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«Թամին» հանրային 
արդյունաբերության 

ներդրող ընկերություն

« Թ ա մի ն  է ջ թ ե մ ա յ ի » 
ն ե ր դ ր ո ղ 

ը ն կ ե ր ու թ յ ու ն



ՀեռանկարՀեռանկար

Ընկերությունը ապահովում է երկրի կաթի պաշարի 10 
տոկոսը և տան տեխնիկաների ոլորտում նույնպես 10 
տոկոսը:

Հանրային արդյունաբերության ներդրող ՓԲԸ-ն 
հիմնադրվել է 2003 թվին և հանդիսանում է ներդրող 
և առևտրային ընկերություն, որը ներդրումներ է 
կատարել անասնապահության և արդյունաբերական 
ոլորտներում: Այս ըկերությունը ունի 30000 գլուխ կով, 
որից ստանում է 200000տ կաթ տարվա կտրվածքով 
և համարվում է երկրի 3 խոշոր  կաթ արդյունաբերող 
և մատակարարող ընկերություններից մեկը, եթե 
հնարավոր լինի զարգացնել արդյունաբերությունը և 
ավելացնել անասունների գլխաքանակը, այն հասցնելով 
130000 գլուխ կով, ապա հնարավոր կլինի ստանալ 
1000000տ կաթ տարվա կտրվածքով և ընկերությունը 
կդառնա համար մեկ կաթ արդյունաբերող և 
մատակարարողը երկրում և անդրկովկասում:
Տվյալ ընկերությունը ակտիվ է նաև տան տեխնիկաներ 
արտադրելու ոլորտում և հանրահայտ «Փարս» 
բրենդը, որը իրանական լավագույն բրենդներից մեկն է 
պատկանում է իրեն:

ՆերածությունՆերածություն



Անասնապահության Անասնապահության 
ընկերություններըընկերությունները

Գոյություն ունեն 3 ընկերություն, 
որոնք ներառված են պետական 
պարտատոմսերում:
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«Ֆեքա» ընկերություն«Ֆեքա» ընկերություն

Այն հիմնադրվել 1974 
թվին Իսֆահան նահանգի 
հարավ-արևմուտքում, այն 
անասնապահության ոլորտում 
ունի 3 ենթակառուցվածք, 
որի ընհանուր քանակը 15000 
գլուխ է:

Այն նաև ներդրումներ է կատարել «Մաքու» 
գյուղում գտնվող «Արաս դամ արշամ» 
ընկերության գործունեության ոլորտում 
և 1040 հեկտար հողատարածքում 
աճեցնում է անասնակեր և ստանում է 
25տ կաթ օրվա կտրվածքով, որը պայծառ 
ապագա է խոստանում արտադրության և 
շահույթաբերության մեջ: 



5

Ընկերությունը ունի անասնակերի 
արտադրամաս, որը ժամում 
արտադրում է 15տ անսնակեր, 
այն ունի նաև կաթի և սննդի 
լաբորատորիա, առկա է նաև 
անասունների արհեստական 
բեռնավորման լաբորատորիա: 

Ընկերությումը օրվա կտրվածքով 
ստանում է 220տ  չմշակված կաթ 
«Հոլշտայն» և «Ջերսի» ցեղատեսակներից: 
Մեկ տարվա կտրվածքով կատարում 
է ավելի քան 1500 արհեստական 
բեռնավորում և ծնվում է 3000 գլուխ հորթ 
«Հոլշտայն» ցեղատեսակից:
Ընկերությունը կատարում է բազմատիվ 
արհեստական բեռնավորում և ստանում 
է  բարձրորակ պտուղներ լաբորատոր 
պայմաններում և զբաղվում է  նաև դրա 
վաճառքով: Տվյալ ընկերությունը իր 
գործունեության պատմության մեջ շատ 
երկրներ է արտահանել չմշակված կաթ և 
արհեստական ձագի պտուղ:
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«Մալարդ շիր» ընկերություն«Մալարդ շիր» ընկերություն

Կառուցվել է 200 հեկտար հողատարածքում 
և ունի ավելի քան 50 տարի աշխատանքային 
փորձ: Ընկերությունը զինված է արդի 
սարքավորումներով, ունի կթելու սրահ 80 գլուխ 
կովի համար, տարվա կտրվածքով ծնվում է 2000 
գլուխ հորթ և ունի «Հոլշտայն» ցեղատեսակից 5400 
գլխանոց նախիր: Մեկ օրում կարողանում է կթել 
110տ կաթ:
Ընկերության արտադրանք է հանդիսանում՝ 
չմշակված կաթը, միսը, արհեստական ձագի 
պտուղը և պարարտանյութը:
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«Գոլդաշտ նեմունե» ընկերություն«Գոլդաշտ նեմունե» ընկերություն

Կառուցվել է 45 հեկտար հողատարածքում 
և ունի 8000 գլուխ անասնապահության 
հնարավորություն, որից 4000 գլուխը կաթնատու 
կովեր են, այն մեկ օրում կարողանում է կթել 
150տ կաթ և տարվա կտրվածքով ծնվում են 4200 
գլուխ հորթ. այս ծավալուն աշխատանքների 
համար անհրաժեշտ է 190 հոգանոց 
աշխատակազմ:
Ընկերությունը տարվա կտրվածքով ունենում 
է  53000տ չմշակված կաթ և արտադրում է 
կաթնամթերք, որը արտահանում է այլ երկրներ, 
այն տարվա կտրվածքով վաճառում է 2200 
գլուխ հորթի որց տեսակը:



Արդյունաբերական ոլորտի Արդյունաբերական ոլորտի 
ընկերություններընկերություններ
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Այս ընկերությունը արտադրում է փոշի 
կաթի տեսականի, պանրաջրի փոշի և 40 
տոկոսանոց կաթի սեր, որոնք համարվում 
են տվյալ ընկերության առաջին կարգի 
արտադրանք:
Կաթից և պանրաջրից ստացված 
սպիտակուցներն են՝ լակտոզը, կարագը, 
կենդանական յուղը, պանիրը և պիցցայի 
պանիրը, որոնք հանդիսանում են տվյալ 
ընկերության 2-րդ կարգի արտադրանք:
Այս ընկերությունը կարողանում է մեկ 
օրում ընդունել 200տ չմշակված կաթ և 
արտադրել 16տ կաթի փոշի (անյուղ) և 
15տ 40 տոկոսանոց կաթի սեր: Անուղղակի 
տաքացման միջոցով ընկերությունը 
կարողանում է 

«Դամուն զագրոս բրուջերդ» սննդի «Դամուն զագրոս բրուջերդ» սննդի 
արդյունաբերական ընկերությունարդյունաբերական ընկերություն
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«Փարս էլեկտրիկ»ԲԲԸ«Փարս էլեկտրիկ»ԲԲԸ

«Փարս»ԲԲԸ«Փարս»ԲԲԸ

Հեռուստացույց արտադրող 
ընկերությունը հիմնադրվել է 1962 թվին 
և 1975 թվից ընդգրկվել է արժեթղթերի 
բորսայում, այն Իրանում հանրաճանաչ 
և հին բրենդներից մեկն է, որը 
արտադրում է սմարտ հեռուստացույց:

Տնային տեխնիկաներ արտադրող 
«Փարս» ընկերությունը հիմնադրվել 
է 1975 թվին(ՓԲԸ), իսկ 1994 թվին 
ընդգրկվել է արժեթղթերի բորսայում 
և դարձել ԲԲԸ, նրա գլխավոր 
մասնաշենքը գտնվում է Թեհրանում, 
իսկ գործարանը ՝ Ղազվին նահանգի 
Ալբորզ արդյունաբերական 
քաղաքում:
Գործարանը արտադրում է հետևյալ 
ապրանքները՝ սառնարան, 
սառցարան, լվացքի մեքենա և 
օդորակիչներ:
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«Ալբորզ»ընկերություն«Ալբորզ»ընկերություն

Գառդոնից արկղներ պատրաստող 
ընկերությունը հիմնադրվել է 1973 
թվին, այն հանդիսանում է «Փարս 
էլեկտրիկ»ԲԲԸ-ի կապալառու 
ընկերություն: Գրասենյակը գտնվում է 
Թեհրանում, իսկ Գլխավոր գրասենյակը 
գտնվում է  գործարանում, այն 
գտնվում է՝  Ղազվին նահանգի Ալվանդ 
արդյունաբերական քաղաքում:
Գործարանը արկղները սկսել է  թողարկել 
40000տ ծավալով մեկ տարվա կտրվածքով, 
սակայն հրկիզվելու հետևանքներով նրա 
արտադրանքը նվազել է և հասել 18000տ : 

«Ալամ արա»ՓԲԸ«Ալամ արա»ՓԲԸ

Հիմնադրվել է 2006 թվին, արտադրում 
է GRP խողովակներ, կառուցվել է 21 
հեկտար հողատարածքում և գտնվում 
է «Մարանդ» գյուղաքաղաքում:



Tamin General Industries 
Investment Company


