ﺳـﺮوﻗﺎﻣﺘﺎن ﻫـﺮاز ،ﺳـﻔﯿﺮان ﺳﻼﻣـﺖ
در ﻟﯿﮓ ﺑﺮﺗﺮ واﻟﯿﺒﺎل اﯾﺮان

ﺗﯿﻢ واﻟﯿﺒﺎل ﻟﺒﻨﯿﺎت ﻫﺮاز آﻣﻞ ،ﺑﺎ ﺗﺮﮐﯿﺐ از ﺟﻮاﻧﺎن ﻣﺴﺘﻌﺪ و ﻣﻠﯽ
ﭘﻮﺷﺎن ﺑﺎﺗﺠﺮﺑﻪ ،ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ در ﻟﯿﮓ ﺑﺮﺗﺮ واﻟﯿﺒﺎل اﯾﺮان ﺧﻮش ﺑﺪرﺧﺸﺪ و
رﻗﯿﺒﯽ ﻗﺎﺑﻞ ﺑﺎور ،ﺑﺮای ﻣﺪﻋﯿﺎن ﻗﻬﺮﻣﺎﻧﯽ ﺷﻮد.
ﺑﻪ ﮔﺰارش ﭘﺎﯾﮕﺎه ﺧﺒﺮی ﺻﻨﻌﺖ ﻏﺬا و ﮐﺸﺎورزی ،ﻣﻬﻨﺪس ﺑﺰرﮔﻤﻬﺮ دادﮔﺮ
ﺑﺎ »ﻟﺒﻨﯿﺎت ﻫﺮاز آﻣﻞ« در ﮐﻨﺎر ﺣﻤﺎﯾﺖ از ورزش ﮐﺸﺘﯽ ،اﯾﻦ ﺑﺎر ﭘﺮﭼﻢ
واﻟﯿﺒﺎل اﺳﺘﺎن ﻣﺎزﻧﺪران را ﺑﺎ ﺗﯿﻢ ﻟﺒﻨﯿﺎت ﻫﺮاز ﺑﺮاﻓﺮاﺷﺘﻪ اﺳﺖ.
ﮔﻔﺘﻨﯽ اﺳﺖ ﺗﯿﻢ واﻟﯿﺒﺎل ﻟﺒﻨﯿﺎت ﻫﺮاز آﻣﻞ ،ﺑﺎ ﻫﺪاﯾﺖ ﺑﻬﺮوز ﻋﻄﺎﯾﯽ و
ﻣﻬﺮان زارع و اﺣﻤﺪ ﻓﺘﺎح ﺑﺎ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﮐﻤﮏ ﻣﺮﺑﯽ ،آﻧﺎﻟﯿﺰوری
ﺣﺴﯿﻦ ﺧﻮرﯾﺎﻧﯽ )آﻧﺎﻟﯿﺰور ﺗﯿﻢﻣﻠﯽ واﻟﯿﺒﺎل اﯾﺮان( و ﺑﻪ ﺳﺮﭘﺮﺳﺘﯽ ﻣﺤﻤﺪ
ﺷﻌﺒﺎﻧﭙﻮر ﭘﻨﺠﻪ ﻃﻼﯾﯽ واﻟﯿﺒﺎل ﺷﻬﺮ آﻣﻞ ،ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮﻟﯽ
از زﻣﺎن ﺷﺮوع ﻟﯿﮓ ﺑﺮﺗﺮ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻧﺒﺎﯾﺪ از ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻢ ﺑﺎزﯾﮑﻨﺎن ﺑﺎ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺗﯿﻢ ﻟﺒﻨﯿﺎت ﻫﺮاز در
اﯾﻦ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل ﮔﺬﺷﺖ .ﺑﺎزﯾﮑﻨﺎﻧﯽ ﻫﻤﭽﻮن ﻋﺎدل ﻏﻼﻣﯽ ،ﺣﻤﺰه
ـﻪ
ـﺎﯾﻮﻧﻔﺮ ﮐـ
ـﺮوز ﻫﻤـ
ـﺰاده و ﺷﻬـ
ـﺪاﻟﺮﺿﺎ ﻋﻠﯿـ
ـﺮا ،ﻋﺒـ
ـﺎ ﻗـ
ـﯽ ،رﺿـ
زرﯾﻨـ
ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪاﻧﺪ ﺑﺎ روﺣﯿﻪ و ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺑﺎﻻی ﺧﻮد ،ﺟﻮاﻧﺎن ﻣﺴﺘﻌﺪ ﺗﯿﻢ را
ﺗﺸﻮﯾﻖ ﺑﻪ اﻧﺠﺎم ﻫﺮﭼﻪ ﺑﻬﺘﺮ ﺗﻤﺮﯾﻨﺎت ﺗﺤﺖ ﻫﺪاﯾﺖ ﮐﺎدر ﻓﻨﯽ ﮐﺮده و
ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺗﯿﻢ واﻟﯿﺒﺎل ﻟﺒﻨﯿﺎت ﻫﺮاز را روز ﺑﻪ روز اﻓﺰاﯾﺶ دﻫﻨﺪ.

ﺑﺪون ﺷﮏ ﺟﻮاﻧﺎﻧﯽ ﻫﻤﭽﻮن ﻋﻠﯽ رﻣﻀﺎﻧﯽ ،اﻣﯿﻦ ﻋﻠﻮی ،اﻓﺸﯿﻦ ﻓﺘﺎح ،راﻓﻊ
ﻃﺒﺮی ،ﻣﺮﺻﺎد آﻗﺎﺟﺎﻧﯽ ،ﻣﺤﻤﺪ ﮐﺎﻇﻢ ﻏﻔﺎری ،ﻋﺮﻓﺎن ﺟﻼﻟﯽ ﻧﮋاد و ﻣﺒﯿﻦ
ﻣﻈﻠﻮم آﯾﻨﺪه ﺳﺎزان واﻟﯿﺒﺎل ﺷﻬﺮ آﻣﻞ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺗﯿﻢ واﻟﯿﺒﺎل ﻟﺒﻨﯿﺎت
ﻫﺮاز ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد.
اﻣﯿﺪوارﯾﻢ ﻟﺒﻨﯿﺎت ﻫﺮاز آﻣﻞ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺗﻨﻬﺎ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻏﺬاﯾﯽ
ﮐﺸـﻮر و ﺳـﻔﯿﺮ ﺳﻼﻣﺘـﯽ در ﻟﯿـﮓ ﺑﺮﺗـﺮ واﻟﯿﺒـﺎل اﯾـﺮان ،ﺑـﺎ ﺣﻤـﺎﯾﺖ
دوﺳﺘﺪاران ﺳﻼﻣﺘﯽ و ورزش ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻣﻮﻓﻘﯽ را در ﺳﺎل اول ﺣﻀﻮر ﺑﺮﺟﺎی
ﮔﺬارد.

ﺳﺮوﯾﺲ ﺧﺒﺮی :ﺻﻨﻌﺖ ﻏﺬا

ﭘـﺬﯾﺮش داﻧﺸﺠـﻮ در ﻣﺮﮐـﺰ ﻋﻠﻤـﯽ
ﮐﺎرﺑﺮدی ﻓﺮآورده ﻫﺎی ﻟﺒﻨﯽ دوﺷﻪ
آﻣﻞ

ﻣﺮﮐﺰ آﻣﻮزش ﻋﻠﻤﯽ ﮐﺎرﺑﺮدی ﺷﺮﮐﺖ ﻓﺮآورده ﻫﺎی ﻟﺒﻨﯽ دوﺷﻪ آﻣﻞ در ﻣﻘﻄﻊ
ﮐﺎرداﻧﯽ داﻧﺸﺠﻮ ﻣﯽ ﭘﺬﯾﺮد.
ﺑﻪ ﮔﺰارش ﭘﺎﯾﮕﺎه ﺧﺒﺮی ﺻﻨﻌﺖ ﻏﺬا و ﮐﺸﺎورزی ،ﻣﺮﮐﺰ آﻣﻮزش ﻋﻠﻤﯽ
ﮐﺎرﺑﺮدی ﺷﺮﮐﺖ ﻓﺮآورده ﻫﺎی ﻟﺒﻨﯽ دوﺷﻪ آﻣﻞ )ﻫﺮاز( در ﻣﻘﻄﻊ ﮐﺎرداﻧﯽ
ﻓﻨﯽ در رﺷﺘﻪ ﻫﺎی اﯾﻤﻨﯽ ﮐﺎر و ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻓﻨﯽ و ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻏﺬاﯾﯽ ﺷﯿﺮ و
ﻓﺮآورده ﻫﺎی ﻟﺒﻨﯽ داﻧﺸﺠﻮ ﻣﯽ ﭘﺬﯾﺮد.
ﺑﺮ اﺳﺎس اﯾﻦ ﮔﺰارش ،ﭘﺬﯾﺮش داﻧﺸﺠﻮ در اﯾﻦ ﻣﺮﮐﺰ آﻣﻮزﺷﯽ ﺑﺪون آزﻣﻮن
ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.
ﻋﻼﻗﻤﻨﺪان ﺟﻬﺖ ﮐﺴﺐ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺎ ﺷﻤﺎره ﻫﺎی  ۰۱۱-۴۴۲۰۳۲۰۵و
 ۰۱۱-۴۴۲۰۳۶۹۰ﺗﻤﺎس ﺣﺎﺻﻞ ﻓﺮﻣﺎﯾﻨﺪ.

ﭘﻨﯿﺮ ﮐﻢ ﻧﻤﮏ و ﭘﺮوﺑﯿﻮﺗﯿﮏ ﻫﺮاز

ﻣﺤﺼﻮل ﺟﺪﯾﺪی از ﺷﺮﮐﺖ دوﺷﻪ آﻣﻞ
 +ﺧﻮاص اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮل

ﺷﺮﮐﺖ دوﺷﻪ آﻣﻞ

ﺧﻂ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﭘﻨﯿﺮ ﮐﻢ ﻧﻤﮏ و ﭘﺮوﺑﯿﻮﺗﯿﮏ

را راه اﻧﺪازی

ﮐﺮد.

ﺑﻪ ﮔﺰارش اﮔﺮوﻓﻮدﻧﯿﻮز  ،ﺷﺮﮐﺖ دوﺷﻪ آﻣﻞ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ رﺳﺎﻟﺖ ﺧﻮد
ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻏﺬاﯾﯽ ﺳﺎﻟﻢ اﻗﺪام ﺑﻪ ﻧﻮﻟﯿﺪ ﭘﻨﯿﺮ ﮐﻢ ﻧﻤﮏ
ﮐﺮد  ،ﭘﻨﯿﺮ ﻓﺘﺎ ﯾﮑﯽ از ﻗﺪﯾﻤﯽ ﺗﺮﯾﻦ ﻓﺮآورده ﻫﺎی ﻟﺒﻨﯽ دﻧﯿﺎ ﺑﺎ ﻏﻨﺎی
ﺑﺎﻻﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺑﺎر ﯾﻮﻧﺎﻧﯿﺎن ﺑﺎﺳﺘﺎن از آن اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﻧﻤﻮدﻧﺪ.
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ اﻣﺮوزه ﻋﻤﺪه ﭘﻨﯿﺮﻫﺎی ﻋﺮﺿﻪ ﺷﺪه در ﺑﺎزار ﺣﺎوی
درﺻﺪ ﺑﺎﻻﯾﯽ از ﻧﻤﮏ و ﭼﺮﺑﯽ ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ ،ﺷﺮﮐﺖ ﻓﺮآورده ﻫﺎی ﻟﺒﻨﯽ دوﺷﻪ
آﻣﻞ) ﻫﺮاز( ﺑﺎ ﻫﺪف اﻓﺰاﯾﺶ ﺳﻼﻣﺘﯽ ﻣﺼﺮف ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺑﺮای ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺑﺎر در
اﯾﺮان اﻗﺪام ﺑﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﭘﻨﯿﺮ ﻓﺘﺎ ﮐﻢ ﭼﺮب و ﮐﻢ ﻧﻤﮏ ﺑﺎ ﻫﻤﺎن وﯾﮋﮔﯽ
ﻫﺎی ﻋﻄﺮ و ﻃﻌﻢ ﭘﻨﯿﺮ ﻓﺘﺎ ،اﻟﺒﺘﻪ ﻏﻨﯽ ﺷﺪه ﺑﺎ ﺑﺎﮐﺘﺮی ﻫﺎی ﻣﻔﯿﺪ
ﭘﺮوﺑﯿﻮﺗﯿﮏ و ﻓﯿﺒﺮ ﻧﻤﻮده ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮل را ﺑﻪ ﺷﯿﻮه ای ﻧﻮآوراﻧﻪ
ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑﻪ ﯾﮏ ﻏﺬای ﺳﺎﻟﻢ و ﺧﺎص و ﻓﺮاﺳﻮدﻣﻨﺪ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ.
درﯾﺎﻓﺖ ﮐﺎﻟﺮی ﮐﻤﺘﺮ ﺑﺎ ﻣﺤﺪود ﺑﻮدن ﻣﯿﺰان ﭼﺮﺑﯽ ﺑﻪ ﮐﺎر رﻓﺘﻪ ﺑﻪ
ﻫﻤﺮاه ﻓﯿﺒﺮ ﺑﺎﻻی ﭘﻨﯿﺮ ﻓﺘﺎ ﮐﻢ ﭼﺮب و ﮐﻢ ﻧﻤﮏ ﺣﺘﯽ ﺑﺮای اﻓﺮاد ﺑﺎ
رژﯾﻢ ﻏﺬاﯾﯽ ﺧﺎص ﺑﺎ ﻣﺤﺪودﯾﺖ ﻣﺼﺮف ﻧﻤﮏ و ﭼﺮﺑﯽ ،در واﻗﻊ ﯾﮏ اﻧﺘﺨﺎب
درﺳﺖ از ﻣﺤﺼﻮﻟﯽ ﺳﻼﻣﺘﯽ ﺑﺨﺶ ﺑﺎ ﮐﻤﮏ ﺑﻪ ﺣﻔﻆ ﺗﻨﺎﺳﺐ اﻧﺪام ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ.

ﺧﻮاص ﺳﻮدﻣﻨﺪ ﭘﺮوﺑﯿﻮﺗﯿﮏ ﻫﺎ:
ﺑﻬﺒﻮد ﺳﻼﻣﺘﯽ
اﻓﺰاﯾﺶ ارزش ﻏﺬاﯾﯽ
ﮐﺎﻫﺶ ﮐﻠﺴﺘﺮول ﺧﻮن
ﺑﻬﺒﻮد ﻫﻀﻢ ﻻﮐﺘﻮز در روده
ﺑﻬﺒﻮد ﻋﻤﻠﮑﺮد دﺳﺘﮕﺎه ﮔﻮارﺷﯽ
ﺗﻘﻮﯾﺖ ﺳﯿﺴﺘﻢ دﻓﺎﻋﯽ و اﯾﻤﻨﯽ ﺑﺪن
ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی و ﮐﺎﻫﺶ ﻋﻔﻮﻧﺖ ﻫﺎی روده ای
ﺳﺎﺧﺖ ﺑﺮﺧﯽ وﯾﺘﺎﻣﯿﻦ ﻫﺎی )  Bو  (Kو اﺳﯿﺪﻫﺎی آﻣﯿﻨﻪ
ارزش ﻏﺬاﯾﯽ ﭘﻨﯿﺮ ﻓﺘﺎ ﮐﻢ
ﭼﺮب ﮐﻢ ﻧﻤﮏ ﻫﺮاز در ﻫﺮ ۱۰۰
ﮔﺮم
اﻧﺮژی )
ﮐﯿﻠﻮ ﮐﺎﻟﺮی(

۶/۱۴۴

ﭼﺮﺑﯽ) ﮔﺮم(

ﮐﻤﺘﺮ از ۸

ﮐﺮﺑﻮﻫﯿﺪرات
) ﮔﺮم(

۶/۶

ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ )
ﮔﺮم(

۱۲

ﻧﻤﮏ) ﮔﺮم(

ﮐﻤﺘﺮ از ۱

اﻓﺘﺨﺎری دﯾﮕﺮ ﺑﺮای ﻫﺮاز  /ﺷﺮﮐﺖ
ﻟﺒﻨﯽ دوﺷﻪ آﻣﻞ )ﻫﺮاز( ﻣﻮﻓﻖ ﺑﻪ
ﮐﺴـﺐ ﻟـﻮح ﺗﻘـﺪﯾﺮ ﺻـﺎدر ﮐﻨﻨـﺪه

ﻧﻤﻮﻧﻪ اﺳﺘﺎﻧﯽ ﺷﺪ +ﺗﺼﺎوﯾﺮ

][headingﺑﻪ ﮔﺰارش اﮔﺮوﻓﻮدﻧﯿﻮز  ،ﺷﺮﮐﺖ ﻟﺒﻨﯽ دوﺷﻪ در
ﻣﺮاﺳـﻤﯽ ﮐـﻪ ﺑﻤﻨﻈـﻮر ﭘﺎﺳـﺪاﺷﺖ از واﺣـﺪﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿـﺪی و
ﺻﺎدرﮐﻨﻨﺪه ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺑﺎ ﺣﻀﻮر ﻣﻘﺎﻣﺎﺗﯽ از ارﮔﺎﻧﻬﺎی دوﻟﺘﯽ
و اﺳـﺘﺎن ﻣﺎزﻧـﺪران ﺣﻀـﻮر داﺷﺘﻨـﺪ ﺑﻌﻨـﻮان ﺻﺎدرﮐﻨﻨـﺪه
ﻧﻤـﻮﻧﻪ ﺗﻨـﺪﯾﺲ و ﻟـﻮح ﺗﻘـﺪﯾﺮ ﺧـﻮد را درﯾـﺎﻓﺖ ﻧﻤـﻮد
[heading/].

ﺳﺮﮐﺎر ﺧﺎﻧﻢ ﻣﻬﻨﺪس ﻓﺘﺎﻧﻪ آﺑﺎدﯾﺎن ﻋﻀﻮ ﻫﯿﺌﺖ
ﻣﺪﯾﺮه و ﻣﺪﯾﺮ R&Dو ﮐﻨﺘﺮل ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺷﺮﮐﺖ ﻟﺒﻨﯽ
دوﺷﻪ آﻣﻞ در ﮔﻔﺘﮕﻮ ﺑﺎ اﮔﺮوﻓﻮدﻧﯿﻮز ﮔﻔﺘﻨﺪ :
در ﺑﺨﺶ ﺻﺎدرات ,اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﻋﻠﯽ رﻏﻢ ﺣﻀﻮر
ﮐﻮﺗﺎه ﻣﺪت  ۸ﺳﺎﻟﻪ در ﺻﻨﻌﺖ ﻟﺒﻨﯿﺎت ،در
ﺳﺎﻟﯿﺎن اﺧﯿﺮ ﮐﺴﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﯽ از ﺻﺎدرات
ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻟﺒﻨﯽ را ﺑﻪ ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص داده اﺳﺖ .در
اﯾﻦ ﺻﻨﻌﺖ ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﺻﺎدرات ﺷﺎﻣﻞ اﻧﺘﺨﺎب ﮐﺸﻮر

ﻣﻘﺼﺪ ﯾﺎ وارد ﮐﻨﻨﺪه و ﺑﺮرﺳﯽ اﻋﺘﺒﺎر ﻧﻘﺪﯾﻨﮕﯽ
آﻧﻬﺎ و ﺑﺮﮔﺸﺖ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ،ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﮔﻤﺮک،
اﺧﺬ ﭘﺮواﻧﻪ ﺻﺎدرات ﮐﺎﻻ و اﻇﻬﺎرﻧﺎﻣﻪﻫﺎی
ﺻﺎدراﺗﯽ ،ﻣﺴﺎﯾﻞ و ﻣﺸﮑﻼت ﻣﺮزی ،وﻗﺎﯾﻊ و
اﺗﻔﺎﻗﺎت ﮐﺸﻮر ﻣﻘﺼﺪ و ﺗﻔﺎوتﻫﺎی ﻣﺤﯿﻄﯽ و
ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﺑﺎ ﮐﺸﻮر وارد ﮐﻨﻨﺪه و … ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ
ﻋﻤﯿﻘﺎ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﺗﺨﺼﺺ ,داﻧﺶ و ﺑﺮﻧﺪﯾﻨﮓ
ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪی دارﻧﺪ.
ﻋﻠﯽ رﻏﻢ ﻣﺤﺪودﯾﺖ ﻫﺎ ,ﮐﻤﺒﻮدﻫﺎ و ﻣﺸﮑﻼﺗﯽ ﮐﻪ
ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻦ ﺟﻤﻠﻪ ﺻﻨﻌﺖ ﻟﺒﻨﯽ و ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺮاز
ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮑﯽ از ﺑﺮﻧﺪﻫﺎی ﻣﻌﺘﺒﺮ ﭼﺎرﭼﻮب
ﺑﺮﻧﺪﻫﺎی ﺻﻨﻌﺘﯽ ﮐﺸﻮر ﺑﺎ آن روﺑﻪرو ﻫﺴﺘﻨﺪ،
ﺑﺎز ﻫﻢ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺑﺮﺗﺮ ﻣﺤﺼﻮل ،اﻋﺘﺒﺎر ﺑﺮﻧﺪ و
ﺟﻠﺐ اﻋﺘﻤﺎد ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ﺑﺨﺶ ﺻﺎدرات ﭼﻪ ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ
ﺳﻨﺠﻪ ﻫﺎی ﮐﯿﻔﯽ ﻣﺤﺼﻮل و ﭼﻪ از ﻟﺤﺎظ ﻣﺮاودات
ﻣﺎﻟﯽ و اﻃﻤﯿﻨﺎن از ﺧﺮﯾﺪ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ رﺷﺪ و
اﻓﺰاﯾﺶ ﭼﺸﻢ ﮔﯿﺮی را ﺑﺮای اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﺑﻪ
ارﻣﻐﺎن آورد ,ﺑﻪ ﻃﻮرﯾﮑﻪ ﺑﺮﻧﺪ ﻫﺮاز ﺑﻪ ﻋﻨﻮان
ﺑﺮﻧﺪ ﺑﺮﺗﺮ ﺻﺎدرات در آﺑﺎن ﻣﺎه  ۱۳۹۴ﻣﻌﺮﻓﯽ
ﮔﺮدﯾﺪ.

ﺑﺪﯾﻦ ﺳﺒﺐ ﻓﺮاورده ﻫﺎی ﻟﺒﻨﯽ دوﺷﻪ )ﻫﺮاز(ﺑﺎ
ﺳﺎﻣﺎﻧﺪﻫﯽ ﺳﯿﺴﺘﻢ و ﻧﻈﺎم ﻫﺎی ﻣﺘﻨﻮع ﺗﻮزﯾﻊ و
ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن داﺧﻠﯽ و ﺧﺎرﺟﯽ در
ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻣﻘﺼﺪ )ﻋﺮاق– ﺗﺮﮐﻤﻨﺴﺘﺎن – آذرﺑﺎﯾﺠﺎن
– اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن – ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن و …( ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ ﺻﺎدرات
ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺧﻮد را در ﺣﺪ رﺿﺎﯾﺖﺑﺨﺸﯽ ﺗﻮﺳﻌﻪ داده
و ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﻪ ﭼﺸﻢ اﻧﺪاز ﺗﻮﺳﻌﻪ
ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ﺧﻮد ﮐﻪ ﺣﻀﻮر در ﺑﺎزارﻫﺎی ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﯽ
ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮑﯽ از ﺑﺮﻧﺪﻫﺎی ﺑﺮﺗﺮ ﺻﻨﻌﺖ ﻟﺒﻨﯿﺎت
ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﻪ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ،ﮔﺎم ﺑﺮدارد

