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ه سود در یست و حاشیک صنعت چندان سود ده نی يساز یشود که صنعت کشتیگقته م: یک سوال اساسیپاسخ به  در ابتدا
  است؟و بصرفه درست کال ن صنعت یا يرو يه گذاریا سرماین آیبنابرا. درصد دارد 10حدود 

در  .است يدرصد 10ه سود ین بحث حاشیشود اتفاقا همیاستفاده م يسازین زدن صنعت کشتیزم يکه برا ییاز ترفندها یکی
درصد  10ه سود یحاش یست ولین ییو فضا يع هوانوردیمانند مثال صنا يسازیع کشتید گفت که مشخصا ارزش افزوده صنایابتدا با

 يسود خالص انتها )ز گزارش شده استیدرصد ن 35تا  يورش بهرهیکه البته در صورت افزا(ن سود یا. ک برداشت اشتباه استیهم 
از  یک کشتیکه  ین معنیبد. ن قطعات استیره تامیزنج یعنیدر حلقه دوم  يسازیصنعت کشت یکه سود اصلیکار است در حال

در واقع در . برندیسود آن را م ،يسازیساز با فروش قطعات به کارخانه کشتل شده است که صدها شرکت قطعهیهزاران قطعه تشک
تواند ادعا کند که ی، م)مانند کره و ژاپن(د کند یرا تول) زاتیونه تمام تجه(زات یک کشور خودش اغلب تجهی ، اگریدگاه ملیک دی

وجود دارد که  يسازیدر صنعت کشت یالبته قانون .درصد 10نه  درصد بوده است 70ش از یش بیبرا يسازیصنعت کشت يسودآور
از سود در  يکه درصد باالتر يکشور یعنی» ساز باشدکه خودش قطعهمقرون بصرفه است  يکشور يبرا يسازیکشت«: دیگویم

درصد و  80درصد، کره  90ر ژاپن انجام دهد مثال د يشتریزات بین تجهیو تام يد بتواند قطعه سازیخواهد بایرا م يسازیکشت
را  یزات کشتیرصد تجهد 100 يچ کشورید گفت که هیالبته با. کنندید میرا خودشان تول یزات کشتیدرصد تجه 70ن یچ

د یرا خودش تول یزات کشتیدرصد تجه 10که کمتر از  يگر، کشوریاز طرف د یست ولین یکند چون اصال منطقید نمیخودش تول
نه و هم کاهش یباشد، هم در کاهش هز یاگر بصورت بوم »زاتین تجهیره تامیزنج«. ساز بنامدیتواند خود را کشتیکند، نمیم



را از  ید هر قطعه کشتیزات را شکل نداده باین تجهیره تامیکه زنج يکشور. دارد يش اشتغال، نقش محوریزمان ساخت و هم افزا
را متحمل  یارجد خیخر يهاسکین ریمه و همچنینه حمل و نقل و بی، هزییه کند و لذا تبعات زمان جابجایا تهیدن يک جای

د کشورش شده یدرصد سود عا 70 يسازینان داشته باشد که در هر قرارداد صنعت کشتیتواند اطمیمانند ژاپن م يلذا کشور .شود
    .است

  است؟ انیدر جرا ین صنعت در دنیتصاحب ا يبرا يدیشدپس رقابت 

و شرق  ییاروپا ين کشورهایب يسازیاحب صنعت کشتتص يبرا یهم اکنون، رقابت سخت یحت خ معاصر ویهمواره در طول تار. بله
د که ینیبیم یبه سازمان تجارت جهان ییاروپا ياز کشورها يمتعدد يتهاینترنت، شکایبا سرچ در ا. ان بوده استیا در جریآس

با ر یکه مغاکنند یوضع م ینیدهند و قوانیم یدولت يدهایسوبس يسازیتصاحب بازار کشت يبرا ییایآس يبودند کشورها یمدع
-ینکرد و اغلب کارخانجات کشت يادهیت هم فایدر اروپا بود که در نها يسازینجات کشت يآنها برا يتقال. ن تجارت آزاد استیقوان
درصد،  97ها با ییایار دارند و آسیا را در اختیدن يسازیدرصد بازار کشت 2 کمتر ازکه امروزه یبطور اروپا ورشکست شدند يساز

ز جهش یتنام نیوان و وین، تایپیلیمانند ف ییایرمطرح آسیغ يکشورها یجالب است که برخ .ن صنعت هستندیمالک بالمنازع ا
ع خودمان یصنا يبرا ییتوانند الگوهاین ما با مطالعه علل جهش آنها میاند که متخصصداشته يسازیدر صنعت کشت یبزرگ

 يهايگذارهیو سرما يزیرز برنامهیهند ن .تنامین و ویپیلیمانند ف یرصنعتیر و غیفق يابخصوص در مورد کشوره شنهاد کنندیپ
-ینده جزء کشتیسال آ 5انجام داده است که احتماال نام هند را هم ظرف  يسازیع کشتیتر در صنايحضور جد يبرا ياگسترده

امروزه . را در دست داردا یدن يسازیرتبه اول کشت همچنان یکره جنوب، 2015مطابق آمار سال  .دیم دیخواه ییایسازان آس
وان یتا، )درصد 3(ن یپیلیف، )درصد 24( نیچ ،)درصد 29( ژاپن، )درصد 41( کره: عبارتند ازب یبه ترتا یسازان دنین کشتیبزرگتر

   ).درصد 6/0(تنام یو و) درصد 8/0(، آلمان )درصد 1(

      ست؟یچ يسازیکشت تصاحب صنعت يبرا ییایآس يهجوم کشورها ید علت اصلیکنیفکر م

 یا چگالیت باال یجمع يداراد که عمدتا یشوین کشورها متوجه میت ایبا مطالعه جمع. ستیجاد اشتغال نیجز ا يزیچ یعلت اصل
ارد یلیم 1ن با یمثال چ .نه استین گزیآنها بهتر يبرا يسازیع کشتیباال هستند و صنا یلیخ) ت به مساحتینسبت جمع(ت یجمع

 يایدن يجاد اشتغال فراوان که معضل جدیا .ونیلیم 90تنام با یو ون ویلیم 100ن با یپیلیون، فیلیم 127ون، ژاپن با یلیم 370و 
ل جاد اشتغای، رتبه سوم را در اغلشهزار  130جاد یابا  يسازیع کشتیجاد اشتغال، صنایمثال کشور کره از نظر ا. مدرن امروز است

در  یمتعدد و متنوع یع جانبین است که با صنایدر ا يسازیژه صنعت کشتیت ویمز. ک و خودرو داشته استیع الکترونیبعد از صنا
و  یصنعت جانب 10ک با یع الکترونیشود که صنایاصطالحا گفته م. ستیک و خودرو موجود نیع الکترونیارتباط است که در صنا

ن یموارد، ا ياریجالب است که در بس .در تماس است یصنعت جانب 100با  يسازیع کشتیو صنا یصنعت جانب 60خودرو با 
کال متفاوت  يسازیمثال فوالد صنعت خودرو با کشت. جاد اشتغال هستندیستند بلکه مکمل هم در این گریکدیب یرق یع جانبیصنا

ران ارشد یل است که مدین دلیبه هم. رهیرو و غخود یزلیا دی ینیبنز يموتورها با ییایزل درید ينطور موتورهایا همیاست 
-یدو صنعت خودرو و کشتبر ، یع جانبیاز صنا یعیره وسیزنج يسازدار و فعالیجاد اشتغال پایا يا برایدر دن یو صنعت ياقتصاد

ت ین مزیامناسب، از  یباال و سود ده یرغم گردش مال یک، علیع الکترونیکه صنایحال کنند درید میبطور خاص تاک يساز



ک صنعت کامال یساز بودن آنها،  ير سریو غ یل ابعاد بزرگ کشتیبدل يسازینست که صنعت کشتیگر ایمسئله د. ستیبرخوردار ن
ما یساخت هواپ که مثال در صنعتیدارد در حال ییباال يباشد که اتفاقا اشتغال کارگریمون یر اتوماسیو غ یبا دستیو تقراشتغالزا 

دگاه کالن، یاز د. هستند یالت دانشگاهیبلکه افراد متخصص با تحص یافراد شاغل در آن نه کارگر معمولست و اغلب ین نیچن
              .ت خاص استیک مزی یکارگران معمول يجاد اشتغال برایا يک صنعت برایت یقابل

  شود؟یا ساخته میدر دن یکال در سال بطور متوسط چند فروند کشت

 .ابدییر مییکشورها تغ يت اقتصادیشود که البته هرساله وابسته به وضعیان میب GTتوسط تناژ ناخالص  معموال یبازار ساخت کشت
 يز رویل آن نیچاپ شده و فا ییایع دریدر سه جلد از طرف صندوق توسعه صنا» يسازیتوسعه صنعت کشت«با عنوان  یرا کتابیاخ

 .  کنمیا پرداخته و مطالعه آن را به همه دوستان سفارش میدن يسازیشتق صنعت کین کتاب به مطالعه دقیا. نترنت موجود استیا
 يهایق تعداد کل کشتیتواند از طریم) انهیسال يمستقل از نوسانات اقتصاد( یساخت کشتتعداد از بازار  نیانگیم نیک تخمی یول
 شوندیاز رده خارج مد یبا يبندن ردهیطبق قوانسال  20 از عدها معموال بیکشت. دیبدست آ یطول عمر کشت م آن بریو تقسا یدن

ساله را  30توان طول عمر یجهان سوم هم در نظر گرفته شود م يد کالس و اجاره به کشورهایو تمد یرات اساسیکه البته اگر تعم
ر یز(کوچک  یشتهزار فروند ک 28: ا وجود دارد شاملیدر دن يتجار یهزار کشت 79امروزه حدود . در نظر گرفت یک کشتی يبرا

 4500و ) هزار تن 60تا  25ن یب(بزرگ  یفروند کشت 9500، )تن 25000تا  500ن یب(متوسط  یهزار فروند کشت 37، )تن 500
لذا مجموعا . هزار فروند است 8ا هم حدود یدن ینظام يهایتعداد ناوگان کشت .)هزار تن 60ش از یب(بزرگ  یلیخ یفروند کشت

د یانه بطور متوسط بایسال از رده خارج شوند، سال 30ا وجود دارد که اگر ظرف یدر دن یروند کشتهزار ف 87در حدود  يزیچ
. است که علت آن هم مشخص است یو دائمک بازار خوب و پر رونق یا ساخته شود که یدر دنما یپانوسیاق یفروند کشت 2900
اها و یدر(ن یدرصد از سطح کره زم 71 یبانیپشت یمعن شود که بهیا انجام میق دریطر درصد حمل و نقل از 90ش از یچون ب

حمل و نقل بار در نظر  يد در مصرف سوخت برایعلت آن را با. استین نوع حمل و نقل در کل دنیتراست و بصرفه) انوسهایاق
، 10 یلی، ر)نیکمترو البته ( 5/2 ییایدر يبرا )بار ییجابجا لومتریک - در هزار تن سوخت تریبر حسب ل(مصرف سوخت  :گرفت
آشکار، هرگز صنعت  ين تفاوتهایاست که با وجود ا یهیبد. است 220 ییو هوا 40) ونیکام( ياو جاده 25) یلیتر( ياجاده
   .وجود ندارد ینیگزیچ جایاز رونق نخواهند افتاد چون ه يسازیو تبع آن صنعت کشت یرانیکشت

  ران چگونه است؟یا يسازیبازار کشت

قرار گرفته که  ییایان دریع دانش بنیو صنا يت توسعه فناوریسا يبر رو يگریز گزارشات دیران نیا يسازیار کشتدر مورد باز
ت یران، وضعیدر سنوات قبل در ا ساخته شده يهایران، کشتیموجود در ا يهستند از تعداد شناورها یگزارشات جالب و کامل

 3-2دوارم هر یشدند و امینها منتشر میش از ایپ یلید خین گزارشات بایا. ییایزات دریو سازندگان تجه يسازیکارخانجات کشت
م که ید بدانیفقط با یخواهم آن مطالب را تکرار کنم ولینجا نمیدر ا. کنمیه میمطالعه آنها را هم توص. شوند یبروز رسان کباریسال 
   . ل خواهد شدیران تکمیا يساز یکشت تین کند ظرفیرا تامخودش  یدرصد بازار داخل 10ران بتواند فقط یاگر ا

  .چگونه است یداخل يت هایسه آن با حمایسازها در خارج از کشور و مقا یت از کشتینحوه حما



ت ین حد حمایتعصب دارند و تا ا يسازیصنعت کشت ين حد رویشرفته تا ایپ يکشورها يم که چرا دولتهاید توجه کنیابتدا با
-اد، فعالیجاد اشتغال زیا: توان گفتیبطور مختصر م یبزنم ول يخواهم حرف تکرارید و من نمیدانیکنند که البته همه شما میم

ت و ین امنیدر تام ییاد و مولد و خودکفایز یجاد گردش مالی، ایمناطق ساحل یزات و قطعات، آبادانین تجهیره تامیزنج يساز
، يجوانان، تبعات و خسارات فرد يکاریدانند که بیدولتها م. جاد اشتغال استیهمان ا يو محور یعلت اصل یول. یناوگان نظام

 يایجاد اشتغال در دنیلذا مسئله ا. ب دولت پرداخت شودید از جیآن با يهانهیکند که هزیل میرا تحم يادیز یتیو امن یاجتماع
شود شرط یداده مس هتل یمجوز تاس يبه فرد ین وقتیمثال در چ. تیپرجمع ياست بخصوص در کشورها يک عامل محوریامروز 

-یک هتل میوارد  یل است که شما در آنجا وقتین دلیبه هم. جاد کندینفر اشتغال ا 200 يالت آنست که مثال برایافت تسهیدر
نست که یدارد و آن ا یعیو طب یت ذاتیک مزی يسازین نظر، صنعت کشتیحال ازا!. دیشویاز خدمه مواجه م ید با انبوهیشو
 یزات جانبیکننده تجه نیکه خودش تام يکشور يبرا .کندیجاد میا ییار باالیاز کارها، اشتغال بس ياریدن بسبو یل دستیبدل

 هر ينباشد در ازا سازکه قطعه یشرکت يشود و برایجاد میکارخانه ا رونیب شغل در 5شغل داخل کارخانه تا  هر يازا باشد در
جاد یهستند که با ا يسازیکشت يدر واقع دولتها، ممنون شرکتها. شودیجاد میرون کارخانه ایک شغل در بیشغل داخل کارخانه، 

چ یکه در ه يادانند به گونهین صنعت میت از ایدهند و لذا دولتها خود را موظف به حمایدولت را کاهش م يهانهیاشتغال، هز
ساله و شروع  20-  10درصد و بازپرداخت  3- 2 دهند با سودیرا وام م یمت کشتیدرصد ق100-90مثال . ر نداردینظ يگریصنعت د

ادعا  یچگاه ثابت نشده ولیکه البته ه( یم دولتیارانه مستقین یمچنهو  یاتیمال يتهایمعاف!. یشدن کشت یاتیبازپرداخت پس از عمل
به  یالت به نوعیتسه نیالبته ا. سازان استیالت ارائه شده به کشتیگر تسهیاز د )باشدیم ینه کل کشتیدرصد هز 5شود که تا یم

با سود  يدرصد 100-90ن وام یهم. را به آن کشور بدهد یسفارش ساخت کشت یشود به شرطیداده م یران و مالک کشتیکشت
        .ن کشورهاستیدر ا یجذب سفارشات خارج یدرصد از عوامل اصل 2-3

 ست؟ین صنعت چیما در ا یت نسبیمز است؟ران چگونه یا و در ایدر دن يساز یگاه ما در صنعت کشتیبه نظر شما جا - 

ران از سال ین کشور، ایطبق آمار اعالم شده ازطرف مسئول. ندارد يسازیفعال در صنعت کشت یگاه مناسبیران متاسفانه جایا
ده و فروند بو 19انه یبسازد که بطور متوسط سال) GTهزار تن  5ر یز(ز متوسط یفروند شناور سا 250توانسته است  1393تا 1380

 -1: ن صنعت عبارتند ازیما در ا ینسب يهاتیمز. ا به خود اختصاص داده استیرا در دن 29درصد و رتبه  1/0سهم آن کمتر از 
    . راتین سفارشات ساخت و تعمیتام يو نفتکش برا يتجار یرانیبزرگ کشت یوجود ناوگان مل-3ارزان  يانرژ - 2کار ارزان  يروین

   چرا؟. بهتر است يسازیاز کشتع فراساحل یت صنایضعظاهرا و ییایع دریدر صنا
خوشبختانه . يسازیفراساحل و کشت: بخش عمده است دو ياست دارا ییایدر يبط با معمارکه مرت ییایع دریصنا آن بخش از

و  یطراحدر  ین تخصصیش کوچکترین چند سال پیکه تا هم یصنعت. ع کشور استیصناکل ع فراساحل امروزه تاج افتخار یصنا
ک مشکل یبودند چون  يسازیتر از کشتشانس ع فراساحل خوشیصنا. وجود نداشتدر کشور  ییایدر يجکتها ساخت سکوها و

ج یسکو از کشور سازنده به خل ییجابجا نقل و سفارش ساخت سکو به خارج وجود داشت همان مشکل حمل و يکه برا یاساس
ن یع فراساحل شد وگرنه این عامل باعث رشد و رونق صنایهم کرد ویل میرا تحم یفگزا يهاسکیو ر نهیهززمان و فارس بود که 

ر ین مشکالت تاخیقا همیدق 70دهه  يقا در خاطرم هست که در سالهایدق. شدیدچار م يسازیصنعت هم به روزگار صنعت کشت
ها کمتر بود چون پروژه یمال نیمسئله تام البته(وجود داشت ) کارفرما(وزارت نفت  ران کارخانجات وین مدیل سکوها بیدر تحو



امروزه جوان برومند و ممتاز کل  رشد کرد ونوپا ن نوزاد ینکه اندك اندك ایکارفرما مجبور به تحمل و صبر بود تا ا!). بودند ینفت
  .مین صنعت هم در نقطه صفر بودیتحمل نبود امروز در ا اگر آن صبر و. ع کشور استیصنا

 ستین خصوص چیکنند ، نظر شما در ا یبه خارج از کشور اشاره م ساخت کارشناسان به باصرفه بودن سفارشاز  ياریبس -
 ؟ستیع فراساحل چیبر خالف صنا يساز یدر عدم رونق صنعت کشت یو مشکل اصل

البته . میداشتن یچکدام رشد موفقیرات و اوراق که متاسفانه در هیساخت، تعم: سه قسمت عمده است يدارا يسازیع کشتیصنا
 یرات با توجه به دسترسیدر بخش تعم. ست مواجه بوده استیط زیمتفاوت است چون با معضل مح يتا حدود یمسئله اوراق کشت

ساخت  م و معضالت آن ازیل شویتبد یرات کشتین مرکز تعمیم به بزرگتریتوانستیج فارس میعمان و خل يایبه سواحل پرتردد در
در . هد رشد نکردید و شایاست و آنطور که با ر گذاربودهیناقص و عقب افتاده همواره بر آن تاث اتفانه تفکرمتاس یکمتر بود ول یکشت

کشور و  یاسین سیدر رده مسئول یکیوجود دارد  یبه نظرم دو مشکل اساس. است یساخت کشتبه مربوط  ین، معضل اساسین بیا
اند و دهین صنعت ندیاز ا يریندارند چون تابحال خ يسازیاء کشتیر احد یران کشور همتیمد. کارخانجات ییت اجرایریمد يگرید

» یسر راهفلج بچه «ک ین صنعت اکنون همانند یا. حق دارند يادیاند که البته تا حد زدهیند یچندان يدیاند عانه کردهیهرچه هز
جاد کند و نه یا ینه توانسته اشتغال مناسبن صنعت تاکنون یا. کنندیک سربار و معضل به آن نگاه میماند که همه به چشم یم

ن ین نتوانند به ایش از ایگر بیاست که د یعیطب. ل دهندیداشته باشد و نه سفارشات را در موعد مقرر تحو یمناسب يسودآور
 یگزهیگانیو ب يریتدبیقت مهمتر، بیحق یقت است ولیک حقیره یم و غیو گمرك و تحر ین مالیمشکالت تام. صنعت اعتماد کنند

متاسفانه در . ر عمل نکردندیپذتیاست که در قبال تعهدات خود در گذشته چندان مسئول يسازیران کارخانجات کشتیمد
ام یل باطنیرغم م یعل. میانداشته ینبوده، عملکرد درست م همیتحر به موقع هم وجود داشته و و یکاف ین مالیکه تام یسفارشات

ت بر کارخانه یریعلم مدن صنعت، یران ایمد. بوده است» عمل«چند قدم جلوتر از » اهویادعا و ه«شه ین صنعت همیم در اید بگویبا
، چند شوندین صنعت منتقل میکباره به ایع نامرتبط به یصنا هستند که از یشیران فرمایعمدتا مد را ندارند چون يسازیکشت
ن صنعت یت بر ایریاز مد یچکدام هم دانش درستید و هیایب يبعد یشیر فرمایبرند تا مدیف میکنند و تشریم يخرابکار یسال

-یکه کشت يریمد- 1: ران رشد نخواهد کردین صنعت در ایکه رفع نشوند ا يدارند که تا روز یران ما دو اشکال اساسیمد. ندارند
. ستین ییایر دریک مدیمانکاران خبره غفلت کند یل پیو تشک زاتین تجهیره تامیند و از زنجیبب يفقط ساخت بدنه فوالد را يساز
رون یدرصد آن مربوط به ب 60در داخل کارخانه است و  ي، ساخت بدنه فلزیدرصد از کار ساخت کشت 40د بتوان گفت یشا

ک ی. خوردط داخل کارخانه است قطعا شکست خواهد یتمام نگاهش به مح شود وین صنعت میکه وارد ا يریمد. کارخانه است
رون یدر ب يامانکاران حرفهیو پ) د از خارجیا خریساخت در داخل (زات ین تجهیتام ياز شرکتها یه مطمئنیحلقه ثانو ،ر خوبیمد

د بتواند یر بایک مدی. کندیند ساخت میخوب وارد فرآ يبندک برنامه زمانیدهد و از روز اول همه آنها را طبق یاز کارخانه شکل م
تازه  ،نکه دو سال بعد از شروع ساختیکند نه ا يزیربرنامه آن يکند و برا کار را از همان روز اول رصد يانتها یص احتمالینقا

زمان هدر بدهد و کل کار ساخت ! ها و سالهان آن، ماهیتام يا دستگاه مشکل دارد و بخواهد برایز ین فالن تجهیتام بفهمد که در
مثال ساخت  .ستندیاعتراف آن ن ان ویران ما حاضر به بیک از مدیچیاست که ه ياوزمرهات رینها واقعیا. را متوقف کند یکشت
ساخت بدنه  يفهمد فناوریکه نم يریمد .هاستيریتدبین بیبارز از ا يانشانهشرکت اروندان  یومیکاتاماران آلومن یکشت
 احساسات و و صرفا بر اساس... ندرو، خاص است وک شناور تیزات یفهمد که تجهیچقدر متفاوت است و نم يبا فوالد یومیآلومن

-یب«با  »ش از حدیاعتماد بنفس ب«جاها که  یبعض. د انتظار داشتین نبایجز ا ياجهیشود نتیساخت م یمدع ،یجانات آنیه



 !!دبودن LNG يهایساخت کشت یران ما مدعیمد 83ادم هست که در سال ی!. دهدیجه میک فاجعه نتیشود یب میترک »یدانش
همانقدر که  يسازید بفمند که کشتیران ما باینست که مدیدوم ا یاشکال اساس -2. شودیخاص محسوب م و »تکيها«که کامال 

» ت مطلوبیفیک«و » نه مناسبیهز«و با » به موقع«د یک تجارت موفق، شما بایدر . است) تجارت(نس یزیک بیک صنعت است ی
 خوب را یک کشتیاند نکه توانستهیکنند همیندارند و فکر م ین درك و احساسیاصال چنران ما یمد یول. دیل دهیکار را تحو

اصال قابل  يتجار يهایکشت يایدر دن ید قابل قبول باشد ولیشا یدگاه فقط در امور نظامین دیا. ر شودید از آنها تقدیبسازند با
ت یکشور اهم يشود و برایخاص محسوب م ينش و فناورک دایاز آنجاکه  ینظام ییایردریک زیساخت  يمثال برا. ستیقبول ن

نه و یهزنقش لذا  !مت متعارفیفروشد و اگر هم بفروشد با چند برابر قیهم به ما نم یو کس ک داردیو استراتژ یفوق العاده دفاع
در کارخانه  یول. اندکردهک کار خارق العاده یشوند  ییایردریک زیو ساخت  ینکه موفق به طراحیهم شود ویتر مزمان کمرنگ

 ینه سه برابر، نه تنها کار بزرگیر و هزیبا چند سال تاخ یل بدهد ولیرا بسازد و تحو یک کشتیر بتواند یمد کیاگر  يسازیکشت
 .نجا جالب باشدیتواند در ایک مثال میذکر  .است خیو توب هینکرده بلکه مستوجب تنب

 ن ویتریچون جنوب سابق بود يشورو يسازیقطب کشت یزمانکردم که یم ین زندگیدر جنوب اوکرا يدر شهر یچند سالمن 
-یسه کارخانه کشت .زمستانز و ییپازد و نه کل یخ میهفته چند  شد که آب فقط در مدتیمحسوب م ين نقطه شورویگرمتر

تجربه ساخت هزاران فروند از  هزار نفر پرسنل بودند و 40حدود  يکارخانجات کوچکتر داشت که سابقا دارا يبزرگ و تعداد يساز
نفر پرسنل صرفا به  500ل است و با حدود یبا تعطیامروزه تقر یول.  مابر را هم داشتندین ناو هواپیو همچن يتجار يهایانواع کشت

، يشورو یشبعد از فروپا ":کردندیذکر منگونه یال را یدم دلیپرسیت را از خودشان مین وضعیعلت ا یوقت. پردازندیرات میکار تعم
د هر یپس از آن با. میرا از دست داد) یموتور کشت یحت ن شدیدرصد تام 100با بطور یکه تقر( یزات کشتین تجهیره تامیما زنج

-ین باعث میم که ایشدیزات را هم متحمل میتجه یینه و زمان جابجایو هز میدیخریا میدن يک جای را از یز کشتیتجه قطعه و
م و کارخانجات ما یحذف شد يسازینداشته باشد لذا ما اندك اندك از بازار کشت يه اقتصادیگر توجی، دنه و هم زمانیشد هم هز

نه یشد در زمان و هزیگر نمینشان دادند که د یدر ساخت کشت يباالتر يورها بهرهینکه چشم بادامیضمن ا. ورشکست شدند
 -2زات ین تجهیره تامیت زنجیاهم -1: شودیانجات استخراج مکارخ ین مسئله سه معضل اساسیازا ."ساخت با آنها رقابت کرد

ند ما یگویستند و فقط میه نیموضوع توجن سه یک از ایچیهران ما نسبت به یمد ،یط فعلیمتاسفانه در شرا. نهیهز -3 زمان و
 یول» توانستند بسازندیم«د همه کا ورشکسته شدنیکه در اروپا و آمر یکارخانجات و ظاهرا خبر ندارند که تمام» میم بسازیتوانیم«

 يبرا یتخصص يهادوره يکسرینست که یتواند بکند ایم ییایدر یکه انجمن مهندس ییهالطف از یکی .!بازهم ورشکست شدند
چون اگر فنون  -هاییو نه اروپا( یچشم بادام ياز کشورها یکیبا مشارکت  يسازیت بر کارخانه کشتیریمد یم اساسیآموزش مفاه

قا درك یبرگزار کند تا عم يسازیع کشتیصنا یانیران ارشد و رده میمد يبرا) شدندیست نمکدانستند خودشان ورشیرا م کار
     !. مهمتر است» چگونه ساختن«ست ین مهم» فقط ساختن«کنند که 

خاص  طیل شرایبدل. کشور است یجنوب يکار ومتخصص در شهرها يرویگر، معضل نگه داشتن نیو مهم د یک مسئله عمومی
اول  شوند از همان روزیتخصص م ن رشته ویکه وارد ا يمعموال افراد..) ت ویگرما، رطوبت، گرد و غبار، محروم(ن شهرها یحاکم برا

ت است که یک واقعین یا. خود بازگردند يا شهرهاین شهرها فرار کرده و به تهران ین فکر هستند که پس از کسب تجربه، از ایبه ا
نست که مردم یک راه حل معقول ای. شودیم یتخصص يهامتخصص و هدر رفتن آموزش يروین نینظام تام یوپاشمنجر به فر

عموما  يپرواز يرهایمد. جذب شوندت و یتربن کارخانجات یا و باال در یانیم یتیریمد يهارده يبرا ین مناطق حتیهم یبوم



د دانش ین مشکل بایا ياهیو پا یحل اساس يبرا. !و نزد خانواده است ز بر بازگشت به تهرانیساز هستند چون دغدغه آنها نمشکل
ه یص سهمیتخص. رندیرا در نظر بگ ییایدر يهاق نمود تا در کنکور دانشگاه، رشتهین مناطق را تشویممتاز ا يهارستانیآموزان دب

 یق انجمن مهندسیطر نه ازین زمیدر ا ییخوشبختانه حرکتها. واجبات امور است ز ازین مناطق نیبه ا ییایدر يهارشتهکنکور 
         .مشاهده کرد ینده بطور ملموسیآ يتوان ظرف سالهایج آن را میدر حال انجام است که نتا يو فناور یو معاونت علم ییایدر

  م؟یل شویما تبدیپانوسیاق يهایم به سازنده کشتیتوانیموانع م یپس ما در صورت رفع برخ

-اصوال قانونی بر صنایع کشتیهمانطور که گفتم،  .مید حتما دقت کنینجا وجود دارد که بایف در ایک نکته ظری یم ولیتوانیبله م

سازي براي کشوري مقرون به صرفه است که عمده قطعات جانبی را خودش تولید صنعت کشتی«: گویدسازي حاکم است که می
مثال اگر در کارخانجات . ست که به تعداد زیاد از یک قطعه، نیاز باشدتولید قطعات جانبی هم در صورتی مقرون به صرفه ا. »کند

هاي بزرگ هیدرولیک نیاز باشد، تولید آن هرگز مقرون به صرفه نیست ولی اگر از یک دستگاه از وینچ 10یک کشور، در سال فقط 
. در واقع، گلوگاه کار، همینجاست. رفه باشددستگاه در سال، مورد نیاز باشد شاید تولید آن مقرون به ص 500نوع وینچ کوچک مثال 

کنیم و از طرف دیگر با محدودیتهاي تحریم و جابجایی پول پیما را از خارج وارد میدرصد قطعات یک کشتی اقیانوس 90وقتی ما 
اگر . کشدیها مدهی کشتیبست و تاخیرهاي چند ساله در تحویلو خرید قطعات صنعتی مواجه هستیم، واضح است که کار به بن

در ) هزار تن 10ر یز يهایمثال کشت(هاي کوچک و متوسط ن زیرساختهاي الزم براي ساخت کشتییتام يها برااز بودجه یبخش
 ها را تولید کنیم وسازان ایرانی، تعداد انبوهی از کشتیتوانستیم با تکیه بر توان صنایع فوالد و قطعهکشور انجام شده بود، امروز می

بسیاري از سواحل گسترده شمال و جنوب ایران . گویی کامل به نیاز داخلی، بخشی از بازار خارجی را هم تصاحب کنیمضمن پاسخ
محرومیت و بیکاري در مناطق . توانست نقش پر رنگی در آن ایفا کندشد که بخش خصوصی هم میمملو از کارخانجات کوچکی می

سازان یهاي کوچک و متوسط، مزیت نسبی ماست چون اوال کشتساخت کشتی اصوال. شدساحلی کشور هم تا حد زیادي رفع می
 يهایست و دنبال ساخت کشتیشان بصرفه نیکوچک ندارند چون برا يساخت شناورها يبرا یلین تمایا مانند کره و چیبزرگ دن

هزار تنی را در سه یک کشتی کوچک  یبراحتتوان ینممثال . ستیجد یلیها خین کشتیما هستند و دوما مشکل انتقال ایپانوسیاق
 ياناوگان فرسوده يران دارایا !!.چین ساخت و به ایران فرستاد چون ممکن است اصال در این مسافت طوالنی هرگز به ایران نرسد

 ،500 يهایبا کشت» یسنت يشناورها ینیگزیطرح جا«د در ین باییپا یمنیل ایاست که بدل) لنچ( یکوچک سنت یهزار کشت 7از 
م چند ده یدادیک کار را درست انجام مین ید ما اگر همیشما تصور کن. ن شوندیگزیبرگالس جایو فا يفوالد یتن 1500و  1000

 یکشت یزات جانبیتجه د قطعات ویتوانست تولیآمد که میران بوجود میا یدر سواحل جنوب یخصوصکوچک  يسازیکارخانه کشت
ن یر نگرش و اعتماد مسئولییجاد کند که باعث تغین مناطق محروم ایدر ا یرصت شغلصرفه کند و هزاران فرا هم مقرون به 

ن ین صنعت جلب نشود مشکالت ایبه ا یاسین سیکه اعتماد مسئولیم که تا زمانید اقرار کنیبا .شدین صنعت میکشور به ا یاسیس
   .صنعت رفع نخواهد شد

شود، نظر  یبه خارج از کشور ذکر م یسفارش ساخت کشت يل، برایدالاز  یکیران یدر ا یبودن زمان ساخت کشت یطوالن - 
 ست؟ین خصوص چیشما در ا

 عدم يبرا ین دولتیدرصد آن بر عهده مسئول 30ها و يسازیر آن بر عهده خود کشتیدرصد تقص 70که ت تلخ است یک واقعین یا
 یمثال وقت. کنندیمسئوالنه عمل نم یلیخ ما يهايسازیم که کشتیرید بپذیبا .گر استید يتهایمناسب و حما ین مالیتام



رفت و خاطرم یش میق پیدق يزیرع و طبق برنامهیسر یلینربر خیکانت يهایکو بود، ساخت کشتیزوایر ایمد ییمهندس کربال
ک خاطره ینست توایدهند که میل میماه زودتر از موعد مقرر تحو 3را ) ران اراكیا(ن فروند یشان اعالم کردند اولیهست که ا

ر چند ساله در یعزل شد و شاهد تاخ ییکباره مهندس کربالیمتاسفانه به  یها باشد ولرانیسازها و هم کشتیکشت ين هم برایریش
ن مصنوعات یکه بزرگتر يسازیک صنعت بزرگ مثل کشتیدر !) یخصولت( یا شبه دولتی یساختار دولت. میها بودیل کشتیتحو

ن یبزرگتر«به عنوان  ین کشتیت، ایالبته در نها .ران هرگز جواب نداده و نخواهد دادیسازد، حداقل در ایخ بشر را میمتحرك تار
 يبرا یک غرور ملیآور  ان ثبت شد که ارمغانیرانیا ين رکورد برایشد و ا يآب انداز» رانیخ ایساخته شده در تار سازه متحرك

    .کنددا یپ شد تا ادامهیم کاش در موعد مقرر انجام يا یجوانان ما است ول
 ست؟یچ يساز یع کشتیرونق گرفتن صنا يشنهاد شما برایپ - 

تا به امروز )  77در سال (ن رشته شدم یوارد ابه عنوان دانشجو که  يمن از روز. ستیر نییران چندان قابل تغیات جامعه ایواقع
 به نظر. دینخواهد رس ياجهیچ نتیه به هیرو نیهرگز هم با اام که معتقدم دهیشنسازها را یمشکالت کشت از يتکرار ين حرفهایهم

در  يسازیصنعت کشت يایکند، نجات و احیت میفعال يسازیسال است با تعصب کامل در حرفه کشت 18که  یمن، به عنوان کس
. است» ازات خاصیبا امت یک خارجیبه شر يسازیاجاره بلند مدت کارخانجات کشت«ک راه دارد و آن هم یران فقط و فقط یا

سال به  10بوشهر به مدت  يا کل صدرای) است مجزا یکیزیفک مجموعه یکه (صدرا  یره صنعتینصورت که مثال کارخانه جزیبد
 تاالبته (استفاده شود  یرانیا یانسان يروین شرط که از نیت خودشان اجاره داده شود با ایریتحت مد ینیا چی ياک شرکت کرهی

فروند  15ما و یانوس پیاق یفروند کشت 4در سال، سفارش ساخت حداقل مثال ن کند که یران تضمیض او در عو) ممکن يجا
 یرانیکشت يشرکتها يهاط هم خواستهین شرایدر ا. سپاردیمن شرکت یرا به ا یرات کشتیفروند تعم 40کوچک و  يهایکشت

ران ینکه کشتیا ين روش بجایدر واقع در ا یعنی. ردیگیم به مرور پا يسازیشود و هم صنعت کشتیل به موقع محقق میتحو يبرا
 از یکی ينکه ما دارایا. گر حرکت خواهند کرد و منافع آنها همسو خواهد شدیکدیت از یساز باهم بجنگند در جهت حمایو کشت
ت یک مزیم ینفتکش هست فروند 70ش ازیب و يتجار يمایپانوسیاق یفروند کشت 120ا با حدودیدن یرانیکشت ين ناوگانهایبزرگتر

ت عمده ین مزینست تا به امروز از ایت ایواقع. استفاده کرد يسازیع کشتیتوان از آن به نفع صنایشود که میمحسوب م یمل
 ياز شرکتها. میارا از دست داده یعال يتهایو موقع یمختلف، منافع مل يپراکنده به کشورها يم و با سفارشهایااستفاده نکرده

 از یتوان توقع داشت که بخشیم یسفارش ساخت بدهند ول ما يهايسازیتوان توقع داشت که باالجبار به کشتینم یرانیکشت
بسپارند و در عوض ران یمستقر در ا یک خارجین شده به شریبه صورت تضمرا رات یانه خود در بخش ساخت و تعمیسال يازهاین

ند که قبال یگوین طرح مین ایاز منتقد یبرخ. دنریل بگیتحو ین المللیمت بیبق قنانس همان کشور و به موقع و مطایرا با فا یکشت
به ) انهین سفارش ساخت سالیشامل تضم( يشنهادین پیکه اگر چنیصورت امدند درین یداده شده ول ینت خارجیشنهاد به جویپ

د یکار هستند و رقابت شدیا بیدن يهایسازیکشت از ياریکه بس یط فعلیرفتند چراکه در شرایپذیشد قطعا و مسلما میآنها ارائه م
  .ر قابل صرفنظر استیشنهاد غیک پیانه سفارش، ین سالیان است، مسلما تضمیگرفتن سفارش در جر يبرا کارخانجات نیب

توان یمنافع و تعهدات را م. شودین میبطور کامل تام) ینت خارجیو جو يسازی، کشتیرانیکشت(ن طرح، منافع هر سه طرف یدر ا
  : نصورت خالصه کردیبه ا
 -ت مناسبیفیمت روز و کیمطابق ق یافت به موقع کشتیدر - ینانس خارجیاستفاده از فا: منافع -1 :یرانیکشت يشرکتها - الف

  .راتیساخت و تعم يبرا یکشت یانه سفارش تعداد مشخصین سالیتضم: تعهدات-2در کشور  ییجاد اشتغالزایمشارکت در ا



زات یاستفاده از تجه -ز کارخانجاتیتجه -آموزش پرسنل کارخانجات و کسب تجارب ساخت: منافع -1 :يسازیکشت يشرکتها - ب
و مولد و قابل ک صنعت اشتغالزا یبه عنوان  يسازین کشور به صنعت کشتیو مهمتر از همه؛ جلب توجه مسئول یو قطعات خارج

ت یریرش مدین پذیتضم  - )به عنوان اجاره یچ وجهیافت هیبدون در یحت(ان مدت کارخانه یا میاجاره بلند مدت : تعهدات -2. اتکا
  .ت کارخانهیریرموجه در کار مدیو عملکرد مطابق برنامه و نظر کارفرما و عدم دخالت غ ینت خارجیجو
 يهایکشت يشتریما و تعداد بیانوس پیاق یکشت يانه سفارش ساخت تعدادیافت سالین دریتضم: منافع -1 :ینت خارجیجو - ج

فراساحل  يمشارکت در پروژها يت برایالت و اولویجاد تسهیا -یرات کشتیانه سفارش تعمیافت سالین دریتضم - کوچک و متوسط
 یزات  خارجیاستفاده از تجه -)کندیران را تصاحب میا ییایع دریاز بازار صنا یبخش یبه نوع ینت خارجیدر واقع جو(و نفت و گاز 

 -2. رانیکار ارزان در ا يرویارزان و ن يت انرژیاستفاده از مز -کشور خودشان يغال و ارزش افزوده براجاد اشتیو ا) خودشان یبوم(
 یرانیاستفاده از پرسنل ا -مت روزیت مطلوب و طبق قیفیر با کدر موعد مقر یل کشتیتحو -ینانس خارجیاستفاده از فا: تعهدات

  .ز کارخانهیمساعدت در تجه -او آموزش آنه) ر از موارد حساسیممکن و به غ يتا جا(
قرار گرفته و  يو فناور یو معاونت علم ییایدر ین محترم بخصوص انجمن مهندسیشنهاد مورد توجه مسئولین پیدوارم ایام
ن سفارش ساخت و ینجاست که اگر تضمیدر ا یب شوند چون نکته اساسینه ترغین زمیدر ا یرانیکشت يد شرکتهایبا. شود يریگیپ

ه به یشب ییالگو .نخواهد شد يحاضر به همکار یچ شرکت خارجیاست که ه یعیوجود نداشته باشد طب ینت خارجیجو ير برایتعم
  .داشته است یج مطلوبین اجراء شده و کامال نتایپیلین در کشور فیا

  هستند؟ ین طرحیحاضر به مشارکت در چن ییا کشورهاید چه شرکتها یکنیفکر م
چ یهاست که  یهیک سفارش مواجه بودند، بدیبا تراف یپر رونق بود وکارخانجات خارج يسازیبازار کشتم که یبود یطیاگر در شرا

ن نظر خوشبختانه ین صنعت را گرفته و از ایبان ایگر ینیر رکود سنگیاخ يدرسالها یشد ولیحاضر به مشارکت نم یشرکت خارج
، هم ین سفارش ساخت کشتیکنم در صورت تضمیفکر م. ساله 20ا ی 10ک قرارداد بلند مدت یانعقاد  ين فرصت است برایبهتر

 کنند لذایعمل م یاسیط سیر شرایها به سرعت تحت تاثییاز آنجا که اروپا یداوطلب باشند ول ییایو هم آس ییاروپا يکشورها
ن لحظ یا از ینه مناسبیگز ياکره يبه نظرم شرکتها. تر استمعقوالنه ییایآس يمشارکت با کشورهاو  ستندیچندان قابل اعتماد ن

در ساخت  یار خوبیتجربه بس -2. ران دارندیدر مشارکت در ساخت در داخل ا یدر صنعت خودرو سابقه خوب -1: هستند چراکه
از  (KR)با استاندارد کره  يو همکار ییآشنا-4 دارند رانیا يبرا یمتعدد در سفارش ساخت کشت يهايهمکار- 3 .دارند یکشت
ه یباشد لذا توص يبعد يهايساز همکارنهیتواند زمیگر است که میموفق د يک نمونه همکاریان یرانیا يبندردهق موسسه یطر

         . ن کار استفاده شودیا يراهبر يبراان یرانیو وساطت موسسه ا يکنم از نظرات جناب مهندس صفریم
  .دیح دهیشتر توضیلطفا ب. نه موفق عمل کردهین زمین در ایپیلید فیگفت - 

ابتدا . یساخت کشت یدرصد از بازار جهان 3ا را دارد با سهم یدن يسازین هم اکنون رتبه چهارم کشتیپیلیفهمانطور که اشاره کردم 
، به یمناسب یپشتوانه صنعت دارد و نه یکاف ینه پشتوانه مال که ییایر آسیک کشور فقیشود که چگونه ین موضوع باعث تعجب میا
کا یدات اروپا و آمریدات آن از مجموع تولیکه تول شودیم ایسازان دنین کشتیاز بزرگتر یکی ل بهیسال تبد 10 کباره ظرف مدتی

نکته کار در  !!.)میهست يهایرانیگرفتن سفارش از کشت يسال است مشغول جر و بحث برا 18که ما یدر حال( شودیشتر میهم ب
ت استفاده را کردند و ین نهایپیلیو ارزان بودن آن در ف و کره و سنگاپور در ژاپن کار يروینجاست که آنها از فرصت گران بودن نیا

حضور  يبرا یالت خاصی، تسه، کره و سنگاپورژاپن يهاک قرارداد بزرگ با دولتی ین طیپیلیدولت ف. مشارکت کردند آنهابا 



زات یتجه يز و نوسازیتجه. را در دست گرفتند ینیپیلیت کارخانجات فیریمد آنهااختصاص داد و  آنها يسازیکشت يشرکتها
ن یپیلیف. د احداث شدیکارخانجات جد يتعداد یو حت استارت خورد 2004ن ژاپن از سال یع سنگیکارخانجات آنها با کمک صنا
را  يسازیبه سرعت سهم خود از بازار کشت ن،یپیلیکار ارزان ف يرویو ن هاياوکره هایژاپن یت مالیتوانست به مدد تجربه و حما

 يسازیدر واقع امکانات کشت. شودین انجام میپیلیدر ف ياو کره یژاپن يخود شرکتها یافتیسفارشات در یبرخ یحت. ش دهدیافزا
و هم  يسازیشود که شامل هم سود خالص کشتیم آنها يد شرکتهایاست و عمده سود آن عاو کره ار ژاپن ین عمال در اختیپیلیف

 ين فضایکار ارزان و تام يروین نین صرفا نقش تامیپیلید که خود فیاید بنظر بیشا. است یزات جانبیاز فروش تجه یسود ناش
 است که يون نفریلیم 100ت یر پرجمعیک کشور فقین یپیلیفد در نظر داشت که یبه هر حال با یکند ولیم يکارخانه را باز
و صادرات  يسازیکار ماهر کشت يرویبلکه اعزام ن ندجاد کیا يسازیدر صنعت کشت يریغال چشمگاشت توانسته امروزه نه تنها

تواند ین میپیلیمانند ف يک کشوری یتوان مالحظه کرد که وقتین میبنابرا .انجام دهدز ینرا ر کشورها یبه سا یخدمات مهندس
تر موفق یتر و حتين راه را جدیتواند همیکه دارد م ییتهایابران با جذیرشد کند، مسلم است که ا یک خارجینطور با کمک شریا

              . کند یط
 د؟یکن یم یابیچگونه ارز ییایع  درینقش انجمن را در حوزه صنا - 

ع یو بخصوص صنا ییایع دریو تعامل درصنا یدر همبستگ یار پر رنگیر نقش بسیاخ يدر سالها ییایدر یانصافا انجمن مهندس
در  80کنم چراکه از سال یف تشکر میدکتر س يژه از زحمات دلسوزانه جناب آقایداشته است بخصوص من بطور و يساز یکشت
نقش ) اندکشور بوده ين اقتصادیکه جزء مسئول(خانواده خود  ياعضا یعدت برخشان با مسایو ا امشان بودهیا يان تالشهایجر

شان را چهره ماندگار ید بتوان ایو شااند داشته ییایع دریل صندوق توسعه صنایو تشک يسازیکشت يدر انعقاد قراردادها يموثر
ست و ین يآن بروز و مطابق تحوالت جار يهايرینست که موضع گیانجمن دارد ا کردیکه رو یک اشکالی. برشمرد ییایع دریصنا
ککار یدر  یوقت .سازیکشت يگرفتن سفارش برا يران برایبر چالش با کشت یسال قبل است مبن 15 يکردهایبا همان رویتقر

بسته  نکه تا ابد بر دریم نه ایاستفاده کن يگریاست که از فنون د یست، منطقیم جوابگو نینیبیم که میکنیاستفاده م یازفنون
ن رشته و یانجامد، بهتر است با مشارکت نخبگان ایشتر میتعارض ب ها که به تضاد وینگارنامه یبرخ) ا در کناری( يد بجایشا!. میبکوب

  .ها هم در آن لحاظ شده باشدرانیز گذاشت که منافع کشتیم يرو ییو اجرا یعمل ي، راهکارهايواقتصاد ین مالیمتخصص
  ....و اما حرف آخر

کوچک و متوسط کنند تا  يهاید کشتیبه تول یتوجه خاص يسازیرونق صنعت کشت يران ما برایمد -1برسد که  يدارم روز آرزو
انوس یاق يهایساخت کشت يبرا -2. دنشو یجنوب يدر شهرهارد و منشاء تحوالت مثبت ین صنعت جان بگیدر ا یبخش خصوص

اجاره بلند  ینت خارجیک جویبه ) یرانیکشت ياز سو یساخت کشت سفارش نیبا تضم(ران یا يسازیکارخانجات کشت یما، برخیپ
ک توطئه ی یبرگردد که ط» ج فارسیخل« یعنی یمیبه همان نام قد» کویزوایا«ب کارخانه یب و غرینام عج -3. مدت داده شوند
ن ید و اوشیشده در آن ثبت مر یا تعمیساخته  يهایج فارس در همه مدارك کشتیب نام خلین ترتیبد. افتیر ییحساب شده تغ

محقق شود تا ثابت  يها روزيرغم تمام دشوار یج فارس علیخزر و خل ياین دریب یرانیکانال کشت -4. شدیتر ما پر آوازهینام در دن
  .      میش کانال سوئز را حفر کردیم که سه هزار سال پیهست ییهایرانیهمان اکه ما م یکن

      
  


