
 

 

 در دوره شیوع ویروس کرونا از خود بپرسند باید ساختمانی هایشرکتکه  یسؤاله د 

در چنین است.  گسترشدر حال سال گذشته در چین آغاز شد و همچنان در سطح جهان اواخر  91-کرونا کووید ویروس شیوع

 هب در ادامهآماده شوند؟  با خطر نیروی کارمواجهه و  نند برای تأخیرهای احتمالیتوامیچگونه های ساختمانی شرکتوضعیتی 

 .کنیممیباید از خود بپرسند، اشاره  وسازساخت هایشرکتکه در چنین شرایطی  سؤالیده 

چه موادی از ) کدام هستندجایگزین دارد  به یک برنامهنیاز که تجاری  فعالیتهای اصلی بخش – تجاریریزی برنامه -9

 ؟(ردتوان استفاده کمی یاز چه مواد جایگزیند و نشواز ویروس تهیه می متأثر کشور

نند ککارگاه فعالیت میدر  یی کههاآن ویژهبه، خود کارکنانسالمتی و ایمنی  چه تعهداتی در قبال – سالمتی و ایمنی -2

 مین تجهیزات یا آموزشآیا نیاز به تأ ؟ایدگرفتهدر نظر  شستشوی دست مناسبی برای امکاناتآیا  مثالعنوانبه) دارید

 (؟دارید

چنانچه تصمیم به تعطیلی  ، چه خواهید کرد ودچار ویروس کرونا شونداگر کارمندان یا نیروی کار  -تعطیلی کارگاه  -3

 چگونه خواهد بود؟شما و ایمنی  عمل سرعت کارگاه بگیرید،

 یردرگ اصلی از کشور مصالحآیا  مثالعنوانبهشوند )می مینأتاز کجا  مصالحنیروی کار و  - از زنجیره تأمینآگاهی  -4

 (؟شودمین میأویروس ت

 ؟چه مواردی قید شده استشما  قرارداددر  -بررسی قرارداد -5

  جایگزین کنندگانتأمینیا  مصالحاستفاده از 

 یا فراگیری جهانی اپیدمی اعم از وضعیت اضطراری 

  سازدامکان تمدید زمان یا پرداخت اضافی را ممکن می بندهایی که 

  در قرارداد شدهبینیپیش هایخسارتتأخیر و 

  قراردادفسخ حق 

کنترل خارج از  یک اتفاق جدی و غیرمنتظره )جایی که ؟اعالم کرد انتفای قراردادتوان چه زمان می – انتفای قرارداد -6

 .است دشواراثبات این موضوع در دادگاه اشته باشید که کند(. توجه دانجام قرارداد را غیرممکن  و دهدرخ  طرفین

ا ی طرفین قرارداد، بهترین رویکرد برای جلوگیری از مقابله مناسبراهی پیدا کردن ، مذاکره و بحث آزادآیا  – بحث آزاد -7

 است؟ مشاجره

، مثالً در مورد تأخیر، شامل چه مواردی است گذارسرمایه بااطالعبودجه بر سر توافق  -تأمین بودجه توافق برای  -8

 ؟(وسازساخت، کارها یا قرارداد برنامهدر مورد ) در مصالحهای اضافی، تغییرات هزینه

 توسعه یا قراردادهای اجاره هاینامهتوافقمانند  کارفرما بر سایر قراردادهای د ساختآیا تأخیر در قراردا -ها توافقایر س -1

 تأثیر دارد؟

ها ارتباط رگذابا بیمه نامهبیمهباید طبق آیا  ؟کمک کندبه شما در جبران خسارات  بتواندکه  دارید اینامهبیمهآیا  - بیمه  -91

 برقرار کنید؟



 

 

طرف و  نظر گرفته شود حالت دربدترین  بهتر است. چقدر خواهد بود 91-همه این مسائل باید دید شدت تأثیر کوویدبا  

پیشرفت مستمر فرآیندهای جدید  است ، امیددرازمدتدر  را در قرارداد بررسی کنند. شدقراردادی که متحمل خسارت خواهد 

 .را مدیریت کند غیرمنتظرههای بهتر بتواند موقعیت ساخت د صنعتناعث شوو محصوالت نوآورانه ب وسازساخت

 مترجم: نشاط اخوت

 منبع:

https://www.constructionmanagermagazine.com/news/ten-pointers-what-consider-coronavirus-outbreak/ 

https://www.constructionmanagermagazine.com/news/ten-pointers-what-consider-coronavirus-outbreak/

