محصول سالم
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به نام خدا
پیامرب (ص):
اى على! چهار چیز را پیش از چهار
چیز دریاب  :جواىنات را پیش از پريى؛
و سالمىتات را پیش از بیمارى؛ و ثروتت
را پیش از فقر و زندگىات را پیش از
مرگ

نشریه حمصول سامل
صاحب امتیاز:
مؤسسه بسوی ترویج حمصول سامل
مدیر مسئول :سید حممود رضا شایسته
سردبیر :مرتضی مهدویان
مدیر داخلی :مینا رستگاری
عکس :جهان شاهی
هیئت حتریریه :دکرت حممد علی ملبوبی  -دکرت
وحید نثایی  -دکرت مهدی نوروزی
آدرس :هتران -خیابان مجال الدین اسدآبادی-
خیابان دوم -پالک  11واحد 1
Website: www.safe-product Email:info@salemclub.org
فکس:
تلفن11247818 :
11248988
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سخنی با مشا

آشنایی با کودهای زیستی
شرکت
زیست فناور سبز

ویژگی های عسل سامل

ویژگی های شکر قهوه ای
سامل

آب بسته بندی از شایعه تا
واقعیت

شبکه های اجتماعی بسرتی
برای ترویج حمصول سامل

گزارشی از مهایش بسوی
ترویج حمصول سامل

با مسوم ارگانیک بیماری را
از خانه های خود دور کنید

روغن زیتون ،برای
مقابله با بیماری

چه غذاهایی به درمان
عفونت ادراری کمک می
کنند؟

سیستم گپ چیست و چه فایده
ای دارد؟
سرگذشت لواشک و طرز هتیه
آن
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سخنی با مشا
با تقدیم سالم و آرزوی سالمتی
مؤسسه بسوی ترویج حمصول سامل،
متولیان
خنستین
از
یکی
برنامه ریزی سبک زندگی سامل
است که پس از سال ها بررسی،
مطالعه و بازارشناسی ،در
سال  1928تأسیس شد .مؤسسه در
این مدت کوشیده است تا در
قالب مشاوره ،ارائه راهکار
و مهچنین کمک به عرضه حمصوالت
غذایی سامل به مردم ،فرهنگ
استفاده از فراورده های
غذایی طبیعی ،سامل و ارگانیک
را با سود اندک و خدمت و
ارزش افزوده باال ترویج کند.
بدون شک یکی از مناسب ترین
راه های ترویج فرهنگ سالمتی
انتشار نشریه حمصول سامل است
تا با استفاده از این بسرت
ارتباطی ،کلیه خماطبان در
جریان تازه ترین اخبار این
حوزه و خدمات جدید مؤسسه
قرارگیرند.

"اهداف مؤسسه بسوی ترویج حمصول سامل"









کمک به چرخه تولید ،توزیع و مصرف حمصوالت سامل با
بیشرتین هبره وری
مدیریت زجنیره تامین حمصوالت سامل (از تولید تا مصرف)
فرهنگ سازی و ارتقاء دانش مجعی در تولید و مصرف حمصوالت
سامل از طریق عضو گیری در باشگاه ترویج حمصول سامل و
مهچنین از طریق شبکه های اجتماعی
برگزاری مهایش ها و مسینارهای مربوطه ،به منظور آشنایی
هر چه بیشرت خانواده ها با حمصول سامل
راه اندازی خبش فروش الکرتونیکی ( )e-Shopبرای معرفی
حمصول سامل و گسرتش فروش الکرتونیکی حمصول سامل
www.salemclub.org
حضور در منایشگاه ها و مهایش های علمی ملی و بین املللی
در هتران و دیگر شهرها با هدف آشنایی بیشرت مردم با
حمصول سامل و شرایط صحیح مصرف آن
برگزاری اردوهای تفریحی – علمی سامل
راه اندازی سایت ترویج حمصول سامل و نرم افزار اندروید
خربنامه (که از سایت ذیل قابل دانلود و نصب می باشد).
بعنوان رابط بین مؤسسه و اعضای حمرتم
www.safe-product.org

این مؤسسه در تالش است تا در برنامه آینده خود فعالیت
های دیگری نظیر برگزاری مسینارهای آموزشی خمتلف در حوزه
های کسب و کار ،ایمنی و هبداشت ،فروش و بازاریابی و...
را با مترکز برترویج فرهنگ حمصول سامل به اجنام رساند.

مدیرمسئول

" فرایند شناسایی و ارائه گواهی نامه حمصول سامل در مؤسسه "
-1شناسایی حمصول از طریق مؤسسه ،اعضا یا تولیدکنندگان
 -8در خواست از کمیته تدوین شاخص های حمصول سامل مؤسسه برای بررسی استانداردهای ملی و بین
ا برای کلیه حمصوالت دارای برچسب
املللی باقی مانده جماز مسوم و سایر عناصر مضر (صرفً
استاندارد ملی و یا سیب سالمت امکان پذیر است)
 -9هتیه فهرست شاخص ،و در خواست از تولید کننده برای ارائه اسناد تأیید کننده رعایت آن
ها
 -4ارجاع تولید کننده به آزمایشگاه های برگزیده مؤسسه ( از جمموعه منتخب آزمایشگاه های
مهکار سازمان استاندارد و یا وزارت هبداشت)
 -5بررسی آزمایش های حمصول از سوی کمیته ارزیابی مؤسسه برای صدور گواهی حمصول سامل به
تولید کننده.
 -6ارائه خدمات ترویج و تبلیغ حمصول گواهی شده به روش های خمتلف از مجله تبلیغ در سایت
مؤسسه و معرفی به اعضا
 -4ترویج ،توزیع و فروش برای اعضا و سایر دوستداران مصرف حمصول سامل از طریق شرکت های
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انتصاب رئیس خبش کشاورزی حتقیقات
گیاهان دارویی و حمصوالت فرعی مؤسسه
حتقیقا ت جنگل ها و مراتع کشور
آقای دکرت رضائی (رئیس اجنمن گیاهان
داروئی ایران) طی حکمی از سوی آقای
دکرت جلیلی (رئیس مؤسسه حتقیقات جنگل
هاو مراتع) به مست رئیس خبش کشاورزی
حتقیقات گیاهان دارویی و حمصوالت فرعی
مؤسسه حتقیقات جنگل ها و مراتع کشور
منصوب شدند.
مؤسسه بسوی ترویج حمصول سامل انتخاب
شایسته ایشان را تربیک می گوید

حضوردر منایشگاه ها و مهایش های
خمتلف











منایشگاه بین املللی
و مواد غذایی
هبمن ماه 1928
مهایش بین املللی

گزارشی از همایش بسوی ترویج محصول سالم
دکرت حممدعلي ملبوبي رییس هیأت مدیره مؤسسه بسوي
ترویج حمصول سامل روش هاي انتخاب و ممیزي حمصول
سامل را از حلاظ علمي در این مهایش تشریح کرد.
دکرت حامد پورآرام عضو هیأت علمي تغذیه دانشگاه
علوم پزشکي هتران نیز در خصوص تغذیه سامل براي
خانواده ها گفت :استانداردهاي داخلي و جهاني،
مصرف منک و چربي ها را مضر عنوان کرده اند ،براي
تغیري سبک تغذیه و رسیدن به زندگي سامل بایسيت از
دوران کودکي با حذف منک و طعم هاي غري مفید و
چربي هاي مضر در تغذیه به مبارزه با این معضل
جهاني رفت.
سپس سیدحممودرضا شایسته مدیرعامل مؤسسه نیز به
تشرح مباحث اقتصادي ،عرضه و تقاضا ،بازارسازي
و بازاریابي حمصوالت سامل پرداخت و اظهار کرد:
ساختار سازماني مؤسسه نیز متناسب با اهداف یاد
شده طراحی شده است.
مهایش به سوي ترویج حمصوالت سامل با حضور خانواده
هاي عالقمند به مباحث حمیط زیسيت و حمصوالت ارگانیک
و سامل و منایندگان و رؤساي اجنمن هاي غذا و تغذیه،
بیوتکنولوژي ،پروبیوتیک ،گیاهان دارویي ایران
روز مجعه  85مهرماه  1929توسط "مؤسسه غري جتاري
در بوستان شفق هتران
بسوي ترویج حمصول سامل"
برگزار شد.

شرکت در
کشاورزی
ارگانیک
شرکت در
ژنتیک
خردادماه 1929
شرکت در مهایش بین املللی
زراعت و اصالح نباتات
شهریورماه 1929
برگزاری مهایش بسوی ترویج
حمصول سامل
مهرماه 1929
شرکت در منایشگاه گل و گیاهان
قابل توجه اعضای حمرتم باشگاه ترویج حمصول سامل:
زینتی مهرماه 1929
بزودی برای اعضای فعال باشگاه کارت ختفیف سبز
برگزار کنندگان و حامیان این
جمموعه های ورزشی،
جهت استفاده از
مهایش ها  :معاونت علم و
رستوران ها ،فروشگاه ها و مهچنین خرید حمصول سامل
فناوری ریاست مجهوری ،وزارت
شد.
خواهد
صادر
پزشکی،
هبداشت،درمان و آموزش
کود زیستی سامل چیست؟؟؟
دانشگاه هتران ،اجنمن های علمی
هناده ای سامل است که از حداقل آستانه جمازفلزات سنگین
ژنتیک ،زراعت و اصالح نباتات4 ،
بیوتکنولوژی ،ایمنی زیستی،مورد تایید مؤسسه برخوردار باشد .این فلزات شامل :
کمیسیون اجنمن های علمی و...
آرسنیک ،کادمیوم ،کبالت ،سرب ،جیوه ،مولیبدون ،نیکل
وسلنیوم است
 -8جنس و گونه ریز سازواره های مورد استفاده در ترکیب
کود زیستی شناخته شده باشد و از گروه ریز سازواره های
بیمارگر نباشد
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تدوین  131استاندارد برای
گیاهان دارویی کشور
مشاور ستاد توسعه علوم و
فناوری گیاهان دارویی و طب
سنتی گفت با مهکاری بیش از 188
متخصص 197 ،استاندارد در حوزه
گیاهان دارویی برای خنستین بار
در سطح کشور تدوین شده است .
وی خاطر نشان کرد به منظور
توسعه متوازن زجنیره علم تا
ثروت با استفاده از فناوری
های نوین کار آفرینی و ایجاد
فرصت های شغلی آمادگی کامل
داریم اما در گام خنست باید
کار کارشناسی اجنام شود.

مژده

مژده

مؤسسه بسوی ترویج حمصول سامل به
زودی سبد کاالی مواد غذایی سامل
را به اعضای باشگاه ارائه
خواهد داد .از سوی دیگر با
مهکاری اجنمن حمصوالت سامل در
شیراز و مهین طور شرکت سه سین
به زودی انواع میوه و صیفی
سامل که دارای آزمایش میزان
حداقل مسوم و آفت کش ها است
بین اعضای
از طریق مؤسسه،
باشگاه در قالب سبد کاال عرضه
خواهد شد .میوه ها به صورت
فصلی و در بسته بندی با مهر
استاندارد به مهراه برچسب
حمصول سبز عرضه می شود.

ویژگی های شکر قهوه ای سامل
از نظر مؤسسه حمصول سامل شکر قهوه ای مورد قبول و سامل
است که ویژگی های شیمیایی آن مانند درجه پالریزاسیون،
خاکسرت سولفاته ،قند اینورت ،رطوبت ،انیدرید سولفورو.
( )so2و ویژگی های میکروبیولوژی ،مقادیر جماز فلزات
سنگین شامل سرب  ،ارسنیک ،مس ،کادمیوم ،جیوه ،روی و
باقیمانده آفت کش ها ،با استاندارد تعیین شده در مؤسسه
مهخوانی داشته باشد .شکر سفیدی که با مالس ،قهوه ای شده
باشد غیر قابل قبول است.
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گزارش تصویری از حضور
مؤسسه "بسوی ترویج حمصول
سامل"
در مهایش ها و منایشگاه
ها
سال های 92-93
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