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D i g i t a l

ســه دهه فعالیت روی دریا و شــرکت کشــتیرانی از او فردی آرام و راســخ 
ســاخته اســت. کارش را از یک دفتر 12 متری و تنها با یک همــکار آغاز کرده و 
حاال در آســتانه  تاســیس یک الین ایرانی اســت. »کاپیتان بیژن الهوتی« همه 
اینهــا را دســتاورد همراهی بــا دریا مــی داند و هدفــش اشــتغالزایی در 
صنعت حمل ونقل کشــور برای پویایی هرچه بیشتر کشــور است. گفت وگوی 
ما بــا مدیرعامل شــرکت کشــتیرانی آرین حمل خلیــج فــارس را بخوانید.

با شروع موج دوم کروناداسـتان جـلد .....
صورت گرفت؛

کندی عملیات صادرات و
واردات در بنادر چین

 پیام دبیرکل انجمن کشتیرانی به مناسبت روز
جهانی دریانورد

  پویایی و حیات اقتصاد کشور
مرهون اراده توانمند شماست

پویایی و حیات 
 اقتصاد کشور 
مرهون اراده 

توانمند شماست

پیام دبیرکل انجمن کشتیرانی 
به مناسبت روز جهانی دریانورد

  سازمان بنادر در فرایند اعطای مجوز
 تاسیس شرکت کشتیرانی تجدید نظر کند

گفت وگو با مدیرعامل شرکت کشتیرانی آرین حمل خلیج فارس



5 تري 1399
B A Y A N D O R

مسعود پل مه، دبیرکل انجمن کشتیرانی و خدمات 
وابسته ایران به مناسبت روز جهانی دریانورد پیامی 

صادر کرد. متن پیام وی بدین شرح است:

دریاییان دریادل
نقش حمل ونقل دریایی در پویایی و حیات کشــورمان 
همچون خونی است که زندگی را در رگ های اقتصاد ملی 

به جریان می اندازد و آن را پرورش می دهد.
 این مهم به دســت نمی آید مگر با فــداکاری ها و ایثار 
دلیرمردان دریانورد که بی وقفــه و بی منت، دل به آرام 

و طغیان دریا ســپرده اند و با هنر بی بدیل شان امنیت 
اقتصادی ایران عزیزمان را تضمین نموده اند.

 مســیر هرچه ناهموارتر بوده، عــزم و اراده آنها فزونی 
یافته و ایثارشــان در مواجهه با نامالیمات، رنگ غیرت 
 و عزت یافته اســت. اگرچه تنهــا یک روز به نــام و یاد 
شما ثبت شــده، اما ناگفته پیداســت که جریان توسعه 
تجاري و تولید کشور مرهون قدم های استوار هر لحظه 

یکایک شماست. 
ســرافرازی و ســربلندی تان را در همه ابعــاد زندگی از 

خداوند متعال خواهانم.

محمدرضا رضایی کوچی رئیس 
کمیسیون عمران مجلس شد

کاهش ۲۵ درصدی سود بازرگانی 
کاالهای وارده از بندر شهید بهشتی

دوران محدودیت ها و تحریم هــای ناعادالنه برای ناوگان 
دریایی کشور گذرا اســت و قطعا با ظرفیتی که در بنادر 
کشور وجود دارد و با حضور مقتدرانه دریانوردان متخصص 

ایرانی به دوران طالیی باز خواهیم گشت.

 پویایی و حیات اقتصاد کشور 
مرهون اراده توانمند شماست

معاون سازمان امور مالیاتی گفت: صاحبان مشاغل 
)اشــخاص حقیقی( تــا پایان مرداد و اشــخاص 
حقوقی تا پایان شــهریور فرصت دارند اظهارنامه 
مالیاتی عملکرد ســال ۱۳۹۸ خــود را به صورت 

الکترونیکی به سازمان تسلیم کنند.
محمد مســیحی اعــالم کرد: صاحبان مشــاغل 
)اشــخاص حقیقی( که مطابق قانــون باید تا ۳۱ 
خرداد هر سال نسبت به تسلیم اظهارنامه مالیاتی 
خود اقدام کنند، امســال با توجه به شرایط خاص 
ناشــی از شــیوع ویروس کرونا و تاثیری که این 
معضل بر کســب و کار و مشاغل کشــور داشته 
است، براساس مصوبه ســتاد ملی مبارزه با کرونا 
و شــورای هماهنگی اقتصادی ســران قوا، تا ۳۱ 
مرداد فرصت دارند اظهارنامــه مالیاتی خود را به 
صورت الکترونیکی به سازمان امور مالیاتی کشور 
ارسال و مالیات خود را نیز به صورت الکترونیکی 

پرداخت کنند.
وی با بیــان اینکه مهلت ارائــه اظهارنامه مالیاتی 
اشخاص حقوقی طبق قانون  ۳۱ تیر هر سال است، 
افزود: این مهلت برای اشخاص حقوقی نیز به مدت 
دو ماه تمدید شده اســت و این دسته از مؤدیان تا 
۳۱ شهریور برای ارائه اظهارنامه مالیاتی عملکرد 

سال ۱۳۹۸ و پرداخت مالیات مهلت دارند.
طبق اعالم ســازمان امــور مالیاتــی،  معاون این 
ســازمان تاکید کرد: ضــروری اســت مؤدیان از 
هرگونــه مراجعه غیر ضــرور بــه ادارات مالیاتی 
اجتنــاب کــرده و از طریــق ســامانه خدمات 
الکترونیکی سازمان امور مالیاتی کشور به آدرس 
www.Tax.gov.ir نســبت به ارسال اظهارنامه 

مالیاتی و پرداخت مالیات اقدام کنند.

خـبر
ویـژه 

پیام دبیرکل انجمن کشتیرانی به مناسبت روز جهانی دریانورد

 قابل توجه شرکت های فعال
حوزه حمل ونقل؛ 

محمد راستاد |    مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی   ¦     

انتخابــات هیأت رئیســه کمیســیون هــای تخصصی 
مجلس شورای اسالمی روز گذشته با حضور اعضای این 
کمیسیون ها برگزار شد. انتخابات هیات رئیسه کمیسیون 
شوراها و امور داخلی مجلس شورای اسالمی برگزار شد. 
پس از رأی گیری صورت گرفته بین اعضای کمیســیون 
محمد صالح جوکار به عنوان رئیس کمیســیون شوراها 
و امور داخلی کشور در اجالسیه اول انتخاب شد. نشست 
کمیسیون عمران مجلس شورای اسالمی نیز با دستور کار 
انتخاب اعضای هیأت رئیسه کمیسیون برگزار و محمدرضا 

رضایی کوچی رییس کمیسیون عمران مجلس شد.

بهروز آقایی، مدیرکل بنادر و دریانوردی سیســتان 
 و بلوچســتان گفــت: با پیگیــری موثر ســازمان 
بنادر و دریانوردی، مجموعه های استانی و حمایت 
 دولت، کاهــش ۲۵ درصــدی ســود بازرگانی به 
کاالهای وارده از طریق بندر شــهید بهشتی چابهار 

مصوب شد. 
همچنین اولین محموله صادراتی ســیمان در سال 
۹۹ از بندر شــهید کالنتری چابهار به صورت حمل 
مستقیم از کامیون به شناور بارگیری که شامل ۹00 

تن سیمان صادراتی بود.

 مهلت ارائه اظهارنامه مالیاتی
۲ ماه تمدید شد
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 کندی عملیات صادرات و واردات
در بنادر چین

مسئوالن معموال آزمایش های ایمنی و سالمت غذایی را به صورت 
تصادفی روی 1۰ درصد از کاالهای وارداتی، از جمله محصوالت 
گوشتی منجمد انجام می دهند. به همین دلیل، فرایند واردات و 
ترخیص کاالها در بندر تیانجین با کندی بیشتری روبرو شده است. 

 گریس گائو  |    
مدیر واردکننده محصوالت غذایی بندر تیانجین   ¦     

شــروع موج دوم شــیوع کرونا در شــرق چین باعث شده تا 
فعالیت های وارداتی و صادراتی این کشور دچار تاخیر و کندی 
شود. این موضوع عالوه بر کندی فعالیت شرکت های وارداتی 
و صادراتی، بنادر شــرقی به ویژه بندر تیانجیــن را نیز درگیر 
کرده اســت. واردات محصوالت غذایی به ویژه واردات گوشت 
از بندر تیانجین صورت مــی گیرد. اما شــیوع دوباره ویروس 
کرونا در چین باعث شده تا دســتورالعمل های جدیدی برای 
واردکنندگان محصوالت خوراکی در نظر گرفته شود و کنترل 
از هنگام ورود کاالها در بنادر تشدید شده است. همین مسئله به 
کندی فعالیت ها در بنادر و ترخیص کاالها منجر شده و نارضایتی 

واردکنندگان را در پی داشته است. مسئوالن بندری شانگهای 
نیز اعالم کرده اند که نظارت بر واردات محصوالت دامی، دریایی، 
خوراکی، میوه و سبزیجات را از این هفته تشدید خواهند کرد. 
بخشــی از این نظارت شــامل فرایند واردات از بندر شانگهای 
می شود. چین یکی از بزرگ ترین واردکنندگان گوشت دنیا است. 
عمده گوشت مورد نیاز چین از کشورهای آمریکا و برزیل وارد 
می شود. اما شیوع و مشاهده بیماران کرونایی در آمریکا و برزیل، 
به ویژه آنهایی که در مزارع و صنعت غذایی این کشورها مشغول 
فعالیت هستند باعث شده تا چین نسبت به واردات مواد غذایی 

از این دو کشور حساسیت بیشتری نشان بدهد.

دانمارک و آلمان از زیر دریا 
به هم متصل می شوند

ساخت طوالنی ترین
تونل کف دریا؛ 

ویـژه خـبر

با شروع موج دوم کرونا صورت گرفت؛

دانمارک اعالم کرد که عملیات احداث بزرگترین 
تونل زیرآبی جهان را که قرار اســت این کشــور 
حوزه اســکاندیناوی را به آلمــان متصل کند از 
ابتدای ســال ۲0۲۱ میالدی آغــاز خواهد کرد.

این تونل که »فمهارن  بلت« نــام دارد و از آن به 
عنوان طوالنی ترین گذرگاه زیرآبی جهان نام برده 
می شــود حدود ۱۸ کیلومتر طول دارد و بر روی 
کف دریا احداث خواهد شد. تونل زیرآبی »فمهارن 
 بلت« با گذر از عمق آب های دریای بالتیک جزایر 
دانمارکی لوالند فالستر واقع در جنوب کپنهاگ 
را به منطقه ساحلی »شلسویگ-هولشتاین« در 
آلمان پیوند می دهد. مجوز ساخت این تونل طویل 
زیردریایی به تازگی از ســوی نمایندگان مجلس 
دانمارک صادر شده و طبق برنامه تدوین شده قرار 
است سال ۲0۲۹ به بهره برداری برسد. این پروژه 
شامل یک بزرگراه چهار بانده برای تردد خودروها و 
دوخط ویژه برای عبور قطار سریع السیر برقی است 
که طبق ارزیابی های انجام شده ساخت آن حدود 

۷ میلیارد یورو هزینه به همراه خواهد داشت.
با احداث این گذرگاه مدت زمان سفر زیر دریایی 
میان دانمارک و آلمان برای خودروها به ۷ و برای 
قطار به ۱0 دقیقه کاهش پیدا خواهد کرد؛ این در 
حالیست که یک کشتی برای عبور از آب های میان 
دو کشور دست کم به یک ساعت زمان نیاز دارد. 
»فمهارن بلت«،  یک تونل زیرآبی بر روی کف دریا 
خواهد بود به این معنــی که ابتدا کانالی به عرض 
۶0 و عمق ۱۶ متر در بســتر دریا حفر می شــود 
و ســپس در این کانال بلوک های بــزرگ بتونی 
پیش ســاخته که همان دیواره های تونل هستند، 

جای می گیرند.

احداث نیروگاه بادی در بندر 
نیوجرسی 

فهرست برترین کشتی های سال 
۲019 میالدی

 پایــگاه خبــری انــرژی از تاســیس نخســتین 
نیروگاه بادی -دریایی در بندر نیوجرســی آمریکا 

خبر داد.
این بخشــی از پروژه ای اســت که تا سال ۲0۵0 
میالدی تمام انرژی این بندر از منابع پاک استفاده 

شود. 
در حال حاضر، تالش مســئوالن این بندر آن است 
که طی ســال های آینده بتوانند همزمان با بهبود 
و اصالح سوخت کشــتی ها، در مصرف نوع انرژی 

بندری نیز تغییرات مثبتی را ایجاد کنند. 

پایــگاه خبری هلنیک شــیپینگ خبــر داد که 
فدراســیون راهبران حمل ونقل ژاپن دو فروند 
کشتی را شایســته عنوان »بهترین کشتی سال 

۲0۱۹« دانسته است.
کشــتی فلــه بــر HAKUTAKA و همین طور 
نــد  کشــتی  AL ZUBARAH توانســته ا

 از لحــاظ رعایت اصــول ایمنی و  تــالش برای 
استفاده از ســوخت پاک عنوان بهترین کشتی 

سال را به دست آورند. 
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من به نیروهای جوان اعتمــاد و اعتقاد زیادی 
دارم و تالشم این است که از جوان ها که پویایی 
و خالقیت بیشــتری دارند در این حوزه کمک 
بگیــرم. در کنار جوان ها هم از مشــاوره های 
متخصصان و افراد باتجربه بهره مند هستم و 

مجموع اینها باعث رشد ما شده است

گفت وگو با کاپیتان بیژن الهوتی، مدیرعامل شرکت کشتیرانی آرین حمل خلیج فارس

 سازمان بنادر در فرایند اعطای مجوز 
تاسیس شرکت کشتیرانی تجدید نظر کند

 مـوضـوع:
معرفي شرکت کشتیرانی 

آرین حمل خلیج فارس

سـه دهه فعالیـت روی دریا و شـرکت 
کشـتیرانی از او فـردی آرام و راسـخ 
سـاخته اسـت. کارش را از یک دفتـر 12 متری و 
حـاال و  کـرده  آغـاز  همـکار  یـک  بـا   تنهـا 
در آسـتانه تاسـیس یک الین کشـتیراني ایرانی 
اسـت. »کاپیتـان بیـژن الهوتـی« همـه اینها را 
دسـتاورد همراهـی بـا دریـا می دانـد و هدفش 
کشـور  ونقـل  حمـل  صنعـت  در   اشـتغالزایی 
اسـت.  کشـور  بیشـتر  هرچـه  پویایـی  بـرای 
گفت وگـوی ما با مدیرعامل شـرکت کشـتیرانی 
بخوانیـد.  را  فـارس  خلیـج  حمـل  آریـن 

گفت و گو

 چطور شد که وارد صنعت حمل ونقل دریایی 
شدید؟

ســال ۱۳۷۳ از طریق کنکور سراســری در مقطع کارشناسی 
دریانوردی پذیرفته شدم. ۷ سال هم به عنوان پرسنل دریایی روی 
کشتی شرکت کشتیرانی جمهوری اسالمی کار کردم و در انتهای 
دوره خدمتم از آنجا بیرون آمدم و شرکت خودم را تاسیس کردم. 

 شــما خیلی جوان بودید که به سمت تاسیس 
شرکت خودتان رفتید. از ابتدا این رویا را داشتید که برای 

خودتان یک شرکت مستقل داشته باشید؟
حقیقت اینکه من می خواســتم خدمتم را در شرکت کشتیرانی 
جمهوری اســالمی ادامــه بدهم. اما شــرایطی پیــش آمد که 

 علیرغم عالقه مان، مجبور به جدایی از آنجا شــدیم. من ســمت
»چیف میت« هم داشــتم و بعد از آن سراغ مستری کشتی های 
کوچک رفتم. یک مدتی هم روی کشــتی های ســازمان بنادر 
کار کردم. عمده تجربه ام روی کشــتی های تجــاری بود. فرایند 
شرکت های فورواردر و خصوصی را می دانستم و ترغیب شدم که 
خودم یک شرکت تاســیس کنم. دوستان خوبی داشتم که اوایل 
کار به من کمک کردند. حدود ۶ ماه رفتم در یکی از شرکت های 
حمل ونقل بین المللی دریایی و کارهــای عملیات و پیپر ورک را 
انجام می دادم. حاال هم ۱0 سالی می شود که شرکت خودم را دارم. 

 هنگامی که کنکور شرکت کردید علت خاصی 
داشت که سراغ رشته دریانوردی رفتید؟
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در آلمان صنعت حمل ونقل معاف از مالیات اســت. 
ما نمی گوییم که بیایید و مالیات ما را حذف کنید، اما 
حداقل مالیات حقه را دریافت نمایید. متاسفانه اداره 
مالیات از افراد باتجربه در حوزه حمل ونقل استفاده 
نمی کند و به همین دلیل، مالیات هایی را برایمان در 

نظر می گیرند که ما در آن هیچ سودی نداشته ایم

یکی از دوستانم خیلی از این شغل تعریف کرد. ما اوایل دهه هفتاد 
کنکور دادیم. آن دوران خارج رفتن خیلی سخت بود و دوستم 
پیشنهاد داد که اگر در این رشــته تحصیل کنیم خیلی راحت 
می توانیم برویم و دنیا را ببینیم. درســت مثل کاپیتان هواپیما، 
ما هم می توانیم به دیگر کشورها و شــهرهای دنیا سفر کنیم. 
می گفت که شغل دریانوردی پرستیژ باالیی دارد، اما ورود به این 
شغل خیلی سخت بود. ما پس از قبولی در کنکور در مصاحبه ها و 
معاینات خاصی شرکت کردیم و از چکیده بیش از هزار نفرف ۶0 
نفر را برگزیدند. بخشی به عنوان کارشناس دریانوردی، بخشی 
برای مهندسی مکانیک و تعددی هم برای مهندسی مخابرات. 
وقتی وارد این حرفه شــدم تصوراتم به حقیقت پیوســت و اگر 
پاره ای مســائل نبود، شــاید تا آخر عمر حرفه ای ام در شرکت 
کشتیرانی جمهوری اسالمی می ماندم و آنجا بازنشسته می شدم. 
در حال حاضر هم مالک دو شرکت کشتیرانی هستم و یک شرکت 
فورواردری حمل بار هوایی دارم که دفتر آن در فرودگاه امام )ره( 

قرار دارد و یک شرکت بازرسی کاال نیز تاسیس کردیم. 

 در ابتدای تاسیس شرکت با چه مشکالتی روبرو 
شدید؟

مسئولیت این حرفه خیلی باالست. زمانی هم که ما کار را استارت 
زدیم همزمان شد با شروع تحریم ها، حتی برخی از شرکت های 
قدیمی در حال تعدیل نیرو و یا در آستانه ورشکستگی بودند. از 
همان ابتدا تصمیم گرفتیم که راهی را برویم که دیگر شرکت ها 
تابحال نرفته اند. مسیرها و راهکارهایی را انتخاب کردیم که کمتر 
مورد توجه قرار گرفته بود. فرایندها را شــناختیم و راهکارهای 
مناسب آن را به کار گرفتیم. ســعی مان این بود که خیلی سالم 
کار کنیم و با شرکت های کشتیرانی و نمایندگی های خطوطی 
که در ایران فعال بودند ارتباط درستی برقرار کنیم.  آن قدم های 
حساب شده باعث شد تا حدود زیادی موفقیت مان تضمین شود. 

 تفاوت شــما که تحصیالت و تجربه مرتبط و 
مستقیم با صنعت کشتیرانی دارید با کسانی که ممکن 
است فقط تحصیالت یا فقط تجربه این کار را داشته اند و 
در حال مدیریت یک شرکت کشــتیرانی هستند چه 

مواردی است؟
هرچه که شــما تخصصی تر به این جریان وارد شــوید، امکان 
موفقیت تان بیشتر است و از طرفی باعث اعتالی همان صنعت 
می شوید. به نظرم یکی از ضعف های سازمان بنادر این است که 
برای اعطای مجوز شرکت های کشتیرانی قوانین سفت وسخت 
ندارد. اما صحیح آن اســت که بیایند و تحقیق بکنند و ببینند 
پیشینه اشخاص درخواست کننده مجوز چه بوده است. ما افرادی 
را می شناسیم که مثال دو-سه ســال در شرکت کشتیرانی کار 
کرده و بعدا رفته و برای خودش شرکت کشتیرانی تاسیس کرده. 
با همین اولین کشتی ۲00 هزار دالر متضرر شده. نه تنها خودش، 
بلکه صاحب کاال را هم متضرر کرده و تدوام چنین کیس هایی 
باعث کاهش اعتبار صنف می شود. چون آنها شناخت کافی از 
کشتی و صنعت دریایی ندارند، با تاسیس شرکت و درگیر شدن 
در کیس های حقوقی، باعث عدم اعتماد به دیگر شــرکت ها 
می شوند. االن سازمان راهداری برای اعطای مجوز آزمون های 
سفت وســخت و مصاحبه های تخصصی برگزار می کند تا 
ببیند شخص متقاضی جواز تاسیس شرکت تا چه اندازه به 

این حوزه تخصص دارد. 

 ســختگیری در اعطای مجوز تاسیس 
شرکت باعث ایجاد انحصار نمی شود؟

خیر، ما نمی گوییم که مثال بیاید در ســال ده-بیست مجوز 
بدهد. صحبت ما این اســت که به هرکسی که واقعا شرایط 
و تجربه کافی این کســب وکار را دارد مجوز فعالیت بدهند. 
آنها می آیند و با کمترین تجربــه و دانش مجوز می گیرند و 
بعد چون نمی توانند کار کنند همان مجوز را با مبلغ ناچیز به 
دیگران واگذار می کنند. اگر مجوزها در دسترس افراد باتجربه 
و حرفه ای باشد، تعداد کیس های حقوقی و مشکالتی که در 
این صنعت پیش می آید به حداقل می رسد و منافع آن در 

نهایت به اقتصاد ملی بازمی گردد. 

 نگاه شما به تامین نیروی انسانی مورد نیازتان 
چگونه بود؟ االن می بینیم که بخش قابل توجهی از این 
نیروها را جوان ها تشکیل می دهند؟ برای این تصمیم 

تعمدی داشته اید؟
من کارم را در یک اتاق ۱۲ متری و با یک همکار شــروع کردم. 
بازاریابی مان تحت وب بود و سیستم خوبی را به وجود آوردیم. 
بعد از یک ماه، یک همکار دیگر به ما اضافه شــد و در شش ماه 
نخست تعداد کارکنان مان به ۱0 نفر رسید. رشدمان طوری بود 
که در سال اول ۱۸ نفر پرسنل داشتیم و در حال حاضر  هم 40 
کارمند به صورت مستقیم و ۲۵ نفر هم به صورت غیرمستقیم در 
دفاتر ما مشغول کار هستند.  بیش از ۸0 درصد نیروها را خودمان 
آموزش می دهیم، یعنی افرادی هستند که ممکن است رشته 
تحصیلی شان هم کامال مرتبط نباشد، اما اگر فردی دارای مهارت 
در زبان انگلیسی، مهارت های کالمی و هوش باال باشد می تواند 
در این حوزه موفق شــود. من به نیروهای جوان اعتماد و اعتقاد 
زیادی دارم و تالشم این است که از جوان ها که پویایی و خالقیت 
بیشتری دارند در این حوزه کمک بگیرم. در کنار جوان ها هم از 
مشاوره های متخصصان و افراد باتجربه بهره مند هستم و مجموع 

اینها باعث رشد ما شده است. 

 در حال حاضر در کدام بنادر فعال هستید و در 
چه بخش هایی کار می کنید؟ 

عمده فعالیت مان در بندرعباس است. ما از معدود شرکت هایی 
هستیم که تمام مدهای حمل ونقلی را انجام می دهیم. کانتینر 
وارداتی و صادراتــی، کاالهای عمومی، جنــرال کارگو، بار فله 
و چارترینگ کشــتی های کوچک و بزرگ به تمــام نقاط دنیا. 
البته نمایندگی هیچ شرکتی را نداریم. در حال حاضر هم تمام 
شرکت هایمان تحت عنوان »گروه آرین« مشغول خدمت رسانی 

هستند. 

 عملکرد انجمن کشتیرانی را در پیشبرد اهداف 
این صنعت چگونه می بینید؟ چه انتظاری از انجمن دارید؟

حقیقت اینکه ما حدود ۵ سال است که عضو انجمن کشتیرانی 
شده ایم. در یکی-دو سال اول از انجمن کار خاصی ندیدیم. اما 
طی سه سال گذشته تغییرات بنیادین و متعددی در بخش های 
مختلف انجمن به وجود آمده و به یکباره شــکوفا شــده است. 
برگزاری جلســات متعدد با حضور شــرکت هــا تحت عنوان 
کمیته های تخصصی، امکان بهره مندی از مشاوره های تخصصی 
و راه اندازی شورای حل اختالف و داوری از جمله فعالیت های 
بسیار مهم انجمن طی سال های اخیر است. همین که ما برای 
داوری مجبور به مراجعه به نهادهای قضایی و دادگاه ها نیستیم و 
مسائل شرکت ها با مشارکت و همیاری متخصصان و پیشکسوتان 
همین صنف مورد رسیدگی قرار می گیرد خودش یک حرکت 
سازنده به شمار می رود. بنده عالقه مند به اشتغالزایی هستم و 
برنامه آینده ام این است که با خرید چند فروند کشتی، یک الین 
جدید را در ایران تا پایان ســال ۲0۲0 میالدی افتتاح کنم و از 
این به بعد با کشتی هایی که مالکیت آن را در اختیار دارم کارم را 
پیگیری نمایم. تصور می کنم مشاوره های انجمن در زمینه تامین 
بودجه، معرفی به سازمان های مرتبط و بیمه ها و اخذ خدمات 

متنوع می تواند خیلی به ما کمک کند. 

 شما نزدیک به 30 سال در حوزه دریایی و بندری 
کار کردید، چه تاثیری در شخصیت شما داشته است؟ 

انتظارتان از نهادهای دولتی چیست؟
دریا و فعالیت در آن به من آرامش می دهد. دریا روزی رســان 
است و همه چیزم را از آن به دست آورده ام. طی سال ها حضور 
در کشــتی، دل دریایی پیدا کرده ام و به یــک آرامش خاصی 
رســیدم که حاصل همین شغل اســت. به نظرم، دولت باید به 
صنعت حمل ونقل دریایی توجه بیشتری نشان بدهد. در آلمان 
صنعت حمل ونقل معاف از مالیات است. ما نمی گوییم که بیایید 
و مالیات ما را حذف کنید، اما حداقل مالیــات حقه را دریافت 
نمایید. متاسفانه اداره مالیات از افراد باتجربه در حوزه حمل ونقل 
استفاده نمی کند و به همین دلیل، مالیات هایی را برایمان در 
نظر می گیرند که ما در آن هیچ ســودی نداشته ایم. 
گاهی اوقات هم شاهد آن هستیم که چوب الی 
چرخ این صنعت می گذارند. مثال بنده کاالیی 
را که کشــور واقعا به آن نیاز مبرم دارد را وارد 
کرده ام، اما در گمرک اجازه ترخیص داده نشده 
به این بهانه که این کاال از انگلیس آمده! چرا 
ما باید دچار خودتحریمی باشیم. اگر دولت 
نگاه توســعه ای به اقتصاد کشور دارد، یکی 
از بهترین راهکارهــای آن توجه به صنعت 
حمل ونقل، به ویژه بخش دریایی است. چرا 
که عمده فعالیت های حمل ونقلی کشور از 

این راه انجام می شود. 

گفت و گو
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