
 

  

و تعالی سازمانی خبرنامه توسعه مدیریت  

1400بهمن ماه  – 68شماره   

وـــتامیدک  
 شرکت تأمین آتیه سرماهی انسانی توسعه معادن و صنایع معدنی خاورمیاهن

شرکت 
 سبدگردان
 )در حال تاسیس(

کارگزاری شرکت 
 تأمین آینده بیمه
 خاورمیانه 

 کارگزاریشرکت 
 درخشان آفتاب

 خاورمیانه

 توسعهشرکت 
 آتیه مدیریت

 ایرانیان امید

 معدن بنتونیت
 دهانه گرگ

 کارخانه
 هایگلوله 

 فوالدی 

کارخانه پودر 
 میکرونیزه

 بنتونیت 

 کارخانه
بازسازی  

 الستیکهای
 معدنی 

 اتومات خط تولید
 ماسک بهداشتی  

 کارخانه
 پوشاک صنعتی 

 و اداری 

 )در حال تاسیس(

مجتمع 
صنعتی 
 کرمان

شرکت معدنی و 
صنایع معدنی 
 ارزش آفرین

 :بررسیهای در دست پروژه

های معدنی )طرح تولید پروژه -

 فلورین و طرح تولید کاغذ از سنگ(

 پروژه گیاهان دارویی -

 پروژه بازیافت پسماند -

 ینگرلنسپروژه فری -



 

  

 تاسیس شرکت معدنی و صنایع معدنی ارزش آفرین

برداري آفريني، برندسازي و ارتقاي سطح توانمندي در زمینه بهرههلدينگ میدکو و شرکت تامیدکو در خصوص ارزش در چارچوب استراتژي

هاي تابعه گروه میدکو دستي اين حوزه با اولويت رفع نیاز شرکتاندازي صنايع معدني و ارائه خدمات بهینه به صنايع باالدستي و پايیناز معادن و راه

برداري معادن و صنايع معدني گذاري و بهرهو تبديل شدن به شرکت معدني برتر در زمینه سرمايه الملليداز سهیم شدن در بازار ملي و بینانو با چشم

در  1400هاي زير مجموعه شرکت تامیدکو در تیرماه به عنوان يكي از شرکت آفرينشرکت معدني و صنايع معدني ارزشدر سطح کشور و منطقه، 

 . است نموده فعالیت به شروعها ثبت و ره ثبت شرکتادا

 کيبعنوان  ،تیفیبا ک معدني يهاطرح يدر اجرا معتبر و خوشنام را يگاهيجا ي،نيبا ارزش آفر و ساختار تخصصي يتا بر پايه اين شرکت برآن است

 باشد.سهامداران و کارکنان( ، اني)مشتر ياصل نفعانيذ يبرا نانیقابل اطم يكيکسب نموده و شر شرویشرکت پ

 
 :شرکتسازمانی  هایرمجموعهیز
 مديريت مجتمع 
 مديريت فني و مهندسي 
 مديريت بازرگاني و اجرايي 
 مديريت مالي و اداري 

 :های عمده فعاليتزمينه 
  برداری معادنمالکيت و بهره: 
 به معادن برداريبهره و مالكیت   

 نیاز مورد معدني مواد تولید منظور
 جمله از صنايع ديگر و فوالد چرخه
 از آلیاژها فرو و نسوزها آهن، سنگ
 :طريق

 هاي گذاري بر روي پهنهسرمايه
 اکتشافي

 دار و شناسايي مناطق پتانسیل
 هاي معدنيثبت محدوده

  هاي محدودهشناسايي و خريد
اکتشافي و يا مشارکت در 

 هاگذاري اکتشاف محدودهسرمايه

  هاي اکتشافيمحدودهشرکت در مزايده 
 برداري از معادن تحت تملکبهره 
 برداري از گذاري در بهرهمشارکت و سرمايه

معادن جهت تامین مواد اولیه موردنیاز 
 هاهلدينگ میدکو و ديگر شرکت

 معدنی مواد فرآوری: 
  احداث واحدهاي فرآوري بر پايه نتايج

هاي مطالعات انجام شده در محدوده
اکتشافي، تولیدات معادن تحت تملک و 

 کشور میدکو ونیاز کارخانجات هلدينگ 
 هاي معادن استحصال مواد معدني از باطله

کارخانجات هلدينگ میدکو و ديگر  و
 هاشرکت

  احداث واحدهاي فرآوري در معادن
 کوچک کشور

  توسعه کارخانجات و صنايع موجود 
 :مجتمع صنعتی کرمان 

 کارخانه گلوله هاي فوالدي 
 کارخانه پودر میكرونیزه بنتونیت 
 کارخانه پوشاک صنعتي و اداري 
 خط تولید ماسک بهداشتي 
 کارخانه بازسازي الستیكهاي معدني 

 واحد فنی و مهندسی 
 صنايع و معدني شرکت مهندسي و فني بخش

 مديران، تجربه از استفاده با آفرين ارزش معدني
 و متعهد انساني نیروي و متخصص مشاوران

 نمايد:مي پیگیري را ذيل هايفعالیت مد،آکار
 گذاريهاي سرمايهشناسايي و ارزيابي فرصت 

 بخش معدن و صنايع معدنيدر 
  و مشاوره در زمینه مطالعات ارائه خدمات

  معدن اکتشافزمین شناسي و 
  ه در زمینهمطالعات و مشاورارائه خدمات 

 ژئوتكنیک و زمین شناسي مهندسي
  و مشاوره در زمینهمطالعات ارائه خدمات 

 لوژي و زيست محیطيژئوهیدرو
  ارائه خدمات مطالعات و مشاوره در زمینه

 طراحي و استخراج معدن
 هاي تحقیق و توسعه در زمینه تكنولوژي

 معدني صنايع و برداري از معادننوين بهره

 های جاری برخی از پروژه
 6گهر فني و مهندسي معدن گل خدمات ارائه 

 طراحي  و مهندسي مطالعات مشاوره، ارائه خدمات
 سنگ آهن سراب معدن

 ها وآبو روان البیس تیوضع يمطالعات بررس 
 دکویم رمجموعهيز يها در واحدهاآن زانیمحاسبه م

  مطالعات اکتشاف حین استخراج معدن دهانه گرگ
 )متعلق به شرکت( 

 هاي سرمايه گذاري در زمینهمطالعات بازار و فرصت-
 هاي سنگ ساختماني، مواد نسوز و فلوئوريت

 مطالعات طرح توسعه کارخانه گلوله فوالدي 
 معادن بنتونيت تحت تملک

 برداري معدن بنتونیت دهانه گرگ )داراي پروانه بهره
 هزار تن( 10هزار تن و تولید سالیانه  180با ذخیره 

  معدن بنتونیت آندريک )داراي گواهي کشف
 هزار تن( 300با ذخیره 

  معدن بنتونیت اصفاک )داراي گواهي کشف
 هزار تن( 14با ذخیره 

  معدن بنتونیت گرمیدر )داراي گواهي کشف
 هزار تن( 42با ذخیره 

   مجتمع صنعتی فردوس 
  کارخانه پودر میكرونیزه فردوس با ظرفیت

هزار تن در سال واقع در شهرک صنعتي  30
 شهرستان فردوس

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 گسترش فعالیتهای شرکت توسعه مدیریت آتیه امید ایرانیان
 خيتار در انیرانيا دیام هیآت تيريشرکت توسعه مد

و موضوع  تيمأمور رییشد و با تغ سیتأس 21/01/1396

 تيريخدمات مد يهادر حوزه 1400شرکت در تابستان 

مشاوره و ارائه خدمات  ک،ياستراتژ تيريخدمات مد سک،ير

 تيريو کنترل عملكرد، مد يحسابرس ،يو اقتصاد يو فن يمال

دانش، خدمات  تيريها، خدمات مدو روش هاستمیس راراستق

 تیفعال يمصنوعاطالعات و ارتباطات و هوش  يفناور

مناسب به  ييباال و کارا تیفیو ارائه خدمات با ک دينمايم

 را سرلوحه اقدامات خود قرار داده است. انيمشتر

 يباشد که در ادامه معرف يم ياطالعات و ارتباطات و مال يفناور ،يتيريمد يها ستمیآموزش، توسعه س يچهار دپارتمان تخصص يشرکت دارا

 :شونديم
 دپارتمان آموزش

اين دپارتمان با به کارگیري برترين مدرسین 
و اساتید با تجربه در حوزه هاي منابع انساني، 
مديريت و ساختار، تولید و عملیات، بازاريابي و 

و . ..  اقدام به   بازرگاني، مالي و حسابداري
هاي مختلف آموزشي و کاربردي برگزاري دوره

اساتید هر دوره در همان حوزه کرده بطوريكه 
آموزشي سابقه فعالیت داشته و با چالش ها و 

 مسائل آن آشنا مي باشند.
آمادگي دارد تا دوره هاي  اين دپارتمان

آموزشي مختلف را بر اساس درخواست 
ها و سازمانها، بصورت مجازي و شرکت

حضوري برگزار نمايد برخي از دوره هاي اين 
قرار دارد بشرح ذيل  شرکت که در دستور کار

 مي باشد: 
 (کي)استراتژ يراهبرد يزيبرنامه ر 
 يتيريمد يمهارتها 
 ياصول سرپرست 
 هاي مديريتي در ارتباطات موثرسبک 
 ژهيو يو آداب کاربرد فاتيتشر ياصول و مبان 

 رانيمد
 و بهداشت کار يمنيدوره اصول ا (HSE) 
 تعارض ،  قدرت و نفوذ تيريمد 
 و اقناع يگذار ریکارگاه تاث 
 يو رفتار سازمان يارتباط يمهارتها 
 يو داشبوردها يهوش تجار يساز ادهیپ 

 در اکسل يتيريمد
 يو امور مال يکاربرد اکسل در حسابدار 
 اصول و فنون مذاکره 
 حقوق و ي / داخل /هاشرکت يحسابدار

 ي ) بصورت جداگانه(صنعت/  دستمزد
 چهارم  يانقالب صنعت يدوره تخصص

(INDUSTERY 4.0( ) 10شامل )ماژول 
 کار گیمیفیكیشن در کسب و 
 ... 

 تخصصی مالی دپارتمان
تخصصي مالي شرکت توسعه  دپارتمان

از ابتداي فعالیت  ،مديريت آتیه امید ايرانیان
اعتباردهي به صورت هاي مالي  با هدف تاکنون

 هاي اقتصادي به واسطه گزارشگري مالي بنگاه

و برآورده نمودن بخشي از نیازهاي اطالعاتي 
استفاده کنندگان از صورت هاي مالي )اعم از 
سرمايه گذاران، اعتباردهندگان، نهادهاي 
دولتي و مديران و .... ( تأسیس گرديده است. 

ه ش، ما را بر آن داشته که ضمن ارائاين نق
خدمات، با کیفیت مورد قبول مراجع ناظر، 
متكي به اصول و ضوابط حرفه اي به ويژه 
استانداردهاي حسابداري، حسابرسي و 
حسابرسي داخلي، از متدولوژي، دانش فني و 
دارايي هاي معنوي پر ارزش در امر خدمات 
حسابرسي و اطمینان بخشي، مشاوره مالي و 

. اهم خدمات مالیاتي و مديريت برخوردار باشیم
قابل ارائه در اين دپارتمان شامل موارد زير 

 باشد: مي
 حسابرسي داخلي 
 حسابرسي عملكرد 
 حسابرسي ويژه 
 طراحي سیستم مالي 
  مديريت ريسک 
  اصالح حساب 
  خدمات مشاوره مالي، مالیاتي و تأمین

 اجتماعي
 اصالح ساختارهاي مالي 
  ... 

 اطالعات و ارتباطات یفناور دپارتمان
اطالعات و ارتباطات شرکت  يفناور دپارتمان

تیمي جوان  ،توسعه مديريت آتیه امید ايرانیان
التحصیالن و با تجربه از نخبگان و فارغ

هاي معتبر است که در عرصه ارائه انواع دانشگاه
افزاري و سختافزاري و راهكارهاي جامع نرم

نیز محصوالتي که اغلب نمونه مشابه داخلي و 
ها وجود ندارد، خارجي مناسبي براي آن

دهد. اين اي ارائه ميخدمات ممتاز و حرفه
 نيآخر يریبكارگ مجموعه، در حال حاضر با

 يراهكارها، ایروز دن و دانش هايتكنولوژ
هاي زير را در زمینه يخالقانه و کامال سفارش

 نمايد:محصوالت خود ارائه مي در سبد
 راهكار جامع صنعت هوشمند 
 راهكار جامع معدن هوشمند 

  راهكار جامع نظارت تصويري

 هوشمند

 راهكار جامع نظارت تصويري هوشمند 
  راهكار جامع ارتباطات هوشمند و فراگیر

 سازماني
هاي اين مجموعه، همچنین، دايره فعالیت

گیرد که عبارتند هاي متنوعي را در برميحوزه
 از: 
  محلي يوتریکامپ يهاشبكهزيرساخت حوزه 

 و گسترده
 اندازي، استقرار و پشتیباني از مراکز حوزه راه

 داده
 در زمینه  يسفارش يافزارهاحوزه نرم

وکار، مديريت منابع، آموزش و ارتباطات، کسب
 تجارت الكترونیک

 پردازش  ،يآورجمع ي؛صنعت يهاحوزه شبكه
 و کنترل  لیو تحل

 يهاشبكه تیحوزه امن IT و OT اندازيو راه 
 از راه دور تیو امن اتیعملکنترل مراکز 

 ياتیعمل يهاطیانواع مح يسازهیحوزه شب 
 ي مجاز تیبر واقع يمبتن

 ي و باززيرساخت توسعه و  شنیكیفیمیحوزه گ
 هاي واقعیت مجازي محیط

 کیالكترون يحوزه راهكارها و خدمات مهندس 
  کیو مكان

 توسعه سيستم های مدیریت دپارتمان
هاي  با هدف مشاوره در زمینهاين دپارتمان 

مختلف توسعه مديريت و تحول و تعالي 
سازماني تشكیل شده است که به مشاوره در 

 پردازد:هاي ذيل ميزمینه
  استانداردهاي مديريتي پیاده سازيمشاوره 
 استقرار مدل تعالي سازماني  مشاورهEFQM 
 ر استقرار نظام جامع مديريت دانشمشاوره د 
 ستقرار نظام جامع مديريت مشاوره در ا

 راهبردي
 هاي ارزيابي و توسعهطراحي و برگزاري کانون 
 هبود نظامات مديريت منابع انسانيطراحي و ب 
 ارزيابي و ارتقاء فرهنگ سازماني 
 هاطراحي و بازنگري مدل کسب و کار شرکت 
 هاي توجیهي کسب و کارتدوين طرح 
  مشاوره در استقرار نظام جامع مديريت

 تكنولوژي

http://www.bayatrayan.com/fsc%20services.html
http://www.bayatrayan.com/fsc%20services.html


 

  

 1399واریز سود سهام عملکرد سال 

عمومی عادی براساس تصميم مجمع  محاسبه شد و الیر 291هر سهم  یبه ازا 1399سال شرکت تاميدکو در سود سهام عملکرد 

 (سهامدارانی گروه ميدکو )کارکنان شرکتهاچهار مرحله به حساب کليه در مهر ماه سال جاری در  تصویب و الیر 80 شرکت مبلغ ساليانه

 ریال به ازای هر سهم به حساب سود انباشه منتقل گردید. 210مابقی سود سهام به مبلغ  .دیگرد زیوار

 اطالع رسانی فعالیتهای شرکت

فعاليتهای انجام شده در شرکت تامين آتيه  یبه ضرورت اطالع رسان بنا

سهامداران  به عنوان دکويم نگیکارکنان خدوم هلد یهاهیسرما ميدکو که از

محصوالت و ارائه  دياشتغال، تول جادیو عالوه بر ا شودانجام می، شرکت

 دیعا قیطر نیاز ا زين یسود مناسب دکو،يخدمات به خانواده بزرگ م

آمار،  شماره، 18در  از ابتدای اردیبهشت ماه سال جاری گردد،میسهامداران 

شرکت،  تیسا قیاز طر ییهاهيدر قالب اطالع دکويتام یتهايمشخصات و فعال

به سهامداران اطالع رسانی  اريدر اخت یابزارها گریو د یاجتماع یهاشبکه

عالقه مندان می توانند این اخبار را جهت کسب اطالع از تاميدکو . شده است

 مطالعه نمایند. www.tamidhco.irدر سایت شرکت به آدرس 

با همکاری و هماهنگی هلدینگ ميدکو در 

شهریور ماه سال جاری دوره های  14و  13تاریخ های 

سيستمهای اطالعات مدیریت و مدیریت  آموزشی

دانشی برای کليه کارکنان ستاد تاميدکو و شرکتهای 

زیرمجموعه شامل شرکت توسعه مدیریت آتيه اميد 

ایرانيان، شرکت کارگزاری آفتاب درخشان خاورميانه 

و شرکت معدنی و صنایع معدنی ارزش آفرین به 

 8صورت آنالین از طریق نرم افزار اسکایپ به مدت 

 ساعت برگزار گردید.

 سیستم های اطالعات مدیریت و مدیریت دانشیهای آموزشی برگزاری دوره

http://www.tamidhco.ir/


 هلدینگ میدکوو تعالی سازمانی اخبار بهمن ماه توسعه مدرییت  

 دریافت تندیس سیمین جایزه مسئولیت اجتماعی مدیریت توسط میدکو

 سازمانی فرهنگ ملی کنفرانس در ششمین
و همچنین مراسم اعطاي  "هاي نوينفرهنگ در عصر فناوري"ششمین کنفرانس سازماني با رويكرد 

بهمن توسط انجمن مديريت  6و  5هاي اجتماعي مديريت در تاريخ هاي ششمین جايزه مسئولیت

عي از استادان و ايران و با حضور آقاي دکتر قاسمي ريیس محترم انجمن مديريت ايران و جم

 شد.  ويان و فعاالن حوزه فرهنگ سازماني در دانشگاه خاتم برگزارکارشناسان، دانشج

پس  از سخنراني هاي مختلف در خصوص جنبه هاي مختلف فرهنگ سازماني و مسئولیت اجتماعي مديران و پنل هاي علمي و تخصصي، مراسم اعطاي 

تا اسششمین جايزه مسئولیت اجتماعي برگزار شد در اين مراسم شرکت میدکو موفق شد باالترين سطح جايزه ارائه شده را دريافت نمايد. در همین ر

 تنديس سیمین اين کنفرانس به آقاي دکتر پورمند مدير عامل محترم میدکو اعطا شد. 

 فوالد زرند ايرانیان، فوالد سیرجان ايرانیان و فوالد بوتیاي ايرانیان تنديس برنزين اين کنفرانس را دريافت نمودند.  يهاهمچنین شرکت

 

 ISO 14001 : 2015 تیفیک تیریاستاندارد مد یداخل یزیمم یدوره آموزش یبرگزار

ماه دوره  يد 28 خيدر تار

استاندارد  يداخل يزیمم يآموزش

 : ISO 14001 تیفیک تيريمد

در مجتمع کنسانتره و  2015

دکتر  يزرند توسط آقا يگندله ساز

 تيريزاده از امور توسعه مد نیمع

 برگزار شد.

 ISO 31000 : 2018برگزاری دوره آموزشی ممیزی داخلی استاندارد 
ستاد  تيريکارشناسان توسعه مد يبرا ISO 31000 : 2018استاندارد  يداخل يزیمم يبهمن ماه دوره آموزش 24و  23، 16 يها خيدر تار

 برگزار شد. نيتابعه بصورت آنال يشرکت ها نیکرمان، تهران و همچن


