ﺗﺎرﯾﺨﭽﻪ ﻧﺴﺘﻠﻪ

ﺗﺎرﯾﺨﭽﻪ ﻧﺴﺘﻠﻪ اﯾﺮان

اﯾﺠﺎد ارزش ﻣﺸﱰک

ﻫﺪف ﻣﺎ

ﭘﯿﺸــﯿﻨﻪ ﻣــﺎ ﺑــﻪ ﺳــﺎل  ۱۸۶۶ﻣﯿــﻼدی و ﺗﺎﺳــﯿﺲ ﴍﮐــﺖ
ﺳﻮﺋﯿﺴﯽ اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﭘﻮدر ﺷﯿﺮ ﺑﺎز ﻣﯽﮔﺮدد .در ﺳﺎل
 ۱۸۶۷ﻣﯿــﻼدی ،ﻣﻮﺳــﺲ ﴍﮐــﺖ ﻧﺴــﺘﻠﻪ ،ﮐــﻪ ﯾــﮏ
داروﺳــﺎز ﻣﺘﻮﻟــﺪ آﳌــﺎن ﺑــﻪ ﻧــﺎم ﻫــﲊی ﻧﺴــﺘﻠﻪ ﺑــﻮد ،ﻓﺮﻣــﻮل
»ﻓﺎرﯾــﻦ ﻻﮐﺘــﻪ« )ﺗﺮﮐﯿــﺐ ﺷــﯿﺮ و آرد ﮔﻨــﺪم( را در ُو ِوه
ﺳﻮﺋﯿﺲ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﺮد .اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮل ﮐﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﺷﯿﺮ ﮔﺎو،
آرد ﮔﻨﺪم و ﺷﮑﺮ ﺑﻮد ،ﺑﺎ ﻫﺪف ﻧﺠﺎت ﺟﺎن اﻃﻔﺎل ﻣﺤﺮوم
از ﺷــﯿﺮ ﻣﺎدر و ﮐﺎﻫﺶ ﺷــﺎﺧﺺ ﺑﺎﻻی ﻣﺮگوﻣﯿﺮ ﮐﻮدﮐﺎن
در آن زﻣــﺎن ،ﺗﻮﻟﯿــﺪ ﺷــﺪ .ﺣﺪوداً در ﻫﻤﯿــﻦ زﻣﺎن ﺑﻮد ﮐﻪ او
ﴍوع ﺑــﻪ اﺳــﺘﻔﺎده از ﻃــﺮح »آﺷــﯿﺎﻧﻪ« روی ﺑﺴــﺘﻪﺑﻨﺪی
ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺧﻮد ﮐﺮد ﮐﻪ اﻣﺮوز ﻧﯿﺰ در ﻧﺸﺎن ﺗﺠﺎری ﻧﺴﺘﻠﻪ
ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽﺷﻮد.
در ﺳــﺎل  ۱۹۰۵ﻣﯿــﻼدی ،ﴍﮐــﺖ ﻫــﲊی ﻧﺴــﺘﻠﻪ ﺑــﺎ ﴍﮐﺖ
ﺳﻮﺋﯿﺴــﯽ اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ ﻧﺎﻣﱪده ،ﺗﻠﻔﯿﻖ ﺷﺪﻧﺪ و ﻣﺠﻤﻮﻋﻪای
ﮐــﻪ اﻣــﺮوز ﺑــﻪ ﻋﻨــﻮان ﺑﺰرﮔﱰﯾــﻦ ﴍﮐــﺖ ﻣــﻮاد ﻏﺬاﯾــﯽ و
آﺷﺎﻣﯿﺪﻧﯽ ﺟﻬﺎن ،ﻧﺴﺘﻠﻪ ،ﻣﯽﺷﻨﺎﺳﯿﻢ ،راهاﻧﺪازی ﺷﺪ .در
ﻫﻤﺎن زﻣﺎن ،ﺑﺎ اﻓﺘﺘﺎح ﺧﻄﻮط راهآﻫﻦ و ﮐﺸﺘﯽﻫﺎی ﺑﺨﺎر،
ﻗﯿﻤــﺖ ﮐﺎﻻﻫــﺎ ﮐﺎﻫــﺶ ﯾﺎﻓــﺖ ،ﺗﺠــﺎرت ﺑﯿﻦاﳌﻠﻠــﯽ ﮐﺎﻻﻫــﺎی
ﻣﴫﻓــﯽ ﻧﯿــﺰ روﻧــﻖ ﮔﺮﻓــﺖ و ﻣﺤﺼــﻮﻻت ﻧﺴــﺘﻠﻪ در
ﮐﺸﻮرﻫﺎی دﯾﮕﺮی ﻧﯿﺰ ﺗﻮزﯾﻊ ﺷﺪﻧﺪ.

ﻧﺴــﺘﻠﻪ اس .آ .در ﺗﺎرﯾــﺦ ﭘﻨﺠــﻢ ﻣــﺮداد ﻣﺎه ) ۱۳۷۳ﺑﯿﺴــﺖ و
ﻫﻔــﱲ ژوﺋﯿــﻪ  (۱۹۹۴اﺟــﺎزه ﻣﺸــﺎرﮐﺖ ﴎﻣﺎﯾﻪﮔــﺬاری
) ۲۸‚۸۰۰‚۰۰۰ﻓﺮاﻧﮏ ﺳــﻮﺋﯿﺲ( در ﺟﻤﻬﻮری اﺳــﻼﻣﯽ اﯾﺮان
را از ﻣﺮﺣــﻮم آﻗــﺎی دﮐــﱰ ﺣﺴــﻦ ﺣﺒﯿﺒــﯽ )ﻣﻌــﺎون اول رﺋﯿــﺲ
ﺟﻤﻬــﻮر وﻗــﺖ( درﯾﺎﻓــﺖ ﮐــﺮد .در ﳖــﻢ اﺳــﻔﻨﺪ ﻫﻤــﺎن ﺳــﺎل،
ﴍﮐــﺖ ﻧﺴــﺘﻠﻪ اﯾــﺮان ﺑﻪﻃــﻮر رﺳــﻤﯽ در ﮐﺸــﻮر ﺛﺒﺖ ﺷــﺪ و
ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫــﺎی ﺧــﻮد را آﻏــﺎز ﮐــﺮد .در ﺳــﺎل ۲۰۰۳) ۱۳۸۰
ﻣﯿــﻼدی( ،ﻧﺴــﺘﻠﻪ اﯾــﺮان ﻧﺨﺴــﺘﯿﻦ ﮐﺎرﺧﺎﻧــﻪ ﺧــﻮد را در اﺳــﺘﺎن
ﻗﺰوﯾﻦ ﺗﺎﺳﯿﺲ و ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻏﺬای ﮐﻤﮑﯽ ﮐﻮدک ®CERELAC
را آﻏــﺎز و در اداﻣــﻪ ،ﺧﻄــﻮط ﺗﻮﻟﯿــﺪ ﻣﺤﺼــﻮﻻت دﯾﮕــﺮی
ﻫﻤﭽــﻮن ﺷﯿﺮﺧﺸــﮏ اﻃﻔــﺎل ﺑــﺎ ﺑﺮﻧﺪﻫــﺎی ® GUIGOZو
® ،NANﭘﻮدر ﻣﺨﻠﻮط ﮐﺎﮐﺎﺋﻮ ® NESQUIKو ﭘﻮدر ﻣﺨﻠﻮط
ﻗﻬــﻮه ﻓــﻮری ® NESCAFÉرا در ﺳــﺎلﻫﺎی ﭘــﺲ از آن ،راه
اﻧﺪازی ﮐﺮد.
در ﺳــﺎل  ۲۰۰۷) ۱۳۸۵ﻣﯿــﻼدی( ،ﻧﺴــﺘﻠﻪ اﯾــﺮان ﮔﺎم دﯾﮕﺮی
ﺑﻪﺳــﻮی ﺗﻮﻟﯿــﺪ داﺧﻠــﯽ ﺑﺮداﺷــﺖ و ﺑــﺎ ﴎﻣﺎﯾﻪﮔــﺬاری در
ﺻﻨﻌﺖ ﺗﻮﻟﯿﺪ آب آﺷــﺎﻣﯿﺪﻧﯽ ﮐﺸــﻮر ،ﺧﻂ ﺗﻮﻟﯿﺪ ®NESTLÉ
 PURE LIFEرا در ﺟﻤﻬــﻮری اﺳــﻼﻣﯽ اﯾــﺮان راهاﻧــﺪازی ﮐﺮد.
اﻫﳣــﺎم ﺑــﻪ ﴎﻣﺎﯾﻪﮔــﺬاری در ﮐﺸــﻮر و اﻓﺰاﯾــﺶ ﺗﻨــﻮع
ﻣﺤﺼﻮﻻت از آن زﻣﺎن ﺗﺎ ﺑﻪ اﻣﺮوز از اوﻟﻮﯾﺖﻫﺎی اﯾﻦ ﴍﮐﺖ
ﺑﻮده اﺳــﺖ .ﻧﺴــﺘﻠﻪ اﯾﺮان ﻫﻤﻮاره ﺑﻪ ﺳــﻬﯿﻢ ﺷــﺪن در ﲠﺒﻮد
زﻧﺪﮔــﯽ ﻣــﺮدم و ﺟﺎﻣﻌــﻪ اﯾﺮاﻧــﯽ اﻓﺘﺨــﺎر ﮐــﺮده اﺳــﺖ و ﺑــﻪ
ﴎﻣﺎﯾﻪﮔــﺬاری ﺧــﻮد ﺑــﺮای ارﺗﻘــﺎی ﺗﻐﺬﯾــﻪ ،ﺳــﻼﻣﺘﯽ و
ﺗﻨﺪرﺳﺘﯽ آﳖﺎ اداﻣﻪ ﺧﻮاﻫﺪ داد.

در ﻧﺴﺘﻠﻪ ،اﯾﺠﺎد ارزش ﻣﺸﱰک ﻧﻘﺸﯽ ﮐﻠﯿﺪی در ﮐﺴﺐوﮐﺎر
ﻣﺎ اﯾﻔﺎ ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﻣﺎ ﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﺎورﯾﻢ ﮐﻪ ﴍﮐﺖ ﻣﺎ در ﺻﻮرت
اﯾﺠﺎد ارزش ﻣﺸﱰک ﻫﻢ ﺑﺮای ذﯾﻨﻔﻌﺎﻧﺶ و ﻫﻢ ﺑﺮای
ﺟﺎﻣﻌﻪ ،در ﺑﻠﻨﺪﻣﺪت ،ﺑﻪ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﺑﯿﺸﱰی دﺳﺖ ﺧﻮاﻫﺪ
ﯾﺎﻓﺖ .ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎ و ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻣﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺗﻐﯿﯿﺮاﺗﯽ ﻣﺜﺒﺖ
در ﺟﺎﻣﻌﻪ رﻗﻢ زده و ﺑﻪ ﻧﺴﺘﻠﻪ ﻧﯿﺰ در دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ
ﭘﺎﯾﺪار ﮐﻤﮏ ﮐﻨﻨﺪ .در راﺳﺘﺎی اﻫﺪاﻓﻤﺎن در ﻧﺴﺘﻠﻪ اﯾﺮان۲۰ ،
ﺗﻌﻬﺪ اﯾﺠﺎد ارزش ﻣﺸﱰک ﺗﻌﺮﯾﻒ ﮐﺮدهاﯾﻢ ﮐﻪ ﻫﺮ ﯾﮏ،
زﯾﺮﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﭘﻨﺞ ﮔﺮوه ﺗﻐﺬﯾﻪ ،ﻣﻨﺒﻊﯾﺎﺑﯽ ﻣﺴﺌﻮﻻﻧﻪ ،آب،
ﭘﺎﯾﺪاری زﯾﺴﺖﻣﺤﯿﻄﯽ ،ﻣﺮدم و اﻧﻄﺒﺎق ﺑﺎ ﻗﻮاﻧﯿﻦ و ﻣﻘﺮرات
ﻫﺴﺘﻨﺪ.
از ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ ﻣﻮارد اﯾﺠﺎد ارزش ﻣﺸﱰک در ﮐﺸﻮر ﺟﻤﻬﻮری
اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ ﻣﻮارد زﯾﺮ اﺷﺎره ﮐﺮد:

ﻫــﺪف اﺻﻠــﯽ و ﻣﺤــﻮری ﻣــﺎ در ﻧﺴــﺘﻠﻪ »ﺷــﮑﻮﻓﺎﯾﯽ ﻧﯿــﺮوی
ﳖﻔﺘــﻪ ﻏــﺬا ﺑــﺮای ﲠﺒﻮد زﻧﺪﮔــﯽ اﻣﺮوزﯾﺎن و آﯾﻨﺪﮔﺎن« اﺳــﺖ.
ﺷﻌﺎر ﻣﺎ ،ﻏﺬای ﺧﻮب ،زﻧﺪﮔﯽ ﺳﺎﱂ اﺳﺖ .ﻣﺎ ﺑﻪ ﻧﯿﺮوی ﻏﺬا
ﺑــﺮای ﲠﺒــﻮد زﻧﺪﮔــﯽ ﺑــﺎور دارﯾــﻢ؛ ﻏــﺬای ﺧــﻮب ،ﻟﺬتﺑﺨــﺶ
اﺳﺖ و ﺑﻪ ﺗﻘﻮﯾﺖ و رﺷﺪ ﺣﻮاس ﻣﺎ ،رﺷﺪ ﮐﻮدﮐﺎن ،اداﻣﻪ
ﺣﯿﺎت ﺣﯿﻮاﻧﺎت و ﮔﺬر ﺳﺎﱂ اﻓﺮاد از ﺳﻨﯿﻦ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻪ ﲠﱰﯾﻦ
ﻧﺤــﻮ ﮐﻤــﮏ ﻣﯽﮐﻨــﺪ .ﻏﺬای ﺧﻮب ﻣﺎ را ﮔــﺮد ﻫﻢ ﻣﯽآورد و
از ﮐــﺮه زﻣﯿــﻦ ،ﻣﺤﯿــﻂ زﯾﺴــﺖ و ﻣﻨﺎﺑــﻊ ،ﺑــﺮای اﻣﺮوزﯾــﺎن و
آﯾﻨــﺪﮔﺎن ،ﻣﺤﺎﻓﻈــﺖ ﻣﯽﮐﻨــﺪ .در ﻧﺴــﺘﻠﻪ ﻣﺎ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺴــﳣﺮ
ﺑــﻪ ﺑﺮرﺳــﯽ راﻫﮑﺎرﻫﺎﯾــﯽ ﺑــﺮای اراﺋــﻪ ﻏﺬاﻫــﺎ ،ﻧﻮﺷــﯿﺪﻧﯽﻫﺎ و
ﻣــﻮاد ﻣﻐــﺬی ﺳــﺎﱂ ﺑــﺮای ﲠﺒــﻮد زﻧﺪﮔــﯽ و ﺳــﺎﺧﺖ آﯾﻨــﺪهای
ﺳــﺎﳌﱰ ﻣﯽﭘﺮدازﯾــﻢ .ﻣــﺎ اﻧــﺮژی و ﻣﻨﺎﺑﻌﻤــﺎن را ﺑــﻪ ﮔﻮﻧــﻪای
ﻣﳣﺮﮐﺰ ﮐﺮدهاﯾﻢ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺷﮑﻮﻓﺎﯾﯽ ﻧﯿﺮوی ﳖﻔﺘﻪ ﻏﺬا ،ﺑﺘﻮاﻧﯿﻢ
ﺑﯿﺸــﱰﯾﻦ و ﲠﱰﯾــﻦ ﺗﺎﺛﯿــﺮ را ﺑــﺮ زﻧﺪﮔــﯽ اﻓــﺮاد ،ﺣﯿﻮاﻧــﺎت،
ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ از ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴــﺖ و اﯾﺠﺎد ارزش ﺑﺮای ذﯾﻨﻐﻌﺎن و
ﺟﻮاﻣﻊ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ.

ﻫﲊی ﻧﺴﺘﻠﻪ

ﳕﺎﯾﯽ از ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ ﻧﺴﺘﻠﻪ در اﺳﺘﺎن ﻗﺰوﯾﻦ

 ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﻨﺒﻊﯾﺎﺑﯽ ﻣﺴﺌﻮﻻﻧﻪ ﺑﺎ ﲤﺮﮐﺰ ﺑﺮ ﺷﯿﺮ ،ﺧﺎک و آبﺑﺎ روﯾﮑﺮد ﺷﻨﺎﺧﺖ و اﯾﺠﺎد ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦﻫﺎی ﭘﺎﯾﺪار ﺑﺮای ﭘﺮداﺧﱳ
ﺑﻪ ﭼﺎﻟﺶﻫﺎی ﻣﺰارع ﺷﯿﺮی داﺧﻠﯽ ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان ﭘﺮوژه »راﯾﺰ«
را آﻏﺎز ﮐﺮدﯾﻢ.
در ﺳﺎل  ،۱۳۹۷ﻧﺴﺘﻠﻪ اﯾﺮان ﭘﯿﴩﻓﺖ
ﺧﻮد در زﻣﯿﻨﻪ ﺗﻌﻬﺪاﺗﺶ را ﺑﻪ ﻃﻮر
رﺳﻤﯽ ﻣﻨﺘﴩ ﮐﺮد و ﮐﺘﺎب راﻫﳮﺎی
اﺟﺮاﯾﯽ از راﻫﮑﺎرﻫﺎی اراﺋﻪﺷﺪه در ﭘﺮوژه
»راﯾﺰ« ﺑﺎ ﻧﺎم ﭘﺎﯾﺪاری ﻣﺰارع ﺷﯿﺮی را در
اﺧﺘﯿﺎر ﻋﻤﻮم ﻗﺮار داد.
 ﴍوع و اﺟﺮای ﭘﺮوژه ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﭘﺴﺎب درداﻣﺪاریﻫﺎ در ﺳﺎل ۱۳۹۷
اﯾﻦ ﭘﺮوژه ﮐﻪ ﺑﺮ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ و ﺗﺼﻔﯿﻪ ﭘﺴﺎب
ﻣﺰارع ﺷﯿﺮی ﻣﳣﺮﮐﺰ اﺳﺖ ،ﻧﻘﺶ
ﭼﺸﻤﮕﯿﺮی در ﮐﺎﻫﺶ آب ﻣﴫﻓﯽ و
ﮐﻮد ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺑﺮای ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺧﻮراک دام در
داﻣﺪاریﻫﺎ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ .در ﺳﺎل ۱۳۹۹
ﻧﺘﺎﯾﺞ اﯾﻦ ﭘﺮوژه ﻧﯿﺰ ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان دوﻣﯿﻦ
ﮐﺘﺎب ﻣﻨﺒﻊﯾﺎﺑﯽ ﻣﺴﺌﻮﻻﻧﻪ ﺗﻮﺳﻂ
ﴍﮐﺖ ﻧﺴﺘﻠﻪ اﯾﺮان روﳕﺎﯾﯽ ﺷﺪ و در
دﺳﱰس دﺳﺖاﻧﺪرﮐﺎران و ﻋﻤﻮم ﻗﺮار
ﮔﺮﻓﺖ.

ﺑﺮای اﻓﺮاد و
ﺧﺎﻧﻮادهﻫﺎ
ﻓﺮاﻫﻢ آوردن اﻣﮑﺎﻧﺎت
ﻻزم ﺑﺮای زﻧﺪﮔﯽﻫﺎی ﺳﺎﱂ
ﺗﺮ و ﺷﺎدﺗﺮ

ﺑﺮای
ﺟﻮاﻣﻊ
ﮐﻤﮏ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ
ﮔﯿﺮی ﺟﻮاﻣﻊ ﭘﻮﯾﺎ و
اﻧﻌﻄﺎفﭘﺬﯾﺮ

ﻣــﺎ در ﺳــﻪ ﺣــﻮزه اﺻﻠــﯽ اﻓــﺮاد و ﺧﺎﻧﻮادهﻫــﺎ ،ﺟﻮاﻣــﻊ و
ﻣﺤﯿــﻂ زﯾﺴــﺖ ﮐــﻪ ﺣﯿــﺎت ﻫﻤــﻪ ﻣــﺎ واﺑﺴــﺘﻪ ﺑــﻪ آن اﺳــﺖ،
ﺗﻌﻬﺪاﺗﯽ را ﺑﺮ ﺧﻮد ﴐوری ﻣﯽﺑﯿﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﺎ در دﺳــﺘﯿﺎﺑﯽ
ﺑﻪ اﻫﺪاف و ﺗﻌﻬﺪاﲤﺎن ﮐﻤﮏ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.
ﻣــﺎ ﺧــﻮد را وﻗــﻒ ﭘﯿﺸــﱪد ﺗﻐﺬﯾــﻪ ،ﺳــﻼﻣﺘﯽ و ﺗﻨﺪرﺳــﺘﯽ
ﮐﺮدهاﯾﻢ و ﺗﻼش ﻣﺎ ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﺮ دو ﻣﻮﺿﻮع ﭘﺎﯾﺪاری
زﯾﺴــﺖﻣﺤﯿﻄﯽ و اﯾﺠﺎد ارزش ﻣﺸــﱰک در اوﻟﻮﯾﺖ ﺑﺎﺷﻨﺪ .از
ﻣﯿــﺎن ﻣﺤﺼــﻮﻻت و ﺧﺪﻣﺎﲤــﺎن ،ﻣﯽﮐﻮﺷــﯿﻢ در ﻫﻤــﻪ ﻣﺮاﺣﻞ
زﻧﺪﮔﯽ و ﻫﻤﻪ اوﻗﺎت روز ﺑﻪ اﻓﺮاد ،ﮔﺰﯾﻨﻪﻫﺎی ﺧﻮشﻃﻌﻢﺗﺮ،
ﺳﺎﱂﺗﺮ و ﺑﺎ دﺳﱰﺳﯽ راﺣﺖﺗﺮ اراﺋﻪ دﻫﯿﻢ.

ﻣﺤﺼﻮﻻت و ﺑﺮﻧﺪﻫﺎی ﻣﺎ

ﻧﺴﺘﻠﻪ اﯾﺮان در ﻓﻀﺎی ﻣﺠﺎزی

ﻣﺎ ﺑﻪﻋﻨﻮان ﺑﺰرگﺗﺮﯾﻦ ﴍﮐﺖ ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪه ﻣﻮاد ﻏﺬاﯾﯽ و
آﺷﺎﻣﯿﺪﻧﯽ ﺟﻬﺎن ،ﺑﯿﺶ از  ۲٬۰۰۰ﺑﺮﻧﺪ در ﴎﺗﺎﴎ ﺟﻬﺎن ﺗﺤﺖ
ﻧﺎم ﺧﻮد دارﯾﻢ ﮐﻪ از اﯾﻦ ﻣﯿﺎن  ۴۵۰ﺑﺮﻧﺪ در ﮐﺸﻮر ﺑﻪ ﺛﺒﺖ
رﺳﯿﺪه اﺳﺖ و  ۱۶ﺑﺮﻧﺪ از آﳖﺎ ﺑﻪﻃﻮر رﺳﻤﯽ در ﺑﺎزار
ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان اراﺋﻪ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ.

ﻣﺎ در ﻧﺴﺘﻠﻪ ﺑﺎور راﺳﺦ دارﯾﻢ ﮐﻪ ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻣﴫفﮐﻨﻨﺪه،
اﻣﺮی دوﻃﺮﻓﻪ اﺳﺖ .ﻣﺎ ﺑﻪﺧﻮﺑﯽ ﺑﻪ اﻫﻤﯿﺖ ﺑﺎﻻی اﯾﻨﱰﻧﺖ و
رﺳﺎﻧﻪﻫﺎی دﯾﺠﯿﺘﺎل آﮔﺎﻫﯿﻢ؛ ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻫﻤﻮاره ﺗﻼش ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ﺗﺎ
از ﻃﺮﯾﻖ رﺳﺎﻧﻪﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ ﺑﺎ ﻣﴫفﮐﻨﻨﺪﮔﺎﳕﺎن در ارﺗﺒﺎط
ﺑﺎﺷﯿﻢ .اﻣﺮوز ،ﻧﺴﺘﻠﻪ ،ﺑﻪﺧﺼﻮص در ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ
اﯾﺮان ،اﻓﺘﺨﺎر ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ در ﻋﺮﺻﻪﻫﺎی ﻣﺠﺎزی ﻧﯿﺰ ﺑﺎ رﻋﺎﯾﺖ
ﭼﻬﺎرﭼﻮب ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺟﺎری ،ﺣﺎﴐ اﺳﺖ.
ﻣﴫفﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻣﺎ ﻫﻤﻮاره ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ از ﻃﺮﯾﻖ ﺻﻔﺤﻪ
رﺳﻤﯽ اﯾﻨﺴﺘﺎﮔﺮام ،ﺗﺎرﳕﺎ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﲤﺎس ﺑﺎ ﻣﺘﺨﺼﺼﺎﳕﺎن در
ﻣﺮﮐﺰ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ و ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻣﴫفﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ۱۲ ،ﺳﺎﻋﺖ در
روز و  ۶روز در ﻫﻔﺘﻪ ،در ﺟﺮﯾﺎن ﺟﺪﯾﺪﺗﺮﯾﻦ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎ و اﺧﺒﺎر
ﴍﮐﺖ ﻗﺮار ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ.

ﺻﺎدرات ﻧﺴﺘﻠﻪ اﯾﺮان ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺮ ﮐﺸﻮرﻫﺎ
در ﻣﺪتزﻣﺎن ﺣﻀﻮرﻣﺎن در ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان،
ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪاﯾﻢ ﺑﻪ ﻣﺮدم اﯾﻦ ﴎزﻣﯿﻦ و ﺳﺎﯾﺮ ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻣﻨﻄﻘﻪ
ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﻪ ﻣﻮاد ﻏﺬاﯾﯽ و آﺷﺎﻣﯿﺪﻧﯽ ﺳﺎﱂ ،ﺧﻮشﻃﻌﻢ و ﺑﺎ
ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ دﺳﱰﺳﯽ آﺳﺎن اراﺋﻪ دﻫﯿﻢ .از ﺳﺎل  ،۱۳۹۵ﻧﺴﺘﻠﻪ
اﯾﺮان ﻣﻮﻓﻖ ﺷﺪه اﺳﺖ ﻫﺮ ﺳﺎﻟﻪ ﺟﺎﯾﺰه ﲠﱰﯾﻦ ﺻﺎدرﮐﻨﻨﺪه
اﺳﺘﺎن ﻗﺰوﯾﻦ را ﺑﺮای ﺻﺎدرات ﻣﺤﺼﻮﻻﺗﺶ ﺑﻪ ﺧﺎرج از
ﮐﺸﻮر ،از آن ﺧﻮد ﮐﻨﺪ.

ﺑﺮای
ﮐﺮه زﻣﯿﻦ

اراﺋﻪ ﮔﺰﯾﻨﻪﻫﺎی
ﺧﻮشﻃﻌﻢﺗﺮ و ﺳﺎﱂﺗﺮ

ﲠﺒﻮد ﺗﻮﺳﻌﻪ و ﻣﻌﯿﺸﺖ
در ﻧﻮاﺣﯽ ﻏﯿﺮﺷﻬﺮی

ﺗﺮﻏﯿﺐ اﻓﺮاد ﺑﻪ داﺷﱳ
زﻧﺪﮔﯽﻫﺎی ﺳﺎﱂﺗﺮ

اﺣﱰام ﺑﻪ ﺣﻘﻮق ﺑﴩ و
ﺗﺮوﯾﺞ آﳖﺎ

اﻗﺪام درﺧﺼﻮص
ﺗﻐﯿﯿﺮات آبوﻫﻮاﯾﯽ

اﯾﺠﺎد ،ﺑﻪ اﺷﱰاکﮔﺬاری و
اﻋﻤﺎل داﻧﺶ ﺗﻐﺬﯾﻪ

ﺗﺮوﯾﺞ ﻣﺸﺎﻏﻞ درﺧﻮر و
ﺗﻨﻮع در اﺳﺘﺨﺪام ﻧﯿﺮو

ﻣﺮاﻗﺒﺖ از ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ

ﻣﺎ ﺧﻮد را ﻣﺴﺌﻮل ﻣﯽداﻧﯿﻢ ﺗﺎ اﻃﻼﻋﺎت و ﺟﺰﺋﯿﺎت ﻣﺤﺼﻮﻻﲤﺎن
را ﺑﺎ ﻣﴫفﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺑﻪ اﺷﱰاک ﺑﮕﺬارﯾﻢ .ﺑﺮای ﮐﻤﮏ ﺑﻪ اﻓﺮاد
و ﺧﺎﻧﻮادهﻫﺎ در راﺳﺘﺎی اﻧﺘﺨﺎب آﮔﺎﻫﺎﻧﻪ ﻣﺤﺼﻮﻻت ،ﻣﺎ
اﻃﻼﻋﺎت ﻏﺬاﯾﯽ واﺿﺢ و ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﻋﻠﻮم ﺗﻐﺬﯾﻪ را ﺑﻪ ﺷﯿﻮهای
ﺳﺎده و ﻗﺎﺑﻞ ﻓﻬﻢ ﺑﺮ روی ﺑﺴﺘﻪﺑﻨﺪیﻫﺎی ﻣﺤﺼﻮﻻﲤﺎن درج
ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ .از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ﻣﺘﺨﺼﺼﺎن ﺗﻐﺬﯾﻪ ﻣﺎ ،ﻫﻤﻮاره در
ﮐﻨﺎر ﻣﴫفﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺣﻀﻮر دارﻧﺪ و ﭘﺎﺳﺨﮕﻮی ﺳﻮاﻻت ﺷﻤﺎ
از ﻃﺮﯾﻖ ﺗﻠﻔﻦ ،ﭘﺴﺖ اﻟﮑﱰوﻧﯿﮏ و ﭘﯿﺎم ﮐﻮﺗﺎه ﻫﺴﺘﻨﺪ.

ﻣﺮﮐﺰ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ و ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻣﴫفﮐﻨﻨﺪﮔﺎن

ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺑﺮای
ﻧﺴﻞﻫﺎی آﺗﯽ
اﻫﻤﯿﺖ آب

ﻣﺮﮐﺰ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ و ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻣﴫفﮐﻨﻨﺪﮔﺎن

۶
۱۲

روز

ﺳﺎﻋﺖ

ﺳﺎﻋﺖ ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﯾﯽ ask@ir.nestle.com

I N FA N T C E R E A L S

۳۰۰۰۲۰۲

۰۲۱ ۸۸۶۲۳۷۹۵
۰۲۱ ۴۲۱۵۶۱۵۶

ﻗﺪمﻫﺎی ﻧﺴﺘﻠﻪ در ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان

ﭼﺸﻢاﻧﺪاز ﺳﺎلﻫﺎ ﺗﻼش
ﺑﺮای اﯾﺠﺎد ارزش ﻣﺸﱰک

۱۳۸۳

ﺑﺎزدﯾﺪ رﯾﺎﺳﺖ داﻧﺸﮑﺪه ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ
داﻧﺸﮕﺎه ﲥﺮان و ﻫﯿﺄت ﻫﺮﻤاه از
ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ ﻧﺴﺘﻠﻪ در اﺳﺘﺎن ﻗﺰوﯾﻦ
ﲠﻤﻦ ۱۳۹۵

درﯾﺎﻓﺖ ﺟﺎﯾﺰه ﻣﻠﯽ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ
اﺟﳣﺎﻋﯽ ﺑﻨﮕﺎهﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی
اردﯾﳢﺸﺖ ۱۳۹۶

واردات و ﺗﻮزﯾﻊ ﻣﺤﺼﻮﻻت
ﮐﻤﮏآﺷﭙﺰی ® MAGGIو
ﻏـ ــﺬای ﺣ ـ ــﯿﻮاﻧﺎت ®PETCARE

ﺑﺮﮔﺰاری ﮐﺎرﮔﺎه رزوﻣﻪﻧﻮﯾﺴﯽ در
داﻧﺸﮕﺎه ﲥﺮان ﺗﻮﺳﻂ ﻧﺴﺘﻠﻪ اﯾﺮان
ﲠﻤﻦ ۱۳۹۵

۱۳۹۱
ﺣﻀﻮر در ﻧﺸﺴﺖ ﻣﻮﺳﺴﻪ
ﺧﯿﺮﯾﻪ ﻣﺤﮏ ﺑﺮای اﻋﻼم ۲۰
ﺗﻌﻬﺪ اﺟﳣﺎﻋﯽ ﺑﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ
ﲠﻤﻦ ۱۳۹۵

اﻣﻀﺎی ﻣﻮاﻓﻘﺖﻧﺎﻣﻪ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ
ﭘﺴﺎب ﺑﺎ ﻫﻤﮑﺎری ﻧﺴﺘﻠﻪ اﯾﺮان
اردﯾﳢﺸﺖ ۱۳۹۶
ﺑﺎزدﯾﺪ ﻣﻌﺎوﻧﺖ رﯾﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮری و
رﯾﺎﺳﺖ ﺳﺎزﻣﺎن اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺟﻤﻬﻮری
اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان از ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ ﻧﺴﺘﻠﻪ در
اﺳﺘﺎن ﻗﺰوﯾﻦ
اردﯾﳢﺸﺖ ۱۳۹۶
اﻣﻀﺎی ﺗﻮاﻓﻖﻧﺎﻣﻪ ﻫﻤﮑﺎری ﺑﺎ
ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﺗﻐﺬﯾﻪای و
ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻏﺬاﯾﯽ ﮐﺸﻮر
آﺑﺎن ۱۳۹۶

اﻣﻀﺎی ﻣﻮاﻓﻘﺖﻧﺎﻣﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ
ﭘﺎﯾﺪار زﯾﺴﺖﻣﺤﯿﻄﯽ ﺑﺎ داﻧﺸﮕﺎه
ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ ﲥﺮان ﺑﺮای ﺑﺎزﯾﺎﻓﺖ
ﺑﻄﺮیﻫﺎی ﭘﻼﺳﺘﯿﮑﯽ
ﻣﻬﺮ ۱۳۹۶

ﺑﺎزدﯾــﺪ ﺗﻌﺪادی از رﺳــﺎﻧﻪﻫﺎی
ﺑﺮﺗــﺮ ﺟﻤﻬﻮری اﺳــﻼﻣﯽ اﯾﺮان
از ﮐﺎرﺧﺎﻧــﻪ ﻧﺴــﺘﻠﻪ و ﻣــﺰارع
ﺷﯿﺮی در اﺳﺘﺎن ﻗﺰوﯾﻦ
آذر ۱۳۹۶
ﻓﺎز دوم ﻧﮕﻬﺪاری و ﺗﻌﻤﯿﺮات ﲠﺮهور
ﻓﺮاﮔﯿﺮ و ﺑﻪ ﺻﻔﺮ رﺳﺎﻧﺪن دﻓﻦ زﺑﺎﻟﻪ
در ﮔﻮدالﻫﺎ در ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ ﻧﺴﺘﻠﻪ در
اﺳﺘﺎن ﻗﺰوﯾﻦ
دی ۱۳۹۶

روﳕﺎﯾﯽ از ﮐﺘﺎب دوم ﻣﻨﺒﻊﯾﺎﺑﯽ
ﻣﺴﺌﻮﻻﻧﻪ ﺑﺎ ﲤﺮﮐﺰ ﺑﺮ آب و ﺧﺎک
و ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ و ﺗﺼﻔﯿﻪ ﭘﺴﺎب در
داﻣﺪاریﻫﺎ در ﺟﺎﻣﻌﻪ
ﻣﺮداد ۱۳۹۹

اﻓﺘﺘﺎح واﺣﺪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺤﺼﻮﻻت
ﮐﻤﮏآﺷﭙﺰی و ﻏﺬاﻫﺎی آﻣﺎده در
ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ ﻧﺴﺘﻠﻪ در اﺳﺘﺎن ﻗﺰوﯾﻦ
ﺑﺎ ﺣﻀﻮر ﻣﺤﻤﺪﺑﺎﻗﺮ ﻧﻮﺑﺨﺖ
ﻣﻌﺎون رﺋﯿﺲﺟﻤﻬﻮر و رﺋﯿﺲ
ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ و ﺑﻮدﺟﻪ
ﺷﻬﺮﯾﻮر ۱۳۹۹

®

ﺑﺎزدﯾﺪ داﻧﺶآﻣﻮﺧﺘﮕﺎن داﻧﺸﮕﺎهﻫﺎی
ﴍﯾﻒ و ﲥﺮان از ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ ﻧﺴﺘﻠﻪ در
اﺳﺘﺎن ﻗﺰوﯾﻦ
ﺷﻬﺮﯾﻮر ۱۳۹۷

ﺑﺎزدﯾﺪ ﳕﺎﯾﻨﺪه ﻣﺤﱰم ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای
اﺳﻼﻣﯽ و رﯾﺎﺳﺖ ﺟﻬﺎد ﮐﺸﺎورزی
اﺳﺘﺎن ﻗﺰوﯾﻦ از ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ ﻧﺴﺘﻠﻪ در
اﺳﺘﺎن ﻗﺰوﯾﻦ
ﲠﻤﻦ ۱۳۹۵

۱۳۸۲
واردات و ﺗﻮزﯾﻊ
®NESCAFÉ
و ®COFFEE MATE

واردات و ﺗﻮزﯾﻊ ﻣﺤﺼﻮﻻت
®NESTLÉ HEALTH SCIENCE

۱۳۹۰

ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﺗﻮزﯾﻊ ﺷﯿﺮ ﺧﺸﮏ
®GUIGOZ

۱۳۸۱
ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﺗﻮزﯾﻊ ﻏﺬای ﮐﻤﮑﯽ ﮐﻮدک
®NESTLÉ CERELAC

۱۳۸۹

آﻏﺎز ﺻﺎدرات ﺷﯿﺮ ﺧﺸﮏ
 NAN® ۳ﺑﻪ ﮐﺸﻮرﻫﺎی
ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﻪ

ﻣﺮاﺳﻢ ﮐﻠﻨﮓزﻧﯽ ﻣﺤﺼﻮﻻت
ﮐﻤﮏآﺷﭙﺰی و ﭘﺮوژه ﺗﻮﻟﯿﺪ
ﻗﻬﻮه در ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ ﻧﺴﺘﻠﻪ در
اﺳﺘﺎن ﻗﺰوﯾﻦ
ﻣﻬﺮ ۱۳۹۶

ﺑﺎزدﯾﺪ وزﯾﺮ ﲠﺪاﺷﺖ ،درﻣﺎن و
آﻣﻮزش ﭘﺰﺷﮑﯽ از ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ ﻧﺴﺘﻠﻪ
در اﺳﺘﺎن ﻗﺰوﯾﻦ و اﻓﺘﺘﺎح آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎه
ﻣﻬﺮ ۱۳۹۷

ﴎﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری ﻣﺸﺎرﮐﺘﯽ
ﻧﺴﺘﻠﻪ اﯾﺮان در ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻟﺒﻨﯽ
ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان
ﻣﻬﺮ ۱۳۹۶

اﻓﺘﺘﺎح واﺣﺪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﮐﻤﮏ
آﺷﭙﺰی و ﻏﺬاﻫﺎی آﻣﺎده در ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ
ﻧﺴﺘﻠﻪ در ﻗﺰوﯾﻦ
روﳕﺎﯾﯽ از دوﻣﯿﻦ ﮐﺘﺎب ﻣﻨﺒﻊ ﯾﺎﺑﯽ
ﻣﺴﺌﻮﻻﻧﻪ ،ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ آب و ﭘﺴﺎب در
ﺻﻨﻌﺖ داﻣﭙﺮوری

اﺣﺪاث ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ
ﻧﺴﺘﻠﻪ در اﺳﺘﺎن ﻗﺰوﯾﻦ

ﺣﻀﻮر ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻧﺴﺘﻠﻪ در ﺟﻤﻬﻮری
اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان از ﺳﺎلﻫﺎ ﻗﺒﻞ
درﯾﺎﻓﺖ ﻣﺠﻮز رﺳﻤﯽ ﴎﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری از
ﻫﯿﺌﺖ وزﯾﺮان
ﺛﺒﺖ رﺳﻤﯽ ﴍﮐﺖ ﻧﺴﺘﻠﻪ در ﺟﻤﻬﻮری
اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان

۱۳۸۶

آﻏﺎز ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻧﺴﺘﻠﻪ ﭘﺮوﻓﺸﻨﺎل،
ﺧﺪﻣﺎت ﻏﺬاﯾﯽ و آﺷﺎﻣﯿﺪﻧﯽ
ﺧﺎرج از ﻣﲋل

ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﺗﻮزﯾﻊ ﺷﯿﺮﺧﺸﮏ ®NESTLÉ NAN
ﴍوع ﺻﺎدرات ® NESTLÉ NANو ®NESTLÉ CERELAC
واردات و ﺗﻮزﯾﻊ اﻧﻮاع ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺻﺒﺤﺎﻧﻪ ﻧﺴﺘﻠﻪ ﺷﺎﻣﻞ
® NESTLÉ FITNESS® ،NESTLÉ CHOCAPIC® ،NESTLÉ CORNFLAKESو ®LION
ﴎﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری ﻧﺴﺘﻠﻪ واﺗﺮز ﻓﺮاﻧﺴﻪ و آﻏﺎز ﺗﻮﻟﯿﺪ آبﻫﺎی آﺷﺎﻣﯿﺪﻧﯽ ®NESTLÉ PURE LIFE

۱۳۹۵

ﺻﺎدرﮐﻨﻨﺪه ﳕﻮﻧﻪ اﺳﺘﺎن ﻗﺰوﯾﻦ
آﻏﺎز ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺗﺴﻬﯿﻼت درﯾﺎﻓﺖ ﺷﯿﺮ ﺗﺎزه در
ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ ﻧﺴﺘﻠﻪ
ﺗﺎﻣﯿﻦ ﺷﯿﺮ ﺗﺎزه از ﻣﻨﺎﺑﻊ داﺧﻠﯽ
ﴍوع ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ )Nestlé needs YOUthﺟﻮاﻧﺎن( ﺑﺎ
ﻫﻤﮑﺎری داﻧﺸﮑﺪه ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ داﻧﺸﮕﺎه ﲥﺮان
واردات و ﺗﻮزﯾﻊ آب ﻣﻌﺪﻧﯽ ﮔﺎزدار ®PERRIER

۱۳۹۹
روﳕﺎﯾﯽ از ﮐﺘﺎب ﻣﻨﺒﻊﯾﺎﺑﯽ ﻣﺴﺌﻮﻻﻧﻪ
در ﻣﺮاﺳﻢ ﺑﺰرگ ﻧﺴﺘﻠﻪ در ﺟﺎﻣﻌﻪ
ﺑﺎ ﺣﻀﻮر اﺻﺤﺎب رﺳﺎﻧﻪ ،ﴍﮐﺎی
ﺗﺠﺎری و ﻣﺪﯾﺮان ارﺷﺪ ﻧﺴﺘﻠﻪ اﯾﺮان
آﺑﺎن ۱۳۹۷

۱۳۸۰

۱۳۸۵

۱۳۹۶

ﺻﺎدرات ﺷﯿﺮﺧﺸﮏ ®GUIGOZ
ﭘﺮوژه ®NUTRIBITES
ﺑﺮﮔﺰاری دورهﻫﺎی آﮐﺎدﻣﯽ ﻣﺒﺎﻧﯽ ﻓﺮوش ﻧﺴﺘﻠﻪ
ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﺗﻮزﯾﻊ ﭘﻮدر ﺷﯿﺮ ®NANKID
ﮐﺴﺐ ﺟﺎﯾﺰه ﻣﻠﯽ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ اﺟﳣﺎﻋﯽ ﺑﻨﮕﺎهﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی
آﻏﺎز ﭘﺮوژه ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻓﻀﻮﻻت دام در ﻣﺰارع ﺷﯿﺮی
ﮐﺎﻫﺶ ﭘﻼﺳﺘﯿﮏ در ﺑﺴﺘﻪﺑﻨﺪی ﻣﺤﺼﻮﻻت آب آﺷﺎﻣﯿﺪﻧﯽ
ﴎﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری و ﮐﻠﻨﮓزﻧﯽ در واﺣﺪ ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﺑﺴﺘﻪﺑﻨﺪی ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻗﻬﻮه ® NESCAFÉو
ﻣﺤﺼﻮﻻت ﮐﻤﮏآﺷﭙﺰی ®MAGGI

۱۳۷۳

۱۳۹۴

ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﺗﻮزﯾﻊ ﭘﻮدر ﻣﺨﻠﻮط
ﮐﺎﮐﺎﺋﻮ ® NESQUIKو
ﭘﻮدر ﻗﻬﻮه ﻓﻮری
®NESCAFÉ

۱۳۹۳

آﻏﺎز ﺳﻔﺮ ﻣﻨﺒﻊﯾﺎﺑﯽ ﻣﺴﺌﻮﻻﻧﻪ ﺑﺎ
ﻫﺪف ﲥﯿﻪ ﺷﯿﺮ ﺗﺎزه از
ﺗﺎﻣﯿﻦﮐﻨﻨﺪﮔﺎن داﺧﻞ
ﺗﺎﺳﯿﺲ واﺣﺪ درﯾﺎﻓﺖ ﺷﯿﺮ ﺗﺎزه
در اﺳﺘﺎن ﻗﺰوﯾﻦ

ارﺗﺒﺎﻃﺎت رﺳﺎﻧﻪای:

ﺗﻠﻔﻦ۰۲۱ - ۴۲۱۵۶۸۰۰ :
ﲤﺎس ﺑﺎ ﻣﺎ:

ﺗﻠﻔﻦ۰۲۱- ۸۸۶۲۳۷۸۰ - ۹۴ :
دورﻧﮕﺎر۰۲۱- ۸۸۶۲۳۷۹۸ - ۹۹ :

۱۳۹۸
آﻏﺎز ﺗﻼشﻫﺎی ﻻزم در راﺳﺘﺎی ﺗﻌﻬﺪات ﺧﻮد ﺑﺮای ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ از ﻣﻨﺎﺑﻊ آﺑﯽ
ﭘﺮوژه ﭘﺨﺶ ﭘﺮﺳﭙﻮﻟﯿﺲ ﺑﺮای ﲠﺒﻮد اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﺑﻪ ﻣﴫفﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻧﺴﺘﻠﻪ
ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﺗﻮزﯾﻊ ﺷﯿﺮﺧﺸﮏ ®SMA
ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﺗﻮزﯾﻊ ﺷﯿﺮﺧﺸﮏ ®NAN® OPTIPRO
ﭘﺮوژه »ﺑﺎ ﻫﻢ ﺑﺮای ﺟﻮاﻧﺎن«

ﺗﻮﺟﻪ

ﺗﻐﺬﯾﻪ ﲠﯿﻨﻪ ﺑﺮای ﻣﺎدران و ﻧﻮزاداﻧﺸﺎن ﻃﯽ ۱٬۰۰۰
روز ﻧﺨﺴﺖ ،ﺑﺮای ﺳﻼﻣﺘﯽ در ﻃﻮل زﻧﺪﮔﯽ ﻧﻘﺸﯽ
ﺑﻨﯿﺎدﯾﻦ دارد.
ﺑﺎور دارﯾﻢ ﮐﻪ ﲠﱰﯾﻦ راه ﺑﺮای ﺗﻐﺬﯾﻪ ﻧﻮزادان ،ﺗﻐﺬﯾﻪ
از ﺷﯿﺮ ﻣﺎدر اﺳﺖ .ﺷﯿﺮ ﻣﺎدر رژﯾﻢ ﻏﺬاﯾﯽ ﻣﺘﻮازن و
اﯾﺪهآﻟﯽ را ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽآورد و از ﻧﻮزادان در ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﯿﻤﺎری
ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
رژﯾﻢ ﻏﺬاﯾﯽ ﺳﺎﱂ در دوران ﺑﺎرداری ﻣﺎدر و ﭘﺲ از
زاﯾﻤﺎن ،ﺑﻪ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪن ﻣﻮاد ﻣﻐﺬی ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺑﺮای
ﺗﻘﻮﯾﺖ ﯾﮏ ﺑﺎرداری ﺳﺎﱂ ﮐﻤﮏ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﻣﺎدر را ﺑﺮای
ﺷﯿﺮدﻫﯽ آﻣﺎده ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﺷﯿﺮدﻫﯽ را در ﺳﻄﺤﯽ
ﻣﻄﻠﻮب ﻧﮕﺎه ﻣﯽدارد .ﺗﺼﻤﯿﻢﮔﯿﺮی درﻣﻮرد ﻋﺪم
ﺗﻐﺬﯾﻪ ﻧﻮزاد ﺑﺎ ﺷﯿﺮ ﻣﺎدر ،ﺑﻪ ﺳﺨﺘﯽ ﺑﺮﮔﺸﺖﭘﺬﯾﺮ
اﺳﺖ و ﻋﻮاﻗﺐ اﺟﳣﺎﻋﯽ و ﻣﺎﻟﯽ در ﭘﯽ دارد .اﺿﺎﻓﻪ
ﮐﺮدن ﻏﯿﺮﴐوری ﺗﻐﺬﯾﻪ ﺑﺎ ﺷﯿﺮﺧﺸﮏ ﯾﺎ دﯾﮕﺮ ﻣﻮاد
ﻏﺬاﯾﯽ و آﺷﺎﻣﯿﺪﻧﯽ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺑﺨﺸﯽ از رژﯾﻢ ﻏﺬاﯾﯽ،
ﺑﺮ ﺗﻐﺬﯾﻪ ﺑﺎ ﺷﯿﺮ ﻣﺎدر اﺛﺮ ﺳﻮء ﻣﯽﮔﺬارد.

۱۳۹۷
ﴎﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری در ﭘﺮوژه ﻓﺮاﺳﻮی ﺻﻔﺮ
ورود ﺑﻪ ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻟﺒﻨﯽ ﮐﺸﻮر ﺑﺮای ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺷﯿﺮ ﺑﻠﻨﺪﻣﺪت ﻃﻌﻢدار
ﭘﺮوژه »آﻣﻮزش ﻣﻌﻠﻤﺎن در ﺣﻮزه آب«
»ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رواﺑﻂ ﺑﺎ ﺟﻮاﻣﻊ  «۲/۰در ﺟﻮاﻣﻊ اﻃﺮاف ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ ﭘﻠﻮر و ﻧﺼﺐ ﺗﺎﻧﮑﺮ آب
ﺳﯿﺎهﭼﺎل
روﳕﺎﯾﯽ از اوﻟﯿﻦ ﮐﺘﺎب ﻣﻨﺒﻊﯾﺎﺑﯽ ﻣﺴﺌﻮﻻﻧﻪ
PANTONE
361C
PANTONE
151C

ﻣﺮﮐﺰ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ و ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻣﴫفﮐﻨﻨﺪﮔﺎن:
ﺗﻠﻔﻦ۰۲۱ - ۴۲۱۵۶۱۵۶ :
۰۲۱ - ۸۸۶۲۳۷۹۵
ﭘﯿﺎم ﮐﻮﺗﺎه۳۰۰۰۲۰۲ :
ﭘﺴﺖ اﻟﮑﱰوﻧﯿﮏask@ir.nestle.com :

ﺑﺎ ﻣﺎ در دﻧﯿﺎی ﻣﺠﺎزی ﻫﺮﻤاه ﺑﺎﺷﯿﺪ:
ﺗﺎرﳕﺎwww.nestle.ir :
ﺻﻔﺤﻪ رﺳﻤﯽ اﯾﻨﺴﺘﺎﮔﺮام@nestle_iran :
ﺑﺮای اﻃﻼﻋﺎت ﺑﯿﺸﱰ درﺑﺎره ﻧﺴﺘﻠﻪ و ﺗﻌﻬﺪات اﯾﻦ
ﴍﮐﺖ در زﻣﯿﻨﻪ اﯾﺠﺎد ارزش ﻣﺸﱰک ،ﺑﻪ آدرس
ﺗﺎرﳕﺎی زﯾﺮ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﯿﺪ:
www.nestle.ir/fa/csv

ﻧﺴﺘﻠﻪ در ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان

