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قانون دسترسي آزاد به شبكه حمل و نقل ريلي

مقدمه
از جمله ابزارها و راهکارهاي اساسي در تحقق سياستهاي کالن اصل  44قانون
اساسي با رويکرد برون سپاري و خصوصي سازي ،آزاد سازي از جنبه قوانين و
مقررات است که نقش بنيادي در فراهم سازي بستر مناسب تحوالت ساختاري و
تسهيل کننده در فرآيند کسب و کار بخشهاي حاکميت و خصوصي را به دنبال
خواهد داشت.
تصويب و ابالغ مواد30و 128قانون برنامه سوم توسعه ،تنظيم آيين نامه هاي
مرتبط با آن ،مواد28و 29قانون برنامه چهارم توسعه(تنفيذي از برنامه سوم)،
سياست هاي كلي اصل  44قانون اساسي ج.ا.ا و در نهايت قانون دسترسي آزاد
بر شبکه حمل و نقل ريلي با رويکرد تنظيم کننده روابط و حدود اختيارات بين
نقش آفرينان صنعت ريلي تصويب و ابالغ گرديد.
قانون دسترسي آزاد بر شبكه حمل و نقل ريلي مشتمل بر 11ماده و  14تبصره در
تاريخ 1384/7/6به تصويب مجلس شوراي اسالمي و پس از تاييد شوراي نگهبان
ابالغ گرديده است.
به منظور فراهم نمودن شرايط مشاركت حداكثري بخش غير دولتي جهت
سرمايه گذاري و راهبري در بخش هاي مختلف حمل ونقل ريلي ،شرکت راه آهن
ج.ا.ا از زمان ابالغ قانون فوق الذكر اقدام به تهيه وتصويب آئين نامه ها و
دستورالعمل هاي اجرايي قانون مذکور نموده که متن قانون و کليه آئين نامه هاو
دستورالعمل هاي مصوب (مشتمل بر  6آئين نامه و 4دستورالعمل اجرايي)جهت
بهره برداري در کتاب پيش رو تقديم مي گردد.
اميد آنكه قانون و آيين نامه هاي فوق الذكر تقويت کننده نقش نظارتي شرکت
راه آهن به عنوان يک تنظيم بخش تخصصي(بازوي حاکميت) در صنعت حمل
و نقل ريلي و موجبات اتخاذ تصميمات اصولي و منطقي در مشاركت دادن بخش
غير دولتي و فرآيند خصوصي سازي در زير بخش ريلي را فراهم سازد.
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1384/8/16-44267
بسمه تعالي

وزارت راه و ترابري

قانون دسترسي آزاد به شبكه حمل و نقل ريلي كه در جلسه علني روز چهارشنبه
مورخ ششم مهر ماه يكهزار و سيصد و هشتاد و چهار مجلس شوراي اسالمي
تصويب و در تاريخ  1384/7/20به تائيد شوراي نگهبان رسيده و طي نامه شماره
 215/148467مورخ  1384/7/27مجلس شوراي اسالمي واصل گرديده است ،به
پيوست جهت اجرا ابالغ ميگردد.
						
						

محمود احمدي نژاد
رئيس جمهور
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ماده:1

به منظور افزایش سهم حمل و نقل ریلی از طریق جذب و گسترش سرمایه گذاري هاي موردنیاز و ارتقاء
بهره وري و ارائه خدمات مطلوب به مشتریان با حفظ مالکیت دولت بر شبکه ریلی به شرکت هاي حمل
و نقل ریلی خصوصی و تعاونی و شرکت ها و مؤسسات معتبر در ارائه خدمات وابسته به آن اجازه داده می
شود تا از شبکه حمل و نقل ریلی و تأسیسات و امکانات مربوطه با رعایت این قانون و مقررات و ضوابط
مربوطه بهره برداري کنند.
تبصره  :1شرکت حمل و نقل ریلی شخصیت حقوقی است که توسط اشخاص حقیقی و حقوقی
با اخذ مجوز از شرکت راه آهن جمهوري اسالمی ایران که در این قانون راه آهن نامیده می شود
و با تأمین ناوگان(لکوموتیو و یا واگن)مورد نیاز به منظور جابجایی(کاال ،مسافر) تأسیس می گردد.
آئین نامه تأسیس و فعالیت شرکت هاي حمل و نقل ریلی و همچنین مشخصات فنی ناوگان مجاز
به سیر در شبکه حد اکثر ظرف مدت دو ماه به تصویب وزیر راه و ترابري می رسد.
تبصره  :2شرایط و نحوه بهره برداري شرکت ها و مؤسسات معتبر در امر خدمات وابسته به حمل
و نقل ریلی در چارچوب قوانین موجود و این قانون خواهد بود و آئین نامه اجرایی آن به تصویب
وزیر راه و ترابري می رسد.
تبصره  :3خدمات وابسته به حمل و نقل ریلی شامل سرویس هاي مرتبط با امر ناوگان و شبکه،
امور پایانه هاي تعمیرات ،امور بهره برداري از ناوگان و پشتیبانی هاي فنی و مهندسی و سیستم
هاي کنترل و ناوبري قطار و کلیه تجهیزات و سرویس هاي فنی تعمیر و نگهداري خطوط و شبکه
ریلی و سرویس هاي ارتباطی (مخابراتی) و عالئم مي باشد.
تبصره  :4شرکت حمل و نقل ریلی می تواند با اخذ مجوز از مراجع ذي ربط در دیگر شقوق حمل
و نقل نیز فعالیت نماید.

ماده:2

به منظور حفظ ایمنی تردد ناوگان ریلی ،شرایط و دستورالعمل هاي فنی و ایمنی مرتبط با سیر و حرکت
وسایل نقلیه ریلی توسط هیأت مدیره راه آهن تهیه و ابالغ می گردد و شرکت هاي بهره بردارخطوط مکلف
به رعایت آنها می باشند .راه آهن موظف به نظارت بر اجراي کامل ضوابط و مقررات ودستورالعمل هاي
فنی و ایمنی حرکت خواهد بود.
تبصره  :1آئین نامه تعیین انواع تخلفات و جرایم مربوط به سیر و حرکت ناوگان در شبکه حمل
و نقل ریلی و نحوه رسیدگی به آنها توسط هیأت مدیره راه آهن تهیه و به تصویب هیأت وزیران
خواهد رسید .میزان جرائم مربوط به این تخلفات از یک میلیون ( )1,000,000ریال تا بیست
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میلیون() 20,000,000ریال تعیین میگردد.
تبصره :2تعیین میزان مسئولیت هاي کیفري و مدنی سوانح ریلی ناشی از اجراي این قانون و
سوانح ریلی ناشی از فعالیت هاي راه آهن توسط کمیسیون هاي جلوگیري از سوانح راه آهن مستقر
در نواحی صورت می پذیرد .در صورت اعتراض اصحاب دعوي به نظریه کمیسیون هاي فوق
موضوع به کمیسیون عالی رسیدگی به سوانح راه آهن با عضویت نماینده انجمن صنفی شرکتهاي
حمل و نقل ریلی ارجاع و نظریه این کمیسیون غیر قابل اعتراض می باشد که در صدور آراي قضایی
به عنوان نظر کارشناسی مالك عمل قرار می گیرد .راه آهن و شرکت هاي موضوع این قانون
حسب مورد در صورت بروز سوانح ریلی مطابق قانون مسئولیت مدنی جبران خسارت و پرداخت دیه
به افراد سانحه دیده می باشند.
تبصره  :3آئین نامه اجرای کمیسیون هاي جلوگیري از سوانح نواحی راه آهن و کمیسیون عالی
جلوگیري از سوانح راه آهن با پیشنهاد وزارت راه و ترابري به تصویب هیأت وزیران می رسد.

ماده: 3

راه آهن موظف است تا تردد ریلی را به گونه اي برنامه ریزي ،هدایت و کنترل کند که سیر و حرکت
ناوگان متعلق به کلیه شرکت هاي حمل و نقل ریلی (اعم از دولتی و غیر دولتی) در شرایط یکسان از نظر
تعرفه دسترسی و استفاده از شبکه امکان پذیر گردد .ایجاد محدودیت عبور واگن هر یک از شرکت ها توسط
راه آهن به جز موارد تعیین شده در مقررات ایمنی حرکت و ظرفیت خطوط ،تخلف محسوب می شود و در
صورت بروز هرگونه خسارت ناشی از این محدودیت براي شرکت هاي حمل و نقل ریلی و تأیید آن توسط
مر اجع ذي صالح ،راه آهن مکلف به جبران آن است.

ماده :4

تعیین مقررات و استانداردهاي مربوط به تولید ،واردات و تعمیر و نگهداري ناوگان ریلی بر عهده راه آهن
می باشد و دستگاه هاي نظارت کننده و کلیه تولید کنندگان و وارد کنندگان مربوطه مکلف به رعایت آن
هستند.

ماده :5

راه آهن موظف است به منظور استفاده از ظرفیت مازاد ارتباطی موجود از شبکه ريلي اختصاصی خود نسبت
به ارائه سرویس هاي ارتباطی باسیم و بی سیم ،انتقال داده ها به شرکت هاي خصوصی اقدام نماید.
آئین نامه مربوطه ،حد اکثر ظرف دو ماه به تصویب وزیر راه و ترابري می رسد.
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ماده: 6

تعرفه بهره برداري از شبکه ریلی کشور به منظور عبور یک یا چند واگن و یا یک قطار کامل (باري یا
مسافري) بصورت باردار یا خالی از روي شبکه ریلی بر حسب وزن ،ظرفیت و طول واگن ،طول و ابعاد کاالي
بارگیري شده در واگن هاي ویژه ،مسیر حرکت ،شرایط مسیر و دیگر عوامل مؤثر در این راستا و همچنین
سرویس هاي ارتباطی ،به موجب آئین نامه اي خواهد بود که توسط هیأت مدیره راه آهن تهیه و با تصویب
وزیر راه و ترابري الزم االجراء است.
تبصره  1-نرخ بهره برداري از شبکه ریلی بایستی به گونه اي تعیین شود که ضمن تأمین
هزینه هاي بهره برداري از شبکه در بخش ریلی براي صاحبان کاال و سرمایه گذاران نسبت به دیگر
شقوق حمل و نقل داراي مزیت باشد.
تبصره : 2با توجه به مزیت هاي حمل و نقل ریلی و در صورت عدم تکافوي نرخ بهره برداري
براي تأمین هزینه هاي نگهداري شبکه ،دولت می تواند از سال  1385اعتبارات مورد نیاز این شیوه
از حمل و نقل را همانند هزینه هاي نگهداري تأسیسات زیربنایی سایر شقوق حمل و نقل ،در بودجه
هاي سنواتی از محل صرفه جویی مصرف سوخت منظور نماید.

ماده : 7

راه آهن مکلف است با برنامه ریزي و رعایت مقررات مالی واگن هاي حمل و نقل بار و مسافر خود ر ا با
زمان بندي مناسب به گونه اي که در امر حمل و نقل ریلی کاال و مسافرخللی ایجاد نشود به شرکت هاي
حمل و نقل ریلی واگذار نماید.
تبصره :اجاره دادن نیروي کشش بوسیله راه آهن با رعایت مقررات و شرایط یکسان به شرکت هاي
حمل و نقل ریلی با اخذ هزینه هاي عملیاتی بالمانع است.

ماده: 8

شرکت هاي حمل و نقل ریلی بار با انعقاد قرارداد حمل و صدور بارنامه و شرکت هاي حمل و نقل ریلی
مسافر با صدور بلیط توسط شرکت یا نمایندگی مجاز طرف قرارداد آنان در مقابل صاحبان کاال و یا مسافران
مسئولیت دارند.
تبصره : 1حدود مسئولیت شرکت هاي حمل و نقل در مقابل صاحبان کاال و یا مسافران و نحوه
ایفاي آن در چارچوب قوانین موجود و این قانون است که آئین نامه اجرایی آن به تصویب وزیر راه
و ترابري می رسد.
تبصره  : 2براي هر واگن یک بارنامه و براي هر مسافر یک بلیط جداگانه صادر می شود.
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تبصره  : 3راه آهن با پذیرش ناوگان شرکت هاي حمل و نقل ریلی مسئول حفظ و نگهداري
ناوگان و تأمین سالمت سیر آنان می باشد.
تبصره : 4بارنامه و بلیط مسافرین بصورت متحدالشکل توسط هیأت مدیره راه آهن تهیه می
شود و چگونگی تنظیم و صدور بارنامه و بلیط به موجب دستورالعمل مصوب هیأت مدیره راه آهن
خواهد بود.

ماده : 9

نرخ حمل و نقل ریلی بار متناسب با حمل و نقل جاده اي بصورت توافقی فی مابین صاحبان کاال و
شرکت هاي حمل و نقل ریلی تعیین و اجرا خواهد شد  .بهاي بلیط مسافرین توسط شرکت هاي حمل و
نقل ریلی در هر مسیر و بر حسب نوع و درجه واگن ،قطار و خدماتی که ارا ئه می شود تعیین و پس از تأیید
هیأت مدیره راه آهن به مرحله اجرا در می آید.

ماده: 10

شرکتهاي حمل و نقل ریلی مکلف به رعایت کلیه مقررات ،ضوابط و دستورالعمل هایی هستند که در
چارچوب قوانین کشور توسط هیأت مدیره راه آهن تهیه و ابالغ می گردد.

ماده:11

هر واگن و لکو موتیو موضوع ماده (  )1داراي یک سند رسمی و داراي شماره مخصوص خواهد بود که
توسط هیأت مدیره راه آهن به نام مالک صادر خواهد شد  .این سند قابل ترهین می باشد به طوری که با
اعالم ذينفع ،اسناد واگن و لکوموتیو توسط هیأت مدیره راه آهن به نام ذينفع و یا فردي که او تعیین خواهد
کرد ،تغییر خواهد یافت.
قانون فوق مشتمل بر یازده ماده و چهارده تبصره در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ ششم مهر ماه یکهزار
و سیصد و هشتاد و چهار مجلس شوراي اسالمی تصویب و در تاریخ 1384/7/20به تاييد شوراي نگهبان
رسید.
غالمعلي حداد عادل
							
							

رئيس مجلس شوراي اسالمي

جدول وضعيت آيين نامه ها و دستورالعمل هاي مرتبط با مواد قانون دسترسي آزاد به شبکه حمل و نقل ريلي
اعضاء کميته
اداره كل تنظيم و نظارت بر بازار -دفتر حقوقي-اداره كل
امور مالي و اموال-دفتر سرمايه گذاري
و امور بين الملل

رييس کميته
معاونت بهره برداري و
سير و حرکت

معاونت ناوگان

قائم مقام مديرعامل

کميته راهبري

-

-

قائم مقام مديرعامل -معاونت هاي بهره
برداري و سير و حركت  -فني و زير بنايي
و ناوگان  -مسافري  -دفتر تشكيالت و
روشها -دفتر حقوقي

قائم مقام مديرعامل -معاونت هاي بهره
برداري  -فني و زير بنايي  -ناوگان -
مسافري  -دفتر حقوقي

مرجع تصويب

مصوبه شماره - 110494
 1389/8/30وزارت راه و ترابري

وزير راه و شهرسازي

وزير راه و شهرسازي

مصوبه شماره 5865ص-
 90/8/15هيات مديره
راه آهن ج.ا.ا

مصوبه شماره /242825ت
47938ﻫ  91/12/8 -هيات
وزيران

آيين نامه

 -1تاسيس و فعاليت شرکتهاي
حمل و نقل ريلي

 -2تهيه مشخصات فني
ناوگان مجاز به سير

شرايط و نحوه بهره برداري
شرکتها و موسسات معتبر از
شبکه و خدمات وابسته به حمل
و نقل ريلي

شرايط و دستورالعمل هاي فني
و ايمني مرتبط با سير و حرکت
وسايل نقليه ريلي شرکتهاي
بهره بردار

تعيين انواع تخلفات و جرايم
مربوط به سير و حرکت ناوگان در
شبکه حمل و نقل ريلي و نحوه
رسيدگي به آنها

تبصره 2
ماده 1

ماده 2

ماده
قانوني

دبير کميته
اداره کل بازرگانی و بازاريابی

-

ادارات کل سير و حرکت -نيروي کشش -واگنهاي باري -
ارتباطات و عالئم الکتريکي  -ساختمان و تاسيسات  -اداره
كل خط و سازه هاي فني  -اداره كل برنامه ريزي و نظارت
بر خدمات مسافري

معاونت بهره برداري و
سير و حرکت

قائم مقام مدير عامل  -مدير عامل شركت
رجاء-معاونت هاي بهره برداري و سير و
حركت  -فني و زير بنايي و ناوگان  -دفتر
حقوقي و برنامه ريزي و بودجه

تبصره 3
ماده 2

کميته اجرايي

-

دفتر مهندسي ناوگان

دفتر تشكيالت و روشها

ادارات کل نيروي کشش  -واگنها  -خط و سازه هاي
فني  -عالئم و ارتباطات الکتريکي -ساختمان و تاسيسات
 سير و حرکت  -دفاتر مهندسي و نظارت ناوگان وتاسيسات زير بنايي

معاونت بهره برداري و
سير و حرکت

کميسيون هاي جلوگيري از سوانح
نواحي راه آهن و کميسيون
عالي جلوگيري از سوانح راه آهن

1

-

-

-

اداره کل ايمني و نظارت
بر شبكه

ادارات کل سير و حرکت  -نيروي کشش  -واگنهاي باري
 -خط و سازه هاي فني

مصوبه شماره /87135
ت35220ﻫ 1386/5/31 -هيات
وزيران

تبصره 1
ماده2

اداره کل ايمني و نظارت
بر شبكه

-

-

معاونت بهره برداري و
سير و حرکت

اداره کل ايمني و نظارت
بر شبكه

-

-

ماده 5

تبصره 1
ماده 1

2

3

4

5

6

معاونت فني و زير بنايي

-

چگونگي ارائه سرويس هاي
ارتباطي با سيم و بي سيم و انتقال
داده ها به شرکت هاي خصوصي
به منظور استقاده از ظرفيتهاي
مازاد ارتباطي
دفتر حقوقي-اداره كل سير و حركت-اداره كل نيروي
كشش-اداره كل امور مالي و اموال

در تاريخ  85/2/2موافقت وزير
در هامش نامه 85/2/2-556
راه آهن ج.ا.ا درج گرديده است.

رديف

قائم مقام مدير عامل  -معاونت هاي فني
و زير بنايي و ناوگان  -دفتر حقوقي -
اداره كل خط و سازه هاي فني

زمان تدوين
اداره کل ارتباطات و عالئم
الکتريکی

توضيحات

اقدام شده است .

اقدام شده است.

اقدام شده است .

اقدام شده است .

اقدامي انجام نشده است .

مصوبه شماره -4708
 1385/5/24هيات مديره
راه آهن ج.ا.ا و الحاقيه شماره
 1391/5/24- 2080هيات
مديره راه آهن ج.ا.ا

اقدام شده است .

قانون دسترسي آزاد به شبكه حمل و نقل ريلي

ماده
قانوني

ماده 6

7

8

9

10

تبصره 4
ماده 8

تبصره 1
ماده 8

رديف

ماده 11

اعضاء کميته
ادارات کل نيروي کشش  -واگنهاي باري  -خط و
ابنيه فني  -ارتباطات و عالئم الکتريکي -ساختمان و
تاسيسات  -سير و حرکت  -دفتر حقوقي  -دفتر سرمايه
گذاري و امور بين الملل  -مرکز آموزش وتحقيقات -اداره
كل امور مالي  -دفتر تشكيالت و روشها  -اداره كل تنظيم
و نظارت بر بازار

اداره كل سيرو حركت -دفتر حقوقي-اداره كل امور مالي
و اموال

رييس کميته

معاونت بهره برداري و
سير و حرکت

معاونت فني و
زير بنايي

معاونت بهره برداري و
سير و حرکت

معاونت بهره برداري و
سير و حرکت

کميته راهبري
قائم مقام مدير عامل  -معاونت هاي
بهره برداري و سير و حركت  -فني و زير
بنايي  -ناوگان  -مسافري  -برنامه ريزي
و اقتصاد حمل و نقل  -توسعه مديريت
و منابع  -دفاترحقوقي  ،برنامه ريزي و
بودجه و دفتر تشكيالت و روشها

مدير عامل  -معاونت هاي بهره برداري و
سير و حركت  -فني و زير بنايي -دفتر
حقوقي

مدير عامل  -معاونت هاي بهره برداري و
سير و حركت  -مدير عامل شرکت رجا -
نماينده شرکتهاي حمل و نقلي دفاتر دفتر
حقوقي و برنامه ريزي و بودجه

قائم مقام مدير عامل  -معاونت بهره
برداري و سير و حرکت  -نماينده شرکت
حمل و نقلي  -دفاتر حقوقي  ،برنامه
ريزي و بودجه و دفتر تشكيالت و روشها

مرجع تصويب

وزير راه وشهر سازي

در تاريخ  85/2/4موافقت وزير در
هامش نامه 85/2/2-555
راه آهن ج.ا.ا درج گرديده است.

موافقت وزير در هامش نامه
شماره 1275ص1392/3/27-

مصوبه شماره 4602ص-
 91/11/8هيات مديره راه
آهن ج.ا.ا

آيين نامه

تعرفه بهره برداري از شبکه
ريلي کشور ( حق دسترسي )

تعرفه بهره برداري از سرويس
هاي ارتباطي

حدود مسئوليت شرکتهاي حمل
و نقل در قبال صاحبان کاال و
مسافران و نحوه ايفاي آن

دستورالعمل تنظيم  ،تحويل و
صدور بارنامه

کميته اجرايي
دبير کميته

اداره کل بازرگاني و بازاريابي

اداره کل ارتباطات و عالئم
الکتريکی

اداره کل بازر گاني و بازاريابي

دفتر حقوقي  -اداره کل ايمني و نظارت برشبكه  -دفتر
تشکيالت و روشها  -نماينده انجمن

دفتر فن آوري ارتباطات و اطالعات -دفتر تشكيالت و
روشها

-

-

اداره کل بازر گاني و بازاريابي -
اداره كل تنظيم و نظارت بر بازار

اداره كل امور مالي و اموال

دفتر فن آوري ارتباطات و اطالعات -دفتر تشكيالت و
روشها  -اداره كل امور مالي و اموال

اداره كل واگنها-دفتر فن آوري ارتباطات و اطالعات -دفتر
تشكيالت و روشها  -دفتر حقوقي-دفتر سرمايه گذاري و
امور بين الملل -اداره كل نيروي كشش -اداره كل برنامه
ريزي و نظارت بر خدمات مسافري

معاونت بهره برداري و
سير و حرکت

----

قائم مقام مدير عامل  -معاونت بهره
برداري و سير و حرکت  -نماينده شرکت
حمل و نقلي  -دفاتر حقوقي  ،برنامه
ريزي و بودجه و دفتر تشكيالت و روشها

قائم مقام مدير عامل  -معاونت هاي بهره
برداري و سير و حركت و توسعه مديريت
و منابع  -دفاترحقوقي و دفتر تشكيالت
و روشها

مصوبه شماره 4102
ص 91/10/4-هيات مديره راه
آهن ج.ا.ا

مصوبه شماره 91/8/10 - 3275
هيات مديره راه آهن ج.ا.ا

دستورالعمل تنظيم  ،تحويل و
صدور بليت

سند رسمي ناوگان ريلي

-

-

-

-

اداره کل بازر گاني و بازاريابي -
اداره كل تنظيم و نظارت بر بازار

زمان تدوين

توضيحات

اقدامي انجام نشده است .

مصوبه شماره -12290
 84/12/27هيات مديره

مصوبه شماره -4927
 91/11/25هيات مديره راه
آهن ج .ا.ا

اقدام شده است .

اقدام شده است .

اقدام شده است .

قانون دسترسي آزاد به شبكه حمل و نقل ريلي
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مجموعه آييننامهها و دستورالعملهاي قانون دسترسي آزاد به شبكه حمل و نقل ريلي

فصل اول
آييننامه ماده ()1
مصوبه شماره 1389/8/30-11/110494
وزير راه و ترابري
آييننامه اجرايي تبصره ( )1ماده ( - )1آييننامه اجرايي تاسيس و فعاليت شركتهاي حمل و نقل ريلي

ماده  1تعاريف:

الف) راهآهن  :شركت راهآهن جمهوري اسالمي ايران

ب) تعرفه دسترسي  :وجوهي كه شركتهاي حمل و نقل ريلي در قبال بهرهبرداري و دسترسي به خطوط
شبكه ريلي پرداخت مينمايند.
ج) شركت حمل و نقل ريلي  :شركتي است كه پس از لحاظ شدن موضوع حمل و نقل ريلي در اساسنامه
خود مي تواند با تامين ناوگان ريلي و ساير تجهيزات مورد نياز و اخذ پروانه فعاليت اقدام به حمل و نقل
كاال و يا مسافر نمايد.
د) شركت فعال  :شركتي است كه در زمان تصويب اين آييننامه در امر حمل و نقل ريلي با انعقاد قرارداد
دسترسي با راهآهن ،فعاليت مينمايد.
ه) پروانه فعاليت  :سندي است كه براي مدت معين طبق شرايط و ضوابط اين آييننامه از سوي راهآهن
بنام شركت متقاضي صادر ميشود.
و) مدير فني  :شخص حقيقي است كه از سوي شركت معرفي و با تائيد راهآهن بعداز احراز صالحيتهاي
وي ،مسئوليتهاي امور فني آن شركت را به عهدهدارد.
ز) مجوز راهآهن  :مجوزي است که راهآهن به متقاضي جهت لحاظ نمودن موضوع حمل و نقل ريلي در
اساسنامه خود به اداره ثبت شركتها صادر مينمايد.
ح) قرارداد دسترسي  :عبارت است از قراردادي كه بنا به تشخيص راهآهن با رعايت بند د ماده  1آييننامه

مجموعه آييننامهها و دستورالعملهاي قانون دسترسي آزاد به شبكه حمل و نقل ريلي
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جهت بهره برداري از شبکه حمل و نقل ريلي با شركت منعقد ميگردد.
ط) ناوگان  :در اين آييننامه عبارت از انواع واگن باري ،واگن مسافري و لكوموتيو ميباشد .
ي) متقاضي  :شخص حقيقي يا حقوقي که جهت فعاليت در بخش حمل و نقل ريلي تقاضاي اخذ مجوز
تاسيس شرکت از راهآهن ج.ا.ا مينمايد.
ك)كميسيون نظارت  :كميسيوني كه جهت تطبيق شرايط شركتها با شرايط و مفاد اين آييننامه مرکب
از نمايندگان راهآهن ج.ا.ا و نماينده انجمن صنفي ريلي و خدمات وابسته تشکيل ميگردد.

ماده :2

متقاضي بايد بعد از اخذ مجوز از راهآهن  ،براساس مقررات و قوانين جاري كشور ايران و با موضوع فعاليت
حمل و نقل ريلي نسبت به ثبت شرکت اقدامنمايد.

ماده :3

شرايط صدور پروانه فعاليت شركت به شرح ذيل ميباشد :
الف) تامين حداقل ششصد( )600دستگاه واگن باري و يا پنجاه( )50دستگاه واگن مسافري ويا ده()10
دستگاه لكوموتيو که به تاييد راهآهن ج.ا.ا رسيدهباشد.
تبصره :1توضيح اينكه واگنهاي باري و مسافري و لكوموتيو ها بايد داراي حداقل استانداردهاي
تعريف شده از سوي راهآهن باشند به گونه اي كه در امر حمل و نقل در خطوط شبكه راهآهن (اعم
از اصلي و فرعي) خللي ايجاد ننمايد.
تبصره :2واگنهاي با كاربري جديد كه منجر به توسعه بازار ميشود از حداقل تعيين شده در اين
بند مستثني بوده و تشخيص كاربري جديد و تعداد آن براساس مصوبه هياتمديره راهآهن خواهدبود.
ب) دارابودن حداقل يك مدير فني كه از لحاظ شرايط پيوست به تائيد راهآهن رسيدهباشد.
ج) داشتن امكانات و توانايي مالي مناسب (حداقل  20درصد ارزش ريالي ناوگان مندرج در بند «الف»
ماده«  )»3به عنوان سرمايه در گردش شرکت که به تائيد راهآهن ج.ا.ا رسيدهباشد.
د) دفتر كار شركت بايد داراي كاربري تجاري و يا اداري بوده و به تائيد مراجع ذيصالح رسيدهباشد.
ه) پروانه فعاليت ،حسب تامين ناوگان و فعاليت مرتبط براي حمل و نقل كاال و يا مسافر ،با رعايت اين
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آييننامه جداگانه صادر خواهدشد.
تبصره :1تعامل راهآهن با شركتهايي كه صرف ًا داراي لكوموتيو ملكي يا در اختيارمي باشند
براساس دستورالعمل ها و مقرراتي خواهدبود كه به تصويب هياتمديره راهآهن مي رسد.
تبصره  :2احراز صالحيت كليه كاركنان مرتبط با بخش مسافري با توجه به ضوابط و شرايط
تعيين شده از طرف راهآهن ج.ا.ا انجام خواهدشد.
و) راه آهن پس از احراز شرايط شرکت مطابق مفاد اين آيين نامه ،پروانه فعاليت براي مدت  3سال
که قابل تمديد مي باشد صادر مي نمايد.
تبصره :1صدور پروانه فعاليت براي شركتهاي جديدالتاسيس و همچنين تعيين مدت زمان
اعتبار آن ،با توجه به ظرفيت اقتصادي و شبكه ريلي كشور براساس تصويب هياتمديره راهآهن
خواهدبود.
تبصره :2براي كليه شركتهاي فعال ،كه در زمان تصويب اين آييننامه داراي قرارداد دسترسي
به شبكه ريلي مي باشند راهآهن مي تواند نسبت به صدور پروانه دوساله اقدام نمايد تا شركت شرايط
خود را طي زمان مذكور با شرايط ماده سه اين آئيننامه تطبيق دهد در غير اين صورت مطابق بند
«ز» ماده سه عمل خواهدشد.
تبصره  : 3براي شرکتهايي که داراي واگن يا لکوموتيو استيجاري يا ترکيبي از ملکي و
استيجاري مي باشند پروانه يکساله صادر ميگردد.
ز) درصورت از دست دادن هر يك از شرايط و ضوابط اين آييننامه در دوره فعاليت حمل و نقل ريلي  ،به
تشخيص كميسيون نظارت فعاليت شركت به حال تعليق درخواهدآمد.
تبصره :1كميسيون نظارت مركب از مدير كل بازرگاني و بازاريابي  ،مدير كل حقوقي  ،مدير كل
دفتر ارزيابي عملكرد و پاسخگويي به شكايات راهآهن ونماينده انجمن صنفي شركتهاي حمل و
نقل ريلي و خدمات وابسته و در صورت لزوم از ادارات ذيربط و شركت مربوطه دعوت بعملآورد.
تبصره  :2در دوره تعليق شركت مي تواند واگن هاي خود را با انعقاد قرارداد در اختيار شركت
حمل و نقل ريلي ديگري قراردهد.
تبصره :3دوره تعليق فعاليت حداكثر دوازده «»12ماه ميباشد و در صورت عدم تامين شرايط
پروانه فعاليت لغو ميگردد.
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ماده  -4شرايط و نحوه فعاليت شركت به شرح ذيل ميباشد :
الف) فعاليت در حمل و نقل ريلي مستلزم تاسيس شركت و اخذ پروانه فعاليت حمل و نقل ريلي در بخش
مربوطه بر طبق شرايط و ضوابط اين آئيننامه ميباشد .
ب) شركت مي تواند بعد از دريافت پروانه فعاليت با رعايت قانون دسترسي آزاد به شبكه حمل و نقل ريلي
و دستورالعمل ها و مقررات راهآهن فعاليت حمل و نقل ريلي انجامدهد.
ج) شركت قبل از ايجاد تعهد حمل و نقل يا انعقاد قرارداد مي بايستي تاييديه هاي الزم درخصوص خدمات
مورد نياز را از راهآهن اخذ و كليه قراردادهاي حمل و نقل ريلي را به اطالع راهآهن برساند.
د) شركت موظف است هرگونه تغيير در ساختار شركت اعم از صاحبان سهام ،صاحبان امضاء  ،اساسنامه
و اعضاي هياتمديره و غيره را حداكثر ظرف يكماه به اطالع راهآهن برساند.
ه) چگونگي تحويل و صدور بارنامه و بليط مسافري ،روش ثبت اطالعات و نحوه گردش نسخ آن  ،نرم
افزارهاي مربوطه و ساير امور براساس دستورالعمل هاي صادره از طرف راهآهن ميباشد .
و) هرگونه نقل و انتقال ناوگان پس از ثبت تغييرات در راهآهن كه وفق قوانين و مقررات موضوعه صورت
مي پذيرد معتبر ميباشد .
ز) شركت مكلف است بها خدمات حمل و نقل ريلي از قبيل دسترسي به شبكه ريلي ،تامين خدمات
كشش جهت مانور (در صورت عدم لحاظ در هزينه دسترسي) ،استفاده از واگنهاي راهآهن وغيره را براساس
دستورالعمل ها و مقررات پرداختنمايد.
ح) در مواقع بروز حوادث غيرمترقبه مانند جنگ ،زلزله،حوادث ريلي و غيره بنا به تشخيص ستاد حوادث
غير مترقبه كشور و يا راهآهن چنانچه نياز به ناوگان شركت باشد راهآهن مجاز است بدواًبا هماهنگي و در
غير اين صورت راس ًا نسبت به استفاده از ناوگان شركتها اقدام و هزينه آن را بر طبق تعرفه بارهاي اداري
مربوطه به شركت پرداخت كند و شركت مكلف است در قراردادهاي حمل و نقل خود با صاحبان كاال اين
موضوع را پيشبينينمايد.
ط) شركت مكلف است از پوششهاي بيمه اي جهت ناوگان و كاال و نيز بيمه مسئوليت استفاده نمايد.
ي) شركت مجاز است برخي از امور فعاليت هاي حمل و نقل ريلي خود را در نواحي مختلف راهآهن از
طريق يك يا چند شركت حمل و نقل ريلي به صورت نمايندگي انجامدهد.
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ک) مدير فني نمي تواند همزمان در بيش از يك شركت فعاليتنمايد.
ل) ارائه خدمات حمل و نقل ريلي به شركت در خارج از مرزهاي ايران توسط راهآهن ،منوط به وجود
مقاوله نامه هاي ريلي و امكانات الزم برابر مقررات و ضوابط خواهدبود.
تبصره :1شركت مي تواند در امور حمل و نقل بين المللي بار و يا مسافر فعاليت نمايد مشروط
به آنكه قب ً
ال از راهآهن اجازه فعاليت در اين سطح را اخذ نموده باشد.
تبصره  :2راهآهن مي تواند براي شركتهاي حمل و نقل ريلي پروانه با موضوع فعاليت بين
المللي جداگانه صادر نمايد كه دستورالعمل و شرايط صدور اين پروانه ظرف شش ماه پس از تصويب
آييننامه از سوي هياتمديره راهآهن اعالم خواهدشد.
م) شركت مكلف است به نحوي برنامه ريزي نمايد كه ناوگان تحت اختيار خود را همواره و به طور مستمر
بر طبق مقررات و دستورالعمل هاي تعمير و نگهداري راهآهن در سرويس و مورد بهره برداري قرار دهد.
آييننامه فوق مشتمل بر« » 4ماده  » 31« ،بند و«  » 12تبصره ميباشد که در تاريخ1389/3/9به
تصويب هياتمديره راهآهن رسيده است که با تائيد وزير راه وترابري الزم االجرا ميباشد .

شرايط مدير فني شركت حمل و نقل ريلي مربوط به بند «ب»
ماده«»3آييننامه تاسيس و فعاليت
شركتهاي حمل و نقل ريلي
 -1تابعيت كشور جمهوري اسالمي ايران.
 -2عدم اشتهار به فساد اخالقي و عدم محكوميت كيفري كه موجب محروميت از حقوق اجتماعي شده
باشد.
 -3عدم اعتياد به مواد مخدر.
 -4داشتن گواهي پايان خدمت نظام وظيفه و يا معافيت قانوني.
 -5داراي تحصيالت ليسانس با  3سال سابقه كاري مرتبط و يا فوق ديپلم با  5سال سابقه كاري مرتبط
و يا ديپلم با  7سال سابقه كاري مرتبط.
 -6داراي تاييديه صالحيت فني مربوطه از راهآهن.
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فصل دوم
آييننامه ها و دستورالعمل ماده ()2
مصوبه شماره 5865ص1390/8/15-
هيئت مديره راه آهن ج.ا.ا
دستورالعمل اجرايي ماده ( - )2شرايط و دستورالعملهاي فني و ايمني مرتبط با
سير و حركت وسايل نقليه ريلي شركتهاي بهرهبردار

•توضيح :متن مصوبه شماره  90/8/15 - 5865هيات مديره وقت به شرح زير
ابالغ گرديده است:

درخواست شماره  23296مورخ  1390/8/10معاون بهرهبرداري و سير و حركت در خصوص
دستورالعملهاي فني و ايمني مطرح ،و با عنايت به ماده ( )2قانون دسترسي آزاد به شبكه
حمل و نقل ريلي و آييننامه اجرايي كميسيونهاي جلوگيري از سوانح راهآهن به شماره
/87135ت 35220ﻫ مورخ  ،1386/5/31مقرر گرديد كليه بخشنامهها ،دستورالعملها و ...
موجود بهقوت خود باقي ،و هرگونه موضوع جديد و يا تغيير با تاييد معاون بهرهبرداري و
سير و حركت قابل اجرا خواهدبود .بديهياست مواردي كه بهاستناد مقررات و قوانين نياز به
تصويب هيئتمديره شركت و يا مراجع قانوني ديگر را دارند جهت طرح و بررسي در جلسه
هيئتمديره ارسال شوند.
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مصوبه شماره 5865ص1390/8/15-
هيئت مديره راه آهن ج.ا.ا

آييننامه اجرايي تبصره ( )1ماده ( -)2آييننامه تعيين انواع تخلفات و جرائم مربوط به سير
وحركت ناوگان در شبكه حمل و نقل ريلي و نحوه رسيدگي به آنها

هيئت وزيران در جلسه مورخ 1391/11/1بنا به پيشنهاد هيئت مديره راه آهن و به استناد تبصره ( )1ماده
( )2قانون دسترسي آزاد به شبكه حمل و نقل ريلي كشور -مصوب  ،1384آييننامه تعيين انواع تخلفات و
جرايم مربوط به سير و حركت ناوگان در شبكه حمل و نقل ريلي و نحوه رسيدگي به آنها را به شرح زير
تصويبنمود:
آيين نامه تعيين انواع تخلفات و جرايم مربوط به سيرو حرکت ناوگان در
شبکه حمل و نقل ريلي و نحوه رسيدگي به آنها

مبحث اول– تعاريف

ماده :1

اصطالحاتي كه در اين آييننامه به كار رفته اند داراي معاني مشروح زير مي باشند:
الف -راهآهن  :شركت راهآهن جمهوري اسالمي ايران
ب -قطار  :يك يا چند لكوموتيو متصل بهم و يا متصل به يك و يا چند واگن و مجهز به عالئم
و تجهيزات الزم طبق ضوابط و مقررات مربوط .
پ  :بالك  :قطعه خط معيني بين دو نقطه كه در يك زمان مشخص فقط يك وسيله نقليه ريلي
مي تواند در آن وجود داشته باشد.
ت -پروانه راه آزاد يا ميله راهنما يا چراغ سبز  :مجوز ورود وسائط نقليه ريلي به بالك.
ث-اطاق رله  :محل پلمپ شده اي که تجهيزات سخت افزاري مربوط به عالئم الكتريكي در آن
قرار داشته و ارتباط بين دستگاههاي محوطه ايستگاه توسط تجهيزات موجود در آن برقرار ميگردد .
ج-كاالهاي خطرناك  :مواد يا محموالت داراي امکان انفجار ،آتش سوزي ،خرابي تجهيزات
فني و ساير كاالها و نيز مرگ ،مسموميت ،آسيب ،سوختگي ،تشعشع و يا بيماري انسان يا حيوان به
هنگام جابجايي ،عمليات بارگيري يا تخليه و نگهداري .
چ-ماشين آالت مكانيزه  :وسائط نقليه خود كشش ريلي مورد استفاده براي امور تعمير و
نگهداري خطوط شبكه ريلي .
ح-لكوموتيو سرد (خاموش) :لكوموتيوي كه نمي توان از نيروي كشش آن استفاده كرد .
خ-لكوموتيو گرم  :لكوموتيوي كه ازنيروي كشش آن در حمل قطار استفاده ميگردد .
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د-خط قبولي  :خطي كه به منظور ورود وسايط نقليه ريلي ،قبولي توسط ايستگاه قبول كننده
در اختيار ايستگاه اعزام كننده وسايط نقليه قرار مي گيرد .
ذ-حكم احتياط  :برگه اي که در آن موارد احتياطي از قبيل تقليل سرعت ،تالقي و ثبت و به
هنگام اعزام وسايط نقليه ريلي به مامورين موظف تحويل ميگردد .
ر-گاباري  :حد مجاز ابعاد فضايي كه وسائط نقليه ريلي مي توانند از آن عبور نمايند .
ز-دگاژ  :آخرين نقطه امن توقف وسايط نقليه ريلي بين دو خط مجاور .
ژ-سيمافور  :پايه اي فلزي به ارتفاع حدود شش ( )6متر كه در انتهاي فوقاني آن بازوي
متحركي مجهز به دو چراغ به رنگهاي قرمز و سبز كه حالتهاي مختلف توقف و عبور آزاد را نمايش
مي دهد ،وجود دارد.
س – ورقه سير  :برگه اي كه مشخصات قطار از قبيل اسامي مامورين ،شماره لكوموتيو و
واگنها ،زمان توقف ،تالقي ،سبقت ،تاخيرات ،زمان رسيدن و وقوع هر گونه نقص و بي نظمي حين
حركت در آن ثبت ميگردد .
ش-گروه حفاظت و ايمني  :گروهي متشكل از كارشناسان فني راهآهن که به منظور
پيشگيري از وقوع حوادث و اتخاذ تمهيدات مناسب در زمان وقوع حوادث و مديريت آن از قبيل آزاد
سازي خطوط و رسيدگي سوانح و اجراي سياستهاي ايمني راهآهن تشکيل مي شود .
ص-گواهينامه  :مجوزصادره توسط واحد مربوط راه آهن متناسب با نوع وسيله نقليه ريلي مطابق
با ضوابط و مقررات مربوط.
ض-گزارش داخلي  :گزارش ارائه شده پس از وقوع تخلف به مسئولين مربوط.
ط-خطوط عالئمي ايستگاه  :خطوط تحت پوشش سيستم عالئم الكتريكي ايستگاه كه وجود
يا عدم وجود وسايط نقليه ريلي در آن مشخص ميگردد.
ظ -سيستم اينترالكينگ  :يك نوع سيستم عالئم الكتريكي براي انجام عمليات قبول و اعزام
وسايط نقليه ريلي.
ع -پانل  :دستگاهي براي انجام عمليات مربوط به ايستگاههاي تحت فرمان.

ماده : 2

تخلفات مربوط به سير و حرکت ناوگان در شبکه حمل و نقل ريلي به شرح زير تعيين مي شوند:
-1خروج از ايستگاه بدون دريافت پروانه راه آزاد يا ميله راهنما يا چراغ سبز.
-2عبور از چراغ قرمز به منظور ورود به بالك .
-3عدم رعايت مقررات كاالهاي خطرناك و دستورالعملهاي ايمني مربوط به توقف واگنهاي حامل
كاالهاي خطرناك كالس (( )1مواد منفجره و فرآورده هاي حاوي مواد منفجره) در ايستگاهها و
محلهاي تخليه و بارگيري .
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-4مانور واگنهاي حامل كاالهاي خطرناك و مواد قابل انفجار تحت كالسهاي(،)4-1( ،)3( ،)2( ،)1
( )8( ،)7( ،)6-2( ،)6-1( ،)5-2( ،)5-1( ،)4-2و( )9بدون رعايت هر يك از مفاد دستور العمل هاي
مربوط.
 -5تنظيم و تشكيل قطارهاي شامل واگنهاي حامل كاالهاي خطرناك بدون رعايت مقررات
كاالهاي خطرناك و دستورالعملهاي مربوط .
-6حمل مواد منفجره و خطرناك با قطارهاي مسافري و باري حامل مواد نفتي بدون رعايت
دستورالعمل مربوط .
-7بازكردن درب اطاق رله و تعمير دستگاه عالئم الكتريكي بدون مجوز مسئول وقت ايستگاه .
 -8صدور مجوز ورود به اطاق رله و هر گونه اقدام آزمايشي و تعميراتي بر روي دستگاههاي
عالئم الكتريكي محوطه و روي پانل با وجود وسيله نقليه در بالكهاي طرفين .
-9عدم دقت در آزمايش ترمز قطار و صدور جواز ترمز به نحوي كه احتمال بروز سانحه در آن به
تشخيص کميسيون جلوگيري از سوانح مربوط قابل توجه باشد .
-10اعزام قطار پس از تغيير در آرايش و تشكيالت آن بدون انجام آزمايش ترمز مجدد .
-11عدم آزمايش ترمز قطار پس از اتصال يا انفصال واگن يا لكوموتيو به قطار .
 -12اشتغال به كار ماشين آالت مكانيزه تعميرات خط در محدوده ايستگاههاي عالئمي بدون
اطالع مسئول وقت و مامور عالئم الكتريكي .
-13مسدود نكردن خط در هنگام خرابي وسايل نقليه جاده اي بر روي گذرگاه .
-14حركت لكوموتيوران و رئيس قطار با پروانه راه آزاد ،با مندرجات يا مسير غلط كه بي توجهي
به آن به تشخيص کميسيون جلوگيري از سوانح مربوط باعث احتمال بروز سانحه در حد قابل توجه
باشد .
-15عدم مهار قطار در صورت توقف در طول مسير و قرار ندادن كفش خط زير چرخ آخرين واگن
به سمت شيب يا برنداشتن كفش خط قبل از حركت .
-16عدم توجه لكوموتيوران به صحت اتصال لكوموتيوهاي سرد و گرم به همديگر و اتصال
لكوموتيو به قطار .
-17عدم رعايت مقررات و دستورالعمل هاي فني در زمينه تنظيم و آرايش قطارهاي حامل
كاالهاي خطرناك يا آهن آالت طويل ريل – تير آهن – لوله .
-18اعالم مواد منفجره و خطرناك به عنوان مواد عادي .
-19متوقف نكردن قطار توسط لكوموتيوران در صورت مطلع شدن از فرمان ايست از هر شخص .
-20عدم اعالم ورود قطار به ايستگاه بدون عالمت انتهايي به ايستگاه اعزام كننده قطار .
 -21عدم اعالم فوري فرار قطار توسط مسئول وقت ايستگاهي كه خبر آن را دريافت نموده به
ايستگاه سمت فرار و كنترلر وقت و در صورت امكان به راهداران مسير .
 -22حركت قطار در راه مانده كه تقاضاي لكوموتيو امداد كرده است ،بدون اجازه كنترل يا مركز

مجموعه آييننامهها و دستورالعملهاي قانون دسترسي آزاد به شبكه حمل و نقل ريلي

21

فرماندهي  C.T.Cو  R.Cو ايستگاههاي طرفين .
 -23اعزام قطار با ميله راهنمايي كه مربوط به آن بالك نباشد .
 -24عبور از سيمافور بدون عالمت سبز سوزنبان .
 -25استفاده از ميله راهنما در مدت تعمير و خرابي دستگاه آن .
 -26عدم مهار قطار با ترمزهاي دستي موجود در صورت خاموشي لكوموتيو .
 -27عدم مهار واگنهاي متوقف در ايستگاه به وسيله ترمز دستي و كفش خط .
 -28نبستن ترمز دستي و قرار ندادن مناسب كفش خط در زير واگنهاي تحت بارگيري و تخليه
برابر مقررات .
 -29عدم توجه به داشتن خط آزاد در هنگام قبول قطار .
 -30پذيرش قطار به خطي غير از خط قبولي توسط سوزنبان بدون رعايت مقررات مربوط .
-31عدم دقت در بازديد كامل و دقيق قطار اعزامي .
-32عدم دقت در بارگيري و باربندي محصوالت روي واگن و اعزام و يا واگذاري واگنهاي باردار
به عنوان خالي و يا خالي به عنوان باردار.
-33رانندگي وسايل نقليه ريلي بدون داشتن مجوز يا گواهينامه مربوط به آن وسيله .
-34نبستن بموقع گذرگاه (با مستحفظ) توسط راهدار .
-35عدم دقت در بازديد وضعيت قطار در مبداء حركت بر طبق مقررات مربوط .
-36عدم توجه به صحت و مجاز بودن مشخصات قطار از قبيل وزن ،طول ،ميزان ترمز ،تعداد
واگن و نحوه اتصال واگن ها به قطار از نظر قالب ،باردار و خالي .
-37واگذاري رانندگي وسايل نقليه ريلي به افراد غير مجاز.
-38عدم رعايت دستور احتياطي ثبت شده در احكام احتياط .
-39عدم سير با سرعت مطمئنه هنگامي كه ديد راهبر به هر علت محدود بوده يا سطح ريل
پوشيده از برف و ماسه باشد .
 -40عدم توقف با سرعت سرمانورچي در صورت ابالغ مسئول وقت ايستگاه .
 -41مانور بر روي سوزنهاي خطوط قبول و اعزام قطار بدون اجازه مسئول وقت ايستگاه .
 -42خروج از حدود ايستگاه به منظور مانور بدون اطالع متصدي ترافيك ايستگاه .
 -43اتصال يا اعزام واگنهاي خارج شده از خط و سانحه ديده بدون اجازه كتبي بازديد كننده آالت ناقله.
 -44قبول قطار قبل از صدور دستور توقف مانور در ايستگاه .
 -45دخالت دادن افراد غير مجاز در قبول و اعزام وسائط نقليه ريلي يا اعالم ورود قطار به ايستگاه.
 -46قبول قطار براي سبقت بدون داشتن حداقل يك خط آزاد .
 -47تسليم پروانه راه آزاد يا ميله راهنما قبل از اطمينان از صحت سوزنهاي مسير .
 -48عدم جلوگيري از دخالت مامورين و افراد غير مجاز در استفاده از دستگاههاي عالئم الكتريكي.
 -49تقسيم قطار با كمتر از پنجاه درصد ترمز دستي در بالك با شيب و فراز بيش از پانزده در هزار .
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 -50اعزام قطار با فشار ترمز كمتر از ميزان مندرج در جدول نسبت به ترمز قطارها از ايستگاههاي
تشكيالتي .
 -51حركت يا ادامه سير با رنگ مشكوك عالئم .
 -52قفل نكردن سوزنهاي مسير قبولي قطار .
 – 53قرار ندادن تيغه هاي سوزن در جهت صحيح در هنگام قبول قطار .
 -54عدم توجه به آزاد نبودن ترمز دستي و ترمز هواي قطار و سالمت آنها و همچنين نبود هوا
در واگن انتهايي قطار در آغاز حركت .
 -55اعزام وسايل نقليه ريلي و ماشين آالت خطي به محل عمليات بدون ايجاد دو ايستگاه موقت
با تجهيزات ارتباطي الزم در طرفين محل عمليات .
 -56باز نمودن پلمپ جعبه هندل بدون تلفنگرام در ايستگاههاي عالئمي .
 -57تغيير مسير سوزن بدون دستور مسئول وقت ايستگاه .
 -58عدم استفاده از ترمز هواي واگنهاي مسافري يا رستوران يا توشه يا واگن هاي حامل مواد
منفجره و محترقه در هنگام مانور .
 -59استفاده از ترمز هوا و ترمز دستي واگنهاي مسقف چوبي حامل كاالهاي خطرناك .
 -60عدم توجه به سالمت تلفن و راهبند گذرگاه در هنگام تحويل و تحول .
 -61انفصال وسايل نقليه ريلي در خطوط تامين و فرار ايستگاه .
 -62اتصال و اعزام واگن هايي كه داراي بريدگي چرخ بيش از حد مجاز مي باشند .
 -63حركت دادن لكوموتيو منفرد ،قطار مسافري و باري بدون نوار سرعت نما .
 -64عدم تسليم حكم احتياط (در صورت لزوم) يا عدم اخذ امضاء از رئيس قطار و لكوموتيوران .
 -65انجام هر گونه عمليات كه احتمال اختالل در سيستم عالئم ايستگاه را داشته باشد ( تعويض
ريل و قطعات سوزنهاي ايستگاههاي عالئمي) بدون اطالع مسئول وقت ايستگاه و مامورين عالئم .
 -66تعلل كنترل وقت نسبت به صدور دستورات الزم در خصوص وسيله نقليه فراري به
ايستگاههاي سمت فرار .
 -67تغيير مسير سوزن قبل از عبور كامل وسايل نقليه و دگاژ شدن آن .
 -68عدم دقت در بازديد قطار وارده و انجام اقدامات الزم .
 -69عدم دقت و توجه مامور فني قطارهاي مسافري به كاركرد صحيح قسمتهاي متحرك
واگنهاي قطار و رفع نقص آنها .
 -70اعزام لكوموتيوها ،سالنهاي مسافري ،رستوران ،توشه ،مولد برق ،و استيم (مولد بخار) بدون
كپسول آتش نشاني يا كپسول آتش نشاني كه تاريخ شارژ آنها منقضي شدهباشد .
-71عدم تشخيص نواقص و خرابيهاي خط و ادوات مربوطه و عدم اقدام الزم در مورد رفع آنها
طبق دستورالعملهاي مربوط .
 -72مسدود نكردن بالك در صورت فقدان عالمت انتهاي قطار .
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 -73عدم اطالع شرايط مخاطره آميز موجود در بالك به مسئول وقت ايستگاه بعدي قبل از ورود
كامل قطار به ايستگاه .
 -74عدم اعالم ورود كامل قطار به ايستگاه به مسئول وقت ايستگاه .
 -75عدم توجه به دگاژ شدن وسايل نقليه ريلي و واگنهاي متوقف در ايستگاه .
 -76انفصال و توقف واگن در حد فاصل آخرين سوزن خروجي و عالمت حدود ايستگاه .
 -77عدم دقت و احتياط الزم و كافي در مانور واگنهايي كه داراي برچسب احتياطي هستند .
 -78اعزام قطار با طول بيش از طول مجاز تعيين شده بدون رعايت مقررات مربوط .
 -79اتصال و اعزام واگنهايي كه داراي اضافه بار يا بارگيري يك طرفه يا باربندي نامطمئن
هستند .
 -80قبول تالقي بدون داشتن حداقل دو خط آزاد .
 -81اعزام و قبول اولين وسيله نقليه ريلي با سرعت عادي به بالكي كه در آن تامپون يا قطعاتي
از واگنها افتاده باشد .
 -82عدم رعايت گاباري در بارگيري و اعزام وسايل نقليه ريلي و حريم گاباري در موقع تخليه .
 -83در اختيار گذاشتن رمز شخصي دستگاه توسط اپراتورهاي()c.t.cبه ساير همكاران(.)c.t.c
 -84استفاده از بي سيم براي كارهاي شخصي .
 -85واگذاري بي سيم به افراد غير مجاز .
 -86بازكردن بي سيم توسط كاربران و افراد غير مجاز .
 -87عدم پاسخگويي به بي سيم .
 -88استفاده كردن از بي سيم در زمان دشارژ بودن باطري .
 -89عدم استفاده از پارتي الين در هنگام قبول و اعزام و ورود و خروج وسائط نقليه ريلي .
 -90قراردادن اطالعات ضبط مكالمات پارتي الين در اختيار افراد غير مجاز و استفاده از آن به
نفع ديگري.
 -91حركت دادن واگن داراي برچسب قرمز بدون اطالع و موافقت متصدي بازديد .
 -92عدم تعيين سرعت مطمئنه براي اعزام واگنهاي تعميري .
 -93عدم توجه به سالمت ترمزهاي هوا و دستي و توزيع صحيح ترمز دستي در قطار و قرار ندادن
دسته هاي ترمز واگنها در وضعيت مناسب در آرايش .
 -94عدم توجه و عدم اعالم افتادن تامپون انتهايي قطار به مسئول وقت ايستگاه توسط سوزنبان.
 -95قفل نكردن دربهاي سالن مسافري در هنگام حركت قطار از ايستگاهها توسط مامورين سالن
(مهماندار).
 -96عدم توجه به خارج از گاباري بودن محموله واگنها در انجام عمليات مانور.
 -97ترك لكوموتيو توسط مامورين موظف آن به طور همزمان.
 -98اتصال يا اعزام واگنهاي داراي بارگيري خارج از گاباري بدون رعايت دستورالعمل.
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 -99قرار دادن بوم جرثقيل در جهت حركت قطار به استثناي جرثقيل كايرو.
 -100عدم دگاژ وسايل نقليه ريلي در ايستگاه .
 -101انجام مانور در خطوط تعمير بدون اطالع و اجازه مسئولين ذيربط .
 -102عدم توجه و اطمينان از بارگيري حد مجاز واگن .
 -103عدم تكافوي ترمز قطار هنگام عمليات مانور .
 -104صدور فرمان حركت قبل از تغيير كامل مسير سوزن و چسبيدن تيغه به ريل پهلويي .
 -105اعزام وسيله نقليه مورد تالقي قبل از اطمينان ورود كامل قطار اول .
 -106مراجعت قطار از بالك بدون رعايت مقررات مربوط .
 -107نصب هر گونه تلفن يا وسايل ارتباطي بر روي سيستم تلفن بالك .
 -108اعزام همزمان دو قطار به دو جهت مخالف كه مستلزم خروج همزمان دو ميله راهنما باشد .
 -109تحويل مستقيم ميله راهنماي دريافتي از قطار وارده به قطار خروجي .
 -110انجام هر گونه عمليات بر روي خطوط عالئمي ايستگاه بدون مسدود كردن خط مورد نظر
يا رعايت مقررات مربوطه .
 -111تعمير دستگاه عالئم الكتريكي بدون اطمينان كامل از عدم تغيير در رنگ عالئم و اختالل
در تردد وسايل نقليه با خارج از سرويس نمودن دستگاههاي عالئم تا خاتمه عمليات .
 -112حركت لكوموتيوران پس از رويت چراغ زرد ثابت يا چشمك زن ،بدون مسدود كردن خط
مورد نظر وفق مقررات مربوط .
 -113صدور فرمان حركت قبل از حصول اطمينان از باز شدن ترمز دستي و برداشت كفش هاي خط .
 -114انفصال و يا قراردادن يك يا چند واگن روي خطوط ايستگاه داراي شيب و فراز بدون رعايت
ضوابط اعالم شده .
 -115عدم اعزام به موقع سوزنبان به سر سوزن ورودي براي قبول وسائط نقليه ريلي .
 -116حمل واگن بدون بارنامه يا صدور بارنامه مخدوش و ناقص براي واگن .
 -117عدم جلوگيري لكوموتيوران از سوار شدن افراد غير مجاز به لكوموتيو يدك .
 -118حركت قطار بدون حضور كليه مامورين ذيربط قطار .
 -119حركت لكوموتيوران مانور بدون دستور شخص سرمانورچي يا رئيس قطار .
 – 120قراردادن و اعزام واگنهاي داراي برچسب تعميري در قطار بدون اخذ مجوز .
 -121اتصال واگنهاي با اختالف مركز تامپون بيش از حد مجاز .
 -122اعزام قطار قبل از تحقق پنج شرط در سيستم جواز راه آزاد .
 -123وارد نمودن همزمان دو وسيله نقليه ريلي از طرفين ايستگاه ،بدون داشتن خط تامين در
طرفين آن .
 -124ورود به ايستگاه ها و توقفگاه هاي موقت در خطوط جديد كه تحت بهره برداري نيستند
بدون توقف قبل از سوزن ورودي و اطمينان از سالمت و صحت مسير .
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 -125سوار كردن افراد در واگنت متصل به درزين .
 -126عدم اجرا يا تاخير در اجراي فرمان حركت پس از صدور دستور حركت .
 -127عدم رعايت سرعت مجاز در طول خط و هنگام عمليات مانور .
 -128عدم گزارش فوري خرابي و عيب و نقص سوزنها .
 -129عدم اعزام بازديد كننده براي بازديد قطار ورودي .
 – 130عدم ثبت معايب واگنهاي قطار وارده در دفتر بازديد .
 -131عدم ثبت واگنهاي تعميري باقيمانده از كشيك قبل در دفتر گزارش روزانه بازديد .
 -132متوقف نمودن قطار در محلهاي خارج از برنامه بدون اخذ مجوز كنترل .
 -133بارگيري واگنهايي كه موعد تعميرات مقرره آنها فرا رسيده است .
 -134عدم تشخيص و اقدام الزم در مورد اشكاالت و خرابيهاي ترانشه ها و آبروها طبق
دستورالعملهاي مربوط.
 -135سوار و پياده كردن مسافر در خارج از ايستگاههاي تعيين شده .
 -136به همراه نداشتن وسايل و تجهيزات تعيين شده برابر مقررات .
 -137ترك محل خدمت توسط مامورين .
 -138بازبودن دربها و محكم نبودن لبه هاي واگنها در هنگام مانور .
 -139عدم ثبت يا اعالم به موقع و رفع سريع خرابي دستگاههاي عالئم الكتريكي و تجهيزات مربوط .
 -140عدم نصب تابلو ايست در طرفين واگنهاي تعميري هنگام تعمير .
 -141بازكردن درب سالن مسافري قبل از توقف كامل توسط مامور سالن (مهماندار ) و مامور
پذيرايي .
 -142سوار كردن مسافر و افراد متفرقه به قطار باري .
 -143عدم استفاده لكوموتيوران قطار مسافري و كمك آنها و لكوموتيوران و رئيس قطار باري
از عينك در صورت ضعف بينايي و نياز به عينك طبق تجويز پزشك و عكس الصاق شده به
گواهينامه .
 -144عدم گزارش تخلفات انجام گرفته به مسئولين مربوط .
 -145عدم ثبت شماره واگنهاي متوقف در ايستگاه كه ترمز دستي آنها بسته شده است .
 -146عدم تكميل و تحويل ورقه سير به مسئول وقت ايستگاه توسط رئيس قطار.
 -147عدم جلوگيري لكوموتيوران از سوار شدن افراد غير مجاز به لكوموتيو .
 -148نپوشيدن لباس و كفش ( يونيفورم سازماني) تعيين شده برابر مقررات .

ماده : 3

مامورين و مسئولين ذيربط موظفند به محض مشاهده تخلف مراتب را به مدير كل يا معاون فني اداره
كل مربوط گزارش و رونوشت آن را به گروه حفاظت و ايمني به طور همزمان ارسال نمايند .
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تبصره  :دستورالعمل چگونگي تهيه و تنظيم گزارش تخلفات و گزارش داخلي آنها حداكثر ظرف مدت يك
ماه از تاريخ ابالغ اين آييننامه به تصويب هيات مديره راهآهن مي رسد .

ماده :4

پس از اخذ گزارش بالفاصله اقدامات زير به منظور تعيين متخلف و اعمال جريمه صورت مي گيرد.
 -1در صورتي كه محل وقوع تخلف و محل تشخيص آن در يك اداره كل باشد ،رئيس گروه
حفاظت و ايمني مربوط پس از ارجاع موضوع توسط مدير كل يا معاون فني نسبت به بررسي و تهيه
گزارش اقدام و مراتب را به كميسيون جلوگيري از سوانح مربوط جهت تصميم گيري در خصوص
تعيين نوع تخلف و ميزان جريمه در چارچوب ماه ()7اعالم مينمايد.
 -2در صورتي كه محل وقوع تخلف و محل تشخيص آن در دو اداره كل باشد ،در اين صورت
معاون فني محل تشخيص تخلف ،مراتب را به اداره كل محل وقوع تخلف جهت ارسال موضوع
به کميسيون جلوگيري از سوانح مربوط جهت تصميم گيري در خصوص تعيين نوع تخلف و ميزان
جريمه در چارچوب ماده ( )7اعالم مينمايد.

ماده : 5

چنانچه وقوع تخلف ناشي از فعل يا ترك فعل بيش از يك شخص باشد ،جريمه متعلقه براساس مقررات
عمومي سير و حركت و دستورالعمل هاي فني راهآهن به نسبت ميزان مسئوليت هر يك از اشخاص متخلف
تعيين ميگردد.

ماده : 6

در صورت ارتکاب چند تخلف  ،مبلغ جريمه به ميزان مقرر در ماده ( )7براي هر تخلف به طور جداگانه
تعيين و اعمال ميگردد .

ماده : 7

جريمه هيک از تخلفات مندرج در ماده ()2به شرح زير مي باشد .
الف – بند ()1تا( )11مبلغ ده ميليون () 10,000,000ريال
ب – بند ()12تا( )25مبلغ هشت ميليون () 8,000,000ريال
پ – بند ()26تا( )40مبلغ هفت ميليون () 7,000,000ريال
ت – بند ()41تا( )54مبلغ شش ميليون () 6,000,000ريال
ث – بند ()55تا( )64مبلغ پنج ميليون و پانصد هزار () 5,500,000ريال
ج – بند ()65تا( )77مبلغ پنج ميليون () 5,000,000ريال
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چ – بند ()78تا( )92مبلغ چهار ميليون و پانصد هزار () 4,500,000ريال
ح – بند ()93تا( )102مبلغ چهار ميليون () 4,000,000ريال
خ – بند ()103تا( )115مبلغ سه ميليون و پانصد هزار () 3,500,000ريال
د – بند ()116تا( )130مبلغ سه ميليون () 3,000,000ريال
ذ – بند ()131تا( )135مبلغ دو ميليون () 2,000,000ريال
ر – بند ()136تا( )148مبلغ يک ميليون () 1,000,000ريال

ماده :8

وجوه حاصل از جرائم به عنوان درآمد عمومي کشور نزد خزانه داري کل کشور واريز ميگردد.

ماده : 9

جريمه هاي تعيين شده براي هر تخلف تا سقف ده ميليون ()10,000,000ريال قطعي و از ده
ميليون()10,000,000ريال تا بيست ميليون ()20,000,000ريال قابل تجديدنظر در کميسيون عالي
رسيدگي به سوانح راه آهن ميباشد .

ماده :10

تخلف و جريمه تعيين شده در موارد قابل تجديد نظر حداکثر ظرف بيست روز از تاريخ ابالغ به متخلف
قابل اعتراض مي باشد .
تبصره  -1آراي کميسين عالي رسيدگي به سوانح راه آهن به صورت الکترونيکي (به آدرس
الکترونيکي) و پستي ( به آخرين اقامتگاه شرکت ) قابل ابالغ خواهد بود .
تبصره  : 2در صورت عدم اعتراض متخلف و پس از انقضاي مهلت مقرر جريمه تعيين شده
قطعي خواهدشد.

ماده :11

متقاضي تجديدنظر بايد درخواست اعتراض را به صورت کتبي به اداره كل مربوط تحويل و رسيد دريافت نمايد .

ماده :12

اداره كل مربوط پس از وصول درخواست اعتراض بايد بالفاصله آن را ثبت و به دبيرخانه كميسيون عالي
سوانح ارسال نمايد .در اين صورت موضوع حداكثر ظرف يك ماه توسط كميسيون ياد شده رسيدگي و اتخاذ
تصميم ميگردد .نظر كميسيون مذکور قطعي ميباشد.
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تبصره  :در صورت ضرورت از فرد يا افراد متخلف و همچنين نماينده شركت متبوع آنها در جلسه
رسيدگي دعوت به عمل مي آيد.

ماده :13

متخلف موظف است حداكثر ظرف مدت سي( )30روز از تاريخ ابالغ جريمه قطعي ،نسبت به پرداخت آن
اقدام نمايد .در غير اين صورت راهآهن مي تواند بدون رعايت هر گونه تشريفات قضايي يا اداري جريمه
مذكور را به حساب شركت متبوع متخلف منظور و از محل مطالبات آن شركت برداشت نمايد.

ماده :14

در صورت تكرار تخلفات بندهاي ( )1الي ( )122ماده ( )2براي يك بار و بندهاي () 123الي(  )148ماده
ياد شده براي دو بار در مدت كمتر از يك سال ،مرتکب به مبلغي بيش از جريمه هاي قبلي و تا سقف بيست
ميليون ( )20.000.000ريال محکوم خواهدشد .

ماده :15

چنانچه تخلف انجام شده منجر به بروز سانحه و يا ورود خسارت اعم از مالي يا جاني گردد در اين
صورت مطابق تبصره ( )2ماده ( )2قانون دسترسي آزاد به شبكه حمل و نقل ريلي-مصوب  -1384ميزان
مسئوليتهاي كيفري و مدني متخلفين توسط كميسيون هاي جلوگيري از سوانح راهآهن تعيين ميگردد .

ماده :16

در صورت بروز هر گونه اختالف بين ادارات كل در رابطه با نحوه اجرا و رسيدگي به تخلفات و جرائم اين
آييننامه  ،موضوع توسط رئيس كميسيون عالي سوانح راهآهن بررسي و اتخاذ تصميم ميگردد .

ماده :17

در صورت ارتکاب هر يک از تخلفات موضوع اين آيين نامه توسط کارکنان راه آهن مراتب به هيئت هاي
رسيدگي به تخلفات اداري ارجاع مي شود .
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مصوبه شماره /87135ت35220هر1386/5/31-
هيئت وزيران

آييننامه اجرايي تبصره ( )3ماده ()2
آييننامه كميسيون جلوگيري از سوانح نواحي و كميسيون عالي جلوگيري از سوانح راهآهن

هيئت وزيران در جلسه مورخ 1386/5/24بنا به پيشنهاد شماره 11/17850مورخ  1385/9/6وزارت
راه و ترابري و به استناد تبصره ( )3ماده ( )2قانون دسترسي آزاد به شبکه حمل و نقل ريلي کشور –مصوب
 -1384آيين نامه اجرايي کميسيون هاي جلوگيري از سوانح راه آهن را به شرح زير تصويب نمود :
آيين نامه اجرايي کميسيونهاي جلوگيري از سوانح راه آهن

ماده:1

در اين آيين نامه عبارات زير در معاني مشروح مربوط به کار مي رود :
الف -کمیسیون سوانح ناحيه  :کميسيوني متشکل از اعضاء به شرح آتي است که به منظور کنترل و
بکارگيري آيین نامه ها و دستورالعمل هاي اجرايي ،پيشگيري و رسيدگي به سوانح احتمالي در نواحي
راه آهن جمهوري اسالمي ايران تشکيل مي گردد.
ب -کمیسیون عالي سوانح  :کميسيوني متشکل از اعضاء به شرح آتي است که به منظور پيشگيري از
سوانح احتمالي ،تهيه دستورالعمل ها و مقررات عملياتي و اجرايي و نظارت بر اجراي آنها و رسيدگي به
تقاضاي تجديد نظر نسبت به آراي صادره در کميسيون هاي سوانح به شرح مندرج در اين آيين نامه در
مرکز راه آهن جمهوري اسالمي ايران تشکيل مي گردد.

ماده:2

کميسيون جلوگيري از سوانح راه آهن مستقر در نواحي که در اين آيين نامه کميسيون سوانح ناحيه ناميده
مي شود ،با عضویت مدیرکل یا معاون فنی ناحیه و پنج نفر خبره در هر یک از رسته هاي ناوگان ،سیر و
حرکت  ،خط و ابنیه فنی ،عالئم و ایمنی که با پیشنهاد مدیرکل ناحیه و تائید کمیسیون عالی سوانح راه آهن
براي یک دوره دو ساله قابل تمدید انتخاب می شوند ،تشکيل مي گردد.
تبصره  :1مدیرکل یا معاون فنی ناحیه  ،رئیس و عضو خبره ایمنی  ،دبیر کمیسیون می باشد.
تبصره  :2هرگاه به عللی تغییر اعضاي کمیسیون قبل از انقضاي مدت دو سال ایجاب نماید ،عضو
یا اعضاء جدید با همان شرایط انتخاب خواهند شد.

ماده :3

کمیسیون سوانح ناحیه جهت رسیدگی به سانحه اقدامات زیر را به عمل می آورد:
الف -به سرعت در محل حاضر شده و ضمن تهیه کروکی صحنه و بررسی علل و عوامل وقوع آن ،صورت
مجلس وضعیت سانحه را تنظیم و تحقیقات اولیه را از مباشرین  ،مسببین و شاهدین معمول و اظهارات
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آنان را در برگ تحقیق قید می نماید.
تبصره :1در صورت عدم امکان حضور هر یک ازافراد مذکور ،جانشين وي که قب ً
ال به تاييد
کميسيون عالي سوانح رسيده است اعزام مي گردد .
تبصره  :2در مواردي که سوا نح ریلی منجر به قتل یا جرح شود نماینده نيروي انتظامي راه آهن نیز
بایستی همراه کمیسیون اعزام شود.
تبصره  :3در صورت وقوع سانحه ریلی که مدیریت آن خارج از توان و ظرفیت راه آهن باشد ،ضمن انجام
وظايف کميسيون سوانح (موارد بندهاي «الف»و «ب» اين ماده ) موضوع به عنوان بحران تلقی و بالفاصله
مسئولین مربوطه راه آهن مراتب را با سریع ترین وسیله ممکن به اطالع باالترین مقام مسئول می رسانند
که دراین شرایط مطابق طرح جامع امداد و نجات کشور موضوع تصويب نامه شماره /2282ت 24412ﻫ
مورخ  1382/1/23اقدام خواهد شد.
ب  -پس از تکمیل تحقیقات ضمن تشکیل جلسه با حضور کلیه اعضاء و تعیین خسارات وارده به ناوگان ،خط و
ابنیه فنی ،عالئم ،تاسیسات و تجهیزات ،افراد و ديگر موارد ناشی از سانحه  ،علت یا علل وقوع سانحه ،مسئول
یا مسئولین آن و میزان مسئولیت هر یک را طی صورتجلسه اي تعیین می نماید.
تبصره :1نظریه کمیسیون سوانح ناحيه با اکثریت آراء معتبر مي باشد .در صورت تساوي آرا تصميمي که
مطابق نظر رييس کميسيون باشد ،مالک عمل خواهد بود.
تبصره :2در مواردي که سوانح ریلی منجر به قتل یا جرح شود یک نسخه از نظریه کمیسیون سوانح
ناحیه به نيروي انتظامي راه آهن ارسال می گردد  .نيروي انتظامي ناحیه به عنوان ضابط دادگستري مکلف
است نظریه کمیسیون را به همراه پرونده قضائی به دادگستري محل ارسال نماید.
ج -کمیسیون هاي سوانح نواحي به منظور پيشگيري از سوانح هر ماه بايد از کليه خطوط ،تاسيسات ،تجهيزات و
عمليات در محدوده ناحيه خود بازديد نمايند و عالوه بر ثبت ايرادها در دفتر مخصوص ايستگاه يک نسخه از آن را
جهت تنظيم صورت مجلس کميسيون و پيگيري هاي بعدي به دبير کميسيون ارائه نمايند و اعضاي کميسيون بايد
از رفع نواقص در بازديد بعدي مطمئن شوند.

ماده:4

چنانچه مسئول یا مسئولین وقوع سانحه از کارکنان راه آهن باشند  ،مدیرکل ناحیه مراتب را ضمن ابالغ به آنان
به هیئت هاي رسیدگی به تخلفات اداري یا کمیته انضباط کار(حسب مورد) جهت اقدام اعالم و در صورتی که
مسئولیت متوجه شرکت هاي حمل و نقل ریلی یا پیمانکاري یا سایراشخاص باشد  ،نظریه کمیسیون را به آنان ابالغ
می نماید  .هر یک از مسئولین سانحه که به نظر کمیسیون سوانح ناحيه اعتراض داشته باشند ،می توانند ظرف مدت
بيست روز از تاریخ ابالغ مراتب اعتراض کتبي خود را به ناحيه راه آهن مربوط تحويل و رسيد اخذ نمايند تا پرونده
جهت رسیدگی به کمیسیون عالی سوانح راه آهن ارسال گردد .ناحیه راه آهن مربوط موظف است اعتراض دریافتی
را جهت طرح در کمیسیون عالی سوانح به دبیر خانه کمیسیون مذکور ارسال نماید.
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تبصره :در مواردي که پرونده در مراجع قضائی در حال رسیدگی بوده و اصحاب دعوي به نظریه
کمیسیون سوانح ناحیه اعتراض داشته باشند  ،موضوع جهت رسیدگی و اظهار نظر به کمیسیون
عالی سوانح ارجاع خواهد شد.

ماده: 5

کمیسیون عالی رسیدگی به سوانح راه آهن که در این آيین نامه کمیسیون عالی سوانح نامیده می شود ،
با عضویت معاون بهره برداري و سیر و حرکت راه آهن و پنج نفر خبره در امور ناوگان  ،سیر و حرکت ،خط
و ابنیه فنی ،عالئم ایمنی با پيشنهاد مديرعامل راه آهن و تائید وزیر راه ترابري تشکیل می گردد.
تبصره :1در موارد رسیدگی به اعتراضات اصحاب دعوي به نظریه کمیسیون هاي سوانح نواحی،
نماینده انجمن صنفی شرکت هاي حمل و نقل ریلی به اعضاء کمیسیون اضافه می شود.
تبصره : 2معاون بهره برداري وسیر و حرکت راه آهن «رئیس»و عضو خبره ایمنی کميسيون عالي
سوانح « دبیر» اين کمیسیون می باشند و دبيرخانه آن در اداره کل حفاظت و ايمني سير و حرکت
مستقر خواهدبود .
تبصره :3هرگاه به عللی تغییر اعضاي کمیسیون عالي سوانح قبل از انقضاء مدت دو سال ایجاب
نماید ،عضو یا اعضاي جدید با همان شرایط انتخاب خواهند شد.
تبصره  -4جلسات کمیسیون عالي سوانح با حضور کلیه اعضاء رسمیت یافته و نظریه کمیسيون با
اکثریت آراء معتبر خواهد بود.
تبصره -5در صورت عدم امکان حضور هريک از افراد مذکور جانشين وي که قب ً
ال به پيشنهاد
مديرعامل راه آهن و تاييد وزير راه و ترابري رسيده است ،در جلسه شرکت مي نمايد .
تبصره  - 6کمیسیون عالي سوانح موظف است به منظور ارتقاي ايمني ،کليه حوادث مهم را مورد
بررسي و تجزيه و تحليل قرار داده و دستورالعمل هاي مورد نياز جهت جلوگيري از تکرار حوادث مشابه
صادر نمايد .
تبصره  -7کمیسیون عالي سوانح موظف به تهيه دستورالعمل ها و اصالح مقررات در جهت ارتقاء
ايمني و ايجاد روش واحد جهت عمليات ريلي در راه آهن مي باشد .

ماده:6

نظریه کمیسیون عالي سوانح راه آهن غير قابل اعتراض بوده و نظریه اين کمیسیون و نيز نظريه
کميسيون هاي سوانح نواحي (در صورت عدم اعتراض اصحاب دعوي در موعد مقرر )در صدور آراي قضائی
بعنوان نظريه کارشناسی مالك عمل قرار می گیرد.
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فصل سوم

آييننامه ماده ()5
*مصوبه شماره 556ر1385/2/2-
هيئت مديره راه آهن ج.ا.ا

آييننامه اجرايي ماده ( -)5ارائه سرويسهاي ارتباطي با سيم و بيسيم و امثال
دادهها به شركتهاي خصوصي
وزير راه و ترابري در اجراي ماده  5قانون دسترسي آزاد به شبکه حمل و نقل ريلي مصوبه 84/7/6آييننامه
اجرايي ارائه سرويسهاي ارتباطي بي سيم و با سيم راهآهن به شرکت هاي خصوصي را در  5ماده که در
تاريخ  1384/11/18به تصويب هيئت مديره راه آهن رسيده ،به شرح ذيل تصويب و ابالغ مينمايد.
ماده : 1تعاريف
-1-1راهآهن  :شرکت سهامي راهآهن جمهوري اسالمي ايران .
-1-2عامل  :شخص حقوقي است كه درچارچوب قوانين ،آئيننامه ها و مقررات مربوطه ،مجوز
فعاليت در بخش ارتباطات و مخابرات را دريافت كرده باشد و با دريافت خدمات مخابراتي راهآهن،
آنها را در اختيار مشترکين قرار مي دهد.
-1-3کميسيون مخابرات  :هيأتي كه بر اساس مفاد اين آئيننامه انتخاب و مسئوليت تنظيم
مقررات و دستورالعمل هاي اجرايي بخش ارتباطات را عهده دار ميباشد .
-1-4متقاضي  :شخص حقيقي يا حقوقي كه در خواست استفاده از خدمات مخابراتي را دارد.
-1-5مشترك  :شخص حقيقي ياحقو قي كه يك يا چند خدمت مخابراتي را در اختيار گرفته
و ازآن بهره برداري مينمايد.
-1-6ناحيه  :ناحيه راهآهن جمهوري اسالمي ايران .
-1-7خدمات مخابراتي  :انواع امکانات و خدمات مخابراتي و فنآوري اطالعات قابل واگذاري
* موافقت وزير راه و ترابري در هامش نامه 1385/2/2-556
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به متقاضيان ومشتركين .
-1-8شبکه  :مجموعه تجهــيزاتي و خطوط انتقال مخابراتي در راهآهن اسـت که جهت ارائه
خدمات مربوطه بکار گرفته ميشود.
ماده  : 2وظايف و مسئوليت هاي راهآهن
-2-1راهآهن کليه خدمات مخابراتي مازاد برنياز خود را از طريق عامل ارائه مينمايد .عامل اين
خدمات را با عقد قرارداد به مشتركين واگذار مينمايد و راهآهن مسئوليتي در خصوص اين قرارداد
ندارد.
-2-2در چارچوب اين آيين نامه ،راهآهن موظف به تشکيل کميسيون مخابرات ميباشد که
ترکيب اعضاي کميسيون مخابرات بشرح ذيل ميباشد :
-2-2-1مديرکل ارتباطات و عاليم الکتريکي راهآهن رييس کميسيون مخابرات.
-2-2-2يک نفر کارشناس ارتباطات راهآهن به تصويب هياتمديره راهآهن.
-2-2-3يک نفر کارشناس سير و حرکت راهآهن به تصويب هياتمديره راهآهن و يک نفر
کارشناس فناوري اطالعات .
-2-3وظايف و اختيارات کميسيون مخابرات به شرح ذيل است :
-2-3-1پيشنهاد نيازهاي ساليانه مخابراتي راهآهن را به هياتمديره.
-2-3-2نظارت بر حسن اجراي تعهدات عامل به راهآهن.
-2-3-3رسيدگي سرمايه گذاري بخش خصوصي در بخش ارتباطات راهآهن.
-2-3-4تعيين روابط بين نواحي و عامل.
-2-3-5تهيه و تدوين فرم قراردادهاي خدمات مخابراتي به راهآهن.
 -2-4راهآهن موظف خواهدبود با توجه به اينکه بعضي از مسيرهاي شبکه موجود انتقال در
راهآهن فاقد مسيرهاي  Standbyو يا حلقه هاي امنيتي (  ) Loopمي باشند ،در صورت نياز
جهت تامين مسيرهاي دوم براي مسيرهاي اصلي و ايجاد حلقه هاي منطقه اي (  ) Loopنسبت
به ايجاد شبکههاي انتقال در مسيرهاي غير از خطوط راهآهن نيز اقدام نمايد  .سازمانها ،شرکتها
و ادارات ذيربط وزارت را ه وترابري در جهت تحقق اين موضوع موظف به همکاري با عامل
خواهندبود .
 -2-5در صورتيکه توسعه بخشهايي از شبکههاي مخابراتي راهآهن با سرمايه گذاري شخص
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حقيقي و يا حقوقي ثالث انجام شود روابط بين سرمايه گذار و راهآهن در خصوص چگونگي و تعرفه
واگذاري خدمات مخابراتي در قالب قراردادهاي دو جانبه و مشارکت تنظيم ميشود.
ماده  : 3وظايف و مسووليتهاي عامل
-3-1تامين انواع خدمات مخابراتي مورد نياز مشترکين وابسته و غيروابسته به راهآهن با عقد
قرارداد بر طبق اين آئين نامه.
-3-2اخذ مجوزهاي قانوني مورد نياز.
-3-3حفظ و نگهداري کيفيت خدمات ارتباطي.
-3-4تامين با اولويت خدمات ارتباطي درخواستي راهآهن.
-3-5پيگيري اخذ تاييديه کميسيون مخابرات در خصوص ظرفيت مازاد قابل واگذاري شبکه
ارتباطي راهآهن بصورت ساليانه.
-3-6رعايت حدود اختيارات و مسئوليتهاي نواحي راهآهن بر اساس مصوبات کميسيون مخابرات.
-3-7همکاري با دستگاه هاي ذيربط به منظور بازرسي هاي قانوني الزم.
ماده  : 4هزينهها و تعرفهها
 -4-1ميزان هزينههاي مربوط به واگذاري ،بهره برداري و تعرفههاي کارکرد دوره اي و ساير هزينههاي
استفاده از خدمات مخابراتي بر طبق آئيننامه ماده  6قانون دسترسي آزاد تعيين خواهدشد.
ماده  : 5خدمات قابل واگذاري
-5-1خدمات تلفن ثابت :
• ارتباطات داخلي .
• ارتباطات شهري .
• ارتباطات بين شهري .
• ارتباطات بين الملل .
• خدمات ويژه .
• خدمات ارزش افزوده .
• ارتباط با شبکههاي سيار .
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-5-2خدمات انتقال شامل :
• کابل مسي ،کواکسيال ،نوري و سيستم هاي راديويي .
• کانالهاي آنالوگ  FXچهار و شش سيمه .
• کانالهاي . KB/S 64
• زوج سيم مسي .
• زوج خط هوايي .
• خطوط تجهيز شده با سيستم هاي . SDH
•  Coreفيبر نوري .
• حمل لينکهاي  KB/S 64و  KB/S 2و .KB/S 34
• سيستم هاي  KB/S 64الي .KB/S 34
-5-3خدمات بيسيم  Trunk modeشامل :
• انواع تماسهاي ارتباطي .
• ارسال پيام .
• خدمات  Dataشامل :
• انواع خدمات  Voiceو . Non voice
• خطوط انتقال . Data
-5-4ساير امکانات مورد نياز مشترکين شامل :
• خدمات  ICTکه در اين آييننامه ديده نشده است .
• خدمات  ICTکه در آينده ايجاد خواهدشد .
• فضا و تغذيه نيرو و تاسيسات مربوط به تجهيزات مخابراتي .
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فصل چهارم
آييننامه ماده ()6
*مصوبه شماره 555ر1385/2/2-
هيئت مديره راه آهن ج.ا.ا

آييننامه اجرايي ماده ( -)6تعرفه بهرهبرداري از سرويسهاي ارتباطي
آييننامه اجرايي ارائه سرويسهاي ارتباطي با سيم و بيسيم و امثال دادهها به
شركتهاي خصوصي
وزير راه و ترابري در اجراي ماده  6قانون دسترسي آزاد به شبکه حمل و نقل ريلي مصوب 84/7/6
مجلس شوراي اسالمي ،آييننامه تعرفه واگذاري خدمات و سرويسهاي ارتباطي بيسيم و باسيم راهآهن به
شرکتهاي خصوصي ،مشتمل بر  5ماده و  3تبصره و  7جدول که در تاريخ  1384/11/25که به تصويب
هيئت مديره راه آهن رسيده را بشرح زير تصويب و ابالغ مينمايد .
ماده : 1تعاريف
-1-1قانون  :قانون دسترسي آزاد به شبکه حمل و نقل ريلي مصوب  84/7/6مجلس شوراي اسالمي
-1-2راهآهن  :شرکت راهآهن جمهوري اسالمي ايران .
-1-3عامل  :شخص حقوقي است كه درچارچوب قوانين  ،آييننامهها و مقررات مربوطه ،مجوز
فعاليت در بخش ارتباطات و مخابرات را دريافت كرده باشد و با دريافت خدمات مخابراتي راهآهن ،
آنها را در اختيار مشترکين قرار ميدهد.
-1-4کميسيون مخابرات  :هيأتي که بر طبق مفاد آئين نامه ماده  5قانون ،انتخاب و مسئوليت
تنظيم مقررات و دستورالعمل هاي اجرايي بخش ارتباطات را عهده دار ميباشد .
-1-5متقاضي  :شخص حقيقي يا حقوقي كه در خواست استفاده از سرويسهاي مخابراتي را دارد.
-1-6مشترك  :شخص حقيقي ياحقو قي كه يك يا چند خدمت مخابراتي رادراختيار گرفته و ازآن
* موافقت وزير راه و ترابري در هامش نامه 1385/2/2-555
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مستقيم ًا بهره برداري مينمايد.
-1-7ناحيه  :ناحيه راهآهن جمهوري اسالمي ايران .
-1-8شبکه  :مجموعه خطوط مخابراتي و تجهيزاتي در راهآهن است که خدمات مخابراتي را
فراهم مي سازد .
-1-9خدمات مخابراتي  :انواع امکانات و خدمات فن آوري اطــالعات و ارتباطات قابل واگــذاري
به متقاضيان و مشتركين.
ماده  : 2اصول کلي
-2-1دريافت هر گونه وجهي براي واگذاري خدمات مخابراتي صرف ًا بر اساس اين آيين نامه مجاز
خواهد بود .
-2-2آخرين تغييرات تعرفهها؛ مالک انعقاد قرارداد راهآهن با عامل خواهدبود .
تبصره  :در قراردادهاي واگذاري خدمات مخابراتي بايستي اعمال تغييرات تعرفه در طول دوره اجرا
پيشبينيشود.
-2-3در صورتيکه توسعه بخش هايي از شبکههاي مخابراتي راهآهن با سرمايه گذاري شخص
حقيقي و يا حقوقي انجام شود روابط في ما بين سرمايه گذار و راهآهن و تعرفه واگذاري خدمات
مخابراتي در قالب قراردادهاي دو جانبه و مشارکت تنظيم ميشود .
ماده : 3وظايف و مسئوليتهاي عامل
 -3-1واگذاري خدمات مخابراتي به مشترکين با رعايت ضوابط مربوطه.
-3-2پرداخت مجموع هزينههاي بهره برداري از شبکه طبق جداول تعرفه قرارداد بهره برداري.
-3-3پيشنهاد هزينه هاي جانبي موضوع بند  4-1-5به کميسيون مخابرات.
-3-4ارائه پيشنهاد هزينه هاي استفاده از فضا و تغذيه تاسيسات مخابراتي موضوع بند 2-4-5
به کميسيون مخابرات.
ماده : 4وظايف و مسووليتهاي کميسيون مخابرات
-4-1بررسي پيشنهاد اصالح تعرفههاي مصوبه قبلي و يا تعرفههاي خدمات جديد و ارائه آن به
هياتمديره جهت تصويب .
-4-2بررسي پيشنهاد ها و ارائه تعرفه خاص براي خدمات واگذاري به سازمانها و شرکتها و ادارات
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وابسته به راهآهن و ميزان تخفيفهاي ويژه براي مشترکين شبکههاي راهآهن و ابالغ به عامل.
تبصره  : 1کميسيون ملزم خواهدبود جهت جبران کاهش درآمد حاصل از هرگونه تخغيف که
به عامل ابالغ مينمايد  ،اقدامات الزم را بعملآورد .
تبصره : 2كميسيون ملزم خواهدبود ضوابط ميزان و چگونگي پرداخت جرايم و خسارت هر
يك از طرفين را تعريف نمايد .
-4-3تعيين و تصويب هزينه جانبي موضوع بند  4-1-5پيشنهادي عامل.
-4-4تعيين و تصويب هزينه استفاده از فضا و تغذيه و نيرو تاسيسات مخابراتي موضوع بند
2-4-5پيشنهادي عامل .
ماده : 5تعرفه
-5-1واگذاري سرويسهاي تلفن ثابت :
-5-1-1تعرفههاي واگذاري خدمات تلفن ثابت مطابق با جدول شماره  1و تعرفه هاي مربوط به
خدمات شهري و بين شهري و بين المللي مطابق مصوبات وزارت ارتباطات و فناوري اطالعات
مندرج در جدول شماره  2مي باشد .
-5-1-2تعرفه برقراري ارتباط مشترکين با شبکه هاي  Dataو اينترنت که از طريق
شبکه هاي عمومي شرکتهاي مخابراتي استاني انجام مي شود نيز مشابه مکالمات شهري از
مشترک دريافت خواهد شد .
-5-1-3تعرفه خدمات جانبي از قبيل تغيير شماره ،تغيير مکان  ،قطع موقت  ،واگذاري
سرويسهاي ويژه و  ...مشمول اين آيين نامه نبوده و توسط کميسيون تعيين مي گردد .
-5-2تعرفههاي واگذاري سرويسهاي انتقال :
-5-2-1ميزان تعرفه واگذاري خطوط و سيستمهاي انتقال بشرح جداول شماره  3-1و  3-2از
مشترک دريافت خواهدشد .
-5-2-2تعرفه واگذاري خطوط انتقال نوري کمتر از  50کيلومتر معادل  50کيلومتر محاسبه
خواهد شد .
-5-3تعرفههاي مربوط به واگذاري خدمات سيستمهاي بيسيم
-5-3-1تعرفههاي خدمات بيسيم مطابق با جدول شماره  4و تعرفههاي اجاره سيستم هاي
بيسيم وتجهيزات جانبي بشرح جدول شماره  5تعيين ميگردد .
-5-3-2در صورتيکه متقاضي از دستگاههاي بيسيم ثابت و شارژر بيسيم دستي و يا تغذيه
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بيسيم ثابت خود استفاده نمايد فقط در تعرفه هاي هزينه نگهداري جدول (شماره  )5به ميزان
 80درصد تخفيف داده مي شود .
-5-3-3نظر به ظرفيتهاي متفاوت ترافيکي شبکه راهآهن در نواحي مختلف  ،تعرفهها با احتساب
ضرايبي که در جدول شماره  6آورده شده؛ تعيين مي گردد .
-5-4تعرفههاي ساير امکانات مورد نياز مشترکين.
-5-4-1تعرفه استفاده از فضا و تغذيه تاسيسات مخابراتي مشمول اين آيين نامه نبوده و توسط
کميسيون تعيين خواهد نمود .

جدول شماره  : 1ميزان تعرفههاي واگذاري خطوط تلفن ثابت ( ريال )
 نوع خط

سپرده

هزینه هاي واگذاری

هزينه نگهداري ماهيانه

شهری

100000

200000

200000

داخلی 1

100000

200000

200000

داخلی 2

100000

200000

160000

داخلی 3

100000

200000

180000

داخلی 5

100000

200000

120000

داخلی 6

100000

200000

100000

100000

200000

270000

100000

200000

لیز الین

(داخل محوطه ایستگاه)
FX

• توضيحات :

دو برابر مبلغ نگهداري
نوع خط

-1هزينه کارکرد دوره اي خطي شهري مطابق با فيش شرکت مخابرات دريافت مي گردد .
-2هزينه خطوط  FXمربوط به تجهيزات کاربر ؛در قيمت کاربر مالحظه مي گردد .
-3مبالغي که در جدول مشخص نشده توسط مدير عامل تعيين خواهد شد .
-4هزينه نگهداري خطوط داخلي دوم و سوم و  ..ششم بترتيب 180/000و160/000و 140/000و  120/000و
 100/000ريال ميباشد .
-5تعرفههاي سرويسهاي خدماتي و سرويسهاي ارزش افزوده توسط عامل تعيين و اعالم ميگردد .
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جدول شماره  : 2جدول تعرفههاي مكالمات شهري ،بين شهري ،بين الملل شركت مخابرات ايران و وزارت ارتباطات

رديف

نوع مكالمات

منطقه
ZONE

1
2
3

شهري

شهري

4
5
6
7

بين شهري

1

بين شهري

2

فاصله
مقصد از
مبدا به
KM
بدون
احتساب
فاصله در
محدوده
شهرها

فاصله
زماني بين
هرپالس

مبلغ
هرپالس
(ريال)

ساعات
برقراري
مكالمات

تعداد
پالس در
ثانيه

8 - 13

4/134

 447ريال

13- 21

56/160

 447ريال

21 - 8

5/193

 447ريال

ايام تعطيل

5/193

 447ريال

روز 8 - 21

180

20

 447ريال

 8 - 21شب

120

30

 447ريال

روز 8 -21

8
9

هزينه
يك دقيقه
مكالمه به
ريال

4795
4795

بين الملل

4795

10
11

بين الملل

افغانستان

2030

12

بين الملل

بقيه كشورها

1575

13

مكالمه از طريق
ماهواره ثريا

14

مكالمه با تلفن
همراه

8600
8 - 21

•توضيح :
ضوابط فوق بصورت ساليانه توسط شرکت مخابرات ايران تعيين و ابالغ خواهدشد .
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جدول شماره  -3-1تعرفه واگذاري خطوط انتقال (ريال)
سپرده (هر50كيلومتر)

نوع خط انتقال

هزينه نگهداري
(ماهيانه و بازاي يك
كيلومتر)

هزينه واگذاري
(بازاي فواصل 50
كيلومتر)

يك زوج تار نوري

10/000/000

670/000

1/000/000

يك زوج سيم مسي با
مقطع 1.2mm

2/000/000

65/000

200/000

يك زوج سيم مسي با
مقطع0.9mm

2/000/000

55/000

200/000

يك زوج خط هوايي
دو فلزه

1/000/000

88/000

100/000

جدول شماره 3- 2تعرفه واگذاري سيستم هاي انتقال (ريال )

نوع سرويس

سپرده

هزينه واگذاري

M&E FX-4w

معادل سه ماه
از رقم ماهيانه
نگهداري

250/000

كانالMbps 2

كانالVFشامل:
Kbps64يا

هزينه نگهداري (ماهيانه)
ثابت

تعداد Node

محيط انتقال
(كيلومتر)

200/000

N *50/000

L*5 /000

معادل سه ماه
از رقم ماهيانه
نگهداري

300/000

5/500/000

N *550/000

L*60/000

كانالMbps 34

معادل سه ماه
از رقم ماهيانه
نگهداري

500/000

82/500/000

N*8 /250/000

L*900/000

كانالSTM -1

معادل سه ماه
از رقم ماهيانه
نگهداري

1/000/000

•توضيح  :تعداد =  Nفاصله (کيلومتر )= L

247/500/000

N* 247/500/000

L *2/700/000
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جدول شماره -4تعرفه واگذاري سرويس هاي بيسيم (ريال)
نوع مكالمات

ميزان افزايش هزينه ماهانه به ريال

تماس نرمال

3/000

تماس اولويتي

8/000

تماس اورژانس

25/000

دايورت كردن

2/000

تماس بيسيم با تلفن داخلي راهآهن

10/000

تماس بيسيم با تلفن شهري (داخل شهري)

30/000

تماس بيسيم با تلفن بين شهري و راه دور ايران

800/000

تماس Status Message

2/000

تماس Short Data Message

6/000

تماس NPD

14/000

در تماس بيسيم با تلفن بين شهري و راه دور ايران 500000ريال به ازاي يک بسته هزينه در زمان ثابت اضافه
مي شود( .مصرف با توجه به تنوع نرخ شهرها متفاوت است )()Prepaid
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جدول شماره  -5اجاره تجهيزات بيسيم و تجهيزات جانبي (ريال)
موضوع
بيسيم دستي

هزينه نگهداري

سرويس ويژه

(ماهيانه)

(ماهيانه)
-

-

مطابق جدول

-

سپرده

هزينه واگذاري

Conventional

3/000/000

-

150000

Trunk

3/000/000

-

250000

Conventional

3/500/000

500/000

150000

متفرقه

3-3-3
بيسيم

300/000

-

(درخودرو)

متحرك يا
ثابت

مطابق جدول

300/000

Trunk

3/500/000

500/000

250000

3-3-3

(درخودرو)
-

منبع تغذيه بيسيم ثابت

1/500/000

-

-

-

دكل تا ارتفاع  30متر

-

35/000/000

-

-

-

آنتن  -روشنايي  -ارتينگ و

-

7/000/000

-

-

-

متعلقات
شارژ بيسيم دستي (تك سلول)

3/000/000

-

-

-

-

جدول شماره  -6ضرايب نواحي
ناحيه

ضريب محاسبه

ناحيه

ضريب محاسبه

آذربايجان

1.2

شمال

1.05

اراك

1.15

شمال شرق

1.4

اصفهان

1.05

شمال غرب

1.05

جنوب

1

تهران

1.5

جنوب شرق

1

لرستان

1.3

خراسان

1

هرمزگان

1.15
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فصل پنجم

آييننامه و دستورالعمل هاي ماده ()8
*مصوبه شماره /1275ص1392/3/27-
هيئت مديره راه آهن ج.ا.ا

دستورالعمل تبصره ( )1ماده ( - )8حدود مسئوليت شركتهاي حمل و نقل ريلي در قبال
صاحبان كاال و مسافران و نحوه ايفاي آن

وزير راه و شهرسازي در تاريخ  1392 /3/27بنا به پيشنهاد هيئتمديره شركت راهآهن ج.ا.ا در تاريـخ
 1391 /10/ 18به استناد تبصره ( )1ماده ( )8قانون دسترسي آزاد به شبکه حمل و نقل ريلي مصوب سال
ت شرکتهاي حمل و نقل ريلي در مقابل صاحبان کاال و مسافران و
 ،1384آييننامه اجرايي «حدود مسئولي 
نحوه ايفاي آن » را به شرح زير تصويبنمود:
فصل اول – تعاريف و کليات

ماده:1

تعاريف:

تعاريف اصطالحات به کار رفته در اين آيين نامه به شرح زير مي باشد:
 -1-1شرکت :شرکت حمل و نقل ريلي موضوع تبصره ( )1ماده ( )1قانون دسترسي آزاد به شبکه
حمل و نقل ريلي و آييننامه اجرايي آن .
-1-2راهآهن :شركت راهآهن جمهوري اسالمي ايران
 -1-3بارنامه :سند کاشف از مالکيت است که به منزله قرارداد حمل و رسيد کاال نقل بار ميباشد
و حاوي کليه مشخصات كامل بار از حيث وزن ،تعداد ،عالمت ،مبداء  ،مقصد ،نام و نشان فرستنده
و گيرنده بار ،كرايه متعلقه و متصدي حمل بار است که توسط هيئت مديره راه آهن به صورت متحد
الشکل تهيه شده و توسط شركت حمل و نقل ريلي بار جهت حمل و نقل بار صادر مي شود .
 -1-4بليت :سندي است که جهت حمل مسافر از مبدا به مقصد توسط شرکت حمل و نقل ريلي
مسافري و يا نمايندگي مجاز طرف قرار داد آن صادر مي شود و به صورت متحد الشکل توسط هيئت
مديره راه آهن تهيه مي شود.
-1-5قرارداد حمل :قراردادي است که براساس آن شركت حمل و نقل ريلي باري تعهد ميكند که
بار معيني را با شرايط مورد توافق و در قبال دريافت مبلغي معين به مقصد حمل نموده و در آنجا تحويل

* موافقت وزير راه و شهرسازي در هامش نامه /1275ص1392/3/27-
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دهد اين قرارداد معموال براي حمل متناوب کاالهاي عمده ( بيش از يک قطار ) منعقد مي شود .
 -1-6مشتري :حسب مورد صاحب كاال در بخش حمل و نقل بار و مسافر در بخش حمل و نقل
مسافري.
 -1-7نمايندگي مجاز :دفتر خدمات حمل و نقل مسافري است که با اخذ مجوز از راه آهن و انعقاد
قرارداد با شرکت حمل و نقل ريلي مسافري ،نمايندگي شرکت را در مورد صدور بليط به عهده مي گيرد.

ماده :2

شركت با انعقاد قرار داد حمل و صدور بارنامه براي حمل بار و يا صدور بليت راسا و يا توسط نمايندگي
مجاز طرف قرارداد ،در مقابل مشتري متعهد ميگردد و مسئوليت خواهد داشت .

ماده :3

شركت و مشتري تابع مفاد اين آييننامه و ساير قوانين و مقررات جاري ميباشند .شرکت و مشتري مي
توانند نسبت به ساير شروط و خسارت ،توافق و وجه الزام قرار دادي ناشي از تخلف طرف مقابل را در قرار
داد منعقده في ما بين پيش بيني و درج نمايند اين توافقات در صورتي که مغاير اين آيين نامه و قوانين و
مقررات مربوطه نباشد نافذ خواهد بود .

ماده:4

مفاد اين آييننامه و پيوست هاي آن ،مبناي انعقاد قرارداد ها و پايه حقوقي نظارت حاکميتي بر عملکرد و طرح
دعاوي و حل و فصل اختالفات في ما بين شرکت و مشتري در داوري هاي حقوقي و محاکم قضايي است .

ماده :5

شركت در چارچوب اين آييننامه مسئول حوادث و تقصيراتي است که در مدت حمل و نقل واقع شده،
اعم از اينکه خود مباشرت به حمل و نقل کرده و يا حمل و نقل کننده ديگري (ثالثي) را مامور کرده باشد .
بديهي است که در صورت اخير حق رجوع او به متصدي حمل و نقلي که از جانب او مامور شده  ،محفوظ
است .
فصل دوم -وظايف و حدود مسئوليت شرکت
حمل و نقل ريلي باري در مقابل مشتري
• بند اول – وظايف و اختيارات شرکت حمل و نقل ريلي باري
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ماده :6

شرکت مکلف به انعقاد قرارداد حمل با مشتري تحت شرايط زير مي باشد :
 -6-1قرارداد حمل را مي توان براي مقداري کاال با مبادي و مقاصد مختلف تنظيم و منعقد کرد .
 -6-2قرار داد حمل حاوي موارد عمومي و اختصاصي است موارد اختصاصي بايد به تفکيک هر

مبدا و مقصد در قرارداد حمل ذکر شود.
 -6-3مواردعمومي قرارداد حمل شامل موارد زير است:
الف) نام شركت ،نام صاحب يا صاحبان كاال ،نشاني (اقامتگاه) و كد اقتصادي آنها.
ب) تعهدات و اختيارات و مسئوليت هاي طرفين.
ج) نوع ضمانت اجراهاي في مابين و تمامي اقدامات قابل اجرا توسط يك طرف قرارداد در
صورت عدم انجام تمام يا بخشي از تعهدات و مسئوليت هاي مندرج در قرارداد توسط طرف
ديگر.
د) نحوه تكميل قرارداد ،تعداد نسخ ،تعداد مواد و تبصره هاي مندرج در قرارداد (شناسنامه
قرارداد).
ﻫ) تعريف شرايط اضطراري و حوادث قهري.
ز) نحوه حل و فصل اختالفات قرارداد.
 -6-4موارد اختصاصي قرارداد حمل عبارتند از:
الف) نام و مشخصات و نشاني فرستنده و گيرنده كاال و مشخصات طول مسير(در صورت نياز).
ب) برنامه حمل (تعداد سفرهاي حمل در روز ،هفته ،ماه و سال) زمان بندي حمل (زمانهاي
اعزام قطار از مبداء و رسيدن به مقصد).
ج) نشاني مبداء و مقصد كاال ،نوع و مشخصات عمومي كاال.
د) زمان واگذاري واگن ها به طرف مقابل در محوطه هاي مورد توافق و مهلت توافق شده بابت
بارگيري واگن ها در مبداء و تخليه در مقصد (در هر سفر).
ﻫ) چگونگي تحويل دهي و يا تحويل گيري واگن ها در خطوط فرعي و يا محوطه هاي
اختصاصي صاحب يا صاحبان كاال و يا فرستنده و گيرنده كاال.
و) نوع و ظرفيت امكانات تخليه و بارگيري در اختيار صاحب يا صاحبان كاال در مبداء و مقصد.
-6-5كليه شروط خسارات توافقي و يا وجه ،الزام قراردادي قابل پيش بيني به صورتي كه مخالف
قانون نباشد به عنوان خسارت مسلم و مستقيم متضرر (اعم از خسارت مادي و معنوي) ناشي از
تخلف طرف مقابل (فصل يا فصل) مي بايست در قراردادهاي في مابين شركت و مشتري تعيين و
تصريح شود .امكان مطالبه خسارت توسط متضرر بايد جزو شروط توافق باشد.
تبصره :جبران خسارت توافقي مي تواند به صورت مقطوع و حداكثر تا ميزان ارزش بار و
هزينه هاي انجام شده براي آن باشد.
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ماده :7

شركت بايد براي هر واگن به يك مقصد معين طبق دستورالعمل مصوب هيئت مديره راه آهن موضوع
تبصره ( )4ماده ( )8قانون دسترسي آزاد به شبكه حمل و نقل ريلي بارنامه تنظيم و صادر نمايد.

ماده :8

شركت مكلف است كليه مقررات راه آهن (از جمله مقررات عمومي سير و حركت) ،كليه استانداردهاي
مرتبط با هر مسير حمل ( نظير اندازه گاباري ،بار محوري ،و وزن مجاز) و كليه مقررات مربوط براي حمل
نگله هاي ترافيكي ،محموالت ويژه و خطرناك را رعايت نمايد و براي حمل آنها با راه آهن توافق قبلي
انجام دهد.

ماده : 9

شركت مكلف است قبل از انعقاد هر گونه قرارداد حمل از اخذ مجوزهاي خاص حمل از مراجع ذيصالح
براي برخي كاالهاي ترافيكي ،محموالت ويژه و خطرناك ،اطمينان حاصل نمايد.

ماده :10

شركت مكلف است از استحكام و مناسب بودن باربندي ،بسته بندي ،عدل بندي ،لفاف بندي محموالت
براي جلوگيري از صدمه به ساير محموالت ،آلوده كردن آنها و يا آسيب رساني به واگن و امكانات و
تجهيزات زير ساخت و همچنين از پلمپ دربها و دريچه هاي واگن يا كانتينر و ساير محل هاي مورد نياز
در مبداء و درج شماره هاي مربوط در بارنامه و همچنين پلمپ مجدد پس از انجام بازرسي توسط مراجع
قانوني و درج شماره جديد در بارنامه اطمينان حاصل نمايد.

ماده :11

شركت مكلف است براي حمل كاالهاي ويژه امكانات خاص نظير واگن يخچالدار براي كاالهاي
سريع الفساد را تامين نمايد.

ماده :12

شركت بارعايت نكات زير ،اجناس را در انبار ،بارانداز و يا مستقيما برروي واگن تحويل مي گيرد:
الف) درج مشخصات كاال و ثبت اطالعات مورد نياز بر اساس اظهارنامه در بارنامه به صورت خوانا،
كامل ،دقيق و در ستونها و رديف هاي مربوط.
ب) حصول اطمينان از صحت و سالمت اجناس.
ج) مطابقت دادن اطالعات اظهارنامه با اجناس در حال تحويل گيري (عمدت ًا موارد قابل رويت و
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يا اندازه گيري و درج آنها در بارنامه).
د) صدور مجوز بارگيري بدون هرگونه تاخير ( در صورت وجود شرايط الزم و آماده بودن واگن)،
قيد شماره واگن بر روي اظهارنامه ،صدور بارنامه پس از بارگيري و تسليم يك نسخه از آن به
فرستنده كاال.
ﻫ) قيد نگهداري محموله در بارانداز يا انبار در بارنامه صادره و تسليم يك نسخه از آن به فرستنده
( در صورت آماده نبودن واگن براي بارگيري).

ماده :13

شركت مكلف است از قطارهاي مستقيم براي حمل حيوانات زنده ،پرندگان و يا اجناس فاسد شدني
استفاده نمايد و حيوانات زنده و اجناس فاسد شدني را در صورت آماده بودن وسيله حمل در همان روز
تحويل بگيرد.

ماده :14

شركت مكلف است از واگن هاي مخصوص براي مواد منفجره ،شيميايي ،عفونت زا ،راديو اكتيو و زيان آور
استفاده نمايد و كاالهاي خطرناك را با قطارهاي مختلط و يا قطارهاي حامل مواد سوختي حمل نكند.

ماده :15

شركت مكلف است در صورت درخواست فرستنده در اظهارنامه بر اساس تاييديه راه آهن ،بارنامه داراي
مهر ويژه»حمل با قطار مستقيم» با تصريح روز و ساعت ورود به مقصد صادر نمايد و اضافه كرايه مربوط
به قطار مستقيم را در صورت نرسيدن واگنهاي ذيربط به مقصد در موعد مقرر استرداد كند.

ماده :16

شركت موظف است در صورت ارائه مدارك كافي دال بر احراز هويت و دريافت رسيد و اخذ برگ سلب
ادعاي شخص ثالث ،محموالت را به گيرنده تحويل دهد.

ماده :17

شركت مكلف است با رعايت نكات ذيل نسبت به توزين محموالت اقدام نمايد:
الف) انجام توزين محموالت به ترتيب توسط قپان سيار و يا الكترونيكي خطي.
ب) توزين مجدد رايگان كاال در مقصد در صورتي كه در وضع ظاهر و يا مقدار بسته ها تغييراتي حاصل
شده باشد و سپس صورت مجلس آن در چند نسخه و تسليم يك نسخه به گيرنده و استرداد مابه التفاوت
كرايه حمل و همچنين تامين زيان وارده به صاحب كاال.
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ج) درخواست حضور نماينده راه آهن به عنوان داور در محل توزين و بازديد كاالهاي خسارت ديده در
صورت عدم توافق گيرنده و شركت در تنظيم صورت مجلس.
د) عدم توزين محموالتي كه داراي وزن استاندارد و ذكر شده بر روي بسته بندي آنها بوده و يا وزن و
مشخصات آنها در بارنامه وسيله نقليه قبلي مشخص شده باشد.

ماده :18

شركت مكلف است براي كاركنان عملياتي خود جهت تسهيل در مراجعه فرستندگان و گيرندگان كاال و
ديگر نمايندگان معرفي شده توسط صاحب يا صاحبان كاال ،پوشش متحدالشكل استفاده نمايد.

ماده :19

شركت مكلف است « منشور حقوق صاحب يا صاحبان كاال از جمله در خصوص استرداد كاال ،واگذاري
كاال و دستور تغيير محل تحويل كاال و گيرنده به شرح پيوست شماره ( )1اين آيين نامه را به مشتري ابالغ
نموده و مفاد آن را رعايت نمايد.

ماده :20

شركت از حقوق و اختيارات زير برخوردار است كه به همراه ساير نكات الزم طي «اعالميه شركت»
مطابق پيوست شماره ( )2به اطالع مشتري خواهد رساند:
الف) حق اخذ انبارداري در صورت عدم تحويل دهي و تحويل گيري كاال توسط مشتري در موعد مقرر.
ب) اختيار به حراج گذاردن كاال پس از توقف طوالني مدت در انبار يا بارانداز مندرج در قرارداد في مابين.
ج) حق اخذ بقيه وجه حاصل از حراج توسط شركت ( در صورت عدم مراجعه به موقع براي تحويل گيري).
د) حق انبارداري بابت عدم بارگيري به منظور بارنامه و در نتيجه توقف واگن خالي بيش از مهلت قانوني.
ﻫ) حق توقف واگن خالي به خاطر عدم بارگيري آن توسط فرستنده.
و) حق توقف واگن خالي به خاطر عدم مجوز اعزام توسط فرستنده.
ز) حق توقف واگن خالي به خاطر عدم تخليه واگن هاي باردار در مقصد.
تبصره :اعالميه شركت مي بايست به صورت دوره اي (حداقل در هر فصل سال) تدوين شده و پس از
تاييد هيئت مديره راه آهن منتشر گردد.
• بند دوم – حدودمسئوليت شركت حمل و نقل ريلي بار

ماده :21

شركت مسئول حفاظت و مراقبت از كاالها از زمان تحويل گيري در مبداء تا تحويل دهي در مقصد و
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تحويل سالم و به موقع آنها مي باشد و در قبال تلف ،تخريب ،آسيب و فساد كاال در حمل و نقل و به طور
كلي عدم تحويل كل يا جز محموله و تاخير در تحويل آن مسئوليت دارد .مگر آنكه اعمال كليه تدابير و
احتياط هاي معقوالنه و الزم براي حمل كاال و همچنين موارد عدم مسئوليت خود (به شرح ماده آتي ) را
اثبات نمايد.

ماده :22

شركت در موارد زير در مقابل مشتري مسئوليتي ندارد:
 -22-1موارد مطرح در مفاد قرارداد منعقده في مابين شركت و مشتري كه بر عهده صاحب يا
صاحبان كاال و يا نماينده يا نمايندگان وي نظير فرستنده و گيرنده (گان) نهاده شده است و از جمله
شامل موارد زير است:
الف) اعالم اطالعات درست در اظهارنامه شامل :تاريخ تقاضا ،نام و نشاني فرستنده و گيرنده و
مبداء و مقصد كاال ،نوع ،وزن حقيقي و مشخصات محموله ،تعداد ،حجم ،وزن كل ،عالمت روي
بسته ها ،نوع بسته بندي و امضاء و تسليم اظهارنامه به شركت در مبداء.
ب) درج نوع كاالهاي ويژه (اندازه هاي بزرگ و سنگين ،گرانبها ،وسايط نقليه موتوري،
حيوانات و كاالهاي سريع الفساد و …) در اظهارنامه و تقبل انجام عمليات باربري و تخليه و
بارگيري آنها.
ج) قيد كاالهاي خطرناك با كد (شناسه) ذيربط ،نام دقيق ،كالس و زير كالس ،شماره عالئم
خطر و بر چسب مربوط ،شماره كارت احتياطي در كد (شناسه) اظهارنامه.
د) اخذ مجوز هاي الزم از مراجع ذيصالح براي كاالهاي ويژه و خطرناك.
ﻫ) اعالم دقيق مشخصات كاالهايي از نوع سمي ،عفونت زا ،راديو اكتيو ،زيان آور ،منفجره،
سريع االشتعال و شيميايي در اظهارنامه و انجام بسته بندي مناسب براي حمل آنها.
و) انجام هماهنگي هاي قبلي با شركت براي در اختيار گرفتن برخي امكانات و تجهيزات مورد
نياز خاص در مبداء و مقصد.
ز) درخواست الصاق برچسب الزم بر روي محموالتي خاص در اظهارنامه كه داراي كاربري در
محوطه ،نوع حمل ،چيدمان  ،تخليه و بارگيري خاص است.
ح) ذكر درخواست حمل از طريق قطارمستقيم در اظهارنامه و قبول اضافه كرايه حمل مربوطه.
ط)انجام باربندي ،بسته بندي ،لفاف بندي ،عدل بندي مناسب براي كاالها (بويژه محموالتي
با آسيب پذيري باال ويا آسيب رساني زياد به واگن و زير ساخت و يا ساير كاالهاي مجاور آن).
ي) انجام عمليات تخليه و بارگيري در مهلت هاي تعيين شده و يا مورد توافق ،انجام مراحل
تشريفات قانوني (از جمله امور گمركي وترخيص كاال) و اخذ مجوزهاي الزم حمل از سازمانها
و ارگان هاي مربوطه.
ك) انجام مقررات اداري ،تحويل دهي ،صدور اجازه حمل و تحويل گيري به موقع بار در
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مهلت هاي مقرر به ترتيب در مبداء و مقصد توسط فرستنده و گيرنده.
ل) حضور به موقع نماينده يا نمايندگان مشتري در هر يك از مراحل قانوني (در صورت نياز).
ه) حصول اطمينان از نگهباني و حفاظت از اشياء گرانبها ،وسايط نقليه موتوري ،حيوانات زنده
تحويل گرفته شده از فرستنده در طول مسير حمل و به كار گيري مراقب براي حمل اشياء و
اوراق گران قيمت ،وسايط نقليه موتوري و حيوانات زنده.
ن) امضاء و تاييد نسخ بارنامه در هنگام تحويل توسط خود و يا نماينده وي.
تبصره :صاحب كاال مكلف به پرداخت به موقع و كامل مبلغ كرايه حمل مندرج در قرارداد و
يا بارنامه مي باشد و بايستي خسارات وارده به وسايط نقليه و امكانات شركت و اموال اشخاص
ثالث ناشي از نوع محموله ( از جمله كاالهاي ويژه ،خطرناك ،حيوانات زنده و سريع الفساد) و
يا به خاطر نقص در بسته بندي ،لفاف بندي و عدل بندي آن و همچنين جبران خسارت وارده
به وسايط نقليه ريلي و امكانات شركت و ساير محموالت كه در اثر عدم مراقبت نماينده يا
نمايندگان صاحب كاال در هنگام باربري ،تخليه و بارگيري وارد مي شود را جبران نمايد.
 -22-2اطالعات غير قابل رويت و اندازه گيري كاال كه صاحب كاال در اظهارنامه اعالم مي كند.
 -22-3روابط تجاري و مدني بين صاحب يا صاحبان كاال ،فرستنده و گيرنده.
 -22-4اثبات رخ دادن يكي از موارد تاخير ،عدم تحويل ،تلف ،تخريب ،آسيب و فساد كاال در
جريان حمل توسط صاحب يا صاحبان كاال كه فراتر از توان و كنترل مديريت شركت و يا بدون هر
گونه غفلت ،قصور و تخلف كاركنان آن باشد.
 -22-5عوامل قهري ،حوادث طبيعي و يا قضاياي غير قابل جلوگيري (بروز جنگ ،عمليات
خرابكارانه ،دستگيري و حبس تحت فرآيند قانوني ،دستورها و محدوديت هاي اعمال شده توسط
حكومت و نمايندگان آن ،آتش سوزي و يا هر مخاطره بزرگ غير قابل پيش بيني) به شرطي كه
ناشي از عمل كاركنان و افراد تحت كنترل شركت نباشد.
 -22-6مشكالت ناشي از اجراي قوانين جاري كشور ،تشريفات اداري و گمركي ،اجراي مقررات
جلوگيري از قاچاق و قرنطينه و تاخير در ترخيص كاال.
 -22-7حمل كاالهايي با قبول مخاطره توسط صاحب كاال ( مگر آنكه صاحب كاال ثابت نمايد
كه بخشي از تلف ،تخريب ،آسيب و فساد كاال به خاطر غفلت ،قصور و تخلف كاركنان شركت بوده
است).
 -22-8عدم اخذ مجوزهاي مورد نياز توسط صاحب يا صاحبان كاال ،فرستنده و گيرنده و عدم
الصاق برچسب هاي الزم بر روي محموالت خاص توسط آنها.
 -22-9بروز هر گونه تلف ،تخريب ،آسيب و فساد كاال به هر دليل ممكن در صورتي كه:
الف) الزم باشد كه شركت ،كاال را درخط تجاري-صنعتي متعلق به صاحب كاال يا خطوط
ايستگاه جهت تخليه (و يا شخص ثالث) مستقيما به صاحب يا صاحبان كاال تحويل دهد.
ب)و پس از آنكه واگن حامل كاال در نقطه مبادله واگن ها قرار گرفته ،صاحب كاال قادر به
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پذيرش آن نمي باشد و اين موضوع از طرف نماينده قانوني شركت به صورت مكتوب به اطالع
مالك خط صنعتي -تجاري رسيده باشد.
 -22-10بروز هر گونه تخلف ،تخريب ،آسيب و فساد كاال به هر دليل ممكن در صورتي كه:
الف) الزم باشد كه كاال در خط تجاري صنعتي و يا خطوط ايستگاه متعلق به صاحب يا صاحبان
كاال (ويا شخص ثالث) بارگيري شود.
ب) و يا قبل از زماني كه واگن در نقطه مبادله به نماينده قانوني شركت به صورت مكتوب
تحويل گرديده باشد.
 -22-11تلف ،تخريب ،كسر در حجم و وزن ،نقص ،آسيب و فساد طبيعي ناشي از يكي از موارد
زير:
الف) جنس ،كيفيت و طبيعت كاال.
ب) قصور و يا غفلت صاحب يا صاحبان كاال (فرستنده و گيرنده ،تاييد كننده و يا نماينده آنها).
ج) اطالعات اعالم شده و دستورهاي اشتباه فرستنده و گيرنده.
د) نقص و عيب نامشهود.
ﻫ) عدم تناسب بسته بندي ،عدل بندي و لفاف بندي يا نوع جنس.
 .22.12وارد آمدن صدمه به كاال ناشي از:
الف) ضعف ،در بسته بندي و عدل بندي.
ب) نوع جنس ،كيفيت و طبيعت محموله.

ماده :23

رعايت ضوابط و قواعد قانوني مندرج در قانون تجارت و كنوانسيون هاي الزم االجراي ذيربط حمل و نقل
ريلي كاال در خصوص اثبات تلف يا خسارت ظاهري و غير ظاهري و اقامه دعوي مسئوليت عليه شركت در
مورد حدود مسئوليت شركت ضروري است.
فصل سوم -وظايف و حدود مسئوليت شركت هاي
حمل و نقل ريلي مسافري
• بنداول -وظايف و اختيارات شركت

ماده :24

شركت و يا نمايندگي مجاز آن موظف به تنظيم و صدور بليت براي هر مسافر مطابق دستورالعمل مصوب
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هيئت مديره راه آهن موضوع تبصره ( )4ماده ( )8قانون دسترسي آزاد به شبه حمل و نقل ريلي مي باشد.
تبصره :شركت مكلف به رعايت بليت صادره توسط نمايندگي مجاز آن مي باشد و چارچوب روابط آنها
در قرارداد فر مابين كه به تاييد راه آهن مي رسد تعيين خواهد شد .لزوم رعايت حقوق مسافر بايستي در
اين قرارداد تصريح شود.

ماده :25

شركت مكلف است «منشور حقوق مسافر» از جمله در خصوص شرايط استرداد بليط و نحوه بازپرداخت
وجه آن در حالت هاي مختلف را به شرح مندرج در پيوست شماره ( )3به اطالع مسافرين رسانده و كامال
رعايت نمايد.

ماده :26

شركت مكلف است در خصوص شكايات مسافرين اقدامات زير را به عمل آورد:
الف) نصب صندوق هاي شكايت همراه با تابلوهاي مربوطه در تمامي ايستگاه ها و قطارها و يا
ايجاد يك سامانه رسيدگي به شكايات الكترونيكي و اعالم جزئيات نحوه تماس.
ب)رسيدگي به شكايات واصله ،ابالغ پاسخ به مسافر(شاكي) طي مهلت تعيين شده ،رفع عيوب و
نواقص و در صورت نياز برخورد به خدمه خاطي.
ج)پاسخگويي مسئول به كليه دعاوي و شكايات طي مدت معين و يا ارسال آن به شركت مسئول
مربوطه و آگاه نمودن مسافر از آن.

ماده :27

شركت موظف به رعايت موارد زير در خصوص اطالع رساني به مسافران و راهنمايي آنها مي باشد:
 -27-1تهيه و در دسترس قرار دادن مفاد اعالميه هاي شركت در مراكز فروش بليط ،قطارها و
برخي ايستگاه هاي ذيربط.
تبصره :اعالميه شركت مطابق پيوست شماره ( )4به صورت دوره اي (حداقل در هر فصل سال)
تدوين شده و پس از تاييد هيئت مديره راه آهن منتشر مي گردد.
 -27-2اطالع رساني در مورد نحوه تهيه بليت حمل (مسافر و خود رو) و حمل توشه ،به صورت
مراجعه حضوري و بر خط ( ،)ON LINEمحل استقرار باجه ها و آژانس هاي (نمايندگي هاي
مجاز) فروش در شهر هاي مختلف ،شرايط لغو ،ابطال و استرداد بليت و پرداخت خسارت در چارچوب
آيين نامه ها و ضوابط و ابالغيه هاي راه آهن.
 -27-3اطالع رساني به موقع براي حركت و توقف قطارها در ايستگاه هاي مبداء بين راه و مقصد.
 -27-4اخذ اطالعات هويتي و شماره تماس مسافرين براي اطالع رساني در صورت ايجاد
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تغييرات عمده در برنامه حركت قطارها بوسيله تلفن و در غير اين صورت ارسال پيام به دو وسيله
پيامك( )messageو پست الكترونيكي()Email
 -27-5اطالع رساني در قطارها از موقعيت قطار در هر مسير ،مدت توقف در ايستگاه بعدي ،آگاه
كردن مسافرين از محل و مدت توقف براي نماز.
 -27-6اطالع رساني حركت قطارها و خدمات قابل ارائه به مسافرين از طريق باجه هاي اطالع
رساني ،برگه هاي جدول زمانبندي حركت قطارها و تابلوهاي اعزام.
 -27-7حضور خدمه در سكوي ايستگاه مبداء و راهنمايي مسافرين جهت تخصيص دقيق
صندلي ها و جلوگيري از ورود اشخاص فاقد بليت به قطار ،ارائه خدمات راهنمايي توسط خدمه ،به
سمت صندلي و كوپه در مبداء و ارائه اطالعات مورد نياز مسافرين در حين سفر.
 -27-8هماهنگي با مامورين ايستگاه هاي بين راه براي سوار كردن مسافرين جديد و راهنمايي
آنان به واگن هاي مسافري ذيربط.
 -27-9اعالم ايستگاه هاي داراي خدمات تبديل ارز مسافرين بين الملل.
 -27-10نمايش اطالعات ذيل در تابلوهاي راهنما بر روي سكوها با هماهنگي راه آهن:
الف) زمان و حركت قطارها
ب) نام و درجه كيفيت قطار (به صورت عدد) و شماره قطار.
ج) ايستگاه مقصد.
د) مسير و حركت.
ﻫ) نوع خدمات قابل ارائه در قطار.
و) خدمات جنبي و هزينه هاي ذيربط.
ز) ميزان تاخير و زمان حركت جديد.
تبصره  :اطالعات تابلوهاي راهنماي روي سكوها بايستي با تابلوهاي اعزام ،پالك و مقصد
واگن هاي مسافري و مطالب اعالم شده توسط بلندگوها يكسان باشد.
-27-11نصب اطالعات زير بر روي واگن ها:
الف) شماره سريال واگن.
ب) درجه واگن ( به صورت عدد).
ج) مبداء و مقصد.
د) نوع واگن (خواب ،اتوبوسي ،توشه ،رستوران ،خدمات و.)...
 -27-12اعالم اطالعات الزم براي ارائه توسط سامانه اعالم عمومي قطارهاي بين شهري
شامل:
الف) خدمات موجود در قطار.
ب) نام و فاصله ايستگاه بعدي و مدت توقف قطار.
ج) تاخيرها و داليل مربوطه.
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د) خوشامدگويي و خداحافظي در مبداء و مقصد.
 -27-13اعالم اطالعات الزم براي ارائه توسط سامانه اعالم عمومي قطارهاي بين المللي ( به
زبان هاي انگليسي ،كشورهاي بين راهي و مقصد) شامل:
الف) تغيير قطار (نوع قطارها و محل تغيير).
ب) انواع تشريفات و مقررات گمركي.
ج) كنترل گذرنامه (ايستگاه و يا در طول مسير).
د) ايستگاه هاي داراي تشريفات.
ﻫ)ايستگاه هايي كه قطار در طول مسير توقف مي نمايد.
و) زمانهاي ورود به ايستگاه ها و مدت توقف.
 -27-14تهيه و ارائه برگه هاي جداول زمان بندي ،ارائه دهنده اطالعات مورد نياز مسافرين
قطارهاي اصلي (بين شهري و بين المللي) شامل:
الف) زمان حركت و ورود قطارها (به وقت محلي).
ب) خدمات موجود.
 -27-15نصب نمادهاي تصويري (عمدتا از نوع بين المللي) همراه با فلش و متن نوشتاري در
سالن قطارها براي راهنمايي مسافرين حداقل شامل:
الف) جايگاه معلولين ،خدمه ،رستوران و سرويس هاي بهداشتي.
ب) سيگار نكشيد ،راه را بند نياوريد ،نظافت را رعايت نماييدو...

ماده :28

شركت مكلف به اعمال نظارت و كنترل هاي زير در طول مسير حمل مي باشد:
 -28-1كنترل بليت در طول سفر(ضمن رعايت اصل عدم ايجاد مزاحمت در شب مگر در مواقع
خاص).
 -28-2نظارت كامل بر شستشو و تميز نگاه داشتن دائمي و كامل موارد زير:
الف) راهروها و كوپه ها.
ب) روكش صندلي ها ،مالفه ها و رو بالشتي ها.
ج) سرويس هاي بهداشتي و خشك نگه داشتن كف آنها براي جلوگيري از لغزنده بودن و
سقوط مسافرين.
 -28-3نظارت بر امور تامين آب آشاميدني بهداشتي ،در دسترس قرار دادن غذاي سالم ،چاي و
نوشابه نيم چاشت ،صبحانه و برخي تنقالت به مقدار كافي.
 -28-4نظارت بر تامين امكانات مورد نياز سرويس هاي بهداشتي شامل آب ،دستمال كاغذي،
مايع دستشويي و غيره به مقدار كافي و تكميل آنها در طول سفر.
 -28-5نظارت بر كنترل كيفي و كمي خدمات در حين سفر ،رسيدگي براي رفع فوري عيوب و
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نواقص داخل واگن ها ،توجه به شكايت هاي شفاهي مسافرين ،رفع عيوب و نواقص ذيربط و ارتقاء
سريع خدمات تعهد شده.
 -28-6كنترل جو رواني حاكم بر قطارها ،كنترل مسافرين براي جلوگيري از هر گونه مزاحمت
براي ديگران.
 -28-7كنترل و اعمال مراقبت براي جلوگيري از سرقت اموال در قطار.
 -28-8نظارت بر همراه مسافر ،جلوگيري از بار همراه غير استاندارد و رسيدگي به اعتراض
مسافريني كه ورود غير مجاز بار دستي همراه يك نفر به قطار موجب سلب آسايش و مزاحمت براي
آنان شده است و جريمه نمودن فرد خاطي كه از تقبل ورود بار همراه وي بنا بر شرايط و مقررات
مصوب در مبداء خودداري شده ،ولي رعايت نكرده است.
 -28-9بازبيني سالن هاي مسافري و يافتن اجناس جا مانده مسافرين ،ثبت آنها طي صورتجلسه
و استرداد بار همراه(و يا توشه) مفقود شده به مسافر پس از يافتن آن.

ماده :29

شركت موظف است نكات زير را در مورد خدمه و كاركنان خود رعايت نمايد:
 -29-1به كارگيري افراد واجد صالحيت به عنوان خدمه قطارها (مامورين حركت ،مديريتي،
نظارتي و خدماتي) كه صالحيت آنها به تاييد راه آهن رسيده باشد.
 -29-2به كار گيري خدمه كامال آشنا با زبان هاي انگليسي و زبان كشور مقصد و اطالع رساني
به زبان هاي مزبور در قطارهاي بين المللي.
 -29-3آموزش رفتاري خدمه قطار براي برخورد صحيح و مودبانه با مسافرين و آموزش تخصصي
براي اجراي دقيق كليه وظايف محوله.
 -29-4اعمال پوشش متحدالشكل براي كاركنان عملياتي و خدمه قطارها براي شناساندن بهتر
آنها به مسافرين جهت مراجعه.
 -29-5آموزش خدمه براي وضعيت هاي اضطراري و در اختيار داشتن دستورالعمل هاي الزم
براي انجام عمليات تحت هر نوع وضع اضطراري.

ماده :30

شركت مكلف به رعايت تعهدات زير در صورت لغو يا تاخير در حركت قطار مي باشد:
 -30-1استرداد بهاي بليت يا در اولويت قرار دادن حمل مسافر در سفرهاي بعدي(بسته به تمايل
وي) در صورت لغو و يا ايجاد تاخير طوالني در حركت (بر اساس تشخيص راه آهن) قطار رفت به
هر دليل قبل از انجام سفر.
-30-2استرداد بخشي از بهاي بليت در صورت تاخير محدود در حركت قطار به تشخيص راه آهن.
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-30-3تهيه وسيله نقليه جايگزين و يا اسکان شبانه مسافرو يک وعده غذاي رايگان در صورت
لغو سفر و يا تاخيرطوالني « قطار برگشت » .
-30-4تهيه وسيله جايگزين ،تامين يک وعده غذاي رايگان در صورت تاخيرطوالني قطار در
رسيدن به مقصد و از دست دادن وسيله نقليه بعدي در مقصد.

ماده :31

شرکت موظف است موارد ذيل رادرخصوص بار همراه و توشه مسافر رعايت نمايد.
 -31-1تعيين و اعالم مشخصات بار همراه و غيرهمراه ( توشه) بازديد ازمحتويات و ميزان
سالمت توشه درحضور مسافر  ،حفظ سالمت توشه در طول سفر و تحويل دادن آن به مسافر در
مقصد.
 -31-2تذکر دادن به مسافر در صورت مشاهده نقص در بسته بندي و کمک نمودن به وي
براي رفع آن.
-31-3انجام اقدامات ذيل در صورت ايراد صدمه به بار توشه ( که درسند توشه عيب و نقص
مربوطه درمبدا ثبت نگرديده و به سبب اهمال عوامل راهبري قطار  ،نقص فني وسيله نقليه و يا
شخص ثالث تحقق يافته است).
الف -پذيرش درخواست مسافر براي تنظيم صورت مجلس خسارت درمقصد طي يک مهلت
قانوني تعيين شده .
ب -پاسخگويي سريع به ادعاي غرامت.
-31-4پرداخت غرامت بابت گم کردن و ايراد صدمه بارهاي توشه ( از جمله درب به درب بنا به
مقررات مورد عمل راه آهن).
 -31-5انجام امور باربري در محوطه و تخليه و بارگيري بارهاي توشه بطور رايگان.
 -31-6حمل بار توشه و يا خودرو با قطار هاي بعدي درصورت عدم امکان حمل در روز حرکت.
 -31-7بيمه نمودن بارهاي همراه  ،توشه وخودرو وآالت ناقله ريلي در مقابل آتش سوزي و
حوادث.

ماده :32

شرکت مکلف است اقدامات ذيل را براي تامين سالمتي و ايمني مسافرين انجام دهد.
 -32-1تامين سالمت فيزيکي مسافرين و اموال آنها ازطريق طعمه گذاري و سم پاشي براي
جلوگيري ازورود حيوانات موذي و حشرات به قطارها حين توقف در مبدا و يا مقصد.
 -32-2حصول اطمينان از حفظ سالمت قطعات و اجزاء درون راهروها  ،سرويس هاي بهداشتي،
پله ها ،دربها  ،قفلهاي ورودي و خروجي.
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-32-3بيمه نمودن کليه مسافرين وهمچنين پرداخت مابه التفاوت پوشش بيمه و مبلغ ديه ،فوت
و يانقص عضو مسافرين دراثر سوانح و همچنين پرداخت مابه التفاوت پوشش بيمه و هزينه هاي
درمان واز کار افتادگي جزيي و کلي پس از صدور راي از طرف مراجع قضايي و ذيصالح.
-32-4اقدام سريع در مواقع بروز حوادث طبيعي و سوانح براي کنترل رواني مسافرين سالم ،
پياده و جابجا نمودن آنان به مکان امن ،تامين جا و استراحتگاه موقت تارفع مشکل.
-32-5اعزام فوري مصدومين حوادث به نزديکترين بيمارستان و بستري نمودن آنها.
-32-6تامين وسايل نقليه براي رساندن مسافرين قطار هاي در راه مانده ( بخاطر سوانح و
حوادث) به مقصد ويا بازگردندن آنها به به مبدا درصورت پيش بيني طوالني بودن مدت بازسازي
خط و باز شدن آن توسط مسئولين راه آهن.
-32-7تامين امکانات مورد نياز معلولين و سالمندان در قطارها.
 -32-8تامين خدمات و فوريت هاي پزشکي بر روي قطارها.

ماده :33

شرکت موظف به بازپرداخت بهاي کامل بليت در صورت درخواست مسافر براي ابطال در موعد و شرايط
مقرر در آيين نامه استاندارد هاي خدمات مصوب هيئت مديره راه آهن مي باشد.

ماده :34

شرکت مکلف به ارائه خدمات مطابق موارد مندرج در روي بليت ها  ،اعالميه ها و موارد مطرح در اين
آيين نامه مي باشد.

ماده :35

بند دوم -حدود مسئوليت شرکت

شرکت در برابر خدمات حمل مسافر  ،بار همراه و توشه پس از صدور بليت و يا تحويل گيري بار توشه
مطابق با قوانين و مقررات مصوب مورد عمل راه آهن مسئوليت مستقيم دارد.

ماده :36

شرکت در خصوص موارد ذيل تکليف و مسئوليتي ندارد:
 -36-1عدم تقبل ورود بار دستي همراه به قطار بخاطر يک يا چند مورد زير:
الف -عدم سهولت در جابجايي در قطار.
ب -بزرگتر بودن از محل تعبيه شده براي بار همراه.
ج -خطرناک بودن بار همراه( طبق مقررات مورد عمل راه آهن)
د -سنگين تر بودن  ،تعداد زيادتر و بيشتر بودن حجم بار همراه از فضاي تعلق گرفته براي يک مسافر.
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ه -سلب شدن آسايش مسافرين.
و-احتمال آسيب رساندن به وسيله نقليه ريلي.
 -36-2قبول نکردن بار توشه و يا خودرو در اولين قطار به خاطر يک ويا چند عامل زير:
الف -اسلحه و مهمات  ،مواد منفجره و مواد آتش زا و سوختني.
ب -مواد سمي ،اسيدي ،بيماري زا و بدبو و وسايل راديو اکتيو.
ج -حيوانات بزرگ اهلي و يا حيوانات وحشي.
د-مواد فاسد شدني.
ه -بسته بندي و عدل بندي نامناسب.
و -عرضه زياد بار ( به لحاط حجم و يا وزن زياد) به نسبت استاندارد حمل همراه مسافر.
ز -نبودن جاي خالي در واگن توشه.
ح -کندي بارگيري و ايجاد احتمال تاخير در حرکت قطار .
ط -مزاحمت و اشکال براي ساير بارها.
ي -تکميل بودن واگن هاي حمل خودرو.
ک -موجبات و مقتضيات خاص به تشخيص خدمه قطار.

ماده :37

شرکت در موارد ذيل در مقابل مسافرين مسئوليتي ندارد:
 -37-1هرگونه اشتباه شخصي مسافرين و عواقب ناشي از آن  ،افتادن و صدمه ديدن مسافر در
اثر غفلت او.
 -37-2صرفنظر کردن مسافر از انجام بخشي از مسافرت به اراده خويش ( ودر نتيجه عدم
استرداد مابه التفاوت بهاي بليت).
 -37-3تقصير و يا قصور مسافر در انجام وظايف و مسئوليت هاي خود در موارد زير:
الف -عدم تهيه و يا عرضه بليط و يا قبض توشه معتبر ( غير مخدوش  ،بدون قلم خوردگي ،
همنام با مسافرين) در نتيجه عدم حمل و يا رسيدگي نکردن به ادعاي مسافر.
ب -درخواست تخفيف پس از صدور بليت.
ج -مفقود کردن بليت المثني.
د -به موقع سوار قطار نشدن در مبدا و يا ايستگاههاي بين راه .
ه-عبور نمودن از خط قرمز روي سکوي مسافري قبل از توقف کامل قطار.
و-عدم ارائه کارت شناسايي معتبر و يا اصل شناسنامه و الشه بليت و يا بارنامه و همچنين عدم
مراجعه به موقع ( ظرف مدت مقرر پس از سفر مطابق آيين نامه استاندارد هاي خدمات مصوب
راه آهن) براي دريافت غرامت.
ز -درخواست مسافر براي ابطال بليت و بازپرداخت کامل و يا بخشي از بهاي آن پس از موعد
مقرر ( مطابق آيين نامه فوق).
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ح-سوار شدن به قطار غير مرتبط با بليت خريداري شده درايستگاه ( مبدا و يا بين راه ) به خاطر
عدم هماهنگي با مامورين قطار و ايستگاه.
ط -دير رسيدن به ايستگاه پس از زمان مقرر( به ويژه در سفر هاي بين المللي).
ي -عدم اظهار ارزش واقعي محموالت وخودرو به هنگام صدور بارنامه و تحويل آنها براي پوشش
کامل بيمه آتش سوزي و حوادث.
ک -تهيه شکواييه پس از تحويل گيري توشه بدون اعتراض و شکايت در مقصد ( به لحاظ عدم
رعايت مهلت قانوني مطابق آيين نامه استاندارد هاي خدمات).
ل -عدم مراجعه براي تحويل گيري توشه طي مهلت قانوني ( مطابق آيين نامه استاندارد هاي
خدمات)
 -37-4توقف و يا تاخير قطار در اثر يکي از عوامل زير:
الف -حوادث قهري و يا طبيعي.
ب -رفتار شخص ثالث که موجب توقف قطار شود ( نظير خود کشي ،بازي کودکان روي خط،
نقض عمومي مقررات توسط اشخاص ثالث ) .
ج -اعتصابات حمل و نقلي که قبال مسافر از آن آگاه شده باشد.
د -سرايت آتش سوزي بيروني به قطار.
ه -حمل کاالهاي ممنوع  ،غير مجاز و خطرناک توسط مسافر( بدون اطالع شرکت) .
و -مسدودي خطوط به دليل درخواست وضعيت فوق العاده و بحراني مسئولين کشوري و لشکري
 -37-5امور زير که ناشي از رفتار و يا درخواست مسافر مي باشد:
الف -منع شدن مسافر از ادامه سفر و عدم استرداد مابه التفاوت کرايه حمل به خاطر رفتار هاي
آشوبگرانه  ،توهين آميز  ،پرخاشگرانه و يا رفتار هايي که شديدا موجب سلب ايمني  ،خالف شئونات
اسالمي و يا آسايش ساير مسافرين شود.
ب -تامين جا براي مسافري که بدون تامين بليت و يا با بليت غير معتبر سوار قطار شده است (
در عين حال که بهاي بليت و جريمه از او اخذ شده ولي جاي خالي و غير ذخيره شده براي استفاده
وي وجود نداشته باشد)
ج -استرداد ،تعويض و تاديه بهاي بليت در صورت غير معتبر و مخدوش بودن آن .
د -فروش ويا تامين بليت جديد در صورت لغو و استرداد بليت قبلي .
ه -عدم پرداخت غرامت تاخير قطار قبل از حرکت درصورت مطلع بودن مسافر از احتمال تاخير قطار قبل
از حرکت و يا طرح درخواست پس از مهلت قانوني( مطابق آيين نامه استاندارد هاي خدمات) .
و -جريمه شدن ( و يا حتي منع شدن از ادامه سفر) بدليل عرضه نکردن بليت معتبر.
ز -تاديه بهاي بليط يا کرايه باقيمانده درصورت تخطي مسافر از مقررات و يا پياده شدن از قطار
حسب دستور پليس و مقام امنيتي و يا قضايي.
ح -ممانعت از حمل بخشي از کاالهاي همراه و يا توشه از طرف گمرک ( در سفر هاي
بين المللي) و يا سازمانهاي ذيربط.
ط-به سرقت رفتن بار دستي و اموال و اشياء مسافر در اثر عدم مراقبت کافي وي.
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ي –مفقود شدن طال ،جواهرات  ،اشياء قيمتي و اوراق بهادار همراه مسافر و يا در بسته هاي
توشه که اظهار نشده و يا مراقبت نشده باشد.
ک -حمل مجدد رايگان بار توشه به مقصد ( درمحل درب به درب) پس از عدم تحويل گيري
از مامورين در آدرس مذکور دربارنامه.
ه -ورود حيوانات اهلي  ،خانگي و کوچک به بخش مسافري قطار ( مگر آنکه اجازه آن قبال
اخذ شده باشد) .
 -37-6کسر و نقص و خسارت وارده به توشه ناشي از:
الف -خواص جنس.
ب -ضعف بسته بندي و لفاف بندي.
ج -عدم تناسب بسته بندي و لفاف با نوع جنس .
د -عدم رعايت اصول باربندي و عدل بندي .
ه -ترخيص ديرهنگام.
 -37-7کسر و نقص و خسارت وارده درصورت :
الف -سالم و دست نخورده بودن ظاهر عدلها  ،لفافها ،صندوق ها و بسته ها .
ب -تنظيم اظهار نامه خالف واقع.
 -37-8پرداخت غرامت توشه درصورت:
الف -تحويل گيري و عدم تقاضاي ثبت و تنظيم صورت مجلس خسارت.
ب -عدم مراجعه براي دريافت غرامت طي مهلت قانوني پس از تنظيم صورت مجلس خسارت (
مطابق آيين نامه استاندارد هاي خدمات).
 -37-9امور زير بصورت کلي و مطلق:
الف -پرداخت غرامت بابت از دست دادن تبعي وسيله نقليه بعدي و يا ذخيره محل اقامت در
اثر تاخير کوتاه مدت قطار (مطابق آيين نامه استاندارد هاي خدمات).
ب-جابجايي مسافر بين ايستگاه هاي راه آهن در کالن شهر ها به غير از وسيله نقليه راه آهن
( از طريق مترو ،اتوبوس و غيره) .
ج -باربري بار دستي همراه مسافر در محوطه ايستگاه هاي مبدا و مقصد و همچنين در قطار .
د -مراقبت و سرکشي به حيوانات زنده در انبار و يا واگن توشه.
ه -تشخيص احراز هويت تسليم کننده قبض توشه در انبار توشه مقصد .

ماده :38

اين آيين نامه مشتمل بر  38ماده و  6تبصره و  4پيوست به تصويب رسيد و هرگونه اصالح و تغيير بعدي
آن به تصويب هيئت مديره راه آهن خواهد رسيد.
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پيوست شماره 1
منشور حقوق صاحب (ان) کاال
-1شرکت هاي حمل ونقل ريلي باري موظفند موارد ذيل را براي صاحبان کاال فراهم نمايند:
الف -حمل ايمن و سالمت کاال تا مقصد.
ب -ارائه خدمات و رفتار مناسب مامورين و خدمه قطارها در قبال فرستنده و گيرنده و نماينده
صاحب کاال.
ج -ارائه تجهيزات و امکانات سالم و مناسب .
 -2حق کسب به موقع اطالعات مورد نياز حمل ( اعالميه هاي صادره) و تغييرات مربوطه ( نظير
امکانات و تجهيزات قابل دسترسي  ،تعرفه ها  ،مقررات و ضوابط حمل  ،بارگيري و تخليه  ،غرامات،
انواع حمل ،طبقه بندي محموالت وغيره).
 -3حق انصراف از حمل و استرداد کاال و يا تغيير مسير و مقصد حمل ( مشروط بر شروع نشدن
حمل ) برابر مقررات الزم االجراي مربوط.
 -4حق تغيير مسير و مقصد حمل پس از شروع حمل(مشروط بر قبول تغيير در کرايه حمل) برابر
مقررات الزم االجراي ذيربط.
 -5حق دريافت پاسخ قبول کتبي از طرف شرکت در باره علل عدم انجام بخشي از تعهدات مندرج
در اين آيين نامه و يا متن قرارداد منعقده.
 -6حق درخواست تنظيم صورت مجلس براي تعيين خسارت کاالهايي که در وضع ظاهر و مقدار
آن تغييراتي حاصل شده باشد و درخواست غرامت بر اساس آن طي مهلت قانوني.
 -7حق طرح دعوي و ارجاع دعوي به داور مرضي الطرفين و در صورت نياز حق ارجاع به مراجع
باالتر قانوني.
-8حق برخورداري از فضاي رقابتي و نبود تبعيض غير تعرفه اي.
 -9قابليت برگشت اشتباه در حساب کرايه حمل و هزينه هاي متفرقه آن.
 -10حق پيگيري وضعيت کاال از موقع تحويل دادن به شرکت و صدور بارنامه درمبدا تا تحويل
گيري درمقصد.
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پيوست شماره 2
اعالميه شرکت هاي حمل و نقل باري
 -1ظرفيت واگن هاي در دسترس(حجمي و وزني ) .
 -2مسير هاي ريلي که شرکت در آنها فعال مي باشد .
 -3حمل انواع کاالهاي عمومي ( و بصورت انبوه و محدود و همچنين داخلي  ،بين المللي و
ترانزيت) قابل و غير قابل حمل توسط شرکت.
 -4حمل خرده بار ،ترکيبي  ،درب به درب  ،کانتينري ،نسيه و پس کرايه  ،حجيم و سبک قابل و
غير قابل حمل توسط شرکت .
 -5حمل حيوانات زنده  ،اجناس گران بها ،وسايل نقليه موتوري ( نظير خودرو) و غيرموتوري ( نظير
دوچرخه) ،کاالهاي فاسد شدني قابل و غير قابل حمل توسط شرکت .
 -6حمل ويژه ( نگله هاي ترافيکي سنگين و يا حجيم بيش از فضاي گاباري) و خطرناک (منفجره،
محترقه ،مواد شيميايي) قابل و غير قابل حمل توسط شرکت.
 -7حمل کاالهاي نيازمند واگن هاي ويژه( کمر شکن ،يخچال دار و غيره) .
 -8تغيير مقصد و يا مسير حمل ( و به تبع آن تغيير مبلغ کرايه حمل به تناسب) .
 -9انواع کاالهاي غير قابل حمل طبق قوانين و مقررات کشوري.
 -10بسته بندي  ،عدل بندي  ،لفاف بندي و باربندي مناسب ( و يا نامناسب) به تفکيک انواع
محموالت قابل حمل توسط شرکت.
 -11باربندي انواع محموالت حسب گاباري مجاز به تفکيک هر مسير راه آهن.
 -12محموالت ويژه نيازمند مراقبت و نگهباني ( نظير اجناس گرانبها ،حيوانات زنده و وسايل نقليه
موتوري) .
 -13طول مسير قابل محاسبه براي اعمال در تعرفه حمل ( در اسکله ،بارانداز ،خطوط فرعي و
خطوط اصلي) .
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 -14امور اداري :تحويل گيري  ،تحويل دهي ،تنظيم اظهار نامه و صدور بارنامه و ساير موارد ذيربط.
 -15امور خدماتي :باربري ،پلمپ کردن  ،باربندي ،توزين ،تخليه و بارگيري و غيره با امکانات و در
محوطه هاي متعلق به شرکت.
 -16اجاره تجهيزات :وسايل تخليه و بارگيري ،قپان ،جرثقيل و ليفت تراک و غيره.

 - 17اجاره امکانات :اجاره انبار  ،خط فرعي تجاري  ،خط توقف و پارکينگ وسايط نقليه در محوطه
هاي شرکت و يا در اختيارآن.
 -18مانور براي تشکيل قطار.
- 19تنظيم و اعزام قطار هاي برنامه اي و مستقيم.
 -20در اختيار قراردادن واگن درايستگاههاي بين راه.
 -21توزين مجدد در طول مسير و يا درمقصد بنابر درخواست يکي از طرفين قرارداد و تغيير در
کرايه حمل براساس آن.
-22تنظيم قطار برنامه اي و يا مستقيم براي اعزام (بابت قطار هايي که کال به يک فرستنده تعلق
دارد) .
-23تحويل دهي بار براي صدور بارنامه محموالت ارائه شده به انبار و يا محوطه شرکت در مبدا و
بارگيري آنها.
-24تحويل گيري بار در مقصد و تخليه واگن ها.
-25بارگيري واگن هاي اختصاص يافته ( در انبار و يا محوطه متعلق به صاحب (ان) کاال).
-26انجام مراحل قانوني اداري و اخذ مجوز هاي ذيربط درمبدا ،مقصد و طول مسير حمل.
-27طرح هرگونه شکايت و يا دعوي حقوقي .
-28درخواست تهيه صورت مجلس براي ادعاي خسارت.
-29تحويل دهي و يا تحويل گيري که پس از آن مشمول حق انبارداري مي شود.
-30توقف کاال در انبار و يا بارانداز که پس از آن شرکت اختيار به حراج گذاردن آن را خواهدداشت.
-31اخذ بقيه وجه حاصل از حراج بار توسط شرکت ( درصورت عدم مراجعه به موقع براي تحويل
گيري).
-32حق انبارداري بابت عدم بارگيري به منظور بارنامه و درنتيجه توقف واگن خالي بيش از مهلت
قانوني.
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-33حق توقف واگن خالي به خاطر عدم بارگيري آن توسط فرستنده.
-34حق توقف واگن باردار به خاطر عدم صدور مجوز اعزام توسط فرستنده.
-35حق توقف واگن باردار بخاطر عدم تخليه واگن هاي باردار درمقصد.
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-36کندي انجام مراحل قانوني اداري و اخذ مجوز هاي ذيربط در مبدا  ،مقصد و طول مسير.
-37کاالهاي مفقودي  ،کسر بيش از حد نصاب طبيعي ( افت  ،ريخت و پاش  ،کسر وزن و حجم
در اثر عوامل جوي) نقص ،آسيب ديدگي محموله.
-38انصراف ،قصور وعدم انجام کامل تعهدات طرفين درهر مرحله از اجراي قرارداد.
-39ارائه اطالعات نادرست به طرف مقابل و بروز خسارت ناشي از آن.
 -40وارد آمدن خسارت به محموالت  ،وسايط نقليه ريلي  ،تجهيزات و زيرساخت ريلي حين
انبارداري  ،باربري ،حمل  ،بارگيري و تخليه مربوط به شخص ثالث و يا راه آهن.
-41بهاي اعاده سالمت کامل محموله يا تامين کسري جنس و مقدار تلف شده کاال و يا قيمت
مشابه کاالي اوليه.
-42مبلغ جبران خسارت پرداختي به شخص ثالث ( ناشي از تاخير درتحويل دهي کاال).
-43مبلغ پرداختي بابت رفع خسارت وارده بر واگن ها  ،کاالهاي شخص ثالث و يا زيرساخت ريلي.
-44ميزان غرامت بابت ايجاد هرگونه تاخير درحمل توسط هريک از طرفين قرارداد ( به تفکيک
حجم محموله  ،مدت تاخير ،نوع و طول مسير).
-45شرايط ارائه تخفيف و مبالغ ذيربط به انواع حمل و محموالت.
 -46نحوه مراجعه به داوري مرضي الطرفين.
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پيوست شماره 3
منشور حقوق مسافر
-1شرکت هاي حمل ونقل ريلي مسافري موظفند دربرابر دريافت وجه بابت بليت موارد زير را براي
مسافرين تامين نمايند:
الف-سفر ايمن و راحت متناسب با نوع و درجه قطار.
ب -رفتار مناسب مامورين در ايستگاه ها و قطار.
ج-ارائه خدمات مناسب با امکانات و تجهيزات سالم و نظيف.
-2اطالع رساني اين منشور به روش هاي مختلف توسط شرکت به عموم مردم و مسافرين.
-3محسوب شدن بليت مسافري به عنوان قرارداد حمل که با صدور بليت و بر اساس مفاد آن
مسافر داراي حقوق متقابل طي مدت حرکت از مبدا تا مقصد مي شود.
 – 4تابع ضوابط قانوني ويژه بودن بليت هاي الکترونيکي و اينترنتي .
 -5اطالع رساني مفاد اين آيين نامه و اعالميه هاي صادره از طريق مطالب روي بليت  ،بروشورها،
اعالميه ها  ،نشريات و رسانه هاي همگاني،تابلو هاي ورود و اعزام قطارها ،باجه هاي اطالع رساني
و برگه هاي جداول زمان بندي حرکت قطارها.
-6ثبت شکايت هاي ناشي از ضعف کيفي خدمات و رفتار ناشايست خدمه قطارها ،رسيدگي فوري
به آنها و اطالع رساني به شاکي و جبران آن درصورت لزوم.
-7لزوم ثبت اطالعات توشه ( درصورت مراجعه مسافر و وجود امکان حمل ) شامل تعداد  ،نوع
توشه تحويلي و ارزش اظهار شده طي يک سند صادره.
-8شمول گستره مسئوليت شرکت درقبال بروز سانحه منجر به فوت  ،نقص عضو و جراحت
مسافرين و يا تحميل خسارت به بار همراه و توشه آنها ،مشروط بر ارتباط سانحه يا نقص و عدم
کارايي وسيله نقليه و يا ضعف خدمات  ،اشتباه و غفلت خدمه و يا ساير اشخاص حقيقي و يا حقوقي
که شرکت مسئول آنها نيزمي باشد.
-9پرداخت غرامت به مسافرين درقبال خسارت هاي وارده ( حسب نوع خدمات حمل ) که شرکت
در برابر آنها مسئوليت دارد از طريق پوشش بيمه و يا تامين مستقيم مبلغ جبراني خسارت وارده ،
مبلغ غرامت را حسب قوانين جاريه کشور  ،دادگاهها ،محاکم داوري  ،قرارداد في مابين ( شرکت و
مسافر) و يا اظهار نامه توشه معين مي نمايد.
- 10ارائه خدمات اضطراري نظير کمک هاي اوليه و امداد پزشکي در حين سفر با قطار.
- 11ارائه خدمات امدادي پس از وقوع حوادث قهري و طبيعي و يا سوانح سنگين در حين سفر و
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رساندن مسافرين آسيب ديده به نزديکترين درمانگاه و يا بيمارستان و انجام خدمات پزشکي سرپايي
و يا بستري نمودن آنها درصورت نياز و تامين محل سکونت براي ساير مسافرين تا رفع مشکل.
-12تامين اقامتگاه و يا خوابگاه مناسب و وسايل حمل ونقل بين ايستگاه مبدا و مقصد مسافرين
درصورت مسدودي موقت خط به هر علت.
-13ارائه خدمات به مسافرين با کيفيت بي عيب و نقص ( به استناد آيين نامه استاندارد هاي
خدمات مصوب هيئت مديره راه آهن).
-14تامين نياز هاي اوليه مسافرين نظير آب آشاميدني  ،سرويس هاي بهداشتي تميز و مجهز به
وسايل شوينده  ،مواد غذايي سالم ودر حد کفايت.
-15انتخاب دقيق کارکنان و آموزش دستور العملهاي اجرايي و اخالقي ( به ويژه وظايف آنها در
قبال مسافرين و روش هاي کمک به افراد با ضعف هاي حرکتي) و نظارت مستمر بر رفتار آنها.
 -16استرداد بخشي از بهاي بليط بخاطر تنزل کيفي خدمات از درجات باالتر به پايين تر ( ناشي
از ضعف سرويس هاي تهويه) و يا تغيير اجباري جا ،لغو برنامه رفت و برگشت قطار ( به استناد آيين
نامه استاندارد هاي خدمات مصوب هيئت مديره راه آهن).
-17بازپرداخت بخشي از بهاي بليت درصورت تاخير قطار ( به استناد آيين نامه استاندارد هاي
خدمات مصوب هيئت مديره راه آهن) .
-18مطلع نمودن به موقع مسافر درصورت بروز تغيير دربرنامه حرکت قطارها به هر روش ممکن.
-19اولويت دادن به اعزام مسافر جامانده دربين راه ( حتي در اثر غفلت وي).
-20ارائه تخفيفات در مبلغ بليت نوباوگان و کودکان خرد سال به تعداد معين در هر کوپه.
-21تضمين امنيت شخصي مسافرين درقطار.
 -22استرداد اشياء بجا مانده درقطار ( پس از باز کردن بسته ها و وارسي محتويات).
 -23ارائه برخي امکانات و تجهيزات الزم براي معلولين و سالمندان و اعالم عمومي نام
ايستگاههاي داراي امکانات الزم براي مسافرين داراي مشکل حرکتي و تعيين امکانات مربوطه .
 -24د ارا بودن مسافرين از حق دريافت پاسخ مستدل از طرف شرکت در برابر طرح دعوي و يا
شکايت طي مدتي محدود (و يا ارسال دعوي و شکايت مطروحه به شرکت مسئول مستقيم و آگاه
نمودن مسافر از اين عمل )
-25انجام يکي از موارد زير  ،بنا به تمايل مسافر در صورت (لغو حرکت قطار ،تاخير طوالني ،و يا
انجام نشدن بخشي از سفر )
الف) استرداد بهاي بليت استفاده نشده.
ب) تحقق سفر از طريق قطار يا وسيله نقليه ديگر و يا توسط قطار از مسير جايگزين ( در اولين
فرصت ممکن و يا فرصت هاي بعدي بنا به در خواست مسافر )
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پيوست شماره 4
اعالميه شرکت هاي حمل و نقل ريلي مسافري
مفاد مقررات ،ضوابط  ،شرايط  ،روشها و مشخصاتي که (طبق موارد ذيل) مي بايست شرکت نسبت
به تهيه و تنظيم آنها به صورت دوره اي مبادرت کرده و پس از تاييد توسط راه آهن آن را در قالب
مجموعه اي مدون و به صورت گسترده منتشر نمايد :
-1مشخصات دقيق نوع قطارها و خدمات حمل مربوطه و قابل عرضه به مسافر حسب طبقه
بندي هاي شرکت نظير :
الف) کيفي(درجه ، 2يک ،لوکس و.)...
ب) نوع جا (  6تخته  4،تخته ،اتوبوسي و .)...
ج) نوع سفر ( عادي  ،اکسپرس  ،فوق العاده و .)...
د) سيستم تهويه ( سرمايش،گرمايش و.).....
 -2امکانات موجود در ايستگاه هاي مبدا و مقصد ( پارکينگ خودرو ،آسانسور و رمپ ،فروشگاه و
تريا ،آژانس کرايه خودرو  ،چرخ دستي  ،صندوق امانات و)...و محل استقرار آنها .
-3امکانات موجود در قطار حسب نوع بليت ( وسايل صوتي  ،تصويري ،امکانات ارتباطاتي و
اينترنتي  ،روزنامه و مجله و.)....
-4امکانات در دسترس افراد سالمند و داراي مشکالت حرکتي و عصبي (صندلي چرخدار  ،توالت
فرنگي و.)...
-5انواع خدمات کمک رساني قابل عرضه در قطار و ايستگاه ها و نحوه ثبت درخواست مسافر
-6تنوع غذايي  ،قيمت هاي مربوطه (با ذکر موارد رايگان )  ،نوع سرو در کوپه و يا واگن رستوران،
ساعات ارائه خدمات ذيربط -تنوع تنقالت و نوشيدني ها ،قيمت ها و نحوه عرضه .
-7انواع خدمات( خدمات پزشکي و امداد ،سرويس حمل درون شهري  ،کيوسک اطالع رساني،
باجه خودپرداز  ،بانک و.)....
-8محل هاي قابل استقرار بار دستي رايگان همراه مسافر در قطار – اوزان و اندازه هاي مجاز
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براي اشغال.
-9نحوه و محل تحويل (دهي يا گيري ) امانات و اشياء گمشده در ايستگاه هاي مختلف و
کرايه هاي ذيربط حسب مدت ،نوع و حجم کاال.
-10آدرس آژانس هاي مسافرتي داراي خدمات فروش ريلي در شهرهاي مختلف .
-11محل هاي فروش بليت شرکت و يا عوامل مجاز فروش بليت و توشه در شهرهاي مختلف
(نشاني محل ،تلفن و. )...
-12اطالعات مندرج در بليت معتبر باز ( نام شرکت ،نام صادر کننده بليت (بصورت شناسه ) ،مبدا
و مقصد معين ،مبلغ مسير حمل  ،سطح کيفي خدمات معين ،تاريخ اعتبار ).
-13مشخصات بليت معتبر تامين شده (عالوه بر اطالعات بند فوق شامل نام و هويت مسافر ،
شماره قطار  ،سالن و صندلي  ،تاريخ سفر و ساعت حرکت قطار ).
-14تعيين شرايط خاص حمل راجع به :
الف) نحوه خريد و تامين بليت خاص.
ب) بليت الکترونيکي و اينترنتي.
ج) بليت توريستي  ،فصلي و گروهي .
د) بليت تخفيف دار .
ﻫ) بليتي که روش هاي خاص پرداخت شده باشد.
و) بليتي با دو درجه کيفيت حمل در طول سفر .
ز)اشغال چند صندلي با يک بليت .
ک)سفر کودکان با سنين کمتر از حداقل مجاز.
ل)استرداد بليت هاي خاص و بهاي مربوطه .
م) بليت المثني حمل مسافر و خودرو.
ن) بليت VIPو .CIP
-15نحوه ذخيره بليت با پرداخت هاي اجباري (خدماتي با کف قيمت بليت ) يا اختياري ( خدماتي
بيشتر با کيفيتي باالتر ).
-16نحوه تهيه بليت (تامين شده در موقع خريد و يا قبل از سفر و همچنين باز ) و نحوه تامين
بليت باز در موقع مقتضي.
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-17شرايط نا معتبر بودن بليت ( مثال به سبب دستکاري در اطالعات مندرج ،خريد از محل هاي
غير مجاز ،،تامين نشدن بليت ،ناخوانا و يا مخدوش بودن اطالعات ،جعلي بودن ،صادر نشدن به
نام مسافر و.)..
-18نحوه درخواست و چگونگي تهيه بليت هاي خاص (مدت دار فصلي ،مسافرت گروهي و)...
اعالم مزايا و معايب مربوطه  ،نحوه انصراف (محدود يا کلي) و مهلت هاي قانوني.
-19نحوه ذخيره  ،خريد  ،ابطال ،استرداد ،صدور المثني  ،چاپ بليت و پرداخت مبلغ خسارتي بليت
از طريق خدمات برخط () onlineو کيوسک.
-20نحوه برخورداري مسافر از تغيير درجه بليت در تمام و يا قسمتي از مسافرت ( در صورت وجود
جا در قطار  ،موافقت رئيس قطار ،پرداخت مبلغ مابه التفاوت مربوطه با ذکر اينکه مثال مابه التفاوت
از درجات باالتر به پايين تر قابل استرداد نيست .
-21شرايط استفاده از بليت تخفيف دار (کودکان ،ايثارگران و. )...
 -22نحوه پرداخت خريد بليت از طيق شبکه بانکي و اينترنتي.
 – 23چگونگي رسيدگي به مفقود شدن بليت مسافر در قطار  ،و يا جا ماندن بليت در ايستگاه
مبدا (به جز سفرهاي بين المللي).
 -24شرايط صدور بليت المثني بابت بليت هاي مفقود شده و يا به سرقت رفته (بدون استرداد
وجه)حمل مسافر و خودرو .
-25شرايط دريافت تخفيف در بهاي بليت براي افراد خاص نظير کودکان و افرادي که مشمول
دريافت يارانه اند (.با ذکر اينکه مثال توشه مسافر شامل اين تخفيف نمي شوند ).
 -26نحوه اينجا تغيير در مشخصات و اطالعات در بليت تامين شده ( نام مسافر  ،زمان رفت و
برگشت و.)...
 -27نحوه تبديل درجه کيفي ( صندلي و يا خواب ) بليت .
 -28شرايط تعويض بليت و همچنين استرداد وجه ناشي از انصراف مسافر (با ذکر مهلت قانوني
قبل از سفر ).
-29تغييرات فصلي ( اطالعات مربوط به ايجاد تغييرات در فروش بليت ،نوع و زمان بندي حرکت
قطارها ) قبل از شروع هر فصل .
-30زمان هاي عرضه بليت هاي برگشتي در مراکز فروش و يا اينترنتي.
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-31شرايط استرداد بليت المثني حمل مسافر و خودرو.
 -32زمان مجاز براي ورود مسافرين به ايستگاه قبل از حرکت قطار (به ويژه در سفرهاي بين المللي).
 -33نحوه پرداخت خروجي و شرايط صدور بليت المثني  ،بار همراه و توشه در سفرهاي بين
المللي.
 -34زمانهاي کنترل بليت و تشريفات گمرکي در سفرهاي بين المللي.
 -35نحوه محاسبه پرداخت خسارت تاخير قطار به تفکيک نوع قطار و مسير حرکت .
 -36نحوه،محل و زمان مراجعه مسافر براي موارد زير :
الف) انصراف و ابطال و استرداد(کامل و يا بخشي از )بهاي بليت خريداري شده از باجه ها ،
کيوسک و يا اينترنت.
ب) غرامت تاخير و نوع مستندات مورد نياز براي ارائه.
ج) صدور بليت المثني براي بليت هاي گم شده ،غير استردادي و صادر شده حمل مسافر و خودرو
د) لغو برنامه حرکت قطار و استرداد بهاي بليت.
 -37مدت زمان تاخير که مسافر مستحق استرداد بدون کسر وجه مي شود :
 -1-1انواع شيوه هاي جايگزين براي استرداد بهاي بليت و با غرامت ( نظير حواله اعتباري براي
ذخيره بليت سفرهاي بعدي و يا ارتقا سطح کيفي خدمات در قطارهاي فعلي و يا برگشت )
 -38مدت زمان تاخير قطار که به مسافر يک وعده غذايي رايگان سرو مي شود .

–39ميزان کسر بهاي بليت بخاطر:
الف) انصراف از سفر و اعالم آن پس از هريک از مهلت هاي قانوني .
ب)صدور بليت المثني حمل مسافر و خودرو .
 -40مهلت هاي قانوني نگهداري امانات و اموال بجاي مانده تا حراج آنها ( در صورت عدم مراجعه
صاحب مال ) و مهلت براي مراجعه اخذ وجوه حاصل از حراج.
-41مهلت براي دريافت توشه از انبار توشه مقصد بدون پرداخت حق انبارداري به ازاي هر روز.
-42مهلت مراجعه براي دريافت توشه قبل از به حراج گذاردن آن .
-43مهلت مراجعه براي دريافت وجوه حاصل از حراج (پس از کسر هزينه هاي حمل و انبارداري).
 -44ميزان جرائم ( عالوه بر دريافت بهاي بليت) حسب :
لف) فقدان بليت ،ارائه بليت غير معتبر و يا تامين نشده .
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ب) مسافرت بيش از مقصد ذکرشده در بليت.
ج) همراه داشتن بارهاي غير مجاز .
د )جا ماندن در مبدا و يا ايستگاه هاي بين راه ( به تقصير مسافر ).
ﻫ) استفاده غير مجاز از بليت تخفيف دار ( کودکان و نوباوگان ).
و) کشيدن ترمز اضطراري.
 -45ميزان باز پرداخت بخشي از بهاي بليت عادي و يا تخفيف دار( پس از کسر هزينه هاي اداري
و هزينه هاي فرصت و يا بجز حقوق و عوارض اخذ شده در هنگام خريد بليت و خدمات پرداخت
شده قبلي )حسب :
الف) انصراف مسافر پس از مهلت مقرر و قبل از حرکت قطار.
ب) تاخير قطار (بيش از حد مجاز ) .
ج)تنزل سطح کيفي خدمات .
 )46شرايط و ميزان غرامت و جبران خسارت در صورت تاخير طوالني (حسب مدت تاخير).
 -47شرايط و ميزان غرامت و جبران خسارت در صورت لغو سفر برگشت (مثال تهيه وسيله
جايگزين و يا اسکان در شب ،تامين وسيله رفت و برگشت به ايستگاه ،تغذيه و.)...
 -48شرايط استرداد وجه کامل و يا تامين بليت قطارهاي بعدي و يا حتي هزينه اسکان و غذا در
صورت تاخير طوالني قطار و جا ماندن مسافر از وسيله نقليه بعدي در مقصد .
-49نحوه پرداخت غرامت بابت ايراد صدمه به تجهيزات حرکتي افراد سالمند و معلول.
 -50مقررات مربوط به مدارک الزم و ميزان پرداخت غرامت بابت توشه گمشده و يا صدمه ديده
(بخاطر تعلل مامورين شرکت و يا عيب وسيله نقليه ريلي) حسب مقدار و وزن ،نوع و ميزان دقيق
آسيب ديدگي ،بهاي اظهار شده ،قيمت جنس مشابه.
-51مهلت هاي قانوني براي ارائه و ثبت دعاوي غرامت همراه با مدارک الزم بابت موضوعاتي
نظير تاخير قطار ،تنظيم صورت مجلس (توشه)و همچنين مراجعه جهت دريافت وجه غرامت.
-52مقررات مربوط به طبقه بندي آسيب ديدگي و جراحت مسافر ،مهلت اعالم و ثبت ادعا توسط
اشخاص واجد شرايط ،مدارک الزم براي ارائه ،مراجع قانون رسيدگي ،غرامت قابل پرداخت.
-53ميزان سطح پوشش بيمه مسافرين بابت فوت  ،جرح،از کارافتادگي جزيي و کلي ،درمان همراه
با مدارک الزم و همچنين ميزان بيمه بارهاي همراه ،توشه و خودرو .
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-54اعالم مراجع داوري و حل اختالف و محل مراجعه ( درصورت عدم پاسخگويي شرکت ).
-55محل هاي مراجعه براي طرح دعاوي غرامت و روش هاي رسيدگي به آنها ،همراه با مدارک الزم.
 -56مهلت هاي قانوني پاسخگويي به دعاوي و شکايت ها.
 -57شرايط و ميزان پرداخت غرامت در صورت از کار افتادن کامل تهويه ،تغيير اجباري جاي
مسافر ،لغو حرکت قطار در حين سفر و اعزام مسافران به مقصد با ساير و سايل نقليه ).
-58زمان و مکان مراجعه به باجه ها و انبارهاي توشه براي تحويل دهي و تحويل گيري بار و
توشه و خودرو .
 -59نحوه و محل استرداد اشيا گمشده و يا بجاي مانده در قطار ها.
 -60تعيين مبلغ قابل دريافت بابت نگهداري اشيا گمشده و يا اموال بجاي مانده (حسب نوع ،حجم
و مدت بيش از مهلت معين).
-61مشخصات اموال اشيا و کاالهاي دستي مجاز و غير مجاز همراه هر مسافر (به لحاظ
محدوديت هاي وزن ،ابعاد و تعداد ) و همچنين وسايل حمل (صندلي چرخدار و کالسکه بچه ).
-62نکات ايمني ،امنيتي و انتظامي براي بارهاي دستي همراه مسافر.
 -63تعريف انواع کاالهاي خطر ناک ،غير مجاز و ممنوعه (نظير اسلحه ،مهمات ،مواد منفجره و
اشياي قاچاق ،مواد سمي و.)..
 -64شرايط حمل اسلحه توسط مامورين نيروهاي مسلح (غير راه آهني ) و يا افراد شخصي در

قطار.
 -65کاالهاي نسبتاخطر ناک قابل حمل همراه مسافر(نظير اسپري ،تجهيزات درماني راديو اکتيو
کار گذاشته در بدن ،کپسول گاز پيک نيکي بسيار کوچک و)..و شرايط حمل آنها.
-66نوع حيوانات قابل حمل همراه مسافر (مثال سگ راهنماي افراد نابينا ،پرندگان ريز جثه در
قفس کوچک و.)...
 -67نحوه قبول حمل بار بيشتر از حد مجاز همراه مسافر توسط بخش توشه.
 -68مشخصات کاالهاي قابل حمل در توشه (به لحاظ اندازه ،وزن جنس و مجاز بودن طبق
مقررات ) و کرايه هاي مربوطه (حسب وزن  ،جنس و ابعاد ) زمان و تحويل دهي آنها .
-69مشخصات انواع بسته بندي هاي قابل قبول براي انواع کاالها (حسب نوع  ،جنس و ابعاد ).
-70ضوابط حمل انواع حيوانات زنده  ،کوچک ،اهلي و خانگي قابل حمل در بخش توشه و
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مشخصات قفس ،سبد ،قالده ،و پوزه بند مربوطه.
 -71شرايط تحويل توشه به مسافر به باجه توشه ايستگاه ( باجه باگاژ) قبل از مقصد (بدون استرداد
مابه التفاوت بهاي حمل ).
-72مبلغ حق انبار داري به ازاي هر روز پس از مهلت مربوطه حسب نوع  ،جنس و ابعاد.
-73حد نصاب نصاب افت ،ريخت و پاش کاالهاي توشه حسب خصوصيات و نوع جنس.
 -74شرايط حمل و مشخصات خودرو قابل حمل و همچنين مبالغ تعرفه حمل و ضوابط استرداد
بليت حمل خودرو.
-75کارت هاي شناسايي معتبر همراه بليت.
 -76سهميه بليت هريک از ايستگاه هاي بين راهي در محور هاي مختلف و در هر فصل.
 -77چگونگي دستيابي به برنامه آتي حرکت قطارها ،نحوه دريافت اطالعات روز جاري ،زمانهاي
قبول و اعزام قطارهاي مسافري حسب هر ايستگاه .
-78مدت توقف هر نوع قطار در هر يک از ايستگاه ها به تفکيک هر مسير .
 -79ضوابط مربوط به جابجايي صندلي مسافر در قطار .
 -80حداقل سن کودکان براي سفر نمودن بطور تنها .
-81وضعيت مسافرين جا مانده ( در مبدا و يا در بين سفر ) در اثر غفلت مسافر .
 -82شرايط ورود استقبال کنندگان و بدرقه کنندگان مسافرين به سکوها و محوطه ترانزيت سالن
ايستگاه ها .
 -83شرايط تداوم سفر پس از رسيدن مسافر به مقصد ذکر شده در بليت (موضوع مقصد مسافر
در ايستگاه ميان مسير ).
-84شرايط و امکانات قابل ارائه به نيازمندان خدمات ويژه در قطار يا ايستگاه ها و اعطاي
تخفيف هاي احتمالي ( معلوليت شديدرواني و يا جسماني ،سالمندان ،بيماريهاي واگيردار  ،ايثارگران
و.)..
-85نحوه ايجاد و ارتباط با شرکت ذيربط از طرق اينترنت ،تلفن و همچنين مراکز مراجعه مستقيم
براي ارائه پيشنهاد ها ،اعالم اعتراض و يا شکايت و نيز انجام يکي از موارد مذکور در آيين نامه
 -86وضعيت بهداشت و درمان ،خدمات پزشکي و فوريت هاي پزشکي ،نحوه کمک رساني و
هزينه هاي مربوطه.
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 -87تامين غذا (تعداد وعده هاي رايگان و غير رايگان و زمانهاي سرو) در قطارها ي داخلي و
خارجي .
-88اعالم شماره هاي تلفن  ،آدرس پست الکترونيکي و صندوق هاي پستي براي ارائه پيشنهادها
و انتقادات ،انجام شکايت ،کسب اطالعات و دريافت پاسخ ها .
 -89اعالم محل استقرار رييس قطار ،سرمهماندار و مهماندار ،پزشک در قطار.

76

مجموعه آييننامهها و دستورالعملهاي قانون دسترسي آزاد به شبكه حمل و نقل ريلي

مصوبه شماره /4102ص ر1391/10/4-
هيئت مديره راه آهن ج.ا.ا

دستورالعمل تبصره ( )4ماده ()8

دستورالعمل تنظيم و صدور بليت
هيئتمديره شركت راهآهن ج.ا.ا در تاريخ  1391 /10/04به استناد تبصره ( )4ماده ( )8قانون دسترسي آزاد به
شبکه حمل و نقل ريلي مصوب سال  1384و بند (ﻫ) ماده ( )4آييننامه تاسيس و فعاليت شركتهاي حمل
و نقل ريلي مصوب سال  ،1389دستورالعمل چگونگي تنظيم ،تحويل و صدور بليت مسافري را به شرح زير
تصويبنمود.
ماده-1تعاريف:

 -1-1راهآهن :شركت راهآهن جمهوري اسالمي ايران
 -1-2قانون :قانون دسترسي آزاد به شبكه حمل و نقل ريلي
 -1-3شركت :شركتهاي حمل و نقل ريلي موضوع تبصره ( )1ماده ( )1قانون كه در بخش حمل
مسافر فعاليت مينمايند.
 -1-4سامانه :سامانه جامع برنامهريزي و نظارت بر فروش بليت قطارهاي مسافري
 -1-5بليت :بهمنزله قرارداد حمل است كه شركت را متعهد مينمايد تا نسبت به اجرايي كردن
قرارداد در رابطه با حمل مسافر از مبدأ به مقصد اقدام كند.
 -1-6مسافر :شخص حقيقي است كه با خريد بليت معتبر ،حق انجام سفر در طول شبكه ريلي با
رعايت ضوابط و مقررات مربوطه را دارد.
ماده -2سامانه:

 -2-1به منظور رعايت اصل يكپارچگي در انتقال دادههاي مرتبط با صدور بليت و جلوگيري از ثبت
دستي اطالعات و خطاي كاربران و همچنين ايجاد فضاي امنيت تبادل اطالعات ،سامانه توسط راهآهن
تهيه و بر زيرساخت يكپارچه راهآهن نصب ،راهاندازي و بهرهبرداري ميشود.
 -2-2سامانه شامل اليه برنامهريزي و زمانبندي حركت قطار ،مديريت فروش و صدور بليت،
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مديريت دسترسي ،مديريت نمايندگيهاي فروش بليت ،مديريت مالي و مديريت نظارت و كنترل بر
فروش بليت بر اساس استانداردهاي فني و امنيتي ميباشد كه ضمن قابليت اتصال به سامانههاي
عملياتي راهآهن ،ابعاد امنيت فضاي تبادل دادهها و صيانت از تهاجم سايبري را نيز رعايت مينمايد.
 -2-3شركت در هر دوره فروش ميبايست جدول ناوگان مسافري آماده به كار خود را به راهآهن
اعالم نمايد .راهآهن پس از بررسي شرايط فني و ساير موارد مرتبط با ضرايب آماده به كاري (نظير
انجام تعميرات و سرويسهاي ادواري ويژه ،جرمگيري ،سمپاشي و پاكسازي واگنها )... ،و احتساب
واگنهاي ذخيره ،سازمان و ساعت حركت قطارهاي شركت را تعيين و ابالغ مينمايد.
تبصره :شركت ميتواند تغييرات و اصالحات مورد درخواست در سازمان و ساعت حركت قطارهاي
خود را در ابتداي دورههاي تعيين شده پيش فروش (برنامهاي ،فصلي و  )...و يا در زمانهاي اصالحي
كه راهآهن اعالم ميدارد منعكس تا در صورت امكان اقدام الزم معمول گردد .صرف ارائه درخواست
تغييرات ،مجوز براي فروش بليت محسوبنميشود.
 -2-4مسئوليت صدور و فروش بليت قطار ،مطابق ماده ( )8قانون ،بر عهده شركت ميباشد .
تبصره  :1به منظور فراهم ساختن امكان صدور و فروش بليت توسط شركت ،دسترسي به
بخش مديريت فروش و صدور بليت سامانه توسط راهآهن در اختيار شركت قرار داده ميشود و
صدور و فروش بليت توسط شركت صرف ًا از طريق سامانه مجاز ميباشد .
تبصره  :2فروش بليت توسط شركت و يا نمايندگي مجاز طرف قرارداد آن بر اساس قطار و
سازماني خواهدبود كه در سامانه تشكيل شده است ،انعقاد قرارداد فروش بليت از سوي شركت
با نمايندگي مجاز ،نافي مسئوليت شركت نميباشد .
-2-5كليه اقالم اطالعاتي مورد نياز شركت ،مندرج در بليت به صورت مكانيزه و از طريق اتصال
به سامانه قابل دريافتميباشد .
تبصره:اقالم اطالعاتي ثابت فرم بليت از قبيل شماره قطار ،شناسه بليت ،شناسه فروش،
نام شركت ،دفتر صادركننده ،سهميه فروش ،تعرفه فروش ،درجه بليت ،شماره سالن ،صندلي،
بهاي بليت ،ساعت ،تاريخ و مسير حركت از سامانه دريافت ميگردد.
-2-6به منظور ارائه درگاه مشترك جهت سهولت دسترسي آسان متقاضيان خريد اينترنتي بليت،
آدرس اينترنتي سامانه در دامنه  www.rai.irبه صورت يكسان تعريف و اجرا ميگردد.
ماده  -3نمايندگيهاي فروش بليت قطار:

 -3-1شركت صرف ًا ميبايست با نمايندگيهاي داراي مجوز رسمي از راهآهن جهت فروش بليت،

78

مجموعه آييننامهها و دستورالعملهاي قانون دسترسي آزاد به شبكه حمل و نقل ريلي

قرارداد منعقد نمايد.
 - 3-2صدور مجوز نمايندگي فروش بليت و تعليق و ابطال آن از اختيارات راهآهن ميباشد .
 - 3-3تعيين نمايندگي كل از سوي شركت با تاييد راهآهن انجام ميگردد.
ماده  -4شكل بليت:

 -4-1بليت متحدالشكل بوده و داراي حداقل مشخصات مورد نياز مسافر از جمله نام ،نام خانوادگي،
تاريخ و ساعت حركت ،شماره قطار ،نوع قطار ،شماره سالن و شماره صندلي ،بهاي بليت ،مبدا ،مقصد،
درجه قطار ،شماره بليت ،مركز صادر كننده و شناسه فروش ميباشد .
 -4-2شركت مكلف است از فرم متحدالشكل بليت كه به پيوست اين دستورالعمل ميباشد ،
استفاده نمايد .اين تكليف براي شركت قطارهاي مسافري رجاء از اولين پيش فروش سال 1392
اجرايي ميگردد.
 -4-3براي هر مسافر يك بليت صادر ميگردد و درج برخي مقررات مورد نياز مسافرين از جمله
مقررات استرداد ،تسهيالت ،الزامات و چگونگي ارتباط با شركت در پايين يا پشت بليت الزامي است.
 -4-4بليتهاي غير همنام و مخدوش فاقد اعتبار ميباشد .
ماده  -5تعرفه و تخفيفات:

 -5-1بهاي بليت براساس ماده ( )9قانون تعيين ميگردد.
 -5-2افرادي كه سن آنها از دو ( )2الي دوازده ( )12سال ميباشد به عنوان خردسال محسوب شده
و بليت آنان نيم بهاء ميباشد .
 -5-3بليت قطارها در مراكز مجاز فروش بليت ميبايست به صورت برخط (آنالين) و با قيمت
يكسان عرضه شود.
ماده -6بليت دستي و قبوض:

 -6-1در ايستگاههاي فاقد شرايط و امكانات صدور بليت برخط (آنالين) جهت مسافرين ،بليت
دستي كه در حكم بليت ميباشد  ،صادر ميگردد.
 -6-2براي مسافرين فاقد بليت در داخل قطارها ،قبوض كه در حكم بليت ميباشد  ،مطابق
استحقاق آنان صادر خواهدشد ،قبض صادره بايد داراي مشخصات نام و نام خانوادگي ،بهاء ،تاريخ
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حركت ،مبدا ،مقصد ،شماره سريال نام و امضاي رئيس قطار باشد.
 -6-3براي حمل هر دستگاه خودرو با واگنهاي حمل خودرو يك عدد بليت صادر ميگردد .شماره
و نوع خودرو و نام تحويل گيرنده به همراه ساير مشخصات از جمله ساعت و تاريخ حركت روي بليت
چاپ ميگردد.
 -6-4شركت مكلف است از فرم متحدالشكل قبض و بليت خودرو كه به پيوست اين دستورالعمل
ميباشد  ،استفاده نمايد.
ماده  -7شرايط استرداد:

 -7-1بليت تا يك ساعت پس از صدور به شرط عدم حركت قطار با پرداخت كل بهاي بليت استرداد
ميشود.
 -7-2در صورت استرداد بليت تا ساعت  12روز قبل از حركت قطار نود درصد ( )%90كل بهاي
بليت و در صورت استرداد بليت از ساعت  12روز قبل تا  3ساعت مانده به حركت قطار هفتاد درصد
( )%70كل بهاي بليت و از  3ساعت مانده به حركت قطار تا لحظه حركت پنجاه درصد ( )%50كل
بهاي بليت به مسافر پرداخت ميشود.
 -7-3در هنگام مفقود شدن بليت از نوع اوراق بهادار با دريافت پنج درصد ( )%5بهاي بليت تا يك
ساعت قبل از حركت بليت المثني صادر خواهدشد.
ماده -8ساير:

 - 8-1سهميه بليتهاي مامورين تردد ،اداري ،بين راهي و گروهي در هر قطار به تناسب نياز در
هر دوره فروش توسط راهآهن تعيين و اعالم ميگردد.
 -8-2كليه وظايف متقابل شركت و مسافر در آييننامه اجراي تبصره ( )1ماده ( )8قانون ذكر
ميگردد.
 -8-3اين دستورالعمل در هشت ( )8ماده و چهار ( )4تبصره تنظيم گرديد.
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مصوبه شماره /4602ص ر1391/11/8-
هيئت مديره راه آهن ج.ا.ا

دستورالعمل تبصره ( )4ماده ()8

دستورالعمل چگونگي تنظيم ،تحويل و صدور بارنامه
هيئتمديره شركت راهآهن ج.ا.ا در تاريخ  1391 /11/08به استناد تبصره ( )4ماده ( )8قانون دسترسي آزاد به
شبکه حمل و نقل ريلي مصوب سال  1384و بند (ﻫ) ماده ( )4آييننامه تاسيس و فعاليت شركتهاي حمل و
نقل ريلي مصوب سال  ،1389دستورالعمل چگونگي تنظيم ،تحويل و صدور بارنامه را به شرح زير تصويبنمود.

ماده:1

تعاريف و عناوين ذكرشده در بارنامه:

 -1-1راهآهن :شركت راهآهن جمهوري اسالمي ايران.
 -1-2شركت :شركت حمل و نقل ريلي موضوع تبصره ( )1ماده ( )1قانون دسترسي آزاد به شبكه
حمل و نقل ريلي و آييننامه اجرايي آن كه در بخش حمل و نقل بار فعاليت مينمايد.
 -1-3اظهارنامه :به عنوان يك سند ،همان تقاضاي حمل بار بوده که صاحب کاال و يا فرستنده
جهت صدور هر بارنامه آن را تنظيم و ارائه مينمايد و شامل مشخصات کاال و اطالعاتي است که در
حمل بار موثر ميباشد .
 -1-4بارنامه :سند كاشف از مالكيت است كه به منزله قرارداد حمل و رسيد كاال ميباشد و حاوي
مشخصات کامل بار از حيث وزن ،تعداد ،عالمت ،مبدا و مقصد ،نام و نشان گيرنده و فرستنده بار ،وسيله
حمل ،کرايه متعلقه و متصدي حمل بار است که توسط شرکت صادر ميگردد.
 -1-5شماره بارنامه :شمارهاي است شش ( )6رقمي که در سمت چپ بارنامه درج ميگردد.
 -1-6سري بارنامه :بر اساس حروف الفباي فارسي ميباشد که سبب تفکيک شماره بارنامهها
ميگردد.
 -1-7نوع بارنامه :با توجه به اينکه بارنامهها در بخش حمل و نقل ريلي بر اساس نحوه پرداخت
کرايه حمل به سه نوع نسيه ،پسکرايه و نقدي تقسيم ميشوند لذا در اين قسمت بارنامه ميبايست نوع
آن مشخص گردد .الزم به ذکر است نوع بارنامه تعيين کننده رابطه بين شرکت و صاحب کاال است.
 -1-8تاريخ صدور :تاريخ صدور بارنامه ميباشد که در هنگام صدور بارنامه بر روي آن درج
ميگردد.
 -1-9شماره اظهارنامه :شماره سند اظهارنامه (تقاضاي حمل بار) ميباشد .
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 -1-10تاريخ اظهارنامه :تاريخي که برروي برگه اظهارنامه درج شده ،ميبايست در اينجا
لحاظ گردد.
 -1-11شماره قرارداد :شماره قراردادي است که فيمابين شركت و صاحب كاال (فرستنده كاال)
منعقد گرديده است.
 -1-12تاريخ قرارداد :تاريخ انعقاد قراردادي است که فيمابين شركت و صاحب كاال (فرستنده
كاال) منعقد گرديده است.
 -1-13نام مشتري :نام صاحب کاال يا متقاضي حمل بار ميباشد .
 -1-14نام و نشاني فرستنده :متقاضي حمل بار بوده که ميتواند شخصي به غير از صاحب كاال
باشد و ميبايست مشخصات کامل آن در اين قسمت قيد گردد.
 -1-15نام و نشاني گيرنده :شخص حقيقي و يا حقوقي معرفي شده از سوي فرستنده کاال جهت
تحويل بار در مقصد ميباشد .
 -1-16فاصله :مسافت فيمابين ايستگاه مبدا تا مقصد حمل بار ميباشد .
 -1-17ايستگاه مبدا :يکي از ايستگاههاي راهآهن ميباشد که عمليات حمل واعزام واگن در
آنجا آغاز ميشود که اين ايستگاه ممکن است داراي خطوط فرعي و يا خطوط بارگيري و تخليه
باشد.
 -1-18ايستگاه مقصد :يکي از ايستگاههاي راهآهن ميباشد که عمليات حمل و اعزام واگن
در آنجا به پايان ميرسد ،که اين ايستگاه ممکن است داراي خطوط فرعي و يا خطوط بارگيري و
تخليه باشد.
 -1-19شماره واگن :شمارهي استاندارد تعريف شده از سوي راهآهن که برروي واگنهاي حمل
بار نصب گرديده است.
 -1-20تاريخ واگذاري :تاريخ واگذاري واگن جهت بارگيري و يا تخليه در ايستگاه مبدا و يا
مقصد ميباشد .
 -1-21شماره پلمپ :شماره پلمپهاي راهآهني که بر روي واگنهاي مسقف،مخزندار ،فله بر و
کانتينر جهت اطمينان از سالمت بار حمل شده از مبدا تا مقصد ،نصب ميگردد.
 -1-22نام کاال :نام کاال از سوي صاحب کاال و يا فرستنده جهت درج در بارنامه اعالم ميگردد.
 -1-23كد : unعبارت است از شماره  4رقمي که تعيين کننده کاالي خطرناك بوده و از سوي
صاحب کاال ويا فرستنده جهت درج در بارنامه اعالم ميگردد.
تبصره :در صورتي كه اين عنوان در فرمت بارنامه وجود نداشته باشد ميبايست در بخش مالحظات
درج گردد.
 -1-24وزن حقيقي :وزن واقعي محموله بارگيري شده در واگن است.
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 -1-25وزن محسوب :وزني که کرايه حمل بر اساس آن محاسبه ميگردد.
 -1-26کانتينر :مشخصات کانتينر از قبيل شماره و اندازه (  20و يا  40فوت ) و نوع کاالي بارگيري
شده در کانتينر است كه ميبايست به طور دقيق در اين قسمت درج گردد(شماره  -حجم – نوع کاال).
 -1-27نرخ حمل :عبارت است از هزينه حمل هر تن بار در يک کيلومتر.
 -1-28کرايه  :حاصل ضرب نرخ حمل در وزن محسوب در مسافت مسير مورد حمل ميباشد .
 -1-29هزينه عمومي :هزينههاي جانبي مربوط به صدور بارنامه است.
 -1-30شيب و فراز :هزينهاي است که در برخي از مسيرهايي که داراي شيب و فراز قابل توجه
(ازجمله مسير شمال و آذربايجان) هستند ،محاسبه و در بارنامه درج ميگردد.
 -1-31باربندي :هزينههايي که جهت باربندي محموالت بر روي واگن ،محاسبه و در بارنامه لحاظ
ميگردد.
 -1-32حق توقف :عبارت است از هزينهاي که وفق مقررات مربوطه ،مالک واگن بابت توقف واگن
ناشي از قصور صاحب کاال ،از صاحب کاال و يا نماينده وي اخذ مينمايد.
 -1-33حق توزين  :هزينههايي است که وفق مقررات جهت توزين واگنها ،محاسبه و در بارنامه
درج ميگردد.
 -1-34متفرقه :ساير هزينههاي مربوط به صدور بارنامه و حمل کاال ميباشد .
 -1-35هزينه پلمپ :هزينههاي مربوط به تهيه و نصب پلمپ برروي واگنها ميباشد .
 -1-36ماليات و عوارض :شامل ماليات بر ارزش افزوده و يا ساير ماليات و عوارض تکليفي که وفق
مقررات محاسبه و در بارنامه درج ميگردد.
 -1-37كسر يكصد ريال :در صورتيکه در جمع کرايه حمل دو رقم آخرکمتر از صد ريال باشد ،کسر
صد ريال ،صد ريال محسوب ميگردد.
 -1-38جمع (ريال) :در اين قسمت حاصل جمع مبالغ هزينههاي مشخصات مالي لحاظ ميگردد.
 -1-39مالحظات :در اين قسمت اطالعاتي از قبيل شماره ثبت انبار ،محل امضاي فرستنده،
انباردار ،محل امضا و مهر ايستگاه مبدا و محل امضاي گيرنده واگن و يا مواردي که نياز به توضيح
دارد ،درج ميگردد.
 -1-40اطالعات تکميلي :عبارت است از اطالعاتي که در فرم چاپ کاغذ بارنامه وجود ندارد ليکن
به هنگام و پس از صدور بارنامه به صورت خودکار توسط سيستم در زير قسمت مالحظات بر روي فرم
کاغذي بارنامه ثبت ميگردد.
الف -وارد کننده اطالعات
ب -تاريخ ثبت رايانهاي
ج -زمان ثبت رايانهاي
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د -چاپ کننده اطالعات
ﻫ -تاريخ چاپ
و -ساعت چاپ
 -1-41شماره رهگيري :شمارهاي است که به طور اتوماتيک به هنگام صدور بارنامه در قسمت
فوقاني بارنامه چاپ ميگردد و کد اتصال سيستم بارنامه با سيستم گراف ميباشد .
تبصره :پس از چاپ مکانيزه بارنامه ،شرکت صادر کننده بارنامه ميبايستي بارنامه را امضا و ممهور به
مهر شرکت نمايد و جهت کاالهاي خطرناك بارنامههاي صادر شده عالوه بر مهر شرکت ،ميبايستي
ممهور به مهر قرمز رنگ مشخصکننده نوع کاالي خطرناك باشد.
ماده :2ابعاد کاغذ و تعداد و رنگ نسخ بارنامه:
 -2-1ابعاد کاغذ :ابعاد استاندارد کاغذ بارنامه  25×20.3سانتي متر ميباشد .
 -2-2بارنامه در پنج ( )5نسخه تنظيم و رنگ نسخ به شرح زير ميباشد .
-1نسخه اول و تمبردار :بنفش
-2نسخه دوم :سبز
-3نسخه سوم :قرمز
-4نسخه چهارم :مشکي
-5نسخه پنجم :مشکي
ماده :3چگونگي چاپ و تهيه بارنامه خام:
بارنامههاي خام تمبردار به سفارش راهآهن و توسط چاپخانه دولتي ايران چاپ ميگردد.
ماده :4چگونگي تحويل نسخ خام بارنامه:
نسخ خام بارنامه بر اساس اعالم نياز ادارات کل راهآهن مناطق ،توسط اداره کل مخازن و اموال براي
استفاده شرکتها در حوزه اداره کل راهآهن مزبور ارسال ميگردد .نسخ خام بارنامه بنابر اعالم نياز
شرکتها و با توجه به حجم فعاليتشان در حوزه عملکرد اداره کل مربوطه با اخذ وجه بين آنها و به
ترتيب مراحل زير تحويل ميگردد.
 -1در ابتدا شرکت به صورت کتبي تقاضاي خود جهت دريافت بارنامه خام را به اداره کل راهآهن
مربوطه (گروه بازرگاني و بازاريابي) اعالم ميدارد و با توجه به فرمهاي تحويلي از سوي گروه بازرگاني
و بازاريابي نسبت به تکميل فرم و اعالم ميزان تقاضاي خود اقدام مينمايد.
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 -2گروه بازرگاني و بازاريابي با توجه به ميزان بار موجود و حجم عمليات شرکت تعداد بارنامه مورد
تحويلي به شرکت را تعيين و جهت تعيين شماره سريال بارنامهها موضوع را به اداره مخازن و اموال
ارائه ميدهد.
 -3اداره مخازن و اموال با توجه به تاييديه گروه بازرگاني و بازاريابي ناحيه ،شماره سريال و تعداد
بارنامههاي تحويلي را در فرم مربوطه درج و براي وصول هزينه بارنامه خام و درج در سيستم صدور
بارنامه به امورمالي و بازرگاني و بازاريابي ناحيه ارسال مينمايد.
 -4گروه بازرگاني و بازاريابي سريال بارنامههاي خام را در سيستم صدور بارنامه تخصيص و موضوع
را جهت تحويل بارنامههاي خام به شرکت و اداره مخازن و اموال ارجاع ميدهد.
 -5اداره مخازن و اموال پس از اخذ تاييديه واحد مالي در ارتباط با دريافت هزينه بارنامهها ،نسبت به
تحويل بارنامهها به شرکت اقدام مينمايد.
ماده :5تحويل مجدد بارنامه خام:
جهت تحويل مجدد بارنامه خام به شركت به شرح زير اقدام ميگردد:
-1شرکت جهت تحويل مجدد بارنامه خام ميبايست فرم مربوط به تحويل بارنامه خام را که در آن
تعداد و شماره سريال بارنامههاي مصرفي (اعم از صادره يا باطله) ذكر شده است ،همراه با تقاضاي خود
تکميل و تاييديه تعداد بارنامه مصرفي را از امور مالي اداره كل راهآهن مربوطه اخذ نمايد.
-2گروه بازرگاني و بازاريابي با توجه به تاييديه امور مالي و بخشنامههاي صادره ،ميزان بارنامه مصرفي
و همچنين تعداد بارنامههاي باقيمانده در دست شرکت را مورد بررسي قرار ميدهد و در صورتيکه
شرکت حدود  80درصد بارنامههاي تحويلي قبلي را مصرف نموده باشد و يا با توجه به شرايط موجود
و ميزان حجم عمليات شرکت ،تعداد بارنامههاي خام را مشخص و مراتب به اداره کل مخازن و اموال
ارجاع تا بقيه مراحل نيز مطابق روال مذكور در ماده ( )4فوق صورتگيرد.
ماده :6نرم افزار صدور بارنامه:
نرم افزار صدور بارنامه پس از تهيه به همراه دستورالعمل چگونگي استفاده از آن از سوي راهآهن در
ت قرارميگيرد.
اختيار شرک 
ماده :7نحوه صدور بارنامه:
در ابتدا اظهارنامه با درج کليه مشخصات محموله و واگن توسط فرستنده کاال تهيه و امضا ميگردد
و سپس شرکت اطالعات موجود در اظهارنامه را با محموله و واگن بارگيري شده تطبيق ميدهد و در
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صورت صحت و تاييد ،نسبت به درج اطالعات مربوطه در سيستم صدور بارنامه آنالين(نرم افزاري که
شرکت به استناد مجوز راهآهن اجازه صدور بارنامه از طريق آن را دارد) و با اعمال دقت کامل در تطابق
شماره سريال روي کاغذ بارنامه و سيستم ،نسبت به چاپ و صدور آن اقدام مينمايد.
ماده :8توزيع نسخ بارنامه:
پس از آنکه بارنامه توسط شرکت در نسخ  5برگي صادر گرديد ،شرکت طبق شرح ذيل نسبت به
تفکيک و ارسال نسخ بارنامه صادره ميبايستي اقدام نمايد(.تصاوير پيوست)
-1نسخه اول :شرکت صادرکننده جهت تهيه صورتحساب و ارائه به صاحب کاال جهت دريافت
مطالبات خود.
-2نسخه دوم :اداره کل امور مالي (قسمت درآمد)جهت بررسي و کنترل حسابها.
-3نسخه سوم :همراه با بار به مقصد جهت تحويل و اخذ امضا از گيرنده کاال و سپس تحويل به
راهآهن جهت بايگاني درايستگاه مقصد.
-4نسخه چهارم :به اداره كل راهآهن (مبدا) جهت ثبت و کنترل حسابها.
-5نسخه پنجم :شرکت صادرکننده جهت تهيه صورتحساب و ارائه به راهآهن.
ماده :9دستگاههاي چاپ بارنامه:
در حال حاضر از چاپگرهاي سوزني استفاده ميشود و ارجحيت با استفاده از چاپگرهاي سوزني300
 Epson LQميباشد .
ماده:10چگونگي ارسال اطالعات بارنامه:
با توجه به آنالين بودن سيستم صدور بارنامه اطالعات بارنامه به صورت آنالين از طريق شبکههاي
ارتباطي به مرکز راهآهن ارسال ميگردد.
ماده -11موارد ابطال بارنامه:
-1اشتباه كاربر صدور بارنامه در تكميل اطالعات بارنامه .
-2نقصهاي كاغذ بارنامه در هنگام چاپ .
ت قبل از اعزام واگنها.
-3انصراف فرستنده كاال يا شرك 
-4مفقودي بارنامه .
-5خطخوردگي و مخدوشي بارنامه و . ...
-6ساير موارد اعالمي از سوي راهآهن .
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ماده :12نحوه ابطال بارنامه:
 -12-1در صورت به وجود آمدن يكي از موارد مذكور در ماده ( )12که منجر به ابطال بارنامه در
مبدا حمل گردد ،بارنامهها با تنظيم صورتجلسه و با ذکر داليل ابطال بارنامه در مبدا حمل ،در سيستم
صدور بارنامه ابطال و تمامي نسخ بارنامه توسط شرکت به راهآهن (گروه بازرگاني و بازاريابي اداره كل
راهآهن) تحويل و اداره کل راهآهن مربوطه مراتب را به اطالع ادارات کل بازرگاني و بازاريابي و امور
مالي ميرساند.
 -12-2در صورتيکه در طول و يا پايان عمليات حمل مواردي به وجود آيدکه منجر به ابطال بارنامه
گردد ،دراين صورت ميبايست موضوع توسط اداره کل راهآهن مربوطه با شرح علت آن به ادارات کل
امور مالي و بازرگاني و بازاريابي اعالم و اداره کل امور مالي با هماهنگي اداره کل بازرگاني و بازاريابي
نسبت به اعمال اصالحات الزم در سيستم ( BOLصورتحساب شرکتهاي حمل و نقل ريلي)اقدام
نمايد.
ماده :13بارنامه الکترونيکي:
بارنامه الکترونيکي از زير مجموعههاي حمل نامه الکترونيکي بوده كه پس از اجرايي شدن حمل نامه
الکترونيکي ،نحوه صدور آن و تعداد نسخ چاپي مورد نياز حسب مصوبه آتي هيئتمديره راهآهن ابالغ
خواهد گرديد.

ماده:14

اين دستورالعمل در چهارده ماده و دو تبصره تنظيم و در تاريخ  1391/11/08در هيئتمديره شركت
راهآهن ج.ا.ا ،تصويب گرديد.
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فصل ششم
دستورالعمل ماده ()11
مصوبه شماره 3275ر1391/8/10-
هيئت مديره راه آهن ج.ا.ا

دستورالعمل ماده ( - )11دستورالعمل صدور سند مالکيت و نحوه ثبت
و نقل و انتقال رسمي ناوگان ريلي

ماده:1

ثبت ناوگان (لكوموتيو و يا واگن) در دفتري به نام دفتر ثبت ناوگان كه در اداره كل مخازن و اموال
شركت راهآهن جمهوري اسالمي ايران نگهداري ميشود ،صورتميپذيرد.

ماده :2

دفتر ثبت ناوگان مجلد بوده و تمام صفحات آن در بدو امر توسط هيئتمديره يا نماينده معرفي شده از طرف
هيئتمديره به ترتيب شمارهگذاري و امضاء شده و به مهر شركت راهآهن ج.ا.ا ممهور و مجموع عده صفحات
در صفحه ماقبل اول و صفحه مابعد آخر با تمام حروف قيد و نوشته و به همان ترتيب مهر و امضاء ميشود و
سپس پلمب ميگردد.

ماده :3

ثبت هرناوگان به وسيله اظهارنامه صورت ميپذيرد كه به ضميمه درخواستي توسط متقاضي يا وكيل
يا جانشين قانوني او به همراه ساير مستندات به راهآهن تسليم يا به آدرس پست الكترونيكي راهآهن
ارسال ميشود.
تبصره  :1اظهارنامه سندياست مشتملبر مشخصات متقاضي ،ناوگان و حقوق ساير اشخاص كه
بايد به امضاء متقاضي يا وكيل يا جانشين قانوني او برسد.
تبصره  :2مدارك مورد نياز جهت درخواست ثبت عبارتستاز:
-1اسناد و مدارك راجع به هويت متقاضي.
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-2اسناد و مدارك راجع به سمت متقاضي درصورتيكه اظهار نامه توسط وكيل يا جانشين قانوني
متقاضي ثبت و ارائه گردد.
-3اسناد و مدارك راجع به مالكيت متقاضي.
متقاضي بايد رونوشت يا تصوير برابر اصل مدارك مذكور را بهضميمه اظهارنامه ارائهنمايد.

ماده:4

پس از رسيدگي به مدارك و مستندات ،اداره كل مخازن و اموال مشخصات ناوگان و مالك را بهشرح
زير در دفتر ثبت ناوگان ثبت نموده و به امضاء هيئتمديره يا نماينده معرفي شده از طرف هيئتمديره
ميرساند و همزمان سند مالكيت مطابق ثبت دفتر ناوگان صادر ميشود.
-1شماره ناوگان (واگن /لكوموتيو).
-2نوع.
-3شماره سريال شاسي.
-4شركت سازنده.
-5سال ساخت.
-6ظرفيت بار /مسافر.
-7نوع قالب.
-8نوع ترمز.
-9درجه.
-10نوع قواي محركه.
 -11مدل كمپرسور هوا.
 -12مدل انتقال قدرت هيدروليك.
 -13مدل لكوموتيو.
 -14مدل موتور ديزل.
 -15مدل تركشن موتور.
 -16تعداد كابين.
 -17مدل ترانسفورماتور اصلي.
 -18قدرت لكوموتيو.
 -19مدل ژنراتور اصلي.
 -20شماره .RIV
 -21نوع /مدل بوژي.
-22كشور سازنده.
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 -23تعداد محور.
 -24وزن خالص /وزن.
 -25نوع سوخت مصرفي.
 -26نام شركت يا سازمان مالك.
 -27شماره ثبت /شناسه اقتصادي.
 -28شناسه ملي.
 -29شناسه پستي (مالك حقوقي).
 -30نام و نام خانوادگي مالك حقيقي.
 -31نام پدر.
 -32شماره شناسنامه.
 -33شناسه ملي.
 -34محل صدور.
 -35شناسه پستي (مالك حقيقي).

ماده :5

هر لكوموتيو يا واگن ثبتشده كه دراثر حادثه ،كثرت استعمال يا به علل ديگر بهطور دائم از كار بيفتد،
مالك آن بايد حداكثر ظرف مدت يكماه از تاريخ سانحه يا از كارافتادن دائم ناوگان ،مراتب را با ارائه
اسناد و مدارك مربوط به ادارات كل واگنهاي باري ،امور مسافري (در خصوص واگن) و نيروي كشش
(در خصوص لكوموتيو) گزارش نمايد .پس از تاييد گزارش مزبور توسط معاونت امور ناوگان يا معاونت
امور مسافري حسب مورد ،بي اعتباري سند مالكيت و غير قابل انتقال بودن ناوگان به وسيله اداره كل
مخازن و اموال در دفتر ثبت ناوگان درج ميشود.

ماده :6

ادارات كل واگنهاي باري ،نيروي كشش و امور مسافري مكلفند در مواردي كه وفق مقررات عمومي
سير و حركت ،جهت ناوگان موضوع ماده ( )5گواهي سير صادر نمينمايند ،مراتب را پس از تاييد
معاونت ناوگان يا معاونت امور مسافري حسب مورد ،حداكثر ظرف مدت يكماه به اداره كل مخازن و
اموال اعالمكنند .اداره كل مذكور مكلفاست مطابق قسمت اخير ماده ( )5نسبت به درج آن در دفتر
ثبت ناوگان اقدامنمايد.
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ماده :7

پساز درج بياعتباري سند مالكيت و غيرقابل انتقال بودن ناوگان ،اداره كل مخازن و اموال موظفاست
حداكثر ظرف ( )5روز اطالعيهاي متضمن مراتب مذكور را به آخرين نشاني مالك ،مندرج در دفتر ثبت
ناوگان از طريق پست سفارشي يا الكترونيكي ارسال نمايد .مالك نيز مكلف است حداكثر ظرف مدت
يكماه از تاريخ رويت اطالعيه نسبت به خارج نمودن ناوگان از شبكه حمل و نقل ريلي و اعاده سند
مالكيت اقدامكند ،درغير اينصورت راهآهن ميتواند ناوگان مذكور را از شبكه خارج نموده و سپس
هزينههاي مربوط را از مالك مطالبه نمايد.
تبصره  :1ده روز پس از تاريخ تسليم اطالعيهي مذكور در اين ماده به پست و يا ( )48ساعت پساز
ارسال الكترونيكي ،مراتب اطالعيه ابالغشده محسوب ميگردد.
تبصره  :2پس از ابالغ اطالعيه ،هرگونه دخل و تصرف و يا سوء استفاده از سند مالكيت ناوگان موجب
پيگرد قانوني در مراجع ذيصالح خواهدبود.

ماده :8

درصورتيكه سند مالكيت لكوموتيو يا واگن بهنحوي از انحاء از بين برود يا مفقود شود مالك يا وكيل
يا جانشين قانوني او بايد بالفاصله مراتب را كتب ًا به اداره كل مخازن و اموال اعالم و استشهاديهاي
مبنيبر شهادت و اظهار حداقل سه نفر كه هويت و امضاء آنها به گواهي يكنفر از شهود مذكور رسيده
و امضاء نامبرده نيز توسط سردفتر يكي از دفاتر اسناد رسمي تصديق شدهباشد را ضميمه و ارائه نمايد.
اداره كل مخازن و اموال پس از وصول تقاضانامه و برگ استشهاديه فوراً بايد آنرا در مالحظات دفتر
ثبت ناوگان اخبار و سپس به هزينه درخواست كننده مراتب را يك نوبت در يكي از روزنامههاي
كثيراالنتشار آگهي كند و درآگهي تصريحگردد درصورتي كه تا سيروز از تاريخ انتشار آگهي اعتراضي
نرسيد و يا درصورت اعتراض ،اصل سند مالكيت يا سند معامله رسمي ارائهنشود ،راهآهن اقدام بهصدور
سند مالكيت المثني مينمايد .از تاريخ صدور سند مالكيت المثني ،سند مالكيت اوليه از درجه اعتبار
ساقط محسوبميشود.
سند مالكيت المثني حاوي كليه مندرجات سند مالكيت اوليه خواهدبود ،ليكن درج مشخصات اسناد
شرطي و رهني كه رسم ًا فسخ يا فك شدهاند،ضرورتي ندارد.
مراتب صدور سند مالكيت المثني در دفتر ثبت ناوگان درج و مانند سند مالكيت اوليه امضاء ميشود.
تبصره :هرگاه به علت ريختن جوهر يا سوختگي يا جهات ديگري ،قسمتي از سند مالكيت از بين برود
و يا قابل استفاده نباشد ،اداره كل مخازن و اموال با مالحظه آن و انجام تشريفات مقرر در اين ماده
(بدون اخذ استشهاديه و انتشار آگهي) اقدام به صدور سند مالكيت تجديدي نموده و همزمان الشه سند
مالكيت ناقص را اخذ و بياعتبار كرده و سپس با تنظيم صورت مجلس آن را امحاء مينمايد.
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ماده :9

ثبت كليه انتقاالت و معامالت از قبيل قطعي ،شرطي ،رهني ،اقاله ،فك ،فسخ و تعويض وثيقه راجع
به عين و حقوق عيني ناوگان اجباري است و منحصراً توسط دفاتر اسناد رسمي انجام ميشود.
پس از تنظيم سند ،سردفتر مكلف است خالصه معامالت مذكور را روي برگهاي مخصوص كه با
پيشنهاد راهآهن و تاييد كانون سردفتران و دفترياران تهيه شده به همراه اصل سند مالكيت حداكثر
ظرف مدت ( )5روز از طريق پست سفارشي به اداره كل مخازن و اموال راهآهن ارسال نمايد.
تبصره:کليه هزينه ها بالمناصفه به عهده طرفين ميباشد مگر اين كه به طريق ديگري توافق
نموده باشند.

ماده :10

ثبت اسناد مربوط به كليه انتقاالت و معامالت ناوگان تابع مقررات مربوط به ثبت اسناد رسمي است.

ماده :11

دفاتر اسناد رسمي مكلفند قبل از ثبت هرگونه سند موضوع ماده ( )9وضعيت ناوگان را از راهآهن
(اداره كل مخازن و اموال) استعالم نمايند.
تبصره  -1پاسخ استعالم بهطور صريح بوده و حداكثر ظرف مدت ( )15روز بايد از طريق پست
سفارشي بهدفتر اسناد رسمي مربوطه ارسالشود.
تبصره  -2دفاتر اسناد رسمي بايد در كليه اسنادي که نتيجه آن تغيير مالکيت است قيد نمايند که
منتقلاليه متعهد است حداكثر ظرف مدت ( )10روز از تاريخ سند انتقال جهت صدور سند مالكيت جديد
به اداره كل مخازن و اموال مراجعه نمايد درغير اينصورت كليه هزينهها و خسارات ناشي از آن به
تشخيص راهآهن از وي قابل مطالبه خواهدبود.

ماده :12

راهآهن (اداره كل مخازن و اموال) مكلفاست پس از وصول برگ خالصه معامله ناوگان ارسالي از
دفاتر اسناد رسمي ،مندرجات آن را ظرف ( )24ساعت دردفتر ثبت ناوگان قيد و به امضاء برساند.

ماده :13

راهآهن (اداره كل مخازن و اموال) پس از وصول برگ خالصه معامالت ناوگان ،نسبت بهصدور
سند جديد به نام منتقلاليه اقدام و سند قبلي را پس از تصويربرداري رايانهاي (اسكن) ،امحاء مينمايد.
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ماده :14

همين که لكوموتيو و يا واگن مطابق با تشريفات فوق در دفتر ثبت ناوگان بهثبت رسيد ،راه آهن فقط
شخصي را كه ناوگان به اسم او ثبت شده و اين انتقال نيز در دفتر ثبت ناوگان به ثبت رسيده و يا کسي
که ناوگان مزبور به صورت رسمي يا قهري به او منتقل گرديده  ،مالک خواهد شناخت .
در مورد ارث هم  ،ناوگان وقتي در دفتر ثبت ناوگان به اسم وارث يا وراث ثبت مي شود که وراثت
و انحصار آن محرز و در سهم االرث بين آنها توافق بوده و يا در صورت اختالف حکم قطعي از طرف
مراجع صالحه در آن باب صادر شده باشد .
شخصي که ناوگان رسما به او منتقل گرديده موظف است پس از ثبت معامله در دفتر اسناد رسمي
ظرف مدت ده روز نسبت به ارائه مدارک مربوط به ثبت معامله به راه آهن اقدام نمايد  .در صورت عدم
ارائه سند رسمي در مهلت مقرر و ايراد خسارت  ،مسئوليت به عهده خريدار مي باشد .

ماده :15

مالك ناوگان كه لكوموتيو يا واگن خود را بهرهن گذاشتهاست ،نميتواند قبل از فك رهن و يا بدون
اجازه مرتهن لكوموتيو يا واگن خود را مورد معامله قراردهد.

ماده :16

هزينههاي صدور اسناد مالكيت اصلي ،المثني ،تجديدي ،سند جديد و ساير هزينهها به عهده متقاضي
ميباشد .

ماده :17

درصورت ضرورت تجديد نظر در مفاد اين دستورالعمل موضوع توسط هيئتمديره راهآهن بررسي و
اقدام ميگردد.

ماده :18

اين دستورالعمل مشتمل بر ( )18ماده )8( ،تبصره و منضم به ( )12نمونه اوراق مشتمل بر (اسناد
مالکيت واگن و لكوموتيو ،اظهارنامه ،دفتر ثبت ناوگان) ميباشد .که در تاريخ  91/8/10به تصويب
هيئت مديره شرکت راه آهن جمهوري اسالمي ايران رسيد .
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جم

هوري اسالمي اريان

وزارت راه وشهرسازي
جم
شركتراهآهن هورياسالمياريان(سهاميخاص)

شماره واگن :

دفتر ثبت ناوگان (واگن مسافری)
شماره ثبت :

		
دفتر جلد :
شماره و

شماره

تاریخ

مشخصات مالک حقوقی /

ثبت

ثبت

حقیقی

مشخصات واگن

تاریخ سند /
شماره و محل
دفترخانه

نام شرکت یا سازمان :

شماره واگن :

به نمایندگی :

نوع :

شماره ثبت :
محل ثبت :
شناسه اقتصادی :
شناسه ملی :
نشانی محل اقامت :

شرکت سازنده:
سال ساخت :

نام :
نام و نام خانوادگی :

تعداد محور :

شناسنامه ملی :

اشخاص

اقاله

کشور سازنده:

نوع ترمز :

محل صدور :

سایر

و فسخ و

توضیحات

شماره سریال شاسی:

شناسه پستی :

شماره شناسنامه :

حقوق

محل فک

درجه :

نوع قالب :

نام پدر :

نوع سند

صفحه:

نوع بوژی :
ظرفیت مسافر :
وزن :

تاریخ تولد :
نشانی محل اقامت :
شناسه پستی :

محل امضاء تنظیم کننده :اداره کل مخازن و اموال

محل امضاءتایید کننده :هیئت مدیره راه آهن یا
نماینده معرفی شده از طرف هیئت مدیره
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وزارت راه وشهرسازي
جم
شركتراهآهن هورياسالمياريان(سهاميخاص)

جم

هوري اسالمي اريان

اظهارنامه ثبت ناوگان (واگن مسافری)

نام شرکت یا سازمان :
مشخصات متقاضی
محل ثبت :
(شخص حقوقی)
نشانی محل اقامت :

نام :
مشخصات متقاضی شماره شناسنامه :
(شخص حقیقی) شناسه ملی :
نشانی محل اقامت :

مشخصات ناوگان

شماره:

تاریخ صدور:

 -1شماره واگن :
 -2نوع :
 -3درجه :
 -4شماره سریال شاسی:
 -5کشور سازنده :
 -6شرکت سازنده :
 -7سال ساخت :

شماره ثبت :
شماره ملی :
شناسه پستی:

به نمایندگی :
شناسه اقتصادی :

نام پدر:

نام خانوادگی:
محل صدور:
تاریخ تولد:

شناسه پستی :

 -8نوع قالب :
 -9نوع ترمز:
 -10تعداد محور :
 -11نوع بوژی:
 -12ظرفیت مسافر :
 -13وزن :

حقوق

سایر اشخاص
مدارک و مستندات
توضیحات:
محل امضاء متقاضی :
تاریخ:

سمت :

مجموعه آييننامهها و دستورالعملهاي قانون دسترسي آزاد به شبكه حمل و نقل ريلي

		
جم
هوري اسالمي اريان
وزارت راه وشهرسازي

		
جم
شركتراهآهن هورياسالمياريان(سهاميخاص)
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شماره:

تاریخ صدور:

		

سند مالکیت واگن مسافری

شماره ثبت:

دفتر:

تاریخ ثبت:

صفحه:

مشخصات عمومی واگن مسافری:
شماره واگن:
کشور سازنده:

درجه:

نوع:
شرکت سازنده:

شماره سریال شاسی:

سال ساخت:

نوع قالب:

نوع ترمز:

تعدادمحور :

نوع بوژی:

ظرفیت مسافر:

وزن:

مشخصات مالک حقوقی:
نام شرکت یا سازمان:

شناسه ملی:

به نمایندگی:

شماره و محل ثبت:

		
شناسه اقتصادی :

نشانی محل اقامت:

				

شناسه پستی:

مشخصات مالک حقیقی:
نام:
محل صدور:
نشانی محل اقامت:

نام خانوادگی:
شناسه ملی :

نام پدر:

شماره شناسنامه:

تاریخ تولد:
شناسه پستی:

شرکت راه آهن جمهوری اسالمی ایران
این سند بدون برچسب هولوگرام و مهر برجسته راه آهن فاقد اعتبار می باشد .
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مالک محترم موارد زیر را به دقت مطالعه و مفاد آن را رعایت فرمائید.
-1این سند  ،سند رسمی محسوب شده و هرگونه دخل و تصرف و یا سوء استفاده از آن پیگیری قانونی
دارد.
ﻣﺎﻟﮏ ﻣﺤﺘﺮم ﻣﻮارد ذﯾﺮ را ﺑﻪ دﻗﺖ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ و ﻣﻔﺎد آن را رﻋﺎﯾﺖ ﻓﺮﻣﺎﺋﯿﺪ.
-2ثبت کلیه انتقاالت و معامالت قطعی ،شرطی ،رهنی ،اقاله،فک،فسخ وتعویض وثیقه ،راجع به عین و
-1اﯾﻦ ﺳﻨﺪ  ،ﺳﻨﺪ رﺳﻤﯽ ﻣﺤﺴﻮب ﺷﺪه و ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ دﺧﻞ و ﺗﺼﺮف و ﯾﺎ ﺳﻮء اﺳﺘﻔﺎده از آن ﭘﯿﮕﯿﺮي ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ دارد.
حقوق عینی ناوگان اجباری است و منحصرا توسط دفاتر اسناد رسمی انجام می شود.
-2ﺛﺒﺖ ﮐﻠﯿﻪ اﻧﺘﻘﺎﻻت و ﻣﻌﺎﻣﻼت ﻗﻄﻌﯽ ،ﺷﺮﻃﯽ ،رﻫﻨﯽ ،اﻗﺎﻟﻪ،ﻓﮏ،ﻓﺴﺦ وﺗﻌﻮﯾﺾ وﺛﯿﻘﻪ ،راﺟﻊ ﺑﻪ ﻋﯿﻦ و ﺣﻘﻮق
 -3دفاتر اسناد رسمی مکلف اند قبل از اقدام به ثبت هر گونه معامله وضعیت ناوگان را از راه آهن
ﻋﯿﻨﯽ ﻧﺎوﮔﺎن اﺟﺒﺎري اﺳﺖ و ﻣﻨﺤﺼﺮا ﺗﻮﺳﻂ دﻓﺎﺗﺮ اﺳﻨﺎد رﺳﻤﯽ اﻧﺠﺎم ﻣﯽ ﺷﻮد.
استعالم نمایند.
 -3دﻓﺎﺗﺮ اﺳﻨﺎد رﺳﻤﯽ ﻣﮑﻠﻒ اﻧﺪ ﻗﺒﻞ از اﻗﺪام ﺑﻪ ﺛﺒﺖ ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ وﺿﻌﯿﺖ ﻧﺎوﮔﺎن را از راه آﻫﻦ اﺳﺘﻌﻼم
 -4راه آهن پس از وصول برگ خالصه معامالت قطعی ناوگان ،نسبت به صدور سند مالکیت جدید به
ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ
منتقل الیه اقدام و سند قبلی را طبق دستور العمل امحا می نماید.
نام
 -4راه آﻫﻦ ﭘﺲ از وﺻﻮل ﺑﺮگ ﺧﻼﺻﻪ ﻣﻌﺎﻣﻼت ﻗﻄﻌﯽ ﻧﺎوﮔﺎن ،ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺻﺪور ﺳﻨﺪ ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ ﺟﺪﯾﺪ ﺑﻪ ﻧﺎم ﻣﻨﺘﻘﻞ
-5راه آهن فقط شخصی را که ناوگان به اسم او ثبت شده و این انتقال نیز در دفتر ثبت ناوگان به ثبت
اﻣﺤﺎ ﻣﯽ
اﻟﻌﻤﻞ
ﻗﺒﻠﯽ را
اﻗﺪام و ﺳﻨﺪ
اﻟﯿﻪ
ﻧﻤﺎﯾﺪ.یا قهری به او منتقل گردیده  ،مالک خواهد شناخت.
رسمی
صورت
دﺳﺘﻮر به
ﻃﺒﻖ مزبور
ناوگان
کسی که
رسیده و یا
رﺳﯿﺪهوو
ﻧﺎوﮔﺎن ﺑﻪ
روز در دﻓﺘﺮ
اﻧﺘﻘﺎل ﻧﯿﺰ
ظرفو اﯾﻦ
حداکثر ﺷﺪه
اﺳﻢ او ﺛﺒﺖ
ﻧﺎوﮔﺎن ﺑﻪ
ﺷﺨﺼﯽ را ﮐﻪ
ﻫﻦ ﻓﻘﻂ
-5-6راه آ
اسنادﺛﺒﺖرسمی
مراتب راﺛﺒﺖبه دفتر
مدت ده
نشانی
صورت تغییر
مکلفند در
متعاملین
ﺷﻨﺎﺧﺖ.
ﻣﺎﻟﮏ ﺧﻮاﻫﺪ
ﻣﻨﺘﻘﻞ ﮔﺮدﯾﺪه ،
نمایندﺑﻪ او
اعالمﻗﻬﺮي
رﺳﻤﯽ ﯾﺎ
ﻣﺰﺑﻮر ﺑﻪ
ﮐﺴﯽ ﮐﻪ
ﯾﺎ
نشانی مندرج در
ابالغها به
اینصورت تمام
،در غیر
ﺻﻮرتکتبا
راه آهن
ﻧﺎوﮔﺎناموال
مخازن و
اداره کل
ﺻﻮرت ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻧﺸﺎﻧﯽ ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﻇﺮف ﻣﺪت ده روز ﻣﺮاﺗﺐ را ﺑﻪ دﻓﺘﺮ اﺳﻨﺎد رﺳﻤﯽ و اداره
ﻣﮑﻠﻔﻨﺪ
6
میدرشود .
ﻣﺘﻌﺎﻣﻠﯿﻦارسال
سند-معامله
ﮐﻞ ﻣﺨﺎزن و اﻣﻮال راه آﻫﻦ ﮐﺘﺒﺎ اﻋﻼم ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ،در ﻏﯿﺮ اﯾﻨﺼﻮرت ﺗﻤﺎم اﺑﻼﻏﻬﺎ ﺑﻪ ﻧﺸﺎﻧﯽ ﻣﻨﺪرج در ﺳﻨﺪ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ
ارﺳﺎل ﻣﯽ ﺷﻮد .
ﺷﻤﺎره و

ﺗﺎرﯾﺦ ﺳﻨﺪ

ﻣﺸﺨﺼﺎت اﻧﺘﻘﺎل دﻫﻨﺪه

ﻧﺸﺎﻧﯽ ﻣﺤﻞ اﻗﺎﻣﺖ ﻣﺤﻞ
اﻣﻀﺎ

ﻣﺸﺨﺼﺎت اﻧﺘﻘﺎل ﮐﯿﺮﻧﺪه
ﻧﺸﺎﻧﯽ ﻣﺤﻞ اﻗﺎﻣﺖ
ﻣﺤﻞ اﻣﻀﺎ

ﻧﻮع ﺳﻨﺪ

ﻣﺤﻞ ﻣﻬﺮ و اﻣﻀﺎي ﺳﺮ
دﻓﺘﺮ اﺳﻨﺎد رﺳﻤﯽ

ﻣﻼﺣﻈﺎت
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جم
هوري اسالمي اريان

وزارت راه وشهرسازي
جم
شركتراهآهن هورياسالمياريان(سهاميخاص)

شماره واگن :

دفتر ثبت ناوگان (واگن باري)
شماره ثبت :

		
دفتر جلد :
شماره و

شماره

تاریخ

مشخصات مالک حقوقی /

ثبت

ثبت

حقیقی

مشخصات واگن

تاریخ سند /
شماره و محل
دفترخانه

نام شرکت یا سازمان :

شماره واگن :

به نمایندگی :

نوع :

شماره ثبت :
محل ثبت :
شناسه اقتصادی :
شناسه ملی :
نشانی محل اقامت :

سال ساخت :
نوع قالب :

نام :
نام و نام خانوادگی :

نوع بوژی :

شناسنامه ملی :

اشخاص

اقاله

شرکت سازنده:

شماره:RIV

محل صدور :

سایر

و فسخ و

توضیحات

کشور سازنده:

شناسه پستی :

شماره شناسنامه :

حقوق

محل فک

شماره سریال شاسی:

نوع ترمز :

نام پدر :

نوع سند

صفحه:

ظرفیت بار به تن :
تعداد محور:
وزن خالص :

تاریخ تولد :
نشانی محل اقامت :
شناسه پستی :

محل امضاء تنظیم کننده :اداره کل مخازن و اموال

محل امضاءتایید کننده :هیئت مدیره راه آهن یا
نماینده معرفی شده از طرف هیئت مدیره
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جم
هوري اسالمي اريان
وزارت راه وشهرسازي

		
جم
شركتراهآهن هورياسالمياريان(سهاميخاص)

شماره:

		

اظهارنامه ثبت ناوگان (واگن باری)

نام شرکت یا سازمان :
مشخصات متقاضی
محل ثبت :
(شخص حقوقی)
نشانی محل اقامت :

نام :
مشخصات متقاضی شماره شناسنامه :
(شخص حقیقی) شناسه ملی :
نشانی محل اقامت :

مشخصات ناوگان

تاریخ صدور:

-1شماره واگن :
-2نوع :
-3شماره سریال شاسی :
-4کشور سازنده :
-5شرکت سازنده :
-6سال ساخت :
-7نوع قالب :

شماره ثبت :
شماره ملی :
شناسه پستی:

به نمایندگی :
شناسه اقتصادی :

نام پدر:

نام خانوادگی:
محل صدور:
تاریخ تولد:

شناسه پستی :

 -8نوع ترمز :
 -9شماره : RIV
 -10نوع بوژی :
 -11ظرفیت بار به تن :
 -12تعداد محور :
 -13وزن خالص :

حقوق

سایر اشخاص
مدارک و مستندات
توضیحات:
محل امضاء متقاضی :
تاریخ:

سمت :

مجموعه آييننامهها و دستورالعملهاي قانون دسترسي آزاد به شبكه حمل و نقل ريلي

		
جم
وزارت راه وشهرسازي 		 هوري اسالمي اريان
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شماره:

تاریخ صدور:

جم
شركتراهآهن هورياسالمياريان(سهاميخاص)

سند مالکیت واگن باری

شماره ثبت:

دفتر:

تاریخ ثبت:

صفحه:

مشخصات عمومی واگن باری:
شماره:
کشور سازنده:
نوع قالب:

نوع:

شماره سریال شاسی:

شرکت سازنده:

سال ساخت:

نوع ترمز:

نوع بوژی:

شماره : RIV

ظرفیت بار به تن:

وزن خالص:

تعداد محور:

مشخصات مالک حقوقی:
نام شرکت یا سازمان:

شناسه ملی:

به نمایندگی:

شماره و محل ثبت:

		
شناسه اقتصادی :

نشانی محل اقامت:

				

شناسه پستی:

مشخصات مالک حقیقی:
نام:
محل صدور:
نشانی محل اقامت:

نام خانوادگی:
شناسه ملی :

نام پدر:

شماره شناسنامه:

تاریخ تولد:
شناسه پستی:

شرکت راه آهن جمهوری اسالمی ایران
این سند بدون برچسب هولوگرام و مهر برجسته راه آهن فاقد اعتبار می باشد .
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مالک محترم موارد زیر را به دقت مطالعه و مفاد آن را رعایت فرمائید.

آن را
ﺎﻟﻌﻪ وو ﻣﻔﺎد
رسمیرا ﺑﻪ دﻗﺖ
ﻮارد ذﯾﺮ
ﻣﺤﺘﺮم ﻣ
ﻓﺮﻣﺎﺋﯿﺪ .یا سوء استفاده از آن پیگیری قانونی دارد.
رﻋﺎﯾﺖتصرف و
دخل و
هرگونه
محسوبﻣﻄشده
سند
ﻣﺎﻟﮏسند ،
-1این
اﯾﻦ ﺳﻨﺪ
-1
وثیقه ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ
وتعویضﭘﯿﮕﯿﺮي
اﺳﺘﻔﺎده از آن
ﺗﺼﺮف و ﯾﺎ ﺳﻮء
دﺧﻞ و
ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ
معامالتﺷﺪه و
رﺳﻤﯽ ﻣﺤﺴﻮب
کلیه ،ﺳﻨﺪ
دارد.عین و
،راجع به
،اقاله،فک،فسخ
،رهنی
،شرطی
قطعی
انتقاالت و
-2ثبت
،راﺟﻊ ﺑﻪ ﻋﯿﻦ و ﺣﻘﻮق
،اﻗﺎﻟﻪ،ﻓﮏ،ﻓﺴﺦ
است وﻗﻄﻌﯽ
ﻣﻌﺎﻣﻼت
اﻧﺘﻘﺎﻻت و
-2
وﺛﯿﻘﻪشود.
ﺗﻌﻮﯾﺾمی
رسمیو انجام
،رﻫﻨﯽدفاتر اسناد
،ﺷﺮﻃﯽتوسط
منحصرا
اجباری
ﮐﻠﯿﻪناوگان
حقوقﺛﺒﺖعینی
وضعیت ناوگان را از راه آهن استعالم
رﺳﻤﯽگونه
ثبت هر
ﺗﻮﺳﻂاقدام
قبل از
مکلف اند
دفاتر
معاملهﺷﻮد.
اﻧﺠﺎم ﻣﯽ
دﻓﺎﺗﺮبهاﺳﻨﺎد
ﻣﻨﺤﺼﺮا
رسمیاﺳﺖ و
اسنادﺟﺒﺎري
ﻧﺎوﮔﺎن ا
-3ﻋﯿﻨﯽ
نمایند.دﻓﺎﺗﺮ اﺳﻨﺎد رﺳﻤﯽ ﻣﮑﻠﻒ اﻧﺪ ﻗﺒﻞ از اﻗﺪام ﺑﻪ ﺛﺒﺖ ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ وﺿﻌﯿﺖ ﻧﺎوﮔﺎن را از راه آﻫﻦ اﺳﺘﻌﻼم
-3
ﻧﻤﺎﯾﻨﺪآهن پس از وصول برگ خالصه معامالت قطعی ناوگان ،نسبت به صدور سند مالکیت جدید به نام
 -4راه
ﻧﺎوﮔﺎن،نماید.
امحا می
العمل
ﺧﻼﺻﻪدستور
ﺑﺮگ طبق
قبلی را
ﭘﺲوازسند
منتقلراهالیهآﻫﻦاقدام
ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺻﺪور ﺳﻨﺪ ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ ﺟﺪﯾﺪ ﺑﻪ ﻧﺎم ﻣﻨﺘﻘﻞ
ﻗﻄﻌﯽ
ﻣﻌﺎﻣﻼت
وﺻﻮل
-4
ثبت شده و این انتقال نیز در دفتر ثبت ناوگان به ثبت
ﻣﯽ او
اﻣﺤﺎاسم
اﻟﻌﻤﻞ به
دﺳﺘﻮرناوگان
شخصیﻃﺒﻖرا که
ﻧﻤﺎﯾﺪ.
فقط ﻗﺒﻠﯽ را
آهنو ﺳﻨﺪ
-5راهاﻗﺪام
اﻟﯿﻪ
شناخت.
گردیده
اﯾﻦ به او
قهری
رسمی یا
ناوگانﮐﻪمزبور به
کسی که
خواهدرﺳﯿﺪه و
مالک ﺑﻪ ﺛﺒﺖ
ﺛﺒﺖ ،ﻧﺎوﮔﺎن
منتقل دﻓﺘﺮ
اﻧﺘﻘﺎل ﻧﯿﺰ در
ﺷﺪه و
صورتاو ﺛﺒﺖ
ﻧﺎوﮔﺎن ﺑﻪ اﺳﻢ
ﺷﺨﺼﯽ را
رسیدهراهوآیاﻫﻦ ﻓﻘﻂ
-5
دفتر اسناد رسمی و
ﺧﻮاﻫﺪرا به
ﻣﺎﻟﮏمراتب
ده روز
ﻣﻨﺘﻘﻞ مدت
حداکثراو ظرف
ﺻﻮرتتغییر
صورت
مکلفند در
ﺷﻨﺎﺧﺖ.
ﮔﺮدﯾﺪه ،
نشانیﻗﻬﺮي ﺑﻪ
رﺳﻤﯽ ﯾﺎ
ﻣﺰﺑﻮر ﺑﻪ
متعاملین ﻧﺎوﮔﺎن
-6ﯾﺎ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ
ادارهسند
مندرجو در
ابالغها به
اینصورت تمام
ﻇﺮفغیر
نمایند ،در
اموال راه
مخازن و
اداره -کل
نشانیرﺳﻤﯽ
دﻓﺘﺮ اﺳﻨﺎد
ﻣﺮاﺗﺐ را ﺑﻪ
ﻣﺪت ده روز
اعالمﺣﺪاﮐﺜﺮ
کتباﻧﺸﺎﻧﯽ
آهنﺗﻐﯿﯿﺮ
ﺻﻮرت
ﻣﮑﻠﻔﻨﺪ در
ﻣﺘﻌﺎﻣﻠﯿﻦ
6
.
شود
می
ارسال
معامله
ﮐﻞ ﻣﺨﺎزن و اﻣﻮال راه آﻫﻦ ﮐﺘﺒﺎ اﻋﻼم ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ،در ﻏﯿﺮ اﯾﻨﺼﻮرت ﺗﻤﺎم اﺑﻼﻏﻬﺎ ﺑﻪ ﻧﺸﺎﻧﯽ ﻣﻨﺪرج در ﺳﻨﺪ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ
ارﺳﺎل ﻣﯽ ﺷﻮد .
ﺷﻤﺎره و

ﺗﺎرﯾﺦ ﺳﻨﺪ

ﻣﺸﺨﺼﺎت اﻧﺘﻘﺎل دﻫﻨﺪه

ﻧﺸﺎﻧﯽ ﻣﺤﻞ اﻗﺎﻣﺖ ﻣﺤﻞ
اﻣﻀﺎ

ﻣﺸﺨﺼﺎت اﻧﺘﻘﺎل ﮐﯿﺮﻧﺪه
ﻧﺸﺎﻧﯽ ﻣﺤﻞ اﻗﺎﻣﺖ
ﻣﺤﻞ اﻣﻀﺎ

ﻧﻮع ﺳﻨﺪ

ﻣﺤﻞ ﻣﻬﺮ و اﻣﻀﺎي ﺳﺮ
دﻓﺘﺮ اﺳﻨﺎد رﺳﻤﯽ

ﻣﻼﺣﻈﺎت
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جم
هوري اسالمي اريان

وزارت راه وشهرسازي
جم
شركتراهآهن هورياسالمياريان(سهاميخاص)

شماره لکوموتیو

دفتر ثبت ناوگان (لکوموتیو)
شماره ثبت :

		
دفتر جلد :
شماره و

شماره

تاریخ

مشخصات مالک حقوقی /

ثبت

ثبت

حقیقی

مشخصات لکوموتیو

تاریخ سند /
شماره و محل
دفترخانه

نام شرکت یا سازمان :

شماره لکوموتیو :

به نمایندگی :

مدل لکوموتیو :

شماره ثبت :
محل ثبت :
شناسه اقتصادی :
شناسه ملی :
نشانی محل اقامت :

تعداد محور :
سال ساخت :

نام :
نام و نام خانوادگی :

مدل موتور دیزل:

شناسنامه ملی :
تاریخ تولد :
نشانی محل اقامت :
شناسه پستی :

اشخاص

اقاله

نوع قوای محرکه :

شرکت سازنده:

محل صدور :

سایر

و فسخ و

توضیحات

نوع سوخت مصرفی :

شناسه پستی :

شماره شناسنامه :

حقوق

محل فک

تعداد کابین:

کشور سازنده:

نام پدر :

نوع سند

صفحه:

مدل ترانسفور ماتور اصلی :
مدل بوژی :
مدل کمپرسور هوا:
مدل ترکشن موتور:
قدرت لکوموتیو:
وزن:
مدل انتقال قدرت هیدرولیک :
مدل ژنراتور اصلی:

محل امضاء تنظیم کننده :اداره کل مخازن و اموال

محل امضاءتایید کننده :هیئت مدیره راه آهن یا
نماینده معرفی شده از طرف هیئت مدیره
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وزارت راه وشهرسازي
جم
شركتراهآهن هورياسالمياريان(سهاميخاص)

تاریخ صدور:

اظهارنامه ثبت ناوگان (لکوموتیو)

نام شرکت یا سازمان :
مشخصات متقاضی
محل ثبت :
(شخص حقوقی)
نشانی محل اقامت :

نام :
مشخصات متقاضی شماره شناسنامه :
(شخص حقیقی) شناسه ملی :
نشانی محل اقامت :

مشخصات ناوگان

جم
هوري اسالمي اريان

شماره:

-1شماره لکوموتیو :
-2مدل لکوموتیو :
-3تعداد کابین :
-4نوع سوخت مصرفی :
-5نوع قوای محرکه :
-6تعداد محور :
-7سال ساخت :
-8کشور سازنده :
-9شرکت سازنده :

به نمایندگی :
شناسه اقتصادی :

نام خانوادگی:
محل صدور:
تاریخ تولد:

شماره ثبت :
شماره ملی :
شناسه پستی:

نام پدر:

شناسه پستی :

 -10مدل موتور دیزل :
 -11مدل ترانسفورماتور اصلی :
 -12مدل بوژی :
 -13مدل کمپرسور هوا :
 -14مدل ترکشن موتور :
 -15قدرت لکوموتیو :
 -16وزن :
 -17مدل انتقال قدرت هیدرولیک :
 -18مدل ژنراتور اصلی :

حقوق

سایر اشخاص
مدارک و مستندات
توضیحات:
محل امضاء متقاضی :
تاریخ:

سمت :
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جم
ه
م
		
وزارت راه وشهرسازي 		وري اسال ي اريان
جم
شركتراهآهن هورياسالمياريان(سهاميخاص)

دفتر:
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شماره:

تاریخ صدور:

سند مالکیت لکوموتیو

شماره ثبت:

تاریخ ثبت:

صفحه:

مشخصات عمومی لکوموتیو:
شماره لکوموتیو:

مدل لکوموتیو:

تعداد کابین:

نوع سوخت مصرفی :

نوع قوای محرکه:

تعداد محور :

سال ساخت:

کشور سازنده:

شرکت سازنده:

مدل موتور دیزل:

مدل ترانسفورماتور اصلی:

مدل بوژی:

مدل کمپرسور هوا:

مدل ترکشن موتور:

قدرت لکوموتیو:

وزن

		
مدل انتقال قدرت هيدروليک:

مدل ژنراتور اصلي:

مشخصات مالک حقوقی:
نام شرکت یا سازمان:

به نمایندگی:

شماره و محل ثبت:
نشانی محل اقامت:

شناسه ملی:

شناسه اقتصادی :
شناسه پستی:

			

مشخصات مالک حقیقی:
نام:
محل صدور:
نشانی محل اقامت:

نام خانوادگی:
شناسه ملی :

نام پدر:

شماره شناسنامه:

تاریخ تولد:
شناسه پستی:

شرکت راه آهن جمهوری اسالمی ایران
این سند بدون برچسب هولوگرام و مهر برجسته راه آهن فاقد اعتبار می باشد .
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مالک محترم موارد زیر را به دقت مطالعه و مفاد آن را رعایت فرمائید.

-1این سند  ،سند رسمی محسوب شده و هرگونه دخل و تصرف و یا سوء استفاده از آن پیگیری
قانونی دارد.
،رهنیﻓﺮﻣﺎﺋﯿﺪ.
،شرطیرﻋﺎﯾﺖ
ﻣﻔﺎد آن را
ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ و
انتقاالتراوﺑﻪ دﻗﺖ
کلیهﻣﻮارد ذﯾﺮ
ﻣﺤﺘﺮم
ﻣﺎﻟﮏ
،اقاله،فک،فسخ وتعویض وثیقه ،راجع به عین
قطعی
معامالت
-2ثبت
1و-اﯾﻦ
شود.ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ دارد.
ﭘﯿﮕﯿﺮي
اﺳﺘﻔﺎده از آ
ﺗﺼﺮف
دﺧﻞ و
استو وﻫﺮﮔﻮﻧﻪ
اجباری ﺷﺪه
ناوگانﻣﺤﺴﻮب
ﺳﻨﺪ رﺳﻤﯽ
انجامن می
ﺳﻮءرسمی
دفاترو ﯾﺎاسناد
توسط
منحصرا
ﺳﻨﺪ ،عینی
حقوق
ﺣﻘﻮق
وضعیت،راﺟﻊ ﺑﻪ
ﺗﻌﻮﯾﺾ وﺛﯿﻘﻪ
رسمیﻣﻌﺎﻣﻼت
اﻧﺘﻘﺎﻻت و
آهن
ﻋﯿﻦازوراه
ناوگان را
،اﻗﺎﻟﻪ،ﻓﮏ،ﻓﺴﺦ ومعامله
،رﻫﻨﯽبه ثبت هر گونه
،ﺷﺮﻃﯽاقدام
ﻗﻄﻌﯽقبل از
مکلف اند
ﮐﻠﯿﻪاسناد
-3-2ﺛﺒﺖدفاتر
اﺟﺒﺎري اﺳﺖ و ﻣﻨﺤﺼﺮا ﺗﻮﺳﻂ دﻓﺎﺗﺮ اﺳﻨﺎد رﺳﻤﯽ اﻧﺠﺎم ﻣﯽ ﺷﻮد.
ﻋﯿﻨﯽ
ﻧﺎوﮔﺎننمایند.
استعالم
سند راه آﻫﻦ
صدور را از
وﺿﻌﯿﺖبهﻧﺎوﮔﺎن
ﺛﺒﺖ ﻫﺮ
اﻗﺪام ﺑﻪ
برگﻗﺒﻞ از
وصول اﻧﺪ
رﺳﻤﯽ ﻣﮑﻠﻒ
اﺳﺘﻌﻼمبه
مالکیت جدید
ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ نسبت
ﮔﻮﻧﻪناوگان،
قطعی
معامالت
خالصه
اﺳﻨﺎدپس از
دﻓﺎﺗﺮ آهن
 -4-3راه
ﻧﻤﺎﯾﻨﺪمنتقل الیه اقدام و سند قبلی را طبق دستور العمل امحا می نماید.
نام
ﻣﻨﺘﻘﻞبه
ناوگان
ﻣﺎﻟﮑﯿﺖدفتر
انتقالﺳﻨﺪنیز در
ثبتﺎن،شده و
ﻣﻌﺎﻣﻼتاسم
ناوگان به
ﺑﺮگ که
شخصی را
ثبتﺑﻪ ﻧﺎم
ﺟﺪﯾﺪ
اینﺻﺪور
ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ
ﻗﻄﻌﯽاو ﻧﺎوﮔ
ﺧﻼﺻﻪ
فقط وﺻﻮل
آهنﭘﺲ از
-5راهآﻫﻦ
 -4راه
ﻧﻤﺎﯾﺪ .رسمی یا قهری به او منتقل گردیده  ،مالک خواهد
اﻣﺤﺎبهﻣﯽصورت
مزبور
ناوگان
ﺳﻨﺪو یا
رسیده
اﻟﯿﻪثبت
اﻟﻌﻤﻞ
کسیﻃﺒﻖکهدﺳﺘﻮر
ﻗﺒﻠﯽ را
اﻗﺪام و
شناخت.
ﻫﻦ ﻓﻘﻂ ﺷﺨﺼﯽ را ﮐﻪ ﻧﺎوﮔﺎن ﺑﻪ اﺳﻢ او ﺛﺒﺖ ﺷﺪه و اﯾﻦ اﻧﺘﻘﺎل ﻧﯿﺰ در دﻓﺘﺮ ﺛﺒﺖ ﻧﺎوﮔﺎن ﺑﻪ ﺛﺒﺖ رﺳﯿﺪه و
-5راه آ
ﺷﻨﺎﺧﺖ.دفتر اسناد رسمی
مراتب را به
نشانی
ﺻﻮرت تغییر
ﻣﺰﺑﻮردرﺑﻪ صورت
مکلفند
متعاملین
ﯾﺎ-6
روز ﺧﻮاﻫﺪ
مدت ،دهﻣﺎﻟﮏ
ظرفﮔﺮدﯾﺪه
حداکثرﻣﻨﺘﻘﻞ
ﻗﻬﺮي ﺑﻪ او
رﺳﻤﯽ ﯾﺎ
ﻧﺎوﮔﺎن
ﮐﺴﯽ ﮐﻪ
مندرج
ابالغها
اینصورت
نمایند ،در
ﺻﻮرتراهﺗﻐﯿﯿﺮآهن
مخازندرو اموال
6و -اداره
نشانیو اداره
اﺳﻨﺎدبهرﺳﻤﯽ
تمام دﻓﺘﺮ
ﻣﺮاﺗﺐ را ﺑﻪ
غیرروز
ﻣﺪت ده
اعالم ﻇﺮف
کتباﺣﺪاﮐﺜﺮ
ﻧﺸﺎﻧﯽ
کلﻣﮑﻠﻔﻨﺪ
ﻣﺘﻌﺎﻣﻠﯿﻦ
ارسال آمی
معامله
در سند
شود .اﻋﻼم ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ،در ﻏﯿﺮ اﯾﻨﺼﻮرت ﺗﻤﺎم اﺑﻼﻏﻬﺎ ﺑﻪ ﻧﺸﺎﻧﯽ ﻣﻨﺪرج در ﺳﻨﺪ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ
ﻫﻦ ﮐﺘﺒﺎ
اﻣﻮال راه
ﻣﺨﺎزن و
ﮐﻞ
ارﺳﺎل ﻣﯽ ﺷﻮد .
ﺷﻤﺎره و

ﺗﺎرﯾﺦ ﺳﻨﺪ

ﻣﺸﺨﺼﺎت اﻧﺘﻘﺎل دﻫﻨﺪه

ﻧﺸﺎﻧﯽ ﻣﺤﻞ اﻗﺎﻣﺖ ﻣﺤﻞ
اﻣﻀﺎ

ﻣﺸﺨﺼﺎت اﻧﺘﻘﺎل ﮐﯿﺮﻧﺪه
ﻧﺸﺎﻧﯽ ﻣﺤﻞ اﻗﺎﻣﺖ
ﻣﺤﻞ اﻣﻀﺎ

ﻧﻮع ﺳﻨﺪ

ﻣﺤﻞ ﻣﻬﺮ و اﻣﻀﺎي ﺳﺮ
دﻓﺘﺮ اﺳﻨﺎد رﺳﻤﯽ

ﻣﻼﺣﻈﺎت

مجموعه آييننامهها و دستورالعملهاي قانون دسترسي آزاد به شبكه حمل و نقل ريلي

107

فصل هفتم
ساير آيين نامه ها و دستورالعمل هاي

قانون دسترسي آزاد به شبكه حمل و نقل ريلي
در چاپ اين مجموعه متن كليه آيين نامه ها و دستورالعمل هاي مصوب مرتبط با قانون دسترسي آزاد به
شبكه حمل و نقل ريلي جهت بهره برداري درج گرديده است و با توجه به جدول وضعيت آيين نامه ها و
دستورالعمل هاي قانون فوق الذكر (مندرج در صفحه  )10ذكر اين نكته ضروريست كه در خصوص موارد
ذيل هنوز اقدامي صورت نپذيرفته است :
 -1تبصره  2ماده ( -)1آيين نامه شرايط و نحوه بهره برداري شركت ها و موسسات معتبر از شبكه
و خدمات وابسته به حمل و نقل ريلي.
 -2ماده( -)6آيين نامه تعرفه بهره برداري از شبكه ريلي كشور.

