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 چكیده

های متعددی پیش روی جوامع قرار گرفته است و تبعات های ناشی از آن، چالشبا گسترش ویروس کرونا و بحران

هایی برای کاهش اثرات منفی این حلبه دنبال راهها همه دولتجدی را برای صنایع و فعاالن اقتصادی داشته است. 

و  های ارتباطیفناوریاند. هپیش گرفتجهت مقابله با شیوع این ویروس در بحران هستند و راهکارهای فناورانه و نوین 

فزایش سالمت عمومی در ا ها، هوش مصنوعی، پایش و کنترل و هر راهکاری که منجر بهاتوماسیون و ربات اطالعاتی،

 کاهش اثرات منفی ناشی از آن موثر باشد.  در کنترل بیماری وتواند جهان شود، می

راستای  دربررسی تجارب سایر کشورها  هدر این گزارش به اثرات شیوع بیماری کرونا در کشور و تبعات آن با توجه ب

کاهش تبعات منفی شیوع بیماری جدید برای های ها و نوآوریفناوریافزایش سالمت عمومی در جهان با استفاده از 

 به شرح زیر است: هاخالصه یافته .پرداخته شده استکرونا 

 املتع هایدرگاه سایر و الکترونیکی سالمت هایپایگاه طریق زدستاوردهای پزشکی و درمانی ا گذاریاشتراک -1

قابل  یطیمح ستتازیها و فراهمآزاد داده انیاز جر یبانیپشتتت یبراایجاد یک چارچوب دیجیتالی  :دیجیتالی

جهت به اشتتراک گذاشتتن تجارب جهانی در خصتوی ویروس کرونا رتروری      تالیجیمبادالت د یاعتماد برا

 .مبادرت نموده استاین نقش  ایفای  برایبه عنوان مرکزی  جهانی بهداشت انجمندر حال حارر است؛ 

 هایروشمنجر به تسریع در  جدید هایآوریفنبکارگیری  :هافناوری توسعه معنوی مالکیت از مناسب حمایت -2

 .تندهس معنوی مالکیت از حمایت مستحق نوآوریها این مخترعین در این میان  ،شودکرونا می ویروس تشخیصی

 .است بررسی دست در جهانی بهداشت انجمن در موروع این

 :یالمللنیب یاستانداردها با یبهداشت محصوالت ورود انطباق زمان کاهش جهت اطالعات یفناور از استفاده -3

 نظارت اما یک ررورت است، پزشکی تجهیزات و دارویی محصوالت المللیبین استانداردهایرعایت اگرچه 

 یالمللبین استانداردهای با ناسازگار داخلی مقررات که است رروریاست.  محدودکننده عامل یک ،غیرمنطقی

 تجهیزات استانداردهای خودکار ثبت و اطالعات فناوری بکارگیری با طوالنی و پیچیده هایروش و یابد کاهش

 جهت خود گمرکات در اروپا هیاتحاد یکلبطور و کیبلژ آلمان، ن،یچ مانند ییکشورها بهبود یابد.پزشکی 

هره از آن ب یشتریبا شدت ب کرونا وعیش زمان دراند و برخوردار بوده از این فناوری از سالیان قبلکاال  ترخیص

 .برندیم

 عمومی بهداشت با مرتبط محصوالت نقل و حمل هایهزینه کاهش جهت در فناوری و تجاری تجهیزات توسعه -4

 ریعس بازرسی تأمین برایدر گمرکات  «سبز خطوط» اروپا اتحادیه و چین :لجستیک بهبوددر راستای  مرزها در

 .شود جلوگیری مهم مواد این واردات در تأخیر از تا اندکرده ایجاد سالمت با مرتبط محصوالت آزادسازی و

 و ییدارو یهافرآورده تعرفه نرخ :یپزشک زاتیتجه ریسا و یپزشک لیوسا داروها، از ترنییپا یهاتعرفه اخذ -5

 مورد طمرتب محصوالت ریسا و هاکنندهیردعفون مواد اما است، نییپا نسبتاً کشورها اکثر در یپزشک زاتیتجه

در  .هستند روبرو رمجازیغ موانع و تعرفه با کشورها از یاریبس در هنوز ریگهمه یماریب نیا با مبارزه یبرا ازین

 اند.بر این اقالم راکاهش داده تعرفه  پاناما و کلمبیا یکشورهاهمین راستا 

یکی از موارد رروری در روزهای شیوع بیماری کرونا،  :مرزها در پرستاران و پزشکان خروج و ورود تسهیل -6

 مقررات و کار یمجوزها ژه،یو یزاهایو ایتالیاتسهیل ورود و خروج کادر درمانی از مرزها است. به عنوان مثال، 
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 رآمدد با یکشورها یبرا شتریب امر نیا. صادرکرد بهداشت متخصصان و پرستاران پزشکان، یبرا ریپذانعطاف

  های پزشکی دارند، اهمیت بیشتری دارد.که نیاز بیشتری به کمک نیرنشیفق و نییپا

 ایجاد به اقدام کشور 24 از بیش ا:توسط کشوره کلیدی پزشکی تجهیزات برای صادراتی هایمحدودیت عمال -7

)از  اندکرده آنها دهندهتشکیل مواد و داروها و صورت ماسک قبیل از پزشکی تجهیزات صادرات در محدودیت

 جهانی تقارای افزایش به پاسخگویی برای ،جهانی بهداشت سازمانطبق برآورد  .جمله اتحادیه اروپا و هند(

 لذا ؛است نیاز مورد درصد 44  میزان به تولید افزایش ،(غیره و عینک صورت، ماسک) شخصی محافظ تجهیزات

 .است رروری و الزم دولت و کشور هر در توزیع در تسریع و جهانی تولید تحریک جهت حمایتی هایمشوق

نه گواین انعقاد :یپزشک ملزومات و یبهداشت محصوالت تیبا محور یتجار یهاموافقتنامه انعقاد یبرا تالش -8

 و یپزشک ملزومات نهیزم در ای()شامل تعرفه و موانع غیرتعرفه یتجار یهاتیمحدود رفع یبرا هاموافقتنامه

 در یجهان تجارت سازمان موافقتنامه از توانیم نهیزم نیا در. یک ررورت است سالمت با مرتبط محصوالت

 . کرد استفاده 1994 سال در  کشور 12 انیم  منعقده ییدارو یهافرآورده تجارت نهیزم
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 مقدمه 

شود بار دیگر نشان داد که جوامع تا چه شناخته می 19-شیوع گسترده ویروس جدید کرونا که تحت عنوان کوئید

ها و بحران لزوم بکارگیری فناوریپذیر هستند. از سوی دیگر، این گیر آسیبهای همهاندازه نسبت به شیوع بیماری

های شناسایی افراد بیمار یا مشکوک به بیماری و همچنین ادامه فعالیت ها در جهت مقابله با گسترش ویروس،نوآوری

های گوناگون در مدیریت شرایط بحرانی توانند از جنبهها میها و نوآوریرا خاطر نشان ساخت. فناوری و تجاری تولیدی

با توجه به اثرات شیوع بیماری کرونا در کشور و تبعات  های واگیردار نظیر کرونا موثر باشند.و کاهش اثرات منفی بیماری

 هافناوریتای افزایش سالمت عمومی در جهان با استفاده از در راسبررسی تجارب سایر کشورها  هدر این گزارش بآن 

ای از اقدامات پرداخته شده است. لذا در ادامه خالصهکاهش تبعات منفی شیوع بیماری کرونا جدید برای های و نوآوری

 شوند.صورت گرفته در کشورهای مختلف جهان در این راستا بیان می

 هایگاهدر ریو سا یكیسالمت الكترونهای پایگاه كی و درمانی در و دستاوردهای پزشدانش ری گذااشتراک 

  1دیجیتالیتعامل 

 هیعل  یدفاع خط نیاول به کهیطور به بوده گسترش حال در سرعت به دور راه از یپزشک ،کایآمر متحده االتیا در

ز مرک بهپردازد؛ این انجمن به ایفای این نقش می انجمن بهداشت جهانیدر حال حارر  .است شده لیتبد کرونا روسیو

به اشتراک گذاشتن شواهد و تجربه  یبرا یمرز یکیها و تعامل سالمت الکترون، دادهیتالیجید یهایفناور، اطالعات

مستلزم ایجاد یک چارچوب تداوم این امر  ،استتبدیل شده  کرونا روسیوبه  مجدد یابتالو  یریکشف، جلوگ یبرا

 طیمح کیو در کل فراهم آوردن  تیو امن یخصوص میها، محافظت از حرآزاد داده انیاز جر یبانیپشت یبرادیجیتالی 

 است. تالیجیمبادالت د یقابل اعتماد برا

 ها یوراتوسعه فن یمعنو تیمناسب از مالك تیحما 

 نیو همچن تر کردهویروس کرونا را سریع یصیتشخ یهادر سراسر جهان در تالشند تا روش ی مختلفاهتشرک

 مرتبط ها در تالشند تا مصوباتدولت . از سوی دیگر،و درمان را توسعه دهند یریشگیپ یاهسرویو یواکسن ها و آنت

 چاپمانند  - دیجد یهایآورنف درحال حارر کنند. عیرا تسر هابا حمایت از مالکیت معنوی در خصوی این فناوری

وس های تشخیصی این ویرروشتوانند یم –اند شده دیلتو ییایتالیکه توسط مهندسان ا نهیس قفسه و هیر از یبعد سه

در انجمن ؛ این موروع هستند یمعنو تیاز مالک تیمستحق حما هاینوآور نیا نیمخترعاز آنجا که ؛ 2را سریعتر نمایند

 است.در حال بررسی بهداشت جهانی 

  یلمللاینب یستانداردهاجهت کاهش زمان انطباق ورود محصوالت بهداشتی با ا اطالعات استفاده از فناوری 

 بایستی از  یکننده و سالمت عموممصرف یمنیاز ا نانیاطم یمعموالً برا یپزشک زاتیو تجه ییدارو محصوالت

محدود کردن تجارت طراحی این استانداردها در جهت  با وجود آن که .دار باشندربرخو المللییناستانداردهای ب

ن در ایتواند بعنوان یک عامل محدودکننده شناخته شده باشد. نظارت غیرمنطقی روی این محصوالت میاما  ،اندنشده

                                                           
1 . Digital (Electronic) interaction ports 
2 https://www.forbes.com/sites/amyfeldman/2020/03/19/talking-with-the-italian-engineers-who-3d-printed-

respirator-parts-for-hospitals-with-coronavirus-patients-for-free/#242746e978f1 

https://www.forbes.com/sites/amyfeldman/2020/03/19/talking-with-the-italian-engineers-who-3d-printed-respirator-parts-for-hospitals-with-coronavirus-patients-for-free/#242746e978f1
https://www.forbes.com/sites/amyfeldman/2020/03/19/talking-with-the-italian-engineers-who-3d-printed-respirator-parts-for-hospitals-with-coronavirus-patients-for-free/#242746e978f1
https://www.forbes.com/sites/amyfeldman/2020/03/19/talking-with-the-italian-engineers-who-3d-printed-respirator-parts-for-hospitals-with-coronavirus-patients-for-free/#242746e978f1
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 یو طوالن دهیچیپ یهاو روش ابدیکاهش  یالمللنیب یناسازگار با استانداردها یمقررات داخلراستا رروری است که 

 استانداردهای ثبت خودکارلذا با استفاده از فناوری اطالعات و  ؛شود عیاستانداردها تسر نیانطباق با ا یابیارز یبرا

  را کاهش دهد. با استانداردها  انطباقارزیابی توان زمان ای گسترده میپزشکی در یک پایگاه دادهتجهیزات 

قبل از فناوری اطالعات در گمرکات خود از سالیان اتحادیه اروپا  و بلژیک ،آلمان ،بسیاری از کشورها از جمله چین

ای که هگوناست به  اند که در حال حارر با شیوع ویروس کرونا این موروع بیشتر شدههجهت ترخیص کاال استفاده کرد

اگر سیستم تعریف شده است. « حفاظت از شهروندان، اقتصاد و محیط زیست»و اهداف گمرک آلمان،  هاکی از شعاری

ممکن نبود. در گمرک های مرتبط با پزشکی قوی در گمرک این کشور وجود نداشت، ترخیص کاال  (IT) فناوری اطالعات

ها نصب شده و ماموران های مرزی و فرودگاهدر همه نقطه (ATLAS) افزاری اطلس افزاری و سخت آلمان، سیستم نرم

سه چهارم از قبل از شیوع ویروس کرونا نیز . دهندکنند و کار ترخیص را انجام میها را وارد میگمرک با آن اظهارنامه

کند که تجار به طور مستقیم با اداره و . این سیستم کمک میشدند کاالهای آلمان با سیستم اطلس صادر یا وارد می

نجام اماموران گمرک در ارتباط باشند. با این سیستم و به کمک فناوری اطالعات، عملیات گمرکی بسیار ساده و سریع 

 د.می شو

مرتبط با بهداشت عمومی حمل و نقل محصوالت  یهاهنیهزتوسعه تجهیزات تجاری و فناوری در جهت کاهش  

 بهبود لجستیکدر مرزها در راستای 

اردات وبه متکی  یکنندگان داخلدیتول نیو همچن مارانیبه موقع از ب تیحما یبرا بهداشتی یکاالها یمرز انتقال

کارخانه به مقصد خود  ایها هنگام انتقال از بندر واکسن .بسیار مهم است ،محصوالتمحصوالت اولیه برای تولید این 

وی ، به خصرا در کشورها امنیت انتقال محصوالت زانیتواند میم کیبهبود لجست ؛ لذادارند قیدق قلبه حمل و ن ازین

 دهد.  شیافزادرآمد پایین، با  کشورهای

 جادیو آزادسازی محصوالت مرتبط با سالمت را ا عیسر یبازرس نیتأم یرا برا «خطوط سبز» 4اروپا هیو اتحاد 3نیچ

های نوین در با ایجاد این خطوط سبز و استفاده از فناوری .شود یریمهم جلوگ این مواددر واردات  ریاند تا از تأخدهکر

دستمال کاغذی مانند  یو محصوالت ییدر مورد مواد غذا، کردیرو نیا شوند.می ترخیصدقیقه این محصوالت  11عرض 

 به حداقل برسد.تا کمبودهای بوجود آمده در کشورها در این حوزه  اعمال شودنیز باید 

 یپزشك زاتیتجه ریو سا یپزشك لیداروها، وسا ازتر نییپا یهاهتعرفاخذ  

و  ندهکنیاما مواد ردعفون، تاس نیینسبتاً پا در اکثر کشورها یپزشک زاتیو تجه های داروییهوردفرآتعرفه  نرخ

 رمجازیاز کشورها با تعرفه و موانع غ یاریهنوز در بس ریگهمه یماریباین مبارزه با  یبرا ازیمورد ن مرتبط محصوالت ریسا

 ریو سا اولیهمانند مواد  یورود یهانهیزکاهش ه موجب ایانهیگرایتاقدامات حما نیبردن چن نیب ازروبرو هستند. 

  .شودمورد نیاز در این روزها می ییایمیمحصوالت ش
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https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/gacc_china_customs_formalities_for_importing_do

nated_supplies_20200125.pdf 
4.https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-do/policies/european-agenda-

migration/20200316_covid-19-guidelines-for-border-management.pdf 

https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/gacc_china_customs_formalities_for_importing_donated_supplies_20200125.pdf
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/gacc_china_customs_formalities_for_importing_donated_supplies_20200125.pdf
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/gacc_china_customs_formalities_for_importing_donated_supplies_20200125.pdf
https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-do/policies/european-agenda-migration/20200316_covid-19-guidelines-for-border-management.pdf
https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-do/policies/european-agenda-migration/20200316_covid-19-guidelines-for-border-management.pdf
https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-do/policies/european-agenda-migration/20200316_covid-19-guidelines-for-border-management.pdf
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 های دارویی و تجهیزات پزشکیی خود در زمینه فرآوردههاو پاناما، از کاهش تعرفه ایکلمب مانند کشورهابرخی 

مطبوع و  هیتهو یهاهدستگا، بویژه در خصوی نیمتحده از چ االتیا باالی واردات یهاتعرفهدر مقابل  .1اندخبر داده

 .، این کشور را در معرض تهدید کمبود این اقالم در آینده نزدیک قرار خواهد دادیمحصوالت پزشک ریسا

 اجازه ورود و خروج پزشكان و پرستاران در مرزها 

 منتشر کردند.مبنی بر ورود کادر درمانی از سراسر جهان  یا، نامهنی، دو پرستار در ووهان  چ2424سال  هیفور در

ایتالیا ویزاهای ویژه، مجوزهای کار و مقررات فرستاد.  ایتالیرا به ا ژهیپزشک مراقبت و 344 نیچ به دنبال این موروع 

صادرکرد. این امر بیشتر برای کشورهای با درآمد پایین  پزشکان، پرستاران و متخصصان بهداشتپذیر برای این انعطاف

 و فقیرنشین مورد نیاز است. 

 کلیدیی تجهیزات پزشكی صادرات یهاتیمحدود اعمال  

ماسک  لیاز قب یپزشک زاتیصادرات تجهاقدام به ایجاد محدودیت در کشور  24از  شیبی موجود، اهرشگزا طبق

صادرات  هایی را برایمحدودیت اروپا هیبه عنوان مثال، اتحاداند. کردهدهنده آنها لیصورت و داروها و مواد تشک

های فرآوردها در صادرات روند ر نیمه زیهند ن 6.اعمال کرده استی خود در خارج از بلوک تجار یپزشک زاتیتجه

 بود شده انجامنیز  7244-2442ای هلسا ییبحران موادغذازمان در  اقدامات گونهگرچه این 7.انجام داده است دارویی

این اقالم در جهان افزایش قیمت صادرات و در نتیجه کاهش  یصادرات یهاتیمحدوداعمال  نتیجه اما باید توجه کرد که

 .بوده استآنها 

مجبور خواهند  کشورها اما نتیجه آن در سطح جهان این است که ،یاقدامات نیچن نیا یاسیس تیجذاب رغمیعل

 یکه برا زندیم نیتخم یسازمان بهداشت جهان .)خودکفایی( ندینما دیتول خود را یبهداشت هیاول یازهاین نیچن که بود

به  دیتولافزایش (، رهیو غ نکی)ماسک صورت، ع یمحافظ شخص زاتیتجه یبرا یجهان یتقارا شیبه افزا ییپاسخگو

 عیدر توز عیو تسر یجهان دیتول کیتحرهای حمایتی در این بحران، جهت لذا مشوق. مورد نیاز استدرصد  44 میزان 

 است. و دولت الزم و رروری در هر کشور

  های تجاری محصوالت بهداشتی و ملزومات پزشكیهنامتوافقمانعقاد  

 در زمینهتجاری های برای رفع محدودیت (ایمنطقه)در قالب هایی موافقتنامهنسبت به انعقاد توانند می هاتدول

کاهش دهند. را محصوالت مرتبط با سالمت  یروبر سایر موانع تجاری ا و هتعرفه و طی آناقدام کرده پزشکی ملزومات 

                                                           
 : هستندزیر  کاالیی گروه شششامل  اقالم مورد نظر .  5

 ؛ 942724 و HS ،322244، 344211)کرونا شامل سه کد ) ویروس شناسایی هایکیت :اول گروه

 ،621644 ،611614 ،441119 ،441111 ،392624 ،944494 ،942444 ،634794 کد 11آن شامل  مشابه البسه و محافظ : پوشاکدوم گروه

 ؛392624 و 621414 ،621444 ،621434 ،621424 ،621414 ،614144

 ؛942119 و 942111 کد دو شامل( دماسنج) تب سنجش به مربوطهای : دستگاهسوم گروه 

 ؛344494 و 224744 ،241924 ،324291 ،324294 ،224294 ،224714شامل هفت کد  کنندهردعفونی محصوالت :چهارم گروه

 ؛ 941219 و 941924 ،941294 ، 942212 کدچهارشامل   پزشکی تجهیزات سایر :پنجم گروه

  421294 و 941294 ،941239 ،941232 ،941231 ،344194کد شش شامل  پزشکی مصرفی مواد ؛ششم گروه
6 .https://www.piie.com/blogs/trade-and-investment-policy-watch/eu-limits-medical-gear-exports-put-

poor-countries-and 
7 . https://www.nytimes.com/2020/03/03/business/coronavirus-india-drugs.html 

https://www.piie.com/blogs/trade-and-investment-policy-watch/eu-limits-medical-gear-exports-put-poor-countries-and
https://www.piie.com/blogs/trade-and-investment-policy-watch/eu-limits-medical-gear-exports-put-poor-countries-and
https://www.nytimes.com/2020/03/03/business/coronavirus-india-drugs.html
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 12میان  2منعقدههای دارویی سازمان تجارت جهانی در زمینه تجارت فرآورده موافقتنامهتوانند از میدر این زمینه 

 ی، چارچوبیدانش و تخصص پزشک انیجر لیتسه یتوانند برایمها همچنین دولت استفاده نمایند. 1994در سال  کشور 

جهت تهیه این چارچوب ها دولت کنند. هیته یکیخدمات بهداشت الکترون و یاز اصالحات تجار تیحما یبرا قیدق

ارتقاء بهداشت  یبرا این موارد در این دوران،چرا که  داشته باشند؛ سازمان بهداشت جهانیمذاکراتی را با  توانندیم

 .است الزم و رروری نجات جان مردم یبرامناسب  یتجار یهاتاسیساخذ و در جهان  یعموم

 بندیجمع 

ا و ههای گذشته نیست، اما در این مقطع نقش فناوریگیر در سالرغم اینکه ویروس کرونا اولین بیماری همهعلی

های این ویروس، بیش از هر زمان دیگری مورد توجه قرار گرفته است. ها برای مواجهه با مخاطرات و تهدیدنوآوری

های جدیدی را برای مقابله با های اطالعات و ارتباطات و دسترسی فراگیر به اینترنت، راهکارها و ظرفیتوریتوسعه فنا

های فناور در سطح جهان راهکارها و محصوالت خود را در روی ما قرار داده است. بسیاری از شرکتویروس کرونا پیش

گسترش بکارگیری اتوماسیون  های ارتباطی،اند. توسعه فناوریها، دولت یا مردم قرار دادهاین حوزه در اختیار سازمان

افزاری و هوش مصنوعی برای پایش و کنترل بیماران، امکان ارائه استفاده از تجهیزات سخت ها در خطوط تولید،و ربات

اطالعاتی، های های تامین و توسعه ظرفیتاستفاده از نوآوری در زنجیره محصوالت و خدمات در بستر دیجیتال،

ر لذا به طو گیر هستند.های همهسایر بیماری هایی از کاربردهای فناوری برای کاهش اثرات منفی ویروس کرونا ونمونه

های هرگاد ریو سا یکیسالمت الکترونهای پایگاه قیطر ازتوانند یم استفاده از فناوری اطالعات با توان گفت خالصه می

آمده در خصوی ویروس کرونا را به اشتراک بگذارند و رمن آن باید حمایت مناسب از دانش بدست  یتالیجیتعامل د

همچنین با استفاده از فناوری اطالعات می توان  .مالکیت معنوی توسعه فناوری از متخصصین کشورها را انجام دهند

توسعه با  توانمی مچنین. همیزان تأخیر در گمرکات را جهت انطباق محصوالت با استانداردهای جهانی کاهش دهند

 . دادرا کاهش تجهیزات تجاری و فناوری هزینه های حمل و نقل محصوالت مرتبط با بهداشت عمومی در مرزها 
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