
هیچ سانحه ای رخ نمی دهد 
مگر با خطای انسانی

گفت و گو با دکتر محمدکریمی
مدیرعامل شرکت قطارهای مسافری جوپار و بازرس انجمن

توسعه صنعت ریلی با بکارگیری نیروی فارغ التحصیل مرتبط ریلی در هر دو بخش خصوصی و دولتی تاثیر بسزایی دارد و با توجه به تحریم، عقب ماندگی تجهیزات 

و ماشین های ریلی و سرعت در بخش ریلی ایران چه دولتی و چه خصوصی به صورت تصاعدی عامل اصلی عدم استفاده از فارغ التحصیالن ریلی و متخصص می باشد 

و اجبار مدیران ارشــد راه آهن دولتی ایران در به کارگیری نیروهای شــرکت های وابســته پیمان کاران و مالکان با امتیاز مثبت می تواند این تاثیر و بکارگیری نیروهای با 

تحصیالت ریلی را در اســتخدام ها افزایش دهد ضمن اینکه دولت مردان هم باید به فکر راه آهن مدرن با ســرعت باال و ماشــین های ریلی و تجهیزات جدید باشــند. در 

این خصوص فصلنامه ندای حمل و نقل ریلی گفت و گویی با دکتر محمدکریمی، مدیرعامل شرکت قطارهای مسافری جوپار داشته که به شرح کامل آن می پردازیم:

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

کدام عامل نقش اول را دارد ؟ و چرا ؟
ایــن 4 عامل بهم مرتبط هســتند چــون برای 
تفکیــک و مشــخص کــردن هر عامل اگــر دقیق 
بررســی شــود هر کدام پیــش نیاز 3 مــورد دیگر 
خواهنــد بــود اما عامــل نیروی انســانی می تواند 
بــه علت اینکه ســرمایه هر صنعتی اســت نقش 
اولویت اول را داشته باشد زیرا این نیروی انسانی 
متخصص، متعهد با تحصیات و تجربه می تواند 

به 3 عامل دیگر برسد.

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

داشته باشد؟
 در راه آهن یک شــعار همیشــه بوده و خواهد 
بود ) هیچ ســانحه ای رخ نمی دهد مگر با خطای 
انسانی( پس یکی از موارد که همیشه جلو خطای 
نیروی انسانی را خواهد گرفت آموزش های مرتبط 
دانشگاهی، آموزش بدو خدمت و آموزش ضمن 
خدمــت، بروز کردن مکانیزم و ماشــین های ریلی 
و زیر ســاخت های ریلی می توانــد از حوادث ریلی 

جلوگیــری کند منوط بــه اینکه حقوق و مجموعه 
نیروی انســانی مشــغول در صنعت ریلی تکافوی 
زندگــی متوســط را بکند و مشــکل تحریم را هم 

دولت حذف کند. 
گزینــش نیــروی انســانی متعهــد، متخصص، 
تحصیــل کرده ریلی بــا پرداخت حقوقی که زندگی 
در حد متوســط برای کارشناسان به وجود آمده و 
برای تامین زندگی دنبال کار دوم و ســوم نباشد و 
بــروز کردن تجهیزات و ماشــین های ریلی راه آهن 
ایــران و کم کردن فاصله راه آهــن ایران با راه آهن 
دنیا  )کشــورهای پیشــرفته ( در بحث ســرعت و 

تجهیز ریلی می تواند موثر باشد. 

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

رفع آن وجود دارد؟ 
عوامل خطا را اینگونه می توان شرح داد: 

پاییــن بــودن تحصیات ســطوح پائیــن هرم 
مدیریــت، واگــذاری کارهــا بــه پیمانکارانــی کــه 
تخصــص ریلــی ندارند. بــه روز نبــودن تجهیزات 
تعمیرات ماشــین های ریلی، پیمانــکاران ریلی که 
بــا توجه به تــورم واگــذاری مناقصه ها در بعضی 
مواقع به شــرکت هایی که توانایــی کامل ندارند و 

فقط در مناقصه برنده می شوند.
در ایــن خصــوص راهکارهــا باید بگویــم: باال 
بودن میزان تحصیات کارشناســان و کاردان های 

“پرونده گفت وگو با مدیران عامل حمل ونقل مسافر ریلی”

شماره 49 - خردادماه 341400



شــاغل در صنعت ریلی و تخصصــی کردن کارها، 
اســتخدام و جــذب نیروهــای فــارغ التحصیــل 
دانشــکده های ریلی مرتبط با هر اداره کل راه آهن، 
پرداخــت حقوق در حد قابل قبــول و بروز کردن 
سیستم های ریلی با ارتباط با هر اداره کل از جمله 

راهکارها می باشد.
 

انسانی  نیروی  ما   کشور  ریلی  بخش  در  آیا 
و  فنی  بخش های  در  دیده  آموزش  متخصص 
شده  گرفته  کار  به  خصوصی  بخش  تخصصی 

است؟ 
بله، مخصوصًا در شــرکت مپنا، اما بخش ریلی 
در کارخانجــات واگن ســازی، شــرکت های مالک 
قطارهــای مســافری، قطارهــای بــاری اگــر دقیق 
نگاهــی بــه وضعیــت اســتخدام آن هــا بیندازیم 
می بینیــم کــه بــه تعداد انگشــتان دســت در هر 
شــرکت نیروی فارغ التحصیل کارشــناس ارشد و 
باالتر ریلی متخصص وجــود ندارد مخصوصًا در 

بخش های واگذار شده به پیمانکاران خصوصی.

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

میزان مســئولیت در شرکت های ریلی متفاوت 
اســت. در شرکت های مالک ناوگان ریلی مسافری 
و باری مخصوصًا بیشــتر بــه تجربه و تحصیات 
متوســط و نــه بــه تحصیــات عالــی مرتبــط و 
همانطــور که گفتــم چنانچه به شــرکت مپنا ریلی 
نگاهی بیندازیم کامل نیروها با تحصیات عالی و 
مرتبط و در بحث مالکین و مخصوصًا پیمانکاران 

تعمیرات این مسئولیت حس نشده است.  

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

است؟
نیازمند تامین منابع مالی برای استخدام و یکی 

از مشکات واگذاری غلط، گزینش نیرو متخصص 
و پرداخت حقوق توسط پیمانکاران تجمیع شده 
راه آهــن بــه نیروهــای جدید اســت، بــرای ایجاد 
زیرســاخت های خــوب، جــذب  نیــروی انســانی 
متخصــص و نظــارت مدیــران ارشــد راه آهن در 
گزینش های زیر مجموعه خودشــان و پیمانکاران 
مرتبط اســت و یکی از موارد مهــم دیگر اختاف 
حقوق باال نیروهای متخصص راه آهن و نیروهای 
جدید که توســط پیمانکاران جذب می شوند. اگر 
ضریب حقوق برای نیروهای تحصیل کرده مرتبط 
با ســابقه و تجربه باالی ریلی در اســتخدام لحاظ 

گردد می تواند ثمره بهتری داشته باشد.

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

بــا توجه بــه فعــال بــودن دانشــکده راه آهن 
دردانشــگاه های علــم و صنعت ایران، دانشــکده 
راه آهن در دانشــگاه صنعتــی اصفهان و .... فارغ 
التحصیل و دانش آموخته تا سطح دکترا تحویل 
صنعــت ریلــی می دهــد و نیــازی به کارشناســان 
خارجی نیســت مگر اینکه تحریم ها برداشته شده 
و بحــث آوردن قطارهــای با ســرعت بــاالی 200 
کیلومتــر و نزدیک شــدن به راه آهن هــای دنیا را 

داشته باشیم.

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

نقــش و جایگاه جوانان متخصص در توســعه 
ذکــر شــده در حد متوســط به پائین اســت چون 
از عدم رشــد ســرعت قطارهــای امروز ایــران که 
ماکزیمم آن ســرعت قطار ترنست ۱60 کیلومتر بر 
ساعت است و هنوز حدود 50% ناوگان ریلی ما با 
عمر باالی 30 سال در حال سرویس دهی هستند 
در صورتیکه راه آهن ایران در ســال ۱354 یعنی 
46 سال قبل با قطار توربوترن تهران به مشهد و 
بالعکس با سرعت ۱60 کیلومتر بر ساعت و تهران 

به مشهد را در ۸ ساعت می پیموده است.

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 ؟
با توجه به اینکه راه آهن برای کلیه شرکت های 
تعمیرات ماشــین های ریلی تقریبًا موظف کرد که 
بــرای گرفتــن اخذ گرید شــرکت می بایســت 2نفر 
کارشــناس ماشــین های ریلــی فــارغ التحصیــل 
دانشــگاه های ایــران را جــذب کنند تقریبــًا کامل 
این اتفاق نیفتاد یکی از اشــکاالت جذب نخبگان 
دانشگاهی مخصوصًا فارغ التحصیل ماشین های 
ریلی دانشــکده های راه آهن در دانشگاه های علم 
و صنعت ایران، صنعتی اصفهان و ... عدم تجربه 
علمی در حین تحصیل دانشــگاهی می باشــد و با 
توجــه به صنعت ریلی که تجربــه و تحصیات و 
تخصص را با هم در یک نخبه دانشگاهی می باید 
داشــته باشــد تا کارفرما و کارشــناس یا کارشناس 
ارشد فنی هر دو راضی از استخدام و کار باشند این 
اتفــاق در تعداد فارغ التحصیــل ریلی مخصوصًا 
چــون در زمان تحصیــل کارورزی و کار تخصصی 
کاملی انجام نداده اســت به تعداد زیاد نمی باشد 
و یکــی از مــوارد جــذب نخبــگان دانشــگاهی در 
راه آهن درخواســت حقوق بــاال فارغ التحصیان 
می باشد و یکی از مهمترین موارد جذب نخبگان 
دانشــگاهی در صنعــت ریلی عدم رشــد صنعت 
ریلی در ایران در بحث ماشــین های ریلی ، سرعت 
قطارهــا، کمبود ناوگان )دیزل ، واگن مســافری و 
...( و فاصلــه با صنعت ریلی دنیا به علت تحریم 

ظالمانه است.

به  نسبت  ایران  ریلی  صنعت  ماندگی  عقب  علت 
راههای پیشرفته چیست؟

یکــی از علت های دیگر عقب ماندگــی ریلی عاوه بر 
اینکــه راه آهــن ایران بروز نیســت نه این اســت که زیر 
ســاخت ، تاسیســات و واگن های بروز و نو با تکنولوژی 
بــاال نداریــم مهمتر از موارد ذکر شــده بلکه بیشــتر فقر 
دانش مهندســان این حوزه است . مهندسانی که کارهای 
تحقیقاتی و نوآوری حوزه ریلی دنیا را مطالعه نمی کنند و 
دانش روزشان باال نیست و اصوال فناوری را نمی دانند چه 
انتظاری باید از رشــد این صنعت داشت وقتی کسانی که 
در این حوزه فعالیت می کنند یا زبان انگلیسی آنها ضعیف 
اســت یا حوصله مطالعه دو تا مقاله یا مطلب آموزشی 
مرتبط را با حوزه خودشان را ندارند و فقط به فکر ارتقای 
ردیف شغلی هستند متاسفانه اوضاع همین می شود که 

شاهدش هستیم . 
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