
Saman Radman Sajad Group
Saman Radman Sajad company was founded by the decedent  Seyyed Ali 
Sajadi in the year 1997 in Bam region, where the best and most premium 
Mozafati date of the word is cultivated and harvested. Having  roughly 200 
hectares of field under plantation and cultivation, this company is one of the 
biggest date producers and exporters in the region. The most significant 
advantage  of this company over other yielders is producing date with the 
best quality, the date is selected with full and precise observation and is 
packed in completely hygienic conditions in accordance with world 
standards.
Sajad dates packs date under different types of Mozafati, Rabbi, zahedi, 
Piarom, Sayer, Lulu ,Kabkab and Chopped date. The packed date is produced 
with abundant precision from the date palm  cultivars related to the company 
and from those approved by the company. Hence, you can be sure of the 
quality, taste, and price of the produced date.

مجموعه سامان رادمان سجاد
شرکت تولیدى بازرگانى سامان رادمان سجاد، در سال 1375 با تالش و همت مرحوم سید 
على سجادى، در منطقه بم و با تکیه برتولید و بسته بندى محصول، همراه با عرضه ى بهترین 
و مرغوبترین خرماى مضافتى دنیا، شروع بکارنمود. این مجموعه با زیر کشت بردن حدود 200 
هکتار از اراضى شهرستان بم، یکى از بزرگترین تولیدکنندگان و صادرکنندگان خرما در منطقه 

محسوب مى شود.
منطبق  بهداشتى،  و  اصولى  بسته بندى هاى  با  همراه  عالى،  کیفیت  با  مغذى  خرماى  تولید 

براستانداردهاى جهانى، از مهمترین مزایاى این شرکت به شمار مى آید.
محصول درجه یک، در انواع مختلف مضافتى، ربى، زاهدى، پیارم، لولو، کبکاب، سایر وکلیته، 
با دقت فراوان از نخلستان هاى مجموعه و سایر باغات مورد تایید شرکت، انتخاب شده و در 
بسته بندى هاى متنوع، کاربردى و زیبا با برندهاى سجاد و سالم به مشتریان عرضه مى گردد.
کیفیت، طعم و قیمت محصول تولید شده، همراه با بسته بندى هاى زیبا  و کاربردى و بهداشتى، 

تاکنون نهایت اطمینان بازار داخلى و خارجى را فراهم نموده است.
و  لذیذ  بسیار  محصولى  طبیعت،  شکالت  همان  یا  خرما 
مغذى با ارزش غذایى باالست که در سالمتى و حفظ قواى 

بدنى انسان نقش بسزایى دارد. 



Mozafati date

Mozafati date
Mozafati date is one of the most famous and delicious 
types of dates, which is usually consumed as Rutab. This 
date is dark, and its moisture is normally between %15 and 
%30 the amount of this moisture mainly depends on the 
harvest time and the region in which the date is cultivated. 
The most delicious Mozafati date of the world is cultivated 
in southeast of Iran, in Bam county, with a yearly output of 
120,000 tons.

خرمایى سیاه رنگ و لذیذ که به اندازه شهرتش، خوش طعم و مغذى 
بوده و به صورت رطب آبدار مورد استفاده قرارمى گیرد. رطوبت این 
محصول بین 15 تا 30 درصد متغیر است و میزان این رطوبت به طور 
عمده تحت تاثیر عواملى چون زمان برداشت محصول و منطقه رشد و 
بازدهى خرما است. خوش طعم ترین و مرغوب ترین خرماى مضافتى 
جهان در جنوب شرق ایران در شهرستان بم  با ظرفیت ساالنه حدود 

120000 تن در سال تولید مى گردد. 

خرماى مضافتى



Rabbi date

Rabbi date
Is a half-dry date with less than %15 of moisture and has a 
dark brown color with long durability.

خرماى نیمه خشک با رطوبت کمتر از 15٪ به رنگ قهوه اى تیره و 
ماندگارى طوالنى، از خوش طعم ترین انواع خرما محسوب مى شود.  

خرماى ربى



 Zahedi date

Is a half-dry date with less than %14 of moisture and is 
yellow, it also has long durability at room temperature.

خرماى نیمه خشک با رطوبت کمتر از 14٪ به رنگ زرد و با ماندگارى 
طوالنى  در دماى اتاق، موجبات رضایت ذائقه هاى مشکل پسند را به 

خوبى فراهم نموده  است. 

Zahedi date خرماى زاهدى



Piarom date
Is a half-dry date with less than %11 of moisture and is 
dark brown, it also has long durability at room temperature.

خرماى نیمه خشک گوشتدار به رنگ قهوه اى تیره، با طعمى متفاوت 
و بسیار دلپذیر که موردتوجه مصرف کنندگان داخلى و خارجى بوده 

است.  

خرماى پیارم یا مریمى 

Piarom(Mariami) date



Kabkab date

Is a half-dry date with less than %14 of moisture and is 
brown, it also has long durability at room temperature.

خرماى آبدار، به رنگ قهوه اى روشن، بسیار لذیذ و مغذى . 
Kabkab dateخرماى کبکاب



Chopped date
It's delicious and suitable for everyone.
The diced version can be also an excellent snack on its 
own or as a sugar replacement for coffee or tea. The pure 
natural fructose in this product makes it a healthy choice 
among consumers.

از استفاده هاى چیپس خرما ، مصرف مستقیم بعنوان اسنک یا همراه 
شیر یا چاى و قهوه به جاى شکر مى باشد. مصرف چیپس خرما بعلت 
لذیذ بودن و فقدان مضرات شکر و برخوردارى از فواید فراوان غذایى در 
و  تر  شایع  روز  به  روز  طبیعى  و  سالم  محصوالت  دوستداران  میان 

فراگیرتر مى گردد.

چیبس خرما 

Chopped date



Lulu date

One of the most delicious and popular dates for export. محصولى مفید و خوش طعم و مناسب براى تمام گروه هاى سنى
Lulu dateخرماى لولو 





این مجموعه با دارا بودن دو سرد خانه 4000 تنى، سه سالن مجهز بسته بندى و سورتینگ و یک 
سالن شستشوى خرماى ربى و استفاده از محصول مرغوب 200 هکتار سطح زیر کشت خرما، از کار 

آمد ترین و نوین ترین مجموعه هاى تولید و بسته بندى و عرضه خرما محسوب میشود.
محصوالت این مجموعه با توجه به نیاز مشترى و بازار به صورت تک دانه اى، بسته هاى کوچک با 
وزن هاى: 200 ،300 ،500 ،600 ،650 ،700 و 750 گـرم و همـچنین بستـه هاى بزرگتر با

وزن هاى: 5 و 10 کیلوگرم به بازار داخل ایران و بازارهایى نظیر کانادا ،انگلستان، اندونزى، سنگاپور، 
مالزى، هندوستان، سوئد، عراق، دانمارك، آلمان، روسیه، ترکیه و... عرضه مى شود.

 (HACCP -ORGANIC BCS -ISO22000 -ISO9001 ) کلیه محصوالت داراى گواهیـنامه هـاى
مى باشند.

امید آنکه با قرار گرفتن یک بسته خرماى سالم در سفره هر خانواده و وعده غذایى مدارس، سهم 
کوچکى در پیشبرد کشور به سوى جامعه اى سالم و شاداب داشته باشیم. 

امکانات مجموعه سامان رادمان سجاد



Sajad company owns 3 large packing factories, cool storage with 4000 ton capacity, 
Rabbi sorting and washing line ,which packs date in one single fruit, in small packs with 
various weights (200g, 300g, 450g, 650g, 700g, 750g), also in bulk  with the weights 5 
kg and 10 kg,with respect to the market demand and exports it to different countries, 
such as Malaysia, Indonesia, Singapore, India, Canada, Uk, Sweden, Iraq, Lebanon, 
Denmark, Germany, Russia, Turkey, etc.
Moreover, Sajad date products hold the valid certifications of ISO9001, ISO22000, 
HACCP, and German organic BCS.

Facilities and Certificates






