دستورالعمل حدود مسئولیت شرکت های حمل ونقل ریلی
درقبال صاحبان کاال و مسافران و نحوه ایفای آن
سال تصویب  2931 :هیئت مدیره شرکت راه آهن ج.ا.ا.

فصل اول – تعاريف و کليات
ماده :1تعاريف:
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 :شرکت 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 کامل بار از حيث
وزن ،تعداد ،عالمت ،مبداء  ،مقصد ،نام و نشان فرستنده و گيرنده بار ،کرايه متعلقه و متصدي حمل بار است که توسط هيئت مديره راه آهن به
صورت متحد الشکل تهيه شده و توسط شرکت 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 شرکت حمل و نقل ريلي باري تعهد ميکند که بار معيني را با شرايط مورد توافق و در
قبال دريافت مبلغي معين به مقصد حمل نموده و در آنجا تحويل دهد اين قرارداد معموال براي حمل متناوب کاالهاي عمده ( بيش از يک
قطار ) منعقد مي شود .
 -1-6مشتري :حسب مورد صاحب کاال 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
شرکت 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
شرکت 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 .
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ماده:4
مفاد اين آيين نامه 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
شرکت در چارچوب اين آييننامه مسئول حوا دث 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 -وظابف و حدود مسئوليت شرکت حمل و نقل ريلي باري در مقابل مشتري
بند اول – وظايف و اختيارات شرکت حمل و نقل ريلي باري
ماده -6شرکت 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 شرکت ،نام صاحب يا صاحبان کاال ،نشاني (اقامتگاه) و کد اقتصادي آنها.
ب) تعهدات و اختيارات و مسئوليت هاي طرفين.
ج) نوع ضمانت اجراهاي في مابين و تمامي اقدامات قابل اجرا توسط يک طرف قرارداد در صورت عدم انجام تمام يا بخشي از تعهدات و
مسئوليت هاي مندرج در قرارداد توسط طرف ديگر.
د) نحوه تکميل 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 کاال 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 کاال ،نوع و مشخصات عمومي کاال.
د) زمان واگذاري واگن ها ب ه طرف مقابل در محوطه هاي مورد توافق و مهلت توافق شده بابت بارگيري واگن ها در مبداء و تخليه در مقصد
(در هر سفر).
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ه) چگونگي تحويل دهي و يا تحويل گيري واگن ها در خطوط فرعي و يا محوطه هاي اختصاصي صاحب يا صاحبان کاال و يا فرستنده و
گيرنده کاال.
و) نوع و ظرفيت امکانات تخليه و بارگيري در اختيار صاحب يا صاحبان کاال در مبداء و مقصد.
 . 6.5کليه شروط خسارات توافقي و يا وجه ،الزام قراردادي قابل پيش بيني به صورتي که مخالف قانون نباشد به عنوان خسارت مسلم و مستقيم
متضرر (اعم از خسارت مادي و معنوي) ناشي از تخلف طرف مقابل (ف صل يا فصل) مي بايست در قراردادهاي في مابين شرکت و مشتري
تعيين و تصريح شود .امکان مطالبه خسارت توسط متضرر بايد جزو شروط توافق باشد.
تبصره :جبران خسارت توافقي مي تواند به صورت مقطوع و حداکثر تا ميزان ارزش بار و هزينه هاي انجام شده براي آن باشد.
ماده  -7شرکت بايد براي هر واگن به يک مقصد معين طبق دستورالعمل مصوب هيئت مديره راه آهن موضوع تبصره ( )4ماده ( )8قانون
دسترسي آزاد به شبکه حمل و نقل ريلي بارنامه تنظيم و صادر نمايد.
ماده  -8شرکت مکلف است کليه مقررات راه آهن (از جمله مقررات عمومي سير و حرکت) ،کليه استانداردهاي مرتبط با هر مسير حمل (
نظير اندازه گاباري ،بار محوري ،و وزن مجاز) و کليه مقررات مربوط براي حمل نگله هاي ترافيکي ،محموالت ويژه و خطرناك را رعايت
نمايد و براي حمل آنها با راه آهن توافق قبلي انجام دهد.
ماده  -9شرکت مکلف است قبل از انعقاد هر گونه قرارداد حمل از اخذ مجوزهاي خاص حمل از مراجع ذيصالح براي برخي کاالهاي
ترافيکي ،محموالت ويژه و خطرناك ،اطمينان حاصل نمايد.
ماده  -11شرکت مکلف است از استحکام و مناسب بودن باربندي ،بسته بندي ،عدل بندي ،لفاف بندي محموالت براي جلوگيري از صدمه به
ساير محموالت ،آلوده کردن آنها و يا آسيب رساني به واگن و امکانات و تجهيزات زير ساخت و همچنين از پلمپ دربها و دريچه هاي واگن
يا کانتينر 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  -11شرکت مکلف است براي حمل کاالهاي ويژه امکانات خاص نظير واگن يخچالدار براي کاالهاي سريع الفساد را تامين نمايد.
ماده  -12شرکت بارعايت نکات زير ،اجناس رادرانبار ،بارانداز و يا مستقيما برروي واگن تحويل مي گيرد:
الف) درج مش خصات کاال و ثبت اطالعات مورد نياز بر اساس اظهارنامه در بارنامه به صورت خوانا ،کامل ،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 (عمدتا موارد قابل رويت و 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 يک نسخه از آن به فرستنده کاال.
ه) قيد نگهداري محموله در بارانداز يا انبار در بارنامه صادره و تسليم يک نسخه از آن به فرستنده ( در صورت آماده نبودن واگن براي
بارگيري).
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ماده  -13شرکت مکلف 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  -14شرکت مکلف است از واگن هاي مخصوص براي مواد منفجره ،شيميايي ،عفونت زا ،راديو اکتيو و زيان آور استفاده نمايد و
کاالهاي خطرناك را با قطارهاي مختلط و يا قطارهاي حامل مواد سوختي حمل نکند.
ماده  -15شرکت مکلف 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 کرايه مربوط به قطار مستقيم را در صورت نرسيدن واگنهاي ذيربط به
مقصد در موعد مقرر استرداد کند.
ماده  -16شرکت موظ ف است در صورت ارائه مدارك کافي دال بر احراز هويت و دريافت رسيد و اخذ برگ سلب ادعاي شخص ثالث،
محموالت را به گيرنده تحويل دهد.
ماده  -17شرکت مکلف است با رعايت نکات ذيل نسبت به توزين محموالت اقدام نمايد:
الف) انجام توزين محموالت به ترتيب توسط قپان سيار و يا الکترونيکي خطي.
ب) توزين مجدد رايگان کاال در مقصد در صورتي که در وضع ظاهر و يا مقدار بسته ها تغييراتي حاصل شده باشد و سپس صورت مجلس آن
در چند نسخه و تسليم يک نسخه به گيرنده و استرداد مابه التفاوت کرايه حمل و همچنين تامين زيان وارده به صاحب کاال.
ج) درخواست حضور نماينده راه آهن به عنوان داور در محل توزين و بازديد کاالهاي خسارت ديده در صورت عدم توافق گيرنده و شرکت
در تنظيم صورت مجلس.
د) عدم توزين محموالتي که داراي وزن استاندارد و ذکر شده بر روي بسته بندي آنها بوده و يا وزن و مشخصات آنها در بارنامه وسيله نقليه
قبلي مشخص شده باشد.
ماده  -18شرکت مکلف است براي کارکنان عملياتي خود جهت تسهيل در مراجعه فرستندگان و گيرندگان کاال و ديگر نمايندگان معرفي
شده توسط صاحب يا صاحبان کاال ،پوشش متحدالشکل استفاده نمايد.
ماده  -19شرکت مکلف است " منشور حقوق صاحب يا صاحبان کاال از جمله در خصوص استرداد کاال ،واگذاري کاال و دستور تغيير محل
تحويل کاال و گيرنده به شرح پيوست شماره ( )1اين آيين نامه را به مشتري ابالغ نموده و مفاد آن را رعايت نمايد.
ماده  -21شرکت از حقوق و اختيارات زير برخوردار است که به همراه ساير نکات الزم طي "اعالميه شرکت" مطابق پيوست شماره ( )2به
اطالع مشتري خواهد رساند:
الف) حق اخذ انبارداري در صورت عدم تحويل دهي و تحويل گيري کاال توسط مشتري در موعد مقرر.
ب) اختيار به حراج گذاردن کاال پس از توقف طوالني مدت در انبار يا بارانداز مندرج در قرارداد في مابين.
ج) حق اخذ بقيه وجه حاصل از حراج توسط شرکت ( 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.
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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 شرکت 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 شرکت حمل و نقل ريلي بار

ماده  -21شرکت مسئول حفاظت و مراقبت از کاالها از زمان تحويل گيري در مبداء تا تحويل دهي در مقصد و تحويل سالم و به موقع آنها مي
باشد و در قبال تلف ،تخريب ،آسيب و فساد کاال در حمل و نقل و به طور کلي عدم تحويل کل يا جز محموله و تاخير در تحويل آن
مسئول يت دارد .مگر آنکه اعمال کليه تدابير و احتياط هاي معقوالنه و الزم براي حمل کاال و همچنين موارد عدم مسئوليت خود (به شرح ماده
آتي ) را اثبات نمايد.
ماده  -22شرکت در موارد زير در مقابل مشتري مسئوليتي ندارد:
.22.1موارد مطرح در مفاد قرارداد منعقده في مابين شرکت و مشتري که بر عهده صاحب يا صاحبان کاال 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 کاال ،نوع ،وزن حقيقي و
مشخصات محموله ،تعداد ،حجم ،وزن کل ،عالمت روي بسته ها ،نوع بسته بندي و امضاء و تسليم اظهارنامه به شرکت در مبداء.
ب) درج نوع کاالهاي ويژه (اندازه هاي بزرگ و سنگين ،گرانبها ،وسايط نقليه موتوري ،حيوانات و کاالهاي سريع الفساد و …) در اظهارنامه
و تقبل انجام عمليات باربري و تخليه و بارگيري آنها.
ج) قيد کاالهاي خطرناك با کد (شناسه) ذيربط ،نام دقيق ،کالس و زير کالس ،شماره عالئم خطر و بر چسب مربوط ،شماره کارت احتياطي
در کد (شناسه) اظهارنامه.
د) اخذ مجوز هاي الزم از مراجع ذيصالح براي کاالهاي ويژه و خطرناك.
ه) اعالم دقيق مشخصات کاالهايي از نوع سمي ،عفونت زا ،راديو اکتيو ،زيان آور ،منفجره ،سريع االشتعال و شيميايي در اظهارنامه و انجام
بسته بندي مناسب براي حمل آنها.
و) انجام هماهنگي هاي قبلي با شرکت براي در اختيار گرفتن برخي امکانات و تجهيزات مورد نياز خاص در مبداء و مقصد.
ز) درخواست الصاق برچسب الزم بر روي محموالتي خاص در اظهارنامه که داراي کاربري در محوطه ،نوع حمل ،چيدمان  ،تخليه و
بارگيري خاص است.
ح) ذکر درخواست حمل از طريق قطارمستقيم در اظهارنامه و قبول اضافه کرايه حمل مربوطه.
ط)انجام باربندي ،بسته بندي ،لفاف بندي ،عدل بندي مناسب براي کاالها (بويژه محموالتي با آسيب پذيري باال ويا آسيب رساني زياد به
واگن و زير ساخت و يا ساير کاالهاي مجاور آن).

5

ي) انجام عمليات تخليه و بارگيري در مهلت هاي تعيين شده و يا مورد توافق ،انجام مراحل تشريفات قانوني (از جمله امور گمرکي وترخيص
کاال) 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 مهلت هاي مقرر به ترتيب در مبداء و مقصد توسط
فرستنده و گيرنده.
ل) حضور به موقع نماينده يا نمايندگان مشتري در هر يک 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 کار 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 کاال مکلف به پرداخت به موقع و کامل مبلغ کرايه حمل مندرج در قرارداد و يا بارنامه مي باشد و بايستي خسارات وارده به
وسايط نقليه و امکانات شرکت و اموال اشخاص ثالث ناشي از نوع محموله ( از جمله کاالهاي 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 امکانات شرکت و ساير
محموالت که در اثر عدم مراقبت نماينده يا نمايندگان صاحب کاال در هنگام باربري ،تخليه و بارگيري وارد مي شود را جبران نمايد.
 .22.2اطالعات غير قابل رويت و اندازه گيري کاال که صاحب کاال در اظهارنامه اعالم مي کند.
 .22.3روابط تجاري و مدني بين صاحب يا صاحبان کاال ،فرستنده و گيرنده.
 .22.4اثبات رخ دادن يکي از موارد تاخير ،عدم تحويل ،تلف ،تخريب ،آسيب و فساد کاال در جريان حمل توسط صاحب يا صاحبان کاال که
فراتر از توان و کنترل مديريت شرکت و يا بدون هر گونه غفلت ،قصور و تخلف کارکنان آن باشد.
 .22.5عوامل قهري ،حوادث طبيعي و يا قضاياي غير قابل جلوگيري (بروز جنگ ،عمليات خرابکارانه ،دستگيري و حبس تحت فرآيند قانوني،
دستورها و محدوديت هاي اعمال شده توسط حکومت و نمايندگان آن ،آتش سوزي و يا هر مخاطره بزرگ غير قابل پيش بيني) به شرطي که
ناشي از عمل کارکنان و افراد تحت کنترل شرکت نباشد.
 .22.6مشکالت ناشي از اجراي قوانين جاري کشور ،تشريفات اداري و گمرکي ،اجراي مقررات جلوگيري از قاچاق و قرنطينه و تاخير در
ترخيص کاال.
 . 22.7حمل کاالهايي با قبول مخاطره توسط صاحب کاال ( مگر آنکه صاحب کاال ثابت نمايد که بخشي از تلف ،تخريب ،آسيب و فساد کاال
به خاطر غفلت ،قصور و تخلف کارکنان شرکت بوده است).
 .22.8عدم اخذ مجوزهاي مورد نياز توسط صاحب يا صاحبان کاال ،فرستنده و گيرنده و عدم الصاق برچسب هاي الزم بر روي محموالت
خاص توسط آنها.
 .22.9بروز هر گونه تلف ،تخريب ،آسيب و فساد کاال به هر دليل ممکن در صورتي که:
الف) الزم باشد که شرکت ،کاال را درخط تجاري-صنعتي متعلق به صاحب کاال يا خطوط ايستگاه جهت تخليه (و يا شخص ثالث) مستقيما به
صاحب يا صاحبان کاال تحويل دهد.
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ب)و پس از آنکه واگن حامل کاال در نقطه مبادله واگن ها قرار گرفته ،صاحب کاال قادر به پذيرش آن نمي باشد و اين موضوع از طرف
نماينده قانوني شرکت به صورت مکتوب به اطالع مالک خط صنعتي -تجاري رسيده باشد.
 .22.11بروز هر گونه تخلف ،تخريب ،آسيب و فساد کاال به هر دليل ممکن در صورتي که:
الف) الزم باشد که کاال در خط تجاري صنعتي و يا خطوط ايستگاه متعلق به صاحب يا صاحبان کاال (ويا شخص ثالث) بارگيري شود.
ب) و يا قبل از زماني که واگن در نقطه مبادله به نماينده قانوني شرکت به صورت مکتوب تحويل گرديده باشد.
 .22.11تلف ،تخريب ،کسر در حجم و وزن ،نقص ،آسيب و فساد طبيعي ناشي از يکي از موارد زير:
الف) جنس ،کيفيت و طبيعت کاال.
ب) قصور و يا غفلت صاحب يا صاحبان کاال (فرستنده و گيرنده ،تاييد کننده 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 کاال ناشي از:
الف) ضعف ،در بسته بندي و عدل بندي.
ب) نوع جنس ،کيفيت و طبيعت محموله.
ماده  -23رعايت ضوابط و قواعد قانوني مندرج در قانون تجارت و کنوانسيون هاي الزم االجراي ذيربط جمل و نقل ريلي کاال در خصوص
اثبات تلف يا خسارت ظاهري و غير ظاهري و اقامه دعوي مسئوليت عليه شرکت در مورد حدود مسئوليت شرکت ضروري است.

فصل سوم -وظايف و حدود مسئوليت شرکت هاي حمل و نقل ريلي مسافري

بنداول -وظايف و اختيارات شرکت
ماده  -24شرکت و يا نمايندگي مجاز آن موظف به تنظيم و صدور بليت براي هر مسافر مطابق دستورالعمل مصوب هيئت مديره راه آهن
موضوع تبصره ( )4ماده ( )8قانون دسترسي آزاد به شبه حمل و نقل ريلي مي باشد.
تبصره :شرکت مکلف به رعايت بليت صادره توسط نمايندگي مجاز آن مي باشد و چارچوب روابط آنها در قرارداد فر مابين که به تاييد راه
آهن مي رسد تعيين خواهد شد .لزوم رعايت حقوق مسافر بايستي در اين قرارداد تصريح شود.
ماده  -25شرکت مکلف 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 کامال رعايت نمايد.
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ماده  -26شرکت مکلف است در خصوص شکايات مسافرين اقدامات زير را به عمل آورد:
الف) نصب صندوق هاي شکايت همراه با تابلوهاي مربوطه در تمامي ايستگاه ها و قطارها و يا ايجاد يک سامانه رسيدگي به شکايات
الکترونيکي و اعالم جزئيات نحوه تماس.
ب)رسيدگي به شکايات واصله ،ابالغ پاسخ به مسافر(شاکي) طي مهلت تعيين شده ،رفع عيوب و نواقص و در صورت نياز برخورد به خدمه
خاطي.
ج)پاسخگويي مسئول به کليه دعاوي و شکايات طي مدت معين و يا ارسال آن به شرکت مسئول مربوطه و آگاه نمودن مسافر از آن.
ماده  -27شرکت 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 شرکت در مراکز فروش بليط ،قطارها و برخي ايستگاه هاي ذيربط.
تبصره :اعالميه شرکت 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 حرکت 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 تغييرات عمده در برنامه حرکت قطارها بوسيله تلفن و
در غير اين صورت ارسال پيام به دو وسيله پيامک( )messageو پست الکترونيکي(.)Email
 . 27.5اطالع رساني در قطارها از موقعيت قطار در هر مسير ،مدت توقف در ايستگاه بعدي ،آگاه کردن مسافرين از محل و مدت توقف براي
نماز.
 . 27.6اطالع رساني حرکت قطارها و خدمات قابل ارائه به مسافرين از طريق باجه هاي اطالع رساني ،برگه هاي جدول زمانبندي حرکت
قطارها و تابلوهاي اعزام.
 . 27.7حضور خدمه در سکوي 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 کوپه در مبداء و ارائه اطالعات مورد نياز مسافرين در حين سفر.
 .27.8هماهنگي با مامورين ايستگاه هاي بين راه براي سوار کردن مسافرين جديد و راهنمايي آنان به واگن هاي مسافري ذيربط.
 .27.9اعالم ايستگاه هاي داراي خدمات تبديل ارز مسافرين بين الملل.
 .27.11نمايش اطالعات ذيل در تابلوهاي راهنما بر روي سکوها با هماهنگي راه آهن:
الف) زمان و حرکت قطارها
ب) نام و درجه کيفيت قطار (به صورت عدد) و شماره قطار.
ج) ايستگاه مقصد.
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د) مسير و حرکت.
ه) نوع خدمات قابل ارائه در قطار.
و) خدمات جنبي و هزينه هاي ذيربط.
ز) ميزان تاخير و زمان حرکت جديد.
تبصره  :اطالعات تابلوهاي راهنماي روي سکوها بايستي با تابلوهاي اعزام ،پالك و مقصد واگن هاي مسافري و مطالب اعالم شده توسط
بلندگوها يکسان 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.
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 ،کشورهاي بين راهي و مقصد)
شامل:
الف) تغيير قطار (نوع قطارها و محل تغيير).
ب) انواع تشريفات و مقررات گمرکي.
ج) کنترل گذرنامه (ايستگاه و يا در طول مسير).
د) ايستگاه هاي داراي تشريفات.
ه)ايستگاه هايي که 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:
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الف) زمان حرکت 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 نکشيد ،راه را بند نياوريد ،نظافت را رعايت نماييدو...
ماده  -28شرکت مکلف به اعمال نظارت و کنترل هاي زير در طول مسير حمل مي باشد:
 .28.1کنترل بليت در طول سفر(ضمن رعايت اصل عدم ايجاد مزاحمت در شب مگر در مواقع خاص).
 .28.2نظارت کامل بر شستشو و تميز نگاه داشتن دائمي و کامل موارد زير:
الف) راهروها و کوپه ها.
ب) روکش صندلي ها ،مالفه ها و رو بالشتي ها.
ج) سرويس هاي بهداشتي و خشک نگه داشتن کف 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 کافي.
 . 28.4نظارت بر تامين امکانات مورد نياز سرويس هاي بهداشتي شامل آب ،دستمال کاغذي ،مايع دستشويي و غيره به مقدار کافي و تکميل
آنها در طول سفر.
 .28.5نظارت بر کنترل کيفي و کمي خدمات در حين سفر ،رسيدگي براي رفع فوري عيوب و نواقص داخل واگن ها ،توجه به شکايت هاي
شفاهي مسافرين ،رفع عيوب و نواقص ذيربط و ارتقاء سريع خدمات تعهد شده.
 .28.6کنترل جو رواني حاکم بر قطارها ،کنترل مسافرين براي جلوگيري از هر گونه مزاحمت براي ديگران.
 .28.7کنترل 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 که ورود غير مجاز بار دستي همراه يک
نفر به قطار موجب سلب آسايش و مزاحمت براي آنان شده است و جريمه نمودن فرد خاطي که از تقبل ورود بار همراه وي بنا بر شرايط و
مقررات مصوب در مبداء خودداري شده ،ولي رعايت نکرده 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  -29شرکت موظف است نکات زير را در مورد خدمه و کارکنان خود رعايت نمايد:
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 . 29.1به کارگيري افراد واجد صالحيت به عنوان خدمه قطارها (مامورين حرکت ،مديريتي ،نظارتي و خدماتي) که صالحيت آنها به تاييد راه
آهن رسيده باشد.
 .29.2به کار گيري خدمه کامال آشنا با زبان هاي انگليسي و زبان کشور 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 کليه وظايف محوله.
 .29.4اعمال پوشش متحدالشکل براي کارکنان 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  -31شرکت مکلف به رعايت تعهدات زير در صورت لغو يا تاخير در حرکت قطار مي باشد:
 .31.1استرداد 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
حرکت (بر اساس تشخيص راه آهن) قطار رفت به هر دليل قبل از انجام سفر.
.31.2استرداد بخشي از بهاي بليت در صورت تاخير محدود در حرکت قطار به تشخيص راه آهن.
.31.3تهيه وسيله نقليه جايگزين و يا اسکان شبانه مسافرو يک وعده غذاي رايگان در صورت لغو سفر و يا تاخيرطوالني " قطار برگشت ".
.31.4تهيه 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  -31شرکت 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  -32شرکت مکلف است اقدامات ذيل را براي تامين سالمتي و ايمني مسافرين انجام دهد.
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 . 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.
. 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 مشک.
.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  -33شرکت 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  -34شرکت مکلف به ارائه خدمات مطابق موارد مندرج در روي بليت ها  ،اعالميه ها و موارد مطرح در اين آيين نامه مي باشد.
بند دوم -حدود مسئوليت شرکت
ماده  -35شرکت 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  -36شرکت 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 -خطرناك 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.
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:
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الف -اسلحه و مهمات  ،مواد منفجره و مواد آتش زا و سوختني.
ب -مواد سمي ،اسيدي ،بيماري زا و بدبو و مواد 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.
ك -موجبات و مقتضيات خاص به تشخيص خدمه قطار.
ماده  -37شرکت 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).
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.
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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.
ك -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 خطرناك 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 گمرك ( 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.
ك -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 -38اين 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.
پيوست شماره 1
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منشور حقوق صاحب ( ان ) کاال
شرکت 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.
 -11حق پيگيري وضعيت کاال از موقع تحويل دادن به شرکت و صدور بارنامه درمبدا تا تحويل گيري درمقصد.

پيوست شماره 2
اعالميه شرکت هاي حمل و نقل باري
ظرفيت واگن هاي در دسترس(حجمي و وزني ) .
مسير هاي ريلي که شرکت در آنها فعال مي باشد .
حمل انواع کاالهاي عمومي ( و بصورت انبوه و محدود و همچنين داخلي  ،بين المللي و ترانزيت) قابل و غير قابل حمل توسط شرکت.
حمل خرده بار ،ترکيبي  ،درب به درب  ،کانتينري ،نسيه و پس کرايه  ،حجيم و سبک قابل و غير قابل حمل توسط شرکت .
حمل حيوانات زنده  ،اجناس گرانبها ،وسايل نقليه موتوري ( نظير خودرو) و غير موتوري ( نظير دوچرخه) ،کاالهاي فاسدشدني قابل و غير
قابل حمل توسط شرکت .
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حمل ويژه ( نگله هاي ترافيکي سنگين و يا حجيم بيش از فضاي گاباري) و خطرناك ( منفجره ،محترقه ،مواد شيميايي) قابل و غير قابل حمل
توسط شرکت.
حمل کاالهاي نيازمند واگن هاي ويژه( کمر شکن ،يخچال دار و غيره) .
تغيير مقصد و يا مسير حمل ( و به تبع آن تغيير مبلغ کرايه حمل به تناسب) .
انواع کاالهاي غير قابل حمل طبق قوانين و مقررات کشوري.
بسته 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.
موتوري) .

 -12محموالت ويژه نيازمند مراقبت و نگهباني ( نظير اجناس گرانبها ،حيوانات زنده و وسايل نقليه
 -13طول مسير قابل محاسبه براي اعمال در تعرفه حمل ( در اسکله ،بارانداز ،خطوط فرعي و
 -14امور اداري  :تحويل گيري  ،تحويل دهي  ،تنظيم اظهار نامه و صدور بارنامه و ساير موارد

خطوط اصلي) .
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 تراك 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.
 -21در 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.
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-29تحويل دهي و يا تحويل گيري که پس از آن مشمول حق انبارداري مي شود.
-31توقف 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.
-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.
-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.
 -41وارد 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.

پيوست شماره 3
منشور حقوق مسافر
شرکت 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.
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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  ،بروشور ها ،
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 توش ه ( 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.
- 11ارائه 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 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 اول يه مسافرين نظير آب آشاميدني  ،سرويس هاي بهداشتي تميز و مجهز به وسايل شوينده  ،مواد غذايي سالم ودر حد
کفايت.
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 -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 پآيين 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).
-21ارائه 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 :
مشخصات 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 .
امکانات موجود در قطار حسب نوع بليت ( وسايل صوتي  ،تصويري ،امکانات ارتباطاتي و اينترنتي  ،روزنامه و مجله و.)....
امکانات در دسترس افراد سالمند و داراي مشکالت حرکتي و عصبي (صندلي چرخدار  ،توالت فرنگي و.)...
انواع خدمات کمک رساني قابل عرضه در قطار و ايستگاه ها و نحوه ثبت درخواست مسافر .
تنوع 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 .
انواع خدمات( خدمات پزشکي و امداد ،سرويس حمل درون شهري  ،کيوسک اطالع رساني  ،باجه خودپرداز  ،بانک و.)....
محل هاي قابل استقرار بار دستي رايگان همراه مسافر در قطار – اوزان و اندازه هاي مجاز براي اشغال .
نحوه و محل تحويل (دهي يا گيري ) امانات و اشياء گمشده در ايستگاه هاي مختلف و کرايه هاي ذيربط حسب مدت ،نوع و حجم کاال.
آدرس آژانس هاي مسافرتي داراي خدمات فروش ريلي در شهرهاي مختلف .
محل هاي فروش بليت شرکت و يا عوامل مجاز فروش بليت و توشه در شهرهاي مختلف (نشاني محل ،تلفن و. )...
اطالعات 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 ).
مشخصات 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 ).
تعيين شرايط خاص حمل راجع به :
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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 .
ك)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.
 -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 د رخواست 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.
-21نحوه 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 پآيين 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 استداد وجه )حمل مسافر و خودرو .
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-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 تغييير 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 .
-31زمان هاي عرضه بليت هاي برگشتي در مراکز فروش و يا اينترنتي .
-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 .
انواع 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 .
 -41مهلت 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.
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-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 :
الف) فقدان بليت ،ارائه بليت غير معتبر و يا تامين نشده .
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 .
 -51مقررات مربوط به مدارك 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 مدارك 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 ،مدارك الزم براي
ارائه ،مراجع قانون رسيدگي ،غرامت قابل پرداخت .
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-53ميزان سطح پوشش بيمه مسافرين بابت فوت  ،جرح،از کارافتادگي جزيي و کلي ،درمان همراه با مدارك الزم و همچنين ميزان بيمه
بارهاي همراه ،توشه و خودرو .
-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 مدارك 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.
 -61تعيين مبلغ قابل دريافت بابت نگهداري اشيا گمشده و يا اموال بجاي مانده ( حسب نوع ،حجم و مدت بيش از مهلت معين ).
-61مشخص ات 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 ناك ،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 ناك 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 چثه در قفس کوچک و.)...
 -67نحوه قبول حمل بار بيشتر از حد مجاز همراه مسافر توسط بخش توشه .
 -68مشخصات کاالهاي قابل حمل د ر 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 ).
-71ضوابط حمل انواع حيوانات زنده  ،کوچک ،اهلي و خانگي قابل حمل در بخش توشه و 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.
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 -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 .
 -81حداقل 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 واگير دار ،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 .
 -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.
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