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 جمهوری اسالمی ایران 

 

 امور وام و سپرده                                                                                                                                                                            

 :مدیران کل نواحی و ستادی

 ایمنی –عمومی روابط دفتر -عمرانی هایطرح و حسابیذی –حقوقی دفتر –شکایات به پاسخگویی و عملکرد مدیریت دفتر –حراست

 دفتر –الملل بین امور و گذاریسرمایه دفتر –بودجه و ریزیبرنامه دفتر -گانی و بازاریابیبازر -حرکت و سیر –شبکه بر نظارت و

 نظارت و مهندسی دفتر –بناییزیر تأسیسات نظارت و مهندسی دفتر –تحقیقات و آموزش مرکز –اطالعات و ارتباطات وریافن

 و خط –کشش نیروی –هاواگن –پشتیبانی و تدارکات –مالی و اموال مورا –رفاه و انسانی منابع –هاروش و تشکیالت دفتر –ناوگان

–جنوب –خراسان -غرب شمال –یزد –آذربایجان –تهران –سیساتأت و ساختمان –الکتریکی عالئم و ارتباطات –فنی هایسازه

  –فارس -انلرست -کرمان–شرق –هرمزگان –شرق جنوب –اصفهان –زاگرس –اراک –شمال –شرق شمال

 -(تراورس) فنی ابنیه و خط مهندسی خدمات شرکت –(باالست) تأسیسات و ساختمان مهندسی شرکت  :اقماری هایشرکت مدیران

ای پوشش خدمات بیمه -پرواز راه –فلقخط و ابنیه  –نقل و حمل آهن راه –نقل و حمل ترکیب -رجاء ریلی نقل و حمل شرکت

 ابریشم جاده

 

 

اصالح اساسنامه صندوق از طریق همانگونه که استحضار دارید در راستای بهبود اندوخته کارکنان و حفظ ارزش آن  احتراماً،     

این مؤسسه در اجرای مفاد اساسنامه اصالحی تالش دارد با توسعه  آهن )مجمع مؤسسه( انجام شده است وت مدیره محترم راهئهی

 که یسود .نماید خود محترم اعضاء نصیب بیشتری سود و نموده تالش بیشتر زاییدرآمد گذاری برایهای اقتصادی و سرمایهفعالیت

 هک گیردمی تعلق سال هر در مؤسسه نزد ءاعضا اندوخته میانگین به است، شده قید اساسنامه در السهم حق پاداش عنوان تحت

 ه تالشالبته این امر جز در سای زمان بازنشستگی یا نیاز آنان باشد. در کارکنان پشتوانه تا یافته افزایش شده واریز سهمین با همراه

طریق  آتی از های جاری وناً اثرات این تالش در سالئمطم آهن ج.ا.ا. حاصل نخواهد شد.مضاعف و همکاری مجموعه شرکت راه

کت که برای کارکنان شراست عضویت در مؤسسه مزیتی است  حواض پر یابد قابل لمس خواهد بود.سودی که به اعضاء تخصیص می

موجب تضییع این مزیت برای راه آهن ج.ا.ا. فراهم شده است و بدیهی است که انصراف از عضویت در صندوق و دریافت اندوخته 

 حفاظت کارکنان شریف راه آهن باشد؛ لذا با وجود آنکه در اساسنامه جدید امکان خروج افراد از عضویت فراهم است، بنا به وظیفه

از منافع کارکنان محترم راه آهن خواهشمند است به نحو مقتضی به استحضار همکاران محترم رسانیده شود که عضویت در صندوق 

همراه با تأمین نیمی از مبلغی که به عنوان سهمین به حساب اندوخته  1493به اندوخته افراد برای سال مالی  %72و پیش بینی سود 

اساسنامه جدید حتی امکان عضویت  و بودهها فراهم نسازمان شود فرصتی است که امکان آن در سایرمی کارکنان محترم منظور

ها در جریان است و ام کارکنان نیز مذاکراتی با بانکارتباط با و در .است کارکنان شرکت های غیر از راه آهن ج.ا.ا. را محدود کرده

 .ه امیدواریم هرچه زودتر به نتیجه برسد و اطالع رسانی شودهای پیشنهادی نیز به راه آهن ارائه شده است کطرح

 

 


