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چکیده :ویروس جدید کرونا ( )COVID -19ناشي از سندروم حاد تنفسي  2است .این بيماری برای اولين بار در دسامبر  2019در شهر ووهان چين
شناسایي شد .در  11مارس ،2021سازمان بهداشت جهاني این ویروس را بيماری همهگير اعالم کرد .بر اساس آخرین آمار جهاني پایگاه اطالعاتي
 Worldometerتا ماه فوریه سال 2021ميالدی ،تعداد 112ميليون نفر در جهان به این ویروس مبتال شدند که از این تعداد نزدیک به  2ميليون و  500هزار
نفر جان خود را از دست داده اند .همچنين شوک اقتصادی شيوع ویروس کرونا باعث کاهش مراودات و مناسبات اقتصادی و رشد منفي اقتصادی بسياری از
کشورهای جهان شده است .در پژوهش حاضرشيوع و راه های کنترل این ویروس و اثرات آن بر اقتصاد با درنظرگرفتن مطالعه موردی ایران با رویكرد
پویاشناسي سيستمها بررسي شده است .ابتدا روابط متغيرهای موثر مهم بر توليد ناخالص داخلي در نرمافزار  SPSSبررسي و سپس در نرمافزار ونسيم ،دادهها
تحليل شده است .در انتها با تحليل حساسيت ،تاثير سناریوهای مدیریتي مانند قرنطينه ورعایت دستورالعمل های بهداشتي جهت کنترل بحران ناشي از شيوع
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این ویروس مورد بحٍ و بررسي قرار گرفته است .از جمله نتایج تجزیه و تحليل داده ها مي توان به کاهش رفت و آمدهای خانوادگي ،تداوم دورکاری و تقویت
دولت الكترونيک ،استفاده از ماسک و رعایت فاصله اجتماعي و منع رفت و آمدهای شبانه از ساعت  21تا  4بامداد را از عوامل موثرتر درکاهش تعدا افراد
مبتال و کاهش مرگ ومير اشاره نمود .در انتها راه کارهایي جهت حمایت از کسب و کارهای کوچک برای گذر از این بحران ارایه گردیده است.

Analysis of the effects of COVID-19 virus on the Import, export and
labor in Iran using system dynamic approach
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Abstract: The new coronavirus (COVID-19) is caused by the acute respiratory syndrome 2. The disease was
first diagnosed in December 2019 in Hubei Province, Wuhan City, China. On March 11, the World Health
Organization declared the virus an epidemic. Until Mid-February, 2021, about 112 million people worldwide have
been infected with the virus, of which about 2.500.000 people have lost their lives, according to the latest global
statistics from the Worldometer database. The economic shock of the coronavirus outbreak has also led to negative
economic impacts, including declining sales of many related businesses. In this paper, the effects of coronavirus
on the Iranian economy are examined with a systems dynamics approach. First, the relationships of important
variables affecting GDP in SPSS software are obtained and then the data is analyzed using Vensim software. In
the following, by analyzing the sensitivity and providing recommendations, the impact of managerial insights to
control the conditions of this new crisis will be examined. The results show that the correct use of the mask and
the observance of social distance as well as air flow in spaces and avoidance of closed spaces have a significant
effect on reducing the spread of this disease and reducing mortality.
Keywords: Coronavirus, Economics, Systems dynamics, GDP, Pandemic, COVID -19.
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از ابتدای شيوع بيماری کوید19-در دسامبر  2019ميالدی در

ابالغي سازمان بهداشت جهاني ،دورکاری را سرلوحه کاری خود

جهان تا اواسط فوریه  2021تعداد  112ميليون نفر به این بيماری

قرارداده اند .اما دورکاری مي تواند در فرایند توليد تاثير مستقيم و

مبتال شده اند که تعداد افرادی که جان خود را بر اساس ابتال به این

به سزایي داشته باشد ،چون امكان دورکاری برای فعاليتهایي

بيماری از دست داده اند به مرز  2.500.000نفر رسيده است.

همچون توليد وجود ندارد و مي تواند شرکت ها و کارخانه ها را

متاسفانه پس از گذشت یک سال از شيوع این ویروس در ایران

با چالش جدی روبرو کند .وجود این ویروس باعث شده است که

تعداد مبتالیان به بيش از  1.600.000نفر رسيده است و حدود 60

موسسات و بنگاه ها در مواجهه با کاالهای وارداتي ،صادراتي و

هزارنفر از هموطنانمان نيز بر اثر ابتال به این ویروس جان باخته اند.

توليدی خود دچار مشكالت زیادی شوند و همين موضوع باعث

این در حالي است که تعداد کشته های روزانه در ایران در اوج

شده است که با چالش عدم نقدینگي مواجه شوند .در نتيجه رقبا

پيک سوم به حدود  500نفر در روز نيز افزایش پيدا کرد .افزایش

در چنين بازاری نميتوانند پيشبيني درستي از روند فعاليت خود

تعداد تستهای تشخيص کرونا به  100هزار مورد در روز،

داشته باشند و به این ترتيب اختالل در بازار مالي باعث افزایش

بيماریابي گسترده تر و معالجه سریع بيماران نقش مهمي در کاهش

نگراني آنها شده است .بيشتر سرمایهگذاران با توجه به عدم قطعيت

تعداد مرگ و مير در کشورمان داشته است .کشورهای شرق

و پيش بيني ناپذیری وسعت شيوع ویروس کرونا در این شرایط

آسيایي توانسته اند با اقدامات کنترل کننده برای قطع زنجيره انتقال

ترجيح ميدهند سرمایهگذاری خود را متوقف کنند .در اوایل

شامل فاصله گذاری اجتماعي ،ردیابي تماس ها ی افراد مبتال،

توسعه بيماری کرونا و قرنطينه جامعه ،این بيماری از دو جنبه بر

ترویج همگاني استفاده از ماسک ،سهولت انجام تست و قرنطينه ی

عملكرد بنگاه اقتصادی تاثير گذاشت .از طرفي تقاضا محدود و

شدید مبتالیان ،شيوع این بيماری را به شكل قابل قبول و موفقيت

خرید کاهش پيدا کرد و از طرف دیگر توان توليد بنگاه ها ،فعاليت

آميزی کنترل کنند .درباره پيامدهای شيوع کرونا در جهان برای

نيروی انساني و ورود مواد اوليه و حمل و نقل به شدت نزول کرد

کشورهای صنعتي و پيشرفته گزارشهای متعددی منتشر شده است.

وحاصل چيزی جز رکود شدید دو جانبه توليد و تقاضا نبود.

این در حالي است که کمتر به دستاوردهای مخرب برخاسته از

درمجموع ،کاهش درآمد داخلي کشور براثر شيوع این بيماری بين

شيوع این ویروس بر روی اقتصاد کشورهای در حال رشد پرداخته

 5.65درصد تا  6.63درصد بوده است[]4

شيوع این بيماری به عنوان بزرگترین بحران جهان بعد از جنگ

ویروس کرونا ،این انتظار وجود دارد که تعداد بيكاران تا نيمه سال

جهاني دوم ،دارای تاثيرات عميق در رکود اقتصادی حتي بيشتر از

 2021نيز افزایش یابد .در حالي که برنامههای کاری کوتاهمدت،

بحران مالي سال  2008بوده است .ماهها است که بازرگاني

یارانه دستمزد و حمایت از بنگاهها ميتواند به کاهش بيكاری

خارجي ،حمل و نقل کاال ،سرمایهگذاری های بين المللي و

کمک کند؛ ولي بيماری همهگير کرونا تأثير جدی بر بازار کار

درآمدهای ناشي از صنعت گردشگری به شدت کاهش یافته است.

گذاشته است .نرخ بيکاری در سال  2020در تمام کشورهای

همچنين با افزایش شمار مبتالیان به کووید ،19-همه بازارهای

جهان افزایش یافته است .تعداد بيكاران که تخمين زده ميشود در

شاخص بورس در جهان ،از جمله داو جونز ،فوتسي و نيكي ،شاهد

سال  188 ،2019ميليون نفر باشند ،به موازات رشد نيروی کار

افت شدید بوده اند .شرکت های توليدی و کارخانه ها که برای

ساالنه تقریباً  2٫5ميليون نفر افزایش ميیابد .این بدان معنا است که

واردات ،صادرات و فروش محصوالت و خدمات خود دچار

اقتصاد جهاني در حال حاضر به اندازهی کافي شغل توليد نميکند

محدودیت های زیادی شده اند در حدی که برای جبران این زیان

تا بتواند همه افراد تازهوارد به بازار کار را جذب کند .ارقام

ها مجبور به تعدیل نيرو شده اند .این نگراني وجود دارد که

تخمينشدهی نرخ بي کاری در کشورهای توسعهیافته و در حال

کارگران تازه بيكار شده دیگر قادر به خرید کاالهای اساسي خود

توسعه در شكل  1نشان داده شده است.

نباشند و این چرخه معيوب ،باعث نزولي شدن هر چه بيشتر رشد

همچنين کرونا باعث کاهش مبادالت خارجي ایران به ویژه با

اقتصادی گردد .در شرایط کنوني اکثر کارخانه ها و شرکتها

کشور های همسایه شده است که مبادالت کشور با چين ،عراق،
ترکيه و امارات نيز کاهش چشم گيری پيدا کرده که همين امر
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اقتصادی موجود بين این کشورها و کشورهای صنعتي شده است.

کشورهای پيشرفته 4.9درصد بود .با این حال ،به دليل همهگيری
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شده است .نتایج حاصل از این بيماری باعث گسترش شكاف

بنا برگزارش بانک جهاني در سال  2019نرخ بيكاری در
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باعث کاهش درآمد ارزی کشور شده است .بنا براین پيش بيني

ویروس کرونا بر اقتصاد ایران مورد تحليل قرار مي گيرد .سپس،

روند آینده ی این بحران و برنامه ریزی ،سياستگذاری و ارایه

در بخش سوم به روش حل موضوع و چگونگي مدلسازی مسئله و

راهكارهای مدیریتي برای حل آن از جمله وظایف مهم

متغيرهای موجود و چگونگي بدست آوردن روابط بين متغيرها

پژوهشگران و قشر محقق دانشگاهي به شمار مي رود که از جمله

پرداخته مي شود .بخش چهارم به تحليل حساسيت پارامتر ها و

اهداف اصلي مطالعه حاضر مي باشد .در پژوهش پيش رو پس از

متغير های کليدی مدل و بخش نهایي نيز به جمع بندی و نتيجه

مقدمه ،در بخش دوم ،ادبيات و تحقيقات پيشين و روند تاثير شيوع

گيری اختصاص دارد.

برای جلوگيری و کاهش تبعات آن تحقيقات زیادی در زمينه

که بسته های انعطاف پذیر و پویا به پنج گروه از جامعه تعلق

ی فرهنگي و اجتماعي ،پزشكي ،اقتصادی و  ...انجام شده

گيرد .گروه اول بخش های واسطه گری مالي و فعاليت های

است ]5[ .در پژوهش خود به بررسي پيامدهای اجرای سياست

تجاری ،هتل داری و رستوران ،حمل و نقل ،ساخت

فاصله گذاری اجتماعي پرداخته و حوزه های زنان،کودکان،

محصوالت معدني ،نفتي و شيميایي و غيرفلزی ،عمده فروشي.

صاحبان مشاغل خرد و مهاجران را به عنوان آسيب پذیرترین

گروه دوم ،ساخت محصوالت فلزی ،ساخت تجهيزات حمل

گروه ها از تبعات فاصله اجتماعي معرفي کرده است .او برای

و نقل ،صادرات مجدد ،بخش های توليد پارچه و پوشاک،

کاهش تبعات منفي عدم فاصله گذاری اجتماعي ،سياست

کشاورزی .گروه سوم ،سایر بخش های طبقه بندی نشده،

هایي نظير توجه بيشتر به سطح محلي جامعه که منجر به تشكيل

بخش های خدمات نگه داری و تعميرات ،آموزش و بهداشت

گروه های داوطلب امدادرسان شود ،پيوند بين برنامه ریزی

و دیگر خدمات ،بازیافت ،استخراج معادن .گروه چهارم،

شهری و سالمت عمومي و تمرکز زدایي و ارایه خدمات

توليد غذا و نوشيدني ،برق و گاز و آب ،ماهي گيری ،توليد

غيرمتمرکز را پيشنهاد کرده است ]6[ .نيز در پژوهش خود به

چوب و کاغذ و گروه پنجم ،بخش های ساخت و ساز،

بررسي پيامدهای روانشناختي پاندمي کرونا پرداخته و به اثرات

خدمات خانوارها و بخش خانگي پست و ارتباطات ،ساخت و

آن بر احساس اندوه جمعي ،سالمت روان کودکان و کارکنان

توليد ماشين آالت و محصوالت برقي ،مدیریت عمومي ،سایر

مراقبت های بهداشتي ،واکنش سوگ ابراز نشده و تعارضات

توليدات به جز بخش های خدماتي و انرژی و کشاورزی .بر

خانوادگي پرداخته و راه کارهایي جهت مدیریت اختالالت

اساس آخرین تخمين های سازمان توسعه و همكاری های

رواني گروه های آسيب پذیر ارائه کرده است ]4[ .بسته ها و

اقتصادی ،تعطيلي هرماه کسب وکارها در کشورهای عضو

سياست های حمایتي دولت ها از کسب و کارها برای جبران

این سازمان ،به طور ميانگين باعث زیان  2درصدی به توليد

خسارت های اقتصادی حاصل از شيوع کرونا در کشورهای

ناخالص داخلي مي شود( .سازمان توسعه و همكاری های
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پس از شيوع بيماری کرونا از اواخر سال  2019در جهان

این بيماری دیده اند اولویت بندی نموده و توصيه کرده است
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مختلف را بررسي و بخش هایي که بيشترین آسيب را از شيوع
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کووید 19-بر اقتصاد ایران؛ با تأکيد بر اشتغال پرداخته و

اقتصادی  3.5درصدی ،باید واکسن تا آگوست  2020کشف

سياست های حمایتي دولت در حمایت از کسب و کارهای

شود ،دوره نقاهت  7روز ،ظرفيت تخت بيمارستان  51161و

آسيب دیده در چند ماه اخير را بررسي کرده و به نواقص آن

فاصله اجتماعي باید انجام شود ،که این نتایج ميتواند برای

پرداخته است و برای حمایت موثرتر از بنگاه های اقتصادی

سياستگذاران برای رسيدگي به این بيماری همهگير مفيد

پيشنهادهایي ارائه کرده است .از جمله این پيشنهاد ها مي توان

باشد .به همين ترتيب ]8[ ،یک مدل دقيق پویایيشناسي سيستم

به موارد زیر اشاره نمود :ارایه تسهيالت الزم برای توسعه و راه

ارائه کردند که با استفاده از هرم جمعيتي مناسب ،ماتریس

اندازی فروشگاه های اینترنتي به منظور جلوگيری از خرید

ميزان تماس ،سفرهای خارجي براساس دادههای واقعي ،برای

حضوری مردم ،اعطای تسهيالت سرمایه در گردش توسط

کشور هند انجام شدهاست .همچنين ،به صراحت با استفاده از

بانک ها برای بنگاه هایي که توان پرداخت چک های خود را

اهرمهای متغير زمان ،ردیابي تماس ،قرنطينه ،استفاده از ماسک

به علت کاهش فروش ندارند ،تمدید مدت زمان پرداخت

و فاصله گذاری اجتماعي مدل سازی انجام شده و نتایج شبيه-

قبوض آب ،برق وگاز و سایر خدمات شهری برای کسب و

سازی نشان مي دهدکه برخي از عوارض غير پيشپاافتاده

کارهای آسيب دیده ،تمدید یا تجدید مجوزهای کسب و کار

(حتي بدون عالمت) باقي مانده و همهگيری دوباره ظاهر مي-

بدون نياز به مراجعه به دستگاه های دولتي و ارایه تسهيالت

شود .تنها ابزاری که جلوی این همهگيری را ميگيرد،

مالياتي به صاحبان مشاغل کسب و کارهای کوچک و

قرنطينهی افراد مبتال ،استفاده از ماسک و رعایت بهداشت

متوسط.

شخصي است که به دليل اهميت آن ،در مدل مطالعه مقاله

است .اولين تالشها برای مطالعه مكانيسمهای شيوع بيماری

برای این بيماری همهگير و مهار تعداد جانباختهها در نظر

در قرن هفدهم انجام شد .از آن زمان تاکنون ،ابزارهای متنوع

گرفتهاند .از جمله این اقدامات ،تعليق و توقف سفرهای هوایي

برای پيشبيني روند شيوع ویروسها در آینده به طور چشم

است که در کاهش تحرک مقياس جهاني در کوتاه مدت

گيری ابداع گردیده است .توسعه بيشتر مدل پاندمي ميتواند

کامالً موثر است اما در بلند مدت تاثير اقتصادی -اجتماعي

با تالش در ایجاد مدلهای شبيهسازی همراه باشد .از دهه

زیان باری در پي دارد ]9[ .به جمعآوری و تهيه دادهها در

 1990به بعد ،ابزارهای محاسباتي قدرتمندتر شدند و مدلهای

مورد تردد مسافران هوایي در سراسر جهان با دامنه تجزیه و

شبيهسازی برای حل بسياری از مسائل جایگاه خود را یافتند.

تحليل تأثير ممنوعيت سفر بر بخش هواپيمایي پرداختند .برای

ابتدا ،مدل پویایي سيستم 1برای عملكرد و انعطافپذیری

این بررسي ،چندین سناریو بر اساس بحران همهگيری گذشته

جامعه پس از یک فاجعه در کشورهای ایاالت متحده توسعه

ساخته شده است ،که طبق آنها ،در سه ماهه اول سال 2020

داده شد .برای پيشبيني ميزان شيوع پاندمي کووید،19-

تأثير تلفات هواپيمایي ميتواند توليد ناخالص داخلي 2جهاني

محققان در حال مطالعه سناریوهای مختلف با استفاده از

را از  ٪0.02به  ٪0.01کاهش دهد و در بدترین حالتها در

روشهای مختلف از جمله شبيهسازی هستندکه یكي از اولين

پایان سال  2020این خسارت ميتواند به  1.67درصد برسد و

مدلهای شبيهسازی بر اساس دانش بدستآمده در مورد

ممكن است منجر به از دست دادن شغل  25تا 30ميليون

سرعت انتشار کووید 19-در فوریه سال  2020ساخته شد.

نفرگردد .در کوتاه مدت برخي از کشورها بيشتر متضرر مي-

یكي از مهمترین تاثيرات این بيماری بر عوامل اقتصادی کشور

شوند و اکثر شرکتهای هواپيمایي اروپایي از ممنوعيت سفر

ها بوده است .برای[ ]7اثرات شيوع ویروس کووید 19-را بر

رنج مي برند ،بنابراین در مدل پيشنهادی این تحقيق ،تعداد

اقتصاد اندونزی با استفاده از روش پویایيشناسي سيستم

سفرها به عنوان یكي از عوامل موثر بر توليد ناخالص داخلي

بررسي کردند ،که چهار سناریو بدترین ،بد ،متوسط و مطلوب

درنظرگرفته شده است .به گفتهی مقامات ارشد وزارت

)System Dynamics (SD
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)Gross domestic product (GDP

] [ DOR: 20.1001.1.20088345.1399.14.5.9.5

ویروس را شبيهسازی ميکنند مورد توجه خاص قرار گرفته

ویروس کرونا ،اکثر کشورها اقدامات محدودکننده ای را

2
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] [ DOI: 10.52547/joc.14.5.107

با در نظر گرفتن حوادث اخير ،مدلهایي که شيوع این

حاضر نيزدرنظرگرفته شدهاست .به دليل بحران جهاني

] [ Downloaded from joc.kntu.ac.ir on 2023-01-10

اقتصادی ]3[ .)2020 ،نيز به پيامدهای اقتصادی ناشي از بيماری

درنظرگرفتند .براساس نتایج این مطالعه ،برای اطمينان از رشد
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باختهها آمار قابل مالحظه ای مي باشد و اهميت یافتن راههایي

ویروس کرونا پرداخته شده است ]2[ .مطالعهای را انجام داده و در

برای کنترل این بيماری را ميرساند .از طرفي ،توليد ناخالص

چهار سناریو ،رشد توليد ناخالص ملي در سال  1399را با در نظر

داخلي که شاخص مهمي در اقتصاد هر کشور است ،با شيوع

گرفتن اثرات ویروس کرونا و فرض ثبات سایر شرایط برآورد

این بيماری کاهش یافتهاست .کاهش این شاخص در ایران

کرده که نتایج نشان ميدهد توليد با فرض ثبات سایر شرایط در

طي سالهای اخير طبق آمار سایت  3Statistaدر شكل2

بهترین سناریو دارای رشدی معادل  -4.17درصد خواهد بود .در

مشاهده ميشود .بدین ترتيب ،در ایران مطالعاتي در این رابطه

بدترین سناریو ،رشد ميتواند تا  17.5درصد کاهش یابد .در دو

انجام شده است ،که از جمله ميتوان به مطالعهی [ ]1که به

سناریوی بينابين ،رشد  -7.5درصد و  -15.82درصد برای اقتصاد

بررسي اثرات ویروس کرونا بر اقتصاد جهاني پرداختهاست،

ایران رقم خواهد خورد .بر اساس سناریوهای ارئه شده ،دو عامل

اشاره کرد .در تحقيق صورتگرفته ضمن ترسيم نمایي کلي

سياستگذاری دولت و سالمت عمومي جامعه از اهميت زیادی

از اثرات پاندمي ویروس کرونا بر اقتصاد جهاني ،به ویژه

برخوردار است .با توجه به جدید بودن این ویروس مطالعات کمي

اقتصادهای بزرگ دنيا و کشورهایي که درگيری بيشتری با

در باره تاثير کرونا بر عوامل اقتصادی ایران به ویژه با استفاده از

این بحران دارند ،به طور کلي سناریوهای احتمالي توسعه و

مدلهای شبيهسازی انجام گرفته است .در تحقيق حاضر سعي شده

نحوهی اثرگذاری این پاندمي بر جامعه و اقتصاد جهاني

است این مهم با استفاده از نرم افزار شبيه سازی ونسيم تحقق یابد.

بررسي شده است .در مرحله بعد ،با بررسي آمار و اطالعات

داده های پژوهش با استفاده از سایت معتبر بانک جهاني بدست

منتشرشده از منابع معتبر جهاني درباره وضعيت کنوني ،اثرات

آمده و با به کار گيری نرم افزار اسپياساس 4روابط متغيرها

همهگيری این ویروس بر بخشهای مهم اقتصاد جهاني ،نظير

استخراج شده است و سپس ،چالشهای اقتصادی ایران پس از

بازارهای مالي ،نيروی کار ،انرژی و مسافرت و صنعت

شيوع ویروس کرونا بررسي ميشود .با ارائه یک مدل شبيهسازی

گردشگری مورد بررسي قرارگرفته است.

پویایيشناسي سيستم در جهت شيوع ویروس و کنترل بيماری

در بخش نتيجهگيری ،به منظور شناخت راهكارهای مختلف

کووید 19-شرایط اقتصادی ایران بررسي و تحليل مي شود و برای

اقتصادی مدیریت اثرات این بحران ،به صورت اجمالي به بررسي

ارزیابي اعتبار مدل ،دادههای آماری ایران اعمال ميشود.
] [ DOR: 20.1001.1.20088345.1399.14.5.9.5
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شكل :3توليد ناخالص داخلي ایران از سال  2009تا  2021طبق آمار سایت
3
www.statista.com/statistics/294233/iran-gross-domesticproduct-gdp

] [ Downloaded from joc.kntu.ac.ir on 2023-01-10

بهداشت ،تعداد کل جانباختهها ،بهبودیافتهها و تعداد جان-

سياستهای اقتصادی کشورهای مختلف دنيا در مواجهه با پاندمي
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در ادامه آثار اقتصادی شيوع ویروس کووید  19-در ایران مورد

فعاليت کسب و کارهایي که مستقيما از بحران کرونا متاثر شدهاند،

بررسي قرار مي گيرد .این اثرات در دو نوع مبادالت خارجي و حوزه

بهشدت کاهش یافت که رفاه خانوارهای زیادی را تحتتاثير

اشتغال داخلي ایران مورد بررسي قرار ميگيرد.

قرارداد و منجر به افزایش بحران بي کاری شد .در این ميان بيشترین

 -1-2اثرات اقتصادی ویروس کرونا برمبادالت

ضربه اقتصادی را کساني متحمل شدند که دارای شغل دائم نبودند.
درضمن ،هرچه فعاليت کسبوکارها کاهش یابد ،درآمدهای

خارجی کشور
شيوع ویروس کرونا ،براساس گزارشهای بينالمللي ،صادرات
ایران به کشورهای همسایه را محدود کرده است .براین اساس،
درحاليکه گفته ميشود بيش از نيمي از درآمد کشور از محل
پس از دیگری مرزهای خود را با کشور بستهاند .بنابراین ،صادرات
ایران بهشدت کاهش یافته است .از آنجاکه اولين شریک تجاری
ایران چين است ،بعد از اولين گزارش شيوع ویروس کرونا در ووهان
چين در ماه دسامبر ،2019ایران نسبت به محدودکردن سفرها به چين
و بالعكس بيميلي نشان داد چراکه حدود  23درصد از صادرات
غيرنفتي کشور (بيش از  8ميليارد دالر) در  11ماهه ابتدای سال 1398
به چين بوده است .در شرایطي که صادرات نفت ایران به کمترین
ميزان خود در  4دهه گذشته رسيده بود ،حفظ تجارت با چين دور
از انتظار بهنظر نميرسيد .اقدامي که اگر موقتا متوقف ميشد ،شاید
سطح بحران فعلي از حيث تبعات اقتصادی و انساني آن به مراتب
کمتر بود .همچنين براساس گزارش وزارت تعاون ،کار و رفاه
اجتماعي در سایت دنيای اقتصاد ،5اختالل در صادرات از مرزهای
زميني ،کاهش ورود و خروج گردشگر ،کاهش قيمت و تقاضای
جهاني نفت و کاهش محصوالت صادراتي کشور در کنار اختالل
تجارت خارجي کشور به شمار مي روند .از طرفي صندوق بينالمللي
پول تخمين زده است که تجارت خارجي ایران در سال  2020با
کاهش  16ميليارد دالری به حدود  70ميليارد دالر خواهد رسيد.

 -2-2اثرات اقتصادی ویروس کرونا بر
حوزه اشتغال داخلی
براساس گزارش وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعي در سایت
دنيای اقتصاد ،بر اثر شيوع ویروس کرونا ،حوزه اشتغال از هر دوجنبه
عرضه و تقاضای بازار کار تحتتاثير جدی قرار گرفته است .تعطيلي
و کاهش سطح فعاليتهای اقتصادی منجر به تعدیل نيرو و کاهش
تقاضای کار و همچنين عرضه کار شده است ،زیرا برخي افراد
خودمراقبتي و کاهش تعامالت ،ساعتهای کاری خود را کاهش
داده اند .بنابراین بهنظر ميرسد در سال  ،1399کشور با کاهش نرخ
مشارکت و کاهش اشتغال مواجه گردیده است .طبق این گزارش،
https://donya-e-eqtesad.com
Forrester
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در دهه  1950معرفي شد .این روش مبتني بر نظریه کنترل بازخورد ،مجهز
به فناوری شبيهسازی رایانهای و مورد استفاده در تحقيقات در زمينه اقتصاد
اجتماعي پيچيده است[ ]7پویایيشناسي سيستم شامل مجموعهای از
ابزارهای مفهومي است کـه فهـم سـاختار پویـای سيستمها را فراهم مي
کند .این روش ،یک روش مدل سازی ماهرانهای است که در درک
سيستمها به صورت شبيهسازی ،توانمنـدی خاصـي به فراگير ميدهد.
برای تدوین برنامهریزیهای راهبردی ،کالن ،خرد و ميانبخشي ظرفيت
باالیي دارد و استفاده از آن منجر به طراحي سياستهایي مؤثر ميشود و
در صورت وجود تنوع زیاد در مؤلفههـا و متغيرهـا مـيتوانـد بـه تبيين،
پيش بيني و کنترل و تغيير ساختارها و رفتارها بپردازد .در واقع این روش
به عنوان یک راهكار مناسب برای حل مسائل پيچيـده استفاده ميشود
که بيماری کرونا از جمله این سيستمهای پيچيـده بـهشمار مـيرود .در
این مقاله به تاثير کرونا بر عوامل اقتصادی ایران با نگرش جهاني پویایي-
شناسي سيستم یعني فرایند مدلسازی و شبيهسازی آن توسـط نـرمافـزار
ونسيم پرداخته ميشود .در ادامه مدل حالت و جریان با استفاده از نرم
افزار ونسيم در مورد موضوع پژوهش ترسيم و تبيين گردیده است.

 -1-3مدل ونسیم پژوهش
حلقه اصلي مدل ،شامل متغيرهای حالت تعداد افراد مستعد ،تعداد
افراد مبتال به کرونا ،تعداد کل افراد بهبود یافته و تعداد افراد جانباخته و
متغيرهای نرخ بهبود ،نرخ مرگومير و نرخ ابتال ميباشد .متغيرهای مهم
دیگری از جمله قوانين مربوط به قرنطينه ،رعایت بهداشت فردی
(شستشوی دست و ضدعفوني کردن وسایل و استفاده صحيح از ماسک)،
فاصلهگذاری اجتماعي بين افراد ،متوسط تعداد افرادی که یک مبتال بدون
رعایت مسائل پيشگيریکننده در یک هفته ميتواند بيمار کند و احتمال
ابتالی یک فرد در تعداد افرادی که یک مبتال در یک هفته بيمار ميکند
نيز در نظر گرفته شده است .همچنين ،توليد ناخالص داخلي و عوامل موثر
بر آن از جمله تعداد واردات و صادرات ،تعداد سفرهای توریستها
وتعداد نيروی کار نيز در مدل لحاظ گردیده است .همهی این عوامل در
شكل  4مشاهده ميشود.
)Massachusetts Institute of Technology (MIT

7

6
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مستقيما با بيماری درگير شدهاند و برخي دیگر با اقدامات

 -3روش حل

] [ DOR: 20.1001.1.20088345.1399.14.5.9.5

در تجارت با چين ،از مهمترین پيامدهای شيوع این ویروس در حوزه

پژوهش ارائه مي گردد.

] [ Downloaded from joc.kntu.ac.ir on 2023-01-10

کانالهای تجارت منطقهای تحقق ميیابد ،همسایگان ایران ،یكي

مالياتي دولت نيز متعاقبا کاهش ميیابد .در ادامه روش حل و مدل
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در این قسمت پارامترها و نحوه رفتار مدل نشان داده شده در شكل

ميشود و استفاده از ماسک با متغيرهای احتمال تقابل دو نفر که از ماسک

 4تشریح ميشود .مورد مبتال به اوليه با نرخ قابل تعيين به نرخ تعداد موارد

استفاده نميکنند ،دو نفر که شخص مبتال از ماسک استفاده ميکند و

مبتالبه اوليه تبدیل ميشود که متغير حالت تعداد افراد مبتال به کرونا در

شخص مستعد خير ،دو نفر که شخص مستعد از ماسک استفاده ميکند و

لحظهی اوليه را تعيين ميکند .این متغير حالت روی تعداد کل افراد مبتال

شخص مبتال خير و در آخر دو نفر که از ماسک استفاده ميکنند با احتمال

شده ،تعداد افراد بهبودیافته ،تعداد افراد فوت شده و موارد باز (در حال

ابتالی مربوط به هر موقعيت با استفاده از آمار مربوطه آمده است .در آخر

درمان یا ناقل) تاثير دارد .تعداد افراد بهبودیافته و فوت شده از نرخ فوت

دو متغير استفاده از ماسک و رعایت فاصله اجتماعي با یكدیگر ترکيب

افراد (طبق آمار) بر اثر ویروس کرونا و همچنين مدت زمان ابتال ،تاثير

شده و همراه با جمعيت کل و متوسط تعداد افرادی که یک مبتال به

ميپذیرند .متغير کمكي تعداد بيماران باز ،از قوانين قرنطينه تعيين شده از

ویروس ميتواند به آنها ویروس را انتقال دهد ترکيب شده و بر نرخ ابتال

سوی دولت که خود از متغيرهایي چون سختي قرنطينه ،تعداد افراد مبتال

تاثير ميگذارند.

شده که خطرناک محسوب ميشود ،مدت زمان قرنطينه ،هفتهی شروع

 -3-3رابطه متغیرهای موثر برتولید ناخالص

اعمال قرنطينه و در عين حال فاکتورهای کنترلي اقتصادی تشكيل شده

داخلی کشور

است ،تاثير مي پذیرد .فاکتورهای کنترلي اقتصادی خود متاثر از کمترین

در این پژوهش ،دادههای موثر بر توليد ناخالص داخلي ایران از جمله

مقدار توليد ناخالص ممكن برای کشور و عوامل موثر بر توليد ناخالص

10

واردات کاالها 8به دالر ،صادرات کاالها 9به دالر ،تعداد کل نيروی کار

و کل نيروی کار است .چگونگي ارتباط این موارد بر توليد ناخالص

معتبر جهاني دیتا ورلد بنک 12گرفته شده است .این دادهها در نرم افزار

داخلي در بخش  5به تفصيل آمده است .تغييرات رفتارهای بهداشتي مانند

اسپياساس وارد شده است تا بررسي شود آیا صادرات و واردات و

شستن دستها و استفاده از ضدعفونيکنندهها همراه با قوانين قرنطينه در

نيروی کار و تعداد سفرهای توریستها بر توليد ناخالص داخلي تاثير

کنار تعداد بيماران باز ،بر تعداد افراد ناقل موثرند .نرخ ابتال از این متغير

دارند یا خير ،که جداگانه ميزان ضریب همبستگي پيرسون هر متغير با

به همراه زمان ابتال و احتمال ابتال در کنار تعداد افراد مستعد و کساني که

توليد ناخالص داخلي محاسبه گردیده است .جدول  1ارتباط بين صادرات

دارای بيماری زمينه ای مي باشند تاثير ميپذیرد .الزم به ذکر است ،در

و توليد ناخالص داخلي را نشان ميدهد ،که چون ضریب همبستگي آنها

این مدل فرض سادهساز امكان ابتالی تنها یک بار به کرونا در نظر گرفته

عدد  0.965است ،این دو با هم رابطه مثبت قوی دارند .همبستگي مثبت

شده است .عوامل موثر بر احتمال ابتال عبارتند از :تعداد افرادی که یک

یعني با افزایش صادرات ،توليد ناخالص داخلي نيز افزایش ميیابد.

فرد مبتال ميتواند طي یک هفته ،به آنها ویروس را سرایت دهد (طبق

همچنين ،ضریب همبستگي بين واردات و توليد ناخالص داخلي عدد

آمار) و استفاده از ماسک و رعایت فاصله اجتماعي .فاصله اجتماعي بين

 ،0.979ضریب همبستگي بين تعداد کل نيروی کار و توليد ناخالص

)Imports of goods and services (current US$
)Exports of goods and services (current US$
10
Total Labor Force
8
9
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International tourism, number of arrivals
www.data.worldbank.org

11
12
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داخلي از جمله تعداد توریستهای بين المللي ،ارزش واردات و صادرات

و تعداد کل سفرهای توریستهای بين المللي تا سال  2019از سایت

11

] [ DOR: 20.1001.1.20088345.1399.14.5.9.5

-2-3تشریح مدل پژوهش

صفر ،نيم ،یک ،یک و نيم و باالی دو متر به صورت پلهای درنظرگرفته

] [ Downloaded from joc.kntu.ac.ir on 2023-01-10

شكل :4نمودار حالت و جریان پژوهش در نر مافزار ونسيم
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داخلي عدد  ،0.81ضریب همبستگي بين تعداد سفرهای توریستها و
جدول :3ارتباط بین تعداد کل نیروی کار و GDP

توليد ناخالص داخلي عدد  0.734است ،که بيان گر همبستگي مثبت قوی
بين هریک از دو متغير مد نظر است
جدول  : 1ارتباط بین صادرات و تولید ناخالص داخلی

force Labor
total

GDP

**.810

1

)Sig. (2-tailed

.000
GDP

Export

**.965

1

26

56
1

**.965

56

.000
56

**.979
.000
56

56

1

**.979

قوی دارند.
جدول :4ارتباط بین تعداد سفرها و GDP
Travel data

GDP

**.734

1

15

56

1

**.734

56

N
Travel data Pearson Correlation

.002

)Sig. (2-tailed

15

N

Import

در نهایت رگرسيون بين این عوامل با توليد ناخالص داخلي در نرم
افزار اسپياساس در جدول  5آورده شده است که این رابطه در متغير

جدول  3ارتباط بين تعداد کل نيروی کار و  GDPرا نشان ميدهد .چون
ارتباط بين تعداد کل نيروی کار و  GDPعدد  0.81است ،این دو با هم

توليد ناخالص داخلي در نرم افزار ونسيم وارد ميشود تا تحليل دقيقتری
صورت پذیرد.

رابطه مثبت قوی دارند.

جدول  :5رگرسیون بین صادرات ،واردات ،تعداد سفرهای توریستها و تعداد کل نیروی کار با تولید ناخالص داخلی
Standardized
Coefficients

Unstandardized Coefficients

.674

.434

.006

3.467

.660

.224

1.296

.278

.925

.980

-.025

-.003

5616.153

-141.840

.414

.851

.085

9829.214

8368.872

Std. Error

B

87833980114.558

38079999085.986

.707

2.451

Export

1.199

Import
Labor Force

)(Constant

1

Tourism Number
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Sig.

t

Beta

Model
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.000

Pearson Correlation

GDP

)Sig. (2-tailed

.002

goods
N

N

بين تعداد سفرها و  GDPعدد  0.734است ،این دو با هم رابطه مثبت

16

N
Pearson Correlation

)Sig. (2-tailed

جدول  4ارتباط بين تعداد سفرها و  GDPرا نشان ميدهد .چون ارتباط

)Sig. (2-tailed

56

26

GDP Pearson Correlation

)Sig. (2-tailed

.810

GDP

جدول :2ارتباط بین واردات و GDP

1

1

30

واردات و GDPعدد  0.979است ،این دو با هم رابطه مثبت قوی دارند

Import goods

**

.000

جدول  2ارتباط بين واردات و GDPرا نشان مي دهد .چون ارتباط بين

GDP

56

N
Labor force Pearson Correlation
total
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Pearson
Correlation
)Sig. (2-tailed
N
Pearson
Correlation
)Sig. (2-tailed
N

.000

56

Export

Pearson Correlation

GDP
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رابطه بدست آمده طبق فرمول ( )1در ونسيم وارد ميشود ،که هر

با توجه به فرمول ( )1ميتوان تاثير عوامل اقتصادی و کمترین ميزان

ردیف به ترتيب تعداد صادرات ،تعداد واردات ،تعداد کل نيروی کار و

درآمد را بر تصميمگيریهای دولت مبني بر قوانين قرنطينه طبق شكل 4
مشاهده کرد .در صورت کمتر بودن درآمد ناخالص داخلي از عددی

تعداد سفرهای توریستها را نشان ميدهد.
+ 2.451 ∗ Export + 1.199
∗ Import − 141.84
∗ LaborForce + 8368.872
∗ Travel data

10

GDP = 3.808 e

فرضي (مثال  9ميليارد دالر) ،دولت عمال چارهای جز لغو قوانين قرنطينه
نخواهد داشت

()1

شکل  : 5مدل بدستآمده از فرمول موثر بر تولید ناخالص داخلی
] [ Downloaded from joc.kntu.ac.ir on 2023-01-10

عوامل متعددی بر حلقه اصلي مدل تاثير مي گذارند و ترکيب

ورود آنها به جامعه

ممكن پيش ببرد .در بهترین حالت ممكن ،با رعایت فاصله اجتماعي،

بيماران مبتال به کشور چه هنگامي بوده و تعداد آنها چند نفر بوده است.

استفاده از ماسک یا قرنطينهی لحظهای فرد مبتال ،ميتوان تعداد

همچنين ،بحث اصلي پيرامون بررسي این مسأله است که تعداد افراد

مبتالها را برابر با مبتالهای اوليه که در هفتهی اول (یا هفتههای دیگر،

مبتالی وارد شده به کشور چه تاثيری بر شيوع بيماری دارد ،که در شكل

که قابل تنظيم است) نگاه داشت .در مقابل با صفر کردن قرنطينه،

 5مشاهده ميشود .همانطور که انتظار ميرود ،با جابهجا کردن هفته ورود

فاصله اجتماعي ،نشستن دستها و استفاده نكردن از ماسک ،ميتوان

بيماران مبتال به کشور ،ميزان ابتالی افراد مستعد ميتواند دیرتر یا زودتر

تمامي جامعهی مستعد را مبتال کرد .در ادامه سناریوهای مهم از جمله

رخ دهد ،که هر چه هفته مبتال شدن زودتر باشد ،ميزان ابتال بيشتر است.

تاثير متغيرهای تعداد اوليه افراد مبتال و زمان ورود آنها به جامعه،

همچنين با افزایش تعداد مبتالهای اوليه ،تعداد مبتالها سریعتر به اوج خود

قرنطينه ،رعایت بهداشت فردی و استفاده از ماسک و رعایت

ميرسند.

فاصلهگذاری اجتماعي تحليل حساسيت ميشود.

مجله کنترل ،جلد  ،14شماره  ،5ویژه نامه کووید19-
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آنها ميتواند نتيجه را از خوش بينانهترین تا بدبينانهترین حالت

در این بخش به شرح این موضوع پرداخته مي شود که زمان ورود

] [ DOR: 20.1001.1.20088345.1399.14.5.9.5

 -4تحلیل حساسیت مدل پیشنهادی

-1-4تعداد اولیه افراد مبتال به کوید 19-و زمان

116

تحليل مدل دیناميكي تاثير شيوع کووید  19 -بر واردات ،صادرات و نيروی کار در ایران
ناصر صفایي ،نفيسه قضاوی  ،آوا سرآباداني ،سيداميرنصری

 -2-4قرنطینه
این متغير با تاثير گرفتن از توليد ناخالص داخلي ،اعمال قدرت
دولت ،زمان شروع قرنطينه و مدت آن ،ميتواند نقش به سزایي در کنترل
شيوع بيماری داشته باشد .به طور مثال با افزایش  4هفتهای قرنطينه (از 8
به  )12در کنار کمشدن تعداد کل مبتالها و پایينآمدن قلهی مشهود در
مدل ،اوج ابتال تا  5هفته دیرتر رخ خواهد داد .همانطور که گفته شد متغير
درآمد ناخالص داخلي ،نيز در این تغييرات موثر است .با تغييرات متغير-

ممكن پيش از لغو قرنطينه بر متغير کنترل درآمد ناخالص داخلي

-3-4رعایت پروتکل های بهداشتی فردی
با جابجایي این متغير که با قرنطينه نيز ترکيب مي¬شود ،مي¬توان
تغييراتي همانند جابجایي زمان و تعداد کل افراد مبتال را به وجود آورد،
که در شكل 8مشاهده مي¬شود .همچنين ،طبق شكل  8با افزایش متغير
رعایت بهداشت فردی ،کاهش  50000نفری تعداد افراد مبتال و دیرتر به
به اوج رسيدن ماکزیمم این افراد را مي¬بينيم.
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شكل  :6تاثير تعداد افراد مبتال وارد شده به کشور بر شيوع بيماری

شكل :7تاثير متغير¬های درآمد ناخالص داخلي و کمترین درآمد ناخالص

های اثرگذار بر آن که شامل صنعت توریسم ،ارزش صادرات و واردات
و تعداد نيروی کار که در آمار شاهد جابجایي هر یک هستيم ،ميتوان
داخلي ،اثر قرنطينه کم شده و دولت را تحت فشار قرار ميدهد ،تا
سختگيری این قانون کمتر اعمال شود .به همين منظور مينيمم درآمد
ناخالصي که جامعه تحمل آن را دارد؛ با در نظر گرفتن کمترین آمار 10
سال اخير در نظر گرفته شد (که ميتواند متغير باشد) و با پایين آمدن
ارزش هر یک از  4متغير ذکر شده و رسيدن به این مينيمم ،قرنطينه به

شكل : 8تاثيرترکيب رعایت بهداشت فردی با قرنطينه بر زمان ابتال

صفر تبدیل خواهد شد .طبق توضيحات ارائه شده ،شكل 6تاثير متغيرهای
درآمد ناخالص داخلي و کمترین درآمد ناخالص ممكن پيش از لغو
قرنطينه بر متغير کنترل درآمد ناخالص داخلي را نشان ميدهد

مجله کنترل ،جلد  ،14شماره  ،5ویژه نامه کووید19-
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شكل :9تاثير رعایت بهداشت فردی بر زمان ابتال و تعداد افراد مبتال

] [ DOR: 20.1001.1.20088345.1399.14.5.9.5

این اثر را نشان داد .پوشيده نيست که با پایين آمدن درآمد ناخالص
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 -4-4استفاده از ماسک و رعایت فاصلهگذاری

چقدر افزایش ميیابد .همانطور که در شكل  9و  10مشاهده ميشود،
متغيرهای فاصله اجتماعي و استفاده از ماسک تاثير شگرفي بر جامعه و تعداد

اجتماعی
برای هرکدام از متغيرهای استفاده از ماسک و رعایت فاصلهگذاری
اجتماعي بازهای تعریف شد .اکنون هدف از این بخش را ميتوان بررسي این
مسأله دانست که تغيير در بازههای هرکدام از این متغيرها چه تأثيری بر ميزان
شيوع بيماری دارد .به طور مثال ميتوان یک سناریو خوشبينانه متصور شد که
هنگاميکه استفاده از ماسک و رعایت فاصلهگذاری اجتماعي در بيشترین حد
خود باشد ،تعداد مبتالها به طرز چشمگيری کاهش ميیابد و هنگاميکه
استفاده از ماسک و رعایت فاصلهگذاری اجتماعي در کمترین حالت خود

تاثير بسيار زیادی بر جامعه مستعد و در ادامه بر تعداد افراد مبتال بگذارد ،به
طوریکه در صورت استفاده ایدهآل تمام افراد از ماسک و رعایت فاصله
اجتماعي(2متر) ،طي هفتههای اول ،این بيماری قابل کنترل بود و برعكس در
صورت عدم رعایت هيچ یک از موارد ذکر شده ،تمامي افراد جامعه مستعد
ابتال ،به دام این ویروس خواهند افتاد .برای نمونه ،اگر فاصله اجتماعي به طور
متوسط به  1.5متر برسد ،طبق شكل  11اوج تعداد افراد مبتال کاهش زیادی
ميیابد و مدت بيشتری طول ميکشد تا افراد مستعد ،مبتال شوند

] [ Downloaded from joc.kntu.ac.ir on 2023-01-10

باشد ،ميزان ابتال

افراد مبتال دارد .درواقع ،متغيرهای فاصله اجتماعي و استفاده از ماسک ميتواند

شكل :10مدل در حالت بهينه رعایت فاصله بيش از  2متر توسط افراد و استفاده تمام افراد از ماسک

] [ DOR: 20.1001.1.20088345.1399.14.5.9.5

مجله کنترل ،جلد  ،14شماره  ،5ویژهنامه کووید19-
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شكل : 11مدل در بدترین سناریو ،عدم اسفاده از ماسک به صورت همگاني و عدم رعایت فاصله¬گذاری اجتماعي
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شكل :12کاهش تعداد افراد مبتال و دیرتر سيدن به اوج نمودار درصورت رعایت فاصله¬گذاری اجتماعي
] [ Downloaded from joc.kntu.ac.ir on 2023-01-10

شكل :13دو موج کوید 19-در ایران در مدل پيشنهادی

و رعایت فاصله اجتماعي و همچنين بهبود متغير تغييرات رفتارهای

اسناد جدید اقدام کرده است .در حالي که تاکنون کشورهای متعدد حتي

بهداشتي (شستن دست ها و استفاده از ضدعفوني کننده ها) کاهش یافت

برخي از همسایه های کشورمان همچون افغانستان و پاکستان نسبت به

اما بعد از مدتي با خستگي مردم ،رعایت کمتر موارد بهداشتي ،عدم جدی

تدوین این سند اقدام کردهاند ،جای تعجب است که چرا این کار در

گرفتن قرنطينه و به تبع آن دوباره اوج گرفتن مبتالیان ،موج دوم را شاهد

کشور ما انجام نشده است .جالب توجه است که طي ماههای گذشته اسناد

بودیم که مدل ما نيز به درستي آن را نشان داده است که دوباره به علت

مختلفي در خصوص برنامه کنترل بيماری منتشر شده که البته نميتوان نام

تاثير آمار مبتالیان و فوت شده ها بر رفتار مردم دوباره موج دوم کاهش

آنها را سند استراتژیک ملي ناميد .به عبارت دیگر هم اکنون ابهامات

یافت .ساده انگاری بيماری از طرف مردم با افزایش شهرهای آبي

زیادی در خصوص برخي از ارکان برنامه جاری مقابله با بيماری در کشور

مهمترین تهدید پيش رو تلقي مي گردد که باعث کاهش رعایت

در حيطه هایي همچون راهبردها ،اهداف ،تحليل عوامل داخلي (نقاط

پروتوکل ها و شيوع بيشتر این بيماری مي گردد .ساده انگاری و سهل

قوت و ضعف) ،عوامل خارجي (فرصت ها و تهدیدها) و  ...وجود دارد

اندیشي شرایط از سوی مردم و برخي مسئوالن نكته ای نگران کننده در

که ضروری است هر چه سریعتر بدان ها پرداخته شود .عالوه براین ها،

رابطه با اپيدمي کرونا در کشور محسوب مي شود.

برای کنترل موثر یک همه گيری با ابعاد اپيدمي کرونا نياز است تا با

 -5نتایج و داللت های سیاستی

تحليل روابط راهبردها و اهداف برنامه استراتژیک ،برنامه های عملياتي

از اقدامات اوليه سازمان جهاني بهداشت پس از وقوع پاندمي اخير،

متعددی طراحي کنيم .به عنوان مثال طرح شهيد سليماني که اخيراً در

تدوین برنامه استراتژیک (راهبردی) جهاني مقابله با بيماری کووید19 -

کشور به راه افتاده با موفقيت هایي همراه بوده است که باید توسط سایر

بوده ،در قدم بعدی به تمامي دولت مردان کشور ها توصيه کرد تا به

برنامه ها تقویت گردد در غير این صورت به نتيجه مطلوب نخواهد رسيد.

مجله کنترل ،جلد  ،14شماره  ،5ویژه نامه کووید19-
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سختگيری دولت در رعایت قرنطينه و رعایت مردم از لحاظ زدن ماسک

ماههای گذشته هر چند هفته یک بار نسبت به بروز رساني و انتشار ادواری

] [ DOI: 10.52547/joc.14.5.107

همان طور که به واقع در ایران نيز مشاهده شد ،موج اول به علت

نگارش نسخه ملي خود بپردازند .در همين چارچوب این سازمان در طي
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اخير در خصوص ویژگيهای ویروس و بيماری ،استفاده از تجارب موفق

توصيه ميکنند حتي برای کوتاهمدت هم که شده برخي مجوزها برای

سایر کشورها ،سناریوهای محتمل پيش رو و ارزشيابي برنامه های عملياتي

تاسيس مراکز پزشكي لغو شود تا مردم برای مراجعه دچار مشكل نشوند.

قبلي و ارائه برنامه های جدید به روز رساني گردد .بحران کرونا مانند

همچنين دولت بایستي جهت پایدار سازی توليد و فعاليت کسب و

بسياری از بحران های بزرگ دارای مجموعه ای از فرصت ها و تهدیدات

کارهای کوچک و متوسط ،سياست های حمایتي بيشتری اعمال نماید.

است که مي توان با مواجهه درست و سياست گذاری هوشمندانه تهدید

امكان تأخير بلندمدت در پرداخت ماليات کسب و کارهای کوچک و

ها را به فرصت تبدیل کرد .با توجه به پيامدهای خسارت بار اجرای

متوسط ،کاهش اجاره بهای کسب و کارهای کوچک و متوسطي که

سياست ایمني گله ای در کشورهایي مانند انگلستان و سوئد پيشنهاد مي

دارایي های دولتي( امالک و مستغالت دولتي) را اجاره کرده و به دولت

گردد که از سياست  flattening the curveاستفاده گردد .به نوعي

اجاره بها مي پردازند ،به شرطي که نيروهای خود را تعدیل نكنند ،حذف

ابتالی تدریجي مي تواند باعث کاهش بار بيمارستان ها وکمک به

عوارض اداری ،عوارض فاضالب و پسماند ،پرداخت یارانه به فعاليت

وضعيت اقتصادی شود و این به نوبه خود از یكي از عوارض و مرگ و

های تحقيق و توسعه در کسب و کارهای کوچک و متوسط بر اساس

مير بيشتر جلوگيری مي کند .باید محدودیت هایي ایجاد شود تا به شكل

وضعيت فعلي سرمایه گذاری های آنها در  ،R&Dافزایش دسترسي این

موثری عفونت کوید 19-کنترل و محل های مشخص با شيوع باالی

شرکت ها به تأمين مالي ،افزایش دوره بازپرداخت وام ها و کاهش هزینه

عفونت ،تعيين و در مقابل آنها پاسخ سریع برای بازگشت به زندگي

تأمين مالي(نرخ بهره) ،گسترش کانال های تأمين مالي مستقيم برای کسب

نزدیک به نرمال داده شود تا از ایجاد محدودیت های عمومي جلوگيری

و کارهای کوچک و متوسط ،پرداخت هزینه های بيمه بيكاری .شرکت

گردد .این پاسخ های سریع با پيدا کردن ،تست دادن ،ردیابي ،ایزوله

های بيمه شده ای که به دنبال شيوع ویروس کرونا دچار مشكل شده اند

کردن و سيستم های حمایتي انجام مي شود اجرای این سياست در

و عليرغم مشكالت بوجود آمده نيروی کار خود را اخراج نكرده یا

کشورهای ژاپن ،تایلند و نيوزلند پيامدهای مثبتي در پي داشته است .الزمه

کمترین تعدیل نيروی کار را داشته باشند ،ارائه یارانه تأمين اجتماعي به

انجام این استراتژی رعایت اصولي مثل ماسک زدن ،فاصله گذاری

کسب و کارهای کوچک و متوسط ،پرداخت یارانه های آموزش نيروی

فيزیكي و دوری از تجمعات و دست شستن است .در نتيجه این استراتژی

کار و خرید خدمات دورکاریری و تعویق پرداخت حق بيمه تأمين

کامال مخالف با ایمني جمعي بر پایه ابتال به عفونت و بيماری است .مهم

اجتماعي ،برقراری ایترنت رایگان برای دانش آموزان ،معلمان،

ترین سياست ها جهت انجام فاصله گذاری اجتماعي این است که تمامي

دانشجویان و اساتيد دانشگاه ها برای برقراری تسهيالت بيشتر در امر

صاحبان مشاغلي که امكان انجام کار آن ها از منازل وجود دارد ،ملزم به

آموزش مجازی از جمله سياست هایي است که مي تواند در جهت

اجرای دورکاری گردند .البته برای این کار باید زیرساختهای ارتباطي

جلوگيری از کاهش توليد ناخالص داخلي و اشتغال صورت گيرد.

توسعه ی دولت الكترونيک باید با تمرکز و جدیت بيشتری دنبال شود تا

شيوع سریع ویروس کووید 19-از چين به سایر کشورها نياز به آناليز

نياز به مراجعات حضوری در ادارات و دستگاه های دولتي به طور جدی

اپيدمي بيماری در کمترین زمان و افزایش آگاهي از عوامل موثر دارد.

کاهش پيدا کند .گسترش بهبود سامانه های اینترنتي بایستي برای انجام

هدف از این مطالعه برآورد شيوع این ویروس و تاثير آن بر عوامل

فاصله گذاری اجتماعي در دستورکار قرار گيرد .متاسفانه بهدليل

اقتصادی در ایران و در پي آن ارائه راهكارهایي برای گذر از این بحران

انحصارگسترده در بخش سالمت کشور ،سرویسدهي بسيار پایيني در

بود .ابتدا تاثير عوامل مهم از جمله تعداد سفرهای توریستها ،تعداد کل

این بخش در سراسر کشور جاری است .برای حل این مشكل نيز باید در

نيروی کار ،تعداد صادرات و واردات را بر توليد ناخالص داخلي در نرم

چند ماه آینده اقدامات گسترده و همهجانبهای صورت گيرد تا بتوان سطح

افزار اس پي اس اس بررسي شد و سپس رابطه بهدستآمده را به همراه

کمي و کيفي خدماترساني در حوزه بهداشت و درمان را از آموزش

متغيرهای شيوع ویروس کرونا از جمله تعداد افراد مبتال ،نرخ تعداد اوليه

پزشكي گرفته تا مجوزهای خدماتدهي (به خصوص مجوزهای

افراد مبتال ،قوانين مربوط به قرنطينه و ...با استفاده از نرم افزار ونسيم مورد

داروخانه ها) افزایش یابد .البته باید در این زمينه برنامهریزیهایي در 3

بررسي قرار گرفت .سرانجام ،با تحليل حساسيت در این نرم افزار نتایج

سطح کوتاهمدت ،ميانمدت و بلندمدت انجام شود .در کوتاهمدت

تجزیه و تحليل دادههای اپيدمي ایران حاصل شد ،که تاثير شگرف حفظ

ميتوان اقداماتي را سازماندهي کرد که بالفاصله تاثيرات مثبتي در جامعه

فاصله اجتماعي از جمله کاهش گرد همایي های خانوادگي و کاهش

داشته باشد .در این ميان داروخانهها یكي از اماکني بهشمار ميروند که

سفرهای درون شهری و بين شهری واستفاده از دستگاه های مختلف

محل تجمع زیاد مردم به شمار مي روند .اگر انحصاری که وزارت

تصفيه و گردش هوای ساکن در مراکز سربسته و کوچک و همچنين

بهداشت در زمينه داروخانهها ایجاد کرده ،برداشته شود ،ميتوان تعداد

استفاده از ماسک در کاهش تعداد افراد مبتال به و کاهش مرگومير

مجله کنترل ،جلد  ،14شماره  ،5ویژه نامه کووید19-
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توسعه یابند و به شكل ویژه وضعيت اینترنت در کشور ارتقا یابد .همچنين

 -6نتیجه و جمعبندی

] [ Downloaded from joc.kntu.ac.ir on 2023-01-10

تحليل وضعيت روند اپيدمي ،ارزشيابي راهبرد های قبلي ،مرور یافته های

و امكان شيوع بيماری نيز خود به خود کاهش خواهد یافت .نگارندگان

] [ DOR: 20.1001.1.20088345.1399.14.5.9.5

همچنين الزم است این سند به صورت ادواری به بازبيني و با مواردی مانند

مراکز دارویي را افزایش داد .در این صورت تجمع کمتری شكل ميگيرد
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مشاهده گردید .این مدل برای کشورهای دیگر قابل استفاده است و حتي

[11] Wang, J., Lu,H., Peng, H. (2008). System
Dynamics Model of Urban Transportation System
and Its Application. J. Transp. Syst. Eng. Inf.
Technol. 8(3), 83-89.

مدل را به روز کرد و با توجه به پيش بيني آینده ،سياستهای مدیریتي و

[12] Organisation for European Economic Cooperation (OEEC). www.oecd.org

ميتوان با افزایش شناخت نسبت به این بيماری با اضافه کردن عوامل
دیگر از جمله تورم ،اهدای پالسمای خون جهت کاهش مرگومير و ..و
قوانين مناسبي را جهت کنترل شيوع ویروس کرونا یا جلوگيری از کاهش
توليد ناخالص داخلي درنظرگرفت .همچنين با توجه به شيوع ویروس
انگليسي و نيویورکي و جهش های مكرر این ویروس ممكن است کارایي
واکسن ها مثل گذشته نباشد و نتوانند این ویروس را به خوبي مهار کنند
که الزم است در پژوهش های آتي به این مولفه پرداخته شود.
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