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 اول 

 

 ؟تامیدکو

 صنایع و معادن توسعه انسانی سرمایه آتیه تأمین شرکت

 تامیدکوبه اختصار که  (خاص سهامی) خاورمیانه معدنی

 هایآینده سرمایه بهتر هرچه تامین هدف باشود، نامیده می

 هلدینگ میدکو  در شاغل دلسوز و کارآمد انسانی

های انسانی خود و آن در راستای مسئولیت اجتماعی سازمان در برابر سرمایهو شرکتهای زیرمجموعه 

به شماره ثبت  30/06/94 ـخیدر تارها، ارزشمندی این سرمایهتوجه به موضوع تحقق بخشیدن به 

فعالیتهای اجرایی خود را و  دیتهران به ثبت رس یصنعت تیدر اداره ثبت شرکتها و مالک 479410

 باشد.میلیون ریال می 775.447تا کنون مبلغ  شرکتسرمایه ثبت شده  شروع نمود.

حول محور تامین آتیه کارکنان متمرکز بوده و استراتژی تدوین شده برای  شرکتمأموریت اصلی این 

 خود آینده برای ایبیمه منزله به را آن در عضویت ،شرکت سهامداران که شده طراحی ایآن به گونه

مجموعه  رقابتی هایمزیت از یکی عنوان به بتواند شرکت موفق عملکرد و نمایند تلقی شانخانواده و

 .در جذب افراد متخصص و نخبه ارزیابی شود

در جهت ایجاد ثروت پایدار برای سهامداران خود با  تامیدکو مدیران و کارشناسانبدین ترتیب 

، نسبت المللیاینگونه شرکتها در سطح ملی و بیناندازهای و چشم هابرنامههای جامع در زمینه بررسی

اقدام نموده و راهبردهای اجرایی مربوط به آنها را  شرکتهای به استخراج مدل ترکیب دارایی

، هر یک از شرکتاند که در ادامه جهت آشنایی بیشتر با این های خود قرار دادهسرلوحه برنامه

 د.نشومی معرفیبه صورت تفصیلی  بخشهای آن

  



 
 

 دوم 

  

 مشخصات تامیدکو

 انسانی به تفکیک واحدها هایسرمایه
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 سوم 

  
 )میلیارد ریال( گزارش افزایش سرمایه
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1398سال  1399پیش بینی سال  1399ماهه ابتدائی سال 5

 )میلیون ریال(روند سود خالص شرکت از ابتدا تا کنون 



 

 چهارم 

  

 سهامداران

 راه به اقدام شرکت محترم، سهامداران قبال در بودن پاسخگو وظیفه به عمل راستای در

 از اطالع جهت توانندمی سهامداران آن در که است نموده سهامداران پورتال اندازی

 خود، سرمایه افزایش الحسابعلی میزان و سهام ارزش سهام، میزان سهامداری، نامهآیین

 روی سپس و شده  /http://tamidhco.irآدرس به تامیدکو اصلی سایت وارد ابتدا

 کد و عبور رمز کاربری، نام نمودن وارد با و نموده کلیک سهامداران پرتال قسمت

 اطالعات بایستمی محترم سهامداران مرحله این در. شوند سهامداران پرتال وارد امنیتی

 ذکر به الزم. نمایند وارد مشخص فیلدهای در کامل و دقیق صورت به را خود شخصی

 مواقع در و آتی ارتباطات جهت اولیه نام ثبت هنگام واقعی و صحیح ایمیل معرفی است

 سهامدارن از یک هر بیشتر اطالعات کسب جهت. باشدمی الزامی عبور رمز فراموشی

 در و نمایند مطالعه و دانلود فوق سایت از را سهامداران پورتال راهنمای فایل توانندمی

 طرف از تا نمایند مراجعه خود شرکت اداری واحد به سوال هرگونه داشتن صورت

 .نمایند پیگیری تامیدکو سهام امور واحد از آنها

 پورتال سهامداران تامین آتیه میدکو
www.saham.tamidhco.ir 

 درصد سهامداری تعداد نفرات کارکنان شرکت

3346 42/45  

1914 98/25  

441 99/5  

336 56/4  

62 84/0  

73 99/0  

223 03/3  

236 76/4  

12 16/0  

203 76/2  

344 20/3  

38 52/0  

61 83/0  

11 15/0  

57 77/0  

4 05/0  

 مجموع 100 7361



 

 پنجم 

  

 

 تامیدکو

کارگزاری آفتاب 

 درخشان خاورمیانه

 کارگزاری بیمه

 تأمین آینده خاورمیانه
 مجتمع صنعتی کرمان

توسعه مدیریت آتیه 

 امید ایرانیان

پوشاک کارخانه 

 صنعتی

کارخانه پودر 

 میکرونیزه

کارخانه گلوله 

 فوالدی

 مجتمع صنعتی تامیدکو

 کارخانه

فوالدری گلوله  

از شروع تاسیس نظر به دیدگاه مدیران ارشد و اعضا هیئت مدیره  تامیدکو

نسبت به اجرایی نمودن کسب و کارهایی که نتیجه آنها باعث پوشش و تامین 

شد نیازها و مواد اولیه محصوالت و فعالیتهای شرکتهای هلدینگ میدکو می

مه اقدام نموده است. از جمله این کسب و کارها تاسیس شرکت کارگزاری بی

جهت تجمیع پرتفوی بیمه شرکتها، تاسیس  1396تامین آینده خاورمیانه در سال 

جهت ارائه خدمات  1396شرکت توسعه مدیریت آتیه امید ایرانیان در سال 

مدیریتی و حسابرسی داخلی به شرکتها، تاسیس مجتمع صنعتی تامیدکو در سال 

به عنوان یکی از مواد پودر میکرونیزه بنتونیت  اندازی کارخانهبا راه1397

سازی و کارخانه گلوله فوالدی جهت تولید های گندلهاولیه مورد نیاز کارخانه

های کنسانتره و کارخانه پوشاک صنعتی گلوله فوالدی مورد نیاز کارخانه

جهت تولید و تامین کلیه نیازهای پوشاک و تجهیزات ایمنی کارکنان شرکتهای 

 باشند.گروه میدکو می

و امکان فعالیت در  تامیدکوراستا در جهت توسعه کسب و کارهای  در همین

گذاری در بورس و سهام شرکتها، پس از بررسیهای الزم و مذاکره عرصه سرمایه

اقدام به خرید شرکت کارگزاری  1398با مدیران هلدینگ میدکو در سال 

 آفتاب درخشان خاورمیانه نمود.

سه شرکت زیرمجموعه، یک مجتمع  در حال حاضر شامل تامیدکوبدین ترتیب 

صنعتی و یک پروژه فعال و تعدادی طرح و پروژه در حال مطالعه و بررسی 

 باشد. می

 

 کارخانه

 پودر میکرونیزه

 بنتونیت

 کارخانه

 پوشاک صنعتی



 

 ششم 

 
 

 

 

 

  

 

بیمه کارگزاری شرکت  

خاورمیانه آینده تامین  

 اول طبقه، 2 پالک ،یکم کوچه ،میرعماد خیابان ،مطهری شهید خیابان نشانی:

 88544256 تماس:شماره 

 ayandeh.bi@gmail.com پست الکترونیکی:

 هابرنامه و اهداف

 :نماید می تالش خاورمیانه آتیه تامین شرکت

 .نمایند ارائه شرایط و نرخ بهترین با را آنان نیاز مورد هایبیمه که دهدمی آنان به را اطمینان این و بوده محترم گذارانبیمه امین -1

 .باشند آنان ایبیمه سواالت و نیازها پاسخگوی زمان هر در و داشته قرار آنها کنار در دلسوز مشاوری بعنوان -2

 ایبگونه را هانامهبیمه کندمی سعی خود، خبره کارشناسان توسط محترم گذارانبیمه موجود هاینامهبیمه یا و پیشنهادها مطالعه با -3

 زیان و ضرر کمترین گذاربیمه حادثه وقوع صورت در و بوده گذارانبیمه برای جامع و کامل پوشش برگیرنده در که نمایند اخذ و تنظیم

 .بنماید را

 اعالم ثبت جهت در را الزم هایپیگیری و اقدامات کلیه گذاربیمه سوی از نمایندگی به و کنار در حادثه، بروز صورت در -4

 این در که نمایدمی تالش و داده انجام گذاربیمه به خسارت پرداخت نهایتاً و پرونده تکمیل و خسارت برآورد کارشناس، اعزام خسارت،

 .نگردد ضایع گذاربیمه از حقی هیچگونه رابطه

 ارائه با و بوده تجاری و اقتصادی واحدهای کلیه در محترم گذارانسرمایه برای گذاریسرمایه امنیت و آسایش و آرامش دار طالیه -5

 .سازند فراهم را آنان آینده فعالیت تداوم موجبات حادثه بروز درصورت آنان، برای ایبیمه مناسب هایپوشش اخذ و الزم هایمشورت

 شرکت معرفی
 ایران مرکزی بیمه رسمی مجوز با و 517186 ثبت شماره با و 26/07/1396 تاریخ در خاورمیانه آینده تامین رسمی کارگزاری شرکت

 .است نموده آغاز ایبیمه هایرشته کلیه در را خود فعالیت رسماً 27/08/1396 تاریخ از 1112 کد با و

 تاسیس صدد در میدکو آتیه تامین شرکت محترم مدیره هیئت لذا باشدمی هاشرکت برای نیاز مورد خدمات از یکی بیمه که آنجائی از

 .سازد فراهم را میدکو هلدینگ پوشش تحت کارکنان و هاشرکت نیاز مورد خدمات بتواند وسیله بدین تا برآمد بیمه کارگزاری شرکت

 که باشد می ریالی 1.000 سهم قطعه میلیون 1.000.000 از متشکل ریال میلیارد یک خاورمیانه آینده تامین کارگزاری شرکت سرمایه

 .باشد می مدیره هیئت اعضای به متعلق آن سهم دو الزاماً و میدکو آتیه تامین شرکت به متعلق آن سهم قطعه 99998



 

 هفتم 

  

 

 فعالیتها
 نامه در شرکت بیمه پاسارگادمیدکو و صدور کلیه بیمههای شرکتهای تابعه هلدینگ نامهبهبود وضعیت بیمه 

 ارائه مشاوره الزم به بیمه گذاران در جهت بهینه سازی بیمه نامه ها 

 تصحیح خطرات تحت پوشش بیمه نامه ها و کلوزهای پیوست آن ها با هماهنگی بیمه گذاران 

 میدکوارائه خدمات و تسهیالت بیمه ای به کارکنان شرکتهای تابعه هلدینگ  

 راه اندازی و افتتاح دفتر شرکت در شهرستان زرند 

 مباحث مالی
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دارایی سرمایه سود

 میلیون ریال

 ارقام به میلیون ریال



ایرانیان امید آتیه مدیریت توسعه شرکت  

 

 هشتم 

 اول طبقه -2 پالک – یکم کوچه – میرعماد خیابان – مطهری شهید خیاباننشانی: 

 88544261شماره تماس: 

 info@tomaaco.comپست الکترونیکی: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 معرفی شرکت

میلیون تومان  100به صورت شرکت سهامی خاص با سرمایه  21/01/1396شرکت توسعه مدیریت آتیه امید ایرانیان در تاریخ 

 غیر تجاری به ثبت رسیده است.سات در اداره ثبت شرکت ها و موس 508198تاسیس شده و طی شماره 

 فعالیت اصلی تماکو

 لیت اصلی این شرکت عبارت است از:فعا

 خدمات مدیریت ریسک: -1
  های سازمانریسکشناسایی 
 های سازمانارزیابی و کمی سازی ریسک 
 ایجاد داشبورد میدیریی در حوزه مدیریت ریسک 

 
 :استراتژیک خدمات مدیریت -2
  سند راهبردی شرکتهاتدوین و پیاده سازی 
 ارزیابی عملکرد و بهینه سازی فرایندهای مدیریتی 

 
 :مشاوره و ارائه خدمات مالی، فنی و اقتصادی -3
 تهیه طرح توجیهی فنی، اقتصادی و حقوقی 
  تهیه گزارشهای اقتصادی و مدیریتی، گزارش

 توجیهی افزایش سرمایه و ...

 

 :حسابرسی و کنترل عملکرد -4
  حسابرسی داخلی شرکتهای تولیدی، خدماتی و

 ستادی
 حسابرسی عملیاتی 
 استقرار نظام کنترل و تحلیل عملکرد مدیریت 

 
 :مدیریت و سازمان -5
 مدیریت و نظارت بر اجرای طرحها 
  طراحی، تدوین، پیاده سازی و استقرار سیستمها و

 روشها

 



 

 نهم 

 

  

انجام شده پروژه های  

 مباحث مالی
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دارایی سرمایه سود

اجرای استراتژی و ارزیابی استراتژی شرکتهای هلدینگ صنعتی و معدنی خاورمیانه و تامین آتیه تدوین استراتژی، دستیاری در  

 (1397و  1396میدکو و شرکتهای فرعی آن )

 .1397طراحی و پیاده سازی نظام مدیریت ریسک یکپارچه شرکت هلدینگ صنعتی و معدنی خاورمیانه و بنیاد کودک  

 کت میدکو )سهامی عام( و شرکت بابک مس ایرانیان و فوالد زرند ایرانیان و ...نگارش طرح توجیهی افزایش سرمایه شر 

 های حسابرسی مستقل در شهرداری تهران.همیاری تهیه گزارش 

در شرکت مادر تخصصی توسعه معادن و صنایع معدنی  IFRSهمیاری و دستیاری در تهیه صورتهای مالی تلفیقی بر مبنای  

 خاورمیانه )سهامی عام(

تهیه گزارشهای تحلیلی از صنایع مختلف و تحلیل شرکتهای طرف قرارداد بر اساس آن در صنایعی مانند فوالد، مس، زغالسنگ،  

 حمل و نقل، ساختمانی ، بازرگانی و ... .

 ارقام به میلیون ریال



 

 دهم 

  تامیدکو

 

 معرفی شرکت

 شماره به تهران تجاری غیر موسسات و شرکتها ثبت اداره نزد 17/06/1383 تاریخ در خاورمیانه درخشان آفتاب کارگزاری

 کارگزاری این. نمود آغاز را خود فعالیت کشاورزی کاالی پارسیان کارگزاری نام با 10102711784 ملی شناسه و 230104 ثبت

 طی 12/02/1388 تاریخ در و درآمد بهادار اوراق و بورس کارگزاران کانون در عضویت به 83-0115 شماره به 1383 سال در

 آفتاب بازرگانی شرکت مالکیت به 1389 سال در شرکت این. رسید ثبت به بهادار اوراق و بورس سازمان در 170768 شماره

 و درآمده( عام سهامی) میدکو خاورمیانه، معدنی صنایع و معادن مادرتخصصی شرکت زیرمجموعه عنوان به خاورمیانه، درخشان

 خاورمیانه درخشان آفتاب کارگزاری به 25/01/1390 تاریخ در مدیران و سهامداران تغییر و مدیریتی مختلف مراحل ازطی پس

 .داد نام تغییر

 

 22 پالک چهارم، بست بن نور، کوه مطهری،خیابان نشانی: تهران،خیابان

 88541251 تلفن:

 Mesbroker@gmail.comپست الکترونیکی: 
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 ارقام به میلیون ریال



 

 دوازدهم 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

  

کرمان،  2باغین، شهرک صنعتی شماره -اتوبان کرمان 10کرمان، کیلومتر نشانی: 

 03433386573میدان کارآفرین، مجتمع صنعتی تامیدکو شماره تماس: 

های فوالدیکارخانه گلوله  

1398سال  1399پیش بینی سال    

9.000 

 تن

15.000 

 تن

 تامیدکو،کارخانه تولید گلوله های فوالدی بعنوان یکی از کارخانجات مجتمع صنعتی 

 با تکنولوژی رول فورج در سه خط تولید، انواع گلوله های فوالدی به شرح زیر تولید

 کند:می

 میلیمتر 60 میلیمتر 40 میلیمتر 35 میلیمتر 25 سایز گلوله فوالدی

 70cr2 میلگرد 70cr2 میلگرد 70cr2 میلگرد 70cr2 میلگرد ماده اولیه

 Pcs/min 102 ظرفیت تولید

Ton/hr 0.408 

Pcs/min 90 

Ton/hr 0.902 

Pcs/min 90 

Ton/hr 1.05 

Pcs/min 72 

Ton/hr 3.1 

 gr 193 gr 290 gr 979 gr 71 وزن یک گلوله

 mm ±2 mm ±2 mm ±2 mm 2± تلرانس قطر

 mm < 0.7 mm < 0.8 mm < 1.2 mm 0.5 > تلرانس گردی

 HRC 60±2 HRC 60±2 HRC 60±2 HRC 2±60 سختی سطح

 HRC 57±1 HRC 57±1 HRC 57±1 HRC 1±57 مرکزیسختی 

 



 

 سیزدهم 

  

 

 

 

   

  

کارخانه پودر 

 میکرونیزه بنتونیت

-کرمان اتوبان 10 کیلومتر کرمان،: نشانی

 کرمان، 2 شماره صنعتی شهرک باغین،

 تامیدکو صنعتی مجتمع کارآفرین، میدان

 03433386573: تماس شماره

پودر میکرونیزه بنتونیت، یکی از واحدهای کارخانه 

تولیدی مجتمع صنعتی تامیدکو می باشد که ضمن 

برخورداری از آزمایشگاه تخصصی، پودر میکرونیزه 

 هزار تن در سال تولید می نماید. 90بنتونیت را با ظرفیت 

1398سال  1399پیش بینی سال    

48.000 

 تن

75.000 

 تن



 

 چهاردهم 

  

پوشاک کارخانه  

و اداری صنعتی   

 میدکو آتیه تامین شرکت کارشناسان و مشاوران مدیران، دیدگاه ماحصل تامیدکو پوشاک

 و دور محیطی هایفرصت از مندیبهره و کشور اقتصادی شرایط دقیق بررسی با که باشدمی

 تقویت و کار نیروی توانمندسازی بومی، اشتغال و پایدار توسعه زمینه ایجاد هدف با نزدیک

 رفع جهت در المللیبین و ملی استانداردهای دارای و کیفیت با محصوالت تولید با تولید، عوامل

 به عنایت با تامیدکو شرکت. نمایدمی فعالیت ملی سطح در پوشاک هایخواسته و نیازها

 و جسمی سالمت در البسه کیفیت باالی اهمیت به توجه با ،1395 سال از مصوب هایاستراتژی

 کارایی جهت کار البسه متمرکز تولید و تهیه به نسبت ها،هزینه کاهش همچنین و کارکنان روانی

 188.000 از بیش کنون تا و نمود اقدام صنعتی شرکتهای فعالیتهای زمینه در مطلوب و مناسب

 متخصصان تایید مورد البسه فنی مشخصات اساس بر را فردی و ایمنی تجهیزات و لباس انواع عدد

 .است نموده تولید و تهیه قبول، مورد منبعی عنوان به مختلف، صنایع HSE کارشناسان و

 صنعتی پوشاک تولید فرایندهای تمامی کاربردی و تخصصی بررسی سال 2 به نظر 1397 سال در

 و تاسیس به اقدام تخصصی و پیشرفته تجهیزات با کرمان 2 شماره صنعتی شهرک در اداری و

 50از بیش از  مندیبهره با تولیدی واحد این. نمود اداری و صنعتی پوشاک کارخانه برداری بهره

 .نماید می رعایت پوشاک تولید در را باالیی استانداردهای توانمند، و جوان انسانی نیروی نفر

 پارچه تأمین مناسب، طراحی انجام با تامیدکو اداری و صنعتی پوشاک کارخانه راستا این در

 تعداد با دوخت کیفیت بردن باال ضمن البسه، تولید در پیشرفته هایدستگاه انتخاب و مطلوب

 البسه انواع تولید به نسبت داخلی، تولید از حمایت و هاهزینه کاهش ها،واسطه حذف با انبوه،

 .نماید می اقدام صنعتی و اداری

 :از عبارتند کارخانه این های مشخصه مهمترین

 شغل و سازمان فعالیت زمینه با متناسب سازمانی البسه طراحی •

 کارکنان فرد به فرد سایز تهیه امکان •

 جهانی استاندارد با صنعتی دوخت از اطمینان •

 موضوعاتی به توجه) صنعتی شرکتهای فعالیت نوع با متناسب پارچه و اولیه مواد انتخاب •

 (کاری هایمحیط در...  و شیمیایی مواد وجود هوا، رطوبت خورشید، نور میزان: قبیل از

 از حمایت تاکید به توجه با داخلی تولیدکنندگان از کیفیت با پارچه و اولیه مواد تأمین •

 مقاومتی اقتصاد اهداف راستای در ایرانی کاالی

 شده فروخته کاالهای تضمین و فروش از پس خدمات ارائه •

1398سال  1399پیش بینی سال    

66.050 

 دست

77.774 

 دست



 

 پانزدهم 

  

فناوری اطالعات و ارتباطاتواحد   
 افزاری، نرم هایپروژه پشتیبانی و اندازیراه تولید، منظور به میدکو آتیه تأمین شرکت ICT ارتباطات و اطالعات فناوری واحد

 مختلف هایپروژه است، توانسته مهندسین و نخبگان از گیریبهره با واحد این. شد اندازیراه 1397 سال در … و کامپیوتری هایشبکه

 عظیم کارخانجات شامل ارتباطات، و اطالعات فناوری واحد مشتریان یگسترده طیف. نماید پشتیبانی و ایجاد را ایشبکه و افزاری نرم

  .باشد می دولتی و خصوصی بزرگ سازمانهای دفاتر و هاشرکت نیز و. … و صنعتی پودرهای تولید مس، فوالد،

 محصوالت

 شبکه تهدیدات متمرکز مدیریت سیستم کلود تام تام سرویس

 ارتباطات فراگیر راهکار ناوگان مدیریت تصویری نظارت سامانه

 خدمات

 سرور اتاق و داده مرکز خدمات IP بر مبتنی های تلفن خدمات افزار نرم و شبکه پشتیبانی خدمات

 سازی مجازی و سرور اندازی راه خدمات نفوذ تست و امنیت خدمات افزار نرم و وب طراحی خدمات

 مشخصات سامانه نظارت تصویری
o 97شروع فعالیت پروژه از بهمن ماه 

oتولید نرم افزار نظارت تصویری بومی در کشور 

oشرکت از شرکتهای گروه  10ر دوربین فعال د 1.343دازی راه ان 

o نرم افزاراز جمله قابلیت های 

o یکپارچه دوربین هامدیریت 

o دسترسی به کاربران سامانهاعطای 

o بندی و الیه بندی دوربین هاطبقه 

o(هماهنگی با شرکت کاوش داده پردازان سفیرKDT)  جهت

 بصورت مشترک مشارکت در عرضه سخت افزار و نرم افزار



 

 شانزدهم 

  

 انجامای در حال هفعالیت

های که بررسی آنها در طرح

 حال نهایی شدن است:

 تولید پودر فلورین

 خرید معدن بنتونیت

 تولید کاغذ از سنگ

 شرکت سبدگردان
1 4 

3 

2 5 

6 

 معدنی و صنعتی مالی خدمات

ICT 

 

 کشاورزی

 گردشگری

 مواد احیاء و فرآوری

 مدیریت خدمات* 

 داخلی حسابرسی* 

 بیمه* 

 بورس کاال و خدمات* 

 مالی تامین* 

 بنتونیت *

 فوالدی گلوله *

 صنعتی پوشاک *

 سوزنی کک *

 باریت *

 شیلد تام *

 ارزها رمز *

 بازی تولید* 

کشت زیتون و صنایع  *

 فرآوری

 ایگلخانه تولیدات *

 شیالت و دامپروری *

 دارویی گیاهان* 

 زیارتی و سیاحتی هایمجموعه *

 آلومینیوم *

 پت *

1 2 

 آی تام * 3

 بررسیای در حال هطرح

 معدنی و صنعتی مالی خدمات

ICT 

 



 

 هفدهم 

 های مدیریتیکمیته 

 :کمیته توسعه منابع انسانی 

ها و رویکردیهای تامیدکو به منابع انسانی، کمیته توسعه به منظور تنظیم روابط شرکت با کارکنان و هم سوئی با نگرش

 منابع انسانی در شرکت تشکیل شده است.

 :کمیته برنامه ریزی 

بررسی  سهامداری کارکنان در این شرکت، کمیته ای جهتبا عنایت به روابط شرکت با هلدینگ میدکو بر اساس 

 بررسیرا  هاهای صیانت از اندوخته سهامداران و ارتقاء آنروش تشکیل گردیده است تاانتظارات میدکو از تامیدکو و بالعکس 

 در حال بررسی است. «تامیدکو هایدارائی مدیریت مدل» کلی عنوان تحت. این موضوع نماید

 :کمیته معدن 

 درآمدهای برای مناسب جایگزینهای از یکی میتواند که است برخوردار باالیی ظرفیت از کشور معدنی صنایع و معدن خشب

 کسب های زمینه توسعه راستای در تامیدکو شرکت منظور همین به. شود محسوب محروم مناطق توسعه و اشتغال ایجاد نفتی،

 .است نموده معدن کارگروه تشکیل به اقدام جدید سال در و گردیده قائل ای ویژه اهمیت موضوع این برای خود وکار

 :کمیته کشاورزی 

و ورود به بخش کشاورزی برای تامین محصوالت استراتژیک مورد نیاز گذاری نظر به دیدگاههای مدیران برای سرمایه

ران و متخصصان مجرب تشکیل ای با مشارکت مشاوکشور و برای بررسی زنجیره تامین از مواد اولیه تا محصول، کمتیه

 گردیده است.

 کمیته ارتباط و همکاری با شرکتهای ثروت آفرین 

 ها با دستگاههای بیرونینامه کمیته اجرایی توافق 



 
 

 

  دفتر مرکزی تهران 

آباد، کوی فراز، خیابان بیدار غربی )الدن(، تهران، سعادت

شیرزاد، ساختمان میدکو، طبقه چهارم خیابان مینا، نبش کوچه 

 401شمالی، واحد 

26350015-021      26350017-021      26350024-021 
www.tamidhco.ir             tamidhco@gmail.com 

 

  کرماندفتر 

 تامیدکو ساختمان چهارم، و دوم کوچه بین کشاورز، بلوار کرمان،

32126882-034 

 کرمان صنعتی مجتمع 
 صنعتی شهرک باغین، - کرمان اتوبان 10 کیلومتر کرمان،

 تامیدکو صنعتی مجتمع کارآفرین، میدان خضراء،

http://www.tamidhco.ir/
mailto:tamidhco@gmail.com

