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فیروز ،چـمش را
منیسـوزانـد

آسانسور سواری
امن!

ابنیک که
هرماه مشاست

نگاهیبهمحصوالت
شرکتبهداشتیفیروز
ویژهکودکان

آشنایی با بیمه
آسانسور و ضرورت آن

ویژگیهای استفاده از
اپلیکیشنهایهمراه
بانک

یادداشت
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برایثروتمندشدن،مهارتبیاموزید
قطعـا شـما هـم جوانانی را میشناسـید
حبیب نیکجو
که بیکار هسـتند .شـاید هم شـما یکی
سردبیر
از جوانانـی هسـتید که بـه زمین و زمان
ناسـزا میگویید که کار نیسـت .احتماال
تحصیلات دانشـگاهی و معـدل خـود را هـم شـاخصی برای خـوب بودن
خـود میدانیـد .امـا بایـد بگویـم کـه بـرای شـما متاسـفم .تنهـا چیـزی
کـه در بـازار کار خریدار دارد ،مهارت اسـت نه سـواد دانشـگاهی شـما.
فـرض کنیـد شـما صاحـب یـک کسـب و کاریـد .حاضریـد فـردی را

اسـتخدام کنیـد کـه از اسـتنفورد دکتـرا گرفتـه اسـت و در مسـیر تولید
کاری از دسـتش برنمـی ایـد ،یا فردی را اسـتخدام میکنیـد که میتواند
تولیـد شـما را افزایـش دهـد .طبیعـی اسـت کـه انتخـاب هر فـرد عاقلی
گزینـه دوم اسـت .البتـه دلیل اصلـی گرایش جوانان به تحصیل ،مشـاغل
دولتـی بـوده اسـت کـه امـروزه اوضاع خوبـی ندارد.
نکتـه جالـب توجـه ایـن روزهـا ،ایـن اسـت کـه اکثـر کسـب و کارهـا به
دنبـال نیـروی کار توانمنـد هسـتند ،و اغلـب نمیتوانند به آن نیرو دسـت
پیـدا کننـد .مدیـران مختلـف شـرکتهای خصوصـی زیـادی ،تقاضـای

معرفـی نیـروی انسـانی بـا مهارت داشـتهاند .اما متاسـفانه ایـن نیرو پیدا
نمیشـود .چـرا کـه «جوانـان مشـغول تحصیل هسـتند»
ایـن نوشـتار اصلا قصـد نـدارد کـه تحصیـل را نفـی کنـد .برعکـس
معتقدیـم کـه تحصیلات دانشـگاهی مسـیر مهـارت آمـوزی را آسـان
میکنـد .امـا نبایـد فرامـوش کنیم تحصیالت دانشـگاهی بـه تنهایی درد
کسـی را دوا نمیکنـد.
پـس بـه شـما توصیـه میکنـم از اطرافیـان خـود بپرسـید کـه بـه چـه
مهارتـی نیـاز دارنـد و آن را بیاموزیـد .بـرای آمـوزش هـم میتوانیـد از

دورههـای آنالیـن ،یوتیـوب و .. .اسـتفاده کنید .طراحی سـایت ،مدیریت
شـبکههای اجتماعـی ،خدمـات گرافیکی ،بازاریابـی و فروش و ... .از جمله
مهارتهایـی اسـت کـه همـواره مـورد نیـاز شـرکتهای مختلـف اسـت.
پـس تـا دیـر نشـده اسـت اقدام کنیـد .وقت زیـادی برای ثروتمند شـدن
باقـی نمانده اسـت.
اگـر بـه ایـن مطلـب نقـد داریـد یـا حـس میکنیـد ایـن حرفهـا کذب
اسـت ،میتوانیـد بـا مـن در ارتبـاط باشـید.
nikjoo@akharinkhabar.net

