اين صفحه پيامه�ا،متنها ،عكسنوش�تها و خبرهاي كوتاه
منتشر شده در فضاي مجازي را بازنشر میدهد .تالش بر این
اس�ت که دیدگاهها و نظرات کاربران اندیش�مند ش�بکههای
اجتماعی در عرصه مکتوب هم دیده شود.
آیينه نفس

6

| روزنامه جوان |شماره 6361

سهش��نبه  9آذر  24 | 1400ربیعالثان��ی | 1443

كاغذهاي كوچك

حجت االسالم ناصري روايت ميكند:
امام(ره) خيلي در مصرف كاغذ صرفهجويي ميكردند .يك بار
آقاي رضواني كهمس��ئول مالي و ديگر كارهاي امام بود ،پشت
پاكت چيزي نوش��ته و براي ايشان فرس��تاد .امام(ره) در كاغذ
كوچكي جواب داده و زير آن نوش��ته بودند« :شما در اين كاغذ
كوچك ه مميتوانستيد بنويسيد ».لذا آقاي رضواني پس از اين
امر كاغذهاي خرده را جمع و جو ركرده در كيسهاي ميگذاشت
نكاغذهاي
و وقتي ميخواس��ت براي آقا چيزي بنويسد روي آ 
كوچك مينوشت و آقا زير همانها جواب مينوشتند.
منبع :كانال «امام خمين��ي(ره)» در پيام رس��ان ايتا به نقل از
«برداشتهايي از سيره امام خميني (ره)» ،جلد ،۲صفحه ۱۰۶

صادراتي كه بر باد رفت!

مهدي مهرپور در توئيتي نوش��ت :يادش بخير همين چند س��ال پيش
صادرات ايران به كشور تركمنستان چيزي حدود 700-800ميليون دالر
بود .امروز رقم صادرات كااليي ايران به اين كشور به سختي به130ميليون
دالر ميرسد .وقتي بهجاي توجه به همسايگانت ،بيمحابا به سمت غرب
پرواز كني ،طبيعياست كه صادرات به همسايهات هم يك ششم شود!

گشودنچترديپلماسي
بهسمتهمسايگان

محمد ايماني در توئيتي نوشت :بيش از آن كه به مذاكرات برجام اميدوار
باشيم ،به گشوده ش��دن چتر ديپلماسي به سمت همسايگان و جهان
«فرا غرب» باور داريم .امكان افزايش – دستكم50 -ميليارد دالري
مبادالت تجاري در اين پهنه وجود دارد كه ميتواند با تدبير و همرساني
منجر به منافع مشترك شود.

دانايي تحتالشعاع سياسي كاري!

اميرحسين يزدان پناه در توئيتي با اش��اره به توئيت خبرگزاري شرق
نوشت :بيس��وادي رس��انه يعني اينكه اين روزنامه ش��رق نميداند
س��يدناصر حس��ينيپور كه االن نماينده مردم عزيز گچساران است،
نويسنده كتاب فاخر «پايي كه جاماند» است .وقتي چيزي را نميداني
راحتترين مسير جستوجو است؛ البته اگر اهتمامي براي دانستن و نه
سياسيبازي وجود داشته باشد! واقعاً متأسفم...
تصویر منتخب

ن
حبيب تركاشوند در توئيتي نوشت :ايرا 
اينترنشنال تيتر زده كه «ابراهيم رئيسي:
ايران آماده صادرات آب به كش��ورهاي
عضو اكوس��ت!» اما واقعي��ت چه بود؟
«آيتاهلل رئيس��ي :عالقهمند هس��تيم
پروژههاي انتقال آب براي كش��ورهاي
متقاضي ازجمله ايران در دستور كار اكو
قرار بگيرد» همينقدر كثيف!
جعفر برزگر نيز در اين خصوص توئيت كرد :اينكه شبكه سعودي ايران اينترنشنال دروغ به
رئيسجمهور ميبندد تا مردم را خشمگين كند ما را بايد بيش از گذشته به كاهش شكافهاي
اجتماعي در جامعه متعهدتر كند .دشمن به اين شكافها دل بسته.
اميرحس��ين ثابتي نيز درباره دروغي ديگر در بيبيسي فارسي نوش��ت :بيبيسي (رسانه
سلطنت انگليس) و ايران اينترنشنال (رسانه سلطنت سعودي) در كمتر از 24ساعت دو دروغ
بزرگ منتشر كردند .بيبيس��ي سخنان فريدون عباسي درباره ش��هيد فخريزاده را كام ً
ال
برعكس منتشر كرد و ايران اينترنشنال سخنان رئيسي درباره همكاريهاي آبي با كشورهاي
اكو را تحريف كرد# .جريان_تحريف

دومشكل درشرايط سهمگين زندگي
كه بايد حلشان كنيم

واكنش كاربران شبكههاي اجتماعي به امضای قرارداد سهجانبه سوآپ گازي

همه چيز در وين نيست

امضای قرارداد سهجانبه سوآپ گاز تركمنستان به جمهوري آذربايجان از خاك ايران
با حضور رؤس�اي جمهور ايران و آذربايجان ،با استقبال و تحسين كاربران شبكههاي
اجتماعي همراه بود .براس�اس اي�ن قرارداد س�االنه  1/5تا ۲ميليارد مت�ر مكعب گاز
تركمنستان به جمهوري آذربايجان از مسير ايران خواهد گذشت و ايران گاز مصرفي

مورد نياز خود را در پنج اس�تان كش�ور از حق انتقال اين گاز برداش�ت خواهد كرد.
كاربران امضای اين قرارداد را در آس�تانه مذاكرات وين نش�انه رويك�رد جديد ايران
در ارتباط با همس�ايگان دانستند كه بيان ميكند چش�م ايران به وين و توافق برجام
دوخته نش�ده اس�ت .در ادامه بخشهايي از واكنشهاي كاربران مرور ش�ده اس�ت.

علي بهادري جهرمي:
ديپلماسي در دولت مردمي در خدمت منافع
ملي است .با قرارداد گازي سهجانبه بين ايران،
تركمنستانوآذربايجانكهنتيجهنگاهمتوازن
به همه ظرفيتها در سياست خارجي است،
معادل گاز پنج استان ايران تأمين خواهد شد.
با نگاه ويژه به همسايگان ،ميدان روابط خارجي
ديگر محدود به چند كشور خاص نيست.
مهدي پناهي:
دل زنگنه وزير نفت دولت روحاني به توتال
فرانسوي و تكميل پارس جنوبي خوش بود،
براي همين يك دعواي حقوقي با تركمنها
راه انداخت تا آنها هم به اي��ران گاز ندهند
اما نه توتال ماند و نه پارس جنوبي تكميل
ش��د ،ايران ماند و نياز به گاز تركمنس��تان

را بدون نياز به جابهجاي��ي پول ،از ترانزيت
منطقهاي تأمين ميكند.
علي نادري:
ظاهرا ً همه چيز در وين نيس��ت .در آستانه
زمستان بخشي از كمبود گاز مورد نياز با يك
توافق همسايگي تأمين شد.
محمد پاداش:
وقتي از دس��ت پر اي��ران در مذاكرات وين
حرف ميزني��م ،مث ً
ال منظورم��ان امضاي
قرارداد سه جانبه س��وآپ گاز تركمنستان
به آذربايجان از طريق خاك ايران است كه
همين يعني بياثر كردن تحريمها! يعني با
بستن دو سه سوآپ ديگر ايران هاب انرژي
منطقه خواهد بود و ان��رژي را تا قلب اروپا و
چين خواهد فرستاد!

مجيد شاكري:
انصاف��اً منط��ق ق��رارداد س��وآپ گاز از
تركمنستان به آذربايجان خيلي دقيق تنظيم
شده .موضوع صرفاً تأمين يا عدم تأمين گاز
پنج استان ش��مالي نيست .ايران دريچهاي
ايجابي براي همكارى با محور الجورد پيدا
كرده .چيزي كه تا همين دو ماه قبل خيلي
بعيد بهنظر ميرسيد؛ اينكه چگونه ميتوان
رقابت و همكاري را كنار هم تعريف كرد يك
مرحله مهم اس��ت كه اين قرارداد يك گام
بسيار بلند به سوي اين درك است .شايد اين
اولين بار اس��ت كه ايران وارد يك همكارى
كريدوري به معناي جديد آن ميشود .آينده
چه خواهد شد؟ نميدانم ،اما اين خبر واقعاً
اميدواركننده است .خدا قوت

و دلخ��وري اين كش��ور! حت��ي در صورت
بينيازي ايران از گاز تركمنس��تان ،تهران
ميتوانست در چارچوب برنامه جامع تبديل
ش��دن به هاب گازي منطقه واردات گاز از
تركمنستان را ادامه دهد .كاري كه روحاني و
زنگنه لجبازانه از آن استنكاف كردند ،امروز
دولت رئيس��ي انجام داد .پيوند اقتصادي با
همسايگان يعني همين.
مالك شريعتي:
«نمونهاي از ديپلماسي اقتصادي منطقهاي
و سياست همسايگي موفق» ،بدون برجام و
 FATFهم ميتوان منافعي را براي مردم
تأمين كرد .خيلي فرق اس��ت ميان دولتي
كه آب خوردن م��ردم را هم به اخم كدخدا
گره ميزد با دولتي كه گاز پنج استان كشور

بی توجهی بهترجمه آثار ضروری درکنار ترجمههای نابهنگام

دكتر مهدي گلشني در وب سايت شخصي
خود يادداشتي مفصل در باب مسئله ترجمه و
علوم انساني نوشت .تلخيصي از اين يادداشت
را در ادامه ميخوانيد :ما همچنان به ترجم ه
مطالب علمي نياز داريم و نبايد ترجمه را كنار
بگذاريم ،زيرا در كشورهاي ديگر ،به خصوص
كشورهاي غربي ،كارهاي علمي خوبي انجام
ميشود كه ما بايد از آنها خبر داشته باشيم.
اصل ترجمه چيز بدي نيس��ت و در همه جا
وجوددارد.مشكلقضيهايناستكهمتأسفانه
ما در اين مورد هم دچار افراط و تفريط شدهايم؛
يعني گاهي اوقات حتي چيزهايي را كه مورد
نياز نيست ترجمه ميكنيم .از سويي ديگر،
متأسفانهگاهيآنجاهاييكهبايدترجمهانجام
شود ،انجام نميشود!
برايمثال«آنتونيفلو»فيلسوفمعروفغربي
به عنوان يكي از ملحدان درجهيك در جهان
شناخته ميشد .اين شخص يكمرتبه به خدا
بازگشت و الحاد را كنار گذاشت .خبر به اين
مهمي در ايران ترجمه و منعكس نشد!
س��الها بود كه كتابهاي س��ارتر ،نويسند ه
معروف فرانس��وي به فارسي ترجمه ميشد.
چقدر هم غرب��زدگان ايراني مري��د او بودند.
سارتر آخر عمرش به خدا بازگشت و اين را در
مصاحبهاي با يك خبرنگار كمونيست متذكر
شد .چنين موضوعي به هيچ وجه در جامع ه ما
منعكس نشد و كسي آن مصاحبه را ترجمه
نكرد .برعكس ،وقتي مث ً
ال يك كتاب الحادي
از ريچارد داكينز منتش��ر ميشود ،بالفاصله
ترجمه و چاپ ميگردد .با مجوز همين وزارت
ارشاديكهميگويندسختگيريميكند،چاپ
ميشود! اما در نقط ه مقابل ،دهها كتاب ضد اين

كتاب و با استداللهاي علمي نوشته ميشود،
حتي يكياز آنها هم ترجمه نميشود.
بعضي از فالسفه غربي حرفهايشان نزديك
به بعضي از مواضع فيلس��وفان ماست ،اما اين
الترجمهنميشوند.مث ً
كتابهااص ً
اليكروزمن
داشتم در كتابفروشي آكسفورد در قسمتهاي
مختلفش چرخ ميزدم .يكمرتبه س��ه كتاب
ديدم كه ضد نسبيگرايي منتشر شده است.
متأسفانه حتي يكي از آنها هم به فارسي ترجمه
نشده است .برعكس تا دلتان بخواهد راجع به
نسبيگرايي ،پوچگرايي و غيره در ايران كتاب
ترجمه و مقاله نوشته شده است.
ترجم هآثار خوب ميتواند حتي عليه تهاجم
فرهنگي غرب هم مورد اس��تفاده قرار گيرد.
در جامعهاي كه افكار وارداتي و غربي منحرف،
ن راهها و سالحها
زياد وجود دارد ،يكي از بهتري 
ضد آنها اين است كه از افكار ديگر انديشمندان
ي كه مخالف آن هس��تند ،استفاده شود.
غرب 
چون در سطح روشنفكران نميتوانيم براي رد

آدمهاي اينچنينيم آرزوست

پاييز۱۴۰۰؛ كوچهباغهاي نجفآباد | صفحه توئيتري محمد كلهر

دروغ ايران اينترنشنال در روز روشن!

آزاده مختاري در توئيتي نوشت :ديروز از يه سوپر ماركتي كه صاحب اون يه جوان است
مقداري وسايل خريدم ،موقع حساب كردن متوجه شدم به عالمتي كه بهصورت قاف نوشته
شده دقت ميكنه .پرسيدم اون عالمت چيه؟ فرمودن اين قيمت قديم است ،خواستم حالل
و حرام را رعايت كنم .با گراني همچين انسانهايي هنوز هستند...

يك فكر يا نظريه ،به منابع ديني و روايي خود
رجوع كنيم .پس يا بايد به قول دانش��مندان
غربي استناد كنيم يا از استداللهاي علمي كه
باز در محيط غرب رايج است ،استفاده كنيم.
متأس��فانه اين كار در ايران انجام نميشود و
به دليل ترجمههاي نابهنگام يا بيتوجهي به
ترجم ه آثار ضروري ،تصور اساتيد و نخبگان
ما از غرب گاهي تصور درستي نيست .پيش از
اين،درمحيطهايعلميغرب،جوضدفلسفي
حاكم بود و در محيطه��اي علمي آنها اص ً
ال
نميش��د حرفي از دين زد ،اما امروز اين طور
نيست و وضعيت به شدت تغيير كرده است،
ولی اين به داخل ايران منتقل نش��ده است.
براي همين ما تفكرات و نظريههاي دهها سال
پيش غربيها را هنوز هم در حوزه علوم انساني
در ايران تدريس ميكنيم.
ما نه در زمان پوپر هستيم ،نه در زمان آگوست
كنت ،دكارت ،كانت ،ويتگنشتاين ،گادامر و
هايدگر .ما در زماني زندگي ميكنيم كه خود

غربيها دارند افكار اين فيلسوفان را بررسي
و نقد ميكنند .چرا ما اي��ن نقدها را ترجمه
نميكنيم؟ چرا وقتي اين اف��كار و نظريهها
به فارس��ي ترجمه ميش��ود ،نقد آن هم كه
توسط خود غربيها انجام شده است به فارسي
ترجمه نميشود كه دانشجوي ايراني يا استاد
ايراني بداند اين نظريات ،وحي منزل نيست و
مخالفان صريح و جدي ه��م دارد .االن غرب
وارد فاز جديدي شده اس��ت ،اما ما هنوز در
همان حرفهاي قديمي غرب درجا ميزنيم.
بنابراين ترجمههاي ما غالباً يكطرفه اس��ت؛
يعني چيزهايي كه بس��يار مورد نياز اس��ت
ترجمه نميش��ود و چيزهايي كه اص ً
ال مورد
نياز نيست ترجمه ميش��ود .بنابراين شايد
بتوان گفت موض��وع ترجمه مثل پل صراط،
از مو باريكتر و از شمشير برندهتر است .مرز
خيلي ظريفي وجود دارد بين افراط و تفريط
در ترجمه .اين مرز در كش��ور ما به درستي
رعايت نشده است.
موضوع ديگري كه ذي��ل بحث ترجمه مورد
س��هلانگاري واقع ميش��ود ،ترجمهاز زبان
فارس��ي به زبانهاي ديگر به خصوص زبان
انگليس��ي اس��ت .بايد برنامهاي در كار باشد
كه آثار و كتب فاخر و ارزند ه ما مشخص و به
زبانهاي ديگر ترجمه شوند.
بنابراين ترجمه ،يك ارزياب��ي خيلي دقيق
ميخواهد ...با اجبار هم نميش��ود اين كار را
انجام داد .بايد با مترجمان و ناش��ران جلسه
گذاش��ت و بحث كرد كه چ��ه ضرورتي دارد
كه مث ً
ال داستانهاي فالن نويسنده را ترجمه
ميكنيد و مث ً
نويسنده

ال چرا كتابهاي فالن
ديگر را ترجمه نميكنيد؟

تحريمعاملكانونيخشكسالي

حسن حس��ن خاني :در مقايس��ه آثار خشكس��الي  1400با  1387تحريم عامل كانوني
اس��ت .در  87واردات نهاده يا گوشت صعوبت خاصي نداش��ت ،ولي در شرايط تحريمي
فعلي ،محدوديتهاي ارزي و تجاري اجازه واردات نميده .توليد داخل هم به شيوه سنتي
جوابگو نيست.

پرستواميريدركانالتلگراميخودنوشت:
در شرايط سهمگين زندگي دو مشكل
داريد كه بايد حل كنيد :مس��ئلهاي كه
پيش آمده و نيازمند حل ش��دن است و
هيجانات آشفتهكننده همراه آن.
براي حل مسئل ه كارآمد نياز داريد ابتدا
هيجانات شديد خود را مديريت كنيد:
براي شروع ،هيجانات خود را بشناسيد و
تجربه كنيد ،از آنها نترسيد و فرار نكنيد .هيچ اشكالي ندارد كه در شرايط سخت شما احساس غم،
اضطراب ،خشم ،وحشتزدگي و غيره داشته باشيد .بعد با افراد قابل اعتماد ،ايمن و همدل اطرافتان
راجعبههيجاناتتانصحبتكنيد.انسانهاهيجاناتناخوشايندرابهصورتجمعيراحتترتحمل
ميكنند .درد دل كردن ،كمك و مراقبت دريافت كردن از مهارتهاي انسانهاي رشديافتهاست.
در كنار اين آدمهاي امن ،هيجاناتتان را برونريزي كنيد و اجازه دهيد آنها به شما حمايت عاطفي،
رواني و فكري بدهند .شلوغكاري نكنيد؛ چند آدم نزديك و امن كافياست .از افرادي كه خودشان
به سرعت آشفته ميشوند يا ايمن ،قابل اعتماد و همدل نيستند در اين شرايط دوري كنيد.
از نوشتن غافل نش��ويد ،هم در مورد هيجاناتتان ،هم در مورد مس��ئلهاي كه بايد حل شود.
نوشتن ذهن شما را نظم ميبخشد و باعث تخليه هيجاني ميشود .از روشهاي آرامبخشي
خاص خودتان استفاده كنيد .قدم زدن ،دعا خواندن ،بازي كردن ،شعر خواندن ،گوش دادن
به موسيقي ،نواختن ساز ،نقاشي ،دوخت و دوز ،درد دل و...
سعي نكنيد تمام امور را خودتان كنترل و مديريت كنيد .بخشي از كارها را به ديگران بسپاريد
و به آنها اعتماد كنيد .فقط كافي است به قدر كافي درايت داشته باشيد كه چه كاري را به چه
كسي بس��پاريد .بهطور موقت وظايف ديگرتان را كاهش دهيد و تمركزتان را بگذاريد روي
مس��ئل ه بزرگ و مهم فعلي .كمالگرايي و خودسرزنش��ي را كنار بگذاريد .قرار نيست در هر
شرايط تمام وظايفتان را به بهترين نحو انجام دهيد.

شاهكار ،مولود عشق است

محمدجعفر محمدزاده در كانال تلگرامي
خود نوش��ت :وقتي از زبان فارسي حرف
گمان غلط بعضي بر اين است كه
ميزنيمِ ،
قصد قومستيزي و تقابل با زبانهاي قومي
و محل��ي در ميان اس��ت .نگارن��ده خود
صاحب قوم و مفتخر به داشتن زبان قومي
اس��ت و نياز به تأكيد دوباره نيس��ت كه
زبانهاي قومي و محلي جزء جداييناپذير
فرهنگ مردم ايرانند .اگر س��خن از ارزشهاي زبان فارس��ي اس��ت ،نه زبان يك قوم ،بلكه زباني
ل مطالعه دارد كه
فراگويشي ،ميانجي و رسمي مدنظر است كه بيش از 3هزار سال تاريخ روشن و قاب 
ضمن آنكه براي بسياري زبان مادري است ،حلقه وصل مردم يك كشور و يك ملت بوده است و از
اين نظر است كه آن را مؤلفه هويت ملي ميدانيم .برخي بيخبر از تاريخ سرزمين خود ميگويند كه
گسترش زبان فارسي در اثر جبر حاكمان بوده است .در اينجا به اين ادعا پاسخي كوتاه ميدهم:
نخست؛ در پرشكوهترين دورانهاي حيات زبان و ادبيات فارسي در  14قرن گذشته ،حاكمان
ايران بيشتر يا ترك بودهاند يا تازي؛ خندهدار است كه بگوييم در اثر جبر تركان و تازيان زبان
فارسي زبان رسمي و فراگير مردم ايران شده است .به تعبير شهيد مطهري در كتاب خدمات
متقابل اسالم و ايران (ص « :)۵۷۴ش��اهكارها مولود عشقها و ايمانهاست؛ زور و زورگويي
هرگز قادر نيست شاهكار خلق كند و تنها عشق و ايمان است كه شاهكار ميآفريند».
آنچه از زبان فارسي بر جاي مانده است نه فقط شاهكارهاي فرهنگ ايراني و زبان فارسي كه از
شاهكارهاي فكر و انديشه بشريت است .كافي است به تاريخ ايران دقيقتر نگاه كنيم .خواهيم ديد
عشق آفريننده آنها به ايران و زبان فارسي بوده
كه بستر پيدايش اين شاهكارها نه جبر حاكمان كه ِ
است .به راستي شاهنامه فردوسي ،ديوان حافظ ،رباعيات خيام ،بوستان و گلستان سعدي ،تاريخ
بيهقي ،خمسه نظامي ،مثنوي معنوي و ...را جز عشق چه چيز ميتوانسته است بيافريند؟!

رزومه دانشآموخته علومانساني
به چه سمتي ميرود؟

كان��ال تلگرامي «يادداش��تهاي يك
كارمند» نوشت :همه ما رزومه داريم.
برخي بلندتر و برخ��ي كوتاهتر .تعداد
زيادي مقاله ،كتاب ،تشويق و گواهينامه
آموزش��ي ،گواهينامه زبان ،گواهينامه
تدريس و ...به نظر ميرسد در آينده با
تغيي��رات گس��تردهاي ك��ه بهصورت
مس��تمر در دانش صورت ميگيرد و با
توجه به دانشي شدن مشاغل ،حذف بسياري از مشاغل و تعريف شغلهاي جديد ،رزومهها
هم ناچار به تغييراتي باش��ند .در آينده ،ردي��ف كردن تعداد زيادي مقال��ه و گواهينامه و...
نميتواند معرف يك فرد حرفهاي باشد .رزومههاي ايستا كه در تاريخهاي مشخصي مقالهاي
نوشته شده يا تش��ويقنامه يا گواهينامهاي دريافت ش��ده نميتواند هويت حرفهاي فرد را
بازنمايد( .البته به نظرم هنوز نميتوان كتاب را به مقاله و مشابه آن فروكاست؛ چراكه كتابها
هنوز دچار استبداد روش و فساد مشابه با مقاالت نشدهاند).
فرد حرفهاي مدام به دنبال يادگيري و تحول در نظام تفكر و دانش خود است«.يادگيري و تحول
براي همه عمر» شايد شعار يك فرد حرفهاي باش��د .فرد حرفهاي در سازمان ،مدام در مورد
مسائل سازماني و در مورد حرفه خود ميانديشد و با بازانديشي انتقادي ،تالش ميكند به درك
درستي از مسائل سازماني برسد .اين تالش حرفهاي معموالً در رزومههاي سنتي نميآيد .هر
چند رزومههاي سنتي ميتواند نشانگر پشتوانه علمي فرد حرفهاي در درك مسائل سازمان
باشد .به نظرم امروزه يك فرد حرفهاي فكر ميكند و مينويسد و نوشتههايش را در معرض نقد
ديگران قرار ميدهد تا به درك بهتري از مسائل سازمان برسد .همچنين عالقهمند به گفتوگو
در مورد مسائل سازمان است .قطعاً فضاي مجازي هم در فرآيند حرفهاي شدن ،اهميت فراوان
دارد .فضاي مجازي فاصلهها را درمينوردد و گفتوگو همانديشي را ممكن ميكند.
البته بديهي اس��ت از يك فرد متقاضي كار (كه هنوز وارد سازمان نشده) نبايد انتظار رزومه
حرفهاي داش��ت .نويس��نده كانال مذكور در پيامي ديگر در اين رابطه بخشي از كتاب «از
مصاحبه تا استخدام» دكتر مرتضي جوشقاني را به اشتراك گذاشت .در اين بخش آمده است:
ست گادين در يكي از مصاحبههاي اخيرش گفته است مهمترين تغييري كه در آينده نزديك
در «جذب منابع انساني» مشاهده ميكنم ،كاهش ارزش رزومهها و افزايش اهميت «ردپاي
ديجيتال» است .مجموعه نوش��تههاي يك نفر در وبالگ خود ،در ش��بكههاي اجتماعي،
عكسهايي كه در اينستاگرام يا در پروفايل ساير شبكههاي اجتماعي به نمايش ميگذارد،
نوشتههايي كه توئيت ميكند و مطالبي كه اليك ميكند يا به اش��تراك ميگذارد يا براي
بقيه فوروارد ميكند ميتواند چنان پروفايل دقيقي از دانش ،نگرش و گاهي بينش شخص
در اختيار مصاحبهشوندگان قراردهد كه چند برگ رزومه كه با هزار دقت و وسواس پس از
مشاهده آگهي استخدام تنظيم ميشود ،هرگز آن كارايي و دقت را ندارد.

