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برای آلمان،  TUVنماینده انحصاری شرکت  (TUV INTERCERT)خود توسط شرکت  ین گستر سینا، پس از انجام ممیزی سالیانهشرکت پروتئ به گزارش واحد تضمین کیفیت
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در   22/11/92، انتخابات شورای بسیج کارگری در تاریخ پروتئین گسترسینابه گزارش واحد بسیج شرکت 

 برگزار گردید. شرکت گوشتیرانمحل 

انجام ر( پوآقای حسین رجب جناب) فرمانده بسیجبا حضور کلیه اعضاء بسیج و  انتخابات که در این

جناب آقای حسین رجب پور به عنوان فرمانده و جناب آقای نفر به عنوان شورای بسیج،  19عداد پذیرفت، ت

 شدند. انتخاببه عنوان جانشین فرمانده نیز اهلل احمدزاده فتح
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ا توجه به تغییر های گوشتی بوردهآهای گوشتی )میتکس( به اهمیت تولید فرنشست خبری سومین نمایشگاه فرآورده مجید افالکی در 

هزار میلیارد دالر ارزش جهانی تجارت حالل است که ما باید بتوانیم سهم بیشتری  4ساالنه بین دو تا  :زندگی مردم دنیا خاطرنشان کرد

 .های گوشتی در این حوزه اهمیت دو چندانی دارده از فرآوردهرا به خود اختصاص دهیم که استفاد

  های گوشتی کشور به آمار تولید در کشور اشاره کرد و گفت: ساالنهبه گزارش اقتصاد آنالین به نقل از فارس ، رئیس انجمن فرآورده

درصد نیاز داخل کشور از محل تولیدات  95شود که نوع محصول در کشور تولید می 81های گوشتی در هزار تن انواع فرآورده 511

 .درصد دیگر وارداتی است 5داخلی و 

 95تن فرآورده گوشتی در سال  4500صادرات 

، 95فرایند صادرات به کشورهای اطراف آغاز شد که در سال  94افالکی در مورد میزان صادرات این گونه محصوالت گفت: از سال  

   صادر شده است.ی همسایه و اوراسیا هاهای گوشتی به کشورتن فراورده 4511

 کنیمای را برای تولید سوسیس و کالباس طی میهگیرانمراحل سخت

تدا توسط شود، از ابهای گوشتی کشور به این نکته اشاره کرد که مواد خام دامی که وارد کارخانجات فراوری میانجمن فراورده رئیس

ها گیریسال اخیر سخت 2-3سازمان دامپزشکی باید دارای کد تایید باشد که چه محصولی وارد کارخانه شده است مضاف بر آنکه از 

های بهداشتی بر مواد اولیه نفر چهارمی هم به عنوان ناظر شرعی به ینده سازمان استاندارد دامپزشک و نظارتبیشتر شده و عالوه بر نما

شود های سنگینی در این چهار گروه انجام میاش آن است که حلیت ماده اولیه را کنترل کند و هزینهکارخانجات اضافه شده که وظیفه

 .است تحت نظارت چهار سازمان دولتی های گوشتی در کشورفراوردهتواند گفت تولید انواع و در نهایت می

 است.  80ها در اوایل دهه شتی مربوط به ثابت نگهداشتن قیمتهای گوریشه مشکالت کیفیت فرآورده

در این دانست و افزود: وقتی  81های گوشتی از جمله سوسیس و کالباس را از جمله دهه افالکی ریشه تمام مشکالت صنعت فراورده

ساله قیمت  11ها را در اقتصاد تورمی آن هم تورم دو رقمی ثابت نگه دارند، به طوری که در یک دوره دوره سعی کردند تا قیمت

های گوشتی تغییر نکرد، در حالی که مواد اولیه مدام در حال افزایش بود. قاعدتًا این مسئله روی کیفیت تاثیر گذاشت، در فرآورده

 .های گوشتی به ویژه برای ایجاد اشتغال و تولید انجام شده استگذاری سنگینی روی صنایع فراوردهحالی که سرمایه

رد و های ایرانی به بازارهای جهانی اشاره کدر بخش دیگری از این نشست مهبد دبیر اجرایی نمایشگاه میتکس به اهمیت ورود شرکت

وشتی و معرفی محصوالت سالمت محور توسط سازمان دامپزشکی از های گگوشت و فراورده گفت: اصالح الگوی مصرف انواع

  م.اندرکاران این حوزه ارائه کنیستجمله کارهایی است که بنا داریم تا در سومین نمایشگاه میتکس برای مردم و د

لیغ هرگونه تب وی همچنین به فرهنگ غالب رسانه در مورد ممنوعیت مصرف سوسیس و کالباس گفت: کار به جایی رسیده است که

  سیما و داص در اندک هزینه با نمایشگاه عنوان با آموزشی برنامه بخواهیم زمانی اگر و است  سوسیس و کالباس در صدا و سیما ممنوع

مهبد افزود: محصوالت ایرانی  .ندارند مشارکت و حضور برای تمایلی که هستند تولیدکنندگان خود این کنیم، برگزار رسمی طور به

ای از کالباس ایرانی را سه روز در یخچال نگه دارید، قابل ای را طی کنند تا جایی که شما نمونهگیرانهباید استاندارد سختاکنون 

نمک و  دهند میزانمی ، در صورتی که مشابه خارجی ممکن است، تا یکی دو هفته سالم باقی بماند که این نشانمصرف نخواهد بود

سته سومین نمایشگاه محصوالت پروتئینی حالل و صنایع واب .تر استهای گوشتی به مراتب پایینفرآوردهدارنده مصرفی در مواد نگه

قتصاد ا خبرگزارید )شوشعار توسعه بازار هدف برپا میبا تغییرات جدید از جمله ارائه محصوالت سالمت محور برپا و  97آذرماه 

                 .(11/11/92 آنالین،

 

 

   
 

 

در  4/11/92اریخ تین صنعت در به گزارش واحد روابط عمومی شرکت پروتئین گسترسینا، کارگاه تخصصی پرورش ماهی در قفس با حضور پرشور مدیران و کارشناسان عالقمند به ا

محترم عامل شرکت پروتئین گسترسینا، سخنرانی با محوریت موضوع پرورش ماهی در قفس ارائه  آقای دکتر توسلی، مدیریتجناب سالن همایش آدینه برگزار گردید. در این همایش، 

 نمودند.

 
 

 

 

1 

 برگزاری همایش ارتقاء ارزش آفرینی نهادها در تحقق اقتصاد مقاومتی، تولید و اشتغال

 

 

 در شرکت گوشتیران شورای بسیج کارگریبرگزاری انتخابات 

 بازدید مدیر کل دفتر صنایع غذایی و دارویی وزارت صنعت، معدن و تجارت 

 راهکل دفتر صنایع غذایی و دارویی وزارت صنعت، معدن و تجارت، به همراه هیئت هممدیرجناب آقای دکتر صادق نیارکی، شرکت پروتئین گستر سینا،  تحقیق و توسعهبه گزارش واحد  

بندی مرغ بندی و بستهو خط قطعه ناگت الباس، همبرگر،سیس و کسو بازدید کردند. در این بازدید که با حضور مدیران ارشد شرکت صورت گرفت، روند تولید انواع از شرکت گوشتیران 

 فعالیت این واحدها توضیحاتی ارائه گردید. نحوهوظایف و های کنترل کیفیت و تحقیق و توسعه در رابطه با واحد با حضور درمورد بررسی قرار گرفت. همچنین 
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 گذاری ماهییخ

ود. شاستفاده میبرای سردسازی ماهی از یخ در صورت مجهز نبودن شناور به سردخانه، 

صورت یکی در میان نسبت به ماهی در محفظه  های یخ بهبرای نگهداری ماهی باید از الیه

 جعبه یا انبار ماهی استفاده کرد تا سطح تماس یخ با سطح ماهی بیشتر شود. 

نشان داده است که  اتعمق انجام شود. آزمایش های کمنگهداری ماهی در یخ باید در الیه

گذاری شده، در عمق زیرین موجب افت وزنی و ماهی یخه شده از طریق تود فشار ایجاد

گذاری شده در انبارهای شود. چنانچه ماهی یخهای موجود در ته توده میصدمه به ماهی

نی ها باید در فواصل معینی برای انتقال دادن سنگیقفسه. عمیق به صورت فله نگهداری شود

ای انبار هناور، بدون این که موجب فشار غیر ضروری بر ماهیبار به ساختمان انبار و بدنه ش

ا عبور هخنک بتواند از میان الیه یعنی جریان هوای. یرین گردند، تعبیه و نصب شوندشده ز

 .کند

 
 های ماهیجریان خنک ما بین الیه

ن ه باشد ایری وجود داشتاگذترین قفسه و کف انبار ماهی فضای آبهمیشه باید بین پایین

آوری پساب مرکزی در ارتباط بوده و مستقیمًا به یک یا چند مخزن یا جمع محفظهفضا با 

طوری تعبیه گردد که همیشه انبار ماهی به طور مؤثر از پساب  باید حوضچه تخلیه شده و

های سردکننده موجود در انبار کنترل دما در دستگاه، صیادیخالی شود. در طی سفرهای 

د. چنانچه سانتیگراد نشو درجهای باشد که دمای نگهداری کمتر از صفر گونهماهی، باید به 

های باالیی یخ به صورت سفت و سخت منجمد شود، الیهر مقدااین حرارت کمتر از  درجه

 کرده و در سفرهای طوالنی کیفیت کندشده و در نتیجه در آن الیه، ماهی شروع به انجماد 

ابل طور ق خ به دلیل کاهش دما متوقف شود، این امر بهکند. زمانی که ذوب یآن افت می

یخ  الیهکند. دهندۀ مؤثر دما، عمل می کاهشای مانند یک عامل سردکننده وحظهمال

هایی عمل خواهد کرد اهیم کننده از کاهش دمایعنوان یک روکش عایق و ممانعتبه

ای تیز هنباید دارای گوشهاند. انبار یا مخزن نگهداری ماهی طور مناسب سرد گشته که به

دار باشد زیرا تمیز کردن انبار مشکل خواهد بود و ممکن است در اثر تجمع و رشد و زاویه

 آلوده شود.   ها، ماهی صدمه دیده،میکروب

 (Preservation)عملیات نگهداری 

حتی . ز قرار دادن ماهی در معرض گرد وخاک، حشرات و نور خورشید باید پرهیز شودا

 خودداری شود.ا بدن ماهی فیله و اشپل در فضای باز جد دهدادن قطعات بریده شراراز ق

 نگهداری ماهی و حفظ کیفیت آن نیازمند سردسازی است.

ی نگهداری طوالن نگهداری ماهی و سایر آبزیان به دو صورت موقت و طوالنی رایج است.

گیرد که در برخی صورت می منجمد صورت ها و بهدر سردخانه عمدتاً در ساحل،

صورت نگهداری در غیر ایناست، شناورهای سردخانه دار نیز این عملیات امکانپذیر 

 موقت خواهد بود.

دگاری آن را به نصف مان ،در محیط نگهداری ماهی لسیوسس درجهافزایش هر شش  

 پس بهتر است عمل انجماد با سرعت صورت گیرد. ،دهدتقلیل می

 (Fish Storage Vessels) گهداری آبزیان در انبار شناورن

صید،  بالفاصله پس ازشود. گذاری انجام مینگهداری ماهی یا سایر آبزیان در این انبارها با یخ 

شود و متناسب با دمای گیرد که در آن از یخ استفاده میداری قرار میماهیها در مخازن عایق

طوری که دمای شود بهساعت عملیات سردسازی انجام می 2تا  1ماهی و محیط در فاصله زمان 

تیمتر از یخ پر شده سان 11-15 به اندازه درجه سانتیگراد برسد. ابتدا کف اتاق  4عمق ماهی به

 شود تا اینکه در طبقه آخرالی آن ریخته میسانتیمتر یخ البه 5  ماهی، و بعد از چیدن هر الیه

چیدن ماهی  هایی نیز برایتخته، اشته باشد. البته برای کاهش فشارسانتیمتر یخ وجود د 15-11

و کمک به جریان هوا تعبیه شده است. اما در حالت سردسازی با آب و یخ سرعت سردسازی 

ساده است. چنانچه مدت زمان  گذاریبرابر بیشتر از سرعت سردسازی در یخ 4-5ماهی حدود 

بیش از هشت ساعت باشد احتمال پودری  وری ماهی در مخلوط آب دریا و یخغوطه

 پریدگی و جذب آب در گوشت ماهی وجود خواهد داشت. رنگ

    (Fish Box) نگهداری ماهی در جعبه

تمیز و گندزدائی شوند، برای های صاف و صیقلی با سطوح ضد آب که به آسانی جعبه

ها برای آبچک یخ ذوب جایی ماهی بر روی عرشه، توصیه شده است. در کف این جعبهجابه

 است. شده، سوراخ یا آبراهه تعبیه شده 

 ( CSW یا RSW) نگهداری آبزیان در مخازن آب دریا یا آب نمک سرد شده
با استفاده از آب دریا یا آب نمک سرد شده و رساندن به دمای نگهداری، امکان خنک نمودن 

 آید. ماهی با اینفراهم می ساردین ماهیانسریع مقادیر زیاد ماهیان ریز مانند فانوس ماهیان و 

رد ستفاده شود، سریعتر سوری نسبت به زمانی که از یخ برای سرد کردن آن افرایند و غوطه

درجه  -1حرارت آب تا  درجهکه در آن از طریق مکانیکی   (RSW)در روششود. می

آب است  % 21ماهی و  % 81ماهی در مخازن آب سرد که  ،دشوکاهش داده می سلسیوس

است و  پروتئین آن ،شود. از آنجا که مهمترین عامل در تعیین کیفیت پودر ماهینگهداری می

ی رشود بنابراین از این روش برای نگهداتازگی ماهی موجب افزایش میزان درصد پروتئین می

واحد سرد کنندۀ مکانیکی دمای آب را  (RSW) سیستمدر . شودماهی در شناور استفاده می

های ساخته شده از آب شیرین مخلوط دهد، یخدمای معمول آب دریا به زیر صفر کاهش می از

نیز همین عملکرد را دارد. در مواردی که برای  (CSW)شده با آب دریا تحت عنوان سیستم 

شوند غلظت نمک مخازن آب دریا یا آب نمک، با اضافه کردن یخ سرد می نگهداری ماهی،

گردد. اگر آب دریا یا آب نمک خیلی رقیق شوند ماهیها آب جذب حفظ  %3باید در حدود 

  شود.مینموده و از این رو کیفیت آنها دستخوش تغییر 

 نگهداری ماهی در سردخانه شناور 

دلیل عبور جریان هوای سرد نگرانی از کاهش  نگهداری ماهی در شناورهای سردخانه دار به

دلیل باال بودن هزینه امکان استفاده از سردخانه اما به. کیفیت ماهی را به همراه نخواهد داشت

های چوبی در کف انبار ماهی شناور یا سرد خانه استفاده از پالت یا تخته برای همه وجود ندارد.

ود و ها اشغال شکل فضای داخل سردخانه نیز نباید با ماهی. گرددبرای جریان هوا توصیه می

 . باید جریان هوا وجود داشته باشد

 (Processing) فرآوریعملیات 

کننده خوب در شناور برای نگهداری و ذخیره ماهی و حفظ کیفیت باالی ک سیستم خنکی

ای در شناورها برای نگهداری و های مکانیزهماهی ضروری است. با پیشرفت فناوری، روش

آوری و عملها را توانند ماهیاست ضمن اینکه برخی شناورها می شده انجماد ماهی ایجاد

ید وری شده در شناور، پودر ماهی تولآفر بندی نمایند و از ماهیان مناسب یا ضایعات ماهیانبسته

 . کنند و آن عملیاتی که در کارخانجات ساحلی متداول است در شناور انجام دهند
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 نعتیص هر برای و مکان هر در که فروش است استراتژی همان این سالح، ؛فروش محصوالت استفاده کرد افزایش برای آن از تواندارد که می وجود سالحی ددهمی نشان هاپژوهش

 .است استفاده قابل

 چیست؟ فروش استراتژی

  توان روی مشتریان اثر گذاشت  و نرخ فروش را افزایش داد.، میارزان قیمت چه و قیمتی گران و لوکس صنعت در چه محصوالت و خدمات، درست قیمت بندیچارچوببا 

 .بدانید ارجح قیمت به نسبت را زمان. 1

 مشتری رضایت توانیدمی که است شکل این به فقط قیمت؛ نه بگذارید، زمان روی را تمرکزتان باید شما تومان، میلیون 11 تا گرفته تومان هزار از باشد، داشته که قیمتی هر محصولتان

 گرفت، صورت داستنفور دانشگاه کار و کسب عادی مدرسه وسیله به که پژوهشی براساس. باشد محصول از باره چندین یا بلندمدت استفاده وعده معادل تواند می زمان. کنید جلب را

 .بود نشده هنوشت چیزی آخر استند روی و پول به دیگری روی بود، شده اشاره زمان به استندها این از یکی روی. کردند استفاده لیموناد تبلیغ برای متفاوت استند سه از آنها

 منبع زمان، باالخره: »گویدیم پژوهش این محققان از یکی ماگیلنر، کیسی. داشت بیشتری فروش برابر دو نسبت به و بازدیدکننده برابر دو بود، نوشته آن روی «زمان» کلمه که استندی

 چه به ار خود زمان کس هر که این. دارد ما برای بیشتری معنای همین برای. ندارد وجود بازگرداندنش برای راهی و است شده تمام دیگر برود، دست از که زمانی. است ترینایاب

 استفاده با آنها که دکنی صحبت مسئله این مورد در ،مشتریهنگام معرفی محصول خود به .« کند توصیف را او شخصیت تواندمی پول، کردن خرج چگونگی از بهتر گذارند،می شکل

 .کنند جویی صرفه خود زمان در توانندمی حد چه تا شما خدمات یا محصول از

 .نکنید رقابت دیگر برندهای محصوالت قیمت با. 2

 ،«کنید مقایسه برند فالن محصوالت قیمت با را ما قیمت» یا «است برند فالن محصوالت از کمتر درصد 21 ما های قیمت» بگویید مشتری به که زمانی. نشوید قیمت سر بر جنگ وارد

 معرض در را خود ،کند مقایسه دیگر برندی با را( خودتان درواقع) محصوالتتان قیمت که خواهیدمی مشتری از ناخواسته یا خواسته که زمانی. داد خواهید دست از را او که باشید مطمئن

 .شما محصول مزایای نه کند،می تمرکز رقابتی های مزیت روی مشتری که چرا دهید، می قرار مشتری دادن دست از خطر

 .«اینجاست از ترناارز جا همه قیمت: »مشتریان جمله این با آمدن کنار. 3

 این که یزمان.« جاست این از ترارزان جا همه محصول این قیمت» و.« بگیرم رقیبتان، از بهتر، قیمت با را مشابهی محصول توانممی من» دهد؛ می رخ قیمت زمینه در مشکل دو معموال

 و اشاره تانالعاده وقف فروش از پس خدمات یا تر نوآورانه و جدیدتر های ویژگی بهتر، کیفیت به. بکشانید محصولتان کیفیت و مزایا سوی به را مکالمه جهت شنوید،می را جمالت

 یک برای را بیشتری ینههز مردم که آیدمی پیش گاهی. بگیرید کار به نیز بزرگ و مطرح برندهای با رقابت هنگام وانیدتمی را استراتژی این. کنید توجیه را محصولتان باالتر قیمت

 انتظار و نیدک ریسکی چنین نباید احتماال نوپاست، هنوز شما کار و کسب اگر. دهند می انجام مشهور بسیار برندهای برای را کار این آنها معموال اما کنند، پرداخت خدمت یا محصول

 .بخرند را محصوالتتان مشتریان، باشید داشته

 

 
 

 .کنید بیان را محصولتان سرمایه بازگشت نرخ. 4

 در حاضرند همه هک است مشخص. کندمی عرضه مخاطب به را باالیی بسیار سرمایه بازگشت نرخ محصول آن که است زمانی کنید، صحبت محصول قیمت مورد در باید که زمانی تنها

 پول حاضرند مردم درصد 74 نظرسنجی، یک براساس. بپردازند بیشتری پول کند، جبران را خودش خرید هزینه مدتی از پستواند می خدماتی با کیفیت باال که یا محصول دریافت قبال

 این باید است، مشابه حصوالتم سایر مزایای از بیشتر بسیار محصولتان مزایای که وقتی اما کنید، بحث مشتری با قیمت مورد در نباید اگرچه پس. بپردازند ترسالم غذای قبال در بیشتری

 محصوالتتان شدن ترنیخواست باعث ها ویژگی این کنید؛ می اضافه محصوالتتان به زودی به که کنید صحبت هاییویژگی درباره توانید می همچنین .دهید توضیح مشتری به را مسئله

 فروششان، راتژیاست دادن تغییر با توانندمی اما دهند، کاهش را محصوالت استاندارد قیمت ندارند اجازه یا توانند نمی معموال فروشندگان. اندنپیوسته تحقق به هنوز چند هر شوند، می

 .دهند افزایش را خود فروش میزان قیمت، روی تغییری هیچ اعمال بدون

 

 استراتژی فروش

 

                                               دانیال سیفی جهان وری:آگرد

  فروش سرپرست 

     

  

 

 استراتژی فروش

 

( دوم جابجایی، نگهداری و فرآوری ماهی بعد از صید )بخش  

 

                                               فریده چناری  وری:آگرد

 ماهیرانمدیر تحقیق و توسعه 

     

  

 

 


