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در  مهم  تحقیق  یک  در  کشورمان  پژوهشگران   
حوزه روان شناسی، ابعاد مشکلی به نام »پریشانی 
زناشویی« را مطالعه کرده و راهکارهایی برای دچار 

نشدن به آن ارائه داده اند.
نیازهای  کردن  برطرف  اصلی  محل  خانواده، 
راه،  این  در  و  است  عاطفی  و  عقالنی  جسمانی، 
فنون  به  شدن  مجهز  و  آن ها  از  آگاهی  داشتن 
ضرورتی  روانی،  و  زیستی  تمایالت  شناخت 
زندگی  از  فرد  یک  رضایت  است.  انکارناپذیر 
و  صحیح  ارتباط  توانایی  معنی  به  زناشویی 
رفتارهایی  زوجین،  بین  ایجادشده  همبستگی 
است.  درست  ارتباطات  و  انعطاف پذیری  مانند 
خانواده،  کانون  و  بنیان  تهدیدکننده  عوامل  از  اما 
تعارضاتی است که در روابط بین زوجین بروز پیدا 
نیازها  خانواده،  یک  در  اگر  است  بدیهی  می کند. 
به درستی برآورده نشوند، زوجین نسبت به یکدیگر 
احساس خشم، ناامیدی و نارضایتی خواهند داشت.

که  عواملی  از  یکی  به عنوان  زناشویی  پریشانی 
منجر به نابودی تدریجی روابط زناشویی می شود، 
به عنوان نوعی ازهم گسیختگی و بی تفاوتی زوجین 
نسبت به یکدیگر، حقوق و تکالیف خویش تعریف 
می شود. خلق وخو، بلوغ فکری، روانی، مهارت های 
ظاهری،  ویژگی های  و  زندگی  شیوه  فردی، 
زناشویی  پریشانی  شکل گیری  پیش فرض های 
و  اختالفات  وجود  همچنین  می شوند.  محسوب 
و  افسردگی  بروز  به  منجر  زناشویی،  مشکالت 
و  شادکامی  کاهش  فرزندان،  نفس  عزت  کمبود 

کمبود امنیت هیجانی آن ها خواهد شد.
که  باالیی  اهمیت  کنار  در  موارد  این  به  توجه 
کانون خانواده در نظام اجتماعی هر کشوری دارد، 
محققانی از دانشگاه محقق اردبیلی را بر آن داشته 
در  دهند.  انجام  خصوص  این  در  را  مطالعه ای  تا 
این مطالعه، تأثیر فراهیجان های مثبت و همچنین 
پریشانی  بروز  بر  گرایی  ماکیاول  نام  به  پدیده ای 

رابطه زناشویی بررسی شده است.
در این پژوهش توصیفی، تعداد ۲۰۰ نفر از متأهلین 
شهر رشت مشارکت داشته و از طریق خودگزارش 
فراهم  را  پژوهشگران  نیاز  مورد  داده های  دهی، 
آورده اند. این داده ها سپس به کمک نرم افزارهای 

آماری، تجزیه وتحلیل شده اند.
آگاهی  نشان می دهند که عدم  مطالعه  این  نتایج 

زوجین نسبت به ویژگی های شخصیتی و هیجانی 
خود می تواند عامل خطری برای پریشانی زناشویی 
کارگاه های  برگزاری  با  است  الزم  بنابراین  باشد، 
آموزشی برای زوجین از شدت این موضوع کاست.
دانشگاه  روانشناسی  گروه  استاد  بشرپور،  سجاد 
دراین باره می گویند:  و همکارانش  اردبیلی  محقق 
تنظیم  محرکه  نیروی  به عنوان  هیجان ها  »فرا 
مجموعه ای  شامل  آن ها  می شوند.  تلقی  هیجان 
برای  فرد  که  هستند  احساس ها  و  هیجان ها  از 
توصیف خود از آن ها استفاده می کند. فراهیجان ها 
شامل دو بخش مثبت و منفی هستند. افراد دارای 
فراهیجان  دارای  افراد  برخالف  مثبت  فراهیجان 
منفی از توانمندی باال در پذیرش و ابراز مناسب و 

سازگار هیجان های خود برخوردار هستند«.

آن ها می افزایند: »ماکیاول گرایی نیز به طور خاص 
مشخص  پایین  اخالق  و  بدبینی  دست کاری،  با 
فریب  در  باال  گرایی  ماکیاول  با  افراد  می شود. 
دیگران بسیار موفق هستند و در مقابل تالش های 
افراد دیگر برای دست کاری احساسات خود بسیار 
باالی  توانایی  همچنین  می دهند.  نشان  مقاومت 
احساسات  تغییر  و  دست کاری  برای  آن ها  خود 
دیگران موجب می شود که به صورت افراد هوشمند 
و جذاب ارزیابی شوند. این صفات با تاکتیک های 
القای حسادت،  ازجمله  از همسر  نگهداری  خاص 
مالکیت  سیگنال های  و  احساسی  دست کاری 

کالمی همراه هستند«.
که  داده  نشان  فوق  تحقیق  از  به دست آمده  نتایج 
فراهیجان مثبت با پریشانی رابطه زناشویی، رابطه 
منفی داشته و ماکیاول گرایی با آن رابطه ای مثبت 

و معنی دار نشان می دهد.
با توجه به این نتایج، الزم است زوج هایی که در 
افزایش  به  دارند،  قرار  زناشویی  پریشانی  معرض 
فراهیجان های مثبت و کاهش ماکیاول گرایی در 

خود اقدام کنند.
بر این اساس، مجریان این تحقیق که یافته های 
»رویش  پژوهشی  علمی  ماهنامه  در  را  خود 
روان شناسی« منتشر کرده اند، پیشنهاد داده اند که 
روان شناسان با آموزش دادن تکنیک های تنظیم 
هیجان و گسترش هیجانات مثبت به افراد، در حل 
زوجین کمک های  بین  زناشویی  پریشانی  معضل 

الزم را انجام دهند.
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از  یکی  گذشته  سال  دو  طی  کرونا  پاندمی   
تاثیرپذیرترین پدیده های روانی اجتماعی بود که این 
نوجوانان  روانشناختی  و  زندگی  ابعاد  تمام  در  مساله 

تاثیرات پیدا و پنهانی گذاشت.
کشور  به  کرونا  ورود  از  سال  دو  به  نزدیک  دیگر 
که  بحث هایی  از  یکی  می رسد  نظر  به  و  می گذرد 
ذائقه و  تغییر  است  بحران رسیده  به  روزگار  این  در 
تغییر زندگی نوجوانان باشد، شاید در این میان حتی 
نکته  باشد.  دیده  آسیب  یا  رفته  دست  از  چیزهایی 
مهم این است که نوجوانان در سنی هستند که نیاز 
دارند  گروه های هم سن  در  به حضور  زیادی  بسیار 
که  کرونا  از  ناشی  محدودیت های  دلیل  به  وقتی  و 
فضای  وارد  بود،  مدارس  تعطیلی  تاثیرش  مهمترین 
مجازی شدند همین مساله آنها را دچار چالش کرد.

آموزش های  و  شد  چالش  دچار  رسمی  آموزش 
بسیار  تربیتی  و  پرورشی  برنامه های  مثل  غیررسمی 
ما  به  هم  کنار  اینها  همه  گرفتند.  قرار  تأثیر  تحت 
گروه سنی  این  آموزش  تنها  نه  روزها  این  می گوید 
آنها  تربیتی  مسائل  آنها،  فراغت  اوقات  حتی  که 
گروه  این  در  شاید  و  است  شده  کشیده  چالش  به 
باشیم.  زا  آسیب  رفتارهای  بروز  شاهد  بیشتر  سنی 
آسیب هایی که بیشتر هم پنهان است. محمد حسین 
آسایش، دکتری مشاوره و عضو هیات علمی دانشگاه 
تهران درباره شرایط پیش آمده در دو سال اخیر وآثار 
و پیامدهای آن گفت: از ابعاد مختلف می توان به آن 
مساله  این  اقتصادی  ابعاد  مثال  طور  به  کرد  نگاه 
آموزش  در بحث  لمس کرده اند.  نزدیک  از  مردم  را 
رسمی ما دچار چالش های جدی شدیم. در بعد آسیب 
و  ترس ها  و  وسواس ها  تشدید  مثل  روانی  شناسی 
تشدید  می کنیم.  مشاهده  را  پانیک  افزایش حمالت 
لحاظ  به  چه  خانواده ها  بیمارگون  وضعیت های 
درون  مسائل  و  مشکالت  لحاظ  به  چه  ارتباطی 
خانوادگی را شاهد بودیم. همچنین در این ایام همه 
از نزدیک لمس کردیم  از گذشته  را بیشتر  ما مرگ 
عزیزانمان  و  شود  دیر  زود  می شود  چقدر  دیدیدم  و 

نباشند. کنارمان 
وی ادامه داد: اضطراب ها، نگرانی ها، تغییر نگرش ها 
حال  عین  در  افتاد  اتفاق  سوگ ها  همین  ادامه  در 
زیادی  عده  شاید  که  بود  این  ماجرا  خوب  روی 
کنار  در  اینکه  قدرشناسی  و  زندگی  به  شأن  نگاه 
عزیزان شأن باشند بیشتر از قبل شد. اما نکته ای که 
می خواهم اشاره کنم این است که ما وقتی با شرایط 
آسیب  می شویم  رو  به  رو  مصیبت  یا  پاندمی  مثل 
شما  حال  هستند.  نوجوان  و  کودک  قشر  پذیرترین 
فرهنگ  به  نتوانستیم  حتی  ایام  این  در  کنید  تصور 
سوگواری که داریم که در نگاه روانشناختی هم برای 

این شکل سوگواری ارج می گذاریم بپردازیم.
مساله  روی  پژوهشی  گروه  یک  همراه  که  آسایش 
تحقیقاتی  ویژه  کار  کرونا  تأثیرات  و  نوجوانان 
پژوهشی  کار  یک  به  دست  ما  کرد:  بیان  کرده اند، 
زدیم که با همراهی ۱۳۹۹ نوجوان به مدت شش ماه 
صورت گرفت. هدف ما این بود که به برخی مسائل 
نوجوان ها  کنیم.  خاص  نگاه  پاندمی  در  نوجوانان 
عالوه بر رشد انگیزه های استقالل برای هویت یابی، 
با اطرافیان  همانندسازی و تعامالت اجتماعی بیشتر 
را  یافتگی  استقالل  افزایش  ما  و  می شوند  شناخته 
همچنین  می کنیم.  مشاهده  بیشتر  سن  افزایش  با 
مسائل  و  ادراک  تحول  و  رشد  دوره  نوجوانی  دوره 
سن  همین  از  انتزاعی  شناخت  رشد  است.  شناختی 
شروع می شود و نوجوان می تواند با دستیابی به این 
مرحله رشدی به پردازش وسیع تری دست پیدا کند 
همچنین  بزند.  بیشتری  بینی های  پیش  به  دست  و 
با  بیشتر  تعارض های  ایجاد  باعث  هویت یابی  فرایند 

والدین و نوجوانان می شود.
این عضو هیأت علمی دانشگاه ادامه داد: کنار همه 

شاهد  نوجوانان  در  را  فیزیولوژیک  تغییرات  اینها 
و  هویت یابی  فرآیند  از  وقتی  باشد  یادمان  هستیم. 
سوال های  با  می کنیم  نوجوانان صحبت  خودارزیابی 
رسالتم  اینکه  مثل  هستیم  رو  به  رو  نوجوان  جدی 
چیست آیا آنچه فهمیدم و آموختم درست است این 
همسن  با  بودن  تعامل  در  و  کاوش  قوس  و  کش 
گرفت  قرار  تأثیر  تحت  کرونا  شرایط  در  ساالن  و 
فضای  به  تعامالت  این  طوالنی  مدت  یک  برای  و 
مجازی رفت و همه می دانیم وقتی در فضای مجازی 
اطالعات منتقل می شود اول اینکه در دسترس بودن 
اطالعات ممکن است گمراه کننده باشد و در فرآیند 
هویت یابی خلل ایجاد کند و دوم اینکه این ارتباط ها 

چقدر مگر جای ارتباط حضوری را می گیرد.
آسایش گفت: در این شرایط برای ما سوال و چالش 
این بود نوجوانان با این اقتضائات و وضعیت تعطیلی 
مدارس، باشگاه ها و پارک ها چه می کنند البته این را 
هم بگویم که وضعیت پاندمی فضای همدلی و رشد 
و بالندگی را هم ایجاد کرده به هر روی ما تحقیقی 
را در سطح شهر تهران و مناطق مختلف آغاز کردیم 
که ببینیم کسانی که دغدغه های کرونا و حضور در 
فضای مجازی را تجربه کرده اند چه داده هایی به ما 
کرده ایم  آغاز  را  نوجوانان  با  ابتدا مصاحبه  می دهند، 
که یک مصاحبه عمیق نیمه ساختار یافته بود و بعد 

به تجزیه و تحلیل مصاحبه ها پرداختیم.
وی در پاسخ به این پرسش که نتیجه این تحقیقات 
که  بود  این  از  حاکی  گزارش ها  کرد:  بیان  بود  چه 
جا  یک  که  کرده  ایجاد  را  شرایطی  کرونا  وضعیت 
نشینی نوجوانان بیشتر شده، نوجوانی دوره انرژی و 
هیجان و تحرک است و همانطور که گفتم تغییرات 
و  برمی انگیزد  تحرک  برای  را  نوجوان  فیزیولوژی، 
هم  تحرک  در  شود  ایجاد  خللی  مسیر  این  در  اگر 
چالش ایجاد می شود کرونا خصوصًا در اوایل افراد را 

به سمت قرنطینه هدایت کرد.
و  افسردگی  و  حوصلگی  کم  افزود:  مشاور  این 
دل مردگی در نوجوانان در این ایام گزارش شد برخی 
با  مان  تعامالت  و  پرخاشگرتر شدیم  گزارش کردند 
خانواده کمتر شده برخی اعالم کردند تعامالت شأن 
چالشی تر شده و برخی گفتند چالش هایی که از قبل 
بوده بهتر شده نکته این است که در دسترس بودن 
بیشتری  فرصت  قرنطینه  دوران  در  خانواده  اعضای 
در  قرنطینه  این  چند  هر  می کند  ایجاد  چالش  برای 
بیشتر  حساسیت ها  که  می شد  مشاهده  کرونا  اوایل 
از امروز بود. االن اغلب دو دوز واکسن را زده اند و 

حضور در اجتماع از سر گرفته شده است.
اول  سال  یک  آن  در  اما  کرد:  اظهار  آسایش 
فضای  در  تعطیلی  شاهد  و  بود  بیشتر  اضطراب ها 
فرزندان شأن  کنار  در  بیشتر  والدین  و  بودیم  کاری 
حضور داشتند. حال اگر زمینه های اختالالت روانی و 

شخصیتی و پرخاشگری و تعارضات از قبل بیشتر بود 
شد. ضمن  بیشتر  خانواده ها  چالش های  ایام  این  در 
اینکه اگر استقالل نوجوان را خانواده پذیرش نداشته 
این خودش  و  می خورند  چالش  به  بیشتر هم  باشند 
را در دورهمی ها نشان می دهد در آن زمان سخت 
خانواده های  انجامید،  نوجوانان  انزوای  به  ها  گیری 
زیادی گالیه داشتند که فرزند ما از اتاقش هم بیرون 
و  آرامش  احساس  آیا  که  بود  این  سوال  و  نمی آید 
با خانواده مهرورزی  تعامل  برای  یا  امنیت نمی کنند 

الزم را نمی بینند و یا ائتالف هایی وجود دارد و....
به  فرار  نوجوانان  مقابله های  از  یکی  وی  گفته  به 
کمتر  خانواده  با  ارتباط  از  تا  است  مجازی  فضای 
این تحقیق بحث کاهلی در  از طرف دیگر در  کند. 
اصول و اعتقادات اخالقی مشاهده شد این کاهلی در 
ابعاد مختلف اثر گذاشته و توجه ما بیشتر به مناسک 
مذهبی مثل نماز و روزه شده است. باز یکی دیگر از 
بود  آن  تاکید شد  آن  بر  این تحقیق  در  مسائلی که 
پذیری  ریسک  شاهد  نوجوانی  دوره  این  در  ما  که 
انجام  را  خطرناکی  کارهای  و  هستیم  نوجوانان 
می دهند چون مرگ را از خودشان دور می بینند ولی 
در ایام پاندمی مفهوم مرگ در دسترس شد و همین 

باعث فشار بیشتری بر نوجوانان شد.
وقتی به بحث تفاوت میان دختران و پسران در دوره 
و  گرفتند  کرونا  از  که  تأثیری  بعد  از  چه  نوجوانی 
در  که  تفریح هایی  یا  و  دیدند  که  آسیب هایی  چه 
جای  کمی  موضوع  شاید  رسیم،  می  بود  اختیارشان 
صورت  به  ما  گفت:  آسایش  دارد.  بیشتری  بحث 
و  تفریحی  فضاهای  هم  عادی  شرایط  در  واضحی 
برای  نداریم.  نوجوانان  برای  کافی  قدر  به  ورزشی 
دلیل  به  خصوصًا  است.  بیشتر  مشکل  این  دختران 
بحث های فرهنگی و انتظارات فرهنگی و نگاهی به 
ممکن  ما،  جامعه  در  دختران  در  نقش های جنسیتی 
منفعل تر  قشر  این  فراغت  اوقات  درباره  اساسًا  است 
تغییرات  فرهنگی  مسائل  از  خیلی  در  هرچند  باشند. 
جدی در دیدگاه های سنتی و دختران می بینیم. مثل 
اینکه االن در دانشگاه ها گوی سبقت را از پسران در 
در  پاندمی  در شرایط  اما  ربوده اند.  رشته ها  از  برخی 
امکانات تفریحی، دختران  نبود  هر صورت به لحاظ 

بیش از پسران آسیب دیدند.
جامعه  اگر  که  است  این  مهم  نکته  داد:  ادامه  وی 
نداشته  و دختران  زنان  تفریحی  به وضعیت  نگاه  ما 
این دختران  آسیب جدی می بینیم چرا که  ما  باشد، 
بعدی  کنند. مسئله  تربیت  فرزندان خوبی  نمی توانند 
برای  روان  سالمت  داشتن  که  است  روان  سالمت 
جامعه  نگاه  نباید  پس  است.  مهمتر  ما  دختران 
آمار  به  حتی  باشد.  تبعیضی  پسران  و  دختران  بین 
نگاه  که  نوجوانان  بین  در  منظم  و  حرفه ای  ورزش 
انگار  بیشتر است.  آمار در پسران  کنیم می بینیم که 

بروند. سوال  باشگاه  به  پسران  که  است  تر  پذیرفته 
و  باشگاه  میزان  چه  ما  محله های  که  است  این 
فضاهای ورزشی دارند که دختران بتوانند با آرامش 
به  توجه  با  و  کنند  پیدا  حضور  آنجا  خاطر  امنیت  و 
کنند.  خاطر  امنیت  احساس  والدین هم  حساسیت ها 
از کرونا بود. به کرونا که  اینها برای قبل  تازه همه 
رسیدیم نبود این امکانات برای دختران بیشتر دیده 

شد.
در  داد:  ادامه  دانشگاه  علمی  هیأت  عضو  این 
برنامه های  به  نوجوانان  دسترسی  عدم  کرونا  دوران 
جدی  آسیب  یک  فراغت  اوقات  برای  مشخصی 
نوجوانان  که  رسیدیم  تحقیقاتمان  در  را  این  ما  بود. 
گزارش می کردند پیش از کرونا دورهمی ها و ورزش 
شد  قطع  حضوری  فعالیت های  وقتی  داشتند.  منظم 
نظم  هم  عماًل  رفت  مجازی  دنیای  به  چیز  همه  و 
رفتن  که  است  این  نکته  ریخت.  هم  به  برنامه ها 
انسان  که  چرا  بود.  ناگزیر  هم  مجازی  دنیای  به 
نمی تواند روابط بین فردی را ایزوله کند مگر کسانی 
که اسکیزوئید هستند و تمایلی به ارتباط ندارند. همه 
ما انسان ها به تعامل نیاز داریم و از همین نقطه است 
که برخی اختالالت سر می زند مثل اینکه من به قدر 

کافی برای دیگران دوست داشتنی هستم.
برنامه های  بگذریم  که  بحث  این  از  گفت:  آسایش 
اوقات فراغت در شرایط عادی جنبه هایی از نیازهای 
پردازان  نظریه  پر می کرد.  را  نوجوان  روان شناختی 
کردند.  بندی  طبقه  را  انسان  اصلی  نیازهای  زیادی 
گالسر می گوید نیاز به تفریح یک نیاز تکاملی برای 
موجودات  دیگر  گونه های  در  که  انسانهاست  ما 
می بینیم. شیر و پلنگ هم با هم تعامل دارند و این 
نیاز ژنتیکی و غریزی است. هرچه سن بچه ها باالتر 
می رود شکل تعامل فرق می کند. اساسًا از همه این 
مباحث است که یک درمانی به نام بازی درمانی که 
درمانی مؤثر در دوران کودکی است، ابداع می شود. 
نوجوان،  انگار  رسیم  می  نوجوانی  سن  به  وقتی 

کودک درونش را تعطیل می کند.
این مشاور گفت: مثاًل اگر مادر سخت گیری داشته 
در  بماند.  فعال  بخش  این  که  ندهد  اجازه  و  باشد 
و  شوخی  ما  همیشگی  نیاز  از  بخشی  که  صورتی 
می آید.  بعد شخصیت  این  از  شادابی  است.  شیطنت 
و  می برد  کامیابی  به  را  ما  شود  هدایت  درست  اگر 
خانوادگی  تعامالت  در  شود  گرفته  آن  جلوی  اگر 

صمیمیت ایجاد نمی شود.
که  نکاتی  از  یکی  کرد:  بیان  پایان  داد:  ادامه  وی 
خوب  معلم  یک  نقش  داریم  تأکید  بسیار  آن  به  ما 
معلم  پرورش  و  آموزش  در  اگر  است.  میان  این  در 
درست انتخاب شود، دانش آموزی پر انگیزه و خالق 
آموزشی  سیستم  در  که  است  الزم  داشت.  خواهیم 
که  است  این  بعد  نکته  و  توجه شود  به خالقیت  ما 
الزمه سالمت روانی در ارتباط بین نوجوانان در این 
انگیزه حرکت کند  با  بتواند  دوره شکل می گیرد که 
نه با ترس. ما شاهد هستیم برخی از دانش آموزان به 
عشق معلم مهربانشان و یا هم کالسی های فعالشان 
درس می خوانند و تالش می کنند و حس ارزشمندی 
که در این روابط کسب می کنند باعث می شود الزم 

نباشد مادر مدام بگوید درس بخوان.
می شنویم  کنار  و  گوشه  از  ما  اما  گفت:  مشاور  این 
که معلم های آموزش ندیده یا دچار مشکالت فردی، 
انگیزه  که  کسانی  و  می شوند  حاضر  کالس ها  در 
کافی برای معلمی ندارند در این حوزه فعال هستند. 
پاندمی هم که روابط بین فردی را تحت تأثیر قرار 
ما  بین  این  داده است. پس شاید الزم است که در 
والدین را آگاه تر می کردیم که بتوانند انگیزه ها را در 
سیستم  باید  می رسد  نظر  به  کنند.  تقویت  نوجوانان 

نظارتی در آموزش و پرورش هم تقویت شود.

سرپرست مرکز روابط عمومی و اطالع رسانی وزارت بهداشت پیرو مصوبات 
ستاد ملی کرونا گفت: ستاد مصوب کرد که واکسیناسیون گروه سنی ۵ تا ۱۱ 

سال در سراسر کشور به صورت پلکانی و با رضایت والدین آغاز شود.
مهندس محمد هاشمی درخصوص مصوبات پیشنهادی جهت تصویب در ستاد 
ملی کرونا به ریاست رییس جمهور، مورخ اول بهمن ۱۴۰۰، عنوان کرد: بر این 
اساس، با توجه به لزوم آمادگی کامل مراکز درمانی مقابله با کرونا؛ اجرای ماده 
۲۷ قانون جمعیت مبنی بر به کارگیری خانم های پزشک دارای فرزند در محل 
سکونت به مدت ۶ ماه به تعویق می افتد و مطابق روال قبلی وزارت بهداشت 

خدمت می کنند.  
بنابر اعالم وبدا، وی افزود: همچنین، ستاد مصوب کرد که واکسیناسیون گروه 
سنی ۵ تا ۱۱ سال در سراسر کشور به صورت پلکانی و با رضایت والدین آغاز 

شود.
 

با پیامک قطع برق، حسابتان خالی نشود

رئیس مرکز تشخیص  و پیشگیری از جرایم سایبری پلیس فتا نسبت به احتمال 
کالهبرداری و سواستفاده از شهروندان در پوشش پیامک قطع برق هشدار داد.
سرهنگ علی محمد رجبی، با اشاره به شیوه های کالهبرداری سایبری اظهار 
کرد: به تازگی یکی ازمواردی که کالهبرداران سایبری با استفاده از آن اقدام به 
سواستفاده از شهروندان کرده اند، کالهبرداری از طریق ارسال پیامک هشدار 

قطع برق است. 
وی ادامه داد: در این شیوه مجرمان اقدام به ارسال پیامک های جعلی هشدار 
قطع برق به شهروندان کرده و لینکی جعلی را نیز درون آن قرار می دهد. این 
افراد با استفاده از عباراتی نظیر اینکه در صورت عدم پرداخت، برق به مدت ۷۲ 
ساعت قطع خواهد شد یا حتی عباراتی مانند در صورت پرداخت از لینک زیر 
تخفیف یا جایزه خوش حسابی دریافت خواهید کرد، کاربران را به سمت استفاده 

از لینک هدایت می کنند. 
به گفته رجبی، با ورود کاربر به لینک مذکور این افراد نسبت به ورود و ثبت نام 
در وب سایت جعلی و سپس دریافت اپلیکیشن جعلی اقدام خواهند کرد یا حتی 
ممکن است به صفحات فیشینگ و برداشت غیرمجاز هدایت شده یا اطالعات 

و محتویات داخل گوشی تلفن همراهشان از طریق بدافزارها هک شود. 
وی در همین راستا به شهروندان هشدار داد:  الزم است افراد در صورت دریافت 
چنین پیامک هایی اوال عجوالنه عمل نکنند و حتما موضوع را از طریق اداره 
برق پیگیری کنند، ثانیا هنگام پرداخت نیز توجه داشته باشند که نیازی به وارد 
کردن اطالعات شخصی و هویتی کاربران برای جلوگیری از قطع برق وجود 

ندارد و البته حتما از درگاه های رسمی برای پرداخت قبوض استفاده کنند. 

نوجوانی دو سوی انزوای اجتماعی و فرار به دنیای مجازی

“پریشانی زناشویی” و راهکارهای کاهش آن

تلفنی  بصورت  کار  برای  خانم  نیروی 
جهت جذب و فروش آگهی های تبلیغاتی 

)نیازمندیها، روزنامه(  
حقوق بصورت پورسانت + بیمه تامین اجتماعی

۰3۴-32۵۱۶۰۰۵

استخدام نشریه طرح فردا
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مدیرکل دفتر هوشمندسازی و فناوری های نوین توانیر 
از  امکان دریافت اطالعات اشتراک و خدمات برق  از 
طریق نصب برچسب های QR-code خبر داد و 
هم  از  غیرهوشمند  کنتورهای  دارای  مشترکان  گفت: 
اکنون می توانند با این امکان در هر زمان از اطالعات 
مصرف و تعرفه خود مطلع شده و الگوی مصرفشان را 

مدیریت کنند.
تعرفه،  به  مربوط  مباحث  اینکه  بیان  با  مدقق  هادی 
الگوی مصرف و امکانات مورد نیاز مشترکین برق به 
اطالع رسانی می شود،  از طرق مختلف  و  طور مرتب 
برق  کنتورهای   QR-code نصب  کرد:  اظهار 
تاپایان  بهمن ماه برای مشترکین به پایان می رسد، 
پیش از آنکه هوشمندسازی همه کنتورها انجام شود، 
مشترکین برق می توانند از طریق گوشی تلفن همراه 
کنتور  روی  شده  نصب   QR-code برچسب های
میزان مصرف و هزینه  از  و  اسکن کرده  را  برق خود 
برق خود از ابتدای دوره تا لحظه اسکن کد QR مطلع 

شوند.
مدیرکل دفتر هوشمندسازی و فناوری های نوین توانیر 
شناسه  مانند  اشتراک  ثابت  اطالعات  درواقع  افزود: 
اشتراک، شناسه بدنه کنتور و بارکد شناسه قبض روی 
QR-code ثبت است. بدین ترتیب با اسکن آن، 
ایران  برق  سامانه  در  اختصاصی  صفحه  به  مشترک 
از  از  اعم  امکانات  و  اطالعات  همه  و  شده  هدایت 
اطالعات میزان مصرف دوره و تعرفه برق مصرفی بر 
اساس الگوی مصرف و مازاد بر الگو، پرداخت و ... را 

در اختیار وی قرار می گیرد.
مدقق تاکید کرد: QR-code حاوی لینک سامانه 
به  را  امکان  این  قبض،  شناسه  با  همراه  ایران  برق 
صورت  به  کد،  کردن  اسکن  با  که  می دهد  مشترک 
دیگر  و  شود  وارد  سامانه  در  خود  صفحه  به  مستقیم 

نیازی به ورود شناسه قبض نخواهد داشت.
به گفته وی، خطا در ورود شناسه با این روش از بین 
می رود و مشترکین هم بدون نیاز به دانستن شناسه، 
برق  سامانه  در  ارائه  قابل  خدمات  کلیه  از  توانند  می 
 QR-code ایران استفاده کنند، با وجود برچسب
کارکرد  خوداظهاری  امکان  کنتور،  شمارشگر  کنار  در 
می  مشترکین  که  نحو  این  به  دارد،  وجود  هم  کنتور 
آن  بارگذاری  و  خود  کنتور  از  گرفتن عکس  با  توانند 
کمک  به  ایران،  برق  سامانه  خوداظهاری  بخش  در، 
تا  کنتور  کارکرد  رقم  تصویر،  پردازش  تکنیک های 
این  از  را در سامانه وارد کنند و  لحظه گرفتن عکس 
طریق هم از مصرف خود آگاه شوند و هم بسته انرژی 

مناسب خود را خریداری کنند.
مدیرکل دفتر هوشمندسازی و فناوری های نوین توانیر 
تصریح کرد: برچسبهای Qr-code زیرساخت الزم 
با توجه به اجرای  انرژی هستند که  برای خرید بسته 
آئین نامه نحوه محاسبه تعرفه برق، کمک شایانی به 
برق و کنترل هزینه مشترکان  الگوی مصرف  رعایت 

می کند.
طبق اعالم توانیر، مدقق در پاسخ به این پرسش که آیا 
این امکان در مجتمع های مسکونی شرایط دسترسی 
برای  گفت:  کند،  نمی  فراهم  را  سایرین  اطالعات  به 
امکان  و  شده  ایجاد  الزم  های  محدودیت  دسترسی، 
مشاهده جزئیات اطالعات مصرف برای سایرین وجود 

نخواهد داشت.
های  فناوری  و  هوشمندسازی  دفتر  مدیرکل  گفته  به 
نوین توانیر، در واقع اطالعات اولیه با اسکن برچسب 
دریافت  برای  و  شود  می  مشاهده   QR-code
نیاز به درج کدی است که به شماره  اطالعات بیشتر 
قادر  را  فرد  هر  و  شده  ارسال  مشترک  همراه  تلفن 
اطالعات   ،QR-code از  استفاده  برای  کند  می 

کنتورهای مربوط به خود را ثبت نام کند.
کنتورهای  ویژه   QR-code اینکه  بیان  با  وی 
غیرهوشمند است و کنتورهای هوشمند نیازی به مامور 
می  الزم  اطالعات  و  ندارند   ... و  کد   QR و  قرائت 
ارسال می شود،  برای مشترک  به طور مستقیم  تواند 
گفت: برای تبدیل کنتورهای قدیمی به هوشمند لینک 
“برق  اپلیکیشن  در  هوشمند  کنتور  نصب  درخواست 
من” و سامانه برق ایران برای مشترکین قابل دسترسی 

و استفاده است.
بنا بر این گزارش سامانه برق ایران به صورت نرم افزار 
تولید و منتشر شده  نیز  نام” برق من”  با  تلفن همراه 
که از طریق ارائه دهندگان نرم افزارهای موبایلی قابل 

دانلود است.

قبض برقتان را از 
روی کنتور ببینید  

با  ملی  رمزارز  راه اندازی  به  مربوط  اخبار  اخیرا 
که  آنجا  از  اما  است.  شده  منتشر  ریال  پشتوانه 
رمزارزها  صنعت  برای  مناسبی  قانون گذاری  هنوز 
این  به  کارشناسان  از  برخی  نشده،  انجام  ایران  در 

اقدام خوش بین نیستند.
با توجه به افزایش محبوبیت بازار ارزهای دیجیتال 
خصوص  در  اخباری  ایران،  در  اخیرا  و  جهان  در 
این  برای  قانون گذاری  به  ایرانی  مقامات  تمایل 
توسط  ملی  رمزارز  راه اندازی  همچنین  و  صنعت 

بانک مرکزی به گوش می رسد.
این  به  بخشیدن  رسمیت  با  که  دارند  امید  مقامات 
صنعت، بتوانند تحریم ها را دور بزنند و از رمزارزها 
حال،  این  با  کنند.  استفاده  خارجی  تجارت  برای 
هنوز ساز و کار مناسبی برای این عمل ارائه نشده 
فعاالن  و  کارشناسان  ناامیدی  باعث  حدودی  تا  و 

بازار شده است.
ملی  رمزپول  راه اندازی  چشم انداز  خصوص  در 
قنبرزاده،  آرش  با  بانک مرکزی، مصاحبه ای  توسط 
انجام شده که در  ارزهای دیجیتال  بازار  کارشناس 

ادامه به آن خواهیم پرداخت.
ارز دیجیتال ملی  اینکه کلیات  به  اشاره  با  قنبرزاده 
تصویب شده، اما هنوز اطالعات دقیقی در مورد آن 
که  است  سال  دو  تقریبا  داشت:  اذعان  نشده،  ارائه 
مقامات روی رمزارز ملی کار می کنند، اما همچنان 
مبهم است. می توان گفت ما درحال حاضر نیز ریال 
موجود  بانکی  کارت های  در  که  داریم  دیجیتالی 
انجام  ما  شتاب  تراکنش های  در  همچنین  و  است 
رویکرد  اصلی  دلیل  که  می کنم  فکر  اما  می شود. 
مقامات به این سمت و صحبت از رمزارزهای ملی 
عقب  قافله  از  که  است  این  می شود،  در جهان  که 

نمانند. 
غیرمتمرکز  رمزارزها  ماهیت  اینکه  ذکر  با  وی 
چشم انداز  چندان  خصوص  این  در  گفت:  است 
نظر  زیر  ملی  رمزارزهای  که  چرا  نداریم؛  روشنی 
استخراج  قابل  زیاد  احتمال  به  بانک مرکزی است. 
نخواهد بود و کامال متمرکز است. از این رو، خالف 

بودن  غیرمتمرکز  یعنی  دیجیتال،  ارزهای  ماهیت 
خواهد بود. 

و  بازار  فعاالن  رویکرد  مورد  در  کارشناس  این 
دولت خاطرنشان کرد: برای افرادی که به ارزهای 
دیجیتال عالقه  مند هستند، رمزارز ملی مورد جذابی 
نمی تواند باشد. اما برای دولت، به منظور دور زدن 
و  کرده اند  فکر  آن  به  که  است  راه حلی  تحریم ها، 
ارز دیجیتال برای  از  اخیرا نیز تصمیم گرفته اند که 

تجارت خارجی استفاده کنند.
یک  ملی،  رمزارز  اینکه  احتمال  مورد  در  قنبرزاده 
رمزارز  این  اگر  اما  اظهارکرد:  باشد  استیبل کوین 
است،  زیاد  احتمال  به  که  باشد،  استیبل کوین  ملی، 
با  فعلی،  شرایط  در  بود.  خواهد  ریال  آن  پشتوانه 
کرده،  تجربه  ریال  که  ارزشی  کاهش  به  توجه 
رمزارز  راه اندازی  که  باشیم  خوش بین  نمی توانیم 
ریالی،  پشتوانه  این  با  باشد.  موفقیت آمیز  ملی 
ارزش  و  باشد  موفق  نمی تواند  نیز  دیجیتال  ریال 

سرمایه گذاری داشته باشد.
وی افزود: صحبت از این است که رمزارز ملی برای 
استفاده  از آن  بتوانند  باشد و همه  آزاد  عموم مردم 

است  دالری  اکثرا  رمزارزها  بازار  فعاالن  کار  کنند. 
و توصیه من همیشه این بوده که مردم سعی کنند 
بخشی از دارایی خود را به ریال نگه دارند و مابقی 
تورم  فشار  از  تا  کنند  تبدیل  ارزی  درآمد  به  را  آن 
بکاهند. بنابراین، ریال دیجیتال هم نمی تواند ارزش 

سرمایه گذاری داشته باشد.
سناریوی  گرفتن  نظر  در  با  کارشناس  این 
اگر  داشت:  اذعان  ملی  رمزارز  نبودن  استیبل کوین 
نوسان  و  نباشد  هم  استیبل کوین  ملی،  رمزارز  این 
باشد،  سرمایه گذاری  و  استخراج  قابل  باشد،  داشته 
موقعیت  در  باید  می شود،  راه اندازی  که  زمانی  از 
فروش قرار گیرد و به دنبال آن، باید منتظر ریزش 
این رمزارز باشیم. با این حال، بعید می دانم به این 
برای  اینکه هنوز  از  انتقاد  با  قنبرزاده  باشد.  صورت 
خاطرنشان  نشده  انجام  قانون گذاری  رمزارزها  بازار 
رمزارزها  برای  که  نداریم  قانونی  اکنون،  ما  کرد: 
چرا  که  دارد  سوال  جای  و  باشد  شده  تصویب 
اتفاق  هستند.  ملی  رمزارز  دنبال  به  مقامات  اکنون 
بهتری که می توانست بیفتد این بود که مانند سایر 
شود.  انجام  قانون گذاری  رمزارزها  برای  کشورها، 

صرافی ها  برای  باید  قانون گذاری  این  خصوص  به 
صرافی های  در  بخواهیم  اکنون  اگر  که  چرا  باشد؛ 
ایرانی خرید و فروشی انجام دهیم، با ترس خواهد 
بود. اتفاقی که برای کریپتولند افتاد، می تواند برای 

صرافی های دیگر هم بیفتد.
کار  اساس  از  که  بود  بهتر  رو  این  از  افزود:  وی 
صحیحی  قانون گذاری  مقامات  و  می کردند  شروع 
روز  به  که  اقتصاددان هایی  از  باید  می دادند.  انجام 
فعال  بازار  در  که  افرادی  می شد.  استفاده  هستند 
زمینه  در  کشور  از  خارج  در  بسیاری  افراد  هستند. 

برنامه نویسی و رمزنگاری تحصیل می کنند.
این کارشناس با اشاره به تناقض های موجود اظهار 
وجود  قانونی  آن  برای  هنوز  که  صنعتی  در  کرد: 
این  هستند.  ملی  رمزارز  راه اندازی  دنبال  به  ندارد، 
که  بود  خواهد  مرکزی  بانک  دست  در  نیز  رمزارز 
کامال متمرکز است و با غیرمتمرکز بودن رمزارزها 
ندارد.  وجود  پشتوانه ای  همچنین  و  دارد  منافات 
اینها همه عواملی است که باعث می شود این طرح 

نباشد. موفقیت آمیز 
از رمزارز ملی در تجارت  قنبرزاده در مورد استفاده 
خارجی گفت: به جز اینکه برنامه ای برای دور زدن 
برای  آن  از  بتوانند  و  باشد  داشته  وجود  تحریم ها 
فکر  هم  خصوص  این  در  کنند.  استفاده  تجارت 
نمی کنم به راحتی برای دنیا قابل پذیرش باشد که 
بخواهند با ریال دیجیتالی ما تبادلی را انجام دهند. 
اخباری  چه  که  ببینیم  و  باشیم  منتظر  باید  حال 
منتشر خواهد شد. مصوبه ای که تصویب خواهد شد 
و  پایه  چه  و  داشت  خواهد  بر  در  را  مواردی  چه 
اساسی دارد. درحال حاضر اطالعات کافی نداریم که 
بخواهیم در مورد آن صحبت کنیم. اما در کل من 
نسبت به آن خوش بین نیستم؛ چرا که مورد مثبتی 

در آن مشاهده نمی شود.
وی به عنوان سخن پایانی خود گفت: من امیدوارم 
ایران  در  رمزارزها  برای  مناسبی  قانون گذاری  که 
با  تا مردم  برای صرافی ها  به خصوص  انجام شود؛ 
خیال راحت تری بتوانند خرید و فروش خود را انجام 

دهند.

بیماریهای  از  پیشگیری  و  کنترل  مرکز  مطالعات  پنتایج 
ُدز  تزریق  که  دهد  می  نشان   )CDC( متحده  ایاالت 
یادآور واکسن کرونا بهترین سطح مصونیت را در برابر سویه 

اُمیکرون ایجاد می کند.
نتایج سه مطالعه جدید از سوی کارشناسان مرکز کنترل و 
اهمیت  از  حاکی  متحده  ایاالت  بیماری های  از  پیشگیری 
سطح  بهترین  ارائه  برای  کرونا  واکسن  یادآور  ُدز  دریافت 

مصونیت در برابر سویه اُمیکرون است.
نتایج این مطالعات اولین داده های واقعی است که نشان 
سویه  علیه  کرونا  واکسن  یادآور  ُدز  تزریق  تاثیر  دهنده 
اُمیکرون است که در حال حاضر بیش از ۹۹ درصد موارد 
ابتال به بیماری کووید۱۹- را در ایاالت متحده تشکیل می 
دهد.نتایج این مطالعات که روز گذشته )جمعه( منتشر شد، 
این پرسش را مطرح می کند که آیا افرادی که تنها دو ُدز 
قرار  افرادی  گروه  در  باید  هنوز  اند  کرده  دریافت  واکسن 

گیرند که به طور کامل در برابر کرونا واکسینه شده اند.
با توجه به این نکته،  یکی از مشاوران قدیمی مرکز کنترل و 

پیشگیری از بیماریهای ایاالت متحده در حوزه واکسن که 
در انجام این مطالعات مشارکتی نداشته، گفت: فکر می کنم 
باید تعریف ارائه شده در مورد افرادی که به طور کامل در 
ُدز  سه  تزریق  اساس  بر  را  اند  واکسینه شده  ویروس  برابر 

تغییر دهیم.
مورد  هزار   ۸۸ به  نزدیک  که  مرکز  این  مطالعه  اساس  بر 
ایالت آمریکا مورد بررسی  بستری در بیمارستان را در ۱۰ 
قرار داد، مشخص شد: تزریق ُدز یادآور واکسن در جلوگیری 
از بستری شدن بیماران در بیمارستان ها در ماه های دسامبر 
و ژانویه که اُمیکرون سویه غالب بوده ۹۰ درصد موثر بوده 

است.
در  ان،  ان  سی  خبری  شبکه  از  نقل  به  ایسنا  گزارش  به 
در  بستری شدن  از  برای جلوگیری  ُدز  دو  تزریق  مقایسه، 
زمانی که حداقل شش ماه از تزریق ُدز دوم گذشته بود، تنها 
۵۷ درصد موثر بوده است. همچنین بر اساس این مطالعه 
تزریق ُدز یادآور در جلوگیری از مراجعه به اورژانس و مراکز 

ارائه مراقبت فوری، ۸۲ درصد موثر بوده است.

دیدگاه فعاالن بازار ارزهای دیجیتال به رمز ریال 

در  پژوهی  آینده  ضرورت  بر  کار  حوزه  فعال  یک 
سیاستگذاری ها و تصمیم گیری های مربوط به بازار 
برای  باید  گفت:  و  کرد  تاکید  جمعیت  افزایش  و  کار 
برنامه  دانشجویان  التحصیلی  فارغ  از  بعد  سال  چهار 
از تحصیل  از فراغت  افراد پس  تا  باشیم  ریزی داشته 
پیدا  خود  تحصیلی  رشته  با  متناسب  کار  بازار  بتوانند 

کنند.
متناسب سازی  برای  پژوهی  آینده  تاجیک،  محمدرضا 
،گفت:  داد  قرار  تاکید  مورد  را  دانشگاهی  های  رشته 
که  است  مهمی  بسیار  موضوعات  از  پژوهی  آینده 
تدوین  و  ها  گیری  تصمیم  سیاست گذاری ها،  در  باید 
بحث  در  گرفته شود. طبعا  نظر  در  برنامه های کشور 
آمایش سرزمینی رشته ها و متناسب سازی رشته های 
دقت  به  را  کشور  استانهای  پتانسیل  باید  دانشگاهی 
بررسی و نیازسنجی کنیم ولی نه نیازهای امروزمان را 
بلکه نیازهای پنج سال یا یک دهه آینده کشور را مورد 

شناسایی قرار بدهیم.
گرفت  صورت  نیازسنجی  آنکه  از  پس  داد:  ادامه  وی 
سوق  سمت،  آن  به  را  کرده  تحصیل  جمعیت  باید 
دانشجویان  التحصیلی  فارغ  برای چهار سال  و  بدهیم 
از  فراغت  از  بعد  افراد  تا  باشیم  داشته  ریزی  برنامه 
تحصیلی  رشته  با  متناسب  کار  بازار  بتوانند  تحصیل 

خود پیدا کنند.
بحث  در  کرد:  خاطرنشان  کار  حوزه  کارشناس  این 
این مشکل  با  ورودی و خروجی دانشگاه ها همچنان 
در  دانشجو  بسیاری  تعداد  یکباره  به  هستیم؛  مواجه 

ولی  کنیم  می  جذب  ندارند،  کار  بازار  که  هایی  رشته 
بعد از فارغ التحصیلی بیکاری را تجربه می کنند.

به اعتقاد تاجیک، در بحث متناسب سازی رشته های 
دانشگاهی باید آینده پژوهی را سرلوحه کار قرار بدهیم 
و از افراد صاحب نظر و متخصص در این حوزه استفاده 

کنیم.

وی تاکید کرد: یکی از نقاط ضعف نظام آموزشی این 
است که در یک دوره دانشگاهها مثل قارچ رشد کردند 
و به جایی رسیدند که با حجم انبوه دانشجویان مواجه 
گرفته  پیش  در  دانشگاهها  تجمیع  سیاست  لذا  شدیم؛ 
و  است  دادن  رخ  حال  در  اتفاق  این  مجددا  اما  شد 
علیرغم اینکه بازار کار به لحاظ تقاضا مناسب نیست، 

سیاست جذب فارغ التحصیالن شکل گرفته است.
رییس مجمع نمایندگان کارگران استان تهران به سیر 
اخیر  های  دهه  در  ایران  جمعیت  نزولی  و  صعودی 
اشاره کرد و گفت: آینده پژوهی گذشته، حال و آینده 
از  از دوران قبل  را در نظر می گیرد ولی متاسفانه ما 
نکرده  حرکت  پژوهی  آینده  بستر  بر  تاکنون  انقالب 
ایم، قبل از انقالب جمعیت کشور زیاد نبود و به تدریج 
افزایش  را  تا جمعیت  را ترویج دادند  بهداشتی  مسایل 
با پدیده دهه شصتی ها روبه رو  انقالب  از  دهند. بعد 
شدیم و به یکباره تقاضای کار افزایش یافت و بازار کار 
را به هم ریخت؛   اکنون نیز به سال های قبل بازگشته 
ایم و خانواده ها عمدتا یا فاقد فرزند یا تک فرزند هستند 

و نمودار جمعیت ایران مجدداً نزولی شده است.
در  مشخص  و  واحد  سیاست  نبود  تاجیک،  گفته  به 
حمایتی  سیاستهای  اعمال  عدم  و  فرزندآوری  بحث 
تا  شده  باعث  پژوهی  آینده  عدم  از  ناشی  وتشویقی 
نزولی  روند  افزایش،  جای  به  کشور  جمعیتی  نمودار 

را طی کند.
آینده  گفت:موضوع  پایان  در  کار  حوزه  کارشناس  این 
شکل  به  و  مشاوره  قالب  در  که  است  مدتی  پژوهی 
خألهای  شناسایی  در  و  افتاده  جریان  به  کارگروهی 
موجود در بازار کار و ظرفیت های هر منطقه و استان 
برای  حاال  از  باید  منظور  همین  به  است،  بوده  موثر 
یک دهه آینده بازار کار، اقتصاد و جامعه برنامه داشته 
باشیم و برای تدوین برنامه های پنج ساله یا ۱۰ ساله 

خود از پتانسیلهای آینده پژوهی استفاده کنیم.

برای بازار کار ۱۰ سال آینده چه فکری کرده ایم؟

ُدز یادآور، بهترین سطح مصونیت را در برابر ُامیکرون ایجاد می کند
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