
 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

  

  

         

 

    

 

 

 

 اشرشیاکلی منجمد، خشک وپخته بر روی

 

 سوسیس چیلیمحصول جدید معرفی 

 

 

 در این شماره می خوانید:

 های پروتئینیفرآورده تخصصی بولتن

 شرکت پروتئین گسترسینا

  46  شماره

 1398ماه  تیر

 اخبار 

 اخبار 

 

 

 

 

 شرکت پروتئین گستر سینا )سهامی خاص(

 تهیه و تنظیم : واحد تحقیق و توسعه شرکت

آدرس: تهران، جاده قدیم کرج، پشت کارخانه 

 شهریور 17شیر پاستوریزه ، کوی 

 66823261-66806272تلفن: 

 66802888فکس: 

www.pgsina.com 

www.gooshtiran.com 

 

 (Eurasia packaging fair)نمایشگاه صنعت بسته بندی استانبول 

www.packagingfair.com 

 

 جشن میالد امام رضا )ع(

 

 17الی  13اکتبر معادل  9الی  5این نمایشگاه هر دو سال یکبار در شهر کلن کشور آلمان برگزار می شود که از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است. امسال این نمایشگاه 

های یات، نوشیدنی های سرد و گرم، غذابرگزار خواهد شد. بخش های مختلف این نمایشگاه شامل، مواد غذایی فراسودمند، گوشت و فرآورده های آن، لبن 1398مهر سال 

فضایی را جهت یافتن راهکارهایی برای بهبود این نمایشگاه با ایجاد یک بستر مناسب، ، غذاهای سرد و تازه، نان و کیک، محصوالت ارگانیک و... می باشد. آماده نیمه

 محصوالت خود، گرفتن ایده های جدید و آشنایی با تکنولوژی های روز دنیا ایجاد کرده است.

 

 

 

 

 

 ،(Chilli sausage)سوسیس چیلی (، به گزارش واحد تحقیق و توسعه شرکت پروتئین گسترسینا )واحد گوشتیران

منحصر به  توان به طعمهای اصلی این محصول میاز ویژگی .خواهد شدمحصول جدیدی است که به تازگی روانه بازار 

به طوریکه در این محصول از دو طعم محبوب دنیا یعنی چیلی و پنیر استفاده شده است  بینظیر آن اشاره کرد.  ظاهرفرد و 

که بصورت نمایشی نیز در بافت محصول قابل روئیت است. همچنین نوع پنیر بکار رفته نیز، مخلوطی از طعم پنیر چدار و 

  گودا است.

 

 

 

الرضا )ع(، پیشوای هشتم شیعیان جهان با حضور مدیرعامل شرکت پروتئین گستر سینا، جناب آقای مهندس حسینی، مدیران  جشن والدت با سعادت حضرت علی بن موسی

شرکت کنندگان در جشن با و کارکنان شرکت پروتئین گستر سینا )واحد گوشتیران( با مدیحه سرایی کربالیی حاج داود حاج عبدالهادی برگزار گردید. در این مراسم از 

 یرینی و شربت پذیرایی شد.ش

کید کرد که أاستاندارد فرآورده های گوشتی نظیر سوسیس و کالباس، تمدیرکل استاندارد تهران با تاکید بر اجباری بودن                

 ورده های مذکور در واحدهای صنفی، برخورد قانونی می شود.آدر صورت مشاهده تولید فر

به گزارش ایسنا به نقل از ادره کل استاندارد استان تهران، محمودرضا طاهر اظهار کرد: فرآورده های گوشتی از قبیل سوسیس، 

لباس، ژامبون، انواع برگر و کباب لقمه مشمول مقررات استاندارد اجباری اند و تولید آن در محل های عرضه و واحدهای کا

 که در صورت مشاهده مطابق مقررات اقدام خواهد شد. صنفی ممنوع است

خصوص اطالع رسانی وول ضمن هشدار به مصرف کنندگان در مورد خرید و مصرف اینگونه فرآورده ها، در ئاین مقام مس

ره ای در استان اطالع رسانی و مکرر به واحدهای صنفی و عرضه ادامه داد: مراتب طی نامه ای به مراکز عرضه بزرگ و زنجی

 غ شده است.ابال

 

 تولید فرآورده های گوشتی در محل عرضه و واحدهای صنفی ممنوع است!

 

 

 

 
 (ANUGAنمایشگاه موادغذایی آلمان )

 

استانبول، یکی از معتبرترین و بزرگترین نمایشگاههای بسته بندی صنعت غذا در منطقه اوراسیا )آسیا و اروپا( به شمار می آید که بیش نمایشگاه صنعت بسته بندی مواد غذایی 

ایشگاهی ( در مرکز نم97آبان  12تا  9) 2018نوامبر  3اکتبر تا  31از دو دهه از برگزاری آن می گذرد. بیست و چهارمین دوره این نمایشگاه از تاریخ های 

ن تجهیزات، ماشین آالت، روزه است که در آ 4(، رویدادی Eurasia Packagingاستانبول برپا می شود. نمایشگاه صنعت بسته بندی استانبول ) (Tuyap) تویاپ

ن حوزه مواد غذایی می توانند از جدیدترین پیشرفت تولیدکنندگا در این نمایشگاه، ها و خدمات مرتبط با بسته بندی محصوالت غذا و نوشیدنی به نمایش در می آید.تکنولوژی

دگان صنعت غذا و آشامیدنی برقرار ها و خدمات در بسته بندی مواد غذایی مطلع شوند و از طرفی شرکت های فعال در زمینه بسته بندی می توانند راه ارتباطی قوی با تولیدکنن

بازدیدکننده  7200بازدیدکننده از ترکیه و بیش از  52000کشور مختلف، بیش از  43شرکت )غرفه دار( از  1150بیش از  (2017در دوره قبلی برگزاری این نمایشگاه )سال  نمایند.

ئیس به ، هلند، ژاپن و سوکشور خارجی در این نمایشگاه تجاری مهم در ترکیه حضور داشتند. کشورهای ترکیه، آلمان، ایتالیا، چین، فرانسه، آمریکا، انگلیس، تایوان 104از 

  کشوری هستند که بیشترین تعداد شرکت )غرفه دار( را در این نمایشگاه داشتند. 10ترتیب 

 

 

       منبع: سازمان ملی استاندارد

 

 سوسیس معرفی محصول جدید

 چیلی

 فرآورده های ممنوعیت تولید

گوشتی در محل عرضه و 

 واحدهای صنفی

 پرورش ماهیان خلیج فارس در

 = گامی به سوی موفقیتایران

و نظارت در  یزیبرنامه ر

 یدولت یهاسازمان

 

 

 )جشن میالد امام رضا )ع 

  بسته بندی نمایشگاه صنعت

 استانبول

 نمایشگاه موادغذایی آلمان 

 

http://www.pgsina.com/
http://www.gooshtiran.com/
http://www.pgsina.com/
http://www.gooshtiran.com/
http://www.packagingfair.com/Eurasia-Packaging-Fair


 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

                                                                                                            

 

 

 

      

   

 

 

 = گامی به سوی موفقیترانیفارس در ا جیخل انیپرورش ماه
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برنامه ریزی و نظارت دو وظیفه ی مهم مدیریتی اند که مکمل یکدیگرند. اگر بهترین برنامه 

ریزی ها هم صورت پذیرد ولی نظارتی بر آن نباشد ، دستیابی به اهداف نیز با مخاطره مواجه 

دارد که منابع سازمانی در جهت صحیح به کار برده شود. نخواهد شد و هیچ اطمینانی وجود 

دیگر ، اگر بهترین نظام ها و اثربخش ترین فرآیندهای نظارتی در سازمان وجود داشته از طرف 

 باشند، اما برنامه ریزی مناسبی صورت نگرفته باشد،عمالً نظارت مفهومی نخواهد داشت.

نظارت فرآیندی است که از طریق آن اطمینان حاصل می شود اهداف سازمانی مطابق با برنامه 

که این فرآیند با مقایسه عملکرد واقعی با استانداردهای از پیش تعیین شده در حال انجام است 

با اهداف مورد نظر ، انجام می گیرد و سپس برای هر انحرافی که به وجود می آید، اقدامی 

 اصالحی صورت می گیرد.

و ان ها در زندگی اجتماعی خود همواره با دو پدیده ذاتاً متناقض مواجه بوده اند: نیاز سان

به همین منظور به ابزاری نیاز است تا بتوان  ،خواسته های نامحدود و منابع یا امکانات محدود

بین این دو پدیده آشتی برقرار نمود. برنامه ریزی ابزاری است که می تواند با الویت بندی 

 .نیازها و استفاده بهینه از منابع و امکانات موجود ، بین این دو پدیده تعادل برقرار کند

برنامه ریزی شامل تعیین اهداف و مقاصد سازمان ، تعیین راهبردها برای دستیابی به این اهداف 

و ایجاد سلسله مراتب جامع از برنامه ها برای تلفیق و هماهنگی فعالیت ها است . به عبارت 

 دیگر ، برنامه ریزی هم با نتایج )چه کاری انجام شود( و هم روش ها )چگونه انجام شود( سر

 و کار دارد.

برنامه ریزی چیرگی بر عدم اطمینان به وسیله تنظیم رشته های عملی برای دستیابی به نتایج 

 مشخص شده است.

 به طور کلی می توان اهداف برنامه ریزی را در موارد زیر بیان نمود:

هت برنامه ریزی کوشش هماهنگی را ایجاد می کند و به مدیران و کارکنان ج .1

ارکنان می دانند که سازمان به کجا می رود و باید چه کمکی دهد. وقتی کمی

برای رسیدن به اهداف انجام دهند، آن ها می توانند فعالیت های خود را هماهنگ 

، واحدها با اهداف متقاطع کار و به صورت تیمی به پیش ببرند.بدون برنامه ریزی 

 اهد ماند.کنند و سازمان از حرکت به سوی تحقق اهداف مؤثر باز خومی

برنامه ریزی مدیران را در نگاه به آینده یاری می دهد، تغییر را پیش بینی می کند،  .2

 تأثیر و واکنش های مناسب را در نظر می گیرد و بی اطمینانی را کاهش می دهد. 

برنامه ریزی اهداف و استانداردهایی که در نظارت از آن ها استفاده می شود را  .3

برنامه ریزی اهداف تعیین می شوند و در وظیفه نظارت ، تعیین می کند . در 

هر انحراف معنی داری شناسایی  عملکرد واقعی با اهداف مقایسه می شوند و

شود و اقدام اصالحی ضروری انجام می گیرد . بدون برنامه ریزی راهی برای می

 .نظارت وجود ندارد

 طح تقسیم کرد:در یک تقسیم بندی کلی برنامه ها را می توان به سه س

 برنامه های راهبردی یا بلند مدت -1

 برنامه های میانی یا میان مدت -2

 برنامه های عملیاتی یا کوتاه مدت -3

برنامه ریزی اثربخش زمانی تحقق می یابد که هماهنگی و ارتباط منطقی و مناسبی بین سطوح 

 مختلف برنامه ها ایجاد شود. 

 

 

 نظارت 

عملکرد با استانداردها و اعمال اقدامات اصالحی است. به عبارت دیگر، نظارت فرآیند مقایسه 

نظارت شامل سنجش و تنظیم است، بدین معنی که مدیریت از اینکه به اهداف مطلوب دست 

 یافته است، اطمینان می یابد.

 شکل های نظارت 

یست که هر چند نظارت به عنوان آخرین کارکرد مدیریت مطرح است، ولی این بدان معنا ن

از نظارت صرفًا در پایان فرآیند هر عملیات استفاده شود. نظارت وظیفه ای است مستمر و 

 همیشگی که در هر مرحله از عملیات سازمانی می تواند به کار گرفته شود.

 به طور کلی فرآیند نظارت در سه مقطع عملیات سازمانی قابل اعمال می باشد:

از استخدام کارگزاران ، بازرسی مواد اولیه  نظارت قبل از عمل: نظارت های پیش .1

 و ... 

ن و نحوه تولید رانظارت حین عمل: مدیریت کیفیت جامع ، نظارت بر خود کارگ .2

 محصوالت و ...

نظارت پس از عمل: بازرسی کیفیت نهایی، بررسی نتیجه محصول تولید شده و  .3

 نهایی 

ورت پذیرند، که مهم ترین آن ها نظارت های سازمانی می توانند در قالب اشکال مختلفی ص

 عبارت اند از:

  دستگاه نظارتی می تواند بر سنجش ورودی ها )مواد اولیه و...(، خروجی ها

 )محصوالت و...(، فرآیند ها یا رفتار کارکنان و مدیران متمرکز باشد؛

 نظارت می تواند با نتایج کلی یا اقدامات ویژه مرتبط باشد؛ 

 ی عملکرد سازمان یا بخش های مهمی از آن مرتبط باشد؛نظارت ها باید با ارزیاب 

  نظارت ها می توانند با ارزیابی و سنجش روزمره فعالیت های عملیاتی مرتبط

 باشند.

 ویژگی های دستگاه نظارتی اثربخش

دستگاه نظارتی باید با هدف و پر معنا باشد ، افرادی که با آن نیز سر و کار دارند  .1

 درک کنند؛باید آن را به خوبی 

نظارت ها باید با ساختارها سازگار باشدو با مراکز تصمیم گیری که مسئول  .2

 عملکرد هستند در ارتباط باشد؛

یک دستگاه نظارتی اثربخش باید انحرافات صورت گرفته از استانداردهای  .3

مطلوب عملکرد را سریعاً به افراد تصمیم گیرند جهت اصالح فرآیند گزارش 

 دهد؛

 نظارتی برای اثربخش بودن باید منعطف باشد؛یک دستگاه  .4

دستگاه نظارتی باید توجه به فعالیت های حیاتی را که برای موفقیت سازمان حائز  .5

 اهمیت است را در سرلوحه اقدامات خود قرار دهد؛

دستگاه نظارتی باید خود را به طور مستمر مورد بازنگری قرار دهد تا اطمینان  .6

ایجی که ایجاد می کند، مناسب و اثربخش است یا حاصل شود که در راستای نت

 خیر.

 125 انتشارات سمت ص 96منبع: کتاب مباحث ویژه مدیریت دولتی دکتر سید محمد مقیمی  
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و حرفه  تیفعال کیبه عنوان  ییایآس یکشورها شتریبر خالف ب رانیدر ا یپرور یآبز

 دیآغازگرد 1927در سال  یپرور یآبز نهیدر زم تیفعال نیگردد. اولیمحسوب نم یسنت

 .دیرس یبه بهره بردار 1961در سال  یگرم آب انیمزرعه پرورش ماه نیاول و

 فارس : جیخل

مربع  لومتریک850/233معادل  یمساحت یو دارا ایمناطق آس نیاز گرمتر یکیفارس  جیخل

متر و حداکثر  38به عمق متوسط  لومتریک 288و عرض متوسط  لومتریک 940به طول 

آب آن  یدما کند.یم دایعمان امتداد پ یایباشد که از اروند رود تا دریمتر م 288

 یایمتوسط آب در یباشد. دمایم ppt  50-37آن یو شور گرادیدرجه سانت3/12ـ40نیب

 8/19ـ23 نیفارس و حدوداً ب جیاز خل نترییپا ،انوسیو ارتباط با اق شتریعمق ب لیعمان به دل

خود  هیفارس در مراحل اول جیخل یدر آبها یپرورش ماه رانیا در است. گرادیدرجه سانت

 انیدر م ،ییایدر انیماه یالملل نیاز انجمن ب وسی. بنا به نظر پرفسور آجبردیبسر م

 یمنحصر به فرد خود دارا یبا توجه به نوار ساحل رانیا کیخاور دور و نزد یکشوها

 باشد.یم ییایدر انیپرورش ماه نهیممتاز در زم یتیموقع

 : یمل منافع

 یدر خالل سالها یاستخوان انیجهت پرورش ماه یمقدمات قاتیو تحق هایزیربرنامه

آغاز  رانیا التیش قاتیآموزش و تحقسازمان  خوزستان و قاتیدر مرکز تحق 97ـ98

و  شیبخش مهم جهت افزا کیبه عنوان  یحال حاضر نقش پرورش ماه در .دیگرد

مردم به مصرف  لیبا توجه به عدم تما رانیاست. در ا دهیمشخص گرد یماه دیتول تیتثب

و   یمصرف ماه نییسرانه پا نیخود و همچن ییو عدم استفاده از آن در برنامه غذا یماه

در جهت  یبه عنوان عامل مهم یماهنقش پرورش  یفاصله آن با سرانه مصرف جهان

 یمنظور مطالعه بر رو نیبد است. دهیو ارتقاء مصرف آن مشخص گرد دیتول شیافزا

 انیکمان، ماه نیقزل آال رنگ یخزر، ماه یایآزاد در یقفس و پن جهت پرورش ماه

، تیریبهبود مد با مطرح شده است. ییایدر انیگونه از ماه 14و  انی، کپور ماهیاریخاور

 راتینسبت به انتخاب مکان پرورش با توجه به تاث شتریب یو آگاه هیتغذ یارتقاء تکنولوژ

 یپرور یدر آبز ییامر نقش بسزا نیتوان انتظار داشت که ایم ،یآب طیمتقابل آن با مح

 داشته باشد. رانیا یمناطق ساحل یو اقتصاد یو رونق اجتماع

 عبارتند از : رانیدولت ا یپرور یآبز یهابرنامه

 انیماه ریجهت تکث هیو اقدامات اول ی، آماده سازرانیبه ا یپرور یآبز یتکنولوژ انتقال

ی. سرانه مصرف ماه شیو افزا یجهان یبازارها دنیبه منظور رس افتنیدست  ،آب شور

 لیپتانس یدارا قفسمانند پرورش در  شرفتهیپ یتکنولوژی ریصورت بکارگ در رانیا

  باشد. یآب شور م انیماه ریجهت گسترش ذخا ییباال

 :یهاگونه شامل شده جهت پرورش در قفس یمعرف یهانمونه

، سوکال  (Chanos chanos) یخامه ماه(، Pampus argenteus) دیسف حلوا

(Rachycentron canadum) ییایآسباس سی (Latea calcarifer ،)یصاف-

(،  Sparidenten hasta) انیشانک ماه (،Siganus canalicalatus) یماه

 باشد.یم(، Pcanthopayrus latus) یتیصب

 ییایمحصوالت در یو روند رو به رشد تقاضا برا یپروریآبز یبه گسترش جهان نظر

 رینظ ییهاامر از گونه یمحصوالت در ابتدا نیا یاقتصاد دیجهت تول رانیمسلماً در ا

 .شده خواهددسب پرورش هستند، استفامنا یهایژگیو یکه دارا انیشانک و سوکال ماه

 

 

 ریاختصاصات خوب جهت پرورش نظ یدارا انیماه ی، سوکال، سرخو و صافهامور

 سوکال باشند.یقفس را م طیدر شرا قیو قدرت تطب( Schooling) یاحرکت دسته

 یبه غذا یبه راحت یپرورش طیدر شرا یکنند ول یم هیاز بنتوزها تغذ عتیدر طب انیماه

 طیشرا یبه خوب انی، هامور و شانک ماهیتیکنند. بر خالف صبیم دایو پلت عادت پ یدست

 کیکه از وزن  یمولد انیو شانک ماه یتیصب کنند.یحمل و نقل و تراکم را تحمل م

 تیفیبا ک ییاسترس کمتر، تخمها یکنند، دارایم دایگرم تا بلوغ را در قفس پرورش پ

پرورش  .باشند ی( میپرورش ری) غ ییایدر نینسبت به مولد یشتریباالتر و تعداد الرو ب

 طیشرا در. است ییباال یارزش اقتصاد یآن دارا ادیبا توجه به رشد ز انیسوکال ماه

 شانک است. دهیرس لوگرمیک 8ماه به  4/11 یگرم ط 32از  یمناسب از نظر دما و غذاده

باشد. به یسرد سال م یهاجهت پرورش در ماه ییباال لیپتانس یدارا زین ییاروپا یماه

-550ساحل به  دور از یپرورش یهادر قفس یماه نیعنوان مثال در امارات و عمان وزن ا

در  یو عمل یقاتیسابقه تحق یدارا تیمجاور، کو یکشورها انیم در رسد. یگرم م 450

-آداپته کردن گونه زیو ن یباله زرد و آب انی، شانک ماهی، صافانیپرورش هامور ماه نهیزم

 باشد.یو پرورش م ریجهت تکث سی باس اروپایی رینظ ییها

 : ازیو اطالعات مورد ن قاتیتحق

گذار ریعوامل تاث زیو ن دیسوکال و حلوا سف رینظ یانیپراکنش الرو ماه یبهتر نواح ییشناسا

کردن  یاقتصاد یو از طرف عتیو رشد آنها در طب یزیرتخم ،یدر انتخاب مکان زندگ

به  انیسوکال ماه ریتکث یبر رو قیتحق رسد.یبنظر م یضرور یها امرگونه نیپرورش ا

توسعه صنعت پرورش  یتواند مشکالت و موانع احتمالیم یعنوان گونه مطرح پرورش

 یگونه مناسب( Abramis brama) میس یماه آب شور را آشکار سازد. یهاگونه

امکان  زیدر قفس ن یماه نیپرورش توام ا نی. همچنباشدیجهت پرورش به صورت توام م

-کردن گونه دایپ ژنینسبت به کاهش اکس یماه نیا تیبا توجه به حساس یاست ول ریپذ

 طیمح رب یریها جهت عادت پذگونه نیآداپته کردن و اصالح نژاد ا ایتر مناسب یها

 راتییدر مورد تغ یاطالعات کم ایحال حاضر در دن در رسد.یبنظر م یپرورش ضرور

باشد. یموجود م عتیدر طب انیو سرخوماه انیتن ماه یمراحل مختلف زندگ یکیمرفولوژ

 یبرا یشتریب قاتیتحق انیماه نیالرو ا تیفیک شیو افزا دیتول یهانهیبه منظور کاهش هز

 دیگونه و گونه حلوا سف دو نیا یصادو پرورش اقت ریتکث نهیدر زم دیجد یهاکشف روش

توان به یم رانیممتاز ا تیآب شور و موقع یمنابع داخل یباشد. با توجه به فراوانیالزم م

انجام داد. از  یشتریب یهایلب شور بررس یگونه ها ریو سا یماه یمنظور پرورش صاف

 هیتغذ د،یمان ییایدر انیبه صنعت پرورش ماه یانیتواند کمک شایکه م یموارد گرید

 یاهیگی باال نیمناسب و پروتئ ییغذا رهیخصوص بدست آوردن ج نیباشد که در ایم

 هیو کامل جهت تغذ یمغذ ییغذا رهیج زیو ن انیماه یصاف رینظ اهخواریگ یهاگونه یبرا

 است. ازیگرم( مورد ن 5-200آن در طول دوره پرورش  نییشانک )با توجه به رشد پا
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