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شروع اجرای اصول راهبری شرکتی در مجموعه گروه توکافوالد
از زیر مجموعههای فوالد مبارکه برای اولین بار در ایران
دومین همایش راهبری شرکتی با حضور
مدیریت محترم عامل شرکت فوالد مبارکه،
اعضای هیئت مدیره و مدیر عامل شرکت
سرمایه گذاری توکافوالد و شرکتهای گروه
توکافوالد صبح روز سه شنبه  28شهریور
ماه  1396از ساعت  8صبح در سالن
همایش شهروند برگزار گردید.
پس از قرائت قرآن کریم و پخش سرود
ملی ،آقای مهندس کارگهی (مدیر عامل
شرکت توکافوالد) به میهمانان خیرمقدم
گفتند و از حضور آنها در همایش تشکر
نمودند .ایشان به ضرورت بحث راهبری
در شرکتها به خصوص هلدینگ ها اشاره
کردند و اصول تدوین شده در آیین نامه
های راهبری شرکتی را بعنوان یک

ضرورت در جهت پاسخ به پیچیدگی های
خاص توکافوالد در راستای ضابطه مند
کردن روابط و همچنین شفاف سازی و پاسخ
گویی معرفی نمودند ،همچنین ایشان ورود به

برگزاری بیستو نهمین
نشســت از سلسـله نشستهای
خبــری یک دیدار ،یک عرضــه
با حضور شرکتهای توکاریل ،توکافوالد و آسیا سیر ارس

فرابـورس ایران بیسـتونهمین نشست
از سلسله نشستهای خبری یک دیدار ،یک
عرضه را با حضور خبرنگاران ،شرکتهای
مشاوره سرمایهگذاری و مدیران شرکتهای
توکا ریل ،توکا فوالد و آسیا سیر ارس
برگزار کرد که چشمانداز ،برنامهها ،وضعیت
قراردادها و اطالعات مالی شرکت آسیا سیر
ارس در این نشست مورد بحث و بررسی
قرار گرفت.
به گزارش روابط عمومی فرابورس ایران،
این نشست خبری ویژه معرفی شرکت
آسیا سیر ارس با نماد «حآسا» بود که در
اردیبهشت سال جاری با سرمایه  80میلیارد
تومانی به عنوان هشتادوششمین شرکت در
بازار دوم فرابورس ایران درج شد و به زودی
 10درصد از سهام آن عرضه میشود.
احمد کارگهی مدیرعامل شرکت توکا فوالد
در آغاز سخنانش با بیان اینکه شرکت
آسیاسیرارس ششمین شرکت از شرکتهای
زیرمجموعه توکا فوالد است که به بازار
سرمایه معرفی میشود ،هدف از عرضه
سهام این شرکتها را در بازار سرمایه
اینگونه تشریح کرد :مقصود از این کار در

وهله نخست ،شفافیت و الزام شرکتها به
رعایت ضوابط و مقررات بازار سرمایه است
و از سوی دیگر نزدیک کردن قیمت سهام
شرکت به قیمت واقعی که در بازار عرضه
میشود؛ همچنین جذب سرمایهگذار برای
تحقق برنامههای توسعهای شرکتهای
زیرمجموعه و اشتغالزایی یکی دیگر از این
اهداف است .کارگهی ضمن اشاره به اینکه
هلدینگ توکا فوالد در  7حوزه کسبوکاری
فعال است که با ورود به بخش معدن این
بخشها به  8مورد رسیده است ،بزرگترین
حوزه فعالیت توکا فوالد را حوزه حملونقل
ریلی عنوان کرد که یکی از شرکتهای
فعال در این زمینه ،هلدینگ توکا ریل بوده
و آسیا سیر ارس نیز از زیرمجموعههای این
هلدینگ است .وی با بیان اینکه اهمیت
صنعت ریلی برای همه جهانیان از جمله
دولتمردان کشورمان آشکار شده ،افزود:
این مهم جزو اولویتهای برنامهای دولت
دوازدهم است به همین دلیل مشوقهای
خوبی در این صنعت تعریف شده که
فرصتهای سرمایهگذاری مناسبی در اختیار
توکا ریل و آسیا سیر ارس قرار میدهد.
ادامه در صفحه 3

بحث راهبری شرکتی را بعنوان دومین نقطه
عطف شرکت توکافوالد پس از ورود به بازار
بورس در طی سالهای گذشته نام برد.
آقای دکتر سبحانی مدیر عامل محترم فوالد

مبارکه اولین سخنران این همایش بودند،
ایشان با اشاره به جایگاه راهبری شرکتی
بعنوان یکی از مهم ترین مباحث روز دنیا
بیان نمودند مدیریت اثربخش در سایه
نظام راهبری و ضابطه مندی امکان پذیر
خواهد بود و اگر توفیق اقتصادی کشورمان
را می طلبیم بایستی نظام راهبری را بهبود
و اجرایی نماییم .ایشان در پایان از زحمات
شرکت توکافوالد در این حوزه تشکر نمودند.
در بخش بعدی همایش ،خانم دکتر مشایخی
(عضو هیئت علمی دانشـگاه تهران و
مشاور کمیته راهبـری) به همراه خانم دکتر
هاشـمی (مدیر واحد راهبری و نظارت) بیان
داشتند به دلیل ساختار بسیار پیچیده روابط در
هلدینگ ها،
ادامه در صفحه 2

گزارش عملکرد شش ماهه
گردهمائی بررسی عملکرد منتهی به 96/06/31
شرکتهای گروه تـوکا در آبان ماه 1396

گردهمائی بـررسی عملکرد منتهی به
 96/06/31شــرکتهای گروه تــوکا
در تاریخ  1396/08/8با حضور رییس
محتـرم هیئت مدیره ،مدیـرعامل محترم
شــرکت توکا فوالد ،مدیران عامل و
اعضای هیئت مدیـره شـرکتها گروه
به همراه مدیـران مالـی مجمـوعه و
مدیـران سـتاد تـوکا تشکیل گردید.
پس از تالوت آیاتی از کالم ا ...مجید
مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری توکا
فوالد جناب آقای مهندس کارگهی درمورد
وضعیت شرکتهای گروه توکا و همچنین
وضعیت اقتصادی صحبت کردند .ایشان
بخشی از استراتژی توانمندی شرکت ها
را منوط به اصالح فرآیندها ،ضابطه مند
شدن و بهبود رفتارهای سازمانی و فردی
در مجموعه گروه بر شمردند و ضابطه
مندی و پیاده کردن اصول راهبری
شرکتی نه به عنوان تنها هدف ،بلکه ابزار
و وسیله توانمند سازی سازمانی دانستند.
همچنین خاطر نشان کردن فرهنگ

سازمانی مبتنی بر ارزش های توکا
(شایسته ساالری ،مسئولیت پذیری،
شفافیت ،احترام به حقوق ذینفعان ،رعایت
ارزش های اخالقی و انسانی و قانون
مداری) باید در سراسر گروه نهادینه شود.
تا محیط توکا محیطی سالم و عاری از
حاشیه باشد.
محیطی که در آن تفویض اختیارات،
تعیین مسئولیت ها و فرآیند پاسخگویی
اخالقی صادقانه و شفاف باشد.
محیطی که به همه فرصت برابر برای
رشد و تعالی فردی و شرکتی فقط بر
اساس شایستگی و کارایی بدهد.
ایشان فرمودند پروژه مهمی که در توکا
تحت عنوان ارزیابی عملکرد و جانشین
پروری شروع شده است منبعد مبنای
ارتقاء فردی و همچنین پاداش و اضافه
حقوق خواهد بود و مدیران آتی توکا از
بین نیروهای با استعداد و جوان امروز،
ساخته و انتخاب می شوند و شایسته
ساالری ،بخشی جدائی ناپذیر از فرآیند
ادامه در صفحه 5
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تعریف ساز و کاری که بتواند به این روابط
چارچوبی مشخص ببخشد و از ایجاد روابط
نادرستی که عموم ًا به تصمیمات اشتباه در
جهت کسب منافع مالکین منجر می شود،
جلوگیری نماید ضرورتی غیر قابل اجتناب
است .همانطور که می دانید راهبري شركتي
به فرآيندي اطالق مي شود كه متأثر از
مكانيزمهاي قانوني ،مقرراتي ،قراردادي
و بازار بوده و هدف آن ايجاد ارزش پايدار
براي سهامداران و سایر ذینفعان و همچنین
حفاظت از منافع آنان مي باشد.
هلدینگ توکافوالد از قواعد ذکر شده مستثنا
نبوده و سختی ها و پیچیدگی های آن را
به خوبی لمس و درک کرده است؛ هیئت
مدیره و مدیرعامل شرکت از دو سال پیش تا
کنون با بررسی این موضوع به لزوم پیگیری
راهبری شرکتی صحه گذاشته و سعی کرده
مقدمات طراحی و استقرار یک نظام راهبری
شرکتی اثربخش را در مجموعه توکافوالد
فراهم کند.

شروع اجرای اصول راهبری شرکتی در
مجموعه گروه توکافوالد از زیر مجموعههای
فوالد مبارکه برای اولین بار در ایران
همچنین ایشان به تشریح آیین نامه راهبری
شرکتی و سایر دستورالعمل های تدوین شده
پرداختند که در این خصوص ،بیان داشتند
آیین نامه راهبری در  5بخش به شرح ذیل
تدویـن شده است که سـایر دسـتورالعمل ها
با توجه به نیاز هر بخش تهیه شده است و به
تفصیل هر بخش را توضیح دادند:
 -1هیئت مدیره و مدیرعامل (در این
بخش به نحوه ترکیب و ویژگی های مورد
نیاز اعضای هیئت مدیره ،وظایف و حدود
اختیارات و همچنین موارد غیرقابل تفویض
به مدیرعامل شرکت می پردازد)
 -2کمیــتههای هیـئت مدیره (شــامل

گزارش فعالیتها و موفقیتهای
شرکت بهسازان صنایع
خاورمیانه در سال 1396
 -1ارائه گزارش شـرکت بهسازان
صنایع خاورمیانه در حاشیه جلسه ارتقاء
مدیریت ایمنی شرکت فوالدمبارکه
اصفهان

در جلسه ارتقاء مدیریت ایمنی شرکت فوالد
مبارکه اصفهان که با حضور مدیران ارشد
فوالد مبارکه برگزار شد ،گزارش ایمنی
شرکت بهسازان صنایع خاورمیانه توسط
مدیریت محترم شرکت ارائه گردید.

 -2تعویض تیوب باندلهای ریکوپراتور
مدول  Aواحد احیا مستقیم شرکت
فوالد هرمزگان جنوب به دستان
توانمند متخصصین شرکت بهسازان
صنایع خاورمیانه (مندرج در خبرنامه
شماره  23فوالد هرمزگان)
 -3حضور شرکت بهسازان صنایع
خاورمیانه در کنار هلدینگ فوالد مبارکه
و توکا فوالد در چهارمین نمایشگاه
بینالمللی صنعت سیمان اصفهان
 -4ساخت کارگاه آموزشی شرکت
بهسازان صنایع خاورمیانه در شرکت
فوالد هرمزگان جنوب

به همت مدیران و سرپرستان شرکت
بهسازان صنایع خاورمیانه در پروژههای
فوالد هرمزگان و به جهت آموزش نیروهای
شرکت ،کارگاه آموزشی شرکت بهسازان در
فوالد هرمزگان جنوب ساخته شد و آماده
ارائه انواع آموزشهای فنی و ایمنی به
صورت عملی به پرسنل شرکت می باشد.

حسین رجائی -مسئول روابط عمومی

کمیتههای تخصصی که شرکتهای گروه
ملزم به تشکیل هستند از جمله کمیته توسعه
در ساب هلدینگ ها و کمیته حسابرسی در
شرکتهای بورسی)
 -3دبیر خانه هیئت مدیره (این قسمت الزام
به داشتن دبیر جلسات هیئت مدیره و نحوه
تشکیل جلسات هیئت مدیره را تشریح و
وظایف دبیر جلسات را مشخص کرده است)
 -4مجامع عمومی (جهت هماهنگی بین
شرکتهای گروه در برگزاری مجامع آیین
نامه نحوه برگزاری مجامع تهیه و در قالب
سه بخش به نحوه تشکیل مجامع شرکتهای
گروه اشاره دارد و برنامه کلی برگزاری مجامع
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از برنامه ریزی ،تاریخ تشکیل و همچنین ارائه
گزارشات و صورتهای مالی به سهامداران تا
روز برگزاری و نحوه تشکیل پرداخته است)
 -5افشا و پاسخ گویی (در این بخش به نحوه
افشا و الزامات مربوط از جمله نحوه افشا در
گزارش هیئت مدیره به مجمع و سایت
شرکت پرداخته شده است)
همچنین بیان شد وظایف هیئت مدیره مطابق
اصول تدوین شده و انتظارات ابالغ شده
از طرف شرکت سرمایه گذاری توکافوالد
مشخص شده است که این وظایف به همراه
تحقق بودجه مصوب سالیانه معیاری جهت
ارزیابی پایان سال آنها خواهد بود و بر مبنای
نتایج بدست آمده از ارزیابی ها انتصابات
بعدی ،پاداش هیئت مدیره و حقوق مدیران
عامل تعیین خواهد شد.
در این جلسه سرکار خانم سعیدی نماینده
محترم شهرستان مبارکه در مجلس شورای
ساالمی نیز حضور یافتند و به تبادل نظر با
مدیران عامل شرکتهای گروه پرداختند.

اولین پلتفرم آنالین حمل دریایی
کاال در ایران راه اندازی شد

مدیرعامل شرکت توکا مارین با تشریح شرایط
بازار حمل دریایی کاال و الزامات شرایط جدید
جهانی ،بیان داشت :اولین پلتفرم آنالین حمل
دریایی کاال در ایران ،با هدف تسریع در فرآیند
ثبت درخواست حمل کاال به مقصد ایران
و بالعکس با مشارکت یک تیم دانش بنيان
تکمیل و راه اندازی شده است.
اردشیر فاضلی توکا کارگو را یک اتوماسیون تحت
وب برای مدیریت فرآیند حمل بینالمللی کاال
معرفی کرد و افزود :بر اساس تجربه کارشناسان
ما در شرایط پسا برجام و گشایشهای جدید در
زمینه واردات و صادرات کاالهای صنعتی و مواد
اولیه حرکت به سمت استفاده از تکنولوژی روز
اجتناب ناپذیر است .این تکنولوژی باید بتواند
دغدغه صاحبان کاال را نسبت به چهار فاکتور
اطمینان از انتخاب خط کشتیرانی مناسب،
شفافیت در ارائه خدمات ،به صرفه بودن انتخاب
نهایی و سرعت در انتقال بار بر طرف کرد .به
گفته وی در توکا کارگو صاحب کاال بعد از ثبت
سفارش از مراحل پیشرفت کار مطلع شده و
میتواند با گذر واژه اختصاصی ،کاالهای خود
را در پلتفرم آنالين توكاكارگو رهگیری کند.در
این شرایط فرآیند حمل ساده و شفاف شده و
بار بدون اتالف وقت سریعتر به مقصد میرسد.

فاضلی وجه تمایز
چنین ســامانهای
را قدرت چانه زنی
بیشـتر در اعـالم
قیمتهای به صرفه
عنـوان کرد و افزود:
این ســامانه بسـتر
یک فعالیت برد  -برد را فراهم می کند و هیچ
هزینه جانـبی دیگری برای سـفارش دهنده
نـدارد و از اول مهر ماه سال جاری به نشانی
 http://tukacargo.comدر دسـترس عموم
قرار گرفته است.
شرکت توکا مارین اسپادان به عنوان یکی از
زیر مجموعه های هلدینگ توکا فوالد با هدف
تقویت ناوگان دریایی کشور و ارائه سرویسهای
پیشرفته حمل و نقل دریایی و در راستای کمک
به صنعت داخلی و تجارت بینالمللی طی
دهه گذشته تاسیس شد .این کشتیرانی انتقال
محـموالت در خـطوط غیرمنـظم (ترامپ) در
کلیه مسیرهای دریایی به بنادر خلیج فارس و
بالعکس و کاالی پروژه ای و عمومی در خطوط
منظم (الینر) از اروپای شمالی و جنوبی (دریای
مدیترانه) و همچنین از خاور دور را در دستور
کار خود دارد.

برگزاری دوره های آموزشی تخصصی
حمل و نقل بین المللی کاال در اصفهان
شرکت کشتیرانی توکا مارین برای اولین بار در اصفهان با هماهنگی انجمن کشتیرانی و خدمات
وابسته اقدام به برگزاری دوره های آموزشی تخصصی حمل و نقل بینالمللی کاال نموده است.
شرایط تجارت بینالمللی و الزامات آن مقوله ای است که ورود به آن بدون داشتن دانش الزم میتواند
برای هر شرکت و سازمانی خطرساز و هزینه زا باشد .حمل و نقل آن هم در عرصه بینالمللی نیازمند
کسب اطالعات الزم و مهارتهای بسیاری است که تسلط بر آنها قطعا برای سازمان ها و شرکت ها
سودآور و منجر به کاهش هزینه ها و مخاطرات احتمالی در این حوزه خواهد شد .این دورهها توسط
اساتید مطرح و برجسته کشور که توسط انجمن کشتیرانی و خدمات وابسته گزینش شده اند در
برنامههای یک روزه تمام وقت اجرا می شوند.
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مدیرعامل شرکت توکا فوالد ارزش بازار
صنعت حملونقل کشور را  8هزار و
 779میلیارد تومان عنوان کرد و افزود:
این صنعت رتبه دوازدهم را در میان کل
صنایع داراست و در حال حاضر حدود 33
میلیون تن حملونقل ریلی و  26میلیون تن
حملونقل جادهای در کشور انجام میشود
که به دلیل مطمئنتر بودن صنعت ریلی،
برنامههای حمایتی دولت نیز به این سمت
متمایل است.
 lحمل هشت و نیم درصد بار ریلی

کشور توسط آسیا سیر ارس

کارگهی در ادامه به ارائه اطالعاتی در
خصوص شرکت توکا ریل به عنوان سهامدار
اصلی آسیا سیر ارس پرداخت و گفت:
توکاریل بزرگترین شرکت حملونقل باری
در کشور است که بیش از یکسوم بار ریلی
کشور را حمل میکند و آسیا سیر ارس نیز
به تنهایی حدود هشت و نیم درصد با ریلی
کشور را جابهجا میکند.
به گفته وی آسیا سیر ارس  1362و مجموعه
توکا ریل  4هزار و  86واگن دارد که با این
حساب حدود یکپنجم کل واگنهای کشور
در اختیار این مجموعه است.
مدیرعامل شرکت توکا فوالد سود هر سهم
شرکت توکا فوالد را  110ریال عنوان کرد
و افزود EPS :توکا ریل نیز  175ریال بوده
و کیفیت سود آن بسیار باالست که هر ساله
سود خود را به توکا فوالد و سایر سهامداران
پرداخت میکند.
در بخش دیگری از این نشست محسن
سعیدبخش مدیرعامل شرکت توکا ریل به
معرفی شرکت آسیا سیر ارس به عنوان یکی
از زیرمجموعههای خود پرداخت و ماموریت
اصلی این شرکت را حملونقل محصوالت و
مواد اولیه صنایع کشور و کاالهای بازرگانی
از طریق ناوگان ریلی کشور عنوان کرد.
به گفته سعیدبخش چشماندازی که برای
آسیا سیر ارس پیشبینی شده ،تبدیل
شدن به بزرگترین شرکت ریلی کشور در
حمل مواد ،محصوالت و کانتینر از طریق
واگنهای لبهکوتاه و تخت است .وی
همچنین تنوع واگنهای آسیا سیر که هم
حمل محصوالت و هم حمل مواد معدنی را
پوشش میدهد ،از نکات قابل توجه دانست.
وی در ادامه با اشاره به اینکه توکا ریل یکی
از مجموعههای هلدینگ توکا فوالد است،
اضافه کرد :توکا ریل ،شرکتهای آسیا سیر
ارس ،توکا کشش و بهین ریل را در مجموعه
خود دارد و از سوی دیگر سهامدار 23
درصدی البرز نیرو و  26درصدی راهآور است.
گفتنی است سهام شرکت توکا ریل از سال
 1391به عنوان نخستین شرکت حملونقل
ریلی در بازار فرابورس ایران مورد معامله قرار
گرفته و در حال حاضر سرمایه آن 2000
میلیارد ریال است.
 lتوجه به حملونقل ریلی یکی از 6
ت دولت دوازدهم
اولوی 

سعیدبخش در تایید اظهارات مدیرعامل
شرکت توکافوالد درباره توجه به صنعت ریلی

3

برگزاری بیستو نهمین
نشســت از سلسـله نشستهای
خبــری یک دیدار ،یک عرضــه
با حضور شرکتهای توکاریل ،توکافوالد و آسیا سیر ارس

در دولت جدید ،گفت :با توجه به اینکه در بند
 24و  25برنامه چشمانداز از سوی مقام معظم
رهبری بر توسعه حملونقل ریلی تاکید شد،
دولت دوازدهم نیز توجه به حملو نقل ریلی
را یکی از  6محور اساسی اولویتهای خود

خریدوفروش ،نگهداری و تعمیرات واگن،
تامین تجهیزات مورد نیاز راهآهن و صادرات
و واردات کلیه کاالهای مجاز مرتبط با
فعالیت شرکت عنوان کرد.
مدیرعامل شرکت آسیا سیر در خصوص

اعالم کرد .وی از مذاکرات توکا ریل با دو
شرکت در تهران و چین به منظور خریداری
 80لوکوموتیو خبر داد که به گفته وی قطعا
شرکت آسیا سیر نیز از این سرمایهگذاری
بهرهمند خواهد شد.
سعیدبخش ضمن اشاره به اینکه طبق
پیشبینیهای صورتگرفته ،تعداد واگنهای
لبهبلند ششمحور توکا ریل تا پایان سال
به یک هزار و  850عدد خواهد رسید ،از
جمله اقدامات انجامشده برای شرکت آسیا
سیر ارس را خریداری  105واگن از شرکت
نورالرضا و مذاکره برای خرید  400واگن
روسی از شرکت یونایتد واگن برشمرد.
وی در پایان سخنانش گفت که بزرگترین
و یکی از خوشحسابترین مشتریهای
راهآهن جمهوری اسالمی ایران ،هلدینگ
توکا ریل است که در سال گذشته بالغ بر
یکصد و پنجاه میلیارد تومان به راهآهن
پرداخت کرده است.
 lدرآمد یک هزار و چهارصد میلیارد

قراردادهای این شرکت گفت« :حآسا» عمدتا
با شرکتهای فوالدی همکاری دارد و یکی
از این شرکتها فوالد مبارکه است که آسیا
سیر بخشی از حمل محصوالت و مواد اولیه
آن را بر عهده دارد .آسیا سیر همچنین در
زمینه حمل کنسانتره از معادن مس نیز
فعالیت میکند و از سوی دیگر با شرکت
فوالد هرمزگان همکاریهایی دارد.
وی با اشاره به اینکه شرکت در بین 28
شرکت حملونقل باری در کشور ،رتبه
چهارم را به لحاظ میزان حق دسترسی که
به راهآهن پرداخت میکند ،داراست یادآور
شد که آسیا سیر ارس با در اختیار داشتن
هشت و نیم درصد از سهم بازار حملونقل
ریلی کل کشور ،ساالنه نزدیک به  3میلیون
تن مواد و محصوالت اولیه و محصوالت را
حمل میکند.
مدیرعامل «حآسا» در بخشی دیگر به معرفی
واگنهای شرکت پرداخت و گفت :دو نوع
واگن در شرکت داریم؛ واگنهای لبهبلند و
چهار مهره که در حمل مواد معدنی فعالند
و واگنهای لبهکوتاه که آسیا سیر با استفاده
از آنها رکورد حمل کاالهای کانتینری را
شکسته است .همچنین بزرگترین سایت
کانتینری در اختیار این شرکت است تا
حملونقل کاالها و محصوالت از بنادر
صورت گیرد.
 lتامین مالی از محل افزایش سرمایه،

توسط ناوگان ریلی انجام میشود ،هنوز
 26تن کاال از طریق حملونقل جادهای
جابهجا میشود که شرکتهای حملونقل
ریلی پتانسیل باالیی برای جذب این بخش
جادهای دارند.
به گفته چراغی شرکتهای ریلی از جمله
آسیا سیر ارس از شرایط ثبات و تداوم
سود برخوردارند و تعدیل سود باال و پایین
نخواهد داشت به همین دلیل سرمایهگذاری
در آنها مطمئنتر است .از سوی دیگر
یکی از مهمترین اولویتهای دولت نیز
توسعه حملونقل ريلي است .وی به این
موضوع که تمام سهم بازار تقاضای «حآسا»
مربوط به فوالد مبارکه نیست و حدود 40
تا  50درصد همکاری آسیا سیر ارس با
مجموعههای مس است ،اشاره کرد و در
خصوص تامین مالی شرکت گفت :با توجه
به اینکه آسیا سیر ارس ظرفیت مناسبی
برای استفاده از تسهیالت بانکی دارد ،تامین
مالی از محل افزایش سرمایه ،آخرین راهکار
ماست.
 lپرسش و پاسخهای نشست خبری
«حآسا»

ریالی آسیا سیر ارس در سال 95

در بخش دیگری از بیستونهمین نشست
ک دیدار ،یک عرضه ،مهران برومند
خبری ی 
مدیرعامل شرکت آسیا سیر ارس ضمن ابراز
امیدواری از ورود شرکت به فرابورس ،گفت:
این شرکت در سال  82تاسیس شد ،در
سال  93به گروه شرکتهای توکا پیوست
که در پی آن سودآوری و درآمدش افزایش
چشمگیری داشت به طوری که درآمد شرکت
از  900میلیارد ریال در سال  93به یک هزار
و چهارصد میلیارد ریال در سال  95رسیده
است .این رقم نشاندهنده رشد  55درصدی
درآمد شرکت طی دو سال است.
برومند در ادامه ماموریت اصلی «حآسا» را
فعالیت در حملونقل ریلی ،بارگیری ،تولید،

آخرین راهکار است

در ادامه این نشست شاهین چراغی رئیس
هیات مدیره و مدیر کارگزاری مهرآفرین به
عنوان مشاور عرضه سهام آسیا سیر ارس،
به اهمیت حملونقل ریلی به منظور کاهش
تصادفات جادهای اشاره کرد و گفت :با وجود
اینکه سهم عمدهای از حملونقل باری

در این نشست خبری ،سوالهایی در
خصوص کشورهای سازنده واگنهای
آسیا سیر ارس ،میانگین سنی واگنها،
نمایندگیهای شرکت در کشور و میزان
همکاری با شرکتهای فوالد مبارکه و
هرمزگان از سوی خبرنگاران و تحلیلگران
مطرح شد که مدیرعامل حآسا و مدیر
راهبری و نظارت توکا فوالد به این سواالت
پاسخ دادند.
مدیرعامل «حآسا» با اشاره به اینکه 33
درصد حملونقلهای شرکت آسیا سیر
ارس به محصوالت فوالد مبارکه33 ،
درصد به فوالد هرمزگان و  33درصد نیز به
محصوالت مس سرچشمه و دیگر شرکتها
اختصاص دارد ،افزود :واگنهای حآسا عمدتا
ساخت روسیه ،اوکراین و ایران بوده و بخشی
از این واگنها نیز توسط کشور هند ساخته
شدهاند .همچنین میانگین سنی واگنها 17
تا  18سال و ظرفیت آنها نیز  55تا 98
تن است .به گفته وی آسیا سیر ارس در
بندرعباس ،اصفهان ،تبریز ،یزد ،سرچشمه و
سیرجان نمایندگیهای فعالی دارد.
فاطمه سادات هاشمی مدیر راهبری و نظارت
توکا فوالد نیز در خصوص برنامه شرکت
برای افزایش سرمایه با اشاره به اینکه به
منظور حفظ تعداد واگنها در ناوگان ریلی
و سهم کنونی از بازار ،برنامهریزیهایی
صورت گرفته ،بیان داشت :افزایش سرمایه
یکی از این گزینههای تامین مالی است که
با توجه به ظرفیت شرکت ،تسهیالت بانکی
در اولویت قرار دارد.
گفتنی است این نشست خبری همزمان از
اینستاگرام فرابورس ایران به صورت زنده
پخش شد تا مخاطبان آنالین نیز ضمن
امکان ارسال سواالت خود و دریافت پاسخ
از سوی مدیران شرکت ،در جریان جزئیات
نشست قرار بگیرند.

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 ،مریم جعفری ،جواد احمدیدارانی
طراحی گرافیـک و آماده سـازی چاپ :شـهریارگرافیـک
صفحه آرا :هدا حسین رضا
شمارگان  7000 :نسخه
تلفن روابط عمومی031 - 36690066 :
رایانامهInfo@tukaco.com :
کانال تلگرامTelegram.me/tuka_group_pr :

برگزاری کوه گشت خانوادگي گروه توکا
با استقبال فراوان و بیش از گذشته در کوه صفه اصفهان

در این همایش با شکوه ورزشی که با حضور
بیش از ششصد نفر انجام گردید.
مراسـم کوهپـیمایی ،نرمـش صـبحگاهی،
مســابقات طنابکشـی ،دارت ،وسـطی،
طناب زنی و نمایش و آموزش فریز بی
همراه با صرف صبحانه ساعاتی خوش و
به یاد ماندنی را به همراه داشت .در خاتمه
تعداد فراوانی جایزه به حاضرين ،برندگان
مسابقات اهدا گردید.

شرکت بهسازان
غلطک فوالد
اصفهان،
در راستای دستیابی به

اهداف تعالی سازمانی خود
در زمینه تحقیق ،پژوهش،
توسعه خالقیتها و مدیریت

تکنولوژی های نوین ،موفق

به دریافت گواهینامه تحقیق
و توسعه از سازمان صنعت،
معدن و تجارت کشور
گردید.

بازدید معــاونت محترم وزیــر
جناب آقای قبادیان از غرفه گروه بزرگ
فـوالدمـبارکه و هلدینــگ تـوکا فــوالد

بازدید مدیر عامل محترم شرکت توسعه توکا
به همراه هیات مدیره شرکت توکا نیرو و
مدیرعامل محترم معادن استقالل سپاهان از
معدن و پروژه گردشگری دوپالن

در نمایشـگاه فرصتهای سرمایهگذاری در معدن و صنایع معدنی ایران

مذاکرات دوجانبه با مدیران بزرگترین
تولیدکننده لکوموتیو از کشور چین
مـورخ  6شـهریور ماه سـال جاری با حضـور مدیـر عامل و رییس هیات مدیره شـرکت
توکاریل و مدیران شرکتهای دالیان و کیشوان چین در خصوص خرید لکوموتیو و تجهیزات
ریلی مذاکره و گفتگو شد .در این جلسه که در تهران برگزار شد ،طرفهای چینی ضمن
استقبال از پیشنهادات طرف ایرانی از مدیران شرکت توکاریل برای بازدید از صنعت ریلی در
کشور چین دعوت رسمی به عمل آوردند.

موفقیت شرکت آسیا سیر ارس در مناقصه
حمل بار مواد معدنی شرکت فوالد مبارکه
شرکت آسـیا سیر ارس که از زیر مجموعه های شـرکت تـوکاریل میباشد در مناقصـه
مربوط به حمل بار مواد معدنی شرکت فوالد مبارکه که در شهریور ماه برگزار گردید برنده
گردید .این موفقیت در روند فعالیتهای ریلی و حمل بار بسیار حائز اهمیت میباشد .شرکت
آسیا سیر ارس به تازگی وارد فرا بورس شده است.
کانال تلگرام گروه توکا:
https://telegram.me/tuka_group_pr

امضای توافقنامه خرید معدن سنگ آهن
توسط شرکت راهبران فوالد اصفهان
با همت مدیر عامل محترم هلدینگ توکا فوالد و مدیـران ارشـد هلدینگ و شـرکت
راهبـران فـوالد اصفهان امضـای توافـقنامه خرید معدن سنگ آهن انجام شد.
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توانــمند سـازی تـوکاست .ایشان معیار
اصلی و تعیین کننده شایستگی در توکا را
ارزیابی عملکرد خواندند.
ارزیابی عملکرد که در توکا به صورت
چند جانبه و به صورت فردی و واحدی و
شرکتی انجام خواهد شد و ضمن کمرنگ
کردن سالیق شخصی و رفاقتی ،مبنای
اصلی انتخاب و پیشرفت خواهد بود.
در پایان اظهار امیدواری کردند که بتوانند
توکا را به سمت شرکتی توانمند ،پیشرو و
متعالی پیش ببرند.
سپس سرکار خانم دکتر هاشمی فشارکی
به تشریح استراتژی توکا با توجه به
وضعیت موجود پرداختند.
ایشان فرمودند با توجه به شرایط اقتصادی
کشور و وضعیت رکودی موجود گروه توکا
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گزارش عملکرد شش ماهه
گردهمائی بررسی عملکرد منتهی به 96/06/31
شرکتهای گروه تـوکا در آبان ماه 1396

نیز به عنوان یک بنگاه اقتصادی فارغ از
این شرایط نمی باشد لذا برای بقا و رقابت
در شرایط کنونی بر آن شد تا نسبت به
تغییر استراتژی خود و گروه اقداماتی را به
انجام برسانند..
موارد را که ستاد در تغییر این استراتژی
مدنظر قرار داده است به شرح ذیل می
باشد.
 uافزایش بهره وری.

 uعدم ورود شـرکتها به کارهای غیر
مرتبط با اساسنامه.
 uبازنــگری در خصـوص شـرکت در
مناقصات و قیمت گذاری.
 uشـناسایی درآمد و هزینه پـروژهها در
شرکتهای پیمانکاری به موقع.
 uکنترل هزینه ها و اسـتفاده از نیروهای
با کیفیت.
 uشناسایی کامل ریسک های شرکت از

جمله ریسـک تسهیالت.
سپس سرکار خانم دکتر هاشمی فشارکی
عملکرد مالی شش ماهه شرکتهای
زیر مجموعه و اقدامات انجام شده در
خصوص تکالیف مجمع هر شرکت را به
صورت جداگانه مورد بررسی قرار دادند
و مدیران عامل ساب هلدینگها ،پایش
اهداف استراتژی شرکتهای زیر مجموعه
خود را بیان نموده و توضیحاتی در این
خصوص ارائه نمودند.
در پـایـان جـلسـه از شــرکـتهای
آسیاسیرارس ،توکانسـوز ،توسـعه توکا،
بهسـازان خاورمیـانه ،تـوکا ســبز ،تـوکا
ریـل ،بهسـازان غلطک ،صـنایع برش به
عنوان شرکتهای برتر تشکر و قدردانی
گردید.

همایش تقدیر از واحد های نمونه رعایت کننده حقوق مصرف کنندگان با حضور
معاون وزیر و نمایندگان مردم در مجلس شورای اسالمی و مدیران استان
همایش تقدیر از واحدهای نمونه رعایت
کننده حقوق مصرف کنندگان با حضور
معاون وزیر و نمایندگان مردم در مجلس
شورای اسالمی و مدیران استان ،در اتاق
بازرگانی اصفهان برگزار گردید .عالوه بر
شرکت مجتمع فوالد مبارکه از شرکتهای
توکا رنگ و ایران ذوب نیز تقدیر به عمل
آمد و لوح تقدیر رعایت حقوق مصرف
کننده را دریافت نمودند.

ماهنامه خبری شرکت سرمایه گذاری توکا فوالد
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برگزاری جلسه تودیع و معارفه در
شرکت توکا EPC

با حضور مدیریت عامل هلدینگ ،مدیران ستادی
و مدیرعامل و مدیران شرکت بهسازان صنایع خاورمیانه
در این جلسه ضـمن سـپاس از خدمات
جناب مهنـدس لرزاده ،جنـاب مهنـدس
بقاییزاده به عنوان مدیر عامل شرکت توکا
 EPCمعرفی گردید .همچنین مسولیت

راهبری و مدیریت شرکت توکا  EPCبه
شرکت بهسازان صنایع خاورمیانه واگذار و
هیات مدیره جدید نیز توسط مدیریت عامل
هلدینگ معرفی گردیدند.
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سـمینار یک روزه
کاربرد الستیک و پوششهای پلیمری
در راسـتای اهداف اسـتراتـژی شـرکت
میرکو مبنی برجلب رضایت از ارا ئه خدمات
فنی به مشـتریان ،با همکاری مدیـریت
محترم واحد نورد سرد اولین سمینار یک
روزه کاربــرد السـتـیک و پوشـشهای
پلیمری در تاریخ  96/8/8با حضور بیست
نفر از مدیران و کارشناسان ارشد واحدهای
رنگی و گالوانیزه و واحد قلع اندود در شرکت
میرکو برگزار گردید.
شرکت کنندگان در طی این سمینار در
کارگاههای فنی شرکت و مطالب فنی

کاربردی ارائه گردید و همچنین توسط
کارشناسان فنی شرکت به سواالت شرکت
کنندگان پاسخ داده شد و در ادامه از خط تولید
کارخانه بازدید و مطالب فنی ارائه گردید .در
پایان این سمینار جلسه فنی بین مدیران
و کارشناسان واحد قلع اندود و کارشناسان
شرکت میـرکو برگـزار و پیـرامون مسائل
و مشکالت واحد قلع انـدود تبـادل نظر و
راهکارهای الزم پیشنهاد گردید.
حسین طیبی

روابط عمومی شرکت میرکو

جناب آقای مهندس بقاییزاده
مدیرعامل محترم شرکت توکا EPC
انتصاب جنابعالی را به عنوان مدیر عامل شرکت توکا Epc

صـمیمانه تبـریک عرض نمـوده و امیدواریم در رشد و
ارتقای بیشتر این شرکت موفق گردید.
روابط عمومی هلدینگ توکا فوالد

اجرای پروژه افزایش ذخیره آهک
فوالد مبارکه به شرکت توکا EPC
با توجه به موفقیـت شرکت توکا  Epcدر مناقصــه پروژه طراحـی و مهندسـی ،تهیه و
تامین ،ساخت ،نصب و تست راه اندازی افزایش ظرفیت آهک ،مناقصه فوق ابالغ و عملیات
طراحی و مهندسی آن آغاز شد .این موفقیت را که برگ زرین دیگری از موفقیتهای خانواده
بزرگ توکا میباشد را به مدیرعامل محترم و پرسنل شرکت توکا  Epcو همچنین مدیرعامل
محترم شرکت توکافوالد جناب آقای مهندس کارگهی تبریک عرض مینماییم.

کسب مقام سوم انفرادی وتیمی مسابقات پینگ پنگ

قهرمانی نونهاالن کشور توسط خانم درسا سادات موسوی
در مسابقات پینگ پنگ قهرمانی نونهاالن کشور که
به میزبانی شهر ساری انجام گرفت خانم درسا سادات
موسوی (فرزند آقای سید جالل موسوی مدیر محترم
اداری شرکت توکا  )Epcموفق به کسب مقام سوم
انفرادی و سوم تیمی در این مسابقات گردید.
روابط عمومی
شرکت توکا Epc

