
با بکارگیری نیروهای متخصص بازنشسته
 راه آهن ج.ا.ا در بخش خصوصی؛

نیازمند تربیت نیروی متخصص جوان نیز هستیم

گفت و گو با مهندس محسن سعیدبخش مدیرعامل 
شرکت توکاریل و عضو هیئت مدیره انجمن 

اندیشــه اصلی که در پس کوشــش های برنامه ریزی نیروی انســانی وجود دارد، ساده اســت: نیروی انســانی ماهر یکی از مهم ترین داده های اقتصاد نوین است. از 

این رو، برای تســریع رشــد اقتصادی و اجتناب از کاهش یا افزایش نیروی انســانی، برنامه ریزان به تشخیص نیازهای آتی نیروی انسانی ماهر و طراحی نظام آموزش برای 

تربیت نیروی انســانی با مهارت های الزم و اطالعات فنی پرداخته  اند. طرفداران پیش بینی نیروی انســانی بر این عقیده اند که چون تربیت نیروی انســانی ماهر ســال ها 

طول می کشــد و کمبود نیروی انســانی ماهر یکی از تنگناهای توسعه اقتصادی به شمار می رود، پیش بینی های درازمدت برای نیازمندی های نیروی انسانی جهت حصول 

اطمینان از تولید مهارت های الزم توسط نظام آموزشی الزم است. 

در صنعت حمل و نقل ریلی نیز نیاز به نیروی متخصص و کارآمد جوان در حوزه های مختلف ملموس اســت تا حدی که محســن ســعیدبخش، مدیرعامل شــرکت 

توکاریل در گفت و گو با خبرنگار فصلنامه ندای حمل و نقل ریلی تاکید می کند که نیروی متخصص جوان به میزان کافی وجود ندارد. به همین دلیل نیروهای متخصص 

بازنشسته راه آهن ج.ا.ا در بخش خصوصی بکار گرفته می شوند. شرح کامل گفت و گو را بخوانید:

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

کدام عامل نقش اول را دارد؟ و چرا؟
برای پیشرفت صنعت ریلی کشور سرمایه گذاری، 
فنــاوری و نیــروی انســانی از برنامه هــای مکمــل 
یکدیگــر هســتند. نیــروی انســانی چنانچــه دارای 
فکر، برنامه، فناوری و خاقیت باشــد می تواند از 
ســایر منابع، خروجی مثبتی ارائه نماید. به همین 

دلیــل بــه اعتقاد بنــده نیروی انســانی کــه دارای 
توانمندی هــای الزم اعــم از فکر، اعتماد به نفس، 
خودبــاوری، خاقیــت و روحیــه جهــادی باشــد، 

اثرگذاری باالیی خواهد داشت.

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؟
اگر از افراد و یا نفرات فاقد تخصص و آموزش 
کافی و وافی اســتفاده نشود در هر لحظه احتمال 
خطای انســانی متصور بــوده و می توانــد حوادث 
جبران ناپذیری را به دنبال داشته باشد. لذا استفاده 
از امکانــات و تجهیــزات روز و فناوری با نظارت و 
اجــرای نیروی انســانی آموزش دیده و بــا تجربه و 
با تخصص، کاهش چشــمگیر حــوادث را به دنبال 

خواهد داشت.

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

نیروی انســانی بزرگ ترین ســرمایه یک شرکت، 
کارخانه و در حقیقت یک جامعه است، به همین 
دلیــل هــر میــزان کــه ســرمایه گذاری روی نیروی 
انسانی انجام شود، برای شرکت ماندگار و بی تردید 
در جهــت رشــد و تعالــی ســازمان خــود فعالیت 
چشــم گیر خواهــد داشــت. هم چنیــن آمــوزش، 
تحصیات، شایسته ســاالری، توســعه دانش فنی 
و تخصصــی کارکنــان، ارتقــای رضایــت کارکنــان، 
جانشین پروری و رعایت قوانین کار به همراه تامین 
تجهیــزات و ادوات و ایجاد انگیزه و رضایت مندی 
می توانــد بهــره وری را به طور چشــمگیری افزایش 

“پرونده گفت وگو با مدیران عامل بخش حمل ونقل بار  ریلی”
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دهــد. در توکاریل آموزش حیــن خدمت و تداوم 
آموزش هــای تخصصــی متــداول بــوده و اثــرات 

مطلوب خود را نمایان کرده است.

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

رفع آن وجود دارد؟
نبود تجهیزات، عدم آموزش کافی، بی تعهدی و 
عدم تمرکز بر امور محوله که با برگزاری کاس های 
آموزشــی، تامیــن امکانــات، نظــارت و به کارگیری 
کارکنــان متعهــد و متخصص می توانــد در کاهش 
حوادث نقش موثری داشــته باشــد. همچنین در 
بخش ریلی نیروی انسانی متخصص آموزش دیده 
در بخش های فنی و تخصصی بخش خصوصی در 

حد مقدورات بکار گرفته شده است.

در  را  خود  میزان  چه  تا  خصوصی  بخش 
متعهد  متخصص  انسانی  نیروی  به کارگیری 

می داند؟ 
طبیعتــا در هــر قــراردادی وظایــف و تعهداتی 
بــرای طرفین قــرارداد لحاظ می گــردد و همچنین 
بخش خصوصــی متعهد، خود را موظف به ایفای 
تعهــدات نموده و در بکارگیــری نیروی متخصص 
با توجه بــه تاکیدات و نظارت راه آهن ج.ا.ا اقدام 

خواهد نمود.

به عنوان کارشناس، در توسعه  نظر جنابعالی  از 
در  متخصص  نیروی  به کارگیری  صنعت  این 
تفکیک  به  هر کدام  خصوصی  بخش  و  راه آهن 
بخش  دو  این  آیا  و  است  موثر  میزان  چه  تا 

خصوصی و دولتی در استفاده از نیروی انسانی 
متخصص بر یکدیگر موثر خواهند بود؟

به طور قطع و یقین به کارگیری نیروی متخصص 
در جلوگیــری از بــروز حوادث و کاهش آســیب به 
ناوگان نقش به سزایی دارد و با توجه به مسئولیت 
راه آهــن ج.ا.ا از زمان تحویل واگــن و بار تا زمان 
تحویل بار در مقصد، مســئولیت حفظ و نگهداری 
بــار و واگــن و لکوموتیو را نیروی انســانی برعهده 
دارد و چنانچــه کارکنــان دارای تخصص مناســب 
نباشــند می تواننــد بــه نــاوگان بخــش خصوصــی 
خســارت وارد نمــوده و حوادثــی هم چون خروج 
واگــن از ریل، زدگــی چرخ، بریدگی محور و... را به 

دنبال داشته باشد. 
اگــر بخــش خصوصی در انجــام تعمیرات ویژه 
و اساســی کاهلی بــه خرج دهد متقابــا می تواند 
بــه ناوگان و خطوط آســیب رســانده و یا حوادث 

ناگواری را به دنبال داشته باشد.

متخصص  انسانی  نیروی  کافی  اندازه  به  آیا 
نیروی  از  میزان  چه  تا  دارد؟  وجود  کشور  در 
استفاده  شرکت ها  در  بازنشسته  متخصص 

می شود؟ 
می توان در پاســخ به این ســوال گفــت نیروی 
متخصــص جــوان به میزان کافی وجــود ندارد. به 
همین دلیل نیروهای متخصص بازنشسته راه آهن 
ج.ا.ا در بخش خصوصی بکار گرفته می شــوند. در 
این رابطه شــرکت توکاریل طی سال های ۹۸ و ۹۹ 
خوشــبختانه موفق شد با اخذ مجوز راه آهن ج.ا.ا 
و همکاری بســیار خوب مدیــرکل محترم آموزش 
راه آهــن و اداره کل راه آهن اصفهان در رشــته های 

ترافیــک  و  ســوزن بانی  عائــم،  لکوموتیورانــی، 
نیروهای تحصیلکرده واجد شرایط را جذب و پس 
از کســب آموزش هــای الزم و اخذ مدرک معتبر از 
راه آهن ج.ا.ا در مشاغل مربوطه بکار گیرد )حدود 

۹0 نفر(.

به این ترتیب برای ایجاد انگیزه و  جذب نیروی 
انسانی متخصص و ماهر چه اقداماتی ضرورت 

دارد؟
نیــاز بــه تعامــل فیمابین بوده و بــا اخذ مجوز 
راه آهــن ج.ا.ا و جــذب نیــروی واجــد شــرایط و 
برگــزاری کاس هــای آموزشــی توســط مدرســان 
راه آهن می توان نسل جدید و جوانی را در صنعت 

ریلی کشور بکارگیری نمود.

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

بــه نظر بنــده اگــر مربیــان محتــرم راه آهن به 
منظــور تبــادل تجربیــات و نوآوری هــای جدیــد 
بتوانند از راه آهن کشــورهای پیشرفته  بازدید و یا 
از کارشناســان خارجی و همچنین از منابع درســی 
مرتبط اســتفاده نماینــد دیگر ضرورتــی به وجود 

کارشناس خارجی به منظور تدریس نخواهد بود.

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

نظر به اینکه شــرکت توکاریــل در جهت جذب 
جوانان تحصیلکرده و متعهد طی ســنوات گذشته 
اقــدام نمــوده و در حال به کارگیری و اســتفاده از 
ظرفیت بســیار باالی این جوانان عزیز است، قطعا 
آثار بســیار مثبتــی را در کوتاه مدت و درازمدت در 

صنعت ریلی به منصه ظهور خواهد گذاشت.

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 ؟
در برخــی اوقات به صورت مــوردی تعدادی از 
نخبگان دانشــگاهی جــذب گردیده انــد و به دلیل 
اینکــه به طور کامل طبق قانون به جز مســئولیت 
رگاتوری و کنترلی نباید به بخش خصوصی واگذار 
شود، سایر فعالیت ها اعم از لکوموتیوها، حفظ و 
نگهداری خطوط و تاسیســات، ایجاد شــبکه ریلی 
و ســایر فعالیت ها کــه در جریان اجرا هســتند به 
بخش خصوصی واگذار نشده لذا بازار کسب و کار 
و اســتفاده مناســب و جذب نیروی جوان بســیار 

محدود است.
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