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ثبت رکورد روزانه در ناحیۀ 
آهن سازی شرکت فوالد مبارکه

همکاران تالشگر ناحیۀ آهن سازی با ثبت 
رکورد تولید روزانۀ آهن اسفنجی به میزان 8 
هزار و  815 تن در واحد شهید خرازی موفقیت 
دیگری را در ســال جهش تولید بــه نام خود 
ثبت کردنــد.  داریوش رشــیدی مدیر ناحیۀ 
آهن سازی با اعالم این خبر افزود: رکورد روزانۀ 
قبلی به میــزان 8هزار و 640 تــن بود که در 
فروردین ماه 99 به دست آمده بود. این رکورد 
تولید روزانه در ســال جهش تولید و در ادامۀ 
عملکرد موفقیت آمیز این ناحیه در این ســال 
حاصل شده که ناشــی از عزم راسخ همکاران 
در این ناحیه برای مشــارکت هرچه بیشــتر 
در حرکت روبه رشد  در مســیر  تولید بیشتر 
و اقتصاد کشــور اســت. وی همچنین افزود: 
امیدواریم با برنامه ریزی صورت گرفته و اهتمام 
کلیۀ کارکنان ناحیۀ آهن ســازی و واحدهای 
پشتیبانی، عملکرد درخشانی در سال 99 به 
ثبت برســانیم. محمدرضا فتحی رئیس واحد 
احیا مســتقیم نیز افزود: خوشبختانه با همت 
کارکنان واحد احیا مســتقیم شهید خرازی 
و همــکاری دیگــر واحدهای ناحیــه، اعم از 
گندله ســازی، مواد خام و برنامه ریزی تولید و 
تعمیرات، و با پشــتیبانی واحدهای خدماتی 
و ستادی، با وجود شرایط ویژه و مراقبت های 
الزم جهت جلوگیری از شــیوع ویروس کرونا 
این موفقیت به دســت آمده است و جا دارد از 
تمامی همکارانی که بــا کار گروهی خود و در 
نظر گرفتن رویه های سازمانی افتخارآفرینی 

کرده اند تشکر کنم.
    

تغییر در 2 معاونت فوالد مبارکه

مراســم معارفه معاون بازاریابی و فروش و 
معاون اقتصادی و مالی شــرکت فوالدمبارکه 
برگزار شــد. مراســم معارفه معاون بازاریابی 
و فروش و معــاون اقتصادی و مالی شــرکت 
فوالدمبارکه با حضــور مدیرعامل، معاونین و 
جمعی از مدیران شــرکت فوالدمبارکه انجام 
شد. بر اساس این گزارش،  طهمورث جوانبخت 
به عنوان معاون بازاریابی و فروش شــرکت و 
محســن رضیعی به عنوان معاون اقتصادی و 

مالی شرکت فوالدمبارکه معرفی شدند.
    

 شماره 1174 خبرنامه فوالد 
منتشر شد

شــماره 1174 خبرنامه فــوالد در تاریخ 
20 اردیبهشــت ماه ســال جاری به صورت 
الکترونیکی منتشر شــد. در اطالعیه ای آمده 

است: همراهان و همکاران گرامی
به منظور رعایت بهداشــت فــردی و لزوم 
جلوگیری از شــیوع کروناویروس، بر اساس 
مصوبه کمیته بحران شــرکت فوالدمبارکه، 
انتشار »خبرنامه فوالد«  به صورت الکترونیکی 
انجام شده و نسخه چاپی این هفته نامه منتشر 

نمی شود.
عالقه منــدان میتوانند آخریــن اخبار و 
اطالعات شــرکت را با بارگیری فایل خبرنامه 
این هفته از روی ســایت و کانال فوالدمبارکه 

بدست آورند.

اخبار فوالد

کارکنــان بلندهمــت واحــد راه آهــن 
دوشادوش سایر واحدهای شرکت توانستند با 
همکاری پیمانکاران ذی ربط در لبیک به پیام 
مقام معظم رهبری، در فروردین ماه سالی که 
از سوی ایشان سال »جهش تولید« نام گذاری 
شــده، رکورد حمل ریلی مواد اولیه از مبادی 
به فــوالد مبارکه و فوالد ســبا را بــه میزان 
803میلیون تن کیلومتر معادل 955هزار تن 

مواد اولیه به ثبت برسانند.
 در پی کســب ایــن موفقیت، بــا برخی 
مدیران، کارشناســان و کارکنان این حوزه 
گفت وگو شده است که ماحصل آن را در ادامه 

می خوانید:
 محمدعلی زارعی، 

مدیر حمل ونقل و پشتیبانی
دســتیابی به این رکــورد ارزشــمند، 
ضمن پشــتیبانی از هدف افزایــش تولید 
آهن اســفنجی و گندله در هلدینگ فوالد 
مبارکه، مهر تأییدی اســت بر توانمندی و 
همت نیروهای متخصص داخلی و مدیریت 
هوشــمندانۀ حوزه های تولید و پشتیبانی 
شــرکت که علی رغم همۀ محدودیت های 
ناشــی از پروتکل های بهداشتی، توانستند 
برگ زرین دیگری را با اســتفاده از ظرفیت 
خالی راه آهن جمهوری اســالمی ایران، در 
تاریخ فعالیت های شرکت به ثبت برسانند. 
کســب این رکورد را به تمامی مســئوالن و 
کارکنــان به عنوان صاحبــان اصلی فرایند 
تبریک می گویم و از خدای منان برای همۀ 
کارکنان فوالد مبارکــه، پیمانکاران حمل 
ریلی مواد اولیه و همچنین راه آهن جمهوری 
اســالمی ایران سالمتی و ســربلندی آرزو 

می کنم.

 میررسول میراسدی، 
سرپرست واحد راه آهن

در اولین ماه از سال جهش تولید، به منظور 
جامۀ عمل پوشــاندن به رهنمودهای مقام 
معظم رهبری، علی رغم مشــکالت ناشی از 
شیوع ویروس کرونا و تعطیلی برخی معادن 
در ایام نــوروز، واحد راه آهن فــوالد مبارکه 
موفق به حمل ریلی 803 میلیون تن کیلومتر 
)معادل 955 هزار تن( کنستانتره و گندله از 
مبادی چادرملو، بافق، گهرزمین، ســنگان، 
اوپال و گل گهر به فوالد مبارکه و فوالد ســبا 
شد. دســت یابی به این میزان حمل در حالی 
حاصل شد که با تعطیلی بیشتر معادن در یک 
تا دو هفتۀ ایام نوروز، بارگیری واگن در برخی 
نقاط کامال متوقف بوده و چه بســا در غیر این 
صورت، حمل ریلی تا مرز 1.2 میلیون تن در 
ماه افزایش می یافت. حمل حداکثری از طریق 
راه آهن به دالیل گوناگون از جمله پاسخ گویی 
مناسب به حجم موردنیاز تولید، ایمنی جاده ها 
و حفظ محیط زیســت همــواره در اولویت 
سازمان است؛ با این حال، در شرایط اپیدمی 
و لزوم فاصله گذاری اجتماعــی، انتقال بار از 
جاده به ریل در جلوگیری از ورود روزانه چند 

صد کامیون به کارخانه کمک شایانی کرد.
بــا اســتفاده از ظرفیت خالــی راه آهن 
جمهوری اســالمی ایــران در ایام نــوروز و 
هماهنگی مضاعــف با برخی معــادن مانند 
ســنگان و چادرملــو و خصوصــا مدیریت 
پیمانکاران ریلی توانســتیم بــرای افزایش 
سرعت سیر و تأمین به موقع واگن های خالی 
گام های مؤثری برداریــم و نهایتا با همکاری 
تیم کاردامپر و افزایش سرعت تخلیه، نتیجۀ 

مطلوب حاصل شد.

برخی دیگر از عوامل تأثیرگذار در کسب 
این موفقیت ارزشــمند عبارت انــد از: تفکر 
و تالش بی وقفۀ کارکنان، خصوصا شــیفت 
فورمن ها، رؤســای قطــار، لکوموتیوران ها 
و تعمیــرکاران واحــد و نیز کارشناســان، 
تکنسین های راهبری و تعمیرات واحد راه آهن 
و گروه فنی حمل ونقل؛ ایجاد محیط همکاری 
صمیمانه میان کارکنان واحد راه آهن و واحد 
انباشت و برداشــت و همچنین ارتباط مؤثر 
با راه آهن جمهوری اسالمی ایران و ایستگاه 
حسن آباد؛ حمایت های بی دریغ مدیرعامل، 
معاون بهره برداری، مدیر ارشد خدمات فنی و 
پشتیبانی و مدیران حمل ونقل و پشتیبانی و 

آهن سازی از این واحد.
از زحمــات بی دریغ کارکنان تالشــگر 
کلیۀ بخش های راهبــری و تعمیرات واحد 
راه آهن، راه آهن جمهوری اســالمی ایران و 
ایســتگاه حســن آباد و همچنین مدیریت و 
کارکنان پیمانکاران حمل ریلی )شرکت های 
توکاریل، آسیاســیر ارس و بهتاش سپاهان( 
تشکر می کنم و امیدوارم در آیندۀ نه چندان 
دور، توفیقات بیشتری به دست توانمند این 

عزیزان در مسیر دســتیابی به اهداف کالن 
شرکت بزرگ فوالد مبارکه به دست آید.

 علی مهدوی، 
رئیس دفتر فنی حمل ونقل و پشتیبانی

با توجه به فرایند تأمین مواد اولیۀ شرکت، 
واحد راه آهن با در اختیار داشتن زیرساخت ها، 
مکانیســم ها و پیمانکاران حمل ونقل ریلی 
و جاده ای، وظیفۀ حمــل به موقع مواد اولیه، 
شامل کنســتانتره، گندله و آهن اسفنجی از 
مبادی )معادن یــا کارخانه های تولیدی( به 
فوالد مبارکه و سبا را بر عهده دارد و بحمداهلل با 
تالش مضاعف کارکنان راه آهن فوالد مبارکه، 
راه آهن جمهوری اسالمی ایران، پیمانکاران 
حمل ریلی و واحدهای انباشــت و برداشت 
فــوالد مبارکه و ســبا و البتــه حمایت های 
مدیریت ســازمان در ســطوح مختلف، این 
 رکــورد در تاریخ فــوالد مبارکه ثبت شــد. 
از دیگــر عوامل مؤثر در کســب ایــن روند 
موفقیت آمیز می توان به این موارد اشاره کرد: 
پیگیری، انعقاد و ابــالغ به موقع قراردادهای 
حمل ریلی و جــاده ای به منظور جلوگیری از 
وقفه در عملیات حمل مواد اولیه و محصوالت؛ 
راه اندازی سیســتم پرداخت نقدی با هدف 
افزایش رضایت رانندگان، به حداکثر رساندن 
جذب کامیون در مبــادی حمل بار و کاهش 

هزینه های حمل؛ برنامه ریزی و توزیع بار بین 
پیمانکاران با رویکرد حمل حداکثری.

امیدوارم بــا برنامه ریزی و آماده ســازی 
به موقع دیگــر قراردادهــا، همچنین تأمین 
اعتبار الزم و تعییــن و ابالغ به موقع نرخ های 
حمل بر اساس شرایط مقتضی بازار و جامعه، 
بتوانیم شاهد کســب رکوردهای بهتر در این 

واحد باشیم.
فرهاد حسینی منجزی، سرپرست 

نگهداری و تعمیرات لکوموتیوها، ریل و 
ابنیه و عالئم و ارتباطات

در کســب رکوردهــا عوامــل مختلفی 
تأثیرگذار است و در این حوزه نباید از اهمیت 
و جایگاه نگهداری و تعمیرات بهینه، به منظور 
پشــتیبانی همه جانبــه از بخــش راهبری 
مکانیسم ها غافل شد. در این زمینه از مدت ها 
قبل به اتفاق گروه فنی و با برنامه ریزی و ابالغ 
مدیریت، برنامه ریزی هایی صورت گرفته بود 
که با همت مضاعف کلیۀ همکاران تعمیرات 
واحد به بار نشست و نتایج درخشانی به دنبال 

داشت.
در این خصوص و در کنار عواملی که سایر 
عزیزان به آن ها اشاره کردند، برنامه ریزی ها 
و اقدامــات هدفمندی انجام شــد که برخی 
از آن ها عبارت انــد از: آماده بــه کاری بیش 
از 93 درصــدی لکوموتیوها بــا رعایت کلیۀ 
اســتانداردهای تدوین شــدۀ گــروه فنی 
حمل ونقــل؛ آماده بــه کاری 100 درصدی 
خطوط و ابنیه ریلی؛ نگهــداری و تعمیرات 
چابک در بخش عالئم و ارتباطات به واســطۀ 

تمهیدات اندیشیده شده در بخش نت.
کســب ایــن رکــورد ارزشــمند را بــه 
دســت اندرکاران تبریک می گویم و از تالش 
و همــت مضاعف همکاران واحــد تعمیرات 
لکوموتیو، ریل و ابنیه و عالئم و ارتباطات تقدیر 

و تشکر می کنم.

دستیابی به رکورد حمل مواد اولیه در واحد راه آهن
خبر
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تأمین قطعات از تولیدکنندگان 
داخل و خــارج، جذب و آموزش و 
تربیت نیروهای جوان تحصیل کرده 
در رسته های مرتبط، توسعۀ ناوگان 
ریلی، توسعۀ نیروی کشش، توسعۀ 
مجموعه تعمیرگاهــی، جذب 
مشتریان جدید بر اساس مازاد نیاز 
فوالد مبارکه و در نهایت ورود به بازار 
بار ترانزیت بخشی از استراتژی های 
هفت گانه شرکت توکاریل در سال 

1399 است.
 ایــن مطلــب را محســن 
سعیدبخش، مدیرعامل شرکت 
توکاریــل گفــت و تصریح کرد: 

توکاریل روی ریل پیشرفت است.
آنچــه می خوانیــد ماحصل 
گفت وگوی با مدیرعامل شرکت 
توکاریل است. با ما همراه باشید تا با 
بخشی از دستاوردهای این شرکت 
در سال 98 و برنامه های راهبردی 

آن در سال 99 بیشتر آشنا شوید.
    

 دربارۀ دســتاوردهای اخیر 
شرکت توکاریل توضیح دهید.

کارکنان، مدیــران و هیئت مدیرۀ 

شــرکت توکاریل با عزم راسخ به سهم 
خود همواره در تالش بوده   و هســتند 
تا بتوانند در سال 99 که سال »جهش 
تولید« نام گذاری شده، اهداف و برنامه ها 
و استراتژی های شــرکت را برای حفظ 
منافع ســهامداران محتــرم و جایگاه 
شرکت، به منظور توسعۀ دانش محور، 
ســوددهی و افزایش بهره وری  محقق 
ســازند و نهایتا نقش مهمی در رشد و 
افزایش توان صنعت حمل ونقل ریلی 
کشــور و همراهی با صنعتگران عرصۀ 
تولید فوالد کشور، یعنی عزیزان فوالد 

مبارکه ایفا کنند.
در سال 96 تا 98 خوشبختانه قرارداد 
تحویل 209 دســتگاه واگــن لبه بلند 
شــش محوره 100 درصد محقق شد و 
این دستگاه ها به ناوگان 1666 واگنی 
توکاریل پیوست. همچنین 95 دستگاه 
واگن لبه کوتاه 19 متری چهارمحوره 
به ناوگان توکاریل افزوده شــد. عالوه 
بر این، قرارداد 20 دســتگاه لوکوموتیو 
map24  )ســاخت شــرکت مپنا( با 
حمایت مدیرعامل محترم فوالد مبارکه 
منعقد گردید که در شرف تحویل است. 
جذب و آموزش 69 نفر از نیروهای جوان 

و تحصیل کرده در رشــته های مرتبط 
نیز انجام شــد که 40 نفر پــس از اخذ 
مدرک، مشغول به کار شدند و 29 نفر 
در رسته لکوموتیو رانی در حال طی دورۀ 
آموزشی هســتند. از اهم فعالیت های 
شــرکت در ســال 98 می توان به این 
موارد اشاره کرد: کســب رتبۀ 157 از 
بین 500 شرکت برتر کشور، پرداخت 
سود سهامداران محترم بر اساس تقویم 
اعالمی، حفــظ جایگاه برتــر در بین 
 شرکت های ریلی، اخذ گواهینامه های 
ISO  مدیریــت   9001:2015
 ISO  14001:2015 کیفــی، 
و یســت محیطی  ز یــت  یر  مد

 ISO 45001:2018 مدیریت ایمنی 
و بهداشت شغلی، کسب رتبۀ اول 

بهــره وری در راه آهن جمهوری 
اســالمی، کســب رتبۀ دوم 
شفافیت در بین شرکت های 
فرابورسی، حمل 7.5 میلیون 

تــن بــار معدنــی 
ه  نتر کنســا (
و گندلــه( از 
معادن سنگان، 
چادرملو، بافق 

به فوالد مبارکه و ســبا، خرید 70 ست 
ترمز کنور آلمــان و 1000 چرخ واگن، 
حفظ ضریب آمادگی بیش از 95 درصد 
واگن ها، انجام تعهدات قراردادی، حفظ 
جایگاه برتر در راه آهن جمهوری اسالمی 
ایران با همراهی و همفکری شرکت های 
هلدینــگ توکاریل. خوشــبختانه در 
حال حاضر شــرکت با 1945 واگن و 
ضریب آمادگی بیــش از 95 درصد در 
خدمت برنامه ها و اهــداف بلند فوالد 

مبارکه است.
 در ســال جهش تولید چه 
برنامه هــا و تدابیــری در نظر 

گرفته اید؟
تحویــل 20 دســتگاه لکوموتیو، 
تشــکیل قطــار کامــل، عقد 
قرارداد 200 دســتگاه واگن 
شــش محوره، برنامه ریــزی 
به منظور سفارش 100 واگن 
چهارمحــورۀ لبه بلند پس از 
اخذ مجوزهای الزم، 
پیگیری طرح 
توسعۀ شرکت 
تــی  ا تعمیر
بهین ریــل، 

ورود بــه بازارهــای جدیــد ازجمله 
ترانزیت، افزایش سرمایه در شرکت های 
زیرمجموعه به منظور اجرای طرح های 
توسعه ای و نوسازی ناوگان، توجه ویژه 
به منافع و سود ســهامداران حقوقی و 
حقیقی، حفظ جایــگاه اول بهره وری و 
درآمدزایی در بین شــرکت های ریلی، 
احداث ســاختمان توکاریل به منظور 
اســتقرار شــرکت های زیرمجموعه 
هلدینــگ توکاریــل )شــرکت های 
آسیاسیر ارس، بهین ریل، توکاکشش، 
راهوار نیرو( اخذ تســهیالت و وام برای 
طرح های توســعۀ شــرکت توکاریل، 
پیگیری اخذ تسهیالت مصوب تبصرۀ 
18، پیگیــری و اخذ مشــوقات بند ق 
تبصرۀ 12 بهینه سازی مصرف سوخت، 
تشکیل قطار کامل با هماهنگی راه آهن 
ج.ا برای اولین بار در کشــور )مقدمات 
و هماهنگی هــای الزم بــه  عمل  آمده 
است(، حرکت به ســمت دانش محور 
کردن شــرکت و ارتباط با دانشگاه ها، 
حمایت و هدایت شرکت های هلدینگ 
توکاریل به منظور حفظ جایگاه در میان 
شرکت های ریلی کشور و ایجاد وحدت 
رویه با هماهنگی شرکت سرمایه گذاری 
توکافــوالد در زمینۀ اســتراتژی ها و 
سیاست های کالن شرکت فوالد مبارکه.

 وضعیــت آماده به کاری این 
ناوگان ریلی چگونه است؟

در خصوص تعهدات حمل بار در این 
شرکت باید گفت در سال 98 علی رغم 
مشکالت کمبود بار معدنی حدود 7.5 
میلیون تن بار برای فوالد مبارکه حمل 
شــد و در حال حاضر با ضریب آمادگی 
بیــش از 95 درصد واگن هــا، تمامی 
بارهای در دستور کار حمل شده است. 
بدین ترتیب علی رغم تعطیلی معادن 
و مشکالت ناشی از شیوع ویروس کرونا، 
خوشــبختانه تعهدات و قراردادهای 
حمل بار محقق شــده و به میزان 772 
هزار و 31 تن بار در فروردین ماه به مقصد 

حمل شده است.
 توکا ریل برای حضور موفق تر 
در بازار ســرمایه و بــورس چه 

برنامه هایی تدارک دیده است؟

افزایــش ســرمایه در شــرکت 
راهوارنیرو با افزودن 24 دســتگاه 
لوکوموتیو به نــاوگان فعلی راهوار 
و ســپس ورود به بازار ســرمایه و 
بورس، افزایش ســرمایه در شرکت 
توکاکشــش و ورود به بازار سرمایه 
و بــورس، اجــرای طرح توســعۀ 
شرکت بهین ریل، توسعه و نوسازی 
شرکت آسیا ســیر ارس و همچنین 
اجــرای طرح های توســعۀ واگن و 
نیروی کشــش در شرکت توکاریل 
پس از طــی مراحل قانونــی و اخذ 
مجوزهای الزم از مجامع و شــرکت 

سرمایه گذاری توکا فوالد.
 سخن آخر؟

هلدینــگ توکاریــل به عنوان 
بزرگ ترین مجموعۀ ریلی کشــور 
ضمن حفــظ منافع ســهامداران 
حقیقی و حقوقی و همچنین انجام 
تعهدات و قراردادهای منعقدشده با 
فوالد مبارکه به منظور حفظ جایگاه 
خود در سطح کشور ازنظر بهره وری 
و درآمدزایی و حمل حداقل یک سوم 
بار ریلی کشور تالش خواهد کرد تا 
همچون گذشته افتخارآفرینی های 
خود را بــا حمایت فــوالد مبارکه 

استمرار بخشد.

مدیرعامل شرکت توکاریل خبر داد: 

حمل بارِ فوالد مبارکه با تمام ظرفیت و رکوردشکنی در سال 99
تأمین قطعات از 

تولیدکنندگان داخل و 
خارج، جذب و آموزش 

و تربیت نیروهای جوان 
تحصیل کرده در رسته های 

مرتبط، توسعۀ ناوگان ریلی، 
توسعۀ نیروی کشش، توسعۀ 

مجموعه تعمیرگاهی، 
جذب مشتریان جدید 

بر اساس مازاد نیاز فوالد 
مبارکه و در نهایت ورود به 
بازار بار ترانزیت بخشی از 
استراتژی های هفت گانه 
شرکت توکاریل در سال 

1399 است


