
کروناصنعت در عصر 
چه کنیم؟ چگونه خود را تطابق دهیم؟



"  چه کنیم؟ چگونه با آن خود را تطابق دهیم" کروناصنعت در عصر "گزارش : نام پژوهش 
1399.1.15تاریخ : 1شماره . مکنزیراه حل 

113990103: کد شناسایی 
مرکز تخصصی توسعه کسب و کار اتاق،مرکزآموزش و توسعه سرمایه :و تنظیم تهیه 

اصفهان  ( متسا)انسانی اتاق 
نمایندگان و هیأت رئیسه اتاق بازرگانی، صنایع،معادن و هیأت مشاورین ،از تشکر با 

و مشاورین کمیسیون صنایع اتاق بازرگانی اصفهانکشاورزی اصفهان 
کشاورزی اصفهاناتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کار واحد توسعه کسب و : انتشارات 

اول: نوبت چاپ 
-: قیمت 

فروردین ماه:تاریخ انتشار
1399اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اصفهان : صاحب امتیاز 



راشمادیدگاهگزارش،این
رتغیی"کرونابحران"مورددر

دهدمی
.را برای آن آماده سازیدخود

!با ذهن باز آن را پذیرا باشید



:سخن اول
مقدمه



:سخن اول
مقدمه



:  اولسخن 
یاریبس.گذراندمیراسختیدورانایران،اقتصادآنطبعبهوجهاناقتصاد

جنگزاپسبشریبحرانبزرگترینوقوعاحتمالکهاستآنازحاکیهابینیپیشاز
مههوشیوعبادرگیرکشورهایازبیشتریآمارروزانه.ماسترویپیشدردومجهانی
قرارهانجچشمپیششدهفوتافرادشمارثانیهوشودمیمنتشرکروناموضوعگیری
.استگرفته

وبودهگذارتاثیرجامعهاقشارازیکهراجتماعیوعادیزندگیدرکرونا
افرادگیزنددرعجیبایتجربهاجتماع،ازگیریفاصلهوخانگیقرنطینهدرزندگیتجربه

سخت،دنبر اینآهنگپیشعنوانیهپرستاری،وپزشکیکادرمیانایندر.استزدهرقم
بیماریاینگیریهمهازجلوگیریدرصددوگذاشتهخدمتعرصهبهپاینظیربیهمتیبا

.باشندمیمهلک
خودمسئولیتراستایدراصفهان،کشاورزیومعادنصنایع،بازرگانی،اتاق

.استگرفتهپیشدرراکلیدیاقدامسهایراندرکرونااپیدمیوقوعبا
اعضاواتاقاجتماعیمسئولیتراستایدربهشتتاخشتازکمپیناجرای•
بستهارائهوکرونااثردراصفهانوایراناقتصادیوضعیتازآمارواطالعاتانتشار•

آنبامرتبطپیشنهادی
ماه15تا9)کروناعصربامواجههجهتاقتصادیفعالینواعضاسازیتوانمند•

(رویپیش



اتاقدرشدهانجامهایتحلیلاساسبر
درشود،میبینیپیشاصفهانبازرگانی
روناکگیریهمهوشیوعکنترلصورت

معادلعددیبهار،فصلپایانتا
16.5%GDPاپیدمیاینزیانکشور
بهاصفهان،استانمیانایندر.باشد
بروعشیاینکهتریعمیقتاثیردلیل
گذارد،میگردشگریوخدماتحوزه
.داشتخواهدGDP%20معادلزیانی
،گیریهمهاینتداومصورتدراستبدیهی

اصفهان در قیاس با ایران GDPزیان.ترفخواهدباالتصاعدیصورتبهآنتاثیر
کرونااز ویروس 

اصفهان
ایران

20%
16.5%

اتاق بازرگانی اصفهان. فروردین12انتشار . 1شماره . اصفهاناستان ایران و اقتصادارزیابی اثر بیماری کرونا بر : مرجع



یاقتصادفعالینواعضاسازیتوانمندجهتالگوییشودمیارائهگزارشایندرآنچه
سطحدرکرونااپیدمیبتوانشاید.است(رویپیشماه15تا9)کروناعصربامواجههجهت

حالتترینهخوشبیناندراقتصادبرکروناعمیقتاثیراتامانمودکنترلبهارپایانتاراجامعه
.ماندمیباقیسالسهتایک

بحرانبهمعطوفتنهاکرونا،عصرازمنظور
هبکهستدورانی.نیستآنازپساقتصادی

دررندمجبوصنایعبیماری،اینسریعشیوعدلیل
دندکر میکاراینازپیشآنچهازمتفاوتمحیطی
رهایرفتابرشدتبهکهایدوره.نمایندفعالیت
غییرتبهمنجرگذارد،میاثرکارمحیطدرکارکنان

،شودمیمشتریانمیاندرخریدالگوهایشدید
میایجادکاالتامینشبکهدروسیعیتغییرات

رقماشرکتهبرایشدهایجادمالیبحرانهایوگردد
اینکاملکنترلدورانوبحراناین.خوردمی

.داشتخواهدادامهآندرمانکشفوبیماری
پیشماه15تا9راآنتحققحداقلکهزمانی
.کنندمیبینی

تا زمان کشف درمان قطعی 
اکرون، صنایع در عصر کرونا

(ماه15تا 9)خواهند بود 



نامبهایواژهکهاست،سهمگیندورانایندرخطاامکانوپیچیدگیآنقدر
ایفضعمیقگذاریتاثیرواژه،اینازمنظور.استگیریشکلحالدر"صنعتیکرونای"

وعهمجموبزرگانازبسیاریمرگگاهاوشدنتضعیفوکارهاوکسببرجدیدناشناخته
.باشندنکردههمراه-ماهه15تا9-محیطاینباراخودکهاستهایی

اندتومی"صنعتیکرونای"کهآسیبی
عددازرتشدیدوترعمیقبسیاربگذارداقتصادبر

16.5%GDPبرآن%20یاوکشوربدنهبر
.استاصفهاناستاناقتصاد

زاکمر "موضوع،ایناهمیتباعنایتبا
انیانسسرمایهتوسعهوآموزش،شتابدهنده,رشد

هاناصفبازرگانیاتاقکاروکسبتوسعهواحددر
وهشدمتمرکز"صنعتیکرونای"بامواجههبرروی
ودانشانتقالمحتوا،سازیآمادهدرسعی

امرایندرخوداعضایوهابنگاهسازیتوانمند
.دارند1399سالدرمهم

و آموزش ,شتابدهنده ,مراکز رشد
واحد در توسعه سرمایه انسانی 

توسعه کسب و کار اتاق
متولی توانمند سازی اعضا در

اتاق بازرگانی  اصفهان 
در  عصر کرونا



کهاستالگوییسازیبومیوگردآوریتدوین،شودمیانجامرشدمراکزدرکهآنچه
کنوناوشدهارائه"کروناعصردرسازمانهامدیریتمدل"عنوانبهمکنزیشرکتتوسط

ادامهدرکهمطالبیتهیهزیرجهتگزارش7.استزمینهایندرجهانیالگویترینموثق
:استگرفتهقراراستفادهموردشود،میارائه



ابلقالگوییقالبدرآنهاگردآورینیست،مقاالتاینترجمهشود،میارائهادامهدرآنچه
برایآنفیمعر بدنبالگوناگونمقاالتدرمکنزیکه"ستحلیراه"ویکدیگرکناردراستفاده

.باشدمی"صنعتیکرونای"بامبارزه



:دومسخن 
و اقتصادکرونا



خطرناکترینکروناشودمیباعثآنچه
وشارانتسرعتباشد،اقتصادبرایبیماری

سرعتکههنگامی.استآنگیریهمه
زیادچنینواگیرداربیمارییکانتشار
ده،کننمصرفرفتاربرسرعتبهباشد،
اثرنتامیشبکهوپرسنلفروش،شبکه
.بودخواهدگذار
دیدگر میتاکیدآنبراین،ازبیشآنچه

اینبدلیلانسانهاکمترمیرومرگمیزان
مانندبیماریبهنسبتبیماری

یعمومبهداشتدیدگاهاز.آنفوالنزاست
سرعتامااستصحیحموضوعاین

بهنسبتبیماریاینبرابریتاانتشار
راآنشودمیباعثهابیماریسایر

هایبیماریسایرازخطرناکتربسیار
.بدانیماقتصادبرایمسری

صادبرایاقتبیماریخطرناکترین19-کوید

آنفوالنزا کرونا
سرعت انتشار دو برابری کرونا نسبت
به آنفوالنزا، آن را برای اقتصاد بسیار

.می سازدمرگبارتر



قتصاد،ابرکروناتاثیربررسیبرایمکنزی
ندکمیبررسیراگوناگونیسناریوهای

برایرااصلیسناریویدونهایتدراما
.دشومیقائلآن

اینبرمبتنی:خوشبینانهسناریوی
تاثیربدلیلبهارفصلپایاندرکهدیدگاه

ههموشیوعسرعتویروس،اینبرگرما
وداشتخواهدچشمگیریکاهشگیری

درنآبامقابلهآمادگیدلیلبهسرانجام
ار اقتصادبرکرونااثرکشورهاوجامعه

.نمودکنترل2020سالدرتوانمی

تواراسباوراینبر:بدبینانهسناریوی
ضعیفراویروساینگرماکهاست

درماناشاعهوکشفزمانتاونساخته
این2021سالبهاردربیماریاینقطعی

.ماندمیباقیگیریهمه

"نزیدوسناریویمحتملازدیدمک"تاثیرکرونابراقتصاد

هسناریوی بدبینان خوشبینانهسناریوی 

انتهای : پایان همه گیری
1400بهار 

انتهای : پایان همه گیری
1399بهار 



آذردرعصنایگردد،محققبهارپایاندرگیریهمهپایانکهصورتیدر:خوشبینانهسناریوی
کموشدهخارجمختلفهایحوزهدرکروناازناشیروانیوروحیشوکاز1399ماه
.گردندمیبراقتصادینرمالحالتبهسالپایانتاگوناگونکشورهایکم

"دمکنزیسناریویخوشبینانهازدی"تاثیرکرونابراقتصاد

خوشبینانهسناریوی 

انتهای : پایان همه گیری
1399بهار 

خروج صنعت از شوک 
1399آذر : کرونا

نام کشور شش افت 
GDPماهه 

در GDPرشد
2020سال 

ه زمان بازگشت ب
پیش از بحران

چین 3.3%- 0.4%- 1399پاییز

آمریکا 8%- 2.4%- 1399تابستان 

اروپا 9.5%- 4.4%- 1400بهار 

سایر کشورها 4.9%- 1.5%- 1399تابستان 



سودکاهشمشتری،افتنهایتدرسال،پایانتاخوشبینانهسناریویدراقتصادسریعاحیاءبا
.نمودبینیپیشتوانمیراگذاریسرمایهوگردشگریبخصوصوخدماتبخشآوری

"دمکنزیسناریویخوشبینانهازدی"تاثیرکرونابراقتصاد

محدودیت :اثر اقتصادی
مسافرت، و فاصله 

اجتماعی 
باعث افت مشتری و 

شغلی سرمایه گذاری
2020در 



محقق1400بهارپایاندردرمانکشفازپسگیریهمهپایانکهصورتیدر:بدبینانهسناریوی
چندینتاکشورهااماگردندمیخارجکروناالتهاباز1400شهریورتاصنایعگردد،
ادالتمعازبسیاریآندرشدهایجادرکودکهنحویبهبودهآناقتصادیشوکدرسال

.دهدمیتغییررادنیااقتصادی

"کنزیسناریویبدبینانهازدیدم"تاثیرکرونابراقتصاد

سناریوی بدبینانه

انتهای : پایان همه گیری
1400بهار 

خروج صنعت از شوک 
1400تابستان : کرونا

نام کشور شش افت 
GDPماهه 

در GDPرشد
2020سال 

ه زمان بازگشت ب
پیش از بحران

چین 3.9%- 2.7%- 1400بهار 

آمریکا 3.9%- 2.7%- 1402زمستان

اروپا 12.2%- 4.7%- 1402تابستان 

سایر کشورها 6.2%- 4.7%- 1403تابستان 



کالتمشافکند،خواهدسایهجهاناقتصادبرعمیقرکودیبدبینانه،سناریویوقوعصورتدر
میرتغییجوامعوافرادازبسیارزندگیسبکومصرفالگوهایوخوردهرقماقتصادیعدیده

.کند

:اثر اقتصادی
کاهش تقاضا و 

مشتری 
و رکود شدید را در 

2020

"ازدیدمکنزیسناریویبدبینانه"براقتصادکروناتاثیر



:سومسخن 
و صنایعکرونا



:  و اندازه بازار در سال پیش رویارزش 
.  هر چند برخی از بخش های بازار با رشد قابل توجهی روبه رو می شوند اما ارزش بسیاری از بخش ها کاهش خواهد یافت

.نمودار زیر حداقل کاهش این موضوع را نشان می دهد



:بازارحداقل و حداکثر کاهش ارزش 
به . دردگمیزان کاهش اتفاق افتاده در ارزش هر بازار در کشورهای گوناگون متغیر بوده و حداکثر و حداقل آن به میزان حمایت دولت از آنها بر می 

.آسیب جدی ببیند% 65طور مثال صنعتی مانند گردشگری و سفرهای هوایی می تواند در صورت عدم حمایت دولت تا نزدیک 

"  یاءاحدیرترین "صنایعی که 
ه را در سناریوی خوشبینان

:مکنزی دارند



:چهارمسخن 
و کسب و کارکرونا

(صنعتیکرونای)



:صنعتیکرونای
کارها درایجاد می کند، تاثیرات عمیقی نیز بر محیطی که کسب وکرونافارغ از بحرانهای اجتماعی، اقتصادی و صنعتی که 

.  خواهد انجامیدماه به طول15تا 9بین دوره ای که بر اساس آنچه گفته شد، . آن فعالیت داشتند، نیز می گذارد
:ویژگی های این دوره در صفحه بعد دیده می شود



صنعتیکرونای دور کاری
بهداشت فردی کارکنان

هنجارهای محیط کاری

کرونا در محیط صنعتی
نارضایتی و نگرانی خانواده کارمندان

بستر اینترنتی و سیستمی شرکت

چک های برگشتی

شرکاورشکستگی 

تامین نقدینگی

سختگیری بانک

کاهش درآمدهای دولت

بیمه و مالیات

تغییر الگوی خرید مشتریان

مقاومت در برابر خرید کاالی بادوام

نگرانی از حضور در مغازه

ضعیف شدن ساختار سنتی عرضه

هشبکوفاییبی 
فروش

عدم ثبات شبکه تامین

تامین شکنندهبسته شدن ناگهانی مرزها



:صنعتیکرونایو الگوی مقابله با مکنزی
:را در چهار دسته زیر تقسیم بندی نمود" صنعتیکرونای"می توان پیچیدگی های با توجه به موارد گفته شده

کرونای "ل در موضوع حهمانگونه که برای بحران بیماری کرونا تمام کشورها و جهان بایستی بسیج گردند، 
ن چهار مکنزی، اقدام به جمع آوری انتشار الگوهای برتر شناسایی شده و فرآیندهای مطلوب در هر یک از ای" صنعتی

:  به شرح ذیل نموده استرسته فوق ، 



واز کارکنان حفاظت

هدفاحساس ایجاد 
مشترک بین آنان

کارمنداننگهداشتنایمنشرایطایندر
هاشرکتبرنامه هایولیاست،مهمبسیار
زافارغوکارانه¬محافظهپراکنده،بسیار

طوربه.استالزممحافظتیسازوکارهای
کلشمؤثرتریندمابراساسغربالگریمثال

قلناشخصاستممکنونبودهغربالگری
هیهتدورکاری،افزایشبا.باشدعالمتبدون

مکانیسم هایوشخصیمحافظتجهیزات
نانکارکایمنیازمی توانتشخیصدقیق تر

 هاسازمانطرفیاز.کردپیداحاصلاطمینان
بهدرپاسخراحمایتیسیاست هایباید

هبکهنمایندتدوینکارکناننگرانی های
فمختلانحاءبهوانعطاف پذیرکافیاندازه

.نمایدجبرانراآنهابهواردهخسارت
مشابهسازمان هایتجاربازبهره گیری
ایجادودرستخط مشیاتخاذدرمی تواند

.کندکمکشرکت هابهمشابههدف

منابعدرموردایندرتفصیلبهمکنزی
دادهارئهی،ساختارروبروشدهمنتشر
.است



خصوصبهشرکت هاازبسیاری
مکرکودبهمتوسطوکوچکبنگاه های

تبازگشواقتصادسریعبهبودوعمق
خوشبینقبلسطحبهفروشمیزان

مدهادرآدرتغییرتدریجبهولیهستند
این.کردخواهندگزارشراهزینه هاو

ع،مناباتالفنجربهمنادرستارزیابی
هبحرکتونقدینگیکمبودتشدید
لذا.بودخواهدورشکستگیسمت

خالصونقدیوجوهبایدشرکت ها
یریسک هایوکنندمدیریتراسرمایه

راعملیاتیهزینه هایمی تواندکه
ند،کمتوقفراتولیدخطوطیاافزایش
بهاقداماکنونهمازودهندکاهش
پولبازارازسرمایهتأمینهزینهارزیابی

سرمایه گذارانشناسایییاسرمایهو
 هاشرکتبهمشابههدف.نمایندجدید
شدهمنتشرمرجع.کندمیکمک

میمشاهدهنیزموردایندرمکنزی
.شود

مدیریت
اعتبار-ریسک

منابع مالی



باید هاشرکتتأمین،زنجیرهتثبیتبرای
داشتهمقابله ایاقداماتتفصیلیبرنامه
زین،جایگمنابعازاستفادهباوباشند

باحداکثریارتباطوقطعاتجیره بندی
ثبیتتراتأمینزنجیره،گانکنندتأمین
یتظرفسازیبهینهباطرفیاز.نمایند
برنظارتوتقاضاپیش بینیتولید،

راعرضهزنجیرهتاب آوریانبار،موجودی
درعتسریبااینکهضمن،دهندافزایش

ینهبهواداریوپشتیبانیخدماتارائه
راخودلجستیکظرفیتمسیر،سازی
.نمایندتقویت

تثبیت
زنجیره تأمین



:همیشگیمشتریاندادندستاز
اررفتوهزینه هادرآمدها،بایدشرکتها

تخمینوردیابیرامصرف کنندگان
نهاییتقاضایوموجودیازدقیقی

باشندداشتهمشتریان

:هایینکنندهمصرفباترنزدیکارتباط
شپیازبیشکنندهمصرفدورهایندر
اطمینانمجازیفضایدرخریدبه

.دگردمیوابستهآنبهوداشتخواهد
دهکننمصرفبهشدننزدیکروایناز

.باشدمیعصرایندرالزامیکنهایی

:خریدبودنایمنبهبخشیاطمینان
ازبخشیاطمینانورسانیاطالع

ینمهمتر محصولعرضهوارائهکیفیت
درذهنیمقاومتکهفاکتوریست

.بردمیبینازراخریدمقابل

دوسویهتعامل 
با مشتری

Lead Generation



تهدیدی بالقوه، فرصتی بی بدیل : صنعتیکرونای

بیماریگردید،اشارهکههمانگونه
دازهانشدنکوچکبرزیادیتاثیرکرونا

حالتدرخصوصبهجهانیاقتصاد
.گذاشتخواهدبدبینانه

واقتصادبازاراندازهکاهشایناما
شدنکوچکبهمنجرالزاماصنعت،

تواندببنگاهیاگر.شودنمیبنگاهیک
رعصدرشدهایجادکلیدیچالشچهار
یتمدیر خودسیستمدرزودترراکرونا
درجهشبزرگترینتواندمینماید

زند،رقمراخوددرآمدکسبوفروش
آمدهوجودبهایبالقوهبازارزیرا

.است
اندبتوشرکتکدامکهاستآنمهمو

تطابقشرایطوفضااینباراخود
.دهد

چاپکبزرگترین جهش در انتظار شرکتهای 
(تطابق یافته با چهار بحران اشاره شده)



:پنجمسخن 
برایمکنزیراه حل 
صنعتیکرونای



سشیبشس

اولراه حل ماه
7تعریف پروژه و اجرای سریع )

(اقدام اساسی



اقدام20مرحله ای و 7چک لیست ( اقدام واکنش سریع)مکنزی

 دآنچه که در گام اضطرار نیاز است آن است که نسبت به اجرای چک لیست هفت مرحله ای زیر اقدام صورت گیر:

:متنوعهایمسئولیتباهمراهCOVID-19ویروسمرکزیستادتشکیل.1

میبایست1الیهمدیرانسطحدرجامعتیمیک
یتمسئولدارایمیبایستتیمواین.شودتشکیل

.دباشداشتهاختصاصیکامالوظایفومتنوعهای
طرح(ب،کارمندان(الف:کاریایستگاه5تعیین

بطمرتاحتمالیهایریزیبرنامهومالیوروانیفشار
حوزه(هفروشوبازاریابی(د،تأمینزنجیره(ج،

(سازمانارشدمدیریتطرفاز)دیگرانتخابیهای
یکوساعته48هایریزیبرنامهواهدافتعیین

اساسبرکاریایستگاههربرایمشخصایهفته
شدهتعیینپیشازوریزیبرنامهسناریوهای

یکریزیپایهازکردنپیداحاصلاطمینان
ربکهشدهمدیریتولیسادهدیسیپلین

متمرکزمهمهایگیریتصمیموهاخروجی
بهاماقدتلورانس،کمترینبابتواندوبوده

.نمایدحیاتیوضروریجلساتبرگزاری
استفادهقابلمحصوالتحداقلارائه:

نقاطبرایایهفته6تقویمتدوین(الف
صفحه1هایبرنامهتدوین(بکاریحساس

ردداشبوطراحی(ج.کاریایستگاههربرایای
ا؛همحرکوکارهاپیشرفتبرایتخصصی

تهدیداتبامقابلهنقشهتدوین(د



:از کارکنانمحافظت -2

همحتاطانوترینکارانهمحافظهازپیروی
طرفازشدهمنتشرهایراهنماییترین

هب)محلییاوجهانیبهداشتارشدمقامات
(CDC،WHO،مثالعنوان

هایالعملدستوربراساسومکررطوربه
کنید،برقرارارتباطخودکارمندانبامتناسب

اگر،هادستورالعملهمینبراساسو
ریبیمااینتأثیرتحتکارمندانازهرکدام

وحمایتموردرااواستگرفتهقرار
.دهیدقرارپشتیبانی

شپایموردراشدهگرفتهصورتهایتالش
شرکتازبرخی،مثالعنوانبه)دهیدقرار
کلیهبهضروریغیرسفرهایمانعها

روسویانتقالپتانسیلدارایکهکشورهایی
(میشوندهستند

جملهاز:کنیدتعریفراشرکتبامتناسبسناریوهای
.طوالنیزمانمدتبرایجهانیاقتصادسرعتکاهش

.هیددقرارشناساییموردرااولیهریزیبرنامهسناریوی
هاهزینهودرآمدبرکهکنیدشناساییرامتغیرهایی

ایبر راورودیتعداد،هستندتأثیرگذارسناریوهردر
موردکارشناسان،ورودیوآنالیزطریقازمتغیرهر

.دهیدقرارتعیین
نقدیجریانمدل،P&L،وسناریوهردرترازنامه

وانندبتکهنماییدشناساییراورودیمتغیرهایمحرک
تهداشپیدرسازماننقدینگیجریاندرمهمیتاثیرات
(هامیثاقنقضشامل).باشند

هردرسازمانتثبیتبرایراماشهبرمبتنیحرکتهای
؛NP،NRسازیبهینه).نماییدمشخصسناریو
طریقازکارهانمونهسازیبهینه؛هزینهکاهش

(M&A،واگذاشتن

فشار روانی و مالی و همچنین برنامه طرح . 3
ریزی اضطراری 



معرضدرگرفتنقرارزمانومیزانتعیین
گذاردوراننمودنتجربهحالدرکهمناطقی
بهمربوط1،2،3ردیف)میباشنداجتماعی

(موجودیسطح؛تعیینکنندگانتامین
هینهب،بحرانیقطعاتبندیجیره)فوریتثبیت

ملحظرفیت،تعیینجایگزینهایگزینهسازی
رنظدر،سفارشرزروازپیشهوایی/ریلیبار

انعنوبهفروشازپسمحصولموجودیگرفتن
محصوالتتولیددردهیاولویتافزایش،پل

،دهستنکاالکنندهتامینخودکهمشتریانی
(کاالکنندگانعرضهازمجددپشتیبانی

رنامهب)مدتبلند/مدتمیاندرسازمانتثبیت
–هشبکسازیبهینهوتقاضاشدهروزبهریزی
هب،شتابدهینقدوجهبهمربوطمشکالتحل

گانکنندتأمینبهمربوطاعتبارسنجیفرایند
(أمینتزنجیرهدربازیابیپروسهاجرای،جایگزین

بازاریابی و فروش. 5تامین زنجیره . 4

بررویریزیبرنامه)فوریتثبیت
تغییراتمانیتورینگ،هاموجودی

اتخاذ،مدتکوتاهدرگذاریقیمت
(جذابتخفیفات

مدتبلند/مدتمیاندرتثبیت
برایخردگذاریهدفوگذاریسرمایه)

بلندرشدبااولویتدارایهایبخش
(مدت



بهخپاسمختلفمراحلبرایسازیفعالپروتکل
:لمثاعنوانبه)قراردهیدتعریفموردراویروس

مقیاسدرپاسخ،احتمالیریزیبرنامهفقط
(گیردقرارنظرمددیگرمواردوکامل

مورددرشفافیت:کلیدیواصلمالحظات
یکآلایدهحالتدر)گیرتصمیمشخصتعیین
،ربرتتیمعضوهربراینقشتعیین،(رهبر

تاسممکنکه"اتاقدرموجودفیل"شناسایی
سرمایهواقدامات،پاسخشدنکندباعث

.شوداصلیبرنامهاجرایبرایالزمهایگذاری

شروعوبرترهایتیمباهمراهتمرینیبرنامه.6
هبمربوطجدولباالییهایردیفبراساستمرینات

:عمیقشیرجهمدل

:اهداف ارائه . 7

 از تالشهای اپیدمیک و عمومی در صورت
.نماییدپشتیبانی امکان 



صنعتی را یک پروژه اضطرار می داندکرونای: مکنزی
ن ممک. اختالل یا بحران نیازمند توجه فوری است

.قریب الوقوع باشدرسیده، یا است وقت آن 
 ار اضططر"ماهیت یا مقیاس تهدیدبه واسطهوضعیت

« شرایط اضططراری اطادی»است، که آن را از "فوری
.می سازدمتمایز 

 ن که سطازمامی شوداز حدی پدیدار سریع تراختالل
، معمطو روش هطایبتواند آن را بفهمد یا با استفاده از 

آن ، مثل برنامه های استراتژیک بر پایه مطالعطات
.را تفسیر کند

تاد یک سطبنابراین،  . با این معیارها تطابق دارد19-کوید
وده کمک نممرکزی بحران می تواند به شرکت ها 

اقطدامات وکطرده و سریعاً وضعیت را ارزیابی تا 
برنامه هایی را انتخاب نماینطد و آن برنامطه ها را

.و پیاده سازی کننداجرا 

ستاد مرکزی بحران تشکیل دهید
نه برنامه استراتژیک بحران



سشیبشس

:راه حل پس از ماه اول
ایجاد سازمان پروژه و مدیریت آن



ایجاد سازمان پروژه: پس از ماه اولمکنزیراه حل 
 بخش تعیین شده با اهداف 5ماهه می باشد بایستی سازمان پروژه متشکل از 15تا 9از آنجایی که عصر کرونا دوره ای

:گرددو جریان کاری مشخص تشکیل 

تبیین  جریان کاری تیم های کاری

ام منبع واحد حقیقت برای حل مسئله، ایجاد منابع فوری هنگ
نیاز

مدیریت و نقشه 
مسئله ستاد مرکزی

(در تمامی جریانات کاری)آماده به کار پورتفویبحران  اقداماتپورتفوی

؛ تشکیل میزگردسناریوهارهبران درباره همترازی هماهنگی رهبری

یواکنش هاو اقدامات، شامل جلوگیری و سیاست هاپورتفوی
موردی

مدیریت و 
سیاست گذاری

حفاظت از نیروی کار
ایجاد احساس هدفو

مشترک بین آنان

محرمانه؛ منبع گزارش دهی؛ سازوکارهای چندکانالهارتباط 
حقیقت ارتباط دوطرفه

؛ ایجاد زیرساخت (همه، بعضی، بدون کار در منزل)رده بندی
(VPN ،دسک تاپ، لپ تاپ)؛ وجود باند وسیع نپیمانکاراکارکنان و 

عطیلی؛ ت(مثل رعایت فاصله اجتماعی)؛ پیشگیری شیفتیکار  امکانات و هنجارهای 
در محل

محلی و فدرال و مسئولینقانونگذارانارتباط دو سویه با 
بهداشت عمومی

با  دوسویهارتبطات
دولت و سالمت



تبیین  جریان کاری تیم های کاری
؛ تبادل (مثالً با ماکروسافت)B2Bارتباط با مشتریان 

ریسک مبتنی بر سناریوهای ارتباطی B2Bشفافیت 
دوسویهتعامل 

با مشتری
Lead Generation

فر مداخالت پیشگیرانه از تغییر در الگوی خرید در  س
مشتری؛ آموزش تیم مشتری؛ نظارت بر اجراروتین حفاظت مشتری

؛ گزارشات 19-ارتباط با مشتری درباره اقدامات کوید
مبتنی بر حقیقت درباره مسائل؛ ارتباط موردی مشاوره مشتری

؛ شروع به کار مجدد فراصنفیشفافیت ریسک 
هتأمین کنندصالحیت های؛ مدیریت سفارش؛ تأمین کننده

جدید
ارتباط دو سویه با  

تأمین کننده

تثبیت زنجیره تأمین

بهینه سازی؛ بخش هارده بندیشناسایی بخش بحرانی؛ 
مکانی مدیریت موجودی

ظرفیت تولیدبهینه سازیارزیابی اثر عملیاتی؛  تولید و عملیات
SKUبرآورد فروش، عملیات، و سیگنال تقاضا در سطح 

منبع یابیتولید و برنامه های؛ میکروسناریوبا  مدیریت تقاضا

مسیربهینه سازی؛ تدارکاتیبنادر؛ رزرو ظرفیت  تدارکات
مرتبط، بر اساس آخرین چشم اندازهای سناریوهای

اپیدمی هااقتصادی و اقتصاد سناریوتعریف  مدیریت
اعتبار-ریسک

اریسرمایه کبه ویژهمختلف، سناریوهاینیازهای مالی در منابع مالی استرس آزمون های
مالی



مکنزی پیشنهاد میکند:در قالب زیر است" کرونا صنعتی"سازمان پیشنهادی مکنزی برای پروژه 
.خود به زیر پروژه هایی در سر فصل های ایجاد نمایید" کرونا صنعتی"پروژه 

هیات مدیره کرونا



نایمتولیدورهایندرراخودمدیرانازبرخیتواندمیخودساختاربامتناسبسازمانیهر
:باشدیرز صورتبهتواندمیبزرگشرکتیکدرپروژهایندردرگیرمدیرانمثالطوربه.بنمایدپروژه

هیات مدیره کرنا



ایجاد،ساختاراینکناردر
وارتباطاتنظامبرایسازمانی

کروناموضوعرسانیاطالع
تغییر.داردبسیاریاهمیت
کار،محیطازمنفیتصویر
انجاماقداماترسانیاطالع
ومشترکهدفایجاد،شده

نمهمتریازشبهاتبامقابله
.استستاداینوظایف

هیات مدیره کرنا



.راهگشاستفوقهایفایلبیشترمطالعهجهت

هیات مدیره کرنا



:ششمسخن 
نقش ستاد مرکزی

مکنزیدر الگوی 



هیات مدیره کرونا

(تصمیم گیری) Decideو (طراحی) Design، (تحقیقات)  Discoveryبخش در حقیقت ستاد مرکزی بحران 
.در پروژه بحران کروناست



داردهاییستاد مرکزی بحران چه بخش 

طراحی فرآیندهاتحقیقات
و محصوالت

تصمیم گیری برای
اجرای طراحی ها

پایش و کنترل اجرا



 ربیطا  ، تجبنگاههطادر دنیطا، امککطرد کروناکشف دیدگاه دقیقی از وضعیت
، چنطدمنععی« واحطدهای پژوهشطی و تحقیقطاتی»جهانی و بطومی از رریطق 

.ارزیابی نحوه اجرا آن، و تعیین مصادیق برای سازمان

 اقداما  آماده به کطار، وطوری و راهعطردی، بطا یطک مطد  پورتفویرراحی یک
.نهادقیق و امل کردن به آبرنامه هایتوسعه به منظورواقع بینانهامکیاتی 

درباره اقداما  راهعردی بالواصکه پط  از آزمطون رراحطی هطای تصمیم گیری
شطرکت و ارزش هطایبطا کنتطر  تعهطد بطه گزینطه هاو ورضطیه هاانجام شطده، 
.اجتماایارزش های

 طعاق با کاوی برای انانعطاف پذیری، راایت نظام مندتحویل،  به صور  کارآمد و
تغییرچشم انداز

تحقیقات

طراحی فرآیندها
و محصوالت

تصمیم گیری 
برای

اجرای طراحی ها

اجرا، پایش و کنترل اجرا



توسعهوآموزشوشتابدهنده،رشدمراکز
تاقاکاروکسبتوسعهواحددرانسانیسرمایه

ازیستوانمند،قتحقبدنبالاصفهانبازرگانی
میاصفهاندرهابنگاهبحرانمرکزیستاد
.باشد

رارقاختیاردرآموزش،:شاملسازیتوانمنداین
وایراندرموفقهایکاویموردومنابعدادن
لگسیبرایخبرهمشاورینآموزشنیزوجهان

.استاصفهاناقتصادیهایبنگاهبه

و ، آموزش شتابدهنده ,مراکز رشد
واحد در توسعه سرمایه انسانی 

توسعه کسب و کار اتاق
متولی توانمند سازی اعضا در

اتاق بازرگانی  اصفهان 
در  عصر کرونا



ResolveResilienceReturnReimaginationReform

وبازسازیترمیم -5تجسم مجدد و بازیابی-4بازگشت-3برگشت پذیری -2کردنبرطرف -1

در ابتدا آن دسته از 
هاییمشکالت و چالش 
19-که ویروس کوید

مستقیما برای منابع 
انسانی موجود در 

-مشتریان-سازمان
تکنولوژی موجود در 
کارخانه و شرکای 

بوجوداقتصادی سازمان 
آورده است باید برطرف 

.شوند

مدیرانبخشدراین
دیددررامالیمدیریت

دممیبایستمدتکوتاه
قدرتودادهقرارنظر

ردراخودپذیریبرگشت
خطهایتوقفمقابل
ضرباتهمچنینوتولید

آنازحاصلاقتصادی
.دهندافزایش

واثراتکههنگامیدر
اینازناشیهایآسیب

وشفافبطورویروس
درشدمشخصواضح
میبایستمدیرانادامه

ابهمراهجامعبرنامهیک
جهتمربوطهجزئیات

یزانمبهتولیدبرگرداندن
ردموشدهتعیینپیشاز

.قراردهندتهیه

مرحله نرمال " درادامه
و بررسیمورد"بعدی

رد بازیابی مجدد قرار گی
عمال چه تغییرات –

بوجودناپیوسته ای 
خواهد آمد و چه 

رو سازمان مواردی
ی میبایست مورد بازیاب
مجدد قرار دهد

نخودشابامدیرانباید
شفافزمینهایندر

ینقوانچگونهکهباشند
ینهزمدررقابتیفضایو

فعالیتموردصنعتی
رتغییدچاراستممکن

شود؟تحولو

که به آن به خط مشی و افق ذیل 5میبایست  بر اساس کرونادر ستاد مرکزی  به عنوان مرکز عصبی پروژه مدیرانرهبران و 
:کنند می گویند عمل -به دلیل حروف اول انگلیسی–5Rاختصار 



سشیبشس

:برطرف کردن چالش ها 
مستقیما19-کویدویروسکههاییچالشومشکالتازدستهآنابتدادر

ازمانساقتصادیشرکایو-مشتریان-سازماندرموجودانسانیمنابعبرای
ولوصقابلیتازبتوانادامهدرتا.شوندبرطرفبایداستآوردهبوجود

.نمودحمایتسازماندرسریعنقدشوندگیومطالبات Resolve



اتخاذ تصمیمات سخت برای چالش های مهم و اضطراری : برطرف کردن چالش ها 
مشتریانزنجیره تامینکارکنانحیطه

قابلیت تسویه پذیری و نقد
سریعشوندگی

تکنولوژی

نوع مشکالت
ظاهر شده

کار از راه دور -درآمیختن مسئکه واصکه گذاری اجتماای
نار کارکنان و همچنین حفظ ایمنی و سالمتی کارکنان در ک

دربینچون اضطراب اقتصادی بااث ایجاد استرس مواردی
.خواهدشدبازدهی آنها وکاهشکارکنان 

ه زنجیره تامین مضطرب از روالنی شدن پروس
استار  احیای اقتصادی چین خواهد بود و در 

کنار آن نگرانی هایی از ررف زمینه های 
رنامه لجستیکی و تاثیرا  ریز محیطی ناشی از ب

.کندریزی روی تقاضای بازاراین حیطه را درگیرمی

ان با کاهش شدید تقاضا از شرف مشتری
الزم است با اقداما  مربوط به 

ایش بررروسازی نگرانی های مشتریان اوز
یش یابد و اقداما  حمایتی نیز بیش از پ

.  پررنگ شود

با کاهش منابع درآمدی الزم است قابکیت
ان تسویه پذیری و سیالیت مالی در سازم

اوزایش یابد

نیاز است تا میزان پایداری امکیاتی در
د سازمان و قسمت های تولیدی اوزایش یاب
ورد و قابکیت کار از راه دور نیز میعایست م

.تقویت قرار گیرد

مثال هایی از 
های جدید ایده 

که سازمان های 
پیشرو از آن بهره

برده اند

ته ساختارهای تیمی جدید که قابلیت کار از راه دور داش
چابک و سریع در مقابل =ایجاد تیم های کوچک:باشند 

مراتعیسکسکه بصور ساختار خشک سازمانی 
:تعریف نقش جدید برای رهبری از راه دور

بکارگیری ارتعارا  تیمی -تعریف شفاف خروجی ها
ازیشفاف س-شفاف سازی نقاط تصمیم گیری-چندکاناله

وعا : های همکاری جدیدبرروشسرمایه گذاری صحیح 
ی اام از اشتراک گذارمنظورهسازی کانا  های ارتعاری چند 

....رای گیری روی تصمیما  و-اسناد
از قعیل WFHپذیرش اصو  مربوط به : فرهنگ حمایت 

"همیشه آنالین بودن"
....اختیار و تفیذ-حروه ای گرایی

:  کارهای روتین سخت تر برای افزایش بازدهی
و تیمیبصور برگزاری جکسا  -سازماندهی نرم های کاری
کنار گذاشتن امور شخصی

ه و مواجهحفاظتی برای پرسنل"الیه های"فعال سازی 
کمتر آنها با کارهای حضوری

و نیانطباق پذیری بیشتر با واحد های متمرکز بازرگا
پیمانکارانهمچنین 

که اماکنیبخصوص در : تقویت لوازم محافظتی پرسنل 
اشتهردبه ویروس سرو کا سطوحآلوهاحتما  میرود پرسنل با 

باشند

نیددر زمینه برنامه ریزی تهیه کسناریویک 
ماری گوناگون بیسناریوهایتا رریقه برخورد با 

های مختکف رو مورد بررسی و در کامل قرار 
.دهید

تا 3را تشکیل دهید تا بین S&OPتیم های 
و در زمینه تدارک مایحتاج مورد نیازپلن6

در تا بتوانماهیانه تهیه کنندبصورتآن هم 
.ادامه تقاضاهای آینده را بهتر مدیریت نمود

بینی مشتریان از پیشبرای تخمین تقاضا برای 
ارالااتی خارجی استفاده بانکهای /های بازار 

کنید

و نقشهای حیاتی را شناسایی عملکردها
کنیدو برنامه های پشتیعان برای آنها تهیهکرده

طرحی برای اولویت بندی و محافظت
:از مشتریان ارزشمند تهیه کنید 

درک کنید که چه چیزی برای آنها مهم• 
د است و چگونه وضعیت آنها تغییر خواه

یاوت
د بر روی مهمترین بخش ها تمرکز کنی• 
، به انوان مثا  ، باالترین حاشیه سود)

مشتریان ووادار ، نیازهای جامعه ، تعهدا 
(قراردادی

اعتماد مشتری را از طریق شفاف 
:سازی بدست آورید

–را دنعا  نکنید"درآمد به هر قیمتی"
ل و کنید بر اساس تجزیه و تحکیوسعی

ا برنامه ریزی مکان سرمایه گذاری خود ر
انتخاب کنید
راباو تعامل روزرسانییک ریتم به 

کرر ، مروزرسانیمشتریان ایجاد کنید ، به 
ا محتوای هدومند یا دسترسی شخصی ر

.برای مشتریان خود ایجاد کنید

از میزان نقدینگی در دسترس و 
ف در دوران توقهادرپروژهتغییراتی که 

ه میشود حتما ارالع داشتتولیدایجادخط 
.باشید

کم خطر اهرم های شناسایی و اجرای 
ثا  به انوان م)برای بهبود وضعیت نقدی

پروژه های سرمایه ای ، هزینه های 
(داورکعانه ، سرمایه در گردش موجود

ی تیم های آماده را برای اجرای پیش بین
هفته ای در حا  اجرا ، 13نقدی های

نوان به ا)برنامه ریزی برای اقداما  بیشتر 
نه و کنتر  هزی( مثا  ، کسب درآمد ترازنامه

ها

تقویت میز خدمت برای آماده سازی 
هاپاسخ دهی به حجم بیشتری از تماس

به انوان مثا  ، تنظیم کار در خانه ، )
(  VPNدسترسی از راه دور ، 

(  افراد و فرآیندها)طراحی مدل کار 
در"روشن نگه داشتن چراغ"برای 

به ویژه هماهنگی )ITامککردهای مهم 
(حوادث



سشیبشس

:برگشت پذیری 
جریانمدیریتبهمربوطهایچالشقسمتایندر

اینگسترشچگونگیهمچنینومدتکوتاهدرنقدینگی
صحبتکارهادرجهشایجادسپسوپذیریبرگشت
.شدخواهد Resilience



یباشدو پیشرفت مبرگشت پذیری، جهش اصلی برای رسیدن به ، کلید افزایش سرعت و کاهش دیسیپلین های زائد :برگشت پذیری

شناسایی و اولویت بندی ریسک های 
:کلیدی 

ا و و اولویت بندی ریسک های بخش هشناسایی 
کلیت سازمان در مقابل بحث در معرض قرار 

آن تاثیرات همچنینگیری و 

:سناریو های متناسب توسعه 

ترین سناریو های عملیاتی فراخور باالتوسعه 
ریسک های طبقه بندی شده در سازمان

سازی و آزمایش میزان استرس آماده 
:پذیری امور مالی شرکت 

روی بحث ترازنامه P&Lاسترسیانجام تست 
رکت انجام تست روی جریان نقدینگی ش–شرکت 

امر برنامه ریزیخآل موجود در و پیدا کردن 

ابل و تشکیل لیست نوع مداخالت قبررسی 
:انجام

شناسایی انواع مداخال  الزمه در پروسه های کاری و 
و یا بحرانیتریگرشناسایی نقاط 

وط یک اتاق جنگ برای مسائل مربتشکیل 
:به نقدینگی 

بر اوزایش شفاویت مالی و ااما  کنتر  های شدیدتر
جریان نقدینگی در دوران رکود

:برگشت پذیری داشبوردتشکیل 
کنتر  ککیدی برایاندیکاتورهایاز داشعوردتشکیل یک 

و امکیاتیدینامیکیهای آیتمو به روز رسانی 

1

4

23

56



سشیبشس

بازگشت
تمام دورانی که کرونا اجهت بازگشت کسب و کار به 

ک یافته و یا تاثیر و شیوعش مهار گردیده، باید ی
ت برای سرعت بخشی به حس بازگشدقیق نقشه 

نماییدطراحی 
Return



:باشندکسب  وکارشان داشته و نقشه تسریع آن را درگی الزمآماد" بازگشت"شرکتها باید جهت 

:به شرح ذیل استموارد نشانه های دوران بازگشت 

oکاهش پایدار تعداد موارد مبتال شده در منطقه شما بدون بازگشت
oسطح انتقال بسیار پایین در منطقه شما /عدم انتقال در اجتماع شما کاهش در موارد مبتال شده

oسفارشات در قرنطینه /آرامش در مکانهای محفوظ ماندن
oتست گرفتن گسترده با امکان انجام آن بصورت مداوم بازخورد سالمتیآمادگی 

oنیروی کار در دسترس با ایمنی و –در دسترس  بودن تست آنتی بادی
مصونیت

o2021سریعترین زمان در بهار دسترسی به واکسن موثر))
(زمان بر هست)پاک شدن گروهی 

:بپردازید تفکر بهسپس درباره این موارد
بدن ، بررسی اجباری دمای: دسترسی کنترل شده به کلیه مکانهای شغلی•

شستن دستها
به جای" مشخصات ریسک"اقدامات هدفمند بر اساس عملکرد شغلی و •

تعطیلی کامل
محافظت از کارمندان

ضد عفونی کننده های فروشگاهی برای": محیط ایمن"سرمایه گذاری جهت
از چند روز پس،خرده فروشی ، ثبت سوابق ایمنی شفاف به عنوان مثال

"  عفونتآخرین 
اطمینان دادن به مشتریان

فیایی تنوع بخشیدن به زنجیره تامین و فروشندگان حیاتی در مناطق جغرا•
مختلف

را در هنگام بازسازی تقاضا ویژگی های قراردادی مانند دریافت و پرداخت•
جهت کاهش ریسک بررسی کنید 

بازگرداندن چرخه تامین

جاری چه فعالیتهای ت-اثرات وقفه در تجارت یا کار از خانه را در نظر بگیرید •
نمود، تجدید نظرکرد یا حتی حذف گرفتکار ه را باید دوباره ب بازگردانی یا تجدید نظر؟



ابیتجسم دوران پسا کرونا و بازی
:نماییدتجسمرا"کروناازبعدعادیشرایط"

یاریبسدربنیادینتغییریکرونا،درزندگیمحیط
عدبعادیزندگی"تغییراین.کندمیایجادکارهااز
:نماییدتصورراآن"کروناستاز

آندربایدشرکتچطوررسد،مینظربهچطور
ار آنهایساختزیراکنونهمازکند،کاروکسب
.سازیدفراهموآماده

Re-imagination



کار  را با امروزتان قرار داده و استراتژی های توسعه کسب ودنیای پسا کرونا را پایه تغییرات
:عنایت به موارد محیطی زیر تدوین  نمایید

"این احتماالت را در نظر بگیرید" دنیای پسا کرونا در استراتژی

دولتها نتوانند به طور جدی به کهرکود پایدار ممکن است رخ دهد اگر
.اسخ دهندپست،تهدیدهای جدیدی که اقتصادها با آن روبرو

حرکت به سمت کاالی 
مصرفی

سرعت و اثربخشی واکنش کشورها می تواند روابط سیاسی و اقتصادی را در 
سطح جهانی تغییر شکل دهد

و نزاع ائتالفاتتوجه به 
های جدید

از تر هنگامی که تقاضای مصرف کنندگان بازگردد ، ممکن است متفاوت 
، باشد و خدمات مجازی می توانند خیلی سریعتر از به صورت قبل بودهآنچه 

دنآنچه در ابتدا انتظار می رفت ، مورد استقبال قرار گیر 

لزوم حرکت به سمت 
فروش مستقیم به مصرف 

طریق کننده نهایی از
مجازی

جهان ممکن است به الگوی مراقبت های بهداشتی متمرکزتر از جامعه بیمار 
و به کمک پیشرفت های جدید در هوش مصنوعی ، دهنزدیکتر ش،محور

به عبارتی کنترل افراد . برودو هوشمند نظارت بر سالمت و پزشکی از راه دور
.از خود فرد به سمت سیستم های هوشمند تغییر یابد

جهان هوشمند تر از 
همیشه



ترمیم و بازسازی
ویکاربرمحیطاحتمالیتغییراتچگونگیمورددر

واهدخایجاددولتهاتوسطشماصنعتدرکهرقابتی
ییراتتغبایستیسازمان،باشدشفافذهنتانشد

یزندولتهاسیاستدهد،انجامیکسالهرادهساله
.یافتخواهدوسیعیتغییر

Reform



"این احتماالت را در نظر بگیرید" دنیای پسا کرنا در ترمیم و بازسازی
.دخواهد ش، مراقبت های بهداشتی دچار جنبشهای اصالحی مستمر 

حبت ایجاد موانع تجاری و حمایت از تولید بومی، زیاد صلزومپیش از کرونا نیز درباره
ونه نگرانی های موجود از قبل در مورد موانع تجاری در محیط پس از کرونا چگ. می شد

خواهد بود؟

دولتها چه . د بودنکمک های مالی بخش های مختلف با چه شرایطی همراه خواه
در آینده را این چشم انداز آن بخش کسب و کارهایی را مهم تر می پندارند؟ و 

.دهدبطورمعناداری تغییر می

اس آیا نگرانی های مربوط به انعطاف پذیری زنجیره تأمین باعث ایجاد مجوز در مقی
ظات مالحشود؟آیابومی می وسیع و صالحیت های گسترده سایر تأمین کنندگان

می نماید؟مجبور ان را نظارتی دولتی

واهد پیش خ"  غیر حضوری"الگوی کارمندی و کارگری از حضور فیزیکی به سمتآیا 
رفت؟

ا رفتار دولتها پس
کرونا

اخل زنجیره تولید به د. دهکده جهانی را به فراموشی بسپارید، ملی گرایی رشد می کند
خواهد متمرکز می شود و دخالت دولتها تغیرات چشمگیری در اقتصاد پسا کرونایی ایجاد

نمود



ResolveResilienceReturnRe-imaginationReform

التمعضحلبرایصرفابحرانکمیته
ساپنزدیکآیندهبلکهنیست،جاری

.زندمیرقم5Rباراکرونایی



تهدیدی بالقوه، فرصتی بی بدیل : صنعتیکرونای

:ویمشآوریادرامکنزیپیامایندیگربار

یکلیدچالشچهاربتواندبنگاهیاگر
درزودترراکروناعصردرشدهایجاد

دتوانمینمایدمدیریتخودسیستم
کسبوفروشدرجهشبزرگترین

یابالقوهبازارزیرازند،رقمراخوددرآمد
.استآمدهوجودبه

ابراخودشرکتکدامکهاستآنمهم
.دهدمیتطابقشرایطوفضااین

چاپکبزرگترین جهش در انتظار شرکتهای 
(تطابق یافته با چهار بحران اشاره شده)



:هفتمسخن 
رشبکه عصبی تغییر ب

را بسازیدناوکرپایه 



مرکز شبکه عصبی سازمان
کیل نیاز به معماری جدید سازمانی مبتنی بر تش5Rمدیریت 

نمی توان انتظار داشت همه . ها را دارداز تیم هاییگروه 
.تیمها، آینده بسیار نزدیک را تجسم کنند

.  کرونا دنیای آتی را دهها سال  به تعجیل انداخت
ا  با ایجاد مرکز شبکه عصبی سازمان، افراد را متناسب ب

.  توانمندی هایشان وارد آینده کنید



کشف: 1تیم الیه 
تیم برنامه ریزی سناریو

طراحی: 2تیم الیه 
تخصصی مربوط به تیم 

استراتژیکحرکات تعیین
سازمان

تصمیم گیری: 3تیم الیه 
رای تصمیم گیری بتیم مربوط به 

تجمیعیعملیات 

اجرا و تحویل: 4تیم الیه 
نیروی انسانی، زنجیره تامین، 

مشتری، مالی

نچندیطراحبایدتیماین
یکولی.باشدسناریو
سناریویبعنوانسناریو
موردگروهطرفازاصلی
،میگیردقرارریزیبرنامه

باعثریزیبرنامهاینکه
درهافعالیتتسهیل

.شدخواهدآینده

مفروضاتازاستفادهبا
(سناریوهاو)ریزیبرنامه
آغازیننقاطوهامحرک

هایحرکتمجموعه
سازماناستراتژیک

.شدخواهدمشخص

حفظمسئولتیماین
،تهیهعملیاتیعملکرد
،تدوینخطرهاینقشه

بهمربوطهایگزارش
تعیین،وضعیتتعیین
وامورپیشرفتمیزان

بردپیشومالکیتتضمین
میباشدمربوطهامور

اطمینان از شفاف شدن 
حداکثری کارها و تشکیل

برایمنظورهچند یک تیم
رسیدن به نتایج مد نظر

قرار گرفته شده

چهار"  5R" و اجرای" صنعتیکرونای" بین سازمان پیشنهادی خود برای مدیریت مکنزی
.پیشنهاد می کند"  شبکه عصبی سازمان"گروه تیم را  به عنوان 



هیات مدیره کرونا



کشف: 1تیم الیه 
تیم برنامه ریزی سناریو

طراحی: 2تیم الیه 
تخصصی مربوط به تیم 

استراتژیکحرکات تعیین
سازمان

تصمیم گیری: 3تیم الیه 
رای تصمیم گیری بتیم مربوط به 

تجمیعیعملیات 

اجرا و تحویل: 4تیم الیه 
نیروی انسانی، زنجیره تامین، 

مشتری، مالی

از بخش های دیگرو ورودی گیرنده بوده 5Rهر یک از این بخشها، مالک یک بخش در مدل 
5R . انددرصد اشغال فعالیت های مرکز عصبی در آنها مشخص شده.

گیرندهوردوی مالک

تفکر خالق و واگرانیازمند
از ظرفیت مرکز عصبی % 5

درگیر آنند 

گیرندهوردوی مالک

تفکر خالق و واگرانیازمند
از ظرفیت مرکز عصبی % 5

درگیر آنند 

گیرندهوردوی مالک

5Rتمامی  زمانبندی، 
امکانات، 

تصمیم گیری 
نهایی

تفکر همگرا و واگرانیازمند
از ظرفیت مرکز عصبی % 10

درگیر آنند 

گیرندهوردوی مالک

5Rتمامی 

تفکر خطی و واگرانیازمند
از ظرفیت مرکز عصبی % 80

درگیر آنند 



ResolveResilienceReturnRe-imaginationReform

التمعضحلبرایصرفابحرانکمیته
ساپنزدیکآیندهبلکهنیست،جاری

.زندمیرقم5Rباراکرونایی



:هشتمسخن 
احساس هدفو ایجاد از کارکنان حفاظت

مشترک بین آنان



هیات مدیره کرونا

بایدمحافظتازنیرویکاررامدنظرقراردهندسازمانها
.برای اوراد با ریسک باال، و روش حفظ امکیا  شغکیبه ویژهککی در وهکه او  باید شامل ایمنی باشد، سیاست های

.این کارها باید در راستای دستورا  مسئولین بهداشت داخکی و مقررا  قانونی باشد



سیاست و مدیریت. 1

م تطداو/ ایجاد سیاست ها، با راایت توصیه های بهداشت امومی و قوانین کطاری، شطامل مرخصطی اسطتعالجی، و اولویت هطا. 1
شغکی

نطان وقطط حضطور کارک، شطیفت کطاریمثل )ایجاد سیاست هایی برای دورکاری و دسترسی به محل کار در زمان مناسب . 2
(ککیدی در محل کار

ایجاد ورایندهای قطع همکاری برای تغییر سیاست ها. 3

ارتباط دوطرفه. 2

انتخاب کانا  های ارتعاری و ایجاد پروتکل هایی برای ارتعاط ووری. 1
ایجاد روشی برای ارتعاط آبشاری برای ارائه دستورا . 2
ایجاد ارتعاط دورروه و گزارش دهی محرمانه برای کارکنان. 3
(CDCو WHOمثل )استفاده از مقاما  رسمی برای ارالع رسانی . 4

کارکنان و . 3
پیمانکاران

پادوییمهم، شامل وظایف نقش هایوظایف و رده بندیشناسایی و . 1
، کطامییوتر راه لپ تطا ، باند وسطیع، VPNمثل )انعطاف پذیرمد  هاییا سایر دورکاریارزیابی نیازهای زیرساختی برای . 2

ر راه دور مثل سیستم آموزش روزانه، تمرینطا  کطامییوت)؛ ایجاد سیستم رهعری و آزمون برای یادگیری و انطعاق (دور، غیره
(مختکف کارکنانزیرمجمواه هایبرای 

ران ؛ تعیطین مطدی(مثل واگطذاری مسطئولیت)کاهش اتالف بازدهی به منظورو قطع همکاری گزارش دهیورایندهایایجاد . 3
آموزشی درباره نحوه مدیریت از راه دور

(بین المککی، شوراهای کار اتحادیه هامثل )تواوق با اصالحا  الزم برای واحدهای بازرگانی گروهی . 4
پیمانکارانبا مشوق هاو سیاست هاتواوق با . 5

محل کار و . 4
هنجارها

(شیفت کاریمثل تمیزکاری، )اجرای سازوکارهای ویزیکی برای کاهش انتقا  . 1
محکی گیریتصمیمسرات انتقا  و –(مثل کار در منز )تعیین مسئولیت و اختیارا  به منظورارتعاط با رهعران سایت . 2
(ساختمان هامثل ظرویت صندلی در سایر )احتیاری برای تعطیکی محل کار برنامه هایتعریف . 3

ا ارتباط دو سویه ب. 5
دولت و بهداشت

مقاما  بهداشتی برای ارزیابی ریسک و واکنشارتعاط با . 1
سطااته برنامطه 24مثل خط تکفن )اوراد از بهداشتی و پرداخت کنندگان برای ارزیابی مراقعت مناسب مراقعین همکاری با . 2

(بهداشتی
سیاست هاپیاده سازیو ارالع رسانیقانونی برای هیئت هایوسایرهمکاری با مقاما  دولتی . 3

بگیریمدر             نظر که باید مواردیچک لیست 



عمومی حفاظتهای پایه و پروتکل 
ن منظور از پروتکل های پایه، عمومی ترین و ابتدایی تری

است که پیشنهاد می شود به صورت عمومی کارهایی
سازمانها انجام دهند



حفاظت از کارکنان و محیط کار
ل آموزشی پیشگیری از انتقال بیماریهای تنفسی در وسایل حمل و نقتراکتنصب •
تهویه  هوای محیط ناوگان حمل و نقل از  طریق باز و بسته نمودن پنجره ها•
رویس ضد عفونی دست قبل از ورود به سرویس و استفاده از ماسک توسط سرنشینان س•
ه ها دستگیره های در، نرد: نظافت و گندزدایی ایستگاهها و درون ناوگان حمل و نقل شامل•

نظافت سطوح دارای.) که در تماس با افراد می باشدسطوحی، میله ها ، فرمان و کلیه 
ایل میله های افقی و عمودی، دستگیره ها، پشتی صندلی ها و وس: تماس مشترک شامل 

واترنرکمایع الکلی بر پایه گندزدایبا کمک مواد شوینده و سپس توسط ماده ونقلحمل 
.( آمونیوم و با کمک دستمال تمیز دیگری گند زدایی انجام گردد

ینده و بین شواختالطیدو مرحله نظافت و گندزدایی جدا از یکدیگر بوده و نباید هیچگونه •
گندزدا انجام گیرد

ین از ازدحام جمعیت در داخل اتوبوسها  و ماشاالمکانبه نحوی برنامه ریزی شود که حتی •
.  ها کاسته شود

. گندزدا باید با آب سرد یا معمولی تهیه گردد•
افراد مسئول نظافت در هنگام نظافت باید ازوسایل حفاظت فردی شامل  ماسک،/ فرد •

.  دستکش، و لباس کار مناسب و مقاوم در برابرخوردگی آب ژاول استفاده نمایند
زدائی الزم است در حین کار با ترکیبات گندزدای پایه کلره از جریان مناسب هوا در محل گند•

.  دداستفاده کرد تا انتشار ترکیبات کلر در فضای بسته باعث مسمومیت افراد نگر 
ا کارتریج در حین کار با ترکیبات کلر و اسیدی الزم است از ماسک های تنفسی تمام صورت و ب•

.  مناسب برای گاز و بخارهای اسیدی استفاده شود
یدی در حین کاربرد مواد شیمیائی الزم است از دستکش و لباس مقاوم در برابر خوردگی اس•

.  استفاده شود
.  می باشد( درصد 1بر پایه آب، الکل و یا هیپوکلریت سدیم )ماده مناسب برای گندزدائی•
واحد آب سرد و معمولی 4را به ( 5% ماده سفیدکننده تجارتی با غلظت ) یک واحد آب ژاول •

.  در ظرفی درب دار و ترجیحا پالستیکی اضافه نمائید
کلیه تا برطرف شدن شرایط ویژه و مراقبت از عوامل محیطی و کاهش بار آلودگی کرونا ویروس•

وح خودروها پوشش شیشه و پرده پنجره های خود را باز نموده و با این کار باعث کاهش سط
. آلودگی در خودروها شوند

ایاب و ذهاب  
کارکنان تا محل 

کار



حفاظت از کارکنان و محیط کار
ی فرم نمونه به پیوست م)تکمیل فرم خود اظهاری و امضای صحت سالمتی خود.•

(باشد
د تب در صورت بروز هرگونه عالئم شبیه سرماخوردگی های فصلی در شاغلین مانن•

فس درجه سلسیوس، سرفه و گلو درد و سایر عالیم تنفسی و تنگی ن37.3باالی 
بالفاصله از ادامه کار خودداری نموده و به مراکز بهداشتی درمانی جهت طی دوره

. درمان و مراقبت های الزم ارجاع گردد
تی درمانی شروع بکار افراد فوق الذکر فقط با ارائه گواهی سالمت و تایید مرکز بهداش•

.  امکان پذیر خواهد بود
ثبت حضور و غیاب بر اساس چهره نگاری انجام گردد•

در زمان  بدو ورود   
کارکنان  به  محل کار

استفاده از پرهیز از بازدید یکدیگر و دست دادن به یکدیگر به دلیل مسایل بهداشتی  و•
ابوندستمال کاغذی هنگام عطسه یا سرفه کردن و شستن مرتب دست ها با آب  و ص

، افراد به جهت حفظ سالمت شاغلین و پیشگیری از ابتال این افراد به کرونا ویروس•
اده ماسک تنفسی یکبار مصرف مناسب استف2موظف هستند حداقل به ازاء هرشیفت 

.  نمایند 
ود الزم است سطل های درب دار پدالی پیش بینی شود و به کارگران آموزش داده ش•

.  که موظف به امحاء دستمال های کاغذی مصرف شده در این محل ها باشند
.در خطوط تولید فاصله افراد حداقل یک متر از یکدیگر باشد•
هنگام سرو غذا بصورت گروهی  به محل سالن غذاخوری مراجعه نکنند و در زمانهای•

.متفاوت و با رعایت فاصله  نشستن  غذا سرو شود
/https://salamat.gov.irالزام ثبت اطالعات  روزانه در سایت غربالگری سالمت•

بهداشت فردی در 
محیط کار

https://salamat.gov.ir/


حفاظت از کارکنان و محیط کار
ه و دستمال مجزا پیش بینی شود و پس از هر بار نظافت دستمال ها حتماً شست2ای نظافت سطوح الزم است بر•

.  گندزدائی شوند تا برای نوبت بعدی استفاده آماده گردند
وینده جهت زدودن و کاهش بارآلودگی سطوح از عامل بیماریزا، ابتدا سطوح با دستمال مرطوب و آغشته به مواد ش•

. نظافت می گردد
.گندزدائی توسط دستمالی جداگانه که با محلول گندزدا مرطوب و خیس شده، برای سطوح انجام می شود•
ن دراین قسمت دستمال در سطل یا ظرفی که محتوی محلول گندزدا است غوطه ور شده پس از فشردن و زدود•

.  محلول اضافی بر روی کلیه سطوحی که تماس مشترک برای آنها وجود دارد کشیده می شود
مواد به( میله ها، دستگیره ها، و سایر سطوح) در نظر داشته باشید که رطوبت ناشی از آغشته شدن سطوح •

.  گندزدا باید در معرض هوا خشک شده و از خشک کردن سطوح با وسایل و یا دستمال دیگرخودداری نمایید
.  دقیقه ماندگاری برای اثربخشی مواد گندزدا بر روی سطوح پیش بینی می شود10مدت زمان حدود •
. الزم است نظافت را از یک نقطه آغاز و در طرف یا نقطه مقابل به پایان برسد•
ش یک جفت دستک: الزم است همواره در ایستگاهها جعبه کمک های اولیه مشتمل بر حداقل موارد ذیل باشد •

یر یکبار مصرف، ماده چشم شوی، یک شیشه ماده ضد عفونی کننده پوست و محل جراحت، ماده شوینده نظ
ریل، یک رول صابون مایع یا صابون با پایه الکی بدون نیاز به شستشو با آب، چهار عدد گاز استصابون و ترجیحاً 

.باند، یک پماد سوختگی، یک عدد قیچی، پنبه به مقدار کافی و ده عدد چسب زخم
رویس های نصب دستورعمل شستن دست ها برای پیشگیری از انتقال بیماریهای تنفسی به تعداد کافی در س•

بهداشتی عمومی
شستشو، نظافت و گندزدایی مستمر سرویس های بهداشتی•
نظافت، شستشو و گندزدائی تمام سطوح سرویس ها ی بهداشتی بعد از هر شیفت به طور مرتب •
وجود تهویه مناسب در سالن ها •
مجزا بودن کلیه لوازم مورد استفاده بهداشتی برای هر فرد مقیم و پرسنل •
استفاده از مهر و سجاده شخصی در نمازخانه•
ی یکبار سرو نمک، فلفل، سماق و آب خوردن در بوفه، آبدارخانه یا آشپزخانه و سالن پذیرایی در بسته بندی ها•

مصرف و یا در غیر اینصورت گندزدایی مناسب ظروف حاوی آنها
ستیکی تخلیه سطل های زباله توسط افراد مسئول نظافت در بخش مربوطه بوده و  تخلیه آن  در کیسه های پال•

.محکم در آخر هر شیفت صورت گرفته و وسایل طبق مقررات نظافت و گندزدائی گردد
مواد ضدعفونی کننده در محل های نزدیک به آسانسورها یا ورود و خروج قرار داده شود •
گاه های به طور روتین و مرتب سطوحی که تماس زیادی دارند مثل دستگیره درها، ، کیبورد و موس، میزها و ایست•

.کاری و غیره را تمیز کنید

محیط 
کار
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تاریخ تکمیل فرمخدماتی/سازمان محصول تولیدی/ نام صنعت:
شماره همراه  :شغل:                نام و نام خانوادگی             کد ملی                             تاریخ تولد

:                شماره همراه شاغل:سازمان /بهداشت حرفه ای صنعت :کارشناس
: 1 خیر □بلی □آیا در یک ماه گذشته، شما با احتمال ابتال به بیماری کرونا تحت قرنطینه یا درمان بوده اید ؟
2 : خیر □بلی □اگر بلی آیا بیشتر از دو هفته از پایان درمان یا بستری شما گذشته است؟
3 :اگر در دو هفته اخیر هر یک از عالیم زیر را داشته اید عالمت بزنید: 
 درد یا احساس □/سرفه خشک / □گلودرد یا احساس شدید خشکی گلو/ □بدن درد/ □تنگی نفس / □سرفه/ □لرز/  □تب

□سنگینی قفسه سینه 

4 :خیر □بلی □آیا در یک ماه گذشته، افراد هم منزل شما با احتمال ابتالی  به بیماری کرونا ، تحت قرنطینه یا درمان بوده اند ؟
5 : بیشتر از دو تماس نزدیک یعنی برا ی)آیا در دو هفته گذ شته، با فردی که مبتال به کرونا بوده تماس نزدیک دا شته اید؟

متر، مسافرت در یک وسیله نقلیه عمومی و 2دقیقه تماس چهره به چهره در فاصله کمتر از 15ساعت در یک اتاق، بیشتر از 
خیر □بلی )□تماسهای مشابه

6 : خیر□بلی □آیا در همکاران تان عالیم یا شرایط فوق وجود داشته است؟
7 :ضعف و بی حالی□/ عطسه گه گاه □/ گرفتگی بینی□ :اگر در دو هفته اخیر هریک از عالیم زیر را داشته اید عالمت بزنید  /

التهاب و قرمزی چشم /سوزش گلو□/ تهوع و استفراغ □/ اسهال □
8 :اگر سابقه هریک از بیماریهای زیر را دارید عالمت بزنید
بتامتازون، پردنیزولون، هیدروکورتیزون)تحت درمان با کورتون خوراکی یا تزریقی □پیوند اعضاء □انواع سرطان بدخیمی ،

بیماریهای روماتیسمی یا خود ایمنی □ماه اخیر 6شیمی درمانی یا پرتو درمانی در □ایدز □ )....دگزامتازون
سکته ) بیماری قلبی عروقی □)فشار خون باال )پر فشاری خون □کولیت روده تحت درمان□تحت درمان 

بیماری تنفسی □نارسایی کبد یا کلیه □دیابت □)قلبی، آریتمی، تنگی عروق کرونر و بیماری ایسکمیک قلب
□آمفیزم / برونشیت مزمن/مانند آسم 

ه و در تعهد مینمایم که کلیه اطالعات مندرج در این پرسشنامه را صادقانه و با صحت کامل تکمیل نمـود...............اینجانب 
خگو صـورتی کـه مطلبـی خـالف واقـع در ایـن اطالعات مشاهده و اثبات گردد، کلیه خسارت های احتمالی به خود و دیگران را پاس

خواهم بود
امضاء شاغل



1399ویژه صنایع و ادارات هنگام بازگشایی پس از تعطیالت نوروزی 19پرسشنامه بیماریابی کوید پاسخ 

عدم مجوز حضور در محل کار 3و 1پاسخ مثبت به سوال •
اگر شاغل، مبتال )ارجاع به مرکز تخصصی طب کار 2مشروط به پاسخ مثبت به سوال 1پاسخ مثبت به سوال •

س برای به کرونا بوده یا احتمال آن مطرح بوده دو هفته پس از ترخیص یا پایان درمان باید در منزل بماند سپ
بررسی شرایط بازگشت به کار به مراکز تخصصی ارجاع گردد 

ارجاع به مراکز جامع سالمت منطقه 3پاسخ مثبت به سوال •
در مشاغل پرخطر عدم مجوز حضور در محل کار7یا دو پاسخ مثبت به سوال 5یا 4اسخ مثبت به سوال پ•
عدم مجوز حضور در 8همراه با پاسخ مثبت به سوال 7یا دو پاسخ مثبت به سوال 5یا 4پاسخ مثبت به سوال •

محل کار
عدم مجوز حضور در محل کار و ارجاع به متخصص 8همراه با پاسخ مثبت به سوال 7دو پاسخ مثبت به سوال •

عفونی یا داخلی
 HSEبررسی و اخذ جزییات توسط واحد6پاسخ مثبت به سوال •
یت در مشاغل کم خطر همراه با پاسخ منفی به سایر پرسشها حضور در محل کار با رعا7پاسخ مثبت به سوال •

تمام اصول حفاظتی و بهداشتی 
پرسنل بهداشتی و درمانی، پرستاری و مراقبت  :مشاغل پرخطر بر اساس ریسک انتقال آلودگی به سایرین•

ی و غذایی، سالمندان و کودکان، کارمندان بانک، راننده سرویس ایاب و ذهاب، پرسنل بسته بندی صنایع داروی
خوان و پلیس، کارگران تعمیرات سیار، پرسنل آشپزخانه، پرسنل خدماتی نظافت و آبدارچی، کارکنان دفاتر پیش

پرسنل حراست و افرادی که تب سنجی انجام میدهند



:پایانیسخن 
رشد اتاق بازرگانیمرکز

و گزارشات پیش روی
کروناصنعت در عصر 



برای،تاسنمودهمواجهتحمیلیورکوردتقاضابحرانوبزرگچالشباراجهان،اقتصادهایکروناپاندمی
ریتمدیستادلذا.استجهانکشورهایازبسیاریازبیشترویروساپیدمیسوءآثارایراناقتصاد

اسالمیآزاددانشگاهمشارکتبااصفهانکشاورزیومعادن،صنایع،بازرگانیاتاقدرکرونااقتصادی
درفهاناصصنعتیدانشگاهواصفهانپزشکیعلومدانشگاه،هنر،دانشگاهاصفهاناستان،دانشگاه

:استگردیدهتشکیلذیلشرحبهکارگروه8باکروناعصردرکاروکسببومزیستبهبودراستای
..(ی ومدیریت مجازی  ، هوشمندساز)کارگروه مدیریت بحران و سبک های مدیریتی دولتی و خصوصی ( 1
(وادگی سبک زندگی شغلی و خان.روانشناسی.بعد بهداشت )کارگروه حفاظت از کارکنان و محیط کار ( 2
کارگروه اقتصادی بحران( 3
ازی قطعه شبکه سازی توانمندی ها و نیازمندیهای اعضای زیست بوم ، بومی س)کارگروه زنجیره تامین ( 4

...(و کاال و
کارگروه مدیریت ریسک ، اسناد اعتباری  و منابع مالی( 5
..(وابعاد اجتماعی ، فرهنگی و ارتباطات)کارگروه اجتماعی و بهبود تعامل دو سویه با مشتریان (6
(ویژه کسب و کارهای غیر فعال شده)کارگروه نوآوری در تولید کاال و خدمات  ( 7
کارگروه تجارت بین الملل( 8



واز کارکنان حفاظت

هدفاحساس ایجاد 
مشترک بین آنان

مدیریت
اعتبار-ریسک

منابع مالی

تثبیت
زنجیره تأمین

دوسویهتعامل 
با مشتری

Lead Generation

تفکرهپایورویکردباآشناییشد،پرداختهآنبهبیشترگزارشایندرآنچه
وسازمانیزنوبدیلبیفرصتیوبزرگتحلیلیعنوانبهکرونابحرانبهمکنزی
اطالعاتمبسوط،صورتبهآتیهایگزارشدر.بودآنمدیریتساختار
اظتحفحوزهدر"اقتصادیکرونای"مدیریتاجراییبخشچهارمورددرتکمیلی

باویهسدوتعاملوتامینزنجیرهتثبیتمالی،وریسکمدیریتکارکنان،از
.پرداختخواهیممکنزیمنابعازمشتری



یشپدرهایکارگاهشده،ترجمهوموجودمنابعمورددربیشتراطالعاتجهت
وعادنمبازرگانی،صنایع،اتاقکاروکسبتوسعهواحدباآتیهایبرنامهورو،

یاونمائیدحاصلتماس۳۶۵۶۰۰۰۰-۰۳۱تلفنشمارهبااصفهانکشاورزی
اناصفهکشاورزیومعادنبازرگانی،صنایع،اتاقتلگرامرسمیکانالبه

telegram.me/ECCIMAبپیوندید.



برای اصفهانی زیبا و سرزنده
برای اقتصادی زنده و زاینده 

اتاق نسل سوم: اتاق نهم


