
 وزارت صنعت، معدن و تجارت                                          
 سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنایع معدنی ایران                                                                    

 

 عالیت هاي معدنیندوق بیمه سرمایه گذاري فص                                        
 
 

 8از      1:  صفحه ٣٢-FR:  کد مدرك  ز معادنابهره برداري  بیمه نامه اعتباريپرسشنامه  استفاده ازتسهیالت  : فرم  نام مدرك صندوق بیمه سرمایه گذاري فعالیتهاي معدنی شرکت:

 

 
 1966883149: تیکدپس  22پالك  -یابان گلدانخ -ایین تر از بزرگراه مدرسپ -آدرس: بلوار آفریقا

 www.iranmico.com                      22053619کس:ف                          22053617-18 :تلفن
 

 .........................................................................   شماره:

 ..........................................................................     تاریخ:
 .......................................................................... پیوست:

 
 ـ مشخصات دارنده پروانه : 1

 د ملی ک       حل تولد   م       اریخ تولد     ت نام و نام خانوادگی                  شماره شناسنامه            صادره از        نام پدر           حقیقی:
 ـــــــــــــــ  
 د.ضمیمه گرد  مربوط به آخرین تغییرات شماره و تاریخ ثبت                  کپی اساسنامه و روزنامه رسمی                    شرکت       حقوقی:   

 نشانی کامل و شماره تلفن ، فاکس ، پست الکترونیک :       
 .....  )    ندارد ...............مقطع............... ...............مدرك تحصیلی مرتبط        دارد    ( گرایش.........         

 مشخصات پروانه  بهره برداري  : -2  
 نام معدن: -2-1  

 دت اعتبار                      سال .م      یخ پروانه بهره برداري  :                                                              شماره و تار -2-2
 مرحله استخراج      مرحله تجهیز و آماده سازي          ه عملیات:مرحل -2-3
                             ه بهره برداري   :                        کیلومتر مربع                        مساحت محدود -2-4
              روستا                                    بخش  استان                        شهرستان                          :        حل وموقعیت واحد عملیاتم -2-5
 ن.ت                        تولید متوسط سالیانه                 -2-6
 شانی و کروکی محل : ن -2-7

     
 کد کاداستر: -2-8

 مواد معدنی .نام و مشخصات ماده یا  -3
 . مشخصات ذخیره معدنی -1-

 مقدار عنوان
 ( تن)

 ارزش برآوردي ترکیب شیمیایی عیار
 در دل کوه

 
ذخیره 

براساس 
 گواهی کشف

     ذخیره گواهی شده (قطعی)  

     ذخیره قابل استخراج  

     ذخیره استخراج شده   

     ذخیره باقیمانده قابل استخراج  

 ذخیره جدید
ذخیره اکتشاف شده قابل استخراج  (حین  

 استخراج)

    

 دد.نحوه ارزیابی ارزش برآوردي در دل کوه ضمیمه گر -3-2         
 

 مسئول فنی : -4
                          شماره و تاریخ پروانه :                                نام و نام خانوادگی :                 
 تبه  :                 زمینه تخصصی:ر                                                                                     رسته:           
 نشانی ، تلفن تماس و پست الکترونیک :          

 
 
 

 درصورت نیاز ازپشت صفحات استفاده فرمائید.
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 عالیت هاي معدنیندوق بیمه سرمایه گذاري فص                                        
 
 

 8از      2:  صفحه ٣٢-FR:  کد مدرك  ز معادنابهره برداري  بیمه نامه اعتباريپرسشنامه  استفاده ازتسهیالت  : فرم  نام مدرك صندوق بیمه سرمایه گذاري فعالیتهاي معدنی شرکت:

 

 
 1966883149: تیکدپس  22پالك  -یابان گلدانخ -ایین تر از بزرگراه مدرسپ -آدرس: بلوار آفریقا
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 .........................................................................   شماره:

 ..........................................................................     تاریخ:
 .......................................................................... پیوست:

 :انسانی نیروياطالعات  -5
 نفر) –(واحد  نیروي انسانی موجود و جمع مورد نیاز طرح :-5-1

 تحصیالت    
 سابقه مرتبط

 جـمـع زیر دیپلم زیر لیسانس لیـسانـس باالتر از لیـسانس

 مورد نیاز درحال کار مورد نیاز درحال کار مورد نیاز درحال کار مورد نیاز درحال کار مورد نیاز درحال کار

           بیش از ده سال

           سال 10-7

           سال 7-3

           سال 3-1

           بدون سابقه کار

           جـمـع کـل

 انسانی که تحت پوشش بیمه عمر/ سرمایه گذاري هستند:................نفر تعداد نیروي -5-1-1
 ...نفر............تعداد نیروي انسانی که تحت پوشش مسئولیت مدنی کارفرما هستند:. -5-1-2

 ( شرح عملیات و هزینه ها و برنامه زمانبندي)سرمایه گذاري:   -6
 ف  مندرج در گواهی کشف                                         ریال.       هزینه اکتشا -6-1           

 
 هزینه هاي پیش بینی شده مرحله تجهیز و آماده سازي.    -6-2

 میلیون ریال -احدو                                                                                                                                                                           
 هزینه هاي پیش بینی شده مدت اجرا هزینه هر واحد حجم عملیات شرح عملیات

1- 
 

2- 
 

3- 
 

4- 
 

5- 
 

6- 
 

    

  جمع هزینه ها 
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 8از      3:  صفحه ٣٢-FR:  کد مدرك  ز معادنابهره برداري  بیمه نامه اعتباريپرسشنامه  استفاده ازتسهیالت  : فرم  نام مدرك صندوق بیمه سرمایه گذاري فعالیتهاي معدنی شرکت:
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 .........................................................................   شماره:

 ..........................................................................     تاریخ:
 .......................................................................... پیوست:

 نجام شده مرحله تجهیز و آماده سازي                                                 هزینه هاي ا -6-3
 میلیون ریال -واحد                                               

 ارزش روز مدت اجرا هزینه هر واحد حجم عملیات شرح عملیات

1- 
 

2- 
3- 
 

4- 
 

5- 

    

  جمع هزینه ها 

 ابنیه و تأسیسات :-7
 یسات پیش بینی شده در طرح  :  ابنیه و تأس -1 -7

 میلیون ریال          -احدو                                                                                                                                                                           

 نوع ردیف
 مساحت ساختمان

 (مترمربع )
 تأسیساتهزینه  هزینه واحد سطح

 
 جمع هزینه ها

 

1      

2      

3      

4      

5      

6      

   جمع هزینه ها 

 ابنیه و تأسیسات موجود در محل عملیات  :  –7-2 
 میلیون ریال-احد و                                                                                                                                                                      

 نوع ردیف
 مساحت ساختمان

 (مترمربع )
 هزینه واحد سطح

 هزینه تأسیسات
 

 ارزش روز
 

1      
2      
3      
4      

   جمع هزینه ها 

http://www.iranmico.com


 وزارت صنعت، معدن و تجارت                                          
 سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنایع معدنی ایران                                                                    
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 8از      4:  صفحه ٣٢-FR:  کد مدرك  ز معادنابهره برداري  بیمه نامه اعتباريپرسشنامه  استفاده ازتسهیالت  : فرم  نام مدرك صندوق بیمه سرمایه گذاري فعالیتهاي معدنی شرکت:
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 .........................................................................   شماره:

 ..........................................................................     تاریخ:
 .......................................................................... پیوست:

 ماشین آالت و تجهیزات: -8
 اشین آالت مورد نیاز طرح .م -8-1

 میلیون ریال  –واحد                                                                                                                                                                          

 توان مصرفی قدرت ساخت مدل و سال نوع و کشورسازنده نام ماشین آالت ردیف
 تعداد

 (دستگاه)
 کلقیمت  قیمت واحد

 

1         

2         

3         

4         

5         

6         

   جمع کل قیمت  

                 تجهیزات موجود در معدن  .   وماشین آالت  -8-2
 میلیون ریال          –احد و                                                                                                                                                                             

 نوع و کشورسازنده نام ماشین آالت ردیف
 مدل و سال
 ساخت

 توان مصرفی قدرت
 تعداد

 (دستگاه)
 ارزش کل روز قیمت واحد

 

1         

2         

3         

4         

5         

   جمع کل قیمت  

 احداث راه دسترسی به محل عملیات : -9
 یال.ر               ده:                        کیلومتر                          با هزینه                 پیش بینی ش  -9-1 

 یلومتر                          با هزینه                                ریال . ک                              انجام شده : -9-2          
 برق مورد نیاز معدن : -10

 از معدن                                    کیلووات در شبانه روز .برق مورد نی -1- 10   
 دیزل ژنراتور  شبکه برق سراسري             نیاز معدن از چه منابعی تأمین خواهد شد ؟       برق مورد -10-2

ال آن رق و انتقتیاز بدر صورتی که در طرح بهره برداري از شبکه برق سراسري استفاده خواهد شد چه اقدامی براي اخذ ام
 ؟ با تفکیک هزینه ها توضیح دهید . صورت گرفته
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 عالیت هاي معدنیندوق بیمه سرمایه گذاري فص                                        
 
 

 8از      5:  صفحه ٣٢-FR:  کد مدرك  ز معادنابهره برداري  بیمه نامه اعتباريپرسشنامه  استفاده ازتسهیالت  : فرم  نام مدرك صندوق بیمه سرمایه گذاري فعالیتهاي معدنی شرکت:

 

 
 1966883149: تیکدپس  22پالك  -یابان گلدانخ -ایین تر از بزرگراه مدرسپ -آدرس: بلوار آفریقا
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 .........................................................................   شماره:

 ..........................................................................     تاریخ:
 .......................................................................... پیوست:

 نیاز معدن :آب مورد  -11
 آب مورد نیاز معدن                    متر مکعب در شبانه روز است .         
 ب از چه منابعی و با چه هزینه اي تأمین شده و یا خواهد شد ؟ ( توضیح دهید)           این مقدار آ -11-1       

 
 

 سوخت مورد نیاز: -12
 چگونه و با چه هزینه اي تأمین شده یا خواهد شد .(توضیح دهید )یاز معدن از چه منابعی ، سوخت مورد ن -12-1

 
 

 جمع هزینه ها :-13
                     جمع هزینه ها:                            -13-1         

 میلیون ریال  -احد و                                                                                            
 انجام شده ( ارزش روز) پیش بینی شده طبق طرح شرح موارد ردیف

1 
2 
3 
4 

 

 .جمع هزینه هاي مراحل تجهیز و آماده سازي و بهره برداري  
 وتأسیسات.جمع هزینه هاي ابنیه 

 جمع هزینه هاي ماشین آالت و تجهیزات .(قیمت کل )
رق جمع هزینه هاي احداث راه دسترسی  به معدن و تأمین آب و ب

 مورد نیاز .

  

   جمع کل هزینه ها

 
 اده معدنی استخراجی                              تن/ ریال.مقیمت تمام شده یک تن  -13-2   
 دي ماده معدنی استخراجی .قیمت فروش : برحسب عیار تن  یا درجه بن -13-3      
       1- 
  2- 
 3- 

 یزان سرمایه گذاري مورد لزوم در رابطه با  اجراي طرح چه مقدار است؟                              ریال .م-14
 یال .ر                                                 سهم آورده متقاضی      -14-1 
 یال .ر   مبلغ وام درخواستی                                                      -14-2   

 عتباري درخواست شده است ؟ وام مورد نظر از کدام بانک یا مؤسسه ا -14-3
 هردو اجراي عملیات                        خرید ماشین آالت            رد نظر به چه منظور اخذ  می گردد ؟  وام مو -14-4
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 عالیت هاي معدنیندوق بیمه سرمایه گذاري فص                                        
 
 

 8از      6:  صفحه ٣٢-FR:  کد مدرك  ز معادنابهره برداري  بیمه نامه اعتباريپرسشنامه  استفاده ازتسهیالت  : فرم  نام مدرك صندوق بیمه سرمایه گذاري فعالیتهاي معدنی شرکت:

 

 
 1966883149: تیکدپس  22پالك  -یابان گلدانخ -ایین تر از بزرگراه مدرسپ -آدرس: بلوار آفریقا
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 .........................................................................   شماره:

 ..........................................................................     تاریخ:
 .......................................................................... پیوست:

 ام دریافت نموده اید ؟ آیا تاکنون و-14-5
 چه مبلغی دریافت نموده اید و به چه منظور مصرف شده است ؟ 5-14د در صورت مثبت بودن بن -14-6 

 
 
 
 

 ت؟ین وام دریافتی پروانه بهره برداري موضوع درخواست صدور بیمه نامه به وثیقه گذاشته شده اسآیا جهت تضم -14-7      
 بلی                      خیر      

ه ه اینکه در صورت وقوع خسارت و پرداخت آن توسط صندوق پروانبو با توجه  7-14ت بودن پاسخ بند در صورت مثب -7-1 -14 
 اد؟خواهید د انجام عملیات به صندوق منتقل می گردد چه اقداماتی در جهت فک رهن پروانه از دستگاه تسهیالت دهنده

 
 
 
 

 چه تعهد و یا تضمینی در جهت وام دریافتی قبلی ارائه داده اید؟   7-14ی بودن پاسخ بند در صورت منف -14-7-2  
 
 
 

      
 احد : میلیون ریال و                                ین آالت و تجهیزات مورد خرید .                                                          مشخصات  ماش -14-8  

 قیمت کل قیمت واحد تعداد نوع ماشین ردیف
 
 
 
 
 
 
 

 

    

    جمع
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 عالیت هاي معدنیندوق بیمه سرمایه گذاري فص                                        
 
 

 8از      7:  صفحه ٣٢-FR:  کد مدرك  ز معادنابهره برداري  بیمه نامه اعتباريپرسشنامه  استفاده ازتسهیالت  : فرم  نام مدرك صندوق بیمه سرمایه گذاري فعالیتهاي معدنی شرکت:
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 .........................................................................   شماره:

 ..........................................................................     تاریخ:
 .......................................................................... پیوست:

 ( دارائی هایی که در گرو نباشند )  ه عنوان  وثیقه ارائه می دهید ؟بتعهدات خود در مقابل اخذ وام چه دارائی ها یی براي اجراي  -15
 .ات ماشین آالت و تجهیزاتی که در مالکیت شماست با قید مکان فعالیت فعلی آنها بنویسید نام و مشخص  -15-1      

 

 امالك و مستغالت خارج از محدوده عملیات . -15-2      
 زمین                       ساختمان                                سایر با ذکرنام :        

 
 یال ر                      نوع کاربري                   نوع سند                       ارزش     ت    متر مربع      زمین : مساح -15-2-1 

 محل موقعیت زمین     
 ساختمان : -15-2-2 

 یال واقع در ر                        متر مربع به ارزش                    متر مربع و زیربنا                    مساحت کل زمین         
 

 نوع سند :
 ا                    ر دارایی هسای -15-2-3 
   ملیات معدنی              عپروانه   -الف    

وضوع مه عملیات پروان تعداد ، نوع ، ظرفیت ، ذخیره ، ارزش و محل و موقعیت پروانه هاي عملیات معدنی ( به استثناي 
 جزء دارایی هاي متقاضی است . درخواست وام) که

 رسرمایه گذاري ها              دمشارکت  -ب 
 ارزش سهام و میزان مشارکت در سایر شرکت ها .   

 ) تکمیل گردد.(توسط اشخاص حقوقی ـ اطالعات زیر درجدول بطورخالصه مربوط به توان مالی و عملیاتی متقاضی جهت اخذ تسهیالت 16
  میلیون ریال ) –واحد(                                                                                                                                                                                                                          

 139 ..... پایان سال   139 .... پایان سال  مـــــــوارد ردیف

   سال آخر 2جمع دارایهاي جاري 1

   جمع کل دارایها  2

   مانده تسهیالت دریافتی از بانکها 3

   بدهیهاي جاريجمع  4

   جمع حقوق صاحبان سهام 5

   فروش سال   6

   سود ناویژه   7

   سود عملیاتی 8

   سود قبل از مالیات 9
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 عالیت هاي معدنیندوق بیمه سرمایه گذاري فص                                        
 
 

 8از      8:  صفحه ٣٢-FR:  کد مدرك  ز معادنابهره برداري  بیمه نامه اعتباريپرسشنامه  استفاده ازتسهیالت  : فرم  نام مدرك صندوق بیمه سرمایه گذاري فعالیتهاي معدنی شرکت:

 

 
 1966883149: تیکدپس  22پالك  -یابان گلدانخ -ایین تر از بزرگراه مدرسپ -آدرس: بلوار آفریقا

 www.iranmico.com                      22053619کس:ف                          22053617-18 :تلفن
 

 .........................................................................   شماره:

 ..........................................................................     تاریخ:
 .......................................................................... پیوست:

 خالصه اي از دارائیهاي متقاضی (اشخاص حقیقی):  -17
 امالك -17-1
 ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................نشانی به.......................................................................................................................: مشخصات ملک مسکونی با -الف

 ..............................................................................................................................................................................................................................................................................بتیره پالك ثشما  -دانگ ...........................................................................................................................................................................................................................................................نوع سند: میزان مالکیت.
 ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................به نشانی  .........................................................................................................................................: مشخصات با تجاري ملک -ب

 .....................................................................................................................................................................................................................................................................................تیپالك ثب شماره  -دانگ.......................................................................................................................................................................................................................................................نوع سند: میزان مالکیت.
  .................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................به نشانی ........................................................................................................................................ :مشخصات با زرعیملک م -ج

  ........................................................................................................................................................................................................................................................................................الك ثبتیپشماره   -دانگ.....................................................................................................................................................................................................................................................نوع سند: میزان مالکیت
 :ماشین آالت سنگین تحت تملک و محل نگهداري  -17-2.

 .......................................................................................................................................................................و سال ساخت. ........................................................................................................................................مورخ  ....................................................................................................................با شماره برگ سبز...............................................................................................................:......................:الف
........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ 

 ...........................................................................................................................................................................تو سال ساخ .......................................................................................................................................مورخ  ..................................................................................................................با شماره برگ سبز..............................................................................................................................................:ب
........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ 

 معادن تحت تملک: -17-3
 .............................خروم  ..............................................با شماره پروانه بهره برداري.................. معدن............................................: الف

 ............................مورخ   .................................................با شماره پروانه بهره برداري...............  معدن...........................................: ب  
سایر دارائیها با ذکر مشخصات :  -17-4

..............................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................. 

فعلی متقاضی:   عمده فعالیت -17-5
............................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................ 
 

 ست .اداده شده  ت پاسخبدین وسیله اعالم میدارد، کلیه اظهارات مندرج در این پرسشنامه با اطالع و آگاهی کامل و در کمال صداق
                                                           

 ام دارنده پروانه بهره برداري  ن                                                                                                                                                             
 هر و ا مضـاءم                                                                                                                                                                              
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