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 مدیریت چین در مقابله با کرونا

 چکیده

گزارش حاضر، حاصل مطالعه و بررسی دقیق عملکرد چین در بازه ابتالی کشور چین به ویروس کرونا است که با استفاده از منابع 

مقیم این کشور تدوین شده است. در فاز اول، تالش شده تا کلیات محلی و نیز بر مبنای مصاحبه و مشاهدات میدانی ساکنین 

جامع و کاملی از نحوه مدیریت بحران چین در قبال این عارضه بصورت مختصر تدوین و ارائه گردد تا ضمن شناخت امکانات و 

درک بهتر، اقدامات کشور چین  به منظور برداری مسئولین ذیربط در کشور.سازی و الگوها، کمکی باشد برای تصمیمتدابیر چینی

شود. در فازهای بعدی، بر حسب الزامات مدنظر در چند عنوان تقسیم شده که به موارد و مصادیق هر یک بصورت کوتاه اشاره می

 تر شد.توان بر هر یک از موضوعات عمیقکارفرما می

 

 کرونای جدید در چینشیوع تاریخچه 

میلیون نفری ووهان در استان هوبِی، شاهد حجم عظیم  11های شهر ( بیمارستان2119دسامبر  31) 1398دی ماه  11در 

مراجعه بیماران مشکوک به یک بیماری ناشناخته بودند. همان روز مسئولین متوجه شدند که حجم عمده مبتالیان، از فروشندگان 

شود . فردای همان روز، این فروشگاه بسته میکردندیکار م  (Huanan) و افرادی هستند که در یک بازار فروش آبزیان با نام هووانَن

 5با شیوع سریع این بیماری، حدود یک هفته بعد ). (!گیری صحیح و سرعت عمل در شناسایی و کنترل مرکز بیماری)تصمیم

جان ( 2113-2112سال پیش ) 11(، مقامات دولتی حدس بر شیوع مجدد بیماری تنفسی سارس زدند که حدود 2121ژانویه 

ژانویه(، مقامات خبر از شناسایی یک ویروس جدید از خانواده  1دی ماه ) 11نفر را در جهان گرفت. دو روز بعد در  811حدود 

 11دی ماه ) 21اولین مرگ مرتبط با کرونای جدید در چین، در  .کروناویروس )شامل سارس و سرماخوردگی معمولی( دادند

ای بود که از این بازار خرید کرده بود. از این روز به بعد روزانه تعداد مبتالیان به ساله 11رد ژانویه( گزارش شد که مربوط به پیرم

شدت افزایش یافت و آمار مرگ و میر ناشی از آن نیز کم کم زیاد شد تا جایی که شهرهای دیگر چین نظیر کالن شهرهای پکن، 

ژانویه(، مسافران پروازهای بین المللی چین در  11دی ماه ) 21ردند. از شانگهای و شنجن نیز اولین موارد این بیماری را مشاهده ک

مورد مبتال، با تصمیم  551مورد مرگ و بیش از  11ژانویه(، پس از  23دنیا بشدت تحت کنترل قرار گرفتند. نهایتا در سوم بهمن )

نه شد. در سایر کالن شهرهای یاد شده نیز دولت چین، شهر ووهان و چند شهر دیگر استان بصورت زمینی و هوایی کامال قرنطی

یی با این پدیده، حول این مراکز تفریحی و گردشگری و تجمعات تعطیل شدند. در ادامه به برخی از مهمترین اقدامات دولت در رویا

  :اشاره خواهد شد محورها
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 مدیریت چین در مقابله با کرونا

 الف( نحوه کنترل و پیشگیری از شیوع بیماری

 و کنترل اذهان عمومیهمگانی  ، آموزشرسانیب( نحوه اطالع

 ج( نقش فناوری اطالعات در مدیریت بحران 

 و پهپادها در مدیریت بحران هاد( نقش ربات

 هااز شرکت دولتحمایتی و نظارتی اقدامات و( 

 ها و مشاغل ه( نحوه مدیریت کشور برای از سرگیری فعالیت
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 مدیریت چین در مقابله با کرونا

 الف( نحوه کنترل و پیشگیری از شیوع بیماری

ساعت منشا احتمالی انتشار بیماری را شناسایی و آن را تعطیل نمود  24منظور مدیریت بحران در گام نخست، در کمتر از دولت به 

 گیرانه عملیاتی نمود:)بستن بازار آبزیان( و در ادامه اقدامات زیر را بصورت دقیق و سخت

 اتباع خارجی از مرکز اپیدمیای و کامال کنترل شده قرنطینه شدید شهرهای اصلی آلوده و خروج نوبه .1

 ها و تشدید مقررات منع عبور و مرورقرنطینه مراکز دانشگاهی و خوابگاه .2

 ها و مراکز آموزشی دولتی و خصوصیتعطیلی کامل کلیه دانشگاه .3

 ضدعفونی گسترده و مستمر معابر، مراکز عمومی، وسایل نقلیه عمومی و غیره .4

روز در ووهان  11تخت خوابه در کمتر از  1111عجلی ) احداث دو بیمارستان الایجاد مراکز بیمارستانی به صورت ضرب .5

 ها مرکز درمانی و مراقبت از بیماران در ووهان و سایر شهرهای چین(و ده

-ها، فرودگاههای مترو، فروشگاههای مسکونی، ایستگاهساعته در ورودی تمامی مجتمع 24پایش نشانگان بیماری به طور  .1

 ای قطار و غیرههها، ایستگاه

پایش روزانه وضعیت سالمت کلیه دانشجویان اعم از بومی و خارجی، از طریق بسترهای الکترونیک چه در محل اسکان  .1

های کشورهای آلوده و وضعیت دانشجویان، چه خارج از خوابگاه و حتی خارج از کشور چین برای دسترسی به داده

 برگشت افراد

های بهداشتی با وضع جریمه فردی برای اتباع و یا شهروندانی که از استفاده از ماسک الزام تبعیت عمومی از توصیه .8

 خودداری کرده و یا مقررات قرتطینه و ورود و خروج بدون اطالع به شهرها را رعایت نکنند.

 

 و کنترل اذهان عمومیهمگانی  ، آموزشرسانیب( نحوه اطالع

اری با هجم عظیمی از شایعات داخلی و خارجی مواجه شد که برای این منظور دولت چین همانند ایران از ابتدای شیوع بیم

 شود.ها در ادامه اشاره میاقدامات متقابل موثری صورت پذیرفت که به مهمترین آن

 ای از آخرین وضعیت تمامی بیماران در بسترهای یکپارچه ملی به طور رسمیرسانی لحظههای اطالعایجاد برنامه .1

افزار ارتباطی مردم چین، در هر لحظه آمار دقیقی از وضعیت ترین نرمافزار اجتماعی ویچت بعنوان رایجه نرمبعنوان نمون

دهد. مبتالیان، بهبودیافتگان و جان باختگان کرونا را به تفکیک شهر و شهرستان برای کل شهرهای کشور نمایش می

اسفند، ایران،  13کند )طبق تصویر زیر در اطالع رسانی میجالب است که این بستر وضعیت سایر کشورهای جهان را نیز 

ست شرکت بَیدو نیز امکانات مشابهی ترین کشورهای جهان هستند(. گفتنیکره جنوبی و ایتالیا پس از چین بحرانی

 فراهم کرده است.
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 مدیریت چین در مقابله با کرونا

 

 وضعیت شیوع کروناپیوسته  ترین بستر اجتماعی چین در اطالع رسانیقابلیت کاربردی

 

 ها با فضای بوجود آمدهها و سریالهای تلوزیونی و آموزشی و حتی فیلمتغییر محتوا و رویکرد برنامه .2

 پویانماییهای خدماتی بازی آنالین و تفریحات دیداری و شنیداری مانند خدمات فیلم و فعالیت بیش از پیش شرکت .3

 اسکان مداوم در منزل ناشی از و مشکالت روانیِ اضطرابجهت کاهش 

 

 کرونا محور های تلوزیونی و آموزشی حولمحتوا و رویکرد برنامه تغییر

 ویدیو اشتراک افزارهای قدرتمند بومی جهتاستفاده از نرم .4
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 مدیریت چین در مقابله با کرونا

 

 از خارج و داخل افراد با ارتباط ابزار ترین مهم به تبدیل «کوایشو» و «دویین» مانند ویدیو اشتراک افزارهای نرمبه عنوان نمونه 

 کاربر میلیون 411 روز هر که دنس، بایت کمپانی به متعلق تاک تیک داخلی نسخه ،«دویین» برنامه در. شدند و سراسر چین ووهان

این موارد همراه با سایر بسترها، همگی با  .دارد فعال کاربر میلیون 311 روزانه تِنسنت، به وابسته کوایشو، برنامه در. دارد فعال

 دهند.سرعت باال به کاربران خدمات با کیفیت ارائه می

 

 ج( نقش فناوری اطالعات در مدیریت بحران 

دهد. با میخود را بخوبی نشان  فناوری اطالعات در شرایط بحرانهای مختلف شاخههای قوی در وجود زیرساختاهمیت 

 1111سریع چین در این زمینه، دولت توانست بسرعت کنترل اوضاع را در دست بگیرد. تامین بیش از های توجه به پیشرفت

های مختلف های ایجاد شده توسط شرکتهزار بایت پهنای باند برای کاربران تنها بخشی کوچکی از زیرساخت 91سرور و 

 شود.ت گرفته اشاره میچین برای این مسئله است. در ادامه به برخی از مهمترین اقدامات صور

 در قالب پرسشنامه آوری اطالعات سالمت افراد به صورت مستمر و روزانهایجاد بسترهای الکترونیک جمع .1

 
 درج مشخصات بالینی همه افراد جامعه بصورت روزانه و منظم )نمونه پرسشنامه دانشگاه هوافضای بِیهانگ در پکن(

 

  برای هر فردتخصیص رمزینه ماتریسی سالمت  .2

 شود می ثبت افراد شناسایی مشخصات و سالمت وضعیت ،شهروند هر برای سالمت اختصاصی ماتریسی ی رمزینهبا کمک 

 های بازرسیو یا ایستگاه کار محل، درمانی مراکز به مراجعه هنگام افراد وضعیت  و اطالعات مکرر ورود به نیازی دیگر و
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 مدیریت چین در مقابله با کرونا

گزارشات و  بررسی جامعه، افراد کل سالمت پایش امکان شده، داده توسعه بابا علی همکاری با که سامانه این. نیست

 افراد سایر به را مبتال افراد تماس شانس ،افراد و تردد جابجاییضمن کنترل  طریق بدین و کند می میسر راافراد  اطالعات

 جغرافیایی وضعیتی شهر متصل است در نتیجه اطالعات بدست آمده، بصورت همزمان به نقشه .نمود کنترل توان می

 .شودبروزرسانی می نقشه روی محله و منطقه هر ریسک میزان  و ویروس گسترش

 
 هاپایش و ثبت مستمر رمزینه ماتریسی سالمت افراد در ورودی

 سایر افراد احتمال ابتالی و تعیینداده و هوش مصنوعی برای تشکیل تاریخچه موقعیت افراد مبتال شده استفاده از کالن .3

 .اندها نزدیک و یا همسفر بودهبا آن خاص تاریخچه زمانی یککه در 

کند های شهر را منتشر میبه عنوان نمونه شرکت تِنسنت در قالب نرم افزار ویچت، موقعیت افراد مبتال و آمار شیوع محله

 فناوری از استفاده بانیز « 311 چیهو» اینترنتی امنیت تا بدین ترتیب شهروندان مراقب ترددهای خود باشند. شرکت

 به مبتال فردی با اخیراً آیا بفهمند توانند می آن کاربران که کرده ایجاد را ای سامانه داده کالن تحلیل و مصنوعی هوش

 به مبتال افراد درباره شده آزمایی راستی و عمومی های داده اساس بر که سامانه این .خیر یا اند بوده همسفر کرونا ویروس

 فردی آیا که دهد اطالع کاربر به قطار بلیت یا پرواز شماره و سفر تاریخ دریافت با تواند می شده، ایجاد چین در کرونا

بابا و بیدو ایجاد افزار مشابهی نیز توسط علیست نرمگفتنی .خیر یا است داشته حضور قطار یا پرواز آن در کرونا به مبتال

 شده است.
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 مدیریت چین در مقابله با کرونا

 
 نمایش محله افراد مبتال در پکن برحسب رنگ و نیز درج مشخصات مبتالیان شامل سن، جنسیت، زمان ابتال و سابقه درمان

 

 )در قالب اسکن رمزینه ماتریسی( های مسکونیمجتمعتمامی ایجاد سامانه هوشمند ثبت اطالعات ورود و خروج افراد در  .4

 های الکترونیک تردد به طور اجباریکارتها با ارائه وضعیت سالمت آنثبت و 

-با این روش امکان تردد دلخواه افراد در سطح شهر و حتی خارج شدن از محل زندگی ممکن نیست و در نتیجه مهمانی

 گردد.ها و تجمعات غیر مجاز کنترل می

 
 های مسکونیکنترل ورود و خروج افراد در مجتمع
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 مدیریت چین در مقابله با کرونا

 .بالینی به همراه ترکیب با سامانه تشخیص چهره، حتی بدون برداشتن ماسک از صورتتوسعه سامانه تشخیصی عالیم  .5

 توان میرا ابداع کرده است که با کمک آن  XH-TI هشداردهنده سامانه ،چین ای هسته ملی سازمان به عنوان نمونه

 استفاده با فرد هر غربالگری .نمود بدن دمای اساس بر افراد غربالگری و هویت تشخیص چهره، شناسایی به اقدام همزمان

 از .نماید گیری اندازه  گراد سانتی درجه 3/1 دقت بارا  اشخاص بدن دمای تا دارد نیاز زمان ثانیه چند به تنها سامانه این از

 استفاده پر ازدحام نقاط سایر و مسافربری های اسکله ها، فرودگاه عمومی، نقل و  حمل های ایستگاه در توان می سامانه این

را با سرعت  افراد غربالگری زیاد، فرایند کارگر با های کارخانه و اداری های ساختمان مسکونی، های محله درو کرد 

 .بیشتری انجام داد

 

 نوینتشخیص های غربالگری افراد با دستگاه

بندی سواالت بیماران و ارجاع به پزشکان حاضر در سامانه دسته معاینه، آنالین برای رایگان های پزشکیایجاد بستر .1

 برخطخدماتی 

 توسعه سامانه تشخیصی بدون تماس با بدن و با قابلیت خوانش اطالعات کارت هویتی و تشخیص چهره .1

 تشدید استفاده از بسترهای پرداخت آنالین بدون استفاده از اسکناس و کارت بانکی .8

رسانی اماکن با تراکم جمعیت های حمل و نقل عمومی برای اطالعهای جمعیتی و سامانهایجاد تدابیر ویژه سامانه نقشه .9

افزار نقشه های مترو پکن در نرمباال و همچنین کاهش تراکم در ساعات اوج ترافیک )بعنوان نمونه وضعیت تراکم ایستگاه

Amap )برای کاربران 

 

 و پهپادها در مدیریت بحران هاد( نقش ربات

ها، پهپادها، وسایل خودران و غیره سبب کاهش تماس مستقیم افراد با های بدون سرنشین نظیر رباتاستفاده از سامانه

های آلوده مزیت بزرگی است که خود به کاهش سرعت شیوع ها در محیطگیری از آنشود. همچنین امکان بهرهیکدیگر می

ها ها استفاده شد که در ادامه به تعدادی از آنطرق مختلف از این سامانهکند. در چین به بیماری و ابتالی افراد کمک می

 شود.اشاره می
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 مدیریت چین در مقابله با کرونا

شناسایی افراد مشکوک  امل انسانی برایوع ها با همکاریاستفاده از آناستفاده از پهپادها با قابلیت تشخیص چهره و یا  .1

 جلوگیری از تجمعات و همچنین تذکر استفاده از ماسک به ابتال، و نیز

  گیری درجه حرارت به صورت گروهیتوسعه فناوری رباتیک و تشخیصی برای اندازه .2

 های تحویل کاال و مواد خوراکی به منازلافزایش استفاده از ربات .3

ها برای تحویل غذا و جلوگیری از تماس فرد به فرد و همچنین پر کردن خالء ها در برخی از رستوراناستفاده از ربات .4

 کمبود کارگران

 ها برای انتقال مواد غذایی، دارو و غیره به بیماران مبتالی بستری در بخشر بیمارستانستفاده از ربات دا .5

   
 ها و پهپادها در مدیریت بحران چینربات

نوع  31های تشخیص بیمارستانی به صورت کامال خودکار و بدون دخالت انسان با قابلیت شناسایی بیش از توسعه کیت .1

 و ویروس و بیماری تنفسی و کاهش زمان اعالم نتیجه به حدود یک ساعتباکتری 

 های پیش ساختهای و نیز تولید سازهاستفاده از فناوری چاپ سه بعدی برای ساخت بیمارستان، مراکز درمانی و قرنطینه .1
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 های ایزوله بیمارستانیچاپ سه بعدی اتاق

 

 هاویژه شرکت دولتحمایتی و نظارتی اقدامات و( 

آید، حضور با اقتدار ار آنجا که در اثر شیوع بیماری، مسایل مختلفی نظیر کمبود کاال، احتکار، گرانی و غیره بوجود می

دهی اوضاع را دارد. همچنین بسیاری از صنایع و مشاغل به دلیل تعطیلی متحمل دولت نقش مهمی در مدیریت و سامان

جبران مافات و کمک به شکوفایی مجدد اقتصاد کشور بسیار حیاتی است.  ضرر شدند که در این شرایط حمایت دولت در

 شود.ای از آنها اشاره میهای مهمی برداشتند که در ادامه به پارهدر این راستا مقامات چین گام

ای ویژه هجریمه سنگین و مقابله با احتکار و گرانفروشی اقالم بهداشتی مانند ماسک و مواد  ضدعفونی و همچنین قابلیت .1

 بسترهای خرید آنالین برای تشخیص اقالم معتبر از تقلبی

 کنندهها )حتی صنایع غیرمرتبط( برای ورود به تولید ماسک و مواد ضدغفونیحمایت از شرکت .2

 تولیدکنندگان همراه، تلفن مونتاژکنندگان و سازندگان خودروساز، های شرکت برای پاسخ به نیاز بازار، نمونه عنوان به

 تامین به خود، ی کارخانه فضای از بخشی اختصاص و ماسک تولید های دستگاه ساخت یا خرید با غیره  و نوزاد محصوالت

 کننده تامین ترین بزرگ نام تولیدکنندگان، این میان در. شتافتند بهداشتی های ماسک به مردمشان نیاز عظیم حجم

 متخصصان اینکه جالب. شود می دیدهنیز  اوپو شرکت و SGMW خودروسازی شرکت اَپل، های تلفن الکترونیکی تجهیزات

SGMW، میلیون ۲ تولید ظرفیت دارای که ندشد نوین خودکار تمام دستگاه یک طراحی به موفق روز یک در تنها 

 BYD های بخش از یکی ست گفتنی. است چین در ماسک تولید خودکارِ تمام دستگاه ۵۱ ی روزانه تولید  و روز در ماسک

 مازاد های ماسک نگران تولیدکنندگان داده تضمین دولت اینکه جالب. است آورده روی کننده ضدعفونی مواد تولید به هم

جالب است با این  .کرد خواهد خریداری را اضافی های ماسک تمامی بحران، کردن فروکش از پس حتی که چرا نباشند

برابرِ میزان تولید  12میلیون عدد است که این رقم بیش از  1/1سیاست، هم اکنون تولید ماسک در چین روزانه بیش 

ست علیرغم این دستاوردهای بزرگ، هنوز عطش بازار کامل روزانه این محصول در ماه گذشته در این کشور است. گفتنی

 الش برای افزایش تولید است.از بین نرفته و دولت همچنان در ت
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های بنیان در خدمت بخشهای بزرگ دانشهای تحقیقاتی و محاسباتی از طرف شرکتدر اختیار قرار دادن زیرساخت .3

 پزشکی و درمانی جهت انجام سریعتر تحقیقات، توسعه فناوری و تولید محصوالت تشخیصی، درمانی و بهداشتی مرتبط

 وچک و متوسط از طریق معافیت، کاهش و یا تعویق پرداخت مالیات، حق بیمه و عوارضهای اقتصادی کحمایت از بنگاه .4

 

 ها و مشاغل ه( نحوه مدیریت کشور برای از سرگیری فعالیت

بازگشت هر چه سریعتر به روال عادی و از سرگیری کسب و کارها، شاهرگ حیات اقتصادی کشورها در شرایط بحران است. 

میلیارد نفری، اهمیت دو چندان دارد. در این زمینه نیز چین سیاست مشخصی را  3/1جمعیت بیش از این مهم برای چین با 

 شود.ها اشاره میدنبال کرده که در ادامه به برخی از آن

 توسعه و استفاده از بسترهای همکاری و ارتباطات مجازی به منظور انجام وظایف محوله کاری در منزل بصورت دورکاری .1

 )نظیر بستر یوکو( آموزشی دانشگاهی و مدارس در محیط اینترنتبسترهای ستفاده از توسعه و ا .2

 از شبکه ملی مجازی آموزش ملی سامانه اندازی راه .3

 آموز دانش میلیون 181 به درسی مبحث 119 آموزش برای دولت چین، مدارس با توجه به تعطیلیبه عنوان نمونه 

 با متناسب دروس سامانه، این کنار در .است کرده اندازی راه را آموزش ملی سامانه یک دبیرستان و راهنمایی مقاطع

 خدمت دو این از یک هیچ که شده گفته البته. شود می پخش چین CCTV آموزش 4 شبکه از نیز دبستانی آموزان دانش

 وزارت راستا، همین در .هستند آموزان دانش به کمک برای فقط و شوند نمی ارائه درس های کالس جایگزینی هدف با

 کنار در را تلکام چاینا و یونیکام چاینا موبایل، چاینا یعنی کشور این بزرگ اپراتور سه چین اطالعات فناوری و صنایع

 .است کرده مردم برای باند پهنای ترابایت 91 و سرور 1111 ارائه مأمور هوآوی و بَیدو بابا، علی مانند هایی غول

واقعیت مجازی و واقعیت افزوده در خدمت بازار خرید و اجاره مسکن بدون حضور مشتری در های استفاده از فناوری .4

 محل

 تامین مایحتاج غدایی و مرسوالت پستی مردم .5

در شرایط قرنطینه و یا محدودیت تردد، دولت با تامین مایحتاج ضروری، فشار روانی مردم از قحطی کاال را تا حدود 

ری از مناطق اقدام به توزیع رایگان آب، نان و مواد غذایی بین مردم نمود. شرایط خوبی کاهش داد و حتی در بسیا

 از نآتومِی پستی ای نوین را داد. به عنوان نمونه شرکترسانی به شیوهها نیز فرصت خدماتقرنطینه به برخی شرکت

 ای نقطه در درخواستی غذای روش، این در. کرد ارائه را «دریافت بدون غذا ارسال» خدمات که بود هاییشرکت اولین

 کاال ارسال هایشرکت و هات پیتزا ،KFC هایغداخوری .دارد برمی را آن بعداً مشتری و شود می رها شده تعیین ازپیش

 .اند آورده روی روش این به ویروس انتقال از جلوگیری برای نیز
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 سخن آخر

ها، شاید تصور اولیه بر این بود که کشور چین کمی دیر اقدامات چینی میربا شیوع ویروس کرونا و آمار روزافزون ابتالی مرگ و 

پشگیرانه الزم را اتخاذ کرده است و احتماال این ویروس سبب بروز فاجعه انسانی در این سرزمین شود. این کشور مانند بسیاری از 

ناامیدکننده داخلی، کمبود تجهیزات بهداشتی نظیر های معاند خارجی، شایعات ی عظیم رسانهکشورها بویژه ایران، درگیر هجمه

ها )بویژه در استان هوبی( شد. اما گذشت چند روز، نشان داد کننده و حتی کمبود ظرفیت خالی بیمارستانماسک و مواد ضدعفونی

اع و بازگشت که قدرت تحلیل باال، مدیریت صحیح مسئولین و اجرای قاطع و به موقع اوامر مقامات چین سبب دگرگونی اوض

اند(، وجود ها تجربه زندگی در این کشور را داشتهآرامش به کشور شده است. به اعتقاد نویسندگان این گزارش )که خود سال

بهداشتی، -ها و صنایع مختلف کشور نظیر عمران، کارخانجات ساخت مواد اولیه و تجهیزات پزشکیهای قوی در حوزهزیرساخت

های اجتماعی بومی و افزاری، شبکه)ظرفیت شبکه ملی اینترنت و سرورها، هوش مصنوعی، بسترهای نرمرباتیک، فناوری اطالعات 

ای ناوبری بومی و ...( در کنار نیروی انتظامیِ مجهز و آماده، همه و همه نقش اصلی در غیره(، هوافضا )پهپاد و سامانه ماهواره

ها از پذیری چینیی پیش روی این کشور دارند. هر چند فرهنگ تبعیترقبههای غیرمتکنترل و مدیریت این بحران و سایر بحران

نشینی قوانین و اوامر دولتی در کنار رعایت اصول طب چینی نظیر تغذیه مناسب و حتی خواب به موقع )علیرغم تعطیلی و خانه

های آموزشی، کنترل ر اثرگذار بود، اما توزیع بستهها( در کنترل اوضاع و نیز افزایش ایمنی بدن و بهبود افراد مبتال بسیار بسیاچینی

های سالمت، در کنار گزارشات مستمر و شفاف دولت نیز از دیگر عوامل مهم و ثبت دقیق تردد افراد، پر کردن روزانه پرسشنامه

 هارسانه شدید کنترل با هاچینی که هکاین مهم و جالب تامل دیگر نکته یکها در گذار از این روزگار سخت است. موفقیت چینی

 در، آمریکااز سوی  بیولوژیک ترورتوطئه و  هایبحث پیرامون  زنی گمانهپرحاشیه نظیر  و جانبی موضوعاتکه  دشدن این از مانع

معطوف کردند تا در عمل  بحران کردن جمع و اصلی موضوع روی خود را فکر و انرژی تمامدر عوض  و دکن پیدا ریشه جامعه داخل

 نه جهان قدرتمند اقتصاد دومین بر بحران این اثرات که باورند این بر هادر هر صورت خیلی .برابر کل دنیا قدرت نمایی کننددر 

 و ها بخش برخی رونق باعث، ممکن زمان ترین کوتاه در اصلی مسیر به روندها کلیه بازگشت با بلکه بود، خواهد گذرا تنها

 همچنین و ، بهداشت عمومی، پزشکیسرگرمی و آنالین های بازی الکترونیک، تجارت فناوری اطالعات، همچون ها زیرساخت

های الزم را امید است کشور ایران نیز از این مانور واقعی، تجربه و درس .شد خواهد بحران مدیریتزمینه  در چین بیشتر توانمندی

های الزم، با کسب تجارب ارزشمند، سبب افزایش قدرت رویایی و توان مدیریت کشور در شرایط بیاموزد و ضمن توسعه زیرساخت

 حاد شود. 

 

 "و من ا.. التوفیق"


