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 مركز امور اصناف و بازرگانان ايران 01/07/1391مورخ  168739/60ابالغ شده طي نامه شماره 

  
  

  دستورالعمل نرخ گذاری کاالھا و خدمات صنفی
 

  
  : مقدمه

 
به طور کلـی در یـک . گيرد قيمت یکی از متغيرھای مھم اقتصادی است که بسياری از تصميمات خرید براساس آن شکل می

کيفيت و مورد  اقتصاد سالم عامل قيمت انعکاسی از کيفيت و ارزش کاال است و مصرف کنندگان برای کاالھا و خدمات مطلوب و با
  .نظر خود حاضر به پرداخت بھای آن می باشند

در اقتصاد بازار رقابتی که امروزه نظـام اقتصـاد جھـانی بـه آن سـوق پيـدا کـرده و دولـت ھـا بيشـتر بـه دنبـال اعمـال وظـایف 
باشـند، ولـی در  می حاکميتی از قبيل نظارت و کنترل ھستند، عمدتا نظام عرضه و تقاضا تعيين کننده قيمـت یـک کـاال یـا خـدمت

توانـد غيـر  اقتصادی که دارای تعادل در عرضه و تقاضا نمی باشد یا شرایط رقابتی در آن حاکم نيست قيمـت کاالھـا و خـدمات می
بنابراین ضرورت دارد حاکمان و دولتمردان با اتخاذ تدابير مناسـب و . واقعی شده و نارضایتی مصرف کنندگان را در پی داشته باشد

نسبت به تعيين قيمت و ایجاد تعادل ) ھا NGO(ھای غيردولتی  ھای صنفی و سازمان از توان فنی و کارشناسی تشکل استفاده
و بازار برای نحوه قيمت گذاری برخی از کاالھا و خدمات حسـاس  هدر آن بازار و یا ایجاد ضوابط و چارچوب متناسب با شرایط جامع

  .و اساسی اقدام نمایند
باشند و به عبارت دیگر تقاضا بر عرضه پيشی  ما که برخی از کاالھا و خدمات دارای عرضه کمتر از تقاضا میدر اقتصاد کشور 

  .گردد گيرد ضرورت ایجاد تعادل با افزایش توليد از یک سو و ھمزمان دخالت در قيمت گذاری از سوی دیگر احساس می می
ود عرضه، وجود انحصارات، توجه خاص به منـافع صـنفی، پراکنـدگی دالیل مختلف از جمله کمب برای برخی از کاالھا و خدمات

قـانون نظـام صـنفی  ۵١مطـابق مـاده . شود کـه بـرای آنھـا قيمـت گـذاری صـورت گيـرد موجب می... نامناسب واحدھای صنفی و
مشخص  ارد،ت دھا مکلف ھستند انواع کاالھا و خدمات صنفی را که تعيين نرخ برای آنھا ضرور شھرستانکميسيون ھای نظارت 

و نرخ آنھا را برای مدت معين تعيين نموده و به مجمع امور صنفی ذیربط اعالم کنند و مجمع امور صنفی نيز مکلف اسـت مراتـب را 
از طریق رسانه ھای گروھی برای اطالع مردم، آگھی و از طریق اتحادیه ھا به افراد و واحدھای صنفی اعالم کنـد و کليـه افـراد و 

بـه منظـور ھمـاھنگی .ی ملزم به نصب نرخنامه خدمات یا درج بر روی کاال و رعایت نرخ ھـای تعيـين شـده ھسـتندواحدھای صنف
بيشتر بين کميسيون ھای نظارت کشور در تعيين نـرخ کـاال و خـدمات واحـدھای صـنفی دسـتورالعمل نـرخ گـذاری کـاال و خـدمات 

و سایر موارد مرتبط تھيه و پـس از بررسـی ھـای کارشناسـی در  صنفی شامل اولویت ھا، مراحل نرخ گذاری، چارچوب تعيين نرخ
جلسات کميسيون ھيات عالی نظارت تصویب و سازمان ھای صنعت،معدن،تجارت و شورای اصناف کشور جھت اجرا و ابالغ کليـه 

  .کميسيون ھای نظارت شھرستان ھا، اتحادیه ھا و مجامع امور صنفی اعالم گردیده است
  
  :اولویت ھا 
  

ھـا و  ھـای نظـارت شھرسـتان کميسيونبا ھدف کاھش تصدی گری دولت، عدم تمرکز مدیریت و تفویض اختيارات بيشتر به 
: ھای صنفی و غيردولتی و حرکت به سوی بازار رقابتی کاالھا، خدمات مورد عرضه واحدھای صنفی به سه گـروه شـامل تشکل

تقسـيم بنـدی  و خـدمات صـنفیو سـایر کاالھـا  صـنفی بـا اولویـت دو یـک و کاالھـا و خـدماتکاالھا و خدمات صـنفی بـا اولویـت 
کاالھـا و  اولویـت گردنـد بنـابراین شود که ضرورت نرخ گـذاری را موجـب می اولویت ھا براساس شاخص ھایی تعيين می: شود می

  :يين گردیده استتعبر اساس شاخص ھای ذیل خدمات صنفی 
  

  :شاخص ھای تعيين اولویت
  و تقاضای عمومی برای کاال یا خدمت یا خدمت در سبد ھزینه خانوار ميزان سھم کاال -
  )سرانه واحد صنفی(تعداد واحدھای صنفی و ميزان عرضه در مقایسه با سطح تقاضا  -
  دھک ھای پایين درآمدی متقاضيان و به تبع آن قدرت پایين خرید عمومی -
  ضرورت نظارت و کنترل به دليل برخی از انحصارات -
  بحران در عرضه و تقاضا در برخی مقاطع زمانی وجود -
  پراکندگی و توزیع نامناسب واحدھای صنفی -

درصـد شـکایات از  ٣٠مـالک تعيـين شـاخص (ميزان شکایات و درخواستھای واصـله بـه سـازمانھای صـنعت، معـدن و تجـارت 
  )واحدھای یک اتحادیه در رسته مشخص صنفی

  

  .و خدمات صنفی وجود ھمه شاخص ھا الزامی نيست برای تعيين نرخ کاالھااً لزوم: تبصره
  
  

  یکاولویت صنفی با کاالھا و خدمات : گروه اول  -الف
  

در سبد ھزینه خانوار سھم زیادی د و نباش کاالھا و خدمات صنفی ھستند که مورد توجه و تقاضای خاص مصرف کنندگان می
کاالھـا و خـدمات مـذکور در سراسـر کشـور نرخ گذاری . به تھيه و مصرف آن ھستند ناگزیرف کنندگان در ھر شرایطی دارند و مصر

ھـای تھيـه شـده  سـاس دسـتورالعملاالھـا و خـدمات اولویـت دار را براکميسيونھای نظارت می بایست نرخ ک. الزامی خواھد بود
فھرست این گروه کاال و خدمات . دھندتوسط سازمان حمایت مصرف کنندگان و توليدکنندگان مورد بررسی محاسبه و تصویب قرار 

  .می باشد ۵مطابق جدول صفحه 
ھيـات عـالی نظـارت اعـالم  یک با توجه بـه شـرایط بـازار توسـط کميسـيونفھرست کاالھا و خدمات صنفی اولویت : ١ تبصره

  .شود می
تان و نظـارت مرکـز اسـھرگونه تغيير در فھرست کاالھا و خـدمات صـنفی بـا اولویـت یـک بـه درخواسـت کميسـيون : ٢تبصره 

یا شورای اصناف کشور و نھایتـاً تصـویب کميسـيون ھيـأت عـالی نظـارت  و توليدکنندگان کنندگانپيشنھاد سازمان حمایت مصرف 
  .صورت خواھد گرفت
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  :مراحل نرخ گذاری

  

  ارایه نرخ ھای پيشنھادی توسط اتحادیه صنف ذیربط به مجمع امور صنفی -١
اتحادیـه مربوطـه و ارسـال مـدارک و مسـتندات و اظھارنظر مجمع امور صنفی در ارتباط با نرخ ھـای پيشـنھادی بررسی و  -٢

  )روز ١۵ظرف (دالیل توجيھی به کميته نرخ گذاری شھرستان 
ھـای پيشـنھادی اتحادیـه اظھـار نظـر ننمایـد اتحادیـه  يکه مجمع امور صنفی در مھلت مقرر در خصـوص نـرخدر صورت: تبصره

  .ب را جھت رسيدگی به کميسيون نظارت اعالم نمایدمرات
گذاری شھرستان در ارتباط با نرخھای پيشنھادی پس از تطبيق محاسبات پيشنھادی با  اعالم نظر کارشناسی کميته نرخ -٣
  )وزر ٢٠ظرف (ھای صادره سازمان حمایت در سامانه مربوطه و ارسال به کميسيون نظارت شھرستان  ھا و دستورالعمل فرمت
گذاری و تصویب آن توسط کميسيون نظارت شھرستان و ابالغ بـه مجمـع امـور ھای اعالمی کميته نرخ بررسی نھایی نرخ -۴

  )روز ٢٠ظرف (صنفی 
  
  

  :کميته نرخ گذاری
  

صـنعت، االختيار سازمان یـا اداره ھا با مسئوليت رئيس یا نماینده مطلع و تام کميته نرخ گذاری در مراکز استانھا و شھرستان
معدن و تجارت و با عضویت روسا یا نمایندگان مطلع و تام االختيار مجمع امور صنفی و انجمن حمایت از حقـوق مصـرف کننـدگان و 
اتحادیه مربوطه و در تھران با عضویت نمایندگان سازمان حمایت مصرف کنندگان و توليدکننـدگان، رئـيس انجمـن حمایـت از حقـوق 

  .ان و رئيس مجمع امور صنفی و ریيس اتحادیه مربوطه تشکيل می گرددتھر نمصرف کنندگان شھرستا
          معــاون بازرســی و نظــارت ســازمانھای صــنعت، معــدن و تجــارت ھــر اســتان بــه عنــوان نماینــده ســازمان حمایــت : ١تبصــره 

ھای استان  در صورت ضرورت شھرستانمصرف کنندگان و توليدکنندگان در جلسات کميته نرخ گذاری کاال و خدمات مرکز استان و 
  .شرکت نماید
مراتـب مجـدداً در کميتـه نـرخ گـذاری بررسـی و  ھای پيشنھادی توسط کميسيون نظـارت،  در صورت عدم تایيد نرخ: ٢تبصره 

  )ظرف یک ھفته(سپس به کميسيون نظارت جھت تصویب عودت خواھد شد 
ن و کميسـيون نظـارت شھرسـتان ھـا و مجـامع امـور صـنفی بنـا بـه سازمان حمایت مصرف کنندگان و توليدکننـدگا: ٣تبصره 

گذاری و در نھایـت تصـویب در کميسـيون نظـارت بـه مجمـع امـور عيين نرخ نمایند که طی مراحل نرخضرورت می تواند درخواست ت
  .صنفی ابالغ تا توسط اتحادیه ھای ذیربط به واحدھای صنفی جھت اجرا ابالغ گردد

          مجمـع امـور صـنفی در مھلـت مقـرر در خصـوص نرخھـای پيشـنھادی اتحادیـه اظھـار نظـر ننمایـد اتحادیـه  در صورتی که -۴تبصره 
 .می تواند مراتب را جھت رسيدگی به کميسيون نظارت اعالم نماید

 
 اولویت یک صنفی فھرست کاالھا و خدمات

با توجه به شـرایط زمـانی از جملـه (با تشخيص کميسيون نظارت انواع شيرینی پر مصرف، زولبيا و باميه و سایر انواع شيرینی  -١
 ...)ایام نوروز، ماه رمضان و 

 خدمات آرایشگران زنانه -٢
 خدمات آرایشگران مردانه -٣
 خدمات پنچرگيری و تعویض روغن  -۴
 سين ھای اتومبيل يخدمات مکان -۵
 خدمات حمل و نقل شھری -۶
 خدمات خشکشویی -٧
 امالکخدمات مشاورین  -٨
 )آژانس(خدمات اتومبيل کرایه  -٩
 )فقط خدمات است(تاالر پذیرایی  -١٠
 توقفگاه -١١
 خدمات تاسيسات فنی -١٢
 خدمات تعمير و موتورسيکلت -١٣
 نان حجيم، نيمه حجيم و صنعتی -١۴
 خدمات نمایشگاه ھای اتومبيل -١۵
 خدمات قاليشویی -١۶
 خدمات وانت بار و پيک موتوری -١٧
 کپسول آتش نشانی شارژ -١٨
 خدمات ساختمانی -١٩
  خدمات آموزشگاھھای رانندگی -٢٠
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 نمودار شماتيک مراحل نرخ گذاری کاالھا و خدمات صنفی اولویت یک
 
 

              
                                            یا تغيير نرخ از سوی اتحادیه، صنفدرخواست تعيين                                                                                   

 با ارائه نرخ پيشنھادی                                                                                          
 
 
 

 اظھارنظر                                                                                         
                                                                                     

 امور صنفی مجمع                                                                                            
                                                     

  
 
 

                 
 بررسی کارشناسی نرخھای پيشھادی اتحادیه                                                                   

  توسط کميته نرخ گذاری پس از تطبيق با محاسبات سيستمی                                                               
 
  
  
 
 

  اعالم نظر کميته                     توسط سازماندرخواست تعيين یا تغيير نرخ               
  نرخ گذاری و ارسال                   اعالم نظر کميته حمایت یا کميسيون نظارت                
  به کميسيون نظارت                     از حقوق مصرف کنندگانبر انجمن حمایت                 

  
  
 
  
  

                                                                                     
                                                                                     
 بررسی و تصویب                                                                                            

بررسی مجدد              درخواست      در صورت عدم تایيد                  نرخ توسط                                                                                                 
  نرخ گذاریدر کميته                                      کميسيون نظارت                                                                                                

 شھرستان                                                                                                 
  
  
 

  در صورت تأیيد                                                                                                              
 
 

 ثبت اطالعات قيمت در سامانه توسط دبيرخانه                                                                  
 
 
 

 ابالغ به مجمع امور صنفی                                                                                 
   

 
 

 ابالغ توسط اتحادیه ذیربط به واحد صنفی                                                                              
 
 
 

 اجرا توسط واحدھای صنفی                 
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  کاالھا و خدمات صنفی با اولویت دو: گروه دوم) ب
 

کاالھا و خدماتی می باشند که از درجه اھميت کمتری برای مصرف کنندگان برخوردار بـوده و حـداکثر قيمتھـای ایـن گـروه از 
کاالھا و خدمات براساس چارچوب قيمت گذاری کاالھا و خدمات صادره در این دستوراالعمل و تحت نظارت رئيس کميسيون نظارت 
ھر استان یا شھرستان و با ھماھنگی بين مجمع امور صنفی، اتحادیه و انجمن حمایت از حقوق مصرف کنندگان و در قالب تفاھم 

این کاالھا و خدمات شامل مـوارد . تھای نھایی به اعضای کميسيون مربوطه ارائه می گرددنامه ھای فيمابين تنظيم و ليست قيم
 :ذیل می باشد

خـدمات تعميرکـاران لـوازم  –خدمات تعميرکـاران لـوازم برقـی  –) ھای پرسنلی عکس(خدمات عکاسان  –خدمات کامپيوتری 
سازی و ¬عينک –فيلمبرداران مجالس  –و تاالرھای پذیرایی  رستوران –خياط مردانه و زنانه  –خدمات فتوکپی  –صوتی و تصویری 

 تعمير عينک
 

  :مراحل نرخ گذاری
 

 ھای پيشنھادی توسط واحد صنفی به اتحادیه مربوطه  ارائه نرخ) الف
ی بين اتحادیه مذکور با انجمن حمایت از حقوق مصرف کنندگان و تعيين نرخ در چارچوب ضوابط و دستورالعملھای گھماھن) ب

 قيمت گذاری
انعقاد تفاھم نامه فيمابين انجمن حمایت از حقوق مصـرف کننـدگان و اتحادیـه ذیـربط بـا نظـارت و تأیيـد ریـيس کميسـيون ) ج

 نظارت شھرستان مربوطه
 
    سایر کاالھا و خدمات صنفی: گروه سوم) ج

 .موارد قبل نباشدشامل کاالھا و خدمات صنفی می باشند که در فھرست کاالھا و خدمات ذکر شده در 
از جملـه درصـد سـود عمـده و خـرده، سـود (قيمت سایر کاالھا و خدمات صنفی با رعایت ضوابط و دسـتورالعملھای مربوطـه 

بدیھی است مسئوليت عدم رعایـت ضـوابط مـذکور . توسط واحدھای صنفی تعيين می گردد...) پخش کاال، ضوابط قيمت گذاری و
 .بر عھده واحد صنفی خواھد بود

 
  :مراحل نرخ گذاری سایر کاالھا و خدمات صنفی

 

قيمت این گروه راساً توسط واحد صنفی و با رعایت ضوابط و دستورالعملھای صادره تعيين می گردد و مسئوليت عدم اجـرای 
 .ضوابط و دستورالعملھای قيمت گذاری بر عھده واحد صنفی خواھد بود

و خدمات را حداکثر بر مبنای قيمت تمام شـده و رعایـت درصـدھای سـود واحدھای صنفی باید قيمت فروش یا عرضه کاالھا 
 .مجاز تعيين نمایند و در معرض دید مشتریان قرار دھند

 
  :نظارت و ضمانت اجرایی دستورالعمل

 

ی معدن و تجارت استانھا در مراکز استان و ادارات تابعه در شھرستانھا و اتحادیه ھـا موظفنـد بـر چگـونگ  سازمان صنعت،  -١
 .اعمال نرخھای مصوب در سطح بازار نظارت و کنترل نمایند

مجـامع امـور صـنفی و سـازمان   نظارت بر نرخھای تعيين شده برای سایر کاالھا و خدمات صـنفی بـر عھـده اتحادیـه ھـا،  -٢
 .صنعت، معدن و تجارت استانھا می باشد

 .باشند کميسيون نظارت شھرستانھا مسئول حسن اجرای این دستورالعمل می  -٣
انجمنھای حمایت از حقوق مصرف کنندگان به شکایات افراد در خصوص نرخ کاالھا و خدمات رسيدگی و از طریـق کميتـه   -۴

 .نظارت جھت اتخاذ تصميم به کميسيون نظارت ارسال نمایند
 

  :نکات ویژه
 

نھا و اتحادیه ھـا موظفنـد بـر چگـونگی معدن و تجارت استانھا در مراکز استان و ادارات تابعه در شھرستا  سازمان صنعت،  -١
 .اعمال نرخھای مصوب در سطح بازار نظارت و کنترل نمایند

خدمات می بایست با ذکر تمـامی ویژگيھـای کـاال یـا خـدمت بـه طـور کامـل و شـفاف / تعيين و اعالم قيمت کليه کاالھا   -٢
 .صورت پذیرد

ن قيمت و افزایش غيرمنطقی قيمت مطـابق قـانون حمایـت از حقـوق با ھرگونه تبانی و رفتار انحصارگرایانه در جھت تعيي  -٣
 .مصرف کنندگان و سایر قوانين مرتبط برخورد الزم معمول خواھد شد

قيمت کليه خدمات و کاالھای صنفی می بایست توسط سازمانھای صنعت، معدن و تجارت در سامانه پيش بينی شـده   -۴
 .به روز گردد به صورت مداوم ثبت و  توسط سازمان حمایت،

اتحادیه ھا و انجمنھای حمایت از حقوق مصرف کنندگان در صـورت دریافـت شـکایات مـرتبط بـا قـانون تعزیـرات حکـومتی،   -۵
قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان و سایر قوانين از واحدھای صنفی، به شکایت رسيدگی و در صورت اثبـات تخلـف مراتـب را 

  .به مراجع ذیربط اعالم نمایند
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  چارچوب نحوه تعيين نرخ کاالھا و خدمات صنفی
 

 مواد اوليه: الف
 .ميزان مواد مصرفی برای یک واحد محصول و براساس اسناد و مدارک مستند قابل قبول است  -١
 :به شرح ذیل می باشد) بھای تمام شده مواد مصرفی(ھزینه یابی مواد اوليه   -٢
مصوب مراجع رسمی نرخ گذاری می باشند قيمت مواد بر اساس اسناد و مدارک مثبته و در مورد مواردی که دارای نرخ  -١-٢

 .حداکثر تا قيمت مصوب محاسبه می شوند
اگر قيمت مصوب ندارد بررسی مواد اوليه طبق فاکتورھای خرید و مقایسه آن با نرخ متعارف بازار و سایر مدارک مستند  -٢-٢

 .قابل قبول می باشد
امکـان پـذیر نباشـد اطالعـات مـورد نيـاز از اتحادیـه ھـا یـا واحـدھای مشـابه و نظـر  ٢و  ١ھيچکـدام از مـوارد  اگر رعایت -٣-٢

 .معتمدین صنفی و سایر منابع در اختيار اخذ و پس از بررسی کارشناسی مد نظر قرار گيرد
 . متعارف محاسبه می شود قيمت تمام شده ھریک از موارد محاسبه و جمع ھزینه مواد اوليه با احتساب ضایعات -۴-٢
نحوه محاسـبه قيمـت مـواد اوليـه   قطعات و لوازم توسط واحدھای صنفی وارد شود،  در کليه روشھای فوق چنانچه مواد،  -٣

 .نيز برابر ضوابط قيمت گذاری کاالھای وارداتی بدون اعمال سود و ھزینه ھای مالی محاسبه می گردد
 حقوق دستمزد: ب
نه ھای حقوق و دستمزد در واحد صنفی مطابق با اسناد و مدارک مثبتـه و حـداکثر تـا سـقف ميـزان مبنای احتساب ھزی  -١

 .دستمزد تعيين شده توسط مراجع قانون ذیربط می باشد
 :ھزینه ھای سربار و سایر ھزینه ھا:  ج
 :ھزینه استھالک تجھيزات -١-ج
رای تجھيزات و ماشين آالت و ابزار با عمـر مفيـد بيشـتر از استھالک در این بخش بر اساس قانون مالياتھای مستقيم ب  -١-١

 .یکسال مورد محاسبه قرار می گيرد
مبنـای محاسـبه سـال ...) خـودرو و(در مواردی که روش تعيين نرخ استھالک در واحد صـنفی در مـواردی نزولـی باشـد  -٢-١

 .چھارم در نظر گرفته می شود
 )ک ساختمانارزش اجاری یا استھال(ھزینه ساختمان  -٢-ج

ای با ملکی به ¬در این خصوص بر اساس بررسيھای ميدانی و مطابق با نظر کارشناسی مبنی بر اینکه تعدد واحدھای اجاره
 ٧٠چنانچـه سـھم یکـی از ایـن مـوارد بـيش از . چه نسبتی می باشد می بایست مبنای محاسبه نيز بر این اساس تعيـين گـردد

محاسـبه     ) اسـتھالک و ارزش اجـاره(يـرد در غيـر ایـن صـورت بـه صـورت ميـانگين دو روش درصد باشد مبنای محاسبه قـرار مـی گ
 . گردد¬می

 .بيشترین پراکندگی واحد صنفی مورد نظر در ھر منطقه مبنای محاسبه کارشناسی می باشد: تبصره
 سایر ھزینه ھا -٣-ج

ئـه مـدارک و مسـتندات در محاسـبات قابـل اعمـال   بـا ارا... این قبيل ھزینه ھا شامل آب، برق، سوخت، عـوارض، تعميـرات و
 .باشدمي

 .ماليات از منظر ضوابط قيمت گذاری جزء ھزینه ھای واحد محسوب نمی گردد: تبصره
 :ھزینه مالی  -د

٪ ھزینه ھـای پرسـنلی بـرای خـدمات و ١٢محاسبه این ھزینه بر اساس اسناد و مدارک مثبته ارائه شده و حداکثر تا سقف 
 .مواد اوليه مصرفی برای توليد منظور می گردد ٪ ھزینه١٢

 :سایر درآمدھای عملياتی -ه
ھا و بھای تـام ¬از جمع ھزینه... فروش مواد اوليه، سود سرمایه گذاری و  این درآمدھا از قبيل درآمد حاصل از فروش ضایعات،

 .شده واحد کسر می گردد
 سود –و 

٪ سـود تعلـق مـی گيـرد و ١۵ی و پس از اعمال تاثيرات درآمدھای عمليـاتی به کليه ھزینه ھای فوق به جزء ھزینه ھای مال
٪ افـزایش یـا ۵کميسيون ھيات عالی نظارت می تواند حسب تشخيص ميزان سود را برای کـاال یـا خـدمات صـنفی مشخصـی تـا 

 .کاھش دھد
ھـا ¬از لحاظ کيفيت و ھزینـه در مواردی که در ارائه کاال یا خدمات صنفی بين مناطق مختلف شھر تفاوت محسوسی: تبصره

 .وجود دارد کميسيون نظارت می تواند نسبت به اعالم نرخھای متفاوت برای مناطق مختلف اقدام نماید
واحدھایی می بایست به عنوان نمونه در نظر گرفته شوند که از نظر توليد کاال یا ارائه خدمات بيانگر حد وسط صنف مورد   -

 .واحدھا به عنوان ھزینه محاسبه می شوندنظر باشند و ھزینه ھای ھمان 
درصد ظرفيت اسـمی  ٧٠درصد ظرفيت اسمی یا باالترین مقدار قابل حصول باشد  ٧٠در مواردی که توليد واقعی کمتر از   -

 .به عنوان مبنای محاسبه برای تمامی ھزینه ھا غير از مواد و دستمزد مستقيم خواھد بود
در مراجع ذیربط مطابق این دسـتورالعمل در زمينـه کاالھـای مشـابه در بـين واحـدھای در مواردی که بين نرخھای مصوب   -

  .صنفی اختالف وجود داشته باشد موضوع در کميسيون نظارت مطرح کميسيون مزبور اتخاذ تصميم می نماید

   


