بسمه تعالی
صورتجلسه
کمیته کانی های صنعتی خانه معدن ایران

محل تشکیل جلسه :آنالین از طریق اسکایپ

ساعت شروع۱۲ :

موضوع جلسه:

تاریخ جلسه۱۳۹۹/۱۲/۱۱ :

ساعت خاتمه۱۳ :

افزایش قیمت تولیدات مواد معدنی اعضا کمیته
حاضرین جلسه
جلسه کمیته کانیهای صنعتی خانه معدن ایران راس ساعت ۱۲مورخ  ۱۳۹۹/۱۲/۱۱با حضور اکثریت اعضا از طریق فضای
مجازی به منظور اتخاذ تصمیم نسبت به موارد مطروحه در دستور جلسه به شرح زیر برگزار گردید.

شرح جلسه

آنچه در کمیته کانیهای صنعتی خانه معدن ایرانگذشت:
اعضا کمیته پس از استماع دستور جلسه و بررسی وضعیت موجود در خصوص نرخ افزایش کاالهای مورد
استفاده در معادن و کارخانجات فرآوری شامل افزایش قیمت نگهداری ماشین آالت معدنی ،تجهیزات و لوازم
یدکی ماشین آالت معدنی و به تبع آن افزایش نرخ پیمانکاریهای معدنی ،انواع الستیکهای مورد استفاده
اعم از تسمه نقاله و دینام و غیره ،انواع روغن ،تجهیزات و لوازم یدکی ماشین آالت خطوط خردایش و
فرآوری ،مواد ناریه مصرفی ،افزایش حقوق دولتی (با توجه به اصالح حقوق دولتی مصوب شورایعالی معادن
که بیش از  500درصد میباشد) و افزایش حقوق و دستمزد حدوداً  %۳5که در مجموع موارد فوق بطور
متوسط بیش از  %85افزایش را نشان میدهد ،به شرح زیر اتخاذ تصمیم نمودند:
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 -۱کلیه معادنی که تاکنون تولیدات آنها با نازلترین قیمت در اختیار کارخانجات تولیدی قرار گرفته (از جمله
شرکت استقالل آباده ،شرکت تعاونی بازتاب مهر «معدن مهران» و سایر معادن شمال استان فارس شامل
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معادن گلدشت ،دیرگدازان ،زیتون ،الهه پارس ،ایساتیس ،زاگرس ،عقیق و معادن محالت ،استان همدان و
قزوین) برای اصالح قیمتها نسبت به قیمت پایه  ۹۹و افزایش سال جدید حداقل  %65به فراخور خواص
شیمیایی و فیزیکی محصوالت معدنی ،افزایش قیمت را اعمال نمایند.
 -۲معادنی که تولیدات آنها قبالً از اصالح قیمت برخوردار گردیدهاند افزایش قیمت را با توجه به خواص ماده
معدنی مربوطه حداقل  %45منظور نمایند.
 -۳محاسبه قیمت کلیه کانیهای صنعتی که به صورت فراوری شده و پودرهای میکرونیزه تولید میگردند
حداقل با  %۲5افزایش نسبت به سال  ۹۹صورت پذیرد.
 -4با توجه به اینکه تهیه کلیه کاالهای مصرفی اعم از لوازم و قطعات یدکی ،مواد ناریه و غیره و حمل داخلی
معادن نقدی میباشد ،زمان بازپرداخت فروش مواد معدنی بصورت حداکثر یکماهه مورد تصویب اعضا قرار
گرفت.
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