
باعث تغییرات ودر سراسر جهان گسترش یافته است، 19-کووید
ي هابه شدت بر زنجیرهکهطوريبهاستشدهايالعادهفوقساختاري 

، نیاز دلیلبه همین . گذاشته استثیرأتمالی هايعملیاتو تأمین جهانی 
بر اقتصاد جهان وجود پاندمیبه ابزارهاي تحلیلی براي مقابله با تأثیر 

حلدارو نیستند و مسلماً مشکالت پیش آمده را این ابزارها نوش. دارد
در ،و افرادها، بنگاههااي براي کمک به دولتنخواهند کرد، اما وسیله

به بررسیحاضرکتاب. شوندمحسوب میبا مشکالت خاص مواجهه
عملیات مالی و زنجیره برو تأثیر آن را پردازد می19-کوویدپاندمی
سازي اپیدمی، ارائه منابع سپس در مورد مدل. کندارزیابی می،تأمین

براي نشان هاچگونگی استفاده از مدلي متنی، و توصیف هاو دادهمی ک
برعملکرد اقتصادي کالن،ي تأمینهابر زنجیرهپاندمیدادن تأثیر 

نظام تجارب خاص بر کید این کتاب، أت. کندمیبحثمالیهايتعملیا
عالوه بر . کندبینی میپیشبخش بانکی سوئد را برآنتأثیراست وبانکی 

، مانند ارزیابی میزان سرایت پاندمیریزي به برنامهي مربوطهامدل،این
مالی، تجزیه و تحلیل ریسک بدهی و عملکرد کارایی سیستم سالمت را 

. کندمیرا بیان پاندمیي خاصی از پارامترهاي هاکند و مدلمیبررسی 
خصوصي موجود در هاابزارهاي مختلفی را با استفاده از دادهحاضر کتاب 
منابع استناد برخی به گرچه ااین کتاب.دهدمینشان 19-کوویدپاندمی

و توضیح هابیشتر به توصیف روش،تئوريمباحث اما به جاي ،کرده است
در این و نرم افزارهاي ارائه شده هامجموعه داده. نحوه کار آنها توجه دارد

در ايبه پیوندهاي رایانهخواننده بر این مبنا انتخاب شده است که کتاب 
.اي دسترسی داشته باشدسطح گسترده
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