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اداره کل راه و شهرسازى استان کهگیلویه و بویراحمد

اداره کل راه و شهرسازى استان کهگیلویه و بویراحمد در نظر دارد  عملیات اجرایى پروژه هاى ذیل را بر اساس شرایط ذکر شده و به شرح مشخصات 
، اطالعات و جزئیات مندرج در اسناد از طریق مناقصه عمومى به پیمانکار واجد صالحیت واگذار نماید. لذا از کلیه شرکتهاى واجد صالحیت دعوت 
مى گردد در مناقصات ذیل شرکت نمایند به پیشنهادهاى فاقد امضاء، مشروط ، مخدوش و پیشنهادهایى که بعد از موعد مقرر واصل شود ترتیب اثر 

داده نخواهد شد.

1- دستگاه مناقصه گزار و نشانى: اداره کل راه و شهرسازى استان کهگیلویه و بویراحمد ، یاسوج ، ضلع جنوبى میدان شهید فهمیده
 http://tender.bazresi.ir :و سامانه ثبت معامالت سازمان بازرسى کشور http://iets.mporg.ir :2- آدرس سایت الکترونیکى مناقصات
3- زمان و محل دریافت اسناد مناقصه و آگاهى از سایر شرایط: از تاریخ 98/3/22 لغایت 98/3/26 ساعت 14:15 از طریق سامانه ستاد به آدرس

 www.setadiran.ir قابل دریافت مى باشد.
4- مناقصه گران مى بایست پاکات اسناد و پیشنهادهاى خود را حداکثر تا ساعت 14:15 مورخ 98/4/5 بصورت الکترونیکى در سامانه ستاد و به صورت 
فیزیکى به اداره حراست اداره کل راه و شهرسازى واقع در یاسوج ، ضلع جنوبى میدان شهید فهمیده ، دبیرخانه حراست تحویل و رسید دریافت دارند.
5- جلسه کمیسیون بازگشایى مناقصه مورخ 98/4/6 راس ساعت 8:00 صبح تشکیل مى گردد. از کلیه مناقصه گران و یا نماینده رسمى آنها جهت 

شرکت در جلسه بازگشایى پاکات پیشنهاد قیمت دعوت به عمل مى آید.
6- تنها پیمانکارانى میتوانند در مناقصات فوق شرکت نمایند که رتبه و صالحیت آنان در سامانه اینترنتى www.sajar.mporg.ir داراى اعتبار 
باشد. پرینت صالحیت شرکت باید از سایت مذکور تهیه گردیده و روى پاکت اصلى مناقصه (لفاف اصلى) نصب گردد بطوریکه پیش از بازگشایى قابل 

رویت و بررسى باشد.
7- الزم است ضمانت نامه شرکت در مناقصه در پاکت الف ، اسناد شرکت در پاکت ب، پیشنهاد قیمت و آنالیز بها در پاکت ج ، هر سه پاکت فوق الذکر 

الك و مهر و همه پاکتها در لفاف مناسب الك و مهر شده به اداره حراست تحویل نمایند و به همین صورت در سامانه ستاد ارائه گردد.
8- مناقصه گران مکلفند نسبت به تکمیل اسناد مهر و امضا نمودن آنها و اخذ گواهى هاى الزم درخواستى اداره کل راه و شهرسازى ، که در چک 
لیست منضم به اسناد مناقصه درج گردیده اقدام نمایند. در صورت عدم تکمیل و ارائه اسناد درخواستى مسئولیت به عهده مناقصه گر مى باشد.

9- مدت اعتبار پیشنهادات از آخرین مهلت تسلیم پیشنهادات به مدت 3 ماه مى باشد و قابل تمدید تا  سه ماه دیگر مى باشد.
10- سایر شرایط در اسناد مناقصه به اطالع پیمانکاران خواهد رسید.

آگهى نوبت اول 98/3/22 ، آگهى نوبت دوم: 98/3/23

برآورد اولیه بر محل اجراکمیت و کیفیتشرح پروژهردیف
مبناى فهرست بهاى 
راه و باند (ریال)

مبلغ تضمین 
شرکت در 
مناقصه (ریال)

حداقل صالحیت 
مورد نیاز

احداث و بهسازى و آسفالت راههاى روستایى 1- 1
دیشموك – مله خرسک – بنارى – مورخانى 2- 
دیشموك به (چندار) سرگچ 3- راه روستایى مازه 
فرج اسفندان 4- راه روستایى رود سمه – پاتاوه 
رود سمه (یک مرحله اى) (تجدید مناقصه)

عملیات راهسازى راه 
روستایى مطابق برآورد و 
نقشه هاى اجرایى

رتبه 5 راه و ترابرى13822690069692000000کهگیلویه

بهسازى و آسفالت راه روستایى 1- پشتکوه جلیل 2
(چات- باد هوا – على آباد – آب تاگ – چشمه 
دره – آبچناران) 2- بلوط کاروان (یک مرحله اى) 

(تجدید مناقصه)

عملیات راهسازى راه 
روستایى مطابق برآورد و 
نقشه هاى اجرایى

رتبه 5 راه و ترابرى12478610097624000000بویراحمد

بهسازى و آسفالت راههاى روستایى دنا (1- قنات 3
– میرزاعلى – میرزاقلى 2- بایتا جالله 3- کت 
سیاه) (یک مرحله اى) (تجدید مناقصه)

عملیات راهسازى راه 
روستایى مطابق برآورد و 
نقشه هاى اجرایى

رتبه 5 راه و ترابرى11722910539587000000دنا

بهسازى و آسفالت راه روستایى 1- آبچنداران 4
شهدالى 2- چال شاهین (یک مرحله اى) (تجدید 

مناقصه)

عملیات راهسازى راه 
روستایى مطابق برآورد و 
نقشه هاى اجرایى

رتبه 5 راه و ترابرى10927658554547000000بویراحمد

بهسازى و آسفالت راه روستایى 1- بید انجیر 2- 5
چاسخوار (یک مرحله اى) (تجدید مناقصه)

عملیات راهسازى راه 
روستایى مطابق برآورد و 
نقشه هاى اجرایى

رتبه 5 راه و ترابرى12582283061630000000چرام

بهسازى راه فرعى گچساران - بابا کالن -6
 بى بى حکیمه (کمربندى بابا کالن) (یک مرحله 

اى) (تجدید مناقصه)

عملیات راهسازى راه 
روستایى به طول تقریبى 
1 کیلومتر مطابق برآورد و 
نقشه هاى اجرایى

رتبه 5 راه و ترابرى2561471939129000000گچساران

 پنج شنبه  23 خرداد 1398  شماره 5044 
 دوشنبه  20 فروردین 1397  شماره 4716 

شهرستان ها

جلســه مجمع عمومى سالیانه صاحبان ســهام شرکت معدنى و 
صنعتى چادرملو با حضور 96/4 درصد از ســهامداران و به ریاست 
آقاى حسنعلى قنبرى روز چهارشبه 8 خرداد ماه 1398 در محل 
مجموعه فرهنگى ورزشى وزارت کار و امور اجتماعى سالن تالش، 

برگزار شد.
هیات رئیسه مجمع مرکب از آقایان مرتضى على اکبرى و داود 
حسنى زاده نماینده سهامدار عمده، محمود نوریان منشى جلسه و 
نمایندگان سازمان بورس اوراق بهادار، و موسسه حسابرسى رایمند 

و همکاران بود.
پــس از قرائت گزارش هیات مدیره از ســوى آقاى مهندس 
محمود نوریان مدیرعامل شــرکت و قرائت گزارش حســابرس و 
تصویب صورتهاى مالى و ترازنامه شــرکت براى سال مالى منتهى 
به 1397/12/29 در این جلسه مقرر شد مبلغ 700 ریال به ازاى 

هر سهم پرداخت شود.
همچنین موسســه حسابرســى رایمند و همکاران به عنوان 
بازرس قانونى و حســابرس شــرکت و دش و همکاران به عنوان 
بازرس على البدل براى ســال مالى 98 انتخاب شــدند و روزنامه 
دنیاى اقتصاد به عنوان روزنامه رسمى و کثیراالنتشار تعیین شد.
براساس تصمیمات مجمع، اعضاى هیات مدیره دوره گذشته 
به مدت 2 سال به عنوان اعضاى هیات مدیره جدید مجددا انتخاب 

شدند.

مرور کلى بر وضعیت و تحوالت صنعت مربوط در سال هاى 
مورد گزارش

مقدمه:
کشــور ایران به دلیل وجود منابع و ذخائر طبیعى (نفت، گاز، 
مواد معدنى) در ردیف کشــورهاى غنــى منابع طبیعى قرار دارد. 
بنحوى که در رده بندى کشــورهاى جهــان از نظر مواد معدنى 
جزء15 کشور اول قرار گرفته است. براساس گزارشات و اطالعات 
موجود، ایران داراى 57 میلیارد تن ذخائر احتمالى و 37 میلیارد 
تن ذخائر قطعى مى باشــد این ذخایر حدود 7 درصد ذخائر کلى 

جهان را تشکیل مى دهد.
لیکــن علیرغم وجود منابع غنى مواد معدنى، نقش معادن در 
اقتصاد کشــور ناچیز بوده و طبق آمارهاى اعالم شده سهم معدن 
و صنایــع معدنى از تولید ناخالص داخلى کشــور حدود 7 درصد 

مى باشد.
با عنایت به مقدمه فوق، ســنگ آهن مهمترین بخش معدنى 
ایران اســت که براساس گزارش مرکز آمار ایران حدود 50 درصد 
ارزش افزوده بخش معدن مربوط به این بخش مى باشد و از طرفى 
19/6 درصد اشتغال زایى بخش معدن ایران، به معدنکارى سنگ 

آهن تعلق دارد.
حجم تولیدات ســنگ آهن در ایران که آمارهاى آن در ادامه 
گزارش منعکس خواهد گردید، به نحوى است که عالوه بر تامین 
نیازهاى کارخانه هاى فوالدســازى کشــور همه ساله مقادیرى از 
تولیدات صادر خواهد شــد که ارقام آن در ضمیمه گزارش خواهد 

آمد.
بیان برنامه ها و چشم انداز وضعیت شرکت در سال مالى1397
1ـ ادامــه روند اجــراى برنامه هاى افزایش تولید کنســانتره 
ســنگ آهن، باالتر از ظرفیت اسمى (مشــابه سالهاى گذشته) و 
تولید محصوالت ســنگ آهن دانه بندى شــده، گندله، فوالد ( و 
نورد میلگرد در شــرکت فوالد سرمد ابرکوه) طبق برنامه مصوب 

سال 1397.
2ـ ادامه عملیات اجرایى نصب تجهیزات و ماشین آالت پروژه 
احداث کارخانه احیاء مستقیم با ظرفیت سالیانه 1/550/000 تن 
آهن اسفنجى، در مجتمع صنعتى چادرملو و حصول به پیشرفت 
فیزیکى 100 درصد درسال 1397 و شروع راه اندازى آزمایشى.
3ـ تولید 300 هزار تن میلگرد در طرح شــرکت صنایع آهن 

و فوالد سرمد ابرکوه.

عملکرد تولیدات سال 1397 شــرکت معدنى و صنعتى 
چادرملو

شرکت در سال 1397 در تداوم برنامه هاى افزایش تولید خود 
باالتر از ظرفیت اسمى، مقدار 9/771 میلیون تن کنسانتره سنگ 
آهن مربوط، معادل 8/843 میلیون تن کنســانتره خشک تولید 

نموده است.
این مقدار تولید حدود 30 درصد فراتر از ظرفیت اسمى پنج 
خط تولید کنسانتره (سالیانه 7/5 میلیون تن کنسانتره مربوط بر 
مبناى سنگ آهن هاى خام موجود معدن با عیار متوسط 54ـ53 

درصد = Fe) بوده است.
تولید ســنگ آهن دانه بندى در سال 1397 به مقدار 519/2 
هزار تن، شــامل 235 هزار تن درشــت دانــه Lump Ore و 

150 هزار تن ریزدانه Fine Ore با عیار 

مناســب حدود 61ـ60 
درصد و قابل مصرف در صنایع فوالد به روش کوره بلند بوده است. 
و ضمنا مقدار 34/2 هزار تن ســنگ آهــن ریزدانه با عیار پایین 
حدود 53ـ52 درصد تولید که در صورت وجود خریدار به فروش 
رســیده و در غیر این صورت جهت تولید کنسانتره سنگ آهن به 

کارخانه فرآورى تغذیه گردیده و مى گردد.
در سال 1397 شــرکت موفق شده است 3/557 میلیون تن 
گندله، 238 هزار تن آهن اسفنجى و 881 هزار تن شمش فوالد 
تولید نماید. تولید محصوالت شــرکت، از برنامه پیش بینى شده 

فراتر بوده است.

نوسان قیمتهاى فروش محصوالت
بــه دنبال تغییــرات بوجود آمــده در قیمت هاى محصوالت 
فوالدى (از جمله شمش شــرکت فوالد خوزستان) قیمت فروش 

مواد اولیه به مجتمع هاى فــوالدى، در انواع مختلف نیز مواجه با 
تغییر گردید.

در پــى اختــالف مبانى قیمت گــذارى ســنگ آهن، بین 
شرکتهاى معدنى و فوالدى، پس از مذاکرات طوالنى و عدیده، در 
سال 1388 نهایتا این توافق بین شرکتهاى مذکور به عمل آمد که 
نرخ فروش کنســانتره سنگ آهن تابعى از میانگین قیمت فروش 

شمش تولیدى شرکت فوالد خوزستان باشد.
در ســال 1396 نرخ فروش کنســانتره به شــرکتهاى فوالد 
مبارکه و خوزســتان، شــامل ضریب 13/8 درصــد و نرخ فروش 
گندله، ضریب 21/5 درصد میانگین قیمت فروش شــمش فوالد 
خوزســتان در دوره هاى ســه ماهه، تعیین و در صورتحساب هاى 

فروش اعمال گردیده است.
در ســال1397 نرخ فروش کنسانتره به شــرکت هاى فوالد 
مبارکه و خوزستان، به ترتیب شــامل ضرائب 14/3 و 15 درصد 
و نرخ فروش گندلــه، ضریب 23/5 درصد میانگین قیمت فروش 
شــمش فوالد خوزســتان در دوره هاى ســه ماهــه، تعیین و در 

صورتحساب هاى فروش اعمال گردیده است.
نرخ فروش ســنگ آهن دانه بندى تابع تغییرات قیمت هاى 
جهانى بوده و تعیین قیمت فروش به خریداران، از نتایج مزایده هاى 
برگزار شده و قیمتهاى مشابه رایج در بازار پیروى نموده است.

نرخ فروش شــمش فوالد از قیمت هــاى رایج در بازار تبعیت 
نموده است.

طرحهاى شرکت:
الف) طرحها و فعالیتهاى سرمایه اى در دست اقدام شرکت:

:D19 1ـ استفاده از پهنه معدنى آنومالى
با توجه به مجوز اکتشاف صادر شده از سوى سازمان صنعت، 
معدن و تجارت اســتان یــزد در تاریــخ 1397/11/28 عملیات 
اجرایى اکتشــاف مقدماتــى و تفصیلى معدن مذکور آغاز شــده 
است. دســتیابى به توده معدنى سنگ آهن معدن مذکور، از بروز 
ریسک فقدان ذخیره معدنى مناسب جلوگیرى خواهد نمود. هزینه 
ســرمایه گذارى اجراى طرح فوق، حــدود 19/000 میلیارد ریال 

برآورد شده است.
2ـ طرح احداث نیروگاه خورشیدى:

شــرکت بنا دارد نســبت به احداث یک واحــد نیروگاه 10 
مگاواتى خورشیدى، در جوار نیروگاه 500 مگاواتى سیکل ترکیبى 
خود در مجتمع صنعتى، اقدام و مقدمات عملیات اجرایى آن آغاز 
شده است. هزینه سرمایه گذارى در طرح فوق به میزان 7 میلیون 

یورو خواهد بود.
3ـ مشارکت در افزایش سرمایه شرکتهاى سرمایه پذیر:

به موجب مصوبــه هیات مدیره 
در  مشــارکت  موضــوع  شــرکت، 
افزایش سرمایه شــرکتهاى سرمایه 
پذیرهمواره مورد توجه مدیریت بوده 
است. شرکتهاى سرمایه پذیر عمدتا 
در زمینه هاى معدن و صنایع معدنى 
وابســته، تامین و انتقال آب و تامین 
مالى فعالیت مى نمایند. طى ســال 
1397 مبلــغ 5/318 میلیارد ریال 
افزایش سرمایه  بابت مشــارکت در 
شــرکتهاى ســرمایه پذیر، پرداخت 

شده است.
4ـ مشــارکت در بهره بردارى از 
معادن سنگ آهن استرالیا و احداث 
کارخانه هاى تولید کنسانتره به میزان 

12/5 میلیون تن.

صنعتــى  و  معدنــى  شــرکت 
چادرملــو به همراه شــرکت معدنى 
و صنعتى گل گهر و شــرکت فوالد 
مبارکــه (از طریــق شــرکت فوالد 

هرمزگان) و شــرکت فکور صنعت و هر کدام با مشارکت به میزان 
25 درصد موضوع سرمایه گذارى در استفاده از ذخائر سنگ آهن 
کشور استرالیا و تولید 12/5 میلیون تن کنسانتره را پیگیرى و حق 
السهم مشارکین، مطابق برنامه زمان بندى پرادخت شده است.

ســرمایه گذارى مشارکین در بهره بردارى از معدن و تا پایان 
فاز 1 که کارخانه 5 میلیون تنى کنسانتره به بهره بردارى خواهد 
رسید. به میزان 88 میلیون دالر آمریکا پیش بینى شده است.

بــراى اجراى فاز 1 و فازهاى 2 و 3 معادل 85 درصد مجموع 
ســرمایه گذارى که محــدود به مبلغ 960 میلیــون دالر آمریکا 
مى باشد. از تسهیالت فاینانس کشور استرالیا استفاده خواهد شد.

طرحها و فعالیتهاى سرمایه اى آتى:
1ـ طــرح احداث کارخانه گندله ســازى جدید با ظرفیت 4 

میلیون تن در سال:
اجراى طرح مذکور با برآورد سرمایه گذارى حداقل به میزان 
20/974 میلیارد ریال (شامل 89 میلیون یورو) در دست مطالعه 

مى باشد.
2ـ طرح احــداث کارخانه نورد با ظرفیت 1/1 میلیون تن در 

سال:
اجراى طرح مذکور با پیش بینى ســرمایه گذارى حداقل به 
میزان 11/673 میلیارد ریال (شــامل 52 میلیون یورو) در دست 

مطالعه مى باشد.
3ـ مشــارکت در احداث کارخانه هاى گندله، آهن اسفنجى، 

فوالد و تاسیسات زیربنایى منطقه آزاد تجارى مکران:

موضوع مشارکت در احداث کارخانه هاى گندله، آهن اسفنجى، 
فوالد و تاسیســات زیربنایى در منطقه آزاد تجارى مکران واقع در 
شهرستان چابهار (با مشارکت شرکتهاى معدنى و صنعتى چادرملو 
و گل گهر، فوالد مبارکه) از برنامه هاى بلند مدت شرکت مى باشد.

در مجمع شرکت معدنى و صنعتى چادرملو 700 ریال سود به ازاى هر سهم تصویب گردید؛

معدن چادرملو سال 1396

جدول میانگین نرخ فروش پایه محصوالت در سنوات 97 و 96

ایران از نظر مواد معدنى جزء15 
کشور اول جهان است و با 37 میلیارد تن 
ذخائر قطعى حدود 7 درصد ذخائر کل 
جهان را داراست. علیرغم وجود منابع 
غنى مواد معدنى، نقش معادن در اقتصاد 
کشور ناچیزاست. سهم معدن و صنایع 
معدنى از تولید ناخالص داخلى کشور 
حدود 7 درصد مى باشد.

درصدنوسان نوسان سال 1396 سال 1397 محصول ردیف

75 1/799/256 2/414/852 4/214/107 کنسانتره 1

26 250/885 967/036 1/217/921 دانه بندى 2

78 2/956/413 3/802/480 6/758/893 گندله 3

61 11/245/366 18/369/834 29/615/200 شمش فوالد 4


