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فقر و معلولیت دردهایی که به 
دست خیران التیام می یابد

چاهشک در چاه مشکالت

جهاد کشاورزی طرقبه 
شاندیز حامی جدی تولیدات 
باغی،زراعی،دامی و شیالت

موج های خروشان محبوب ترین 
مجموعه آبی ایران

افتتاح و کلنگ زنی ۱۱۱پروژه عمرانی در طرقبه شاندیز
صفحه 2

صفحه ۶

فرماندار طرقبه شاندیز خبر داد:

همه ما بی شک خاطراتی از روزهای کودکیمان را در 

ذهن داریــم. روزهایی که بی هیچ دغدغه و دلهره ای 

غرق بازی های کودکانه در حیاط و کوچه می شدیم. 

تابستان بود و میوه ها و سبزی های رنگارنگش ، زمستان 

بود و دلواپسی های مادربزرگ. تمام دلهره اش این بود 

که نکند در روزهای سرد زمستان دردانه هایش سرما 

بخورند و نتواند برایشان سوپ گرمی درست کند یا اینکه 

آش نذریش بدون سبزی بماند. گویی گرمای تابستان 

وسیله ای شده بود برای رونق روزهای سرد زمستانی 

خانه مادربزرگ .کوچک بودیم اما خوب یادمان هست 

که با قامتی خمیده اما با ذوق ، با آن چروک هایی که بر 

پیشانی و دستانش بود ولی با عشق ، سبزیها را پاک می 

کرد، می شست و در سایه آفتاب پهن می کرد تا شب های 

سرد زمستان با قورمه سبزی های خوش عطرش همه 

را در کنار هم و در پای کرسی اش جمع کند. آن روز ها 

گذشت و بزرگ شدیم ...

... و در بهار ســال1387 با تاسیس شرکت »رنگین 

سفره احسان فردا«  بسته بندی مواد غذایی را شروع 

ــراوری و بسته بندی انواع  کردیم . سپس با تولید و ف

سبزیجات و ساالد های فصل وارد عرصه تولید شدیم و 

در حال حاضر شرکت رنگین  با بیش از یک دهه فعالیت 

در زمینه تولید مواد غذایی و صنایع تبدیلی محصوالت 

کشاورزی ، تولید کننده انواع سبزیجات و ساالد فصل 

و... می باشد. شرکت رنگین از بدو تاسیس با توجه به 

احساس نیاز بازار به وجود سبزیجات و ساالد بهداشتی 

و آمــاده مصرف برآن شد تا سبزیجات و ساالد ها را به 

روش علمی و با کیفیت باال به طریق صنعتی تولید نماید. 

شرکت رنگین با دارا بودن خطوط تولید انحصاری و 

ساخت کشور عزیزمان  قادر می باشد روزانه در صورت 

وجود مواد اولیه تازه و با کیفیت تا 10 تن سبزی تازه را 

فراوری و بسته بندی  نماید. این شرکت به دلیل کیفیت 

و حجم بــاالی تولید، با عنوان تامین کننده مصارف 

صنایع غذایی در بین همکاران خود شناخته شده است. 

ماموریت اصلی شرکت  از بدو تاسیس تا کنون تولید و 

رساندن محصوالت سالم و با کیفیت به دست مصرف 

کننده می باشد. 

شرکت رنگین با اندیشه بهبود سالمت جامعه و با اخذ 

مجوز های الزم از سازمان غذا و دارو اقدام به تولید ساالد 

و سبزیجات تــازه و کاماًل بهداشتی با عالمت تجاری 

رنگین نموده و توانسته ایم سالمت غذایی بخشی از 

جامعه را ارتقا بخشیم.

متخصصین کــار آزمــوده ، ماشین آالت با تکنولوژی 

نوین ،آزمایشگاه های مجهز و شبکه توزیع گسترده 

)با حفظ زنجیره سرد ( در صنعت غذا را به کار گرفته تا 

بتوانیم محصوالتی تازه و با کیفیت شایسته شما مصرف 

کنندگان گرامی را عرضه نماییم. 

باتوجه به استقبال و افزایش تقاضا از سوی مصرف 

کنندگان گرامی و اهداف بلند مدت رنگین ، ما را براین 

داشت تاگامی مثبت و شایسته در جهت اتقاء ظرفیت 

تولید، بهبود مستمر کیفیت و افزایش تنوع محصوالتمان 

برداریم. 

خود را آماده کرده ایم تا بتوانیم با حضور موثر و مداوم 

در بــازار داخلی و در عرصه بین المللی موفقیت های 

بیشتری را کسب نماییم.

اهداف  و خط مشی صنایع غذایی رنگین	 
بهبود سالمتی آحاد جامعه با تولید و عرضه محصوالت 

کاماًل بهداشتی و ارگانیک به جهت زندگی شاداب و 

با طراوت

ارتقاء فرهنگ استفاده از انــواع ســاالد  و سبزیجات و 

آشنایی هر چه بیشتر مردم بافواید و مزایای آن درسبد 

غذایی خانوار

بهبود مستمر، ارتقاء کیفیت، افزایش رضایت و اعتماد 

شما مشتریان و مصرف کنندگان گرامی با استفاده از 

نیروهای مجرب و کار آزموده، ماشین آالت و تجهیزات 

به روز و اتوماتیک

مراحل تولید	 
انتخاب مواد اولیه :

 سبزیجات تازه با کیفیت بسیار باال از مزارع و باغ ها تهیه 

شده و وارد کارخانه می شود و پس از انجام آزمایشهایی 

مبنی بر مرغوب بودن آن توسط آزمایشگاه تایید و سپس 

با تایید کنترل کیفیت در شرایط خاص نگهداری شده تا 

آماده ورود به خط تولید گردد.

آماده سازی اولیه:

به محض خروج سبزیجات وصیفی جات نگهداری شده 

در شرایط خاص ، بخش های زائد آن جدا شده و آماده 

ورود به خط تولید می شود .

خرد کردن :

کاهو و سبزیجات جهت جلوگیری از آسیب بافتی و از 

دست رفتن مواد مغذی و ویتامین ها با دستگاه کاماًل 

اتوماتیک در اندازه های یکنواخت خرد شده وسپس وارد 

اولین مرحله شستشو می گردد.

شستشوی اولیه :

خط شستشوی اولیه دارای وان شستشو، سیستم تزریق 

حبابهای هوا،حشره گیر و انگل زدایی از سبزیجات می 

باشد پس از این مرحله شستشوی اولیه ، سبزیجات 

مجددًا با آب تمیز خالص شستشو شده و وارد خط تولید 

می گردد.

"یادمان باشد سالمتی رایگان نیست - به تغذیه سالم 

بها بدهیم"

بازدید فرماندار و برخی مدیران طرقبه 	 
شاندیز از شرکت رنگین

آوازه خوب شرکت رنگین و اشتغال چندین نفر از بانوان 

روستایی و مهندسان و تکنسین های مواد غذایی و 

کار شناسان بهداشتی سبب شد که چند روز پیش 

سید حسن حسینی فرماندار طرقبه شاندیز در راس 

هیئتی از جمله مهندس نادری رییس جهاد کشاورزی 

طرقبه شاندیز و کارشناسان از این مجموعه در روستای 

چاهشک بازدید کرده و مشکالت آن را بررسی نمایند.

 شرکت رنگین با یک دهه فعالیت و توانایی فراوری و بسته بندی 
روزانه ۱۰تن سبزی در خدمت سالمت غذایی جامعه

  یادداشت

حمیدرضا ناسخ

برای اعتالی طرقبه شاندیز 
می نویسم

 دهکده توریستی اقامتی سرخاندیز شاندیز 
طرحی ملی - منطقه ای در راستای توسعه پایدار

پذیرش آگهی، رپرتاژ ، تبلیغات، ویژه نامه و امور چاپی
حمیدرضا ناسخ خبرنگار روزنامه خراسان در شهرستان های طرقبه، شاندیز و گلبهار
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