
نقش مدیریت در 
صنعت حمل و نقل ریلی مسافری

گفت و گو با مهندس ابوالقاسم سعیدی 
مدیرعامل شرکت ریل سیر کوثر و عضو هیئت مدیره انجمن 

با مطالعه و بررســی دقیق وضعیت مســافری حمل و نقل ریلی بخصوص شــرکت های خصوصی که وارد بخش جابجایی مســافر شده اند به راحتی می توان نسبت به 

اهمیت این مســئله از جنبه های گوناگون مانند عدم توانایی در پاســخگویی تقاضا و متعاقب آن جابجایی تقاضا به روزهای غیر پیک و مســئله مهمتر برای شرکت های 

خصوصی که حمل و نقل مســافر انجام می دهند مســئله اقتصادی و درآمد زایی برای آنها می باشــد. شــرکت های مدیریتی فعال در بخش مدیریت درآمد به عنوان ارائه 

دهنده خدمات مدیریت درآمد و قیمت گذاری می تواند به شرکت های ریلی کمک کند تا توانمندی های خود را در محیط جدید صنعت مسافری ریلی شکوفا نمایند و با 

استفاده از آخرین سیستم های مدیریت درآمد و قیمت گذاری، مزیت های عملیاتی و استراتژیک گسترده ای را برای سازمان به ارمغان می آورد.

از لحاظ عملیاتی این سازمان ها می توانند درآمدها و منابع خود را در جهت افزایش درآمد به کار گیرند. از نظر سازمانی می تواند به مشتریان بیشتر پاسخگو باشند و 

از لحاظ استراتژیک می توانند موقعیت خود را در صنعت بهبود بخشند و با سرعت به تغییرات در سطح تقاضا و عرضه پاسخ دهند. عالوه بر همه این موارد، می توانند 

ارزش بیشــتری بیافرینند. در گفت و گو با مهندس ابوالقاســم ســعیدی مدیرعامل شــرکت ریل سیر کوثر به مسئله مهم نیروی انســانی و نقش آن در توسعه اقتصادی 

صنعت مســافری ریلی پرداخته شــد. از نظر ســعیدی نقش مدیریت اهمیت بیشــتری از منابع مالی فناوری و نیروی کار دارد. در ادامه شــرح کامل گفت و گو را مطالعه 

فرمایید:

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

عامل نقش اول را دارد ؟ و چرا ؟
در پیشــرفت ریلی کشــور نقش مدیریت اهمیت 
بیشــتری از منابع مالی فناوری و نیــروی کار دارد. به 
همین دلیل ابعاد گســترده وکلیــدی مدیریت نباید 
به اختیارات وســیع محدود شــود و ضرورت توان و 
اشراف مدیران بیشتر از اختیارات وسیع اهمیت دارد 
و به همه این عوامل باید نقش مشوق و هدایت یا 

نقش محدود کننده نظارت و پشــتیبانی سایر مراجع 
باالدستی را هم افزود. 

افزایش ایمنی در حمل و نقل ریلی در گرو آموزش 
که  نکته  این  به  توجه  با  است.  انسانی  نیروی 
ساخت تمام زیرساخت ها و بهره برداری از خطوط، 
توسط انسان یا با نظارت انسان ها انجام می گیرد 
عامل انسانی چه نقش کلیدی می تواند در بروز یا 

جلوگیری از حوادث ریلی داشته باشد؟
 در صورت آموزش، انگیزه و شــفافیت ضوابط و 

هماهنگی مراجع باالدستی، نقش عوامل انسانی در 
پیشــگیری سوانح ریلی قابل توجه و کلیدی می شود 
ولی در غیاب این موارد، نقش عوامل انسانی کمرنگ 
بوده و بهانه ای برای پوشــش ضعف و نواقص ســایر 
عوامل موثر )اشــراف مدیریت، جامعیت و کارآمدی 
ضوابط و به روز و ایمن بودن تجهیزات و سیستم ها 

( خواهد بود.

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

“پرونده گفت وگو با مدیران عامل حمل ونقل مسافر ریلی”
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عوامل موثــر در افزایش بهره وری مفید نیروهای 
انسانی شامل پایش و ارتقا انگیزه عوامل، مشارکت 
و وابســتگی عوامل، آمــوزش و راهنمایــی عوامل، 
تفویض صحیــح اختیارات، انتقال مســتمر اهداف 
و برنامه هــا، برقراری ارزیابی موثر و فراگیر، تضمین 
اهــدای جوایــز تشــویقی بــه عوامل انســانی، ایجاد 
شبکه های اطاع رسانی و بازآموزی و هدایت عوامل 

می باشد.
 

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

وجود دارد؟
خطــای عوامل انســانی صنعت ریلی کشــور تابع 
پارامترهای بسیار زیادی است ولی در شرایط تشدید 
مشــکات مالــی و ناپایــداری اســتخدامی عوامــل 
انســانی، باید به دیگر عوامل موثر مانند کافی نبودن 
آموزش ها، قدمت و مغایرت ضوابط، عدم بکارگیری 
و تطابــق رویه ها و فناوری های جدید، فرســودگی و 
تعمیر نامناسب و دیر هنگام تجهیزات اشاره نمود که 

اثر زیادی در بروز خطای عوامل انسانی دارد. 

بخش خصوصی تا چه میزان خود را در بکارگیری 
نیروی انسانی متخصص مسئول می داند؟

رویکرد و تمایل مســتمر نیروهای متخصص در 
فرار از فضای رکود و ناکارآمد بخش دولتی نمایان گر 
موقعیــت بهتر نیروی تخصصی در بخش خصوصی 
و حمایــت ویــژه بخش خصوصــی از موقعیت های 
کاری و تجربــی و کار آفرینــی عوامل تخصصی دارد 
و البتــه هنــوز بخش خصوصی کشــور در اهمیت و 
حمایــت آموزش، توجه کمی داشــته و در تدوین و 
به روزآوری ضوابط نقش اندکی دارد ولی در مجموع 
فعا عملکرد، کارایی و بهره وری عوامل تخصصی در 

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

خواهند بود؟
هم اینک نیز کارکرد عوامل انسانی در بخش دولتی 
و خصوصی به تفکیک هســت و ضعف مدیریت و 
ضعف تامین مالی عوامل دولتی باعث فرار و گرایش 
ایــن عوامــل برای کارکــرد و ارتقای بیشــتر در بخش 
خصوصــی هســت و در صــورت توجــه و همراهی 
عوامل ارشد دولتی بستر و ضرورت همراهی بخش 
خصوصــی و دولتی در ارتقای توان و موقعیت کاری 
عوامل تخصصی اهمیت و آثار بسیار زیادی خواهد 

داشت. 

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

حجم فعلی تربیت دانشــگاهی نیروی متخصص 
در صنعــت ریلی کشــور )بویژه در مقایســه با اغلب 
کشورهای همســایه کافی و جواب گو نیازهای فعلی 
هست ولی اغلب این عوامل عموما آموزش مستمر 
و تجارب تخصصی مناســبی نداشته و در نابسامانی 
ضوابــط مدیریت بخش های ریلی، اغلب این نیروها 
هــرز رفته و با اســتفاده و بــدون کارکرد تخصصی 
هســتند. اغلــب ایــن نیروهــا مشــتاق و در صــدد 

مهاجرت و فرصت های کاری خارج از کشور هستند.

توسعه  در  متخصص  جوانان  جایگاه  و  نقش   
صنعت ریلی کشور را چگونه ارزیابی می کنید ؟

بــرای جــذب نیــروی تخصصی به صنعــت ریلی 

دولتــی و خصوصی اصاح نظام پرداخت ها و تعهد 
استمرار شــرایط، برقراری آموزش ها و موقعیت های 
کاری )مانند تعهد ارتقای منظم شغلی ( اعتبار بخشی 
حرفه ای در مشــاغل ذیربط ریلی، و نهایتا مشــارکت 
دادن عوامــل تخصصی در فرایند انتخاب مدیران و 

برنامه ریزی امور مهم و ضروری است. 

به دانش  نیاز  نیروی متخصص  برای آموزش  آیا 
اساتید خارجی هست؟

آموزش نیروهای تخصصی رده های میانی نیازمند 
آموزش خارجی نمی باشــد  ولی بــرای تخصص های 
کلیدی و فناوری های نو و تجارب کاری کلیدی، اعزام 
عوامل به محل های آموزشی خارج و دعوت اساتید 
مجــرب خارجی در آموزش های ســازمانی و ســتادی 
ضــروری هســت و برگــذاری دوره هــای آمــوزش با 
اساتید خارجی در مراکز آموزش خارجی و اخذ گواهی 
تحصیلی این آموزش ها اثرات شــگرفی در روحیه و 

مشارکت نیروهای تخصصی آموزش دیده دارد.

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

شما چه دالیلی برای این موضوع می بینید ؟
عمــده کارکــرد و حرکــت مطلوب صنعــت ریلی 
منــوط به مشــارکت جدی نیــروی جوان و مشــتاق 
در تخصص هــای کلیــدی ترابری ریلی هســت و کم 
توجهی به جذب و مشــارکت فعــال نیروهای جوان 
و متخصــص، آینــده صنعت ریلــی را را کمرنگ و نا 

مطمئن می نمایند.
شــرکت های مشــاور و پیمانکار توســعه ریلی به 
لحاظ شــرایط تلخ طرح های توســعه ریلی و کمبود 
منابــع مالی و نبود فرصت هــای کاری، توفیق زیادی 
در جــذب و فرصت دهــی نیروهــای تخصصی ریلی 
نداشــته اند ولی در بخش صنعتی و بازرگانی ریلی در 
این زمینه موفق تر هســتند و البته شــرکت راه آهن 
ج.ا.ا هم در جذب نیروهای تخصصی جوان و دلسوز 
در زمینه های بهره بــرداری و عائم و ارتباط و ناوگان 

ریلی تاش ها و توفیقات خوبی داشته است. 
به همین دلیل نبود فرصت های آشنایی و جذب 
فناوری های جدید، کم توجهی به ترویج سیستم ها و 
نظامات و ضوابط مدرن ایمنی و کیفی موجب شده 
اغلب شرکت ها و سازمان های ذیربط مسائل ملی و کم 
کاری خود را با کاهش جذب و فرصت دهی نیروهای 
تخصصی جبران نموده و ارتباط سیستماتیک و قوی 
بین مراجع پژوهشی و دانشگاهی با واحدهای بزرگ 
عمرانی و صنعتی بخش توســعه و بهره برداری ریلی 

برقرار نشده است. 
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