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بودند. هم  چنین در این مطالعه هفت اقدام اساسی دولت برای رفع مشکالت فوق تجویز شد که عبارتند از ایجاد ساز 

و کار مکمل برای تایید محصول و صدور مجوز، داخلی سازی مواد و قطعات مورد نیاز تولید، معرفی توانمندی  های 

کارگاهی، تحقیقاتی، تست و آزمون به شرکت  ها، تناظریابی تخصصی دانشگاه  ها و موسسات پژوهشی با شرکت  ها در 

حوزه فناوری  های مقابله با کرونا، توسعه بازار داخلی برای محصوالت، استفاده از پتانسیل تنظیم  گری ماده 43 قانون 

رفع موانع تولید و آشناسازی توانمندی  های شرکت  ها و موسسات پژوهشی با یکدیگر.

واژگان کلیدی: کووید-19، چالش  های فرایندی، محصوالت دانش  بنیان، فناوری  های مرتبط 
با کووید-19.
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1- مقدمه
حدودا در دی ماه سال 1398 مقام های کشور چین شروع به خبررسانی در مورد شیوع ویروسی 
ناشناخته در شهر ووهان در استان هوبی کردند. همان زمان سازمان جهانی بهداشت اعالم کرد 
شیوع مورد تازه ای از ذات الریه در استان هوبی چین ممکن است ناشی از ویروسی ناشناخته باشد. 
شباهت هایی نیز بین ویروس کرونای تازه و ویروس کرونای سارس در سال 2002، دیده می شد. در 
نهایت نیز ویروس جدید، کروناویروس سارس-2 نام گذاری شد که عامل بیماری کووید-19 است 
و به طور خالصه در بسیاری از کشورها کرونا1 نامیده می شود. سرانجام با عبور شمار قربانیان از 
مرز هزار نفر، در تاریخ 21 اسفند 1398، سازمان جهانی بهداشت شیوع بیماری را همه  گیری اعالم 

کرد )سازمان جهانی بهداشت2، 2020(.
رخداد شیوع بیماری کرونا ضرورت آمادگی کشورها در مقابل تهدیدات بیولوژیک را ثابت 
قبلی را در میزان موفقیت کشورها  آمادگی  ها و تمرینات  برنامه  ریزی، سازمان  دهی،  تاثیر  کرد و 
در مدیریت و کنترل بیماری به نمایش گذاشت. به منظور کنترل شرایط، کمک موثر به بیماران و 
حمایت از کادر درمان، تکنولوژی نیز با تمام امکانات و نوآوری  های ممکن وارد عرصه شده است. 
این امر در ایران نیز با تالش همه جانبه شرکت  های دانش بنیان صورت گرفت؛ اما آنچه وضعیت 
را متمایز می  کند تفاوت در زمین بازی و شرایط محیطی و فرایندهای اجرایی است که شرکت  های 
ایرانی باید طی کنند. مرور فناوری  های مورد نیاز در حوزه  های پیشگیری  کننده و تشخیص  دهنده 
کووید-19 و ارائه تصویری از توانمندی  های کشور در دستیابی به این فناوری  ها، تعیین چالش  های 
فرایندی در مسیر ایده تا بازار به منظور برنامه  ریزی برای دستیابی به آن  ها و نیز ارائه  ی راهکارهای 

رفع چالش  ها می  تواند در این مورد و موارد مشابه احتمالی در آینده عملکرد بهتری را رقم بزند.
براین اساس، درک وضعیت فعلی اکوسیستم نوآوری و فناوری در دو حوزه مذکور )در داخل 
و خارج از کشور( و زنجیره ارزش فناوری  های مرتبط با آن ضرورت دارد. به خصوص، روشن 
شدن فرایندهای مرتبط با فناوری  های موردنظر )از ایده تا بازار( حائز اهمیت و در اولویت است. 
هم  چنین به دلیل تاثیرات گسترده این همه  گیری بر اقتصاد کشورها از جمله ایران و اثرات مخرب آن 
بر اقتصاد نیاز است تا فناوری  های موجود در کشور شناسایی گردند و از آن  ها به عنوان نقطه قوت 
و فرصتی برای رشد اقتصادی کشور بهره برد. همچنین فقدان پژوهشی که به صورت نظام  مند به 
شناسایی چالش  های فرایندی تولید و عرضه محصوالت در کشور بپردازد احساس می  شود. در ادامه 
با استفاده از مصاحبه  های نیمه  ساختاریافته با شرکت  های دانش  بنیان فعال در زمینه مبارزه با ویروس 
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کووید-19 و تجزیه و تحلیل داده  های به دست آمده براساس روش تحلیل تم، موانع و چالش  های 
ارائه راهکار برای رفع آن  ها پرداخته می  شود، به  فرایندی شرکت  های دانش  بنیان استخراج و به 
همین منظور پژوهش حاضر در صدد برآمد تا با شناسایی فرایندهایی که نقش توقفگاه را در مسیر 
توسعه فناوری و محصول ایفا می  کنند را شناسایی و برای رفع این موانع به نهادهای دولتی مرتبط 
راهکارهایی ارائه دهد. به همین منظور پس از شناسایی شرکت  های ایرانی فعال، مصاحبه  هایی با 
برخی از شرکت  ها در دو حوزه به عمل آمد و چالش  های فرایندی استخراج گشتند. در آخر با توجه 

به یافته  های پژوهش راهکارهایی برای رفع چالش  های فرایندی ارائه شد.

2- مبانی نظری و پیشینه پژوهش
همه  گیری کووید-19 با افزایش تقاضا برای تخت  های بیمارستانی و دستگاه  های تنفس مصنوعی 
حتی در کشورهای با درآمد باال فشار بسیاری را بر نظام بهداشت ملی کشورها وارد کرده است 
)والکر و همکاران، 2020(. به همین ترتیب کشورهای مختلف رویکردهای متفاوتی به منظور مبارزه 

با شیوع گسترده این ویروس در پیش گرفتند.
آن  چه که در کشورهای موفق در مبارزه با این ویروس به چشم می  خورد کاربرد رویکردهای 
غیردارویی همانند قرنطینه، فاصله  گذاری اجتماعی، آموزش و اطالع  رسانی در خصوص این بیماری 
از کانال  های رسمی و استفاده از فناوری  های مرتبط در پیشگیری و تشخیص ویروس بوده است. 
برخی کشورها نظیر سنگاپور نیز تجربه موفقی در جریان اپیدمی سال2003 داشته است و با توجه 
به آن و علیرغم ارتباطات توریستی با کشور چین به خوبی توانست شیوع ویروس کرونا را کنترل 
کند )وونگ4 و همکاران، 2020(. در جریان اپیدمی سارس، سنگاپور توانایی مدیریتی خود را به 
صورت سیستماتیک تقویت کرد تا در برابر شیوع بیماری  های عفونی دیگر به خوبی پاسخگو باشد. 
ساخت یک مرکز ملی جدید برای بیماری  های عفونی و آزمایشگاه بهداشت عمومی، گسترش قابل 
توجه تخت  های ایزوله فشار منفی در کل بیمارستان  های دولتی، ذخیره تجهیزات محافظت شخصی 
و ماسک  ، ایجاد یک بستر رسمی به منظور هماهنگی میان وزارتخانه  ها و نماینده  های مرتبط، توسعه 
توانایی ردیابی سریع ارتباطات افراد بیمار، آموزش متخصصان بهداشت از جمله استفاده صحیح 
از وسایل حفاظت شخصی، ایجاد آزمایشگاه  های سطح 3 ایمنی5، سرمایه  گذاری در علوم پزشکی 
و تحقیقات بالینی و تمرکز قابل توجه بر بیماری  های عفونی از جمله اقدامات سنگاپور بوده است 

)وونگ و همکاران، 2020(.
کشور تایوان نیز علیرغم نزدیکی به کشور چین و ارتباطات گسترده با این کشور، به عنوان یک 
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نمونه موفق در مهار ویروس کووید-19 در جهان شناخته می  شود. تایوان مانند سنگاپور از جریان 
اپیدمی سارس6 در سال 2003 کسب تجربه کرده است و اقداماتی هوشمندانه برای جلوگیری از هر 
نوع اپیدمی دیگر پیش  بینی کرده است )ونگ7 و همکاران، 2020(. در سال 2004، یک سال پس از 
شیوع سارس، دولت تایوان مرکز فرماندهی بهداشت ملی8 را تأسیس کرد. این مرکز بخشی از مرکز 
مدیریت بحران است و به عنوان مرکز فرماندهی عملیاتی به منظور ارتباط مستقیم در میان مقامات 
مرکزی، منطقه  ای و محلی عمل می  کند. همچنین این مرکز شامل مرکز فرماندهی اپیدمی مرکزی9، 
مرکز فرماندهی بحران بیماری  های بیولوژیکی10، مرکز فرماندهی مبارزه با تروریسم بیولوژیکی11 
و مرکز عملیات اورژانس پزشکی است. تایوان به سرعت رویکردهای خاصی را برای شناسایی 
مبتالیان و تخصیص منابع به منظور محافظت از سالمت عمومی ایجاد کرد. یکی از اقدامات مبتنی 
بر فناوری   بیگ  دیتا، یکپارچگی بانک اطالعاتی بیمه درمانی با بانک اطالعاتی مربوط به مهاجرت 
و گمرک و ایجاد یک بانک اطالعاتی عظیم برای تجزیه و تحلیل بوده است. بدین ترتیب مبتالیان 
احتمالی بر اساس سابقه سفر افراد و عالئم بالینی شناسایی می  شدند. هم  چنین در این فناوری جدید، 
از اسکن کد QR و گزارش آنالین تاریخچه سفر و عالئم سالمتی، برای طبقه  بندی مسافران براساس 
مبدأ پرواز و تاریخچه سفر در 14 روز گذشته استفاده شده است. برای افراد کم  خطر )عدم سفر به 
مناطق دارای مبتالیان با تعداد بیشتر از 100 نفر( از طریق پیام کوتاه اعالمیه سالمتی ارسال می شد 
و اجازه تردد در شهر را داشتند. کسانی که در دسته افراد با ریسک باالی ابتال و سابقه سفر به مناطق 
پرخطر را داشتند 14 روز قرنطینه در خانه در نظر گرفته شد و موقیعت مکانی آن  ها از طریق تلفن 
همراه به منظور حصول اطمینان ردیابی می  شد. نمونه نرم  افزارهای ردیابی به منظور شناسایی مبتالیان 
نیز رواج داشته است. بارود13، 2020( و سوییس  احتمالی در کشور چین )سالمارش12، 2020؛ 
با ویروس کووید-19، فناوری  ها در  به  منظور شناخت بهتر محصوالت و فناوری  های مقابله 
دو دسته پیشگیری از انتقال ویروس کووید-19 و تشخیص ویروس طبقه  بندی شدند که در ادامه 
معرفی می  شوند. در حوزه  ی محصوالت و فناوری  های پیشگیری  کننده از شیوع گسترده ویروس، 
فناوری  های متفاوتی از جمله رباتیک و پهپاد )سالمارش، 2020(، تابش پرتوی UVC )چیس14، 
است.  داشته  رواج  ویر16، 2020(  و  )چن  سرد  پالسمای  )لوینس15، 2020(،  اُزون  گاز   ،)2020
هم  چنین از فناوری نانو در تولید مواد ضدعفونی )باران17، 2020؛ دشموخ18 و همکاران، 2019( و 
وسایل حفاظت شخصی استفاده شده است )وب  سایت شرکت هیکیو19، 2020(. شرکت هیکیو که 
یک شرکت سوییسی است در فرایند نساجی در ماسک  های تولیدی خود از از مواد منحصر به فردی 
هم  چون ترکیب نانوذرات نقره و وزیکول استفاده کرده است که تا 90 درصد از ورود ویروس به 
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دستگاه تنفسی جلوگیری می  کند همچنین از پرتوی UVC برای ضدعفونی کردن سطوح، هوا و آب 
استفاده می  شود )International Ultraviolet Association Inc.2020(. این پرتو توسط المپ  های 
جیوه  ای و زنون پالسی منتشر می  شود، المپ  های جیوه  ای پرتوهایی با طول موج ثابت و 254 نانومتر 
را تابش می  کنند، درحالی  که المپ  های زنون طول موج  های مختلفی را در محدوده UVC منتشر 
می  کنند که اثربخشی بیشتری در ضدعفونی محیط دارد. میکرو ارگانیسم  ها در اثر آسیب به اسید 
نوکلئیک توسط پرتوی UVC غیرفعال می  شوند و انرژی زیاد منتشر شده از این پرتو با طول موج 
کوتاه، توسط DNA و RNA سلولی جذب می  شوند. این جذب انرژی منجر به ایجاد پیوندهای 

جدید در ساختار DNA شده و مرگ سلولی را به همراه دارد. )کارلتون2020،20(
از شیوع  پیشگیری  نیز در  فناوری اطالعات و حوزه دیجیتال  بر  مبتنی  همچنین محصوالت 
ویروس موثر بوده  اند. کشور چین مرکز شیوع ویروس کرونا با استفاده از فناوری  های در حال ظهور 
دیجیتال نظیر هوش مصنوعی، بیگ دیتا، پردازش ابری، بالک  چین و 5جی توانست جریان همه  گیری 
را نظارت و ویروس را ردیابی کند. همچنین این فناوری  ها در پیشگیری، کنترل، درمان و تخصیص 
و  اطالعات  فناوری  از  استفاده  با  نیز  کره  جنوبی  کشور  )شیائوشیا2020،21(.  بودند  کارآمد  منابع 
ارتباطات22 توانست شیب نمودار تعداد بیماران ناشی از ویروس کووید-19 را نزولی کند )گزارش 
از زمان شیوع ویروس کرونا، دولت کره وب سایتی برای  وزارت  خانه  های کره جنوبی،2020(. 
ارائه اطالعاتی پیرامون شرکت  های ارائه  دهنده خدمات آموزشی آنالین و دورکاری راه  اندازی کرد. 
عالوه بر این به عنوان یک اقدام پیشگیرانه برای جلوگیری از سرایت گروه آسیب  پذیر، به پزشکان 
اجازه انجام خدمات پزشکی آنالین23 برای خانه  های سالمندان را صادر کرد. به همین ترتیب هوش 
مصنوعی نقش بسزایی در حمایت از محققان و متخصصان مراقبت  های بهداشتی در تشخیص و 
غربالگری بیماران با عالئم شدید و ایجاد پاسخ  های مناسب بر اساس تجزیه و تحلیل دقیق وضعیت 

گسترش کووید-19 در این کشور داشت.
)لی25   RT-PCR24 زیستی  تشخیص  فناوری  های  از  نیز،  کرونا  ویروس  تشخیص  بخش  در 
تشخیص  همکاران، 2020(، روش  و  )گرین27  آزمایش  های سرولوژیکی26  همکاران، 2020(،  و 
کریسپر28 )الن29، 2020(، روش تشخیص بدیعی به نام سپات30 که توسط محققان سنگاپور توسعه 
یافته است و از یک آنزیم خاص در آن استفاده می  شود که موجب کاهش زمان پاسخگویی شده 
فوتونیک سایت علم و تجارت،  نوری و حرارتی )گروه  )تئو31، 2020(، روش تشخیص  است 
2020( استفاده شده است. حسگری طراحی شده است که دو روش مختلف تشخیص نوری و 
حرارتی را ترکیب می  کند )تیم32 و همکاران، 2020(. این حسگر براساس ساختار نانو جزیره  های 
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طال بر روی یک بستر شیشه  ای کار می  کند. گیرنده  های DNA تولید شده که با RNA ویروس 
 RNA از یک رشته قرار می  گیرند. ویروس کرونا  نانوجزایر  بر روی  کووید-19 مطابقت دارند 
ایجاد شده است، گیرنده  های موجود در این حسگر مکمل RNA منحصربه فرد ویروس هستند که 
می  توانند باعث شناسایی ویروس   شوند. فناوری که محققان برای تشخیص از آن استفاده می  کنند 
LSPR33 )تشدید پالسمون سطحی مستقر( نامیده می شود )موترا34، 2020(. این یک پدیده نوری 

است که در نانوساختارهای فلزی رخ می  دهد. با تابش نور به نانوساختارها، یک میدان پالسمونیک 
در نزدیکی آن  ها ایجاد می  شود. هنگامی  که مولکول  ها به سطح متصل می شوند، ضریب شکست 
موضعی در نزدیکی میدان  های پالسمونیک برانگیخته شده تغییر می  کند. این تغییر با بهره  گیری از 
یک حسگر نوری قابل شناسایی است و مشخص می  کند که نمونه شامل رشته  های RNA مورد نظر 
است یا خیر. با این حال مهم است که فقط آن رشته  های RNA که دقیقا با گیرنده DNA حسگر 
مطابقت دارند، گرفته شوند )امیرجانی و حق  شناس، 2018(. در این جا روش دوم که پالسمونیک 
نوری-حرارتی )PPT35( است وارد عمل می  شود. اگر همان نانوساختار موجود در حسگر با لیزر 
با طول موج معین برانگیخته شود، گرمای موضعی تولید می  کند. همان  طور که پیش  تر توضیح داده 
شد ژنوم ویروس شامل یک رشته RNA منفرد است. اگر این رشته مکمل خود را پیدا کند، ترکیب 
می  شوند و یک رشته دوگانه را شکل می  دهند، به این فرایند هیبریداسیون می  گویند و در یک دمای 
خاص اتفاق میافتد. اگر دمای محیط بسیار پایین  تر از این دما باشد، رشته  هایی که مکمل یکدیگر 
نیستند نیز می  توانند به هم متصل شوند و جواب تست اشتباه می شود که در اینجا اثر افزایش دمای 

PPT مشخص می  شود.

شناسایی  برای  قندی  زنجیره  براساس  رویکرد جدیدی  دیاگنوسی36  ایسنی  همچنین شرکت 
فرایند  کربوهیدرات-پاتوژن  شناسایی  توسط  تست  این  و  است  کرده  ارائه  کووید-19  ویروس 
تعامل   .)2020 )کتروی38،  می  شود  شناخته   HPGR37 به  که  می  دهد  انجام  را  ویروس  تشخیص 
پاتوژن-کربوهیدرات بسیار خاص است و همین تعامل خاص به انتخاب و تمایز میان پاتوژن  ها 
)عوامل بیماری  زا( کمک می  کند. اغلب ویروس  ها توسط سلول  های موجود در دستگاه تنفسی به 
بدن انسان حمله می  کنند. این سلول  ها در الیه زنجیره  ای قندی معروف به گلیکان پوشیده شده  اند 
که از آن برای تشخیص استفاده می  شود. ویروس  ها می  توانند از این گلیکان  ها به عنوان بخشی از 
فرایند عفونت استفاده کنند که اگر این فرایند به طور معکوس استفاده شود، می  توان ویروس را 
در نمونه مخاط بینی شناسایی کرد )وب  سایت شرکت ایسنی دیاگنوسی، 2020(. این تست توسط 
گیرنده  های گلیکان مصنوعی تعبیه شده در کیت برای تشخیص ویروس انجام می  شود. درحقیقت 
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فناوری تشخیص HPGR با استفاده از نانوذرات طالی پوشش  داده شده با ساختارهای کربوهیدرات 
میزبان استفاده می  کند. مولکول  های کربوهیدرات انتخاب شده توسط پاتوژن هدف )به عنوان مثال 
ویروس  کووید-19( شناخته می  شوند و درصورت وجود، تنها یکی از آن  ها به پاتوژن متصل می  شوند.
روش  های رادیوگرافی دیگر همانند سونوگرافی از ریه توسط دستگاه  های قابل حمل در این 
دوران استفاده شده است )بونسئو و همکاران، 2020(. این تجهیزات همانند سی  تی  اسکن نیاز به 
مکان مخصوص ندارند و در هر مکانی قابل استفاده  اند. در ارتباط با دستگاه  های قابل حمل، در کشور 
کره  جنوبی دستگاه عکس  برداری از قفسه سینه را با استفاده از اشعه X-Ray طراحی کرده  اند که قابل 
حمل است )گروه هوش مصنوعی آی  تی  یو39(. این دستگاه چند ثانیه پس از عکس  برداری تصویر 
موردنظر را نشان می  دهد. این دوربین بر اساس هوش مصنوعی و الگوریتم شبکه عصبی طراحی شده 
است و با بیش از یک میلیون داده  ی عکس  برداری قفسه سینه آموزش دیده است و همانند دوربین 
عکاسی با باتری کار می  کند. تجهیزات تشخیص تب نیز در این زمان مورد استفاده قرار گرفته است. 
در برخی کشورها، در فرودگاه  ها، رستوران  ها و اماکن عمومی دیگر دوربین  های حرارتی نصب 
کرده  اند که دمای بدن افراد را توسط حسگر مادون قرمز تشخیص می  دهد و اگر فردی دمای بدنش 
در محدوده طبیعی نباشد آن را شناسایی می  کند و به اپراتور دستگاه اعالم می  کند )ریگبی40، 2020(. 
هم  چنین دوربین  های چشمی طراحی شده  اند که دمای بدن افراد را تا 3 متر فاصله تشخیص می  دهد 
)برایت و لیا41، 2020(. این دوربین  ها از یک حسگر مادون قرمز برای تشخیص دما در عرض دو 
دقیقه استفاده می  کنند. این دستگاه مجهز به پردازنده، دوربین 12 مگاپیکسلی، اینترنت اشیا است. 
هم  چنین نرم  افزارهایی بر بستر فناوری اطالعات در این دوران طراحی شده  اند. به طور مثال بر 
اساس فقدان حس بویایی در مبتالیان به ویروس کووید-19 محققان یک دستگاه قابل حمل کوچک 
 EPFL طراحی کرده  اند تا الگوریتم بویایی افراد را آزمایش کند )مندال42، 2020(. محققان دانشگاه
سوییس نیز، اپلیکیشنی را طراحی کرده  اند که می  تواند فرد مبتال را تشخیص دهد )پیروولی43، 2020(. 
در این اپلیکیشن صدای سرفه کاربر ضبط می  شود و بر اساس آن پاسخ داده می شود. این اپلیکیشن 
از هوش مصنوعی برای تشخیص و تمایز نوع سرفه  ی فرد مبتال به کووید-19 از بقیه بیماری  ها بهره 
گرفته است. کیت تشخیص کووید-19 توسعه یافته توسط یک شرکت زیست  فناوری کره  ای، از 
فناوری  های اطالعات و ارتباطات، هوش مصنوعی و منابع محاسباتی با عملکرد باال44 استفاده کرده 
است. این کیت به سرعت و به طور گسترده در دسترس قرار گرفت و نقش عمده  ای در کاهش 
عدم قطعیت در مراحل اولیه انتشار ویروس داشت. یکی از دالیل توسعه سریع کیت  های تشخیصی 
کره  جنوبی سرمایه  گذاری و فعالیت در یک محیط تحقیق و توسعه مبتنی بر فناوری اطالعات و 
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ارتباطات مانند بیگ دیتا و هوش مصنوعی است که امکان استفاده از منابع تحقیقاتی موجود در 
سیستم عامل  های آنالین جهانی نظیر سازمان بهداشت جهانی و سایر سازمان  های بین  المللی را فراهم 
می  کند. عالوه بر این، هوش مصنوعی می  تواند به سرعت اطالعات با مقیاس بزرگ مبتنی بر منابع 
محاسباتی با عملکرد باال را یاد بگیرد، تشخیص دهد و تجزیه و تحلیل کند و در نهایت تصمیم  گیری 
را امکان پذیر می  کند. همچنین انتظار می  رود با استفاده از هوش مصنوعی، زمان الزم برای تولید 
داده  های  و  پزشکی  داده  های  اساس  بر  یادگیری  توانایی  مصنوعی  زیرا هوش  یابد  کاهش  دارو 
دریافتی مرتبط با ویروس موردنظر را دارد. یک شرکت کره  ای با استفاده هوش مصنوعی، یادگیری 
عمیق45 و پلتفرم  های مرتبط توانست تداخالت دارویی را پیش  بینی کند و داروی جدید ویروس 
کرونا را پیشنهاد دهد. یک شرکت دیگر و محققان آن برای شناسایی داروهای تجاری موجود که 
می  توانند بر ویروس کرونا موثر باشند، از مدل تعاملی دارو-هدف مبتنی بر یادگیری عمیق به نام 
Molecule Transformer-Drug Target Interaction (MT-DTI) استفاده کردند. هم  چنین یک استارت آپ 

تحقیقات دارویی46 مبتنی بر هوش مصنوعی نیز با استفاده از بیوانفورماتیک47 و فارماکوژنومیک48 
برای بیماری  های صعب  العالج و نادر، در حال توسعه عامل  هایی برای یافتن مواد دارویی پیشنهادی 
برای درمان موثرتر کووید-19 است. در شکل)1( فناوری  های مرتبط در هر دو دسته قابل مشاهده اند.

شکل )1(: دسته بندی فناوری  های مرتبط با دو بخش پیشگیری و تشخیص کووید-19.

در  است.  بوده  فعال  کرونا  ویروس  انتقال  از  پیشگیری  زمینه  در  هم  ایران  ترتیب  همین  به 
کاورزن خودکار کفش  الیاف و  نانو  فیلتردار حاوی  حوزه وسایل حفاظت شخصی ماسک  های 
توانایی  با  پهپادهایی  کشور،  در  نیز  پهپاد  زمینه  در  هستند.  فناوری  ها  دسته  این  از  نمونه  هایی 
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پرتو،  تابش  فناوری  های  کاربرد  خصوص  در  یافته  اند.  توسعه  ضدعفونی  کننده  مواد  اسپری 
که  کرده  اند  تولید  را  دستگاه  هایی  جداگانه  طور  به  سمنان  و  اصفهان  دانشگاه  های  در  محققان 
قابلیت  و  است  ماکروفرهای خانگی  همانند  دستگاه  ها  این  اندازه  UV هستند.  پرتوی  به  مجهز 
کشف   far-UVC پرتوی  اخیرا  عالی، 1399(.  آموزش  )خبرنامه  است  دارا  را  اشیاء  ضدعفونی 
شده است که طول موجی برابر 222 نانومتر دارد و به پوست انسان و چشم  ها آسیب نمی  رساند. 
آنفوالنزا  باکتری  ها به خصوص  از ویروس  ها و  این پرتو در ضدعفونی محیط  قابلیت  همچنین 
آزمایش  لیزر،  و  اپتیک  زمینه  در  فعال  بنیان  دانش  شرکت  یک  است.  شده  ثابت  کووید-19  و 
المپ  های منتشرکننده پرتوی far-UVC را با موفقیت در بیمارستان مسیح دانشوری پشت سر 
گذاشته است. همچنین مطالعاتی در مورد استفاده از پرتوی نور مریی به عنوان ضدعفونی  کننده 
.)1399 عالی،  آموزش  )خبرنامه  است  فناوری  این  دارای  ایرانی،  شرکت  یک  و  دارد  وجود 
فناوری  های مرتبط با گاز اُزون هم در کشور توسعه یافته است و شامل سه دسته ژنراتورهای 
تولید  کننده اُزون، تجهیزات تشخیص میزان گاز اُزون در محیط و دیسترکتورها49 می  شود. در خصوص 
پالسمای سرد نیز، شرکتی در این زمینه فعالیت دارد که تجهیزات تولید شده آن شرکت قابل استفاده 
در محل سکونت، محل کار و بیمارستان  ها می  باشد. مواد ضدعفونی  کننده بر پایه فناوری نانو در کشور 
وجود دارد اما با توجه به رتبه خوب کشور در فناوری نانو )استت نانو50، 2020(، این فناوری متناسب 
با ظرفیت موجود توسعه نیافته است. هم  چنین الکترولیز نمک طعام که یکی از روش  های بی ضرر 
ضدعفونی است که در ایران هم توسعه داده شده است. این ماده نسبت به محصوالت موجود برپایه 
اُزون، پراستیک اسید، کلرین دی اکسید یا پراکسیدها ارزان  تر است و مراحل آماده  سازی آن کوتاه  تر است.
در ارتباط با فناوری اطالعات، سامانه هایی نظیر پایش سالمت راه  اندازی شده  اند، در این سامانه 
اطالعاتی از قبیل توصیه  های بهداشتی، اطالعاتی درباره  ی بیماری، نمایش مناطق پرخطر بر روی نقشه 
قرار دارد و خود ارزیابی کاربران هم در این سامانه صورت می  گیرد )خبرنامه آموزش عالی، 1399(.
همچنین در ایران خدمات جواب  دهی آنالین آزمایشگاه  ها، پذیرش بیماران به صورت آنالین 
در بیمارستان فیروزگر و رسول اکرم تهران، سامانه رایگان مشاوره تخصصی پزشکان در خصوص 
ویروس کرونا، پلتفرم  های آنالین خدمات سالمتی و مشاوره  ای در این دوران رونق گرفته است 

)خبرنامه آموزش عالی، 1399(.
تشخیص  کیت  های  بوده  اند.  فعال  ایرانی  شرکت  های  نیز  تشخیصی  محصوالت  حوزه  در 
RT-PCR، در بخش محصوالت مبتنی بر فناوری اطالعات و ارتباطات سامانه  ای مبتنی بر یادگیری 

ماشین توسط دانشگاه صنعتی شریف و پارک علم و فناوری خراسان به صورت جداگانه ایجاد 
شده است که می  تواند تصاویر سی  تی  اسکن ریه را پردازش کند. از این سامانه در مناطقی که با 
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کمبود رادیولوژیست مواجهند می  توان بهره برد. به همین ترتیب نرم  افزار سفیران سالمتی به ارزیابی 
ابتالی کاربران به ویروس کووید-19 از طریق دو آزمون وزارت بهداشت و سازمان نظام پزشکی 
می  پردازد. در ارتباط با فناوری  های تشخیصی رادیوگرافی در ایران، دستگاه رادیوگرافی با استفاده 
از اشعه X-Ray تولید شده است که قابلیت حمل و ارسال تصاویر را دارد. در نهایت تب  سنج  های 

غیرتماسی و تجهیزات تشخیص تب بر اساس فناوری مادون قرمز توسعه یافته است.
پژوهش  هایی  نیز  کووید-19  با  مرتبط  فناوری  های  توسعه  چالش  های  شناسایی  راستای  در 
صورت گرفته است. به طور مثال، لینگو وو پژوهشی51 به منظور شناسایی فرصت  ها و چالش  های 
داده  اند.  انجام  اشیاء تجهیزات پزشکی در چین  اینترنت  و  بهداشت دیجیتال  فناوری  های بخش 
در این پژوهش مشخص شد که بخش خصوصی، فناوری  ها را به منظور کسب منفعت شخصی 
توسعه می  دهد و منافع جمعی را مدنظر قرار نمی  دهد و منحصرا به دنبال بهره  برداری از فرصت  های 
موجود در جریان پاندمی کووید-19 است که این مهم مخالف با سیاست  های بهداشت عمومی 
است و دولت باید با مداخله مستقیم، توسعه این فناوری  ها را به سوی کسب منافع جمعی هدایت 
کند )لینگ و وو، 2020(. پژوهش دیگری که در حوزه فناوری  های دیجیتال صورت گرفته است، 
بیان می  کند که پاندمی کووید-19 تحول دیجیتال را سرعت بخشیده است و چالش  هایی پیش  روی 
شرکت  ها گذاشته است )المیدا52 و همکاران، 2020(. این مطالعه نشان می  دهد که که شرکت  ها، 
حتی آن  هایی که در تحول دیجیتالی فعالیت  ها و گردش کار خود پیشرفته هستند، هنوز آمادگی 
کامل برای مواجهه با چالش  های تحول دیجیتال را ندارند. دیجیتالی  شدن مستلزم تجدید ساختار 
فرایندها، چابک  تر شدن شرکت  ، سرمایه  گذاری در ساختارهای ارگانیک، تقویت استانداردسازی و 
اتوماسیون، به منظور بهینه  سازی ظرفیت پاسخگویی به مشتریان است که رویایی با این چالش  ها 
نیازمند مشارکت کل سازمان و ذی  نفعان در این فرایند است مطالعه انجام شده به بررسی تأثیر 
دیجیتالی شدن بر روابط کار و روابط اجتماعی، بازاریابی و فروش و ابعاد فناوری تمرکز داشت 
و نتیجه  گیری کرد که موفقیت فرایندهای تحول دیجیتالی یک شرکت بستگی زیادی به پذیرش 
جامعه، یعنی کارکنان، تأمین کنندگان، شرکا و مشتریان آن دارد. در پژوهشی دیگر که بر توسعه 
فناوری حسگرهای زیستی در دوران کووید-19 و چالش  های آن متمرکز است، نشان داده شد 
که در پاندمی کووید-19 فرایندهای کند ارتباط نهاد دانشگاه با صنعت و دولت، سرعت گرفته 
است و دانشگاهیان برای توسعه کیت  های مبتنی بر فناوری زیستی از تجهیزات صنعتی توانسته  اند 
استفاده کنند که پیش از پاندمی یکی از چالش  های تولید انبوه این حسگرها بوده است )هاال53 و 
همکاران، 2020(. عالوه بر این، افزایش ظرفیت نیروی انسانی یکی دیگر از چالش  هایی است که 
در این پژوهش به آن اشاره شده است که ایجاد گروهی از افراد با تخصص  های مختلف و متفاوت 
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مانند زیست  شناسی و الکترونیک دشوار است. همچنین قابلیت اعتماد و تکرارپذیری تست  ها به 
دلیل سرعت انتقال فناوری به صنعت و جامعه یکی دیگر از چالش  های توسعه فناوری حسگرهای 
زیستی در دوران پاندمی است. همان  طور که مشاهده می  شود، پژوهشی که به شناسایی چالش  های 

فرایند ایده تا بازار محصوالت فناورانه مقابله با پاندمی کووید-19 بپردازد، صورت نگرفته است.
همان  طور که پیش تر بیان شد، شیوع بیماری کووید 19 ضرورت آمادگی کشورها در مقابل 
تهدیدات بیولوژیک را ثابت کرد و تاثیر برنامه  ریزی، سازمان  دهی، آمادگی   و تمرینات قبلی را در 
میزان موفقیت کشورها در مدیریت و کنترل بیماری به نمایش گذاشت )ونگ54 و همکاران، 2020؛ 
ایران نیز در این ماجرا چه در زمینه توسعه فناوری و چه  وونگ و همکاران، 2020(. عملکرد 
فرایندهای توسعه محصول و ورود به بازار، نقاط قوت و ضعفی داشته و دارد. با بررسی شرکت  های 
فناور و محصوالت تولیدی آنها که برای مقابله با این بیماری به کار می  روند و مصاحبه و شناسایی 
مشکالت فرایندی که با آن مواجهند و نیز دریافت نقطه نظرات و راهکارهای پیشنهادی ایشان، 
زمینه  ای برای بهبود وضعیت تولید این دسته از محصوالت دانش  بنیان فراهم می  آید تا بتواند در 
آینده و هم در موارد مشابه احتمالی آینده عملکرد بهتری را برای کشور رقم بزند. در واقع باتوجه به 
توانایی فناورانه شرکت  های دانش  بنیان ایرانی در زمینه مقابله با ویروس کووید-19، این پژوهش به 
دنبال شناسایی فرایندهایی است که مانع توسعه محصوالت این شرکت  ها است، لذا در اثنای انجام 

این مطالعه پاسخ به پرسش   زیر مد نظر بوده است:
بیماری کووید-19 توسط  با  مقابله  فناوری  ها و محصوالت  سوال پژوهش: در مسیر توسعه 
شرکت  های ایرانی در دو بخش پیشگیری و تشخیص، کدام فرایندها به عنوان چالش و مانع عمل می  کنند؟

3- روش پژوهش
روش پژوهش حاضر کیفی، توصیفی و اکتشافی است. داده  های پژوهش از مصاحبه  های نیمه 
کووید 19  بیماری  تشخیص  و  پیشگیری  حوزه  دو  محصوالت  کنندگان  تولید  از  شده  هدایت 
ارائه شده در خردادماه سال 1399 تعداد 400 شرکت  جمع  آوری شده است. طبق گزارش های 
دانش بنیان در عرصه مبارزه با کووید-19 فعالیت می کردند که از این بین تعداد 302 شرکت در 
حوزه پیشگیری از شیوع ویروس و تعداد 53 شرکت در حوزه تشخیص ویروس در این پژوهش 
شناسایی شدند )ماهنامه عتف، 1399(. الزم به ذکر است بسیاری از شرکت  های شناسایی شده به 
تولید محصوالت با سطح فناوری پایین نظیر مواد ضدعفونی  کننده بر پایه الکل می  پردازند که در 
این پژوهش مدنظر قرار نگرفته  اند. پس از شناسایی شرکت  های فعال در این زمینه با 9 شرکت در 
حوزه پیشگیری که تولید کننده ربات ضدعفونی کننده، دارپین، پهپاد دستگاه تهویه هوا و استریل 
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خانگی، المپ نور مرئی آنتی باکتریال، تب سنج دیجیتالی غیرتماسی، ضدعفونی پایه آب، المپ 
UVC و دستگاه ضدعفونی کننده هوا بودند و نیز 5 شرکت در حوزه تشخیص که تولیدات آنها 

عبارت بودند از کیت تشخیص کرونا و ایمنی علیه آن، کیت  های تشخیص کرونا، کیت تشخیص 
 2019-nCoV RT qPCR مولکولی  تشخیص  کیت  و   Enhanced RT-PCR پایه  بر  کووید-19 
مصاحبه  هایی به عمل آمد. الزم به ذکر است به دلیل کمبود کیت  های تشخیصی در زمان انجام 
تکرار شد. در جدول)1(  این شرکت  ها  با مدیران عامل  پژوهش، مصاحبه  های بخش تشخیص 
ویژگی  های مصاحبه  شوندگان و کدهای اختصاصی هرکدام قابل مشاهده است. سواالت مصاحبه 
شناخت فرایندهای از ایده تا بازار یک محصول و مشکالت فرایندی و راهکارها را شامل می شد.
مطالب به دست آمده از مصاحبه  ها به روش تحلیل تم مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند که واحد 
تحلیل در آن بیش از یک واژه است )براون و کالرک، 2006( و زماني ضرورت پیدا می کند که اطالعات 
اندکي در مورد پدیده مورد مطالعه وجود داشته باشد و یا فقدان چارچوبی نظري برای تبیین موضوع 
مشهود باشد )کیوال55، 1996(. پس از پیاده سازی متن مصاحبه  ها، گزاره  های مهم آن  ها تدوین و 
گزاره  هایی که دارای ویژگی  های مشترک بودند در یک دسته مقوله بندی شدند، سپس به جست  وجوی 
قرار گرفتند. پاسخ سواالت پژوهش مورد تجزیه و تحلیل  یافتن  با هدف  پرداخته شد و  تم  ها 

جدول )1(: سمت  های مصاحبه  شونده  ها و کدهای اختصاصی مرتبط.

 شوندهمصاحبهکد  شوندهسمت مصاحبه شوندهحوزه فعالیت مصاحبه ردیف
 P1 مدیر تحقیق و توسعه شرکت )الف( کنندهمحصوالت پیشگیری 1

 P2 مدیرعامل شرکت )ب( کنندهمحصوالت پیشگیری 2

 P3 مدیر تحقیق و توسعه شرکت )ج( کنندهمحصوالت پیشگیری 3

 P4 کارشناس تحقیق و توسعه شرکت )د( کنندهمحصوالت پیشگیری 4

 P5 مدیرعامل شرکت )ه( کنندهمحصوالت پیشگیری 5

 P6 مدیرعامل شرکت )و( کنندهمحصوالت پیشگیری 6

 P7 رئیس هیئت مدیره شرکت )ز( کنندهمحصوالت پیشگیری 7

 P8 کارشناس تحقیق و توسعه شرکت )ح( کنندهمحصوالت پیشگیری 8

 P9 مدیرعامل شرکت )ط( کنندهمحصوالت پیشگیری 9

 D1 مدیر توسعه کسب و کار شرکت )ی( محصوالت تشخیصی 10

 D2 مدیر عامل شرکت )ک( محصوالت تشخیصی 11

 D3 رئیس هیئت مدیره شرکت )ل( محصوالت تشخیصی 12

 D4 مدیر تولید شرکت )م( محصوالت تشخیصی 13

 D5 مدیر عامل شرکت )ی( محصوالت تشخیصی 14

 D6 مدیرعامل شرکت )م( محصوالت تشخیصی 15

 D7 مدیرعامل شرکت )ن( تشخیصیمحصوالت  16
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گردآوری داده  ها با توجه به اهداف پژوهش از طریق انجام مصاحبه انفرادی صورت پذیرفت. 
انتخاب نمونه به روش نمونه  گیری هدفمند56 یا غیر احتمالی انجام شد که به معناي انتخاب هدفدار 
موردهاي پژوهش براي کسب دانش یا اطالعات است؛ که در آن موردهاي پژوهش به صورت 
غیرتصادفي و بر اساس هدف پژوهش انتخاب می  شوند )هالووی و ویلر57، 2002(. بر این اساس 
با تعدادی از شرکت  های تولیدکننده مصاحبه  های عمیق و نیمه ساختاریافته  ای انجام شد. گردآوری 
داده  ها تا زمان اشباع داده  ها و عدم ظهور یافته های جدید ادامه یافت )اسپیزال و کارپنتر58، 2011(.

قابلیت اعتماد )پایایی( با تهیه یک رهنمود )پروتکل( مصاحبه  هاي پژوهش کیفی شامل جزئیات 
روش و پایگاه داده براي تحقیق و ایجاد قابلیت بررسي، ردگیري و حتي تکرار توسط فرد ثالث انجام 
شد. به این معنی که پس از گذشت سه هفته از مقوله بندی گزاره ها، این کار در مورد برخی گزاره ها توسط 
مجری تکرار شد و نیز در مواردی توسط شخص دیگری که از روش کار و دستور العمل مربوطه آگاه 
بود، مقوله بندی گزاره ها انجام گرفت که در این فرایند مقوله  بندی های قبلی تایید شد. محاسبه ضریب 
پایایی مطابق رابطه-1 محاسبه شد که در جدول )2( جزییات محاسبه آورده شده است. از آن  جایی 
که میزان تکرارپذیری بیشتر از 60 درصد است، پایایی پژوهش تایید می  شود )تنسلی59، 1975(.

جدول )2(: محاسبه میزان پایایی میان کدگذاران

برای بررسی روایی تحقیق از رویکرد مثلث  سازی داده  ها )پاتون60، 1980( بهره  گیری شد. داده  ها از 
مطالعات اسنادی، مصاحبه  های نیمه ساختاریافته با شرکت  های دانش  بنیان و خبرگان آگاه جمع  آوری 
گشت. در این رویکرد سعی شد نظرات خبرگان مورد بررسی قرار گیرد، با دو تن از اعضای هیئت 
علمی آشنا به روش تحلیل محتوا و دارای سابقه انجام پژوهش کیفی به این روش، در مورد انتخاب 
عناوین مقوله های اصلی و فرعی و ارتیاط آنها با هدف پژوهش و جانمایی گزاره ها همفکری شد. در 
نهایت در مرحله تحلیل و تفسیر داده  ها یک نفر عضو هیئت علمی دانشگاه و یک مدیر فعال در این 
حوزه، نتایج و یافته  ها ر  ا مورد بررسی قرار دادند. چالش  های فرایندی و راهکارها برگرفته از نظرات 
مصاحبه شوندگان و دسته بندی و تحلیل آن  ها ماحصل و دانش، تجربه و کوشش فکری محققان 
است. در یک جمع  بندی مراحل اجرای این پژوهش در نمودار شکل)2( قابل مشاهده می  باشد.

 عنوان مصاحبه تعداد کل کدها تعداد توافقات تعداد عدم توافق پایایی بین دو کدگذار

 P3 28 9 7 درصد 64

 D1 37 17 5 درصد 91.8

 D3 29 13 9 درصد 89

 تعداد کل 94 39 21 درصد 82
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شکل)2(: مراحل انجام پژوهش.

4- تجزیه و تحلیل یافته  ها
1-4- تعیین چالش  های فرایندی در تولید محصوالت پیشگیری  کننده و تشخیص  دهنده:

پس از انجام مصاحبه  ها و پیاده سازی متون مربوطه، گزاره  های مهم آن  ها تدوین و مقوله  بندی 

شیوع  از  پیشگیری  محصوالت  بخش  در  بهره  برداری  قابل  مفاد  حاوی  گزاره  های  تعداد  شدند. 

بیماری 85 گزاره و در بخش محصوالت تشخیصی کووید-19 تعداد 169 گزاره بودند. با مطالعه 

مکرر جمالت و ایجاد حس کلی از آنها، تجزیه و تحلیل در قالب کدگذاری باز و محوری صورت 

گرفت که برخی مستقیما بر اساس متن گفته  ها و برخی نیز مبتنی بر مفاهیم و مضامین جمالت 

تاکید داشتند. یکی  بازار داخل  از مصاحبه شوندگان بر ضرورت توسعه  انجام شد؛ مثال برخی 

مترو،  اتوبوسرانی،  نظیر  آشنایی مسئولین در حوزه های مختلف   «  )P1( اظهار داشت  ایشان  از 

هواپیمایی، بیمارستان  ها با این ابزار مدرن کم است و لذا خرید محصول توسط ایشان صورت 

تولید  تایید محصوالت  فرایند  در  اختالل جدی  به وجود  متخصصین  از  دیگر  یکی  نمی  گیرد«. 

شده و صدور مجوز تولید اشاره داشت و اظهار می  کرد )P3(« بروکراسی سنگین و کند و زمان بر 

اداره کل تجهیزات پزشکی حاکم است و تاییدیه ها و مجوز ها به خصوص در حوزه بهداشت و 

سالمت گلوگاه است«. وابستگی به خارج در زنجیره تامین از دیگر موارد پر تکرار در اظهارات 

نیز در  و  یو وی  تامین المپ  )P6(«در  اظهار می  کرد  از شرکت  ها  یکی  بود.  مصاحبه شوندگان 

از  ترخیص  ارز،  ارز، حواله  تامین  وابسته  ایم.  به خارج  هادی  ها  نیمه  نظیر  یدکی  قطعات  تامین 

گمرک، زمان طوالنی تهیه و افزایش قیمت تمام شده از عوارض این وابستگی است«.همچنین 

در زمینه ایجاد شبکه همکاری داخلی، D1 اظهار کرد "دانشگاه ها و مراکز تحقیقاتی زیادی در 

کشور وجود دارد اما به صورت متمرکز و در جهت تولید محصوالت مورد نیاز کشور فعالیت 
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نمی کنند.« و در ارتباط با مقوله فرعی رقابت  پذیری با محصول خارجی D4 بیان کرد، »درحال 

کمک  های  در خصوص  و  است.«  روش  کیت  ما،  ویروس  استخراج  کیت  اصلی  رقیب  حاضر 

دولت برای صادرات محصوالت خود »تسهیل حمل و نقل بین المللی توسط دولت« را بیان کرد.

گزار  ه  هـای بـه دسـت آمـده بـر اسـاس کدگـذاری موضوعـی در بخـش پیشـگیری در 29 

دسـته و در بخـش تشـخیص در 25 دسـته کـد باز قـرار گرفتند که مسـتقیما از محتوای سـخنان 

مصاحبـه شـوندگان اسـتخراج شـده بودنـد. متعاقبـا از طریـق کـد گـذاری محوری سـعی شـد 

مضامیـن و مفاهیـم محـوری از کدهـای بـاز بـه گونـه ای انتخـاب شـوند کـه بتوانند آنهـا را به 

خوبـی بازنمایـی کـرده و در 7 مقوله اصلی شـامل توسـعه بـازار، تایید محصـول و مجوز تولید، 

تشـکیل زنجیـره تامیـن در داخـل، ایجـاد شـبکه همـکاری، تامیـن خارجـی مـواد اولیـه تولید، 

رگوالتـوری، توسـعه فنـاوری و محصـول شـکل دهند.

 بر این اساس کدهای باز مفاهیم خرد و کدهای محوری مفاهیم کلی را بیان می  کنند. تعداد 

پیشگیری و تشخیص در شکل-3  گزاره  ها، مقوله  های اصلی و مقوله  های فرعی در دو بخش 

نمایش داده شده  اند. به همین ترتیب تعداد مقوله  های اصلی و فرعی و همچنین تعداد گزاره  های 

استخراج شده برای هر مقوله فرعی در بخش محصوالت پیشگیری و محصوالت تشخیصی در 

جدول)3( نشان داده شده  اند.

شکل)3(: تعداد گزاره  ها، مقوله  های اصلی و مقوله  های فرعی بخش پیشگیری و تشخیص ویروس کووید-19.
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جدول)3(: جزییات طبقه  بندی مقوله  های اصلی و فرعی بخش پیشگیری وتشخیص شیوع ویروس کووید-19.

2-4-چالش  های فرایندی در تولید محصوالت پیشگیری  کننده:
با مداقه در متون حاصل از مصاحبه  ها، در بین فرآیندهایی که شرکت  های تولیدکننده محصوالت 
پیشگیری  کننده از انتقال ویروس کرونا از ایده تا بازار طی می  کنند با مشکالتی مواجهند که برخی از 
آنها از اهمیت بیشتری برخوردار بوده و به عبارتی به گلوگاهی در مسیر فعالیت آن  ها تبدیل شده  اند. 
برون رفت از این موارد معموال خارج از اختیار شرکت  ها و آفریده سازمان  ها، نهادها سیاست  ها و 

 هاتعداد گزاره های فرعیمقوله مقوله اصلی ردیف

 توسعه بازار 1
 14 توسعه بازار مصرف داخلی

 12 ممانعت از ورود محصول مشابه
 2 وجود بازار بالقوه داخلی

 تایید محصول و مجوز 2
 7 نقصان جدی در فرآبند متمرکز تایید محصول صدور مجوز تولید

 12 اداریزمان انتظار غیرضروری ناشی از فرآبند 

 تشکیل زنجیره تامین داخلی 3

 5 وجود آمادگی داخلی سازی
 22 وابستگی به خارج در زنجیره تامین

 3 داخلی سازی قطعات
 5 سازی مواد اولیهبومی

 ایجاد شبکه همکاری داخلی 4

 3 ها و جذب متخصصانآمادگی همکاری با دانشگاه
 1 کنندگان داخلیعدم شناخت تامین

 1 هاکمک در انجام تست
 17 هاتسهیل ارتباط با موسسات تحقیقاتی و سایر شرکت

 تامین خارجی مواد اولیه تولید 5
 14 ساده سازی واردات مواد اولیه تولید

 6 درخواست ارز دولتی
 1 گرانی ناشی از تحریم

 رگوالتوری 6

 13 درخواست مداخله دولت
 7 داخلیاعتماد به متخصصین 

 5 های صادراتیکمک
 12 سازی مقرراتساده

 1 تسریع دانش بنیان شدن
 12 های دولتکمک

 18 درخواست حمایت مالی
 4 بازار غیررسمی

 توسعه فناوری و محصول 7

 12 رقابت پذیری با محصول خارجی
 6 وجود برنامه برای تولید نسل بعد محصول

 1 خارجیتحقق همکاری 
 2 گیری از همکاری خارجیتجربه بهره

 13 درخواست همکاری خارجی
 5 زمینه توسعه فناوری

 2 گیری از محصوالت خارجیایده
 6 وجود توان تولید محصول جدید و بهتر

 10 فناوری گلوگاهی
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قوانین هستند و با مداخله صحیح دولت و اصالح مقررات قابل رفع می باشند. از جمله مصادیق 
چالش  های فرایندی که در مصاحبه ها به آنها اشاره شد میتوان موارد زیر را بیان نمود:

اولیه و قطعات  پرتو UVC: واردات مواد  بر  مبتنی  تولیدکننده محصوالت  الف( شرکت  های 
دیودها و قطعات نیمه  هادی  ها از خارج، تایید محصول و مجوز تولید، حواله ارز و امور گمرکی، 
واردات محصول مشابه، عدم خرید محصول توسط مراکز دولتی و سازمان  ها، عدم دسترسی به 
آزمایشگاه  های کشور جهت انجام تست  های عملکردی و ایمنی محصول، عدم شناخت پتانسیل  های 

داخلی کشور برای تامین و ساخت قطعات.
ب( شرکت  های تولیدکننده محلول  های ضدعفونی با فناوری باال: اخذ مجوز و تایید محصول از 
سازمان غذا و دارو، تامین مواد اولیه بر پایه نانو نظیر دی  اکسید تیتانیوم، نقره و اکسید روی، انجام 

تست  های میدانی و کمک آزمایشگاه  ها برای انجام این تست  ها، توسعه بازار داخلی.
ج( شرکت  های تولیدکننده ربات و پهپاد به منظور ضدعفونی محیط و سطوح: تخصیص ارز 
دولتی برای تامین قطعات مورد نیاز تولید، باالبودن قیمت تمام شده به دلیل گرانی قطعات وارداتی، 
بازار، عدم آشنایی مدیران  انواع چینی موجود در  با  آن  بازار داخلی و جایگزینی  افزایش سهم 

واحدهای دولتی )اتوبوسرانی، هواپیمایی و ...( با کاربرد محصوالت.
به  کمک  غیرتماسی:  تب  سنج  خانگی،  استریلیزاسیون  و  تهویه  دستگاه  های  تولیدکنندگان  د( 
دانش  بنیان شدن شرکت  ها، اخذ تاییدیه  ها و مجوزهای تولید، کمک مالی برای ایجاد زیرساخت 
و تولید انبوه، دسترسی دشوار به امکانات دانشگاه  ها و موسسات تحقیقاتی دولتی، بازاریابی برای 

محصول، دشواری و آهستگی برخورداری از حمایت نهادهای مالی.
برخی از شرکت  ها برای سرعت  دهی به مسیر توسعه فناوری و تولید محصول تمایل به انتقال 
فناوری یا همکاری فناورانه با شرکت  های خارجی دارند، به طور مثال شرکت فعال در زمینه تولید 
مواد ضدعفونی  کننده، تمایل به همکاری فناورانه خارجی برای شرکت  های تولیدکننده مواد نانوپایه 
در مقیاس صنعتی و فناوری فتوکاتالیست  ها به منظور تامین مواد اولیه شرکت را دارد. به همین 
ترتیب، شرکت تولیدکننده تجهیزات مبتنی بر تابش پرتوی UV عالقه  مند به دستیابی به فناوری تولید 
المپ یو وی مناسب )ترجیحا LED – UVC و Far UV ( با مساعدت طرف  های خارجی است.

3-4- چالش  های فرایندی در تولید محصوالت تشخیصی
زنجیره  تکمیل  فرایند عدم  تولیدی، 9  توسط شرکت  های  اظهارات صورت گرفته  اساس  بر 
تامین در داخل کشور، شناخت و تعامل ناکافی شرکت  ها و ظرفیت  های ساخت، عدم تخصیص 
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ارز دولتی به واردات اولیه مواد مورد نیاز تولید، فرایند تایید محصول و صدور مجوز تولید انبوه، 
واردات فراوان کیت  های خارجی، توسعه بازار، عدم توسعه کافی زیرساخت شرکت های تولیدی، 
تامین منابع مالی و صادرات، ازجمله مهم  ترین فرایندهای مشکل داری هستند که شرکت  ها در مسیر 

توسعه فناوری و تولید محصول با آنها مواجهند. ذیال به شرح این موارد پرداخته شده است:
الف( عدم تکمیل زنجیره تامین در داخل کشور: از آنجا که بومی سازی مواد اولیه مورد نیاز تولید 
کیت  ها خصوصا پرایمر، پروب ها، مستر میکس و آنزیم  ها در داخل به قدر کفایت محقق نشده، 
این مواد عمدتا از خارج از کشور تامین می  شوند. تولید کنندگان در مسیر ثبت باید برای هر یک از 
مواد اولیه ای که نیاز به واردات آن دارند یک کدIRC 61 بگیرند که اطالل زمانی و بروکراسی زیاد 
 IRC به همراه دارد و موجب می  شود مواد اولیه چند هفته در گمرک بمانند ولی وارد کننده یک کد

برای محصول نهایی گرفته و راحت  تر ترخیص و وارد بازار می  کند.
ب( شناخت و تعامل ناکافی شرکت  ها و ظرفیت  های ساخت: دانشگاه ها و مراکز تحقیقاتی زیادی 
در کشور وجود دارند اما به صورت همگرا و ماموریت محور بر تولید مواد اولیه یا محصوالت مورد 
نیاز کشور به قدر کفایت متمرکز نشده و فعالیت نمی کنند. پتانسیل خوبی در زمینه نیروی انسانی 
وجود دارد اما به دلیل ارتباط ضعیف دانشگاه ها با صنعت، اکثر فارغ التحصیالن دانشگاه ها از نیاز 

بازار و صنعت کم اطالع هستند و در زمینه تولید محصوالت بیوتکنولوژی مهارت کافی ندارند.
ج( عدم تخصیص ارز دولتی به واردات اولیه مواد مورد نیاز تولید: تامین ارز آزاد برای تامین مواد 
اولیه به طور طبیعی منجر به افزایش قیمت تمام شده محصول داخلی می  شود و در مقابل، تامین ارز 
دولتی برای واردات کیت    های خارجی توان رقابت محصوالت داخلی را کاهش می  دهد. هزینه  های 
تولید کننده  ها با پرداخت دستمزد به تعداد زیاد پرسنل و تامین ارز آزاد برای خرید مواد اولیه و نیز 
استهالک تجهیزات و زیرساخت و هزینه های مترتب بر اجرای قواعد سخت  گیرانه ناظر بر تولید، با 
هزینه وارد کننده با تعداد اندک پرسنل و در اختیار داشتن ارز دولتی قابل مقایسه نیست. جدیدا به 
شرط تایید امور شرکت  های دانش بنیان، در مواردی به تولید کنندگان نیز ارز دولتی تخصیص داده 
شده که شرکت  ها زمان صدور تاییدیه را 10 روز اعالم کرده  اند که در شرایط بحرانی طوالنی به نظر 

می  رسد. قطع ارز دولتی برای واردات، سیاست مثبتی به نفع تولید کننده است. 
د( فرایند تایید محصول و صدور مجوز تولید انبوه: طوالنی بودن زمان بررسی محصول و اعالم 
نتیجه ارزیابی از سوی نهادهای ارزیابی  کننده باعث می  شود تا محصول ساخت ایران به موقع وارد 
بازار نشود و محصوالت مشابه خارجی سهم بیشتری از بازار را به خود اختصاص دهند. تعداد 
کم کارمندان اداره کل تجهیزات پزشکی، در اختیار نداشتن آزمایشگاه کافی برای تست، فقدان 
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رگوالتوری برای اخذ مجوز به صورت اورژانسی در شرایط بحران )نظیر برخی کشورهای دیگر 
و صرفا برای کیت  های تشخیص کووید-19(، پیچیدگی و طوالنی بودن فرآیند اخذ مجوز و ثبت 
محصول در وزارت بهداشت، همگی منجر به حذف یا کندی ارائه محصوالتی بعضا با کارایی باال 
از شرکت  ها و مجموعه  های توانمند اما با شهرت کمتر می  شود. اساسا در رابطه با کرونا در دنیا به 
دلیل اضطرار موجود، مجوز های متفاوتی صادر شده است؛ مثال در آمریکا Emergency use یعنی 
بدون بررسی کیت توسط FDA )سازمان غذا و دارو( براساس اظهارات شرکت تولید کننده به آن 

کیت  ها مجوز میداد.
شرکت  های تولید کننده تعامل بین اداره تجهیزات وزارت بهداشت با شرکت  های اصلی تولید 
کننده کیت  های تشخیصی کووید- 19 را ناکافی می  دانند و درخواست تشکیل جلسات مشترک 
اداره کل تجهیزات پزشکی با شرکت  های کیت ساز و هم  چنین حضور انجمن  های متخصصین 
آزمایشگاهی در ستاد علمی کرونا برای تصمیم گیری بهتر در مورد رویه ها و مصوبات مربوطه هستند.
وزارت بهداشت هم به عنوان رگوالتور و هم به عنوان وارد کننده سعی در باال بردن استانداردها 
و واردات بهترین انواع کیت دارد و همان استانداردها را برای تولید کننده داخلی در نظر می گیرد 
و در این فرایند از اصل استدراج و نقش پرورشی و رشد دهندگی خود غفلت دارد. بهتر است 
این وزارتخانه مسئولیت اجرای قواعد نظارتی را به بخش خصوصی تفویض کند و وزارت صمت 

مدخلیت بیشتری در امر تولید و واردات بر عهده بگیرد.
ه( واردات فراوان کیت  های خارجی: اختصاص ارز دولتی به واردات در قالب خریدهای هیئت 
امنای ارزی، واردات محصول به صورت بالک و برچسب زنی در داخل توسط برخی شرکت  های 
مدعی تولید داخل، واردات بسیار بیشتر از مجوز صادر شده در برخی موارد، واردات غیر رسمی 
اینکه کیت  های  به  با توجه  نموده است.  تنگ  کننده داخلی  تولید  بر  را  محصول همگی عرصه 
تشخیصی )IVD( بخش نسبتا جوانتری در سالمت کشور می  باشد و بیشتر فعالیت  های ارگان  های 
نظارتی معطوف به واردات بوده، قوانین و ضوابط موجود جهت  گیری ضعیف تری به سمت تولید 

داخل و بومی سازی محصوالت دارد و غالبا رویکرد حمایتی از واردات این محصوالت دارد.
)پایگاه اطالع  رسانی  بوده است  تولید داخل در حوزه IVD ده درصد  بازار: سهم  و( توسعه 
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، 1397(. هنوز قیمت کیت  های تشخیصی ساخت داخل 
ارزان  تر از انواع خارجی هستند. از طرفی چون شرکت  های تولید کننده خوب خارجی اکثرا از 
کشورهای تحریم کننده  اند دسترسی به آنها دشوارتر است اما تولید کنندگان داخلی در دسترس  تر. 
هم  چنین کیفیت محصوالت شرکت  های معتبر داخلی مخصوصا کیت  های سرولوژی هم بر اساس 
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اظهار نظر تولیدکنندگان و بر مبنای پاسخ  های دریافتی از نتایج آزمون  های مقایسه  ای انجام شده 
بسیار نزدیک به کیفیت شرکت  های مشهور خارجی از جمله شرکت روش امریکاست و البته 
مراکز دولتی و  این همه  با  برخوردارند.  بهتری  کیفیت  از  ای  برخی کیت  های چینی و کره  از 
سازمان  ها اهتمام جدی به مصرف کیت  های داخلی ندارند و این همان مشکل مشترک بسیاری 

از محصوالت ساخت داخل است.
ز( عدم توسعه کافی زیرساخت شرکت  های تولیدی: نظر به مشکالت مزمن و حل نشده تولید 
کنندگان کیت  های تشخیصی در طول زمان و عدم اختصاص سهم بازار مناسب به آن  ها، زیرساخت 
تولید این محصوالت در شرکت  های خصوصی توسعه پیدا نکرده و لذا در زمان بحران که نیاز به تولید 
انبوه در کشور ایجاد شد، آمادگی کافی در این باره وجود نداشت. یکی از دالیل گرایش دولت به واردات 
محصول نیز نگرانی از عدم توان شرکت  های داخلی در رفع نیاز کشور است. اخیرا معاونت علمی و 
فناوری ریاست جمهوری حمایت  هایی برای توسعه زیر ساخت برخی شرکت  ها به انجام رسانده است.
ح( تامین منابع مالی: نیاز شرکت  ها به منابع اولیه مالی عمدتا برای ایجاد زیرساخت GMP به 
منظور تولید محصول در مقیاس باال و نیز فراهم نمودن امکانات و خرید مواد اولیه در کنار دشواری 
و آهستگی برخورداری از حمایت نهادهای حامی مالی در اظهارات آنها برجسته شده است. الزم 
است تا صندوق های حمایتی طرح های محصول محور را سریع تر بررسی کرده و منابع مالی را در 

مدت زمان کوتاه تری در اختیار تولیدکنندگان قرار دهند.
ط( صادرات: در مواردی صادرات کیت  های تشخیص کووید- 19 به شرکت  هایی در کشورهای 
دیگر انجام شده است و بر اساس اظهار شرکت  ها 8 کشور از ایران کیت تشخیصی خریداری نموده 
اند. در حال حاضر شرکت  های چینی حضور گسترده  ای در بازار بین المللی دارند و رقابت کردن با 
آن  ها از نظر قیمتی دشوار است. لذا موضوع کاهش قیمت تمام شده از طریق تامین ارزانتر مواد اولیه 
که می  تواند یا با تخصیص ارز دولتی و یا بومی سازی مواد اولیه صورت پذیرد و نیز اعمال سایر 
حمایت  های دولتی و مشوق  های صادراتی الزمه موفقیت شرکت  ها در این عرصه است. هم  چنین به 
دلیل شاهراه  های صادراتی که چین بین کشورهای آسیایی و اروپایی دارد، راحت تر صادرات این 
محصوالت را به انجام می رساند. الزم است بسنده نکردن شرکتها به بازار داخلی و صادرات این 
محصوالت با فناوری باال به عنوان یک راهبرد مد نظر باشد تا موجبات ارتقاء کیفیت محصوالت و 

توسعه فناوری  ها را بیش از پیش فراهم آورد.
در بخش همکاری  های خارجی برخی از شرکت  ها خواستار همکاری  های بین  المللی بودند به 
طور مثال درخواست انتقال فناوری و بومی  سازی تولید مواد اولیه مانند سنتز الیگونوکلیوتیدها و 
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نشان  دار کردن با شیمی متنوع از کشورهایی مثل چین و کانادا، انتقال فناوری محصوالتی که از 
سیستم  های تمام اتوماتیک و بدون دخالت کاربر آزمایشگاهی استفاده می  کنند از طریق کشورهای 
اروپایی یا چین، فناوری تولید آنزیم و مخلوط واکنش که برای انجام تست های PCR، هم  چنین در 
زمینه تولید کیت های تشخیص مولکولی، فناوری سنتز پرایمر و پروب هایی با رنگ های فلورسانت 
مختلف که برای انجام تست های PCR استفاده می  شوند، تکنولوژی تولید این محصوالت که خود 
ماده اولیه تولید کیت های تشخیص مولکولی هستند می  تواند از کشورهای فعال در زیست فناوری 

پیشرفته به متخصصین ایرانی انتقال یابد.

5- جمع بندی
در این پژوهش با توجه به نقش شرکت  های دانش بنیان در تولید محصوالت مورد نیاز مقابله با 
بحران بهداشتی کرونا و تاثیر مستقیم موفقیت آنها در کمک به مسئولین برای مهار بیماری، موضوع 
فرایندهایی که موفقیت آنها را به تاخیر می  اندازد و در مسیر تولید محصوالت و ارائه آن  ها به بازار 
نقش مانع را ایجاد می  کنند مورد توجه قرار گرفت. شرکت  های مورد طالعه در این پژوهش تولید 

کننده انواع محصوالت در دو گروه محصولی پیشگیری و تشخیصی بودند.
 چالش  های فرایندی بخش پیشگیری عبارتند از واردات محصول مشابه، عدم خرید محصول 
توسط مراکز دولتی و سازمان  ها، عدم دسترسی به آزمایشگاه  های کشور جهت انجام تست    های 
عملکردی و ایمنی محصول، عدم شناخت پتانسیل  های داخلی کشور برای تامین و ساخت قطعات، 
فرآیندهای اخذ مجوز، عدم آشنایی مدیران واحدهای دولتی با کاربرد محصول، آهستگی برخورداری 
از حمایت  های مالی. این چالش  ها در بخش تشخیص شامل عدم تکمیل زنجیره تامین در داخل 
به  ارز دولتی  ناکافی شرکت  ها و ظرفیت  های ساخت، عدم تخصیص  تعامل  کشور، شناخت و 
واردات اولیه مواد مورد نیاز تولید، فرایند تایید محصول و صدور مجوز تولید انبوه، واردات فراوان 
کیت  های خارجی، توسعه بازار، عدم توسعه کافی زیرساخت شرکت  های تولیدی، تامین منابع مالی 
و صادرات می  باشند. از جمله محدودیت  های این پژوهش می توان به فقدان یک پایگاه جامع برای 

شناخت شرکت  های مرتبط اشاره کرد که بتوان جامعه مورد مطالعه را گسترش داد.
در نهایت با توجه به مطالب بیان شده، پیشنهادات زیر برای رفع چالش  ها در قالب راهکارهای 

مداخله و تسهیلگری دولت در دو سطح بنگاه و ملی ارائه می  شود:
راهکارهای مداخله دولت و تسهیلگری در فرآیندها برای رفع موانع و چالش  های تولید 

محصوالت پیشگیری  کننده از انتقال کووید- 19 و محصوالت تشخیصی:
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با توجه به مفاد بیانات شرکت  ها و متون تخصصی و بررسی  های انجام شده، اقدامات عمده ای 
که تاثیر معنی داری در رفع چالش  های فرایندی برای توسعه فناوری  ها و تولید محصوالت و رسیدن 

آنها به بازاردارند به شرح زیر می  باشند، راهکارها در دو سطح بنگاه و ملی جدا شده  اند:
راهکارهای در سطح بنگاه:

الف( داخلی سازی قطعات مورد نیاز تولید و بومی  سازی مواد اولیه مورد نیاز تولید کیت  های تشخیصی
از جمله مشکالتی اظهار شده در مصاحبه ها و اظهار نظرات مکتوب شرکت  ها، واردات مواد 
و قطعات مورد نیاز تولید و نیز معضالت ترخیص آن  ها از گمرک، تامین ارز و حواله آن به خارج 
اولیه و  از کشور برجسته بودند. آنچه در این مقاله پیشنهاد می  شود عبارت از بومی سازی مواد 
قطعات مورد نیاز تولید محصوالت مرتبط باکرونا است. داخلی سازی می  تواند بخش قابل توجهی 
از مشکالت فوق را حل نماید. ساز و کار نسبتا ساده این اقدام نیز شناخته شده و عمدتا شامل تهیه 
فهرست و مشخصات فنی و تیراژ مواد و قطعات مورد نیاز و سپس فراخوان ساخت داخل آنهاست. 
در این فراخوان  ها معموال پیشنهادات متنوع و تعداد مطمئنی از تولیدکنندگان انتخاب و زنجیره تامین 
محصوالت در داخل کشور شکل می  گیرد و این امر هم  چنین منجر به ایجاد ارزش افزوده، اشتغال، 

اطمینان از تامین مواد و قطعات و کاهش قیمت  ها می شود. 
با توجه به تعداد محدود مواد مورد نیاز کیت  های تشخیصی و توان باالی آزمایشگاهی و فنی 
کشور، ساخت آنها در داخل کشور واقعا آسان و نسبت به بسیاری از اقدامات بومی سازی که در 
گذشته در کشور انجام شده ساده  تر است. تهیه فهرست، مشخصات و مقدار مورد نیاز این مواد از 
شرکت  های تولید کننده در یک جلسه با حضور 8 شرکت اصلی تولیدی و سپس فراخوان تولید 
آن  ها و احیانا اعمال مشوق  هایی در این باره به راحتی قابل انجام است. تشکیل ائتالف  های دانش 
بنیان مرتبط با کل زنجیره تامین محصوالت نوآورانه با حمایت مرکز همکاری  های تحول و پیشرفت 
ریاست جمهوری اقدامی در طراز باالتر از این مقوله است. این ماموریت می  تواند به یک شرکت 
مشاور تکنولوژی یا مشاور مدیریت یا یک شتاب دهنده داده شود و هماهنگی با شرکت  ها از طریق 

مرکز همکاری  های تحول و پیشرفت تسهیل شود. 
الزم به ذکر است این راهکار در صورتی کارا و اثربخش است که محصول مشابه خارجی در 

کشور تولید شود و از کیفیتی برابر یا حتی قابل رقابت با محصوالت خارجی برخوردار باشد.
ب( معرفی توانمندی  های کارگاهی، تحقیقاتی، تست و آزمون به شرکت  ها

در این مورد نیز نیاز به تسهیل  گری توسط دولت احساس می  شود. حوزه  های تخصصی در بخش 
پیشگیری از کرونا محدود است. به راحتی می توان در تعامل با شرکت  های دانش بنیان که نیاز به معرفی 
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توانمندی  های کارگاهی، تحقیقاتی، تست و آزمون به شرکت  ها را اعالم کرده اند نسبت به احصاء این 
حوزه  ها و تهیه فهرست آزمون  های مورد نیاز شرکت  ها اقدام نمود. سپس آزمایشگاه  ها و کارگاه  های 
دولتی و خصوصی و موسسات تحقیقاتی و یا سایر شرکت  های دانش بنیان را که توان و آمادگی 
انجام این موارد را دارند را تعیین و به ایشان معرفی نمود. هم  چنین میتوان در تماس دو طرفه چنین 
ارتباطی را تسهیل کرد و یا حتی مشوق  هایی برای این همکاری  ها در نظر گرفت. با طرح این موضوع 
و اعطاء ماموریت جدید در حوزه کرونا به شتاب دهنده  های منتخب انجام این مهم امکان پذیر است.
ج( تناظریابی تخصصی دانشگاه  ها و موسسات پژوهشی با شرکت  ها در حوزه فناوری  های مقابله با کرونا 
در کنار فهرست بلندی از شرکت  ها که نسبت به توسعه فناوری و محصول برای مقابله با کرونا 
فعالیت می  کنند، دانشگاه  ها و پژوهشگاه  های زیادی نیز در بخش توسعه دانش و فناوری فعال هستند. 
در گزارشی که وزارت عتف منتشر کرده و در نشریه شماره 39 شورای عالی عتف آمده نام و حوزه 
فعالیت این دانشگاه  ها و موسسات پژوهشی آمده است. هم  چنین در محورهای علمی و تخصصی تولید 
این محصوالت به طور طبیعی دانشگاه  های زیادی از دیر باز فعالیت می  نمایند. در مواردی نیز می توان 
با سابقه  ترین دانشگاه  ها یا موسسات در حوزه علمی مورد نظر را به سادگی در مدت کوتاهی با انجام 
علم سنجی )بررسی بانک  های اطالعاتی مقاالت با استفاده کلید واژه های مورد نظر( شناسایی نمود.
الزم است با تعیین نامدارترین دانشگاه  ها و موسسات پژوهشی کشور در هر حوزه علمی و نیز 
شرکت  های تولیدکننده محصوالت در آن حوزه، دانشگاه  های متناظر با هر گروه از شرکت  ها را تعیین 
و آن  ها را با یکدیگر آشناتر نمود. مرکز همکاری  های تحول و پیشرفت راسا یا با کمک معاونت علمی و 
فناوری یا وزارت عتف در این زمینه مشوق  هایی را در نظر بگیرند. انجام این اقدام یعنی تناظر یابی فعالیت 
شرکت  ها با دانشگاه  ها مراکز پژوهشی نیز می  تواند توسط شتاب دهنده  های خصوصی موفق به انجام برسد.

د( آشناسازی توانمندی  های شرکت  ها و موسسات پژوهشی با یکدیگر
در مصاحبه ها دیده شد که شرکت  های دست اندرکار تولید کیت بعضا از پتانسیل و حتی از 
اقدامات یکدیگر اطالع کافی ندارند. بعضا ماده مورد نیاز یک تولید کننده که با مشقت از خارج 
لذا در گام اول الزم است  تهیه می  شود، در فهرست تولیدات شرکت دیگری قرار دارد.  کشور 
شرکت  های تولید کننده اصلی در ساز و کار مناسبی با یکدیگر هماهنگ شوند. در حال حاضر 
این عزیزان به عنوان عناصر مجزا فعالیت می  کنند و کشور از جامعه سازندگان کیت  های تشخیصی 
کووید-19 که به گونه ای هم  افزا و متعاون تالش کنند و در داخل همکاری و با خارجی  ها رقابت 
کنند، برخوردار نیست. شاید ساز و کاری شبیه سندیکای تولیدکنندگان و صادرکنندگان داروهای 
زیستی و البته با رعایت اقتضائات موضوعی کیت  های تشخیصی مناسب باشد. ایجاد این تشکل و 

هماهنگی شرکت  ها با مساعدت مرکز همکاری  ها بهتر صورت می  پذیرد.
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 راهکارهای در سطح ملی:
الف( ایجاد ساز و کار مکمل برای تایید محصول و صدور مجوز

یکی از پر تکرارترین و در عین حال تاثیرگذارترین موانع بر سر راه شرکت  های فعال در این 
حوزه عبارت از آهستگی، عدم شفافیت و دشواری فرایند تایید محصول و صدور مجوز محصوالت 
تولید شده توسط این شرکت  ها است. این موضوع از ظرفیت محدود سازمان غذا و دارو و در اکثر 
موارد اداره کل تجهیزات پزشکی و اساسا نوع رویکرد این دو مجموعه به داخلی  سازی و توسعه 
تولید و بازار محصوالت سرچشمه می  گیرد. از این رو برای حل این معضل ایجاد ظرفیت مکمل 
در کنار نهاد رسمی مسئول تایید و صدور مجوز یک ضرورت است. شبکه  ای از شرکت  های دانش 
بنیان هم موضوع و همکار می  تواند این ظرفیت مکمل باشد و تا اشباع کامل نیاز گسترش یابد. 
این متخصصین درک بهتری از وضعیت بحران به وجود آمده و بازار داخل و خارج کشور دارند، 
هم  چنین بسیاری از آن  ها ارتباطات بسیار خوب و موثری با شرکت  های خارجی داشته و از طرفی به 
خوبی با استانداردها و شرایط الزم برای محصول آشنایی دارند. هم  چنین در مورد بعضی محصوالت 
می توان اختیار بررسی پرونده  ها در هر استان را به شبکه شرکت  های دانش  بنیان استان تفویض 
مربوطه  تایید دستگاه  به  این شبکه ها می  تواند  پروتکل  های عملکردی  برای شروع،  البته  نمود. 
برسد و حتی بر نظامات اجرایی آن که ساده هم خواهند بود نظارت کنند ولی اجرای فرایند توسط 
شبکه  های استانی به انجام رسد. این اقدام می  تواند از فهرست کوتاهی از محصوالت آغاز به کار کند.
هم  چنین تهیه فهرستی از آزمایشگاه  های مرجع خصوصی و دولتی که ظرفیت  ها و امکانات متناسب 
گروه محصولی مورد نظر دارند مکمل این ساز و کار است. تعداد آزمایشگاه  های همکار بر اساس 
تعداد اعضای شبکه و تعداد محصوالت تنظیم می شود. این آزمایشگاه ها در شرایط بحران بر اساس 
بخش نامه  های الویت  بندی خاص62 (SRT ،63SNJ وPriority Queus) جای الویت  بندی FIFO64عمل 
خواهند کرد. هم  چنین شروع فرایند تایید برخی از این محصوالت قبل از ارائه تولید نمونه معیار 
تولید توسط تولیدکننده و در حین توسعه و تولید مورد توصیه است. عملکرد آزمایشگاه های خدمت 

رساِن عضو شبکه، توسط نهاد سیاست  گذار و طبق آیین نامه  های ارزیابی و بر مبنای نظر شرکت  های 
دانش  بنیان  های سرویس  گیرنده مورد ارزیابی دوره  ای قرار خواهد گرفت. تدوین استانداردهای بومی 
که یکی دیگر از کاستی  های این فرایند است نیز از طریق استاندارد نویسی، گواهی انطباق محصوالت 
و گواهی محصول توسط سازمان ملی استاندارد برای این محصوالت و از طریق ایجاد کمیته های 
فنی محصوالت مرتبط با کرونا قابل انجام است. نهایتا پیشنهاد دارد به منظور تسریع تایید و صدور 
مجوز محصوالت دانش بنیان، ایجاد این فرایند مکمل در ستاد ملی مقابله با کرونا به تصویب برسد.
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شرایط  در  محصول  از  بهره  برداری  یا  اضطراری  استفاده  برای  پروتکلی  است  الزم  همچنین 
اضطراری Emergency use تنظیم شود که در آن پس از تنظیم حقوق و مسئولیت  ها، با اعتماد 
بیشتری نسبت به تولید کنندگان با سابقه و بر اساس اظهارات ایشان، اجازه تایید و تولید محصوالت 
را در شرایط بحران می  دهند. توصیه دیگر، استفاده از شبکه   شرکت  های دانش  بنیان سازنده کیت  های 

تشخیصی کووید-19 است که می  تواند مکمل ظرفیت وزارت بهداشت باشد.
ب( توسعه بازار داخلی و خارجی برای محصوالت

تحقق این مهم می تواند ماحصل تدوین و اجرای سیاست  های تحریک تقاضا باشد. ذیال مواردی قابل 
اجرا که به نظر می رسد تاثیر قابل مالحظه  ای بر توسعه بازار این محصوالت داشته باشند، بیان می شوند.
مشکل راهیابی محصوالت مقابله با کرونا به بازار مصرف داخلی عالوه بر موضوع تاخیر و یا 
عدم تایید و صدور مجوز که پیش تر به آن پرداخته شد، ناشی از عدم وجود ساز و کار الزام  آور 
به رفع نیاز از طریق خرید محصوالت داخلی است؛ یعنی حتی پس از دریافت مجوزهای الزم 
و آمادگی شرکت  ها برای تولید، در موارد زیادی بازار مصرف بر روی محصوالت با فناوری باال 
گشوده نیست و یا در مواردی طبق اظهار نظر مکتوب شرکت  ها محصوالت مشابهی از خارج کشور 
خریداری می  شود. معرفی و ترغیب استفاده از محصوالت جدیدتر و موثرتر داخلی با فناوری باال 

در پروتکل  های مصوب در ستاد ملی یکی از راهکارهاست.
البته به طور طبیعی یکی از راهکارهای توسعه بازار داخلی برای تولیدکنندگان کشور ممانعت از 
ورود محصوالت مشابه از خارج کشور است. گرچه دولت  ها نشان داده  اند که در انجام این اقدام 
بدیهی و عقالنی عاجزند لکن در مورد محصوالت مقابله با کرونا به دلیل وجود انسجام در ساختار 
تصمیم  گیری میتوان با ارائه فهرست و مشخصات این محصوالت از واردات محصوالت مشابه 
ممانعت به عمل آورد. الزام دستگاه  ها به خرید محصوالت داخلی همزمان با تخصیص اعتبارات 

توسط ستاد ملی از دیگر اقدامات موثر در این زمینه است.
یکی از ساز و کارهای مهم و شناخته شده برای توسعه بازار داخلی عبارت از خریدهای عمومی 
نوآورانه یا PPI است. به طور خالصه در این ساز و کار با تشکیل کارگروهی آگاه به موضوع، نسبت 
به تجمیع تقاضاهای دولتی و حاکمیتی از محصوالت دانش  بنیان مقابله با کرونا اقدام و نسبت به خرید 
آنها از شبکه  ای از تولید  کنندگان اقدام می  شود. در این فرایند صرفا خرید محصوالتی با فناوری باال 
که ماحصل نوآوری شرکت  هاست انجام می  گیرد. هم  چنین خریدهای بعدی منوط به ارتقای کیفیت 
یا عملکرد محصول است. در این ساز و کار هزینه تحقیق و توسعه توسط شرکت  ها تامین و انجام 
تحقیقات نیز به سرعت انجام می  شود و دولت تنها خرید محصول را تضمین می  کند. شرکت  ها هم در یک 
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محیط رقابتی به توسعه فناوری و محصول می  پردازند )سازمان همکاری و توسعه اقتصادی66، 2017(.
 به نظر می رسد با توجه به فهرست نه چندان طوالنی محصوالت ساخت داخل مقابله با کرونا 
و شناخت مناسبی که از آنها و تولیدکنندگان در اختیار هست و نیز نظر به شباهت نیاز دستگاه  های 
دولتی و موسسات عمومی غیر دولتی و مانند آنها، می توان نسبت به تشکیل کارگروه خریدهای 
نوآورانه محصوالت کرونایی زیر نظر و با تصویب ستاد ملی مقابله با کرونا اقدام نمود. در این 
چارچوب متناسب با منابع مالی که به خرید این محصوالت برای دستگاه  ها اختصاص می  یابد، برنامه 
خرید )نیاز( توسط دستگاه  ها تدوین و به کارگروه ارائه می  شود. کارگروه نیز نسبت به سفارش 
کاال و خدمات به شبکه  ای از تولید کنندگان اقدام و به ازای تحویل اقالم و ارائه صورت  جلسه 
تحویل  گیری دستگاه که شرکت تولید  کننده آن را در سامانه بارگذاری می  کند، دستور پرداخت به 
شرکت  ها را صادر می  کند. همه این اقدامات از طریق سامانه مخصوص انجام می گیرد و لذا شفافیت 
این سیستم بسیار باال، رقابت ایجاد شده واقعی و مفید بوده و منافع ملی متناسب با سیاست  های 

باالدستی علم و فناوری به غایت مورد مالحظه است.
توسعه بازار محصوالت، نتیجه  ی آمیزه  ای از اقدامات متنوعی شامل تامین منابع مالی، توسعه 
زیرساخت تولید، بهبود فناوری تولید، محدودیت واردات و مساعدت  های صادراتی خواهد بود؛ 
یعنی این مهم نیازمند برنامه ریزی دقیق و زمان بندی شده  ای است که طی آن موارد زیر محقق شوند:
 GMP الزامات  زیرساخت خصوصا  ایجاد  برای  مالی  منابع  تامین  داخلی:  بازار  توسعه  برای 
به  تولید  برنامه  ابالغ  به کیت  های تشخیصی و  نیاز کشور  میزان  تعیین  تولید،  و توسعه ظرفیت 

شرکت  های کیت ساز، کاستن از واردات کیت به نسبت توسعه ظرفیت داخل
برای توسعه بازار خارجی: تخصیص ارز دولتی برای تامین مواد اولیه و ارزان سازی با هدف 
صادرات، کمک به اتوماسیون خطوط صنعتی ساخت کیت  ها برای بهبود کیفیت و تولید محصول 

صادراتی، اعمال سایر مشوق  های صادراتی شناخته شده.
الزام دستگاه  ها به خرید محصوالت داخلی همزمان با تخصیص اعتبارات توسط ستاد ملی از دیگر 
اقدامات موثر در این زمینه است. هم  چنین تشکیل کارگروه خریدهای نوآورانه محصوالت کرونایی زیر 
نظر و با تصویب ستاد ملی مقابله با کرونا که شرح آن پیشتر آمد، اقدام بسیار موثری در این زمینه نیز خواهد بود.

ج( استفاده از پتانسیل رگوالتوری ماده 43 قانون رفع موانع تولید 
با توجه به مواردی از موانع تولید که در این مطالعه در مورد شرکت  های تولید کننده محصوالت 
مقابله با کرونا شناسایی شده به نظر می  رسد ارائه بسته موانع و نیز پیشنهادات برای رفع موانع تولید 
را میتوان از طریق مکاتبه با دبیرخانه مذکور در دستور کار کارگروه مربوطه قرار داد. به نظر می    رسد 
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با بحث و بررسی پیرامون موضوعات و راهکارهای پیشنهادی که با حضور اعضای کارگروه و نیز 
سایر دستگاه  های مرتبط انجام خواهد شد و با توجه به موقعیت کارگروه که در راستای مصوبات 
مجلس و دولت فعالیت می  کند بتوان بر پاره  ای از موانع شناسایی شده فائق آمد.در شکل)4( ارتباط 

چالش  های شناسایی شده و راهکارهای ارائه شده به تصویر کشیده شده است.

شکل )4(: ارتباط راهکارهای ارائه شده با مقوله  های شناسایی شده در پژوهش.

همان  طور که مشاهده شد کشورهای مختلف با استفاده از تجارب خود توانستند پاندمی پیش  آمده 
را کنترل کنند. به طور مثال، تایوان یه کمک فناوری اطالعات و پایگاه  های داده بیمه سالمت و گمرک، 
افراد با بیماری  های زمینه  ای و آن دسته از افرادی را که به مناطق پر خطر سفر داشته  اند را شناسایی 
کرد، سپس به کمک اطالعات به دست آمده نمهیدات مناسب را به کار گرفت )ونگ و همکاران، 
2020(. همچنین سنگاپور نیز با توجه به اپیدمی سارس در سال 2003 و با کمک فناوری  های به 
روز علیرغم ارتباطات گسترده با کشور چین توانست شرایط پیش  آمده را به خوبی کنترل و مدیریت 
کند، ساخت یک مرکز ملی جدید برای بیماری  های عفونی و آزمایشگاه بهداشت عمومی، گسترش 
قابل توجه تخت  های ایزوله فشار منفی در کل بیمارستان  های دولتی، ذخیره تجهیزات محافظت 
شخصی و ماسک  ، ایجاد یک بستر رسمی به منظور هماهنگی میان وزارت  خانه  ها و نماینده  های 
مرتبط، توسعه توانایی ردیابی سریع ارتباطات افراد بیمار، آموزش متخصصان بهداشت از جمله 
استفاده صحیح از وسایل حفاظت شخصی، ایجاد آزمایشگاه  های سطح 3 ایمنی67، سرمایه  گذاری 
در علوم پزشکی و تحقیقات بالینی و تمرکز قابل توجه بر بیماری  های عفونی از جمله اقدامات 
سنگاپور بوده است )وونگ و همکاران، 2020(. کشور ایران نیز با توجه به چالش  های ایجاد شده 
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و رفع آن  ها می  تواند خود را برای مواجهه با چنین شرایطی آماده کند.
الزم است خاطرنشان کرد که دوره اضطراری ویروس کرونا به اتمام رسیده است اما از نتایج 
و راهکارهای این پژوهش برای موارد دیگر نظیر تولید انبوه محصوالت دانش  بنیان می  توان بهره 
برد. به طور مثال ارگان  های مطلع در کشور برای اخذ مجوزهای اتحادیه اروپا در حوزه تجهیزات 
پزشکی موجود است که می  توان از این ظرفیت برای صدور مجوزهای داخلی محصوالت دانش 
بنیان حوزه تجهیزات پزشکی بهره  مند شد. همچنین از نتایج این پژوهش و راهکارهای تجویزی 
آن می  توان قدم در راه رفع چالش  های فرایندی تولید محصوالت دانش  بنیان برداشت. با معرفی 
موسسات  و  دانشگاه  ها  تخصصی  تناظریابی  آزمایشگاهی،  و  تحقیقاتی  کارگاهی،  توانمندی  های 
پژوهشی با شرکت  های دانش  بنیان می  توان یک شبکه همکاری داخلی ایجاد کرد و چالش  های مرتبط 
با عدم آشنایی با ظرفیت  های موجود در کشور را حل نمود. به همین ترتیب ایجاد سازوکارهای 
مکمل تأیید محصول و صدور مجوز در کنار نهادهای قانونی، فرایندهای کند صدور مجوز را تسریع 

می بخشند و یکی از چالش  های ورود به بازار محصوالت دانش  بنیان مرتفع می  گردد.
درآخر پیشنهاد می  شود برای پژوهش  های آتی، پژوهشگران حوزه مورد مطالعه را بر فناوری 

واکسن متمرکز کنند و چالش  ها و موانع تولید و عرضه واکسن را شناسایی کنند.
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