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ن يبزرگتر يداراژاپن  و نيچ،ران همانند کره يا يروز ،عتا آرزو دارديطب يسازيل رشته کشتيهر دانشجو و فارغ التحص
  .مايپانوسيکر اقيغول پ يهايت ساخت کشتيبا قابل ا باشديدن يسازيانجات کشتکارخ

کردم، يم يهمکار ياست جمهورير يفناور يهايکارو دفتر هم ييايدر يکه با انجمن مهندس يمن هم بالطبع در دوران
. ميکرديمشر ته کرده و منيران تهيما در ايپانوسياق يهايرا در مورد ضرورت حرکت به سمت ساخت کشت ياديمطالب ز

ران يا يسازي، صنعت کشتيطوالن يک است که سالهايک اشتباه بزرگ و استراتژي، يريگن جهتينست که ايت ايواقع يول
  .ر کرده استيگنيرا زم

چه خوب . »، منفعت استيريضرر را هرقت بگ يجلو«ست و به قول معروف ين ريد ،اعتراف به اشتباهات يچوقت برايه
ن يبودن ا شه بر اشتباهيهم يکبار براي، ييايدر يران انجمن مهندسياز جمله مد ن رشتهيو دست اندکاران اران ياست که مد

ن صنعت، در ادامه راه خود، شاهد بهبود و يد ايمورد را کنار بگذارند تا شايو اصرار ب ياعتقاد خود اعتراف کنند و لجباز
  .شرفت باشديپ

  ران فعال اشتباه است؟يما در ايپانوسياق يهايکشتساخت اما چرا اصرار بر 

مقرون به صرفه است که  يکشور يبرا يسازيصنعت کشت«: ديگويکه م ستحاکم ا يسازيع کشتيبر صنا يونناصوال قا
 ،عاتاز قط ياديمقرون به صرفه است که تعداد ز يهم در صورت يد قطعات جانبيتول .»د کنديرا خودش تول يقطعات جانب

د آن يتول از باشد،يک نيدروليبزرگ ه يهانچيو دستگاه از ۱۰در سال فقط ک کشور، يدر کارخانجات مثال اگر  .ازباشديمورد ن
د آن يد توليشا باشد زاي، مورد ندر سال دستگاه ۵۰۰کوچک مثال نچ يک نوع وياگر از  يست ولين صرفهه هرگز مقرون ب

ما را از خارج وارد يپانوسياق يک کشتيقطعات درصد  ۹۵ما  يوقت .نجاستيهم ،در واقع، گلوگاه کار. مقرون به صرفه باشد
م، واضح است که کار يمواجه هست يد قطعات صنعتيپول و خر ييم و جابجايتحر يتهايگر با محدوديطرف د م و ازيکنيم

  . کشديها ميکشت يدهليچندساله در تحو يرهايو تاخ بستبن به

را در کارخانجات بزرگ  يار هنگفتيبس يهايگذارهيسال گذشته، سرما ۱۵ع، ظرف يم که دولت و وزارت صنايريد بپذيبا
و  از کارخانجات يج مطلوبيآنطور که توقع بوده، نتا يولاست  رينظکم ،رانيخ ايدر تارکه  اندران انجام دادهيا يسازيکشت
ک صنعت، يدر  ،توان از دولت توقع داشت که بدون حد و مرزينم. امده استيانجام شده بدست ن يهايگذارهيسرما
- يکوچک و متوسط در کشور انجام شده بود، امروز م يهايساخت کشت يالزم برا يرساختهاياگر ز. کند يگذارهيسرما



کامل  ييو ضمن پاسخگو ميکند يها را تولياز کشت يتعداد انبوه ،يرانيسازان اقطعهع فوالد و يصناه بر توان يم با تکيتوانست
مملو از  رانيشمال و جنوب اگسترده سواحل  از ياريبس .ميکنرا هم تصاحب  يخارج اراز باز ي، بخشياز داخليبه ن

 در يکاريت و بيمحروم. فا کنديدر آن ا يتوانست نقش پر رنگيهم م يکه بخش خصوص شديم يکارخانجات کوچک
چون  ماست يت نسبيکوچک و متوسط، مز يهاياصوال ساخت کشت .شديرفع م ياديهم تا حد ز کشور يمناطق ساحل

ن مسافت يران فرستاد چون ممکن است اصال در ايو به ا ساختن يچرا در  يهزار تن ۵ کوچک يک کشتيتوان مثال ينم
  !!.ان نرسدريهرگز به ا يطوالن

اند، آنان که مهد خارج شده يسازيع کشتيبزرگ اروپا ورشکسته شده و از صنا يهايسازيکه اکثر کشت يدر روزگار
  .م گرفتيتر تصمد حساب شدهيباپس ن رشته بودند، يسازان ان قطعهيا و بزرگتريمدرن دن يسازيکشت

 يو صنعت يبدون پشوانه علم يمثال وقت. و حساب نشده رفتار کرد يجانيد هينبا يسازيمانند کشت ياصوال در صنعت بزرگ
 !!ريسال تاخ ۱۵شود يجه آن مي، نتميکنيم يوميان آلومنکاتامار بزرگ يکشتک يشروع به ساخت در شرکت اروندان، الزم، 

    .رانيدر ا يسازيصنعت کشت کل ن زدنيبه زم يبرا ياو نمونه يدهليدر تحو

  

  .رانيا يسازيع کشتيتر در صنادرست يهاياستگذارينابجا و س يهاد رفع تعصبيبه ام
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