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  چرا نیروهای تازه کار و بدون رزومه را انتخاب می کنید؟
بعضی از همکاران ما تصور می کنند اگر نیروی ماهر را انتخاب کنند، 
برایشــان بهتر است، اما این تصور همیشه درست نیست. هرچند نیروی 
تازه کار مهــارت چندانی ندارد، اما می توان به او، همان طور که به نظرمان 
خوب و درست است، آموزش دهیم. بسیاری از نیروهای کاربلد روش کار 
را از قبل، طوری که شــاید مورد قبول ما نباشد، آموزش دیده اند و حاضر 
نیستند با روش ما کار کنند، اما ما نیروهای بدون مهارت را با همان شیوه ای 

که برای کار ما مناسب تر است، آموزش می دهیم.
ســال ۱۳۸۲ مدیر مجموعه ای بودم. آن سال بسیاری از همکاران ما 
بازنشست شــدند و ما مجبور شدیم نیروی کار جذب کنیم. من شرط 
گذاشــتم تمام نیروهای من باید بی تجربه باشند. آن زمان همه تعجب 
کردند، اما نیروهای من به بهترین نیروهای کارخانه تبدیل شدند و من 

مدام تشویق می شدم.

عالوه بر این ها، همۀ ما در قبال جامعۀ خود مسئولیم. باالخره باید افرادی 
باشــند تا این حلقۀ معیوب را که همیشه دنبال نیروی باسابقه می گردند، 
بشکنند. ما نمی توانیم از جوانی که کسی بدون رزومه او را قبول نمی کند، 

توقع داشته باشیم ماهر شود.
فرزندان من در ســنین واردشدن به بازارکارند و دلم می خواهد صاحبان 
شغل ها به آن ها کمک کنند و کار پیداکردن را برایشان به معضل تبدیل نکنند. 
بچه های مردم هم مثل فرزندان خودم هستند. من دوست ندارم به خاطر 
مهارت نداشــتن در کارهایی که به راحتی می توانم به آن ها آموزش دهم، 

ناامید و سرخورده شوند.

  کارآموزداشتن از لحاظ اقتصادی هم به صرفه است؟
همیشــه به کارآموزان و نیروهای تازه کار حقوق و مزایای متناسب 
با کارشــان را می دهم. هیچ وقت اهل حقوق ندادن نبوده ام. اما یکی 
دیگر از بدیهیات اســتخدام نیروی بدون ســابقه و مهارت این است 
که به طور طبیعی دستمزد کمتری به ایشان تعلق می گیرد. این بخش 
قضیه، هم به نفع کارفرماســت و هم کارآموز؛ زیــرا کارآموز بابت 
آمــوزش عملی که می بیند حقوق مختصری هــم می گیرد. البته این 
شــرایط در نهایت برای چند ماه اول کار است و بعد به خاطر اینکه 

تجربه و مهارتشان زیاد شده است، حقوق بیشتری می گیرند.
کارآموزی داشتم که به جای ۴۵ روز کارآموزی، چندماه در کنار من کار 

ميدانی برای 
تازه كارها
آقای مهندس محسن لونی معلمی حمایتگر است كه از ابتدای 
دوران كاری خود، هنرجویانش را در كارخانه های تولیدات صنایع 
برقی استخدام می كرده است. ایشان مدیر ارشد چند كارخانه  تولید 
خدمات مهندسی و صنایع برقی مثل صفحه های برق و موتور برق 
است. آقای لونی از ابتدا هنرجویان و كارآموزانشان را در كنار خود 

مشغول می كرده تا ماهر شوند.
ایشان هنوز هم از هنرجویانی كه عالقه دارند در زمینۀ تولید صنایع 

برقی فعالیت كنند، حمایت می كند.
یكی از سؤاالت دوست نداشتنی كه هنگام به دنبال كار گشتن، آن 

را زیاد می شنویم، این است: «چند سال سابقۀ كار داری؟»
بعضی از كارفرماها ترجیح می دهند با نیروهایی كار كنند كه تمام 
چم و خم كار را بلدند و به آموزش دیدن نیاز ندارند؛ به دلیل اینكه 
نیروی كاربلد و باتجربه كمتر خطا می كند و از همان روز اول به 
كارها تسلط دارد. اما اگر تمام كارفرماها دنبال نیروهای باسابقه 
بگردند، نیروهای جوانی كه سابقۀ كار ندارند، باید در چه محیطی 

سابقه به دست آوردند و تجربه كسب كنند؟
 مسلّم است هیچ كدام از ما از روز اول با سابقۀ كار و مهارت به 
دنیا نمی آییم. وقتی هم از كارفرماها می پرسیم مهارت را باید از 
كجا بیاوریم، جوابی نمی دهند. البته كارفرمایانی هم پیدا می شوند 
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کرد و نقش بسیار مؤثری در پیشرفت کارخانه داشت و کارهای مهمی انجام 
داد. من می دانســتم که او آرزو دارد یك لپ تاپ داشته باشد؛ برای همین 

عالوه بر پرداخت حقوقش، برایش لپ تاپ هم خریدم.

آقای لونی چند ســال بعد از شــروع خدمت به شهر تهران آمده 
است. بعضی هنرستان هایی که ایشان در آن ها درس داده، عبارت اند 
از هنرستان فنی ماندگار، هنرستان فنی راهیان قدس، هنرستان شهید 
بهشتی. ایشان رویۀ استخدام کردن هنرجویان در کارخانه ها را در تهران 
هم ادامه داد. هنرجویی که عالقه مند و پرشور بود، با کمك ایشان به 

بازارکار وارد شد.

  از استخدام نیروهای تازه کار راضی هستید؟ تا حاال پشیمان 
نشده اید؟

من ســی سال معلم بودم. روحیۀ جوانان را بهتر از هرکسی می شناسم. 
در طول خدمتم هیچ کس را از کالس اخراج نکردم و عاشــق این بودم که 
هنرجویانم را وارد فضای جدی کار کنم. من بچه ها را به کارخانه می آوردم 
و چون نیروهای تازه کار بودند و به آموزش دیدن نیاز داشتند، نوع دیگری از 
معلمی را در همان فضای کار تجربه می کردم. این تجربه برای من بسیار 
شیرین بود. جوانانی که با کمك شما وارد بازارکار می شوند، همیشه نسبت 
به شما احساس تعهد و مهربانی دارند و بعید است روزی شما را فراموش 
کنند. مدت ها پیش در جلسه ای، رقبای تجاری ام که تولیدکننده بودند، آن 
طرف میز قرار داشتند. یکی از آن ها بلند شد و چند دقیقه دربارۀ من و اینکه 
واردشدنش به بازارکار را وابسته به کارآموزی اش کنار من می داند، صحبت 
کرد. من یادم نبود ایشــان در کارخانۀ من مشغول به کار بوده است، اما او 
تا همیشه نســبت به من محبت و حس احترام خاصی دارد. در مجموع، 
به هیچ وجه از کارکردن با نیروهای جوان و تازه کار پشیمان نیستم؛ هرچند 
گاهی اوقات اشــتباهاتی هم می کنند و به خاطر کم بــودن اطالعات و 

مهارتشان، ضررهایی جزئی هم می زنند.
-بســیاری از هنرجویانم که پیش خودم کار را یاد گرفتند حاال به رقبای 
جدی ام تبدیل شــده اند. من از پیشرفت آن ها بسیار خوشحالم و به خاطر 

کارهایی که کرده ام، پشیمان نیستم.

  آقای لونی ســه سال اســت دیگر در آموزش و پرورش کار 
نمی کند و بازنشسته شده است. او مجتمع تجاری و تولیدی صنایع 

برقی اش را مدیریت می کند، اما همچنان دوست دارد با نیروهای بدون 
  سابقه کار کند.

زمانــی که می بینم هنرجویانــم به جای رفتن ســراغ مهارت آموزی و 
واردشــدن به فضای واقعی کار، با تشویق و اصرار خانواده ها، می خواهند 
 به دانشــگاه بروند، احساس می کنم ما معلمان مسیرمان را درست 

ً
حتما

نرفته ایم. ما نتوانسته ایم به بچه ها ثابت کنیم مهارت مهم است نه مدرك.
کســانی که تازه می خواهند وارد بازارکار شوند، باید کمی بیشتر از بقیۀ 
نیروها با موقعیت و شرایط کنار بیایند و خودشان را با فضا تطبیق دهند. شاید 
در آغاز کار از حقوق و جایگاه کاری شــان راضی نباشند، اما باید کمی از 
خواسته هایشان کوتاه بیایند تا زمانی که ماهر شوند و همه برای استخدام 

آن ها منتظر بمانند.

كه برخالف دیگران، ترجیح می دهند با نیرویی كار كنند كه به 
كاركردن عالقه مند است، اما تجربه و مهارت ندارد؛ نیرویی كه هنوز 
هیچ چیزی از كار نمی داند و باید به او فرصت آزمون و خطا داد. 
یكی از این كارفرمایان آقای مهندس محسن لونی، صاحب مجتمع 

تجاری واحد ۱۰۶ در اتوبان فتح شهر تهران است.
زمانی كه برای تهیۀ این گزارش به شركت تولیدی ایشان رفتیم، 
جوانی آن طرف كارگاه ایستاده بود و با وسیله ای بزرگ كه بعداً 
متوجه شدم در صنعت آبكاری به كار می آید، كار می كرد. اولین 
جمله ای كه آقای لونی گفت، دربارۀ آن جوان بود؛ پسری كه 
حاال  و  است  بوده  لونی  آقای  هنرجویان  از  یكی  قبل  سال ها 
ابزار  و  برق  برقی، مثل صفحۀ  تولید صنایع  در  ایشان  همراه 

دقیق، كار می كند.
آقای لونی در سال ۱۳۶۷ در آموزش و پرورش استخدام شده و از 
همان زمان هنرآموز رشته های برق و الكترونیک بوده است. البته 

معلمی تنها شغل ایشان نیست. آقای لونی، عالوه بر معلمی، 
در شركت های خدمات مهندسی و كارخانه های تولید صنایع برقی 
مقام های ارشد و مدیریتی باالیی داشته است. حتی چندباری 
فشار کار باعث شده است به فکر استعفا از معلمی یا مهندسی 
بیفتد، اما نه دلش می خواسته مهارت باالیش در مهندسی را 
از  و  کند  فراموش  نه طاقت داشته جهان معلمی را  کند،  رها 
هنرجویان دور باشد. عشق ایشان به شغل هایش، راهی جدید 
باز کرده است: معلمی در کارخانه برای هنرجویان  در ذهنش 

پرشور و عالقه مند به کارکردن.
اوایل دورۀ کاری آقای مهندس لونی در شهر خرم آباد گذشت؛ 
زمانی که در هنرستان هایی مثل «ولیعصر (عج)» تدریس می کرد. 
افتاد هنرجویان عالقه مند را به پیشنهاد  از همان زمان به فکر 
آن جا  که  مهندسی  شرکتی  به  کارآموز،  به عنوان  یا  خودشان 

مشغول به کار بود، ببرد.


