ﻣـﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺷﺮﮐـﺖ ﺷﯿـﺮ ﭘﺎﺳـﺘﻮرﯾﺰه
ﭘﮕﺎه ﺗﻬﺮان :ﻓﺎﻣﺎس ،ﻣﺎﺳﺖ ﺟﺪﯾﺪ
ﭘﮕﺎه ﺗﻬﺮان ﺑﺮای ﻫﻤﻪ ﺳﻠﯿﻘﻪﻫﺎﺳﺖ

ﻓﺎﻣﺎس ،ﻣﺎﺳﺖ ﺟﺪﯾﺪ ﭘﮕﺎه ﺗﻬﺮان در اﺳﺘﺎن ﺗﻬﺮان ﺑﺎ اﻧﻮاع ﺑﺴﺘﻪﺑﻨﺪی
ﺷﺎﻣﻞ دﺑﻪ  ۲ﮐﯿﻠﻮﮔﺮﻣﯽ و ﻟﯿﻮان ﻣﺎﺳﺖ  ۹۰۰ﮔﺮﻣﯽ ﺗﻮزﯾﻊ و در اﺧﺘﯿﺎر
ﻣﺼﺮفﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد.
ﺑﻪ ﮔﺰارش ﭘﺎﯾﮕﺎه ﺧﺒﺮی ﺻﻨﻌﺖ ﻏﺬا و ﮐﺸﺎورزی)اﮔﺮوﻓﻮدﻧﯿﻮز( ،ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ
ﺷﺮﮐﺖ ﺷﯿﺮ ﭘﺎﺳﺘﻮرﯾﺰه ﭘﮕﺎه ﺗﻬﺮان ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ درﺑﺎره
ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪیﻫﺎی ﭘﮕﺎه ﭘﺎﯾﺘﺨﺖ در ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻓﺎﻣﺎس ﮔﻔﺖ :اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﺑﺎ
اﺳﺘﻔﺎده از داﻧﺶ ﻓﻨﯽ و ﺗﻮان ﻣﺘﺨﺼﺼﺎن ﺧﻮد و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ دارا ﺑﻮدن
ﺗﺠﻬﯿـﺰات ،دﺳـﺘﮕﺎهﻫﺎ و ﻣـﺎﺷﯿﻦآﻻت ﭘﯿﺸﺮﻓﺘـﻪ و ﺗﮑﻨﻮﻟـﻮژی روز دﻧﯿـﺎ
ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ ﮔﻮﻧﻪای از ﻣﺎﺳﺖ ﻫﻤﺰده ﺑﻪ ﻧﺎم »ﻓﺎﻣﺎس« را ﺑﺎ ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ
ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﺑﻪ ﺑﺎزار ﻋﺮﺿﻪ ﮐﻨﺪ.
ﺳﯿﺪﺟﻌﻔﺮ ﻣﯿﺮ درﺑﺎره ﺗﻮان ﺗﻮﻟﯿﺪ اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮل در ﺗﻬﺮان اﻇﻬﺎر داﺷﺖ:
در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﻣﺎﺳﺖ ﻓﺎﻣﺎس در اﺳﺘﺎن ﺗﻬﺮان در اﻧﻮاع ﺑﺴﺘﻪﺑﻨﺪی ﺷﺎﻣﻞ
دﺑﻪ  ۲ﮐﯿﻠﻮﮔﺮﻣﯽ و ﻟﯿﻮان ﻣﺎﺳﺖ  ۹۰۰ﮔﺮﻣﯽ ﺗﻮزﯾﻊ و ﺑﻪ ﻣﺼﺮفﮐﻨﻨﺪﮔﺎن
ﻋﺮﺿﻪ ﻣﯽﺷﻮد.
ﺑﻪﮔﻔﺘﻪ وی ﻋﻼوهﺑﺮ ﻋﺮﺿﻪ ﻓﺎﻣﺎس در دو ﺑﺴﺘﻪﺑﻨﺪی ﺑﺎﻻ ،اﻣﮑﺎن ﺗﻮﻟﯿﺪ آن
در ﺑﺴﺘﻪﺑﻨﺪیﻫﺎی ﻣﺘﻔﺎوت و ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺑﺎزار ﻧﯿﺰ وﺟﻮد دارد ﮐﻪ در

آﯾﻨﺪهای ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ ﺷﻬﺮوﻧﺪان ﻋﺮﺿﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
ﻣﯿﺮ درﺑﺎره وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی ﻓﺎﻣﺎس ﮔﻔﺖ :از آﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﺗﻐﺬﯾﻪ و ﺳﻼﻣﺖ ﻣﺮدم
ﺑﺮای ﺻﻨﺎﯾﻊ ﺷﯿﺮ اﯾﺮان و ﭘﮕﺎه ﺗﻬﺮان اﻫﻤﯿﺖ زﯾﺎدی دارد ،ﺗﻮﻟﯿﺪ اﯾﻦ
ﻧﻮع ﻣﺎﺳﺖ ﻫﻤﺰده ﺑﻪﻋﻨﻮان ﯾﮑﯽ از ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺗﺨﻤﯿﺮی ﺑﺎ ﻣﻨﺒﻌﯽ ﻏﻨﯽ از
ﮐﺮﺑﻮﻫﯿﺪراتﻫﺎ ،ﭼﺮﺑﯽ ،ﮐﻠﺴﯿﻢ و ﻓﺴﻔﺮ در دﺳﺘﻮر ﮐﺎر ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
وی ﯾﺎدآور ﺷﺪ :اﯾﻦ ﻧﻮع ﻣﺎﺳﺖ ﺑﻪدﻟﯿﻞ دارا ﺑﻮدن ﺑﺎﻓﺖ ﯾﮑﺴﺎن ،ﻃﻌﻢ
ﺑﺴـﯿﺎر دﻟﻨﺸﯿـﻦ و اﻣﮑـﺎن ﻣﺼـﺮف در ﺗﻬﯿـﻪ اﻧـﻮاع ﻏﺬاﻫـﺎ ،دﺳـﺮﻫﺎ و
ﭼﺎﺷﻨﯽﻫﺎی ﺧﻮﺷﻤﺰه در ﺑﯿﻦ ﻣﺮدم ﻃﺮﻓﺪاران زﯾﺎدی دارد.
وی اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮد :از آﻧﺠﺎ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻧﻮع ﻣﺎﺳﺖ ،ﭘﺲ از ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﺗﺨﻤﯿﺮ و
ﺗﺠﺰﯾﻪﭘﺬﯾﺮی ،ﺑﺨﺶ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﯽ از ﻻﮐﺘﻮز ﺷﯿﺮ را ﺗﺠﺰﯾﻪ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺑﺮای
ﮐﺴﺎﻧﯿﮑﻪ ﺑﺎ ﻣﺸﮑﻞ ﻋﺪم ﺗﺤﻤﻞ ﻻﮐﺘﻮز روﺑﻪرو ﻫﺴﺘﻨﺪ از ﻣﺤﺒﻮﺑﯿﺖ ﺑﺎﻻﯾﯽ
ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮده و ﻫﻀﻢ ﻏﺬا و ﮔﻮارش را ﺑﺮای اﯾﺸﺎن ﺗﺴﻬﯿﻞ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﭘﮕﺎه ﺗﻬﺮان ﺧﺎﻃﺮﻧﺸﺎن ﮐﺮد :ﺑﺮای ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺎﺳﺖ ﻫﻤﺰده ،ﻣﺨﻠﻮط
ﺷﯿﺮ اوﻟﯿﻪ ﭘﺲ از ﺗﺮﮐﯿﺐ ﺑﺎ اﺳﺘﺎرﺗﺮﻫﺎی اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ ﻣﺎﺳﺖ ،ﺑﻪ ﺟﺎی
ﺑﺴﺘﻪﺑﻨﺪی در ﻇﺮفﻫﺎی ﻣﺨﺼﻮص و ﮔﺮﻣﺨﺎﻧﻪﮔﺬاری ،ﻓﺮآﯾﻨﺪ درون ﺗﺎﻧﮏ را
ﻃﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﭘﺲ از اﻓﺖ  PHو اﯾﺠﺎد ﺳﺎﺧﺘﺎر ژﻟﯽ ﺗﻮﺳﻂ ﻫﻤﺰن ،ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑﻪ
ﯾﮏ ﺳﯿﺎل ﻏﻠﯿﻆ ﺑﺎ ﺑﺎﻓﺘﯽ ﺷﻔﺎف ،ﺣﺠﯿﻢ و ﯾﮑﻨﻮاﺧﺖ ﻣﯽﺷﻮد.
ﻣﯿﺮ ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﺳﺎﺑﻘﻪ درﺧﺸﺎن اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ در ﺗﻮﻟﯿﺪ اﻧﻮاع ﻣﺎﺳﺖ،
ﺗﺄﮐﯿﺪ ﮐﺮد :ﭘﮕﺎه ﺗﻬﺮان ﺑﺎ دارا ﺑﻮدن ﺗﺠﻬﯿﺰات و دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎی ﺗﺨﺼﺼﯽ و
ﻣﻬﺎرت ﺑﺎﻻی ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﻓﻨﯽ ﺧﻮد ،ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ در ﺳﺎلﻫﺎی اﺧﯿﺮ ﺑﺎ
ﺗﻮﻟﯿﺪ اﻧﻮاع ﻣﺎﺳﺖ ﺳﻬﻢ ﺑﺰرﮔﯽ از ﺑﺎزار را در اﺧﺘﯿﺎر ﺑﮕﯿﺮد.
ﺑﻪﮔﻔﺘﻪ وی در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﭘﮕﺎه ﭘﺎﯾﺘﺨﺖ ﻋﻼوهﺑﺮ »ﻓﺎﻣﺎس« ،اﻧﻮاع ﻣﺎﺳﺖ
ازﺟﻤﻠﻪ آرﺳﯿﻞ ،ﯾﻮﻧﺎﻧﯽ ،ﭘﺮوﺑﯿﻮﺗﯿﮏ ،ﺳﻮرﻣﺎس ،اﻋﻼء ،ﻣﻮﺳﯿﺮ را ﻧﯿﺰ
ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﺑﻪ ﺑﺎزار ﻋﺮﺿﻪ ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﺑﺎ ﺳﺎﺑﻘﻪ درﺧﺸﺎﻧﯽ
در زﻣﯿﻨﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ اﻧﻮاع ﻣﺎﺳﺖ ﻫﺎ  ،ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺎﺳﺖ ﺷﺎﯾﻦ ،ﻣﯿﻮهای و اﻧﻮاع
ﻣﺎﺳﺖ ﻗﺎﻟﺒﯽ ﺳﻨﺘﯽ و روﯾﻪدار را ﻧﯿﺰ در ﮐﺎرﻧﺎﻣﻪ ﺧﻮد دارد.
ﮔﻔﺘﻨﯽ اﺳﺖ ﺷﻬﺮوﻧﺪان ﺗﻬﺮاﻧﯽ و ﻣﺼﺮفﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻣﺤﺼﻮﻻت ﭘﮕﺎه ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ
ﺑﺎ ﺧﺮﯾﺪ اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮل ،ﻋﻼوهﺑﺮ ﺗﻀﻤﯿﻦ ﺳﻼﻣﺘﯽ ﺧﻮد و ﺧﺎﻧﻮادهﺷﺎن ،ﺑﺎ
ارﺳﺎل ﻧﻈﺮات ،ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدات و اﻧﺘﻘﺎدات ﺧﻮد از ﻃﺮﯾﻖ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﭘﯿﺎﻣﮑﯽ و
ﺗﻠﻔـﻦ  ۰۲۱۴۲۰۴۷و ﭼـﺖ آﻧﻼﯾـﻦ  ،www.pegah.irﭘﮕـﺎه را در ﺗﻮﻟﯿـﺪ و
ﺗﻮزﯾﻊ ﻫﺮﭼﻪ ﺑﻬﺘﺮ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻟﺒﻨﯽ ﯾﺎری ﮐﻨﻨﺪ.

ﺳﺮوﯾﺲ ﺧﺒﺮی :ﺻﻨﻌﺖ ﻏﺬا

