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آگروفودیالملل

 هزار قطعه مرغ 200جوجه ریزي

گوشتی در واحد مرغداري 

ارومیه (مرغ خانگی)

 تن مرغ منجمد به 45صادرات

کشور افغانستان از واحد 

کشتارگاه صنعتی مرغ ارومیه 

(مرغ خانگی)

ITتوسط واحد www.gooshtiran.comبه گزارش روابط عمومی پروتئین گسترسینا، سایت این مجموعه با آدرس اینترنتی اشرشیاکلیمنجمد، خشک وپخته بر روي

توانند جهت آگاهی از اخبار فرهنگی و انواع محصوالت جدید معرفی شده  با برند گوشتیران، اندازي گردید. عالقمندان میراه
به سایت مربوطه مراجعه نمایند. هم چنین امکان  مشاهده و دانلود تمام خرمدرهمادرمرغوارومیهصنعتیکشتارگاهماهیران، 

هاي تخصصی چاپ شده نیز وجود دارد. ماهنامه

آگروفودالمللیبیننمایشگاهپنجمینوبیستدرحضور شرکت سینا پروتئین

در این شماره می خوانید:

پروتئینیهاي تخصصی فرآوردهبولتن
پروتئین گسترسیناشرکت

34شماره 

1397تیرماه 

اخبار 

اندازي سایت پروتئین گستر سیناراه

اندازي سایت پروتئین گستر سیناراه

 گذاري محصوالت برچسب

تراریخته

 بازاریابی هوشمند و نقش مؤثر آن

در تحقیقات بازار

هاي جنوب معرفی برخی از ماهی

(بخش اول)

اخبار 

بیست و در خرمدرهمادرمرغوارومیهصنعتیکشتارگاه–ماهیران–واحدهاي بزرگ گوشتیران باسینا پروتئین شرکت عمومی شرکت پروتئین گستر سینا ، گزارش روابط به
فعالحضوريفعالیت دارد،که بطور تخصصی در زمینه صنایع کشاورزي، مواد غذایی، ماشین آالت و صنایع وابسته (Agrofood)2018	آگروفودایرانغذاییصنایعنمایشگاه	پنجمین
.شرکت داخلی و خارجی حضور داشتند که جدیدترین مواد اولیه، کاالها، تولیدات و خدمات خود را عرضه کردند1200در این نمایشگاه بیش از داشت.

همچنین دارد وآوري روز جهان حبان صنایع و پژوهشگران داخلی با آخرین دستاوردهاي صنعتی و فنصاآشناییوبازرگانیفنی،اطالعاتتبادلدرمهمینقشتخصصیرویداداین
شود.میبستر مناسب براي آن و فراهم کردنقدرت تولید داخلی و صادرات محک زدنموجب 

نمایندگان شرکت و ن،کنندگامصرفبارودرروومستقیمارتباطنمایشگاه برقراريایندر) اطمینان–خانگیمرغ–ماهیران–شرکت پروتئین گستر سینا (گوشتیران حضور دستاورد 
.گرفتقرارمخاطباننظیرکماستقبالموردکهبودمخاطبانبه	کنندگان خرید و همچنین معرفی محصوالت جدید تأمین

شامل نگیهلدنیمجموعه اریزيهاغرف شرکتریسااز غرفه پروتئین گستر سینا و نایسییغذاعیصنانگیعامل محترم هلدریدکتر دادخواه مديجناب آقادر این دوره از نمایشگاه،
برگزار شد.ا هشرکتاین رانیبا حضور مدياجلسهانیدر پاآوردند و به عمل دیبازدزینسیبهنوش، زمزم ، پاك و پاکد

با هدف "فرهنگ برتر"مجموعه مسابقات به گزارش امور فرهنگی و اجتماعی بنیاد، 
نوبت متوالی 14هاي اخالقی، دینی و فرهنگی در آشنایی کارکنان با مفاهیم و آموزه

برگزار میگردد.
توانند جهت شرکت در مسابقات، فایل مربوط به مسابقه  فرهنگی را از عالقمندان می

نوبت به عزیزانی که 5کانال سروش دانلود و پاسخ صحیح را ارسال نمایند. پس از 
گیرد. اند، جوایزي به قید قرعه تعلق میهاي صحیح را ارسال نمودهبیشترین پاسخ

کنندگانی که مشمول  بیشترین فراوانی حضور و ارائه پاسخ هاي همچنین به شرکت
نوبت باشند،  به قید قرعه جوایزي تقدیم میگردد.14صحیح  در پایان 

تن مرغ  منجمد به کشور افغانستان از واحد 45صادرات 
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هزار قطعه مرغ گوشتی در واحد 200ریزي  جوجه
مرغداري ارومیه (مرغ خانگی ) 

٢٠٠
یبه گزارش مرکز روابط عمومی شرکت پروتئین گستر سینا  به نقل از مدیر اجرائ

در يزیاصل از جوجه ریدکتر دهقانيجناب آقا،هیارومیگوشتيواحد مرغدار
.واحد خبر دادندنیا

دیقطعه و  تول800٫000از شیبيزیواحد در سال با جوجه رنیانکهیاانیبا بشانیا
پرورش مرغ يواحدهانیو فعالترنیاز بزرگتریکیتن مرغ زنده 2000حدود 

بر تحول یو با توجه به اهداف شرکت مبنباشدیغرب کشور مدر شمالیگوشت
به عنوان عضو زیواحد ننیازیکنندگان عزبه مصرفتیفیمحصول سالم و با ک

تینهايانهیقرنطیسطوح بهداشتنیباالتريبا اجرانیپروتئنایکوچک گروه س
.دهدیهدف انجام منیتالش خود را جهت تحقق ا

کشتارگاهواحدمدیرازنقلبه	،پروتئین گستر سیناطبق گزارش مرکز روابط عمومی شرکت 
کشوربهمرغگوشتتن45صادراتازپویاحسینیدکترآقايجنابارومیهطیورصنعتی

تن مرغ منجمد به کشور افغانستان از واحد مرغ خانگی این 45صادرات .دادخبرافغانستان
.انجام پذیرفت97شرکت در تیر ماه 

و فروش شرکت در صدد است صادرات خود به کشورهاي همسایه را افزایش واحد بازاریابی
این شرکت در زمینه تولید .داده تا در زمینه ایجاد تولید و اشتغال پایدار نقش بسزایی ایفا نمایید

مرغ گوشتی ، خدمات کشتارگاهی و عرضه مرغ تازه ، منجمد و محصوالت قطعه بندي و بی 
و همچنین محصوالت صنعتی و پودر گوشت با برند مرغ خانگی مرغ خس ، آالیش ، تولید خمیر

هاي گوشتی نیز فعال می باشدوردهآارخانجات فرجهت ک

در بنیاد مستضعفان "فرهنگ برتر"	برگزاري مسابقات 

گذاري محصوالت تراریختهبرچسب
دو نوع واردات	با اشاره به اینکه مجوزدرمان و آموزش پزشکی، ایرج حریرچی سخنگوي وزارت بهداشت،افکارنیوز	به گزارش

روغن ذرت و سویا مجوز ورود دارند و از محصول تراریخته به کشور داده شده است، اظهار کرد: تنها دو محصول تراریخته شامل
هاي خوراکی هاي موجود در بازار کشور ملزم به درج لوگوي تراریخته با فرمت اعالمی اداره کل فرآوردهاول مردادماه تمام روغن

.هستندسازمان غذا و دارو	و آشامیدنی

شود، لی، ارگانیک و تراریخته اعالم میوي با اشاره به اینکه در دنیا سه نوع محصول غذایی موجود در بازار شامل محصول معمو
حصوالت تراریخته از تمام م.مصرفی خود را انتخاب کنندمواد غذایی	ی کاملعنوان کرد: در این صورت مردم می توانند با آگاه

.شونددار میشهریور برچسب
گذاري مواد الزام به برچسب»با موضوع 23/4/97بنابر ابالغیه صادر شده از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در تاریخ 

آن ازریخته و محصوالت حاصلکه از سویا ترااي گوشتی و آبزیان هفرآوردهتولیدکنندگان انواع یتمام، «غذایی تراریخته
باشند.نمایند، ملزم به درج لوگو تراریختگی میاستفاده میدرصد2بیشتر از ن به میزاروغن و پروتئین سویاشامل 

محصوالتسایریا	ها و محصوالتی که در اجزاي آن از روغننیز تمام فرآوردهافزود: از اول شهریور ماه وزارت بهداشت	سخنگوي
.دنشومیرسانیاطالعبرچسبنصبباباشد،شدهاستفادهتراریختهمنشابا

.نیز در کشور صادر نمی شودبرنج تراریخته	به گفته وي مجوز ورود

سانتیمتر بوده و واژه تراریخته 1,5قطر	بهالزم به ذکر است؛ برچسب گذاري محصوالت غذایی تراریخته به شکل دایره سفید رنگ و
(خبرگزاري هاي تمام محصوالت تراریخته الزامی استبر روي بستهدارو	در درون آن با فونت قابل رؤیت در کنار آرم سازمان غذا و

.)5/5/97افکارنیوز ، 

٤



هاي جنوب (بخش اول)معرفی برخی از ماهی فریده چناريوري: آگرد
مدیر تحقیق و توسعه ماهیران

٢٣

نظر تنوع ماهی دست کمی از اقیانوس هند اي از اقیانوس هند است و ازخلیج فارس شاخه
یفیت به چهار دسته تقسیم می شوند:ز نظر کهاي خوراکی جنوب کشور اندارد. ماهی

-ماهی-3: قباد، شیر 1ماهیهاي گروه-2حلوا سفید، راشکو، شوریده :هاي ممتازماهی-1

گیش، -3ماهی هاي گروه -4بیاح ،سنگسر، زمین کن، حلوا سیاههامور، :2گروه هاي
.وال، حسون، سلطان ابراهیم، خاروکسارم، س

کهاین ماهی کتابی شکل و چهار گوش به رنگ نقره فام استحلوا سفید یا زبیدي:
شود. این ماهی از سري برآمده برداشته میبه راحتی نرمی دارد که با مالش دست فلس بسیار 

بدنی فاقد استخوان برخوردار بوده و البته این ماهی از باله شکمی برخوردار نمی باشد. باله و
به صورت چنگالی بوده است و رنگ بدن این ماهی خاکستري و 	حلوا سفیدماهی	دمی

هايبالهوباشدمیرنگیزردهايبالهدارايماهیباشد. اینسفید رنگ میقسمت شکمی 
حلواماهیفقراتستونتعدادالبته. استبرخوردارايتیرهرنگازسفیدحلواماهیعمودي

60داشته باشد،تواند رشدرسد و بیشترین طولی که این ماهی میعدد می37الی 34بهسفید
ترالهمچنینوثابتگوشگیرتورهاي	وسیلهبهسفیدحلوا	ماهیصید	.تسانتیمتر بوده اس

کهباشدمیبرخوردارباالییاقتصاديوغذاییارزشازماهیاینگیرد.میصورتکف
را به صورت معموًال این ماهی. درسمیفروشبهتازهومنجمدصورتبهایرانبازاردر

هاي ماهی شوریده، شیر و حلوا که جزو ماهیمصرف.کنندشکم خالی در روغن سرخ می
جنوب هستند به ویژه در دوران سالمندي که مشکالت اسید معده و مشکالت گوارشی پیش 

هستند.ترشود، مفیدتر میآید و هضم موادغذایی مشکلمی

گرم است. 400داراي گوشت لذیذ می باشد و وزن متوسط و بازاري آن :ماهی حلوا سیاه
اي دراز و شمشیري شکل هاي سینهباشد. بالهماهی عریض و از دو پهلو فشرده میبدن این 

شوند. رنگ بدن در بالغین یک دست ها ریز بوده و زود کنده میباشند، پولکمی
هاي سیاه است، در افراد جوان ها داراي لبهمتمایل به آبی و بالهايقهوهتااينقره–خاکستري
د.باشهاي شکمی زیر گلویی، سیاهرنگ و خطوط تیره عمودي در طرفین بدن میداراي باله

هاي ساحلی باشد و بیشتر در آبآن به وسیله تورگوشگیر ترال و تورهاي گردان میصید
ماهی به حلوا سفید شباهت دارد. پوست آن این. کنندمتر زندگی می10تا 5در عمق 

خاکستري تیره است. گوشت حلوا سیاه به لطافت حلواي سفید نیست ولی مزه آن بسیار 
است، ماهی DوAمیزان چربی متوسط و کلسیم، ویتامیناین ماهی داراي. خوب است

اي براي ي تغذیههاحضور این ویتامین در آیتم.می باشدB١٢حلوا سیاه سرشار از ویتامین
ازتوجهیقابلمیزانداشتنباسیاهحلواماهی	تکامل و تقویت سیستم عصبی مهم است.

.سالمندان استاي مناسبی براي کودکان وتغذیهمنبعامگاچرباسیدهاي

قباد، وشیرماهیانتونيخانوادهدرواستماهیانتونيخانوادهازشیرماهی: شیرماهی
ههاي عرضی تیره به مقدار کم روي بدن ماهی دیدرگه.گردندمیمحسوبهاآنبهترین

که است دار ز ماهی فلسانوعی.شود و تقریباً شبیه ماهی قباد بوده اما از آن بزرگتر استمی
مزهلحاظاست، ازجنوبماهیاناولگروهجزء	ماهی شیرگوشت بسیار لذیذي دارد.

هاي بدن این لکپو.تیغ استخار و بدونبیشیرماهیگوشت.دارداقتصاديارزشگوشت،
د و معموال نماهی بسیار ظریف هستند و در زمان صید با اولین تماس دست محو و پاك می شو

ماهیکمروپشتقسمتدرشیرماهیبدنرنگ.هنگام عرضه در بازار فاقد پولک می باشد
ومواجعمودينوارهايباآبیهايرنگانعکاسبااينقرهکمانی، پهلوهارنگینخاکستري

اگر هاي این ماهی می توان بصورت رولتی یا کالباسی انجام داد.برش.دباشمیمتعددينازك
این ماهی را . هاي آن را نازك ببریدبرشنماییدماهی شیر را براي سرخ کردنی خریداري 

مصرف خیال راحت جلوي بچه ها و کسانیکه با تیغ ماهی مشکل دارند گذاشت.توان بامی
تواند اثرات مثبتی یماهی شیر دو تا سه بار در هفته در برنامه غذایی مادران باردار و شیرده م

متابولیسم مواد انرژي زا درید موجود در آندر رشد جسمی و ذهنی جنین و نوزاد داشته و
زا در بدن گردیده و در کمبود ید موجب کاهش متابولیسم مواد انرژيکهموثر می باشد چرا 

تواند نیاز انسان را ها و آبزیان میمصرف ماهیخواهد شد. نتیجه منجر به افزایش وزن و چاقی 
اید. به ید تامین کرده و از بروز عوارض ناشی از کمبود ید پیشگیري نم

فک دو دندان شبیه در جلو.شوداین ماهی در بندرعباس موش دندان نامیده میشوریده:
آنهايپولکوباشدمیاينقرهشکمقسمتدروپشتدرآنبدنرنگدارد.موش	دندان

ازیکی. رسدمیهاآندمنزدیکتاکهدارندبلنديپشتیيماهیان بالهشوریده.ریز است
ماهیدرکهاستپیشرفتهبسیارجانبیخطداشتنماهیانشوریدهخانوادهبارزهايویژگی
هاي همچنین این ماهی داراي اتولیت یا سنگ گوشرسد. میآندمیبالهانتهايتاشوریده

باشند که نام جنس ماهی شوریده یعنی اتولیتس نیز بر همین اساس انتخاب بسیار بزرگی می
کیسه . شوریده ماهی قابلیت ایجاد صوت در آنهاستهاي خانواده . از دیگر ویژگیاستشده

صوت، نقش دارد. کیسه شنا در اکثر این ماهیان هویجی اینشناي بسیار بزرگ آنها در تولید
ر سالهاي اخیر به علت صید بی رویه و استفاده از ابزار غیر د.شکل و داراي زوائدي است

کوچک و همچنین نامناسب بودن فصل استاندارد مانند تور ترال صید میگو و صید ماهیان 
ممنوعیت صید و گرماي شدید هوا و کم آبی در منطقه هندیجان و خور موسی، صید این 
ماهی ارزشمند با کاهش همراه بوده است. ظاهراً در برخی کشورهاي حاشیه خلیج فارس 

.فعالیتهایی براي پرورش مصنوعی ماهی شوریده انجام پذیرفته است

انیآنها به مشترلیبالقوه، تبدانیمشترقیو تشوبیترغیابیبازاريهاتیفعالیهدف اصل
که به ییندهایموضوعات و فرآيهکلیو وفادار است.یدائمانیمشترجادیاسپسبالفعل و 

التیو انجام شوند تا تمایطراحيابه گونهستیبایاست ميدر ارتباط با مشترینوع
لیو تحلهیمورد تجزانیمشترق یو سالقیعالیدر آنها لحاظ شده باشد. اگر تمامانیمشتر

و در رسدیخود نمیانیان وفادار به مراحل پایمشتردیتولندیفرآردیقرار نگیو پاسخگوئ
اطالع از رونیز ااشد.دمواجه نخواهیو استمرار درآمدزائانیسازمان با تعدد مشترجهینت

است که یمهماریبسيهااز پژوهشانیمشترتیرضازانیمیابیو ارزیکنونطیشرا
تیرضازانیپژوهش نه تنها منیداشته باشند. در ایبه آن توجه اساسستیبایشرکت ها م

تیرضازانیبلکه مشودیمدهیمحاسبه و سنجآنجامعه مخاطب از شرکت و محصوالت 
تیرضازانیاز میناآگاه.ردیگی قرار میابیمورد ارززینسبت به محصوالت رقبا نانیمشتر
در سازمان شود که نه تنها یماتیموجب اخذ تصمتواندیماز محصوالت ارائه شدهانیمشتر

بکاهد.زینیکنونانیمشترزانیبلکه از مدهسهم بازار محصول نششیموجب افزا
به هر محصولطرح کسب و کار اهداف مشخص شده دريموفق در راستايهاشرکت

موجود در بازار گریمحصوالت دانیخود م» محصولگاهیجانییتع«يجداریموضوع بس
يهاو خواستهاتیبا خصوصمیارتباط مستقگاهیجانیانیی. تعپردازندیو محصوالت رقبا م

،یها و موضوعات مختلف روانها و سنتنگرشق،یسالها،يهدف دارد. عالقمندنیمخاطب
مطلوب گاهیجاکینییاست در تعارذرگیتأثنیمخاطبيکه بر جامعهیو بومیفرهنگ

گذشته شرکت اتیبه عملیبررسنیدارد. اییبسزاریتاثنیمحصول در ذهن مخاطبيبرا
جادیمحصوالت سازمان اازنیدر ذهن مخاطبيریموضوع که چه تصونیکشف ايبرا

.پردازدیمشده است
و دیکنندگان گوناگون و محصوالت متنوع، قدرت خرحضور عرضه،یرقابتيدر بازارها

موفق يهاياستراتژکیشرکت ها در تالشند تا هر رونی. از ابردیرا باال مانیانتخاب مشتر
موضوع نیااز بازار داشته باشند.يشتریو به اجرا درآورند تا سهم بنینسبت به رقبا تدويتر

نظر ریرا زگریکدیبازار، حرکات کیشود تا همواره عرضه کنندگان حاضر در یباعث م
مقطع به کیالزم باشد در دیگرفته و شایآنماتیتصمدر مواقع حساسداشته باشند و

ها و رفتارها، برنامهلیو تحلهیو تجزيآوردهند. جمعرییخود را تغيسرعت استراتژ
نیتریمختلف از اصلیزماندوره هايدر کیهر جیو نتابیهر رقيهااستیس

ها دون توجه به برنامهبانجام شود.ستیبایمیابیبازارياست که در حوزهییهاپژوهش
توسط و زمان خاصطیآن شرایمناسب و مقتضاستیس،بازارکیرقبا در يو رفتارها

ریرقبا را زيحرکتهاستیبایشرکت ها م،یرقابتیابیدر بازار.اتخاذ نمیگرددشرکت
.قرار دهندنیبذره

:پردازدیمریاطالعات زلیو تحليآوررقبا به جمعلیو تحلهیتجزنتیجه 
کیاند و هر را به اجرا در آوردهییهايچه استراتژقرار دارند؟یتیقبا در چه وضعر

نقاط قوت و شند؟یاندیمندهیآيبراییهابه چه برنامهبوده است؟ياجهیچه نتيدارا
؟ و اطالعاتی از این دست.کدام استکیضعف هر 

برندهااختیاردرراهاآنبهربوطماطالعاتکنندگان،مصرفدرپیمایشبا	تحقیقات بازار
. دهندادامهبازاردرخودحرکتبهترهوشمندانهبتوانندتادهدمیقرارهاشرکتو

کنندگانکه از مصرفاستهاییدادهدهند،میانجامبازارتحقیقاتکهافرادييسرمایه

کند تا ها و اطالعات مفید کمک میها به تحلیلدادهآورند و تبدیل این به دست می
هاي تجاري خود را بهبود ببخشند. تحقیقات بازار خوب، ها تصمیمبرندها و شرکت

م آوري نظاکند؛ به بیان دیگر تحقیقات بازار جمعها را تبدیل به یک هوشمندي میداده
هاي کاستن خطرات در تصمیمها براي کمک بهي داده و تفسیر آنطرفانهمند، عینی و بی

هاي برندها گیريتواند در موارد مختلفی به تصمیمبازاریابی است. تحقیقات بازار می
ها کمک کند:شرکت

هاي مشتري:دریافت خواسته)1
هاي خود در مواجهه با سرویس هاي مشتريدهد تا به اولویتتحقیقات بازار اجازه می

ببرید.یا محصول خود پی
سنجش رضایت مشتري:)2

و در مپس از ارائه یک سرویس یا محصول میزان رضایت مشتري خود را جویا شوی
.مهاي اصالحی براي ادامه مسیر خود را بگیریصورت نیاز تصمیم

بینی نیازهاي مشتري:پیش) 3
يتري از آیندهتوان تصویر روشنکنندگان میبا دریافت اطالعات رفتاري مصرف

.ترسیم کردمحصول یا سرویس مورد نیاز مشتریان 
اطالع از جریان بازار:) 4

به صورت مداوم در تماس متوانیدر قالب برنامه مشخص میدر بازار با تحقیقات مستمر 
.مبا تغییرات بازار باشی

تعیین قیمت مناسب:) 5
ها براي مالی آنتوان به توانایی با استفاده از اطالعات کالس اجتماعی مشتریان می

دریافت کرد و راهبردي یاطالعاتی خاصپرداخت هزینه براي یک محصول یا سرویس
پذیري و توان مالی مشتریان ارائه کرد. قیمتی متناسب با میزان ریسک

دستیابی به حقایق پنهان بازار:) 6
مخفی بماند که با کمک مان در مورد بازار از نگاه مهمیممکن است نکات 

گیري کنیم.صمیمها تاین حقایق را بهتر رصد و براي آنمی توانیم ات بازارتحقیق
رسد چرا که امروزه به وجود آمدن تحقیقات بازار یک اتفاق مفید و منطقی به نظر می

ترین قسمت یک تجارت است و اگر مشتري کانون اصلی توجه مشتري همواره مهم
شود تا مسئولیترفت. این باعث مینباشد، آن تجارت به زودي از بین خواهد 

ها باشد. ي برندها و شرکتتحقیقات بازار و شناخت هوشمندانه از بازار همیشه بر عهده
باید توجه داشت که تحقیقات بازار یک اتفاق موردي یا مقطعی نیست بلکه هر شرکت 

اي مند برنامهنیاز، سب با صنعتی که در آن فعال است و نیازهاي موجود در آنمتنایا برندي 
مداوم براي تحقیقات بازار خود است.
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