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محترم شرکت با حضور  رعاملیمد یبیمهندس ط یجناب آقا، دو عالم حضرت فاطمه زهرا )س( ی، به مناسبت بزرگداشت مقام زن و تولد بانونایگستر س نیشرکت پروتئ یگزارش روابط عموم به

 .گفتند کیتبر شانیروز مبارک را به ا نیبه عمل آورده و ا ریتقد شانیدر محل کار بانوان از نقش ا

مراسمی برای روانشناس و مشاور خانواده  یو سرکار خانم دکتر جواهر یو مسئول فرهنگ کیانفورمات ریمهندس سالک مد یکارخانه و جناب آقا ریدکتر خرم مد یبا حضور جناب آقا نیهمچن 

 .دیبرگزار گرد تجلیل از مقام زن،

و در   دیساعت بطول انجام ۱بمدت   یو فرزندپرور ییزناشو یدر زندگ نی، رفتار زوجص نقش موثر مشاوره در قبل ازدواجدر خصو یبا ارزش سرکارخانم دکتر جواهر یمراسم با سخنران نیا

 .دیگرد میتقد ییایو هدا مدمل آبه ع ریشرکت تقد یراهبرد شرفتیدر پ شانیانتها از حضور بانوان و نقش ا و در  رفتیانجام پذ زیادامه جلسه پرسش و پاسخ ن
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اسفند ، روز درختکاری با  ۱۵آئین کاشت نهال به مناسبت گرامیداشت  

ز مدیران واحد حضور مدیر عامل شرکت پروتئین گستر سینا با جمعی ا

 ار گردید.گوشتیران برگز

عمومی شرکت پروتئین گستر سینا ، مدیر عامل شرکت به گزارش روابط 

 شهر یک تنفسی هایهایریه آقای محسن طیبی با اشاره به اینکه درختان

:  افزود کنندمی ایفا جامعه اعضای سالمت تأمین در مهمی نقش و هستند

 همه و بدانیم قدر است خداوند سخاوت و جمال مظهر که را طبیعت باید

 .کنیم وظیفه انجام درستی به آن گسترش و حفظ مقابل در

 . 

 

 اخبار

 

سال نو با نسیم جان نوازی، دست عنایت خداست که دیگر بار دل و جان ما را به فردایی روشن 

 نوید می دهد و سال کهنه با یادگارانی از تالش های ما به گذشته می پیوندد.

 گرامیان سالم

های خداجو است. خداوند متعال را شاکریم کننده دلال و احوالی نو و بیدار گر حانی ترنمی از عشق و زیبایی، تجلینورورز باست

حالوت حلول سالی دیگر را بر ایرانیان ارزانی داشت تا با تدبر و تعقل بر آنچه که گذراندیم، در سایه کرامتش  که دیگر بار توفیق

یک سال تالش صادقانه شما دل به تالشی افزون برای عزت، سربلندی و کامیابی ببندیم. فرارسیدن سال نو اگرچه پایانی است بر

که باید همراه با امید به فردایی بهتر بر تالش خویش بیافزاییم.  یسال. عزیزان، اما سرآغازی است بر یک سال کوشش و خدمتی دیگر

ای عمل ه گونهه منابع و امکانات موجود بگیری از نیروی انسانی کارآمد و با تجربه، استفاده از کلینیز برآنیم تا با بهره ۱398سال  در

های از پیش تعیین شده این صنعت عظیم ارتقا یابد و به یاری خداوند این یتمندی در راستای اهداف و برنامهکنیم که سطح رضا

 امیدوارم که شکوفایی بهار <<ایام می آیند تا از شما مبارک گردند>>مسیر تعالی با سرعتی بیش از پیش طی شود. به مصداق جمله 

 هایتان رهنمون شده و بهارانی همیشگی را در دل و جان شما ریشه دواند.طبیعت، شما را به شکفتن بهارجان

 

  

 

 

 

 

 

 تبریک نوروزی مدیریت محترم عامل پیام 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

 برگزاری مراسم درختکاری در پروتئین گسترسینا 

 

 "پرورش ماهی در قفس "توسعه پروژه اعالم آمادگی نروژ برای 

 
با رئیس سازمان دامپزشکی نروژ به عنوان پیشروترین کشور دنیا در تولید  اره سالمت آبزیان  در شیلیدرب دام بهداشت جهانی سازمان اجالس حاشیه در دامپزشکی سازمان رئیس علیرضا رفیعی پور

های ماهی های آموزشی مرتبط با پرورش و تشخیص بیماریدر ابتدای این نشست، رئیس سازمان دامپزشکی کشورمان از دامپزشکی نروژ برای پذیرش و برگزاری دوره .ماهی در قفس دیدار کرد

هزار تن به  3۰۰ای گسترش تولید ماهی در قفس تا بیش از در صنعت پرورش ماهی در قفس در ایران و مزارع کشور نروژ تشکر کرد و با توجه به نو بودن این صنعت و شرایط مطلوب ایران بر

 .های خصوصی دو کشور شدها و بخشهای دولتی، دانشگاهعنوان یک تولید پایدار در چارچوب اقتصاد مقاومتی، خواستار همکاری بیشتر دامپزشکی

همکاری بیشتر برابر پروتکل بین دو کشور، آمادگی کامل خود را برای کمک به توسعه پرورش ماهی در قفس در پس از درخواست ایران، رئیس سازمان دامپزشکی نروژ نیز با ابراز تمایل برای 

ت مهم ی در قفس برای موفقیت این صنعهای بهداشتی، تشخیصی، نظارتی، تجهیزات و امکانات مورد نیاز ایران اعالم کرد و افزود: کماکان در خصوص نقش دولت در مدیریت پرورش ماهزمینه

با نمایندگان دامپزشکی ترکیه در حاشیه اجالس سازمان جهانی بهداشت دام درباره رضا رفیعی پور رئیس این سازمان دیدار علی درهم چنین  .هایی نظیر ایران آموزش الزم را خواهند دادبه کشور

های بهداشتی همکاری بین دو کشور، تاکید شد که ایران و امپزشکی و داشتن موافقت نامه و پروتکلهای دو کشور طی سال گذشته در حوزه دسالمت آبزیان، با توجه به رشد مناسب همکاری

 .های مختلف جهان باشندای، الگوی کشورهای منطقه و بین قارههای خام دامی در سطح پیمانغذا و تجارت دام و فرآوردهتوانند در حوزه بهداشت دام، بهداشت ترکیه می

دو کشور  نشان از توانمندی دامپزشکی های قبل در ترکیهطی سال گذشته و سال در ایران Eufmd و eco ایارتباط با نتایج این دیدار اعالم کرد: برگزاری دو نشست موفق منطقهرفیعی پور در  

 ترانزیت به دلیل موقعیت جغرافیایی دو کشور است.المللی خصوصاً در حوزه های دامی و موفقیت در تجارت بینبرای مدیریت تولید، امنیت غذایی، کنترل بیماری

به استرالیا مورد بررسی قرار دهی به موقع تولیدکنندگان، تجرها به دلیل عدم گزارشکه بین علیرضا رفیعی پور با نماینده دامپزشکی استرالیا انجام شد، با توجه به بروز اپیدمی بیماری یدر دیدار

 گرفت. 

 هااگزوتیک، همه هزینه
دیدار نماینده دامپزشکی استرالیا با اشاره به این که دامپزشکی دولتی این کشور در زمان مواجه شدن با یک بیماری در این  

های ها به تشکلبیماریرا برای مختومه کردن بیماری در اولین کانون گزارش شده باید انجام دهد، افزود: سپس مراقبت از 

های به گفته این مقام مسؤول دامپزشکی استرالیا، واگذاری مراقبت از بیماری .شودتولیدی دام، طیور و آبزیان واگذار می

شود و دامپزشکی به ای در حوزه امنیت زیستی محسوب میدامی به معنی اجرای قسمتی از اقدامات بهداشتی و قرنطینه

  .حاکمیتی نتیجه بیشتری از همکاری با تولیدکنندگان خواهد گرفتعنوان ارگان 

 آبزیان هایبیماری مدیریت و بهداشت دفتر مدیرکل قاجاری، …رفیعی پور در ارتباط با این دیدار که به اتفاق دکتر امرا

سطح همکاری خود را با توجه  توانندمختلف می هایزمینه در استرالیا و ایران دامپزشکی: کرد اعالم شد، انجام سازمان این

های خصوصی و تجاری به مذاکرات انجام شده با سفیر استرالیا در ایران پیگیری و به نتیجه عملی برسانند. به گفته وی، بخش

 د ه دام، آبزیان و آزمایشگاهی هستنهای دامپزشکی در حوزمند به توسعه همکاریهر دو کشور، عالقه

 .( ۱398فروردین  ۱6ران، )شبکه خبری صنایع غذایی ای
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تـرین زیع مواد غـذایی یکـی از گسـتردهامروزه صنایع و خدمات وابسته به تولید و تو

دلیل تأثیرگذاری مستقیم بـر  های تولیدی و اقتصادی است که بههـای فعالیت بنگاهزمینـه

بقـا و سـالمت مـردم، از جایگاه و اهمیت باالیی برخوردار میباشد. بر این اساس ایجاد و 

منظور تزریق علوم و تکنولوژیهای نوین به این  گسترش نظامهای تحقیـق و توسـعه به

 برخوردار است.  صنعت، از اهمیت باالیی

 ها:نقش تحقیق و توسعه در کارآفرینی شرکت

عنوان مهمترین عامل توسعه اقتصادی و رمز موفقیت بنگاههای  تحقیق و توسعه امروزه به 

اقتصادی و کشورها در عرصه رقابت جهانی در تجارت و اقتصاد شناخته شده است. 

نقش  عنوان ابزاری مؤثر و قوی میتواند اقتصاددانان بر این باورند که علم و تکنولوژی به

کلیدی در فرایند توسعه ایفا کند. در دنیای حاضر کشورهایی در زمره کشورهای توسعه 

رو  شوند که از سطح باالی علم و تکنولوژی برخوردار باشند. از اینیافته محسوب می

وسعه و پیشرفت بسیاری از محصوالت، روشها، ابزارها و تکنولوژیهای پیشرفته، ناشی از ت

این کشورها در عرصه علم و تکنولوژی است. با مطالعاتی که اقتصاددانان بر روی 

اند مشخص شده است که نرخ باالی رشد در این کشورها کشورهای پیشرفته انجام داده

عالوه در  در اثر کاربرد وسیع بسیاری از نوآوریهای تکنولوژیکی صورت گرفته است. به

امروزه  .و موفقیت بنگاهها با ارتقای سطح تکنولوژی امکانپذیر استسطح خرد نیز رشد 

تحقیق و توسعه کلید رقابت و دستیابی به فناوریهای مدرن دنیا محسوب میشود. فناوری و 

پیشرفت آن میتواند ماهیت فرآیند تولید و کیفیت محصوالت آنها را در کشورهای 

وظیفه االها و افزایش صادرات آنها شود. مختلف تغییر داده و سبب بهبود توان رقابتی ک

گیری مؤثر، مهم  تحقیق و توسعه در بنگاههای اقتصادی تأمین دانش موردنیاز برای تصمیم

طور کلی نقش  به. و بهتر جهت تولید و تجارت با کمترین هزینه و بیشترین منفعت است

 ها را بهتمام بخش گیرندگان درتحقیق و توسعه این است که دانش موردنیاز کلیه تصمیم

منظور اتخاذ تصمیمهای سریع، اثربخش و سودمند فراهم کند. موفقیت در تحقیق و توسعه، 

های کاری در یک بنگاه اقتصادی را از حیث ارائه نوآوری در محصول، فرایندها و شیوه

به تبع آن های کارآفرینانه و مقایسه با سایر رقبا متمایز نموده و زمینه را برای توسعه ظرفیت

مبنای نتایج پژوهشهای میدانی،  . برهای اقتصادی در آن بنگاه فراهم مینمایدرشد شاخص

تحقیق و توسعه موجب پیشرفت فناوری، تنوع تولید، افـزایش کیفیت، بهبود توزیع و 

از طرفـی نوآوری و تحقیق و توسعه . نسبی در بنگاههای اقتصادی میشـودافزایش مزیت 

با هم در ارتباط هستند. نـوآوری سـبب ایجـاد تحقیـق و توسعه شده و به شکل دوسویه 

 ساز نوآوری است. تحقیق و توسعه زمینه

 های تحقیق و توسعه: عوامل مؤثر بر موفقیت نظام 

اند تا عوامل موفقیت و اثربخشی فعالیتهای محققان از دیدگاههای مختلف تالش کرده

های اقتصادی را شناسایی و تحلیل نمایند. در این زمینه تحقیق و توسعه در سازمانها و بنگاه

عوامل کالن نظیر وضعیت بازار، تکنولوژی، شرایط و تقاضاهای ( ۱997بالچاندرا و فریر )

دیگر، اند. از منظری ها و عوامل درون سازمان را مورد توجه قرار دادهمحیط و ویژگی

کنترل و عوامل خارجی و غیرقابل کنترل عوامل داخلی و قابل  ( از2۰۰2براون و همکاران )

طور  عنوان عوامل اثرگذار بر کارایی نظامهای تحقیق و توسعه سخن گفته و معتقدند به به

کلی موضع سازمان در مقابل عوامل درون سازمانی، کنشی و در مقابل عوامل برون 

 سازمانی واکنشی است.

 

در بیان عوامل مؤثر بر موفقیت مدیریت نظامهای تحقیق و توسعه به مواردی نظیر داشتن یک 

مند، دانش تخصصی کافی، خالقیت و نوآوری، نظام کارآمد انتقال رویکرد کلگرا و نظام

اند. آشهوف و اشمیت فناوری و برخورداری از ارتباطات درون و برون سازمانی اشاره نموده

عنوان متغیرهای کلیدی تأثیرگذار بر موفقیت تحقیق و توسعه  را به املدسته عسه  (2۰۰8)

ند که عبارتند از: فروش محصوالت نوآورانه، تمایز میان محصوالتی که برای اه شناسایی نمود

دلیل  ها بهشرکت جدید هستند با محصوالتی که برای بازار جدید هستند و کاهش قیمت

ای، موفقیت نظامهای تحقیق و نیز در مطالعه( 2۰۰9)و همکاران  فرآیندهای نوآورانه. رامر

توسعه را در گرو توجه به عواملی نظیر شناخت، ترفیع و تعهد افرادی که در فرآیند نوآوری 

نقش دارند، استخدام و آموزش افراد با مهارت موردنیاز برای نوآوری، محول کردن 

مالی برای مدیران نوآور و انگیزه کارکنان برای های گیری مدیران به نوآوری، انگیزهتصمیم

الگوهای ( ۱387نیا و وروانی ) صدری .اندهای نوآورانه دانستهتوسعه و گزارش ایده

سازماندهی برای فعالیت نظامهای تحقیق و توسعه را در سه دسته شامل الگوهـای سـازماندهی 

ای و سازماندهی ماتریسی تقسیم ـهای، برنامظیفـه تخصصـی، سـازماندهی پـروژهبـر حسـب و

هفـت عامـل کلیـدی شـامل برتـری و یگانگی محصول، ( 2۰۰4اند. توماس آسـتبرو ) نموده

شرکت،  فایدگی برای مصـرف کننـده، تـازگی بـرای سازگاری منابع شرکت، اندازه بازار، بی

تأثیرگذار مهـم بـر موفقیـت عنوان عوامل  پذیری بازار را به مطابقت منابع تکنولوژیک و رقابت

عوامل موفقیت در این نظامها را ( 2۰۰2)ناسایی نمودند. براون و همکاران تحقیق و توسعه ش

ای و عوامـل ل ساختاری و فرهنگی، عوامل رویـهبه چنـد دسته شامل عوامل قابل کنترل، عوام

ا تأکید بر نقش عوامل نیز ب( ۱386پور ) انسـانی تقسـیم نمودند. در پژوهش سلیمی و شفیعی

درون سازمانی بر موفقیت نظامهای تحقیق و توسعه، به دو دسته عوامل شامل خصوصیات 

مدیران و شرایط محیط سازمان اشاره شده است. بر این مبنا برخی خصوصیات مدیران نظیر 

گیری،  کار گروهی، قدرت تصمیم و تعهد کاری، دانش تخصصی، اعتقاد به پذیریمسئولیت

پـذیری در کنـار شـرایط و عوامـل محیط درون سازمان از قبیل پذیری و انعطاف کریس

ضوابط و مقررات داخلی، مقررات پرسنلی، فرهنگ کار گروهی، تخصیص بودجه، تجهیزات 

عنوان  و فضای کافی و توجه به نوآوری و اختصاص پاداش مناسـب بـرای آن در سـازمان به

 پژوهش در. اند موفقیت نظامهای تحقیق و توسعه معرفی شدهعوامل درون سازمانی مؤثر بر 

های سازمانی سازمان مادر و اسـتراتژی تولید ویژگیصورت گرفته توسط مدرس و همکاران 

اسـت.  معرفی شدههای تحقیق و توسعه عنوان دو عامل مهم در سازماندهی تیم محصول به

نوآوری را در عواملی چون  ونیز عوامل موفقیت تحقیق و توسعه ( 2۰۰۱) آنـدرو

در بازار محصول جدید، درک اندازه بازار و چشـم انـداز  مشـتری و رقابـت حداقلیرضایت

های شرکت و ها و استراتژیرشـد آن، تحلیـل اثربخشـی قیمـت، مطابقت محصول با توانایی

( 2۰۰2در پژوهش براون و همکاران ) مزایای رقابتی یک محصـول خالصـه نمـوده است.

ست. در این گیری از توانایی مدیریتی کارآفرینان سـازمانی مـورد تأکید قرار گرفته ابهره

عنوان عاملی بازدارنـده در موفقیـت واحـدهای تحقیق و توسعه یاد شده تحقیق از بوروکراسی ب

و بر اهمیت ساختارهای سازمانی افقی، غیـر متمرکـز، کمتـر بوروکراتیـک و منعطف برای 

 .ستیابی به موفقیت در نظامهای تحقیق و توسعه تأکید شده استد

 منبع:

.نشریه عوامل مؤثر بر موفقیت تحقیق و توسعه در صنایع غذایی غالمحسین حسینی نیا.

 ۱394کارآفرینی در کشاورزی.

های نوین در ی و با عنوان نخستین همایش پژوهشایران و دهمین همایش تحقیق و توسعه برتر صنایع غذایی امسال با محوریت محصوالت لبنیازدهمین جشنواره علوم و صنایع غذایی 

به  .غذایی کشور برگزار شدای و صنایع ایران در انستیتو تحقیقات تغذیه های لبنی با همکاری شرکت صنایع شیرر صنایع غذایی با محوریت فرآوردههای برتو شرکت R&D حوزه

لمی و تقدیر از شرکتها، مدیران و گزارش وب سایت خبری صنایع غذایی ایران، این همایش با حضور گسترده مدیران، کارآفرینان و اساتید در دو نوبت صبح و عصر و در دو بخش ع

ن ارائه شد و همچنین سایر مقاالتی که به صورت پوستر پذیرفته شده بودند نیز در سالن دیگری به در نوبت صبح مقاالت پذیرفته شده به صورت سخنرانی در دو سال .اساتید برگزار شد

ای علمی و کاربردی در در این همایش سه پنل علمی با عناوین راهبردهای توسعه کمی و کیفی شیر خام و مواد اولیه، تولید ناب، محور توسعه بازار و نقش پژوهش ه. نمایش در آمد

و همچنین اساتید منتخب تفدیر و جایزه علمی دکتر حبیب اهلل هدایت  ۹۷در نوبت عصر نیز از دامداران نمونه، شرکتهای برتر درسال  .اخص های کیفی محصوالت برگزار شدبهبود ش

صنایع غذایی با محوریت فرآورده های لبنی در خصوص  های برترو شرکت R&D دکتر سید ابراهیم حسینی رئیس ستاد نخستین همایش پژوهش های نوین در حوزه. به آنها اعطا شد

جشنواره معتبری است که از یازده سال گذشته در تقدیر از پیشکسوتان صنعت غذا ) دکتر حبیب اهلل هدایت و دکتر شهاب واعظ زاده ( انجام  ،این همایش اری این جشنواره گفت برگز

: اشاره کرد و افزود  سالهای گذشتهبه تفاوت این همایش نسبت به   حسینی لبنی در حوزه تحقیق و توسعه است . دکترسید ابراهیم شد ولی امسال محوریت این جشنواره با فرآورده های 

های قبل شاهد آن از تغییراتی است که نسبت به دورهدر دو نوبت صبح و عصر  و کارگاههای آموزشی   و اضافه شدن مقاالت علمی آن علمی بودن این همایش 

دیگر از اساتید منتخب صنایع همچنین در بخش های تقدیر بعمل آمد و  شد و از دامداران نمونه  دربرگزاری این دوره همایش به تولیدکنندگان اولیه نیز توجه خاص  همچنین   ودیمب

 ،پگاه آذربایجان شرقی، صنایع غذایی می توان به شرکتهای سبزی ایراناز شرکتهای برتر و منتخب در یازدهمین جشنواره علوم و  .غذایی و پیشکسوتان ارگان های دولتی تقدیر شد

همچنین در بخش اساتید از آقایان  .پگاه، کشت و صنعت فارس، لبنیات گال آمل، ممتاز لبن نگین و زر ماکارون اشاره کرد ۵بازار گستر منطقه  فوده،پگاه، آلیما، ماستر خشک نوزادشیر

 در .نوروزی تقدیر بعمل آمد مهندس فیروز مددنوعی و مهندس ابراهیم دکتر خمیری، دکتر مهرداد نیا کوثری، دکتر جواد حصاری، مهندس مرتضی مشایخ، دکتر محمدرضا احسانی،

پور از ها دکتر ثریا نوابدر بخش پیشکسوتان از خانم. های لبنی کشور تقدیر شدوردهآس هیئت مدیره انجمن صنفی فراسالم تیموری به عنوان رئیبخش انجمن صنفی برتر نیز از میر

دکتر نوبان از سازمان غذا و دارو ، مهندس زینت خاک نژاد از سازمان ملی استاندارد و آقای دکتر محسن  ،معدن و تجارت ،دکتر فاطمه توفیق از وزارت صنعت سازمان نظام دامپزشکی،

های برتر صنایع غذایی  R&D  در دهمین جشنواره .در این جشنواره از حدود سی دامدار نمونه کشوری نیز تقدیر شد. مشکوت از سازمان دامپزشکی مورد تقدیر قرار گرفتند

چای گلستان، ماسترفوده، آذرنوش شکوفه، ممتاز لبن نگین جایزه )فریکو(، سبزی ایران، آلیما، صباح،  های روغنی ایرانهوردآزرنام، فر پگاه فارس، پگاه اصفهان، پگاه نهران، شرکتهای

 .شهاب را دریافت کردند

رکاران باید اقدامات الزم را برای افزایش در حاشیه این همایش، دکترشهریار دبیریان دبیر این همایش گفت : با توجه به شرایط اقتصادی، مصرف سرانه لبنیات کاهش یافته که دست اند

دکتر دبیریان . این فاصله بیشتر شده است استاندارد جهانی عقب بودیم و حالکیلوگرم بود ما از مصرف  ۷۵که مصرف سرانه لبنیات حدود زمانیوی ادامه داد:  .انجام دهندمصرف سرانه 

 کند. رد تا سرانه مصرف افزایش پیدا کننده نهایی قرار گییا تولیدد در اختیار مصرف کننده افزایش مصرف سرانه را اختصاص یارانه اعالم کرد و گفت: یارانه بای هاییکی از راهکار

مقاله رسیده به  220اظهار داشت از بین  همچنین .: کاهش سن پوکی استخوان یکی از عوارض کاهش مصرف لبنیات استبیان داشت ا یک کاالی ضروری اعالم کرد ووی، لبنیات ر

  مقاله پذیرفته شده است. 181جشنواره، 
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