
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

  

  

         

 

    

 

 

 

 اشرشیاکلی منجمد، خشک وپخته بر روی

 

 هنر مالقات در صنعت گوشت

 

 در این شماره می خوانید:

 های پروتئینیفرآورده تخصصی بولتن

 شرکت پروتئین گسترسینا

  47  شماره

 1398ماه  مرداد

 اخبار 

 اخبار 

 

 

 

 شرکت پروتئین گستر سینا )سهامی خاص(

تهیه و تنظیم : واحد تحقیق و توسعه 

 شرکت

آدرس: تهران، جاده قدیم کرج، پشت 

 شهریور 17کارخانه شیر پاستوریزه ، کوی 

 66823261-66806272تلفن: 

 66802888فکس: 

www.pgsina.com 

www.gooshtiran.com 

 عید غدیر  جشن برگزاری

 

ها توسط مردم است گفت: آخرین ترین وظایف انستیتو تحقیقات تغذیه بررسی مواد خوراکی مصرف شده و میزان آنبا بیان این که یکی از مهم وگو با ایسنا،دکتر عزیزاهلل زرگران در گفت

ی فراوان این طرح مجدد در حال انجام ابا وجود مشکالت بودجه ۱۳۹۸انجام شده و االن در سال  ۸۰در سال « خورندخورند و چه مقدار میها چه میایرانی» تحقیقات برای پاسخ به سوال

توان اطالعاتی به دست آورد؛ البته اطالعات خورند اطالع دقیقی نداشتیم . البته از منابع دیگری مثل مرکز آمار میخورند و چه قدر میها چه میسال درباره این که ایرانی ۱۸است؛ یعنی ما 

 .اقعی خانوار نیستمرکز آمار درباره میزان خرید است و مقدار مصرف و

ای ایجاد شده بود. البته قرار نیست تحقیقات درباره مواد غذایی مصرفی و ها به دلیل مشکالت بودجهسال وقفه در تحقیقات درباره مواد غذایی مصرفی ایرانیان و میزان آن ۱۸این  :وی افزود

سال پیش این محصوالت وجود نداشتند و بسیار مصرف فراوانی در  ۱۰ای داریم. ما االن محصوالتی داریم که تغذیه سال یک گذار ۱۰ها هر سال انجام شود اما معتقدیم هر پنج یا میزان آن

 .خورندچقدر میخورند و ها در حوزه تغذیه همین است که بدانیم مردم چه میگذاریجامعه دارند. امسال این طرح در حال انجام است و ما منتظر نتایج خروجی آن هستیم.مبنای همه سیاست

 تهیه لیست مواد غذایی آسیب رسان

رسان به سالمت عنوان کرد و افزود: انستیتو تحقیقات تغذیه با همکاری وزارت های انستیتو تحقیقات تغذیه و صنایع غذایی را تهیه فهرست مواد غذایی آسیبزرگران یکی دیگر از فعالیت

های انستیتو تحقیقات ها را در این زمینه از بین ببریم.یکی دیگر از فعالیترسان به سالمت بود که توانستیم با تهیه این فهرست برخی چالشآسیببهداشت متولی تهیه فهرست مواد غذایی 

ومیرها به دلیل ی با بیان این که حدود نیمی از مرگو .ها انجام شد و ما به دید دقیقی درباره میزان قند و نمک و چربی محصوالت رسیدیمتغذیه، طرح پایش مواد غذایی بود که در فروشگاه

های قلبی سبک های قلبی و عروقی است. یکی از عوامل اصلی بیماریهای قلبی و عروقی است، گفت: تقریبا از هر دو مرگ در کشور، یک مرگ به دلیل ابتال به بیماریابتال به بیماری

 .یابدهای قلبی و عروقی کاهش میمهمی دارد اگر الگوی مصرف اصالح شود میزان ابتال به کبد چرب، دیابت، بیماریزندگی نامناسب است که در این زمینه تغذیه نقش 

 درباره های جهانی و دانشگاهی همسازمان شده بود که نشان داد حتی در مانجا بحث محصوالت تراریخته بسیار گسترده است. اخیرا پژوهشی : زرگران درباره محصوالت تراریخته گفت

 ممکن بنابراین. است تاثیرگذار تراریخته محصوالت درباره هاآن هایپژوهش  های سازمانی افراد بر نتایجحصوالت تراریخته سوگیری وجود دارد. در این مقاله ذکر شده بود که وابستگیم

 .باشد تاثیرگذار مخالفان چه و موافقان چه بحث، طرف دو هر در مادی است منافع

 

 

 

 

 

 و تولیدکنندگان متخصصان، خاورمیانه می باشد.مجددا ایران میزبان رویداد منحصر به فرد صنعت گوشت و فرآورده های گوشتی 

 نمایش شاهد تا آمد خواهند گردهم تهران ماه در محل دائمی نمایشگاه  آذر ۱الی  آبان 2۸تاریخ  در جهان و ایران کنندگان مصرف

  .باشند جذاب صنعت این آینده و حال

به عنوان محل تالقی صنعت و محصوالت  MeatExنمایشگاه بین المللی و تخصصی محصوالت پروتئینی و صنایع وابسته با نام تجاری 

  گیرد.محصوالت فرآوری شده پروتئینی را در بر می اع گوشت خام دام، طیور، آبزیانبندی، توزیع و فروش انوکلیه زنجیره تولید، بسته

آالت، فناوری و اتوماسیون مرتبط با ت، کلیه ماشینصنع بخش. شود می تقسیم محصول و صنعت اصلی بخش دو به نمایشگاه این

 گردد. بندی، توزیع، انبارداری و فروش محصوالت پروتئینی را شامل میتولید، فرآوری، بسته

 ش دوم نیز،بخت. ارجی و ایرانی اسهدف اصلی این بخش نمایشگاه، تامین نیاز صنایع ذکر شده داخل کشور توسط تولیدکنندگان خ

و هدف نهایی از برگزاری این بخش تامین  را دربرمیگیردها فرآوری شده آن التکلیه حیوانات حالل گوشت و محصو خام گوشت

  و اروپای شرقی است. CISبازار مصرفی کشورهای مسلمان جهان، بالخص خاورمیانه، 

صنایع وابسته در جهان و تنها نمایشگاه  و پروتئینی محصوالت تخصصی و المللیبین یشگاهنما تنها عنوان به نمایشگاه، این در حضور

 تثبیت یا و ورود جهت محصوالت نوع این تولیدکنندگان اختیار در آلیایده فرصت  گوشت و محصوالت پروتئینی در خاورمیانه،

 .دهدمی قرار بازارها این  در حضور

 (https://iranmeatex.com/ )منبع: 

  

 

 

با حضور  (گوشتیرانر شرکت پروتئین گستر سینا واحد )و دهه والیت و امامت مراسم با شکوهی د مولی الموحدین حضرت امام علی )ع(، نخستین اختر فروزان  امامت و والیتمناسبت به 

  .برگزار گردید ی معنویبا فضای ، جمعی از مدیران و کارکنان  در نمازخانه شرکتجناب آقای سید محمدرضا حسینی مدیریت محترم عامل

این مراسم باشکوه به سادات و در پایان  این مراسم ذاکر اهل بیت عصمت و طهارت )علیهم السالم( حاج موسی علی نژاد مدیحه سرایی نمود که مورد استقبال حاضران قرار گرفت در

 .شرکت هدایایی به رسم یاد بود اهداء گردید

 کننده به فروشگاه پذیرایی شد. از مشتریان مراجعه با ارائه محصوالت ،نیز همچنین در خارج از شرکت

 

 

 

 پروتئین گستر سینا راه اندازی شبکه اینستاگرام

 

 ساله/ الزام تولیدکنندگان به قید کلمه تراریخته 18تحقیق درباره خورد و خوراک ایرانیان پس از وقفه  

 

هنر مالقات در صنعت گوشت 

 راه اندازی شبکه اینستاگرام

 پروتئین گسترسینا

های انجماد ماهی )قسمت روش

 اول(

روانشناسی کار/ صنعتی سازمانی 

 

 برگزاری جشن عید غدیر 

  تحقیق درباره خورد و خوراک

ساله /  ۱۸ایرانیان پس از وقفه 

الزام تولیدکنندگان به قید کلمه 

 تراریخته

 

 

اندازی خود در فضای مجازی اقدام به راه های تبلیغاتیسینا، این شرکت جهت گسترش فعالیتبه گزارش واحد روابط عمومی پروتئین گستر

نموده است. در این صفحه عالوه بر معرفی محصوالت فعلی شرکت،  sinaprotein_officialشبکه مجازی اینستاگرام با آدرس 

 وجود دارد. محصوالت نیز و بخش آشپزی با انواع  کشی و اهدای جوایز، قرعهمسابقات عکاسی از محصوالت

 

 
ریزی غذا و تغذیه انستیتو تحقیقات تغذیه افزود: آن قدر علمی گروه تحقیقات سیاستگذاری و برنامهعضو هیئت

توان تجاری و سیاسی در دنیا بر روی نظرات درباره مواد غذایی تراریخته تاثیر گذاشته که تنها کاری که میفضای 

گذاری کنیم. االن تولید کنندگان ملزم هستند اگر محصولی کرد این است که بر روی محصوالت برچسب

ای ال اگر در کیک یا کلوچهتراریخته است بر روی محصول قید کنند و این پیشرفت خوبی در کشور است؛ مث

روغنی استفاده شده که ماده آن تراریخته است بر روی محصول عبارت تراریخته یا تغییریافته ژنتیکی درج شده 

 .است. ما در انستیتو تحقیقات تغذیه و صنایع غذایی پژوهش مستقلی در زمینه محصوالت تراریخته نداشتیم

 (2۰/5/۹۸ان، )منبع: وب سایت خبری صنایع غذایی ایر 
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 روش های انجماد ماهی )قسمت اول(

 

   
 

 

طبق این تعریف پردازد، بر علمی است که به مطالعه روان بر اساس رفتار می روانشناسی:

 روانشناسی از دو بخش درونی و بیرونی تشکیل می شود.

 از اهداف روانشناسی می توان به موارد ذیل اشاره کرد:

 توصیف .1

 درک .2

 پیش بینی .3

 کنترل رفتار .4

 روانشناسی کار/صنعتی سازمانی

دهد، هدف اصلی این ای است که رفتار فرد را در محیط کاری مورد مطالعه قرار میرشته

ها بر مبنای روانشناسی در محیط کار برای حل مشکالت فردی در استفاده از نظریه رشته

 باشد که در نتیجه باعث بهبود شرایط کاری می شود.محیط کار می

 وریروانشناسی بهره

ای از علم روانشناسی است که به چگونگی به کارگیری اصول روانشناسی برای شاخه

 شود.تولید در سازمان مربوط میوری و افزایش و بهبود بهره

 کوشش اصلی روانشناسی کار عبارت است از:

های افزایش تولید با در نظر گرفتن نیازهای معقول نیروی انسانی، رفاه جسمی و ارزش -1

 شخصی نیروی انسانی.

 ها.افزایش کارائی و اثربخشی فعالیت کارکنان سازمان -2

 افزایش انگیزه در کارکنان. -3

کارکنان، حفظ سود و بالندگی شخصیت فرد، یعنی انسان از تمام بهداشت روانی  -4

اش جهات )روحی، روانی و جسمانی( احساس رضایت از وضعیت فردی و اجتماعی

داشته باشد، و در صورتی که این نظم بهم بریزد، بهداشت روانی فرد با اختالل روبرو 

 خواهد شد.

 ا به حداقل برسد.مسائل اساسی و مشکالت وی در محیط کار حل شود ی -5

 های کاربرد روانشناسی در محیط کاری عبارت از:زمینه

های .برنامه ریزی3. تهیه و تدوین آزمون های استخدامی   2. تجزیه و تحلیل مشاغل  1

.بررسی تأثیر عوامل مختلف سازمانی که 4الزم جهت توانمندسازی کارکنان و ارتقا آنان 

 بر رفتار کارکنان دارد

 فردی و شخصیتی در محیط کار تفاوت های

ها از جهات مختلفی از جمله روحی، روانی و جسمی با یکدیگر انسان تفاوت فردی :

متفاوت هستند، وظیفه روانشناسی کار این است که مشخص سازد هر یک از داوطلبان 

ها هایی دارند و تا چه اندازه این خصوصیتمتقاضی برای ورود به سازمان چه خصوصیت

 اهداف سازمان مرتبط و نزدیک است.با 

 . محیط)قبل ازتولد، لحظه تولد و بعد از تولد(2.وراثت 1 منشاء تفاوت های فردی:

شخصیت: مجموعه صفات جسمی، عقالنی و ارادی فرد است که در روابط با دیگران 

شود، بر این اساس می توان گفت که در واقع شخصیت مجموعه )رفتار فردی( آشکار می

 فات از ص

 

سازد و او را نسبتًا پایدار و انعطاف پذیر است که فرد را برای دیگران قابل پیش بینی می

 کند.با محیط کار سازگار می

 رابطه شخصیت و موفقیت در شغل

در بسیاری از موارد دلیل شکست افراد در انجام وظایف شغلی، ناشی از همسو نبودن 

 شغلی است که در آن سازمان مشغول به آن است.های شخصیت فرد شاغل با ویژگی

هایی است که او را از دیگران : شخصیت دارای صفات با ویژگی صفات شخصیتی

 اند از:بندی متفاوتی دارد، از جمله عبارتسازد و دستهمتمایز می

 درون گرا: .1

اری ارتباط افرادی هستند که اصواًل با دیگران ارتباط ندارند و یا تمایل کمتری برای برقر

دهند، این قبیل افراد مشاغلی را انتخاب می کنند که نیاز با دیگران از خود نشان می

 کمتری به حضور دیگران داشته باشند.

 برون گرا: .2

های چون اجتماعی بودن و باشند؛ دارای ویژگیدقیقًا برعکس افراد درون گرا می

 اند.عالقمند به حضور در اجتماع و همکاری با دیگران

 وظیفه شناس: .3

افرادی هستند مسئولیت پذیر، مایل به پیشرفت، عالقمند به شغل خود و با انگیزه و متعهد 

 به شغل.

 ثبات هیجانی: .4

ها از لحاظ هیجانی دارای ثبات نسبی هستند این دسته از افراد معمواًل به طور کلی انسان

انی مناسبی را از خود این ثبات هیجانی را حفظ نموده و در زمان مناسب رفتارهای هیج

 بروز می دهند.

 صداقت  .5

های شخصیت درست کاری است، که در تمام مشاغل و یکی از مهمترین ویژگی

 ها برای افراد الزامی می باشد؛ زیرا فرد برای دیگران قابل اعتماد می باشد.موقعیت

 های شخصیتی:ویژگی

ای دارای ابتکار هستند با هر رشتههمه چیزدان: این افراد بر این باور هستند که در رابطه  .1

 پردازند.و در آن زمینه به ارئه نظر می

افراد منفعل: افرادی گوشه گیر هستند و از هر نوع مناقشه و چالش با دیگران خودداری  .2

 می کنند.

افراد مستبد: عملکرد استبدادی دارند و دائمًا به دنبال منافع شخصی خود هستند و مدام  .3

 کنند و انتظار دارند دیگران مطابق میل آنان عمل کنند.می از دیگران انتقاد

کنند، دائمًا از روزگار شکایت دارند و از افراد شاکی: معمواًل از هر کاری انتقاد می .4

 دیگران ناراضی هستند. دعملکر

 منبع:

 کتاب روانشناسی کار)کاربرد روانشناسی در کار،سازمان و مدیریت(، محمود ساعتچی 

 

 

 روانشناسی کار/ صنعتی سازمانی

 

  میالد نظری وری:آگرد

 واحد مالی
     

  

 

 به دو دسته تقسیم می شوند: ی انجمادروشهابه طور کلی 

 الف(روشهای انجماد کند یا سنتی 

 ب(روش انجماد سریع یا صنعتی 

های یخ به صتتورت درشتتت در داخل بافت آبزی ایجاد در روش انجماد کند کریستتتال

حال در روش سریع، کریستالهای شود با اینشده و در نهایت موجب پاره شدن بافت می

 شود.یخ درشت تشکیل نمی

 های انجماد کند یا سنتی عبارتند از: روش

 انجماد در هوای سرد ساکن -۱

 انجماد از طریق تماس غیر مستقیم با مواد سرمازا  -2

 های کریوژنیک انجماد به کمک غوطه وری مثل روش  -۳

 :سرد ساکن یانجماد در هوا

سه روش متفاوت به کار گرفته می شود که عمده اختالف در این روش به طور معمول 

ترین روش باشتتتد. در این روش که قدیمیبین آنها مربوط به ستتترعت جریان هوا می

صفحات انجماد می سه ها یا  صول درون یک محفظه یا اتاق ایزوله بر روی قف شد مح با

متر از سانتی  ۱5-2۰یطبقات بر حسب نوع محصول به فاصلهگیرد. آلومینیومی قرار می

ماده سرمازا  کند و یاو از داخل آن آب نمک سرد شده عبور می همدیگر قرار میگیرند

این نوع فریزرها را  کند.عبور میلوله های پیچ خورده ای داخل از  Refrigerantیا 

یاری از فراوردهمی ماد بستتت که توان برای انج یل این به دل کار برد ولی  به  یایی  های در

انجماد کند خواهد بود. مثال در ستتترعت انجماد در آنها کمتر استتتت، انجماد حاصتتتل، 

ستتاعت زمان الزم استتت تا  ۱6تا  ۱4حدود درجه ستتلستتیوس  -2۹تا  -2۱دمای تبخیر

سته ضخامت ب سیوس  -۱۸ + به۱۰متر از دمایسانتی 6تا  5های فیله به  سل سد. درجه  بر

ته در این روش می با الب خلتوان  بادبزن دردا یان در هوا،  قراردادن  جادجر تاق و ای ا

ها ستترعت انجماد انجماد را اقزایش داد ولی باز هم در مقایستته با دیگر روش ستترعت

گویند نیز می sharp freezingبسیارکم است و به این روش استفاده از هوای ساکن 

که استتتتفاده از آن امروزه کمتر معمول استتتت چون عالوه بر کندی انجماد بارگیری و 

تخلیه و بارگیری  عالوه بر این،  نیازمند است. تخلیه آن پرهزینه بوده و به کارگر زیادی

سبب می صورت برفک آن در هر مرتبه  شده و به  گردد تا هوای گرم داخل اتاق وارد 

سه frostیا  شاند که هردوی این عوامل میروی قف تواند منجر به افزایش زمان ها را بپو

مستتتتقیم محصتتتول از اتاق آماده توان با کمک نوار نقاله و انتقال انجماد گردد. البته می

 سازی به داخل فریزر و سپس به انبارسرد تا حد زیادی به این مشکل فائق آمد.

 
 انجماد در هوای متحرک: 

ساس تکنولوژی ست و این روش برا هایی که تبخیرکننده در تمام روش سیکل تبرید ا

ستفاده می سیکل تبرید ا درجه روش، تبخیرکننده  با ایجاد شود وجود دارد و در این از 

هوای سرد از پایین وزیده کند و می رودت تولیددرجه سلسیوس ب  -45تا  -۳۰حرارت 

کند و فرآورده به دلیل فشار هوای شده و فرآورده ها را روی نقاله گذاشته و منجمد می

ه در صتتنعت از ستته نقال گویند.می   Flow frezzerروی نقاله شتتناور استتت و به آن

 کنند.استفاده می

 

 

 :batch blast freezer انجماد ناپیوسته   
یده می در این روش،  با فشتتتار وز یا تونل برودتی هوا  به تونل انجماد  که در ایران  شتتتود 

شهورند. این شونده در  روش، م ست و ماده منجمد  سته ا شکل دیگری از روش با انجماد پیو

های ثابت گذاشتتته می شتتوند و ستتپس به یا واگنها های مخصتتوک که در روی قفستتهستتینی

شتتوند تا منجمد گردد. اختالف این روش با درون اتاقک یا کابین انجماد کننده قرار داده می

صورت یکباره در یک مرحله  صول به  ست که در این روش مح صرفا در این ا سته  روش پیو

شتتتود، در این فریزر تخلیه می در فریزر قرار داده شتتتده و در پایان عملیات نیز به یکباره از

یا یخ زدایی  تسیستم نیز استفاده از جریان همسو یا غیرهمسو امکان پذیر است. زمان دیفراس

سته د معموال در پایان هر ساعت یکبار انجام میگرد ۸که هر  در این روش برخالف روش پیو

 انواع گوشتتتمرحله از عملیات می باشتتد و در ایران بیشتتتر از این روش برای منجمد نمودن 

 )قرمز و سفید( استفاده بعمل می آید.

 
 

 :spiral freezer فریزرهای مارپیچی یا 

کنند به خصتتوک ای از فریزرهایی استتت که با هوای متحرک کار مینوع تغییر شتتکل یافته

ارخانه ها و یاکارگاههایی که با محدودیت فضتتا روبه رو می باشتتند بازده خوبی را نشتتان درک

شکل مارپیچ دورانی ماده منجمد می سته به  شبک نرم و پیو دهند و در این فریزها یک نوار م

سبتا کم ) تشکیل شده در  fish cake) یا  fish  fingerشونده را که معموال از ضخامت ن

باال و بر خالف جهت  نده حرکت داده و هوای ستتترد از  یا کابین منجمد کن تاقک  داخل ا

صول دیده می شود تا از این طریق از کاهش وزن در اثر تبخیر رطوبت حرکت نقاله روی مح

باشتتد و همچنین نیاز جلوگیری شتتود. مزیت عمده این روش ظرفیت باالی این نوع فریزر می

به فضتتتا برای بارگیری و تخلیه اتوماتیک و مخارج نگهداری بستتتیارمناستتتب آن محدود آن 

 است. البته سرمایه گذاری اولیه نسبتا سنگین است.

 

 منبع:

https://bayanbox.i- 

 

 

 
 

  فریده چناری  وری:آگرد

 ماهیرانواحد 
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