورس ، شرکت هاي اعتباري ملل ، زرماکارون ، صنعتی کیمیدارو ، ایران یاسا تایر و رابر ، بیمه زندگی خاورمیانه و 

پگاه آذربایجان شرقی گزارش عملکرد 6 ماهه دادند شرکت اعتباري مللشرکت اعتباري ملل اطالعات و صورت هاي مالی میاندوره اي دوره 6ماهه

منتهی به 1399/06/31 را به صورت حسابرسی نشده منتشر کرد این شرکت در دوره 6 ماهه منتهی به 1399/06/31 به ازاي هر سهم 194 ریال

سود محقق کرده که نسبت به مدت مشابه سال قبل 15 درصد افت داشته است «وملل» با سرمایه ثبت شده 10,000,000 میلیون ریال طی

عملکرد 6 ماهه منتهی به 1399/12/30 مبلغ 1,935,377 میلیون ریال سود محقق کرده است شرکت زر ماکارونشرکت زر ماکارون اطالعات و

صورت هاي مالی میاندوره اي دوره 6ماهه منتهی به 1399/06/31 را به صورت حسابرسی نشده منتشر کرد این شرکت در دوره 6 ماهه منتهی به

1399/06/31 به ازاي هر سهم 1,290 ریال سود محقق کرده که نسبت به مدت مشابه سال قبل 129 درصد افزایش داشته است «غزر» با سرمایه

ثبت شده 1,600,000 میلیون ریال طی عملکرد 6 ماهه منتهی به 1399/12/30 مبلغ 2,063,263 میلیون ریال سود محقق کرده است شرکت

صنعتی کیمیداروشرکت صنعتی کیمیدارو در 6 ماهه ابتداي امسال 437 ریال سود محقق کرده بود که در مقایسه با دوره مشابه سال گذشته از

افزایش 60 درصدي برخوردار بوده است این شرکت در 3ماهه 77 ریال سود محقق کرده است سهم در 3 ماهه 69 میلیارد ریال سود عملیاتی و 44

میلیارد ریال سود خالص دارد در 6 ماهه سود عملیاتی 292 و سود خالص 251 میلیارد ریال است درآمدهاي عملیاتی شرکت در 6 ماه نخست امسال

معادل 975,376 ریال بوده که افزایش 27 درصدي را نسبت به دوره مشابه سال گذشته نشان می دهد شرکت ایران یاسا تایر و رابرشرکت ایران

یاسا تایر و رابر در 3 ماهه به سود 263 ریالی رسیده بود و در 6 ماهه نخست امسال این عدد به 1242 ریال رسیده است این رقم در مقایسه با دوره

مشابه سال گذشته افزایش 147 درصدي داشته است «پاسا» درآمدهاي عملیاتی خود را براي نیمه نخست امسال معادل 3,318,126 ریال اعالم

کرده که از افزایش 99 درصدي نسبت به دوره مشابه سال گذشته نشان می دهد شرکت بیمه زندگی خاورمیانهشرکت بیمه زندگی خاورمیانه در سه

ماهه فروش 1141 میلیارد ریالی کسب کرده و سود عملیاتی 313 و سود خالص 236 میلیارد ریالی را کسب کرده کرده است این شرکت در 6 ماهه

سود عملیاتی 1378 و سود خالص 1117 میلیارد ریال بوده است بخاور در 6 ماهه 990 ریال سود به ازاي هر سهم محقق کرده است معادل 1188

شیر پاستوریزه پگاه آذربایجان شرقی در گزارش شیر پاستوریزه پگاه آذربایجان شرقیشرکت  میلیارد ریال سود خالص به دست آورده است شرکت 

عملکرد 6 اعالم کرده که شرکت در این مدت به سود 629 ریالی رسیده است که معادل 168 درصد از مدت مشابه قبل بیشتر بوده است کل سود

سال قبل شرکت 550 ریال به ازاي هرسهم بوده است منبع : صداي بورس
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ایانا
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رفع مشکل اتحادیه دام و طیور استان فارس

 

در ادامه سفرهاي استاندار فارس که به منظور پیگیري حضوري براي رفع مشکالت استان در تهران به صورت هفتگی انجام می شود ، نشست مشترك

استاندار فارس و وزیر جهاد کشاورزي برگزار شد .

استاندار فارس در این نشست گفت : فارس به عنوان قطب بزرگ کشاورزي کشور ، داراي استعدادهاي فراوان در عرصه کشاورزي ، دامداري ،

تولیدات نهاده هاي دامی است و امیدواریم با همکاري و حمایت وزیر محترم مشکالت موجود مرتفع شود 

عنایت اهللا رحیمی در این نشست که با حضور رئیس سازمان جهاد کشاورزي ، روساي اتحادیه هاي دامداران ، مرغداران و اتحادیه مرغ تخم گذار

استان فارس برگزار شد ، با اشاره به برخی از مشکالت و درخواست هاي استان فارس از مجموعه وزارت جهاد کشاورزي اظهار کرد : اتحادیه تولید

کنندگان تخم مرغ در استان فارس در زمینه تولید تخم مرغ با ظرفیت 5/5میلیون تن در سال و 175 تن تولید روزانه فعالیت می کنند .  

وي با اشاره به اینکه در این بخش تامین متناسب خوراك طیور (سویا و کنجاله ) و رفع اشکاالت سامانه بازارگاه ، توجه به نرخ گذاري و قیمت تمام

شده تولیدات ، تامین نهاده مرغ(گوشتی تخم گذار) و عدم تامین به موقع نهاده ها از جمله مشکالت است ، افزود : نابسامانی درمیزان سهمیه

وخریدازسامانه ، عدم تامین نیازتولیدکنندگان خوراك دام ، عدم وجودسیستم کنترلی توزیع نهاده تاتحویل محصول تولیدي ، عدم تامین نیازکامل

مرغداران از جمله مواردي است که نیازمند مساعدت دکترخاوازي است . رحیمی با بیان اینکه یک هزار واحد تولید مرغ گوشتی در استان نیازمند

تامین به موقع و متناسب خوراك طیور(ذرت و سویا) است ، اظهار کرد : در صورت عدم تامین متناسب خوراك در وزن و تولید مرغ تاثیر گذار است

که به همین دلیل تولید کنندگان خواستار توجه و حمایت وزارت جهاد کشاورزي به این موضوع هستند وي در ادامه با بیان مشکالت تولیدکنندگان

دام در استان گفت : در طرح شناسایی و ثبت دام ها به منظور تامین خوراك و نیازهاي دامی ، دامداران با قطعی مکرر سامانه ، در ثبت و هویت

گذاري دام ها و تامین پالك هاي گوسفندان با مشکل مواجه هستند که در این موضوع هم انتظار است وزیر محترم دستورات مقتضی صادر کند

استاندار فارس با اشاره به دیدگاهها و نظرات تخصصی روساي اتحادیه هاي دامداري ، مرغداري و تخم مرغ خواستار تجدید نظر در تصمیم گیري

هاي متمرکز و مشاوره و تشریک مساعی اتحادیه ها در اخذ تصمیمات وزارتی شد 

درخواست تمدید پروانه و عدم کسر بیست درصد سهم آب گلخانه ها رحیمی در موضوع آبیاري تحت فشار و آبیاري نوین در فارس گفت : با توجه

به محدودیت منابع آبی و کاهش بارندگی در سال هاي گذشته ضرورت دارد در استان فارس بهره گیري از فن آوري هاي موجود مورد حمایت

بیشتر قرار گیرد که به منظور کاهش مصرف آب و توسعه گلخانه ها درخواست می شود توافقی بین وزارت نیرو و جهاد کشاورزي بابت تمدید پروانه

و عدم کسر بیست درصد سهم آب پیگیري ، همچنین تسهیالت بانکی بیشتري به این بخش اختصاص داده شود . کمک به حل مشکالت شرکت

پگاه فارس رحیمی در ادامه و به منظور رفع مشکالت مالی شرکت پگاه خواستار صدور مجوزهاي الزم براي رفع مشکالت شرکت شیر پگاه شد که

با موافقت وزیر تدابیر الزم اتخاذ شد آغاز به کار ادارات جهاد کشاورزي شهرستانهاي تازه تاسیس در این دیدار استاندار فارس با اشاره به تأسیس

هفت شهرستان جدید در فارس به درخواست استان براي حمایت وزیر جهاد کشاورزي به منظور تصویب و راه اندازي ادارات اشاره نموده که مورد

موافقت وي قرار گرفت 

در نشست مشترك استاندار با وزیر جهاد کشاورزي پس از استماع دیدگاهها ، نظرات و درخواست هاي استان فارس گفت : استان فارس سهم

بسزایی در حوزه هاي مختلف کشاورزي و دامداري دارد که در راستاي توسعه و رفع مشکالت هر گونه همکاري مجموعه وزارتی مورد تاکید است و

مقرر شد با دستور وزیر جهادکشاورزي در اسرع وقت مشکالت مرتفع شود .

30

http://cl.payeshmedia.ir/ShowBultanNewsItem.aspx?newsId=12481758


1399/08/01 - 1399/07/30گزیده اخبار و رویدادها - پگاه

تبریز من

1399/07/30
13:58

محصوالت لبنی در سطح استان افزایش 30 درصدي فروش 

 

شیر پاستوریزه پگاه آذربایجان شرقی با اشاره به اینکه روزانه 350 تن شیر دریافت می کنیم گفت به گزارش آژانس خبري تبریزمن ، مدیرعامل شرکت 

: پس از آزمایشات تایید بهداشتی ، این شیرها به چرخه تولید رفته و در نهایت به بازار عرضه می گردد .

شیر پاستوریزه پگاه آذربایجان شرقی با اشاره به اینکه روزانه 350 تن شیر دریافت می کنیم به گزارش آژانس خبري تبریزمن ، مدیرعامل شرکت 

گفت : پس از آزمایشات تایید بهداشتی ، این شیرها به چرخه تولید رفته و در نهایت به بازار عرضه می گردد 

احد فالحی با ذکر این نکته که در حال حاضر صادرات شیر از آذربایجان شرقی به کشورهاي عراق ، افغانستان ، پاکستان ، قطر و آذربایجان انجام

محصوالت می گیرد ادامه داد : در زمینه تحقیق و نوآوري نیز کمیته اي در این خصوص تشکیل یافته است تا با همکاري و مشارکت صاحب نظران 

لبنی ، کارشناسان و اساتید دانشگاهی به سوي محصوالت باکیفیت تر حرکت نماییم . وي از عرضه ماهانه محصوالت جدید با برند پگاه آذربایجان

شرقی به بازار تقاضا خبر داد و افزود : پگاه با 17 شرکت در کشور به تامین محصوالت سالم لبنی هموطنان می پردازد تا از استفاده آنها لذت برده و

سالم زندگی کنند 

فالحی از افزایش 30 درصدي فروش در شهریور ماه امسال به میزان 60 میلیارد تومان خبر داد و اضافه کرد : نوآوري و ارائه محصوالت جدید ،

رویکرد شرکت پگاه آذربایجان شرقی بوده و رسانه ها باید در معرفی محصوالت سالم این شرکت جهت استفاده آنها در سفره هاي مردم به جاي

نوشیدنی هاي مضر ، اقدامات الزم را به عمل آورند . وي نوسازي خط تولید ، اهمیت صادرات ، توسعه بازارهاي فروش داخلی ، تنوع محصوالت و

افزایش مزیت هاي رقابتی را از جمله اهداف مجموعه شیر پگاه آذربایجان شرقی عنوان کرد 

صنایع شیر ایران نیز در پیام ویدیوئی خود خطاب به خبرنگاران آذربایجان شرقی تاکید کرد : اگر می خواهیم آینده فرزندانمان تضمین مدیرعامل 

گردد باید آنها را از سنین ابتدایی با محصوالت شیر و لبنیات آشنا سازیم ، لذا شیر پگاه آمادگی دارد با همکاري تمام مراکز علمی و رسانه اي سرانه

مصرف شیر را در کشور افزایش دهد .
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محصوالت لبنی آذربایجان شرقی در سفره مردم 5 کشور دنیا/11 آزمایش در مرحله ورود
شیر به کارخانه

 

محصوالت لبنی این کارخانه به کشورهاي عراق ، افغانستان ، پاکستان ، جمهوري شیر پاستوریزه پگاه آذربایجان شرقی گفت :  سرپرست شرکت 

آذربایجان و قطر صادر می شود .

به گزارش خبرگزاري فارس از تبریز ، احد فالح امروز در سومین نشست شوراي ارتباطات پگاه با اصحاب رسانه اظهار داشت : این شرکت در سال

1339 در خیابان پاستور تبریز راه اندازي شده و برند پگاه تبریز یک برند 60 ساله با 40 محصول است وي افزود : روزانه 350 تن دریافت شیر خام

داریم که پس از آزمایشات الزم وارد چرخه تولید می شود و در نهایت در 40 محصول در بازار ارائه می شود 

شیر پاستوریزه پگاه استان با بیان اینکه صادرات به کشورهاي عراق ، افغانستان ، پاکستان ، جمهوري آذربایجان و قطر از این سرپرست شرکت 

کارخانه وجود دارد ، گفت : کمیته با کارگروه هاي تخصصی در شرکت ایجاد شده است و سیاست مبنی بر این است تا هر ماه شاهد تنوع محصول با

برند این شرکت داشته باشیم . وي متذکر شد : پگاه با 17 شرکت در عرصه لبنی فعالیت دارد و رسالت این شرکت ، تولید مواد لبنی می باشد فالح

محصوالت لبنی را داشته باشد یک بدن قوي روز جهانی پوکی استخوان را مورد اشاره قرار داد و گفت : قطعا هر فردي که بیشترین استفاده از 

خواهد داشت که شیر نیز منبع غنی براي تامین ویتامین هاست وي با اشاره به سال جهش تولید ، بیان کرد : در اولین ماه فعالیت بنده در اینجا با

شیر پاستوریزه پگاه استان با تاکید بر افزاییش 30 درصدي فروش محصوالت یعنی 60 میلیارد تومان در شهریورماه داشته باشیم سرپرست شرکت 

اینکه رویکرد ما نوآوري و عرضه محصوالت جدید است ، تصریح کرد : نقش اصحاب رسانه در جهش تولید و آگاهی رسانی نسبت به پوکی

محصوالت لبنی مردم را راغب بر استفاده از استخوان و معرفی کاالي ایرانی بسیار ُپراهمیت است وي ادامه داد : انتظار می رود با تبلیغات گسترده 

این محصوالت کرد فالح خاطرنشان کرد : شرکت پگاه آذربایجان شرقی در ارزش صادرات رتبه اول را کسب کرده است وي بیان داشت : به دنبال

کاهش ضایعات و مصرف انرژي ، نوسازي و افزایش صادرات و توسعه بازارهاي داخلی و کسب حداکثري رضایتمندي مشتریان ، تنوع محصوالت ،

شیر پاستوریزه پگاه استان خاطرنشان کرد : در تبریز دو افزایش مزیت هاي رقابتی در شرکت هستیم و جزو اولویت هاي ما است سرپرست شرکت 

فروشگاه زنجیره اي پگاه وجود داشت که یکی از این فروشگاه ها بسته شد ولی با رایزنی هاي انجام گرفته ، فروشگاه ها باز خواهد شد و همچنین

یک هایپر بزرگ در نزدیک کارخانه با قیمت همکاري باز خواهد شد وي بیان داشت : چند نوع گرید در دریافت شیر خام وجود دارد که این شاخص

سازي براي استاندارد شیر در شیرهاي استریل و فري پک متبلور بوده و اینکه در جامعه رواج یافته است که شیرهاي پگاه از کیفیت پایینی برخوردار

است ، درست نیست فالح ادامه داد : ما هر شیري براي دریافت شیر را قبول نمی کنیم و اگر شیري از حاشیه امنیت برخوردار نباشد قبول نمی شود

و این شیرها در بخش هاي خصوصی تولید می شود وي گفت : 11 آزمایش در مرحله ورود شیر به کارخانه انجام می گیرد و اگر این 11 آزمایش

تائید نشود قبول نخواهد شد انتهاي پیام/60027
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کسب 7 تندیس استاندارد ملی واستانی 99 توسط پگاه

صنایع شیر ایران هستند براي دومین سال متوالی ، ازبین 22 شرکت برتر ایران در حوزه استاندارد ملی ، 3 شرکت تابعه 

شیر پاستوریزه پگاه شیراز ، همزمان با روز جهانی استاندارد و طی مراسمی ، تندیس واحد نمونه استاندارد ملی ، به مدیران عامل شرکت هاي 

اصفهان و تهران اعطا شد در این مراسم و از میان 22 شرکت دریافت کننده تندیس استاندارد کشوري ، 3 شرکت تابعه پگاه این نشان را دریافت

کردند گفتنی است ، این نشان بدان جهت به شرکت ها اعطا می شود که محصول شرکتی عدم انطباقی در مشخصات و کیفیت نداشته باشد بازدیدها

نیز دوره اي و نمونه برداري از بازار در شهرهاي مختلف توسط سازمان ملی استاندارد رخ می دهد و شرکت ها هیچ دخالتی در نتایج ندارند  بر پایه این

شیر پاستوریزه پگاه لرستان ، کرمان و گلستان و شیرخشک نوزاد پگاه نیز نشان استاندارد نمونه استانی اعطا شده گزارش ، در سال جاري 4 شرکت 

شیر پاستوریزه کرمان ، فارس ، اصفهان و شیرخشک نوزاد پگاه نیز به عنوان مدیران برتر کیفیت استانی ، است مدیران کیفیت شرکت هاي 

صنایع شیر ایران ، در تدوین استاندارهاي ملی نیز نقش موثري دارد و ریاست و عضویت 5 کمیته بین المللی شناخته شدند گفتنی است ، شرکت 

متناظر استاندارد را نیز داراست
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شیر هاي برگشتی کارخانه ها سر از کجا در می آورند؟

 

صنایع شیر ایران گفت : متاسفانه بیشتر شیرهاي که مورد قبول واقع نمی شود با عنوان شیرهاي سنتی به مدیر روابط عمومی و روابط بین المللی 

فروش می رسد و مردم فکر می کنند که شیر سالم می خورند .

به گزارش خبرگزاري فارس از تبریز ، حمیدرضا طهماسبی پور امروز در سومین نشست شوراي ارتباطات پگاه با اصحاب رسانه اظهار داشت : شرکت

ایران از سال 1333 تشکیل شده است و به عنوانی وزارت خانه شیر ایران است وي افزود : شرکت شیر ایران تنها شرکتی بود که نه سازمان و نه

صنایع شیر ایران بیان داشت : هیچ کسی نمی تواند وزارت بود ولی کارهاي ملی زیادي انجام داده است مدیر روابط عمومی و روابط بین المللی 

عنوان اولین شرکت تولید لبنی ایران را از او بگیرد وي با بیان اینکه مسئوالن در دهه 70 تاکید داشتند که کاش روزي در پنیر خودکفا شویم ، گفت

: روزي براي تهیه پنیر در صف می ایستادیم و از طریق کوپن پنیر دریافت می شد ولی این شرکت شیر ایران بود که کشور را در پنیر خودکفا کرد

طهماسبی پور ابراز داشت : شرکت شیر ایران مردم را براي مصرف شیر تشویق کرد و نباید این شرکت را صرفا یک مکان اقتصادي دانست وي

صنایع شیر ایران فعال هستند و همچنین این شرکت با 160 هزار شرکت ارتباط داشته و800 کد گفت : در حال حاضر 11 هزار نیرو در شرکت 

محصول تولید می کند 

صنایع شیر ایران توضیح داد : ما با نگاه تبلیغ محصوالت پیش نمی رویم بلکه این شرکت اداي ِدینی براي مدیر روابط عمومی و روابط بین المللی 

خود قائل است و این شورا نیز بر حسب این ِدین تشکیل شد که اولین دوره در تهران ، دومین دوره در گیالن و سومین دوره در تبریز برگزار می

شود . وي خاطرنشان کرد : تالش ما بر این است تا ارتباط با رسانه ها ایجاد کنیم و به این منظور خبرنگاران را دعوت کردیم تا از نزدیک با روند

تولیدات کارخانه آشنا شوند طهماسبی پور با بیان اینکه با پرداخت به موضع لبنیات دو موضوع ملی اعم از حمایت از بازنشستگان و آگاهی رسانی را

محصوالت لبنی هستیم که بدون هیچ منبع موثقی در مورد توجه قرار می دهید ، گفت : متاسفانه روزانه شاهد هجمه هاي فضاي مجازي علیه 

حال بازي با افکار عمومی هستند وي افزود : رسانه ها می توانند کمک کنند تا مردم به شایعات غیرعلمی توجه نکنند و از محصوالت هر شرکتی

صنایع شیر ایران تصریح کرد : طبق تاکیدات قرآنی ، که محصوالت سالم تولید می کنند ، استفاده کنند مدیر روابط عمومی و روابط بین المللی 

خداوند شیر را غذاي مقوي معرفی کرده و خود را نیز ساقی شیر نامیده است که این اهمیت این نعمت را نشان می دهد وي با تاکید بر اینکه برخی

افراد به بهانه حمایت از محیط زیست و گیاه خواري ، سالمت مردم را مورد هدف قرار می دهند ، گفت : بدن همه انسان ها به کلسیم نیاز دارد و

شیر بهترین تامین کننده کلسیم است طهماسبی پور متذکر شد : سن پوکی استخوان ها در زنان به 40 سالگی رسیده است و متاسفانه باواین روند

در حال گسترش بیمارستان ها هستیم وي ابراز داشت : کلیپ هایی به زبان انگلیسی با کپشن هاي فارسی در فضاي مجازي منتشر می شود که

اخبار دروغ را به خورد مردم می دهند ولی در مقابل اصحاب رسانه اقدامی براي شفاف سازي این موضوعات نمی کنند و به همین منظور سالمت

مردم مورد هدف بدخواهان قرار می گ
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صنایع شیر ایران با تاکید بر اینکه اگر می خواهیم تراکم قوي در بین دانش آموزان داشته باشیم باید یرد مدیر روابط عمومی و روابط بین المللی 

به موضوع توزیع شیر رایگان در مدارس توجه کرد ، افزود : باید بودجه این طرح را از هر جاي که شد تامین کرد و در قانون نهادینه کرد وي در

خصوص افزایش قیمت ها گفت : ما افزایش قیمت داشتیم ولی افزایش درآمد نداشتیم که خودمان نیز از بابت افزایش قیمت ها ناراحت هستیم ولی

صنایع شرکت ایران در این موضوع وخیم اقتصادي نه تنها اخراجی نداشت بلکه جذب نیرو هم داشتیم تا بیشتر از این بر کارگران فشار وارد نشود

طهماسبی پور اذعان داشت : هر محصول داراي کد تولید است و اگر کسی ادعا کند که یک محصول خراب است می توان به راحتی از طریق کد

تولید و با دیدن عکس هاي روز تولید مورد بررسی و پیگیري قرار داد وي در خصوص وجود روغن پالم در محصوالت گفت : زمانی که بازار داغ

روغن پالم وجود داشت ، اسامی شرکت هایی که از این روغن استفاده می کردند از سوي وزارت خانه منتشر شد که اسم پگاه در آن وجود نداشت

صنایع شیر ایران اذعان داشت : چرا روي صنعت نوشابه و شکر و نمک تمرکز نمی کنند ولی همیشه هدف مدیر روابط عمومی و روابط بین المللی 

را دقیقا روي سالمت مردم و موضوع شیر نشانه می گیرند 

وي خاطرنشان کرد : متاسفانه با ضرب المثل هاي ضد لبنی از جمله برو دوغتو بنوش ، برو کشکتو بساب ، طرف ماسته و غیره سعی بر تخریب

دارند ولی آیا تا به حال شنیده اید که بگویند یکی نوشابه است؟ طهماسبی پور تصریح کرد : متاسفانه بیشتر شیرهاي که مورد قبول واقع نمی شود با

عنوان شیرهاي سنتی به فروش می رسد و مردم فکر می کنند که شیر سالم می خورند . وي ادامه داد : هیچ مواد افزودنی به محصوالت خود نمی

زنیم تا مانند برخی شرکت هاي دیگر ساعت ها در زیر آفتاب بماند و خراب نشود انتهاي پیام/60027
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رشد 30 درصدي فروش پگاه آذربایجان شرقی در شهریور

 

ایجیگا بهترین مطالب در یک جا; بهترین مطالب در یک جا خانه; درباره; ارتباط با ما; دانلود اپلیکیشن ایجیگا خبري کارتون و انیمیشن طبیعت و

گردشگري برنامه هاي تلویزیون بدنسازي فوتبال فیلم و سینما بچه ها دانستنی ها کسب و کار وسایل نقلیه رزمی مد و زیبایی موفقیت و پیشرفت خانواده

اقتصاد مناسبتی روانشناسی اجتماعی چهره ها علم و فناوري بازیگران عاشقانه متفرقه سرگرمی آموزشی مذهبی موسیقی سیاسی ورزشی حوادث حیوانات

ترفند و خالقیت فرهنگ و هنر سالمت و تناسب اندام بازي غذا و آشپزي زناشویی; نمایش بیشتر مطالب ایجیگا بصورت خودکار از شبکه هاي اجتماعی

و سایت هاي منتخب جمع آوري می شود؛ لطفا در صورت مشاهده مطلب خالف قوانین جمهوري اسالمی ایران ، ما را از طریق ارتباط با ما در جریان قرار

دهید .

 

ایجیگا بهترین مطالب در یک جا; بهترین مطالب در یک جا خانه; درباره; ارتباط با ما; دانلود اپلیکیشن ایجیگا خبري کارتون و انیمیشن طبیعت و

گردشگري برنامه هاي تلویزیون بدنسازي فوتبال فیلم و سینما بچه ها دانستنی ها کسب و کار وسایل نقلیه رزمی مد و زیبایی موفقیت و پیشرفت

خانواده اقتصاد مناسبتی روانشناسی اجتماعی چهره ها علم و فناوري بازیگران عاشقانه متفرقه سرگرمی آموزشی مذهبی موسیقی سیاسی ورزشی

حوادث حیوانات ترفند و خالقیت فرهنگ و هنر سالمت و تناسب اندام بازي غذا و آشپزي زناشویی; نمایش بیشتر مطالب ایجیگا بصورت خودکار از

شبکه هاي اجتماعی و سایت هاي منتخب جمع آوري می شود؛ لطفا در صورت مشاهده مطلب خالف قوانین جمهوري اسالمی ایران ، ما را از طریق

ارتباط با ما در جریان قرار دهید .  

شما نیوزشما نیوز 11 ساعت پیش 3 بازدید; رشد 30 درصدي فروش پگاه آذربایجان شرقی در شهریور; رشد 30 درصدي فروش پگاه آذربایجان

صنایع شیر ایران (پگاه) ، عبداله قدوسی مدیرعامل شرکت شرقی در شهریور; به گزارش شمانیوز به نقل از روابط عمومی و امور بین الملل شرکت 

صنایع شیر ایران ، طی پیامی ویدئویی ، در سومین نشست شوراي ارتباطات پگاه ، بر اهمیت نقش رسانه ها در افزایش سرانه مصرف شیر و

شیر پاستوریزه پگاه آذربایجان شرقی ، با اشاره به کسب نشان فرآورده هاي شیري و توسعه سالمت ، تاکید کرد . احد فالحی سرپرست شرکت 

واحد نمونه استانی شرکت در جشنواره امتنان ، افزود : این شرکت با قدمتی 60 ساله ، روزانه 350 تن شیرخام را در قالب 40 نوع محصول لبنی ،

تولید و عرضه ، می کند او افزود : پگاه آذربایجان شرقی ، به کشورهاي عراق ، افغانستان ، پاکستان ، قطر و آذربایجان ، صادرات دارد و توسعه

بازارهاي صادراتی نیز در دستور کار شرکت است تنوع بخشی سبد محصوالت ، استراتژي پگاه آذربایجان شرقی فالحی گفت : با رویکرد تنوع

بخشی به سبد محصوالت پگاه ، کارگروه تخصصی تحقیق و نوآوري در شرکت تشکیل شده است و تولید محصوالت جدید ، استراتژي شرکت ،

است وي افزود : کاهش ضایعات و انرژي ، نوسازي خطوط تولید ، توسعه بازارهاي داخلی و صادراتی ، ارائه خدمات مطلوب به مشتریان و افزایش

مزیت رقابتی ، رسالت پیش روي پگاه آذربایجان شرقی است 

صنایع شیر صنایع شیر ایران حمیدرضا طهماسبی پور مدیر روابط عمومی و امور بین الملل شرکت  اولین و بزرگترین شرکت لبنی ، عنوان ابدي 

صنایع شیر ایران ، در حوزه ملی و ایران ، اولین و بزرگترین شرکت صنعت کشور را عنوان ابدي پگاه خواند و تاکید کرد : نقش آفرینی شرکت 

صنایع شیر ایران را به وزارت شیر کشور ارتقاء داده است . او با اشاره به نقش پگاه در خودکفایی تولید پنیر و فراملی لبنیات کشور ، جایگاه شرکت 

صنایع شیر ایران با 11 هزار همکار ، 128 هزار فروشگاه فعال و تولید 800 کد محصول ، افزایش سرانه مصرف دوغ کشور ، تصریح کرد : شرکت 

همچنان پیشتاز حوزه لبنیات کشور است احمد حسین غالمی مدیر عامل شرکت بازار گستر پگاه منطقه یک ، نیز گفت : همکاران خط مقدم توزیع ،

با تامین سبد لبنیات خانوار ، به ویژه در شیوع کرونا ، هم قدم با مدافعین سالمت کشور ، نقش آفرینی کردند غالمی ضمن اشاره به افزایش قیمت

لبنیات ، تاکید کرد : هیچ افزایش قیمتی ، بدون کسب مجوز از سوي سازمان حمایت از مصرف کننده ، صورت نگرفته است گفتنی است ، سومین

نشست شوراي ارتباطات پگاه ، با حضور رسانه هاي استانی در پگاه آذربایجان شرقی ، برگزار شد
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رشد 30 درصدي فروش پگاه آذربایجان شرقی در شهریور

خبرگزاري آریا شرکت پگاه آذربایجان شرقی ، در شهریور ماه سال جاري ، رشد 30 درصدي فروش را ، محقق کرد

خبرگزاري آریا شرکت پگاه آذربایجان شرقی ، در شهریور ماه سال جاري ، رشد 30 درصدي فروش را ، محقق کرد 

صنایع صنایع شیر ایران (پگاه) ، عبداله قدوسی مدیرعامل شرکت  به گزارش خبرگزاري آریا به نقل از روابط عمومی و امور بین الملل شرکت 

شیر ایران ، طی پیامی ویدئویی ، در سومین نشست شوراي ارتباطات پگاه ، بر اهمیت نقش رسانه ها در افزایش سرانه مصرف شیر و فرآورده هاي

شیر پاستوریزه پگاه آذربایجان شرقی ، با اشاره به کسب نشان واحد نمونه شیري و توسعه سالمت ، تاکید کرد . احد فالحی سرپرست شرکت 

استانی شرکت در جشنواره امتنان ، افزود : این شرکت با قدمتی 60 ساله ، روزانه 350 تن شیرخام را در قالب 40 نوع محصول لبنی ، تولید و عرضه

، می کند او افزود : پگاه آذربایجان شرقی ، به کشورهاي عراق ، افغانستان ، پاکستان ، قطر و آذربایجان ، صادرات دارد و توسعه بازارهاي صادراتی

نیز در دستور کار شرکت است ; تنوع بخشی سبد محصوالت ، استراتژي پگاه آذربایجان شرقیفالحی گفت : با رویکرد تنوع بخشی به سبد

محصوالت پگاه ، کارگروه تخصصی تحقیق و نوآوري در شرکت تشکیل شده است و تولید محصوالت جدید ، استراتژي شرکت ، است ; وي افزود :

کاهش ضایعات و انرژي ، نوسازي خطوط تولید ، توسعه بازارهاي داخلی و صادراتی ، ارائه خدمات مطلوب به مشتریان و افزایش مزیت رقابتی ،

رسالت پیش روي پگاه آذربایجان شرقی است 

صنایع شیر صنایع شیر ایران; حمیدرضا طهماسبی پور مدیر روابط عمومی و امور بین الملل شرکت  اولین و بزرگترین شرکت لبنی ، عنوان ابدي 

صنایع شیر ایران ، در حوزه ملی و ایران ، اولین و بزرگترین شرکت صنعت کشور را عنوان ابدي پگاه خواند و تاکید کرد : نقش آفرینی شرکت 

صنایع شیر ایران را به وزارت شیر کشور ارتقاء داده است . ; او با اشاره به نقش پگاه در خودکفایی تولید پنیر فراملی لبنیات کشور ، جایگاه شرکت 

صنایع شیر ایران با 11 هزار همکار ، 128 هزار فروشگاه فعال و تولید 800 کد محصول و افزایش سرانه مصرف دوغ کشور ، تصریح کرد : شرکت 

، همچنان پیشتاز حوزه لبنیات کشور است احمد حسین غالمی مدیر عامل شرکت بازار گستر پگاه منطقه یک ، نیز گفت : همکاران خط مقدم توزیع

، با تامین سبد لبنیات خانوار ، به ویژه در شیوع کرونا ، هم قدم با مدافعین سالمت کشور ، نقش آفرینی کردند ; غالمی ضمن اشاره به افزایش

قیمت لبنیات ، تاکید کرد : هیچ افزایش قیمتی ، بدون کسب مجوز از سوي سازمان حمایت از مصرف کننده ، صورت نگرفته است گفتنی است ،

سومین نشست شوراي ارتباطات پگاه ، با حضور رسانه هاي استانی در پگاه آذربایجان شرقی ، برگزار شد

37

http://cl.payeshmedia.ir/ShowBultanNewsItem.aspx?newsId=12481780


1399/08/01 - 1399/07/30گزیده اخبار و رویدادها - پگاه

صداي پول
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در نشست شوراي ارتباطات پگاه اعالم شد : رشد 30 درصدي فروش پگاه آذربایجان شرقی
در شهریور

شرکت پگاه آذربایجان شرقی ، در شهریور ماه سال جاري ، رشد 30 درصدي فروش را ، محقق کرد

صنایع شیر ایران ، طی پیامی ویدئویی ، در سومین نشست شوراي ارتباطات پگاه ، بر اهمیت نقش رسانه ها در عبداله قدوسی مدیرعامل شرکت 

شیر پاستوریزه پگاه آذربایجان افزایش سرانه مصرف شیر و فرآورده هاي شیري و توسعه سالمت ، تاکید کرد ��احد فالحی سرپرست شرکت 

شرقی ، با اشاره به کسب نشان واحد نمونه استانی شرکت در جشنواره امتنان ، افزود : این شرکت با قدمتی 60 ساله ، روزانه 350 تن شیرخام را در

قالب 40 نوع محصول لبنی ، تولید و عرضه ، می کند ��او افزود : پگاه آذربایجان شرقی ، به کشورهاي عراق ، افغانستان ، پاکستان ، قطر و

آذربایجان ، صادرات دارد و توسعه بازارهاي صادراتی نیز در دستور کار شرکت است ��تنوع بخشی سبد محصوالت ، استراتژي پگاه آذربایجان

شرقی ��فالحی گفت : با رویکرد تنوع بخشی به سبد محصوالت پگاه ، کارگروه تخصصی تحقیق و نوآوري در شرکت تشکیل شده است و تولید

محصوالت جدید ، استراتژي شرکت ، است ��وي افزود : کاهش ضایعات و انرژي ، نوسازي خطوط تولید ، توسعه بازارهاي داخلی و صادراتی ،

ارائه خدمات مطلوب به مشتریان و افزایش مزیت رقابتی ، رسالت پیش روي پگاه آذربایجان شرقی است 

��حمیدرضا طهماسبی پور مدیر روابط عمومی و امور بین الملل شرکت صنایع شیر ایران  ��اولین و بزرگترین شرکت لبنی ، عنوان ابدي 

صنایع شیر ایران ، در صنایع شیر ایران ، اولین و بزرگترین شرکت صنعت کشور را عنوان ابدي پگاه خواند و تاکید کرد : نقش آفرینی شرکت 

��او با اشاره به نقش پگاه در صنایع شیر ایران را به وزارت شیر کشور ارتقاء داده است .  حوزه ملی و فراملی لبنیات کشور ، جایگاه شرکت 

صنایع شیر ایران با 11 هزار همکار ، 128 هزار فروشگاه فعال و خودکفایی تولید پنیر و افزایش سرانه مصرف دوغ کشور ، تصریح کرد : شرکت 

تولید 800 کد محصول ، همچنان پیشتاز حوزه لبنیات کشور است ��احمد حسین غالمی مدیر عامل شرکت بازار گستر پگاه منطقه یک ، نیز گفت

: همکاران خط مقدم توزیع ، با تامین سبد لبنیات خانوار ، به ویژه در شیوع کرونا ، هم قدم با مدافعین سالمت کشور ، نقش آفرینی کردند

��غالمی ضمن اشاره به افزایش قیمت لبنیات ، تاکید کرد : هیچ افزایش قیمتی ، بدون کسب مجوز از سوي سازمان حمایت از مصرف کننده ،

صورت نگرفته است ��گفتنی است ، سومین نشست شوراي ارتباطات پگاه ، با حضور رسانه هاي استانی در پگاه آذربایجان شرقی ، برگزار شد

38

http://cl.payeshmedia.ir/ShowBultanNewsItem.aspx?newsId=12481811


1399/08/01 - 1399/07/30گزیده اخبار و رویدادها - پگاه

فراسو

1399/07/30
11:22

صنایع شیر ایران مدیرعامل پگاه در روز پوکی استخوان اعالم کرد؛ توسعه سالمتی ، رسالت 

سن ابتال به پوکی استخوان ، در زنان ایرانی ، به 40 تا 45 سالگی ، رسیده است

صنایع شیر ایران توسعه و ارتقاي سالمتی است او افزود : صنایع شیر ایران ، با اعالم این خبر افزود : رسالت و هدف  عبداله قدوسی مدیر عامل 

با توجه به کاهش سن ابتال به پوکی استخوان در کشور ، ترویج فرهنگ تغذیه سالم به ویژه شیر و فرآورده هاي شیري ، یک ضرورت انکارناپذیر

است قدوسی تصریح کرد : با توجه به سیر صعودي شیوع کرونا ، مصرف شیر و فرآورده هاي شیري فراسودمند از جمله ، شیر غنی شده با ویتامین

D ، در افزایش ایمنی بدن ضروري است
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رشد 30 درصدي فروش پگاه آذربایجان شرقی در شهریور

شرکت پگاه آذربایجان شرقی ، در شهریور ماه سال جاري ، رشد 30 درصدي فروش را ، محقق کرد

صنایع شیر ایران ، طی پیامی ویدئویی ، در سومین نشست شوراي ارتباطات پگاه ، بر اهمیت نقش رسانه ها در عبداله قدوسی مدیرعامل شرکت 

شیر پاستوریزه پگاه آذربایجان شرقی افزایش سرانه مصرف شیر و فرآورده هاي شیري و توسعه سالمت ، تاکید کرد احد فالحی سرپرست شرکت 

، با اشاره به کسب نشان واحد نمونه استانی شرکت در جشنواره امتنان ، افزود : این شرکت با قدمتی 60 ساله ، روزانه 350 تن شیرخام را در قالب

40 نوع محصول لبنی ، تولید و عرضه ، می کند او افزود : پگاه آذربایجان شرقی ، به کشورهاي عراق ، افغانستان ، پاکستان ، قطر و آذربایجان ،

صادرات دارد و توسعه بازارهاي صادراتی نیز در دستور کار شرکت است تنوع بخشی سبد محصوالت ، استراتژي پگاه آذربایجان شرقی فالحی گفت

: با رویکرد تنوع بخشی به سبد محصوالت پگاه ، کارگروه تخصصی تحقیق و نوآوري در شرکت تشکیل شده است و تولید محصوالت جدید ،

استراتژي شرکت ، است وي افزود : کاهش ضایعات و انرژي ، نوسازي خطوط تولید ، توسعه بازارهاي داخلی و صادراتی ، ارائه خدمات مطلوب به

مشتریان و افزایش مزیت رقابتی ، رسالت پیش روي پگاه آذربایجان شرقی است 

صنایع شیر صنایع شیر ایران حمیدرضا طهماسبی پور مدیر روابط عمومی و امور بین الملل شرکت  اولین و بزرگترین شرکت لبنی ، عنوان ابدي 

صنایع شیر ایران ، در حوزه ملی و ایران ، اولین و بزرگترین شرکت صنعت کشور را عنوان ابدي پگاه خواند و تاکید کرد : نقش آفرینی شرکت 

صنایع شیر ایران را به وزارت شیر کشور ارتقاء داده است . او با اشاره به نقش پگاه در خودکفایی تولید پنیر و فراملی لبنیات کشور ، جایگاه شرکت 

صنایع شیر ایران با 11 هزار همکار ، 128 هزار فروشگاه فعال و تولید 800 کد محصول ، افزایش سرانه مصرف دوغ کشور ، تصریح کرد : شرکت 

همچنان پیشتاز حوزه لبنیات کشور است احمد حسین غالمی مدیر عامل شرکت بازار گستر پگاه منطقه یک ، نیز گفت : همکاران خط مقدم توزیع ،

با تامین سبد لبنیات خانوار ، به ویژه در شیوع کرونا ، هم قدم با مدافعین سالمت کشور ، نقش آفرینی کردند غالمی ضمن اشاره به افزایش قیمت

لبنیات ، تاکید کرد : هیچ افزایش قیمتی ، بدون کسب مجوز از سوي سازمان حمایت از مصرف کننده ، صورت نگرفته است گفتنی است ، سومین

نشست شوراي ارتباطات پگاه ، با حضور رسانه هاي استانی در پگاه آذربایجان شرقی ، برگزار شد
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رشد 30 درصدي فروش پگاه آذربایجان شرقی در شهریور

سفیر سالمت : شرکت پگاه آذربایجان شرقی ، در شهریور ماه سال جاري ، رشد 30 درصدي فروش را ، محقق کرد

 

صنایع شیر ایران ، طی پیامی ویدئویی ، در صنایع شیر ایران (پگاه) ، عبداله قدوسی مدیرعامل شرکت  روابط عمومی و امور بین الملل شرکت 

سومین نشست شوراي ارتباطات پگاه ، بر اهمیت نقش رسانه ها در افزایش سرانه مصرف شیر و فرآورده هاي شیري و توسعه سالمت ، تاکید کرد .

شیر پاستوریزه پگاه آذربایجان شرقی ، با اشاره به کسب نشان واحد نمونه استانی شرکت در جشنواره امتنان ، افزود : احد فالحی سرپرست شرکت 

این شرکت با قدمتی 60 ساله ، روزانه 350 تن شیرخام را در قالب 40 نوع محصول لبنی ، تولید و عرضه ، می کند او افزود : پگاه آذربایجان شرقی

، به کشورهاي عراق ، افغانستان ، پاکستان ، قطر و آذربایجان ، صادرات دارد و توسعه بازارهاي صادراتی نیز در دستور کار شرکت است ; تنوع

بخشی سبد محصوالت ، استراتژي پگاه آذربایجان شرقی فالحی گفت : با رویکرد تنوع بخشی به سبد محصوالت پگاه ، کارگروه تخصصی تحقیق

و نوآوري در شرکت تشکیل شده است و تولید محصوالت جدید ، استراتژي شرکت ، است وي افزود : کاهش ضایعات و انرژي ، نوسازي خطوط

تولید ، توسعه بازارهاي داخلی و صادراتی ، ارائه خدمات مطلوب به مشتریان و افزایش مزیت رقابتی ، رسالت پیش روي پگاه آذربایجان شرقی است 

صنایع شیر صنایع شیر ایران حمیدرضا طهماسبی پور مدیر روابط عمومی و امور بین الملل شرکت  اولین و بزرگترین شرکت لبنی ، عنوان ابدي 

صنایع شیر ایران ، در حوزه ملی و ایران ، اولین و بزرگترین شرکت صنعت کشور را عنوان ابدي پگاه خواند و تاکید کرد : نقش آفرینی شرکت 

صنایع شیر ایران را به وزارت شیر کشور ارتقاء داده است . او با اشاره به نقش پگاه در خودکفایی تولید پنیر و فراملی لبنیات کشور ، جایگاه شرکت 

صنایع شیر ایران با 11 هزار همکار ، 128 هزار فروشگاه فعال و تولید 800 کد محصول ، افزایش سرانه مصرف دوغ کشور ، تصریح کرد : شرکت 

همچنان پیشتاز حوزه لبنیات کشور است احمد حسین غالمی مدیر عامل شرکت بازار گستر پگاه منطقه یک ، نیز گفت : همکاران خط مقدم توزیع ،

با تامین سبد لبنیات خانوار ، به ویژه در شیوع کرونا ، هم قدم با مدافعین سالمت کشور ، نقش آفرینی کردند غالمی ضمن اشاره به افزایش قیمت

لبنیات ، تاکید کرد : هیچ افزایش قیمتی ، بدون کسب مجوز از سوي سازمان حمایت از مصرف کننده ، صورت نگرفته است گفتنی است ، سومین

نشست شوراي ارتباطات پگاه ، با حضور رسانه هاي استانی در پگاه آذربایجان شرقی ، برگزار شد
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رشد 30 درصدي فروش پگاه آذربایجان شرقی در شهریور

 

صنایع شیر ایران ، طی پیامی ویدئویی ، در صنایع شیر ایران (پگاه) ، عبداله قدوسی مدیرعامل شرکت  روابط عمومی و امور بین الملل شرکت 

سومین نشست شوراي ارتباطات پگاه ، بر اهمیت نقش رسانه ها در افزایش سرانه مصرف شیر و فرآورده هاي شیري و توسعه سالمت ، تاکید کرد .

 

صنایع شیر ایران ، طی پیامی ویدئویی ، در صنایع شیر ایران (پگاه) ، عبداله قدوسی مدیرعامل شرکت  روابط عمومی و امور بین الملل شرکت 

سومین نشست شوراي ارتباطات پگاه ، بر اهمیت نقش رسانه ها در افزایش سرانه مصرف شیر و فرآورده هاي شیري و توسعه سالمت ، تاکید کرد .

شیر پاستوریزه پگاه آذربایجان شرقی ، با اشاره به کسب نشان واحد نمونه استانی شرکت در جشنواره امتنان ، افزود : احد فالحی سرپرست شرکت 

این شرکت با قدمتی 60 ساله ، روزانه 350 تن شیرخام را در قالب 40 نوع محصول لبنی ، تولید و عرضه ، می کند او افزود : پگاه آذربایجان شرقی

، به کشورهاي عراق ، افغانستان ، پاکستان ، قطر و آذربایجان ، صادرات دارد و توسعه بازارهاي صادراتی نیز در دستور کار شرکت است ; تنوع

بخشی سبد محصوالت ، استراتژي پگاه آذربایجان شرقی فالحی گفت : با رویکرد تنوع بخشی به سبد محصوالت پگاه ، کارگروه تخصصی تحقیق

و نوآوري در شرکت تشکیل شده است و تولید محصوالت جدید ، استراتژي شرکت ، است وي افزود : کاهش ضایعات و انرژي ، نوسازي خطوط

تولید ، توسعه بازارهاي داخلی و صادراتی ، ارائه خدمات مطلوب به مشتریان و افزایش مزیت رقابتی ، رسالت پیش روي پگاه آذربایجان شرقی است 

صنایع شیر صنایع شیر ایران حمیدرضا طهماسبی پور مدیر روابط عمومی و امور بین الملل شرکت  اولین و بزرگترین شرکت لبنی ، عنوان ابدي 

صنایع شیر ایران ، در حوزه ملی و ایران ، اولین و بزرگترین شرکت صنعت کشور را عنوان ابدي پگاه خواند و تاکید کرد : نقش آفرینی شرکت 

صنایع شیر ایران را به وزارت شیر کشور ارتقاء داده است . او با اشاره به نقش پگاه در خودکفایی تولید پنیر و فراملی لبنیات کشور ، جایگاه شرکت 

صنایع شیر ایران با 11 هزار همکار ، 128 هزار فروشگاه فعال و تولید 800 کد محصول ، افزایش سرانه مصرف دوغ کشور ، تصریح کرد : شرکت 

همچنان پیشتاز حوزه لبنیات کشور است احمد حسین غالمی مدیر عامل شرکت بازار گستر پگاه منطقه یک ، نیز گفت : همکاران خط مقدم توزیع ،

با تامین سبد لبنیات خانوار ، به ویژه در شیوع کرونا ، هم قدم با مدافعین سالمت کشور ، نقش آفرینی کردند غالمی ضمن اشاره به افزایش قیمت

لبنیات ، تاکید کرد : هیچ افزایش قیمتی ، بدون کسب مجوز از سوي سازمان حمایت از مصرف کننده ، صورت نگرفته است گفتنی است ، سومین

نشست شوراي ارتباطات پگاه ، با حضور رسانه هاي استانی در پگاه آذربایجان شرقی ، برگزار شد
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برکناري مدیر عامل شرکت صنایع بسته بندي فرآورده هاي شیري پگاه

 

صنایع شیر ایران ، حمیدرضا سمیعی ، به عنوان سرپرست شرکت صنایع بسته بندي فرآورده هاي طی حکمی ، از سوي عبداله قدوسی مدیرعامل شرکت 

شیري پگاه ، معرفی و از زحمات علیرضا دمیرچی مدیرعامل سابق شرکت نیز قدردانی شد .

صنایع شیر ایران ، حمیدرضا سمیعی ، به عنوان سرپرست شرکت صنایع بسته بندي طی حکمی ، از سوي عبداله قدوسی مدیرعامل شرکت 

فرآورده هاي شیري پگاه ، معرفی و از زحمات علیرضا دمیرچی مدیرعامل سابق شرکت نیز قدردانی شد ; حمید رضا سمیعی ، سرپرست شرکت

صنایع شیر ایران ، صنایع بسته بندي فرآورده هاي شیري پگاه ، شد به گزارش عصر خبر ، طی حکمی ، از سوي عبداله قدوسی مدیرعامل شرکت 

حمیدرضا سمیعی ، به عنوان سرپرست شرکت صنایع بسته بندي فرآورده هاي شیري پگاه ، معرفی و از زحمات علیرضا دمیرچی مدیرعامل سابق

صنایع شیر ایران نیز از سمتش برکنار شده بود شرکت نیز قدردانی شد پیش از این مدیرعامل شرکت بازرگانی 
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محصوالت لبنی پگاه بدون دخالت افزایش فروش 30 درصدي محصوالت پگاه/ بسته بندي 
دست انسان / تامین محصوالت سالم براي آحاد جامعه

 

صنایع شیر شیر پاستوریزه پگاه آذربایجان شرقی صبح امروز چهارشنبه 30 ام مهر ماه با حضور اصحاب رسانه و جمعی از مدیران  : بازدید از شرکت 

ایران برگزار شد .

صنایع شیر پاستوریزه پگاه آذربایجان شرقی صبح امروز چهارشنبه 30 ام مهر ماه با حضور اصحاب رسانه و جمعی از مدیران  : بازدید از شرکت 

شیر ایران برگزار شد ; به گزارش نصر ، در این بازدید که در دو بخش بازدید و سومین نشست شوراي ارتباطات پگاه با اصحاب رسانه برگزار شد و

مسئوالن به سواالت خبرنگاران پاسخ دادند 

شیر پگاه بدون مواد نگه دارنده; "کامیار الواي" کارشناس روابط عمومی شیر پگاه در بازدید از بخش بسته بندي شیر هاي پاکتی پگاه در پاسخ به

صنایع شیر ایران که قوانین بسیار شایعاتی درباره اضافه کردن مواد هاي نگه دارنده به شیر ، اظهار کرد : طبق آخرین استاندارد هاي الزم از سوي 

سختی را دارند شیر باید تازه ، خوشمزه ، استاندارد و با کیفیت باشد . ; وي ادامه داد : در کارخانه شیر پگاه هیچ مواد نگه دارنده اي به شیرها اضافه

صنایع شیر ایران به حساب می آید  نمی شود و این موضوع یکی از خطوط قرمز 

; الواي در ادامه با اشاره به نگه داري و نحوه پرکنی شیر به پاکت ها ابراز داشت : سالم سازي و استاندارد سازي چربی در کارخانه پگاه به کمک

دما صورت می گیرد و هیچ مواد اضافی نگه دارنده اي به شیر هاي استریل که بر طبق اصول بسته بندي متفاوتی نسبت به سایر بسته بندي ها

انجام نمی شود و تا زمانی که درب پاکت شیر باز نشده شیر سالم و استریل است .  

; وي افزود : در استریلیزاسیون دماي شیر را ناگهان در مدت 2 4 ثانیه تا حدود 135 150 درجه سانتی گراد می رسانند و در این صورت کلیه میکروب

 هاي موجود در شیر اعم از بیماري زا و غیر بیماري  زا از بین رفته و شیر عاري از هرگونه میکروارگانیسم می گردد؛ لذا مدت ماندگاري محصول

به شرط باز نشدن بسته بندي طوالنی است . ; کارشناس روابط عمومی شیر پگاه اضافه کرد : تصور عمومی این است که فکر می کنند به شیر

استریل مواد نگهدارنده اضافه می کنند و به این خاطر ارزش غذایی آن کاهش پیدا می کند ، درحالی که استریلیزاسیون نوعی تکنیک در فرآوري بدون

شیر خشک اشاره شیر خشک به شیرها اضافه نمی شود; وي در پاسخ به شایعات دیگر به موضوع  اضافه کردن هرگونه ماده به شیر می باشد ; 

شیر خشک اگر شیر خشک ذاتا مورد بدي نیست اما موضوعی که وجود دارد این است ك اصال به صرفه نیست ; وي ادامه داد :  کرد و افزود : 

کیلویی 20 هزار تومان باشد شیر تازه حدود سه هزار تومان است و هیچ شرکتی این کار را نمی کند بسته بندي بدون دخالت دست انسان انجام می

شود; وي افزود : الزم به ذکر است در مجموعه شیر پگاه تمام محصوالت بدون دخالت دست انسان و بسته بندي توسط دستگاه صورت می گیرد ;

وي در بخش بسته بندي پنیر در رابطه با جدا سازي آب پنیر از پنیر گفت : آب پنیر را جدا می کنیم و به پودر تبدیل می کنیم که یک پودر بسیار با

ارزش است ; الواي ادامه داد : براي ریختن ماده پنیر در داخل بسته بندي از روش دانمارکی ، بدون دخالت دست انسان استفاده می کنیم ; مصرف

روزانه 2
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تا 4 واحد لبنیات در هر فرد; وي با اشاره به اینکه خیلی از مردم می گویند ماست آب انداخته است پس مشکل دارد ، گفت : آب انداختن ماست

یعنی نشان دهند ارگانیک بودن ماست و سالم بودن آن است ; کارشناس روابط عمومی شیر پگاه گفت : در هرم مواد غذایی ، لبنیات جایگاه ویژه اي

دارند و تأکید می شود هر فرد با توجه به سن و جنس خود ، روزانه بین 2 تا 4 واحد شیر یا سایر لبنیات مصرف کند ; وي افزود : از طرفی پژوهش 

محصوالت لبنی را در کاهش فشار و چربی خون ، جلوگیري از ابتال به انواع سرطان  ها و پیشگیري از پوکی استخوان هاي اخیر نقش مهم و مؤثر 

گزارش کرده اند ; وي ادامه داد : باوجود تمام این مزایا ، متأسفانه مصرف شیر در کشور ما ، با اما و اگرهایی همراه شده است و گاهی وجود شایعات

و دامن زدن به آن  ها سبب سردرگمی هم وطنان در مصرف این غذاي مغذي و درنتیجه کاهش میزان مصرف سرانه لبنیات می شود ; الواي اضافه

کرد : براساس سبد غذایی پیشنهادي از سوي وزارت بهداشت کشورمان ، هر فرد باید ماهانه هشت لیتر شیر ، سه کیلوگرم ماست و حدود 500 گرم

پنیر مصرف کند ; وي ادامه داد : باید براي گسترش استفاده از شیر و لبنیات فرهنگ  سازي شود تا مردم با فرهنگ صحیح مصرف شیر و لبنیات

آشنایی بیشتري پیدا کنند و میزان مصرف این ماده غذایی حیاتی در کشور افزایش یابد و افراد بدون نگرانی از این محصوالت استفاده کنند 

صنایع شیر ایران در ; خودکفایی ایران در صنعت پنیر توسط شرکت شیر ایران; "حمیدرضا طهماسبی پور"؛ مدیر روابط عمومی و روابط بین المللی 

این جلسه گفت : رویکرد ما تبلیغ محصوالت نیست بلکه این شرکت اداي ِدینی براي خود قائل است و این شورا نیز بر حسب این ِدین تشکیل شد

صنایع شیر که اولین دوره در تهران ، دومین دوره در گیالن و سومین دوره در تبریز برگزار می شود . ; مدیر روابط عمومی و روابط بین المللی 

ایران گفت : هیچ کسی نمی تواند عنوان اولین شرکت تولید لبنی ایران را از او بگیرد ; وي با اشاره به بیانات مقام معظم رهبري در دهه 70 که تاکید

داشتند کاش روزي در پنیر خودکفا شویم ، گفت : روزي براي تهیه پنیر در صف می ایستادیم و از طریق کوپن پنیر دریافت می شد ولی این شرکت

شیر ایران بود که کشور را در پنیر خودکفا کرد سن پوکی استخوان ها در زنان به 40 سالگی رسیده است; طهماسبی پور یادآور شد : متاسفانه بیشتر

شیرهاي که مورد قبول واقع نمی شود با عنوان شیرهاي سنتی به فروش می رسد و مردم فکر می کنند که شیر سالم می خورند ; وي تاکید کرد : اگر

می خواهیم تراکم قوي در بین دانش آموزان داشته باشیم باید به موضوع توزیع شیر رایگان در مدارس توجه کنیم ; وي ادامه داد : متاسفانه سن

پوکی استخوان ها در زنان به 40 سالگی رسیده است و با این شرایط در آینده نزدیک گسترش بیمارستان ها را در این رابطه شاهد خواهیم شد 

محصوالت لبنی گفت : بهتر است در ابتدا مشخص کنیم که روغن پالم ; وي در رابطه با وجود روغن پالم در  محصوالت لبنی ; روغن پالم در 

خیلی هم مضر نیست و تصور سمی بودن آن یک باور غلط است ، روغن پالم یا روغن نخل نوعی روغن گیاهی است که از مغز میوه نخل استخراج

می شود و از مواد اولیه متشکله و جز جدایی ناپذیر روغن هاي گیاهی است . ; وي ادامه داد : پالم همان روغن نباتی است که خانواده ها مصرف

می کنند ، در تمام دنیا یک سوم روغنی که مصرف می کنند پالم است و در ایران هم این نسبت رعایت شده است 

; وي افزود : علی رغم این ، طبق استاندارد هاي تنظیم شده از سوي سازمان ملی استاندارد ، کارخانه ها تنها اجازه افزودن این نوع روغن را به خامه

محصوالت لبنی تخلف است و از طریق آزمایشگاه قنادي ، پنیرهاي آنالوگ با چربی گیاهی ، پنیر پیتزا و بستنی دارند و استفاده از آن در دیگر 

 هاي کنترل کیفی سازمان غذا و دارو در دانشگاه هاي کشور قابل بررسی است .  

با وجود مشکالت اقتصادي جذب نیرو داشتیم; طهماسبی پور در خصوص افزایش قیمت ها گفت : خودمان از بابت افزایش قیمت ها ناراضی هستیم

و در این مدت هیچ افزایش درآمدي از افزایش قیمت ها نداشتیم و افتخار می کنیم که در این مدت کرونایی و شرایط نابسامان اقتصادي کشور نه

تنها یک اخراجی نداشتیم بلکه جذب نیرو هم داشتیم .
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شیر پاستوریزه پگاه آذربایجان شرقی در نشست ; هدف از تولید محصوالت پگاه تامین محصوالت سالم براي آحاد جامعه است; سرپرست شرکت 

با اصحاب رسانه از افزایش فروش 30 درصدي محصوالت پگاه در اولین ماه فعالیت خبر داد و افزود : در سال جهش تولید در اولین ماه فعالیت خود

توانستیم فروش خود را 30 درصد افزایش دهیم و توانستیم درشهریور ماه 60 میلیارد تومان فروش داشته باشیم . ; "احد فالحی" ادامه داد : شرکت

پگاه آذربایجان شرقی در سال 1337 راه اندازي شده است که اکنون 40 نوع محصول لبنی در این شرکت تولید می شود ; وي از صادرات به کشور

هاي عراق ، آذربایجان ، پاکستان و خبر داد و اضافه کرد : روزانه 350 تن دریافت شیر خام داریم و به چرخه تولید و فروش می رسانیم ; وي از

ضمن تقدیر از رسانه ها ابراز امیدواري کرد و ابراز داشت : رویکرد شرکت پگاه تبریز روانه کردن محصوالت جدید به بازار و نو آوري می باشد ،

هدف از تولید محصوالت پگاه تامین محصوالت سالم براي آحاد جامعه است ، امیدواریم هرماه بتوانیم شاهد تنوع محصوالت بیشتري شویم و به

محصوالت لبنی فعالیت داریم ; وي ادامه داد : ارائه خدمات مطلوب به فروشگاه ها و بازار عرضه کنیم ; فالحی افزود : با 17 شرکت در عرصه 

افزایش رضایت مندي را سرلوحه کار قرار داده ایم ; وي ازافتخارات جدید این مجموعه خبر داد و افزود : لوح تندیس واحد هاي نمونه استانی در

جشنواره امتنان و لوح تندیس افتخار از طرف سازمان محیط زیست را شرکت پگاه توانسته است در روز هاي اخیر کسب کند
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