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 چكيده

هاي متعددي پيش روي جوامع قرار گرفته است و تبعات هاي ناشی از آن، چالشبا گسترش ويروس كرونا و بحران

هايی لحوكارها و صنايع كوچک و بزرگ به دنبال راهجدي را براي صنايع و فعاالن اقتصادي داشته است. بسياري از كسب

ه گيران را بهستند و راهكارهاي فناورانه و نوين توجه بسياري از مديران و تصميمبراي كاهش اثرات منفی اين بحران 

ها، هوش مصنوعی، پايش و كنترل و هر اتوماسيون و ربات هاي ارتباطی و اطالعاتی،خود جلب كرده است. فناوري

اهش ك ند در كنترل بيماري وتواگيري بيماري شود، میراهكاري كه منجر به تماس كمتر بين افراد و جلوگيري از همه

ها ها و نوآورياثرات منفی ناشی از آن موثر باشد. در اين گزارش با بررسی تجارب ساير كشورها در بكارگيري فناوري

د. شوها براي مديريت كشور براي گذر از اين مقطع حساس ارائه میجهت كاهش اثرات منفی ويروس كرونا، درس آموخته

هايی توجه شده است كه روي كاهش تبعات منفی ها و نوآوريدر اين گزارش عمدتا بر فناوريالزم به ذكر است كه 

ها در مراحل اوليه توسعه وكارها تاثيرگذار است. گرچه بسياري از اين فناوريشيوع بيماري كرونا بر صنايع و كسب

يش مختلف براي افزا يوكارهانايع و كسبتري داشته باشند و صرود كه در آينده كاربردهاي گستردههستند، انتظار می

 پذيري اين راهكارها را بكار بگيرند. پذيري و كاهش آسيبرقابت
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 مقدمه -1-1

شود بار ديگر نشان داد كه جوامع تا چه شناخته می 91-عنوان كوئيدشيوع گسترده ويروس جديد كرونا كه تحت 

ها و پذير هستند. از سوي ديگر، اين بحران لزوم بكارگيري فناوريگير آسيبهاي همهاندازه نسبت به شيوع بيماري

هاي ادامه فعاليت شناسايی افراد بيمار يا مشكوک به بيماري و همچنين ها در جهت مقابله با گسترش ويروس،نوآوري

هاي گوناگون در مديريت شرايط توانند از جنبهها میها و نوآوريتوليدي، اداري و خدماتی را خاطر نشان ساخت. فناوري

گير هاي همههاي واگيردار نظير كرونا موثر باشند. تجاربی كه در مواجهه با بيماريبحرانی و كاهش اثرات منفی بيماري

گيران نسبت به اهميت ير ابوال و سارس بدست آمده است، باعث افزايش آگاهی مديران و تصميمهاي اخير نظدر سال

ما ا گير را ندارند،هاي همهها قابليت پيشگيري كامل از شيوع بيماريهاي نوين شده است. گرچه هنوز فناوريفناوري

اي وكارهاي مجازي تحوالت گستردهعه كسبدر زمينه آموزش، توانمندسازي، پايش و كنترل، تشخيص، ارتباطات و توس

 در ساليان گذشته به وقوع پيوسته است. 

ها در اين گزارش تجارب ساير كشورها و به خصوص كشور چين )به عنوان منشا ويروس كرونا( در بكارگيري فناوري

ه است. به طور خاص تمركز گير و به خصوص كرونا مورد بررسی قرار گرفتهاي همهها براي مواجهه با ويروسو نوآوري

ري هاي تجاگير بر صنايع توليدي و خدماتی و فعاليتهاي همههايی است كه اثرات منفی بيماريها و نوآوريبر فناوري

اي ههاي ارتباطی، فناوريها در پنج حوزه شامل اتوماسيون و رباتيک، فناوريدهد. به طور كلی  اين فناوريرا كاهش می

بندي و ارزيابی هاي فناوري دستهو زيرساخت فروش و عرضه محصوالت و خدمات به صورت مجازي، پايش و كنترل،

 است.  شده

 

 اتوماسيون و رباتيک  -1-2

هاي كاري شود كه حضور افراد در اجتماع و محيطگير توصيه میهاي همهبا توجه به اينكه در زمان شيوع بيماري

هاي هكنند. اين موضوع هزيند متوقف شده يا با راندمان بسيار كمتري فعاليت میبسياري از خطوط تولي به حداقل برسد،

 ها و اتوماسيونزيادي را براي صنايع به دليل كاهش توليد و از دست دادن مشتريان به همراه دارد. لذا بكارگيري ربات

كه ها دارد، به طورياز ربات ترين رشد را در استفادهصنعتی در جهان رو به افزايش است و كشور چين نيز سريع

گيرند. در چين مورد استفاده قرار می 2229هاي توليد شده تا سال درصد از ربات 54دهد حدود ها نشان میبينیپيش

هاي صنعتی در خطوط توليد براي افزايش راندمان و كاهش اين كشور در ساليان گذشته به دنبال بكارگيري ربات

 ها ناشی از ويروس كرونا سرعت اين تحوالت را افزايش دهد. رود تعطيلی كارخانهتظار میها بوده است و انهزينه

هاي صنعتی فعال بودند، هم اكنون از تجارب خود براي تجهيز كه در زمينه ربات 9هايی نظير پودوشركت

توانند به كادر درمانی در حوزه میها كنند. اين رباتها براي ارائه خدمات به بيماران استفاده میها به رباتبيمارستان

نيز در  2ديها كمک نمايند. فروشگاه اينترنتی جیپايش وضعيت بيماران و ارائه خدماتی نظير دادن دارو و غذاي آن

اند، از ناوگان رباتيک كمک گرفته زمينه ارسال موادغذايی و ملزومات مصرفی به شهروندانی كه در خانه گرفتار شده

                                                           
1 -Pudu 
2 -JD 



 ويروس كرونا در تجارب كشورهاي درگير هاي نوين و راهكارهاي فناورانه در مقابله بااستفاده از ظرفيت فناوري

 4..................................................................................................................................های بازرگانی....................موسسه مطالعات و پژوهش 

 

رسانی به مشتريان ها كرده است تا سرعت خدمتبابا برخی از انبارهاي خود را مجهز به رباتركت علیاست. همچنين ش

 افزايش يابد. 

 

 یارتباط يهايفناور -1-3

يكی از تحوالتی كه شيوع ويروس كرونا به همراه داشته، افزايش دوركاري است. به خصوص در كشوري نظير چين 

 ها اين موضوعرواج چندانی نداشته، ويروس كرونا باعث شده كه بسياري از سازمانكه تا پيش از اين فرهنگ دوركاري 

هاي ديجيتال براي ارتباط بين كاركنان و مديران استفاده ها از زيرساخترا در دستور كار قرار دهند. در اين راستا شركت

رزيابی سالمت كاركنان و راهكارهاي اداري هايی نظير اكنند. در روزهاي اخير و با توجه به افزايش كاربران، ويژگیمی

درصد افزايش داشته است.  042افزارها در كشور چين افزارها اضافه شده و بر اساس آمارها استفاده از اين نرمبه اين نرم

هاي مجازي در دسترس مراكز آموزشی نيز قرار گرفته هاي آموزش آنالين و كالسهايی با ارائه پلتفرمچنين فناوري

 ست.ا

هاي فناور شود، شركتهايی كه در زمينه كرونا در سطح جامعه مطرح میبا توجه به اخبار نادرست و شايعه

در چين  0اند. شركت بايدووكارها به اطالعات صحيح و موثق ارائه دادهراهكارهايی براي دسترسی مردم و صاحبان كسب

دهد تا افراد از هاي مشكوک ارائه میآلوده و تعداد نمونه در كنار نقشه استاندارد خود، اطالعاتی در خصوص مناطق

افزاري جهت بررسی تعداد مبتاليان و موارد نرم 0625هوو حضور و تجمع در اين مناطق خودداري كنند. شركت اوي

ر دمشكوک در هر يک از مسيرهايی مترو، قطار و هواپيما عرضه كرده است تا مسافران بتوانند با اطالعات بيشتري 

د. هاي تشخيصی دهناند خود را قرنطينه كرده يا آزمايشگيري كنند يا اگر در مسير مشابهی بودهخصوص سفر تصميم

اكانت كاربرانی كه شايعات را گسترش دهند مسدود كرده و اجازه جابجايی اطالعات بدون  4چتهمچنين اپليكشن وي

هاي دولتی اين ابجايی اطالعات رسمی و مورد تاييد با مقامهاي اجتماعی چين براي جدهد. شبكهمنبع موثق را نمی

 يارگذاشتراک رساختيز ياندازبا راه ديجیو  بابایعل رينظ يفناور يهاشركتكنند. از سوي ديگر كشور همكاري می

 شده است. اختاللها دچار وكار آناند كه بر اثر كرونا كسببرآمده يافراد يرياستعدادها درصدد بكارگ

 

 و كنترل شيپا يهايفناور -1-4

هاي فناور، تجهيزات مبتنی بر هوش مصنوعی را جهت پايش افراد مشكوک به بيماري از طريق سنجش شركت

 اند و اين تجهيزات را در محل تجمع افراد مانند ادارات،هاي بيماري نظير تب، ضربان قلب و سرفه توسعه دادهنشانه

هاي اداري و صنعتی براي ارزيابی وضعيت اند. اين تجهيزات در محيطنصب كرده هاآهن و فرودگاههاي راهايستگاه

موفق شد، الگوي شيوع ويروس كرونا  6شود. حتی شركت هوش مصنوعی متابيوتاهاي كاري نيز استفاده میسالمت نيرو

هاي پوشيدنی و گجت بينی كند. همچنين ابزارهاتايوان را يک هفته زودتر پيش جنوبی، ژاپن ودر كشورهاي كره

هاي هاي داده، در شناسايی افراد پرخطر استفاده شوند. فناوريتوانند با كنترل دماي بدن و ارسال اطالعات به پايگاهمی
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بهداشتی  توان در جهت پايش و نظارت بر توزيع اقالم دارويی،را می 8و سيستم اطالعات مكانی 7مرتبط با زنجيره بلوكی

 ها پيشگري كرد. فت و از احتكار يا توزيع نامتناسب آنبكار گر و ماسک

 

 يعرضه محصوالت و خدمات به صورت مجاز -1-5

كارها محصوالت و وهاي صنعتی و كسبآمد و حضور فيزيكی افراد در جامعه، بسياري از سازمانوبراي كاهش رفت

كنند. به عنوان مثال با كاهش فروش فيزيكی در صنايع خودروسازي در خدمات خود را به صورت اينترنتی عرضه می

هاي فروش اينترنتی و بكارگيري ابزارهايی نظير واقعيت مجازي و ارتباط زنده با ها با توسعه روشكشور چين، شركت

ش و ارائه خدمات مربوطه ادامه دهند. در كشور چين امكان عرضه بسياري از اند تا حدودي به فرومشتريان توانسته

ها به صورت ها و رستورانسوپرماركت ها،ها، داروخانهاي، بانکهاي زنجيرهمحصوالت و خدمات روزمره در فروشگاه

 آنالين فراهم آورده شده است كه نياز به تردد افراد را به حداقل رسانده است. 

 هاي اصلی گسترش ويروس،اهش استفاده از اسكناس و جابجايی پول نقد به عنوان يكی از روشبا هدف ك

ند كنهاي نوين پرداخت و شناسايی هويت مشتريان نظير فناوري تشخيص چهره استفاده میهاي فناور از روششركت

 تا احتمال انتقال ويروس بين افراد به حداقل برسد. 

 

 طالعاتیلجستيكی و ا يهارساختيز -1-6

هايی كه داراي شبكه زنجيره تامين و لجستيک در سطح كشور هستند )نظير هاي و سازمانشركت در كشور چين،

براي تامين مواد دارويی و بهداشتی و ماسک از تمام نقاط دنيا و توزيع در مناطق  بابا، بايدو و شركت كشتيرانی(،علی

 اند. آمده آلوده به كمک دولت و سيستم بهداشت اين كشور

كنند. به عنوان مثال ساخت هاي اطالعاتی مورد نياز فعاليت میهاي فناور در تامين زيرساختبرخی ديگر از شركت

ها اما اين ساختمان ،اي داشته استخوابی در چين در كمتر از ده روز بازتاب گستردهتخت 9622و  9222هاي بيمارستان

به صورت مشترک  1يوهاي مخابرات چين و هواهاي اطالعاتی كاربرد مورد نظر را نداشتند، لذا شركتبدون زيرساخت

ها و ساير مراكز درمانی، امكان ارتباط و تبادل اطالعات سريع اندازي شبكه اينترنت نسل پنجم براي اين ساختمانبا راه

تجهيزات الكترونيكی مورد نياز را  92اند و شركت لنووها فراهم آوردهشخيص و پايش بيماريو ويديويی را با مراكز ت

 تامين كرده است. از اين طريق، ارتباط پزشكان و كادر درمان با بيماران بدون نياز به مراجعه حضوري برقرار گرديد. 

هاي خود را به هاي فناور توانمنديركتش براي تسريع در فرآيند ساخت واكسن يا دارو جهت درمان بيماران نيز،

هاي اند. اداره تجهيزات پزشكی چين فرآيند آزمايش داروها در اين حوزه را تسريع بخشيده و كيتاشتراک گذاشته

بابا توان اند. شركت علیهاي دارويی و محققان قرار دادهيابی ژنوم را در اختيار شركتهاي توالیآزمايشی و سيستم

يابی ژنوم ويروس و غربالگري پروتئين هاي تحقيقاتی براي توالیهوش مصنوعی خود را در اختيار سازمانمحاسباتی 
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توالی ژنوم ويروس  بيش از يک سال به طول انجاميد، 2222كه توالی ژنوم سارس در سال قرار داده است. لذا در حالی

 كرونا در يک ماه تعيين شد. 

 

 جمع بندي -1-7

ا و ههاي گذشته نيست، اما در اين مقطع نقش فناوريگير در سالكرونا اولين بيماري همه رغم اينكه ويروسعلی

هاي اين ويروس، بيش از هر زمان ديگري مورد توجه قرار گرفته است. ها براي مواجهه با مخاطرات و تهديدنوآوري

هاي جديدي را براي مقابله با ها و ظرفيتهاي اطالعات و ارتباطات و دسترسی فراگير به اينترنت، راهكارتوسعه فناوري

هاي فناور در سطح جهان راهكارها و محصوالت خود را در روي ما قرار داده است. بسياري از شركتويروس كرونا پيش

گسترش بكارگيري اتوماسيون  هاي ارتباطی،اند. توسعه فناوريها، دولت يا مردم قرار دادهاين حوزه در اختيار سازمان

افزاري و هوش مصنوعی براي پايش و كنترل بيماران، امكان ارائه استفاده از تجهيزات سخت ها در خطوط توليد،باتو ر

هاي اطالعاتی، هاي تامين و توسعه ظرفيتاستفاده از نوآوري در زنجيره محصوالت و خدمات در بستر ديجيتال،

 گير هستند.  هاي همهی ويروس كرونا و ساير بيماريهايی از كاربردهاي فناوري براي كاهش اثرات منفنمونه

ها در پذيري آنها در صنايع، آسيبتوان گفت افزايش اتوماسيون صنعتی و بكارگيري رباتلذا به طور خالصه می

هاي دوركاري و افزايش دسترسی به اينترنت و رساند. همچنين ايجاد زيرساختهايی را به حداقل میچنين بحران

ورد. آرسانی بهتر به مردم در چنين شرايطی را فراهم میزارهاي مربوطه با توسعه دولت الكترونيک، امكان خدمتافنرم

و باركد براي پايش و رصد كاالهاي درمانی و بهداشتی در راستاي مديريت بر  GS1المللی بكارگيري استانداردهاي بين

تجارت الكترونيک و  هاي پرداخت الكترونيک وتوسعه روش توزيع و نظارت بر عرضه اين محصوالت نقش مهمی دارد.

بنيان و فناور هاي دانشهايی است كه  شركتبكارگيري هوش مصنوعی براي پردازش حجم وسيع داده از ديگر فناوري

 ها را دارند. كشور ظرفيت توسعه و بكارگيري آن
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