ماهنامه خبری شرکت سرمایه گذاری توکا فوالد

هدف گذاری برگـزاری مجـمع هلدینگ
توکا فوالد در خرداد ماه  97ما را بر ان داشت تا
بهبود فرایند مجامع شرکتها را مورد بازنگری
قرار دهیم لذا با تشکیل جلسهای مشترک با
حضور واحد راهبری و نظارت و واحد مالی با
مدیران مالی شرکتهای گروه و حسابرسان
محترم هماهنگیهای الزم جهت رسیدن به
این هدف موافقت گردید و تقویم پیشنهادی
مجامع که توسط واحد راهبری تدوین شده
بود نهایی شد سپس واحد راهبری بر طبق
دستورالعمل مجامع تاریخ نهایی برگزاری
مجمع هر شرکت را به شرکت مربوطه
ابالغ نمود و اگهیهای مربوط به برگزاری
جلسات را در روزنامه های انتخابی جهت رفاه
حال سهامداران محترم منتشر نمود .سپس
گزارشاتی به صورت هفتگی از حسابرسان

 uاستقالل سپاهان

گـزارش مجـامع
توکافوالد در سال 1397

 uبهسازان صنایع خاورمیانه

 uتوکا EPC

 uمیرکو

 uتوکا نیرو

راه اندازی فاز اول نیروگاه
توکافوالد در نیمه اول سال جاری
با توجه به سیاستهای توسعهای شرکت
سرمایه گذاری توکا فوالد برای ورود به
بخش انرژی ،عملیات اجرایی نیروگاه
 15مگاواتی این شرکت واقع در شهرک
صنعتی مورچه خورت اصفهان از خرداد ماه
سال گذشته آغاز و در این راستا پس از اخذ
کلیه مجوزات قانونی ،خرید زمین مناسب و
عقد قرارداد تأمین گاز مورد نیاز 8 ،دستگاه
مولد گاز سوز نیز از یک برند معتبر اروپایی
خریداری و تاکنون چهار دستگاه با استفاده
از معافیت گمرکی حمل ،ترخیص و تحویل
شده است .همچنین عملیات عمرانی
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پروژه نیز به اتمام رسیده و طرح مذکور
وارد فاز نصب مولدها شده است .بر این
اساس طبق برنامه ریزیهای انجام شده
بخش اول مولدها در نیمه اول سال جاری
راه اندازی شده و به تولید تجاری خواهد
رسید .امید است با تالشهای به عمل آمده
توسط مدیریت و پیمانکار پروژه مذکور ،تا
پایان سال این نیروگاه با ظرفیت کامل وارد
مدار تولید شده و در راستای تحقق اهداف
شرکت سرمایهگذاری توکا فوالد برای خلق
ثروت و درآمد پایدار برای سهامداران ،این
پروژه ارزشمند و ماندگار راه اندازی گردد.

محترم و مدیران مالی شرکتها اخذ شد که در
گزارشات مذکور مراحل تهیه صورتهای مالی
و گزارش حسابرس محترم برای رسیدن به
تاریخ مجمع آن شرکت به صورت گام به
گام پیگیری گردید .در برگزاری مجامع ایین
نامه راهبری شرکتی توکافوالد به طور کامل
رعایت گردید.
برگزاری مجامع طبق برنامه زمانبندی شده که
منطبق با آیین نامه راهبری شرکتی توکافوالد
و زودتر از مهلت قانونی با حداقل بندهای
حسابرسی اجرا گردید ماحصل تالش جمعی،
شرکتهای گروه و ستاد توکا فوالد بوده است.
که این امر منتج به پوشش کامل درآمد حاصل
از سرمایه گذاریها مطابق پیش بینی ارائه
شده می باشد.
ادامه در صفحه 4

 uامواج طالیی ،توکا سیر

نشست مشترک شرکت سرمایه
گذاری توکا فوالد با شرکت ترموملت
( )THERMOMELTایتالیا

با توجه به مذاکرات و هماهنگیهای
قبلی نشست مشترک بین شرکت سرمایه
گذاری توکا فوالد و شرکت ترموملت ایتالیا
به عنوان یکی از شرکتهای توانمند در
حوزه ساخت تجهیزات فوالد سازی در روز
دوشنبه  17اردیبهشت  1397برگزار شد .در
این جلسه که نمایندگان شرکت ایراسکو
و بهسازان صنایع خاورمیانه نیز حضور
داشتند در خصوص همکاریهای فنی و
اقتصادی مشترک و تدوین ساحتار مناسب
برای همکاریهای بلند مدت و نیز امکان
سرمایه گذاری مشترک مذاکرات سازندهای
انجام شد و در پایان ،موضوع همکاری
مشترک در قالب تفاهم نامهای بین
شرکتهای ترموملت ،ایراسکو و بهسازان

صنایع خاورمیانه به تأیید و امضاء طرفین
رسید .پیش از این نشست نیز هیأت مذکور
بازدیدی از مجتمع فوالد مبارکه و تعدادی
از شرکتهای گروه توکا فوالد از جمله
غلتکها و الستیکهای صنعتی میرکو،
نسوز توکا و بهسازان صنایع خاورمیانه به
عمل آوردند.
الزم به ذکر است شرکت ترموملت با
سابقه بیش از  40سال در صنعت فوالد از
تخصص و تجربه باالیی در زمینه طراحی،
مهندسی و ساخت تجهیزات کوره قوس و
کلیه تجهیزات جانبی آن ،انجام پروژههای
کلید در دست در رابطه با سـاخت کورههای
فــوالد سـازی و تجهیـزات کارخـانهای
برخوردار است.
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بومی سازی ساخت و مونتاژ کامل
غلطکهای قالب و سگمنت صفر ماشین
ریخته گری شماره  5در شرکت میرکو
جناب آقای مهنـدس مهدی اعتـزازی
مدیرعامل شرکت غلطکها و الستیکهای
صنعتی مبارکه (میرکو) با اعالم بومی سازی
ساخت و مونتاژ کامل غلطک های قالب و
سگمنت صفر ماشین ریخته گری شماره
 5در شرکت غلطک ها و الستیکهای
صــنعتی مبـارکه (میــرکو) اظهار داشت
طراحی و مشخصات فنی غلطک ها با
قطر  150 ،120و  190میلی متری ماشین
ریخته گری شماره  5با غلطک های دیگر
ماشین های ریخته گری کام ً
ال متفاوت
است و به صورت Shaft – Sleeve
می باشد و از نقطه نظر متریال ،طراحی،
ساخت و مونتاژ از دقت و حساسیت باالیی
برخوردار است.
همچنین فرآیند مونتاژ این غلطک ها
با توجه به دور ،سرعت و سیستم های
کنترل از اهمیت باالیی برخوردار می
باشد و نیاز بود غلطک های مذکور از
طریق کشور چین و با زمان ارسال طوالنی
برای ماشین ریخته گری شماره  5تأمین
گردد که با توجه به نیاز اضطراری شرکت
فوالد مبارکه اصفهان و در راستای مشتری
مداری و با همت شبانه روزی و بی دریغ
کارکنان زحمتکش شرکت غلطک ها و
الســتیکهای صـنعتی مبـارکه (میرکو)،

بومی سازی ساخت و مونتاژ کامل غلطک
های قالب و سگمنت صفر ماشین ریخته
گری شماره  5در کمتر از یک سوم زمان
معمول انجام گرفت و هم اکنون غلطک
های یاد شده بر روی خطوط ماشین
ریخته گری شماره  5نصب شده و مورد
بهره برداری قرار گرفته است که از نظر
عملکرد ،رکورد بهتری نسبت به نمونه
های چینی را به خود اختصاص داده است.
از عوامل مهم مو ّفقیت در انجام این پروژه
می توان به دانش فنی ،منابع انسانی
متخصص ،استفاده از اسناد و مدارک و
استانداردهای به روز مهندسی و وجود
سیستم های مدیریت پروژه و کیفیت در
فرآیندهای مهندسی ،ساخت و مونتاژ در
شرکت میرکو اشاره نمود.
در پایان از زحمات معاونت محترم تولید،
مدیریت و کارکنان محترم ناحیه فوالد
سازی ،معاونت محترم خرید و مدیریت و
کارکنان محترم امور قرارداد ها و مدیریت
و کارکنان محترم واحد خرید قطعات یدکی
و مدیریت و کارشناسان واحد بومی سازی
و تعمیرگاه مرکزی شرکت فوالد مبارکه
اصفهان و مدیریت و کارکنان شرکت
غلطک ها و الستیک های صنعتی مبارکه
(میرکو) تشکر و قدردانی می گردد.
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نگاهی به مهمترین دستاوردهای شرکت
بهسـازان صنایع خاورمیـانه در سـال 96
 lانجام موفقیت آمیز شات دان های
مهم و اساسی در فوالد مبارکه (بالغ بر
 250,000نفر ساعت) و فوالد هرمزگان
(بالغ بر  150,000نفر ساعت) به صورت
کامال ایمن ،فنی ،دقیق و طبق برنامه
زمانبندی شده به
 .1شات دان های واحد گندله سازی /
شرکت فوالد مبارکه اصفهان
 .2شات دانهای ناحیه فوالدسازی و
ریخته گری  /شرکت فوالد مبارکه اصفهان
 .3شات دان های واحد احیا مستقیم /
شرکت فوالد مبارکه اصفهان
 .4شات دانهای واحد رافینگ ناحیه نورد
گرم  /شرکت فوالد مبارکه اصفهان
 .5شات دانهای واحد احیا مستقیم /
شرکت فوالد هرمزگان جنوب
 .6شات دانهای ناحیه فوالدسازی و
ریخته گری  /شرکت فوالد هرمزگان
جنوب
 .7شات دان های روزانه نواحی مختلف
خطوط تولید  /فوالد مبارکه  /فوالد
هرمزگان
 lپیشرفت طبق برنامه زمانبندی شده
پروژههای توسعه و پروژههای ساخت و
نصب تجهیزات و تأسیسات
 lتقدیر و تشکر از عملکرد و ثبت بیش

از  11مــورد از
مـوفقـیت های
مهم شـرکت در
خبــر نا مهها ی
فوالدی کشور
 lمـذاکـره و
عقد تفاهم نامه همکاری با شرکت ایتالیایی
 Thermomeltبه منظور سرمایه گذاری
مشترک و ایجاد کارگاه ساخت تجهیزات
خطوط تولید فوالد و کارگاه مرکزی
پشتیبانی تعمیرات فوالد مبارکه
 lدریافت گواهینامه های
ISO، ISO 14001 : 2015 : 9001

 2015 ، OHSAS 18001 : 2007و
 HSE_MSاز شرکت  SGSسوئیس
 lدریافت لوح تقدیر شرکت سرمایه گذاری
توکا فوالد با عنوان  Best practiceدر
مدیریت ریسک
 lافتخار آفرینی تیم فوتسال شرکت
بهسازان صنایع خاورمیانه در مسابقات
بیست و دومین جشنواره ورزشی شرکتهای
گروه توکا (کسب مقام قهرمانی) و مسابقات
داخلی شرکت فوالد مبارکه اصفهان
گرامیداشت دهه مبارک فجر (کسب مقام
سومی)
حسین رجائی  -سرپرست روابط عمومی
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نشست مشترک شرکت سرمایهگذاری توکا فوالد با شـرکت  HUAROچیـن
نشست مشـترک بین شـرکت سرمایه گذاری
توکا فوالد و شرکت  HUAROچین به عنوان
یکی از تأمین کنندگان مـورد تأیید مجـتمع
فــوالد مبـارکه در زمیـنه یکی از محصـوالت
استراتژیک مورد نیاز آن مجتمع در روزهای 18
و  19اردیبهشت ماه برگزار شد .در این مذاکرات
طرفین ضمن معرفی توانمندیها ،ظرفیتها و
پتانسیلهای خود به بررسی سناریوهای مختلف
همکاری با توجه به محدودیتها و شرایط موجود
پرداختند و در نهایت پس از هماهنگی با معاونت
محترم خرید مجتمع فوالد مبارکه ،توافقنامهای
برای بررسی سرمایه گذاری مشترک جهت راه
اندازی یک واحد تولیدی با ظرفیت  30هزار تن
در سال طی سه فاز اصلی به امضاء رسید.
در این راستا مقرر شد پس از مبادله اطالعات
فنی و مالی پروژه تولیدی مذکور از سوی طرفین،
نسبت به تهیه طرح کسب و کار اقدام و در صورت
تأیید شاخصهای فنی ،مالی و اقتصادی پروژه،
جزئیات همکاری مشترک در نشست آتی مورد
توافق قرار گیرد.

تامــکو

واحد نمونه اقتصادی
افتخاری دیگر در هلدیـنگ شـرکت
فـوالد مبارکه و شرکت توکا فوالد

 uبازدید نمایندگان شرکت ترموملت ایتالیا از قسمت های مختلف شرکت فوالد مبارکه اصفهان در راستای عقد قرارداد
همکاری با شرکت بهسازان صنایع خاورمیانه شنبه مورخ 97/02/15

 uجلسه مذاکرات فنی با شرکت  PARFER SITIایتالیا در
راستای طرح توسعه شرکت فوالد کاال فوکا

 uبا حضور رییس ستاد مدیریت حمل ونقل کشور از
مرکز اتوماسیون اسقاط خودرو با ظرفیت  ۳۰تن اسقاط
در روز در شرکت فوالدکاال زیرمجموعه هلدینگ توکا
فوالد در شهرک صنعتی رازی بهرهبرداری شد.
 uبا حضـور رئیـس ستاد مدیریت حملو نقل کشـور
افتتاح شد
مرکز اسقاط خودرو «فوالد کاال» نماد صنعت سبز ایران
 uبازدید فرماندار محترم شهرستان لنجان و امام جمعه محترم به
مناسبت هفته گارگر از شرکت فراورده های نسوز آذر

 uبمناسبت گرامیداشت هفته کار و کارگر شرکت تامین ماشین آالت
ساختمانی و نصب (تامکو) در بین کل شرکتهای استان اصفهان مفتخر به
عنوان واحد اقتصادی نمونه گردید که در جلسه مورخ  1397/02/08در
سالن همایشهای بینالمللی اتاق بازرگانی صنایع ،معادن و کشاورزی استان
با حضور معاونت محترم وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی جناب آقای دکتر
کالنتری ،استاندار محترم جناب آقای مهر علیزاده ،نمایندگان محترم مجلس،
مدیر کل محترم تعاون ،کار و رفاه اجتماعی استان و جمعی از کارفرمایان و
کارگران نمونه استان برگزار گردید ،از مدیریت محترم عامل شرکت تامکو
جناب آقای مهندس افتخاری تقدیر و تشکر و لوح و تندیس زرین به ایشان
روابط عمومی شرکت تامکو
اهداء گردید.
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صاحب امتیاز  :شرکت سرمایه گذاری تـوکا فوالد
مدیـر مسئول و سردبیـر  :نادر خطیبی
عکس :رسول جمشیدی
همکاران :حمیده آعلی
طراحی گرافیـک و آماده سـازی چاپ :شـهریارگرافیـک
صفحه آرا :هدا حسین رضا
شمارگان  7000 :نسخه
تلفن روابط عمومی031 - 36690066 :
Info@tukaco.com

Telegram.me/tuka_group_pr

گزارش مجامع توکافوالد در سال 1397
نام شرکت
 uایران ذوب

بهسازان خاورمیانه
توکا سبز
صنایع برش ورق فوالد مبارکه
تهیه و تولید مواد اولیه استقالل سپاهان
راهبران فوالد اصفهان
ورقهای پوشش دار تاراز چهار محال

 uراهبران فوالد

توکا رنگ فوالد سپاهان
تولیدی و خدمات نسوز توکا
فرآورده های نسوز آذر
حمل و نقل توکا
سرمایه گذاری توسعه توکا
بازرگانی توکا تدارک
توکا ریل

 uتوسعه توکا

 uتوکا رنگ

توکا تولید اسپادان

 uنسوز قشم ،تکافو

بازدید مدیرکل سازمان صنعت ،معدن و
تجارت از معدن خاک نسوز شهید نیلچیان
در روز يكشنبه مورخ  97/2/2مدير كل
سازمان صنعت ،معدن و تجارت استان چهار
محال و بختياري ،جناب آقاي دكتر امامي،
به اتفاق همراهان از معدن خاك نسوز شهيد
نيلچيان بازديد بعمل آوردند.
در اين گردهمائي آقاي مهندس بختــياري،
مديــر عامل شــركت استقالل سپاهان و
آقاي مهندس خطيبي ،مدير روابط عمومي
شركت سرمايه گذاري توكا فوالد ،حضور
داشته و به ترتيب در خصوص روند اجرايي

افزايش ظرفيت معدن مذبور و همچنين
مباحث ژئوتوريسم و توســعه گردشـگري
در اين معدن به مدير كل سـازمان صنعت،
معدن و تجارت اســتان توضيحاتي را ارائه
نمودند.
در همين خصوص آقاي دكتر امامي ضمن
تحسـين پيگيريهاي انجام شده در اين
مورد تاكيـد داشـتند كه اين رونــد ادامه
يافته و اعالم نمودند كه اين سازمان كليه
مساعدت هاي الزم را خواهند داشت.
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قراداد ساخت و راه اندازی کوره
نسوز آذر با شرکت  ZKچین
در راستای توسعه و تضمین تولید پایدار

برآورده میسازد که مزایای این طرح به

عنایت پروردگار و حمایت سهامداران و

 -1احداث کوره دوار در زمین اختصاص

و کاهش قیمت تمام شده محصوالت با
ستاد مجتمع توکافوالد پس از برگزاری
جلسات و پیگیریهای فنی و حقوقی و

هدایت مدیریت عالی ،شرکت نسوز آذر

موفق به عقد قرارداد ساخت و راه اندازی
کوره دوار با ظرفیت  60.000تن محصوالت
زینتر شده در سال با شرکت

چین شد.

ZK

از کشور

این موفقیت آرزوی دیرینه پرسنل و
سهامداران محترم شرکت نسوز آذر را

اختصار بشرح ذیل می باشد:

یافته به این پروژه در محل کارخانه نسوز آذر
انجام میگیرد که باعث کاهش قابل توجه

هزینههای تولید و قیمت تمام شده میباشد.

 -2قطع وابستگی شرکت نسوز َآذر از
تجهیزات و منابع شرکت سهامی ذوب آهن
 -3حفظ بازار موجود و گسترش آن به
بازارهای بین المللی و منطقهای

 -4انتـقال بخشـی از تکنـولوژی سـاخت
کورههای دوار به شرکت

