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 جناب آقای امیریان

 ریاست محترم اتحادیه صنف اتحادیه صنف چلو کباب ،چلوخورشت ، رستوران داران ، کباب و حلیم پزان مشهد

 شله و حلیمنرخ  :موضوع

 با سالم و احترام

حاضار ء ، پس از بررسی موضوع توسط اعضاا06/02/1399مورخه پیرو برگزاری جلسه کارگروه تنظیم بازار استان              

اطالع رساانی باه کلیاه جهت و ول ذیل مصوب ابه شرح جد 1399بابت شله و حلیم در ماه مبارک رمضان نرخ پیشنهادی 

 اعضاء زیرمجموعه به حضور ارسال می گردد.

 حلیمخدمات 

 قیمت یک کیلوگرم به همراه قیمه شرح خدمات

                                            ریال 000/185 حلیم درجه یک با گوشت گوساله ایرانی 

 ریال 000/160 حلیم درجه دو با گوشت منجمد وارداتی

 ریال 000/145 حلیم درجه سه با گوشت قلوه گاه گوساله

 

 خدمات شله

 قیمت یک کیلوگرم به همراه قیمه شرح خدمات

                                            ریال 000/210 شله درجه یک با گوشت گوساله ایرانی 

 ریال 000/185 شله درجه دو با گوشت منجمد وارداتی

 ریال 000/170 شله درجه سه با گوشت قلوه گاه گوساله
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 توضیحات:

 مرغوب و تازه می باشند. به صورت   مواد اولیهواحدهای صنفی ملزم به استفاده از  _1

 ذاری هوشمند الزامی و فقط سرو به صورت بیرون بر و بر اسااسرعایت پروتکل های بهداشتی بر اساس طرح فاصله گ _2

 ساعت کاری تعیین شده جهت صنوف در ماه مبارک رمضان می باشد.

ر بر اساس درجه واحد صنفی و با نام متصدی صاادخدمات واحدهای صنفی مکلفند نرخنامه ممهور شده اتحادیه را که  _2

 هرگونه استفاده از نرخنامه سایر واحدهای صنفی تخلف محسوب می شود. دید مشتریان محترم قرار دهند. شده در محل

 ق.ن.ص صدور فاکتور معتبر برای مصرف کنندگان محترم الزامی می باشد. 66در اجرای ماده  _3

  

 

 

 

 

 رونوشت:

 جناب آقای رزم حسینی  استاندار محترم خراسان رضوی: جهت استحضار

 اندار و فرماندار شهرستان مشهد: جهت استحضارجناب آقای هاشمی  معاون محترم است

جناب آقای سیدامیر مرتضوی معاون محترم رئیس کل دادگستری خراسان در اموراجتماعی وپیشگیری از وقوع جرم: جهت 

 استحضار

 جناب آقای کریم مدیرکل محترم تعزیرات حکومتی خراسان رضوی: جهت استحضار

 سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی: جهت استحضار جناب آقای مهندس مس فروش ریاست محترم

 

 


