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 مديران محترم شركت هاي عضو انجمن

 دهكده لجستيكي كاوه معرفيموضوع: 

 

 با سالم؛

احتراما، استحضار دارند در بسیاری از جوامع سهم حمل و نقل در قیمت تمام شده کاال یک رقمی میباشد و این مهم        

نتیجه بکارگیری صحیح از مولفه های صنعت لجستیک و بهره مندی از پارامترهای هوشمندانه مدیریتی نشات می گیرد که 

رقمی شده است و در قالب افزایش عمومی قیمت ها خود را  2ینه در کشور عزیزمان متاسفانه بدالیلی از جمله موارد زیر این هز

 نمایش می دهد و بدتر اینکه این بار تورمی برعلیه منافع ملی کشور می باشد.

 فرسودگی ناوگان جاده ای و برقراری مساوات بجای عدالت در سیستم جذب کامیون و کرایه حمل . -7

 منظور ایجاد و امکان رقابت .عدم بسترسازی الزم به  -2

 مدیریت غیر پیوسته و منسجم در سازمانهای دولتی که به مدیریت جزیره ای موسوم است . -8

 سهم بسیار اندک حمل ریلی کاال در کشور علیرغم وسعت و فواصل طوالنی مراکز ورود و توزیع -4

ل تر از امکانات و پتانسیل های موجود از قبیل پذیرش بارنامه فراهم نشدن بستر نرم افزاری الزم بمنظور استفاده بیشتر و سه -5

 سراسری و یا ترانشیپ کاال در بسیاری از گمرکات بمنظور تغییر شیوه حمل .

گرانتر شدن خرید سلف نسبت به خرید روزانه در سایه عدم اصالح قوانین، ایضا عقد قرارداد حمل بدلیل پرداخت سهم بیمه  -6

 الیات گرانتر از نرخ دهی روزانه میباشد .تامین اجتماعی و م

( در سایه تعویق سرویس   Liner Shipping Connectivity Index) LSCIافت شدید شاخص اتصال کشتیرانی الینر  -1

شرکتهای کشتیرانی کانتینری بین المللی تحت تاثیر تحریم های ناجوانمردانه که به افزایش چند صد درصدی کرایه حمل 

 هر دوسوی واردات و صادرات منجر شده است و ...... دریایی در

از اینرو اصل رقابت پذیری که بخشی از مدیریت و هوشمندی یک بنگاه اقتصادی را رقم میزند ایجاب می نماید با بهره مندی از 

و کاهش مدیریت شده توانمندیها و پتانسیل های موجود ولو غیر، قابلیت توسعه فعالیت ها را رقم زد و با افزایش بهره وری 

هزینه ها امکان هدایت کمی و کیفی تبادل کاال را در اختیار داشت. به همین منظور مکتوب پیوست با رویکرد ترویج و تمسک 

به خدمات با ارزش افزوده لجستیکی جهت استحضار ایفاد میگردد. الزم بذکر است مجموعه مدیریتی دهکده لجستیکی کاوه ) 

انی بر و بحر ( بمنظور حمایت از فعالیت های اقتصادی مرتبط با حمل و نقل دریایی با منشاء اعضاء شرکت نمایندگی کشتیر

 معزز انجمن کشتیرانی و خدمات وابسته ایران تسهیالت ویژه ای را برای اعضای فعال انجمن در نظر گرفته است .
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