
مستهلک بودن ادوات و تجهیزات شبکه را 
جدی بگیریم؛ دلیل وقوع حوادث بیش از 

منشأ خطای انسانی است

گفت و گو با مهندس امیررضا طاهریان 
مدیرعامل شرکت سمندریل

وجود یک شــبکه حمل و نقل ریلی توانمند، از نیازهای اساســی هر کشــور در دستیابی به توســعه اقتصادی و اجتماعی است. امروزه کارآمدی حمل و نقل ریلی در 

هر کشــور از معیارهای اصلی توســعه آن شــناخته می شــود. ایمنی با حمل  و  نقل ریلی عجین شده  اســت و می توان گفت فعالیت بخش ریلی بدون ایمنی ارزشی ندارد 

و همواره باید ایمنی در حوزه ریلی با برنامه ریزی های مناســب، روند رو به رشــدی را داشــته باشــد. مهم ترین مزیت صنعت ریلی ایمنی آن است که دست اندرکاران این 

صنعــت همواره درصدداند با اســتفاده از سیســتم های جدید هوشــمند و ظرفیت های موجود بــا ارتقای ایمنی، بهره وری را در این بخش ارتقــا دهند. از مواردی که در 

ایجاد ایمنی ســهم بســزایی دارد، ســالمت فنی ادوات، تجهیزات شبکه و اقالم کنترلی اســت که بیش از نیروی انسانی در ایجاد ایمنی بخش نقش ایفا می کند. خبرنگار 

فصلنامه ندای حمل و نقل ریلی درخصوص مسئله مهم ایمنی و نقش نیروی انسانی در بخش های مختلف حمل و نقل ریلی گفت و گویی با مهندس امیررضا طاهریان، 

مدیرعامل شــرکت ســمندریل داشته است. طاهریان معتقد اســت ایجاد زیرساخت با کیفیت مناسب تنها از توان فیزیکی یا قابلیت اندیشه های انسانی ناشی می شود 

و همین قوای منطقی انسان هاســت که می تواند ســاز و کارهای کنترلی مناســب و پیشگیرانه از حوادث را تدبیر نماید یا راهکارهای کاهش آسیب و خسارات را پس از 

وقوع اتخاذ نماید. به شرح کامل این گفت و گو می پردازیم:   

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

وجود دارد؟
وقــوع خطــا و حادثــه و ســانحه در صنعــت 
ریلی کشــور بیش و پیش از منشــأ خطای انســانی، 
از دیــدگاه بنده می تواند ناشــی از مســتهلک بودن 
ادوات و تجهیزات شــبکه و اقام کنترلی آن باشد 
و راهــکار مورد تأکید بهره گیری از فناوری در حوزه 
کنترل و راهبری ناوگان ریلی است اما پارامترهایی 

نظیر شایسته ســاالری، آمــوزش و افزایش ضریب 
انگیزشــی نیــروی انســانی کارآمــد نیــز بــه منظور 

جلوگیری از خطاهای انسانی مؤثر خواهد بود.

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؟
بی تردید ایجاد زیرساخت با کیفیت مناسب تنها 
از توان فیزیکی یا قابلیت اندیشه های انسانی ناشی 
می شــود و همین قوای منطقی انسان هاســت که 
می تواند ساز و کارهای کنترلی مناسب و پیشگیرانه 
از حــوادث را تدبیــر نمایــد یا راهکارهــای کاهش 

آسیب و خسارات را پس از وقوع اتخاذ نماید.

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

شاید پایه ای ترین عامل ایجاد بهره وری آموزش 
مناسب کارکنان باشد و در گام های بعدی، عاوه بر 
فرهنگ سازمانی، رفتار بازخوردی متناسب با نتایج 
حاصلــه از عملکــرد نیروهای انســانی در ســازمان 
باشــد. به عبارتی ایجاد الگوی ســازمان یادگیرنده و 
تخصیص پاداش و نظام انگیزشی مناسب می تواند 

در افزایش بهره وری نیروی انسانی مؤثر باشد.
اهمیت دادن بخش خصوصی به جذب نیروی 
متخصص از آنجا ناشــی می شــود که بقا و توسعه 
ســازمانی خود را صرفا از مسیر افزایش بهره وری و 
کاهش هزینه های مازاد می تواند محقق ســازد لذا 
هر ســازمان هرچه تعهد بیشــتری به بقا و توسعه 
داشــته باشــد به همان میــزان تعهد بیشــتری به 

جذب نیروهای متخصص خواهد داشت.

“پرونده گفت وگو با مدیران عامل بخش حمل ونقل بار  ریلی”
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به کارگیری نیروی متخصص در راه آهن و بخش 
خصوصی هر کدام به تفکیک تا چه میزان موثر 
بوده و آیا دو بخش خصوصی و دولتی از یکدیگر 
در استفاده از نیروی انسانی متخصص تاثیر می 

گیرند یا خیر؟
از قدیمی تریــن صنایــع  یکــی  ایــران  راه آهــن 
ایجادی در ایران اســت. حضــور نیروی متخصص 
در راه آهن می تواند زمینه ســاز تدویــن برنامه های 
راهبــردی صحیح و ســازگار باشــد و حضور نیروی 
متخصص در بخش خصوصی زمینه اجرایی شدن 
این برنامه ها را فراهم می کند. این تأثیر دو طرفه و 

تعاملی غیرقابل انکار است.

در  آموزش دیده  متخصص  انسانی  نیروی  آیا 
بخش های فنی و تخصصی شرکت های خصوصی 

ریلی کشور به کار گرفته شده است؟ 
شــاید بتــوان گفت در بخــش خصوصی، جذب 
بــا  قیــاس  در  متخصــص  نیــروی  به کارگیــری  و 
بخــش دولتــی یــک گام جلوتر اســت امــا هنوز تا 
استانداردهای قابل قبول فاصله چشمگیری دارد.

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

عامل نقش اول را دارد؟ و چرا؟
آن چــه در کشــور مــا جــای خالی اش به شــدت 
احســاس می شــود، فناوری اســت. منابــع مالی و 
حــوزه اختیار نیــز اصــوال در قالب نیروی انســانی 
کارآمــد به عینیت می رســد. فنــاوری، منابع مادی 
و... ماننــد اعضــای بدن یک موجود زنده هســتند 

کــه سیســتم اعصــاب و فرماندهــی آن در قالــب 
سرمایه های انسانی نمود پیدا می کند.

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

بلــی، به هــر حــال خروجی های دانشــکده های 
راه آهــن و هنرســتان های ملــی در ســال چند صد 
نفــر نیروی بــا تحصیــات آکادمیــک را روانه این 
بازار می نماید. نیروهای کارآزموده تجربی در دوایر 
خصوصــی و دولتــی را به ایــن متخصصان اضافه 
نماییــد کــه جمعا با ســطح فناوری حاضــر کفایت 

دارند.

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

است؟ 
در ابتــدا بایــد اراده جدی تــر در مدیــران بخش 
دولتی و خصوصی حمل و نقل ریلی وجود داشته 
باشد و در گام مهم بعدی راه آهن باید به عنوان نهاد 
حاکمیتی و سیاســت گذار اجــازه فعالیت بازیگران 
بیشتری را در این حوزه فراهم آورد. به عبارتی باید 
شــرایط ســاده تر و ســهل تری برای ایجاد اشخاص 
حقوقی در حوزه های تعمیرات اساســی، تعمیرات 
ویــژه، راهبــری نــاوگان و... فراهم شــود. مســلما 
ایجــاد رقابت، زمینه ســاز پرورش اســتعدادها در 

شرکت های خصوصی خواهد بود.

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

با این ســطح فناوری فعلی صرفا در بخش های 

غیرعمرانی نظیر عائم و سیگنالینگ وابستگی کمی 
داریم.

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

صنعت قدیمی راه آهن ایران مردان با تجربه ای 
را پــرورش داده اســت. امــا توســعه تکنولــوژی و 

فناوری، ضروریات دیگری را می  طلبد. 
بیاییــم از تجربــه برادرخوانــده وزارتخانه یمــان 
اســتفاده کنیم. ســازمان بنادر و دریانوردی در دهه 
۸0، تعداد قابل توجهــی از فارغ التحصیان حوزه 
دریایــی را پس از طی مراحل گزینش برای یادگیری 
و تجربه انــدوزی دانــش روز بــه معتبرترین مراکز 
علمــی و حرفه ای اعــزام نمود و امــروزه اکثر آنها 
در مشــاغل کلیدی و مدیریتی آن سازمان اشتغال 
دارنــد لذا ضمــن تأکید و تصریح بــر نقش نیروی 
متخصص تازه نفس، باید در نظر داشــت توسعه، 
مؤلفه هایــی را می طلبد که ســرمایه های ســازمانی 

یکی از آنهاست.

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؟
به صورت تجربی شاید کمتر از ده درصد نیروهای 
شــاغل در شــرکت های ریلی دولتی و خصوصی از 

نخبگان دانشگاهی بوده اند. 
شاید بتوان راهکارهایی مانند الزام شرکت ها به 
پذیرش یا ارائه بورســیه بــه دانش آموختگان حوزه 
ریلی را به عنوان روش برون رفت از وضعیت فعلی 

پیشنهاد نمود. 
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