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ری استان اصفهان                               مهندسین مشاور گنجینه ژپوهش اهمون اسپاداان  طرح تهیه اسنادتوسعه اشتغال وسرماهی گذا

 اطالعات مجوزیا پروانه اقتصادی
 مجوز خرید واگن باری عنوان کامل مجوز یا پروانه صادره

 

 

 مرجع صادر کننده مجوز یا پروانه فعالیت اقتصادیاطالعات 

 راه آهن جمهوري اسالمي ايران  عنوان مرجع صادر کننده

 نشانی و کد پستی
روبروي  -به طرف چهارراه جهان كودك  -باالتر از ميدان آرژانتين  -تهران 

  1113119111: ساختمان مركزي راه آهن كد پستي -وزارت راه و ترابري 

  3-8888188 تلفن

  88868111-121 نمابر

  iranrail@rai.ir پست الکترونیک

  http://www.rai.ir آدرس سایت

نام وشماره تلفن واحد یا قسمت 

 رسیدگی کننده به موضوع

ساختمان  -ابتداي بلوار آفريقا  -معاونت امور ناوگان تهران ميدان آرژانتين 

معاونت بهره 121-11121912-1طبقه نهم شرقي تلفن  -ادارات مركزي راه آهن 

ساختمان  -ابتداي بلوار آفريقا  -برداري و سير و حركت تهران ميدان آرژانتين 

  121-11121111-2: نطبقه سيزدهم شرقي تلف -ادارات مركزي راه آهن 

 نام و شماره تلفن فرد یا افراد پاسخگوی
 -ابتداي بلوار آفريقا  -دفتر امور اقتصادي و سرمايه گذاري ميدان آرژانتين 

  121 - 11121211: طبقه هفتم شرقي تلفن  -ساختمان ادارات مركزي راه آهن 

 

 شرایط الزم برای مجوز صادره
 شرایط اختصاصی شرایط عمومی

رعايت آئين  -داشتن شركت ثبتي معتبر 

 صالحيت و رتبه پيمانكار  -نامه معامالت 

آئين نامه تعيين سهم بهينه  -رعايت قانون دسترسي آزاد به شبكه ريلي كشور 

 بخش هاي دولتي و غير دولتي در فعاليتهاي راه و راه آهن 

 

 صادره پروانه یا مجوز صدور برای نیاز مورد ومستندات مدارک
 قانونی مستندات و مدارک عمومی ومستندات مدارک

 -ارائه مستندات الزم از قبيل اساسنامه و ثبت شركت 

ارائه ضمانت نامه  -پروفرماي متقاضي جهت خريد 

 شركت در مناقصه 

در صورت ) LCگشايش  -تهيه طرح توجيهي فني ، اقتصادي 

ناوگان  اخذ مجوز از معاونت -مجوز معاونت سير و حركت  -( لزوم

 اخذ مجوز از كميته فني ايستگاهها  -

 

 صادره پروانه یا مجوز صدور برای نیاز مورد های هزینه
 شماره حساب کد بانک عامل مبلغ دریافتی ردیف

    

  



ری ا                               مهندسین مشاور گنجینه ژپوهش اهمون اسپاداان  ستان اصفهانطرح تهیه اسنادتوسعه اشتغال وسرماهی گذا

 مراحل اجرای صدورمجوز یا پروانه صادره و زمان بندی هر مرحله

کد 

 مرحله
 عنوان مرحله

 مرحلهخروجی  ورودی مرحله زمان انجام

 نوع ورودی ساعت روز
/ سازمان ارائه کننده

 متقاضی

نوع 

 خروجی

سازمان دریافت 

 متقاضی/کننده

 شركت/ارائه پيشنهاد متقاضي 1
1 

 روز
 ارجاع شركت/متقاضي درخواست 

دفتر امور 

اقتصادي و سرمايه 

 گذاري

2 

ارسال درخواست 

شركت به معاونتهاي /متقاضي

مربوطه جهت بررسي تاييد يا 

 عدم تاييد

11 

 روز
 ارجاع  

دفتر اموراقتصادي و 

 سرمايه گذاري
 ارجاع

معاونت ها جهت 

 بررسي و تاييد

9 

بررسي پيشنهاد و برآورد نياز 

موجود و آتي با توجه به برنامه 

سند چشم انداز حمل و نقل 

ريلي توسط معاونت هاي 

 مربوطه

11 

 روز
 دريافت 

معاونت بهره برداري و 

 -سير و حركت 

 معاونت امور ناوگان

 ارجاع
دفتر اموراقتصادي 

 و سرمايه گذاري

6 

دريافت پاسخ معاونت هاي 

مربوطه و ابالغ پاسخ به 

 شركت/متقاضي

9 

 روز
 ارجاع 

دفتر امور اقتصادي و 

 دارايي
 شركت/متقاضي دريافت

 

  



ری استان اصفهان                               مهندسین مشاور گنجینه ژپوهش اهمون اسپاداان  طرح تهیه اسنادتوسعه اشتغال وسرماهی گذا

 سایر اطالعات تکمیلی

 روز  91 : دوره اعتبار مجوز یا پروانه فعالیت

 روز  11 : زمان تصمیم گیری و پاسخ گویی از تاریخ ثبت در خواستحداکثر 

 ها دارد   بستگي به درخواست : تعداد مجوز ویا پروانه صادره در طول یک سال

 فايل پيوستي وجود ندارد  فایل پیوست 

 : سایرموارد

قانون اساسي  66با عنايت به سياستهاي كلي اصل 

كشور و در راستاي حمايت از ورود بخش غير دولتي 

در زمينه صنعت حمل و نقل ريلي قانون دسترسي 

به  1986آزاد به شبكه حمل و نقل كشور در سال 

تصويب مجلس شوراي اسالمي رسيد و پس از آن با 

و  حمايت راه آهن شركتهاي وابسته نيمه دولتي

همچنين غيردولتي در بخش حمل كاال و مسافر 

تشكيل و طي آن با واگذاري واگنهاي باري و مسافري 

. در اين مدت، باعث فعال شدن اين شركتها گرديد

عالوه بر واگذاري واگنهاي باري متعلق به راه آهن، 

بخش غير دولتي با توجه به مواد قانوني موجود در 

ل و نقل ريلي و قانون دسترسي آزاد به شبكه حم

همچنين آئين نامه تعيين سهم بهينه بخش هاي 

دولتي و غير دولتي در فعاليتهاي راه آهن مجاز به 

با توجه به . خريد واگنهاي باري و خارجي مي باشند

اهداف سند چشم انداز حمل و نقل ريلي و در جهت 

بيني جابجايي بار، تا پايان  پاسخگويي به تقاضاي پيش

دستگاه  91829توسعه مجموعا به تعداد برنامه پنجم 

با توجه به . واگن باري جهت جابجايي كاال نيازمنديم

درخواستهاي بخش غيردولتي جهت خريد واگنهاي 

باري و همچنين حمايت و همكاري سازمانهاي مربوطه، 

مي توان نسبت به تحقق اهداف برنامه پنجساله 

 . توسعه ريلي كشور اميدوار بود

 

 

 

  



ری ا                               مهندسین مشاور گنجینه ژپوهش اهمون اسپاداان  ستان اصفهانطرح تهیه اسنادتوسعه اشتغال وسرماهی گذا

 اجرای صدورمجوز یا پروانه صادره نمودار

 نمودار عنوان مرحله کد مرحله

 شركت/ارائه پيشنهاد متقاضي 1

 

2 
شركت به معاونتهاي مربوطه جهت /ارسال درخواست متقاضي

 بررسي تاييد يا عدم تاييد

9 
بررسي پيشنهاد و برآورد نياز موجود و آتي با توجه به برنامه 

 سند چشم انداز حمل و نقل ريلي توسط معاونت هاي مربوطه

6 
هاي مربوطه و ابالغ پاسخ به دريافت پاسخ معاونت 

 شركت/متقاضي

 

 

  



ری استان اصفهان                               مهندسین مشاور گنجینه ژپوهش اهمون اسپاداان  طرح تهیه اسنادتوسعه اشتغال وسرماهی گذا

 اطالعات مجوزیا پروانه اقتصادی
 خرید واگن مسافری توسط بخش غیر دولتی عنوان کامل مجوز یا پروانه صادره

 

 

 اطالعات مرجع صادر کننده مجوز یا پروانه فعالیت اقتصادی

 راه آهن جمهوري اسالمي ايران  عنوان مرجع صادر کننده

ساختمان  -ابتداي بلوار آفريقا  -ميدان آرژانتين  -تهران  نشانی و کد پستی

 طبقه نهم غربي  -ادارات مركزي راه آهن 

  12111121131 تلفن

  12111121131 نمابر

  http://www.rai.ir پست الکترونیک

  http://www.rai.ir آدرس سایت

ميدان آرژانتين : معاونت بهره برداري و سير و حركت آدرس به موضوعنام وشماره تلفن واحد یا قسمت رسیدگی کننده 

 -ساختمان ادارات مركزي راه آهن  -ابتداي بلوار آفريقا  -

  12111121111 2طبقه سيزدهم شرقي 

  121 - 11121111-2معاونت بهره برداري و سير و حركت نام و شماره تلفن فرد یا افراد پاسخگوی

 

 مجوز صادرهشرایط الزم برای 
 شرایط اختصاصی شرایط عمومی

ارائه اساسنامه ... گذاشتن وثيقه و  -ثبت شركت رسمي 

 صالحيت و رتبه پيمانكار  -و ثبت شركت 

قانون دسترسي آزاد به شبكه ريلي كشور و آئين نامه تعيين سهم 

 هاي دولتي و غير دولتي در فعاليتهاي راه و راه آهن  بهينه بخش

 

 صادره پروانه یا مجوز صدور برای نیاز مورد ومستندات مدارک
 قانونی مستندات و مدارک عمومی ومستندات مدارک

 -ارائه مستندات  -ارائه كامل اطالعات مورد نياز 

ضمانت نامه  -پروفرماي متقاضي جهت خريد 

 شركت در مناقصه 

در ) LCگشايش  -تهيه طرح توجيهي و ارائه آن از نظر فني، اقتصادي 

اخذ مجوز از معاونت بهره برداري  -اخذ مجوز كميته فني  -( صورت لزوم

 ا .ا.و سير و حركت راه آهن ج

 

 صادره پروانه یا مجوز صدور برای نیاز مورد های هزینه
 شماره حساب کد بانک عامل مبلغ دریافتی ردیف

    

 

  



ری ا                               مهندسین مشاور گنجینه ژپوهش اهمون اسپاداان  ستان اصفهانطرح تهیه اسنادتوسعه اشتغال وسرماهی گذا

 مرحلهمراحل اجرای صدورمجوز یا پروانه صادره و زمان بندی هر 

کد 

 مرحله
 عنوان مرحله

 خروجی مرحله ورودی مرحله زمان انجام

 نوع ورودی ساعت روز

سازمان ارائه 

/ کننده

 متقاضی

نوع 

 خروجی

سازمان دریافت 

 متقاضی/کننده

 متقاضي  1 شركت/ارائه پيشنهاد متقاضي 1
شركت 

 مربوطه

معاونت 

بهره 

 برداري

 شركت متقاضي

2 

ارائه درخواست متقاضي يا شركت به 

معاونت بهره برداري و سير و حركت 

جهت بررسي پيشنهاد و برآورد نياز 

 موجود 

 شركت متقاضي  21

معاونت 

بهره 

 برداري

 شركت متقاضي

9 
دريافت پاسخ معاونت مربوطه و ابالغ 

 پاسخ به متقاضي 
1  

كارشناس 

 بهره برداري
 شركت  شركت  كارشناس 

 

 اطالعات تکمیلیسایر 

 بستگي به شرايط قرارداد  : دوره اعتبار مجوز یا پروانه فعالیت

حداکثر زمان تصمیم گیری و پاسخ گویی از تاریخ 

 : ثبت در خواست
 روز  91

 ست ترن ست  111واگن و  2221نياز به  : تعداد مجوز ویا پروانه صادره در طول یک سال

  فایل پیوست 

 : سایرموارد

قانون اساسي كشور و در راستاي  66با عنايت به سياستهاي كلي اصل 

حمايت از ورود بخش غيردولتي در زمينه صنعت حمل و نقل ريلي 

به  1986قانون دسترسي آزاد به شبكه حمل و نقل ريلي كشور در سال 

تصويب مجلس شوراي اسالمي رسيد و پس از آن با حمايت راه آهن 

ولتي و همچنين غعير دولتي در بخش حمل كاال شركتهاي وابسته نيمه د

و مسافر تشكيل و طي آن با واگذاري واگنهاي باري و مسافري در اين 

عالوه بر واگذاري واگنهاي . مدت، باعث فعال شدن اين شركتها گرديد

آهن، بخش غير دولتي با توجه به مواد قانوني  مسافري متعلق به راه

شبكه ريلي و همچنين آئين نامه  موجود در قانون دسترسي آزاد به

تعيين سهم بهينه بخش هاي دولتي و غير دولتي در فعاليتهاي راه آهن 

با توجه به . مجاز به خريد واگنهاي مسافري داخلي و خارجي مي باشند

اهداف سند چشم انداز حمل و نقل ريلي و در جهت پاسخگويي به 

مه پنجم توسعه مجموعا بيني جابجايي مسافر، تا پايان برنا تقاضاي پيش

ست ترن ست و ريل باس  111دستگاه واگن مسافري و  2221به تعداد 

 . جهت جابجايي مسافر پيش بيني شده نيازمنديم

 

  



ری استان اصفهان                               مهندسین مشاور گنجینه ژپوهش اهمون اسپاداان  طرح تهیه اسنادتوسعه اشتغال وسرماهی گذا

 اجرای صدورمجوز یا پروانه صادره نمودار

 نمودار عنوان مرحله کد مرحله

 شركت/ارائه پيشنهاد متقاضي 1

 

2 

ارائه درخواست متقاضي يا شركت به معاونت بهره 

برداري و سير و حركت جهت بررسي پيشنهاد و 

 برآورد نياز موجود 

9 
دريافت پاسخ معاونت مربوطه و ابالغ پاسخ به 

 متقاضي 

 

 

  



ری ا                               مهندسین مشاور گنجینه ژپوهش اهمون اسپاداان  ستان اصفهانطرح تهیه اسنادتوسعه اشتغال وسرماهی گذا

 

 اطالعات مجوزیا پروانه اقتصادی
 مجوز احداث پایانه تخلیه و بارگیری یا پروانه صادرهعنوان کامل مجوز 

 

 

 اطالعات مرجع صادر کننده مجوز یا پروانه فعالیت اقتصادی

 راه آهن جمهوري اسالمي ايران  عنوان مرجع صادر کننده

ساختمان ادارات  -ابتداي بلوار افريقا  -ميدان آرژانتين  نشانی و کد پستی

  1113119111: طبقه نهم غربي كد پستي  -مركزي راه آهن 

  88868188-3 تلفن

  121 - 88868111 نمابر

  iranrail@rai.ir پست الکترونیک

  http://www.rai.ir آدرس سایت

ابتداي  -معاونت بهره برداري و سير و حركت ميدان آرژانتين  موضوعنام وشماره تلفن واحد یا قسمت رسیدگی کننده به 

طبقه  -ساختمان ادارات مركزي راه آهن  -بلوار آفريقا 

  121-11121111 - 2سيزدهم شرقي تلفن 

  121 - 11121111 - 2معاونت بهره برداري و سير و حركت  نام و شماره تلفن فرد یا افراد پاسخگوی

 

 مجوز صادره شرایط الزم برای
 شرایط اختصاصی شرایط عمومی

 تاييديه معاونت بهره برداري و سير و حركت  رعايت آئين نامه و مقررات مناقصات و مزايده ها  -داشتن شركت رسمي 

 

 صادره پروانه یا مجوز صدور برای نیاز مورد ومستندات مدارک
 قانونی مستندات و مدارک عمومی ومستندات مدارک

ارائه كامل اطالعات مورد نياز و مدارك مستند و مورد 

صالحيت و رتبه  -لزوم نظير اساسنامه و ثبت شركت 

 ضمانت نامه شركت در مناقصه  -پيمانكار 

ماده  9و  2تبصره )قانون دسترسي آزاد به شبكه ريلي كشور 

آئين نامه تعيين سهم بهينه بخش هاي دولتي و غير دولتي در (1

 ( جدول سهم بهينه بخش غير دولتي)اه و راه آهن فعاليتهاي ر

 

 صادره پروانه یا مجوز صدور برای نیاز مورد های هزینه
 شماره حساب کد بانک عامل مبلغ دریافتی ردیف

    

 

  



ری استان اصفهان                               مهندسین مشاور گنجینه ژپوهش اهمون اسپاداان  طرح تهیه اسنادتوسعه اشتغال وسرماهی گذا

 مراحل اجرای صدورمجوز یا پروانه صادره و زمان بندی هر مرحله

کد 

 مرحله
 عنوان مرحله

 خروجی مرحله ورودی مرحله زمان انجام

 نوع ورودی ساعت روز
سازمان ارائه 

 متقاضی/ کننده
 نوع خروجی

سازمان دریافت 

 متقاضی/کننده

1 
ارائه پيشنهاد 

 شركت/متقاضي

1 

 روز
 شركت/متقاضي تقاضا 

معاونت بهره 

برداري و سير و 

 حركت 

معاونت بهره 

برداري و سير 

 و حركت

2 

ارسال درخواست متقاضي 

معاونت بهره شركت به / 

برداري و سير و حركت 

جهت بررسي پيشنهاد 

 طبق موارد قانوني

11 

 روز
 

معاونت بهره 

برداي و 

 سيروحركت

 كارشناس معاونت كارشناس

9 

بررسي پيشنهاد و برآورد 

نياز موجود و آتي با توجه 

به برنامه سند چشم انداز 

حمل و نقل ريلي توسط 

 معاونت هاي مربوطه

11 

 روز
 

بهره معاونت 

برداري 

 سيروحركت

معاونت بهره 

برداري 

 سيروحركت

معاونت بهره 

برداري 

 سيروحركت

معاونت بهره 

برداري 

 سيروحركت

6 

دريافت پاسخ معاونت 

مربوطه و ابالغ پاسخ به 

 شركت/متقاضي

1 

 روز
 

معاونت بهره 

برداري 

 سيروحركت

 شركت/متقاضي شركت/متقاضي

معاونت بهره 

برداري 

 سيروحركت

 

 

 

  



ری ا                               مهندسین مشاور گنجینه ژپوهش اهمون اسپاداان  ستان اصفهانطرح تهیه اسنادتوسعه اشتغال وسرماهی گذا

 سایر اطالعات تکمیلی

  91 : دوره اعتبار مجوز یا پروانه فعالیت

  11 : حداکثر زمان تصمیم گیری و پاسخ گویی از تاریخ ثبت در خواست

 ها دارد   بستگي به درخواست : تعداد مجوز ویا پروانه صادره در طول یک سال

  فایل پیوست 

 : سایرموارد

قانون اساسي  66با عنايت به سياستهاي كلي اصل 

كشور و در راستاي حمايت از ورود بخش غيردولتي 

در زمينه صنعت حمل و نقل ريلي قانون دسترسي 

 1986آزاد به شبكه حمل و نقل ريلي كشور در سال 

به تصويب مجلس شوراي اسالمي رسيد و طبق تبصره 

اين قانون شرايط و نحوه بهره برداري  1ماده  2

امر خدمات وابسته به شركتها و موسسات معتبر در 

در چارچوب قوانين مقررات )حمل و نقل ريلي 

كه آئين نامه اجرايي آن به تصويب وزير راه و ( موجود

هاي مرتبط با امر  ترابري خواهد رسيد، شامل سرويس

هاي تعميرات، امور بهره  ناوگان و شبكه، امور پايانه

برداري از ناوگان و پشتيباني هيا فني و مهندسي و 

هاي كنترل ناوبري قطار و كليه تجهيزات و  ستمسي

سرويس هيا فني تعمير و نگهداري خطوط و شبكه 

و عالئم مي ( مخابراتي)ريلي و سرويس هاي ارتباطي 

باشد كه متقاضيان اين امر مي توانند با اخذ مجوز از 

ماده  9تبصره . )راه آهن به فعاليتهاي مربوطه بپردازند

حداث پايانه تخليه و همچنين ا(قانون مذكور 1

بارگيري توسط بخش غير دولتي نيز مجاز بوده و 

متقاضي مي تواند با هماهنگي ادارات مربوطه راه آهن 

و نيز رعايت استانداردها و قوانين و مقررات پايانه 

چنانچه . تخليه و بارگيري مورد نظر را احداث نمايند

 -صنعتي )در اين راستا نياز به احداث خط فرعي 

مي بايست خط مذكور، ابتداء به تصويب  •بود( اريتج

زير نظر معاونت فني و )كميته فني ايستگاهها رسيده 

و سپس اداره كل بازرگاني و بازاريابي نيز در ( زيربنايي

خصوص احداث پايانه ياد شده بررسي هيا الزم را 

انجام و اعالم نظر نمايد و در نهايت پس از اخذ 

 . مذكور اجرايي گرددموافقت هاي الزم، طرح 

 

 

 

  



ری استان اصفهان                               مهندسین مشاور گنجینه ژپوهش اهمون اسپاداان  طرح تهیه اسنادتوسعه اشتغال وسرماهی گذا

 اجرای صدورمجوز یا پروانه صادره نمودار

 نمودار عنوان مرحله کد مرحله

 شركت/ارائه پيشنهاد متقاضي 1

 

2 

شركت به معاونت بهره / ارسال درخواست متقاضي 

برداري و سير و حركت جهت بررسي پيشنهاد طبق 

 موارد قانوني

9 

بررسي پيشنهاد و برآورد نياز موجود و آتي با توجه 

به برنامه سند چشم انداز حمل و نقل ريلي توسط 

 معاونت هاي مربوطه

6 
دريافت پاسخ معاونت مربوطه و ابالغ پاسخ به 

 شركت/متقاضي

 

 

  



ری ا                               مهندسین مشاور گنجینه ژپوهش اهمون اسپاداان  ستان اصفهانطرح تهیه اسنادتوسعه اشتغال وسرماهی گذا

 

 اطالعات مجوزیا پروانه اقتصادی
 مجوز احداث کارگاه تعمیر و نگهداری ناوگان عنوان کامل مجوز یا پروانه صادره

 

 

 اطالعات مرجع صادر کننده مجوز یا پروانه فعالیت اقتصادی

 راه آهن جمهوري اسالمي ايران  عنوان مرجع صادر کننده

ساختمان  -ابتداي بلوار آفريقا  -ميدان آرژانتين  -تهران  نشانی و کد پستی

: طبقه نهم غربي كد پستي  -ادارات مركزي راه آهن 

1113119111  

  121 11121131 تلفن

  12188868111: نمابر نمابر

  http://www.rai.ir پست الکترونیک

  http://www.rai.ir آدرس سایت

 - 1معاونت امور ناوگان راه آهن جمهوري اسالمي ايران  نام وشماره تلفن واحد یا قسمت رسیدگی کننده به موضوع

11121912 - 121  

 - 1معاونت امور ناوگان راه آهن جمهوري اسالمي ايران  نام و شماره تلفن فرد یا افراد پاسخگوی

11121912 - 121  

 

 برای مجوز صادره شرایط الزم
 شرایط اختصاصی شرایط عمومی

قوانين جاري و حاكم بر قراردادها نظير ثبت 

شرايط عمومي پيمان  -شركت رسمي و مجوزدار 

 و رعايت آئين نامه معامالت و برگزاري مناقصات 

رعايت (1ماده  9و  2تبصره )قانون دسترسي آزاد به شبكه ريلي كشور 

هاي دولتي و غير دولتي در فعاليتهاي  نه بخشآئين نامه تعيين سهم بهي

 ( جدول سهم بهينه بخش غير دولتي)راه و راه آهن 

 

 صادره پروانه یا مجوز صدور برای نیاز مورد ومستندات مدارک
 قانونی مستندات و مدارک عمومی ومستندات مدارک

ارائه كامل اطالعات مورد  -ثبت شركت رسمي 

 تكميل فرم هاي اوليه  -نياز 

و ارائه  -تاييديه معاونت امور ناوگان  -تاييد كميته فني ايستگاهها 

 پيشنهاد در مورد جانمائي محل مورد نظر احداث كارگاه 

 

 صادره پروانه یا مجوز صدور برای نیاز مورد های هزینه
 شماره حساب کد بانک عامل مبلغ دریافتی ردیف

    

  



ری استان اصفهان                               مهندسین مشاور گنجینه ژپوهش اهمون اسپاداان  طرح تهیه اسنادتوسعه اشتغال وسرماهی گذا

 مراحل اجرای صدورمجوز یا پروانه صادره و زمان بندی هر مرحله

کد 

 مرحله
 عنوان مرحله

 خروجی مرحله ورودی مرحله زمان انجام

 نوع ورودی ساعت روز

سازمان ارائه 

/ کننده

 متقاضی

نوع 

 خروجی

سازمان دریافت 

 متقاضی/کننده

 شركت/متقاضيارائه پيشنهاد  1
1 

 روز
 متقاضي/شركت 

/ شركت 

 متقاضي

معاونت 

امور 

 ناوگان

معاونت امور 

 ناوگان

2 

شركت /ارسال درخواست متقاضي

به معاونت هاي مربوطه جهت 

بررسي پيشنهاد و برآورد نياز 

موجود و آتي با توجه به برنامه سند 

چشم انداز حمل و نقل ريلي و طرح 

 جامع دپوها

21 

 روز
 

امور معاونت 

 ناوگان

واحد 

 كارشناسي

ارسال 

 جوابيه
 شركت/متقاضي

 شركت/ابالغ به پاسخ به متقاضي 9
1 

 روز
 ابالغ پاسخ 

معاونت 

 ناوگان
 شركت/متقاضي ابالغ

 

  



ری ا                               مهندسین مشاور گنجینه ژپوهش اهمون اسپاداان  ستان اصفهانطرح تهیه اسنادتوسعه اشتغال وسرماهی گذا

 سایر اطالعات تکمیلی

 روز  91 : دوره اعتبار مجوز یا پروانه فعالیت

 روز  21 : خواستحداکثر زمان تصمیم گیری و پاسخ گویی از تاریخ ثبت در 

 ها دارد   بستگي به درخواست : تعداد مجوز ویا پروانه صادره در طول یک سال

  فایل پیوست 

 : سایرموارد

قانون اساسي  66با عنايت به سياستهاي كلي اصل 

كشور و در راستاي حمايت از ورود بخش غير دولتي 

در زمينه صنعت حمل و نقل ريلي قانون دسترسي 

به تصويب  1986آزاد به شبكه ريلي كشور در سال 

 1ماده  2مجلس شوراي اسالمي رسيد و طبق تبصره 

كتها و اين قانون شرايط و نحوه بهره برداري شر

موسسات معتبر در امر خدمات وابسته به حمل و نقل 

كه آئين ( در چارچوب قوانين مقررات موجود)ريلي 

نامه اجرايي آن به تصويب وزير راه و ترابري خواهد 

هاي مرتبط با امر ناوگان و  رسيد، شامل سرويس

برداري از  هاي تعميرات، امور بهره شبكه، امور پايانه

هيا  هاي فني و مهندسي و سيستم يناوگان و پشتيبان

هاي  كنترل ناوبري قطار و كليه تجهيزات و سرويس

فني تععمير و نگهداري خطوط و شبكه ريلي و 

باشد كه  و عالئم مي( مخابراتي)هاي ارتباطي  سرويس

متقاضيان اين امر مي توانند با اخذ مجوز از راه آهن 

قانون  1 ماده 9تبصره .)به فعاليتهاي مربوطه بپردازند

همچنين احداث كارگاه تعمير و نگهداري (مذكور

ناوگان توسط بخش غير دولتي نيز مجاز بوده و 

متقاضي مي تواند با هماهنگي ادارات مربوطه راه آهن 

و نيز رعايت استانداردها و قوانين و مقررات كارگاه 

در اين راستا، معاونت امور . مورد نظر را احداث نمايند

ه به طرح جامع دپوهاي تعميراتي و پس ناوگان با توج

از تاييد جانمايي محل مورد نظر متقاضي جهت احداث 

كارگاه ياد شده مجوز مربوطه را اعطاء مي 

چنانچه در اين راستا نياز به احداث خط فرعي .نمايد

بود، مي بايست خط مذكور، ابتداء ( تجاري -صنعتي )

نظر زير )به تصويب كميته فني ايستگاهها رسيده 

، مجوز احداث خط فرعي (معاونت فني و زيربنايي

اخذ گرديده و سپس طرح مذكور ( تجاري -صنعتي )

 . اجرايي گردد

 

  



ری استان اصفهان                               مهندسین مشاور گنجینه ژپوهش اهمون اسپاداان  طرح تهیه اسنادتوسعه اشتغال وسرماهی گذا

 اجرای صدورمجوز یا پروانه صادره نمودار

 نمودار عنوان مرحله کد مرحله

 شركت/ارائه پيشنهاد متقاضي 1

 

2 

شركت به معاونت هاي /ارسال درخواست متقاضي

مربوطه جهت بررسي پيشنهاد و برآورد نياز موجود 

و آتي با توجه به برنامه سند چشم انداز حمل و نقل 

 ريلي و طرح جامع دپوها

 شركت/ابالغ به پاسخ به متقاضي 9

 

 

  



ری ا                               مهندسین مشاور گنجینه ژپوهش اهمون اسپاداان  ستان اصفهانطرح تهیه اسنادتوسعه اشتغال وسرماهی گذا

 

 پروانه اقتصادیاطالعات مجوزیا 
 مجوز خرید لکوموتیو عنوان کامل مجوز یا پروانه صادره

 

 

 اطالعات مرجع صادر کننده مجوز یا پروانه فعالیت اقتصادی

 راه آهن جمهوري اسالمي ايران  عنوان مرجع صادر کننده

روبروي وزارت راه و  -ابتداي بلوار آفريقا  -ميدان آرژانتين  نشانی و کد پستی

  1113119111ساختمان مركزي راه آهن كد پستي  -ترابري 

  3-8888188 تلفن

  88868111-121 نمابر

  iranrail@rai.ir پست الکترونیک

  http://www.rai.ir آدرس سایت

 -دفتر امور اقتصادي و سرمايه گذاري ميدان آرژانتين  موضوعنام وشماره تلفن واحد یا قسمت رسیدگی کننده به 

طبقه هفتم شرقي تلفن  -ساختمان ادارات مركزي راه آهن 

11121211-121  

  121-11121211: دفتر امور اقتصادي و سرمايه گذاري تلفن نام و شماره تلفن فرد یا افراد پاسخگوی

 

 شرایط الزم برای مجوز صادره
 شرایط اختصاصی شرایط عمومی

 پروفرماي متقاضي جهت خريد  -ارائه مستندات  داشتن شرايط شركت در معامالت دولتي  -ثبت شركت رسمي 

 

 صادره پروانه یا مجوز صدور برای نیاز مورد ومستندات مدارک
 قانونی مستندات و مدارک عمومی ومستندات مدارک

 LCگشايش  -تهيه طرح توجيهي فني، اقتصادي 

 ارائه كامل اطالعات مورد نياز  -( در صورت لزوم)

قانون دسترسي آزاد به شبكه ريلي كشور آئين نامه تعيين سهم بهينه 

جدول سهم )بخش هاي دولتي و غير دولتي در فعاليتهاي راه و راه آهن 

 ( بهينه بخش غير دولتي

 

 صادره پروانه یا مجوز صدور برای نیاز مورد های هزینه
 شماره حساب کد بانک عامل مبلغ دریافتی ردیف

    

 

  



ری استان اصفهان                               مهندسین مشاور گنجینه ژپوهش اهمون اسپاداان  طرح تهیه اسنادتوسعه اشتغال وسرماهی گذا

 مراحل اجرای صدورمجوز یا پروانه صادره و زمان بندی هر مرحله

کد 

 مرحله
 عنوان مرحله

 خروجی مرحله ورودی مرحله زمان انجام

 نوع ورودی ساعت روز
/ سازمان ارائه کننده

 متقاضی

نوع 

 خروجی

سازمان دریافت 

 متقاضی/کننده

 شركت/پيشنهاد متقاضيارائه  1
1 

 روز
 ارجاع شركت/متقاضي درخواست 

دفتر امور 

اقتصادي و سرمايه 

 گذاري

2 

ارسال درخواست 

شركت به معاونت /متقاضي

هاي مربوطه جهت بررسي 

 تاييد يا عدم تاييد 

11 

 روز
 

دفتر امور 

 اقتصادي

دفتر امور اقتصادي و 

 سرمايه گذاري
 ارجاع

معاونت ها جهت 

 تاييد

9 

بررسي پيشنهاد و برآورد نياز 

موجود و آتي با توجه به برنامه 

سند چشم انداز حمل و نقل 

ريلي توسط معاونت هاي 

 مربوطه

11 

 روز
 بررسي 

معاونت بهره برداري و 

معاونت  -سيرحركت 

 فني و زيربنايي

ارجاع 

 پاسخ

دفتر امور 

اقتصادي و سرمايه 

 گذاري

6 

دريافت پاسخ معاونت هاي 

ابالغ به پاسخ به مربوطه و 

 شركت/متقاضي

9 

 روز
 

ارجاع 

 پاسخ

دفتر امور اقتصادي و 

 سرمايه گذاري

دريافت 

 پاسخ
 شركت/متقاضي

 

  



ری ا                               مهندسین مشاور گنجینه ژپوهش اهمون اسپاداان  ستان اصفهانطرح تهیه اسنادتوسعه اشتغال وسرماهی گذا

 سایر اطالعات تکمیلی

 روز  91 : دوره اعتبار مجوز یا پروانه فعالیت

 روز  11 : حداکثر زمان تصمیم گیری و پاسخ گویی از تاریخ ثبت در خواست

 ها دارد   بستگي به درخواست : پروانه صادره در طول یک سال تعداد مجوز ویا

  فایل پیوست 

 : سایرموارد

قانون اساسي  66با عنايت به سياستهاي كلي اصل 

كشور و در راستاي حمايت از ورود بخش غيردولتي 

در زمينه صنعت حمل و نقل ريلي قانون دسترسي 

 1986آزاد به شبكه حمل و نقل ريلي كشور در سال 

به تصويب مجلس شوراي اسالمي رسيد و پس از آن با 

هينه بخش هاي تصويب و ابالغ آئين نامه تعيين سهم ب

 2تبصره )دولتي و غير دولتي در فعاليتهاي راه آهن 

 66قانون اجراي سياستهاي كلي اصل  9بند ب ماده 

و طبق جدول سهم بهينه بخش غير ( قانون اساسي

دولتي اين آئين نامه كه راه آهن را مكلف به واگذاري 

صددرصدي لكوموتيوهاي ملكي خود به بخش غير 

ش غير دولتي مجاز به خريد دولتي مي نمايد، بخ

لكوموتيوهاي مجاز به سير در شبكه ريلي كشور مي 

با توجه به اهداف سند چشم انداز حمل و نقل . باشند

بيني  ريلي و در جهت پاسخگويي به تقاضاي پيش

شده، تا پايان برنامه پنجم توسعه مجموعا به تعداد 

دستگاه لكوموتيو جهت جابجايي كاال و مسافر  161

با توجه به درخواستهاي بخش غيردولتي . زمنديمنيا

جهت خريد لكوموتيو و همچنين حمايت و همكاري 

سازمانهاي مربوطه، مي توان نسبت به اهداف برنامه 

 . پنجساله توسعه ريلي كشور اميدوار بود

 

 

 

  



ری استان اصفهان                               مهندسین مشاور گنجینه ژپوهش اهمون اسپاداان  طرح تهیه اسنادتوسعه اشتغال وسرماهی گذا

 اجرای صدورمجوز یا پروانه صادره نمودار

 نمودار عنوان مرحله کد مرحله

 شركت/پيشنهاد متقاضيارائه  1

 

2 
شركت به معاونت هاي /ارسال درخواست متقاضي

 مربوطه جهت بررسي تاييد يا عدم تاييد 

9 

بررسي پيشنهاد و برآورد نياز موجود و آتي با توجه 

توسط به برنامه سند چشم انداز حمل و نقل ريلي 

 معاونت هاي مربوطه

6 
دريافت پاسخ معاونت هاي مربوطه و ابالغ به پاسخ 

 شركت/به متقاضي
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 اطالعات مجوزیا پروانه اقتصادی
 (تجاری -صنعتی )مجوز احداث خطوط فرعی  عنوان کامل مجوز یا پروانه صادره

 

 

 اطالعات مرجع صادر کننده مجوز یا پروانه فعالیت اقتصادی

 راه آهن جمهوري اسالمي ايران  عنوان مرجع صادر کننده

ساختمان  -ابتداي بلوار آفريقا  -ميدان آرژانتين  -تهران  نشانی و کد پستی

 طبقه نهم غربي  -ادارات مركزي راه آهن 

  12111121131 تلفن

  12111121131 نمابر

  http://www.rai.ir پست الکترونیک

  http://www.rai.ir آدرس سایت

معاونت فني و زيربنايي راه آهن جمهوري اسالمي ايران  نام وشماره تلفن واحد یا قسمت رسیدگی کننده به موضوع

ساختمان  -ابتداي بلوار آفريقا  -ميدان آرژانتين  -: آدرس

 طبقه پانزدهم غربي  -ادارات مركزي 

-6معاونت فني و زيربنايي راه آهن جمهوري اسالمي ايران نام و شماره تلفن فرد یا افراد پاسخگوی

11121119 - 121  

 

 شرایط الزم برای مجوز صادره
 شرایط اختصاصی شرایط عمومی

 ( معاونت فني و زيربنايي)تاييديه كميته فني ايستگاهها  شرايط عمومي پيمان  -داشتن شركت رسمي 

 

 صادره پروانه یا مجوز صدور برای نیاز مورد ومستندات مدارک
 قانونی مستندات و مدارک عمومی ومستندات مدارک

ارائه كامل اطالعات خواستاري 

مورد نياز تكميل فرم اطالعات 

 اوليه 

قانون دسترسي آزاد به شبكه :هاي حاكم بر صدور مجوز قوانين و مقررات و دستورالعمل

 1969مصوب ( تجاري -صنعتي )آئين نامه خطوط فرعي (1ماده  9و  2تبصره )ريلي كشور 

 -مورد تاييد راه آهن ( تجاري -صنعتي )فرايند احداث خطوط فرعي  -مجلس شوراي ملي 

هاي دولتي و غير دولتي در فعاليتهاي راه و راه آهن  بخشآئين نامه تعيين سهم بهنيه 

 ( جدول سهم بهينه بخش غير دولتي)

 

 صادره پروانه یا مجوز صدور برای نیاز مورد های هزینه
 شماره حساب کد بانک عامل مبلغ دریافتی ردیف
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 مراحل اجرای صدورمجوز یا پروانه صادره و زمان بندی هر مرحله

کد 

 مرحله
 عنوان مرحله

 خروجی مرحله ورودی مرحله زمان انجام

 نوع ورودی ساعت روز

سازمان ارائه 

/ کننده

 متقاضی

نوع 

 خروجی

سازمان دریافت 

 متقاضی/کننده

 دريافت  متقاضي شركت/متقاضي  1 شركت/ ارائه پيشنهاد متقاضي  1
معاونت فني و 

 زيربنايي

2 

شركت به /ارسال درخواست متقاضي

فني و زيربنايي جهت معاونت 

بررسي پيشنهاد با توجه به موارد 

 فني و قانوني موجود

 متقاضي معاونت  21
بررسي 

 پيشنهاد
 متقاضي

9 
هاي مربوطه و  دريافت پاسخ معاونت

 شركت/ابالغ به پاسخ به متقاضي 
 متقاضي پاسخ كارشناس  متقاضي  1
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 سایر اطالعات تکمیلی

 نامحدود  : فعالیتدوره اعتبار مجوز یا پروانه 

 روز  91 : حداکثر زمان تصمیم گیری و پاسخ گویی از تاریخ ثبت در خواست

 بستگي به تعداد متقاضي  : تعداد مجوز ویا پروانه صادره در طول یک سال

  فایل پیوست 

 : سایرموارد

قانون اساسي  66با عنايت به سياستهاي كلي اصل 

كشور و در راستاي حمايت از ورود بخش غير دولتي 

در زمينه صنعت حمل و نقل ريلي قانون دسترسي 

به تصويب  1986آزاد به شبكه ريلي كشور در سال 

 1ماده  2مجلس شوراي اسالمي رسيد و طبق تبصره 

كتها و اين قانون شرايط و نحوه بهره برداري شر

موسسات معتبر در امر خدمات وابستهب ه حمل و 

كه ( در چارچوب قوانين مقررات موجود)نقل ريلي 

نامه اجرايي مربوطه در آينده به تصويب وزير راه  آئين

سرويس هاي مرتبط با : و ترابري خواهد رسيد، شامل

امر ناوگان و شبكه، امور پايانه هاي تعميرات، امور 

وگان و پشتيباني هاي فني و بهره برداري از نا

مهندسي و سيستم هاي كنترل ناوبري قطار و كليه 

تجهيزات و سرويس هاي فني تعمير و نگهداري 

خطوط و شبكه ريلي و سرويس هاي ارتباطي 

و عالئم مي باشد كه متقاضيان اين امر مي ( مخابراتي)

توانند با اخذ مجوز از راه آهن به فعاليتهاي مربوطه 

همچنين در (قانون مذكور 1ماده  9تبصره ) .بپردازند

 -صنعتي )اين خصوص آئين نامه خطوط فرعي 

مجلس شوراي ملي وجود  1969مصوب سال ( تجاري

دارد كه با تصويب آئين نامه تعيين سهم بهينه بخش 

 18بند )هاي دولتي غير دولتيدر فعاليتهاي راه آهن 

خطوط موجود ( جدول سهم بهينه بخش غير دولتي

قابل واگذاري به بخش ( تجاري -صنعتي )عي فر

غيردولتي بوده، همچنين احداث خطوط فرعي ياد 

شده توسط بخش غير دولتي نيز مجاز بوده و نياز به 

واگذاري زمين به راه آهن نمي باشد و متقاضي مي 

تواند با هماهنگي ادارات مربوطه راه آهن و نيز رعايت 

مورد نظر را  استانداردها و قوانين و مقررات خط

در اين راستا مي بايست احداث اين . احداث نمايند

زير نظر )خط به تصويب كميته فني ايستگاهها برسد 

و سپس طرح مذكور اجرايي  (معاونت فني و زيربنايي

 . گردد

  



ری استان اصفهان                               مهندسین مشاور گنجینه ژپوهش اهمون اسپاداان  طرح تهیه اسنادتوسعه اشتغال وسرماهی گذا

 اجرای صدورمجوز یا پروانه صادره نمودار

 نمودار عنوان مرحله کد مرحله

 شركت/ ارائه پيشنهاد متقاضي  1

 

2 

شركت به معاونت فني و /ارسال درخواست متقاضي

زيربنايي جهت بررسي پيشنهاد با توجه به موارد 

 فني و قانوني موجود

9 
هاي مربوطه و ابالغ به پاسخ به  دريافت پاسخ معاونت

 شركت/متقاضي 
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