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 تشكیالت داخلي انبارها

 گرفته قرار مشخص راهروي در باید انبار مواد محتوي هاي محفظه و ها قفسه:  انبارها داخلي بندي تقسيم

 براي كافي راهروهاي باشد الزم است ممکن موارد از بسیاري در. باشد میسر آساني به آنها به دسترسي تا باشند

 كف در سفیدي خطوط است بهتر صورت این در ، شود تعبیه انبار داخل در مواد برداشت و گذاشت وسایل عبور

 .نماید مشخص را مختلف مواد هاي  محفظه محل كه شود نقش انبار

  : از عبارتند انبارها تمركز احتمالي معايب

                                       داخلي نقل و حمل هزینه افزایش( الف 

 تحویل در تاخیر و ناراحتي موجب و باشد دور كننده مصرف دوایر بسیاري از است ممکن انبارها محل( ب 

  .گردد جنس

  گردد دوایر كار در وقفه ایجاد موجب مركزي انبارهاي در موانع سایر بروز یا داخلي نقل و حمل وسایل خرابي( ج

 انبارها تمركز معایب و محسنات

  : است زیر شرح به فرعي انبارهاي با مقایسه در مركزي انبارهاي مزایاي 

   اداره یک در انبارداري متخصصین تمركز و كارمندان تعداد در جویي صرفه( الف

  . افزار نوشت و مدارك در جویي صرفه و دفتري هاي هزینه كاهش( ب

  . بهتر نظارت امکان( ج

 سایرین كارمندان از یک هر غیبت صورت در و میکنند پیدا آشنایي انبار مواد انواع با انبارها كارمندان( د

  . دهند انجام را او كار میتوانند

  . انبارها بهتر بندي تقسیم امکان( ه 

  . موجودیها كنترل تسهیل( و 
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  انبارها فضاي تقلیل نتیجه در و حداقل به موجودیها تقلیل امکان( ز 

                                 مصرف كم و ناباب كاالي مقدار كاهش( خ 

 . حداقل به موجودیها در مصرفي سرمایه تقلیل امکان( ط 

  انبارها محل و سازمان

 دارد بستگي آن كنندگان اداره سیاست و مؤسسه بزرگي و صنعت نوع با صنعتي مؤسسات انبارهاي و سازمان 

 انبارهاي و اصلي یا مركزي انبارهاي:  كرد تقسیم نوع 5 به سازماني لحاظ از را انبارها میتوان كلي بطور ولي

  .دستي یا فرعي

 المقدور حتي باید انبارها. سازد ممکن را عمل سرعت و كارآیي حداكثر كه شود انتخاب طوري باید انبارها محل

 انبار باید حال عین در یابد تـقلیل حداقل به انتقال و نقل هاي هزینه تا باشد كاال ارسال و رسید محل به نزدیک

 پر یا سنگین مواد كه قسمتهایي خصوص به و قسمتها كلیه دسترس در آساني به كه باشد شده وقع طوري

  . باشد كنند مي حجم

 دایره نزدیکي در هم كه داد قرار محلهایي در نمیتوان را انبارها است زیاد دوایر تعداد كه بزرگ هاي كارخانه در

 این به.  گردد میسر آساني به مواد تحویل تا باشد نزدیک كننده مصرف دوایر كلیه به هم و گرفته قرار كاال رسید

 مناسب كارخانه خصوص به قسمتهاي به مواد تحویل براي كه نمود دایر فرعي انبارهاي است الزم غالبا جهت

 عمل حوزه به تحویل براي فرعي انبارهاي از یک هر كه را مصالحي و مواد مركزي انبار صورت این در و.  باشند

 مسئول انباردارها كمک باید حتما شرایط این در.  میکنند صادر انبارها آن به یکبار چند هر دارند الزم خود

 و هماهنگ مؤسسه  تمام در را انبار از مواد صدور و كردن انبار ، خرید سیاست بتوان تا باشند كل انباردار

 . نمود یکنواخت
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             انبار روزمره جريان و كاال انبارداري

 در گذاري سرمایه مصرف به شركت وجوه از توجهي قابل قسمت صنعتي شركتهاي غالب در انبار اجناس اهمیت

 زیانهاي است ممکن باشند نداشته مطمئني و منظم هاي روش كه شركتهایي و میرسد جنسي موجودیهاي

  . شوند متحمل راه این از اي عمده

 به و مانده دور نظر از انبارها اداره حس اهمیت بزرگ مؤسسات در حتي اوقات بعضي و كوچک مؤسسات اكثر در

 ، مواد میل و حیف.  نمیشود كافي توجه دارند خود قیمت معادل نقدي ارزش انبار مصالح و مواد كه موضوع این

 حتي یا سود تقلیل به منجر آنها حراست و حفظ و انتقال و نقل و كرئن جا جابه در توجه عدم و آنها شدن فاسد

 استفاده ضروري شرایط از یکي صحیح روش با آنها اداره و مجهز انبارهاي ایجاد جهت این به و شده زیان ابجاد

  . است صنعتي حسابداري دستگاه یک از كامل


