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گوشتیراناخبار 

همزمان با در تاریخ هشتم شهریور ماه امام سجاد (ع)479یادواره شهداي حوزه مراسم 
ر با حضویادواره شهداو باهنر و روز مبارزه با تروریسم، مظلومانه رجایی سالروز شهادت 

ياهشرکتعاملمدیرانازجمعیو بزرگتهرانکارگريبسیجسازمانمحترممسئول
، در سالن همایش پایگاه شهداي هاي شهدا خانوادهتابع  و پایگاههاياعضاء ،بزرگتهران

احی حجت االسالم پناهیان و مدبا سخنرانیدر این مراسمبرگزار گردید. ،شرکت شیر پگاه
یاد و خاطره شهیدان انقالب اسالمی و دوران هشت سال دفاع مقدس گرامی اهري، طآقاي 

و ندبراي میهمانان نقل نمودات خود را از جنگخاطرحجت االسالم پناهیان.داشته شد
و فداکاري رزمندگان در دوران دفاع گفتندسپس از فداکاري شهیدان در کربال سخن 

.داشتندمقدس را بی مانند عنوان 

-به مناسبت عید سعید غدیر خم ، واحد فرهنگی شرکت پروتئین گستر سینا اقدام به برگزاري اردوي قم
شهریورماه نمود.در این اردوي یک روزه کارکنان شرکت به همراه خانواده 29جمکران در روز دوشنبه مورخ 

حضور یافتند.رانزیارت مرقد مطهر حضرت معصومه سالم اهللا علیها، مسجد مقدس جمکهاي خود به  

MeatExنمایشگاه بین المللی و تخصصی محصوالت پروتئینی و صنایع وابسته با نام تجاري 

فروش انواع بندي، توزیع وبه عنوان محل تالقی صنعت و محصوالت کلیه زنجیره تولید، بسته
ایشگاه این نم. می باشدشده پروتئینی گوشت خام دام، طیور، آبزیان و محصوالت فرآوري 

آالت، بخش صنعت، کلیه ماشینکهاصلی صنعت و محصول تقسیم می شودبه دو بخش
بندي، توزیع، انبارداري و فروشفناوري و اتوماسیون مرتبط با تولید، فرآوري، بسته

نایع نمایشگاه، تامین نیاز صاز گردد. هدف اصلی این بخش محصوالت پروتئینی را شامل می
ها فرآوري شده آنمحصوالتوگوشتحاللحیواناتکلیهخامگوشتش،بخایندامنه		ذکر شده داخل کشور توسط تولیدکنندگان خارجی و ایرانی است.

و هدف نهایی از برگزاري این بخش تامین بازار مصرفی کشورهاي مسلمان جهان، می باشد
حضور در این نمایشگاه، به عنوان تنها و اروپاي شرقی است. CISبالخص خاورمیانه، 

مایشگاه ئینی و صنایع وابسته در جهان و تنها نالمللی و تخصصی محصوالت پروتنمایشگاه بین
ایندگانتولیدکنناختیاردرآلیایدهفرصت		گوشت و محصوالت پروتئینی در خاورمیانه،

.را فراهم مینمایدبازارهاایندرحضورتثبیتیاوورودجهت، محصوالتنوع
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ها  یکی از پیامدهاي رشد جمعیت شهرنشین و مشغله زیاد خانواده)MeatEXنمایشگاه بین المللی و تخصصی محصوالت پروتئینی و صنایع وابسته (
هاي  عادتمی باشدکه با توجه بهافزایش مصرف غذاهاي آماده 

غذایی نادرست مانند پرخوري، کم تحرکی و سریع غذا خوردن  
میزان ابتال به بیماري هایی نظیر چاقی و دیابت در حال افزایش  

ت  غنی شده با فیبر شرکشنیسل پیتزایی فرآورده جدیداست.
گوشتیران است که با هدف بهره گیري از فواید مثبت فیبرهاي  

،  2رژیمی هم چون ایجاد احساس سیري، کاهش ابتال به دیابت نوع 
، افزایش سرعت عبور مواد غذایی LDLکمک به کاهش کلسترول 

از دستگاه گوارش و کاهش ریسک ابتال به سرطان هاي دستگاه  
ه است.تولید شدگوارش 

65مواد اولیه این محصول همانند شنیسل مرغ شامل گوشت مرغ 
، تخم مرغ، روغن سرخ کردنی، نشاسته،  %10، آرد سوخاري %

نمک تصفیه خوراکی، شیر خشک، ایزوله سویا و ادویه است ولی  
اي،  در فرموالسیون این محصول از موادي نظیر سوسیس، فلفل دلمه

.بر گیاهی نیز استفاده شده استو فیپنیر پروسس،قارچ، ذرت 

جمکران به مناسبت عید غدیر خم-برگزاري اردوي قم

۴١

نبه تا سه دارد در روزهاي شبدین منظور شرکت پروتئین گستر سینا (گوشتیران و ماهیران) در نظر 
آبان ماه در این نمایشگاه حضور یابد. عالقمندان می توانند در تاریخ مذکور در این 18تا 15شنبه 

نمایشگاه حضور بهمرسانند.

واردات گوشت گوزن روسی
در حالی که بیش از یک سال از توافقات ایران و روسیه براي تجارت در حوزه صنایع غذایی 

هایی را براي این کار تایید هاي نظارتی دو کشور شرکتمیان دستگاهگذرد و در این می
اند، مدیر کل دفتر قرنطینه و امنیت زیستی سازمان دامپزشکی کشور اعالم کرد که گوشت کرده

گوساله روسی براي واردات مورد تایید قرار گرفته و واردات گوشت گوزن روسی نیز در حال 
اظهار کرد: براي تایید واردات گوشت » دکتر مسعود محمدیان«ه گزارش ایسنا، ب.بررسی است

هاي گوناگونی دارد، بدین معنی که اگر کشور مبدا جزو از هر کشوري نیاز به بررسی
واردکنندگان گوشت باشد، طبق روال گذشته و پس از طی مراحل بهداشتی گوشت مورد نظر 

.گیردمجوز واردات می

تازگی براي واردات گوشت گوساله مورد تایید قرار گرفته است، که روسیه بهوي با بیان این

: یک شرکت روسی براي واردات گوشت گوزن به ایران درخواست خود را مطرح افزود
اي آن مورد تایید قرار گرفته و کارشناسان سازمان کرده است که مطالعات کتابخانه

ام هاي میدانی خود را انجکشور و شرکت مورد نظر رفته و بررسیدامپزشکی باید به این 
دهند.

ر شرکت روسیه که اگمدیر کل دفتر قرنطینه و امنیت زیستی سازمان دامپزشکی با اشاره به این
ند، ککننده واردات گوشت گوزن مورد تایید قرار گیرد، اجازه واردات پیدا میدرخواست

ست و تر ااز گوشت گوساله و از نظر قیمتی نیز گرانترادامه داد: گوشت گوزن کیفی
چنینشاهدایرانبازارکهاستباراولینگیرد،قرارتاییدموردگوزنگوشتواردات		اگر

.بودخواهدقرمزيگوشت

ن شرکت پروتئیدر انتهاي مراسم از مدیران عامل نمونه چند شرکت از جمله مدیر عامل محترم
الک  جناب آقاي مهندس ساین شرکتگستر سینا،جناب آقاي مهندس توسلی و فرمانده بسیج 

اهدا گردید.و جوایزي به رسم یادبود تقدیر شد 

ادویه غالب آن آویشن می باشد که عطر و طعمی همچون پیتزا  
را به محصول می دهد.

گرم):80جدول ارزش غذایی یک عدد شنیسل (

ECکه به نام(MTG)میکروبی آنزیم ترانس گلوتامیناز 

نیز شناخته می شود، جزء آنزیم هاي ترانسفراز می باشد2.3.3.13
زايباکتري غیر سمی و غیر بیمارياین آنزیم از .

streptoverticillium mobaraense  استخراج و خالص
و بهترین دما براي  7و 6سازي می شود. اپتیمم فعالیت این آنزیم بین 

این آنزیم . درجه ي سانتیگراد است50تا 37عملکردآن بین 
اي  آسیل ترانسفراز راکاتالیز می کند و با ایجاد باند همیکروبی فرایند

، باعث بهبود بافت و کیفیت محصول  کوواالنت بین پروتئین ها
و پروتئین هاي جدید با ویژگی هاي جدید و  غذایی می گردد

منحصر به فرد ایجاد می کند. این پیوند ها شامل اتصاالت عرضی بین  
.الیزین از یک پروتئین و گلوتامین از پروتئین دیگر می باشد

ر به  منحصپیوندهاي کواالنسی ایجاد شده توسط این آنزیم، اثرات 
فردي روي ظرفیت تشکیل ژل، پایداري حرارتی و ظرفیت نگهداري  

ها بسیار پایدار و در برابر عواملی  این اتصال.آب در پروتئین ها دارد
اي مقاوم هستند.العادهو اثر حرارت، بطور فوقpHمانند تغییرات

گلوتامیناز، در فرآوري آبزیان بر اساس توانائی مثبت  مصارف ترانس
،ها سفت شدن بافتدوژیکی بافت ماهی ماننآنزیم بر خواص تکنول

(Microbial Transglutaminase)میکروبیآنزیم ترانس گلوتامیناز 

فرآورده هاي دریایی و گوشتیو کاربرد آن در 
ایجاد یکنواختی در مواد خام،  واهبافتظرفیت نگهداري آب در

جه اثرات  ر نتیاست دو کاهش ضایعاتقابلیت فرآیدپذیري افزایش 
ویژگی .دفاکتور اقتصادي نیز مطرح می شاین آنزیم، به عنوان یک

ها به یکدیگر، امکان تولید محصوالت جدید از بقایا  اتصال پروتئین
بنابراین .وري ماهیان را، فراهم ساخته استآو اضافات ناشی از فر

منابع  ازهبهینهم از نظر اقتصادي و هم به لحاظ اکولوژیکی، استفاده 
س  هائی نظیر سوسیولید فرآوردهسازد. این ویژگی در ترا ممکن می

بیش از ده سال است که  TGآنزیم ماهی نیز کاربري فراوان دارد.
در فرآورده هاي پروتئینی مرغ و گوشت استفاده می شود. این آنزیم 

جهت بهبود بافت و راندمان پخت در انواع فرآورده  1998در سال 
روتئینهاي گوشت و مرغ و به عنوان عامل اتصال دهنده عرضی پ

قرار GRASدر لیست ها جهت شکل دهی دوباره قطعات گوشت
گرفته است.  

واحد تحقیق و توسعه گوشتیران



بررسی عوامل زیان آور ارگونومی در صنایع غذایی (فرآورده هاي گوشتی)
افشین نیکوروشمهندس وري: آگرد

HSEکارشناس ارشد مدیریت

٢

ندي ک مورد نظر و مدت زمان ماندگاري بسته بته بندي : با توجه به ظرف و تکنیدستگاه بس-
انجام می شود

میزآماده سازي جوجه کباب : فضاي مناسب جهت آماده سازي و شوت ضایعات در زیر میز -
درون جعبه ها 

در سالن بی خسی گوشت :ارگونومیکومناسبکارابزارازاستفاده
الشهينگهدارندهصفحاتازاستفاده-1
دواربرشتیغهیاو) گوشتبرشاره(دستیگوشتفرزدستگاهازاستفاده-2

می شود.بیشتردقتوکارراحتی،اندازهازبیشنیرويحذفاین ابزار باعث 
عث :بالغزشضدپالستیکیارگونومیکهايدستهباچاقوازاستفاده

.کندمیجلوگیريمچشدنخمازولغزشضدسطح،راحت،قويچنگشقدرت-1
افزایش سرعت کار-2
افزایش ضریب ایمنی و بهداشت-3
کاهش حوادث ، خستگی و اختالالت اسکلتی و عضالنی-4

ایستاده:راه هاي کاهش خستگی و فشار ناشی از پوسچر هاي استاتیک و 
استفاده از زیرپایی جهت کاهش خستگی و فشار به عضالت پا و کمر جهت کارهاي -1

ایستاده به مدت طوالنی

استفاده از صندلی هاي ایستاده نشسته : کاهش  ناراحتی هاي اسکلتی عضالنی-2

هاي استفاده از جا پایی جهت تکیه گاه قرار دادن یکی از پاها جهت کاهش فشار به دیسک -3
بین مهره اي

صندلی مناسب جهت سالن هاي بسته بندي در صنایع غذایی :
ویژگی صندلی مناسب ( ارگونومیک ) جهت کار نشسته طوالنی مدت :

سته بندي محصول دست حرکات زیادي را متحمل می باشد بچون در ایستگاه .1
بهتر است از صندلی هاي بدون دسته استفاد شود .

.تنظیم ارتفاع استفاده گردداز صندلی با قابلیت.2
ا کارگر به تخیلی سفت نباشدکف صندلی بالشتک داشته باشد بطوریکه که .3

تغییر وضعیت بدهد.راحتی بتواند

کار و تغییر حالت نشسته را داشته يصندلی باید تحرك الزم را برا.4
.باشد(صندلی چرخ دار پنچ پایه)

.داراي زیرپایی مناسب جهت کاهش فشار روي مفاصل(زانو و کمر).5
ندازه اپشتی با قابلیت تنظیم زاویه و بالشتک مناسب باشد و بهصندلی داراي.6

.کمر را پشتیبانی و گودي کمر را پر کندناي باشد که بتواند باال و پایی
.زاویه صندلی باید هم سطح زانو باشد .7

وایمنیوموازینبامطابقکاراصالحوفیزیکیفعالیتکاهشراهکارهاي 
:غذاییموادبهداشت

دستشستشويکنترلوچکمهشستشويسیستم-1

)دستگاه بسته بندي اتوماتیک(جعبه گذاري و ... -2

)سیستم شستشوي ترولی و چرخ حمل گوشت (سوسیس و کالباس-3

سیستم قطعه بندي اتوماتیک طیور ( قطعه بندي ، سیستم بال زنی، جدا کننده ي ساق از -4
مغز ران ، برش طولی)

نتیجه گیري :
،ومیابی ریسک فاکتورهاي مهم ارگونمی توان در صنایع تولید فرآورده هاي گوشتی با ارزی

طراحی مناسب ابزار قدم موثري در حفظ سالمت واصالح و تغییر در ایستگاه هاي کاري 
نیروي کار که مهترین سرمایه یک سازمان محسوب می شود برداشت.

References:
1.Occupational health & safety administration (OSHA )

٣

شده، بر خالف گسترش فزاینده فرآیندهاي مکانیزه و خودکار، بر پایه تحقیقات انجام 
اختالالت اسکلتی عضالنی مرتبط با کار عمده ترین عامل از دست رفتن زمان کار، افزایش 
هزینه ها و آسیب هاي انسانی نیروي کار به شمار می آید و یکی از بزرگترین معضالت 

نشان داده که احساس درد و بهداشت حرفه اي در کشورهاي صنعتی است. تحقیقات
ناراحتی در قسمت هاي مختلف دستگاه اسکلتی عضالنی از مشکالت عمده در محیط هاي 

کار است به طوري که علت اصلی غیبت ها را تشکیل می دهند.
هدف برنامه ایمنی و بهداشت در محیط کار پیشگیري از آسیب ها و بیماري ها از طریق 

ارگونومی این هدف حذف یا کاهش مواجهه کارگر با حذف علل آنها می باشد. در 
خطرات ارگونومیک می باشد.

اهداف استفاده از علم ارگونومی در صنعت :
استفاده از ابزار ها و تجهیزات در عوض فعالیتهاي فیزیکی-1
طراحی بهتر ابزار و تجهیزات کاري-2
اصالح و طراحی مجدد ایستگاه هاي کاري-3
کار در ایستگاه هاي کارياصالح و تغییر -4
کاهش وزن و یا سایز محصوالت بسته بندي شده-5
ري تولید و کاهش خستگی ناشی از کارراندمان و بهره وافزایش -6
:در صنایع تولید فرآورده هاي گوشتیطرات ارگونومیک اخم
ایستگاه هاي کاري نشسته در سالن هاي بسته بندي-1
گوشتحمل و نقل ترولی هاي حمل -2
حمل و نقل دستی بار ( هل دادن ، کشیدن ، بلند کردن و پایین آوردن (بار ، چرخ ، -3

ترولی ، جک و پالت و ...)
استفاده از چاقو ،ساتور و سایر ابزار-4
ایستگاه هاي کاري ایستاده در سالن هاي تولید-5

ریسک هاي مربوط به حمل و نقل دستی در صنایع تولید فرآورده هاي 
و راهکارهاي کنترل آنتیگوش

:جابه جایی ترولی هاي حمل گوشت.1
ک می دسته مناسب ارگونومیفاقددر اکثر صنایع تولید کنندهترولی هاي حمل گوشت-

باشد .

یکی از راهکارهاي مهم در زمینه رعایت اصول ترولی حمل گوشت با دسته ارگونومیک-
:ارگونومی میباشد

ثانیه باعث می گردد کارگر 3بدون نیاز به ابزار در عرض کمتر از قابلیت سوار شدن دسته 
هنگام حمل وان کمر خود را خم نکند . هم براي هل دادن و هم کشیدن مورد استفاده قرار 

می گیرد .

می شود .ترولیباعث وضعیت بدنی درست و قائم در هنگام حمل 

انتقال و جابه جایی بار به روي پالت و بلعکس :.2

باعث :پالتباالبرازاستفاده
شدنخمبهنیازوندبپالتارتفاعتنظیم -

باروزنازناشیدردکمرشیوعازپیشگیري-
افرایش سرعت ، ایمنی ، سهولت کار در جا به جایی و انبار  -

جا به جایی اجناس با پالت تراکت :.3
پالت تراکت به جاي جک پالت جهت جا به جایی و انتقال مواد.استفاده از -
نقل و واستفاده از نیروي برق به جاي نیروي فیزیکی کارگر و سهولت و تسریع در حمل-

کاهش خستگی

استفاده از صفحات بالبرنده ي متحرك جهت جابه جایی اقالم-

یر ایستگاه کاري آماده سازي گوشت:اصالح و تغی.4
باعث :استفاده از نوار نقاله جهت جابه جایی مواد در طی مراحل آماده سازي

HACCPاصولبامطابقانسانیهايآلودگیکاهش-

حملظروف وترولیوفیزیکیسنگینفعالیت،تکراريحرکات،انسانیتلفاتکاهش-
وقتاتالفوهزینهکاهش-
تولیدسرعتومقداردرتوجهیشایانافزایش-

طبق اصول ارگونومی : مرغبنديقطعهایستگاهیک نمونه 
دستگاه مرغ شور: شست و شوي مرغ با کمترین تماس با نیروي انسانی به طور اتوماتیک-
ایستگاه قطعه کنی مرغ : با استفاده از اره دیسکی در طرفین دستگاه ، کانوایر پایینی ران و -

انتقال سینه مرغ را انجام می دهد.بال و کانوایر شیب دار 
خط بی خس کنی : عمل قطعه بندي و بی خسی مرغ انجام می شود و ضایعات با استفاده -

جمع آوري شده و محصول به سمت بسته هاي آماده ي بسته بندي منتقل می شود.هاز نقال
ویض به تعذخیره سازي سبد محصول آماده : همیشه یک سبد در حال پر شدن است و نیاز-

.سبد و توقف تولید نیست
و بال : ورود ران و بال و انتقال  ضایعات ایستگاه ران-
ي محصول : چیدمان محصول در ظرفخط ظرف گذار-


