
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 شرکت پروتئین گستر سینا )سهامی خاص(

 واحد تحقیق و توسعه شرکت : تهیه و تنظیم

شرکت  ،شهریور ۱۷خیابان  ،شادآباد، تهراندرس: آ

 پروتئین گستر سینا )واحد گوشتیران(

 6682326۱-668062۷2تلفن: 

 66802888فکس: 

www.pgsina.com 

www.gooshtiran.com 

 

 گردهمایی سینا فودتکنخستین 
 ادیوابسته به بن نایس ییغذا عیگسترش صنا یمستضعفان، شرکت مادر تخصص ادیبن یو اطالع رسان یبه گزارش مرکز روابط عموم

آقایان با حضور  "فودتک نایس"در صنعت غذا را با عنوان  نینو یهایبرد فناوررو کا ینوآور ییگردهما نیمستضعفان، نخست

معاونت  یخسرو مختار ،یجمهور استیر یو فناور یمعاونت علم انیبن انشسسات دؤها و ممرکز شرکت سیرئ ،یخراسانصاحبکار

در سالن  19/10/97روز چهارشنبه مورخ و توسعه دانشمند  قیتحق نگیهلد رعاملیمد یحامد عسگر دیمستضعفان و س ادیبن یاقتصاد

 نمود.برگزار  اجالس ساختمان مرکزی بنیاد مستضعفان

دانش  یهاتحت مرکز شرکت انیشرکت دانش بن ۴000هم اکنون حدود  نکهیبا اشاره به ا یصاحبکار خراسانآقای  شیهما نیدر ا

و  کنمیتشکر م یدر حوزه فناور یاقدام عمل یمستضعفان برا ادیگفت: از بن کنند،یم تیفعال یجمهور استیر یمعاونت فناور انیبن

 ازمندین انیدانش بن یهاشرکت نکهیبا اشاره به ا یو .قرار دهد ریرا مورد تقد یبرتر خود در حوزه فناور ریمد ادیبن نیا دهمیم شنهادیپ

فناورانه  یهاازین  داشته باشند و متقابالً دیمستضعفان بازد ادیها از مجموعه بنشرکت نیکرد تا ا شنهادیپ ،مستضعفان هستند ادیمساعدت بن

  د.شو نیتام ادیدانش بن یهاشرکتاین مستضعفان توسط  ادیبن

 ،یعلم و فناور یهابا پارک نگیهلد نیگفت: ا زین نایس ییغذا عیگسترش صنا نگیهلد یشناس معاون توسعه و فناورزدانی دکتر

و فکر جلسات مشترک دارد و تاکنون درخصوص  ندهیآو مراکز مختلف  انیدانش بن یهاشرکت ،یجمهور استیر یمعاونت فناور

دی  22)پایگاه خبری بنیاد مستضعفان،  انعقاد قرارداد شده است انیدانش بن یهاشرکت اب ییغذا عیصنا نگیفناورانه هلد ازین  7

1397) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 بازدید مدیران ارشد بنیاد مستضعفان از شرکت پروتئین گستر سینا

گسترش  یمستضعفان و دکتر دادخواه مدیر عامل شرکت مادر تخصص ادیبن عیمعاونت توسعه صنا یمهندس عسگر دیبازد

 سینا از شرکت پروتئین گستر سینا یصنایع غذای

 در این شماره می خوانید:

 های پروتئینیفرآوردهتخصصی  بولتن

 پروتئین گسترسینا شرکت

 40شماره 

 9۷دی ماه 

 

 نخستین گردهمایی سینا فودتک -1

 تعالی سازمانیجلسه ارزیابی مدل  -2

 کنسروسازی آبزیان )بخش سوم( -3

با حضور  27/10/97ر روز د این شرکتکاروان زیارتی قم جمکران به گزارش واحد روابط عمومی پروتئین گسترسینا، 

آیت اهلل جوادی آملی  در سخنرانیو حضور  زیارت مسجد جمکران پس ازاین کاروان  اعزام گردید. کارکنان مجموعه

 لکوتی حضرت معصومه راهی قم گردید.، جهت زیارت بارگاه ماقامه نماز والبالغه با محوریت نهج
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 اخبار

 
 

عضو شورای اسالمی  ،آقای رودسرابی در این جلسه. گردید برگزار  در واحد گوشتیران 2۴/10/97  مورخدر جلسه کانون هماهنگی شوراهای اسالمی کار محور جنوب غرب استان تهران 

 کانون رئیس فتحی آقای توسط گزارشی ادامه در و نمودند ارائه کار واحد گوشتیران گزارشی از وضعیت تولید و تعداد شاغلین و تالش کارکنان و مدیران جهت گذر از وضعیت موجود 

ارائه گردید. همچنین در این جلسه جناب  مسائل این  الت موجود و همفکری درباره حلستان تهران درباره مسائل کارگری و مشکا غرب جنوب محور کار اسالمی شوراهای هماهنگی

 . فرمودند ایراد کشور اقتصادی و تولیدی مشکالت حل و کارگری مسائل درباره سخنانی ، سینا گستر پروتئین مدیرعامل ،طیبی مهندس آقای

 

 

 

صنایع  مدیریت محترم عامل هلدینگ)با همراهی جناب آقای دکتر داد خواه  (معاونت توسعه صنایع بنیاد مستضعفان) جناب آقای مهندس عسگریبه گزارش واحد روابط عمومی، 

آقای  جناب و (سینا گستر پروتئین شرکت مدیرعامل)مهندس محسن طیبی  آقای جناب. در این بازدید، بازدید بعمل آوردند شرکت پروتئین گستر سینا  واحد گوشتیراناز ( سیناغذایی

نمودند.  ارائه مدون و جامع گزارشی شرکت فعالیت جاری روند از های واحد گوشتیران ی امکانات و توانمندیبا معرف ،کنندگان محترم در خطوط تولیدازدیدب همراهی ضمن توسلی،دکتر

با سعی  داشته و اظهار امیدواری نمودند که در پایان دکتر دادخواه ضمن تقدیر و تشکر از اقدامات انجام شده در شرکت از لحاظ بهداشت، کیفیت، تیم اجرایی و مدیریت، ارزیابی مثبتی

ات مدیره شرکت پروتئین ای با حضور مهندس عسگری، دکتر دادخواه و اعضای هی. در انتها، طی جلسهو تالش پیش از گذشته این شرکت بتواند در راستای اهداف کالن بنیاد قدم بردارد

  قرار گرفت.مورد بررسی مشکالت موجود این واحد تولیدی مسائل و گستر سینا، 

 

  

  جنوب غرب استان تهرانجلسه کانون هماهنگی شوراهای اسالمی کار محور برگزاری 

  

 

 
 جلسه ارزیابی مدل تعالی سازمانی

 

  

روز شنبه  تیم ارزیابی و نماینده دبیرخانه مرکز تعالی، فرآیند ارزیابی مدل تعالی و پیشرفت با حضور  به گزارش واحد تضمین کیفیت، 

این جلسه که با حضور جناب آقای مهندس طیبی و در  شرکت پروتئین گستر سینا واحد گوشتیران برگزار گردید. در 15/10/97مورخ 

و  گرفت  مورد بررسی قرار EFQMمستندان شرکت گوشتیران بر اساس مدل تعالی  مدارک و، برگزار گردیدمدیران ارشد مجموعه 

  در انتها با ارزیابی چندی از کارکنان شرکت خاتمه یافت.

 اخبار

تضعفان از بازدید مدیران ارشد بنیاد مس

 شرکت پروتئین گستر سینا

رگزاری جلسه کانون هماهنگی ب

شوراهای اسالمی کار محور جنوب 

 غرب استان تهران 

جمکران -کاروان زیارتی قم 

ای آبزی پروری         همایش ملی منطقه

 "مدیریت و بهره وری منابع آب "

عوامل سه گانه گرانی مرغ 

 

جمکران -کاروان زیارتی قم   

http://www.pgsina.com/
http://www.gooshtiran.com/
http://www.pgsina.com/
http://www.gooshtiran.com/


  

  

 

 

 

 

 

 

                                                                                                            

 

 

 

      

   

 

 

 

 

 

 دوم()بخش  کنسروسازی آبزیان  

   
 

 
 فریده چناری  وری: آگرد

 ماهیرانواحد 

 
     

  

 

 در این مرحله ماهی برای مدت معینی در  (Brining)فرايند آب نمک گذاري 

وری جذب گردد. نمک در طول مدت غوطهور میمحلول غلیظی از نمک معمولی غوطه

نماید. همچنین نمک سبب محکم شدن گوشت شده و طعم مطبوعی در محصول ایجاد می

گردد و این عمل هم چنین ظاهر ماهی را پوست شده و مانع چسبیدن آن به قوطی می

 ند.  کسطح بدن پاک میدرخشان کرده و باقیمانده ماده لزج را از 

مهمترین عامل مؤثر در این فرآیند آب نمک گذاری، مدت زمان باقی ماندن ماهی      

در آب نمک است. در این مورد ماهیان بزرگ و ماهیان چرب به زمان بیشتری احتیاج 

-۴5دارند ولی فیله به زمان کمتر نیاز دارد. مدت زمان الزم برای روش ساکن حدود 

 دقیقه است ولی برای روش پیوسته مدت زمان الزم کمتر است.  15

مقدار نمک باقی مانده در گوشت ماهی در پایان مدت عملیات به مدت زمان توقف      

ماهی در آب نمک و تعداد ماهی موجود در تانک، غلظت و درجه حرارت آب نمک 

 .بستگی دارد (Stirring)و مقدار بهم زدن 

شت که ماهی همواره مقداری از این نمک جذب شده را در خالل باید توجه دا     

در  دهد که باید این عمل را از نظر مقدار نمک گیری نهاییمراحل پخت از دست می

استفاده  Brinometerب نمک معموالً از آگیری غلظت برای اندازهنظر گرفت. 

شود تا از اشباع شود. غلظت آب نمک باید در فواصل زمانی مختلف اندازه گیری می

البته بعضی از باکتریها قادرند حتی در آب نمک . بودن آب نمک اطمینان حاصل گردد

غلیظ بخصوص وقتی حاوی روغن، خون و قطعات روده است بخوبی تکثیر کنند به 

همین دلیل ضروری است آب نمک سرد نگهداشته شده و در فواصل مختلف و برحسب 

ستفاده باید خالص بخصوص فاقد مقدار زیاد کلرور نیاز تعویض گردد.  نمک مورد ا

 Struviteاخالص در نمک است و باعث تشکیل نیم باشد زیرا کلرور منیزیم ماده منیز

گردد. این ماده قطعات آمونیوم منیزیم است که بعضی اوقات در محصول نهایی می

برای بهبود طعم  .کندکریستالهایی شبیه خرده شیشه در داخل کنسرو ماهی ایجاد می

توان نمک را قبل از درب بندی قوطی کنسرو گذاری میماهی عالوه بر روش آب نمک

توان با ادویه جات مورد نظر مخلوط کرد مثل پودر محصول افزود و این نمک را می به

سیر و قبل از ریختن روغن به اندازه مورد نظر به کنسرو افزود. افزودن روغن یا سس در 

کشد روز طول می 3حدود  .دتواند به توزیع نمک در قوطی کمک نمایمیمرحله بعد 

 تا نمک بتواند در گوشت ماهی نفوذ کند.  

 هاي آب نمک گذاري در کنسرو ماهي روش

 )Batch brining( روش ساکن -1

شود و برای مدتی در آن باقی وزن معینی از ماهی درون تانکی از آب نمک ریخته می

نمک( بوده و الزم  %25. محلول آب نمک بطور معمول محلول اشباع )حاوی ماندمی

است زمان نگهداری به صورتی در نظر گرفته شود که مقدار نمک جذب شده در پایان 

 . نباشد %1-2عملیات بیشتر از 

 )Continuous brining(روش مداوم یا متحرک -2

شوند. در این آب نمک عبور داده میها بوسیله نوار نقاله مارپیچ از درون تانک ماهی 

گیری روش باید مدت زمان باقیماندن ماهی درون آب نمک بدقت تنظیم شود. تا نمک

کنترل ی، کارگرکمتر . برتری این روش بر روش قبلی هزینه صورت گیرددر حد الزم 

بهتر فرآیند و کسب نتیجه یکنواخت و محصول مشابه در پایان فرآیند است. در این 

توان با گردش مجدد آب و عبور آن از صافی از آب نمک تهیه شده به دفعات می روش

 استفاده نمود.  

 

  Pre-Cookingپخت اوليه 

هنگامی که گوشت ماهی حرارت داده شود بستگی به گونه ماهی مقداری از آب خود را  

دهد و اگر این آب خارج شده بعد از پر کردن قوطی درون آن باقی بماند سس از دست می

شود که کنسرو ماهی ظاهر نامطلوب پیدا کند و روغن اضافه شده را رقیق کرده و سبب می

ور گردد به این دلیل ضروری است ماهی قبل از طی فرآیندهای بعدی، پخته در سطح شنا

ای است بسیار حساس و باید شده و مایعات اضافی آن خارج گردد. مرحله پخت اولیه مرحله

محصول را به حدی حرارت داد تا در مرحل بعدی آب از دست ندهد و حرارت داده شده 

نباشد و بنابراین بستگی به نوع محصول و درصد آب  Over driedبه محصول خیلی خشک 

توان به کمک بخار پخت اولیه را می شود.های مختلفی استفاده میو چربی آن از روش

Steam هوای داغ ،Hot air  و یا دود انجام داد و انتخاب روش با توجه به درخواست بازار

ولیه ضروری است که محصول در صورت استفاده از بخار برای پخت ا است. و گونه ماهی

مدتی در معرض جریان هوای سرد قرار گیرد تا رطوبت سطحی آن کاهش  ،بعد از پخت

در صورت استفاده شد. یابد و در غیر این صورت حمل ماهی پخته با مشکل روبرو خواهد 

از هوای داغ دقت شود تا رطوبت محصول بیش از حد الزم گرفته نشود. در غیر این صورت 

 یابد.  شده و اختصاصات کیفی آن کاهش می toughماهی خشک و سفت بافت 

هاي پخت اوليه روش

از آب نمک،  کردنها را پس از خارج ها یا ماهیدر این روش فیله :روش نیمه اتوماتیک -1

مخصوص چیده و سپس آنها را به مدت الزم در داخل تونل بخار )اتو کالو  هایروی سینی

دهند تا ها را از درون تونل خشک کننده عبور میدهند و در ادامه این سینیافقی( قرار می

و در  شدهضمن کاهش رطوبت حرارت آنها گرفته شود و سپس به قسمت بسته بندی منتقل 

توان نیمی از سس یا روغن را شوند و میها به کمک دست درون قوطی پر میآنجا ماهی

 ها اضافه نمود.  عملیات به قوطیقبل از پر کردن و باقی را در پایان 

ها روی یک زنجیر متحرک از درون کانال بخار عبور در این روش فیله روش اتوماتیک: -2

شوند )بوسیله تیغه اتوماتیک( های فیله به اندازه عرض قوطی برش داده میشوند. الیهداده می

دهد. خود را از دست میوزن  %15شوند. فیله حین پخت حدود و درون قوطی قرار داده می

البته در پایان مرحله پخت برای کاهش درجه حرارت محصول پخته شده، ماهیان بوسیله 

شوند ولی آب اضافی این شستشو هم به کمک جریان هوای اسپری آب شسته و خنک می

در  د.آیشوند و لذا تغییری در افت وزن حاصل از پخت اولیه بوجود نمیگرم گرفته می

هم بصورت  (Fryer) توان از دود گرم یا سرخ کناتوماتیک یا اتوماتیک می روش نیمه

پیوسته استفاده نمود و ماهی را قبل از قرار دادن در قوطی دود داده و یا سرخ نمود. مدت 

 است. 100 ℃دقیقه و دمای مورد استفاده حدود  55-60زمان پخت اولیه حدود 

 (Packing)و بسته بندي  قوطي گذاري )پر کردن(

های پخته شده پس از قطعه بندی بوسیله کارگر یا ماشین، درون قوطی در این مرحله، ماهی

شوند. انتخاب قوطی کنسرو بر اساس نوع محصول نهایی و اندازه ماهی کنسرو قرار داده می

ردند که از ورق استیل ساخته کهایی استفاده میگیرد. در گذشته عمدتاً از قوطیصورت می

 هپوشانید ولی امروزق را میای بسیار نازک یا پوششی از قلع نیز سطح این ورشده بود و الیه

و حتی پالستیک رغبت بیشتری نشان  Alکنندگان به استفاده از مواد دیگر مانند شیشه یا تولید

 دهند. می

تر بوده و بیشتر برای کنسروهای کوچک و متوسط های قلعی نرماز قوطی Alهای قوطی

 کاربرد دارد.  

 منبع: 

 نهایت، چاپ اول.بندی آبزیان. انتشارات هنر تا بیاصول بازاریابی و بسته .1387عادلی،ا.،

 

پروری جنوب کشور پژوهشکده آبزی -تحقیقات علوم شیالتی کشوروری منابع آبی، توسط موسسه مدیریت و ارتقا بهره -ای آبزی پروریبه گزارش واحد ماهیران همایش ملی منطقه

دی ماه برگزار شد. در این همایش دو روزه که جمعی از دست  26و  25های های بین المللی این سازمان در اهواز در تاریخبا حمایت سازمان آب و برق خوزستان در محل سالن همایش

های جدید آبزی پروری و معرفی های تخصصی با محوریت معرفی شیوهبنظران، پژوهشگران و اساتید دانشگاه حضور داشتند نشستاندرکاران امر شیالت، پرورش دهندگان، صاح

بیست و  همترین چالش قرنهای جدید در شرایط کم آبی برگزار گردید. در این همایش جناب آقای دکتر پور کاظمی رییس مرکز علوم تحقیقات شیالتی کشور بیان داشتند مگونه

سانتیگراد مواجه خواهیم  3-5میالدی با افزایش دمای  2100یکم تغییر اقلیم و بی آبی است و به سبب اینکه ایران در مناطق خشک و نیمه خشک از نظر اقلیمی قرار گرفته است تا سال 

. جناب آقای دکتر پور کاظمی اذعان داشتند با توجه به اینکه برای هر فرد در روز شد که بخش عمده خسارات اقتصادی ناشی از این پدیده در کشورهای در حال توسعه رخ خواهد داد

گردد های شیری تامین میهای گوشتی، گوشت سفید )طیور و آبزیان( و فرآوردهوردهر از طریق منایع حیوانی مانند فرآگرم پروتئین مورد نیاز می باشد و هم اکنون این نیاز بش 70

های گرسنه توان شکمکشاورزی و دامپروری دچار اختالل خواهند شد و پس در آینده چگونه می های مناسب و نبودن آب کافی،ور به دلیل محدود بودن زمیندرآینده نه چندان د

سایر آبزیان، باال بودن میزان بهره برداری از آبزیان پرورشی میلیارد نفر جمعیت رو به رشد را سیر کرد؟ ایشان آبزی پروری را به دلیل استفاده از منابع آبی بال استفاده برای تولید ماهی و 

های حیوانی بیان نمودند. که ترین راه های تولید پروتئینترین و اقتصادیدر واحد سطح، باال بودن ضریب تبدیل غذا به گوشت نسبت به سایر جانوران پرورشی به عنوان یکی از ساده

های کاربرد پساب ای علمی با عنوانشرکت پروتئین گستر سینا نیز با ارائه مقاله -شتری صورت گیرد. در این همایش واحد تحقیق و توسعه ماهیرانباید در جهت رشد و توسعه آن تالش بی

 حضور یافت. تصفیه شده در صنعت آبزی پروری

 

 

 

 

 

 

 

 "مدیریت و ارتقاء بهره وری منابع آب" ای آبزی پروری همایش ملی منطقه

 

 

 

  

 

 گرانی مرغل سه گانه وامع 

از آنجا که قیمت مصوب . ی شاهد کاهش قیمت گوشت مرغ بودیمگفت در شش ماهه گذشته در مقطعبه ایسنا  معاون توسعه بازرگانی و صنایع وزیر جهاد کشاورزی -اکبر مهرفرد علی

در نتیجه تقاضا برای جوجه یکروزه کاهش پیدا کرد و قیمت آن نیز کاهش یافت و نتیجه آن تنظیم بازار نیز پایین بود، برای مرغداران صرفه نداشت و آنها تولیدشان را پایین آوردند، 

 کاهش تولید جوجه یکروزه و کاهش تولید گوشت مرغ شد.

اکنون شاهدیم که وضعیت این محصول مهمعاون توسعه بازرگانی و صنایع وزیر جهاد کشاورزی اضافه کرد: در ادامه آن قیمت ابالغیه ستاد تنظیم بازار برای گوشت مرغ اصالح شد و 

 پروتئینی بهبود پیدا کرده است و کمبودی در تولید و تامین گوشت مرغ نداریم.

مساله اصلی در این ای است که در چند هفته آینده مشکلی در این زمینه نخواهیم داشت چرا که تولید گوشت مرغ افزایش پیدا خواهد کرد، اما گونهها بهریزیمهرفرد اظهار کرد: برنامه

 زمینه چیز دیگری است.

 ترين عامل گرانيخوراک مرغ اصلي

ها درصد غذای مرغ، ذرت و کنجاله است که ده 95هایی همچون ذرت و کنجاله اعالم کرد و گفت: مرغ را خوراک مرغ به ویژه نهادهترین عامل گرانی گوشت مرغ و تخموی اصلی

های اصلی را به ما تحویل دهند، اما به خاطر مشکالت ناشی از تحریم و شان را دریافت کنند و این نهادهمرز منتظر هستند تا فروشندگان بهای محصولاکنون در دریا و نزدیکی کشتی هم

ا نکرده است. در این شرایط هر روز این موضوع که بانک مرکزی پول را برای واردات این کاالهای اساسی اختصاص داده است، اما هنوز به حساب فروشنده پولی انتقال پیدبا وجود این

 های مورد نیاز مرغداران را برای تولید این کاالی اساسی تامین کنیم.تر نهادهرا دنبال خواهیم کرد تا هرچه سریع

مناسب بوده است و واردات هم بیشتر از پارسال شده اما باید  معاون توسعه بازرگانی و صنایع وزیر جهاد کشاورزی تاکید کرد: اگرچه تاکنون ذخائر کشور از نظر این کاالهای اساسی

های آینده برسد و بتوانیم بازار آن مرغ به حد مطلوبی در ماهها برطرف کنیم تا تولید محصوالت پروتئینی همچون گوشت مرغ و تخمتر این مشکل را برای واردات این نهادههرچه سریع

 .(1397دی  25ایران،  ری دانشجویان)خبرگزا را کنترل کنیم

 


