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فصلنامه انجمن صنفی شرکت های حمل و نقل ریلی و خدمات وابسته
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در خصوص تنظیم گری در صنعت ریلی کشور، پروژه ای پژوهشی با عنوان »بررسی تنظیم گری در صنعت حمل ونقل ریلی 
کشور و ارائه ی راهکارهای بهبود آن« در سال 1400، با حمایت مالی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران انجام شده 
حکمرانی  اصول  از  بسیاری  می دهد؛  نشان  ریلی  حمل ونقل  صنعت  حاضر  شرایط  در  تنظیم گری  ارزیابی   اساس،  این  بر  است. 
در  متعددی  است. مشکالت  نشده  رعایت   ،)OECD اقتصادی،  توسعه ی  و  همکاری   سازمان  به وسیله ی  )ارائه شده  تنظیم گری 

تنظیم گری کنونی وجود دارد و الزم است ساختار تنظیم گری در این صنعت مورد بازنگری اساسی قرار گیرد. 

مسعود یقینی
 دانشیار دانشکده ی مهندسی راه آهن دانشگاه علم و صنعت ایران

ضرورت بازنگرى تنظیم گرى
 درصنعت ریلى 
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برخی از مشکالت موجود در تنظیم گری حمل و نقل ریلی عبارتند از؛
1. انجـام همزمـان سیاسـت گـذاری،   تنظیم گری و تصدی گری به وسـیله ی شـرکت 

ج.ا.ا راه آهن 
2. تداخل وظایف شرکت راه آهن با کمیسیون عالی سوانح

3. نبود شفافیت در فعالیت های تنظیم گری
مـدل مطلـوب تنظیم گری، ایجاد یک سـازمان به عنوان تنظیم گر اقتصـادی، ایمنی و 
فنـی به صـورت یکپارچه و وابسـته به وزارت راه و شهرسـازی، به همراه ایجاد شـورای 

بـا توجـه بـه وظایـف اصلـی این نهاد، سـاختار اصلـی نهاد تنظیم گـر، بـا مدیریت در 
سـطح اول و سـه اداره ی امور اقتصادی، امور ایمنی و امور فنی در سـطح دوم )مطابق 
شـکل حاضـر(، قابـل تعریـف اسـت. همچنیـن؛ ایـن واحدهـا، واحدهای اصلـی نهاد 
تنظیم گـر بـوده که مسـتقیماً فعالیت های تنظیم گـری در درون این نهـاد را به انجام 
می رسـانند. نهـاد تنظیم گـر بایـد دارای واحدهای امـور مالـی، اداری و روابط عمومی، 

به عنـوان واحدهای فرعی باشـد.
اهداف مورد نظر تشکیل نهاد تنظیم گر به صورت زیر پیشنهاد می شوند؛

1( تنظیم گـری مقـررات اقتصـادی، از جملـه در زمینـه ی تعرفه ی حق دسترسـی و 
خدمـات حمل ونقـل ریلـی و پروانـه ی حضـور در بازار

2( اطمینان از دسترسی عادالنه و بدون تبعیض به زیرساخت شبکه
3( توسعه ی رقابت

4( تنظیم گـری مقـررات اقتصـادی مرتبـط بـا حمل و نقـل بین المللـی، ماننـد؛ حـق 
دسترسـی واگن هـای خارجـی

5( تنظیم گـری بـرای اطمینان از اعمال سیاسـت های اقتصادی حکومت و همچنین؛ 
توسـعه ی صنعت در بخش حمـل و نقل ریلی

6( تنظیم گـری به منظـور تضمیـن امنیـت حقوقی و حفـظ مالکیت فـردی نهادهای 
تنظیم تحت 

7( تنظیم گری بابت اطمینان از حفظ حقوق مشتریان حمل و نقل ریلی
8( افزایش ایمنی و پیشگیری و کاهش سوانح و حوادث در حمل و نقل ریلی 

9( همـکاری با سـازمان های مربوطه بـرای نظارت بر اجرای مقررات زیسـت محیطی 
در حمـل و نقل ریلی

10( ایجاد قابلیت تعامل پذیری  زیرسیستم ها  در حمل و نقل ریلی 
11( بهبـود کیفیت و ارتقاء فنی زیرسـاخت )شـامل؛ خط، عالئـم و ارتباطات(، ناوگان 

و بهره بـرداری ریلی 
اداره ی امور اقتصادی از بدنه ی پشـتیبانی و شـورای تصمیم گیری تشـکیل می شـود. 
شـورای تصمیم گیـری در حقیقـت نقـش بدنـه ی حکمرانـی را در این اداره داشـته و 
تصمیمـات تنظیم گـری اصلی در این اداره بر اسـاس نظر این شـورا دریافت می شـود. 
ایـن شـورا از مدیـران گروه های کاری در این اداره ایجاد می شـود. رئیس این شـورا به 
انتخاب اعضای شـورا مشـخص می شـود. پیشـنهادها در مـورد مدیریت امـور داخلی 
ایـن اداره، توسـط رئیـس شـورا بـه واحـد مدیریـت ارائه می شـود. بدنه ی پشـتیبانی 
متشـکل از سـایر کارکنـان ایـن اداره، در دفتـر مرکـزی و در مناطق مختلـف راه آهن 
کشـور اسـت کـه به طـور کلی بـه انجام امـور دبیرخانـه، بررسـی های کارشناسـی و 

نظـارت بر مقـررات اقتصـادی می پردازند. 
اداره ی امـور ایمنی شـامل؛ بخش پشـتیبانی و شـورای تصمیم گیری اسـت. شـورای 
تصمیم گیـری همـان بدنـه ی حکمرانی در ایـن اداره بوده و مشـابه کمیسـیون عالی 
سـوانح، عمـل می کنـد. تصمیمـات تنظیم گـری اصلـی ایـن اداره در این شـورا انجام 

حکمیت ریلی اسـت.
بـا توجـه بـه این که نهـاد تنظیم گر، وابسـته بـه وزارت راه وشهرسـازی خواهـد بود و 
از سـوی دیگـر؛ نهادهـای تحت تنظیـم دولتـی و غیردولتی، همزمـان در این صنعت 
تحت تنظیم هسـتند، تشـکیل شـورای حکمیت ریلی نیز در این مدل در نظر گرفته 
شـده تـا در صورتی که شـکایتی از تصمیمـات اقتصادی یا فنی نهـاد تنظیم گر وجود 

داشـته باشـد، برای حل اختالف و شـکایت به این شـورا مراجعه شـود.

می شـود. ایـن شـورا نیـز متشـکل از مدیـران گروه هـای کاری در ایـن اداره اسـت. 
رئیس شـورای فوق به انتخاب اعضای شـورا مشـخص می شـود. پیشـنهادها در مورد 
مدیریـت امـور داخلی این اداره، توسـط رئیس شـورا بـه واحد مدیریت ارائه می شـود.

بدنه ی پشـتیبانی از سـایر کارکنـان ایـن اداره، در دفتر مرکـزی و در مناطق مختلف 
راه آهـن کشـور تشـکیل مـی شـود کـه بـه طـور کلـی بـه انجـام امـور دبیرخانـه، 
بررسـی های کارشناسـی و نظارت بر مقررات ایمنی می پردازند. پرسـنل این اداره که 
در مناطق راه آهن کشـور مسـتقر می شـوند، وظایفی مشابه کمیسیون های جلوگیری 
از سـوانح نواحی که در حال حاضر در مناطق مختلف راه آهن کشـور مشـغول فعالیت 
هسـتند را برعهـده خواهند گرفـت. اداره ی امـور ایمنی عالوه بر مسـؤولیت هایش در 
زمینـه ی ایمنـی، همـکاری بـا سـازمان محیط زیسـت در نظـارت بر اجـرای مقررات 

زیسـت محیطـی در صنعـت حمل و نقـل ریلی را نیـز برعهده خواهد داشـت.
اداره ی امـور فنـی نیـز مشـتمل بـر بخش پشـتیبانی و شـورای تصمیم گیری اسـت. 
شـورای تصمیم گیـری همـان بدنـه ی حکمرانـی در ایـن اداره اسـت و تصمیمـات 
تنظیم گـری اصلـی ایـن اداره در ایـن شـورا انجام می شـود. مدیـران گروه هـای کاری 
در ایـن اداره، اعضـای شـورای فوق هسـتند. رئیس این شـورا نیز مانند دیگر شـوراها 
توسـط اعضـای آن انتخاب می شـود. پیشـنهادها در مـورد مدیریت امـور داخلی این 
اداره، توسـط رئیس شـورا به واحد مدیریت ارائه می شـود. بدنه ی پشـتیبانی از سـایر 
کارکنـان ایـن اداره نیـز شـامل؛ دفتـر مرکـزی و در مناطـق مختلـف راه آهن کشـور 
اسـت کـه به طور کلـی به انجام امـور دبیرخانه، بررسـی های کارشناسـی و نظارت بر 

مقـررات فنـی می پردازنـد. وظایـف اداره ی امـور فنی به این شـرح اسـت:
در مـدل  تنظیم گـری مطلـوب در حمـل و نقـل ریلـی، با توجـه به این کـه تنظیم گر 
اقتصـادی، ایمنـی و فنی یکپارچه وابسـته به وزارت راه وشهرسـازی بـوده و نهادهای 
تحـت تنظیـم دولتـی و غیردولتـی همزمـان در ایـن صنعـت تحت تنظیم هسـتند، 
بـرای جلوگیـری از تعـارض منافـع، تشـکیل شـورای حکمیـت ریلی در نظـر گرفته 

شـده است.
شـورای حکمیت ریلی به اعتراضات یا شـکایات ارسـال شـده به این شـورا که مرتبط 
بـا تصمیمـات اقتصـادی یا فنـی نهاد تنظیم گـر حمل و نقل ریلی باشـد، رسـیدگی 
می کنـد و اختیـار تأییـد یـا لغـو ایـن تصمیمـات را دارد. اما ایـن شـورا نمی تواند در 
دیگـر حوزه هـا تصمیم گیـری کنـد. به عنـوان مثـال در صورتی کـه دسـتورالعملی از 
سـوی نهاد تنظیم گر صادر شـده باشـد، این شـورا می تواند آن دسـتورالعمل را تأیید 
یـا لغـو کند. اما نمی تواند آن دسـتورالعمل را بـا اصالحاتی تأیید کنـد. در هر صورت، 
ایـن شـورا می تواند پیشـنهادهای اصالحی خود را در مـورد تصمیمات نهاد تنظیم گر 
بـه ایـن نهاد ارائـه کند. الزم به ذکر اسـت که با توجه به حساسـیت باالی تصمیمات 
ایمنـی نهـاد تنظیم گر، ایـن تصمیمات قابل بررسـی و لغو در شـورای حکمیت ریلی 

نیست.

مدیریت

اداره امور اقتصادى
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پشتیبانى
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تصمیم گیرى
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اداره امور فنىاداره امور ایمنى
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