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تمام مطالب منتشر شده، صرفا بیانگر نظرات نویسنده است و انتشار آن ها به منزله ی تایید یا رد آن نیست.



روزها از پی هم می روند و می آیند، هفته ها همراه با عمر عبور می کنند و سال ها نظاره گر گذر زمان اند. 
هرکدام از روزها برای هر یک از آدم ها می تواند خوب یا بد، دلگیر یا هیجان انگیز باشد و در واقع هرکس روز 
خود را دارد. بعضی از این واحدهای زمان برای تمام افراد این کره خاکی مهم اند مانند آغاز سال، زادروزشان، 

موعد دیدارشان و ...
یلدا یکی از همان هاست؛ یلدا هم می تواند آغاز سال باشد، هم زادروز روشنی و هم موعد دیدار یاران. 
بعضی ها یلدا را با درختان تزئین شده ی کاج می شناسند، بعضی ها با چله نشینی و فال حافظ. یلدا همان 

یلداست؛ چه آن را کریسمس بنامیم، چه شب چله.
چرا این قدر می گوییم یلدا؟ در واقع یلدا روزی است که روشنی جان می یابد و بر تاریکی پیروز می شود، 
طول روشنی و حضور خورشید بیشتر و درک شب و تاریکی کم تر می شود و همین یک اتفاق الیق جشن 
گرفتن است؛ الیق بودن کنار هم و خداوند را شکر کردن بابت اینکه بار دیگر کنار هم بودیم و نبرد نور و 

تاریکی را مشاهده کردیم. حال باید پیروزی خوبی، پاکی و نور را شادباش بگوییم.
انار، هندوانه و سیب همگی پر از رنگ  هستند؛ پر از شکرانه ی زندگی. هر دانه ی انار را می توان به شادابی 
روزهای باقی مانده عمر تعبیر کرد، سبزی و سرخی توامان هندوانه را، بهار دنیا و شادابی جهان دانست و 

سفیدی سیب را پاکی دل هایمان.
یلدا یادآور حافظ است، حافِظ جان که تک تک ابیاتش حال دل را بیان می کند و این شب، بهانه ای است 

برای طلب آرزو با تفأل به حافظ وقتی که می گوید:
»هر آن که جانب اهل خدا نگه دارد                               خداش در همه حال از بال نگه دارد«

یلدا با طوالنی شدن شب، روزهای طوالنی را رقم می زند؛ روزهایی که موظف هستند با دل خوشی گذر 
کنند و سال های عمر آدمیان را رقم زنند. یلدا پر از بودن، خندیدن و شوق است؛ یلدایی که یک لحظه ی 

دیدار است.

روزها و شب ها
)مهتا مالی(

مهربانی
)پگاه بزرگ چمی(

یک سال دیگر هم گذشت... یک سال پر از اتفاقات گوناگون...
در آن دورهمی های گرم و همیشگی شب چله در خانه ی مادربزرگ، در آن محفل شاد و صمیمی، در آن 
شور و شوق  قصه گویی ها، فال گرفتن ها، در آن لحظاتی که هندوانه وسط سفره از شادی ما سرخ شده بود، 
در آن شب طوالنی که دانه های گوهرین میوه بهشتی خودنمایی می کرد؛ چه کسی فکر می کرد شاید جزو 
آخرین دورهمی ها باشد؟ چه کسی فکر می کرد یک ویروس کوچک که با چشم هم دیده نمی شود،  جهان 
به این بزرگی را این چنین متحول کند؟ چه کسی در آن شور و شوق ها، فکر می کرد روزی، ماهی و سالی 
فرا می رسد که همه ماسک زده اند و آن لبخندهای گرم و زیبا در پشت آن تار و پود پنهان می شود؟ آری اگر 
کمی به گذشته برگردیم و به شب یلدا ۹۸ بنگریم؛ هیچ وقت یادمان نمی آید که کسی حتی کمی فکر کند 



تا شب یلدا ۹۹ آن قدر اتفاق بیفتد.
یک سال دیگر هم گذشت...

شب یلدا ۱۳۹۹ فرا رسید؛ شب یلدایی متفاوت... شب یلدایی مجازی...
این  تمامی  محدودیت ها،  این  تمامی  وجود  با  می دانم  هرچه هست  ولی  بگویم  چه  نمی دانم 
مشکالتی که در این سال رخ داد و با وجود اینکه شب چله دورهم نیستیم ولی باز هم خدا را شکر می کنم.

چه خوب است این شب چله، بهانه ای باشد برای بیشتر فکر کردن. بیایید به مناسبت شب طوالنی، 
طوالنی فکر کنیم؛ به جمع های گرم مان فکر کنیم که چقدر خوب و صمیمی بودند. شاید کرونا و این شب 

چله، به این دلیل باشند که از ما می خواهند به مهربانی ها بیشتر فکر کنیم؛
به اینکه وقتی مهربان تریم، چقدر زیباتر است... ��

رنگ ها
مهتا مالی

را مشخص  روزهای مهم  و  بزرگان  بزرگداشت  تقویمی که مناسبت های خاص،  دارد،  تقویمی  هرسال 
می کند اما هر فرد نیز تقویم زندگی خود را دارد. تقویمی که در آن روز تولدش، روز شکست و پیروزی اش، 
زادروز عزیزانش، زادروز آشنایی و عشق ورزیدنش را در خود حفظ کرده است؛ میان این دو تقویم بعضی از 

روزها تبدیل به نقطه ی عطف می شوند، یکی از این نقاط عطف شب زیبای یلداست.
یلدا بلندترین شب سال است، بلندترین زمان حضور در کنار عزیزان را در خود خالصه می کند و با تک 
تک دقیقه ها و ثانیه هایش به انسان گوش زد می کند که باید زندگی کند؛ حتی اگر مسیرش پر از تاریکی باشد. 

یلدا زنده می ماند با وجود بلندای شب و این زنده ماندنش، کل سال را روشنی می بخشد.
بوده  لذت بخش  روزهای  از  پر  عمرشان  که  عزیزانی  سخنان  به  دادن  گوش  یکدیگر،  کنار  نشستن 
است، خوردن میوه هایی که یادآور سرزندگی اند و تفأل به حافظی که از عمق جان می گوید همگی ارمغان 

چله نشینی های یلداست.
روزها زندگی خود را دارند، هر کدامشان می تواند حیات ببخشد یا انتهای یک سفر را رقم زند اما بعضی 
از آن ها مثل یلدا فقط یک بار هستند و همان یک بار بیشترین تأثیر را در زندگی یک سال دارند و این همان 

درس یلداست: 
»سفر زندگی ات اگر به کوتاه ترین حالت ممکن هم رقم می خورد، بگذار به زیباترین و موثرترین شکل 

ممکن پی ریزی شود و زندگی کردن را به دیگران بیاموزد.«



مصاحبه

+ من نمیرم این مصاحبه رو انجام بدم از پسش بر نمیام.
* عزیز من! مگه میخوای چیکار کنی؟! تو که رویات کار با سالمندان بود، حاال از چی می ترسی که نمیخوای 

بری و باهاشون حرف بزنی؟
+ نمیدونم؛ حس می کنم می ترسم که منم یه روزی شبیه به اونا بشم، می ترسم سواالتم دلشونو بشکنه و 

یاد خاطراتشون بیفتن.
* دختر تو قراره درباره شب یلدا و مراسمش باهاشون حرف بزنی. از چیزی نترس. سالمندان خیلی بهتر از 

اونی که فکر می کنی باهات برخورد می کنن.
+ باشه. پس کارهای هماهنگی و ضبطش با تو.

* حواسم هست.
روز مصاحبه

* روزبخیر خاله
+ روزتون بخیر خاله جون. حالتون خوبه؟
- روژگور نَیَک دختر گلم. شماها خوبین؟

+ ما هم خوبیم، ممنونم. خاله جون می خواستیم یکم درباره شب یلدا باهامون حرف بزنین؛ از خاطراتش 
بگید و اینکه اصال چرا این تاریخ اینقدر مهمه؟

- شِب چی؟! یلدا اسمته؟! چه اسم خشی داری.
+ خاله جون شب یلدا! من اسمم یلدا نیست. همون شبی که همه دورهم جمع میشن، حافظ میخونن، 

میوه های رنگی رنگی میخورن، از اون شب به بعد روزها بلند تر میشه و ....
- آهان فهمیدم شب چله رو میگی.

+ بله همون. حاال که خاله یادش اومد ضبط رو بزن پس.
* چشم بفرمایین.

تولد  رو جشن می گیرن چون  نو  توی شب چله، سال  بودیم میگفتن خارجکیا  که  بچه  بگم؟  - خب چی 
مسیحه. همیشه برام سوال بود این خارجیا چرا تو این همه برف و سرما عید رو جشن می گیرن و هیچوقت 

هم نفهمیدم مسیح کیه! تو میشناسیش؟!
+ آره خاله جون، حضرت مسیح پیامبر بودن و دین مسیحیت یا عیسوی رو ایشون آوردن.

- نوم خذا! چه کلمه هایی میگیا. من که یادم نمیاد اصن راجع به این جور چیزها. هعیی. پیری و فراموشی 
هم بددردیه!

+ خب خاله تو شب یلدا چه میوه هایی میخوردین؟!
- یه چیز قرمزی بود دونه زیاد داشت...

+ انار رو میگین؟
- کربون لُِو دندوند دخترهمون. انار رو میگفتن نشونه برکته و میوه ی بهشته. میگفتن یه دونه انار هم نباید 

آتوسا رئیسی، مهرگان غیبی، 
مهتا مالی، شهرزاد نمیرانیان



رو زمین که از دست بره. حتی یه شهرایی بودن که میگفتن شب عروسی یه انار رو میزنن زمین تا بترکه 
و دونه هاش پخش بشه و میگفتن تعداد دونه های پخش شده نشونه بچه هاییه که عروس خانم میاره.

+ چقدر جالب! این شب چله چرا اصال وجود داره؟ تاریخچه ش چیه که به قول خودتون خارجیا هم 
دارنش؟

- باز داری سوال سخت میپرسیا! شب چله چی بود؟!
* خاله جون همون شبی که دور هم جمع می شدین و فال می گرفتین و .....

- آها حاال فهمیدم. همون که می گفتن طوالنی ترین شب ساله و از روز بعدش، روزها بلندتر میشن. 
میگفتن نور و روشنی، تاریکی رو می بره.

+ بله بله همون خاله.
- واال جونم برات بگه که می گفتن روز تولد عیسی، روز مهر بوده و مهر هم که همون میترا خانمه؛ یعنی 
میترا میاد و اهریمن زشت و کثیف رو بیرون میکنه و مردم این پیروزی رو جشن می گیرن. حاال این 
توی جشن های ایرانی زیاده ها؛ مثال سده هم همینه و مردم در روز مهر از ماه بهمن که آتیش روشن 

می کنن و دورش شادی می کنن.
+ خاله جون این شب چله چرا تو فرهنگ ایرانی مهم شده؟ ربطش با بقیه جشن های ایرانی مثل 

تیرگان و آذرگان چیه؟! 
- دختر چی میگی؟ تیرگان چیه؟ آذرگان مگه همین یلدا خانمی که میگی نیست؟

+ آذرگان یلدا خانمه؟! بیشتر میگین برامون؟
 - تو یه ماهی از سال که حاال من اسمشو یادم نیست تابستون اوج میگیره که بهش میگن انقالب 
تابستونی و واسه اینکه بارون بیاد و هوا خنک شه آب میریزن روی هم. این یلدا خانم تو هم مخالف 

اونه، یعنی انقالب زمستونیه؛ و مردم با فراهم کردن گرما، از زمستون و سردیش فرار میکنن.
* وای خاله چقدر حرف هاتون جالب و قشنگه! 

- بله دیگه پس چی فکر کردی؟! وایسا ببینم مگه چیا گفتم بهتون؟!
+ شب چله دیگه، یلدا خانم.

- آهاااان همون که توش نیت میکردیم؟
+ نیت میکردین؟!

- آره بابا یه کوزه داشتیم، آب می ریختیم توش و یه عالمه هم مهره مینداختیم توش، بعد هر کسی 
یه نیت میکرد و یه دختر خوشگل، که من بودم اون زمان، یه مهره به نام هر کی نیت کرده بود در 
می آورد و مردم یه سری شعرهای خوشگل می خوندن و بعد من دستم رو باز می کردم و طرف جواب 

نیتش رو میگرفت. اسمش یادم نیست یادمه یه ربطی به فال و اینا داشت.
+ فال چله یا فال مهره خاله.

- آفرین ُدتُگ خش. همون چک و دوله ی خودمون. آخ یادش بخیر! بابام همیشه عادت داشت قبل 
از اینکه کیک بخوریم برامون حافظ بخونه.

+ کیک هم میخوردین؟
- وایسا ببینم، من به تو گفتم کیک؟!

+ آره خاله.
-  ااا دختر تو باعث شدی من تولدم رو یادم بیاد، من یادم نبود که شب چله تولدمه، حتی اآلنم یادم 
نیست درباره چی حرف زدیم ولی یادم میاد آخرین چله ای که پیش بچه هام و نوه هام بودم تولدم رو 

جشن گرفتن.
+ ایشاال همیشه سایه تون باالسرشون باشه خاله جون. ما از شما خیلی چیزا یاد گرفتیم. خداحافظتون.

* خدانگهدار خاله مرسی که برامون وقت گذاشتین.
- خدافظ ُدتگون خش. دل ُد همیشه خش بوت و عمر ُد مثل یلدا بلَند بوت.



۱. نام کارگردان فیلم های درخشان باشگاه مشت زنی، دختر گم شده و سون
2. کشور هزار دریاچه

۳. فاتح مقدونی
4. نام کشتی گیر ایرانی که دارنده مدال برنز المپیک تابستان 20۱6 است

5. فیزیک دان انگلیسی که قوانین الکترولیز را وضع کرد
6. ............. را خفته دیدم نیم روز/ گفتم این فتنه است خوابش برده به

7. معادل فارسی بُج

سرگرمی

رمز جدول..............





دیجیتال مارکتینگ
)درسا بزرگی چم(

مجموعه ی همه ابزارها و فعالیت هایی که برای بازاریابی 
محصوالت و خدمات در بستر دیجیتال )وب، اینترنت، 
قرار  استفاده  مورد  دیجیتال(  ابزارهای  سایر  یا  موبایل 

می گیرند را دیجیتال مارکتینگ گویند.
Digital Mar�( دیجیتال مارکتین  یا  دیجیتال  گبازاریابی 

keting( از دو دهه پیش تاکنون به عنوان زیرمجموعه ای 
بازاریابی و نیز مدیریت تبلیغات مورد اشاره  از مدیریت 
قرار گرفته  است. واقعیت این است که مردم در مقایسه 
با ۱2 سال پیش، بیشتر از 2 برابر وقت خود را بصورت 
از  نیز  شرکت ها  دلیل  همین  به  می کنند  صرف  آنالین 
کانال های دیجیتالی مانند جست وجوی گوگل، شبکه های 
با  ارتباط  برای  خود  وبسایت های  و  ایمیل  اجتماعی، 

مشتریان فعلی و آینده خود استفاده می کنند.
شاخه های دیجیتال مارکتینگ

برای  از آن ها  شاخه های دیجیتال مارکتینگ که می توان 
تبلیغات و بازایابی در فضای آنالین استفاده کرد، به شرح 

زیر می باشد:
۱. وب سایت شما

2. پست های وبالگتان
۳. کتاب های الکترونیکی

4. اینفوگرافی ها
 )interactive tools(5. ابزارهای تعاملی

لینکداین،  )فیسبوک،  اجتماعی  کانال های شبکه های   .6
توییتر، اینستاگرام، تلگرام و ...(

7. بروشورهای آنالین
۸. ویژگی های خاص برندینگ شما )لوگو، فونت و ...(

۹. بازاریابی محتوا

معرفی کتاب

در کیف پول این ماه، کتاب پیشنهادی ما، کتابی به نویسندگی رابرت 
کتاب  این  در  است.  بی پول«  پدر  پولدار،  »پدر  اسم  به  کیوساکی 
قبیل  این  از  مواردی  و  مالی  مسائل  سرمایه گذاری،  پول،  درباره ی 
آموزش  و  می داند  آن ها  درباره ی  کسی  کمتر  که  می شود  صحبت 

دیده است.

معرفی رشته

در این قسمت از کیف پول که از این ماه وارد کیف پول 
شده است، به بررسی رشته های دانشگاهی می پردازیم. 
در این سری از کیف پول، رشته های مهندسی معدن و 

میکروبیولوژی بررسی شده اند.

اول از همه بگم که هر تصوری از این رشته دارین رو چند 
لحظه فراموش کنید و خوب گوش بدین.

اطالعی  خیلی  شدم  قبول  که  وقتی  تا  هم  خودم  من 
ازش نداشتم و فکر می کردم خیلی کار سختیه و باید برم 
توی شهرهای دور، تو معدن کار کنم ولی اصال اینجوری 

نیست؛ حاال جلوتر میگم چرا.
اول از همه بریم سراغ گرایش ها:

از  که  همونطور  که  »اکتشاف«  میشه  گرایش  اولین 
اسمش مشخصه باید بره ببینه کجا معدنه و با یه سری 
آزمایش و نمونه برداری ببینه ارزش استخراج داره یا نه.

گرایش  که  استخراج  مسئول  سراغ  میریم  اون  از  بعد 
تصمیم گیری  و  استخراج  به  نظارت  وظیفش  و  دومه 

رشته مهندسی معدن
)آریا جمشیدیان(



راجب روش این کاره.
موادی که استخراج میشن اولیه یا همون خام هستن 
و این وظیفه گرایش بعدی یعنی »فراوری« هست که 
تو کارخانه این مواد اولیه رو بهره برداری کنه و به کاال یا 

ماده ارزشمند تبدیل کنه.
گرایش چهارم مکانیک سنگه که وظیفه اصلیش طراحی 
و نگهداری از وسایل و ماشین آالت صنعتیه که تو این 

مراحل استفاده میشن.
از  که  نفته  یکیش  که  دیگه هم هست  گرایش  تا  دو 
از  بهره برداری  و  استخراج  برای  دیگه  معلومه  اسمش 
نفته و آخریش هم امنیت و محیط زیسته که چون این 
اکثر  هم  و  داره  زیادی  خطرات  هم  کار ها،  و  مراحل 
باید خیلی بهش  زیادی داره  آلودگی و پسماند  اوقات 

توجه بشه و این داستان، وظیفه این گرایشه.
خب بریم سراغ بازار کار معندسی معدن:

تنوع  بیشترین  رشته  این  بگم  اگه  نشه  باورتون  شاید 
رو از نظر کار داره و هرجا که فکر کنید میشه کار کرد. 
بخوام از اصلی ترین هاش بگم براتون یکی وزارت صنایع 
و معادنه، یا وزارت نفته، بعد توی شهرداری ها یا حتی 
شناسایی و تراش سنگ های زینتی و از عجیب ترین هاش 
هم صنایع دفاع و نیرو های مسلح یا صنایع خاک های 
نسوز و سرامیک و وزارت نیرو هست و مطمئنم خیلی 
رو هم  اسمشون  دیگه هم هست که من حتی  جای 

نشنیدم.
در کل همونطور که گفتم مهندسی معدن واقعی خیلی 
با چیزی که فکر می کنیم، فرق داره یا حداقل برای من 

اینجوریه.

توصیه کارآفرینان موفق

ملیندا  و  بیل  بنیاد  مایکروسافت،  بنیانگذار  گیتس،  بیل 
بگیرید،  یاد  را  راه رفتن  گیتس: شما وقتی می خواستید 

دوره های آموزشی گذراندید؟
نه! فقط تالش کردید، شکست خوردید و دوباره تالش 
کردید تا موفق شدید. پس چرا االن این کار را نمی کنید؟

رشته میکروبیولوژی
 )فریماه فروغی(

تعریف کلمه میکروبیولوژی
کلمه   دو  ترکیب  از   )Microbiology( میکروبیولوژی 
)Micro = میکرواُرگانیسم و Biology = زیست شناسی( 
تشکیل شده است که به نام »زیست شناسی میکروب« 
بررسی  وظیفه ی  علم،  این  می شود.  یاد  آن  از  هم 
این  در  و  دارد  عهده  بر  را  میکروارگانیسم ها  مطالعه  و 
علم ارتباط میکروارگانیسم ها با خودشان و همچنین با 
موجودات عالی تر مانند انسان، حیوانات و گیاهان مورد 
بررسی قرار می گیرد. )میکروارگانیسم ، ریزاندامگانی زنده 
یا غیرزنده هستند که شامل میکروب ها، قارچ  ها، انگل ها 

و کرم هاست.(
گرایش  با  میکروبیولوژی  گرایش  تفاوت 

سلولی مولکولی
به  است؛  سلولی مولکولی  علم  مادر  میکروبیولوژی  علم 
ویژگی های  بررسی  به  میکروبیولوژی  رشته  دیگر  عبارتی 
تاثیرات میکروارگانیسم می پردازد، در صورتی  و  بیرونی 
که علوم سلولی و مولکولی به بررسی اتفاقات و شرایط 

درون سلول ها می پردازد.
گرایش های میکروبیولوژی در کارشناسی ارشد

بررسی  به  بخش  این  پزشکی:  میکروبیولوژی 
میکروب های بیماری زا برای انسان می پردازد.

از  استفاده  به  بخش  این  صنعتی:  میکروبیولوژی 
میکروب های مفید در تولید مواد صنعتی مانند اسیدها، 
کودها، در رفع آلودگی های محیط زیست، در شناسایی 
آفات گیاهی و راه های مقابله با آن ها، در استخراج فلزات 

سنگین، در تصفیه نفت و ... مربوط می شود.
میکروبیولوژی غذایی: این بخش به تولید مواد غذایی 

به کمک میکروب ها می پردازد.



آینده شغلی
به  عنوان پژوهشگر: کار در مراکز پژوهشی از جمله پژوهشگاه های نفت، صنایع غذایی، دارویی، 

کشاورزی، محیط زیست و ...
به عنوان میکروبیولوژیست: کار در آزمایشگاه های تشخیص طبی، پاتولوژی، واکسن و سرم، غذایی، 

دارویی و بهداشتی
به عنوان میکروبیولوژیست: کار در کارخانجات نظیر کارخانه های مواد غذایی، دارویی و ... 

نیز  از کشور  نیز در خارج  پتانسیل خوب شغلی و تحصیلی  این رشته  هم چنین گفتنی است که 
دارد. از برترین دانشگاه ها برای ادامه تحصیل در سه مقطع کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکترا 
در خارج از کشور می توان به: دانشگاه هاروارد )آمریکا(، دانشگاه پیر و ماری کوری )فرانسه(، 

دانشگاه کمبریج )انگلیس(، دانشگاه میالن )ایتالیا( و... اشاره کرد.


