
LOGO95وضعیت مهمترین طرحهاي بیمه شده طی سال

وضعیت پروژه)ریال(مبلغ بیمه نامهبیمه گذارردیف

170,810,000,000شرکت آریا جنوب ایرانیان1
، 67هزار تن کنسانتره  210درصد و خروجی آن  32هزارتن سنگ آهن با عیار 460ظرفیت ورودي سالیانه 

نفر، 62ریال، پرسنل میلیارد 96/3ریال، مبلغ اولویت هاي صندوق میلیارد 416/2جمع کل سرمایه گذاري 
ریالمیلیارد 83/2) متوسط(سودآوري خالص سالیانه 

62,367,741,824معدنی پی جویان یزدشرکت تعاونی 2
هزارتن کانسنگ باعیارمتوسط سرب 45میلیارد ریال، ظرفیت ورودي سالیانه 39مبلغ اولویت سرمایه گذاري 

کنسانتره روي تن 1/224درصد و 55کنسانتره سرب تن 3/895تولید سالیانه درصد 1/7و 6/2و روي 
میلیاردریال27/2میلیارد ریال، متوسط سودآوري خالص سالیانه 88درصد، جمع کل سرمایه گذاري 50

حوزه فنی
در سالهاي اخیرمهمترین طرحهاي بیمه شده

1

میلیاردریال27/2میلیارد ریال، متوسط سودآوري خالص سالیانه 88درصد، جمع کل سرمایه گذاري 50

4,900,000,000شرکت صنعتی ومعدنی یاسمین گناباد3
فراوري ودانه بندي ماده معدنی بدلیل فراوري در مبدآ ، افزایش هزارتن، 75بهسالیانه افزایش میزان استخراج 

قیمت فروش ماده معدنی بدلیل فراوري در مبدأ ، اشتغال زایی بعد از اضافه نمودن تجهیزات کارخانه و بیل 
مکانیکی

هزار تن40تن به  4500ریال افزایش ظرفیت سالیانه از میلیارد 29/2مبلغ مشمول بیمه نامه آماده سازي 12,109,000,000شرکت تعاونی معدنی ذغالسنگ درگاه آمل4

23,111,381,100کان جویان صنعت ذغال شرکت5
ریال در مرحله اول بود که انجام داده و به افق پایین تردسترسی پیدا میلیارد 18/3مبلغ مشمول تسهیالت 

ریال درنظر گرفته شده است که در حال انجام آماده سازي میلیارد 13/8نموده است وبراي مرحله دوم 
میباشد

ریال پیش بینی شده است که با دریافت تسهیالت منجر به رسیدن به افق میلیارد 47/97تسهیالت مبلغ مشمول 39,008,800,000حبیب اله صادقی گوغري آقاي6
رافعال می نماید3خواهد شد و همجنین بلوك + 1990هاي پایینتر از 

میلیارد ریال در نظر  10ریال بوده که هزینه شده و براي مرحله دوم میلیون 4/9اول مبلغ تسهیالت مرحله 15,106,970,000تکافر سپاهان شرکت احداث معدن7
.گرفته شده که در حال آماده سازي و پیشروي در این مرحله می باشد

ریال  327,413,892,924مجموع



LOGO96وضعیت مهمترین طرحهاي بیمه شده طی سال

وضعیت پروژه)ریال(مبلغ بیمه نامهبیمه گذارردیف

بیمه نامه صادر شده و متقاضی گزارش عملکرد را ارائه نموده3،744،380،000حسن پورعابدین1

پس از بررسی گزارش  .و متقاضی گزارش عملکرد را ارائه نمود بیمه نامه مرحله دوم صادر شده4،473،500،000شرکت خدمات اکتشافی کشور2
.مشخص گردید که عملیات انجام نشده و نامه تکمیل گزارش به متقاضی ارسال شد

.عملیات اکتشافی درحال انجام است بیمه نامه صادر شده  طی بازدید صورت گرفته،4،609،200،000مریم امین الرعایاي یمینی3

حوزه فنی
در سالهاي اخیرمهمترین طرحهاي بیمه شده

2

.عملیات اکتشافی درحال انجام است بیمه نامه صادر شده  طی بازدید صورت گرفته،4،609،200،000مریم امین الرعایاي یمینی3

5،880،000،000پري علی اکبرزاده4
پودر میکرونیزه،جمع کل   هزار تن ساالنه20و خروجی آن نیز ) ساالنه(هزارتن20ظرفیت ورودي 
میلیارد ریال، سودآوري خالص  9/85میلیارد ریال، مبلغ اولویت هاي صندوق 41/8سرمایه گذاري 

نفر10میلیارد ریال، پرسنل 7/8سالیانه 

میلیارد ریال، مبلغ  41/4 هزار تن سنگ مرمریت در سال، جمع کل سرمایه گذاري24ظرفیت 12،126،965،000شرکت اکتشافی استخراجی گرگین5
نفر18میلیارد ریال، پرسنل6/140میلیارد ریال، سودآوري خالص سالیانه 12/1اولویت هاي صندوق 

شرکت تعاونی معدنی ذغالسنگ  6
29،200،000،000درگاه آمل

میلیارد ریال،مبلغ اولویت هاي صندوق 91/6هزار تن زغالسنگ،جمع سرمایه گذاري 40ظرفیت 
میلیارد ریال مرحله دوم که دریافت نشد، سودآوري خالص 20/2میلیارد ریال مرحله اول و 13

نفر35در قالب دو مرحله، تعداد پرسنل  16/87سالیانه 

شرکت مهندسی کانی فراوران 7
50،000،000،000تهران

میلیارد ریال، مبلغ اولویت  70/2تن کنسانتره، جمع کل سرمایه گذاري 5/230ظرفیت طرح 
میلیارد ریال، سودآوري خالص 19/46و دوم 18/23:مرحله اول-مرحله در قالب دو 37/69صندوق 

نفر37میلیارد ریال، تعداد پرسنل طرح 17/11سالیانه متوسط



LOGO 96شده طی سال وضعیت مهمترین طرحهاي بیمه

وضعیت پروژه)ریال(مبلغ بیمه نامهبیمه گذارردیف

64،000،000،000شرکت زمین پویان فراز آسیا8
تن ساالنه مس کاتد محصول 500درصد،1هزار تن کانسنگ مس باعیار54ظرفیت ورودي 

میلیارد   39/8میلیارد ریال، مبلغ اولویت هاي صندوق  98تولیدي جمع کل سرمایه گذاري 
نفر  58میلیارد ریال، پرسنل 18ریال، سودآوري خالص ساالنه 

107،007،000،000شرکت زرین داغ آستارکان9
میلیارد ریال براي تجهیزات فراوري این معدن در نظر گرفته شده و بیمه 90ارزش ماشین آالت 

نامه صادر و بانک ارجاع گردید و مرحله اول پرداخت گردید اخیراً نیز تتمه تسهیالت 
.پرداخت شده است و تجهیزات در محل نصب گردید

حوزه فنی
در سالهاي اخیرمهمترین طرحهاي بیمه شده

3

276،000،000،000شرکت سنگ آهن مرکزي رباط10
بیمه نامه صادر شده است، ماشین آالت تخصیص یافته راکه به صورت دستگاه نو بود نتوانستند 
بگیرند و گزارش براي ماشین االت دست دوم اصالح گردید و در حال دریافت ماشین آالت 

.میلیارد ریال می باشد107می باشد رقم بیمه نامه تغییر نیافته و نزدیک به 

شرکت گسترش و نوسازي معادن  11
314،035،000،000خاورمیانه

هزارتن کنسانتره زغال، جمع کل سرمایه  500ظرفیت ورودي یک میلیون تن زغال، محصول 
میلیارد ریال، سودآوري خالص  236میلیارد ریال مبلغ اولویت هاي صندوق  1063گذاري 

نفر90میلیارد ریال، پرسنل218سالیانه 

میلیارد ریال  249میلیون تن زغالسنگ، میزان سرمایه گذاري مشمول تسهیالت 9ذخیره بالغ بر 398،000،000،000شرکت سامان کاوش طبس12
هزار تن زغال در فاز اولیه240هدف رسیدن به تولید 

شرکت فرآوري مس درخشان تخت  13
766،687،000،000گنبد

درصد 25هزارتن کنسانتره مس 30میلیون تن کانسنگ مس، محصول 1/6ظرفیت ورودي 
میلیارد ریال،  432میلیارد ریال، مبلغ اولویت هاي صندوق 1175جمع کل سرمایه گذاري 

نفر134میلیارد ریال، پرسنل276سودآوري خالص سالیانه 
2،035،763،045،000مجموع


