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 بسم اهلل الرحمن الرحیم

 2425 :ماره دادنامهش

 21/8/1398 :دادنامه ختاري

 97/2820: روندهپ شماره

 : هیأت عمومی دیوان عدالت اداریمرجع رسیدگی

 سازمان منطقه آزاد قشم: یشاك

 4/10/1396مورخ  4/13-1211-12ت-96236968بخشنننامه اننمار  ابطال : موضوووش شوو ايخ و تواسوو ه

 مصوب فرماند  نیروی انتظامی جمهوری اسالمی ایران 

ابطال بخشوومامه شووماره  و الیحه تکمیلی به موجب دادخواسننتسننازمان منطقه آزاد قشننم  :كار گردش     

را  امی جمهورا اسوویمی ايرا مصوووف مرمانده نیروا ان   4/10/1396مورخ  4/13-1211-12ت-96236968

 جهت تبیین خواسته اعالم کرد  است که: خواستار اد  و در

جانو  چگونگی اداره مماطق  قاد  1اح راماً به اسوو ارووار می رسوواند سوواقما  ممطقه  قاد جشوو  در اجراا ماده  "  

هما  جانو  تصويب  يین  5 جانو  ياد شده و همچمین ماده 4اسخ. مطابق بمد الف ماده  شدهل یتجارا صمع ی تش 

شوراا وووونام ش یل  صويب نامه ت ه هاا مماطق  قاد به هیأت  وقيرا  ماول گرديده و هیأت وقيرا  نیز به موجب ت

ه ووراا عالی مماطق  قاد تفويض نموده اسخ اق جملوعرو ش اعالی مماطق  قاد تجارا صمع ی وظايف تود را به وقرا

 9/7/1373 قاد،  يین نوامه راهمموايی و رانمدگی مماطق  قاد تجارا صمع ی مصوف  يین ناموه هاا تواص ممواطق 
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ساقما  هر ممطقه  2بوده كه طی ماده  سط  صوص تو صورت پیكهاا مخ صدور پیک تودرو در اين مماطق به     

 يین نامه ياد شووده شووماره گ ارا تودروها در حیطه  9مروواماً مطابق مفهوم مخالف ماده  مجاق شوومرده اسووخ و

 يین نامه م كور چگونگی ارائه  10ماده اق هايی قصوویحیخ سوواقما  هر ممطقه جرار داده شووده و ايروواً برابر مرا

ر ممطقه و پلیس سووروياووهاا مربط به شووماره گ ارا موكول به تهیه دسوو ورالعمل مشوو رک می مابین سوواقما  د

اسوووخ ل ن اتیراً پلیس راهور كشوووور در اجدامات مااير با مفاد ماده اتیرال كر، بدو   شووودهراهممايی و رانمدگی 

شماره گ ارا  س ورالعمل طرح  سرانه اجدام به تهیه و تدوين ) د صورت تود ساقما  و به  هرگونه هماهمگی با اين 

-12ت-96236968شماره  به یه مماطق  قاد تجارا صمع ی كشورنقل و ان قال مال یخ و تعويض پیک وسايل نقل

( نموده و بر هما  اساس ه  اكمو  رأساً اجدام به شماره گ ارا تودروها و ات  4/10/1396مورخ  1211-4/13

وجه اق م قاضووویا  و صووودور سووومد مال یخ وسووویله نقلیه می نمايد با عمايخ به مراتب موی و ن ر به ايم ه تدوين 

 يین نامه صوودرال كر مموب به هماهمگی با سوواقما  ممطقه  قاد مربوطه بوده و در  10مل موضوووش ماده دسوو ورالع

صورت نگرم ه و حاكمیخ ممطقه  شده  س ورالعمل ياد  ساقما  جهخ تدوين د مانان میه هیچ گونه هماهمگی با اين 

بمی بر ابطال دس ورالعمل ابیغی طرح ناديده گرم ه شده، بدين وسیله و با تقدي  اين ش وايیه تقاضاا صدور ح   م

شوووماره گ ارا نقل و ان قال مال یخ و تعويض پیک وسوووايل نقلیه مماطق  قاد تجارا صووومع ی كشوووور شوووماره 

  " اق پلیس راهور كشور مورد اس دعا می باشد. 4/10/1396مورخ  4/13-1211-12ت-96236968

نندگی نیروی انتظامی جمهوری اسننالمی ایران به در پاسننب به اننکایت م،کوری رپیی پلیی راهنمایی و را  

 توضیح داد  است که: 20/7/1398-399/1/02/12/13موجب الیحه امار  

 اداره حقوقي -از: پليس راهنمايي و رانندگي ناجا "   

 به: مدير کل محترم دفتر ديوان عدالت اداری    

 
 خیابان ایران زمینآدرس: تهران بزرگراه شهید ستاری بلوار شهید مخبری نبش 

 

Instagram.com/dotic.ir

http://instagram.com/dotic.ir


 
َّبِعُوا اْلَهوي اَْن تَعِدلُوا  فاَل تَت

 دادنامه

3 

 

 موضوع: شکايت منطقه آزاد قشم درباره دستورالعمل شماره گذاری وسايل نقليه در مناطق آزاد

 سیم علی  :    

 و  ل)ص( مامد و با اح رام: «صلی اهلل علیه و  له و سلّ »با صلوات بر مامد 

؛ با توجه به  26/6/1398-9702820و در پاسخ به نامه شماره  6/12/1397-707/1/02/12/13پیرو شماره   

ت تخصصی ادارا و امور عمومی ديوا  هیأدر  31/6/1398 ادعاهاا مطرح شده توسط شاكی در جلاه تاريخ

 گردد. تقدي  میعدالخ ادارا الياه دماعیه ت میلی اين پلیس به شرح قير 

ساقما  ممطقه سعی داش ه اسخ اجدامات راهور در تهیه  الف. ش ات ساقما  مماطق بر مطالبی غیر واجع اسخ قيرا 

 دس ورالعمل تعويض پیک و ناوه تعیین نوش پیک را بدو  هماهمگی    ساقما  تلقی نمايد.

در همین راس ا اب دا درتواسخ رنگهاا  نها جبیً انجام شده اسخ.  ابعاد وانواش پیكها و هماهمگی القم درباره  -1  

و  14/7/1393-1015/100/93س ورالعمل ساتخ پیک توسط ساقما  ممطقه جش  طی شماره صدور و ابیغ د

گ ارا و تعويض پیک، سامانه اجرايیات و ترامیک شهرا و برو  شهرا، صدور گواهیمامه درتواسخ تدمات شماره

به پلیس اق طرف مدير عامل ساقما  ممطقه جش   7/4/1394-694/100/94و ممی و مهمدسی در نامه شماره 

راهور اعیم شد و م عاجب    جلاات م عدد كارشماسی با حرور نمايمدگا  شوراا عالی مماطق  قاد تش یل و نمونه 

به امرا نمايمدگا  پلیس راهور و نمايمده ممطقه  21/11/1395پیک مورد توامق طراحی و صورتجلاه در تاريخ 

مماطق  قاد اعیم و كلیات دس ورالعمل تعويض پیک ويژه   قاد جش  رسیده اسخ. سپس موضوش به دبیر شوراا عالی

صمع ی و ويژه اج صادا  -صمع ی پس اق توامق براا تصويب به شوراا عالی مماطق  قاد تجارا -مماطق  قاد تجارا

دبیرتانه شورا براا اجدام به اين پلیس ارجاش  و در نهايخ  3/2/1396-316/20/962اعیم و برابر نامه شماره 

طی مراسمی با حرور عامل مدير  10/5/1396دعوت رسمی اين پلیس در تاريخ اق انجام مراحل نهايی پیرو پس 

  29/8/1396-1448/100/96عامل ممطقه اق پیكهاا مماطق  قاد در ممطقه  قاد جش  رونمايی گرديد. نامه شماره 
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ساقما  ممطقه جش  مبمی بر درتواسخ ساتخ پیک هاا ملی در راس اا اجراا طرح تعويض پیک مبین  گاهی 

كامل و هماهمگی ممطقه اق روند اجراا طرح می باشد. دس ورالعمل تعويض پیک و شماره گ ارا مماطق  قاد نیز در 

درتواسخ  21/12/1396-6010/20/962ی نامه شماره تمام مراحل با هماهمگی شوراا عالی مماطق  قاد بوده و ط

انجام مراحل نهايی مطرح می شود و در  ترين اجدام مجدد براا ات  هر گونه ن ر اصیحی يا پیشمهاد طی نامه 

با شوراا عالی مماطق  قاد م اتبه كه پاسخی واصل  30/04/1397تاريخ  4/13-121-12-9= 9700598شماره 

 .نگرديد

 18/4/1398اجدام با توجه برتی مش یت مطرح شده اق جانب ساقما  ممطقه  قاد جش  در تاريخ  در  ترين -2  

جلاه اا براا ناوه هماهمگی و ارائه تدمات شماره گ ارا برگزار و توامق و هماهمگی حاصل و برابر صورتجلاه 

م هماهمگی در تهیه پیک ها و بمابراين ادعاا معلی مبمی بر عد .به امرا طرمین رسیده اسخ 640/100/98شماره 

 تیف واجع و اسماد ارائه شده اسخ.ارا و عدم اطیش ساقما  ممطقه بردس ورالعمل شماره گ 

دس ورالعمل مورد ش ايخ يک دس ورالعمل داتلی در حیطه وظايف پلیس راهممايی و رانمدگی صادر شده و  -3  

 یاسیم اجمهور یصمع  - امماطق  قاد تجار یو رانمدگ یينامه راهمما نيی هیچ مماماتی با هیچ يک اق مقررات 

 ندارد. را يا

نامه راهممايی و رانمدگی شماره گ ارا و صدور برگ  ف. بر تیف اس دالل ساقما  ممطقه جش ، ما فاد اق  يین  

 تايید مال یخ اق وظايف اداره راهممايی و رانمدگی در مماطق  قاد اسخ.

 وسايل مال ین صمع ی جمهورا اسیمی ايرا  -امه راهممايی و رانمدگی مماطق  قاد تجارا  يین ن 3 برابر ماده  -1 

 وسیله مال یخ تأيید برگ و پیک ات  و گ اراجهخ شماره موظفمد  نا  جانونی نمايمده يا 2 ماده در م كور نقلیه

 مدارک ضمیمه به و نمايمد امرا و تم ی  را مخصوص مرمهاا و مراجعه رانمدگی مربوب و راهممايی به تود نقلیه

  گ اراشماره موعد مقرر در كه اتومبیلهايی حركخ اق ممطقه رانمدگی و راهممايی مأمورين .كممد نیاق تالی  مورد
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 . ورد تواهمد عمل به جلوگیرا اند نشده

اين مقرره عیوه بر ايم ه به طور روشن و صريح بر اجدامات راهور براا شماره گ ارا و صدور برگ تايید  -2  

مال یخ صاه می گ ارد، امراد را براا ات  پیک و شماره گ ارا ملزم به مراجعه به راهممايی و رانمدگی دانا ه 

جارا در سرقمین اصلی به راهممايی و رانمدگی اسخ. ضمن اين كه ات  پیک و برگ تايید مال یخ را همانمد رويه 

 اسخ. كردهماول 

نقل و ان قال مال یخ وسیله نقلیه و اطیعات مورد نیاق، به همین  يین نامه تصريح می نمايد  5در ادامه ماده  -3 

مه ت لیف  يین نا 3شود. در واجع برابر ماده گ ارا در برگ تأيید مال یخ اتومبیل ثبخ میوسیله م صدا شماره

به ثبخ اطیعات توسط  5شده كه برگ تايید مال یخ توسط راهممايی و رانمدگی صادر شود و در ادامه در ماده 

م صدا  شودم صدا شماره گ ارا تصريح شده اسخ. با كمار ه  جرار داد  اين دو ت لیف به طور واضح مشخص می 

 هد بود.شماره گ ارا اق كاركما  و اجزا راهممايی و رانمدگی توا

گ ارا شماره» نامه در مقام ترتیب مرايمد شماره گ ارا مقرر می دارد   يین 10در تايید اين مدعا، ماده  -4  

وسیله نقلیه اق طريق تاويل پیک و برگ تأيید مال یخ به مالک وسیله نقلیه و يا نمايمده جانونی وا انجام تواهد 

نامه بر تعیین راهممايی و رانمدگی به عموا  مرجع صدور برگ تايید   يین 3با توضیاات پیشین و تاكید ماده «. شد

 مال یخ به وضوح مرجع شماره گ ارا ه  مجدد روشن شده اسخ.

مروشمده م لف  صمع ی جمهورا اسیمی ايرا  - يین نامه راهممايی و رانمدگی مماطق  قاد تجارا  6برابر ماده  -5  

اسخ در همگام مروش وسیله نقلیه تود، پیک و مرم مخصوص تم ی  شده را جهخ اس فاده مجدد تود به واحد 

نیز به صراحخ ت لیف نموده كه در قما  مروش مرم مخصوص براا تايید مال یخ  3دهد. ماده گ ارا تاويلشماره

واحد شماره گ ارا را به عموا  جزيی اق راهممايی و  6ن ماده را تاويل اداره راهممايی و رانمدگی نمايمد. بمابراي

  يین نامه غیر مم ن تواهد بود. 6و  3اسخ واال جمع مواد  كردهرانمدگی تلقی 
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ما مد « پیک مخصوص .. كه در ممطقه ارائه می شود. ».. يین نامه موصوف كه مقرر می دارد  2بخشی اق ماده  -6

ادعاا ساقما  براا ارائه پیک جرار گرم ه اما بايد توجه داشخ كه جانونگ ار در اين عبارت در مقام تعیین مرجع 

 ارائه پیک نبوده و در مواد بعدا  يین نامه ترتیب تعیین پیک و ات صاص    را به صراحخ بیا  نموده اسخ. تعیین

هما   يین نامه تواهد بود و دالل ی بر ارائه    راساً اق سوا ساقما  ممطفه  11نوش پیک برابر رويه مقرر در ماده 

ندارد. در واجع در رويه جارا كشور نیز اب دا نوش پیک در مراجع ذيصیح با هماهمگی راهور تهیه و تصويب شده و 

ود و مراجعی كه در تايید    نقش داش ه اند در مرايمد ارائه نقشی در نهايخ توسط راهممايی و رانمدگی ارائه می ش

 ندارند.

اا كه شماره نشده را ات  مجوق اق راهممايی و رانمدگی اين مقرره شرب تردد وسیله نقلیه 2در ادامه ماده  -7  

پلیس بی معما و ماجد  گ ارا اق وظايف ساقما  مماطق بود، صدور مجوق اق سوادانا ه اسخ. بمابراين چمانچه شماره

 مبما بود.

گ ارا و صدور سمد را اق ه   يین نامه سعی داش ه مرايمد شماره 11پ. ساقما  ممطقه اق ناوه نگارش ماده   

تف یک و اولی را در صیحیخ ساقما  و تمها صدور سمد مشخصات وسیله نقلیه را در صیحیخ راهممايی و رانمدگی 

 جلمداد نمايد.

 مربوب حاوا اطیعات كه سمدا نقلیه وسیله گ اراشماره اق پس رانمدگی و راهممايی نامه؛ يین 11 ادهبرابر م -1  

 مالک ات یار در و صادر باشد، مروشمده تريدار و مشخصات و    مال یخ ان قاالت و نقل و نقلیه وسیله مشخصات به

ما مد ات یار شماره گ ارا توسط راهور  11بر تیف اس دالل ساقما  مماطق ماده  .گ اردمی وا جانونی نمايمده يا

ه  بر شماره گ ارا و ه  بر صدور سمد توسط راهور داللخ دارد و تمها ترتیب اجدام توسط  11اسخ. در واجع ماده 

بعد اق عبارت  11م ن ماده راهممايی و رانمدگی را تشريح می نمايد. اس دالل ساقما  مماطق قمانی صایح بود كه در 

  يین نامه  نچه   5و  3نمود. با مقدا  چمین جیدا و تصريح مواد را جید می« توسط ساقما »عبارت « شماره گ ارا»
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اا اق اجدامات توسط يک ساقما  يعمی اداره  جام مجموعهبر می  يد اين اسخ كه  يین نامه به ان 11اق مفهوم ماده 

راهممايی و رانمدگی اطیی دارد. به مرض اگر مرجع تصويب، شماره گ ارا و صدور سمد را طی دو مرايمد جداگانه 

نمود و    را و در دو ساقما  م فاوت مد مم ر ن ر داشخ به صراحخ درباره شماره گ ارا ه  تعیین ت لیف می

نامه مشخص اسخ   يین 5و  3به جراين و امارات و مفهوم مخالف و ... نمی نمود. كما ايم ه با صراحخ مواد موكول 

مرجع صدور پیک و سمد و م صدا شماره گ ارا راهممايی و رانمدگی اسخ. قيرا صدور سمد تمها قمانی مقدور اسخ 

واقم    ه  هاخ. در واجع هیچ مرجعی ودر لی اذ  وده باشد، به عبارتی اذ  در شوه مقدمات    ه  انجام شوك

جانو  مدنی  1182نمی تواند به ات ا اجدامات يک ساقما  ديگر اجدام به صدور سمد نمايد. بال بع با عمايخ ماده 

 نمايد كه القمه    احراق مال یخ و اصالخ وسیله نقلیه اسخ. راهور در حدود صیحیخ تود اجدام به صدور سمد می

نقلیه موظف  هر گاه برگ مال یخ يا پیک وسیله نقلیه مفقود يا ضايع شود، مالک وسیله»نامه  يین 12اده برابر م -2 

المثمی برگ تأيید مال یخ و يا  جانونی تود جهخ ات  ساعخ شخصاً يا به وسیله نمايمده 48اسخ حداكثر ظرف 

در اين مقرره صاب ی اق . «وب اجدام كمدومربورالعمل ودس  راجعه و برابروگ ارا مد شمارهوديد به واحوپیک ج

راهممايی و رانمدگی » يین نامه  13شماره گ ارا ممطقه يا شماره گ ارا ساقما  به میا  نیامده اسخ و برابر ماده 

واردكممدگا  و صادركممدگا  وسايل نقلیه مقط جهخ عرضه  كممدگا  و تواند به ساقندگا  و مروشمدگا  و حمل می

گ ارا پیک موجخ با مدت اع بار مالی به مال ديگر بدو  انجام تشريفات شماره حمل و نقل  نها اق نمود  و يا

چمانچه شماره گ ارا اق راهممايی و رانمدگی مم زش و به ساقما  مماطق  قاد الاای بمابراين  «شده تاويل دهد تعیین

  بود، چه لزومی داشخ كه پیک موجخ توسط شده بود و چمانچه مطابق ادعاا مطرح شده مرجع صدور پیک ساقما

 راهممايی و رانمدگی ارائه شود.

دار براا مرجع شماره گ ارا و  هاا پیشین ترديدا در تعیین مرجع صیحیخچمانچه باقه  به رغ  اس دالل -3  

 ذكر عبارت شماره ر سمد وجود داش ه، با توجه به س وت جانونگ ار در ات یار ساقما  براا شماره گ ارا و عدم وصد
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وارد پیش موصوف  يین نامه كه در غیر م 190گ ارا با لااظ ماده گ ارا مماطق  قاد و اك فا به عبارت عام شماره

شخ ساقما  دانا ه، مصل الخطاف ات یمات و سو بردابیمی شده موضوش را تابع  يین نامه راهممايی و رانمدگی كشور 

 ( اسخ. 1384نامه راهممايی و رانمدگی )مصوف اق مقررات مصل دوم  يین

 ت. شماره گ ارا جز اليمفک نیروا ان  امی اسخ.   

تلقی نشده  در هیچ جاا اين  يین نامه نه تصريااً و نه تلويااً واحد شماره گ ارا به عموا  اجزا ساقما  مماطق -1  

اسخ و اق  نجا كه واحد شماره گ ارا در تمام مقررات موضوعه و عرف جارا به عموا  جز اليمفک راهممايی و 

رانمدگی شمات ه می شود و اق طرمی برابر مقررات راهممايی و رانمدگی نیز جزيی اق نیروهاا مالح و در تابعیخ 

ه    ندارد. با عمايخ به اين جراين چمانچه مقامات تصويب مرماندهی كل جوا اسخ ساقما  مماطق ات یارا نابخ ب

ن یكممده  يین نامه در مقام اين تاییر جايگاه و ان زاش ساقمانی بودند بايا ی بدا  تصريح می شد الب ه ح ی اگر چم

 د اين موضوش تارج اق ات یارات مقامات تصويب كممده  يین نامه بوده اسخ.مجصدا ه  داش 

ممطقه ويژه   صمع ی جمهورا اسیمی ايرا  -مقررات اممی ی و ان  امی مماطق  قاد تجارا  1بمد  6ه برابر ماد -2  

باشد. شماره گ ارا نیز اق امور ان  امی اق ن ر سلاله مراتب و تش ییت ساقمانی قير ن ر مرمانده نیروا ان  امی می

ف راهممايی و رانمدگی نیاق به تايید مرماندهی جوا ان  امی و جز اليمفک ناجا اسخ كه در صورت ان زاش    اق وظاي

 دارد.

مقررات اممی ی و ان  امی مماطق  قاد  6به مرمانده ممطقه ويژه ان  امی و در بمد ذيل ماده  4در بمد ج ماد  -3  

یت ممطقه ويژه ان  امی اق ن ر سلاله مراتب و تش ی اشاره و تصريح شده  صمع ی جمهورا اسیمی ايرا  -تجارا 

باشد. بمابراين هیچ يک اق اجزا و تش ییت ساقمانی ناجا اق جمله واحد  ساقمانی قير ن ر مرمانده نیروا ان  امی می

موضوش راهممايی و رانمدگی اق مقررات اممی ی و ان  امی اسخ و به همین  شماره گ ارا اق ناجا مم زش نشده اسخ.

 دلیل  يین نامه راهممايی و رانمدگی كه مصلی اق    به شماره گ ارا ات صاص دارد توسط مرماندهی كل جوا تايید 
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 .شده اسخ

 يین نامه ات یار شماره  9ساقما  ممطقه جش  سعی دارد با برداشخ غیر ممطقی و به ات ا مفهوم مخالف اق ماده  -4  

ناظر بر ممموعیخ هايی اسخ كه اق طرف ساقما   9بايد م  كر شد ماده  گ ارا را اق وظايف    ساقما  تلقی نمايد.

ش هاا مخ لف دولخ در سرقمین اصلی اعمال می شود. مماطق اعمال می شود همانمد مممموعیخ هايی كه اق سوا بخ

در ن یجه ات یار اعمال ممموعیخ به معماا واگ ارا ات یار شماره گ ارا به ساقما  مماطق نیاخ. كما ايم ه در 

سرقمین اصلی رد يا تايید ضوابط  اليمدگی توسط مایط قياخ يا ايممی توسط ساقما  اس اندارد به معماا واگ ارا 

ی می شود. در ن یجه چمانچه اين ساقما  اق مقدمات مرايمد شماره گ ارا تلقیار به    ساقما  ها نیاخ. بل ه اين ات 

به طور نمونه برابر بمد الف  ن ر به ممموعیخ هايی داش ه باشد در مرحله شماره گ ارا مورد توجه جرار می گیرد.

دولخ م لف اسخ به » (1396)مصوف  ايرا  اسیمی جمهورا توسعه شش  پمجااله برنامه جانو  لفا 44ماده 

« مصرف انرژا براا واحد تولید»مم ور امزايش ارقش امزوده انرژا و ت میل قنجیره ارقش و كاهش شدت انرژا 

 :در طول اجراا جانو  برنامه اجدامات قير را انجام دهد

و كربن در ناوگا  حمل و نقل اجدام و در جالب طرح جامع حمل و نقل كشور نابخ به كاهش مصرف انرژا : 4بمد  

سوال اين اسخ كه با نوش نگاه ساقما  و « د.را ندارند توددارا نماي 4 گ ارا تودروهايی كه شرايط يورواق شماره

برداشخ نادرس ی كه اق مفهوم مخالف دارند بايا ی به ات ا اين جوانین و مفهوم مخالف    چمین اس مباب نمود كه 

اق طرمی اق اين سمخ ممموعی ها در سرقمین  گ ارا ندارد و جوه مجريه بايا ی اجدام نمايد؟!ر شمارهناجا صیحی ی د

جانو   2 ماده 1 اصلی نیز وجود دارد همانمد جانو  هواا پاک درباره عدم شماره گ ارا تودروهاا مرسوده يا تبصره

ايرا  را م لف  اسیمی روا كه ان  امی جمهورا( نی1389) ارتقاء كیفی تولید تودرو و ساير تولیدات صمع ی داتلی

گ ارا نمايد كه تأيیديه مؤساه اس اندارد و تاقیقات صمع ی ايرا  را أت  نموده اسخ تودروهايی را شماره كرده

 باشد.

 ث. بعد اق تصويب  يین نامه راهممايی و رانمدگی در مماطق  قاد جوانیمی تصويب شده كه به طور صريح بر صیحیخ   
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 اناصارا شماره گ ارا توسط راهممايی و رانمدگی صاه گ ارده اند.

شود، جانو  رسیدگی به تخلفات رانمدگی: نقل و ان قال تودرو به موجب سمد رسمی انجام می 29 برابر ماده -1  

در دماتر اسماد رسمی، اب دا به ادارات  م لفمد جبل اق هرگونه نقل و ان قال وسايل م كوردارندگا  وسايل نقلیه 

شده اق سوا راهممايی و رانمدگی براا بررسی اصالخ وسیله نقلیه، هويخ مالک،  راهممايی و رانمدگی يا مراكز تعیین

 .يمدها و ديو  معوی و تعويض پیک به نام مالک جديد مراجعه نماه پرداتخ جريم

 ( جانو  حمل و نقل و عبور كاالهاا تارجی اق جلمرو جمهورا اسیمی ايرا 22جانو  اصیح ماده ) 22مادهبرابر  -2  

ولیخ صدور گواهیمامه رانمدگی، اسماد مال یخ و پیک تودرو در جلمرو جمهورا اسیمی ايرا  ئما (1388)مصوف 

یفه ترجمه و تبديل گواهیمامه هاا رانمدگی مع بر صادر شده عهده نیروا ان  امی جمهورا اسیمی ايرا  و وظ بر

توسط نیروا ان  امی و ساير اسماد و مدارک م كور به مدارک بین الومللی ومق مفاد كموانایونهاا بین المللی سالهاا 

اا و حاب عرف  مییدا( حمل و نقل جاده 1968هجرا شمای ) 1347مییدا( و  1949هجرا شمای ) 1328

و مدراسیو  بین المللی  (AIT) مللی و مقررات حاك  بر تمامی كشورهاا عرو ساقما  بین المللی جهانگردابین ال

 «.بر عهده كانو  جهانگردا و اتومبیلرانی جمهورا اسیمی ايرا  می باشد  (FIA) اتومبیلرانی

مقررات مماطق  قاد در باث حمل و نقل بر جانو   22ور براا حاك  بود  ماده در گزارش باقرسی كل كش -3  

شماره گ ارا، عام موتر را ناسخ تاص مقدم ندانا ه اسخ. ن  ه جابل توجه اين اسخ كه اين اس دالل قمانی صایح 

اسخ كه جانو  الحق و مقررات سابق اق حیث اع بار و درجه ي اا  باشمد حال    كه در موضوش ات یف اق يک سو 

ت وقيرا  مطرح شده اسخ و چمانچه به مرض ماال ترديدا در أنامه مصوف هی شماره گ ارا مماطق  قاد در  يین

جانو  حمل و نقل هر  22مرجع صیحیخ دار براا صدور پیک وجود داش ه باشد با جانو  مصوف مجلس يعمی ماده 

مه ه  سمگ ماند قيرا  يین نا گونه ابهام و ترديد رمع می گردد. در واجع مجالی براا طرح عام و تاص باجی نمی

 جانو  مصوف مجلس نیاخ و به موجب جانو  مصوف مجلس ناخ شده اسخ.
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ت یارات ادر برتی جوانین و « باالترين مقام اجرايی»ساقما  ممطقه  قاد جش  سعی دارد با تماک به عبارت  -ج   

    تود را اق شمول تمام مقررات حاكمی ی سرقمین اصلی معاف جلمداد نمايد.ناشی اق 

مم ور ساماندهی مماطق  قاد و ويژه اج صادا و  به هاا توسعه كشور: جانو  اح ام دائمی برنامه 65 مادهبرابر  -1  

ي پارچه و ايجاد رشد ساله ن ام، اعمال مديريخ  بیاخ  انداق ايفاا نقش مؤثر  نها در تاقق اهداف سمد چش 

پیوندا و تعامل اثرگ ار اج صاد ملی با اج صاد جهانی و ارائه الگوا توسعه ملی  اج صادا مماسب در اين مماطق، ه 

نمايمدگی اق طرف دولخ، باالترين مقام ممطقه مااوف  مديرا  ساقمانهاا مماطق  قاد به -الف در بخشهاا مخ لف:

اس ثماا نهادهاا  هاا اجرائی دول ی ما قر در اين مماطق به ولی هاا دس گاهئو ما شوند و كلیه وظايف، ات یارات می

اساس جانو  چگونگی اداره مماطق  قاد تجارا  عهده  نهاسخ. ساقمانهاا مماطق  قاد مماصراً بر دماعی و اممی ی به

واگ ارا وظايف، ات یارات قرره ( هما  م1) تبصره. برابر شوند صمع ی و اصیحات بعدا    و جانو  كار اداره می -

 پ يرد. ن ر مقام مع   رهبرا، با موامقخ ايشا  صورت می هاا تاخ لی هاا دس گاهئوو ما

باشد و « معال ما يشا»به نمايمدگی اق دولخ، باالترين مقام به اين معما نیاخ كه ساقما  مماطق  »...عبارت  -2

له و وضع جاعده نمايد. بل ه به عموا  باالترين مقام دس گاه برتیف مقررات جارا كشور در امور حاكمی ی مدات

اجرايی شمات ه شده اسخ. در واجع ساقما  ممطقه به نمايمدگی اق جوه مجريه اجدام تواهد نمود در ن یجه نمايمده 

دولخ گ ارا اق ات یارات  گونه كه در سرقمین اصلی شماره ات یاراتی مراتر اق اصیل )دولخ( نخواهد داشخ. هما 

تلقی نشده و به ناجا واگ ار شده اسخ، در ممطقه  قاد نیز همین ح   جارا بوده و هیچ جانو  و مقرره اا م عرض 

تبعات جبرا  ناپ ير  گ ارا و تلل و وجفه در اين امر قيرا هرگونه سیاسخ غیر م مركز در امر شماره    نشده اسخ.

 " داشخ.اممی ی و ن ارت بر حمل و نقل و ترامیک تواهد 

ضور  21/8/1398هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریب      رپیی و معاونین دیوان عدالت اداریبا ح

پی از بحث و بررسی با اکثریت آراء به ارح و  مستشاران و دادرسان اعب دیوان تشکیل اد و رؤساو 

 .زیر به صدور رأی مبادرت کرد  است
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 هیأت عمومی رأا

صنعتی جمهوری اسالمی ایران مصوب  -آیین نامه راهنمایی و رانندگی مناطق آزاد تجاری 10به موجب ماد  

 صمع ی جمهورا اسیمی ايرا  -جانو  چگونگی اداره مماطق  قاد تجارا 4که در اجرای بند د ماد   1373سال 

شماره گ ارا وسیله نقلیه اق طريق تاويل » تصویب اد  به تایید فرماند  معظم کل قوا رسید  است مقرر اد  

پیک و برگ تايید مال یخ، به مالک وسیله نقلیه و يا نمايمده جانونی وا انجام تواهد شد. انواش پیكها و ابعاد و 

رد نیاق براا شماره گ ارا و چگونگی ارائه سروياهاا رنگهاا  نها براا وسايل نقلیه مخ لف همچمین مدارک مو

مربوب به شماره گ ارا به وسیله دس ورالعملی كه با هماهمگی ساقما  مربوب و راهممايی و رانمدگی تهیه تواهد شد 

نظر به اینکه دستورالعمل مورد اکایت مستقالً و بدون هماهنگی سازمان منطقه آزاد قشم « تعیین می شود

 65هر چند بر اساس بند )الف( ماد  از طرفی خارج از حدود اختیارات قانونی وضع اد  است.  تدوین اد 

کلیه وظایف و اختیارات دستگا  های  1395مصوب سال  جانو  اح ام دائمی جوانین برنامه هاا توسعه كشور

د  مدیران سازمانهای اجرایی دولتی مستقر در مناطق آزاد تجاری به استثنای نهادهای امنیتی و دفاعی بر عه

مناطق م،کور قرار گرفتهی لیکن از آنجا که تصویب دستورالعمل م،کور از جمله مصادیق وظایف و اختیارات 

و مسئولیتهای نهادهای دفاعی و امنیتی نیستی بنابراین تصویب دستورالعمل مورد اعتراض خارج از حدود 

جانو  تش ییت و  يین  88و ماد   12ماد   1بند به  اختیارات قانونی و مغایر قانون صورت گرفته و مستند

 ./ ابطال می اود 1392مصوب سال  دادرسی ديوا  عدالخ ادارا
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