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پیشگفتار
زنجیره تامین ،یکی از جذابترین موضوعات مدیریتی است .زنجیره تامین،

جریانهای مواد ،اطالعات و مالی را از ابتدا تا انتها مورد بررسی قرار میدهد.
مدیریت زنجیره تامین تنها محدود به شرکتهای تولیدکننده محصوالت نیست.

کس��ب و کارهای خدماتی نی��ز میتوانند از این نگرش به��ره ببرند .جنبههای
مفهومی و ذهنی میتوانند به اندازه جنبههای فیزیکی اهمیت داش��ته باش��د،
بنابراین مدیریت زنجیره تامین را میتوان به خوبی به موضوعات ملموس و غیر

قابل لمس تعمیم داد.

در حالت کلی زنجیره تامین از دو یا چند سازمان تشکیل میشود که رسما

از یکدیگر جدا هستند و به وسیله جریانهای مواد ،اطالعات و جریانهای مالی

به یکدیگر مرتبط میش��وند .این سازمانها میتوانند بنگاههایی باشند که مواد

اولیه ،قطعات ،محصول نهایی و یا خدماتی چون توزیع ،انبارش ،عمده فروشی

و خرده فروش��ی تولید میکنند .حتی خ��ود مصرفکننده نهایی را نیز میتوان
یکی از سازمانها در نظر گرفت.

مبحث زنجیره تامین بسیار گسترده است .این مبحث تمامی فعالیتهای

شرکت را در برگرفته و از مرزهای آن نیز فراتر میرود ،لذا برای این که به غنای

مفاهیم افزوده ش��ود و گستره پوش��ش مدیریت زنجیره تامین برای خوانندگان
روشن گردد ،از تجربیات متخصصان مختلفی که درگیر پروژههای بهبود زنجیره
بودند ،نیز استفاده نمودیم.

در آخر امید است خوانندگان ،اساتید ،فرهیختگان و دانشجویان ارجمند،

کاستیهای این اثر را با دقت باالی خود به بنده منتقل نمایند تا در چاپ بعدی

اصالح گردد.
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