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SYMPTOMS

HEADACHE

SNEEZING

COUGH

BREATHING

DIFICULTIES

KIDNEY

FAILURE

CONTAGION

HUMAN

CONTACT

ANIMAL

CONTACT

CONTAMINATED

OBJECT

WUHAN, CHINA.

20 JAN 278

21 JAN 309

22 JAN 440

23 JAN 571

24 JAN 830

25 JAN 1287

26 JAN 1975

27 JAN 2744

28 JAN 4515

CONFIRMEDCASES
IN CHINA, 2020

 در راستای مسئولیت اجتماعی خود اقدام به ترجمه و توزیع آن نموده است  انسانی ایرانیان )رسا(موسسه رشد سرمایه و  شرکت بین تهیه* این فایل توسط 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 کرونا روسیو یبرا مدیران عامل برنامه

 
 که اکنون باید انجام شوند یاقدامات

 *(3وکار)ویروس کرونا و کسب
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 در راستای مسئولیت اجتماعی خود اقدام به ترجمه و توزیع آن نموده است  موسسه رشد سرمایه انسانی ایرانیان )رسا(تهیه شده و شرکت بین این فایل توسط 

 

. بود نخواهد کافی بحراناین  واکنش نسبت به در یسنت هایشرو ،یقبل هایبحران برخالف 19-کوید وعیشدر 

 اتی را انجام دهند.جسورانه اقدامبه صورت  و وارد عمل شوند دیبا عاملان ریمد اکنون

 جهان سرتاسر در ای، باعث اختالل در کسب و کاربا سرعت هشداردهنده کرونا روسیو یماریب وعیش که آنجا از 

 هیچ کاری نکردن، که است شده مشخصبه وضوح  سر وکار دارند، بحراناین  با که یرانیمد یبرا ،است شده

 بحراناین  واکنش نسبت به در یسنت هایشروو  است یقبل هایبحران برخالف 19-کوید. ستین خوبی انتخاب

 .بود نخواهد کافی

 موقعیت

 شیوع تیجد از نظر صرف ،یکشور هر در 19-کوید انتشار سرعت کاهش دادن وکردن  مهار روند •

 عظیمی را ایجاد خواهد کرد. اختالل روس،یو

صبر کردن و در انتظار روش . دیباش شکرگزار ندهد،امر رخ  نیا اگر و دیشو آماده حالت نیبدتر یبرا •

 حوادث بودن، ایده خوبی نیست.

زیاد بوده و ممکن است  کسب و کارها از یاریبسها برای درآمد در توجه قابل اختاللایجاد  احتمال •

 بحران نقدینگی ایجاد شود. 

درآمد پایین در فصول  یبراممکن است اوضاع به شکل سریع به حالت عادی باز نگردد پس خود را  •

 متوالی آماده کنید.

 .شوند اضطراب ای ترس دچار احتماالً انیمشتر و کارمندان •

 یک تیم مدیریت بحران از مدیران ارشد تشکیل دهید که هر روزه بر این امر متمرکز باشند. الزم است  •

تیم مدیریت بحران تصور تر از آن چه اکنون ای از اقدامات تهاجمیمجموعه شما ،عاملریمد عنوان به •

 ها استفاده کنید.کند در ذهن داشته باشید تا در صورت نیاز از آنمی

در ممکن است به شکل دائم رفتارهای خود را تغییر دهند و روندهای قبلی را تسریع بخشند؛  انیمشتر •

 نمودن از آن خارج و اقتصادی رکود میان از تیموفق یبرا را شما تواندیم جسورانه اقدام، حال حاضر

 آماده کند. 
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 که اکنون باید انجام شونداقداماتی 

انجام  آن وعیش اثرات کاهش به کمک یبرا توانندیم عامل رانیمد، حاضر حال در که دارد وجود اقدام نیچند

 تر شوند.قوی گرید طرف از و دهند

 

 

 

 

 

 

 

 

 چک لیست مدیران عامل: شش اولویت ضروری

  

 افراد سود و زیان درآمد عملیات هاهزینه تهاجم

  

 بررسی سود و زیان و میزان نقدشوندگی

ها را به سناریوهای کاهش در آمد و سود و سناریوهای کالن بازار را ترسیم کرده و آن

 زیان تبدیل کنید

 هاواحدها، درآمد، هزینه -     

 ظرفیت، سرمایه کاری، وجوه نقد -     

 ای و چهار فصلیبررسی سیزده هفته -     

 ها هر صد سال یکبار استسناریوهایی بسیار بدبینانه ایجاد کنید که احتمال وقوع آن

 اقدامات عملیاتی اصلی را ترسیم کنید )اقدامات فوری و اقدامات آتی(

  

 

 چک لیست مدیران عامل: شش اولویت ضروری

  

 افراد سود و زیان درآمد عملیات هاهزینه تهاجم

  

 از کارکنان و مشتریان خود محافظت کنید

 های موجود برای کارکنان و مشتریان استفاده کنیدشده ترین دستورالعملاز شناخته 

 ها استفاده کنیدهای جهانی را رصد کرده و از آندستورالعمل

 ارتباطاتی شفاف برقرار کنید

 توانید استفاده نماییدای که میاز هر اقدام پیشگیرانه
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 چک لیست مدیران عامل: شش اولویت ضروری

  

 افراد سود و زیان درآمد عملیات هاهزینه تهاجم

  

 در برابر کاهش درآمدها از خود دفاع کنید

خواهید در این بحران اعتماد، وفاداری و باشید؛ چگونه میمحور داشته نگاهی مشتری

 سهم بازار ایجاد کنید؟

های درآمدی اصلی خود اقداماتی خاص برای جلوگیری از کاهش درآمدهای در جریان

 طراحی کنید

 هایی برای رشد فعلی و آتی تبدیل کنیدمنابع خود را به بسته

  

 

 چک لیست مدیران عامل: شش اولویت ضروری

  

 افراد سود و زیان درآمد عملیات هاهزینه تهاجم

  

 عملیات خود را برای شرایط جدید به ثبات برسانید

جغرافیایی و نیروی کار حفظ کرده زنجیره تامین کاالهای فیزیکی خود را از مخاطرات 

 و به ثبات برسانید

 کنندگانکنندگان به تامینکنندگان، تامینتولید، توزیع، تامین -     

 های اقتضایی عملیاتی ایجاد کنیدبرای همه ابعاد کسب و کار خود برنامه

 ها، نیروی کارهزینه تجهیزات، -     

 دفتر مرکزی، فناوری اطالعات -     
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 چک لیست مدیران عامل: شش اولویت ضروری

  

 افراد سود و زیان درآمد عملیات هاهزینه تهاجم

  

 ها و حفظ نقدینگی طراحی کنیدهایی اضطراری برای کاهش هزینهبرنامه

 های خود را کاهش دهیدهزینه

های اقدامات فوری ) از قبیل توقف موقت استخدام، سرمایه کاری، هزینه -     

 ای و... (های سرمایهعملیاتی، هزینه

ها طراحی کنید که در صورت رخ دادن سناریوهای اقداماتی تهاجمی برای هزینه

 استفاده کردها بدبینانه در حوزه درآمدها بتوان از آن

 این اقدامات درباره نجات دادن شرکت است )هیچ اقدامی در اینجا افراطی نیست( -     

 ای برای آینده ایجاد کنیدای برای اصالح ساختار هزینهمدت برنامهدر میان

 پذیری بیشتر و مقاومت بیشتر در برابر حوادث ناگهانیاتوماسیون بیشتر، انعطاف -     

  

 

 چک لیست مدیران عامل: شش اولویت ضروری

  

 افراد سود و زیان درآمد عملیات هاهزینه تهاجم

  

 صرفا دفاع نکرده و از اقداماتی تهاجمی استفاده کنید

توانید از رقبا پیشی گرفته و سهم بازار خود را در شرایط میمشخص کنید که چگونه 

 بحران و پس از آن افزایش دهید

 گذاری بر روی محصوالت، خدمات، افزایش صمیمیت با مشتریسرمایه -     

 ادغام و تصاحب -     

 خود را برای بازگشت شرایط به حالت عادی آماده کنید

 پایش روندهای کالن و در نظر گرفتن حاالت مخلتلفگذاری در بازاریابی، سرمایه -     

 ریزی کرده و از این تغییرات استفاده کنیدبرای تغییر رفتار مشتریان برنامه
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و بررسی  کرونا روسیوبر اثر  مدلسازی شرایطبه دنبال ابتدا  در ،یاقتصاد مشکالت تداومبا وکار کسب رهبران

های مهمی وجود دارند که در صورت فعال شدن، نیاز به محرک. سود و زیان و میزان نقدشوندگی خواهند بود 

 تری وجود دارد )شکل زیر را ببینید(اقدامات تهاجمی

  

 : رکود شدید2سطح 

تأثیر چشمگیر بر سود و زیان با •

 احتمال اثر چند ساله

وکارها، مناطق و برخی از کسب•

ها حاشیه سود مثبت خود را از کانال

 دهند دست می

 اختالل عملیاتی غیرقابل کنترل•

 یهایاستراتژاز : هادرآمد دفاع در برابر کاهش•

کاهش  از اما ،استفاده کنید یتهاجم پیشبردی

 ها خودداری کنیدغیرملموس قیمت

بستن موقت : در شرایط جدیدعملیات رساندن ثبات به •

 یا تعلیق عملیات دفاتر

به منظور ها برای کاهش هزینه اضطراری ریزیبرنامه•

استفاده از اقدامات تهاجمی برای : حفظ نقدینگی

 هاکاهش هزینه

-برنامه GDPرشد  جهانی

 شدهریزی
 توانید انجام دهیدمینمونه اقداماتی که  شما وکاربر کسبتأثیر  میزان

 هاهم ریختن برنامهبه : 1سطح 

 تغییرات قابل توجه در رفتار مشتری•

 کاهش یکنواخت تا مالیم درآمد•

اختالل قابل مدیریت در عملیات و •

 تداوم کسب و کار

های بازاریابی تغییر هزینه: دفاع در برابر کاهش درآمد•

 برای بهینه کردن تقاضا

از : اطمینان به ثبات رساندن عملیات در شرایط جدید•

 آسیب ندیدن عرضه

: ها به منظور حفظ نقدینگیریزی برای کاهش هزینهبرنامه•

 های غیرمهمو کاهش هزینه هاهزینهایجاد وقفه در 

 : بحران نقدینگی3سطح 

در معرض خطر قرار گرفتن •

افت نقدشوندگی به واسطه 

و جریان نقدی  هاشدید درآمد

 منفی

در خطر قرار گرفتن ادامه •

های بخشحیات بعضی از 

 وکارکسب

 

انحالل واحدها، مناطق : هادرآمد دفاع در برابر کاهش•

 ده را بررسی کنیدهای فروش زیانو کانال

: در شرایط جدیدعملیات رساندن ثبات به •

 سازی عملیاتسازی و متناسبکوچک

به منظور  هابرای کاهش هزینه اضطراری ریزیبرنامه•

در سطح از  حفظ میزان نقدینگی: حفظ نقدینگی

 شدهتعیینپیش
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 هاشروع فعالیت

 :دیکن شروع همزمان زیر را به شکل اقدام سه بالفاصله که میکنیم هیتوص

 کنید آماده به کار عالمت هشدار با را خود ارشد میت

 ترین سناریوهای مالی آماده به کار کنیدو بدبینانه 19-ترین شرایط کالن کوویدخود را برای سختتیم  •

 ایمنی را به عنوان اولویت شماره اول در نظر بگیرید. •

 اولویت دوم قرار دهید وجوه نقد راو  حفظ نقدینگی •

 تواند به شرکت آسیب برساند.می "صبر کردن و انتظار کشیدن"از اقدام نکردن خودداری کنید؛  •

 متشکل از مدیران ارشد برای مدیریت بحران ایجاد کنید میت کی

 ،یانسان منابع فروش، مانند) های مختلف سازمان ایجاد کنیدل از مدیران ارشد بخشمتشک میت کی جادیا •

 ( یمال امور

بندی و اجرایی کنید؛ با استفاده از رویکردی چابک پیشرفت روزانه را های کاری اصلی را اولویتجریان •

 تنظیم کنید

شرایط اضطراری اقتضائات متفاوتی چرا که  ؛تغییر دهید را یبروزرسان و دهیگزارش معمول هایرویه  •

 رسانی غیررسمی موارد به صورت روزانه به مدیر عاملاطالع مانند ،دارد

 .از سازوکارها و ابزارهای ردیابی استفاده کنید  •

 های اقتضایی تبدیل نماییدها را به برنامهکرده و آن طراحی کالن یوهایسنار 

 یی طراحی کنید.ایجغرافشرایط  را با توجه به 19-کویدکالن  هایویسنار •

 تبدیل کنید. عملیاتی اختالل و درآمدها کاهشی کالن را به سناریوهای محسوس وهایسناراین  •

 .اقدامات ضروری را به سرعت آغاز کنید •

 .(دیده ادامه آن تکرار به دیتوانیم و) هفته چند نه شود، انجام چند روز طول در دیبا کار نیا •
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 مدیریت بحران طراحی کنیدای برای برنامه

  د.یکن میتنظ هفته 6 یبراای مرحله یابرنامه حداقل کار، شروع از پس

 برنامه مدیریت بحران برای مقابله با کرونا

  

 (0)روز/هفتهها آغاز فعالیت 1-3هفته  3-5هفته  6هفته 

  

 فرآیند را طراحی و مدیریت کنید

 تیم مدیریت بحران را با عالمت هشدار آماده به کار کنید

 کارگاهی را با مدیران ارشد برگزار کنید •

 یک تیم متشکل از مدیران ارشد برای مدیریت بحران ایجاد کنید

 تیم را ایجاد کنید. •

 های کار را تعیین نمایید.مالکان هر یک از جریان •

 گیری دارندمشخص کنید چه افرادی حق تصمیم •

 ابزار ردیابی کاملی را تعبیه کنید •

 در صورت نیاز با کارشناسان بیرونی ارتباط برقرار کنید تا به مدیریت شرایط کمک کنند. •

 اقدامات جاری  

 یک دفتر مدیریت برنامه ایجاد کنید )با استفاده از اقدام سریع: شروع به طراحی اقدامات تدافعی و تهاجمی کنید( •

 یک برنامه ارتباطی و مشارکتی  ایجاد کرده و اجرا کنید. •

  

    

    

    
            

 

 برنامه مدیریت بحران برای مقابله با کرونا

  

 (0ها )روز/هفتهآغاز فعالیت 1-3هفته  3-5هفته  6هفته 

  

 های فوری را مشخص کنیدها را طراحی کرده و اولویتزمینه فعالیت

 از کارمندان و مشتریان خود محافظت کنید.

 کنندگان و ... را ارزیابی کنیدایمنی کلیه کارمندان، مشتریان، تامین •

 های تهاجمی برای کنترل بیماری اجرا کنید.پروتکل •

 شرایط خود را مدلسازی کرده و سود و زیان خود را بررسی کنید

 یدها را ارزیابی کنها وجوه نقد و فرصتسناریوهای داخلی و خارجی درباره درآمدها، هزینه •
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 های فوری و اقدامات مهم قرار دهیدتمرکز خود را بر اولویت

 ها، درآمدها و...(های مورد نیاز، تغییر ایجاد کنید )به عنوان مثال هزینهدر تصمیم •

 اقدامات جاری  

 یک دفتر مدیریت برنامه ایجاد کنید )با استفاده از اقدام سریع: شروع به طراحی اقدامات تدافعی و تهاجمی کنید( •

 یک برنامه ارتباطی و مشارکتی  ایجاد کرده و اجرا کنید. •

  

    

    

    
            

 

 برنامه مدیریت بحران برای مقابله با کرونا

  

 (0ها )روز/هفتهآغاز فعالیت 1-3هفته  3-5هفته  6هفته 

  

 های اقدام ضروری تمرکز کنیدبر برنامه

 در برابر کاهش درآمدها از خود دفاع کنید

 اقدامات فوری، میان مدت و بلند مدت طراحی کنید •

 ها را ارزیابی کنیدخطرات و فرصت •

 عملیات را در شرایط جدید به ثبات برسانید

 های ضروری عملیات، منابع، تولید و زنجیره تامین را آماده کنیدبخش •

 برای سایر اجزاء عملیات برنامه اقتضایی ایجاد کنید. •

 ها و حفظ نقدینگی ایجاد کنیدهایی اضطراری برای کاهش هزینهبرنامه

 چهارماهه و یکساله برای نقدینگی طراحی کنید  اقداماتی فوری، •

 مدت و بلندمدت بهبود دهیدها را برای میانساختار هزینه •

 اقدامات جاری  

 یک دفتر مدیریت برنامه ایجاد کنید )با استفاده از اقدام سریع: شروع به طراحی اقدامات تدافعی و تهاجمی کنید( •

 یک برنامه ارتباطی و مشارکتی  ایجاد کرده و اجرا کنید. •
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 در راستای مسئولیت اجتماعی خود اقدام به ترجمه و توزیع آن نموده است  موسسه رشد سرمایه انسانی ایرانیان )رسا(تهیه شده و شرکت بین این فایل توسط 

 

 برنامه مدیریت بحران برای مقابله با کرونا

  

 (0ها )روز/هفتهآغاز فعالیت 1-3هفته  3-5هفته  6هفته 

  

 مدت و بلندمدت تمرکز کنیدهای میانبر برنامه

 صرفا تدافعی عمل نکرده و اقداماتی تهاجمی طراحی کنید

 هایی برای پیشی گرفتن از رقبا طراحی کنید ) ادغام و تصاحب، تغییر محصول و ...(روش •

 های بازاریابی، روندهای کالن و... را ارزیابی کنید(برای برگشت شرایط عادی خود را آماده کنید ) هزینه •

 ریزی کنیدبرای تغییرات احتمالی در رفتار مشتریان برنامه •

 اقدامات جاری  

 یک دفتر مدیریت برنامه ایجاد کنید )با استفاده از اقدام سریع: شروع به طراحی اقدامات تدافعی و تهاجمی کنید( •

 یک برنامه ارتباطی و مشارکتی  ایجاد کرده و اجرا کنید. •

  

    

    

    
            

 


