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 )درخصوص فروشگاه های زنجیره ای( مصوبات جلسه گذشته شورااجرای گزارش  -

  ی از آن و ارائه راهکارها   یمشکالت ناش  نده، یشدن روند انتقال صنوف آال  یطوالن  لی دال  یبررس -
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 مشروح  مذاکرات

 گزارش اجرای مصوبات جلسه گذشته شورا )درخصوص فروشگاه های زنجیره ای(     (: 1دستور جلسه )

نشست شورای   پنجمیندر سی و   28/03/1401مورخ روز شنبه  مهری دستجردی، سرپرست دبیرخانه شورای گفتگو 

جلسه اردیبهشت گذشته شورا اعالم داشت که در  با اشاره به مصوبات جلسه    استان گفت:گفت و گوی دولت و بخش خصوصی  

ضرورت بازنگری در نحوه ایجاد و تأسیس شعبات متعدد فروشگاه های "ماه شورای استان درخصوص دستور جلسه 

 مقرر شد:  "زنجیره ای و همچنین نحوه نرخ گذاری و تخفیفات این فروشگاه ها

  ی ور  دستگاه ها و  با حض  یاستاندار  یامور اقتصاد  یمعاونت محترم هماهنگ   استیبا ر  یجلسه ا  یبرگزار -

  ن یو تدو  یلیتکم  شنهاداتیدرخصوص احصاء نظرات و پ  ی ا   رهیزنج  ی مرتبط، اتاق اصناف و فروشگاه ها

 در استان  یا ره ی زنج یاستان از حضور فروشگاه ها  شتریدرجهت انتقاع ب ی بسته ا

 ی موضوع در سطح مل ی ریگ یو  پ  بیاستان به منظور تصو یگفتگو   یارائه طرح مذکور در جلسه شورا -

برگزار و خروجی آن    خردادماه  به ریاست سرپرست محترم هماهنگی امور اقتصادی استانداری  12که جلسه مذکور در تاریخ  

گفت:    11 این جلسه  مصوبات  درخصوص  شده  انجام  اقدامات  اعالم  ادامه ضمن  در  شورا  دبیرخانه  سرپرست  بود.  مصوبه 

امضای استاندار محترم خطاب به وزیر محترم صنعت، معدن و تجارت و رئیس هیأت    پیشنهادات استان طی مکاتبه ای به

مورخ    35/1/17621عالی نظارت بر بازرگانی با موضوع :ارائه پیشنهاد درخصوص فعالیت فروشگاه های زنجیره )نامه شماره  

به  پس از اعالم در این جلسه  رشد  ( ارسال و رونوشت آن نیز به دبیرخانه شورای ملی ارسال شده است که مقر1401/03/21

 عنوان مصوبه ملی از طریق شورای گفت و گوی ملی نیز پیگیری گردد.  

 شایان ذکر است پیشنهادات استان به شرح ذیل می باشد:
افتتاح شعبه جدید در شهرستان ها مطابق با شرایط صدور پروانه واحد صنفی )استعالم از مراکز بهداشت، اماکن  .1

 اصناف شهرستان مورد تقاضا( و پس از تأیید در کمیسیون نظارت شهرستان مربوطه انجام گردد.و اتاق  

 تخفیفات و تبلیغات فروشگاه ها با نظر کمیسیون نظارت در استان باشد. .2

در ایجاد شعبات فروشگاه های زنجیره ای تراکم منطقه ای و جمعیتی لحاظ گردد و تعداد فروشگاه ها تابعی از  .3

 صنوف شهرستان باشد جمعیت و  

 متر جهت ایجاد شعبات به منظور رعایت مسائل بهداشتی، امکان غرفه محلی و ....   600الزام حداقل متراژ   .4

واریز مالیات و عوارض ارزش افزوده سهم هر استان برحسب فعالیت هر شعبه حسب مورد به استان / شهرستان   .5

 و یا شهر محل استقرار فروشگاه های زنجیره ای 

 ح حساب های بانکی در محل استقرار و فعالیت فروشگاه های زنجیره ای افتتا .6

تبصره   .7 اجرای  در  محل(  )اجاره  تکلیفی  مالیات های  محل   53ماده    9پرداخت  در  مستقیم  مالیات های  قانون 

 استقرار و فعالیت فروشگاه های زنجیرهای در استان/ شهرستان و یا شهر مربوطه 

ادامه   و  در  اعالم  استان  ای  زنجیره  فروشگاه های  اقدامات دستگاه ها و مدیران  ابهام در مکاتبه جهاد  گزارش  به  توجه  با 

 کشاورزی استان مقرر شد موضوع پیگیری و مجددا اعالم گردد. 
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  ید یمحصوالت تول  یبرخ  نیز گفت ، دبیر شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی خراسان جنوبیمحسن احتشام

  ی براها  فروشگاه  این  ورود کاالها به    نهیعرضه شود اما هز  یاره یزنج   یهابا برند استان در فروشگاه   تواند ی م   یجنوبخراسان  

خرد    دکنندهیاز عهده تول  یاره یزنج  یهاها به فروشگاهکرد: ورود کاال در استان  ان یاحتشام ب  محسن  گران است. دکننده یتول

در    لیتسه  یاظهار داشت: برا   ی و  و موافقت کنند.  ی ریگم یتصم  نهیزم  نیدر ا  ی مرکز   یهافروشگاه  د یبا  ی از طرف  د یآیبرنم

استان با برند    ی د یبرگزار و محصوالت تول  ی در مرکز نشست  یاره ی زنج   یهافروشگاه  ران یاستان با مد   ران یمد   د یبا  نه یزم  نیا

معرف معتبر    ی د یتول و  نمود  احتشام  شود.   یاحصا  سرپرست  پیشنهاد  حضور  با  هماهنگ محترم  :  اقتصاد   یمعاونت    ی امور 

 یهادر مرکز با فروشگاه  یمربوطه نشست  یهادستگاه   ریو سا  ، صمتیجهاد کشاورزادرات کل    ،هااتاق    گانند ینما  ،یاستاندار

  ی د یموجود تول یهااز واحد  یستیل نی شد: همچن ادآور ی یو  شود.  د یبازد ز یاستان ن ید یبرگزار و از محصوالت تول یاره یزنج

  ی اره یزنج  یهاارائه شود تا نسبت به ورود محصوالت به فروشگاه   ی این فروشگاه هامرکز  ه دفاترو ب   هیاستان ته  یو برندها

 اقدام شود. 
 

با اشاره به لزوم    ی خراسان جنوب  یاستاندار   یامور اقتصاد   یمعاونت هماهنگ   محترم  سرپرستدکتر جواد اشرفی،  

 د یکه با شده استو به تهران ارسال    م یتنظ  ای  خصوص مکاتبه  نی در اپیگیری بحث فروشگاه های زنجیره ای اعالم داشت:  

 .مناسب منتج شود ی تا به خروج گیردانجام   وص خص  نیدر ا یاتیو عمل ی دانیم یهایریگ یپ

هستند    یا ره یزنج  یهادر فروشگاه   عیرا که قادر به توز  یو صنعت، معدن و تجارت اقالم   یجهاد کشاورزادارات  کرد:    انیب   یو

سپس با برگزاری  محصوالت هماهنگ شود و    نیاز ا  یاره یزنج  یهافروشگاه  مدیران   ی برا  ید یبازد   ،ابتدا  تا در را اعالم کرده  

 .شود  ی ریگ یموضوع پاین  تهران جلسه ای در 

  د یتحقق آن با  ی قبل درخواست شده و برا  یهااستان از سال   ید یو عرضه محصوالت تول  عیوزکرد: خواسته ت   د یتاک  یاشرف

 دنیتا رس   های ریگ یبه ادامه پ  ازیجلسه موضوع ختم شود و ن  کیدر    میلذا انتظار ندار  رد، گیصورت    ویژه  خاص و  یهایریگ یپ

و هدف مربوطه محقق    جهیتا نت فتد،ی فاصله ب های ریگ یپ نیا ن یاجازه داد ب د ی: نباتأکید نمود یو  می باشد.مطلوب   جه ی به نت

 .میاده یرس   یمشخص یبه خط مش یاره یزنج  یهافروشگاه  نهیشود چراکه حداقل در زم
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( جلسه  آال   ی طوالن  لی دال  یبررس   (:2دستور  صنوف  انتقال  روند  ناش  نده، یشدن  ارائه   یمشکالت  و  آن  از 

 رفع مشکل  نیا  یبرا  یاتیعمل  یراهکارها

ا  یاتاق اصناف خراسان جنوب   سیرئرضا علیزاده   ب  نه ی زم  نیدر  انتقال صنوف    12از    ش یگفت:  سال است که پروژه 

  د یبا  نکهیا  انیبا ب  زادهیعل  .کرده است  جادیمرتبط ا  یهاصنف   یبرا  یو  مشکالت   دهیبه خارج از شهر طول کش  رجند یب  ندهیآال

تعاون   یمردم و اعضا  یپاسخگو اعتراض مردم  ی اافزود: حداقل هفته   م،یباش   نده یصنوف آال  یشرکت  ا  ی چند مورد    نیدر 

کرد: به    ان یب  ی و  .خواهد شد   شتریآن ب  یاقتصاد   مشکالتشود    تری پروژه طوالن  نیو هرچه ا  شودی خصوص به ما ارجاع م

  یبپردازد م   د یآسفالت با  ایانشعابات    یتنها برا   یکه اکنون متقاض  یانه یبا هز  نده،یانتقال صنوف آال  انیاز متقاض  یاذعان برخ

 نماید.و نسبت به احداث واحد اقدام  ی داریخر ی نیتوانست در چند سال گذشته زم

از    ندهیموضوع انتقال صنوف آال  نکهی ا  ان یهم با ب  رجند یب  گرانختهیتراشکاران و ر   هیاتحاد  حمیدرضا یوسفی، رئیس

  ق یاز طر  نیهکتار زم  55  م،یداشت  نیزم   هیدر خصوص ته  یادیچند سال مشکالت ز  نیخورده است گفت: در ا  د یکل  85سال  

ین چند این موضوع  که    م یشد   ییدستگاه قضا  ر یواگذار شد اما بعد مشخص شد امالک معارض داد و درگ  یراه و شهرساز

بود که بعد از جلسات متعدد، قرار   یمربوط به شهردار  ن یپروژه دو قطعه زم نیادامه داد: در ا یو  .تکار را عقب انداخ ،سال

ارسال    ی شهربه شورا  د ییتا  ی برا  یبرگزار و اعضا مشخص شدند اما وقت  ده یبه اعضا واگذار شود، مزا  ی اراض  دهیشد در قالب مزا

افراد   یکسری زی ن یراه و شهرساز یدر اراض  .رد کرد  راموضوع ی شهر شورا  ،شده بود افت یاز مردم پول در نکهیا رغمیشد عل

انشعابات و آسفالت    یپروژه همزمان از مردم برا  نیدر طول ا  .باعث شد روند کار انتقال صنوف کند شودند و  شد   دایمالک پ

 .انجام شده است تیدرصد سا   60حدود  ی رسازیتاکنون ز و  پول گرفته شده است

به اعضا    زین  هارساختیز  ن یپروژه اعالم کرد و افزود: تام  نیمشکالت ا  گر یرا از د  هارساختیز  نیعدم تام  ی در ادامهوسفی

 .م یکمک گرفت  یشبکه انتقال اصل  یاجرا   ی لذا از مردم برا  ستیآب بودجه ن  ن یتام  ی گفته شد برا  ی شد که در مقطع  لیتحم

  ان یاکنون متول  کهیشود در حال  ییو اجرا  هیماه طرح ته  6مجوز اخذ شد و مقرر شد تا    99قال گاز سال  انت   یاضافه کرد: برا   یو

 .داده شده است  لیو تحو  ه یدر همان سال نقشه ته  کهیآنها قرار نگرفته در حال اریشرکت گاز اذعان دارند هنوز نقشه در اخت

مطرح    رجند یامروز در ب  یمعضل اجتماع  کیپروژه به عنوان    نیشد: ا  ادآوری  رجند یب  گرانخته یتراشکاران و ر  هی اتحاد  مسئول

مربوطه    نامهن ییگفت: بر اساس آ  یو   .کار باشند   ی پا  شتر یب  ییاجرا  یهادستگاه  می و انتظار داراند  کار آمده   ی پا  است، مردم 

مجموعه    نیانتظار است ا  کنند ی م  یکار پروژه را انجام دهند، اکنون که مردم هم  نیشهر موظف هستند ا  یو شورا  یشهردار

  م یرا ندارند درخواست دار  هانه یاصناف توان پرداخت هز  کهیی  افزود: از آنجا  یوسفی  .داشته باشند   یترژه یتوجه و  زین  ها

تسه اراض  الت یپرداخت  در  بابت ساخت  بهره  بگ   یکم  تعلق  اصناف  تاکنون مقرر شده هزار و    انیب   یو   .ردیبه    600کرد: 

است و اگر    بیشتر از این تعداد  رجند ی شهر ب  نده یتعداد صنوف مزاحم و آال  کهیشوند، در حال  ییجانما  تیدر ساواحدصنفی  

دارند لذا   یشتریکه داخل باشند منافع ب   یاداخل شهر باشند مشکل ساز شده و عده   یابه خارج شهر منتقل و عده   یاعده

تراشکاران   هیاتحاد مسئول فازدوم این طرح پیگیری و ادامه اجرای پروژه با مسئولیت شهرداری انجام شود. میدار درخواست

دولت و بخش    ی گوگفت و   یدر شورا  نده یانتقال صنوف آال  یریگ یپ  یسال برا  یاظهار داشت: ابتدا  رجند یب  گرانخته یو ر

الزام    در خصوص موجود  از مشکالت    ی کی  .برگزار شده است  ز ین   یمدت جلسات متعدد   نیدر ا  و   م ی درخواست داد  یخصوص
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متر( تعیین مجری    100تا    50به تعیین مجریان ذی صالح در فرایند ساخت و ساز می باشد که با توجه به متراژ هر واحد)

  ی ر مجراعدت انجام شده مقرر شد هکه با رایزنی و مسدارد    یدر پ  یمتقاض  یبرا   یادیز  یهانه یهزذی صالح برای هر واحد  

 .ابد ی ش یواحد افزا  15تا   10که درخواست داریم این تعداد با حفظ مشخصه کیفیت به  رد ی پنج واحد را بر عهده گ

که    میکرد  یاعالم آمادگ   را برعهده گیرد و دراین خصوص پروژه    نیادامه کار ا   یشهردار   میکرد: درخواست دار  حیتصر  یوسفی

   .ردیدست گ  درکار را   ی روند اجرا  یشود تا شهردار  ز یوار ی از مردم اخذ شده به حساب شهردار ی هر مبلغ

 کارشناسی شورا به شرح ذیل تأکید نمود:  شده در جلسه ارائه پیشنهادات مسئول اتحادیه تراشکاران در پایان بر 
آالینده به سایت مربوطه )مطابق با پرداخت تسهیالت کم بهره توسط بانک ها جهت تسهیل در انتقال صنوف   .1

 آیین نامه ساماندهی مشاغل و اصناف مزاحم شهری(  3ماده    3تبصره  

 اتخاذ تمهیداتی جهت تهیه، تدوین و آغاز فاز دوم طرح مذکور  .2

)در محل دفتر معاونت محترم هماهنگی امور عمرانی   28/02/1401پیگیری در خصوص اجرای مصوبات جلسه مورخ   .3

 استانداری(

شهرسازی  .4 و  مسکن  و  اصناف  اتاق  تفاهمنامه  با  مطابق  گذاری  قیمت  و  مربوطه  اراضی  قیمت  تکلیف  تعیین 

 (1387/ 10/10)صورتجلسه مورخ  

 درنظرگرفتن ابزار های تشویقی و معافیت های ویژه توسط نظام مهندسی و شهرداری جهت اخذ پروانه ساختمانی  .5

، شهرداری ادامه روند انتقال 1396/07/30مصوب    - و اصناف مزاحم شهری   مطابق آیین نامه ساماندهی مشاغل .6

 صنوف آالینده به سایت مربوطه را برعهده بگیرد.

شهرداری و شورای شهربیرجند ضمن تعیین مهلت مناسب، نسبت به پیگیری و اقدام قانونی جهت جابه جایی  .7

 55ماده    20ده اند، اقدام نمایند )مطابق با تبصره بند  صنوفی که نسبت به اخذ پروانه و یا ساخت و ساز اقدام ننمو 

 قانون شهرداری ها( 

 

ناصری،   هماهنگ  کارشناس علی  اقتصاد  ی دفتر  جنوب  ی استاندار  یامور  صندوق    ی خراسان  قبل  سال  گفت:  هم 

  انیبود متقاض  ن یما ا  شنهاد یکردند و پ  افت یدر التیاشتغالزا تسه  ی واحدها  ی داشت که برخ  یاعتبارات خوب   د یام  ی نیکارآفر

  ی عل  .شده بود  فیتکل  نییو اعتبارات تع  میشد متوجه    ریاستفاده کنند اما د  التیتسه  نیاز ا  زی و مزاحم ن  ندهیصنوف آال

  کند یپرداخت م   ی متعدد   الت یهر سال تسه  د یام  ی نیچون صندوق کارآفر  ردیدر دستور کار قرار گ  د یمهم با  ن یافزود: ا  یناصر

فاز    یبرا  یاد یز  یهایریگ یپ  رجند یب   یفرماندار  قیقبل از طر   یهاکرد: در سال   انیب  ی و  .الحسنه استقرض   زی ن  التیو تسه

فاز دوم مجوز اخذ    یشهرک صنف   یسازمان صنعت، معدن و تجارت از وزارتخانه برا  یانجام شد حت  نده یدوم انتقال صنوف آال

ادامه داد: شرکت   یخراسان جنوب یاستاندار یامور اقتصاد  ینگ دفتر هماه کارشناس . د یایکار ب یها پاکرد تا شرکت شهرک 

  ن یبه احداث واحد در ا  ی لیتما  انیمتقاض  رجند، یب  ی بود که با توجه به فاصله دور شهرک صنعت  ن یزم  ی ها متقاضشهرک

  زیفاز دوم ن  یبرا   توانی کرد م  نیشهر و در جوار فاز اول تام  هیرا در حاش   نیاظهار داشت: اگر بتوان زم  یو  نداشتند.مجموعه  

  جمهور   س یئاعتبارات سفر ر  او ی  استان از سرجمع اعتبارات استان    ی زیربرنامه   ی شورا  اقدام نمودناصری در ادامه پیشنهاد داد
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  ، اجرای، چون کمبود اعتباراتنماید و اقدام    ی ریگ یپ  نده یصنوف آال  تیسا  ی راه دسترس   ی آب، برق و اجرا  ن یتام  ی برا مجترم  

 .انداخته است ریپروژه را به تاخ نیا

سخت در نظام    یمعما  کی به    ندهیهم گفت: صنوف آال  یساختمان خراسان جنوب  ینظام مهندس  سیرئعباس عامری،  

جهت تسهیل کرد:    ان یب  ی و.شودی کار دچار مشکل م  ی جا  ک ی  میکن ی موضوع را حل م  ی شده که به هر شکل  ل یتبد   یمهندس 

درصد تخفیف در بحث    40واحد یک مجری ذی صالح تعیین شود و همچنین    5روند اجرای این طرح مقررشد برای هر  

استان پیشنهاد خود جهت رفع مشکالت صنوف  ساختمان    ینظام مهندس   سیرئ  مجریان ذی صالح در نظر گرفته شده است.

  ز یو نظارت ن  ی از جمله طراح  یام مهندس ظن  یهانه یهز  ی در مابقو افزود:    اخت تسهیالت کم بهره اعالم نمود آالینده را پرد

 هاف یتخف  نیدهد لذا ا  ف یرا تخف  هانه یاز هز  ی که بخش  ستین  یصاحب منافع  یاما نظام مهندس   داده شده  فیدرصد تخف  30

   .میااز دست ما برآمده انجام داده  ی و هر کار  شودیمهندسان پرداخت م  بیاز ج

اشرفی اجتماع  رکلیمد  -غالمرضا  رفاه  و  کار  جنوب  یتعاون،  گفت  یخراسان  اعتباراتهم  برا  ی:  و    یکه  صندوق 

صندوق    ز ی در حال حاضر ن  و   در حال پرداخت است  18در نظر گرفته شده محدود است و اعتبارات ماده    ی کار  یهاحوزه 

به    توانی باشد که نم  ی انصراف  نکهیداده و در نوبت هستند مگر ا  لیکه دارد پرونده تشک  یبرابر اعتبارات  1.5  د یام  ی نیکارآفر

برگزار    د یام  ی نیتوسعه تعاون  و صندوق کارآفر  یهابا بانک   یاجلسه  الت یپرداخت تسه  ی: برا پیشنهاد نمود  یو   .کرد  ه ی آن تک

 . دارد ازین  التیتومان تسه  ونیلیم  200شود چون هر واحد حداقل پیگیری و  ینامه موضوع بررس تفاهم انعقاد و در قالب 

  ی عدم واگذار  ل یاز دال  یک یهم گفت:    یخراسان جنوب   یمسکن و ساختمان راه و شهرساز  معاونحسن علیزاده،  

 .مانده است  ی سه هکتار باق  یحل شده و تنها برا  یاراض  ی موضوع معارض در تمام  که یوجود معارض اعالم شد، در حال  ن،یزم

 تیسا  نیا  فیتکل  د یاما ابتدا با  میندار  ی واگذار شود مشکل  یبه شهردار  نیگفته شد زم  نکهیافزود: در خصوص ا  زادهیعل  حسن

که    یبا اراض  م یورود کن  م یبخواه  یدر هر قسمت  م یمعارض دار  رجند یکرد: در تمام اطراف شهر ب  ان یب  ی و  .مشخص شود

واگذار شود حتما معارض  بخواهد که    ی نیزم  کنید هرلذا قبول   میکنی مختلف است برخورد م  ینهادها  ا یمربوط به اشخاص  

داشت. و شهرساز   معاون  خواهد  راه  و ساختمان  ساز  ی خراسان جنوب  یمسکن  و  در هر ساخت  داشت:  نظام    ی اظهار  در 

هر پنج واحد   یبرا که برای تسهیل در روند اجرا  ساخت و ساز مربوط است،    نمی شود و مالکبه متراژ کار توجه    یمهندس 

  یاراض  مت یکرد: ق  ح استان تصری  ی مسکن و ساختمان راه و شهرساز  معاون   .در نظر گرفته شده استذی صالح   ی مجر  کی

  م ی توافق کرد  یکه مطرح شد با سازمان مل  یبه تهران و مباحثمحترم  روز است اما با سفر استاندار    یکارشناس   متیبه ق  تیسا

  ار یبس  متیلذا ق  لحاظ نگردددر آن    یسازآماده   اتیاز عمل  یارزش افزوده ناش   متیق  شودی روز که در نظر گرفته م   یکارشناس 

   .منصفانه خواهد بود

آذر سال قبل    ن یهکتار زم  14هم گفت:    رجند یب  نده یصنوف آال  نده ی نماسید امیر حسین علوی، عضو هیأت مدیره و  

 .اواخر سال قبل واگذار شده است  هانیدرصد زم   36  یعن یواگذار کرد    1400اسفند    17  یشهردار  زیهکتار ن  15واگذار و  

در حال    ای  شده و احداث    واحدهااز    ی لی مشخص شده و خ  هاییو تاکنون جانما  انجام شده از قبل    هایسازافزود: آماد   یعلو

  ی ادیپروژه هنوز مشکالت ز  نیو اظهار داشت: ا  اعالم نمود هکتار    78را    نده یصنوف آال  تیسا  مساحت  یو .  می باشند   احداث

ادامه داد: ما    یو   .رد یگی از ما م  یکاربر  ر ییتغ   نه یهز  یشهردار   کهیشده درحال  ل یبه ما تحو  یکارگاه   ی با کاربر  ن یدارد زم
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از معبر  ادیز  یکاربر   ریی تغ  نهیهز  م،ی مستاجر دولت هست استفاده  پول  ا  یاست، پول پسماند،    م،یاکرده   جادیکه خودمان 

برا  حیتصر   ی علو  .شودی از جمله برق جداگانه گرفته م  ر یو سا  شگاهیآزما  ،یسازآماده   ،ینظام مهندس   ی،نشانآتش   ی کرد: 

خط انتقال گاز با مشکل    نهیده است، و هنوز در زمش   انجام   یکار است خط انتقال داخل  ی شرکت آب و فاضالب پا  ، انتقال آب

سایت    یداده شده و به باال  ر ییشکرآب تغ  ی رودخانه باال  ر یشد: خط مس  ادآور ی  رجند ی ب  ندهیصنوف آال   ندهینما  .میامواجه 

مشکل   نیرفع ا  یبه مراتب برا   و  که درصورت سیل روی، این سایت با مشکل جدی مواجه خواهد شد صنوف انتقال داده شده  

حاصل نشده    یاجه یاما نت   میکنی م  یریگ یسال است که پ  نیچند   د یباش   انیرخ دهد در جر  یااگر حادثه   م،یاکرده   ینگارنامه 

  .رسد یم   جه ینشود پروژه به نت   یکاردرست  انجام دهد و موضوعات پاس خود را  کار    یاکرد: اگر هر اداره   ان یب  ی علو  .است

  ارد یلیم  20معبر    لومتر یک  م یو ن  ک ی   یبرگزار شد، برا   ی عمرانمحترم  که با حضور معاون    یاظهار داشت: در جلسه استاندار  ی و

صنوف    ندهینما  .شده است  نه یتومان اعتبار هز  ارد یلیم  14  تیهمه اقدامات داخل سا  یبرا  کهیتومان اعتبار برآورد شد در حال

کرد: ه  رجند یب  ندهیآال م  چیعنوان  سا  یراه دسترس   یتول کس  نگرفته  تیبه  برعهده  ا  را  متول  ر یمس  نیو  و    یهنوز  ندارد 

را    یشهردار مسئولیت  استانداری  مصوبات جلسه  رغم  شد   .است  رفتهینپذ علی  یادآور  و    وی  به    388هزار  تاکنون  واحد 

  ی علو  .است  ادیزمراجعه کنندگان  اعالم کرده تعداد    ی که شهردار  شودی م  یروزانه معرف  یاند و مابقشده   یمعرف  یشهردار

  ده یشورا در روزنامه اعالم کردند مزا  ی اعضا  که یماه باطل کرد در حال  10را بعد از    یاده یمزا  یشهردار   97: سال  تأکید نمود

از    ید یاستان بازد  ران یمد   م یافزود: درخواست دار  ی و  .پروژه شده است  نیدر ا  یاد یز  یهایکارشکناما    باطل نشده است

 .رند یقرار بگ  از یاقدامات انجام شده و مورد ن انیدر جر ک یداشته باشند تا از نزد نده یانتقال صنوف آال تیسا

ناصری،   هماهنگ  کارشناسعلی  اقتصاد  یدفتر  جنوب  یاستاندار   یامور  شده    یخراسان  اعالم  موارد  درخصوص 

انجام شده و در آن زمان کارگروه مدیریت سیالت شهر    80رودخانه عنوان داشت این تغییر مسیر در دهه  درخصوص مسیر  

بیرجند چون نگران مهرشهر بود مسیر رودخانه شکراب را منحرف کرد و در محل قوس جاده کمربندی حاجی آباد تالقی  

زمان صحبت از این سایت نبوده و اگر هم بوده  می کند با انتهای شمال غرب زمین های سایت صنوف آالینده که در آن  

هکتار افزایش یافته است. ناصری در ادامه به لزوم برگزاری جلسه ای غیر علنی    87همان فاز پایئن مطرح بوده و بعدها به  

 درخصوص بررسی این موضوع تأکید نمود. 

  یجلسات متعدد  ندهیصنوف آال  تیهم گفت: در خصوص برق سا  یشرکت برق خراسان جنوب   رعاملیمدمهدی دادگر،  

به اداره    یاستان  اتتومان پارسال از محل اعتبار  اردیل یقبل و سه م  یهاتومان در سال   اردیلیبرگزار شده است، تاکنون سه م

که قابل    افتهی  شیافزا  یبه قدر  یاقالم برق  نهیدادگر افزود: هز  .ه استافت یپروژه اختصاص    نیا   یبرا  رجند یبرق شهرستان ب

  ی و   .کند ی م  ی شیو کار را فرسا  کارگشا نبوده تومان    ارد یل یم  کی  صی حجم از پروژه تخص  نیا  ی و اکنون برا  ستین  سه یمقا

نصب خواهد شد   تیدر سا  زیدستگاه پست ن  16اجرا شده و    تیاز شبکه سا  لومتریاظهار داشت: در حال حاضر حدود هفت ک

نیز    یکرد: هرچه ساخت و ساز انجام شده، برق رسان  ح یتصر  یشرکت برق خراسان جنوب  رعاملیمد .و در دست اقدام است

برق، داخل شهر هم    نیبا توجه به بُعد مسافت و نحوه تام  نکهیکابل تا واحد با فرد است ضمن ا  یاجرا  نه یانجام شده و هز 

  یتا متقاض  م،یاجواب داده   هات یعنوان کرد: هر چه تقاضا سمت ما آمده با همه محدود  ی و  .است  مربوطه   کابل با واحد   یاجرا
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 تیریسازمان مد   با اشاره به جلسات با    دادگر  .برساند   یبردارکه دارد واحد را به بهره   یهابتواند با وجود همه مشکالت و قرض 

 .احداث شود د یپست با 60تا   50مصارف باال هستند و بالغ بر  یو دارا  ی صنعت است و اکثر واحدها ی بزرگ تیسااعالم کرد 

پروژه به ضرر    ن یاطوالنی شدن  شده و    یشیگفت: پروژه فرسا  میاپروژه گذاشته   یتمام اهتمام خود را برا  نکه یا  ان یبا ب  ی و

 .برسد  یبردار و به بهره  ل یهر چه زودتر تکم م یدواریهمه است که ام 

اولو  رجندیار بفرماند  معاونشکری،   با  منتقل شوند که اعالم    د یبا  ندهیصنوف آال  تیبه سا  تیهم گفت: هشت صنف 

  ون یلیم 300افزود: هر واحد حداقل بالغ بر    ی شکر  .م یستیپروژه ن لیبه ما پرداخت نشود قادر به تکم  الت یاند اگر تسهکرده 

از    د یاست و با  ز یناچ  ی زیربرنامه   یشورا  ی از اعتبارات استان  یاست اما سهم برش شهرستان  کرده   الت یتومان درخواست تسه

 .ابد یمنظور اختصاص   نیجمهور به ا س یاعتبارات سفر رئ

با اشاره به موارد    ی خراسان جنوب  یاستاندار   یامور اقتصاد  یمعاونت هماهنگمحترم    سرپرستدکتر جواد اشرفی،  

مطرحه شده در خصوص انتقال صنوف آالینده گفت ابتدا باید خدمات، مشوق ها وتخفیفات ارائه شده )از سوی شرکت برق،  

نظام مهندسی، مسکن وشهرسازی و ....( درخصوص تسهیل روند انتقال این صنوف احصاء تا مشخص شود تاکنون چه اقدامات  

ی در  خراسان جنوب  یاستاندار  یامور اقتصاد  یمعاونت هماهنگ   سرپرستام شده است.  وخدماتی در خصوص این سایت انج

گفت جهت پرداخت تسهیالت از این محل در    16پرداخت تسهیالت به این حوزه، با اشاره به تسهیالت تبصره  خصوص  

درصدی و سقف آن در سال گذشته صد    4سرفصل تثبت اشتغال قول پیگیری می دهم. دکتر اشرفی گفت این تسهیالت  

اعالم نشده است و احتمال افزایش این رقم وجود  میلیون تومان بوده است که درخواست افزایش داده ایم اما هنوز رقم آن  

این که حوزه اقتصادی استانداری حتما    است اظهارداشتدارد. وی با تأکید براینکه این مورد سرفصل اعتباری نسبتاً خوبی  

اخذ کد  پیگیری خواهد نمود که مبلغ آن فعالً صد میلیون تومان به ازای هر فرد می باشد که در صورت استخدام ومورد را 

که این موضوع در شورای برنامه ریزی استان    بیمه به ازای هر فرد استخدام شده صد میلیون تومان دیگر پرداخت می شود 

 نیز پیشنهاد خواهد گردید. 

ی درخصوص درخواست فاز دوم سایت صنوف آالینده  خراسان جنوب  یاستاندار  ی امور اقتصاد   یمعاونت هماهنگ   سرپرست

  نده یصنوف آال  تیانتقال به سا  یبراششصد واحد صنفی  تاکنون هزار و  و    استه، خواسته درستی استاعالم نمود این خو

 .مشخص شود  تیسا نیا فیتکل  د یهستند و با ز ین ی گریشده است که تعداد د ییشناسا

فاز دوم    ی برا   توانی لذا نم  م یدچار مشکل هست  ندهیصنوف آال  تیفاز اول سا   یهارساختیادامه داد: هنوز در خصوص ز  ی و

و اتاق اصناف پیگیری نمایند که چه واحدهای صنفی قابلیت انتقال به    ی شهردار  با همکاری   یفرماندار لذا  کرد    ی ریگم یتصم

متعدد    ی تا در فازهااین سایت را دارند و چه تعداد در فاز اول جانمایی خواهند شد و چه تعداد جهت فاز دوم نیاز است  

 .شود  یزیربرنامه 

درخواست شده به منظور کاهش   نکهی: ابا اشاره به پیگیری های انجام شده در حوزه دفتر فنی استانداری گفت یشرفاتر دک

  یبلکه برا   ست یکار ن  تیبردن ماه  رسوالیز  ی در نظر گرفته شود به معنا  ذی صالح   ی مجر   ک یهر پنج واحد    ی به ازا  هانه یهز

  یی تا جا  نه یزم  ن یساختمان در ا  یسازمان نظام مهندس   .است  انیمتقاض  ی برا  نه یساخت و کاهش هز  ند یدر فرا  یلگریتسه
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درخصوص درخواست مطرح شده و  در نظر گرفته است لذا    ی مجر  ک یواحد    5هر    ی کرده و به ازا   ی که توان داشته همکار

 .گردد واحد نیز موضوع بررسی و پیگیری   10واحد به  5امکان افزایش تعیین  

اقتصاد   یمعاونت هماهنگ   سرپرست قابلیت  خراسان جنوب  یاستاندار  یامور  مطرح شده  موارد  از  بسیاری  اینکه  بیان  با  ی 

 پیگیری دارد افزود: توصیفی که بخش خصوصی از سایت صنوف آالینده دارند با توصیف دستگاه های دولتی متفاوت است 

 یهاکرد که در حال کهنه شدن است و افزود: دستگاه  ادیزخم    ک یبه عنوان    رجند یب  ندهیاز پروژه انتقال صنوف آال  یو

کهنه شود    شتریزخم ب  نیپروژه اقدام کرده و اجازه ندهند ا  نیو بسته شدن پرونده ا  لینسبت به تکم  د یبا  ی و دولت  یمجر

   .تر خواهد شد چون درمان آن سخت 

  ت یپروژه سا  یهارساختیبه ز  ریاست محترم جمهوریتا از سرفصل اعتبارات سفر   میکنی م   یر یگ یکرد: پ انیب  ی اشرفدکتر  

وی با تأکید براینکه در سرجمع اعتبارات استان اعتباری جهت زیرساخت استان در نظر   ابد یاختصاص  نده یانتقال صنوف آال

گرفته شده است افزود باید از طریق سازمان مدیریت بررسی شود تا مشخص شود چه میزان می توان از این اعتبار را به  

  ، زیرساخت شهرک صنوف آالینده تخصیص داد. وی با اشاره به سفر دوم رئیس جمهور محترم به استان طی سال جاری 

با سازمان مدیریت مک  عنوان نمود  و  انجام خواهد شد.  این مورد را پیگیری  امور    یمعاونت هماهنگ   سرپرست   اتبات الزم 

جنوب  یاستاندار  یاقتصاد و  خراسان  داد  مساعد  قول  نیز  عمرانی  معاونت  با  موضوع  این  مذاکره  در خصوص  همچنین  ی 

دفتر معاونت عمرانی استانداری ) با عنایت به اینکه متولی قانونی مدیریت،    28/02/1401جلسه مورخ    10درخصوص مصوبه  

باشند، مقررشد شهرداری بیرجند نسب به اجرای راه دسترسی  نظارت و صدورمجوز در حریم شهرها، شهرداری ها می  ت 

این مهم  حدفاصل بلوار پیامبر اعظم )ص( تا سایت صنوف آالینده اقدام نماید.( گفت با توجه به مسئولیت قانونی شهرداری  

مندی گفت ما معتقدیم مصوبه حرمت دارد و وقتی مصوبه ای انشاء شد اگر اجرا  ه  باید انجام شود وی در ادامه با ابراز گالی 

 رعایت نشده است لذا این مصوبه مجدد بازنگری و پیگیری شود تا دچار عقب ماندگی و فراموشی نشود. نشود حرمت آن 

ی درخصوص مباحث بیان شده در مورد مسیر رودخانه  خراسان جنوب  یاستاندار  یامور اقتصاد   یمعاونت هماهنگ   سرپرست 

  د یبازد  د یشفاف شدن موضوع، با  یکرد: برا  د یتاک  یاشرف دکتر    .دبردی م  رسوالیرا ز  تیسا  ییموضوع کل جانما  نیا  نیز گفت:  

 ا ی  د یدر خصوص تهد   یاتیگزارش عمل  یو راهدار  یاشرکت آب منطقه   نیو بستر رودخانه انجام شود، همچن  میاز حر  یدانیم

  یآبهار روان: اگتأکید نمود  ی و   تا براساس گزارش اعالم شده تصمیم گیری شود.    دهند   ئه منطقه ارا  ن یدر ا  د یتهد   ی تلق

مربوطه موضوع را رصد و    یهاالن دستگاهئومس  د یبا  شود   ی تلق  ندهیانتقال صنوف آال  تیسا  یبرا  ید یتهد با سیالب   یسطح

 .رفع کنند 
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ارمنستان    زستان،یترکمنستان، قرق   کستان،یتاجسفر سفرای کشورهای    لزوم آمادگی و برنامه ریزی جهت  خارج از دستور:

 در آینده نزدیک به استان(    و گرجستان

 

و  ب  ی خراسان جنوب   ی استاندار  ی امور اقتصاد  ی معاونت هماهنگ  سرپرستدکتر جواد اشرفی،   ا اشاره به جلسات 

های   جنوبمحترم  استاندار  پیگیری  :    ی خراسان  سفراگفت  با  تاج  ی تاکنون  جمله  از  کشور  ترکمنستان،    کستان،یپنج 

 .داردتداوم  نشست ها نیو ا شده برگزار های متعددی  ارمنستان و گرجستان نشست  زستان،یقرق

اتاق های بازرگانی، اصناف، تعاون، منطقه ویژه اقتصادی و کلیه اعضای بخش خصوصی شورای  ادامه داد: لذا خواسته ما از    ی و

،  شوند می  به استان دعوت    ی اقتصاد  یهاات یسفرا با هکه  ه چندان دور ن  نده ید تا در آنداشته باش   ی آمادگکه  است    نیا  گفتگو

 .برنامه ریزی و اطالع رسانی الزم داشته باشند 

  ه ی اول  یها آنها نشست برگزار شده و گفتمان   ی که با سفرا   ییکشورها  یهات یمتناسب با ظرف  ن یافزود: همچن  ی اشرفدکتر  

 .است ازیو گفتمان با آنها ن  یتوسعه روابط تجار ی برا ییشود چه ابزارها یشکل گرفته، بررس 
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 مصــوبات اســـتانی

 تــــصمیمات  عنــوان دستــور  ردیف 

1 

گزارش مصوبات جلسه گذشته  

 ( 24/02/1401شورا )مورخ  

 درخصوص 

 فروشگاه های زنجیره ای 

محصوالت تولیدی استان که هم اکنون در فروشگاه جهاد کشاورزی استان مقررشد 

گردد می  عرضه  ای  زنجیره  برند   های  و  محصول  نوع  فروشگاه،  نام  تفکیک  به  را 

استانداری  تولیدی اقتصادی  امور  هماهنگی  محترم  معاونت  به  ای  نامه  طی  و   را 

هفته از تاریخ    2)حداکثر ظرف مدت    اعالم نماید.  دبیرخانه شورای گفتگوی استان

 ( 1401/ 11/04مورخ   –برگزاری جلسه  

2 

با توجه به اعالم آمادگی معاون فروشگاه های زنجیره ای افق کوروش در خراسان  

درخصوص عرضه محصوالت استان با برند تولیدی و یا برند افق کوروش، مقررگردید 

که   کشاورزی  کاالهای  استان  کشاورزی  )محصوالت جهاد  باشند  می  هویت  دارای 

پروتئنی، لبنیاتی وکشاورزی( را احصا و جهت عملیاتی شدن این موضوع، اقدامات 

به  11/04/1401و گزارش اقدامات انجام شده را حداکثر تا تاریخ  مقتضی انجام نمایند

 دبیرخانه شورای گفتگوی استان ارسال نماید. 

3 
بازدید مدیران فروشگاه های ادارات کل جهاد کشاورزی و صمت   به  استان نسبت 

زنجیره ای از محصوالت تولیدی استان که قابل عرضه در این فروشگاه ها می باشد 

 اقدام و گزارش آن را به دبیرخانه شورای گفت و گوی استان اعالم نمایند. 

4 
هماهنگی   جهت  استانداری  گذاری  سرمایه  امور  هماهنگی  دفتر  و  بازرگانی    اتاق 

مدیران فروشگاه های زنجیره ای در مرکز به منظور ارائه نشست مسئولین استانی  با  

 محصوالت استان در این فروشگاه ها اقدام نمایند. 

5 

قانونی   موارد  استان  مالیاتی  امور  کل  مالیاتی احصاء شده  اداره  مباحث  درخصوص 

طی مکاتبه ای فروشگاه های زنجیره ای به منظور انتفاع استان از درآمد مالیاتی را  

در سطح ملی پیگیری نموده و رونوشت آن را به دبیرخانه شورای گفتگوی استان 

 ارسال نماید. 

6 
روند    یطوالن  لیدال  یبررس شدن 

آال صنوف  مشکالت    نده، یانتقال 

راهکارها  یناش ارائه  و  آن   ی از 

 رفع مشکل   ن یا یبرا  یاتیعمل

 

خدمات، مشوق ها وتخفیفات ارائه شده )از سوی اتاق اصناف استان نسبت به احصاء  

شرکت برق، نظام مهندسی، مسکن وشهرسازی و ....( درخصوص تسهیل روند انتقال 

تا مشخص شود تاکنون چه اقدامات وخدماتی در خصوص این سایت اقدام  این صنوف  

 هفته از تاریخ برگزاری جلسه   2و موارد مذکور را حداکثر ظرف مدت    انجام شده است

 به دبیرخانه شورای گفت  وگوی استان اعالم نماید.  (11/04/1401)

7 
پرداخت تسهیالت به واحدهای صنفی جهت انتقال به سایت صنوف آالینده از محل 

هماهنگی امور محترم  معاونت  توسط حوزه     "ثبیت اشتغال"در سرفصل    16تبصره  

 اقتصادی استانداری پیگیری گردد.
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8 

و اتاق اصناف   ی بیرجندشهردار  با همکاری   شهرستان بیرجند  ی فرماندارمقررشد  

ص تعیین  واحدهای صنفی که قابلیت انتقال به خارج از شهر را دارند ودرخصاستان  

اقدام و مشخص نماید چه تعداد در فاز اول جانمایی خواهند شد و چه تعداد جهت 

پذیرد. صورت  الزم  ریزی  برنامه  تا  است  نیاز  مورد  دوم  تاریخ   فاز  تا  )حداکثر 

11/04 /1401 ) 

9 

واحد    10واحد به   5درخصوص امکان افزایش تعداد  ساختمان    یسازمان نظام مهندس

هفته از   2حداکثر ظرف مدت  جهت تعیین مجری ذی صالح را بررسی و نتیجه را  

دبیرخانه شورای گفت و به دفتر فنی استانداری ( 11/04/1401تاریخ برگزاری جلسه )

 اعالم نماید. و گوی استان   

10 
اقتصادی استانداری درخصوص تأمین اعتبار زیرساخت محترم  پیگیری حوزه معاونت  

های سایت صنوف آالینده از محل سرجمع اعتبارات استانی و اعتبارات سفر ریاست 

 محترم جمهوری به استان 

11 

شهرها،   حریم  در  صدورمجوز  و  نظارت  مدیریت،  قانونی  متولی  اینکه  به  عنایت  با 

باشند، مقررشد شهرداری بیرجند نسبت به اجرای راه دسترسی شهرداری ها می  

ن اقدام  آالینده  صنوف  سایت  تا  )ص(  اعظم  پیامبر  بلوار  وگزارش حدفاصل  موده 

 اقدامات انجام شده را به دبیرخانه شورای گفتگوی استان ارسال نماید. 

12 

درخصوص قرارگرفتن سایت صنوف آالینده در مسیر رودخانه شکراب و موارد مطرح 

و     یراهداراداره کل  و    ی اموضوع، شرکت آب منطقه  صحتشده، مقررشد : جهت  

گزارش   ،و بستر رودخانه  م یاز حر  ی دانیم   دیبازدضمن  حمل و نقل جاده ای استان  

 2را حداکثر ظرف مدت  منطقه    نیدر ا  دیتهد  یتلق  ای  دیدر خصوص تهد  یاتیعمل

(  به دبیرخانه شورای گفت و گوی استان 11/04/1401هفته از تاریخ برگزاری جلسه )

 تا براساس گزارش اعالم شده تصمیم گیری شود.    دهند  ئهارا

13 
لزوم آمادگی و برنامه ریزی جهت  

کشورهای  سفرای  سفر 

ترکمنستان،   کستان، یتاج

و   زستان،یقرق ارمنستان 

به   گرجستان نزدیک  آینده  در 

 )خارج از دستور(  استان

 

با توجه به مذاکرات استاندار محترم با سفرای کشورهای تاجیکستان، ترکمنستان، 

قرقیزستان، ارمنستان و گرجستان( و دعوت از این سفرا و هیأت های اقتصادی به 

 استان در آینده نزدیک، مقررشد:

بازرگانی و منطقه ویژه اقتصادی بیرجند آمادگی جهت برگزاری جلسه با فعاالن اتاق  

 اقتصادی مرتبط را داشته باشد
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مقررگردید اتاق بازرگانی، منطقه ویژه اقتصادی و سایر اعضای بخش خصوصی شورا  

را   مذکور  با کشورهای  روابط تجاری  حداکثر پیشنهادات خود درخصوص گسترش 

به دبیرخانه شورای گفت و (  1401/ 11/04ته از تاریخ برگزاری جلسه )هف  2ظرف مدت  

 گوی استان اعالم نمایند. 
 

 



 اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران  
 

 صورتجلسه و مصوبات شورا فرم 
 (خصوصی بخش  و دولت وگویگفت استانی شوراهای جلسات اداره نحوه ( دستورالعمل اصالحی2پیوست شماره ) )

 

 1396-03-10تاریخ بازنگری:                                      02شماره بازنگری:                                      QMS-RE-75-03   مدرک:کد  

 دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی  توزیع نسخ:   13

 

 

 

 مصــوبات مــلی و فـــراگیر 

 تــــصمیمات  عنــوان دستــور  ردیف 

1 

گزارش اجرای مصوبات جلسه گذشته 

های  فروشگاه  )درخصوص  شورا 

 زنجیره ای(

 

به موارد مطرح شده   توجه  با  پایان جلسه  از  موارد ذیل جهت پیگیری  در 

 مصوب شد:  ،طریق شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی ملی 

 
افتتاح شعبه جدید در شهرستان ها مطابق با شرایط صدور پروانه واحد   .1

صنفی )استعالم از مراکز بهداشت، اماکن و اتاق اصناف شهرستان مورد  

انجام  تقاضا( و پس   تأیید در کمیسیون نظارت شهرستان مربوطه  از 

   گردد.

استان  .2 در  نظارت  کمیسیون  نظر  با  ها  فروشگاه  تبلیغات  و  تخفیفات 

 باشد. 

در ایجاد شعبات فروشگاه های زنجیره ای تراکم منطقه ای و جمعیتی   .3

لحاظ گردد و تعداد فروشگاه ها تابعی از جمعیت و صنوف شهرستان 

 قانون نظام صنفی(  12)اصالح ماده  باشد

 متر جهت ایجاد شعبات  300ل متراژ قرعایت حداالزام  .4

 تعریف و تخصیص غرفه ای برای عرضه محصوالت محلی استان  .5

واریز مالیات و عوارض ارزش افزوده سهم هر استان برحسب فعالیت هر  .6

شعبه حسب مورد به استان / شهرستان و یا شهر محل استقرار فروشگاه  

 های زنجیره ای

های  .7 فروشگاه  فعالیت  و  استقرار  محل  در  بانکی  های  حساب  افتتاح 

 زنجیره ای  

 53ماده    9پرداخت مالیات های تکلیفی )اجاره محل( در اجرای تبصره   .8

قانون مالیات های مستقیم در محل استقرار و فعالیت فروشگاه های  

 زنجیرهای در استان/ شهرستان و یا شهر مربوطه

ه کاالهای تولیدی استان در سطح فراهم نمودن زمینه عرض .9

 فروشگاه های زنجیره ای فعال در استان

 
*شایان ذکر است پیشنهادات استان درقالب مکاتبه ای از سوی استاندار محترم خطاب  

به وزیر محترم صنعت، معدن و تجارت و رئیس هیأت عالی نظارت بر بازرگانی با موضوع:  

مورخ    35/1/17621های زنجیره )نامه شماره  ارائه پیشنهاد درخصوص فعالیت فروشگاه  

 ( ارسال شده است. 1401/03/21
 


