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 پیشگفتار

تصویب  به 1384تبصره در سال  14ماده و  11قانون دسترسی آزاد به شبکه حمل و نقل ریلی مشتمل بر 

( 1نامه ماده )آیین« د»در بند  شورای اسالمی رسید و پس از تایید شورای نگهبان، ابالغ گردیده است.مجلس 

ده است کت فعال شرکتی تعریف ش، شر-های حمل و نقل ریلینامه اجرایی تاسیس و فعالیت شرکتآیین –قانون

 ،همین ماده «ح»نماید. و در بند ، فعالیت میآهنبا انعقاد قرارداد دسترسی با راهکه در امر حمل و نقل ریلی 

نامه جهت آیین 1ماده  "د"آهن با رعایت بند نامد که بنا به تشخیص راهقرارداد دسترسی را قراردادی می

 گردد.ل ریلی با شرکت منعقد میبرداری از شبکه حمل و نقبهره

شده در  منعقددسترسی  هایقرارداد تمدیداز  به دالیلیآهن جمهوری اسالمی ایران شرکت راهطی دهه اخیر 

ا بصورت و بصورت موردی با تعدادی از شرکت ها قراردادهایی ر زندسر باز میهمان سال اول تصویب قانون 

ات متقابل تعهدمرز مسولیت ها و عدم وجود قرارداد مذکور به منزله شفاف نشدن  نامنسجم منعقد نموده است.

های در تعهد خود آهن و پاسخگو نبودن در قبال عدم انجام مسئولیتشرکتهای حمل و نقل ریلی و شرکت راه

ه خود رهیئت مدی ی درمصوباتتصویب آهن از طریق شرکت راهبدلیل نبود چنین قراردادی است؛ از سوی دیگر 

ی بخش غیر براو هزینه ها اعمال برخی مسولیت ها )که گاهی به طور فرا قانونی و یک جانبه است( اقدام به 

ات مختلف افزایش تعرفه های حمل و خدمدولتی می نماید که عمدتا با روح قانون دسترسی هم در تضاد است. 

 ی و ....عای عالئم و ارتباطات رادیوی و تامین قطعات ناوگان, بهره برداری از سیستم از جمله تعمیرات

ه رسیدگی و شفاف نبودن نحو آهنراهاز سوی دیگر بدلیل نبود قرارداد دسترسی و روشن نبودن تعهدات شرکت 

ی مورد استفاده به کاستی ها و خسارات وارده به ناوگان شرکت های ریلی که بدلیل اهمال و ناکارآمدی سیستم ها

بخش ب بدین ترتیدهد مشکالت بیشماری را برای بخش غیر دولتی ایجاد می نماید. رخ می  آهنراهدر شرکت 

منافع خود  ، و عمالاستباخت -یک بازی بردبدنبال با شرکتهای حمل و نقلی ( در مواجهه آهنراهدولتی )شرکت 

 .بیندمیرا در عدم اجرای تعهداتش نسبت به طرف مقابل و تحمیل بار و فشار بیشتر بر شریک تجاری خود 

ها برداری آندر کشورهای اروپایی که ساختاری نسبتا مشابه صنعت ریلی ما دارند و مدیریت زیرساخت و بهره

« اروپایی یکپارچه آهنراه منطقه یک ایجاد»باشد، یک دستورالعمل کلی تحت عنوان از یکدیگر جدا می

(2012/34/EU ) وجود دارد که در آن تمام نکات الزم و ضروری برای مدیریت بهینه یک شبکه ریلی ذکر شده

ی بیانیه»است. در این دستورالعمل، مدیریت زیرساخت هریک از کشورهای عضو اتحادیه موظف به انتشار یک 
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سترسی به شبکه و وجود در این دستورالعمل به موارد دیگری از جمله قرارداد دباشد. عالوه بر این، می« 1شبکه

 نهاد رگوالتوری نیز اشاره شده است.

رایط شبردار قابل استفاده است و همچنین های بهرهی شبکه باید ماهیت زیرساختی که برای شرکتبیانیه

 شرایط هک باشد اطالعاتی حاوی باید همچنین ی شبکهدسترسی به این شبکه را برای آنها مشخص کند. بیانیه

ات و ها برای مدیریت زیرساخت است و نحوه تامین این خدمکه مالکیت آن خدماتی امکانات و به دسترسی

 لکترونیکیافرمت های  قالب در رایگان صورت به اطالعات آن در که را سایتوب یک امکانات را مشخص کند و یا

 .کند معرفی شود، می ارائه

ی شبکه برای بخش ریلی کشور، ا عالوه بر انتشار بیانیهدر این دستورالعمل، اتحادیه اروپا کشورهای عضو خود ر

 مدیریتکند. تنظیم مقررات کامال مستقل میم به ایجاد یک نهاد ور بهبود سازوکار صنعت ریلی، ملزبه منظ

دارد که  ظارتین سازمان یک تاسیس به نیاز ریلی های زیرساخت از آمیز تبعیض غیر و استفاده عادالنه و کارآمد

نیاز بدون  ی اجرای قوانین و موادی که در این دستورالعمل آمده است را زیرنظر داشته باشد و درصورتنحوه

های هردو بخش سازمانی که بر فعالیتتعصبات خاصی، اعالم کند که نیاز به بازبینی و تجدیدنظر دارد یا خیر. 

 آمیز اداره کند.سب و کار را کامال عادالنه و غیرتبعیضبرداران نظارت داشته و فضای کمدیریت زیرساخت و بهره

اضیان استفاده در موارد بسیاری در این دستورالعمل پیرامون ایجاد یک توافقنامه بین مدیریت زیرساخت و متق

ز کشورها در ااز شبکه ریلی  صحبت شده و به نحوی به لزوم عقد قرارداد اشاره شده است. عالوه براین، هریک 

بول توسط قی قراردادهای مورد ی خود به تفسیر و با جزئیات این موضوع را شرح داده و نمونهی شبکههبیانی

 کنندگان وجود دارد.مدیریت زیرساخت در دسترس درخواست

شرکت های ریلی بخش خصوصی و متقاضیان مجاز که به دنبال دسترسی به عنوان مثال در کشور انگلستان، 

جنبه قراردادی منعقد کنند تا تمام  Network Railبه شبکه ی ریلی می باشند باید قبل از شروع عملیات، با 

هایی که )ایستگاه  هاشرکت های خصوصی که به دنبال دسترسی به ایستگاه های بهره برداری را پوشش دهد. 

گیرند، شوند و ایستگاه هایی که توسط خود اپراتورها مورد استفاده قرار میاداره می Network Railط توس

های مسافری، باری،  مسافری چارتری ( یا استفاده از دفاتر تعمیرات نگهداری جاری )دسترسی به ایستگاه

 نیز باید یک قرارداد جداگانه با ایستگاهباشند هستند اپراتورهای خدمات مسافری( که خود قادر به انجام آنها نمی

                                              
1 Network Statement 
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 Network»ی قانونی )حقوقی( بین یا صاحب مراکز مربوطه منعقد کنند. قرارداد دسترسی به شبکه، رابطه

Rail »کند.کنند را کنترل میی زیرساخت تحت مدیریت آن استفاده میو هریک از اپراتورهای ریلی که از شبکه 

قراردادهای منعقده توسط این نهاد تایید شوند. اگر  2ORRچنینی باید توسط اینتمام قراردادهای دسترسی 

چندین مدل از انواع قراردادهای دسترسی و  ORRباشند. اعتبار میتصویب نشوند این قراردادها از نظر قانونی بی

باشد ای میدفتر امور مربوط به حمل و نقل ریلی و جاده ORR)راهنمای فرآیند تایید آنها را منتشر کرده است. 

 (کند.ی حمل زمینی حمایت میو از منافع کاربران این دو شیوه

مناسب از برداری کند به منظور بهرهبه موجب تفکیک عمودی ساختار ریلی کشور، ایجاب می ،در حال حاضر

با بردار  شرکت های حمل و نقل ریلی بعنوان بهره بعنوان مدیر شبکه زیربنایی و آهنراه، شرکت شبکه ریلی

 یک الزم است به منظور وجود یک فهم مشترک بین دو یا چند نفر در روابط دوجانبه، یکدیگر در ارتباط باشند.

رارداد، شرایط به مدت قطرفین توافق مشخص بوده و در تنظیم قرارداد باید  رارداد )توافق رسمی( منعقد گردد.ق

اد و ضمایم اصالح قراردشرایط جریمه ها،  ها وهزینه حل و فصل مشکالت، چگونگی ی، تعهدات طرفین،برداربهره

 . نیز اشاره شودو پیوستها 

ای محدودی های اولیه با بندهبرداری در سالپس از واگذاری عملیات حمل بار به بخش خصوصی، قرارداد بهره

ست. ااصالحی بر روی شرایط و جزئیات آن صورت نگرفته ها منعقد گردیده و پس از آن با برخی از شرکت

صرفی، مهای ریلی، کوتاهی در تامین قطعات یدکی مشکالتی از قبیل جبران خسارات وارده به ناوگان شرکت

باشد. از طرفی برداران میگیر بهرهمسئولیت حفظ و نگهداری ناوگان و تامین سالمت سیر قطارها، امروزه گریبان

قدند به م وجود یک نهاد مستقل برای نظارت بر عملکرد هر دو طرف، مشخص نیست افرادی که معتبه دلیل عد

 ها ضایع شده است، به کجا باید شکایت کنند.هر نحوی حقی از آن

آن  ها و حقوق طرفین درین شرایطی الزم است قراردادی منعقد گردد تا حدود مسئولیتنچپس اوال در 

قرارداد و  د مستقل )رگوالتور( وجود داشته باشد که هم بر بندهای تعیین شده درمشخص شود، و دوما یک نها

 ی اجرای آن نظارت داشته باشد. هم بر نحوه

 مجید بابایی

 دبیر انجمن صنفی شرکت های حمل و نقل ریلی و خدمات وابسته

                                              
2 Office of Rail and Road 

 

http://orr.gov.uk/
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  مقدمه. 1

صویب به ت 1384تبصره در سال  14ماده و  11قانون دسترسی آزاد به شبکه حمل و نقل ریلی مشتمل بر 

 1طبق ماده  و پس از تایید شورای نگهبان، ابالغ گردیده است. قرار بر این بود، هشورای اسالمی رسیدمجلس 

های موردنیاز و ارتقا گذاریایهاین قانون، به منظور افزایش سهم حمل ونقل ریلی از طریق جذب و گسترش سرم

های حمل و نقل وری و ارائه خدمات مطلوب به مشتریان با حفظ مالکیت دولت بر شبکه ریلی، به شرکتبهره

د تا از شبکه ها و موسسات معتبر در ارائه خدمات وابسته به آن، اجازه داده شوریلی خصوصی و تعاونی و شرکت

 برداری کنند.هرهانات مربوطه با رعایت این قانون و مقررات و ضوابط مربوطه بحمل و نقل ریلی و تاسیسات و امک

، شرکت -یلیرهای حمل و نقل نامه اجرایی تاسیس و فعالیت شرکتآیین –( قانون1نامه ماده )آیین« د»در بند 

، فعالیت هنآبا انعقاد قرارداد دسترسی با راهفعال شرکتی تعریف شده است که در امر حمل و نقل ریلی 

 1آهن با رعایت بند د ماده نامد که بنا به تشخیص راهقرارداد دسترسی را قراردادی می« ح»نماید. و در بند می

 گردد. برداری از شبکه حمل و نقل ریلی با شرکت منعقد مینامه جهت بهرهآیین

جرایی و اگذاری بخش ترابری ریلی، وظایف عالوه بر دارا بودن اهم وظایف حاکمیتی و سیاست آهنراهشرکت 

ک بنگاه تجاری یمدیریت شبکه ریلی را نیز بر عهده دارد. از طرف دیگر به منظور تأمین منابع مورد نیازهمچون 

صصی(، صدی گری)مادر تخبه دنبال حداکثرسازی منافع اقتصادی خود است. بنابراین بین نقش حاکمیتی و ت

حاکمیتی خود  از اختیارات آهنراهتعارض منافع ایجاد می شود. بدین ترتیب به واسطه لزوم تأمین منابع مالی 

 کند.برداری( اجتناب میاستفاده کرده  و سال هاست از انعقاد قرارداد دسترسی )بهره

، های صورت گرفتهبررسیطبق لعه شده است. رو لزوم عقد قرارداد دسترسی به شبکه ریلی مطادر گزارش پیش

رارداد و توافقنامه ملزم به انعقاد ق ،المللی به منظور وجود یک ساختار یکپارچهسایر کشورها از طرف نهادهای بین

الوه بر این، باشند. همچنین عی خدمات، امکانات و شبکه زیرساخت ریلی میبرداری از مجموعهبرای هرگونه بهره

 ی ریلی موجود و نحوهشبکهگزارش کاملی از جزئیات  رساخت کشورها موظف هستند هر سال،مدیریت زی

وجود موکیف و نحوه اجرای مقررات منتشر کرده و نهادی مستقل را برای نظارت بر کم درخواست ظرفیت آن

 تشکیل دهند. 
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 وضعیت حال حاضر ایران. 2

برداری هرهبپس از تصویب قانون دسترسی آزاد به شبکه حمل ونقل ریلی، مدیریت زیرساخت از امور ترابری و 

ک نهاد آهن مدیریت شبکه را بر عهده بگیرد، یجدا شد. وضعیت مطلوب این حالت به این صورت است که راه

های بخش خصوصی ور ترابری به شرکتسیاست گذاری و یک نهاد رگوالتوری جداگانه برای نظارت ایجاد شود و ام

رف دیگر، ها( هستند و در طبرداران)یعنی شرکتواگذار شود. اما درحال حاضر در کشور ما، در یک طرف بهره

و  رت راهوزا نظارت عالیهگذاری و نظارتی را )با آهن جمهوری اسالمی ایران قرار دارد که امور سیاستراه

 دهد.شهرسازی( انجام می

ه و عمال متمرکز گردید آهنراهاهم مسولیت ها و وظائف حاکمیتی و اجرایی در بدنه شرکت اوصاف،  با این

ورود  ساختار نامتناسبی نسبت به وضعیت مطلوبی که از خصوصی سازی انتظار می رود ایجاد شده است. با

اد منافع دولت همین امر تض و ها به درستی اتفاق نیفتاده استبازیگران جدید به بخش ریلی، هنوز این جداسازی

وری پایین، قیمت این امر موجب ناکارآمدی صنعت حمل و نقل ریلی، بهره و بخش غیر دولتی را افزایش می دهد.

خش بگذاران جدید در این ی حمل باال، سرعت گردش ناوگان پایین و درنهایت عدم جذب سرمایهتمام شده

 شود. می

پوشش  معضالت راقسمتی از شود تا احتماالً حل مطرح میراهبخشی از  موضوعی که در حال حاضر به عنوان

آهن عهدات راهباشد. قراردادی که در آن، تمی« دسترسی به شبکه ریلی»یک قرارداد دوجانبه برای  انعقاددهد، 

 ماه دی 17مورخ « آهن جمهوری اسالمی ایرانشرکت راه»و شرکت ها به تفکیک ذکر شود. در مجمع عمومی 

( و 30د )اجرایی موا نامهآیینو « 9»و « 8»، «6»، «5»که به منظور تصویب دستورالعمل اجرایی مواد  1381

کلیه »آن ( قانون برنامه سوم توسعه تشکیل شده بود، در بند پنجم به این نکته اشاره شده است. طبق128)

گذاران صرفا آهن برای سرمایهوط راهآهن و حق استفاده از خطتسهیالت دسترسی و تردد در شبکه و خطوط راه

به کارفرما  همچنین در بندهای دیگر، حقوق استفاده از تسهیالت و امکانات متعلق«. است قرارداددر چارچوب 

 گذاری این امکانات و تجهیزات نیز باید در چارچوب قرارداد باشد. ها و قیمتواقع در ایستگاه

اشاره شده است. قرارداد دسترسی عبارت است « قرارداد دسترسی» به ( نیز1ماده ) نامهآیینضمن اینکه در 

ونقل برداری از شبکه حملنامه جهت بهرهآیین 1آهن با رعایت بند د ماده از قراردادی که بنا به تشخیص راه

 گردد. ریلی با شرکت منعقد می
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های حمل و نقل ریلی بار با انعقاد شرکت، دسترسی آزاد به شبکه حمل و نقل ریلی  قانون 83براساس ماده 

های حمل و نقل ریلی مسافر با صدور بلیط توسط شرکت یا نمایندگی قرارداد حمل و صدور بارنامه و شرکت

 مجاز طرف قرارداد آنان در مقابل صاحبان کاال و یا مسافران مسئولیت دارند.

نحوه  ر مقابل صاحبان کاال و یا مسافران وهای حمل و نقل دهای شرکت: حدود مسئولیت8ماده  1تبصره 

 رسد.ه وترابری مینامه اجرایی آن به تصویب وزیر راایفای آن در چارچوب قوانین موجود و این قانون است که آیین

ان و تامین های حمل ونقل ریلی مسئول حفظ و نگهداری ناوگآهن با پذیرش ناوگان شرکت: راه8ماده  3تبصره 

 باشد.ن میسالمت سیر آنا

نقل  ووظایف و حدود مسئولیت شرکت حمل »، فصل دوم مربوط به 8و دستورالعمل های ماده  نامهآییندر 

ماده و در بند 20ها در باشد. در بند اول این فصل، وظایف و اختیارات شرکتمی« ریلی باری در مقابل مشتری

ع برای است. همچنین در فصل سوم همین موضوماده به طور جداگانه ذکر شده 3دوم حدود مسئولیت آنها در 

اعالمیه  وپیوست تحت عنوان منشور حقوق صاحب)ان( کاال و مسافران 4بخش مسافری مطرح شده است. در انتها 

 های حمل و نقل باری و مسافری وجود دارد.شرکت

و  ه در قانون( تنها نکته ای کآهنراهاما درمورد قرارداد شرکت بهره بردار با مدیریت زیرساخت )

« قرارداد دسترسی»است که در آن  1ماده  نامهآیینهای مزبورذکر شده است، در بند )ح(  نامهآیین

جهت  نامهآیین 1آهن با رعایت بند )د( ماده اینگونه تعریف شده است: قراردادی که بنا به تشخیص راه

 بهره برداری از شبکه حمل و نقل ریلی با شرکت منعقد می گردد. 

در امر حمل و نقل ریلی با  نامهآیینبند )د(: شرکت فعال: شرکتی است که در زمان تصویب این 

 آهن، فعالیت می نماید.انعقاد قرارداد دسترسی با راه

 یگرچند نفر د ای یکچند نفر در مقابل  یا یک: ینکهعبارت است از ا یقانون مدن 183عقد طبق ماده  یاقرارداد 

 شودیبرقرار م یقوقح یدرابطه جد یکدو طرف،  یاناثر عقد م بر گیرد. قرار هاو مورد قبول آن یندنما یتعهد به امر

 را انجام دهند. یتعهدات یدبا یکدیگربا توجه به موضوع قرارداد نسبت به  ینو طرف

                                              
 های حمل و نقل ریلی در قبال صاحبان کاال و مسافران و نحوه ایفای آنشرکت حدود مسئولیت 3
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یا سایر  ی آن شرکت یا حجم عملیات آنتواند برای هر شرکت با توجه به اندازهدر نتیجه قرارداد دسترسی می

، متفاوت باشد درحالیکه قانون دسترسی آزاد به شبکه یا پارامترها، و همچنین با توجه به شرایط آن دوره

 های آن کلیات ثابتی را دربرداشته و برای همه یکسان است. ها و دستورالعملنامهآیین

ر ساله )قرارداد اشاره شده است که ه هاکه درمورد مدت قرارداد، در آن باشدمیدر حال حاضر قراردادهایی موجود 

رفین تمدید گردند. ( این قرارداد مجددا بررسی و بنا به توافق ط91( و یا هر سه سال یک بار )قرارداد سال 84سال

اردی را بعضا به آهن بنا به نیاز خود بر اساس مصوبات هیئت مدیره، مودر عمل چنین اتفاقی رخ نداده است و راه

بوده ون دسترسی و حتی مغایر با مفاد قانکرده است که خارج از مواد ذکر شده در قرارداد اولیه ها تحمیل شرکت

 دوطرفه شکل نگرفته است. قراردادی رابطه لذا طی سالیان اخیر و

آهن، مصوب هیئت های راه و راههای دولتی و غیردولتی در فعالیتاجرایی سهم بهینه بخش نامهآیینطبق 

آهن به بخش های قابل واگذاری راه(، جدول فهرست فعالیت8، در فصل دوم ماده )1388محترم وزیران در سال 

 ها در هر بخش به شرح زیر است:غیردولتی و سهم آن
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نقل  ومسئولیت ها و تعهدات بین شرکت های حمل  جزئیات ریلی درباره در قانون دسترسی آزاد به شبکه

عهدات شرکت این بدان معناست که تکلیف حدود مسولیت ها و ت و به صراحت اشاره نگردیده است آهنراهریلی و 

دسترسی د قانون با شرکت های حمل و نقل ریلی می بایستی از طریق انعقاد قرارداد بهره برداری تحت مفا آهنراه

 آزاد تعیین گردد. 

موضوع قابل توجه درباره وظایف و اختیارات حاکمیتی این است که می توان آن را به دو بخش تنظیم کننده 

نظیر ساخت و  آهنراه)رگوالتور( و مادر تخصصی تقسیم نمود. مبحث وظایف و اختیارات شرکت مادر تخصصی 

ناوگان، انعقاد قرارداد با  و نظارت بر سیرنگهداری از زیربنا، تدوین مقررات ایمنی و حرکت قطارها، کنترل 
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شرکتهای حمل و نقلی برای تخصیص ظرفیت بر حسب مسیر، کنترل ترافیک شبکه، بررسی و پیشنهاد تعرفه 

ات و ای برای بارهای بین المللی )واردات، صادر بر حسب شرایط بازار، امضای پروتکل های منطقه دسترسیهای 

باشد. آهن میهای حمل و نقلی با شرکت راهناظر بر موارد اختالف بین شرکت نیز گریترانزیت( است. نهاد تنظیم

تعرفه های حمل به  بررسیو شرکتهای حمل و نقلی،  آهنراهمی توان به بررسی وضعیت اقتصادی  از آن جمله

قیمت گذاری برای متصدیان حمل با حفظ عامل رقابت، تصویب مقررات ایمنی و نظارت بر ازار، منظور تنظیم ب

حرکت، اقتصادی و زیست محیطی و نظارت بر بازار ریلی برای جلوگیری از ایجاد انحصار، رسیدگی به دعاوی و 

 ، و غیره اشاره کرد.آهنراهداوری بین شرکتهای فعال در زیربخش ریلی با 
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 4ی شبکهیانیه. ب3

ها برداری آندر کشورهای اروپایی که ساختاری نسبتا مشابه صنعت ریلی ما دارند و مدیریت زیرساخت و بهره

 «هیکپارچ اروپایی آهنراه منطقه یک ایجاد» باشد، یک دستورالعمل کلی تحت عنواناز یکدیگر جدا می

(2012/34/EU ) کر شده برای مدیریت بهینه یک شبکه ریلی ذوجود دارد که در آن تمام نکات الزم و ضروری

ی بیانیه»است. در این دستورالعمل، مدیریت زیرساخت هریک از کشورهای عضو اتحادیه موظف به انتشار یک 

و به شبکه  د دسترسیاز جمله عقد قراردا دیگریدر این دستورالعمل به موارد باشد. عالوه بر این، می« شبکه

 اشاره شده است.وجود نهاد رگوالتوری نیز 

ه ، اصطالح اصلی استفاد«ی شبکهبیانیه»یا معادل فارسی آن « Network Statement»اصطالح انگلیسی 

به  2012ال نوامبر س 21ماده در  67باشد. این دستورالعمل با می EU/2012/34، دستورالعمل 27شده در ماده 

این  27منظور ایجاد یک منطقه یکپارچه برای شبکه ریلی در سراسر اروپا، تهیه شده است. براساس ماده 

ی شبکه ساختاری باشند. بیانیهی شبکه میدستورالعمل مدیران زیرساخت موظف به تهیه و انتشار یک بیانیه

ی شود و مو مطابق با الزامات دستورالعمل ذکر شده در همه ی کشورها دارد، هر ساله به روزرسانی  مشترک

 درصورت نیاز مورد بازبینی و تجدیدنظر قرار می گیرد. 

بکه ها و تخصیص ظرفیت برای استفاده از شاعمال هزینه»در فصل چهارم این دستورالعمل، تحت عنوان 

 یر است:زپرداخته است. بندهای ذکر شده به شرح « ی شبکهبیانیه»د به موضوع بن 4با  27، ماده «زیرساخت

ی . بیانیهتهیه و منتشر کند« ی شبکهبیانیه». مدیر زیرساخت، پس از مذاکره با ذینفعان، موظف است یک 1

 رایگان بصورت باید ی شبکهبیانیه محتویات .شود منتشر اتحادیه اروپا، رسمی در زبان دو به حداقل باید شبکه

ز باید این صفحه وب سایت نی .باشد دسترسی قابل زیرساخت مدیر سایتوب پورتال در الکترونیکی قالب در

 توسط مدیریت زیرساخت و طبق مقررات همین دستورالعمل ایجاد شود.

ن شرایط بردار قابل استفاده است و همچنیهای بهرهی شبکه باید ماهیت زیرساختی که برای شرکت. بیانیه2

 شرایط که باشد اطالعاتی حاوی باید همچنین ی شبکهدسترسی به این شبکه را برای آنها مشخص کند. بیانیه

ها برای مدیریت زیرساخت است و نحوه تامین این خدمات و که مالکیت آن خدماتی امکانات و به دسترسی

                                              
4 Network Statement 
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 می ارائه الکترونیکی قالب در رایگان صورت به اطالعات آن در که را سایتوب یک امکانات را مشخص کند و یا

 .تعیین کند شود،

 ی شبکه باید به روزرسانی شده و درصورت نیاز اصالح شود.. بیانیه3

 شد. ماه پیش از مهلت درخواست برای تخصیص ظرفیت شبکه منتشر شده با4ی شبکه حتما باید . بیانیه4

ن به منظور آنها تمام اطالعاتی را که متقضایا می باشد. بازاری شبکه کلیدی برای دسترسی به این بیانیه

دهند. یمحقوقی، الزم است بدانند را ارئه  و فنی تجاری، دسترسی شرایط درخواست ظرفیت زیرساخت، بخصوص

نی که درخواست و عادالنه و غیرتبعیض آمیز، برای متقاضیا به روز از یک منبع واحد اطالعات یهدف آنها ارائه

 باشد.شبکه ریلی را دارند، می ازبرداری دمات بهرهارائه خ

های موجود و شرکت، برای آهنراه شبکه در ظرفیت درخواست شرایط مورد در را الزم اطالعات باید بیانیه این

صوص چگونگی کشورها درخهای آهنخدمات ارائه شده توسط راه ،در این گزارش .دهد ارائه نیز متقاضیان بالقوه،

وضیح داده تو شرایط درخواست برای استفاده و دسترسی به شبکه  های اعمال شدهتعرفهسازوکار ارائه خدمات، 

  شود.می

ساختار  و مناسب حال مشتریان تهیه شده است. آسانر بین کشورها هماهنگ، با کاربری دهای شبکه بیانیه

 اتحادیه اروپا به صورت زیر است:یکپارچه در بین تمام کشورهای عضو 

کریدورهای  ،ی شبکهبیانیهارچوب قانونی، ساختار تهیه ی شبکه، چکلی )اهداف تهیه بیانیه اطالعات: فصل اول

 نامه و غیره(واژه باری،

تاییدیه  شرایط دسترسی )الزامات عمومی برای دسترسی، شرایط تجاری، کاالهای خطرناک، فرآیند: فصل دوم

 شرایط الزم برای صالحیت کارمندان و غیره( ناوگان،

امکانات،  ها،ها و تونلهای مربوط به پلمرزهای ملی، محدودیت محدوده زیرساخت،زیرساخت ): فصل سوم

 (ها و غیرههای مسافری، پایانهایستگاه

 قوانین لغو درخواست و ها و فرآیند تخصیص ظرفیت،زمانبندی درخواستتخصیص ظرفیت ): فصل چهارم

 (غیره
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ین به امکانات و تامحداقل بسته دسترسی، خدمات اضافی، خدمات جانبی، دسترسی خدمات ): فصل پنجم

 (خدمات و غیره

تنظیم ها، ه، برنامه اجرایی، تغییرات در هزینو حق دسترسی گذاری، تعرفهقوانین قیمتها )هزینه: فصل ششم

 (صورتحساب و غیره

   مقررات عمومی و ضمایم: فصل هفتم

 

 خود را منتشر کرده اند: ی شبکهبیانیهکشورهایی که 

اتریش، بلژیک، بلغارستان، جمهوری چک، کرواسی، دانمارک، یونان، فرانسه، آلمان، مجارستان، ایتالیا، هلند، 

، صربستان، رومانی، اسلواکیا، سوئد، انگلستان، لوکزامبورگ، سوئیس، اسلوونی، لیتوانی، نروژ، پرتغال، اسپانی

  5و جمهوری مقدونیه. لهستان

  

  

                                              
5 http://www.rne.eu/organisation/network-statements/  

http://www.rne.eu/organisation/network-statements/
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 ی در صنعت ریلی جایگاه رگوالتور. 4

ی شبکه برای بخش ریلی کشور، در این دستورالعمل، اتحادیه اروپا کشورهای عضو خود را عالوه بر انتشار بیانیه

  کند.مقررات کامال مستقل میبه منظور بهبود سازوکار صنعت ریلی، ملزوم به ایجاد یک نهاد تنظیم 

 سازمان یک ستاسی به نیاز ریلی های زیرساخت از آمیز تبعیض غیر و استفاده عادالنه و کارآمد . مدیریت76»

ه باشد و درصورت ی اجرای قوانین و موادی که در این دستورالعمل آمده است را زیرنظر داشتدارد که نحوه نظارتی

 ارتی این چنینیاعالم کند که نیاز به بازبینی و تجدیدنظر دارد یا خیر. یک نهاد نظنیاز بدون تعصبات خاصی، 

 «کند. اجرا مناسب هایاز جریمه استفاده با را خود های تصمیم و ها درخواست بتواند باید

را و کار  نظارت داشته و فضای کسببرداران های هردو بخش مدیریت زیرساخت و بهرهسازمانی که بر فعالیت 

 اره شده است:آمیز اداره کند. در زیر به بخشی از نکات ذکر شده در این رابطه اشکامال عادالنه و غیرتبعیض

 ، نهاد نظارتی4بخش ، 4فصل 

 بند( 3) نهاد تنظیم مقررات :55ماده 

 . این. هریک از کشورهای عضو اتحادیه باید یک نهاد نظارتی ملی مستقل برای بخش ریلی تاسیس کنند1

 از مستقل و امجز قانونی لحاظ از گیری، تصمیم و مراتب سلسله عملکردی، سازمانی، شرایط باید از نظر سازمان

 حقوقی ارساخت مالی، های گیری تصمیم خود، تشکیالت در باید همچنین .باشد خصوصی یا عمومی نهادهای سایر

 اشد.گذاری و نهاد تخصیص ظرفیت مستقل بتعرفه های، از هریک از مدیران زیرساخت، نهادگذاریسیاست و

 گونه وابستگیهیچ شرکت دارند، یهمچنین نباید با هیچ یک از مقاماتی که در اعطا و انعقاد قراردادهای خدمات

 داشته باشد.

 بند( 13وظایف نهاد تنظیم مقررات ): 56ماده 

و یا به هر  آمیز با او رفتار شدهدرصورتی که درخواست کننده معتقد باشد به صورت غیرعادالنه و تبعیض. 1

اتخاذ  به خصوص درمورد تصمیماتی که مدیریت زیرساخت یا اپراتورها درموارد زیرنحوی متضرر شده است، 

 دارد:ی رگوالتوری را حق درخواست تجدید نظر به بدنهاند، کرده

 ی شبکه در نسخه موقت یا نهاییبیانیه -
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 معیارهای تعیین شده در آن -

 ی آنروند تخصیص ظرفیت و نتیجه -

 گذاریطرح تعرفه -

 سطح و ساختار حق دسترسی -

 های مربوط به استفاده از خدماتنحوه دسترسی و هزینه -

 ازمانسریلی،  خدمات ازارهایب در رقابت تضمین برای ملی رقابت مقامات اختیارات کردن محدود . بدون2

 تبعیض از یریجلوگ هدف ، به ویژه باآهنراه خدمات بازار در رقابتی وضعیت بر نظارت قدرت باید مقررات تنظیم

 ایجاد یا آمیزیضتبع مقررات حاوی ی شبکهبیانیه آیا که شود بررسی باید ویژه به .باشد داشته را متقاضیان علیه

 .دشود، نباش استفاده متقاضیان علیه تبعیض برای است ممکن که زیرساخت مدیر برای اضافی اختیارات

 طابقم زیرساخت مدیر توسط شده تعیین هایهزینه که کند حاصل اطمینان باید مقررات تنظیم . سازمان6

 یرساختز مدیریت و متقاضیان بین مذاکراتآمیز است. این دستورالعمل و به صورت غیرتبعیض 4بخش دوم فصل 

شود،  نجاما رگوالتوری نظارت تحت که صورتی در زیربنایی و حق دسترسی تنها های هزینه میزان رابطه با در

 باشد. می مجاز

 مایندگانن با سال یک بار،  دو هر حداقل در مواقع خاص، و منظم طور به باید، مقررات تنظیم . سازمان7

نقل ریلی  ول ها درمورد بازار حماز دیدگاه آنمسافری صحبت کند تا  و باری ریلی نقل و حمل خدمات کاربران

 آگاهی یابد.

 هر و متقاضیان زیرساخت، مدیریت از را مربوطه اطالعات درخواست قدرت باید مقررات تنظیم سازمان. 8

 دستگاه اراختی در باید که اطالعاتی باشد. داشته در ارتباط است، کشور صنعت ریلی با ثالث دیگری که شخص

حوزه  عملکردی خود و چارچوب در مقررات تنظیم سازمان که است هاییداده تمام شامل گیرد قرار نظارتی

 آماری هدافابرای  که است اطالعاتی شامل موضوع ها را طلب کرده است. ایننظارت بر رقابت در بازار ریلی آن

 .باشدبازار الزم می یو مشاهده
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 بند(9) نظارتی های دستگاه بین : همکاری57ماده 

 نظیم مقرراتکند. طبق این ماده نهادهای تتاکید می نظارتی های سازمانبند بر همکاری 9این ماده متشل از 

ر تفسیر درا، به خصوص درمورد مشکالت  و عملکردی خود گیریتصمیم قوانین مربوط به و کاری اطالعات باید

وظایف  ییطهحدر  متقابل کمک منظور ها موظفند بههمچنین این سازمانبا یکدیگر به اشتراک بگذارند. قوانین، 

 تعامالت ات،تحقیق و المللیدر حوزه حمل و نقل ریلی بین شکایات به رسیدگی، بازار بر نظارت یعنی اصلی خود

 .با یکدیگر داشته باشند گسترده

 نکات ذکر شده در بخش اولیه قانون

منافع و هرگونه مشارکت احتمالی  تضاد گونه هر از که کند عمل ایگونه به باید مقررات تنظیم . سازمان23

ای باشد ها، اجتناب شود. قدرت این نهاد باید به اندازهدر اعطا و انعقاد قرارداد برای ارائه خدمات توسط شرکت

 وجود موجود، 6دولتی خدمات قراردادهای بر بالقوه اقتصادی المللی و تأثیرکه امکان ارزیابی  اهداف خدمات بین

 باشد. داشته

بوط به قراردادها . نهادهای نظارتی باید اطالعات را مبادله کرده و درموارد خاص، اصول و قواعد ارزیابی مر25

 تجربه اساس بر ومداوم  طور به باید د. این نهادهاند و امور مربوط به هماهنگی آنها را انجام دهنرا بررسی کن

  .دهند توسعه را مربوطه های دستورالعمل خود

 بودجه از و کند تضمین را این نهاد استقالل ای باشد کهباید به گونه مقررات تنظیم سازمان مالی . تامین77

 آمیز و متناسب تامین گردد.مربوطه، به صورت عادالنه، شفاف، غیرتبعیض مالیات بخش سهم از یا ایالتی

ک کند. به ای باشد ک به استقالل نهاد نظارتی کمکارکنان باید به گونه های مناسب برای انتصاب. رویه78

یت گیری توسط یک مقام دولتی که به صورت مستقیم از حقوق مالکخصوص انتخاب افراد مسئول در تصمیم

یس ز مجلس، رئاتوانند مثال کند، انجام شود. با توجه به این شرط، این مقامات میمقررات نظارتی استفاده نمی

 وزیر باشد.جمهور یا نخست

 

 

                                              
6 public service contracts 
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 قرارداد دسترسی. 5

اضیان استفاده ایجاد یک توافقنامه بین مدیریت زیرساخت و متق پیراموندستورالعمل  بسیاری در این موارد در

ز کشورها در ااست. عالوه براین، هریک و به نحوی به لزوم عقد قرارداد اشاره شده صحبت شده  از شبکه ریلی 

بول توسط قی قراردادهای مورد ی خود به تفسیر و با جزئیات این موضوع را شرح داده و نمونهی شبکهبیانیه

 وجود دارد. کنندگاندرخواستمدیریت زیرساخت در دسترس 

 زیرساخت مدیران ریلی و هایشرکت بین نامهتوافق: 28ماده 

ا یکند، باید قراردادی تحت قانون عمومی  می فعالیت ریلی نقل و حمل حوزه که درهر شرکت خصوصی 

 این مندرج طخصوصی مربوطه با مدیریت زیرساخت کشور به منظور بهره برداری از شبکه ریلی انعقاد کند. شرای

  .باشد شفاف و آمیز تبعیض غیر باید دستورالعمل این طبق توافقنامه

 متقاضیان : 41ماده 

ده از شود. به جهت استفادرخواست برای استفاده از زیرساخت شبکه ریلی از طرف متقاضیان مطرح می .1

 ظرفیت زیرساخت متقاضیان موظف به تعیین یک شرکت ریلی به جهت عقد قرارداد با مدیریت زیرساخت

 باشند.می

 ها: درخواست44ماده 

ا عقد بحق استفاده از شبکه زیرساخت ریلی  ایرتحت قانون عمومی یا خصوصی، ب توانند می متقاضیان. 1

 های مربوطه، به مدیریت زیرساخت درخواستی ارائه کنند.و در مقابل پرداخت هزینه قرارداد

 7 *چارچوب یتعیین کنندهقرارداد  /ی اصلیموافقتنامه: 42ماده 

چارچوب بین مدیریت زیرساخت و متقاضی منعقد شود. در این  یی تعیین کنندهیک توافقنامه بایست. می1

گیرد، طی های ظرفیت زیرساخت موردنظر که توسط متقاضیان مورد درخواست قرار میتوافقنامه باید ویژگی

این موافقتنامه مسیر قطار با جزئیات  در زمانی بیش از یک دوره زمانبندی کاری در اختیار آنها قرار بگیرد.

                                              
7 Framework agreemets 
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شود ولی مسائل قانونی و تجاری باید کامال تشریح داده شود. نسخه اولیه این قرارداد باید توسط مشخص نمی

 نهاد رگوالتوری به تایید برسد.

 . این قرارداد نباید مانعی برای استفاده سایر کاربران از شبکه زیرساخت ایجاد کند.2

شبکه بهتر از  استفادهین موافقتنامه، به منظور در شرایط اهایی . باید امکان ایجاد اصالحات و یا محدودیت3

 ریلی وجود داشته باشد.

 هایی در نظر گرفته شود.. ممکن است برای تغییر دادن شرایط یا فسخ قرارداد جریمه4

درصورت  باشد.ساله را پوشش داده و قابل تمدید می 5این قراردادها به صورت کلی، یک دوره . 5

 نیز سال5از  کمتر یا بیشتر هاییبرای دوره مدت قرارداد در موارد خاص کن استموافقت مدیریت زیرساخت مم

  شود. نوشته

 *Framework agreement : 

 ایای بردمهبه عنوان مق کرده وی تجاری را تعیین ک رابطهپارامترهای اصلی ی ،ی تعیین چارچوبموافقتنامه

 که بوده رسمی یتوافقنامه یک باشد. اینخاص می یهدفتای اسر مشترک در یرویکردا ب هامضا شد قراردادیک 

 ،بعضی از شرایطن کردو بعدا میتوان با اضافه یا حذف  کند می فراهم دوطرفه یارابطه ایجاد برای را الزم یزمینه

مطرح دها بع خاصی که جزئیات با را وکارکسب انجام چگونگی مبانی چارچوب هایتوافقنامه اصالح کرد.آن را 

 است ممکن کنندهتامین و فروشنده بین چارچوب یتوافقنامه یک مثال، عنوان د. بهن، شرح می دهخواهد شد

 .شود می مشخص بعدا تحویل برنامه زمانی و سفارش دقیق مقادیر اما کند تعیین را تحویل شرایط و قیمت

 کرد. تنظیم ذینفعان تفاهم بین با توانمی را چارچوب هایموافقتنامه
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 مطالعه موردی. 6

 . انگلستان1

 : «وکار عمومی/ شرایط تجاریکسب»بخش سوم ، انگلستان "بیانیه ی شبکه  "فصل دوم 

های ریلی بین شرکت« قرارداد دسترسی به شبکه»ی اصلی و تعیین چارچوب در انگلستان در قالب موافقتنامه

توضیح  2,3,3که در بخش  شودی ریلی اصلی  منعقد میبه منظور دسترسی به شبکه «Network Rail»و 

ها یا استفاده از عملیات نگهداری تعمیرات روزانه نیز منعقد این قرارداد برای دسترسی به ایستگاه .داده شده است

آ در مورد 22و  22، 18، 17، در بخش 81993آهن عالوه بر دستوراعمل اتحادیه اروپا، در قانون راهمی شود. 

 قرارداد دسترسی سخن گفته شده است.

 قرارداد دسترسی : 2.3.2

شرکت های ریلی بخش خصوصی و متقاضیان مجاز که به دنبال دسترسی به شبکه ی ریلی می باشند باید 

قراردادی منعقد کنند تا تمام جنبه های بهره برداری را پوشش دهد.  Network Railقبل از شروع عملیات، با 

که درمورد  EC/2001/14که در دستورالعمل اتحادیه اروپا  9ی دسترسیی حداقل بستهاین موضوع نیازمند ارائه

  هاباشد. شرکت های خصوصی که به دنبال دسترسی به ایستگاهی اصلی ریلی تنظیم شده است، میشبکه

شوند و ایستگاه هایی که توسط خود اپراتورها مورد استفاده اداره می Network Railهایی که توسط )ایستگاه

مسافری چارتری ( یا استفاده از دفاتر تعمیرات نگهداری جاری )دسترسی به  گیرند، مسافری، باری، قرار می

باشند هستند نیز باید یک قرارداد آنها نمیهای اپراتورهای خدمات مسافری( که خود قادر به انجام ایستگاه

ی قانونی )حقوقی( بین رابطه ،قرارداد دسترسی به شبکهیا صاحب مراکز مربوطه منعقد کنند.  جداگانه با ایستگاه

«Network Rail »کنند را استفاده میآن ی زیرساخت تحت مدیریت و هریک از اپراتورهای ریلی که از شبکه

 کند.کنترل می

تایید شوند. اگر تصویب نشوند این قراردادها از نظر  10ORRچنینی باید توسط ام قراردادهای دسترسی اینتم

چندین مدل از انواع قراردادهای دسترسی و راهنمای فرآیند تایید آنها را منتشر  ORRباشند. اعتبار میقانونی بی

                                              
8 Railways Act 1993 

9 minimum access package 
10 Office of Rail and Road 

 

http://orr.gov.uk/
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منتشر شده اند. هرکجا که طرفین قرارداد  ORRهای تشویقی کرده است. این قراردادهای نمونه براساس طرح

 بخواهند از این مدل قرارداد جدا شوند باید دلیلی برای آن داشته باشند. 

 

 چارچوب صنعت ریلی در انگلستان1 شکل

ORR ی حمل زمینی باشد و از منافع کاربران این دو شیوهای میدفتر امور مربوط به حمل و نقل ریلی و جاده

در صفحه مربوط به دسترسی به به عنوان نهاد رگوالتوری یاد شده است.  ORRکند. در شکل باال از حمایت می

دادهایی که برای درخواست دسترسی های استاندارد و مدل قرارتمام فرم، ORRشبکه ریلی در وبسایت رسمی 

برای تمام قراردادهای دسترسی جدید . 11ی ریلی و یا اتصال به آن موردنیاز است، وجود داردبه زیرساخت شبکه

 ها استفاده گردد.و یا اصالح قراردادهای موجود باید از این فرم

 : انواع قراردادهای دسترسی به شبکه

 خدمات مسافری -

 خدمات باری -

                                              
11 http://orr.gov.uk/rail/access-to-the-network/track-access/forms-model-contracts-and-general-approvals 

 

http://orr.gov.uk/rail/access-to-the-network/track-access/forms-model-contracts-and-general-approvals
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 به شبکهاتصال  -

ی استانداردها شرایط و مدت زمان اجرا، بندی،برنامه زمانمواردی از جمله به عنوان مثال برای خدمات باری، 

ها در انجام ها، حدود مسئولیتاجرایی، بهره برداری و تعمیرات قطارها و شبکه، حق دسترسی و سایر پرداخت

افزوده لیات بر ارزشامور و جبران خسارات در زمان نقض قرارداد، قوانین کنترلی، مسائل مربوط به سود و زیان و ما

را قادر می  و اپراتور باری Network Railاین قرارداد،  شده است. بسیاری دیگری به تفصیل در قرارداد ذکر و

حت شرایط تسال تحت این توافقنامه به شبکه دسترسی داشته باشند و قرارداد را  5سازد تا به مدت بیش از 

ای داگانهجخاصی اصالح کنند. همچنین برای امکانات خاصی که مدیریت زیرساخت مالک آنها نیست، توافقنامه 

 جود دارد.و

 

 

 بخشی از صفحه اول قرارداد باری انگلستان2 شکل

 باشد. قراردادی با جزئیات ذکر شده در باال، برای خدمات مسافری نیز موجود می
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 . فرانسه2

دهنده رائهبه عنوان ا (SNCFآهن فرانسه )راهی شبکه ک توسط مانند سایر کشورها در فرانسه زیر در بیاینه

 :باشدیشرایط زیر مبر اساس این بخش با مشتریانش، روابط تجاری برقراری  منتشر شده است، ،ریلی خدمات

ی به شبکه، )قرارداد مجزا برای دسترس  برای دسترسی به شبکهتوسط تمام متقاضیان لزوم عقد قرارداد  -

 تی(اهای اطالعتخصیص ظرفیت و دسترسی به سیستم

برای  ی یکسانهاقراردادو تشویق به استفاده از سایر قراردادها به منظور تقویت روابط تجاری با مشتریان  -

 شبکه در خدماتسایر استفاده از 

 ر و غیره(های باری، ارائه خدمات مانو)پایانه برای استفاده از امکانات و خدمات خاص ییقراردادها -

 لی ری خساراتبرداران به منظور مدیریت حوادث و و بهره ی خصوصیهابرای شرکت ایجاد یک پروتکل -

درمورد انواع قراردادهای موردنیاز برای دسترسی ، 12ی سوم آنآهن فرانسه و در ضمیمهی شبکه راهدر بیانیه

از جمله این آورده شده است.  و شرایط عمومی برای درخواست ظرفیت، مدل قراردادهابه شبکه صحبت شده و 

 توان اشاره کرد:به موارد زیر میقراردادها 

 شرایط عمومی قراردادها برای استفاده از زیرساخت و نیز تخصیص مسیرها به قطار 

 ی شرایط ویژه و خاص برای دسترسی به شبکه زیرساخت ملی یا تخصیص ظرفیتنمونه 

 طرح کلی قرارداد تعیین چارچوب 

 های اطالعاتی شرایط عمومی قرارداد استفاده از سیستمSNCF 

  ها و زمان پاسخارسال درخواستظرفیت لحظه آخری، زمانبندی 

 طرح کلی قرارداد قطار باری 

 طرح کلی قرارداد قطار مسافری 

 ها و انبارهای باریاستفاده از محوطه 

 های حمل و نقل ترکیبیاستفاده از پایانه 

هریک از آنها باید با یا سایر متقاضیان،  اهی ریلی و تخصیص ظرفیت به شرکتبه منظور دسترسی به شبکه

ی تعیین توافقنامه یناشوند.  «قرارداد تعیین چارچوب»، تحت عنوان مدیریت زیرساخت وارد یک قرارداد دوطرفه

های رویه و یصتخص یموجود برا یرساختز یترا در ارتباط با ظرف یناز طرف یکچارچوب حقوق و تعهدات هر 

                                              
12 https://www.sncf-reseau.fr/fr/drr-horaire-de-service-2019  

https://www.sncf-reseau.fr/fr/drr-horaire-de-service-2019


                                           از شبکه ریلی برداریضرورت انعقاد قراردادهای بهره

 

 

19  

به منظور . کندمشخص می، شده یا بعد از آن زمانبندی در دورهها عملی برای صدور فاکتورها  و صورتحساب

 سایتقرارداد تخصیص ظرفیت شبکه را در وب موظف است تا رسانی دقیق به متقاضیان، مدیریت زیرساختاطالع

 کند. خود منتشر 

ر گرفته موارد زیر در نظ، SNCFتوسط ی موجود سخهاین توافقنامه یا انجام اصالحات در ن تدوینقبل از 

 شود:می

 موجود یربناییز یها یتاز ظرف ینهاستفاده به ینتضم -

 ی ریلیاستفاده از شبکه توجه به نیازهای قانونی تجاری از طرف متقاضیان -

های سازمان گذاران، ازجمله نهادهای دولتی یا سایرتوجه به نیازهای بخش مسافری، بخش باری و سرمایه -

 خصوصی

 نی مربوط به آآمیز به زیرساخت و سایر تجهیزات و خدمات ارائه شدهتضمین دسترسی غیرتبعیض -

 آتی شبکه و توسعه  شرکتمالی  یتوجه به تامین بودجه -

نگهداری  وط بهامور مرب و امکانات مربوط به آن از جمله برداری از شبکه زیرساختارتقا راندمان در بهره -

 و تعمیرات

 المللیهای بینکریدورتوجه به ظرفیت  -

 ی، هدفمند، شفاف و منصفانه از شبکه با استفاده از منابع کافدرخور یریتمد ینتضم -

 االنهی سبندبه قطارها در فرآیند انتشار جدول زمان برای الویت تخصیص مسیر ی موردنیازمعیارها -

 یک قالب ارائه شده در یخدمات حمل و نقل عمومبرای بلند مدت  یمال تامینبه  یازدر صورت لزوم، ن -

 .یخدمات عموم قرارداد
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 .13آورده شده است یملهای ریلی زیرساختاستفاده از شبکه  یقرارداد برا یژهو یطمدل شرا 3,2,1در ضمیمه 

 

 

 بخشی از صفحه اول قرارداد دسترسی فرانسه 3شکل 

  

                                              
13 MODEL OF SPECIAL CONDITIONS OF THE CONTRACT FOR THE USE OF NATIONAL RAIL NETWORK 

INFRASTRUCTURE   
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 آلمان. 3

ی زیرساخت ریلی که تحت مدیریت ی شبکه کشور آلمان راجع به شرایط دسترسی به شبکهدر فصل دوم بیانیه

«DB Netz AG »باشد، صحبت شده است. برای رسیدن به این منظور الزم است تا متقاضیان یک توافقنامه می

شرح حقوق ته باشند. بخش نهم این فصل ی شبکه، با مدیریت زیرساخت داشطبق مقررات قانونی و بیانیه 14پایه

 باشد. می متقاضیانبه منظور استفاده  15موافقتنامهو وظایف در عقد 

 حقوق و وظایف شبکه زیرساخت آلمان .1

 ایجاد بستر مناسب برای تردد قطارها -1

 های الزمدستورالعمل انتشار برای DB Netz AG بازرسی اختیارات و حقوق -2

 ها نظارت داشته باشد تا :مداوم باید بر زیرساختاین شرکت به صورت 

 ثبت شده است تجاوز نکنند، هاآنهای خصوصی از مواردی که در قرارداد متقاضیان یا شرکت -

 های خصوصی تعهدات قراردادی خود را انجام دهند.متقاضیان یا شرکت -

 ده دارند،ها و مدیریت عملیاتی این شرکت را بر عهکه انجام بازرسی DB Netz AGبه این منظور، کارکنان  

 متقاضیان یا شرکت های خصوصی ارائه دهند.  برایهای الزم را راهنمایی قادر خواهند بود تا

 های خصوصی. حقوق و وظایف متقاضیان یا شرکت2

 :است پذیرامکانزیر  های شرط پیش براساس DB Netz AG های زیرساخت از استفاده

زیرساخت )حق دسترسی(  از استفاده هزینه پرداخت به های خصوصی موظفمتقاضیان یا شرکت -1

 باشند.می

ی یانیهو مطابق با نکات ذکر شده در ب  های خصوصی باید مطابق با قرارداد خودمتقاضیان یا شرکت -2

 شبکه، حق استفاده از شبکه را داشته باشند.

ی ریلی خصوصی باید بیمه مسئولیت شخص ثالث را در هنگام استفاده از شبکه هایمتقاضیان یا شرکت -3

 بپذیرند. 

                                              
14  Basic Agreement IU :BASIC AGREEMENT ON INFRASTRUCTURE USE 
15 individual usage agreement 
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 های خصوصی مسئولیت فراهم کردن ایمنی عملیات خود را به عهده دارند.متقاضیان یا شرکت -4

 برداری،رهی حقوق و وظایف مقرر شده برای طرفین در قرارداد، از جمله شرایط بههمچنین در ادامه درباره

های سارتخهای مالی و مسئولیت اختالل در خدمات و بروز تاخیر، شرایط فسخ، تامین امنیت، مسئولیت خسارت

طارهای قبرای اختصاص ظرفیت و مسیر به نیز ی شبکه در فصل چهارم بیانیهشده است.  زیستی نیز صحبتمحیط

ده شبیان  موجود است،ت زیرساخت هایی که در وبسایت مدیریباری و مسافری لزوم درخواست از طریق فرم

 . است

  



                                           از شبکه ریلی برداریضرورت انعقاد قراردادهای بهره

 

 

23  

 بندیجمع. 7

دو برداری از آن، کند به منظور بهرهبه موجب تفکیک عمودی ساختار ریلی کشور، ایجاب می ،در حال حاضر

های باری، خت و در طرف دیگر شرکتآهن به عنوان مدیر زیرسایک طرف راه با یکدیگر در ارتباط باشند. شرکت

ود یک فهم به منظور وج در روابط دوجانبه، شبکه ریلی. زیرساخت هریک از متقاضیان استفاده ازمسافری یا 

طرفین اید بدر تنظیم قرارداد  رارداد )توافق رسمی( منعقد گردد.ق یک مشترک بین دو یا چند نفر الزم است

 ت،حل و فصل مشکال چگونگی برداری، تعهدات طرفین،به مدت قرارداد، شرایط بهرهتوافق مشخص بوده و 

 . اشاره شودنیز اصالح قرارداد و ضمایم و پیوستها شرایط جریمه ها،  ها وهزینه

ای محدودی های اولیه با بندهبرداری در سالپس از واگذاری عملیات حمل بار به بخش خصوصی، قرارداد بهره

ست. اصورت نگرفته  بر روی شرایط و جزئیات آن ها منعقد گردیده و پس از آن اصالحیبا برخی از شرکت

صرفی، یدکی م های ریلی، کوتاهی در تامین قطعاتجبران خسارات وارده به ناوگان شرکتمشکالتی از قبیل 

باشد. از طرفی برداران میگیر بهرهاوگان و تامین سالمت سیر قطارها، امروزه گریبانمسئولیت حفظ و نگهداری ن

قدند به یک نهاد مستقل برای نظارت بر عملکرد هر دو طرف، مشخص نیست افرادی که معت به دلیل عدم وجود

آهن را مسئول هماده یازده قرارداد موجود، را ها ضایع شده است، به کجا باید شکایت کنند.هر نحوی حقی از آن

 است. معرفی دستگاه نظارت بر اجرای تعهداتی که شرکت طبق این قرارداد تقبل نموده، کرده

ای کامل و ههای کشورهای عضو خود را موظف کرده تا هر ساله بیانیآهناتحادیه اروپا، مدیریت زیرساخت راه

باید  «ی شبکهیهبیان»جامع به همراه تمام جزئیات و نکات مربوط به حمل و نقل ریلی را برای کاربران نشر دهد. 

شبکه را  استفاده است و همچنین شرایط دسترسی به اینبردار قابل های بهرهماهیت زیرساختی که برای شرکت

عاتی را که ی شبکه کلیدی برای دسترسی به بازار می باشد. آنها تمام اطالاین بیانیهبرای آنها مشخص کند. 

ست حقوقی، الزم ا و فنی تجاری، دسترسی شرایط متقضایان به منظور درخواست ظرفیت زیرساخت، بخصوص

برداری دمات بهرهع واحد و عادالنه و غیرتبعیض آمیز، برای متقاضیانی که درخواست ارائه خبدانند را از یک منب

های کشورها درخصوص آهندر این گزارش، خدمات ارائه شده توسط راه .دهندارائه میاز شبکه ریلی را دارند، 

ه شبکه اده و دسترسی بهای اعمال شده و شرایط درخواست برای استفچگونگی سازوکار ارائه خدمات، تعرفه

 شود. توضیح داده می
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در این بیانیه به لزوم عقد قرارداد برای دسترسی به شبکه ریلی و اختصاص ظرفیت و مسیر به قطارها اشاره 

 باشد. ی قراردادهای مورد قبول از طرف مدیریت زیرساخت در وبسایت این شرکت موجود میشده است و نمونه

 نند.کعضو اتحادیه باید یک نهاد نظارتی ملی مستقل برای بخش ریلی تاسیس  هریک از کشورهایهمچنین 

کار را  برداران نظارت داشته و فضای کسب وهای هردو بخش مدیریت زیرساخت و بهرهسازمانی که بر فعالیت

 تضاد گونه هر زا که کند عمل ایگونه به باید مقررات تنظیم سازمان آمیز اداره کند.کامال عادالنه و غیرتبعیض

 ها، اجتناب شود.منافع و هرگونه مشارکت احتمالی در اعطا و انعقاد قرارداد برای ارائه خدمات توسط شرکت

ر آن ها و حقوق طرفین دپس اوال در همچین شرایطی الزم است قراردادی منعقد گردد تا حدود مسئولیت

قرارداد و  مشخص شود، و دوما یک نهاد مستقل )رگوالتور( وجود داشته باشد که هم بر بندهای تعیین شده در

 ی اجرای آن نظارت داشته باشد. هم بر نحوه

 

برداری در شرکت آهن هم اکنون پیش نویس نمونه قرارداد بهرهفته با شرکت راهبرابر هماهنگی های صورت گر

پس از  بایست در مرحله بعد به تائید انجمن صنفی شرکت های ریلی برسد.آهن در دست تهیه است که میراه

و منعقد آهن تنظیم طی مراحل فوق کلیه شرکت های حمل و نقل ریلی موظفند قرارداد مستقلی را با شرکت راه

اند و در آینده برداری رسیدهنمایند. خوشبختانه دو طرف به درک مشترکی در خصوص اهمیت وجود قرارداد بهره

 ردید.گبرداری دوجانبه به مهمترین بستر تعامل و مشارکت دوطرف تبدیل خواهند نزدیک قراردادهای بهره
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 . منابع8

- https://orr.gov.uk/rail/access-to-the-network/track-access/forms-model-

contracts-and-general-approvals 

- http://www.rne.eu/organisation/network-statements/  

- https://www.networkrail.co.uk/industry-commercial-

partners/information-operating-companies/network-statement/  

- https://www.sncf-reseau.fr/en/rail-network-access/toolbox/national-

rail-network-statement  

- https://www.sncf-reseau.fr/en/rail-network-access/our-offers/train-

paths-traffic/learn-about-infrastructure-access  

- https://fahrweg.dbnetze.com/fahrweg-

en/customers/network_statement/network_statement/network_statem

ent/network_statement_2019-1394902  

- DIRECTIVE 2012/34/EU OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE 

COUNCIL 
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