
انگیزه عاملی اســت که شــرایط محیطی، احترام شــغلی، ضوابط و قواعد جامعه پســند و فرهنگ سازمانی  را در برداشــته و در بهره وری نیروی انسانی تاثیر به سزایی 

خواهد داشــت. خبرنگار فصلنامه ندای حمل و نقل ریلی گفت وگویی با مهندس بابک احمدی مدیرعامل بخش ریلی گروه مپنا با موضوع رویکرد ســازمان ها به تامین 

نیروی انســانی داشــته اســت. احمدی معتقد اســت ظرفیت های بسیار خوبی در کشور داریم که نباید از آن ها غافل شــویم اما با توجه به نیازهایی که در کشور وجود 

دارد؛ به دلیل کم توجهی و نبودن فضای کافی برای بروز شــدن توانمندی های نخبگان از نعمت حضور آنان محروم می شــویم و متاســفانه بعضی از آنان از کشــور خارج 

می شوند. ادامه گفت وگو را بخوانید:

احمدی معتقد اســت ظرفیت های بسیار خوبی 
در کشــور داریــم که نباید از آن ها غافل شــویم اما 
بــا توجه به نیازهایی که در کشــور وجــود دارد؛ به 
دلیــل کم توجهــی و نبودن فضای کافــی برای بروز 
شدن توانمندی های نخبگان از نعمت حضور آنان 
محروم می شویم و متاسفانه بعضی از آنان از کشور 

خارج می شوند. ادامه گفت وگو را بخوانید:

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

رفع آن وجود دارد؟
پرسش پیچیده ای است، یقینا عوامل زیادی در 
ایجاد خطای انســانی موثرنــد، اما آن چه که به نظر 
من خیلی ساده می توان به آن توجه کرد، موضوع 
نیروی انســانی و موضوع مقررات و قواعد متقن، 

فکر شده، مهندسی شده و کار شده است.
اگر این دو عامل فراهم شــود و در کنار یکدیگر 
مــورد توجــه قــرار گیرد بــا اســتقرار یــک فرهنگ 
ســازمانی ایمنی محور، می توانیم در جهت کاهش 
ســوانح گام برداریــم، لــذا باید به بحــث قوانین و 
مقــررات توجــه و نگاه ویژه ای داشــت تا با نیروی 
انســانی آمــاده بتوانیم بــرای اجرای ایــن قوانین و 
مقررات بــا یک فرهنگ ســازمانی اقتدارگرایانه در 
حــوزه ایمنی، مقررات مزبور را به بهترین نحو اجرا 

کنیم.

انسانی متخصص و آموزش دیده در  نیروی  آیا 

یا  می شود  گرفته  به کار  ریلی  خصوصی  بخش 
خیر؟

بلــه، مورد اســتفاده قــرار می گیــرد. کثیــری از 
نیروهــای متعهد، متخصص، مجــرب و با ضریب 
بهره وری بســیار بــاال در مجموعه بخش خصوصی 
کشــور داریــم. امــروزه بخــش بزرگــی از خانــواده 
ریلی کشــور در بخش خصوصــی فعالیت می کنند. 
ظرفیت هــای جــذب و به کارگیری در نظــام دولتی 

بسیار محدود است.
فارغ التحصیان و نیروهای آموزش دیده جدید 
کــه وارد ایــن صنعت می شــوند، عموما در بخش 
خصوصــی به کار گرفته می شــوند. به جد در بخش 
خصوصی نیروهایی وجود دارند که بســیار توانمند 
هســتند و امکان سکانداری مجموعه های مختلف 
مدیریتــی و مهندســی در مجموعــه صنعت ریلی 
کشــور اعــم از خصوصــی و دولتــی را به خوبی در 

خودشان دارند.
این مهــم را مرهون زیرســاخت های آکادمیکی 
کــه در ســال های گذشــته در حوزه ریلــی و بخش 
مهندســی حمــل و نقل ریلی، مهندســی راه آهن و 

گرایش های متعدد آن ایجاد شده می دانم.
بی تردیــد تمــام نیروهــای متخصصــی کــه در 
صنعــت ریلی به کار گرفته شــدند فارغ التحصیان 
این رشته نیستند اما آکادمیک کردن این تخصص 
در نظام دانشگاهی ما باعث شد انگیزه های فراوان 
در سایر متخصصانی که در این حوزه در رشته های 
مهندســی مکانیــک، مهندســی صنایع، مهندســی 

عمران، مهندسی شــیمی، مهندسی متالورژی و… 
تحصیــل می کننــد جاذبه هایــی ایجاد شــود تا به 

سمت این حرفه روی بیاورند.
البته نیروهای انســانی متخصــص در این حوزه 
صرفا نیروهایی نیســتند کــه تحصیات آکادمیک 
و دوره هــای مهارتــی را طی کرده باشــند. نیروهای 
زیــادی هم داریم کــه دوره هــای مهارت محوری را 
در ایــن حوزه طــی کرده اند و آموزش دیده اند و بار 
بزرگــی را برای گردش چــرخ  صنعت حمل و نقل 

ریلی کشور بر دوش دارند.

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

یکدیگر موثر خواهند بود؟
گمان می کنم اصا تفاوتی بین بخش خصوصی 
و بخــش دولتی در به کارگیری نیروی متخصص در 
صنعــت ریلی و راه آهن وجود نــدارد. این صنعت 
ظرفیت هــای زیــادی دارد کــه بخشــی در حــوزه 
خصوصــی و بخشــی در حــوزه دولتی ایجاد شــده 
اســت. ایــن نیروها امکان جابه جایی بــا یکدیگر را 
دارنــد، یعنی زمانی که مــا در بخش های دولتی در 
صنعــت حمل و نقل ریلی نیازمند نیرویی باشــیم 
که در بخش خصوصی با همان مشــخصات وجود 
داشــته باشد، می توانیم از بخش خصوصی دعوت 

فرهنگ سازمانی ایمنی محور
کاهش سوانح را تضمین می کند

گفت و گو با مهندس بابک احمدی 
مدیرعامل بخش ریلی گروه مپنا و رئیس انجمن

“پرونده گفت وگو با مدیران عامل بخش حمل ونقل بار  ریلی”
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کنیم در بخش دولتی ایفای نقش کند یا بالعکس. 
نیروهــای زیادی هســتند که در بخــش خصوصی 
فعالیــت می کنند و مهــارت و آموزش هــای اولیه 
و تجارب شــان را در بخــش دولتی کســب کرده اند. 
در نهایــت هیچ ضرری نمی کنیم اگر نیرو از بخش 
دولتی خــارج و وارد بخش خصوصی ریلی شــود. 
زمانی متضرر هستیم که نیروی متخصص ریلی از 
بخــش خصوصی یــا دولتی خــارج و وارد صنعت 
دیگری شــود که وقوع این امر بدان معناســت که 
ما نتوانســته ایم جاذبه و انگیزه الزم را برای نیروی 
انســانی ایجــاد کنیم تا در این صنعــت ادامه کار و 

حیات دهد.
با توجه به هزینه های عمومی که کشــور، مردم، 
دولــت و آمــوزش بــرای بلــوغ نیــروی متخصص 
می کنند، ما باید فضایی را ایجاد کنیم تا این نیروی 
متخصــص از صنعت خارج نشــود و بخش عمده 

این سرمایه گذاری های صورت گرفته، هدر نرود.

در  متخصص  انسانی  نیروی  تامین  چالش های 
صنعت ریلی چیست؟

در کشــور قطعا به اندازه کافی نیروی متخصص 
صنعــت ریلــی وجــود دارد و حتی امــکان ارتقای 
ســطح مهارت آنها نیز وجود دارد. ما ظرفیت های 
بســیار خوبــی داریم که نباید از آن ها غافل شــویم 
و بایــد بــه شــکوفایی آنــان کمــک کنیــم. امــروز 
نیروهای متخصص بسیار خوب، با انگیزه، متعهد، 
متخصص و عاقه مند به کشــور وجود دارد، اما با 
توجه به نیازهایی که در کشــور به این متخصصان 
اســت به دلیــل برخی بی مهری هــا، کم توجهی ها و 
نبودن فضای کافی برای بروز توانمندی هایشــان از 
نعمت حضور آنان محروم می شــویم و متاســفانه 
برخی از آنان از کشــور خارج می شــوند. این هزینه 
گزافی که برای آموزش و رشــد آنها در کشــور شده، 
حاصل آن به نفع کشــورهای غربی خواهد شد زیرا 
فضای مســاعدتری را برای آنــان از لحاظ امکانات، 

رفاه و رشد آماده می کنند.
این نیروها بعضا نیروهایی هســتند که به دلیل 
انگیزه هــای مــادی و رفاهی وارد مجموعه نشــده 
زیــرا معتقدنــد اینجا فضایی برای بــروز ابتکارها و 
خاقیت هایشــان وجــود نــدارد و اگر هــم وجود 
دارد محــدود اســت، بــه همیــن علــت از کشــور 
خارج می شــوند. اینجاســت که به همان کلیدواژه 
طایی انگیزه در حوزه منابع انســانی می رســیم که 
همــواره باید بــه آن توجه ویژه کرد. همــواره باید 
تمام پارامترهایی را که این کیمیای ارزشمند انگیزه 
را به وجــود مــی آورد زیر نظر داشــته و برای ارتقای 

ســطح تمام این پارامترها برنامه ریزی های صحیح 
و مرتب داشته باشیم.

و  جذب  برای  انگیزه  بر  عالوه  ترتیب  این  به 
ماهر،  و  متخصص  انسانی  نیروی  نگهداشت 
بخش خصوصی و راه آهن نیازمند چه اقداماتی 

است؟
پیشنهاد من این است که اگر بخواهیم به عنوان 
توصیه به مدیران این بخش در حوزه منابع انسانی 
مطلبــی را ارائــه دهیــم، اولویــت اول مــا بهبود، 
بهینه سازی و توانمندسازی نیروهای موجود بسیار 

متخصصی است که در این صنعت حضور دارند.
نکتــه دوم، ظرفیت  ســازی بــرای حضــور بخش 
خصوصــی و جــذب نیروهــای نخبــه اســت. زیرا 
امــروز بــه دلیــل محدودیت هــای فراوانــی که در 
بخــش دولتی وجــود دارد امکان جــذب نیروهای 
متخصص و تازه نفس و تحصیل کرده که وارد این 
صنعت می شــوند، وجود ندارد. به همین دلیل در 
این صنعت باید ظرفیت ســازی های مناسبی انجام 
دهیم و شرایطی را فراهم کنیم تا بخش خصوصی 
قابلیت جذب بخش عمده این نیروها را را داشته 

باشد.

ظرفیت  می تواند  زمانی  چه  خصوصی  بخش   
جذب نیروی انسانی باال را در خود ایجاد کند؟

زمانی کــه اقتصاد حمل و نقــل ریلی بهبود پیدا 
کــرده و رونق یابد. اگر اقتصــاد حمل و نقل ریلی 
در مســیر درســت خــود حرکــت کنــد، بــه تبع آن 
اتفاقات مثبت بسیاری رخ خواهد داد و رونقی که 
ایجاد می شــود موجب افزایش تقاضا در خدمات، 
افزایش نیروی انســانی مــورد نیاز و افزایش جذب 

نیروی انسانی متخصص در این حوزه می شود.

ظرفیت های  به کارگیری  در  ریلی  صنایع  رویکرد 
از  بهره مندی  و  کشور  از  خارج  در  آموزشی 
تحلیل  چگونه  را  خارجی  کارشناسان  تجربیات 

می کنید؟ 
بی تردید برای آموزش نیروی انسانی متخصص، 
نیازمند تجربه کارشناســان مجرب هستیم. بسیاری 
از این نیروهای متخصص در کشــور وجود دارند و 
بسیاری در کشور وجود ندارند و هیچ ایرادی نیست 
اگر برای توانمندســازی ســطح دانــش، تخصص و 
مهارت نیروی انســانی مان از کارشناســان و مربیان 
خارجی استفاده کنیم. در جایی که کسی بیش از ما 

مطلبی را می داند حتما باید از او یاد بگیریم.
بــرای یادگیری هیــچ حد و مرزی وجــود ندارد. 

اگر امروز دانش و تخصصی در کشــور وجود ندارد 
و مــا امــکان دریافت این دانش ها را از کشــورهای 
خارجی داشــته باشــیم به توصیه دین، شریعت و 
عقلمان قطعا باید از این ابزار استفاده کنیم. نه تنها 
این نکته را قبول دارم بلکه بر آن تاکید هم دارم.

چگونه  متخصص  جوانان  کنونی  شراط  در 
کشور  ریلی  صنعت  توسعه  در  می توانند 

نقش آفرینی کنند؟
قطعــا این نیروی جــوان، متخصص، با انگیزه و 
مهارتــی کــه از آن یــاد بردیم نیرو، انــرژی و انگیزه 
توســعه طلبی و ارتقاطلبــی جوانی خواهد داشــت 
که غوغا می کنــد. همان طور که می بینیم نیروهای 
مجرب و کارکشته قدیمی با حکم و جبر بازنشستگی 
از سازمان خارج می شوند و از سوی دیگر نیروهای 
تازه نفس و جوان وارد ســازمان ها می شوند و این 
جریان باید بتواند اکوسیســتم تخصصی و مهارتی 

آن سازمان را همیشه زنده نگه دارد.

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؟
این پرســش را نمی توان به صورت مطلق پاسخ 
داد. پاســخ این سوال نسبی اســت. اگر نسبت به 
گذشــته بپرســید به نظر مــن موفــق بوده اند. اگر 
نســبت به آن حــد مطلوب ســوال می کنیــد باید 

بگویم که خیر موفق نبودند.
اگر به این جمله کلیدی و اساسی »نیاز به اصاح 
و بهبــود اقتصاد حمل و نقــل« بپردازیم و اقتصاد 
حمل و نقل را درســت کنیم، به جهت نیاز فراوانی 
که در کشــوری بــا عظمت ۸0 میلیــون نفری ما و 
یــک بازار تقاضای خیلی جدی که وجود دارد، با در 
نظر گرفتن کشــش این بــازار و بهبود اقتصاد حمل 
و نقــل، می توانیم در این بخــش رونق ایجاد کنیم 
و این رونق هر آن قدر که خوبی اســت را به همراه 
خــود می آورد و دانش، تخصــص، انگیزه و جاذبه 

برای جذب نیروی انسانی ایجاد می کند.
در پایــان بــرای جمع بنــدی در حــوزه نیــروی 
انســانی، بر کلیدواژه اساســی انگیزه تاکید دارم. در 
حــوزه بهبود، ایجاد انگیزه و ایجاد زیرســاخت های 
صنعــت حمل و نقل ریلی، بر بهبود اقتصاد حمل 
و نقــل ریلــی و جذاب کردن اقتصــاد حمل و نقل 
ریلــی به نحوی که تمــام ارکان این اقتصاد همانند 
چرخ دنده های یک ساعت مکانیکی بتوانند با هم و 
بدون کوچک ترین تضاد و مشــکلی کار کنند، تاکید 

می کنم. 

9 شماره 49 - خردادماه 1400


