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            یی همایش صنایع دریانهمین 
           1386 آبانماه سوم لغایت یکم

  نور ـ استان مازندران
  

  

  

  يرقابت جهان  ويائيع دري صناـا ياقتصاد در

  

   یحسن سور

  رانی ای اسالمی جمهوریرانیکشت، 1کارشناس ارشد 

  

  :مقدمه 

وابستگي جداناپذير اقتصاد جهاني از اقتصاد دريا و عجين شدن اقتصاد دريا با زندگي امروز بشر نشان از اهميت 
  .ستصنعت دريانوردي و اقتصاد ناشي از اين صنعت ا

ارتباط تنگاتنگ جوامع بشري و رويكرد آنها به اقتصاد دريا بعنوان مقوله اي جداناپذير از زندگي جوامع انساني 
  .نمايان شده است

بعنوان نگارنده اين سطور سعي و اهتمام داشتم تا با نگاهي به اهميت دريا  در زندگي امروز و اقتصاد زاييده از 
  .آن بر پيشرفت هاي جهان امروز و تاثير آن در برآورد نيازهاي جوامع بشري را بيان كنيماين پديده الهي و اثرات 

 گرايش اقتصاد جهاني و وابستگي آن به دريا را همانگونه كه اين ارتباط شكل تا: درنهايت نتيجه گيرييم اين بود 
 اين سطور بتوانم بر اهميت اقتصاد دريا باشد تا با بيان واقعيات در. گرفته است در اين نوشتار به هم پيوند دهم

  .در زندگي ما ايرانيان نيز آنطور كه شايسته اين كشور بزرگ است صحه بگذاريم

  

 ـ خصائص ذاتي اقتصادي ـ شاخص هاي اقتصادي ـ آمايش منطقه اي ـ اقتصاد جهاني ـپويايي  :كليديكلمات 
  سيادت دريايي
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 ایاقتصاد در

  مقدمه 

  : مفهوم اقتصاد 

ردادن ی خود وتاثی وخدادادیعی ازامکانات طبیریت است تا هرکشوربا بهره گین واقعیانگر ای اقتصاد بیامروزه دردهکده کوچک جهان

ن ی ای جایف در جاصر میش را به بازارهای خوی وکشاورزی  صنعتیا دست آوردهاید وین امکانات تولی الزم در ای هایفن آور

  .ردین دهکده برگیگر اعضا ای دیعی طبی صنعتی از دستاوردهایریش را با بهره گیاجات خویازها واحتی برساند وبالعکس ندهکده

 ناموزون ید و پراکندگیابع تولنع ناهماهنگ می است از حرکت، توزیده ای حرکت و حمل و نقل زائیزه اصلیاز انسان انگیاج و نیاحت

 است ییاز به جابجای نی پارامترهایت در جوامع مختلف دهکده جهانی رشد روز افزون جمعیز طرف و ای قابل بهره بردارینهایسرزم

  .دی آیار مبادله و تجارت بشمار مزانگیز بنین خود نیکه ا

شرفت ید و پی در امر تولی اساسیهای انسان و دگرگونی زندگیادیرات بنیی و تغیجیجه تکامل تدری حمل و نقل نتیصنعت امروز

  . حاصل آمده ی قرون متمادی است که طیکین تکیها

 که ی است که از زمانی انسانیازهاید و توسعه روز افزون نیع ناهماهنگ منابع تولین توزی رابطه بیارتباط و حمل و نقل پاسخگو

ش راه ید وکاالشه تسلط برفضاست در حمل و نقل خویان مسلط ساخته تا به امروز که در اندی انسان او را بر چهارپایقدرت عقالن

  .تکامل جسته است 

 حمل و نقل ی و ارزانیکی دهد که تحول تکنیالت حمل و نقل نشان می و توسعه تسهیان بسط و توسعه اقتصاد جهانی میرابطه تبع

 و  توسعه حملیق برایار عمیزه بسیل است که انگین دلیبهم.  داردی جامعه جهانی و اجتماعیه سطوح اقتصادیر متقابل در کلیتاث

مت ممکن ین قین تریی در گرو ارائه خدمات حمل و نقل در پایع عمومفمنا.  جهان غالب شده است ی بر همه دولتهاییاینقل در

 حرکت یبطور کل. ند ی نقل و انتقاالت کاال برگزین راه را براین و سهل ترین مهم قرار گرفته تا ارزان تری بر ایآرمان جهان. است 

  .ست  از خصائص اقتصاد ایکی

 یی و همگرایطی محیط و استعدادهای از شرایریر پذی به تاثیادی است که تا حد زیه اقتصادیک پای ی دارا"عتای طبیهر منطقه ا

  .ان آنها بوجود آمده است ی میایده و پویچیپ

 قابل یائی جغرافیتهای آورند ، اما براساس موقعی منطقه را بوجود می هستند که بافت ارتباطی خاصیکیزی فیانهایراهها شر

افت ، ی توان به آن دست ین وجه ممکن میر نقاط به راحت تریسه با سای است که در مقاین نقطه عبارتست از نقطه ای تریدسترس

  .شودیک نقطه برآورده نمی در "نده انسان مجموعای فزایازهای از نیاریرا بسیز
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 که عالوه برنقش تجارت ینن معنی رابطه دو جانبه اند بدیرا دای است ، تجارت ورشد اقتصادی رشد اقتصادیتجارت محرک اصل

 ی است که بدون وسائل حمل ونقل تجارت صورت نمیهیبد. گردد ی خود باعث توسعه تجارت می رشد اقتصادیدرتحرک اقتصاد

  . جهت رشد وتوسعه است ی معقول عنصرضرورینه های مناسب با هزین المللیرد وداشتن حمل ونقل بیگ

 

   یائیل درحمل ونق

 ی غربی مجاور اروپاین کشورها ین است که به جز تجارت بیت  ای دهد واقعیل می راتشکین المللین شکل حمل ونقل بیمهمتر

ت ی دهد اهمیل میا را تشکی اساس حمل و نقل بار دردنیائی مشترک دارند ،حمل ونقل درینی زمی که مرزهای شمالیقایوآفر

ق ی  از طری صنعتیای حمل ونقل دردن٪90ش از یم بیابیگردد که دری نمودار می زمانیجهان درتجارت یائیونقش حمل ونقل در

  .رد ی گیا صورت میدر

ا یق دری است که همان حمل کاال ازطریت اصلی مختلف حول فعالیتهایک به فعالیده وقابل تفکیچیک نظام پی یائیحمل ونقل در

 یبانیت پشیتهای بر فعالیرانی عالوه برکشتیائیاقتصاد در.  دارد یرانیع کشتیصنا ی برایاتیت حی اهمیبانی پشتیتهایفعال. باشد یم

 . پردازدی میرانیع کشتیصنا

 ی داخل شرکت های اقتصادیرها ین متغیران را به فهم ودرک رابطه بیم گی تواند تصمی است که می ابزاریائیاقتصاد در ( 

 استفاده بهتر ازمنابع ی در راستایمت گذارید وقیزم تولی به فهم  مکانی توجه اصلن معنا کهیبد.) گر واداردی دی وسازمانهایرانیکشت

  .دردسترس  متمرکز خواهد شد 

ازندارند بلکه به تجارت ی نیرانین نکته که مردم به کشتی کنند فهم کامل ای کار میائیره حمل ونقل دری که در زنجی کسانیبرا

 از ی بخشیرانیکشت.ل نخواهد شد یدار منتقل گردد تکمی که کاال از فروشنده به خریار مهم است تجارت تا زمانیازدارند بسین

  .شترندی هرچه بیری بهره گین حرکت به سویاها بسترساز اید که همانا دری آیره سودمند آن بحساب میزنج

 یاتیره عملین امروجود دایل ایاست که دلی واقتصاد دریائی خاص حمل ونقل دریهایژگی ازویکی ازبازار آزاد وباز یبرخوردار

ک اقتصاد ی شده بود واقتصاد آن ی شدن جهانیندجهانی قبل ازفرآایرانی توان گفت کشتی آزاد است میاهای درآبراهها ودریرانیکشت

  . بودیجهان

ورت  صیائیق حمل ونقل دری برحسب تن ازطری جهانی از مبادالت کاال٪90ن بس که یا همیق دریژه اقتصاد ازطریت ویاز اهم

انکار .  است یائی آن کشور به حمل ونقل درین المللی تجارت بیا درهر کشور بسته به درجه وابستگی دریت اقتصادیرد که اهمیگیم

ست یرد سهل وآسان نی پذیا انجام میق دری مبادالت آن ازطر٪90 که محرک آن تجارت بوده و یائیت اقتصاد دریت براهمین واقعیا

 .  
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  .ردی باشد بهره گی بازمیا که اقتصادیره اقتصاد دری تواند از زنجیته نمک اقتصاد بسیامروزه 

ن یشترید کننده بی تولیاز آنجا که اقتصاد جهان.  باشدی میرانی کشتیر گذار برتقاضاین عامل تاثی بدون شک مهمتریاقتصاد جهان

 وجود یائی و اقتصاد دریان اقتصاد جهانی تنگ م تنگای دهد که رابطه ایها نشان میا ست بررسیق دری حمل کاال از طریتقاضا برا

  .  است یازمند داشتن دانش بهنگام از توسعه اقتصادی نیائیقضاوت در مورد  اقتصا د در. دارد 

  . بردی انسان امروز پی در زندگیائیت اقتصاد دری توان به اهمی گسترده شود بهتر می اقتصاد جهانیهرچه کشش تجار

ن نوع حمل ی است ایر موارد حمل ونقل مقرون به صرفه بودن آن از نظر اقتصادی نسبت به سایائیل در حمل ونقین برتریمهمتر

  .ن است یع سنگین روش حمل ونقل درصناین مناسب ترین روش حمل ونقل است و همچنیونقل ارزانتر

ت ی از امکانات وظرفی آبینقل راههان راه انتقال کاال شناخته شده واز آنجا که وسائل حمل وی با صرفه تری آبیامروزه راهها

له حمل ونقل کاال محسوب گردد بلکه ین وسی تری تواند به عنوان اقتصادی نه تنها می آبی برخوردارند تسلط دولتها برراههایشتریب

  : خاص خودرا داراست که اهم آنها عبارتست از یهایژگی وی ازنظر اقتصادیائیم اصول حمل ونقل دریدر تحک

 ایق دریله حمل ازطریت و وسیظرف -

 ن ینه پائیهز -

  باال یمنیزان ایم -

 است یه تجارت مدرن جهانیا وابسته است واردات وصادرات کاال که پای حمل ونقل به دری تجارت جهان٪90همانگونه که ذکر شد 

 ) 50000(م حدود یشیندین بس که بیا همی دریت اقتصادیست از اهمیر نی امکان پذیائیا وحمل ونقل دری به دریبدون وابستگ

 مصرف یق به بازارهاین طریونها تن کاال ازایلی مختلف جهان درترددند ومی وآبراههاین المللی بیبر سطح آبها) پنجاه هزار شناور (

  .دی گشایراه م

ن یبز صنعت یتما. دی نمای می درون بخشیریم گی و تصمیائی به درک بخش حمل و نقل دریادیفهم خوب از اقتصاد کالن کمک ز

  . استیائی وجود اقتصاد دری مستقر در ساحل علت اصلیتهایگر فعالی ازدیرانی کشتیالملل

ش منطقه ، یام در آیجاد شده است نقش حساسی ای شود که در هر کجا که بندری آشکار میا زمانی اقتصاد دریائی حمل ونقل در

  . ، را با خود به ارمغان آورده است ی مکانیهایجبران نا برابر

شود بلکه یا ارتباط آن با بار ومسافر محدود نمی وی به حمل و نقل کشتیائیتصاد درقم فقط محدوده عملکرد این است که بدانیم امه

 آن بر یر گذاریم آن وتاثیاست که نقش عظیم اقتصاد دری عظی ازدستاوردهایکی درگوشه وکنار بنادر یع جانبیش صدها صنایزا

  .ست یده نیچ کس پوشی درارتباطند برهیائیا وحمل ونقل دری که با اقتصاد دریاقتصاد جوامع
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 آبها رهنمون یده وبه اقتصاد باز به  آن سوی رااز اقتصاد بسته رهانیائیا مناطق تحت سلطه اقتصاد دری اقتصاد دریائیاز منظر جغراف

  .شده است 

ن ی آنچه که مهم است درک ا–د یه بازار باز بگشا بیابی دست ی تواند راه را برای است که می ابزاریائی اقتصاد در– یبطور کل

 به یابیزه دستی است که به انگیعیا صنای ویرانی کشتی صدها  صنعت جانبیاها محل نشو ونمایت است که بستر سواحل ودریواقع

ه ارمغان آورده  بی را با خود به مناطق ساحلیع رشد و شکوفائین صنایجاد همیجاد شده اند ای مصرف در کنار سواحل ایبازارها

  . است 

 بهره مند شده یه الهین هدی به ارمغان  آورده که ازای جوامعی است که اقتصاد خاص خود را برای وموهبتی است الهیده ایا پدیدر(

  .) اند

 یسه اقتصادی آنها در مقاین حجم مبادالت تجاری آزاد راه دارند وتخمیاها وآبهای که به دری کشورهائی اقتصادیشاخص ها

 یعه الهین طلی که از ایسه با کشورهائی آنها در مقاین حجم مبادالت تجاری آزاد راه دارند وتخمیا وآبهای که به دریکشورهائ

  . آن جوامع به گردش درآمده است ی در رگهایاتی حیانیا شریت است که اقتصاد درین واقعیمحرومند نشان از ا

د گفت که ی بای به گونه ایست حتی نی هوائیانه ها یا پایاتب کمتر از فرودگاهها و دارند بمریات انسان امروزی که بنادر درحینقش

   مشغولندی که بنادر به جابجائیم حمل باربه مقداری ازوسعت عظی هوائیانه هاین پایمجهزتر

م یت بسنده کنین واقعی است به ای کافی انسان امروزیا درزندگی دری بردن به اثرات اقتصادی پیبرا. عا جز وناتوان خواهند ماند 

سه با حمل یرد که درمقای پذی انجام میائیلومتر بار توسط حمل ونقل دریک-ارد تن یلی م25000ن ساالنه حدود یانگیکه بطور م

 جهان درترددند ی تن در سراسر آبها100 یت باالی با ظرفی کشت85000 برخوردار است حدود یار باالئی ازرشد بسیونقل جاده ا

  . پردازندی میس دهی وسرویات خدمات رسانیگر به عملی دیمیات حمل ونقل ونی از آنها عملیمیکه حدود ن

ن عرضه ی را با ایات وزندگیافته اند که حی را یاتی حیانهای آبراهها نقش شر–ا یبا توجه به حجم عرضه وتقاضا دربخش اقتصاد در

افته وجزء ی یژه ایت وی اهمیائی درحمل ونقل دریه گذاریسرما ین روی کنند به همیق می تزریائیوتقاضا به اقتصاد جوامع در

  .ده است ی گردینفک توسعه ملیال

ه ی کاروسرمایروی نیشرفته مبادالتی پیک نظام اقتصادی اقتصاد است ودری از خصائص ذاتیکیم که حرکت ین باور برسید به ایبا

 مصرف برسد یز محتاج حرکت است تا به بازارهاید نیاده شود وتولد زیق شوند تا تولید تلفیر منابع تولید حرکت کنند وبا سایبا

 ین شبکه هاین چنی سازند تامی حمل ونقل را آشکار می هستند که لزوم تقاضای اقتصادین واکنشهایع مهمترید وتوزین تولیبنابرا

 حمل ی آورد ودرواقع شبکه هاید م عرضه وتقاضا را بوجوین مکانهایاز بی نقل وانتقاالت مورد نین خطوط اصلیحمل ونقل وهمچن

ک یتواند ساختمان یحمل ونقل م . رندیگیشکل م ی بزرگ اقتصادیرامون کانونهای خاص هستند که درداخل وپیکیزیونقل عوامل ف
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ش از آن بهره ی خویعی دارد که هر نقطه خاص از امکانات طبی بستگی به عواملین ساختمانی شکل چنیاقتصاد را کنترل کند ول

  .دریگ

ا ی در اروپا و بندر هنگ کنگ در آس– چون روتردام یا امروز باعث بوجود آمدن بنادر توانائی در اقتصاد دنیائی دریت درآمدهایاهم

  . داردی در اقتصاد جهانیاری بسی که ارزشهاهشد

 حمل یت نسبی به اهمشیش از بی بیوستن به سازمان تجارت جهانی کشورها با پی شدن ورونق اقتصادیده جهانیگر پدی دیازسو

  .دی افزایا میونقل بخصوص حمل ونقل دربخش در

ش حمل ونقل کاالها ی افزای است امروزه تالش برای اقتصادیر بازارهاین بازار باعث ازدست رفتن فرصتها در سایهرگونه تعلل درا

 یرات وضوابط حاکم بر نظام جهان از مقریری متخصص وبهره گیرویش نی افزایانوسیع اقی حمل و نقل سریوحرکت به سمت و سو

  . برخوردار شده است یژه ایت وی نسبت به گذشته از اهمیط عادی است که انجام آنها درشرای از اقداماتیائیحمل ونقل در

ر ی انعطاف پذیله ای درعصر حاضر وسیانوسها با کشتیا وعبور از اقیکرد به اقتصاد دری ورویانوردی شدن دریکرد جهانیبا توجه به رو

 ی که ازعوامل بازدارنده جهانی مکانی هایتها ووابستگی همتا در فارغ شدن روابط دادوستد انسانها وجوامع مختلف ازمحدودیوب

ن کشور با عوامل ی ای اقتصاد– یاسیت مسلط سی موقعی سازگاری درروشهایکائیه پردازان آمری که نظری باشد بشکلیشدن است م

ج مطلوب از تبادالت کالن ین درکسب تنایادیا را بعنوان اصل بنی واقتصاد ازراه دریائیت در ادیشدت س یا ،توانمند ونوظهور جهانیپو

 چهار یا که دارایاقتصاد در.  آورند ی بشمار میبخصوص درمناطق بالقوه بحران)  شدن یجهان ( ین المللید بی جدیوروابط راهبرد

ن کنترل بر منابع وذخائر نهفته در یا توان استفاده وهمچنیق دریاال از طرعنصر اعمال کنترل همه جانبه بر تجارت وحمل ونقل ک

ا سوق دهنده ی بازدارنده یا بعنوان ابزاری از راه دری نظامی و حتی اقتصادیها ین توانمندی همیانوسها وازطرفیاعماق و بستر اق

  .ژه دارد ی ویگاهی در زمان صلح جایاسیک وسیپلماتیل به اهداف دیجهت ن

) مانند نفت ( ا ی ذخائر ومنابع واقع دربستر در– مجموعه بنادر یعملکرد وبهره ده– ی تجاریرانیا که متشکل ازکشتیصاد دراقت

ک کشوراست ی یائیل قدرت دریا از عناصر بالواسطه تشکی از دری وارتباطی تجاری هایگر انواع بهره مندی و دیریگیصنعت ماه

  . روند یشمار م آن کشور بیودرواقع قدرت وتوان اصل

 عوامل ی آن کشور دارایائیت بالفعل در ادی شدن وسیت درعرصه جهانی موفقیک کشور برای ینکه توان اقتصادیبا توجه به ا

ق ی از طری از تجارت جهان٪90ش از ین ازآب وانجام گرفتن بی سطح کره زم٪75ده شدن یر پوشی نظی هستند اما عواملیمشترک

 از ساحل واشتراک اکثر کشورها یلومتری ک200 در فاصله ینیت شهرنشی جهان وجمعیشتر کالن شهرهایانوسها ، قرارداشتن بیاق

نده یافته وحداقل درآی نیر چندانیین عوامل تغیک از ایچ یت مسلم که هین واقعی وجود ا– جهان یاهای دری به آبهایدردسترس

 ی از گذشته هایائین اقتدار درید وسنگیر شدی برتاثیجه دوم مبنیبه نت.  خواهند ماند ی کماکان به قوت خود باقینیش بیقابل پ

  .ده است ی شدن انجامی بزرگ سرانجام به ظهور جهانی وجنگهای جهانی عاقبت جنگ های حتید وثروت رشد اقتصادیدور برتول

Archive of SID

www.SID.ir

www.SID.ir


  انجمن مهندسی دریایی ایران   
   همایش صنایع دریایینهمینمجموعه مقاالت 

  ی رقابت جهان– یائیع دریصنا

   :یائیع دریصنا

 درحال توسعه قرارداده ی کشورهای فرارویائیع دریکرد به صنای روی را برایدی جدی فرصت های کاال واقتصاد جهانیسرعت جابجائ

  . آزاد راه دارند یاهها ی است که به آبراهها ودری رشد کشورهائی از پارامترهایکین یاست وا

ارها ین معی که ا شودین واجرا میی هر کشورتعیائی و جغرافیط اقتصادی متفاوت با توجه به شرایارهای با معیائیع دریاست صنایس

ش ی بخصوص درمعرض آزمایائیع دری صنایوستن به سازمان تجارت جهانیشنهاد شده است وباتوجه به پی پیافتگیبراساس توسعه 

ق ی تطبیطی طلبد تا با اتخاذ راهبرد مناسب خود را با شراین را میاز ای کشور نیائیع دری صنای قرارگرفته اند ولذا درتمامیجد

  .م یگران عقب نمانیه ازدم تا درمنطقیده

د گفت یران درچند سال گذشته  با بحران مواجه شده اگر چه بای ای سازی صنعت کشت" کشور خصوصایائیع دریر حرکت صنایمس

 ی عدم اعتقاد به توانائی واز طرفیکسونگریاما . ر است ی آن امکان پذدررکودن صنعت با نگرش وشناخت عوامل مؤثر یکه تحول در ا

 نبود ی کشور وازطرفیائیع دری ها وصنایز کشتی چون مشارکت در ساخت و تجهی بزرگی درانجام کارهای خصوص بخشیها

  .ر قابل انکار سوق داده است ی غین صنعت را به چالش های الزم ای هایاست گذاری مدون وسیاستراتژ

 ی اقتصادی توانند ارکان اصلی هستند که مار با ارزشی بسی منابعی کشور وچه دربخش شمالی ما چه درمنطقه جنوبیمنابع آب

ش از ی امروز بیائیع دریاز به صنای ضرورت نیالتی و شی وتجارتیکشور را به خود اختصاص دهند با توجه به رشد توسعه اقتصاد

  . شود یش احساس میب

 ی توان با نگاهی شده است می آبن برنامه به بخش منابعی که درایت خاصی ساله چهارم توسعه کشور و اهم5ن برنامه یاگر چه تدو

ع یسه با صنایر قابل لمس در مقای غیا حدودت اگر چه ی برد که تحوالتیت ملموس پین واقعیر به ایگذرا بر تحوالت چند ساله اخ

ها  وشناوریر کشتی تعم– شامل ساخت یائیع دری تواند در بخش صنای میه ای پای بعنوان حرکت های اطرافمان ولی و رقابتیائیدر

د یع مرتبط با پرورش وصی وساخت صنای و طراحیالتیع شی موج شکن ها وساخت صنا– اسکله ها – وساخت سکوها یو طراح

  .داشته باشد یان رشد قابل مالحظه ایآبز

 یهایاره  گذی دست و پنجه نرم کرده است اگر چه سرمایام وگذشت زمان همواره با موانع و تنگناها ئیران در طول ای ایائیع دریصنا

 ی به ناکامی نسبیرغم تالشها وحرکتهای علی اجرائی طرح ها وبرنامه هایر گذار شده ولین بخش صنعت تاثی درای تا حدودینسب

ه در ی چند الی گلوگاههایری است که باعث شکل گی پارامترهائی هماهنگ ونبود استراتژیاست گذاریفقدان س. ختم شده است 

 عدم ی مقتدرانه داشته اند ولی الزم حضوریهایه گذاریرغم سرمای دار بزرگ کشور علیرکت کشتدو ش. ر توسعه آن شده است یمس

 هماهنگ کننده و از یک جهت حرکت نکرده اند که نقصان نهادیر دری درتوسعه صنعت ساخت وتعمیه گذارین سرمایکسو بودن ای
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ن صنعت با توجه به داشتن یا.  شود یش احساس میز بش ای کشور بی آبی با توجه به طول مرزهایائیع دری صنای پراکندگیطرف

 نفت وگاز ی منابع وذخائر غن– ین المللی بیک منطقه ایت استراتژی موقع– چه درشمال کشور و چه در جنوب ی آبی طوالنیمرزها

  .لبد  طی را میژه و همه جانبه ای وی کشور نگاهیائی حمل ونقل دری ناوگان هایکیزیدرکنار توسعه رشد وتوسعه ف

 دوررشدورونق یگردد درآن سالهای باز میالدیل دهه هفتاد میران به اوای در ای سازیجاد صنعت کشتی ای برایه گذاریاگرچه سرما

ران با یرد که ای را برگیراتی تعمیسهایرات و سرویم تعمین بارعظین ترددسنگید تا با توجه به ای طلبی را میبازار نفت منطقه امکانات

  . بشودیه گذارین سرمای ای توانست منشاء اصلی خود در منطقه میمندتوجه به توان

 با توجه به رونق حمل ونقل 1960ان قرار داشت در دهه یطره کامل اروپائی ها در سیز کشتی ساخت و تجه1950اگر چه دردهه 

  .دند  نشان داین صنعت خودی در ایکائی آمری ژاپن و شرکتهای ساخت کشتی جهانی وتقاضایمواد سوختن

ش از ین امر بیه ای اولیه گذارین خود را شکل داد که سرمای حرکت آغازیک آلمانی با شر1354ج فارس در سال ی خلی سازیکشت

 شد که تا یران منتهی ملت ای بشروع حرکت مردم1357 یون دالر بود که پس از دو سال با کسر بودجه مواجه و سالهایلیم مین

دک کش پا ی جهت ساخت 1348 درسال یکائی وآمریرانی با کمک سهامداران اصدرا انین  مید در اق افتای پروژه به تعو1360سال 

   . شدیم تن در بوشهر ساخته 700ت ی با ظرفیست ناوچه هائی بایبه عرصه نهاده بود و م

ر ینه ساخت و تعمی درزمت خود را در بوشهریصدرا فعال.  داشت یکائی آمر" کامالیتیرین مجموعه مدی انقالب ایروزیتا قبل از پ

  .ز کارخانه خود همت گمارده است یز به تجهی گسترش داده است و در نکاء نرا خزریای شناور در درین سکوهای و همچنیکشت

 یای همچنان روی نسب"بای تقری هنگفت و فراهم آمدن امکاناتینه هایج فارس با وجود صرف هزی خلی سازیبا گذشت زمان کشت

 قرارداد 1376 ین عرصه داشتند درسالهای در وارد شدن به ای سعی کسانی متمادین سالهای پروراند درایسر م را در یساخت کشت

 منعقد HYUNDAI ی کره ایران و شرکت هایع فرا ساحل ای وصنای سازین مجتمع کشتی چند منظوره بی فروند کشت6ساخت 

 بود که هم ین در حالیا.  داشت ی ها نقش بسزائیشتن صاحبان کشتد نگهدای نبرد که خود در نومیز راه به جائین نید اما ایگرد

 کره – چون سنگاپور یگرانی بردند و دیان می را به پای ها ساخت انواع کشتینی ها و چی کره ای با همکاری داران داخلیزمان کشت

 ی شکل میر کشتینان در ساخت وتعم ها همچیناکام.  ما بعهده گرفتند یرات ادواری در تعمی سهم بسزائی دب– مالتا –ن ی چ–

ن ی شد که ای داران سعی سازان و کشتینفع کشتی ذیران و دعوت از سازمان های ایائی دریر انجمن مهندسی گی پیگرفت تالشها

رداد  قرا– یط بانکیر شرایی چون تغیرد قرار داد پشت قرارداد بسته شد اما عوامل بازدارنده ایوند دوباره راه خود را از سر گیپ

م ی هنوز موفق نشده ایوست ولیا پی سازان آسی به گروه کشت" رسما79ن کشور در سال ی ا– ی مشاور خارجی با شرکت هایهمکار

  .م ی نشان بدهین عرصه خودیدر ا

طبق با ما منیانوس پی اقیک کشتی ساخت یا ما توانائیم که نقصان کجاست ؟ آینیم وببیزیز برخیا خود به ستید ین ارتباط بایدر ا

 کالن ما به سمت یاست هایا سی الزم است ؟ آی فاقد استراتژی وساخت کشتیائیع دریا صنایم ؟ آی را دارین المللی بیاستانداردها
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 مختلف یا ارگان های؟ آ ن کشور جامه عمل بپوشاند یما را در ایانوس پی اقی های ساخت کشتیای کند تا روی حرکت میو سوئ

که تاز شده اند ین عرصه امروز ی که درایم برقابت خود با کسانی توانیا مامی کنند ؟آیکسو حرکت مین صنعت در یمرتبط با ا

  م ؟یزیبرخ

 –ص اعتبارات ی تخصین و مقررات گمرکی قوان–ن امر ی مرتبط با این ارگانهایستم هماهنگ بی نبود س– چون ی ها پارامترهائیلیخ

رنج  ............... یت حرفه ایری مد–گر و کارشنا سان آنها یع دی صناین صنعت براین ا کار آمد و ناشناخته بودی انسانیرویکمبود ن

  . بردیم

 یتید چون حماید وشای که بایتیست وحمای هموار نی ساخت کشتی دولت برایاست گذاری سیز معتقدند که سمت وسوی نیگروه

  .ن صنعت نشده است ی شود ازایع موجود کشور میکه از صنا

ت یرینظام مد. ز کرد ین صنعت در کشور تجوی ای را برای راهبردید برنامه ای نهفته است پس بای در کار گروهیائیع دریا صنیژگیو

 یرامونیات پیر وتحول در مقتضییط تغی از شرای درک باالئین صنعت بپردازد وقتی ایط جهانیرامون شراید پی بایائیع دریصنا

 دهد انتظارات و توقعات مرتبط با مجموعه را جوابگو ی رخ میائیع دری که در صنایر و تحولیی با توجه به تغتام یمنطقه داشته باش

  .میباش

 از یشمارید تعداد بی ساز موفق وکارآمد بایک کشتیم ین صنعت در کشور بنگری ذکر شده در ای به رخدادهاید منطقیاگر با د

  . بسزا دارد یری تاثیک کشتیت تمام شده مین قیین خود در تعیرد که ای را به کار گی جانبیکارگاهها

ن صنعت در اطراف خود باشند دارا بودن ی باز از بازار ایدی دیکه دارا کارآمد – خالق یرانید مدی کشور بایائیع دریدر عرصه صنا

  . شود ی محسوب میرانیالت کشتیت در اداره تشکی و متناسب از جمله رموز موفقیدی کلیافراد متخصص در پست ها

  

  :یرقابت جهان

ن واز ی سنگیه گذاری نامطمئن وناهمواروبا سرمایکباره گام در جاده ای ی سازین باورند که ما با ورود به عرصه کشتی ها برایلیخ

از . م ی داشته باشی جدی بازنگریائیع دری صنایتیریستم مدید در سین رهگذر بایم که در ای قدرتمند گذاشته ایهمه مهمتر رقبا

ن جاده را بدقت ید قواعد در حرکت در ای نگاه کرد باید و از صحنه رقابت جهانی دین المللید بید از دین صنعت را بایاآنجا که 

ر ی بکار گرفته شده در سایز روش هاید هدفمند بوده و فقط به تجوی دولت بای از سویتیم هر گونه حمایت کنیم و رعای کنیبررس

  .م یری خود در نظر بگیان و منطقه را براگر نقاط جهین صنعت در دی ایعرصه ها
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دن به آن انضباط ین راه رسین صنعت در کشور است که ساده تری ای رشد و شکوفائین بازار عامل اصلیان ایجلب اعتماد مشتر

ون افراد ت پروژه ها مرهیاز آنجا که موفق.  به ثمر رساندن مفاد قراردادهاست ی و کوشش برا– تعهد به حسن انجام کار – یادار

 یائیع دری و صنایالت ساخت کشتیت تشکیریت مدیگاه درست از رموز موفقیروها درجایکارآزموده و خالق است استفاده از افراد و ن

  .است 

زه و کار یجاد انگینش وآموزش مطلوب ای گزیبردکار ه اصول یات وبر پاید با استفاده از تجربی افراد بایری و بهره گیستم بهره وریس

  .رد ی صورت گیگروه

د با حرکت و عملکرد خود اعتماد ی دارد که بایشتریاز به تعمق بی نی مداری در مقوله مشتری و باالخص ساخت کشتیائیع دریصنا

ز در ی داران نی و کشتیائی دری ترابریم که شرکتهایبخاطر بسپار. م یجاد کنی اید کشتیان خریان و متقاضین مشتریالزم را ب

دار ی باشند ، کدام خری خود می و اجتماعیاسی س– ی به اهداف اقتصادیابی سازها به دنبال توسعه و دست یکشتان یگاه مشتریجا

  . حاضر خواهد بود از منافع خود چشم بپوشد ی و چه دولتی چه خصوصیکشت

ست که مشکالت ی نی کند شکیار کوتاه نشو و نما مید آن در مدت بسی  محصول و تولیدگیچی در پی سازی صنعت کشتیژگیو

  .ل نموده است ی عمده کشور تحمداران ی را بر کشتی سازها مشکالتی از کشتیبرخ از طرف  یل دهیتحو

ک یش رود و ارزش استراتژی پین تقاضا با شتاب تند تری ایع تر سبب شده است تا روند حرکتی سری های کشتیامروزه تقاضا برا

 اطالعات امکان ی از فناوریعی حجم وسیبانی بدون پشتیند ساخت کشتی در فرآی هرگونه بهبود–رد ی بخود بگیشتریت بیآن اهم

 مهم یدهای از کلیکیجه یدرنت. ت داده وپردازش خواهد داشت یری نرم افزارها و مد–از به سخت افزارها ین خود نیست که ایر نیپذ

  .ست  اطالعات به روز نهفته ای فن آوریت و کاربریریک جهت توسعه در مدیاستراتژ

م یک کنین سطح ممکن نزدید خود را به باالتریند تولیت محصوالت و فرآید مطلوبی بای ماندن در بازار سازندگان کشتی باقیبرا

  . خواهد کردی بازعرصهن ی را در ایکی اطالعات نقش استراتژیق و توسعه بخصوص در فن آورین تحقیبنابرا

ن ین و تدوییت در کار ناچار به تعی موفقیگر برای دیا مجموعه های وی تجارا گروه در قالب اجتماعاتیست هر فرد ی نیدیترد

 ی به بازارهایابیت ودستی توسعه دامنه فعال– مطلوب ی سود آور- در بازاری هدف ماندگار بادین انتخاب بای مناسب است ایاستراتژ

  :ار داد که اهم آن عبارتند ازد در موازات با آن مد نظر قری را باین عوامل مهمیرد بنابر اید صورت گیجد

   موجودیت هایص ظرفی انجام کار و تشخیتوانائ-1

   یطی محیر ساخت های وزیطیط محیشرا-2

  روند بازار-3
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  ت هایمحدود-4

   ی رقابتیایمزا-5

  یبهره مند-6

   ینده نگریآ-7

   ی فناوریدست آوردها-8

  ه   ی کسب سرمایبودجه وراه ها-9

  

   :یریجه گینت

ر بوده که ی اخین صنعت در سالهایت ای نشان از عدم موفقیان متمادی سالی طیائیع دری در صنایه گذاریخچه سرماینگاه به تار

 سازان داخل ی بوده است و سبب شده تا کشتیر و ساخت کشتینه تعمیر در زمی هماهنگ وفراگیاست گذاریز فقدان سیل آن نیدل

  .ابندینتوانند به هدف واحد و متمرکز دست 

ک صنعت ین صنعت به منزله ی در مورد نقش ایان کننده تفاهم ملیشرو درحال توسعه بی پی در کشورهای سازی روند کشتیبررس

 ین بخش خللیت از ای نه تنها در حمایط اقتصادیجه شرایکه درنت.گرددی می کشورشان تلقیج و رشد صنعتیک در ترویاستراتژ

  .ز شده است ی نی عمومیزشیجاد نکرده بلکه سبب تحوالت انگیا

ش سفارشها بسنده کرده ی تنها به توسعه وافزای سازیم که کارخانجات کشتیابی یم درمی بنگریافتی دریاگر به تعداد سفارشها

  .                                        استبوده کم رنگ ی و کاربردیاتیت عملیریودرمقابل مد

 ی کامل درعرصه هایاز به بازنگری است که نی نامتعارفی نشانگر استراتژیر کشتیعم کشور وروند ساخت وتیائیع دریبه هر حال صنا

  . ن صنعت داردیا

 توانند دراقتصاد کشورسهم ی باارزشند که می خزر در شمال منابعیای عمان در جنوب ودریایج فارس ودریران شامل خلی ایاهایدر

  . داشته باشندیبسزائ

شتر ی کشور بیائیع دریاز به توسعه صنای ضرورت نیالتی ش– ی تجار– ی اقتصادیت هایعالل با توجه به توسعه فین دلیبه هم

  . شودیاحساس م
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 ی گذرا به طرح هایبا نگاه.  بخود اختصاص داده یگاه خاصین بخش جایت است که این واقعینقد برنامه پنج ساله چهارم نشان از ا

 نه ی سازیده اند اماصنعت کشتی رسیود که با وجود مشکالت به بهره بردار شیان مین نکته نمایر ای اخی شده سالهایراه انداز

 سوق داده ی نشده اینیش بین صنعت را به کام مشکالت پی ای متعددید بلکه با بحران هایرون آی تواند از پس تعهدات بیتنها نم

ع ی درصناین رکود ضرورت تحول اساسی از ایائ رهیبرا.  روبرو ساخته ی جدیز با چالش های امروز بقاءودوام آن را نیاست که حت

 از ی بهره وری کشور برایت استثنائیبا توجه به دردسترس بودن بازار مصرف وموقع.  شود یش احساس میش از پی کشوربیائیدر

د یکه نبا است یک مطالبه به حقین صنعت استراتژی در علل رکود ای بازنگریائیع دری و صنای سازی نهفته در کشتی هایتوانمند

  . از کنار آن گذشتیبه آسان
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