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هزاران متخصص بهداشتی دلیرانه در حال مباارز    در درجۀ نخست، یک چالش بشری است. 91-کووید

ها و صنعت با همکااری هاد در شا       اند. دولت های خود را در معرض خطر قرار داد  با این ویروس هستند و جان

ها و جوامع آنها، و پژوهش برای درماان و واکسان    اد برای درک و پرداختن به این چالش، حمایت از قربانیان و خانو

 هستند.

 

 

هدف از این سند، کمک باه مادیران ارشاد     موقع اقدام نمایند. ها در سراسر دنیا باید سریع و به شرکت

هایی در راستای حفاظت و حمایت از کارکناان،   و چگونگی گستر  آن و برداشتن گام 61-برای درک شرایط کووید

 جیر  شأمین و پیامدهای مالی است.مشتریان، زن
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 مدیریتیخالصه 

 

 شرایط فعلی

 
در کشاورهایی کاه رشاد ساریع      61-کووید

ابتاادایی مااوارد اباات  را شجربااه کردنااد  بااه 
خصوص چین و کر  جنوبی(، شاهد کااهش  

 مداوم موارد است.
با این حاال، ماوارد خاارز از آسایا باه  اور       
 چشمگیری در حال افازایش اسات و اصاو     

هاا در خاورمیاناه و اروپاا     ناشای از مجموهاه  
است. در حالی که ایا ت متحد  موارد بسیار 

رساد   محدودی را شأیید نمود ، اما به نظر می
هااای  کااه بااا افاازایش دسترساای بااه کیاات 

ششخیصی، شعداد موارد به  ور قابل شاوجهی  
 یاید. افزایش می

 سناریوهای احتمالی آینده 

 

یاد  هاا با  اقداماتی که شرکت

 مدنظر داشته باشند
 

یااک مرکااز فرماناادهی مرکاازی    
شوانااد ایاان   کااارکردی ماای  میااان
 ها را هماهنگ نماید: ش  

      حمایت از کارکناان و الااای حا
 هدف مشترک به آنها

 شثبیت زنجیر  شأمین 

 مداخله دادن مشتریان 

: گساتر  ایان ویارس در    تعویق بازیاابی  
ۀ فصل خاورمیانه، اروپا و ایا ت متحد  شا نیم

یاباد، زماانی کاه شرییار      ادامه می 0202دوم 
فصل و افزایش قدرت باهث کاهش در حجد 

 گردد. موارد ابت یان می
 

: ویااروس باادون مااد  فشاارد ی الااو نی 
کاااهش فصاالی در سااط  جهااان گسااتر   

شود  یابد و باهث ایجاد شوک شااضایی می می
بااه  ااول  0206کااه شااا فصاال دوم سااال  

های سا مت در بسایاری از    انجامد. نظام می
کشورها به خصوص کشورهای فایار از پاای   

ای که اثرات شدید انسانی  اند، به گونه درآمد 
 و اقتصادی به همرا  دارند.
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 م

های مهم داشبورد شاخص  ها شرکت که اقداماتی  

باشند داشته مدنظر باید  

سناریوهای احتمالی  

 آینده

91-شرایط فعلی کووید   
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 ها مقایسه با سایر بیماری
ان شلفاات را کااهش   نرخ بازشولید و میزهای ویروسی، و درمان در صورت امکان،  شناسایی زودهنگام بیماری، ششدید کنترل

 دهد می

 

 91-رسید کیه کوویید    به نظر میی 

  تر از آنفوالنزا باشد خطرناک
 0202مارس  65بر اساس آخرین ا  هات 

 

 9های بیماری تا به امروز ویژ ی

 
 برابر  2تا  9.1

 نرخ بازشولید نسبت به آنفو نزا
 

 درصد 22تا 
 موارد نوع شدید/بحرانی بیماری را دارند 
 

 درصد  2.1تقریباً 
شلفات در کر  جنوبی پ  از شست گساترد .  نرخ 

در صورشی که ماوارد کشان نشاوند یاا سیساتد      
بهداشتی شحت فشاار باشاد، نارخ شلفاات باا شر      

 0رود می

 .ها، این ارقام کاهش یابد رود که با ششدید اقدامات در راستای مهار ویروس و شوسعه درمان شواهد در خصوص آمار دقیق در حال کشن است، با این حال انتظار می (6

هااای شلفااات بااه   رد. آخاارین ناارخ هااای نظااام ساا مت دا  درصااد باشااد و ایاان بسااتگی بااه شاارایطی هم،ااون ساان بیمااار، ایمناای جامعااه، و شوانمناادی       3.4کنااد کااه میااانگین جهااانی ناارخ شلفااات براباار     ورد ماایآسااازمان بهداشاات جهااانی باار   (0
 حاسبه شد  است.م ،صورت شاسید میزان مرگ و میر به شعداد موارد

 .های شیوع یا بروز بیماری جدید در محیط (3

 های نظام س مت دارد. سن بیمار، ایمنی جامعه، و شوانمندیها و هوامل شیوع هم،ون  آمار مرگ و میر موارد نشانگر زمینه (4

 اند. به دست آمد  مطالعات دانشگاهیهای قبلی و بر مبنای  ویژ  هستند، با این حال بر اساس شیوع برآوردها بسیار زمان (5

 کند. درصد برآورد می 5درصد و موارد بحرانی را  65سازمان بهداشت جهانی میزان موارد شدید را  (1
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گسترش جهانی در حال تشدید است و 

های جدید از سرایت محلی وجود  گزارش

 دارد
 0202مارس  65شا 

 

 

 اثرات تا به امروز

 903888بیش از 
 
 
 

 شد   شدۀ گزار  موارد شأیید

 0088بیش از 
 
 
 

 شلفات

 998بیش از 
 
 
 

 شد   کشور یا منطاۀ دارای موارد گزار 

 08بیش از 
 
 
 

 کشور یا منطاه با شواهدی از سرایت محلی

 98تقریباً 
 
 
 

 شد   موردِ گزار  622کشور یا منطاه با بیش از 

 درصد 9کمتر از 
 
 
 

 65شاا   1شاد  از   سهد چین از ماوارد جدیاد گازار    
 مارس

 درصد 00تقریباً 
 
 
 

 مارس در اروپا 65شا  1شدۀ جدید از  موارد گزار 

 98بیش از 
 
 
 

 مارس 65شا  1دارای موارد ابت  از  کشور جدید
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 اصلی مشخص شده است« مجموعه سرایت» 0ویروس در 
  یری از جابجایی افراد در آن دشوار استو جلوشده است،  تأیید موردِ 922شده و بیش از  ای با سرایت محلیِ تأیید ، منطقه«مجموعه»یک 
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 پیشرفت بیماری در میان کشورها تفاوت زیادی دارد

 
 اقداما  اخیر وضعیت 9نرخ تلفا  موارد تعداد تلفا  تعداد موارد کشور

 درصد 4شاریبا   3022بیش از  86222 بیش از چین

 

 و قرنطینه شدیدمهار  موارد جدید در سط  کد در چین
 ی قابل شوجه در مراکز و در هوبیها شست

 های موقتی برای افزایش ظرفیت ساخت بیمارستان

 درصد 2.1شاریبا   72بیش از  8622 بیش از کره جنوبی

 

درصاادی در  75کاااهش شاریبااا   
موارد جدید در هفتاۀ گششاته باا    

 پتانسیل کاهش یا شثبیت

بارای   گاشاری  دگی قابل شوجه و رویاۀ ساریع موافاات قاانون    آما
 ها تشس

 گستر  سریع موارد ششخیصی
دسترساای مااواردِ کمتاار از شاادید بااه بیمارسااتان و هماااهنگی   

 بیمارستانی چشمگیر

 درصد 1.8شاریبا   6422بیش از  06622 بیش از ایتالیا
 

 65ماورد جدیاد در    3522شاریباا   
با شرین میزان در جهان، –مارس 

درصد افازایش   682معادل حدودا  
  ی یک هفته

ها  ابتدائا  بر شمال ایتالیا متمرکز بود اما اکنون این ش   ها ش  
به کل کشور شسری پیدا کرد  و از جمله اینکاه شجمعاات بازرگ    

 لرو شد  است
به دلیل فشاار کااری، نیروگیاری بارای بخاش سا مت انجاام        

 شود می
 مدارس در کل کشور شعطیل شد  است

 درصد 0.4شاریبا   42بیش از  6122 بیش از ایا   متحده
 

شعداد موارد در ایا ت متحاد  باه   
 ، ور روزانه در حال افزایش است

هاای رسامی    با این حال گازار  
ممکن اسات از ایان روناد هاا      

 0باشد

مارس اه م شد و کنگر  به دنبال  63وضعیت اضطراری ملی در 
 شأمین شست رایگان برای همه است

و اقاداماشی   وضعیت اضاطراری اها م نمودناد   ایالت  01بیش از 
هاای   هم،ون شعطیلی مدارس، ممنوهیت شجمعات بزرگ و برنامه

 گیری را اهمال نمودند بزرگ شست
 

 

                                                           
 اند متعددی هم،ون شعداد موارد مشکوکی دارد  که شست شد نرخ شلفات موارد از شاسید کل شلفات بر کل موارد به دست آمد  است. این نرخ در حال شرییر است و بستگی به هوامل  .6

 مارس 8مارس در ماایسه با  65شعداد موارد شأییدشدۀ جدید در . 2
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 شدید یا بحرانی باشند که مستلزم ظرفیت بهداشتی قابل توجه برای تست و زیرساخت مراقبت حیاتی است ،درصد موارد 28برآورد شده که تقریباً  به طور کلی
 

 شدید  نیاز به اکسیژن( یا بحرانی  نیازمند شهویه مکانیکی( هستند 61-درصد از موارد کووید 02کند که حدود  نی برآورد میسازمان بهداشت جها
 هایی از جمله آنفو نزا است این بیانگر سط  با ی شدت در ماایسه با بیماری

 ممکن است ششخیص داد  نشوند در سط  کشوری، موارد خفین
 فشار بیش از حد بر سیستد س مت را دارد، زیرا این نوع موارد ممکن است نیاز به درمان بالینی داشته باشند شدتِ با شر، پتانسیل

 برآورد سازمان بهداشت جهانی از توزیع جهانی بر اساس شد  عالئم

 

 
 

5% 

15% 

80% 

 خفیف

 شدید
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 دهند شکل میشده را   داده  درصد مواردِ تشخیص 07تا  98سال، حدوداً  08افراد باالی 
 به شرشی  در کر  جنوبی و ایتالیا 0202مارس  65و  61در چین و شا  0202ه فوری 66شا 
 

 .شفاوت قابل شوجهی در شوزیع سنی وجود دارددر هر سه کشور، 
 .سال( مشاهد  شد  است 61شا  2های مکرر با سایر افراد  مدرسه، حمل و نال همومی( شنها درصد کمی از موارد در میان جمعیت جوان   هلیرغد شماس

 درصد بود  است. 4.3-7.0درصد و  0.3-4درصد،  2.8-2.1نرخ شلفات در کشورهای کر  جنوبی، چین و ایتالیا به شرشی  
 تعداد کل موارد به تفکیک کشور و رده سنی، درصد از رده سنی

 
 

10% 12% 

38% 

32% 

42% 

37% 

52% 

44% 

24% 

6% 2% 1% 
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20-49
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 سک قرار دارندتر به طور کلی بیشتر در معرض ری دهد که جمعیت مسن های نرخ تلفات از این سه کشور نشان می داده
 به شرشی  در کر  جنوبی و ایتالیا 0202مارس  65و  61در چین و شا  0202فوریه  66شا 

 
 باشد درصد 3.4 برابر شلفات نرخ جهانی میانگین که کند می وردبرآ جهانی بهداشت سازمان
 ای چشمگیری با هد دارنده ای، شوانمندی نظام س مت و سایر هوامل، شفاوت ها بسته به سن، بیماری زمینه این نرخ

 
 نرخ تلفا  )درصد( بر اساس رده سنی
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های مهم داشبورد شاخص  ها شرکت که اقداماتی  

باشند داشته مدنظر باید  

سناریوهای احتمالی  

 آینده

91-شرایط فعلی کووید   
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 مرور سناریو

 

 
 شرایط فعلی

 
در کشورهایی که رشد سریع ابتادایی ماوارد    61-کووید

ابت  را شجربه کردند  به خصوص چین و کار  جناوبی(،   
 شاهد کاهش مداوم موارد است.

با این حال، موارد خارز از آسیا باه  اور چشامگیری در    
هاا در   شای از مجموهاه  احال افازایش اسات و اصاو   ن   

. در حالی که ایا ت متحد  موارد استخاورمیانه و اروپا 
رسد که باا   بسیار محدودی را شأیید نمود ، اما به نظر می

صی، شعداد موارد به های ششخی افزایش دسترسی به کیت
 یاید.  ور قابل شوجهی افزایش می

 

 
  یری سناریوهای همه

 

 
 اثرا  اقتصادی

 
چین و کشاورهای آسایای شارقی، بازیاابی را آغااز      

 .اما زنجیرۀ شأمین هنوز ناقص است ،کنند می
هااای مسااافرشی و  هااای همااد ، محاادودیت قرنطینااه
باهث  گشاری اجتماهی در ایا ت متحد  و اروپا فاصله

گشاری در ساال   کنند  و سرمایه ساوط مخارز مصرف
 .گردد می 0202

چین و کشورهای آسیای شارقی باا خاروز بازیاابی     
و فشار آن به سامت فصال    0202اقتصادی در سال 

، رکااود دوکوهانااه م اااهن را شجربااه    0206اول 
 .کنند می

ایا ت متحاد  و اروپاا کااهش در  ارف شااضاا در      
رز کساا  و کااار و  کننااد  و مخااا  ساامت مصاارف 

 .نمایند شجربه می 0202رکودهای همیق را در سال 

 تعویق بازیابی 
چین و کشورهای آسیای شرقی به بازیابی فعلی خاود  
ادامه داد  و شا اواخر فصال اول یاا اوایال فصال دوم     

 .کنند ویروس را کنترل می 0202
رشد شعداد موارد در اروپاا و ایاا ت متحاد  شاا نیماه      

 .یابد رهت افزایش میآوریل به س
 

 مد  فشرد ی الو نی 
چین و کشورهای آسیای شرقی باا شوجاه باه شا       
برای شاروع مجادد فعالیات اقتصاادی، باا ماوجی از       

 .شوند آلودگی مجدد مواجه می
ای  این ویروس، یک ویروس فصلی نیست، باه گوناه  

مجاددا    0202یافتاه در پااییز    که یک ویروس جهش
 .یابد ظهور می
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 ق بازیابی یعوت

 
 جهان سط  در فصلی کاهش بدون ویروس
 شااضایی شوک ایجاد باهث و یابد می گستر 

  ول به 0206 سال دوم فصل شا که شود می
 از بسیاری در س مت های نظام. انجامد می

 پای از فایر کشورهای خصوص به کشورها
 و انسانی شدید اثرات که ای گونه به اند، درآمد 

 .دارند همرا  به اقتصادی
 

 
  یری سناریوی همه

 
رشد شعداد موارد در اروپا و ایا ت متحد  شا نیماه آوریال باه    

 .یابد سرهت افزایش می
دسترسی به شست و شعداد موارد کاام   بهبودیافتاه شاا نیماۀ     

گشاری اجتماهی باهث کااهش   آوریل؛ شعطیلی  بیشتر و فاصله
 .گردد سرهت گستر  می

دید شا پایان آوریل به اوز خود رسید  و شا ماا   شعداد موارد ج
 بهداشت واکنش کنار در ویروس بودن ژوئن، به دلیل فصلی

 .یابد شر، کاهش می قوی همومی
شاهد ظهور مجدد ویاروس خواهاد باود. گرچاه      0202پاییز 

کشورها در سط  جهان در سط  بهتری از آمادگی بهداشات  
 .همومی قرار دارند

ن شایوع در خاورمیاناه خواهاد باود؛ و     ایران هم،ناان کاانو  
آسیای شرقی، آفریاا و آمریکای  شین به دلیل اقلید گارم و  

 .دهند شر، بدشرین شأثیرات را از خود نشان می جمعیت جوان
 اداماه  خاود  فعلی بازیابی به شرقی آسیای کشورهای و چین
 را ویروس 0202 دوم فصل اوایل یا اول فصل اواخر شا و داد 

 .کنند می کنترل

 
 اثرا  اقتصادی

 
کنناد اماا    چین و کشورهای آسیای شرقی، بازیاابی را آغااز مای   

باود  و  هناوز نااقص    0202در اکثار فصال دوم   زنجیرۀ شاأمین  
 کنند  بسیار پایین است. مخارز مصرف

گاشاری   هاای مساافرشی و فاصاله    های همد ، محدودیت قرنطینه
مخااارز  اجتماااهی در ایااا ت متحااد  و اروپااا باهااث ساااوط  

 :گردد می 0202گشاری در سال  کنند  و سرمایه مصرف

 گردد. های بیکاری می ها باهث افزایش نرخ شعطیلی 

 ها افازایش یافتاه و بار نظاام ماالی و       ورشکستگی شرکت
 کند. بانکی فشار وارد می

 های بهر  پایین فعلی، اثرات محدودی  شسهیل پولی با نرخ
 موقع هستند. بی های مالی هد ناکافی و دارد و واکنش

 کنناد  باهاث کااهش شولیاد      سازوکارهای رکود خودشاویت
گردد؛ بازیاابی در فصال    ناخالص داخلی در فصل سوم می

 شود. چهارم آغاز می

باه شادت    0202رشد شولید ناخالص داخلای جهاانی در ساال    
کند و هلت همدۀ آن نیز رکاود در ایاا ت متحاد  و     ساوط می

 و سایر کشورهای آسیایی است. اروپا و رشد کُندشر در چین
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 مدت فشردگی طوالنی

 
این ویروس به گستر  خود در خاورمیانه، اروپا و 

دهد،  ایا ت متحد  شا نیمۀ فصل دوم ادامه می
زمانی که فصلی بودن ویروس در کنار واکنش 

شر، باهث کاهش حجد  بهداشت همومی قوی
 گردد. موارد می
 
 

 
  یری سناریوی همه

 مهار باهث متحد  ایا ت و اروپا همومی بهداشت اقدامات
 .گردد می ژوئن ما  اوایل شا ویروس اولیه

 یک که ای گونه به نیست، فصلی ویروس یک ویروس، این
 و یابد می ظهور مجددا  0202 پاییز در یافته جهش ویروس
 .گردد می دوم فصل  ول در موارد گیری اوز به منجر
 گشاری فاصله و مسافرشی های محدودیت همد ، های قرنطینه

 در شرقی آسیای و چین اروپا، متحد ، ایا ت در اجتماهی
 شدیدشر ویروس، جدید موز از جلوگیری برای ش  

 .شوند می
 و بود؛ خواهد خاورمیانه در شیوع کانون هم،نان ایران
 و گرم اقلید دلیل به  شین آمریکای و آفریاا شرقی، آسیای
 .دهند می نشان خود از را شأثیرات ینبدشر شر، جوان جمعیت
 برای ش   به شوجه با شرقی آسیای کشورهای و چین
 مجدد آلودگی از موجی با اقتصادی، فعالیت مجدد شروع

 .شوند می مواجه
 

 
 اثرا  اقتصادی

 در اقتصادی بازیابی خروز با شرقی آسیای کشورهای و چین
 ودرک ،0206 اول فصل سمت به آن فشار و 0202 سال

 .کنند می شجربه را م اهن دوکوهانه
 سمت در شااضا  رف در کاهش اروپا و متحد  ایا ت
 در را همیق رکودهای و کار و کس  مخارز و کنند  مصرف
 شاهد هستند. 0202 سال

 های متأثر در  ها در اکثر بخش ها و ورشکستگی شعطیلی
یابد و باهث سیر  به شدت افزایش می 0202سال 

 شود. کنند  می ویتنزولی  خودشا

  فشار بر نظام مالی بسیار قابل شوجه است، اما از بحران
ها و  بزرگ بانکی به دلیل افزایش سرمایه بهتر بانک

 نظارت احتیا ی ک ن جدید، جلوگیری شد  است.

 های سیاست پولی و مالی برای شکست  واکنش
 بادهای مخالن کافی نیستند.

ای که در  ست، به گونهاثرات اقتصادی جهانی بسیار شدید ا
اکثر اقتصادهای همد  جهانی شاهد کاهش شولید ناخالص 

خواهید بود و بازیابی کُند هد شا  0202داخلی در سال 
 شود. آغاز نمی 0206فصل دوم 
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های مهم داشبورد شاخص  ها شرکت که اقداماتی  

باشند داشته مدنظر باید  

سناریوهای احتمالی  

 آینده

91-شرایط فعلی کووید   
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 ایفا کند 91-ریزی و مدیریت واکنش به کووید تواند نقش مهمی را در برنامه یک مرکز فرماندهی بحران می

 

کنند  به نهادها و  شوانند با سه ویژگی شعیین میاندهی بحران مراکز فرم
 مؤسسات کمک کنند:

     یک اخت ل یا بحران مستلزم شوجه فوری اسات. ایان بحاران
 الوقوع باشد. ممکن است رسید  باشد یا قری 

   این شرایط به دلیل ماهیت و حجد شهدید، جدید است که ایان
 .سازد یمتمایز م« شرایط اضطراری معمول»را از 

 شر از آنی که سازمان بتواند آن را درک کارد    این اخت ل، سریع
یا باا اساتفاد  از رویکردهاای معماول هم،اون یاک مطالعاۀ        

 .یابد راهبردی گسترد ، در آن مداخله نماید، گستر  می

 
شواناد باه    این معیارها را دارد، لشا یک مرکز فرمانادهی مای   61-کووید
هاای   شرایط را ارزیاابی نماود  و برناماه    ها کمک کند شا سریعا  شرکت

 ها را اجرا نمایند. اقدام خود را انتخاب و این برنامه

اندازی یک مرکز فرماندهی، چهار اقادام اصالی را مادنظر قارار      در زمان را 
 دهید:

 سا  هات دقیق در مورد شرایط را از مراکز مختلن خبری ک  
یامادهای آن  کرد ، چگونگی گستر  آن را بررسای نماود  و پ  

 .برای سازمان را استخراز کنید

 با یک مادل واقاع    –فوری و راهبردی–از اقدامات  ای مجموهه
های جزئی  راحی و بار اسااس    گرایانه به منظور شوسعۀ برنامه

 .آن اقدام کنید

      هاا و   در مورد اقدامات راهباردی ساریعا  پا  از شسات فرضایه
هاای   ز ارز ها شصمید بگیرید و مطمئن شاوید کاه ا   جایگزین

 .کند اجتماهی وشرکتی پیروی می

  پاشیری کاافی    یک رو  منظد و کارا انتخاب کنید که انعطااف
 .انداز متریر را داشته باشد برای شطبیق با چشد
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 کاری شاخه 90تیم،  0: 91-نمونه ساختار واکنش کووید
 ها شرکت در کل بخش 022بر مبنای مباحثات با متخصصان ریسک و س مت و بیش از 

ید
وو
 ک
چه
ار
کپ
ی ی

ده
مان
فر
ز 
رک
م

-
91 

A 
روی حمایت از نی

 کاری

 پیشگیری و واکنش به حوادثها و اقدامات شامل  سیاست ای از مجموهه خط مشی و مدیریت 9

 منبع حایات- دهی محرمانه سازوکارهای گزار - ارشبا ات چندکاناله ارتباط دوسویه 2

 باند دسترسی به پهن -، لپ شاپ، رایانه رومیزی(شرشیبات مادونی  وی.پی.اِن -دورکاری(بدون قسمتی/بندی  شمام/ رد  پیمانکارانپرسنل و  3

 شعطیلی –گشاری اجتماهی(  پیشگیری  مانند فاصله –های کاری  گردشی کردن شیفت هنجارهای در محل 4

 گران و ماامات بهداشت همومی محلی و فدرال شنظید سالمت و مداخله دولت 1

B 
تثبیت زنجیرۀ 

 تأمین

 کنند  جدید ششخیص ص حیت شأمین -مدیریت سفار  –کنند   شأمین کار ازسرگیری –ای  رد  فیت ریسک میانشفا کننده تأمین تعهد 9

 سازی محل بهینه- بندی قطعات جیر - قطعات حیاشیشناسایی  مدیریت موجودی انبار 2

 سازی ظرفیت شولید بهینه-ارزیابی شأثیر هملیاشی  برداری تولید و بهره 3

 برنامه شولید-با استفاد  از سناریوی ک ندر سط  واحد نگهداری موجودی فرو  و هملیات  ریزی برنامهوردهای شااضا با آبر ت تقاضامدیری 4

 سازی مسیر بهینه –رزرو ظرفیت لجستیک قبل از  –ها  پایانه لجستیک 1

C مداخله مشتری 

 ارشبا ات ریسک مبتنی بر سناریو –کت ارشباط با مشتریان شرکت به شر 9شرکت به شرکتشفافیت  9

 نظارت بر اجرا –آموز  جمعی مشتری  –مداخ ت پیشگیری در مسیر مشتری  حمایت از مشتری 2

 رسانی وضعیت ا  ع –های واقعی در خصوص موضوهات  گزار  –ارشبا ات مشتری در زمینۀ کووید  کمک به مشتری 3

D تست فشار مالیه 
 گیری و اقتصادی انداز همه سناریوهای مرشبط مبتنی بر آخرین چشد وتعریف سناری 9

 مالیه در سناریوهای مختلن، به خصوص الزامات سرمایه در گرد  های فشار مالی تست 2

E 
فعالیت مرکز 

 فرماندهی

 شنها منبع حایات برای حل مسأله و کنترل منابع نقشه و مدیریت مسأله 9

 های کاری فوق(  در کل شاخه ای ماشه اقدامات ای از ههمجمو سبد اقداما  2

 میزگردهای  رو   –رهبران در سناریوها  همراستا کردن تنظیم رهبری 3
 

                                                           
1
  B2B 
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 گیری یک مرکز فرماندهی برای واکنش به یک همهنمونه 

 

 تیم اجرایی

 تیم رهبری
 هدایت واکنش -امنیتی -پزشکی

 ارتباالا  همکاران زنجیره تأمین امالک فناوری مالی

 شورای مشورتی پزشکی دفتر مدیریت پروژه مرکز فرماندهی بحران

 هارهنمودهای کلی/ سیاست

 رهنمودهایی برای مدیران خط مادم

 سناریوها

 شرسید موضوع

 هماهنگی هملیات

 شوزیع( همراستایی شنظیمی  مانند

ارشبا ات  رف ثالث  مانند 

 شرکا( در صورت نیاز

های ارشبا ات در میان کانال

 کارکنان

بازخورد دوسویه  ایمیل، 

 شماس شلفنی(

 دورکاری شست فشار مالی

مدیریت بخشی کارکنان 

خاص  در صورشی که 

 دورکاری ممکن نباشد(

 مدیریت ساختمان

 ت کارخانهیریمد

رگیری  مانند اخت ل، پشتیبانی ازس
 ها(وام

 هاقرار دادن در معرض شمام رد 

 مدیریت موجودی انبار



    

 : خالصه رهنمود بهداشت جهانی و واکنش بحران91ووید ک                                                                                                                                   

 

02 

02 

 

 
 ایفا کند 91-ریزی و مدیریت واکنش به کووید تواند نقش مهمی را در برنامه میبحران  یک مرکز فرماندهی  

A: 

ها باید چگیونگی   سازمان

حمایت از کارکنان خود را 

 در نظر داشته باشند
تاادائا  هااای کلاای بایااد اب سیاساات

ایمنی، باه خصاوص بارای افاراد     
پرریسااک، و هم،نااین چگااونگی 
حفااع هملیااات کساا  و کااار را  

 مدنظر داشته باشند
اینها باید همراستا با رهنمودهاای  
مراجع بهداشتی محلی و الزاماات  

 شنظیمی باشد

 لیست کارهایی که باید مدنظر قرار  یرند چک 

خااط مشاای و  -9

 مدیریت

هاای   هایی در خصوص مرخصی استع جی، هم،نین اولویت های بهداشت همومی و قوانین محیط کار شبعیت نمایند، شامل سیاست هید که از شوصیههایی را شوسعه د سیاست .6
 کس  و کار

 کار در محل کار( های کاری گردشی، ح ور صرفا  کارکنان حیاشی برای کس  و بندی ساهت کاری شدوین کنید  مانند شیفت هایی را برای دورکاری و زمان سیاست .0

 های پایان را برای شرییرات سیاستی شنظید کنید رویه .3

ارتباالاااااا   -2

 دوسویه

 هایی را برای ارشبا ات شنظید نمایید های ارشبا ی را انتخاب نمود  و پروشکل کانال .6

 رویکردی را برای ارشبا ات زنجیروار برای شأمین شفافیت اشخاذ کنید .0

 محرمانه را برای کارکنان ایجاد کنیددهی  ارشبا ات دوسویه و گزار  .3

 از منابع رسمی  مانند سازمان بهداشت جهانی و مرکز پیشگیری و کنترل بیماری( برای کس  ا  هات استفاد  کنید .4

پرسااااانل و  -3

 پیمانکاران

 بندی کنید های حیاشی مانند کارکردهای پشتیبانی را شناسایی و رد  کارکردها و ناش .6

شااپ، ارشبااط از دور باا رایاناه و غیار (؛ در ابتادا        باند، لاپ  پشیر را ارزیابی نمایید  به هنوان مثال، وی.پی.اِن، پهن های انعطاف رای دورکاری یا سایر رو نیازهای زیرساختی ب .0
وان مثال، همه افراد در آزماایش چنادروز ، کاار    شد  از آن، سیستد مناس  را شطبیق دهید  به هن های گرفته های آزمایشی را در نظر داشته و سپ  با استفاد  از درس سیستد

 ای از کارکنان( آزمایشی با رایانه از را  دور با زیرمجموهه

شد (؛ آموز  به مدیران در خصاوص شایوۀ مادیریت از دور را در نظار       وری اشخاذ کنید  مانند مسئولیت شفویض دهی و پایان را به منظور کاهش زیان بهر  های گزار  رویه .3
 باشیدداشته 

 المللی کار( ها، شوراهای بین زنی جمعی به شوافق برسید  مانند اشحادیه در مورد اص حات  زم برای واحدهای چانه .4

 با پیمانکاران به شوافق دست پیدا کنید ،ها ها و انگیز  در مورد سیاست .5

محیط کاری و  -4

 هنجارها

 (ها  د نظافت، گردشی کردن شیفتسازوکارهای فیزیکی برای کاهش سرایت را اجرا کنید  مانن .6

  ها را شفاف نمایید اول در ارشباط باشید شا مسئولیت با مدیران شراز .0

 ها( های احتمالی برای شعطیلی محیط کار را شعرین کنید  مانند ظرفیت استارار در سایر ساختمان برنامه .3

بهداشاااات و  -1

 مداخلۀ دولت

 کنش در شماس باشیدبا ماامات بهداشتی برای ارزیابی ریسک و وا .6

 های مناس  برای افراد دسترسی داشته باشید  مانند خطوط شلفن مستاید بهداشتی( های بهداشتی همکاری کنید شا به مراقبت قبتامر گان ارائه دهند کنندگان و  با شأمین .0

 را اجرا کنید ها مطلع شد  و آنها همکاری کنید شا از سیاست گر های شنظید با ماامات بهداشتی و سایر ارگان .3
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Aدهند ها اقداماتی را انجام می ها، سازمان : در این حوزه 

 ای از اقداما  نمونه

  شامل پایه و متوسط( سترده ) متوسط )شامل پایه( پایه 

9 .

ها و  سیاست

 مدیریت

 نمایید شطابق ایجادبه کارکنان در مورد سیاست بیماری یادآوری نمود  و در صورت نیاز 
 منتشر کنید ،رهنمودهایی را برای کارکنانی که اخیرا  به منا ق پرخطر سفر نمود  یا دارای ه ئمی هستند

 ها شنظید نمایید لگو را انتخاب کرد  و فرایندی را برای مرور سیاستیک ا
 ها بخواهید که ریسک خود را ارزیابی نمود  و اقدامات احتمالی را شعرین نمایند از شمام جایگا 

 سیاست مرخصی استع جی و سیاست مراق  اصلی را شوسعه دهید
 یدسفرهای غیرضرور و هم،نین شجمعات بزرگ را محدود نمای
 رهنمودهای مفصل برای کار در الزامات قانونی شهیه کنید

 را شوسعه دهید C-0و  C-6های احتمالی  برنامه

 کارکنان متأثر از بیماری را قرنطینه نمایید
های خاصای را بارای محادود کاردن شجمعاات باه شعاداد         سیاست

 مشخصی از افراد شعیین نمایید
 ینه همکاری نماییدهای به با همکاران صنعت برای ششریک رویه

هاا بایاد از    سازمان

راهنماهاای رساامی  

برای انجام اقداما  

باار مبنااای شااد   

ریسااک موقعیاات  

استفاده نموده و باا  

متخصصان سالمت 

 مشور  نمایند

راهنماهای متعددی 

توساااط ساااازمان 

بهداشت جهاانی و  

مرکااز پیشاا یری و 

کنتاااری بیمااااری  

 فراهم شده است

. ارتباالا  2

 دوسویه

های دورکاری و سفر، و مناابع در ماورد بهداشات و     امل مراکز پاسخگویی به سوا ت، سیاستا  هات ش
ای  س مت را  به  ور منظد و در واکنش به رویدادهای مهد( منتشر نماییاد؛ مادیران ارشبا اات چندرشاته    

 رسانی را در میان وظاین مختلن کنترل نمایید شعیین کنید شا پیام
هاای   های قابل مشاهد  هم،ون سروی  و سایر منابع بهداشتی را در محل های شستن دست دستورالعمل

 بهداشتی نص  نمایید

وقفه، خطوط شماس مستاید پرستاری و پشاتیبانی   های ارشبا ی بی کانال
 کمک را فراهد نمایید
 دهی محرمانه و شکایات را ایجاد نمایید سازوکارهای گزار 

فاراهد   N-6یاا مادیران    رشاد مدیران اهای مرش  از سط   روزرسانی به
 نمایید

ای جریاان   ارشبا ات را از  ریق مدیران سایت یاا مادیران منطااه   
 دهید

روز،  ها و ا  هات باه  یک صفحه اینترانت مرکزی جامع با سیاست
هشدارهای خودکاار از مناابع اصالی، و رهنمودهاایی باه شفکیاک       

 منطاه ایجاد نمایید
ان و اه ای خانواد /مراق  ا  هات در خصوص موارد را به کارکن

 بدهید  ضمن حفع محرمانگی و همراستا با مراجع(

 ها و زیرساخت دورکاری را در صورت امکان فراهد نمایید گزینه . پرسنل3
 پیشنهادهایی را برای دورکاری ارائه نمایید

 ریزی برای شیوع همکاری نمایید با پیمانکاران در مورد برنامه
 را برای کارکنان منتخ  خط مادم شهیه نماییدامکانات محافظت شخصی 

 شمام کارکنان غیرمستاید را شرغی  به دورکاری نمایید
وی.پی.اِن را برای کارکنان نص  نمایید؛ شجهیازات را در صاورت لازوم    

 شهیه نمایید
 های کاری را گردشی نمایید به منظور کاهش شراکد، برنامه

ان از مرخصای اساتع جی   مطمئن شوید که شماام کارکناان و پیمانکاار   
 آگاهی دارند

 های احتمالی را برای دفاشر میانی و ستادی شهیه نمایید برنامه

 دورکاری را در مورد دفاشر یا کارکردهای متأثر اهمال نمایید
ابزارهایی را شعبیه نمایید که امکان ارزیابی ریساک و دساتیابی باه    

 دور فراهد نمایدهای خاص را برای کارکنان را   رهنمودها در زمینه
وری در زمان دورکاری برای کارکناان   رهنمودهایی را در مورد بهر 
شهیه  ،شوانند بازدید میدانی را به همل آورند میدانی در زمانی که نمی

 نمایید

. محاااایط 4

کااااااری و 

 هنجارها

 هوامل ریسک برای سرایت را شناسایی نمود  و کاهش دهید  مانند ابزارهای مشترک(
 مشترک و ف اهای کاری را مرشبا  ضدهفونی نماییدهای  محل

 ها نمایید های اصلی فراهد نمود  و افراد را شرغی  به شستشوی دست شجهیزات بهداشتی را در محل
 های اشتراکی را محدود نمایید غشاخوردن در کافه شریا و اسنک
رهاا در جاهاای ماورد نیااز نصا       ها افزایش داد  و مطمئن شوید کاه فیلت  شهویه هوا را با باز کردن پنجر 

 اند شد 
 گشاری اجتماهی را شرویج نمایید هدم دست دادن افراد و فاصله

 را محدود نمود  و جلسات را به صورت مجازی برگزار نمایید یجلسات ح ور

 های کاری استفاد  کنید برای کاهش شراکد افراد، از شیفت
دفتار مرکازی را در   دسترسی به کارخانه را محدود نمایید؛ دسترسی باه  

 منا ق متأثر برای افرد خارجی محدود نمایید
های کاری بحرانای در میاان    شأسیسات شولیدی را با شاسید کردن محیط

ها و انجام شحویال بادون    های مختلن، مهر و موم کردن محو ه جایگا 
 شماس فیزیکی، شوزیع نمایید

 را افزایش دهید های کنفران  ها در کافه شریا و سالن فاصله بین صندلی
های نیروگیری را شوسعه دهید  به هنوان مثاال   پاسخگویی مدیر و برنامه

 ها( بیمارستان

 در منا ق  به شدت متأثر، موقتا  دفاشر را شعطیل نمایید
پرسنل بهداشتی در محل را برای ارائه ا  هات و پاساخگویی باه   

 ر بگیریدهای بهداشتی در شأسیسات، به کا ا ت و انجام مراقبتؤس
به منظور کاهش سرایت، به جای اثرانگشت از اثر شابکیه اساتفاد    

 کنید

بهداشاات و 

 مداخله دولت

 راهنماهای سازمان بهداشت جهانی و مراجع شنظیمی محلی را مرور نمایید
گاران سا مت     گیری را شناساایی نماود  و باا بیماه     های بهداشتی یا شست شرین مراکز ارائه مراقبت نزدیک
 اری نماییدهمک

 با مشارکت یک متخصص س مت، ارزیابی ریسک را انجام دهید
 های شنظیمی محلی ایجاد نمایید گیری را با ارگان  های شست پروشکل

 ای را برای سازمان انجام دهید های دور  شست 



    

 : خالصه رهنمود بهداشت جهانی و واکنش بحران91ووید ک                                                                                                                                   

 

00 

00 

 

 

Aفاده نمایندها و ابزارها باید از منابع بهداشتی رسمی است ها برای کسب اطالعات، راهنمایی : سازمان 
 سازمان بهداشت جهانی

 های وضعیت و ا  هات هایی از گزار  نمونه

 مرکز پیش یری و کنتری بیماری
 های کلی در مورد پیشگیری، کس  و کار، و صنعت هایی از راهنمایی نمونه

 مراجع بهداشتی محلی
 هایی از ا  هات کلی، راهنماهای کس  و کار و پوسترهای همومی نمونه

   
 

https://www.who.int/news-room/q-a-detail/q-a-

coronaviruses 

https://www.who.int/docs/default-

source/coronaviruse/situation-reports/32322202-sitrep-02-

covid-01.pdf3%Fsfvrsn=00e129fb_3 

 

https://www.cdc.gov/coronavirus/3201-

ncov/about/prevention.html 

https://www.cdc.gov/coronavirus/3201-

ncov/community/guidance-business-

response.html3%FCDC_AA_refVal=https%302A%303F%

303Fwww.cdc.gov%303Fcoronavirus%303F3201-

ncov%303Fspecific-groups3222Fguidance-business-

response.html 

https://www.cdc.gov/coronavirus/3201-ncov/healthcare-

facilities/prevent-spread-in-long-term-care-facilities.html 

 

https://www.nhs.uk/conditions/coronavirus-covid-01/ 

https://www.sfcdcp.org/infectious-diseases-a-to-

z/coronavirus-3201-novel-coronavirus/#links-and-

documents-public 

https://www.cdc.gov/coronavirus/3201-

ncov/downloads/sick-with-3201-nCoV-fact-sheet-

chinese.pdf 
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Aها و مدیریت : سیاست 
بارای هار   های شرکتی  ها باید سیاست ن سازما

یک از ایان ساناریوها را شوساعه داد  و بارای     
شعدیل و اص ح آنها با مدیران محلی همکاری 

 نمایند

 عضو خانواده بیمار

 61-دارد که اخیرا  شست کوویاد  یک کارمند اظهار می
یکاای از اه ااای خااانوادۀ او مثباات شااد  و آنهااا در 

 معرض بیماری قرار دارند
آنها هم،نین اخیارا  در آخارین مراساد شارکت نیاز      

 اند ح ور داشته

 در معرض قرار گرفتن خط
یکی از کارکنان در کارخانه یا مرکز  61-شست کووید

 مثبت شد  است شماس 
نفر دیگر از جمله هوامال ماوقتی هاد در     02حداقل 

 اند معرض بیماری قرار گرفته

 صی استعالجینیروی کار در مرخ
ز نیروی درصد ا 12معرض قرارگیری اخیر،  رپ  از د

 کار اه م بیماری نمودند
کارکردهای حیاشی در حال حاضر در معارض ریساک   

 است

 امکان بیماری همکار
کنااد کااه یکاای از   یکاای از کارکنااان مشاااهد  ماای 

همکارانش شروع به نشان دادن ه ئمای از بیمااری   
ای هساتند   ط س متی زمینهنماید؛ آنها دارای شرای می

 کنند و درخواست دورکاری می

 دورکاری
شرکت شصامید گرفتاه کاه شماام کارکناان در یاک       

 کارگا  را به دورکاری بفرستد
برای اولین باار، شماام کارهاای حیااشی از دور انجاام      

 شود می

 مدیران عالئم در
هاای از   اخیارا  نشاانه   مدیر مالیهد مدیرهامل و هد 

 ندا بیماری داشته
هر دوی آنها در یک موقعیت هساتند، باا ایان حاال     

 دفاشر در سرشاسر جهان هنوز وجود دارند
 

 
 

ا 
ت ب

رای
س

 

   با شد
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B چندین اقدام پیوسته برای زنجیره :

باید  91-در واکنش به کووید که تأمین

 در نظر گرفته شود

گرایانه مشتری را بیرآورد   تقاضای نهایی واقع 9

 نمایید
و  و هملیات، شااضاا را بارای   ریزی فر با همکاری واحد برنامه

 شعیین میزان هرضه مشخص کنید
های ارشبا ی مستاید برای ارشباط با مشتریان مساتاید   از کانال

 استفاد  کنید
های داد  خارجی بازار برای برآورد مشاتریان  مشاتریان    از پایگا 

 استفاد  کنید

 ظرفیت تولید و توزیع را بهینه نمایید 3
فیت منابع در دسترس  همدشا  نیروی کار( اثرات بر هملیات و ظر

 را ارزیابی نمایید
از ایمنی کارکنان ا مینان حاصل کنید و با شفافیت به کارکنان 

 رسانی نمایید ا  ع
ریزی سناریو را اهمال نمود  و اثر بر هملیات را بر مبناای   برنامه

 ظرفیتِ در دسترس ارزیابی کنید

 یت ایجاد کنیدای شفاف در زنجیره تأمین چندرده 9
 های حیاشی را شعیین و منشأ شأمین را مشخص نمایید مؤلفه

را  +Tier 0ریسااک اخاات ل را ارزیااابی و ریسااک مشااابه   
 شناسایی نمایید

کنندگان در منا ق بسیار متأثر از بیماری قارار دارناد،    اگر شأمین
 به دنبال منابع جایگزین باشید

 

 
 بریداز ظرفیت لجستیک موجود بهره ب 0

 ای و ریلی برآورد نمایید ظرفیت لجستیک موجود برای حمل و نال هوایی، دریایی، جاد 
 شرخیص از گمرک را شسریع نمایید

شیوۀ حمل و نال را شرییر داد  و با شوجه به وضعیت موجود، ظرفیت هاوایی یاا ریلای را از قبال رزرو     
 نمایید

 ها همکاری کنید فبرای استفادۀ مشترک از ظرفیت شرابری، با شمام  ر

 موجودی انبار در دسترس را تحلیل نمایید 2
 موجودی انبار را در زنجیر  ارز  شامل قطعات یدکی برآورد نمایید

 از موجودی  پ  از فرو  به هنوان پلی برای حفع شولید استفاد  کنید
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B اقدامات زنجیره تأمین که باید :

ماه آینده در نظر گرفته  9تا  2طی 

 شوند

 
 

ثبا  تأمین مواد را به الور پیوسته 

 بهبود دهید

 
 

آور برای  زنجیرۀ تأمین تاب الراحی

 آینده را آغاز نمایید

 
 

های خارجی  روابط همکاری با الرف

 ایجاد نمایید

منابع جایگزین برای شماام ماوارد شحات    
دسترسای باه    -شأثیر را ارزیاابی نماییاد  

هااای اضااافی  هزینااهکنناادگان،  شااأمین
ها، برآورد افزایش قیمت  ، شعرفهلجستیک

 اجزا
فراینااد شأییااد شااضااا را ارشاااا دهیااد شااا  

ش قی شااضای متورم اص ح شد  و اثر 
 کاهش یابد 
در کنناادگان خاارد و متوسااط   از شااأمین
هااای مااالی پشااتیبانی مااداوم  گرفتاااری
 داشته باشید
ای را بااارای  هاااای منطااااه  ریساااک
ی کنندگان فعلی و پشتیبانی ارزیااب  شأمین
 نمایید

یک کارکرد ریسک زنجیر  شأمین ایجااد  
 نمایید

فرایند و ابزارهاا را باه منظاور یکپارچاه     
ریاازی شااضااا، هرضااه و  کااردن برنامااه

 ظرفیت، دیجیتالی نمایید
 راحاای شاابکه شااأمین جدیااد باارای    

 آوری را در نظر داشته باشید شاب
فرایندها و ابزارهای ایجادشاد  در  اول   

وان مساتندات  مدیریت بحران را باه هنا  
 رسمی، مدون نمایید

هاای هملیاات را باه فرایناد معتبار       اشاق
 مدیریت ریسک شبدیل نمایید 

هاای هماومی بارای کشان      با ساازمان 
 های پشتیبانی، همکاری نمایید فرصت
ن و سایر ذینفعان را دخالات  گشارا سرمایه

دهید شا شفافیت بهباود پیادا کارد  و از    
 کمک آنها استفاد  کنید
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وا
حت

 م

های مهم داشبورد شاخص  ها شرکت که اقداماتی  

باشند داشته مدنظر باید  

سناریوهای احتمالی  

 آینده

91-شرایط فعلی کووید   
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 زیاد   اثر اند، اما اثرات کامل آن هنوز احساس نشده است  های تأمین در سرتاسر جهان مختل شده زنجیره

 متوسط 

 کم 
 تقاضای مشتری حمل و نقل -لجستیک ولیدت-تأمین 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
وضعیت 

 امروز

ها فعالیت خاود را   درصد کارخانه 02 

 اند از سر  رفته
هاای   بنگاا   در چین، به غیر از استان هاوبی، 

باا  درصاد ظرفیات    12بزرگ البته باا حادود   
هااای  هااای بااا شری نساابت بااه بنگااا  ناارخ

  اند شر آغاز نمود  کوچک

 یون کانتینر بالاستفادهمیل 2 
درصد از ظرفیت کانتینری جهانی شحات شاأثیر    8.8

 کاهش شااضا قرار گرفته است

 درصد پروازهای چین 02تعلیق  
درصاد ظرفیات    52پروازهای شجاری حدود 

دهناد، برخای    باربری هوایی را ششاکیل مای  
هااای هواپیمااایی در حااال شباادیل   شاارکت

 پروازها به باری هستند

درصاد   02دن در دسترس باو  

 نیروی کار باری
کاااهش و –روز   64شااا  6قرنطینااه 
باهث افزایش زمان حمل و  –ظرفیت 

 نال هوایی شد  است

 درصد کاهش در فروش خودرو 12 
کنناد  چاین باه شادت کااهش یافتاه اسات؛         شااضای مصارف 

 های آن ین افزایش یافته است فرو 

 

 انتقااای درصااد افاازایش در ناارخ   12    

 خشک فله های محموله
درصاد   50هاای فلاه خشاک     نرخ انتااال محمولاه  

سال نوی چینی اما در همان سط  فوریاه  با شر از 
 است 0261

 TACشاخص دوبرابری  
نرخ این شاخص نسبت به سال نوی چینای  

-درصاد بارای ایاا ت متحاد      18به انداز  
چاین،  -درصد برای اشحادیه اروپا 667چین، 
 0  و ایاا ت متحاد  -درصد بارای چاین   06

اشحادیه اروپا افزایش یافته -درصد برای چین
 است

 متوسط 
گااشاری  بااه دلیاال قرنطینااه و فاصااله

شحویل گام آخر اجتماهی، شااضا برای 
 ویژ  در چین اوز گرفته است

 متوسط 
 شمایل و شااضای اروپا و ایا ت متحد  در حاال شرییار و محلای   

 شدن است 

 

آنچه 

انتظار 

 رود می

 متوسط 
کمبود قطعات و نیارو باهاث اخات ل بیشاتر     

شاود  باه هناوان مثاال،      زنجیر  شاأمین مای  
 کاهش ظرفیت شولید(

سایر منا ق هاد باا کااهش ظرفیات شولیاد      
 مواجه خواهند شد

 بندی فشار مشتری برای اولویت

 در هفته TEUهزار  7کاهش  
هاا   هاا، ایان حجاد    با ازسارگیری فعالیات کارخاناه   

گیری درخواست  شاهد اوز گردد و ممکن است برمی
 شأمین کا  باشید

درصادی ظرفیات آیناد  بارای مسایر       0.3کاهش 
ایااا ت متحااد  از مااا  ماای بااه دلیاال     -آساایا

 های اشحادیه باربری هوایی بازنگری

درصادی ترافیاک هاوایی     1کاهش  

 جهانی
کاااهش در ظرفیااتِ در دسااترس بااه دلیاال 

 های پروازهای شجاری محدودیت
باه ساال ظرفیات    درصدی سال  64کاهش 

 0202باربری هوایی شکمی در مارس 
 ها شداوم افزایش نرخ

 با  
هااای  احتمااال کاااهش محاادودیت  

 ها در چین کامیون
کاهش در بنادر ایا ت متحد  حااکی  

حمااااال و ناااااال  از کااااااهش در
ایاا ت متحاد   ریلای(     ای چندوسیله

 است

 با  
 احتمال شداوم کاهش شااضا

هفتاه   4شاا   0هفته برای خودرو و  8شا  7 -کاهش موجودی انبار
 برای محصو ت با فناوری با 
ششادید  گیاری شااضاا باه دلیال      شلنبار شدن موجودی انبار و اوز

 زنجیر  شأمین شوسط بازیگران ناهماهنگ
 

 
 متوسط    

 انجامد اص ح شأثیرات بر باربری هوایی زمان زیادی به  ول می
 ها الوقوع قیمت گردد؛ افزایش قری  هایی مواجه می ا محدودیتاما ب ،شود  یت لجستیک بازیابی میفظر
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 داشبورد نماگرهای اصلی برای چین
 به سمت شروع مجدد اقتصادی

 تأثیر بر هوبی
شواند آغاز  این شأثیر چادر همیق است و فعالیت اقتصادی چه زمانی می

 شود؟

 شروع مجدد اقتصادی چین
 شواند آغاز شود؟ بی( چه زمانی میفعالیت اقتصادی در چین  به جز هو

 کننده چین اعتماد مصرف
 کنند  چینی و فعالیت خرید چه زمانی برخواهد گشت؟ اهتماد مصرف

 اواخر فصل دوم
ماناد؛   هوبی هم،نان به شدت متأثر باقی مای 

شا نیماۀ فصال دوم   بازگشت فعالیت اقتصادی 
 شود بینی می پیش

 اواخر فصل اوی

ن کمبود نیروی کار و جابجایی کا ها، شروع مجدد باه  هایی هم،و هلیرغد چالش
 فصل دوم شر آغاز شد  است. های بزرگ خصوص در شرکت

کنند  در مخارز چین از شروع مجادد   ممکن است مخارز مصرف
 اقتصادی ها  بماند

نرخ آلود ی  نقاط عطف بازیابی

به ازای هر روزانه، 

 یک میلیون نفر

نرخ تلفا  خام 

 موارد

ه نیروی کار دسترسی ب
 جابجایی کارگران به 

 های صنعتی همد ( استان

شاخص باز شت به کار 
شرین شهرهای شولیدی چین   بزرگ

به شفکیک شولید در سرزمین اصلی 
 چین(

 آلود ی هوا
اکسید   سط  دی
 نیتروژن(

شاخص 

مدیران خرید 

 بخش تولیدی

 تراکم
 در شهرهای بزرگ

ار معیارهای رفت شروع مجدد مدارس ابتدایی

 کننده نمونه مصرف

کاهش پیوسته در 
 موارد شأییدشد 

همگامی  شعداد موارد 
مشکوک و شأییدشد  

 ها با سایر استان
 لرو قرنطینه

شروع فعالیت حمل و 
 نال همومی

بازگشاااات فعالیاااات 
ها باه ساطوح    کارخانه

 قبل از شیوع

 

 

 

درصد کاهش  30
 در پکن
 

درصد کاهش  04
 در شنژن

واحد کاهش  64
 ریهدر فو

 
 

درصاادی  10کاااهش 
فاااارو  خااااودروی 

 سواری
درصاادی  37کاااهش 

هااای  فاارو  گوشاای 
 هوشمند

میلیارد د ر کاهش  12
در مخاااااارز ماااااواد 
خوراکی و نوشیدنی در 

 های ژانویه و فوریه ما 
درصاادی  82کاااهش 
 ها اشرال هتل
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 91-داشبورد نماگرهای اصلی کووید
 های جدید در مجموهه سرایت 61-انتشار کووید
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 خاورمیانه

 کشور نمونه  یری نما رهای همه نما رهای اقتصادی/سیاسی

 تعطیلی مدارس

تراکم 

 ترافیک

تعداد خطوط هوایی 

با تعلیق خدما  به 

 این کشور

تعداد کشورهای  

با محدودیت 

 سفر

تعداد اوج 

 موارد مشاهده

 شده 

نرخ تلفا  موارد 

 خام

روزۀ موارد  1روند 

 جدید

موارد جدید در 

 روز  ذشته 94

تعداد کل 

 موارد

تاریخ اولین 

  مورد

  

  ایران

 

 

 سایر منطقه

 
 61/23/0261  3هشدار سط    های س مت فشار بر نظامرشد موارد و : 4مرحله   شناسایی شعداد کمی موارد؛ بدون سرایت محلی همد : 9مرحله  

 61/23/0202  0اخطار سط    ها موارد جدید، ازسرگیری فعالیتکاهش  :1مرحله   گستر  بیماری و سرایت محلی همد  :2مرحله  

 3اقدام دولت و شرییار رفتاار هماومی. هماۀ مناا ق متاأثر وارد مرحلاۀ         :3مرحله  
 مدت دارد مداخ ت و شأثیر اقتصادی نشان از بازیابی  و نیاما  ،شوند نمی

   هیچ   
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 اروپا

  یری نما رهای همه نما رهای اقتصادی/سیاسی
 کشور نمونه

 تعطیلی مدارس

تراکم 

 ترافیک

تعداد خطوط هوایی با 

تعلیق خدما  به این 

 کشور

تعداد کشورهای  

 با محدودیت سفر

تعداد اوج موارد 

 شده مشاهده

نرخ تلفا  موارد 

 روزۀ موارد جدید 1روند  خام

موارد جدید در 

 روز  ذشته 94

تعداد کل 

 موارد

تاریخ اولین 

  مورد

  

  لیاایتا

  

  فرانسه

 

 

  آلمان

 

 

  اسپانیا

 
 

 سایر منطقه

 
 

 61/23/0261  3هشدار سط    های س مت رشد موارد و فشار بر نظام :4مرحله   شناسایی شعداد کمی موارد؛ بدون سرایت محلی همد  :9مرحله  

 61/23/0202  0اخطار سط    ها ازسرگیری فعالیتکاهش موارد جدید،  :1مرحله   گستر  بیماری و سرایت محلی همد  :2مرحله  

 3اقدام دولت و شرییار رفتاار هماومی. هماۀ مناا ق متاأثر وارد مرحلاۀ         :3مرحله  
 مدت دارد شوند اما مداخ ت و شأثیر اقتصادی نشان از بازیابی  و نی نمی

   هیچ   
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 آمریکا

 ونهکشور نم  یری نما رهای همه نما رهای اقتصادی/سیاسی

 تعطیلی مدارس

تراکم 

 ترافیک

تعداد خطوط هوایی 

با تعلیق خدما  به 

 این کشور

تعداد کشورهای  

با محدودیت 

 سفر

تعداد اوج 

موارد 

 شده مشاهده

نرخ تلفا  موارد 

 خام

روزۀ موارد  1روند 

 جدید

موارد جدید در 

 روز  ذشته 94

تعداد کل 

 موارد

تاریخ اولین 

  مورد

  
  ایا   متحده

 
 

 سایر منطقه

 
 61/23/0261  3هشدار سط    های س مت رشد موارد و فشار بر نظام :4مرحله   شناسایی شعداد کمی موارد؛ بدون سرایت محلی همد  :9مرحله  

 61/23/0202  0اخطار سط    ها کاهش موارد جدید، ازسرگیری فعالیت :1مرحله   گستر  بیماری و سرایت محلی همد  :2مرحله  

 3اقدام دولت و شرییار رفتاار هماومی. هماۀ مناا ق متاأثر وارد مرحلاۀ         :3مرحله  
 مدت دارد شوند اما مداخ ت و شأثیر اقتصادی نشان از بازیابی  و نی نمی

   هیچ   
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 جنوب آسیا )غیر از چین(

 کشور نمونه  یری نما رهای همه نما رهای اقتصادی/سیاسی

 تعطیلی مدارس

تراکم 

 کترافی

تعداد خطوط هوایی 

با تعلیق خدما  به 

 این کشور

تعداد کشورهای  

با محدودیت 

 سفر

تعداد اوج 

موارد 

 شده مشاهده

نرخ تلفا  موارد 

 خام

روزۀ موارد  1روند 

 جدید

موارد جدید در 

 روز  ذشته 94

تعداد کل 

 موارد

تاریخ اولین 

  مورد

  

  کره جنوبی

  

  ژاپن

  

  سن اپور

 
 

 منطقه سایر

 
 

 61/23/0261  3هشدار سط    های س مت رشد موارد و فشار بر نظام :4مرحله   شناسایی شعداد کمی موارد؛ بدون سرایت محلی همد  :9مرحله  

 61/23/0202  0اخطار سط    ها کاهش موارد جدید، ازسرگیری فعالیت :1مرحله   گستر  بیماری و سرایت محلی همد  :2مرحله  

 3اقدام دولت و شرییار رفتاار هماومی. هماۀ مناا ق متاأثر وارد مرحلاۀ        : 3له مرح 
 مدت دارد شوند اما مداخ ت و شأثیر اقتصادی نشان از بازیابی  و نی نمی

   هیچ   

 

 


