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 دارد مايانوش پياق ياھ ينه ساخت کشتيدر زم يمتعدد يھا تجربهران يفارس کشور ا جيسنا، منطقه خليبه گزارش ا
کو يزوايانه ابر در کارخنريکانت يا ساخت دو فروند کشتيو بر در کارخانه صدرا  وردهآفر يساخت نفتکش و کشت: مانند
اما . است يرانيران و ايه مباھات ايران ساخته شده و مايخ ايھستند که در تار ين مصنوعات متحرکينھا بزرگترياکه 

م خود را يتوان يچرا باز ھم نم ،مايانوس پياق يشتنجاست که با وجود ساخت چند فروند کيا يسوال اساس
ا ھم به خارج مخود  يھا يرانيکشت يا حتيم و يريبگ يکشتساخت م سفارش يتوان يچرا نم اي م ويساز بنام يکشت

  !؟دھند يسفارش ساخت م

م که يساز بنام يتوان کشت يرا م ينکه کشوريان ايفارس با ب جيسنا منطقه خليبا ا وگو ا در گفتيک استاد حوزه دري
قطعات و  نيتام، ساخت و مونتاژ بدنه، يت طراحيلپنج قاب ياگر کشور: ح کرديت را با ھم داشته باشد تصريپنج قابل

تواند در  يباشد م را داشته يمالن يت تاميو قابل) يو آب انداز ساخت يتا انتھا ياز طراح(ند يت فرايريزات، مديتجھ
  .ساز بنامد يخود را کشت يحالت کل

 ،يکاف شرط نه و ھستند oزم شرط ،اصل پنج نيا که است يضرور نکته نيا ذکر البته :محمد مونسان اضافه کرد
 ساز يکشت يبرا را يکاف طيشرا زين ياسي، سياقتصاد يھا رساختيز لحاظ از ديبا کشور کي صورت ھر در که چرا

 است مشکل يدارا شدن ساز يکشت لحاظ از که يکشور ھر گفت توان يم زين گريد دگاهيد از .باشد داشته شدن
 .است نداشته راشده  گفته يھا تيقابل از يکي حداقل که معنا است نيبد



 ميکن نگاه موضوع نيا به نانهيب خوش يليخ ميبخواھ اگر: مالک اشتر عنوان کرد يدانشگاه صنعت يئت علميعضو ھ
 نيتام نهيزم در اما م،يدھ انجام کامل طور به را پروژه کي مونتاژ و ساخت و يطراح کار ميبتوان ما ديشا رانيا کشور در

  .ميھست ياساس مشکvت يدارا پروژه) صد تا صفر(تيريمد و يمال نيتام زات،يتجھ

  يساز يکشت در موفق ريمد کي دگاهيد الزامات

 يبخش و انهکارخ داخل به يو نگاه از يبخش که ھست موفق يريمد يساز يکشت عيصنا درنکه يان ايمونسان با ب
 کي که چرا دھد، شکل را زاتيتجھ نيتام رهيد بتواند زنجير بايک مدي: اظھار کرد باشد معطوف کارخانه از خارج به زين

 نيا ازمندين و شوند يم ساخته مختلف کارخانجات در قطعات نيا که شود يم ليتشک مختلف قطعه صدھا از يکشت
  .رديگ انجام ھا آن مونتاژ کار ،کارخانه داخل در سپس و رنديبگ را مربوطه يھا نامهيگواھ که ھستند

 ،يطراح مرحله در را يقو مانکارانيپ از يا رهيد بتواند زنجيبا يساز ير موفق کشتيک مدين يھمچن: ادامه داد يو
 يرو بر خواھد يم که ييھا تيفعال يتمام يبرا تواند ينم ھرگز ريمد کي که دھد، چرا ليتشک مونتاژ و ساخت

 از يا رهيزنج که بود خواھد نيا موفق ريمد کي ھنر نياول قطعا پس .کند استخدام کارمند دھد انجام يکشت
 رد،يگ کار به کارخانه در يکشت ساخت مراحل در نوبت به را ھا آن بتواند تا باشد داشته ارياخت در را خبره مانکارانيپ

 داشته يکشت ساخت نهيزم در را يمتعدد يھا تجربه کشور کي که ھست نيا ازمندين موضوع نيا خود البته که
و دچار  کنند استفاده يدر پ يپ يھا پروژه در تجارب آن از زين ھا آن تا کند منتقل مانکارانشيپ به را ھا آن که باشد

  .متخصص نشوند يروھاين يو وقفه و پراکندگ يکاريب

 کامل طور به ساخت نديفرا در را رو شيپ يھا د گلوگاهير موفق بايک مدي يياز سو نکهيان ايا با بين استاد حوزه دريا
 در که يشيفرما رانيمد از يليخ رايز روبرو است، يا دهيعد مشکvت با ما کشور نهيزم نيا در :بشناسد ابراز کرد

 و ندارند يتيريمد خاص تجربه اصv اي و اند آمده يگريد عيصنا از اي اصوo شونديم کار به مشغول يساز يکشت صنعت
 اقدامات توانند ينم ھا گلوگاه شناخت عدم ليدل به شونديم يساز يکشت مثل يميعظ صنعت وارد که يھنگام

  .شد خواھد روبرو مشکل با ساخت نديفرا جهينت در و دھند انجام قبل از را oزم

 ت،يفيک اعم از کنترل يکشت ساخت نديفرا تيريد بتواند مدير موفق بايک مدين يھمچن: خاطرنشان کردمونسان 
  .دھد انجام يدرست به را زمان و نهيھز

  
  ساخته شده در بندرعباس) کاشان-اراک و ایران-ایران(کانتينری  ٢٢٠٠دو فروند کشتی 

 

  باشد ساز زاتيتجھ خودش که است صرفه به مقرون يکشور يبرا يساز يکشت صنعت



 صنعت در سود هيحاش: ن گفتييه سود پايبر حاش يمبن يساز يک اصل مھم در کشتيان ين استاد دانشگاه با بيا
 نييپا اريبس سود هيحاش از صنعت نيا اتفاقا و ستين باo يکيالکترون عيصنا و يماسازيھواپ عيصنا مثل يساز يکشت

 سود که چرا باشند زاتيتجھ نيتام رهيزنج يدارا خود که شوند يم صنعت نيا وارد ييکشورھا اصوo و است برخوردار
 اريبس ييزا اشتغال که است نيا دارد صنعت نيا که يگريد تيقابل و است زاتيتجھ به مربوط صنعت نيا ياصل
oو دارد ييبا oاشتغال نکهيا يبرا مختلف يھا کشور معمو oشوند يم صنعت نيا وارد کنند جاديا خود يبرا را ييبا.  

 با زين را يگريد مشکvت کشور کي نبودن ساز زاتيتجھ ،ياقتصاد موضوعات و سود بحث از يجدا: اضافه کرد يو
  .دارد ھمراه به خود

 کي يجنوب کره کشور در مثال يبرا. است مقصد تا مبدا از بار ييجابجا زمان ،از مشکvت يکي: ح کرديمونسان تصر
 نيتر عيسر در موتور و دھد يم يکشت موتور ساخت کارخانه کي به را خود ازين مورد مشخصات يساز يکشت کارخانه

 قطعه ھر که است مجبور نباشد ساز زاتيتجھ کشور کي اگر اما رسد، يم يکشت سازندگان دست به ممکن زمان
 به ھا ماه را پروژه ساخت مرحله تواند يم خود نيا که دھد سفارش ايدن نقطه کي در کشور کي به را خود ازين مورد
 .ندازديب قيتعو

 مقصد به مبدا از قطعه انتقال ريمس در تواند يم که ياحتمال خساراتن يھمچن: ا عنوان کردين استاد حوزه دريا
  .استو زمان بر  بار انيز اريبس فتديب اتفاق

 در اشتباه تواند يبه وجود آمده مگر از مشکvت يد يکي: مالک اشتر ادامه داد يدانشگاه صنعت يئت علميعضو ھ
 کارخانه که يصورت در و دھد رخ نظر مورد قطعه يفن مشخصات نهيزم در تواند يم مثال يبراسفارش باشد که  انجام

 صورت ابتدا از سفارش کار تا شود يم باعث کند برطرف را راديا نتواند موضوع نيا شدن متوجه از پس دھنده سفارش
  .است دھنده زارآ اريبس يزمان نظر از زين موضوع نيا که رديپذ

گر مشکvت يز از دين ميتحر و پول ييجابجا و ارسال ات،يمال مه،يب ،ييجا هجاب نهيھزن يھمچن: ح کرديتصر يو
  .تواند باشد يم ياحتمال

  
  در بوشھرساخته شده ھزار تنی حمل فراورده ھای نفتی  ٣۵کشتی 

  

  نياوکرا کشور آموز عبرت تجربه

 عرض نيتر نييپاسابق  يشورو زمان در: گفت يساز  ين در صنعت کشتيان تجربه کشور اوکرايمونسان با ب
 يشورو نقاط هيبق شديگر که باعث ميمھم د علت و بود نياوکرا کشور بود کينزدھم  يغرب ياروپا به که ييايجغراف
 محل نيبھتر نيبنابرا.بود يطوoن يفصل يھابندان خي ،اشدنب مناسب يساز يکشت صنعت يانداز راه يبرا سابق



 اهيس يايدر يشمال يھا قسمت در که بود نياوکرا کشور ،سابق يشورو يساز يکشت صنعت کردن متمرکز يبرا
  .نده بودداد اختصاص يساز يکشت صنعت به را ھم مجاور شھر چند کار نيا يبرا و بود شده واقع

 که ھست، فيکوoين شھر شھرھا نيا نيتر مھم از يکي: مالک اشتر اضافه کرد يدانشگاه صنعت يئت علميعضو ھ
 در ميمستق صورت به نفر ھزار ۴٠ شھر نيا در نيھمچن و دارد قرار يساز يکشت زرگب کارخانه سه شھر نيا در

 يھايکشتانواع مابر تا ي، از ناو ھواپشناور ساخت از يمتعدد يھا تجربه که اند کرده يم کار يساز يکشت عيصنا
  .داشته است وجود شھر نيا درره ينربر و غيو کانتنفتکش 

 ستارو هروب خود گذشته انيسال به نسبت متفاوت يطيشرا با شھر نيا امروزهنکه يان ايا با بين استاد حوزه دريا
 مانند کوچک يليخ يکارھا انجام به اي و اند شده ورشکسته نآ يساز يکشت کارخانجات تمام بايتقر  :اظھار کرد

 افتهي ليتقل نفر ٣٠٠ يال ٢٠٠ به نفر ھزار ۴٠ از ھا نآ کارکنان تيجمع و اند وردهآ يرو کش دکي يھا يکشت ساخت
  .اند وردهآ گريد مشاغل به رو کشور نيا يکشت ساخت متخصصان يتمام و است

 کي که يoزم يھا رساختيز تمام بودن دارا با نياوکرا کشور چرا که است نيا ياساس سوال حال:ح کرديتصر يو
  است؟ شده حذف يجھان يساز يکشت صنعت از امروزه است نآ خواھان يساز يکشت صنعت

 دست از را خود يساز يکشت صنعت کشور نيا ن،ياوکرا در حاضر حال نيمتخصص ھمه اعتراف به: مونسان ادامه داد
درصد  ٩٠ش از يدر گذشته ب. نتوانست درست عمل کند) ياز آن پنج شرط اصل يکي(ن قطعات ينه تاميچون در زم داد

ک درخواست ساده و در يشدند و با يسابق ساخته م يدر داخل خود شورو) يموتور کشت يو حت( يزات کشتيتجھ
 نياوکرا کشور ،يشورو يفروپاش از پس يشد ولين زمان ممکن، قطعه مورد نظر به محل کارخانه منتقل ميکمتر
vل  يساز جزء کشورھاقطعه ياز شرکتھا ياريرا بسيز داد دست از را خود زاتيتجھ نيتام رهيزنج عمvتازه استق

متعدد، ورشکسته شده  يو اقتصاد ياسيoزم و مشکvت س يبانيل عدم پشتينکه بدليا ايشدند يافته محسوب مي
  .بودند

 داديم سفارشا يدن يک سويدر  کشور کي به را قطعه ھر ستيبايم يکشت کي ساخت يبرا نياوکرا کشور نيبنابرا
 بازار در را زمان و نهيھز تيمز ن،ييپا اريبس يانسان يروين نهيھز رغم يعل کشور نيا تا شد باعث موضوع نيھم و

  .بدھد دست از يامروز

  کايآمر و اروپا يساز يکشت يورشکستگ: دوم آموز عبرت تجربه

 اتفاقات وقوع و بودن ريناپذ ينيب شيپ ،يساز يکشت صنعت جالب اتيخصوص از يکينکه يان اين استاد دانشگاه با بيا
 خود که ستا کايمرآ و يياروپا يکشورھا يورشکستگ اتفاقات نيھم از يکي: است خاطرنشان کرد نآ در جالب

 و اند شده حذف يجھان يساز يکشت صنعت از عمv امروزه ،بر طبق آمار و بودند يجھان يساز يکشت مھد يزمان
و  اند گرفته قرار ژاپن و يجنوب کره ،نيچ يکشورھا جدول نيا صدر در و است درصد ۵ ريز صنعت نيا در ھا آن سھم

  .محدود شده است يو کروز مسافربر ينظام يھايکا، به ساخت کشتيسھم اروپا و آمر

 گريد که کرد ميخواھمشاھده  ميکن يبررس را جھان در يکشت سازنده اول کشور پنج ميبخواھ اگر: اضافه کرد يو
  .)است مارآ نيا در ششم رتبه يدارا لمانآ کشور.(ندارد وجود مارآ نيا در يياروپا کشور چيھ

 تنامين و ويپيلي، فن، ژاپني، چيجنوب کره کشور ۵ توسظ ٢٠١۶ سال در ايدن يھا يکشت ٩١.٢۵ :ح کرديمونسان تصر
 يياروپا يکشورھا ١٩۵۵ سال در که يحال در است، درصد ۵ ريز يياروپا يھاکشور سھم و است شده ساخته

oداشتند ارياخت در را صنعت نيا يجھان بازار درصد ٩٣ يبا.  

 اکثر اما دارند يساز يکشت صنعت يبرا را oزم يھا رساختيز تمام زين اکنون يياروپا يکشورھا: ابراز کرد يو
 کي چشم به يساز يکشت صنعت به اند نتوانسته ما مانند زين ھا يياروپا که چرا است، شده ليتعط ھا نآ کارخانجات

 رانيا در ھم ما اگر و اند شده حذف رقابت گردونه از عمv ييايسآ يکشورھا با رقابت يايدن در و کنند نگاه تجارت
 يساز يکشت مدال ھا آن به دارند توقع يفوoد بدنه کي انداختن آب به با تنھا رانيمد از يبعض که ميکن يم مشاھده

ران ياغلب مد .ندارند يجھان يساز يکشت عيوقا با يدرست ييشناآ افراد نيا که است خاطر نيا به شود داده يجھان
معادل است با !) ينه و زمانيبا صرف ھر ھز( يک کشتيکنند که ساخت يما امروز تصور م يسازيکشت يشيفرما

نه و زمان يبا صرف ھز يحت(را  يک کشتي يل توقع دارند که وقتين دليبه ھم!!. خيبه کره مر يينه فضاياعزام سف
. ل شوديازآنھا تجل يد به عنوان قھرمان مليرند بلکه بايد مورد مواخذه قرار گيکنند، نه تنھا نبايم يآب انداز) چند برابر

 ن مصنوعاتيران که بزرگتريکر در ايما و غول پيپانوسياق يھاين کشتيد متذکر شد که ساخت اولين را ھم بايالبته ا



ن يا ير است وليرتمندانه و قابل تقديک کار بزرگ و غيران، يط خاص ايران ھستند، آنھم با شرايخ ايدر تار يبشر
 .  نانه و ادامه دار باشديتواند واقع بينم يسازيماندن در صنعت کشت يباق يو برا يبعد يفروندھا يانتظارات برا

 نيپيليف کشور ارزشمند تجربه

  ييھا شباھت :ما شناخته شود اظھار کرد يتواند برا يمناسب م يک الگوين به عنوان يپيليفنکه يان ايمونسان با ب
 نيپيليف و رانيا کشور دو ھر ١٣٧٨ سال در و است داشته وجود گذشته انيسال در نيپيليف کشور و ما کشور نيب

 ريفق اريبس رانيا خvف بر نيپيليف کشور گريد طرف از و بودند oزم يھا رساختيز و يساز يکشت صنعت بدون بايتقر
  .ندارد زين يصنعت و يمال پشتوانه گونه چيھ کشور نيا و است تيپرجمع و

 سوال اما. شود يم ايآس يشرق جنوب در پراکنده رهيجز يتعداد شامل کشور نيا: ن استاد دانشگاه اضافه کرديا
 هيسرما عمده و نداشته يساز يکشت صنعت در يا سابقه چيھ گذشته سال ده تا که يکشور که است نيا ياصل
 ليتبد ايدن يساز يکشت قدرت نيچھارم به امروزهچگونه  بوده، يکشاورز و سميتور مباحث يرو بر دولتش يگزار

  .است داده ارتقا جھان ٣۶ رتبه تا را خود امروزه GDP حسب بر ياقتصاد گاهيجا نظر از و است شده

 ٢٠٠۴ن کشور از سال يا يساز ينکه رشد صنعت کشتيان ايمالک اشتر با ب يدانشگاه صنعت يئت علميعضو ھ
 و سميتور يھا بخش ديد يم که علت نيا به نيپيليف کشور جمھور سيير ٢٠٠۴ سال در: شروع شده گفت

 يرو بر پس نيا از کشور نيا که کرد اعvم باشند، ينفر ونيليم ١٠٠ کشور کي يپاسخگو توانند ينم يکشاورز
 ياقتصاد و يصنعت پشتوانه چيھ نيپيليف کشور که يينجاآ از و شد خواھد متمرکز يساز يکشت و يرانيکشت عيصنا

  .شد متمرکز ھا آن يرو بر و کرد يمعرف را داشت ھا کشور ريسا به نسبت نيپيليف کشور که ييايمزا يو نداشت،

 خاص vتيتسھ ، دار مدت ياتيمال يھا  تيمعاف، بزرگ نسبتا يرانيکشت ناوگان، ارزان کار يروين: مونسان ادامه داد
  .ن بوديپيليت فيمز ۴گزاران  هيسرما يبرا

 ينوساز به ھرساله ناوگان نيا و داشت يبزرگ نسبتا يرانيکشت ناوگان نيپيليف کشور که ييآنجا از: عنوان کرد يو
 کشور در باشد حاضر که يکشور ھر که کرد اعvم يکشت سازنده يکشورھا يتمام به نيپيليف دولت داشت، ازين

 نيا از زين ما و کرده استفاده ما ارزان کار يروين از تواند يم کند، يگزار هيسرما يساز يکشت صنعت بخش در ما،
 نيا يبرا و باشند شده احداث نيپيليف درون در که ميدھيم يجات کارخانه به فقط را خود يھا يکشت سفارشات پس

  .داد ميخواھ ھا نآ به زين را يخاص vتيتسھ و کرد ميخواھ وضع زين دار مدت ياتيمال يھا تيمعاف موضوع

 کره رينظ ييکشورھا تا شد باعث نيپيليف دولت درست يارذاستگيس نيھمنکه يان اين استاد دانشگاه با بيا
 با و نديايب نيپيليف کشور به ھستند زين يکم ينيو مساحت سرزم وسعت يدارا خود که ژاپن و سنگاپور ،يجنوب

 که مينيب يم امروزه :ح کرديتصر کنند استفاده شد ذکرکه  ييايمزا از کشور نيا در يساز يکشت کارخانجات احداث
 صادر از يکي و ايدن يساز يکشت چھارم درتق ،نيپيليف کشوراست، ين سياعvم ا از سال ١۴ گذشت با تنھا

  .استينسرتاسر دبه  صنعت نيا يانسان يرويو ن يمھندس خدمات يھا کننده

 که ستا نجايا ما يبرا موضوع نيا بار تاسف نکته: مالک اشتر در ادامه افزود يدانشگاه صنعت يئت علميعضو ھ 
 کار يروين بر عvوه ما که معنا نيبد ھست، و بوده بھتر نيپيليف از مراتب به ميا داشته نهيزم نيا در ما که ييايمزا

 مسطح يھا نيزم يدارا ،نيپيليف کشور برخvف نيھمچن و ميدار ارياخت در جھان در را نفتکش ناوگان نيبزرگتر ارزان،
 اما است تر نييپا نيپيليف کشور از مراتب به کشورمان در زين يانرژ يھا حامل متيق و ميھست ايدر يکينزد در

 کشور از مراتب به صنعت نيا در امروزه مانيساز يکشت صنعت ،رانيمد و کھنه يميافکار قد ليدل به متاسفانه
 را مايپ انوسياق يھا يکشت ساخت نيپيليف کشور از زودتر سال ۵ ما نکهيا با و تر است مانده عقب زين نيپيليف

 .است درصد صفر بايتقر يجھان يساز يکشت بازار از رانيا سھم امروزه متاسفانه اما ميا کرده شروع

  ساز بشود؟ يران مجبور است کشتيچرا ا

 يبر سر منابع آب يريو درگ يدر مورد خشکسال ياست که ھر ھفته و ھر ماه اخبار متعدد يطيدر شراران يامروزه ا
تفاوت يب يمسئله خشکسالھشدارھا و استمداران کشور نسبت به يس يد اگر روزيشا. شوديده ميدر کشور شن

-شورش و اعتراضات و ياز کم آب يناش يتيگر با معضvت امنين مسئله داشتند، امروز ديبه ا يک نگاه فانتزيبودند و 

 ک اجبار است ويک انتخاب بود، امروز يا يت به کنار دريروز مسئله انتقال جمعياگر تا د. مواجه ھستند يمردم يھا
ن يحاo سوال مھم ا. کننديت در سواحل جنوب صحبت ميون نفر جمعيليم ٨-۵ن کشور از انتقال و اسکان يمسئولاoن 

د در يجاد اشتغال جديا ينه معقول براياست که تنھا گز يھيبد ن شود؟يد تاميت چگونه بايجمعن ياست که اشتغال ا
 داشته را توقع نيام يتوانينم يخودروساز مانند يعياست که از صنا يھيبد. است ييايع درين مناطق، فقط صنايا



ھمچنين استقرار صنايع مرتبط با . کنند احداثران يو دور از مرکز ا يجنوب يشھرھا در را خود کارخانجات که ميباش
صنايع . توليد قطعات و تجھيزات الکترونيکي و الکتريکي ھم بدليل رطوبت شديد ھوا دراين مناطق امکان ناپذير است

ن معدود ياز ب. شوندھاي امنيتي به مجاورت دريا منتقل نميعظيمي مانند صنايع فوoد ھم بدoيل سياسي و بھانه
ھاي مختلف صنايع در بين شاخه. استنه ين گزيبھترصنايع دريايي قابل استقرار در جنوب کشور،  يصنعت يھاشاخه

تاکنون از ظرفيتھاي آن  -٢اشتغالزايي بسيار باoيي دارد  -١: سازي دو ويژگي مھم دارددريايي، صنعت کشتي
ايع دريايي مانند فراساحل که ھاي صنشاخه برخvف برخي ديگر از(استفاده نشده و جاي توسعه بسياري دارد 

د و بعيد است که کشش oزم براي نشور وجود دارکتقريبا به ظرفيت کامل خود رسيده و کارخانجات فعال متعددي در 
ران به ساخت ياز ايگر نياز طرف د). دناحداث کارخانجات جديد توليد سکو و جکت و ايجاد اشتغال جديد را داشته باش

تواند يم) ونفتکش يتجار(بزرگ  يرانيناوگان کشتدو ران با داشتن يست بلکه اين يکوراز لوکس و ديک ني يکشت
ساز شدن اين موضوع ضرورت کشتي. ساز بزرگ شوديک کشتيل به يخود، تبد يرانياز ناوگان کشتين نيصرفا با تام

وت ھستند و در نھايت تفايا نشدن ھم دقيقا مانند مسئله خشکسالي است که مديران کشور ابتدا نسبت به آن بي
دير يا زود اين اتفاق قطعا خواھد افتاد و . سازيمجبور ھستند بطور سراسيمه ھجوم بياورند به سمت صنعت کشتي

  .ما در ايران به اين فرصت سوزي مديران عادت داريم

  
  ھزار تنی ساخته شده در بوشھر ١٣٠کشتی نفتکش 

  

  درصد؟ صفر راچ

 سال ٢٠ م،يا داشته يساز يکشت صنعت نهيزم در ما که ياشتباھات نيبزرگتر از يکي: مونسان خاطرنشان کرد
 داشته وجود رانيکشت يھا شرکت و ساز يکشت يھا شرکت نيب که است بوده يا جهينت بدون و ھودهيب کشمکش

  .است

 را رانيکشت يھا شرکت که اند بوده نيا دنبال به شهيھم يرانيا ساز يکشت يھا شرکت ينوع به :ح کرديتصر يو
  يکشت که شد جاديا يقطب دو کي نجايا در متاسفانه که. بدھند ھا آن به فقط را ساختشان سفارشات تا کنند مجبور
 يطرف از و ميدار مستقل صورت به را يکشت ساخت تخصص کامv ما که دادنديمنابجا  شعار شهيھم ما يسازھا

و بدون در نظر گرفتن منافع  يسازيموجود در کشت يتھايانکار قابلبا  تا اند داده حيترج شهيھم ھم ما يھا رانيکشت
 .رنديبگ ليتحو را خود سفارش متداول نهيھز با و معقول زمان در تا بدھند گريد يکشورھا به را خود سفارشات ،يمل

کند و يخود غلو م يتھايدر قابل يکيدارند؛  يران، سھم مساويا يسازيصنعت کشت ينھا در نابوديا يدر واقع ھر دو



در تاسف  .ستنديمعقول ن انه ويک راه حل ميرش يچدام ھم حاضر به پذيد و ھکنيھرچه ھست را انکار م يگريآن د
د، معقول و سازنده يشنھادات جديشود که پيدا نميھم پ يا نھادي يا سازماني يچ کسين مملکت ھيمضاعف، در ا

بطوریکه  وجود ندارد ييچ گوش شنوايبدھد ھ يشنھاديپ يکسبدھد که منافع ھمه طرفھا لحاظ شود و اگر ھم 
  .  سازی ھرگز در این مملکت رشد نکندانسان احساس ميکند تعمدی در کار است تا کشتی

 ستيب گذشت با اکنون ما که است نيا بار تاسف نکته نکهيا انيمالک اشتر با ب يدانشگاه صنعت يئت علميعضو ھ
 چگاهيھ زين صنعت نيا خردمندان :اظھار کرد ميا دهينکش دست موضوع نيا از ھنوز عبث يھاکشمش نيا از سال

 واقعا ايآ که است نيا ديايب شيپ ما ھمه يبرا ديشا که يسوال ودھند  هيارا يگريد حل راه تا نشدند جمع گريکدي دور
 از مينيبب ديبا ما سوال نيا به پاسخ يبرا م؟يکوبب بسته در نيا بر گريد مينشو مجبور ما تا ندارد وجود يگريد يحل راه

  .ميا کرده يا استفاده چه ايدنن ناوگان نفتکش يو بزرگتر يرانيکشت يناوگانھا نيبزرگتر از يکي داشتن

 دولت استيس نياول: ابراز کردران يا يبرامناسب  يک الگوين به عنوان يپيلين استاد دانشگاه با اشاره به کشور فيا
 کارخانجات و آن کشورھا جذب شده تا بود گريد يکشورھا يبرا خود يرانيشتيک ناوگان دادن قرار طعمه ،نيپيليف

   .کنند احداث نيپيليف کشور خود درون را يساز يکشت

 نيکمي و ستيب از و تانکر سوپر فروند ۴٢ با ايدن نفتکش ناوگان نيبزرگتر داشتن از ما ايآ حال: ان کرديمونسان ب
 نيا از استفاده يجا به ما! ريخ مسلما م؟يا کرده را استفادهآن  مايپ انوسياق يکشت ١٧٠ با ايدن يتجار ناوگان

 و يياروپا پراکنده يکشورھا انيم يقربان گوشت ھمانند را خود يھا يکشت ساخت سفارش سال انيسال ،موضوع
  .ميا کرده عيتوز يخاص ياستراتژ گونه چيھ داشتن بدون ييايآس

 حدود اکنون ھم ما که مينيب يم ميريبگ نظر در را رانيا يرانيکشت ناوگان يھا يکشت مجموع اگر حال :ادامه داد يو
 و( حفظ يبرا تنھا که ديد ميخواھ م،يريبگ نظر در سال ٢٠ را يکشت ھر عمر طول اگر و ميدار ارياخت در يکشت ٢٢٠

 که است يا العاده فوق تيقابل نيا و ميبساز مايپ انوسياق يکشت فروند ١١ انهيسال ديبا ما ناوگان نيھم) توسعه نه
  .است نبوده دارا را آن ھرگز نيپيليف کشور

 به ديبا ھا نيا که ميدار کشور در کوچک يکشت فروند ھزار چند ما ،گريد دگاهيد ازنکه يان اين استاد دانشگاه با بيا
 يشھرھا کل تواند يم انه،يسال طور به ناوگان تعداد نيھم ساخت :گفت شوند نيگزيجا و ينوساز مستمر طور
 جاديا ميمستق ريغ شغل ھزار ٢٠٠ و ميمستق شغل ھزار ۵٠ از شيب و کند ليتبد يصنعت مراکز به را کشور يجنوب
   .کند

 ميباش دواريام آن بر هيتک با ميتوان يم ما که دارد وجود موضوع نيا يبرا که ھم ياصل شنھاديپنکه يان ايمونسان با ب
است ابراز  کرده يط را آن نيپيليف کشور که است يراھ ھمان قايدق رد،يبگ پا رانيا در يساز يکشت صنعت يروز تا

 لهيوس به ما که. انهيسال ساخت سفارشات نيتضم با يخارج کيشر توسط رانيا در يکشت ساخت يعني :کرد
 و ميکن نيتضم خود يخارج يشرکا يبرا را موضوع نيا ميتوان يم يراحت به م،يدار ارياخت در که يرانيکشت ناوگان

 سفارش نيتضم ازيامت با يخارج يشرکا به خود کارخانجات از يبرخ مدت بلند اجاره با ميتوان يم را موضوع نيا
 ،يرانيا کارگران و نيمھندس يبرا العاده فوق اشتغال جاديا بر عvوه موضوع نيا جهينت که م،يکن يعمل ساخت
  .باشد يم زين زاتيتجھ نيتام رهيزنج يريگ شکل در رانيا يجيتدر شدن توانمند

  
  کاوشگر دریایی خليج فارس ساخته شده در بندرعباس

  



  نيطرف يبرا يخارج يھا نتيجو از استفاده منافع

 ،يرانيکشت مجموعه ٣ با ما يک خارجيبا شر يطرح ساخت کشت کردن يعمل يبرانکه يان ايمونسان با ب
  .دارد ھمراه به زين را يتعھدات و ايمزا نيطرف يبرا شنھاديپ نيا :گفت ميھست مواجه يخارج نتيجو و يساز يکشت

 يکشت موقع به افتيدر ،يخارج نانسيفا از استفاده يرانيکشت يھا ن طرح منافع شرکتيدر ا: ح کرديتصر يو
 يرانيکشت يھا ن شرکتياست ھمچن کشور در يياشتغالزا جاديا در مشارکت و مناسب تيفيک و روز متيق مطابق

  .ندينما تعميرات تضمين و ساخت براي کشتي مشخصي تعداد سفارش ساليانهشوند تا  ين طرح متعھد ميدر ا

 و کارخانجات پرسنل آموزشدر  يساز يکشت يھا ن طرح منافع شرکتين در ايھمچن: ن استاد دانشگاه ادامه داديا
 جلبشده  موارد گفته از تر مھم و خارجي قطعات و تجھيزات از استفاده و کارخانجات تجھيز ساخت، تجارب کسب
  .اتکا است قابل و مولد و اشتغالزا صنعت يک عنوان به سازي کشتي صنعت به کشور ياسيس مسئولين توجه

 مدت بلند اجارهبه  يساز يکشت يھا ن طرح شرکتيدر ا: مالک اشتر اضافه کرد يدانشگاه صنعت يئت علميعضو ھ
 و خارجي جوينت مديريت پذيرش تضمين ،)اجاره عنوان به وجھي ھيچ دريافت بدون حتي( کارخانه مدت ميان يا

  .شوند يمتعھد م کارخانه مديريت کار در غيرموجه دخالت عدم و کارفرما نظر و برنامه مطابق عملکرد

 ساليانه دريافت تضمين: ن طرح خاطرنشان کرديدر ا ينت خارجين با اشاره به منافع و تعھدات جويمونسان ھمچن
 دريافت تضمين متوسط، و کوچک ھاي کشتي بيشتري تعداد و پيما اقيانوس کشتي تعدادي ساخت سفارش
 در( گاز و نفت و فراساحل ھاي ه پروژ در مشارکت براي اولويت و تسھيvت ايجاد کشتي، تعميرات سفارش ساليانه

 خارجي  تجھيزات از استفاده ،)کند مي تصاحب را ايران دريايي صنايع بازار از بخشي نوعي به خارجي جوينت واقع
 ارزان کار نيروي و ارزان انرژي مزيت از استفاده خودشان، کشور براي افزوده ارزش و اشتغال ايجاد و) خودشان بومي(

  .ن طرح استيھا در ا ايران از جمله منافع آن در

 از استفاده روز، قيمت طبق و مطلوب کيفيت با مقرر موعد در کشتي تحويل خارجي، فاينانس آوردن :ابراز کرد يو
در  ينت خارجيز تعھدات جوين کارخانه تجھيز در مساعدت ھا و آن آموزش و) ممکن جاي تا( تجھيزات و ايراني پرسنل

  .ن طرح استيا

  ييايدر عيصنا در يخارج کيشر با موفق يھمکار نمونه

 در يخارج کيشر با يھمکار نهيزم در موفق اتيتجرب از يکيمونسان با اشاره به تجربه توسعه بندر چابھار به عنوان 
 عمv ما که بودک تجربه نسبتا موفق ي ھا يھند يگزار هيسرما با چابھار بندر توسعه تجربه :اظھار کرد ييايدر عيصنا

 مونتاژ و کردن وارد ت،يريمد کار يتمام زين ھا يھند و ميداد انجام را کار نيا يخاص يگذار هيسرما گونه چيھ بدون
  .ه و خواھند دادداد انجام سال ٣ مدت ظرف را يبردار بھره و زاتيتجھ

 اھل ھرجا که است موضوع نيا از يخوب اريبس نمونه چابھار بندر توسعه پروژه: ن استاد دانشگاه خاطرنشان کرديا
 صنعت کي نظران صاحب که يزمان اما اند، کرده استقبال زين ھا آن اند، داده استمدارانيس به را يخوب شنھاديپ فکر

 با يخاص ييآشنا زين استمدارانيس که ھست يعيطب ندارند، صنعت کي توسعه يبرا يجامع و درست شنھاديپ
  .روند ينم يھمکار يھا پروژه نيا سراغ عتايطب و ندارند صنعت آن توسعه

 شهيھم که است موضوع نيا انگريب پروژه نيا گريد طرف از: مالک اشتر ادامه داد يدانشگاه صنعت يئت علميعضو ھ
 يھا تيظرف از استفاده با ميتوان يم بلکه م،يباش داشته خود بيج در نقد پول موضوع کي يبرا ما که ستين يازين

 با زين ھا يھند و است داده رخ زين پروژه نيا در که ياتفاقمثv . ميکن دايپ دست العاده فوق يھا توسعه به موجود
 سپس و کنند يم استفاده چابھار بندر تيظرف از انه،يم يايآس به خود يکاoھا يتمام ارسال يبرا کار نيا انجام
 .کنند يم عيتوز را خود يکاoھا

  يخارج يشرکا به مدت بلند اجاره يبرا يشنھاديپ يھا محل

  محل چھار: ان کرديب يخارج يطرح اجاره بلند مدت به شرکا ياجرا يبرا يشنھاديپ يھا مونسان در خصوص محل
 مجزا فيزيکي مجموعهت يل مزيبه دلصدرا  يره صنعتيجزاول شود  اجرا ھا آن در مدت بلند اجاره يالگو تواند يم که

 يھا يساخت کشت يبرا بندرعباس -ايزوايکو شرکت، دوم سازي-کشتي امکانات و خشک داک داراي و) جزيره(
 اقتصادي ويژه منطقه به تر راحت دسترسي تعميرات، و ساخت براي بزرگ خشک داک دو وجودت يل مزيبزرگ به دل

 قشم در جديد کارخانه يک تجھيز و احداث، سوم گمرکي تشريفات بدون قطعات و تجھيزات تر راحت ورود براي دريايي
 ويزاي( خارجي پرسنل ويزاي بدون ورود قطعات، ورود براي گمرکي تسھيvت و اقتصادي ويژه منطقهت يل مزيبه دل



و چھارم  جديد کارخانجات ايجاد براي قشم جزيره وسعتز يايران و ن به مدت بلند يا مدت کوتاه تردد براي) فرودگاھي
 قوي سياسي حمايتت يل مزيبه دل )عمان درياي سواحل( چابھار در جديد کارخانه يک احداث يا و چابھار اميد صدرا

 جمعيت تمرکز و مکران سواحل توسعه براي رھبري معظم مقام تاکيد و ملي سياستگذاري به توجه با طرح اين از
  .مناطق اين در بيشتر

            

  ساخت؟ اي راتيتعم 

 وارد سپس و کند شروع را راتيتعم کار ابتدا ديبا رانيا نکهيبر ا يمبن افراد از يبرخ مونسان با اشاره به صحبت
 کار ميبرو ابتدا م،يشو يکشت ساخت وارد ديبا چرا ما اصv که کنند يم مطرح را مقوله نيا ينوع به و شود ساخت

 ھم به لزوما ير کشتيساخت و تعم: م ابراز کرديدھ يم انجام را يکشت ساخت زين بعد م،يدھ انجام را راتيتعم
 اريبس يھا فرصت زين راتيتعم بحث در ما البته. ھستند جدا ھم از کامv راتيتعم و ساخت بحث و ستندين مرتبط

 يمواز صورت به ديبا دو نيا بلکه م،يدھ ربط ساخت موضوع به را ھا نيا ما که است غلط موضوع نيا اما ميدار ياديز
  .رنديگ انجام

 سازنده زماني يک تواند مي اتومبيل تعميرکار يک آيا شود دهيپرس ديبا مثال يبرا: ن استاد دانشگاه ادامه داديا
سال  ٢٠دوار باشد که بعد از يتواند اميل داشته باشد مياتومبر يسال تجربه تعم ٢٠ ياگر کس یعنی شود؟ اتومبيل

 اند توانسته دارند تعميرات تجارب ستا ھا سال که فارس خليج جنوب حاشيه کشورھاي آيا! ل بسازد؟يتواند اتومبيم
 نيا به يتجرب ينگاھ با و است ي، منفسواoت نيا به پاسخ مسلما که بسازند؟ خودشان را خودشان ناوگان

  .است ديجاد مشکvت جديا و عقب به برگشت ينوع ليمسا نيا يتمام طرح که ميابي يم در موضوعات

  تحول راه شروع

 صنعت در يزمان که ييکشورھا يابتدا مطالعه و بررس يساز ينکه شروع راه تحول صنعت کشتيان ايمونسان با ب
 ار استفاده با :است خاطرنشان کرد ھستند صنعت نيا نامان صاحب از اکنون و بودند ما ھمانند يساز يکشت
 و داد هيارا صنعت نيا توسعه يبرا رانيا کشور يھا تيظرف به توجه با را ييراھکارھاتوان  يکشورھا م گريد اتيتجرب

   .پاسخ داد کجاست در آن شهير رد،يگ ينم انجام توسعه اگر که سوال  نيا

 را کار کجا از ديبا توسعه، يالگوھا گسترش و انيب يبرا که پرداختن موضوع يد به ايپس از آن با: ادامه داد يو
  .ميبرس ريمس نيا در عيسر تحول کي به تا ميکن شروع

 :است ابراز کرد رانيا ييايدر يمھندس انجمن ،تحول نيا يبرا شروع نقطه نيبھترنکه يان اين استاد دانشگاه با بيا
 را ھستند انجمن نيا در که ياشخاص ديبا اول قدم در و ھست صنعت نيا يبلندگو و يمتول ينوع به انجمن نيا

متاسفانه انجمن مھندسی دریایی حتی  .داد صورت گريد يھا مجموعه نيب را يتفاھم ديبا بعد قدم در و کرد هيتوج
سال قبل خود را تکرار ميکنند درحاليکه خودشان به عينه به بی نتيجه بودن آن حرفھا و  ٢٠امروزه ھم ھمان حرفھای 

اند ولی باز ھم به ھمان در بسته ميکوبند و ظاھرا قرار نيست ھيچ تدبير جدیدی سال گذشته رسيده ٢٠شعارھا در 
  . در پيش بگيرند

 اولھایی که باید در این راه توجيه شوند، مجموعهاز : مالک اشتر اضافه کرد يدانشگاه صنعت يئت علميعضو ھ
 به گذشته رغميعل و رديگ ينم قرار خطر در منافعشان که کرد هيتوج را ھا آن ديبا که ھستند، يرانيکشت يھا شرکت

 نفع رانيا در ييايدر عيصنا ياجزا يتمام که ميدھ انجام را ياتاقدام م،يخواھ يم و ميستين دعوا و کشمکش دنبال
  .ببرند

 يکشت يھا شرکت به ديبا که ھستند گسترش سازمان و يساز يکشت يھا شرکت دوم مجموعه: مونسان گفت
 ديبا زين گسترش سازمان رانيمد با نيھمچن و افتد ينم خطر در موضوع نيا با ھا آن منافع که شود ميتفھ يساز

  .نکنند يکوتاھ کار در تا شود انجام يمذاکرات

 از شود، جلب ريوز شخص موافقت اگر :ح کردياست تصر تجارت و معدن صنعت، وزارت بعد مجموعهنکه يان ايب يو
 کي به را ھا آن ،قيطر نيا از توان يم ھستند، خانه وزارت نيا يھا مجموعه ريز از يقبل مجموعه دو ھر که ييآنجا

  .رساند ييھمگرا و يھمدل

 به را خود ازين يقبل توافقات از پس ديبا ما که ھست، يخارج کيشر زين آخر مجموعه: ن استاد دانشگاه ابراز کرديا
  . ميشو مذاکره وارد ھا نهيگز نيتر مناسب با ،ھا آن يبررس از پس و ميبکن اعvم نهيزم نيا در يخارج يشرکا



 اگر که ليدo نيا به نباشد، يياروپا نظر مورد کيشر شود يم شنھاديپ نهيزم نيا در البته:  مونسان اضافه کرد
 نکهيا بعد ليدل و ديرس ينم درصد ۵ ريز به يجھان بازار در ھا آن سھم بودند بلد را يکشت ساخت تيريمد ھا يياروپا

 نهيزم نيا در ما است بھتر نيبنابرا کنند، يم ترک را صحنه ياسيس ليمسا ريتاث تحت زود يليخ يياروپا يکشورھا
  .ميکن استفاده ييايآس يشرکا از

  يساز يکشت صنعت و يرانيا استمدارانيس

ندارند اظھار  يساز يبه صنعت کشت يتوجھ يرانياستمداران ايم که چرا سيد بپرسينکه از خود بايان ايمونسان با ب
  . دارد ياساس ليدل دو استمدارانيس جانب از توجه عدم نيا: کرد

 چيھ دادند، انجام ييايدر صنعت در که يگذار هيسرما دoر اردھايليم از يرانيا استمدارانيسنکه ياول ا: ادامه داد يو
 نيب در را يگذار هيسرما يبازدھ نيکمتر ،يساز يکشت صنعت که است تامل قابل موضوع نيا و دنديند يا جهينت گونه
  .است داشته گسترش سازمان در يصنعت يھا رشته يتمام

 نتوانسته يساز يکشت صنعت که است نيا بعد مورد: مالک اشتر اضافه کرد يدانشگاه صنعت يئت علميعضو ھ
  .کند يمعرف اشتغالزا صنعت کي عنوان به را خود

مثv فvن . گردد يم برسازی ، ھم در صنعت کشتيرانی و ھم کشتیيشيفرما رانيمد به یکی از معضvت جدی
مدیر  یا!! معاونت سازمان انرژی اتمی یک شبه به ریاست بزرگترین شرکت کشتيرانی تجاری ایران گماشته ميشود

- می انتخابسازی سازی از یک صنعت نامرتبط و بدون یک روز تجربه کشتیکشتی جاتکارخانیکی از بزرگترین 

کنند که مدیران مدیران سياسی ایران، ھنوز ھم باور نمیاین دردھا را پيش چه کسی باید برد؟ چرا . !!شود
فرمایشی و بی تجربه، بزرگترین ضربه را به کشور ميزنند و عامل ھدر رفتن ثروت کشور و تاراج بيت المال و عقب 

واقعی و غيرشعاری در این کشور حاکم » تدبير«و » ساoریشایسته«به اميد اینکه روزی  ماندگی کشور ھستند؟
    .شود


