صورتجلسه مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده شرکت راه آهن ج.ا.ا.
( باستنادآئين نامه اجرايي مواد ( )03و ( )821قانون برنامه سوم توسعه)
شماره  15/52721مورخ 5882/8/51

مجمع عمومي «شرکت راه آهن جمهوري اسالمي ايران » در تاريخ  7837/71/71تشکيل و
بنا به پيشنهاد شماره  71911مورخ  7837/9/5شرکت مزبور  ،دستورالعمل اجرايي مواد «،»5
«»3«،»6و « »9آئين نامه اجرايي مواد ( )81و ( )723قانون برنامه سوم توسعه را به شرح ذيل مورد
تصويب قرار داد :
ماده  : 5به منظور تامين امنيت حقوقي و اقتصادي و تضمين مالکيت فردي و امکان دسترسي و
بهره برداري آسان توسط بخش غير دولتي از شبکه ريلي  ،ضوابط و مقررات مربوطه توسط هيات
مديره شرکت سهامي راه آهن ج .ا .ايران تهيه مي شود و پس از تصويب مجمع عمومي شرکت
قابل اجرا خواهد بود.
دستورالعمل اجرايي ماده 5

-7کليه اشخاص حقيقي و حقوقي غير دولتي داخلي واجد شرايط قانوني مي توانند نسبت به
راهبري قطارهاي در تملک راه آهن و راه اندازي قطارها با سرمايه گذاري خصوصي در تملک
خود به منظور حمل و نقل بار و مسافر و کسب درآمد و سود از شبکه ريلي راه آهن ج .ا.ايران
اقدام نمايند.
تبصره ـ مشخصات فني وسائط نقليه ريلي در چارچوب استانداردهاي اعالم شده توسط راه آهن
ميباشد که بايد به تائيد شرکت مزبور برسد.
 2ـ شرکت راه آهن جمهوري اسالمي ايران کليه شرايط مورد نياز جهت دسترسي آزاد وسائط
نقليه مزبور به شبکه ريلي را فراهم و تعهد مي نمايد .
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8ـ شرکت راه آهن جمهوري اسالمي ايران در صورت بروز اختالف مالي با سرمايه گذار حق
توقيف يا جلوگيري از بهره برداري اموال سرمايه گذار را ندارد مگر از طريق مراجعه به مراجع
صالحه و با صدور احکام قضائي.
1ـ درصورتيکه سرمايه گذار در چارچوب قرارداد بخواهد اموال خود را از شرکت کارفرما
خارج نمايد ضمن صورت برداري کامل و امضاء طرفين  ،کارفرما اقدامات و تسهيالت خروج از
جمله مجوز را براي سرمايه گذار فراهم خواهد ساخت.
5ـ به منظور تشويق سرمايه گذاران :
الف ـ ظرفيت هايي که توسط سرمايه گذار و با هماهنگي کارفرما در موضوع کاربري حمل
ونقل ريلي ايجاد مي شود  ،توسط سرمايه گذار قابل بهره برداري مي باشد .کارفرما مي تواند تا
حد برگشت اصل سرمايه و سود تسهيالت بانکي نسبت به خريد ظرفيت ايجاد شده تعهد نمايد.
ب ـ کليه تسهيالت دست رسي و تردد در شبکه و خطوط راه آهن از جمله اخذ مجوزهاي الزم
براي تشکيل و راه اندازي قطارها در خطوط ريلي توسط کارفرما در چارچوب قرارداد در اختيار
سرمايه گذار قرار ميگيرد.
ج ـ حق استفاده از خطوط راه آهن براي سرمايه گذاران صرفاً در چارچوب قرارداد است .ضمناً
کارفرما عالوه بر مبالغ مندرج در قرارداد هيچگونه وجهي دريافت نمي نمايد.
د ـ کارفرما ميتواند تمهيدات الزم جهت تامين بخشي از سرمايه گذاري مورد نياز را بصورت
تسهيالت بانکي با نرخ يارانه اي در اختيار سرمايه گذار قرار دهد .
6ـ حقوق استفاده از تسهيالت و امکانات متعلق به کارفرما در ايستگاهها توسط سرمايه گذار ،در
چارچوب قرارداد مشخص مي شود.
1ـ در صورت وجود امکانات و تجهيزات انحصاري ،کارفرما اين امکانات و تجهيزات را به قيمت
عادله روز و در چارچوب قرارداد در اختيار سرمايه گذار قرار مي دهد اولويت بهره برداري از اين
امکانات و تجهيزات با سرمايه گذار است .
3ـ فروش بليط مي بايست از طريق شبکه ها و سيستم هاي فروش گسترده انجام شود کارفرما
بسترهاي فروش بليط را بصورت مکانيزه و متمرکز فراهم مي آورد سرمايه گزار مي تواند در
صورت تمايل از اين شبکه استفاده کند.
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9ـ کنترل ورود و خروج مسافرين و کاالها در ايستگاهها بر عهده کارفرما و مراجع ذيربط مي
باشد.
71ـ حفظ امنيت قطارها توسط کارفرما و مراجع ذيربط و حفظ انتظامات آنها با همکاري مشترک
کارفرما و سرمايه گذار و مراجع ذيربط مي باشد.
77ـ سرمايه گذار مي تواند جهت انجام امور پشتيباني قطارها با مجوز کارفرما نسبت به اجاره و يا
احداث اماکن ،کارگاهها  ،انبارها و تاسيسات مورد نياز در محوطه هاي راه آهن (مرکز و نواحي)
طبق مقررات موضوعه راه آهن اقدام نمايد .نحوه محافظت از کارگاهها ،انبارها و تاسيسات
مذکور و اموال متعلق و در تصرف سرمايه گذار با توافق طرفين و در چارچوب قرارداد مي باشد.
72ـ در صورت کاهش ظرفيت يا تغيير برنامه که ناشي از تصميم کارفرما بوده و موجب زيان
سرمايه گذ ار گردد بنا به درخواست سرمايه گذار و با ارائه مدارک مدارک قابل قبول کارفرما
نسبت به جبران آن اقدام مي نمايد.
78ـ درآمدهاي ناشي از خدمات جانبي حمل ونقل که سرمايه گذار در چارچوب قرارداد تحصيل
مي نمايد کالً متعلق به سرمايه گذار مي باشد.
 71ـ ضمانتنامه هاي اخذ شده توسط کافرما از سرمايه گذار پس از اجراء فسخ يا خاتمه قرارداد
در صورت عدم وجود تعهد بنا به درخواست سرمايه گذار ،حداکثر ظرف مدت يک ماه به آنان
مسترد مي گردد.
75ـ مواردي که در اجراي قرارداد ،سرمايه گذار نياز به تائيد کارفرما داشته باشد کارفرما حداکثر
ظرف مدت يک ماه و ظايف نظارتي خود را اعمال نموده و تائيديه هاي الزم را در اختيار سرمايه
گذار قرار مي دهد عدم اعالم نظر به منزله تائيد ميباشد.
76ـ مدت قرارداد متناسب با نوع فعاليت و ميزان سرمايه گذاري تعيين مي شود .
 71ـ هر گونه اختالف ناشي از امور حمل ونقل و خدمات ريلي در مراجع ذيصالح برابر مفاد
مندرج در متن قرارداد رسيدگي و حل و فصل مي شود.
73ـ در صورت وجود ظرفيت حالي در هر مسير  ،کارفرما مکلف است تا امکان دسترسي براي
همه شرکتهاي حمل ونقل ريلي را بصورت آزاد فراهم آورد.
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 -79شرکت راه آهن جمهوري اسالمي ايران به منظور اطالع رساني مکلف است در دوره هاي
زماني متفاوت رسماً نسبت به اعالم ساالنه توان بالقوه وظرفيت باقي مانده شبکه ريلي کشور در هر
مسير اقدام نمايد.
 -21اشخاص حقيقي يا حقوقي طرف قرارداد موظفند درصورت استفاده غيراصولي از امکانات و
تجهيزات و ايجاد ضرر وزيان  ،نسبت به جبران خسارات اقدام نمايند.
 -27اشخاص طرف قرارداد ،بدون کسب مجوز ازکارفرما حق واگذاري امتياز کسب شده بابت
امور حمل ونقل را به غير  ،ندارند.
ماده  : 6اجراي روش هاي تشويقي ،از قبيل تضمين يا بيمه سرماي گذاري ،پرداخت مابه
التفاوت نرخ تعرفه تکليفي با بهاي قيمت تمام شده ،تضمين سود آوري واحدهاي واگذار شده در
قالب قوانين ومقررات مصوب مجمع عمومي شرکت امکانپذير است .
دستورالعمل اجرايي ماده : 6
 -7به منظور تضمي ن سرمايه اشخاص طرف قرارداد ،کارفرما از انجام هرگونه اقدامي که بر
مالکيت سرمايه گذار اثر بگذارد وموجب اتالف مال يا محروميت وي از جزء يا کل سرمايه
خويش گردد ،خودداري مي نمايد وچنانچه براثر اقدام کارفرما خساراتي به آورده هاي سرمايه
گذار وارد شود ،برابر نظر کارشناس رسمي دادگستري ،کارفرما رأساً يا از طريق بيمه ،زيان وارده
را جبران مي نمايد.
تبصره – اقداماتي که به موجب احکام قانوني و در جهت اعمال مقررات مدون راه آهن يا اجراي
قرارداد فيمابين باشد ،از شمول اين ماده مستثني مي باشد.
 -2به منظور تضمين سودآوري سرمايه گذار ،کارفرما تسهيالت الزم را جهت توليد مازاد برنياز و
فروش خدمات توليد شده به ساير متقاضيان فراهم مي آورد.
 -8درصورتيکه قيمت تمام شده ،انجام فعاليت (راه اندازي و راهبري قطارها ،خدمات ،ساير
فعاليتهاي واگذار شده) از نرخ تعرفه تکليفي بيشتر شود ،کارفرما مکلف است نسبت به پرداخت
مابه التفاوت آن اقدام نمايد .ميزان ونحوه پرداخت مابه التفاوت بنا به پيشنهاد هيأت مديره راه آهن
وتصويب مجمع عمومي تعيين مي گردد.
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 -1به منظور تشويق سرمايه گذاري در بخشهاي خطرپذير ،دير بازده و داراي سود با تاخير و يا
کم ،راه آهن مي تواند با اجراي سياستهاي تشويقي مختلف از قبيل تضمين يا بيمه سرمايه گذاري
و تضمين سودآوري واحدهاي واگذار شده نسبت به جلب سرمايه گذاران اقدام نمايد .اين
تشويقات بايد داراي مدت زمان معين بوده و با اتخاذ روشهاي مناسب در زمينه کاهش ضريب
خطر سرمايه گذاري ويا افزايش بازدهي آن ،نسبت به حذف تدريجي آنها در پايان مدت مقرر
اقدام شود.
درصورتي که روشهاي تشويقي ديگري مورد نظر هيات مديره باشد با تصويب مجمع عمومي قابل
اعمال خواهد بود.
ماده  : 1در صورتي که اشخاص حقيقي وحقوقي غيردولتي (خصوصي،تعاوني) طرف قرارداد،
به همراه واحد وا گذار شده ،انتقال کارکنان و کارگران واحدهاي مزبور را نيز بپذيرند ،کارفرما
براساس قرارداد تنظيمي مي تواند تسهيالت ويژه اي را با رعايت قوانيني که به تصويب مجمع
عمومي شرکت مي رسد براي آنها قايل شود.
دستورالعمل اجرايي ماده 1
 -7درصورت قبول انتقال کارکنان يا کارگران توسط سرمايه گذار و درصورت استفاده از
تسهيالت بانکي ،کارفرما مي تواند قسمتي از سود متعلقه را پرداخت نمايد.
 -2کارفرما مي تواند طبق آئين نامه بازخريدي و بازنشستگي زودرس مصوب هيات مديره در
چارچوب قوانين ومقرات براي پرسنل شاغل وجوهي که بابت بازخريدي و بازنشستگي زودرس و
مانده مرخصيهاي افراد تعيين مي گردد را از بابت قبول انتقال کارکنان و کارگران به اشخاص
حقيقي وحقوقي طرف قرارداد پرداخت نمايد.
 -8تعداد کارکنان و کارگران مورد نياز طرف قرارداد با توافق طرفين تعيين مي شود.
 -1کارفرما مي تواند درصورت قبول تعهدات انتقال کارکنان يا کارگران توسط سرمايه گذار
بخشي از قيمت قرارداد را با تصويب هيات مديره تخفيف دهد.
ماده  : 9تعيين تکليف خسارات سوانح ناشي از خدمات و فعاليت هاي واگذار شده براساس
دستورالعملي خواهد بود که در آن تکاليف مقرر دوطرف و شخص ثالث را مشخص کرده و به
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تصويب مجمع عمومي شرکت خواهد رسيد.وضعيت ساير خسارات در قراردادهاي منعقده
مشخص شود.
دستورالعمل اجرايي ماده 9
 -7در سوانح ناشي از قوه قهري ه و عوامل طبيعي مانند سيل  ،زلزله  ،ريزش کوه و ...يا هرگونه
حوادث غيرقابل پيش بيني (فورس ماژور) که جلوگيري از آن از عهده طرفين خارج بوده وناشي
از فعل يا ترک فعل هيچ يک از آنها نباشد ،مسئوليتي متوجه کارفرما ،سرمايه گذار و اشخاص
ثالث نخواهد بود.
 -2سرمايه گذار مسئوليتهاي خود را در چارچوب قرارداد منعقده در مقابل خسارات مالي و بدني
حداکثر در سقف مبلغ قرارداد يا آورده سرمايه گذار بيمه مي نمايد.
 -8تعهدات متقابل سرمايه گذاران واشخاص ثالث براساس قوانين ومقررات جاري کشور صورت
مي پذيرد.
 -1درصورت بروز سانحه براي واگنها يا لکوموتيوهاي در تملک بخشهاي غيردولتي ،راه آهن مي
تواند به منظور جايگزيني و جلوگيري از وقفه امور ،واگنها با لکوموتيوهاي خود را طبق قرارداد تا
اتمام بازسازي در اختيار آنها قرار دهد.

6

