
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

   

 

  

 

 

  بازدید مدیر کل محترم حراست

بنیاد مستضعفان با هیئت همراه و 

مدیریت محترم عامل هلدینگ 

 صنایع غذایی سینا

 واردات گوشت منجمد برزیلی 

  اخذ موافقت اصولی پرورش ماهی

 در قفس

  تمدید گواهینامه های سیستم

مدیریت کیفیت و ایمنی مواد 

 شرکت پروتئین گستر سینا غذایی

  انتخابات شورای اسالمی کار

 شرکت پروتئین گستر سینا

 

 خبر 

 

 اشرشیاکلی منجمد، خشک وپخته بر روی

 

 غذایی سینا ت همراه و مدیریت محترم عامل هلدینگ صنایعترم حراست بنیاد مستضعفان با هیئبازدید مدیرکل مح

 غذایی سینا از شرکت پروتئین گستر سینا

 واحد تحقیق و توسعه و تولید شرکت
     

  

 

 

 در این شماره می خوانید:

 فرآورده های گوشتی گوشت و تخصصی بولتن

 )گوشتیران(شرکت سینا پروتئین 

 01شماره 

 0315ماه  تیر

 اخبار گوشتیران

 از شرکت گوشتیرانجدید محصولی  شکاریسوسیس  تولید

 

 

  محصولی شکاریتولید سوسیس -0

 از شرکت گوشتیران جدید

 

 دانید؟از خواص ماهی چه می -2

 

 

کاری که تمامی مدیران موفق   3-12

 انجام می دهند.

 
 

 اخبار گوشتیران

 
ر فرهنگ ت همراه و همچنین جناب آقای دکتاد مستضعفان انقالب اسالمی و هیئبه گزارش روابط عمومی شرکت پروتئین گستر سینا سردار علی محمد خمسه ای، مدیرکل حراست بنی

 . از واحد گوشتیران شرکت پروتئین گستر سینا بازدید بعمل آوردند ،مدیریت محترم عامل هلدینگ صنایع غذایی سیناداد خواه 

از  واحد گوشتیران  ات و توانمندی هایمهندس سید پیمان توسلی مدیریت محترم عامل شرکت پروتئین گستر سینا ، ضمن همراهی بازدید کنندگان محترم در خطوط تولید با معرفی امکان

 .روند جاری فعالیت شرکت گزارشی جامع و مدون ارائه نمودند

نمودند که با  و اظهار امیدواری از اقدامات انجام شده در شرکت از لحاظ بهداشت ، کیفیت ، تیم اجرایی و مدیریت ، ارزیابی مثبتی داشته در پایان سردار خمسه ای ضمن تشکر و تقدیر 

 .کالن بنیاد قدم بردارد سعی و تالش ، بیش از گذشته این شرکت بتواند در راستای اهداف 

                                        

 های خانواده بین در هضم دیر و پرچرب گوشتهای خوردن

 عنوان به ماهی هنوز و دارد رواج ماهی خوردن از بیشتر ایرانی

 رنوا ساکنان جز به. است نشده شناخته رسمی غذایی یک

 خزر دریای و فارس خلیج کنار که ایران جنوبی و شمالی

 لذیذ غذاهای طبخ و ماهی شناخت در و کنند می زندگی

 یا کی سالی تنها را ماهی مصرف هموطنان از بسیاری استادند،

 زیسب بار یک احتماالً که دارند خود غذایی برنامه در بار دو

 مانیمه یک در پر شکم ماهی دیگر دفعه و عید شب ماهی پلو

 اوتمتف کمی بزرگ شهرهای در مسأله این البته. است بوده

 شده بندی بسته منجمد و تازه پرورشی ماهی انواع عرضه. است

 از بخشی مختلف، ای زنجیره های فروشگاه و خرید مراکز در

 آنطور ماهی هم باز اما کرده، ترغیب ماهی مصرف به را مردم

 ناختنش شاید. است نگرفته قرار عموم غذایی سبد در باید که

 ماده این مزایای زمینه در نکاتی دانستن و ماهی انواع بیشتر

 به تشویق برای خوب شروع یک سالمت، و مفید غذایی

تواند نشان دهنده مصرف فراوان ماهی می .باشد ماهی خوردن

 د.باش و مغذی رژیم غذایی سالمیک 

دانید؟از خواص ماهی چه می  

 

انتخابات شورای اسالمی کار با حضور نماینده اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان تهران و 

ان شرکت نفر از کارکن 59با حضور  22/40/59مورخ هئیت نظارت بر انتخابات  در روز دوشنبه 

نفر به عنوان اعضای اصلی )جناب آقای  2نفر از افراد کاندید شده  7 برگزار گردید که از بین

 جوادطاهری و آقای حمید رودسرابی( و دو نفر به عنوان جایگزین  )جناب آقای شهرام شفیعی و

 .جناب آقای رضا رازقی( انتخاب شدند

 

 

 معدنی موجود در ماهی،و مواد هاویتامینکیفیت باال،  با پروتئین

 094،افسردگی .کمک کند افسردگیاز تواند به جلوگیری می

-می ینیبپیشکرده و د خو یون نفر را در سراسر دنیا درگیرمیل

براساس  .، دومین عامل منجر به بیماری باشد2424در سال  شود

تواند در کاهش ، خوردن زیاد ماهی میدست آمدهبهشواهد 

در زنان و مردان موثر باشد. محققان دریافتند  افسردگیریسک 

در  افسردگیتاثیر مصرف زیاد ماهی روی کاهش ریسک 

 زنان میان در .است درصد 24و در حدود  مردان بیشتر از زنان

 کمتر درصد 19 تا ماهی زیاد مصرف با افسردگی ریسک اما

 ماهی بیشتر مصرف کردند، اعالم پژوهشگران این. میشود

 فهمیدن رایب .باشد مفید افسردگی اولیه پیشگیری در میتواند

 یا دارد اه ماهی گوناگون انواع به هم ربطی تاثیر این آیا که این

ی اماهی دارای ارزش تغذیه .است بیشتر مطالعات به نیاز خیر،

بسیار باالیی است و اکثر مواد مغذی مفید و ضروری برای انسان 

را به تنهایی داراست. ولی ویژگی مخصوص ماهی که آن را بین 

سایر مواد غذایی حائز اهمیت خاص ساخته است، نوع چربی 

 .در آن است موجود

 

                                                دکتر منا ایزدیانوری: آگرد

 تحقیق و توسعه ماهیرانمدیر 
     

  

 

   

 
 

واحد بازرگانی شرکت پروتئین گستر سینا برای نخستین بار، بنابر مصوبه هیات مدیره و 

واردات مستقیم  اقدام به سفارش گذاری و 50دستور مدیر عامل محترم، از نیمه دوم سال 

تن آن  994تن نموده است که تا کنون مقدار حدود  1444گوشت منجمد برزیلی به میزان 

 ترخیص و الباقی در حال انجام مراحل قانونی کار می باشند.

الزم به ذکر است بنابر تصمیمات اتخاذ شده در سطح مدیریت عالی شرکت، این واحد در 

ت منجمد برزیلی را در دستور کار خود قرار داده که تن گوش 0444برنامه واردات  59سال 

 تن آن در برزیل تولید گردیده است. 944تن آن سفارش گذاری و  1444تا کنون میزان 

 

 تمدید گواهینامه های سیستم های مدیریت کیفیت و ایمنی مواد غذایی شرکت پروتئین گستر سینا

 
 

 شرکت پروتئین گستر سینا )سهامی خاص(

 تحقیق و توسعه شرکت تهیه و تنظیم : واحد

آدرس: تهران، جاده قدیم کرج، پشت کارخانه 

 شهریور 01شیر پاستوریزه ، کوی 

 00223200-00210212تلفن: 

 00212222فکس: 

www.pgsina.com 

 شرکت پروتئین گستر سینا )سهامی خاص(

 تهیه و تنظیم : واحد تحقیق و توسعه شرکت

کارخانه آدرس: تهران، جاده قدیم کرج، پشت 

 شهریور 01شیر پاستوریزه ، کوی 

 00223200-00210212تلفن: 

 00212222فکس: 

www.pgsina.com 

www.gooshtiran.com 

 

 

 

ق اهداف گسترسینا در راستای تحقبه گزارش مدیر پروژه پرورش ماهی در قفس شرکت پروتئین

 سوی ریاستاقتصاد مقاومتی، ابالغ شده توسط  مقام معظم رهبری و مأموریت محول شده از 

ترسینا به عنوان گسبه شرکت پروتئین ،کیامحترم بنیاد مستضعفان، جناب آقای مهندس سعیدی

های همکاران واحد ماهیران موافقت اصولی در پروژه پرورش ماهی در قفس، با پیگیری مجری

تن در منطقه آزاد ساحلی بندرانزلی واقع  9444احداث مزرعه پرورش ماهی در قفس با ظرفیت 

در  یزن های سواحل جنوب کشوردر استان گیالن اخذ گردید. مراحل دریافت مجوز برای استان

 باشد.حال پیگیری می

 

 

 

 
 

 

 

 واردات گوشت منجمد برزیلی

 
 

، آلمان TUVنماینده انحصاری شرکت ( TUV INTERCERT)خود توسط شرکت  سالیانهمراقبتی ممیزی دومین ، پس از انجام شرکت پروتئین گستر سیناواحد تضمین کیفیت، به گزارش 

 شد.)سیستم مدیریت کیفیت(  ISO9001:2008 و )مدیریت کیفیت ایمنی غذا(   ISO22000:2005 به تمدید گواهینامه هایموفق 

 . رضایتمندی خود را نسبت به پیشرفت و بهبود روند مدیریت کیفیت و ایمنی در تمامی واحدهای مجموعه گوشتیران اظهار داشتند،  TUVمیز شرکت سرمدر جلسه اختتامیه  

رکت در مسیر رضایتمندی مشتریان که حقطعاً دریافت این گواهینامه، سندی است بر تعهد این شرکت جهت ارتقای سیستمهای مدیریتی، اصالح فرایندها، بهبود عملکرد، افزایش سطح 

 .دستیابی به اهداف راهبردی سازمان را هموار خواهد نمود

 

 

 اخذ موافقت اصولی پرورش ماهی در قفس

 
 

گوشت(، محصولی جدید از   %54سوسیس شکاری )سوسیس 

شی  تازه گوساله، به روشرکت گوشتیران است که از گوشت 

متفاوت از روش های معمول تولید سوسیس و کالباس تولید  

می گردد. این نوع سوسیس به دلیل بافت گوشتی و طعم متمایز  

خود، یکی از محصوالت انحصاری شرکت گوشتیران تلقی  

که برای کلیه گروه سنی قابل مصرف است. بهترین   می شود

یم در روغن می  نحوه مصرف آن به صورت سرخ شدن مال

 شد. جنس پوشش آن نیز پلی آمید است.با

 

مواد تشکیل دهنده آن : گوشت قرمز، شیر خشک، روغن 

 مایع، کازئین و ادویه جات می باشد.

جدول ارزش غذایی این محصول به شرح ذیل  

 است:

 

 شرکت پروتئین گستر سیناانتخابات شورای اسالمی کار 
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و محصوالت دریایی با وجود آن که جزو مواد غذایی حیوانی هستند، ولی از نظر  ماهی 

 اند. چربی موجود در مواد غذایی حیوانی به طورترکیب چربی با سایر مواد حیوانی متفاوت

عمده حاوی ترکیباتی به نام اسیدهای چرب اشباع شده هستند که این ترکیبات موجب باال 

بنابراین افراط در مصرف  .شوندهای نامطلوب خون میبردن کلسترول و سایر چربی

های های حیوانی، سالمت قلب و عروق را به خطر انداخته و در نهایت منجر به سکتهچربی

 ،ماهی و آبزیان با وجود آن که از دسته مواد غذایی حیوانی هستند شود. ولیقلبی و مغزی می

نشده به نام  اشباعها مشابه مواد گیاهی است و از اسیدهای چرب نوع چربی موجود در آن

مت انسان به عهده در سال اثرات بسیار مهمی 0. امگا آبزیان وجود دارد درباشد که می 0امگا 

ها و کنترل و کمک به بهبود اختالالت و عوارض گیری از بسیاری از بیماریدارد و در پیش

 .ای به عهده داردمختلف نقش مهم و سازنده

 ماهیان خاویاری
ی ترند. براتر و در دسترسها معروفهای شمال و جنوب، بعضیبین انواع گوناگون ماهی

زر ای شمال کشور که از دریای خهاکثر ساکنان نیمه شمالی کشور و پایتخت نشینان، ماهی

تر بودن این مناطق به ترند. دلیل این مساله شاید نزدیکشوند، خوش خوراکصید می

 خزریای های درماهی تر به ماهی تازه است. اکثرتر و آساناستانهای شمالی و دسترسی سریع

 دارند.  تریکوچک و پرتیغ هستند، اما در عوض طعم و بوی مالیم

ای که ترین منبع تولید خاویار دانست؛ به گونهتوان بزرگریای خزر در شمال ایران را مید

در را گونه از ماهیان خاویاری  9 این دریاکند. مین میأدرصد خاویار جهان را ت 50بیش از 

  :اند ازکه عبارت، تخود جای داده اس

ه همین کنند و ببزرگترین عضو این خانواده است که در دریای خزر زندگی می :فیل ماهی

 .ددگر واسطه به فیل ماهی معروف است. مرغوب ترین خاویار از این گونه استحصال می

 
این گونه بومی سواحل ایران بوده خاویار آن دارای  ماهی ایرانی: تاسبرون یا  قره

 .گیردهای متنوعی از رنگ طالیی تا خاکستری تیره را در بر میرنگ

 
ترین گونه تاس ماهیان در شمال دریای خزر محسوب مهم ی:روس تاس ماهیچالباش یا 

 .شودهای جنوبی نیز یافت میگردد و در بخشمی

 
گردد؛ جمله ماهیان نادر و کمیاب در دریای خزر محسوب میاین گونه از : ماهی شیپ

 .باشدکه در معرض انقراض قرار گرفته و صید آن ممنوع میطوریبه

 
های ماهیان خاویاری پوزه بسیار وجه تمایز ازون برون با دیگر گونه :ماهی ازون برون

یست و وسته نیی پ. لب پایینشده استکه مسطح و نوک آن به سمت باال خم  آن استدراز 

 .باشددارای بریدگی در وسط آن می

 
 ازون برون

در ایران  اما ؛باشدترین ماهی خاویار دریای خزر میدراکول کوچکیا برون  ماهی اوزون

های موجود در شکم از تخم. نامندبرون می به اشتباه کلیه ماهیان خاویاری را به نام اوزون

ترین ترین و گران قیمتارزشمی آید که یکی از با برون ماده، خاویار به دست ازون

 خاویار دارایبرون  در بین ماهیان خاویاری دریای خزر ازون. است در جهانموادغذایی 

 است. تری ریزتر و ارزان

 

            نتریترین و گران قیمتمعروفاز و است  دماغ درازبه زبان ترکی به معنی  برون ازون

و گوشت آن برای بوده ای شمال فیلهاز ماهیان ماهی باشد. این می خزردریای  های ماهی

 .نظیر استکباب کردن بی

پوزه دراز و باریک. سر و لب پایینی دارای بریدگی است.  ،بدن کشیده :رنگ بدن فرم و

ها کوتاه بدون رشته است. قسمت پشت و پهلو به رنگ تیره مشکی و شکم به رنگ سیبیلک

              شود.روشن دیده می

 1قامتی معادل است؛ ولی عموماً سانتی متر  201 مشاهده شده طول ین: بیشتراندازه بدن

  .با دیگر ماهیان این خانواده در دریای خزر دارد مقایسهتر در متر و وزنی سبک 9/1تا 

 24 تر ازگهای بزرنمونه و های دریاییکرممتری از سانتی 24 تا 04های بین : نمونهتغذیه

 کنند.گاو ماهیان( تغذیه میو  ماهیان )سگ ماهیان و متر از نرمتنانسانتی

از ماهیان مهاجر به رودخانه  حل جنوبی خزر وجود دارد.تمام طول سوا : درزندگی محل

ای و هماس ،دهد. بیشتر در مناطقی که دارای بستری رسیهای گرم را ترجیح میبوده و آب

 تا 0شود. دمای متر در دریای خزر مشاهد می 044 تا 94 برد. در عمقبه سر می ،شنی باشد

 .کندمی تحملرا درجه  27

سال آماده تولیدمثل  0 تا 0هر  شود.سالگی بالغ می 12 تا 2در فاصله این ماهی  مثل: تولید

ها تخم ریزی در بستر قلوه سنگی رودخانه 12-10دمای  درشده در اردیبهشت و خرداد 

 باشد.عدد می 000444تا  199444 ها در هر دورهتعداد تخمکمیکند. 

از کسیه شنا آن در تهیه چسب . ردگوشت و خاویار آن ارزش غذایی دا ارزش اقتصادی:

 .در صد از صید ماهیان خاویاری کشور ایران را شامل می شود 94حدود  .شوداستفاده می

از عوامل عمده کاهش نسل این  تخریب بیشتر رودخانه ها ساختن سد، صید بیش از حد،

 .های اخیر استماهی در سال

              و به هنگام مهاجرت وارد  کنند: به طور دسته جمعی مهاجرت میمشخصات سایر

ین مثل ا شوند. تولیدگریان رود و تجن می هایی چون کورا، بابل رود، سرخ رود، رودخانه

گیرد. این ماهیان از فصل بهار از فروردین بار در سال صورت می ماهی از دریا به رودخانه دو

دهند. ماهیان بهاری در انجام می تا خرداد اوائل پاییز از شهریور تا مهر مهاجرت خود را

وایل ا مناطق باالئی رودخانه و ماهیان پاییزی در مناطق پایینی رودخانه زمستان را گذرانده و

 کنند.ریزی میسال آینده به همراه ماهیان مهاجر بهاری تخم

ن یبه اماهیان آنادرم )کوچ رود( هستند.  برون مانند دیگر ماهیان خاویاری از گونهاوزون

ریزی جا تخمها مهاجرت و آنبرای زاد و ولد باید به مناطق باالدست رودخانهمعنی که 

 های متعدد بر این رودها و صیدها، بستن سدکنند. حال تصور کنید که آلودگی رودخانه

 هامروزه وظیف آورد.میوجود بهها آن ایبر مشکالتیتفریحی مسافران کنار رودخانه چه 

اما صید  ؛ایران است و رهاسازی ماهیان خاویاری در دریای خزر به عهدهمدیریت و حفظ 

کست های ایران را با شهای زیاد این منطقه، بیشتر طرحنشینان و آلودگیساحل غیر مجاز همه

شهرتی که دارد، اکنون در معرض خطر انقراض قرار  برون با همهاوزون مواجه کرده است.

ر روند شکار و صید آن به همین منوال ادامه یابد، باید نسل این ای که اگگرفته است؛ گونه

 با ارزش را تا چند سال آینده فراموش شده دانست. ماهی لذیذ و نسبتاً

که برای تکثیر مصنوعی این ماهی وجود دارد، مزارعی در ایران مشکالتی امروزه با وجود 

 وه بر بازسازی ذخایر این ماهی دراند تا عالبه تکثیر و پرورش این ماهی ارزشمند پرداخته

دریای خزر، این ماهی را در سبد غذایی مردم قرار دهند. برخالف تصور عمومی در میان 

تر و مفیدتر از ماهیان پرورشی است؛ اما بررسی مردم که ماهی صید شده از دریا همواره سالم

 نشان داده است که: 

درصد،  2/17درصد، نمونه دریایی  21برون پرورشی میزان پروتئین گوشت ماهی ازون

درصد و میزان رطوبت  9/5درصد، گوشت ماهی دریایی  0/1مقدار چربی ماهی پرورش 

که نشان دهنده  ؛درصد است 7/71درصد و ماهی دریایی  2/79گوشت ماهی پرورشی 

  کیفیت باالی گوشت حاصل از پرورش این گونه می باشد.
وجب مامید است از این پس با مصرف بیشتر گوشت ماهی، رژیم غذایی ایرانیان بهبود یافته و 

 سالمت بیشتر آنان گردد.

 

 

 و کنید تلفیق هم با را هافعالیت این کنید سعی دارید؟ خوبی شهرت مدیر یک عنوان به آیا

  .هستید چنین واقعا که کنید حاصل اطمینان تا بگنجانید خود روزمره کارهای در

 اعتماد و گذارندمی احترام او به دارند، دوستش کارمندانتان که باشید مدیری توانیدمی شما 

 .دهدمی انجام درستی و خوبی به را کارها که کسی دارند،

 
 بزنید لبخند .1 

، است بداخالق همیشهاما  ستا خوبی مدیر او": بگوید کسی که ایدشنیده تاکنون بار چند 

 باشند، نمی داشته دیگران با بدی رفتار اگرکه  دانندمی خوب مدیران. "!وقت هیچقطعا 

 در را معنوی جذبه و اندیشیمثبت خوب مدیران توانند الهام بخش باشند. به همین دلیل،

 .کنندمی تزریق دهند،می انجام که هرکاری

  بفروشید .2

 یک ست،ا متفاوت باشد احتمالی مشتری برای باید که چیزی با کمی آن رویکرد اگرچه

 که ستالزامی امر این. است خود کارکنان به هاآلایده فروش حال در همیشه خوب مدیر

 خود مالاع خروجی در را آن بتوانند خودنیز تا باشند داشته باور تجارت اصول به کارمندان

 .دهند بازتاب

  باشید داشته بازخورد .3 

 آموخته باال سطح در که چیزی مورد در و شوید خارج گیروزمره از که دارد اهمیت بسیار

 خواهید انجام اوتمتف را کاری چه یادگیری براثر فردا که بنگرید و بازگردید. کنید فکر اید

 .داشت خواهد فردایتان عملکرد بر بازخوردی چه یادگیری این و داد

 باشید داشته رسمی غیر مکالمه .4 

 انسانی در کارآمد مدیران. کنید القا را بودن رسمی حس کنیدمی صحبت که هربار نباید  

 برای و کنندمی برقرار افراد با احساسی ارتباطی آنها. اندکرده کسب موفقیت بودن عادی

 مدیران و دهند،می پاسخ هاانسان به مردم. کنندمی ایجاد همدلی هم به افراد ترکردننزدیک

 .کنند حس را شانقلب و بخوانند را مردم افکار چگونه که دانندمی بزرگ

   بپرسید خوب سواالت .5 

 و دهید فزایشا را دانش وسعت و بپرسید جالب و تفکربرانگیز سواالت چگونه که بیاموزید

 دهید وشگ کلمات به تنها نه. کنید تنظیم بهتر سواالت پرسیدن با را خود شناخت الگوی

 و چیست فرادا واقعی منظور که کنید تعمق. بسپارید گوش هم آنها پشت احساسات به بلکه

 تایید. بیفزایید آن به چیزی خودتان کهاین جای به کنید توقف آنجا باید گاهی که بدانید

 .دهید پاسخ سپس و دهید نشان بازخورد کنید، هضم کنید،

  کنید رفتار سازنده بازخورد اساس بر .6

 به. دهید انجام بهتر توانیدمی را چیزی چه بیاموزید که است این ارتقا و پیشرفت راه بهترین

 وشیر به خودتان مدیریت مورد در سازنده و صادقانه بازخوردی ارائه فرصت خود کارمندان

 خودش تیوق انتقادکنی مدیر مورد در که است دشوار بسیار. )بدهید نام بدون و حضوری غیر

 هنداشت دفاعی حالت سپس.  کنید ثبت را هاآن باشند موافق هاآن اگر و( دارد حضور اتاق در

 .بردارید قدم خودتان و کار ارتقای برای و بشنوید را آنان اظهارات و باشید

  کنید مطالعه .7

 برای راه بهترین و برسم آن به کنممی تالش که است مدیریت از نوعی متفکرانه مدیریت

 کتاب آخرین خواندن حال در چه. است حریصانه و ولع با خواندن بودن متفکر مدیر

. یادبگیرم جدید چیز یک روز هر حداقل کنممی سعی ها،وبالگ انواع یا باشم بازاریابی

 امر این. سازدمی بهتری نویسنده شما از که است این مستمر ومطالعه خواندن دیگر فایده

 .بخشدمی قدرت هم را افکارتان مدیریت

  باشید بخشالهام .8

 و اهمیت هاآن. دهیم ارائه خودمان از بهتری وجه تا هستند ما بخشالهام کارآمد مدیران

 هایتوانایی شویم،می روبرو هاچالش با که وقتی. شوندمی سهیم ما با  را سازمان در مانارزش

 بهترین تا کنیممی تالش آگاهی این طریق از و شوندمی یادآوری ما به را فردمانمنحصربه

  .دهیم انجام توانیممی که را کاری

  باشید متمرکز .9

 هدف به که خواهیممی ما همه کارآفرین یک عنوان به. گناهکارم مورد این نداشتن برای من

 که کاری مفیدترین اما زنندمی پرسه ما پیرامون در فراوانی هایموقعیت. برسیم بعدی درخشان

. شوید متمرکز دارد اهمیت واقعا که چیزی بر و نه بگویید که است این دهید انجام توانیدمی

 هاآن روز هر و همیشه و کنید تعیین را خود بینش و اهداف دهید؟می انجام را کار این چگونه

 .کنید یادآوری خود به را

  رابشناسید تصمیمیبی .خطرات11

 تخاذا روز هر که تصمیماتی حقایق تمامی بر احاطه برای که یابنددرمی مدیران کارآمدترین

 درستی تصمیم تا کنند آوریجمع کافی اطالعات باید تنها عوض، در. ندارند وقت کنند،می

 و بگیرید درس اشتباهات از است بهتر اما بود، خواهند اشتباه تصمیمات آن از برخی. بگیرند

 .بمانید باقی تصمیمبی و راکد کهاین جای به کنید؛ تالش دوباره

  کنید مالقات مختلف افراد با مستمر طور به .11

 را زمانی که مدیرانی. گیرندمی قرار افراد رفتارهای بهترین تاثیر تحت همیشه بزرگ مدیران

 مختلف باورهای و هاارزش با افرادی از که دارند را شانس این گذرانندمی خود محیط از بیرون

 توانایی وهمچنین بخشدمی اطرافیانشان به نسبت رقابتی امتیاز هاآن به امر این. بگیرند درس

  .دهدمی آنها به نیز را متفاوت اندازیچشم از فکرکردن

  کنید گوش .12

 برای که را هاییموقعیت و شوندمی روبرو هاآن با که را هاییچالش مدیران کارآمدترین

 فرادا سخنان به باید کارآمدتر، مدیریت منظور به و.  کنندمی درک است، فراهم شانکارمندان

 اسخپ عمل در سپس و کنند گوش بیشتر هرچه. کنند گوش روییخوش با و صادقانه  شانتیم

 کسب را خود ومدیریت رهبری تحت افراد وفاداری و اعتماد توانندمی بیشتر بدهند، مناسب

 .کنند

 موفق مدیران ویژگی 14
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 قوی عمومی روابط. 2

 انجام قابل غیر های وعده دادن از پرهیز. 0

 اعتبار داشتن. 0
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 زیردستان به احترام .2
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