
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”

23 شماره 49 - خردادماه 1400


