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 یهایسهامداران خود با بررس یبرا داریثروت پا جادیدر جهت ا دکویتام

و  یشرکتها در سطح مل نگونهیا یاندازهاها و چشمبرنامه نهیجامع در زم

شرکت اقدام نموده و  یهاییدارا بینسبت به استخراج مدل ترک ،یالمللنیب

 است. داده قرارخود  یهامربوط به آنها را سرلوحه برنامه ییاجرا یراهبردها

 ندهیآ نیتام مهیب یشرکت کارگزار سیتاس هافعالیت نیاز جمله ا

شرکت  سیشرکتها، تاس مهیب یپرتفو عیجهت تجم 1396در سال  انهیخاورم

و  یتیریجهت ارائه خدمات مد 1396در سال  انیرانیا دیام هیآت تیریتوسعه مد

 یو تعال تیریاطالعات و ارتباطات، توسعه مد یفناور ،یداخل یحسابرس

با  1397در سال  دکویتام یمجتمع صنعت سیو آموزش به شرکتها، تاس یسازمان

مورد  هیاز مواد اول یکیبه عنوان  تیبنتون زهیکرونیپودر ماول  کارخانه یاندازراه

 یگلوله فوالد دیجهت تول یو کارخانه گلوله فوالد یسازگندله یهاکارخانه ازین

 نیو تام دیجهت تول یپوشاک صنعت هکنسانتره و کارخان یهاکارخانه ازیمورد ن

 یکارکنان شرکتها یمنیا زاتیو تجه یپوشاک، ماسک بهداشت یازهاین هیکل

 سیشرکت و تاس یهاتیبا توسعه فعال 1400که در سال  باشندیم دکویگروه م

تحت  یگرید معشرکت منتقل شد و مجت نیکرمان به ا یمجتمع صنعت یهاتیفعال ن،یارزش آفر یمعدن عیو صنا یشرکت معدن

با راه اندازی کارخانه دوم پودر میکرونیزه بنتونیت  یو بعد از بازساز یداریشرکت خر نیتوسط ا زین فردوس یعنوان مجتمع صنعت

د. نمو یمعدن نیسنگ یکهایالست یکارخانه بازساز اجرای طرح احداثاقدام به  1400در سال  نی. همچندیرس یبرداربه بهره

در مجموعه  یفرآورشیپو  استخراج یخود، اقدام به اکتشاف، طراح ییو اجرا یمهندس ،یبر توان فن هیبا تکشرکت ارزش آفرین 

 یریگبا بهره تیکارخانه کنسانتره فلوئورنموده است که  خود یتملک و راهبر و کائولن تحت تیفلوئور ت،یبنتونمعدن  10شامل معادن 

 . باشدیروز در حال احداث م یاز تکنولوژ

 یهایدر بورس و سهام شرکتها، پس از بررس یگذارهیدر عرصه سرما تیو امکان فعال دکویتام یراستا توسعه کسب و کارها در

در سال  .نمود انهیآفتاب درخشان خاورم یشرکت کارگزار دیاقدام به خر 1398در سال  دکویم نگیهلد رانیالزم و مذاکره با مد

های مختلف آینده )ثرا( جهت اجرایی نمودن فعالیتهای سرمایه پایدار تام ایرانیان و ثروت آفرینان راه نیز شرکت 1401

و با همکاری آستان مقدس امام حسین )ع( )عتبات حسینی(، کارخانه رب گوجه فرنگی در کربال  گذاری تاسیس شدندسرمایه

 .در حال احداث می باشد

شامل گیاهان داروی، کشاورزی و طرح و پروژه  یو تعداد رمجموعهیشرکت ز 6در حال حاضر شامل  دکویتام بیترت نیبد

 .باشدیم یدر حال مطالعه و بررسصنایع غذایی، گردشگری و ... 
 

 علی اصغر رمزی

 مدیر عامل
 



 

 

 

های تامیدکوساختار فعالیت   
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رافیایی تامیدکوغپراکندگی ج  

3 



 

 

 

  

 اقدامات شرکت توسعه مدیریت آتیه امید ایرانیان

 در حوزه توسعه مدیریت و آموزش

 احداث کارخانه کنستانتره سنگ آهن سنگان یهادرس آموخته یمستندساز

احداث کارخانه کنستانتره سنگ  یدرس آموخته ها یمستند ساز

مهم  یهاآموختهو نگهداشت تجارب و درس فیآهن سنگان با هدف تعر

 دیاحداث کارخانه تول یمتخصصان و خبرگان طرح بزرگ و فراسازمان

توسعه معادن و  یشرکت مادر تخصص یکنسانتره سنگ آهن سنگان، برا

 25پروژه با  نی. در ادی(  اجرا گرددکویم نگیلد)ه انهیخاورم یمعدن عیصنا

 ساعته 8 یال 2و در جلسات  ینفر از خبرگان و مسئوالن به صورت انفراد

بر اساس استاندارد  یتیریو مد یو تجارب فن دیمصاحبه انجام گرد

PMBOK مهم  یانهیو به عنوان گنج نیارزشمند تدو یادر قالب کتابچه

 گرفت. قرار دکویم نگیهلد اریدر اخت

 انهیآفتاب درخشان خاورم یدر شرکت بازرگان( IMS) کپارچهی تیریمد ستمیس یسازادهیپ

 45001 زوی، ا9001 زویشامل: ا (IMS) کپارچهی تیریمد یهاستمیس یسازادهیپ

آفتاب درخشان  یدر شرکت بازرگان  تکو،یتوسط متخصصان شرکت آم  14001 زویو ا

آذر امسال بدون عدم انطباق  8 خیآغاز و  در تار 1400مهر سال  17 خیاز تار انهیخاورم

 .دیبه اتمام رس

 ستمیس میمفاه یپروژه شامل: آموزش و فرهنگ ساز نیانجام شده در ا اقدامات

مربوطه،  یوضع موجود و الزامات استانداردها نیشکاف ب لیتحل کپارچه،ی تیریمد

 یروشهاو  ندهایشناسنامه فرآ ،یندیسند استراتژی، نقشه فرآ نیو تدو یطراح

 .شخص ثالث یزیجهت انجام مم یو همکار یو آماده ساز یلداخ یزیانجام مم سک،یر تیریو مد ییشناسااجرایی، 

( در زوی)ا تیریمد ستمیس یاستانداردها یساز ادهیپروژه موفق مشاوره جهت پ 500حوزه بالغ بر  نیدر ا تکویبه ذکر است همکاران شرکت آم الزم

 انجام داده اند. دکویم نگیخارج از هلد یشرکتها

 هیقضائحل اختالف قوه یشوراها یسازمان یتعال زهیدوره جا نیاول یسازادهیمشاوره در پ

 یتعال زهیدوره جا نیاول یسازادهیپروژه مشاوره در پ دکو،یم نگیپروژه خارج از مجموعه هلد نیاول

 .دیانجام گرد تکویکه توسط شرکت آم باشدیم هیقضائحل اختالف قوه یشوراها یسازمان

حل اختالف برتر و  یاز شوراها ریو تقد یجهت معرف یمراسم یآبان ماه امسال با برگزار 18 خیپروژه در تار نیا

 .دیبه اتمام رس هییمحترم قوه قضا سیبا حضور رئ شانیبه ا یسازمان یتعال زیجوا یاهدا

 زهیجا ابانیارز تیترب ،یسازمان یتعال میمفاه یپروژه شامل: آموزش و فرهنگ ساز نیانجام شده در ا اقدامات

بر مدل  یحل اختالف مبتن یشوراها یابیو ارز یداور یها میت لیتشک ه،یکارکنان ستاد قوه قضائ انیاز م یتعال

 .باشدیم یسازمان یتعال

4 



 

 

  

 نیارزش آفر یمعدن عیو صنا یدر شرکت معدن( IMSه )کپارچی تیریمد ستمیس یسازادهیپ

، 9001 زویشامل: ا (IMS) کپارچهی تیریمد یهاستمیس یسازادهیپروژه پ

 یدر شرکت معدن  تکو،یتوسط متخصصان شرکت آم  14001 زویو ا 45001 زویا

 انیآغاز و  تا پا 1401سال  بهشتیارد یدر ابتدا نیارزش آفر یمعدن عیو صنا

 میمفاه یماه فاز اول، دوم و سوم پروژه شامل: آموزش و فرهنگ ساز ید

وضع موجود و الزامات  نیشکاف ب لیتحل کپارچه،ی تیریمد ستمیس

 ،یندیسند استراتژی، نقشه فرآ نیو تدو یمربوطه، طراح یاستانداردها

 یزیو مم سکیر تیریو مد ییشناسا ،ییاجرا یو روشها ندهایشناسنامه فرآ

 .دیانجام گرد یداخل

 انیرانیدر شرکت فوالد زرند ا یسازمان یتعال تیریمد یجهت اجرامشاوره 

 خیاز تار انیرانیدر شرکت فوالد زرند ا یسازمان یتعال تیریمد یاجرا

 نیاز مراحل مهم ا یمهر ماه امسال آغاز شده است. تاکنون برخ 17

و  نییتع ،یابیانجام خودارز ،یآموزش یکارگاه ها یبرگزار ریپروژه نظ

 تیفعال ریسال سا انیبهبود اجرا شده و تا پا یپروژه ها یبند تیاولو

سال  یسازمان یتعال زهیشرکت جهت حضور در جا یساز آماده یها

 .شودیانجام م 1402

 انیرانیدر شرکت سمنگان ترابر ا یسازمان یتعال تیریمد یمشاوره جهت اجرا

پروژه که با هدف حضور شرکت سمنگان  نیا

سال  یسازمان یتعال زهیدر جا انیرانیترابر ا

 90تاکنون بالغ بر ،دیمهر ماه آغاز گرد 9از   1401

داشته و اهم اقدامات انجام  شرفتیدرصد پ

 ،یآموزش یکارگاه ها یشده شامل: برگزار

پروژه  یبندتیو اولو نییتع ،یابیانجام خودارز

جهت  یاظهارنامه و امادگ نیبهبود، تدو یها

 .باشدیم یرونیب یابیحضور در ارز

 تجارب خبرگان صنعت فوالد یمستندساز

در  دکویم نگیمحترم هلد رعاملیپروژه به دستور مد نیا

خبرگان صنعت فوالد  اتیو نگهداشت تجرب یمستندساز یراستا

 انیخرداد ماه آغاز شده و تا پا 1 خیکه از تار شودیکشور  اجرا م

پروژه با افراد نامدار و خبره در  نیادامه دارد. در ا یسال جار

 نیمهندس محمد حس ،یندکتر بهرام سبحا ریعرصه فوالد نظ

و ... مصاحبه به عمل آمده و تا  ییخزا رضایمهندس عل ،یاشراف

خبرگان  نیا اتیاز تجرب یارزشمند یهاپروژه کتابچه یانتها

 منتشر خواهد شد.
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پروژه  نی. در اگرفتانجام  تکویتوسط شرکت آم یسال جار در نقعانیذ یتمندیسنجش رضا

 ان،یمشتر ران،یشامل: کارکنان و مد رمجموعهیز یو شرکتها دکویم نگیهلد نفعانیذ هیاز کل

آن به  یلیتحل جیبه عمل آمد و نتا یکنندگان نظرسنج نی( و تأمیو حقوق یقی)حق سهامداران

مجموعه قرار  ریز یو شرکتها دکویم نگیهلد اریدر اخت یشنهادیبهبود پ یها تیهمراه اولو

 گرفت.
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 تکویشرکت آم رمجموعه،یز یو شرکتها دکویم نگیکارکنان هلد یو مهاررتها هایتوسعه توانمند یدر راستا

نموده  نیآنال ینارهایو وب یبصورت حضور یو کاربرد یتخصص ،یتیریمختلف مد یدوره ها یاقدام به برگزار

 :دوره ها عبارتند از نیا نیاز عناو یاست. برخ

 
برای اولین بار دستورالعمل و روش اجرایی تدریس مدرسین داخلی تهیه و تنظیم 

گردید که به تصویب هیات مدیره شرکت آمیتکو رسیده است. در این 

دوره های آموزشی پس از دستورالعمل تدریس همکاران داخلی شرکت در 

 ارزیابی و تایید کمیته آموزش، امکان پذیر خواهد بود.

همچنین این شرکت، اقدام به راه اندازی سامانه آنالین ثبت نام ویژه کارکنان 

هلدینگ میدکو و شرکت های زیرمجموعه نموده است. همکاران شاغل در این 

شرکت ها می توانند با مراجعه به آدرس ذیل دوره های مورد نظر خود را ثبت نام 

 www.learn.amitco.ir:  نموده تا پس از تایید، ثبت نام ایشان قطعی گردد 

 

 یاجتماع نیقانون کار و تام •

 با بورس کاال ییآشنا •

 یسیو گزارش نو یمکاتبات ادار •

 یو اخالق حرفه ا یرفتار سازمان •

 یریگ میحل مسئله و تصم ندیفرآ •

 یمیو ت یکارگروه یمهارتها •

 ییرایو پذ فاتیتشر •

 و ... یکاربرداکسل  •
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 شرکت کارگزاری آفتاب درخشان خاورمیانه

 بورس کاال ریتحوالت اخ
 سرکار خانم نکیسا غالمی

 *کارگزاری آفتاب درخشان خاورمیانهمدیر بخش کاالی 

 
  و مس یشمش فوالد یدر مورد تحوالت آزادساز

 شدهبورس کاال منعطف  نیقوان ،یدر موضوع صادرات شمش فوالد یتازگ به

 دکنندگانیو شمش تنها تول فوالدی مقاطع صادرات بخش در قبالً. است

 یطبق اعالم وزارت صمت، تمام یتازگصادرات انجام دهند. اما به توانستندیم

بعد از  واقع. در ندیرا صادر نما یها قادر خواهند بود که شمش فوالدشرکت

 نیقادر به صادرات ا یو خارج یداخل یبازرگان هایشرکت یتمام م،یتصم نیا

 د.محصول خواهند بو

کاال را  دکننده،یتول یصادرات نگیها با حضور در رشرکت بیترت نیبد

.  اگر اظهارکننده بخواهد خود کنندیو اقدام به صادرات آن م یداریخر

از بورس کاال است. در واقع روال  یبه اخذ  مجوز صادرات ازیباشد، ن داریخر

 یصادرات نگیبا حضور در ر توانندیها مصورت است که  شرکت نیکار به ا

هم  داریعرضه خود را انجام دهند. حال اگر اظهارکننده خود خر دکننده،یتول

 یبازرگان یها. در واقع شرکتردیگیشکل م یالیصورت رباشد عرضه به

شمش را صادر کنند و اظهار به اسم  توانندیدارند م یکه کارت بازرگان یداخل

 .شودیدرج م داریخود خر

صورت محصول  است که به یبرا یابیبازار کیکار در واقع انجام  نیا تیمز

 یخارج یهاهم شرکت یدالر یهاانجام خواهد شد. در عرضه نهیهزکم یلیخ

 یخوب ندهیآ توانیحل شود، م میتحر یهاکنند که اگر بحث دیخر توانندیم

 ندیفرا نیکه ا است حیبخش متصور بود. الزم به توض نیرونق بازار در ا یرا برا

مس اتفاق افتاده و مس  یتر هم برابلکه قبل گردلیشمش و م یتنها برانه

عرضه و  تیموضوع جذاب نیدر بورس کاال در حال عرضه است. هم یصادرات

 خواهد کرد. شتریها و فعاالن صنعت بشرکت یرا برا دیخر

 در مورد عرضه خودرو در بورس کاال
 نیکه ا میدر بازار  بود 207دار پرطرف یآبان شاهد عرضه خودرو 30 خیدر تار

گرفت. قبل از عرضه خودرو در بورس کاال،  کیبه فال ن دیاتفاق را با

عرضه  یخودروها را به نرخ دولت پا،یو سا خودرورانیمثل شرکت ا ییهاشرکت

موضوع منجر به  نیا. دادندیانجام م یکشصورت قرعهکار را به نیکرده و ا

ها و شرکت نیا یخودرو یاکارخانه متیق نیب ادیز متیاختالف ق کیوجود 

  .شدیمحصوالت در بازار آزاد م نیا متیق

 یاعده بیکه به ج یحذف رانت لیعرضه خودرو در بورس کاال به دل ریاخ اقدام

 خودرو،رانیمثل ا یاست. حاال شرکت دیتمج ستهیشا شد،یاز دالالن وارد م

 یو تمام کندیم نییعرضه و تقاضا تع نیمحصوالتش را بر اساس رقابت ب متیق

از شرکت  ارانو سهامد شودیحساب شرکت وارد مسود حاصل از فروش به

 یگذارمتیعمل باعث حذف ق نیسود منتفع خواهند شد. در واقع انجام ا نیا

 دایها ادامه پعرضه نیا میدواریاست. ام یاتفاق خوب اریشده که بس یدستور

 .شود نییبر اساس رقابت در بورس کاال تع زیخودرو ها ن ریسا متیکند و ق
 

 یابدر مورد سامانه بهین
تجارت  ایمعدن ، صنعت بهمربوطه  یهاتیخصوص فعالدر وزارت صمت 

بدون  ،مربوطه یهانهیدر زم تی. در واقع فعالکندیصادر م یرسم یمجوزها

توانند با ورود به می انی. متقاضباشدینم ریپذسازمان امکان نیاخذ مجوز از ا

. ندیسازمان استفاده نما نیاز خدمات ا یرحضوریصورت غیاب بهسامانه بهین

ثبت  یبرا عیدرگاه خدمات و اطالعات وزارتخانه صنا اییاب بهین تیسا

 یطراح عیخدمات وزارت صنا افتیدر یبرا انیمتقاض یهادرخواست
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وکار، ها، اخذ شناسه کسببنگاه ،یگذارهیسرما ،یمال نیبه تأم توانیاست که م یمختلف یهابخش یدارا تیسا نیشده است. ا

 و راهنما اشاره کرد. یبخش فناور ،یو منابع انسان یبخش تجارت خارج ه،یمحصوالت و مواد اول دیو خر هیته ،یانرژ
 

 ماهآبان 25بعد از  یاسفنج آهن متیروند ق
 خیآن از بورس کاال بودند، اما در تار دیها قادر به خرآزاد بود و تمام شرکت یکه کد آهن اسفنج 1401ماه  آبان 25 خیقبل از تار تا

. ندینما یداریمحصول را خر نیا توانستندیبودند م دکنندهیکه تول ییهاصادر شد که بر طبق آن تنها شرکت یانامهآبان بخش 25

 ینتوانستند آهن اسفنج  ت،یبودند به علت عدم درج نامشان در سا زین دکنندهیکه خود تول ییهااز شرکت یاریبسآبان  26در روز 

بر طبق  یآهن اسفنج دیخر تیرا تجربه کرد. در واقع حذف محدود یدرصد 20تا  15محصول افت  نیا متیمعامالت هفته، ق یدر ط ندینما یداریرا خر 

هفته  انیدر پا داریاست که مشکل کمبود خر حیبود. الزم به توض رگذاریآن تأث متیموضوع در ق نیرا محدود کرده بود و ا محصول نیا دارانیسازوکار باال خر

 حل شد.

 

 :نوشتیپ

خود  تیفعال یکشاورز یکاال انیپارس یتحت عنوان کارگزار 1383  خیدر تار انهیآفتاب درخشان خاورم یکارگزار انهیآفتاب درخشان خاورم ی*کارگزار

 رخشانآفتاب د یبه کارگزار 1390نام شرکت در سال  ریی( تغدکوی)م انهیخاورم یمعدن عیصنا نگیهلد رمجموعهیز یهاشرکت تیارآغاز کرد. با مالک

( دکوی)تامانهیخاورم یمعدن عیتوسعه و معادن و صنا یانسان هیسرما هیآت نیتام ،شرکتیسهامدار عمده کارگزار زین 1398انجام شد و در سال  انهیخاورم

 است. دهیموفق به اخذ رتبه )الف( گرد رانیسازمان بورس و اوراق بهادار ا یدر رتبه بند یکارگزار نیاست. ا دهیگرد

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

آفرینشرکت معدنی و صنایع معدنی ارزش   

آفرینی، در خصوص ارزش دکویو شرکت تام دکویآفرین در چارچوب استراتژی هلدینگ مشرکت معدنی و صنایع معدنی ارزش

اندازی صنایع معدنی و ارائه خدمات بهینه به صنایع باالدستی و برداری از معادن و راهبرندسازی و ارتقای سطح توانمندی در زمینه بهره

شدن به  لیالمللی و تبدبینانداز سهیم شدن در بازار ملی و و با چشم دکویهای تابعه گروه مرفع نیاز شرکت اولویتدستی این حوزه با پایین

 د.باشیم تیمشغول به فعال در سطح کشور و منطقه، یمعدن عیمعادن و صنا رداریبو بهره گذاریهیسرما نهیبرتر در زم یشرکت معدن

 ،یمعدن عیبرداران معادن و صنابهره انیمعتبر و خوشنام را در م یگاهیجا ،ینیو با ارزش آفر یساختار تخصص یهیشرکت برآن است تا بر پا نیا

 .سهامداران و کارکنان( باشد ان،ی)مشتر یاصل نفعانیذ یبرا نانیقابل اطم یکیکسب نموده و شر شرویشرکت پ کیبعنوان 

شامل گلوله  یفردوس محصوالت مختلف یکرمان و شهرک صنعت یواقع در شهرک صنعت یدو مجتمع صنعت یبردارشرکت با احداث و بهره نیا 

 :دینمایم دیتول لیبه شرح ذ نیسنگ آالتنیماش کیالست یبازساز زیو ن یو پوشاک صنعت تیکنسانتره فلوئور ت،یبنتون زهیکرونیپودر م ،یفوالد

  کرمان یمجتمع صنعت -1
 .باشدیم تیدر حال فعال کیالست یو کارخانه بازساز ی، گلوله فوالدتیبنتون زهیکرونیپودر م دیکرمان در قالب سه کارخانه تول یصنعت مجتمع

 

 کرمان تیبنتون زهیکرونیپودر م دیکارخانه تول -1-1

 زهیکرونیهزار تن، انواع پودر م 75ساالنه  دیتول تیو با ظرف یتخصص شگاهیاز آزما یمجتمع کرمان با برخوردار تیبنتون زهیکرونیپودر م کارخانه

 تنوعم یهایبندکه در قالب بسته دینمایم دیرا تول یگرختهیچاه ارت و ر ،یحفار ،یسازمختلف از جمله گندله عیقابل مصرف در صنا تیبنتون

 .باشدیم یبه مشتر لیقابل تحو یبگ و بونکر ،جامبویگرملویک 30 یهاسهیشامل ک
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 سازیمشخصات پودر بنتونیت گندله

 
 

 مشخصات پودر بنتونیت حفاری

 

 یگلوله فوالد دیکارخانه تول -1-2 

 نیآفرشرکت ارزش یفوالد یهاگلوله دیکارخانه تول

و  دیرول فورج در سه خط تول یبا استفاده از تکنولوژ

در   70Cr2 یفوالد یهاتن در سال، گلوله 18،000 تیظرف

 دیتول متریلیم 60و  50، 40، 35، 30، 25مختلف  یهازیسا

 عیصنا یاگلوله یهاابیکه مورد استفاده در آس دینمایم

 .باشدمی …و  مانیاز جمله فوالد، مس، سرب، س فمختل

 زیم یبر رو یاژیآل لگردیم یریگکارخانه پس از قرار نیا در

 ییالقا یهابه داخل کوره لگردیها، مرول قیاز طر شارژ

به  لگردیم یدما زین ییالقا یها. در کورهشودیم تیهدا

دما وارد  نیو با ا رسدیم گرادیدرجه سانت 900تا  850

 یهاقالب. سپس با استفاده از گرددیدستگاه رول فورج م

 دیو استاندارد تول آلدهیبه شکل ا یرول فورج، گلوله فوالد

و پس از خروج از رول فورج از  گرددیم تیهدا رونیو به ب

و   (Pre Cooling) شیسرما شیپ اتینوار نقاله عمل قیطر

 ندیشدن فرآ ییجهت نها نگیانتقال به حمام کوئنچ

  .شودیساخت انجام م

 70Cr2 یگلوله فوالد ییایمیمشخصات ش

 

 

 70Cr2 یگلوله فوالد یکیزیمشخصات ف
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 معدنی )دامپتراک( نیسنگ آالتنیماش کیالست یبازسازکارخانه  -1-3
با استفاده از  نیسنگ آالتنیماش کیحلقه انواع الست 500 یکارساالنه روکش تیبا ظرف کیالست یکارخانه بازساز

سمنت،  پرگام،یر نگام،ی)کامپاند، کوش هی( و با استفاده از مواد اولهیآکارمک ترک زاتی)تجه ایروز دن زاتیو تجه یتکنولوژ نیبهتر

و با  Orbitبه روش  OTR یهاکیالست یو بازساز یکارو ترک اقدام به روکش یرانیا یهابرند نیاز بهتر ت،یفیوصله( با ک

 .دینمایم نچیا 51 یال 24 نگیر زیاز سا ایتالیا Marangoni یتکنولوژ

 :کیالست یاهداف کارخانه بازساز
 یطیمح ستیز نیسنگ یهانهیو حذف هز طیمستعمل در مح کیاز انباشت الست یریبا جلوگ ستیز طیحفظ مح 

 (ردیگیمجدداً مورد استفاده قرار م رهایدرصد مواد به کار رفته در تا 80فرسوده حدود  یرهای)در روکش تا یدر مصرف نفت و انرژ ییجوصرفه 

 (باشدینو م یرهایتا متیدرصد کمتر از ق 50تا  30 یروکش ریتا متی)ق یصرفه اقتصاد جادیا 

 کیالست نیها به واردات و تاممجموعه نیا ازیرفع ن قیاز طر یمعدن مانکاریپ یهاکمک به شرکت 
 

 کیالست گذاریروکش ندیفرآ
 گرددیانتخاب م هیاول رشیو پذ یجهت بررس دهایمنج نیو کارگاه، بهتر تیبا حضور کارشناسان مجرب در محل سادر محل:  یتست و بازرس. 

 شودیانتخاب م گذاریمناسب روکش دیمنج رش،یطبق استاندارد پذ دیمنج رونیداخل و ب ینیبا بازب: هیاول رشیپذ. 

 نو جهت  ریحالت باف منطبق با تا نیبهتر دیمنج قیو دستگاه با دادن اطالعات دق یتکنولوژ نیترشرفتهیبا پ: کیاتومات نگیو باف یزنگوشه

 .شودیاعمال م یگذار روکش یبرا دیشدن سطح منجآماده

 سطح باف خورده  یرو یدگیو بر یآلودگ گونهچیتا ه گرددیبرطرف م دستی فرز با خورده¬شده و سنگ دیاکس یهامحل یتمام: یدست نگیباف

 .نماند یباق ریتا

 یالمللنیب یها مطابق استانداردهاوصله زی. ساگرددیم ریمقاومت کاراکاس با وصله مخصوص تعم شیبه افزا ازیسوراخ و ن یهاقسمت: راتیتعم 

 .شودیم نییتع

 بعمل  یریشدن آن جلوگ دیاز اکس ریکردن سطح کاراکاس تا زولهیتا ضمن ا شودیم دهیپاش یخورده چسب مخصوص به سطح باف: نگیسمنت

 .دیآ

 ترد و سطح باف خورده  نیبردن حبس هوا ب نیکاراکاس جهت از ب کنواختیسطح  جادیمواد به سطح باف خورده جهت ا قیتزر: یاکسترود دست

 .کیاکسترود اتومات یو آماده شدن برا

 گرددیم قیتزر ریتا یبر رو یو طرح پترن خواسته شده مشتر زی)کامپاند( با وزن مشخص بر حسب نوع سا یکیالست زهیآم: کیاکسترود اتومات 

 .برود نیمواد از ب نیتا احتمال حبس هوا ب گرددیمواد غلطک م یرو یدست جریو پس از اتمام با استفاده از است

  :گرددیبخار پخت م نیمع یشده داخل اتوکالو تحت فشار، زمان و دما قیمواد تزر ریتاپخت اتوکالو. 

 گرددیم جادیترد ا یبر رو یمخصوص طرح گل خواسته شده مشتر یچاقو لهیبه وس: کیالست یگل باز کن. 

 گرددیم یو ارائه به بازار به صورت کامل تست و بررس تیفیک نیجهت تضم کیالست: ییتست و کنترل نها. 
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 :کیالست یکارخانه بازساز ارائهقابل  یخدمات جانب
 یو خواست مشتر ازی)کامپاند( بر اساس ن یکیالست زهیآم دیتول 

 انیقطعات مشتر یگذار روکش 

 روکش شده آماده ریتا فروش 

 مستعمل کیالست دیخر 

 یکیالست یهازهیآم مشاوره 

 یپوشاک صنعتکارخانه  -1-4
پوشاک  نهیدر زم جیرا یسطح استانداردها یو ارتقا ینیشماره دو کرمان، با هدف ارزش آفر یواقع در شهرک صنعت یپوشاک صنعتکارخانه 

 یماسک بهداشت نیاستاندارد و همچن یو ادار یپرسنل مجرب، انواع البسه صنعت یریو با بکارگ ایروز دن یاز تکنولوژ یمندبا بهره ،یو تخصص یصنعت

 .دینمایم دیتولرا 

 .باشدیم ایتالیا IMQ از 13485 زویا نامهیو اخذ گواه یپزشک زاتیسبز سالمت از سازمان غذا و دارو، اداره کل تجه بیس یکارخانه دارا نیا 

 متناسب با هر سازمان و شغل یسازمان یالبسه تخصص یطراح •

 محصوالت مطابق با استاندارد یدوخت صنعت •

 محل کار طیو متناسب با شرا پارچه نیترتیفیو باک نیاستفاده از بهتر •

 محصوالت یچاپ لوگو در تمام ای یدر نوع پارچه و گلدوز رییامکان تغ •

 هیمواد اول نیترتیفیو با استفاده از باک یمنیو ا ینکات بهداشت هیکل تیماسک با رعا دیتول •

 یپوشاک صنعت دیمحصوالت کارخانه تول
 (…پارچه کتان و  ،ی)پارچه فاستون یفرم ادارشلوار  •

( …و  ی)پارچه تترون، پارچه فاستون یفرم ادار راهنیپ •

 چاپ لوگو ای گلدوزی امکان با

راه و )پارچه کتان، پارچه کج یاتیو شلوار عمل کاپشن •

 …و  دیضد اس ق،یضد آب، ضد حر تقابلی با( …

ضد  تقابلی با( …)پارچه کتان، پارچه سانتانا و  اورکت •

 …و  دیضد اس ق،یآب، ضد حر

 تقابلی با( …)پارچه کتان، پارچه سانتانا و  زهییپا کاپشن •

 …و  دیضد اس ق،یضد آب، ضد حر

 الیباکتریگرم )پارچه دورس و پارچه مالنژ( آنت لباس •

 بلند( نیکوتاه و آست نی)آست شرتیت •

 (یا)ساده و حوله جوراب •

 (یمنی)ساده و ا دستکش •

 بافت و کپ( ،یمنی)ا کاله •

 (یو صنعت ی)ادار کفش •

 یبهداشت هیال 4و  3 ماسک •

 یو انفراد یمنیا زاتیتجه گرید •

 
 فردوس یمجتمع صنعت -2

 دیتول قیاز طر یخارج یهاهیو جذب سرما یمواد معدن یفروشاز خام یریجلوگ ،ییزاو با هدف اشتغال 1400فردوس در سال  یمجتمع صنعت

 .دیرس یبردار( به بهرهیجنوب در شهرستان فردوس )استان خراسان یجهان یمحصوالت مطابق با استانداردها

 تیهزار تن و کارخانه در حال ساخت کنسانتره فلوئور 18ساالنه  دیتول تیبا ظرف تیبنتون زهیونکریپودر م دیمجتمع شامل کارخانه تول نیحال حاضر ا در

 .باشدیم

 .باشدیشده و در حال انجام م نیبه بازار مصرف، تدو یدسترس زیمنطقه و ن یمعدن یهاتیتوسعه مجتمع فردوس براساس ظرف طرح
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 فردوس تیبنتون زهیکرونیپودر م دیکارخانه تول -2-1
 اریبس یتخصص شگاهیاز آزما یشهرستان فردوس با برخوردار یمجتمع فردوس واقع در شهرک صنعت زهیکرونیکارخانه پودر م

چاه  ،یحفار ،سازیمختلف از جمله گندله عیقابل مصرف در صنا زهیکرونیهزار تن، انواع پودر م 30ساالنه  دیتول تیمجهز و با ظرف

 .کندیم دیتول یگرختهیارت و ر

 مجموعه معادن  -2-2
 ت،یدر مجموعه معادن بنتون یفرآورشیاستخراج، استخراج و پ یخود، اقدام به اکتشاف، طراح ییو اجرا یمهندس ،یبر توان فن هیشرکت با تک نیا

 .دینمایخود، م یو کائولن تحت تملک و راهبر تیفلوئور

 .باشدیهزار تن کائولن م 2و  تیهزار تن فلوئور 2 ت،یهزار تن کلوخه بنتون 200معادل  نیآفراستخراج ساالنه از معادن مجموعه ارزش تیظرف

 هزار تن( 100استخراج ساالنه  تیتن و ظرف ونیلیم کی رهیدهانه گرگ )ذخ تیمعدن بنتون •

 هزار تن( 10استخراج ساالنه  تیهزار تن و ظرف 300 رهی)ذخ کیآندر تیمعدن بنتون •

 تن( 3،500استخراج ساالنه  تیهزار تن و ظرف 14 رهیاصفاک )ذخ تیمعدن بنتون •

 هزار تن( 7استخراج ساالنه  تیهزار تن و ظرف 42 رهی)ذخ دریگرم تیمعدن بنتون •

 هزار تن کائولن( 10و  تیهزار تن بنتون 40استخراج ساالنه  تی)ظرف کیشماره  تیمعدن بنتون •

 هزار تن( 7استخراج ساالنه  تیشماره دو )ظرف تیمعدن بنتون •

 هزار تن( 6استخراج ساالنه  تیشماره سه )ظرف تیمعدن بنتون •

 هزار تن( 27استخراج ساالنه  تیماره چهار )ظرفش تیمعدن بنتون •

 هزار تن( 11استخراج ساالنه  تیشماره پنج )ظرف تیمعدن بنتون •

 هزار تن( کیاستخراج ساالنه  تی)ظرف کیشماره  نیمعدن فلوئور •

 

 تیکارخانه کنستانتره فلوئور  -2-3
. باشدیمختلف در حال احداث م یدهایدر گر تیهزار تن فلوئور 18ساالنه  دیتول تیروز و ظرف یاز تکنولوژ یریگبا بهره تیکنسانتره فلوئورارخانه ک

 .گرددیمصرف م سازیشهیو ش کیدسولفوریاس ک،یسرام وم،ینیآلوم ،یاز جمله فوالدساز یعیدر صنا یدیتول تیفلوئور
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 شرکت سرمایه پایدار تام ایرانیان

 شرکت کارگزاری رسمی بیمه تامین آینده خاورمیانه

 دفتر سیرجان افتتاح
کارگزاری رسمی بیمه تامین آینده خاورمیانه که با هدف تجمیع 

تاسیس شده است  1396پورتفوی بیمه شرکتهای گروه میدکو در سال 

های سیرجان به کارکنان مستقر در حوزه ای بهتربیمهجهت ارائه خدمات 

شامل شرکتهای فوالد سیرجان ایرانیان، بابک مس ایرانیان، و شهربابک 

ایرانیان و کارآوران صنعت خاورمیانه، چهارمین دفتر خود  سمنگان ترابر

را در ساختمان شرکت سمنگان ترابر ایرانیان واقع در شهرستان سیرجان 

 افتتاح نمود.

سایر دفاتر این شرکت در شهرستانهای زرند، کرمان و تهران در جهت 

 نمایند.ای کارکنان و شرکتها فعالیت میرفع نیازهای بیمه

است نماینده کارگزاری رسمی بیمه تامین آینده خاورمیانه در  شایان ذکر

شنبه جهت پاسخگویی به سواالت و ارائه خدمت به همکاران روزهای سه

 نمایند. محترم  به سایت مجتمع فوالد سیرجان ایرانیان مراجعه می

 گردشگری حوزههای شروع فعالیت
و تاکنون مطالعات زیادی در این خصوص  بودههای مورد نظر مدیران شرکت تامیدکو فعالیت در حوزه گردشگری از جمله اولین زمینه

 ارشناسان، متخصصان و مشاوران این شرکت انجام شده است.توسط ک

باشد، به این شرکت ماموریت داده سهام آن متعلق به تامیدکو میدرصد  100همزمان با تاسیس شرکت سرمایه پایدار تام ایرانیان که  1401در سال 

توان به های در دست اقدام این شرکت میهای اجرایی را در حوزه گردشگری بر اساس مطالعات قبلی شروع نماید. از جمله فعالیتشد تا فعالیت

ی ارائه خدمات گردشگری در فاز اول به کارکنان شرکتهای گروه اندازی سایت اینترنتراه همچنین اندازی هتل در سه شهر استان کرمان وراه

 مندان این حوزه در داخل و خارج از کشور، اشاره نمود.میدکو و در مراحل بعدی به تمام عالقه

شرکتهای گروه  های حوزه گردشگری در آینده نزدیک بتوان خدمات مطلوبی به سهامداران تامیدکو )کارکنانامید است با اجرایی نمودن فعالیت

 میدکو( ارائه نمود.



 

 

 اخبار دی ماه توسعه مدیریت هلدینگ میدکو

 یسازمان یتعال زهیجا یابیارز ندیدر فرآ دکویحضور مگزارش تصویری 

 ماه ید 14و  13، 12، 10 یهاخیدر تار
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 یهاتیمسئول زهیجا یابیارز ندیدر فرآ دکویحضور مگزارش تصویری 

 ماه ید 28 خیدر تار یاجتماع

 یوربهره یابیارز ندیدر فرآ انیرانیحضور شرکت فوالد زرند ا گزارش تصویری

 ماه ید 20و  19،  18 یها خی( در تاردرویمی)ا یمعدن عیمعادن و صنا
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 یابیارز ندیدر فرآ انیرانیحضور شرکت بابک مس ا گزارش تصویری

 ماه ید 8و  7 یها خی( در تاردرویمی)ا یمعدن عیمعادن و صنا یبهره ور

 در HSEMS)و   (IMS کپارچهی تیریمد ستمیشخص ثالث س یزیمم یبرگزار

 انهیشرکت کاراوران صنعت خاورم

در شرکت کاراوران  دکویم HSEMSو  45001 -14001- 9001 زویاستاندارد ا یها ستمیس یخارج یزیماه مم ید 9 تیلغا 5 خیدر تار

 فوق شد. یها نامهیگواه افتیشرکت موفق به در نیبرگزار و ا انهیصنعت خاورم
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 معرفی دانشکاران برتر تامیدکو

 پورنوشاد دانش

 فوق لیسانس مدیریت بازرگانی

 سرپرست برنامه ریزی و کنترل پروژه

 شرکت معدنی و صنایع معدنی ارزش آفرین 

 محمدباقر ورمزیار

 حسابداریفوق لیسانس 

 مدیر مالی و امور سهام

  تامین آتیه میدکوشرکت 
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