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1- تحلیل نظری و تجربی                                                                                                                           

ساختار صنعت ریلی 

infostructure

شکل 1
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شکل 2

:  بهره برداري
operation

:  ساختارهاي اطالعاتی
infostructure

:  زیرساخت و ابنیه
infrastructure

:  امور اداري
administration

ت
ش دول

نق
ی

ش غیردولت
ش بخ

نق

ایران تانانگلس اآمریک

یتحلیل نظري و تجرب –1

شکل 3
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کنترل مالکیت و 

کنترل در ساختار صنعت ریلی جدول 1. انواع روش های تنظیم مالکیت و 

دولتزیربنا
)دستگاه های دولتی(

شرکت های عمومی یا
نظام امتیازی یا

شرکت های خصوصی

بهره برداری
دولت

)دستگاه های 
دولتی(

شرکت های 
عمومی 

پیمان 
خدمت
بدون 

پاسخگویی

پیمان 
مدیریت

)با 
پاسخگویی(

اجازه به 
بخش 

خصوصی

سرمایه گذاری 
مشترک

شرکت های 
خصوصی

شرکت های عمومی یا
نظام امتیازی یا

شرکت های خصوصی

جدایش عمودیدسترسی رقابتی و بخش غیردولتیادغام عمومی

Source: Galenson, A. and L.S. Thompson (1993)

کنترل در ساختار صنعت ریلی به تفکیک انواع روش های ممکن جدل 2. اهداف ناظر بر تنظیم مالکیت و 

روش ها
اهداف

کثرسازی  حدا
عواید

کارایی 
فنی

کارایی 
تخصیصی

حداقل سازی 
ریسک

تخصیص 
برابریظرفیت

++++--ادغام عمودی و دولت )دستگاه های دولتی(

++++--ادغام عمودی و شرکت های عمومی

-+--++ادغام عمودی و پیمانکاران )غیرپاسخگو(

دسترسی رقابتی و نظام امتیازی )پیمانکاران 
+-+++پاسخگو(

----++دسترسی رقابتی و موسسات غیردولتی

+-++--جدایش عمودی و شرکت های عمومی

--+++جدایش عمودی و شرکت های خصوصی

Source: Cantos and Compos (1999)
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دسترسی به شبکه

تنظیم مقررات

جدول 3. انواع ابزارهای تنظیم مقررات در صنایع ریلی 

رسیدگی به تخلفاتنظارت بر بازارتنسیق فعالیت هادسترسی به بازار

فنی ـ حرفه ای

اقتصادی

اداری

جدول 4. انواع ابزارهای تنظیم مقررات در صنایع ریلی 

توری حوزه رگوال

فرابخشی )مقام رقابتی(تخصصی حمل ونقلتخصصی حمل ریلی

دامنه ورود 
تور رگوال

امور اقتصادی

امور فنی و اداری

ترکیبی
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تی و تخصصی امور رقاب: رگوالتور ریلی
فنی

اديرگوالتور ریلی، تخصصی امور اقتص
 رگوالتور ریلی، تخصصی امور فنی

ادي رگوالتور فرابخشی، تخصصی امور اقتص

و  رگوالتور فرابخشی، تخصصی امور فنی
اقتصادي

ي رگوالتور حمل ونقل، تخصصی امور اقتصاد
حمل ونقل زمینی):  ANTT(برزیل 

کل شقوق حمل ونقل): OSITRAN(پرو 
کل شقوق حمل ونقل): OdtdC(کانادا 

هیات حمل ونقل زمینی): STB(آمریکا 
)ARAF, EPSF(فرانسه 
)FRA,FTRA(روسیه 

یبرق، گاز، ارتباطات، پست و حمل و نقل ریل: BNetzA)(آلمان
حمل ونقل، ارتباطات): SCT(مکزیک 

حمل و نقل زمینی (ORR)انگلستان
، کل شقوق حمل و نقل)Adif(اسپانیا  

کل شقوق حمل و نقل): CNRT(آرژانتین 

نی رگوالتور حمل ونقل، تخصصی امور ف
و اقتصادي 

)ROA(ایران 

-

شکل 4
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توری ریلی در ایران در آینه قوانین                                                                                                            رگوال
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2- مروری بر قوانین و مقررات ناظر بر بخش ریلی                                                                      

ماده 128 ق.ب. سوم تنفیذی در ماده 28 ق. ب. چهارم توسعه
»بــه وزارت راه و ترابــری اجــازه داده می شــود بــا حفــظ مالکیــت دولــت بــر خطــوط ریلــی و اعمــال سیاســت جامــع 

کشــور و جلوگیــری از ایجــاد انحصــار در بخــش غیردولتــی و تضمیــن اســتمرار ارائــه  و هماهنــگ حمل ونقــل ریلــی 

، نگهــداری و بازســازی شــبکه و نــاوگان  ، تعمیــر خدمــات، بخشــی از فعالیت هــای مربــوط بــه حمل ونقــل بــار و مســافر

کنــد و در صــورت لــزوم بــا ایجــاد  گــذار  حمل ونقــل ریلــی را بــه اشــخاص حقیقــی و حقوقــی بخــش غیردولتــی داخلــی وا

شــرکت های مشــترک بیــن بخــش غیردولتــی داخلــی و راه آهــن جمهــوری اســالمی ایــران از آن هــا حمایــت و تســهیالت 

الزم در ایــن زمینــه را فراهــم ســازد. ضوابــط و مقــررات ایــن مــاده بــه تصویــب هیــأت وزیــران خواهــد رســید."

شکل 4
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جدول 5

گذاریردیف توضیحاتابعاد وا

گذاری1 حوزه های مشمول وا
) خدمات حمل ونقل )بار و مسافر
تعمیر و نگهداری )ناوگان و شبکه(

بازسازی )ناوگان و شبکه(

گذاری2 شرایط وا

حفظ مالکیت دولت بر شبکه
اعمال سیاست جامع و هماهنگ حمل ونقل ریلی

تضمین استمرار ارائه خدمات
جلوگیری از شکل گیری انحصار در بخش غیردولتی

گذاری4 طرف های وا
اشخاص حقیقی

ایجاد شرکت های مشترک بخش غیردولتی )داخلی( و راه آهن ج.ا.ا.
اشخاص حقیقی غیردولتی داخلی

شکل 5
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آیین نامه اجرایی مواد 30 و  128 ق.ب. سوم توسعه
گذارشــده را بــه شــرط حفــظ مالکیــت  »کارفرمــا می توانــد تجهیــزات، امکانــات و امــوال واحدهــا و فعالیت هــای وا

دولــت بــر خطــوط ریلــی و جلوگیــری از ایجــاد انحصــار در بخــش غیردولتــی و تضمیــن اســتمرار خدمــات و ســایر 

شــرایط منــدرج در مــاده )128( قانــون برنامــه ســوم، بــه صــورت بیــع قطعــی )بــه جــز خطــوط ریلــی(، اجــاره بــه شــرط 

ــود: ــام می ش ــرارداد انج ــاد ق ــق انعق ــذاری از طری گ ــن وا ــد. ای کن ــذار  گ ــی( وا ــوط ریل ــز خط ــه ج ــک )ب تملی

، تعمیر و نگهــداری . 1 گذارشــده در حــوزه حمل ونقــل بــار و مســافر انتقــال مالکیــت امــوال و دارایــی واحدهــای وا

و بازســازی شــبکه و نــاوگان حمل ونقــل ریلــی مربــوط.

اجاره دادن واحدهای ذکر شده در بند )1( به بخش غیردولتی داخلی )خصوصی،  تعاونی(. 2

ــرای راه انــدازی و فعال کــردن خدمــات ویــژه . 3 ســرمایه گذاری بخــش غیردولتــی داخلــی )خصوصــی، تعاونــی( ب

راه آهــن در حوزه هــای تحــت مالکیــت راه آهــن.

احداث خطوط جدید با رعایت مفاد قانون احداث پروژه های عرانی بخش راه و ترابری ازطریق مشارکت«. 4

»کارفرمــا می توانــد از طریــق انعقــاد قــرارداد بــا اشــخاص حقیقــی یــا حقوقــی بخــش غیردولتــی )خصوصــی، تعاونــی( در 

کنــد: گــذاری خدمــات و فعالیت هــای خــود را در مــوارد زیــر اقــدام  زمینــه وا

خدمات توسعه. 1

خدمات بهره برداری و نگهداری. 2

شکل 6
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شکل 7. )قانون دسترسی آزاد به شبکه ریلی )1384(

قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی

ماده 59:

ــازار آن مصــداق انحصــار طبیعــی اســت، پیشــنهاد  ــه ب ک ــا خدمتــی خــاص  کاال ی ــد در حــوزه  »شــورای رقابــت می توان

تشــکیل نهــاد تنظیم کننــده بخشــی را بــرای تصویــب بــه هیــأت وزیــران ارائــه و قســمتی از وظایــف و اختیــارات تنظیمــی 

گــذار نمایــد. در هــر حــال هیــچ نهــاد تنظیم کننــده بخشــی  خــود در حــوزه مزبــور را بــه نهــاد تنظیم کننــده بخشــی وا

نمی توانــد مغایــر بــا ایــن قانــون یــا مصوبــات شــورای رقابــت در زمینــه تســهیل رقابــت تصمیمــی بگیــرد یــا اقــدام کنــد. «

ماده 3، بند »ب«:

گــروه دو  »دولــت مکلــف اســت هشــتاد درصــد )80%( از ارزش مجمــوع ســهام بنگاه هــای دولتــی در هــر فعالیــت معشــمول 

گــذار نمایــد.« 62 مــاده )2( ایــن قانــون بــه اســتثناء راه و راه آهــن رابــه بخش هــای خصوصــی، تعاونــی و عمومــی غیردولتــی وا

تبصره )2( ماده 3، بند »ب«:

و  دولتــی  بخش هــای  بهینــه  ســهم  هســتند.  راه آهــن  و  راه  زمینــه  در  فعالیــت  بــه  مجــاز  غیردولتــی  »بخش هــای 

کــه بــه پیشــنهاد مشــترک وزارت راه و  غیردولتــی در فعالیت هــای راه و راه آهــن مطابــق آییــن نامــه ای خواهــد بــود 

کلــی اصــل چهــل و چهــارم  ترابــری و وزارت امــور اقتصــادی و دارایــی بــه تصویــب شــورای عالــی اجــرای سیاســت های 

)44( قانــون اساســی خواهــد رســید.«
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شکل 8. 

جدول 6. آیین نامه اجرایی تعیین سهم بهینه بخش دولتی و غیردولتی در فعالیتهای راه آهن

سهم بخش غیردولتینام فعالیتردیف

گن های مسافری و خدماتی مربوط به راهبری قطارهای مسافری1 %100انواع وا

گن های باری و راهبری قطارهای باری2 %100انواع وا

%100انواع لوکوموتیو و خودکشنده ها و بهره برداری از آن ها3

%100کارگاه و دپوهای نگهداری و تعمیرات ناوگان4

کارگاه های تأمین و تولید مواد، قطعات، ماشین آالت و تجهیزات مربوط به بخش ریلی5 %100کارخانه ها، 

%100کارگاه های نگهداری و بازسازی خطوط، ابنیه فنی و عالیم و ارتباطات6

%100ماشین آالت مکانیزه احداث، نگهداری و بازسازی خطوط و بهره برداری و نگهداری از آن ها7

%20ایستگاه های مسافری و باری8

%100نگهداری و تعمیرات ارتباط و عالیم الکتریکی9

%80خدمات مهندسی و مشاوره تحقیقاتی و پژوهشی10

%100تعمیرات و نگهداری خط و ابنیه فنی11

%100تعمیرات و نگهداری ساختمان و تأسیسات )جاری و اساسی(12

%30پایانه ها، باراندازها، انبارها، زمین، ساختمان و تأسیسات13

%100مالکیت خطوط فرعی )صنعتی ـ تجاری(14
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شکل 9. 

قانون برنامه پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی

محتوی ماده 164 قانون برنامه پنجم توسعه و حوزه شمول آن

گذاریردیف توضیحاتابعاد وا

گذاری1 کمیتحوزه های مشمول وا بخش های غیرحا

گذاری2 موارد مشمول وا

پروژه های تجهیز	 
کردن، برقی نمودن، 	  بهبود و افزایش ظرفیت زیرساخت )از جمله دوخطه 

ک بندی، و تطویل ایستگاه ها( در قالب روش هایی از جمله BOT،  و طراحی  ترا
)EPCF( تدارک و تأمین

گذاری3 شرایط وا
امتیاز استفاده از زیربناهای حمل ونقل ریلی	 
کامل سرمایه و 	  ک  انتقال حق دسترسی به زیربناهای حمل ونقل ریلی تا استهال

سود مورد توافق

گذاری4 بخش خصوصی	 طرف های وا
بخش تعاونی	 



15
توری ریلی در ایران:  تاسیس نهاد رگوال
الزامات و الگوی پیشنهادی

شکل 10. 

قانون اصالح قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی
ــداق  ــورا مص ــن ش ــخیص ای ــه تش ــا ب ــازار آنه ــه ب ک ــی  ــا و خدمات کااله ــوزه  ــت در ح ــف اس ــت مکل ــورای رقاب ــاده 7- ش م

گــر  ( اســت، پیشــنهاد تأســیس و اساســنامه نهــاد )تنظیــم  گــر انحصــار بــوده و نیازمنــد تأســیس نهــاد مســتقل )تنظیــم 

بخشــی( را بــه دولــت ارســال نمایــد. هیــأت دولــت مکلــف اســت ظــرف مــدت ســه مــاه از دریافــت پیشــنهاد شــورای 

گــر بخشــی تنهــا بــه  رقابــت، اقــدام قانونــی الزم را جهــت تأســیس نهــاد مزبــور انجــام دهــد. تأســیس نهادهــای تنظیــم 

موجــب قانــون و بــا رعایــت احــکام ذیــل امــکان پذیــر خواهــد بــود.

شکل 10. 
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3- طراحی ساختار و سازوکار اجرایی                                                                                                

سوال: 
گزینه مناسبی برای تنظیم گری بخش ریلی کشور است؟ آیا شرکت راه آهن 

اختیارات و مسئولیت های قانونی راه آهن
تدویــن آییــن نامــه و نظــارت بــر تأســیس و فعالیــت شــرکت هــای حمــل و نقــل ریلــی و همچنیــن تعییــن 	 

مشــخصات فنــی نــاوگان مجــاز بــه ســیر در شــبکه ریلــی 

مستند قانونی:  تبصره 1 ماده 1 ق. د.

مرجع تدوین: شرکت  راه آهن 

مرجع ابالغ: وزیر راه و شهرسازی

تهیه و ابالغ شرایط و دستورالعمل  های فنی و ایمنی مرتبط با سیر و حرکت وسایل نقلیه ریلی 	 

مستند قانونی:  ماده 2 ق. د.

مرجع تدوین و ابالغ: هیات مدیره راه آهن

حوزه وظایف و اختیارات شرکت راه آهن

رسیدگی به تخلفاتنظارت بر بازارتنسیق فعالیت هادسترسی به بازار

فنی ـ حرفه ای

اقتصادی

اداری

نکته 1:
 امر نظــارت بــر فعالیــت شــرکت هــا نیــز نمــی بایســتی بــه جــز امــور ایمنــی، ظرفیــت شــبکه و روابــط 

گیــرد.  مالــی، هیچیــک از فعالیــت هــای دیگــر را دربــر 
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نظــارت بــر اجــرای دســتورالعمل هــای فنــی و ایمنــی مرتبــط بــا ســیر و حرکــت وســایل نقلیــه ریلــی توســط 	 

شــرکت راه آهــن

مستند قانونی: ماده 2 ق. د. 

مرجع نظارت بر اجرا: شرکت راه آهن

تهیه و نظارت بر آئین نامه  تعیین انواع تخلفات و جرایم مربوط به سیر و حرکت ناوگان  	 

مستند قانونی: تبصره 1 ماده 2 ق. د. 

مرجع تدوین: هیات مدیره راه آهن

مرجع تصویب: هیات وزیران

مرجع نظارت بر اجرا: شرکت راه آهن

جدول 9. حوزه وظایف و اختیارات شرکت راه آهن

رسیدگی به تخلفاتنظارت بر بازارتنسیق فعالیت هادسترسی به بازار

فنی ـ حرفه ای

اقتصادی

اداری

نکته 2: 
برابــر  در  آهــن(  راه  کارکنــان  قصــور  از  )ناشــی  زیرســاخت  تخلفــات  موضــوع  مانــدن  مســکوت 

ریلــی  نقــل  و  حمــل  شــرکت های 

نکته 3: 
ذکــر محــدوده  دقیــق مبالــغ جرائــم در ایــن مــاده  قانونــی موجــب شــده تــا بــر اثــر تــورم قیمــت هــا، 

کنــد.  ارزش ایــن اختیــارات بــه حداقــل تنــزل پیــدا 
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تعییــن میــزان مســئولیت  های کیفــری و مدنــی ســوانح ریلــی ناشــی از اجــرای ایــن قانــون و ســوانح ریلــی ناشــی 	 

از فعالیــت   هــای  راه آهــن 

مستند قانونی: تبصره 2 ماده 2 ق. د. 

مرجع اجرا: کمیسیون   های جلوگیری از سوانح  راه آهن مستقر در نواحی

مرجع استیناف: کمیسیون عالی رسیدگی به سوانح  راه آهن 

جدول 9. حوزه وظایف و اختیارات شرکت راه آهن

رسیدگی به تخلفاتنظارت بر بازارتنسیق فعالیت هادسترسی به بازار

فنی ـ حرفه ای

اقتصادی

اداری

نکته 4:
مســئولیت  تعییــن  مســئول  نواحــی،  در  مســتقر  آهــن  ســوانح  راه  از  جلوگیــری  کمیســیون  های 

کیفــری و مدنــی ســوانح ریلــی ناشــی از فعالیــت هــای راه آهــن هــم هســتند. 

نکته 5:
 قانــون در رابطــه بــا تخلفــات مالــک زیرســاخت )ناشــی از قصــور کارکنــان راه آهن( در برابر شــرکت 

هــای حمــل و نقــل ریلی مســکوت اســت. 

برنامــه ریــزی، هدایــت و کنتــرل تــردد ریلــی بــه گونــه ای کــه ســیر و حرکــت نــاوگان متعلــق بــه کلیــه شــرکت   هــای 	 

گــردد. حمــل و نقــل ریلــی در شــرایط  یکســان از نظــر تعرفــه دسترســی و اســتفاده از شــبکه امــکان پذیــر 

مستند قانونی: ماده 3 ق. د. 

مرجع مسئول: شرکت راه آهن
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جدول 9. حوزه وظایف و اختیارات شرکت راه آهن

رسیدگی به تخلفاتنظارت بر بازارتنسیق فعالیت هادسترسی به بازار

فنی ـ حرفه ای

اقتصادی

اداری

نکته 6:
کید قانون بر شرایط  یکسان تعرفه برای شرکتهای دولتی و غیردولتی است.   تا

تعیین مقررات و استانداردهای مربوط به تولید، واردات و تعمیر و نگهداری ناوگان ریلی 	 

مستند قانونی: ماده 4 ق. د. 

مرجع مسئول: شرکت راه آهن

جدول 9. حوزه وظایف و اختیارات شرکت راه آهن

رسیدگی به تخلفاتنظارت بر بازارتنسیق فعالیت هادسترسی به بازار

فنی ـ حرفه ای

اقتصادی

اداری

نکته 7: 
کمیتــی مربــوط بــه تعییــن مقــررات و اســتانداردها  گــذاری اختیــارات حا در ایــن مــاده، ضمــن وا

نــاوگان  تعمیــرات  ســطح  تــا  آهــن  راه  آنهــا،  دقیــق  اعمــال  بــرای  کلــی  نظــارت  همچنیــن  و 

اســت. شــده  برخــوردار  مداخلــه  قــدرت  از  بخش خصوصــی 
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تعیین نرخ بهره برداری از شبکه ریلی.	 

مستند قانونی: ماده 6 ق. د. 

مرجع تدوین: هیات مدیره راه آهن

مرجع تصویب: وزیر راه و شهرسازی 

جدول 9. حوزه وظایف و اختیارات شرکت راه آهن

رسیدگی به تخلفاتنظارت بر بازارتنسیق فعالیت هادسترسی به بازار

فنی ـ حرفه ای

اقتصادی

اداری

نکته 8: 
خ بهــره بــرداری بایســتی  کــه نــر تــوری اقتصــادی بــا رعایــت ایــن قیــد  ورود راه آهــن بــه حــوزه رگوال

بــه گونــه ای تعییــن شــود کــه ضمــن تأمیــن هزینه هــای بهــره بــرداری از شــبکه در بخــش ریلــی بــرای 

گــذاران نســبت بــه دیگــر شــقوق حمــل و نقــل دارای مزیــت باشــد. کاال و ســرمایه  صاحبــان 

گــن هــا بــه بخــش خصوصــی و اختیــار بــرای اجــاره نیــروی کشــش بــه شــرط 	  گــذاری وا تکلیــف راه آهــن بــه وا

تامیــن شــرایط یکســان

مستند قانونی: ماده 7 ق. د. 

مرجع مسئول: راه آهن 

جدول 9. حوزه وظایف و اختیارات شرکت راه آهن

رسیدگی به تخلفاتنظارت بر بازارتنسیق فعالیت هادسترسی به بازار

فنی ـ حرفه ای

اقتصادی

اداری
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نکته 9: 
کامــل، مــی  گــذاری امــور تصدی گــری  و راه اندازی قطارهــای برنامــه  ای  و  از ایــن ظرفیــت بــرای وا

گیــری بــه عمــل آورد. تــوان بهــره 

تعییــن بهــای بلیــت مســافرین توســط شــرکت  های حمــل و نقــل ریلــی در هر مســیر و بــر حســب نــوع و درجــه 	 

گــن، قطــار و خدمات ارائــه شــده و بــه مرحلــه اجــرا در آمــدن آن پــس از »تأییــد هیئــت مدیــره راه آهــن«. وا

مستند قانونی: ماده 10 ق. د. 

جدول 9. حوزه وظایف و اختیارات شرکت راه آهن

رسیدگی به تخلفاتنظارت بر بازارتنسیق فعالیت هادسترسی به بازار

فنی ـ حرفه ای

اقتصادی

اداری

نکته 10: 
در ایــن مــاده  بســیار مهــم، متأســفانه موضــوع تدویــن آییــن نامــه یــا نظامنامــه  جامــع و دقیــق 

»تعییــن بهــای بلیــت« بــر حســب متغیرهــای مزبــور و نحــوه  پیشــنهاد دادن شــرکت هــای حمــل و 

نقــل ریلــی بــرای انجــام توافــق دربــاره  مفــاد آن بــا هیئــت مدیــره   راه آهــن، پیــش بینــی نشــده اســت. 
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کلیــه  مقــررات، ضوابــط و دســتورالعمل  های تهیــه و 	  مکلــف بــودن شــرکت هــای حمــل و نقــل ریلــی بــه رعایــت 

ابــالغ شــده توســط هیــأت مدیــره  راه آهــن در چارچــوب قوانیــن کشــور 

مستند قانونی: ماده 10 ق. د. 

جدول 9. حوزه وظایف و اختیارات شرکت راه آهن

رسیدگی به تخلفاتنظارت بر بازارتنسیق فعالیت هادسترسی به بازار

فنی ـ حرفه ای

اقتصادی

اداری

نکته 11: 
کمیــت ریلــی در چارچــوب قانــون قــرار داشــته باشــد، موجــد مشــکل نیســت. امــا  کــه حا مادامــی 

گــر هیــات مدیــره دســتورالعملی خــارج از ایــن حیطــه ابــالغ نمایــد، میتوانــد شــروع مشــکل باشــد.  ا

موظــف بــودن  راه آهــن و شــرکت  های موضــوع ایــن قانــون بــه جبــران خســارت و پرداخــت دیــه بــه افــراد 	 

ســانحه دیــده در صــورت بــروز ســوانح ریلــی مطابــق قانــون مســئولیت مدنــی

مستند قانونی: تبصره 2 ماده 2 ق. د. 

مرجع مسئول: راه آهن 

نکته 12: 
)یــن( و تعییــن میــزان و مبالــغ دقیــق خســارت وارده بــه هــر طــرف در  راه آهــن مســئول تعییــن مقصر

شــرایطی اســت کــه خــود مــی توانــد ذی نفــع باشــد. 

گــن هــر یــک از شــرکت هــای 	  مکلــف شــدن راه آهــن بــه جبــران خســارت ناشــی از ایجــاد محدودیــت عبــور وا

حمــل و نقــل ریلــی بــه جــز مــوارد تعییــن شــده در مقــررات ایمنــی حرکــت و ظرفیــت خطــوط در صــورت تأییــد 

آن توســط مراجــع ذی صالــح.
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مستند قانونی: ماده 3 ق. د. 

مرجع مسئول: راه آهن 

 

نکته 13:
 »محدودیــت ظرفیــت خطــوط« یــک عبــارت کلــی اســت کــه همــواره مــی توانــد توجیــه کننــده رفتــار 

محدودکننــده مالک شــبکه باشــد. 

نکته 14: 
بــه شــرط تأییــد مراجــع قانونــی ذی صــالح، راه آهــن مجبــور بــه پرداخــت خســارت بابــت هــر گونــه 

محدودیــت غیــر قانونــی شــده اســت، ولــی ایــن مراجــع تعییــن نشــده اند. 

ــل 	  ــل و نق ــرکت  های حم ــاوگان ش ــیر ن ــالمت س ــن س ــاوگان و تأمی ــداری ن ــظ و نگه ــه حف ــن ب ــئولیت راه آه  مس

ــا پذیــرش آن ریلــی، ب

مستند قانونی: تبصره 3 ماده 8 ق. د. 

مرجع مسئول: راه آهن 

نکته 15:
ــر  گ ــرای راه آهــن مطلــوب نیســت. ا ــه ســبب تحمیــل هزینــه هــای جدیــد عملیاتــی اجــرای آن ب ب

گــن هــا در  بــه هــر دلیــل چنیــن اتفاقاتــی در فاصلــه ی بیــن مبــدأ و مقصــد حمــل یــا حیــن توقــف وا

ایســتگاه هــا )بــه ویــژه در حالــت پارکینــگ یــا انتظــار بــرای انجــام تعمیــرات( رخ دهــد، بــر اســاس 

تبصــره ی 2 مــاده ی 2 ، راه آهــن موظــف اســت خســارات شــرکت هــای حمــل و نقــل ریلــی را بــه طــور 

گــذاری امــور عملیاتــی  کامــل و برنامــه ای و وا کنــد. مگــر آنکــه بــا برقــراری قطارهــای  کامــل تأدیــه 

منطقــه ای بــه شــرکتهای حمــل و نقــل ریلــی، از حفــظ نــاوگان و محمــوالت در مناطــق و ایســتگاه 

کنــد. هــا، از خــود ســلب مســئولیت 
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3- مالحظات طراحی الگو                                                                                                                        

توری 3-1- جمع بندی از تناسب ماهیت شرکت راه آهن با وظایف رگوال

توری کمیتی، بازیگری، رگوال تعارض میان نقش های حا

عدم استقالل شرکت راه آهن . 1

ماهیت چندگانه وظایف شرکت:  . 2

دوگانگي حوزه وظایف مدیرعامل شرکت راه آهن: . 3

الــف. ســمت معاونــت وزارت راه و ترابــری در حمل ونقــل ریلی)قابــل انتقــال بــه وزارت( بــا وظایف سیاســتگذاري 

و تنظیــم زیربخش؛

ــا  ــت ب ــًا میبایس ــرده و قاعدت ک ــت  ــارت تبعی ــون تج ــه از قان ک ــن ج. ا. ا.  ــرکت راه آه ــي ش ــر عامل ــمت مدی ب. س

ســازوکار تجــاری اداره شــود.
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3-2. مالحظات پیش فرض در طراحی نهاد
الف. الزامات پیش بینی شده در قوانین چیست؟ 

کم بر حیطه اختیارات نهاد تنظیم گر الف-1. قیود حا

گذار می شود. - که به نهاد تنظیم گر بخشی وا تمام یا بخشی از وظایف و اختیارات شورای رقابت 

تنظیــم دســتورالعمل تعییــن شــرایط دسترســی، مقــدار و قیمــت خدمــات مختلــف مرتبــط بــا بــازار حمل ونقــل . 1

ریلــی جهــت تصویــب در شــورای رقابــت؛

نظــارت بــر حســن اجــرای دســتورالعمل های مصــوب شــورای رقابــت در خصــوص شــرایط دسترســی، مقــدار و . 2

قیمــت خدمــات مرتبــط بــا بــازار حمل ونقــل ریلــی؛

تشــخیص مصادیــق رویه هــای ضدرقابتــی موضــوع فصــل نهــم از قانــون اجــرای اصــل )44( قانــون اساســی در . 3

بخــش حمل ونقــل ریلــی؛

نظــارت بــر فعالیــت شــرکت های حمل ونقــل )بخــش دولتــی و غیردولتــی( و شــرکت های ارائه دهنــده خدمــات . 4

وابســته بــه حمل ونقــل ریلــی؛

جلوگیری از قراردادهای انحصاری و کمک به توسعه بازارهای رقابتی در حمل ونقل ریلی؛. 5

رســیدگی بــه شــکایات شــرکت های بهره بــردار از شــرکت مالــک زیربنــا )شــرکت راه آهــن جمهــوری اســالمی . 6

ایــران(؛

ــر قراردادهــای دسترســی بــه خطــوط، ایســتگاه ها و دپوهــا به منظــور جلوگیــری از . 7 اصــالح، بهبــود و نظــارت ب

شــکل گیری انحصــار در بخــش بهره بــرداری حمل ونقــل ریلــی؛

اتخاذ تصمیم در مورد رویه های ضدرقابتی مندرج در قانون؛. 8

ارزیابی وضعیت و تعیین محدوده بازار در حمل ونقل ریلی؛. 9

پیشــنهاد تعدیــل نــرخ جرایــم منــدرج در قانــون، هــر ســه ســال بــه شــورای رقابــت بــرای تصویــب در هیــأت . 10

وزیــران؛

ارائــه نظــرات مشــورتی بــه وزارت راه و شهرســازی در امــور مرتبــط بــا توســعه رقابــت در بخــش حمل ونقــل . 11

ریلــی.

سلب اختیارات تفویض شده از شورای رقابت و سایر دستگاه های ذی مدخل -

التزام عملی به قانون اصل 44، مصوبات قبل و بعدی شورای رقابت در زمینه تسهیل رقابت  -

به رسمیت شناختن شورای رقابت به عنوان مرجع تشخیص و حل و فصل مغایرت ها -
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الف -2. ترکیب اعضای نهاد تنظیم گر و شرایط انتخاب آنها

نماینــدگان دســتگاههای اجرائــی ذی ربــط، نماینــدگان بخشــهای غیردولتــی و صاحب نظــران در حوزه هــای  -

حقوقــی و اقتصــادی 

ــا بخشــی از اختیــارات  - گــذاری تمــام ی ــه انتخــاب و حکــم رئیــس قــوه قضائیــه بــه شــرط وا دو نفــر از قضــات ب

ــون موضــوع مــاده )61( ایــن قان

رسیدگی به تخلفاتنظارت بر بازارتنسیق فعالیت هادسترسی به بازار

فنی ـ حرفه ای

اقتصادی

اداری

شرایط انتخاب اعضا طبق مندرجات بند ب ماده 53 قانون -
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الف-3. الزامات ساختاری مربوط به استقالل نهادهای تنظیم گر 

دوره تصدی، اشتغال و رویه یا نحوه رسیدگی به تخلفات اعضاء )ماده 55( -

تضمین موقعیت شغلی اعضاء شورا و نحوه استقالل آن )ماده 56(  -

الف -4. بودجه و اعتبارات نهاد تنظیم گر

دولــت از اشــخاص حقوقــی تحــت تنظیــم، عوارضــی را دریافــت و بــا رعایــت قوانیــن مربوطــه به عنــوان درآمــد  -

ایــن عــوارض بایــد به صــورت  از نهادهــای تنظیم گــر بخشــی اختصــاص دهــد. میــزان  اختصاصــی هریــک 

ســاالنه در الیحــه بودجــه پیشــنهاد شــود.

کثر میزان عوارض مذکور برای هر بخش در اساسنامه نهاد تنظیم گر آن بخش تعیین شود. - حداقل و حدا
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3-2. سواالت پیش رو در طراحی نهاد

گر ریلی با شورای رقابت در انجام تصمیمات چگونه است؟   ب. الگوی ارتباطی نهاد تنظیم 

لزوم تبعیت از مصوبات )قبلی و بعدی( شورای رقابت در زمینه تسهیل رقابت 	 

ارجاع مصادیق مغایرت ها به شورای رقابت 	 

گر وجود دارد؟  ج. امکان پیش بینی تشکیالت سازمانی برای نهاد تنظیم 

. نهــاد تنظیــم گــر ملــزم بــه اســتفاده از ظرفیــت مرکزملــی رقابــت بــه عنــوان دبیرخانــه مشــترک شــورا و نهــاد  خیــر

تنظیــم گــر ریلــی اســت.  
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د. آیا شرط استقالل نهاد از دولت تامین شده است؟ 

بــه لحــاظ ظرفیــت انســانی بلــه، امــا برحســب منابــع درآمــدی، بــه ســبب اتــکای نهــاد به عــوارض وصولــی دولت 

از اشــخاص حقوقــی و تخصیــص آن در قالــب قوانیــن بودجــه ســاالنه، نهــاد مســتقل نمی باشــد. 

توری فنی نیز برعهده نهاد خواهد بود؟  ه. آیا رگوال

ــق  ــه از طری ک ــت  ــادی اس ــوری اقتص ــارات رگوالت ــد از اختی ــره من ــاد به ــن نه ــگاه، ای ــن جای ــرا در باالتری ، زی ــر خی

ــه آن تفویــض شــده اســت.  شــورای رقابــت ب
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و. آیا وظیفه تدوین مقررات سیر و حرکت در شبکه برعهده نهاد قرار دارد؟ 

، ایــن وظیفــه نیــز بــه عنــوان رگوالتــور اداری از طریــق رگوالتــور فنــی بــه عنــوان مرجــع رســیدگی بــه موضــوع  خیــر

ایمنــی ســیر و حرکــت انجــام مــی شــود. 

. مرجع نظارت / تجدیدنظر بر مصوبات / احکام صادره کجاست؟  ز

شــورای رقابــت بــه عنــوان مرجــع تشــخیص مغایــرت هــای مصوبــات صــادره و هیــات تجدیدنظــر موضــوع 

ــل 44  ــرای اص ــون اج ــم قان ــل نه فص
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3-3. سازوکارهای ارتباطی در الگو

سازمان برنامه 
و بودجه

نهاد تنظیم 
مقررات ریلی

3-4. سازوکار پیگیری شکایات

کار پیشنهادی پیگیری شکایات در بخش حمل و نقل ریلی پس از تشکیل نهاد تنظیم مقررات ریلی شکل 12. ساز و 
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3-5.  الزامات تحقق الگو
یــک. جدایــش عمــودي زیرســاخت از حمــل و نقــل )نــاوگان و بهره بــرداري( و جدایــش افقــي بــار و مســافر )تــا 

حــد ممکــن(

دو. تغییر ساختارهاي حقوقي و تشکیالتي راه آهن

سه. اداره زیرساخت راه آهن بر مبناي یك شرکت تجاري

. ایجاد خط مشي رقابتي در قسمت ترابري ریلي در قالب قوانین و مقررات چهار

گــذاري آن  قبــل از شــروع هــر ســال در قالــب  پنــج. ارائــه اطالعــات شــفاف، تحلیــل ظرفیــت شــبکه و نحــوه وا

ســامانه هــای یکپارچــه اطالعاتــی

شش. بازنگری در قانون دسترسی آزاد به شبکه ریلی
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پیوست                                                                                                                                                            

توری در صنایع ریلی انگلستان وضعیت رگوال

ابعاد ناظر بر مشارکت کنندگان صنعت ریلی انگلستان پس از اصالحات سال 2006

توضیحاتمشارکت کننده

مالک زیرساخت
( بــه صــورت  گــروه عضــو )به جــای ســهامدار شــرکت نــت ورک ریــل به عنــوان شــرکت غیردولتــی، دارای دو 
کــه در آن وزارت حمل ونقــل دارای حــق عضویــت خــاص  1. اعضــای عمومــی و 2. وزارت حمل ونقــل، 

کــم بــر شــرکت را دارد. بــوده و امــکان اعمــال رأی در ضوابــط حا

اصلــی سیاست گذار ســرمایه گذار  و  مالــک  کــه  ریــل  ورک  نــت  شــرکت  اعضــای  ســایر  کنــار  در  حمل ونقــل  وزارت 
می باشــد. انگلســتان  راه آهــن  در  زیرســاخت ها 

شرکت های بهره بردار خصوصیاپراتور

اداره تنظیــم مقــررات ریلــی به عنــوان رگوالتــور ایمنــی و اقتصــادی. در ســال 2006 وظایــف هیــأت ایمنــی رگوالتور
و اســتاندارد ریلــی بــه ایــن رگوالتــور منتقــل شــد.

ORR امور اقتصادی و فنی حمل ونقل ریلی و جاده ای  

کلیه شقوق حمل و نقل است.  نمونه مشابه: اسپانیا Adif که مسول رگوالتوری 
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کنندگان در صنایع ریلی فرانسه  مشارکت 

ابعاد ناظر بر مشارکت کنندگان صنعت ریلی آمریکا طی دوره 1995 تا کنون

توضیحاتمشارکت کننده

شبکه ریلی فرانسه )مدیر شبکه( مالک و مدیر زیرساخت های ریلی فرانسه می باشد.مالک زیرساخت

وزارت حمل ونقلسیاست گذار

شرکت ملی راه آهن فرانسه )شرکت دولتی(اپراتور

رگوالتور فعالیت های ریلی )رگوالتور اقتصادی(رگوالتور
مقام ملی ایمنی )رگوالتور ایمنی(

ARAF تخصصی امور اقتصادی حمل ونقل ریلی 

EPSF تخصصی امور فنی حمل ونقل ریلی
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نهاد متولی تنظیم مقررات ریلی در آلمان 

، ارتباطات، پست و حمل و نقل ریلی  گاز BNetzA نهاد عمومی نظارت اقتصادی بر بازار برق، 

FRA نهاد تخصصی امور فنی حمل ونقل ریلی
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نهاد متولی تنظیم مقررات ریلی در آمریکا 

ابعاد ناظر بر مشارکت کنندگان صنعت ریلی آمریکا طی دوره 1995 تا کنون

توضیحاتمشارکت کننده

مالک زیرساخت
در بخــش مســافربری شــرکت ملــی راه آهــن مســافری )AMTRAK( مالــک بخشــی از خطــوط اســت. 
باقــی خطــوط بــه ویــژه در بخــش بــاری تحــت تملــک شــرکت های خصوصــی می باشــد )شــرایط رقابتــی، 

شــرکت های خصوصــی مالــک زیرســاخت های خــود هســتند(

در بخــش مســافری عمدتــًا از طریــق وزارت حمل ونقــل و در بخــش  بــاری تصمیمــات ســرمایه گذاری از سیاست گذار
طریــق شــرکت های راه آهــن اتخــاذ می شــود و بودجــه نیــز از طریــق خــود آن هــا تأمیــن می شــود.

در بخش مسافری شرکت AMTRAK و در بخش باری شرکت های خصوصیاپراتور

رگوالتور
STB رگوالتور رقابتیهیأت حمل ونقل زمینی

 FRA رگوالتر ایمنیاداره امور فدرال ریلی

STB نهاد عمومی نظارت اقتصادی بر حمل ونقل ریلی و زمینی 

EPSF نهاد تخصصی امور فنی حمل ونقل ریلی



37
توری ریلی در ایران:  تاسیس نهاد رگوال
الزامات و الگوی پیشنهادی

نهاد متولی تنظیم مقررات ریلی در روسیه 

ابعاد ناظر بر مشارکت کنندگان صنعت ریلی روسیه طی دوره 1995 تا کنون

توضیحاتمشارکت کننده

شرکت دولتی راه آهن روسیهمالک زیرساخت

وزارت حمل ونقلسیاست گذار

شرکت دولتی راه آهن روسیهاپراتور

رگوالتور

)FTRA( رگوالتور اقتصادی و ایمنی آژانس حمل ونقل ریلی فدرال

رگوالتور ایمنی ـ فرابخشی در میان انواع شقوق سرویس فدرال نظارت بر بخش حمل ونقل
حمل ونقل

FTRA آژانس حمل ونقل ریلی فدرال

FRA سرویس فدرال نظارت بر بخش حمل ونقل
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نهاد متولی تنظیم مقررات ریلی در آرژانتین 

ابعاد ناظر بر مشارکت کنندگان صنعت ریلی آرژانتین طی دوره 1995 تا کنون

توضیحاتمشارکت کننده

وزارت حمل ونقلمالک زیرساخت

وزارت حمل ونقلسیاست گذار

بخش خصوصیاپراتور

کمیسیون ملی مقررات حمل ونقل )رگوالتور اقتصادی و ایمنی(رگوالتور

مأخذ: یافته های پژوهش حاضر
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