
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

   

 

  

 

 

  انتخاب مدیریت محترم عامل پروتئین

گستر سینا به عنوان مدیر جهادی 

 هلدینگ سینا

  منابع طبیعی و روز درختکاریهفته 

 های حرام در رد شایعه استفاده از گوشت

 تولید سوسیس و کالباس

 تمدید و صدور گواهینامه حالل 

 

 اشرشیاکلی منجمد، خشک وپخته بر روی

 

 

 

 

 در این شماره می خوانید:

 های گوشتیفرآورده گوشت و تخصصی بولتن

 )گوشتیران(شرکت سینا پروتئین 

 03شماره 

 3069ماه  اسفند

 

 اخبار 

 پیام تبریک نوروزی مدیریت محترم عامل

 
 

 

پیام تبریک نوروزی مدیریت محترم -3

 عامل

الت محصو (دارفرش)اسکینبندی بسته-2

   گوشتیران

 های نوین غذایی از آبزیانفرآورده -0

 توسعه صادرات-4

 

 

 اخبار گوشتیران

 

به منظور  و های اصلی برای تحقق اقتصاد مقاومتی استلفهوع مدیریت جهادی که یکی از مؤبه پیروی از رهنمودهای مقام معظم رهبری و در سال اقتصاد مقاومتی، تولید و اشتغال، موض

ارکنان، ش روحیه آرمانگرایی در بین کانتخاب مدیران واجد شرایط، ارتقاء ویژگی ایثار، از خودگذشتگی و مجاهدت در بین منابع انسانی، ترویج کار جهادی و فی سبیل ا...، گستر

، داوران ی هیاتالب اسالمی برگزار گردید که با رأجهادی بنیاد مستضعفان انق دومین جشنواره مدیریت ،های خالقانهدر عرصه کار و تالش و ارایه طرح افزایش قدرت خطرپذیری

لوح تقدیر از سوی مدیر  و طی مراسمی شدند انتخاب 69جناب آقای دکتر توسلی مدیریت محترم عامل پروتئین گستر سینا به عنوان مدیر جهادی هلدینگ صنایع غذایی سینا در سال 

 .گردیداهدا  ایشانبه کیا سعیدی هندسمجناب آقای  ،بنیاد مستضعفان

                                                                            
 

 

 سیب اغب در سیب هاینهال کاشت مراسم مردم، و جمعی از معاونان، استاندار البرز، شهردار کرج و جمعی از با حضور رئیس بنیاد مستضعفان اسفندماه، 51در روز  به مناسبت روز درختکاری

مردمی  کاری با مشارکت: اکنون طرح نهالفرمودندشهر کرج گذاری بنیاد برای احیای باغ سیب مهرکیا با اشاره به سرمایهسعیدی جناب آقای مهندسدر این مراسم  .شد برگزار کرج شهرمهر

 .پوشش آبیاری تحت فشار با هدف استفاده بهینه از منابع آبی قرار گرفته است برای احیای این باغ در دست اقدام است و این باغ زیر

یت حضور مدیر بامراسمی  در ،های ارزشمند ملیاز منابع طبیعی به عنوان سرمایه حفاظتو  فرهنگ احترام به طبیعت به مناسبت روز درختکاری و هفته منابع طبیعی و به منظور پاسداشتهمچنین 

    .این مناسبت را گرامی داشتند در محوطه واحد گوشتیران،کاشت نهال   با امام جماعت محترم و کارکنان ،مدیران ،جناب آقای دکتر توسلیعامل محترم 

                              

 ()سهامی خاص شرکت پروتئین گستر سینا

 تهیه و تنظیم : واحد تحقیق و توسعه شرکت

آدرس: تهران، جاده قدیم کرج، پشت کارخانه 

 شهریور 31شیر پاستوریزه ، کوی 

 99220293-99239212تلفن: 

 99232222فکس: 

www.pgsina.com 

ww.gooshtiran.comw 

 

 

 رانیو شراره فروزان فرهنگ ا اکانیپر ارج ن ادگاریگردان جمال دوست به همراه نوروز، نهییآو یاله زالیقدرت ال یتمام نما نهییبهاران، آ

و تالش  یانست با سعتو پروتئین گسترسیناشرکت  یخانواده کرانشیالطاف ب هیمتعال را که در سا زدیاست. حمد وسپاس ا دهیفرا رس نیزم

 یداریپا یهاامگ زمانیکشور عز یو اقتصاد یصنعت یهاتیفعال یو اساس یبه عنوان محور اصل د،خو هیبه اهداف عال دنیرس یبراوقفه یب

بهره نساخته یتحول  ب نیاز ا زیتا احوال ما را ن میمهربان را سپاسگزاروپروردگار بخشنده  .ابدیدست  یریچشمگ یهاتیبردارد و به موفق

 ،طبر اساس مقررات و ضواب شرکتبه اداره  یابیدست یها در راستاتالش نی. ادیعرصه اعطا فرما نیدر ا یتداوم خدمت رسان قیو توف

 دیشروع سال جد با. افتیادامه خواهد  ،توسعه بازارو  دیدر ارائه محصوالت جد ینفعان، تالش جد یمنافع ذ نیو تأم یمدار یمشتر

 یهاتیاولو نیاز مهمتر یکیامر  نیباشد و ایم شتریب شرفتیپ یخود برا یهاتیفعال یسازنهیبهبود و به ازمندین زیاست که شرکت ن یهیبد

 تیعالحوزه فاین که در  ییهاها و مجموعهامروز با وجود کثرت سازمانرقابت پر  یای. دردنخود است یفیک سطحیشرکت در ارتقا نیا

 ییارهاساخت جادیبا ا دیبرخوردار است و با یاژهیو تی، نرخ مناسب و مطلوب از اهمتوسعه محصوالتهمچون  ی.توجه به مواضعنندکیم

ظر قرار در سراسر کشور مد ن میمستق ریو غ میمستق وشفر یواحدها هیعملکرد کل یابیرا در ارز یفیک یهاپس شاخص نیمناسب، از ا

 ،یرانیا زیعز یهاخانواده یخود را به تمام مانهیصم تیو تهن کیو آغاز سال نو، تبر ینوروز باستان دیع دنیدر آستانه فرا رس نجانبیا .داد

 کرانیب اتیدر پرتو عنا ز،یهمکاران عز کیکایاز تالش  یداشته و ضمن قدردان میتقد گسترسیناپروتئینباالخص خانواده بزرگ 

 .را آرزومند است زانیعز نیا یابیعزت و کام ،یو شادکام شیآسا ،یو بهروز یسالمت ،یخداوند

 
 

 های حرام در تولید سوسیس و کالباسرد شایعه استفاده از گوشت
 

   

 

  

 شرکت پروتئین گستر سینا )سهامی خاص(
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 نامه حاللو صدور گواهی تمدید

 ش

شرکت پروتئین گسترسینا، پس از انجام ممیزی حالل، موفق به تمدید  ،به گزارش واحد تضمین کیفیت

وابسته به اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران و گواهینامه حالل از سوی مؤسسه جهانی حالل 

                            مرکزتحقیقات و اطالع رسانی اتاق اسالمی گردید.

 

 

کنیم و های حرام برای تهیه سوسیس و کالباس را رد می: شایعات مبتنی بر استفاده از گوشتایران گفتی و کشاورزی سازمان ملی استاندارد یکل نظارت بر استاندارد صنایع غذامدیر

 هزار واحد تولیدی در زمینه صنایع غذایی، کشاورزی، بهداشتی و حالل تحت نظارت سازمان استاندارد 9: در کشور بیش از دغالمرضا امینی اظهار کر .پاسخگوی ابهامات مردم هستیم

 .کردند د عالمت ملی استاندارد را دریافتهزار پروانه کاربر 5۱هستند که این واحدهای تولیدی بیش از 

داردها است تواند مضر باشد حتما منطبق با استانتوجه شود؛ یکی اینکه آنچه به سالمت مردم میدو نکته اساسی  بهشود باید : هرگاه عالمت استاندارد بر روی مواد غذایی دیده میدوی افزو

 .و دوم اینکه برچسب موارد مصرف هر کاال بر روی آن درج شده است

دهیم و در استان گیرد و هم از طریق بازرسی محصول انجام میاحد تولیدی صورت میکنترل کیفیت وها فرآیندی دارد که هم از واحد تولیدی از طریق سیستم : کنترلدامینی تصریح کر

 (http://agrofoodnews.com) .گیردتولیدکننده مورد بازرسی قرار می

 

 محصوالت گوشتیران (دارفرش) اسکینبسته بندی 

 

 هفته منابع طبیعی و روز درختکاری
 

به طوری که تبدیل به جز الینفک برای شناساندن و د، کاالها داربندی نقش مهمی در کیفیت و حفظ سالمت محصوالت و امروزه بسته

. با توجه به افزایش رقابت داخلی در پی بهبود کیفیت و افزایش تنوع محصوالت شرکت، انتخاب نگهداری یک محصول شده است

  شرکت را افزایش دهد.های با کیفیت و مدرن می تواند فروش بندیبسته

ع بندی دارفرش برای عرضه انواع سوسیس و کالباس استفاده نموده است که این نوبستهاز  گوشتیران با توجه به نیاز بازاراز این رو شرکت 

 باشد.های خاص میبا استفاده از فیلمو یار باال خاص از بسته بندی اسکین با کیفیت بس

 مزایای بسته بندی دار فرش:

یه محافظتی: محافظت از محصوالت در مقابل نفود اکسیژن، بخار آب، ال-۱ (easy peel)  بازشو آسان بندییری بستهگامکان به کار-5

جایی، نشان که موجب راحتی در توزیع، جابه شامل ویژگیهایی :(Convenience)  راحتی-4  افزایش طول عمر بسته -3  گرد و خاک

 .دوباره بستکرد و  را باز بسته بندی  تواننمی :کاهش سرقت-1  شودمی فروش و دادن )ویترین(
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 صادرات و تجارت آزاد

های اقتصاددانان کالسیک بروز و حقیقت میالدی در نوشته 56نظریه برتری نسبی طی قرن 

اید به تولید آن بپیدا کرد. این نظریه مبتنی بر این اصل است که هر کشور یا گروه و اقتصاد 

مبادرت ورزد که درتولید آن ازبرتری برخوردار است، زیرا کاال را به بهای  ییکاالها

 که نسبی برتری نظریه .کندها عرضه میارزانتری نسبت به سایر کشورها یا افراد و گروه

 حاکم ظرین دیدگاه که سالهاست شد، بیان انگلیسی، مشهور اقتصاددان "ریکاردو" توسط

در دنیای اقتصادی امروز تغییرات وتحوالت  .شودمی شامل را المللی بین تجارت بر

ه تولید همه قادر ب ییای سریع وچشمگیر است که هیچ کشوری به تنهاتکنولوژی به اندازه

ان اتفاق داد و ستد با دیگر گیری وچیز برای خود نیست وتوسعه و رفاه بدون همیاری و بهره

اقتصاددانان کالسیک و نئوکالسیک، باال رفتن رقابت، نوآوری، باال بردن نخواهد افتاد. 

کیفیت کاال وتحرک اقتصادی درکشورهای در حال توسعه را تا حد زیادی ناشی از تجارت 

 دانند.خارجی و روابط اقتصادی این کشورها می

 های صادراتمزیت

ای موقعیت رقابتی خود در بازارهها به منظور حفظ گردد که شرکتصادرات کاال باعث می

های مربوط به تولید را کاهش دهند. ت محصوالت خود را افزایش و هزینهجهانی کیفی

ا برای هها است، زیرا شرکتافزایش مهارت کارکنان نیز از دیگر مزایای صادرات شرکت

ازار و ب افزایش سهم تولید کاالی استاندارد ناچارند دانش کارکنان خود را افزایش دهند.

جلوگیری از کاهش تولید و فروش محصول در صورت فعالیت رقبا در بازار داخل نیز از 

دیگر مزایای صادرات است. بدین ترتیب در صورت بروز رکود در بازار داخلی، شرکت 

 دارای بازار مناسبی در خارج است.

 های صادراتزیان

کارمند(، تولید کاال و  ۱1۲های کمتر از های متوسط و کوچک )شرکتشرکت برای

 رسند. دلیلتر از بازار داخلی به نظر میخدمات قابل فروش در بازارهای خارجی مشکل

ت و های متفاوهای فرهنگی، زباناین موضوع، فقدان شناخت از قواعد بازرگانی، تفاوت

 خارجی معاوضهاست که با عالقه برای صادرات در تقابل هستند. اوضاع

یت مالی مدیر سانات نرخ معاوضه در جریان فعالیت صادراتی است کهمشکل دیگر خطر نو

کشد. از طرف دیگر همواره باید در نظر داشت که مشتریان شرکت را به چالش می

 شان درخواستالمللی خدمات بیشتری را نسبت به خریداران داخلی از فروشندهبین

 گارانتی و خدمات پس از فروش اندازی تجهیزات، نگهداری یا کنند، مانند نصب و راهمی

 صادرات ایران

صادرات غیرنفتی همواره از مهمترین مسایل مورد نظر دست اندکاران و سیاستگزاران 

اقتصادی و بازرگانی جمهوری اسالمی ایران بوده و توجه خاص در برنامه های توسعه 

الت تسهی اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی کشور را معطوف به خود کرده است. لذا ایجاد

های صادرات موجب تحرک در مکانیزم تجارت خارجی و نقش مؤثر در رشد درزمینه

 تولید ناخالص ملی خواهد داشت.

گمرک ایران ضمن توجه به این مهم و به روز رساندن تشریفات گمرکی کاالهای صادراتی 

رخی باقدام به اتخاذ شیوه های مناسب برای تسریع و تسهیل در صدور کاال و اختصاص 

 .تکات کشور به امر صادرات نموده اسگمر
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ی حاصـل از آبزیان در کشـور یغذاهای ی تنـوع فرآوردهیدر مقایسـه با سـایر مـواد غذا

یا کنسـرو شـده  (تـازه و منجمد)صـورت درسـته  محدود اسـت. مـردم اغلـب ماهـی را به

هـا از سـویی، کاهـش مصرف سـرانه آبزیان را در پی کنند. تنـوع محدود فرآوردهتهیـه می

محـدود خواهـد کـرد. لـذا، بـرداری بهینه را از آبزیـان خواهد داشـت و از سـوی دیگر،  بهره

افزایـش سـرانه آبزیـان کشـور بـه  تولیـد محصـوالت متنوع از آبزیـان امری ضروری اسـت.

ـان، واردات آبزی ،(دریایـی و پرورشـی)طـرق مختلفـی از قبیـل افزایـش تولیـد آبزیـان 

یان امعه به آبززیـان، توسـعه بـازار و سـهولت دسترسـی آحـاد جآبفرهنگ سـازی مصـرف 

د هـای افزایش مصرف سـرانه آبزیـان، تولیسـالم و باکیفیـت امکان پذیـر اسـت. یکـی از راه

 محصوالت متنوع شـیالتی بخصـوص محصـوالت آمـاده پخـت یا آماده مصرف اسـت.

 کوفتـه ،یهـما یبسـتن ،یماهـ نگـریف ،یانـواع برگـر ماهـ ـلیاز قب یمتعدد یالتیمحصـول شـ

  یخشـک طعـم دار، ماه یماه ،یاشـترودل ماهـ ،ی، سـوپ ماه(پفک) یاسـنک ماهـ ،یماه

 ،یماهـ ی، انواع کنسـرو خورشـتی(ترشـی)ماهنادیمار، صنعتی دودیماه دار،پوشـش

 یو محصـوالت غالت غن (سـتیپ ـشیف)آمـاده مصـرف  ـریخم ،یپرورشـ یکنسـرو ماهـ

از آنهـا  یه برخـکـه البت شده است دیتول یقاتـیدر سـطح تحق نایرولیجلبـک اسـپ ـزیشـده بـا ر

 ،ینعتـص یدودیبـال،  ماهـ ـشی، ف(پفک) یاسـنک ماهـ ،یماهـ نگـریف ،یبرگـر ماهـ لیاز قب

 ود. شـ یو عرضه م دیتول یتوسـط بخش خصوص یسـطح صنعت رد یمحصوالت سـوخار

 :شـده اسـت دریایـی به صـورت ذیل ارائهدسـته بندی تولیـد و عرضـه محصـوالت 

امـروزه تقاضـا بـرای آبزیـان زنـده در بعضـی از کشـورها : ( Live fish) آبزیان زنده -1

دهنـد و انواعـی از آبزیـان زنـده در دامنـه و ابعـاد بیشـتری را بـه خـود اختصـاص می

  ـد.یابمی تقاضـا هـرروز افزایـشرسـند و ایـن ها و سـوپرمارکت ها بفـروش میرسـتوران

                                     
ـا اسـتفاده از ب:  (Fish Fillet Products Fresh) محصوالت تازه فیله -2

ها، ماهـی را تمیز و سـایر روش( MAP) های مناسـب ماننـد اتمسـفر اصالح شـدهبندیهبسـت

 اًنماینـد. حمل چنیـن محصوالتـی عمومفیلـه عرضـه میگیری کـرده و به صـورت و اسـتخوان

پوسـتان نیـز صـدق یـرد. ایـن محصـول در مـورد سختگبه صـورت هوایی صـورت می

نـد امـا صـادرات تـون ماهیان بـه این شـکل از ارزش و اعتبـار باالیـی به ویـژه در کمی

 مریـکا برخوردارند.آکشـورهایی مثـل ژاپـن و 

                              
ایـن محصـوالت عمومـا در : ( Frozen Products) محصوالت منجمد -3

درجـه  ( -3۲الی -۱۱ی )های صنعـتشـده سـردخانههای ایمـن و در دمـای کنترلبندیبسـته

فـت ننماید اگردنـد کـه تـا زمـان نیـاز بـازار، کیفیـت آنهـا نحـوی نگهـداری می هسـانتیگراد بـ

هـای مختلـف از فیلـه گرفتـه در ابعـاد یـا دچـار فسـاد نشـوند. ایـن محصـوالت بـه صورت

شـوند. ت چرخ شـده، منجمد میگوناگـون تـا ماهـی کامـل، شـکم خالـی یـا به صـور

 Air blast)دتونـل انجمـا (،Plate Freezer)ای هایـی چـون فریزرهای صفحـهروش

freezer،) وری هغوطـ ( Immersion  ،) انجمـاد انفـرادی(IQF)  و غیره در این زمینـه

 کاربـرد دارند.

 

 دود عـالوه بـر خشـک : (Smoked products)های دودی شده فرآورده -4

کردن فـرآورده، بـه دلیل وجـود دسـته ای از ترکیبـات در آن خاصیت ضـد میکروبی نیـز 

هـا در دارد و  مهمتـر از آن، طعـم و مـزه مطلوبـی بـه محصـول می بخشـد. ایـن  فرآورده

و قابلیـت صنعتی شـدن دارند. در سـطح جهانی  شـوندبسـیاری از نقـاط ایـران مصـرف  می

هـای صنعتـی در نیز خواهـان زیاد دارند. نـرخ برخی از محصـوالت دودی شـده بـه  روش

 کشـوری چون فرانسـه دو برابـر نرخ تازه آن اسـت.

                       
زیادی در بافـت آبزیـان درصـد : ( products Dried) همحصوالت خشک شد -5

با اسـتفاده از   (.Water activity)آب وجود دارد که عامل فعالیت باکتریها اسـت

تـوان اقـدام به تهیـه این محصوالت نمـود. عمدتًا کشـورهای آسـیای روشهـای صنعتـی می

 جنوبی و جنوب شـرقی از تولیدکننـدگان مهم این فرآورده ها هسـتند.

                                              
آبزیـان نیـز هماننـد بسـیاری از مـواد : ( Salted ptoducts)فرآورده های شور -6

شـوند نکتـه مهـم در غذایـی بـا قـرار گرفتـن در محیط هـای غلیـظ و جـاذب آب، شـور می

ایـن فـرآورده درصد نمک افزوده شـده و نوع نگهداری آن اسـت. بسـیاری از محصوالت 

شـوند. ایـن محصوالت نیز در میان کشـورهای سـود می دودی نیـز ابتـدا شـور یا  نمک

آسـیای جنوبـی و جنوب شـرقی خریـداران بسـیاری دارنـد درحالی کـه ایـن کشـورها خـود 

 .از مهم تریـن تولیدکننـدگان ایـن محصـول هستند

                                               
بـا کاهـش ( : Marinated products ) محصوالت و فرآورده های ترش -7

pH  ،محیـط ماهـی می تـوان از رشـد و تکثیـر  باکتریهـا جلوگیـری کـرد و در ضمـن

محصـول جالب توجهـی تولیـد کـرد مارینـاد بـرای بسـیاری از ماهیـان ریـز یـا غیرمعمـول 

ویـژه در کشـورهای  عنـوان چاشـنی دارای پروتئیـن  به و حتی پرورشـی کاربـرد دارد و  به

 .گیـردویـژه اسـکاندیناوی مورداسـتفاده قـرار می اروپایـی و  به
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 های گوشتیوردهآصادرات فر

های گوشتی با کیفیت متفاوت در داخل کشور وردهآانواع گوناگونی از فرحاضر درحال

لیه دلیل استفاده از مواد اوهای تولیدی بهشود که در بعضی از موارد نمونهتولید و عرضه می

ی خارجی هاکارگیری تکنولوژی و دانش ساخت مناسب بهتر از مشابه)گوشت( مرغوب و به

دبخش امکان صدور این کاالها به خارج هستند، ولی متاسفانه آن هستند که این امر خود نوی

دلیل مشکالت جانبی امر صادرات، انجام این کار مشکل یا حتی غیرممکن است و این به

شود. کلیه واحدهایی که دارای پروانه کنندگان به این امر میتمایل تولیدخود باعث عدم

توانند محصوالت تولیدی خود را پس ستند، میبرداری از اداره نظارت بر مواد غذایی هبهره

از گذراندن مراحل قانونی و انجام آزمایشات الزم در صورت دریافت پروانه ساخت از اداره 

آقای دکتر   بایستی منطبق بر استاندارهای مربوطه باشد، به بازار مصرف عرضه کنند.فوق که 

های وردهآمورد صادرات فر در (ایران گوشتی هایوردهآفر انجمن دبیرمجید افالکی )

اخلی ایم که عالوه بر تامین نیاز دای قرار گرفتهگوشتی گفته است: در حال حاضر در نقطه

هزار تن محصوالت موفق به صادرات چهار 64-61هزار تن، در سال 1۲۲کشور به میزان 

ک در چاست: اگرچه این اقدام، گامی کوایم. افالکی معتقد گوشتی به خارج کشور شده

ای و جهانی گامی بسیار رود، اما در مورد حضور در بازارهای منطقهصادرات به شمار می

فت ای داشته است، اما باید گمالحظهبزرگ بوده است. در نگاه کلی، میزان تولید رشد قابل

میلیون که در بحث صادرات هنوز نوپا هستیم. امید داریم در برنامه ششم توسعه به تولید یک

وشتی های گوردهآشود صادرات فربینی میهای گوشتی در سال برسیم و پیشوردهآفرتن 

 .هزار تن در سال افزایش یابد۱۲به  54۲۲انداز سال در چشم

نیز هدف گیری بازارهای  ۱۲5۲از آنجا که موضوع نمایشگاه میتکس  با این وجود افالکی

 جویای تدابیر اتخاذ شده برای صادراتمنطقه است، در پاسخ به پرسش های خبرنگاران که 

به بازارهای خارجی به ویژه کشورهای روسیه، قطر و ... بودند، گفت: درباره آخرین وضعیت 

صادرات چندانی در این زمینه نداشتیم،  64صادرات فرآورده های گوشتی، ما تا قبل از سال 

در شد که این عدد نسبت تن انواع فرآورده گوشتی از کشور صا 4۲3۲اما سال گذشته حدود 

برابر شده و بیشترین حجم  ۱تن بوده تقریبا  ۱۲۲۲که میزان صادرات حدود  64به سال 

صادرات نیز به کشورهای آذربایجان، ارمنستان، کشورهای شمال آفریقا، افغانستان و مواردی 

 .جزیی هم به کشورهای اروپایی انجام می شود

 اید به سمتب ت منطقه و کشورهای منطقه خلیج فارسافالکی اضافه کرد: با توجه به وضعی

صادرات بیشتر حرکت کنیم و ببینیم که منطقه از نظر کمی و کیفی چه محصولی از ما 

صادرات با  تواند مسالهخواهد، چرا که ایران به عنوان یکی از کشورهای اسالمی میمی

در این میان کشورهایی گواهی حالل را در بین کشورهای همسایه اسالمی رونق دهد که 

 .توانند به عنوان مقاصد اصلی در نظر گرفته شوندمانند امارات متحده عربی و قطر می

افالکی اضافه کرد: با توجه به وضعیت منطقه و کشورهای منطقه خلیج فارس باید به سمت 

صادرات بیشتر حرکت کنیم و ببینیم که منطقه از نظر کمی و کیفی چه محصولی از ما 

صادرات با  تواند مسالهخواهد، چرا که ایران به عنوان یکی از کشورهای اسالمی میمی

گواهی حالل را در بین کشورهای همسایه اسالمی رونق دهد که در این میان کشورهایی 

 .توانند به عنوان مقاصد اصلی در نظر گرفته شوندمانند امارات متحده عربی و قطر می
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