




فهرست

طرح روی جلد:
الهام زرقانی

فصلنامه خبری،آموزشی و اطالع رسانی           
شماره 49

انتشار: خردادماه 1400

صاحب امتیاز:
انجمن  صنفی شرکت های حمل ونقل ریلی و خدمات 

وابسته
مدیرمسئول:

حمید صدیق پور
زیر نظر شورای سردبیری

مسئول تولید و آماده سازی:
الهام زرقانی

طراح و گرافیست:
محمد مهدی غفوری کفاش

چاپ،لیتوگرافی و صحافی: خاتم نو 77813349
نشانی انجمن: تهران - خیابان توحید - خیابان 

غالمرضا طوسی - پالک ۶۳ - واحد ۱۹
کدپستی: ۱۴۱۹۷۸۳۳۱۱

صندوق پستی: ۱۸۸-۱۴۱۹۵

ارتباط با انجمن: ۰۲۱-۶۶۵۶۵۶۱۵-16
نمابر: ۶۶۵۹۴۷۴۷ -۰۲۱

Telegram: @rtcguild

 Email: info@rtcguild.com

Instagram: rtcguild

www.rtcguild.com

 ناشر:موسسه فرهنگی مطبوعاتی نشرترابر

)ناشر ماهنامه صنعت حمل ونقل و ماهنامه سفر(
سفارش تبلیغات: 22668656

فصلنامه "ندای حمل ونقل ریلی" آماده انعکاس دیدگاه ها،نظرات و 
مقاالت صاحب نظران، مسئوالن و هموطنان عزیز است.

فصلنامه "ندای حمل ونقل ریلی" در کوتاه کردن و ویرایش مقاالت آزاد 
است.

مقاالت منتشر شده دیدگاه نویسندگان است.

2 سرمقاله  
افول صنعت حمل و نقل ریلی در سایه عدم حمایت دولت                                   4
6 تشریح اهداف انجمن در دوره جدید  
8 فرهنگ سازمانی ایمنی محور، کاهش سوانح را تضمین می کند 
10 با بکارگیری نیروهای متخصص بازنشسته راه آهن ج.ا.ا در ... 
12 نقش آفرینی  در سیاست های باالدستی بسیار مهم تر از ... 
14 رویکرد فناوری محور و  تقویت استارت آپ های حوزه حمل و ... 
16 مستهلک بودن ادوات و تجهیزات شبکه را جدی بگیریم... 
سازمان ها باید بدانند؛ الزمه تغییر و توسعه به گونه ای ...                                      18
23 استقرار نظام شایسته ساالری هرچه سریع تر بهتر 
24 الزام در بررسی شاخص های موثر بر بهره وری نیروی انسانی ... 
26 محدودیت اختیارات عملیاتی شرکت های حمل  و نقل ریلی ... 
28 روح حاکم بر فعالیت های دولتی؛ اجازه شکوفایی به نیروهای ... 
30 تصمیمات صحیح نیروی انسانی، سرمایه اصلی در توسعه... 
32 نقش مدیریت در صنعت حمل و نقل ریلی مسافری 
34 هیچ سانحه ای رخ نمی دهد مگر با خطای انسانی 
36 نیروی انسانی مجرب، انگیزه  برای خدمت ندارد 
38 بکارگیری کارکنان متخصص و شایسته؛ مهمترین عامل حیات... 
40 نیروی انسانی متخصص در ساختار ناتوان، ایستا، فرسایشی .... 
42 آغاز فعالیت شرکت کاوان موتور دیزل 



دبیر انجمن صنفی شرکت های حمل ونقل ریلی و خدمات وابسته
دکتر سبحان نظری

لزوم تغییر نگرش به سرمایه انسانی در صنعت حمل و نقل ریلی

اصطــاح “مدیریــت منابع انســانی” و شــکل مترقی تر آن یعنــی “مدیریت 
سرمایه انسانی” پیشینه تاریخی زیادی در دنیای علم ندارد و در حدود 40 سال 
گذشــته مورد اســتفاده قرار گرفته است. پیش از آن، این رشته به طور کلی به 
عنوان “مدیریت پرســنل” شناخته می  شد. البته این تغییر نام فقط به صورت 
ظاهری نبوده اســت و بیانگر تغییرات مفاهیم و رویکردها بوده اســت. اداره 
کارکنان، که به عنوان یکی از اصلی ترین مســائل جهان در اوایل قرن بیســتم 
ظهور کرد، عمدتًا مربوط به جنبه های فنی استخدام، ارزیابی، آموزش و جبران 
خســارت کارکنان و از همه مهم تر عملکرد “کارکنان” در ســازمان ها بود. در آن 
زمان این رشــته معمواًل به رابطه شیوه های مختلف استخدام تمرکز داشت و 
بر عملکرد کلی سازمانی یا روابط سیستماتیک توجه نمی کرد و تا سالیان سال 
فاقد الگوی یکپارچه بود. نمودار ترســیم شده روند تغییرات تاریخی مفاهیم 

این حوزه مدیریت است.
 

مدیریت سرمایه انسانی، در پاسخ به افزایش قابل توجه فشار سازمان های 
تجاری جهان در اواخر دهه ۱۹۷0 به دلیل عواملی مانند جهانی ســازی، از بین 
رفتن مقررات و رشــد ســریع فناوری ایجاد شــد و نقطه عطف آن را می توان 
این تاریخ دانســت. بر اســاس تعریف مدیریت سرمایه انسانی در مرحله پس 
از اســتخدام، ســازمان، شیوه های مدیریت ســرمایه انســانی را برای مدیریت 
موثــر کارکنان پس از “ورود به ســازمان” توســعه می دهد. ایــن روش ها برای 
بیشینه ســازی عملکــرد و رضایتمنــدی کارکنــان از راه دانش افزایی و آموزش 
مهارت های الزم برای انجام وظایف آن ها و ایجاد شــرایطی که باعث تحریک، 
هدایت و تسهیل تاش های کارکنان در جهت تحقق اهداف سازمان می شود، 

طراحی شده اند.

توســعه ســرمایه انســانی برای ســازمان هایی که قصد رشــد دارند، حیاتی 
است، چرا که کارکنان دارای ظرفیت های فراوانی هستند به گونه ای که سازمان 
می توانــد بــا ایجــاد محیطی پویــا و اســتفاده حداکثــری از بهــره وری آنها، به 
توســعه ســازمان کمک نماید. اساسًا سرمایه های انســانی ارزشمندترین منبع 
ســازمان های امروزی به شــمار می آیند و اســتفاده درست از ظرفیت های آنها 
بهبود عینی عملکرد ســازمان را به همراه خواهد داشــت. رشد و توسعه یک 
ســازمان تابــع دانش، تجربــه، تاش، انگیــزه و مهم تر از آن رضایت ســرمایه 

انسانی است. 
بخش حمل و نقل ریلی از حوزه های کسب و کاری است که نقش سرمایه 
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سخن نخست

انســانی در تولیــد خدمــات باکیفیت در آن چشــمگیر اســت. بر اســاس آمار 
منتشــر شــده در ســالنامه آماری راه آهن در ســال ۱3۹۹، حدود ۷600 نفر به 
صورت مســتقیم در شــرکت راه آهن جمهوری اســامی ایران مشــغول به کار 
بوده اند. عاوه بر شاغلین در شرکت راه  آهن، در صورتی که کارکنان شرکت های 
خصوصی حمل و نقل ریلی، پیمانکاران و شرکت های وابسته را نیز به صورت 
مســتقیم و غیرمســتقیم در نظر بگیریم، این عدد چند برابر می شــود. اگر در 
ایــن بخــش به توســعه، موفقیت و دســتیابی بــه خدماتی در ســطح جهانی 

می اندیشیم باید نقش این عامل را پررنگ تر و جدی تر ببینیم. 
در حال حاضر با وجود توسعه فناوری اطاعات در صنعت حمل و نقل ریلی 
هنوز بسیاری از امور در راه آهن به صورت دستی انجام می شود و این واقعیت 
منجر به مســئولیت بیشــتر سرمایه انســانی در امر حمل و نقل ریلی می گردد 
و از این روی لزوم اســتفاده از فناوری اطاعــات و علی الخصوص نرم افزارها 
به عنوان ابزارهای مکمل ســرمایه انسانی به شــدت احساس می گردد. اگر در 
بخشــی پافشاری به استفاده از ظرفیت های نرم افزاری در فعالیت ها می شود، 
هدف اصلی این است که نقش انسان در آن بخش پررنگ تر و جدی تر در نظر 
گرفته شود و در همان راستا وظایفی که به او سپرده می شود با آرامش بیشتر 
و استرس کمتر انجام شود. در واقع می بایست امر برنامه ریزی توسعه سرمایه 
انسانی به سمتی حرکت کند که بتوان نقش فعالیت فکری سرمایه انسانی در 

امور را به حداکثر و نقش فعالیت دستی را به حداقل برسانیم.
الزم بــه ذکــر اســت در هرم ســرمایه انســانی هر چه به ســمت باال حرکت 
کنیم نقش رهبری برجســته تر تلقی می شــود. مدیران برای توســعه ســرمایه 
انســانی شایسته است به جای نقش مدیریت در سرمایه انسانی نقش رهبری 
ایفا نمایند. رهبری یک جایگاه نیســت، بلکه یک رویکردی رفتاری اســت و از 

این روی، داشــتن خصایص رهبری به معنای آن اســت که بــه کارکنان انگیزه 
داده شــود تا با چشــم انداز، ماموریت و ارزش های ســازمان زندگی کنند. کار 
رهبــران صرفا این نیســت کــه به افراد بگوینــد چه کاری انجــام بدهند و چه 
کاری انجام ندهند. یک رهبر عالی، کســی اســت که به کارکنان قدرت می دهد 
تا تصمیم هایی بگیرند که با اهداف و چشــم انداز سازمان همراستا باشد و در 

نهایت، هوشمندانه تر عمل کنند. 
نقش رهبری و نقش مدیریت در بســیاری از جنبه ها اختاف دارند و نباید 
این دو با هم اشتباه گرفته شوند. برخی از ویژگی های رهبر در سازمان، مواردی 
از جملــه اعطــای قــدرت و اختیار به کارکنــان و نظارت بر اثربخشــی فعالیت 
می باشــد در صورتــی کــه در نقش مدیریت در ســازمان تمرکز بــر روی فرآیند 

عملیاتی سازمان می باشد. 
رهبر با ترسیم چشم انداز و نگاه بیرونی به مسائل تاش  می کند با استفاده 
از اعطای قدرت و تفویض اختیار به کارکنان ســازمان به عنوان تحریک کننده 
تغییــر در ســازمان عمــل نماید در حالیکــه نقش مدیریت نگــرش درونی به 
مســائل داشــته و طرح های مصوب شده در ســازمان را اجرا می نماید و غالبًا 
از نظرات کارکنان بهره نمی برد. در نتیجه مدیران ســازمان ها می بایســت نقش 
رهبــری در ســازمان را چه در بخش دولتــی و چه در بخش خصوصی حمل و 
نقــل ریلــی فراگرفته و به صــورت عملی اجرا نمایند تا مقدمات پیشــرفت و 
توسعه سرمایه انسانی فراهم گردد. توسعه سرمایه انسانی و در نتیجه توسعه 
صنعــت حمل و نقــل ریلی در گرو آمــوزش، اعطای اختیــارات، ایجاد انگیزه 
شغلی، هدایت و رهبری سرمایه انسانی است. امید است با بهره گیری درست 
از توانمندی ســرمایه انســانی در صنعت ریلی، زمینه های رشــد این صنعت را 

فراهم نماییم.
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افول صنعت حمل و نقل ریلی 
در سایه عدم حمایت دولت

گفت و گو با مهندس بابک احمدی 
رییس انجمن صنفی شرکت های حمل و نقل 

ریلی و خدمات وابسته

صنعت حمل و نقل ریلی کشور دو بخش اصلی دولتی و خصوصی دارد. در بخش دولتی مسئولیت تنظیم و تدوین قوانین و مقررات، تنظیم گری، نظارت و جلوگیری 

از انحصار و کنترل روابط و ایجاد حمایت های الزم از بخش هایی که صرفه اقتصادی کافی برای ســرمایه گذاری توســط بخش خصوصی ندارد باید مالک عمل باشــد. در 

بخش خصوصی که نیازمند حمایت بیشــتر از ســوی دولت اســت دولت باید همانند ســابق نقش خود را به عنوان مالک و ســرمایه گذار ایفا کند. بخش خصوصی هیچ 

وظیفه ای ندارد در جایی که ســرمایه گذاری صرفه اقتصادی ندارد ســرمایه گذاری کند و اگر دولت از ایفای نقش خود شــانه خالی کند صنعت حمل و نقل ریلی به گل 

خواهد نشســت که نقطه افول صنعت حمل و نقل ریلی کشــور خواهد بود. در بخش هایی که ســرمایه گذاری نتیجه مناسب دارد، دولت باید به بخش خصوصی بسپرد 

و صرفا در موضع تنظیم گری، حمایت از ســرمایه گذاری ها و کاهش ریســک های ســرمایه گذارانی که وارد این حوزه می شــوند ایفای نقش کنند. اگردولت بخواهد در 

اشــل های حداقلی بازده ســرمایه به ســرمایه گذاران تازه وارد این حوزه، خوش آمد بگوید قاعدتا ســرمایه مورد نیازی که مقرر اســت بخش خصوصی وارد کند انجام 

نخواهد شــد و متعاقبا رشــدی در صنعت ریلی که در این ســال ها مورد مطالبه بوده رخ نخواهد داد. دولت باید در بخش هایی که صرفه اقتصادی دارد و یا اقتصاد آن 

قابلیت ترمیم و بهسازی است کنار بکشد و مسئولیت توسعه و سرمایه گذاری جدید را به بخش خصوصی واگذار کند و مراقبت حداکثری و مستمر از حفظ سرمایه های 

ورودی بخش خصوصی داشــته و ایجاد یک حاشــیه ســودآوری و بازدهی مناسب برای تشویق و ترغیب سرمایه گذاران جدید برای ورود به بخش ریلی با نگاه بلند نظرانه 

فراهم کند. 

مهندس بابک احمدی در گفت و گو با فصلنامه ندای حمل و نقل ریلی معتقد است در حوزه هایی که صرفه اقتصادی وجود ندارد نمی توان از بخش خصوصی توقع 

داشت در زیان دولت شریک باشد. به صورت خاص در حوزه حمل و نقل حومه ای و مسافری در قطارهای معمولی به خصوص در حوزه توسعه، دولت هنوز باید ایفای 

نقــش کنــد. در حــوزه حمــل و نقل باری نیز با تنظیم قوانین و مقررات، حاشــیه امنی برای ســرمایه گذاران تازه وارد به این بخش ایجاد کنــد. ادامه گفت و گو را مطالعه 

فرمایید:   

انجمن صنفی شرکت های حمل  نقش و رسالت 
و نقل ریلی و خدمات وابسته در توسعه این مد 
دنبال  را  اهدافی  چه  و  چیست  نقل  و  حمل  از 

می کند؟
انجمــن صنفــی نــام دارد و موضوعــات مرتبط 
بــا صنــف را دنبال می کند اما به معنای آن نیســت 
کــه بــه موضوع مشــکات ریلــی یک طرفــه نگاه 
کنــد و نــگاه کان درانجمن وجود نداشــته باشــد. 
ایــن انجمــن در جهــت ارتقــای کمی و کیفــی این 
بخش از صنعــت حمل و نقل ریلی تاش می کند. 
شــرکت های متعددی از جمله مالکین شرکت های 
بهره بردار و خدمات وابســته عضو انجمن هستند. 
انجمــن صنفی فقط مطالبه گر نیســت بلکــه ارائه 
دهنــده راهــکار و تصمیم ســاز نیز می باشــد. آنچه 
بعــد از آغــاز فرایند خصوصی ســازی در کشــور رخ 

داد صرفا واگذاری منابع و امکانات و برون ســپاری 
زیرســاخت های اجرایــی نبود آنچه از برون ســپاری 
مــد نظر بود برون ســپاری اختیارات و اســتفاده از 
چابکــی و پویایــی ذهن تجــارت خصوصی هم بود 
به همیــن دلیل انجمن در کنار پیگیری موضوعات 
صنفی مرتبط با منافع اعضاء به حضور در نهادهای 
تصمیم ســاز و مشــارکت در فرایند تصمیم ســازی 
هم نقش دارد. در سنوات گذشته یعنی قبل از این 
تاریخ انجمن به عنوان اسپانســر برخی از پروژه های 
زیرســاختی در حــوزه فرایندهــا و برنامه ریزی کان 
حمــل و نقل ریلــی و تجدید ســاختار این صنعت 

فعالیت کرده است.  

و  چشم انداز  می شنویم که  مکرر   1382 سال  از 
است،  شده  اعالم  ریلی  نقل  و  حمل  برنامه های 

باید  ریلی  نقل  و  حمل  سهم  می گفتند  همواره 
افزایش یابد و اکنون که سال هاست از آن زمان 
بودیم  نقطه که  همان  در  همچنان  ما  می گذرد 
در  را  نیافتگی  توسعه  این  علت  ایستاده ایم، 
اعتبارات،  آن، کمبود  دالیل  از  آیا  می دانید؟  چه 
آن  نکردن  تعریف  درست  تصمیم گیری ها،  نوع 
صحیح  مدیریت  عدم  آن  دلیل  یا  چشم اندار 

است؟   
صنعــت حمــل و نقــل ریلــی امــروز در جایگاه 
واقعــی خود قرار ندارد و مقصر را نمی توان یکی از 
بازیگران و موثریــن این صنعت بدانیم. هم بخش 
دولتــی و هم بخش غیر دولتی در این عدم توفیق 
مسئول هستند و باید پاسخگو باشند. اصناف ما به 
بلوغ کافی که الزمه یک صنعت بالنده و رو به رشد 
هســت نرســیده اند. در بخش دولتی نیــز با همین 

“پرونده گفت وگو با مسئولین انجمن”
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مشکل مواجه هستیم. از سوی دیگر اصناف ما نوع 
تعامل، انتقاد و تصمیم ســازی مناسب را به خوبی 
آمــوزش ندیده اند. از ســوی دیگــر در بخش دولتی 
و حاکمیتــی هنــوز زیرســاخت هــای الزم و فضای 
فرهنگی مــورد نیاز برای پذیــرش نقدها و انتقادها 
و تصمیم ســازی های صــورت گرفته در بخش غیر 
دولتــی ایجاد نشــده و در تعامل بین بخش دولتی 
و غیر دولتی اســت که صنعت به بلوغ و شکوفایی 
مدیریتی مناسب شأن و جایگاه خود خواهد رسید. 
اینکه در کشــور برنامه حمــل و نقل ریلی وجود 
ندارد اشــتباه است. برنامه حمل و نقل ریلی وجود 
دارد امــا ســند جامع حمــل و نقل کشــور هنوز به 
عنوان یک ســند رســمی مصوب و اباغ نشــده که 
ســند جامع حمــل و نقل ریلی به عنــوان زیربرنامه 
مســتند نیــز جزئی از آن اســت که پــس از اباغ و 
رســمیت پیــدا کــردن بــرای پیگیــری مــاک عمل 
خواهــد بــود. اما در برنامه توســعه 5 ســاله ادوار 
مختلــف همواره عــدد 30 درصــد در حمل و نقل 
بار و عدد 20 درصد برای حمل و نقل مســافر ریلی 

ماک عمل بوده و مطرح شده است. 
عــاوه بر اینکه رشــد حمــل و نقل ریلــی را در 
ســنوات گذشته شــاهد بوده ایم اما ســهم حمل و 
نقل ریلی از حمل و نقل کشــور و تغییراتی که باید 
صورت می گرفته به انجام نرسیده زیرا امروز در کشور 
توسعه ناوگان حمل و نقل ریلی به بخش خصوصی 
واگذار شــده و توسعه زیرساخت های حمل و نقل 
ریلی بر عهده دولت اســت. توسعه زیرساخت های 
حمل و نقل ریلی کشــور به دلیل مســائلی همانند 
ســرمایه گذاری  در  نقدینگــی کافــی  وجــود  عــدم 
پروژه هــای عمرانی و نــگاه اجتماعی و منطقه ای و 
عدم نگاه اقتصادی در برنامه های توســعه ای باعث 
شــده خطوطی توســعه یابند که بار و مســافر کافی 
در آن خطــوط تردد نداشــته باشــند و هدف اصلی 
در توســعه خطوط ریلی نادیده گرفته می شــود. در 
ایجاد این مشــکات فقط بحث قوه مجریه نیست 
بلکه قوه مقننه و سایر ارکان تصمیم گیری که با این 
اولویت بندی، پروژه ها را اجرایی می کنند نیز در این 
ماجرا درگیر هســتند. نکته دیگر که کند پیش رفتن 
پروژه ها هست مشــکات تامین منابع مالی است 
کــه بایــد حرکت جدی بــرای رفع مشــکات تامین 
منابع پروژه های توســعه ریلی کشــور صورت گیرد. 
در بحث توسعه ناوگان صددرصد بخش خصوصی 
متولی توسعه ناوگان حمل و نقل ریلی کشور است 
کــه در ابتــدا باید اقتصــاد حمل و نقل بــرای رفع 
این مشــکل، درســت شــود و پس از آن بانک ها و 
سیســتم های تامیــن مالی به کمــک کار آفرین های 

حــوزه ریلی برای توســعه ناوگان حضــور پیدا کنند. 
در هر دو حوزه در ســال های گذشــته با مشــکات 
و فراز و نشــیب های بسیاری رو به رو بوده ایم. اگر 
سرعت رشد سودآوری و یا نرخ بازده سرمایه گذاری 
در بخش ریلی تقویت نشــود عمــا هیجانی که به 
ســمت توســعه حمل و نقل ریلی و سرمایه گذاری 
در ناوگان ریلی از ســوی ســرمایه گذاران ایجاد شده 
فروکش خواهد کرد و تقاضاهای موجود در بخش 
ریلی عملی نخواهد شد. راه آهن و مجموعه وزارت 
راه و شهرســازی بایــد مراقبــت دائمــی از اقتصــاد 
حمــل و نقل ریلی داشــته باشــند و از طرفی حتما 
دولــت باید به کمــک این صنعت بشــتابد و منابع 
الزم برای ســرمایه گذاری کار آفرینان این حوزه را از 
جمله استفاده از منابع صندوق توسعه ملی، ایجاد 
لیزینگ ریلی و صندوق توســعه حمل و نقل کشور 
که اخیرا راه اندازی شــده در مســیر توســعه ناوگان 

حمل و نقل کشور را اجرایی کند. 

مدنی  نهادهای  نقش  با  رابطه  در  شما  دیدگاه 
حمل و نقل ریلی همانند انجمن صنفی، انجمن 
صنایع  انجمن  و  ریلی  نقل  و  حمل  مهندسی 
قطعات ریلی در پیشبرد کار امور ریلی چیست و 

چگونه ارزیابی می کنید؟
انجمــن صنفی شــرکت های حمــل و نقل ریلی 
و خدمــات وابســته و انجمــن صنایــع ریلــی ایران 
در تعامات مناســب می توانند به بالندگی و رشــد 
صنعــت حمل و نقل ریلی کشــور کمــک کنند. این 
تعامات باید به نحوی باشــد که هم بخش دولتی 
و هــم بخــش خصوصــی ظرفیت پذیــرش نقدها، 
انتقــادات و پیشــنهادات ســازنده ایــن صنعتگران 
و اصنــاف را قبــول و در خــود ایجــاد کند و همین 
اصناف بپذیرند که از طرح موضوعات صرفا صنفی 
و یکجانبــه که منافع شــریک تجاری خــود را که به 
نوعی بخش دولتی هســت در نظر نمی گیرد پرهیز 
کند و اگر طرح ها و پیشــنهادات به صورت جامع 
و همــه جانبــه تنظیــم شــود قطعــا در کارآمدی و 

اثرگذاری بیشتر این تعامل اثرگذار خواهد بود.  

ما بستر قانونی داریم که در این بستر همه نهادها 
و انجمن ها می توانند حرکت کنند اما بحث بر سر 
آن است که این قانون به درستی اجرا نمی شود و 
موجب شده تا انجمن ها نتوانند امور خود را به 
درستی پیش ببرند در نتیجه متوسل به البی گری 
می شوند و سعی می کنند بسیاری از مسایل خود 
را با البی گری حل کنند در صورتیکه حقوق قانونی 
این نهادها هست و باید از طریق قانون مشکالت 

این زمینه انجمن چه گام هایی را  را حل کنند در 
در مقابل مقررات دست و پاگیر، اصالح قوانین 

قصد دارد بردارد؟
بنــده اعتقــاد دارم که ما بــه میزان کافی بســتر 
قانونی در کشــور داریم. نهادهای اثرگذار در تسهیل 

اجرای قانون وجود دارد. 
امــا هرکدام از ارکان صنعت باید در جایگاه خود 
قرار داشته باشــند و بپذیرند که وظیفه، مسئولیت 
و اختیار واقعی آن ها چیست. در بخش هایی تضاد 
منافع وجود دارد. یعنی اگر بخش خصوصی اصرار 
داشــته باشــد فراتر از حدود اختیــارات خود ایفای 
نقــش کنــد مشــکل ایجــاد خواهد شــد همچنین 
عکس آن وجود دارد یعنی اگر بخش دولتی اصرار 
داشته باشد فراتر از حوزه ای که برایش تعریف شده 
ایفای نقش کند باز هم مشکاتی ایجاد خواهد شد 
و همیشــه میان بخش های دولتــی و غیردولتی و 
تضادهایی که در مطالبات و منافعشان وجود دارد 
نهادهای واســطی وارد می شــوند و ایــن نهادها در 
تسهیل گری روابط میان آن ها قطعا اثرگذار خواهد 
بود. بحث آمیختگی  شأن بنگاه داری و حکمرانی در 
مجموعه دولتی صنعت حمل و نقل ریلی کشور از 
جمله مواردی اســت که نمی توان از آن غافل شــد. 
مجموعه حکمرانی صنعت حمل و نقل ریلی کشور 
بایــد بپذیرد که نقــش بنگاه داری را از خود دور کند 
یا بالعکس اگر بنا بر این اســت که در راه آهن ج.ا.ا 
به وظیفه بنگاه داری پرداخته شــود باید اختیارات 
حکمرانــی و حاکمیتی را از خود دور کند تا تضاد بر 
طرف شــود. منافاتی هم ندارد که در اندازه حداقلی 
دولــت به تصدی گری بپــردازد تا به موارد خاص از 
جملــه تنظیم بازار، و نقــش حداقلی خود را حفظ 
کند. اما یقین دارم دولت در مواردی که در بازار در 
حوزه تصدی گری غلبه دارد تصدی گری باید واگذار 
شــود و این مورد واقعیتی اســت کــه تمام علمای 
اقتصــاد بــاور دارنــد و ایــن روزهــا از کاندیداهای 
ریاســت جمهوری شنیده می شود که دولت باید به 
جایــگاه واقعی خود یعنی نقــش حاکمیتی برگردد 
و تصدی گــری را به بخش دیگــری باید واگذار کند. 
اگر این امر اجرایی شــود و هر سازمان و شرکتی به 
وظایــف خود بپــردازد و صنــف و بخش خصوصی 
توقــع بیش از مســئولیت هایی کــه برایش تعریف 
شده نداشته باشد و از سوی دیگر بخش دولتی در 
چارچوبی که برایش تعریف شــده به حکمرانی خود 
بپردازد و تضاد منافع عمده با شــرکای تجاری خود 
ایجاد نکند طبیعتا مسیر تعامل درون بخش خیلی 
روانتر طی خواهد شد و نتیجه این تعامل سازنده، 

رشد و بالندگی این بخش خواهد بود. 
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تشریح اهداف انجمن در دوره جدید

دکتر سبحان نظری
دبیر انجمن صنفی شرکت های حمل و نقل ریلی و 

خدمات وابسته

انجمن صنفي شــرکت های حمل ونقل ریلی و خدمات وابســته از تاريخ 1380/10/17 فعاليت خود را آغاز نمود تا نقش مثبتی در تحقق اهداف و برنامه هاي بخش 

حمل ونقل ريلي كشور و نیز ارتقاء جايگاه ترابري ريلي در كشور و منطقه برعهده گیرد. انجمن در شش دوره گذشته با چالش ها و تحوالت فراوانی روبرو بوده است اما 

این تحوالت در نهایت منجر به تحکیم جایگاه انجمن شده است. در واقع از بدو تأسیس انجمن در هر دوره ای، مشکالت و چالش های شرکت های عضو بررسی و برای 

رفع آنها با دولت و مجلس مذاکره شده است. بسیاری از این چالش ها با همکاری خوب نهادهای حاکمیتی و به ویژه از سوی شرکت راه آهن ج.ا.ا رفع گردیده و برخی 

از مسائل و موضوعات خاص نیز تا کنون رفع نشده و از دوره ای به دوره دیگر منتقل شده است.

افــزون بــر چالش ها و مشــکالت صنفی بخش حمل ونقل ریلی، در هر دوره ای از انجمن بنا بر اقتضای آن دوره و تفکــرات هیئت مدیره و دبیر وقت برنامه هایی برای 

ارتقاء انجمن اجرا شــده که آثار آنها تا به امروز ادامه داشــته اســت. ضمن تشــکر از اعضای محترم هیئت مدیره و دبیران سابق انجمن، در دوره هفتم انجمن در حال 

برنامه ریزی برای تحقق اهداف جدیدی هستیم که به لطف خداوند در صورت تحقق، شاهد رفع چالش های بزرگی از شرکت های حمل و نقل ریلی خواهیم بود. در ادامه 

به برخی از این موارد اشاره می کنیم:

ایجاد شرکت های مشترک با 
سرمایه گذاری اعضاء در حوزه های 
بازاریابی و فروش، تأمین قطعات و 

تعمیرات
 یکــی از اهــداف و برنامه های مهمی که در دوره 
جدیــد انجمن مد نظــر داریم، ایجاد شــرکت های 
مشترک با ســرمایه گذاری شــرکت های حمل ونقل 
ریلی باری در محورهای بازاریابی و فروش خدمات 
حمل ونقل، تأمین قطعات مورد نیاز شرکت ها و نیز 
حوزه تعمیرات می باشد. در واقع یکی از چالش های 
شرکت های حمل ونقل ریلی، کوچک مقیاس بودن 
اکثر شرکت هاســت. این مشــکل به ویــژه در حوزه 
بار از یک ســو به کاهش بهره وری و از ســوی دیگر 
به رقابت ناســالم منجر می شــود. برای مثال زمانی 
کــه مناقصــه ای از ســوی یــک صاحب بــار عمده 
بــرای حمل بار برگزار می شــود، بعضا شــرکت های 
حمل ونقــل ریلــی حاضــر به حمل بــار با زیــان یا 
بدون ســود هستند. این مهم منجر به کاهش کلی 
نرخ های حمل ونقل ریلی می گردد که عاوه بر زیان 
به شــرکت برنده، به منافع شــرکت های دیگر و نیز 
در نهایت به بقای صنعت حمل ونقل ریلی آســیب 
می رســاند. حال راه حل چیســت؟ در پاسخ به این 
سؤال یکی از راه هایی که پیشنهاد می گردد تشکیل 
شرکت مشــترک در حوزه بازاریابی و فروش است. 
با تشــکیل شــرکت مذکور عاوه بر کاهش معضل 

نرخ شکنی، این شرکت می تواند با افزایش بهره وری 
ناشــی از اعمال مدیریت عمده بر واگن های ملکی 
شــرکت های مالک ناوگان و بــا التفات به موضوع 
افزایش بهره وری ناشی از کاهش مانور، برنامه ریزی 
یکپارچــه ای بــرای ســیر واگن های مختلــف انجام 
دهــد. افزایــش بهره وری ناشــی از تشــکیل چنین 
شرکتی باعث رشد عملکرد تن کیلومتر و تناژ سرانه 
هر واگن می شــود و در نتیجه مقدار تولید خدمت 
بــه ازای دارایی های موجود را افزایش می دهد. در 
بخش تأمین قطعات نیز، در حال حاضر هر شرکت 
به صورت جداگانه بــا نرخ جداگانه از کارخانه های 
مختلــف داخلــی و خارجــی خرید انجــام می دهد. 
حال فرض کنیم در یک شــرکت مشــترک تشــکیل 
شــده با هــدف خرید انبــوه، تأمین قطعــات برای 
شــرکت ها انجام شود. در صورت انجام این فرآیند 
و ســپس مدیریت لجستیک یکپارچه این قطعات 
در ســطح شبکه، هزینه شــرکت ها تا حدود زیادی 
تقلیل پیدا خواهد نمود. در موضوع تعمیرات نیز 
رویه به همین شــکل خواهد بود. تشکیل شرکت 
تعمیراتــی بزرگ مقیاس و کارآمد با مدیریت بهینه 
پرســنل و امکانات در سطح شبکه و انجام بازرسی 
دقیــق ناوگان می تواند کاهش خوبی در هزینه های 
شــرکت های حمل ونقل ریلی بــه وجود آورد. البته 
بدیهی اســت که بهترین رویکرد برای تشــکیل یک 

شــرکت مشــترک تعمیراتی، به اشــتراک گذاشــتن 
تــوان و ظرفیت تعمیرکاران موجود کشــور اســت. 
منافع حاصــل از اجرای ایده های مطرح شــده در 
ایــن بخــش، در نهایت به شــکل افزایش درآمد و 
کاهــش هزینــه بــه ســهامداران این شــرکت های 

مشترک بازمی گردد. 
امید اســت با همکاری همه جانبه شــرکت های 
عضو انجمن بتوانیم در تحقق این هدف مهم گام 

برداریم.

تقویت بخش گزارش ها، آمارها و 
تحلیل های کارشناسی

در ایــن بخــش کــه در گذشــته نیــز در انجمــن 
فعالیت های اثربخشــی انجام شــده، قصــد داریم 
بــا تقویــت بدنــه کارشناســی انجمــن، گزارش ها و 
تحلیل هــای خــاص صنعــت ریلــی ارائــه دهیــم. 
ایــن گزارش هــا با توجه به نگرشــی که بــه مدیران 
مجموعه هــای ریلــی می دهد، هشــدارهای مهمی 
را پیــش از بــه وقــوع پیوســتن برخی مســائل به 
مدیران می دهد و مدیران می توانند با اســتفاده از 
جلســات کارشناسی و نشســت های مرتبطی که در 
انجمن برگزار می گردد دیدگاه خود را بیان نموده و 
مشکات و مسائل را به متولیان امر گوشزد نمایند 

و مشترکا برای رفع آنها چاره اندیشی کنند. 

“پرونده گفت وگو با مسئولین انجمن”
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تعامل بین اعضاء صنف با دولت
در حــال حاضر تعامات و از ســویی تعارضات 
مختلفی بیــن اعضاء صنف و دولــت وجود دارد. 
برنامه داریم با برگزاری جلسات مشترک با دولت و 
علی الخصوص نماینده دولت یعنی شرکت راه آهن 
جمهوری اسامی در جهت همسان نمودن اهداف 
و ایجــاد تفاهم تاش نماییم و عاوه بر تاش در 
جهت رفع مشکات بخش خصوصی ریلی، رویکرد 
تعامل حداکثری با دولت محترم داشــته باشــیم. 
بدون شــک بــا تعامل حداکثری و رفع مشــکات 
دو طرفــه و مشــورت دو طرف بــرای کاهش تضاد 
منافــع، در تحکیــم و تثبیــت جایــگاه صنف و در 
کنــار آن توفیق حاکمیــت در توســعه اقتصادی-

اجتماعی، موفقیت بیشتری ایجاد خواهد شد. 

تقویت روابط عمومی انجمن 
در ایــن دوره انجمن قصد داریم با اســتفاده از 
فعالیت های مؤثر در شــبکه های اجتماعی شــامل 
قوانیــن،  آیین نامه هــا،  اطاع رســانی مصوبه هــا، 
گزارش های تحلیلی صنعت حمل ونقل ریلی و نیز 
برخی فعالیت هــای اجرایی از جمله اطاع رســانی 
ســریع قیمت هــا، تخفیف ها و... نســبت به رشــد 
ســطح اطاعات عملیاتی شــرکت ها قدم برداریم. 
همچنین قصد داریم با اســتفاده از ابزار رســانه ای 

شــامل روزنامه های معتبر کثیراالنتشــار، نشریات 
رســانه های  ســایر  و  حمل ونقــل  حــوزه  معتبــر 
نوشتاری، شنیداری و دیداری، صدای صنعت ریلی 
به ویژه بخش خصوصی ریلی را به گوش مسئولین 
و ذینفعــان برســانیم. همــه فعالیت هــای روابط 
عمومی، هدف مند و در راســتای جلب حمایت از 

بخش خصوصی ریلی خواهد بود.

تقویت کارگروه های موجود و تشکیل 
کارگروه های تخصصی جدید

کارگروه هــا بازوهــای اجرایــی تخصصی انجمن 
می باشــند کــه در بخش هــای مختلــف و با حضور 
دســت اندرکاران آن بخش در راســتای شــناخت و 
تحلیل مشــکات انجمن و ارائــه راهکار برای رفع 
آنهــا گام برمی دارنــد. در انجمــن در حــال حاضــر 
کارگروه های تخصصی با حضور شــرکت های فعال 
وجود دارد و در کنار آنها کارگروه های مشورتی قرار 
دارند که در راستای پیشبرد هدف کارگروه از تمامی 
افــراد ذی مدخل دعوت به عمــل آمده و خروجی 
جلســات کارگروه به صورت گــزارش و نامه به دبیر 
و هیئت مدیره انجمن ارائه می شــود. در این دوره 
قصد داریم عاوه بر اثربخش تر نمودن کارگروه های 
موجود، به تشکیل کارگروه های جدید )برای نمونه 
کارگروه هایی با عناوین ســرمایه گذاری، حمل ونقل 
بین المللی و امثال آنهــا( در انجمن اقدام نماییم. 

با تشــکیل کارگروه های جدید، تصمیم ســازی برای 
هیئت مدیره انجمن سهل تر خواهد بود.

برگزاری دوره های آموزشی تخصصی 
یکی از کارکردهای مفید انجمن ها تشکیل دوره ها 
و کاس های آموزشی در سطوح مختلف و متناسب 
بــا نیاز اعضاء اســت. در دوره هفتــم هیئت مدیره 
قصــد داریــم دوره هــای تخصصی را بــا به کارگیری 
بهترین اســاتید و متناســب با خواسته های اعضای 
صنف، در شــرایط کرونا به صــورت غیرحضوری و با 
اتمــام کرونا به صورت حضوری برگزار نماییم. به این 
منظــور در قــدم اول برنامه هایــی را تدوین و برای 
نظرسنجی به شرکت های ریلی ارسال خواهیم نمود 
تــا عناوین و محتــوای دوره ها را بر اســاس نظرات 
ایشــان طراحی نماییم. پس از برگــزاری دوره ها نیز 
بــا پایــش دوره ای از افراد شــرکت کننده، دوره های 
برگزار شــده در انجمــن را کاربردی تر خواهیم نمود. 
موضوعات بیان شــده بخشی از جدیدترین اهداف 
انجمــن در دوره جدید اســت و ذکــر آنها به معنی 
پوشــش همــه اهــداف نمی باشــد. اهــداف اصلی 
انجمــن کــه از دوره هــای گذشــته دنبال شــده در 
ایــن دوره نیــز پــس از پایش اهــداف و کارکردهای 
دوره های قبل دنبال خواهد شــد و در همین راستا 
اهداف جدیــد نیز عاوه بر اهــداف دوره های قبل 

پیگیری خواهد شد. 

انتخابات اعضای هیئت مدیره و دبیر انجمن صنفي شرکت هاي حمل و نقل ریلي و خدمات وابسته
به اســتناد ماده ۱3۱ قانون کار و آیین نامه چگونگي تشــکیل، حدود وظایف و اختیارات و نحوه عملکرد انجمن هاي صنفي و کانون هاي مربوط، مصوب آبان 
ماه ۱3۸۹ هیات وزیران و مدارک ارسالي، اسامي اعضاي اصلي و علي البدل هیات مدیره به مدت 3 سال و بازرسان به مدت ۱ سال که در مجمع عمومي عادي 

مورخ ۹۹/۱۱/۷ انتخاب و سمت اعضاي هیات مدیره که در جلسه هیات مدیره مورخ ۹۹/۱2/6 تعیین شده است، به شرح زیر مي باشد:

 آقاي بابک احمدي ناقدي رئیس هیات مدیره
 آقاي محمد رجبي نائب رئیس

 آقاي ابوالقاسم سعیدي خزانه دار
 آقایان محمد سعید نژاد- محسن سعید بخش اعضاي اصلي هیات مدیره

 آقایان سبحان نظري- سیدعلیرضا حسیني طباطبائي، اعضاي علي البدل هیات مدیره
 آقاي محمد کریمي بازرس اصلي

 آقاي حامد نوروزي بازرس علي البدلبه اســتناد ماده ) 23 ( اساســنامه، کلیه مکاتبات اداري و اوراق عادي با امضاي رئیس هیات مدیره یا دبیر ممهور به 
مهر تشکل و کلیه اسناد مالي، اوراق بهادار و قراردادهاي تعهدآور که به تصویب هیات مدیره رسیده باشند با امضاي مشترک خزانه دار و رئیس هیات مدیره یا 

نائب رئیس و ممهور به مهر تشکل معتبر خواهد بود.

روز چهارشنبه مورخ ۱5 اردیبهشت ۱400 در هیات مدیره انجمن پس از بحث و بررسی های صورت گرفته در طی چند هفته از میان کلیه گزینه های پیشنهاد 
 شــده و داوطلب به اتفاق آراء، آقای دکتر ســبحان نظری  به عنوان دبیر انجمن انتخاب و منصوب شــدند و از زحمات آقای دکتر تقی زاده تقدیر و تشــکر شــد.
 امیدواریم این انتخاب سرآغاز تغییرات مثبت، تحرک و اثرگذاری در سمت و سوی تصمیمات کان حمل و نقل ریلی کشور و منافع صنفی اعضاء انجمن باشد.
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انگیزه عاملی اســت که شــرایط محیطی، احترام شــغلی، ضوابط و قواعد جامعه پســند و فرهنگ سازمانی  را در برداشــته و در بهره وری نیروی انسانی تاثیر به سزایی 

خواهد داشــت. خبرنگار فصلنامه ندای حمل و نقل ریلی گفت وگویی با مهندس بابک احمدی مدیرعامل بخش ریلی گروه مپنا با موضوع رویکرد ســازمان ها به تامین 

نیروی انســانی داشــته اســت. احمدی معتقد اســت ظرفیت های بسیار خوبی در کشور داریم که نباید از آن ها غافل شــویم اما با توجه به نیازهایی که در کشور وجود 

دارد؛ به دلیل کم توجهی و نبودن فضای کافی برای بروز شــدن توانمندی های نخبگان از نعمت حضور آنان محروم می شــویم و متاســفانه بعضی از آنان از کشــور خارج 

می شوند. ادامه گفت وگو را بخوانید:

احمدی معتقد اســت ظرفیت های بسیار خوبی 
در کشــور داریــم که نباید از آن ها غافل شــویم اما 
بــا توجه به نیازهایی که در کشــور وجــود دارد؛ به 
دلیــل کم توجهــی و نبودن فضای کافــی برای بروز 
شدن توانمندی های نخبگان از نعمت حضور آنان 
محروم می شویم و متاسفانه بعضی از آنان از کشور 

خارج می شوند. ادامه گفت وگو را بخوانید:

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

رفع آن وجود دارد؟
پرسش پیچیده ای است، یقینا عوامل زیادی در 
ایجاد خطای انســانی موثرنــد، اما آن چه که به نظر 
من خیلی ساده می توان به آن توجه کرد، موضوع 
نیروی انســانی و موضوع مقررات و قواعد متقن، 

فکر شده، مهندسی شده و کار شده است.
اگر این دو عامل فراهم شــود و در کنار یکدیگر 
مــورد توجــه قــرار گیرد بــا اســتقرار یــک فرهنگ 
ســازمانی ایمنی محور، می توانیم در جهت کاهش 
ســوانح گام برداریــم، لــذا باید به بحــث قوانین و 
مقــررات توجــه و نگاه ویژه ای داشــت تا با نیروی 
انســانی آمــاده بتوانیم بــرای اجرای ایــن قوانین و 
مقررات بــا یک فرهنگ ســازمانی اقتدارگرایانه در 
حــوزه ایمنی، مقررات مزبور را به بهترین نحو اجرا 

کنیم.

انسانی متخصص و آموزش دیده در  نیروی  آیا 

یا  می شود  گرفته  به کار  ریلی  خصوصی  بخش 
خیر؟

بلــه، مورد اســتفاده قــرار می گیــرد. کثیــری از 
نیروهــای متعهد، متخصص، مجــرب و با ضریب 
بهره وری بســیار بــاال در مجموعه بخش خصوصی 
کشــور داریــم. امــروزه بخــش بزرگــی از خانــواده 
ریلی کشــور در بخش خصوصــی فعالیت می کنند. 
ظرفیت هــای جــذب و به کارگیری در نظــام دولتی 

بسیار محدود است.
فارغ التحصیان و نیروهای آموزش دیده جدید 
کــه وارد ایــن صنعت می شــوند، عموما در بخش 
خصوصــی به کار گرفته می شــوند. به جد در بخش 
خصوصی نیروهایی وجود دارند که بســیار توانمند 
هســتند و امکان سکانداری مجموعه های مختلف 
مدیریتــی و مهندســی در مجموعــه صنعت ریلی 
کشــور اعــم از خصوصــی و دولتــی را به خوبی در 

خودشان دارند.
این مهــم را مرهون زیرســاخت های آکادمیکی 
کــه در ســال های گذشــته در حوزه ریلــی و بخش 
مهندســی حمــل و نقل ریلی، مهندســی راه آهن و 

گرایش های متعدد آن ایجاد شده می دانم.
بی تردیــد تمــام نیروهــای متخصصــی کــه در 
صنعــت ریلی به کار گرفته شــدند فارغ التحصیان 
این رشته نیستند اما آکادمیک کردن این تخصص 
در نظام دانشگاهی ما باعث شد انگیزه های فراوان 
در سایر متخصصانی که در این حوزه در رشته های 
مهندســی مکانیــک، مهندســی صنایع، مهندســی 

عمران، مهندسی شــیمی، مهندسی متالورژی و… 
تحصیــل می کننــد جاذبه هایــی ایجاد شــود تا به 

سمت این حرفه روی بیاورند.
البته نیروهای انســانی متخصــص در این حوزه 
صرفا نیروهایی نیســتند کــه تحصیات آکادمیک 
و دوره هــای مهارتــی را طی کرده باشــند. نیروهای 
زیــادی هم داریم کــه دوره هــای مهارت محوری را 
در ایــن حوزه طــی کرده اند و آموزش دیده اند و بار 
بزرگــی را برای گردش چــرخ  صنعت حمل و نقل 

ریلی کشور بر دوش دارند.

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

یکدیگر موثر خواهند بود؟
گمان می کنم اصا تفاوتی بین بخش خصوصی 
و بخــش دولتی در به کارگیری نیروی متخصص در 
صنعــت ریلی و راه آهن وجود نــدارد. این صنعت 
ظرفیت هــای زیــادی دارد کــه بخشــی در حــوزه 
خصوصــی و بخشــی در حــوزه دولتی ایجاد شــده 
اســت. ایــن نیروها امکان جابه جایی بــا یکدیگر را 
دارنــد، یعنی زمانی که مــا در بخش های دولتی در 
صنعــت حمل و نقل ریلی نیازمند نیرویی باشــیم 
که در بخش خصوصی با همان مشــخصات وجود 
داشــته باشد، می توانیم از بخش خصوصی دعوت 

فرهنگ سازمانی ایمنی محور
کاهش سوانح را تضمین می کند

گفت و گو با مهندس بابک احمدی 
مدیرعامل بخش ریلی گروه مپنا و رئیس انجمن

“پرونده گفت وگو با مدیران عامل بخش حمل ونقل بار  ریلی”
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کنیم در بخش دولتی ایفای نقش کند یا بالعکس. 
نیروهــای زیادی هســتند که در بخــش خصوصی 
فعالیــت می کنند و مهــارت و آموزش هــای اولیه 
و تجارب شــان را در بخــش دولتی کســب کرده اند. 
در نهایــت هیچ ضرری نمی کنیم اگر نیرو از بخش 
دولتی خــارج و وارد بخش خصوصی ریلی شــود. 
زمانی متضرر هستیم که نیروی متخصص ریلی از 
بخــش خصوصی یــا دولتی خــارج و وارد صنعت 
دیگری شــود که وقوع این امر بدان معناســت که 
ما نتوانســته ایم جاذبه و انگیزه الزم را برای نیروی 
انســانی ایجــاد کنیم تا در این صنعــت ادامه کار و 

حیات دهد.
با توجه به هزینه های عمومی که کشــور، مردم، 
دولــت و آمــوزش بــرای بلــوغ نیــروی متخصص 
می کنند، ما باید فضایی را ایجاد کنیم تا این نیروی 
متخصــص از صنعت خارج نشــود و بخش عمده 

این سرمایه گذاری های صورت گرفته، هدر نرود.

در  متخصص  انسانی  نیروی  تامین  چالش های 
صنعت ریلی چیست؟

در کشــور قطعا به اندازه کافی نیروی متخصص 
صنعــت ریلــی وجــود دارد و حتی امــکان ارتقای 
ســطح مهارت آنها نیز وجود دارد. ما ظرفیت های 
بســیار خوبــی داریم که نباید از آن ها غافل شــویم 
و بایــد بــه شــکوفایی آنــان کمــک کنیــم. امــروز 
نیروهای متخصص بسیار خوب، با انگیزه، متعهد، 
متخصص و عاقه مند به کشــور وجود دارد، اما با 
توجه به نیازهایی که در کشــور به این متخصصان 
اســت به دلیــل برخی بی مهری هــا، کم توجهی ها و 
نبودن فضای کافی برای بروز توانمندی هایشــان از 
نعمت حضور آنان محروم می شــویم و متاســفانه 
برخی از آنان از کشــور خارج می شــوند. این هزینه 
گزافی که برای آموزش و رشــد آنها در کشــور شده، 
حاصل آن به نفع کشــورهای غربی خواهد شد زیرا 
فضای مســاعدتری را برای آنــان از لحاظ امکانات، 

رفاه و رشد آماده می کنند.
این نیروها بعضا نیروهایی هســتند که به دلیل 
انگیزه هــای مــادی و رفاهی وارد مجموعه نشــده 
زیــرا معتقدنــد اینجا فضایی برای بــروز ابتکارها و 
خاقیت هایشــان وجــود نــدارد و اگر هــم وجود 
دارد محــدود اســت، بــه همیــن علــت از کشــور 
خارج می شــوند. اینجاســت که به همان کلیدواژه 
طایی انگیزه در حوزه منابع انســانی می رســیم که 
همــواره باید بــه آن توجه ویژه کرد. همــواره باید 
تمام پارامترهایی را که این کیمیای ارزشمند انگیزه 
را به وجــود مــی آورد زیر نظر داشــته و برای ارتقای 

ســطح تمام این پارامترها برنامه ریزی های صحیح 
و مرتب داشته باشیم.

و  جذب  برای  انگیزه  بر  عالوه  ترتیب  این  به 
ماهر،  و  متخصص  انسانی  نیروی  نگهداشت 
بخش خصوصی و راه آهن نیازمند چه اقداماتی 

است؟
پیشنهاد من این است که اگر بخواهیم به عنوان 
توصیه به مدیران این بخش در حوزه منابع انسانی 
مطلبــی را ارائــه دهیــم، اولویــت اول مــا بهبود، 
بهینه سازی و توانمندسازی نیروهای موجود بسیار 

متخصصی است که در این صنعت حضور دارند.
نکتــه دوم، ظرفیت  ســازی بــرای حضــور بخش 
خصوصــی و جــذب نیروهــای نخبــه اســت. زیرا 
امــروز بــه دلیــل محدودیت هــای فراوانــی که در 
بخــش دولتی وجــود دارد امکان جــذب نیروهای 
متخصص و تازه نفس و تحصیل کرده که وارد این 
صنعت می شــوند، وجود ندارد. به همین دلیل در 
این صنعت باید ظرفیت ســازی های مناسبی انجام 
دهیم و شرایطی را فراهم کنیم تا بخش خصوصی 
قابلیت جذب بخش عمده این نیروها را را داشته 

باشد.

ظرفیت  می تواند  زمانی  چه  خصوصی  بخش   
جذب نیروی انسانی باال را در خود ایجاد کند؟

زمانی کــه اقتصاد حمل و نقــل ریلی بهبود پیدا 
کــرده و رونق یابد. اگر اقتصــاد حمل و نقل ریلی 
در مســیر درســت خــود حرکــت کنــد، بــه تبع آن 
اتفاقات مثبت بسیاری رخ خواهد داد و رونقی که 
ایجاد می شــود موجب افزایش تقاضا در خدمات، 
افزایش نیروی انســانی مــورد نیاز و افزایش جذب 

نیروی انسانی متخصص در این حوزه می شود.

ظرفیت های  به کارگیری  در  ریلی  صنایع  رویکرد 
از  بهره مندی  و  کشور  از  خارج  در  آموزشی 
تحلیل  چگونه  را  خارجی  کارشناسان  تجربیات 

می کنید؟ 
بی تردید برای آموزش نیروی انسانی متخصص، 
نیازمند تجربه کارشناســان مجرب هستیم. بسیاری 
از این نیروهای متخصص در کشــور وجود دارند و 
بسیاری در کشور وجود ندارند و هیچ ایرادی نیست 
اگر برای توانمندســازی ســطح دانــش، تخصص و 
مهارت نیروی انســانی مان از کارشناســان و مربیان 
خارجی استفاده کنیم. در جایی که کسی بیش از ما 

مطلبی را می داند حتما باید از او یاد بگیریم.
بــرای یادگیری هیــچ حد و مرزی وجــود ندارد. 

اگر امروز دانش و تخصصی در کشــور وجود ندارد 
و مــا امــکان دریافت این دانش ها را از کشــورهای 
خارجی داشــته باشــیم به توصیه دین، شریعت و 
عقلمان قطعا باید از این ابزار استفاده کنیم. نه تنها 
این نکته را قبول دارم بلکه بر آن تاکید هم دارم.

چگونه  متخصص  جوانان  کنونی  شراط  در 
کشور  ریلی  صنعت  توسعه  در  می توانند 

نقش آفرینی کنند؟
قطعــا این نیروی جــوان، متخصص، با انگیزه و 
مهارتــی کــه از آن یــاد بردیم نیرو، انــرژی و انگیزه 
توســعه طلبی و ارتقاطلبــی جوانی خواهد داشــت 
که غوغا می کنــد. همان طور که می بینیم نیروهای 
مجرب و کارکشته قدیمی با حکم و جبر بازنشستگی 
از سازمان خارج می شوند و از سوی دیگر نیروهای 
تازه نفس و جوان وارد ســازمان ها می شوند و این 
جریان باید بتواند اکوسیســتم تخصصی و مهارتی 

آن سازمان را همیشه زنده نگه دارد.

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؟
این پرســش را نمی توان به صورت مطلق پاسخ 
داد. پاســخ این سوال نسبی اســت. اگر نسبت به 
گذشــته بپرســید به نظر مــن موفــق بوده اند. اگر 
نســبت به آن حــد مطلوب ســوال می کنیــد باید 

بگویم که خیر موفق نبودند.
اگر به این جمله کلیدی و اساسی »نیاز به اصاح 
و بهبــود اقتصاد حمل و نقــل« بپردازیم و اقتصاد 
حمل و نقل را درســت کنیم، به جهت نیاز فراوانی 
که در کشــوری بــا عظمت ۸0 میلیــون نفری ما و 
یــک بازار تقاضای خیلی جدی که وجود دارد، با در 
نظر گرفتن کشــش این بــازار و بهبود اقتصاد حمل 
و نقــل، می توانیم در این بخــش رونق ایجاد کنیم 
و این رونق هر آن قدر که خوبی اســت را به همراه 
خــود می آورد و دانش، تخصــص، انگیزه و جاذبه 

برای جذب نیروی انسانی ایجاد می کند.
در پایــان بــرای جمع بنــدی در حــوزه نیــروی 
انســانی، بر کلیدواژه اساســی انگیزه تاکید دارم. در 
حــوزه بهبود، ایجاد انگیزه و ایجاد زیرســاخت های 
صنعــت حمل و نقل ریلی، بر بهبود اقتصاد حمل 
و نقــل ریلــی و جذاب کردن اقتصــاد حمل و نقل 
ریلــی به نحوی که تمــام ارکان این اقتصاد همانند 
چرخ دنده های یک ساعت مکانیکی بتوانند با هم و 
بدون کوچک ترین تضاد و مشــکلی کار کنند، تاکید 

می کنم. 
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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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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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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 
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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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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.
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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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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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در تمامی رشــته های تخصصی از جمله برای حمل و نقل به طور اعم و ریلی به طور اخص متخصصین ایرانی فعالی را در خارج از کشــور داریم که در صورت مناســب 

بودن بازار کار داخلی خدمت در کشور خود را به خارج ترجیح خواهند داد، از سوی دیگر ارتباطات گسترده بین المللی، همایش ها، وبینارها و کنفرانس های علمی جای 

خالی برای انتقال دانش های بشــری در اقصی نقاط جهان باقی نگذاشــته اســت. به باور مهندس محمدرضا کامیاب، برای توســعه هدفمند فعالیت ها به سرمایه گذاری 

مشترک با کشورهای دارای حمل و نقل پیشرفته احتیاج داریم. این گفت وگو را می خوانید:

عامل  یا  فناوری  مالی،  منابع  جنابعالی  باور  به 
اولویت های  در  کدام یک  انسانی  نیروی 

برنامه ریزی  قرار دارند؟
اولویت اول را به نیروی انسانی می دهم چرا که 
در شــرایط موجود و بدون ســرمایه گذاری و تغییر 
فنــاوری با تدبیر انســانی و اعمال مدیریت صحیح 
می تــوان هزینه هــای زائد موجــود را کاهش داد و 
بــا افزایش بازدهی و کارآیی در مقیاس بخشــی از 
نارسایی ها و خرابی های مزمن را چه در امر خطوط 
و زیربنــا چــه در زمینــه نــاوگان برطرف کــرد، البته 
این بدان معنی نیســت که نقش پول را به ویژه در 
توسعه و بهسازی در هردو بخش زیربنا و ناوگان به 
کمک فناوری نادیده گرفت، مسئله اختیارات خود 
به دو ســاختار حاکمیت به عنــوان متولی و بخش 
خصوصی در مقــام متصدی برمی گردد که در حال 
حاضر در هردو جایگاه با مسائل ریز و درشت بسیار 
رو به رو هستیم، متولی هرگز بعد از خصوصی سازی 
نه ســاختار سازمانی و تشکیاتی خود را به درستی 
اصــاح و تغییر داد و نــه تصدی گری را آن طور که 
در قوانیــن و آئین نامه های اجرائی قانون واگذاری 
آمــده بود رهــا کرد، بدتــر از همه این کــه درحفظ 
پرسنل موجود در آن زمان که خود به طور انحصاری 
تنها رکن ریلی کشور بود تغییر معنی داری به مرحله 
اجراء گذاشــت و اگر تعدیاتــی هم صورت گرفت 
عمدتا در بدنه اجرایی باالی سی سال بود که با منع 
اســتخدام دراین سال ها جایگزینی و آموزش قابل 
قبولــی در زیر بخش با هدف چابک ســازی صف و 
ســتاد چه در بخش دولتی و بدرجه اولی در بخش 
خصوصی صورت نگرفت. عواملی که مستقیما" در 

افزایــش بهره وری صحیح نیروی انســانی در بخش 
حاکمیتی موثر است اتکای هرچه بیشتر به استقرار 
نظام شایســته ساالریســت و این اصل مهم زمانی 
امــکان تحقــق خواهد داشــت که ایــن قاعده در 
انتخاب اعضای هیئت مدیره راه آهن محقق شــود 
و این اعضاء ســبقه و تخصص راه آهنی در کارنامه 

خدمتی شان شاخص باشد.

در  دیده  آموزش  متخصص  انسانی  نیروی    
بخش های فنی و تخصصی بخش خصوصی به کار 

گرفته شده است ؟ 
متاســفانه در جذب و به کارگیری نیروی انســانی 
متخصص رفتار روشــنگرانه ای در هنگام انتصابات 
و معرفــی افراد منتخب برای مشــاغل مدیریتی و 
تخصصــی نمود عملی نــدارد و روابــط اصطاحا" 
هنــوز مقــدم بر ضوابط اســت و طیفــی از مدیران 

صرفا" جابجا می شوند نه جایگزینی اصلح.
در بخــش خصوصــی به دلیــل عدم ســود آوری 
مطلــوب نســبت بــه ســرمایه گذاری هنگفتــی که 
فعالیت های ریلی نیازمند آنســت نسبت به نیروی 
انســانی بچشم هزینه نگرش می شود، نه جایگاهی 
برای آموزش درین بخش وجود دارد و نه با جذب 
نیروهای تحصیل کرده زمینه های الزم برای تربیت 

فراهم است .
چنانچه در بازار  کار، تقاضا برای جذب نیروهای 
متخصص و مستعد وجود داشته باشد به نظر من 
با وجود دانشــکده راه آهن و دانشــکده های فنی و 
مهندسی بســیار در کشور هرگز با کمبود متخصص 
روبرو نبــوده و نخواهیم بود، به نظر من اگر امروز 

سیستم آموزش و اشتغال در  کشور ارتباط سیستمی 
معتبری داشت مشخص می شد که در حال حاضر 
چند صد نفر مهندس زیرساخت) عمران( مکانیک، 
بــرق و الکترونیک بویژه برای بخش ناوگان جویای 
کار می باشند، بنظر من در بخش ساخت و نگهداری 
از زیربناهــا مــا کامــا" خودکفائیم و حتــی قادر به 
صــدور خدمات فنی هســتیم و در بخــش ناوگان 
بخصــوص در بخــش نیروی کشــش کــه در جهان 
مدرن روز شــتاب اســت تــا حدودی دچــار توهم 
هســتیم و بایســتی واقعیت های دنیای پیشــرفته 
ریلــی را مد نظر برای تعدیل دیدگاه هایمان به ویژه 
در ادعای ساخت منطبق کنیم. در انتصابات رعایت 
اصول حاکم بر طبقه بندی مشاغل بایستی الزامی 
باشــد و هرگز در عصر حاضر تجربه محض را نباید 
جایگزیــن تخصص کــرد، این به منزلــه درجا زدن 
در وضع موجود اســت و اگر پیشــرفتی هم وجود 
داشته باشد با حرکت الک پشتی است، انسا ن های 
متخصــص ولــع به کارگیــری ابــزار جدیــد فناوری 
را دارنــد اما افــراد تجربی وضع موجــود را ترجیح 
می دهند و عکس العمل شــان در برابر فناوری های 

نوین اگر نگوییم بازدارنده که خسته کننده است.

آیا شرکت های ریلی در جذب نخبگان دانشگاهی 
موفق عمل کرده اند؟

بخش خصوصی ریلی امروز در جایگاهی نیست که 
برای وظایفی که از او می خواهند کمترین نیازی را 
به جذب نخبگان علمی و تخصصی حتی احساس 
چنین  چرا  نیز  حاکمیتی  بخش  پرسید  باید  کند، 

اقدامی را سرلوحه کار خود قرار نداده است ! 

استقرار نظام شایسته ساالری 
هرچه سریع تر بهتر

گفت و گو با مهندس محمدرضا کامیاب 
کارشناس حمل و نقل

“پرونده گفت وگو با کارشناسان  ریلی”
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الزام در بررسی شاخص های موثر بر 
بهره وری نیروی انسانی

گفت و گو با دکتر جواد شرفخانی 
رئیس هیئت مدیره شرکت فوالد ریل توس

هر ســازمان و ارگانی برای ادامه حیات نیاز به تغییر و تحوالت چشــم گیری دارد. با توجه به اینکه هر ســازمان و ارگان از نیروی انســانی متشکل شده بنابراین تغییر 

باید در ابتدا از نیروی انســانی آغاز شــود.  صنعت ریلی کشــور از این قاعده مستثنی نیست و نیازمند تغییرات اساسی یا به نوعی نیازمند دمیده شدن روحی نو در کالبد 

فرسوده اش است. این روح نو در هیچ یک از بخش های صنعت ریلی اعم از ناوگان، تکنولوژی، نیروی انسانی، سرمایه گذاری و ... دیده نمیشود، مگر در بخش الیه های 

انســانی تشــکیل دهندۀ آن. نیروهای کار جوان، متخصص و متعهد، موتور محرکه صنعت ریلی میباشند و نیازمند انگیزه برای حضور نه ترک کشور. برای واکاوی بیشتر 

مسائل و مشکالت نیروی انسانی گفت و گویی با دکتر جواد شرفخانی رئیس هیئت مدیره شرکت فوالد ریل توس داشته ایم که به آن می پردازیم: 

مختصری در مورد حمل و نقل ریلی بفرمایید و 
اگر بخواهیم عوامل موثر در پیشرفت ریلی کشور 
خواهد  زمینه ای  چه  در  بسنجیم،اولویت ها  را 

بود؟ 
از  یکــی  عنــوان  بــه  نقــل  و  صنعــت حمــل 
زیرمجموعه هــای مهــم ارتباطــات، طبیعتا یکی از 
عناصر مهم اقتصاد ما محسوب می گردد و به دلیل 
داشتن نقش بسیار مهم، تاثیرات فراوانی بر فرآیند 
رشــد و توســعه اقتصادی کشــور دارد تــا جائی که 
بدون داشتن شــبکه حمل و نقل ریلی، تاسیسات 
و تجهیزات و ناوگان مناســب تصور رشد و توسعه 

عمومی کشور غیرممکن به نظر می رسد. 
در کشــور ما هم فرصت های زیادی برای توسعه 
صنعت ریلــی وجود دارد، بنابراین جای پیشــرفت 
بــرای ایــن صنعــت می توان متصــور بــود و البته 
بایــد از ظرفیت های به وجود آمده اســتفاده شــود 
کــه برخــی از این فرصت ها وجــود الزامات قانونی 
در برنامه هــای توســعه برای گســترش حمل ونقل 
ریلــی، اجرای قانــون هدفمند کــردن یارانه ها، نیاز 
موجود کشور به ناوگان ریلی، وجود بازارهای بالقوه 
در منطقــه، بهــای تمام شــده پایین حمــل و نقل 
ریلی در مقایســه با ســایر روش های حمل و نقل، 
ظرفیت های صنعتی موجود در کشور، ایمنی باالی 
حمل ونقل ریلی در مقایسه با نرخ باالی تصادفات 
جاده ای، فرهنگ عمومی و تقاضای رو به گسترش 

حمل ونقل ریلی است.
امروزه این صنعت فرآیند توســعه را به شــدت 
تحت تاثیر قرار داده و در این راستا خود نیز دچار 

تحــول شــده اســت. اگر صنعــت حمــل ونقل از 
مکانیزم اجرایی صحیحی برخوردار باشــد می تواند 
به عنــوان عاملــی مؤثر در توســعه تجــارت داخلی 
و بین المللــی، ســرعت جابه جایــی بــار و مســافر، 
تثبیــت قیمت هــا، افزایش میــزان بهره بــرداری از 
منابــع کمیــاب، ارتقای کیفیت و گســترش صنعت 
گردشــگری نقش خود را ایفا نمایــد. حمل و نقل 
ریلی کشــور با دارا بودن قابلیت هایی که عرض شد 
و داشــتن ظرفیــت و توان بالقــوه در زمینه حمل 
بــار و جابجایی مســافر، می تواند به عنوان شــیوه 
مناســب و ایمن در خدمت توســعه کشــور و رفاه 

عمومی قرار بگیرد.
مــا در رویکرد حمل ونقل پایدار به دنبال یافتن 
توازنــی میــان شــاخص های محیطــی، اجتماعــی 
و اقتصــادی هــم در زمان حال و هم بــرای آینده 

هستیم. 
هم چنین در ادبیــات مدیریت یک مثلث داریم 
تحــت عنوان مثلث بقاء که یک ضلع آن ســرعت 
اســت، ضلع دیگــر قیمــت و نهایتــا آخرین ضلع 
آن کیفیــت اســت، حــال آنکــه مهم تریــن عامل 
تصمیم گیــری هــر مشــتری در انتخــاب گزینه های 
حمــل و نقــل نیز بررســی این ســه عامــل در کنار 
یکدیگــر اســت. مــا در صنعت حمــل و نقل ریلی 
باید ضمن توســعه خطوط ریلی، برای دســت یابی 
به ســرعت باالتر، کیفیت، ایمنی و رفاه بیشــتر در 
کنار كاهش هزینه ها، ســهم بــازار صنعت حمل و 
نقــل ریلی را در رقابت با ســایر روش های حمل و 

نقل ارتقاء دهیم. 

در این جا برای پاســخ به ســوال شما ابتدا باید 
به شناســایی عوامل موثر بر توســعه حمل و نقل 

پایدار ریلی بپردازیم؛ 
از جملــه عوامــل کلیدی موثر بر توســعه حمل 
و نقل پایدار ریلی می تواند شــامل زیرســاخت های 
حمل و نقل ریلی، ماشین آالت و تجهیزات جانبی، 
فرهنگ سازی، مدیریت سیستم حمل و نقل ریلی، 
نیــروی انســانی متخصــص و فن آوری هــای نوین 
باشــد. این عوامل الزم و ملزوم یکدیگرند و همه 
در کنــار یکدیگــر می تواننــد باعث ارتقــای صنعت 

حمل و نقل ریلی شوند.

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؟
عوامل مختلفی از جمله نگاه مدیریت، ارزیابی 
ریســک،  توســعه قوانیــن و مقــرارت، الزامــات و 
استانداردهای متناسب با صنعت، استقرار سیستم 
ایمنی مناسب و نیروی آموزش دیده نقش بسزائی 
در ایمنی ناوگان حمل و نقل ایفا می کند و از سوی 
دیگر، مشــارکت کارکنان موجب گســترش و بهبود 
ایمنــی در این صنعت خواهد شــد. نظام مدیریتی 
نوین بر تبیین اســتراتژی های ســازمانی در راستای 
نهادینه ســازی ایمنــی، تاکید ویژه دارد تا شــرایط 
عملیاتی مناسب برای خدمت رسانی، فراهم گردد. 

“پرونده گفت وگو با کارشناسان  ریلی”
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لذا، یافتن راهکارهای انگیزشی و روش های ارتقای 
بهره وری ایمنی در دو ســطح فردی و ســازمانی در 
همــه صنایــع و خصوصا در صنعــت حمل و نقل 
ریلــی، دارای اهمیت بســزائی می باشــد. همچنین 
ریســک ها و خطراتــی که در این صنعــت در ایجاد 
ســانحه مؤثر است بایستی توسط مدیران مختلف 

اعم از ستادی و نواحی مشخص شود.
همان گونه که می دانید انســان، محیط، ماشین 
آالت، تجهیزات، مواد و ... از عوامل این سیســتم 
می باشــند ولــی انســان مهم تریــن جزء آن اســت 
کــه با به کارگیــری اصولی و صحیــح عوامل دیگر، 
می تواند نظــام ایمنی را راه انــدازی می کند. در این 
نظــام هر عامل دارای وظایفی اســت کــه چنانچه 
این عوامل در جای خود و بدرســتی عمل نمایند، 
آنگاه سیســتم نیز بدرســتی عمل می کند و در غیر 
این صورت سیســتم اصطاحا ناکار آمد می شــود. 
حادثه نیز یک مساله ای است که ممکن است یکی 
از عوامــل مذکور در آن دخیل باشــد. همانطور که 
ذکر گردید مهمترین جزء این سیستم، انسان است 
و از طرفــی مهمتریــن عنصر یــک حادثه نیز عامل 
انسانی اســت. در واقع با داشتن یک محیط ایمن 
و اســتفاده از ماشــین آالت و تجهیزات ایمن، یک 
سیســتم هنگامی ایمن عمل می نماید که عملکرد 
انسانی ایمن باشد. لذا عامل انسانی بر خاف سایر 
عوامــل دارای ابعاد پیچیده تری اســت که شــامل 

ابعاد جسمی و روحی روانی است.
چه عواملی در بهره وری صحیح از نیروی انسانی 

می تواند موثر باشد؟
به نظرم ارتقای بهره وری شرط بقا و ادامه فعالیت 

هر ســازمانی در دنیای پر رقابت کنونی، می باشــد و 
ایــن امــر نیز مســتلزم رعایت اصــول و روش های 
صحیح و علمی انجام امور اســت. درواقع، امروزه 
ســازمان ها در این محیط رقابتی محکوم به تمرکز 
بر روی بهره وری هســتند. شاید نتوان برای رسیدن 
به بهره وری عدد و رقم مشــخصی را در نظر گرفت 
امــا آنچــه در این میــان اهمیت دارد رســیدن به 
نقطــه بهینــه در انجام امور و وظایف ذاتی اســت. 
از آنجــا کــه از میــان عوامل صنعت ریلــی، نیروی 
انســانی از مهمتریــن عوامــل در افزایش یا کاهش 
بهره وری ســازمانی بوده و از جایگاه برتری برخوردار 
می باشد، لذا باید توجه ویژه ای به آن شود. ارتقای 
بهــره وری این روزها تبدیــل به یکی از اولویت های 
حمل و نقل ریلی کشور نیز شده است و مجموعه 
ریلی کشــور به طور جدی برای اســتفاده حداکثری 
از امکانــات و ظرفیت ها در تاشــند. من معتقدم 
مهمتریــن اقداماتــی کــه بــرای افزایش بهــره وری 
صنعت ریلی کشور باید انجام شود، تقویت نیروی 
انســانی اعم از مدیران و نیروی کار است. پژوهش 
حاضر با استفاده از روش کتابخانه ای و مشاهده ای، 
به بررسی عوامل و شــاخص های موثر بر بهره وری 
نیروی انسانی و ارتقای آن پرداخته است. لذا برای 
تحقق ایــن امر مهم ما باید به نتایج پژوهش های 
مربوطــه مراجعه نمائیم؛ نتایج به دســت آمده از 
تحقیقات میدانی نشــان می دهد که عواملی نظیر: 
حمایت ســازمانی و نظام جبــران خدمات، عوامل 
فــردی، عوامــل مدیریتــی، تقویت حــس تعهد و 
وفاداری، جو صمیمیــت و همکاری، میزان آزادی 
و اســتقال کارکنان مهمتریــن موضوعاتی اثرگذار 

بر بهره وری نیروی انســانی بوده و ارتقای بهره وری، 
منوط به ارتقای این شاخص ها می باشد.

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

وجود دارد؟
همانگونه که معلوم اســت خطای عامل انسانی 
یكــی از مهمترین علــل بروز حوادث و ســوانح در 
صنعــت ریلی می باشــد، لــذا ما باید پس از کســب 
شــناخت، بررســی و تحلیــل آن، همــراه بــا ارایــه 
راهكارهــای عملــی در جهــت کاهش و یــا برطرف 

نمودن حوادث گام های اساسی برداریم.
عوامل متعددی می تواند در این مســاله دخیل 
باشــند امــا اگــر بخواهم بصــورت خاصــه عرض 
کنم این اســت کــه ما می توانیم عواملی كه ســبب 
بــروز خطای انســانی می شــوند را در ســه گروه كلی 

تقسیم بندی کنیم ؛
 اوال ماهیت كار که می تواند شامل مسائلی مانند 
سختی کار، شرایط محیطی، یکنواختی کار و... باشد.

ثانیــا شــرایط روحــی، روانــی کــه می تــوان بــه 
مــواردی نظیر شایســته گزینــی، اعتماد بــه نفس، 
مســائل انگیزشی، امنیت شغلی، توجه مدیریت به 

مشکات روحی پرسنل و ... اشاره کرد.
و همچنیــن هدایت، كنترل و نظارت که این نیز 
مسائلی نظیر آموزش، ارزشــیابی، الزامات، قوانین 
و مقــررات را در بر می گیرد. لذا به نظرم می توان با 
اتخاذ یک ســری تصمیمات کم هزینه نظیر ارتقای 
سطح دانش و مهارت نیروی انسانی از بروز حوادث 

زیان باری جلوگیری نمود. 
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یک بنگاه اقتصادی، برای پایداری و به روز شدن، الزم است که به طور مرتب نیروهای انسانی جوان را طبق نیاز استخدام کرده و آموزش دهد تا به تدریج مدارج 

ترقی را طی نموده و پست های باالتر را اشغال کنند. ورودی سازمان، افراد جوان و خروجی آن نیز افراد باتجربه ی بازنشسته هستند. اما در این روند، به تدریج سازمان 

دگرگــون و تکامــل یافتــه و فناوری سیســتم ها، روش ها، تجهیــزات و امکانات آن نیز نوین و به روز می شــود. برای واکاوی بیشــتر درجه اهمیت جایگاه نیروی انســانی 

گفت و گویی با مهندس منصور محمودی، کارشناس حمل و نقل داشته ایم که به شرح آن می پردازیم:

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 ؟ و چرا ؟
در بخش حاکمیتی، عوامل پول و نیروی انسانی 
مهمتر هســتند. راه آهن همواره از ضعف اعتبارات 
منابع عمومــی در رنج بوده و تخصیص بودجه به 
صــورت قطره چکانی و در حــد حفظ وضع موجود 
یعنی ســطح بقــاء واگذار می شــده اســت. میزان 
توســعه ی حمــل ریلی در مقایســه بــا حمل ونقل 
جــاده ای کمتــر بــوده و تــا حــدودی دچارکاهــش 
تدریجــی ســهم شــده اســت. مقایســه ی حجــم 
ســرمایه گذاری برای ازدیاد ظرفیت شبکه و ناوگان 

ریلی با سایر بخش های اقتصادی 

کشور نشان می دهد که راه آهن با بی اعتنایی عملی 
مســئولین مواجه بــوده اســت. در زمینه ی نیروی 
انســانی راه آهن، اگــر مبحث مدیریــت هم در آن 
لحاظ شــود، به دلیل عدم رعایت نظــام ارتقاء بر 
حسب شایستگی، ضعف های بزرگی قابل مشاهده 

است.   
ولی در حوزه ی بخش خصوصی، مشکل فناوری 
و اختیارات بیشــتر به چشــم می خورد.  مثا هنوز 
فناوری فشــار بار محوری واگن های باری 22.5 تن 
باقی مانده اســت و قســمت بزرگی از مسیر حمل 
در شــبکه ی ریلی نیز به همین میزان محدود شده 
است. همچنین فناوری تجهیزات و امکانات تخلیه 
و بارگیری و بســته بنــدی کاالها، نســبتا قدیمی و 

است.  ناکارآمد 

در مورد اختیارات نیز باید عنوان نمود که اختیارات 
عملیاتــی شــرکت های حمــل  و نقــل ریلی بســیار 
محــدود اســت و راه آهــن دســت از تصدی گــری 
ترابری بر نمی دارد. مثا در حوزه ی باری، اجازه داده 
نمی شود که لکوموتیوها در اختیار بخش خصوصی 
قرار گیرد تــا قطارهای کامل و برنامــه ای راه انداری 
گــردد. یا در حوزه ی مســافری، ســالن ایســتگاه ها 
و خدمــات مختلــف مســافری را بــه شــرکت های 

خصوصی واگذار نمی کند.
 

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 
انجام  انسان ها  نظارت  با  یا  انسان  توسط 

محدودیت اختیارات عملیاتی شرکت های 
حمل  و نقل ریلی؛  راه آهن دست از 

تصدی گری ترابری بر نمی دارد

گفت و گو با مهندس منصور محمودی 
کارشناس حمل و نقل

“پرونده گفت وگو با کارشناسان  ریلی”
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می گیرد عامل انسانی چه نقش کلیدی می تواند 
در بروز یا جلوگیری از حوادث ریلی داشته باشد؟

نقش نیروی انسانی بسیار فراتر از حوزه ی ایمنی 
است و متأسفانه در راه آهن، عامل انسانی به عنوان 
یک ســرمایه ماحظه نمی شود. راه آهن باید متولی 
آمــوزش نیروی انســانی بــه ویژه عملیاتی باشــد و 
بخش خصوصی آن را اجرا کند. فعا آموزش نیمه 
تعطیل اســت. چنیــن رویکردی به کاهش ســطح 
توانایی نیروی انسانی در بهره برداری از زیرساخت و 
ناوگان ریلی منجر شده و همچنین به سطح ایمنی 

عملیاتی آسیب های جدی وارد می آورد.

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

پنج عامل اصلی ارتقاء بهره وری نیروی انســانی: 
سطح آموزش و یادگیری، سطح احترام و واگذاری 
اختیارات، نظام رشد و ارتقاء، وضعیت محیط کار، 
ســطوح دســتمزد می باشــند. در زیربخش ریلی به 
تمامــی این عوامل کم و بیش بی توجهی می شــود. 
بنابراین مشــکل حفظ نیروی انســانی در زیربخش 

همواره وجود داشته و دارد. 

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

وجود دارد؟
هفــت عامل عمده شــامل: ســطح نظــارت بر 
عملکرد کارکنان، ســطح مکانیزه بودن سیســتم ها، 
روش ها و رویه های مصوب، وضعیت تجهیزات و 
امکانات در اختیار افراد، سطح آموزش و تخصص 
نسبت به نوع شغل کارکنان، سطح شایستگی فردی 
نســبت به هر پســت، میزان انگیزه ی شغلی ایجاد 
شــده در آنها است. برای کاهش اشتباه های انسانی 
بایــد در زمینــه ی ارتقــاء کیفی و کمــی تمامی این 
عوامل تاش جدی شــود. در کشــورهای پیشرفته، 
 zero( گرایــش بــه ســمت خطــا و نقــص صفــر
error & defect( یــک هــدف کیفــی دراز مدت 
اســت. آنها از هر اشــتباه یا نقص درس می گیرند و 
ســعی می کنند با سیستم ها و روش های نوین برای 
همیشــه از تکــرار آن جلوگیری کنند. متأســفانه در 
راه آهن ایران به جای بررســی اشتباه های بروز کرده، 
ســعی در الپوشــانی آنها می کنند تا مبادا مقصرین 
شــماتت یا تنبیه شده یا راه آهن مستوجب جریمه 
شود. چنین رویکرد غیر علمی سبب تکرار اشتباه ها 

و وارد آمدن خسارات مستمر می گردد.   

آیا در بخش ریلی کشور ما  نیروی انسانی متخصص 

آموزش دیده دربخش های فنی و تخصصی بخش 
خصوصی به کار گرفته شده است ؟ 

شــرکت های بخش خصوصی بــا عنایت به نازل 
بودن درآمدها و لزوم کنترل ســطح دســتمزدها و 
هزینه ها، توانایی محدودی در جذب نیروی انسانی 
عالی دارند. ضمن اینکه  وضعیت  فنی و تخصصی 
کارکنان در مشــاغل پایین تر از پســت های باالتر به 
مراتب مطلوب تر اســت. بســیاری از ایــن کارکنان، 
دارای آموزش هــای عمومــی خوبــی هســتند. ولی 
آموزش هــای تخصصی ویــژه راه آهــن آنها عموما 

ناقص است. 
بخــش خصوصــی تــا چــه میــزان خــود را در 
بکارگیــری نیــروی انســانی متخصــص مســئول 

می داند؟ 
مدیران بخش خصوصی انگیزه ی بسیار قوی برای 
بهره گیری بهینه از نیروی انســانی شــاغل در شرکت 
خود را دارند. زیرا آینده ی آنان به میزان ســودآوری 
شــرکت وابسته اســت. بنابراین مدیران مربوطه در 
حد بضاعت خود، در بکارگیری تمامی عوامل مؤثر 
بــرای ارتقاء بهره وری کارکنان تــاش می کنند. البته 
همچون بســیاری از شــرکت های جهــان، گاهی این 
ارتقاء بهره وری به اندازه ای می شود که به بهره کشی 

نزدیک می گردد.  

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

موثر خواهند بود؟
بــه طــور کلــی بکارگیــری نیــروی متخصص در 
همه ی ســازمان ها و شرکت ها حرف اول را می زند. 
اما مشــکل و معضل تخصــص در زیربخش ریلی، 
بیشــتر در سطوح کارشناســی مدیران میانی و ارشد 
نمایان اســت. ایــن نوع مدیران بیشــتر توجه خود 
را بــه موضوعــات فنــی، مالــی و بازرگانی معطوف 
می کننــد. در حالی که الزم اســت تــا حد ممکن به 
مسائل تاکتیکی و راهبردی هم توجه نمایند. در هر 
حال به دلیل رابطه ی نزدیک بین کارکنان بخش های 
دولتــی و خصوصی، تأثیر و تأثر آنها بر یکدیگر زیاد 

است )به ویژه از سوی کارکنان راه آهن(.

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

بله، در بــازار کار نیروی متخصص به اندازه کافی 
وجود دارد. نکته ی مهمی که باید در اینجا ذکر شود 

اینســت که تا مدت ها بعد از انقاب، راه آهن بابت 
آموزش های عمومی )آموزش و پرورش و آموزش 
عالی( ســاالنه هزینه های زیــادی را صرف می نمود. 
ضمــن اینکــه بــرای انجــام آمــوزش طوالنــی بدو 
خدمت ســطوح مکانسین و تکنســین، می بایست 
دســتمزد و بیمــه ی کارکنــان را نیــز می پرداخــت و 
این مدت جزء ســوابق آنها محسوب می گردید. بر 
اســاس یک سیاســت اتخاذ شــده، تمامی این نوع 
آموزش ها طی نزدیک به یک دهه تاش مستمر به 
تدریج به دســتگاه های ذیربط منتقل شد و راه آهن 
نیازهای خود را بر مبنای فرایند دقیق استخدامی، از 
بازار کار مرتفع می نموده است. متأسفانه گویا اخیرا 
در یــک اقــدام واپســگرایانه در نظر اســت که روند 
معکوس یعنی هزینه کــردن راه آهن بابت آموزش 

عمومی احیاء شود.    

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

 می بایست اوال نظام آموزش راه آهن به گونه ای 
فعــال شــود تا بتــوان شــرایط ارتقاء کارکنــان را بر 
اساس آموزش حین و بدو خدمت انجام داد. ثانیا 
در مورد جزوات و کتب درســی، برنامه ی آموزشی، 
طــرح دوره و درس و غیره، مطالعــات و اقدامات 
الزم صــورت پذیــرد. ضمــن اینکــه آییــن نامــه ی 
آمــوزش کارکنان زیربخــش ریلی اعــم از راه آهن و 
شــرکت های حمل ونقل ریلــی تدوین و به تصویب 
برســد تا بر اســاس شــرایط احراز مشــاغل کلیدی، 

آموزش های بدو و حین خدمت انجام پذیرد.

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

در زمینــه ی آموزش خیر. مگــر اینکه یک خرید 
عمده با فناوری باال انجام پذیرد که می بایســت امر 

آموزش آن نیز در قرارداد مربوطه ملحوظ شود.

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 ؟
وســعت و شهرت هر ســازمان یا شرکت، قدرت 
جذب نیروی انســانی را مشخص می کند. زیربخش 
ریلی به دلیل ســختی کار و دســتمزد نســبتا پایین، 
صرفا توانایی جذب پرســنل متوســط را دارد. البته 
اغلــب نخبــگان درجه ی یــک ایران از کشــور خارج 
می شــوند. در هر حال شرکت های بخش خصوصی 
در حــد نیاز فعلــی، موفق به جذب نیروی انســانی 

کارآمد و متخصص شده و می شوند.  
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در گفت و گو با مدیرعامل شرکت الوند نیرو به بحث مهم نیروی انسانی پرداخته شد. مهندس ابراهیم پاشنا معتقد بود نیروی انسانی متخصص در رشد و شکوفایی 

یک شــرکت ســهم به ســزایی دارد و اگر نیروی انسانی متخصص شــرایط خوبی در شرکت یا سازمان نداشته باشد دیر یا زود آن سازمان به زمین خواهد  خورد. از جمله 

موارد مهم بحث آموزش اســت. آموزش یک رکن اســت؛ نه در صنعت ما بلکه در هر صنعت دیگری. اگر فضای مدیریتی فضای مثبتی باشــد و احساس هم خانوادگی و 

هم بســتگی کنند، پیامد آن یک انرژی مثبت نهفته اســت که ممکن اســت ما نبینیم. احســاس تعلق یک ارزش است و فرد وقتی با اعضای دیگر اجماع می شود به یک 

نیرویی تبدیل می شود که شرکت را جلو می برد. به شرح کامل این گفت و گو می پردازیم:

در پیشرفت ریلی هم در بخش دولتی هم در بخش 
نیروی  پول،  عامل  چهار  از  کدام یک  خصوصی، 
مهم تری  نقش  تکنولوژی  و  اختیارات  انسانی، 

دارند؟
اساســا این موارد هر کــدام نقش مهمی را برعهده 
دارند، اما در بین مدیران جدید مسائلی مطرح است. 
یک مثال دارم که برای خودم است، حتی کتاب انسان 
خردمند نوشته آقای هراری را که مطالعه می کردم به 
ویژه در فصل اول آن، می توانم بگویم جان کامی که 
در ذهن من نقش بســته خیلی پخته تر از آن اســت. 
من می گویم قبل از آنکه انسان خردمندی روی زمین 
بیاید، آیا این کانسارها نبود؟ فوالد، طا و نفت نبود؟ 
بســیاری از کانســارهایی که امروز از نظــر ما بی ارزش 
هستند و اکنون وجود دارند، ممکن است هزار سال 
دیگر فایده های زیادی داشــته باشند که امروزه کشف 
نشده اند. این ها با میلیاردها دالر ارزش پولی، زیر پای 
همه موجودات ازجمله انســان بود. آن چیزی که این 

ثروت را ارزشمند کرد، هوش انسان خردمند بود.
قبل از آن انســان اولیه و حتی دایناســورها وجود 
داشــتند حتی از نظر جثه خیلی قوی تر بودند، اما این 
هــوش را نداشــتند کــه نفت، طا و فــوالد را چگونه 
اســتخراج کنند و آن ها را تبدیل به یک ماشــن، ابزار 

تولید و... کنند.
در واقــع آن چیــزی کــه موجب آســایش و تولید 
ثروت شــده، انســان بــوده نه خود آن ثــروت. وقتی 
می گوییــم خداونــد ارحم الراحمین اســت یعنی این 
ثروت اطراف ماســت. شــما در روابــط خانوادگی هم 

نگاه کنید، کســانی هســتند که کمی ضعیف  هستند و 
کسانی که نسبتا غنی  هستند. این تا حدودی به هوش 
آن افــراد برمی گردد یعنی این هوش اســت که از یک 
ماده خام بی جان بامصرف، یک وســیله قابل ارزش 
و مطلوب برای انســان ها که ممکن است پول خوبی 
بــرای آن بدهند یا در مقابــل حاضر به مبادله پایاپای 
شــوند، تولید می کنــد. از نظر من انســان و مدیریت 
مربوطه، اصل اســت. روش های مدیریتی هم بخشی 
از نیروی انسانی است. به نظر من نیروی انسانی اولی 

است.

صورت  چه  به  اختیارات  و  پول  و  تکنولوژی  بحث 
هست؟ این ها ابزار هستند؟

ابزار و تکنولوژی ســاخته بشــر است. وقتی نیروی 
انسانی بی خردی داشته باشیم، اصا تکنولوژی تولید 
نمی شود و ثروتی به دســت نمی آید. این ابزارها هم 
مهم هستند، اما صحبت ما بر سر اولویت ها است. 

شما مدت ها در بخش دولتی بوده اید و االن هم 
در بخش خصوصی فعالیت می کنید. نیروی انسانی 
که در بخش دولتی صنعت حمل و نقل ریلی بکار 
گرفته شده تا چه اندازه یک نیروی کارشناس است 
نیروی  آیا  و  دارد؟  را  علم کافی  و  سواد  چقدر  و 

انسانی متبحر است یا نه؟
این هم یک مقوله نســبی است. لذا  وقتی بخش 
خصوصی را با بخش دولتی  مقایسه می کنیم از نظر 
مــن بخــش دولتی خیلــی کاردان تــر و خبره تر و حتی 

سالم تر از بخش خصوصی است، گرچه این روزها بازار 
اتهام در بخش دولتی داغ اســت. اگر شرایط سیاسی، 
اجتماعــی و اقتصادی فعلــی را در بهترین ملت های 
جهان ببریم، این سیســتم آن  ها را هم فاسد می کند. 
در آمریکا یک ساعت برق رفته بود فروشگاه را غارت 

کرده بودند. 
این شــرایط فشار را روی حیوانات آزمایش کردند. 
دو شــرایط نــا برابر برای موش ها گذاشــته بودند یک 
گروه در وفور غذا و گروه دیگر در موقعیتی که کمبود 
وجود داشت. موش های گروه دوم در جنگ و جدال 

بودند، پس این شرایط برای انسان ها طبیعی است.
از نظر من بخش دولتی سالم تر از بخش خصوصی 
است. اســتثنائا برخی از فعاالن بخش های خصوصی 
قبا در بخش دولتی شانس شان را امتحان کرده اند و 
نتوانســته اند از فیلتر گزینش رد شوند، چون آدم های 
ســالمی نبودند برای مثال وارد بازار صنعت ســاخت 
میز و مبل شــده اند. البته منظورم همه آن ها نیست 
و اســتثنا هم وجود دارد. آیا شــما مطمئن هســتید 
قبــا ایــن آقا بــرای وزارت نفــت نرفته اســت؟ و به 
هــر دلیلــی ردشــان نکرده اند؟ پــاره ای هم بــه دلیل 
ناروایی های اخاقی بود که در آنها دیده شــد، بخشی 
هم به خاطر تحصیات و ســواد بوده اســت. شما در 
بخش غیردولتی بســیاری آدم های کم ســواد و پولدار 
به ویژه در بازار می بینید، ولی اگر یک آقای کم سواد در 
بخش دولتی بیاید، اصا به او مجال ورود نمی دهند. 
از نظــر مــن نیروهای بخــش دولتی اجمــاال باوجود 
دزدی هایــی کــه ایــن روزها مطرح اســت ســامت 

روح حاکم بر فعالیت های دولتی؛
اجازه شکوفایی به نیروهای نابغه نمی دهند

گفت و گو با مهندس ابراهیم پاشنا 
مدیرعامل شرکت الوند نیرو

“پرونده گفت وگو با مدیران مالک لکوموتیو”
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هســتند. به لحاظ مهارتی، بحث های آموزشی مطرح 
اســت. آمــوزش یک رکن اســت. اگر صنــف خودمان 
را با صنف ریلی کشــورهای پیشــرفته اروپایی مقایسه 
کنیــم، ممکن اســت در مقام پایین تری باشــیم. ولی 
در بخش دولتی چون در دوره 30 ســاله خدمت شــان 
پاره ای از آموزش ها اجباری است، در مقایسه با بخش 
خصوصی کارمندهای  دولتی نســبتا آموزش های الزم 

را دیده اند.

نیروی  آیا  هست؟  صورت  چه  به  ریلی  بخش  در 
ماهر در راه آهن در بخش های مختلف وجود دارد؟

باید بحــث را دو بخش کنیم؛ یکی بخش های فنی 
ـ تکنیکی است. مثا مهارت در سیر و حرکت، مهارت 
در تعمیــرات و نگهداری یا مهارت در پاره ای از ادوات 
و تجهیزات که پیچیده اســت. به نظر من مهارت الزم 
وجود دارد. ولی در بخش مدیریتی به لحاظ آموزشــی 
ممکن اســت ضعف هایی وجود داشــته باشد. یعنی 
مدیــران ما ضعف آموزشــی دارند و باید خودشــان را 
ارتقا دهند. ضعف کلی سیستم در بخش آموزش های 
فنــیـ  تکنیکی که معموال کارهای اجرایی و فنی انجام 
می دهند، چشــمگیر نیســت ولی در بخــش مدیریتی 

ضعف ها چشمگیر است.

آیا بخش خصوصی برای جذب نیروی ماهر هزینه 
بخش  و  خصوصی  بخش  چقدر  اینکه  و  می کند؟ 
دولتی برای اینکه نیروی ماهر انتخاب کنند از هم 

انگیزه می گیرند؟
بخش خصوصی چشــم به ســود دارد، البته بخش 
دولتی هم اینگونه است اما اگر کسی اصرار بر استخدام 
شخصی کند چون سرمایه دولت است خیلی اهمیتی 
نــدارد. دولــت یــک بنگاه ســازمانی کاریابی اســت که 
یکــی از ضعف های بزرگ دولت اســت و خواه ناخواه 
شایســتگی در آن فــرد وجــود نــدارد و ممکن اســت 
افرادی که شایستگی هم ندارند استخدام شوند. بخش 
خصوصی هم این ضعف را دارد، ولی چون نیم نگاهی 
بــه ســود دارد و اصل ســود اســت، ایــن تعارفات را 
کنار می گذارد و شــخصی را که سودآور است انتخاب 
می کند. البته این  گونه هم نیست که بخش خصوصی 
بــه لحــاظ جــذب نیروهــای ماهر حتما خــوب عمل 
می کند. درســت نیســت بخش دولتی را با این چوب 
برانیــم. بخش دولتی دارای نیروهای فوق العاده ماهر 
و خوبی اســت، اما تنگناهایی هم دارند که به قوانین 

و مقررات برمی گردد.
روح حاکم بر فعالیت های دولتی به گونه ای اســت 
کــه اجــازه نمی دهد نیروهای نابغه شــکوفا شــوند و 
خودی نشــان دهنــد، یعنی در نظامات دولتی ســقف 

پروازی معین شــده اســت و اجازه نمی دهنــد از این 
ســقف فراتر برویــد. در حالی کــه در بخش خصوصی 
چون اصل سود بیشتر است، سعی می کنند نیروهای 
بهتری استخدام کنند. به نظر من بخش خصوصی در 
بخش آموزش و جذب نیروهای ماهر کار مهمی نکرده 

و تفاوت چندانی با بخش دولتی ندارد.

وضعیت نخبگان ما به چه صورت هست؟ نخبگانی 
که از دانشگاه ها فارغ التحصیل می شوند در بخش 
ریلی چه وضعیتی دارند؟ آیا جذب بخش خصوصی 

یا دولتی می شوند یا می روند؟
این نیازمند آمار اســت. به اســتنباط من نیروهای 
خوبشــان معمــوال در کشــور نمی ماننــد و می رونــد. 
نمی گویم درســت اســت اما این نیاز بــه کار تحقیقی 
دارد. ایــن رفتن ها دالیل زیادی دارد؛ دلیلی که دولت 
را هم نرنجاند این است که شرایط آماده نیست. وقتی 
کســی می تواند پــرواز کند و به نقطه اوجی برســد در 
حالی که اینجا شرایط فراهم نیست، چرا بماند؟ فرض 
کنید شــخصی در مســائل علوم فضایی بســیار نابغه 
اســت. هدف او راهیابی به ناســا اســت که شرایط آن 
در کشور فراهم نیست، در نتیجه می رود و کارساز هم 
می شــود. دالیل زیــاد دیگری هم وجــود دارد اعم از 

اقتصادی، اجتماعی و....

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

به نظــر من باالترین موضوع آموزش اســت. رکن 
نیــروی انســانی با آمــوزش قرین اســت. خداوند این 
اســتعداد را کم و بیش به همه انســان ها داده است. 
اگر انســان های 200 ســال قبــل را که نظام آموزشــی 
به شــکل امروزی نبود با انســان های امروز مقایســه 
کنیــد می بینیــد هر کســی در یــک حوزه ای پیشــرفت 
کرد ه  اســت. دومین موضــوع این که در ســازمان ها، 
شــرکت ها، وزارتخانه ها و... مقداری آزاد گذاشتن فرد 
می تواند کارســاز باشد. یعنی مقید نکردن نیرو به ویژه 
برای کسانی که نبوغ دارند، برای مثال در مشاغلی که با 
علوم انســانی محض کار دارند، نه تکنیکی مانند علوم 
سیاســی، وزارت کشور، وزارت اطاعات، وزارت ارشاد 
و... این آزاد گذاشــتن موجب بهره وری بهتر می شــود. 
چون باعث ایجاد ایده های بدیعی می شــود و آن را به 
چالش می طلبد و زمانی که فضا چالشــی شد موجب 
می شــود آن صنعت یا حرفه رشد کند. تکنیکی ها هم 

به نوع دیگری آزادی دارند.

وضعیت جذب دانشجویان بعد از فارغ التحصیلی 
از دانشگاه ها که در صنعت ریلی تحصیل کرده اند در 

شرکت های خصوصی به چه صورت است؟
در حــال حاضــر تــا جایــی که نیاز داشــته باشــیم 
حرکــت  و  ســیر  در  دانشــگاه ها  فارغ التحصیــان 
استخدام می شوند. پاره ای از رشته های دیگر مورد نیاز 
صنعــت ریلی را اغلب دانشــگاه های فنی دارند، مثا 
جریــه. جریه چیزی اســت کــه فارغ التحصیان برق، 
مکانیک یا شــاید مواد و متالــورژی می توانند جذب 
این کار شــوند، ولی سیر و حرکت را، هیچ دانشگاهی 
ندارد، به جز دانشگاه راه آهن. گرچه مهندسان مکانیک 
و برق چه فارغ التحصیان دانشگاه راه آهن چه جریه 
و چه سیر و حرکت استخدام می شوند. خود ما هم در 
این زمینه اقداماتی کرده ایم و استخدام هایی داشتیم. 
ولــی از نظــر من تجربــه خیلی مهم اســت. من برای 
تجربه خیلی ارزش قائل هستم. نوگرایی و جوان گرایی 
را نفی نمی کنم، اما همان طور که می بینید ما درصدی 
از نیروهایمان نیروهای بازنشســته راه آهن هســتند. 

اینها تجربه خود را می آورند.

آیا برای آموزش نیروی متخصص در بخش صنعت 
ریلی نیاز به کارشناسان خارجی داریم؟

معتقدم اســاتید داخلی کفایت می کند، مگر آنکه 
سیستم های جدیدی بیاید که الزم باشد این سیستم ها 
را بــه متخصصان ما آموزش دهند. این سیســتم ها 
می توانند سیستم های ترافیکی یا سیر و حرکت باشند. 
فرضا وقتی که االن CTC و ATC تماما سیستم های 
خارجی هستند، باید متخصصان خارجی آموزش های 
الزم را بــه کارشــناس های ما بدهند. ولــی تحت این 
عنوان که بگوییم نظام آموزشــی ما نیازمند آن است 
باید بگوییم نه.  نظام آموزشی ما برای تولید نیروهای 
متخصــص در تمــام رشــته ها چــه در بخــش خط و 
چــه راه و ســاختمان اعم از ابنیه و پل ها و روســازی 
و بحث هــای ریلی، کفایــت می کند یا در بخش جریه، 
نــاوگان که بیشــتر برق و مکانیک و متالورژی اســت، 
دانشــگاه های خودمان کفایت می کند. در بخش های 
خــاص آمــوزش فنــی راه آهــن مثــل لکوموتیورانی 
و امــر ســیر و حرکــت آموزش هایــی در داخــل داده 
می شــود، کفایت می کند مگر سیســتم های جدید که 
شــرکت ســازنده که تکنولــوژی اش را صــادر می کند، 
برای آموزش متخصصان ما الزم باشــد.همان طورکه 
گفتم نیروی انســانی رکن پیشرفت یک ملت و کشور 
است. در نتیجه رضایت شان باید مدنظر باشد. یکی از 
ذی نفع ها پرســنل و کارکنان هستند. به طور مشخص 
یکــی از ذی نفعــان شــرکت مــا ســهامداران، شــرکای 
تجــاری، جامعــه و کارمندان مــان هســتند. کارمندان 
آن قدر مهم هســتند که در تمام سیستم های کیفیت 

وجود دارند. 
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    نیروی انسانی،
 سرمایه اصلی در توسعه صنعت ریلی

گفت و گو با مهندس مجتبی لطفی 
مدیرعامل سابق شرکت البرز نیرو 

نقش چهار عامل نیروی انسانی، پول، تکنولوژی و اختیارات و همچنین موارد مهم دیگری در پیشرفت ریلی در بخش خصوصی و دولتی تاثیرگذار هستند اما اینکه از 

نظر کارشناسان و فعاالن این بخش کدام عامل نقش مهمتری دارد جای بحث و گفت و گو و مطالعه دارد. فصلنامه ندای حمل و نقل ریلی در این خصوص گفت و گویی 

با مدیرعامل سابق شرکت البرز نیرو داشته است. مهندس مجتبی لطفی معتقد است هر چهار عامل نیروی انسانی، پول، تکنولوژی و اختیارات به هم وابسته هستند 

و نمی توان از هم مستقل دانست. بهتر است بگوییم هر چهار عامل را با درصدهای متفاوت نیاز داریم. من در مدیریت اعتقاد به نیروی انسانی دارم و معتقدم نیروی 

انســانی از پول و اختیارات و تکنولوژی مهم تر اســت. نمونه آن هم البرز نیرو اســت که از صفر برای توسعه آن شروع کردیم و اختیارات وسیعی هم وجود نداشت. در 

دوره ای کار کردیم که گاها مســئولین رویکرد متناقض و متقابل با توســعه بخش خصوصی داشــتند. از نظر تکنولوژی هم یک تکنولوژی متوســط به کار گرفته بودیم و 

دسترسی به پول هم بسیار پایین بود، اما باوجود همه این موارد توسعه انجام شد، چون یک اراده  ای وجود داشت و تصمیمات درستی توسط مجموعه نیروی انسانی 

از مدیریت کالن تا نیروهای میانی و عملیاتی صورت گرفت. نیروی انسانی سرمایه اصلی است، هم در کشورهای پیشرفته و هم در کشورهایی که می خواهند پیشرفت 

کنند، نیروی انسانی مهم ترین عامل است. وقتی نیروی انسانی خوب داشته باشیم کم کم به پول و تکنولوژی هم می رسیم. به شرح کامل این گفت و گو می پردازیم:

آیا ما در بخش ریلی به میزان کافی نیروی انسانی 
آموزش دیده در بخش خصوصی و دولتی داریم؟ 
در بخش خصوصی، نیروی انســانی آموزش دیده 
بیشــتر هســتند. قبا نیــروی متخصــص در بخش 
راه آهــن متمرکز بــود، امــا االن به جــرات می توان 
گفت وزن بخش خصوصی خیلی بیشتر است. ولی 
اشــکال نیروی انســانی در ایران چیز دیگری اســت. 
اول انگیــزه اســت که یک مشــکل اجتماعی اســت 
و آن شــادابی و روحیــه کــه باید در نیروی انســانی 

باشــد، در نیروی انسانی ما نیست و بیشتر 

طلبکار هســتند که البته حق هم دارند ناگفته نماند 
بیشتر مشکات در سطح جامعه است تا در محیط 
کار. یکی هم اینکه نیروی انســانی به روز نیست در 
حالی کــه تکنولــوژی و دانش هــر روز تغییر می کند 
و بــه آن ســرعت به خصوص در بخــش ریلی تغییر 
صــورت نمی گیرد. بنابراین در بعضی جاها ما دانش 

داریم، اما در برابر دانش ما یک نسخه جدیدتری 
آمده و دانش ما کمی قدیمی شده است.

صورت  چه  به  انسانی  نیروی  دولتی  بخش  در 
است؟

نیــروی انســانی در بخــش دولتــی بــا توجــه به 
بارگذاری هایی که صورت می گیرد هم به لحاظ کمی 
و هم به لحاظ کیفی، ســال به ســال پایین می آید. 
البته این سیاســت کشــور اســت که اگر اجرا شــود، 
خوب اســت یعنــی چون بــه بخش 
می کننــد  واگــذار  خصوصــی 
خودشــان را درگیر کارهای 
اجرایــی نمی کنند و به 

“پرونده گفت وگو با مدیران مالک لکوموتیو”
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کارهای حاکمیتی می پردازند. در لکوموتیو پیشرفت 
آن چنانــی نداریــم چون راه آهــن لکوموتیوهایش را 
واگذار نکرده است ولی تعمیر و نگهداری و تدارکات 

را واگذار کرده است. 

در بحث لکوموتیو چه بخش هایی از حاکمیت و 
دولت کمبود نیروی انسانی متخصص دارد؟ 

به نظرم در بخش تکنولوژی جدید شاید با کمبود 
نیروی متخصص مواجه باشــیم. مثا اگر بخواهیم 
راه آهن ســرعت باال به کشور بیاوریم در بخش های 
مختلــف، دانش روز کــم داریم یا اگــر بخواهیم در 
بخش باری از نیروی کشش با بارمحوری باال استفاده  
کنیم یعنــی همان کاری که در راه آهن های آمریکا و 
استرالیا انجام می شــود در این بخش ها ضعف های 
تکنولــوژی و دانــش داریم. اگر شــرایط اقتصادی و 
تجاری درســت شــود به راحتی می توان با پروژه های 

مختلف، دانش روز را وارد کرد.

بکارگیری  برای  دولتی  بخش  و  خصوصی  بخش 
انگیزه  هم  از  چقدر  متخصص  انسانی  نیروی 

می گیرند؟  
مقداری باید به سیاست های مدیریتی که در آنجا 
اعمال می شــود نگاه کــرد. توجه به نیروی انســانی 
متخصص در مدیریت ها فرق دارد. شــرکتی ممکن 
است مدیرعاملش به این موضوع خیلی زیاد توجه 
کند و نیرو جذب کند و شرکتی ممکن است برایش 
اهمیت چندانی نداشته باشد. در نتیجه رقابتی بین 

بخش دولتی و خصوصی وجود ندارد.
 برنامــه کلــی این اســت، افــرادی کــه از راه آهن 
بازنشســته یــا جــدا می شــوند اگــر قابلیــت فنی و 
کاری داشــته باشند توســط بخش خصوصی جذب 
می شــوند، چه در سن بازنشستگی باشند چه نباشند 
و این یک روش کلی اســت. در البرز نیرو، نیروهای 

کلیدی از نیروهای راه آهن جذب شده اند. 
متخصص  نیروی  کشور  دانشگاه های  از  آیا 
تحویل بازار کار می شود یا پس از اتمام تحصیل 

فارغ التحصیالن باید آموزش هایی را برای جذب 
به بازار کار ببینند؟ آیا برای آموزش تکنولوژی روز 
خارجی  به کارشناسان  نیاز  در کشور  ریلی  صنعت 

هست یا خیر؟ 
نبایــد انتظار داشــت نیــروی دانشــگاهی بعد از 
فارغ التحصیلــی یــک کار خــاص اجرایــی در یــک 
کارخانه را به صورت حرفه ای تجربه داشــته باشــد، 
چون در دانشــگاه چندین چیزی تدریس نمی شــود. 
در دانشــگاه چیــزی یــاد می گیــرد که بر اســاس آن 
یادگیری هــا ســریع تر جذب شــود و بتوانــد کار کند. 
فکر نمی کنم استفاده از کارشناسان خارجی ضرورتی 
مشــکلی داشته باشــد چون تمام فارغ التحصیانی 
که داریم فارغ التحصیان داخل کشــور هســتند به 
جز دو ســه نفر. اخیرا بحث بر این اســت که ســطح 
ســواد و آموزش در دانشگاه ها افت کرده که به نظر 
من درست است. دانشجویان 20 سال پیش نسبت 
به ۱0 ســال پیش بهتر بودند، چون دانشــجو در آن 

زمان تمایل بیشتری به یادگیری داشت.

چطور؟  دانشگاهی  نخبه  نیروی  جذب  در 
شرکت های ریلی تا چه حد موفق بوده اند؟

در ایــن زمینــه خیلــی موفق نبودند، چــون برای 
نخبــگان همیشــه پیشــنهادات زیادی وجــود دارد. 
جذب، یک مسئله است و حفظ آن مسئله ای دیگر. 
آنــان به ســمتی می روند که شــرایط بهتــری دارد. با 
شــرایط اقتصادی حاکم نه تنهــا ما بلکه دیگران هم 
در جذب این نخبه ها نمی توانند موفق بوده باشند.

آیا به میزان کافی در بخش ریلی نیروی متخصص 
در کشور وجود دارد؟

مــا در بخــش ریلــی از این بابت مشــکلی نداریم 
بجز برای تکنولوژی های جدید. مثا اگر بخواهیم از 
قطارهای ســرعت باالی 300کیلومتر استفاده کنیم، 
دانــش اجرایی کافی را نداریــم و حتما نیاز به کمک 
شــرکت های خارجی داریم، اما برای کشــور خودمان 

در بخش هایی که داریم این دانش وجود دارد.

هم  و  داخلی  متخصص  انسانی  نیروی  به  اگر 
نمره  بخواهیم  کشور  از  خارج  تحصیل کرده 

بدهیم کدام موفق تر بوده اند؟
نمی توان مقایســه کرد، فارغ التحصیان خارجی 

ما کم هستند و اکثرا هم قدیمی هستند. 
اگــر بخواهیم نمره بدهیــم به آن ها نمره باالتری 
می دهیــم اما ۹5 درصــد فارغ التحصیــان داخلی 
هســتند و نیروهای قوی و متوسط و ضعیف وجود 

دارد.

لکوموتیو  تولید  ادامه  خصوص  در  مختصری 
ارسال  برای  لکوموتیو  چند  بفرمایید.   33 پارس 
ماه  اسفند  در  بود  قرار  است؟  مانده  باقی 
لکوموتیوهای دیگری وارد سیر شوند. آیا این امر 

انجام شد؟
تا اسفند ۹۹، دو دستگاه لکوموتیو وارد سیر شد. 
در حال حاضر دو دســتگاه در ســرویس هستند که 
یکی در آذرماه وارد سیر شد و دیگری در اسفندماه. 
قرار بود در ســال گذشــته این تعداد به سه یا چهار 
دســتگاه لکوموتیو برسد که متاســفانه چند مشکل 

باعث شد، این امر انجام نشود.
 یکــی از مشــکات کســری قطعات بــود که باید 
وارد می کردیــم کــه بــه دالیــل تحریــم و کرونــا بــا 
تاخیــر انجــام شــد و مشــکل جهانی اســت. به هر 
صــورت ایــن تجهیــزات تامیــن شــد، امــا تاخیرها 
باعث شــد نتوانیم دو لکوموتیو دیگر را ســال قبل 
تحویل دهیم. امیدواریم لکوموتیو ســوم در تیرماه 
تحویل داده شــود و لکوموتیــو چهارم نیز در مرداد 
و لکوموتیوهــای بعــدی طبــق برنامه ریــزی تا پایان 
ســال تحویل خواهند شــد. به هر حال امسال این 

پروژه ها جمع می شوند. 
خبــر خوبی کــه وجــود دارد دو لکوموتیــو اولی 
که وارد ســیر شــده، بســیار لکوموتیوهــای خوب و 
موفقــی بوده اند و از نظر عملکــرد، آماده به کاری و 
خرابی هــا، فوق العاده عمل کردنــد و از عملکرد آن 

راضی هستند .
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نقش مدیریت در 
صنعت حمل و نقل ریلی مسافری

گفت و گو با مهندس ابوالقاسم سعیدی 
مدیرعامل شرکت ریل سیر کوثر و عضو هیئت مدیره انجمن 

با مطالعه و بررســی دقیق وضعیت مســافری حمل و نقل ریلی بخصوص شــرکت های خصوصی که وارد بخش جابجایی مســافر شده اند به راحتی می توان نسبت به 

اهمیت این مســئله از جنبه های گوناگون مانند عدم توانایی در پاســخگویی تقاضا و متعاقب آن جابجایی تقاضا به روزهای غیر پیک و مســئله مهمتر برای شرکت های 

خصوصی که حمل و نقل مســافر انجام می دهند مســئله اقتصادی و درآمد زایی برای آنها می باشــد. شــرکت های مدیریتی فعال در بخش مدیریت درآمد به عنوان ارائه 

دهنده خدمات مدیریت درآمد و قیمت گذاری می تواند به شرکت های ریلی کمک کند تا توانمندی های خود را در محیط جدید صنعت مسافری ریلی شکوفا نمایند و با 

استفاده از آخرین سیستم های مدیریت درآمد و قیمت گذاری، مزیت های عملیاتی و استراتژیک گسترده ای را برای سازمان به ارمغان می آورد.

از لحاظ عملیاتی این سازمان ها می توانند درآمدها و منابع خود را در جهت افزایش درآمد به کار گیرند. از نظر سازمانی می تواند به مشتریان بیشتر پاسخگو باشند و 

از لحاظ استراتژیک می توانند موقعیت خود را در صنعت بهبود بخشند و با سرعت به تغییرات در سطح تقاضا و عرضه پاسخ دهند. عالوه بر همه این موارد، می توانند 

ارزش بیشــتری بیافرینند. در گفت و گو با مهندس ابوالقاســم ســعیدی مدیرعامل شــرکت ریل سیر کوثر به مسئله مهم نیروی انســانی و نقش آن در توسعه اقتصادی 

صنعت مســافری ریلی پرداخته شــد. از نظر ســعیدی نقش مدیریت اهمیت بیشــتری از منابع مالی فناوری و نیروی کار دارد. در ادامه شــرح کامل گفت و گو را مطالعه 

فرمایید:

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 ؟
در پیشــرفت ریلی کشــور نقش مدیریت اهمیت 
بیشــتری از منابع مالی فناوری و نیــروی کار دارد. به 
همین دلیل ابعاد گســترده وکلیــدی مدیریت نباید 
به اختیارات وســیع محدود شــود و ضرورت توان و 
اشراف مدیران بیشتر از اختیارات وسیع اهمیت دارد 
و به همه این عوامل باید نقش مشوق و هدایت یا 

نقش محدود کننده نظارت و پشــتیبانی سایر مراجع 
باالدستی را هم افزود. 

افزایش ایمنی در حمل و نقل ریلی در گرو آموزش 
که  نکته  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؟
 در صورت آموزش، انگیزه و شــفافیت ضوابط و 

هماهنگی مراجع باالدستی، نقش عوامل انسانی در 
پیشــگیری سوانح ریلی قابل توجه و کلیدی می شود 
ولی در غیاب این موارد، نقش عوامل انسانی کمرنگ 
بوده و بهانه ای برای پوشــش ضعف و نواقص ســایر 
عوامل موثر )اشــراف مدیریت، جامعیت و کارآمدی 
ضوابط و به روز و ایمن بودن تجهیزات و سیستم ها 

( خواهد بود.

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

“پرونده گفت وگو با مدیران عامل حمل ونقل مسافر ریلی”
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عوامل موثــر در افزایش بهره وری مفید نیروهای 
انسانی شامل پایش و ارتقا انگیزه عوامل، مشارکت 
و وابســتگی عوامل، آمــوزش و راهنمایــی عوامل، 
تفویض صحیــح اختیارات، انتقال مســتمر اهداف 
و برنامه هــا، برقراری ارزیابی موثر و فراگیر، تضمین 
اهــدای جوایــز تشــویقی بــه عوامل انســانی، ایجاد 
شبکه های اطاع رسانی و بازآموزی و هدایت عوامل 

می باشد.
 

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

وجود دارد؟
خطــای عوامل انســانی صنعت ریلی کشــور تابع 
پارامترهای بسیار زیادی است ولی در شرایط تشدید 
مشــکات مالــی و ناپایــداری اســتخدامی عوامــل 
انســانی، باید به دیگر عوامل موثر مانند کافی نبودن 
آموزش ها، قدمت و مغایرت ضوابط، عدم بکارگیری 
و تطابــق رویه ها و فناوری های جدید، فرســودگی و 
تعمیر نامناسب و دیر هنگام تجهیزات اشاره نمود که 

اثر زیادی در بروز خطای عوامل انسانی دارد. 

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

رویکرد و تمایل مســتمر نیروهای متخصص در 
فرار از فضای رکود و ناکارآمد بخش دولتی نمایان گر 
موقعیــت بهتر نیروی تخصصی در بخش خصوصی 
و حمایــت ویــژه بخش خصوصــی از موقعیت های 
کاری و تجربــی و کار آفرینــی عوامل تخصصی دارد 
و البتــه هنــوز بخش خصوصی کشــور در اهمیت و 
حمایــت آموزش، توجه کمی داشــته و در تدوین و 
به روزآوری ضوابط نقش اندکی دارد ولی در مجموع 
فعا عملکرد، کارایی و بهره وری عوامل تخصصی در 

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

خواهند بود؟
هم اینک نیز کارکرد عوامل انسانی در بخش دولتی 
و خصوصی به تفکیک هســت و ضعف مدیریت و 
ضعف تامین مالی عوامل دولتی باعث فرار و گرایش 
ایــن عوامــل برای کارکــرد و ارتقای بیشــتر در بخش 
خصوصــی هســت و در صــورت توجــه و همراهی 
عوامل ارشد دولتی بستر و ضرورت همراهی بخش 
خصوصــی و دولتی در ارتقای توان و موقعیت کاری 
عوامل تخصصی اهمیت و آثار بسیار زیادی خواهد 

داشت. 

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

حجم فعلی تربیت دانشــگاهی نیروی متخصص 
در صنعــت ریلی کشــور )بویژه در مقایســه با اغلب 
کشورهای همســایه کافی و جواب گو نیازهای فعلی 
هست ولی اغلب این عوامل عموما آموزش مستمر 
و تجارب تخصصی مناســبی نداشته و در نابسامانی 
ضوابــط مدیریت بخش های ریلی، اغلب این نیروها 
هــرز رفته و با اســتفاده و بــدون کارکرد تخصصی 
هســتند. اغلــب ایــن نیروهــا مشــتاق و در صــدد 

مهاجرت و فرصت های کاری خارج از کشور هستند.

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

بــرای جــذب نیــروی تخصصی به صنعــت ریلی 

دولتــی و خصوصی اصاح نظام پرداخت ها و تعهد 
استمرار شــرایط، برقراری آموزش ها و موقعیت های 
کاری )مانند تعهد ارتقای منظم شغلی ( اعتبار بخشی 
حرفه ای در مشــاغل ذیربط ریلی، و نهایتا مشــارکت 
دادن عوامــل تخصصی در فرایند انتخاب مدیران و 

برنامه ریزی امور مهم و ضروری است. 

به دانش  نیاز  نیروی متخصص  برای آموزش  آیا 
اساتید خارجی هست؟

آموزش نیروهای تخصصی رده های میانی نیازمند 
آموزش خارجی نمی باشــد  ولی بــرای تخصص های 
کلیدی و فناوری های نو و تجارب کاری کلیدی، اعزام 
عوامل به محل های آموزشی خارج و دعوت اساتید 
مجــرب خارجی در آموزش های ســازمانی و ســتادی 
ضــروری هســت و برگــذاری دوره هــای آمــوزش با 
اساتید خارجی در مراکز آموزش خارجی و اخذ گواهی 
تحصیلی این آموزش ها اثرات شــگرفی در روحیه و 

مشارکت نیروهای تخصصی آموزش دیده دارد.

آیا شرکت های ریلی در جذب نخبگان دانشگاهی 
یا خیر ؟ اگر موفق نبوده اند  موفق عمل کرده اند 

شما چه دالیلی برای این موضوع می بینید ؟
عمــده کارکــرد و حرکــت مطلوب صنعــت ریلی 
منــوط به مشــارکت جدی نیــروی جوان و مشــتاق 
در تخصص هــای کلیــدی ترابری ریلی هســت و کم 
توجهی به جذب و مشــارکت فعــال نیروهای جوان 
و متخصــص، آینــده صنعت ریلــی را را کمرنگ و نا 

مطمئن می نمایند.
شــرکت های مشــاور و پیمانکار توســعه ریلی به 
لحاظ شــرایط تلخ طرح های توســعه ریلی و کمبود 
منابــع مالی و نبود فرصت هــای کاری، توفیق زیادی 
در جــذب و فرصت دهــی نیروهــای تخصصی ریلی 
نداشــته اند ولی در بخش صنعتی و بازرگانی ریلی در 
این زمینه موفق تر هســتند و البته شــرکت راه آهن 
ج.ا.ا هم در جذب نیروهای تخصصی جوان و دلسوز 
در زمینه های بهره بــرداری و عائم و ارتباط و ناوگان 

ریلی تاش ها و توفیقات خوبی داشته است. 
به همین دلیل نبود فرصت های آشنایی و جذب 
فناوری های جدید، کم توجهی به ترویج سیستم ها و 
نظامات و ضوابط مدرن ایمنی و کیفی موجب شده 
اغلب شرکت ها و سازمان های ذیربط مسائل ملی و کم 
کاری خود را با کاهش جذب و فرصت دهی نیروهای 
تخصصی جبران نموده و ارتباط سیستماتیک و قوی 
بین مراجع پژوهشی و دانشگاهی با واحدهای بزرگ 
عمرانی و صنعتی بخش توســعه و بهره برداری ریلی 

برقرار نشده است. 
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هیچ سانحه ای رخ نمی دهد 
مگر با خطای انسانی

گفت و گو با دکتر محمدکریمی
مدیرعامل شرکت قطارهای مسافری جوپار و بازرس انجمن

توسعه صنعت ریلی با بکارگیری نیروی فارغ التحصیل مرتبط ریلی در هر دو بخش خصوصی و دولتی تاثیر بسزایی دارد و با توجه به تحریم، عقب ماندگی تجهیزات 

و ماشین های ریلی و سرعت در بخش ریلی ایران چه دولتی و چه خصوصی به صورت تصاعدی عامل اصلی عدم استفاده از فارغ التحصیالن ریلی و متخصص می باشد 

و اجبار مدیران ارشــد راه آهن دولتی ایران در به کارگیری نیروهای شــرکت های وابســته پیمان کاران و مالکان با امتیاز مثبت می تواند این تاثیر و بکارگیری نیروهای با 

تحصیالت ریلی را در اســتخدام ها افزایش دهد ضمن اینکه دولت مردان هم باید به فکر راه آهن مدرن با ســرعت باال و ماشــین های ریلی و تجهیزات جدید باشــند. در 

این خصوص فصلنامه ندای حمل و نقل ریلی گفت و گویی با دکتر محمدکریمی، مدیرعامل شرکت قطارهای مسافری جوپار داشته که به شرح کامل آن می پردازیم:

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

کدام عامل نقش اول را دارد ؟ و چرا ؟
ایــن 4 عامل بهم مرتبط هســتند چــون برای 
تفکیــک و مشــخص کــردن هر عامل اگــر دقیق 
بررســی شــود هر کدام پیــش نیاز 3 مــورد دیگر 
خواهنــد بــود اما عامــل نیروی انســانی می تواند 
بــه علت اینکه ســرمایه هر صنعتی اســت نقش 
اولویت اول را داشته باشد زیرا این نیروی انسانی 
متخصص، متعهد با تحصیات و تجربه می تواند 

به 3 عامل دیگر برسد.

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؟
 در راه آهن یک شــعار همیشــه بوده و خواهد 
بود ) هیچ ســانحه ای رخ نمی دهد مگر با خطای 
انسانی( پس یکی از موارد که همیشه جلو خطای 
نیروی انسانی را خواهد گرفت آموزش های مرتبط 
دانشگاهی، آموزش بدو خدمت و آموزش ضمن 
خدمــت، بروز کردن مکانیزم و ماشــین های ریلی 
و زیر ســاخت های ریلی می توانــد از حوادث ریلی 

جلوگیــری کند منوط بــه اینکه حقوق و مجموعه 
نیروی انســانی مشــغول در صنعت ریلی تکافوی 
زندگــی متوســط را بکند و مشــکل تحریم را هم 

دولت حذف کند. 
گزینــش نیــروی انســانی متعهــد، متخصص، 
تحصیــل کرده ریلی بــا پرداخت حقوقی که زندگی 
در حد متوســط برای کارشناسان به وجود آمده و 
برای تامین زندگی دنبال کار دوم و ســوم نباشد و 
بــروز کردن تجهیزات و ماشــین های ریلی راه آهن 
ایــران و کم کردن فاصله راه آهــن ایران با راه آهن 
دنیا  )کشــورهای پیشــرفته ( در بحث ســرعت و 

تجهیز ریلی می تواند موثر باشد. 

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

رفع آن وجود دارد؟ 
عوامل خطا را اینگونه می توان شرح داد: 

پاییــن بــودن تحصیات ســطوح پائیــن هرم 
مدیریــت، واگــذاری کارهــا بــه پیمانکارانــی کــه 
تخصــص ریلــی ندارند. بــه روز نبــودن تجهیزات 
تعمیرات ماشــین های ریلی، پیمانــکاران ریلی که 
بــا توجه به تــورم واگــذاری مناقصه ها در بعضی 
مواقع به شــرکت هایی که توانایــی کامل ندارند و 

فقط در مناقصه برنده می شوند.
در ایــن خصــوص راهکارهــا باید بگویــم: باال 
بودن میزان تحصیات کارشناســان و کاردان های 

“پرونده گفت وگو با مدیران عامل حمل ونقل مسافر ریلی”
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شــاغل در صنعت ریلی و تخصصــی کردن کارها، 
اســتخدام و جــذب نیروهــای فــارغ التحصیــل 
دانشــکده های ریلی مرتبط با هر اداره کل راه آهن، 
پرداخــت حقوق در حد قابل قبــول و بروز کردن 
سیستم های ریلی با ارتباط با هر اداره کل از جمله 

راهکارها 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؟ 
بله، مخصوصًا در شــرکت مپنا، اما بخش ریلی 
در کارخانجــات واگن ســازی، شــرکت های مالک 
قطارهــای مســافری، قطارهــای بــاری اگــر دقیق 
نگاهــی بــه وضعیــت اســتخدام آن هــا بیندازیم 
می بینیــم کــه بــه تعداد انگشــتان دســت در هر 
شــرکت نیروی فارغ التحصیل کارشــناس ارشد و 
باالتر ریلی متخصص وجــود ندارد مخصوصًا در 

بخش های واگذار شده به پیمانکاران خصوصی.

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

میزان مســئولیت در شرکت های ریلی متفاوت 
اســت. در شرکت های مالک ناوگان ریلی مسافری 
و باری مخصوصًا بیشــتر بــه تجربه و تحصیات 
متوســط و نــه بــه تحصیــات عالــی مرتبــط و 
همانطــور که گفتــم چنانچه به شــرکت مپنا ریلی 
نگاهی بیندازیم کامل نیروها با تحصیات عالی و 
مرتبط و در بحث مالکین و مخصوصًا پیمانکاران 

تعمیرات این مسئولیت حس نشده است.  

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

است؟
نیازمند تامین منابع مالی برای استخدام و یکی 

از مشکات واگذاری غلط، گزینش نیرو متخصص 
و پرداخت حقوق توسط پیمانکاران تجمیع شده 
راه آهــن بــه نیروهــای جدید اســت، بــرای ایجاد 
زیرســاخت های خــوب، جــذب  نیــروی انســانی 
متخصــص و نظــارت مدیــران ارشــد راه آهن در 
گزینش های زیر مجموعه خودشــان و پیمانکاران 
مرتبط اســت و یکی از موارد مهــم دیگر اختاف 
حقوق باال نیروهای متخصص راه آهن و نیروهای 
جدید که توســط پیمانکاران جذب می شوند. اگر 
ضریب حقوق برای نیروهای تحصیل کرده مرتبط 
با ســابقه و تجربه باالی ریلی در اســتخدام لحاظ 

گردد می تواند ثمره بهتری داشته باشد.

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

بــا توجه بــه فعــال بــودن دانشــکده راه آهن 
دردانشــگاه های علــم و صنعت ایران، دانشــکده 
راه آهن در دانشــگاه صنعتــی اصفهان و .... فارغ 
التحصیل و دانش آموخته تا سطح دکترا تحویل 
صنعــت ریلــی می دهــد و نیــازی به کارشناســان 
خارجی نیســت مگر اینکه تحریم ها برداشته شده 
و بحــث آوردن قطارهــای با ســرعت بــاالی 200 
کیلومتــر و نزدیک شــدن به راه آهن هــای دنیا را 

داشته باشیم.

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

نقــش و جایگاه جوانان متخصص در توســعه 
ذکــر شــده در حد متوســط به پائین اســت چون 
از عدم رشــد ســرعت قطارهــای امروز ایــران که 
ماکزیمم آن ســرعت قطار ترنست ۱60 کیلومتر بر 
ساعت است و هنوز حدود 50% ناوگان ریلی ما با 
عمر باالی 30 سال در حال سرویس دهی هستند 
در صورتیکه راه آهن ایران در ســال ۱354 یعنی 
46 سال قبل با قطار توربوترن تهران به مشهد و 
بالعکس با سرعت ۱60 کیلومتر بر ساعت و تهران 

به مشهد را در ۸ ساعت می پیموده است.

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 ؟
با توجه به اینکه راه آهن برای کلیه شرکت های 
تعمیرات ماشــین های ریلی تقریبًا موظف کرد که 
بــرای گرفتــن اخذ گرید شــرکت می بایســت 2نفر 
کارشــناس ماشــین های ریلــی فــارغ التحصیــل 
دانشــگاه های ایــران را جــذب کنند تقریبــًا کامل 
این اتفاق نیفتاد یکی از اشــکاالت جذب نخبگان 
دانشگاهی مخصوصًا فارغ التحصیل ماشین های 
ریلی دانشــکده های راه آهن در دانشگاه های علم 
و صنعت ایران، صنعتی اصفهان و ... عدم تجربه 
علمی در حین تحصیل دانشــگاهی می باشــد و با 
توجــه به صنعت ریلی که تجربــه و تحصیات و 
تخصص را با هم در یک نخبه دانشگاهی می باید 
داشــته باشــد تا کارفرما و کارشــناس یا کارشناس 
ارشد فنی هر دو راضی از استخدام و کار باشند این 
اتفــاق در تعداد فارغ التحصیــل ریلی مخصوصًا 
چــون در زمان تحصیــل کارورزی و کار تخصصی 
کاملی انجام نداده اســت به تعداد زیاد نمی باشد 
و یکــی از مــوارد جــذب نخبــگان دانشــگاهی در 
راه آهن درخواســت حقوق بــاال فارغ التحصیان 
می باشد و یکی از مهمترین موارد جذب نخبگان 
دانشــگاهی در صنعــت ریلی عدم رشــد صنعت 
ریلی در ایران در بحث ماشــین های ریلی ، سرعت 
قطارهــا، کمبود ناوگان )دیزل ، واگن مســافری و 
...( و فاصلــه با صنعت ریلی دنیا به علت تحریم 

ظالمانه است.

به  نسبت  ایران  ریلی  صنعت  ماندگی  عقب  علت 
راههای پیشرفته چیست؟

یکــی از علت های دیگر عقب ماندگــی ریلی عاوه بر 
اینکــه راه آهــن ایران بروز نیســت نه این اســت که زیر 
ســاخت ، تاسیســات و واگن های بروز و نو با تکنولوژی 
بــاال نداریــم مهمتر از موارد ذکر شــده بلکه بیشــتر فقر 
دانش مهندســان این حوزه است . مهندسانی که کارهای 
تحقیقاتی و نوآوری حوزه ریلی دنیا را مطالعه نمی کنند و 
دانش روزشان باال نیست و اصوال فناوری را نمی دانند چه 
انتظاری باید از رشــد این صنعت داشت وقتی کسانی که 
در این حوزه فعالیت می کنند یا زبان انگلیسی آنها ضعیف 
اســت یا حوصله مطالعه دو تا مقاله یا مطلب آموزشی 
مرتبط را با حوزه خودشان را ندارند و فقط به فکر ارتقای 
ردیف شغلی هستند متاسفانه اوضاع همین می شود که 

شاهدش هستیم . 
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نیروی انسانی مجرب، 
انگیزه  برای خدمت ندارد

گفت و گو با مهندس ناصر غفاری
مدیرعامل شرکت مهتاب سیر جم

نقش نیروی انســانی همواره حائز اهمیت اســت و زمانی کشــور ما می تواند توسعه یابد که به نیروی انسانی اهمیت بدهد. نیروی انسانی از سرمایه های مولد یک کشور 

است. در مصاحبه ها و مقاالت به نیروی انسانی اهمیت داده می شود اما در عمل به این صورت نیست . در کشور ما به نیروی انسانی در صنعت به دید یک ابزار نگاه می شود 

و تا زمانی که نگاه ابزاری به نیروی انسانی داشته باشیم، وضع صنعت ما از این بهتر نخواهد شد و بایستی ما باید نیروی انسانی را به یک نیروی ماهر و نخبه تبدیل کنیم. برای 

آن که کارآموزهای صنعت خالق شوند باید مدیران سازمان ها شرح دهند که برنامه استراتژی آن سازمان چیست و سپس هدف تعیین و بعد بگوییم وظیفه هر فرد در گروه 

و سازمان چیست و هر فرد می بایست مسئول یادگیری شود و به دیگران هم دانش به دست آورده را آموزش دهد و برای ایجاد انگیزه مشوق های غیرمالی تعیین شود چرا 

که بسیاری از متخصصان ما برای پول کار نمی کنند بلکه می خواهند که دیده شوند. صنعت ما در حال حاضر با نیروی انسانی بی حال و بی انگیزه روبه رو است بخشی به دلیل 

ماهیت کار صنعت ریلی که پرخطر و سخت می باشد . نیروی انسانی عالقه ای به کار ندارد. زمانی جذابیت ایجاد می شود که بتوانیم صنعت را در سطح جامعه معرفی کنیم و 

این وظیفه مدیران صنعت ریلی است. متاسفانه ما عادت کرده ایم به حاکمیت و بدنه دولت انتقاد کنیم، اما خودمان کاری انجام نمی دهیم و توقع داریم راه آهن همه کار 

را انجام دهد در صورتی که خودمان هم باید هزینه کنیم. مهندس ناصر غفاری مدیرعامل شرکت مهتاب سیر جم در گفت و گو با فصلنامه ندای حمل و نقل ریلی در خصوص 

نقش نیروی انسانی به موارد ذکر شده در باال اشاره کردند. شرح کامل گفت و گو را بخوانید:

اگر بخواهیم نقش چهار عامل پول، نیروی انسانی، 
نظر  در  ریلی  صنعت  در  را  تکنولوژی  و  اختیارات 
بگیریم، در بخش خصوصی و دولتی کدام یک نقش 

اساسی دارند؟
همه این مواردی که نام بردید در این صنعت دارای 
اهمیت خاص خود هســتند و بطور کلی الزم و ملزوم 
یکدیگرند. اگر سرمایه داشته باشید ولی نیروی انسانی 
ماهر و زبده نداشــته باشــید، به تبع صنعت پیشرفت 
نمی کند و یا بالعکس اگر نیروی خوبی داشته باشید ولی 
در عوض اختیارات و ســرمایه نداشته باشید، عما در 
صنعت پیشرفتی حاصل نمی شود. هرکدام از موارد ذکر 
شده برای پیشرفت صنعت الزم است. اگر بخواهیم هر 
کدام از این موارد را بدون در نظر گرفتن مولفه های دیگر 
بررسی کنیم، قطعا صنعت با پیشرفت مواجه نخواهد 
شد و هر چهار عامل باید با یکدیگر ترکیب شوند و در 
جایی به نقطه اشتراکی برسند تا بتوانند آن صنعت را رو 

به جلو و تعالی سوق بدهند . 
اما اگر بخواهیم بین این  چهار عامل اولویت یا وزنی 
قایل شــویم چون دنیا در حال حاضــر، دنیای مادی و 
اقتصــادی اســت وزن نیروی انســانی قابل اهمیت تر 
اســت. چون نیروی انسانی می تواند باعث ایجاد ثروت 
شــود و نیروی انسانی می تواند با مصرف وقت و انرژی 
تکنولوژی را ابداع کند. همین نیروی انســانی اســت که 

می تواند باپافشاری ها و تشکیل گروه های ذی نفع بر بدنه 
دولت و حاکمیت فشار بیاورد تا به آنچه که می خواهد 
دســت پیدا کند و می تواند اختیارات خودش را بیشتر 
کند. اگر نیروی انسانی مناسبی داشته باشیم می توانیم 
ســه عامل دیگر را هم به دست آوریم ولی این سرعت 
کار را پایین می آورد و بهتر است که این عوامل در کنار 

یکدیگر باشند.

افزایش ایمنی در حمل و نقل ریلی در گرو آموزش 
نیروی انسانی و ساخت زیرساخت ها و بهره وری از 
نیروی انسانی است. عامل انسانی چه نقش کلیدی 

می تواند در جلوگیری از حوادث ریلی داشته باشد؟
آمــاری مطالعه می کردم که در آن آمده بود ســاالنه 
300هــزار کارگر در جهان به دلیل آســیب شــغلی جان 
خــود را از دســت می دهنــد که علت این امر ناشــی از 
عدم آموزش است. در جامعه ما مفهومی تحت عنوان 
بهره وری در سال های اخیر رشد و نمو زیادی پیدا کرده 
اســت. افزایش بهره وری در بخش نیروی انسانی خیلی 
اهمیــت دارد، اگر ما بتوانیم بهره وری نیروی انســانی را 
افزایــش دهیــم، می توانیم ایمنی فعلــی را در صنعت 
حفــظ کنیم چرا که ویژگی ذاتــی بخش صنعت ریلی و 
راه آهن ایمنی اســت. با تربیت نیروی انســانی خوب و 
افزایش بهره وری نه تنها می توانیم سطح ایمنی را حفظ 

کنیم بلکه می توانیم آن  را از ســطح فعلی ارتقا و باالتر 
ببریم. 

حــدود 65درصــد مــواردی که منجر به خســارت و 
سانحه شده ناشی از خطای نیروی انسانی می باشد این 
نشان دهنده آن است که نیروی انسانی نقش کلیدی در 
بحث ایمنی دارد. تکنولوژی نقش خاص خود را دارد، اما 
این نیروی انســانی است که از آن استفاده و بهره برداری 
می کند. نیروی انسانی متخصص توانایی ارتقای ایمنی را 
دارد، عامل نیروی انسانی در بخش ایمنی اجتناب ناپذیر 

است.
مشــکلی که مــا در صنعت در بخــش ایمنی نیروی 
انسانی داریم، این است که ورود نیروی انسانی را سخت 
می گیریــم یا به صورت رابطه ای آن را جذب می کنیم و 
متاســفانه به این افراد آموزش مدون داده نمی شــود. 
یعنــی آموزش حین خدمــت در صنعت ریلی مغفول 
مانده و این عدم آموزش مخصوصا در شرکت های ریلی 

در درازمدت آسیب زا خواهد بود. 

شما صحبت از یک نیروی خوب کردید، منظور شما 
از نیروی خوب چیست؟ یک نیروی متخصص خوب 
در بخش ایمنی چه تخصص هایی باید داشته باشد؟  
نیــروی خوب یعنــی نیرویی که تخصــص و انگیزه 
الزم را برای احراز آن شــغل داشته باشد. تخصص الزم 

“پرونده گفت وگو با مدیران عامل حمل ونقل مسافر ریلی”
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هم انتسابی نیست بلکه اکتسابی است. یعنی از طریق 
آموزش و گذراندن دوره های مختلف به دست می آید. 
در صنعت ریلی نیروی خوب متخصص اول باید دانش 
و تخصص کافی آن شغل را داشته باشد. در درجه دوم 
انگیزه کافی برای تصدی آن شغل را داشته باشد. در حال 
حاضر می بینیم بیشــتر افراد حاضر در یک شغل انگیزه 
کافی برای تصدیگری آن شــغل را ندارند و اســتراتژی ، 
چشم انداز و برنامه ریزی پیش بینی شده برای رسیدن به 
اهداف برای آن شغل برایشان تفهیم نشده است و به کار 
به عنوان یک کار یک نواخت و روزانه نگاه می کنند. این 
امر در درازمدت ما را دراین صنعت با سوانح متعددی 
روبــه رو می کنــد. با نیروی انســانی فعلی که آموزشــی 
ندیده اند و عاقه ای هم به شغل شان ندارند، احتماال در 
سال های آتی در بخش صنعت ریلی در بحث ایمنی با 
توجه به این که بخش های دیگر مانند هوایی و جاده ای 
و... که با اقدامات انجام شــده ، تعداد ســوانح را روز به 
روز کاهش داده اند، با سوانح بیشتری رو به رو خواهیم 
شد. بخش ریلی که همیشه به ایمن بودن می بالید به 
مرور این جایگاه را از دست خواهد داد و تحت الشعاع 
بخش های دیگــر قرار خواهد گرفت. برای کاهش خطر 
بایــد در صنعــت ریلــی واکاوی انجام شــود و خبرگان 
صنعت باید بنشینند و این موضوع را که به خصوص در 
بخش سیر و حرکت که بیشترین نمود را دارد مرور کنند 
که چه شاخصه ها و مولفه هایی نیاز است که در جذب 
نیروی انسانی مدنظر قرار گیرد تا ایمنی در راه آهن بتواند 

همچنان جایگاه خود را داشته باشد.  

بخش خصوصی تا چه حد خود را در بکار گیری نیروی 
متخصص مسئول می داند؟ 

من کتاب کانون دانش آموختگان و اساتید دانشکده 
مهندســی راه آهن علم و صنعــت را مطالعه می کردم، 
خیلی از دوســتانی که اسامی شــان در ایــن کتاب وجود 
دارد را می شناســم. به نظــر می رســد صنعــت ریلی در 
جذب آدم های متخصص تحصیل کرده دانشــگاه علم 
و صنعــت کــه در رشــته ریلی تحصیــل کرد ه اند خوب 
عمل کرده اســت. خیلی از افرادی که در یک سال اخیر 
فارغ التحصیــل شــده اند جــذب انجمن شــده اند و از 
انجمن به شرکت های ریلی رفته اند. من کسی را ندیده ام 
که دانش آموخته دانشــکده راه آهن باشد و بیکار مانده 
باشــد و این نشــان می دهد که صنعــت ریلی و بخش 
خصوصــی در جــذب نیروی متخصــص با تحصیات 
مرتبــط اقدام کرده اند ولــی به طور کلی صنعت ریلی در 
جذب نیروهای متخصص و تحصیل کرده و نخبه دانش 
های دیگر در نسبت به صنایع دیگر در جایگاه پایین تری 
می باشــد و این نشــان می دهد صنعت ریلی به خوبی 

نتوانسته نخبه های علمی را جذب کند.

آیا آموزش های پس از فارغ التحصیلی را در دانشگاه 
باید فراگیرند یا در راه آهن و یا در بخش خصوصی؟ 

به نظر بنده این امر یک حلقه مفقود بوده و نتوانستیم 
آن را تنظیم کنیم که آموزش ها را باید در دانشــگاه فرا 
گیرنــد یا در محیط کار. وظیفه حاکمیت یعنی راه آهن 
این اســت که آن را تنظیم کند. راه آهن باید مجوز الزم 

را برای تصدی گری شغل های فعال در راه آهن بدهد.
در این زمینه شرکت رجا در سنوات قبل خوب اقدام 
می کرد. وقتی می خواســت افراد تحصیل کرده را جذب 
کندکاس هــای مربوط به آن شــغل را آموزش می داد، 
امــا از وقتی به بخــش خصوصی واگذار شــد به خاطر 
کاهش هزینه ها بخش آموزش کمرنگ شد. متاسفانه 
ما مدیران همیشه سعی می کنیم آخرین ردیف بودجه 
را برای آموزش در نظر بگیریم. با توجه به آن که صنعت 
ما صنعت زیان دهی اســت، عما شرکت ها نمی توانند 
هزینه آموزش را در ردیف بودجه شــان بگنجانند. البته 
آموزش  هزینه نیست بلکه سرمایه گذاری است اما چون 
عمر مدیریتی مدیران کوتاه است، مدیران کمتر ریسک 
می کننــد که هزینه ای بابت آموزش درنظر بگیرند و این 
کار در بخش خصوصی به ندرت انجام می شود و بعد از 
این که از سال ۱3۹۱ رجا  به بخش خصوصی واگذار شد، 

این موضوع مقداری کمرنگ شد.
اخیرا در راه آهن کارهای جدیدی شروع شده است و 
مدیرکل جدید آموزش راه آهن نســبتا این سیابس ها 
را جمع  آوری کرده یا آقای دکتر رسولی در بخش علم و 
فناوری کارهای بسیار خوبی را انجام دادند، اما زمان می 

برد که وارد فاز اجرایی شود .
متاســفانه پیمانکاران آمــوزش در بخش خصوصی 
می خواهنــد ایــن دوره ها را برگزار کنند تــا مدرک صادر 
کنند و درآمدی ایجاد کنند و به نوعی دچار مدرک گرایی 
شــده ایم. پیمانکاران هم که سودشــان در برگزاری این 
کاس هاست، کســانی را می آورند و آموزش می دهند. 
در نتیجه ما با تعداد زیادی از نیروهای مدرک به دست  

مواجه خواهیم شد که شغلی برای آنها نداریم.
در عمــل چــه اتفاقی می افتد؟ ایــن موضوع یعنی 
وجــود نیروی زیــاد و دارای مدرک به نفع شــرکت های 
مالک خواهد بــود، ولی نیروی ماهر وقتی تصدی گری 
شــغل را به دســت گیرد هیچ انگیزه ای نخواهد داشت 
چون می داند آدم بیکار دارای مدرک متقاضی این شغل 
زیاد اســت هر چنــد این موضوع در نــگاه اولیه خوب 
باشد ولی این امر باعث می شود اعتماد به  نفس کافی و 
عاقه به کار را نخواهد داشــت، آرامش روحی و روانی 
کــه کامل باید در اختیار کار باشــد را نخواهد داشــت و 
به جای آن که با کارش خود را حفظ کند، سعی می کند با 
روابطش خود را حفظ کند. این آفتی است که صنعت 

مــا در آینده نه چندان دور گرفتــار خواهد کرد. امیدوارم 
راه آهن به  مســئله ورود پیدا کند و اگر کاســی برگزار 
می شــود حتما برنامه ای برای جذب آن نیرو هم داشته 

باشند.

درخصوص عمر کوتاه مدیریت ها صحبت کردید. عمر 
کوتاه مدیریت چه آسیبی می تواند به این بخش وارد 

کند؟
دوره مدیریتی حدی اســت که شــخص در آن دوره 
اثربخــش باشــد. صنعت ما صنعتی اســت کــه اثرات 
ســرمایه گذاری تا بهره برداری طوالنی مدت اســت پس 
مدیران باید مدیران بلندمدتی باشــند. متاسفانه در ده 
ســال اخیر تمام شــرکت های ریلی و مســافری حداقل 
بیش از سه مدیرعامل عوض کرده اند. بطوریکه به جزء 
دو شــرکت کاما خصوصی از هشــت شرکت مسافری 
دیگــر طی ده ســال اخیر هر شــرکت بطــور میانگین 5 
مدیرعامــل تغییر داده اســت این نشــان از فرهنگ بد 
جامعــه ما این اســت از طرفی مدیــران جدید به دلیل 
فرهنگ نادرست ما برنامه های قبلی را کنار می گذارند در 
صورتی که برای آنها هزینه شــده است ولی چون به نام 
مدیر قبلی اســت کنار گذاشته می شود. در سایر شقوق 
حمــل و نقل وقتی می خواهند مدیران را انتصاب کنند 
یکی از  مهمترین موارد گزینش داشــتن رزومه مربوط 
در آن صنعت می باشد . عمر کوتاه مدیریت در صنعت 
ریلی خیلی به نظرم مشکل ساز است و نسبت به سایر 
صنایع بسیار بیشتر است و این موضوع به صنعت ریلی 

آسیب می زند.
شما اگر شرکت های موفق صنعت ریلی را نگاه کنید 
می بینید ثبات مدیریتی داشــته اند و تعداد مدیرانی که 

تعویض کرده اند، خیلی محدود بوده است.
نکته دیگری که در صنعت ریلی وجود دارد نامتعارف 
بودن نظــام پرداخت و دســتمزد شرکت هاســت، این 
جابه جایــی صرفا در مدیران عامل نیســت و این اتفاق 
می توانــد شــامل مدیران میانی، ســتادی و اجرایی هم 
باشد . ببینید در خود راه آهن چند نوع جذب و استخدام 
داریم. در شــرکت رجا هم که دومین شــرکت شــناخته 
شــده بعد از راه آهن اســت وجود دارد و در شرکت رجا 

هم چندین نوع استخدام وجود دارد.
در حــال حاضر مدیران اجرایی و میانی دائم در حال 
ارسال رزومه به جاهای مختلف اعم از درون و بیرون 
صنعت هستند، برای اینکه در صنعت ما نظام پرداخت  
نامتعارف اســت و به طور کلی صنعــت ریلی در بخش 
نظام پرداختی سطح پایینی  در جامعه دارد و این باعث 
شــده نیروهای متخصص ما دائما در حال چرخش در 
بین شــرکت ها باشند و یا پس از مدتی از صنعت ریلی 

جدا می شوند .
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بکارگیری کارکنان متخصص و شایسته؛
مهمترین عامل حیات سازمان های 

خصوصی در رقابت اقتصادی

گفت و گو با مهندس علیرضا اسداللهی طهرانی
مدیر منابع انسانی شرکت ریل پرداز نوآفرین 

قطارهای پنج ستاره فدک

عوامل بروز سوانح می تواند به شرایط مکانیکی و فیزیکی محیط کار مانند معیوب بودن ابزار کار، نبود وسایل ایمنی، نقص فنی واگن و لکوموتیو و .... و یا به عوامل 

انســانی در محیط کار بســتگی داشــته باشد، مانند بی توجهی به روش صحیح کار، استفاده نکردن از وسایل ایمنی و از همه مهمتر عدم آموزش مناسب کارکنان اشاره 

کرد؛ که می توان با تدابیری مانع از بروز این عوامل شد مانند نظارت و کنترل نحوه اجرای مقررات ایمنی، تهیه و تأمین امکانات و تجهیزات ایمنی، اجرای مانورهای الزم 

جهت آشنایی کارکنان با عوامل خطرساز و آمادگی ایشان جهت پیش گیری یا کاهش عوامل بروز حادثه، انجام آزمایش های ادواری کارکنان، طراحی و اجرای دوره های 

آموزش متناســب با شــرایط شــغلی کارکنان و حتی االمکان آشــنایی کارکنان با سوانح موجود شغلی و در نهایت دقت در فرآیند اســتخدام و بکارگیری افراد متناسب با 

هر شــغل. البته مقدم بر همه مســائل، الزم اســت جایگاه و اهمیت ایمنی در کار در ساختار سازمان نهادینه شــود و تبدیل به فرهنگ سازمانی گردد. در این خصوص 

گفت وگویی با مهندس علیرضا اسداللهی طهرانی، مدیر منابع انسانی شرکت ریل پرداز نوآفرین داشته ایم که به آن می پردازیم:

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

بسنجیم کدام عامل نقش اول را دارد و چرا؟
مسلما هر چهار عاملی که ذکر شد، در موفقیت 
یک ســازمان تأثیر بســزایی دارد. نقش منابع مالی 
در به کارگیــری تکنولــوژی و جــذب منابع انســانی 
متخصص حائز اهمیت است؛ اما آنچه باعث تمایز 
و موفقیت بخش خصوصی در صنعت ریلی است، 
به کارگیری منابع انســانی کارآمد و شایســته است. 
نیروی انسانی یا با مفهوم متعالی تر سرمایه انسانی، 
در ســازمان ها به عنــوان مهم ترین دارایی می تواند 
مــا را به مزیت رقابتی پایدار برســاند و تنها عاملی 
اســت که می توانیم با مدیریت صحیح و توسعه و 
پرورش آن، باعث ایجاد تمایز و کسب موفقیت و 
در نتیجه جلب رضایت مشتریان و ذینفعان شود. 
تأکید بر رشــد و اعتای کیفیت نیــروی کار یکی از 
راههای اساســی افزایش بهره وری و تســریع رشــد 

اقتصادی در سازمان ها است.

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

ســرمایه انســانی جــزء دارایی های هوشــمند و 
بزرگ ترین ســرمایه هر ســازمان اســت. سازمان ها 
به ســرمایه های انســانی خود، با توجــه به دانش، 
شایستگی و قابلیت های آن ها، به عنوان یك مزیت 

رقابتی نظر دارند؛ بنابراین بر عهده مدیران اســت تا 
قدرت عظیم نهفته اســتعدادهای انســانی سازمان 
خود را شــناخته و به شــوق آورده و از آن استفاده 

بهینه نمایند.
بطــور کلــی می تــوان عوامــل مؤثر بر بهــره وری 
منابع انسانی را به سه دسته کلی تقسیم بندی کرد: 
عوامل فردی که شــامل رضایت شغلی، شایستگی 
افراد، توان و مهارت آنان می باشد. عوامل سازمانی 
که شامل مشــارکت، آموزش، انگیزش و ارتباطات 
سازمانی اســت. همچنین عوامل شغلی که شامل 
وضــوح نقــش، اســتقال عمــل و کار بــا معنی و 

چالش برانگیز می باشد.
عــاوه بــر مــوارد ذکــر شــده موسســه گالــوپ 
در زمینــه دلبســتگی و تعلــق کارکنان به ســازمان 
تحقیقــات زیــادی را انجام داد کــه می تواند منجر 
بــه رضایت باالی کارکنــان گردد و به طــور ویژه ای 
بــر عملکرد کارکنان و در نهایت بهره وری مطلوب تر 
تأثیــر بگذارد. مهم ترین ایــن عوامل که می توان از 
این تحقیق بزرگ اشــاره کرد: بیان شفاف انتظارات 
آوردن  فراهــم  از کارکنــان؛  ســازمان  و  مدیــران 
امکانــات، منابع، اطاعات و ســایر ملزومات برای 
کار؛ دقــت در تناســب شــغل و شــاغل در زمــان 
اســتخدام کارکنان؛ اســتفاده از سیســتم پاداش و 
قدردانی در ســازمان؛ توجه به جنبه های انســانی و 
شــخصیتی کارکنان؛ فراهم آوردن امکانات و منابع 
پیشرفت و توسعه کارکنان؛ رعایت اخاق کاری در 

ســازمان و همچنین ایجاد جو دوستانه و صمیمی 
در ســازمان از جمله مواردی اســت که بسیار حائز 

اهمیت هستند.

انسانی  نیروی  ما  کشور  ریلی  بخش  در  آیا 
و  فنی  بخش های  در  آموزش دیده  متخصص 
تخصصی بخش خصوصی بکار گرفته شده است؟ 
بخش خصوصی تا چه میزان خود را در بکارگیری 

نیروی انسانی متخصص مسئول می داند؟
بله، مهم ترین عامل بقاء و حیات ســازمان های 
خصوصــی در محیــط پرتاطــم رقابــت اقتصادی 
بکارگیری کارکنان متخصص و شایســته اســت. در 
قطارهای پنج ستاره فدک، با استفاده از روش های 
مناسب جذب و استخدام مانند کانون های ارزیابی 
و توسعه، افراد مستعد شناسایی می شوند و با طی 
نمــودن آموزش های تخصصــی و به روز، عملکرد 
مؤثری از خود نشــان می دهند. کانون های ارزیابی 
و توســعه با داشــتن فنــون و روش هــای نوین و 
اســتفاده از مــدل شایســتگی و ارزیابــان متعدد و 
متخصص جهت شناســایی پتانســیل افراد روشی 
بســیار کاربردی اســت که مورد استقبال سازمان ها 
و شــرکت های بــزرگ در دنیــا قــرار گرفتــه اســت 
و شــرکت ریل پــرداز نوآفریــن مالــک و بهره بردار 
قطارهای پنج ســتاره فدک از ابتدا با بکارگیری این 
شــیوه توانسته است افراد متخصص را در سازمان 
اســتخدام نماید. این موضوع منابع انســانی را به 

“پرونده گفت وگو با مدیران حمل ونقل مسافر ریلی”
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عنوان مهم ترین سرمایه و مزیت رقابتی پایدار این 
سازمان تبدیل کرده است.

از نظر جنابعالی به عنوان کارشناس در توسعه این 
صنعت بکارگیری 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؟
بلــه، انتخــاب ســرمایه انســانی آموزش دیــده 
و متخصــص در بخــش خصوصــی باعــث ایجــاد 
رقابــت بیــن بخــش خصوصــی و نیمه دولتــی در 
جذب مشــتریان و سودسازی شده است. با ارتقای 
کیفیت خدمات رســانی به مشتریان، انتظار آنان از 
بخش دولتی و نیمه دولتی نیز بیشتر شده و همین 
منجر به افزایش ســطح کیفیت صنعت می شــود. 
حمایت و تسهیل گری بخش حاکمیتی و دولتی از 
شرکت های خصوصی پیشــرو و نوآور می تواند در 
سرعت بخشــیدن به تحول در صنعت ریلی کمک 
بسیاری کند. در صنایع حمایت از شرکت های خاق 
و پیشــرو می توانــد در حوزه هــای مختلف صنعت 
ایجــاد کیفیــت کــرده و با توســعه ایــن کیفیت به 
بخش های مختلف و اضافه شدن حوزه های کیفی 
بــه یکدیگر صنعتــی متحول و پیشــرو در جامعه 

داشت.
در همین راستا مدیران ارشد شرکت فدک امروز 
بــر این باورنــد جذب منابــع انســانی متخصص با 
روش های نوین، یکی از مهم ترین عوامل دستیابی 
به موفقیت ســازمان است و این موضوع موجب 
شــده شــرکت قطارهــای فدک بــه عنوان شــرکتی 
پیشــرو و موفــق با بهتریــن برند با ارائه ســرویس 
خدمــات خاقانــه و نوآورانــه و متنــوع در بخش 
مســافری ریلی در بین ســایر رقبا باشــد. این اتفاق 
سایر شرکت های مسافری را به سمتی هدایت کرده 
که فرایندها و خدمات خود را توسعه دهند که در 
نهایت به بهبود سطح خدمات صنعت ریلی منجر 

شده است.

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

بلــه، اما تا بحال برنامــه مدونی جهت بکارگیری 
نیروهای متخصص و شایســته در اکثر شرکت های 
دولتــی و خصوصــی جاری ســازی نشــده اســت و 
این خــاء همچنان در اکثر ســازمان ها مشــاهده 
می گــردد. البتــه در ســال های اخیــر شــاهد رشــد 
روزافزون خروج افراد مســتعد از کشــور می باشیم 

که این موضوع نیز تأثیر به سزایی در کاهش منابع 
انسانی مستعد داشته است.

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

 بنظر می رسد یکی از مهمترین عوامل بکارگیری 
و ایجــاد عاقــه در همــکاری نیــروی متخصــص 
بــا صنعــت ریلــی کشــور تقویــت برنــد کارفرمایی 
نیروهــای  در  را  انگیــزه  و  اشــتیاق  می باشــدکه 
متخصــص ایجــاد کنــد. عامــل مؤثــر دیگــری که 
می توان ذکر نمود همکاری مستمر با دانشگاه های 
برتر جهت شناســایی و جذب افراد مستعد در این 
صنعت اســت. ســایر عوامــل نیز می توانــد ایجاد 
فضــای محیــط کاری مناســب، حقوق و دســتمزد 
عادالنه، پاداش های مبتنی بر عملکرد، هدف گذاری 
و ترســیم چشم انداز ســازمان، نگاهی انسانی و در 
نظر گرفتن نیاز و انتظارات افراد در جذب افراد برای 

کار باشد.

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

بله، بــا توجه به تغییرات تکنولوژیک و شــتاب 
روزافزون صنعت، ورود دانش جدید و استفاده از 
تجربیات موفق سایر کشورها در حوزه حمل و نقل 

ریلی امری بسیار حیاتی است. 
قطارهــای پنــج ســتاره فــدک بــا اســتفاده از 
معتبرتریــن اســاتید بین المللــی توانســته اســت 
مهمان داران و رؤسای قطار که مستقیمًا با مشتری 
در ارتباط اند را آموزش و توســعه دهند؛ و این امر 
تأثیر بســزایی در افزایش ســطح عملکــرد کارکنان 
و موفقیــت این برند در بین مردم داشــته اســت. 
ســازمان ها بایســتی برای رشــد جهانی فکــر کنند و 

بومی عمل کنند.

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

سرمایه انسانی جوان، ایده پرداز، خاق و جسور 
اســت و مقاومــت کمتــری بــرای ایجــاد تغییرات 
و تحــوالت بنیــادی در ســازمان ها دارد. اعتماد و 
تفویــض اختیار به جوانــان به دلیل انرژی و انگیزه 
باال، خصوصًا در سطوح مدیریتی و اخذ تصمیمات 
کان و اســتراتژیک باعث تســریع در دســتیابی به 

اهداف و افزایش بهره وری سازمان می شود. 
در تمامی ســطوح مجموعه شــرکت های فدک 
نیــز از مدیــران ارشــد تــا پرســنل زیرمجموعــه از 
کارکنان جوان شایســته و انقابی با روحیه جهادی 
اســتفاده شــده اســت. متأســفانه در شــرکت های 
دولتــی ایــن صنعت، افراد جــوان و متخصص در 
ســطوح مدیریتی کم تر بکار گرفته شــده و این امر 
منجر به عدم پویایی و توسعه این سازمان ها شده 
اســت. ایجاد تغییرات مثبت بزرگ و تحول آفرین 
در صنعــت ریلی نیازمند حضــور جوانان انقابی با 

روحیه جهادی است.

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؟
صنعــت ریلــی یکــی از مهم ترین صنایع کشــور 
اســت، اما متأســفانه برند کارفرمایــی این صنعت، 
برای متقاضیان استخدامی و یا نخبگان دانشگاهی 
برند جذابی برای کار نیست. بنظر می رسد مهم ترین 
عوامــل در ایــن موضــوع وجود ســاختار ســنتی، 
از  اداری، عــدم پویایــی و اســتفاده  بوروکراســی 
تکنولوژی روز، انعطاف محدود شرایط کاری، نبود 
فضایی برای خاقیت و نوآوری و میزان نامناســب 

حقوق و دستمزد این صنعت باشد. 
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نیروی انسانی متخصص در ساختار ناتوان،
ایستا، فرسایشی و ناکارآمد است

گفت وگو با دکتر عباس قربانعلی بیگ 
کارشناس حمل و نقل ریلی

دکتر عباس قربانعلی بیگ در گفت وگو با فصلنامه ندای حمل و نقل ریلی با اشــاره به مشــاهده فرار قطار طبق بررســی های سوانح ریلی در دو دهه پیش اینگونه بیان 

کردند که آزمایش ترمز به صورت خیلی مشخص با بی توجهی برخی ماموران قطارهای باری مواجه بود و این سوال ایجاد شده بود که آیا آزمایش ترمزی که در مقررات 

سیر و حرکت داشتیم، برای پرسنل داخل قطار تکلیف بسیار سنگین و غیر عملی محسوب می شد. 

هنگامی که طول قطارهای باری کوتاه بود، امکان آزمایش ترمز با شیوه ای که االن در راه آهن ایران معمول است و در واقع در آیین نامه مقررات سیر و حرکت است 

کار چندان پیچیده ای نبود، اما به تدریج که قطارهای باری سنگین تر و طول آنها بیشتر شد، آزمایش ترمز هم دشوارتر شد. به ویژه در بین راه وقتی با کم یا اضافه شدن 

واگن یا لکوموتیو باید براساس مقررات سیر و حرکت آزمایش ترمز انجام شود، به صورت طبیعی این باور شکل گرفته که آزمایش ترمزی که در اول مسیر انجام شده 

انگیزه لکوموتیوران و پرسنل قطار را کاهش داده و در نهایت منجر به تکرار خطا و بروز سانحه می شود. 

برای نمونه به تجربه ای اشــاره می کنم که در زمان مدیریت مرحوم دکتر دادمان شــاهد بودم. در یکی از ســفرها به ســمت شهر یزد به اتفاق ایشان و آقای مهندس 

رحمتی )قائم مقام( وارد کابین لکوموتیو شــدیم و بنده با ســابقه ذهنی از لکوموتیوران پرســیدم که آیا شما با افزایش و کاهش واگن آزمایش ترمز می کنید که ایشان 

جواب داد خیر وگفتم که آیا حاضرید برای دکتر هم بگویید و ایشان هم پذیرفت و همین را برای مرحوم دکتر دادمان شرح داد.

ریشــه مســئله از منظر تجربیات ســایر کشــورها و اتحادیه بین المللی راه آهن ها، برخالف آنچه که ما در آیین نامه خودمان داریم، اســتاندارد UIC453 است. این 

استاندارد چهار نوع آزمایش ترمز که در ابتدای مسیر و در وسط مسیر با یکدیگر متفاوت هستند را تعریف می کند و با توجه به شرایطی که در میانه مسیر پیش می آید 

و تغییرات اندکی که آرایش قطار می کند، این اســتاندارد چهار آزمایش ترمز را تشــریح کرده و آن را برای جابه جایی قطارهای بین المللی تعیین و اعالم کرده اســت. به 

نظر می رســد بی توجهی به این منطق اســتاندارد باعث کاهش پذیرش و تمکین به مقررات و بروز خطای انســانی در مجموعه اجرایی می شود و به نظر می رسد این همان 

چیزی است که مکرر در گذشته و حتی در سال های اخیر باعث سوانح متعدد و فرار قطار شده است. به شرح کامل این گفت و گو می پردازیم:

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

نقش اول را دارد و چرا؟
پیشــنهاد می کنم اجازه بفرمایید خــود را محدود به 
ایــن 4 عامل ندانیم و عوامل دیگــر را هم مورد توجه 
قرار دهیم، البته موضوع بســیار گســترده است و باید 
توســط انجمن شــرکت های حمــل و نقل ریلــی و نیز 
راه آهــن و حتــی وزارت راه و مجلــس و... مــورد توجه 
ویژه و بررسی های کامل توسط مشاوران و متخصصان 
داخلی و حتی خارجی قرار گیرد. نکته دیگر اینکه پرسش 
شما )پیشرفت ریلی کشور( که با نگاه مثبتی طرح شده 
می تواند این گونه مطرح شــود که عقب افتادگی بخش 
ریلی کشور ناشی از چه عواملی است. برای تعیین سایر 
 JICA ،عوامل شــاید نگاهــی به مراجعی ماننــد جایکا
)آژانس همکاری های بین المللی ژاپن( مناســب باشد، 
این موسســه درگام ســوم کایزن )بهبود مســتمر( برای 
آمــوزش آموزگاران به دو گام نخســت می پردازد. یعنی 
انتخاب موضوع و ســپس تحلیــل موقعیت که به گام 

ســوم یعنی یافتن ریشه ها منتهی می شــود. )البته کل 
مراحل در ۷ گام گنجانده شده است(.

نمــودار علــت و معلــول )Cause Effect( که به 
پروفسور ایشیکاوا منصوب و معروف است، به صورت 
اســتخوان ماهی عوامل بروز یک پدیده را قبل از رفتن 
بــه ســراغ راه حل بررســی و زمینه نزدیک شــدن افکار 

متخصصان و عاقه مندان را فراهم می کند. 
بــرای جلوگیری از اطاله کام و پاســخ صریح ضمن 
تاکید بر اهمیت نیروی انســانی بایــد عرض کنم نقش 
ســاختار و روش هــا را پررنگ تر می بینم. بــه بیان دیگر 
بهترین نیروی انســانی را شما در ساختار ناتوان، ایستا و 
فرسایشــی قرار دهید کارآمدی خود را از دست می دهد 
که البته این دو نیز به شدت تحت تاثیر مدیریت هستند.

افزایش ایمنی در حمل و نقل ریلی در گرو آموزش 
نیروی انسانی است. با توجه به این نکته که ساخت 
توسط  خطوط  از  بهره برداری  و  زیرساخت ها  تمام 
عامل  می گیرد  انجام  انسان ها  نظارت  با  یا  انسان 
انسانی چه نقش کلیدی می تواند در بروز یا جلوگیری 

از حوادث ریلی داشته باشد؟
برای پاســخ به این پرســش به دو ســانحه دلخراش 
ســال های اخیر اشــاره می کنم که تعدادی از هموطنان 
عزیــز جــان خــود را در آن از دســت دادند، دو ســانحه 
جانکاه نیشــابور و هفتخوان که اولی در ســال ۱3۸2 و 
دومــی در ۱3۹5 رخ داد. چه میــزان به آموزش نیروی 
انســانی وابستگی داشت و آیا با محکومیت چند تن از 
همکاران می توان ادعا کرد مشکل حل شده و تکرارپذیر 
نیســت. البته این به معنای کم اهمیت بودن آموزش 
نیســت بلکه تاکید دارد که نخســت باید به موضوع با 
نگاه تحلیلی نگریست و پس از ریشه یابی به تشخیص 
و رفع نیاز آموزشــی پرداخت.  برای نمونه شــفاف تر به 
مشکل سوانح خروج از خط واگن های باری در راه آهن 
لرســتان در ســال های پایانی دهه هفتاد می پردازم. در 
سال های پایانی دهه هفتاد و پس از ورود مرحوم دکتر 
دادمان به راه آهن سوانح خروج از خط واگن های باری 
به ویژه در راه آهن لرســتان )دورود تا اندیمشک( بسیار 
افزایش یافت به گونه ای که حتی وزیر راه به مرحوم دکتر 
گفتند اگر نمی توانید ایمنی را فراهم کنید چند ماه این 

“پرونده گفت وگو با کارشناسان حمل ونقل ریلی”
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مسیر را مسدود کنید که سبب افزایش بیشتر تاش های 
مدیران و همکاران شد.

در نیمه دوم ســال ۷۸ در اداره کل خط که با توافق 
اولیــه با مرحــوم دکتر دادمــان تمرکز بــر باالرفتن آمار 
بهسازی و بازسازی قرار گرفته بود، پس از نتایج به دست 
آمــده و رشــد قابل توجه دو شــاخص گلوگاهی مذکور، 
با آغاز ســال ۷۹ بررســی هایی برای ریشــه یابی ســوانح 
خــروج از خــط واگن های باری در لرســتان به عمل آمد 
که اعام نتایج در ســتاد ارتقای ایمنی، نخســت سبب 
انکار و با تشریح فنی و آماری موجب شگفتی همکاران 
شــد. بررسی های آماری که در نامه ۷۹040۱ به معاونت 
فنی هم اعام شــد نشــان می داد تا پایان 6 ماهه اول 
ســال، ۸۸درصد خروج از خط واگن هــای باری مربوط 
به واگن های مســقف رومانی ســری ۱55 و ۱56 هزاری 
بود در حالی که ایــن واگن ها فقط 25درصد واگن های 
عبوری بودند. )سهم راه آهن لرستان با وجود طول 200 
کیلومتــری در خروج از خط باری 45درصد کل شــبکه 
بود( نکته جالب دیگر، این که طبق بررســی های انجام 
شــده کــه خاصــه علمــی آن در پیام خــط 43 مورخ 
۷۹/۱0/۱4 درج شــد نشان می داد باال بودن دور، سبب 
افزایــش احتمــال خروج از خط به ویــژه برای قطارهای 
باری با سرعت پایین می شد که این نتایج چند تصمیم را 
درپی داشت. یکی اینکه طی نامه ۷۹/06/۱5 درخواست 
شــد ســرعت حداقل در نقاط بازسازی و بهســازی از 6 
کیلومتر به ۱5کیلومتر افزایش یابد که موافقت و اباغ 
شــد و دیگر اینکه جداول و شیوه محاسبه و اعمال بر 
بلندی خط )Superelevation( طی نامه های متعدد 
از جمله نامه ۷۹/05/۱4 به ادارات کل نواحی اباغ شد 
و برنامه هایــی برای آموزش مامــوران اجرایی نواحی در 
اداره کل خط گذاشــته شــد و همه این ها در حالی بود 
که نگاه و تحلیل های قبلی غلط و نتیجه آموزش غلط 
ســبب تشدید مشکات می شــد به نحوی که بیشترین 

سوانح در محل بهسازی خطوط رخ می داد.

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

در پاســخ بــه ایــن ســوال باید بــه لزوم ریشــه یابی 
مشــکات و عوامل پایین بودن بهره وری بپردازیم، اما 
برای نمونه به مشکل باال رفتن مصرف چرخ شرکت های 
ریلی در سال گذشته می پردازم که سبب تحمیل هزینه 
بســیار ســنگین به آنها شد و برای آشــنایی با تجربیات 
دیگران به تجربه راه آهن معدنی BHP اســترالیا اشاره 

می کنم.  
بار محوری راه آهن BHP )از معادن نیومن به بندر 
پــورت هدلند اســترالیا( از 2۸تــن در ۱۹۸0 با تحقیق و 
توســعه به 35تن در اوایل دهه ۹0میادی رسیده بود 

و همچنــان ایــن افزایــش ادامــه یافــت و در 2005 به 
40تن رســید. در این راســتا یکی از دســتاوردهای دیگر 
ایــن مجموعــه، افزایش عمر چرخ )منوبلــوک( بود که 
از 340هــزار تــن کیلومتر در ســال ۱۹۸0 بــه ۱۹00هزار 
تــن کیلومتر )نزدیک بــه پنج برابر( در 2005 رســید )به 
علت تغییر بار محوری این شــاخص اســتفاده شده( و 
هم زمــان در همیــن مدت، عمر ریل در خط مســتقیم 
از 350میلیون تن ناخالص به ۱۸00میلیون تن )بیشتر 
از 5 برابر( ناخالص رســید. بر اساس گزارش های مطرح 
شــده در کارگروه افزایش ســرعت قطارهای مســافری، 
تعداد انفصال واگن ها برای شــیب چرخ ظرف یکسال 
۱0 برابــر شــده کــه بررســی های تکمیلی نشــان دهنده 
مشکاتی است که به تحلیل های غلط ما بازمی گردد و 
عدم تحلیل و ریشه یابی منتج به پایین آمدن بهره وری 

شرکت ها و راه آهن می گردد.

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

پیشــنهاد می کنم در گام اول بر جذب نیروی انسانی 
متخصص تاکید نشــود، بلکه با ریشــه یابی اثربخشــی 
پایین نیروی انســانی به زدودن موانع موجود بهره وری 
بپردازیم که بیشــتر می توان آن را در انگیزه پایین کارکنان 

جست وجو کرد.
در اینجــا به نمونه هــای موانع بهــره وری در راه آهن 
به عنوان یک سازمان بزرگ ارزبر اشاره می کنم که بررسی 
دقیق تر و شناسایی و رفع آنها می تواند بهبود مستمر در 
صنعت ریلی و سایر بخش های حمل ونقل و غیره را به 

ارمغان آورد: 
-نظــام حقوقــی روزمــزدی به جای کارمزدی، ســبب 
کاهش انگیزه پرسنل شده و آنها را به سوی مدرک گرایی 

و... می کشاند؛ 
-نبود ساختار پاداش نوآوری برای کارمندان و بخش 
خصوصــی، مشــارکت ایشــان و بزرگ ترین ســرمایه را 

کاهش می دهد؛  
-نظام انتصاب و تعیین دســتمزد مدیران که ســایر 
کارکنــان را به تاش برای رســیدن به ســطوح مدیریتی 

وامی دارد؛  
-نظــام تصمیم ســازی جزیــره ای ادارات کل با حذف 
مرکز تحقیقات، ســبب تصمیمات یــک بعدی، کم اثر و 

پرهزینه می شود؛
-نبــود ســاختار کارآمد در دولــت، مجلس و مجمع 
تشــخیص مصلحت برای مطالبه بهبود بهــره وری این 

موانع را تشدید کرده است؛ 
-نپرداختن به موضــوع بهره وری در مطالعات طرح 
جامع و فقدان مقایسه با پیشاهنگان جهانی غفلت ها 

را تشدید کرده است؛   

-بی انگیزه بودن اســاتید در پرداختن به موضوعات 
بهره وری، نقش دانشــگاه ها، مراکز علمی و انجمن ها را 

کاسته است؛   
بــا  -نپرداختــن رســانه ها و به ویــژه رســانه ملــی 
ظرفیت های بســیار خوب خارج کشــور، کاهش بیشتر 

انگیزش ها را در پی داشته است.

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

حتمــا نیــاز به تجربیات کشــورهای دیگر هــم داریم، 
به ویژه از این منظر که ما در مباحث فوق و بررســی های 
کارشناســی، تحلیل خرابی، تحقیق و توســعه، بهره وری 
و ... کم کاری کرده ایم و متاســفانه در چند ســال اخیر با 
تعطیل کردن مرکز تحقیقات این نیاز بیشــتر شــده ولی 
چنانچــه ۱0درصد هزینه اســتفاده از کارشناســان خارجی 
برای تشــخیص ریشه مشکات و ســوانح هزینه داخلی 
شود، نتایج بهتر و ماندگارتری حاصل خواهد شد و شان 
و منزلت ما نیز جایگاه بهتری خواهد یافت.  البته این امر 
منافاتی با دعوت و بکارگیری مشاوران خارجی ندارد، اما با 
مدیریت صحیح، در غیراین صورت حتی بهترین مشاوران 
خارجــی مــا را به راه نادرســت هدایت خواهنــد کرد. به 
نمونه ای که در مطالعات اولیه مناقصه برقی کردن تهران 
ـ مشهد در سال ۸5 که بر اساس نظر سازمان برنامه باید 

با همکاری مشاور خارجی انجام می شد، اشاره می کنم.
-در مطالعات مشــاور تراز یک جهانــی طرح راه آهن 
سریع السیر تهرانـ  مشهد در سپتامبر 2006 )شهریور ۸5( 
هزینه برقی کردن خط موجود با سرعت ۱60 معادل ۷600 
میلیارد تومــان )حدود ۷/6 میلیــارد دالر، با دالر حدود 
۱000 تومــان( و احــداث خط برقی جدید با ســرعت 300 
معادل ۷500 میلیارد تومــان )حدود ۷/5 میلیارد دالر( 

برآورد شد.
-با مشاهده این گزارش ردصاحیت مشاور خارجی به 
شرکت ایرانی اعام شد و لذا در مرحله امکان سنجی پس 
از مناقصه، مشاور ایتالیایی مطالعات را به انجام و قیمت 
بــرآوردی برای ســرعت 200 را حدود 540 میلیارد تومان 

)540 میلیون دالر( اعام کرد.
-بــا ایــن اقدام، مشــاور اولیه خارجی گــزارش خود را 
اصاح و یک سال بعد در نسخه آبان ۸6 هزینه احداث 
راه آهن ســرعت 300 را 6۷00 میلیارد تومان و در مقابل 
۱300 میلیارد تومان )۱/3میلیارد( هزینه را برای ســرعت 
۱60 اعــام کــرد که با این برآورد نرخ بازگشــت ســرمایه 
برقی کــردن به حدود 5 برابر راه آهن ســریع رســید. قابل 
ذکــر این که در مناقصه این پروژه در ســال ۸۷ )با تغییر 
اســکوپ کار و منظور شــدن ۷0 دستگاه لکوموتیو برقی 
و...( کنسرسیومی ایرانی با مشارکت زیمنس و آلستوم با 

قیمت ۷۹2 میلیون یورو برنده مناقصه شدند. 
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آغاز فعالیت شرکت کاوان موتور دیزل
گفت و گو با مهندس مجتبی لطفی مدیرعامل شرکت کاوان  موتور دیزل  

شرکت کاوان موتور دیزل از شرکت های زیرمجموعه البرز نیرو می باشد. البرز نیرو تمام نیروهای 
نگهداری، تعمیرات، ســخت افزارها و نرم افزارهای خود را به مالکیت این شــرکت درآورد. همچنین 
کارخانجات سیســتان در اســتان اصفهان و هشتگرد اســتان البرز را در زیر مجموعه این شرکت قرار 
داد. شــرکت کاوان موتور دیزل حدود 2۴0 نفر نیروی انســانی دارد و در نقاط مختلف کشور فعالیت 
می کنند. مهندس مجتبی لطفی مدیرعامل پیشین شرکت البرز نیرو و مدیرعامل شرکت کاوان موتور 
دیــزل در خصوص نحوه فعالیت شــرکت در گفت و گو با فصلنامه نــدای حمل ونقل ریلی توضیحاتی 

دادند که به شرح زیر می باشد.  

فعالیت  نحوه  خصوص  در  توضیحی  لطفا 
شرکت کاوان موتور دیزل بفرمایید.

اســاس سیاســت  های  بــر   ، نیــرو  البــرز  در 
راه آهــن و نظام نامــه فنی ـ مهندســی  مصوب 
در کمیســیون مــاده 4 در حال انجــام تغییراتی 
هستیم که بر اساس آن مقرر است شرکت هایی 
کــه مالک نــاوگان هســتند، خودشــان تعمیر و 
نگهداری انجام ندهند و یک شخصیت حقوقی 
مســتقل از مالک ایــن کار را برعهــده گیرد. این 
کار در رابطه با شــرکت های مالک واگن از سال 
۱3۹۸ آغاز شــده و در حال حاضر شــرکت های 
لکوموتیــوی در حــال آغــاز تغییرات ذکر شــده 
هســتند.بر همیــن اســاس در البــرز نیــرو پس 
از بررســی های انجــام شــده، با همــه امکاناتی 
که دردســت داشــتیم بدنــه تامیــن و نگهداری 
لکوموتیــو را به صــورت یــک شــرکت مســتقل 
درآوردیــم. البرز نیرو ۷0درصد ســهام شــرکت 
کاوان  موتــور دیــزل را خریــداری کــرد و تمــام 
نیروهــای نگهــداری، تعمیرات، ســخت افزارها 
و نرم افزارهــای خود را به مالکیت این شــرکت 
درآورد. البته این شــرکت در گذشــته در بخش 
موتور فعالیت داشــت که بر اســاس آن کارهای 
نگهداری و تعمیرات البرز نیرو و حتی مشارکت 
در پروژه هــای ســاخت و بازســازی لکوموتیو و 
اجــزای آن را نیــز انجام خواهــد داد. همچنین 
کارخانجات سیســتان را که درحال احداث است 
بــه مالکیت کاوان درآوردیم. عاوه بر آن کاوان 
یک کارخانه بزرگ دیگر نیز در هشــتگرد اســتان 
البرز دارد که یک شــرکت پشــتیبانی کننده است 
و ســرمایه گذاری های بیشــتری نیز در برنامه مان 

هست.

تا  میلیارد   20 هشتگرد که  بحث کارخانه  در 
حال  در  بفرمایید  لطفا  هزینه کرده اید،  کنون 

حاضر فعالیت دارد؟
قبل از این که ما سرمایه گذاری و تکمیل کنیم 
کاوان  موتــور دیــزل یــک کارخانه در هشــتگرد 
داشــت و مجهز به جرثقیل های ســنگین نبود. 
در اواخر سال گذشته به این نتیجه رسیدیم این 
کارخانه را بفروشــیم و کارخانه دیگری خریداری 
کنیم که امکانات مورد نیاز ما را داشــته باشــد. 
ایــن کارخانه هفته گذشــته به مــا تحویل داده 
می شــود. و شــاید حــدود یــک ماه کار داشــته 
باشــد که آماده ســازی آن انجام شــود. ســپس 
فعالیت هــای مختلف در آن آغاز می شــود. این 
کارخانــه بــه نوعی پشــتیبان بــرای کارخانه های 

اصفهان در زمینه نگهداری لکوموتیو است.
تمــام زیرمجموعه هایی که فکــر می کنیم در 
بخش لکوموتیو الزم اســت و توجیه اقتصادی 
دارد را در این جــا زیــر یــک ســقف می آوریــم و 
بازســازی، تعمیــر و حتــی تولید می کنیــم. این 
برنامه با مجموعه موتور شــروع می شــود و در 
بخش هــای مختلــف مانند پمپ هــا در کارخانه 
هشــتگرد برنامه ریزی شروع شده و کار آن آغاز 
می شود. امیدوارم طی سه چهار ماه آینده بتوان 
از آن بازدیــد کرد و ایــن فعالیت ها را به صورت 

دایر در آنجا ببینیم.

آیا پرسنل از البرز نیرو به شرکت کاوان موتور 
تعداد  چه  شرکت  شود؟  می  منتقل  دیزل 

پرسنل دارد؟
تقریبــا ۱50نفــر از پرســنل البرز نیــرو به این 
شرکت منتقل می شــوند و با پرسنل موجود در 

مجموع حدود 240 نفر نیروی انســانی خواهیم 
داشــت. در اســتان اصفهــان و در چنــد نقطــه 
دیگر از کشــور هم نیروهایی داریم که به صورت 
نیروهــای تعمیراتــی فعالیت می کننــد و همه 
ایــن نیروها را به شــرکت جدید انتقال خواهیم 
داد. برنامــه شــرکت جدید این اســت که عاوه 
بر این کــه لکوموتیوهای البرز نیــرو را نگهداری 
و تعمیــرات  کننــد بتوانیــم بــه لکوموتیوهــای 
شــرکت های دیگر هم ســرویس بدهیــم. البته 
چند شــرکت دیگر هم برای مشارکت ابراز عاقه 

کرده اند که در حال بررسی است. 
خصوصــی  شــرکت  بزرگ تریــن  معتقدیــم 
نگهــداری و تعمیرات لکوموتیو کشــور از ۱400 
شروع به فعالیت می کند؛ یعنی اگر شرکت های 
دیگــر را بخواهیم رتبه بندی کنیم، یکی شــرکت 
هــای موجــود در گــروه مپنــا اســت کــه کاما 
خصوصی محســوب نمی شــود و ســهامدار آن 
یک شــرکت دولتی اســت و فقط ما یک شرکت 
صد درصــد خصوصی با امکاناتی که گفته شــد 
را در اختیــار داریم که حتی نگاه مان به بازارهای 
خارج از ایران و کشورهای همسایه هم هست. 
برنامه مان این اســت اگر شــرایط تحریم کمرنگ 
شد بتوانیم در بازارهای خارج پروژه هایی انجام 
دهیــم. عــاوه بر ایــن کادر تخصصــی خیلی با 
ارزشــی در البرز نیرو مشغول به کار بودند که به 
این شــرکت جدید منتقل شــدند و در کنار آن با 
جذب نیروهای جدید قطعا آینده روشنی پیش 
رو داریــم. پروژه هایــی از راه آهــن در اختیار ما 
 GE بود مثل تامیــن و نگهداری لکوموتیوهای
راه آهــن کــه انجام مــی شــود و امیدواریم این 
شــرکت جدیــد بتواند در ســال پیــش رو نقش 
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موثــری در ارتقــا، تامین و نگهــداری ناوگان در 
سیســتم داشــته باشــد. شــرکت البرز نیرو هم 
همچنــان به فعالیــت خودش با تمرکز بیشــتر 

روی بهره برداری ادامه خواهد داد.
البرز نیرو شرکتی است که از اعتبار بین المللی 
برخــوردار اســت و جایــگاه اول لکوموتیوداری 
کشور را در اختیار دارد و قصدمان این است که 
با خرید ناوگان جدید و افزایش لکوموتیوها این 

جایگاه را حفظ کرده و توسعه دهیم.

این تعمیرات در کجا انجام می شد؟ 
قرار بود هم در اســپانیا و هم در ایران انجام 
شــود. یک موافقت نامه داشتیم برای 30 یا 40 
موتور که بارریول شوند، اما متاسفانه اوضاع ما 
با کره جنوبی مراودات بســیار گسترده ای داشتیم 
یــا همچنیــن با شــرکت هایی در کانــادا، اروپا و 
ترکیــه و اســپانیا مثا همین پــروژه پارس 33 
کــه لکوموتیــو آن تولید شــد، ابتدا قــرار بود با 

همکاری شــرکت تلمســاج ترکیه صورت بگیرد. 
تفاهم هایــی انجــام شــد ولی باز هــم به همان 
دالیــل تحریــم و ممانعــت کــه برای تولمســاژ 
اعمال کردند، امکان همکاری مهیا نشد. سپس 
مقرر شــد بــا شــرکت هایی در کرواســی این کار 
انجام شــود که باز هم قرارداد و موافقت نامه با 
آنان امضا کردیم ولی متاسفانه باز هم به دالیل 

تحریم به سرانجام نرسید.
مقصــود این اســت که شــرکت های مختلفی 
در جهــان بــا البرز نیــرو در پروژه هــای مختلف 
قــرارداد و تفاهم نامــه امضا کردند و تعدادی از 
آنهــا هم عملیاتی شــد و تعدادی هــم به دلیل 
تحریم عملیاتی نشــدند. اعتبــاری که البرز نیرو 
به دالیل مالی و عملکرد به دســت آورده در 5 
سال گذشته پررنگ تر بوده و حجم آن باال رفته 
اســت. امســال نزدیک به ۹درصد بار راه آهن را 
البرز نیرو حمل کرد و اگر با گروه لکوموتیوهای 
۷000 در نظــر بگیریم نزدیک بــه 20درصد بار را 

این لکوموتیو ها حمل کردند.

در واقع با تاسیس شرکت کاوان بحث ادغام 
نگاه  این  با  را هم داشته اید. یعنی  شرکت ها 

جلو رفته اید؟
ما تمام امکانات نگهــداری و تعمیرات را در 
یک ساختار متمرکز کردیم. البته یک سری دپوها 
و تعمیرات هم در اجاره ماست مانند اصفهان، 
کاشــان و در همین پکیج کاوان قرار می گیرند و 
اگر تعمیرات قم هم اضافه  شود، زنجیره کاملی 
تشــکیل می شــود که می تواند خدمات متنوعی 
در بخش تامین و نگهداری لکوموتیو ارائه دهد.

کارخانه سیســتان به چه صورت است؟ آیا 
در حال حاضر کاری در آن انجام می شود؟ 

مشکل کارخانه سیســتان این است که هنوز 
بــه بهره برداری نرســیده اســت. در فــاز اول این 
کارخانــه کــه بخــش تعمیرات اساســی اســت، 
برنامه ریزی ما برای اواخر امســال یا اوایل سال 
بعد اســت. اکنون در مرحله ای است که بخشی 
از آن ریل گذاری شده و در حال خریداری ریل ها 
هســتیم که خط و جرثقیــل و امکانات دیگر را 

وصل و نصب کنیم.
متاســفانه بــه خاطر کرونــا بــه فعالیت های 
اجرایــی ضربــه زیــادی خورد و فکــر می کنم در 
راه اندازی تاخیر خواهیم داشت، اما تامین مالی 
بهتری شــده اســت. با راه انــدازی و ادغام گروه 
کاوان کارهایی که شــاید در گذشته در البرز نیرو 
اولویت نبود و در کنار پروژه های ســرمایه گذاری 
دیگر قرار می گرفت از این پس در کاوان متمرکز 
شــده و به صورت جدی تــری این پروژه ها دنبال 

می شوند.

43 شماره 49 - خردادماه 1400



شماره 49 - خردادماه 441400



  
اعضای انجمن

راه آهن حمل ونقل
مدیرعامل: 

عباداله فروزش

قطارهای مسافری و 
باری جوپار
مدیرعامل: 

محمد کریمی

ریل سیرکوثر
مدیرعامل: 

ابوالقاسم سعیدی

آهن ریل کاران
مدیرعامل:

 حسن منجزی پور

بهتاش سپاهان
مدیرعامل: 

خیراله سلیمیان

حمل و نقل بین المللی کشتیرانی 

برادران مجدپور
مدیرعامل:

 مجید مجدپور

حمل و نقل ترکیبی 
کشتیرانی ج.ا.ا

مدیرعامل: 
اسداله غالم پور

توسعه حمل و نقل 
ریلی پارسیان

مدیرعامل:  سیدعلیرضا 
حسینی طباطبایی

 حمل و نقل چندوجهی 
سایپالجستیک

مدیرعامل: 
فریور رنجبران

بیکران قشم
مدیرعامل: 

سیروس ظریف راد

ریل ترابر فجر
مدیرعامل:

 احمد هراتی

ریل پرداز سیر
مدیرعامل: 

فرهنگ طلوعی

ریل کاران ورسک
مدیرعامل: 

ابراهیم نصیری دهقان

سمند ریل
مدیرعامل: 

امیررضا طاهریان

ریل پارس سینا 
مدیرعامل: 

حامد نوروزی 

چند وجهی فوالد 
لجستیک
مدیرعامل: 
احمد رویایی

فوالدریل توس
مدیرعامل: 

غالمرضا میالنلو

مهندسی ساختمان و 
تأسیسات راه آهن )باالست(

مدیرعامل:
حمیدرضا ترقی

حمل ونقل ریلی 
رجا

مدیرعامل: 
محمد رجبی

تلفن:66424900-12
نمابر: 66421216

تلفن: 031-36245010
نمابر: 031-36282026

تلفن:88347447
نمابر: 88303341

تلفن: 88797899
نمابر: 88770459

تلفن:46100980-9
نمابر:46100980-9

تلفن: 88048991-3
نمابر: 88043226

تلفن: 051-38112226-8
نمابر:051-38112229

تلفن: 88955851
نمابر: 88963868

تلفن: 88310880
نمابر: 88963868

تلفن: 88727253-8
نمابر: 88727033

تلفن: 77624770
نمابر: 77645689

تلفن: 44780195
نمابر: 48279329

تلفن: 88140660
نمابر: 88303953

تلفن: 75462000
نمابر:26294413

تلفن:55250931-7
نمابر: 55248782

تلفن: 88871737
نمابر: 88850870

ترکیب حمل و نقل
مدیرعامل: 

سبحان نظری

تلفن: 66915183-5
نمابر: 66915187

توکا ریل
مدیرعامل: 

محسن سعیدبخش

تلفن: 031-36690282-5
نمابر: 031-36684754

تلفن:031-36734401-2
فکس:  031-36734403

تلفن: 44281610-2
نمابر: 44281613

تلفن:57851
نمابر: 57851 داخلی 8

 آسیا سیرارس
مدیرعامل: 

سجاد شیرمحمدلو

تلفن: 031-36505026
نمابر: 031-36504798

تلفن: 061-32274515
نمابر: 061-32274515

شرکت های عضو انجمن صنفی شرکت های 
حمل ونقل ریلی و خدمات وابسته 

با ما تماس بگیرید

22668656

جهت سفارش 
تبلیغات در ماهنامه

راهوار نیرو آریا
مدیرعامل: 

مسعود استاد عظیم

تلفن:44881770
نمابر: 88198690
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 راه آهن شرقی بنیاد
مدیرعامل: 

علی اصغر وفاجو

ریل ترابر سبا
مدیرعامل: 

سید جواد ساداتی

مهتاب سیرجم
مدیرعامل: 
ناصر غفاری

نورالرضا
مدیرعامل: 

سید رسول میراحمدی

تجهیزات ناوگان 
ریلی البرز نیرو

مدیرعامل: 
قاسم عبداللهی

ناوگان ریل 
الوند نیرو
مدیرعامل:

 ابراهیم پاشنا

پارسیان ریل شرق
مدیرعامل: 
محمد رضایی

تجارت کوشش 
سپاهان

مدیرعامل: 
شکراله شفیع زاده

چرخ ریل راهبر
مدیرعامل: 

حمید محمد ظاهری

راهبر سیر سمنگان
مدیرعامل:   

محمد اسالمی

سیمرغ آهنین
مدیرعامل: 
محمود قیام

سفیر ریل آسیا
مدیرعامل: 

محمد خان احمدی

مهندسی  و بازرگانی 
راهیان عصر دایا

مدیرعامل:
مرجان عالیوند

ماربین)قطارسبز( 
مدیرعامل: 
محمود امامی

 لکوموتیو ریل اروند
مدیرعامل: 
علی قبادی

راه آهن کشش
مدیرعامل: 

جواد طاهر افشار

گهر ترابر سیرجان
مدیرعامل: 

محمد انجم شعاع

پیشگامان رسانه 
پارس

مدیرعامل:
مهدی جعفری ندوشن

رهپویان سایناتجارت 
ابریشم )رستا(

مدیرعامل: سیدجلیل 
سیدحسنی 

تلفن: 41468000 
نمابر: 88531569

تلفن: 88480004
نمابر: 88724989

تلفن: 88813978-80
نمابر: 88322226

تلفن: 88800935
نمابر: 88909775

تلفن: 88705707
نمابر: 88552898

تلفن: 23154182
نمابر:23154182

مدیرعامل:سید مرتضی 
علی احمدی

تلفن: 035-38267401
نمابر: 035-38267401

تلفن: 22784026
نمابر: 22784062

تلفن: 88760877
نمابر: 88769573

تلفن:031-36701161
نمابر: 031-36694994

تلفن: 88840520
نمابر: 88829424

تلفن: 66121174
نمابر: 66121182

تلفن: 43457
نمابر: 86071731

تلفن: 035-38262552
نمابر: 035-38262554

تلفن:55399350 
نمابر: 55399350

تلفن: 051-32253006
نمابر:  051-32253006

تلفن: 55464601
نمابر: 55668541

تلفن:88048991-2
نمابر:88043226

تلفکس: 22921222 تلفن:88984182
نمابر:88984182

تلفن:66939440
فکس: 66916188

صدرکارکیا
مدیرعامل:

داوود فوالدی

تلفن: 33624595 -086    
نمابر: 34120301 -086 

تعمیرات و توسعه بهره 
برداری ریلی مپنا

مدیرعامل:
سینا عباسی

تلفن:   23152239
نمابر:   55650652

پرسی ایران گاز
مدیرعامل: 

حمیدرضا حدادی

تلفن: 88900141-7
نمابر: 88905951

شرکت حمل و نقل 
چند وجهی مپنا
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مدیرعامل :
جواد کاردان پور

مدیرعامل :
محمد درگاهی

مدیرعامل :
امیرعلی نجمی نوری

مدیرعامل :
محمدرضا احمدی بهروز مدیرعامل :

خشایار حسینی



  

تلفن: 55125823
نمابر: 55126024

تلفن: 051-37127383
نمابر: 051-37127450

تلفن: 86083783
نمابر: 88850629

تلفن: 88730901 
نمابر: 88732009

تلفن: 88889026
نمابر: 88879178

تلفن: 88471958
نمابر: 88403968

تلفن: 26149685
نمابر: 26149654

تلفن: 44942749
نمابر: 44942642

تلفن: 22886853 
نمابر: 22886852

تلفن: 076-33686763
نمابر: 076-33686578

تلفن: 051-33446900
نمابر: 051-33446900

تلفن: 86036741
نمابر: 86036752

تلفن: 88660349
88667953        
نمابر: 88101204

تلفن: 22912295    
نمابر: 22912357

تلفن: 33376640 - 017
نمابر: 32242155 - 017

تلفن: 88757805
نمابر: 88500634

تلفن: 37687989 - 051
نمابر: 37687989 - 051

تلفن: 88757804
نمابر: 88500634

تلفن: 91006886
نمابر: 43853755

تلفن:55125737
نمابر: 55125738

تلفن: 013-44442596
نمابر:013-43425373

تلفن: 65010465 

مدیرعامل :
 احمد استادحسین

پیشتاز راه و شهر

تلفن: 55382286 
فکس : 55125811 

تلفن: 22976310  
فکس : 22976340 

تلفن: 77977289   
فکس : 77945183 

تلفن:031-36650061-3    
فکس :031-36650061 

مدیرعامل :
مدیرعامل :حسن معصوم وند هل آباد 

ایوب خزایی

مدیرعامل :
روزبه معصومی

مدیرعامل :
علی ابدالی

حمل و نقل ترکیبی صدرا گستر رایکا 
 اصفهان کفریز نیرو صنعت روزبهبهین ایرانیان
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تلفن: 55125950 
نمابر:89776108

مدیرعامل :
فرزاد عدوبند

نیرو صنعت روزبه



تلفن: 88660349
88667953        
نمابر: 88101204

بهین لجستیک ایرانیان
مدیرعامل:
ایوب خزائی

تلفن: 22912295    
نمابر: 22912357

تلفن:  051-33011 
فکس : 051-33011 

مدیرعامل :
محمدرضا تفقدی

شرکت نگین رز 
خراسان

تلفن:  41989000 
)داخلی9650( 

فکس : 88728564 
تلفن: 24580000   
فکس : 24580999 

طرح جلد: الهام زرقانی شیراز

تلفن: 88544775-6    
فکس : 88746844 

تلفن: 81981001-3     
فکس : 26404416 

تلفن: 88812705     
فکس: 88812711 

مدیرعامل :
مدیرعامل :مهدی جمشیدیان

میرنیما قاضی 
مدیرعامل :

مدیرعامل :سیامک سراج اکبری
نریمان مطهری

مدیرعامل :
یوسف رحیمی

سپهران ریل راسا
توسعه ناوگان ریلی صنعت ریلی ساتراپعلی بابا

مپنا

گروه صنعت آذرکیا 
تجارت
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