
 

    طوسيطوسيطوسيطوسي    خواجه نصيرخواجه نصيرخواجه نصيرخواجه نصيرخيريه خيريه خيريه خيريه بنياد بنياد بنياد بنياد 

        آهنآهنآهنآهن        راهراهراهراه    بهبهبهبه    مربوطمربوطمربوطمربوط    ييييهاهاهاها        بزهبزهبزهبزه    فرفرفرفرييييكككك    قانونقانونقانونقانون

 1320 ماه نيفرورد مصوب

 ميعال ، لير ياتصال ل،ير مهره و چيپ ل،ير تراورس، ، باالست ، هيابن سد، وار،يد ، تونل ، پل بر،  خاك ز،ير  خاك هركس ـ 1 ماده

 خروج موجب كه دينما يعمل يكل طور به و كند خراب را آهن  راه هينقل ليوسا و آن يمهايس و تلگراف و تلفن يرهايت خطر،

 حادثه جهينت در اگر و شود يم محكوم سال پانزده تا پنج از شاقه اعمال با حبس به شود يگريد مهم حادثه اي تصادم اي خط از قطار

 . شد خواهد اعدام به محكوم مرتكب شوند كشته نفر چند اي كي

 حبس سال هفت تا سال دو  به مرتكب سد و تونل پل، يخراب موارد ريغ در نگردد مذكور يها حادثه از يكي به يمنته عمل هرگاه

 . شود يم محكوم شاقه اعمال با حبس سال ده تا سال چهار از سد و تونل و پل مورد در و مجرد

 حادثه اي تصادم اي خط از قطار خروج ميب كه دينما يعمل آهن  راه متعلقات در كي ماده در مذكور مورد ريغ در هركس ـ 2 ماده

 يمانع جاديا فقط قطار حركت يبرا مذكور عمل وهرگاه شود يم محكوم سال پنج تا دو از مجرد حبس به مرتكب برود گريد مهم

 . شود يم محكوم سال دو تا يبيتاد حبس به مرتكب كند فراهم را قطار حركت اختالل اسباب يكل طور به و دينما

 از نظر قطع كه يفريك از ثلث  كي ابدي انجام شتريب اي نفر دو يتبان و توطئه اثر در دو و كي ماده در مذكور يبزهها هرگاه ـ 3 ماده

 . شود يم محكوم فريك همان به مرتكب كه اعدام مورد در شدجز خواهد افزوده مرتكب فريك به شود يم منظور مرتكب يبرا يتبان

 نيمحرك و دهندگان ليتشك شود، ليتشك باال به تن سه از يتيجمع كي ماده در مذكوره يها بزه ارتكاب يبرا گاه هر ـ 4 ماده

 . شوند يم  محكوم سال سه تا ماه شش از يبيتاد حبس به عمل نيهم يبرا فقط

 . شد خواهد محكوم  سال كي تا ماه سه از يبيتاد حبس به عمل نيهم يبرا فقط باشد شده تيجمع نيا عضو كه يكس

 تا سال سه از شاقه اعمال با حبس به كي هر ،  دهندگان ليتشك و نيمحرك باشند مسلح تن سه كم دست مزبور تيجمع از هرگاه

 . گردد يم محكوم مجرد حبس سال سه تا دوسال به باشد شده تيجمع نيا عضو كه يكس و شوند يم محكوم سال پنج

 جز از اي سازند فراهم را آن انحالل موجبات اي منحل را  فوق مواد در مذكور تيجمع كه كنندگان شركت از كي هر ـ 5 ماده

 وجود اي شوند مانع بزه ارتكاب يبرا تيجمع ليتشك اي توطئه اي بزه وقوع از اي شوند خارج تيجمع تيعضو و كنندگان توطئه

 وقوع از شيپ و بيتعق از شيپ نكهيا بر مشروط بود خواهند معاف فريك از كنند افشا دولت نيمأمور به را آن ماتيتصم و تيجمع

 . باشد آمده عمل به مزبور اقدامات شده ليتشك آن ارتكاب يبرا  تيجمع كه بزه



 اي اعدام يعمد بزه فريك كه يموارد در دهد انجام غفلت اي يمباالت  يب يرو از را 2 و 1 مواد در مذكور اعمال هركس ـ 6 ماده

 در. شود يم محكوم الير هزار ده تا ستيدو از غرامت  هيتاد به و سال سه تا سال كي از يبيتاد حبس به است شاقه اعمال با حبس

 هزار تا صد از غرامت هيتاد و سال دو تا ماه سه از يبيتاد حبس مرتكب فريك شده مقرر مجرد حبس يعمد بزه يبرا كه يموارد

 . باشد يم الير

 وسائط كه يصورت در ندازديب  يبردار  بهره تيخاص از كه يطور به كند خراب اي عيضا را آهن  راه هينقل ليوسا هركس ـ 7 ماده

 آهن  راه هينقل طيوسا ريسا مورد در و شود يم محكوم سال پنج تا دو از مجرد حبس به باشد سياتوموتور اي ويلكوموت ليقب از هينقل

 صورت آن در كه باشد يدتريشد عنوان مشمول عمل كه نيا مگر بود خواهد سال سه تا  ماه شش از يبيتاد حبس مرتكب فريك

 . گردد يم محكوم بزه همان فريك   به مرتكب

 از غرامت هيتاد به ستديبا قطار و برد بكار رهيغ و خطر ترمز ليقب از را واگنها در موجوده عالمات جهت بدون كه يمسافر ـ 8 ماده

 . شد خواهد ملزم الير پانصد تا ستيدو

 به آورد وارد يانيز ـجامدان گاهيجا ـ پرده شه،يش ، پنجره يها  يتور ـ چراغ ليقب از واگن زاتيتجه به كه يمسافر ـ 9 ماده

 با نبوده تعرفه در ينيب  شيپ قابل كه يخسارت يبرا. خواهدشد ملزم راه وزارت مصوب آهن  راه تعرفه طبق خسارات پرداخت

 مشمول عمل كه يصورت در شد خواهد ملزم آهن  راه اداره صيتشخ طبق نكند تجاوز  الير كصدي از خسارت مقدار نكهيا تيرعا

 . شود يم محكوم صالحه مراجع در زين عمل آن يبرا مقرر فريك به باشد  يفريك نيعناو

 حسب به آهن  راه صيتشخ اي تعرفه مطابق 9 ماده در مذكور وجوه و قطار سيير صيتشخ به 8 ماده در مذكور وجوه ـ 10 ماده

 . گردد يم افتيدر يادار يرسم قبض مقابل در مورد

 يدادگاهها از يكي به ماه  شش مدت تا وجه پرداخت از پس تواند يم باشد داشته ياعتراض خسارات كننده وارد كه يصورت در

 . دينما مراجعه ريس خط شهرستان

 خسارت زانيم به دارد حق قطار  سيير باشد داشته همراه يمال چنانچه دينما امتناع وجوه نيا پرداخت از خسارت واردكننده هرگاه

 فاياست آن از را آهن  راه خسارت يدادگستر وزارت و راه وزارت  مصوب نامه  نييآ طبق و نموده بازداشت او مال از مطالبه مورد

 .  داشت خواهد تيشكا حق باال شرح به آن بازداشت خيتار از خسارات كننده وارد زين مال بازداشت به نسبت. دينما

 يمقتض آهن  راه چنانچه بدهد يكاف نيتضم نتواند و باشد نداشته ييدارا اي ندهد را وارده خسارت تيكفا ممتنع ييدارا هرگاه

 ليقب نيا در دادگاه. بفرستد ممتنع مقصد دادگاه نيكترينزد  به نيمأمور مراقبت تحت او خود با و ميتنظ صورتمجلس تواند يم بداند

 . خواهدكرد  يدگيرس  نوبت از خارج موارد

 آهن  راه اطالع بدون كه يمسافر و است ممنوع آهن  راه اداره اطالع بدون انفجار و احتراق قابل و اشتعال زود مواد حمل ـ 11 ماده

 و بسپارد)  توشه( نقل و حمل قسمت به خود هياثاث جزو را آنها اي كند حمل واگنها در خود هياثاث و ها دان  جامه در را مزبور مواد

 از غرامت هيتاد به محكوم دينما ليتحو يبار يواگنها لهيوس به حمل يبرا را مزبور مواد  آهن  راه استحضار بدون هركس نيهمچن

 يدتريشد  جرم كه گردد يگريد حادثه اي قيحر به منجر مزبور عمل كه يصورت در. ديگرد خواهد الير هزار دو تا ستيدو

 . شد خواهد محكوم بزه آن فريك به مرتكب باشد شده شناخته



 مسئول آهن  راه بنگاه قبال در است شده سپرده آهن  راه به حمل يبرا كه بشود يمال تلف اي عييتض باعث يكس هرگاه ـ 12 ماده

 . باشد شده وارد آهن  راه به جهت نيا از كه است يخسارات

 هر يكل طور به و اتيحفر اي  ساختمان آهن  راه بنگاه يكتب اجازه بدون آهن  راه ميحر در هركس) 7/4/1349 ياصالح( ـ 13 ماده

 شد خواهد الير هزار پنج تا پانصد از غرامت هيتاد به محكوم  هياول صورت به محل اعاده به اجبار بر عالوه دينما يتصرف و دخل

 را آن كه است ملزم آن مالك ندهد را آن يابقا اجازه آهن  راه كه يصورت در بوده ميدرحر داخل قانون نيا ياجرا از شيپ آنچه

 راه به  عادالنه يبها به آهن  راه موافقت صورت در اي و داشت برخواهد را آن آهن  راه دينما امتناع اگر و بردارد  آهن  راه ميحر از

 محدوده به تجاوز و باشد يم  خط محور طرف دو از كي هر به فاصله متر 17 از عبارت آهن  راه ميحر. شود يم واگذار آهن 

 . باشد يم آهن خط ميحر به تجاوز حكم در ستگاههايا

 شود يم حاصل آنها تلف از  كه وارده خسارت مسئول آهن  راه و است ممنوع آهن  راه ميحر در دام چراندن و ينگاهدار ـ 14 ماده

 . بود نخواهد

 . بود خواهند مسئول آهن  راه قبال در دامها نيمالك شود وارد آهن راه به يخسارات راه نيا از اگر

 انبار و علف و كاه نمودن خرمن و باشد يپوشال سقف يدارا كه ييبناها ساختن آهن خط از متر پنجاه از كمتر مسافت تا ـ 15 ماده

 . شد خواهند الير هزار دو تا ستيدو از غرامت هيتاد به محكوم  نيمتخلف و است ممنوع اشتعال زود و احتراق زود مواد نمودن

 نيز در ـ واگن ـ ويلكوموت باشند يم قطار حركت اي ليتشك دار  فهيوظ اي راندن يمتصد كه آهن  راه كارمندان از كي هر ـ 16 ماده

 فهيوظ مناسبت به اي و اندازد راه به شد خواهند مخاطره رموجبيس صورت در و است وبيمع داند يم كه را هينقل لهيوس هرگونه اي

 از كه يكارمندان درباره فريك نيهم شود يم محكوم سال سه تا ماه شش از يبيتاد حبس به نشود آن حركت و قطار ليتشك مانع

 اند نساخته مسبوق را  مقامات آن و بوده مربوطه مقامات ساختن آگاه به مكلف فهيوظ برحسب و مطلع هينقل ليوسا بودن  وبيمع

 . گردد يم اعمال

 در اي مقصد به آن دنيرس تا قطار حركت موقع در مقررات برخالف كه بانان سوزن و ترمزبانان ـ راننده ـ قطار سيير ـ 17 ماده

 دو تا ماه شش از يبيتاد حبس به ندهند انجام را خود  فهيوظ اي و ترك را خود خدمت محل ستگاهيا به قطار ورود و حركت موقع

 . شوند يم محكوم سال

 و ساختمانها نظارت و خط ينگاهدار  مسئول كه آن يفن آالت اي آهن راه به مربوطه يبناها و ساختمان حفظ انيمتصد ـ 18 ماده

 كي از يبيتاد حبس به محكوم كنند ترك را خود فهيوظ اگر باشند يم  يفن ريغ و يفن از اعم آهن  راه اموال حفظ مأمور يكل بطور

 . شد خواهند ماه شش تا ماه

 به مرتكب بشود يگريد مهم  حادثه اي و خط از قطار خروج اي تصادم به يمنته شيپ ماده دو و ماده نيا در مذكور يها بزه هرگاه

 سال ده تا سه از شاقه اعمال با حبس به شود كشته يكس  حادثه جهينت در اگر و شد خواهد محكوم مجرد حبس سال سه تا دو

 . گردد يم محكوم

 راه بنگاه درخواست به منوط  بزه بيتعق است شده مقرر يبيتاد حبس ، مرتكب فريك كه يقسمت در 17 ماده و ماده نيا مورد در

 . باشد يم آهن 



 حبس به كنند تخلف  شده صادر آهن  راه حادثه و خطر از احتراز يبرا كه خود مافوق امر از آهن  راه نيمأمور اگر ـ 19 ماده

 حبس سال سه تا دو به مرتكب شود آهن  راه حادثه به منجر تخلف نيا چنانچه و شد خواهند محكوم ماه شش تا ماه كي از يبيتاد

 .  سال ده تا سه از است شاقه اعمال با حبس مرتكب فريك شود كشته  يكس حادثه جهينت در اگر و شود يم محكوم مجرد

 اي عكس ـ نقشه آن ريغ و هينقل  طيوسا و ثابت ساتيتاس ـ كارخانجات ـ زاتيتجه ـ ساختمانها از آهن  راه كارمند هرگاه ـ 20 ماده

 را يكس اي و بدهد يكس به باشد كشور يعموم مصالح اي و  آهن  راه مصالح برخالف آن يافشا و دارند يسر جنبه كه را ياطالعات

 سال پنج تا دو از مجرد حبس به نباشد يدتريشد بزه عمل كه يصورت در دينما كمك  مدارك و اسناد نيچن آوردن دست به يبرا

 . شود يم  محكوم

 قطار شد و آمد نيتام مسئول  كه آهن  راه كارمندان ريسا نيهمچن و آتشكار اي راننده از اعم ويلكوموت كاركنان چنانچه ـ 21 ماده

 به خسارت جبران بر عالوه بشود دولت انيز به منجر كه بشوند  غفلت اي يمباالت يب مرتكب 6 ماده در مذكور مورد ريغ در هستند

 . شوند يم محكوم  سال كي تا ماه كي از يبيتاد حبس

 . بود خواهد آهن  راه تيشكا به موكول يدادگستر در متهم بيتعق ـ) 7/4/1349 يالحاق( تبصره

 انجام در هرگاه شده واگذار آنها عهده به آهن  راه از يقسمت مواظبت مربوطه مقامات امر به كه يدهبانان و انيكدخدا ـ 22 ماده

 يبيتاد حبس سال سه تا ماه سه به دينما وارد يخراب آهن  راه به يكس شود موجب كه نديبنما يغفلت اي و يمباالت  يب خود تيمامور

 . شوند يم محكوم

 ريسا مقررات است نشده ينيب  شيپ  قانون نيا در كه گردد يفريك قابل جينتا به يمنته قانون نيا در مذكور اعمال هرگاه ـ 23 ماده

 . بود خواهد مجرا يفريك نيقوان

 مرداد 12 مصوب رانيا يدولت آهن  راه بنگاه سازمان قانون 4 ماده بموجب كه يا  نامه  نييآ ضمن تواند يم راه وزارت ـ 24 ماده

 يدستورها اي مقررات از آهن  راه كارمندان تخلف يبرا آهن  راه  يكارها انضباط و انتظام نظر از شده داده آن ميتنظ ارياخت 1314

 اتيه بيتصو از پس را نامه  نييآ آن و نموده ينيب  شيپ يانضباط حبس روز ستيب تا روز  كي از لزوم موارد در مافوق يروسا

 .شد خواهد نيمع مذكور نامه  نييآ در زين ستهيشا مرجع و يدگيرس طرز گذارد اجرا موقع  به رانيوز

 


