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يیژگی َای کیفیت خذمات
پىج گزيٌ اس يیژگیُا ،کیفیت خذمات را تشکیل می دَذ (مذل : )ServQual
 -1ملمًس تًدن ()Tangibility
 -2قاتلیت اػتماد ()Reliability
 -3قاتلیت اطمیىان ()Assurance
 -4پاسخ گًیی ()Responsiveness
 -5کیفیت رياتط ()Empathy

کیفیت خذمات تىذری






ملمًس تًدن :شامل تجُیشات کارامذ جاتجایی کاال ،پزسىل مجزب ي کاردان
قاتلیت اػتماد :شامل ارائٍ خذمات مطاتق تؼُذات ي تًافقات ،سمان کل حمل ي
وقل محمًلٍ ،دفؼات ارائٍ خذمات
قاتلیت اطمیىان :شامل پاسخگًیی مىاسة تٍ شکایات ،صذاقت ،داوش ي تجزتٍ
پزسىل
پاسخگًیی :شامل کًتاٌ تًدن سمان اوتظار کشتی َا تزای دریافت خذمات ،کامل
تًدن تىًع خذمات
رياتط اوساوی :شامل ارائٍ خذمات اضافٍ تز تًافقات ،حفظ رياتط تجاری تا
مشتزیان

تؼزفٍ می تًاوذ تز تزخی مُمتزیه پارامتزَای کیفی مًثز تاشذ:
 -1تجُیشات کارامذ جاتجایی کاال ،ایمىی ي سالمت فیشیکی کاال
-2سمان کل حمل ي وقل محمًلٍ
 -3کًتاٌ تًدن سمان اوتظار کشتی َا تزای دریافت خذمات
 -4حفظ رياتط تجاری تا مشتزیان

تؼزفٍ ي مًقؼیت رقاتتی تىذر
مًقؼیت رقاتتی یک تىذر در يَلٍ ايل تحت تاثیز کیفیت کل سوجیزٌ تامیه تًدٌ ي
تؼزفٍ در رتثٍ َای تؼذی قزاردارد.

مًقؼیت رقاتتی تىذر اس دي مىظز تایذ تزرسی شًد:
 -1اوتخاب تىذر اس سًی صاحثان کاال
 -2اوتخاب تىذر اس سًی خطًط کشتیزاوی

تىذر ي خطًط کشتیزاوی
يیژگی َای یک تىذر اس دیذ خطًط کشتیزاوی ،در  5گزيٌ قاتل ارسیاتی است:
 -1شزایط فیشیکی ي ػملیاتی تىذر
َ -2شیىٍ َای تىذری
 -3تاسارَای متىاسة
 -4تًسؼٍ یافتگی ي کارایی تىذر
 -5شزایط خطًط کشتیزاوی

تؼزفٍ ي خطًط کشتیزاوی

 تؼزفٍ اس طزیق ارتقاء کیفیت سزمایٍ گذاری َا تز شزایط فیشیکی ي ػملیاتی
تىذر مًثز است.
 تؼزفٍ َا تٍ صًرت تز َشیىٍ َای مستقیم ي غیز مستقیم خطًط کشتیزاوی
مًثز َستىذ.
 تؼزفٍ تز تاسارَای َذف کشتیزاوی در تلىذ مذت مًثز خًاَذ تًد.
 تؼزفٍ تا حذيدی اس طزیق تُثًد سزمایٍ گذاری تز تًسؼٍ ي کارایی تىذر
مًثز خًاَذ تًد.
 شزایط ػمًمی خطًط کشتیزاوی ػمذتا تحت تاثیز تؼزفٍ ویست.

تىذر ي صاحثان کاال

 در شزایط وجود تعزفه یکسان در تمام بنادر شمال و یا جنوب ،تعزفه فقط در
جذب کاالی تزانشیپی و تزانشیتی موثز است.
 تعزفه در شزایط عادی ،درصد پایینی اس کل هشینه های حمل و نقل کاال را
تشکیل می دهد و کیفیت کل سنجیزه در اولویت است.

تؼزفٍ ي سزمایٍ گذاری

 در یک تیان کلی ،جذاتیت سزمایٍ گذاری مؼلًل سٍ يیژگی است:
 حاشیٍ سًد
 ديرٌ تاسگشت سزمایٍ
 ریسک

 ساختار تؼزفٍ ي سطح تؼزفٍ ،دي تؼذ اصلی تؼزفٍ مًثز تز سزمایٍ گذاری می تاشذ.

تؼزفٍ ي سزمایٍ گذاری

 ریسک سزمایٍ گذاری ،در يَلٍ ايل مؼلًل ساختار تؼزفٍ است تا سطح تؼزفٍ َا
 حاشیٍ سًد ي ديرٌ تاسگشت ،مًثز اس ساختار ي سطح تؼزفٍ َا می تاشذ.
 تؼزفٍ تاثیز مستقیم تز درآمذَای تىذری ي اثز مؼکًس تز سطح تقاضا دارد .یافته
سطح تُیىٍ تؼزفٍ َا ،ايلًیت تؼییه تؼزفٍ است.
 تؼزفٍ آساد ،راَکار ياکىش سزیغ تٍ شزایط تاسار ي یافته وقطٍ تؼادل ي تؼزفٍ تُیىٍ
می تاشذ.

