
به چه میزان از دانش و فناوری روز برای 
مدیریت امور خود بهره می بریم؟

فرد پرکار، زحمتکش و دلس�وزی را در نظر بگیرید که هر روز صبح از س�اعت 8 کار خود را 
آغاز نموده و تا پاسی از شب مشغول به کار است. کار او انتقال صدها کیسه سنگین از پیاده روی 
جلوی س�اختمانی به طبقه هفتم آن اس�ت که اینکار را با قرار دادن کیسه ها بر روی شانه خود 

انجام می دهد و باید این عمل را حدود 10 روز به صورت مستمر تکرار کند.
حال چنانچه این فرد بجای صرفاً کار و کار، کمی بیاندیش�د و طنابی را از یک قرقره از طبقه 
هفتم به همراه یک صفحه بزرگ به پایین بفرستد و این صفحه بتواند حدود 10 کیسه را در خود 

جای دهد و سپس آن را به سمت باال بکشد، نتیجه چنین تفکری چه خواهد بود؟
در ای�ن ص�ورت کاری که 10 روز به ط�ول می انجامید طی چند س�اعت و در کمتر از یک روز 
به اتمام خواهد رس�ید و ضمناً نیازی نیس�ت این فرد 7 طبقه را ده ها ب�ار در طول روز بپیماید. 
همچنین مشکل کمردرد ناشی از حمل بار سنگین را هم پیدا نخواهد کرد و ممکن است کیسه ها 

نیز سالم تر به مقصد برسند.
مدیران س�طوح و بخش های مختلف کشور ما مشابه یکی از دو فرد باال عمل می کنند. برخی 
کار فش�رده ش�بانه روزی با دوندگی زیاد و در عین حال راندمان پایین و بدون استفاده از دانش 

روز و برخی کار پربازده و بهره ور با استفاده از دانش روز
س�ؤالی که مدیران دائماً باید از خود بپرسند: "به چه میزان از ابزارهای علمی روز برای انجام 

دقیق، سهل و سریع تر کارها استفاده می کنیم؟"
اتوماس�یون اداری، سیس�تم های مدیریتی مبتنی بر فناوری اطالعات، سیستم های مدیریت 
ارتباط با مش�تری)CRM(، سیستم های برنامه ریزی منابع س�ازمانی)ERP(، استفاده از ایمیل 

بجای فکس و نامه و همینطور صدها سیستم متداول دیگر.
و اما راه آهن نیز مس�تثنی نیست. عالوه بر سیس�تم های متعارف و عمومی مدیریتی، برخی 

دبیر انجمن صنفی شرکت های حمل ونقل ریلی و خدمات وابسته
مهرداد تقی زاده
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سیستم ها در راه آهن، امکان ایجاد تحوالت اساسی را فراهم می آورند که از جمله آن موارد زیر 
را می توان عنوان نمود:

اس�تفاده از دوربین های نظارت تصویری جهت کنترل محوطه ایس�تگاه ها به منظور  	•
جلوگیری از سرقت ادوات ناوگان ریلی و محموالت آن ها

اس�تفاده از دوربین های نظ�ارت تصویری در طول خطوط مناطق پر ریس�ک جهت  	•
جلوگیری از سرقت پابند و دیگر ادوات خطوط و جلوگیری از ایجاد خرابکاری

اس�تفاده از سیس�تم های کنترل اتوماتیک قطار)ATC( جه�ت جلوگیری از خطای  	•
انسانی و در نتیجه کاهش چشمگیر ایجاد سوانح در شبکه 

استفاده از سیستم های ردیابی آنالین ناوگان جهت برنامه ریزی دقیق و آسان تر و در  	•
نتیجه باال بردن قابلیت اطمینان در شبکه ریلی

استفاده از سیستم های پردازش تصویر به منظور استفاده در جهت تشخیص سالمت  	•
پروفیل چرخ و شکستگی فنر

استفاده از سیستم های تشخیص داغی و بریدگی چرخ  	•
استفاده از سیستم های تشخیص وضعیت لکوموتیو و گرماسنج یاتاقان چرخ 	•

شناسایی حدود 50 سیستم هوشمند در راه آهن های دنیا 	•
و...

یقیناً استفاده از سیستم های پیشرفته مبتنی بر فناوری اطالعات و سیستم های هوشمند در 
حمل و نقل ریلی در ابتدا مس�تلزم هزینه  می باشد اما اس�تفاده از این سیستم ها در بلندمدت، 
منافع مالی مس�تقیم و غیر مس�تقیم باالیی را به همراه خواهد داشت، لذا تغییر نگرش در این 

حوزه، بهبود وضعیت فعلی حمل و نقل ریلی را در پی خواهد داشت. 
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