
PCI
پروژه  افتتاح  آستانه  در  اینکه  به  توجه  با 
امیررضا  مهندس  با  داریم  قرار   PCI
کهکشان کارشناس ارشد مکانیک و مسئول 
امینى  ایرج  کنترل فرایند پروژه و مهندس 
داده  انجام  گفتگویى  برق  ارشد  کارشناس 

ایم.
ارشد  امیررضا کهکشان کارشناس  مهندس 
مکانیک و مسئول کنترل فرایند این پروژه 
گفت : در صنایع فوالدى که روش تولید آنها 
عنوان  به  متالورژى  است،کک  بلند  کوره 
ماده اصلى تولید انرژى و عامل احیا کننده 
سبب  موضوع  این  لذا  دارد  موثرى  نقش 
شده سهم عمده اى را در قیمت تمام شده 
از  دهد.بنابراین  اختصاص  خود  به  محصول 
دیرباز تاکنون جایگزین سوخت کمکى براى 
قرار  ویژه  توجه  مورد  انرژى  مصرف  کاهش 

داشته است. 
وى افزود : یکى از روش هاى کاهش مصرف 
بلند  کوره  به  زغال  پودر  تزریق  کک،شیوه 
هاى  سوخت  سایر  با  مقایسه  در  که  است 
کمکى مقرون به صرفه مى باشد زیرا زغال 
شوند،  مى  پودر  فرایند  این  طى  که  هایى 

قیمت  از  و  ندارند  شوندگى  کک  قابلیت 
بدین ترتیب  باشند.  برخوردار مى  ارزانترى 
در عین صرفه جویى ارزش آفرینى مناسبى 

نیز ایجاد مى شود. 
کنترل  مسئول  و  مکانیک  ارشد  کارشناس 
فرایند پروژه PCI تصریح کرد : گستردگى 
بخش  از  اصفهان  آهن  ذوب  در  پروژه  این 
تولیدات کک و مواد شیمیایى تا کوره بلند و 

کارگاه اکسیژن را در بر مى گیرد.
پروژه  این  اندازى  راه  براى   : داد  ادامه  وى 
در  شود  تقویت  کارخانه  ازت  گاز  بود  نیاز 
در  ازت  کمپرسور  دستگاه  یک  راستا  این 
گردید  اندازى  راه  و  نصب  اکسیژن  کارگاه 
و هم اکنون در حال بهره بردارى مى باشد. 
همچنین براى انتقال دود از کوره بلندهاى 2 
و3 به کارگاه اصلى پروژه حدود 900 متر لوله 
با قطر 2600 میلیمتر و حدود 460 تن ستون 
بخش  و  بلندها  کوره  فاصل  حد  پایپریک 
تالش  با  همچنین  گردید.  نصب  سازى  کک 
گروهى کلیه دست اندرکاران از ابتدا تاکنون 
حدود 7500 تن اسکلت و تجهیزات پروژه به 
صورت صد در صد نصب و مونتاژ شده است 

و وارد فاز راه اندازى پروژه شده ایم.  
از  پایان  در  کهکشان  امیررضا  مهندس 
حمایت هاى مدیرعامل شرکت،معاون برنامه 
ریزى و توسعه و همچنین تالش شبانه روزى 
کلیه عوامل اجرایى پروژه تشکر کرد.    

کارشناس  امینى  ایرج  مهندس  ادامه  در 
حال  در   : گفت  نیز   PCI پروژه  برق  ارشد 
حاضر راه اندازى سرد در بخش قابل توجهى 
از پروژه شامل (Free Rom موتورها و راه 
و  شده  انجام  تجهیزات)  بار  تحت  اندازى 
بخشى از تجهیزات نیز وارد راه اندازى گرم 
با  باشند.  بردارى مى  بهره  شدند و در حال 
راه اندازى گرم مابقى تجهیزات، پروژه وارد 

فاز افتتاح مى شود.    
پروژه  دهنده  تشکیل  هاى  بخش  وى 
زغال  انتقال  خط   : برشمرد  چنین  را   PCI
اصلى،بونکرهاى  کارگاه  به  سازى  کک  از 
و  دود  مکنده  هاى  ها،فن  زغال،آسیاب 

غبارگیر و تاسیسات جانبى.
PCI تجهیزات  پروژه  برق  ارشد  کارشناس 
اندازى  راه  که  پروژه  اتوماسیونى  و  برقى 
خط  دو   : کرد  عنوان  شرح  بدین  را  شدند 

اصالح ضریب  تابلوهاى   ،  MV برق  ورودى 
ولت  کیلو   1000 ترانس  دستگاه  قدرت،دو 
(PCC)،تابلوهاى  پاور سنتر  آمپر،تابلوهاى 
چهار   ،  MVاستارتر دستگاه  دو   ،  MCC
هاى  قدرت  با   MV فن  موتور  دستگاه 
موتور  دستگاه  وات،دو  کیلو   1600 تا   355
آسیاب با قدرت 750 کیلو وات،سه دستگاه 
وات  کیلو   350 قدرت  با   MV کمپرسور 
حدود   ،  LV موتور  توجهى  قابل  تعداد  و 
اطفاء  و  اعالم  نیوماتیک،سیستم  والو   190
 PLC حریق،دوربین مدار بسته،مخابرات و
RIO ، و سایر تجهیزات اتوماسیون و ابزار 

دقیق.

در آستانه اعیاد قربان و غدیر مهندس 
منصور یزدى زاده مدیرعامل ذوب آهن 
اصفهان به همراه تنى چند از مسئولین 
فدا،فرمانده  پاسدار  سرتیپ  با  شرکت 
اصفهان  (عج)  الزمان  صاحب  سپاه 

دیدار و گفتگو نمود.
محمدى  سرهنگ  که  دیدار  این  در 
و سرهنگ  لنجان  ناحیه سپاه  فرمانده 
نیز  آهن  ذوب  بسیج  فرمانده  مختارى 
خدمات  از  فدا  داشتند،سرتیپ  حضور 
هاى  عرصه  در  اصفهان  آهن  ذوب 

و دفاع  انقالب  از جمله دوران  مختلف 
مقدس ( پشتیبانى لجستیک و رزمى) 
در حوادث غیر مترقبه تشکر و قدردانى 
نمود و ذوب آهن اصفهان را پیشگام در 
اشتغال زایى وکارآفرینى معرفى نمود.
و سایر محصوالت  ملى  ریل  تولید  وى 
ذوب  در  افزوده  ارزش  داراى  و  جدید 
برشمرد و  بسیار موثر  را  اصفهان  آهن 
خاطر نشان کرد : امیدواریم با برطرف 
همچنین  و  مالى  هاى  چالش  شدن 
تامین پایدار مواد اولیه این شرکت مادر 

صنعتى مانند گذشته در اوج قرار گیرد.
زاده  یزدى  منصور  مهندس  ادامه  در 
ها  ارزش  از  حمایت  مدیرعامل شرکت 
اسالمى  انقالب  و  نظام  دستاوردهاى  و 
کرد  عنوان  شرکت  اصلى  وظیفه  را 
با  بتوانیم  است  امید   : نمود  تصریح  و 
کارکنان  جانبه  همه  حمایت  و  همدلى 
رهبر  امروز  که  اى  وظیفه  شرکت 
واحدهاى  براى  اسالمى  انقالب  معظم 
تولید  نمودند که همان  تولیدى معیین 
در  و  نماییم  محقق  را  است  حداکثرى 

رفع تنگناهاى اخیر که استکبار جهانى 
نقش  خویش  سهم  به  نموده  ایجاد 

آفرین باشیم.
با حمایت  :امیدواریم  داشت  اظهار  وى 
نیازها  از  بخشى  تامین  در  دولت  اخیر 
ظرفیت  به  بتواند  اصفهان  آهن  ذوب   ،

اسمى خود دست یابد.
برنامه   : کرد  بیان  شرکت  مدیرعامل 
سمت  به  حرکت  شرکت  مدت  دراز 
ارزش  با  محصوالت  و  کیفى  تولیدات 

افزوده بیشتر است. 
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اوقات شرعی به افق تهران
پیش بینی آب وهوا

کرمانسمنان ساریقم مشهد تهران 
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شرکت توزیع نیروي برق استان سمنان در نظر دارد یراق آالت کابل خودنگهدار موردنیاز خود را از طریق برگزارى مناقصه عمومى خریدارى نماید ، لذا از کلیه فروشندگان و تولیدکنندگان داخلى 
داراى صالحیت از شرکت توانیر دعوت مى شود جهت دریافت اسناد مناقصه پس از واریز مبلغ 250,000 ریال به حساب 0101817283006 بانک صادرات شعبه میدان سعدى از تاریخ انتشار این آگهی 

به مدت 5 روز به امور تدارکات شرکت واقع در سمنان- شهرك گلستان- بلوار کاشف- نبش میدان الغدیر- شرکت توزیع نیروى برق استان سمنان مراجعه نمایید.
آدرس   به  اطالع رسانى  پایگاه  در  مناقصه  اسناد  .همچنین  نمود  خواهد  اخذ  برنده  از  را  مناقصه  برگزاري  به  مربوط  هزینه هاى  و  است  مختار  پیشنهاد ها  قبول  یا  رد  در  شرکت  ضمنًا 

http://tender.tavanir.org.ir ,,  درج مى گردد.
  الف - نوع ضمانت نامه شرکت در فرآیند ارجاع کار :

1- ضمانتنامه بانکی قابل تمدید و معتبر با اعتبار سه ماه از تاریخ انتشار آگهی نوبت دوم
2- واریز وجه نقد به  حساب 0101857293005  بانک صادرات شعبه میدان سعدى به نام شرکت توزیع برق استان سمنان و ارائه رسید وجه

ب-  به پیشنهادهاى مخدوش ، مشروط و مبهم و بدون مهر و امضاء و یا فاقد ضمانت نامه شرکت در فرآیند ارجاع کار و پیشنهادهایی که بعد از انقضاء مدت مقرر در فراخوان واصل مى شود به  هیچ وجه 
ترتیب اثر داده نخواهد شد.

ج) به پیشنهادهاى فاقد سپرده،سپرده هاى مخدوش،سپرده هاى کمتر از میزان مقرر،چک شخصى و نظایر آن ترتیب اثر داده نخواهد شد.
سایر اطالعات و جزئیات  مربوط در اسناد مناقصه مندرج است.

نکته: شرکت کننده موظف است تصویر پاکت هاى« الف» و« ب» و« ج» و پاکت « مجموعه کامل اسناد » که در انتهاى اسناد مناقصه درج گردیده را روى چهار پاکت ارسالى خود (با چسب مایع) بچسباند.
http//www.SEMEPd.ir   : شماره تماس پیگیرى امور ادارى 33438130-023 نمابر: 33435157- 023 و امورفنى 65-33435160-023- (داخلى 5319-5300) وب سایت

  
 

 

 

 

  

    

 

  

   

   

   

   

   

   

 

 

داوطلبان واجد شرایط داراى شناسه ملى اشخاص حقوقى ایرانى در صورت تمایل به شرکت در مناقصه مى توانند از زمان درج اولین نوبت آگهى 
نسبت به تهیه نامه اعالم آمادگى به امور قراردادها و فاکس آن به شماره 33239661 یا تحویل آن به دبیرخانه شرکت گاز استان کرمان واقع در بلوار 
22 بهمن - حد فاصل سه راه ادیب با چهار راه  شعبانیه (در ساعات ادارى شنبه تا سه شنبه  7-16 و چهارشنبه ها  7-15 ) اقدام و دفترچه استعالم  
ارزیابى کیفى را نیز  از  سایت پایگاه ملى اطالع رسانى مناقصات به آدرس  http://iets.mporg.ir دریافت و با توجه به مفاد آن،  مدارك مورد نیاز  
را  جهت هر مناقصه بصورت جداگانه تهیه، تنظیم و تکمیل و حداکثر تا 14  روز تقویمى پس از تاریخ چاپ آخرین نوبت آگهى به، دبیرخانه شرکت گاز 
استان کرمان تسلیم نمایند. بدیهى است توزیع اسناد مناقصه منوط به ارزیابى کیفى مناقصه گران توسط کمیته فـــنـى و بازرگانى مى باشد .(نوع 
تضمین شرکت در مناقصه : یکى از تضامین معتبر در آیین نامه تضمین معامالت دولتى مطابق شرح مندرج در اسناد مناقصه) متقاضیان مى بایست 
جهت کسب اطالعات بیشتر به سایت www.nigc-kerman.ir و پایگاه اطالع رسانى مناقصات http://iets.mporg.ir مراجعه و الزاما نسبت به 

ثبت نام در سایت پایگاه اطالع رسانى مناقصات اقدام نمایند

موضوع : خرید دیزل ژنراتور برق اضطرارى با قدرت موتور 300کیلو وات  

کد فراخوان1398,3096شماره مجوز98/5/27تاریخ چاپ نوبت اول90مدت زمان اجرا(روز)

175/000/0003/211/805مبلغ تضمین(ریال)98/5/28تاریخ چاپ نوبت دومدو تعداد مرحله
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هنگامی كه روز قيامت برپا شود چهار روز بسرعت بسوی خدا 
می شتابند آن روزها عبارتند از: روز عيد فطر و قربان و جمعه و 

روز غدير خم.


