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  موضوع مــورد بررسی (دستور کار)

   دستورکار :

هلوگرام قراردادهاي اجاره غرفه پایانه هاي موضوع  با    شرکت تعاونی حمل و نقل یخچالداران دماي ثابت خراسان   27/7/1400مورخ       1400-7-94نامه شماره  
 بار جهت اخذ کارت بازرگانی  

شنبه مورخ  سه  صبح روز    8قانون احکام دائمی ) در ساعت    12جلسه دبیرخانه استانی کمیته حمایت از کسب و کار خراسان رضوي ( کمیته بند (ب) ماده    هفتمین
از فعاالن    یمشکالت جمع  ی ر بررس به منظواتاق بازرگانی ، صنایع ، معادن و کشاورزي واقع در بلوار وکیل آباد بین سامانیه و هنرستان    2در ساختمان شماره    8/1400/ 18

با حضور نمایندگان تشکل هاي اقتصادي و متولیان بخش دولتی در  ،  یبار جهت اخذ کارت بازرگان  ي ها  انهیاجاره غرفه پا  يدر موضوع هلوگرام قراردادها  ی بخش خصوص
 اتاق مشهد برگزار شد. 

  خچالیحمل و نقل    یمربوط به درخواست شرکت تعاون در دستور کار قرار دارد  امروز    آنچه   ابتداي جلسه در خصوص این دستور کار توضیح داد:  در ی»،  اکبر لباف  یعل«
است. در    رمنقولیوال غدر رابطه با ام  ییمعامالت با دستگاه اجرا با موضوع    ی برنامه هاي توسعه کشورقانون احکام دائم  62ماده    ياجرا  يدر راستا يداران خراسان رضو

  ي دستگاه هالذا انتظار می رود    اقدام کند.    یتواند نسبت به اخذ کارت بازرگان  یآن نم  ی انه ها دارد که در پیبا اداره کل حمل و نقل پا  ی شرکت مشکالت  نیحال حاضر ا
 .استفاده کنند  ی حل مشکل فعل يبرا  یاستان يها تی از ظرف ها و اداره کل صمت    انه یموضوع اعم از اداره کل حمل و نقل پا  نیربط در ا  يذ

 به ثبت برسد   یدر دفاتر رسم  دیقراردادها با  ی توسعه، تمام  یقانون احکام دائم  براساس*
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حمل و نقل کاال به صورت    یشرکت تعاون   خراسان رضوي در سخنانی عنوان کرد: ما یک  داران  خچالی  یشرکت تعاون  هیات مدیره    سیب رئینا   ن،یمتق  یادامه محمد عل  در
. شرکت  میشو  ی تابعه حمل و نقل استان محسوب م  يشرکت ها   در زمره صادر کرده و   ي و حمل و نقل جاده ا  ي مان را سازمان راهدار  تیکه پروانه فعال  م یهست  ي جاده ا

 اجاره کرده است.  به عنوان محل کسب و کار ییاجرا ي از دستگاه ها یکیبه عنوان  يرا در سازمان راهدار ي ما غرفه ا
در رابطه با اجاره محل   یکه با بخش خصوص   ییقراردادها،  دارد  یکند و اعالم م   یاجاره واگذار م يرا برا  یی مکان ها  یعموم يها انه یدر پا  يسازمان راهدار وي ادامه داد: 

به آنان اجازه داده است   72سازمان در سال   ل یاست که قانون تشک نی. مستنداتشان ا ستیبه مراجعه به دفترخانه ن ي ازیشود و ن یمحسوب م   یسند رسم می کن ی ارائه م
 .کنند  رونیصادر کنند و مستاجر را از محل اجاره ب هئیتا بدون مراجعه به دفترخانه بتوانند اجرا

  م، یثبت نام کرده بود  میقد   ستمیعمده مشکل ما مربوط به اتاق تعاون بود. در واقع ما با س   اما  هبود   ی نسال گذشته به دنبال اخذ کارت بازرگا  دوادامه داد: شرکت ما در    يو
آنان سند    ستم،ی. در مرحله ارائه سند اجاره به س د یمدراك و مستندات را ارائه کن  ،  د یجد   ستمیبراساس س   د یکرده و با  ریی تغ  ستمیکه آنان اعالم کردند که س   یدر حال
؛ مستاجر و    معامله   نیشده که طرف  یطراح  يطور  سازمان صمت  ستمیداشته باشد. س   يمحضر   یسند رسمجنبه  هولگرام باشد و    ي کنند که دارا  یرا طلب م  ياجاره ا

  مذکورسازمان    م؟ یحل مشکل چه کن  ي برا  د یکه با  میکرد   استعالم   ز ین  ي اداره راهدار  از .    م یرا در سامانه ثبت کنند که ما در همان نقطه متوقف شد   ی موجر هر دو کارت  مل
 .میکل را ارائه کن ر یمد  ی کارت مل  م یتوان  ینم م یهست یدولت  نهادکند چون ما  ی اعالم م زین

عنوان کرد که برگه قرارداد اجاره نامه    ي سازمان راهدار  ی با سازمان صورت گرفت که دفتر حقوق  ي ا  ده یمعضل تنها مشکل ما نبود مکاتبه عد  ن یافزود: از آنجا که ا  ن یمتق
 .ماست اراتی، براساس اخت سازمان سیبه استناد قانون تاس 

  یرابطه انجام گرفت تا مشکل اخذ کارت بازرگان  نیبا وزارتخانه متبوع در ا  يراهدار  و  سازمان صمت  ان یم  یشد: مکاتبات  ادآوریاستان    خچالدارانی   یشرکت تعاون   سیب رئاین 
اکتفا کنند    ی سازمان دولت  ی شناسه مل   افت یبه در  لکه طلب نکنند ب  ی طرف قرارداد کد مل  یی است که از دستگاه اجرا  نیما ا  ي حل و فصل شود. حال تقاضا  ستم یس   طریق   از

 .له هنوز حل نشده استئمس نیکه ا
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سند در دفترخانه کرده    م ی مختلف مکلف به تنظ  يبا بخش ها  نیماب  ی ف  يقراردادها  میتنظ   ي سازمان ها را برا  ی، تمام  95توسعه سال    ی: قانون احکام دائم  ن کرد عنوا  يو
و در تضاد است، چرا    ردیگ   یشعاع قرار مالتحت    95در سال    یاحکام دائم  بیموضوع با تصو   ن ی، ا  است   72سال    سیقانون تاس   ،  ي است. در واقع اگر استناد سازمان راهدار

   ردیقرار بگ   یمساله مورد بررس   نیا  م یبه ثبت برسد که تقاضا کرد  یدر دفاتر رسم  د ی قراردادها با  ی و تمام  ییاجرا  ي ، تمام دستگاه ها  توسعه  یکه براساس قانون احکام دائم
 و گشایشی براي ما حاصل آید.  ود ش  دایرابطه پ  نیدر ا  یکه راه حل  م یدواری. حال ام

 است   صورت نگرفته  یدر قرارداد به منظور اخذ کارت بازرگان  رییتغ  براي   ینیب  شیگونه پ  چیه*
استعالم    این موضوع را  تهران در    يسازمان راهدار  ی: از اداره کل حقوق گفت  يخراسان رضو  يوحمل ونقل جاده ا  ياداره کل راهدار  یکارشناس حقوق ،یشاه تق  غالمرضا

 .  میکرد افت یدارد، در یاست و وجاهت قانون رش یو قابل پذ  یرسم یسازمان ي قرادادها نکهیبر ا ی مبن ییو پاسخ ها م یکرد
  یی به ما ابالغ کرده، اجرا  راه و شهرسازيو وزارت    يسازمان راهدار  ی . لذا آنچه که اداره کل حقوق  می کرد  افتیپاسخ را در  نیباز هم هم  يدر استعالمات بعد :    وي ادامه داد 

به استناد  صورت نگرفته است.    ی در قرارداد به منظور اخذ کارت بازرگان  ر ییبر تغ  یمبن  ی نیب  ش یگونه پ  چ یاست و ه  گردیده   م یموضوع قرارداد تنظ  ن یشده و صرفا براساس ا
 کنند.   یمعرف ی اخذ کارت بازرگان يبرا ستمیرا به س  يگریاجاره نامه محل د تا  شده  شنهادیخچال داران استان پی یبه شرکت تعاون  موارد مذکور، 

قانون موجر و مستاجر دستخوش    1375: سال  در همین خصوص بیان کردامالك مشهد    نیصنف مشاور  هیاتحاد  س یمرادزاده، رئ  ینشست، علاین  از    ي گریبخش د  در
دولت    87در سال  تایافتد، حاصل نشد و نها یاتفاق م  د یبود اما عمال آنچه که با نی از مستاجر تیحما يدر راستا  راتییتغ نیشد که ا یاسالم يدر مجلس شورا  ی راتییتغ

  یتمام  د یبا  نیاز مستاجر  تیحما  يو در راستا  یقانون اساس   138اصل    ونیسینامه کم  بیکردند. براساس تصو  د ییآن را تا  زیرا ابالغ کرد و سران سه قوه ن  يمصوبه ا
 گردد و  قابل رصد باشد.  ن ییتعنظام  ی قرارداد توسط مراجع حقوق  يمنعقد شود و الفبا یکدستیثبت و قرارداد  ي قراردادها در سامانه ا
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عنوان کرد    ی شرکت دولت  ن یخورد. ا  ه ی اصالح  ي عدالت ادار  وان ی مصوبه در د  نیمصوبه اعتراض کرد و ا  نیشرکت به ا  ک یکه  نیتا ا  می رفت  شی اتفاق خوب پ  نیاوي افزود:  
  ی الزام  گر ید  ي ریعنوان کردند که کد رهگ   ی موافقت کرد. لذا برخ  زین  ي عدالت ادار  وان ید  م؟ی اطالعات مان را در سامانه ثبت کن  د یبا  ی از دولت  ی که چرا ما به عنوان بخش

 .کردند   استناد وانیبند د نیبه هم ياریشد و بس ف یضع يریندارد از آن پس اخذ کدرهگ 
از سازمان ها به    ياریبس  را یو اخ  م یستادیکار ا  ي پا  می که ما به قانون داشت  ی که داشتند و اشراف  ی فی و صمت به جهت تکل  راه و شهرسازي  خانه هاي  شد: وزارت   ادآور ی  ي و
 .موضوع را درك کردند  تیسمت حرکت کردند چرا که اهم نیا

جمع کردن    ي و به منظور برا  ی صدور کارت بازرگان  ند ی در فرآ  ی وجود داشتند، حال اتاق بازرگان  ي اریبس  يکاغذ   ي شرکت ها  ش یخاطرنشان کرد: تا چند وقت پ  مرادزاده
پیگیري هاي ما براي حل    اسنادو    کردند داران به ما مراجعه    خچالی  یباشد. از شرکت تعاون  يریگ یشرکت ها، درخواست اخذ مدرك کرد تا در سامانه قابل رصد و پ  نیا

 .موجود است  زین مشکل این بخش 
قرارداد از منظر ما معتبر    نی کرد که ا  ی عنوان م  چون این نهاد  م، یبرس   جه ی به نت  اداره راهداريبا    م ینتوانست  تی: در نهاادامه دادامالك مشهد    نی صنف مشاور  ه یاتحاد  سیرئ

 .  ستیکجا قابل رصد ن چیکاغذ ساده است که ه  ک یچرا که  ،فاقد اعتبار می باشد   ساختارهاي قانونی موجودقرارداد از نظر   نیاست که ا ی در حال نیاو  می باشد 
 او شرحی از محدودیت هاي قانونی موجود و دالیل آن ارائه کرد.  

 داشته باشند  يریکد رهگ  دیاجاره نامه ها با  یقانون تمام   براساس*
  م یرو  ی م  شیعنوان کرد: هرچه به سمت جلو پنیز در همین مورد    ي سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضو  ی خارج  ی اداره بازرگان  سی رئ  ان، یرفخریام  یمحمدعل
بر    را  تشانیتوانند فعال   یکد م   افتیدربود اما در حال حاضر تجار با    ی کیزیبه صورت ف  یشود. در گذشته کارت بازرگان  ی م  شتر یب  يدولت در جهت شفاف ساز يتالش ها

 .  و تمام اطالعات و استعالم ها به صورت آنالین انجام می گیرد  انجام دهند  روي سامانه
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  ی حت  و  است  98نامه مربوط به سال    نییآ  نی. اند اخذ ک  فعالیتش   محل   ي برا  يریشناسه و کد رهگ   د یبا  یکارت بازرگان  یمتقاض  ه کهکرد  د یصراحتا ق  قانون اظهار کرد:    يو
  لیتبد   ی اسناد را به سند تک برگ  ن یا  کسالیبدهند که ظرف    ي تعهد محضر   د یو لزوما افراد با  ستین  رش یمنگوله دار مورد پذ   يو سند دفترچه ا   ی حال حاضر سند ملک  در

 .کنند 
الزم را با سازمان صمت و شرکت    يکامال همکار  نهاد  نیا  را بیان نمودیم و شرح موضوع    میموضوع را مطرح کرد  ن یا  ي استان نیزراهدارکل  افزود: با اداره    ان یرفخریام

شود. لذا هر چند که اجاره نامه    ذ اخ  ي ریکد رهگ   د یاجاره نامه ها حتما با  ي که انجام شده و به استناد قانون عنوان شده است که برا  ي ندارد. مکاتبه ا  خچالدارانی   یتعاون
 . صادر کرد یتوان کارت بازرگان ینم ي ریندارد و بدون داشتن کد رهگ  یوجاهت ی رت بازرگاناخذ کا ي است اما برا یوجاهت قانون  يدارا  يسازمان راهدار

  ش، سازمان متبوع ی دفتر حقوقاستعالم   پاسخ با توجه به  می گوید، ي خاطرنشان کرد: راهدار يسازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضو   ی خارج یاداره بازرگان سیرئ
 .ستیما ن  ي برا  یپاسخ منطق   یک   متاسفانه   بحث   نیانعقاد قرارداد است که ا  ونیسی از بابت کم  ي ا  نه یامالك در بردارنده هز  ان ها از مشاور  انهیپا   ه غرف  ي برا  ي ریاخذ کد رهگ 

ربط عنوان    ي ذ  ن یقرارداد هولگرام دار مشکل داشته باشند اما مسئول  م ی مشاوره امالك به منظور تنظ  ون یسیحق کم  نه یدر پرداخت هز  د یشا  یدولت   ي افزود: دستگاه ها  ي و
 را بپردازد.    نهیهز نیا د یبا ی بخش خصوص یعن ینخواهد شد و تنها طرف مقابل   افتیدر ي ا نهیبابت انعقاد قرارداد هولگرام دار هز یدولت  يکردند که از دستگاه ها

  ن ییموضوع در کارگروه توسعه صادرات با حضور استاندار تع  نیکه ا  مید یرس   جهینت  ن یبه ا  تایکرد: نها  ح یتصر  ري شده،او با تاکید بر اینکه این پرونده چند مرحله پیگی
 ما دشوار است.  ي برا ي ند یفرآ نیشود، چرا که انجام چن  فیتکل

واحدها   نیاز ا  ي اریبس  و   شود  یم  زین   یامالك و اسکان کشور مشمول اماکن دولت  یعنوان کرد: سامانه مل   ي نیز در همین خصوص خراسان رضو  ياستاندار  ندهینظافت، نما
مصوبات صادره ملزم به    ي قانون وجود ندارد. ما در راستا  ي اجرا  ي برا  ی شوند اما متاسفانه عزم  ییشناسا  د یو ... با  ی سازمان  ي مستقالت، خانه هاچون  هستند    ف یبالتکل
  ي ری جلوگ  ی اتیاز فرار مال  گرید  ي را کاسته و از سو  ییمراجعات قضا  کسو یاز    ی قی و حق  یو امالك اشخاص حقوق   ییدارا  يسامانه شفاف ساز  نی. در واقع امی هستقانون    ياجرا

 .کند  یم
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 نفر    15  تعداد اعضا حاضر در جلسه:      ی                    اتاق بازرگان 2ساختمان شماره  -بین هنرستان و سامانیه -بلواروکیل آباد محل تشکیل جلسه:

مسائل    نیتوان ا  یموجود م   نیمسلم است براساس قوان. آنچه که  ردیرابطه انجام بگ   ن یدر ا  یاستان  يمسائل قابل حل است مشروط به آنکه همکار  ن یخاطرنشان کرد: ا  يو
 .ستیو مرکز ن به ارجاع موارد به سطوح باال يازیرا حل و فصل کرد و ن

استان عنوان کرده    ي و حمل و نقل جاده ا  ي: اداره کل راهداربحث عنوان کرد  در جمع بندي  ي از کسب و کار خراسان رضو  تیحما  ته یکم  سی رئ  ،یاکبر لباف   یعل  انیپا  در
عقد    يبرا  یدولت  يعنوان کرد که از دستگاه ها  زیامالك مشهد ن  هی رابطه اتحاد  نی . در همدر پی دارد  هایی براي این اداره کل    نهیاند که اخذ اجاره نامه هولگرام دار هز

باشد. لذا موضوع    ي محضر  د یاجاره نامه ها با  ی برنامه هاي توسعه کشور تاکید دارد که قانون احکام دائم  62ماده    در واقع نخواهد کرد.    افتیدر  ي ا  نه یقرارداد هولگرام دار هز
 .آورند  یسر بر م   نیقوان  نیچرا که بخشنامه ها از دل هم ،  بزنند تواند قانون را دور   ینم ز یها و دستورالعمل ها ن هی ماند. رو  ینم یباق  ی ابهام يشفاف است و جا

اخذ قرارداد اجاره   نکه یبه ا ي ندارند، خاطرنشان کرد: استناد سازمان راهدار شانیها یی امالك و دارا ي شفاف ساز ي برا ي اراده ا بعضا    ی دولت  يها  دستگاه  نکه ی ا انیبا ب  ي و
 نمی تواند مانع اجراي قانون شود.  دارد   نهیهولگرام دار هز

  ن یقوان  ي ما اجرا  د یحال تاک   نی. با انماید هماهنگ    یاستان  ن یرا با مسئول  موضوع   نیا   د یدارد که با د یمساله تاک  نی بر ا  ي اداره کل راهدار  محترم   نده یشد: نما  ادآور ی یلباف
  افت یبه در  يازیمساله ن  نیا  يریگ یشود، در واقع پ  فصلحل و    یاستان  اراتیزمان ممکن با استفاده از اخت  نیمساله در کوتاه تر  نیهاست تا ا  ه یبخشنامه ها و رو  ،یباالدست

 بر طرف کنیم  و ما تالش خواهیم کرد در چهارچوب ایجاد یک هماهنگی میان نهادهاي مربوطه، گره مشکل را   مجوز از تهران ندارد
 مصوبات جمع بندي و

 مسئول پیگیري  مصوبات جلسه  ردیف
مهلت 

 پیگیري

1 
پیرامون   رضوي  شرکت تعاونی حمل و نقل یخچالداران دماي ثابت خراسان هیات مدیره  نایب رئیس محترمبا عنایت به توضیحات  

وارد شده در تصمیم گیري هاي امور    خذکارت بازرگانی و زیان و خسارت  هلوگرام قراردادهاي اجاره غرفه پایانه هاي بار جهت ا

اداره کل راهداري  

و حمل و نقل جاده  
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استانداراي  نمایندگان محترم ،  نکات مطرح شده از سوي  مشابه بعنوان مستاجرین امالك دولتی و    اقتصادي این  شرکت و شرکتهاي  
اداره کل    حقوقینماینده ،  رضوي  رئیس اداره بازرگانی خارجی سازمان صمت استان ، رئیس اتحادیه امالك خراسانخراسان رضوي . 

وسعه کشور تاکید گردیده است ،  قانون احکام دائمی برنامه هاي ت 62تاق تعاون ، از آنجائیکه به موجب ماده راهداري و حل و نقل ، ا
کلیه معامالت راجع به اموال غیر منقول ثبت شده مانند بیع ، صلح ، رهن و نیز وعده یا تعهد به انجام این گونه معامالت باید به طور  

، مگر اسنادي  اسناد عادي که در خصوص معامالت راجع به اموال غیر منقول تنظیم شوند    در دفاتر اسناد رسمی تنظیم شود و    رسمی
در برابر اشخاص ثالث غیر قابل استناد بوده و قابلیت معاوضه با اسناد رسمی  دادگاه داراي اعتبار شرعی است    که براساس تشخیص

قانون اساسی وزیران عضو کارگروه مسکن در خصوص طرح    138را ندارد ، و از طرفی به موجب تصویب نامه کمیسیون موضوع اصل  
ضمن اینکه وزیر را نموده اند ،    امالك و مستغالت کشور تاکید موکد بر ثبت اینگونه قراردادها و اجاره نامه ها  ساماندهی معامالت  

خطاب به وزاري    8/4/1400محترم وقت راه و شهرسازي در ابالغ مصوبات بیست و پنجمین جلسه ستاد ملی مدیریت کرونا مورخ  
در راستاي  ، (بصره آن مصوبات تاکید نموده است  و ت  10اوران امالك در بند  محترم صمت و روساي دادگستري هاي استانها و مش 

رصد و نظارت بر بازار مسکن در حوزه خرید و فروش و اجاره مسکن ، درج کلیه معامالت خرید ، فروش ، پیش خرید ، پیش فروش 
و مدیرکل دفتر امور سرمایه    )ري الزامی است، اجاره مسکن و ... در سامانه ثبت معامالت امالك و مستغالت کشور و اخذ کد رهگی

شماره    گذاري نامه  موجب  به  کشور  اي  جاده  نقل  و  حمل  و  راهداري  سازمان  برداري  بهره  بر  نظارت  مورخ    6348/ 75/ 4و 
به عنوان مدیرکل دفتر مقررات صادرات و واردات و سازمان صمت دالئل عدم اجرا ، موضوع هزینه هاي ایجادشده    1400/ 22/1
 اعالم نموده اند  ي اخذ کد رهگیري براي غرفه پایانه هاي بار از بنگاه هاي مشاور امالك برا

اي استان خراسان  

 رضوي 

 و 

 اتاق تعاون استان

 و

تعاونی حمل و نقل 

یخچالداران دماي 

 خراسان ثابت 

 یک هفته  
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علیهذا پس از استماع اظهارات مطرح شده با بررسی جمیع جهات مقرر گردید با عنایت به صراحت قانون و مقررات مربوطه و به شرح  
ین زمان ممکن نسبت به هولوگرام قراردادهاي اجاره غرفه پایانه هاي فوق اداره کل راهداري و حمل و نقل جاده اي استان در کوتاهتر

  ت اخذ کارت بازرگانی اقدام نماید( موضوع قابلیت طرح در شورا را دارد) بار جه
 


