
 
 
 

 

1 

3313714678کد پستی:  - 75ساختمان  -خیابان زرافشان شمالی  –بلوار ایوانک    -4فاز  -شهرک غرب   

 شورای راقبت 

 1401/ 11/11مورخ شورای راقبت  543جلسه  

 دستورالعمل تنظیم بازار خوردوی سواری موضوع:  

 تصمیم شورای راقبت 

اهی تمرکز؛ تقاضای انباشته رد بازار؛ ممنوعیت یا محدودیت با توجه هب وضعیت انحصاری بازار خوردوی سواری رد کشور رب اساس باال بودن شاخص 

کام اقنونی همچون ماده  اهی اخیر؛ پایین بودن قدرت انتخاب مصرف واردات طی سال اقنون حمایت از خانواده و جوانی    ۱۲کنندگان؛ ربخی اح

مصوب  جم  )۲۴/۷/۱۴۰۰عیت  تبصره  )ف(  بند  سال  ۷؛  بودجه  اقنون  تبصره    ۱۴۰۱(  و  کشور  )  ۵کل  ماده  اصالح  ساماندهی ۱۰اقنون  اقنون   )

مصوب   خوردو  ساخته۹/۹/۱۴۰۱صنعت  شدیدرت  را  بازار  این  انحصاری  وضعیت  که  کارگروه ،  رد  پیشنهادات  و  مشورتی  نظرات  ردیافت  ضمن  اند، 

اقنون ساماندهی  ۷و ماده   ۲اقنون اساسی و با توجه هب مفاد ماده  ۴۴اهی کلی اصل اقنون اجرای سیاست ۵۸ماده   ۵استناد بند  خوردو، شورای راقبت هب 

 دستورالعمل تنظیم بازار خوردوی سواری را هب شرح ذیل تصویب نمود:  ۱۱/۱۱/۱۴۰۱مورخ  ۵۴۳صنعت خوردو، رد جلسه شماره 

 : تعاریف ۱ماده  

کار می روند:واژگان و اصطالح  ات مندرج رد این دستورالعمل رد معانی مشروحه زری ب

 . 10/10/1401شورای راقبت مورخ  533کارگروه خوردو: موضوع مصوهب  -1-1

 وزارت صمت: وزارت صنعت، معدن و تجارت.  -2-1

 اقنون اساسی جمهوری اسالمی اریان.  44اقنون: اقنون اجرای سیاست اهی کلی اصل  -3-1

 کنندگان و تولیدکنندگان. سازمان حمایت مصرفسازمان حمایت:  -4-1
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 شورای راقبت 

 دستورالعمل: دستورالعمل تنظیم بازار خوردوی سواری مصوب شورای راقبت.  -5-1

 خوردو: خوردواهی سواری تولیدی، مونتاژ و وارداتی. -6-1

رضه -7-1  کننده خوردو: تولیدکنندگان و واردکنندگان خوردو. ع

تشخیص انحصار ۲ماده   
 : 

تشخیص و از این پس مشمول این دستورالعمل هستند. 
 بازار تمامی خوردواهی سواری شامل خوردواهی تولیدی، مونتاژ و وارداتی، انحصاری 

ری : دستورالعمل قیمت ۳ماده    گذا

رمتی ، رب اساس ضوابط ق قیمت خوردو  تنظیممبنای    -۱-۳   محاسبه   حمایت  است که توسط سازمان  اهقیمت   تی و تثب   نیی تع   تیأ مصوب ه   ی گذا

رضه و توسط گرددیراقبت م  ی شورا   تصویب هب اراهئ و و محاسبات رد کارگروه خورد جی . نتاشودیم    الزم االجراست. کننده خوردوع

رضهتبصره  قیمت ع این بند،  محاسباتی رد  قیمت  اراهی مصرفکننده خوردو و بدون لحاظ هزینه :  رب  افزوده، بیمه شخص  کننده )مانند مالیات  زش 

ری و هزینه   اهی پست و فراجا و غیره( است. اثلث، عوارض شماره گذا

نهادینه  -2-3 هدف  همبا  خارجی  خوردوی  هس  قل  حدا قیمت  اساس  رب  خوردو،  هر  ربای  راقبتی  فضای  و سازی  کیفیت  کالس،  نظر  از  رده 

قیمتی هب رد،  اعالم م استاندا استخراج و  راقبتی  پاهی  قیمت  ظرفیت یعنوان  از  استفاده  نسبت هب  طریق وزات صمت  از  یا  رأساً  راقبت  شود. شورای 

مقایسه استفاده خواهد کرد که رد جلسه کارگروه خوردو رد ردوهای داخلی و حسب مورد، مراجع خارجی معتبر جهت تعیین مالکنهاداهی حرفه   ۶اهی  اهی 

 ماهه یا یکساله جمع بندی و مبنای عمل خواهند بود.

رضه   -تبصره    رده محصوالت خود رد بازار جهانی را هب کارگروه خوردو پیشنهاد کند. تواند خوردواهی همخوردو می کنندهع
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 شورای راقبت 

، رب اساس رتازیابی )سوار  یخوردواه  -۳-۳ قل هس خوردوی رقیب )مشاهب( خارجی مقایسه شده و  Benchmarkingی ( با حدا

 شوند.بندی میرتبهپذریی ذیل رب اساس شاخص راقبت 

𝐶𝐼 =
(𝑃𝑏 − 𝑃𝑑)

𝑃𝑏
× 100 

رضه 𝑃𝑏متغیر   پذریی وشاخص راقبت  𝐶𝐼که رد آن متغیر   اساس قیمت ع است با قیمت پاهی راقبتی )رب   ۲- ۳کننده خوردو( که رد بند  ربارب 

محاسباتی بند   𝑃𝑏تعریف شده و متغیر   قیمت  است با  افزوده، بیمه شخص  کننده  اهی مصرفی هزینههب عالوه  ۱-۳ربارب  ارزش  رب  مالیات  )مانند 

ری و هزینه   .اهی پست و فراجا و غیره(اثلث، عوارض شماره گذا

 باشد. متشکل )یا بازار جایگزین آن(، اعالمی بانک مرکزی ج.ا.ا. مبنای محاسبه می بازاررنخ ارز  :۱تبصره  

 اهی زمانی کمتر و بیشتر باشد.  تواند رد بازهشش ماهه خواهد بود و حسب مورد، می متوسط، ۱: رنخ ارز موضوع تبصره ۲تبصره  

 گردد.معرفی شده، مطابق جدول ذیل تعریف می 2-3پذریی محصول که رد بند راقبت بندی قیمت رب اساس شاخص رتبه -4-3

 قیمتی بندی جدول رتبه

 پذریی محدوده شاخص راقبت  رتبه 

A 25 < CI  

B 15 ≤ CI < 25 

C 5 ≤ CI < 15 

D -5 ≤ CI < 5 

E -15 ≤ CI < -5 

F -25 ≤ CI < -15 

G CI < -25 
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بند    قیمت  -۵-۳ رد  شده  بند    ۱-۳محاسبه  موضوع  بندی  رده  منظر  از  که  صورتی  اهی    ۴-۳رد  رده  شورای    Gات    Aرد  پذریش  مورد  گیرد  قرار 

 راقبت می باشد. 

ق   ییخوردواه:  تبصره  رتبه  رد  مدت    Gو    F  یمت ی که  هب  دارند  ربا   کیقرار  فرصت  غ   یسال  رد  و  داشت  خواهند  باالرت  رتبه  هب   نصورت ی ا   ر ی ارتقا 

رضه  نخواهند داشت. افزایش قیمتمذکور اجازه  یخوردواه کنندهع

 .نمایدمی یرسان هر خوردو را مطابق با روش فوق الذکر هب صورت شفاف اطالع یپذریربچسب راقبت شورای راقبت -۶-۳

 خوردواهی جدید، ضوابط و معیاراهی آن باید رد کارگروه خوردو تعریف و مشخص شود.   خصوصرد  -7-3

 : شرایط طرف تقاضا 4ماده  

قل سن متقاضیان خرید خوردو  . 1  سال باشد. ۱۸حدا

 دارا بودن گواهینامه رانندگی ربای متقاضیان خرید خوردو الزامی است. . 2

اه ماه گذشته صدور افکتور خوردو زند دیگر شرکت  ۲۴خوردو و سایپا یا طی  اهی اریانخوردو زند شرکتماه گذشته صدور افکتور    ۴۸متقاضیانی که طی   . 3

کان ثبتداشته رند. اند، ام  انم و خرید خوردو ندا

کان ثبت . 4 رند. متقاضیانی که دارای پالک انتظامی فعال هستند ام  انم و خرید خوردو ندا

خوردو  . 5 خرید  از  انشی  حقوق  و  امتیاز  ممنوع  انتقال  وکالتی  صورت  هب  خوردو  حواله  فروش  نیز  و  وکالتی(  صورت  هب  )حتی  اثلث  اشخاص  هب   ،

 است.

رد.  . 6 کان صلح رد قرارداد وجود ندا  ام
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رضه . 7 سند  ع گرفتن  رهن  رد  جمله  از  یکسال،  مدت  هب  قل  حدا سند  انتقال  از  جلوگیری  ربای  بازدارنده  اهی  روش  است  موظف  خوردو  کننده 

 ند.خوردو، اتخاذ و اجرا ک 

کان ثبت . 8 رد.ام  انم و خرید خوردو ربای اشخاص حقوقی وجود ندا

ر موجود باشد که رب اساس نوع ربانمه فروش متغیر است:  . 9  مبلغی از بهای فروش خوردو باید رد حساب خریدا

روش  -الف فوقرد  یا  فوری  فروش  بانکی   ۵۰العاده،  اهی  حساب  رد  باید  فروش(  اعالمی  بخشنامه  اساس  )رب  خوردو  فروش  مبلغ  از  ردصد 

رد.  کان ربداشت آن مبلغ وجود ندا  متقاضی باشد و ات پس از خرید خوردو ام

زه مبلغ پیشرد روش پیش   -ب انمه اجرایی  ( آیین۴ماده )  ۱( که با توجه هب تبصره  رپداخت )و رب اساس بخشنامه اعالمی فروشفروش، هب اندا

کثر ات    ۱۳۹۵کنندگان خوردو مصوب  اقنون حمایت از مصرف باشد، باید رد حساب ردصد از مبلغ فروش خوردو می  ۵۰هیأت وزریان، حدا

رد. کان ربداشت آن مبلغ وجود ندا  بانکی متقاضی باشد و ات پس از خرید خوردو ام

رضه و تقاضا متعادل شود هب پیشنهاد کارگروه خوردو و تصویب شورای راقبت، محدودیتصورتی ک  رد:  تبصره  اه و شروط فوق  ه وضعیت بازار از منظر ع

 شرکت تعدیل و بازنگری شوند. -توانند با توجه هب مدل خوردومی

رضه 5ماده    : شرایط طرف ع

ی هر سال ربانمه تولید را هب -1   تفکیک ماه هب شورای راقبت و وزارت صمت اعالم نمایند. تولیدکنندگان خوردو موظفند رد ابتدا

کاراهی پیشنهادی رفع ۱تبصره   : وزارت صمت میزان تحقق ربانمه تولید را هب صورت مستمر پایش کرده و رد صورت عدم تحقق، راه

کالت و چالش   گردد.عالم میاهی مسیر تحقق ربانمه تولید را رد کارگروه خوردو مطرح و نتایج هب شورای راقبت ا مش
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اراهی  ۲تبصره   خوردو  کارگروه  هب  را  مذکور  گزارش  و  پایش  را  خوردو  تولیدکنندگان  ت  تعهدا و  رضه  ع وضعیت  مستمر  طور  هب  حمایت  سازمان   :

 نماید. می

کاری وزارت صمت، ساالهن میزان و نوع واردات خوردو را تعیین پذریی و  بهبود راقبت   منظورهب   -2 رضه خوردو، شورای راقبت با هم تنظیم ع

 می کند.  

رباساس الزامات اقنونی( نباشند باید هب سازمان حمایت اعالم و اث  -3 آپشن یا قطعات که اجباری )و  از نصب  انشی    هر گوهن تغییر قیمت خوردو 

 ه خوردو ارسال و سپس هب شورای راقبت جهت تصویب و ابالغ اعالم گردد.قیمتی آن جهت تأیید هب کارگرو

تسهیل دسترسی هب بازار  و  کنندگان واقعیشناسایی مصرف هب منظور   -4
رضه   ، فروش خود را رد  اهی فروش و پیش کنندگان خوردو موظفند طرح کلیه ع

غ متناظر با طرح فروش منطبق با آیین انمه اجرایی اقنون حمایت از مصرف  ای که پیش از ثبت انم از وجود مبل ساماهن خود اراهی نمایند، هب گوهن

 کنندگان خوردو رد حساب متقاضی اطمینان حاصل گردد.  

رضه -5 م میکنندگان خوردو از طریق ساماهن یکپارچه فروش خوردو ، نسبت هب ثبتع  نمایند.انم و فروش خوردو اقدا

رضه -6  . نخواهند داشت را  خوردواهیی که قیمت آن تعیین نشدهپیش فروش کنندگان حق ع

تسهیل نماید.   4رب اساس ماده  -7
 اقنون ساماندهی صنعت خوردو، بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار تأمین ارز ربای واردات خوردو را 

 

 : ساری موارد 6ماده  

 گردد.سواری رد صورت مغاریت با این دستورالعمل لغو میاهی قبلی شورای راقبت رد خصوص تنظیم بازار خوردوی دستورالعمل -1

خ  شرایط و رب اساس راقبت حسب یشورا  -2
تش

 قرار خواهد داد.  ین ی و بازب   یاب یرا مورد ارز این دستورالعمل، ص ی 


