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 مراسم تودیع و معارفه مدیرعامل شرکت پروتئین گستر سینا

 

با حضور مدیران ارشد شرکت پروتئین  امین سالگرد بزرگداشت حضرت امام خمینی)ره( روز سه شنبه با سخنرانی مقام معظم رهبری مراسم سیبه گزارش روابط عمومی پروتئین گسترسینا، 

 گردید.)ره( برگزار در حرم مطهر امام خمینی و فرمانده حوزه مقاومت بسیج امام جعفر صادق )ع( جناب سرهنگ تکلو به همراه جمعی از پرسنل واحد گوشتیران   گستر سینا

: تجلیل از  . همانگونه که رهبر فرزانه انقالب فرمودند خرداد روز تجدید پیمان با والیت و سالروز تجلی اراده مردم مومن و انقالبی ایران در پیمودن راه نورانی حضرت روح اهلل است ۱۴

 ی خود، با سیره ، با قیام خود بلکه به معنای اصرار و پافشاری بر آن خطّ و راهی است که امام بزرگوار با انقالب خود،  عنوان یک قدردانی و تجلیل از گذشته نیستامام بزرگوار ما فقط به

هبر، در ذهن ما و در واقعیت عنوان یک ر، به عنوان یک معلّمعنوان یک الگو، به. امام به ی مسلمانان عالم باقی گذاشت، برای ملت ایران و همه ی خودنامه، با وصیت ، با درسهای خود

 …؛  ی مسلمانان عالم به آن احتیاج دارند، همان چیزی است که ملت ایران و همه ، درس او هست و این درس ، راه او هست ، اما فکر او هست . جسم او نیست ی ما حضور داردجامعه

  .چشم همه است  ی امام جلوِاشاره، انگشت  ، خطّ امام زنده است ، راه امام زنده است درس امام زنده است

 

محصول  ، (Breaded Falafel)سوخاری فالفل (، به گزارش واحد تحقیق و توسعه شرکت پروتئین گسترسینا )واحد گوشتیران

توان به تردی منحصر به فرد و طعم بینظیر های اصلی این محصول میاز ویژگی جدیدی است که به تازگی روانه بازار شده است.

مخصوص موجود در   جاتچرخ کردن نخود خیس شده آن را با ادویه در روند تولید این محصول، پس از آن اشاره کرد. 

یده میشود و سپس از مخزن روغن سوخاری بر روی آن پاش پودر، از دستگاه قالبگیر  کرده و پس از عبور، مخلوط فرموالسیون 

 ماه میباشد.  6منجمد میگردد. مدت زمان ماتدگاری این محصول   IQFبه روش عبور میکند و در نهایت 

 در حال حاضر، این محصول در بسته های نیم کیلویی عرضه میگردد. 

  نشان داده شده است. از این محصول در جدول نشانگر زیر گرم( ۱۱5عدد ) ۴ای ، ارزش تغذیه

 

 

، با وان مدیر عامل پروتئین گستر سیناگزارش واحد روابط عمومی شرکت پروتئین گستر سینا مراسم تودیع آقای مهندس محسن طیبی و معارفه آقای مهندس سید محمد رضا حسینی به عنبه 

ل شرکت آرزوی پیشرفت روز افزون برای مجموعه سینا پروتئین از خداوند مهندس محسن طیبی با تشکر از مدیران و پرسنآقای حضور مدیران ارشد سازمان برگزار گردید . در این مراسم 

 . پرداختند پروتئین سینا آینده راه نقشه ارائه به  د محمد رضا حسینیسی مهندس آقای در ادامهو  منان مسئلت نمودند

 

 

به گزارش  .در شهر سائو پائولو کشور برزیل برگزار می گردد ۱398مرداد  ۱7الی  ۱5از   مایشگاه صنعت گوشت و شیر سائوپائولون 

جامع ترین نمایشگاه برای صنعت پردازش  صنعت گوشت و شیر سائوپائولو تحلیلی ایران مراسم نیوز،نمایشگاه-خبرنگار پایگاه خبری

این رویداد مکانی فوق العاده برای مالقات با افراد تجاری، تحلیل  .حیوانی بوده و در سطح بین المللی شناخته شده استپروتئین 

روندها و فراتر از آن، انجام تجارت های سطح باالست. نمایشگاه صنعت گوشت و شیر برزیل تمام ابزاری که شما برای افزایش 

. افراد کلیدی بازار گوشت و لبنیات از برزیل و سراسر جهان در این نمایشگاه حضور خواهند فروشتان نیاز دارید، فراهم می نماید

داشت و به دنبال شراکت هایی در راستای به دست آوردن نتایج عالی هستند. نمایشگاه گوشت و لبنیات سائوپائولو مکان مالقات 

د تجارت انجام دهند و محصوالت، خدمات و فناوری های ایده آلی برای برندهای بزرگ است تا با توزیع کنندگان اصلی خو

جدیدشان را در معرض نمایش قرار دهند. نمایشگاه گوشت برزیل فرصتی منحصر به فرد برای شماست تا قدرت نفوذ تجارت خود 

سازی سازی و ذخیرهکخن، سیستم بندیسته، بهامواد اولیه و افزودنی از جمله محصوالت این نمایشگاه میتوان به را افزایش دهید

 و ... اشاره داشت. آب و عملیات تخلیه فاضالب سازیحمل و نقل و ذخیره بار، سکوهای حمل ، سرد

 

 (TecnoCarne & Leite)  نمایشگاه صنعت گوشت و شیر سائوپائولو

 

 

 

 

 جلسه دوم کارگاه روانشناسی و مهارتهای زندگیبرگزاری  

در سالن جلسات شرکت پروتئین گستر سینا واحد  27/3/98جلسه دوم کارگاه روانشناسی و مهارتهای زندگی در تاریخ ، به گزارش روابط عمومی شرکت پروتئین گستر سینا 

روانشناس بالینی نکات مهم زندگی زناشویی را در حضور کارکنان واحد گوشتیران مطرح کارشناس ارشد در این کارگاه خانم معصومه جواهری وش  . گوشتیران برگزار گردید

خانم عالیپور مسئول بسیج جامعه زنان سازمان بسیج کارگران و کارخانجات تهران بزرگ نیز در این  سرکار. ساعت بطول انجامید 2نمودند و جلسه بصورت پرسش و پاسخ بمدت 

 . جلسه حضوریافتند و در انتهای جلسه از اهمیت این کارگاهها و تاثیر آن بر زندگی شخصی و اجتماعی افراد سخن گفتند

 

 

 

 

 

 

 

 

معرفی محصول جدید فالفل -۱

 سوخاری

نمایشگاه صنعت گوشت و شیر -2

 سائوپائولو

های مواد غذایی تراریخته و روش-3

 شناسایی آن

تأثیر فروشگاه اینترنتی در قصد -۴

 خرید و جلب رضایت مشتریان
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مراسم سینا در سی امین  گستر
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تجارت الکترونیکی عبارت است از خرید و فروش کاال و محصوالت و خدمات و اطالعات 

مپیوتری و اینترنت است. تجارت الکترونیکی به بنگاه ها فرصت بهبود ااز طریق شبکه های ک

اینترنتی مانند مدل های کسب و کار سنتی و یا خلق مدل های جدید را میدهد. فروشگاه 

ویترینی برای نمایش محصوالت در هر زمان و هر مکانی است . در تحقیقات صورت پذیرفته 

از کاربرانی که از اینترنت استفاده  %95در مقاالت در این راستا نتایج حاکی از آن است که 

 می کنند تجربه خرید محصول از فروشگاه های اینترنتی را داشته اند.

 نتی :قصد خرید اینتر

قصد خرید اینترنتی به منزله ی متغییر مهمی که تعیین کننده رفتار خرید نهایی است ، خود 

پیامد ارزیابی معیارهایی شامل کیفیت پایگاه اینترنتی ، جستجوی اطالعات و ارزیابی محصول 

توسط مشتری است . در حقیقت قصد خرید اینترنتی انعکاس دهنده تمایل مشتری به خرید از 

. از موارد حائز اهمیت در جذب و حفظ مشتریان در خرید اینترنتی   ق پایگاه اینترنتی استطری

 محتویات پایگاه می باشند . -۴طراحی ظاهری پایگاه  -3حریم شخصی  -2امنیت  -۱

 

 عوامل فناوری

عوامل فناوری شامل کیفیت پایگاه اینترنتی است که تراکنش اینترنتی را تسهیل می کند . 

عوامل فناوری شامل امنیت و قابلیت به کارگیری است که خصیصه های کلیدی تعیین کننده 

 کیفیت پایگاه اینترنتی شناخته می شود.

 امنیت

، فسخ نشدن تراکنش ت از محرمانه بودن ، بی نقص بودنامنیت اطالعات عبارت اس

ویژه خریدار با نام الکترونیکی و داده های اینترنتی برای مثال ایجاد یک حساب کاربری 

 کاربری و گذرواژه می تواند بر درک احساس امنیت فرد خریدار تأثیر مطلوبی داشته باشد.

 قابلیت کاربردی

طراحی زیبا و مجذوب کننده و محتویات پایگاه اینترنتی ، سهولت در دسترسی و جستجوی 

دد مشتری از پایگاه آسان محصوالت مورد انتظار خریدار بر  رضایت مشتری و نرخ بازدید مج

 را بیشتر می کند . 

 عوامل خرید

ثر بر خرید می توان ه اینترنتی بستگی دارد ، عوامل مؤعوامل خرید به خصایص افراد و پایگا

به سهولت امر خرید اینترنتی ، قابل اعتماد بودن فروشگاه اینترنتی و تحویل محصوالت در 

 کمترین زمان ممکن اشاره کرد.

      

 

 

 تسهیالت

تسهیالت شامل خدمات و کارکردهایی از پایگاه خرید اینترنتی که موجب کاهش زمان و 

تالش الزم از سوی مشتری برای انجام فرآیند تراکنش می شود ، به منزله تسهیالت پایگاه 

 شناخته می شود.

 عوامل محصول

درخواستی عوامل محصول می توان به کیفیت محصول ، کیفیت حمل و ارسال محصول 

 اشاره کرد.

 جو فروشگاه اینترنتی

منظور از جو فروشگاه اینترنتی تمامی انگیزاننده های طراحی ظاهری پایگاه ، محرک های 

بازاریابی را در آن به کار گیرند ، از عوامل جو فروشگاهی می توان به توصیف محصول ، 

ر قصد خرید محصوالت تأثیر تصاویر ، ظاهر بسته بندی ، ترکیب رنگ ، انیمیشن و ... که ب

 به سزایی دارند.

 طراحی چیدمان 

توان حصول نهایی استفاده می شود را میچیدمان و پیشنهادات کاالهایی که اغلب در کنار م

 فروش کاال و محصوالت را باال برد. در قسمت پیشنهادات ویژه روز ارائه نمود تا میزان

 لذت خرید

مشتریان طی خرید تجربه می کنند و به طور مستقیم روی  لذت خرید اشاره به لذتی دارد که

. لذت خرید با دو رویکرد همراه اسی داردنخلق و خوی آنان تأثیر می گذارد و جنبه روانش

 است :

تمایل به خرید آنی است و ما را به خریدی وادار می کند که قباًل قصد  :رفتار عجوالنه-۱

ت می گیرد و ما را به است که از لذت خرید نشأ تمایل آنیآن را نداشتیم . در واقع یک 

 خرید آنی وادار می کند، از لحاظ تئوری این معیار متکی بر صفات عمومی انسانی است .

مرور و رفتار مرورگرانه کمتر متمرکز بوده ، معموالً بدون جهت و : رفتار مرورگرانه -2

 شود . این مدل بیشتر جنبه تحقیقاتی محرک آنی است . مرور همیشه منجر به خرید نمی

 صوص محصول به مرور پایگاه ها می پردازند.اطالعاتی در خ دارد و مشتریان جهت کسب

که با حرکت زندگی بشر به سوی دهکده جهانی و سهولت در  در نهایت می توان بیان کرد

ی تولیدی و ارتباطات  فروشگاه اینترنتی می تواند  بر افزایش فروش محصوالت و کاالها

ای به عنوان  ایجاد حتی به عنوان مؤلفه جلب رضایت مشتریان تأثیر به سزایی داشته باشد و

 انگیزه و محرکی جهت صورت پذیرفتن خرید شناخته شود . 

 منبع :

اسماعیل زاده، ع. امرایی، ح. قلی پور، س. و مقدم، آ. تأثیر جو و طراحی چیدمان فروشگاه 

(. مجله مدیریت بازرگانی، دوره ۱392های اینترنتی، بر رفتار خرید آنی آنالین مشتریان. )

 2۱3-232، 2، شماره 9

 C2B اینترنتی فروشگاه های ویژگی تاثیر بررسینظری، م. حاجی حیدری، ن. مصطفی، ن. 

 مجله (.۱39۱) .متقارن تحلیل تکنیک از استفاده با مشتریان اینترنتی خرید قصد افزایش در

 .۱27-۱۴6 ،۴ شماره ،۴ دوره مدیریت(. )دانش بازرگانی مدیریت
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  ها چه هستند؟تراریختهو  (GMO) ی ژنتیکیشدههای اصالحارگانیسم

موجود Genetically Modified Organism (GMO) موجود تغییریافتة ژنتیکی یا

زنده ای است که ساختار ژنتیکی آن با استفاده از فناورری مهندسی ژنتیک تغییر داده شده 

است. این موجود ممکن است یک گیاه، یک حیوان و یا یک میکروارگانیزم باشد و در 

می گویند. در حال حاضر، طیف وسیعی از گیاهان تراریخته تولید  "تراریخته"آن فارسی به 

شده اند که مجوز ورود برخی از آنها به بازار مصرف صادر شده و مجوز برخی دیگر نیز 

در ای که به موادغذایی در آینده صادر خواهد شد و در جریان دریافت مجوز هستند.

تراریخته غذایی محصوالت  ،تراریخته اسنفاده میشود هاینیسمفرموالسیون آنها از ارگا

  .شودگفته می

  ؟تراریخته چیست و حیوانات مزیت استفاده از گیاهان

 یا حیوان در اغلب موارد هدف از این تغییرات ژنتیکی وارد کردن صفت جدیدی به گیاه

یکی از محصوالت تراریخته، به طور مثال    د.ها وجود ندارطور طبیعی در گونهاست که به

 cry1ab  رنج تراریخته با استفاده از روش مهندسی ژنتیک است که نوعی پروتئین به نامب

شود که موجب مصونیت کامل این برنج در مقابل حمله های آن تولید میدر برگها و ساقه

این محصول در نتیجه برای تولید  شود.ای و از جمله کرم ساقه خوار برنج میآفات پروانه

  .نیازی به کاربرد سموم شیمیایی و زیانبار برای دفع آفات نباتی نخواهد بود

کش در کشور ما مربوط به مبارزه با با توجه به اینکه بیشترین مصرف سموم شیمیایی حشره

خوار برنج است، کشت این محصول فواید اقتصادی، بهداشتی، اجتماعی و زیست کرم ساقه

کاهش مصرف سموم، موجب حفاظت از محیط  .به دنبال خواهد داشت محیطی فراوانی را

ها و سایر پروانه زیست و جلوگیری از کشتار مارها، ماهیان، قورباغه ها، کفشدوزک ها،

  د.جانوران مفید موجود در مزارع برنج خواهد ش

گونه نج غیر تراریخته از همان درصد بیشتر از بر 2۰محصول برنج تراریخته حدود نین همچ

بنابراین ضمن افزایش تولید محصول در کالن کشور موجب افزایش برداشت  ت.اس

های تولید و سود خالص بیشتر برای کشاورزان محصول از واحد سطح و کاهش بیشتر هزینه

  د.خواهد ش

ای وجود دارد که بدون نیاز به آب فراوان و نظیر مکان تولید برنج تراریختهعالوه بر این، ا

رای کسانی که کوچکترین آشنایی با کشاورزی کشور و . بشودکشت میگندم 

های اصلی توسعه آن، از جمله کمبود آب، دارند اهمیت کشت برنج به صورت محدودیت

توان با استفاده از این فناوری نوین، میهمچنین  .خطی و بدون غرقاب کردن، روشن است

و یا ویتامین ها و فلزات مثل آهن و روی ها مقاوم کرد محصوالت را نسبت به برخی ویروس

ی نسبت برابر 2  سرعت رشدیا میتوان ماهی تولید کرد که موجود در آنها را افزایش داد. 

ورم نسبت به بیماری  یا گاو تراریخته ای ایجاد کرد که ،داشته باشد غیر تراریخته به ماهی 

 .کنندتی در شیر خود تولید میتفاوای که داروهای ماست و بزهای تراریخته مقاوم پستان

های این کار در محصوالت غیرغذایی شامل تولید عوامل دارویی، همچنین نمونه

ها برای پاالیی )استفاده از ارگانیسمهای زیستی و سایر مواد سودمند صنعتی و زیستسوخت

 .ها در یک محل آلوده( استبرطرف کردن یا خنثی کردن آالینده

  ازنظر سالمت انسانی چیست؟های عمده نگرانی

شوند؛ اما در مجموع سه مبحث عمده ها را شامل میمباحث تئوری طیف وسیعی از دیدگاه

انتقال . 2زایی(؛ های آلرژیک )حساسیتواکنش. ۱برانگیز در این زمینه وجود دارد: بحث

های این میان مخالفان محصوالت تراریخته بر اساس نگرانی . دردگرآمیزی. 3ژن؛ 

محیطی، اینکه آیا غذاهای تولیدشده از محصوالت تراریخته ایمن هستند و یا زیست

هایی درباره محصوالت تراریخته برای رفع نیازهای غذایی جهان موردنیاز هستند و نگرانی

  .ها معترض هستندایجاد آنشمول قوانین مالکیت فکری بر این محصوالت نسبت به 

 

 

 

 شود؟رزیابی ایمنی این محصوالت چگونه انجام میا

 ارزیابی ایمنی محصوالت تراریخته معموال بر چند مورد متمرکز است: 

های ظرفیت ایجاد و تحریک واکنش. 2بودن(؛ تأثیرات مستقیم بر سالمت )سمّی .۱ 

توانند خواص سمّی یا شود میترکیبات خاصی که تصور می. 3زایی(؛ آلرژیک )حساسیت

همراه تأثیرات غذایی به. 5شوند؛ هایی که جایگزین میپایداری ژن. ۴مغذی داشته باشند؛ 

 .وجود آیدتواند در اثر این جایگزینی ژن بههر اثر ناخواسته که می. 6اصالحات ژنتیکی؛ 

 
  ؟های شناسایی موجودات تراریخته چیستروش

با توجه به توسعه سریع موجودات تراریخته که دارای ژن های مخلوط، جدید و ناشناخته 

میباشند محققان لزوم دستیابی به تکنولوژی های نوین و ابزارهای جایگزین برای ردیابی 

DNA را احساس میکنند. از این رو در مطالعات مختلف روش  های ناشناخته وارد شده

های متفاوتی جهت ردیابی محصوالت تراریخته مورد بررسی قرار گرفته که مهمترین آنها 

واکنش های زنجیره ای پلیمریزاسیون، روش های کروماتوگرافی،   PCRشامل: 

)میکرو  micro chip)ریز آرایه( و   micro arrayاسپکتروسکوپی نزدیک مادون قرمز، 

 (RFLP)چیپ(، انواع تکنییک های بالتینگ، تکنیک پلیمورفسیم طول قطعات تکثیرشده 

 میباشند.

ها با ضریب اطمینان باال قادرند محصوالت تراریخته را از محصوالت طبیعی این روش

 تغکیک نموده و ایمنی مصرف کنندگان را تامین نمایند.

 ته چگونه انجام میگیرد؟برچسب گذاری محصوالت غذایی تراریخ

معاونت غذا و دارو مبنی بر برچسب گذاری محصوالت تراریخته، مطابق با دستورالعمل 

چنانچه واحد تولیدی دارای تولید محصوالتی از قبیل سویا) اعم از دانه یا پروتئین( ، پنبه 

، باید عبارت دانه، کلزا و ذرت به صورت خالص و یا ترکیب با هر درصدی می باشد 

بحث کمیت سنجی مطرح نبوده و تراریخته را بر روی لیبل محصول درج نماید. به عبارتی 

برچسب را مشمول هم  ،صرفا وجود یا عدم وجود جزء تراریخته در فرموالسیون محصول

 .لگو و هم عبارت تراریختگی می کند

و پز و محصوالتی  های سرخ کردنی، پختبه همین خاطر مواد غذایی نظیر انواع روغن

همچون کیک، بیسکوییت، چیپس، انواع سوسیس و کالباس و ... که در فرموالسیون آنها 

از ترکیبات اولیه تراریخته نظیر روغن و سویا استفاده شده است، باید عبارت تراریخته درج 

 شود.

 منابع: 

  بیوتکنولوژی ایرانپایگاه اطالع رسانی 

 ( روش های شناسایی و ردیابی فرآورده های ۱392حسینی، ف و حبیبی، م.ب .)

غذایی تراریخته با رویکرد ایمنی در بیوتکنولوژی، بیست و یکمین کنگره ملی علوم 

 و صنایع غذایی ایران، شیراز

 معاونت غذا و دار 

 تأثیر فروشگاه اینترنتی در قصد خرید و جلب رضایت مشتریان
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