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   جشن تکلیف فرزندان پرسنل و جشن بزرگ چهل و یکمین سالگرد پیروزی انقالب اسالمی

 

روز پیروزی انقالب اسالمی ایران، فریاد  98بهمن سال  22در راهپیمایی با شکوه با حضور کارکنان  این شرکت همراه با سایر مردم همیشه در صحنه،  به گزارش روابط عمومی پروتئین گسترسینا،

با آرمان های  پرسنل با شرکت در مراسم زدند. آزادی خواهی، استقالل طلبی و عدالت خواهی خود را به گوش جهانیان رسانده و برگ زرین دیگری در تاریخ شکوهمند انقالب اسالمی رقم 

 امام راحل و رهبر انقالب اسالمی تجدید پیمان نمودند.

 

 

، جشن تکلیف فرزندان پرسنل گوشتیران و جشن بزرگ چهل و یکمین  سالگرد پیروزی انقالب اسالمی با حضور مدیران ارشد  پروتئین گستر سینابه گزارش واحد روابط عمومی شرکت 

. پابرجاست  قدرت با  همچنان   سال  41 از  بعد  که  است  راحل  امام انقالب اسالمـی ایران ثمره همبستگی و پایداری مردم و اندیشه های مدبرانه    واحد گوشتیران به همراه پرسنل برگزار گردید.

 .است انقالب دوم گام بیانیه تجلی برای مناسبی فرصت امسال فجر دهه

 

 

 

همایش یک روزه و   به گزارش واحد روابط عمومی شرکت پروتئین گسترسینا، مراسم تجلیل از نمایندگان منتخب فروش استان تهران

 در سالن جلسات شرکت پروتئین گستر سینا برگزار گردید. 98بهمن سال  27مورخ   تولید فرآورده های گوشتیآشنایی با روش 

در ابتدا، مراسم  پرسش و پاسخ در فضای بسیار صمیمی با حضور مدیریت محترم عامل، جناب آقای سید محمدرضا حسینی و مدیریت 

مدیران واحد فروش و تولید برگزار گردید. در ادامه پس از معرفی محصوالت جدید، محترم کارخانه، جناب آقای دکتر خرم به همراه 

مدیریت محرم  عامل با هدای حترم از سالن تولید شرکت بازدید به عمل آوردند. در انتهای مراسم نمایندگان با همراهی مدیریت  م

ری کردند تا با تدوام برگزاری این گونه دوره ها و برقراری ارتباط جوایز و تقدینامه از زحمات نمایندگان قدردانی نمودند و اظهار امیدوا

 مستمر با نمایندگان، مسیر تعالی و پیشرفت هرچه بیشتر در زمینه تولید محصوالت را طی کنند.

  

 

 مسابقات ورزشی به مناسبت دهه فجر برگزاری  

 

مطابق سنوات گذشته به مناسبت جشن پیروزی انقالب اسالمی، مسابقات دارت، طناب کشی و فوتسال و... در دو بخش بانوان وآقایان ، به گزارش روابط عمومی شرکت پروتئین گستر سینا

 یادبود جوایزی اهدا گردید.برگزار و به تیم های برتر به رسم 

 

 

 

 

 

برگزاری مراسم تجلیل از ✓

نمایندگان متخب فروش استان 

 تهران

جلوگیری از گسترش کرونا در ✓

 محیط کار

 بازار سرمایه ✓

 

 

 

 

 
 

 جشن تکلیف فرزندان پرسنل و ✓

جشن بزرگ چهل و یکمین 

 سالگرد پیروزی انقالب اسالمی 

برگزاری مسابقات ورزشی به  ✓

 مناسبت دهه فجر

حضور پرسنل شرکت پروتئین  ✓

 بهمن  22گستر سینا در راهپیمایی 

 

 

 

 

 

 برگزاری مراسم تجلیل از نمایندگان منتخب فروش استان تهران 

 

 

 

 نامه حاللو صدور گواهی تمدید

 ش

پروتئین گسترسینا، پس از انجام ممیزی حالل، موفق به تمدید گواهینامه حالل شرکت    ،به گزارش واحد تضمین کیفیت

از سوی مؤسسه جهانی حالل وابسته به اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران و مرکزتحقیقات و اطالع رسانی 

                            اتاق اسالمی گردید.

 

 

ط کارجلوگیری از گسترش کرونا در محی  

 ظ و مراقبت از سالمت شاغلینتوصیه های کلی در حف ❖

درجه سلسیوس، سرفه و گلو  38باالی بیه سرما خوردگی های فصلی در شاغلین مانند تب ه عالئم شر صورت بروز هرگوند -1

ئم تنفسی و تنگی نفس بالفاصاله از ادامه کار خووداری نموده و به مراکز بهداشتی درمانی جهت طی دوره درد و سایر عال

 مان و مراقبت های الزم ارجاع گردد.رد

 ماری آنفوالنزا شامل سرفه، تنگی نفس و تب به کارکنان توصیه می شود که در خانه بمانند.در صورت مشاهده عالئم بی -2

تایید مرکز بهداشتی درمانی امکان پذیر خواهد بود. الزم است شروع به کار افراد فوق الذکر فقط با ارائه گواهی سالمت و  -3

وی تا انتهای دوره درمان پیش بینی   برای  یهم و جایگزینهماهنگی های الزم با مسئول مربوطه در طول مدت غیبت از کار فرا

 شود.

فضا تهویه مناسب و مطلوب، جداسازی وح و اشیاء از طریق رعایت بهداشت فردی، هوا، سطونت در کاهش غلظت عامل عف -4

 .مار یا مشکوک، گند زدایی سطوح و اشیاءراد بیمتر از اف  2یا رعایت فاصاله حداقل 

 شت مواد غذاییبهدا ❖

 ته بندی های یکبار مصرف انجام گیرد.رو نمک، فلفل، سماق و آب آشامیدنی ترجیحا در بسس -1

 سرویس قبل از سرو باید دارای پوشش بهداشتی باشند. مواد غذایی سلف -2

 ت.، چکمه و لباس کار در هنگام نظاف خصوص بعنوان مسئول نظافت و استفاده ماسک، دستکش رسنل ماستفاده از پ -3

 ظروف یکبار مصرف برای سرو غذا.اده از استف -4

 

 

 

http://www.pgsina.com/
http://www.gooshtiran.com/
http://www.gooshtiran.com/
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هر کسی وارد دنیای گذاری در بازار سرمایه برایتان دوچندان خواهد شد. ها را یاد بگیرید؛ جذابیت سرمایههای متعددی دارد که اگر آناریکگذاری در بورس اوراق بهادار ریزه سرمایه 

شده و دقیق در بازار توان حسابگذاری کند؛ اما چطور میها سرمایههای پربازده بورسی را شناسایی و در آنگذاری و خرید سهام شرکتهای سرمایهخواهد تکنیکشود میبورس می

ها با هم مرور مورد از آن 1۰های علمی و تجربی متعددی دارد که در ادامه روش سبد سهام هترینسرمایه قدم برداشت و بهترین سبد سهام را تشکیل داد؟ در پاسخ باید بگوییم تشکیل ب

 .کنیممی

 را فراموش کنید گذاری در تک سهمسرمایه- 1

طور محسوسی کاهش یابد. هر به گذاریسرمایه  ریسک شود تاهای متنوع است. تقسیم دارایی باعث میها یا تشکیل سبدی از دارایی، تقسیم دارایی گذاریسرمایه ترین اصلنخستین و ساده 

های مختلف را از دست قدر خرد کنید که کنترل سهمهایتان را آن تری خواهید داشت، البته این موضوع بدان معنا نیست که داراییگذاری مطلوبتر باشد، سرمایههایتان متنوعچه سبد دارایی

 .جای تک سهم شدن، نخستین گام عینیت بخشیدن به اصل تشکیل سبد سهام استن سرمایه بر روی چند سهم بهای منطقی پیروی کنید. توزیع وزبدهید! بلکه باید از قاعده 

کنترل بیشتری روی ریسک ، اندها انتخاب شده ها و شرکتدقت و برای ایجاد توازن از بین انواع گوناگونی از بخشکه به -گذاری در سهام چندین شرکت الزم است بدانید با سرمایه

اید، افت قیمت داشت، آن افت با افزایش در قیمت سایر گذاری کرده مایههایی که در آن سریکی از شرکت سهام اصلی سبد سهام این است که اگر گذاری خواهیم داشت. نکتهسرمایه 

 .های سبدتان جبران شودسهم

 حواستان به شاخص بورس باشد- 2

هایتان را اید، باید حواستان به نکات زیادی باشد که ریسک فعالیتانتخاب کرده  گذاری مشترکهای سرمایهصندوق جایگذاری مستقیم را بهاگر جزء آن دسته افرادی هستید که سرمایه

 .های پربازده، توجه به شاخص بورس استمحال بازدهی مطلوبی هم به دست آورید. یکی از نکات مهم برای تشکیل سبد سهام و انتخاب سهکاهش داده و درعین

دانید طور که میوزن« هم همانهای بزرگ دارند، بهتر است با دقت بیشتری به تغییرات شاخص کل توجه کنند؛ اما درباره »شاخص کل همگذاری در شرکتافرادی که تمایل به سرمایه

صورت مساوی دیده شده است. در این شاخص فارغ از اینکه شرکتی بزرگ ها بهنسبت به شاخص کل، اندازه همه شرکتهای بورسی است، با این تفاوت که مربوط به تغییرات همه شرکت

وزن مثبت باشد، ولی شاخص گذارد. بدیهی است که در زمانی که شاخص کل همطور یکسان در شاخص مذکور تأثیر میها بهیا کوچک است، درصد تغییرات ارزش سهام تمام شرکت

های کوچک مثبت هستند. با توجه به توضیحاتی که خواندید، ضروری است شاخص بورس و های بزرگ منفی هستند و در مقابل تعداد زیادی از شرکتمنفی باشد، درمیابیم شرکتکل 

 .قت کنیدهای حبابی شدن بازار به گوش رسید، در تصمیمات خود دهای تأثیرگذار بر آن را کنترل کنید و زمانی که زمزمهشرکت

 حواستان به بازارهای جهانی باشد- 3

 .افتد، تاثیر چندانی بر رویدادهای اقتصادی داخل کشور ندارد، در حالی که باید گفت این برداشت چندان درست نیستکنند آنچه در بازارهای جهانی اتفاق میبرخی تصور می

است. اگر مشاهده کردید ارزش فلزات رنگین در بازارهای جهانی در حال کاهش است، باید منتظر تأثیر آن بر قیمت فلزات  بازار فلزات یک نمونه ساده تاثیر بازارهای مختلف بر یکدیگر،

یا منفی خواهد   دلیل یک حادثه طبیعی تولید یک صنعت خاص دچار مشکل شود، قطعًا بر بازار داخلی آن صنعت در کشورمان هم تأثیر مثبترنگین داخل کشور هم باشید یا اگر برفرض به

 .باشد  اید،گذاری عمده انجام داده ای که سرمایه در حوزه ویژه داشت؛ بنابراین در هنگام تشکیل سبد سهام، حواستان به اخبار و رویدادهای جهانی به

 صنایع پربازده را شناسایی کنید- ۴

هایتان، سازی داراییتشکیل سبد سهام و متنوع گذاری کاهش نخواهد یافت. در واقع بجزهای مختلف، ریسک سرمایهشرکتای از سهام کارشناسان بورسی معتقدند تنها با انتخاب گزیده 

تری استراتژی جامع اید، الزم است خیلی فوریهای فلزی انتخاب کرده کنید هم توجه داشته باشید. اگر برفرض تمام سبد سهام خود را از شرکتگذاری میباید به صنعتی که در آن سرمایه

حال های فعال در حوزه صنایع فلزی بیفتد یا سیاست جدیدی اتخاذ شود که به ضرر این صنعت باشد و درعینتان در نظر بگیرید! به این دلیل که اگر اتفاقی برای شرکتگذاریبرای سرمایه

های پتروشیمی و صنایع مخابراتی تهیه کرده های فلزی را در کنار سهم شرکتاما اگر سهم شرکت خواهد بود؛های شما هم در این صنعت باشد، قطعاً ریسک باالیی در انتظارتان تمام سهم

 .گیری کاهش خواهد یافتطور چشمتان هم بههای اقتصادیباشید، ریسک فعالیت

 های سیاسی و اقتصادی باشدحواستان به تحلیل -5

گذاری گذاری، الزم است در جریان اخبار مهم و رویدادهای جاری قرار داشته باشید. بیشتر افرادی که در سرمایهید. برای موفقیت در سرمایههای تأثیرگذار را رصد کنهر روز اخبار رسانه

های جهانی کاالها و نفت، قیمت جهانی طال، اندازند. قیمتموفق هستند، قبل از هرگونه اقدام یا تغییر استراتژی، نگاهی به آخرین رویکردهای سیاسی و اقتصادی داخل و خارج از کشور می

 .ها حساس باشیدبرابری ارزها و سایر مفاهیم اقتصاد کالن مانند نرخ تورم، رشد، تولید ناخالص داخلی از جمله مواردی هستند که باید نسبت به آن

 ها اصالح کنیداشتباهات را پذیرفته و آن- 6

خواستید پیش نرفت، بهتر است آن را بفروشید. طور که میهرگونه برخورد احساسی عمل کنیم. اگر سهمی را به هر دلیلی خریدید و اوضاع آن در بازار سرمایه بهتر است منطقی و دور از 

تان را در مرحله اول باید اشتباه  دارید،شده برقدم حساب خواهید یکهای شما درست از آب درآیند. اگر میدر واقع جلوی ضرر را از هر جا بگیرید، منفعت است! قرار نیست همیشه تحلیل

 .تری را برای اصالح آن اتخاذ کنیدپذیرفته و در مرحله بعدی تصمیم منطقی

 /https://www.emofid.com/education منبع:
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 یاشت فردبهد  ❖

 و روبوسی کردن با یکدیگر بپرهیزید. دن ز دست داا -1

 ی کننده بر پایه الکلو یا استفاده از مواد ضدعفون شستن دست ها با آب و صابون -2

 شلوغ پرهیز کنیدفعالیت های خارج از منزل را تا حد امکان محدود و از حضور در مکان های عمومی و  -3

 راحت کرده و از ماسک با نحوه صحیح استفاده کنید.اهده از عالئم سرما خوردگی استدر صورت مش -4

 ر هنگام نظافت باید از لباس حفاظتی، ماسک، چکمه و دستکش استفاده نمایند.د -5

 عدم استفاده از دستمال مشترک برای تمیز کردن میز و صندلی و سایر وسایل. -6

 انیات.دم استعمال دخع -7

 تمامی وسایل و سطوح محل کار. مکرر گنندزدایی -8

 چهره و یا کارت به جای اثر انگشت برای حضور و غیاب.استفاده از سیستم تشخیص  -9

 کارکنان. تیار گذاشتن وسایل حفاظت فردی الزم از جمله دستکش و ماسک مناسب برا یپیگیری و در اخ -10

 به حداقل رساندن استفاده از کاغذ به منظور جلوگیری از انتشار احتمالی. -11

 شم، دهان وبینی خود با دست های آلوده پرهیز نمایید.از لمس چ -12

  محیطبهداشت در ❖

 ستفاده از هواکش و بازگذاشتن درها و پنجره های سالن ا -1

 سرویس های بهداشتی.تهویه مناسب در  -2

 کرر سرویس های بهداشتی.دایی مگندز -3

 .ناسبا پایه نگهدارنده به تعداد منصب ظروف حاوی مواد ضدعفونی کننده دست ها ب -4

 و استفاده مهر و سجاده شخصی ضرورت کامل دارد. تجمع نظیر نمازخانه گندزدایی در فواص هر اقامه هر وعده نماز در محل های -5

 .تنفسیوهای آموزشی نحوه پیشگیری از انتقال بیماری های نصب تابل -6

 س دهی.ر سروینظافت و گند زدایی در آشپزخانه ها و محل های سرو غذا پس از ه -7

 استفاده از وسایل بهداشتی شخصی ضروری در رختکن ها. -8

 ب و ...، دردستگیره ، صندلی، راه پله و نظافت و گندزدایی سطوح دارای تماس مشترک نظیر میز -9

 و وسایل ایاب و ذهاب کارکنان و گندزدایی خودروهانظافت  ❖

و سپس گندزدایی آن توسط مایع الکلی بر پایه کواترنر آمونیوم و در انتها با کمک  وینده ( توسط مواد شو... )صندلی، دستگیره  دارای تماس مشترک  تمامی سطوحظافت ن -1

 تکمیل گردد.  دستمال تمیز دیگری گند زدایی

 گندزدایی نمودن خودروهای ایاب و ذهاب کارکنان  -2

 شستشوی دست ها ❖

 ثانیه به طریقه زیر سشته شوند:2۰ست ها باید با آب گرم و صابون به مدت د

 .رطوب کنیددست ها را م -1

 صابون مایع استفاده کنیداز  -2

 کف دست ها را خوب به هم بمالید. -3

 .انگشتان را بشوئید -4

 وئید.مچ ها را بش -5

 بین انگشتان را بشوئید. -6

 دست ها آبکشی کنید. -7

 دستمال کاغذی خشک کنید.با  -8

 ان دستمال ببندید.با همشیرآب را  -9

 دستمال را در سطل زباله درب دار بیندازید -10
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