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اخبار گوشتیران

و تنها نمایشگاه محصوالت پروتئینی خاورمیانه MeatExبه گزارش روابط عمومی شرکت پروتئین گستر سینا، نخستین نمایشگاه تخصصی و بین المللی محصوالت پروتئینی و صنایع وابسته 
آبان ماه سال جاري در محل دائمی نمایشگاه هاي بین المللی تهران برگزار گردید.18تا 15

، بلغارستان، آذربایجان، لبنان، هلند و اماراتالند، یوناننشرکت خارجی از کشورهاي استرالیا، اسپانیا، آلمان، انگلستان، چین، ف34شرکت داخلی و 51غرفه متشکل از85در این نمایشگاه 
متحده عربی حضور داشتند.

حضور بعمل آورد.شتی و پروتئینی در ایران می باشد،سال) تولید کننده فرآورده هاي گو90(بیش از ترینبرند گوشتیران که مطرح ترین و با سابقهدر این میان
اط مستقیم و رو در رو با مصرف کنندگان، نمایندگان شرکت و تامین کنندگان خرید و همچنین معرفی محصوالت جدید بوده است.دستاورد شرکت از حضور در این نمایشگاه ارتب

اهی با هدف ارتقاي سطح دانش و آگکالس آموزشی مدیریت پساب و تصفیه فاضالب هاي صنعتی 
رسنل براي پروش هاي اصولی مدیریت پساب و فاضالب در صنایع غذاییصاحبان فرآیند کار با 

HSE تفاوت پساب هاي بود،گردید که محتواي دوره آموزشی شامل موارد ذیل برگزارو خدمات
نایع مشخصه فیزیکی و شیمیایی پساب هاي صصنعتی با سایر پساب ها،تعیین شاخص هاي آلودگی،

غذایی، خنثی سازي و حذف چربی و روغن، آشنایی با فرآیند گندزدایی، مالحظات گازهاي سمی 
.در پساب و فرآیند تصفیه و ..

مجموعه هلدینگ جناب آقاي دکتر دادخواه به همراه مدیران محترم عامل زیردر این بازدید، 
با هدف ایجاد و شناسایی اول آبان ماه نیمهان در عمبازرگانان کشور و صنایع غذایی سینا

شرکت بازدید نمودند.از خط تولید فرصت هاي همکاري دو جانبه با شرکت گوشتیران 
در ابتدا مباحث امکان سنجی صادرات و واردات مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفته شد. در 

و فضاي جدید بازار کسباشاره بهاین مراسم مدیریت عامل محترم شرکت گوشتیران ضمن 
و ددر ن صنعت راایتعامل هاي سازنده می تواند جایگاه ، خاطر نشان کردند که کار جهانی

.ارتقا بخشدکشور 
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مانعبه همراه بازرگانان کشور سیناهلدینگ صنایع غذاییمدیریت محترم عامل بازدید
)گوشتیرانپروتئین گستر سینا (از شرکت 

هئیت روسی

محصول جدید از شرکت گوشتیران است که در انواع گوشت قرمز و مرغ تولید می شود. در تولید این فرآورده از  ژامبون کیکی
ر به فرد  خاص ، ظاهري منحصايترکیباتی نظیر قارچ، پنیر زرد، هویج و فلفل دلمه استفاده می شود که عالوه بر ایجاد طعم و مزه

به محصول می دهد.  
کی، استفاده کرد. علت نام گذاري ژامبون کینیزدن محصول می توان از ادویه هاي نمایشی در سطح محصولهمچنین براي زیباتر کر

وچک و یا برش هاي کپس از آماده شدن به صورت اسالیس شدهاست که می تواندصبحانهپخت این فرآورده در قالب هاي کیک
کیکی در بسته بندي هاي وکیوم عرضه گردد.

مدیریت پساب و تصفیه فاضالب هاي صنعتیبرگزاري کالس 
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طح سبرنامه ریزي هایی در جهت افزایشبر تعامل و ارتباط سازنده، در انتهاي مراسم با تاکید 
.صورت پذیرفتهمکاري و مشارکت 

.

تمدید گواهینامه تایید صالحیت آزمایشگاه همکار اداره کل استاندارد استان تهران
نها آتولیدو وارداتی که ولید داخل سازمان ملی استاندارد در ارزیابی انطباق محصوالت ت

باشد، عالوه بر امکانات آزمایشگاههاي خود از مشمول مقررات اجراي اجباري استاندارد می
همکاري آزمایشگاه هاي آزمون و یا کالیبراسیون سایر بخش ها ، نهادها ، پژوهشگاهها و مراکز 

.آموزشی استفاده می نماید

سال تجربه ودنبا دامنه وسیعی از خدمات آزمایشگاهی و با پیشینه بیش ازگوشتیرانآزمایشگاه 
توجه به برخورداري از و باو دانش فنی مدیران ارشد خود در ارائه خدمات آزمایشگاهی 

تجهیزات پیشرفته و روزآمد و کارشناسان کارآزموده و با تجربه، موفق به اخذ گواهینامه تایید 
.ر از اداره کل استاندارد تهران گردیدصالحیت آزمایشگاه همکا

ورخ م، در روز دوشنبه ممیزي مراقبتی و تمدید گواهینامه تایید صالحیت آزمایشگاه همکار
توسط ارزیابان اداره استاندارد انجام پذیرفت.  24/08/95

کهدشممیزي شامل بخش هاي میکروبی، شیمی، بافت شناسی و کیفی آزمایشگاه را شامل می 
ه گواهینامه تایید صالحیت آزمایشگاه همکار شرکت گوشتیران بنتیجه آن موفقیت آمیز بود.

تمدید گردید.دیگر نیزمدت یکسال
ها و تقلبات در  یر بهداشت با اعالم اینکه وضعیت آالیندهوز

هاي غذایی صنعتی به مراتب کمتر از سنتی است، گفت: فرآورده
.هاي غذایی سنتی سالم نیستنددرصد فرآورده20

دکتر سید حسن هاشمی روز دوشنبه در مراسم افتتاح دو طرح ملی  
در بررسیها و تقلبات غذایی اظهار داشت:پاالیش آالینده

درصد آنها سالم  20هاي غذاهاي سنتی مشخص شده که فرآورده
ه  هاي غذایی صنعتی بنیستند در حالی که این وضعیت در فرآورده

رسد. بنابراین مردم باید بیشتر در این باره رعایت کنند  درصد می7
به خصوص در حوزه مواد لبنی که هم مردم و هم نظام سالمت را  

.کندگرفتار می

وي با اشاره به مشکالت و مخاطراتی که مصرف غذاهاي ناسالم  
مند هستند که  براي سالمت مردم به دنبال دارد، افزود: مردم عالقه

غذاي سالم بخورند و این وظیفه وزارت بهداشت است که از طریق  
هاي غذایی، سالمت غذاي مردم را  نظارت بر تهیه و تولید فرآورده

هاي  اعالم اینکه در موضوع سالمت آببا همچنین.تضمین کند
آشامیدنی و معدنی در حال حاضر وضعیت خوبی داریم، افزود:  

ها و یا رفع  بایست از همکاري وزارت نیرو در جهت پلمپ چاهمی
.هاي آشامیدنی تقدیر و تشکر کردها از آبآالینده

هاي  جمهوري در موضوع آبوي همچنین به پیگیري رئیس
جمهور همواره دو  آشامیدنی و معدنی اشاره کرد و گفت: رئیس

هاي کاري دولت  اولویتء زیست و سالمت را جزموضوع محیط
.قرار داده است

وزیر بهداشت ادامه داد: مشکالت مواد غذایی کشور ما همانند دیگر  
و نه  توجه هستیمکشورها است و در حد متوسط هستیم، نه آنقدر بی

و قانون بازدارنده داریم ولی خوشحالیم که مردم به  مندآنقدر قانون
.همین عملکرد ما اعتماد دارند

زیاد مطرح هاشمی تصریح کرد: در مورد مواد غذایی شایعات 
شود، همان مشکلی که کشورهاي غربی با آن درگیر هستند، از  می

هاي اجتماعی نیز به چنین اخباري اقبال وسیعی دارند  طرفی شبکه
خواهیم اعتماد مردم را جلب کنیم باید مراقبت  بنابراین ما اگر می

.ها را به موقع انجام دهیمبیشتري کنیم و از آن طرف اطالع رسانی
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واژه جامعه اطالعاتی و مفاهیم شبیه «نامنددانش و اطالعات میعصرو فراصنعتیامروز راعصر
به آن یعنی عصر اطالعات، جامعه اي را توصیف می کند که براي تولید انواع کاالها و خدمات 
وابستگی زیادي به کاربرد تکنولوژي اطالعات دارد. جامعه صنعتی براي افزایش کار بدنی انسانها 

عاتی براي افزایش کار ذهنی نیازمند به نیروي درونی موتورها نیازمند بود، اما جامعه اطال
توسعه روزافزون تکنولوژیهاي کامپیوتري و ارتباطات راه دور و » تکنولوژي کامپیوتر است

وابستگی بیش از پیش گروههاي انسانی بویژه سازمانها به اطالعات، شکل جدیدي از جامعه را 
Post Industrialصنعتی (در حوزه کار و مشاغل معرفی کرده؛ که از آن بعنوان جامعه فرا

Society(	برندمینام
وکار دنیاي امروز است، کسبعصر فرا صنعت و جزء اصلی مدیریت ITیااطالعات		فناوري

عم از کنید. وقتی از کامپیوتر براي هرگونه فعالیتی افارغ از اینکه چه نوع بنگاهی را مدیریت می
کنولوژي توانید با کمک تکنید، میاطالعات استفاده میسازي، انتقال، بازیابی یا ارسال ذخیره

کنید.وکارتان را با دقت و کارایی بیشتري مدیریتهاي کامپیوتري، کسباطالعات و اپلیکیشن
سازيذخیره

تواند در نرمها میها و پرداختنیوکار شما مانند موجودي، فروش، دریافتنیاطالعات کسب
هاي مشابه ذخیره شود. نرم افزارهاي حسابداري، یا برنامهOpen Officeافزارهاي اکسل، 

نند. به کهاي خاص شرکت را ذخیره میاطالعات مربوط به لیست حقوق، سوابق مالیاتی و داده
تفاده کنید که قبال چگونه بدون اسها آشنا شوید، فراموش میمحض اینکه با یکی از این برنامه

-کردید. با استفاده از تکنولوژي اطالعات براي اسکن کردن و ذخیرها کار میاز این نرم افزاره

رکتتان توانید فضاي فیزیکی شها، میهاي قدیمی مربوط به اطالعات پرسنل و مالیاتسازي فایل
را نیز توسعه دهید.

بازاریابی
ضور کند. با حمیوکارهاي بزرگ و کوچک ایفا امروزه اینترنت نقشی حیاتی در اداره کسب

تواند سفارش دریافت کند، کاالهاي اولیه خریداري کند، فروش مازاد اینترنتی، شرکت شما می
داشته باشد و حتی برخی مبادالت را کامال به صورت آنالین انجام دهد. یکی از ابزارهاي 

برنامه است. اینQRیا Quick Responseبرد، بازاریابی که از تکنولوژي اطالعات بهره می
شگاه ترین فروهاي اسکن و خواندن بارکد محصوالت و معرفی نزدیکاز قدرتمندترین برنامه

ا هر متن تان را بتوانید آدرس وب سایت شرکتبه محصول مورد نظر است. با این اسکن شما می
انتخابی، تبلیغ کنید.

وريبهره
ها وري را در شرکتکتی، بهرهسازي شده گردش کار و فضاهاي کاري مشارهاي سادهسیستم

آورند که حجم کاري بیشتري را در دهند و شرایطی را براي کارمندان به وجود میافزایش می
سازي کارهاي جاري، توان براي اتوماتیکرا میITهاي مدت زمان کمتري انجام دهند. سیستم

باشد، بی آن در آینده آسانسازي داده به شکلی که بازیاساده کردن فرآیند تحلیل داده و ذخیره
	استفاده کرد.

 مزیت رقابتی
ود مزیت خرقبايبرابردربتوانندهاشرکتشودمیباعثاطالعاتفناوري		استفاده از منابع

، کنندتژي دست اول استفاده میهایی که از یک استرارقابتی به دست آورند. شرکت
ازارببهمحصوالتشانشناساندنجدید،محصوالتایجادبرايرااطالعاتفناوري		توانندمی

کممحصولدتولیاستراتژيکههاییشرکت. گیرندکاربهمشتریانبهخدماتتوسعهیاموجود
وري وهاي خود از طریق افزایش بهرهتوانند براي کاهش هزینهکنند، میدنبال میراهزینه

استفاده کنند.ITبه آن، از راهکارهاي هاي مربوطکاهش نیاز به نیروي کار اضافه و هزینه
 بازدهی اقتصادي

زااستفاده. دهندکاهشراخودهايهزینهاطالعات،فناوري		توانند با مهار منابعها میشرکت
شود کارهاي زائد در یک منطقه متمرکز شود. همچنین بازدهی باعث میITهايزیرساخت

توان با انتقال عملکردهاي پرهزینه کاري به فضاي اینترنت، درك کرد. اقتصادي را می

بانی مشتري، هاي تلفنی پشتیها به جاي استفاده از سرویسترین مثال این است که شرکتساده
اهد در ارتباط باشند که هزینه بسیار کمتري براي آنها خوتوانند از طریق ایمیل با مشتریان می

هاي سپاري و گزینههاي برونها از طریق فرصتجویی در هزینهصرفهداشت. همچنین
پذیر است.دورکاري امکان

وکار در تکنولوژي اطالعاتهاي کسبچگونگی توسعه داده
. شوندیمپردازشآندرکهاستهاییدادهکیفیتبهوابستهکامالاطالعات،فناوري		ارزش
وانند وکارها بتتر از آن است که کسببسیار پیچیدهITهايپروژهدردادهتلفیقوآوريجمع

درك کنند. بنابراین فرآیند مدیریت داده را به مراحل مجزایی تقسیم کنید تا بتوانید بهترین 
به دست آورید:وکار و باالترین میزان بازگشت سرمایه نتایج را براي کسب

 1مرحله
کار را بسنجید، ووکار را از نزدیک زیر نظر بگیرید. اگر نتوانید اطالعات کسبفرآیند کسب

ندازه کافی وکارتان را به اتوانید طبق آن عمل کنید. همچنین اگر کیفیت اطالعات کسبنمی
توانید این اطالعات را بسنجید.تعیین نکرده باشید، نمی

 2مرحله
آوري کنید. منظور از کامل، یعنی شما ا را به طور کامل و بدون جلب توجه جمعهداده

جید سناید و هیچ یک از اطالعاتی که میآوري اطالعات را بررسی کردههاي جمعتکنیک
کرد هاي از بین رفته و عملشوند. اگر بین دادهها، نادیده گرفته نمیآوري دادهدر فرآیند جمع

ما اي که در دست شهاي باقی ماندهقابلی وجود داشته باشد، پس دادهوکار رابطه متکسب
شوند.است، مخدوش می

منظور از بدون جلب توجه کردن این است که نیازي نیست کارمندان شما زمان زیادي را 
ین وري آنها را پایآوري داده صرف کنند، چون این کار بهرهبراي مستندسازي فرآیند جمع

شود. اطالعات را در هر زمان که ممکن اي زیادي منجر میشتباهات دادهآورد و به امی
آوري کنید. اختیار جمعاست، به صورت بی

 3مرحله
ها را یعنی همه دادهITها به عنوان یک مفهوم سازي دادهسازي کنید. عاديها را عاديداده

به یک شکل ثبت و ذخیره کنید. 
سازي کنید، چون خروجی هر زمان که ممکن است، اتوماتیکها را آوري دادهبنابراین جمع

آوري شده و وارد هاي جمعسازي شده است. در مورد دادهکامپیوتر به طور طبیعی عادي
سازي و اهمیت آن را شده توسط انسان، مطمئن شوید که کارمندانتان استانداردهاي عادي

دانند.می
 4مرحله

اید، استفاده نکنید و هیچ اقدامیآوري کردههایی را که جمعهها را تحلیل کنید. اگر دادداده
داشت. وکارتان نخواهیدبر اساس آنها انجام ندهید، انگیزه و هدفی براي این فرآیند در کسب

ا وکار مورد استفاده بهاي خام و نیز منطق کسباما اقدامات شما ناشی از شناخت واقعی داده
هاي تحلیل شما است.مدل

5ه مرحل
هاي وز ایدهوکار باید به برکل فرآیند را بر اساس یک مبناي منظم مرور کنید. تحلیل کسب

اي جدید هجدید براي فرآیندهاي تحت نظارت شما منجر شود؛ فرآیندهایی که نیازمند شیوه
سازي هستند.آوري داده و استانداردهاي جدید عاديجمع

ل زمان توسعه دهید تا اطمینان توانید در طوهر یک از مراحل باال را می
خوددحبیشترینبهاطالعاتفناوري		گذاري شما درحاصل کنید سرمایه

.استرسیده

٣

هاي بین فرديده روش براي بهبود مهارت

درراخودوقتاززیاديتاساعوهستندشاغلمردیازنازاعمافراد		امروزه خیلی از
مناسب و آرامش در هموفقیت در محیط کار و داشتن وجهمحیط کار می گذرانند پس 

هاي بین فردي در محیط کار را محیط کار برایشان بسیار مهم است .اهمیت مهارت
.کم نگیریددست

اینکه همکاران، چه تصویري از شما در ذهن دارند، نقش بزرگی را در 
تر از آن در موفقیت و کارایی شادمانی و نشاط روزانه در محیط کار و مهم

.شغلی شما دارد
اي که چه نظرها و پیشنهادهاي مفید و سازندهکنید و یا اینر کار و تالش میچقدمهم نیست 

ي این با اطرافیان، ارتباط موثر و خوبی برقرار کنید ، با وجود همهنتوانیددارید، ولی اگر 
.شویداي با مشکل روبه رو میها، در زندگی شخصی و حرفهقابلیت

.وانید از این مهارت ها در ارتباطات خانوادگی خود استفاده کنیداگر شاغل هم نباشید می ت

ا هاي اجتماعی خودتان رتوانید مهارتهاي موجود در این مقاله ، میا به کارگیري توصیهب
ها یهتوصتر شده و در نهایت با رعایت اینمی توانید با همکاران، صمیمی، ارتقاء دهید

:موفق شویدتوانید در دنیاي کاري امروز، می

:لبخند بزنید
ي خواهید با همکاران خود رابطهشوند. اگر میافراد، کمتر دور شخص اخمو، جمع می

اي داشته باشید، سعی کنید همیشه نگرش مثبت و خوبی نسبت به کار و شاد و دوستانه
نتقل مها لبخند بزنید ، با این کار به دیگران، انرژي مثبت زندگی داشته باشید. اغلب وقت

همیشه به دنبال یافتن یک نکته یا ویژگی مثبت در دیگران باشید و به آنان بگویید .کنیدمی
را آمیز، دیگرانهاي محبتهاي خوبی دارند. سخاوتمند باشید و با کلمهکه چه ویژگی

.تشویق کنید

:قدرشناس باشید
اس آمد بگویید تا احسزنید تا به اتاق شما بیاید ، به او خوشوقتی کارمندي را صدا می

خوبی داشته باشد . اگر دیگران بدانند که قدردان آنان هستید ، آنگاه بهترین کارهایی را 
.دهندکه دوست دارید ، براي شما انجام می

:به دیگران توجه کنید
تاریخ شادي بخش (افتد ، توجه کنید. رویدادهاي مهم به آنچه در زندگی دیگران اتفاق می

دواج) دیگران را به آنان تبریک بگویید و در شرایط ناگوار مانند بیماري و فوت تولد ، از
.دردي کنیدعزیزان، با آنان هم

با افراد، تماس چشمی برقرار کنید و با حالت صمیمیت ، دیگران را در صورت امکان به 
.بدهیداهمیتآنانبهودادهگوشافرادنظرهايبه	اسم کوچک صدا بزنید.

:گوش دادن موثر را تمرین کنید
آنان اتطور واقعی نظرخواهید به دیگران نشان دهید که بهدادن، روشی است که میگوش
د، بازگو گوینیعنی به زبان خودتان، آنچه را که دیگران می» گوش دادن موثر«شنوید. را می

.کننددهید، آنان شما را تحسین میهاي همکاران خود، دقیق گوش میکنید. وقتی به حرف

:افراد را دور هم جمع کنید
دالت و ي افراد به عهمهمحیطی به وجود آورید که دیگران به کار گروهی تشویق شوند. با 

.بازي خودداري کنیدرفتار کنید و از تبعیض و پارتیاتمساو

:تضادها را حل کنید
شوند ، اگر تضادي به وجود آمد ، آن را حل کنید. یاد بگیرید وقتی افراد ، دور هم جمع می

اي لسهجیک میانجی خوب باشید. اگر همکاران، راجع به مسائل کاري، جروبحث کردند ، 
،ردیدچنین نقش رهبري را ایفا کها را حل کنید. اگر اینبا حضور آنان برگزار کنید و مشکل

.گیریدمورد احترام و تحسین اطرافیان قرار می

:ارتباط شفاف برقرار کنید
گر گویید ، داشته باشید. یک ارتباطگویید و اینکه چطور میتوجه خاصی به آنچه که می

شود. نفوذ کالم وتفاهم و اختالف میکمتر با همکاران خود ، دچار سوءروشن و شفاف، 
دارد. اگر نو این ارتباطی به سن شمااستبالغت، نشان از فراست، هوش و بلوغ فکري شما 

.دهندنمیتان اهمیتیهايها و عقیده، دیگران نیز به حرفگویید، توجه نکنیدبه آنچه که می

:شوخ طبع باشید
رد کسانی جمع ، گکنید. بسیاري از افرادگویی میهید از این که با دیگران، شوخی و بذلنترس
کار را اما این.شان بنشانندنآنان فراهم کنند و لبخند بر لباشوند که بتوانند شادي را براي می

.از حد نگذرانید تا به شخصیتتان لطمه نزند و البته مراقب حد ارتباط با نامحرم نیز باشید

:ها بنگریدي چشم دیگران به موضوعاز دریچه
دلی به معنی این است که : خودتان را جاي دیگران بگذارید و احساس آنان را درك هم

ردن توانید با حس کانداز دیگران ببینید. شما میها را از چشمکنید و سعی کنید حادثه
درك ی که اگر از . در حالان، وضعیت روانی خود را حفظ کنیدهاي خودتهیجان
اخت، افرادي که از شن.توانید توجه آنان را جلب کنیدنمی،هاي دیگران، غافل شویدهیجان

.دلی با دیگران نیز ناتوانندهاي دیگران عاجزند ، در ابراز همها و احساسدرك هیجان

:شکایت نکنید و نق نزنید
ی به سادگی راجع به هر موضوعاي نیست. اگرزن حرفهچیز بدتر از یک شاکی یا نقهیچ

ه ماند. سعی کنید همیشه نسبت بعصبانی شوید ، دیگر روز خوشی براي شما باقی نمی
ها را آسان بگیرید تا از این طریق، بر اعتبار و اطرافیان، گذشت داشته باشید و موضوع

اغلب شکایت کردن در مورد نحوه کارکرد همکاران .محبوبیت خود نزد دیگران بیفزایید
(شخصی یا در رابطه با کار) به این معنی است که فقط کارهاي بقیه را زیر نظر گرفته اید و 

.به کار خود اهمیت چندانی نداده اید

عصر فرا صنعتکاربرد فناوري اطالعات در مدیریت مهندس مینا نظريوري:آگرد
مدیر آموزش و پروژه
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