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ارتقای رتبه  10پلهای هلدینگ توکا فوالد از  93به رتبه  83در
بین یکصد شرکت برتر ایران را به مدیریت عامل شایسته و متعهد
هلدینگ ،مدیران کوشای ستاد ،مدیران عامل چابک و کاربلد
گروه و کلیه مدیران و پرسنل و سهامداران عزیز گروه بزرگ
توکا فوالد تبریک گفته و امید است همیشه به عنوان یک گروه
پیشتاز و متحد و هم صدا در صنعت میهن عزیرمان یکه تاز عرصه
اقتصاد باشند ،این «گام بلند» در مسیر تحقق چشم انداز توسعه
و افق  1400هلدینگ ،گوارای وجودتان باد.
روابط عمومی هلدینگ توکا فوالد

هیأت فنی ،اقتصادی توکافوالد و بهسازان صنایع خاورمیانه در پاکستان
در دیماه سال جاری به جهت بررسی
شرایط موجود کارخانه فوالد پاکستان و
شناخت ملموس از بازار فوالد آن کشور
و امکانسنجی فنی و مالی سرمایهگذاری
برای مشارکت در فرآیند خصوصیسازی
و راهاندازی مجموعه مورد اشاره ،به
پیشنهاد شرکت فوالد مبارکه در برنامه
توسعه بازار کار گروه شرکت های
توکافوالد و به ویژه شرکت بهسازان
صنایع خاورمیانه قرار گرفت و هیأت
کارشناسی  9نفرهای شامل مدیران و
کارشناسان خبره در صنعت فوالد کشور

و با مدیریت آقای دکتر داود صافی ،از
شرکت سرمایه گذاری توکا فوالد و آقای
مهندس سیدعلیرضا فرخزاد از شرکت
بهسازان صنایع خاورمیانه ،سازماندهی و به
آن کشور اعزام شدند.
کارخانه فوالد پاکستان بزرگترین و تنها
مجتمع کامل فوالدسازی در پاکستان است
که با تکنولوژی کوره بلند و ظرفیت اسمی
سالیانه  1/1میلیون تن با کمک مالی و فنی
شوروی سابق در سال  1981تولید خود را
آغاز نموده است.
این کارخانه با مساحت کل  19087هکتار،

در فاصله  40کیلومتری جنوب شرقی
کراچی در بندر بن قاسم واقع شده است
و تولیدات اصلی این کارخانه شامل کک
متالورژی ،چدن و فوالد مذاب و شمش
بلوم و بیلت ،ورق کالف نورد گرم و سرد،
ورق گالوانیزه و مقاطع نورد شده میباشد و
از یک سال و نیم پیش به دلیل مسائل و
مشکالت مالی و فنی ،با بیش از  12هزار
نفر پرسنل به حالت تعطیل در آمده است.
هیأت مذکور طی مأموریت خود که اخبار
آن در روزنامهها و خبرگزاری های ایران
و پاکستان بازتاب ویژهای داشت ،پس

از بررسی دقیق و ممیزی بخشهای
مختلف آن کارخانه گزارش جامعی
تهیه نمودهاند که جهت تصمیمگیری
در خصوص شرایط و نحوه ادامه فعالیت،
تقدیم مدیریت محترم شرکت فوالد
مبارکه گردید.
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به مناسبت سالروز حمل و نقل مراسم
جشنی با حضور مدیریت محترم عامل
جناب آقای خضری ،نماینده هیات مدیره
جناب آقای همت نژاد و با حضور مدیران،
پرسنل و رانندگان محترم شرکت برگزار
گردید .جلسه با تالوت آیاتی از قرآن مجید
توسط آقای امید یزدان پناه آغاز گردید و
سپس آقای خسروی با خوشامدگویی به
حضار و تبریک میالد پیامبر (ص) و روز
حمل و نقل از مدیریت
محترم منابع انسانی
دعوت به سخنرانی نمود
و جناب آقای شاهرخ
ضمن تبریک  26آذر
و قدردانی از پرسنل،
برنامه های امور اداری
اداری و منابع انسانی را
در سال آتی با تاکید بر
رفتار شهروندی سازمانی
مطرح نمودند .در ادامه مدیریت عامل
شرکت به ایراد سخنانی در مورد اهمیت
روز حمل و نقل ،تکریم پرسنل ،بیان چالش
های صنعت حمل و نقل و فعالیت جاری و
اهداف آتی شرکت پرداختند.
 26آذر ماه هر سال ،یادآور صدور فرمان
امام راحل «ره» در زمینه اعزام کامیونها به
بنادر جنوبی برای تخلیه کاالهای وارداتی
از مبادی ورودی کشور است.
ایجاد تنگناها و محدودیت ها در نظام
ترابری کشور ،یکی از تبعات اقتصادی
جنگ تحمیلی بود.
به لحاظ موقعیت ویژه جغرافیایی و
دسترسی گسترده ایران به آبهای آزاد،
بیشترین مبادالت تجاری کشور همواره از

مراسم جشن سالروز حمل و نقل
با حضور مدیران و پرسنل و رانندگان
طریق بنادر جنوبی صورت می گرفته است
و با بروز جنگ ،مشکالت و محدودیتهای
فراوانی در گلوگاههای اصلی کشور رخ نمود

صنعت حمل و نقل و در راستای منویات
مقام معظم رهبری حضرت آیت اله خامنهای
(مدظله العالی) در خصوص اجرای اقتصاد

و نگرانی های فراوانی در زمینه بروز بحران
ناشی از اتمام ذخیره کاالهای اساسی در
شهرها و جبهه های جنگ ،فساد محموالت
غذایی کشتیهای در انتظار تخلیه ،تهدید
کشتیهای منتظر تخلیه از سوی هواپیماها و
توپخانه دشمن و بیمه های جنگی سنگین
و کمرشکن به کشتیهای منتظر ایجاد کرده
بود.
 14سال پس از صدور فرمان امام راحل «ره»،
در سال  1376به پیشنهاد وزارت راه و ترابری
و برای آگاه سازی هر چه بیشتر جامعه با
نقش و جایگاه بخش حمل و نقل ،روز  26آذر
ماه ،از سوی شورای فرهنگ عمومی کشور
به عنوان روز حمل و نقل شناخته شد .شرکت
حمل و نقل توکا با توجه به رسالت خود در

مقاومتی ،عالوه بر ارایه خدمات در زمینه
حمل و نقل داخلی کاال ،به توجه به دارا بودن
نیروی انسانی متخصص و متعهد و در اختیار
داشتن امکاناتی نظیر 150( :دستگاه کامیون
ملکی و بیش از  1600دستگاه کامیون تحت
پوشش و سایر ماشین آالت نظیر لودر ،لیف
تراک ،تاپ لیفت ،ریچ استاکر و  ، ...توانایی
انجام عملیات انبارداری ،استریپ ،تخلیه و
بارگیری و نگهداری و تعمیرات ماشین آالت
و وسایل نقلیه سنگین و همچنین داشتن
نمایندگی ایران خودرو دیزل و گواه در زمینی
به مساحت  20هکتار در محل اصلی شرکت و
دارا بودن انبار ملکی در بندرعباس به مساحت
 17000متر مربع جعت عملیات انبارداری و
استریپ کانتینر ،همچنین دارا بودن شعبات

ساخت اولین گروه از غلتک های
دو تکه (اســپلیت رول) فـوالد مـبارکه
و فـــوالد هــرمزگان
شرکت بهسازان غلتک فوالد اصفهان ،در
راستای توسعه بازار و جذابیت سبد کسب
کار خود ساخت انواع غلتک های فوالدی
به روش ماشینکاری را در برنامه های کاری
خود قرارداده و موفق گردیده اولین محموله
از غلتک های دو تکه (اسپلیت رول) واحد
ریخته گری فوالد مبارکه و هرمزگان را
تحویل نماید.
الزم به ذکر است ،که این گروه از غلتک ها
از دقت و حساسیت باالیی برخوردار بوده و
نیاز به دانش فنی و مهارت الزم
در این زمینه می باشد که بحمد
اهلل این کار با همت و تالش
کارکنان شرکت بهسازان غلتک
فوالد اصفهان با موفقیت انجام
شده و مورد تایید گروه کنترل
کیفیت کارفرما قرار گرفت و در

شهریور ماه سال جاری حمل و تحویل
مشتری گردید.
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فعال در شهرهای :اصفهان ،زرین شهر،
مبارکه ،بندرعباس ،کاشان و بندر انزلی)
در سایر زمینه های خدماتی نیز اقدام به
ورود به عرصه فعالیت و ارایه خدمات در
پروژه هایی نظیر :باالبرها و انبارها در
شرکت فوالد مبارکه ،فرآوری قراضه در
شرکت فوالد هرمزگان نموده است و در
حال گسترش دامنه این فعالیتها می باشد
که در همین راستا در سال جاری اقدام به
شرکت در مناقصات
عملیات فورواردینگ
محصوالت صــادراتی
فوالد هرمزگان به مدت
دو سال و تامین ماشین
آالت سنگین و نیمه
سنگین شرکت فوالد
کاوه جنوب کیش به
مدت یک سال نمود که
با لطف و عنایت الهی
در این مناقصات برنده گردیده و اجرای
عملیات های فوق را با تجهیز کارگاه شروع
نموده است.
لذا امید است با همکاری و همدلی کلیه
پرسنل و مدیران و عنایت هیات مدیره
محترم شرکت در سال جدید روند رو به
رشد موفقی را برای این مجموعه ارزشمند
شاهد باشیم .لذا ضمن تشکر از کلیه
همکاران ارزشمندم اعم از رانندگان سخت
کوش و کارگران ،کارمندان و مدیران متعهد
و دلسوز 26 ،آذر روز حمل و نقل را خدمت
کلیه پرسنل و خانواده های محترم ایشان
در آستانه میالد با سعادت پیامبر اکرم (ص)
تبریک و تهنیت عرض می نماییم.

بازديد مديريت عامل محترم شركت توكا
گ آهك
فوالد از معادن سن 
دهسرخ و دولوميت اسفه شهرضا
در روز يكشنبه مورخ  95/10/19جناب
آقاي مهندس كارگهي (مديريت عامل
محترم شركت توكا فوالد) ،جناب آقاي
مهندس احمدي داراني (مديريت عامل
محترم شركت توكا توليد اسپادان) و
جناب آقاي مهندس درويشي
(مديريت عامل محترم شركت
فــرآوردههاي نســوز آذر)
به اتـفاق تيم همراه ،مهمان
هيأت مديره و مديريت عامل
و پرســنل شركت اســتقالل
سـپاهان بودند.
ابتدا توسط مهمانان از معدن
سـنگ آهك دهسـرخ بازديد
بعمل آمد .سـپس جهت راه
اندازي رسمي معدن دولوميت

اسفه شهرضا به محل اين معدن عزيمت
شد .اوليـن انفــجار معدن دولوميـت در
حضور مهمانان صورت گرفت و همچنين
خط دانهبنـدي و خردايـش دولوميت رسم ًا
راه انـدازي شد.
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گزارش فعالیت ها و موفقیت های شرکت بهسازان صنایع خاورمیانه
در شهریور و مهر ماه 1395
 uگزارش فعالیت ها و موفقیت های
شرکت بهسازان صنایع خاور میانه در
شهریورماه:

 -1اهداء تقدیرنامه توسط مدیریت محترم
پروژه های فوالد سازی و آهن سازی
شرکت فوالد مبارکه به شرکت بهسازان
صنایع خاورمیانه به دلیل مشارکت فعال و
مستمر در انجام و راه اندازی ماشین ریخته
گری شماره  5فوالد مبارکه
 -2انجام پروژه تعویض فیدلگها و
اختاپوسی واحد احیاء مستقیم شرکت فوالد
هرمزگان برای اولین بار با استفاده از توان
داخلی توسط پرسنل شرکت بهسازان
صنایع خاورمیانه (مندرج در خبرنامه فوالد
هرمزگان)
 -3اخذ تأیید صالحیت ایمنی و تأیید
صالحیت پیمانکار از اداره کل تعاون،کار و
رفاه اجتماعی استان اصفهان توسط شرکت
بهسازان صنایع خاورمیانه

گنـدله ســازی شـرکت
فوالد مبارکه اصفهان:
با عنایت حضـرت حق
تعالی و تالش پرسنل
ساعی شرکت بهسازان
صنایع خاورمیانه ،بخش اعظمی ازشات
دان واحد گندله سازی شرکت فوالد مبارکه
اصفهان به میزان حدود  40000نفر ساعت
فعالیت تخصصی طی  4روز با رعایت کامل
اصول ایمنی و فنی،بدون حادثه و با موفقیت
انجام گردید.از جمله فعالیت های انجام شده
در این شات دان می توان به تعویض بیش از
 260عدد الینر ضد سایش ،تعویض پوزهای
دیافراگم های ورودی و خروجی و لیفترهای
داخل آسیاب هر دو خط،تعویض کیسینگ
فن  25و  ....اشاره کرد.
پیشاپیش از حسن همکاری جنابعالی کمال
تشکر و امتنان را دارد.

 uگزارش فعالیت ها و موفقیت های
شرکت بهسازان صنایع خاور میانه در
مهرماه:

 -1راه اندازی وب سایت اختصاصی شرکت
بهسازان صنایع خاورمیانه به آدرس اینترنتی
www.behsazan-ind.ir

 -2انجام موفقیت آمیز شات دان واحد

برگـزاریجلســاتآموزشی
اهمیت بودجه جامع در هلدینگ

با توجه به استقرار کنترل استراتژیک ،همچنین
هدفگذاری اســتانداردسازی ســازمان بورس
اوراق بـهادار در نحوه تدویــن بودجـه جهت
شرکتهای بورسی و توصیه مدیریت محترم
عامل در خصــوص مدیریت نقدینگی واحد
راهبری و نظارت در نظر داشت تدوین بودجه
جامع هدفگذاری نموده و اجرا نماید .لذا جهت
اجرای هر چه بهتر این موضوع دوره آموزشی
جهت مدیــران مالی و کارشـناسان بودجــه
شرکتهای گروه برنامهریزی و این دوره در
تاریخ  18و  19دی ماه در سالن جلسات شهروند
برگزار گردید .مدیریت محترم عامل توکافوالد
جناب آقای مهندس کارگهی و مدیر راهبری
و نظارت سرکار خانم دکتر هاشمی فشارکی
ضمن تاکید بر سه وظیفه اصلی مدیریت برنامه
ریزی ،اجرا وکنترل تهیه بودجه جامع را حلقه

مفقوده سه وظیفه مدیریت نام بردند که این
برنامه مدون مدیریت را در راه رسیدن به هدف
و بررسی انحرافات کمک خواهد کرد .برای
دستیابی به این هدف مدیریت توکافوالد در نظر
دارد براساس نظام راهبری تدوین شده خود و
وضعیت فعلی اقتصادی کشور تهیه بودجه جامع
را بعنوان یکی از مکانیزمهای راهبری در جهت
دستیابی به اهداف و استراتژی شرکت در دستور
کار قرار دهد.
در این جلسه آموزشی اهمیت بودجه در
هلدینگ ،بودجه بندی و چرخه مدیریت،
وظایف و کارایی بودجه ،مدیریت بودجه ،نمونه
دستورالعمل واحد بودجه ،مراحل تهیه بودجه و
بودجه جامع ،بودجه عملیاتی و مالی به همراه
ابزارهای کنترل بودجه توسط آقای ملک پور
آموزش داده شد.

افتخاراتى ديگر براى مجموعه تاراز
افتخارى ديگر براى مجموعه تاراز و
تقديم به همه سهامداران و تمامى
حمايت كنندگان تاراز.
براى اولين بار در ايران و خاورميانه
محصـول گالوانـيـزه با پوشـش رنــگى
(آبی فیروزهای) ،از اين محصول به عنوان
جايگزين ورق رنگى در برخى كاربردهاى
سا ختــما نى
مـي تـــوان
استفاده نمود.

 uبستهبندی اولین کویل صـادراتی
شرکت پر افتخار تاراز
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صاحب امتیاز  :شرکت سرمایه گذاری تـوکا فوالد
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عکس :رسول جمشیدی
همکار :دکتر داود صافی
طراحی گرافیک و آماده سازی چاپ :شهریارگرافیک
صفحه آرا :هدا حسین رضا
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تلفن روابط عمومی031 - 36690066 :
رایانامهInfo@tukaco.com :
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گزارش مسابقات واليبال خواهران
بيست و يكمين جشنواره ورزشي
شرکتهای گروه توکا

مسابقات واليبال خواهران بيست و يكمين
جشنواره ورزشي شركتهاي گروه توكا
با حضور  7تيم توكا فوالد ،توكا تدارك،
توكاريل ،توكا سبز ،توكا نسوز ،توكا بتن و
ميركو برگزار گرديد.
تيم ها به قيد قرعه در  2گروه بصورت
دورهاي مسابقات خود را انجام دادند و در
نهايت تيم هاي توكا فوالد و توكا نسوز از
گروه الف و تيم هاي توكا سبز و توكا ريل
از گروه (ب) به دور نيمه نهايي راه يافتند.
در دور نيمه نهايي نيز توكا فوالد با پيروزي
بر توكاريل و توكا سبز با پيروزي
بر تــوكانسـوز به ديدار
نهايي راه يافتند و تيم
هاي توكا نســوز
و تــوكاريل هم
راهي ديــدار
رد هبـنــــدي
گرديدند.
در روز پايـاني
مســــابــقات
كه مــــورخ
 95/9/5بـرگــزار
شـــد در ابـتــدا

توكانسـوز با پيروزي دو بر صفر بر توكاريل
عنوان سوم را حائز گرديد و در ديدار نهايي
كه بسيار نزديك و تماشايي بود توكافوالد
موفق گرديد با نتيجه  2بر صفر توكاسبز
را مغلوب نموده و قهرمان اين دوره از
مسابقات گردد.

 lاعضـاء تيـم توكافــوالد (قهرمان
مسابقات) خانم ها:

شيرين عالم پيكر (كاپيتان تيم) ،زپيور
هوسپيان ،زينب رضايي ،نگين حسومي،
اعظم مقامي و الهام اخوان
(سرپرست)
 lاعضـاء تيم
تـــوكاســبز
(نـايـــــب
قـهــرمان)
خانم ها:

الهه موسـوي،
فاطمه زمانـي،
هاجـر فخــري،
فهيمه ســلطانيان،
و مريم زارعي

مسابقات ليگ برتر تنيس روي ميز
باشگاههاي استان اصفهان زير نظر هيات
تنيس روي ميز استان از مردادماه سال جاري
بصورت رفت و برگشت آغاز گرديد و تيم
تنيس روي ميز توكا فوالد دور مقدماتي را
با  10پيروزي پياپي پشت سر گذاشت و به
عنوان تيم اول به مرحله پلي آف اين مسابقات
راه يافت و تيم هاي آكادمي سجاد ،تيبار ملي
و شهداي هستهاي نيز به عنوان تيم هاي دوم
تا چهارم ،سه تيم ديگر پلي آف را تشكيل
دادند .در مرحله پلي آف نيز تيم توكا فوالد با
دو پيروزي مقابل شهداي هسته اي به ديدار
نهايي راه يافت و از سوي ديگر آكادمي سجاد
نيز با پشت سر گذاشتن تيبار ملي در ديدار
نهايي حريف تيم توكا فوالد گرديد.
ديدار اول فينال اين مسابقات در سالن
اختصاصي آكادمي سجاد برگزار و آكادمي
سجاد توانست ديدار رفت را با نتيجه  5بر
 3به نفع خود خاتمه دهد .ديدار برگشت
فينال در روز شنبه  95/9/27و مصادف با
والدت حضرت رسول اكرم(ص) و امام جعفر
صادق(ع) در خانه تنيس روي ميز اصفهان با
حضور جمعي از مديران و مسئوالن استان
اصفهان ،جناب آقاي مهندس كارگهي مدير
عامل شركت توكافوالد و تماشاگران پرشور
در رشته تنيس روي ميز در حالي آغاز شد

كه تيم توكا فوالد بايستي با نتيجه حداقل
 5بر  2به پيروزي برسد تا قهرماني را نصيب
خود كند كه با درخشش فراوان بازيكنان
غيور خود توانست تيم آكادمي سجاد را كه
از  2بازيكن داراي رنكينگ  4نفر اول كشور
سود ميبرد با نتيجه  5بر  2مغلوب نموده و
عنوان قهرماني اين مسابقات را كسب نمايد.
در پايان اين مسابقات جام قهرماني به دالور
مردان تيم توكا فوالد توسط مسئوالن حاضر
در خانه تنيس روي ميز اهداء گرديد.
پيرو اين پيروزي غرور آفرين جلسه تقدير و
تشكر از اعضاء اين تيم در مورخ 95/10/15
در تاالر اجتماعات شركت توكا فوالد با حضور
جناب آقاي مهندس افشين بديعي نايب رئيس
كنفدراسيون تنيس روي ميز آسيا ،جناب آقاي
مهدي تكابي رئيس هيئت تنيس روي ميز
استان اصفهان ،جناب آقاي مهندس كارگهي
مدير عامل شركت توكا فوالد و جمعي از
مديران ستادي اين شركت تشكيل و از اعضاء
تقدير و قدرداني بعمل آمد.
 lاعضاء تيم تنيس روي ميز توكافوالد:
آقايان امين اسكندري ،محمدرضا تائبي پور،
مهرشاد پوده ،امير حسين هدائي ،مجتبي
آقـاكوچكي ،محمد صـباغيان ،سـياوش
شجاعي ،سامان تباوار و منوچهر اربابان
(سرپرست)

تـوکا فوالد ،قهــرمـان هنـدبال
مسـابقات کارگری کشـور

مسابقات هندبال قهرمانی کارگران کشور به
میزبانی استان اصفهان از تاریخ  25الی  30دی
ماه  95در ورزشگاه اختصاصی فوالد مبارکه
و به میزبانی باشگاه کارگران استان اصفهان
بــرگــزار شـد.
تیـم توکافـوالد
نماینـده اسـتان
اصـفهان در این
دوره از مسابقات
با سـرپـرســتی
منـوچهـر اربابان
و مربــیگـری
جمشید منوچهری
شــرکت نـمـود
که :اعضـاء تیــم
هندبال توکا فوالد در این دور از مسابقات را
آقایان :حسین نظری ،سجاد امامی ،علی
شهیدی ،حجت صفری ،حجت اهلل ربیع ،محمد
جمالی ،حسین رحمتی ،رسول دهقان ،مجید
سـلیمانی ،عباسـعلی جهانتاب ،امین نادر پور و
وحید سـلطانی تشکیل دادند.
در پایان این مسابقات با نتیجه افتخار آمیز
قهرمانی نماینده اصفهان (توکافوالد) به پایان
رسید .در ادامه رقابتهای هندبال صبح امروز
و از ساعت  9صبح دو تیم خوب لرستان و
مرکزی در یک بازی حساس و دیدنی برای

تعیین تیم سوم رقابت ها به مصاف هم رفتند
که نتیجه این بازی پایاپای با حساب  19بر
 19در وقت قانونی رقم خورد تا تیم کارگران
مرکزی با توجه به تفاضل ُگل در سکوی سومی
این رقابت ها قرار
بگیــرد .یادآوری
می نمـاید مراسم
اختــتامیــه این
رقابتها با حضور
خراســانی نایب
رئیس فدراسـیون
ورزش کارگـری،
حاجی پور رئیس
انجــمن هندبال
کارگران کشــور،
شــیرانی رئیـس هیـأت و اداره امــور ورزش
کارگـران اســتان اصـفهان ،شاطری مســئول
برگـزاری مسـابقات ،خزائلی مســئول انجـمن
ورزش هنــدبال کارگران اسـتان و همچنین
مربیان و ورزشـکاران تیمها و جمعی از مدیران
و پرسـنل گروه توکافوالد برگزار و با اهدای
لــوح ،مـدال ،کاپ و جوایـز از تیـمهای برتر
رقابت ها تقدیر شد.
این رقابــت ها به میــزبانی هیأت و اداره امور
ورزشـی کارگران اسـتان اصــفهان ،و زیر نظر
فدراسـیون ورزش کارگری برگزار شد.

مسابقات تنیس روی میز قهرمانی بانوان صنعت فوالد کشور «ایمیــدرو» بندرعباس کسب
مقام سوم انفرادی مسابقات توسط سرکار خانم شیرین عالم پیکر
از تیم فوالد مبارکه اصفهان.
کارنامه کلی خانم عالم پیکر
در این مســابقات  13پیروزی
سه بر صفر ،یک پیروزی سه بر
یک و تنها یک باخت سه بر دو
میباشد که بســـیار درخشان و
ستودنی میباشد.

