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رئیس هیأت مدیره انجمن کشتیرانی:

اسباب کشی 90 درصد شرکت های بین المللی کشتیرانی از ایران

رئیس هیأت مدیره انجمن کشتیرانی گفت: 90 درصد شرکت های بین المللی کشتیرانی بازار ایران را ترک

کردند.

امید ملک در گفت وگو با خبرنگار پایگاه خبری بازرگانان

ایران با بیان اینکه تحریم ها در صنعت حمل ونقل

اثر گذار بوده است، افزود: در دنیای امروز یک کشور

به تنهایی پاسخ  گوی نیاز   یک ملت نخواهند بود،

به خصوص در بخش حمل ونقل و لجستیک  اگر رقابتی

وجود نداشته باشد، قیمت حمل ونقل افزایش پیدا

خواهد کرد.

وی اظهار کرد: درصد افزایش قیمت کرایه حمل در مورد صادرات غیرنفتی به مراتب بیشتر از درصد افزایش

در واردات است.

ملک با  بیان اینکه تجارت کشور متعادل نیست، ادامه داد: بسیاری از کانتینر  ها خالی به کشور برمی گردند به

همین دلیل رقابت بین شرکت های کشتیرانی زیاد است. 

رئیس هیأت مدیره انجمن کشتیرانی گفت: در گذشته به دلیل نامتعادل بودن تجارت کانتینری کشور به

لحاظ حجمی (واردات بیش از صادرات) تقریبًا نیمی از کانتینرهای وارداتی باید خالی از کشور عودت می شدند

به همین دلیل هم جریان رقابت بین شرکت های کشتیرانی کرایه حمل صادرات به نسبت واردات به ویژه

برای مقاصد خاور دور و هند بسیار پا�ن تر بود و اکنون که رقابتی در کار نیست درصد افزایش کرایه حمل

صادراتی بسیار افزایش یافته است.

وی اظهار کرد: کشتی های ایرانی در اکثر بنادر رفت وآمد دارند اما بعضی بنادر شرایط خاصی را برای

کشتی های ایرانی برقرار کردند اکنون کشتی ها گاه با پرچم کشور های دیگر به فعالیت خود ادامه می دهند.

وی درباره شایعه تحریم صادرات برخی محصوالت به ایران از طریق بنادر امارات، گفت: ورود برخی از اقالم

مانند خودرو، قطعات یدکی و برخی فلزات پس از آغاز دوره دوم تحریم ها به سمت ایران و خروج برخی اقالم

از کشور اجازه عبور از برخی قلمرو ها را نداشت و به طورکلی برخی از شایعات در مورد تحریم ها صحت دارد.
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ملک گفت: یک شرکت سهامی عام در روزهای گذشته نامه ای سرگشاده برای سازمان بورس و اوراق بهادار

ارسال و از افت درآمدی خود به دلیل افزایش هزینه حمل ونقل و کشتی ابراز ناراحتی کرد.

وی با بیان اینکه در این شرایط اگر کسی تأثیرات تحریم ها را بی اثر بداند مانند انکار آفتاب است، افزود:

تحریم ها تأثیرات منفی بر روی صنعت حمل ونقل ما داشته است اما با تمام مشکالت، صنعت حمل ونقل

دریایی کشور به کار خود ادامه می دهد.

رئیس هیأت مدیره انجمن کشتیرانی گفت: واردات به دلیل سیاست های ارزی و محدود کردن برخی اقالم

وارداتی و کاهش تقاضای بازار کاهش یافته و از طرفی دیگر امکان حمل ونقل نیز کاهش پیداکرده است. از

این رو، بازرگانان در زمینه حمل ونقل کاالها با مشکالت زیادی روبرو هستند.


