
 باسمه تعالی
 21/04/1400مورخ     کارگروه رفع مغایرت های تعرفه برق تولیدی واحدهای صنفیصورتجلسه 

 

و در راستای مصوبات شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی جلسه کارگروه رفع مغایرت های تعرفه برق    20/4/1400مورخ    17501/1/131  ی   شماره  ی   پیرو دعوتنامه

ضای اتاق اصناف و تعدادی از اعتولیدی واحدهای صنفی با حضور نمایندگان استانداری، سازمان صنعت، معدن و تجارت، شرکت توزیع نیروی برق خراسان جنوبی، رئیس  

در محل اتاق اصناف مرکز استان برگزار گردید و پس از بحث و تبادل نظر پیرامون   1400/ 21/4روز دوشنبه مورخ    7:30س ساعت  هیئت مدیره اتحادیه های تولیدی رأ 

 یید قرار گرفت: أ مغایرت ها و مشکالت اعمال تعرفه برق تولیدی برای واحدهای صنفی، موارد زیر مورد تصویب و ت

 ردیف
موضوعات  

 مطروحه 
 مسئول پیگیری یا اجرای مصوبه  مصوبات 

1 

تعیین اعضای  

رفع   کارگروه 

 مغایرتها 

با عنایت به لزوم انجام بازدید های میدانی و ضرورت تشکیل مستمر جلسات،  

 اعضای کارگروه به شرح زیر تعیین شدند: 

 آقای رضا اردونی بعنوان نماینده سازمان صمت  -

 برق استان  نیروی آقای محمد رضا ملک بعنوان نماینده شرکت توزیع -

 آقای غالمرضا جعفر پور بعنوان نماینده اتاق اصناف و صنوف تولیدی -

 رئیس اتحادیه صنف مربوطه بعنوان صادر کننده مجوز   -

 

 اعضای کارگروه  
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کد های  مغایرت 

آیسیک و نوع  

پروانه های  فعالیت 

 صادره 

مذکور  در رابطه با مغایرت پروانه های صادره اتحادیه های صنفی برای مشاغل  

شرکت توزیع نیروی    26/8/99مورخ    4427/14111/99  ی   شمارهی  نامه    در

پروانه  و صدور  تراشکاران  برق  تعرفه  مغایرت  موضوع  با  جنوبی  خراسان  برق 

متفاوت برای تراشکاری آقایان یوسفی و زینلی مطرح و مقرر شد در رابطه با  

 این مغایرت و سایر موارد مشابه به شرح زیر اقدام شود: 

تولیدی  - آیسیکمالک تشخیص صنف  فعالیت درج    کشوری  کد  نوع  و  یکتا 

شرکت توزیع نیروی   –روسای اتحادیه های مربوطه  -اتاق اصناف-

 برق 



 شده در پروانه کسب واحدهای صنفی می باشد 

برای واحدهای صنفی که ماهیت فعالیت آنها تولیدی می باشد و کد آیسیک  -

و نوع فعالیت به اشتباه در پروانه کسب آنها غیر تولیدی درج شده است مقرر  

مربوطهشد   ی  کد  اتحادیه  اصالح  به  ی    نسبت  کدهای    صنفیرسته  برابر 

 د ئت عالی نظارت اقدام نماییید هیآیسیک تولیدی مورد تأ

که- واحدهای صنفی  آیسیک    دارای  برای  نیز  کد  باشد  تولیدی می  غیر  آنها 

 . دگردبه غیر تولیدی اصالح   تعرفه برق مصرفی آنها  ؛مقرر شد 
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بهره مندی  

واحدهای تولیدی  

صنفی از تعرفه  

 برق تولیدی 

برای واحدهای صنفی که ماهیت فعالیت آنها تولیدی می باشد و کد آیسیک و  

نوع فعالیت آنها نیز به درستی در پروانه کسب تولیدی درج شده است مقرر  

با اعالم   به  شد  به اعمال تعرفه برق تولیدیاقدام و  شرکت برق  اتحادیه  نسبت 

مغایرت  اعالم  صورت  با    در  صنفی، فعالیت  ی  رسته  کد  در  موضوع    عنوان 

و پس از بررسی و بازدید میدانی تصمیم الزم    دستور کار کارگروه قرار گرفته

 اتخاذ و صورتجلسه مذکور به شورای گفتگوی ارسال گردد.  
 

 کارگروه    -اتحادیه صنف مربوطه  –شرکت توزیع نیروی برق 
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بررسی مغایرت 

واحد تولید فراورده  

های لبنی آقای  

 رستمی 

شماره   متصدی    19/4/1400مورخ    042/1400نامه  رستمی  علیرضا  آقای 

در خصوص عدم   152008واحد صنفی تولید فراورده های لبنی با کد آیسیک 

تولیدی مطرح  از تعرفه برق  فعالیت،  -و  برخورداری  اینکه ماهیت  به  با عنایت 

کد آیسیک و نوع فعالیت قید شده در پروانه کسب نامبرده تولیدی می باشد،  

تعرفه تولیدی و برای  برای کنتور بخش تولید دارای تجهیزات مرتبط  مقرر شد 

 گردد.   بخش فروش تعرفه برق غیر تولیدی محاسبه کنتور

از  - تولیدی  فعالیت های  نامبرده، سایر  پیگیری شود چنانچه در واحد صنفی 

از   را  مربوطه  فعالیت  کسب  پروانه  گیرد  می  انجام   ... و  گیری  روغن  قبیل 

متصدی واحد  -اتحادیه مربوطه –شرکت توزیع نیروی برق 

 صنفی



 .اتحادیه اخذ نماید
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اقدام در  ی نحوه 

خصوص واحدهای  

بستنی،  تولیدی  

 قنادی و ... 

مقرر شد   ... و  قنادی  بستنی،  تولید    ؛در خصوص رسته های صنفی 

و   باشد  مشترک  تولیدی  محصوالت  نگهداری  و  تولید  محل  چنانچه 

شود اداره  صنفی  واحد  تولیدی  مجوز  یک  با  برق   ، صرفا  تعرفه 

برای  تولیدی اعمال گردد و چنانچه محل تولید و عرضه مجزا باشد  

ولیدی  تعرفه تولیدی و برای کنتور واحد فروش تعرفه کنتورکارگاه ت

 غیر تولیدی اعمال گردد. 

 اعضای کارگروه  -شرکت توزیع نیروی برق

 

 با ذکر صلوات خاتمه یافت. 10در ساعت جلسه 


