
 شرکت کشت و صنعت روژین تاک

 سید مظفر عبداله مدیرعامل:

 1380 سال تاسیس و سابقه فعالیت:

فرنگی در اوزان مختلف، کنسرو گوجه فرنگی )قطعه قطعه شده و درسته پوست کنده(، انواع رب گوجهمحصوالت صادراتی شرکت: 

 اوزان مختلف)مایونز با چربی کاهش یافته، فرانسوی، هزارجزیره(سس گوجه فرنگی در اوزان مختلف )ساده و تند(، انواع سس سرد در 

 روژین، ژینوبرندهای ثبت شده: 

 از، صادر کننده نمونه استان کرمانشاه 1395و  1394،1391، 1389صادر کننده نمونه کشور در سال  های اخذ شده:نامهگواهی

 1389و  1382های تندیس و لوح تقدیر سازمان حفاظت محیط زیست به عنوان صنعت سبز در سال ،1398تا  1387سال های 

المللی ، گواهی نامه بین1397و  1396و  1394، 1393، 1390های تندیس و گواهینامه رعایت حقوق مصرف کنندگان در سال

و ده ها گواهی نامه و لوح  ISO ،14001:2004 ISO ،18001:2007 ISO ،HACCP 22000:2005های ایمنی مواد غذایی سیستم

 المللی دیگرتقدیر ملی و بین

 یو با پشتوانه دیگرد سیتاس یخصوص بخشی گذارهیبا سرما 1380تاک در سال نیمجتمع کشت و صنعت روژ معرفی شرکت:

 . دیرس یبرداربه بهره 1382و در سال  گذاشت را پشت سر یانداز، نصب و راهدی، خریمراحل طراح سرعت به یتیریمد یقو

نیماش نیترشرفتهی(، بنا شده و مجهز به پیهکتار صنعت 11) هکتار 24به مساحت  ینیشرکت در استان کرمانشاه در زم نیا کارخانه 

 ت.اس یفرنگتن گوجه 4300روزانه  افتیدر تیظرف با Rossi&Catelli و Ing. Rossi یهاساخت شرکت ییغذا عیصنا آالت

 ریسا و کوپنیال ژهی، به ویفرنگگوجه دیخواص مف حداکثر بوده است تا با حفظ نیآالت همواره تالش بر انیانتخاب ماش در

 خطوط .گردد یبندو بسته دیتول ن،یاز هرگونه فلزات سنگ یطعم و عارخوش سالم، خوشرنگ، یموجود، محصول یهادانیاکسیآنت

 500روزانه  افتیدر ، توانیفرنگرب گوجه دیفصل تول انیو پس از پا است مجهز زین وهیم یآالت فرآورنیرب کارخانه به ماش دیتول

 .را دارد کیاسپتی بندبه پوره در بسته لیجهت تبد وهیتن م

 به ییو کانادا ییایفرنیبا بذر کال یو کشت محصول کشاورز دارد را تحت پوشش یکشاورز نیهکتار زم 6000شرکت هم اکنون  نیا

 طعم بوده و نیاز هرگونه فلزات سنگ یو رنگ مناسب، عار تهیسکوزیو آالت روز اروپا موجب شده تا محصوالت عالوه برنیماش همراه

 نیترموفق عنوانبه یفرنگو کشت گوجه جیبخش آموزش ، ترو در حفظ شود. ضمناً پروژه کشت و صنعت شرکت، یفرنگگوجه یاصل

 . است دهیگردثبت  FAO در ایپروژه آس
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