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«اپ»تکار
چه زمانی باید از کار خود
استعفا دهید؟

روزنامه سياسي ،اجتماعي ،اقتصادي،
ورزشي ،فرهنگي صبح ايران
صاحب امتياز و مدير مسئول:
بسیاری از افراد شرایط کاری مناسبی ندارند
و به دنبال استعفا هستند .آنها میخواهند به
سراغ شغل بهتری بروند ،اما آیا بدون درنظر
گرفتن مسائل مختلف باید از کار خود استعفا
دهند؟
شمار باالیی از مردم شغلهایی دارند که
واقعا نمیخواهند با آنها زندگی خود را سپری
کنند ،اما مجبور به ادامه آنها میشوند .در
همین راستا بخشی از آنها به فکر استعفا
هستند .استعفا از یک شغل بدون اینکه کار
دیگری را مدنظر داشته باشید ،یک استراتژی
خطرناک است ،اما برخی مواقع باید چنین
کاری را انجام دهید.
اگرچه با استعفا شاید بتوانید به کار بهتری
دست پیدا کنید ،اما موفقیت بیشتر نصیب
افرادی میشود که از قبل برنامهریزی کردهاند
و استراتژی دارند .بسیاری از مردم زمانی که در
یک شغل مشغول به فعالیت هستند ،به دنبال
موقعیت جدیدی میگردند .با این حال این
رویکرد یک ضعف بزرگ دارد که آن ،رضایت
از موقعیت کنونی است.
یک فرد عادی که هم اکنون دارای شغل
است ،نسبت به فرد دیگری که بیکار است،
کمتر برای دستیابی به شغل بهتر تالش
میکند .بسیاری از افراد به این موضوع اشاره
میکنند که قبل از خروج از یک کار نامناسب،
به دنبال جایگزینی برای آن باشید ،با این حال
شاید استعفا و سپس دنبال کار گشتن نیز
استراتژی چندان نامناسبی نباشید .درحقیقت
برخی مواقع استعفا یک استراتژی مناسب
است.
در حال حاضر که با شیوع گسترده ویروس
کرونا روبهرو هستیم ،استعفا برای برخی
مشاغل اقدام مناسب و برای برخی نامناسب
است .در حالی که برای مثال نرخ بیکاری در
ایاالت متحده آمریکا نسبت به اوایل سال
جاری میالدی افزایش داشته ،برخی افراد برای
جلوگیری از ابتال به کووید ۱۹-و مراقبت از
کودکان خود از کار استعفا دادهاند که باعث
ایجاد موقعیتهای شغلی شده است.
با این وجود در برخی از بخشها مانند
گردشگری ،رستورانها و هتلها این موضوع
کامال متفاوت است .با توجه به این موضوع،
اگر فردی به دنبال تغییر شغل خود باشد ،باید
شرایط را مورد بررسی قرار دهد.
برخی صنایع شغلهای خاصی را استخدام
میکنند ،برای مثال شاید بیمارستانها تنها به
پرستار نیاز داشته باشند .با این حال تعدادی
از صنایع مانند تولید یا ساخت و ساز به افراد
مختلفی نیاز دارند .عالوه بر این موضوع،
افراد باید از مهارتها و استعدادهای خود نیز
اطالع داشته باشند .اگر از تمام این مسائل
و همچنین عالیق خود اطالع داشته باشید،
میتوانید شغل مورد نظرتان را راحتتر پیدا
کنید .پیش از اینکه از شغل کنونی خود استعفا
بدهید ،به اطالعات دسترسی داشته باشید.
در حالی که این فرایند شبیه به جستجوی
کار است ،در واقعیت سادهتر است .افرادی
که شاید بخواهند از کار خود استعفا دهند،
میتوانند با افرادی که در صنایع دیگر مشغول
به فعالیت هستند ،ارتباط برقرار کنند.
در بسیاری از موارد لینکدین یک ابزار مناسب
است ،با این حال میتوانید به سراغ شبکههای
اجتماعی دیگر نیز بروید .با افراد ارتباط برقرار
کنید یا با آنها به صورت ویدئویی در تماس
باشید تا به اطالعات درباره شرایط بازار کار
دسترسی پیدا کنید.
در چنین گفتوگوهایی میتوانید از
مهارتهای خود بگویید و به دنبال موقعیت
شغل باشید ،اما اگر به این موقعیت دست
پیدا نکردید ،چیزی از دست ندادهاید .با این
ارتباطات میتوانید به اطالعات موردنیاز پیش
از تصمیمگیری دست پیدا کنید.
اگر تصمیم به استعفا گرفتید ،باید این کار
را مودبانه انجام دهید ،چرا که به احتمال زیاد
رئیستان به مرجعی برای شغل آینده شما
تبدیل میشود .عالوه بر این ،شاید در آینده
بخواهید با رئیس سابق خود گفتوگو داشته
باشید .میتوانید پس از استعفا ،چندین روز
استراحت کنید و سپس به سراغ کار جدید
خود بروید.
ترک یک شغل نیازمند جرات زیادی است
و همیشه راهحل مناسبی محسوب نمیشود.
افرادی که توانستهاند پس از استعفا به یک
موقعیت شغلی مناسب دست پیدا کنند ،کل
دنیای کار را جستجو کردهاند و به یک یا دو
مورد دلخوش نبودهاند .موفقترین افراد نیز در
بهترین زمان ممکن استعفا دادهاند و به سراغ
کار جدید رفتهاند.
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هفتمین جلد «خانواده باحال» به کتابفروشیها آمد

هفتمین جلد از مجموعه «خانواده باحال» نوشته نوشته
ژانفیلیپارو وینییو با ترجمه پرستو شجری توسط نشر پیدایش
منتشر و راهی بازار نشر شد.
به گزارش مهر ،کتاب «یک نخود سبز برای شش نفر» نوشته
ه
نوشته ژانفیلیپارو وینییو ب ه تازگی با ترجمه پرستو شجری ،ب 
عنوان هفتمین کتاب مجموعه «خانواده باحال» توسط انتشارات
پیدایش منتشر و راهی بازار نشر شده است .کتابهای اینمجموعه
درباره خانواده ژانها است که  ۶برادر دارد و داستانهایشان خاطرات
دوران کودکی ،اتفاقات و ماجراهای روزانه یک خانواده باحال

تازههای
علمی

«اپ»تکار
آمازون از نسل دوم عینک هوشمند
«اکو فریم» رونمایی کرد

سن نمیتواند مانع کاهش وزن باشد

پژوهشگران انگلیسی در بررسی جدیدی نشان دادهاند که سن
نمیتواند مانعی برای کاهش اضاف ه وزن باشد و کاهش وزن در
افراد مسنتر هم ممکن است.
به گزارش ایسنا و به نقل از وبسایت رسمی دانشگاه وارویک،
بررسی افراد مبتال به اضافه وزن نشان میدهد که هیچ تفاوتی
میان کاهش وزن افراد زیر  ۶۰سال و افرادی که بین  ۶۰تا  ۷۸سال
هستند ،وجود ندارد.
این بررسی که توسط پژوهشگران دانشگاه وارویک انگلستان
انجام شده است ،نشان میدهد که کاهش وزن بدون در نظر
گرفتن سن میتواند در کاهش چاقی موثر باشد.
بیماران مبتال به اضافه وزن که باالی  ۶۰سال دارند ،میتوانند تنها
با تغییر سبک زندگی ،وزن خود را مانند افراد جوانتر کم کنند.
بدین ترتیب ،سن نمیتواند مانعی برای کاهش وزن باشد.
پژوهشگران امیدوارند که یافتههای آنها به اصالح تصورات غلط
جامعه در مورد اثربخشی برنامههای کاهش وزن در افراد مسن
کمک کند و داستانهایی را که در مورد اضافه وزن افراد مسن وجود

ماشین
بازی

هستند .ایناتفاقات چیزی بین شوخی و احساس هستند .پیش
از این ۶ ،کتاب از اینمجموعه با عناوین «خاگینه شیرین»« ،پنیر
پرنده»« ،سوپ ماهی قرمز»« ،تعطیالت شکالتی»« ،گیالس روی
کیک» و «یک خانواده پرتقالی» منتشر شدهاند .در هفتمین جلد از
مجموعه «خانواده باحال» ،ژان یکچیزیها با ماجراهایی جدیدتر و
خندهدارتر از ششجلد پیشین برگشتهاند .آنها هیچفرصتی را برای
شیطانیکردن از دست نمیدهند؛ یکی از کتابخانه جیم میشود،
یکی داستان نصفهنیمه مینویسد ،یکی برای انتقام دست به جادو
و جنبل میزند .همگیشان هم با هم به شکار هایپرپالس میروند.

در اینجلد از مجموعه مذکور ،پای یک خانهدرختی در میان است
که بناست بزرگترها شب وحشتناکی را در آن بگذرانند .بخشهای
ن رمان عبارتاند از :عملیات کتابخانه ،کلوب یکنفره،
مختلف ای 
سیرک بزرگ ،بازی ِ چشمها بسته ،روز مادر ،روز مبارک مامانی!،
تعطیالت درختی ،شب رابینسونها ،تنبیه ،یکشنبه خونین برای
یژان سپاسگزاریم! ،انتقام مومیایی ،تفریح شبانه
هایپرپالس ،پاپ 
در خانه ژانها ،یک نخود سبز برای شش نفر
اینکتاب با  ۲۰۰صفحه ،شمارگان هزار نسخه و قیمت  ۳۶هزار
تومان منتشر شده است.
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دارد ،از بین ببرد.
پژوهشگران در این پروژه ۲۴۲ ،بیمار را انتخاب کردند و آنها را
در دو گروه زیر  ۶۰سال و بی  ۶۰تا  ۷۸سال مورد بررسی قرار
دادند .وزن همه بیماران قبل و بعد از دخالت در سبک زندگی آنها
اندازهگیری شد و درصد کاهش وزن در هر دو گروه مورد محاسبه
قرار گرفت.
بررسیها نشان داد که وزن افراد باالی  ۶۰سال ،تا  ۳/۷درصد و
وزن افراد زیر  ۶۰سال ۹/۶ ،درصد کاهش یافته است .هر دو گروه،
زمان مشابهی را به کاهش وزن اختصاص دادند .افراد  ۶۰سال به
باال به طور میانگین  ۶/۳۳ماه و افراد جوانتر از  ۶۰سال  ۵/۴۱ماه
در این برنامه به سر بردند .این برنامه فقط تغییرات سبک زندگی
هر بیمار ،تغییرات رژیم غذایی ،حمایت روانی و تشویق کردن به
فعالیتهای فیزیکی را مورد توجه قرار داده است.
بیش از  ۵۰بیماری مرتبط با اضافه وزن وجود دارند که میتوان
خطر آنها را با کاهش وزن برطرف کرد .از میان این بیماریها
میتوان به دیابت ،افسردگی ،اضطراب ،آرتروز و مشکالت حرکتی

اشاره کرد .اضافه وزن میتواند به افزایش مرگ و میر و کاهش
سالمتی منجر شود.
توماس باربر ،نویسنده ارشد این پژوهش گفت :کاهش وزن در
هر سنی مهم است .با افزایش سن ،احتمال ابتال به بیماریهای
مرتبط با اضافه وزن بیشتر میشود.
بسیاری از این بیماریها ،به آثار پیری شباهت دارند؛ در نتیجه
شاید به عنوان نشانه پیر شدن تعبیر شوند .وی افزود :دالیلی
وجود دارند که ممکن است موضوع کاهش وزن در افراد مسن
نادیده گرفته شود .این دالیل ،از یک دیدگاه «سن گرایانه» شامل
میشوند که میگوید کاهش وزن ،مربوط به افراد مسن نیست
و همچنین باورهای غلطی در مورد کاهش توانایی افراد مسن در
کاهش وزن از طریق اصالح رژیم غذایی و افزایش ورزش وجود
دارند .ممکن است که افراد مسن احساس کنند که خدمات کاهش
وزن برای آنها نیست .سیاستگذاران باید اهمیت کاهش وزن در
افراد مسن دارای اضافه وزن را در نظر بگیرند تا آنها به سالمتی
برسند.

خریداران همچنان از نمایشگاههای خودرویی استقبال میکنند

سال  ۲۰۲۰یکی از سختترین سالهای تاریخ بوده چراکه شیوع
گسترده ویروس کرونا باعث تعطیلی و لغو بسیاری از رویدادهای
خودرویی شده و تقویم برگزاری آنها در سالهای پیش رو را نیز
تغییر داده است.

از یک طرف هم خودروسازان دیگر عالقه چندانی به حضور در
چنین رویدادهای خودرویی ندارند و از جمله آنها میتوان به
نمایشگاههای دیترویت و نیویورک اشاره کرد .اگرچه آینده این
رویدادهای خودرویی خیلی روشن به نظر نمیرسد اما نباید کار

آنها را تمام شده دانست .با توجه به نتایج مطالعه انجام شده
توسط مدیران نمایشگاه نیویورک ،بهطور متوسط  ۶۲۸هزار خانوار
آمریکایی شامل  ۴۴۹هزار فردی که به دنبال خرید خودروی جدید
در یک سال آینده هستند در این رویداد شرکت کردهاند .با توجه
به این موضوع جای تعجبی وجود ندارد که  ۸۳درصد افراد بازدید
کننده از نمایشگاه نیویورک با ذهنیت خرید یک خودروی جدید در
این رویداد حضور مییابند .در این مطالعه همچنین آمده که در
کل میزان بازدید از نمایشگاههای خودرویی در آمریکا طی  ۵سال
گذشته نسبتا ً ثابت باقی مانده است .مصرفکنندگان همچنین
وقت بیشتری را صرف حضور در این رویدادها میکنند که در
سال  ۲۰۱۹این میزان حدود  ۴.۵ساعت بوده است .آنها همچنین
برندهایی را به لیست خرید خود اضافه میکنند.
نیمی از بازدیدکنندگان نمایشگاه نیویورک که خریدار خودروی
جدید بودهاند اعالم کردهاند حضور در این رویداد روی تصمیم
آنها برای خرید خودرو تأثیر گذاشته است.
رئیس انجمن نمایندگیهای خودرویی نیویورک گفته که بهطور
متوسط  ۶.۸میلیون خانوار در هر سال روانه نمایشگاه خودروی
محلی میشوند که از این میان  ۴.۷میلیون نفر به دنبال خرید یا
اجاره یک خودروی جدید طی یک سال آینده هستند .این مدیر
همچنین مدعی شده هیچ ابزار بازاریابی دیگری نمیتواند چنین
تأثیری روی حجم باالیی از خریداران داشته باشد.
اگرچه نمایشگاههای خودرویی برای خریداران بالقوه اهمیت
زیادی دارند اما شکی وجود ندارد که برخی خودروسازان دیگر
عالقهای به حضور در چنین رویدادهایی ندارند .با توجه به این
موضوع باید منتظر ماند و دید که پس از پایان کرونا وضعیت
نمایشگاههای خودرویی چگونه خواهد بود.
منبع :پدال ()pedal.ir

آمازون نسخه بروزرسانی شده و ارتقا
ک هوشمند « »Echo Framesرا با
عین 
بهبود کیفیت صدا ،طول عمر بیشتر باتری
و در رنگهای جدیدی به بازار عرضه میکند.
ک هوشمند
قیمت نسخه اصلی این عین 
آمازون  179.99دالر تعیین شده بود؛ ولی
تنها به تعداد محدودی تولید شده و همه
کاربران امکان خرید آن را نداشتند .اکنون
این امکان برای همه کاربران وجود دارد تا
بتوانند نسخه جدید و بروزرسانی شده را
با افزایش قیمت  70دالری نسبت به نسل
قبلی ،یعنی با پرداخت  249.99دالر
خریداری کنند.
آمازون در دعوتنامه «Day One
 »Editionبه این موضوع اشاره کرده که
ک هوشمند شرکت در
نسل جدید عین 
دسترس همه کاربران قرار دارد.
نسخه جدید نیز همانند مدل اصلی به
گونهای طراحی شده که کاربران میتوانند به
روشی ساده از دستیار صوتی الکسا آمازون
استفاده کنند .طراحی ظاهری مدل جدید
نیز کامال شبیه نسخه قدیمی است .در
ک Echo Frames
کل طراحی ظاهری عین 
شبیه تمام عینکهای معمولی است که فقط
دستههای آن ضخامت کمی بیشتری نسبت
به عینکهای معمولی دارد.
عینک هوشمند  Echo Framesبا
گوشیهای اندرویدی و  iOSسازگار بوده و
عالوه بر نمایش نوتیفیکیشنها ،میتواند
تماسهای تلفنی را برقرار کرده و موسیقی
یا پادکست را پخش کند .نسخه جدید نیز
همانند نسخه قبلی از ژست های حرکتی
مانند سوایپ کردن نیز پشتیبانی می کند.
عالقهمندان میتوانند نسل جدید عینک
گ مشکی
هوشمند آمازون را عالوه بر رن 
در دو رنگ جدید آبی و رنگ خردلی با راه
راه مشکی نیز خریداری کنند .آمازون با
همکاری شرکت  ،LensCraftersاین امکان
را در اختیار کاربران قرار میدهد که بتوانند
عینک هوشمند خود را با لنز طبی استفاده
کنند.
کاربران میتوانند عینک هوشمند جدید را
از  20آذرماه خریداری کنند .از سوی دیگر
آمازون در کنار معرفی عینک هوشمند
جدیدش ،اعالم کرده که دیگر قصد ندارد
به تولید آمازون اکو لوپ رینگ ادامه دهد و
تولید آن متوقف خواهد شد.
منبع:دیجیاتو

