
رویکرد فناوری محور و  تقویت 
استارت آپ های حوزه حمل و نقل ریلی 

ضرورتی انکارناپذیر است

گفت وگو با دکتر سبحان نظری
مدیرعامل شرکت ترکیب حمل و نقل و دبیر انجمن

چهارعامل منابع مالی، نیروی انســانی، فناوری و اختیارات وســیع، توامان نقش مهمی در پیشــرفت صنعت ریلی کشــور دارند. در حال حاضر فناوری به ویژه تولید 

اپلیکیشن ها و نرم افزارهای مختلف، از عواملی است که در کشورهای مختلف جهان روی آن تأکید فراوانی شده است و با استفاده از آنها می توان بهره وری را در صنعت 

حمل و نقل به ویژه حمل و نقل ریلی افزایش داد.  برای واکاوی بیشتر عوامل موثر در پیشرفت صنعت ریلی گفت و گویی دکتر سبحان نظری، مدیرعامل شرکت ترکیب 

حمل و نقل به گفت وگو نشستیم: 

افزایش ایمنی در حمل و نقل ریلی در گرو آموزش 
نیروی انسانی است. تا چه اندازه به عامل انسانی 
توجه  ریلی  حوادث  از  پیشگیری  مدیریت  برای 

می شود؟
این نکته درستی است که آموزش نیروی انسانی 
در افزایش ایمنی در حمل و نقل ریلی مؤثر اســت، 
امــا باید توجه داشــت یکی از مســائلی که منجر به 
افزایــش ایمنــی رویکرد فنــاوری محــور در صنایع 
ریلی اســت. بنابراین الزم است اقدامات و تاش ها 
در جهــت ارتقــای فنــاروی بــه ســمتی حرکت کند 
کــه دخالت نیروی انســانی در ســطوح مختلف به 
پایین تریــن میزان ممکن برســد و محدود به نقش 
نظارت باالدســتی باشــد. با کاهــش دخالت نیروی 
انســانی در امور عملیاتی، شــاهد افزایش ایمنی به 
میــزان چشــم گیری خواهیم بود. پــس از موضوع 
ســطح تکنولوژی، موضوع آموزش نیروی انســانی 
اســت که بــه صورت پیوســته بایــد انجــام گیرد و 
رویه های مختلف کاری به روز در هر شغل متناسب 

با جایگاه آن به نیروی انسانی آموزش داده شود.

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

عوامــل متعــددی در افزایــش بهــره وری نیروی 
انسانی مؤثر است. یکی از این عوامل، آموزش مرتبط 
با شغل تخصصی نیروی انسانی در بخش و جایگاه 
مربوطه می باشــد. آموزش باید به صورت مستمر و 
متناسب برای نیروی انسانی انجام شود و نباید قطع 
شود. کشورهای پیشرفته در آموزش سرآمد هستند 
و هر ساله درصدی از بودجه شرکت یا سازمان خود 
را به آن اختصاص می دهند. عاوه بر آموزش، نقش 

رهبری در مدیران و شناخت مشکات نیروی انسانی 
و همین طور نظام های انگیزشــی متناسب با آن در 
راستای افزایش بهره وری و سوددهی در شرکت ها و 

سازمان ها اهمیت دارد.

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

وجود دارد؟
عوامــل بســیاری در ایــن موضــوع نقــش ایفــا 
می کنند که از جمله آنها می توان به سطح تکنولوژی 
و دخالــت مســتقیم نیروی انســانی در امور اشــاره 
نمود. این مســئله بــا اقداماتی در راســتای کاهش 
دخالت مســتقیم نیروی انســانی در امور و افزایش 
ســطح فناوری به میزان زیادی کاهش پیدا خواهد 
کــرد. یکــی دیگر از ایــن پارامترها موضــوع نظارت 
مستمر بر نیروی انسانی می باشد. با نظارت مستمر 
و پایش دوره ای و در صورت نیاز، آموزش متناسب، 
به خصوص با توجه به شرایط شغلی نیروی انسانی 
و در بخشی که مستعد بروز خطا می باشد می توان از 

بروز خطا جلوگیری نمود.
 از عواملــی دیگــری کــه کارفرمایــان و مدیــران 
بایــد بدان توجه کنند، تا حدودی توجه به مســائل 
اجتماعی و خانوادگی نیروی انسانی و مطلع بودن از 
مشکات آن ها و ایفای نقش رهبری توسط مدیران 
مربوطــه اســت کــه در بلندمدت منجر بــه کاهش 

خطاهای نیروی انسانی خواهد شد.

آیا در بخش ریلی کشور ما نیروی انسانی متخصص 
آموزش دیده در بخش های فنی و تخصصی بخش 

خصوصی به کار گرفته شده است؟ 

در ســالیان اخیــر تا حدودی ایــن موضوع مورد 
توجه قرار گرفته است. با تأسیس دانشکده تخصصی 
مهندسی راه آهن در دانشگاه علم و صنعت در سال 
۷6 و ورود تدریجی فارغ التحصیان این دانشکده 
بــه بخش دولتــی و خصوصی صنعت ریلی، عرصه 
برای فارغ التحصیان این رشته تخصصی فراهم تر 
شده اســت تا به اتکای آموخته های خود تحوالتی 
را در صنعــت ایجاد کنند کــه در برخی موارد به این 
افراد میدان داده شده است و در برخی موارد خیر. 
دانشگاه ها و دانشکده های تخصصی باید به نحوی 
عمل کنند که از مشکات صنعت آگاهی پیدا کنند 
و چه بســا تقاضــای صنعت ریلی در دهــه آینده را 
پیش بینــی نموده و به راه آهــن و بخش خصوصی 
راهنمایی و کمک مؤثرتری نمایند. تشویق نیروهای 
متخصص به کارآفرینی و حمایت از استارتاپ ها در 
صنعت ریلی نیز از جمله موضوعاتی اســت که باید 
بدان توجه بیشتری معطوف گردد. با افزایش تعامل 
دوسویه با مراکز علمی می توان راه را برای پیشرفت 

این عامل استراتژیک فراهم نمود. 

رویکرد بخش خصوصــی در به کارگیری نیروی 
انسانی متخصص را چگونه ارزیابی می کنید؟ 

بخش خصوصی و یا کســب و کارهای خصوصی 
در واقع به دنبال کسب سود و افزایش آن هستند. 
در همین راستا نیروی انسانی متخصص به این مهم، 
کمک شایانی خواهد نمود و منجر به کسب سود و 
بهره وری خواهد شــد و این مطلوب هر کسب و کار 
بخش خصوصی واقعی اســت. بنابراین باید زمینه 
را بــرای آموزش علمی و کاربردی نیروهای انســانی 
در کشــور پدیــد آورد تا نیروهای زبــده وارد بازار کار 

“پرونده گفت وگو با مدیران عامل بخش حمل ونقل بار  ریلی”
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شوند و خود شرکت ها برای به کارگیری نیروی انسانی 
متخصص درخواست نمایند. قطعا با انجام این کار 
آمار بیکاری در کشور پایین آمده و آموزش نیز، رنگ 
و بــوی واقعی خواهد گرفت. البته ناگفته نماند در 
این راستا شرکت های خصوصی نیز باید اقداماتی در 
به کارگیری این نیروها انجام دهند، در این زمان حتی 
االمکان الزم اســت تا انجمن هــای صنفی زمینه را 
برای معرفی و اســتفاده از ظرفیت نیروهای انسانی 
متخصص به وجود آورند. ضمن این که انجمن های 
صنفــی می توانند بــا همکاری بخــش خصوصی و 
دانشگاه ها پیش از فارغ التحصیلی دانشجویان این 
نیروها را با صنعت درگیر نموده و آموزش های الزم 

را به آنها بدهند.
رویکردهای ساختار دولتی و خصوصی در جذب 
حداکثری نیروی انسانی متخصص چگونه است؟

ایــن ارتباط کامــًا دو ســویه اســت. از آن جایی 
که فعالیت بخــش خصوصی و راه آهن به یکدیگر 
وابسته است به کارگیری نیروی متخصص در شرکت 
خصوصی در صورتی که بخش دولتی )راه آهن( از آن 
بی بهره بماند، منجر به پیشرفت یک طرفه می گردد 
و از همه فرصت های رشــد بهره وری در صنعت به 
خوبی اســتفاده نمی شــود. اما در صورتی که هر دو 
طرف به خصوص شرکت راه آهن به عنوان حاکمیت 
از ظرفیت های کارشناسان متخصص استفاده نمایند 
اثرات آن مشــهود خواهد بــود. اگر قصد داریم این 
صنعــت را تقویــت کنیــم  الزم اســت تا شایســته 
ســاالری و اســتفاده از ظرفیــت جوانان متخصص 
سرلوحه  برنامه ریزی های آینده باشد. نیروی انسانی 
متخصــص در کشــور در حوزه هــای مختلف وجود 

دارد و شایسته ساالری در انتخاب های سازمان های 
دولتــی و خصوصی اهمیت داردا. با با ایجاد انگیزه 
و آموزش، نیروی انســانی متخصص بالنده خواهد 
شــد و با پیشــروی این موضوع در ســطح کشور و 
اجرای واقعی شایسته ســاالری، شاکله شرکت ها و 
ســازمان ها، تخصصی می ماند. حاصــل اعتماد به 
جوانــان متخصص در حمل و نقل ریلی خودکفایی 
در بسیاری از قطعات ریلی، بازسازی های گسترده در 
لکوموتیوها و واگن ها بوده است و حتی بنا به اخبار 
اخیر جوانان جهاد دانشــگاهی قطــار مترو را نیز به 

تولید داخل رسانده اند. 

بــرای جذب نیروی انســانی متخصص و ماهر 
بخش خصوصــی و راه آهن نیازمند چه اقداماتی 

است ؟ 
مســئله اول، اراده و خواســت واقعــی مدیــران 
ارشــد در به کارگیری جوانان متخصص است. تا این 
اراده بدون تعارف وجود نداشــته باشــد، این جذب 
شکل نمی گیرد. یکی از اقدامات مهمی که در جذب 
نیروی زبده اثر دارد، ارتباط مؤثر و دو طرفه با مراکز 
علمی از جمله دانشگاه ها و دانشکده های تخصصی 
اســت. نکته ای که معمــواًل به آن توجه نمی شــود 
این اســت کــه به عنــوان مثال دانشــجویی فعال، 
قصــد کار روی موضوع پایان نامــه دارد اما راه  آهن 
و یــا حتی شــرکت های خصوصی بــا بی توجهی و یا 
دیوانســاالری، عرصه را بر دانشــجو می بندند. حال 
نکته ای که حائز اهمیت اســت این است که همین 
جوانان و دانشجویان در آینده ای نه چندان دور، در 
همین صنعت به کار گرفته خواهند شــد و اگر این 
موضــوع را در مقیاس بزرگ بررســی کنیم می توان 
نتیجــه گرفت که بــا کم توجهــی و کم لطفی، همین 
نیروهــا ناکارآمد خواهند شــد و در نهایت وارد این 
صنعت چــه بخش خصوصی و چــه بخش دولتی 
شــده و نمی توان از اندازه ای که آن فرد پتانســیل 

داشته است استفاده نمود.

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

در هــر موضوعی الزم اســت، تجربیات ســطوح 
باالتــر، چه تجربیــات داخلی و چه خارج از کشــور 
اســتفاده کنیم. در آموزش نیروی انســانی نیز چنین 
اســت، در ابتدا باید ببینیم در هر کشــوری آموزش 
به چه صورت است و بازخورد و نتایج آن چه بوده 
اســت و پس از مطالعات تطبیقی مطابق با شرایط 
موجود نسخه ای مطابق با کشور خودمان پیاده سازی 
کنیم. متأسفانه باید بگویم جایگاه آموزش در کشور 
مــا، هنوز به اندازه کافی مشــخص نیســت و به آن 
کم توجهــی می شــود بــه گونه ای کــه از بســیاری از 
ظرفیت های داخلی برای این موضوع هنوز استفاده 
نشــده اســت. ضمنــا بدیهی اســت که اســتفاده از 
ظرفیت داخل نسبت به فرصت های خارجی برتری 

دارد. 

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

در حال حاضر این نقش به ایده آل خود نرسیده 
است. 

مقام معظم رهبری نیز بارها روی جایگاه جوانان 
تأکیدات فراوانی داشته اند و آنها را میدان داران گام 
دوم انقاب خطاب نموده اند و این نگرش، اهمیت 
حضــور جوانــان متخصــص را در صنایــع مختلف 
از جملــه صنعت حمل و نقل ریلــی بیش از پیش 
مشــخص می کند. توســعه صنعت ریلــی از بخش 
ســتادی تــا عملیاتی و به خصوص بخش ســاخت 
ناوگان و قطعات نیازمند جوانان متخصص اســت. 
بــا افزایــش بکارگیری ایــن جوانــان در نقاط ضعف 
صنعت، چالش های صنعت ریلی با ســرعت خوبی 

حل خواهد شد.

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 گذشته ای نه چندان دور پاسخ این سؤال خیر 
بود. اما در ســالیان اخیر هر ســاله شــاهد پررنگ تر 
شدن جذب نخبگان دانشگاهی در شرکت های ریلی 
هســتیم. با ورود ایــن نخبگان و عملکرد مثبتی که 
از خود نشــان می دهند، شاهد بروز چرخه مثبت و 
افزایــش بکارگیری نخبگان هســتیم، لیکن هنوز با 
ایده آل فاصله زیــادی داریم. لزوم توجه به حضور 
نخبــگان در کنار افراد بــا تجربه باال در صنعت ریلی 
منجــر به جهش در پیشــرفت صنعت حمل و نقل 

ریلی خواهد شد. 
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