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کند، با شرکت پگاه آشنایی دارد. این شرکت لبنیاتی از جمله قطعاً هر کسی که در ایران زندگی می
حصوالت مترین و بزرگترین تولید کنندگان لبنیات در ایران است. شما بسیاری از ترین، معروفقدیمی

شناسید. در این مقاله تصمیم گرفتیم درباره تاریخچه و موسس شرکت پگاه لبنی را با برند پگاه می
فی های مختلپگاه یک شخص نیست و سازمانصحبت کنیم. جالب است بدانید موسس شرکت 

 .اندباعث تشکیل شدن این شرکت لبنیاتی شده

 

ید، قطعاً با شیرهای پگاه خاطرات زیادی دارید، اما به بعد باش ۰۴مطمئن هستم که اگر متولد دهه 
های دور ندارید، ما در این مقاله تمام تاریخ این نگران نباشید؛ اگر هم آشنایی چندانی با زمان

ایم. الزم به ذکر است که این شرکت، جوایز و افتخارات بسیار زیادی با سابقه را پوشش داده شرکت
ولید ترین تپردازیم. شرکت پگاه، قدیمیها میر آخر این مقاله به آنرا کسب کرده است که بازهم د

خواهیم های لبنی در ایران است. در ابتدا میکننده لبنیات و اکنون یکی از پر افتخارترین شرکت
های مختلف آن صحبت کنیم، پس ادامه مقاله را از دست گیری شرکت پگاه و نامدرباره نحوه شکل

 .ندهید

 

 پگاه چگونه شکل گرفت؟شرکت 

 شناسیم، متشکل از چندین شرکتدر ابتدا الزم است بدانید، شرکت پگاه که امروزه همه ما آن را می
مختلف است و سهامداران متفاوتی در این شرکت سهیم هستند، اما نکته جالب توجه این است که 

نه شیر پاستوریزه تهران بود. این شرکت در ابتدا تنها یک کارخانه بود و نام آن کارخانه، کارخا
سازمان یونیسف به همراه سازمان برنامه و وزارت بهداری ایران در آن  ۳۱۱۱سرانجام در سال 

ای بین یکدیگر امضا کردند. طبق این توافقنامه، قرار شد منطقه شاد آباد از تهران زمان توافقنامه
بود  ود. این پیشنهاد، ارائه شد و اینگونهانتخاب شود و یک کارخانه لبنیاتی به طور رسمی افتتاح ش

 .که کارخانه شیر پاستوریزه تهران به طور کامالً رسمی تاسیس شد و به بهره برداری رسید

 

ها، نام تر شدن این کارخانه و اداغام شدن کارخانجات دیگر استانبود که با بزرگ ۳۱۱۱در سال 
مدت زیادی شرکت پگاه را با نام شرکت صنایع  شرکت صنایع شیر ایران روی کار آمد. همه مردم تا

کرد و با همین میزان شناختند. این شرکت در ابتدا روزانه چهار تن شیر دریافت میشیر ایران می
 .شیر، تولید لبنیات را آغاز کرد
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ای ههشد، شیر پاستوریزه در شیشمحصوالتی که در ابتدا از شیر پاستوریزه در این کارخانه تولید می
های یک چهارم لیتری، ماست یک سوم لیتری کم یک دوم و یک چهارم لیتر، شیر کاکائو در شیشه

بی، های متفاوت، پنیرهای حلای، بستنی لیوانی، بستنی کیلویی در طعمچرب و پرچرب، دوغ شیشه
 رای، کره و کشک بودند. شرکت پگاه پس از مدت زمانی طوالنی در اواخپنیر پروسس، پنیر خامه

های تولید محصوالت لبنی تبدیل شده بود. در این زمان بود دهه هفتاد به یکی از بزرگترین شرکت
تمام محصوالت با نام  9731که این شرکت، نام برند محصوالت خود را به پگاه تغییر داد و از سال 

ر نظر خود کارخانه را زی ۳۱پگاه در بازار عرضه شدند. شرکت سهامی صنایع شیر ایران هم اکنون 
 .استان از ایران در حال فعالیت هستند ۳۱ها در دارد. این کارخانه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 توزیع شیر در مدارس

یکی از خاطراتی که دانش آموزان دهه چهل، پنجاه، شصت و هفتاد از دوران مدرسه خود دارند، 
شرکت پگاه با افزایش بسیار زیادی از دریافت شیر خام  ۳۱۰۱توزیع شیر در مدارس است. در سال 

ای به دولت ارائه داد. روبرو شد. این شرکت برای اینکه چنین مشکلی را حل کند، پیشنهاد ویژه
پیشنهاد این شرکت، توزیع شیر رایگان در مدارس بود. دولت وقت هم با این پیشنهاد موافقت کرد. 

های صنعت و معدن و کشاورزی، توانست شیر خشک کمک بانکاین شرکت با  ۲۵سرانجام در سال 
ارس های پاکتی و سه گوش در مدو شیر بازساخته را تولید کند. از آن پس، این شیرها با بسته بندی

 .شدندتوزیع می
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 اهداف تشکیل

قطعاً برای تاسیس هر کارخانه و شرکتی، اهداف کوتاه مدت و بلند مدت بسیار بزرگی وجود دارد، 
اما درباره شرکت صنایع شیر ایران یا همان شرکت پگاه، وقتی که اولین بار طرح تشکیل چنین 

یر خواستند با بسته بندی ششرکتی ارائه شد، تنها یک هدف وجود داشت. موسسان شرکت پگاه می
 ها قصد داشتند صنعتمحصوالت لبنی، تغذیه و بهداشت مردم را بهبود ببخشند، همچنین آن و

کنم امروزه شرکت پگاه با وجود چنین مجموعه بزرگی دامپروری را در کشور توسعه دهند. فکر می
 .، توانسته است به اهداف خود دست پیدا کندکارخانه را زیر نظر خود دارد ۳۱که 

 

 ت پگاهسهامداران شرک

همانطور که گفتیم، شرکت پگاه با همکاری دولت ایران و سازمان یونیسف تاسیس شد. سهامدارانی 
 :که در این شرکت حضور دارند به شرح زیر هستند

 صندوق بازنشستگی کشور 

 شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی 

 شرکت توسعه صنایع بهشهر 

 شرکت سرمایه گذاری گروه صنایع بهشهر ایران 
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اما حاال که درباره سهامداران شرکت صنایع شیر ایران صحبت کردیم، بد نیست درباره هلدینگ 
صنایع شیر ایران هم صحبت کنیم. هلدینگ صنایع شیر ایران، بزرگترین تولید کننده لبنیات در 

نگ هایی که زیر نظر هلدیزیر مجموعه است. اکثر مجموعه ۵۱خاورمیانه است و در این حوزه دارای 
ر ها به شرح زیباشند. برخی از این مجموعهصنایع شیر ایران هستند، مربوط به شرکت پگاه می

 :هستند

 پگاه زنجان 

 پگاه آذربایجان غربی 

 پگاه آذربایجان شرقی 

 پگاه اصفهان 

 پگاه اراک 

 پگاه تهران 

 پگاه زنجان 

 پگاه خراسان 

 پگاه فارس 

 پگاه کرمان 

 پگاه گلپایگان 

 پگاه گیالن 

  همدانپگاه 

 شیر خشک نوزاد شهرکرد 

 صنایع بسته بندی پگاه 

  ۲تا  ۳بازار گستر پگاه مناطق 

 سرمایه گذاری آتیه پگاه 

 بازرگانی صنایع شیر ایران 

 کارگزاری پگاه یاوران نوین 

 کشت و صنعت پگاه فارس 

 کشت و صنعت پگاه همدان 

 

 

 

https://5darsadiha.com/
https://inatagram.com/5darsadiha
https://t.me/panjdarsadiha


 

 
5 

5darsadiha.com 5darsadiha panjdarsadiha 

 

 

 افتخارات شرکت پگاه

های مختلف، افتخارات و جوایز های پگاه در استانشرکت این نکته الزم به ذکر است که هر کدام از
اند، اما در این قسمت، بخشی از افتخارات مهم و بین المللی شرکت مخصوص به خود را کسب کرده

 .کنیمپگاه را بازگو می

 

 در حوزه  ۳۴۴۵، ۳۴۴۳۲، ۲۴۴۴۳اس،  5های مدیریتی ایزو کسب گواهینامه بین المللی استقرار سیستم
های پگاه ی به شکایات مشتریان، نظام آموزش مدیریت انرژی و نظام آراستگی توسط شرکترسیدگ

 گلپایگان، خراسان و ارومیه

 

  توسط شرکت پگاه ارومیه ۵۵۴۴۴کسب گواهینامه مدیریت مواد غذایی ایزو 

 

  برای سیستم مدیریت کیفیت توسط صنایع بسته بندی ۱۴۴۳کسب گواهینامه بین المللی ایزو 

 

  گواهینامه نشان ایمنی و سالمت از طرف سازمان غذا و دارو ۱۰کسب 

 

 دریافت گواهینامه رضایتمندی مشتریان از کانادا توسط دفتر مرکزی صنایع 

 

 دریافت گواهینامه بین المللی استاندارد مسئولیت اجتماعی توسط شرکت پگاه گلستان 

 

 توف نورد آلمان های مدیریتی از طرفکسب گواهینامه بین المللی سیستم 
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