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 سمه تعالياب

  كرونا(ویروس بكارگیري تجربه سارس در بحران چین و) 

 

 مقدمه:    

اند در شرايط سخت و بحراني، تهديدهاي محيط ها توانستهدر طول تاريخ برخي از ملت

گيري از شرايط ويژه با بسيج امكانات، پيرامون خود را به فرصت تبديل كرده و با بهره

هاي جديدي بر ناپذير، بر مشكالت غلبه كرده و آموزهمديريت بحران و تالش خستگي

هاي ارزشمند و تواند براي ساير ملل درسها مياين آموزه دستاوردهاي بشر بيفزايند.

هاي مادي و معنوي تجارب پرباري تلقي شود تا جوامع گوناگون مجبور نشوند هزينه

 فراواني براي غلبه بر مشكالت و باليا بپردازند. 

و كسب تجربه و از شهر ووهان جديدترين تجربه در چين شيوع بيماري كرونا 

كشور براي غلبه نسبي بر اين بيماري و تحصيل دستاوردهاي گرانبها بود.  هاي اينآموزه

توانست با كمك فناوري ارتباطات و « مديريت بحران سارس»چين در همانگونه كه 

خسارت بيماري را به ميزان قابل توجهي كاهش « شبكه مجازي ارتباطات»اندازي راه

 دهد، در مقابله با كرونا هم توانست آن تجربيات را بكار بگيرد. 

 متن: 

داشت. از جمله در  از آنجايي كه بحران سارس پيامدهاي بسيار وخيمي بر كشور چين

ها فرصت شغلي، كاهش بعد اقتصادي موجب ميلياردها دالر هزينه، از دست رفتن ميليون

المللي و تعطيلي رشد اقتصادي در دوره اوج بيماري، كاهش اعتبار در بازارهاي بين

سراسري در چين شد. دولت چين سعي كرد در تجربه كرونا اشتباهات دروه سارس را 

داشتن در پنهان نگه« خطاي اولیه»ر دوره سارس، دولت چين، پس از تكرار نكند. د

، اقدامات اساسي و «جلوگيري از پيامدهاي اقتصادي»به اميد كنترل سريع آن و  بیماري

 اي در جلوگيري از گسترش اين بحران و در نهايت كنترل آن به عمل آورد. جانبههمه
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نتايج بسيار سودمند براي اين كشور  كه هاي فعاليت دولت چينترين زمينهاز مهم

بود كه دولتمردان و كارشناسان اين كشور « تكنولوژي اطالعات»داشت، ايجاد زيرساخت 

نه تنها در  Information Technologyيا  ITرا با واقعيات جديدي نسبت به اهميت 

ها، بلكه در تجارت نوين، تصاحب بازارهاي جهاني، آموزش، عرصه مديريت بحران

 امنيت، بهد اشت و نظاير آن بهتر آشنا كرد. 

تر شد كه در طول اهميت تكنولوژي ارتباطات و اطالعات براي چين هنگامي روشن

، بسياري از شهرها ها و بسياري از مراكز دولتيكليه مدارس، دانشگاه« بحران كرونا»

 هاي غيراضطراري و هرگونه تجمع عمومي ممنون گرديد. تعطيل و سفرها، حمل و نقل

گيري مناسب از رايانه، كردن تماس فيزيكي افراد و بهرهدولت چين با كم ،در اين ميان

هاي دولتي قادر شد از شيوع خارج هاي دستگاههاي مجازي و وبگاهك و شبكهماينترنت پيا

ترين حركت نظام منضبط و كارآمد دولتي كنترل ويروس خطرناك پيشگيري نمايد. مهماز 

هاي اينترنتي دولتي ضمن گيري از سايتو حزبي چين اين بود كه با ايجاد يك شبكه و بهره

بهنگام  و به صورت مجازي و زنده« تسهيل چرخه امور جاري»و « حفظ سازمان دولت»

(Onlineاز انتقال ويروس تو )هاي جامعه سط افراد مشكوك و مبتال به ساير بخش

 جلوگيري كند. 

براي هر نوع بحران مشابه « برداريچارچوبي قابل بهره»اين تجربه موجب شد كه 

 خلق گردد. 

 اقدامات اساسي دولت: 

هاي اينترنتي دولتي اطالعات بسيار مهمي در مورد مراقبت و عدم هراس سايت -1

عمومي به ويژه به صورت زنده براي مطلع ساختن مردم ارائه دادند و شهروندان را براي 

 حضور در شبكه مجازي ارتباطات تشويق نمودند. 

گونگي ترين مناطق، شهرها و محالت و چاطالعات مورد لزوم در مورد آلوده -2

 ساعت يكبار از طريق شبكه سراسري ارائه گرديد.  5گسترش آن و آمار جديد هر 

تأمين خطوط و پهناي باند الزم براي ويدئو كنفرانس به وزارت بهداشت كه موجب  -3

هاي درماني با ها و مراكز درماني و ارتباط دائم تيمانتقال سريع تجربيات بين بيمارستان
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اين خدمات براي ارتباط كادر درماني و پزشكي و حتي برخي گرديد. از يكديگر مي

هاي خود كه به دليل قرنطينه، امكان خروج از محدوده تعيين شده را بيماران با خانواده

 نداشتند، فراهم گرديد. اين تجربه در دوره بيماري سارس آزمون شده بود. 

 GPSگيري از سيستم بهرهرصد كردن افراد مبتال به بيماري از طريق موبايل و با  -4

آوري براي كنترل ارتباطات و رفت و آمدها و از اين طريق جمعو سامانه رصد بيماري 

 افراد مشكوك و مبتالي به بيماري. 

گسترش بسيار چشمگيري داشت و دولت  ،( در طول بحرانSMSهاي موبايلي )پيام -5

نمود. كشور چين مبادرت  هاي دیجیتاليكاهش هزینه تماسدر اين برهه نسبت به 

تلفن همراه، از هاي اپليكيشندر اختيار دارد و در جهان ترين بازار تلفن سيار را، بزرگ

جاي بر هاي گوناگون هايي است كه تأثيرات چشمگيري را در حوزهجمله آخرين فناوري

 گذاشته است. 

خطرناك سارس گير شدن بيماري ترين تجربيات چين در زمان شيوع و همهيكي از مهم

هاي اين كشور براي غلبه نسبي بر اين بيماري با استفاده از و كرونا كسب تجربه و آموزه

هاي نو از جمله پيامك، در كنترل و مهار اين بحران بود. اين تجربه براي چين و فناوري

مدیریت بحران بیماري »اين كشور دستاوري گرانبها بود. چين در شبكه خدمات اجتماعي 

خسارت « شبكه مجازي ارتباطات» ياندازتوانست با كمك فناوري ارتباطات و راه «واگیر

 بيماري را به ميزان قابل توجهي كاهش دهد. 

بحران كرونا پيامدهاي بسيار وخيمي براي كشور چين داشت. ازجمله در بُعد اقتصادي 

عيد بهاره چيني و ايام المللي و تعطيلي سراسري در آستانه كاهش اعتبار در بازارهاي بين

اي در جلوگيري جانبهتعطيالت سال نو در چين شد، اما دولت چين، اقدامات اساسي و همه

 از گسترش اين بحران و در نهايت كنترل نسبي آن به عمل آورد. 

نتايج بسيار سودمندي براي اين كشور  كه دولت چيناي اقدامات ريشهترين از مهم

( بود كه Information Technology« )كنولوژي اطالعاتت»داشت، ايجاد زيرساخت 

دولتمردان و كارشناسان اين كشور را با واقعيات جديدي نسبت به اهميت اين تكنولوژي، 

بازارهاي جهاني، آموزش،  در ها، بلكه در تجارت نويننه تنها در عرصه مديريت بحران
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تكنولوژي براي چين هنگامي امنيت، بهداشت و نظاير آن بهتر آشنا كرد. اهميت اين 

ها و نظير دوران سارس، كليه مدارس، دانشگاه« بحران كرونا»تر شد كه در طول روشن

هاي بسياري از مراكز دولتي در تعداد زيادي از شهرها تعطيل و سفرها، حمل و نقل

 غيراضطراري و هرگونه تجمع عمومي ممنوع گرديده بود. 

هاي دستي توانست هاي فعال و تلفنكارتگيري از سيمدولت چين با بهره ،در اين ميان

اطالعات و سازماندهي رساني امن و خدمات ارتباطي پويا براي تبادليك شبكه اطالع

( در طول بحران، گسترش بسيار چشمگيري SMSهاي موبايلي )آموزش فراهم آورد. پيام

نمود. اهميت مبادرت هاي تلفني داشت و دولت در اين برهه نسبت به كاهش هزينه تماس

هاي هاي تبادل اطالعات دولتي از طريق پيامكاين مسأله در آن است كه بدانيم سايت

ي مطلع هشداردهنده، اطالعات بسيار مهمي در مورد مراقبت و عدم هراس عمومي برا

ساختن مردم ارائه دادند و شهروندان را براي حضور در شبكه مجازي ارتباطات تشويق 

 نمودند. 

هاي وقفه از مراكز بهداشتي و درماني از طريق تلفنهاي توجيهي و پيشگيرانه كه بيپيامك

از  گيريشد به رصد كردن افراد مبتال به بيماري از طريق موبايل و با بهرهدستي مخابره مي

آوري افراد مشكوك براي كنترل ارتباطات و رفت و آمدها و از اين طريق، جمع GPSسيستم 

 پرداخت. و مبتالي به بيماري مي

ترين مناطق كشور، شهرها و و محالت و چگونگي ارائه اطالعات جديد در مورد آلوده

تلفني در كنار  هاي انبوه متني وساعت يكبار از طريق پيام 2گسترش آن و آمار جديد هر 

مراكز بيمارستاني و سراسري صدا و سيما و اينترنت جريان داشت.  هاي گوناگون وشبكه

درماني از طريق پيامك در ارتباط دائم با يكديگر بودند و از اين خدمات براي ارتباط كادر 

هاي خود كه به دليل قرنطينه، امكان درماني و پزشكي و حتي برخي بيماران با خانواده

 گرديد. خروج از محدوده تعيين شده را نداشتند، فراهم مي

شبكه »برداري از وسايل ارتباط جمعي و امكانات تبادل اطالعات الكترونيكي در بهره

هاي آموزشي و تربيتي نيز مورد استفاده وسيع قرار در بخش« غير رو در روي ارتباطي
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ها از دوره بحران سارس و تعطيلي مراكز آموزشي و تجربه چينياين موضوع  .گرفت

 تفريحي در پكن و ساير شهرهاي آلوده بود. 

 

 بخشي از اقدامات دولت چین در این رابطه عبارتند از: 

براي مقاطع  چتنظير وي هاي اينترنتيشبكه هاي ارتباطياتاق هاي زنده دربرنامه -1

ريزي شده و يا با خاص تحصيلي، به منظور رفع سؤاالت و مشكالت به صورت برنامه

 گرديد.  ( برگزارChat roomابتكار خود معلمين )

براي مقطع راهنمايي و دبيرستان در شهرهايي كه بيشترين آلودگي را داشتند )نظير  -2

هاي الكترونيك و با ارسال رساني به صورت كالستدريس و اطالعبخش عمده  (ووهان

 پيام برگزار شد. 

( براي رفع E –mailهاي الكترونيكي )ارتباط اساتيد و دانشجويان از طريق پيام -3

وري از جزوات و متون درسي ادامه يافت و ها و نيز بهرهابهامات، دريافت راهنمايي

 . نداي اين حركت را پشتيباني كردكابلي و ماهواره هايشبكه

هاي افزارها و بستهافزارهاي آموزشي از راه دور، بازار فروش نرمبا توزيع نرم -4

 آموزشي رونق يافت. 

آموزش تلويزيوني و راديويي براي عموم مردم بسيار خوب عمل نمود، به طوري  -5

ترين اساتيد و هاي آموزشي با مجربساعت براي هر مقطع تحصيلي كالس 7كه روزي 

هاي مجازي و ها از طريق اينترنت، پيامك، تلفن و شبكهو سؤال معلمان برگزار شد

 شد. اجتماعي پاسخ داده مي

گير سارس در سال گيري از تجربيات انباشته شده بحران همهفراموش نكنيم كه بهره

كه قادر به برقراري ارتباط و استفاده  را ها و مؤسسات تجاري و بازرگاني، شركت2003

اي بودند، موفق هاي حرفهو اپليكيشن Onlineارتباطات مناسب و  از شبكه الكترونيك

ضمن حفظ تماس با ها بكاهند. اين كمپانيوارده هاي از دامنه و شدت خسارت نمود كه

ها جلوگيري منابع تأمين مواد اوليه، مشتريان و همكاران خود، از ورشكسته شدن شركت

 نيز به دست آوردند. كرده و حتي با حفظ مشتريان، سود تجاري ويژه
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 جالب است بدانیم:

 اي از تمامي كشورها و بازارهاي صادراتي و وارداتي اطالعات كامل و پايه

چين در شبكه اينترنتي در اختيار تمامي توليدكنندگان چيني قرار گرفت تا 

بتوانند با بررسي وضعيت، مشتريان مناسب خود را پيدا كنند و در طول دوره 

 گير نشوند. زمينبحران منزوي و 

 هاي ويژه و كليه قوانين و مقررات مهم و جديد كشور چين شامل دستورالعمل

مقررات تجاري دوره بحران، براي صادركنندگان و واردكنندگان و نيز 

 اينترنتي قرار گرفت.  يهابازرگانان و اتباع ساير كشورها در سايت

  اگرچه تمركز اصلي اقدامات در حال انجام بر روي تجارت الكترونيك قرار

هاي برقراري شبكه گرفت، اما بخش مربوط به آگهي و تبليغات، نه تنها هزينه

را پوشش داد، بلكه درآمد مناسبي نيز به همراه داشت و تجارت تبليغاتي نيز با 

 بحران مواجه نشد. 

 اي و الكترونيكي و فضاي ري و امور رايانهافزاهايي كه در صنعت نرمشركت

از بازار و رونق آن  بيماريمجازي و اقتصاد ديجيتال فعال بودند در دوره شيوع 

 العاده برخوردار شدند. فوق

يكي از موارد مهمي كه اينك در دستور كار مسئولين دولتي قرار گرفته است، ضرورت 

هاي مختلف صنعتي چين به تجارت الكترونيك و تسهيل هرچه بيشتر دسترسي بخش

باشد. در همين راستا يكي از پيشنهادهاي مطرح فناوري پيشرفته ارتباطات اقتصادي مي

رسد مورد استقبال مقامات قرار گرفته است، ظر ميدر مراكز تحقيقاتي و پژوهشي كه به ن

كه بخشي از تجارت خود را به صورت هايي است هاي مالياتي براي شركتتشويق

ها و مؤسسات تجاري فعال در اين عرصه مورد الكترونيكي انجام دهند. بر اين اساس، شركت

  ت.بندي مالياتي قرار خواهند گرفكم، قسطتخفيف، بخشودگي و يا دست

هايي كه در امر تجارت نوين جهاني از نقش و جايگاه مهمي يكي از ضرورت

بردند. برخوردار است و دولتمردان چيني در طول بحران سارس به اهميت آن پي

باشد. البته هاي تجاري خود ميبا دنياي خارج و طرفبرخط  برقراري خطوط تماس
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دولتي و غيردولتي چيني بايد به شبكه و  تجربه به دست آمده نشان داد، كه تمامي نهادهاي

بپيوندند تا در صورت تكرار چنين  رساني و ارتباطات غير رو در روشاهراه اطالع

هايي، دولت و جامعه غافلگير نشوند و چرخش امور حياتي در اجتماع متوقف بحران

ه ويژه نگردد. اما تجربه طاليي چين در استفاده اضطراري از شبكه ارتباطات مجازي، ب

تجاري، تداوم ارتباط و حتي حفظ تماس  هايبراي حضور در بازار جهاني، يافتن طرف

ها را از اين امر چيني بود. بحران بيماري دائم با بخشي از مشتريان و فروشندگان جهاني

است و  هاييماندگييافته، داراي عقبغافل نساخت كه چين در قياس با كشورهاي توسعه

 سطح مطلوب بايد تالش مضاعف نمايد. براي رسيدن به 

 

 ها: تجربه نوین چیني

 (19ید ورساني در زمینه ویروس كرونا )كوسامانه پایش اطالع

پس از بحران كرونا در چين، دولت اين كشور شهروندان خود را ملزم به استفاده از 

هاي همراه كرده است كه اين سامانه امكان كنترل و نظارت اي اطالعاتي روي تلفنسامانه

گيري امكان دهد. سامانه مورد نظر به مراكز و نهادهاي عالي تصميمبيماري را مي

 دهد. راكندگي مبتاليان و مسيرهاي انتشار ويروس را مينظارت دقيق و بهنگام روي پ

 شوند وتفكيك مي بیمار، مشكوك و سالمهاي افراد به گروه ،افزاربر اساس اين نرم

 كند. سامانه به صورت هوشمند ريسك ابتالي هر شهروند را تخمين زده و به او اعالم مي

 ،و براساس مكان حامل تلفن همراه هاي مكاني افراد را پايش كردهافزار دادهاين نرم

كاربر قادر خواهد افزار، در اين نرم. ذخيره نمايدتواند اطالعات فرد را تا دوره معيني مي

روزه( مالقات كرده است و نيز احواالت و  14)مثالً  بود افرادي را كه در اين مدت معين

 ثبت كند.  سامانهعالئم باليني خود را در 

با وارد كردن نتيجه در  ،ي داراي تست مثبت بيماري باشدكاربر ،اگر به فرض

اش رصد شود. اين هاي تردد و مسير دو هفته گذشتهدهد كه مكانافزار خود اجازه مينرم

 كند كه در منزل بماند و استراحت كند. كاربر بالفاصله از سوي مركز پيامي دريافت مي
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ه شود و همچنين افراد به سهاي آلوده و پرخطر هم معلوم ميكم مكانكم ،براين اساس

  بندي هستند.قابل تقسیم« قرمز»و « زرد»، «سبز»گروه 

ده كرده و هتوانند با وارد كردن كدملّي افراد بيمار، عالئم باليني او را مشاپزشكان مي

دهد كه ر اين امكان را ميدرماني كشو -حك و اصالح نمايند. اين امر به سيستم بهداشتي

 ركورد نمايند. را اي تعداد افراد مشكوك به بيماري و افراد مبتال در هر نقطه

كنند و بيمار در سامانه ثبت مي )برخط( الينها هم نتايج تست بيماران را آنآزمايشگاه

 نمايد. هشدار مربوطه را دريافت مي

و  ضميني فراوان را براي نظام سالمت تهاتواند تجزيه و تحليل دادهاين سامانه مي

بيماري و كنترل بيماران را دربرداشته منحني تأمين نمايد و مناطق جغرافيايي آلوده و پيك 

 باشد. 

هاي جغرافيايي اپيدمي را تهيه كرده و اين شيوه دولت چين را قادر كرده است كه نقشه

 آورد.  اي به نقطه ديگر را به دستاز نقطه ،مدل شيوع بيماري

ريزي و كنترل و اين سامانه و كسب اطالعات انبوه آن براي برنامه ،بديهي است

 هاي واگيردار آتي نقش اساسي دارد.پيشگيري از شيوع بيماري

 پایان

 شمسی 1398زمستان                                                                     

 


