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تصمیم جلسه  148شورای راقبت مورخ 1392/02/01
موضوع جلسه :ربرسی موضوع قیمت گذا ری خوردو
شورای راقبت دستورالعمل تعیین قیمت خوردواهی ساخت داخل رد ره سال را رد جلسه مورخ  1392/2/1هب رتتیب زری تصویب نمود:
بهای ره نوع خوردو رد ره سال معادل خواهد بود با بهای آن خوردو رد فروردین ماه سال قبل هب اضاهف حاصلضرب بهای همان خوردو رد فروردین
ماه سال قبل رد حاصل جمع رنخ تورم ساالهن همان خوردو و  %50تغییر شاخص کیفیت همان خوردو رد طول سال میسقت رب بدرتین شاخص کیفیت رد
سال قبل منهای عدداثبت  %2بهایهمان خوردورد فروردینماه سال قبل(بهره وری موردااظتنر) ربایناساس فرمولدستورالعملتعیین
قیمت عبارت خواهد بود از :
)𝟐+ 𝑷𝒕−𝟏 (𝑷. + 𝟏⁄𝟐 𝒅𝒛 − %

𝟏 = 𝑷𝒕−قیمت ره نوع خوردو رد ابتدا ی سال نیشیپ
𝑷 = قیمت ره نوع خوردو رد سال مورد عمل

𝟏𝒕−

𝑷 = 𝒕𝑷

𝒕

𝒛𝒅 = تغییر شاخص کیفیت همان خوردو رد طول سال میسقت رب بدرتین شاخص کیفیت پانیی رتین کیفیت گروه خوردواه رد سال نیشیپ رب
اساس اعالم موسسه ملی استاندا رد.
 = 𝑷.رنخ تورم ساالهن تولید همان خوردو رد طول یکسال رب اساس گزارش رسمی بانک مرکزی جمهوری اسالمی اریان
 2%بهره وری ساالهن مورد ااظتنر از خوردو سازان نسبت هب سال نیشیپ
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«دستورالعمل تعیین قیمت شورای راقبت»
دستور العمل تعیین قیمت خوردو مصوب جلسه یکصد و چهل و هشتم ( )148شورای راقبت مورخ 1392/02/01
خوردواهی انحصاری تولید داخل رب اساس فرمول سقف قیمتی ( )Price Capهب شرح زری قیمتگذا ری میشوند:
𝑡𝑃 قیمت خوردو رد زمان ، t

)𝑿 𝑷𝒕 = 𝑷𝒕−𝟏 + 𝑷𝒕−𝟏 (𝑷̇ + 𝒁 −

 𝑃𝑡−1قیمت خوردو رد سال قبل،
̇𝑃 رنخ تورم ساالهن نهادهاهی تولید همان خوردو رد طول یک سال رب اساس گزارش رسمی بانک مرکزی جمهوری اسالمی اریان،
𝑋 بهرهوری مورد ااظتنر از خوردوسازان نسبت هب سال نیشیپ
𝑍 اتبعی از تغ یر شاخص کیفیت همان خوردو رد طول سال میباشد.

محاسبه تورم
بانک مرکزی تغ یرات زهینه تولید خوردواهی سواری رد ابتدا ی ره سال نسبت هب ابتدا ی سال قبل از آن را رد  3بخش اصلی محاسبه نموده و نهای ًتا با استفاده از میانگین وزنی این هس
شاخص هب شرح فرمول ذیل عدد نهایی مربوط هب تغییرات قیمت انواع خوردو را اراهئ نموده است.
𝑝∆× 𝑤𝑤 ×∆𝑝 +𝑤 ×∆𝑝 +
𝑃̇ = 1 1 2 100 2 3 3
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گروه  : 1زهینه مواد اولیه داخلی
هس گروه زهینه ای استفاده شده رد محاسبات بانک مرکزی عبارتند از :

گروه  : 2زهینه اهی ارزی
گروه  : 3زهینه تولید ،توزعی ،فروش و سود

اوزانمورداستفاده ربای رهگروهزهینه ( 𝑖𝑤)،از آانلیز قیمت ارسالشدهتوسط شرکت اهی خوردوساز ربای ره خوردو استخراج شدهاست.تغییرات قیمت
ره گروه
( 𝑖𝑝∆ ) از اطالعات موجود رد بانک مرکزی اس ختراج گردیده است ،هب عبارت دیگر ربای ره خوردو شاخص قیمت توسط بانک مرکزی محاسبه شده است.
بانک مرکزی اوزان گروه اهی مختلف زهینه را از آانلیز قیمت تمام شده سال  1390خوردو محاسبه نموده است.

محاسبه بهره وری
تعریف :از حدا قل نهادهاه حدا کثر محصول بدست آید (کار ردست) و نیز با مصرف کمترین نهاده با کیفیترتین محصول تولید شود (انجام کار هب بهترین نحو).
• مصرف کننده نیز از نتايج افزايش بهره وری هب صورت کاهش قیمت ،بهره مند شود.
• منعکس کننده تغییرات رد محيط کسب و کار و فعالیت اگنبه (مانند آغاز دوران خصوصی سازی و تالش ربای راقبتی کردن بازار) است.
• افزايش راقبت یا تصویب مقررات انگیزشی سبب ارتقاء رشد بهره وری است.
5
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رد این خصوص مالک عمل ربانهم اهی توسعه کشور خواهد بود .با توهج هب هدفگذا ری ربانهم ششم توسعه کشور۲.۵ ،ردصد بهرهوری (با عالمت منفی) ربای صنعت
خوردو ،رد فرمول سقف قیمتی لحاظ میشود.
این رنخ رد سالاهی ۱۳۹۲ات  ۱۳۹۵معادل  ٪۲لحاظ شد .رد سال  ۱۳۹۶و  ۱۳۹۷معادل  ٪۲.۵رد نظر گرفته شد.

محاسبه شاخص کیفیت
شاخص کیفیت رد فرمول  Price-Capرب اساس  ۵زریشاخص محاسبه میشود هک از ش کرت بازرسی کیفیت و استاندا رد اریان( ))ISQI
استعالم میشود:
شاخص رضایت مشتریان از کیفیت اولیه محصول ()CSI
شاخص عيوب فنی ()IQS
شاخص رضایت مشتریان از فرآیند فروش ()ASS
شاخص رضایت مشتریان از فرآیند خدمات پس از فروش ()ASCS
شاخص ارزشیابی کیفی خوردو ()Audit

تغییر انشی از ره یک از زریشاخصاهی کیفیت ،رب اساس تغییرات آن زریشاخص نسبت هب دوره قبل و نیز رب اساس میزان تحقق اهدا ف لحاظ شده ربای ره
یک از زریشاخصاهی کیفیت (رب اساس چشماندا ز مصوب وزارت صنعت ،معدن و تجارت) ،رد بازه ( )- 2 /5 ، + 2 /5محاسبه میشود.
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تصمیم جلسه  187شورای راقبت مورخ 1393/03/21
موضوع جلسه :اداهم ربرسی انهم بازرسی کل کشور رد خصوص رپونده واگذا ری بلوک پنجاه ردصد بعالوه یک سهم ش کرت مخاربات اریان؛
گزارش کارگروه خوردو ؛ گزارش کارگروه مخاربات.
یکصد و هشتاد و هفتمین جلسه شورای راقبت با حضور  11نفر از اعضاء شورا و یک نفر عضو انظر مجلس شورای اسالمی ،راس ساعت  14روز
ت
چهارشنبه مورخ  93/03/21شکیل و تصمیمات زری اتخاذ گردید:
 رد خصوص ربرسی انهم سازمان بازرسی کل کشور با موضوع رپونده بلوک پنجاه ردصد بعالوه یک ش کرت مخاربات اریان  ،با توهج هب استفسارهی مجلسشورای اسالمی رد تفسیر ماده  61اقنون اصالح موادی از اقنون ربانهم چهارم توسعه اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسالمی اریان و اجرای
سیاست اهی کلی اصل  44اقنون اساسی ،ضمن اینکه سیزدهمین مصوهب شورای راقبت مورخ  1388/12/16خارج از این ماده می باشد،
بنارباین مصوهب مزبور هب اعتبار خود باقی است.
 دستور العمل میظنت قیمت خوردو نهایی شد و با  7رأی مثبت هب تصویب رسید . افزايش قیمت خوردو با توهج هب شرایط زری اقبل اجرا می باشد : .1میزان تولید خوردو رد سطح اقبل قبول ( مورد تأدیی شورای راقبت) قرار گیرد.
 .2آپشن اهی نصب شده رب روی خوردواه هب چیه وهج اجباری نباشد ( .هب غیر از الزامات اقنونی)
 .3طرح اهی فروش هب نحوی هک ردیافت کننده خوردو ،مصرف کننده نهایی آن باشد ،اجرا گردد .

 .4بازار حاشیه از میان ربداشته شود.
 .5فرمت قرارداداه طبق نظر شورای راقبت (هب نحوی منصفاهن) اصالح گردد.
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تصمیم جلسه 414شورای راقبت مورخ 1398/12/12
موضوع :ربرسی بسته پیشنهادی دستور العمل خوردو
دستورالعمل:
-1قیمت کارخاهن رب اساس دستورالعمل مصوب جلسه  ۱۴۸شورای راقبت مورخ  ۱۳۹۲/۲/۱تعیین شود( .با هب هن گامسازی شاخصاهی مورد استفاده رد
فرمول محاسباتی تعیین قیمت ( )Price-Capره هس ماه یکبار).
 -۲فروش خوردو هب مصرفکننده نهایی رب اساس دستور العمل قیمت مصوب و از طریق:
ثبتانم انمحدود از همه متقاضیان حازئ شرایط و قرهعکشی میان متقاضیان یا ثبتانم محدود هب روش جاری هب تعدا د رعهض
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تصمیم جلسه  420شورای راقبت مورخ 1399/02/27
موضوع :دستورالعمل میظنت قیمت خوردو
شورای راقبترد خصوص ربرسیموضوعدستورالعملمیظنت قیمت خوردوضمنتأکید رب مصوهب 414شورامورخ ،1398/12/12باتوهجهب مباحث انجام شده
و مستندا ت واصله موارد زری را نیز تصویب نمود:
 .1با توهج هب شرایط موجود بازار بوژیه تحریم اهی ظالماهن رد مورد صنعت خوردوی کشور زهینه اهی مربوط هب تأمین قطعات و تجهیزات از خارج از کشور عالوه رب
م ت ا تحم
ی
می
می
م
ن
ظ
ن
ش
گ
ا
ت
ف
رنخ ارز و ساری زهینه اهی متعارف ،زهینه اهی معا ال ی ر ل ماید هک رب ی سال  1399هب زان  5ردصد رد ر ر ه ی ود.
 .2رباساس محاسبات انجام شده رد چارچوب فرمول و دستورالعمل مصوب شورا و با فرض اثبت گرفتن بهره وری و کیفیت خوردواهی تولیدی رد شرایط
فعلی ،محاسبات مرکز ملی راقبت نشان می دهد هک قیمت اهی پایان اسفند  1398نسبت هب قیمت اهی اعالم شده رد بهمن ماه  1397طبق جدول ارسالی از
سویسازمانحمایتازمصرفکنندگانوتولیدکنندگانهکهبشورایراقبتاعالمشده وهبتأدییستادمیظنتبازاررسیده است.ربایش کرتاریان
خوردو بطور میانگین  10ردصد و ربای شرکت سایپا  23ردصد افزايش خواهد داشت(.مشروط رب آنکه میانگین وزنی افزايش با احتساب تیراژ از ردصد اهی
مذکور تجاوز ننماید).
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شروط طرف رعهض:
 هب منظور دسترسی عادالهن و بدون تبعيض هب بازار ،فروش خوردو بصورت مزایده یا فروش هب قیمت کارشناسی مجاز نیست مگر پس از اتدیی و اخذ مجوز از شورای
راقبت.
 تمام فروشاهی مستقیم هب مصرفکننده نهایی با کد ملی و شرایط تضمینشده صورت گیرد و از ره گوهن فروش و رعهض خارج از این روهی (از جمله رد اقلب
سبد محصول نمایندگیاه) خودداری شود.
 خوردوسازان ضمن اخذ گواهی استاندا رد تأمین قطعات مربوط هب خوردواهی تولیدی و یا فروش رفته خود را ربای حدا قل هس سال از اترخی فروش ،تضمین
متخ
نمایند (هک با نظارت صصین فنی صورت گیرد-.گارانتی  -وارانتی).
 خوردوسازان موظف میباشند گزارش عملکرد فروش ،شیپ فروش و رهگوهن فروش هب روش مزایده و کارشناسی خود را رد مقاطع هس ماهه هب شورای راقبت
گزارش نمایند.
شروط طرف تقاضا:
 با ره کد ملی فقط ام کان ثبت انم و خرید یک دست گاه خوردو از خوردوسازان مجاز می باشد .رد غیر اینصورت قرارداد از سوی خوردو ساز بصورت یک
طرهف ،لغو میشود.
 مشتریانی هک رد  36ماه اخیر اقدا م هب خرید خوردو از ش کرت اهی «خوردو ساز تحت میظنت» کردهاند ،مجاز هب ثبت انم دنتسین .رد غیر اینصورت،
قرارداد بصورت یک طرهف از سوی شرکت فروشنده لغو و وهج رپداختی نیز ربگشت داده میشود.
10
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 دارا بودن گواهیناهم رانندگی ربای خریدا ران الزامی می باشد.
تش
 .3رد مورد خوردواهیی هک اتکنون شورای راقبت مشمول شرایط انحصاری خيص ندا ده است یا آنهایی هک از شمول دستورالعمل خارج کرده است ،رد شرایط
فعلی وباتوهجهبممنوعیت کلی واردات خوردو،بازاراین خوردواه نیز از شرایطبازار انحصاری ربخوردارشدهاست .ولذا شورای راقبتردمورد خوردواهی
هب شرح ویپست با پاهی قراردادن قیمت اهی سال  1396هک بازار آنها رد شرایط متعادل قرار داشته است ،اعمال دستورالعملمصوب خود را تأدیی می کند و
مرکز ملی راقبت ضمن اعمال رنخ تورم اعالم شده بانک مرکزی با همان شرایط خوردواهی مشمول محاسبات الزم را انجام و جهت اجرا هب ستاد میظنت
بازار اعالم نماید.
تبصره :هب دلیل ضرورت تسرعی رد اعمال دستورالعمل و نبودن سوابق رتکیب زهینه و رنخ تورم بانک مرکزی رد مورد رهیک از این خوردواه ،ات زمان انجام
محاسبات هب تفکیک توسط بانک مرکزی میانگین رنخ تورم خوردواهیی هک توسط بانک مرکزی محاسبه و اعالم شده است ،مبنای رنخ تورم رد فرمول دستورالعمل
مصوب شورا ربای این خوردواه قرار می گیرد.
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تصمیم جلسه  421شورای راقبت مورخ 1399/03/10
موضوع :اتخاذ تصمیم رد مورد چگونگی تسری دستورالعمل هب خوردواهیی هک ات کنون مشمول دستورالعمل نبوده اند.
ً
"رد خصوص آن دسته از خوردواهیی هک قبال مشمول دستورالعمل شورای راقبت نبوده اند ،با توهج هب اینکه رد حال حاضر تورم بخشی آنها توسط بانک مرکزی اعالم
نشدهاست،اتزمان محاسبه و اعالمبانکمرکزی،متوسطرنختورماعالمشده ربای خوردواهی مشمول رهیکازدو ش کرتردنظرگرفتهمیشود.ضم ًنابدلیل
اینکه ارزربی این دسته از خوردواه نسبت هب خوردواهی مشول باالرت است ،وزن ارزی ره خوردو و تغییر رنخ ارز ساماهن سنا نیز ربای اجرای دستورالعمل رد نظر
گرفته می شود .هب این رتتیب طبق محاسبات مرکز ملی راقبت قیمت این دسته خودوراه رد ش کرت اریانخودور بطور میانگین  23ردصد افزايش مییابد هک با
رعایت ردصدوزنی تیراز ره خودور و ردصد افزايش قیمت نسبت هب سال  1397سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولید کنندگان ربای سال  1399می
تواند اعمال شود.
با توهج هب اطالعات واصله از ش کرت اهی خوردوسازی و محاسبات صورتگرفته رد مرکز ملی راقبت ،اعضای شورای راقبت با اکثریت  10رای از  11عضو
حاضر رد جلسه ،اعمال دستورالعمل مصوب شورای راقبت را ربای محاسبه مبنای قیمتی خوردواهی غیر مشمول تصویب نمودند هک رب اساس محاسبات هب عمل آمده،
متوسط افزايش قیمت ربای این خوردواه نسبت هب قیمتاهی مصوب و ابالغی سازمان حمایت رد بهمن ماه  1397با تبعاتی رد سطح متوسط  23ردصد افزايش رد
میانگین قیمتاه همراه خواهد بود" .
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تصمیم جلسه  430شورای راقبت مورخ 1399/05/25
جناب آاقی دکتر جعفر سرقینی
سررپست محترم وزارت صنعت ،معدن و تجارت و
رئیس محترم ستاد میظنت بازار
موضوع :اتخاذ تصمیم ردخصوص میظنت دستورالعمل قیمتگذا ری خوردواهی جدید ش کرت اریان خوردو هک افقد قیمت پاهی هستند.
ردخصوص میظنت دستورالعمل قیمت خوردواهی جدید ش کرت اریان خوردو( شامل :راان پالس اتوماتیک ،دان توربوشارژ اتوماتیک  ،707دان
توربوشارژدستی،704سورن پالسو ژپو 207پانورامادستی)  ،باتوهجهب کار کارشناسیانجامشدهرد مرکزملی راقبت(اعمال کلینیک تجاری خوردوهب روشدلفی وانجام
بنچ مارگنیک رد سطح خوردواهی کالس مشاهب) با اکثریت آراء (  8رای از  11رای حاضر) مقرر نمودند هک قیمت اظهاری ش کرت اریانخوردو پس از اتئید بازرس و
حساربس اقنونی ش کرت ،بدون احتساب زهینهاهی مالی غیر مرتبط(و حدا کثر  5ردصد ربای زهینهاهی مالی مرتبط) ،پس از کسر ضریب بهرهوری(  2.5ردصد) و با
لحاظ نمودن ضریب صفرربای متغیر کیفیت رد این مرحله ،با لحاظ نمودن سود حدا کثر  7ردصد ،از اترخی تصویب رد شورا مبنای قیمت پاهی قرارگیرد .بدیهی است
رعایت ساری شرایط ازجمله عدم رعهض هب صورت انبوه هب سازمانها و منحصر شدن رعهض از طریق ثبت انم هب قوت خود باقی است.
رد مراحل بعدی همان فرمول سقف قیمتی ( )Price Capمصوب شورای راقبت هب شرح ذیل مالک عمل خواهد بود.
)𝑋 𝑃𝑡 = 𝑃𝑡−1 + 𝑃𝑡−1 (𝑃̇ + 𝑍 −
13
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𝑡𝑃 قیمت خوردو رد زمان ،t
𝑃𝑡−1قیمت خوردو رد دوره قبل
̇𝑃 رنخ تورم بخشی نهادهاهی تولید همان خوردو رد طول دوره رب اساس گزارش رسمی بانک مرکزی جمهوری اسالمی اریان،
𝑍 اتبعی از تغییر شاخص کیفیت همان خوردو رد طول دوره میباشد.
𝑋 بهرهوری مورد ااظتنر از خوردوسازان نسبت هب دوره شیپ
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تصمیم جلسه  435شورای راقبت مورخ 1399/03/
موضوع :اراهئ گزارش ربانهم اه و عملکرد شرکت سایپا.
"رد رابطه با دستورالعمل میظنت قیمت خوردوی کوئیک اتوماتیک ،اعضای شورای راقبت با اکثریت آراء مقرر نمودند هک ماهبالتفاوت اجزاء زهینه تبدیل
کوئیک دستی (محصول پاهی) هب کوئیک اتوماتیک (محصول جدید) محاسبه شود و پس از اتئید جزئیات آن توسط حساربس و بازرس اقنونی ش کرت سایپا ،هب شورای
راقبت اعالم شود ات اتخاذ تصمیم شود" .
موضوع :دستورالعمل میظنت قیمت خوردوی شاهین .
" رد مورد دستورالعمل میظنت قیمت خوردو شاهین مقرر شد پس از ربرسی رتشیب ،رد جلسه آتی تصمیم گیری شود".

15
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تصمیم جلسه  438شورای راقبت مورخ 1399/08/03
موضوع :تصمیمگیری رد مورد قیمت خوردو شاهین گیر بکس دستی شرکت سایپا
"اعضای شورای راقبت پس از ربرسی جدا ول محاسباتی مرکز ملی راقبت و محاسبات مستخرج از نظرات کلینیک تجاری خوردو ،با اکثریت آراء موافقت
نمودند هک قیمت کارشناسی منصفاهن کلینیک تجاری خوردو ربای هس ماهه سوم مبنای تعیین دستورالعمل قیمت خوردو شاهین گیربکس دستی قرارگیرد".
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تصمیم جلسه  442شورای راقبت مورخ 1399/09/17
موضوع :ربرسی بازار و اتخاذ تصمیم رد مورد پیشنهادات اصالحی دستورالعمل میظنت بازار و قیمت خوردو
رد خصوص موضوع ربرسی بازار خوردو و اتخاذ تصمیم رد مورد پیشنهادات اصالحی دستورالعمل خوردو ،اعضای شورای راقبت با توهج هب کلیه توضیحات و اطالعات
اراهئ شده توسط مرکز ملی راقبت و نمایندگان وزارت صنعت ،معدن وتجارت مرکز ژپوهشاهی مجلس ،خوردوسازان و صاحبنظران و کارشناسان این حوزه
راجع هب شرایط فعلی بازار خوردو و ش کرت اهی خوردوساز ،شورای راقبت با لحاظ دسته بندی خوردواهی رعهض شده رد بازار هب شرح زری اتخاذ تصمیم نمود:
 .1خوردواهی راقبتی :توسطحدا قل هس شرکتچنانچه خوردو رد یک کالس( ،بلحاظفنی و ظارهی)،تولید و رعهضگردیده وبا رد نظرگرفتن تیراژ و محاسبهردهج تمرکز،
تش
توسط شورای راقبت بازار آن رد وضعیت راقبتی خیش داده شود از شمول دستورالعمل میظنت قیمت خارج خواهند شد.

 .2خوردواهی  :CKDرد صورتی هک خوردواهی  CKDرد دستهبندی اول جای نگیرند (رقیبی ندا شته باشند) ،از روش بنچ مارک ،با رنخ ارز سنا بانک
تش
مرکزی قیمتگذا ری میشوند و زهینه مبادهل این نوع خوردواه نیز حسب مورد با خيص شورا حدا کثر ات سقف  15ردصد اقبل محاسبه است.

مس
 .3خوردواهی جدید :خوردواهی جدیدی هک رد دستهبندی اول جای نگیرند (رقیبی ندا شته باشند) ،از روش کلینیک تجاری قیمتگذا ری (خبرگان تقل) با
استفاده از اطالعات قیمتاهی بنچ مارک ،قیمتگذا ری خواهند شد.
 .4خوردواهی انحصاری :ساری خوردواهیی هک رد وضعیت انحصاری قرار دارند (مشمول بنداهی یک ات هس دنتسین) ،همچنان رب اساس دستور العمل شورای راقبت
(روش قیمتگذا ری  )Price-Capتعیین قیمت خواهند شد:
17
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تبصره :ربایهس ماههچهارم سال  ۱۳۹۹و سال ،1400فرمول قیمتگذا ری  Price-Capهبطور کامل (با اعمال شاخصاهیتورم بخشی بانک
مرکزی ،بهرهوری و کیفیت) اجرا شود.
همچ
 .5نین مقرر شد چنانچه ره یک از خوردواهی مشمول این دستورالعمل حدا قل هب میزان  20ردصد از میزان کل رعهض آن خوردو رد مقاطع هس یا شش ماهه
صاردات داشته باشند ،قیمت صارداتی مربوهط با نظر شورای راقبت ،مبنای تعیین قیمت آن خوردو رد داخل قرار گیرد.
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تصمیم جلسه  443-444شورای راقبت مورخ 1399/09/22-24
موضوع :اتخاذ تصمیم رد مورد پیشنهادات اصالحی دستورالعمل میظنت بازار و قیمت خوردو
هباستناد بند  5ماده  58اقنون اجرای سیاستاهی کلی اصل  44اقنون اساسی ،نظر هب شرایط و التهابات موجود رد بازار خوردو و رد اجرای تدوین راه کاراهی
اجرایی مصوهب  442شورا و رد راستای ربانهم وزارت صنعت ،معدن و تجارت مبنی رب افزايش تولید خوردو حدا قل هبمیزان  50ردصد طی یک دوره یکساهل
همچ
از دیماه  1399ات دیماه  ،1400نین رد جهت سوق دادن این بازار هب سمت راقبتیشدن ،شورای راقبت دستورالعمل زری را با اکثریت آرای اعضای حاضر،
تصویب نمود:
همچ
عملکرد تولید و رعهض انجام شده و نین ربانهم افزايش رعهض کلیه خوردواهی سواری تولیدی ش کرتاهی خوردوساز رد چارچوب ربانهم افزايش تولید

.1

هبصورت مااههن و هب تفکیک ره یک ازخوردواه حدا کثر ات آخر آرذ ماه  1399توسط سازمان ایدرو هب شورای راقبت منعکس می گردد.

.2

پس از پايش رعهض یک ماهه خوردوسازان (دیماه  )1399رد صورتی هک رعهض خوردواه (هب شرح جدول ویپست) رب اساس ربانهم اعالمی محقق گردد،

رب اساس فرمول و شرایط ذیل از شمول دستورالعملاهی قبلی شورا خارج و قیمت آنها رب اساس دستورالعمل زری محاسبه خواهد شد:

.3
𝝀
𝟏(𝑷 − 𝑷𝒕−𝟏 ) + 𝒁𝑷𝒕−
𝒎 𝟑
𝟏 ≤ 𝝀 ≤ 𝟎 t=1,2,3,4

𝑷𝒕 = 𝑷𝒕−𝟏 +
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قیمت دیماه 1399شورای راقبت رب اساس دستورالع

مل = 𝟎𝑷

تح

ردصد قق ربانهم افزايش تولید ش کرت =λ
ربآورد قیمت بازار رب اساس متوسط هس ماهه ره دوره توسط سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان = 𝒎𝑷
متغیر کیفیت هک از  -2/5ات  2/5تغییر خواهد کرد Z-

 .4پايشاه بصورت ادواری رد دورهاهی هس ماهه بعدی نیز اعمال خواهند شد و هب همان نسبت و رب همان مبنا ،تعدیل الزم (طبق فرمول) صورت خواهد
گرفت.
 .5مبنای محاسبه قیمت ربای خوردواهیی هک قرارداد آن با مشتریان قبل از دیماه سال  1399منعقد شده است ،همان دستورالعمل میظنت قیمت قبلی شورای
راقبت (روش )Price-capخواهد بود.
 .6میانگین قیمت بازار آزاد ربای ره دوره هس ماهه توسط سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان محاسبه و رد اختیار مرکز ملی راقبت داده شود.
 .7سازمان گسترش و نوسازی موظف است ره هس ماه میزان ردصد تحقيق ربانهم افزايش تولید ش کرت را هب مرکز ملی راقبت گزارش دهد.
 .8فرمول فوق پس از دو دوره هس ماهه مورد ارزیابی قرار خواهد گرفت.
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لیست خوردواهی مشمول مصوهب  443شورای راقبت -هس ماهه چهارم 1399
(با رویکرد تشویق خوردوسازان ربای افزايش تولید و راقبتی کردن بازار)
الف – شرکت اریان خوردو
ردیف

مشخصات خوردو

نوع خوردو

1

ژپو پارس  -TU5LXاتوماتیک

تولید داخل

2

ژپو i207اتوماتیک-اهچ بک

تولید داخل

3

ژپو 207پانوراما دستی-اهچ بک

تولید داخل

4

سمند سورن پالس

تولید داخل

5

راان پالس EC5

تولید داخل

6

راان پالس TU5

تولید داخل

7

دان پالس توربوشارژ دستی

تولید داخل

8

دان پالس توربوشارژ اتوماتیک

تولید داخل

9

اهیما  S5توربو

CKD

10

اهیما  S7توربو

CKD

11

محصول جدید ( K132اترا)

تولید داخل
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ب – شرکت سایپا (گروه)
مشخصات خوردو

ردیف

نوع خوردو

1

ساینا  – Sمحصول جدید

تولید داخل

2

کوئیک

تولید داخل

3

شاهین

تولید داخل

4

آریا

CKD

5

ربلیانس

CKD

6

چان گان

CKD

7

زوهت

CKD
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تصمیم جلسه  447شورای راقبت مورخ 1399/10/13
موضوع:
 .1ربرسی بازخورداهی تصویب و معرفی فرمول جدید شورا ردخصوص  18خوردو و اتخاذ تصمیم رد زمینه نحوه مواجهه با دقتنمین این تصمیم
 .2تصمیم گیری رد خصوص نحوه قیمت گذا ری ساینا اس و کوییک اس (ش کرت سایپا)
تصمیم شورا:
 .1رد خصوص ربرسی بازخورداهی تصویب و معرفی فرمول جدید شورا ردخصوص  18خوردو و اتخاذ تصمیم رد زمینه نحوه مواجهه با دقتنمین تصمیم شورا؛ مقرر شد طی
جلسهای توجیهی ،رئیس سازمان گسترش و نوسازی صناعی (سازمان ایدرو) آاقی مهندس صالحی نیا و خوردو سازان دعوت شوند و توضیحات الزم رد
خصوص نحوه اجرای فرمول و وژیگی اهی آن اراهئ شود.
 .2با عنایت هب اینکه ربارب گزارش مرکز ملی راقبت ،ش کرت سایپا طی انهم شماره  99/373017مورخ  1399/10/8ردخواست تسرعی رد تصویب قیمت نهایی
خوردواهی ساینا اس و کوییک اس را ربای واگذا ری این محصوالت هب مشتریان داشته است؛ و با توهج هب اینکه رباساس گزارش ارسالی این ش کرت ،پلتفرم
خوردواهی سریاس تغییر یافتهاست؛ هب نحویهک خوردواهی ساینااس وکوییک اس،ازمنظربهبود رد حوزهزریساختی و فنی و پلتفرمی،بهبوداستاندا رداه وسطح
آالیندگی و نیز تغییرات رد حوزه ظاره و استایل و آپشناهی خوردو با مدل پاهی آنمتفاوت از مدل پاهی آن هستند .اعضای شورا رد این زمینه هب بحث و ربرسی
رپداختند و پس از رایگیری اعضای شورا با اکثریت آراء با قیمتگذا ری این دو خوردو از طریق روش کلینیک بازاریابی موافقت نمودند.
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تصمیم جلسه  449شورای راقبت مورخ 1399/10/29
موضوع :اتخاذ تصمیم رد زمینه اجرای دستورالعمل خوردو با توهج هب وصول تورم بخشی از بانک مرکزی
"اعضای شورای راقبت رد ارتباط با اعمال تورم بخشی هس ماهه آرذ ات بهمن  1399با اکثریت آراء مقرر نمودند با توهج هب مباحث صورت گرفته مبنی رب اینکه:
 رنخ تورم هس ماهه سوم سال جاری نسبت هب هس ماههاهی قبلی کاهش اقبل مالحظه ای یافته است. -رنخ ارز نیز اخی ًرا روند زنولی هب خود گرفته است.

هب منظور حفظ ثبات و پایدا ری روند زنولی قیمتاهی بازار ،شورای راقبت با اکثریت آرای اعضای حاضر ،تصمیم گرفت هک محاسبه قیمت خوردواهی مشمول
دستورالعملمیظنتبازار خوردو،بصورت رههسماه یکباراجرا نشود و مرکزملی راقبتضمن ربرسی و رصدبازارات پایان سال جاری گزارشی راهبشورای راقبتاراهئ
نماید ات نسبت هب اینکه اعمال دستورالعمل هب روال قبل بصورت رهسال یکبار صورت گیرد و یا بصورت شش ماهه محاسبه شود ،تصمیم مقتضی اتخاذ گردد".
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تصمیم جلسه  450شورای راقبت مورخ 1399/11/04
موضوع :تصم

یم گیری رد خصوص قیمت گذا ری خوردواهی ساینا  Sو کوییک S

"رد خصوص چگونگی تعیین روش مورد عمل ربای محاسبه پیشنهادات قیمتی کلینیک تجاری قیمت گذا ری خوردو جهت دو خوردو ساینا  Sو کوییک  Sاعضای
شورا با اکثریت آرا مقرر نمودند هب روش معمول علمی ،دو عدد انحراف از باال و پانیی حذف شوند و از بقیه اراقم میانگین گرفته شود و این شيوه عمل هب عنوان
روش مورد توافق شورا ربای تعیین قیمت اهی نهایی پیشنهادی کلینیک تجاری قیمت گذا ری خوردو ،مبنای محاسبه قیمت نهایی دو خوردوی ساینا  Sو کوییک
 Sقرار گیرد".
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تصمیم جلسه 453شورای راقبت مورخ 1399/11/25
موضوع :اداهم تصم

یم گیری رد خصوص قیمت گذا ری خوردواهی CKD

"رد خصوص خوردواهی آریو و چان گان متعلق هب ش کرت سایپا ،خوردو تيوولی و رکستون متعلق هب ش کرت نورا موتور و خوردو لوکسژن متعلق هب ش کرت صنعت خوردوی
آرذبايجان هک  CKDمی باشند و شرایط بازار راقبتی با خوردواهی ش کرت اهی تولیدکننده مثل کرمان موتور ،بهمن و مدریان خوردو دارند و تعدا د محدود تولید آن
خوردواههک مخاطب عام هم ندا رند،اعضای شورابا اکثریت آراء مقررنمودند هکاین خوردواه مشمولبند الفدستورالعملمصوب جلسه 442شورای راقبتمی باشد
و از شمول قیمت گذا ری خارج هستند.
رد رابطه با خوردو  2008با توهج هب اینکه این خوردو اداهم تولید نخواهد داشت (بنا هب اعالم ش کرت اریان خوردو) و موجودی آن هب تعدا د محدود می باشد لذا بصورت مزایده
هب ره نفر یک خوردو و با رعایت بقیه شرایط مزایده انجام شود".
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تصمیم جلسه 454شورای راقبت مورخ 1399/12/02
موضوع :تعیین نحوه قیمتگذا ری دو خوردوی جدید شرکت اریان خوردو ( ژپو  207صندوقدار و سمند سال)
"اعضای شورای راقبت ردخصوص نحوه قیمتگذا ری دو خوردوی سمند سال و ژپو  207صندوقدار ،با توهج هب داشتن قیمت پاهی ربای مدلاهی قبلی این دو
خوردو وباعنایتهب مشاهببودن پلتفرم رهیکازایندو خوردو با پلتفرم پاهی آن،بااکثریت آرا مقررنمودندهکماهبالتفاوت(کسر واضاافت)زهینهاهیاضاهفشده
ربای ره یک از آپشناهی جدید نسبت هب قیمت پاهی آن با اتدیی حساربس و بازرس اقنونی ش کرت ،تعیین و گواهی شود و مانند روهی مورد عمل قبلی ،مبنای تعیین
قیمت این دو خوردو قرار گیرد".
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تصمیم جلسه  462شورای راقبت مورخ 1400/02/13
موضوع جلسه :ربرسی موضوع خوردو
 . ۱ربای تمامیکسانیهکات پایانسال۱۳۹۹ربای خریدخوردوثبتانمکردهاند وشیپرپداختداشتهاند و مشمولردیافتسوددنتسین،افزايش قیمتیموضوعِ
بند  ۲تعلق نمیگیرد.
 .۲رب اساس تورم بخشی یکساهل اعالم شده توسط بانک مرکزی و پس از کسر تورماهی اعمال شده قبلی رد هس ماهه اول و دوم سال  ۱۳۹۹و پس از اعمال
متغیراهی کیفیت وبهره وری نهایتا ربای ش کرتاریان خوردو هبطورمتوسط  8.2ردصد و ربای ش کرت سایپاهبطورمتوسط  8.9ردصد افزايش قیمت محاسبه
گردید هک با رد نظر گرفتن بند  ۱فوق ربای تمامی خوردواهی مشمول دستورالعمل قیمتگذا ری شورا ،ات پایان شهریور  ۱۴۰۰اعمال و اجرا میشود.
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تصمیم جلسه  468شورای راقبت مورخ 1400/03/31
 .1اعضای شورای راقبت با اکثریت آراءتصویب نمودند هک خوردواهی سمند  ، ELXژپو  ۲۰۶تیپ  ،۳ژپو پارس  ELX newو دان پالس
توربوشارژ با گیربکس  ۶سرعته دستی ،مشمول شرایط مصوهب  462شورای راقبت میباشند لذا جهت تعیین قیمت و قیمتگذا ری قطعات کسر یا اضاهف شده
ّ
بايستی کارشناس فنی با انتخاب حساربس و بازرس اقنونی ،ارزش و ماهیت قطعات کسر یا اضاهف شده و تغییرات مربوهط را اتدیی و اعالم نماید.
 .2اعضای شورای راقبت هب اتفاق آراء تصویب نمودند هک تعیین نحوه قیمتگذا ری خوردوی ژپو  MC ۲۰۷موکول هب تدوین و تصویب شيوه انهم
کارگروه موضوع بند  3ذیل گردید.
تخ
 .3مقرر شد هب منظور تهیه و تدوین چارچوبی خاص و صصی ربای تعریف خوردواهی جدید هک نسبت هب خوردوی پاهی تغییر اساسی داشتهاند کارگروهی رد مرکز
ت
ملی راقبت شکیل شود و ضوابط مربوط هب تعریف و تفکیک این گوهن خوردواه را جهت تصویب هب شورا اراهئ دهد.
 .4حسب ردخواستاهی سازمان گسترش و نوسازی صناعی اریان و ش کرت اریان خوردو رد خصوص دستورالعمل تعیین قیمت خوردوی اترا-گیربکس
دستی ،و نظر هب اینکه شورای راقبت رب اساس گزارش مرکز ملی راقبت با توهج هب رعهض چهار خوردوی دیگر هک توسط چند ش کرت تولید و هب بازار رعهض میشوند را بازار این
تش
خوردو را رد شرایط حاضر مشمول شرایط انحصاری خيص ندا د و آرنا از مصادیق بند  1مصوهب  444شورای راقبت میدا ند .هب منظور پیشگیری از زیان خریدا رانی
هک ات قبل از این اترخی ( )1400/03/31اقدا م هب خرید و شیپ رپداخت کرده اند متوسط قیمت منصفاهن رب اساس گزارش مرکز ملی راقبت از نتايج کلینیک
ً
تجاری را هب میزان  256/3میليون تومان صراف ربای این دسته از خریدا ران معین می نماید .ش کرت اریان خوردو م کلف است رهگوهن شیپ فروش و تحویل هب
29
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مشتریان را قبل از تحویل هب خریدا رانی هک ات این اترخی خریدا ری کرده اند متوقف و تنها پس از انجام تعهدا ت اقدا م هب فروش هب مشتریان جدید بنماید .رد ضمن با
ً
توهجهب اعالمتولید  20.000دست گاهازاین خوردو رد سال ،1400تولیداین خوردو هبچیه وهج نبايستیموجب کاهش تولید خوردواهی رپتیراژ(هکتعدا د آنها قبال ازسوی
ش کرت اریان خوردو هب شورای راقبت اعالم شده است) گردد.
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تصمیم جلسه  473شورای راقبت مورخ 1400/05/11
موضوع :اتخاذ تصمیم رد مورد شرایط ثبت انم و قرهع کشی خوردو
"اعضای شورا رد رابطه با نحوه اقدا م خوردوسازان رد موضوع شیپ فروش خوردو هب استناد ماده  58اقنون اجرای سیاست اهی کلی اصل  44اقنون اساسی با
اکثریت آراء مقرر نمودند :چنانچه مراجع ذیصالح رد رابطه با خوردواهی انحصاری مشمول دستورالعمل قیمت شورا ،با شیپ فروش خوردو موافقت کنند هب نسبت
مبلغ رپداختی بابت شیپرپداخت ،ره مشتری ردصدی از قیمت رسمی خوردو را رد زمان ثبت انم (نسبت هب قیمت کارخاهن) رپداخت کرده است رد
ً
ً
اینصورت سهمیاز خوردو هکشیپ رپداخت آن قبال انجامشده مشمول هیچگوهنتورم قیمتیاحتمالی نخواهدشد و صراف بقیه سهمباقیمانده مشمولتورمبخشی احتمالی خواهد
بود .بدیهی است خوردواهیی هک قیمت آن تعیین نشده حق شیپ فروش نخواهند داشت".
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تصمیم جلسه  477شورای راقبت مورخ 1400/06/15
 .1با توهج هب اطالعات اراهئ شده از سوی ش کرت سازنده و ربرسیاهی مرکز ملی راقبت با نظرخواهیاهی کارشناسی رد خصوص معیاراهی خوردوی جدید،
تش
اعضای شورا دو خوردوی  -1خوردوی ژپو  ۲۰۷اتوماتیک دو رنگ ( -2 ) MCاترا اتوماتیک را بعنوان خوردوی جدید خيص دادند هک ربای تعیین
قیمت اولیه آنها از دستورالعمل روش کلینیک اقدا م گردد و لذا دو خوردوی  -1دان پالس با موتور  EF7+و  .-2ژپو  ۲۰۶تیپ  ۳بايستی رب اساس
بند ج قسمت  3مصوهب  462شورا اقدا م گردد.
 .2رد خصوص انهماه و ش کایات خریدا رانی هک ات پایان سال  1399ثبت انم کرده و سود نگرفتهاند و اترخی تحویل خوردوی آانن بعد از شهریور سال جاری
ً
میباشند اعضای شورا تأکید کردند هک رد مصوهب  462زمان تحویل خوردو موضوعیت ندا شته و صراف زمان وارزی وهج شیپ رپداخت مالک تصمیم شورا بوده
است.
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تصمیم جلسه 478شورای راقبت مورخ 1400/06/22
موضوع :اتخاذ تصمیم رد مورد ش کایات واصله رد خصوص خوردو
مقدهم
رد اجرای اختیار انشی از تبصره ماده  ۶۶اقنون اجرای سیاستاهی کلی اصل 44اقنون اساسی و مستفاد از مفهوم مخالف نص مقرره اخیر (مبنی رب اینکه رد
مواردی هک تصمیمات شورای راقبت جنبه عمومی داشته و رد محکومیت اشخاصی صارد شود ،اشخاص اثلث ذینفع می توانند با اخذ گواهی از شورا مبنی رب شمول تصمیم
مذکور رب آنها ،دادخواست جبران خسارت هب دادگاه صالح تقدیم نمایند)؛ و با بهره گیری از وحدت مالک موجود مستنبط از اصول مسلم داردسی و منطق حقوقی مبنی
رب اینکه کلیه جهات ،محوراه ،ادعااه و استدالل اهی متصوره و ممکن رد خصوص موضوع این ش کایات مورد ربرسی و تصمیم گیری قرار گرفته و رد موارد ش کایات مشاهب با
طرفین متفاوت ،اسا ًسا صدور رأی مغاری با رأی رپونده حاضر عق ًال و منط ًقا ممکن نبوده و قهرًا رأی صارده هب دعاوی مشاهب ساری اشخاص علیه خوردوسازان نیز تسری
می یابد و و نیز نظر هبماهیتتصمیم شورا و واینکه مستندا ت و محامکت پاهی رأی هبنحویاست هکاص ًوال ام کانصدور رأیمتعارضرددعاوی مشاهب(هم جاری و هم
م ا ی گ ش نم همچ
ن
ی
هی
ت
مواردیهکممکن استرد آتیااقهم گردند)نمی رودلذا نیازی هب اتخاذتصمیمجدا گاهن ربای رهیکاز و رد ردا ن وهن کایات یباشد .نبا وهجهبما ت
حقوق راقبت و قواعد آن و اینکه اسا ًسا حقوق راقبت رد جهت جلوگیری از اخالل رد بازار است و بازار نیز شامل تمامی تقاضا کنندگان و رعهض کنندگان میشود،

علی الخصوص رد مورد ش کرتاهی خوردو سازی و خریدا ران آنها و ش کایات اخیر خریدا ران خوردو از دو ش کرت خوردو سازی اریان خوردو و سایپا هب نحوی دعوای
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جمعی میباشند و ضرورت دارد هک هب آنها هب صورت جمعی رسیدگی شود و لذا اعضاء شورای راقبت هب اتفاق آراء ضمن میسقت بندی کلیه ش کایات هب شرح آتی رد
ش کایات اقدا م هب اتخاذ تصمیم مینماید.
ش کایاتی هک رد شورای راقبت از ش کرتاهی خوردو سازی ثبت شدهاند را میتوان رد هس دسته جای داد هک عبارتند از :
الف) ش کایات و اعتراضات رد خصوص قیمت خوردو،
ب) ش کایات رد خصوص تأخیر یا عدم تحویل خوردو یا تأخیر یا عدم صدور دعوت انهم،
ج) ش کایات و اعتراضات کلی و مبهم.
شورای راقبت رد هس بند آتی نسبت هب این ش کایات هب شرح ذیل تصمیم صارد نمود:
الف) رد خصوص ش کایات خریدا ران خوردو از شرکتاهی خوردو سازی اریان خوردو و سایپا با موضوع و محتوی اعتراض هب قیمت خوردو ،این اعتراضاه چند
جنبه دارند هک عبارتند از:
 .1اعتراض نسبت هب قیمت باالی خوردو،
 .2اعتراض نسبتهبافزايش قیمت خوردوردبازهزمانی رههس ماه یکباربدینتوضیحهک ش کرتاهی خوردو سازی با مجوزشورای راقبت قیمت خوردواه را رههسماه یکبار
افزايش میدهند،
 .3اعتراض نسبت هب اعالم شدن قیمت هب رنخ روز رد مورد خوردواهیی هک رباساس قرارداداهی شیپ فروش یا مشا کرت رد تولید هب فروش رسیدهاند ،بدین توضیح هک رد
این قبیل قرارداداه رد هن گام انعقاد قرارداد خریدا ر مبلغی را رپداخت میکند هک این مبلغ میتواند ات  ۵۰ردصد قیمت خوردو باشد و رد اترخیِ تحویلِ ذکر شده رد
قرارداد باید باقیمانده مبلغ را رپداخت نماید و نحوه محاسبه آن اینطور است هک خوردوسازان رد هن گام تحویل خوردو مبلغی هک رد هن گام انعقاد قراداد رپداخت شده است
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را از قیمت روز خوردو کسر میکنند و باقی مانده را از خریدا ر مطالبه میکنند .رد این راستا خریدا ران معتقدند رد هن گام انعقاد قرارداد هب نسبت مبلغ رپداختی هب قیمت
خوردو رد هن گام انعقاد قرارداد مالک همان نسبت از خوردو شده اند و نهای ًتا رد زمان تحویل خوردو ،نسبت باقی مانده از قیمت خوردو باید رباساس قیمت روز محاسبه و
از خریدا ر مطالبه شود،

 .4اعتراض نسبت هب دستورالعمل مصوب جلسه  462شورای راقبت هک طبق آن افزايش قیمت رد خصوص قرارداداهی خرید خوردو دارای سود مشا کرت اعمال
نمی گردد رد حالی هک قرارداداهی افقد سود مشا کرت مشمول افزايش قیمت میباشند.
 .5اعتراض هب دستورالعمل شماره  473شورا مبنی رب اینکه چرا عطف هب ما سبق نمیشود؛ بدین توضیح هک رد این دستورالعمل شورای راقبت مقرر کرده است هک رد

قرارداداهیشیپ خرید خوردو ره مشتریردصدیاز قیمت رسمی خوردو راردزمانثبتانم(نسبتهب قیمتکارخاهن)رپداختکردهاسترداینصورت سهمی
ً
ً
از خوردو هک شیپ رپداخت آن قبال انجام شده مشمول هیچگوهن تورم قیمتی احتمالی نخواهد شد و صراف بقیه سهم باقیمانده مشمول تورم بخشی احتمالی خواهد بود .حال
ش کات اعتراض دارند هک این دستورالعمل باید نسبت هب قرارداداهی شیپ از تصویب این دستورالعمل نیز اجرا گردد.
تصمیم شورای راقبت رد خصوص شقوق ش کایات موضوع بند الف هب شرح زری اتخاذ گردید:
رد رابطه با انهم اه و ش کایات بند :1
شورای راقبت رباساس اختیار و ت کلیف اقنونی خود مندرج رد بند  5ماده  58اقنون اجرای سیاستاهی کلی اصل  44اقنون اساسی اقدا م هب تصویب
مش
دستورالعمل با توهج هب روشاهی علمی و اقتصادی نموده است .این دستورالعمل جهت تعیین حدا کثر قیمت خوردو ضوابطی را خص کرده است هک هب صورت
مش
سقف قیمت ( )pricecapخص میشود .رباین اساس خوردو سازان م کلفند با توهج هب این ضوابط ،قیمت خوردواهی خود را اعالم نمایند و این قیمت از
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سقف قیمت خوردو هک رباساس دستورالعمل شورای راقبت هب دست میآید ،نمیتواند فرارت رود و قیمت خوردواهی فروخته شده رباین اساس تعیین شدهاند و لذا
شورا ش کایات رد این خصوص را وارد نمیداند و موجبی ربای بازنگری آن احراز نمی نماید.
رد رابطه با انهم اه و ش کایات بند :2
رد سال  1399هب علت تالطمات شدید اقتصادی (افزايش رنخ ارز و تورم) شورای راقبت اقدا م هب اتخاذ تصمیم نمود هک ربای یک دوره محدود ،تورم بخشی را ره
هس ماه یکبار پس از استعالم از بانک مرکزی اعمال نماید و قیمت خوردواهی مشمول قیمت گذا ری رباین اساس هب روز شوند و باعنایت هب اقعده اذن رد شیء

اذن رد لوازم شیء می باشد با توهج هب اختیار شورا رد خصوص میظنت دستورالعمل قیمت ،مقدا ر و شرایط دسترسی هب بازار موضوع بند  ۵از ماده  ۵۸اقنون
تخ
اجرای سیاست اهی کلی اصل  ۴۴اقنون اساسی ،محق ًقا نحوه اعمال و چگونگی اقدا م رد این خصوص هک البته امری صصی می باشد رد صالحیت شورای راقبت
می باشد ،و لذا ش کایات مربوط هب این دسته نیز مسموع نمیباشند.
رد رابطه با انهم اه و ش کایات بند :3
رباساس ماده  ۴آنیی انهم اجرایی اقنون حمایت از مصرف کنندگان خوردو مصوب هیئت وزریان هک هب صراحت هب خوردوسازان اجازه داده است رد
قرارداداهی شیپ فروش عادی و مشا کرت رد تولید قیمت خوردو را قیمت روز تحویل ،اعالم نمایند هک این مورد نیز رد قرارداداهی فی مانیب خوردوسازان و
خریدا ران ذکر شده است ،لذا اقدا م خوردوسازان رد این خصوص مطابق با مقررات الزم االجرا میباشد و هیچگوهن ارتباطی با تصمیمات و دستورالعملاهی گذشته
شورای راقبت ندا رد و شورا رد خصوص این موضوع دخالتی ندا شته است و طب ًعا صالحیت ورود و رسیدگی ندا رد .ضم ًنا با توهج هب اینکه این شرط قراردادی منطبق با
تح
م
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مقررات اقنونی فوقمیباشدلذا مصدا ق ل رایطقراردادی ر صفاهن و وع زء  2بند ط ماده  45اق ونا ر یسیا ت اهی یا ل  44اق ون
اساسی ردخصوص روهی ضدراقبتی «سوءاستفاده از وضعیت اقتصادی مسلط» احراز نمی گردد.
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رد رابطه با انهم اه و ش کایات بند :4

ً
شورای راقبت رباساس اختیار و ت کلیف اقنونی خود رد مصوهب  462خود صراف رد چارچوب دستورالعملاهی سابق خود اقدا م هب تعدیل قیمت نموده است و از
ً
آنجاییهکدستورالعملاهیگذشتهشورا بدون ورودهب انواعقرارداداه و سود مشا کرتبوده ،صراف نسبت هب مشمولین دستورالعمل خود (هک از سود ربخوردار نبودهاند)اتخاذ
تصمیم نموده است ،لذا اعتراضات رد این خصوص وارد نمیباشند.
رد رابطه با انهم اه و ش کایات بند :5

با عنایت هب ماده  4اقنون مدنی هک مقرر داشته است ارث اقنون نسبت هب آتیه است ،هب طریق اولی این حکم رد خصوص مقررات مادون اقنون و دستورالعملاهی
مراجع ذیصالح نیز جاری است و لذا ارث تصمیمات شورا رد مقام مقررات گذا ری نیز انظر هب آینده است هب عالوه مطابق روهی قضایی دیوان عدا لت اداری
مقررات دولتی ربخالف اقنون اقبل عطف بماسبق نیست .اساسا مصوبات شورای راقبت رد مقام میظنتگری ،نمیتوانند باعث اخالل رد حقوق و
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ت کالیف م گذ ه ا ر د ود و ذ وهب ماره  473ا ن ور ز ی و ند ف هب ما ق ود و تا کایات روهح رد ا ن و وع ز ردود یبا ند.

همچ
ب) ردخصوص آن دسته از ش کایتاهی مربوط هب اتخیر رد تحویل خوردو و نین تأخیر رد صدور دعوتناهم از سوی خوردوسازان ،با عنایت هب اینکه اختالف انشی
از این موضوع رد چارچوب قرارداداهی حقوقی دوجانبه تعریف میشود و با توهج هب اینکه صالحیت اهی شورای راقبت مندرج رد فصل نهم اقنون صدراالشاره
مشمول این قبیل نقض تعهدا ت از جانب طرفین قرارداد نمی باشد ،لذا اعضای شورا هب اتفاق آرا ،تصمیم هب عدم صالحیت شورا راقبت رد رسیدگی هب این

موضوعات را صارد و اعالم میدارد.
ج) رد خصوص ش کایتاهی کلی واصله (نظیر کیفیت خوردو یا بدون ذکر نوع خوردو یا تعیین مصدا ق ش کایت) اعضای شورا هب دلیل مجهول بودن موضوع اینگوهن
ش کایات و اینکه بسیاری از این موارد اسا ًسا ش کایت تلقی نمیشوند ،هب اتفاق آراء تصمیم هب فقدا ن اقبلیت استماع اینگوهن ش کایت را صارد نمود.
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