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چهارشنبه  فعاالن بازار سرمایه ،روز و به اتفاق جمعی از " کانون نهادهای سرمایه گذاری ایران" به دعوت

پس از آن مدیران شرکت  کارخانه شیر پاستوریزه پگاه گلپایگان بازدید بعمل آمد واز  98 /28/01مورخ 

 .شدند وبه بیان برنامه های آتی پرداختند سرمایه پاسخگوی سواالت فعاالن بازار ،در نشست پرسش و پاسخ 

 تنهای شرح مختصری از فرآیند تولید محصوالت پرتیراژ و درادامه ضمن معرفی شرکت فوق الذکر، در 

 .گرددجهت استحضار تقدیم می  خبریماحصل این نشست 

 معرفی شرکت:-1

بعنوان یکی از کارخانه های فرآوری کننده شیر در  1362شرکت شیر پاستوریزه پگاه گلپایگان در سال 

تن در روز تجهیز و به بهره برداری رسید.براساس تصویت مجمع عمومی 5شهرستان گلپایگان با ظرفیت 

شرکت و  ی تابعه بهمبنی بر تبدیل کارخانه ها 1382ان سهام شرکت صنایع شیر ایران در صاحبعادی 

نی بر تسریع امور مزبور، شرکت شیر بمتعاقب آن به موجب دستور هیئت مدیره شرکت صنایع شیر ایران م

نزد اداره ثبت شرکت های گلپایگان  652تحت شماره   1382بهمن  26پاستوریزه پگاه گلپایگان در مورخ 

 میلیون لایر به ثبت رسید. 10.000با سرمایه اولیه 

در حال حاضر شرکت جزء واحدهای تجاری فرعی شرکت صنایع شیر ایران است و واحد تجاری نهایی 

صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ  گروه, صندوق بازنشستگی کشوری می باشد.طی

  48559/5/95نوع شرکت از سهام خاص به سهامی عام تبدیل گردید.همچنین طی نامه  15/12/1394

از تاریخ مذکور بعنوان هفتادوهفتمین شرکت در سازمان بورس و اوراق بهادار  09/06/1395مورخ 

لیارد می120سرمایه فعلی شرکت  فهرست نرخ های بازار دوم فرابورس ایران با نماد " غگلپا" درج گردید.

 لایر می باشد. 

، شامل : پنیرهای یواف )پنیرهای  شهری، اعال، کم پگاه گلپایگان انواع پنیر شیر عمده محصوالت شرکت

) و پروسس(  لیقوان ، بلغاری، تبریزی، الکتیکیو رژیمی( ، سنتی ) نمک، کم چرب، یونانی، پروبیوتیک

و پنیر هالومی )محصول جدید و سرخ کردنی(  چیزبرگر ،گوش( ، پنیر پیتزا ورقه ای 3ورقه ای معمولی و 

انواع دوغ، کشک، ماست ,محصوالت استریل شامل  شامل  سایر محصوالت جانبی هامی باشد که در کنار آن

:خامه ،شیر، شیرعسل، شیر کاکائو و شیر موز، محصوالت پودری شامل :شیرخشک صنعتی، آب پنیر 

،MPC  )تولید می شود. و روغن حیوانی)محصول غنی شده پروتئین شیر 
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 فرآیند تولید -2

 

صنایع و در واقع حصوالت پگاه انجام می شود که این امر م استان 4الی  3دریافت شیر تازه روزانه از 

پس  ،تن شیر وارد کارخانه می شود  230. روزانه متمایز کرده استاز سایر برندهای کشور  را شیر ایران

مواد خارجی موجود در شیر بررسی ،آب اضافه  ،در مرحله اول از لحاظ ترشی  که از آزمایشات چندگانه

ین و ئپروت، درصد چربی الکل،،می شود و در مرحله بعد آزمایشات تخصصی تر شامل کنترل اسیدیته شیر

به تانک های ذخیره شیر تخلیه شیر جهت مصرف  ،تایید کارشناسانبار میکروبی انجام خواهد شد که پس از 

که توسط  الزم به ذکر است این فاکتورها تعیین کننده مبلغ پرداختی به دامداران می باشد. مبلغ پایه. می شود

، درصد  کمتر ،بار میکروبی مازاد در نظر گرفته می شود و بر اساس درصد چربی صنایع شیر ایران 

الی  70حدود % .یابد می تغییرمت کل پرداختی به دامداران قی  %0.1 بیشتر شیر و به ازای هر پروتئین

قرارداد با تامین کنندگان  الزم به ذکر است مدت د.نمی باش و مابقی سنتی شیرهای دریافتی صنعتی 75%

 خرید از دامداران خرد و سنتی از طریق تعاونی های روستایی می باشد. صنعتی به صورت ساالنه و

پاستوریزه، هموژنیزه و استرولیزه که به کاهش بار میکروبی شیر کمک می سالمسازی شیر شامل عملیات 

و بسته به  در فرآیندهای مختلف می شوده کند، انجام و شیر خام به شیر پاستوریزه تبدیل شده و آماده استفاد

در حین عملیات  ول ها ی مختلف بین خطوط ارسانوع فرآیندها و موقعیت محصول تولیدی و دستورالعمل 

 نیز مجدد کنترل های خاصی جهت اطمینان از سالمت محصول از لحاظ فیزیکی و شیمیایی انجام می شود.

بسته بندی حلب و وکیوم پنیر شرکت مربوط به پنیر های سنتی با  و فروشبیشترین تولید پنیرهای سنتی:-1-2

 کوآکوالتور به روش انعقادی تولید می شوند.پنیرهای سنتی توسط دستگاه می باشد.و پنیرهای بلغاری 

 تن شیر را  11تن شیر می باشد که به طور عملی هر یک  ساعت  10ظرفیت اسمی این دستگاه هر ساعت 
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 1کیلوگرم به ازای تولید  7.5الی  7به پنیر تبدیل می کند. ضریب مصرف شیر برای تولید پنیرهای سنتی 

فرآیند به شیرمایه پنیر و استارتر اضافه شده و پس از لخته شدن به صورت در این می باشد.  کیلوگرم پنیر

نگهداری آب نمک ساعت در مخازن  8به مدت رسوب میکند و در نهایت  در قالب هانامحلول در آمده و

به قسمت بسته   پسس توسط دستگاه مکش از قالب جدا شده و شود .پنیر هاو به پنیر تبدیل تا بافتش کامل  شده

و پس از آن به سردخانه  منتقل و روز در گرم خانه نگهداری  20در ادامه به مدت  دنندی منتقل می شوب

 آماده ارسال می شوند.

ای هدر سیستم یواف ،ابتدا شیر را از صافی های مخصوصی به نام صافی  (:UF پنیرهای یواف )-2-2

های نا محلول پشت این صافی ها می  تئینوو پرغشایی عبور می دهند.پروتئین های محلول در آب شیر 

 بهاضافه شده و شیر منعقد نشده  مانند و به این ترتیب شیر کم کم غلیظ می شود و به آن مایه پنیر و استارتر

ساعت در گرم خانه به  24بعد از نگهداری به مدت  ه شده و به پنیر تبدیل می شودریخت ظروف بسته بندی

الی  5یواف ضریب مصرف شیر برای تولید پنیرهای ال به بازار می شود. سردخانه منتقل شده و آماده ارس

 .است کیلوگرم پنیر 1کیلوگرم به ازای تولید  5.5

پنیر پروسس : برای تولید این نوع پنیر از ضایعات سالم سایر پنیرها  با ترکیب کره، نمک مخصوص -3-2

توسط دستگاه بسته  درجه پخته می شود. مایع پنیر به شکل مذاب  130و رنگ های مجازاستفاده و در دمای 

بسته بندی تکمیل بندی به صورت ورقه ای بسته بندی می شود و پس از گذر از حوضچه آب سرد فرآیند 

 سال می باشد.1این نوع پنیر دارای خاصیت ذوب پذیری و زمان ماندگاری زیاد به مدت می شود.

شیر بعد از عملیات سالمسازی وارد مخازن موجود شده و مایه ماست و استارتر در  انواع دوغ ها:-4-2

ترکیب ماست و آب با در حالت اسیدیته الزم به ماست تبدیل می شود. به آن اضافه می گردد معیندمای 

دوغ های گازدار نمک و طعم دهنده ها آماده بسته بندی می شود. %1و با افزودن  می باشد 1به  1نسبت 

و ایجاد  استارتر موجود در دوغ به دلیل عدم گرمادیده شدن همچنان فعال می ماندبدون تزریق گاز می باشد.

 ی کند.گاز م
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های جهت تهیه کشک صنعتی ، پس از پختن ماست و تحت حرارت قرار دادن آن دوغکشک صنعتی : -5-2

شده و مجدد پخت می شود تا در  می شود و دوباره به آن نمک اضافه ه عمل آمده از آن ، آبگیری و چکیدهب

 نهایت به کشک تبدیل 

ز به جوشاندن قابلیت استفاده دارد. ضریب مصرف ورت داغ بسته بندی شده و بدون نیاشود.کشک به ص

 کشک می باشد. کیلوگرم 1کیلوگرم  به ازای تولید  3الی  1.5ماست 

و افزودنی های ماست  مخازن منتقل شده ، استارتر و مایهماست: شیر پس از عملیات پاستوریزه به  -6-2

بندی ریخته می شوند. در ماست های  اضافه شده و ترکیب مورد نظر قبل از انعقاد به ظروف بستهمجاز 

ردار از شیرهای بدون فرآیند هموژنیزه استفاده میگردد تا الیه چربی در سطح ماست حفظ شود.سپس سرشی

ساعت نگهداری می شود تا به  4الی  3درجه به مدت  45ماست های بسته بندی شده در گرم خانه در دمای 

 تقل  و آماده ارسال می گردند.ماست تبدیل شود . پس از آن به سردخانه من

 رسش و پاسخپنل پ -3

 

سای وو ر )آقای مهندس گرجی( عامل مدیرپس از بازدید از خطوط تولیدی شرکت شیر پگاه گلپایگان، 

مهمترین نکات مطرح  .شدند یی به سواالت فعالین بازار سرمایهشرکت در سالن همایش ها آماده پاسخگو

 شده به شرح زیر می باشد:
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نهاده ،شیر خام و تولید آن از حیث کمیت و  تامینرکود و مسائل تحریمی قطعا بر  ،**افزایش نرخ ارز

تومان  1200از تا کنون  97همچنین افزایش قیمت شیرخام از اردیبهشت سال  کیفیت تاثیرگذار خواهد بود

از چالش های پیش روی تومان نیز شنیده می شود 3000تومان که زمزمه افزایش نرخ تا  2000 بیش از به

موجب کاهش سبد خانوار  کهافزایش قیمت محصوالت را به دنبال دارد،شرکت است. افزایش قیمت شیر 

آوری دجهت سو طی آن شرکتبنابراین .داشته باشد به دنبالرا کاهش فروش شرکت  و این امر می تواند شده 

 به دنبال بازارها و توسعه محصوالت خواهد بود.، بیشتر

  97ماه ابتدایی سال 6ناخالص شرکت طی خاص و ** عدم ثبات قیمت شیرخام موجب کاهش حاشیه سود 

بخش عمده محصوالت پرفروش شرکت پاییز جبران شد. درگردید.بخشی از این معضل با ثبات قیمت شیر 

ت شیر موجب افزایش قیم،که طی آن دوره  سپری کنندپس از تولید جهت آماده سازی باید دوره قرنتینه را 

با توجه به تجربه سال پیش از عدم کسب سود از اختالف  98تفاوت قیمتی و کاهش سود گشت. در سال 

 قیمت ها جلوگیری خواهد شد.

تعدیل نیرو  نفر پرسنل تولیدی، 160با دارا بودن تقریبا ** با توجه به تمام چالش ها شرکت طی سال اخیر

به  96تن شیر در سال  213ه بوده که این رقم به طور میانگین از نداشته و با افزایش شیر دریافتی همرا

 یافت. افزایش 97تن در سال  215

موجب سودآوری و و ماه اول و سوم تولید شیر خام بیشتر بوده  3**با توجه به وضعیت آب و هوایی در 

 تولید بیشترمحصوالت شرکت می شود.

شرکت صنایع شیر ایران از چند سال گذشته با احداث دامپروری در شهرهای مرودشت، الیگودرز،  **

می کیلوگرم  80الی  75کشور  شیر سرانه مصرف است.سلماس و همدان شروع به تولید شیر خام نموده 

ری و ورود بنابراین این ظرفیت جهت احداث دامپرو .استکیلوگرم  160این رقم در جهان باشد در حالیکه 

به صنعت کشت و زرع وجود دارد که طی آن شرکت شیر پاستوریزه پگاه گلپایگان پیشنهاد خود را جهت 

رشد و سودآوری شرکت را به دنبال  ،که طی آن  نموده است اعالماحداث به شرکت صنایع شیر ایران 

 خواهد داشت.

سازمان همچون روالی که در **داشتن نظامی یکپارچه و منسجم در قالب یک زیرمجموعه از یک 

 جهت در کشورهای اروپایی برقرار است میتواند موجب رشد و سودآوری بیشتر این صنعت شود و آن را 
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تای آن فعال  800برند لبنی در سطح کشور موجود است که  1200صادرات و توسعه توانمند سازد. بالغ بر 

این امر در درازمدت به نفع سالمت مصرف کننده است  واغلب از سطح پایین و متوسطی برخوردارند که 

 نخواهد بود.

می باشد که به موجب آن کل وام ها و  بانکی ** سیاست شرکت بر مبنای عدم دریافت وام و تسهیالت

تورمی و راه اندازی  د. در حال حاضر با توجه به شرایطتسویه نمو 96تسهیالت خود را در اردیبهشت 

 نموده است. بانکی شرکت تصمیم به اخذ وامموجب حمایت از دامداران و به  خطوط جدید تولیدی 

می باشد که درصورت تفکیک خطوط ،  %55الی  %50**به طور متوسط درصد کلی تولید در شرکت 

می باشد.  %35الی  %30، محصوالت استریل  %85الی   %80، پنیر آلپما  %100خط پنیر ورقه ای 

 فا جهت تکمیل سبد و تقاضای مشتریان تولید می شود.برخی محصوالت از جمله ماست صر

**صادرات صنایع شیر ایران  به طور متمرکز از طریق شرکت بازرگانی صنایع شیر ایران انجام می شود 

 به صورت ریالی و با توجه به نرخ فروش می باشد.شرکت پگاه گلپایگان با شرکت بازرگانی  قرارداد که

شرکت مذکور: شرکت های کاله ، دامداران و رامک )گروه پنیری( ،شرکت میهن  رقبایمهترین **

 )محصوالت استریل( می باشد.

تومان خواهد رسید. نماینده  3000**قیمت سهم تا انتهای سال بدون در نظر گرفتن افزایش سرمایه به 

 در نظر گرفتن  اببا تصریح به این موضوع (  سهم %98سهامدار عمده)شرکت صنایع شیر ایران با 

Eps=138 و تومان p/e   با  همچنین وتومان  1700 را  سهم قیمت ، 12برابر با  صنعتp/e  هم گروهی

با توجه وی افزود  ن ارزیابی نمود.توما 2200،قیمت سهم را است  16که برابر با  های شرکت در بورس

درادامه  تومان است، خرید در این قیمت بسیار ارزنده بوده و1500سهم در محدوده  به اینکه قیمت فعلی

 تومان بسته و به هیچ عنوان فروشنده نمی باشد. 1400 یسهامدار عمده کف قیمت را رو اذعان داشت

 **برنامه های آتی:

 ) چدار، گودا،امنتال(راه اندازی پروژه تولید پنیر های سخت و نیمه سخت -1

یکی از  )انتخاب پیمانکار،تامین کننده تجهیزات پیگیری  مراحل اولیه اجرای پروژه ،  شرکت در حال     

 ر ظلمان( می باشد.  بخش عمده ای از تولید برای صادرات در نآاز جمله فرانسه و شرکت های اروپایی 
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 و روسیه می باشد.  CISمنطقه خاورمیانه، کشورهای حوزه خلیج فارس،گرفته شده است.بازار هدف، 

.  خواهد بودکیلوگرم پنیر  1کیلوگرم به ازای تولید  12 برای تولید این محصولضریب مصرف شیر 

 میلیون دالر جهت تجهیز و راه اندازی در نظر گرفته شده است.10

 افزایش راندمان تولید پنیر آلپما -2

این امر با استفاده از تکنولوژی و تجهیزات اروپایی و کمک مشاورین به نام در حال پیگیری و انجام      

تن افزایش  130جهت تولید پنیر کاهش خواهد یافت ومیزان تولید آن به است که طی آن ضریب مصرف شیر 

 که منجر به افزایش حاشیه سود می شود.می یابد 

 نصادرات پودر آب پنیر به پاکستا -3

این محصول برای تولید دارو و به عنوان پایه الکتوز مصرفی برای صنعت شیر خشک استفاده و موجب      

 ارزش افزوده محصول می گردد.

از محل سود انباشته ) سود  تا پایان سال جاری میلیارد تومان20حداقل افزایش سرمایه به مبلغ  -4

 (می باشدمیلیارد تومان  17انباشه هم اکنون حدود 

 ری پخش سشرکت بازارگستر به یک شرکت سرا 5ادغام  -5

در آینده نزدیک می تواند به عنوان یک  ایران رو برنامه از جانب شرکت صنایع شی تحقق این تصمیم     

 به دنبالفروش بیشتر و با کیفیت تری را  نتیجه آنکه  محسوب گرددبرای شرکت پگاه گلپایگان  مثبت رویداد

 .داشتخواهد 

 

 "پایان"

 

 

 تهیه و تنظیم: زهرا صدیقی


