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  مقدمه ناشر
  

رات  ی ا انط  ان  با ری د ی  ه  تاب ؤ ی ی    ت عا د  با  وا ت   ا
ه د. وا ش د کان پو د ا ور را   ی  ی و عل ه    ی  روز جا

ی  غ دید  ت  ان،یک  ان  با ی تاب د   وعل
حمد و سپاس ايزد منان را كه با الطاف بيكران خود اين توفيق را به ما ارزاني داشت تا بتوانيم در راه 

هايي  گام و آموزشيارتقاي دانش عمومي و فرهنگي اين مرز و بوم در زمينه چاپ و نشر كتب علمي 
  هرچند كوچك برداشته و در انجام رسالتي كه بر عهده داريم، مؤثر واقع شويم.

توسعه روزافزون آن، شرايطي را به وجود آورده كه هر روز شاهد تحوالت  سرعتگستردگي علوم و
نياز به منابع مختلف از جمله كتاب  ،اساسي چشمگيري در سطح جهان هستيم. اين گسترش و توسعه

برجسته رساني، بيش از پيش  ترين راه دستيابي به اطالعات و اطالع ترين و راحت عنوان قديميرا به 
  نموده است.

در اين راستا، واحد انتشارات مؤسسه فرهنگي هنري ديباگران تهران با همكاري اساتيد، مؤلفان، 
 تالش نموده   عه در زمينه هاي گوناگون و مورد نياز جام محققان و مترجمان، متخصصان، پژوهشگران

اسب در اختيار عالقمندان قرار براي رفع كمبودها و نيازهاي موجود، منابعي پربار، معتبر و با كيفيت من
  د.ده

 "هرزندي وسركار خانم مهري سياه چشم-محمد احساني فر آقاي جناب" تأليف داريد دست كتابي كه در
شايسته است از يكايك اين گراميان  وگشته نشر ديباگران تهران منتشر  درما همكاران تالش  است كه با

  تشكر و قدرداني كنيم.
  ما باشيد راهنمايبا نظرات خود مشوق و 

با ارائه نظرات و پيشنهادات وخواسته هاي خود،به ما كمك كنيد تا بهتر و دقيق تر در جهت رفع 
نه هاي ديباگران نيازهاي علمي و آموزشي كشورمان قدم برداريم.براي رساندن پيام هايتان به ما از رسا

تهران شامل سايتهاي فروشگاهي و صفحه اينستاگرام و شماره هاي تماس كه در صفحه شناسنامه 
  كتاب آمده استفاده نماييد.   

  مدير انتشارات  
  مؤسسه فرهنگي هنري ديباگران تهران
dibagaran@mftplus.com 
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    مقدمه

  

  

 به مربوط مسائل و انبار که شود یم مالحظه یصنعت يکشورها در يانباردار و انبار خچهیتار به ینگاه با
 مـورد  و مهم مسئله نزما آن در .گرفت قرار توجه مورد دوم یجهان جنگ از بعد آن، از بهتر يبردار بهره
 یمنیا و حفاظت بردنباال و فضا از استفاده بیضر شیافزا کاال، نمودنانبار اتیعمل عیتسر و لیتسه نظر
 کـاال  نمـودن  انبار ونقل حمل جهت مختلف زاتیتجه از استفاده و ساخت به که روند نیا ،بود انبارها در

 کمک به انبارها در ادیز ارتفاع از استفاده و شد يدیجد رحلهم وارد انبار يالدیم 1965 سال از د،یانجام
 منظـور  بـه  سـطح  يبجـا  ارتفاع از شتریب هرچه استفاده کار نیا از هدف .دیگرد جیرا شرفتهیپ زاتیتجه

 مراکـز  در کاالهـا  يسـاز  رهیـ ذخ ای کاال نمودنانبار مشکل حل تاًیهان و کاال واحد ينگهدار نهیهز کاهش
  .بود انبوه دیتول

 هیـ اول مواد و کاال مختلف اقالم حیصح ينگهدار و حفاظت ژهیو به و انبار مسئله به ما کشور در متأسفانه
 علـل  از یکـ ی بتـوان  دیشا کارخانجات و انبارها نیمسئول یتوجه کم از نظر صرف. شود ینم یچندان توجه
 بـه  مربـوط  زاتیـ تجه مختلف انواع ساخت و هیته به یداخل سازندگان و صنعتگران لیتما عدم را عمده
 مـورد  را خود يانبارها تیوضع بهبود يحدود تا که یرانیمد تا دهیگرد موجب موضوع نیا .دانست انبار

 جـه یدرنت و نـد ینما هیـ ته و انتخـاب  یراحت به را خود ازین مورد زاتیتجه نتوانند عمالً ،اند داده قرار توجه
ـ ا اسـت  یهیبـد  .کنند زاتیتجه و لیوسا از یبعض ساخت و یطراح به اقدام راساً خود  بـر  عـالوه  کـار  نی

 هیـ ته مطلـوب  ییکـارا  و تیـ فیک بـا  الزم، لیوسـا  ،نیبنـابرا  ؛سـت ین هاآن همه توان در نبودن ياقتصاد
. آمـده اسـت   وجـود بـه  ما يانبارها در که ستا یفراوان اشکاالت و ها یینارسا مسائل نیا جهینت شود ینم

 رهیـ ذخ و ونقل حمل حیصح يها روش يریکارگهب عدم از حاصل عاتیضا انبار يفضا از مؤثرریغ استفاده
 ییابتـدا  و سـاده  بیترت و نظم فقدان ،یمنیا مسائل تیرعا عدم از یناش ناگوار اتفاقات و حوادث ،کاالها

  .است مذکور اشکاالت از ياهنمون خورد یم چشم به ما يانبارها اکثر در که
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  آن تیاهم و نقش کنترل گلوگاه عنوان به سازمان در آن گاهیجا انبار، فیتعر انبار،

 فت،ایدر يراستا در ریخط بس یتیمسئول سازمان کی نیتأم رهیزنج در ياهفیوظ هیناح عنوان به انبار
 انبار. دارد یسازمان برون اناًیاح و سازماندرون يها يازمندین نیتأم و کاال ينگهدار و حفظ ل،یتحو

 يبرا تیریمد دهنده ياری يبازو ينمودارها میترس به موقع به و حیصح يها گزارش ارائه با تواند یم
 سازمان ضعف نقاط از یآگاه و ياهفیوظ گوناگون ینواح يرو تیعالف زانیم یابیارز و يریگ میتصم

 حداکثر از استفاده در بارز نقش نیتأم رهیزنج کل يها يازمندین موقع به نیتأم با نبار. ادیآ بشمار
  .دیآ یم شمارهب یسازمان يور بهره ارتقاء در یمهم عامل و داشته بالقوه لیپتانس و تیظرف

 از استفاده در يبارز نقش و داشته دیتول خط هیتغذ در مهم اریبس یرسالت يدیتول يها سازمان در انبار
 در مهم عامل نیسوم سازمان صندوق و بانک يموجود پس از انبار. دارد بخش نیا یاسم تیظرف
 گونه نیا) درصد 70 تا 60 متوسط طور به( ياریبس صددر و دیآ یم شماربه سازمان هر يجار يها ییدارا
  .دهد یم لیتشک را انبار يموجود ها ییدارا

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  




