
 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

  

  

  

 

   

 

  

 

 

 برگزاری اعیاد بزرگ شعبانیه 

 اندازی واحد راهCRM  در شرکت

 پروتئین گستر سینا

  تقدیر از کارکنان شرکت گوشتیران به

 مناسبت روز کارگر

  برگزاری مسابقات قرآن و عترت

 خانواده بزرگ بنیاد مستضعفان

 ان جمکران کارکن-سفر زیارتی قم

 گوشتیران )خانوادگی( 

 

 

 اشرشیاکلی منجمد، خشک وپخته بر روی

 

کارگاه بین المللی تغذيه آبزيان در قفس  حضور در  

 

 در اين شماره می خوانید:

 های گوشتیفرآورده گوشت و تخصصی بولتن

 شرکت پروتئین گسترسینا

  32 شماره

 1397ماه ارديبهشت 

 اخبار 

المللی تغذیه حضور در کارگاه بین-1  

 آبزیان در قفس

)بخش  باس آسیایییتغذیه ماهی س-2

 اول(

 اصول بازاریابی تلفنی-3

 اخبار 

 

خوانی و مولودی خوانی مراسم جشن میالد باسعادت حضرت مهدی عج با حضور پرشور کارکنان شرکت پروتئین گستر سینا و شعر  شرکت پروتئین گسترسینا،به گزارش واحد فرهنگی 

ی و شربت  از کارکنان پذیرایی پخش شیریناعیاد خجسته شعبانیه با به مناسبت بسیار دلنشین مداح اهل بیت حاج شهروز حبیبی در وصف حضرت صاحب الزمان عج برگزار گردید . همچنین 

 شد.  

 

اردیبهشت ماه با حضور  13ریخ جمکران در تا-قمبه گزارش واحد فرهنگی پروتئین گسترسینا، سفر زیارتی 

ران، از بارگاه در این سفر زائران، پس از اقامه نماز در مسجد جمک خانواده کارکنان شرکت برگزار گردید.

 حضرت معصومه )س( زیارت کردند. 

 

 شرکت پروتئین گستر سینا )سهامی خاص(

 تهیه و تنظیم : واحد تحقیق و توسعه شرکت

کرج، پشت کارخانه آدرس: تهران، جاده قديم 

 شهريور 17شیر پاستوريزه ، کوی 

 66823261-66806272تلفن: 

 66802888فکس: 

www.pgsina.com 

www.gooshtiran.com 
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 برگزاری اعیاد بزرگ شعبانیه
 

یژه وسراسری قرآن و عترت به گزارش واحد فرهنگی شرکت پروتئین گسترسینا، مسابقات 

های شتهاردیبهشت ماه در محل بنیاد مستضعفان در ر 18کارکنان محترم بنیاد در تاریخ 

برادران  والبالغه، حفظ موضوعی آیات قرآن، اذان و قرائت قرآن در دو بخش خواهران جنه

 برگزار گردید. 

دید، ر گرسینا برگزا از شرکت پروتیئن گستردر این مسابقات که با حضور سه نماینده 

هیم از در رشته مفاموفق به کسب مقام ممتسرکارخانم دکتر چناری از واحد ماهیران 

 .ندالبالغه گردیدموضوعی نهج

 

 

 
 

 ن و عترت خانواده بزرگ بنیاد مستضعفانبرگزاری مسابقات قرآ

 

  

 

  CRM یا با مشتریانارتباط  ، واحدپروتئین گستر سینا گزارش واحد تضمین کیفیتبه 

Relationship Management  Customer اندازی گردید.راه CRM  به همه

ها برای شناسایی، ترغیب، ها و سازمانشود که در شرکتهایی گفته مییندها و فناوریآفر

رود و شامل مدیریت انواع گسترش، حفظ و ارائه خدمات بهتر به مشتریان به کار می

. از مزایای استفاده از کندمشتری جهت ارتباط با سازمان استفاده میهایی است که شیوه

 م، جویی در زمان، سازماندهی، برقراری نظتوان به صرفهواحد ارتباط با مشتری می

 ریزی امور فروش و شناسایی نیازهای مشتریان اشاره کرد. برنامه

 روز کارگر به مناسبت شرکت گوشتیران تقدير از کارکنان

ز کارگر، شت ماه همزمان با روهاردیب 11به گزارش واحد اداری پروتئین گستر سینا، 

ارکنان ک مسئولین خانه کارگر تهرانسر با حضور در محل کارخانه و با اهدای گل به

  زحمتکش این مجموعه، از آنها قدرانی نمودند.

 

ا ب ردر بوشه 23/02/1397در تهران و مورخ  22/02/1397مورخ  "کارگاه بین المللی تغذیه آبزیان در قفس  "کارگاه آموزشی 

متخصص  و ونانی Thessalyدانشگاه  اری، دانشIoannis Karapanagiotidisدکتر  یآقا ،یالملل نیدرس خبره بحضور م

دانشگاه  شاورزی،ا حضور کارشناسان ادارات )پژوهشکده میگوی کشور، بانك کب نگ،یاز دانشگاه استرل انیآبز هیبرجسته تغذ

 گزار گردید.دهندگان ماهی در قفس بر( و بخش های خصوصی مرتبط و پرورشو اداره کل شیالت و اداره شیالت شهرستان ها

داشتند. در این کارگاه  در این کارگاه حضورکارشناسان واحد ماهیران  به همراه مدیر عامل محترم شرکت پروتئین گستر سینا نیز 

 2050شت تا سال در بخش اول سخنرانی خود به توضیحاتی در ارتباط با اهمیت پرورش ماهی پرداخت و بیان دا Ioannisآقای 

هش ز جنگلها، کابیلیون نفر افزایش خواهد یافت و کاهش منابع آبی، بهره برداری بیش از حد ا 10جمعیت جهان به بیش از 

نابراین لزوم بهره بمنابع انرژی متکی به سوختهای فسیلی تامین غذای مورد نیاز بشر را  با مشکالت جدی روبرو خواهد کرد. 

دارد. وی افزود طبق گزارش  برداری پایدار از منابع آب شور برای پرورش ماهی و تامین پروتئین مورد نیاز انسانها در اولویت قرار

FAO (2013 )در شهرهای  کیلوگرم است در حالی که 1/8( در حال حاضر مصرف ماهی در استانهای شمالی ایران )مازندران

و آبزی پروری  ( میزان تولید آبزیان حاصل از صید2016) FAOرسد. طبق گزارش کیلوگرم می 40ساحلی دنیا این میزان به 

باشد. ایشان سپس یمیلیون تن م 77میلیون تن و سهم آبزی پروری  93صید میلیون تن در سال بوده است. که سهم  170در حدود 

ید با توجه به گونه پرورشی به اهمیت تغذیه در آبزیان و نیازهای تغذیه ای آنها پرداختند و اظهار داشتند غذای آبزیان پرورشی با

ری و غیر ضروری، ی شامل اسیدهای امینه ضرواو اندازه آن در طی مراحل رشدی مختلف، فرموله شود و تمامی نیازهای تغذیه

د در محیط پرورشی های الزم را برای آبزی فراهم کند تا آبزی بتوانها، مواد معدنی و مکملچربی، کربوهیدارت و ویتامین

پودر ماهی  وانی مانندهای حیفرایند رشد را به طور کامل سپری کند. اگر در غذای فرموله شده آبزیان از درصد بیشتری پروتئین

افزود  وی همچنینسد. رنسبت به پروتئین گیاهی استفاده شود ماهی سریعتر مراحل رشد خود را طی نموده و به اندازه بازاری می 

ان در کشور ایران باشد و کارخانجات تولید خوراک آبزیایران در حوزه خاورمیانه بزرگترین تامین کننده خوراک آبزیان می

باشند آبزیان می ایشان در بخش آخر سخنرانی به تکنولوژی های جدید که در ارتباط با کارخانه خوراکدر حال افزایش است. 

 اشاره کرد. 

 

 

 

 واحد تحقیق و توسعه ماهیران
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 چکیده

ا مشتریان ب، اهمیت ارتباط موثر تر شدن کسب و کارها، با رقابتیتحقیقات به عمل آمدهطبق 

لیغات، روابط های مختلف ارتباط با مشتری نظیر تبدر این فضا از بین شیوه .شودنیز بیشتر می

ظیر نهای ارتباط دوطرفه مستقیم، شیوهد فروش و بازاریابی عمومی، فروش شخصی، پیشبر

ای است که بین ثر خواهد بود و علت آن هم دوطرفهفروش شخصی و بازاریابی مستقیم مو

اه اقتصادی در بنگاه اقتصادی و مشتریان صورت می گیرد. در این ارتباط ، عالوه بر اینکه بنگ

وق دهد ، به سمت بنگاه س شناساندن خویش به مشتری تالش می کند تا بتواند تقاضای او را

رش کسب و فرصتی فراهم میشود تا صدای مشتری را نیز بشنود که نتایج آن برای رقبا و گست

ا بداند و در کار حائز اهمیت است به طوری که بنگاه می تواند مشتری را بشناسد و نیاز او ر

یابی ی بازارراستای کسب رضایت مشتری با نگرش برد دو جانبه حرکت کند. یکی از راهها

فته در مستقیم بازاریابی تلفنی است که بهره گیری صحیح از تلفن عالوه بر نکات پیش گ

یکند . در این راستای مدیریت زمان نیز به بازاریابان در دنیای شلوغ و پیچیده امروزی کمك م

داخت شده لفنی پرمقاله به بازاریابی تلفنی و مهارتهای الزم برای نیل به موفقیت در مذاکرات ت

 است . 

 مقدمه

ه علت بیکی از تاکتیك های مهم متقاعد کردن مشتریان آگاه امروزی که حق انتخاب آنان 

بلیغات ، گسترش رقابت ، پیوسته رو به افزایش است. ترویج   است که خود از پنج ابزار ت

   پیشبرد فروش ، روابط عمومی ، فروش شخصی و بازاریابی مستقیم تشکیل میشود. از

بنگاههای  طرفی ، با توجه به باالرفتن ارزش وقت و لزوم مدیریت زمان برای نیل به اهداف

 واقتصادی و همچنین اثربخشی بیشتر شیوه های ارتباطی دو طرفه )نظیر فروش شخصی 

ی بازاریلبی تلفنی بازاریابی مستقیم( در این مقاله ، به یکی از کانالهای بازاریابی مستقیم یعن

 ده است.پرداخته ش

 بازاریابی تلفنی

ه صرف می اگر بدون وقت قبلی به محل استقرار مشتری مراجعه کنید ، زمان زیادی را در را

نتظار باشید کنید و امکان دارد طرف در محل حاضر نباشد و یا اینکه ممکن است مدتی را در ا

بلی باشد. وقت ق ولی بازهم شما را نپذیرد. پس بهتر است مالقاتهای حضوری حتی االمکان با

فزایش میدهد تلفن را دست کم نگیرید. از تلفن استفاده کنید. این وسیله سرعت کار شما را ا

روع ارتباط و اگر هم مشتری نبود زمان اندکی را از دست داده اید. بدانید که تلفن برای ش

 بسیار مناسب است )مگر برای مشتریان قدیمی که با تلفن سفارش می دهند(

ود است و یکی زقراری ارتباط با افراد مهم یکی از بهترین زمانهای تماس تلفنی ، صبح برای بر

عضی از مواقع بآخر وقت که منشی ها رفته اند. منشی ها بسیار خوب هستند اما باید پذیرفت که 

از آنها استفاده  مانع برقراری تماس میشوند . باید تکنیکهای بازاریابی تلفنی را یاد بگیرید و

 ید.کن

 به موارد زیر توجه کنید و آنها را به کار بندید:

 کار با تلفن باید هدفمند باشد-

ه کاربردن بل از گرفتن شماره ، خود را کامال آماده کنید .این آمادگی شامل سر حال بودن ، بق-

 ه باشم ، آراستهعبارات کلیدی مثبت نظیر اینکه : االن میخواهم یك بازاریابی تلفنی موفق داشت

عطل .. میشود . مبودن ، لبخند زدن ، فراهم بودن ابزار کار نظیر قلم ، اطالعات مورد نیاز و .

 ته باشید تمام اطمینان داش .ودکار ، آمار و ... پسندیده نیستگذاشتن مشتری برای پیدا کردن خ

 

  
 

 ارقام و مدارک به روز است.

شروع میشود ، ضمن اینکه خیلی از  8از ساعت صبح زود شروع کنید ، کسب و کار -

کامروا  صبح در محل کارشان حضور دارند . سحرخیز باش تا 8مدیران موفق قبل از ساعت 

 شوی

بزنید .  ك عدد آینه روی میزتان قرار دهید تا در هنگام مکالمه به آن نگاه کنید و لبخندی-

ابی تلفنی تنها شته باشید که در بازاریحالت چهره شما در صدایتان منعکس میشود . به یاد دا

 سالح شما صداست ، پس این سالح را درست به کار گیرید

ا در رای هر یك از مکالمات تلفنی خود از قبل برنامه ریزی کنید ، اول تمام مکالمه رب-

ال فقط ذهنتان تمرین کنید ، مجسم سازید که پیشاپیش در این کار موفق شده اید و حا

 ن موفقیت را تکرار کنیدمیخواهید ای

 نیدنام مخاطب را پرسیده و درست تلفظ ک-

ز ر مذاکرات تلفنی مهم ، ایستاده صحبت کنید . در این صورت آدرنالین بیشتری از مغد-

 ترشح میشود و تسلط شما را باال میبرد

اده ستفست نوشته داشته باشید . متنی را از قبل آماده کنید تا در شروع مذاکرات از آن اد-

کند و مزایای  کنید . این متن باید شما و شرکت را معرفی کند ، مقصود شما را از زدن بیان

طرف مقابل  محصول و وجه تمایزتان را نشان دهد . چنان ماهرانه از متن استفاده کنید که

 متوجه روخوانی تان نشود

ن به عنوان یك اید در تن و لحن صدای شما شادابی را احساس کند . معایب تلفمشتری ب-

نحرف شدن معامل ارتباطی شامل فقدان ارتباط چشمی و احتمال آماده نبودن طرف مقابل یا 

شود . لذا تمام او به دلیل سایر فعالیتها)یا شلوغی جاده در صورتی که طرف در جاده باشد(می

 این نقایص را باید صدای گرم و جذاب شما جبران کند

 انبه مطالبی را به آنها بگوییدبه طور یك ج با مشتری گفتگو کنید نه اینکه-

رای وقت مشتری ارزش قائل شوید و در صورت عدم تمایل او وقت دیگری را برای ب-

 مذاکره درخواست کنید

 حوصله داشته باشید-

ود ر هنگام صحبت با تلفن چای نخورید ، سیگار نکشید ، روزنامه نخوانید و ...حواس خد-

 کنید را فقط روی گفتگو متمرکز

 ی نکنیدبی جهت روی بعضی از مواضع پافشار-

ید تا ه آداب و اعتقادات طرف مذاکره کننده احترام بگذارید . تلفن را در دست نگه دارب-

 صدای شما واضح باشد . کلمات را واضح و با تلفظ صحیح به کار ببرید

 سب صحبت کنید ، به طوری که تاثیر خوبی داشته باشد با سرعت منا-

زند ، هرگز مقابله در مکالمه های تلفنی طرف مقابل شما فریاد میکشد و سر شما داد می اگر-

قع هم بهتر است به مثل نکنید . بلکه آرام و نرم و با مالیمت صحبت کنید . در این گونه موا

 باستید و به مکالمه ادامه دهید.

 نتیجه گیری

ارتهای الزم است که در صورت کسب مهبازاریابی تلفنی یکی از کانالهای بازاریابی مستقیم 

زاریابی را جهت استفاده صحیح از تلفن میزان توفیق فروشندگان در نیل به اهداف فروش با

مان و تاثیر زافزایش می دهد . در این مقاله اصول بازاریابی تلفنی جهت استفاده صحیح از 

 گذاری مثبت بر مشتریان مورد بررسی قرار گرفته است.
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 مقدمه

وری ه بهرهبرای غذا با سرعت زیادی در حال افزایش بوده و منجر ب یامروزه تقاضای جهان

مصرف  شود کههمچنین پیش بینی می جهان گردیده است بیش از حد از ماهیان در سرتاسر

 2020 در سال 6/98به  1977میلیون در سال  7/62 از ماهی در کشورهای در حال توسعه

ای هیندابا سرعت فز یهمچنین آسیای جنوبپروری در جهان و صنعت آبزیافزایش یابد. 

 یولید ماهتل را برای افزایش یبیشترین پتانس یپرورش ماهیان دریایدر حال افزایش است. 

هت ج یهای جدید بیشترباشد. در این راستا گونهیدارا م یو فراهم کردن ذخیره غذای

مفید  جاری مربوطهت هایو فعالیت یگشته که البته برای مصرف انسان یپروری معرفآبزی

 نوانعتحت  شناخته می شود ندیوگونه مذکور که تحت عنوان بارام. اندتشخیص داده شده

 شود، از ماهیان آنادروموس بوده کهیشناخته م Lates calcarifer یباس آسیای یس

 یك گونه یاین ماه قابلیت سازگار شدن در هر دو محیط آب شور و شیرین را دارد

اقیانوس ه ربوده که در بسیاری از مناطق حاره و نیمه حا  Latidaeخانواده هالین ازیوری

، تحمل باس به دلیل رشد سریع، تکثیر آسان یس. باشدیهند و اقیانوس اطلس پراکنده م

حسوب  شده م دنیا  یدر پذیرش غذای فرموله، از بهترین ماهیان پرورش یشوری باال و توانای

در  این گونه همگرم می رسد که مناسب بازار است.  600تا  500ماه به  5 و در مدت

 کل تولید ماهیاناز FAOیابد. طبق گزارشیو هم در قفس پرورش م یاستخرهای خاک

ازار پسندی بکه این نکته بیانگر بوده  یباس آسیای یس یهزار تن مربوط به ماه 70 یدریای

ت و در یلاز غذاهای پ یدر استخرهای خاک یدر پرورش این ماه .باشدیدر دنیا م یاین ماه

شود. همچنین، یاستفاده م یدرصد از ضایعات ماه 70ماهی در قفس از تا  پرورش

ور طای و توسعه غذای فرموله مناسب به یاز تغذیهجهت برآورد ن یهای تحقیقاتتالش

بسته به  وای در مراحل مختلف رشد متفاوت بوده ن در حال پیشرفت است. نیاز تغذیههمزما

تعیین نیاز  در ارتباط با یهای قابل توجهکند. تالشیتغییر م یاین ماه یسیستم هضم لتکام

  گرفته است. صورت فیلیپینکشورهای استرالیا، تایلند و  ای این گونه درتغذیه

 (Larval nutritionتغذیه الروی )

تان پوس دریایی و سختهای در بسیاری متون علمی گزارش شده است که بسیاری از ماهی

ب ( نیاز مبرم دارند. سه اسید چرHUFA’sبرای رشد به اسیدهای چرب غیر اشباع )

، (DHA,22:6 ω3)اسید  یكدکوزاهگزانوئ(، EPA,20:5 ω3ایکوزاپنتانوئیك اسید)

یت های دریایی اهم( برای بقا و رشد الرو ماهی(ARA, 20:4 ω6آراشیدونیك اسید 

ب باشند و یا ای غذایی که دارای مقادیر ناکافی از این اسیدهای چرهای دارند. رژیمویژه

ندگی است سبب کاهش بازما ها رعایت نشود ممکنحتی نسبت آنها در رژیم غذایی ماهی

غذایی  هایها شوند. اثرات زیر حد کشنده این اسیدهای چرب غیراشباع در رژیمدر ماهی

 فقرات، از دست دادن سرپوش آبششی،های ستون ها ممکن است سبب ناهنجاریماهی

اقبت از پوست شود. در طول دوره مر ها و نقص در تولید مالنینناهنجاری شکلی آرواره

ها اطمینان هیمرحله رشد الروی باید از میزان کافی این نوترینت ها برای حفظ رشد کافی ما

و احتمال  ها شدههیالزم را کسب کنیم زیرا کمبود مواد مغذی سبب تغییرات اندازه در ما

  های یکسان افزایش خواهد داد.بالیسم را در میان جمعیت ماهیکانی

 (Intensive production) تولید متراکم

آرتمیا تغذیه  وهای تولید انبوه، الروها معموال فقط با دو نوع غذای زنده روتیفر در هچری

 سپس برای  وشود روتیفر داده مییر جلبك کلرال به خم تم تغذیه با روتیفرسشوند. در سیمی

  

 به .Isochrysis spو  Nannochloropsis oculataتکمیل این خمیر جلبکهای 

ها، گردد. این روش تضمین میکند که الرو ماهیتانکهای حاوی پرورش الروها افزوده می

کنند و در نتیجه میزان ناهنجاری روتیفرهایی را با سطح نوترینتهای مطلوب را دریافت می

( batch cultureها به میزان زیادی کاهش می باید.  در روش کشت بچ )در ماهی

ها دچار کمبود مواد مغذی بوده و باید قبل از اینکه به الرو ماهی روتیفرها و آرتمیا، معموالً

کننده برای . تعدادی از شرکتها از مواد مغذیداده شوند غنی سازی در آنها صورت گیرد

پروری ماهیان کنند که از این روش در صنعت آبزیسازی زئوپالنکتونها استفاده میغنی

گشایی شده، سپس در ابتدا آرتمیا تخمشود.  به طور وسیعی در جهان استفاده میدریایی 

کننده و به تانك حاوی آنها مواد تقویت گیرندبرداشت و در نهایت مورد شستشو قرار می

شود که مواد افزودنی ضدعفونی شده سبب میگردد. طبیعت افزوده می DHAبه همراه 

ها را در هایی که بر پایه چربی هستند رشد باکتریکنندهدیگر تقویتاین مواد در مقایسه با 

ساعت قبل از شروع شستشو  24ی سازی متوقف سازند. آرتمیا براطول فرایند تقویت

گیرند. روتیفرها توسط الروها از ها قرار میسازی شده و سپس مورد تغذیه الرو ماهیغنی

روز مورد تغذیه قرار می گیرند. تغذیه با آرتمیا نیز از روز  14-16ابتدای هچ شدن به مدت 

-35چهاردهم به همراه روتیفرها شروع می شود. بطور سنتی، آرتمیای غنی شده تا حداقل 

ها قرار استفاده از غذای فرموله مورد تغذیه ماهی ها باروز قبل از تغییر غذای ماهی 30

به همراه روتیفر به دلیل شروع تغذیه با رژیم  . امروزه کاربرد همزمان آرتمیاگیرندمی

ها درصد کاهش پیدا یافته است و در حال حاضر میکرودیت95میکرودایت گاما تا حدود 

شود. کیفیت مواد بیستم به الرو ماهی ها داده می الی 16به همراه روتیفر از روز هشتم تا روز 

بزرگ نیاز به مدیریت دارد. در طول مغذی غذای زنده در محیط های نیمه متراکم، تانکهای 

از اینکه روتیفرها را مورد تغذیه قرار دهند ناتوان هستند و  ای الروها معموالًفاز تغذیه

شوند. جلبکها برای افزایش کیفیت مواد مغذی وجه به نیاز به تانکها افزوده میروتیفرها با ت

توجه به مونیتور کردن جلبکها زمانی گردند. با روتیفرها به تانکهای پرورش الرو افزوده می

که تراکم آنها در تانك کاهش یابد  باید میزان آنها را افزایش دهیم. معموال دو گونه جلبك 

 ,Nannochloropsis oculata های متراکم شاملمورد استفاده در سیستم

Isochrysis sp. ل اسید می باشد که این جلبکها به عنوان مکمل هر کدام با میزان پروفای

و  EPAدارای مقادیر باالیی از  Nannochloropsis oculataباشند. چرب باال می

Isochrysis sp  دارای مقادیر باالیی ازDHA های باشد.  زمانی که الروها در سیستممی

کند. کنند حفظ بلوم جلبکی کمتر اهمیت پیدا مینیمه متراکم شروع به تغذیه از آرتمیا می

کنند و در نتیجه قادر هستند تمام یابد زمانی که آنها رشد میافزایش میاشتهای الروها 

آرتمیاهای موجود در تانك را مورد تغذیه قرار دهند. آرتمیای غنی شده به صورت تازه 

گردد تا مطمئن شوند که چهار بار در هر روز به عنوان غذا به آنها افزوده می الیبیش از سه 

اند. همانند روش متراکم با وجود مواد ریز اد مغذی دریافت کردهالروها به اندازه کافی مو

مغذی جدید برای روش نیمه متراکم مقدار آرتمیا  بکار گرفته شده برای پرورش الروها 

 گیروزحال تغذیه با غذای فرموله قبل از سی داری کاهش یابد. با اینتواند به طور معنیمی

 ها کم می باشد. تراکم ماهیها دشوار است زیرا برای ماهی

 Reference: Schipp G, Bosmans J and Humphrey J. (2007). Northern 

thernterritory Barramundi Farming Handbook. An electronic version is 

available at: www.fisheries.nt.gov.au 
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