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توکا فوالد ،پیشرو در افشای اطالعات و
گزارش دهی مالی به روش بینالمللی IFRS
مدیــرعامل شــرکت ســــرمایه گــذاری
تـــوکافـــوالد از تـهیـه صــورتهـای
مـالی تلفيـقي این شــركت بر مبـنای
اسـتانداردهاي بيـنالمللي گزارشگري مالي
( )IFRSدر سه سال اخیــر خبر داد و
گفت :شـفافیـت مالی ،مدیـریـت بر منابع،
نظارت بر درآمـد و هزیـنهها و حسابرسی
دقیــق و آسـان از مزیـتهای این روش
اســتاندارد حسابرسی است.
احمد کارگهی در گفتگو با خبرنگار پایگاه
خبری گسترش با اشاره به گستردگی
خدمات هلدینگ توکا فوالد گفت :شرکت
سرمایه گذاری توکا فوالد هم اکنون در
حوزه های تولید ،پیمانکاری ،حمل و نقل

ریلی ،جاده ای و دریایی ،مالی و بازرگانی
فعالیت چشمگیری در سراسر کشور دارد به
گونه ای که این شرکت در بین  ۱۰۰شرکت
برتر کشور با رتبه  ۸۳جزو شرکت های برتر
اقتصادی کشور محسوب می شود.
کارگهی ،حضــور این شــرکت و برخی
شرکتهای این مجموعه در بورس را با
اهمیت خواند و گفت :توسعه بازار بورس
اوراق بهادار در سـالهای اخیر و ضـرورت
جذب سرمايههاي خارجي موجب شده است
كه ايران به سمت استانداردهاي بين المللي
گزارشگري مالي ( )IFRSحركت کند.
وی ادامه داد :از جمله مزاياي مورد انتظار
اين استانداردها ميتوان به افزایش قابلیت

مراسم استخراج آزمایشی معدن دوپالن
با حضور مدیرعامل هلدینگ توکا فوالد
جمعه ششم تیرماه مراسم استخراج
آزمایشی معدن دوپالن شرکت تهیه و
تولید مواد اولیه استقالل سپاهان با حضور
مدیرعامل هلدینگ توکا فوالد ،جناب آقای
مهندس کارگهی ،مدیر حراست ،مدیر روابط
عمومی و هیات مدیره و مشاوران شرکت
استقالل سپاهان آغاز گردید .در این مراسم
جناب آقای مهندس بختیاری ضمن ارائه
توضیحاتی پیرامون سوابق معدن دوپالن
(شهید نیلچیان) و انباشت ذخایر آن ،گروه
را جهت بازدید از تونلهای آماده کار معدن
همراهی نمود.
در این بازدید مدیرعامل هلدینگ نیز ضمن

تبریک به مدیران شرکت استقالل در جهت
انجام به موقع طرح ایمن سازی و بازگشایی
مجدد معدن اظهار داشتند با توجه به شرایط
اقتصادی ایران و جایگاه معدن در آن ،توکا
فوالد بایستی نگاه ویژه ای به طرح های
توسعه و معدن داری داشته و آن را در
دستور کار خود قرار دهد.

مقایسه ،شفافیت و قابلیت اتکاء صورتهای
مالی شرکتها اشاره كرد.
مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری توکافوالد
با اشاره به توانایی آموزش این روش برای
شرکتهای دیگر افزود :این شـرکت در
سال  1394آمادگی خود را بطور داوطلـبانه
جهت اجرا و بکارگیری  IFRSبه مدیریت
نظارت بر ناشران سازمان بورس را اعالم
نموده است .وی ادامه داد :بر اساس ابالغیه
سـازمان بــورس در سال  1395مبــنی
بر تهیه صورتهای مالی تلفیقی بر اساس
 ،IFRSو تاكيد سهامدار عمده (شركت فوالد
مباركه اصفهان) با همت و تالشی شبانه
روزی توانست صورتهای مالی خود را بر

اساس استانداردهای مذکور برای دوره مالی
منتهی به سال  ۹۵و مقایسه ای دو سال
 ۹۴و  ۹۳برای سازمان بورس ارسال نماید.
مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری توکا
فوالد افزود :برابر استانداردهای سازمان
بورس ،در زمان پذيرش اوليه ،صورت
وضعيت مالي و صورت جريان وجوه نقد
و صورت تغييرات در حقوق مالكانه براي ۲
سال مالي و صورت سود يا زیان و صورت
سود يا زيان جامع برای  ۳سال مالي مذکور
در این شرکت تهیه شد که این مهم برای
اولین بار در ایران اتفاق افتاده است.
وی با اشــاره به افزایـش سـطح افشــای
ادامه در همین صفحه

توکا فوالد ،پیشرو در افشای اطالعات و گزارش دهی
مالی به روش بینالمللیIFRS

اطالعات مالی در اجرای این روش در این
شرکت اشاره کرد و افزود :جهت دستيابي
به صـورتهای مالی جدید بر مبــنای
اســتانداردهای  ،IFRSبرخی تعديالت

شناخت و اندازه گيري و تعديالت طبقهبندي
الزم در حسابهاي شـركتهاي گروه
به ویژه در  28شركت فرعي و  9شركت
وابسته این هلدینگ اعمال شده است.

همایش بررسی عملکرد منتهی به
 96/03/31شرکتهای گروه توکا در تاریخ
 1396/05/11با حضور ریاست محترم
هیئت مدیره جناب آقای مهندس صمدی
و اعضای هیئت مدیره ،مدیر عامل محترم
شرکت توکا فوالد ،مدیران عامل ،مدیران
مالی مجموعه و نمایندگان استراتژی
به همراه مدیران ستاد توکا تشکیل
گردید .پس از تالوت آیاتی از کالم ا...
مجید مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری
توکا فوالد جناب آقای مهندس کارگهی
پیامی را قرائت کردند در این پیام تحلیل
کلی از وضعیت اقتصادی جهان و ایران
ارائه و به بیـان چالـشهای جــهانی و

چالشهای ایران نظیر بیکاری ،بحران نظام
بانکی ،بحران آب و بحران صندوقهای
بازنشستگی فساد و قاچاق و باالخره اقتصاد
غیر رقابتی که اقتصاد کشور با آن ها مواجه
است پرداخت سپس استراتژی توکا در
چنین شرایط اقتصادی و سیاسی بایستی
محتاطانه حرکت کند و از برنامه های بلند
پروازانه به ویژه نامه هایی که به تعهدات ارز
آتی منجر میگردد خودداری کند.
همچنین انضباط مالی و مدیریت نقدینگی
صحیح بر منابع مالی در این شرایط بسیار با
اهمیت و ضروری دانستند .ایشان فعالیتهای
خدماتی و پیمانکاری ،سرمایه گذاری در
ادامه در صفحه 2
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حوزه هایی نظیر معدن ،آب و گردشگری
که ریسک ارزی دارند را خاطرنشان کرد.
ایشان همچنین اجرای راهبری شرکتی را
برای هرچه ضابطه مند شدن مجموعه الزم
و ضروری دانستند.
و از نقش هیئت مدیره ها به عنوان مسولین
راهبری شرکتی و تصمیم گیرنده نهایی و
پاسخگو بودن در قبال عملکرد شرکتها
صحبت کردند ،همچنین از هیئت مدیرههای
مجموعه خواست تا در انتخاب مدیران ارشد
شرکت دقت کافی داشته و عملکرد آنها را
ارزیابی کنند ایشان خواست رفاقت و احترام
مانع برای انجام وظایف و مسئولیت نظارتی
هیئت مدیره نباشد .همچنین مدیر عامل
به همراه هیئت مدیره به عنوان یک تیم
که اداره شرکت را بر عهده دارند را مسئول
دانستند و از هیئت مدیره خواستند از تنفیذ
تمام مسایل به مدیر عامل خودداری نمایند.
در پایان هم از مدیران و کارکنان مجموعه
به پاس تالش در زمینه تهیه صورتهای مالی
بر اساس استاندارد  IFRSتشکر و قدر دانی
کردند و خواستار ادامه این روند همکاری
در مجموعه برای رسیدن به استراتژی های
توکافوالد شدند.
سپس جناب آقای حسین آبادی حسابرس
محتـرم شــرکت ســرمایه گذاری توکا
فوالد برنامه زمان بندی که با هماهنگی
ستاد برای ارسال اطالعات شش ماهه
شرکتهای گروه و پیش بینی بر اساس
عملکرد شش ماهه تدوین گردیده بود را
خدمت مدیران ارائه نمودند و به لزوم رعایت
این برنامه که به شرح جدول باال است تاکید
کردند.
در ادامه سرکار خانم دکتر هاشمی فشارکی
در خصوص اهداف و برنامه آتی توکافوالد
جهت استقرار نظام راهبری شرکتی در سال
 96توضیح دادند که خالصه ای از این
جلسه مجمع عمومی شرکت سرمایه گذاری
توکافوالد در تاریخ  96/3/29در محل اصفهان،
سپاهانشهر ،بلوار قایم سالن اجتماعات نگین نقش
جهان و با حضور  70درصد سهامداران برگزار شد.
ابتدا هیئت ریئسه به شرح زیر انتخاب گردیدند.
-1آقای محمد تقی صمدی نماینده شرکت حمل
رئیس مجمع
و نقل توکا (سهامی عام)
-2آقای حمید مردانی نماینده شرکت فوالد
ناظر مجمع
مبارکه (سهامی عام)
-3آقای سیدحسین هاشمی طباطبایی نماینده
شرکت تجهیزات مهرگان تامین پارس ناظر مجمع
منشی
 -4آقای احمد جعفری
سپس رئیس مجمع با احراز حضور صاحبان و
نمایندگان اکثریت سهام رسمیت جلسه را اعالم
و دستور جلسه قرائت کردند .در ابتدای جلسه
گزارشی از فعالیت هیئت مدیره توسط مدیر
عامل شرکت جناب آقای مهندس کارگهی
ارائه شده که از نکات حائز اهمیت آن می
توان به موارد زیر اشاره داشت :در سال مالی
مورد گزارش (با توجه به تغییر پایان سال مالی
شرکت 9 ،ماهه سال  95مدنظر می باشد) ،سود
عملیاتی شرکت رقم  382،386میلیون ریال و
سود حاصل از سرمایه گذاری  428،595میلیون
ریال بوده است .در سال  95موضوع راهبری
شرکت در دستور کار توکا فوالد قرار داشت و

گزارش عملکرد سه ماهه
گروه شرکتهای توکا

جدول زمانی تهیه گزارش اجمالی
گروه توکا در سال 1396
1

شروع حسابرسی  5ماهه
شرکتهای فرعی

1396/06/04

2

نهایی کردن حساب  5ماهه
شرکتهای فرعی

1396/06/15

3

تحویل صورتهای مالی فرعی
به حسابرس و شروع حسابرسی
شش ماهه  5روز قبل از این
تاریخ

1396/07/15

4

شروع حسابرسی توکا

1396/08/01

5

انتشارگزارشنهاییشرکتهایفرعی

1396/08/10

برنامه های آتی به شرح ذیل می باشد.
 )1فعال نمودن کلیه کمیته های پیش بینی شده
در ستاد توکا و شرکتهای ساب هلدینگ
 )2کمک به ارتقا توانمندی های هیئت مدیره
از طریق ارتقا ساختار هیئت مدیره و همچنین

جدول زمانی تهیه گزارش پیش
بینی بر اساس عملکرد  6ماهه گروه
توکا در سال 1396
1

تحویل پیش بینی بر اساس
عملکرد شش ماهه حسابرسی
نشده شرکتهای فرعی شروع
حسابرسی

1396/07/10

2

تحویل بودجه تلفیقی حسابرسی
نشده به فوالد و تحویل به
حسابرس

1396/07/20

3

تحویل پیش بینی بر اساس
عملکرد شش ماهه حسابرسی
شده شرکتهای فرعی

1396/08/01

ارتقا مهارتهای الزم تک تک اعضا هیئت مدیره
 )3تشکیل جلسات دوره ای با مدیران برای
هماهنگی بیشتر در جهت اهداف گروه توکا
 )4افزایش رتــبه شــفافیت تـوکافــوالد و
شرکتهای گروه توکا

گزارش مجمع عمومی توکافـوالد
سال مالی منتهی به 95/12/30

دراین رابطه کمیته راهبری شرکتی تشکیل و
تدوین اصول و آئین نامههای راهبری شرکتی را
تدوین نمود و تدوین اصول و دستور العملهای
حاکمیت شرکتی با استفاده از مشاور و استفاده از
الگوهای پیشروی بینالمللی انجام گرفت .آغاز
اجرا و پیاده سازی آن در مجموعه اقدام بزرگی
است که شاید چالشی ترین اقدام در تاریخ توکا
فوالد باشد .در چارچوب تدوین این اصول و پیاده
سازی آن ها کلیه روابط بین شرکت با سهامداران
و سایر ذینفعان کلیدی و همچنین روابط

بین ستاد و شرکت های گروه و نقش هیأت
مدیرهها تعریف شده و با استقرار ضوابط مبتنی
بر شایسته ساالری و ارزیابی عملکرد گروه ،توکا
از تصمیمات سلیقهای حتیالمقدور دور میشود.
در سال  1395یکی از اقدامات شرکت حرکت به
سمت تهیه گزارشات مالی بر طبق استاداردهای
 IFRSبوده است .درسال مالی مورد نظر شرکت
سرمایه گذاری توکافوالد وارد عرصه حمل و نقل
دریایی ،صنعت نیروگاهی و حوزه معدن شده است.
در سال  95عملیات حسابرسی داخلی شرکتهای
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 )5تشریح آیین نامه ها و انتظارات از هیئت
مدیره ها
 )6تقویت سیستم کنترل داخلی
 )7شناسایی ریسکهای موجود و پیش بینی
راه کارها
 )8تهیه نرم افزار جامع نظارت و بایگانی
 )9نظام مندی روابط بین ستاد با شرکتهای
گروه توکافوالد
سپس آقای دکتر ابراهیم زاده در خصوص
دالیلی که شرکتهای هلدینگ در بلند مدت
دچار مشکل خواهند شد و لزوم اجرای
حاکمیت شرکتی رادر هلدینگ ها میطلبد
پرداخت که از جمله این دالیل:
 -1عدم همراستایی بین شرکت مادر و
گروههای زیرمجموعه در حوزه تدوین
استراتژی و اجرا و کنترل آن.
 -2تصمیمات مدیریت و اثرات بلند مدت آن
 -3مکانیزمهای کنترلی نامناسب و یا عدم
اجرای مکانیزمها کنترلی.
 -4فرهنگ شرکتی نامناسب و استفاده
از ساختارهای سازمانی نامناسب در حوزه
مدیریت سازمان دانست.
سپس عملکرد سه ماهه شرکتها در مقایسه
با بودجه وعملکرد سه ماهه سال قبل توسط
مدیر راهبری و نظارت بر عملکرد شرکتها
سرکار خانم دکتر هاشمی فشارکی مورد
تحلیل و بررسی قرارگرفت و مدیران عامل
شرکتها نیز توضیحاتی تکمیلی در زمینه
پوشش بودجه و یا عدم پوشش بودجه خود
در عملکرد سه ماهه شرکت ارائه دادند.
پس از بررسی انجام شده شرکتهای
توکاریل ،آسیاسیرارس ،بهسازان خاورمیانه،
استقالل سپاهان ،توکانسوز و توکاسبز به
منظور پوشش خوب بودجه ای شرکت و
رشد حاشیه سود نسبت به سه ماهه سال
قبل مورد تقدیر و تشکر قرار گرفتند.
گروه ادامه یافت و طی سال شرکتهای
توکانسوز ،توکارنگ ،ایران ذوب ،نسوزآذر،
تکافو ،نسوزقشم ،استقالل سپاهان مورد
ارزیابی قرار گرفته و گزارشات حسابرسی داخلی
آن ها تهیه گردید که شناخت نقاط ضعف و
تالش جهت رفع آنها در جریان است .این
تالشها یقین ًا به بهبود در ساختار شرکتهای
گروه کمک شایانی می نماید.
از دیگر دستاوردهای این شرکت در سال 95
راه اندازی و بهره برداری از کارخانه گالوانیزه
تاراز چــهارمحال است که در آن سال توانسته
است به تولید چند ده هزار تن ورق گالوانیزه
دست یابد.
سپس گزارش بازرس قرائت گردید و مجمع
تصمیمات ذیل را اتخاذ نمودند.
 -1ترازنامه و صورتهای مالی منتهی به
 95/12/30به تصویب مجمع رسید.
 -2موسسه حسابرسی رایمند و همکاران به سمت
بازرس اصلی و حسابرس و موسسه حسابرسی
هوشیار ممیز به سمت بازرس علیالبدل شرکت
برای مدت یکسال انتخاب گردیدند.
 -3روزنامههای دنیای اقتصاد و صمت جهت درج
آگهی ها و دعوتنامه های شرکت انتخاب گردید.
 -4با موافقت اکثریت سهامداران ازای هر سهم
رقم  120ریال سود به تصویب رسید.

ماهنامه خبری شرکت سرمایه گذاری توکا فوالد
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3

گزارش فعالیت ها و موفقیت های
شرکت بهســازان صـنایع خاورمیانه در سال 1396
 nبرای اولین بار در فوالد مبارکه
اصفهان انجام پذیرفت؛ تعویض موفقیت
آمیز بیم اسکرودان قفسه  R3واحد نورد
گرم (رافینگ) توسط متخصصین شرکت
بهسازان صنایع خاورمیانه

با خواست خدای متعال و حمایت مجموعه
تعمیرات مرکزی شرکت فوالد مبارکه،
متخصصین شرکت بهسازان صنایع خاورمیانه
با تکیه بر دانش و تجربه خود در زمینه
تعمیرات موفق شدند با برنامهریزی
دقیق و اجرای فنی شات دان واحد نورد
گرم (رافینگ) را علیرغم همزمانی با
شاتدانهای روزانه گندله سازی و سالیانه
ماشین شماره  3ریخته گری ،طبق زمان
بندی مشخص شده و به صورت ایمن
به پایان رسانند تا برگ زرین دیگری بر
افتخارات شرکت بهسازان صنایع خاورمیانه

افزوده شود .ازجمله فعالیت های مهم صورت
گرفته طی این شاتدان میتوان به تعویض
اسپیندلها و گهوارهایهای باالیی و پایینی
قفسه  R1و تعویض بیم اسکرودان و سیلندر
پشتیبان قفسه  R3اشاره کرد که تعویض بیم
اسکرودان قفسه  R3برای اولین بار از زمان
راه اندازی واحد نورد گرم فوالد مبارکه و با
همت و تالش تمامی عوامل شرکت بهسازان
صنایع خاورمیانه و نظارت محترم تعمیرات
مرکزی انجام گردید.
 nاجرای موفقیـتآمیز تعمیـرات
سالیانه مدول  Aو پمپخانه  Hواحـد
احیـاء مستقیم  1فوالد مبارکه مندرج
در خبرنامه شماره  1034شرکت فوالد
مبارکه اصفهان

برای نخستین بار در کشور صورت گرفت:

تولید انبوه ورق رنگی  TOCتوسط
شرکت تاراز چهارمحال
شرکت تاراز با همکاری شـرکت توکارنگ
مـوفق به تولیـد محصـول گالوانــیزه با
پوشــش  Tine organic cotingو یا
همان  TOCرنگی به صورت انبوه برای
اولین بار در کشور شد.
 lویژگی این محصول مقاومت به
خوردگی به مراتب باالتر (بیش از ده
برابر) در مقایسه با پوشش های محافظ
کرم شش و سه ظرفیتی است /مقاومت
رنگهای اعمالی در برابر نور خورشید و
بارندگی (رطوبت) نیز از دیگر مزایای این
محصول بشمار میآیند.
 lاین محصول فاقد هرگونه ضرر برای
محیط زیست و سالمت انسان بدلیل عدم
وجود کرم شش و سه ( 6+Crو )Cr+3
ظرفیتی در ساختار می باشد
 lاین محصول بدلیل قابلیت دارا بودن
رنــگهای مختلف می تـواند در طیـف
وسیعی از کاربـردهای نـهایی مـورد
استفاده قرار گیرد.

 nافتخار آفرینی فرزند یکی از پرسنل
شرکت بهسازان صنایع خاورمیانه در
مسابقات استانی UCMAS

در مسابقات استانی محاسبه ذهنی
ریاضی
اعداد
( )UCMASخانم
الناز عطایی فرزند
آقای امیر عباس
موفق
عطایی
شد مقام دوم این
مسابقات را کسب
کند .روابط عمومی شرکت بهسازان صنایع
خاورمیانه این موفقیت را به ایشان و خانواده
محترمشان تبریک عرض می نماید.

 nدر راستای ارج نهادن به مسئولیتهای

اجـتـماعی اقـدامات زیـر تـوســط
شرکت بهســازان صـنایع خاورمیـانه
صورت پذیرفت

 uتخصیص کمک هزینه خرید جهیزیه به
مؤسسه فرهنگی تربیتی امیرالمؤمنین
 uپرداخت کمک هزینه جهت آزادسازی
زندانیان غیر عمد
 uهمچنین صندوق خیریه «گروه مهربانی
قلبهای سبز» شرکت بهسازان صنایع
خاورمیانه که به همت بلند پرسنل شرکت
راهاندازی شده ،از زمان تأسیس اقدامات
خیـرخواهانهای انجام داده که از جمله آن
میتوان به تخـصیـص  23مورد کمک
هزینههای تحصیلی ،درمانی ،خرید جهیزیه
و لوازم خانگی ،پرداخت عیدی و ...اشاره کرد.
حسین رجائی  -مسئول روابط عمومی

تامين  230000تن قراضه شردر براى

فوالد مباركه توسط شركت توكا تدارك
قرارداد تامين ( ٢٣٠٠٠٠دويست و سى
هزارتن) قراضه شردر براى شرکت معظم
فـوالد مباركه توسـط شـركت بـازرگانى
توكا تدارك منعقد گرديد .این قرارداد نه
تنها به خودی خود جای تبریک به مدیران
شرکت توکا تدارک ،فوکا و همه مدیران
گروه بزرگ توکا فوالد را دارد ،بلکه نشان
داد تصميم و سرمايه گذارى بجای مدیریت
هلدیـنگ ،مدیـران ستاد و مدیـران تـوکا

تدارک در خريد شركت فــوكا ،با آخـرین
تکنولوژی روز دنیا در تفکیک و خرد کرد
قراضه باعث گردید اکنون بتوانیم در بازار
قراضه بعنوان يك كاالى استراتژيك فوالد
باقی بمانیم.

گروه بزرگ تـوکا فوالد پرچم دار خط
اول لجسـتیک فوالد و صـنعت میهن
عزیزمان.
 lشرکت بازرگانی توکا تدارک

ماهنامه خبری شرکت سرمایه گذاری توکا فوالد
صاحب امتیاز  :شرکت سرمایه گذاری تـوکا فوالد
مدیـر مسئول و سردبیـر  :نادر خطیبی
عکس :رسول جمشیدی
همکار :حمیده آعلی
طراحی گرافیک و آماده سازی چاپ :شهریارگرافیک
صفحه آرا :هدا حسین رضا
شمارگان  7000 :نسخه
تلفن روابط عمومی031 - 36690066 :
رایانامهInfo@tukaco.com :
کانال تلگرامTelegram.me/tuka_group_pr :

آغاز فاز دوم پروژه فوالد سنگ توسط
شرکت توکا  Epcو شرکت SBR
 lجناب آقای دکتر برومند

انتصاب جنابعالی را به عنوان مدیرعامل
شرکت آسیا سیر ارس صمیمانه تبریک
عرض نموده و امیدواریم در رشد و ارتقای
بیشتر این شرکت موفق گردید.

 lجناب آقای مهندس مومنی

انتصاب شایسته جنابعالی را به عنوان
مدیـرعامل شرکت تـوکا بتــن تبریک
عرض نموده و برای شما آرزوی بهروزی
و سـربلندی در تمام مراحل زندگی را
خواستاریم.

 lجناب آقای مهندس هادی

انتصاب جنابعالی را به عنوان مدیرعامل
شـرکت حمل و نقل تــوکا را صـمیمانه
تبریک عرض نموده و امیدواریم در رشد
و ارتقای بیشتر این شرکت موفق گردید.

l

جـنــاب آقــای مـهنــدس

شـهرسـتانی

انتصاب جنابعالی را به عنوان مدیر نیروی
انســانی و پشـتیبانی هلدیـنگ توکا
فـوالد صـمیمانه تبـریک عرض نمـوده
و امیدواریم در رشد و ارتقای بیشتر این
شرکت موفق گردید.

پیرو موافقت مدیرعامل محترم مجتمع
فـــوالدمبارکه و تامیـن بودجه از سـوی
ایشـان ،عملیات اجرای فاز  2پـروژه خرید
تجهیزات داخلی و خارجی و احداث کارخانه
آهکسازی شرکت معدنی و صنعتی فوالد
سنگ مبارکه اصـفهان عملیاتی شد.
روابط عمومی شرکت توکا Epc

موفقیتشرکتبهسازانغلطکفوالداصفهان
در تعمیرات غلطک های واحد ریخته گری فوالد
هرمزگان و فوالد مبارکه

در راستای استراتژی کالن شرکت سرمایه
گذاری توکا فوالد برای خروج شرکت های
زیر مجموعه از بازارهای تک محصولی و
همچنین ورود به بازارهای جدید ،شرکت
بهسازان غلطک فوالد اصفهان با تفکر
سیستمی و رویکرد فرآیندگرا موفق به عقد
قراردادهای جدید در مناقصه های تعمیرات
غلطکهای واحــد ریختهگری فــوالد
هرمزگان و ساخت  2300عدد غلطک
ماشین های ریخته گری شرکت فوالد
مبارکه اصفهان گردید.
شایان ذکر است حوزه فعالیت تعمیرات
غلطکهای واحـد ریـختهگـری فــوالد
هرمزگان در محل کارگاه کارفرما شامل
مدیریـت ،خدمات مهندســی و عملیـات
اجرایـی تعمیرات غلطک های واحد ریخته

گری خواهد بود.
همچنین ورود به فرآیند
ساخت غلطکهای
شـرکت فــوالدمبارکه
اصـفهان ،حوزه فعالیتهای جدیدی جدا از
فرآیندهای تعمیر و بازسازی قبلی شرکت
بهسازان غلطک فوالد اصفهان ایجاد می
کند که رقبای این شرکت در مناقصه یاد
شده ،شرکت های ماشین سازی و قطعه
سازی مطرح در سطح کشور می باشند.
بدینوسیله این موفقیت ارزشمند را به کلیه
مدیران و کارکنان شرکت سرمایه گذاری
توکا فوالد و شرکت بهسازان غلطک فوالد
اصفهان تبریک می گوییم.

روابط عمومی و بین الملل
شرکت بهسازان غلطک فوالد اصفهان

 lجناب آقای مهندس رضایی

انتصـاب شایسـته جنابـعالی را به عنـوان
مدیرعامل شــرکت میرکو تبـریک عرض
نموده و برای شـما آرزوی بــهروزی
و سـربلندی در تمام مراحـل زندگی را
خواســتاریم.

باسالم و عرض احترام ،بدون شک کسب رای اعتماد
از نمایندگان مجلس شورای اسالمی نشانه لیاقت و
کفایت شما بوده و شایسته تبریک فراوان ،امیدوارم
در این راه پر فراز و نشیب موفق و پیروز باشید.

روابط عمومی هلدینگ توکا فوالد

 lمدیریت محترم شرکت تامکو

برنده شدن مزایده بسیار حساس و استراتژیک بندر تجاری کیش جهت تخلیه و بارگیری
کلیه محصوالت صادراتی و وارداتی به مدت  5سال را به پرسنل و مدیریت محترم شرکت
تامکو تبریک میگوییم و آرزوی موفقیت روز افزون را برای آن شرکت داریم.
روابط عمومی هلدینگ توکا فوالد

کسب رای اعتماد از مجلس که نشان لیاقت و
شایستگی کارآمدی و سخت کوشی جنابعالی
میباشد را تبریک عرض میکنم .امیدوارم در این
راه پر فراز و نشیب موفق و پیروز باشید.

روابط عمومی هلدینگ توکا فوالد

