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  حضور شرکت سینا پروتئین در

 2016نمایشگاه اگروفود 

  حضور جمعی از پرسنل شرکت در

 راهپیمایی روز کارگر

  بازدید نماینده فروش مشهد به

 کارخانههمراه تیم پخش خود از 

  خدمات جاری واحد فناوری

 (ITاطالعات )

 برگزاری جشن به مناسبت روز پدر 

 

 

المللی ینبیست و سومین نمایشگاه ببط عمومی شرکت پروتئین گستر سینا،به گزارش روا

، از «2016ایران آگروفود »صنایع کشاورزی، مواد غذایی، ماشین آالت و صنایع وابسته 

المللی و های بینخرداد ماه با حضور مدیرعامل شرکت سهامی نمایشگاه 13تا  10تاریخ 

 .مقام اتاق بازرگانی ایران افتتاح شدقائم

شرکت خارجی حضور داشتند  746شرکت و واحد تولیدی داخلی و  710در این نمایشگاه 

 .دندکه جدیدترین مواد اولیه، کاالها، تولیدات و خدمات خود را عرضه کر

با توجه به نقش مهم نمایشگاه ها در تبادل اطالعات و ایجاد ارتباط رو در رو با مصرف 

کنندگان و همکاران جهت توسعه و تحکیم روابط ، همچنین معرفی محصوالت ، حضور 

از حضور در این نمایشگاه ارتباط  ،دستاورد شرکتدر این نمایشگاه حائز اهمیت است . 

 ،نمایندگان شرکت و تأمین کنندگان خرید و همچنینکنندگانمصرف مستقیم و رو در رو با 

 .است محصوالت جدید بوده معرفی

  است. .

 

 اشرشیاکلی منجمد، خشک وپخته بر روی

 

سوسیس و کالباس گیاهی نوعی محصول پروتئینی است که از  

مواد اولیه شامل منابع پروتئینی گیاهی )مانند سویا، قارچ و..( و 

انواع چاشنی ها تشکیل شده است. در این نوع محصول از 

استفاده نشده و از نظر طعم، بافت و رنگ نیز با نمونه   گوشت

های گوشتی هیچ تفاوتی ندارد. فرآیند تولید آن همانند فرآیند 

تولید سوسیس و کالباس حاوی گوشت می باشد. مشابه 

سوسیس های گوشتی به صورت وکیوم شده و فله قابل عرضه 

 45ا تبوده و قابلیت ماندگاری آن در شرایط یخچال می تواند 

ماه افزایش یابد. طرز مصرف این  6روز و حالت منجمد شده تا 

فراورده گیاهی دقیقاً مشابه نمونه های گوشتی بوده و هیچ فرقی 

با آنها ندارد. سوسیس گیاهی را می توان به راحتی سرخ کرده 

و یا به صورت خرد شده در انواع خوراک ها، پیتزا، ساالد و ... 

 را کباب نمود. آن استفاده کرد و یا

سینا پروتئین، با هدف تولید محصولی بر این اساس شرکت 

جدید، مغذی و غنی جهت گروه خاصی از مصرف کنندگان )از 

عروقی، نقرس و ...( و افراد گیاهخوار تولید  جمله بیماران قلبی،

 نموده است.
 

 
 

 

 

 

 

 در راهپیمایی روز کارگر  از پرسنل شرکت حضور جمعی

 

 واحد تحقیق و توسعه و تولید شرکت
     

  

 

 شماره می خوانید:در این 

 فرآورده های گوشتی گوشت و تخصصی بولتن

 )گوشتیران(شرکت سینا پروتئین 

 8شماره 

 1395ماه  اردیبهشت

 اخبار گوشتیران

 از شرکت گوشتیرانایده ای جدید سوسیس گیاهی  تولید

 

 2016حضور شرکت سینا پروتئین در نمایشگاه اگروفود 

 س 

 

 

ای   تولید سوسیس گیاهی ایده-1

 از شرکت گوشتیران جدید

 

پرورش ماهی در قفس و فرآورده  -2

 های دریایی ماهیران

 

 

 (IMS)سیستم مدیریت یکپارچه-3

 
 

 اخبار گوشتیران

 (IT) واحد فناوری اطالعاتخدمات جاری 

 

 

ی جمعی از پرسنل این شرکت در راهپیمای سینا پروتئینبه گزارش روابط عمومی شرکت 

از م این مراسر جمعیت راهپیمایان حضور داشتند. اردیبهشت مصادف با روز کارگر د 11

در  ودر خیابان ابوریحان آغاز شده  ن تشکیالت مرکزی خانه کارگر واقعمقابل ساختما

ی درباره خنرانبخشی از این مراسم  جناب آقای علیرضا محجوب دبیر کل خانه کارگر به س

 جایگاه و شان کارگر پرداختند .

 

ت و ارتباطات و نگهداری سیستمهای هدف این بخش ارائه خدمات جاری فناوری اطالعا

 رئوس وظایف مربوطه این قسمت :.شرکت  می باشد  افزاری و شبکه سخت افزاری ، نرم

 رفع مشکالت سخت افزاری و نرم افزاری کلیه سیستمهای رایانه موجود در شبکه-

 تهیه شناسنامه کامپیوترهای شبکه -

 نگهداری و مدیریت شبکه -

 نصب و راه اندازی دوربین های تحت شبکه-

واحد کشتارگاه ارومیه،مرغ مادر خرمدره،مرغ  نگهداری و حفظ ارتباطات شبکه با-

 گوشتی تاکستان و فروشگاه های شرکت

 

 

 به شرح ذیل می باشد: 95اهم کارهای انجام گرفته در اردیبهشت        

  هایسرورارتقاء Esxi 4 ( به آخرین نسخه موجودV6)  

 های ارتقاء هارد و رم سرورHP   و تنظیماتRaid 

 و نصب ویندوز جدید و رم سرور همکاران سیستم ارتقاء هارد. 

  ا شرکت ب حساس مگاپیکسل تحت شبکه در نقاط 3و  2نصب دوربین های جدید

 .نظارت واحد حراست

 

از کارخانهبه همراه تیم پخش خود فروش مشهد  نمایندهبازدید   

 

 

جهت ارتقاء سطح اطالعات و بهره  ی )مشهد( خراسان رضو فروش هاولین دوره بازدید نمایند

نفر از اعضای  20با حضور فیفات، بسته بندی و ...روند فروش و تخ ، آشنایی باوری عاملین فروش

ر دمدیر تولید و مدیر تحقیق و توسعه مدیر مالی و اداری،مدیر فروش، به همراه مشهد پخش تیم 

 .صورت پذیرفت شرکت گوشتیرانتولید  وطاز خط 26/02/95مورخه 

  

غذاهای دریایی دارای پروتئین باال، چربی کم، با توجه به اینکه، 

، باشند کلسترول کم و همین طور دارای ویتامین ها و امالح می

فیش برگر ، خمیر ماهی، میگو برگر و فیش محصوالتی همچون 

فینگر به عنوان غذاهایی حاصل از فرآوری گوشت آبزیان امروزه 

 .بیش از قبل مورد استقبال قرار گرفته اند

، کلسیم و فسفر و دارای  Dو  B ،A های ویتامین دارای ماهی گوشت

مقدار کمی آهن، مس و سلنیوم می باشد. ماهی هایی که در آب های 

شور زندگی می کنند، دارای مقدار زیادی یُد می باشند. الزم به ذکر 

است که ماهی دارای مقدار بسیار کمی سدیم می باشد و به همین 

 متخصصان تغذیه خاطر برای رژیم های کم نمک توصیه می شود.

برای همه افراد به خصوص بیماران قلبی، مصرف دو بار ماهی در 

چربی ماهی مفید است و  گرم( را سفارش می کنند. 90هفته)هر بار 

چربی گوشت قرمز مضر، زیرا چربی گوشت قرمز از نوع چربی های 

نوع اسید چرب غیر اشباع امگا  2اشباع می باشد، اما چربی ماهی از 

 است. DHAو  EPAبه نام های  3

 

با مقایسه سرانه مصرف آبزیان در سبد غذایی جامعه ایرانی و 

ی اعداد سرانه مصرف جهانی بایستفاصله بسیار زیاد بین ارقام و 

علل عدم مصرف آن درجامعه را بررسی و به رفع آن پرداخت 

، چرا که قرار گرفتن آبزیان در سبد غذایی مردم نقش مهمی 

در سالمت جامعه ایفا می نماید. مصرف گوشت سفید در 

مقایسه با گوشت قرمز از سالمت باالتری برخوردار است و 

 ی محققین علوم تغذیه و پزشکی مصرفبرطبق آخرین یافته ها

صحیح آبزیان از بروز بسیاری از بیماریها جلوگیری می 

گوشت آبزیان، همانند گوشت قرمز و مرغ دارای ترکیبات کند.

شیمیایی کلی: پروتئین، چربی، آب، مواد معدنی، ویتامین و.... 

می باشد ، که درصد این ترکیبات و جزئیات آنها متفاوت بوده 

نوعی بر کیفیت پروتئین و ارزش غذایی آنها تأثیر گذار و به 

است. آبزیان به لحاظ داشتن ویژگی های زیر از نظر ارزش 

 تغذیه ای در اولویت مصرف قرار می گیرند .

 و فرآورده های دریایی ماهیران پرورش ماهی در قفس

 

 روز پدربرگزاری جشن به مناسبت 

 
؛ اجرای درا به مناسبت روز پدر برپا کردن در سالروز تولد امام علی)ع( جشنی،سینا پروتئینشرکت 

های این به پدران ازجمله برنامه هدایااهدای همچنین مسابقات، نمایش و سرودهایی با این مفهوم و 

 .ها بودجشن

 

 

4 1 

ل تمامی مصرف کنندگان ،نمایندگان و تأمین کنندگان عزیز کشورمان اآخراز استقب در

 .قدردانی می نماییم

 

http://www.pgsina.com/
http://www.gooshtiran.com/


 

  

  

 

 

 

 

 

 

                                                                                                            

 

 

 

      

   

 

 

 سیستم مدیریت یکپارچه
Integrated Management System(IMS) 

   
 

  

 

                                                مهری پریسا مهندسوری: آگرد

 کارشناس تضمین کیفیت
     

  

 

  3 

سال گذشته استانداردهای بین المللی از چنان پذیرشی برخوردار شده اند که بسیاری از  20در 

استانداردهای ملی و رسمی خود را به سوی پذیرش کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه 

استانداردهای بین المللی سوق داده اند.پیش از این استقرار سیستم های مدیریت کیفیت براساس 

به منظور تامین خواسته های مشتریان و تثبیت یک سیستم  9000استانداردهای بین المللی ایزو 

ی کاهش آلودگی و ایجاد یک سازمان سبز و برا 14000مدیریتی و همچنین استاندارد ایزو 

متعهد در قبال سالمتی جامعه در سازمانهای متعهد به کار گرفته شد و مدیران توانستند زمینه های 

مناسب را برای استقرار سیستم مدیریت ایمنی فراهم نمایند. سازمانهایی که دارای سه سیستم 

قادر خواهند بود در مدت زمان مناسب  مدیریت کیفیت، محیط زیست و مدیریت ایمنی باشند

 موجبات استقرار فلسفه مدیریت کیفیت جامع را فراهم آورند.

در این سیستم مستندات قبلی کیفیت با ادغام در سیستم مدیریت ایمنی به نحو چشمگیری کاهش 

یافته و نظامنامه واحد برای هر سه سیستم تدوین خواهد شد، روش های اجرایی و دستورالعمل 

ها با الزامات هر سه سیستم انطباق داده شده و حجم مستندات تا یک سوم کاهش خواهد یافت. 

در خط مشی این سیستم سه هدف عمده کیفیت، محیط زیست و ایمنی تعریف می شود. سازمان 

 قادر خواهد بود در این مرحله سیستم خود را با سیستم مدیریت یکپارچه انطباق دهد.

 یکپارچه بر مبنای تجزیه و تحلیل ریسک: اجرای سیستم مدیریت

 برای ادغام این سه سیستم، دو روش را می توان بیان نمود:

اجرای گام به گام و متوالی هر یک از سه سیستم مدیریت کیفیت،محیط زیست و ایمنی و -1

 بهداشت حرفه ای به شکل مجزا و سپس ترکیب آنها در سیستم مدیریت یکپارچه.

دیریت یکپارچه در قالب یک سیستم جامع که هر سه سیستم فوق را پوشش اجرای یکباره م-2

می دهد. برای اجرای مستقیم آن، روش مبنی بر تجزیه و تحلیل ریسک را می توان انتخاب 

نمود. ریسک به عنوان عامل ادغامی شامل ریسک محیطی، ریسک سالمت و ایمنی کارکنان و 

گیرد. ریسک، ترکیبی از احتمال وقوع حوادث  ریسک ضایعات اختصاصی مورد بحث قرار می

  و پیامدهای آن با توجه به مخاطبان و اهداف می باشد.

 ی،زیست مکانیکی، فیزیکی، شیمیایی،فراوانی وجود دارد از جمله عوامل عوامل خطر زای 

 خطاهای انسانی و حوادث طبیعی و ... در مقابل چهار نوع مخاطب )هدف( شامل: کارکنان،

 محیط،موقعیت )تاسیسات و تجهیزات، ساختمانها و ...( و مصرف کنندگان.

بسیاری از اوقات منابع مشابه در حوزه های مختلف مدیریتی،برای مخاطبان ایجاد خطر می کند 

 از جمله تولید محصوالت نامنطبق با استانداردها.

 کاهش عدم تطابق محصوالت به وسیله:

 اره کاری و استهالک.کاهش ریسک تلفات ناشی از دوب-

 کاهش ریسک مربوط به محیط زیست )کاهش مصرف بی رویه انرژی و مواد اولیه(.-

کاهش ریسک کارکنان )هر چه آگاهی کارکنان نسبت به مراحل انجام کار بیشتر و کاملتر -

 .باشد،احتمال وقوع حادثه کاهش می یابد(

داردهای موجود یکی از منابع نکاهش ریسک مصرف کننده )عدم انطباق محصوالت با استا-

 .ایجاد خطر و حادثه می باشد(

آنالیز ریسک وسیله ای مناسب در سیستم های مدیریتی پیچیده می باشد. ساختار رسمی سیستم 

های شناخته شده )کیفیت، محیط زیست، بهداشت و ایمنی حرفه ای( در انطباق کامل با آنالیز 

طراحی شده است.  PDCAر مشابه و بر پایه نمودار ریسک بوده و روش های اعمال آنها بسیا

اعمال سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه ای طبق استانداردهای شناخته شده کنونی،نیازمند 

 تعیین،ارزیابی و مدیریت ریسک می باشد.

 روش های ادغام سیستم های مدیریت:

ت روش نخس روش می باشد.روش های ادغام سیستم های مدیریت،چنانچه قبال ذکر شده به دو 

بیشتر در شرکتهایی مورد استفاده قرار می گیرد که به علت فشارهای رقابتی و یا به دالیل 

از سیستم های )مدیریت بهداشت و ایمنی حرفه ای،مدیریت قانونی،اجرای مجزای هر یک 

 کیفیت، مدیریت محیط زیست( را از قبل آغاز نموده اند. 

 

 

در گذشته روش اعمال استانداردها معموال بدین صورت بود که نخست استانداردهای ایزو 

مدیریت محیط زیست ادامه می یافت. در واقع پیاده سازی اجرا و سپس با اعمال سیستم  9000

 به عنوان زیر ساخت اجرای استانداردها در شرکت صورت می گرفت. 9000ایزو 

یستم مدیریت استاندارد رسمی را آغاز نکرده اند، با اجرای شرکت هایی که تا کنون اجرای س

مستقیم سیستم مدیریت یکپارچه نفع فراوانی خواهند برد. اجرای مدل ادغامی بر پایه تعیین 

 ریسک،در ادامه به شرح ذیل می باشد.

 مدل اجرا و اعمال مستقیم سیستم مدیریت یکپارچه:

یشنهاد نمود،استفاده از متدلوژی ایجاد سیستم مدلی که برای اعمال این سیستم می توان پ

مدیریت ایمنی و بهداشت می باشد. سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه ای جوانترین و 

که در اینجا می توان به  OHSAS18001آخرین سیستم مدیریت فراگیر می باشد. در قوانین 

رل و عیین ریسک، ارزیابی،کنتعنوان شناخته شده ترین استاندارد ایمنی از آن نام برد،بر ت

 مدیریت آن تاکید فراوان شده است.

 این متدولوژی شامل هفت مرحله می باشد:

 توصیف و ترسیم تولید و جایگاه آن در محیط اطراف به شکل نمودارهای جعبه ای.-1

 تشخیص منابع  ایجاد خطر و سیستم های هدف احتمالی.-2

 مشخص ساختن فعالیتهای ممکن.اف و سناریوی ترکیبی از منابع و اهد-3

ارزیابی ریسک،تعریف ریسک،تعیین احتمال،تعداد تکرار حوادث و پیامدهای آن،تعیین -4 

سطح ریسک قابل قبول در موقعیت های مختلف.)الزم به ذکر است که با رسم ماتریس 

 قابل قبول مشروط-2قابل قبول -1ریسک،بنا بر احتمال خطر و عواقب آن می توان سه سطح 

  غیر قابل قبول را برای مدیریت به نمایش درآورد.(-3

تعیین اهداف: اهداف بنا بر موقعیت ریسک مورد نظر ما و نیز ضوابط قانونی،سیاسی و -5

 اجتماعی مشخص می گردد.

تعیین و معرفی ابزار حفاظت و پیشگیری:احتمال وقوع خطر در سایه انجام تدابیر پیشگیرانه -6

 وسایل حفاظتی کاهش می یابد.ه از و یا استفاد

 مدیریت ریسک منابع شخصی،تکنیکی و مالی در برنامه مورد نظر.-7

مدیریت ریسک بایستی با دقت در مراحل انجام کار و منابع در دسترس به انجام برنامه در 

شرایطی ایمن همراه با کاهش سطح ریسک اطمینان یابد،نکته قابل ذکر آنکه: مهم ترین بخش 

ت ریسک، مدیریت بحران می باشدکه به منظور به حداقل رساندن تلفات و ضایعات از مدیری

در این هفت مرحله و در مقایسه با نمودار سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت  صورت می گیرد.

، می توان دریافت که همه مراحل مدیریت ریسک مرتبط با چرخه PDCAحرفه ای مبتنی بر 

PDCA ن نمودار را پوشش نمی دهد، شاید گامهای مهم دیگری بایستی می باشند، اما تمامی ای

 برداشته شود از جمله نظارت،ممیزی، بهبود مستمر.

و ایزو  9000اگر سیستم مدیریت ترکیبی را به شکل یک هرم در نظر بگیریم دو سیستم ایزو 

را تشکیل قاعده هرم  18000اضالع این هرم و سیستم قوانین ایمنی و بهداشت حرفه ای  14000

 می دهند.

امروزه هیچ شکی در نقش استانداردها در هدایت و هماهنگ کردن فعالیت های سازمان وجود 

ندارد، اما این امر نیز به اثبات رسیده است که تعداد سیستم ها می تواند باعث پیچیدگی و 

اهداف  وسردرگمی سازمان، به هدر رفتن منابع، دوباره کاری ها، ایجاد تضاد بین سیاستها 

تعریف شده شود. در همین راستا ادغام سیستم های مختلف در سازمان امری ضروری به نظر 

می رسد.در صورتی که نیازمندی های سیستم مدیریتی مورد نظر به درستی در سازمان طرح 

ریزی و اجرا شده باشد و کارکنان سازمان نیز آگاهی و تعهد الزم را در ارتباط با نیازمندی 

ستم مربوطه داشته باشند، ادغام سیستم های مدیریتی به راحتی و بدون ایجاد اختالل در های سی

 روند جاری فعالیتهای سازمان امکان پذیر خواهد بود.

 

 
 

کیلوگرم می  5/8که حدود  1392در سال  با توجه به سرانه کم مصرف آبزیان در ایران 

ای برگزاری برنامه ه بر باشد، تنها راه افزایش مصرف سرانه ی آبزیان در کشور عالوه

آموزشی، جشنواره توزیع ماهی در استان های کشور و برنامه های ترویجی و فرهنگی، 

تولید غذاهای دریایی آماده ی مصرف نظیر انواع پرورش ماهی و  فرهنگ مصرف ماهی، 

 فیله ماهی سرخ شده ، فیله ماهی منجمد ، کنسرو ماهی برگر و ناگت ، میگو برگر وفیش 

  و ترویج مصرف آن ها بین گروه های مختلف مصرف کننده است.و ... 

چین، هند، ویتنام، اندونزی، بنگالدش و نروژ کشورهای ، 2012بنا به گزارش فائو در سال 

های مناسب ترین بازارمحسوب می شوند. جزء برترین تولیدکنندگان آبزیان در جهان 

هدف جهت صادرات محصوالت داخل کشور، کشورهای اروپایی و کشورهای همسایه 

 حوزه خلیج فارس می باشد.

ر، ، قابلیت تولید محصوالت ناگت ماهی، فیش فینگسینا پروتئیندر حال حاضر شرکت 

ا لب این محصوالت بناگت میگو، سوسیس ماهی ، برگر و شنیسل ماهی را داراست و اغ

ر د و در آینده ای نزدیک با برند ماهیران)محصوالت دریایی گوشتیران( برند گوشتیران

ک به عنوان یسطح بازار ایران عرضه می گردد. که با اجرای طرح پرورش ماهی در قفس 

و توسعه آن می توان این سبد محصوالت دریایی را توسعه بخشید فعالیت تجاری جدید 

 .نیز کرد و کامل تر

 
  :اصول و منشا آبزی پروری در قفس

سال قبل از  4000آبزی پروری به معنی کشاورزی آبی است و ریشه های آن را برخی از 

این دانسته اند. نخست آنکه تا سال های اخیر میزان ذخایر در دریاچه ها و دریاها بسیار 

ین های ماهیگیری در تام فراوان بوده است. بهبود روش های صید و ارتقاء توان تکنیک

تقاضای غذا در بازار، کافی به نظر می رسید و نیاز به پرورش این جانوران را کم اهمیت 

 جلوه می داد.

در قرن نوزدهم با پیشرفت علوم زیستی و بیولوژی، اسرار چرخه حیات و تکثیر آبزیان به 

 ص شد.تدریج معلوم گردید و نقش عوامل محیطی در کنترل و رشد آنها مشخ

پس از جنگ جهانی دوم تقاضا برای ماهیان هم به عنوان ماده غذایی برای مصرف انسانی 

و هم برای تولید آرد ماهی، با یک روند ثابت افزایش یافته است. تا دهه های اخیر، کل 

 1960و  1950تقاضای بازار مصرف، از طریق صید آبزیان تامین می شد. در دهه های 

درصد افزایش  8به  1980درصد بود و در دهه  5ین محصوالت سالیانه رشد تقاضای بازار ا

 95به باالترین حد، یعنی  2000درصد رسید و در سال  10یافت و در سال های بعد به 

 میلیون تن رسید. این روند همچنان رو به رشد است.

 .2030و پیش بینی  2012مقایسه سرانه مصرف جهانی فرآورده های دریایی در سال 

 

 :فلوچارت تولید انواع فرآورده های دریایی

 :مزایای پرورش ماهی در قفس

کف  و اطراف از که است …منظور از قفس یا کیج ، بخشی از آب دریا، سراب، آب پشت سد و

توسط ابزارهای مختلفی مثل توری با چشمه های مختلف محصور گردد و در آن محیط محصور 

 .، ماهی پرورش داده شود

 بازده بودن طرح. زود-

 . سهولت کار نسبت به استخر های خاکی و بتونی چه در احداث و چه در اجرا-

 .هزینه ی سرمایه گذاری کم تر و تولید بیشتر در واحد سطح-

 .استفاده اصولی از منابع آب های طبیعی و نیمه طبیعی و نیازی به تأمین آب بی-

انرژی کم تر و تبدیل انرژی به ماده ی محصور کردن ماهیان در یک سطح کم و مصرف -

 .بیشتر

 .امکان توسعه ی بیشتر و قابلیت جا به جایی راحت تر-

تولید گوشت با کیفیت و  ,.استفاده از غذای طبیعی و زنده و در نتیجه کیفیت گوشت باالتر-

 .های طبیعیطعم مشابه آب

 .های متنوعامکان پرورش گونه-

های تولید، بهره برداری مناسب از منابع آب های طبیعی، و هزینه گذاری اولیهکاهش در سرمایه-

 .اعم از شور و شیرین

 .امکان استفاده چند منظوره از منابع آبی-

 .تأمین پروتئین مورد نیاز و تنوع بخشی به محصوالت شیالتی-

 توسعه صنعت آبزی پروری دریایی .-

 فعال نمودن صنایع تبدیلی و بسته بندی با هدف ارتقاء ارزش افزوده محصول.  -

 ایجاد فرصت های شغلی جدید.-

 .به کشور انتقال تکنولوژی نوین پرورش ماهی در قفس های دریایی-

 


