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فعالیتهایناایمن
پیمانکاران توسط واحد
ایمنی متوقف میشود.

مجمــع عمومــی عادی ســالیانه شــرکت اجتماعــي  ،ســالن تــاش برگــزار شــد.
آهــن و فــوالد ارفــع (ســهامی عــام) روز در ایــن مجمــع کــه بــه ریاســت مرتضــی
دوشــنبه  1397/02/31بــا حضــور  90/57علیاکبــری و نظــارت آقایان خســرو شــعبانی و
درصــد ســهامداران در محــل مجموعــه غالمرضــا عظیــم نــژاد و دبیــری علیرضــا خیاط
فرهنگــي ورزشــي وزارت کار و امــور آغــاز شــد ،پــس از ارائــه گــزارش هیئتمدیــره

توســط مدیرعامــل شــرکت و ارائــه گــزارش
بــازرس قانونــی ،صورتهــای مالــی بــه تصویب
کلیــه ســهامداران رســید .صاحبــان ســهام
مبلــغ  900ریــال را بهعنــوان ســود خالــص
قابلتقســیم هــر ســهم تصویــب کردنــد.
ادامه در صفحه2

تالش جدی کارکنان برای تحقق اهداف تولید واحدهای احیا مستقیم و فوالدسازی

در چهــار ماهــه ابتــدای ســال  ، 97واحــد
احیــا مســتقیم بیــش از  99درصــد و
واحــد فوالدســازی نیــز بیــش از 93
درصــد اهــداف تولیــدی خــود را محقــق
ســاختند.
میــزان تولیــد آهــن اســفنجی در واحــد احیا طی

چهارماهــه سپریشــده از ســال  97بــه میــزان
 297هــزار و  558تــن بــوده کــه معــادل 99/2
درصــد از هــدف در نظــر گرفتهشــده بــوده و
انطبــاق قابــل قبولی با آن داشــته اســت .از ســوی
دیگــر میــزان تولیــد شــمش در واحد فوالدســازی
در همیــن بــازه زمانــی بــه میــزان  269هــزار و

 589هــزار تــن بــوده کــه معــادل تحقــق 93/6
درصــد از هــدف از پیــش تعیینشــده میباشــد.
بــا توجــه بــه عقبماندگــی حــدود  7درصــدی
تولیــد از برنامــه تولیــد شــمش در پایــان
چهارماهــه ،اهــداف تعیینشــده بــرای برخــی
شــاخصها موردبازنگــری قرارگرفتــه و تغییــرات
در برخــی رویههــای بهرهبــرداری بهگونــهای
صــورت گرفتــه تــا در هشــتماهه باقیمانــده
از ســال  ،97تــا حــد امــکان عقبماندگــی
ایجادشــده جبــران شــده و دسـتیابی بــه تولیــد
 850هــزار تنــی در نظــر گرفتهشــده بهعنــوان
هــدف اصلــی بخــش فوالدســازی محقق گــردد.
در راســتای حصــول اطمینــان از دسـتیابی بــه
تولیــد کیفــی و درعینحــال اقتصــادی ،قبــل
از آغــاز ســال  1397تمامــی شــاخصهای
بهرهبــرداری اعــم از تولیــدی و تعمیراتــی
واحدهــای احیــا و فوالدســازی هدفگــذاری
شــده و ایــن شــاخصها بهصــورت روزانــه،
هفتگــی و ماهیانــه تحــت کنتــرل قرارگرفتهاند.

گونه زنده ای که امروز ناپدید می شود  ،فردا دیگر سر بر نخواهد داشت .

مقایسه مصرف آب در
صنعت فوالد و تولید
گندم با تفاوت ارزش
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طرح بهبود خلوص آرگون
به بهرهبرداری رسید
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رکورد بارگیری
شمش در ارفع
شکسته شد!

بــه گــزارش روابــط عمومــی
ارفــع ،بــا تــاش و همــکاری
واحدهــای برنامهریــزی ،انبــار
شــمش ،کنتــرل کیفــی،
جرثقیــل ،باســکول و انتظامات
در  15خردادمــاه ،ارفع توانســت
بــه رکــورد حمــل روزانــه ،
11هــزار و 90تــن شــمش
فــوالدی معــادل  419تریلــر در
یــک روز دســت پیــدا کنــد.

ارفع
ثبت رکورد کاهش
مصرف الکترود گرافیتی
در کوره پاتیلی

در راســتای اســتفاده بهینــه از
موادمصرفــی ،بــا ایجــاد تغییراتــی
در پروســه آمــاده ســازی ذوب هــا
در کــوره پاتیلــی ،میــزان مصــرف
الکتــرود در خــرداد مــاه ســال 97
بــه میــزان  0/23کیلوگــرم بــه ازای
هــر تــن شــمش کاهــش یافــت کــه
ایــن میــزان  ،رکــورد کــم نظیــری در
میــان تمامــی تولیــد کننــدگان فوالد
کشــور محســوب مــی گــردد.
تامیــن و هزینــه الکتــرود گرافیتــی یکــی
از مهــم تریــن گلــوگاه هــای امــروز صنعــت
فــوالد نــه تنهــا در ایــران بلکــه در تمــام دنیا
قلمــداد مــی گــردد .لــذا کاهــش حداکثــر
میــزان مصــرف آن مــی تواند نقش بســزایی
در کاهــش بهــای تمــام شــده شــرکت هــای
فــوالدی داشــته باشــد.

آغاز به کار پیمانکار جدید نسوز
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ادامه از صفحه1
مدیرعامــل دربــاره دســتاوردهای مهــم
ســال  96اینگونــه گفــت :در ســال
 96موفــق شــدیم  ،از ظرفیــت اســمی
عبــور کــرده و  801هــزار تــن تولیــد
داشــته باشــیم .همچنیــن  783هــزار
تــن فــروش محقــق شــد ،کــه 301
هــزار تــن از ایــن فــروش صادراتــی
بــوده اســت.
بــه گفتــه او از دیگــر اقدامــات مهــم

صــورت گرفتــه تعییــن تکلیــف بدهــی
ارزی و تبدیــل آن بــه ریالــی بوده اســت،
کــه تأثیــر مثبتــی در عملکــرد مالــی
شــرکت در ســال  96داشــته اســت.
در پایــان روزنامــه دنیــای اقتصــاد
بهعنــوان روزنامــه کثیراالنتشــار
و موسســه حسابرســي رایمنــد و
همــکاران بهعنــوان بــازرس قانونــی و
حســابرس اصلــی شــرکت بــرای ســال
مالــی  97انتخــاب گردیدنــد.

خاطرنشــان میگــردد ســهامداران در
پایــان مجمــع بــا تمجیــد و تشــکر از
اقدامــات مؤثــر مدیریــت محتــرم عامل
و کارکنــان شــرکت  ،انــرژی مضاعفــی
بــه جهــت پیشــبرد اهــداف شــرکت
دادنــد کــه ایــن نشــان از جدیــت ،
پشــتکار و خالقیــت مجموعــه فــوالد
ارفــع در جهــت دســتیابی بــه اهــداف
عالیــه ســازمان میباشــد.

با تالش جمعی :

دومین رکورد تولید ماهیانه فوالدسازی به ثبت رسید

باهمــت و تــاش کارکنــان واحــد
فوالدســازی،دومین رکــورد تولید
ماهیانــه ایــن واحــد ،خردادمــاه
ســال جــاری بــه میــزان 76هــزار
و 270تــن و معــادل  14درصــد
فراتــر از ظرفیــت نامــی بــه ثبــت
رســید.
بیشــترین میــزان تولیــد ماهیانــه از
ابتــدای راهانــدازی در شــهریورماه ســال
گذشــته بــه مقــدار  77هــزار و 151تن
شــمش فــوالدی و معــادل  15درصــد
بیــش از ظرفیــت اســمی تولیــد بــوده
اســت .شــایانذکر اســت میــزان تولیــد هدفگــذاری شــده در ســال جــاری  850هــزار تــن میباشــد.

جشن گلریزان اردکان با حضور چشمگیر صنایع فوالدی در اردکان برگزار شد

شــرکت پلــی دیرگــداز خوزســتان بــا
مدیریــت آقایــان ظاهــری و خراســانی
فعالیــت خــود را از نیمــه مردادمــاه آغــاز
کــرد.
ایــن شــرکت وظیفه انجــام کلیــه فعالیتهای
مربــوط بــه نســوز کاری واحــد فــوالد
ســازی را بــر عهــده دارد .ضمــن تقدیــر و
تشــکر از همــکاری جنــاب آقــای مهنــدس
مجیــدی ،بــرای ایــن تیــم جدیــد و کارکنان
محترمشــان آرزوی موفقیــت مــی نمائیــم.

هفتمیــن جشــن گلریــزان
شهرســتان اردکان بــا حضــور
مدیــرکل ســازمان زنــدان هــای
اســتان یــزد ،فرمانــدار ،رئیــس
دادگســتری ،دادســتان ،شــورای
شــهر و برخــی مدیــران صنایــع
فــوالدی ســه شــنبه  22خــرداد
در محــل پــارک آزادی اردکان
برگــزار شــد.

مراســم مبلــغ  1.4میلیــارد ریــال
جمــع آوری شــد کــه جهــت آزادی 7
نفــر از زندانیــان جرائم غیرعمــد اردکان
تخصیــص یافــت.
شــایان ذکــر است،شــرکتهای تولیــدی
در مجتمــع صنعتــی چادرملــو بــا
مجمــوع مبلــغ 950میلیــون ریــال
بــه گــزارش روابــط عمومــی شــرکت نقــش عمــده ای در کمــک بــه آزادی
آهــن و فــوالد ارفــع ،درپایــان ایــن ایــن زندانیــان ایفــا کردنــد.

حفظ محیط زیست  ،تزریق روح تازه و با نشاط به زندگیست .
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رکورد جدید ارسال آهن اسفنجی با نوار نقاله از احیاء به فوالدسازی ثبت شد

باالتریــن میــزان ارســال آهــن
اســفنجی بــا نــوار نقالــه از
واحــد احیــاء مســتقیم ارفــع بــه
فوالدســازی در خردادمــاه بــه ثبــت
رســید.
محمدرضــا صالــح نیــا مدیــر تولیــد واحــد
احیــاء مســتقیم ارفــع با بیــان ایــن مطلب
افزود:
در خردادمــاه ســال جــاری مقــدار  73هزار
و 521تــن آهــن اســفنجی بــا نــوار نقالــه
از واحــد احیــاء بــه فوالدســازی ارســال
گردیدکــه ایــن میــزان  9درصــد بیــش از
رکــورد قبلی در شــهریورماه ســال گذشــته
بــوده اســت.
صالــح نیــا افــزود 96:درصــد ارســال آهن

اســفنجی بــا نــوار نقالــه ،تولیــد واحــد
احیــاء مســتقیم بــوده و هــدف گــذاری
ایــن واحــد ارســال  100درصــدی آهــن
اســفنجی تولیــدی از طریــق نــوار نقالــه

میباشــد و ایــن مهــم بــه یــاری خــدا و
بــا برنامهریــزی مدیــران و سرپرســتان و
تــاش و کوشــش ارزنــده کارکنــان ایــن
واحــد محقــق خواهــد شــد.
ارســال آهــن اســفنجی از طریــق نــوار
نقالــه عالوه بــر کاهــش هزینههــای انتقال
بــا کامیــون ،باعــث افزایــش کیفیــت
آهــن اســفنجی شــده بهطــوری کــه در
مســیر انتقــال بــا نــوار نقالــه ،نرمــه آهــن
اســفنجی در ســرندهای مربوطــه از آهــن
اســفنجی جداشــده و از ورود آن بــه کــوره
قــوس الکتریکــی جلوگیــری میشــود.
در نتیجــه ضایعــات ســرباره کاهشیافتــه
و افزایــش راندمــان کــوره ذوب را در پــی
خواهــد داشــت.

میزان ارسال ماهیانه آهن اسفنجی با نوار نقاله در واحد احیاء مستقیم ارفع

طرحها و پروژههای  5ماهه ارفع اعالم شد
فعالیتهــای عملیاتــی و اجرایــی
واحــد مهندســی کارخانــه و توســعه
در  5ماهــه اول ســال جــاری به شــرح
زیــر اعــام شــد .
علیرضــا زاهد،رئیــس نظــارت بــر اجــرای
طرحهــا و پروژههــا گفــت:در مــدت 5
ماهــه اول امســال پروژههــا و طرحهــای
واصلــه را میتــوان بــه ســه دســته
اجراشــده،در حــال اجــرا و آمــاده اجــرا بــه
شــرح زیــر دســتهبندی نمــود.
 -1طرحهای اجراشده
* تکمیــل نصــب ســوله آســیبدیده
تأسیســات ســیاه کــوه
* قفســهبندی و تســطیح کــف ســازی

انبــار نســوز
* احداث ساختمان استراحت رانندگان
 -2طرحهای در حال اجرا
* اصــاح شــبکه آتشنشــانی فــوالد
ســازی و هیدرانتهــا و انشــعابات
* اجرای ساختمان بهداری وآتشنشانی
* طرح توسعه ساختمان اداری ارفع
* احــداث خــط  20کیلوولــت جهــت

تغذیــه تعمیــرگاه ماشــینآالت و کارگاه
تفکیــک ســرباره
 -3طرحهای آماده اجرا
* طرح پارکینگ ماشینآالت
* اضافــه کــردن قفســهبندیهای انبــار
قطعــات مرکــزی
* ساخت اتاقهای سکوی CCM
وی در ادامــه در مــورد فعالیتهــای
در حــال اجــرا گفت:بخــش اعظــم ایــن
فعالیتهــای در حــال اجــرای مهندســی،
مربــوط بــه زیرســاختهای موردنیــاز
کارخانــه میباشــد کــه انتظــار مــی رود در
ســال جــاری بخــش عمــدهی ایــن نیازهــا
مرتفــع گــردد.

ارفع
تداوم سیاست بازاریابی
محصوالت کیفی در ارفع

کاتوزیــان معــاون بازاریابــی و فــروش ارفــع
گفــت :بهمنظــور پاســخگویی بــه نیــاز
مشــتریان ،سیاســت فــروش محصــوالت
کیفــی بــا رعایــت اســتانداردهای ملــی و
بینالمللــی در ارفــع ادامــه دارد.
در همیــن زمینــه بــا تعامــات و پیگیــری
سیاســتهای شــرکت مبنــی بــر کیفــی ســازی
محصــوالت ،اقــدام بــه بازاریابــی محصــوالت کیفــی
از جملــه شــمشهای  C10C/ 4801در برنامــه کاری
بــوده اســت.
معــاون بازاریابــی و فــروش ارفــع در مــورد شــرایط
آتــی بــازار فــوالد اظهــار نمــود ،امید اســت بــا توجه
بــه پتانســیلهای موجــود و برنامهریزیهــای
انجامشــده در دو بخــش کوتاهمــدت و بلندمــدت
 ،و لحــاظ نمــودن سیاس ـتهای کالن مربــوط بــه
اقتصــاد مقاومتــی دامنههــای پر نوســان ایجادشــده
در بــازار کنتــرل گــردد و ایــن مرحلــه بــا ســربلندی
هــر چــه بهتــر پشــت ســر گــذارده شــود.

عملیات سم پاشی و
طعمهگذاری انجام شد.

پاک سازی فضای کارخانه با شعار حفظ زمین پاک

در راســتای نهادینــه کــردن
فرهنــگ حفاظــت از محیــط
زیســت و داشــتن زمیــن پــاک
،واحــد  HSEبــه صــورت دوره ای
بــا پرســنل شــرکت اقــدام بــه
پاکســازی زمینهــای کارخانــه
کــرده و بــا ایــن اقــدام پیــام
آشــتی و دوســتی بــا زمیــن و
حراســت از خــاک را بــا عمــل
اعــام مینماینــد.

مرگ هر بوته سبز؛ مرگ ما انسان هاست .

بهمنظــور جلوگیــری از شــیوع بیمــاری ،مقابلــه
و کنتــرل بندپایــان و حیوانــات ناقــل بیمــاری،
ســم پاشــی در کلیــه بخشهــای شــرکت انجــام
شــد.
عــاوه بــر کنتــرل مســائل بهداشــتی بهمنظــور
جلوگیــری از آســیب تجهیــزات بهویــژه کابلهــا و
ســیمهای بــرق طعمهگــذاری نیــز انجــام میشــود.
ســم پاشــی و طعمهگــذاری هرســاله در اواســط فصــل
بهــار توســط شــرکتهای معتبــر و مــورد تائیــد وزارت
بهداشــت ،درمــان و آمــوزش پزشــکی انجــام و یــک مــاه
بــه طــول میانجامــد.

ارفع
عبور صبورانه از موانع مالی
در جهت پایداری تولید

تصمیــم هوشــمندانه و بــا درایــت مدیریــت
شــرکت مبنــی بــر اســتفاده از قانــون رفــع
موانــع تولیــد در تســویه بهموقــع تســهیالت
ارزی بانــک صنعــت و معــدن ،اثــر مخــ ّرب
افزایــش افسارگســیخته نــرخ ارز در پنــج
مــاه ابتــدای ســال  1397را خنثــی نمــود.
معــاون امــور مالــی و اقتصــادی شــرکت بــا اعــام
ایــن خبــر افــزود :اگــر چــه تســویه ایــن تســهیالت
بــار نقدینگی ســنگینی را بر دوش شــرکت گذاشــت
و عمــ ً
ا مشــکالت بزرگــی بــرای تأمیــن مــواد و
هزینههــای بهرهبــرداری ایجــاد نمــود؛ لیکــن آثــار
جــاری و بلندمــدت آن بــر عملکــرد شــرکت بــه
صورتهــای مختلــف از جملــه تاثیــر مثبــت بــر
وضعیــت ســهام ،قابلمشــاهده و بررســی اســت.
اســماعیلی بــا بیــان اینکــه هــم زمــان بــا مزایــای
تســویه ایــن تســهیالت الزم اســت برنامهریــزی
بــرای تأمیــن نقدینگــی موردنیــاز شــرکت به شــکل
هوشــیارانهتری صــورت پذیــرد گفــت :در شــرایطی
کــه فعالیــت اقتصــادی شــرکتهای تولیــدی
بــه دلیــل صــدور دســتورالعملهای متعــدد از
طــرف مراجــع اقتصــادی بهویــژه در امــر صــادرات
محصــول دچــار مشــکل شــده و عــاوه بــر آن،
افزایــش هزینههــای جــاری ناشــی از تغییــرات
نــرخ ارز نیازهــای نقدینگــی شــرکت را افزایــش داده
اســت؛ تأمیــن نقدینگــی الزم بــرای تهیــه و تأمیــن
مــواد اولیــه و قطعــات در کنــار بازپرداخــت اقســاط
تســهیالت ،شــرایط بســیار ســختی را بــرای هدایــت
جریــان نقدینگــی و امــور جــاری شــرکت فراهــم
نمــوده کــه ایــن شــرایط بــه همــکاری و همدلــی
کلیــه عوامــل شــاغل در شــرکت بــرای عبــور از ایــن
شــرایط دشــوار نیازمنــد میباشــد.
وی بــا بیــان اینکــه مدیریــت شــرکت با درک درســت
از شــرایط مذکــور ،بهمنظــور گــذر با بهتریــن وضعیت
از ایــن برهــه ،تمهیداتــی را در نظــر گرفتــه اســت ابراز
امیــدواری کــرد بــا پیگیــری برنامههــای در دســت
اقــدام در جهــت تولیــد مؤثــر و بهــرهور و همچنیــن
ادامــه طرحهــا و برنامههــای در دســت اقــدام  ،از
شــرایط فعلــی بــا موفقیــت عبــور خواهــد شــد.
الزم بــه ذکــر اســت ســال گذشــته در چارچــوب
مــاده  20قانــون رفــع موانــع تولید ،بدهی تســهیالت
ارزی استفادهشــده از بانــک صنعــت و معــدن بــرای
اجــرا و راهانــدازی کارخانههــای احیــا و فوالدســازی
بــا بهتریــن و باصرفهتریــن شــکل تســویه شــد.

خبرنامه داخلی شرکت آهن و فوالد ارفع
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بیشترین میزان ذخیرهسازی گندله در جهت حفظ کیفیت و رفع موانع توقف

بهمنظــور حفــظ کیفیــت و
ترکیــب گندلــه کیفــی همچنین
اســتمرار تولیــد آهــن اســفنجی
و اطمینــان از تأمیــن گندلــه در
مواقــع توقــف برنام ـهای  ،واحــد
احیــا مســتقیم ،نســبت بــه
ذخیرهســازی  204هــزار تــن
گندلــه اقــدام نمــود.
بــا برنامهریــزی صــورت گرفتــه
در واحــد احیــاء مســتقیم ارفــع ،
بهمنظــور مخلــوط ســازی و ترکیــب
گندلــه کیفــی در جهــت تولیــد
مطلــوب آهــن اســفنجی همچنیــن
تأمیــن مســتمر خــوراک واحــد
فوالدســازی ،ذخیرهســازی گندلــه در

دســتور کار ایــن واحــد قــرار گرفــت .ایــن میــزان ذخیرهســازی گندلــه
صادقیــان سرپرســت واحــد حمــل بیشــترین مقــدار از زمــان راهانــدازی
مــواد و بریکتســازی بــا اعــام واحــد در ســال  1391تاکنــون بــوده
ایــن خبــر گفــت :از بهمــن  1396اســت.
برنامهریــزی جامعــی جهــت دریافــت گندلــه بهعنــوان خــوراک اصلــی
و ذخیرهســازی گندلــه انجــام شــد و واحــد احیــاء مســتقیم بــوده و روزانــه
موجــودی گندلــه ایــن واحــد از ابتدای  3500تــن گندلــه در ایــن واحــد بــه
بهمــن  1396تــا تیــر  1397افزایــش آهــن اســفنجی تبدیــل میشــود
قابلتوجهــی یافتــه بهطــوری کــه و بهمنظــور اســتمرار تولیــد آهــن
ایــن میــزان از  51هــزار تــن بــه  204اســفنجی جهــت تولیــد شــمش
هــزار تــن افزایــش داده شــد  .از کل فــوالدی  ،اطمینــان از تأمیــن گندلــه
موجــودی گندلــه ،مقــدار  120هــزار در مواقــع توقــف برنامــهای شــرکت
تــن از طریــق نــوار نقالــه و  84هــزار گندلهســازی اردکان از اهمیــت
تــن بهوســیله کامیــون دریافــت و در ویــژهای برخــوردار اســت.
دپــوی مربوطــه ذخیرهســازی شــد.

کسب باالترین ضریب عملکردی توسط گروههای تعمیراتی

بــا توجــه بــه محدودیتهــای
اعمالشــده در جهــت کاهــش
مصــرف بــرق در تابســتان و تغییــر
برنامــه ،دومیــن توقــف ســالیانه
واحــد فوالدســازی ســال جــاری در
مردادمــاه و بــه مــدت  72ســاعت
برنامهریــزی و بــا موفقیــت اجــرا
گردیــد.
محمدعزیزیان،مدیــر دفتــر فنــی و
برنامهریــزی گفــت :مســیر بحرانــی
دومیــن توقــف ســالیانه ،تخلیــه اتاقــک
احتــراق و مســیر غبــار کــوره قــوس
الکتریــک در نظــر گرفتــه شــده بــود کــه
خوشــبختانه بــا تمهیــدات اندیشــیده
شــده ،بــا انحــراف زمانــی بســیار کــم
نســبت بــه برنامــه ،بــه انجــام رســید.
وی بارزتریــن نتایــج توقف ســه روزه مرداد
مــاه را کســب باالتریــن ضریــب عملکرد و
دســتیابی بــه اهــداف تعیینشــده در

برنامــه ،توســط گروههــای تعمیراتــی اعــم
از بــرق ،مکانیــک و ابــزار دقیــق دانســت.
عزیزیــان بــا اعــام ایــن کــه در ایــن
دوره از تعمیــرات ،انجــام  99/2درصــد
فعالیتهــای برنامهریزیشــده بــهطــور
کامــل و طبــق برنامه محقق گردیــد افزود:
کلیــه فعالیتهــای تعمیراتــی توســط
کارکنــان تالشــگر و مســئولیتپذیر
خانــواده ارفــع اعــم از کارکنــان کارفرمــا
و بهرهبــردار (شــرکت آپکــو) و بــدون
فراخــوان شــرکتی خــارج از مجموعــه
اجــرا گردیــد .در ایــن دوره از تعمیــرات
ســه روزه ،فعالیتهایــی ماننــد تعویــض

زانــوی آبگــرد غبارگیــر کــوره قــوس،
تعویــض کابلهــای آبگــرد کــوره قــوس،
اصــاح ریــل بســتر خنککننــده ،نصــب
ریلهــای تریپــر نــوار اصلــی فوالدســازی،
تعویــض موتــور 560کیلووات فــن غبارگیر
کــوره پاتیلــی ،اصــاح مســیر کابلهــای
اتــاق کنترل کــوره ،اجــرای خــط نیتروژن
بــرای مخــازن آهــن اســفنجی ،تعویض ولو
کنترلی غبارگیــر کوره پاتیلی ،ســرویس و
تنظیمات دســتگاههای کشــاننده ونوســان
ریختهگــری ،تعویــض ســی م بکســل
جرثقیــل  100تــن فوالدســازی و ...بــا
موفقیــت انجــام گردیــد .

هر درختی که فرو می افتد  ،نفس گرم زمین است که در سینه می شکند .

5

خبرنامه داخلی شرکت آهن و فوالد ارفع
شماره  ، 10تابستان 1397

مقایسه مصرف آب در صنعت فوالد و تولید گندم با تفاوت ارزش  ۳۶۰برابری

بــه گــزارش پایــگاه خبــری بــورس پــرس ،علیرضــا
ابراهیمــی ،مدیــر توســعه و فنــاوری هلدینــگ میدکو
در همایــش اســتیل پرایــس اظهــار داشــت :بــرای
تولیــد هــر کیلــو فــوالد  6لیتــر آب مصــرف مــی
شــود و  367تومــان ارزش افــزوده خواهــد داشــت
در حالــی کــه در پســته  2500لیتــر آب مصــرف و بــا
قیمــت  60هــزار تومانــی پســته  24 ،تومــان ارزش
افــزوده بــه ازای هــر لیتــر خواهــد داشــت،در گنــدم
نیــز  1300لیتــر بــه ازای هــر کیلــو مصــرف مــی شــود
کــه بــا قیمــت بــرآوردی  1300تومانــی گنــدم ،تنهــا
یــک تومــان در هــر لیتــر ارزش افــزوده دیــده مــی
شــود کــه بــا ایــن اوصــاف ارزش افــزوده صنعــت
فــوالد باالتــر از همــه قــرار دارد .
در حالیکــه تنهــا  ۱۲درصــد از مســاحت ایــران زیــر کشــت

میرفتــه ،حــدود  ۹۳درصــد از آب ایــران در بخــش کشــاورزی
مصــرف مــی شــود ،این در حالیســت که تنهــا ده درصــد تولید
ناخالــص ملــی کشــور از راه کشــاورزی بــه دســت میآیــد و ۱۷
درصــد نیــروی کار کشــور در ایــن بخش مشــغول هســتند.
در همیــن زمینــه مدیر عامل شــرکت آب منطقــه ای یزدگفت:
میــزان  6درصــد از آب اســتان یــزد در بخــش صنعــت و  83تــا
 85درصــد آن در بخــش کشــاورزی مصــرف می شــود.
الزم بــه ذکــر اســت از منابــع آب زیرزمینــی کشــور  %92در
کشــاورزی  %2در صنعــت و  %6بــه صــورت شــرب مصــرف مــی
شود.
(نمودار برگرفته از سایت حامیان آب متعلق به شرکت آبفای
استان تهران می باشد).

فعالیتهای ناایمن پیمانکاران توسط واحد ایمنی متوقف میشود.
نظــر بــه تاکیــد مدیرعامــل
شــرکت بــر انجــام ایمــن
فعالیتهــای عملیاتــی و
جلوگیــری از بــروز احتمالــی
مخاطــرات شــغلی ،بــه واحــد
 HSEارفــع اختیــار توقــف
فعالیتهــای ناایمــن در ســطح
شــرکت داده شــد.
در جلســه کمیتــه راهبــری کــه
بــا حضــور مدیرعامــل ،معاونیــن و
مدیــران ارفــع و مدیــران شــرکتهای
بهرهبــرداری بهصــورت ماهیانــه
برگــزار میشــود؛ مهنــدس خیــاط و
ضمــن شــنیدن گــزارش چهارماهــه
واحــد  HSEبــا تاکیــد ویــژه بــر رعایــت
اصــول و موازیــن ایمنــی در شــرکت
 ،جلوگیــری از فعالیتهــای ناایمــن
پیمانــکاران را تــا اصــاح و رفــع آن از

وظایــف واحــد ایمنــی خوانــد.
در همیــن زمینــه مقــرر شــد بهمنظور
رعایــت حداکثــری مســائل ایمنــی،
صورتوضعیــت پیمانــکاران مختلــف
قبــل از تائیــد ناظــر مربوطــه توســط
واحــد ایمنــی تائیــد گــردد.

در ایــن جلســه اصــاح و ســاماندهی
خودروهــای بــا عمر بــاال و فرســوده در
شــرکت بهعنــوان اقدامــی در جهــت
ایمنســازی فعالیتهــای پیمانــکاران
و عبــور و مــرور ســالم مــورد تاکیــد
قــرار گرفــت.

گزارش عملکرد سه ماهه اول سال  1397واحد آموزش
واحــد آمــوزش فــوالد ارفــع در
ســه ماهــه اول ســال جــاری
تعــداد  31دوره آموزشــی بــه
صــورت درون و بــرون ســازمانی
بــرای کلیــه کارکنــان و
پیمانــکاران برگــزار نمــود.
از تعــداد  31دوره آموزشــی4 ،دوره
بــرونســازمانی و  27دوره نیــز درون

شــرکت برگزارشــد .آموزشهــای
برگزارشــده در مجمــوع بــه میــزان
 7هــزار و  67نفــر ســاعت بــوده کــه
ســرانه آمــوزش در ســه مــاه اول ســال
میــزان  7/68ســاعت بــه ازای هــر نفــر
را نشــان مــی دهــد.
ایــن میـزان آمــوزش ،در مقایســه بــا آمــار
دوره هــای آموزشــی مــدت مشــابه ســال

قبــل کــه تعـداد 6دوره و بــه میـزان 742
نفــر ســاعت میباشــد رشــدی معــادل
10برابر داشــته اســت .شــاخص اثربخشی
اکثــر دورههــای برگزارشــده بــاالی نمــره
 70میباشــد کــه نشــانگر رضایــت و مؤثر
بــودن دورههای آموزشــی و تناســب آنها
با محتـوا و نیازهای آموزشــی درخواســت
شــده میباشــد.

ارفع
فوالد ارفع یازده برابر مشترکان
یزدی در کاهش بار برق سهیم بود

در راســتای انجــام مســئولیت اجتماعــی و کاهش
قطعــی بــرق ناشــی از کمبــود آن ،شــرکت آهــن و
فــوالد ارفــع از20خــرداد تــا پایــان مردادمــاه طــی
مــدت  49روز ،حــدود 10هــزار مــگاوات ســاعت در
کاهــش بــار برق ســهیم بــود.

مجیــد عربیارمحمــدی سرپرســت پسـتها و برقرســانی
ارفــع بــا بیــان ایــن آمــار گفت:بــا توجه بــه اطالعرســانی
و برگــزاری جلســات از ســوی شــرکت بــرق منطق ـهای
یــزد ،مبنــی بــر کاهــش مصــرف صنایــع در ســاعات اوج
مصــرف ،ایــن شــرکت علیرغــم وجــود شــرایط مناســب
بــرای تولیــد هرچــه بیشــتر در راســتای انجام مســئولیت
اجتماعــی در ســطح منطقــه و کاهــش بــار مصــرف،
بــا کاهــش ده هــزار مــگاوات ســاعت بــا شــرکت بــرق
منطقـهای یــزد همــکاری نمــود.
عربیارمحمــدی بــا اعــام اینکــه فــوالد ارفــع در جهــت
کاهــش بــار و تأمیــن و توزیــع پایــدار انــرژی در
منطقــه13،روز کــوره قــوس الکتریکــی خــود را بهصــورت
کامــل در ســاعات پیــک مصــرف متوقــف نمــود گفــت :
عــاوه بــر آن همچنیــن در طــی مــدت 32روز ،روزانــه
15مــگاوات و 4روز بــه میــزان 35مــگاوات بــه کاهــش بــار
مصــرف بــرق در ســاعات پیــک مصــرف اقدام شــده اســت.
وی افــزود :قــرارداد طــرح ذخیــره عملیاتــی در تاریــخ
10خــرداد بــا اعــام دیســپاچینگ یــزد و ملــی بهمنظــور
کنتــرل هوشــمند و هــدفدار بــار شــبکه ســرا ســری در
ســاعات اوج مصــرف بــا شــرکت بــرق منطقــهای یــزد
منعقــد گردیــد و تــا پایــان مردادمــاه توســط شــرکت
اجــرا شــد.
پیــش از ایــن ،میــر شــمس ،مدیــر دفتــر مدیریــت
مصــرف شــرکت توزیــع بــرق اســتان یــزد گفتــه بــود :در
مــاه هــای تیــر و مــرداد در مجمــوع  909مگاوات ســاعت
انــرژی بــرق بــا مشــارکت همــه بخــش هــا در اســتان
یــزد صرفــه جویــی شــده اســت.
در پــی کاهــش بارندگیهــا و کــم آبــی ناشــی از آن کــه
منجــر بــه کاهــش حــدود پنــج هــزار مگاواتــی ظرفیــت
تولیــد بــرق نیروگاههــای بــرق آبــی در کشــور شــده بود،
همچنیــن گرمــای بیســابقه و افزایــش ســرانه مصــرف و
قطعــی مکــرر بــرق  ،بهمنظــور جبــران  ،میــزان مصــرف
صنایــع در ســاعات اوج مصــرف کاهــش داده شــد.

ارفع
در جهت افزایش سرعت دسترسی
به اطالعات ،مسیرهای اصلی فیبر
نوری بهینهسازی میشود

ممکــن اســت اخیــرا ً بــرای یکبــار هــم
کــه شــده ،تکاپــوی کارکنــان واحــد فنــاوری
اطالعــات شــرکت را در یکــی از نقــاط ســایت و
یــا در واحدهــای تولیــدی دیــده باشــید و از خــود
بپرســید ایــن تکاپــو بــرای چیســت؟
بــرای پاســخ بــه ایــن ســؤال شــما ،مصاحب ـهای بــا پیــام
کدیــور مدیــر واحــد فنــاوری اطالعــات شــرکت ترتیــب
دادهایــم کــه در ادامــه میخوانیــد:
در ابتــدا بفرماییــد هــدف از اقدامــات ایــن
واحــد در نقــاط مختلــف ســایت چیســت؟
عمــده فعالیــت ایــن واحــد در ســال جــاری ،بهینهســازی
مســیرهای اصلــی فیبــر نــوری باهــدف افزایش اطمینــان در
دســترس بــودن ســرویسهای فنــاوری اطالعــات میباشــد.
 اطمینــان از دســترس بــودن ســرویسهای فنــاوریاطالعــات و همچنیــن افزایــش ســرعت ،ســهولت و
بهــرهوری از امکانــات موجــود در پروســه تولیــد نقــش
مهمــی دارد .ایــن موضــوع مــا را بــر آن داشــت تــا بــا
بهینهســازی مســیرهای اصلــی فیبــر نــوری بهصــورت
رینــگ و مولتــی رینــگ ،یــک زیرســاخت فیبــر نــوری
پایــدار و قابلاطمینــان بــرای ارتباطــات  ITو ICT
بهصــورت مولتیمدیــا برنامهریــزی و اجــرا کنیــم.
 مولتیمدیــا شــامل ارتباطــات داده ،تصویــر ،صــدا ،عالئــمهشــداردهنده و ...کــه بــه نحــوی بــا فرایندهــای مختلــف
ســازمان در ارتبــاط اســت.
یکــی از چالشهــای پیــش روی مدیــران و
سرپرســتان ،در دســترس بــودن ســرویسهای
فنــاوری اطالعــات در هــر زمــان و مکانــی اســت.
آیــا جهــت رفــع ایــن مشــکل تدابیــری در نظــر
گرفتــه شــده اســت؟
 بهمنظــور در دســترس بــودن ســرویسهای فنــاوریاطالعــات اقدامــات زیرســاختی مهمــی صــورت گرفتــه
اســت بهعنوانمثــال ،بررســی مکاتبــات اتوماســیون
اداری ،ایمیــل ســازمانی و حتــی سیســتمهای اطالعاتــی
و پاســخگویی بــه آنهــا در ســاعات غیــر کاری و خــارج
از ســازمان امکانپذیــر نبــود کــه ایــن محدودیتهــا
مســائلی را بــه همــراه داشــت.
جهــت رفــع ایــن محدودیتهــا ،بــا ایجــاد بســتر MVPN
و  APNو اســتفاده از ایــن ســرویسها بــرای تلفــن همــراه
و تبلــت ،بــهزودی مدیــران میتواننــد در هــر ســاعت از
شــبانهروز و در هــر مــکان بــا دسترســی بــه اتوماســیون
اداری و سیســتمهای اطالعاتــی ،امــور مربوطــه را حــل و
فصــل کننــد کــه موجب افزایــش ســرعت و راندمــان اداری
و تولیــد خواهــد شــد.
این پروژه چه زمانی به پایان خواهد رسید؟
 ایــن پــروژه تــا پایــان ســال  97به طــول خواهــد انجامید ودر ســایت اردکان و دفتــر تهــران اجــرا خواهد شــد.
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طرح بهبود خلوص آرگون به بهرهبرداری رسید

بهمنظــور دســتیابی و تولیــد گاز
آرگــون مایــع بــا خلــوص کمتــر
از  ، 2ppmطــرح بهبــود خلــوص
آرگــون بــا روش تزریــق هیــدروژن
بــا مشــاوره فنــی شــرکت T.S
آلمــان و همــکاری کارکنــان
واحــد اکســیژن در خردادمــاه بــه
بهرهبــرداری رســید.
عباســی سرپرســت واحــد اکســیژن بــا
اعــام ایــن مطلــب گفــت  :ازآنجاییکــه
شــرکت طــراح و نصــاب تجهیــزات واحد
اکســیژن ،موفــق بــه تولیــد و تحویــل

آرگــون بــا خلــوص موردنظــر فــوالد ارفع
نشــد  ،پــس از بررســیهای مختلــف
واحــد فنــی ،شــرکت  Reicatآلمــان برای
انجــام ایــن موضــوع انتخــاب گردیــد.
مراحــل مقدماتــی نصــب ،شــامل اج ـرای
فونداســیون ،نصــب مبــدل حرارتــی ،
همچنیــن نصــب کمپرســور آرگــون ،
تجهیــزات برقــی و انجــام اتوماســیون و
ابـزار دقیــق بــا حضور مهندســین شــرکت
 REICATو T.Sوبــا همــکاری کارکنــان واحد
اکســیژن بــا موفقیــت صــورت پذیرفــت.
پــس از نصــب و انجــام آزمایشهــای

اولیــه ،ایــن سیســتم در خردادمــاه
ســال جــاری بهصــورت رســمی مــورد
بهرهبــرداری قــرار گرفــت.
سیســتم مذکــور  ،توانایــی تصفیــه
حداکثــر  250نرمــال مترمکعــب معادل
 320لیتــر بــر ســاعت آرگــون ناخالــص
بــه آرگــون بــا خلــوص کمتــر از 2ppm
اکســیژن ( )GAr ≤2ppm O2بــه روش
تزریــق هیــدروژن دارد.گاز آرگــون عــاوه
بــر اســتفاده در عملیــات فوالدســازی
بهصــورت مایــع نیــز از طریــق واحــد
بازرگانــی شــرکت بــه فــروش میرســد.

روزهای پر کار واحد مهندسی کارخانه و توسعه در اجرای پروژههای سازمانی

وحیــد کریــم زاده ،رئیــس واحــد
طراحــی و مهندســی پروژههــا ،در
گفتگــو بــا روابــط عمومی ارفــع ،از
پروژههــای جــاری شــرکت ســخن
گفــت و ســال جــاری را یکــی از
پرکارتریــن ســالهای ایــن واحــد
عنــوان کــرد.
وی بــا تشــریح فعالیتهــای ایــن واحــد
در دو بخــش پروژههــای درحــال اجــرا
و فعالیتهــای طراحــی و مشــاوره
گفــت :فعالیتهــای در حــال اجــرا
شــامل پروژههــای مهندســی و
فعالیتهــای تعمیراتــی ســاختمانی بوده
و فعالیتهــای طراحــی و مشــاوره واحــد
نیــز بــه دو دســته هــم راســتا بــا اهــداف
اســتراتژیک ســازمان و درخواســتهای

رســیده از واحدهــا تقســیم میشــود.
از جملــه پروژههایــی کــه در راســتای
اهــداف اســتراتژیک ســازمان محقــق
شــده و یــا در حــال تحقــق میباشــند
میتــوان بــه مــوارد زیــر اشــاره نمــود:
* پــروژه افزایــش ظرفیــت واحــد احیــاء
مســتقیم بــه یــک میلیــون و دویســت
هــزار تن محصول در ســال ،کــه مطالعات
امکانســنجی آن توســط شــرکت مشاور
و طــراح خارجــی انجامشــده و بــه پایــان
رســیده اســت و قــرارداد اجرایــی آن
ب ـهزودی منعقــد خواهــد شــد.
* پــروژه افزایــش ظرفیــت واحــد
فوالدســازی بهمنظــور افزایــش 25
درصــدی تولیــد کــه در حــال بررســی و
مطالعــات اولیــه میباشــد.

* پــروژه نصــب و راهانــدازی تجهیــزات
سیســتم تصفیــه آرگــون کــه بهمنظــور
امــکان تولیــد آرگــون مایــع بــا خلــوص
بــاال جهــت مصــرف داخلــی و فــروش
مــازاد آن طراحــی و اجــرا گردیــد.
* بررســی و امکانســنجی جهــت
کاهــش میــزان بخــارات برجهــای
خنــک کــن ســایت بــه میــزان دســت
کــم  65درصــد بهمنظــور کاهــش هــدر
رفــت آب.
* بررســی تجهیــزات سیســتمهای
انتقــال مــواد جهــت رفــع گلوگاههــا
و ارتقــای ظرفیــت بهمنظــور بــرآورده
کــردن نیــاز تولیــد بــه میــزان یــک
میلیــون و دو میلیــون تــن شــمش در
ســالهای آتــی.

بیایید هوایی پاک و آسمانی آبی را به کودکانمان هدیه کنیم .
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برای شاد کردن همکارانتان تالش کنید
وجــود اطرافیــان شــاد در محیــط کار
باعــث شــادی شــما میشــود .هــر
چــه شــما بــه افــراد شــاد نزدیکتــر
باشــید ،درصــد باالتــری از شــادی و
انــرژی مثبــت ناشــی از آن ،نصیبتــان
میشــود .در نتیجــه ،بهــرهوری هــم بــه
نحــو چشــمگیری افزایــش مییابــد .بــا
اینهمــه ،ایــن احتمــال وجــود دارد
کــه همیشــه افــراد شــاد در اطرافمــان
نباشــند؛ چــرا کــه شــادترین همــکاران
نیــز روزهایــی بــد و ســخت دارنــد و
متکــی بــودن بــه آنهــا بــرای شــاد
کــردن خــود کافــی نیســت .بنابرایــن،
مــا همیشــه بایــد بکوشــیم بــا تشــویق
دیگــران بــه شــاد بــودن ،بــر شــادی
خودمــان بیفزاییــم.
واقعیــت ایــن اســت کــه تــاش بــرای
شــاد کــردن دیگــران ،حتی اگــر موجب
شــادی آنهــا نشــود ،اثــری مثبــت

و شــادیبخش بــر خــود شــما دارد.
تحقیقــات علمــی دانشــمندان حاکــی
از آن اســت کــه هنگامیکــه در حــال
خندانــدن و روحیــه دادن بــه دیگــران
هســتید ،مــادهای بــه نــام «آندروفیــن»
وارد جریــان خونتــان میشــود کــه از
آن بهعنــوان «مــاده شــیمیایی کــه در
ما احســاس خوشــی و ســرزندگی پدید
م ـیآورد» یــاد میشــود .پــس ،خیلــی
خــوب اســت کــه همــگان بیشــتر

مشــوق و تولیدکننــده شــادی باشــند تا
مصرفکننــده و گیرنــده شــادی.
هــزاران راه بــرای شــادتر کــردن
دیگــران وجــود دارد از جملــه :تعریــف
و تمجیــد از آنهــا ،اعطــای هدیههــای
کوچــک و ارزانقیمــت ،داســتان
تعریــف کــردن ،انجــام کار گروهــی،
پیشــنهاد روشهایــی بــرای مقابلــه
بــا اســترس بهویــژه در پروژههــای
ســخت و گــوش فــرادادن به مشــکالت
دیگــران .ایــن فهرســت را میتــوان
تــا بینهایــت ادامــه داد و ایــن ،یــک
واقعیــت اســت کــه هــر چــه بــرای
شــادتر کــردن دیگــران بیشــتر تــاش
کنیــد ،شــادی بیشــتری نصیــب
خودتــان خواهــد شــد.
منبع؛ كتاب  Work happy nowاز Karl Staib

ارسالی از طرف :احسان حاتمي
سرپرست برنامه ریزی ارسال محصول

 .4بــرای انســانهای بــزرگ هیــچ بــن
 .1بهتریــن جملــه بــرای حــل یــک
بســتی وجــود نــدارد ،چراکه؛آنهــا بــر
اختــاف همیشــگی اینســت؛
« شاید من اشتباه می کنم ».
ایــن باورنــد کــه یــا راهــی خواهیــم
 .2ازمیــان کســانی کــه بــرای دعــای  .3بــاران نبــاش کــه خــودت را یافــت یــا آنــرا خواهیــم ســاخت.
بــاران بــه بــاالی تپــه مــی رونــد ،تنهــا بــا التمــاس بــه شیشــه بکوبــی .5 ،بــرای مبــارزه بــا تاریکــی نبایــد
آنــان کــه بــا خــود چتــر مــی برنــد به ابربــاش تــا همــه م ّنــت باریدن َــت شمشــیر کشــید بلکــه بایــد شــمعی
را بکشــند.
روشــن نمــود.
کا ِرخــدا ایمــان دارنــد.

پیام های الهام بخش

پیامتسلیت
نام همکار
حسن مازیاری

محل کار

نسبت با مرحوم

شرکت

نت شبکه و سیاالت

مادر

آپکو

انتظامات

مادر

امنیت سازان

سید عبدالمناف طبایی

امور اداری

حسین شکران

ماشین آالت

علیرضا کریمیان

دریافت و ارسال مواد

پدر

سید ابوالفضل نیک آمال رضوی

نت جرثقیل

پدر

سید محمود طبائی کذابچه

دریافت و ارسال مواد

رسول جعفری نژاد

اکسیژن

رؤیا جعفری

آزمایشگاه

رضا دانشمند
حسن حیاتی

احمد زارعی محمودآبادی
ابراهیم مهدوی

حسین ساوجی

مجید جعفری نژاد
قلی تاجر

شهاب محمدیان دهکردی
محمدحسین افخمی

مادر
پدر

دفتر فنی تولید
کوره پاتیلی

پدر
پدر

آبتین
آپکو

وب سایت

www.arfasteel.com

صفحه اشتراک فیلم آپارات

آپکو

آپکو

https://t.me/arfasteel

آپکو

کانال اطالع رسانی داخلی
(تلگرام)

ریخته گری و ارسال محصول

پدر

آپکو

پست الکترونیکی شرکت

مشاور

پدر

کاربین طرح

اینستاگرام

حمل مواد

پدر

آپکو

حمل محصول

خواهر

حمل مواد

همسر

امور اداری

پدر

پدر

آپکو

آپکو

info@arfa-co.com
arfasteel

آی دی تلگرامی ارتباط با
روابط عمومی

خواهر

آبتین

@arfapr

همسر

آپکو

ســامانه پیــام کوتــاه ارفــع بــه منظــور
گســترش دایــره تعامــل بــا همــکاران
و مخاطبــان عزیــز در جهــت ارســال
و دریافــت پیــام بــه صــورت انبــوه و
هوشــمند بــه شــماره 100031577070
راه انــدازی شــد.

ارفع

آبتین

بدیــن وســیله مصیبــت وارده را بــه شــما و خانــواده هــای محترمتان تســلیت عــرض نمــوده  ،از درگاه
پــروردگار بیهمتــا ،بــرای آن مرحومیــن غفــران الهــی و بــرای جنابعالــی و ســایر بازمانــدگان صبــر
جمیــل و اجــر جزیــل مســئلت مینمائیــم.

روابط عمومی شرکت آهن و فوالد ارفع

️یکفنجانتفکر

در زندگــی مــا پنــج امــر بدیهــی اجتنــا 
ب
ناپذیــر ،پنــج حقیقــت تغییرناپذیر وجــود دارد
کــه بارهــا بــرای مــا اتفــاق میافتنــد:
 -1هر چیزی تغییریافته و پایان میپذیرد.
 -2اوضاع همیشه طبق برنامه پیش نمیرود.
 -3زندگی همیشه منصفانه نیست.
 -4درد بخشی از زندگی است.
 -5مردم همیشه عاشق و وفادار نیستند.
اینهــا همــان مهمتریــن چالشهایــی هســتند کــه
مــا در زندگــی بــا آنهــا مواجــه میشــویم .امــا در
اغلــب مــوارد بــا انــکار آنهــا گــذران عمــر میکنیــم.
طــوری رفتــار میکنیــم کــه گویــی ایــن شــرایط و
بدیهیــات اصـ ً
ا وجــود خارجــی ندارنــد و یــا در مــورد
مــا صــدق نمیکننــد .امــا وقتــی بــا ایــن حقایــق
پنجگانــه مخالفــت میکنیــم در برابــر واقعیــت قــد
علــم کــرده و مقاومــت میکنیــم ،زندگــی بــه ســریال
بیپایانــی از ناامیدیهــا ،ناکامیهــا و تأســفها
تبدیــل میشــود.

همراه هم باشیم.
شبکه اطالع رسانی
شرکت آهن وفوالد ارفع

www.aparat.com/arfasteel

آپکو

ارفع

روابط عمومی شرکت آهن و فوالد ارفع

زیبا
فکرکنیم
پيشنهادهايي كوچيك براي كاهش استرس:

* محیط فیزیکی خودتون رو تنظیم کنین.
* خودتون رو تشویق کنین.
* از خودتون و ديگران ؛ زياد توقع نداشته باشين.
* به خودتون جایزه بدين.
* رسم و قاعدهای برای خودتون مقرر کنین!
* به زندگی معنوی تون؛ عمق ببخشین.
* دفتر یادداشت روزانه داشته باشین.
* از کمالگرایی دست بردارين.
* بچه نشين!
* از سرعت خودتون بکاهین.
* هميشه برای تغییر آماده باشین.
* به تعطیالت برين.
* یه سرگرمی برای خودتون درست کنين!

همــکاران گرامــی میتواننــد پیامهــای مثبــت و
انگیزشــی خــود را جهــت درج در خبرنامــه و کانــال
تالشــگران بــه آی دی تلگــرام  @arfaprارســال نماینــد.

تلنگر

وقتــی خــدا ب ِ ِهــت مــی گــه « باشــه » چیــزی رو کــه میخــوای
ب ِ ِهــت مـیده وقتــی مــی گــه « صبــر کــن » چیــز بهتــری ب ِ ِهت
م ـیده وقتــی مــی گــه « نــه» داره بهتریــن رو بــرات آمــاده
مــی کنه

ارفع
خربنامه

ارفع از نگاه دوربین

خبرنامه داخلی شرکت آهن و فوالد ارفع
شماره  ، 10تابستان 1397

گویند که لحظه ایست روئیدن عشق

پیامتبریک
ازدواج

خبرنامه ارفع  /نشریه داخلی
صاحب امتیاز :شرکت آهن و فوالد ارفع
مدیرمسئول:سعید معتمدی
همکاران :مجید عمویی ،محمدرضا کمالی ،محمد رضا
صالح نیا ،جابر گنجی،
نشانی اینترنتیwww.arfasteel.com :
پست الکترونیکیinfo@arfa-co .com :
نشانی :اردکان ،کیلومتر 25جاده اردکان به نایین
تلفن روابط عمومی035 -۳۱۵۷۷۰۱۳ :
طراحی و صفحه آرایی :گرافیک نقطه
۰۹۱۳۳۰۰۸۱۹۳

آن لحظه هزار بار تقدیم تو باد

همکار ارجمند :
جناب آقای هادی دهقانی تکنسین مکانیک در شرکت آبتین
بــا هــزاران گل شــادی ،پیونــد زیبــای آســمانیتان را صمیمانــه تبریــک گفتــه از خداونــد مهربانیهــا عاشــقانهای آرام
همــراه بــا بهتریــن لحظــات و ســامتی و بهــروزی برایتــان آرزومندیم.
روابط عمومی

پیام تبریک تولد فرزند

عکس از :احسان باغبان

روزهــای گذشــته میــاد نورســیدگانی بــود کــه بالبخنــد زیبــای
خــود شــادمانی و ســرور را میهمــان دلهــای خانــواده بــزرگ آهــن
وفــوالد ارفــع نمودنــد .حضــور معصومانــه وپــاک ایــن عزیــزان نوید

بخــش تغییــری بیــاد ماندنــی اســت و قطعـاً منشــا خیــر و برکــت
ونیکــی در زندگانــی همکارانمــان خواهند بــود .با آرزوی ســامتی و
آینــدهای روشــن بــرای ایــن نــوگالن عزیــز.

عکس از :احسان باغبان
عکس از :رضا مژدهی
عکس از :شهرام وزین دل

ردیف

پرسنل

محل کار

فرزند

تاریخ تولد

شرکت

1

محمدحسین دهقانی

سرشیفت ایمنی

فاطمه

1397/01/02

آبتین

2

روح ا ...اقبالی

نت شبکه و تجهیزات

محمد صالح

1397/01/03

آپکو

3

سید رضا خورده گاه

راننده بیل مکانیکی

زینب سادات

1397/01/05

آبتین

4

مجید علیخانی

دریافت و ارسال مواد

مریم

1397/01/06

آپکو

5

محمدحسین رفیعی

اپراتور کنترل

زینب

1397/01/07

آبتین

6

علیرضا طالبیان عقدا

دریافت و ارسال مواد

یسنا

1397/01/10

آپکو

7

حسین کریمی عقدا

کوره قوس

محمد حسین

1397/01/12

آپکو

8

سید امید طباطبایی عقدا

کارگاه مرکزی

سید علی اصغر

1397/01/15

آپکو

9

محسن پورعابدی

اپراتور حمل مواد

علی

1397/01/21

آبتین

10

محمدعلی داعی زاده

اپراتور پمپخانه

ریحانه

1397/01/27

آبتین

11

سیدرضا خدایی

کوره قوس

یسنا سادات

1397/02/01

آپکو

12

مرتضی محمدی

اپراتور خدمات عمومی

ابوالفضل

1397/02/01

آبتین

13

سعید پور انتظاری

ریخته گری و ارسال محصول

آناهل

1397/02/03

آپکو

14

حسین آقایی

نت شبکه و تجهیزات

محمد حسن

1397/02/05

آپکو

15

علیرضا صحرایی

کوره قوس

امیر علی

1397/02/08

آپکو

16

سید محمد مهدی طباطبایی

انبار

سید سپهر

1397/02/09

ارفع

17

صادق محمودی گهروئی

ریخته گری و ارسال محصول

سهیل

1397/02/10

آپکو

18

علی نصاری اردکانی

مهندسی و توسعه

حسین

1397/02/15

آبتین

19

سید مجتبی طبائی شمس

آتشنشانی

سید میثم

1397/02/17

آپکو

20

مجید فالح

نت شبکه و تجهیزات

مریم

1397/02/19

آپکو

21

مرتضی کریم زاده

ماشین آالت

محمد یاسین

1397/02/23

آپکو

22

سعید طالبیان عقدا

ریخته گری و ارسال محصول

باران

1397/03/07

آپکو

23

جمال افخمی عقدا

اکسیژن

درسا

1397/03/13

آپکو

24

علی حمید

نت مکانیک

زینب

1397/03/19

آپکو

25

میثم مسعودی فرد

آزمایشگاه

مهرسام

1397/03/23

آپکو

26

جاسم شاطری

تکنسین مکانیک

محمد

1397/03/24

آبتین

27

سید پویا صادق نژاد

نت شبکه و تجهیزات

سید سامیار

1397/03/25

آپکو

28

عباس دشتی

تکنسین مکانیک

ماهان

1397/03/26

آبتین

29

وحید بخشی

اپراتور حمل مواد

حسین

1397/04/03

آبتین

30

محمد حسین کریمی

در اختیار کارفرما

یزدان

1397/04/09

آپکو

31

محمد فتاحی

شبکه و پست ها

مهدی

1397/04/20

آپکو

32

کورش رنجبر

کوره پاتیلی

کوشان

1397/04/21

آپکو

33

عباسعلی حلوانی

بازرسی دفتر فنی

هلنا -النا

1397/05/19

آپکو

34

سپیده زندیه

مالی

سپینود

1397/05/22

ارفع

35

محمدامین میراب زاده

ایمنی

کیان

1397/05/30

کاربین طرح

