
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 شرکت پروتئین گستر سینا )سهامی خاص(

 واحد تحقیق و توسعه شرکت : تهیه و تنظیم

شرکت  ،شهریور ۱۷خیابان  ،شادآباد، تهراندرس: آ

 پروتئین گستر سینا )واحد گوشتیران(

 6682326۱-668062۷2تلفن: 

 66802888فکس: 

www.pgsina.com 
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 تولید محصوالت تراریخته گامی در مسیر اقتصاد مقاومتی است

مرکز  ،یسازمان جهاد کشاورز قاتیو تحق جیترو یهماهنگ مراکزهمکاری با  و سالمت انسان شرفتیپ ،یفناور ستیز شیهما 

 ستیز طیاداره کل حفاظت مح ،یو درمان یبهداشت خدمات ،یدانشگاه علوم پزشک ،یستیز یانجمن علم ،یوتکنولوژیاطالعات ب

دانشگاه در خصوص  دیو اسات یاز محققان بخش کشاورز یجمعبرگزارگردید که  )ره(  ینیامام خم یالملل نیو دانشگاه ب نیقزو

 نمودند. یسخنران ییغذا یمنیو ا تیموضوع امن نیحوزه و همچن نیمرتبط با ا یها یفناور

 ،ختهیو محصوالت ترار کیژنت یمهندس دی، فواینو در کشاورز یها یضرورت استفاده از فناور در جامعه، ییغذا تیو امن یکشاورز

 یو تخصص یعلم شیهما نیا یاز محورها ستیز طیو سالمت انسان و مح ختهیفع ابهامات موجود در خصوص محصوالت ترارر

فاطمه خمسه رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین،  همایش زیست فناوری، پیشرفت و سالمت انسان با حضورهستند. 

معاونین و کارشناسان سازمان، اساتید، محققین و پژوهشگران و جمعی از بهره برداران بخش کشاورزی استان قزوین در جهاد 

 .کشاورزی قزوین برگزار شد

 

های محصوالت تراریخته از جمله فناوریژنتیک و گفت: استفاده از مهندسی  یکی از محققین حاضر در این همایش یاضیبهزاد قره

نوین موثر در رشد و توسعه کشور محسوب می شود که در اسناد باال دستی نظام جمهوری اسالمی ایران مورد تاکید قرار گرفته 

معظم رهبری است وی تصریح کرد: استفاده از دانش روز و فناوری های بیوتکنولوژی مورد تاکید سران نظام به ویژه مقام  .است

هایی که و با تأکید بر اینکه نگرانی. او اگر به آن اهمیت دهیم می توانیم گام مهمی در کاهش هزینه ها و سالمت مردم برداریم

هایی قانونی برای ارزیابی محصوالت تراریخته تعریف مورد است، گفت: در ایران سازوکاراند بیاصطالح منتقد ایجاد کرده ای بهعده

های های علمی بررسی و قبل از تولید انبوه تجاری، طبق پروتکلیندآترین فرحصوالت تراریخته در دقیقه است. او تشریح کرد: مشد

شود. در حال حاضر، ها صادر میشوند. همه ملزم هستند به قوانین عمل کنند. مجوز محصول بعد از ارزیابیموجود ارزیابی می

برداری میلیون هکتار است و تراریخته ابزاری است که باید به درستی از آن بهره ۱۸۹٫۸در دنیا  سطح زیر کشت گیاهان تراریخته

قره یاضی بیان کرد: تولید و استفاده از محصوالت تراریخته گامی در مسیر تحقق اقتصاد مقاومتی و رونق تولید .کرد

توانمندشدن متخصصان، کارشناسان و بهره برداران  محصوالت تراریخته باعث افزایش تنوع زیستی و تبادل اطالعات و .است

ها متاسفانه برخی رسانه .گیرند بکار را آن و است علمی و صحیح اطالعاتی چه دهند تشخیص بتوانند تا شود می کشاورزی  بخش

 آن  می ترسانند و ازو حتی رسانه ملی گاهی اطالعات غلط به مردم می دهند و جامعه را از تراریخته به عنوان یک فنآوری جدید 

وی گفت: .ندارد صحت و است کذب آنها همه که شود می سرطان باعث یا و است مضر انسان سالمت برای که سازند می هیوال

متاسفانه برخی نیز تغییرات ژنتیکی را دخالت در خلقت وانمود می کنند که موجب کاهش تنوع زیستی می شود در حالیکه فتوای 

این که گفته .خصوص گرفته شده که این تغییرات علمی ضرورت جامعه است و منافاتی با احکام دینی ندارد مراجع تقلید در این

شده محصوالت تراریخته موجب افزایش مصرف سموم و آفات می شود نیز درست نیست و به نظر میرسد با این هجمه ها برخی 

 .منافعشان به خطر افتاده و نگران شده اند

ی روز در عرصه کشاورزی نروند در حالی که ژعه را نگران کنند که سراغ تکنولوگاهانه و یا برای سودجویی جامآنباید عده ای نا 

های خاک را حل کرده و ضمن کاهش هزینهامروزه بسیاری از کشورها با استفاده از همین تکنولوژی توانسته اند بحران های آب و 

 .وری را هم فراهم کنندتولید زمینه افزایش چند برابری بهره 

 

 برگزاری مسابقات ورزشی به مناسبت هفته بسیج 

 

 

 در این شماره می خوانید:

 های پروتئینیفرآوردهتخصصی  بولتن
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به تعداد  ۷به نقل از جناب آقای مهندس دهنوی مدیر اجرایی مجتمع مرغ مادر خرمدره، جوجه ریزی در فارم 

انجام گردید و در خرداد ماه سال آینده  ۱۳۹۷قطعه مرغ و خروس نژاد آربوراکرزپالس در آبان ماه سال  ۳۰۷۱۵

قطعه جوجه  ۳٫۲۰۰٫۰۰۰در سال آینده تعداد  آغاز و پیش بینی می گرددتولید جوجه یکروزه گوشتی آن واحد 

 یکروزه گوشتی از این واحد تولید گردد.

                                        

 
 

 جوجه ریزی در واحد مرغ خرمدره
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کنگره بین المللی تغذیه ایرانسومین     

 اخبار

 

المللی و پانزدهمین کنگره داخلی تغذیه ایران مهم ترین رخداد علمی دوساالنه حوزه ذیه ایران با اشاره به اینکه سومین کنگره بینغرییس انجمن ت، لدین میرزای رزازادکتر جالل 

به همت دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، انجمن تغذیه ایران و انجمن علمی تغذیه ایران برگزار علوم تغذیه محسوب می شود، گفت: کنگره امسال 

 شودمی

ضمن برگزاری این کنگره شاهد یک رخداد بزرگ علمی با رویکرد  که شودمی  برگزار المللی بین سطح در "فعال و شاد زندگی برای  پایدار تغذیه"با عنوان  این کنگرهوی ادامه داد: 

بنابر اعالم روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی . شودمی جدید به زندگی خواهیم بود؛ چرا که تأثیرپذیری زندگی به لحاظ چگونگی تغذیه شاید برای اولین بار در این سطح مطرح

ره مذکور را معرفی آخرین دستاوردهای پزشکی و تبادل نظر میان استادان دانشگاه های داخلی و خارجی دانست و افزود: این رویداد، شهیدبهشتی، میرزای رزاز هدف از برگزاری کنگ

ان این حوزه در کشور، و سیاستگذار فرصت مناسبی است تا متخصصان علم تغذیه در ایران با آخرین تحوالت این حوزه و صنعت آشنا شوند و ارتباط خود را با پیشگامان علم تغذیه

سازی مردمی نیز یکی دیگر از اهداف این کنگره است، یادآور شد: در نگاه اول ماهیت علمی و پژوهشی این های جدید و فرهنگوی با اشاره به اینکه ترویج دیدگاه. تر کنندمستحکم

تر شود. ولی در کنار این هدف توجه به زندگی شاد شود تا به علم روز نزدیکالش کشیده میکنگره دوساالنه مدنظر است که دستاوردهای جدید علمی در سطح جهانی مطرح و به چ

 هاماه حاصل که ایکنگره غالب در هایمانتالش حصول شاهد  و فعال مردمی و بستر سازی تحول زندگی بر پایه تغییر افکار به سمت لذت بردن از زندگی نیز هدف است. بدین طریق

 .ریزی، صرف وقت و انرژی است، خواهیم بودبرنامه وهش،پژ و تحقیق

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 در دو بخش ،پروتئین گستر سینا، همزمان با هفته بسیج، مسابقات ورزشی در چهار رشته والیبال، فوتبال، طناب کشی و دارت بین کارکنان شرکتبه گزارش واحد بسیج واحد 

.های برتر در هر رشته ای جوایزی به رسم یادبود اهدا گردیدبانوان و آقایان برگزار و به تیم  
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 )بخش اول( کنسروسازی آبزیان

   
 

 
 فریده چناری  وری: آگرد
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یا فرآوری مواد خوراکی حرارت دادن آنها های آماده سازی یکی از مهمترین روش     

، (Eating Quality)تنها سبب بهبود کیفیت خوراکی باشد. استفاده از حرارت نهمی

های شیمیایی، شود بلکه از طریق کاهش سرعت یا توقف فعالیتمواد غذایی می

حرارت دهد. هر چه درجه آنزیمی و باکتریایی قابلیت نگهداری آنها را نیز افزایش می

ها و غیر تر باشد، امکان نابودی میکروارگانیزمیند حرارتی طوالنیآباالتر و زمان فر

ها بیشتر خواهد بود؛ ولی بدلیل بروز تغییرات کیفی احتمالی در فعال شدن آنزیم

محصول معموالً محدودیتهایی وجود دارد. در حالیکه استفاده از دمای باال و زمان 

ضمن آن که هدف  (LTLT)مای کمتر و زمان طوالنی و یا د (HTST)کوتاهتر 

تواند از تغییرات کیفی جلوگیری کرده و ارزش غذایی آن فوق را تأمین می کند می

 را حفظ کند.  

های دریایی نیز حرارت دادن آنها نخست به منظور در مورد ماهی و دیگر فرآورده

کروبی و های میفعالیتبهبود کیفیت خوراکی و در مرحله بعد جهت متوقف ساختن 

این محصوالت، طبیعت  (Cooking)حرارت دادن یا پختن گیرد. شیمیایی انجام می

آورد که ترکیب های جدیدی بوجود میمواد سازنده آنها را تغییر داده و فرآورده

شیمیایی آن با محصول تازه تفاوت دارد یعنی فرآیند حرارتی در ماهی سبب نرم 

ماهیت پروتئین ها و کاهش رطوبت و بسیاری از تغییرات دیگر  ها و تغییرشدن بافت

 بخشد.  شود ولی در عوض خصوصیات ارگانولپتیکی و ماندگاری آن را بهبود میمی

(، Fryingفرآیند حرارتی ممکن است از طریق آب داغ، بخار، روغن داغ )سرخ کردن  

های فوق الذکر روش زمان و درجه حرارت برای هر یک از. حرارت خشک اعمال گردد

 به طبیعت اولیه ماهی و خصوصیات فرآورده مورد عالقه بازار بستگی دارد.  

حین  ت فرآیندهای حرارتی مالیم دربطور کل هرگاه در تهیه این محصوال 

پاستوریزاسیون بکار ببریم قطعاً تأثیرات کمی روی کیفیت خوراکی محصول خواهد 

ولی ، است(  Cº ۱۰۰پاستوریزاسیون باال نیست و کمتر ازداشت )چون درجه حرارت 

در عوض برای افزایش ماندگاری فرآورده ضروری است که از فرآیندهای دیگری مثل 

انجماد، سرد کردن یا بسته بندی هم استفاده کنیم. اما اگر الزم باشد فقط از فرآیند 

و در طول زمان استفاده شود؛ در آن صورت باید حرارت با شدت  HTSTحرارت 

مناسب اعمال شود و در عوض مدت زمان نگهداری طوالنی خواهد بود و نیازی به 

استفاده از فرآیندهای تکمیلی دیگر مثل سرد کردن و انجماد نخواهد داشت و این 

فرآورده در قوطی کنسرو استریل  و کنسرو شده است و قابلیت نگهداری آن تا دو سال 

کنسرو نمودن ماهی نیز تهیه محصولی است که بتوان آن را به منظور از  .وجود دارد

مدت طوالنی حفظ نمود و در پایان مدت نگهداری نیز مطمئن بود که محصول سالم و 

های دیگر نگهداری، در کنسرو کردن ماهی سعی در قابل مصرف است. بر خالف روش

کنسرو شده محصولی نگهداری ماهی به صورت اولیه وجود ندارد و به همین جهت ماهی 

 با اختصاصات کیفی خاص خود که قابلیت نگهداری آن افزایش یافته است متفاوت است

 مهمترین مراحل تهیه کنسرو شامل:  

کند مثل افزودن مواد طعم دهنده و موادی که به بهبود کیفیت محصول کمک می -۱

 روغن، سس. 

هوای قوطی یا با استفاده از خأل یا تخلیه  Vaccumخارج نمودن هوا از طریق  -۲

 بخار آب.

 (  Retortingدرب بندی و فرآیند حرارتی نهایی )اتوکالو نمودن  -۳

 عملیات بعد از صید ماهی و قبل از فرآیند حرارتی 

( و در مقیاس Sprat, Pilchard، ساردین )(Hering)ماهیان چرب مثل هرینگ 

چربی زیاد بعلت پذیری خاص آن )بدلیل کوچکی جثه و فساد  کمتر تون و سالمون

نجام ا باید عمل سرد کردن شوند و بنابراینآنها( بندرت در دریا تخلیه شکمی می

شود زیرا حمل و نقل این ماهیان کوچک بدلیل آسیب دیدگی و له شدگی باید با 

  صورت باعث فساد آنها خواهد شد.  دقت صورت گیرد در غیر این

تواند می (Chilled Sea Water)سرد کردن این ماهیان پرچرب از طریق آب سرد دریا

توان این از بروز ضایعات جلوگیری کند اگر سرد کردن با سرعت و کنترل انجام گیرد می

روز با حفظ کیفیت برای تهیه کنسرو آماده کرد ولی سرد کردن ماهی به  ۵ماهیان را تا 

ها شود. تواند منجر به شور شدن ماهی و تسریع در اکسیداسیون چربیکمک آب دریا می

ولی هرگاه بخواهیم در تانک سرد کننده کنترل شود. بنابراین باید نسبت آب و ماهی

طوالنی نگهداری کنیم بهتر است منجمد ماهیان )چرب( را قبل از کنسرو کردن بمدت 

کرده و در سردخانه ذخیره کنیم ولی اگر ماهیان را در هنگام انجماد در شرایط نامطلوب 

دا خواهد مراتب بدتر پیه ( شرایطی بThawingنگهداری کنیم بعد از انجماد زدایی) 

شود که یپیشنهاد م Spratبرای جلوگیری از بروز آسیب در ماهیان کوچک مثل  نمود.

ها را ای عمودی منجمد شوند. این کیسهآنها درون کیسه و با استفاده از فریزرهای صحفه

از آب پر کرده که با از بین بردن فضای بین ماهیان )آب به یخ تبدیل می شود( از بروز 

کنیم دیگر یخ  شود. اگر ماهیان را از این طریق منجمدآسیب احتمالی جلوگیری می

روری نیست و مدت نگهداری هم افزایش خواهد یافت و به این طریق پوششی آنها ض

نگهداری نمود. انجماد زدائی بسرعت  -C º۳۰ماه در دمای  6توان ماهیان را بمدت می

 انجام گیرد تا برای کنسروسازی آماده شود. 

های مختلف متفاوت مراحل اولیه آماده سازی ماهی برای گونه: ماده سازی اولیه ماهیآ 

( در کشتی انجام Cutting) است. در مورد ماهیان کوچک مثل ساردین که تخلیه شکمی

شود و در شود، این ماهیان پس از تخلیه در ساحل بالفاصله به کارخانه فرستاده مینمی

در مورد ماهی انجام نگیرد عملیات آماده سازی ( Descaling)گیری صورتیکه عمل فلس

کردن سر و تخلیه شکمی )مجموعاً جدا کردن سر و تخلیه در کارخانه صرفًا شامل جدا 

فقط سر جدا شده  Spratکوچک مثل  ( است؛ البته در مورد ماهیانNobbingشکمی 

(Deheading) شود.و تخلیه شکمی هم انجام نمی Nobbing  معموالً بصورت مکانیکی

ها روی نوار ماهیگیرد. در این حالت ماهی در دقیقه انجام می ۳۰۰و با سرعتی حدود 

های برش سرشان قطع ( قرار گرفته و بوسیله تیغهPockets) متحرک درون جایگاه خاصی

بر اساس اندازه  قبالبرای انجام دقیق عملیات و جلوگیری از ضایعات، ماهیان باید . شودمی

قبل از ورود به ماشین قطع (Orientation)بندی شده و سپس از طریق جهت دهیگروه

ورت دستی و یا اتوماتیک در جهت صحیح قرار گیرند، برای مثال اکثر ماشین های سر، بص

طول دارند.  cm ۱۱۰-۵۰یا بین  cm ۷۰-۳۰کنند که بین هایی را قبول میقطع سر ماهی

ها یا چنگک های تخلیه نیز تعبیه شده در بعضی از دستگاههای اتوماتیک که در آنها تیغه

به داخل بدن ماهی وارد و محتویات حفره شکمی را تخلیه  است. به دنبال قطع سر، چنگک

کند. در صورت استفاده از این ماشین باید کنترل شود حوزه شکمی ماهی بصورت کامل می

های بعدی به حداقل کاهش یابد. در ادامه سر و محتویات تخلیه شده باشد تا امکان آلودگی

ماند تا به محل روی نقاله قبلی باقی میحوزه شکمی به نقاله دیگری منتقل شده و بدن بر 

ع سر( باید در ماهی پس از گذشتن از این مراحل )تخلیه شکم و قط ابد.شستشو انتقال ی

چون عبور از مراحل قبلی آماده سازی برای ماهی منبع بسیاری  ندآب کلرینه شستشو ش

های سطحی مثل خون و ماده لزج هاست و شستشو هم عاملی است تا آلودگیاز آلودگی

های شوینده وجود دارد که عالوه بر نوعی از ماشیناز آن پاک شوند.  Slimeسطح بدن یا 

در مورد بعضی از ماهیان ( Descaling)کند و عمل فلس گیری گیری هم میشستشو فلس

های سخت و غیر خوراکی دارند ضروری است. این ماشین شوینده از یک تانک که فلس

ديواره آن به دور خود گردش  دوار تشکیل شده که برای اطمینان از حرکت و تماس ماهی با
شود که صفحات برجسته و ثابتي که در ديواره اين تانک تعبيه شده اند سبب مي. کندمي

ها حين گردش تانک به ديواره و همينطور به يکديگر ساييده شوند. اين سايش و ماهي
کند و در همين حال از ديواره فلس ها را از بدن ماهي جدا مي برخورد با برجستگي هاي

 شوند.  ها شسته شده و از سطح بدن جدا ميطريق اسپري کردن آب فلس
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ون با محصوالت گوناگون است. اگر گوناگ یهاکار امروز مملو از شرکت و کسب یایند

شرکت  یادیبه تعداد ز م،یقرار ده یمحصول، بازار را مورد بررس کیدر مورد  میواهبخ

 بایتقر رهیو غ یبندبسته ،متیق، تیفیاز لحاظ ک یابه گونه یهمگ داتیکه تول میرسیم

هم  گرید یهاخود را کاهش دهد، شرکت متیق یشرکت اگرهستند.  کینزد گریکدیبه 

 .دهندیخود را کاهش م یهامتیآنکه سهم بازار خود را از دست ندهند، ق یبرا

مشغول به  یانوسیکنندگان کاال در اقو عرضه کنندگاندیگفت تول توانیحالت م نیا در

 شوندیجنگ دچار مشکالت م نیبا هم دارند و در ا یمتیرقابت هستند که دائما جنگ ق

 . شودیم لیقرمز تبد انوسیشدن خون آنها به اق ختهیبا ر یآب انوسیاق نیو ا

قرمز  انوسیشرکت موفق وارد اق کی!ست؟یحل چ اهر شود،یبحث مطرح م نیا نجایا در

امروز  یایکه خود را از آن دور سازد. در دن کندیم یاگر وارد شود، سع اینخواهد شد 

 سخت شده است. داًیرقابت شد

به دنبال  دیها باندارد و شرکت ییامروز رقابت معنا یایدر دن :یآب انوسیاق یاستراتژ

 تیفعال یآب انوسیآنها وجود نداشته باشد و درون اق یبرا یبیباشند که رق یمحصول هیارا

 گرید استمتفاوت  گرانیکه با د کندیم هیارا یخدمات ایکه محصول  یکنند. شرکت

به دنبال  شهیهم کنندگانهیارا گرید طیشرا نیو رقابت ندارد. در ا متیبه جنگ ق یازین

 انوسیبه اق دنیکردن از آن و رس یرویدر پ یو سع جنگندیقرمز با هم م انوسیاو در اق

 شرویشرکت پ یآب انوسیبه اق یشرکت موفق در آن است، دارند. اما وقت نیکه ا یآب

به جلو  یآب انوسیاق انیتر است و خود را در مباز هم از آنها جلو کتآن شر رسند،یم

 رانده است.

تا بفهمند  دهندیانجام م یمشتر قاتیدر بخش تحق یادیها تالش زاز سازمان یاریبس

ها شرکت شودیکه باعث م یزی. اما چستیدر بازار هدف آنها چ انیمشتر یهاکه خواسته

از  ییازهایاست که ن نیسهم بازار خود گام بردارند ا یدرصد ۲یا  ۱ شیفراتر از افزا

 اتیخبر ندارند. آنها فرض ازهایز خودشان از آن نهنو کهکنند  ییرا شناسا انیمشتر

سطح در  نیتریتا بتوانند خود را به عال کشندیموجود در صنعت خود را به چالش م

 یارهایمع قتیندارند، چرا که در حق یبا کس یها رقابتشرکت نیشان برسانند. اصنعت

 تیبا رعا یآب انوسیاق جادیا .کنندیم فیشان را خودشان تعرمربوط به نوع محصول

 یاستراتژ نیکه در ا دهیا نیترییخلق است. ابتداساده، قابل یپارامترها یسر کیکردن 

 :شودیمطرح م ریاقدامات به صورت ز یوجود دارد در خصوص تمام

 ابند؟ی شیافزا ایکاهش  دیوجود دارند که با مادر صنعت  ییچه عوامل و پارامترها -۱

 شوند؟ جادیا ایحذف  دیدر صنعت وجود دارند که با ییچه عوامل و پارامترها -۲

 یمشتر یهاهستند که به ارزش دیها غرق در رقابت و تولها آنقدر شرکتوقت یلیخ

باال از خود  یهاسوال دنیبا پرس ندیآیدر م شهیها به صورت کلو ارزش کنندیتوجه نم

که موجب کاهش  دیرس میخواه یدیجد یهابه جواب ،یو با لحاظ کردن نظر مشتر

در  د؟یرس یآب انوسیبه اق دیچگونه با حال .شدخواهد  دیجد یمحصول هیو ارا نهیهز

 اگرامید نی. در اشودیمطرح م یاستراتژ اگرامیبه نام خلق د یمبحث ،یآب انوسیخلق اق

ها در حال خلق کدام شرکت دیفهم توانیکرد و م سهیمقا گریکدیبا  توانیها را مشرکت

قرمز  انوسیدر اق فتارو گر گریکدیها در حال جنگ با هستند و کدام شرکت یآب سانویاق

خط  یرو تمیآ کیموجود در هر صنعت به صورت  یدیعوامل کل اگرامید نیهستند. در ا

که با در  یکرد. عوامل میبرخورد خواه یدیقطعا به عوامل جد .شودیمشخص م یافق

قرار گرفته و از  شهیدر کل زین یمشتر خود ایاند شده گرفته دهیناد ان،ینظر گرفتن مشتر

 نیا افتنی شرویشرکت پ فهیوظ است. خبریب شودیعوامل که باعث رفاه او م نیوجود ا

 جادیا یمشتر یبرا یهستند که درواقع ارزش چندان زین یگریعوامل است. عوامل د

 کاهش دارند. ایبه حذف  ازیو ن کنندینم

از خطوط  ییواگرا کی یها متفاوت بود، داراشرکت گریبا د یشرکت یمیخط ترس اگر

دهنده آن است که آن شرکت در قرار گرفته بود، نشان اگرامید ییو در حد باال گرید

ها شرکت گریخطوط از د نیا ییاست. هرچه واگرا یآب انوسیدرون اق ایحال خلق 

 ترلینمودار ما تکم یافق شتریکه شرکت مذکور با سرعت ب دهدیباشد نشان م شتریب

 کردن تیرعا ردیقرار گ یآب انوسیشرکت در اق شودیکه باعث م ی. موضوعشودیم

 است: اگرامیدر د عامل ود

 خود یهااهداف و برنامه یتمرکز و اعتماد رو -۱

است  یآب انوسیدر اق تیحال فعال در گرانیبودن و جداگانه عمل کردن از د مایزمت -۲

به دنبال او خواهند بود در حال  کینزد ندهیدر آ گرانیکه د شرویو به عنوان شرکت پ

 گرانیدر حال جنگ با د ایاست  اتیخصوص نیا یدارا ماشرکت  ایاست. آ شرفتیپ

با آنها در حال  یمواز ایهست  انمبیقمتفاوت از ر ماشرکت تولید خط  ایاست؟ آ

کننده هم به نفع عرضه یآب انوسیخلق اق تینها در؟هستیمقرمز  انوسیحرکت در اق

 کی یواحدها یرا در تمام یآب انوسیاق یکننده خواهد بود. استراتژو هم مصرف

 د.کر میترس توانیمجموعه م

 کیاستراتژ کردیرو یریبه کارگ یبرا: یآب انوسیاق یاستفاده از استراتژ یچگونگ

سازمان و صنعت خود  لیخود را با تحل کار :دیرا دنبال کن ریمراحل ز ،یآب انوسیاق

 یرویکه همه از آنها پ یعمل یهانمونه نیاز استانداردها و بهتر ی. فهرستدیآغاز کن

به هم  هی( را همه )شامل شرکت خودتان( شبی)کار یزی. چه چدیکن هیته کنند،یم

. دیارا نوشته دیدانی. شما آنچه که مدیبه فهرست خود نگاه کن سپس دهند؟یانجام م

از  کیکدام تواندی! سازمان شما مدیانجام ده یدیآن است که حرکت جد حاال نوبت

از آنها ارائه  یدیجد فیتعر ای ردیبگ دهیرا ناد یعمل یهانمونه ای یاستانداردها نیا

به دنبال کدام  قاً یکه دق دیخود بپرس از را ارائه کند؟ یدیخدمت جد ایدهد و محصول 

 ییهاو خواسته ازهایها نمعموال شرکت یآب انوسی. در اقدیهست انیمشتر ایبازار هدف 

ندارند.  یاز وجود آنها آگاه انیخود مشتر یکه حت کنندیم ییرا شناسا انیاز مشتر

 خدمات ایاز محصوالت  یزی. چه چدیتان قرار دههدف انیمشتر یخودتان را جا

ن را برطرف آ دیتوانیآنها باشد که شما م یناراحت ایموجود ممکن است باعث آزردن 

 یرا مورد بررس هانهیهز د،یکرد ییمحصول را شناسا ای ازین کی نکهیاز ا پس د؟یکن

 یموفق هستند که محصول لیدل نیها به اشرکت ،یآب انوسی. در اقدیقرار ده

 یاز استانداردها کی. کدام کنندیهمه عرضه م یبرا یباورنکردن یرا با ارزش یباورنکردن

 یاداد به گونه رییتغ ایحذف کرد  توانیم ا( رکنندیصنعت )که همه از آن استفاده م

که احتماال  یبه موانع دیندازیب ینگاه حالرا کاهش داد؟ هانهیهز قیطر نیکه بتوان از ا

که ممکن است  ییزهای. از چدیشویخود با آنها مواجه م یدهیا یسازادهیپ ریدر مس

از پس هر کدام  دیتوانیکه چگونه م دینیو بب دیکن هیته یمانع کار شما شوند، فهرست
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