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به گزارش ايسنا ،منطقه خليجفارس کشور ايران تجربهھاي متعددي در زمينه ساخت کشتيھاي اقيانوش پيما دارد
مانند :ساخت نفتکش و کشتي فرآوردهبر در کارخانه صدرا و يا ساخت دو فروند کشتي کانتينربر در کارخانه ايزوايکو
که اينھا بزرگترين مصنوعات متحرکي ھستند که در تاريخ ايران ساخته شده و مايه مباھات ايران و ايراني است .اما
سوال اساسي اينجاست که با وجود ساخت چند فروند کشتي اقيانوس پيما ،چرا باز ھم نميتوانيم خود را
کشتيساز بناميم و يا چرا نميتوانيم سفارش ساخت کشتي بگيريم و يا ﺣتي کشتيرانيھاي خود ما ھم به خارج
سفارش ساخت ميدھند؟!
يک استاد ﺣوزه دريا در گفتوگو با ايسنا منطقه خليجفارس با بيان اينکه کشوري را ميتوان کشتيساز بناميم که
پنج قابليت را با ھم داشته باشد تصري ح کرد :اگر کشوري پنج قابليت طراﺣي ،ساخت و مونتاژ بدنه ،تامين قطعات و
تجھيزات ،مديريت فرايند )از طراﺣي تا انتھاي ساخت و آب اندازي( و قابليت تامين مالي را داشتهباشد ميتواند در
ﺣالت کلي خود را کشتي ساز بنامد.
محمد مونسان اضافه کرد :البته ذکر اين نکته ضروري است که اين پنج اصل ،شرط الزم ھستند و نه شرط کافي،
چرا که در ھر صورت يک کشور بايد از لحاظ زيرساخت ھاي اقتصادي ،سياسي نيز شرايﻂ کافي را براي کشتيساز
شدن داشته باشد .از ديدگاه ديگر نيز ميتوان گفت ھر کشوري که از لحاظ کشتي ساز شدن داراي مشکل است
بدين معنا است که ﺣداقل يکي از قابليتھاي گفتهشده را نداشته است.

عضو ھيئت علمي دانشگاه صنعتي مالک اشتر عنوان کرد :اگر بخواھيم خيلي خوش بينانه به اي ن موضوع نگاه کنيم
در کشور ايران شايد ما بتوانيم کار طراﺣي و ساخت و مونتاژ يک پروژه را به طور کامل انجام دھيم ،اما در زمينه تامين
تجھيزات ،تامي ن مالي و مديريت)صفر تا صد( پروژه داراي مشکالت اساسي ھستيم.
الزامات ديدگاه يک مديﺮ موفق در کشتي سازي
مونسان با بيان اينکه در صنايع کشتي سازي مديري موفق ھست که بخشي از نگاه وي به داخل کارخانه و بخشي
نيز به خارج از کارخانه معطوف باشد اظھار کرد :يک مدير بايد بتواند زنجيره تامين تجھيزات را شکل دھد ،چرا که يک
کشتي از صدھا قطعه مختلف تشکيل ميشود که اين قطعات در کارخانجات مختلف ساخته ميشوند و نيازمند اين
ھستند که گواھينامهھاي مربوطه را بگيرند و سپس در داخل کارخانه ،کار مونتاژ آن ھا انجام گيرد.
وي ادامه داد :ھمچنين يک مدير موفق کشتيسازي بايد بتواند زنج يرهاي از پي مانکاران قوي را در مرﺣله طراﺣي،
ساخت و مونتاژ تشکيل دھد ،چرا که يک مدير ھرگز نميتواند براي تمامي فعاليت ھايي که ميخواھد بر رو ي
کشتي انجام دھد کارمند استخدام کند .پس قطعا اولين ھنر يک مدير موفق اي ن خواھد بود که زنجيرهاي از
پيمانکاران خبره را در اختيار داشته باشد تا بتواند آنھا را به نوبت در مراﺣل ساخت کشتي در کارخانه به کار گيرد،
که البته خود اين موضوع نيازمند اين ھست که يک کشور تجربهھاي متعددي را در زمينه ساخت کشتي داشته
باشد که آنھا را به پي مانکارانش منتقل کند تا آنھا نيز از آن تجارب در پروژهھاي پي در پي استفاده کنند و دچار
بيکاري و وقفه و پراکندگي نيروھاي متخصص نشوند.
اين استاد ﺣوزه دريا با بيان اينکه از سويي يک مدير موفق بايد گلوگاهھاي پيش رو را در فرايند ساخت به طور کامل
بشناسد ابراز کرد :در اين زمينه کشور ما با مشکالت عديدهاي روبرو است ،زيرا خيلي از مديران فرمايشي که در
صنعت کشتيسازي مشغول به کار ميشوند اصوال يا از صنايع ديگري آمدهاند و يا اصال تجربه خاص مديريتي ندارند و
ھنگامي که وارد صنعت عظيمي مثل کشتيسازي ميشوند به دليل عدم شناخت گلوگاه ھا نميتوانند اقدامات
الزم را از قبل انجام دھند و در نتيجه فرايند ساخت با مشکل روبرو خواھد شد.
مونسان خاطرنشان کرد :ھمچنين يک مدير موفق بايد بتواند مديريت فرايند ساخت کشتي اعم از کنترل کيفيت،
ھزينه و زمان را به درستي انجام دھد.

دو فروند کشتی  ٢٢٠٠کانتينری )اﯾران-اراک و اﯾران-کاشان( ساخته شده در بندرعباس
صنعت کشتي سازي بﺮاي کشوري مقﺮون به صﺮفه است که خودش تجھيزات ساز باشد

اين استاد دانشگاه با بيان يک اصل مھم در کشتيسازي مبني بر ﺣاشي ه سود پايين گفت :ﺣاشيه سود در صنعت
کشتيسازي مثل صنايع ھواپيماسازي و صنايع الکترونيکي باال نيست و اتفاقا اين صنعت از ﺣاشيه سود بسيار پايي ن
برخوردار است و اصوال کشورھايي وارد اين صنعت ميشوند که خود داراي زنجيره تامين تجھيزات باشند چرا که سود
اصلي اين صنعت مربوط به تجھيزات است و قابليت دي گري که اي ن صنعت دارد اين است که اشتغالزايي بسيار
بااليي دارد و معموال کشورھاي مختلف براي اينکه اشتغال بااليي را براي خود ايجاد کنند وارد اين صنعت ميشوند.
وي اضافه کرد :جداي از بحث سود و موضوعات اقتصادي ،تجھيزات ساز نبودن يک کشور مشکالت دي گري را نيز با
خود به ھمراه دارد.
مونسان تصريح کرد :يکي از مشکالت ،زمان جابجايي بار از مبدا تا مقصد است .براي مثال در کشور کرهجنوبي يک
کارخانه کشتيسازي مشخصات مورد نياز خود را به يک کارخانه ساخت موتور کشتي ميدھد و موتور در سريعتري ن
زمان ممکن به دست سازندگان کشتي ميرسد ،اما اگر يک کشور تجھيزاتساز نباشد مجبور است که ھر قطعه
مورد نياز خود را به يک کشور در يک نقطه دنيا سفارش دھد که اين خود ميتواند مرﺣله ساخت پروژه را ماهھا به
تعويق بيندازد.
اين استاد ﺣوزه دريا عنوان کرد :ھمچنين خسارات اﺣتمالي که مي تواند در مسير انتقال قطعه از مبدا به مقصد
اتفاق بيفتد بسيار زيان بار و زمان بر است.
عضو ھيئت علمي دانشگاه صنعتي مالک اشتر ادامه داد :ي کي دي گر از مشکالت به وجود آمده ميتواند اشتباه در
انجام سفارش باشد که براي مثال ميتواند در زمينه مشخصات فني قطعه مورد نظر رخ دھد و در صورتي که کارخانه
سفارش دھنده پس از متوجه شدن اين موضوع نتواند ايراد را برطرف کند باعث ميشود تا کار سفارش از ابتدا صورت
پذيرد که اين موضوع نيز از نظر زماني بسيار آزار دھنده است.
وي تصريح کرد :ھمچنين ھزينه جابهجايي ،بيمه ،ماليات ،ارسال و جابجايي پول و تحريم نيز از دي گر مشکالت
اﺣتمالي ميتواند باشد.

کشتی  ٣۵ھزار تنی ﺣمل فراورده ھای نفتی ساخته شده در بوشھر

تجﺮبه عبﺮت آموز کشور اوکﺮاين
مونسان با بيان تجربه کشور اوکراين در صنعت کشتيسازي گفت :در زمان شوروي سابق پايينتري ن عرض
جغرافيايي که به اروپاي غربي ھم نزديک بود کشور اوکراين بود و علت مھم ديگر که باعث ميشد بقي ه نقاط شوروي
سابق براي راهاندازي صنعت کشتيسازي مناسب نباشد ،يخ بندانھاي فصلي طوالني بود.بنابراي ن بھترين محل

براي متمرکز کردن صنعت کشتيسازي شوروي سابق ،کشور اوکراي ن بود که در قسمتھاي شمالي درياي سياه
واقع شده بود و براي اين کار چند شھر مجاور ھم را به صنعت کشتيسازي اختصاص داده بودند.
عضو ھيئت علمي دانشگاه صنعتي مالک اشتر اضافه کرد :ي کي از مھمترين اين شھرھا شھر نيکواليف ھست ،که
در اي ن شھر سه کارخانه بزرگ کشتيسازي قرار دارد و ھمچنين در اين شھر  ۴٠ھزار نفر به صورت مستقيم در
صنايع کشتيسازي کار ميکردهاند که تجربه ھاي متعددي از ساخت شناور ،از ناو ھواپيمابر تا انواع کشتيھاي
نفتکش و کانتينربر و غيره در اين شھر وجود داشته است.
اين استاد ﺣوزه دريا با بيان اينکه امروزه اين شھر با شرايطي متفاوت نسبت به ساليان گذشته خود روبهرواست
اظھار کرد :تقريبا تمام کارخانجات کشتيسازي آن ورشکسته شدهاند و يا به انجام کارھاي خيلي کوچک مانند
ساخت کشتيھاي يدک کش روي آوردهاند و جمعيت کارکنان آنھا از  ۴٠ھزار نفر به  ٢٠٠الي  ٣٠٠نفر تقليل يافته
است و تمامي متخصصان ساخت کشتي اين کشور رو به مشاغل ديگر آوردهاند.
وي تصريح کرد:ﺣال سوال اساسي اي ن است که چرا کشور اوکراين با دارا بودن تمام زيرساختھاي الزمي که يک
صنعت کشتي سازي خواھان آن است امروزه از صنعت کشتيسازي جھاني ﺣذف شده است؟
مونسان ادامه داد :به اعتراف ھمه متخصصين ﺣال ﺣاضر در اوکراين ،اين کشور صنعت کشتيسازي خود را از دست
داد چون در زمينه تامين قطعات )يکي از آن پنج شرط اصلي( نتوانست درست عمل کند .در گذشته بيش از  ٩٠درصد
تجھيزات کشتي )و ﺣتي موتور کشتي( در داخل خود شوروي سابق ساخته ميشدند و با يک درخواست ساده و در
کمترين زمان ممکن ،قطعه مورد نظر به محل کارخانه منتقل ميشد ولي پس از فروپاشي شوروي ،کشور اوکراين
عمال زنجيره تامين تجھيزات خود را از دست داد زيرا بسياري از شرکتھاي قطعهساز جزء کشورھاي تازه استقالل
يافته محسوب ميشدند يا اينکه بدليل عدم پشتيباني الزم و مشکالت سياسي و اقتصادي متعدد ،ورشکسته شده
بودند.
بنابراين کشور اوکراين براي ساخت يک کشتي ميبايست ھر قطعه را به يک کشور در يک سوي دنيا سفارش ميداد
و ھمين موضوع باعث شد تا اي ن کشور عليرغم ھزينه نيروي انسان ي بسيار پايي ن ،مزيت ھزينه و زمان را در بازار
امروزي از دست بدھد.
تجﺮبه عبﺮتآموز دوم :ورشکستگي کشتيسازي اروپا و آمﺮيکا
اين استاد دانشگاه با بيان اينکه يکي از خصوصيات جالب صنعت کشتيسازي ،پيشبيني ناپذير بودن و وقوع اتفاقات
جالب در آن است خاطرنشان کرد :يکي از ھمين اتفاقات ورشکستگي کشورھاي اروپايي و آمري کا است که خود
زماني مھد کشتيسازي جھاني بودند و بر طبق آمار ،امروزه عمال از صنعت کشتيسازي جھاني ﺣذف شدهاند و
سھم آن ھا در اين صنعت زير  ۵درصد است و در صدر اين جدول کشورھاي چين ،کرهجنوبي و ژاپن قرار گرفتهاند و
سھم اروپا و آمريکا ،به ساخت کشتي ھاي نظامي و کروز مسافربري محدود شده است.
وي اضافه کرد :اگر بخواھيم پنج کشور اول سازنده کشتي در جھان را بررسي کنيم مشاھده خواھيم کرد که دي گر
ھي چ کشور اروپايي در اين آمار وجود ندارد).کشور آلمان داراي رتبه ششم در اين آمار است(.
مونسان تصريح کرد ٩١.٢۵ :کشتي ھاي دنيا در سال  ٢٠١۶توسظ  ۵کشور کرهجنوب ي ،چين ،ژاپن ،فيليپين و ويتنام
ساخته شده است و سھم کشورھاي اروپايي زير  ۵درصد است ،در ﺣالي که در سال  ١٩۵۵کشورھاي اروپايي
باالي  ٩٣درصد بازار جھاني اي ن صنعت را در اختيار داشتند.
وي ابراز کرد :کشورھاي اروپايي اکنون نيز تمام زيرساختھاي الزم را براي صنعت کشتيسازي دارند اما اکثر
کارخانجات آن ھا تعطيل شده است ،چرا که اروپايي ھا نيز مانند ما نتوانستهاند به صنعت کشتيسازي به چشم يک
تجارت نگاه کنند و در دنياي رقابت با کشورھاي آسيايي عمال از گردونه رقابت ﺣذف شدهاند و اگر ما ھم در ايران
مشاھده مي کنيم که بعضي از مديران تنھا با به آب انداختن يک بدنه فوالدي توقع دارند به آن ھا مدال کشتيسازي
جھاني داده شود به اين خاطر است که اين افراد آشنايي درستي با وقايع کشتيسازي جھاني ندارند .اغلب مديران
فرمايشي کشتيسازي ما امروز تصور ميکنند که ساخت يک کشتي )با صرف ھر ھزينه و زماني!( معادل است با
اعزام سفينه فضايي به کره مريخ!! .به ھمين دليل توقع دارند که وقتي يک کشتي را )ﺣتي با صرف ھزينه و زمان
چند برابر( آب اندازي ميکنند ،نه تنھا نبايد مورد مواخذه قرار گيرند بلکه بايد به عنوان قھرمان ملي ازآنھا تجليل شود.
البته اين را ھم بايد متذکر شد که ساخت اولين کشتي ھاي اقيانوسپيما و غول پي کر در ايران که بزرگترين مصنوعات

بشري در تاري خ ايران ھستند ،آنھم با شرايﻂ خاص ايران ،يک کار بزرگ و غيرتمندانه و قابل تقدير است ولي اين
انتظارات براي فروندھاي بعدي و براي باقي ماندن در صنعت کشتيسازي نميتواند واقع بينانه و ادامه دار باشد.
تجﺮبه ارزشمند کشور فيليپين
مونسان با بيان اينکه فيليپين به عنوان يک الگوي مناسب ميتواند براي ما شناخته شود اظھار کرد :شباھتھايي
بين کشور ما و کشور فيليپين در ساليان گذشته وجود داشته است و در سال  ١٣٧٨ھر دو کشور ايران و فيليپي ن
تقريبا بدون صنعت کشتيسازي و زيرساخت ھاي الزم بودند و از طرف ديگر کشور فيليپين بر خالف ايران بسيار فقير
و پرجمعيت است و اين کشور ھيچ گونه پشتوانه مالي و صنعتي نيز ندارد.
اين استاد دانشگاه اضافه کرد :اي ن کشور شامل تعدادي جزيره پراکنده در جنوب شرقي آسيا ميشود .اما سوال
اصلي اين است که کشوري که تا ده سال گذشته ھيچ سابقهاي در صنعت کشتيسازي نداشته و عمده سرمايه
گزاري دولتش بر روي مباﺣث توريسم و کشاورزي بوده ،چگونه امروزه به چھارمين قدرت کشتيسازي دنيا تبدي ل
شده است و از نظر جايگاه اقتصادي بر ﺣسب  GDPامروزه خود را تا رتبه  ٣۶جھان ارتقا داده است.
عضو ھيئت علمي دانشگاه صنعتي مالک اشتر با بيان اينکه رشد صنعت کشتيسازي اين کشور از سال ٢٠٠۴
شروع شده گفت :در سال  ٢٠٠۴رييس جمھور کشور فيليپي ن به اين علت که ميديد بخشھاي توريسم و
کشاورزي نمي توانند پاسخگوي يک کشور  ١٠٠ميليون نفري باشند ،اعالم کرد که اين کشور از اين پس بر روي
صنايع کشتيراني و کشتي سازي متمرکز خواھد شد و از آنجايي که کشور فيليپين ھيچ پشتوانه صنعتي و اقتصاد ي
نداشت ،وي مزايايي که کشور فيليپين نسبت به ساير کشور ھا داشت را معرفي کرد و بر روي آن ھا متمرکز شد.
مونسان ادامه داد :نيروي کار ارزان ،ناوگان کشتيراني نسبتا بزرگ ،معافيتھاي مالياتي مدتدار ،تسھيالت خاص
براي سرماي ه گزاران  ۴مزيت فيليپين بود.
وي عنوان کرد :از آنجايي که کشور فيليپين ناوگان کشتيراني نسبتا بزرگي داشت و اين ناوگان ھرساله به نوساز ي
نياز داشت ،دولت فيليپين به تمامي کشورھاي سازنده کشتي اعالم کرد که ھر کشوري که ﺣاضر باشد در کشور
ما ،در بخش صنعت کشتي سازي سرمايه گزاري کند ،مي تواند از نيروي کار ارزان ما استفاده کرده و ما نيز از اي ن
پس سفارشات کشتيھاي خود را فقﻂ به کارخانهجاتي ميدھيم که در درون فيليپين اﺣداث شده باشند و براي اي ن
موضوع معافيتھاي مالياتي مدتدار نيز وضع خواھيم کرد و تسھي الت خاصي را نيز به آنھا خواھيم داد.
اين استاد دانشگاه با بيان اينکه ھمين سياستگذاري درست دولت فيليپين باعث شد تا کشورھايي نظير کره
جنوبي ،سنگاپور و ژاپن که خود داراي وسعت و مساﺣت سرزميني کمي نيز ھستند به کشور فيليپين بيايند و با
اﺣداث کارخانجات کشتي سازي در اين کشور از مزايايي که ذکر شد استفاده کنند تصريح کرد :امروزه ميبينيم که
تنھا با گذشت  ١۴سال از اعالم اين سياست ،کشور فيليپي ن ،قدرت چھارم کشتي سازي دنيا و يکي از صادر
کنندهھاي خدمات مھندسي و نيروي انساني اين صنعت به سرتاسر دنياست.
عضو ھيئت علمي دانشگاه صنعتي مالک اشتر در ادامه افزود :نکته تاسف بار اين موضوع براي ما اينجا است که
مزايايي که ما در اين زمينه داشتهايم به مراتب از فيليپين بھتر بوده و ھست ،بدين معنا که ما عالوه بر نيروي کار
ارزان ،بزرگترين ناوگان نفتکش را در جھان در اختيار داريم و ھمچنين برخالف کشور فيليپين ،داراي زمينھاي مسطح
در نزدي کي دريا ھستي م و قي مت ﺣاملھاي انرژي نيز در کشورمان به مراتب از کشور فيليپين پايين تر است اما
متاسفانه به دليل افکار قديمي و کھنه مديران ،صنعت کشتي سازيمان امروزه در اي ن صنعت به مراتب از کشور
فيليپين نيز عقب مانده تر است و با اينکه ما  ۵سال زودتر از کشور فيليپين ساخت کشتيھاي اقيانوس پيما را
شروع کردهايم اما متاسفانه امروزه سھم ايران از بازار کشتي سازي جھاني تقريبا صفر درصد است.
چﺮا ايﺮان مجبور است کشتي ساز بشود؟
امروزه ايران در شرايطي است که ھر ھفته و ھر ماه اخبار متعددي در مورد خشکسالي و درگيري بر سر منابع آبي
در کشور شنيده ميشود .شايد اگر روزي سياستمداران کشور نسبت به ھشدارھا و مسئله خشکسالي بيتفاوت
بودند و يک نگاه فانتزي به اين مسئله داشتند ،امروز ديگر با معضالت امنيتي ناشي از کم آبي و اعتراضات و شورش -
ھاي مردمي مواجه ھستند .اگر تا ديروز مسئله انتقال جمعيت به کنار دريا يک انتخاب بود ،امروز يک اجبار است و
االن مسئولين کشور از انتقال و اسکان  ٨-۵ميليون نفر جمعيت در سواﺣل جنوب صحبت ميکنند .ﺣاال سوال مھم اين
است که اشتغال اين جمعيت چگونه بايد تامين شود؟ بديھي است که تنھا گزينه معقول براي ايجاد اشتغال جديد در
اين مناطق ،فقﻂ صنايع دريايي است .بديھي است که از صناي عي مانند خودروسازي نميتوانيم اين توقع را داشته

باشيم که کارخانجات خود را در شھرھاي جنوبي و دور از مرکز ايران اﺣداث کنند .ھمچنين استقرار صنايع مرتبﻂ با
توليد قطعات و تجھيزات الکترونيکي و الکتريکي ھم بدليل رطوبت شديد ھوا دراين مناطق امکان ناپذير است .صنايع
عظيمي مانند صنايع فوالد ھم بداليل سياسي و بھانهھاي امنيتي به مجاورت دريا منتقل نميشوند .از بين معدود
شاخهھاي صنعتي قابل استقرار در جنوب کشور ،صنايع دريايي بھترين گزينه است .در بين شاخهھاي مختلف صنايع
دريايي ،صنعت کشتيسازي دو ويژگي مھم دارد -١ :اشتغالزايي بسيار بااليي دارد  -٢تاکنون از ظرفيتھاي آن
استفاده نشده و جاي توسعه بسياري دارد )برخالف برخي ديگر از شاخهھاي صنايع دريايي مانند فراساﺣل که
تقريبا به ظرفيت کامل خود رسيده و کارخانجات فعال متعددي در کشور وجود دارند و بعيد است که کشش الزم براي
اﺣداث کارخانجات جديد توليد سکو و جکت و ايجاد اشتغال جديد را داشته باشند ( .از طرف ديگر نياز ايران به ساخت
کشتي يک نياز لوکس و دکوري نيست بلکه ايران با داشتن دو ناوگان کشتيراني بزرگ )تجاري ونفتکش( ميتواند
صرفا با تامين نياز ناوگان کشتيراني خود ،تبديل به يک کشتيساز بزرگ شود .اين موضوع ضرورت کشتيساز شدن
يا نشدن ھم دقيقا مانند مسئله خشکسالي است که مديران کشور ابتدا نسبت به آن بيتفاوت ھستند و در نھايت
مجبور ھستند بطور سراسيمه ھجوم بياورند به سمت صنعت کشتيسازي .دير يا زود اين اتفاق قطعا خواھد افتاد و
ما در ايران به اين فرصت سوزي مديران عادت داريم.

کشتی نفتکش  ١٣٠ھزار تنی ساخته شده در بوشھر
چﺮا صفﺮ درصد؟
مونسان خاطرنشان کرد :ي کي از بزرگترين اشتباھاتي که ما در زمينه صنعت کشتيسازي داشتهايم ٢٠ ،سال
کشمکش بيھوده و بدون نتيجهاي بوده است که بي ن شرکتھاي کشتي ساز و شرکتھاي کشتيران وجود داشته
است.
وي تصريح کرد :به نوعي شرکت ھاي کشتيساز ايراني ھميشه به دنبال اين بودهاند که شرکتھاي کشتيران را
مجبور کنند تا سفارشات ساختشان را فقﻂ به آنھا بدھند .که متاسفانه در اينجا يک دو قطبي ايجاد شد که کشتي
سازھاي ما ھميشه شعار نابجا ميدادند که ما کامال تخصص ساخت کشتي را به صورت مستقل داريم و از طرفي
کشتيران ھاي ما ھم ھميشه ترجيح دادهاند تا با انکار قابليتھاي موجود در کشتيسازي و بدون در نظر گرفتن منافع
ملي ،سفارشات خود را به کشورھاي دي گر بدھند تا در زمان معقول و با ھزينه متداول سفارش خود را تحويل بگيرند.
در واقع ھر دوي اينھا در نابود ي صنعت کشتيسازي ايران ،سھم مساوي دارند؛ يکي در قابليتھاي خود غلو ميکند و

آن دي گري ھرچه ھست را انکار ميکند و ھيچدام ھم ﺣاضر به پذيرش يک راه ﺣل ميانه و معقول نيستند .در تاسف
مضاعف ،در اين مملکت ھيچ کسي يا سازماني يا نھادي ھم پيدا نميشود که پيشنھادات جديد ،معقول و سازنده
بدھد که منافع ھمه طرفھا لحاظ شود و اگر ھم کسي پيشنھادي بدھد ھي چ گوش شنوايي وجود ندارد بطورﯾکه
انسان اﺣساس ميکند تعمدی در کار است تا کشتیسازی ھرگز در اﯾن مملکت رشد نکند.
عضو ھيئت علمي دانشگاه صنعتي مالک اشتر با بيان اينکه نکته تاسف بار اين است که ما اکنون با گذشت بيست
سال از اين کشمشھاي عبث ھنوز از اين موضوع دست نکشيده ايم اظھار کرد :خردمندان اين صنعت نيز ھيچگاه
دور ي کديگر جمع نشدند تا راه ﺣل دي گري ارايه دھند و سوالي که شايد براي ھمه ما پيش بيايد اين است که آيا واقعا
راهﺣلي ديگري وجود ندارد تا ما مجبور نشويم ديگر بر اين در بسته بکوبيم؟ براي پاسخ به اي ن سوال ما بايد ببينيم از
داشتن يکي از بزرگترين ناوگانھاي کشتيراني و بزرگترين ناوگان نفتکش دنيا چه استفاده اي کرده ايم.
اين استاد دانشگاه با اشاره به کشور فيليپين به عنوان يک الگوي مناسب براي ايران ابراز کرد :اولين سياست دولت
فيليپين ،طعمه قرار دادن ناوگان کيشتيراني خود براي کشورھاي دي گر بود تا آن کشورھا جذب شده و کارخانجات
کشتيسازي را درون خود کشور فيليپين اﺣداث کنند.
مونسان بيان کرد :ﺣال آيا ما از داشتن بزرگترين ناوگان نفتکش دنيا با  ۴٢فروند سوپر تانکر و از بيست و يکمين
ناوگان تجاري دنيا با  ١٧٠کشتي اقيانوس پيما آن استفاده را کردهايم؟ مسلما خير! ما به جاي استفاده از اين
موضوع  ،ساليان سال سفارش ساخت کشتي ھاي خود را ھمانند گوشت قرباني ميان کشورھاي پراکنده اروپايي و
آسيايي بدون داشتن ھيچ گونه استراتژي خاصي توزيع کردهايم.
وي ادامه داد :ﺣال اگر مجموع کشتيھاي ناوگان کشتيراني ايران را در نظر بگيريم ميبينيم که ما ھم اکنون ﺣدود
 ٢٢٠کشتي در اختيار داريم و اگر طول عمر ھر کشتي را  ٢٠سال در نظر بگيريم ،خواھيم ديد که تنھا براي ﺣفظ )و
نه توسعه( ھمي ن ناوگان ما بايد ساليانه  ١١فروند کشتي اقيانوس پيما بسازيم و اين قابليت فوق العادهاي است که
کشور فيليپين ھرگز آن را دارا نبوده است.
اين استاد دانشگاه با بيان اينکه از ديدگاه دي گر ،ما چند ھزار فروند کشتي کوچک در کشور داريم که اينھا بايد به
طور مستمر نوسازي و جايگزين شوند گفت :ساخت ھمين تعداد ناوگان به طور ساليانه ،ميتواند کل شھرھاي
جنوبي کشور را به مراکز صنعتي تبديل کند و بيش از  ۵٠ھزار شغل مستقيم و  ٢٠٠ھزار شغل غير مستقيم ايجاد
کند.
مونسان با بيان اينکه پيشنھاد اصلي ھم که براي اين موضوع وجود دارد که ما ميتوانيم با تکي ه بر آن اميدوار باشيم
تا روزي صنعت کشتي سازي در ايران پا بگيرد ،دقيقا ھمان راھي است که کشور فيليپين آن را طي کرده است ابراز
کرد :يعني ساخت کشتي در ايران توسﻂ شريک خارجي با تضمين سفارشات ساخت ساليانه .که ما به وسيله
ناوگان کشتيراني که در اختيار داريم ،به راﺣتي مي توانيم اين موضوع را براي شرکاي خارجي خود تضمين کنيم و
اين موضوع را ميتوانيم با اجاره بلند مدت برخي از کارخانجات خود به شرکاي خارجي با امتياز تضمين سفارش
ساخت عملي کنيم ،که نتي جه اين موضوع عالوه بر ايجاد اشتغال فوقالعاده براي مھندسين و کارگران ايراني،
توانمند شدن تدريج ي ايران در شکل گيري زنجيره تامي ن تجھيزات نيز ميباشد.

کاوشگر درﯾاﯾی خليج فارس ساخته شده در بندرعباس

منافع استفاده از جوينتھاي خارجي بﺮاي طﺮفين
مونسان با بيان اينکه براي عملي کردن طرح ساخت کشتي با شريک خارجي ما با  ٣مجموعه کشتيراني،
کشتيسازي و جوينت خارجي مواجه ھستيم گفت :اين پيشنھاد براي طرفين مزايا و تعھداتي را نيز به ھمراه دارد.
وي تصريح کرد :در اين طرح منافع شرکت ھاي کشتيراني استفاده از فاينانس خارجي ،دريافت به موقع کشتي
مطابق قي مت روز و کيفيت مناسب و مشارکت در اي جاد اشتغالزايي در کشور است ھمچنين شرکتھا ي کشتيراني
در اين طرح متعھد ميشوند تا ساليانه سفارش تعداد مشخصي کشتي براي ساخت و تعميرات تضمين نمايند.
اين استاد دانشگاه ادامه داد :ھمچنين در اين طرح منافع شرکتھاي کشتيسازي در آموزش پرسنل کارخانجات و
کسب تجارب ساخت ،تجھيز کارخانجات و استفاده از تجھيزات و قطعات خارجي و مھمتر از موارد گفتهشده جلب
توجه مسئولين سياسي کشور به صنعت کشتي سازي به عنوان يک صنعت اشتغالزا و مولد و قابل اتکا است.
عضو ھيئت علمي دانشگاه صنعتي مالک اشتر اضافه کرد :در اين طرح شرکتھاي کشتيسازي به اجاره بلند مدت
يا ميان مدت کارخانه )ﺣتي بدون دريافت ھيچ وجھي به عنوان اجاره( ،تضمين پذيرش مديريت جوينت خارجي و
عملکرد مطابق برنامه و نظر کارفرما و عدم دخالت غيرموجه در کار مديريت کارخانه متعھد ميشوند.
مونسان ھمچنين با اشاره به منافع و تعھدات جوينت خارجي در اين طرح خاطرنشان کرد :تضمين دريافت ساليانه
سفارش ساخت تعدادي کشتي اقيانوس پيما و تعداد بيشتري کشتيھاي کوچک و متوسﻂ ،تضمين دريافت
ساليانه سفارش تعميرات کشتي ،ايجاد تسھيالت و اولويت براي مشارکت در پروژهھاي فراساﺣل و نفت و گاز )در
واقع جوينت خارجي به نوعي بخشي از بازار صنايع دريايي ايران را تصاﺣب مي کند( ،استفاده از تجھيزات خارجي
)بومي خودشان( و ايجاد اشتغال و ارزش افزوده براي کشور خودشان ،استفاده از مزيت انرژي ارزان و نيروي کار ارزان
در ايران از جمله منافع آنھا در اين طرح است.
وي ابراز کرد :آوردن فاينانس خارجي ،تحويل کشتي در موعد مقرر با کيفيت مطلوب و طبق قيمت روز ،استفاده از
پرسنل ايراني و تجھيزات )تا جاي ممکن( و آموزش آن ھا و مساعدت در تجھيز کارخانه نيز تعھدات جوينت خارجي در
اين طرح است.
نمونه ھمکاري موفق با شﺮيک خارجي در صنايع دريايي
مونسان با اشاره به تجربه توسعه بندر چابھار به عنوان يکي از تجربيات موفق در زمينه ھمکاري با شريک خارجي در
صنايع دريايي اظھار کرد :تجربه توسعه بندر چابھار با سرمايه گزاري ھنديھا يک تجربه نسبتا موفق بود که ما عمال
بدون ھيچ گونه سرماي ه گذاري خاصي اين کار را انجام داديم و ھندي ھا نيز تمامي کار مديريت ،وارد کردن و مونتاژ
تجھيزات و بھره برداري را ظرف مدت  ٣سال انجام داده و خواھند داد.
اين استاد دانشگاه خاطرنشان کرد :پروژه توسعه بندر چابھار نمونه بسيار خوبي از اين موضوع است که ھرجا اھل
فکر پيشنھاد خوبي را به سياستمداران دادهاند ،آنھا نيز استقبال کردهاند ،اما زمان ي که صاﺣب نظران يک صنعت
پيشنھاد درست و جامعي براي توسعه يک صنعت ندارند ،طبيعي ھست که سياستمداران نيز آشنايي خاصي با
توسعه آن صنعت ندارند و طبي عتا سراغ اين پروژهھاي ھمکاري نميروند.
عضو ھيئت علمي دانشگاه صنعتي مالک اشتر ادامه داد :از طرف ديگر اين پروژه بيانگر اين موضوع است که ھميشه
نيازي نيست که ما براي يک موضوع پول نقد در جيب خود داشته باشيم ،بلکه ميتوانيم با استفاده از ظرفيتھاي
موجود به توسعهھاي فوقالعاده دست پيدا کنيم .مثال اتفاقي که در اين پروژه نيز رخ داده است و ھندي ھا نيز با
انجام اين کار براي ارسال تمامي کاالھاي خود به آسياي ميانه ،از ظرفيت بندر چابھار استفاده ميکنند و سپس
کاالھاي خود را توزيع مي کنند.
محلھاي پيشنھادي بﺮاي اجاره بلند مدت به شﺮکاي خارجي
مونسان در خصوص محلھاي پيشنھادي براي اجراي طرح اجاره بلند مدت به شرکاي خارجي بيان کرد :چھار محل
که مي تواند الگوي اجاره بلند مدت در آنھا اجرا شود اول جزيره صنعتي صدرا به دلي ل مزيت مجموعه فيزيکي مجزا
)جزيره( و داراي داک خشک و امکانات کشتي-سازي ،دوم شرکت ايزوايکو -بندرعباس براي ساخت کشتيھاي
بزرگ به دليل مزيت وجود دو داک خشک بزرگ براي ساخت و تعميرات ،دسترسي راﺣتتر به منطقه ويژه اقتصادي
دريايي براي ورود راﺣتتر تجھيزات و قطعات بدون تشريفات گمرکي ،سوم اﺣداث و تجھيز يک کارخانه جديد در قشم
به دليل مزيت منطقه ويژه اقتصادي و تسھيالت گمرکي براي ورود قطعات ،ورود بدون ويزاي پرسنل خارجي )ويزاي

فرودگاھي( براي تردد کوتاه مدت يا بلند مدت به ايران و نيز وسعت جزيره قشم براي ايجاد کارخانجات جديد و چھارم
صدرا اميد چابھار و يا اﺣداث يک کارخانه جديد در چابھار )سواﺣل درياي عمان( به دليل مزيت ﺣمايت سياسي قوي
از اين طرح با توجه به سياستگذاري ملي و تاکيد مقام معظم رھبري براي توسعه سواﺣل مکران و تمرکز جمعيت
بيشتر در اين مناطق.

تعميﺮات يا ساخت؟
مونسان با اشاره به صحبت برخي از افراد مبني بر اينکه ايران بايد ابتدا کار تعميرات را شروع کند و سپس وارد
ساخت شود و به نوعي اين مقوله را مطرح مي کنند که اصال ما چرا بايد وارد ساخت کشتي شويم ،ابتدا برو يم کار
تعميرات را انجام دھيم ،بعد نيز ساخت کشتي را انجام مي دھيم ابراز کرد :ساخت و تعمير کشتي لزوما به ھم
مرتبﻂ نيستند و بحث ساخت و تعميرات کامال از ھم جدا ھستند .البته ما در بحث تعميرات نيز فرصتھاي بسيار
زيادي داريم اما اين موضوع غلﻂ است که ما اينھا را به موضوع ساخت ربﻂ دھيم ،بلکه اين دو بايد به صورت موازي
انجام گيرند.
اين استاد دانشگاه ادامه داد :براي مثال بايد پرسيده شود آيا يک تعميرکار اتومبيل ميتواند يک زماني سازنده
اتومبيل شود؟ ﯾعنی اگر کسي  ٢٠سال تجربه تعمير اتومبيل داشته باشد ميتواند اميدوار باشد که بعد از  ٢٠سال
ميتواند اتومبيل بسازد؟! آيا کشورھاي ﺣاشيه جنوب خليج فارس که سالھا است تجارب تعميرات دارند توانستهاند
ناوگان خودشان را خودشان بسازند؟ که مسلما پاسخ به اي ن سواالت ،منفي است و با نگاھي تجربي به اين
موضوعات در مي يابيم که طرح تمامي اي ن مسايل نوعي برگشت به عقب و ايجاد مشکالت جديد است.
شﺮوع راه تحول
مونسان با بيان اينکه شروع راه تحول صنعت کشتيسازي ابتدا مطالعه و بررسي کشورھايي که زماني در صنعت
کشتيسازي ھمانند ما بودند و اکنون از صاﺣب نامان اين صنعت ھستند است خاطرنشان کرد :با استفاده ار
تجربيات ديگر کشورھا ميتوان راھکارھايي را با توجه به ظرفيتھاي کشور ايران براي توسعه اين صنعت ارايه داد و
اين سوال که اگر توسعه انجام نمي گيرد ،ريشه آن در کجاست پاسخ داد.
وي ادامه داد :پس از آن بايد به اين موضوع پرداخت که براي بيان و گسترش الگوھاي توسعه ،بايد از کجا کار را
شروع کنيم تا به يک تحول سريع در اين مسير برسيم.
اين استاد دانشگاه با بيان اينکه بھترين نقطه شروع برا ي اين تحول ،انجمن مھندسي دريايي ايران است ابراز کرد:
اين انجمن به نوعي متولي و بلندگوي اين صنعت ھست و در قدم اول بايد اشخاصي که در اي ن انجمن ھستند را
توجيه کرد و در قدم بعد بايد تفاھمي را بين مجموعهھاي دي گر صورت داد .متاسفانه انجمن مھندسی درﯾاﯾی ﺣتی
امروزه ھم ھمان ﺣرفھای  ٢٠سال قبل خود را تکرار ميکنند درﺣاليکه خودشان به عينه به بی نتيجه بودن آن ﺣرفھا و
شعارھا در  ٢٠سال گذشته رسيدهاند ولی باز ھم به ھمان در بسته ميکوبند و ظاھرا قرار نيست ھيچ تدبير جدﯾدی
در پيش بگيرند.
عضو ھيئت علمي دانشگاه صنعتي مالک اشتر اضافه کرد :از مجموعهھاﯾی که باﯾد در اﯾن راه توجيه شوند ،اول
شرکت ھاي کشتيراني ھستند ،که بايد آن ھا را توجيه کرد که منافعشان در خطر قرار نميگيرد و عليرغم گذشته به
دنبال کشمکش و دعوا نيستيم و مي خواھيم ،اقداماتي را انجام دھيم که تمامي اجزاي صنايع دريايي در ايران نفع
ببرند.
مونسان گفت :مجموعه دوم شرکتھاي کشتيسازي و سازمان گسترش ھستند که بايد به شرکتھاي کشتي
سازي تفھيم شود که منافع آنھا با اين موضوع در خطر نميافتد و ھمچنين با مديران سازمان گسترش نيز بايد
مذاکراتي انجام شود تا در کار کوتاھي نکنند.
وي بيان اينکه مجموعه بعد وزارت صنعت ،معدن و تجارت است تصري ح کرد :اگر موافقت شخص وزير جلب شود ،از
آنجايي که ھر دو مجموعه قبلي از زير مجموعهھاي اين وزارتخانه ھستند ،مي توان از اي ن طريق ،آنھا را به يک
ھمدلي و ھمگرايي رساند.
اين استاد دانشگاه ابراز کرد :مجموعه آخر نيز شريک خارجي ھست ،که ما بايد پس از توافقات قبلي نياز خود را به
شرکاي خارجي در اين زمينه اعالم بکنيم و پس از بررسي آنھا  ،با مناسبترين گزينه ھا وارد مذاکره شويم.

مونسان اضافه کرد :البته در اين زمينه پيشنھاد ميشود شريک مورد نظر اروپايي نباشد ،به اين داليل که اگر
اروپاييھا مديريت ساخت کشتي را بلد بودند سھم آنھا در بازار جھاني به زير  ۵درصد نمي رسيد و دليل بعد اينکه
کشورھاي اروپايي خيلي زود تحت تاثير مسايل سياسي صحنه را ترک مي کنند ،بنابراين بھتر است ما در اين زمينه
از شرکاي آسيايي استفاده کنيم.
سياستمداران ايﺮاني و صنعت کشتي سازي
مونسان با بيان اينکه از خود بايد بپرسيم که چرا سياستمداران ايراني توجھي به صنعت کشتيسازي ندارند اظھار
کرد :اين عدم توجه از جانب سياستمداران دو دليل اساسي دارد.
وي ادامه داد :اول اينکه سياستمداران ايراني از ميلياردھا دالر سرمايهگذاري که در صنعت دريايي انجام دادند ،ھيچ
گونه نتيجهاي نديدند و اين موضوع قابل تامل است که صنعت کشتيسازي ،کمترين بازدھي سرمايه گذاري را در بي ن
تمامي رشتهھاي صنعتي در سازمان گسترش داشته است.
عضو ھيئت علمي دانشگاه صنعتي مالک اشتر اضافه کرد :مورد بعد اين است که صنعت کشتي سازي نتوانسته
خود را به عنوان يک صنعت اشتغالزا معرفي کند.
ﯾکی از معضالت جدی به مديران فرمايشي ،ھم در صنعت کشتيرانی و ھم کشتیسازی بر ميگردد .مثال فالن
معاونت سازمان انرژی اتمی ﯾک شبه به رﯾاست بزرگترﯾن شرکت کشتيرانی تجاری اﯾران گماشته ميشود!! ﯾا مدﯾر
ﯾکی از بزرگترﯾن کارخانجات کشتیسازی از ﯾک صنعت نامرتبﻂ و بدون ﯾک روز تجربه کشتیسازی انتخاب می -
شود!! .اﯾن دردھا را پيش چه کسی باﯾد برد؟ چرا مدﯾران سياسی اﯾران ،ھنوز ھم باور نمیکنند که مدﯾران
فرماﯾشی و بی تجربه ،بزرگترﯾن ضربه را به کشور ميزنند و عامل ھدر رفتن ثروت کشور و تاراج بيت المال و عقب
ماندگی کشور ھستند؟ به اميد اﯾنکه روزی »شاﯾستهساالری « و »تدبير« واقعی و غيرشعاری در اﯾن کشور ﺣاکم
شود.

