
نقش آفرینی  در سیاست های باالدستی
 بسیار مهم تر از عوامل پایین دستی است

گفت و گو با دکتر سیدعلیرضا حسینی طباطبایی 
مدیرعامل شرکت توسعه حمل و نقل ریلی پارسیان و 

عضو علی البدل هیئت مدیره انجمن

در حــال حاضــر، وضعیــت حمــل و نقــل ریلی به خصــوص در بخش حمل بار مشــابه دهه های قبل اســت، یعنــی صاحبان بار عمــده همان صاحبان بار گذشــته با 

مالکیت های دولتی و شــبه دولتی هســتند و کاالهای حمل شــده عمدتا در ســطوح باالدســتی صنایع مختلف و با کمترین ارزش افزوده اســت. بدیهی است، در چنین 

وضعیتی انگیزه و احســاس نیاز چندانی جهت افزایش بهره وری، دقت و ســرعت وجود نخواهد داشــت. پیشرفت و توســعه و بالطبع نیاز به وجود پرسنل متخصص در 

صنعت ریلی زمانی ایجاد می شــود که با اصالح سیاســت های باالدســتی، بارهای با ارزش افزوده باال از جاده به ریل منتقل شــود، البته بدیهی است که این انتقال باید 

به صــورت تدریجــی و همــراه با توانمندســازی صنعت ریلــی صورت گیرد. بنابراین، اقدامــات مورد نیاز بنیادین در ایــن حوزه اصوال باالتر از ســطوح و اختیارات صنعت 

ریلی اســت و در مرحله سیاســت گذاری باید انجام شود. دکتر سیدعلیرضا حســینی طباطبایی مدیرعامل شرکت توسعه حمل و نقل ریلی پارسیان معتقد است در زمینه 

پیشــرفت ها و عدم پیشــرفت ها، سیاســت گذاری های کالن بسیار مؤثر هستند. دالیل عدم پیشرفت  و عقب ماندگی ها نســبت به افق تعیین شده در برنامه ششم باید 

مورد واکاوی قرار گیرد. در ادامه شرح کامل گفت و گو را بخوانید:

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

عامل نقش اول را دارد؟ 
به نظــر می رســد کــه در دســته بندی ارائه شــده 
عوامل مهمی در نظر گرفته نشــده است. به عنوان 
مثــال، هم در زمینه پیشــرفت ها و هــم در زمینه 
عدم پیشــرفت ها، سیاســت گذاری های کان بسیار 
مؤثر هستند. به عنوان مثال، تأکیدات مقام معظم 
رهبری در سیاســت های کلی برنامه ششــم توسعه 
و متعاقب آن قانون برنامه ششــم توسعه موجب 
شد که تمامی مســئوالن ذی ربط توجه بیشتری به 
حمل و نقل ریلی داشته باشند و لذا در چند سال 
اخیر پیشــرفت های نســبی خوبی در زمینه توسعه 

شبکه ریلی و همچنین توسعه ناوگان محقق شده 
اســت. از ســوی دیگر، اگر دالیل عدم پیشرفت  و 
عقب ماندگی هایــی که حتی نســبت به افق تعیین 
شــده در برنامه ششــم وجود دارد، مــورد واکاوی 
قرار گیرد، مجددا نقش سیاســت گذاری ها برجسته 
اســت، زیرا تــا زمانی کــه یارانه ســوخت به صورت 
ناعادالنه به بخش حمل و نقل جاده ای اعطا  شود، 
مزیــت اصلی حمــل و نقل ریلی کــه همان صرفه 
اقتصادی اســت، رنگ می بازد و اســتقبال حقیقی 
از حمــل و نقــل ریلی صورت نمی گیــرد. به همین 
دلیل نقش سیاست های باالدستی بسیار مهم تر از 
عوامل پایین دســتی اســت. اگر موارد کان اصاح 
شــود، دیگــر نیــازی بــه مشــوق ها و حمایت های 
دولتی و تزریق منابع نیست و خود به  خود بازار و 

جذب سرمایه گذار و... اتفاق می افتد.
یکی دیگر از موارد مهمی که در این دســته بندی 
نیامده است، اصاح فرآیندها و چابک سازی است 
که متأســفانه باوجود خصوصی سازی هنوز به طور 
شایسته محقق نشده است. در چهار عامل معرفی 
شده، با توجه به وضعیت فعلی حمل و نقل ریلی 
عامل فنــاوری چندان عامل مهمی نیســت. البته 
اگر عوامل و سیاســت های کان به گونه ای متحول 
شود که حمل و نقل ریلی در مرکز توجه شریان های 
لجستیک قرار گیرد، آن گاه عامل فناوری قطعا هم 
در حــوزه ســیر و حرکت و هم در بخش توســعه، 
ســاخت و تعمیر و نگهداری ناوگان پررنگ خواهد 
بــود ولــی فعا آن چنان حساســیتی نــدارد. از بین 
عامل منابع مالی و نیروی انســانی هم می توان به 
جرأت گفت که نقش عامل انسانی پررنگ تر است، 
زیــرا وجود عامل انســانی متخصص و دغدغه مند 
می تواند از یک ســو جــذب منابع و از ســوی دیگر 

افزایش بهره وری را نیز به همراه داشته باشد.

افزایش ایمنی در حمل و نقل ریلی در گرو آموزش 
نکته که  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؟
بدون شــک، حتی در ســامانه هایی که به سمت 

“پرونده گفت وگو با مدیران عامل بخش حمل ونقل بار  ریلی”
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اتوماسیون حرکت کرده اند، نقش نیروی انسانی در 
کنترل سامانه ها هم چنان پررنگ است. این عامل 
در مجموعــه حمــل و نقل ریلی کشــور مــا که در 
بسیاری از زمینه ها خصوصا بازرسی خطوط و ناوگان 
همچنان وابســته به ناظر انســانی اســت، اهمیت 
بیشــتری دارد و بنابرایــن، نیازمند توجه بیشــتری 
اســت. البته، قطعا اســتقبال صاحبان بــار نیازمند 
جذب نیــروی انســانی متخصــص، آموزش پذیر و 
دارای توانمنــدی متناســب بــا الزامــات و نیازهای 
روز جهت برخــورداری از حمل و نقل ریلی در تراز 
اســتانداردهای بین المللی و از ســوی دیگر، ارتقای 
سامانه های بازرســی و نظارت هوشمند و برخط و 

حداقل سازی خطاهای انسانی است.

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

وجود دارد؟
کهولت سن پرسنل، نبود نظارت کافی، بی نظمی 
فراگیــر در واحدهای عملیاتی، عدم ارتباط شــغل 
با شــاغل، خســتگی مفرط پرســنل عملیاتی، عدم 
رعایــت قانــون و مقررات ایمنی، کمبــود امکانات 
رفاهــی و انگیــزش نیروی انســانی در ابن مســاله 

نقش دارند.

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

عواملــی همانند اصــاح فرآیندها، لزوم جذب 
نیروی انســانی متخصص و با انگیزه، لزوم آموزش 
مســتمر نیــروی انســانی و اصــاح نظــام جبــران 
خدمات و ایجاد انگیزه در پرسنل بسیار موثر است.

انسانی  نیروی  ما   کشور  ریلی  بخش  در  آیا 
و  فنی  بخش های  در  آموزش دیده  متخصص 
تخصصی بخش خصوصی بکار گرفته شده است؟ 
خوشــبختانه اســتفاده از پرســنل متخصــص و 
آموزش دیــده تا حد مناســبی در بخش خصوصی 
محقق شــده اســت که البتــه تا رســیدن به نقطه 

مطلوب فاصله دارد.

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

طبیعتا الزامات و سیاست های بخش خصوصی 
عمدتــا معطوف بــه درآمدزایی حداکثــری با ارائه 
حداکثر کیفیت به مشــتری اســت و هــر دوی این 
موارد ایجاب می کند که از نیروی انسانی متخصص 
اســتفاده شــود. البته، در مواردی نیز ممکن است 
برخــی مدیران بخش خصوصی خــاف این قاعده 
عمــل کننــد کــه در این صــورت یــا شــاخص های 
اقتصــادی بنــگاه افت می کنــد و یا شــاخص های 

عملکردی و کیفیت آسیب می بیند.

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

موثر خواهند بود؟
در  متخصــص  نیروهــای  از  اســتفاده  تأثیــر 
بخــش  اقتصــادی  و  عملکــردی  شــاخص های 
خصوصــی حمل و نقل ریلی بســیار زیاد اســت و 
در کوتاه مدت و به صورت مســتقیم خود را نشــان 
می دهد، همین موضوع نیز ســبب شــده است تا 
بنگاه هــای خصوصــی فعال در حمــل و نقل ریلی 
عــزم جــدی در جــذب نیــروی انســانی متخصص 

داشته باشند. 
متأسفانه این موضوع در بخش دولتی تا حدی 
برعکس بوده اســت. به عبارت دیگر، به  دلیل اتکا 
به جایگاه حاکمیتی، در قبال ناکارآمدی بخشــی از 
فرآیندها و نیروی انســانی بعضــا غیرمتخصص و 
بی انگیزه، ســطح مناســبی از پاسخگویی نداشته و 

حرکت مؤثری جهت رفع اشکاالت صورت نگیرد.
مطمئنا با توجه به تأثیرگذاری متقابل هر یک از 
دو بخــش خصوصی و دولتی بر یکدیگر، بکارگیری 
نیروهــای متخصــص در هر یک از ایــن دو بخش 

نیز بر دیگری مؤثر اســت. وجود پرسنل متخصص 
که دغدغه  پیشــرفت صنعت ریلی را داشته باشند 
در هر یک از این دو حوزه ســبب می شود که حوزه 

دیگر نیز به تدریج به همین سمت حرکت کند.

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

خیــر. خصوصا اگر صنعــت ریلی قصد تحول و 
حرکت به سمت اصاحات جدی و هوشمندسازی 
و چابک ســازی در کلیــه  حوزه هــا )اعــم از ســتاد، 
عملیات، تأمین قطعات ناوگان، نت، سیر و حرکت 
و سیســتم( در ســطح بین المللی را داشــته باشد، 
خأل نیروی انسانی متخصص به شدت محسوس تر 

خواهد بود.

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

در حــال حاضر، بضاعت مناســبی در مجموعه 
راه آهــن ج.ا.ا و همچنین مراکز دانشــگاهی جهت 

آموزش نیروی انسانی متخصص وجود دارد.
 البتــه، در مــواردی نیــز قطعــا نیازمنــد تبادل 
دانش و تجربه با کشــورهای پیشرفته در این حوزه 

هستیم.

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

جوانان متخصص عاوه  بر برخورداری از دانش 
ســطح  و  آرمان گرایــی  دغدغه منــدی،  مناســب، 
مطالبه گــری بیشــتری دارند و این موضوع ســبب 
می شــود که عاوه  بر انجام تعهدات سازمانی خود، 
خارج از چارچوب های اداری نیز به دنبال استفاده از 
هر ظرفیت و اهرمی جهت پیشــرفت صنعت ریلی 

باشند.

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؟
عمدتــا عملکرد شــرکت های خصوصی ریلی در 
ایــن زمینه بهتــر از بخش دولتی بوده اســت، ولی 
در شــرکت های خصوصــی نیــز هر چقدر الــزام به 
پاســخگویی اعــم از منظر عملکرد و یا ســودآوری 
بیشــتر باشــد، جذب نیروهای توانمند نیز بیشــتر 

خواهد بود. 
مراکــز  در  توانمندســازی  و  آمــوزش   البتــه 
دانشــگاهی نیــز باید به صورت مؤثرتــر و با نگاه به 

نیازمندی های صنعت ریلی انجام شود. 
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