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 اشرشیاکلی منجمد، خشک وپخته بر روی

 

بندی نانویی با یکی های فعال در حوزه تولید محصوالت گوشت و مرغ با انعقاد قراردادی برای استفاده از فناوری بستهیکی از شرکت

 .نانویی این شرکت را برای محصوالت گوشت و مرغ استفاده کندبندی های فناور، توانست فناوری بستهاز شرکت

های نانویی های اولیه نشان داد که بستهمدیر تولید کارخانه این شرکت تولیدکننده محصوالت پروتئینی در این باره گفت: نتایج آزمون

دهند؛ از این رو قرارداد همکاری را با محققان توانند زمان ماندگاری گوشت و مرغ را افزایش باکتریال است و میدارای خاصیت آنتی

بندی نانویی روند افزایشی دارد، به طوری که در حال حاضر بندی منعقد کردیم و مصرف ظروف بستهشرکت تولیدکننده این بسته

 .شودبندی گوشت با استفاده از این فناوری انجام میهزار بسته ۳0تا  20بندی مرغ و هزار بسته ۴0تا  ۳0روزانه 
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 در این شماره می خوانید:

 پروتئینیهای تخصصی فرآورده بولتن

 پروتئین گسترسینا شرکت

 43شماره 

  ۹8فروردین 

 اخبار 

 بندی در کارخانجات تولید گوشت و مرغصنعت بستهورود نانو به 

 

 

 ورود نانو به صنعت بسته بندی در

 کارخانجات تولید گوشت و مرغ

 شروع ثبت نام نمایشگاه Meatex  

بازار 

بندی ماهی و الزامات بسته

 )بخش اول( های آنفرآورده

 

 اخبار 

 

 

 هایی خال عراق در اینکه به توجه با باشد می صادرات بخش برای موثر و خوب بسیار هایی در سطح منطقه برگزاری چنین نمایشگاه گزارش روابط عمومی شرکت پروتئین گستر سینا ،به 

 . باشد می عراق کشور بازار در  تولیدی شرکتهای حضور برای فرصت بهترین دارد وجود موادغذایی تامین خصوص در

  است. بازار این در فعالیت برای خوبی بسیار فرصت باشد می  با درنظر گرفتن این موضوع که در بازار عراق فرآورده های گوشتی با کیفیت وجود ندارد و مبنای محاسبه و معامالت دالر

با حضور شرکتهای زیر مجموعه  این نمایشگاه. گردید برگزار …  و چین و  ایتالیا – آلمان –مجری برگزاری نمایشگاه شرکتی آلمانی بود که در دو سالن با حضور کشورهایی از ایران 

در روز افتتاحیه  . بغداد کشور عراق برگزار گردیدشهر به مدت سه روز در ، 98دین ماه فرور 28لغایت  26از تاریخ  ،پاکدیس و بهنوش ، گوشتیران قبیل از  هلدینگ صنایع غذایی سینا

 – نجف –  کربال -بغداد  -سلیمانیه – اربیل)  عراق ازشهرهای مشتریانی  در روزهای برگزاری نمایشگاه . پذیرفت صورت حاضر های غرفه از عراق پایه بلند مقامات  ی توسطبازدید ، 

در طی روزهای برگزاری نمایشگاه با حضور در  . به هم رساندند حضور سینا گستر پروتئین شرکت محصوالت با وآشنایی مذاکره جهت آلمان – ترکیه – هند –  چین کشورهای و(  بصره

صورت  اطالعاتی تبادل فروش شرایط و قیمت و محصوالت خصوص در و گردید برگزار استقرارشان محل در جلساتی  شهرهای کربال ، نجف و بغداد با تعدادی از عمده فروشان آن شهرها

  گرفت.

 

 
 

 

 

 

 

-ولین جشنواره فروش کاالهای ایرانی در عراق ا

مرکز نمایشگاهی جمهوری اسالمی ایران در  توسط بغداد

برگزار  شهر بغداد عراق در 1۳98خرداد  1۵-8در تاریخ  عراق

 .میگردد

در این نمایشگاه محصوالت غذایی، پوشاک، لوازم خانگی، 

فرش و منسوجات، کیف و کفش، شوینده و صنایع دستی عرضه 

 خواهد گردید.

 

 

 برگزاری مراسم جشن نیمه شعبان
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 ارسال محموله غذایی برای سیل زدگان

  
مدیر عامل شرکت پروتئین  ،بط عمومی شرکت پروتئین گستر سینابه گزارش روا

گستر سینا مهندس محسن طیبی بیان نمودند : ضمن حفظ انسجام ملی ، همیشه باید 

 ملت ی همه بحرانی شرایط در اقتصادی مشکالت به جهان ثابت کنیم علی رغم

ها اثبات کرده اند در شرایط چرا که ایرانیان بار ؛میشتابند یکدیگر یاری به متحد ایران

 د.کننمیتر از همیشه عمل سخت منسجم

در این امر انسان دوستانه کارکنان شرکت بخشی از حقوق خود را به سیل زدگان 

 ۳000اهدا نمودند و همچنین مدیریت عامل شرکت پروتئین گستر سینا مقدار 

کیلوگرم از محصوالت تولیدی واحد گوشتیران را به این امر خداپسندانه اختصاص 

 .دادند

 

 

  

جشن میالد فرخنده منجی عالم بشریت حضرت به گزارش روابط عمومی پروتئین گسترسینا، 

ولیعصر امام زمان )عج( با حضور پرشور کارکنان و مدیران شرکت پروتئین گستر سینا 

 .گردید برگزار )گوشتیران( با مدیحه سرایی کربالیی رحمان جعفری 

 .در این مراسم از شرکت کنندگان در جشن با شیرینی و شربت پذیرایی شد

 

 

 فروش کاالهای ایرانی در بغداد اولین جشنواره

 
 

 MEATEX   نام نمایشگاهثبتشروع 

 
نام متقاضیان در خبری امروز ضمن اشاره به شرایط نامناسب اقتصادی فعلی و جوسازی های تحریمی گفت: ثبتهرمز مهبد در نشست

کنندگان خارجی، ولی شاهد استقبال خوبی در بخش داخلی هستیم و تاین نمایشگاه از فروردین ماه آغاز و با توجه به ریزش مشارک

 .متر مربع ثبت نام قطعی را داریم که نوید نمایشگاه خوبی را برای سومین دوره دارد 1000تاکنون حدود 

اهی دسته بخش محصول، صنعت و تجهیزات فروشگ ۳در  MEATEX المللیمدیر اجرایی نمایشگاه در ادامه افزود: نمایشگاه بین 

بندی، توزیع، انبارداری و آالت، فناوری و اتوماسیون مرتبط با تولید، فرآوری، بستهبندی شده است که در بخش صنعت، کلیه ماشین

خام و کلیه حیوانات حالل کنندگان گوشتشود و در بخش محصول شاهد حضور تامینفروش محصوالت پروتئینی را شامل می

 هایهای فروشگاهانواع نیازمندیده هستیم، در بخش تجهیزات فروشگاهی نیز شاهد حضور گوشت و محصوالت فرآوری ش

 .های پروتئینی خواهیم بودکننده فراوردهتوزیع

 

 

 

 

 

های گوشتی گفت: محصوالت آبزیان و ماهیان با توجه به وردهآت شیالت و نقش آن در نمایشگاه فروی با اشاره به اهمیت صنع

 .بودنشان امسال بصورت ویژه و قدرتمندتر در نمایشگاه حضور خواهند داشتسالمت محور 

گذاری هر ساله نمایشگاه پاسخ داد: این دوره از نمایشگاه مدیر نمایشگاه میتکس ایران در پاسخ به سوال خبرنگار فودنا مبنی بر هدف 

کنندگان دیدکنندگان و بازهستیم با جذب مشارکتهدفگذاری شده است که در تالش  "هنر مالقات در صنعت گوشت"نیز با شعار 

 .حداکثری بتوانیم به تحقق کامل این شعار دست پیدا کنیم

ها های قبل با برنامهالمللی و تخصصی محصوالت پروتئینی و صنایع وابسته مانند دورهمهبد در پایان گفت: سومین دوره نمایشگاه بین

آذر میزبان تمام فعاالن صنعتی و عالقمندان و مردم عزیز  1آبان الی  28دیدکنندگان از های جانبی برای متخصصان و بازو کارگاه

 ، شبکه خبری فودنا( 1۳98اردیبهشت  10سه شنبه د )خواهد بو

    http://iranmeatex.com:      سایت ثبت نام 
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بندی بندی نانویی قصد دارند از این فناوری برای بستهبستهبا این تجربه موفق محققان شرکت تولیدکننده 

سوسیس و کالباس استفاده کنند. با این کار میزان مواد نگهدارنده نظیر ترکیبات نیترات در محصوالت 

های اولیه به پایان رسیده و آزمون.کننده بهتر استیابد که برای ارتقای سالمت مصرفکاهش می

 اردیبهشت، شبکه خبری فودنا(. 18) های جدیدی آغاز خواهد شدیز همکاریزودی در این حوزه نبه
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 )بخش اول(  های آنبندی ماهی و فرآوردهالزامات بسته

 

   
 

 

 فریده چناریوری: آگرد

 ماهیران واحد
     

  

 

2 3 

باشد، ماهی تازه بدلیل اتولیز و رشد محصوالت غذایی با قابلیت فساد بسیار باال می ماهی از

میکروبی پس از مرگ بسیار مستعد فساد است. دمای باالی محیط، رشد سریع 

میکروارگانیسم ها را مساعد می کند. در حال حاضر سرد کردن با یخ و بطور مکانیکی، 

نداختن فساد میکروبی و بیوشیمیایی در آبزیان دریایی تازه متداولترین ابزارها برای به تاخیر ا

شود، نیز باعث با این وجود وقتی یخ آب می باشد.صید شده در طول توزیع و بازاریابی می

شود. ماهی پس از صید فقط آلوده کردن ماهی، تسریع فساد و کاهش تاریخ مصرف آن می

که در بازارهای محلی مستقیما  هاییماهی ماند.ساعت تازه باقی می 6تا ۴برای دوره محدود 

فروخته می شود، نیازمند هیچ بسته بندی خاصی نیستند. با این وجود بسته بندی مناسب برای 

شود که، بایستی به مکانهای دور منتقل تضمین تاریخ مصرف بیشتر، وقتی موضوع اساسی می

 شوند.

 های زیر را داشته باشد: بسته بندی مناسب برای ماهی تازه باید ویژگی 

 حفاظی را در مقابل اکسیژن فراهم کند تا اکسیداسیون چربی را کاهش دهد. •

  آن جلوگیری کند. ماهی را مرطوب نگه دارد و از خشک شدن •

 فساد شیمیایی و باکتریایی را به تاخیر اندازد. •

 از نفوذ بوهای خارجی جلوگیری کند.  •

 

 در بسته بندی انبوه، مخزن باید معیارهای زیر را داشته باشد: 

 های حمل و نقل به روشهای متفاوت را تحمل کند.به حد کافی محکم باشد تا دشواری •

 دارای وزن سبک، بهداشتی و براحتی قابل تمیز شدن باشد.  •

 

 ( MAP) با اتمسفر )هوای( اصالح شدهبسته بندی 

بعنوان مکمل برای سرد کردن با یخ و بطور مکانیکی، کاهش  MAP فناوری بسته بندی

 MAP فساد و افزایش تاریخ ذخیره سازی محصوالت دریایی تازه ایجاد شده است. در

هوا توسط مخلوطهایی از گازهای متفاوت برای تنظیم تغییر رنگ و یا فعالیت میکروبی 

ور بکار می روند شامل دی محصوالت جایگزین می شود. گازهایی که بطورعادی بدین منظ

اکسید کربن، نیتروژن و اکسیژن هستند. بطور کلی غنی سازی دی اکسید کربن در هوای 

ذخیره سازی بعنوان ابزاری برای کنترل رشد میکروبی است که سبب افزایش تاریخ مصرف 

داخل و خارج سلولی بافتها و شاید میکروارگانیسم  pH ماهی می شود. دی اکسید کربن

و آنزیم های کربوکسیل زدای میکروارگانیسم ها را تحت تاثیر قرار می دهد. ترکیب ها 

در ماهی تازه بستگی به اندازه و میزان چربی دارد،  MAP مخلوطهای گازی بکار رفته برای

نیتروژن توصیه می  ٪۳0دی اکسید کربن و  ٪۴0اکسیژن، ٪۳0برای ماهی کوچک نسبت 

شود، که شود. برای ماهیان چرب از نسبت اکسیژن کمتری در ترکیب گازی استفاده می

نیتروژن می شوند. با حذف اکسیژن، ایجاد فساد اکسیدی  ٪ 60تا  ۴0منجر به استفاده از نسبت 

های غیر هوازی تواند از رشد باکتریدر ماهی کاهش می یابد. از سوی دیگر اکسیژن می

مانند کلستریدیوم بوتولینیوم جلوگیری کند. بطور کلی مواد بسته بندی بکار رفته برای این 

، الیه پلی اتیلن، پلی  PVC سوریلین، سینی با قالب –منظور الیه های قابل انعطاف نایلون 

 الیه پلی اتیلن با چگالی کم، و غیره .... هستند.  -استر

 
 بسته بندی سوریمی

اصطالح ژاپنی است. سوریمی از گوشت ماهی تهیه شده که طی مراحلی سوریمی یک 

 استخوان ها و بوی بد ماهی گرفته مـی شــود. این محــصول دارای تمام ویژگــی های ماهی

 

 

 

و ویتامین ها و مواد معدنی عالی  ۳می باشد و ســـرشار از اسیدهای چرب و غیر اشباع ، امگا 

است. سوریمی از ماهی های گوناگون تولید می شود و در بلوکهایی با وزن های مختلف 

جهت جایگزینی با گوشت قرمز در تمامی فرآورده های گوشتی از جمله سوسیس، کالباس، 

هیتابه ای همبرگر، فیله سخاری ماهی، انواع فست فود، کباب کوبیده، کتلت ماهی و کباب ما

 قابل استفاده است. 

زده تا زمان عمل آوری و تبدیل به محصوالت با سوریمی نیازمند حفظ شدن بصورت یخ

ارزش افزوده می باشد. برای این منظور سوریمی بطور کلی بصورت بلوکهای مستطیلی یخزده 

یدی و شود. بمنظور جلوگیری از خرابی احتمالی در طول نگهداری، مانند ماندگی اکسمی

زده دارای هیچ فضای خشک شدن، مراقبت باید انجام شود تا تضمین شود که بلوکهای یخ

خالی نباشند و ماده بسته بندی بکار رفته نفوذ پذیری کمی در برابر بخار آب و گازها و بوها 

داشته باشد. مواد بسته بندی بکار رفته باید بطور کافی قوی و بادوام باشد تا در طول حمل و 

زده، قل و ذخیره سازی، تنشها را تحمل کنند. بسته بندی بکار رفته برای بلوک میگوی یخن

  برای سوریمی بی خطر در نظر گرفته می شود. 

 
 

 بسته بندی ماهی خشک

برای محصوالت ماهی خشک شده، بی  کارکردهای خاص الزم برای ماده بسته بندی مناسب

اکسیژن و رطوبت، شفافیت کم، و مقاومت در برابر حرکت بودن، نفوذ ناپذیری، در برابر 

های سایش و سوراخ شدن مکانیکی هستند. از میان مواد بسته بندی متفاوت مورد بررسی کیسه

پلی اتیلن دانسیته پایین با درجه  LDPEبافته شده با الیه  پلی اتیلن دانسیته باال HDPE با

 داده می شوند. از نقطه نظر بهداشتی برای بسته بندی ماهی خشک شده مناسب تشخیص 100

HDPE  در برابر حمله میکروبی و حشره ای مقاوم است. ماده بسته بندی بطور متداول بکار

می باشد. این ماده ارزان، براحتی در دسترس، و دارای  LDPE رفته برای ماهی خشک

بارتند از نرخ های این نوع بسته بندی عقدرت پاره شدن و ترکیدن خوبی است. ازجمله عیب

باالی انتقال بخار آب و گاز، مستعد بودن در برابر سوراخ شدن یا آسیب حاصل از سوراخهای 

نوک تیز. در سالهای اخیر کیسه های ساخته شده پلی استر با الیه پلی اتیلن برای بسته بندی 

 مصرف کننده بطور متداول بکار رفته اند.
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کنند. میبازار مکانی است که در آن دو یا چند طرف، کاالها، خدمات و اطالعات را مبادله 

 .کلی، بازار مکانی است که در آن دو یا چند طرف در خرید و فروش دخیل هستندطور به

 انواع بازارها

 ها و...()پاساژ ، بازارچه . بازارهای فیزیکی1

 )خرید اینترنتی(بازارهای مجازی فیزیکی/. بازارهای غیر2

                                                               . بازار حراج یا مزایده۳

                                   بازار مالی ۴ .

 بازارهای مالی شامل انواع زیر است:

 . بازار سهام1

 . بازار اوراق قرضه2

 و طال . بازارهای ارز خارجی۳

 بازار سهام

دهنده مالکیت و ادعای دارنده آن بر بخشی از سهام یک نوع ورقه بهادار است که نشان

 های آن است. دارایییک شرکت و درآمدها و 

 خاصشرکت سهامی 

 ،نیست بورس اوراق بهادار است که سهام آن قابل داد و ستد در شرکت سهامی نوعی

 توسط مؤسسان تأمینآن در موقع تأسیس  سرمایه هنگام تشکیل چنین شرکتی باید تمام

 شود.

 شرکت سهامی عام

 به سهام فروش طریق از آناست که قسمتی از سرمایه  های سهامیشرکت یکی از انواع 

داد و ستد  بورس اوراق بهادار سهام شرکت سهامی عام درشود، تأمین( مردم) غیرمؤسسان

 .شودمی

مردم در آن بیشتر است برگه های سهام خرید و فروش در بورس اوراق که فعالیت عموم 

های صنعت ، ی اقتصادی با هر موضوعی ) فعالیتمی شود .گفتیم  شرکت ها

، نوآوری و ...(در یک دسته بندی کلی به سهامی خاص و عام تقسیم بندی گذاریسرمایه

انند به می شود. شرکت های سهامی عام ، جایی برای عموم مردم هست که افراد می تو

 اختیار سهام شرکت مورد نظر را خریداری و در سود یا زیان آن شرکت سهیم شوند.

دهند ، بورس بازاری است دارای که به سپرده ها سود تضمین شده میها برخالف بانک

ریسک ولی می توان گفت بورس در بلند مدت نسبت به سپرده های بانکی بازده بیشتری 

 دارند.

 ؟سرمایه گذاری چیست

شود اما گذاری یعنی خرید کاالیی که در حال حاضر مصرف نمی ، سرمایهاقتصاددر علم 

 .برای او سودآور خواهد بود کاالدر آینده فرد به آن نیاز پیدا خواهد کرد و آن 

سود و یا ضرر  %۵بین کاری توانید در طول هر روز با سرمایه گذاری در بورس شما می 

 داشته باشید

 سود خواهید داشت  %20با سرمایه گذاری در بانک نیز در طول یکسال تا سقف 

طبیعی است که با سرمایه گذاری در بورس هرچند ضریب ضرر خواهید داشت اما در 

صورت خریدهای منطقی و با تحلیل اصولی سهام های شرکت ها سود بسیار باالتری نسبت 

 به سرمایه گذاری در بانک را کسب کنید .

 می باشد . ریال 000/000/1اقل سرمایه برای خرید سهام ها مبلغ حد

افراد برای انجام معامله در بازار بورس ابتدا به یک کارگزار نیاز دارند تا نقش رابط بین 

 خریدار و فروشنده را ایجاد کند .

برای این کار فرد از بین کارگزاری های موجود یکی را انتخاب کرده و پس انجام ثبت 

می توانند از طریق  )کد بورسی( نام و تکمیل فرم های مربوطه و دریافت نام کاربری

 اینترنت در هرجایی می توانند اقدام به خرید و فروش سهام نمایند .

ه شیوه مستقیم یا همان ها بی اقدام به خرید اوراق سهام شرکتهایکی دیگر از راه

. در این روش خود فرد در صورت عدم دسترسی به اینترنت می تواند با حضوری است

 ام به خرید یا فروش نماید.تماس تلفنی با کارگزاری اقد

سبدگردانی نیز از دیگر روش های سهامدار شدن است ، در این روش شرکت سبدگردان 

 طی قراردادی مشخص از طرف شخص اقدام به خرید و فروش سهام می نماید.

ورود شرکت ها به بازار بورس باید با استانداردهایی همراه باشد . برای اینکه خیال 

شرکت ها نسبت به موارد اساسی سرمایه گذاری راحت باشد شرکت خریداران سهام 

هایی که وارد بورس می شوند باید از چند سال قبل سودده باشند ، سرمایه آن ها خیلی 

کم نباشد و قبول کنند طبق استانداردهای مشخص اطالعات خواسته شده را در زمان 

نتشر کنند تا سهامداران از اوضاع م های معین )ماهانه ، سه ماهه ، شش ماهه و سالیانه(

 شرکت مطلع شده و تصمیمات مناسب را اتخاذ نمایند.

 مزایای سرمایه گذاری در بورس

 نقدشوندگی باال 

 کسب سود 

 حفظ سرمایه در مقابل با تورم 

 امکان سرمایه گذاری با هر مبلغی 

 مشارکت در اداره شرکت ها 

 امنیت سرمایه گذاری 

های اندک جمع گذاری در بورس این است که سرمایهیکی از مهمترین مزایای سرمایه 

اقتصاد کشور ، مراکز تولیدی و شرکت  برایو تبدیل به یک مبلغ قابل توجه و این امر 

 ها می تواند کمک ارزشمندی باشد .)قطره قطره جمع گردد وانگهی دریا شود(

 چند نکته مهم درباره سرمایه گذاری

 برای سرمایه گذاری از مازاد وجه نقد خود استفاده کنید .1

 در هنگام خرید سهام عجله نکنید .2

کل وجه نقد خود را از یک نوع سهام نخرید )همه ی تخم مرغ هایتان را درون یک سبد  .۳

 نگذارید(

 نگاه بلند مدت داشته باشید )صبر پیشه کنید( .۴

 هاترین کارگزاریمعروف

 کارگزاری سینا .1

 گاهکارگزاری آ .2

 کارگزاری مفید .۳

 کارگزاری فارابی .۴

 کارگزاری باهنر .۵

 و .... .6

 منابع: .7
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