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  ٤/٧/١٣٩٧                                                                        ٩٥/١١١١هـ  شماره
  بسمه تعالي

  اكبرپورجناب آقاي 
  ايرانمديره و مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسالمي  رئيس هيأت

  :با سالم
مـورخ   ١٤٠١ دنامـه عمومي ديوان عدالت اداري به شـماره دا  يك نسخه از رأي هيأت

  گردد. جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي ١٣/٦/١٣٩۷
  عمومي و هيأتهاي تخصصي ديوان عدالت اداري ـ مهدي دربين مديركل هيأت

  
  ٩٥/١١١١: پرونده شماره      ١٤٠١: دادنامه شماره      ١٣/٦/١٣٩٧: دادنامه تاريخ

  يرادا عدالت وانيد هيأت عمومي :يدگيرس مرجع
  يگيبا يموسو کاظم يآقا :يشاك

 عنوان تحت ٣ شماره جدول از) ٩( فيرد ابطال :خواسته و تيشکا موضوع
 بخش، حسب بر يمال واي  هيسرماهاي  يدارائ يواگذار ،يعموم يدرآمدها از حاصل منابع
 ـ ش/١٧٩٥٦/٩٤/٤ شماره مصوبه از تردد مجوز جدول ٧ و ٦ ،١ يبندها و اجزاء و بند
  مشهد شهر ياسالم يشورا ٢٧/١٢/١٣٩٤

 تحت ٣ شماره جدول از) ٩( فيرد ابطال يدادخواست موجب به يشاک :کار گردش
 حسب بر يمال واي  هيسرماهاي  يدارائ يواگذار ،يعموم يدرآمدها از حاصل منابع عنوان
 شماره مصوبه از تردد مجوز جدول ٧ و ٦ ،١ يبندها و اجزاء و بند بخش،

 جهت در و شده خواستار را مشهد شهر ياسالم يشورا ٢٧/١٢/١٣٩٤ـ ش/١٧٩٥٦/٩٤/٤
  :که است کرده اعالم خواسته نييتب

  يادار عدالت وانيد محترم استير«
  کميعل سالم

 از يبخش در مقدس مشهد شهر ياسالم يشورا رساند: مي استحضار به احتراماً
 سازمان ساالنه بودجه حيتشر به آن در که تيشکا موضوع ستون در مندرج مصوبه

. است گرفته نظر در تردد مجوز نهيهز عنوان با را يقسمت است، پرداخته مشهد ياتوبوسران
 فهيوظ صرفاً که يشهر درون بوس ينيم و اتوبوس رانندگان از ساله هر مبلغ نيا

 در عنوان چيه به و هستند دار عهده را...  و شرکتها کارخانجات، ادارات، به يده سيسرو
 شيافزا يدارا ساالنه مبلغ نيا. گردد مي افتيدر کنند ينم جابجا را يمسافر شهر سطح

) ر( بند ياجرا يراستا در ياتوبوسران سازمان يسو از صادره تردد مجوز. باشد مي زين
) ٢٠/٣/١٣٨٨ مصوب( حومه و شهر در مسافر و بار نقل و حمل تيريمد نامه آيين ٦ماده

 عنوان صراحتاً مارالذکر ماده) ر( بند که ستا يحال در نيا. گردد مي صادر رانيوز أتيه
 يمجوز و شود مي شامل را مسافر و بار نقل و حمل يبرا يمکان و يزمان تيمحدود اعمال

 پرسنل يسو از تيمحدود اعمال نيا يطرف از ندارد وجود آن در نهيهز افتيدر يبرا
 ليوسا يبرخ دترد تيممنوع و فرد و زوج طرح همچون يموارد با يرانندگ و ييراهنما

 حال در زين اکنون هم و سريم يراحت به شهر در شده مشخص نقاط از يبعض در هينقل
 لکن است، شده محول هايشهردار به نامه نييآ نيا ياجرا بر نظارت چند هر. است انجام

 توسعه قانون يجا چيه در يمجوز نيچن صدور بابت آن ساالنه شيافزا و نهيهز افتيدر
 مورد نامه آيين و) ١/١٠/١٣٨٦ مصوب( سوخت مصرف تيريمد و يعموم نقل و حمل
 يده سيسرو به صرفاً مذکور رانندگان که آنجا از گريد يسو از. گردد نمي مالحظه اشاره

 رونق در ييبسزا سهم قيطر نيا از البته و پردازند يم...  و ادارات کارخانجات، شرکتها،
 يشورا مصوبه نکهيا به تيعنا با و هستند دار عهده را کشور در ديتول ييشکوفا و ياقتصاد
 و حق موجد نيقوان مخالف ابطال درخواست مورد قسمت در مقدس شهر ياسالم
الذکر  فوق معنونه موارد در قيتدق و ژهيو توجه بذل يتقاضا باشد مي مرتبطهاي  نامه آيين

 اخذ عدم رب يمبن خواسته ستون در درخواست مورد مصوبه از يقسمت ابطال تاًينها و
 تردد مجوز صدور بابت مقدس مشهد يشهر درون بوس ينيم و اتوبوس رانندگان از نهيهز
 به توجه با رسانم مي يادار عدالت وانيد قضات استحضار به نيهمچن. دارم استدعا را
 يمال خسارت و است داشته بر در هدف جامعه يبرا يمال نهيهز تاکنون موضوع نيا نکهيا

 يتقاضا يادار عدالت وانيد قانون ٣٤ ماده به مستنداً بود خواهد برانج غيرقابل مزبور
 مورد مصوبه ارائه امکان عدم به تيعنا با ضمناً. دارم استدعا زين را موقت دستور صدور

 ديام. دارم استدعا را يادار عدالت وانيد قانون ٢٠ ماده ٢ تبصره اعمال ابطال، درخواست
 تيفعال سرلوحه همواره که ييقضا عدالت ياجرا يراستا در ستهيشا ميتصم اتخاذ با که

  .»شود برداشته يموثر گام است بوده قضا دستگاه

 يبرا يادار عدالت وانيد هيأت عمومي دفتر طرف از که ينقص رفع اخطار يپ در
 دفتر ثبت ٨/٣/١٣٩٦ ـ ٤١٦ شماره به کهاي  حهيال موجب به يو بود، شده ارسال يشاک
  :که است کرده اعالم شده يادار عدالت وانيد وميهيأت عم کاتورياند

  يادار عدالت وانيد هيأت عمومي محترم استير«
  سالم با

ـ ٩٥/١١١١ پرونده کالسه در صادره نقص رفع هياخطار به عطف احتراماً
 مصوبه ديينما اعالماي  نامه يط( بر يمبن است دهيگرد ابالغ نجانبيا به که ٢٩/٢/١٣٩٥

 را ليذ موارد) مربوط يقانون ماده و قانون نام ذکر با است قانون کدام اب ريمغا تيشکا مورد
  :رسانم يم استحضار به

 از اشخاص شغل و مسکن حقوق، مال، جان، ت،يثيح ،ياساس قانون ٢٢ اصل در) الف
 هرگونه انتخاب حق زين فوق قانون ٢٨ اصل در نيهمچن. است شده داشته نگاه مصون تعرف
  .است شده داده افراد به ستين گرانيد حقوق و يعموم مصالح و ماسال مخالف که يشغل

 مصوب( سوخت مصرف تيريمد و يعموم نقل و حمل توسعه قانون ٩ ماده در) ب
 و شهر محدوده در مسافر و بار نقل و حمل تيريمد) ياسالم يشورا مجلس ١/١٠/١٣٨٦

  .است شده گذاشته يشهردار عهده به آن حومه
 حومه و شهر در مسافر و بار نقل و حمل تيريمد نامه آيين ٦ ماده) ر( بند در) ج

 حمل يبرا يمکان و يزمان تيمحدود اعمال عنوان از) رانيوز أتيه ٢٠/٣/١٣٨٨ مصوب(
 بابت نهيهز افتيدر که گردد مي مالحظه نيبنابرا است، شده استفاده مسافر و بار نقل و

 چگونهيه) يدرصد ٢٠ تا ١٥ شيافزا با و ساالنه صورت به هم آن( تردد مجوز اخذ
 حاضر حال در نکهيا چه. باشد مي آن با ريمغا کامالً و نداشته فوق يقانون مواد بااي  مالزمه

 يسو از مرتبطهاي  نامه آيين و نيقوان ريسا قيطر از يمکان و يزمان تيمحدود زين
 نهيهز افتيدر و است انجام حال دري رانندگ و ييراهنما اداره همچون ربطيذ ينهادها
 عمل نيا نکهيا حيتوض. باشد مي مذکور نيقوان و شرع خالفاي  مصوبه و ضيتبع کامالً
 يبرخ يسو از آمده عمل به قاتيتحق طبق و رديپذ مي انجام مقدس مشهد شهر در صرفاً

الذکر  فوق موارد به تيعنا با. گردد نمي اعمال کشور يکجا چيه در عنوان چيه به رانندگان
 خالف مصوبه نيا هدف جامعه که آنجا از و يميتقد دادخواست در شده ارائه حاتيتوض و

 کمبود به توجه با و باشند مي آنانهاي  خانواده عالوه به نفر ٤٠٠٠ بر بالغ يتيجمع قانون،
 به نهيزم نيا در رانندگان يبرا يفراوان حرج و عسر حاضر حال در عرصه، نيا در تقاضا
 را يمقتض ميتصم اتخاذ و موضوع نيا به ژهيو توجه ذلب يتقاضا که است آمده وجود

  ».دارم استدعا
  :که است کرده اعالم يليتکم حهيال موجب به يشاک

 دکاظميس نجانبيا تيشکا موضوع ٩٥/١١١١ پرونده کالسه خصوص در احتراماً«
 ينيم و اتوبوس با مرتبط مصوبه ابطال بر يمبن مشهد شهر يشورا هيعل بر يموسو
 درخواست مورد مصوبه ارائه به تيعنا با مشهد ياتوبوسران سازمان نظارت تتح يبوسها

 .استدعاست مورد يميتقد حيلوا و دادخواست در قيتدق: اوالً: رسانم مي اطالع با أتيه آن به
... و يعموم يدرآمدها از حاصل منابع به که موصوف مصوبه در چهارم صفحه: اًيثان

 و بوس ينيم از حاصل درآمد عنوان شده يطراح جدول نهم فيرد در دارد اختصاص
 حاتيتوض داللت به و آن اساس بر که است درخواست مورد نظارت تحت ياتوبوسها
 ياتوبوسران سازمان يسو از تردد مجوز عنوان با ييکارتها پرونده در مضبوط موارد و سابق

 مقابل در که رددگ مي افتيدر ييها نهيهز سال هر آن بابت و صادر شهر يشورا مصوبه با
 جدول در و است شده داده حيتوض که گونه همان و گردد نمي ارائه زين يخدمات گونه چيه

 يقانون هيتوج هرگونه فاقد که بوده مذکور سازمان يبرا يدرآمد منبع صرفاً است آمده هم
 صراحتاً باشد مي شماره بدون که شده ارائه مصوبه ييانتها صفحه در ضمناً. است يشرع و

 اخذ ليذ جدول مطابق نيمتخلف از سازمان به وارده انيز و ضرر مبلغ که است شده عنوان
 بودن يغيرقانون موضوع اصل به تيعنا با عنوان چيه به آن) ٧( و) ٦( و) ١( يفهايرد که گردد
 انيز جبران. استدعاست مورد زين آنها ابطال و نداشته يقانون هيتوج تردد مجوز صدور

   ».دارد تعجب يبس يجا نييپا درآمد با فعال و زحمتکش رانندگان از سازمان يمال
 حاضر حال در که است نموده اعالم ١٣/٦/١٣٩٧ خيتار دراي  حهيال موجب به يشاک

 خواهشمند و نموده نظر صرف يشرع يمبان با موصوف مصوبه مخالفت موضوع از صرفاً
 در شده ادي يقانون مواد با مخالفت با رابطه در مذکور حاتيتوض اساس بر يدگيرس است
  .رديپذ صورت مطروحه دادخواست و سابق يميتقد حهيال

  :است ريز قرار به اعتراض مورد يقسمتها در مصوبه متن
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  :مقدس مشهد شهر ياسالم يشورا ٢٧/١٢/١٣٩٤ ـ ش/١٧٩٥٦/٩٤/٤ شماره مصوبه
  يمرتضو يآقا جناب

  مقدس مشهد محترم شهردار
  ياتوبوسران مانساز ١٣٩٥ سال بودجه: موضوع
  کميعل سالم

 ١٣٩٥ سال بودجه با ارتباط در ٤/١١/١٣٩٤ـ ١٩٤٤٩٤/٢١ شماره حهيال احترام، با
 مشهد شهر ياسالم يشورا ٢٦/١٢/١٣٩٤ مورخ يعلن جلسه در ياتوبوسران سازمان
  :ديرس بيتصو به ريز شرح به و شد مطرح مقدس

 شرح به مقدس مشهد يدارشهر ياتوبوسران سازمان ١٣٩٥ سال بودجه: واحده ماده
 ريز تبصره تيرعا با) مقدس مشهد شهر ياسالم يشورا يسو از شده مهر( وستيپ آلبوم
  .شد بيتصو

 و ديرس بيتصو به ياتوبوسران تيبل خدمات يبها به الير ٥٠٠ مبلغ شيافزا: تبصره
  .باشد مي اجرا قابل ١٥/١٠/١٣٩٥ خيتار از شيافزا نيا

 يشوراها انتخابات و فيوظا الت،يتشک قانون تيارع با مصوبه نيا است يهيبد
  ».االجراست الزم کشور ياسالم

  ياتوبوسران سازمان
  ١٣٩٥ سال يشنهاديپ بودجه آلبوم

 يهاييدارائ يواگذار ،يعموم يدرآمدها از حاصل منابعـ  ٣ شماره جدول
  اجزاء و بند بخش، حسب بر يمال واي  هيسرما

شرح منابع بر اساس 
  جزءقسمت/بخش/بند/

کدطبقه 
  بندي

عملکرد 
  ٩٣سال 

اصالحيه 
پيشنهادي 

بودجه 
  ٩٤سال

  ماهه گذشته ١٢عملکرد 
بودجه 

پيشنهادي 
  ٩٥سال 

چهارماهه 
آخر سال 

٩٣  

هشت ماهه 
  جمع  ٩٤اول سال

درآمد حاصل از ميني 
بوسها و اتوبوسهاي تحت 

  نظارت
٠٠٠/٠٠٠/٢٨  ١٣٠/٧٠٤/١٩  ٢٢٥/٩١٧/١٥  ٩٠٦/٧٨٦/٣  ٠٠٠/٠٠٠/٢٨  ٤٩٧/٩٨٠/١٦  ٤٠١٣٠٢١٠٥  

  
  

  ياتوبوسران سازمان/ مشهد يشهردار
  ١٣٩٥ سال بودجه

 و سازمان به يمال انيز و ضرر موجب تخلفات با برخورد عدم نکهيا به تيعنا با
 و باشد مي نهيهز صرف مستلزم غيرمجاز يتهايفعال بر نظارت و کنترل و شده يشهردار

 گردد مي شنهاديپ متخلف و مدار قانون ادافر نيب تفاوت جاديا و عدالت تيرعا جهت به
  .گردد اخذ ليذ جدول مطابق نيمتخلف از سازمان به وارده انيز و ضرر مبلغ از يبخش

  
  مبلغ  شرح  رديف

  ريال ٠٠٠/٣٠٠  نداشتن مجوز تردد (فعاليت خودروهاي غير مجاز)  ١
      
  ريال ٠٠٠/٢٠٠  همراه نداشتن کار مجاز تردد  ٦
  ريال ٠٠٠/٢٠٠  محدوده قرمزتردد غير مجاز در   ٧

      
 موجب به مقدس مشهد شهر ياسالم يشورا سيرئ مذکور، تيشکا به پاسخ در

  :که است داده حيتوض ١٦/١/١٣٩٦ ـ ش/٣٩١/٩٦/٤ شماره حهيال
  کميعل سالم«
 شماره پرونده موضوع يگيبا يموسو کاظم يآقا دادخواست به بازگشت احترام با

 ش/١٧٩٥٦/٩٤/٤ شماره مصوبه ابطال درخواست  رب يمبن ٩٥٠٩٩٨٠٩٠٥٨٠٠٠٠١٠١٦
 ياتوبوسران سازمان بودجه خصوص در مقدس مشهد شهر ياسالم يشورا ٢٧/١٢/١٣٩٤ ـ
 ،يعموم نقل و حمل ناوگان تيفعال بر نظارت و يسامانده ضرورت رساند: مي استحضار به
 ،يرانيتاکس ،يسراناتوبو ليقب از ينقل و حمل يسازمانها جاديا به وادار را يشهر تيريمد

اي  نهيهز يزهايآنال ارائه و خدمات نوع به بسته که است کرده کيتراف سازمان و بار حمل
 يهيبد. گردد مي مصوب و مشخص خدمات نرخ ،ياسالم يشورا مختلف يونهايسيکم در

 ياطالعات يبانکها در خودرو راننده و خودرو مالک خودرو، به مربوط اطالعات هيکل است
 بر بالغ يناوگان که آنجا از لذا. باشد مي دسترس در و يآور جمع شده ادي ياسازمانه
 تيفعال مشهد شهر سطح در) بوس ينيم( مالک خود يعموم يخودرو دستگاه ٣٠٠٠

 در شانيا تيفعال و عملکرد نحوه بر نظارت است رينظ بي تعداد لحاظ از کشور در و دارد

 و نيزائر( رندهيگ خدمات ونيليم ١٥ بر بالغ يتيجمع و يگستردگ ليدل به را حوزه نيا
  .است کرده چندان دو ياتوبوسران سازمان يبرا) نيمجاور

 استحضار به ،يشهردار نقل و حمل يسازمانها يسو از تيفعال پروانه صدور خصوص در
 و) يمل يشورا مجلس ١٣٣١ بهمن مصوبها ( ياتوبوسرانتأسيس  قانون برابر رساند  مي
 ١٣٨٦ آبا مصوب( سوخت مصرف تيريمد و يعموم نقل و حمل وسعهت قانون ٩ ماده

 ١٣٨٧ ماه وريشهر مصوب( مذکور قانون يياجرا نامه آيين ٢ماده و) ياسالم يشورا مجلس
 هايشهردار به آن محدوده و  شهرها در مسافر ييجابجا ازيامت و تيريمد) رانيوز أتيه

 مسافر و بار نقل و حمل تيريمد نامه آيين ٦ ماده استناد به نيهمچن و است شده واگذار
 پروانه صدور رينظ ياقدامات) رانيوز أتيه ١٣٨٧ ماه بهمن مصوب( حومه و شهر  در

 ناوگان يبرا تيفعال پروانه صدور ،يشهر درون نقل و حمل يشرکتها يبرا يبردار بهره
 نقل و حمل يخودروها رانندگان يبرا اشتغال پروانه ارائه نيهمچن و مزبور حوزه در فعال
 ييشناسا و يسامانده منظور به مشهد يشهردار لذا. باشد مي يشهردار عهده به يعموم

 انحرافات ها،يبزهکار يبرخ از يريجلوگ و يعموم نقل و حمل بخش در فعال ناوگان
 حدود ديگرد يم مشاهده حوزه نيا در بعضاً که...  و ياحتمالهاي  استفاده سود ،ياخالق
 جلسات و الزم مجوزات اخذ با االشاره فوق يقانون مواد استناد به که است سال ٢٠

 سال٢٠ يباال عمر مزبور ناوگان اغلب( هوا يآلودگ کاهش هدف با راهور سيپل با مشترک
 ياتوبوسران سازمان توسط ک،يتراف کنترل و تيريمد ،)باشند مي فرسوده و داشته

 يمرکز هسته کيتراف محدوده( ينمکا و يزمان تيمحدود اعمال به اقدام مشهد يشهردار
 نقل و حمل تيريمد نامه آيين ٦ماده ر بند( مسافر نقل و حمل يجمع ناوگان يبرا) شهر
 شهر سطح در فعال ناوگان يبرا) شده ادي ماده ح بند( تيفعال پروانه صدور و) مسافر و بار
 ديبا يم و باشد مي بر نهيهز مذکور سازمان يالذکر برا فوق اقدامات که آنجا از لذا. نمايد مي

ها  نهيهز ساله همه شود اخذ ربطيذ مراجع از مبالغ از يدرصد وصول يبرا الزم مجوزات
 انيمتقاض از شهر ياسالم يشورا بيتصو از پس و ينيب شيپ فوق سازمان بودجه آلبوم در

  .باشد مي وصول قابل
 پروانه يدارا وگاننا به متيق ارزان التيتسه ارائه منظور به است حيتوض به الزم  

 که نموده يفن نهيمعا مجاز مراکز با نامه تفاهم عقد به اقدام ياتوبوسران سازمان ت،يفعال
 مند بهرهها  نهيهز پرداخت در يدرصد ٢٥ فيتخف از مراجعه زمان در توانند يم انيمتقاض
 سيسرو شهر، يمرکز هسته تيفعال پروانه صدور با رابطه در است ذکر به الزم. شوند

 رانندگان به بلکه گردد نمي افتيدراي  نهيهز تنها نه انيمتقاض از مجوزات گريد و مدارس
 انيپا در. گردد مي اهداء فرم راهنيپ شانيا به موضوع تياهم جهت به مدارس سيسرو

 دادخواست رد به حکم صدور به نسبت ستيمستدع فوق هيدفاع حهيال ميتقد ضمن
 يواال اهداف شبرديپ در را مقدس مشهد شهر يماسال يشورا و نموده تيعنا شانيا

  ».نديفرما ياري رانيا يمعنو تختيپا يشهر تيريمد
 نيمعاون و سيرئ حضور با ١٣/٦/١٣٩٧ خيتار در يادار عدالت وانيد هيأت عمومي

 از پس و شد ليتشک وانيد شعب دادرسان و مستشاران و رؤسا و يادار عدالت وانيد
  .است کرده مبادرت يرأ صدور به ريز شرح به اءآر تياکثر با يبررس و بحث

  
  هيأت عمومي يرأ

 اصل و ١٣٩٢ سال مصوب ياسالم مجازات قانون ١٠ ماده مطابق نکهيا به توجه با
 يتيترب و ينيتام اقدامات و مجازات خصوص در مقرره وضع ارياخت ياساس قانون ٣٦

 و باشد مي قانون وجبم به صرفاً و بوده ياسالم يشورا مجلس ارياخت در منحصراً
 يشوراها يبرا و بوده قانونگذار زيتجو به مردم از يوجه اخذ نوع هر زيتجو نيهمچن
 انتخاب و کشور ياسالم يشوراها انتخابات و فيوظا الت،يتشک قانون در ياسالم

 جدول از نهم فيرد نيبنابرا است، نشده ينيب شيپ يارياخت و تيصالح نيچن شهرداران
 واي  هيسرما يهاييدارا يواگذار يعموم يدرآمدها از حاصل منابع نوانع تحت ٣ شماره

 شماره مصوبه تردد مجوز جدول ٧ و ٦ ،١ يبندها و اجزاء و بند بخش، حسب بر يمال
 مستند الذکر، فوق ليدال به مشهد شهر ياسالم يشورا ٢٧/١٢/١٣٩٤ ـ ش/١٧٩٥٦/٩٤/٤

 مصوب يادار عدالت وانيد يدادرس نييآ و التيتشک قانون ٨٨ ماده و ١٢ ماده ١ بند به
  .شود مي ابطال ١٣٩٢ سال

  ياشراق يعل يمرتضي ـ ادار عدالت وانيد ييقضا معاون
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