
 

 

 وسازساختبر صنعت کرونا ویروس شیوع  تأثیرگذاریشیوه  6

 آمریکا خواهد گذاشت. وسازساختبلندمدتی بر صنعت  تأثیرات ۹۱-کووید که کنندمی بینیپیشکارشناسان  

 
 سیاه زمینهپسر د ویروس کرونا

 :شودیمدر چند کلمه خالصه  روبرو شوند ویروس کرونامنفی اپیدمی جهانی  پیامدهایکه پیمانکاران آمریکا چطور باید با این

  صبر کنید و ببینید.

Lesser اقدامات قضایی گروه رئیس Becker که بهترین کار برای پیمانکاران این است که هیچ اقدامی  کندمیفکر  طوراین، گفت

 یبینپیشکامل  طوربهاثرات آن را  تواندنمی کسیهیچر آمریکا بسیار دور از انتظار ماست و در ۹۱-کووید اثرات چراکهنکنند، 

 کند.

 دهشریزیبرنامه وسازساختبا تمام سرعت در یک پروژه  جلوروبهپول هوشمند بر این اصل استوار است که حرکت »او گفت: 

د نفس عمیق بکشیم، آرامش خودمان را حفظ کنیم و بدانیم که در هر روز امکان بای« »یست.معقول ن وکارکسب درچندان 

 «شودمیآنچه باید انجام دهیم  در خصوص بهتر بینیپیشوجود دارد و اطالعات بیشتر منجر به  بیشتراطالعات  دریافت

Lesser ود خ اندازهبه تقریباًگفت که احساس ترس و وحشت در مناطق درگیر  وسازساخت حوزه، رئیس سابق مجمع حقوقدانان

 زیادی را طی خواهیم هاینشیبمردم احساس امنیت بیشتری نکنند فراز و  زمانی کهتا »است. او گفت:  کنندهویرانبیماری 

 «.کرد

 

 



 

 

زیادی روبرو شد  یبینپیشغیرقابلبا عوامل  0202ریکا با ورود به سال مالبته، پیمانکاران متحمل ریسک خواهند شد. صنعت آ

ویروس  درگیری با گویندمیو حاال کارشناسان  گرفته تا انتخابات ریاست جمهوری آینده هاتعرفهاز کمبود نیروی کار و افزایش 

این  گیریهمه که کنندمی بینیپیشکارشناسان   گذاشته است. تأثیر وسازساختکه روی  عواملی استدیگر از  یکی ۹۱-کووید

 از: اندعبارتخواهد گذاشت. این موارد  تأثیرآمریکا  وسازساختویروس از چندین جهت بر صنعت 

 . امنیت و سالمت کارکنان1

موجود در مناطق درگیر نگران سالمت کارکنان خود هستند. خبر خوب این  هایشرکتاین است که  مسئله ترینمهماولین و 

 کنندهارائه هایبخش، خطر انتقال برای افراد شاغل در خارج از (OSHA) ایحرفهبهداشت و ایمنی بر اساس قانون است که 

  کم است. خدمات درمانی،

Mandi Kime  بهConstruction Dive  اخیر و  ومیرهایمرگاست با توجه به  دیدهآسیبگفت در سیاتل که یکی از مناطق

 زیادی وجود دارد. هاینگرانیبسته شدن بسیاری از مدارس و سایر مراکز، 

Mandi Kime وگوگفتیک ابزار در سازمان  گفت (Toolbox Talk برای اعضای )ریق آن در مورد مشکالت تا از ط ایجادشده

شوی بهداشت فردی یعنی شست رعایت م خودبه بحث بپردازند. توصیه اصلی به پیمانکاران این است که به اعضای تی کارکنان

  ، گرفتن جلوی دهان هنگام سرفه و پرهیز از لمس صورت را یادآوری کنند.هادستمکرر 

و  افرادهدف من کاستن از ترس «. »کنیممیاستفاده  در شرایط فعلی H1N1 آنفوالنزای مقابله باما از اصول اساسی »او گفت: 

 .«گفتن حقایق است

 
 Construction Diveبررسی 

 نتریمهم، زیرا اضطراب در بین کارگران را یکی از گیرندمی، سالمت روان را نیز در نظر جسمی عالوه بر سالمتپیمانکاران 

 .دانندمی ویروس کرونا در پی شیوعآمده  به وجودموضوعات 



 

 

 عنوانبهرا « اضطراب کارکنان» دهندگانپاسخ %86صورت گرفت،  Construction Dive در یک بررسی غیررسمی که توسط 

 باالتر از کمبود مصالح و تعطیلی احتمالی توسط دولت اعالم کردند.و  نگرانی اصلی خود

افزود  Lesser اما است شدهگزارشآمریکا  وسازساختمستقیم ویروس بر نیروی کار  تأثیرتنها موارد محدودی از  باوجوداینکه

نیوراشل در  هقرنطین مانند اضطراری هایپروتکل اتخاذ به مشکل بزرگی تبدیل شود باید به آن پرداخت. مسئلهقبل از اینکه این 

عمومی تعطیل یا مدارس  ونقلحملگوناگونی را پیش روی ما قرار دهد. اگر  هایچالش تواندمیتوسط مقامات محلی  نیویورک

 کار با مشکل روبرو شوند.یافتن در محل حضور برای رکنان ممکن است بسته شوند، بسیاری از کا

Lesser  :در شهری مانند سیاتل  ممکن استمدیران همگی  ، سرپرستان ووسازساخت، کارگران اهکارخانهکارگران »افزود

متوقف  هاپروژه، اطمینانقابلدر صورت عدم وجود نیروی کار » «.کار غیرممکن شود محیطدر  هاآنقرنطینه و امکان حضور 

 «.خواهند شد

یگری را ایجاد د اختاللممکن است الکتریکی و مکانیکی  تأسیسات پیمانکارانمانند  متخصصاو اضافه کرد که فقدان پیمانکاران 

افت دریبرای  قوانین سفت و سختی هاایالتو از طرفی بسیاری از  کرد جایگزین راحتیبه تواننمیرا  این نیروها چراکهکند 

 دارند. مجوز

 در همسئلاین » اگر یک پیمانکار فرعی داشته باشیم که نیروی کار آن در دسترس نباشد چگونه کارهای او انجام خواهد شد؟

 .شودمیمحسوب فلوریدا و سایر جاهایی که مجوزهای بخصوصی الزم است یک مشکل اساسی 

 در دریافت مصالح یرتأخ. 2

 در هاکارخانهتوسط دولت چین باعث کندی یا تعطیلی  شدهاعمال هایقرنطینهو  هامحدودیت، تایمزنیویورکبر اساس گزارش 

، از ماشین گرفته تا چیزهمهنتیجه آن افت شدید تولید در  شودمی بینیپیششهر و استان این کشور شده است که  هاده

  هوشمند شود. هایتلفن

Richard Branch  اقتصاددان ارشدDodge Data & Analytics و مصالح به چین وابسته  کاال تأمینکه برای گانی گفت برای سازند

 هستند، این به معنای هزینه باالتر مواد اولیه و کند شدن روند تکمیل پروژه است.

 ساختهپیشهستند از فوالد و سنگ گرفته تا اجزای  وابسته چین به چیزهمه در سازندگان آمریکایی ،Joe Natarelliبنا به گفته 

که من  اندشدهیی نیز تعطیل هاپروژهو  هستندباالتری  هایقیمتبه دنبال  گویندمینیروهای کاری  .کشیلوله تأسیساتو 

 .اشاره کنم هاآن تعدادم به تواننمی

Natarelli  حالی ، این در شودمیای ساختمانی آمریکا از چین وارد درصد از تمام کااله 02حداقل  هاتخمیناضافه کرد که طبق

 هاآنقیمت  درصد به چین متکی هستند زیرا 62مصالح خود تا  تأمینساختمانی آمریکایی برای  هایشرکتکه برخی از  است

 است. ترارزان

 



 

 

 کهطوریبهگذاشته است  تأثیر Toll Brothersمسکن آمریکا یعنی  هایسازنده ترینبزرگکمبود عرضه پیش از این روی یکی از 

 خانه در کالیفرنیا شده است. ۹۹در فروش  تأخیرروشنایی باعث  تأسیساتبه نقل از رویترز در هفته پیش اعالم کردند که کمبود 

Natarelli ت ریکا یا سایر کشورهایی هستند که تحمجایگزین مصالح در آ کنندگانتهیهبه دنبال  شدتبهمشتریان او  دگویمی

 .اندنگرفتهآمده قرار  به وجودزنجیره اختالالت  ت منفیاثرا

اما انتظار آن و عدم قطعیت مربوط به این ویروس باعث  امندیدهقیمت  برافزایشزیادی  تأثیرصادقانه بگویم، من هنوز : »او گفت

  «ترس و وحشت مردم شده است.

 زدهوحشت دهندگانوامو  . مشتریان3

Lesser  او گفت که ممکن .باشد دهندگانواممشتریان و  زدگیوحشت تواندمیاثرات ویروس  ترینکنندهویرانگفت یکی از 

 .خارج کنندکار را تا رفع کامل عدم اطمینان از دستور  هاپروژهتعلیق شود و مالکان  فعالًاست بودجه مربوط به مشاغل جدید 

Natarelli  شدن تعهدات  کارانهمحافظه و ریسک کاهش بر بیشتر تمرکز و وسازساخت در گذاریسرمایه کاهش در ادامه به

ما شاهد ، مالی یک پروژه باشد تأمیننرخ پایین بهره که باعث شده بهترین موقع برای  باوجود: ». او اذعان داشتاشاره کرد

 «.آن اشاره کنم تعدادم به تواننمیتعطیل شدند که من  هاپروژهباالتری هستیم و  هایقیمت

از کارهای شرکت  یکهیچدر منطقه سیاتل، گفت که  Crystal Soda Blastس شرکت سندبالست ی، رئKerry Cordesپیمانکار 

 ۹۱-کوویدتا آمدن نتیجه آزمایش  ارکدر یکی از کارگرها التهاب ریه تشخیص داده شد،  بعدازاینکهاو هنوز تعطیل نشده اما 

 ، پیمانکار عمومی در حال ضدعفونی کردن محل مذکور است.، در همین حالوی گفته به گردید. متوقف

Sanat Patel مؤسس Avana Capital  سرعت تواندمیدر تهیه مصالح نگران هستند زیرا  تأخیرنیز در مورد  دهندگانوامگفت 

 Marriott International's ACمالی هتل  تأمینمسئول  Avana Capital. شرکت کاهش دهدی موجود را هاپروژه پیشروی

  ی دیگری در کالیفرنیا و جورجیا است. هاپروژه چنینهمدر منهتن و 

 «.کاری انجام داد تواننمی، اکنون اندبودهدر دست اجرا  قبالً هاپروژهاگر  تحویل است. هایزمانران اصلی ما نگ» :او گفت

با  تواندمیبیمه  هایگذاریسیاست، Dorsey & Whitney المللیبین، از اعضای شرکت حقوقی Diana Parksطبق گفته 

  را با توجه به نیاز کشور کاهش دهد. وسازساختی هاپروژهپوشش دهد اثرات تعلیق و تعویق بررسی اینکه چه نوع شرایطی را 

 أمینتزنجیره  با یپیمانکاران برای تعلیق کار، بیمه جبران خسارت کارگران در اثر ابتال به بیماری یکی از راهکارهاوی افزود: 

 است.دارند،  کاریمکرر سفر  طوربهی که کارمندانشان هایشرکتبرای حمایت از  سفرو بیمه  المللیبین

 هایگزینهحال حاضر یا  شرایط بیمه برای بحث در مورد تحت پوشش قرار گرفتن ایحرفهاکنون زمان درخواست کمک از مشاور 

 در دسترس پیش رو است.

 



 

 

 . قرنطینه و ممنوعیت سفر4

 اسرسر در وسازساخت هایشرکت .اندشدهها تعطیل وکارکسبو  هادانشکدهویروس بسیاری از مدارس،  شیوعبرای جلوگیری از 

 .دهند نشان واکنشی چهدر چنین شرایطی  که هستند مسئله این درگیر اکنون جهان

Leo Quinn مدیرعامل Balfour Beatty  و در حال بررسی مفاد  آمادگی دارد هاپروژهتعطیلی  برایگفت در حال حاضر شرکت

 .ندکمیگزینه هم فکر  اینبه متوقف نشده اما شرکت در صورت لزوم  ایپروژههیچ  تاکنوناظهار داشته که  Quinn پیمانی مربوطه است.

هفته  :گفت Skanskaسخنگوی  .اندکردهرا اعمال  ایگیرانهسخت خود قوانیننیز برای سفر کارکنان  وسازساخت هایشرکتسایر 

شرکت کاری را ممنوع کرد و  المللیبینسفرهای هستند، نفر  00222برای تمام کارکنان خود در سراسر جهان که بیش از  av;jپیش 

  خود را لغو نمود. غیرضروریتمامی سفرهای در استرالیا  Lendlease یپیمانکار

 حین اینکه روند کارروی خواهند آورد تا  هافناوریو سایر  دورکاریبه  هاشرکتبدان معناست که  هاممنوعیتو  هاتعطیلیاین 

  .رودپیش  آرامیبهکارکنان در خانه هستند 

جلسات را با کنند و  تجدیدنظر کاری سفرهایکه در مورد  خواهیممیخود  کارکنانما از : »اضافه کرد Lendleaseسخنگوی 

 «برگزار کنند. هاکنفرانساستفاده از ابزارهای دیجیتال مانند ویدئو 

Cordes  در  زودیبهگفتCrystal Soda Blast  خواهند  تبادل نظرکارمندان در منطقه سیاتل از طریق اسکایپ به بحث و

  پرداخت.

 . مسائل حقوقی5

هنوز  ممکن است پیمانکاران گویندمیبود، اما کارشناسان  بینیپیشغیرقابل ویروس کرونا گیریهمهگسترش و  باوجوداینکه

 Tulsa Oklahomaوکیل  Michael Keester ی فعلی باشند.هاپروژهدر  هاقیمتیا افزایش  تأخیرهاهم طبق قرارداد مسئول 

وجه به با ت ی طبق قراردادو وظایف قراردادها را بررسی کنند تا ببینند چه حقوق یانو کارفرما انگفت که انتظار دارد پیمانکار

 .کنونی دارندشرایط 

Keester  که یکی از اعضای شرکت حقوقیHall Estill بحث وجود دارد که شامل  اینزیادی در رابطه با  شرایط: »است افزود

ندهای و سایر ب شدهبینیپیش، خسارات تأخیرهاپیمانی مختلف در رابطه با جدول زمانی پیمانکاران، مرحله پایان کار،  شرایط

 «شودمیپیمانی 

 . عدم قطعیت جهانی6

 Natarelli. استشده  هاآمریکاییاخیر در بازار سهام و اختالفات نفتی در خاورمیانه باعث افزایش سطح اضطراب در  ثباتیبی

 «اندترسیدهحسابی  هاآنبین مردم سطحی از فشار و استرس وجود دارد و : »گفت

ند تواننمیو برخی از تحلیلگران بر این باورند که اکنون ملتهب کرده  شدتبهآن بازار را  تأثیراتو  ویروس کرونا، در حقیقت 

 کنند. بینیپیش 0202سال  هایماهبرای بقیه 



 

 

Rajeev Dhawan  تغییر کرده است. کامالًاکنون  0202 اندازچشم» :گفتصادی در دانشگاه ایالتی جورجیا اقت بینیپیشمدیر مرکز» 

 «د کرد.را برآور آن اقتصادی تأثیرات تواننمی، پایان نرسد قتی بهو و تا همچنان ادامه دارد شرایطبه یاد داشته باشید که این »

Anirban Basu  دچار رکود شود،  زودیبهریکا اقتصاد آم رودمیاظهار داشت با توجه به اینکه انتظار  است اقتصاددان ارشدکه یک

 شرایط» باید پیمانکاران از بسیاری یعنی این خواهد شد. ماهه چرخه اقتصاد ۹6تا  ۹0 افتادگیعقبباعث غیرمسکونی  وسازساخت

 .باشند داشته انتظار آینده سال در را «تریسخت بسیار

Lesser آماده کند اگرچه  کرونا خود را برای مقابله با اثرات ویروس وسازساختاالن وقت آن رسیده که صنعت  وجودبااین :افزود

  توصیه وی هوشیاری مداوم است.اما هنوز چیز زیادی مشاهده نشده 

ویروس نگاه کنید خواهید دید که حضور  این به نظر این از اگر .شودمیبه وقت و پول ختم  چیزهمه وسازساختدر : »او گفت

خواهد  ادامه، چه مدت چقدر بزرگ خواهد بود مسئلهکه این  دانیمنمیما چه پیامدهایی خواهد داشت.  ساخت آن در صنعت

 «خواهد بود چه آنکلی  تأثیرداشت و 

 توضیح ویراستار:

ها را شناسایی، توانند پیش از دیگران حرکت سرمایهای قرار دارد که میگذاران عمدهاین پول در اختیار سرمایه پول هوشمند:

تواند در بازارهای مالی و سرمایه جریان سازی کند و تحوالت شگرف قیمتی در کنند. این پول میبینی یا حتی ایجاد میپیش

 .های مختلف بیافریندسهم

 ودهیمترجم: نیکزاد ن

 منبع:

https://www.constructiondive.com/news/8-ways-the-coronavirus-outbreak-will-affect-

construction//047270 
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