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درصد فراوانی اخبار بولتن به تفکیک نوع رسانه
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1399/08/03 - 1399/08/01فهرست اخبار

6 اسامی 28 نماد بورسی متوقف 10:41 بورس 24

7 28 نماد بورسی متوقف شدند 10:26 تابناك

8 28 نماد بورسی متوقف شدند بهار

9 28 نماد بورسی متوقف شدند 10:03 اخبار بانک

10 28 نماد بورسی متوقف شدند 09:59 قدس آنالین

11 28 نماد بورسی متوقف شدند 09:47 مشرق

12 28 نماد بورسی متوقف شدند 09:31 ایسنا

13 در نشست شوراي ارتباطات پگاه اعالم شد : رشد 30 درصدي فروش پگاه آذربایجان شرقی در... 09:26 تسنیم

14 رشد 30 درصدي فروش پگاه آذربایجان شرقی در شهریور 11:22 برنا

15 برگزاري کمیته حسابرسی کشت و صنعت و دامپروري پگاه فارس 15:27 جامع ایده ال

16 بازدید مدیرعامل پگاه تهران از انجمن باور 15:21 جامع ایده ال

17 رشد 30 درصدي فروش پگاه آذربایجان شرقی در شهریور 14:27 پیام آذري

18 قبل از ورزش حتما لبنیات مصرف کنید/فواید استفاده از لبنیات در ورزشکاران 13:47 ایران اکونومیست

19 فواید استفاده از لبنیات در ورزشکاران 13:47 ایران اکونومیست

20 قبل از ورزش حتما لبنیات مصرف کنید 11:22 تیرداد

21 در نشست شوراي ارتباطات پگاه اعالم شد : شرکت پگاه آذربایجان شرقی ، در شهریور ما... 11:15 کاج پرس

22 کشورهاي همسایه مقصد لبنیات آذربایجان شرقی 17:01 عصر تبریز

محصوالت لبنی ایران 23 کارخانه پگاه ، قطب صادرات  15:37 عجب شیر پرس

25 رشد 30 درصدي فروش پگاه آذربایجان شرقی در شهریور 11:22 ساخت برتر

26 رشد 30 درصدي فروش پگاه آذربایجان شرقی در شهریور 11:22 پارسه خبر

27 رشد 30 درصدي فروش پگاه آذربایجان شرقی در شهریور 11:22 اقتصاد وطن

28 رشد 30 درصدي فروش پگاه آذربایجان شرقی در شهریور 11:22 خبر رسمی

29 رشد 30 درصدي فروش پگاه آذربایجان شرقی در شهریور 11:22 جامع ایده ال

30 رشد 30 درصدي فروش پگاه آذربایجان شرقی در شهریور 11:22 ایران نو

پگاه
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31 رسانه ها در افزایش سرانه مصرف شیر و توسعه سالمت اهمیت باالیی دارند 11:22 فودنا

32 رشد 30 درصدي فروش پگاه آذربایجان شرقی در شهریور 11:22 تیتر 20

33 در نشست شوراي ارتباطات پگاه اعالم شد : رشد 30 درصدي فروش پگاه آذربایجان شرقی در... 11:22 رویداد 24

34 رشد 30 درصدي فروش پگاه آذربایجان شرقی در شهریور 11:22 بورس نیوز

35 رشد 30 درصدي فروش پگاه آذربایجان شرقی در شهریور 11:22 بیمه برتر

36 بازدید مدیرعامل پگاه تهران از انجمن باور 11:22 فراسو

37 رشد 30 درصدي فروش پگاه آذربایجان شرقی در شهریور 11:10 خودرو برتر
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1399/08/03 - 1399/08/01گزیده اخبار و رویدادها - پگاه

بورس 24

1399/08/03
10:41

اسامی 28 نماد بورسی متوقف

 

از میان نمادهاي بورسی ، 28 نماد بورسی تا تاریخ 30 مهر ماه به دالیل مختلف از جمله تعلیق نماد معامالتی ، برگزاري مجامع عمومی عادي سالیانه و

فوق العاده ، افشاي اطالعات با اهمیت گروه الف و . متوقف شدند

بورس24 : از میان نمادهاي بورسی ، 28 نماد بورسی تا تاریخ 30 مهر ماه به دالیل مختلف از جمله تعلیق نماد معامالتی ، برگزاري مجامع عمومی

عادي سالیانه و فوق العاده ، افشاي اطالعات با اهمیت گروه الف و متوقف شدند تعلیق نماد معامالتی نمادهاي کنتورسازي ایران(آکنتور) ،

زامیاد(خزامیا) ، صنایع آذر آب(فاذر) ، بانک انصار(وانصار) ، توسعه معادن و فلزات(ومعادن) و برگزاري مجامع عمومی عادي سالیانه و فوق العاده(در

خصوص تغییر سرمایه) نیز نمادهاي بیمه البرز(البرز) و صنایع پتروشیمی ایران(فارس) متوقف کرده اند 

پمپ سازي ایران(تپمپی) ، سرمایه گذاري شاهد(ثشاهد) ، سرمایه گذاري تامین اجتماعی(شستا) ، نیروکلر(شکلر) ، کشت و صنعت چین چین(غچین)

، دشت مرغاب(غدشت) به دلیل برگزاري مجمع عمومی عادي سالیانه ، پتروشیمی جم(جم) ، فروسیلین ایران(فروس) ، المیران(فالمی) ، پارس

سرام(کسرام) ، فراورده هاي نسوز پارس(کفپارس) به دلیل برگزاري مجمع عمومی فوق العاده ، حمل و نقل حتوکا(حتوکا) ، مهرکام پارس(خمهر) به

دلیل افشاي اطالعات با اهمیت گروه الف و ریخته گري تراکتورسازي ایران(ختراك) نیز به دلیل جلسه هیات مدیره در خصوص تغییر سرمایه

متوقف شده اند .  

برگزاري مجمع عمومی فوق العاده(درخصوص تغییر سرمایه) باعث توقف نمادهاي تامین سرمایه بانک ملت(تملت) ، پرداخت الکترونیک سامان

شیر پاستوریزه پگاه خراسان(غشان) ، برگزاري مجمع عمومی عادي به طور فوق العاده(انتخاب اعضا) باعث توقف نماد صنایع سیمان کیش(سپ) ، 

دشتستان(سدشت) ، برگزاري مجمع عمومی عادي به طور فوق العاده باعث توقف نماد سرمایه گذاري صنایع شیمیایی ایران(شیران) ، برگزاري

مجامع عمومی عادي سالیانه و فوق العاده(درخصوص تغییر سرمایه) باعث توقف نماد شیشه همدان(کهمدا) و برگزاري مجمع عمومی عادي سالیانه

نیز باعث توقف نماد سرمایه گذاري خوارزمی(وخارزم) شده اند . منبع : ایسنا
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1399/08/03 - 1399/08/01گزیده اخبار و رویدادها - پگاه

تابناك

1399/08/03
10:26

28 نماد بورسی متوقف شدند

 

از میان نمادهاي بورسی ، 28 نماد بورسی تا تاریخ 30 مهر ماه به دالیل مختلف از جمله تعلیق نماد معامالتی ، برگزاري مجامع عمومی عادي سالیانه و

فوق العاده ، افشاي اطالعات با اهمیت گروه الف و . متوقف شدند

 

به گزارش بورس تابناك ، تعلیق نماد معامالتی نمادهاي کنتورسازي ایران(آکنتور) ، زامیاد(خزامیا) ، صنایع آذر آب(فاذر) ، بانک انصار(وانصار) ،

توسعه معادن و فلزات(ومعادن) و برگزاري مجامع عمومی عادي سالیانه و فوق العاده(در خصوص تغییر سرمایه) نیز نمادهاي بیمه البرز(البرز) و

صنایع پتروشیمی ایران(فارس) متوقف کرده اند .  

پمپ سازي ایران(تپمپی) ، سرمایه گذاري شاهد(ثشاهد) ، سرمایه گذاري تامین اجتماعی(شستا) ، نیروکلر(شکلر) ، کشت و صنعت چین چین(غچین)

، دشت مرغاب(غدشت) به دلیل برگزاري مجمع عمومی عادي سالیانه ، پتروشیمی جم(جم) ، فروسیلین ایران(فروس) ، المیران(فالمی) ، پارس

سرام(کسرام) ، فراورده هاي نسوز پارس(کفپارس) به دلیل برگزاري مجمع عمومی فوق العاده ، حمل و نقل حتوکا(حتوکا) ، مهرکام پارس(خمهر) به

دلیل افشاي اطالعات با اهمیت گروه الف و ریخته گري تراکتورسازي ایران(ختراك) نیز به دلیل جلسه هیات مدیره در خصوص تغییر سرمایه

متوقف شده اند .  

برگزاري مجمع عمومی فوق العاده(درخصوص تغییر سرمایه) باعث توقف نمادهاي تامین سرمایه بانک ملت(تملت) ، پرداخت الکترونیک سامان

شیر پاستوریزه پگاه خراسان(غشان) ، برگزاري مجمع عمومی عادي به طور فوق العاده(انتخاب اعضا) باعث توقف نماد صنایع سیمان کیش(سپ) ، 

دشتستان(سدشت) ، برگزاري مجمع عمومی عادي به طور فوق العاده باعث توقف نماد سرمایه گذاري صنایع شیمیایی ایران(شیران) ، برگزاري

مجامع عمومی عادي سالیانه و فوق العاده(درخصوص تغییر سرمایه) باعث توقف نماد شیشه همدان(کهمدا) و برگزاري مجمع عمومی عادي سالیانه

نیز باعث توقف نماد سرمایه گذاري خوارزمی(وخارزم) شده اند . منبع : ایسنا
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بهار

1399/08/03
28 نماد بورسی متوقف شدند

 

گروه اقتصادي : از میان نمادهاي بورسی ، 28 نماد بورسی تا تاریخ 30 مهر ماه به دالیل مختلف از جمله تعلیق نماد معامالتی ، برگزاري مجامع عمومی

عادي سالیانه و فوق العاده ، افشاي اطالعات با اهمیت گروه الف و .

گروه اقتصادي : از میان نمادهاي بورسی ، 28 نماد بورسی تا تاریخ 30 مهر ماه به دالیل مختلف از جمله تعلیق نماد معامالتی ، برگزاري مجامع

عمومی عادي سالیانه و فوق العاده ، افشاي اطالعات با اهمیت گروه الف و متوقف شدند 

به گزارش ایسنا ، تعلیق نماد معامالتی نمادهاي کنتورسازي ایران(آکنتور) ، زامیاد(خزامیا) ، صنایع آذر آب(فاذر) ، بانک انصار(وانصار) ، توسعه معادن

و فلزات(ومعادن) و برگزاري مجامع عمومی عادي سالیانه و فوق العاده(در خصوص تغییر سرمایه) نیز نمادهاي بیمه البرز(البرز) و صنایع پتروشیمی

ایران(فارس) متوقف کرده اند .  

پمپ سازي ایران(تپمپی) ، سرمایه گذاري شاهد(ثشاهد) ، سرمایه گذاري تامین اجتماعی(شستا) ، نیروکلر(شکلر) ، کشت و صنعت چین چین(غچین)

، دشت مرغاب(غدشت) به دلیل برگزاري مجمع عمومی عادي سالیانه ، پتروشیمی جم(جم) ، فروسیلین ایران(فروس) ، المیران(فالمی) ، پارس

سرام(کسرام) ، فراورده هاي نسوز پارس(کفپارس) به دلیل برگزاري مجمع عمومی فوق العاده ، حمل و نقل حتوکا(حتوکا) ، مهرکام پارس(خمهر) به

دلیل افشاي اطالعات با اهمیت گروه الف و ریخته گري تراکتورسازي ایران(ختراك) نیز به دلیل جلسه هیات مدیره در خصوص تغییر سرمایه

متوقف شده اند .  

برگزاري مجمع عمومی فوق العاده(درخصوص تغییر سرمایه) باعث توقف نمادهاي تامین سرمایه بانک ملت(تملت) ، پرداخت الکترونیک سامان

شیر پاستوریزه پگاه خراسان(غشان) ، برگزاري مجمع عمومی عادي به طور فوق العاده(انتخاب اعضا) باعث توقف نماد صنایع سیمان کیش(سپ) ، 

دشتستان(سدشت) ، برگزاري مجمع عمومی عادي به طور فوق العاده باعث توقف نماد سرمایه گذاري صنایع شیمیایی ایران(شیران) ، برگزاري

مجامع عمومی عادي سالیانه و فوق العاده(درخصوص تغییر سرمایه) باعث توقف نماد شیشه همدان(کهمدا) و برگزاري مجمع عمومی عادي سالیانه

نیز باعث توقف نماد سرمایه گذاري خوارزمی(وخارزم) شده اند .
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1399/08/03 - 1399/08/01گزیده اخبار و رویدادها - پگاه

اخبار بانک

1399/08/03
10:03

28 نماد بورسی متوقف شدند

 

از میان نمادهاي بورسی ، 28 نماد بورسی تا تاریخ 30 مهر ماه به دالیل مختلف از جمله تعلیق نماد معامالتی ، برگزاري مجامع عمومی عادي سالیانه و

فوق العاده ، افشاي اطالعات با اهمیت گروه الف و . متوقف شدند

 

به گزارش اخباربانک به نقل از ایسنا ، تعلیق نماد معامالتی نمادهاي کنتورسازي ایران(آکنتور) ، زامیاد(خزامیا) ، صنایع آذر آب(فاذر) ، بانک

انصار(وانصار) ، توسعه معادن و فلزات(ومعادن) و برگزاري مجامع عمومی عادي سالیانه و فوق العاده(در خصوص تغییر سرمایه) نیز نمادهاي بیمه

البرز(البرز) و صنایع پتروشیمی ایران(فارس) متوقف کرده اند .  

پمپ سازي ایران(تپمپی) ، سرمایه گذاري شاهد(ثشاهد) ، سرمایه گذاري تامین اجتماعی(شستا) ، نیروکلر(شکلر) ، کشت و صنعت چین چین(غچین)

، دشت مرغاب(غدشت) به دلیل برگزاري مجمع عمومی عادي سالیانه ، پتروشیمی جم(جم) ، فروسیلین ایران(فروس) ، المیران(فالمی) ، پارس

سرام(کسرام) ، فراورده هاي نسوز پارس(کفپارس) به دلیل برگزاري مجمع عمومی فوق العاده ، حمل و نقل حتوکا(حتوکا) ، مهرکام پارس(خمهر) به

دلیل افشاي اطالعات با اهمیت گروه الف و ریخته گري تراکتورسازي ایران(ختراك) نیز به دلیل جلسه هیات مدیره در خصوص تغییر سرمایه

متوقف شده اند .  

برگزاري مجمع عمومی فوق العاده(درخصوص تغییر سرمایه) باعث توقف نمادهاي تامین سرمایه بانک ملت(تملت) ، پرداخت الکترونیک سامان

شیر پاستوریزه پگاه خراسان(غشان) ، برگزاري مجمع عمومی عادي به طور فوق العاده(انتخاب اعضا) باعث توقف نماد صنایع سیمان کیش(سپ) ، 

دشتستان(سدشت) ، برگزاري مجمع عمومی عادي به طور فوق العاده باعث توقف نماد سرمایه گذاري صنایع شیمیایی ایران(شیران) ، برگزاري

مجامع عمومی عادي سالیانه و فوق العاده(درخصوص تغییر سرمایه) باعث توقف نماد شیشه همدان(کهمدا) و برگزاري مجمع عمومی عادي سالیانه

نیز باعث توقف نماد سرمایه گذاري خوارزمی(وخارزم) شده اند .
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1399/08/03 - 1399/08/01گزیده اخبار و رویدادها - پگاه

قدس آنالین

1399/08/03
09:59

28 نماد بورسی متوقف شدند

 

از میان نمادهاي بورسی ، 28 نماد بورسی تا تاریخ 30 مهر ماه به دالیل مختلف از جمله تعلیق نماد معامالتی ، برگزاري مجامع عمومی عادي سالیانه و

فوق العاده ، افشاي اطالعات با اهمیت گروه الف و . متوقف شدند

 

قدس آنالین : به گزارش ایسنا ، تعلیق نماد معامالتی نمادهاي کنتورسازي ایران(آکنتور) ، زامیاد(خزامیا) ، صنایع آذر آب(فاذر) ، بانک انصار(وانصار)

، توسعه معادن و فلزات(ومعادن) و برگزاري مجامع عمومی عادي سالیانه و فوق العاده(در خصوص تغییر سرمایه) نیز نمادهاي بیمه البرز(البرز) و

صنایع پتروشیمی ایران(فارس) متوقف کرده اند .  

پمپ سازي ایران(تپمپی) ، سرمایه گذاري شاهد(ثشاهد) ، سرمایه گذاري تامین اجتماعی(شستا) ، نیروکلر(شکلر) ، کشت و صنعت چین چین(غچین)

، دشت مرغاب(غدشت) به دلیل برگزاري مجمع عمومی عادي سالیانه ، پتروشیمی جم(جم) ، فروسیلین ایران(فروس) ، المیران(فالمی) ، پارس

سرام(کسرام) ، فراورده هاي نسوز پارس(کفپارس) به دلیل برگزاري مجمع عمومی فوق العاده ، حمل و نقل حتوکا(حتوکا) ، مهرکام پارس(خمهر) به

دلیل افشاي اطالعات با اهمیت گروه الف و ریخته گري تراکتورسازي ایران(ختراك) نیز به دلیل جلسه هیات مدیره در خصوص تغییر سرمایه

متوقف شده اند .  

برگزاري مجمع عمومی فوق العاده(درخصوص تغییر سرمایه) باعث توقف نمادهاي تامین سرمایه بانک ملت(تملت) ، پرداخت الکترونیک سامان

شیر پاستوریزه پگاه خراسان(غشان) ، برگزاري مجمع عمومی عادي به طور فوق العاده(انتخاب اعضا) باعث توقف نماد صنایع سیمان کیش(سپ) ، 

دشتستان(سدشت) ، برگزاري مجمع عمومی عادي به طور فوق العاده باعث توقف نماد سرمایه گذاري صنایع شیمیایی ایران(شیران) ، برگزاري

مجامع عمومی عادي سالیانه و فوق العاده(درخصوص تغییر سرمایه) باعث توقف نماد شیشه همدان(کهمدا) و برگزاري مجمع عمومی عادي سالیانه

نیز باعث توقف نماد سرمایه گذاري خوارزمی(وخارزم) شده اند . انتهاي پیام/
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مشرق
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09:47

28 نماد بورسی متوقف شدند

 

از میان نمادهاي بورسی ، 28 نماد بورسی تا تاریخ 30 مهر ماه به دالیل مختلف از جمله تعلیق نماد معامالتی ، برگزاري مجامع عمومی عادي سالیانه و

فوق العاده ، افشاي اطالعات با اهمیت گروه الف و . متوقف شدند

 

به گزارش سرویس بورس مشرق ، تعلیق نماد معامالتی نمادهاي کنتورسازي ایران(آکنتور) ، زامیاد(خزامیا) ، صنایع آذر آب(فاذر) ، بانک

انصار(وانصار) ، توسعه معادن و فلزات(ومعادن) و برگزاري مجامع عمومی عادي سالیانه و فوق العاده(در خصوص تغییر سرمایه) نیز نمادهاي بیمه

البرز(البرز) و صنایع پتروشیمی ایران(فارس) متوقف کرده اند .  

بیشتر بخوانید : بورس با ریزش سنگین کارش را آغاز کرد پمپ سازي ایران(تپمپی) ، سرمایه گذاري شاهد(ثشاهد) ، سرمایه گذاري تامین

اجتماعی(شستا) ، نیروکلر(شکلر) ، کشت و صنعت چین چین(غچین) ، دشت مرغاب(غدشت) به دلیل برگزاري مجمع عمومی عادي سالیانه ،

پتروشیمی جم(جم) ، فروسیلین ایران(فروس) ، المیران(فالمی) ، پارس سرام(کسرام) ، فراورده هاي نسوز پارس(کفپارس) به دلیل برگزاري مجمع

عمومی فوق العاده ، حمل و نقل حتوکا(حتوکا) ، مهرکام پارس(خمهر) به دلیل افشاي اطالعات با اهمیت گروه الف و ریخته گري تراکتورسازي

ایران(ختراك) نیز به دلیل جلسه هیات مدیره در خصوص تغییر سرمایه متوقف شده اند .  

برگزاري مجمع عمومی فوق العاده(درخصوص تغییر سرمایه) باعث توقف نمادهاي تامین سرمایه بانک ملت(تملت) ، پرداخت الکترونیک سامان

شیر پاستوریزه پگاه خراسان(غشان) ، برگزاري مجمع عمومی عادي به طور فوق العاده(انتخاب اعضا) باعث توقف نماد صنایع سیمان کیش(سپ) ، 

دشتستان(سدشت) ، برگزاري مجمع عمومی عادي به طور فوق العاده باعث توقف نماد سرمایه گذاري صنایع شیمیایی ایران(شیران) ، برگزاري

مجامع عمومی عادي سالیانه و فوق العاده(درخصوص تغییر سرمایه) باعث توقف نماد شیشه همدان(کهمدا) و برگزاري مجمع عمومی عادي سالیانه

نیز باعث توقف نماد سرمایه گذاري خوارزمی(وخارزم) شده اند .

11

http://cl.payeshmedia.ir/ShowBultanNewsItem.aspx?newsId=12489656


1399/08/03 - 1399/08/01گزیده اخبار و رویدادها - پگاه

ایسنا

1399/08/03
09:31

28 نماد بورسی متوقف شدند

 

از میان نمادهاي بورسی ، 28 نماد بورسی تا تاریخ 30 مهر ماه به دالیل مختلف از جمله تعلیق نماد معامالتی ، برگزاري مجامع عمومی عادي سالیانه و

فوق العاده ، افشاي اطالعات با اهمیت گروه الف و . متوقف شدند

 

به گزارش ایسنا ، تعلیق نماد معامالتی نمادهاي کنتورسازي ایران(آکنتور) ، زامیاد(خزامیا) ، صنایع آذر آب(فاذر) ، بانک انصار(وانصار) ، توسعه معادن

و فلزات(ومعادن) و برگزاري مجامع عمومی عادي سالیانه و فوق العاده(در خصوص تغییر سرمایه) نیز نمادهاي بیمه البرز(البرز) و صنایع پتروشیمی

ایران(فارس) متوقف کرده اند .  

پمپ سازي ایران(تپمپی) ، سرمایه گذاري شاهد(ثشاهد) ، سرمایه گذاري تامین اجتماعی(شستا) ، نیروکلر(شکلر) ، کشت و صنعت چین چین(غچین)

، دشت مرغاب(غدشت) به دلیل برگزاري مجمع عمومی عادي سالیانه ، پتروشیمی جم(جم) ، فروسیلین ایران(فروس) ، المیران(فالمی) ، پارس

سرام(کسرام) ، فراورده هاي نسوز پارس(کفپارس) به دلیل برگزاري مجمع عمومی فوق العاده ، حمل و نقل حتوکا(حتوکا) ، مهرکام پارس(خمهر) به

دلیل افشاي اطالعات با اهمیت گروه الف و ریخته گري تراکتورسازي ایران(ختراك) نیز به دلیل جلسه هیات مدیره در خصوص تغییر سرمایه

متوقف شده اند .  

برگزاري مجمع عمومی فوق العاده(درخصوص تغییر سرمایه) باعث توقف نمادهاي تامین سرمایه بانک ملت(تملت) ، پرداخت الکترونیک سامان

شیر پاستوریزه پگاه خراسان(غشان) ، برگزاري مجمع عمومی عادي به طور فوق العاده(انتخاب اعضا) باعث توقف نماد صنایع سیمان کیش(سپ) ، 

دشتستان(سدشت) ، برگزاري مجمع عمومی عادي به طور فوق العاده باعث توقف نماد سرمایه گذاري صنایع شیمیایی ایران(شیران) ، برگزاري

مجامع عمومی عادي سالیانه و فوق العاده(درخصوص تغییر سرمایه) باعث توقف نماد شیشه همدان(کهمدا) و برگزاري مجمع عمومی عادي سالیانه

نیز باعث توقف نماد سرمایه گذاري خوارزمی(وخارزم) شده اند . انتهاي پیام
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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 (پگاه) ، عبداله قدوسی مدیرعامل اخبار بازار به گزارش خبرگزاري تسنیم 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 شرکت 

شیر پاستوریزه پگاه آذربایجان شرقی ، با اشاره به کسب نشان و 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 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 انتهاي پیام/
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برنا
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11:22

رشد 30 درصدي فروش پگاه آذربایجان شرقی در شهریور

 

صنایع شیر ایران ، طی پیامی ویدئویی ، در سومین نشست شوراي ارتباطات پگاه ، بر اهمیت نقش به نقل از برنا : عبداله قدوسی مدیرعامل شرکت 

رسانه ها در 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 به نقل از برنا : عبداله قدوسی مدیرعامل شرکت 

شیر پاستوریزه پگاه نقش رسانه ها در افزایش سرانه مصرف شیر و فرآورده هاي شیري و توسعه سالمت ، تاکید کرد احد 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 کشورهاي عراق ، افغانستان ، پاکستان ،

قطر و آذربایجان ، صادرات دارد و توسعه بازارهاي صادراتی نیز در دستور کار شرکت است 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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جامع ایده ال
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15:27

برگزاري کمیته حسابرسی کشت و صنعت و دامپروري پگاه فارس

جامعه ایده آل _نخستین جلسه کمیته حسابرسی کشت و صنعت و دامپروري پگاه فارس ، تشکیل شد

صنایع شیر ایران (پگاه) ، این کمیته ، در راستاي انجام مراحل ورود به به گزارش جامعه ایده آل به نقل از روابط عمومی و امور بین الملل شرکت 

بورس و رعایت الزامات حاکمّیت شرکتی ، چهارشنبه 30 مهر ، در محل شرکت کشت و صنعت دامپروري پگاه فارس ، برگزار شد در این نشست ،

موید کوچک زاده مدیرعامل ، علی خلیلی و مجید کهن زاد اعضاء هیئت مدیره و علی عدالت جو دبیر کمیته حسابرسی کشت و صنعت دامپروري

صنایع شیر ایران ، حضور داشتند در این جلسه و به منظور پگاه فارس ، حسین بخشی مدیر حسابرسی و قربانعلی خاتم حسابرس داخلی شرکت 

ارتقا و اعتالي فرهنگ سازمانی حسابرسی داخلی ، احکام اعضاي کمیته حسابرسی کشت و صنعت دامپروري پگاه فارس ، به سعید مّنانی و مصطفی

مافی ، اعطاء شد
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جامع ایده ال
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15:21

بازدید مدیرعامل پگاه تهران از انجمن باور

جامعه ایده آل _همزمان با روز جهانی عصاي سفید ، مدیر عامل پگاه تهران ، از انجمن باور ، بازدید کرد

شیر پاستوریزه پگاه تهران ، از نزدیک با فعالیت هاي انجمن باور آشنا شد او ، با تأکید بر نقش ویژه در این دیدار سید جعفرمیر ، مدیرعامل شرکت 

مسئولیت اجتماعی شرکت هاي تولیدي ، افزود : امعه درس هاي زیادي از اراده محکم ، پشتکار و استعداد افراد نابینا و کم بینا که عیلرغم محرومیت

از بینایی ، کامیابی هاي بسیاري در کارنامه خود دارند ، می آموزد از دستاوردهاي این دیدار می توان به بررسی امکان چاپ برچسب هاي بریل بر روي

محصوالت شرکت پگاه با مشاوره و همراهی انجمن باور ، اشاره کرد گفتنی است ، پگاه تهران ، سال هاست در راستاي مسئولیت اجتماعی با انجمن

هاي خیریه همکاري داشته و با اجراي طرح هاي حمایتی در راستاي توانمندسازي این افراد اقدامات متنوعی را انجام داده است
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پیام آذري
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14:27

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 ، 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 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 و فراملی لبنیات کشور ، جایگاه شرکت 

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

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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ایران اکونومیست

1399/08/02
13:47

قبل از ورزش حتما لبنیات مصرف کنید/فواید استفاده از لبنیات در ورزشکاران

کارشناسان استرالیایی معتقدند رژیم غذایی حاوي لبنیات پیش از ورزش کردن می تواند خطر شکستگی استخوان را کاهش دهد

صنایع شیر ایران (پگاه) ، پزشکان استرالیایی می گویند : مصرف رژیم غذایی سرشار به گزارش ایران اکونومیست به نقل از روابط عمومی شرکت 

از مواد لبنی حدود دو ساعت پیش از ورزش کردن می تواند با خطر از دست رفتن کلسیم در طول انجام حرکات ورزش مقابله کند فرآورده هاي لبنی

را باید حدود دو ساعت قبل از ورزش مصرف کرد ، تا از دست دادن احتمالی کلسیم به علت فعالیت بدنی و بار فیزیکی پیشگیري کرد بدن انسان

معموال به هنگام انجام ورزش هایی همچون دوچرخه سواري و شنا از طریق تعریق کلسیم از دست می دهد که این وضعیت می تواند به تضعیف

استخوان ها منجر شود و فرد را در معرض پوکی استخوان قرار دهد پروفسور «لوئیس بورکه» محقق استرالیایی گفت : بدن زمانی که به دنبال

تامین کلسیم خون است تعریق می کند و در وهله اول به جاي استخوان ها غذاهاي هضم شده را استفاده می کند در این وضعیت از تحلیل رفتن

استخوان ها جلوگیري می شود و کلسیم از دست رفته از راه تعریق را به جریان خون بازمی گرداند بدن این فرآیند را به منظور حفظ سطح کلسیم

خون انجام می دهد همچنین زمانی که میزان کلسیم کاهش یابد بدن از نزدیک ترین منبع کلسیم موجود ، کمبود این ماده معدنی در جریان خون

را جبران می کند افرادي که مشغول انجام رشته هاي ورزشی ، که نیاز به تحمل وزن بر روي پاها ندارند (مانند دوچرخه سواري ، قایقرانی پارویی ،

شنا) هستند کلسیم را از طریق عرق از دست می دهند چیزي شبیه به این در فضانوردان ، در واقع بدون عرق کردن اتفاق می افتد این استخوان ها

را ضعیف می کند و خطر ابتال به پوکی استخوان را در آینده افزایش می دهد پروفسور «لوئیس بورکه» تاکید می کند : تحقیقات نشان داده است که

بدن با میل زیاد ، کلسیم را از دستگاه گوارش خارج می کند بنابراین با خوردن محصوالت سرشار از کلسیم ، استخوان ها در برابر فرسایش

محافظت می شوند به طوري که سطح ثبات کلسیم حفظ خواهد شد به نوبه خود دویدن رشد بافت استخوانی را تحریک می کند در واقع وزن فرد

به اضافه بار حاصل از دویدن بر بدن این فرآیند را فعال می کند در ورزش هاي دیگر که نیاز به تحمل وزن بر روي پاها نیست ، تراکم مواد معدنی

استخوان کاهش می یابد براي پیشگیري از کاهش تراکم موادمعدنی استخوان ، قبل از ورزش الزم است سه وعده از فرآورده هاي لبنی مصرف کرد

پنیر ، غالت با شیر ، کوکتل شیر ، ماست و حتی املت مناسب براي مصرف قبل از ورزش هستند
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ایران اکونومیست
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13:47

فواید استفاده از لبنیات در ورزشکاران

کارشناسان استرالیایی معتقدند رژیم غذایی حاوي لبنیات پیش از ورزش کردن می تواند خطر شکستگی استخوان را کاهش دهد

صنایع شیر ایران (پگاه) ، پزشکان استرالیایی می گویند : مصرف رژیم غذایی سرشار به گزارش ایران اکونومیست به نقل از روابط عمومی شرکت 

از مواد لبنی حدود دو ساعت پیش از ورزش کردن می تواند با خطر از دست رفتن کلسیم در طول انجام حرکات ورزش مقابله کند فرآورده هاي لبنی

را باید حدود دو ساعت قبل از ورزش مصرف کرد ، تا از دست دادن احتمالی کلسیم به علت فعالیت  بدنی و بار فیزیکی پیشگیري کرد بدن انسان

معموال به هنگام انجام ورزش هایی همچون دوچرخه سواري و شنا از طریق تعریق کلسیم از دست می دهد که این وضعیت می تواند به تضعیف

استخوان ها منجر شود و فرد را در معرض پوکی استخوان قرار دهد پروفسور «لوئیس بورکه» محقق استرالیایی گفت : بدن زمانی که به دنبال تامین

کلسیم خون است تعریق می کند و در وهله اول به جاي استخوان ها غذاهاي هضم شده را استفاده می کند در این وضعیت از تحلیل رفتن استخوان ها

جلوگیري می شود و کلسیم از دست رفته از راه تعریق را به جریان خون بازمی گرداند بدن این فرآیند را به منظور حفظ سطح کلسیم خون انجام

می دهد همچنین زمانی که میزان کلسیم کاهش یابد بدن از نزدیک ترین منبع کلسیم موجود ، کمبود این ماده معدنی در جریان خون را جبران

می کند افرادي که مشغول انجام رشته هاي ورزشی ، که نیاز به تحمل وزن بر روي پاها ندارند (مانند دوچرخه سواري ، قایقرانی پارویی ، شنا) هستند

کلسیم را از طریق عرق از دست می دهند چیزي شبیه به این در فضانوردان ، در واقع بدون عرق کردن اتفاق می افتد این استخوان ها را ضعیف

می کند و خطر ابتال به پوکی استخوان را در آینده افزایش می دهد پروفسور «لوئیس بورکه» تاکید می کند : تحقیقات نشان داده است که بدن با میل

زیاد ، کلسیم را از دستگاه گوارش خارج می کند بنابراین با خوردن محصوالت سرشار از کلسیم ، استخوان ها در برابر فرسایش محافظت می شوند به

طوري که سطح ثبات کلسیم حفظ خواهد شد به نوبه خود دویدن رشد بافت استخوانی را تحریک می کند در واقع وزن فرد به اضافه بار حاصل از

دویدن بر بدن این فرآیند را فعال می کند در ورزش هاي دیگر که نیاز به تحمل وزن بر روي پاها نیست ، تراکم مواد معدنی استخوان کاهش می یابد

براي پیشگیري از کاهش تراکم موادمعدنی استخوان ، قبل از ورزش الزم است سه وعده از فرآورده هاي لبنی مصرف کرد پنیر ، غالت با شیر ،

کوکتل شیر ، ماست و حتی املت مناسب براي مصرف قبل از ورزش هستند
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تیرداد
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قبل از ورزش حتما لبنیات مصرف کنید

قبل از ورزش حتما لبنیات مصرف کنید

صنایع شیر ایران (پگاه) ، پزشکان استرالیایی می گویند : مصرف رژیم غذایی سرشار از مواد به گزارش تیرداد نیوز به نقل از روابط عمومی شرکت 

لبنی حدود دو ساعت پیش از ورزش کردن می تواند با خطر از دست رفتن کلسیم در طول انجام حرکات ورزش مقابله کند فرآورده هاي لبنی را باید

حدود دو ساعت قبل از ورزش مصرف کرد ، تا از دست دادن احتمالی کلسیم به علت فعالیت  بدنی و بار فیزیکی پیشگیري کرد بدن انسان معموال به

هنگام انجام ورزش هایی همچون دوچرخه سواري و شنا از طریق تعریق کلسیم از دست می دهد که این وضعیت می تواند به تضعیف استخوان ها

منجر شود و فرد را در معرض پوکی استخوان قرار دهد پروفسور «لوئیس بورکه» محقق استرالیایی گفت : بدن زمانی که به دنبال تامین کلسیم

خون است تعریق می کند و در وهله اول به جاي استخوان ها غذاهاي هضم شده را استفاده می کند در این وضعیت از تحلیل رفتن استخوان ها

جلوگیري می شود و کلسیم از دست رفته از راه تعریق را به جریان خون بازمی گرداند بدن این فرآیند را به منظور حفظ سطح کلسیم خون انجام

می دهد همچنین زمانی که میزان کلسیم کاهش یابد بدن از نزدیک ترین منبع کلسیم موجود ، کمبود این ماده معدنی در جریان خون را جبران

می کند افرادي که مشغول انجام رشته هاي ورزشی ، که نیاز به تحمل وزن بر روي پاها ندارند (مانند دوچرخه سواري ، قایقرانی پارویی ، شنا) هستند

کلسیم را از طریق عرق از دست می دهند چیزي شبیه به این در فضانوردان ، در واقع بدون عرق کردن اتفاق می افتد این استخوان ها را ضعیف

می کند و خطر ابتال به پوکی استخوان را در آینده افزایش می دهد پروفسور «لوئیس بورکه» تاکید می کند : تحقیقات نشان داده است که بدن با میل

زیاد ، کلسیم را از دستگاه گوارش خارج می کند بنابراین با خوردن محصوالت سرشار از کلسیم ، استخوان ها در برابر فرسایش محافظت می شوند به

طوري که سطح ثبات کلسیم حفظ خواهد شد به نوبه خود دویدن رشد بافت استخوانی را تحریک می کند در واقع وزن فرد به اضافه بار حاصل از

دویدن بر بدن این فرآیند را فعال می کند در ورزش هاي دیگر که نیاز به تحمل وزن بر روي پاها نیست ، تراکم مواد معدنی استخوان کاهش می یابد

براي پیشگیري از کاهش تراکم موادمعدنی استخوان ، قبل از ورزش الزم است سه وعده از فرآورده هاي لبنی مصرف کرد پنیر ، غالت با شیر ،

کوکتل شیر ، ماست و حتی املت مناسب براي مصرف قبل از ورزش هستند
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در نشست شوراي ارتباطات پگاه اعالم شد : 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 ، در جمع رسانه هاي این استان بر عبداله قدوسی مدیرعامل شرکت 

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 سومین نشست شوراي ارتباطات پگاه ، در جمع رسانه هاي این عبداله قدوسی مدیرعامل شرکت 

استان بر اهمیت نقش رسانه ها در افزایش سرانه مصرف شیر و فرآورده هاي شیري و توسعه سالمت ، تاکید کرد احد فالحی سرپرست شرکت

شیر پاستوریزه پگاه آذربایجان شرقی ، در این نشست 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 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
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عصر تبریز
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کشورهاي همسایه مقصد لبنیات آذربایجان شرقی

 

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

آذربایجان و قطر صادر می شود .

احد فالحی امروز در سومین نشست شوراي ارتباطات پگاه با اصحاب رسانه اظهار داشت : روزانه 350 تن دریافت شیر خام داریم که پس از

آزمایشات الزم وارد چرخه تولید می شود و در نهایت در قالب 40 محصول در بازار ارائه می شود او افزود : کمیته با کارگروه هاي تخصصی در شرکت

شیر پاستوریزه پگاه ایجاد شده است و سیاست مبنی بر این است تا هر ماه شاهد تنوع محصول با برند این شرکت داشته باشیم سرپرست شرکت 

استان با اشاره به سال جهش تولید ، اظهار داشت : در اولین ماه فعالیت در اینجا با افزایش 30 درصدي فروش محصوالت را داشتیم که در

شهریورماه نیز مبلغ ریالی آن به 60 میلیارد تومان رسید او با تاکید بر اینکه رویکرد ما نوآوري و عرضه محصوالت جدید است ، تصریح کرد : نقش

اصحاب رسانه در جهش تولید و آگاهی رسانی نسبت به پوکی استخوان و معرفی کاالي ایرانی بسیار ُپراهمیت است فالح خاطرنشان کرد : شرکت

پگاه آذربایجان شرقی در ارزش صادرات رتبه اول را کسب کرده است او با اشاره به اولویت هاي پگاه آذربایجان شرقی بیان داشت : به دنبال کاهش

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

مزیت هاي رقابتی در شرکت هستیم و جزو اولویت هاي ما است 

شیر پاستوریزه پگاه استان در پاسخ به سوالی در رابطه با راه اندازي فروشگاه زنجیره اي پگاه ، خاطرنشان کرد : در تبریز دو 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 . او اضافه کرد : 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 فالحی از انجام آژمایش هاي متعدد بر روي شیرهاي دریافتی نیز خبرداده و گفت : 11 آزمایش در مرحله ورود شیر به کارخانه انجام

می گیرد و اگر این 11 آزمایش تائید نشود قبول نخواهد شد شرکت پگاه آذربایجان شرقی در سال 1339 در خیابان پاستور تبریز راه اندازي شده و برند

پگاه تبریز یک برند 60 ساله با 40 محصول است
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عجب شیر پرس
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محصوالت لبنی ایران کارخانه پگاه ، قطب صادرات 

 

شیر پاستوریزه پگاه آذربایجان شرقی گفت : صادرات این شرکت به کشورهاي خارجی امسال نسبت به سال عجب شیر پرس _ سرپرست شرکت 

گذشته حدود 2 . 5 برابر افزایش یافته است

 

شیر پاستوریزه پگاه آذربایجان در سومین نشست شوراي ارتباطات پگاه که با حضور اصحاب رسانه برگزار شد ، احد فالحی سرپرست شرکت 

شرقی ، با اشاره به کسب نشان واحد نمونه استانی شرکت در جشنواره امتنان ، گفت : کارخانه پگاه از سال 1339 در خیابان پاستور تبریز شروع به

فعالیت کرده و بعدها مدیریت این شرکت به بخش دولتی واگذار شده است و روزانه 350 تن شیرخام را در قالب 40 نوع محصول لبنی ، تولید و

عرضه می کند .  

; فالحی با اشاره به صادرات محصوالت این کارخانه 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 که در همین راستا ، قطر ، روسیه ، عراق ،

محصوالت لبنی صادر شده است و توسعه بازارهاي افغانستان ، پاکستان ، آذربایجان ، سوریه و اقلیم کردستان عراق کشورهایی هستند که 

صادراتی نیز در دستور کار این شرکت قرار دارد .  

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

اضافه 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 . ; 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 پگاه در همچنین60 تن 

استان است 

صنایع شیر ایران ، اولین و بزرگترین شرکت صنعت کشور را ; در ادامه حمیدرضا طهماسبی پور ، مدیر روابط عمومی و امور بین الملل شرکت 

صنایع شیر صنایع شیر ایران ، در حوزه ملی و فراملی لبنیات کشور ، جایگاه شرکت  عنوان ابدي پگاه خواند و تاکید کرد : نقش آفرینی شرکت 

صنایع شیر ایران با 17 کارخانه و 11هزار نیرو در ایران را به وزارت شیر کشور ارتقاء داده است . ; حمیدرضا طهماسبی پور ، با اشاره به اینکه 

کشور فعالیت دارد ، اظهار کرد : شیر پگاه در همان نقطه تولید ، توزیع می شود که این موضوع سالمت محصول را بیشتر نشان می دهد ; وي

محصوالت لبنی متاسفانه شاهد افزایش قیمت شدیم اما هیچگونه افزایش درآمد نداشتیم ، در جهتی خوشبختانه صنایع خاطرنشان کرد : در 

شرکت لبنی پگاه در موضوع اخیر اقتصادي نه تنها اخراجی نداشت بلکه در یکی از استان ها 30 نفر هم استخدام نیرو داشتیم طهماسبی پور تصریح

کرد : متاسفانه بیشتر شیرهاي که مورد قبول واقع نمی شو
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عجب شیر پرس
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15:37

د با عنوان شیرهاي سنتی به فروش می رسد و مردم فکر می کنند که شیر سالم می خورند در حالی که هیچ مواد افزودنی به محصوالت خود نمی زنیم

تا مانند برخی شرکت هاي دیگر ساعت ها در زیر آفتاب بماند و خراب نشود ; 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 ،

صنایع شیر ایران پیش از این در تهران و رشت برگزار شده بود و تبریز میزبان سومین نشست شورا صورت نگرفته است ; نشست شوراي ارتباطات 

بود وخبرنگاران قبل از آغاز این برنامه رسانه اي از بخش هاي مختلف تولید فرآوردهاي لبنی و شیر بازدید کردند

24



1399/08/03 - 1399/08/01گزیده اخبار و رویدادها - پگاه

ساخت برتر

1399/08/01
11:22

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 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

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

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

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

شرکت پگاه آذربایجان شرقی ، در شهریورماه 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 ، 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

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 

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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رسانه ها در افزایش سرانه مصرف شیر و توسعه سالمت اهمیت باالیی دارند

 

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 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

شیر پاستوریزه پگاه آذربایجان شرقی با اشاره به هدفگذاري فروش قالب 40 نوع محصول لبنی ، تولید و عرضه ، می کند ; سرپرست شرکت 

محصوالت پگاه گفت : شرکت پگاه آذربایجان شرقی ، در شهریور ماه سال جاري ، رشد 30 درصدي فروش را ، محقق کرد 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 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 ; هیچ افزایش قیمتی بدون مجوز صورت نگرفته 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

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 شرکت توسعه سالمت ، تاکید کرد احد فالحی سرپرست 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

صنایع نشست شوراي ارتباطات پگاه ، با حضور رسانه هاي استانی در پگاه آذربایجان شرقی ، برگزار شد /روابط عمومی و امور بین الملل شرکت 

شیر ایران (پگاه)
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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 

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 ; پگاه آذربایجان شرقی شوراي ارتباطاتاحد 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 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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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 وي 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 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 . وي 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 به گزارش روابط

عمومی پگاه ، 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 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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بازدید مدیرعامل پگاه تهران از انجمن باور

همزمان با روز جهانی عصاي سفید ، مدیر عامل پگاه تهران ، از انجمن باور ، بازدید کرد

شیر پاستوریزه پگاه تهران ، از نزدیک با فعالیت هاي انجمن باور آشنا شد او ، با تأکید بر نقش ویژه در این دیدار سید جعفرمیر ، مدیرعامل شرکت 

مسئولیت اجتماعی شرکت هاي تولیدي ، افزود : امعه درس هاي زیادي از اراده محکم ، پشتکار و استعداد افراد نابینا و کم بینا که عیلرغم محرومیت

از بینایی ، کامیابی هاي بسیاري در کارنامه خود دارند ، می آموزد از دستاوردهاي این دیدار می توان به بررسی امکان چاپ برچسب هاي بریل بر روي

محصوالت شرکت پگاه با مشاوره و همراهی انجمن باور ، اشاره کرد گفتنی است ، پگاه تهران ، سال هاست در راستاي مسئولیت اجتماعی با انجمن

هاي خیریه همکاري داشته و با اجراي طرح هاي حمایتی در راستاي توانمندسازي این افراد اقدامات متنوعی را انجام داده 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 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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