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 در کشور معرفی ماهی سوکال جهت پرورش در دریا برای نخستین بار                    

 
 ۴۳رقم پرورش  از رانیسهم ا. باره آن شده بوددر یخیغفلت تار کردند که یدر قفس معرف یبه صنعت پرورش ماه را   السوک یماهبرای نخستین بار   کشور یالتیمحققان علوم ش

 یفارس، با اشاره به پروژه نگهدار یخبرگزار یکشور در گفتگو با خبرنگار اقتصاد یالتیعلوم ش قاتیموسسه تحق یپژوهش و فناور معاون .جهان صفر بوده استاین ماهی در  یهزارتن

 جیخل یاکولوژ وهشکدهدر پژ یالتیپروژه توسط محققان علوم ش نیگفت: ا ،یپرورش یهابه قفس یجهت معرف یالرو و بچه ماه دیو تول ریسوکال به منظور تکث یماه یو مولد ساز

 نیچهارم رانیآمار منتشر شده، ا نیافزود: بر طبق آخر ه،یحافظ محمود .داشته باشد دیدر جهش تول یقابل توجه یتواند اثربخشیآن م جیعمان، در حال اجرا است که نتا یایفارس و در

براساس  یماه نیپرورش ا زانیادامه داد: م یو .اسارت انجام نگرفته بود طیدر شرا یماه نیا یو نگهدار ریتکث یبرا یمتاسفانه تاکنون اقدام عمل یبوده ول یگونه ماه نیا دیکشور در ص

   .باشدیمتاسفانه صفر م رانیهزار تن در سال بوده که سهم ا ۴۳، حدود ۲۰۱۶در سال  یآمار منتشر شده توسط سازمان خوارو بار جهان

 یمناسب اریبس نیگزیتواند جایکه م یباشد؛ به طوریکامال سازگار م یطیمح طیمحصور بوده و نسبت به شرا یهاطیدر مح یعیسر اریرشد بس یدارا یگونه ماه نیمعتقد است: ا هیحافظ

 یبوم انیماه کردیدر قفس با رو یمهم پرورش ماه یهامقام مسئول، از مولفه نیفته اگ .باشد یپرورش ماه یهادر قفس ییایباس آس یس شده همچون یمعرف یبوم ریغ انیماه یبرا

و پرورش الرو  ریتکث اتیجهت عمل نیدسترس بودن مولد فارس است. عالوه بر آن، در جیخل هیحاش یو کشورها نانیباال و مناسب بودن با ذائقه ساحل نش ییفارس، ارزش غذا جیخل

 یبرا یماه نیعوامل انتخاب ا گریفارس از د جیدر خل رهیذخ یو اهتمام به بازساز یادیجامعه ص ازیکال و نوس یماه یباال متیو ق ذیو گوشت لذ عیرشد سر ،یریساالنه، تراکم پذ

در  یو عرضه آن به پرورش دهندگان ماه سوکال یو پرورش الرو و بچه ماه ریو تکث یمولد ساز کیعنوان کرد: با به دست آوردن تکن ه،یحافظ. رودیدر قفس به شمار م یپرورش ماه

  .کرد یریقفس، از خروج ارز جلوگ
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 های خرید اینترنتی مواد غذاییعرضه محصوالت گوشتیران در فروشگاه

 

 

بر  یریکرونا چه تاث روسیو

 ؟غذا خواهد داشت ندهیآ

 

 در   گوشتیرانمحصوالت عرضه

مواد  خرید اینترنتیهای فروشگاه

 غذایی

 

  معرفی ماهی سوکال جهت پرورش در

 دریا برای نخستین بار در کشور

 گاهیپا یو شورا  جیبس یحضور  اعضا 

در پادگان  نایگستر س نیشرکت پروتئ

 یانارک دیشه

 عیعلوم و صنا یالملل نیکنگره ب 

 ییغذا تیو امن یکشاورز ،ییغذا

 ۱۳99 وریشهر کرج،

 داتیتول یدرصد ۱۰ شیافزا 

 مستضعفان ادیبن یکشاورز

 غذا خواهد داشت؟ ندهیبر آ یریکرونا چه تاث روسیو

 ۳۱کشاورزی و امنیت غذایی در تاریخ  المللی علوم و صنایع غذایی،کنگره بین 

ها و مرکز سازمان همیاری شهرداری ،دانشگاه علمی کاربردی توسط ۱۳99شهریور 

برگزار  شهر کرج در لیکاسیو تحت حمایتو  علوم نوین آوری نو و  توسعه خالقیت

های روش :از محورهای اصلی این کنگره،  در حوزه صنایع غذایی .خواهد شد

 و آالت ماشین ،نوین بندیبسته ی،یع غذایصنا در نانوفناوری ،نوین پایش کیفیت

 فرآوری نوین روشهای، ارگانیک غذایی هایفرآورده، غذایی صنایع در یزاتهتج

 در آماده غذاهای نقش  ،جامعه سالمت در تغذیه نقش  غذایی، مواد نگهداری و

و در حوزه  غذایی صنایع در هاافزودنی کاهش راهکارهای ،بحران مدیریت

 ، اقتصاد کشاورزی ،کشاورزی مباحث نوین در مهندسی :کشاورزی و محیط زیست

علوم دام و  ی،رزی، مباحث نوین در علوم باغبانهای طبیعی در کشاوفرآورده

 باشد. و... می لوم شیالت و آبزیانع، دامپزشکی

اعضای بسیج  و شورای پایگاه شرکت پروتئین گستر  حضور

 سینا در پادگان شهید انارکی

 www.symposia.ir: منبع

 درصدی تولیدات کشاورزی بنیاد مستضعفان 10افزایش 

 

جمعی از بسیجیان و اعضای شورای  ،پروتئین گستر سینا شرکتبه گزارش روابط عمومی 

 با هدف آمادگی جسمانی و دفاعی چهارشنبه بیست و یکم خرداد در روز  پایگاه این شرکت، 

به صورت   این مانور معموال پادگان شهید انارکی حضور یافتند. در میدان تیر با حضور در

 گردد. ها برگزار میسالیانه در سطح بسیج شرکت

از  یگزارش صنعت غذا و کشاورز به خبر داد. 99در سال  ادیبن نیا یمحصوالت کشاورز دیتول یدرصد ۱۰شیافزا یبرا یزیرمستضعفان از برنامه ادیبن یکشاورز نگیهلد رعاملیمد

صورت  یزیرخبر داد و گفت: بر اساس برنامه 99در سال  ادیبن نیا یکشاورز محصوالت دیتول یدرصد ۱۰ شیافزا یبرا یزیراز برنامه یرجائ میمستضعفان، عظ ادیبن یروابط عموم

ها و گلخانه ها،یمستضعفان توسعه انواع دامدار ادیبن یکشاورز نگیهلد رعاملیمد. رسدیم یامسال به بهره بردار انیتا پا نگیهلد نیدر ا یو باغ یاگلخانه ،یطرح دامدار ۱۱گرفته، 

وی شده است.  ییکشور شناسا یهاتیو ظرف هیهر سه برنامه، طرح جامع ته یکرد و افزود: برا فیتوص یدر حوزه کشاورز ادیبن یاصل یهاخشک را از جمله برنامه یهاوهیباغات م

 .میکن یمعرف یکشور را به فعاالن بخش کشاورز میو اقل ازیمناسب با ن یاقدام الگو نیاست و قرار است با ا یاردر بخش باغد یهدف ما الگوسازافزود؛ 
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و بازار هوشمند سینا )دیجی  کاالدیجیبه روز رسان،  های اینترنتی،در فروشگاهستین بار برای نخگوشتیران محصوالت عرضه و توزیع 

های آنالین به روز رسان و دیجی کاال با توجه به حجم سفارشات مشتریان خود به فروشگاهدر حال حاضر آغاز گردیده است و   سینا(

عرضه نوع در حال حاضر  .رسانندمحصوالت مورد نظر را  از درب کارخانه تحویل و به دست مشتریان میصورت روزانه و هفتگی 

 از مزایای خرید اینترنتی .باشدمی کیلوگرمی یک در اوزان نیم وتوری، سفارشات به صورت وکیوم و بر حسب  محصوالت بندیبسته

توان یم باید کمتر در بیرون از خانه حضور داشته باشند، بخاطر بیماری کرونا در دورانی که مردم نیو آنال یتالیجید یهافروشگاه از 

 و معرفی محصوالت جدید اشاره کرد.  و هزینه، تنوع محصوالت، امکان مقایسه در وقت ییصرفه جو :مواردی مانندبه 

 

 رییکه سرعت تغیدر رفتار مصرف کنندگان شده است به طور رییکرونا سبب تغ روسیو ،پردازان اقتصاد غذا هیبه اعتقاد نظر

بودند که  ییبه دنبال مواد غذا دارانیکرونا خر یماریب وعیش یدر ابتدا با وجود آنکهاست.  افتهی شیافزا دارانیدر خرها تیاولو

آشنا و شناخته شده را مطالبه  ییو مواد غذا ستندین دیجد یهاحلها به دنبال راهآندر حال حاضر  دهند، شیبدن را افزا یمنیا

که تعداد یبه طور است؛ افتهی شیبدن افزا یمنیبر اساس ا ییمواد غذا دیخر یکنندگان برامصرف یریگمیامروز تصم. کنندیم

سرعت  شیافزااین ویروس  از دیگر تاثیرات .مواجه شده است یدرصد ۳۶شیدهند با افزایم تیبدن خود اهم یمنیکه به ا یافراد

آن است که  یکنندگان به دنبال بحران کرونا به معنادر رفتار مصرف رییتغ یسرعت باالکه، است، به طوری یتکنولوژ یریبکارگ

: سرعت دیگویم  وندر ریسافتو نیچ یفروش ساپال ریراس، مد ایکتور. ویو به موقع هستند عیسر یهالحها به دنبال راهشرکت

 یزیرکنندگان از برنامهمصرف نشیکه از ب افتهی شیافزا کیتکنولوژ یهاحلاز راه طیشرا نیدر ا ییغذا یاستفاده کسب و کارها

از  یکیبه عنوان  زین نترنتیا ،ینترنتیا یدهایکنندگان به خرمصرف لیتما شیافزا  با و  رودیمحصوالت فراتر م نیتام رهیزنج

 یکسب و کارها یبرا یجاتنتواند به عنوان راه یها قرار گرفته است که ممورد استفاده شرکت ان،یبه مشتر دنیرس یکارها براراه

و  ینقد انیچون اختالل در جر یبا مشکالت  روناک ویروس وعیکه به دنبال ش ییکسب و کارها رد،یمد نظر قرار گ زیکوچکتر ن

 اند.پخش مواجه شده یهاشبکه

   

کنگره بین المللی علوم و صنایع غذایی، کشاورزی و امنیت 

 غذایی

 1399کرج، شهریور 
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 .کیو تراف یاز شلوغ یدور  -۶

 یموجود دور یو شلوغ کیوانند از ترافتیم ینترنتیا دیکه فرزندان کوچک دارند با خرییهاسالمندان و خانم، افراد جامعه شتریاز شاغل بودن ب جدا

 .روبرو شوند سکیخارج از منزل کمتر با ر دیخر یتوانند سالمت خود را کمتر به خطر اندازند و برایاست که م گونهنیکنند؛ ا

 . ترنییپا یهامتیاستفاده نشده با ق ایو  یمیاقالم قد دیخر -7

کمک  ستیز طیهم به حفظ مح گونهنیا دیکن یداریخرترنییپا یهامتیبا ق یمیاقالم قد نیخود را از ب ازیمحصوالت مورد ن دیتوانیم ینترنتیا دیخر با

  .کرددیتر را تجربه خواهبه صرفه یدیو هم خر دینکیم

  . کسب اطالعات دقیق از محصول -8

 قیمورد نظر خود را از طر یکاال اتیو جزئ حاتیتوانند توضیم ینترنتیا یهامحصوالت دلخواهشان در فروشگاه دنیکردن و د با دنبال زین انیمشتر

 .انجام دهند  خود را دیخر دتواننیم یشتریب یبا آگاه صورتنیکه در ا ندیمشاهده و مطالعه نما تیسا

 . کاال ضیضمانت تعو -9

را  یمرجوع یکاالها طیشرا د؛یدر مراحل خر ایو  FAQ و در بخش رندیگیرا جهت ارجاع کاال در نظر م یمهلت ،ینترنتیا یهادر تمام فروشگاه باًیتقر

   .نندکیم دیند و نسبت به آن اقدام به خرنکیمطالعه م

 . زمان نیدر کمتر لیتحو -۱۰

 .کنند نییخود را تع یکاال افتیدر قیتوانند زمان دقیخود م یکاال افتیکردن زمان در و مشخص ینترنتیا دیبا خر انیمشتر

 .ابدییم شیشرکت افزا یدهسرعت پاسخ -۱۱

به سرعت و در لحظه  انیمشتر یازهاین گریو د شنهاداتیپ د،یخر یهابه سفارش دهدیاست که به شما اجازه م نیا ینترنتیفروشگاه ا یایاز مزا یکی

 قیاز طر ها معموالثبت سفارش ،یسنت یهاشرکت ایها . در فروشگاهنندکیم دییرا ثبت و تأ انیمشتر یهاسفارش ینترنتیا یها. فروشگاهدیپاسخ ده

به سفارش  یدگیکارکنان، رس یروزانه یکارها زانی. بسته به مشودیآن توسط کارمندان انجام م یریگیو روند ثبت و پ ردیگیانجام م یتماس تلفن

 یها، بلکه موجودکه نه تنها سفارش دهندیامکان را م نیمناسب به شما ا شنیکیاپل کیبا داشتن  ینترنتیا یهاممکن است روزها طول بکشد. اما فروشگاه

 . دیبه سرعت چک کن د،یرا که الزم دار یگرید زیانبار، تعداد فروش روزانه و هر چ

 .روندیم نیها از بتمام فاصله -۱۲   

است.  کیکل کی یتا فروشگاه شما فقط به اندازه انیمشتر ی. فاصلهداردیبرم انیها را از ماست که فاصله نیا ینترنتیفروشگاه ا یایاز مزا گرید یکی

 دیتوانیم نکه،یا تر. از همه مهمدیکن شان را حلو مشکالت دیبه سؤاالت آنها پاسخ ده د،یدر تماس باش انیبا مشتر دیتوانیشما م نترنتیا قیاز طر

  د.یکن افتیدر مایها را مستقها و پرداختسفارش

 .دهدیتان ارائه ماز شرکت یبهتر ریتصو نترنت،یحضور در ا -۱۳  

هر نوع حضور  ایوبالگ  ت،یساباشد. بدون داشتن وب یکاف ینترنتیو شروع فروش ا دیجد تیساوب کی یاندازراه یبرا تواندیم لیدل نیهم فقط

کنند یم یکه باشند، سعیبزرگ در هر صنعتکوچک و  یها. امروزه، شرکتدیهست یکارتان جدمتوجه شوند شما چقدر در توانندینم انیمشتر ،ینترنتیا

  د.داشته باش نترنتیدر ا یرنگپرحضور 
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 نیدو محصول دورب ینقد و بررس کردیبا رو ینترنتیمجموعه محدود ا کیبا آغاز به کار  ۱۳8۵در سال نخستین بار برای  رانیدر ا ینترنتیا یهافروشگاه

به دامنه خدمات   زین تالیجید محصوالت ینقد و بررس یی در زمینههاتیفعال وو بعدها لپ تاپ  نهاد یو تلفن همراه پا به عرضه داد و سند مجاز یعکاس

ر وب و با ترا در بس شانیکاالهااز افراد خدمات و یعیوس فیاند و طافتهی یرشد قابل توجه رانیدر ا یکیتجارت الکترون یهادرگاهه امروز .اضافه شد

روستاها  یو حت یشهر انیو در شر رانینقطه ا نینفوذ خود را تا دورتر بیخدمات توانسته ضر نیکه ا رسانندیبه فروش م یاستفاده از شبکه مجاز

  د.ننراتبگس

 یبه گسترش صنعت خود همگام با رشد تکنولوژ میتصم یتجار یهاسازمان نیبنابرا م؛یها هستسال نیدر ا یتکنولوژ عیسر اریما شاهد رشد بس یهمه

را  نیالآن دیخر یایمقاله مزا نیو محبوب شود. ا ردیگمورد توجه قرار شیاز پ شیب یکیباعث شده است تا تجارت الکترون ینترنتیا دیاند. خرگرفته

به  ینامحدود زمان یفضا ،نیآنال یها. فروشگاهتمورد توجه قرار داده اس باشد،می نیمنافع صاحبان فروشگاه آنالبه و هم  دارانیکه هم به منافع خر

 شتریب یجهت آگاه را ییهاوبالگ ؛یتجار یهاسازمان نیحال ا نی؛ در عنددهیم قرار دارانیخر اریاخت از محصوالت را در یاگسترده فیهمراه ط

 کرد:توان به موارد ذیل اشاره میاز  مزایای خرید اینترنتی  کنند.دیبازتر اقدام به خر دیدهند تا  افراد با دیقرار م اریدر اخت انیکاربران و مشتر

  .دیدر خر یاحتر -۱

رفت و  معرض که کمتر در باشندمی یدیها به همراه دارد، به دنبال خرآن یرا برا یادیز یافراد جامعه شاغل هستند و کار خستگ شتریروزها که ب نیا

 .باشدیم نیآنال دیهمان خر ای ینترنتیا دیافراد خر نیا یبرا نهیگز نیبهتر نیبنابرا ،خود باشند حتاجیو ما لیوسا دیخر جهتآمد 

 .بهتر متیق  -۲

محصول خود  یرا برا یتربه صرفه متیتواند قیرساند میمحصول خود را به فروش م ینترنتیبه صورت ا یشرکت کهیزمان د،یدانیکه مطورهمان

تواند محصول خود را با یم نیشود و بنابرایبه مراتب کمتر م یکیزیفروشگاه ف کی یراه انداز یمازاد آن شرکت برا یهانهیدهد چرا که هز شنهادیپ

 .به فروش برساند یترمناسب متیو ق شتریب فیتخف

 .شتریتنوع ب -۳

رود. اما میبه هدر  دیخر یبرا یادیو زمان ز شدهها کم مراجعه به تمام فروشگاهها امکان فروشگاه نیب یبخاطر بعد مسافت میرویما به بازار م یوقت

 ادیبه صرف زمان ز یازین التح نیاز محصوالت متنوع که در ا ییایو دن توریمان کیو  میما هست م؛ینکیمراجعه م ینترنتیفروشگاه ا کیبه  کهیزمان

 میتوانیحال م نیدر ع میخود قرار ده دیمحصوالت متنوع، محصول مورد عالقه خود را انتخاب کرده و در سبد خر نیاز ب میتوانیداشت و م مینخواه

 .میدست آورهرا در رابطه با آن محصول ب یادیاطالعات ز

 

 

 

 

 

  .یحضور دیدر زمان و پول جهت خر ییصرفه جو -۴

از  که داشت دیخواه زین یگرید یهاخرج د؛یخود دار یاصل دیخر یکه برایدر کنار خرج د؛یدهیانجام م یرا به صورت حضور دیخر کهیهنگام

 یاضاف یهاخرج نیاز ا کی چیه ینترنتیا دیبا خر کهصورتی در کرد؛ اشاره. …غذا و  دیبه حمل و نقل، مراجعه به رستوران جهت خر توانیجمله آن م

 .دیشکل ممکن انجام ده نیخود را هم به بهتر یاصل دیخر دیتوانیداشت و م دیرا نخواه

 .کاالها متیق اسیامکان ق -۵

اما در  م،یامحصول را داشته کی یشده برا شنهادیپ یهامتیمختلف جهت آشنا شدن با ق یهاتجربه مراجعه به مغازه یحضور دیما در هنگام خر همه

عوض  درو  میمختلف را ندار یهاکردن جهت رفتن به مغازه وقت صرف به یازین گرید کهنیآن هم ا میروبرو هست گرید یابا تجربه یمجاز یایدن

 .میخود قرار ده ییخود انتخاب کرده و در سبد کاال یآن را برا نیکرده و بهتر سهیمشابه را مقا یکاالها متیق میتوانیم ینترنتیصفحه ا کیدر 
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