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ترم عامل جناب آقای با حضور مدیریت محشرکت جشن تکلیف فرزندان کارکنان  ،روز پیروزی انقالب اسالمی ایرانلبه گزارش واحد فرهنگی شرکت پروتئین گسترسینا، به مناسبت سا

وص قای دکتر توسلی در خصحاج آقا اسدی و سخنرانی جناب آتوسلی و جمعی از مدیران ارشد شرکت صورت پذیرفت. در این جشن پس از سخنرانی حجت االسالم و المسلمین دکتر 

ه هدایایی بو  شدهشان تقدیر به پاس زحمات بازنشستگاناز ی مراسم برگزار گردید. عالوه بر این در انتها  زندان کارکنان پروتئین گستر سینانفر از فر  8پروژه ماهیران مراسم جشن تکلیف 

 رسم یادبود به فعاالن فرهنگی و برندگان مسابقه مقاله نویسی اهدا گردید.

 
 

     

 

د در نمازخانه واحمراسم عزاداری شهادت حضرت فاطمه زهرا )س(  ،به گزارش روابط عمومی پروتئین گستر سینا

 رگزار گردید.ب بهمن ماه، 03در تاریخ  اصغر احمدی،حاج آقا  ،و مداح اهل بیتبا حضور پرسنل و گوشتیران 

 

 

 ،نشانی، اورژانس، هالل احمر، آتشن منطقهستاد پیشگیری و مدیریت بحرا با حضور نیروهای  1/11/69 در تاریخ پناه گیری و تخلیه اضطراری هنگام وقوع زلزله، مانور HSEواحد  به گزارش 

جاد آمادگی و آموزش پرسنل شرکت به منظور کسب تجربه الزم و واکنش های مناسب در مقابل هدف از اجرای این مانور، ای نیروی انتظامی برگزار گردید.چنین اداره آب و برق و گاز و هم

 بود.حوادث غیرمترقبه و ایجاد هماهنگی میان ارگانها و سازمانهای ذیربط با ستاد مدیریت بحران ناحیه و منطقه 
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 در شرکت گوشتیرانگیری و تخلیه اضطراری پناهبرگزاری مانور 
 

 حضرت فاطمه )س(شهادت مراسم عزاداری برگزاری 
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  دبه همین منظور از دو فرون .، آغازگردیدهایافته در قفساهیان پرورشعملیات صید م ،از ابتدای اسفندماهبه گزارش واحد ماهیران، 

سط به بندر عامری منتقل شدند. سپس توها بالفاصله پس از صید در یخ قرار گرفته و ها استفاده شد. ماهیکشتی برای صید ماهی

های مخصوص حمل ماهی به کارخانه عمل آوری منتقل شده و در آنجا نسبت به شستشو، عمل آوری، بسته بندی و انجماد آنها ماشین

ال به برای ارس بندی نهایی آنها انجام شده وهای حمل ماهی نیز طراحی و به بوشهر ارسال گردید تا بستهاقدام گردید. همزمان کارتن

 بازار هدف آماده گردد.

   
 

 
 آقایان بانوان و و ... در بخشکشی، دارت، والیبال، فوتبال طناب،  دو و میدانیداژبال، وزی انقالب اسالمی، مسابقات ، به مناسبت جشن پیرسنوات گذشته مطابقبه گزارش واحد بسیج، 

 ای اهدا شد.در هر رشته هدایای ارزنده و سوم دوماول،  برگزار گردید و به تیمهای
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 برگزاری مسابقات ورزشی به مناسبت دهه فجر

 

 

 

 

 

 
 

 

  

روند تولید این محصول متفاوت  قرار دارد. % 63های در دسته سوسیسیران است که سوسیس کبابی، محصول جدید شرکت گوشت

ن استفاده کرده و به جای آن از عملیات میکساشتها، مرحله کاتر کردن در پروسه تولید آن وجود ندبوده و بر خالف سایر سوسیس

 عنوان کبابی، نوع و میزان گوشت به کار رفته در فرموالسیون آن است.گذاری محصول با شود. علت ناممی

ه الزم بایجاد کرده است.  در آن، طعمی منحصر به فرد در این محصول گاه و سردست الشه گرمدرصد گوشت قلوه 63استفاده از  

 % 63اری این سوسیس با سوسیس شک وجه تمایزصول، پخت آن به روش باربیکیو است. همچنین بهترین نحوه طبخ این محذکر است 

 کبابی است. سمیزان چربی بیشتر در سوسی

باسصید ماهی سی  
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 برای دهاستفا مورد افزارنرم و برنامه زیادی تعداد به که است کلی اصطالح هوش تجاری یک

 از واقع در کار و کسب هوش. شودمی اطالق شرکت یک خام اطالعات تحلیل و پردازش

 تحقیق ین،آنال تحلیلی پردازش کاوی، داده چونهم با مرتبط هایفعالیت یپیوسته هم به نظام

 در جوییصرفه ها،گیریتصمیم بهبود برای BI از هاشرکت . است شده تشکیل گزارش و

 آوریجمع از فراتر چیزی BI. کنندمی استفاده جدید تجاری هایفرصت کشف و هاهزینه

 هایتمسیس یهوشمندانه کارگیریبه برای ابزارها از ایمجموعه از بیشتر چیزی و گزارشات

 هک ناقصی تجاری   عملیات شناسایی برای کار و کسب هوش از هاشرکت. است تجاری

  .کنندمی استفاده باشند مهندسیباز برای خوبی بستر توانندمی

 BI از آنها. هستند BI افزارنرم کاربران ترینمهم از ایزنجیره رستوران های:  BI کاربران

 حصوالتم چه که این نظیر تصمیماتی کنند؛می استفاده راهبردی تصمیمات گرفتن برای

 تعطیل را درآمد کم هایشعبه کدام و کنند حذف را غذاهایی چه دهند، قرار منو در را جدیدی

 یارهدوب بررسی مثال کنند،می استفاده نیز تاکتیکی مسائل برای BI از همچنین. کنند

 هاییوهش بهبود برای یا دارند غذایی یاولیه مواد یکنندهتأمین هایشرکت با که قراردادهایی

 ایرستوران ه عملیاتی کار یشیوه به توجه با. شدمی برده کار به االن تا که ناکارآمدی

 کار، و کسب این یاداره در آنها به کمک برای BI سیستم بودن مرکزی خاصیت و ایزنجیره

 ستمسی این واقعی ارزش از که هستند صنایعی یهمه لیست صدر در ایزنجیره رستوران های

 کسی هر چون. دارد زیادی بسیار اهمیت BI هایپروژه در گذاریاشتراک به .شوندمی مندبهره

 به رویه، یرتغی مثل مهمی تصمیمات گرفتن برای باید باشد داشته نقشی عملیات این در که

 اصلی اجرایی مدیران یوسیله به باید BI هایپروژه. باشد داشته کامل دسترسی اطالعات یهمه

 این شغل هک آنجا از. هستند فروشندگان برندمی کار به را آن که بعدی گروه ولی شوند شروع

 که اریابز هر از آنها گیرند،می حقوق شانتوانایی این خاطر به و است فروش بردن باال افراد

 از استفاده که نای بر مشروط البته. کنندمی استقبال بدهند انجام بهتر را کار این کند شانکمک

 فردی تغییرات BI سیستم کمک با کارمندان .باشد اعتماد قابل آن اطالعات و راحت ابزار این

 وقتی. دشومی فروش تیم عملکرد بهبود باعث نهایت در که کنندمی اصالح را شانگروهی و

 کنندمی عیس بینند،می هاتیم دیگر به نسبت تیم یک در بزرگی پیشرفت اجرایی مدیران

 خودتان اب را فروشندگان وقتی. برسانند پیشرو هایگروه به را اندمانده عقب که هاییگروه

 آنها. کنید تشویق BI از استفاده به هم را سازمان یبقیه توانیدمی راحت دیگر کردید، همراه

 کندمی بهتر را آنها زندگی BI چطور که این و ابزارها این قدرت یدرباره و دارند را مبلّغ نقش

 .کنندمی بیان را خود احساسات

 هایروش اول باید کنندمی ریزیبرنامه BI برای که هاییشرکت BI:  اندازی راه

 اجرایی مدیران که اطالعاتی به توجه بر عالوه و کنند تحلیل و تجزیه را شانگیریتصمیم

 توجه نکته این به دبای ،(بگیرند تصمیم بیشتری اطمینان با و ترسریع بتوانند تا) دارند احتیاج

. گیردب قرار آنها دسترس در اطالعات این روشی چه از دهندمی ترجیح مسئوالن این که کنند

 که یهایبحث( کاغذ روی بر یا آنالین صورت به جدول، یک یا گزارش یک شکل به مثال)

 چه دبای هاشرکت که است نکته این یکننده مشخص شودمی انجام گیریتصمیم موقع

 BI سیستم یک .کنند منتشر خود BI یبرنامه در و تحلیل و تجزیه آوری،جمع را اطالعاتی

 این به امروز فروش میزان مانند اطالعاتی سیستم اینکه صرف. بگوید را هاعلت باید خوب،

 آن، بر وهعال باید بلکه نیست؛ کافی بدهد را مقدار یک روز همین در دقیقا آینده سال و مقدار

  .شدند فروش زانمی این تغییر باعثگذاشته و  تأثیر کار و کسب بر عواملی چه که بگوید ما به

 

 

 هاداده سازیپاک اینکه از اطمینان :  BI سیستم یک اندازیراه برای قدم هفت

 (…و هاناسازگاریکردن  برطرف ،و تکراری پ رت هایداده حذف) است شده انجام

. است BI موفقیت راه سر بر بزرگ موانع از یکی کاربران خودداری:  BI سیستم مشکالت

 ایینپ کیفیت و نامربوط هایداده از زیادی حجم غربال به شدن ناچار شامل دیگر مشکالت

. است استاندارد هایداده ،BI سیستم طریق از دقیق بینش آوردن دست به کلید .هاستداده

 بینش که هستند آجرهایی مثل هاداده. دارند را نقش ترینمهم هاداده ،BI بررسی هر در

 بینشی اساس بر و کنند تحلیل و تجزیه به شروع اینکه از قبل هاشرکت. سازندمی را تجاری

 درست ترتیبی به را شانهایداده منابع باید کنند، گیریتصمیم آورندمی دست به که

 .بود خواهد نادرستی اطالعات یبرپایه آنها عملکرد صورت این غیر در. کنند سازماندهی

 این چند هر. هستند BI هایابزار خود  شوید رو به رو آن با است ممکن که دیگری مشکل

 قبل از ترانآس کاربران برای آنها با کار و دارند پیشرفت برای بیشتری جای امروزه ابزارها

 گزارش یپایه بر هنوز باشد، روند مدیریت که آن جای به BI اصلی یهسته. است شده

 هوش وممفه باشید مراقب. است کرده تغییر به شروع کمکم وضعیت این البته است؛

 استفاده راه سر بر که مانعی سومین .نگیرید اشتباه تجاری تحلیل و تجزیه با را وکارکسب

 از هاشرکت بیشتر شناخت عدم دارد وجود کار و کسب روند کردن دگرگون برای BI از

 یاطاحت کنندمی انتخاب که روندی مورد در باید هاشرکت. است کارشان و کسب روند

 در وکاربکس یا باشد نداشته درآمد بر مستقیمی تأثیر روند این اگر. دهند خرج به زیادی

. شود مختل BI کار کل است ممکن نباشد، شرکت در روند این کردن استاندارد جهت

 دهندمی شکل را مشخص کار و کسب یک روند که هاییفعالیت یهمه باید هاشرکت

 کاربران نبی داده انتقال چگونگی و مختلف روندهای در داده انتقال چگونگی کنند، درک

 در را ودخ نقش تا کندمی استفاده آنها از چطور فرد هر که بدانند و کنند درک را مختلف

 دبای ببخشند بهبود را افراد کار ینحوه BI طریق از خواهندمی آنها اگر. کند ایفا روند این

 .کنند تحلیل و شناسایی BI یپروژه شروع از قبل را موضوعات این یهمه

 ارزش سازیکمّی با ها،داده ساختن دسترس قابل بر عالوه BI افزارهاینرم:  BI کاربرد

 طول رد تا کنندمی کمک هاشرکت به مشتریان، و اولیه مواد کنندگانتأمین با رابطه

 در وییجصرفه برای زیادی هایراه گذاریسرمایه یزمینه در .باشند ترموفق شانمذاکرات

 .دارد وجود متمرکز تصمیمات و کار و کسب روند سازیبهینه با هاهزینه

 BI بر شوند،می گرفته نادیده معموال که کار و کسب کوچک اشتباهات کردن آشکار با 

 ت،رقاب در شدن موفق رایب. گذاردمی بسیاری تأثیر سرمایه بازگشت نرخ افزایش

 نندکمی استفاده کار و کسب روند اشتباهات کردن آشکار برای BI از که هاییشرکت

 استفاده کارها بر نظارت برای BI از فقط که دارند هاییشرکت به نسبت بیشتری شانس

 .کنندمی

 : BI سازی بهینه برای نکاتی

 مدیران اطالعات مورد نیاز بررسی، اجرایی مدیران گیریتصمیم چگونگیتجزیه و تحلیل 

  کار و سبک با مرتبط اجرایی معیارهایتعیین ، درست تصمیمات سریع اتخاذ برای اجرایی

 با. است یریگتصمیم برای پشتیبانی از فراتر کار و کسب هوشباید به خاطر داشت که 

 خود در را هاسازمان تغییر قدرت BI ، آن بردن کار به چگونگی و فناوری پیشرفت به توجه

 .دارد

 www.cio.com: منبع
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از مهمترین فاکتورهای ضروری برای رشد و بقاء زندگی است. در عین حال هیچ غذایی  غذا

 ها را تضمین کند. برای رسیدن به حداکثروجود ندارد که به تنهایی بتواند سالمتی انسان

به آن دسته از غذاهایی باشد که مواد مغذی کاملی را در  یسالمتی بایستی جیره غذایی، مبتن

 نیت ااس ینیبدن انسان استفاده از مواد پروتئ یازهاین نیترماز مه یکی.دهد رقرااختیار بدن 

 دی، تخم مرغ، گوشت قرمزو گوشت سفاتیشود. انواع لبنیم نیمختلف تام یاز راهها مواد

 .دارند نیپروتئ یادی( مقدار ز گویو م ی)مرغ ، ماه

ساخت و سازهای بدن را فراهم غذایی، انرژی مورد نیاز برای فعالیتهای روزانه همچنین  مواد

ود مواد دارد. کمبزا آماده نگه میکرده و سیستم دفاعی بدن را برای مقابله با عوامل بیماری

ها شده و بطور طبیعی شدت عوارض ها و بیماریغذایی موجب بروز انواع مختلفی از نارسایی

براساس اطالعات کمبود هرکدام از مواد مغذیی مختلف بستگی خواهد داشت.  میزانبه 

نوع  14عنصر معدنی،  23ماده است که  54ها مشتمل بر موجود، مواد مغذی مورد نیاز انسان

اند. بدن انسان قادر به ساخت این نوع اسید چرب از آن جمله 2نوع اسید آمینه و  8ویتامین، 

پذیر است. در های مختلف مواد غذایی امکانآن از طریق مصرف گروه ینمواد نبوده و تأم

که بدن سالم باشد و سالم هم باقی بماند ضروری است که مواد غذایی هر صورت برای این

سالم، متنوع با میزان کافی و به طور نامناسب از ترکیب پروتئین، چربی، کربوهیدرات، 

 .ها و مواد معدنی تأمین شودویتامین

تواند در برگیرنده اکثر نیازهای بدن باشد ماهی و به طور کلی که میاز اقالم غذایی کیی

آبزیان هستند که به خاطر ترکیبات خود به خصوص وجود اسیدهای چرب ارزشمندی بنام 

 .اندبه عنوان غذای سالمتی معروف شده 0امگا ـ 

یت ن پروتئین و چربی با کیفگوشت انواع ماهی، به لحاظ دارا بود کلی اهمیت غذایی بطور

هایی که در آن موجود است بعنوان یک غذای باال و فراوانی انواع مواد معدنی و ویتامین

های ماهی، تنوع بسیار زیاد آن به  خصوص در میان شود. از جمله ویژگیکامل محسوب می

 ، ارزشاین تنوع نه تنها از حیث ظاهر بلکه از نظر طعم، مزه .استآبزیان جنوب کشور

اس دهد که براسکننده این امکان را میخورد و به مصرفاقتصادی و قیمت نیز به چشم می

توان اقتصادی، نوع ذائقه و سلیقه و کاربرد و مصرف مورد نظر آبزی را انتخاب کنند این 

 .عمل وجود ندارد درمیزان تنوع در مورد گوشت دام و طیور 

 یها نیه پروتئهم باًیدارند و تقر یشتریب نی، پروتئییمواد غذا ریبا سا سهیدر مقا گویو م یماه

نسان ا یماریب ایدر سالمت  یمهم ریتاث هیشود، نوع تغذ یموجود در آنها جذب بدن انسان م

مت مصون نگهدارد و سال هایماریتواند انسان را از گزند ب یم حیصح هیدارد همانگونه که تغذ

از اختالالت  یاریانسان به بس یتواند موجب ابتال یم زیسب ننامنا هیکند تغذ نیرا تام انسان

از  یریشگیدر سالمت انسان و پ یمهم ریکه تاث ییاز مواد غذا یناگوار و مهلک شود.گروه

 اریسب یاهیارزش تغذ یکه دارا ییمواد غذا نیهستند ا انیآبز ریوسا ها یدارند ماه هایماریب

ی مهم قشن هایماریازب یریگشیمصرف شوند در پ یمقدارکافباشند، چنانچه به یم ییباال

که  یکنند . در روزگاریچرب در بدن کمک م یدهایوبه تعادل اس خواهند داشت

چون  یاهیگ یهافرآورده ادیازد یبرا ییایمیو استفاده از مواد ش یکیژنت یهایدستکار

 نیسالم و به دور از تمام ا یغذا کی یو انواع گوشت متداول است ماه وهیو م جاتیسبز

 . مسائل است

 مرتبه 2در هرهفته حد اقل  کهیبه صورت ییغذا میدر رژ  انیانواع آبز و یقرار دادن ماه

  .کندیکمک م یبه سالمت اریمصرف شود  بس

 

در  (FAO) ملل متحد یخوار و بار کشاورز به آمار ارائه شده توسط سازمان یبا نگاه

آن با سرانه مصرف  سهیو مقا لوگرمیک 11که معادل  انیآبز یخصوص معدل مصرف جهان

 لیالبرد که د یاست، انسان را به فکر فرو م لوگرمیک 8 به کیدر کشورمان که نزد انیآبز

 یست؟تفاوت چ نیا

 .دیآیبه حساب م نیاز پروتئ یمنبع غن کیبوده و  دیسف یهاجزء گوشت یگوشت ماه      

ها نیتامیو یطور دارا نیکم، کلسترول کم و هم یباال، چرب نیپروتئ یدارا ییایدر یغذاها

 .باشند یو امالح م

آهن،  یمقدار کم یو فسفر و دارا می، کلس Dو  B ،Aیها نیتامیو یدارا یماه گوشت

مقدار  یکنند، دارایم یشور زندگ یهاکه در آب ییهایباشد. ماهیم ومیمس و سلن

اشد و ب یم میسد یکم اریمقدار بس یدارا یباشند. الزم به ذکر است که ماهیم دیُ یادیز

همه افراد  یبرا هیتغذ متخصصان .شودیم هیکم نمک توص یها میرژ یخاطر برا نیبه هم

گرم( را سفارش  63در هفته)هر بار  یمصرف دو بار ماه ،یقلب مارانیبه خصوص ب

 .کنندیم

گوشت قرمز از نوع  یچرب رایگوشت قرمز مضر، ز یاست و چرب دیمف یماه یچرب

 یهابه نام 0اشباع امگا  ریچرب غ دینوع اس 2از  یماه یباشد، اما چربیاشباع م یهایچرب

EPA و DHA تشکیل شده است. 

 3امگا  ای یخواص روغن ماه

ه اثر روغن است ک حضیالزم به تو موثر است. یقلب یها یماریبدر پیشگیری از  یوغن ماه

 این روغن مزایای زیر را دارد. .است ایاز اثر مصرف سو شتریبر سالمت قلب ب یماه

 .کندیخون را کم م دیریسیگل یمقدار تر

 .کندیرا کم م یخون یتجمع پالکت ها

 .کندیم ادیخون رسان را ز یعملکرد سلول ها

 .کندیم میضربان قلب را تنظ 

 .آوردیم نییفشار خون را پا

 باشدیم دیفم اریبس یابتید مارانیب ینکته برا نیبرد. ایرا باال م (HDL ) کلسترول خوب

باشد. مشاهده شده که یم دیمف MS مبتال به مارانیب یکند و برایم نیسالمت مغز را تام

 .دهندیرا کمتر بروز م یماریب نیا یهاعالئم و نشانه ،یبا مصرف ماه MS افراد

 .باشدیکمر و گردن م یکننده دردها درمان 

 .کندیم یریدر کودکان جلوگ 1نوع  ابتیاز د 0چرب امگا  دیاس

 .گرددینوزادشان م یهوش بیضری وقدرت ذهن شیمادران باردار، موجب افزا در 

 .کنندیم یریاز زود متولد شدن نوزاد جلوگ یمادران باردار با مصرف روغن ماه

 .گرددیبدن و به دنبال آن موجب کاهش وزن م سمیمتابول شیموجب افزا یروغن ماه

از خشک شدن  0چرب امگا  دیاس .باشدیم یتنفس یهایماریدرمان کننده ب یروغن ماه

کند. عالوه یم یریجلوگ یپوست یها یماریب گریو پوسته پوسته شدن، اگزما، جوش و د

 .گرددیم ماریدر بهبود پوست ب عیبر آن موجب تسر

 یریجلوگ یشانیو پر یافسردگ زا .گرددیم یینایقدرت ب شیسالمت و افزاموجب 

باشد یم یمنیا مستیس یماریب کیشود. لوپوس که یم یمنیا ستمیس تیباعث تقو. کندیم

 .دهدیرخ م 0تواند منجر به مرگ شود، توسط کمبود امگا یو م
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