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شناسایی ۲۵۶ بیمار جدید کرونایی
در ۲۴ ســاعت منتهی به ظهر جمعه، ۴ بیمار مبتال به کووید-۱۹ در کشــور 
جان خود را از دســت دادند و مجموع جان باختگان این بیماری، به ۱۴۱ هزار 

و ۳۷۷ نفر رسید.
به گزارش وبدا، مرکز روابط عمومی و اطالع رسانی وزارت بهداشت اعالم کرد :تا 
کنــون ۶۴ میلیون و ۶۲۳ هــزار و ۲۳۵ نفر دوز اول، ۵۷ میلیون و ۹۶۸ هزار و 
۳۵۹ نفر دوز دوم و ۲۷ میلیون و ۶۹۷ هزار و ۷۲۲ نفر، دوز سوم واکسن کرونا 
را تزریق کرده اند و مجموع واکسن های تزریق شده در کشور به ۱۵۰ میلیون و 

۲۸۹ هزار و ۳۱۶ دوز رسید.
در شبانه روز گذشــته ۱۶ هزار و ۱۶۵ دوز واکسن کرونا در کشور تزریق شده 
اســت. از پنجشنبه تا ظهر جمعه ۲ تیرماه ۱۴۰۱ و بر اساس معیارهای قطعی 
تشــخیصی، ۲۵۶ بیمار جدید مبتال به کووید-۱۹ در کشور شناسایی و ۴۳ نفر 
از آنها بستری شدند. مجموع بیماران کووید-۱۹ در کشور به ۷ میلیون و ۲۳۵ 
هزار و ۶۹۶ نفر رسید. تا کنون ۷ میلیون ۶۱ هزار و ۱۴۸ نفر از بیماران، بهبود 

یافته و یا از بیمارستانها ترخیص شده اند.
۲۳۷ نفــر از بیمــاران مبتال به کوویــد-۱۹ در بخش هــای مراقبت های ویژه 
بیمارســتانها تحت مراقبت قرار دارند. تا کنون ۵۲ میلیون و ۵۴۵ هزار و ۷۲۵ 
آزمایش تشخیص کووید-۱۹ در کشــور انجام شده است. در حال حاضر هیچ 
شهرستانی در وضعیت قرمز و نارنجی نیست و ۱۰۶ شهرستان در وضعیت زرد 

و ۳۴۲ شهرستان در وضعیت آبی قرار دارند.  

وزیر بهداشت:
 پنج هزار میلیارد تومان به بیماران خاص

 اختصاص یافت
وزیر بهداشــت، درمان و آموزش های پزشــکی گفت: بودجه پنج هزار میلیارد 
تومانی که مجلــس برای بیماران خاص مصوب کــرده، بزودی تخصیص داده 
خواهد شــد تا مشــکالت این بیماران رفع شــود. دکتر بهرام عین اللهی روز 
پنجشــبه در  شهرستان راز و جرگالن در جمع خبرنگاران اظهار داشت: عالوه 
بر بودجه ای که به بیماران خاص اختصاص یافته اســت اســاس نامه صندوق 
بیماریهای خاص نیز در شــورای عالی بیمه مصوب شده و در دستور کاردولت 
است و با تصویب هیئت دولت  و بعد از شناسایی بیماران خاص در کشور تمام 
خدمات آن ها از طریق این صندوق پوشــش داده می شود و حتی برای سهولت 

دسترسی به دارو اقالم دارویی به محل سکونت آن ها پست خواهد شد.
وی با بیان این که گسترش بیمه های پایه یکی از برنامه های دولت است افزود: 
از کارهایی که در دولت انقالبی انجام شد بیمه رایگان پنج میلیون و ۴۰۰ هزار 
نفر از اقشاری بود که در دهک های یک تا سوم جمعیتی قرار دارند و ۴۰۰ هزار 
نفر نیز در ســال قبل به رایگان بیمه شدند و اکنون می توان گفت تقریبا همه 
مردم به جز افراد مرفهی که باید خود اقدام کنند تحت پوشش بیمه قرار دارند.
عین اللهی خاطرنشــان کــرد: با این اقدام دولت در واقع بــرای اولین بار بیمه 
همگانی اجرا می شــود که از افتخارات دولت اســت و برای این که مردم بدانند 
می توانند از بیمه رایگان اســتفاده کنند می تواننــد با وارد کردن کد ملی خود 
در ســامانه رفاه  اطالعات الزم را دریافت کنند. وی افزود: برای تشــویق مردم 
در طرح جوانی جمعیت  زنانی که باردار می شــوند بدون در نظر گرفتن تمکن 
مالی به رایگان بیمه می شوند و فرزندان آنها نیز تا پنج سالگی از بیمه برخوردار 

خواهند شد.
وی یکی از مشکالت جامعه را پیری جمعیت بیان کرد و افزود: برای کارشناسان 
مامایی و بهورزانی که مردم را ترغیب به فرزند آوری کنند بســته های تشویقی 
در نظر گرفته ایم و با توجه به ســرانه افرادی که در شبکه های سالمت توسط 
ماماها و بهورزان تشــویق به فرزندآوری شــوند بسته های تشویقی به این افراد 

داده می شود.

آمادگی بهزیستی برای مداخله در طالق های یکطرفه
مدیرکل مشاوره و امور روانشناختی سازمان بهزیستی کشور از آمادگی بهزیستی 
در تامین مداخالت تخصصی روانشناختی انواع دعاوی طالق از جمله طالق های 
یکطرفه، خبر داد و گفت: اکنون بهزیســتی از طریق ســامانه تصمیم فقط در 
دعاوی طالق های توافقی مداخله می کند که نتیجه مطلوبی داشته است. بهزاد 
وحیدنیا در گفت و گو با خبرنگار ایرنا افزود: بهزیســتی در صورت تامین منابع 
می تواند در ســایر دعاوی مرتبط با زوجین نیز مداخله کند چراکه این سازمان 
زیرســاخت های الزم تخصصی، ظرفیت پاســخ دهی در مراکز مشاوره در تمام 
شهرستانهای کشور و ظرفیت سامانه ای گردش کار مشاوره های خانواده را دارا 
اســت.  وی تصریح کرد: مداخله روان شناختی در طالق توافقی مداخله سخت 
اســت و پیچیدگی های خاص خــود را دارد چون ۲ طرف بــرای طالق توافق 
کرده اند اما در طالق های یکطرفه، حداقل یک طرف به دنبال ترمیم روابط است 

و می توان مداخالت تخصصی بهتری انجام داد.   
مدیرکل مشاوره و امور روانشناختی سازمان بهزیستی کشور با اشاره به موضوع 
مشاوره روانشناختی خانواده خاطرنشــان کرد: به استناد قوانین موضوعی بند 
۱۰۴ قانون ششــم توسعه و تبصره ۱۶ قانون حمایت از خانواده، مراکز مشاوره 
خانواده در تعامل با قوه قضائیه، دعاوی مربوط به طالق های توافقی را مدیریت 
می کنند و خدمات مشــاوره ای را برای زوجین در آستانه طالق ارائه می دهند و 
۱۱۷۰ مرکز مشــاوره تحت نظارت سازمان بهزیستی در این موضوع مشارکت 
دارند. وحیدنیا افزود: خدمات مشــاوره ای در تمام شهرهای باالی ۵۰ هزار نفر 
ارائه می شــود و ظرفیت تامین ارائه خدمات مشاوره ای به شهرهای کمتر از ۵۰ 
هزار نفر را هم داریم اما اجرای آن منوط به تامین بودجه از سوی سازمان برنامه 

و بودجه است.
وی اضافه کرد: در طالق توافقی در ۵ اســتان مداخله داشتیم که دستاوردهای 
مطلوبی در ســازش اولیه در پی داشت. از ســال ۹۵ در تعامل سه جانبه بین 
شــورای اجتماعی کشور، قوه قضائیه و بهزیستی برای مداخالت طالق توافقی، 
میزان ســازش اولیه زوجین رو به رشد بوده و به نظر می رسد خدمات به مرور 

کیفی تر شده است.

بزرگترین بازار دست فروشان خاورمیانه در تهران 
افتتاح شد

سرپرست شرکت ساماندهی صنایع و مشاغل شهر تهران از افتتاح فاز اول بازار 
خالزیر بزرگترین بازار دست فروشان خاورمیانه در تهران خبر داد و گفت: هزینه 

احداث ساماندهی این بازار ۱۰ میلیارد تومان اعالم شده است.
به گزارش خبرنگار ایرنا، سرپرســت شرکت ســاماندهی صنایع و مشاغل شهر 
تهران روز پنجشنبه در حاشیه بهره برداری از بازار خالزیر در جمع خبرنگاران 
گفت: این بازار در متراژ ۲۳ هزار متر و با ۵۱۰ غرفه در فاز اول به بهره برداری 
رســیده که البته فــاز دوم آن نیز در آینده نزدیک با یک هــزار غرفه به بهره 
برداری خواهد رســید. سعید بیگی افزود: متقاضیان می توانند از طریق سامانه 
بازار شــرکت ساماندهی صنایع و مشاغل مشخصات خود را ثبت نام کنند و در 

ادامه نیز غرفه در اختیار آنها قرار داده خواهد شد.
وی با بیان اینکه این بازار از طریق مناقصه به یکی از پیمانکاران واگذار شــده 
اســت ، افزود: حداکثر دریافت ماهیانه اجاره برای این بازار یک میلیون و ۳۵۰ 

هزار تومان در ماه برای غرفه داران در نظر گرفته شده است.
سرپرســت شرکت ساماندهی صنایع و مشاغل شــهر تهران با اشاره به استقرار 
کانکس نیروی انتظامی و آتش نشــانی در این بازار، گفت: یکی از اهداف ما این 
است که در آینده نزدیک این مجموعه را از طریق پلتفرم هوشمندسازی کنیم 

عالوه بر اینکه تاکید ما بر جلوگیری از ورود اجناس سرقتی به بازار است.
به گفته وی، این بازار از روز دوشــنبه تا جمعه از ســاعت ۹ تا ۱۷ فعال است 
که اوج فعالیت دستفروشــان این بازار در روز جمعه است. بیگی هزینه احداث 

ساماندهی بازار خالزیر را ۱۰ میلیارد تومان اعالم کرد.
همچنین شــهردار منطقه ۱۹ همچنین در خصــوص کمبود برخی امکانات از 
جمله پارکینگ نیز به خبرنگار ایرنا گفت: یکی از درخواست های فروشندگان و 
همچنین مردم کمبود پارکینگ در این فضا اســت که تالش داریم این موضوع 
بزودی مرتفع شــود. ســید مهدی هدایت افزود: تیم های خدمت رســانی در 
خصوص تخصیص آب و برق و همچنین سایر امکانات مستقر شده و بزودی این 
مشکالت برطرف می شود. وی با اشاره به طرح نهضت ساخت مسکن استطاعت 
پذیر نیز گفــت: محدوده های کوره های آجرپزی نیــز تبدیل به ظرفیتی برای 
ساخت ۲۰ هزار واحد مسکونی می شود. به گفته هدایت، در مجموع سه معضل 
جدی در سطح منطقه ۱۹ است، بحث اول حضور فروشندگان جنس دست دوم 
در سطح منطقه بود که به صورت نا به سامان و پراکنده  در این محدوده حضور 
داشتند و مشکالتی را برای شهروندان ایجاد کرده بودند. بحث دوم وجود مراکز 
جمع آوری پسماند غیر مجاز و ضایعات در سطح منطقه بود و بحث سوم وجود 

عرصه های بی دفاع در این محدوده بود.

اخبار کوتاه
بررسی نگاه کاربران شبکه های اجتماعی فارسی زبان به موضوع مهاجرت

نگرش 60 درصد کاربران اینستاگرام و توئیتر به مهاجرت مثبت است
محسن فینی زاده *

هشدار به بیمه شدگان دارای چند دفترچه درمانی

جزئیات تخلیه یکی از ساختمان های بیمارستان حضرت رسول )ص(

مدیرکل نامنویسی و حســاب های انفرادی سازمان تامین 
اجتماعی از رفع سه میلیون همپوشانی بیمه ای در دو سال 
گذشته خبر داد و گفت: از زمان اجرای این قانون، اگر فردی 
چنددفترچه بیمه داشته باشد به هر مرکزی که برای درمان 
مراجعه کند، سیستم این هشدار را می دهد که او باید از یک 
حمایت درمانی برخوردار باشد. محمد محمدی در گفت وگو 
با ایســنا، در این باره اظهار کرد: به اســتناد ماده ۷۰ قانون 
برنامه ششم توسعه و قوانین بودجه سنواتی سال های ۱۳۹۹ 
و ۱۴۰۰ مکلف به رفع همپوشانی های بیمه ای بودیم. اتفاقا 
اولین گام ها را سازمان تامین اجتماعی برداشت و اقداماتی 
را به این منظور در دســتورکار قرار داد. وی افزود: با اجرای 

طرح نسخه الکترونیک و عدم تمدید فیزیکی دفترچه های 
بیمه درمان از اسفند ۱۳۹۹ پیگیری این امر قوت گرفت.

مدیرکل نامنویسی و حســاب های انفرادی سازمان تامین 
اجتماعی با بیان اینکه در حال حاضر رفع همپوشــانی های 
بیمه ای را انجام داده ایم اظهار کرد: طی دو ســال گذشــته 
) در ســال های ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ (  بیــش از ســه میلیون 
همپوشانی میان صندوق های بازنشستگِی تامین اجتماعی، 
تامین اجتماعی نیروهای مســلح و یا بیمه سالمت برطرف 

شده است. به عبارتی سه میلیون نفر که دو دفترچه بیمه ای 
بودنــد با اعمال این قانون، فقط از یک دفترچه درمانی و به 

عبارت دیگر از یک استحقاق درمان استفاده می کنند.
محمدی افزود: ســاماندهی چند دفترچه بیمه ای ها به نفع 
همه صندوق های بیمه گر بود. به عنوان مثال موارد بسیاری 
داشــتیم که زن و شــوهر هر دو حقوق بگیر یا بازنشسته و 
هرکدام تحت پوشــش یک صندوق بودنــد و زن عالوه بر 
دفترچه بیمه خودش از محل تبعه همســرش نیز دفترچه 

گرفته بود. زمینه ای فراهم شــد تا فرد خودش به ما اعالم 
کند که مایل است از کدام دفترچه بیمه استفاده و دیگری 
را حذف کند. وی با بیان اینکــه از زمان اجرای این قانون، 
اگر فردی چنددفترچه بیمه داشــته باشد به هر مرکزی که 
برای درمان مراجعه کند، سیستم این هشدار را می دهد که 
او باید از یک حمایت درمانی برخوردار باشد؛ در این صورت 
یا تحت پوشــش تامین اجتماعی و یا تحت پوشــش بیمه 

خدمات درمانی قرار می گیرد.
مدیرکل نامنویسی و حســاب های انفرادی سازمان تامین 
اجتماعی در خاتمه اضافه کرد: کل همپوشانی ها را برطرف 

کرده ایم، اما این روند ادامه دار است و مرتب رصد می شود.

معاون درمان دانشــگاه علوم پزشــکی ایران با بیان اینکه 
ارزیابی هــای مــا نشــان می دهد ســاختمان شــماره ۳ 
بیمارستان حضرت رسول )ص( اخطار بحرانی دارد، گفت: 
این موضوع سبب شده تخلیه این ساختمان در دستور کار 
قرار گیرد. عملیات تخلیه ظرف یک ماه برنامه ریزی شــده 
و ظرف سه ماه انجام می شود؛ بنابراین فعال عملیات تخلیه 

آغاز نشده است.
دکتر نادر توکلی در گفت وگو با ایسنا، درباره عملیات تخلیه 
یکی از ساختمان های بیمارستان حضرت رسول)ص(، بیان 
کرد: منظور از تخلیه، تخلیه فوری نیســت. در بیمارستان 
حضرت رسول ۴ ساختمان داریم که به یکدیگر متصل اند. 
سه ساختمان کاربری درمانی فعال دارند و یک ساختمان 
هــم کاربــری غیردرمانــی و اداری دارد. در حال حاضر 
ارزیابی های ما نشان می دهد ســاختمان شماره ۳ اخطار 
بحرانی دارد که ســبب شده تخلیه ســاختمان شماره ۳ 
در دســتور کار ما قرار گیرد. وی افــزود: منظور از تخلیه 

ساختمان شماره ۳ این بیمارستان، جانمایی آن در فضایی 
دیگر خارج از بیمارســتان اســت. تقریبا نزدیک به ۱۸۰ 
تخِت بیمارستان حضرت رسول در این ساختمان قرار دارد 
که مخصوص ارائه ســرویس های فــوق تخصصی و الکتیو 

)غیراورژانسی( هستند.
او با اشــاره به اینکه هر ۴ ســاختمان بیمارستان حضرت 
رســول)ص( از نظر ایمنی غیرســازه ای مــورد رصد قرار 
گرفتنــد،  بیــان کرد: بر این اســاس ایمنی غیرســازه ای 
مانند مباحث آتش نشــانی،  آسانســورها و... مورد بررسی 
قــرار گرفته و تا حد امکان اصالح شــده اســت. در بحث 
ایمنی ســازه ای ساختمان شماره یک و دو از ایمنی نسبی 

برخوردار هستند.
وی با اشاره به شکل گیری کارگروه تخلیه ساختمان شماره 
سه بیمارستان حضرت رسول)ص( در دانشگاه علوم پزشکی 
ایــران،  تصریح کرد: این کارگروه متشــکل از مســئولین 
بخش ها،  واحدها، حراست و مدیریت بیمارستان و... است 

تا نیازسنجی مناسبی از وضعیت تخلیه بیمارستان داشته 
باشــیم. عملیات تخلیه ظرف یک ماه برنامه ریزی شده و 
ظرف ســه ماه انجام می شود بنابراین فعال عملیات تخلیه 
آغاز نشده اســت. این کار بسیار سخت است. البته برخی 
قسمت های ساختمان شماره سه در ساختمان های شماره 
یک و دو جانمایی شــده اســت ولی سایر بخش ها باید در 
بیمارســتان های دیگر جانمایی شوند که در این زمینه در 
حال رایزنی با بیمارســتان هایی که ضریب اشــغال تخت 

کمتری دارند، هستیم.
توکلی افزود: کلیه خدمــات اورژانس، تروما، مصدومین و 
اورژانس تنفســی و قلبی کماکان در بیمارســتان حضرت 
رســول)ص( پذیرش می شــوند و تمام خدمات ساختمان 
شــماره یک و دو پابرجا اســت. ترجیح ما این اســت که 
بیمارستان جایگزین در منطقه غرب باشد تا از نظر توزیع 

بیمار به مشکل برنخوریم.
او تاکید کرد: یک ماهی که برای برنامه ریزی فرایند تخلیه 

در نظر گرفته شده است از ابتدای تیرماه آغاز شده و پس از 
آن هم در طی تابستان فرایند تخلیه انجام می شود. پس از 
تخلیه قرار است ساختمان شماره سه تخریب و مجددا از نو 
ساخته شود که قطعا برای ساخت آن نیازمند بودجه هایی 
خارج از حوزه دانشگاه علوم پزشکی ایران هستیم. دستور 
کار بعدی ما جانمایی و تخلیه ســاختمان شماره ۴ است، 
البته تخلیه این ســاختمان به اندازه ساختمان شماره سه 

بحرانی نیست.
وی با اشــاره به اینکه برنامه بلند مدت بیمارستان حضرت 
رســول)ص(،  بیمارستان جایگزین اســت، اظهار کرد: در  
جنب بیمارســتان از سالیان قبل توانستیم زمینی را برای 
جایگزین بیمارســتان در نظر بگیریــم و به آن فکر کنیم. 
بیمارســتان حضرت رسول)ص( موقوفه است و چون نیت 
واقف هــم ارائه خدمات درمانی در این محل بوده اســت 
در آینده قطعا بازســازی و جانمایی آن به شــکل درمانی 

خواهد بود.

مهاجــرت به معنای کلی، جابجایی و تغییر مکان زندگی به 
مکان دیگر برای بهبود زندگی یا فرار از آسیب است. مهاجرت 
انسان ها همیشه وجود داشته است.  افراد برای فرار از جنگ 
و قحطی یا برای به دست آوردن منابع یا زندگی بهتر، کوچ 
می کردند. امروزه مهاجرت اقدامی بین المللی از ســوی مردم 
یک کشور به کشور مقصد که در آن بومی محسوب نمی شوند 

و شهروند آن جا نیستند، به شمار می آید.  
هدف از مهاجرت، ســکونت و اقامت در کشور مقصد به ویژه 
اقامت دائم و اخذ شهروندی آن کشور و همچنین اشتغال به 
کار بــه عنوان کارگر مهاجر یا به طور موقت به عنوان کارگر 
خارجی است. درواقع مهاجرت معموالً به جابه جایی طوالنی 
مدت اطالق می شــود و شامل گردشگران و بازدیدکنندگان 
موقتی و کوتاه مدت نمی شود؛ لیکن مهاجرت کوتاه و فصلی 
نیروی کار به عنوان زیرمجموعه مهاجرت به حساب می آید 
و مردم معموالً برای ساخت آینده ای بهتر و فرار از مشکالت 

موجود در کشور خود تصمیم به مهاجرت می گیرند.
مهاجرت یکی از شاخصه های کلیدی جهان به هم پیوسته  
امروز اســت. علی رغم نگرانی های بسیاری که از جنبه های 
اقتصادی و اجتماعی آن وجــود دارد، مهاجرت به طورکلی 

تولید ناخالص داخلی جهان را افزایش داده است.
 امروزه جمعیت کسانی که در کشوری به غیراز کشور محل 
تولد خودشــان در حال زندگی اند بالغ بر ۲۵۸ میلیون نفر 
اســت. از این تعداد حدود ۹۰ درصد بــه صورت اختیاری 
مهاجرت کرده اند و فقط ۱۰ درصد از مهاجران جهان به اجبار 
ترک خانه و کاشــانه کرده اند.  در طول ۱۷ سال اخیر تعداد 
کل مهاجران در جهان ۸۵ میلیون نفر افزایش داشته است. 

  در دنیای امروز، جغرافیا و مرزهای جغرافیایی به یک مفهوم 
ذهنی تبدیل شــده اند. مفاهیمی چون کشور و ملیت دچار 
تغییراتی بنیادین شده اند.  حاال دیگر کشور بزرگی از انسان ها 
در کره ی زمین به وجود آمده است که نه زبان مشترکی دارند 
و نه پابند زمین مشترکی هستند. فقط در یک ویژگی بسیار 
مهم مشترک اند: اهل هجرت اند.  هر چیز آشنایی را که از بدو 
تولد با آن خو گرفتند رها کرده اند و برای شروع یک زندگی 
دیگر در جغرافیایی دیگر از کره ی زمین همه چیز را پشــت 
سر گذاشته اند. رشد مهاجرت در جهان طی دهه های گذشته 
یک روند پایدار و تدریجی بوده اســت: از حدود ۹۰ میلیون 
نفر در سال ۱۹۶۰ به حدود ۲۵۸ میلیون نفر در سال ۲۰۱۷. 
عمده ی روندهای مهاجرت در جهان از کشــورهای در حال 
توسعه به کشورهای توسعه یافته است. البته عکس این قضیه 
نیز وجود داشته و روند مهاجرت از کشورهای توسعه یافته به 

کشورهای درحال توسعه نیز رخ داده است. 
 شبکه های اجتماعی و مهاجرت

در بــازه زمانی یک ســاله، تعداد ۴۵۳  هزار و ۵۰۰ پســت 
اینستاگرامی از سوی ۱۰۰ هزار صفحه یا پیج با ۳۴۰ میلیون 
فالوئر، پیرامون موضوع مهاجرت منتشر شده است که مطالعه 
محتوای این پست ها، یکی از محورهای اصلی توجه گزارش 
پیش روســت.   مطابق با برآورد انجام شده، به صورت کلی 
محتویات انتشار یافته در موضوع مذکور  ۱۱۰ میلیون بازدید 
داشته است، به نحوی که هر پست به صورت میانگین ۲۵۰ 
بازدید دریافت کرده اســت. اما جالب توجه اینجاســت که 
همین پست با این تعداد بازدید، در حدود ۶۵ میلیون الیک 
دریافت کرده و منجر به دریافت و انتشار  ۲/۵ میلیون کامنت 
شــده است. بدین ترتیب، هر کاربر برای هر پست، نزدیک به 
۱۴۳  الیک و بیش از ۵ کامنت دریافت کرده است.  در بستر 
توییتر در بازه زمانی مورد مطالعه گزارش، تعداد  ۱.۳ میلیون 
پست )توییت، ریتوییت و ...( از سوی  ۱۲۰ هزار منبع تولید 
محتوا )اعم از تولیدکنندگان و ریتوییت کنندگان( با فالوئر، 
منتشر شده و بیش از  ۴ میلیون الیک دریافت کرده و ۷۰۰ 
هزار بار ریتوییت شده اند. مطالعه محتوای این توییت ها، یکی 
از محورهای اصلی توجه گزارش پیش روست.   بدین ترتیب، 
هر کاربر حاضر در این چرخه، به صورت تقریبی کمی بیشتر 
از   ۳ پســت را الیک کرده و کمی بیشــتر از  ۱ بار نیز آن را 
ریتوییت کرده است. این موضوع خود نیز متعین سازماندهی 
و ایمپرشن بیشــتر کاربران به نسبت اینگیجمنت آن ها در 

موضوع گزارش است.
توئیتر و رویکرد کلی کاربران

در ایــن بخش رویکــرد کاربران توییتر نســبت به موضوع 
مهاجرت از کشور در قالب نمودار توضیح و نمایش داده شده 
است.  بررســی محتوای منتشر شده توسط کاربران توییتر 
پیرامون موضوع مهاجرت، نشان می دهد که حدود ۶۰ درصد 
کاربران این بســتر نســبت به مهاجرت از کشور رویکردی 
مثبت، نزدیک ۲۵ درصد رویکردی خنثی، حدود ۱۲ درصد 

رویکردی انتقادی و ۵ درصد رویکردی تخریبی دارند. 
اعتقاد به داشتن شرایط بهتر زندگی بعد از مهاجرت، آرزوی 
مهاجرت برای دیگران، اعتقاد به افزایش درآمد بعد از خروج 
از ایران، نارضایتی از وضعیت کشــور در حوزه های مختلف 
سیاســی، فرهنگی، اقتصادی و ... و تالش برای رهایی از این 
وضعیت و ... از موضوعاتی بوده است که زمینه رویکرد مثبت 

کاربران توییتر نسبت به مهاجرت را ایجاد کرده است.
صحبت از افزایــش میزان مهاجرت اطرافیــان، صحبت از 

سختی ها و محدودیت های مهاجرت و مقایسه آن با مزایای 
آن، اشــاره به عدم تفاوت مهاجرت و ماندن در کشور برای 
گروهــی از مردم، معرفی مشــاوران و وکالیــی که در این 
حوزه فعالیت داشــته اند برای راهنمایــی، صحبت در مورد 
مقاصد مختلف در مهاجرت و تفاوت کشورهای مختلف در 
پذیرش مهاجر و... از موضوعاتی بوده است که زمینه رویکرد 
خنثی برای کاربران توییتر را ایجاد کرده اســت.  صحبت  از 
سختی های مهاجرت از جمله مشــکالت دوری از خانواده، 
مشــکالت رفاهی همچون تهیه غذا، غریب بودن در مکانی 
خارج از کشور خود و ... ،  اعتقاد به ماندن در کشور و مبارزه 
با مشــکالتی که باعث مهاجرت است، اعتقاد به تالش برای 
پیشرفت کشــور و تقدم آن بر رفاه شــخصی و ... از جمله 
موضوعاتی است که زمینه رویکرد انتقادی کاربران این بستر 
را ایجاد کرده اســت.  صحبت و تخریب در مورد کسانی که 
نان این کشــور را خورده اند اما با مهاجــرت به نوعی آن را 
به فروش می گذارند، اشــاره به دلیل ناموجه برخی از مردم 
همچون وجود آزادی جنســی در دیگر کشورها و... از جمله 
موضوعاتی بوده است که زمینه رویکرد تخریبی کاربران این 

بستر را ایجاد کرده است. 
موضوعات کلی بستر  توئیتر

در این بخش موضوعات کلی مورد اشاره توسط کاربران بستر 
توییتر پیرامون موضــوع مهاجرت در قالب نمودار توضیح و 
نمایش داده شــده است.   بررســی موضوعات مطرح شده 
توســط کاربران توییتر نشــان می دهد که حدود ۶۴ درصد 
موضوعات مطرح شده توسط کاربران در حوزه فرهنگی است. 
موضوعات فرهنگی مطرح شده توسط کاربران شامل دوراهی 
خانواده و مهاجرت برای کسانی که تصمیم به خروج از کشور 
دارند، صحبــت از میزان مهاجرت اطرافیان و دوراهی عالقه 
و رفاه آنها، صحبت از میزان مهاجرت نخبگان و پزشــکان، 
مقایسه نیازهای طبقات مختلف با قوانین کشور و وضعیت 
فعلی آن، آرزوی مهاجرت برای اطرافیان و دوستان به دلیل 
اعتقاد به شــرایط بهتر در بیرون از مرزهای کشــور، تاکید 
گروهی بر حس وطن پرستی و ترجیح منافع کشور به منافع 
شخصی و تالش برای ساخت وطن به جای ترک آن، انتقاد 
از فخرفروشــی برخی از کسانی که مهاجرت کرده اند و ... از 
موضوعاتی بوده اســت که درنمودار فوق در قالب موضوعات 
کالن فرهنگی نمایش داده شــده است. حدود ۱۸ درصد از 
موضوعات مطرح شــده توسط کاربران این بستر نیز مربوط 

به حوزه اجتماعی هستند. موضوعات اجتماعی مطرح شده 
شــامل معرفی مشاوران و وکالی برجســته برای کمک به 
کسانی که قصد مهاجرت دارند، اعالم خبر مهاجرت اطرافیان 
و آمارهای موجود در مورد خروج از کشــور، اشاره به تمایل 
جمعی بخش زیادی از جوانان برای مهاجرت و ادامه زندگی 
در کشــور دیگری، صحبت از پشــتکار افراد برای تالش در 

جهت زندگی در خارج از مرزهای کشور و ... هستند. 
حدود ۱۰ درصد محتوای منتشــر شــده پیرامون مســاله 
مهاجرت مربوط به موضوعات سیاسی است. این موضوعات 
شامل عدم قبول حضور در کشور دیگر توسط کشور مقصد، 
صحبت از پروســه جذب مهاجر، اشاره به مشکالت ایرانیان 
برای حضور در کشــوری دیگر به واسطه تحریم و اقدامات 
ترامپ و ... هســتند.   حدود ۶ درصد محتوای منتشر شده 
در موضوع بررسی دیدگاه کاربران نسبت به مساله مهاجرت، 
به موضوعات کاری مربوط است. این موضوعات شامل اشاره 
به وضعیت شــغلی نامناسب پزشــکان و پرستاران و انتشار 
اعتــراض آنها، اعالم نیاز به متخصصین مختلف برای حضور 
در کشــوری خاص برای کار و ... هســتند.  حدود ۳ درصد 
محتوای منتشر شده پیرامون مهاجرت نیز در حوزه اقتصادی 
قابل ارزیابی هســتند. این موضوعات شامل اعتقاد به بهبود 
وضعیت اقتصادی بعد از مهاجــرت، ترغیب به مهاجرت به 
دلیل اقتصادی نامناسب داخلی، صحبت از عدم توانایی مالی 

برای مهاجرت و... هستند.
رویکرد کلی کاربران در اینستاگرام

در این بخش رویکرد کاربران اینستاگرام نسبت به مهاجرت 
در قالب نمودار توضیح و نمایش داده شــده است.  بررسی 
رویکرد کاربران اینســتاگرام از طریق بررسی کامنت و نظر 
آنها، نشان می دهد که حدود ۵۹ درصد این مخاطبان نسبت 
بــه مهاجرت رویکردی مثبت، حــدود ۲۸ درصد رویکردی 
خنثــی، حدود ۹ درصد رویکردی انتقادی و حدود ۴ درصد 
رویکردی تخریبی دارند.   بررســی دالیــل رویکرد مثبت 
کاربران اینستاگرام نشان می دهد که بیشتر کاربران با درنظر 
گرفتن این دیدگاه که زندگی در خارج از ایران دارای شرایط 
مناســب و امتیازهای زیادی بوده، نســبت به مهاجرت دید 
خوب و مثبتی دارند.  بخــش دیگری از کاربران با صحبت 
در مورد شرایط و محدودیت های مختلف در داخل کشور از 
جمله وضعیت اقتصادی و مشکالت اجتماعی از تمایل خود 
برای مهاجرت از کشور  صحبت می کنند.  کاربرانی که دارای 

رویکردی خنثی نسبت به مهاجرت بوده و حدود ۲۸ درصد 
از کاربران را شامل می شــود، بیشتر به اعالم اخبار مختلف 
مهاجــرت از جمله خبر مهاجرت اطرافیان و ســلبریتی ها، 
معرفی مکان ها، صحبت مشــاوران مختلف در مورد شرایط 
و روش های مختلــف مهاجرت و ... صحبت کرده اند.  حدود 
۹ درصد کاربران بررسی شــده دارای رویکردی انتقادی به 
مهاجرت هستند.  این کاربران به انتقاد از افرادی می پردازند 
که از شــرایط و امکانات کشور استفاده کرده و در زمانی که 
کشور به کمک آنها احتیاج دارد، مهاجرت می کنند. کاربرانی 
که دارای رویکردی تخریبی به مهاجرت بوده بیشتر کسانی 
هستند که به شــدت به کشور عالقه داشــته و زندگی در 
خارج از ایــران را بهتر از داخل ایران نمی دانند. برخی دیگر 
از کاربران به تخریب شخصیت سلبریتی هایی پرداخته اند که 
بدون داشتن توانایی باال کشــور خود را به کشورهای دیگر 

می فروشند. 
موضوعات کلی بستر اینستاگرام

در این بخش موضوعات کلی مورد اشــاره توســط کاربران 
اینســتاگرام در مــورد مهاجرت توضیــح و در قالب نمودار 
نمایش داده شده است.   بررسی موضوعات کلی مورد اشاره 
توسط کاربران اینستاگرام در مورد مهاجرت نشان می دهد که 
حدود ۳۹ درصد موضوعات مورد اشــاره در حوزه اجتماعی، 
حدود ۲۰ درصد فرهنگی، حدود ۱۶ درصد اقتصادی و کاری، 
حدود ۱۲ درصد علمی و آموزشی، حدود ۸ درصد سیاسی و 

حدود ۵ درصد مربوط به موضوعات ورزشی است. 
ابرکلمات توئیتر

طبق ابرکلمات مشخص شــده در تصویر شماره ۴، واژگان 
معنادار اســتفاده شــده در میان توییت های انتشار یافته و 
مرتبط با دسته بندی و مرتب گردیده اند.  برجستگی و میزان 
درشتی کلمات به میزان تکرار و استفاده از  آن کلمات وابسته 

است. 
 ابرکلمات اینستاگرام

طبق ابرکلمات مشخص شــده در تصویر شماره ۳، واژگان 
معناداری که در کپشن پست های اینستاگرامی منتشر شده 
اســت و مرتبط با بوده است دسته بندی و مرتب گردیده اند. 
برجستگی و میزان درشتی کلمات به میزان تکرار و استفاده 

از  آن کلمات وابسته است.
* دانشجوی دکتری ارتباطات 
و مدیر مرکز  پژوهشی بتا

فعالیت ها در بستر توئیتر با موضوع مهاجرت
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