
 اقدام عملیاتی

ی شیوع ویروس کرونا؛ ی تأمین در دورهاحیای زنجیره

 ای برای حال و آیندهبرنامه
 

این زنجیره را در برابر   1آوریگیرند، تابی تأمین انجام می اقداماتی که اکنون برای کاهش اثرات ناشی از ویروس کرونا بر روی زنجیره 

 دهد. های آینده نیز افزایش می شوک

  

 
1 Resilience 



، تأثیرات اقتصادی این بحران و در خطر افتادن COVID-19با باال رفتن آمار مرگ و میر انسانی ناشی از شیوع کروناویروس و بیماری  

سرعت و در چندین جبهه قابلیت رویارویی و  وکارها بهمعیشت افراد در کانون توجه قرار گرفته است. در این راستا الزم است کسب 

 2کنند، مانایی عملیاتی ها باید در حالی که از سالمت کارکنان خود محافظت می واکنش مناسب را داشته باشند. به عبارت دیگر، آن

 ست قرار دهند. تحت فشار فزاینده قرار گرفته است، مورد حرا 3خود را نیز که با شوک تاریخی ایجاد شده در زنجیره تامین 

آل در قالب یک اندازی کنند که درحالت ایده سرعت تجهیز گشته و یک مکانیزم مدیریت بحران راهوکارها قادرند به بسیاری از کسب

های مدت محدود است اما رهبران چرخههای کوتاه گیرد. به طور معمول و طبیعی، تمرکز مدیران به دورهشکل می  4مرکز عصبی 

آوری خود را برای وقایعی که در آینده با آن مواجه  مدت و بلندمدت نیز مهیا گشته و تاب های میان توانند برای بازه می  تأمین چه طور

 خواهند شد افزایش دهند؟ 

 اکنون انجام پذیردچه باید همآن 

به شش دسته از مسائل  انداز کنونی، روشن شده است که یک پاسخ کامل و در عین حال کوتاه مدت به معنای پرداختن در چشم

هایی که به  (. این اقدامات باید به موازات گام 1ی تأمین به هم پیوسته دارند )شکل است که نیاز به اقدامی سریع در سرتاسر چرخه

 شوند، پیش روند: های جدید برداشته می چنین اجابت الزامات سیاست منظور پشتیبانی از نیروی کار و هم

از طریق ایجاد یک فهرست از عناصر مهم و شاخص، مشخص نمودن منشأ   ای تأمین چندالیه،هدر چرخه ایجاد شفافیت -

 تأمین هر یک و شناسایی منابع تامین جایگزین.

( برای فعال  6و کاالهای باقیمانده پس از فروش 5ی ارزش )شامل قطعات یدکی در امتداد زنجیره  تخمین موجودی اموال -

 چنین امکان تحویل به مشتریان. نگه داشتن تولید و هم

رفتار مشتریان در خرید کاالهای دارای  7و پاسخ و در صورت امکان محدودسازینهایی  ارزیابی تقاضای واقعی مشتریان -

 .8یابکمبود یا کم 

( PPE) 9ی تجهیزات حفاظت شخصی انند تهیه به منظور اطمینان از ایمنی کارکنان م سازی ظرفیت تولید و توزیع،بهینه  -

ها رهبران کار در منزل. این گام   11های گذاری میزان خطر عفونت و گزینهاشتراکمنظور به به   10های ارتباطیو تعامل با تیم 

درک  بینی شده را هم در نیروی کار و هم در مواد اولیه به خوبی سازد تا میزان ظرفیت فعلی و ظرفیت پیش را قادر می 

 کنند.  

دهی به آن و در صورت لزوم از طریق تخمین ظرفیت و در صورت امکان شتاب سازی ظرفیت لجستیک،شناسایی و ایمن -

 ونقل. های حملایجاد انعطاف در حالت
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ی زنجیره های استرس به منظور درک آن که مسائل مرتبط با  از طریق اجرای آزمون  مدیریت پول نقد و سرمایه در گردش، -

 گردند. تأمین در کجا باعث ایجاد تأثیرات مالی می 

 ی تأمین به منظور واکنش به ویروس کروناانتها برای زنجیره: چند اقدام فوری و انتهابه1شکل 

 نهایی ارزیابی تقاضای واقعی مشتریان

ریزی عملیات و فروش استفاده کرده تا سیگنال واقعی  از برنامه •

 ی الزم را تعیین نمایید.دریافت کنید و عرضهتقاضا را 

وگو و ارتباط مستقیم با مشتری حداکثر بهره های گفتاز کانال •

 را ببرید.

ای خارج سازمان برای تخمین  های دادهاز بینش بازار و بانک •

 مشتریان سطح دوم یا مشتریانِ مشتری استفاده کنید.

 

 

 سازی ظرفیت تولید و توزیعبهینه
تأثیرات را بر روی عملیات و ظرفیت منابع موجود  •

 )عمدتاً نیروی انسانی( ارزیابی کنید.

از ایمنی و سالمت کارکنان اطمینان حاصل کرده و  •

 وگو کنید.به طور شفاف با آنان گفت 

ریزی سناریو را انجام داده و بر اساس ظرفیت برنامه •

موجود و در دسترس، تأثیرات روی عملیات را 

 کنید. ارزیابی

بر اساس تأثیر سالمت انسانی، حاشیه سود و  •

، تولید محدودشده را بهینه 12هزینه/غرامت فرصت

 کنید.

 

 های تأمین چندالیهایجاد شفافیت در چرخه

تامین   13عناصر حیاتی و اساسی را مشخص کرده و منشأ و خاستگاه •

 را تعیین نمایید.
 قبل را تعیین نمایید. به  2ریسک وقفه را برآورد کرده و ریسک الیه  •

شدت تحت تأثیر قرار کنندگان در مناطق بهدر صورتی که تأمین  •

 گرفته هستند، به منابع جایگزین بیندیشید.

 
 

 

 
1کننده الیه تأمین کارخانه مرکز توزیع  مشتری مستقیم مشتری سطح دو )مشترِی مشتری( 2کننده الیه تأمین   

 
 مدیریت پول نقد و سرمایه در گردش

 14یآزمون فشار زنجیره تأمین را در مقابل ترازنامه •

کنندگان انجام دهید تا متوجه شوید که مسائل مربوط تامین

به عرضه چه زمانی شروع به ایجاد فشار مالی و مسائل 

 نقدینگی خواهند نمود.

 سازی ظرفیت لجستیکشناسایی و ایمن

 د را تخمین بزنید.ظرفعیت لجستیک موجو •

 ترخیص کاال در گمرک را تسریع ببخشید. •

حالت حمل و نقل را تغییر داده و با فرض ریسک  •

 رزرو نمایید.مالی فعلی، ظرفیت ریلی/هوایی را پیش

ی حداکثری مشترک ها برای استفادهبا تمامی گروه •

 همکاری کنید. 15از ظرفیت باربری

 تخمین موجودی انبار

اموال را که شامل قطعات یدکی و کاالهای بازتولیدشده موجودی  •

 ی ارزش تخمین بزنید.است، در سراسر زنجیره

 ازفروش برای برای فعال نگه داشتن تولید بهره ببرید.از کاالهای پس •

 

 پردازیم.رو، به بررسی و توضیح هر کدام از این شش مجموعه موضوع میهای پیشِدر بخش

 ایجاد شفافیت
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های گردد. کار کردن با تیم ها آغاز میی تأمینِ چندالیه با مشخص کردن عناصر مهم و اساسی فعالیت ایجاد نمای شفاف از یک زنجیره

ها از مناطق  کند که کدام یک از آنو فهرست کردن این عناصر اساسی مشخص می   16تولید و عملیات برای بازنگری لیست مواد اولیه 

د و جایگزین مهیایی ندارند. تعیین یک شاخص ریسک برای هر کاالی موجود در فهرست بر اساس میزان شونپرریسک تأمین می 

 کند. آن، به تشخیص اجزایی که در معرض بیشترین ریسک هستند، کمک می  ی تأمین فرد بودن و منطقه منحصربه 

کنندگان و قبل از آن را ارزیابی کنند.  دوم تأمینی توانند ریسک وقفه در الیهها می زمانی که عناصر حیاتی مشخص شدند، شرکت 

ها  کنندگان آنی هویت و موقعیت مکانی تأمین ی اول دربارههای الیهریزی باید شامل پرسش مستقیم از سازمان این مرحله از برنامه

های د که هر گونه اختالل را که سازمان سازنامه مذکور شرکت را قادر می گذاری اطالعات باشد. توافقنامه به اشتراکو ایجاد یک توافق

کنندگانشان در ی دوم و فراتر از آن با آن مواجه خواهند شد، شناسایی نماید. تولیدکنندگان باید با تمامی تأمین کننده الیهتامین 

موجودی انبار بپردازند. این  و سطح  17های مشترک به پایش زمان تولید نامهها در ارتباط بوده تا بتوانند با تنظیم توافقتمامی الیه

 نماید.کنندگان حیاتی ایجاد میبرای تأمین  19ی بازیابی وقفه عمل نموده و یک برنامه  18تشخیصِکار مانند یک سیستم پیش 

نیستند،  ها ی اطالعات آنی تأمین خود نداشته و یا متمایل به ارائهکنندگان الیه اول دیدی نسبت به زنجیره در شرایطی که تأمین 

ای برای این ریسک شکل دهند. این منابع اطالعاتی شامل ریسک ای از منابع اطالعاتی، فرضیه توانند با استفاده از گسترهها می شرکت 

و میزان صادارات در کشورها و مناطق است. برای این منظور    21بندی قطعات، تأثیر حمل و نقلتوسط صنعت و طبقه  20مالی تسهیالت

های آوری اطالعات مفید از بانکهای تجاری را خریداری نمود. برای تسریع در جمعکنندگان داده های اطالعاتی فراهمنکتوان بامی 

های تحلیلی پیشرفته و  توان رهیافت تر، می های پایینکنندگان در الیهترین تأمین اطالعاتی مورد اشاره و در نتیجه تعیین حیاتی 

 را مورد استفاده قرار داد.  22اینگاشت شبکه 

تواند کننده ایجاد کرده که می ها با دانش به دست آمده درباره محل تأمین سنتی عناصر، یک ارزیابی ریسکِ تأمینترکیب این فرضیه

و نیز  23برونزا  لکنندگان با بکارگیری تحلیکنندگان الیه اول را نیز شکل دهد. با تکمیل ارزیابی ریسک تامین مبنای مذاکرات با تأمین 

توان شناسایی  را می 24کنندگان احتمالی در الیه دوم و پیش از آن در مناطق آسیب دیده های مختلف، تأمین استفاده از منابع داده

 نمود.

ی عملیات را به طور  هایی که ممکن است باعث توقف یا کاهش سرعت قابل توجهی در خطوط تولید شوند یا هزینهبرای ریسک

بایست متوجه این نکته  ها می کنندگان جایگزین را شناسایی کنند. شرکتتوانند تأمین وکارها می ی افزایش دهند، کسب چشمگیر

ها( گذاری توسط دولتهای سفر و الزامات فاصلههای محلی )مانند تغییر محدودیتمشیها و خطها در سیاست باشند که تفاوت 

کنندگان جایگزین در دسترس ها داشته باشد. در صورتی که تأمین در دسترس بودن( سایر گزینه  ای بر نیاز به )وتواند تأثیر عمده می 
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کنندگان الیه اول در مناطق تحت تأثیر کار کرده تا به صورت همکارانه به این ریسک توانند از نزدیک با تأمین وکارها می نباشند، کسب 

 تر پس از بحران را ممکن سازد.ین چندالیه باید احیای سریعی تأمدر چرخه 25رسیدگی کنند. درک ریسک مالی مشخص

 تخمین موجودی در دسترس و قابل استفاده

ی ارزششان اطالع نداشته و به همین علت پس از کسب آگاهی نسبت به  وکارها از میزان کاالی موجود در زنجیره بسیاری از کسب

ر، الزم است مقدار کاالی در دسترس، شامل قطعات یدکی و کاالهای میزان موجودی مورد اشاره متعجب خواهند شد. بدین منظو

 (.  2باید برای فعال نگه داشتن تولید استفاده شوند )شکل   بازتولید شده، تخمین زده شوند. به عالوه، کاالهای باقیمانده پس از فروش
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 اندازد.ا به تعوق میی تأمین، تأثیر کامل خط تولید متوقف شده ر در زنجیره 26موجودی کاالی داخلی
 کنندگانی از کشور چین، بر اساس صنعت، مصور( با تأمینEU/USها در ایاالت متحده آمریکا/اتحادیه اروپا )مورد انتظار برای شرکت 27اتمام موجودی

 

 
  خودرویی دارویی مصرفی فروشی)انبوه(خرده فروشی )مد(خرده فناوری پیشرفته نیمه رساناها

 
 

 فهرست موجودی، تعداد روزهای موجود بودن کاال )با احتساب روزهای حمل و نقل(
  خودرویی دارویی مصرفی فروشی)انبوه(خرده فروشی )مد(خرده فناوری پیشرفته نیمه رساناها
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ی تأمین که در بخش پیشین توضیح داده شد، کامل شود. تخمین تمام این فرآیند باید در طی فرایند ایجاد شفافیت در زنجیره 

هایی که باید کمک خواهد کرد. دسته31ی رشد تولید بیش از تقاضا ریزی ظرفیت در دورهی ارزش به برنامه موجودی در طول زنجیره 

 در نظر گرفته شود شامل موارد زیر است:  

که برای فروش، کنترل کیفیت و    موجودی بلوکه شدهاند و  که در انبارها نگهداری شده   شده و آماده فروشکاالهای ساخته -

 اند. آزمایش متوقف شده 

. به خاطر داشته باشید که 32که برای تولید یک محصول جدید تغییر کاربری داده و بازیافت شوند  موجودی قطعات یدکی -

 بین کاهش پیشتیبانی از مشتریان فعلی در برابر حفظ فروش محصوالت جدید برقرار است. 33جا یک مصالحهدر این

ها برای رفع مشکالت که آیا کار مجدد روی آن  که باید ارزیابی شوند  ی کیفیت پایین یا دارای مسائل کیفیقطعاتی با رتبه  -

 ها مرتفع گردد.شده تولید شوند تا مسائل کیفی آنپذیر است یا باید مجدداً با موجودی استفاده کیفی توجیه 

 ویژه برای ها را شتاب داد، به توان وصول آنهایی می بایست ارزیابی شوند که چه طور و با چه گام که می    قطعات در ترابری  -

 کاالهایی که در گمرگ و مناطق قرنطینه هستند. 

این اقالم مجددًا  باید در نظر گرفته شوند تا بررسی شود که آیا نیاز است که هاکاالهای در اختیار مشتریان میانی و واسط -

 ها خریداری شود؟ یا بهتر است که برای تحویل متقابل، به ایجاد شفافیت پرداخت؟از آن

 ی مشتریان نهاییارزیابی نیاز واقع

های واقعی تواند برآورد و تعیین نیازمندی یک بحران ممکن است تقاضا برای محصوالت مشخصی را افزایش و یا کاهش دهد که می 

ی واسطهبیهای تقاضایی که از مشتریان  وکارها باید تحقیق کنند که آیا سیگنال تر نماید. کسبمشتریان نهایی را دشوارتر و پر اهمیت 

مدت، واقعی هستند یا خیر و به عدم اطمینان و ابهام زیربنایی موجود در این مدت و چه در میان کنند، چه در کوتاه خود دریافت می 

ی صنعتی و استفاده از ابزارهای تحلیلی در دسترس باید  ریزی تقاضا با استفاده از تجربهبینی توجه داشته باشند. تیم برنامه پیش 

ریزی ی این کار باید در فرایندهای برنامه د سیگنال تقاضای قابل اعتنا را بیابد تا بتواند کاالهای ضروری را مشخص نماید. نتیجه بتوان

 یکپارچه مورد بحث و توافق قرار گیرد. 34( S&OPعملیات و فروش )

توانند اطالعات بسیار مفیدی برای ای داخلی و خارجی می دادهو منابع 35های ارتباط مستقیم با مشتری، بینش بازارعالوه، کانال به

ای محدود هستند، تعامل باز  داده تعیین وضعیت تقاضا در بین مشتریان مرتبه دوم )مشتریانِ مشتریان( فراهم آورد. زمانی که منابع 

بینی تقاضا، نیاز به یک فرآیند دقیق ن نکات، پیش ها را پر نماید. باتوجه به ایتواند حداقل برخی از این شکاف با مشتریان مستقیم می 

شدن مؤثر برای این منظورِ آمادهکند. به  آمیز هدایتدارد تا بتواند شرایط مبهم و همواره در حال تحول را موفقیت  36گیرانه و سخت

 بایست اقدامات زیر را انجام دهند:  ها می شرایط، سازمان 

 
31 Ramp-up 
32 Repurpose 
33 Trade-off 
34 Sales- and Operation- Planning 
35 Market Insight 
36 Strict 



بینی است  ، که شامل مشخص کردن میزان جزئیات و افق زمانی برای این پیش تقاضا بینی ی استراتژی پیش تهیه و توسعه  -

 شود. S&OPدر فرآیندهای  37آگاهانه ای که بتواند منجر به تصمیمات ریسکبه گونه 

 بینانه برای تقاضای پایهبینی واقع منظور تولید یک پیش ، به بینی آماری پیشرفتهاستفاده از ابزارهای پیش  -

 بینی تقاضا برای هر کاالی مشخصهای پیشبا مدل  38ازی اطالعات یا هوش بازارسیکپارچه -

 39هادقتی به منظور واکنش سریع به بی ها، بینی کسب اطمینان از نظارت و پایش پویای پیش -

دچار کمبود در چه زمانی که بسیاری از مشتریان نهایی درگیر خرید کاالهای دارای کمبود هستند تا بتوانند کسر بیشتری از آن

های تقاضایی که از مشتریان وکارها باید مجددا کامال عقالنی تحقیق نمایند که آیا سیگنالتأمین است را مطالبه کنند، کسب

بینی  کنند، واقعی هستند یا خیر و به عدم اطمینان موجود در این پیشمدت دریافت می مدت و یا در میانی خود در کوتاهواسطهبی 

چنین اضافه کردن انعطاف بیشتر به شرایط قرارداد، اوج ها و همتر کردن سفارشات و افزایش تکرار آنه باشند. با کوچک توجه داشت

ها کنندگان و مشتریان آنگردیده و نتایج برای تأمین  41گردد، هموارها و اتالف منابع می تقاضا که باعث باالرفتن هزینه  40و فرودهای

کند،  بندی می و درآمد رده43که مشتریان را بر اساس اهمیت استراتژیک، حاشیه سود  42بندی از طریق فرآیند تریاژیابد. الویتبهبود می 

 کند. روابط تجاری را استمرار بخشیده و محافظت می 

 سازی ظرفیت تولید و توزیعبهینه

 44ی بعدی، ظرفیت تولید و توزیع را بهینه کند. تحلیل سناریو بایست در مرحلهمی  S&OPبینی تقاضا، فرآیند  با مجهز شدن به پیش 

ها روشن تواند برای آزمایش سناریوهای مختلف ظرفیت تولید و توزیع مورد استفاده قرار گرفته تا پیامدهای مالی و عملیاتی آنمی 

 گردد. 

جو و انتخاب وشود. این موضوع مستلزم جستولید و توزیع با کسب اطمینان از ایمنی وسالمت کارکنان شروع می بهینه کردن ت

هایی چون خطر عفونت  گوی شفاف پیرامون نگرانی وها به منظور گفت گیری از آنو بهره  45های دارای مهارت ارتباطی در بحرانتیم 

 باشد.  ارمندان می های دورکاری و کار در منزل با کو گزینه

مدت تخمین زده شده و تأثیرات آن بر که پیامدهای مالی و عملیاتی تعطیلی طوالنی ای گونهریزی سناریو است، به گام بعدی، برنامه 

ریزی چگونگی استفاده از ظرفیت  منظورِ برنامه اساس ظرفیت موجود و دردسترس )شامل موجودی فعلی در سیستم( ارزیابی شود. به 

، هم در زمان فعلی و  46چنین درآمد بالقوه بایست با در نظر گرفتن اهمیت سالمت و ایمنی انسانی و هم می S&OPد، فرآیند موجو
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در آینده، تعیین کند که کدام یک از محصوالت، بیشترین ارزش را ارائه خواهند داد. این تحلیل با کمک یک  47هم در طی بازیابی

است. کارکنان   49حاصل خواهد شد که شامل نفرات بازاریابی و فروش، نفرات عملیات و کارکنان استراتژی  48تیم با کارکرد متقابل 

باشند. در صورت  کار می وروزِ اقتصاد کالن با اثرات مورد انتظار بر روی کسبهای بهبینی استراتژی شامل افراد با توانایی انطباق پیش 

تری با تقاضای مورد انتظار در شرایط  ی تأمین را به نحو مناسب ریزی تولید و زنجیرهتواند برنامه دیجیتال می   S&OPامکان، یک بستر  

 مختلف منطبق نماید. 

 50جستیکسازی ظرفیت لشناسایی و ایمن

یابد زیرا که ازپیش اهمیت میها، بیش های مربوط به آندر زمان یک بحران، درک ظرفیت فعلی و آتی لجستیک و تمامی مصالحه 

بندی لجستیک احتیاج به ظرفیت موردنیاز و میزان حساسیت زمانی در تحویل محصول دارد. در نتیجه، حتی زمانی که  اولویت

بایست ظرفیت لجستیک خود های ارزش خود هستند، می زمان در زنجیره 51لید بیش از تقاضا و جبرانها به دنبال افزایش توشرکت 

تواند یک می 54با شرکا 53ی بالقوه را به حداقل برسانند. همکاری و تشریک مساعیکنند تا ریسک مالی افزایش هزینه 52رزرورا پیش

 تر باشد. رفیت با شرایط مطلوباستراتژی مؤثر برای به دست آوردن اولویت و افزایش ظ

نه تنها به ردیابی   56در شرایطی که به سرعت در حال تغییر و تحول است، دید بالدرنگ 55ریزی اقتضاییبرای بهبود برنامه

و تعطیلی  57تری نظیر ازدحام فرودگاهیی وضعیت محموله در ترابری بستگی دارد، بلکه به پایش تغییرات گستردهلحظهبهلحظه

در مدیریت لجستیک در سازگاری سریع با هر گونه تغییر موقعیتی یا محیطی    58مرزها وابسته است. حفظ یک رویکرد زیرکانه و چابک

 روری است. بسیار ض

 مدیریت پول نقد و سرمایه در گردش خالص

یافته  های کند و حاشیه سود کاهشهای تأمین محدودشده، فروشیابد، زنجیره دهد و گسترش میزمانی که بحران به راه خود ادامه می

بینی دارند؛ اکنون به یک وکارها که عادت به خوشدر هم آمیخته و فشار بیشتری بر روی درآمدها و نقدینگی خواهد داشت. کسب 

دسترس بینی درون سازمانی و درهای پیشها به تمامی قابلیت گرایی نیاز دارند تا بتوانند پول نقد آزاد نمایند. شرکتدوز شدید از واقع

   را بر روی سرمایه موردنیاز خود به صورت هفتگی و ماهانه انجام دهند. 59نیاز خواهند داشت تا آزمون استرس و فشار
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توانند بر روی ی تأمین میگذارد، رهبران زنجیرههای قابل دریافت و قابل پرداخت اثر میبر روی حساب 60از آن جا که عملکرد مالی 

فروش با اهداف   ی ارزش تمرکز کنند. کاهش موجودی کاالهای آمادههای دیگر زنجیره آزاد کردن پول نقد بلوکه شده در بخش 

انداز قابل توجهی را به ارمغان آورد. به طور مشابه،  تواند پس شوند میکه با یک نظارت قوی پشتیبانی می  فکورانه و بلندپروازانه

را  62های قابل توجه سرمایه ها را قادر سازد تا هزینهتواند شرکت ، می 61لجستیک بهبودیافته، به طور مثال از طریق مدیریت ناوگان 

کننده و به حداقل ه تعویق بیندازند. انجام آزمون فشار برای سفارش خرید هر تأمین بدون هیچ تأثیری بر روی خدمات مشتری ب

ی تأمین باید علل اصلی تواند تزریق فوری پول نقد را حاصل نماید. رهبران زنجیره رساندن یا حذف خریداری ملزومات غیرضروری می

و   63مصرف -اساس-های تولید و ذخیره برلل را با پیروی از مدل کنندگان را تجزیه و تحلیل کرده و این عهای غیرضروری تأمینخرید

 تر، کاهش دهند.   کنندگان برای حصول شرایط قرارداد مطلوببا تأمین چنین از طریق مذاکرههم

 

 برای آینده 64آوریایجاد تاب

آوری و ی تأمین با قدرت تابجیرهبایست یک زنی تأمین شناسایی شدند، رهبران میهای فوری در برابر زنجیرهزمانی که ریسک

گردد. این فعالیت شامل  ی تأمین آغاز می پذیر برای آینده طراحی کنند. این مهم با  ایجاد یک فعالیت تحلیل ریسک چرخهبرگشت 

ها و پایش و آن 65های اصالحروزرسانی مستمر برآوردهای تأثیرات هر ریسک و استراتژی چند وظیفه است: ارزیابی میزان ریسک، به

شوند باید به صورت رسمی کدگذاری و ی مدیریت بحران ساخته می نظارت بر ریسک. فرآیندها و ابزارهایی که در طی دوره 

های پذیری بایست به یک عامل ثابت تبدیل شود تا به صورت مداوم و قابل اطمینان، آسیب مستندسازی شوند و مرکز عصبی می 

تواند کل یک اکوسیستم کنندگان به طور مشابه می تر تأمین نماید. با گذشت زمان، همکاری قوی ی تأمین را پایش زنجیره 

 آوری بیشتر، تقویت نماید.کنندگی را برای تابتأمین 

گردد. در طی این فرآیند، دیجیتالی کردن مدیریت زنجیره تأمین باعث بهبود سرعت، دقت و انعطاف بیشتر مدیریت ریسک تامین می 

های برآورد ریسک، ی تأمین دیجیتالی شده، باعث تقویت قابلیت ، یک زنجیره66جاد و تقویت یک منبع واحد اطالعات حقیقیبا ای

 های مدیریت مسائل ناشی از رشد پیچیدگیچنین قابلیت ی تأمین و هم قابلیت حصول دید بیشتر و همکاری بیشتر در سراسر زنجیره 

کنندگان بالقوه،   دیجیتالی از تأمین  67بندی گونه یک خوشهدهد که چهنشان می  3کل محصول خواهد شد. به عنوان مثال ش

 سازد. ها را آشکار می های مشترک آنقابلیت 
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  600کنندگان آن شرکت تا  تأمین  69ی فناوری پزشکی سبب شده است که زیربنای یک شرکت فعال در حوزه  68تخمین میزان اتصال 

کاالهای   کنندگان آماده برای دریافت درخواستاست تأمین   ی ابزارهای صنعتی توانستهدرصد افزایش یابد. در عین حال، یک سازنده

 ها نبوده است. ناسایی آنشدت پیچیده را بیابد که پیش از این قادر به شبه
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ی تحت های منابع جایگزین را برای تمامی مواد اولیهبندی، حق انتخابهای خوشه: نقشه2شکل 

 نماید.تأثیر قرار گرفته، آشکار می

 
 کننده(تأمین 87ها = کنندگان بلندگوهای بادوام، مصور )تعداد گرهای، تأمینی خوشهنقشه

 
 ها، %های خوشه مشخصه

 

صدای 

 دریایی 

های سیستم 

بلندگوی 

 ایچندرسانه 

 

 بلندگوهای اتوموبیل

 
بلندگوهای   

 تلفن همراه

تجهیزات صوتی  

 ایحرفه 

 

 

هایی که ممکن است با آن  ها و شوکپذیری آسیب ها باید یک نگاه کامل به ها و دولتدر انتها، هنگام بیرون آمدن از بحران، شرکت

نماید.  پذیری را تشریح میمبدأهای اصلی آسیب  4چه ویروس کرونا دارد داشته باشند. تصویر مواجه شوند و مقیاسی به بزرگی آن

آوری ساختاری ری تاب های عمده را آشکار کند. برای مثال، تحلیل سناریو برای بازنگتواند فرصت های دقیق و با جزئیات می پاسخ 

تواند نقاط ضعف را مشخص کند حتی زمانی که عناصر ونقل می های مختلف حمللجستیک حیاتی، مسیرها و حالت  70هایگره 

 آور به نظر آیند.های ریلی ممکن است بسیار تابهای مهم یا ایستگاه مانند فرودگاه  71منفرد 
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 افتد.د اتفاق میی تأمین در پنج بعپذیری زنجیره: آسیب4شکل 

 پذیری بالقوهعوامل آسیب

 تمرکز معمولی 72تمرکز همه جانبه

 
 بلوغ سازمانی 

سازمان چه قدر در برابر  •

شناسایی و کاهش 

ی اختالالت زنجیره

تأمین، واکنشگر و چه 

 کنشگر است؟قدر پیش

 پیچیدگی محصول

آیا اجزاء موجود در  •

محصوالت قابل 

 جایگزینی هستند؟

اجزاء دیگر موجود و اگر  •

قابل دسترس نباشند، 

طراحی محصوالت چه 

 قدر قابل انعطاف است؟

محصول چه قدر در برابر  •

تغییرات نظارتی انعطاف 

 دارد؟

 آوری مالیتاب

شرکت چه قدر در برابر  •

های زنجیره تأمین  هزینه

یافته یا اختالل  افزایش

پذیری مالی  پایدار انعطاف

 دارد؟

 لجستیک و حمل و نقل

ی لجستیک و شبکه •

جریان فیزیکی چه قدر 

 آوری دارد؟تاب 

 

ریزی و ی برنامهشبکه

 کنندگانتأمین

ریزی تقاضا چه قدر قابل برنامه •

 بینی است؟پیش

ی عرضه چه قدر پیچیده  شبکه •

یا متمرکز است و چه قدر در 

 آوری دارد؟برابر اختالل، تاب 

شبکه چه قدر در معرض  •

های لها و سایر اختالتعرفه

 است؟ 73بازرگانی

 

گیری نموده و تصمیم بگیرند که چه میزان ای تولید کنند که تأثیر سناریوهای مختلف شوک را اندازههای مالیها باید مدل سازمان 

جا کردن تولید. زیربنای تحلیلی این ی دوگانه یا جابهبرای کاهش خألهای خاص خریداری شود، مانند ایجاد منابع عرضه  74"بیمه"

های تأمین  ها را در زنجیرهها به خوبی درک شده است، مانند بخش مالی، و اکنون زمان آن است که آنتحلیل ریسک در سایر زمینه 

 نیز اعمال کنیم. 

ها باید در اولویت اول قرار بگیرد،  ها با آن مواجه هستند و رسیدگی به آنها و دولتبندی مسائل انسانی که شرکت تتریاژ یا اولوی

ویژه در مورد محصوالتی که برای سالمتی و ایمنی در یک بحران ضروری هستند. با فروکش کردن پاندمی ویروس کرونا، این به

ناپذیر بعدی آماده باشد. با  های اجتناب ی تأمین تمرکز خواهد کرد تا برای شوکای زنجیرههمأموریت بر روی بهبود و تقویت قابلیت 

تر های بعدی آماده توانند برای بحرانها می ها و دولتها و رفتارهای دانسته در امروز و در چند ماه آتی در این بحران، شرکت کنش 

 ظاهر شوند. 
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