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 اخبار گوشتیران

 

تولید خمیرمرغ  شده پایان دوره باید برای رئیس سازمان دامپزشکی گفت: استفاده از امعاء و احشاء برای تولید خمیرمرغ مجاز نبوده و تنها گوشت باقیمانده روی اسکلت و یا مرغ ذبح

 .استفاده شود

س و کالباس های پروتئینی از جمله سوسی، در پاسخ به اینکه چرا علیرغم ممنوعیت استفاده از خمیر مرغ در فرآوردهخبرگزاری فارسوگو با خبرنگار کشاورزی مهدی خلج در گفت

 .گیردیافته مورد مصرف قرار میاین سازمان مجدداً با شرایط خاص اجازه استفاده از این محصول را صادر کرده، اظهار داشت: خمیر مرغ در کل کشورهای توسعه

های گاههای صنعتی و یا گوشت باقیمانده مرغ روی اسکلت آن در کاروی افزود: بر اساس تعریفی که سازمان دامپزشکی کشور دارد، مرغ پایان دوره تخمگذاری ذبح شده در کشتارگاه

های گوشتی ندارد، اما به شرط آنکه میزان استفاده آن در فرآورده نهایی روی منعی در فرآوردهتحت نظارت سازمان دامپزشکی کشور یک تولید بهداشتی است و مصرف آن هیچ 

 .بندی درج شودبسته

بدیل تتواند هم به صورت عرضه مستقیم مصرف شود و هم به خمیر مرغ های صنعتی مرغ پایان دوره امعاء و احشاء آن خالی شده که گوشت و الشه میوی تصریح کرد: در کشتارگاه

  .شود

های تولید گاههای سطح شهر به کارفروشیهای گذشته گزارشات مختلفی مبنی بر حمل باقیمانده مرغ از جمله چربی پوست و امعاء و احشاء از مرغبه گزارش خبرنگار فارس، طی سال

ی سازمان دامپزشکی استفاده از خمیر مرغ را در سوسیس و کالباس را ممنوع کرد، اما هایی را در پی داشت، تا جایی که سازمان استاندارد با هماهنگخمیر مرغ منتشر شد که واکنش

 (خبرگزاری فارس 92/5/29 خبر تاریخ انتشار) .طی یک ماه گذشته سازمان دامپزشکی اعالم کرد که استفاده از خمیر مرغ با رعایت شرایط خاص بالمانع است

 

 

 

 

 .ای بجای ارز آزاد، در نظر گرفته شوددرصد کاهش یافته و ارز مبادله 5درصد به  99های تجاری وزارت صنعت گفت: باید، تعرفه واردات از مدیرکل امور اقتصادی و سیاست

ای، ادلهیل نرخ تعرفه و تخصیص ارز مبین و عرضه گوشت گوساله با تعدأمت، محمدرضا کالمی بجستان گفت : توزارت صنعت، معدن و تجاربه گزارش خبرگزاری مهر به نقل از 

 .کشاورزی ارسال شد، از طرف وزیر اسبق وزارت صنعت، معدن و تجارت برای وزیر جهاد مصوب و ابالغ شد 25در دیماه سال همانند گوشت گوسفندی که قبال ازجانب دولت 

شت منجمد از طریق واردات گو کنون تامین کسری نیاز کشور به گوشت گوساله عمدتاًنعت، معدن و تجارت تصریح کرد: تامدیرکل امور اقتصادی و سیاستهای تجاری وزارت ص

 .رفتگسیستان و بلوچستان صورت میگوساله از کشور برزیل و گوشت گرم از کشور پاکستان از مسیر استان 

الخصوص توقف تأمین این کاال از مسیر استان سیستان و بلوچستان مهمترین موضوع ترمیم کسری نیاز کشور به گوشت وی افزود : با توجه به شرایط فعلی تأمین گوشت گوساله علی

نهاد فوق گوساله موافق نباشد باید در خصوص گوشت گرم گوساله پیشگرم گوساله است، بنابر این وزارت جهاد کشاورزی حتی اگر با تعدیل تعرفه و تخصیص ارز به گوشت منجمد 

 .را اجرایی کند

هدیدی برای تولید پیشنهاد نه تنها ت وی گفت : با توجه به قیمت جهانی گوشت گرم گوساله عدم تعدیل تعرفه و تخصیص ارز به معنی عدم توجیه اقتصادی واردات خواهد بود و پذیرش

 .مه افزایش نرخ گوشت گوساله جلوگیری خواهد کردداخل نیست بلکه از ادا

ه الحجه لزوم تصمیم عاجل جهت تأمین و عرضهای آتی همزمان با ماههای محرم و صفر و ذیبینی کرد: تشدید افزایش تقاضای گوشت گوساله در ماهکالمی بجستان در ادامه پیش

 (قتصاد نیوزا 1/9/29تاریخ انتشار خبر ) .مکفی این کاال را دو چندان کند
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 درصد 5به گوشت گوساله کاهش تعرفه واردات 

 
 

 و حتی منازل هااهها، فروشگ، رستورانهابه مؤسسات، شرکت سبدهای مخصوص با در اختیار قرار دادنو با همکاری شرکت صنایع غذایی کامبیز  بازیافت امید آوری درب بطریکمپین جمع

اصل از ح آوری مقدار قابل توجهی از درب بطری )حدود یک تن(، با هزینهپس از جمع و  نوشابه، شامپو و ... کردههای آب معدنی، یآوری درب پالستیکی بطرام به جمعاقد مسکونی

آوری درب و با جمع قرار دادن این سبد در بخش رستورانها به مراکز بازیافت، اقدام به خرید صندلی چرخدار برای معلولین می نماید. شرکت پروتئین گستر سینا نیز با فروش این درب

 کند. بزرگ مردمی خرید ویلچر همکاری میبا این نهاد  بطریها

 

هر  شود. همیشه درتر به بازار انجام میها برای معرفی محصوالت جدیدتوسعه محصول جدید، فعالیتی است که توسط شرکت

یمی های قدگویی به نیازها، وجود محصوالت جدید الزم است. ممکن است محصول امروزی از تکنولوژیپاسخوکاری برای کسب

هایی از یک محصول را در د بخشخواهیا اینکه می ستهای جدیدی در بازار هبه دنبال بخش رکتکه شدر حالی ،استفاده کند

توسعه  به طور کلی ل جدید، راهکاری کارآمد برای شرکت است.د. در چنین مواردی توسعه یک محصواستفاده کنمحصول دیگری 

 مرحله می باشد. 7محصول جدید شامل 

 تولید ایده -1

ای زیادی ه. یک شرکت باید قادر باشد ایدهباشدمیدرگیر پیدا کردن ایده برای تولید یک محصول جدید  کامالً رکتدر این مرحله ش

های جدید، منابع . مهمترین منابع برای تولید ایده، پیدا شودارزش دنبال کردن را داشته باشد ی کهی مناسبایده تولید کند تا در نهایت 

 55کنندگان هستند. بر اساس یک مطالعه انجام شده، چیزی در حدود کنندگان و مصرفها، رقیبان، توزیعداخلی شرکت، مشتری

وآوری ای برای نهای تشویقیِ ویژهبرنامهبزرگ  هایگیرند. شرکتمین شرکت نشأت های محصوالت جدید از منابع درودرصد ایده

درصد  9۸ی تقریبا ایده.زنندای که بتوان روی آنها کار کرد، دست به نوآوری میهای تازهشان با ایدهکنند یا اینکه کارمندانبرگزار می

جدید  لند. حتی خود مشتریان دست به تولید محصوگیرهای مشتریان شکل میاز محصوالت جدید با مشاهده کردن و شنیدن حرف

 توانند با پیدا کردن این محصوالت جدید و وارد کردن آنها به بازار، سود زیادی نصیب خود کنند. می هاد. شرکتننزمی

 هاگری ایدهغربال -2

داشته  های مختلفهاست. هدف از تولید ایده این بود که تعداد بسیار زیادی ایدهگام دوم در توسعه محصول جدید، غربال کردن ایده

وتی های متفاهای مختلف از روششرکت. دارند را ارزش دنبال کردن که واقعاًهایی است پیدا کردن ایدهباشیم. در این مرحله هدف 

 شود.های بررسی محصوالت تا تحقیقات بازار را شامل میبرند که استفاده از کمیتهیبرای این کار بهره م

های مختلف، با توجه به عواملی که باعث موفقیت یک محصول در توان فهرستی تهیه کرد که بر اساس آن به ایدهدر این مرحله می 

ها و ها چقدر با تواناییتوانند با توجه به اینکه توانمندی ایدهی اهمیت داده شود. یا مدیران میشوند، به طور نسبی درجهبازار می

لی نسبت به های شرکت، دید کتواند با توجه به تواناییدر نهایت، مدیریت می. بندی کنندخوان هستند آنها را رتبهی شرکت همتجربه

 .آمیز محصول شودشرکت به دست آورد که منجر به تولید موفقیت

 وم و آزمایشی مفهتوسعه -3

ی جذاب باید به صورت مفهومی توسعه پیدا کرده ی مفهوم و آزمایش است. یک ایدهسومین مرحله در تولید محصول جدید، توسعه

تواند شرایط بازاریابی خودش را بسنجد، مفهوم یک محصول، ی تولید که بر اساس آن شرکت میو آزمایش شود. برخالف ایده

ی مشتریان قرار گیرد. همچنین مفهوم یک محصول با تصویر محصول تواند مورد استفادهیات کامل است که میای از ایده با جزئنمونه

 که فهم مشتریان از یک محصول موجود یا بالقوه است، تفاوت دارد. 

برخی مفاهیم،  آزمایشگیرند، الزم است به شکلی فیزیکی یا نمادین توسط مشتریان آزمایش شوند. برای زمانی که مفاهیم شکل می

 که مفهومرا افزایش دهد. پس از این تواند میزان اعتماد به آزمایش مفهومیک واژه یا تصویر کافیست، با این حال آزمایش فیزیکی می

ا ببینند ت کنندها به شرکت کمک میها پاسخ دهند. این سؤالای از سؤالشود به مجموعهبه مشتریان نشان داده شد، از آنها خواسته می

تواند با توجه به نتایج به دست آمده برآورد کند، که چقدر این محصوالت بیشترین درخواست را داشته است. شرکت می کدام مفهوم

 .جدید توانایی فروش دارند
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ح زنده یا ها به یک سطباکتریایی نامید که در آن باکتریتوان یک اجتماع یوفیلم را میب

لم در اند. مراحل تشکیل بیوفیغیرزنده اتصال داشته و در یک الیه خارج سلولی محصور شده

و استقرار  اتصال ،کند به این صورت که در اولین مرحلهها از یک مدل کلی پیروی میباکتری

صاصی افتد. اتصال اولیه با سطح، غیراختمیکروارگانیسم به سطح زنده و یا غیرزنده اتفاق می

یرد. در این پذگریزی، واندروالسی و الکترواستاتیک صورت میبوده و توسط پیوندهای آب

اتصال اولیه،  د. پس ازیابحالت وضعیت میکروارگانیسم از فرم پالنکتونی به فرم ثابت تغییر می

کنند. تر میها را به سطح قویهای سطح میکروب به صورت اختصاصی اتصال باکتریپروتئین

تار سه بعدی که شود و به دنبال آن ساخمیکروکلنی باکتریایی تشکیل می ،با تکثیر باکتری

های وللگیرد. این بیوفیلم بالغ پس از مدتی متالشی شده اما سهمان بیوفیلم بالغ است شکل می

های دیگر ایجاد عفونت و کانون جدید بیوفیلمی توانند در مکانباکتریایی آزاد شده می

ها در بیوفیلم تأمین کننده نیاز غذایی باکتری ،نمایند. مواد غذایی به دام افتاده درون ماتریکس

 دهد.مراحل تشکیل بیوفیلم را نشان می 1باشد. شکل می

 

های پاتوژن و فاسدکننده مواد غذایی با سطوح در تماس با تریدر صنایع غذایی اتصال باک

میکروبی،  هایبندی آنها و نهایتاً تشکیل بیوفیلممواد غذایی در فرآیندهای تولید و بسته

د. ها باشهای غذایی و انتقال بیماریتواند منبع بالقوه آلودگی محصوالت و فرآوردهمی

 توانند انتقال یابند. سطوح آلوده به راحتی میها در نتیجه تماس با میکروارگانیسم

کند، ها به حالت بیوفیلم بر روی سطوح، شستشو و از بین بردنشان را مشکل میرشد باکتری

ها کنندهیکش و ضدعفونهای آزاد به عوامل باکتریهای بیوفیلم در مقایسه با سلولزیرا سلول

ننده جانب کید برای انتخاب مناسب ضدعفونیدهند. در این حالت بامقاومت بیشتری نشان می

 کننده بر روی سطوحاحتیاط را رعایت کرد، زیرا گاهی اوقات عوامل شوینده و ضدعفونی

 کنند.مانند و مواد غذایی را آلوده میدر تماس با مواد غذایی باقی می

مدت زمان  ، دما، غلظت وpHها معموالً به حضور مواد آلی مزاحم، کنندهکارآیی ضدعفونی

ها باید مؤثر و ایمن بوده و استفاده از آنها آسان باشد، کنندهتماس بستگی دارد. ضدعفونی

آثار آنها بر روی سطوح باقی نمانند و به راحتی شسته شوند، اثر سمی نداشته باشند و یا بر 

 کیفیت محصوالت تأیر نامطلوب نگذارند.

ترین توانند بیوفیلم ایجاد کنند. از جمله مهممیهای گرم مثبت و هم گرم منفی هم باکتری

م مثبت نظیر های گرتوان به باکتریهایی که توانایی تشکیل بیوفیلم را دارند میباکتری

انتروکوکوس فکالیس، استافیلوکوکوس اورئوس، استافیلوکوکوس اپیدرمیس، 

م منفی شامل ی گرهاو باکتری لیستریامونوسیتوژنز ،های گروه ویریدانساسترپتوکوکوس

 اشیرشیاکلی، کلبسیال پنومونیه، پروتئوس میرابیلیس و سودوموناس آئروزینوزا اشاره کرد.

های ها، آبگذرهای کف، تانکسطوح محیطی مختلفی مانند نوار نقالهاز  هاباکتریانواع ب 

  تشکیل طوح انتظاردر همه این سچنین همهای دستی جداسازی شده است. ذخیره و واگن

 

 

 

و  بردمیها، سطح آلودگی عمومی را باال در دستگاه هارود. رشد باکتریبیوفیلم می

 باشد. های نامناسب شستشو میبه کارگیری روشدهنده نشانحداقل 

 اشاره شده است. هاهای حذف بیوفیلماز روش چند مورد در ذیل به 

 :سطحی هایدهنده پوششاستفاده از  -

های مهار ها، مواد بایوسید و ترکیبات یونی یکی از روشبیوتیکپوشاندن سطح با آنتی

ین کشتن چنباشد. این روش با مهار اتصال باکتری به سطح و هممیبیوفیلمتشکیل 

ربخشی این کند. اما اثهای متصل شده، از مراحل اولیه تشکیل بیوفیلم ممانعت میباکتری

)تا یک هفته( است بعد از این مدت مواد ضدمیکروبی  روش برای مدت زمان محدودی

شود. راهکار دیگر جهت مهار ها بسیار کم میکارایی خود را از دست داده یا اثر آن

یه تشکیل بیوفیلم ایجاد تغییرات فیزیکی بر روی سطح است. تشکیل بیوفیلم با اتصال اول

گیرد. میزان آبگیری و بار الکتریکی سطح نقش مهمی در باکتری به سطح انجام می

بدوست کردن عث آتوانایی باکتری جهت تشکیل بیوفیلم دارد بنابراین هر عاملی که با

 دهد.سطح شود تعامل باکتریایی با سطح و در نتیجه بیوفیلم را کاهش می

 :هاسورفکتانتاستفاده از  -

ه سطح و متعاقب ها بتواند باعث عدم اتصال باکتریها میپوشاندن سطح با بیوسورفکتانت

وانایی تغییر ه تها ترکیبات میکروبی هستند کآن مهار تشکیل بیوفیلم شود. بیوسورفکتانت

خاصیت فیزیکوشیمیایی سطوح را دارند. این تغییر ممکن است اتصال باکتریایی را به 

ت ها ترکیبات شیمیایی هستند که معمواًل جهسطوح تحت تأثیر قرار دهد. سورفکتانت

شود. ها استفاده میپاک کردن سطوح در کارخانجات مواد غذایی از آن

پذیری تخریبها سمیت کمتری دارند و زیستسورفکتانتها در مقایسه با بیوسورفکتانت

گریزی اند میزان آبتوها روی سطوح مییا تجزیه بیشتری دارند. جذب بیوسورفکتانت

سطح را تحت تأثیر  قرار دهد که به دنبال آن تعامل باکتری با سطح و تشکیل بیوفیلم 

 باکتری پتید است که توسطشود. سورفاکتین یک لیپوپدچار اختالل می

یوفیلم شود. این ماده توانایی تغییر سطوح را دارد و تشکیل بسوبتیلیس تولید میباسیلوس

اس چنین گلیکولیپید مترشحه از باکتری سودومونکند. همباکتریایی را دجار اختالل می

 آئروژینوزا به نام رامنولیپید این خاصیت را داراست. 

 :مشتقات گیاهیاستفاده از  -

ها، توان به آلکالوئیدها، ترپنوئیدها، فالونوئیدها، کوماریناین ترکیبات میاز جمله 

وانند تهای مختلفی میها اشاره کرد. ترکیات گیاهی از راهگلیکوزیدها و پلی فنل

ها را مهار کنند. گیاهانی که عصاره آنها برای باکتری، خاصیت کشندگی یا بیوفیلم

یا کاهش تشکیل بیوفیلم باکتریایی می شوند. اما مهارکنندگی رشد دارند باعث مهار 

گذارند. برخی ترکیبات گیاهی بدون کشتن یا مهار رشد باکتری روی بیوفیلم تأثیر می

رکیبات شوند. از جمله این تها به آنها مقاوم نمیمزیت این ترکیبات این است که باکتری

 ره سبز اشاره کرد.ایگنول زیتوان به پیپرین موچود در فلفل سیاه، متیلمی

 

 کاال کیفیت روی بر آورینزیا اثر آنکه بدون وانندتمی اغلب بیشتر، کارایی با فرآیندهایی

 یک از که است فوالد نورد کارخانه نوع، این از شاخصی مثال .گردند جایگزین باشند، داشته

 در انرژی تلفات از تا مایندنمی استفاده فوالدی محصوالت تولید جهت در پیوسته فرآیند

 کاهش رایب دیگر راه. شود پرهیز گروهی و ناپیوسته تولید در موجود گرمایشباز و سرمایش

  .است آن ماشینی روش جای به پودری اریکفلز از استفاده فرآیند، انرژی

 که مواردی در مثال برای. گردد واقع مفید تواندمی مواقع از برخی در نیز مواد جایگزینی 

 باشند،می پایین ذوب نقطه دارای که را آلیاژهایی توانمی باشد، پایین حرارت درجه

 کاریماشین برای که ایاولیه مواد .نمود دارند، باال حرارت درجه به نیاز که موادی جایگزین

 موادی ایگزینج توانندمی باشند، داشته تولید برای کمتری انرژی به نیاز یا و باشند ترآسان

 .گردند دهند،می اختصاص خودبه  را بیشتری انرژی تولید، در که

 ددمج مصرف برای طراحی»و انرژی اتالف میزان کاهش بازیافت، بر داللت مواد اقتصاد

 .است لاص همین توابع از نیز شد قید باال در که پودری فلزکاری مثال برای. دارد «هازباله

 یتقابل با اجزای دیگر و موتورها قطعات مجدد مصرف و بازیافت امکان محصول، طراحی

 این ساختار حقیقت در. است مقوله این از دیگری مثال که دهدمی را مجدد یا استفاده

 داشته را جددم جایگزینی یا استفاده قابلیت که شود طراحی ایگونه به تواند می آالتماشین

 .باشد

 مواد مناسبنا کیفیت که چرا است، برخوردار ای العادهفوق اهمیت ازبا کیفیت  مواد انتخاب

 آب آیا مثال، برای. باشدمی بیشتر انرژی مصرف اغلب و باالتر هزینه معنی به همیشه تقریباً

 هاییانجر شیمیایی مواد خلوص کند؟می کفایت نشده یونیزه آب یا است نیاز مورد مقطر

 در مواد ناخالصی مورد در تحقیق. دارد انرژی ارزش روی بر زیادی بسیار اثرات فرآیندی

 . باشد نداشته چندانی اهمیت است ممکن دهارکارب از بسیاری

 یک در المث برای. باشد داشته کارایی تواندمی معین موارد از برخی در انرژی مصارف تراکم

 ایهقسمت مجاورت در را کاال تولید خط هایقسمت از بعضی توانمی تولیدی کارخانه

 به را هاولی مواد نقل و حمل هایهزینه وسیله این به و قرارداد( بعدی مرحله) تولید خط دیگر

 کاهش را انرژی مصرف تواندمی صحیح ترتیب به تولید مراحل قرارگرفتن .رسانید حداقل

 لیهاو گرمای ایجاد برای تولید از مرحله یک در حاصل گرمای از استفاده مثال برای دهد،

 یابیارز باالخره،. نمود خواهد جوییصرفه انرژی مصرف در تولید، بعدی مرحله در نیاز مورد

 ای تولید فرآیندهای جدید، تجهیزات. است انرژی مدیریت برای الزمی ابزار اقتصادی

 . ندگیر قرار مطالعه مورد سرمایه بازگشت و هاهزینه میزان تعیین برای باید هاانتخاب

 هزینه و استهالک ها،مالیات گذاری،سرمایه مالیاتی اعتبارات عملیاتی، هایهزینه

 اگر باالخص گیرند، قرار مدنظر بینانه واقع تحلیل و تجزیه یک در باید گذاریسرمایه

 ندینچ در تواندمی مفاهیم این انجام .باشند افزایش به رو مرتباً انرژی و سوخت هایقیمت

. نمود سازیدوباره و بخشید بهبود را امکانات و تجهیزات وضعیت وانتمی .پذیرد انجام سطح

 بستگی هک برگیرند در را ایسرمایه دالرهای یا عملیاتی بودجه توانندمی عملیات گونه این

 طراحان جدید، امکانات با. داشت خواهد اقدام دست در پروژه پیچیدگی و اندازه به

 دونب اغلب این و دارند اختیار در کارایی افزایش برای را بسیاری هایفرصت کارخانجات

 . شد خواهد انجام گذاریسرمایه هایهزینه افزایش

 

 

 

 

 انرژی مدیریت برای ریزی برنامه

 از یبرخ که شد گیری نتیجه و گرفت قرار بحث مورد انرژی مدیریت اجزای ،بخش اول در

 ریزیرنامهب بررسی به بخش این. شوند شناسایی باید انرژی مدیریت در مشخص عمومی اصول

 از برخی نمودن تجزیه مورد در بحث نیز و ثرمؤ انرژی مدیریت برنامه یک ایجاد جهت الزم

 . پردازدمی آنها بر آمدن فایق هایراه همچنین و مشکالت

 ریزیبرنامه طرح

 اجرایی یرمد است ممکن مورد یک در .بگیرد سرچشمه جایی از بایستی برنامه شروع انگیزه 

 بینییشپ را مشکالت با شدن مواجه شرکت، انرژی عرضه بخش اطالعات اساس بر که شرکت

 رایب مالی انگیزه یک انرژی، هایهزینه افزایش است ممکن دیگر مورد در .باشد نماید، می

 باید انرژی رمدی شد، گرفته برنامه یک آغاز به تصمیم آنکه محضبه . باشد برنامه یک شروع

 .بردارد برنامه، این موفقیت و پذیرش از اطمینان جهت در مشخصی هایگام

 نمایندگان از کلمتش ایکمیته شرکت، پیچیدگی و اندازه به توجه با باید که است آن قدم اولین

 از اینماینده. داد تشکیل انرژی کنندهمصرف بخش یا سسهمؤ مختلف هایبخش از یک هر

 به یازن باید انرژی مدیر بعدی، قدم در و باشد دیگری ثرمؤ اقدام تواندمی حسابداری بخش

. هدد توضیح انرژی عرضه و اقتصادی جوانب از هاسرپرست و هابخش مدیران برای را برنامه

 صولح و جدید هایدیدگاه و عقاید ارائه ها،برنامه هماهنگی ای،کمیته چنین تشکیل از هدف

 یگربر د کارخانه ازعدم وجود اثر نامطلوب اقدامات صورت گرفته در یک بخش  از اطمینان

 .باشد می ،هابخش

 تحلیل و تجزیه و ممیزی مرحله

 مرحله این انجام. گیردمی بر در را انرژی استفاده کیفیت و محل نمودن مشخص بعدی مرحله

 :دارد ذیل اقدامات به نیاز

 آغاز مرحله

 .انرژی مدیریت برنامه یک مقابل در مدیریت متعهدشدن. 1 

 .انرژی مدیریت کنندههماهنگ یک انتخاب. 9 

 .شرکت ای کارخانه اصلی هایبخش نمایندگان از متشکل انرژی مدیریت کمیته یک ایجاد. 3 

 تحلیل و تجزیه و ممیزی مرحله

 .سوخت و انرژی مصرف قبلی الگوهای مرور. 1 

 .گذرمیان ممیزی تسهیل. 9 

 مشخصات و اطالعات اوراق ها،نقشه بر مروری کار، شروع از قبل نمودن تحلیل و تجزیه. 3 

 .تجهیزات و وسایل

 .انرژی ممیزی هایطرح توسعه. 4 

 .تجهیزات و امکانات( ب) فرآیندها،( الف: ) با کارخانه در انرژی ممیزی اجزای. 5

 .ممیزی نتایج اساس بر انرژی ساالنه مصرف محاسبه. 9 

 .گذشته به مربوط اطالعات با مقایسه. 7 

 محاسبات جرم، و گرما هایموازنه مهندسی، محاسبات) سازی شبیه و تحلیل و تجزیه مرحله. ۸ 

 ممکن هایانتخاب ارزیابی منظور به (کامپیوتری سازیشبیه و تحلیل و تجزیه کارایی، تئوری

 .انرژی مدیریت در

 د،مفی عمر طول در هاهزینه)انرژی مدیریت انتخاب هایروش از اقتصادی تحلیل و تجزیه. 2

 (هزینه به منفعت نسبت مندی،بهره بازگشت، نرخ
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