ﺳﺎﺧﺘﻦ ﺑﺮ زﻣﯿﻨﯽ اﺳﺘﻮار
ﺑﺎ اﻗﺘﺼﺎدی ﺟﻬﺎﻧﯽ در ﺣﺎل ﮔﺴﺘﺮش و رﺷﺪ ﻓﺰاﯾﻨﺪه ﺟﻤﻌﯿﺖ ،ﺿﺮورت وﺟﻮد ﯾﮏ
ﺳﺎﺧﺘﺎر ﭘﺎﯾﺪار ﺑﻪ ﯾﮑﯽ از ﭼﺎﻟﺶ ﻫﺎی ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ .اﯾﻦ
ﻣﻮﺿﻮع ،ﻋﻨﻮان دو ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ اﺧﯿﺮ اﯾﺰو ﺑﻮده ﮐﻪ در ﻟﻨﺪن و ﺳﻨﮕﺎﭘﻮر ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪ.
ﺑﺮای روﻧﻖ اﻗﺘﺼﺎد و زﻧﺪﮔﯽ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﺟﺎده ﻫﺎ ،راه آﻫﻦ ،آب ﭘﺎﮐﯿﺰه ﺗﺮ ،اﻧﺮژی ﭘﺎﯾﺪار ،ﻣﺪارس و ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﻫﺎی ﺑﺰرﮔﺘﺮ و
ﺑﻪ ﻣﻔﻬﻮم ﺳﺎدﻫﺘﺮ ﺑﻪ زﯾﺮ ﺳﺎﺧﺖ ﻫﺎی ﺑﻬﺘﺮ دارﯾﻢ .زﯾﺮ ﺳﺎﺧﺖ ﻫﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮑﯽ از ﺳﺘﻮﻧﻬﺎی اﺻﻼﺣﺎت اﻗﺘﺼﺎدی در ﻧﻈﺮ
ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه و ﺳﺎﻻﻧﻪ ﮔﺮدش ﻣﺎﻟﯽ  4ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻری را ﺳﺒﺐ ﻣﯿﺸﻮﻧﺪ .ﮔﻮاه اﯾﻦ ﻣﺪﻋﺎ آﻧﺴﺖ ﮐﻪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری در اﯾﻦ
زﻣﯿﻨﻪ ﺣﯿﺎﺗﯽ ﻋﻠﯽ رﻏﻢ ﺗﻨﮕﺎﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی ،ﻣﻘﺮون ﺑﻪ ﺻﺮﻓﻪ ﺑﻮده و ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ را ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه داﺷﺘﻪ اﺳﺖ.
ﻗﺎﻧﻮن ﻣﻨﺪ ﻧﻤﻮدن ﺑﺨﺶ ﻫﺎی آﺷﻔﺘﻪ و ﺑﯽ ﺳﺮ و ﺳﺎﻣﺎن از ﻧﻘﺎط ﻗﻮت ﺷﻨﺎﺳﻪ ﻫﺎی ﺧﺎص ﺻﻨﻌﺘﯽ و ﻗﺎﻧﻮن ﮔﺬاری اﺳﺖ.
اﻣﺎ ﺑﻪ ﻓﺮاواﻧﯽ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎ ،ﮐﺸﻮرﻫﺎﯾﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺗﻨﻮع ﺧﻮد ﻣﻨﺸﺄ ﺳﺮﮔﺮداﻧﯽ ﺑﻮده و ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ زﻣﺎن ﺑﺮای اﯾﺠﺎد
اﻧﺴﺠﺎم و وﺣﺪت در اﯾﻦ ﻣﺤﺪوده آﺷﻔﺘﻪ اﮐﻨﻮن اﺳﺖ .اﯾﻦ دﻟﯿﻞ اﯾﺰو در اﮐﺘﺒﺮ  2014در ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ را ﺑﺎ اﯾﻦ ﻣﻀﻤﻮن
ﻫﻤﮑﺎری ﻣﻮﺳﺴﻪ اﺳﺘﺎﻧﺪارد اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن و اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺳﻨﮕﺎﭘﻮر در ﻟﻨﺪن و ﺳﻨﮕﺎﭘﻮر ﺑﺮﮔﺰار ﺷﻮد.
آﻗﺎی ، Lailرﯾﯿﺲ دو ﮐﻤﯿﺘﻪ ﻓﻨﯽ اﯾﺰو ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ” ﭘﺎﯾﺪاری ”ﺑﺎ ﻋﻨﺎوﯾﻦ” ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﺎﯾﺪار در ﺟﻮاﻣﻊ ” TC 268و” ﭘﺎﯾﺪاری در
ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻫﺎ و ﺳﺎﺧﺖ و ﺳﺎز ” TC SC59/ SC 17اﺳﺖ .او در ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﺑﺎ ﻧﺸﺮﯾﻪ  ISO FOCUSﺑﻪ ﻧﮑﺎت ﺟﺎﻟﺐ
ﺗﻮﺟﻬﯽ اﺷﺎره ﻧﻤﻮده ﮐﻪ ﺷﺮح آن در ﭘﯽ ﻣﯽ آﯾﺪ:
ﺑﺎ ﺟﻤﻌﯿﺖ ﺷﻬﺮی ﮐﻪ ﺑﯿﺶ از ﻧﯿﻤﯽ از ﺟﻤﻌﯿﺖ دﻧﯿﺎ را ﺷﺎﻣﻞ ﻣﯽ ﺷﻮد ،ﭼﻪ ﭼﺎﻟﺶ ﻫﺎﯾﯽ در ﺑﺨﺶ ﺧﺪﻣﺎت زﯾﺮﺑﻨﺎﯾﯽ
وﺟﻮد داﺷﺘﻪ و ﭼﮕﻮﻧﻪ در دو ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ اﺧﯿﺮاً ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﺷﺪه؟
دو ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ ﻣﺬﮐﻮر دﺳﺘﺎوردﻫﺎی ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ ای ﺑﺮای ﮐﻼ ن ﺷﻬﺮﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در زﻣﯿﻨﻪ زﯾﺮ ﺳﺎﺧﺖ ﻫﺎ ،واﺟﺪ ﭘﺮوژه ﻫﺎی
ﺗﻮﺳﻌﻪ ای اﻧﺪ ،در ﺑﺮ داﺷﺖ .ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﺑﻪ اﻋﺘﻘﺎد ﻣﻦ ﺑُﻌﺪ ﺷﻬﺮی ﺑﻪ اﻧﺪازه ﮐﺎﻓﯽ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻧﺸﺪ .روﯾﮑﺮد ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ ای
ﻋﺎﻣﺮاﻧﻪ ﺑﺮ ﮐﻼﻧﺸﻬﺮﻫﺎﯾﯽ ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺮای ﺗﺮاﮐﻢ ﺷﻬﺮی ﻃﺮاﺣﯽ ﺷﺪه اﻧﺪ ،ﺗﺎ آن دﺳﺘﻪ از ﺷﻬﺮﻫﺎ ﮐﻪ ﻣﺸﮑﻞ
ﺣﺎﺷﯿﻪ ﻧﺸﯿﻨﯽ دارﻧﺪ.
آﯾﺎ اﯾﻦ ﺑﺎزﺗﺎب ،واﻗﻌﯽ اﺳﺖ؟ ﻣﯽ ﺗﻮان آن را اﻧﺘﺨﺎب دﻧﯿﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺖ؟ ﮐﺎﻓﯿﺴﺖ ﻓﻘﻂ ﺑﻪ ﺷﻬﺮﻫﺎی اﻣﺮﯾﮑﺎ ﺷﻤﺎﻟﯽ
ﻧﮕﺎﻫﯽ ﺑﯿﺎﻧﺪازﯾﻢ ﺗﺎ درﯾﺎﺑﯿﻢ ﮐﻪ ﻣﺤﺪوده ﻫﺎی ﻣﺴﮑﻮﻧﯽ ﺗﺎ ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮﻫﺎ اﻃﺮاف ﻣﺮﮐﺰی ﺷﻬﺮ ﺑﻪ ﺷﮑﻠﯽ ﮐﺎﻣﻼً ﻣﺘﻔﺎوت از
اﻟﮕﻮﻫﺎی ﻣﻄﺮح ﺷﺪه در ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ ،ﮔﺴﺘﺮش ﯾﺎﻓﺘﻪ اﻧﺪ .اﯾﺎ اﯾﻦ ﭘﺎﺳﺦ ﺻﺤﯿﺤﯽ ﺑﻪ اﻧﺘﻈﺎرات ﺷﻬﺮوﻧﺪان اﺳﺖ؟ آﯾﺎ اﯾﻦ
روﯾﮑﺮد ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ ﺑﺮای ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﺎﯾﺪار اﺳﺖ؟
در ﮐﻨﺎر ﻣﻘﺮرات ،ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﻃﺮﯾﻘﯽ اﻧﺘﻈﺎرات ﮐﺎرﺑﺮان ﺑﺪون ﻧﺎدﯾﺪه ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺗﻔﺎوت ﻫﺎی ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ و ﺷﯿﻮه ﻫﺎی ﻣﺘﻔﺎوت
زﻧﺪﮔﯽ آن در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮد ،ﺑﻪ اﻋﺘﻘﺎد ﻣﻦ زﯾﺮ ﺳﺎﺧﺖ ﻫﺎی ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ را در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﮔﺴﺘﺮده در ﺷﻬﺮﻫﺎی ﭘﺮ
ﺟﻤﯿﻌﯿﺖ ﺑﻪ ﮐﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﯿﺸﻮد ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﭘﺎﯾﺪار ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﮐﺮد.
ﺑﺨﺶ ﺧﺪﻣﺎت زﯾﺮ ﺳﺎﺧﺘﯽ و ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ) (I & TSﯾﮏ ﺻﻨﻌﺖ ﻣﺘﻨﻮع ﺟﻬﺎﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺎ ﺷﺮاﯾﻂ،
ﻓﺸﺎرﻫﺎ و ﻓﺮﺻﺖ ﻫﺎی در ﺑﺎزارﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ روﺑﺮوﺳﺖ ،اﯾﻦ را ﭼﮕﻮﻧﻪ ارزﯾﺎﺑﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﺪ؟
ﺑﺮای ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎی ﺻﻨﻌﺘﯽ ،ﺑﺨﺶ ﻫﺎی زﯾﺮ ﺳﺎﺧﺘﯽ و ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ﯾﮏ ﻓﺮﺻﺖ ﺗﺠﺎری ﭘﺪﯾﺪ آورده و ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﺑﺎﻟﻘﻮه ای
را ﺑﺮای ﻧﻮآوری در ﮐﻮﺗﺎه ،ﻣﺘﻮﺳﻂ و ﺑﻠﻨﺪ ﻣﺪت در ﺳﻄﻮح داﺧﻠﯽ و ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ اﯾﺠﺎد ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ.
ﺑﻪ اﺣﺘﻤﺎل ﻗﻮی ،ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ زﯾﺮ ﺳﺎﺧﺖ و ﺷﻬﺮﻫﺎی ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﺑﺎﯾﺪ در زﻣﯿﻨﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و اﻗﺘﺼﺎدی ﺧﺎص ﻫﺮ ﮐﺸﻮر ﯾﺎ ﻣﻨﻄﻘﻪ
ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮد .ﻧﯿﺎزﻫﺎی ﯾﮏ ﺷﻬﺮ و روش ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻧﯿﺎزﻫﺎ و اﻧﺘﻈﺎرات ﺷﻬﺮوﻧﺪان را ﻣﺤﻘﻖ ﻣﯽ ﺳﺎزﯾﻢ ،ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﻣﯿﺰان
ﺗﻮﺳﻌﻪ ﯾﺎﻓﺘﮕﯽ ،ﻗﻮاﻧﯿﻦ دوﻟﺘﯽ ،ﺳﻨﺖ ﻫﺎ ،ﻋﻘﺎﯾﺪ ﻓﻠﺴﻔﯽ و ﻣﺬﻫﺒﯽ و زﻣﯿﻨﻪ ﻫﺎی ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﺗﻔﺎوت ﻫﺎی ﻓﺎﺣﺸﯽ ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ
دارﻧﺪ.
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در آﯾﻨﺪه ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ ای ﺗﺪوﯾﻦ ﮔﺮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ وﺟﻮد اﯾﻦ ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎی ﻣﺘﻔﺎوت
و ﻣﺘﻨﻮع ﭘﺬﯾﺮش آﻧﺎن ﺑﺮای ﻫﻤﻪ اﻣﮑﺎن ﭘﺬﯾﺮ ﺑﺎﺷﺪ.
ﭼﺎﻟﺶ ﻫﺎی ﭘﯿﺶ روی زﯾﺮ ﺳﺎﺧﺖ و ﺧﺼﻮﺻﺎ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎی ﻋﻤﺮاﻧﯽ و ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ در آﯾﻨﺪه ﭼﯿﺴﺖ؟ و ﭼﮕﻮﻧﻪ
اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎی ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﮐﻤﮏ ﮐﻨﻨﺪه ﺑﺎﺷﻨﺪ؟
ﺑﺮای ﺷﺮوع ،اﯾﻦ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ و ﺑﺎﯾﺪ اﻧﮕﯿﺰه ﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪی در ﺑﺨﺶ ﻫﺎی ﺳﺎﺧﺖ و ﺳﺎز و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺷﻬﺮی اﯾﺠﺎد ﻧﻤﺎﯾﺪ.
در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎ از ﻇﺮﻓﯿﺖ ﺑﺎﻟﻘﻮه اﯾﻦ ﺗﻐﯿﯿﺮ آﮔﺎﻫﯽ ﯾﺎﺑﻨﺪ ،ارزش اﻓﺰوده ﺣﺎﺻﻞ از اﯾﻦ ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﻬﺎ ﻣﻨﺎﻓﻊ
ﭼﺸﻤﮕﯿﺮی ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﺧﻮاﻫﻨﺪ داﺷﺖ.
اﯾﻦ ﺑﺎزارﻫﺎ ﻣﺎﻫﯿﺖ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ دارد و زﻣﯿﻨﻪ ﺳﺎز رﻗﺎﺑﺖ ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﺑﺰرﮔﺘﺮ ﺑﺎ ﻫﻤﮑﺎراﺷﺎن در ﺳﺎﯾﺮ ﮐﺸﻮرﻫﺎ ﻣﯽ ﺷﻮد.
ﻧﻘﺶ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎی ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ در ﻫﻨﮕﺎم وﺿﻊ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ،ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﯾﯽ ﺑﻪ ﻧﯿﺎزﻫﺎ و ﺳﺎﺧﺖ ﭼﻨﯿﻦ زﯾﺮ ﺳﺎﺧﺖ ﻫﺎﯾﯽ ،ﺗﺒﺎدل

ﺗﺠﺮﺑﯿﺎت و ﯾﺎﻓﺘﻦ آﯾﯿﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎ ﺑﻪ ﮐﻤﮏ ﻣﯽ آﯾﻨﺪ .آﻧﺎن ﺑﺎﯾﺪ درﻫﺎ را ﺑﻪ اﯾﻦ ﺑﺎزارﻫﺎ ﺑﮕﺸﺎﯾﻨﺪ ،ﺑﺎزارﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻃﺮاﺣﯽ و
ﺳﺎﺧﺖ و ﺳﺎز ﻣﺤﺪود ﻧﺒﻮده و ﻧﮕﻪ داری ،اﺟﺮا و اﺗﻤﺎم ﻋﻤﺮ اﯾﻦ ﺷﺒﮑﻪ ﻫﺎ را ﻧﯿﺰ ﺷﺎﻣﻞ ﻣﯽ ﺷﻮد.
ﺑﻪ ﻋﻼوه” ﻣﺪل اﻃﻼﻋﺎت ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن “ﯾﺎ  BIMﻓﺮﺻﺖ ﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪی را ﺑﺮای ﻃﺮاﺣﺎن و ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎران ﭘﺪﯾﺪ ﻣﯽ آورد
زﯾﺮا  BIMﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ روﯾﮑﺮد ﻣﻨﻄﻘﯽ اﻣﮑﺎن ادﻏﺎم ﻓﺎﮐﺘﻮرﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﻀﻤﯿﻦ ﮐﻨﻨﺪه ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ را ﻓﺮاﻫﻢ ﺳﺎﺧﺘﻪ و ﺑﻪ
اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ اﻧﺘﺨﺎب ﻫﺎ و ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮی ﻫﺎ را ﺗﺴﻬﯿﻞ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ.
ﺑﻪ ﻋﻨﻮان رﯾﯿﺲ دو ﮐﻤﯿﺘﻪ ﻓﻨﯽ “ TC59/SC17ﭘﺎﯾﺪاری در ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻫﺎ و ﺳﺎﺧﺖ و ﺳﺎزﻫﺎ“ و ISO/ TC
“ 268ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﺎﯾﺪار در ﺟﻮاﻣﻊ“ ،اﻟﻮﯾﺖ ﻫﺎی ﺷﻤﺎ ﭼﯿﺴﺖ؟
ﺷﮑﯽ ﻧﺪارم ﮐﻪ اﯾﻦ دو ﮐﻤﯿﺘﻪ در ارﺗﺒﺎط ﺗﻨﮕﺎﺗﻨﮓ ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮﻧﺪ .ﺑﺪون ﭘﺎﯾﺪاری در ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻫﺎ و ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎی ﻋﻤﺮاﻧﯽ
اﻣﮑﺎن دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﺎﯾﺪار در ﺟﻮاﻣﻊ ﻧﯿﺴﺖ ﭘﺲ ﻣﺤﺘﻮای اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎی اﯾﻦ دو ﮐﻤﯿﺘﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﺘﻔﺎوت از ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ
اﺳﺖ؟
ﺗﺎ ﮐﻨﻮن ،اﯾﻦ دو ﮐﻤﯿﺘﻪ ﺑﺎ ﺑﻬﺮه ﮔﯿﺮی از روﯾﮑﺮدی ﻣﺸﺎﺑﻪ ،اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎی ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ راﺣﺘﯽ در ﮐﻠﯿﻪ ﮐﺸﻮرﻫﺎ ﻗﺎﺑﻞ
اﺳﺘﻘﺮار اﺳﺖ را ﺗﺪوﯾﻦ ﻧﻤﻮده اﻧﺪ .ﻧﺘﯿﺠﻪ روﺷﻦ اﯾﻦ روﯾﮑﺮد ﺟﻠﺐ ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﺗﻌﺪاد ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﯽ از ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﺑﺰرگ و
ﮐﻮﭼﮏ ﺑﺎ زﻣﯿﻨﻪ ﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ – اﻗﺘﺼﺎدی ،ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﻣﺘﻨﻮع در ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎی دو ﮐﻤﯿﺘﻪ ﻣﺬﮐﻮر ،اﺳﺖ.
ﺣﺎﻻ ﯾﮏ ﺳﻮال ﺧﺼﻮﺻﯽ ،ﺷﻤﺎ ﺳﺎﻟﻬﺎ در ﺑﺨﺶ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ داﺷﺘﻪ اﯾﺪ ،ﺑﻪ ﭼﻪ ﭼﯿﺰی ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻋﻼﻗﻪ دارﯾﺪ و اﮔﺮ
اﻣﮑﺎن ﺑﺎزﻧﮕﺮی ﮐﺎرﯾﺘﺎن ﻓﺮاﻫﻢ ﺑﺎﺷﺪ ،آﯾﺎ ﮐﺎری را ﻣﺘﻔﺎوت از ﻗﺒﻞ اﻧﺠﺎم ﺧﻮاﻫﯿﺪ داد ﯾﺎ ﺧﯿﺮ؟
در واﻗﻊ ﻣﺪت زﻣﺎن ﺑﺴﯿﺎر ﻃﻮﻻﻧﯽ را در اﯾﻦ ﺑﺨﺶ ﺳﭙﺮی ﮐﺮده ام و اﮐﻨﻮن ﺑﺎ ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕﯽ از ﮐﺴﺐ و ﮐﺎرم ،ﺳﻌﯽ در
ﻣﺸﺎرﮐﺖ در ﺳﺎﺧﺘﺎری ﮐﻪ آن را ﺑﺴﯿﺎر ﺟﺬاب ﻣﯽ داﻧﻢ ،ﯾﻌﻨﯽ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎی ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ،دارم .در اﯾﻦ ﺣﺮﻓﻪ ﻫﺮ ﻓﺮآﯾﻨﺪ
ﺳﺎﺧﺖ و ﺳﺎزی ،از ﯾﮏ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺗﺎ ﻫﺮ ﻋﻤﻠﯿﺎت ﻋﻤﺮاﻧﯽ دﯾﮕﺮ ،ﺑﻪ اﻋﺘﻘﺎد ﻣﻦ ،ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻪ ﻓﺮد اﺳﺖ .ﻫﺮ روز
ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﻣﮑﺎن ﻫﺎ ،روش ﻫﺎ و دوره ﻫﺎ ،ﻨﻘﺸﻪ اوﻟﯿﻪ ای را ﺗﻬﯿﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ ،در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺳﺎزه ﻫﺎ ﺑﺮای ﺑﺴﯿﺎری ﺷﺒﯿﻪ ﺑﻪ
ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ رﺳﻨﺪ ،ﺑﺮای ﻣﺎ ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎران ﮐﺎﻣﻼً ﻣﺘﻔﺎوت از ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ.
ﺣﺎل ،ﻣﻦ ﮐﻪ ﭘﺮوژه ﻫﺎی ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﯽ ﺑﺴﯿﺎری را در ﻓﺮاﻧﺴﻪ و ﺧﺎرج از آن ،اﻧﺠﺎم داده ام از اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎ ﺳﭙﺎﺳﮕﺰارم زﯾﺮ
ﺑﺮای ﻣﺎ اﻣﮑﺎن ﺻﺤﺒﺖ ﮐﺮدن ﺑﻪ زﺑﺎﻧﯽ واﺣﺪ را ﻓﺮاﻫﻢ آورده و ﺳﯿﺴﺘﻤﯽ از ﻣﺪارک و روش ﻫﺎی ﭘﺎﯾﺪار ﻣﺤﺎﺳﺒﺎﺗﯽ اراﯾﻪ
داده اﻧﺪ.
اﮔﺮ اﻣﮑﺎن آﻏﺎزی ﻣﺠﺪد را داﺷﺘﻢ ،ﺑﺎز ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺣﺮﻓﻪ ﻣﯽ ﭘﺮداﺧﺘﻢ اﻣﺎ ﺑﺎ اﺑﺰار ﻣﺪرن و ﻣﺴﻠﻤﺎً اﯾﻦ ﺷﺮوع دوﺑﺎره،
ﺟﺎﻟﺐ ﺗﺮ و ﺟﺬاب ﺗﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
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