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دستورالعمل نرخ گذاری کاالھا و خدمات صنفی
مقدمه:
قيمت ﯾکی از متغيرھای مھم اقتصادی است که بسياری از تصميمات خرﯾد براساس آن شکل میگيرد .به طور کلـی در ﯾـک
اقتصاد سالم عامل قيمت انعکاسی از کيفيت و ارزش کاال است و مصرف کنندگان برای کاالھا و خدمات مطلوب و با کيفيت و مورد
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
حاکميتی از قبيل نظارت و کنترل ھستند ،عمدتا نظام عرضه و تقاضا تعيين کننده قيمـت ﯾـک کـاال ﯾـا خـدمت میباشـند ،ولـی در
اقتصادی که دارای تعادل در عرضه و تقاضا نمی باشد ﯾا شراﯾط رقابتی در آن حاکم نيست قيمـت کاالھـا و خـدمات میتوانـد غيـر
واقعی شده و نارضاﯾتی مصرف کنندگان را در پی داشته باشد .بنابراﯾن ضرورت دارد حاکمان و دولتمردان با اتخاذ تدابير مناسـب و
استفاده از توان فنی و کارشناسی تشکل ھای صنفی و سازمان ھای غيردولتی ) NGOھا( نسبت به تعيين قيمت و اﯾجاد تعادل
در آن بازار و ﯾا اﯾجاد ضوابط و چارچوب متناسب با شراﯾط جامعه و بازار برای نحوه قيمت گذاری برخی از کاالھا و خدمات حسـاس
و اساسی اقدام نماﯾند.
در اقتصاد کشور ما که برخی از کاالھا و خدمات دارای عرضه کمتر از تقاضا میباشند و به عبارت دﯾگر تقاضا بر عرضه پيشی
میگيرد ضرورت اﯾجاد تعادل با افزاﯾش توليد از ﯾک سو و ھمزمان دخالت در قيمت گذاری از سوی دﯾگر احساس میگردد.
برای برخی از کاالھا و خدمات دالﯾل مختلف از جمله کمبود عرضه ،وجود انحصارات ،توجه خاص به منـافع صـنفی ،پراکنـدگی
نامناسب واحدھای صنفی و ...موجب میشود کـه بـرای آنھـا قيمـت گـذاری صـورت گيـرد .مطـابق مـاده  ۵١قـانون نظـام صـنفی
کميسيون ھای نظارت شھرستان ھا مکلف ھستند انواع کاالھا و خدمات صنفی را که تعيين نرخ برای آنھا ضرورت دارد ،مشخص
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
واحدھای صنفی ملزم به نصب نرخنامه خدمات ﯾا درج بر روی کاال و رعاﯾت نرخ ھـای تعيـين شـده ھسـتند.بـه منظـور ھمـاھنگی
بيشتر بين کميسيون ھای نظارت کشور در تعيين نـرخ کـاال و خـدمات واحـدھای صـنفی دسـتورالعمل نـرخ گـذاری کـاال و خـدمات
صنفی شامل اولوﯾت ھا ،مراحل نرخ گذاری ،چارچوب تعيين نرخ و ساﯾر موارد مرتبط تھيه و پـس از بررسـی ھـای کارشناسـی در
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:
با ھدف کاھش تصدی گری دولت ،عدم تمرکز مدﯾرﯾت و تفوﯾض اختيارات بيشتر به کميسيون ھـای نظـارت شھرسـتان ھـا و
تشکل ھای صنفی و غيردولتی و حرکت به سوی بازار رقابتی کاالھا ،خدمات مورد عرضه واحدھای صنفی به سه گـروه شـامل:
کاالھا و خدمات صـنفی بـا اولوﯾـت ﯾـک و کاالھـا و خـدمات صـنفی بـا اولوﯾـت دو و سـاﯾر کاالھـا و خـدمات صـنفی تقسـيم بنـدی
میشود :اولوﯾت ھا براساس شاخص ھاﯾی تعيين میشود که ضرورت نرخ گـذاری را موجـب میگردنـد بنـابراﯾن اولوﯾـت کاالھـا و
خدمات صنفی بر اساس شاخص ھای ذﯾل تعيين گردﯾده است:
شاخص ھای تعيين اولوﯾت:
 ميزان سھم کاال ﯾا خدمت در سبد ھزﯾنه خانوار و تقاضای عمومی برای کاال ﯾا خدمت تعداد واحدھای صنفی و ميزان عرضه در مقاﯾسه با سطح تقاضا )سرانه واحد صنفی( دھک ھای پاﯾين درآمدی متقاضيان و به تبع آن قدرت پاﯾين خرﯾد عمومی ضرورت نظارت و کنترل به دليل برخی از انحصارات وجود بحران در عرضه و تقاضا در برخی مقاطع زمانی پراکندگی و توزﯾع نامناسب واحدھای صنفیميزان شکاﯾات و درخواستھای واصـله بـه سـازمانھای صـنعت ،معـدن و تجـارت )مـالک تعيـين شـاخص  ٣٠درصـد شـکاﯾات از
واحدھای ﯾک اتحادﯾه در رسته مشخص صنفی(
تبصره :لزوماً برای تعيين نرخ کاالھا و خدمات صنفی وجود ھمه شاخص ھا الزامی نيست.
الف -گروه اول  :کاالھا و خدمات صنفی با اولوﯾت ﯾک
کاالھا و خدمات صنفی ھستند که مورد توجه و تقاضای خاص مصرف کنندگان میباشند و در سبد ھزﯾنه خانوار سھم زﯾادی
دارند و مصرف کنندگان در ھر شراﯾطی ناگزﯾر به تھيه و مصرف آن ھستند .نرخ گذاری کاالھـا و خـدمات مـذکور در سراسـر کشـور
الزامی خواھد بود .کميسيونھای نظارت می باﯾست نرخ کاالھـا و خـدمات اولوﯾـت دار را براسـاس دسـتورالعمل ھـای تھيـه شـده
توسط سازمان حماﯾت مصرف کنندگان و توليدکنندگان مورد بررسی محاسبه و تصوﯾب قرار دھند .فھرست اﯾن گروه کاال و خدمات
مطابق جدول صفحه  ۵می باشد.
تبصره  :١فھرست کاالھا و خدمات صنفی اولوﯾت ﯾک با توجه بـه شـراﯾط بـازار توسـط کميسـيون ھيـات عـالی نظـارت اعـالم
میشود.
تبصره  :٢ھرگونه تغيير در فھرست کاالھا و خـدمات صـنفی بـا اولوﯾـت ﯾـک بـه درخواسـت کميسـيون نظـارت مرکـز اسـتان و
پيشنھاد سازمان حماﯾت مصرف کنندگان و توليدکنندگان ﯾا شورای اصناف کشور و نھاﯾتـاً تصـوﯾب کميسـيون ھيـأت عـالی نظـارت
صورت خواھد گرفت.
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مراحل نرخ گذاری:
 -١اراﯾه نرخ ھای پيشنھادی توسط اتحادﯾه صنف ذﯾربط به مجمع امور صنفی
 -٢بررسی و اظھارنظر مجمع امور صنفی در ارتباط با نرخ ھـای پيشـنھادی اتحادﯾـه مربوطـه و ارسـال مـدارک و مسـتندات و
دالﯾل توجيھی به کميته نرخ گذاری شھرستان )ظرف  ١۵روز(
تبصره :در صورتيکه مجمع امور صنفی در مھلت مقرر در خصـوص نـرخ ھـای پيشـنھادی اتحادﯾـه اظھـار نظـر ننماﯾـد اتحادﯾـه
مراتب را جھت رسيدگی به کميسيون نظارت اعالم نماﯾد.
 -٣اعالم نظر کارشناسی کميته نرخ گذاری شھرستان در ارتباط با نرخھای پيشنھادی پس از تطبيق محاسبات پيشنھادی با
فرمت ھا و دستورالعمل ھای صادره سازمان حماﯾت در سامانه مربوطه و ارسال به کميسيون نظارت شھرستان )ظرف  ٢٠روز(
 -۴بررسی نھاﯾی نرخ ھای اعالمی کميته نرخگذاری و تصوﯾب آن توسط کميسيون نظارت شھرستان و ابالغ بـه مجمـع امـور
صنفی )ظرف  ٢٠روز(
کميته نرخ گذاری:
کميته نرخ گذاری در مراکز استانھا و شھرستان ھا با مسئوليت رئيس ﯾا نماﯾنده مطلع و تاماالختيار سازمان ﯾـا اداره صـنعت،
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
مصرف کنندگان شھرستان تھران و رئيس مجمع امور صنفی و رﯾيس اتحادﯾه مربوطه تشکيل می گردد.
تبص ــره  :١مع ــاون بازرســی و نظ ــارت ســازمانھای ص ــنعت ،مع ــدن و تج ــارت ھ ــر اســتان ب ــه عن ــوان نماﯾن ــده س ــازمان حماﯾــت
مصرف کنندگان و توليدکنندگان در جلسات کميته نرخ گذاری کاال و خدمات مرکز استان و در صورت ضرورت شھرستان ھای استان
شرکت نماﯾد.
تبصره  :٢در صورت عدم تاﯾيد نرخ ھای پيشنھادی توسط کميسيون نظـارت ،مراتـب مجـدداً در کميتـه نـرخ گـذاری بررسـی و
سپس به کميسيون نظارت جھت تصوﯾب عودت خواھد شد )ظرف ﯾک ھفته(
تبصره  :٣سازمان حماﯾت مصرف کنندگان و توليدکننـدگان و کميسـيون نظـارت شھرسـتان ھـا و مجـامع امـور صـنفی بنـا بـه
ضرورت می تواند درخواست تعيين نرخ نماﯾند که طی مراحل نرخگذاری و در نھاﯾـت تصـوﯾب در کميسـيون نظـارت بـه مجمـع امـور
صنفی ابالغ تا توسط اتحادﯾه ھای ذﯾربط به واحدھای صنفی جھت اجرا ابالغ گردد.
تبصره  -۴در صورتی که مجمـع امـور صـنفی در مھلـت مقـرر در خصـوص نرخھـای پيشـنھادی اتحادﯾـه اظھـار نظـر ننماﯾـد اتحادﯾـه
می تواند مراتب را جھت رسيدگی به کميسيون نظارت اعالم نماﯾد.
فھرست کاالھا و خدمات صنفی اولوﯾت ﯾک
 -١انواع شيرﯾنی پر مصرف ،زولبيا و باميه و ساﯾر انواع شيرﯾنی با تشخيص کميسيون نظارت )با توجه به شـراﯾط زمـانی از جملـه
اﯾام نوروز ،ماه رمضان و (...
 -٢خدمات آراﯾشگران زنانه
 -٣خدمات آراﯾشگران مردانه
 -۴خدمات پنچرگيری و تعوﯾض روغن
 -۵خدمات مکانيسين ھای اتومبيل
 -۶خدمات حمل و نقل شھری
 -٧خدمات خشکشوﯾی
 -٨خدمات مشاورﯾن امالک
 -٩خدمات اتومبيل کراﯾه )آژانس(
 -١٠تاالر پذﯾراﯾی )فقط خدمات است(
 -١١توقفگاه
 -١٢خدمات تاسيسات فنی
 -١٣خدمات تعمير و موتورسيکلت
 -١۴نان حجيم ،نيمه حجيم و صنعتی
 -١۵خدمات نماﯾشگاه ھای اتومبيل
 -١۶خدمات قاليشوﯾی
 -١٧خدمات وانت بار و پيک موتوری
 -١٨شارژ کپسول آتش نشانی
 -١٩خدمات ساختمانی
 -٢٠خدمات آموزشگاھھای رانندگی
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نمودار شماتيک مراحل نرخ گذاری کاالھا و خدمات صنفی اولوﯾت ﯾک

درخواست تعيين ﯾا تغيير نرخ از سوی اتحادﯾه ،صنف
با ارائه نرخ پيشنھادی

اظھارنظر
مجمع امور صنفی

بررسی کارشناسی نرخھای پيشھادی اتحادﯾه
توسط کميته نرخ گذاری پس از تطبيق با محاسبات سيستمی

درخواست تعيين ﯾا تغيير نرخ توسط سازمان
اعالم نظر کميته حماﯾت ﯾا کميسيون نظارت
بر انجمن حماﯾت از حقوق مصرف کنندگان

اعالم نظر کميته
نرخ گذاری و ارسال
به کميسيون نظارت

بررسی و تصوﯾب
نرخ توسط
کميسيون نظارت
شھرستان

در صورت عدم تاﯾيد

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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درخواست بررسی مجدد
در کميته نرخ گذاری

ب( گروه دوم :کاالھا و خدمات صنفی با اولوﯾت دو
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
نامه ھای فيمابين تنظيم و ليست قيمتھای نھاﯾی به اعضای کميسيون مربوطه ارائه می گردد .اﯾن کاالھا و خدمات شامل مـوارد
ذﯾل می باشد:
خدمات کامپيوتری – خدمات عکاسان )عکس ھای پرسنلی( – خدمات تعميرکـاران لـوازم برقـی – خـدمات تعميرکـاران لـوازم
صوتی و تصوﯾری – خدمات فتوکپی – خياط مردانه و زنانه – رستوران و تاالرھای پذﯾراﯾی – فيلمبرداران مجالس – عينک¬سازی و
تعمير عينک
مراحل نرخ گذاری:
الف( ارائه نرخ ھای پيشنھادی توسط واحد صنفی به اتحادﯾه مربوطه
ب( ھماھنگی بين اتحادﯾه مذکور با انجمن حماﯾت از حقوق مصرف کنندگان و تعيين نرخ در چارچوب ضوابط و دستورالعملھای
قيمت گذاری
ج( انعقاد تفاھم نامه فيمابين انجمن حماﯾت از حقوق مصـرف کننـدگان و اتحادﯾـه ذﯾـربط بـا نظـارت و تأﯾيـد رﯾـيس کميسـيون
نظارت شھرستان مربوطه
ج( گروه سوم :ساﯾر کاالھا و خدمات صنفی
شامل کاالھا و خدمات صنفی می باشند که در فھرست کاالھا و خدمات ذکر شده در موارد قبل نباشد.
قيمت ساﯾر کاالھا و خدمات صنفی با رعاﯾت ضوابط و دسـتورالعملھای مربوطـه )از جملـه درصـد سـود عمـده و خـرده ،سـود
پخش کاال ،ضوابط قيمت گذاری و (...توسط واحدھای صنفی تعيين می گردد .بدﯾھی است مسئوليت عدم رعاﯾـت ضـوابط مـذکور
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.
واحدھای صنفی باﯾد قيمت فروش ﯾا عرضه کاالھا و خدمات را حداکثر بر مبنای قيمت تمام شـده و رعاﯾـت درصـدھای سـود
مجاز تعيين نماﯾند و در معرض دﯾد مشترﯾان قرار دھند.
نظارت و ضمانت اجراﯾی دستورالعمل:
 -١سازمان صنعت ،معدن و تجارت استانھا در مراکز استان و ادارات تابعه در شھرستانھا و اتحادﯾه ھـا موظفنـد بـر چگـونگی
اعمال نرخھای مصوب در سطح بازار نظارت و کنترل نماﯾند.
 -٢نظارت بر نرخھای تعيين شده برای ساﯾر کاالھا و خدمات صـنفی بـر عھـده اتحادﯾـه ھـا ،مجـامع امـور صـنفی و سـازمان
صنعت ،معدن و تجارت استانھا می باشد.
 -٣کميسيون نظارت شھرستانھا مسئول حسن اجرای اﯾن دستورالعمل می باشند.
 -۴انجمنھای حماﯾت از حقوق مصرف کنندگان به شکاﯾات افراد در خصوص نرخ کاالھا و خدمات رسيدگی و از طرﯾـق کميتـه
نظارت جھت اتخاذ تصميم به کميسيون نظارت ارسال نماﯾند.
نکات وﯾژه:
 -١سازمان صنعت ،معدن و تجارت استانھا در مراکز استان و ادارات تابعه در شھرستانھا و اتحادﯾه ھـا موظفنـد بـر چگـونگی
اعمال نرخھای مصوب در سطح بازار نظارت و کنترل نماﯾند.
 -٢تعيين و اعالم قيمت کليه کاالھا  /خدمات می باﯾست با ذکر تمـامی وﯾژگيھـای کـاال ﯾـا خـدمت بـه طـور کامـل و شـفاف
صورت پذﯾرد.
 -٣با ھرگونه تبانی و رفتار انحصارگراﯾانه در جھت تعيين قيمت و افزاﯾش غيرمنطقی قيمت مطـابق قـانون حماﯾـت از حقـوق
مصرف کنندگان و ساﯾر قوانين مرتبط برخورد الزم معمول خواھد شد.
 -۴قيمت کليه خدمات و کاالھای صنفی می باﯾست توسط سازمانھای صنعت ،معدن و تجارت در سامانه پيش بينی شـده
توسط سازمان حماﯾت ،به صورت مداوم ثبت و به روز گردد.
 -۵اتحادﯾه ھا و انجمنھای حماﯾت از حقوق مصرف کنندگان در صـورت درﯾافـت شـکاﯾات مـرتبط بـا قـانون تعزﯾـرات حکـومتی،
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
الف :مواد اوليه
 -١ميزان مواد مصرفی برای ﯾک واحد محصول و براساس اسناد و مدارک مستند قابل قبول است.
 -٢ھزﯾنه ﯾابی مواد اوليه )بھای تمام شده مواد مصرفی( به شرح ذﯾل می باشد:
 -١-٢در مورد مواردی که دارای نرخ مصوب مراجع رسمی نرخ گذاری می باشند قيمت مواد بر اساس اسناد و مدارک مثبته و
حداکثر تا قيمت مصوب محاسبه می شوند.
 -٢-٢اگر قيمت مصوب ندارد بررسی مواد اوليه طبق فاکتورھای خرﯾد و مقاﯾسه آن با نرخ متعارف بازار و ساﯾر مدارک مستند
قابل قبول می باشد.
 -٣-٢اگر رعاﯾت ھيچکـدام از مـوارد  ١و  ٢امکـان پـذﯾر نباشـد اطالعـات مـورد نيـاز از اتحادﯾـه ھـا ﯾـا واحـدھای مشـابه و نظـر
معتمدﯾن صنفی و ساﯾر منابع در اختيار اخذ و پس از بررسی کارشناسی مد نظر قرار گيرد.
 -۴-٢قيمت تمام شده ھرﯾک از موارد محاسبه و جمع ھزﯾنه مواد اوليه با احتساب ضاﯾعات متعارف محاسبه می شود.
 -٣در کليه روشھای فوق چنانچه مواد ،قطعات و لوازم توسط واحدھای صنفی وارد شود ،نحوه محاسـبه قيمـت مـواد اوليـه
نيز برابر ضوابط قيمت گذاری کاالھای وارداتی بدون اعمال سود و ھزﯾنه ھای مالی محاسبه می گردد.
ب :حقوق دستمزد
 -١مبنای احتساب ھزﯾنه ھای حقوق و دستمزد در واحد صنفی مطابق با اسناد و مدارک مثبتـه و حـداکثر تـا سـقف ميـزان
دستمزد تعيين شده توسط مراجع قانون ذﯾربط می باشد.
ج :ھزﯾنه ھای سربار و ساﯾر ھزﯾنه ھا:
ج -١-ھزﯾنه استھالک تجھيزات:
 -١-١استھالک در اﯾن بخش بر اساس قانون مالياتھای مستقيم برای تجھيزات و ماشين آالت و ابزار با عمـر مفيـد بيشـتر از
ﯾکسال مورد محاسبه قرار می گيرد.
 -٢-١در مواردی که روش تعيين نرخ استھالک در واحد صـنفی در مـواردی نزولـی باشـد )خـودرو و (...مبنـای محاسـبه سـال
چھارم در نظر گرفته می شود.
ج -٢-ھزﯾنه ساختمان )ارزش اجاری ﯾا استھالک ساختمان(
در اﯾن خصوص بر اساس بررسيھای ميدانی و مطابق با نظر کارشناسی مبنی بر اﯾنکه تعدد واحدھای اجاره¬ای با ملکی به
چه نسبتی می باشد می باﯾست مبنای محاسبه نيز بر اﯾن اساس تعيـين گـردد .چنانچـه سـھم ﯾکـی از اﯾـن مـوارد بـيش از ٧٠
درصد باشد مبنای محاسبه قـرار مـی گيـرد در غيـر اﯾـن صـورت بـه صـورت ميـانگين دو روش )اسـتھالک و ارزش اجـاره( محاسـبه
می¬گردد.
تبصره :بيشترﯾن پراکندگی واحد صنفی مورد نظر در ھر منطقه مبنای محاسبه کارشناسی می باشد.
ج -٣-ساﯾر ھزﯾنه ھا
اﯾن قبيل ھزﯾنه ھا شامل آب ،برق ،سوخت ،عـوارض ،تعميـرات و ...بـا ارائـه مـدارک و مسـتندات در محاسـبات قابـل اعمـال
ميباشد.
تبصره :ماليات از منظر ضوابط قيمت گذاری جزء ھزﯾنه ھای واحد محسوب نمی گردد.
د -ھزﯾنه مالی :
محاسبه اﯾن ھزﯾنه بر اساس اسناد و مدارک مثبته ارائه شده و حداکثر تا سقف  ٪١٢ھزﯾنه ھـای پرسـنلی بـرای خـدمات و
 ٪١٢ھزﯾنه مواد اوليه مصرفی برای توليد منظور می گردد.
ه -ساﯾر درآمدھای عملياتی:
اﯾن درآمدھا از قبيل درآمد حاصل از فروش ضاﯾعات ،فروش مواد اوليه ،سود سرماﯾه گذاری و ...از جمع ھزﯾنه¬ھا و بھای تـام
شده واحد کسر می گردد.
و – سود
به کليه ھزﯾنه ھای فوق به جزء ھزﯾنه ھای مالی و پس از اعمال تاثيرات درآمدھای عمليـاتی  ٪١۵سـود تعلـق مـی گيـرد و
کميسيون ھيات عالی نظارت می تواند حسب تشخيص ميزان سود را برای کـاال ﯾـا خـدمات صـنفی مشخصـی تـا  ٪۵افـزاﯾش ﯾـا
کاھش دھد.
تبصره :در مواردی که در ارائه کاال ﯾا خدمات صنفی بين مناطق مختلف شھر تفاوت محسوسی از لحاظ کيفيت و ھزﯾنـه¬ھـا
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 موردنظر باشند و ھزﯾنه ھای ھمان واحدھا به عنوان ھزﯾنه محاسبه می شوند.
 در مواردی که توليد واقعی کمتر از  ٧٠درصد ظرفيت اسمی ﯾا باالترﯾن مقدار قابل حصول باشد  ٧٠درصد ظرفيت اسـمیبه عنوان مبنای محاسبه برای تمامی ھزﯾنه ھا غير از مواد و دستمزد مستقيم خواھد بود.
 در مواردی که بين نرخھای مصوب در مراجع ذﯾربط مطابق اﯾن دسـتورالعمل در زمينـه کاالھـای مشـابه در بـين واحـدھایصنفی اختالف وجود داشته باشد موضوع در کميسيون نظارت مطرح کميسيون مزبور اتخاذ تصميم می نماﯾد.
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