
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

گوشت مرغ و پنیر گودا است که پنیر خاص بکار رفته در فرموالسیون آن طعمی  %60پایه سوسیس هات داگ گودا، محصولی جدید بر 

ویژه به محصول بخشیده است. پیشنهاد می شود جهت مصرف این سوسیس آن را بصورت  غوطه ور در روغن سرخ کرده، یا در فر و 

 ماکروویو گریل نمائید.

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

   

   

  

          

 

    

 

  

 

 اشرشیاکلی منجمد، خشک وپخته بر روی

 

گودا هات داگ  معرفی محصول جدید، سوسیس  

 

 در این شماره می خوانید:

 های پروتئینیفرآورده  تخصصی بولتن

 شرکت پروتئین گسترسینا

  50  شماره

 1398ماه  آبان

 اخبار 

 اخبار 

 شرکت پروتئین گستر سینا )سهامی خاص(  

 تهیه و تنظیم : واحد تحقیق و توسعه

آدرس: تهران، جاده قدیم کرج، پشت کارخانه شیر 

 شهریور 17پاستوریزه ، کوی 

 66823261-66806272تلفن: 

 66802888فکس: 

www.pgsina.com 

 

شیالت، آبزیان، ماهیگیری، غذاهای دریایی و صنایع نمایشگاه بین المللی چهارمین 

ساله برگزار در زمینه محصوالت دریایی محسوب می شود که هر  های ایراننمایشگاه  یکی از مهمترین ،شیالت، آبزیان، ماهیگیری، غذاهای دریایی و صنایع وابستهنمایشگاه بین المللی  وابسته

ها و فعاالن حوزه شیالت و محصوالت شرکت  ،برگزار گردیددر محل دائمی نمایشگاه های بین المللی تهران    98آبان    2مهر تا    29گردد. در چهارمین دوره این نمایشگاه که از تاریخ های  می

 ت و خدمات مرتبط با حوزه غذاهای دریایی در این نمایشگاه برای بازدیدکنندگان به نمایش در آمد.دریایی از داخل و خارج ایران حضور داشتند و انواع ماهی، غذاهای دریایی و محصوال

 

 رشته داژبال توسط بانوان گوشتیران کسب مقام دوم استانی در  

 

معرفی محصول جدید، سوسیس ✓

 گوداهات داگ 

فراخوان دومین همایش ✓

های نوین در حوزه پژوهش

R&D  و شرکت های برتر صنایع

غذایی با محوریت چربی های و 

 روغن گیاهی و حیوانی

 روابط صنعتی و دستمزد✓

 تغذیه اهمیت، ارزش و جایگاه✓

 آبزیان 

بین المللی چهارمین نمایشگاه  ✓

شیالت،آبزیان، ماهیگیری، غذاهای 

 دریایی و صنایع 

کسب مقام دوم استانی در رشته  ✓

 داژبال توسط بانوان گوشتیران

اولین همایش بین المللی رئولوژی  ✓

 در پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی

 

 اولین همایش بین المللی رئولوژی ایران در پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی 

 

باحضور کارخانجات و واحدهای صنعتی تهران در سالن مجموعه ورزشی  ، مسابقات داژبال بانوان کارگر استان تهران،12/8/98به گزارش روابط عمومی شرکت گوشتیران روز یکشنبه مورخ 

. مراسم اهدای جوایز به دوره از رقابت ها تیم ایران خودرو عنوان قهرمانی، تیم گوشتیران نائب قهرمان و تیم سایپا صاحب عنوان را کسب نمودنداین  در پایان  تهران برگزار گردید. کارگران

داژبال( صورت گرفت. همچنین طی مراسم جداگانه ای توسط   یان)رئیس کمیته)رئیس هیئت ورزش کارگران(، محمدی)دبیر هیئت ورزش( و خانم جبارایان حمیدیتیم های برتر  با حضور آق 

شش بی سابقه برای اولین بار در شرکت گوشتیران با تالش ودرخ  الزم به ذکر است تیم بانوان  عمل آمد.جوایز تقدیر و تشکر بمدیزیت محترم عامل شرکت از زحمات بانوان ورزشکار با اهدای  

 تاریخ گوشتیران با حمایت  مدیران و باالخص مدیریت محترم عامل قادر به کسب مقام نائب قهرمانی گردید.

 

 

 

 

 

از سوی انجمن رئولوژی ایران و با همکاری دانشکده مهندسی پلیمر و رنگ دانشگاه صنعتی امیرکبیر، ،  98آذر ماه سال  2۷و  26 روزهای در همایش بین المللی رئولوژی ایرانولین دوره ا

از کلیه اساتید، دانشجویان و متخصصان مراکز علمی و صنعتی  .خواهد شد برگزار و پتروشیمی ایرانانجمن علوم و مهندسی پلیمر و پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران، در پژوهشگاه پلیمر

 های کلیدی از سوی متخصصان شاخص علم رئولوژی در زمینه های موضوعی همایش به همراه چندین کارگاه تخصصی و نمایشگاه ارائه می شود.در این همایش سخنرانی دعوت می شود

 ئیدها، رئولوژی بین سطحی، امولسیون ها و ژلها، آلیاژی های پلیمری و تانوکامپوزیت ها، مکانیک سیاالت غیرنیوتونی و..... می باشد.محورهای کنفرانس: سوسپانسیون ها و کلو 

 

 

 WWW.IPPI.AC.IR منبع:

 های گیاهی وحیوانیهای برتر صنایع غذایی با محوریت چربی ها و روغنو شرکت  R&D های نوین در حوزهدومین همایش پژوهش

جشنواره دکتر شهاب  یازدهمین)جایزه علمی دکتر هدایت ( و  جشنواره علوم وصنایع غذایی ایران را همزمان با دوازهمین

خواهد در محل انستیتو تحقیقات تغذیه ای وصنایع غذایی کشور برگزار  98ل اسفند ماه  برتر صنعت غذا ( در نیمه او  هایR&D)زاده واعظ

 و صنعتی واحدهای صاحبان و مدیران از کثیری جمع و رسانه اصحاب ، دانشگاهیان ، مسئولین و مقامات حضور  ین مراسم باا شد.

 عرصه پیشکسوتان مقام از تجلیل و روغن صنعت خصوص به غذا صنعت مشکالت و مسائل بررسی هدف با پخش و  توزیع هایشرکت

ارتخانه ها ، معرفی پیشگامان و همچنین واحدهای برتر صنایع غذایی که دارای نقطه قوت وز بازنشستگان و دانشگاهیان ، صنعت و علم

برگزاری سخنرانی و جلسات هم ارسال مقاالت علمی ،  ت با  همچنین گفتنی اسهستند برگزار می گردد  98در حوزه تحقیق و توسعه سال 

 کشور غذایی وصنایع علوم  متخصصین و کارشناسان کلیه تجارب از گیری بهره  و اطالعات تبادل  و  های تخصصیاندیشی ، نشست

 فراهم   وابسته  های  حوزه   همکاری  با  کشور  در  کنندگان  تولید  و  کنندگان  وارد  ،  محققان  تجارب  گذاشتن  اشتراک  به  برای  مناسب  بستری

های استخراح روغن -۳های دور ریز روغن -2تراریختگی - 1 : محورهای همایش جهت ارسال مقاالت علمیدر این همایش،  .آورد

 یندهایآفر -8   تقلبات -۷  سنتی حیوانی  هایوچربی هاروغن-6 ای تغذیه ضد ترکیبات و ها آالینده  -۵   روغن پالم  -۴شده خیابانی 

 ماندگاری زمان-10 ی ساز غنی-9   جدید تولید

های برتر صنایع  و شرکت  R&D های نوین در حوزهفراخوان دومین همایش پژوهش 

 وحیوانیهای گیاهی ها و روغنغذایی با محوریت چربی 

 

  

http://www.pgsina.com/
http://www.gooshtiran.com/
http://www.pgsina.com/
http://lastevent.net/list/event/country/15-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
http://lastevent.net/list/event/country/15-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
http://lastevent.net/list/event/country/15-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
http://iranfoodnews.com/?s=%D9%87%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4+%D9%BE%DA%98%D9%88%D9%87%D8%B4%D9%87%D8%A7%DB%8C+%D9%86%D9%88%DB%8C%D9%86+%D8%AF%D8%B1+%D8%AD%D9%88%D8%B2%D9%87+R%26D+%D9%88+%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA%D9%87%D8%A7%DB%8C+%D8%A8%D8%B1%D8%AA%D8%B1+%D8%B5%D9%86%D8%A7%DB%8C%D8%B9+%D8%BA%D8%B0%D8%A7%DB%8C%DB%8C
http://iranfoodnews.com/?s=%D9%87%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4+%D9%BE%DA%98%D9%88%D9%87%D8%B4%D9%87%D8%A7%DB%8C+%D9%86%D9%88%DB%8C%D9%86+%D8%AF%D8%B1+%D8%AD%D9%88%D8%B2%D9%87+R%26D+%D9%88+%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA%D9%87%D8%A7%DB%8C+%D8%A8%D8%B1%D8%AA%D8%B1+%D8%B5%D9%86%D8%A7%DB%8C%D8%B9+%D8%BA%D8%B0%D8%A7%DB%8C%DB%8C
http://iranfoodnews.com/?s=%D9%87%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4+%D9%BE%DA%98%D9%88%D9%87%D8%B4%D9%87%D8%A7%DB%8C+%D9%86%D9%88%DB%8C%D9%86+%D8%AF%D8%B1+%D8%AD%D9%88%D8%B2%D9%87+R%26D+%D9%88+%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA%D9%87%D8%A7%DB%8C+%D8%A8%D8%B1%D8%AA%D8%B1+%D8%B5%D9%86%D8%A7%DB%8C%D8%B9+%D8%BA%D8%B0%D8%A7%DB%8C%DB%8C
http://iranfoodnews.com/?s=%D9%87%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4+%D9%BE%DA%98%D9%88%D9%87%D8%B4%D9%87%D8%A7%DB%8C+%D9%86%D9%88%DB%8C%D9%86+%D8%AF%D8%B1+%D8%AD%D9%88%D8%B2%D9%87+R%26D+%D9%88+%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA%D9%87%D8%A7%DB%8C+%D8%A8%D8%B1%D8%AA%D8%B1+%D8%B5%D9%86%D8%A7%DB%8C%D8%B9+%D8%BA%D8%B0%D8%A7%DB%8C%DB%8C
http://iranfoodnews.com/?s=%D8%AC%D8%B4%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B1%D9%87+%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85+%D9%88%D8%B5%D9%86%D8%A7%DB%8C%D8%B9+%D8%BA%D8%B0%D8%A7%DB%8C%DB%8C+%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
http://iranfoodnews.com/?s=%D8%AC%D8%B4%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B1%D9%87+%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85+%D9%88%D8%B5%D9%86%D8%A7%DB%8C%D8%B9+%D8%BA%D8%B0%D8%A7%DB%8C%DB%8C+%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
http://iranfoodnews.com/?s=%D8%AC%D8%B4%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B1%D9%87+%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85+%D9%88%D8%B5%D9%86%D8%A7%DB%8C%D8%B9+%D8%BA%D8%B0%D8%A7%DB%8C%DB%8C+%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
http://iranfoodnews.com/?s=%D8%AC%D8%B4%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B1%D9%87+%D8%AF%DA%A9%D8%AA%D8%B1+%D8%B4%D9%87%D8%A7%D8%A8+%D9%88%D8%A7%D8%B9%D8%B8+%D8%B2%D8%A7%D8%AF%D9%87
http://iranfoodnews.com/?s=%D8%AC%D8%B4%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B1%D9%87+%D8%AF%DA%A9%D8%AA%D8%B1+%D8%B4%D9%87%D8%A7%D8%A8+%D9%88%D8%A7%D8%B9%D8%B8+%D8%B2%D8%A7%D8%AF%D9%87
http://iranfoodnews.com/?s=%D8%AC%D8%B4%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B1%D9%87+%D8%AF%DA%A9%D8%AA%D8%B1+%D8%B4%D9%87%D8%A7%D8%A8+%D9%88%D8%A7%D8%B9%D8%B8+%D8%B2%D8%A7%D8%AF%D9%87
http://iranfoodnews.com/?s=%D8%AC%D8%B4%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B1%D9%87+%D8%AF%DA%A9%D8%AA%D8%B1+%D8%B4%D9%87%D8%A7%D8%A8+%D9%88%D8%A7%D8%B9%D8%B8+%D8%B2%D8%A7%D8%AF%D9%87
http://iranfoodnews.com/?s=%D8%AC%D8%B4%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B1%D9%87+%D8%AF%DA%A9%D8%AA%D8%B1+%D8%B4%D9%87%D8%A7%D8%A8+%D9%88%D8%A7%D8%B9%D8%B8+%D8%B2%D8%A7%D8%AF%D9%87
http://iranfoodnews.com/?s=%D8%AC%D8%B4%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B1%D9%87+%D8%AF%DA%A9%D8%AA%D8%B1+%D8%B4%D9%87%D8%A7%D8%A8+%D9%88%D8%A7%D8%B9%D8%B8+%D8%B2%D8%A7%D8%AF%D9%87


 

 

  

  

  

 

 

 

 

 

                                                                                                              

  

 

 

      

 

 

 

 

   
 

 

تواند در سالمت یا بیماری انسان دارد همانگونه که تغذیه صحیح میوع تغذیه تاثیر مهمی  ن

انسان را از گزند بیماریها مصون نگهدارد و سالمت انسان را تامین کند تغذیه نامناسب نیز 

تواند موجب ابتالی انسان به بسیاری از اختالالت ناگوار و مهلک شود. گروهی از می

ها و سایر انسان و پیشگیری از بیماریها دارند ماهیموادغذایی که تاثیر مهمی در سالمت 

باشند چنانچه به آبزیان هستند این مواد غذایی که دارای ارزش تغذیه ای بسیار باالیی می

مقدار کافی مصرف شوند در پیشگیری از بیماریها نقش مهمی خواهند داشت و به تعادل 

های ژنتیکی و استفاده تکاریکنند. در روزگاری که دساسیدهای چرب در بدن کمک می

از مواد شیمیایی برای ازدیاد فرآورده های گیاهی چون سبزیجات و میوه و انواع گوشت 

متداول است ماهی یک غذای سالم و به دور از تمام این مسائل مطرح است. بر اساس 

عنصر  20ماده است که  ۴۵اطالعات موجود مواد مغذی مورد نیاز انسان ها مشتمل بر 

نوع اسید چرب از آن جمله اند. بدن انسان  2نوع اسید آمینه و  8نوع ویتامین،  1۵دنی، مع

های مختلف مواد غذایی قادر به ساخت این مواد نبوده و تامین آن از طریق مصرف گروه 

امکان پذیر است. در هر صورت برای اینکه بدن سالم باشد و سالم هم باقی بماند ضروری 

سالم، متنوع با میزان کافی و به طور مناسب از ترکیب پروتئین، است که مواد غذایی 

تواند ها و مواد معدنی تامین شود. یکی از اقالم غذایی که میچربی، کربوهیدرات، ویتامین

در برگیرنده اکثر نیازهای بدن باشد ماهی و بطور کلی آبزیان هستند که به خاطر ترکیبات 

بعنوان غذای سالمتی  ۳زشمندی بنام امگاخود به خصوص وجود اسیدهای چرب ار

معروف شده اند. بطور کلی اهمیت غذایی گوشت انواع ماهی به لحاظ دارا بودن پروتئین 

هایی که در آن موجود است و چربی با کیفیت باال و فراوانی انواع مواد معدنی و ویتامین

نوع بسیار زیاد آن های ماهی، تشود. از جمله ویژگیبعنوان یک غذای کامل محسوب می

بخصوص در میان آبزیان جنوب کشور است. این تنوع نه تنها از حیث ظاهر بلکه از نظر 

خورد و به مصرف کننده این امکان را طعم، مزه، ارزش اقتصادی و قیمت نیز به چشم می

دهد که بر اساس توان اقتصادی، نوع ذائقه و سلیقه، کاربرد و مصرف مورد نظر آبزی می

نتخاب کند در حالیکه این میزان تنوع در مورد گوشت دام و طیور در عمل وجود را ا

ها از آنجا شروع شد که برای ندارد. داستان غذاهای دریایی و رابطه آنها با سالمت انسان

کردند مورد تحقیق میالدی اسکیموهایی که در گرینلند زندگی می  19۷0اولین بار در سال  

تحقیقات مشخص گردید که در آنها بیماری قلبی به هیچ عنوان قرار گرفتند و طبق این 

کردند مانند غذایی که آمریکایی ها و وجود ندارد. غذایی که اسکیموها مصرف می

کردند حاوی مقدار زیادی چربی، پروتئین و کلسترول بوده اما اروپایی ها مصرف می

بود در اسکیموها مشاهده  آترواسکلروز که باعث مرگ تعداد زیادی از آمریکاییها شده 

نشد. بررسی رژیم غذایی اسکیموها نشان داد که چربی مصرف شده توسط آنها یا چربی 

باشد. در واقع رژیم ها و اروپایی ها وجود دارد متفاوت میکه در رژیم غذایی آمریکایی

غذایی اسکیموها از حیوانات دریایی و ماهی تشکیل شده است که چربی موجود در این 

زی و وجودات آبزی از نوع اسیدهای چرب غیراشباع است. در حالیکه حیوانات خشکیم

کنیم دارای اسیدهای چرب اشباع شده هستند. حبوباتی که ما به طور معمول مصرف می

توان بیان کرد که چربی موجود در بدن حیوانات در واقع این نکته را به این صورت می

زی یافت حالیکه این نوع چربی در موجودات خشکیباشد در می ۳آبزی از نوع امگا 

  .شودنمی

 

 ارزش غذایی ماهی

درصد   20های سفید بوده و در حال حاضر حدود  گوشت ماهی جزء گوشتپروتئین:  -  1

شود. ماهی یک منبع از سهم پروتئین حیوانی کل جهان از طریق ماهی و آبزیان تامین می

ها، از نظر کمی آید بطوری که در مقایسه با انواع گوشتغنی از پروتئین به حساب می

درصد( و از نظر کیفی نیز  18 -22دارد ) بطور متوسط بیشترین درصد پروتئین را 

تر و فاقد االستین است که هنگام تبدیل برخالف گوشت قرمز دارای بافت پیوندی کم

تر هضم شود که پروتئین پخته شده راحتشودژالتین در هنگام پخت باعث می_کالژن

عالی از تمام اسیدهای   ای منبع بسیاررسد. ماهی از نظر تغذیهدرصد می  99و هضم آن به  

آمینه به خصوص لیزین است. گوشت ماهی ده نوع اسید آمینه ضروری بدن شامل 

آرژنین، هیستیدین، ایزولوسین، لوسین، لیزین، میتونین، فنیل آالتین، ترئونین، تریتوفان، 

 و والین را داراست. 

ست اگرچه میزان آن در ها در ماهی موجود اتقریباً بیشتر انواع ویتامین :هاویتامین – 2

ی هایهای مختلف یک ماهی نیز متغیر است. قسمتهای مختلف و حتی در قسمتگونه

منابع سرشاری از شود، که معمواًل مصرف نمیاز ماهی مانند جگر، روده و تخم 

ها از گوشت های موجود در آنهای محلول در چربی هستند و مقدار ویتامینویتامین

( و همچنین 1و ب 2، ب۳، ب6، ب12های گروه ب ) بیتامینماهی بیشتر است. و

 باشند.های محلول در چربی )آ ، دی ، ای و کا ( در ماهی موجود میویتامین

ماهی از لحاظ مواد معدنی نیز غنی بوده و دارای آهن، ید، کلسیم، مواد معدنی:  – ۳

گوشت و استخوان به فسفر و برخی مواد معدنی دیگر است. این مواد در پوست، 

توان برای دریافت بعضی از مواد معدنی های مختلف موجود هست که مینسبت

های ریز ماهی را نیز بدون هیچگونه عوارضی مصرف بخصوص کلسیم و فسفر استخوان

وجود دارد سلنیوم، گوگرد، روی و مس نیز  کرد..مواد معدنی دیگری از جمله فلوئور،

زایی ماهی را به خواص آنتی اکسیدانی و ضد بیماری که برخی از خواص ضدسرطان

 دهند. سلنیوم نسبت می

درصد در ماهیان تا بیش   1ها بسیار متغیر بوده و کمتر از  مقدار چربی ماهیها:  چربی  –  ۴

های چرب متغیر است و در فصول مختلف نیز شدیدًا درصد در گونه های ماهی ۳0از 

ه غذایی کم چرب دارای چربی های باارزش شهرت یافته کند. ماهی به مادتغییر پیدا می

در تنظیم عمل  ۳امگااز همه مهمتر است.  ۳است. در این بین اسیدهای چرب امگا 

های بدن، محافظت بدن در مقابل فشارهای عصبی، بیماری ها و تومورها نقش سلول 

کاهش رشد غدد توان به می ۳مهمی دارند و از دیگر عملکردهای اسیدهای چرب امگا

ها اشاره کرد. ماهیو ....های قرمز سرطانی، کاهش فشار خون، تغییر شکل گلبول

دار )با چربی زیاد( نظیر سالمون، های چربیهای آب سرد، ماهیبخصوص ماهی

های قلبی محافظت ساردین، ماهی تن و ماهی قزل آال بدن انسان را در مقابل بیماری

تواند در کاهش التهاب بیماریهایی نظیر همچنین می ۳گانماید.. اسیدهای چرب اممی

های های آبهای عمیق حاوی چربیآرتریت روماتوئید نقش داشته باشند. بدن تمام ماهی

باشد. بدن میگو، خرچنگ دریایی و صدف خوراکی نیز به اندازه ماهی آبهای می  ۳امگا

 می باشد. ۳آزاد حاوی اسیدهای چرب امگا

 http://shilat.agri-es.ir                                                                                      :منبع 
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   فریده چناری وری:آگرد  اهمیت، ارزش و جایگاه تغذیه آبزیان 

 اهیرانواحد م
      

  

 

های کارگری، کلیه روابط  بین مدیریت و کارکنان،کارکنان و سازمانروابط صنعتی 

های مربوط به مدیریت ،کارفرمایان و دولت،  سازمانهای کارگری و مدیریت ، و سازمان

بنابراین روابط صنعتی آن بخش از . های مختلف با یکدیگر را شامل میگردد و سازمان

 برمیگیرد . مدیریت را که با نیروی انسانی مرتبط است در

 :هدف از روابط صنعتی

روابط صنعتی در ایجاد صلح و آرامش در محیط کار ،برقرای انضباط در صنعت واستقرار 

دموکراسی صنعتی  نقش مهمی دارد . این عوامل برای توسعه ی همه  جانبه  ی یک کشور 

خوب  بسیار ضروری است . آنچه از روابط صنعتی انتظار می رود استقرار روابط کاری

ومناسبی است که سبب اعتالی تفاهم و اعتماد متقابل کارگر وکارفرما شود و اختالفهای 

موجود راحل کند . یکی از عوامل بسیار مؤثر درباره ارتباط کارگران و کارفرمایان حقوق 

 و دستمزد می باشد.

 :مزد و نقش آن در روابط صنعتی

که در بهبود یا تیرگی روابط صنعتی سیاست تعیین و پرداخت مزد از جمله عواملی است 

نقش بسیار مهمی ایفا میکند. دریافت مزد به ازای کار انجام شده امری مسلم و بدون چون 

و چراست، لکن میزان و چگونگی آن موجد اختالف و تهدید صلح و آرامش در صنعت 

 است که در نتیجه، فرآیند توسعه اقتصادی در یک کشور را کند میکند.

 مزد : تعریف  

با توجه به آثار چند جانبه ی مزد، در تنظیم و تدوین سیاست مزد، بایستی گروههای     

مختلف موثر در نظام روابط صنعتی، یعنی کارگران و سازمانهای کارگری، مدیران و 

سازمانهای کارفرمایی و دولتها و سازمانهای تخصصی وابسته به آنها دخیل باشند و با 

کدیگر، سیاستی هماهنگ و موثر تنظیم کنند تا توسعه و پیشرفت همکاری و همفکری ی

اقتصادی تسریع و نابرابریهای اجتماعی تعدیل شود، آشوبها و هیجانهای سیاسی تقلیل یابد 

مزد عبارت است از آنچه به ازای انجام کار به فرد پرداخت .  و سطح زندگی مردم باال برود

:)کلیه  ۳۴شی از حق السعی است. طبق مفاد ماده ی می شود. در قانون کار ایران ، مزد بخ

ی دریافت های قانونی که کارگر به اعتبار قرارداد کار اعم از مزد یا حقوق ، کمک عائله 

مندی ، هزینه های مسکن ، خواربار ، ایاب و ذهاب ، مزایای غیر نقدی ، پاداش افزایش 

: ۳۵براساس ماده    حق السعی می نامند.(تولید ، سود سالنه و نظایر اینها دریافت می کند را  

مزد عبارت است از وجوه نقدی یا غیر نقدی ویا مجموع آنها که در مقابل انجام کار به 

 .کارگر پرداخت می شود

 :آثار مزد

نظام تعیین و پرداخت مزد در یک کشور در امور مختلف سیاسی، اقتصادی و اجتماعی 

 از جمله میتوان به این آثار اشاره کرد: . اثرهای متعددی دارد

 الف( سطح اشتغال نیروی انسانی      

 ب( رشد اقتصادی       

 ج( توزیع درآمد و تعدیل نابرابریها       

 دد( سطح زندگی افرا       

 ی( وضعیت اجتماعه       

 

 

 

 

 

 

 روابط صنعتی و دستمزد 

 
 :عوامل تشکیل دهنده مزد

 این عوامل تشکیل شده است:طبق نظر موسسه علوم اقتصادی پاریس مزد از 

الف( مزد تولیدی: که در مقابل قدرت تولید فردی کارگر غالباً به صورت نقدی به او پرداخت 

 میشود.

ب( مزد اجتماعی: که برای رفع احتیاج کارگر به او پرداخت میشود، نه برای قدرت تولید 

 فردی وی.

ز طرف کارفرما به منظور بیمه ج( مزد عمومی: که عبارت از کلیه ی وجوه و مخارجی که ا

 ی کارگران، بهداشت و امثال آن پرداخت می شود.

 :انواع مزد

 تقسیم بندیهای متفاوتی برای انواع مزد شده است. در اینجا نمونه ای از آنها ارائه میشود:

 الف( مزد پولی: عبارت است از مقدار واحد پولی که عمالً هر فرد دریافت میکند.

 عبارت است از میزان قدرت خرید آنچه به عنوان مزد دریافت میشود.ب( مزد واقعی: 

ج( حداقل مزد: عبارت است از مزدی که برای گذران معیشت و داشتن کارایی الزم است. 

 البته در نظر گرفتن مبلغی برای تربیت و آموزش نیز بسیار ضروری است.

ح باالی مزد، که کلیه ی د( مزد زندگی: عبارت است از برخورداری فرد از حداکثر سط

عوامل رفاهی مورد انتظار در کشوری پیشرفته را شامل می شود. البته زمانی چنین انتظاری 

میتوان داشت که اقتصاد کشور به اندازه ی کافی توسعه یافته باشد و کارفرمایان بتوانند 

 تقاضاهای کارکنان خود را از نظر میزان مزد پاسخگو باشند.

: نزدیکترین مزد به حداقل مزد و مزد زندگی است و معموال نرخ جاری مزدی ه( مزد منصفانه

 که در مؤسسات پرداخت میشود مزد منصفانه خوانده میشود.

و( مزد انگیزه ای: مزدی که ایجاد انگیزش در کارکنان به منظور افزایش بهره وری بیشتر 

 پرداخت میشود. 

 :مشخصات نظام مناسب مزد

هره وری: بایستی بین مزد دریافتی فرد و میزان بهره وری وی ارتباط بین مزد و ب ❖

  ارتباطی منطقی برقرار باشد.

سهولت نظام پرداخت مزد: مزد باید آسان و قابل فهم باشد، در غیر این صورت سوء  ❖

 ظن کارکنان را برمی انگیزد.

بتواند درآمد ایجاد انگیزه: نظام مزد باید به نحوی تنظیم شود که کارگر باکفایت  ❖

 بیشتری به دست آورد.

قابلیت انعطاف: نظام مزد باید در مورد تغییرات احتمالی آینده قابل تعدیل باشد، در  ❖

 غیر این صورت حالت خشکی پیدا می کند.

عمومیت: نظام مزد باید در محل خاص یا در صنعت خاص پذیرفته شده باشد و در  ❖

 .عمل از آن پیروی شود

 :مزد و بهره وری

ز مهمترین مشخصات یک نظام مناسب مزد،وجود ارتباط معقول و منطقی بین مزد و میزان ا

بهره وری فرد است.چنین ارتباطی سبب ایجاد انگیزه در کارگر می شود و   بهره وری را 

 افزایش می دهد.

 منبع: کتاب روابط صنعتی)نظام روابط کار(، شمس السادات زاهدی
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