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 با سالم و احترام
همانگونه که استحضار دارید در شرایط جاری کشور که به دلیل وجود تورم، روزانه با افزایش قیمت محصوالت روبرو هستیم، 

عدم افزایش قیمت ، تنها راه جلوگیری از افت تقاضا، کاهش میزان مصرف و تقاضا در بازار از نتایج غیرقابل اجتناب آن است
است. بهترین روش برای رسیدن به این هدف بدون کاهش سودآوری، قطعا کاهش هزینه هاست. کاهش هزینه میتواند منجر به 

 و اتالف ها در سیستم انجام شود. کاهش کیفیت محصول شود مگر آنکه کاهش هزینه از طریق بهینه سازی و حذف ضایعات
جابجایی مواد و کاال یکی از فعالیتهایی است که معموال در بسیاری از سازمانها و شرکتهای لجستیک یا به عبارتی نگهداری و 

ایرانی با هزینه های مازاد در حال انجام است و از همین رو میتواند کاندید بسیار خوبی برای فرآیند بهینه سازی باشد. شایان ذکر 
 با افزایش کیفیت محصول یا کیفیت ارائه خدمات همراه است. است که بهینه سازی و کاهش هزینه در بخش لجستیک، اغلب 

آشنایی با مباحث عمده »سمینار تخصصی  خوداز اعضای ارزشمند  شرکت دژپاد مشارکتبا در این راستا انجمن مدیران صنایع 
بیشتر با روابط عمومی  اطالعات نماید. برای کسبمیرا برگزار « لجستیک و نقش آن در کاهش هزینه ها و قیمت تمام شده

 .کنیدتماس برقرار نمایید و یا با تکمیل جدول زیر در این سمینار ثیت نام  00031888با شماره انجمن 

 محمدرضا ستوده 

 دبیرکل انجمن مدیران صنایع
 

آشنایی با مباحث عمده لجستیک و نقش آن در »

 «کاهش هزینه ها و قیمت تمام شده

ی  آقای دکترسیدحمید ال

  میرحسینی

معاونت بازاریابی و 

 شرکت دژپاد فروش

آذرماه  31شنبه یک

 31تا  9ساعت 

هزینه 

  مشارکت

 سرفصلهای سمینار:
 SCM (Supply Chainجایگاه انبار در مدیریت زنجیره تامین  -1

Management)  

 سهم انبار در هزینه های لجستیکی و قیمت تمام شده -2

 ریسک های مرتبط با انبار نا ایمن)ایمنی پائین( -3

از بهینه سازی و ایمن سازی انبار با کمک تجهیزات نگهداری و جابجایی  کلیاتی -8
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