رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی فراجا خبر داد:

شماره گذاری  ۶هزار اتوبوس خارجی
مهر :رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی فراجا از شــمارهگذاری
 ۶۰۰۰اتوبوس دست دوم خارجی خبر داد و گفت :هر خودرویی
که خارجی باشد لزوماً امن و با کیفیت نیست .سردار سید کمال
هادیانفر رئیس پلیس راهور فراجا صبح امروز در حاشیه همایش
«کودکان را نجات دهیــم» در جمع خبرنــگاران گفت :یکی از
شرکتهای خودروساز گزارشی برای تغییرات ارائه دادند اما این
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وقوع یک زمین لرزه بامداد چهارشــنبه
به قدرت  ۶.۱در مقیاس ریشــتر در شرق
افغانستان هزاران کشته و مجروح برجای
گذاشت .دیشب مرکز اروپایی لرزهنگاری
مدیترانــه ( )EMSCدر توئیتی نوشــت:
در حدود  ۱۱۹میلیون نفر در پاکســتان،
افغانستان و هند در شعاع  ۵۰۰کیلومتری
اطراف کانون زلزله آن را احساس کردند.
در حالی که مولوی شــرف الدین مسلم،
معین وزارت دولت در امور رســیدگی به
حــوادث غیرمترقبه افغانســتان در یک
نشست خبری تعداد جانباختگان این زلزله
را  ۹۲۰نفر و شــمار مجروحان را  ۶۱۰تَن
اعالم کرده بود ،رییس اطالعات و فرهنگ
والیت پکتیکا بعد از ظهر چهارشــنبه به
آژانس خبــری باختر گفت کــه تنها در
شهرستانهای (ولســوالیهای) گیان و
برمل ایــن والیت بیش از هــزار تن جان
باختند و افزون بر هزار و  ۵۰۰نیز مجروح
شــدهاند .مولوی هبتاله آخندزاده ،رهبر
طالبــان در پیامی ضمن ابــراز همدردی
با خانوادههای آســیب دیده از نهادهای
بینالمللی خواست تا به بستگان قربانیان
این رویداد طبیعی کمک کنند .مأل محمد
حسن آخوند ،نخست وزیر کابینه طالبان،
نیز با صدور دســتور تخصیص  ۱میلیارد
افغانی برای رسیدگی به امور زلزلهزدگان،
خواستار انتقال مواد غذایی ،البسه و ادویه
به محالت زلزلهزده با اســتفاده از حمل
و نقــل هوایی و زمینی شــد .بــر همین
اساس ،وزارت دفاع ملی طالبان از اعزام ۷
بالگرد حامل تیمهای امدادی برای انتقال
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خشم طبیعت این بار دامن همسایه طالبان زده را گرفت؛

ویرانیباقیماندهولسوالیها
شمار جانباختگان زلزله افغانستان به بیش از  ۱۰۰۰نفر رسید و زخمیها از  1500تن گذشت

عکس  :عصر ایران


ادامه از صفحه یک
و پرترافیک را بــرای ورزش انتخاب نکنید.
میزان آلودگی هــوا در فاصلــه  15متری
خیابانها و جادههای شلوغ به باالترین حد
خود میرسد .پس بهتر است در اطراف این
مکانها ورزش نکنید.
مکانهایــی که درخــت دارنــد و پارکها
فضاهای بهتری برای ورزش هســتند بهتر
است پارکهایی را انتخاب کنید که از خیابان
فاصله دارند.
شــاخص آلودگی هوا را چک کنید:
شاخص آلودگی هوا را از روی اپلیکیشنهای
مختلف چک کنید و ســپس برای این که
بیرون یا در فضای بــاز ورزش کنید تصمیم
بگیرید .در روزهای نا ســالم سعی کنید در
محیطهای باز و آلوده قرار نگیرید .بخصوص
افراد پرخطر که شــامل افرادی با ســابقه
بیماریهای قلبی ،ریوی ،تنفســی و آسم
هستند بهتر است این نکته را بیشتر رعایت
کنند.
ازماسک استفاده کنید :هنگام ورزش،
عمیقتر و ســریعتر نفس میکشید ،بهتر
است ماســک بزنید تا آلودگی وارد ریههای
شما نشود.
مواد غذایی که آنتی اکسیدان دارند
را بیشتر مصرف کنید :آنتی اکسیدانها
مواد ســمی بدن را از بین میبرند .غذاهایی
که ویتامینهای  Eو  Cدارند و ســبزیجاتی
که برگ دارند حامی آنتی اکسیدان هستند.
در زمان اوج ترافیک ورزش نکنید :در
ساعتهای شلوغ روز که ترافیک بیشتر است
و ماشین بیشتری در خیابان هستند ورزش
نکنید .سعی کنید فعال باشید .بررسیهای
مختلف نشان داده اســت که ورزش کردن
در هوای آلوده بهتر از فعالیت نداشتن است.
خطر فعالیت نداشتن بسیار بیشتر است.

تغییرات از نظر پلیس مربوط به مدیریت داخلی است و به مواردی
که پلیس اعتراض داشت برنمی گردد .وی افزود :موضوعاتی که
ما از خودروسازان خواستیم اول کیفیت تولید وسایل نقلیه و دوم
ایمنی خودروها است؛ ما از خودروسازان خواستیم برنامه اجرایی
بدهند یعنــی بگویند وضعیت ایمنی و کیفیــت خودروها از چه
زمانی شروع و چه زمانی به پایان میرسد تا شاهد جان باختگان

تصادفات باشیم.
در سال  ۸۵واردات خودروی خارجی باعث شد آمار
جانباختگان کاهشی شود
رئیس پلیس راهور با اشاره به اینکه پلیس راهور با واردات خودرو
موافق است ،گفت :در ســال  ۸۵که حدود  ۲۷هزار نفر کشته در
تصادفات داشتیم همین واردات خودروی با کیفیت کمک کرد تا
آمار کاهش پیدا کند ،این خودروها دارای ترمز  ABSو چند کیسه
هوا و … بودند.
هادیانفر گفت :واردات خودرو سبب شد که خودروسازان داخلی

یکه تاز این حوزه نباشند و احساس نکنند مردم ناگزیر هستند تا
محصولی که آنها تولید میکند را خریداری کنند.
وی گفت :از سال  ۸۶ ،۸۵و  ۸۷به بعد خودروهای داخلی کم کم به
سمت ایجاد کیفیت بهتر حرکت کرد و مواردی از قبیل کیسه هوا
به خودروها اضافه شد.
رئیس پلیس راهور گفت :انتظار داریم خودروهای کیفی و ایمن
وارد شود ،در حال حاضر خودروی زیر  ۱۰هزار دالر در دنیا وجود
ندارد اما برخیها گفتهاند که قرار است از هندوستان خودروی ۶
هزار دالری وارد کنند!

زخمیها به بیمارستان و رسیدگی به آسیب
دیدگان زلزله در جنوب افغانستان خبر داد.
ایران نیز همزمان با ارسال دو هواپیما حاوی
کمکهای اولیه به افغانســتان ،آمادگی
هالل احمر این کشــور را برای مشارکت
در عملیات امــدادی در مناطق زلزلهزده
افغانستان اعالم کرد .وزارت خارجه ترکیه
نیز با انتشــار بیانیهای اعالم کرد که هالل
احمر این کشور که پیش از وقوع زلزله در
سراسر افغانســتان فعال بوده ،کمکهای

بشردوســتانه خود را بــرای زلزلهزدگان
مناطق جنوبی افغانستان نیز ارسال کرده
است .شهباز شریف ،نخست وزیر پاکستان
نیز تاکید کرد که کشــورش در شــرایط
ســخت در کنار برادران افغان بوده و تمام
کمکهای ممکن را برای مردم افغانستان
ارسال خواهد کرد.
سازمان زمینشناسی ایاالت متحده اعالم
کرد که زلزلهای به بزرگی بیش از شــش
ریشتر بامداد روز چهارشــنبه اول تیرماه

بخشهایی از افغانســتان و پاکســتان را
لرزانده اســت.این زمین لرزه در ســاعت
 1 :24بامــداد در حــدود  ۴۴کیلومتری
شهر خوست در جنوب شرقی افغانستان
و در عمق  ۵۱کیلومتــری زمین رخ داده
است .بهگفته ذبیح اله مجاهد ،سخنگوی
طالبان ،قدرت زمین لرزه در والیت پکتیکا
بیش از ســایر مناطق بوده ولی گزارشها
از واردن آمدن خســارت جدی به والیت
خوســت و برخی از والیتهــای همجوار

نیز حکایت دارد .رییس سازمان مدیریت
بحران کشــور از اعالم آمادگی کامل این
سازمان جهت کمک رسانی به زلزلهزدگان
افغانستانی خبر داد .محمدحسن نامی با
اشاره به وقع زمین زلزله  ۶.۱ریشتری در
شرق افغانســتان و جان باختن تعدادی از
شهروندان افغانســتانی عصر گفت :طبق
دستور وزیر کشور تیمهای مدیریت بحران
کشور در آماده باش کامل بسر میبرند که
در صورت نیاز تیمهایی به کشور افغانستان
اعزام شوند .وی با اشاره به برگزاری نشست
تمرین آمادگی در برابر زلزله که با همکاری
دفتر هماهنگ کننده مقیم سازمان ملل در
ایران و سازمان مدیریت بحران برگزار شد،
افزود :همکاریهای بشر دوستانه در مواقع
بحرانها و مخاطرات طبیعی یک موضوع دو
طرفه خواهد بود و جمهوری اسالمی ایران
نیز برای کمک رسانی به کشورهای آسیب
دیده دیگر اعالم آمادگی میکند.
نامی تاکید کرد :این یک حقیقت اســت
که تمامی مردم دنیا باید در مواقع بحران
و مخاطرات به هــم کمک کنیــم و این
نشستهای چندجانبه میتواند زیرساخت
این همکاریها را از طریق تفاهم و گفتگو
در خصوص ظرفیتها فراهم سازد.
در اخبار اولیه منابع محلی در افغانســتان
اعالم کردند ،تعداد قربانیان زلزله در والیات
پکتیا و خوست به  ۲۵۰نفر افزایش یافته
است ،زمین لرزه در ولسوالی های گیانی و
برمل این والیت تلفات و خسارات هنگفتی
را بر جا گذاشــته اســت .احتمال افزایش
تلفات وجــود دارد و تالش تیمهای نجات
برای جستجوی افراد در زیر آوار در جریان
است.

یافتهها
ادامه از صفحه یک
برای مثال ،میتوانید مشتریان را بر اساس موقعیت
مکانی ،مشــخصات فــردی ،عالیــق ،رفتارها و
ارتباطات انتخاب کنید .در این صورت به کاربرانی
دسترســی پیدا خواهید کرد که به احتمال زیاد
به تجارت ،محصوالت یا خدمات شما عالقهمند
هستند.
 .4دستیابی به بینشی ارزشمند :رسانههای
اجتماعی برای شما این امکان را فراهم میکنند
که مســتقیماً با مخاطبان خود در ارتباط باشید،
که باعث میشــود در مــورد نیازهــا ،عالیق و
نظرات مشــتریان در مورد تجارت ،محصوالت و
خدماتتان آگاه شوید.
 .5افزایش آگاهی و وفاداری به برند :رسانههای
اجتماعی نه تنها باعث افزایش دسترســی برند
شما کمک میشوند ،بلکه باعث افزایش وفاداری
مشتری نیز میشوند .در واقع ،طی نتایج به دست
آمده از یک تحقیق 53 ،درصد از آمریکاییهایی که
برندها را در رسانههای اجتماعی دنبال میکنند،
بیشتر به آن شرکتها وفادار میمانند .به این دلیل
که رسانههای اجتماعی باعث سهولت ارتباطات
دو طرفه میشوند ،این امکان را برای شما فراهم
میکنند تا روابط پایداری با مشتریان فعلی خود
ایجاد کنید.
اســتراتژیها و نــکات بازاریابی
رسانههای اجتماعی
در این قســمت ،قصــد داریم نگاهــی به چند
اســتراتژی و نکاتی بیندازیم که میتوانید از آنها
برای بازاریابی شبکههای اجتماعی استفاده کنید.
اهداف تجاریتان را تعیین کنید :قبل از ثبت نام
و ورود به شــبکههای اجتماعی ،ابتدا باید اهداف
تجاری خود را تعیین کنیــد ،ببینید قصدتان از
بازاریابی در شــبکههای اجتماعی چیست .مث ً
ال،
آیا قصد دارید آگاهی از برند خود را افزایش دهید؟
به مشتریان بیشتری دســت پیدا کنید؟ درآمد
بیشتری کسب کنید؟ تعیین اهداف خاص برای
رسانههای اجتماعی باعث میشود بیشترین بهره
را از استراتژی شبکههای اجتماعی ببرید.
در مورد رقبای خــود تحقیق کنید :تحقیق
دربــاره روند کاری رقبای شــما در رســانههای
اجتماعی ،مانند بســیاری از دیگر استراتژیهای
بازاریابی دیجیتال ،میتواند مؤثر و کارساز باشد.
رقبا از چه استراتژیهایی استفاده میکنند؟ در
چه زمینهای موفق هستند؟ چگونه میتوانید بهتر
از آنها باشید؟ میتوانید یک لیست از رقبای خود
تهیه کنید .سپس ،ارزیابی کنید که آنها در کدام
شبکههای اجتماعی فعالیت دارند .چقدر فالوور
دارند؟ هر چند وقت یک بار پست میگذارند؟ چه
ساعتی از روز پست میگذارند؟
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