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  دریافت تندیس زرین برند محبوب

 مصرف کنندگان 

  رویکرد واحد آموزش در دی ماه

 49سال 

 سابقات ورزش به مناسبت برگزاری م

 فجر دهه مبارک

  برگزاری نمایشگاه صنایع غذایی در

 فرانسه و چاپ و بسته بندی در تهران

 

  اگر باال رفتن از قله ها را دوست نداشته باشید تا ابد در
 گودال زندگی خواهید ماند.

 یاگر همواره مانند گذشته بیندیشید، همیشه همان چیزهای 
 را به دست می آورید که تا به حال کسب کرده اید.

 

 

 اشرشیاکلی منجمد، خشک وپخته بر روی

 

فکر این که چه نوع غذاهایی برای مصرف انسان ها مناسب 

مهمترین سئوالی است که در چند سال گذشته  می باشند،

مطرح بوده است،زیرا ما انسان ها نمی خواهیم فقط تغذیه 

داشته باشیم، بلکه به سالمتی نیز نیاز داریم و می خواهیم 

اکی که غذای مصرفی ما بدون مواد مضر باشد. مواد خور

نیازهای غذایی ما را برآورده کرده و مواردی را که احتیاج 

غذاهای دریایی دارای  دهند.ر ما قرار می داریم در اختیا

واد م کیفیت پروتئینی باالیی هستند و حاوی ویتامین ها،

مردم به غذاهایی  م می باشند.معدنی،کلسترول و سدی

ر عین حال عالقه دارند که نیازهای آنها را برطرف سازد و د

 در حال حاضر سالمتی شان را نیز به مخاطره نیاندازد.

 کلسیم، مردم زیادی وجود دارند که به اندازه کافی آهن،

ماهی و سایر  ویتامین و پروتئین به بدن آنها نمی رسد.

بهترین مواد غذایی محسوب  فرآورده های دریایی از 

شوند. این دسته از مواد غذایی برای عملکرد خوب مغز و می

غذاهای  هستند. و عروق و در کل تمامی اعضا مناسبقلب 

دریایی به علت کیفیت باالی پروتئینی آنها، از اهمیت بسیار 

 زیادی برخوردارند.

ماده ای در چربی ماهی وجود دارد که باعث پایین آمدن 

ه عروق می شود. کلسترول خون و محافظت قلب و جدار

درصد  ۰۵حتی مصرف یک بار ماهی در هفته می تواند تا 

از سکته های قلبی در افراد میانسال جلوگیری کند. غذاهای 

دریایی باعث تقویت مغز و چشم در کودکان و نوزادان می 

واند خون می ت ده علت پایین آوردن تری گلیسیریشود. ب

ی د. وجود مواد خاصکم کن نیز  احتمال ابتال به مرض قند را

در غذاهای دریایی به ویژه ماهی احتمال سرطان را کم می 

کنند و حتی می توانند افسردگی و ضعف سیستم ایمنی بدن 

 .را اصالح کنند

 

بر این اساس شرکت پروتئین گستر سینا اقدام به تولید محصول 

 نموده است. (فیش فینگرلقمه ماهی سوخاری )

 

 گرم معادل جدول زیر می باشد: 0۵۵محصول در ارزش غذایی این 

 

  gr ۰0 پروتئین

 gr 01 چربی

 kcal 00۵ انرژی

 

د ،به منظور تکمیل سبهمچنین شرکت پروتئین گستر سینا

اقدام به تولید ژامبون مرغ نوروزی نیز نموده است. محصوالت خود 

گوشت است که درصد گوشت نمایشی  %4۵این نوع ژامبون حاوی 

 به ژامبون مرغ معمولی بیشتر بوده و کالیبر بزرگتری نیز آن نسبت

 دارد.

 

گرم معادل جدول زیر می  0۵۵در  نیز ارزش غذایی این محصول 

  باشد:

 gr ۰0 پروتئین

 gr 8 چربی

 kcal ۵80 انرژی

 

 

 

  دریافت و تمدیدگواهینامه بهداشت عمومی برای افراد معرفی شده از

واحدها ی که به طور مستقیم  با محصوالت ارائه شده شرکت  در ارتباط 

 می باشند 

  برای افراد  4۵۵0:0۵0۰گذراندن دوره های مبانی تشریح و الزامات ایزو

 PMو   Q.Cمعرفی شده از واحد 

  مالیاتی از واحد مالیتخصصی در حوزه گدراندن دوره  

  گذراندن دوره  آشنایی با تکنیکPCR  روش های ژنتیکی وکاربرد  و

 Q.Cواحد  آنها در صنایع غذایی از

 

  49 ماه دی در واحدآموزش رویکرد

 واحد تحقیق و توسعه و تولید شرکت
     

  

 

 برگزاری نمایشگاه صنایع غذایی در فرانسه و چاپ و بسته بندی در تهران
 

 CFIA    (Carrefour Des fournisseurs De l" industvieمایشگاه صنایع غذایی ن

Agroalimentaire)   نمایشگاهی شهر رن برگزار می شود. هر ساله در پارک

 0۵MAR-8) 0149اسفند  0۵لغایت  08بیستمین دوره این نمایشگاه در تاریخ 

متر مربع برگزار خواهد شد. در دوره پیشین  9۵۵۵۵در فضایی به مساحت  (0۵02

نفر از سراسر دنیا   00۵۵۵شرکت اقدام به برپایی غرفه نمودند که تعداد  01۵۵

 موضوع این نمایشگاه، مواد اولیه و محصوالت غذایی نیمه  .نمودندآن بازدید 

  
 

 در این شماره می خوانید:

 فرآورده های گوشتی گوشت و تخصصی بولتن

 ن گستر سینا )گوشتیران(یشرکت پروتئ

 9شماره 

 7249ماه  دی

بندی و نگهداری  آماده، تجهیزات و فرآوری محصوالت غذایی و بسته

 در  نیز ندیو بسته ب چاپبین المللی  بیست و دومین نمایشگاه  همچنینمیباشد.

 .دایر خواهد بود 49بهمن  0۰تا  00تهران از تاریخ 

 

 

 

 

 اخبار گوشتیران

، ایده ای نوین  از شرکت پروتئین گستر  و ژامبون نوروزی مرغ فیش فینگر

 سینا)گوشتیران(

 

 برگزاری مسابقات والیبال،فوتسال، تنیس روی میز، فوتبال دستی و طناب کشی ویژه برادران

و مسابقات بسکتبال، دارت،طناب کشی ، دو میدانی و تنیس روی میز به مناسبت دهه فجر از 

اول بهمن ماه برگزار می گردد. همچنین ستاد اقامه نماز شرکت به مناسبت دهه فجر مسابقات 

  و نقاشی ویژه فرزندان شرکت در راستای اقامه نماز برگزار می کند. یکتابخوانی،مقاله نویس

 

 
 

 

  

 فجر سابقات ورزش به مناسبت دهه مبارکبرگزاری م

 

فیش فینگر و ژامبون نوروزی -7

، ایده ای نوین از شرکت مرغ

 (پروتئین گستر سینا )گوشتیران

 

بازار فناوری نانو در صنایع -6

 غذایی
 

 تمسفرا با  بندی بسته از استفاده-2

  منظور به( MAP) شده اصالح

  گوشت ماندگاری افزایش

 قرمز

 

 اثر بخشی جامع تجهیزات-9

(OEE: Effectiveness 

Overall Equipment) 

  

 

 اخبار گوشتیران

 ؛گوشتیران()به گزارش واحد روابط عمومی و تبلیغات شرکت پروتئین گستر سینا

نظرسنجی و آرای اخذ شده از سوی مصرف کنندگان ، واحد گوشتیران  براساس

این  تندیس زرینموفق به اخذ مقام اول برند محبوب از دیدگاه مشتری و دریافت 

پس از دو ماه رقابت میان برندهای حاضر در جشنواره، طی مراسمی  جشنواره شد .

معرفی شدند  0149با شکوه، برندهای محبوب مبتنی بر نظرسنجی مردمی در سال 

به عمل  و از مدیران برندهای محبوب و جمعی از هواداران مردمی آنها تقدیر

،  از نگاه مردم با حضور مقامات کشوریمراسم معرفی برندهای محبوب  آمد.

محبوب و  نمایندگان محترم مجلس شورای اسالمی به همراه مدیران برندهای

 0149جمعی از هواداران مردمی آنها برگزار گردید. در این مراسم که هفتم دی ماه 

 

 ز نگاها همایشهای بین المللی صدا و سیما برگزار گردید، برندهای محبوب در مرکز

مردم معرفی شدند . در این نظرسنجی گسترده ملی بیش از سه و نیم میلیون رأی مردمی 

در بخش گوشت و  که گروه کاال/خدمات از طرف مردم دریافت گردید 2۰در 

 . توانست در صدر قرار بگیرد ادرصد آر 00این شرکت با کسب   پروتئین

 

 شتیران(پروتئین گستر سینا )گودریافت تندیس زرین برند محبوب مصرف کنندگان توسط شرکت 
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شین ایده سبت برای یک ما ضایعاتی ندارد برابر آل که هیچاندازه این ن ست 0۵۵٪گونه  . ا

شان می OEE شاخص دهد که آن ماشین در مقایسه با یک محاسبه شده برای هر ماشین ن

آل که همواره با حداکثر سييرعت و فرفیت، محصييوالتی با کیفیت مناسييب را ماشييین ایده

 وری قرار دارد.بهرهی از حکند در چه سطتولید می

ر های کاری ماشین د، به صورت نسبت مدت زماننرخ در دسترس بودن یک ماشین

شین در یک  ست( به کل زمان کاری آن ما شغول تولید ا شین م شیفت )زمانی که ما یک 

 شود: شیفت کاری تعریف می

 
  0۵۵٪انتظار از های آالت یا زماناین نسييبت معموالب به دالیلی مانند خرابی و توقف ماشييین

 .است کمتر

به صيييورت نسيييبت خروجی واقعی ماشيييین به خروجی  نرخ عملکرد یک ماشييین 

ریزی شييده برای آن )بر اسيياس حداکثر زمان در دسييترس در یک شييیفت کاری و برنامه

 شود:حداکثر سرعت آن ماشین( محاسبه می
 تنرخ عملکرد ماشین در یک شیفبینی شده برای یک شیفت / خروجی واقعی در یک شیفت = خروجی پیش

ت به آالت نسييبهای کوتاه مدت و یا سييرعت پایین ماشييیناین نسييبت به دلیل وجود توقف

 .است کمتر 0۵۵٪حداکثر سرعت همواره از 

شده  صوالت تولید  صوالت نرخ کیفی مح سبت مح ست با ن شیفت برابر ا  در یک 

ه تعریف شده هماهنگ هستند ب ها و استانداردهایتولید شده در یک شیفت که با مشخصه

 کل محصوالت تولید شده توسط آن ماشین در یک شیفت کاری:

 
از آنجا که معموالب بخشيييی از تولیدات یک ماشيييین ضيييایعات بوده و باید دور ریخته 

هماهنگ  های کیفی تعریف شدهکاری دارند تا با ویژگیشوند و بخشی دیگر نیاز به دوباره

 .است کمتر 0۵۵٪شوند اندازه این نسبت از 

 دهد:شکل زیر این مفهوم را به خوبی نشان می

 

 

 

  ماندگاری گوشت قرمز به منظور افزایش (MAP)با اتمسفر اصالح شده   استفاده از بسته بندی

 

 اشرشیاکلی منجمد، خشک وپخته بر روی

 

 Overall Equipment Effectiveness   :(OEE)اثربخشی جامع تجهیزات 

 

سانتیگراد( به بازار عرضه  0-۰)°محصوالت گوشتی تازه معموالب در دمای یخچال 

می شوند. اما بسیاری از تغییرات نامطلوب به دلیل رشد میکروبی و اکسیداسیون 

 چربی می تواند در طول نگهداری در یخچال در محصوالت اتفاق بیفتد که موجب

 کاهش کیفیت، فساد گوشت و ضررهای اقتصادی گردد.

فساد و در نتیجه کوتاهی زمان ماندگاری یک مشکل اصلی در گوشت تازه و 

فرآورده های گوشتی می باشد.نامطلوبی عطر و طعم و همچنین تشکیل اسالیم و 

تغییر رنگ و بافت منجر به دور انداختن گوشت و زیان های اقتصادی می 

قش بسته بندی در صنعت مواد غذایی بطور فزاینده ای به رسمیت شود.امروزه ن

از طریق شناخته شده است.و به عنوان عاملی جهت افزایش ماندگاری محصول 

 انجام برخی فعالیت های امکانجلوگیری از آلودگی، به تاخیر انداختن فساد، 

ز مآنزیمی به منظور بهبود تردی، کاهش افت وزن، اطمینان از حفظ رنگ قر

 گوشت در سطح مصرف و عرضه می باشد. بسته بندی با اتمسفر اصالح شده

(MAP:Modified Atmosphere Packaging)  یک تکنیکی است که

بطور گسترده ای برای افزایش ماندگاری فرآورده های گوشتی بکار می رود. و 

 شامل قرار دادن یک برش گوشت در یک کیسه با نفوذ پذیری پایین گاز، تخلیه

هوا، جایگزینی هوا با یک و یا مخلوطی از گازها و حرارت دادن و بسته شدن کیسه 

 می باشد.

 می باشد.0Nو  0O ،0COاستفاده می شود شامل  MAPگاز عمده ای که در  1

اکسیژن برای میوگلوبین و نگهداری آن در فرم اکسی میوگلوبین و ایجاد رنگ 

قرمز گوشت و همچنین جلوگیری از رشد باکتریهای بی هوازی مطلق مانند 

 MAPکلستریدیوم بوتولینوم بکار می رود. اگرچه غلظت های باالی اکسیژن در 

اخیر می وبین به تقهوه ای شدن گوشت تازه را از طریق افزایش سطح اکسی میوگل

اندازد اما باعث کاهش تردی، افزایش افت پخت و اکسیداسیون پروتئین و چربی 

عضله شده که منجر به افزایش طعم نامطلوب می شود.اکسیداسیون اسیدهای چرب 

غیر اشباع نه تنها باعث ترشیدگی سریع گوشت می شود بلکه روی رنگ، کیفیت 

 رفذار است. تحقیقات نشان داده که اغلب مصتغذیه ای و بافت گوشت نیز تاثیر گ

کنندگان گوشت، قادر به تشخیص طعم اکسیداسیون در محصوالت تا رسیدن به  

 TBARSنیستند، همچنین تحقیقات مشابه نشان داده که  mg/kg 0سطوح حداقل 

 

به عنوان آستانه محدود کننده برای پذیرش اکسیداسیون در گوشت گاو در نظر 08/0

گرفته شده است و این مقدار نشاندهنده نقطه ای است که ترشیدگی بر عطر و طعم 

گوشت غلبه می کند.ذخیره سازی تحت شرایط سرد هوازی باعث رشد غالب باکتری 

میله ای شکل هوازی و گرم منفی مثل سودوموناس می شود که محصول را در های  

 اثر شکستن پروتئین و تولید اسید آمینه بد بو می کند .

 0CO  در اتمسفر اصالح شده به منظور مهار رشد میکروبی بکار میرود.که در این میان

هستند  حساس تر 0COباکتری های گرم منفی نسبت به باکتری های گرم مثبت به 

چون اغلب باکتری های گرم مثبت، بی هوازی اجباری یا اختیاری هستند.طی تحقیقات 

برای غلبه و اثر بخشی در برابر میکروارگانیسم های  0CO %0۵-2۵انجام شده سطوح 

درون سلولی مورد نیاز  pHهوازی عامل فساد از طریق نفوذ پذیری غشاء و کاهش 

هیچ اثری مشاهده نشده و حتی نشان داده   %۰۵-2۵است در حالیکه برای سطوح باالی 

ا را نیز ز شده سطوح باالتر امکان ایجاد شرایط برای زنده ماندن ارگانیسم های بیماری

موجود در بسته توسط آب و چربی گوشت جذب شده 0COاز آنجا که  باال می برد.

کامل آن در  دگیتا اشباع شده و با محیط بسته به تعادل برسد در نتیجه اثر نگهدارن

به تنهایی در  0COسطوح باالی اشباعیت بدست می آید و به همین دلیل مصرف 

MAP  منجر به چروک و جمع شدن و تغییر شکل بسته نیز می گردد و می بایست با

یک گاز پر کننده برای پایداری بسته ترکیب شود.در نگهداری سرد تحت شرایط بی 

ربن از رشد فلور فساد هوازی کاسته شده و در هوازی با افزایش سطوح دی اکسید ک

 مقابل رشد کند باکتریهای اسید الکتیک افزایش می یابد.

0N  به منظور حفظ شکل بسته بکار می رود و تاثیرات اندکی در واکنش های متابولیکی

گوشت داشته و حاللیت کمی نیز در آب و چربی دارد اما باعث ایجاد شرایط بی 

هوازی در اتمسفر بسته شده که در نتیجه شرایط رشد را برای الکتوباسیل های بی 

در سالهای اخیر، از میان درصدهای  طی مطالعات انجام شده هوازی مهیا می کند.

مختلف گاز بهترین ترکیب برای گوشت قرمز با بهترین نگهدارندگی از لحاظ 

میکروبی )شمارش کلی باکتری، الکتیک اسید باکتریا، سودوموناس، انتروباکتریاسه 

( ، پایداری *a*,b*,Lقابل قبول ) و ترموسفاکتا( حفظ رنگ

 برای گوشت بسته بندی  رش مصرف کنندهقابلیت پذی (و(TBARSاکسیداسیون

 

 

OEE   باشيييد که متدولوژی گیری جامع از تجهیزات تولیدی کارخانه میابزار اندازهیک

آالت تولیدی و اجرای بهبود مداوم تولید را به کارگرفته و در ابتدا کاهش مشييکالت ماشييین

از اقدامات اصييالحی به بهترین وجه در جهت محدود کردن تجهیزاتی که تيثیر منفی برتولید 

ستفاده می شند ا شته با سمتکدا صالحی به دیگر ق سط  های کارخانهند و در انتها اقدامات ا ب

در هر فرآیند تولید، شش نوع ضایعات وجود دارد که باعث کاهش اثربخشی  شود.داده می

   دهد:شود، جدول زیر این شش نوع ضایعات را نشان میآالت میماشین

شده ایجاد مشکل نوع ضایعات  

 خرابی و ازکارافتادگی -0

 زمان انتظار -0

 دسترس در زمان کاهش) زمان رفتن هدر

(آالتماشین  

 مدتهای کوتاهتوقف -1

 کاهش سرعت -9

 عملکرد نرخ کاهش) سرعت کاهش

(آالتماشین  

 ضایعات -۰

 کاریدوباره -2
محصوالت کیفی سطح کاهش  

های کاری اسييت که باید صييرف تولید از دسييت رفتن زمان منظور از هدر رفتن زمان

شینشود، اما به دالیل گوناگون این امر رخ نمی تواند دو دلیل عمده آالت میدهد. توقف ما

شد: تعمیرات برنامه شته با شین که منجر دا شده و نیز خرابی و ازکارافتادگی ناگهانی ما ریزی 

سيييازی، های آمادههای انتظار )زمانو دوم زمانشيييود بینی نشيييده میبه انجام تعمیرات پیش

بود چون نآالت به دالیلی همتعمیرات، اسييتراحت کارگران و ...(. البته ممکن اسييت ماشييین

نیز متوقف شييوند، اما از آنجا که این مشييکالت مربوط به  ونقلمواد اولیه یا مشييکالت حمل

ا در باشند آنها ری از خط تولید میهای دیگرآالت نبوده و ناشی از مسائلی در قسمتماشین

 دهند.جای می "مشکالت خط تولید"گروه دیگری به نام 

به این معناست که ماشین مشغول به کار است، اما با حداکثر  آالتکاهش سرعت ماشین

سئله میسرعت خود کار نمی شی از توقف تواندکند. دلیل این م های جزئی و کوتاه مدت نا

و یا کاهش سرعت ماشین )تفاوت سرعت حداکثری  نوار نقالهشدن  مشکالتی چون متوقف

 و سرعت واقعی ماشین( باشد.

به معنای تولید محصوالتی است که با حدود مشخصات  کاهش سطح کیفی محصوالت

سوب می صوالتی یا ضایعات مح شده هماهنگی ندارند. چنین مح اید شوند و بکیفی طراحی 

ت آغاز عملیات که ناشی از ناپایداری فرآیند هستند( یا نیاز دور ریخته شوند )به ویژه ضایعا

ضایعات را میبه دوباره شش نوع  سند. این  سطح کیفیت قابل قبول بر توان کاری دارند تا به 

 .و ضریب کیفیت نرخ عملکرد ،نرخ در دسترس بودندر سه دسته کلی جای داد: 

سبت  شی تجهیزات  OEEن سه عامل موثر بر اثربخ ضرب  شد بر با  شاره  که در باال به آنها ا

 شود:حسب درصد محاسبه می
 OEE( = ماشین بودن دردسترس نرخ  * ماشین عملکرد نرخ*  شده تولید محصوالت کیفیت نرخ* ) 0۵۵٪

 

 

   
 آموزش شرکت واحد   
 

  

 

 مینا نظری                                                وری: مهندسآگرد

 واحد  پروژه و آموزش شرکت
     

  

 

 است. دی اکسید کربن و نیتروژن بدست آمده %0۵-9۵اکسیژن و  %9۵-۰۵با غلظت 
Ref: 

McMillin, K. W. "Where Is Map Going? A Review and Future Potential of 
Modified Atmosphere Packaging for Meat." [In eng]. Meat Sci 08, 
no. 1 (Sep 8880): 34-56. 

Zakrys, P. I., S. A. Hogan, M. G. O'Sullivan, P. Allen, and J. P. Kerry. "Effects 
of Oxygen Concentration on the Sensory Evaluation and Quality 
Indicators of Beef Muscle Packed under Modified Atmosphere." 
[In eng]. Meat Sci 97, no. 3 (Aug 8880): 530-66. 

 

Zakrys, P. I., M. G. O'Sullivan, P. Allen, and J. P. Kerry. "Consumer 
Acceptability and Physiochemical Characteristics of Modified 
Atmosphere Packed Beef Steaks." [In eng]. Meat Sci 01, no. 3 
(Apr 8887): 988-6. 

Esmer, O. K., R. Irkin, N. Degirmencioglu, and A. Degirmencioglu. "The 
Effects of Modified Atmosphere Gas Composition on 
Microbiological Criteria, Color and Oxidation Values of Minced 
Beef Meat." [In eng]. Meat Sci 00, no. 8 (Jun 8811): 881-5. 

Spanos, D., M. A. Torngren, M. Christensen, and C. P. Baron. "Effect of 
Oxygen Level on the Oxidative Stability of Two Different Retail Pork 
Products Stored Using Modified Atmosphere Packaging (Map)." [In eng]. 
Meat Sci 114 (Mar 8815): 158-7 

 

  

 

 یلدا قهرمانی                                                وری: مهندسآگرد

 مسئول فنی شرکت
     

  

 

میلیون  0۵۰حدود  0۵۵0بازار جهانی فناوری نانو در صنایع غذایی و نوشیدنی در سال 

 ارزش ها، پیش بینی سبوده و بخش عمده آن را بسته بندی تشکیل می داد. براسادالر 

 01۰/0به 0۵0۰محصوالت و فرآیندهای مبتنی بر نانو در بخش غذا و نوشیدنی تا سال 

 ر پیش بینی شده برای بخش های مختلفامیلیارد دالر خواهد رسید. شکل زیر سهم باز

نشان  0۵0۰فناوری نانو تا سال استفاده از  کاربردی در حوزه غذا و نوشیدنی را با

 .دهدمی

 
بیشترین درآمد بازار فناوری نانو در این حوزه مربوط به بسته بندی خواهد بود و تا 

سته باین حوزه از بسته بندی های انسدادی پیشرفت کرده و حوزه  0۵0۰انتهای سال 

 بندی های هوشمند و برهمکنشی را در بر خواهد گرفت. 

 

 

 
 

مصرف کنندگان از کاربرد فناوری نانو در  غذا، رسانش مواد  به دلیل درک نامشخص

مغذی و طعم با استفاده از این فناوری در حال حاضر هنوز جذابیت زیادی پیدا نکرده 

 است، با این حال شرکت های بزرگ در حال انجام تحقیق و توسعه در این زمینه هستند.  

 
امکان غنی سازی و کپسوله کردن و حفظ مزیت های فناوری نانو در صنعت غذا از جمله 

طعم  ،امکان پوشاندنترکیبات فراسودمند جهت رسانش کنترل شده آنها به سلول هدف

نامطلوب،کاربرد در بسته بندی های فعال و هوشمند و همچنین کاربرد در تشخیص کیفیت 

 شده  ریو ایمنی مواد غذایی موجب تمایل بسیاری از شرکت ها جهت استفاده از این فناو

لذا ضروری است تا شرکت های صنایع غذایی ایرانی نیز ورود جدی به این عرصه داشته 

ند م باشند تا ضمن افزایش کیفیت محصوالت خود،از ارزش افزوده قابل توجهی بهره

 .گردند
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