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 ؟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 و شرکتهای زیرمجموعه آن در راستای مسئولیت اجتماعی سازمان در برابر سرمایه

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.ریال می میلیارد 2.109تا کنون مبلغ  شرکتسرمایه ثبت شده  شروع نمود.

متمرکز بوده و استراتژی گروه میدکو حول محور تامین آتیه کارکنان  شرکتمأموریت اصلی این 

 ایبیمه منزله به را آن در عضویت ،شرکت سهامداران که شده طراحی ایتدوین شده برای آن به گونه

 هایمزیت از یکی عنوان به بتواند شرکت موفق عملکرد و دنماین تلقی شانخانواده و خود آینده برای

 .مجموعه در جذب افراد متخصص و نخبه ارزیابی شود رقابتی

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

، نسبت المللیدر سطح ملی و بیناندازهای اینگونه شرکتها 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
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 چهارم 

  

 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

از شروع تاسیس نظر به دیدگاه مدیران ارشد و اعضا هیئت مدیره نسبت به اجرایی نمودن کسب و کارهایی که نتیجه آنها باعث  تامیدکو

شد اقدام نموده است. از جمله این کسب و کارها پوشش و تامین نیازها و مواد اولیه محصوالت و فعالیتهای شرکتهای هلدینگ میدکو می

جهت تجمیع پرتفوی بیمه شرکتها، تاسیس شرکت توسعه مدیریت  1396مه تامین آینده خاورمیانه در سال تاسیس شرکت کارگزاری بی

، فناوری اطالعات و ارتباطات، توسعه مدیریت و تعالی جهت ارائه خدمات مدیریتی و حسابرسی داخلی 1396آتیه امید ایرانیان در سال 

پودر میکرونیزه بنتونیت به عنوان یکی از  اندازی کارخانهبا راه1397تامیدکو در سال به شرکتها، تاسیس مجتمع صنعتی  سازمانی و آموزش

های کنسانتره و سازی و کارخانه گلوله فوالدی جهت تولید گلوله فوالدی مورد نیاز کارخانههای گندلهمواد اولیه مورد نیاز کارخانه

تجهیزات ایمنی کارکنان شرکتهای گروه میدکو  وشاک، ماسک بهداشتی ولید و تامین کلیه نیازهای پکارخانه پوشاک صنعتی جهت تو

با توسعه فعالیتهای شرکت و تاسیس شرکت معدنی و صنایع معدنی ارزش آفرین، فعالیت های مجتمع صنعتی  1400که در سال  باشندمی

این شرکت خریداری و بعد از بازسازی های کرمان به این شرکت منتقل شد و مجتمع دیگری تحت عنوان مجتمع صنعتی فردوس نیز توسط 

 اقدام به راه اندازی کارخانه بازسازی الستیکهای سنگین معدنی نمود. 1400همچنین در سال  .مجدد به بهره برداری رسید

از  گذاری در بورس و سهام شرکتها، پسو امکان فعالیت در عرصه سرمایه تامیدکودر همین راستا در جهت توسعه کسب و کارهای 

 اقدام به خرید شرکت کارگزاری آفتاب درخشان خاورمیانه نمود. 1398بررسیهای الزم و مذاکره با مدیران هلدینگ میدکو در سال 

 باشد. شرکت زیرمجموعه و تعدادی طرح و پروژه در حال مطالعه و بررسی می 4در حال حاضر شامل  تامیدکوبدین ترتیب 
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بیمه کارگزاری شرکت  

خاورمیانه آینده تامین  

 نشانی: 

 02188174930تلفن:   سیزدهم  کوچه میرعماد، خیابان مطهری، شهید خیابانتهران، 

 03432126882تلفن:   ، ساختمان تامیدکو 4و  2کرمان، بلوار کشاورز، بین کوچه 

 03433428240تلفن:      جهادزرند، خیابان شهید بهشتی، نرسیده به میدان 

 

 شرکت معرفی
 تاریخ در خاورمیانه آینده تامینبیمه  رسمی کارگزاری شرکت

 بیمه رسمی مجوز با و 517186 ثبت شماره با و 26/07/1396

 فعالیت رسماً 27/08/1396 تاریخ از 1112 کد با و ایران مرکزی

 .است نموده آغاز ایبیمه هایرشته کلیه در را خود

 هاشرکت برای نیاز مورد خدمات از یکی بیمه که آنجائی از

 صدد در میدکو آتیه تامین شرکت محترم مدیره هیئت لذا باشدمی

 خدمات بتواند وسیله بدین تا برآمد بیمه کارگزاری شرکت تاسیس

 را میدکو هلدینگ پوشش تحت کارکنان و هاشرکت نیاز مورد

 یک خاورمیانه آینده تامین کارگزاری شرکت سرمایه .سازد فراهم

 ریالی 1.000 سهم قطعه میلیون 1.000.000 از متشکل ریال میلیارد

 آتیه تامین شرکت به متعلق آن سهم قطعه 99998 که باشد می

 .باشد می مدیره هیئت اعضای به متعلق آن سهم دو الزاماً و میدکو

  پاسخگوی  و گذارانمهیب نیامدر همه زمان و همه جا، مشاور

 .ای آنهاکلیه نیازهای بیمه

 گذاران با رویکرد های بیمهنامهاخذ بهترین نرخ و شرایط بیمه

 ای.کمترین نرخ بیمه و بیشترین پوشش بیمه

 فعالیت  با توجه بهها و نامهتهیه و تدوین کامل متن بیمه

 .ای مورد نیازبیمه هایپوششگذار و بیمه

  و بازدیدهای ایمنی از گذاران به بیمهالزم  هایمشاورهانجام

در جهت  یهای کارشناسها و ارائه توصیهمورد بیمه

 پیشگیری از وقوع حادثه.

  پیگیری مستمر  راهنمای بیمه گذار در هنگان بروز حادثه و

خسارت از جمله: اعزام فوری کارشناس،  روند رسیدگی به

برآورد واقعی خسارت و پرداخت بموقع و ل مدارک، تکمی

 سریع خسارت.

 شرکت اهم هداف

 



 

 ششم 

)آمیتکو(ایرانیان امید آتیه مدیریت توسعه شرکت  

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

 02188544261شماره تماس: 

 info@amitco.irپست الکترونیکی: 

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

 و 16/11/1399 مورخ مـدیره هیئت صورتجلسه استناد به و است رسیده ثبت به تجاری غیر موسسات و ها شرکت ثبت اداره در 508198 شماره

 .یافت افزایش تومان میلیارد یک مبلغ به شرکت سرمایه 07/05/1399 مورخ العـاده فوق عمومی مجمع

 

 شرکت فعالیتهای اصلی
 آنها اجرای بر نظارت و ها فعالیت و ها پروژه ها، طرح حقوقی و مدیریتی اقتصادی، فنی، توجیه طرح تهیه -1

 در مشاوره و آزمایی شرکت ایزو، قبیل از تخصصی و مدیریتی نظارت ها، روش و ها سیستم استقرار و تدوین طراحی، مدیریت، خدمات ارایه -2

 حقوقی و حقیقی اشخاص و موسسات نیاز مورد مختلف هایزمینه

 استقرار و تحلیل وهمچنین ستادی و خدماتی تولیدی، واحدهای مدیریت عملکرد و موسسات و هاشرکت عملیات داخلی، هایحساب به رسیدگی -3

 داخلی هایکنترل نظام

 مشابه موارد و سرمایه افزایش توجیهی گزارش مدیریت، هایگزارش و هاصورت قبیل از مدیریتی و اقتصادی هایگزارش تهیه -4

 ای رایـانه هـای بـازی و افزارهـا نرم انواع پشتیبـانی و تولیـد طراحی، تحلیـل، نیازسـنجی، -5

 الکترونیکی، های وسیسـتم ای رایانه تجهیزات زمینه در پشتیبانی و سـاخت و تولیـد و نگهـداری و تعمیر و انـدازی راه و نصب و تکنولوژی انتقـال -6

 .کامپیوتری های شبکه و ارتباطی و حفاظتی نظارتی، های وسیستم تجهیزات بسـته، مدار های دوربین صـنعتی، اتوماسـیون مخابراتی،

 و مالی ، بازرگانی و بازاریابی عملیات، و تولید ساختار، و مدیریت انسانی، منابع های حوزه در مختلف آموزشی های دوره برگزاری و طراحی -7

 حضوری و آنالین صورت به حسابداری

 به شرکت اهداف تحقق منظور به جدید هایشرکت تاسیس و ایجاد منابع، تامین خارجی، و داخلی اقتصادی هایبنگاه و هاشرکت با مشارکت -8

 خارجی و داخلی حقیقی و حقوقی اشخاص سایر با مشارکت با یا و تنهایی

 کشور از خارج و داخل در نمایندگی هرگونه اعطای و اخذ -9

 هامزایده و هامناقصه در شرکت -10

 اقتصادی مختلف هایبخش دیگر و هابانک ها،شرکت در گذاریسرمایه -11
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 چهارم، بست بن نور، کوه خیابان مطهری، خیابان نشانی: تهران،

 02188541251 تلفن:  22 پالک

 Mesbroker@gmail.comپست الکترونیکی: 
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 انجامای در حال هفعالیت

های که بررسی آنها در طرح

 حال نهایی شدن است:

 تولید پودر فلورین

 رینفلوخرید معدن 

 گذاریسرکت سرمایه

 4 1 شرکت سبدگردان
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 معدنی و صنعتی مالی خدمات

ICT 

 

 کشاورزی

 گردشگری

 مواد احیاء و فرآوری

 مدیریت خدمات* 

 داخلی حسابرسی* 

 بیمه* 

 خدماتبورس کاال و * 

 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
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 سیزدهم 

 های مدیریتیکمیته 

  انسانی:کمیته توسعه منابع 

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

 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 کشاورزی 

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

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

 گردیده است.

  سرمایه گذاریکمیته 



 
 

 

  دفتر مرکزی تهران 

آباد، کوی فراز، خیابان بیدار غربی )الدن(، سعادتتهران، 

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

 401شمالی، واحد 

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