
یک بنگاه اقتصادی، برای پایداری و به روز شدن، الزم است که به طور مرتب نیروهای انسانی جوان را طبق نیاز استخدام کرده و آموزش دهد تا به تدریج مدارج 

ترقی را طی نموده و پست های باالتر را اشغال کنند. ورودی سازمان، افراد جوان و خروجی آن نیز افراد باتجربه ی بازنشسته هستند. اما در این روند، به تدریج سازمان 

دگرگــون و تکامــل یافتــه و فناوری سیســتم ها، روش ها، تجهیــزات و امکانات آن نیز نوین و به روز می شــود. برای واکاوی بیشــتر درجه اهمیت جایگاه نیروی انســانی 

گفت و گویی با مهندس منصور محمودی، کارشناس حمل و نقل داشته ایم که به شرح آن می پردازیم:

اگر بخواهیم نقش ۴ عامل پول، نیروی انسانی، 
ریلی  پیشرفت  در  را  وسیع  اختیارات  و  فناوری 
کشور در بخش دولتی و خصوصی بسنجیم، کدام 

عامل نقش اول را دارد ؟ و چرا ؟
در بخش حاکمیتی، عوامل پول و نیروی انسانی 
مهمتر هســتند. راه آهن همواره از ضعف اعتبارات 
منابع عمومــی در رنج بوده و تخصیص بودجه به 
صــورت قطره چکانی و در حــد حفظ وضع موجود 
یعنی ســطح بقــاء واگذار می شــده اســت. میزان 
توســعه ی حمــل ریلی در مقایســه بــا حمل ونقل 
جــاده ای کمتــر بــوده و تــا حــدودی دچارکاهــش 
تدریجــی ســهم شــده اســت. مقایســه ی حجــم 
ســرمایه گذاری برای ازدیاد ظرفیت شبکه و ناوگان 

ریلی با سایر بخش های اقتصادی 

کشور نشان می دهد که راه آهن با بی اعتنایی عملی 
مســئولین مواجه بــوده اســت. در زمینه ی نیروی 
انســانی راه آهن، اگــر مبحث مدیریــت هم در آن 
لحاظ شــود، به دلیل عدم رعایت نظــام ارتقاء بر 
حسب شایستگی، ضعف های بزرگی قابل مشاهده 

است.   
ولی در حوزه ی بخش خصوصی، مشکل فناوری 
و اختیارات بیشــتر به چشــم می خورد.  مثا هنوز 
فناوری فشــار بار محوری واگن های باری 22.5 تن 
باقی مانده اســت و قســمت بزرگی از مسیر حمل 
در شــبکه ی ریلی نیز به همین میزان محدود شده 
است. همچنین فناوری تجهیزات و امکانات تخلیه 
و بارگیری و بســته بنــدی کاالها، نســبتا قدیمی و 

است.  ناکارآمد 

در مورد اختیارات نیز باید عنوان نمود که اختیارات 
عملیاتــی شــرکت های حمــل  و نقــل ریلی بســیار 
محــدود اســت و راه آهــن دســت از تصدی گــری 
ترابری بر نمی دارد. مثا در حوزه ی باری، اجازه داده 
نمی شود که لکوموتیوها در اختیار بخش خصوصی 
قرار گیرد تــا قطارهای کامل و برنامــه ای راه انداری 
گــردد. یا در حوزه ی مســافری، ســالن ایســتگاه ها 
و خدمــات مختلــف مســافری را بــه شــرکت های 

خصوصی واگذار نمی کند.
 

افزایش ایمنی در حمل  و نقل ریلی در گرو آموزش 
نکته که  این  به  توجه  با  است.  انسانی  نیروی 
ساخت تمام زیرساخت ها و بهره برداری از خطوط 
انجام  انسان ها  نظارت  با  یا  انسان  توسط 

محدودیت اختیارات عملیاتی شرکت های 
حمل  و نقل ریلی؛  راه آهن دست از 

تصدی گری ترابری بر نمی دارد

گفت و گو با مهندس منصور محمودی 
کارشناس حمل و نقل

“پرونده گفت وگو با کارشناسان  ریلی”
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می گیرد عامل انسانی چه نقش کلیدی می تواند 
در بروز یا جلوگیری از حوادث ریلی داشته باشد؟

نقش نیروی انسانی بسیار فراتر از حوزه ی ایمنی 
است و متأسفانه در راه آهن، عامل انسانی به عنوان 
یک ســرمایه ماحظه نمی شود. راه آهن باید متولی 
آمــوزش نیروی انســانی بــه ویژه عملیاتی باشــد و 
بخش خصوصی آن را اجرا کند. فعا آموزش نیمه 
تعطیل اســت. چنیــن رویکردی به کاهش ســطح 
توانایی نیروی انسانی در بهره برداری از زیرساخت و 
ناوگان ریلی منجر شده و همچنین به سطح ایمنی 

عملیاتی آسیب های جدی وارد می آورد.

چه عواملی در بهره وری صحیح از نیروی انسانی 
می تواند موثر باشد؟

پنج عامل اصلی ارتقاء بهره وری نیروی انســانی: 
سطح آموزش و یادگیری، سطح احترام و واگذاری 
اختیارات، نظام رشد و ارتقاء، وضعیت محیط کار، 
ســطوح دســتمزد می باشــند. در زیربخش ریلی به 
تمامــی این عوامل کم و بیش بی توجهی می شــود. 
بنابراین مشــکل حفظ نیروی انســانی در زیربخش 

همواره وجود داشته و دارد. 

چه عواملی در بروز خطای انسانی در صنعت ریلی 
کشور نقش دارند و چه راهکارهایی برای رفع آن 

وجود دارد؟
هفــت عامل عمده شــامل: ســطح نظــارت بر 
عملکرد کارکنان، ســطح مکانیزه بودن سیســتم ها، 
روش ها و رویه های مصوب، وضعیت تجهیزات و 
امکانات در اختیار افراد، سطح آموزش و تخصص 
نسبت به نوع شغل کارکنان، سطح شایستگی فردی 
نســبت به هر پســت، میزان انگیزه ی شغلی ایجاد 
شــده در آنها است. برای کاهش اشتباه های انسانی 
بایــد در زمینــه ی ارتقــاء کیفی و کمــی تمامی این 
عوامل تاش جدی شــود. در کشــورهای پیشرفته، 
 zero( گرایــش بــه ســمت خطــا و نقــص صفــر
error & defect( یــک هــدف کیفــی دراز مدت 
اســت. آنها از هر اشــتباه یا نقص درس می گیرند و 
ســعی می کنند با سیستم ها و روش های نوین برای 
همیشــه از تکــرار آن جلوگیری کنند. متأســفانه در 
راه آهن ایران به جای بررســی اشتباه های بروز کرده، 
ســعی در الپوشــانی آنها می کنند تا مبادا مقصرین 
شــماتت یا تنبیه شده یا راه آهن مستوجب جریمه 
شود. چنین رویکرد غیر علمی سبب تکرار اشتباه ها 

و وارد آمدن خسارات مستمر می گردد.   

آیا در بخش ریلی کشور ما  نیروی انسانی متخصص 

آموزش دیده دربخش های فنی و تخصصی بخش 
خصوصی به کار گرفته شده است ؟ 

شــرکت های بخش خصوصی بــا عنایت به نازل 
بودن درآمدها و لزوم کنترل ســطح دســتمزدها و 
هزینه ها، توانایی محدودی در جذب نیروی انسانی 
عالی دارند. ضمن اینکه  وضعیت  فنی و تخصصی 
کارکنان در مشــاغل پایین تر از پســت های باالتر به 
مراتب مطلوب تر اســت. بســیاری از ایــن کارکنان، 
دارای آموزش هــای عمومــی خوبــی هســتند. ولی 
آموزش هــای تخصصی ویــژه راه آهــن آنها عموما 

ناقص است. 
بخــش خصوصــی تــا چــه میــزان خــود را در 
بکارگیــری نیــروی انســانی متخصــص مســئول 

می داند؟ 
مدیران بخش خصوصی انگیزه ی بسیار قوی برای 
بهره گیری بهینه از نیروی انســانی شــاغل در شرکت 
خود را دارند. زیرا آینده ی آنان به میزان ســودآوری 
شــرکت وابسته اســت. بنابراین مدیران مربوطه در 
حد بضاعت خود، در بکارگیری تمامی عوامل مؤثر 
بــرای ارتقاء بهره وری کارکنان تــاش می کنند. البته 
همچون بســیاری از شــرکت های جهــان، گاهی این 
ارتقاء بهره وری به اندازه ای می شود که به بهره کشی 

نزدیک می گردد.  

از نظر جنابعالی به عنوان کارشناس در توسعه این 
نیروی متخصص در راه آهن و  صنعت بکارگیری 
بخش خصوصی هر کدام به تفکیک چقدر موثر 
این دو بخش خصوصی و دولتی در  آیا  و  است 
یکدیگر  بر  متخصص  انسانی  نیروی  از  استفاده 

موثر خواهند بود؟
بــه طــور کلــی بکارگیــری نیــروی متخصص در 
همه ی ســازمان ها و شرکت ها حرف اول را می زند. 
اما مشــکل و معضل تخصــص در زیربخش ریلی، 
بیشــتر در سطوح کارشناســی مدیران میانی و ارشد 
نمایان اســت. ایــن نوع مدیران بیشــتر توجه خود 
را بــه موضوعــات فنــی، مالــی و بازرگانی معطوف 
می کننــد. در حالی که الزم اســت تــا حد ممکن به 
مسائل تاکتیکی و راهبردی هم توجه نمایند. در هر 
حال به دلیل رابطه ی نزدیک بین کارکنان بخش های 
دولتــی و خصوصی، تأثیر و تأثر آنها بر یکدیگر زیاد 

است )به ویژه از سوی کارکنان راه آهن(.

در  متخصص  انسانی  نیروی  اندازه کافی  به  آیا 
کشور وجود دارد ؟ 

بله، در بــازار کار نیروی متخصص به اندازه کافی 
وجود دارد. نکته ی مهمی که باید در اینجا ذکر شود 

اینســت که تا مدت ها بعد از انقاب، راه آهن بابت 
آموزش های عمومی )آموزش و پرورش و آموزش 
عالی( ســاالنه هزینه های زیــادی را صرف می نمود. 
ضمــن اینکــه بــرای انجــام آمــوزش طوالنــی بدو 
خدمت ســطوح مکانسین و تکنســین، می بایست 
دســتمزد و بیمــه ی کارکنــان را نیــز می پرداخــت و 
این مدت جزء ســوابق آنها محسوب می گردید. بر 
اســاس یک سیاســت اتخاذ شــده، تمامی این نوع 
آموزش ها طی نزدیک به یک دهه تاش مستمر به 
تدریج به دســتگاه های ذیربط منتقل شد و راه آهن 
نیازهای خود را بر مبنای فرایند دقیق استخدامی، از 
بازار کار مرتفع می نموده است. متأسفانه گویا اخیرا 
در یــک اقــدام واپســگرایانه در نظر اســت که روند 
معکوس یعنی هزینه کــردن راه آهن بابت آموزش 

عمومی احیاء شود.    

برای جذب نیروی انسانی متخصص و ماهر بخش 
خصوصی و راه آهن نیازمند چه اقداماتی است ؟

 می بایست اوال نظام آموزش راه آهن به گونه ای 
فعــال شــود تا بتــوان شــرایط ارتقاء کارکنــان را بر 
اساس آموزش حین و بدو خدمت انجام داد. ثانیا 
در مورد جزوات و کتب درســی، برنامه ی آموزشی، 
طــرح دوره و درس و غیره، مطالعــات و اقدامات 
الزم صــورت پذیــرد. ضمــن اینکــه آییــن نامــه ی 
آمــوزش کارکنان زیربخــش ریلی اعــم از راه آهن و 
شــرکت های حمل ونقل ریلــی تدوین و به تصویب 
برســد تا بر اســاس شــرایط احراز مشــاغل کلیدی، 

آموزش های بدو و حین خدمت انجام پذیرد.

آیا برای آموزش نیروی انسانی متخصص نیازمند 
تجربیات کارشناسان خارجی هستیم؟

در زمینــه ی آموزش خیر. مگــر اینکه یک خرید 
عمده با فناوری باال انجام پذیرد که می بایســت امر 

آموزش آن نیز در قرارداد مربوطه ملحوظ شود.

آیا شرکت های ریلی در جذب نخبگان دانشگاهی 
موفق عمل کرده اند یا خیر ؟ اگر موفق نبوده اند 

شما چه دالیلی برای این موضوع می بینید ؟
وســعت و شهرت هر ســازمان یا شرکت، قدرت 
جذب نیروی انســانی را مشخص می کند. زیربخش 
ریلی به دلیل ســختی کار و دســتمزد نســبتا پایین، 
صرفا توانایی جذب پرســنل متوســط را دارد. البته 
اغلــب نخبــگان درجه ی یــک ایران از کشــور خارج 
می شــوند. در هر حال شرکت های بخش خصوصی 
در حــد نیاز فعلــی، موفق به جذب نیروی انســانی 

کارآمد و متخصص شده و می شوند.  

27 شماره 49 - خردادماه 1400


