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شرکت نوژن فرآور بیرجند(سهامی خاص) در
تاریخ  9740/95/50با هدف فرآوری محصوالت
کشاورزی استان خراسان جنوبی و تولید
فرآورده های غذایی متنوع و سالم به شماره
ثبت  0937و شناسه ملی  99553973945در
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری
بیرجند تاسیس و در مرکز رشد پارک علم و
فناوری بیرجند مشغول به فعالیت می باشد.
موضوع فعالیت شرکت تهیه ،تولید ،توزیع،
بسته بندی ،خرید و فروش خدمات پس از

نــوژن فـرآور بیـرجنـد

فروش و واردات و صادرات انواع مواد غذایی

نــوژن فـرآور بیـرجنـد

مصرفی خام و فرآوری شده و محصوالت

(سهامی خاص)

کشاورزی(سنتی و صنعتی) و گیاهان دارویی
بوده و ماموریت اصلی آن ،تولید محصوالت
غذایی سالم با ارزش غذایی باال از فرآورده
های کشاورزی استان خراسان جنوبی و
صادرات آن در جهت آگاه سازی مردم ایران و
جهان از خواص دارویی و فواید مصرف گیاهان
و فرآورده های کشاورزی استان می باشد.

خراسـان جنـوبـی ،بیـرجنــد ،خیـابـان
مدرس ،خیابان امام موسی صـدر شرقی،
پارک علـم و فنـاوری خراسـان جنـوبی

تلفن 5490 94 94 377 :
5490 343 99 49

فعال در زمینه فرآوری
محصـوالت کشـاورزی

Email : nojanfaravarbirjand@gmail.com
Web : www.skstp.ir/nojan.co

همراه 5490 94 94 377 :
www.skstp.ir/nojan.co
نوژن فرآور بیرجند
(سهامی خاص)

استـان خراسان جنوبی

نگاهی بر فعالیت های شرکت
یکی از فعالیتهای شرکت ،انجام تحقیقات و
بررسیهای مبتنی برعلم و دانش روز در
خصوص گیاه زرشک بیدانه استان بوده که در
این راستا ایده محوری فرآوری زرشک ارگانیک
کشت شده در استان خراسان جنوبی مطرح
شده و محصول پایه و اولیه این ایده چاشنی
زرشک می باشد.
چاشنی زرشک ،در حوزه غذایی و دارویی
مطرح شده که با توجه به خواص دارویی باالی
تیره زرشک بیدانه و فواید آن برای
بدن(باالخص برای قلب و کبد و صفرا) که در
کتاب های پزشکی و دارویی از جمله قانون،
الحاوی و اختیارات بدیعی نیز بدان اشاره شده،
با هدف بهره برداری از پتانسیل و ماهیت ذاتی
این محصول کشاورزی و همچنین به منظور
تقویت اندام های حیاتی بدن از جمله کبد و
قلب تهیه شده است.

زرشک دارای مزاج سرد و خشک است و
مصلحهای آن شامل میخک ،شکر سرخ و
شیرینی های طبیعی می باشد.
زرشک تسکین دهنده صفرا و خون و تشنگی
و حرارت معده و کبد ،تقویت کننده قلب و کبد
بوده و به تنهایی یا با داروهای گرم مثل عسل و
دارچین و ...برای تقویت کبد سرد و تر و باز
کردن انسداد مجاری کبدی و سردی احشا
مفید است .همچنین مصرف زیاد آن برای
سردمزاجان بلغمی وسوداوی مضرمی باشد.
مهم ترین اثرات گزارش شده این گیاه ضد
آمیب ،ضد آلزایمر  ،ضد آریتمی  ،ضد آرتریت ،
ضد میکروب ،ضد سرطان ،ضد تشنج  ،ضد
تهوع ،ضد التهاب ،ضد خارش ،ضد تب ،جبران
کننده کمبود ویتامین  ، cضد اسپاسم ،قابض ،
صفرا آور ،معرق ،ادرار آور ،خلط آور ،ضد قارچ،
تقویت کننده کبد ،کاهش دهنده پرفشاری
خون و  ...می باشد.

خراسان جنوبی از پیشینه تاریخی بلندی
برخوردار بوده و جزو خاک های حاصلخیز و پر
رونق در زمینه رویش گیاهان دارویی می باشد.
از جمله این گیاهان دارویی می توان به اروانه،
جوبک هراتی ،مستار ،باریجه ،انغوزه ،البنگ ،گل
زوردو و  ...اشاره نمود.
شرکت نوژن فرآور بیرجند در راستای ماموریت
و رسالت خویش ،بررسی و تحقیق بر روی
گیاهان دارویی استان را در دستور کار داشته تا
بتواند نقشی موثر در جهت افزایش خواص
فرآورده های غذایی ایفا کند.

