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رقاب�ت می�ان پیره�ای ب�ازار و
جوانه�ای ت�ازهکار در ب�ازار
موضوع تازهای نیس�ت .داس�تان
ج�دال دوس�تانهای اس�ت میان
موس�فیدکردههای ب�ا تجرب�ه و جوانه�ای
تحصیلکرده .در این میان هستند جوانهایی که
با مدرک و سرمایه ،قدم در وادی بازار میگذارند و
بهرقابتباپیرهایکهنهکارمیپردازند.تازهکارها
سرمایهشان دانش و انرژی اس�ت و پیرهای بازار
سرمایهشان اعتبار و تجربه .اما در این چالش چه
گروهی پیروز میدان است؟ گردشی کوتاه در بازار
سنتی تهران – به عنوان بزرگترین مرکز مبادالت
تجاری – سؤاالت زیادی را در ذهن هر جوانی پدید
میآورد .ادامه تحصیل بهتر اس�ت یا کار تجربی؟
م�درک در اینجا کارای�ی دارد یا پش�تکار؟ اص ً
ال
تحصیالت برای کس�ب و کار اهمیت�ی هم دارد؟
برای پیدا کردن پاسخها ساعتی را با فعاالن هر دو
گروه گذراندم و از چند و چون ماجرا پرسیدم.
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درس نخوانده از صفر شروع کردم
محس��ن که «دادزن» مغازه پالستیک فروشی راس��ته بازار است از رویاهایش میگوید «:یکی از فانتزی هایم این است که مثل
یک حاجی بازاری اصیل وکار درست شوم .یعنی وقتی پشت میزم مینشینم  ،شکمم حداقل نیم متر جلوتر از خودم باشد .تسبیحم
همیشه دستم باشد و درحالی که در حال ذکر گفتن هستم راسته بازار را باال و پایین بروم ».
اما محسن از سالهایی که تلف کرده ناراحت است و میگوید «:اهل همدان هستم و تا سوم راهنمایی درس خواندم .همیشه دوست
داشتم برای خودم مغازهای داشته باشم و محصوالت کشاورزی پدرم را بفروشم ،اما مغازهداری سرمایه میخواست .راستش همت نداشتم
وبهجایشهمیشهبلندپروازبودم.منتظرسرمایهبرایشروعکارماندم،امانبودکهنبود.بعدهاآمدماینجا تاازصفرشروعکنم.کاریادبگیرم
وبشومآقایخودم».اینجوان 20سالهدوسالاستدربازار15خردادشاگردیمیکند،ازراهیکهبرایخودشانتخابکردهاستراضی
است «:دو سال پیش به پیشنهاد یکی از دوستانم که در بازار مغازه ظروف پالستیکی اجاره کرده ،برای همکاری به تهران آمدم .االن هم
برایش داد میزنم و مشتری جمع میکنم .در این مدت تجربه زیادی کسب کردهام ».محسن از اینکه درس نخوانده است ناراحت است:
« کاش حداق��ل ت��ا دیپلم میخواندم .آدم تحصیلکرده در بازار کالس دارد ،هرچند که به تنهایی نقش��ی در موفقیت در بازار ندارد .در
مجموع به نظرم اول کار ،دوم کار ،سوم کار و بعد درس .این ترکیب برای موفقیت عالی است».

پای صحبت یک حاجی بازاری موفق
صب��ح ها وقتی کرک��ره مغازه فرش فروش��ی را باال
میزند ،به عکس س��یاه و س��فید آقاجان که روی دیوار
ی به او میدهد
جا خوش کرده دس��تی میکشد ،سالم 
و ب��ا «یا حق» گفت��ن کارش را ش��روع میکند« .حاج
محمود» را میگویم .جوان خام دیروز و کارکش��ته 65
س��اله امروز .میگوید «:از اینکه چ��راغ مغازه را خودم
روش��ن میکنم ،خوش��حالم .تقریبا  50سال است که
ای��ن کار را هر روز صب��ح انجام میده��م » .او هم مثل
خیلی های دیگر کار در بازار را با ش��اگردی شروع کرده
است 15 «:س��اله بودم که تصمیم گرفتم در کنار پدرم
که حجره فرش فروشی داش��ت شاگردی کنم .ایشان
ه��م موافقت ک��رد .خدابیامرز که عالقه م��را به کار در
ب��ازار میدید ،اج��ازه میداد چراغ مغازه را من روش��ن
کنم .در کنار کار ،درس��م را هم خواندم و دیپلم گرفتم.
خودم راضی هس��تم».دو تا از پسرانش زیر دستش کار

در جستوجوی رمز موفقیت دو نسل بازاریهای تهران

ماجرای فوت کوزهگری و مدرک دانشگاهی

میکنند ،نگاهی ب��ه آنها میان��دازد و ادامه میدهد«:
پس��رهایم دانشجو هس��تند .بعد از دانش��گاه به اینجا
میآیند و تا غ��روب پای کارند .در این چند س��الی که
وردس��تم بودند با تم��ام کارهای ب��ازار از وصول چک،
قرارداد بس��تن و معامله کردن گرفته تا متقاعد کردن
مش��تری ها و وضعیت بازار آش��نا ش��ده ان��د .به قول
خودش��ان بازار را توی مشتش��ان دارند .آنه��ا درس را
ب��ه خاط��ر مدرکش میخوانن��د ولی هدفش��ان ادامه
راه من اس��ت .مطمئن هس��تم که آین��ده کاری خوبی
خواهند داش��ت ».از حاج آقا میپرس��م حاال برای کار
در بازار علم بهتر اس��ت ی��ا تجربه؟ لبخن��دی میزند
و میگوی��د «:به نظ��ر من ه��ر کاری علم خ��ودش را
ی اکتس��ابی
میخواهد .برای بعضی از کارها تجربه علم 
بوده و کاربردیتر از تحصیالت دانشگاهی است» .
این پیر بازار تاکید میکند بنویس��م «:اول یک کار
خوب و مناسب ،بعد ادامه تحصیل؛ درست برعکس آن
چیزی که امروزه زیاد ش��ده اس��ت .قدیمها ما در کنار

تحصیل ،ش��اگردی میکردیم و کار یاد میگرفتیم به
همین دلیل در کنار تحصیالت ،تخصص هم داش��تیم
و به قول معروف کاربلد بودی��م .اما امروز همه به دنبال
مدرکهستندنتیجهاشآنمیشودکهفارغالتحصیلی
یعنی اول بیکاری .چون نه تخصص است و نه سابقه کار.
همه که شانس استخدام در ادارات را پیدا نمیکنند».
او برای تفهیم بهتر این موضوع به خاطراتش رجوع
میکند«:دوتاپسرخالهدارمکهعالقهزیادیبهمکانیکی
داشتند .یکی وارد دانشگاه شد و مهندس مکانیک شد
و آن یکی رفت توی چال تعمیرگاه و مکانیک شد .االن
آقای مهندس ،شاگرد مکانیک برادرش است».
او را ب��ا خاطرات��ش تنها میگذارم و ب��ه راهم ادامه
میدهم .مس��یر صدایی را طی میکن��م که میگوید:
« سه تا بخر ،چهار تا ببر».
معلوم است که درس مهم است ،اما...
ی آن طرفتر ،سعید را در حال پاک کردن شیشه
کم 
مغازهاش میبینم .به قول خودش شیش��ه طالفروشی

بای��د برق بزند! « 30س��ال دارم  .عم��ران خواندهام و5
سال اس��ت در مغازه برادرم کار میکنم .من تخصصی
در این رشته ندارم ،ولی برادرم دورههای جواهرسازی را
گذرانده و با طال و طالسازی آشناست».
این جوان معتقد اس��ت «:اگر تحصیالت دانشگاهی
ش��ما را به سوی محیط کاری هدایت کند ،خوب است.
مثل رشتههای پزشکی که بدون تحصیالت دانشگاهی
ممکن نیس��ت کسی پزشک ش��ود .اما وقتی که عرصه
کاری بعضی رشته های دانشگاهی بخصوص رشتههای
فنی و بازرگانی ضعیف باشد و باعث شود که دست خالی
از دانش��گاه فارغ شوید  ،بهتر است که در کنار تحصیل،
تجربه را هم کس��ب کنید».او ک��ه از کار در بازار راضی
است میگوید «:اگر به جای چهارسال تحصیل در رشته
عمران ،عالقهام را کش��ف میکردم و همان اول رش��ته
مورد عالقه ام را برای ادامه تحصیل انتخاب میکردم و
بعد تخصص و تجرب��ه کاری خودم را افزایش میدادم،
حاال موفقتر بودم .وقتم هم تلف نمیش��د ».به اعتقاد

سعید کار کردن و پول درآوردن برای جوانان خیلی مهم
است «:پس اول درس ،بعد کار».
بخشی از واقعیتهای بازار
س��اعتی جستجو در بازار بزرگ تهران ،واقعیتهای
زی��ادی را پیش رویم میگذارد .اینجا دو نس��ل بازاری
داریم ،اولی همان حاجی بازاریهایی که یا زیر دس��ت
پدرش��ان کاس��ب ش��دهاند یا با ش��اگرد پادویی و رنج
سالها برای خودشان دم و دس��تگاهی راه انداختهاند.
گروه دوم نس��لی از جوانان هس��تند که با حمایت پدر و
برادرشان مغازه و تشکیالت خودشان را دارند .عمده آنها
ن و تحصیلکرده هستند و نوع برخورد،
بازاریهای جوا 
حساب و کتاب ،نوع تجارت و مشخصاتشان متفاوت از
بازاریهای سنتی است .بیشتر آنها معتقدند برای کار در
بازار تجربه کردن بهتر از هر دانشگاه و مدرسهای است،
اما در عین حال آدمهای تحصیلکرده را در بازار موفقتر
از آدمهای کم سواد میدانند .خیلی از آنها بیرون از بازار
تهران هم شرکت و تجارتی به هم زدهاند.

