
سازمان ها باید بدانند؛ الزمه تغییر و توسعه 
به گونه ای دیگر اندیشیدن است

گفت و گو با مهندس اسماعیل اویسی 
معاون مالی و اداری شرکت ریل پرداز سیر 

میزان اثرگذاری خطوط حمل و نقل ریلی بر ســاختار اقتصادی جوامع بر کســی پوشــیده نیســت، این اثرگذاری در بخش های تولید و اشتغال و سرمایه گذاری است. 

اهمیت این بخش به گونه ای اســت که کارشناســان حمل و نقل ریلی از آن به عنوان زیربنای اقتصادی کشــور یاد می کنند و یکی از اهرم های قوی برای رسیدن به توسعه 

را بحــث حمل و نقل ریلی می دانند. عامل ســرمایه گذاری نقش اصلی در توســعه و پیشــرفت صنعت ریلی را دارد. دو بخش »زیربنا« و »نــاوگان« اصلی ترین بخش ها برای 

ســرمایه گذاری هســتند کــه همیــن دو بخش هم دارای زیرمجموعه های مربوط به خود اســت. با توجه به باال بودن حجم ســرمایه گذاری طرح هــای ریلی، خصوصا در 

پروژه های زیربنایی و ناوگان، شــرکت راه آهن جمهوری اســالمی ایران پس از معرفی فرصت های ســرمایه گذاری مطرح ســپس نســبت به معرفی مشــوق ها و بسته های 

حمایتی و هرگاه الزم باشــد حمایت از جذب ســرمایه گذار وارد عمل می شــود تا زمینه رشــد و شــکوفایی این صنعت ایجاد شود و مشــارکت بخش خصوصی در اجرای 

پروژه ها به حداکثر برســد، جذب ســرمایه گذاران بخش خصوصی چه در داخل کشــور و چه ســرمایه گذاران خارجی در صنعت ریلی الزم اســت. در نتیجه بحث اصلی در 

توسعه صنعت ریلی تامین منابع ارزان قیمت جهت توسعه آن می باشد.

ماده 1۲ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشــور یک ظرفیت خوب و بی نظیر برای بخش خصوصی اســت تا به واســطه آن وارد ســرمایه گذاری 

در صنعت حمل و نقل ریلی شوند. به منظور جبران قیمت پایین سوخت در کشور، ماده 1۲ طراحی شده و به واسطه این قانون، سرمایه گذاران بخش خصوصی که در 

صنعت حمل و نقل ریلی کشــور ســرمایه گذاری می کنند تا بار از جاده به ریل منتقل شــود، می توانند اصل سرمایه خود را به کمک یارانه سوخت دریافت کنند. سرمایه 

گذاری در صنعت ریلی مشمول معافیت ماده 13۲ قانون مالیات های مستقیم شده و درآمد حاصل از فعالیت این بخش سرمایه گذار معاف از مالیات می باشد . بحث 

حمل و نقل بار و جابه جایی کاال در بخش های زیادی تنها با قطارهای باری امکان پذیر است، از طرفی سهولت سفر و حمل  بار از طریق خطوط ریلی، همچنین پایین بودن 

هزینه های اســتفاده از این خطوط و جذابیت های بصری ســفر با قطار، همگی در توجه افراد به قطار و ســفرهای ریلی تاثیرگذار است. البته، سرمایه گذاری و به تبع آن، 

تغییر تکنولوژیک بدون تغییر در پارادایم فکری کارکنان صنعت ریلی، به خودی خود باعث موفقیت نخواهد شــد؛ به مرور، تغییر نســل و ایجاد اتمســفر فکری جدید در 

صنعت ریلی و به دست گرفتن کار توسط نسل جوانتر که در مورد مسائل توانایی جور دیگر اندیشیدن را داراست، باعث خواهد شد که سرمایه به  درستی هدایت شود 

و در راه صحیــح در ایــن صنعت بکارگیری شــود؛ هرگونه تغییری در هر جایی، بدون هم رایی نیروی انســانی که عامل این تغییــر خواهد بود و یا آن را بکارگیری می کند، 

محکوم به شکســت خواهد بود؛ بنابراین، به راحتی نمی توان یک علت را به عنوان علت العلل پیشــرفت و توســعه در یک صنعت، مخصوصًا ریلی نام برد و نقش ســایر 

علل را نادیده انگاشــت و این دیالکتیک بین این عوامل باعث توســعه خواهد شــد. به شــرح کامل گفت و گو با مهندس اسماعیل اویسی، معاون مالی و اداری شرکت 

ریل پرداز سیر می پردازیم:

به  کارآمد  انسانی  نیروی  آموزش  در  ضعف 
و   پایدار  توسعه  آشیل  پاشنه  می رسد که  نظر 
تحقق ایمنی در حمل و نقل ریلی  است. به نظر 
این صنعت  جنابعالی سازوکارهای آموزشی در 

مهم چه شاکله ای دارد؟
برای نیل به اهداف، هر ســازمانی باید كادری از 
نیروهای الیق و كارآمد در اختیار داشــته باشــد و 
یكــی از وظایــف اصلی و حیاتی جهــت تداوم این 
امــر، آموزش اســت. آمــوزش منظم و منســجم 
در بــدو خدمــت، آموزش های در حیــن خدمت، 
اســتفاده از تجربه پیشكسوتان برای آموزش نسل 
جوان، انتقال و رساندن علوم روز دنیا به پرســـنل 
و اســـتفاده از سامانه های جدید آموزشی و انتقال 
اطاعــات )قوانین ، مقــررات و دســتورالعمل ها  

بخـشنامه هـا  علـل بـروز حـوادث و نتـایج رسیدگی 
بــه پرونده های مهم( از جمله عواملی هســتند كه 
در تولید افراد زبده و كارآمد نقش به ســزایی دارند 
و ضعــف در آموزش را می توان در شــرایطی چون 
ضعیف بودن سیســتم آموزشــی، نداشتن پرسنل 
مجــرب و ماهــر در بخــش آمــوزش، واگـــذاری 
امكانـــات آموزشـــی، مـــدرك گرایی و وارد نمودن 
مدرك آموزشــی در سیســتم ارزشــیابی پرســنل و 
بــه روز نبــودن آموزش ها نام بــرد. اهمیت مقولۀ 
آموزش، از آنجایی ناشی می شود که انسان، چیزی 
که آموخته است را بدون غلط انجام خواهد داد؛ 
بنابراین تا وقتی که قصد استفاده از فناوری نوینی 
در بین نباشــد، نیاز به آموزش احساس نمی شود؛ 
حال آن که، انســان، نیاز به بازآفرینی آموخته های 

خود و بهبود آنها دارد؛ گاه ســال ها امری به شکلی 
غلط و منســوخ شده، اجرا می شــود، بدون آن که 
توجهی به آن شــود؛ بازآمــوزی آموخته ها یکی از 
روش هــای ســامت فکــر اســت و باعــث ایجاد 
جرقه هــای خاقیت خواهد شــد که بــه نوبۀ خود 
عامــل تغییر خواهند بود. به عقیده بنده، حوادث 
ریلی در صنعتی مانند صنعت ریلی که در کشور ما 
سال هاست فرآیندهای مورد استفاده در آن کمتر 
تغییــر کرده اند، به عواملی نظیــر نقص و یا خرابی 
تکنولوژیک و همین طور نقص انســانی برمی گردد، 
که در هر دو مورد نقش عامل انسانی در پیشگیری 
از بروز حادثه، بی بدیل است؛ این که کاربری، آنقدر 
توجه داشــته باشــد که اگــر در گوشــه ای، متوجه 
نقص شده، آن را برطرف و یا گزارش نماید، و این 

“پرونده گفت وگو با کارشناسان  ریلی”
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به میزان حساســیت های او به مسائل برمی گردد؛ 
این حساســیت با آموزش مداوم، تقویت خواهد 

شد. 

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

آن چه زمینه بقای سازمان ها را فراهم می آورد، 
توجه به جنبه های مختلف بهره وری شامل رعایت 
اصول و شــیوه های صحیح انجــام کارها )کارآیی( 
و انجــام کارهــای صحیــح )اثربخشــی( اســت که 
ســازمان ها در محیط رقابتی ملــزم به تمرکز بر آن 
و اجرای آنها هســتند. شاید نتوان برای رسیدن به 
بهره وری میزان و سقف مشخصی را در نظر گرفت. 
اما آن چه اهمیت دارد، رسیدن به نقطه بهینه در 

انجام امور و وظایف سازمانی است.
توســعه بهــره وری را می تــوان در ســه مؤلفــه 
محیطــی، ســازمانی و فــردی دســته بندی نمــود. 
موانــع شــامل؛ وجود قوانین و مقــررات ناقص و 
محدودکننــده، مبهــم بودن اهــداف و برنامه های 
بلندمــدت، فقــدان فضــای مناســب بــرای جذب 
بــودن  فرســوده  مســتهلک  و  ســرمایه گذاری، 
ماشین آالت و تجهیزات و پایین بودن کیفیت کاری 
آن هــا و کمبود منابع مالی و اعتباری جهت اجرای 
پروژه ها جدید هســتند. بهره وری نیروی انســانی، 
بــه این معنی که انســا  ن ها، هــم  کارآ عمل نمایند 
و هــم اثربخش، به عوامــل متعددی برمی گردد و 
به عقیدۀ بنده خیلی وابســته به صنعت نیســت؛ 
ممکــن اســت در صنعتــی عامــل ویــژه ای وجود 
داشته باشــد، اما به طور عمومی عوامل متعددی 

در بهره وری نیروی انسانی دخیل هستند.
این عوامل می تواند وابســته به فرد باشد، مثل 
انگیزه هــای فــردی و عایق شــخصی از آمدن در 
رشــته و یا تخصصــی، میزان حمایــت خانواده از 
فرد؛ می تواند وابســته به ســازمان و شغل باشند، 
مثل مدیریت صحیح افراد، فضای کاری مناســب، 
پرداختــی خوب، و کلیــه عوامــل انگیزه بخش در 
ســازمان و یــا لحاظ شــده در یک شــغل.  به هر 

حــال، هر صنعتــی نیز همان طور که اشــاره شــد، 
ممکن اســت حائز شــرایط ویژه ای باشــد که روی 
بهره وری نیروی کار تاثیر بگذارد؛ اما به اعتقاد بنده 
عوامــل موثــر بر بهــره وری انســانی در محیط های 

کاری عمومی می باشند. 

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

رفع آن وجود دارد؟
از آن جایی كه عامل خطای نیروی انســانی یكی 
از مهم ترین علل بروز حوادث و سوانح در صنعت 
ریلی كشــور اســت، لذا بررسی، شــناخت و تحلیل 
ایــن عوامل همراه با ارائه راهكارهای مناســب در 
جهــت کاهش و یــا رفع آن ها نقش به ســزایی در 
كاهش حوادث و ســوانح به همراه خواهد داشت. 
ایجــاد بســتری مناســب در کاهش عامــل خطای 
نیروی انسانی نقش به سزایی در کاهش حوادث و 
ســوانح ریلی دارد، عواملی كه سبب بروز خطاهای 
نیروی انـــسانی می شــوند را می توان در ســه گروه 
كلــی تحت عنــوان، ماهیــت كار روحــی، روانی و 
هدایت، كنترل و نظارت تقسیم كرده و سپس هر 
كدام از این ابعاد را به بخش های كوچكتری طبقه 
بندی نمود. عوامل موثر در ماهیت کار ساعات كار 
می باشــد. سختی كار شرایط محیطی یكنواختی كار 
اســت. عوامل موثر روحی روانی عدم جواب گویی 
شــغل، شایســته ســاالری، عــدم تناســب مدرك 
تحصیلی با شــغل، عــدم وجود ضمانت شــغلی، 
عــدم رعایت عدالت در واگــذاری امكانات رفاهی 
بیــن پرســنل، از بیــن رفتــن انگیــزه كاری كاركنان، 
عدم توجه به مســائل و مشــكات روحی و روانی 
پرســنل، اعتماد به نفس كاذب برخی از پرسنل به 

خود طبقه بندی می گردد.
عوامل موثر بر هدایت، کنترل و نظارت عبارتند 
از مشــكات نیروهای پیمانكاری، آموزش، نظارت 
کــم، مقررات و قوانین، گزینــش و ارزیابی ناقص، 
عدم یكپارچه ســازی و استاندارد  سازی ، فعالیت ها 
جریمه هــای پرســنل پس از ســوانح بــدون دلیل 

می باشد.

انسانی  نیروی  ما  کشور  ریلی  بخش  در  آیا 
و  فنی  بخش های  در  دیده  آموزش  متخصص 
شده  گرفته  کار  به  خصوصی  بخش  تخصصی 

است ؟ 
نقش و جایگاه جوانان در توسعه صنعت حمل 
و نقل ریلی کشور بر کسی پوشیده نیست. مهم ترین 
دغدغه امروز کشور تربیت نیروی متخصص جوان 
برای آینده صنعت حمل و نقل ریلی اســت، آینده 
کشور تنها به دست جوانان مومن و متعهد ساخته 
می شــود. در مســیر توســعه صنعت حمل و نقل 
ریلــی کشــور، جوانان متخصص در کنــار همکاران 
بــا تجربــه خــود می تواننــد زمینه رشــد و بالندگی 
ایــن صنعــت را فراهم کننــد. در بخش خصوصی 
از ظرفیت های دانشــگاهی و رشــته های تخصصی 
ایجاد شــده حداکثر استفاده شــده ولی متاسفانه 
کارایــی نیــروی دانشــگاهی متخصــص و ماهر با 
توجه بــه ماهیت تئوری آموزش های دانشــگاهی 

بسیار پایین است.
از طرفی هم، تعداد دانشــگاه هایی که نیروهای 
آمــوزش دیــده بــا کیفیــت- تنهــا از همــان جنبه 
آمــوزش- را روانــه بــازار کار می کننــد بــا توجه به 
تبدیل شــدن مقولــه آموزش در کشــور ما به یک 
امر تجاری و کســب و کاری، کم و انگشــت شــمار 
لــذا، اســتفاده از نیــروی کار متخصــص  اســت. 
دانشــگاهی اما کم تجربه برای کسب و کارها از دو 
جنبه ریســک دارد؛ یکی کیفیــت آموزش، که اکثر 
شــرکت های حســاس روی ایــن نکتــه، در صورت 
اســتفاده از نیروی تــازه کار و تــازه فارغ التحصیل 
ســعی می کنند این ریسک را با انتخاب نیرو از بین 
فارغ التحصیــان دانشــگاه های برنــد و خوب در 
آن زمینــه تخصصی خاص، کمتر نمایند؛  ریســک 
بعــدی کــه در ایــن زمینه می تــوان متصــور بود، 
ریســک کم تجربگی افراد اســت کــه خطاهای کاری 
را افزایــش خواهــد داد؛ اما بهر طریق اســتفاده از 
نیــروی کار جوان و خوب آمــوزش دیده، مواهبی 
هم نظیر با انگیزگی افراد، پرتاشی و پیشگامی در 
فعالیتهــا دارد؛ به عقیده من بخش خصوصی اگر 
جذب درستی انجام دهد، می تواند، فواید استفاده 
از نیروی کار جوان را افزایش ببخشد که این باعث 
خواهــد شــد، هزینه هــای اســتفاده از ایــن افراد 
حتی المقدور کمتر شــده و از نــگاه هزینه منفعت 
بــرای بخش خصوصــی جذابیت بیابد.  در صنعت 
ریلی، شــرکت های خصوصی کمی ریسک استفاده 
از نیروهــای جــوان را در ســمت های مدیریتــی به 
خود می دهند و اکثراً در ســمت های کارشناســی و 
پایینتــر از ایــن نیروها اســتفاده می نمایند اما بهر 
تقدیــر، عقیده بنده این اســت که ســرمایه گذاری 

روی جوانان همیشه جواب می دهد. 
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