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  جشن تکلیف فرزندان پرسنل

گوشتیران و جشن بزرگ چهلمین 

 اسالمیسالگرد پیروزی انقالب 

  حضور کارکنان پروتئین

 بهمن 22گسترسینا در راهپیمایی 

  دومین رقابت های تیراندازی

 کارگران استان تهران

  برگزاری مسابقات ورزشی به

 مناسبت دهه فجر

  

 

 

 اشرشیاکلی منجمد، خشک وپخته بر روی

 

 عیصنا یالمللنیب شگاهینما نیو پنجم ستیب دکنندگانیاز بازد یاقدام به نظرسنج،  (ISQI)بازرسی کیفیت و استاندارد ایران شرکت

درصد  ۴۰.۳)حدود  دهدکننینفر بازد ۳۸۱از این نظرسنجی نموده است.  97سال وابسته  عیآالت و صنا نیماش ،ییمواد غذا ،یکشاورز

 .ه استانجام پذیرفتدرصد زن(  ۵9.7مرد و 

 ند؟ینما یم هیته یاز مراکز فروشگاه کیرا از کدام ینیمحصوالت پروتئ مردم

 
 یها محصوالت گوشت، مرغ و ماه پرمارکتیها قیاز طر یپاسخ دهندگان در نظرسنج % ۴۰از  شیبازار انجام شده، ب قاتیتحق در

 قیاز طر شانیدرصد از ا۱7.۴درصد از سوپرمارکت ها و 2۰ها، حدود  یاز قصاب شانیدرصد ا22. ندینما یم هتهی را خود …و

 .ندینمایم یداریرا خر ینیمحصوالت و مواد پروتئ یا رهیکوچک زنج یهافروشگاه

 ینیمواد پروتئ ینترنتیا دیبه خر دکنندگانیبازد لیتما زانیم ،ینترنتیا یهافروشگاه قیفروش محصوالت از طر نینو کردیتوجه به رو با

محصوالت  نیا ینترنتیا دیبه خر لیدرصد از پاسخ دهندگان تما ۱۵.7تنها  دهدینشان م جنتای. است شده سوال( …)گوشت، مرغ و

 اند. کم را انتخاب نموده یلیکم و خ نهیگز شانای از ٪۵۸.2که  تاس یدرحال نیدارند. ا

 
 (…کالباس و س،ی)سوس ینیپروتئ یفراورده ها دیمصرف کنندگان در خر تیاولو

در  دکنندگانیراستا از بازد نیقرار گرفته است. در هم یرانیمصرف کنندگان ا دیسال هاست که در سبد خر ینیپروتئ یها فراورده

 نیشتربی ٪۳۱.2محصوالت  ییارزش غذا اریشده است که مع دهیپرس ینیپروتئ یفراورده ها دیخر میبر تصم رگذاریخصوص عوامل تاث

 ۱۰با  یبسته بند تنهای در و دارند قرار ٪22.۸با  غذایی مواد طعم و ٪2۵.7پس از آن برند محصوالت با  ودارد  دارانیرا نزد خر تیاهم

 .داده اند لیو کالباس را تشک سیمانند سوس ینیپروتئ یفراورده ها دیخر گرید تاولوی ٪۸.۴محصول با  متیدرصد و ق

 
 http://isqi.co.irسایت شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران، به نشانی  منبع: 

 

 انقالب اسالمیجشن تکلیف فرزندان پرسنل گوشتیران و جشن بزرگ چهلمین سالگرد پیروزی 

 

 

 

 در این شماره می خوانید:

 های پروتئینیفرآوردهتخصصی  بولتن

 پروتئین گسترسینا شرکت

 4۱شماره 

 ۱39۷  ماه بهمن 

 نی الگوی خرید مواد پروتئی 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

 

 

 تحقیقات بازار درخصوص الگوی

 خرید مواد پروتئینی

انگیزش 

راهنمای تشخیص ماهی سالم از فاسد 

 

 اخبار 

 

 

جشن تکلیف فرزندان پرسنل گوشتیران و جشن بزرگ ، د فرهنگی شرکت پروتئین گستر سیناگزارش روابط عمومی و واحبه 

فرمانده حوزه امام جعفر صادق )ع( جناب ، حضور مدیران ارشد واحد گوشتیران چهلمین سالگرد پیروزی انقالب اسالمی با

 . گردید برگزار آقای سرهنگ تکلو به همراه حجت االسالم و المسلمین حاج آقا رجب پور 

، گفت: برگزاری این جشن در معرفی تکالیف دینی و اعتقادی دانش ریکربالئی علی اصغر اسکنداب آقای سخنران مراسم، جن

، برگزاری جشن تکلیف شوده تکلیف برای انسان عید محسوب مین کرد : روز رسیدن بوی عنوا . آموزان نقش موثری دارد

وی یادآورشد دانش آموزان با رسیدن به سن تکلیف . برای حفظ نظام ارزشی و تربیتی جامعه از جایگاه مهمی برخوردار است

 . الهی راه خوشبختی را پیدا کنند باید واجبات را انجام دهند و از محرمات و گناهان دوری و با پیروی از دستورات

تر نتایج این نهضت بزرگ هر روز روشناست، اظهار نمود، م ملت ایران عظی حرکت یادآور بهمن  22وی با اشاره به اینکه 

بهمن، همه  22وی افزود : درباره اهمیت حضور مردم در راهپیمایی  .هت حفظ و تداوم آن بسیار مهم استشود و از این جمی

  .دانند که انقالب اسالمی با حضور وسیع مردم شکل گرفت و با مردم پیروز شدمی

 . شد پذیرایی در این مراسم با شکوه از شرکت کنندگان در جشن با شیرینی و میوه 

 

 

 

مطابق سنوات گذشته به مناسبت جشن پیروزی انقالب اسالمی ، ، پروتئین گستر سینا روابط عمومی ه گزارش واحدب

 به و برگزار آقایان و بانوان بخشدو  در. …مسابقات داژبال ، دو میدانی ، طناب کشی ، دارت ، والیبال ، فوتسال و 

 .گردید اهدا یادبود رسم به جوایزی ای رشته هر در برتر تیمهای

 

 

دهه فجر برگزاری مسابقات ورزشی به مناسبت  
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 بهمن 22گستر سینا در راهپیمایی حضور کارکنان پروتئین 

 
همراه  این شرکت کارکنان به گزارش واحد روابط عمومی شرکت پروتئین گستر سینا

 انقالب پیروزی سالروز چهلمین در راهپیمایی بـاشـکوه ،با سایر مردم همیشه در صحنه

 بهمراه سینا گسترپروتئین شرکت پرسنل. شرکت کردند 97بهمن سال  22 روز اسالمی

، از درب واحد گوشتیران به سمت میدان آزادی صبح روز دوشنبه ۸ ساعت خانواده،

و مبارز  ونروحانی ،تن از جانبازان جنگ تحمیلی مسیر با چند در وحرکت نمودند 

دیدار کردند.کارکنان  )ع( جناب سرهنگ تکلوفرمانده بسیج پایگاه امام جعفرصادق 

سالگی انقالب اسالمی با آرمان  ۴۰حضور خود در جشن با  پروتئین گستر سینا شرکت

 . تجدید پیمان نمودندانقالب  های امام راحل و رهبر

 اخبار

 

به گزارش روابط عمومی شرکت پروتئین گستر سینا دومین رقابتهای تیراندازی کارگران استان 

تهران همزمان با چهلمین فجر انقالب اسالمی در مکان فدراسیون تیراندازی واقع در ورزشگاه 

 در برداری مترو کاران، سایپا، دخانیات، بهرهبا حضور تیمهای گوشتیران، کوشش آزادی

، سایپا و برگزار گردید . در این دوره از رقابتها تیم دخانیات تهران ورزشگاه معتمدی

قابل ذکر است تیم گوشتیران با  به ترتیب رتبه اول تا سوم را کسب نمودند. برداری متروبهره

مدیرعامل محترم شرکت جناب آقای محسن طیبی قادر به کسب دو مدال برنز در رده حمایت 

) سرکار خانم سیده سمیرا  خانم ها آقای دکتر دانیال سیفی جهان ( و تپانچه مردان ) جناب

یر هیئت ورزش گفتنی است این دوره از مسابقات با حضور مجید محمدی دب. موسوی (گردید

تیراندازی انجمن   ب رئیسئنا ترتیب رئیس وب و ندا حسنی ام حسینی، بهرکارگری استان تهران

 . گردیدو جمعی از مدیران کارخانجات برگزار 

 

 

های تیراندازی کارگران استان تهراندومین رقابت  

 

 

 
 

 

 
 واحد تحقیقات بازار
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 های تشخیص ماهی سالم از فاسدراه

 

   
 

 

 فریده چناری :  وریآگرد

 ماهیرانواحد 
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 بوی ماهی:

مطبوعی دارند و اگر از آبهای شیرین صید شده  د تقریبا بویتنکه تازه هس هاییماهی 

 ولی ماهی فاسد بوی نامطبوعی دارد دهند.همان منطقه را میباشند بوی گیاهان آبزی 

اثر پیشرفت فساد بوی گندیدگی  که بیشتر اوقات بوی آمونیاک و ترشیدگی و در

ها، پوست رای تشخیص بو مناسب می باشد آبششهایی از ماهی که بقسمت .دهدمی

 . و دهان ماهی است

  :ها و پولکها در ماهیحالت فلس

شوند در های تازه فلسها کامال به بدن چسبیده و به سختی جدا میماهی در رابطه با

  د.شوهای فاسد فلسها برجسته و به راحتی کنده میحالی که در ماهی

 :  هاشکل بدن ماهی 

های باشند ولی بدن ماهیهای تازه قابلیت ارتجاعی دارد و فاقد ترشحات میبدن ماهی

کند شود کامال ایجاد فرو رفتگی میبدن ماهی وارد می فاسد اگر با انگشتان فشاری روی

بدن شل و وارفته با فشار مختصر  .و ترشحات بدن ماهی زیاد و حالت چسبندگی دارد

شوند و یا اثر فشار بر روی عضالت باقی دچار پارگی باالخص در ناحیه شكمی می

 .ماندمی

ه با فشار انگشت نشانه بر گوشت ماهی تازه سالم دارای حالت ارتجاعی )االستیك( ک

 روی عضالت پشتی اطراف ستون فقرات ماهی قابل تشخیص و اثر فرورفتگی ناشی از

صالبت به ان تومیده مایش ساآزبا یك  ماند.فشار انگشت بر روی عضالت باقی نمی

 که یمدار می نگه فقیا ربطو و گرفته ستد در را ماهی سر فطر از ابتدا  دنعشی پی بر

 ینا کهنه نماهیا در لیو گرددنمی خم و هماند فقیا  کامال پشتی قسمت زهتا ماهی در

  دد.گرمی خم ماهی پشت و شتهاند دجوو صالبت

 
 روش مالمسه و تشخیص حالت ارتجاعی عضالت ماهی                 

  : سطح پوست

 در ماهی تازه سالمو رنگ پوست  در ماهی تازه سالم کامال آبكی و شفاف می باشد.

فاسد و ماهی کهنه در حالیكه در . پوست روشن، براق و بدون تغییر رنگ می باشد

 . میباشدورت کدو نگ رتغییر دارای 

 
 ماهی سالم

 

  : هاآبششسرپوش 

و سطح داخلی آنها  ها بطور کامل و تقریبا چسبیده هستندهای تازه سرپوشدر ماهی

تقریبا جدا هستند و بر روی سطح های فاسد این سرپوشها لكه ندارد ولی در ماهی

 . شودای و قرمز رنگ دیده میهای قهوهداخلی آنها لكه

 

 

  های ماهی:چشم

های تازه چشم عالوه بر اینکه شفاف درخشان است، حالت کامال محدب دارد در درماهی

صورتیکه در ماهیهای فاسد چشم ماهی تیره و کدر است و کره چشم بطور کامل در حفره 

 است. چشم فرو رفته 

 
 هایی از چشم ماهی سالمنمونه

 : هاحالت آبشش

های فاسد وشن هستند ولی در ماهیها مرطوب و به رنگ قرمز رهای تازه آبششدر ماهی 

در صورتیکه آبشش در ماهی بی کیفیت و  .ها مرطوب نبوده و رنگی خاکستری دارندآبشش

 باشد.ای تیره و موکوس شیری بد رنگ میفاسد به رنگ قهوه

 

 

 آبشش ماهی سالم

 

 آبشش ماهی کهنه و فاسد

 

شل و بدون قوام  ،محکم، صاف و االستیک است در حالیکه بدن ماهی فاسد ،بدن ماهی سالم

 مناسب است به طوریکه با فشار انگشت بر روی بدن، اثر محل فشار بر بدن ماهی باقی میماند.

های خونریزی در اطراف سر و پوست ماهی سالم دارای تاللو رنگین کمانی است و فاقد لکه

 امتداد ستون فقرات است و پوست ماهی فاسد، کدر و بدون هیچ درخشندگی است. 

 

 منبع:

 .توسعه بازار.  . دفتر بهبود کیفیت، فرآوری و 1390گزارش سازمان شیالت ایران

 . IRFQ0008مدرک کد 

 www.khzshilat.ir 

 

 

، انیشتین عقیده خود را درباره سخت کوشی و کسب دانشمند معروف

موفقیت بدین گونه بیان کرد : ) ده درصد نبوغ را الهام و نود درصد آن 

 سخت کوشی و عرق ریختن است .(

ی می کنند . نتیجه یک واقعیت است که برخی از افراد نسبت به دیگران تالش بیشتر این

ت خود ، این گونه افراد نسبت به همکاران هوشمند و با ذکاواین می شود که، در سازمان

تنها به توانایی وی بستگی  . بدین دلیل عملکرد فرد در سازمانعملکرد بهتری ارائه نمایند

 هم در این فرآیند نقشی مهم ایفا می کند . ، بلکه انگیزش ندارد

، باید بگوییم انگیزش یک محرکی یف مختصری از انگیزش داشته باشیماگر بخواهیم تعر

 یک  نیاز ارضا نشده که در فرد باعث تنش هایی می شود . مبنی بر است

 

 : کوتاه به برخی از نظریه هایی درباره انگیزشنگاهی 

 نیازهانظریه سلسله مراتب  .1

نظریه سلسله مراتب نیازها که بوسیله آبراهام مزلو ارائه شد از مشهورترین نظریه های 

او اساس فرض خود را بر این گذاشت که در درون هر انسان پنج دسته نیاز  انگیزش است .

 ) به صورت طبقه بندی شده ( وجود دارد . این نیازها عبارت اند از :

 ، تشنگی و نیازهای مالی و اولیه می شود.امل گرسنگیش لوژیکیفیزیونیازهای  -الف

  .امنیت و محفوظ ماندن در برابر خطرات فیزیکی و عاطفی می شود شامل  نیاز ایمنی -ب

 .، تعلق خاطر و دوستی می شوداطفهشامل  ع نیازهای اجتماعی-ج

 ،پیشرفتاحترام درونی و : که به دو بخش تقسیم می شود. احترام درونی نیاز احترام-د

 : که شامل شهرت و مقام می شود .احترام بیرونی

که در این نیاز شخص می کوشد تا همان چیزی شود که استعداد آن  خودشکوفایی-ه

را دارد و آن شامل رشد و دستیابی به همان چیزهایی است که فرد بالقوه استعداد رسیدن به 

 آن ها را دارد .

 

 Yو   Xظریه ن 

داگالس مک گرگور دو دیدگاه متمایز از انسان ارائه کرد : یک دیدگاه اصواًل منفی که 

 نامید. Yخواند و یک دیدگاه مثبت که آن را تئوری  Xآن را تئوری 

 بر اساس مفروضات زیر قرار دارد : Xتئوری 

 .کارکنان به صورت فطری و طبیعی کار را دوست ندارند 

  .کارکنان از زیر بار مسئولیت شانه خالی می کنند 

 بر اساس مفروضات زیر است : Yتئوری 

 . کارکنان به کار عالقه دارند و به آن به دید یک تفریح می نگرند 

  مسئولیت پذیرند و دارای خالقیت در کار هستند .کارکنان 

 نظریه دوعاملی هرزبرگ

ردریک هرزبرگ بر این باور بود که رابطه کار با فرد یک رابطه اصولی و اساسی است ف

تواند بر عوامل انگیزشی تأثیر منفی بگذارد. طبق این نظریه و فاکتورهای بهداشتی می

 از دسته دو ش افراد کافی نیست و افراد به وسیلهعوامل بهداشتی به تنهایی برای انگیز

 .گیرندمی قرار تأثیر تحت زیر عوامل

، امنیت و روابط با اری، حقوق و مزایا، زندگی شخصی)شرایط ک عوامل بهداشتی :

 همکاران (

 ، ترفیع و رشد () پیشرفت، پاداش،کار، مسئولیت عوامل انگیزشی :

 نظریه مبتنی بر نیازهای سه گانه

 :ر را برای انگیزه افراد بیان کرددیوید مک کللند سه فاکتو

: یعنی تالش در راه درخشیدن و در راه موفقیت تالش  نیاز به کسب موفقیت.1

 نمودن .

 :یعنی کسب توانایی برای اعمال قدرت بر دیگران نیاز به کسب قدرت. 2

ابط صمیمانه با ه کسب حمایت و ایجاد رو: یعنی تمایل ب نیاز به ایجاد دوستی. 3

 همکاران

 نظریه برابری 

نظریه برابری که به وسیله آدامز ارائه شده است، چنین اظهار میشود که افراد دریافتی 

مقایسه به این نتیجه برسند  نخود را با دریافتی دیگران از سازمان مقایسه میکنند. اگر با ای

که برخورد سازمان با کارکنان به طور نسبی غیر منصفانه است، احساس بی عدالتی کرده 

البته افراد می پذیرند که کارکنان توانمندتر،  و برای کاهش این بی عدالتی تالش میکنند.

برای انجام کار دریافتی بیشتری داشته باشند. مشروط بر آنکه کار بیشتری انجام دهند یا 

و در صورت عدم توجه به آن کارکنان  از سطح دانش و تجربه بیشتری برخوردار باشند

انگیزه خود را به انجام کار از دست داده و شروع به کم کاری و گاهًا تصمیم به ترک 

 سازمان و انتخاب فرصت شغلی بهتر می گیرند.

های تأثیرگذار بر  مترین مولفهت که انگیزش یکی از مهدر نهایت می توان نتیجه گرف

 عملکرد افراد است .

 منبع :

 1393مبانی رفتار سازمانی،استیفن پی رابینز،نشر دفتر پژوهشهای فرهنگی،
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