
 «آئين نامه تاسيس و فعاليت شركت های حمل و نقل ريلی»

 30/8/1389مصوب 

  :تعاریف 1ماده 

 الف( راه آهن: شركت راه آهن جمهوری اسالمی ایران  

  

ب( تعرفه دسترسی: وجوهی كه شركتهای حمل و نقل ریلی در قبال بهره برداری و دسترسی به خطوط شبكه ریلی 

  .پرداخت می نمایند

  

شركت حمل و نقل ریلی: شركتی است كه پس از لحاظ شدن موضوع حمل ونقل ریلی در اساسنامه خود می ج( 

تواند با تامین ناوگان ریلی و سایر تجهیزات مورد نیاز و اخذ پروانه فعالیت اقدام به حمل و نقل كاال و یا مسافر 

  .نماید

  

امه در امر حمل و نقل ریلی با انعقاد قرارداد دسترسی د( شركت فعال: شركتی است كه در زمان تصویب این آئین ن

  . می نماید  با راه آهن، فعالیت

  

ه( پروانه فعالیت : سندی است كه برای مدت معین طبق شرایط و ضوابط این آئین نامه از سوی راه آهن بنام شركت 

  .متقاضی صادر می شود

  

ی و با تائید راه آهن بعد از احراز صالحیتهای وی ، و( مدیر فنی: شخص حقیقی است كه از سوی شركت معرف

  .مسئولیت های امور فنیآن شركت را به عهده دارد

  

ز(مجوز راه آهن: مجوزی است كه راه آهن به متقاضی جهت لحاظ نمودن موضوع حمل و نقل ریلی در اساسنامه 

  .خود به اداره ثبت شركت ها صادر می نماید

  

آئین نامه جهت بهره برداری از  1آهن بارعایت بند د ماده  عبارتاستازقراردادیكهبنابهتشخیصراه: دسترسی ح( قرارداد

  .شبكه حمل ونقل ریلی با شركت منعقد می گردد

  

  .واگنباری،واگنمسافریولكوموتیومیباشد ط( ناوگان: در این آئین نامه عبارت از انواع

  

ت در بخش حمل ونقل ریلی تقاضای اخذ مجوز تاسیس ی(متقاضی: شخص حقیقی یا حقوقی كه جهت فعالی



  .شركت از راه آهن ج.ا.ا می نماید

  

ك(كمیسیون نظارت: كمیسیونی كه جهت تطبیق شرایط شركتها با شرایط و مفاد این آئین نامه مركب از نمایندگان 

  .راه آهن ج.ا.ا و نماینده انجمن صنفی ریلی و خدمات وابسته تشكیل می گردد

  

متقاضی باید بعد از اخذ مجوز از راه آهن ، براساس مقررات و قوانین جاری كشور ایران و با موضوع  -2ه ماد

  .فعالیت حمل و نقل ریلی نسبت به ثبت شركت اقدام نماید

  

  :شرایط صدور پروانه فعالیت شركت به شرح ذیل می باشد -3ماده 

  

(دستگاه  10دستگاه واگن مسافری ویاده) ( 50و یا پنجاه) (دستگاه واگن باری  600الف( تامین حداقل ششصد)

  .لكوموتیو كه به تائید راه آهن ج.ا.ا رسیده باشد

  

: توضیح اینكه واگنهای باری و مسافری و لكوموتیوها باید دارای حداقل استانداردهای تعریف شده از سوی 1تبصره

ط شبكه راه آهن )اعم از اصلی و فرعی( خللی ایجاد راه آهن باشند به گونه ای كه در امر حمل و نقل در خطو

  .ننماید

  

: واگنهای با كاربری جدید كه منجر به توسعه بازار می شود از حداقل تعیین شده در این بند مستثنی بوده و 2تبصره 

  .و تعداد آن براساس مصوبه هیئت مدیره راه آهن خواهد بود   تشخیص كاربری جدید

  

  .اقل یك مدیر فنی كه از لحاظ شرایط پیوست به تائید راه آهن رسیده باشدب( دارابودن حد 

  

( به عنوان 3ارزش ریالی ناوگان مندرج در بند الف ماده  %20ج( داشتن امكانات و توانایی مالی مناسب )حداقل 

  .سرمایه در گردش شركت كه به تائید راه آهن ج.ا.ا رسیده باشد

  

  .ارای كاربری تجاری و یا اداری بوده و به تائید مراجع ذیصالح رسیده باشدد( دفتر كار شركت باید د

  

ه( پروانه فعالیت، حسب تامین ناوگان و فعالیت مرتبط برای حمل و نقل كاال و یا مسافر، با رعایت این آئین نامه  

  .جداگانه صادر خواهد شد

  

راساس دستورالعمل ب و یا در اختیار می باشند  وموتیو ملكی: تعامل راه آهن با شركتهایی كه صرفاً دارای لك1تبصره



  .ها و مقرراتی خواهد بود كه به تصویب هیئت مدیره راه آهن می رسد

  

اانجامخواهدشد.ا.احرازصالحیتكلیهكاركنانمرتبطبابخشمسافریباتوجهبهضوابطوشرایطتعیینشدهازطرفراهآهنج :2تبصره

.  

  

سال كه قابل تمدید  3ركت مطابق مفاد این آئین نامه ، پروانه فعالیت برای مدت و( راه آهن پس از احراز شرایط ش

  .می باشد صادر می نماید

  

: صدور پروانه فعالیت برای شركتهای جدیدالتاسیس و همچنین تعیین مدت زمان اعتبار آن، با توجه به 1تبصره

  .آهن خواهد بود ظرفیت اقتصادی و شبكه ریلی كشور براساس تصویب هیئت مدیره راه

  

: برای كلیه شركتهای فعال، كه در زمان تصویب این آئین نامه دارای قرارداد دسترسی به شبكه ریلی می 2تبصره

 مذكورباشرایط باشند راه آهن می تواند نسبت به صدور پروانه دوساله اقدام نماید تا شركت شرایط خود را طی زمان

  .ماده سه عمل خواهد شد« ز»ر غیر این صورت مطابق بند ماده سه این آئین نامه تطبیق دهد د

  

: برای شركتهای كه دارای واگن یا لكوموتیو استیجاری یا تركیبی از ملكی و استیجاری می باشند پروانه 3تبصره

  .یكساله صادر می گردد

  

ونقل ریلی ، به تشخیص  ز( درصورت از دست دادن هر یك از شرایط و ضوابط این آئین نامه در دوره فعالیت حمل

  .كمیسیون نظارت فعالیت شركت به حال تعلیق در خواهد آمد

  

مدیر كل حقوقی ، مدیركل دفتر ارزیابی و عملكرد و  نظارتمركبازمدیركلبازرگانیوبازاریابی، : كمیسیون1تبصره

وابسته و در صورت پاسخگویی به شكایات راه آهن و نماینده انجمن صنفی شركتهای حمل ونقل ریلی و خدمات 

  .لزوم از ادارات ذیربط و شركت مربوطه دعوت به عمل آورد

  

: در دوره تعلیق شركت می تواند واگن های خود را با انعقاد قرارداد در اختیار شركت حمل و نقل ریلی 2تبصره 

  .دیگری قراردهد

  

درصورت عدم تامین شرایط پروانه فعالیت لغو می (ماه می باشد و  12: دوره تعلیق فعالیت حداكثر دوازده) 3تبصره

  .گردد

  



  :شرایط و نحوه فعالیت شركت به شرح ذیل می باشد -4ماده 

  

الف( فعالیت در حمل و نقل ریلی مستلزم تاسیس شركت و اخذ پروانه فعالیت حمل ونقل ریلی در بخش مربوطه بر 

  .طبق شرایط و ضوابط این آئین نامه می باشد

  

ركت می تواند بعد از دریافت پروانه فعالیت با رعایت قانون دسترسی آزاد به شبكه حمل و نقل ریلی و ب( ش

  .دستورالعمل ها و مقررات راه آهن فعالیت حمل و نقل ریلی انجام دهد

  

رد ج( شركت قبل از ایجاد تعهد حمل و نقل یا انعقاد قرارداد می بایستی تاییدیه های الزم درخصوص خدمات مو

  .نیاز را از راه آهن اخذ و كلیه قراردادهای حمل ونقل ریلی را به اطالع راه آهن برساند

  

سهام، صاحبان امضاء ، اساسنامه و اعضای هیئت مدیره  موظفاستهرگونهتغییردرساختارشركتاعمازصاحبان د( شركت 

  .و غیره را حداكثر ظرف یكماه به اطالع راه آهن برساند

  

حویل و صدور بارنامه و بلیط مسافری، روش ثبت اطالعات و نحوه گردش نسخ آن ، نرم افزارهای هـ( چگونگی ت

  .مربوطه و سایر امور براساس دستورالعمل های صادره از طرف راه آهن می باشد

  

و( هرگونه نقل و انتقال ناوگان پس از ثبت تغییرات در راه آهن كه وفق قوانین و مقررات موضوعه 

  .ذیردمعتبرمیباشدمیپ صورت

  

ز( شركت مكلف است بها خدمات حمل و نقل ریلی از قبیل دسترسی به شبكه ریلی، تامین خدمات كشش جهت 

مانور)در صورت عدم لحاظ در هزینه دسترسی(، استفاده از واگنهای راه آهن وغیره را براساس دستورالعمل ها و 

  .مقررات پرداخت نماید

  

ریلی و غیره بنا به تشخیص ستاد حوادث غیر مترقبه  حوادثغیرهمترقبهمانندجنگ،زلزله، ثج( در مواقع بروز حواد

با هماهنگی و در غیر این صورت  كشور و یا راه آهن چنانچه نیاز به ناوگان شركت باشد راه آهن مجاز است بدواً

 راساً نسبت به استفاده از ناوگان شركتها اقدام و هزینه آن 

  

فه بارهای اداری مربوطه به شركت پرداخت نماید و شركت مكلف است در قراردادهای حمل و نقل را بر طبق تعر

  .بینی نماید راپیش خود با صاحبان كاال این موضوع



  

  .ط( شركت مكلف است از پوشش های بیمه ای جهت ناوگان و كاال و نیز بیمه مسئولیت استفاده نماید

  

فعالیت های حمل و نقل ریلی خود را در نواحی مختلف راه ی( شركت مجاز است برخی از امور 

  .نمایندگی انجام دهد ازطریقیكیاچندشركتحملونقلریلیبهصورت آهن

  

  .ك( مدیر فنی نمی تواند همزمان در بیش از یك شركت فعالیت نماید

  

وط به وجود ل( ارائه خدمات حمل و نقل ریلی به شركت در خارج از مرزهای ایران توسط راه آهن، من

  .مقررات و ضوابط خواهد بود نامههایریلیوامكاناتالزمبرابر مقاوله

  

: شركت می تواند در امور حمل و نقل بین المللی بار و یا مسافر فعالیت نماید مشروط به آنكه قبالً از راه 1تبصره

  .آهن اجازه فعالیت در این سطح را اخذ نموده باشد

  

د برای شركتهای حمل و نقل ریلی پروانه با موضوع فعالیت بین المللی جداگانه صادر : راه آهن می توان2تبصره 

نماید كه دستورالعمل و شرایط صدور این پروانه ظرف شش ماه پس از تصویب آئین نامه از سوی هیئت مدیره راه 

  .آهن اعالم خواهد شد

  

اختیار خود را همواره و به طور مستمر بر طبق م( شركت مكلف است به نحوی برنامه ریزی نماید كه ناوگان تحت 

  .مقررات و دستورالعمل های تعمیر و نگهداری راه آهن در سرویس و مورد بهره برداری قرار دهد

  

دوازده تبصره می باشد كه در تاریخ ................... به تصویب «  12» بند و« 31» ماده،« 4»آئین نامه فوق مشتمل بر 

  .اه آهن رسیده است كه با تائید وزیر راه و ترابری الزم االجرا می باشدهیئت مدیره ر

( آئین نامه تاسیس و فعالیت شركت های حمل 3شرایط مدیر فنی شركت حمل و نقل ریلی مربوط به بند )ب( ماده )

 و نقل ریلی

 تابعیت كشور جمهوری اسالمی ایران -1

 كه موجب محرومیت از حقوق اجتماعی شده باشد. عدم اشتهار به فساد اخالقی و عدم محكومیت كیفری -2

 عدم اعتیاد به مواد مخدر -3

 داشتن گواهی پایان خدمت نظام وظیفه و یا معافیت قانونی -4



مرتبط و یا  سال سابقه كاری 5سال سابقه كاری مرتبط و یا فوق دیپلم با  3دارای تحصیالت لیسانس با  -5

 سال سابقه كاری مرتبط 7دیپلم با 

 یه صالحیت فنی مربوطه از راه آهندارای تایید -6


