
 قسمت چهل و هشتم

 ریلیی در قانون دسترسی آزاد به شبکه گرحاکمیت و تنظیم

 ی ایجاد شرکت زیر ساخت ریلیضعف قانون در زمینه

طی شدن انجام اصالحات ساختاری و آهن پس از مدیریت راه طبق یک گزینه مقرر است که با عنایت به اینکه  

 -و مالیای حرفه -گرهای مختلف فنیعمل کند، الزم است که تنظیمشرکت زیرساخت یک گذار، به عنوان  یهدور

در ادامه به بررسی اجمالی بر مبنای همین گزینه به طور قانونی تأسیس و فعال گردند.  مربوطهاداری  -اقتصادی

یلی ی رقانون دسترسی آزاد به شبکهدر یک شرکت زیرساخت  به عنوانآهن ی اختیارات و مسئولیتهای راهحوزه

 شود. می پرداخته

نشده و منظور دیده  بزرگ در آن یسه مسئله، قانون مزبور به هنگام تهیه و تصویبشود که می در ابتدا یادآور

 است:

  تفکیک قبول اند. زیرا با گر اشراف نداشتهی تنظیمتدوین کنندگان به درستی به مفاهیم تازه مطرح شده

در دعاوی که  بدین معنیشود. خود مطرح میهبگر خودموضوع تنظیمعمودی و افقی ساختار ریلی، 

در این گونه حقوقی بین شرکت زیرساخت و شرکتهای ترابری، شرکت زیرساخت به دلیل تضاد منافع 

 گر ایفای نقش کند.تواند به عنوان تنظیمنمیلزوماً  ،مواقع

  مشخص  (مسافرین و صاحبان کاالمشتریان )ا ریلی ب ونقلحملی بین شرکتهای قانون، رابطه 8طبق ماده

به درستی و به از این قانون ای در هیچ مادهآهن راهی شرکتهای حمل ونقل ریلی با شده است. اما رابطه

 طور روشن تعریف نگردیده است.  

  تعریف و  گری  ترابریتصدی از حاکمیتی زیرساختمطلب مهم دیگر در این قانون، موضوع تفکیک امور

 فکیک نشده است.ت

رسد الزم باشد که با افزودن برخی مواد به قانون مزبور )یا اصالح ، به نظر میاساسی با توجه به این سه مشکل

 گشوده شود.مثبت برای ایجاد تغییرات ساختاری قانونی بعضی از مواد دیگر(، راه 



 

 بررسی اختیارات و مسئولیتهای زیرساخت 

امکان و ظرفیت خوبی برای  ،در همین قانوندهد که ریلی، نشان می یبررسی قانون دسترسی آزاد به شبکه

از همین  لذا ترابری ریلی وجود دارد. یگرتنظیمی در زمینه زیرساختاختیارات حاکمیتی  نوعیگیری بهره

 به عمل آورد. آهن استفادهی راه)به شرح زیر( برای تداوم تغییرات ساختار تا حدودی توان میاختیارات 

 حاکمیتی زیرساختاختیارات  -الف

و ریلی  ونقلحملیک:  تدوین آیین نامه و نظارت بر تأسیس و فعالیت شرکتهای  یک مادهتبصره   .1

آن آهن و تصویب راه یبه وسیلهریلی  مشخصات فنی ناوگان مجاز به سیر در شبکهتعیین همچنین 

  ی متبوع.وزارتخانهوزیر توسط 

  قاعدتاً نظارت بر تأسیس در قانون "ی ریلیبه شبکهدسترسی  آزاد بودن"با توجه به مفهوم ،

شرکتهای  ورودی بایستی به جز موارد قانونی، دارای پیش شرطهای محدود کنندهشرکتها نمی

معینی ناوگان از شرط داشتن تعداد بنابراین  حمل ریلی باشد. یی جدید به عرصهونقلحمل

این قسمت از متن قانون با آزادی مصرح در  ،در نتیجه محدودیتهای غیر قانونی است.ی جمله

به داشتن حداقل تعداد  ونقل ریلیی حملمصوب مربوطه که بر اساس آن شرکتها یآیین نامه

یا الاقل با اصالح  مزبوری معینی از ناوگان محدود شده اند، مغایرت دارد. لذا باید آیین نامه

 شود. بعضی از شرکتهای حمل و نقل ریلی مدارا 

  نظارت، امر (همانطور که متعاقباً مالحظه خواهد شد) مزبوری در تدوین آیین نامهضمن اینکه 

هیچیک ، مالی روابطایمنی، ظرفیت شبکه و بایستی به جز امور       نمی بر فعالیت شرکتها نیز

 مقررات دربر گیرد. اعمال هرگونه تبعیض و استثناء به جز در چارچوب را ی دیگرفعالیتها از

 ممنوع است.مزبور 



های فنی و ایمنی مرتبط با سیر و حرکت وسایل نقلیه غ شرایط و دستورالعملالتهیه و ابامر دو:  یهماد .2

ه منظور ب آنهاخطوط به رعایت  بردارهای بهرهشرکت شدن آهن و مکلفراهریلی توسط هیأت مدیره 

آهن به نظارت بر اجرای کامل ضوابط و راهشدن  موظف عالوه بر آن .حفظ ایمنی تردد ناوگان ریلی

 .مقررات ودستورالعملهای فنی و ایمنی حرکت

  و نظارت قوی برای حفظ ایمنی  روشن و دقیق فنیشرکت زیرساخت دارای اختیار تعیین ضوابط

 معیارها و ضوابطبه کاربردن ها و دستورالعملها، نامهن آییندر تدوی با این وجودباشد. حمل می

 باشد.  نظیر طول عمر تجهیزات زیربنایی و ناوگان به عنوان معیار ایمنی، مجاز نمی کلی و مبهم

تعیین انواع تخلفات و جرایم مربوط به سیر و حرکت  یآئین نامهو نظارت بر تهیه  :2ماده  1تبصره  .3

آهن و تصویب هیأت راهرسیدگی به آنها توسط هیأت مدیره ی ریلی و نحوه ونقلحملناوگان در شبکه 

 .ریال میلیون یک میلیون تا بیست  تعیین میزان جرائم مربوط به این تخلفات از .وزیران

 حاکمیتی وسیعی به شرکت زیرساخت  این آیین نامه به شرط تصویب هیأت وزیران، اختیارات

بر  شده تاموجب  یقانونی این مادهی دقیق مبالغ جرائم در اعطاء کرده است. اما ذکر محدوده

ی قانون، اثر تورم قیمتها، ارزش این اختیارات به صفر تنزل پیدا کند. باید بر مبنای اصالحیه

رسانی روز تا بتوان مبالغ را مرتباً به دشو ذیربط احالهی ی مبالغ جرائم به آیین نامهمحدوده

 .نمود

  (آهنراه ناشی از قصور و اهمال کارکنان)موضوع تخلفات زیرساخت بدیهی است که در این قانون 

که معلوم نیست اوالً  گیرد. زیرامورد توجه قرار تواند نمیدر برابر شرکتهای حمل و نقل ریلی 

 ن و رسیدگی به تخلفات مربوطهنظارت بر اجرای دقیق آبرای باید آهن راه مافوق گرچه تنظیم

  ای باید تدوین گردد.ایجاد شود و ثانیاً برای این کار چه آیین نامه

های کیفری و مدنی سوانح ریلی ناشی از اجرای این قانون و تعیین میزان مسئولیت : 2ماده  2ی تبصره .4

آهن مستقر در راهز سوانح های جلوگیری اآهن توسط کمیسیونراههای سوانح ریلی ناشی از فعالیت

به کمیسیون عالی آن ارجاع  ،های فوقدر صورت اعتراض اصحاب دعوی به نظریه کمیسیونو . نواحی

  .ریلی ونقلحملآهن با عضویت نماینده انجمن صنفی شرکتهای راهرسیدگی به سوانح 



 نسبت به اشخاص ثالث مورد توجه قرار گرفته شده آهن راه ی بروز سوانح، مسئولیتهایدر زمینه

 است. ولی در قبال شرکتهای حمل و نقل ریلی مطلب به روشنی ذکر نشده است. ضمن اینکه

های کیفری و مدنی سوانح ریلی ناشی از اجرای این قانون و سوانح ریلی ولیتمیزان مسئ تعیین

 آهن مستقر در نواحیراههای جلوگیری از سوانح کمیسیونآهن توسط راههای ناشی از فعالیت

کنند که اصالً سانحه را می سعیمعموالً به دلیل تضاد منافع پذیرد. مدیران مناطق می صورت

 تغییر دهند. آهن راه خود وبا اعمال نفوذ مقصر یا مقصرین را بنا به مصالح  یا د والپوشانی کنن

آن  گرفتن ك عمل قرارالمعالی سوانح و نظریه کمیسیون  بودن غیر قابل اعتراضعالوه بر آن 

شرکتهای خصوصی  "بین"برای دعاوی  در صدور آرای قضایی به عنوان نظر کارشناسی

از یک طرف بین شرکت زیرساخت درست است. ولی این سازوکار برای دعاوی  ریلی ونقلحمل

که در آن تضاد منافع وجود دارد، کارساز نیست و  از طرف دیگر ریلی ونقلحملهای و شرکت

در صورت زیرا  شود.داده ( ارجاع ونقلحملگر آهن )تنظیمراهداوری باید به مراجع باالتر از 

به مراجع ذیربط، این موضوع باعث عدم گزارش بسیاری از سوانح آهن، محرز بودن تقصیر راه

وارده بسیار کمتر خسارات مبالغ آهن، یا تعیین یکجانبه شدن بسیاری از آرای صادره به نفع راه

 آهن نیاز است. گر مافوق راهدر این صورت نیز به یک تنظیمشود. می از مقادیر واقعی

در  ریلی ونقلحملانجمن صنفی شرکتهای  یمایندهنعدم وجود  ،موضوع مهم دیگر

نمایندگان در و اندك بودن تعداد  آهن مستقر در نواحیراهز سوانح های جلوگیری اکمیسیون

 باشد.  می کمیسیون عالی سوانح است که مشکل آفرین

 سیر و  کهبرنامه ریزی، هدایت و کنترل تردد ریلی به گونه ای به آهن راهبودن موظف  : 3 ماده

یکسان از نظر تعرفه  ریلی در شرایط ونقلحملهای حرکت ناوگان متعلق به کلیه شرکت

 دسترسی و استفاده از شبکه امکان پذیر گردد. 

  ساخت، در شبکه به شرکت زیرریزی، هدایت و کنترل سیر و حرکت ناوگان برنامهواگذاری امور

رفتار  کنترل ترافیک بر حسب ظرفیت شبکه، :عامل سهیک اختیار حاکمیتی است که با عمالً 

حمل  یکسان و توافق با آنها طبق قراردادهایبا شرکتهای حمل ونقل ریلی بر حسب مقررات 

بینی نشده است و لذا اجرای مهم، تدوین آیین نامه پیشی است. متأسفانه برای این مادهمواجه 

  ممکن.اجباریست و نه آهن برای راهنه دقیق مفاد آن 



یکسان تعرفه است. بدین معنی که  در متن ماده سه قانون دسترسی، شرایطدیگر مهم  ینکته

ی مورد استفاده ونقلحملشرکتهای  یوسائط، تجهیزات و امکاناتی که برای همه یکلیه یهزینه

مگانی سرشکن شود، بلکه باید خدمات جانبی )موضوع ه یگیرد، نباید بر تعرفهقرار نمی

یک قانون دسترسی( به طور جداگانه محاسبه و فقط از استفاده ی های دو و سه مادهتبصره

، خطوط )پارکینگ، تعمیرگاه، انبارو...(گیری از بهرهکنندگان ذیربط اخذ شود. این موارد شامل 

اماکن )انبار و بارانداز، تعمیرگاهها، فضاها و امکانات ایستگاهی و ...(، خدمات جانبی)جرثقیل، 

 برداری از ارتباطات و غیره است. ماشین آالت، درزین و ...(، انجام مانور، بهره

نگهداری  تعیین مقررات و استانداردهای مربوط به تولید، واردات و تعمیر وبودن آهن راهبر عهده : 4ماده  .5

های نظارت کننده و کلیه تولید کنندگان و وارد کنندگان مربوطه به دستگاه بودن و مکلف ناوگان ریلی

 .رعایت آن

 تعیین مقررات و استانداردها و مربوط به ضمن واگذاری اختیارات حاکمیتی  ،در این ماده

 در امر ناوگان آهنراهبرای  گریتصدی نظارت کلی برای اِعمال دقیق آنها، هیچ نقشهمچنین 

خصوصی خارج از اصول بنابراین دخالت در امر تعمیرات ناوگان بخشپیش بینی نشده است. 

 معین شده در اسناد باالدستی است.

نرخ بهره برداری از شبکه ریلی بایستی به گونه ای تعیین شود که ضمن تأمین  : 6ماده  1تبصره  .6

و سرمایه گذاران نسبت به دیگر شقوق  ریلی برای صاحبان کاال های بهره برداری از شبکه در بخشهزینه

 .دارای مزیت باشد ونقلحمل

 ی زیرساخت( برداری )حق دسترسی به شبکهبهره یآهن متولی تعیین نرخ تعرفهشرکت راه

برداری از بهره هایهزینه"یعنی مبلغ کف :وجود دارد دو متغیر کلیدی در این رابطهاست. اما 

ی فاصلهدر بعضی مواقع . اگر "حمل زمینی در هر مسیر قیمت بازار"و مبلغ سقف یعنی  "شبکه

های که درآمدهای حاصله به سختی هزینه کم شودای مبالغ کف و سقف مزبور به گونهبین 

تضمین "، بنا بر اصلکندبرآورده را  ونقل ریلیی حملجاری و استهالك و سود معقول شرکتها

ه بآهن راه الزم است کهدر این ماده،  "ایهای ریلی نسبت به حمل جادهمزیت اقتصادی شرکت

بکه برداری از شحق بهره های سطح تعرفه زیرا د.از بخشی از درآمد خود بگذر ،عنوان حاکمیت

ونقل زمینی های بازار رقابتی حملی کافی با مبالغ تعرفهفاصله تنظیم شود کهای باید به گونه



ریلی را تأسیس  ونقلحملسرمایه گذارانی که شرکتهای تا بدین وسیله وجود داشته باشد 

سفارش حمل بار بدست آورند و ثانیاً حمل بار مقدار کافی  قادر باشنداوالً همواره  ،اندکرده

 برایشان به صرفه باشد و به تعبیر کلی نباید زیانده شوند.

ی نگهداری و به قیمت تمام شده ،برداریبهرههای یعنی هزینهشرط اول الزم به ذکر است که 

دقیق  یقابل محاسبه وابسته است )که فعالً ً  به تفکیک مسیرهای حملی زیرساخت عرضه

 نیست(. 

ریلی و در صورت عدم تکافوی نرخ بهره برداری برای  ونقلحملهای ا توجه به مزیتب: 6ماده  2تبصره  .7

 ونقلحملاعتبارات مورد نیاز این شیوه از  1385تواند از سال می های نگهداری شبکه، دولتتأمین هزینه

های سنواتی از محل ، در بودجهونقلحملهای نگهداری تأسیسات زیربنایی سایر شقوق را همانند هزینه

 .صرفه جویی مصرف سوخت منظور نماید

  ی قیمت تمام شدهزیررا ی بهره برداری تعرفهمجبور شود که شرکت زیرساخت طبق قانون، اگر

بازار تنظیم  قیمت ی حمل در سطح میانگینتعرفهبدین وسیله نگهداری زیربنا تعیین کند تا 

های التفاوت هزینهمابه "تواندمی"در این حالت دولت گردد. زیانده می آهنراهشود، قطعاً 

های سنواتی به ی شرکت زیرساخت را از محل بودجهبرداری از شبکه با درآمدهای حاصلهبهره

 وارد نشود. ای ای جبران کند که بر سطح کیفی نگهداری از خطوط لطمهگونه

 باشد،می بودجه مزبور مسئول تأمینو  برداریبهرهی متولی تعیین تعرفهکه آهن راهدر هر حال 

اکثراً در اگر چه شرکتهای ریلی  کرده تارعایت ای کم و بیش به گونهرا این ضوابط تاکنون 

     نشده اند.هم ورشکسته  در هر حال ولی ،کنندمین مناسبی فعالیتچندان شرایط 

 و شرایط آهن با رعایت مقرراتراهوسیله ه اجاره دادن نیروی کشش بامر  بودن مانعال: ب7ی ماده تبصره .8

 .های عملیاتیریلی با اخذ هزینه ونقلحملسان به شرکتهای کی

  یکی از ضعفهای این قانون، تفاوت قائل شدن بین امر خصوصی سازی لکوموتیو با واگن است که

آهن با آهن دربرداشته است. به همین سبب نیز در حال حاضر راهبرای راهرا تبعات ناگواری 

خود، واگنهای  کاملبرداری بهرهکنترل و تحت )و حتی خصوصی( استفاده از لکوموتیوهای ملکی 

 . کندبخش خصوصی را جابجا می



به معنی یک دارایی را ذکر شده در این ماده،  "اجاره دادن"امر توجه نمود که به این نکته باید 

شود. اجرا نمیر مورد لکوموتیوها ددر اختیار مستأجر قرار دادن است که این امر به طور کامل 

 .دهدمی "ساعتی و روزانه اجاره"آنها را به صورت  به ظاهربا تخطی از مفهوم دقیق قانون،  آهنراه

، از شرکتهای لکوموتیوهای کلیهبهره برداری از با تحت کنترل خود قراردادن  ،امر واقعیتدر  ولی

امر اجاره  "بالمانع بودن"البته نماید. می دریافت "ی خدمات حملحق ارائه " قل ریلیونحمل

همین در قالب را  ی ملکیلکوموتیوها آهنچنانچه راهبه معنی اختیاری بودن است. با این وجود 

طبق قراردادی میان  اجاره دهد )یعنی لکوموتیوهاواقعاً ریلی  ونقلحملبه شرکتهای  قانونی متن

توان از این ظرفیت برای قرار داده شوند(، می واگنی خصوصی مالک مدت در اختیار شرکتها

بهره گیری به  ،و کامل ایقطارهای برنامهاندازی و همچنین برای راه گری تصدی واگذاری امور

  عمل آورد.

و  نوعو بر حسب  مسیرریلی در هر  ونقلحملهای مسافرین توسط شرکت تتعیین بهای بلی:  9ماده  .9

 ."آهنتأیید هیأت مدیره راه"پس از  ن آندمو به مرحله اجرا در آ شدهارائه  اتخدمو  ، قطاردرجه واگن

 تفویض شده است آهن راه یاوالً تأیید بهای بلیت ، یک امر حاکمیتی است که به هیأت مدیره

 و نه مقامات باالتر از آن. 

  ًآهن و ی بین راهبرداری از زیرساخت ریلی )رابطهمربوط به حق بهرهعمدتاً  مسیرمتغیر ثانیا

مربوط به عمدتاً ی واگن و خدمات ذیربط، ریلی( و متغیرهای نوع و درجه ونقلحملشرکتهای 

مسیرهای حمل  ی با مسافرین( است. درجه بندیریل ونقلحملی شرکتهای ترابری ریلی )رابطه

لکوموتیو، سرعت مجاز حرکت قطارها، ظرفیت  یبنا، کرایهمسافری حسب میزان استهالك زیر

حسب نوع  . درجه بندیشودمی تعیین ی زمانیمیزان تقاضا در هر دورهو قابل حمل هر قطار 

نیز بر مبنای میزان استهالك واگنها، وضعیت کیفی، فنی و رفاهی  و درجه واگن، قطار و خدمات

باشد. فرض بر اینست که عامل ارائه شده به مسافرین میسطح خدمات و باالخره  هاانواع سالن

 قیمت تمام شده در این متغیرها مستتر باشد.

، لذا معیارهای است موضوع تدوین آیین نامه پیش بینی نشدهمتأسفانه بسیار مهم، ی در این ماده  

ینکه ضمن ااین موضوع یک نقص بزرگ قانون مزبور است. وجود نخواهد داشت. قانونی  مصوب

ی پیشنهاد دادن بر حسب متغیرهای مزبور و نحوه "تعیین بهای بلیت"ی جامع و دقیق نظامنامه



هنوز حتی  ،آهنراهی آن با هیأت مدیرهمفاد ی توافق دربارهانجام ریلی برای  ونقلحملشرکتهای 

و بدون  این قانون متنیا مقامات باالتر بر خالف بعضی مواقع وزیر  ،تدوین نشده است. به همین دلیل

های سیاسی، و صرفاً بر مبنای انگیزه ریلی و شرکتهای وابسته، ونقلحمللحاظ سود و زیان شرکتهای 

 کنند. ی مسافری دخالت میهادر امر تعیین تعرفه

های ضوابط و دستورالعمل مقررات،ی ریلی به رعایت کلیه ونقلحملشرکتهای بودن مکلف : 10ماده  .10

 .در چارچوب قوانین کشورآهن راهتوسط هیأت مدیره  شدهغ التهیه و اب

  در  ، به شرط آنکهها محرز استها و دستورالعملآهن توسط تدوین آیین نامهراه حاکمیتاعمال

و خصوصاً ها برخی از آیین نامهمتأسفانه  .تدوین و تصویب شده باشندچارچوب قوانین 

 بدون ارجاع آنها به قانون مورد نظر، تدوین و به تصویبآهن ی صادره از سوی راهدستورالعملها

خود را محق آهن راه و دستورالعملها، مسئولینها رسند. سپس برمبنای متن این آیین نامهمی

حاکمیت ریلی باید در "که مهم ی دانند. تفهیم این نکتهمی به اعمال سیاستهای مندرج در آنها

شود حتی گاهی مالحظه می مسئولین حائز اهمیت بسیار است.به همان ، "چارچوب قانون باشد

 گردد.  می که دستورالعملی عطف به ماسبق

یک سند رسمی و شماره مخصوص که توسط ( به 1موضوع ماده )هر واگن و لکوموتیو  بودن دارا  :11ماده .11

 . شودمی آهن به نام مالک صادرراههیأت مدیره 

 ولی برای  است. 4اعمال ضوابط و استانداردهای موضوع ماده  این اختیار حاکمیتی در راستای

 صدور سند مالکیت هیچ شرطی تعیین نشده است.

 زیرساختحاکمیتی  وظایف -ب

آهن قرار راه یبر عهدهبه شرح زیر ، وظایفی نیز ی باالیاد شدهمواد زیرساخت به شرح  اختیارات حاکمیتی در کنار

 داده شده است: 

جبران خسارت و پرداخت دیه به به های موضوع این قانون آهن و شرکتراه: موظف بودن 2ماده  2تبصره  .1

 . افراد سانحه دیده در صورت بروز سوانح ریلی مطابق قانون مسئولیت مدنی



  ی ، رابطهثالث عالوه بر اشخاص حقیقی و حقوقی توانمی ،مفاد این بندبا برداشت موسع از

هر . بدین معنی که از آن مستفاد کردریلی را هم  ونقلحملو شرکتهای  آهنراهمتقابل بین 

 موظفمقصر شناخته شوند، که میزانی بنا بر  )راه آهن یا شرکت حمل و نقل ریلی( از آنهایک 

شخص حقوقی یا حقیقی ثالث، زیانهای وارده بر طرف  خسارات وارده برعالوه بر که  باشندمی

 د.نرا هم جبران کشرکت حمل و نقل ریلی( دیگر )راه آهن یا 

 - ونقلی مافوق زیرساختگر حملنبود نهاد حاکمیتی تنظیم : متأسفانه این بند قانونی به دلیل

وارده به  خسارتدقیق و مبالغ میزان دن شمشخص دشواری  -مربوطه )ین(تعیین مقصر مشکل

 .ه استدشآهن رعایت نمیراهتوسط  تا کنون -اجبار قانونی برای پرداخت آنهانبود  و -هر طرف

آهن به جز موارد توسط راهها ایجاد محدودیت عبور واگن هر یک از شرکتشدن تخلف محسوب  : 3 ماده .12

آهن به جبران خسارت ناشی از راهشدن مکلف . در مقررات ایمنی حرکت و ظرفیت خطوطتعیین شده 

 .تأیید آن توسط مراجع ذی صالح در صورتریلی  ونقلحملاین محدودیت برای شرکت های 

 عبور قطارها و واگنها خالف استبرای محدودیت هر گونه ایجاد ی قانونی، بر اساس این ماده، 

به جواز حرکت قطارها صدور . بنابراین عدم "شبکه ظرفیت"و  "ایمنی حمل" مگر در چارچوب

طی به موضوعات العمل )که ربنامه یا دستوراز یک آیین "نکردنتبعیت"یا  "مالی"سبب مسائل 

اکنون این نوع اقدامات کنترلی . متأسفانه هممنع قانونی دارد عمالً ،(ایمنی و ظرفیت نداشته باشد

 .استشده غیر قانونی بسیار رایج 

  امور تواند بسیاری از آهن میراه یک موضوع کشدار است و نیز "خطوط محدودیت ظرفیت"امر

دو گذار این بوده طبق . احتماالً منظور قانوناعمال حاکمیت کندرا با مرتبط ساختن به آن، 

به شرکتهای ی شبکه و ظرفیتهای واگذار شده -ی عملیاتی از پیش تعیین شدهبرنامهمعیار: 

تواند به دلیل نبود ظرفیت مازاد، می آهنراه -قراردادهای حملبر مبنای ونقل ریلی حمل

آهنهای کشورهای سازی که در راهالبته این نوع مستند را رد کند.متقاضیان جدید درخواست 

ای و همچنین اندازی قطارهای کامل و برنامهدر ایران به دلیل عدم راهپیشرفته برقرار است، 

برقرار نشدن نظام واگذاری ظرفیت شبکه به متقاضیان طبق قراردادهای کوتاه و میان مدت، 

موظف است که تمهیدات الزم آهن راه ی قانونی،مادهاما بر اساس این فعالً قابل اجرا نیست. 

   برای اجرایی کردن آن را فراهم سازد.



 آهن مجبور به پرداخت خسارت بابت هر گونه راه، صالحشرط تأیید مراجع قانونی ذی به

گر اند. در اینجا لزوم ایجاد تنظیماست، ولی این مراجع تعیین نشدهشده محدودیت غیر قانونی 

 شود. می متبوع به خوبی روشنی در وزارتخانه قلونحمل

به شرکت ها های ارتباطی باسیم و بی سیم، انتقال دادهنسبت به ارائه سرویس آهنراهشدن موظف : 5ماده  .2

 .های خصوصی به منظور استفاده از ظرفیت مازاد ارتباطی موجود از شبکه ریلی اختصاصی خود

  .اجرای این ماده تا کنون به مشکلی برنخورده است 

مسئول حفظ و نگهداری ناوگان و  ،ریلی ونقلحملهای آهن با پذیرش ناوگان شرکتراه: 8ماده  3تبصره  .3

  .باشدمت سیر آنان میتأمین سال

 ی به انحاء مختلف از اجراآهن راه این تبصره یکی از بحث برانگیزترین مطالب قانونی است که

 یکی از دو راه را برگزیند:مختار است که آهن راه طبق این تبصرهزند. می آن سرباز

در این  گیرد. امابگری عملیاتی را بر عهده تصدی "با پذیرش ناوگان بخش خصوصی"خود  -

گیرد. قرار می آهنی راهو تأمین سالمت بر عهدهناوگان مسئولیت حفظ و نگهداری  صورت

 تمامی خسارات وارده اعم از سرقت و سانحه را بپردازد. بایست می در نتیجه

باری و  ونقلحمل( را به شرکتهای سراسری ی)و نه شبکه اینطقهمسیروحرکت  یا اینکه   -

ی در محدوده شامل امور مانور، تشکیل و تنظیم قطارها محلیمسافری بسپارد. سیروحرکت 

در این حالت  باشد.شامل قبول و اعزام قطارها می سراسری. سیروحرکت ایستگاهها است

 سپردهبه بخش خصوصی مالک  موالت در ایستگاههاامر حفظ و نگهداری ناوگان و مح

 . شودمی

در  "تأمین سالمت سیر"امر خطیر د، ای و کامل هم راه اندازی گردچنانچه قطارهای برنامه -

  .شودمی واگذار ونقل ریلیشرکتهای حمل یعهده نیز بهطول بالکها 

کلیه جابجایی ناوگان بخش خصوصی در خود رسماً  آهنراهاگر  ،در هر حال بر اساس این تبصره

ایمنی  نگاه مسئول تأمین سالمت سیر وگیرد، آبر عهده میشبکه را مسیرها و در ایستگاههای 

حمل ) جلوگیری از هرگونه سانحه( و جلوگیری از سرقت )شامل محموالت و قطعات واگنها( 



توقف واگنها حین ی بین مبدأ و مقصد حمل یا چنین اتفاقاتی در فاصلهبه هر دلیل است. و اگر 

( رخ دهد، بر اساس اتتعمیربرای انجام پارکینگ یا انتظار  به ویژه در حالت) هادر ایستگاه

به طور کامل ریلی را  ونقلحملموظف است خسارات شرکتهای  آهنراه،  2ی ماده 2ی تبصره

ای به ای و واگذاری امور عملیاتی منطقهمگر آنکه با برقراری قطارهای کامل و برنامهتأدیه کند. 

سلب از خود ، و ایستگاهها شرکتهای حمل و نقل ریلی، از حفظ ناوگان و محموالت در مناطق

   ئولیت کند.مس

 هاآیین نامه قوانین و نبود  -ج

 باید در یکی از قوانین وزارت راه ی متبوع،  ونقل در وزارتخانهگر حملبه منظور تشکیل تنظیم

 اداری -اقتصادی -و مالی ایحرفه -در دو بخش فنی ونقلحملگری و شهرسازی، موضوع تنظیم

تشکیل، تنظیم مقررات، بررسی ی مربوطه نحوههای آیین نامهتعدادی از درج شود. و سپس در 

 دعاوی و صدور رأی تدوین گردد.    

  یا آن، تدوین آیین نامه  9و  3متأسفانه در قانون دسترسی آزاد به شبکه ریلی، برای مواد

 ،اختیارات حاکمیتی شرکت زیرساخت یهبینی نشده است. حتی اگر درباردستورالعملی پیش

های دقیق و مناسبی نیز نگاشته شده ون دسترسی آزاد به شبکه ریلی، آیین نامهدر سایر مواد قان

آهن مسکوت باقی حاکمیتی راهو وظایف و به تصویب برسد، باز هم بخش بزرگی از اختیارات 

 خواهد ماند.

 

 ادامه دارد( نوشتار)این 

 وابسته حمل و نقل ریلی و خدماتهای سید منصور محمودی مشاور انجمن صنفی شرکت

 


