
 ،اولین نمایشگاه بین المللی شیالت

آبزیان، غذاهاي دریایی و صنایع وابسته 

)2016IFEX(

 تکذیب قاطعانه استفاده از خمیر مرغ در

سوسیس و کالباس

 شهید 648برگزاري مراسم بزرگداشت

جامعه کارگري و افتتاح نمایشگاه یاد 

یاران بمناسبت آغاز هفته دفاع مقدس

داري برگزاري مراسم سوگواري و عزا

با فرا رسیدن ماه محرم در شرکت 

پروتئین گستر سینا (گوشتیران)

اشرشیاکلیمنجمد، خشک وپخته بر روي

(IFEX 2016)اولین نمایشگاه بین المللی شیالت، آبزیان، غذاهاي دریایی و صنایع وابسته 

واحد تحقیق و توسعه 

خوانید:در این شماره می 

فرآورده هاي گوشتیگوشت وتخصصیبولتن
(گوشتیران)شرکت سینا پروتئین 

13شماره 

1395ماه مهر

کیفیتابزارهاي مدیریت و بهبود 

اخبار گوشتیران

پالسماي سرد در صنایع غذایی و بسته بنديکاربردهاي صنعتی

کاربردهاي صنعتی پالسماي سرد در  -1
صنایع غذایی و بسته بندي

ابزارهاي مدیریت و بهبود کیفیت-2

شیوه هاي نوین انبارداري-3

اخبار گوشتیران

(IFEX 2016)اولین نمایشگاه بین المللی شیالت، آبزیان، غذاهاي دریایی و صنایع وابسته 

هاي اقتصاد مقاومتی و به جهت پیشبرد اهداف و دیدگاههاي در راستاي تحقق سیاست
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تکذیب قاطعانه استفاده از خمیر مرغ در سوسیس و کالباس

به تازگی در میان روش هاي متعددي که در صنایع غذایی مورد  
استفاده و توجه قرار می گیرند، پالسماي سرد تکنیکی نوین، دوست  
دار محیط زیست و اقتصادي است که افق هاي امیدبخشی را براي  

بهبود کیفیت محصوالت و خدمات در این حوزه ارائه داده است.
خاك)، مایع (آب) ، و گاز (باد) از پالسما غالبا پس از جامد( 

(آتش) به عنوان عنصر چهارم طبیعت یاد می شود. پالسما مجموعه  
اي از یون ها، الکترون ها، اتم هاي خنثی، رادیکال ها و گونه هاي  
برانگیخته است که با اعمال اختالف ولتاژ بین دو اکترود تولید  

ي  نی در بسیاري از شاخه ها. این تکنیک امروزه کاربرد فراواشودمی
دانش و فناوري یافته است. در بین انواع پالسما، پالسماي سرد به  
علت کار در دماي پایین (حدود دماي اتاق) در کاربردهاي  

بیولوژیکی و صنایع غذایی اهمیت ویژه اي برخوردار است.
تاثیر پالسما در غیر فعال سازي میکرارگانیسم ها، تغییر خصوصیات  

و بر هم کنشمواد، ایجاد محیط شیمیایی فعال در پالسماسطحی 
آن با سطح مواد از جمله قابلیت هاي پالسما است که سبب اقبال  
دست اندکاران و شرکت هاي فعال در این حوزه براي استفاده از  

پالسما در صنایع غذایی، بسته بندي و کشاورزي شده است.
اروپایی طی پروژه  مجموعه اي متشکل از سی شرکت2006در سال 

هاي تحت حمایت مالی اتحادیه اروپا پالسماي سرد به عنوان راه  
حلی نوآورانه در تولید و توزیع مواد غذایی سالم و با کیفیت باال  
معرفی کرده و آن را در از بین بردن میکروارگانیسم هاي بیماري زا  

روشی براي ضدعفونی سطح و افزایش  از سطح مواد غذایی، 
صنایع غذایی موثر دانسته اند.ري درماندگا

ماه محرم در دنیبا فرا رسيو عزاداريمراسم سوگواريبرگزار
)رانی(گوشتنایگستر سنیشرکت پروتئ

۴١

وي ادامه داد: البته ممکن است در مواردي که این فراورده ها در کارگاه هاي زیر زمینی تولید 
می شود استفاده از خمیر مرغ مشاهده شود، اما در تولیدي هاي مجاز داراي عالمت استاندارد ما 

موضوع از طرف سه دستگاه به طور جدي شود و این قاطعانه می گوییم از خمیر مرغ استفاده نمی
مهر ماه).16(فودنا ، مورد نظارت قرار میگیرد

کارگري و افتتاح نمایشگاه یاد یاران بمناسب آغاز هفته دفاع مقدسشهید جامعه648برگزاري مراسم بزرگداشت 
ر شامگاه پنجشنبه یکم مهرماه د،یج کارگري تهران بزرگاین مراسم توسط سازمان بس

شهرداري تهران برگزار شد . در این مراسم 18بوستان قائم واقع در میدان معلم منطقه 
محمدرضا نقدي رییس سازمان بسیج مستضعفان پس از تقدیر و تشکر از مدیران شایسته 

گی که دشمنان اسالم به بسیجی ،آگاهی مردم و بسیجیان از جنگ نرم و تهاجم فرهن
حمد باقر مرا براي مقابله موثر عنوان کرد .گفتنی است خصوص آمریکا تدارك دیده اند

دامات اقران بزرگ ضمن خیر مقدم گزارشی ازخزائی مسئول سازمان بسیج کارگري ته
. و برنامه هاي سازمان بسیج کارگري ارائه نمودند

دهندگان کنندگان و ارائهتولید-2، کنندگان تجهیزات صیاديو توزیعکنندگان دتولی-1
کنندگان و تولید-4، فرآوري محصوالت شیالتی-3، تجهیزات پرورش و نگهداري آبزیان

تأسیسات و تجهیزات -6، کنندگان بچه ماهیتکثیر و تولید-5، دهندگان غذاهاي دریاییارائه
اي هدهندگان تجهیزات و ادوات تصفیهکنندگان و ارائهولیدت-7، برودتی مرتبط با صنعت

کنندگان خوراك آبزیان و مواد غذایی مکمل تولید-9، بنديصنایع بسته-8، آب
اي هآالت حمل و نقل و انتقال آبزیان و فرآوردهکنندگان ماشینتولید-10، پروريآبزي

آالت و صنایع پرورش اشینکنندگان متولید-12، دهندگان آبزیانپرورش-11، شیالتی
، ارائه و خدمات تجهیزات ماهیگیري (تفریحی)-13، ماهیان زینتی و تجهیزات آکواریوم

، ارائه و خدمات دامپزشکی و بهداشت دارویی-15،دستی دریایی مرتبطصنایع پایین-14
.سازمانها، تشکالت و جراید مرتبط-16

ه تا جمعهسه شنبدارد در روزهاي بدین منظور شرکت پروتئین گستر سینا ( ماهیران) در نظر 
حضور یابد. عالقمندان در محل نمایشگاه هاي بین المللی تهران1395آذرماه 19الی 16
توانند در تاریخ مذکور در این نمایشگاه حضور بهمرسانند.می

میکروب زدایی سطوح مواد غذایی
پالسماي سرد با یک فرآیند غیر حرارتی می تواند سبب کاهش  
بار میکروبی از سطح مواد خام کشاورزي و فرآوري شود.  
پالسما به واسطه حضور ذرات باردار الکترون و یون، اشعه  

د  گونه هاي فعال شیمیایی می توانفرابنفش، رادیکال هاي آزاد و 
سبب تغییراتی در دیواره سلولی، مورفولوژي و یا خصوصیات  

ژنتیکی میکروارگانیسم ها شود و باعث مرگ آنها گردد.
بهبود قابلیت چاپ پذیري بسته بندي

استفاده از پالسماي کرونا براي چسبندگی در فیلم هاي  
ا پوشش  لمینیت و یپالستیکی و یا ورقه هاي فلزي پیش از چاپ،

ضروري است. این روش می تواند به عنوان تکنیکی بسیار مؤثر  
و مقرون به صرفه در خط تولید به کار گرفته شود.

استریل کردن ابزار آالت و ماشین آالت
در یک مطالعه از پالسماي سرد براي میکروب زدایی سطح  

ده  شچاقوي دوار در حین کار براي کاهش بار میکروبی استفاده
است.

هاشمیسید اسماعیل مهندس وري: آگرد
مدیر کنترل کیفیت

در ادامه مداحی و اجراي احسان جوادي خواننده دفاع مقدس از دیگربرنامه هاي فرهنگی 
این یادواره بود،همچنین نمایشگاه جانبی، شامل کاالهاي فرهنگی،ادوات جنگی و خاطرات 

.بودسال دفاع مقدس به مدت یک هفته براي بازدید عموم در نمایشگاه دایر 8

نیست  ولید فرایند تحالت تحت کنترل بودن فرایند حالت طبیعی  یک
بلکه یک دستاورد است، که باید با تالش و کوشش مداوم و از طریق  

ادوارد  دست یافت  (آناز بین بردن تک تک علل متغیرهاي فرایند به
دیمینک ) .

کنترل کیفیت آماري استفاده از تکنیک هاي آماري به منظور کنترل  
رل  تفرایندهاي مختلف می باشد. یکی از صنعتهاي مهمی که نیاز به کن

ی است.کنترلیمحصوالت خود در تمام طول فرایند دارد صنایع غذا
آماري فرایند عبارت است از یک روش قانونمند و علمی براي نشان  

خدمات با استفاده از علم آمار، در دادن و کنترل فرایند هاي تولید یا
فرایند مجموعه ابزارهاي قدرتمندي است براي حل  واقع کنترل آماري

کاهش تغییرات محصول خروجی قابلیت یک مسئله که از طریق
فرایند را بهبود بخشیده و تثبیت می کند.

spcکند تا به سواالت زیر پاسخیاساس داده ها و واقعیات کمک مبر
داده شود.

کنترل میباشد؟دکدام یک از متغیرهاي محصول نیازمن-1
فرایند را چه موقع باید اصالح کرد و چه موقع باید به حال خود  -2

گذاشت؟
.از کنترل به پیشگیري تغییر میدهد مبناي تصمیم گیري را -3
تباط با عملکرد فرایند بازخوردهاي پیوسته و به موقع بدست  ردر ا-4

می دهد.



٢

مقدمه
انبارداري یک خدمت اقتصادي است و عبارت از تهیه و نگهداري کاال به منظور عرضه به موقع
یا گسترش دادن مدت عرضه آن به نحوي که کاال براي مدت بیشتري قابل دسترس و مصرف 

در اقتصاد هر کشوري انبارداري حلقه اي از زنجیره تولید، انتقال، توزیع و مصرف به .باشد
شمار رفته و نقش اتصال و واسط را در انتقال کاال از مناطق تولید به بازارهاي مصرف و سپس 

.برعهده دارندتوزیع محلی
آن تشکیل کاالهايو تجهیزات، قطعاتو مواد اولیه درصد زیادي از سرمایه سازمان ها را 

دهد. لذا نگهداري و مراقبت دقیق از آنها و برقراري یک نظام صحیح اطالعاتی براي کنترل می
با وموجودي انبار و یا زمان به موقع جهت سفارش و میزان سفارش کاال بسیار ضروري بوده

بهبود وضع انبارداري می توان از زیان هاي ناشی از بی دقتی در نگهداري کاال جلوگیري نمود 
و به میزان سود سازمان افزود. در حوزه هاي بهداشتی، درمانی و بیمارستانها انبارها با توجه به 

مامی تنوع کاال، لوازم مورد نیاز واحدهاي تحت پوشش به انواع مختلف تقسیم می شوند که 
.آنها از سیستم انبارداري گذر می کنند

انبار در زمان تحریم :
در ایران اسالمی ما زمانی که تمام کشورهاي غربی واژه تحریم را براي ضربه زدن به اقتصاد 

با تصمیم درست اندیشمندان کشور در بحث کالن جامعه ، روش دکشور دنبال می کردن
شور مورد الویت  قرار گرفت تا حدي که تمامی نهاد ها انبارداري در تمامی زیر ساخت هاي ک

از قبیل صنایع نظامی و غذایی و قطعات و تجهیزات به فکر تامین و نگهداري یا  همان سیستم 
.نوین انبارداري افتاده بوده اند تا بتوانند در مقابل تحریم ها کشورهاي غربی مقابله کنند

سیستم مستقل انبار :
و یا در سازمان ها ، علت خود واحد مستقل باشد ، چه در شرکت هاي تولیدانبار می بایست 

اینکه انبار می بایست مستقل باشد این است که این سیستم خود رقیب براي واحد هاي تولیدي 
و بازرگانی و مالی محسوب می شود چه در زمینه خرید کاال و چه در زمینه مصرف کاال و چه 

ک از زیر مجموعه هر یزیرا اگر انبار، در زمینه مالی کاال باید قدرت پاسخگویی داشته باشد 
این واحدها نامبرده باشد قدرت پاسخگویی این واحد از بین رفته و معموال نظمی در این سیستم 

ونیلیوریها شاهد نخواهیم بود. (براي مثال می توان از یکی از بزرگترین شرکتهاي چند ملیتی
نایع بزرگ صر برندهاي فعالیت دارد و مشابه سایاشاره نمود که در زمینه صنایع مواد غذایی

غذایی از سیستم مجزا انبارداري بهره می برد)
:اهداف انبار و انبارداري

حمایت درچرخه تولید وخدماتپشتیبانی و
هدف از تشکیل و ایجاد انبارها چه در سازمان هاي دولتی و چه درسازمان هاي خصوصی، 

.موردنیاز سازمان استتهیه، سفارش دهی، تحویل گیري و نگهداري و تحویل کاالهاي
انبار به عنوان یک جایگاه سازمانی در چارت سازمانی کلیه ارگانها وجود دارد، به همین دلیل 
ضمن اهمیت ویژه اي که این بخش در سازمان دارد به نظارت بیشتر، حفظ و ایمنی و استاندارد 

زمان مناسب در دسترس از طرفی بدیهی است که اگر مواد و لوازم در مربوطه نیازمند است.
واحد مصرف کننده قرار داده نشود، در گردش کار که از اهمیت خاصی برخوردار است وقفه 

هر چند که در حال حاضر سیستمهاي جدیدي در امور اداري و مدیریتی ایجاد خواهد شد.
رکه هدف آنها حذف انبار و ایجاد روش کاري مبتنی ببوجود آمده و در حال استقرار هستند

که نیاز است با مطالعه دقیق و با درنظرگرفتن تمامی عوامل حرکت به سمت انبار مجازي است
.فوق را آغاز نمود

:اهمیت و مزایاي سیستم صحیح انبارداري
:ایجاد یک سیستم صحیح انبارداري درسازمان مزایایی به شرح زیر به دنبال دارد

یش بیش از اندازه و حد تعیین شده کاالها در انبار با نظارت دقیق بر موجودي انبار، از افزا-1
جلوگیري و در نتیجه از ضرر و زیان هاي ناشی از تغییر قیمت ها یا خرابی و فساد کاالها 

.جلوگیري می شود

دریافت، استقرار، حفاظت و در دسترس قرار دادن کاالها در انبار به روش مطلوب و به -2
.نیازهاي واحدها به موقع تأمین می شودآسانی انجام می پذیرد و 

اطالعات موردنیاز مدیران در زمینه میزان موجودي ها و مصارف کاالها در هر زمان به نحو -3
.مناسب تهیه و باعث تسهیل شمارش می گردد

خرید به مقدار صرفه اقتصادي، از راکد شدن سرمایه جلوگیري به عمل می آید. در نتیجه -4
.ظت صحیح از کاالها، اتالف ضایعات به حداقل می رسدنگهداري و حفا

عملیات شمارش، صورت برداري و در نهایت انبارگردانی از موجودي ها و همچنین تعیین -5
.ارزش موجودي جنس در پایان سال به سهولت انجام پذیر است

طراحی انبار ها :
انبار بسیار حیاتی است تا ، جابجایی و خروج کاالها از ، طراحی سیستم ورودیابیمکان

وري انجام پذیرد. از آنجا که کاالي ذخیره شده حداکثر بهرهعملیات انبارها با حداقل هزینه
قرن بیستمباشند، در اواخر کمی میوه جهتارزش افزوددر انبارها در فرایند تولید داراي 

کاهش موجودي در فرایند و حذف انبارها بکار گرفته تیآيجیهایی نظیر استفاده از سیستم
شد. دو موضوع مهمی که در مورد انبارها مورد توجه است، تعیین اندازه انبار و موقعیت آن 

ال طور که تعداد انبارها در کانمعکوس با یکدیگر دارند و هماناین دو فاکتور رابطهباشدمی
.کسعشود و بالتوزیع افزایش یابد، اندازه انبارها کوچک می

:در محاسبه فضاي انبار باید موارد زیر را در نظر گرفت
استفاده بهینه از فضاي انبار با استفاده از روش طبقه هاي موازي در انبار*
تعیین وظایف انبار مربوطه*
سازي از نظر نوع، خصوصیات فیزیکی (وزن، حجم، شکل ظاهري و قابل ذخیرهتعیین اقالم *

)هاي دیگرامثال آن)، نحوه و محل انبار کردن (قفسه، محل باز، روي زمین و یا محل
تعیین روش حمل و نحوه ورود و خروج مواد*

:ها در طراحی انباربرخی دانستنی
زدیک به محل مصرف انبار شوند و در انبار اقالم پرمصرف یا حجیم و سنگین بهتر است ن*

در نزدیکی درب نگهداري شوند
دبندي در طبقات پایینتر چیده شونبهتر است اقالم حجیم و بزرگ در قفسه*
حداکثر استفاده از ارتفاع به عمل آید*
قابلیت دسترسی به همه کاالهاي ذخیره شده تأمین شود*
ونقل به عمل آیدموجود و امکانات حملحداکثر استفاده از نیروي انسانی *
در طراحی انبار سازوکار الزم براي نظارت بر ورود و خروج قانونی اقالم دیده شود*

قطعات شرکت گوشتیران را نشان در این عکس عالمت فلش فضاي انبارهاي مواد اولیه و
.دهد (اسکرین شات از فایل اتوکد)می

٣

هفت ابزار کنترل کیفیت
نمودار پراکنش  -5نمودار پارتو -4نمودارعلت و معلول -3برگه کنترل -2هیستو گرام -1
نمودار تمرکز نقصها-7نمودارهاي کنترلی -6

نکات
Spc-1.وقتی درست کار میکند که بستر مناسب وجود داشته باشد

2-spc.تنها ظاهر فنی دارد اما در حقیقت یک کار فرهنگی است
بستر مناسب وقتی ایجاد میشود که در تمامی سطوح سازمان این عالقه بوجود بیاید که -3

ریت در مدیافراد از طریق بهبود مداوم به سمت بهترین بروند.بنابراین ضروري است که
طور روزمره قد باشد و ابزارهاي هفت گانه بکیفیت فرایند بهبود مستمر ایجاد کند و به آن معت

مورد استفاده قرار گرفته و جزیی از روش کار و شرح وظایف و نیز دانش اولیه همگان قرار 
گیرد.

کاربردهاي نمودارکنترل
نمودارهاي کنترل ابزارهاي آماري ترسیمی هستند که به شناسایی متغیرهاي کیفی در 
محصول خروجی فرایند کمک می کنند. عالوه بر این در مورد زیر می توان از آنها استفاده 

کرد: 
تهیه اطالعاتی در باره تصمیم گیري در خصوص حدود و مشخصات فنی-1
اندازه گیري تطابق-2
تخمین توانایی فرایند تولیدتعیین و -3
هدایت اصالحات به سمتی که در راستاي بهبود کیفیت خروجی باشد-4
نشان دادن تغییرات محصول خروجی-5
تشخیص خارج از کنترل بودن فرآیند-6
کاهش تغییرات -7

به عنوان یک ابزار مدیریتی در مورد زیر استفاده می شود.spcاز 
پیشگیري از بوجود آمدن ضایعات-2افزایش بهره وري-1
به دست آمدن اطالعات در زمینه قابلیت فرایند.-4ممانعت از تنظیمهاي بی دلیل-3

تغییرات فرایند
در خصوص تغییرات فرایند الزم است اصل زیر را مدنظر داشت . 

و جود دارد.تغییرات در ذات طبیعت و فرایندهاي تولیدي 
انواع تغییرات
: تغییرات ذاتی ممکن است بنا به علل کوچک بسیار زیادي ایجاد شوند و تغییرات ذاتی

رایند سایی نمود.و تاثیر این تغییرات بر فنمیتوان از فرایند جدا کرد و شناتغییرات ذاتی را 
وجود می ) بهcommon causeاندك  است . این تغییرات بر اثر علل ذاتی یا عام (

علل عام تغییرات تمامی فرایندها را در بر میگیرد.. آیند
بر بر اثر دالیل قابل شناسایی و معدود به وجود می آیند. تاثیر بسیاريتغییرات اکتسابی: 

specialمحصوالت خروجی دارند. این تغییرات بر اثر علل خارجی ( cause بوجود می (
ه میشود.علل خارجی هم گفتآیند. به این علل، 
منشاء تغییرات 

اپراتور یا کارکنان-5مواد اولیه یا ورودي-4محیط-3ماشین یا سیستم-2روش-1
بازرسی-6

در خصوص حذف تغییرات اکتسابی ناشی از علل خاص اقدامات زیر باید 
انجام شوند.

رفع مشکل براي همیشه -3ین علت و اقدام تعی-2شناسایی علت خاص -1
در خصوص حذف تغییرات ذاتی ناشی از علل عام اقدامات زیر باید انجام 

شوند.
چرخه دمینگ اجرا شود.-2مشکل شناسایی شود     -1

ل قابلات اکتسابی که بر اثر دالیمسئله این است که بتوانیم تغییرات ذاتی را از تغییر
جود آمدن تغییرات اکتسابی را رفعبه وجود می آیند جدا کنیم و علت هاي بوشناسایی

شد.که تنها تغییرات ذاتی بر فرایند اثر داشته با،زمانی فرآیند تحت کنترل است.کنیم

:نمودارهاي کنترل
این خط مقدار میانگین یک مشخصه کیفی را نشان میدهد. خط مرکزي : 

lclحدودکنترل (  -ucl : ( پراکندگی یک فرایند خاص را به شکل حد باال و پایین
نشان 

می دهد. اگر فرایند تحت کنترل باشد تقریبا تمام نقاط ترسیمی بین حدود کنترل قرار 
میگیرند.

3s3حد باالیی      =یانگین + مs– حد پایینی=میانگین
تایی از همبرگرهاي تولیدي در طی5سري 26به عنوان مثال :در یک خط تولید همبرگر که 

:فرایند تولید از خط نمونه گیري و وزن گردید. طبق جدول زیر

ان توزیع مشاهداتمباید قبل از انجام محاسبات و رسم نمودار هاي کنترلی از نرمال بودن 
ق . که بر اساس این آزمون طباز آزمون نرمال استفاده میکنیم مطمئن شویم . بدین منظور

است. بنابراین توزیع مشاهدات نرمال بوده و میتوان  01/0بیشتر از p value،) 1شکل (
را ادامه داد .spcروند 

)1(شکل 
) 3(شکل x̄بررسی ودر صورت تحت کنترل بودن نمودار ) 2(شکل سپس نمودار

تحت بررسی قرار میگیرد. که در هردو نمودار نشان میدهد که فرایند تحت کنترل میباشد.

)2(شکل 

)3(شکل 
نتیجه گیري:

و حد پایین  10/523است وبا حد باالي 10/509میانگین این توزیع برابر،اینکهبا توجه به
1ینیپابرسانیم و با حدود باال و500رصورتیکه ما بتوانیم میانگین توزیع را به دو10/495
رو برو شویم.راندماندرصدي 8/1تولید با افزایش دمیتوان گفت در فراین10

شیوه هاي نوین انبارداري جعفريعلیوري:آگرد
موادانبار کارمند


