
در گفت و گو با مدیرعامل شرکت الوند نیرو به بحث مهم نیروی انسانی پرداخته شد. مهندس ابراهیم پاشنا معتقد بود نیروی انسانی متخصص در رشد و شکوفایی 

یک شــرکت ســهم به ســزایی دارد و اگر نیروی انسانی متخصص شــرایط خوبی در شرکت یا سازمان نداشته باشد دیر یا زود آن سازمان به زمین خواهد  خورد. از جمله 

موارد مهم بحث آموزش اســت. آموزش یک رکن اســت؛ نه در صنعت ما بلکه در هر صنعت دیگری. اگر فضای مدیریتی فضای مثبتی باشــد و احساس هم خانوادگی و 

هم بســتگی کنند، پیامد آن یک انرژی مثبت نهفته اســت که ممکن اســت ما نبینیم. احســاس تعلق یک ارزش است و فرد وقتی با اعضای دیگر اجماع می شود به یک 

نیرویی تبدیل می شود که شرکت را جلو می برد. به شرح کامل این گفت و گو می پردازیم:

در پیشرفت ریلی هم در بخش دولتی هم در بخش 
نیروی  پول،  عامل  چهار  از  کدام یک  خصوصی، 
مهم تری  نقش  تکنولوژی  و  اختیارات  انسانی، 

دارند؟
اساســا این موارد هر کــدام نقش مهمی را برعهده 
دارند، اما در بین مدیران جدید مسائلی مطرح است. 
یک مثال دارم که برای خودم است، حتی کتاب انسان 
خردمند نوشته آقای هراری را که مطالعه می کردم به 
ویژه در فصل اول آن، می توانم بگویم جان کامی که 
در ذهن من نقش بســته خیلی پخته تر از آن اســت. 
من می گویم قبل از آنکه انسان خردمندی روی زمین 
بیاید، آیا این کانسارها نبود؟ فوالد، طا و نفت نبود؟ 
بســیاری از کانســارهایی که امروز از نظــر ما بی ارزش 
هستند و اکنون وجود دارند، ممکن است هزار سال 
دیگر فایده های زیادی داشــته باشند که امروزه کشف 
نشده اند. این ها با میلیاردها دالر ارزش پولی، زیر پای 
همه موجودات ازجمله انســان بود. آن چیزی که این 

ثروت را ارزشمند کرد، هوش انسان خردمند بود.
قبل از آن انســان اولیه و حتی دایناســورها وجود 
داشــتند حتی از نظر جثه خیلی قوی تر بودند، اما این 
هــوش را نداشــتند کــه نفت، طا و فــوالد را چگونه 
اســتخراج کنند و آن ها را تبدیل به یک ماشــن، ابزار 

تولید و... کنند.
در واقــع آن چیــزی کــه موجب آســایش و تولید 
ثروت شــده، انســان بــوده نه خود آن ثــروت. وقتی 
می گوییــم خداونــد ارحم الراحمین اســت یعنی این 
ثروت اطراف ماســت. شــما در روابــط خانوادگی هم 

نگاه کنید، کســانی هســتند که کمی ضعیف  هستند و 
کسانی که نسبتا غنی  هستند. این تا حدودی به هوش 
آن افــراد برمی گردد یعنی این هوش اســت که از یک 
ماده خام بی جان بامصرف، یک وســیله قابل ارزش 
و مطلوب برای انســان ها که ممکن است پول خوبی 
بــرای آن بدهند یا در مقابــل حاضر به مبادله پایاپای 
شــوند، تولید می کنــد. از نظر من انســان و مدیریت 
مربوطه، اصل اســت. روش های مدیریتی هم بخشی 
از نیروی انسانی است. به نظر من نیروی انسانی اولی 

است.

صورت  چه  به  اختیارات  و  پول  و  تکنولوژی  بحث 
هست؟ این ها ابزار هستند؟

ابزار و تکنولوژی ســاخته بشــر است. وقتی نیروی 
انسانی بی خردی داشته باشیم، اصا تکنولوژی تولید 
نمی شود و ثروتی به دســت نمی آید. این ابزارها هم 
مهم هستند، اما صحبت ما بر سر اولویت ها است. 

شما مدت ها در بخش دولتی بوده اید و االن هم 
در بخش خصوصی فعالیت می کنید. نیروی انسانی 
که در بخش دولتی صنعت حمل و نقل ریلی بکار 
گرفته شده تا چه اندازه یک نیروی کارشناس است 
نیروی  آیا  و  دارد؟  را  علم کافی  و  سواد  چقدر  و 

انسانی متبحر است یا نه؟
این هم یک مقوله نســبی است. لذا  وقتی بخش 
خصوصی را با بخش دولتی  مقایسه می کنیم از نظر 
مــن بخــش دولتی خیلــی کاردان تــر و خبره تر و حتی 

سالم تر از بخش خصوصی است، گرچه این روزها بازار 
اتهام در بخش دولتی داغ اســت. اگر شرایط سیاسی، 
اجتماعــی و اقتصادی فعلــی را در بهترین ملت های 
جهان ببریم، این سیســتم آن  ها را هم فاسد می کند. 
در آمریکا یک ساعت برق رفته بود فروشگاه را غارت 

کرده بودند. 
این شــرایط فشار را روی حیوانات آزمایش کردند. 
دو شــرایط نــا برابر برای موش ها گذاشــته بودند یک 
گروه در وفور غذا و گروه دیگر در موقعیتی که کمبود 
وجود داشت. موش های گروه دوم در جنگ و جدال 

بودند، پس این شرایط برای انسان ها طبیعی است.
از نظر من بخش دولتی سالم تر از بخش خصوصی 
است. اســتثنائا برخی از فعاالن بخش های خصوصی 
قبا در بخش دولتی شانس شان را امتحان کرده اند و 
نتوانســته اند از فیلتر گزینش رد شوند، چون آدم های 
ســالمی نبودند برای مثال وارد بازار صنعت ســاخت 
میز و مبل شــده اند. البته منظورم همه آن ها نیست 
و اســتثنا هم وجود دارد. آیا شــما مطمئن هســتید 
قبــا ایــن آقا بــرای وزارت نفــت نرفته اســت؟ و به 
هــر دلیلــی ردشــان نکرده اند؟ پــاره ای هم بــه دلیل 
ناروایی های اخاقی بود که در آنها دیده شــد، بخشی 
هم به خاطر تحصیات و ســواد بوده اســت. شما در 
بخش غیردولتی بســیاری آدم های کم ســواد و پولدار 
به ویژه در بازار می بینید، ولی اگر یک آقای کم سواد در 
بخش دولتی بیاید، اصا به او مجال ورود نمی دهند. 
از نظــر مــن نیروهای بخــش دولتی اجمــاال باوجود 
دزدی هایــی کــه ایــن روزها مطرح اســت ســامت 

روح حاکم بر فعالیت های دولتی؛
اجازه شکوفایی به نیروهای نابغه نمی دهند

گفت و گو با مهندس ابراهیم پاشنا 
مدیرعامل شرکت الوند نیرو

“پرونده گفت وگو با مدیران مالک لکوموتیو”
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هســتند. به لحاظ مهارتی، بحث های آموزشی مطرح 
اســت. آمــوزش یک رکن اســت. اگر صنــف خودمان 
را با صنف ریلی کشــورهای پیشــرفته اروپایی مقایسه 
کنیــم، ممکن اســت در مقام پایین تری باشــیم. ولی 
در بخش دولتی چون در دوره 30 ســاله خدمت شــان 
پاره ای از آموزش ها اجباری است، در مقایسه با بخش 
خصوصی کارمندهای  دولتی نســبتا آموزش های الزم 

را دیده اند.

نیروی  آیا  هست؟  صورت  چه  به  ریلی  بخش  در 
ماهر در راه آهن در بخش های مختلف وجود دارد؟

باید بحــث را دو بخش کنیم؛ یکی بخش های فنی 
ـ تکنیکی است. مثا مهارت در سیر و حرکت، مهارت 
در تعمیــرات و نگهداری یا مهارت در پاره ای از ادوات 
و تجهیزات که پیچیده اســت. به نظر من مهارت الزم 
وجود دارد. ولی در بخش مدیریتی به لحاظ آموزشــی 
ممکن اســت ضعف هایی وجود داشــته باشد. یعنی 
مدیــران ما ضعف آموزشــی دارند و باید خودشــان را 
ارتقا دهند. ضعف کلی سیستم در بخش آموزش های 
فنــیـ  تکنیکی که معموال کارهای اجرایی و فنی انجام 
می دهند، چشــمگیر نیســت ولی در بخــش مدیریتی 

ضعف ها چشمگیر است.

آیا بخش خصوصی برای جذب نیروی ماهر هزینه 
بخش  و  خصوصی  بخش  چقدر  اینکه  و  می کند؟ 
دولتی برای اینکه نیروی ماهر انتخاب کنند از هم 

انگیزه می گیرند؟
بخش خصوصی چشــم به ســود دارد، البته بخش 
دولتی هم اینگونه است اما اگر کسی اصرار بر استخدام 
شخصی کند چون سرمایه دولت است خیلی اهمیتی 
نــدارد. دولــت یــک بنگاه ســازمانی کاریابی اســت که 
یکــی از ضعف های بزرگ دولت اســت و خواه ناخواه 
شایســتگی در آن فــرد وجــود نــدارد و ممکن اســت 
افرادی که شایستگی هم ندارند استخدام شوند. بخش 
خصوصی هم این ضعف را دارد، ولی چون نیم نگاهی 
بــه ســود دارد و اصل ســود اســت، ایــن تعارفات را 
کنار می گذارد و شــخصی را که سودآور است انتخاب 
می کند. البته این  گونه هم نیست که بخش خصوصی 
بــه لحــاظ جــذب نیروهــای ماهر حتما خــوب عمل 
می کند. درســت نیســت بخش دولتی را با این چوب 
برانیــم. بخش دولتی دارای نیروهای فوق العاده ماهر 
و خوبی اســت، اما تنگناهایی هم دارند که به قوانین 

و مقررات برمی گردد.
روح حاکم بر فعالیت های دولتی به گونه ای اســت 
کــه اجــازه نمی دهد نیروهای نابغه شــکوفا شــوند و 
خودی نشــان دهنــد، یعنی در نظامات دولتی ســقف 

پروازی معین شــده اســت و اجازه نمی دهنــد از این 
ســقف فراتر برویــد. در حالی کــه در بخش خصوصی 
چون اصل سود بیشتر است، سعی می کنند نیروهای 
بهتری استخدام کنند. به نظر من بخش خصوصی در 
بخش آموزش و جذب نیروهای ماهر کار مهمی نکرده 

و تفاوت چندانی با بخش دولتی ندارد.

وضعیت نخبگان ما به چه صورت هست؟ نخبگانی 
که از دانشگاه ها فارغ التحصیل می شوند در بخش 
ریلی چه وضعیتی دارند؟ آیا جذب بخش خصوصی 

یا دولتی می شوند یا می روند؟
این نیازمند آمار اســت. به اســتنباط من نیروهای 
خوبشــان معمــوال در کشــور نمی ماننــد و می رونــد. 
نمی گویم درســت اســت اما این نیاز بــه کار تحقیقی 
دارد. ایــن رفتن ها دالیل زیادی دارد؛ دلیلی که دولت 
را هم نرنجاند این است که شرایط آماده نیست. وقتی 
کســی می تواند پــرواز کند و به نقطه اوجی برســد در 
حالی که اینجا شرایط فراهم نیست، چرا بماند؟ فرض 
کنید شــخصی در مســائل علوم فضایی بســیار نابغه 
اســت. هدف او راهیابی به ناســا اســت که شرایط آن 
در کشور فراهم نیست، در نتیجه می رود و کارساز هم 
می شــود. دالیل زیــاد دیگری هم وجــود دارد اعم از 

اقتصادی، اجتماعی و....

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

به نظــر من باالترین موضوع آموزش اســت. رکن 
نیــروی انســانی با آمــوزش قرین اســت. خداوند این 
اســتعداد را کم و بیش به همه انســان ها داده است. 
اگر انســان های 200 ســال قبــل را که نظام آموزشــی 
به شــکل امروزی نبود با انســان های امروز مقایســه 
کنیــد می بینیــد هر کســی در یــک حوزه ای پیشــرفت 
کرد ه  اســت. دومین موضــوع این که در ســازمان ها، 
شــرکت ها، وزارتخانه ها و... مقداری آزاد گذاشتن فرد 
می تواند کارســاز باشد. یعنی مقید نکردن نیرو به ویژه 
برای کسانی که نبوغ دارند، برای مثال در مشاغلی که با 
علوم انســانی محض کار دارند، نه تکنیکی مانند علوم 
سیاســی، وزارت کشور، وزارت اطاعات، وزارت ارشاد 
و... این آزاد گذاشــتن موجب بهره وری بهتر می شــود. 
چون باعث ایجاد ایده های بدیعی می شــود و آن را به 
چالش می طلبد و زمانی که فضا چالشــی شد موجب 
می شــود آن صنعت یا حرفه رشد کند. تکنیکی ها هم 

به نوع دیگری آزادی دارند.

وضعیت جذب دانشجویان بعد از فارغ التحصیلی 
از دانشگاه ها که در صنعت ریلی تحصیل کرده اند در 

شرکت های خصوصی به چه صورت است؟
در حــال حاضــر تــا جایــی که نیاز داشــته باشــیم 
حرکــت  و  ســیر  در  دانشــگاه ها  فارغ التحصیــان 
استخدام می شوند. پاره ای از رشته های دیگر مورد نیاز 
صنعــت ریلی را اغلب دانشــگاه های فنی دارند، مثا 
جریــه. جریه چیزی اســت کــه فارغ التحصیان برق، 
مکانیک یا شــاید مواد و متالــورژی می توانند جذب 
این کار شــوند، ولی سیر و حرکت را، هیچ دانشگاهی 
ندارد، به جز دانشگاه راه آهن. گرچه مهندسان مکانیک 
و برق چه فارغ التحصیان دانشگاه راه آهن چه جریه 
و چه سیر و حرکت استخدام می شوند. خود ما هم در 
این زمینه اقداماتی کرده ایم و استخدام هایی داشتیم. 
ولــی از نظــر من تجربــه خیلی مهم اســت. من برای 
تجربه خیلی ارزش قائل هستم. نوگرایی و جوان گرایی 
را نفی نمی کنم، اما همان طور که می بینید ما درصدی 
از نیروهایمان نیروهای بازنشســته راه آهن هســتند. 

اینها تجربه خود را می آورند.

آیا برای آموزش نیروی متخصص در بخش صنعت 
ریلی نیاز به کارشناسان خارجی داریم؟

معتقدم اســاتید داخلی کفایت می کند، مگر آنکه 
سیستم های جدیدی بیاید که الزم باشد این سیستم ها 
را بــه متخصصان ما آموزش دهند. این سیســتم ها 
می توانند سیستم های ترافیکی یا سیر و حرکت باشند. 
فرضا وقتی که االن CTC و ATC تماما سیستم های 
خارجی هستند، باید متخصصان خارجی آموزش های 
الزم را بــه کارشــناس های ما بدهند. ولــی تحت این 
عنوان که بگوییم نظام آموزشــی ما نیازمند آن است 
باید بگوییم نه.  نظام آموزشی ما برای تولید نیروهای 
متخصــص در تمــام رشــته ها چــه در بخــش خط و 
چــه راه و ســاختمان اعم از ابنیه و پل ها و روســازی 
و بحث هــای ریلی، کفایــت می کند یا در بخش جریه، 
نــاوگان که بیشــتر برق و مکانیک و متالورژی اســت، 
دانشــگاه های خودمان کفایت می کند. در بخش های 
خــاص آمــوزش فنــی راه آهــن مثــل لکوموتیورانی 
و امــر ســیر و حرکــت آموزش هایــی در داخــل داده 
می شــود، کفایت می کند مگر سیســتم های جدید که 
شــرکت ســازنده که تکنولــوژی اش را صــادر می کند، 
برای آموزش متخصصان ما الزم باشــد.همان طورکه 
گفتم نیروی انســانی رکن پیشرفت یک ملت و کشور 
است. در نتیجه رضایت شان باید مدنظر باشد. یکی از 
ذی نفع ها پرســنل و کارکنان هستند. به طور مشخص 
یکــی از ذی نفعــان شــرکت مــا ســهامداران، شــرکای 
تجــاری، جامعــه و کارمندان مــان هســتند. کارمندان 
آن قدر مهم هســتند که در تمام سیستم های کیفیت 

وجود دارند. 
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