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  :مقدمه 
" کسببب  و کارهای CORONAاز خانواده " COVID-19یا عالم گیر  ”Pandemic“با آمدن ویروس 

سط و بزرگ  سر کوچک، متو شم اندازی پر از عدم قطعیت برای سرتا جهان را درگیر خود کرده و چ
 صاحبان کس  و کار ترسیم نموده است.

 حال رهبران سازمان چه باید بکنند؟
ابتدا به آن دسته رهبرانی که از اخالل در روند کس  و کار خود و تداوم همیشگی آن مایوس شده 

 الزم است یادآوری کنم که:اند و منتظرند تا همه چیز به شرایط قبل برگردد، 
 

 

 3500آیا زمانی که در بحران نوسببباناد شبببدید ارزی، نرد ارز در مدد کوتاهی از حدود  -
 افزایش داشت، دست از کار کشیدید؟ تومان 5000تومان به 

تومان افزایش داشت، کس  و  12000آیا زمانی که این نرد در مدد کوتاه تری به بیش از  -
 کار خود را متوقف کردید؟

سببال  30تا به امروز که تعامالد مالی و بازرگانی در محدود ترین شببرایط  98آیا در سببال  -
 اخیر است، شرکت خود را تعطیل کرده اید؟
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 ا اینها برای کس  و کار شما بحران محسوب نمی شدند؟آی -
کسبب  و کار اسببت با این ت اود که ک یه شببیوع عالم گیر ویروس کرونا نیز بحرانی دیگر برای 

کس  و کارها در سراسر جهان متاثر از آن هستند. بنابراین شاید در این بحرانی فرصت هایی 
 نداشته است.وجود نه ته باشد که در بحران های گذشته 

 
له " قا که از م عه ای  " از گروه RAPID CRISIS RESPONSE COVID-19 CHECKLISTبا مطال

ستون یا  شاوران بو شتم،  انتهر هنشگادا فرینیرآکا هنشکددا ارشگزو با مروری که بر  BCGم دا
شتم  شده در این روزها دا شر  ساده و همچنین مروری که بر مقاله های منت سبتا  به راهکاری ن

ابتدا این راهکار را  هم برای کس  و کارهای فعال در ایران اجرایی و اثربخش باشد.رسیدم که 
در یکی از شرکت هایی که چند سالی است مشاورشان هستم، به کمک واحد تضمین کی یت 

طرح ریزی و پیاده سببازی کردم و پا از حلببول اطمینان از اثربخشببی آن  کار را، این راهآنها
 تلمیم گرفتم، آن را به اشتراک بگذارم.

 
 حال گام های این راهکار:

سه ای با هیاد مدیره و ( 1گام  سهامداران طی ج  سناریو محتمل را در نظر گرفته و  5تا  3یا 
 به طور مثال:  هستید را تعیین کنید.بودجه فروشی که برای هر سناریو متلور 

 
 4سناریو  3سناریو  2سناریو  1سناریو  عنوان
 نانهیبدب یلیخ نانهیبدب نانهیواقع ب نانهیخوش ب سناریو

 پیش بینی زمان
 کرونا شیوع  پایان

 99سال  انیپا آذر ۳۰ وریشهر  ۳۱ خرداد 31

 ریال A بودجه مصوب کل
 ریال E ریال D ریال C ریال B بودجه بازنگری شده

 
مرور شببده و اینکه کدام گانه زیر برای هر سببناریو جداگانه  4( چک لیسببت حوزه های 2گام 

 Sheetسناریو موضوعیت پیدا می کند بایستی تعیین شود. )برای آشنایی بیشتر  چهبخش در 
 را ببینید( Excellاستراتژی فایل 

سته به  ضوعیت دارد، ب سناریویی مو صنعت  Contextاینکه کدام بخش در چه  سازمان و  هر 
مورد نظر مت اود است. ولی نکته حائز اهمیت این است که تعیین مرور این حوزه ها بایستی 

( صورد گیرد تا اثربخشی الزم را داشته باشد. به Multidisciplinaryبا رویکرد چند تخللی )
عالوه بر مدیر مالی، مدیر فنی و تولیدی، سببرپرسببت نگهداری و الزم باشببد  طور مثال شبباید



 

 

   9   از     4صفحه   

 COVID-19  بحران طیکسب و کار در شرا تیر یمد یبرا ییاجرا یراهکار 
 مدیریت

ممیز سیستم های مدیریت و تکنیک های مهندسیسرمشاور، مدرس و  -محمد فروغی   
ـدــحه مـن را دنـبـال کنیــفـص  

 

در ج سبباد حضببور داشببته نیز مشبباور مالی یا حقوقی و یا سببرمایه گذاری سببازمان تعمیراد، 
 د.نباش

 الزامات بخش حوزه

ت
الم

 س
ی و

من
ای

 

 سکیکاهش ر 
 تیسرا

 

تر  رانهیسختگ جایتدر  دیتوان یکار )شدت اجرا را م طیمح ینظافت یپروتکل ها میتنظ
 و ....( یفاصله، ماسک اجبار  تیمثال تب سنج، رعا دیکن
 (دیتر کن رانهیسختگ جایتدر  دیتوان ی)شدت اجرا را م یکار  فتیش جادیا
 یدورکار  زمیمکان جادیا

از افراد در  تیحما
 مصون ماندن افراد در معرض )به طور مثال مسئول تدارکات( یبرا یزمیمکان جادیا معرض ابتال

استرس و  تیر یمد
 هیروح تیتقو

 یاخالق

 بخش هیو روح نیها آنال یرسان اطالع

 افراد و واحدها یاتیعمل یمجدد هدف ها میتنظ

 یاز سازگار  نانیاطم
اقدامات شرکت با 

 یالزامات نهادها
 ینظارت

الزم از  یها یو اطالع رسان یر یگیاز کارکنان جهت پ یکیبه  تیمسئول صیتخص
 یمراجع مجاز نظارت

 
 الزامات بخش حوزه

 و 
ی

ریز
مه 

رنا
ب

ت
لیا

عم
 

هماهنگ کردن 
تدریجی واکنش و 

 برنامه ریزی

 روزانه عیجلسات پاسخ سر  لیتشکل
 دیجد یها سکیر  تیر یو مد ییشناسا
 ترازنامه( ،ینگینقد انیجر  ک،یتدارکات، لجست لی)از قب یجار  یها یز یبرنامه ر  یبازنگر 

به مشارکت گرفتن 
 همه

 یتماس آبشار  ،ینظرسنج قیمثال از طر  یسازمان )برا یفعل التیو تما طیشرا سنجش
 و سرپرستان( رانیمد

 یشیچاره اند لیجهت تسه یهاب اطالعات لیتشک
 شیدر جهت فراتر رفتن از آنها و افزا اراتیها و اخت تینقش ها، مسئول یروزآور  به

 یاتیعمل یر یگ میسرعت تصم

 توانندسازی تیم

 یجلسات هفتگ قیاز طر  ندیفرا نیمشارکت مالک شیافزا
 انیو جر  یاز سردرگم یر یجلوگ یتعامالت برا تیانتظارات کارکنان و تقو یبررس

 ینامناسب اطالعات و وقفه کار 
 یرهبران صف اول )برا یبرا یاتیعمل یکردن روشن و شفاف اصول و مرزها مشخص

ها،  یر یگ میدر تصم تیو مشترک، قاطع یفرد یها تیمسئول یاداور یمثال جلب 
 (یمنعطف و همراه ع،یاقدام سر  نانه،یکارآفر  تیذهن

رهبری سازمان 
مبتنی بر هدف و 
راستی )یکپارچگی 

 حرف و عمل(

و هدف و ارزش ها و پررنگ کردن آنها نزد کارکنان )به  تیچشم انداز، مامور  تیتقو
 یشبکه ها قیاز طر  ییدئویو ریپخش تصاو ه،یابالغ ه،یانیپوستر، ب قیطور مثال از طر 

 (یاجتماع

 از کارکنان تیحما یبرا ییکردن راه ها دایپ
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 الزامات بخش حوزه

کار
 و 

ب
س

م ک
داو

ت
 

حفظ 
درآمد/فروش 

ناخالص و اعتماد 
 انیبا مشتر  یساز 

 

 یراه چاره برا نییدهد و تع یقرار م ریفروش را تحت تاث میکه ت ییامدهایپ ییشناسا
 آنها

 یاجتناب از خطا یاقتصاد موثر در کسب و کار شرکت برا یدیکل یشاخص ها شیپا
 یگذار  هیسرما

 تقاضا سکیو کاهش ر  ازشانیو ن طیدرک شرا یبرا انیبا مشتر  شتریو تماس ب تعامل
 و....( ییمتفاوت)غذا یبر حوزه ها یابیبازار  میت شتریب تمرکز

توان  تیتقو
 نیعرضه و تام

 (نیمحصوالت )مثال فروش آنال دیعرضه جد یکانال ها یرو تمرکز
ها  سکیر  شیها وپا یر یپذ بیآس ییو شناسا یابیارز  یبرا یاتاق جنگ مرکز  لیتشک

 یبه صورت هفتگ
 ی)مثال مذاکره، قرارداد، موجود نیارتباط فعال جهت کاهش اختالالت تام جادیا

 (یمال تیو حما دیخر  شیپ ره،یذخ
ضمن  یدگیچیجهت کم کردن پ یشنهادیکاهش دامنه محصوالت پ یبرا یز یر  برنامه

 یمشتر  یمنفعت برا یحداکثرساز 

دادن مجدد  وفق
)جور کردن( منابع 

 نیتام یبرا
کسب و  یازهاین

 کار

 رویمنابع )مثال قرض گرفتن ن یساز  نهیبه یشرکت ها برا گریفرصت شراکت با د افتنی
 (ه یمواد اول ای

بازار و  شیپا
رقابت و  ییایپو

پاسخ مناسب به 
 آن

 مناسب یرقبا و تحرکات آنها و اقدام واکنش تیموقع یر یگیپ
 یجهت الگوبردار  یالملل نیب یشرکت ها یها یاستراتژ  یر یگیپ

 ایکارشناسان  ای انیمشتر  یبرخ قیچرخش بازار )مثال از طر  ینقطه ها یبررس
 متخصصان(

 شده به واسطه بحران کرونا و توسعه محصوالت جادیا دیجد یکار  یحوزه ها یبررس

 یباش برا آماده
 یوهایسنار 

 بازگشت بازار
 ورود به بازار پس از کرونا نحوه
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 الزامات بخش حوزه

لی
 ما

ی
ور

ب آ
تا

 

 یموجود تیر یمد
 ینگیو نقد

 ینگینقد انیجر  ینیب شیجهت پ ینگینقد تیر یدفتر مد جادیا
 در گردش هیمجدد سرما میتنظ

 وام طیها و شرا یبازپرداخت بده یبازنگر 
اعتبار تا  افتیو در  یخطوط اعتبار  ری)نظ یمال نیمختلف تام یروش ها یساز  فراهم

 از بانک ها( ینیسقف مع
 )در صورت وجود( یا هیمناسب مخارج سرما میو اتخاذ تصم یبررس
کمک  ینگینقد شیتوانند به افزا یمولد که م ریغ ایمازاد  ییها ییاز دارا یبردار  بهره

 آالت( نیو ماش زاتیکنند )مثال تجه

 یاز برقرار  نانیاطم
 ها نهیانظباط در هز 

 کم اثر( غاتیها )مثال تبل نهیهز  یبرخ کنترل

 اطیکارکنان با احت یها نهیهز  تیر یمد

برنامه  یبازنگر 
 فیتعر  ،یمال
و  یمال یوهایسنار 

آزمودن فشار 
 ویحاصل از هر سنار 

 گذاران هیکردن انتظارات سرما متعادل

 یو اهداف مال یروال هدف گذار  یبازنگر 

 دادن سهام داران مشارکت

 
برای هر بخش در هر سببناریو فعالیت مرتبط را تعریف و تاریش شببروع، اعضببای تیم و ( 3گام 

 کنید.مسئول و تناوب انجام اقدام را تعیین 
 

 ضروری در تکمیل چک لیست:  نکاد
 

 می توانید برخی از بخش ها را متناس  با شرایط سازمان خود تغییر دهید. •
 برخی از بخش ها ممکن است برای سازمان شما موضوعیت نداشته باشد. •
 در بعضی از بخش ها ممکن است به جای یک فعالیت چندین فعالیت تعریف شود. •
توافق و به نحوی ش اف به فرد مورد نظر ت ویض کنید و اطمینان مسئولیت ها را با  •

 حاصل کنید که اقدام به نحوی اثربخش اجرایی می شود.
اقداماتی تعریف نکنید که قادر به انجام آن نیستید و انتخاب معقول و متناس  با  •

 توانمندی سازمان داشته باشید.
 

اقداماد و ارایه گزارش ( فردی در سببازمان را برای اندازه گیری و پایش میزان پیشببرفت 4گام 
 های الزم تعیین کنید.

 
 ( متناس  با شرایط و اطالعاد دریافتی از روند بحران، فعالیت ها را بازنگری کنید.5گام 
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نمایان کسب و کارهایی رهبران برای ت ها فرص
 "هوشمندی"، ریزی عالوه بر برنامهکه می شود 

.ندداشته باش  

 آیا می دانید هم اکنون در ایران کسب و کارهایی 
فعالیت می کنند که علی رغم اینکه زمینه کاری 

ن ولی در ای یستو درمان نحوزه سالمت آنها 
  ؟در حال رشد و توسعه اند بحران

دنـبـال کنیـدصـفـحه مـن را   

 

 

         

 

 

حـ ـد  ــم ــیـم ـر و غ ــ ف  

سرمـمـیـز -مدرس  -مـشـاور   


