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رئیس جمهوری در جلسه ستاد ملی مدیریت و مقابله با کرونا اعالم کرد

بودجه  100هزار میلیاردتومانی برای کرونا

همه فروشگاه های مواد غذایی و بهداشتی ما فعال هستند و وقفه ای نداریم /آنهایی که مردم را در اضطراب قرار می دهند ،از همکاران نزدیک کرونا هستند

راه حل اقتصاددانان برای عبور از بحران کرونا؛ جهان وارد رکود شد

رئیــس جمهــوری گفت :در طول این  ۶ســال اینقدر پایه های ســامت
را مســتحکم کردیــم کــه امــروز هرکس بــه کرونا مبتــا می شــود و وارد
بیمارســتان میشــود  ۹۰درصــد را دولــت و بیمه پرداخت مــی کند و او
فقــط 10درصــد را پرداخــت میکند .بــه گــزارش ایرنا حجت االســام
والمســلمین حســن روحانــی دیــروز در جلســه ســتاد ملــی مدیریت و

مقابلــه با کرونا ضمن تبریک ســالروز میالد حضرت امام حســین (ع)
وروز پاسدار با اشاره به وضعیت و شرایط روزهای اخیر و پیش رو افزود
 :امســال عیــدی مردم به عزیزانشــان و فرزندانشــان و دوســتان و اقوام
عیدی بزرگتری است ،همکاری که مردم بزرگوار برای عبور از این مشکل
انجام میدهند ،به نظر من باالترین عیدی است که پرداخت میشود.

وی ادامــه داد :در حــوادث این چند روزی که مردم گرفتار ویروس کرونا
بودند ،پایه های بهداشتی و درمانی کشور ما آنچنان مستحکم است که
نــه تنها تا امروز تاب آوری کرده اســت خــدای نکرده چند هفته طوالنی
شــود و یک اوجی هم بگیرد بیمارســتان ها و پزشکان و پرستاران ما این
آمادگی را برای درمان و رســیدگی دارند .رئیس جمهوری گفت :خدا را

شــاکریم که جزوکشورهایی نیســتیم که بیماران ما در سالن بیمارستان
روی زمین افتاده باشــند .جزو کشــورهایی نیســتیم که جنازه افراد فوت
شــده زیاد باشــد که کامیون های یخچال دار بیاورند و مریضهای ما در
پیاده رو و چمن بیرونی بیمارستان
صفحه  ۴و  ۵رابخوانید
روی زمین افتاده باشند.

#مشاهنر؛ پویش تولید و انتشار عام آثار هنری برای مردم خانهنشین آغاز شد

همنشینی هنرمندان در خانه نشینی مردم

سیدعباسموسوی،سخنگویوزارتخارجهدرگفت وگوبا«ایران»:

اروپایی ها درباره لغو تحریمها
با امریکا گفت و گو کردهاند
اما ناکام ماندهاند

کرونا و آینده جمعیت

یکــی از نکاتــی کــه درآینــده و جهــان
پــس از کرونــا بایــد مــورد توجــه قــرار
یادداشت
گیرد ،مســأله تحوالت جمعیتی است.
برخــی از گزارشهــای رســمی با هدف
تهییج مردم به فرزندآوری میکوشــند
کــه بگوینــد با ادامــه وضع فعلی رشــد
جمعیــت ایران در ســال  1425به صفر
عباس عبدی
روزنامه نگار
خواهــد رســید .در زمســتان گذشــته
یادداشــتی نوشــتم و توضیــح دادم که
ایــن بــرآورد خیلــی خوشبینانه اســت .اگر وضــع به همین
ترتیب ادامه یابد به احتمال فراوان حدود سال  1415به رشد
صفر خواهیم رســید و باید برای این مشــکل فکری کرد .نه از
این فکرهای تبلیغاتی که بیان میشود و هیچ اثری ندارد.
اکنــون و بــا پیشــامد مســأله کرونــا ،گمــان میکنــم کــه تمام
محاســبات را باید تغییــر داد و در بهترین حالت باید چندین
ســال دیگر نیز این برآورد زمانی را جلــو انداخت .زیرا کرونا از
دو سوی ماجرا یعنی زاد و ولد و مرگ و میر بر رشد جمعیت
اثر منفی خواهد گذاشت .در زمینه مرگ و میر ارزیابی دقیقی
نداریم چون نمیدانیم آخر و عاقبت کرونا ما را با چه تعداد
مرگ و میر مواجه خواهد کرد؟ ولی در شــرایط عادی ســاالنه
حدود  400هزار نفر مرگ و میر داریم .از سوی دیگر زاد و ولد
با سرعت زیاد در حال کاهش است و در سال  ،1398احتماالً
به حدود  1/2میلیون نفر برســد .این تعداد به معنای کاهش
 20درصدی در زاد و ولد طی فقط  3ســال گذشــته اســت! که
بســیار کاهش چشمگیری اســت .پس از کرونا فرآیند کاهش
زاد و ولد شدیدتر خواهد شد .حتی امسال نیز ممکن است به
دالیل گوناگون و ترس از حضور در بیمارستانها ،سقط جنین
افزایش پیدا کند و انگیزه فرزندآوری کمتر شود که به احتمال
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فراوان آثارش را در سال  1400نشان خواهد داد .از سوی دیگر
مشــکالت اقتصادی ناشی از کرونا بیشترین تأثیر را در کاهش
ازدواج و فرزندآوری خواهد گذاشــت و به احتمال فراوان طی
دو ســال آینده یعنی تا ســال  1400میزان زاد و ولد به زیر یک
میلیون خواهد رسید و اگر مرگ و میر کرونا خیلی زیاد نباشد،
حداقــل  500هــزار نفر مرگ و میر ســاالنه را در کشــور شــاهد
خواهیم بود و رشد جمعیت به زیر  0/5درصد خواهد رسید.
البتــه ایــن بحران مختص ایــران نخواهد بــود .ایتالیا نیز یکی
دیگر از کشــورهایی اســت که در این زمینه دچار بحران جدی
خواهد شــد .جمعیت ایتالیا از ســال گذشته شروع به کاهش
گذاشــته است و اثر ناشــی از کرونا میتواند سرعت این ضربه
را به شدت افزایش دهد .از سال  2018تاکنون حدود  200هزار
نفر از جمعیت ایتالیا کم شده است .کرونا نه تنها رشد زیادی
در مــرگ و میــر خواهد داشــت ،بلکــه در کوتاهمــدت ممکن
اســت کاهــش شــدید موالید را ســبب شــود .شــاید تغییرات
جمعیتشــناختی اثر کرونا کمتر از دیگر آثــار کرونا بر جهان
به نظر برســد ولی پایداری آن بیشــتر خواهد بود .اثرات گفته
شده فقط در حوزه زاد و ولد بود ،ممکن است حوزه مهاجرت
نیز تحت تأثیر کرونا قرار گیرد این مسأله به شدت بستگی به
اثــرات اقتصادی کرونا دارد .اگر جوامع کرونــازده پس از رکود
و بیــکاری اولیه موجب افزایش تولید و اشــتغال شــود ،طبعاً
مهاجرت به سوی غرب و اروپا را تشدید میکند.
البته بشــر نشــان داده که در مواجهه با مصایب واکنشهای
خــاص خــود را برای بقــا دارد .مثــاً پس از جنگ کــه تعداد
زیــادی کشــته میشــوند ،به طــور غریزی بــه ســوی زاد و ولد
بیشــتر میل میکند و احتمال دارد که در مواجهه با کرونا نیز
این رفتار دیده شــود ولی بعید اســت که در کوتاهمدت شاهد
چنین رفتاری باشیم.

درپیعبورشمارمبتالیانامریکاییکرونا
ازمرز 100هزارنفر

ایاالت متحده کانون جدید
اپیدمی کرونا شد
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شوکجمعیتینوروزی
درمحرومتریناستانکشور

سیستانوبلوچستان
نگران موج دوم کرونا

جهانگشایی ویروس کرونا با قدرت سوگیری های شناختی

ابتــدای ژانویــه زمانــی کــه هنــوز اپیدمــی در
هالهای از ابهام قرار داشــت شبکه اجتماعی
یادداشت
ویچــت در چین پربــود از پیام هایی که خبر
از ویروســی می داد که به زودی همه را بیمار
خواهــد کــرد و دســتورهایی بــرای جلوگیری
از گرفتــاری بــا ایــن ویــروس در وی چــت به
عنوان شبکه اجتماعی غالب درچین دست
احسان چیت ساز
عضو هیأت علمی
بــه دســت می شــد .پــس از آن ،شــایعاتی از
دانشکدهکارآفرینی
طراحــی این ویروس برای صدمه به اقتصاد
چین نقل محافل اجتماعی درچین شد .برخی از چینی ها اعتقاد
داشتند که چون ترامپ موفق به صدمات موفقیت آمیز به اقتصاد
چین نشد؛ با ساخت این ویروس قصد ویرانی اقتصاد چین را کرده
است؛ این موضوع با قرنطینه شهر ووهان و سپس تأیید صدمات
اقتصــادی آن هرچه بیشــتر مقبول می شــد .حتی برخــی از مردم
تأثیــر منحصر به فرد ایــن ویروس بر ژن چینی را مــورد تأکید قرار
مــی دادند وآن را یک عنوان ســاح بیولوژیــک خطاب می کردند.
انتشــار چنیــن مطالبی ،ضمــن پیچیده کــردن موضوع ،سیســتم
تصمیــم گیری را بــرای تولید تدبیر کند و کم بازده می کند .چرا که
هر تصمیم فوری مانند قرنطینه که نیاز به تصمیمی جســورانه و
فوری دارد را دچار تأخیر و سستی ناشی از توهم می کند.
چند ســال گذشــته را صــرف بررســی ســوگیری های انســان ،مغز
اجتماعــی و عظیــم داده هــا کــرده ام؛ اینکــه چگونــه تحــت تأثیر
شــایعات اضطراب افزا ،سیســتم ســیمپتیتک بدن ما -که وظیفه
حفاظــت از حیــات بلنــد مــدت را برعهــده دارد -فعالیــت خــود
را متوقــف کــرده و با فعالیت سیســتم پاراســیمپتیتک مــا را دچار
اخالل بدنی و ذهنی می کند .اینکه چگونه همه ما مستعد ابتال به
«ویروس های اطالعات نادرســت» هســتیم و چگونه این ویروس
زندگی و آینده بشریت را با مخاطره مواجه می کند .شیوع فعلی،

۱۲

با قرنطینهشدنیکسوم
ازجمعیتجهان

۹

ما را قادر می سازد تا بینشی جدید فراهم آوریم.
سرعت انتشار اخبار نادرست در اینترنت اعجاب آور است .در سه
هفته اول انتشــار در چین بیش از  40میلیون پســت در وی چت به
زبان چینی در این موضوع وجود داشت که ویروس را برای صدمه
به اقتصاد چین می دانســت .اما در  4هفته اول ســال  ،2020بیش
از  18میلیون پست در توئیتر وجود داشته است که در مورد تئوری
توطئــه «ویروس چینــی» صحبت می کرد که با اهداف سیاســی و
اقتصادی برای صدمه به امریکا تولید شده است.
همانطــور که غالباً اخبار نادرســت اینگونه ،از«شــبه علم» یا حتی
«علم» برای پشتیبانی از تئوری های توطئه استفاده می کند؛ والبته
برخی توصیه های طب سنتی در چین ازاین عقیده دفاع می کرد
که به دانشــمندان پزشــکی نمی توان اعتماد کرد .در این شــرایط،
مقاله ای به صورت آنالین روی پلت فرم  bioRxivمنتشــر شد که
شباهت های «غیرطبیعی» بین کووید  19و ویروس نقص سیستم
ایمنی انســان یافته بــود .اگرچه این مقاله اکنون پس گرفته شــده
است ،اما این ایده که «با یک ویروس آزمایشگاهی مواجه هستیم»
به راحتی از ذهن مردم حذف نمی شود.
به موازات آن ،عکسی از یک اسپری در سوپرمارکت های امریکا به
طور گســترده ای به اشــتراک گذاشته شــد؛ که روی آن از اثربخشی
این اسپری در برابر چندین باکتری و ویروس از جمله کرونا ویروس
روایــت می شــد .این موضوع به عنوان شــاهدی دیگر برای توطئه
اســتفاده شــد :مردم می پرســیدند چگونه تولید کننده اســپری در
امریکا می دانست که ویروس جدیدی به نام کرونا شیوع می یابد؟
موضوع تا بدانجا پیش رفت که حتی در گروه های دانشــگاهی که
انتظار می رفت از سواد علمی و رسانه ای باالتری برخوردار باشند
این مطلب برای چندین بار ارسال شد.
ایــن احتمال وجــود دارد که افــرادی که این مقاالت را به اشــتراک
گذاشــتند؛ قبالً هرگــز از الگوریتــم های انــدازه گیــری ،یا مقادیرP

کرونا کمر اینترنت جهانی را
خم کرد
۱۰
چیزی نشنیده باشند .آنها ممکن است ندانند که مقاله bioRxiv
هنوز توســط جامعه علمی تأیید نشــده اســت .آنها ممکن اســت
ندانند که ویروس کرونا یک ویروس هزار ســاله اســت ،ولی نسخه
جدیــد آن ویژگــی هــای جدیــدی دارد و بــرای همین بــه کووید 19
(کرونا ویروس  )2019خطاب می شــود .اســپانیایی ها عنوان کرونا
یــا تاج را برای آن انتخاب کردند چون این خانــواده ویروس دارای
سنبله هایی در بیرون خود هستند .به دالیل حرفه ای سال هاست
که از پســوند موقعیت جغرافیایی یا اســم حیوان برای به حداقل
رســاندن شرم جلوگیری می شــود .تا شاید پست های شبکه های
اجتماعــی در ســرزنش چینــی ها و عــادت های غذایــی آنها برای
شــیوع بیماری را کاهش دهد .اگرچه سیاستمدارانی چون ترامپ
با خطاب آن به عنوان «ویروس چینی» قصد اســتفاده دوجانبه از
آن را داشتند.
بــه طور کلی ،نظریه عالمت دهی ارتباطات میــان جانوران ،درون
گونهها و بین گونهها را وارســی میکنند .پرســش مرکزی این است
که چه زمانی باید از ارگانیسمهای با منافع متعارض انتظار داشت
به جای کلک زدن ،ســیگنالهای صادقانه ارسال کنند .اینکه کدام
یک از توئیت های ترامپ در مورد ویروس کرونا سیگنالی صادقانه
اســت؛ برای اغلب مردم دنیا و حداقل امریکایی ها واضح اســت.
اما آنچه شاید برای مردم واضح نباشد تأثیر بنیادین بر ناخودآگاه
میلیاردها نفر در شبکه های اجتماعی است .اما نباید فراموش کرد
که عالمت دهی میتواند به یک استراتژی پایدار تکاملی بینجامد.
از سوی دیگر ،این امکان وجود دارد که افرادی که چنین اطالعات
نادرســتی را بــه اشــتراک مــی گذارنــد ،توانایــی خــود را در درک
مشــکالت بســیار پیچیده بیش از حد ارزیابی کنند و ممکن اســت
شــکلی از اثر  Dunning-Krugerرا تجربه کنند ،اثر دانینگ کروگر
بیان می کند افراد با دانش جزئی غالباً
ادامه در صفحه ۳
اعتماد به نفس بیشتری دارند.

