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مقدمه:
اهمیتتت فراینتتدهای خریتتد و تتتدارکات از ینجتتا ناشتتی متتی شتتود کتته خریتتد و تتتدارکات در راب تته
مستتتمر ودایمتتی بتتا تمتتامی بخمت ای جتتازمای از امیتته خریتتدر متتالی ر ان تتارداریر رجتتنییر تولیتتدر
تعمیتتر و ند تتداریر یرا تتی و تحقیتته و توجتتعهر م ندجتتی و  ...بتتودهر راب تته کتتاری کتتم و بتتی
فعالی با تمتامی ارکتای جتازمای دارد .ننتین ارت تای هتایی هندتامی اهمیتت ختود را بیمتتر نمایتای
خواهد کرد که بتدانیم بخت

خریتد و تتدارکات نقت

رابتط وواجت ه معت تری بتین ارکتای داخیتی

یتتس جتتازمای بتتا بستتیاری از مراکتتز ختتارم از جتتازمانی را نیتتز ایفتتا متتی کنتتد .تتالوه بتتر بخم ت ار
فرایندهای بستیاری نیتز درجتازمان ا و بته ویت ه در جتازمان ای مجتری تروهه هتار بته وجتییه فراینتد
خرید و تدارکات به یکدیدر یوند می خورند.
امروزه با رشد تکنولتوهیر بته ویت ه در زمینته تکنولتوهی ایال تاتر ماهیتت ر ته وخریتد بته
جر ت در ال تغییتر اجتت و اامعته و جتازمان ا بته صتورت روزافتزوی تتأریر رقابت تای شتدیدر
فعالیت ای تجاری ادیتدر کیفیتتر یرا تی محصتول و فراینتدهار تمرکتز و میتر متمرکتز بتودیر
نویوریر ایمینای از ر ه بیندمدت محصول و  ...را مماهده می کند.
از جتتوی دیدتترر متتدیریت تتتدارکات و خریتتد تتروهه یتتس راه تتل اتتامعر متتن م وجیستتتماتیس
اجتتت کتته بتته یکسارنتته جتتازی م تتانی ارت تتای بتتا فروشتتندیای و یمانکتتارایر یعنتتی فراینتتدهای
اجتعالمر مناقصهر خریدر ن ارت و کنتترل دقیته تتر فراینتد خریتد متی انجامتدد فراینتدهای بته
کاریرفتته شتتده در متتدیریت خریتتد و تتتدارکاتر ر تتت دقیتته و اتوماجتتیوی فراینتتدهای خریتتد و
تدارکات و ب ینه جتازی تعتامالت و ارت تای هتای تجتاری در محتدوده درونتی و برونتی جتازمای
را با هدف ب ینه جتازی راب ته جتازمای بتا ارایته کننتدیای کاالهتا و ختدمات در داختل و ختارم
از کمتتورر ممکتتن متتی جتتازد .هتتدف ن تتایی از متتدیریت خریتتد و تتتدارکات تتروههر بتته ایتتای
رجاندی و تحویل به موقع و کیفی یرح اجت.
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فصل اول
تصمیم به خرید و انتخاب فروشنده
متتروری یتتذرا بتتر فعالیتتت هتتای جتتازمان ای مختی ت نمتتای متتی دهتتد اک تتر ایتتن جتتازمان ار
خرید بتا قیمتت و شترایط مناجت بعنتوای ابتزار اصتیی بترای کست کیفیتت ختدمات ختودر
تأکیتتد ویتت ه دارنتتدر تتال ینکتته خییتتی از شتترکت ا و جتتازمان ای موفتته در کنتتار اهتتداف و
مأموریت های ختودر ندتاه دقیته و تیزبینانته ای بته بازارهتای خریتد متواد و تج یتزات متورد
نیاز خود دارند تا اایی کته بعاتاد دیتده متی شتود یکتی از م متترین امتل برتتری و مزیتت
نس ی برخی جازمان ا برنامه ریزی و جیستم های مناج خرید ین ا می باشد.
بع تتارت دیدتتر کنتتترل هزینتته هتتار خریتتد موفقیتتت یمیتتزر منتتابع متتالی جتتازمای و کستت
ر تایت ممتتریایر همدتی مستتیزم بکتارییری یتس جیستتم خریتد و تتدارکات کاریمتد متی
باشد .لذا مسئولیت متدیرای خریتد از التت فر تی و از نتوع وا تدیر کته متده و تای یی
اارای جفارشات و درخواجت هتای جتازمای بتا شتدر بته شت که یستترده ای از فعالیتت هتا و
ارت ایات در جیستم مدیریت اجترات یس جازمای ت دیل شده اجت.

 تصمیمات خرید
 مدیریت خرید و بایسته های یی
خرید ارتست از «ت یهر تتدار

و اکتستاب کتاال و ختدمات متورد نیتاز بتا کیفیتت م یتوب

و قیمتتت مناجتت ر در زمتتای مناجتت و از من تتع متتورد ایمینتتای در ازای رداختتت ارزش
یی».
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در ارت ای با تعری فوق باید متتذکر شتد کته مناجت بتودی خریتد امتری نست ی اجتت و بته
معنای ب ترین نیستر بیکته مناجت بتودی یتس محصتول یتا ختدمت بته وامتل متورد ن تر
ممتتتر

بستتتدی دارد و بنتتابراین مناجتت بتتودی محصتتول ارتستتت از من تته بتتودی یی

محصول با خواجته های ممتریر و بته تارت روشتن تتر مناجت

یعنتی قابتل ق تول بتودی

از ن رجازمای.
ا مال صحیح و برنامه ریتزی شتده فریینتد خریتدر نقت
هار ب ود کیفیتت محصتول و افتزای

م متی در کنتترل و کتاه

هزینته

ب تره وری در میکترد کیتی جتازمان ا خواهتد داشتت.
و در تتین تتال دشتتوار اجتتت کتته مستتتیزم

از ایتتن رو و یفتته خریتتدر و یفتته ای ستتا

بکارییری توانایی های یمتیر تجربتی و داشتتن بیتن

میته در ارت تای بتا فریینتد متذکور

می باشد.
متتدیریت خریتتد ارتستتت از «فریینتتدی شتتامل تصتتمیم ییتتری و ااتترای برنامتته ای متتدوی
بتته من تتور ت یتته و تتتأمین نیازمنتتدی ای جتتازمای در زمتتای مناجتت ر بتتا قیمتتت و کیفیتتت
م یتتوب از منتتابع م متتئن و قابتتل اتکتتاه بتتا تواتته بتته توانمنتتدی ا و امکانتتات جتتازمای و در
نارنوب مقررات و اجتانداردهای اکم بر جازمای».
موفقیت در ااترای صتحیح متدیریت خریتد در یترو بررجتی دقیته وامتل و متغیرهتای زیتر
می باشد:
ال ) نه نیزی :ق ل از هتر اقتدام میتی بترای خریتدر الزم اجتت ممخصتات و نتوع کتاالیی
کتته بایتتد خریتتداری شتتودر ممتتخا یتتردد کتته اینکتتار از یریتته بررجتتی و کس ت ن تترات
شفاهی یا مکتتوب وا تد یتا وا تدهای درخواجتت کننتده و نیتز جتایر وا تدهایی کته ب تور
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مستتتقیم درییتتر بتتا کاالهتتای متتذکور هستتتند از ق یتتل وا تتدهای تولیتتدر بازاریتتابیر فتتروش و
 ...صورت می ذیرد.
ب) نتته زمتتانی :موفقیتتت در امتتر خریتتد تتتا تتدود زیتتادی بتته مناج ت بتتودی زمتتای خریتتد
بستدی داردر از ایتن رو بایتد زمتای دقیقتی کته کتاال بایتد خریتداری و در اختیتار وا تدهای
درخواجت کننتده قترار ییترد و نیتز فواصتل زمتانی خریتدهای فعیتی و یتتی جتازمایر بترای
مدیرای خرید و کار ردازای جازمایر ممخا یردد.
م) نتته من عتتی  :وا تتدهای خریتتد معمتتوالد بتتدن ال یتتافتن منتتابع م متتئن و قابتتل ا تمتتادی
بتترای خریتتدهای ختتود متتی باشتتند و ایتتن مو تتوع از ساجتتیت خاصتتی بتترای جتتازمای
برخوردار اجت زیرا تالوه بتر تتأریر مستتقیمی کته بتر فریینتد خریتد و متغیرهتای یی م تل
قیمتتت و کیفیتتت داردر در کتتاه

هزینتته هتتای زمتتانی و تتتی قیمتتت و کیفیتتت و  ...در

خریدهای یتی جتازمای بعنتوای یتس مزیتت نست ی)نیز نقت

دارد .بتر همتین م نتا جتازمان ا

تالش می کنند من عی مناج برای خریدهای مداوم و تکراری خود انتخاب نمایند.
تواتته بتته هتتر کتتدام از وامتتل موفتته بتته هندتتام خریتتدر مستتتیزم کنکتتاش و اجتتخدویی بتته
جتتواالت و متغیرهتتای دیدتتری اجتتت کتته در بخ ت

هتتای بعتتدی متتورد بررجتتی بیمتتتر قتترار

می ییرند.
تحقه خرید م یتوب در جتازمای مستتیزم بکتارییری یکستری اصتول و دجتتورات اجتت کته
ین ا را با نام بایسته های مدیریت خرید موفه می نامیم.
برخی از این بایسته ها و اصول ارتند از:
 -1صتتول ایمینتتای از اریتتای مستتتمر و متتن م متتواد و کتتاالی متتورد نیتتاز بتته دروی
جتتازمای :بعنتتوای یتتس اصتتل بستتیار اجاجتتی بایتتد تأکیتتد نمتتود کتته تحتتت هتتیا شتترای ی
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جتتازمای ن ایتتد بتتا کم تتود کتتاال و تج یتتزات موااتته شتتود .ایتتن تأکیتتد بتتدلیل هزینتته هتتای
بسیار باالیی اجت کته ن تود و یتا کم تود کتاال و متواد بترای جتازمای در تی خواهتد داشتت.
برخی از این هزینه شامل موارد ذیل می باشند.
 هزینه های فرصت از دجت رفته -کاه

ا ت ارجازمای بدلیل دم تأمین به موقع جفارشات ممتریای

 -کاه

راندمای جازمای بدلیل فعالیت با رفیت میرکامل

بر ایتن اجتا ر جتازمان ا اقتدام بته برنامته ریتزی هتای مختیفتی ا تت ایمینتای از اریتای
من م کاال به جازمای می نمایند.
 -2رهیز از ان اشت بی

از

د مواتودی کتاال و متواد در ان تار :تأکیتد زیتاد بتر اصتل فتوق

بتته معنتتای ان اشتتته کتتردی کتتاالی متتازاد جتتازمای نیستتت بیکتته بایتتد از یریتته بریوردهتتای
دقیتته و انتختتاب منتتابع م متتئنر تتالوه بتتر تتتأمین بتته موقتتع کتتاالر از ان اشتتت کتتاال در
ان ارهای جتازمای و هزینته هتای ناشتی از یی ماننتد رکتود جترمایهر وارد شتدی خستارت بته
محصوالتر هزینه های ند داری و  ...نیز ایوییری بعمل یورد.
 -3ایجاد روابتط مناجت
من ور کتاه

بتا ر ته کننتدیای وااتد صتال یت و تتالش بترای فت یی :بته

برختی هزینته هتار از امیته هزینته هتای مربتوی بته یتافتن ر ته کننتدیای

ادیتتد و کستت ایمینتتای از میکتترد ین تتار برختتورداری از مزایتتای ارت تتای دایتتم بتتا یتتس
فروشتتنده م تتل دریافتتت تخفیفتتاتر ایجتتاد ا تمتتاد متقابتتل و میتترهر بایتتد تتتالش نمتتوده تتتا
من یافتن ر ه کننده مناج ر روابط بیند مدتی با وی برقرار نماید.
 -4یافتن منتابع اتایدزین و تدم اتکتا بته یتس ممتتری ختا  :داشتتن روابتط متداوم بتا
ر ه کنندیای به معنی ارت ای بتا یتس ر ته کننتده و انجتام تمتام خریتدها از یتس من تع
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نیستتت بیکتته جتتازمای بایتتد بتترای رهیتتز از وابستتتدی شتتدید بتته یتتس فروشتتندهر خریتتدهای
خود را از دو یا ننتد فروشتنده انجتام دهتد و بته اصت الح همته یزینته هتا را در روی میتز
داشته باشد».
 -5کس ت ییتتاهی از رونتتد بتتازار و تحتتوالت یی :کس ت ایال تتات در متتورد ر تته کننتتدیای
مختی ت و شتترایط و امکانتتات هتتر کتتدام از ین تتار تکنولتتوهی مواتتود در بتتازار و تغییتترات ییر
قیمتتت و نوجتتانات یی در بازارهتتای محیتتیر میتتی و بتتین المییتتی و متتوارد ممتتابه از امیتته
موارد روری برای ف موقعیت رقابت ذیری جازمای می باشند.
 -6همکتتاری و همتتاهندی بتتا جتتایر بخ ت

هتتای جتتازمای :داشتتتن ندتترش جیستتتمی بتترای

مدیرای خرید امری ااتنتاب نا تذیر اجتت زیترا فعالیتت هتای وا تد خریتد از یکستو نیازمنتد
متتتی انی و مایتتت جتتایر وا تتدها و از جتتوی دیدتتر متتورر بتتر میکتترد جتتایر وا تتدهای
موجسه و میکرد کیی جازمای متی باشتدر لتذا برقتراری ارت تای متدام بتا جتایر بخت

هتای

جتتازمای و اریتتای متتداوم ایال تتات بتتین وا تتد خریتتد و دیدتتر وا تتدها در موفقیتتت خریتتد
بسیار مورر اجت.
 -7اولویتتت بنتتدی فاکتورهتتای متتورر در خریتتد و رهیتتز از تفکتتر یتتس بعتتدی در خریتتد :در
انتخاب من ع خرید کتاال ن ایتد تن تا بته یتس امتل ختا
نمود بیکه بایتد بتا اولویتت بنتدی وامتل متوررر ترکیت

م تل کیفیتت یتا قیمتت تأکیتد
ب ینته ای از ایتن وامتل را در ن تر

یرفت .الزم به ذکتر اجتت کته ایتن اولویتت بنتدیر بترای جتازمای هتای مختیت و یتا تتی
بتترای یتتس جتتازمای ختتا

در شتترایط و زمان تتای مختیتت و بتترای کاالهتتای مختیتت ییر

متفاوت می باشد.
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 -8اجتتتخدام و یمتتوزش کارکنتتای مناجتت  :ر ایتتت نکتتا ت فتتوق و ااتترای درجتتت ین تتا و
دجتیابی به اهتداف متورد ن ترر فقتط در صتورت داشتتن نیتروی انستانی متع تدر متخصتا
و یموزش دیده ممکتن اجتت و ایتر در ایتن امتر کوتتاهی بعمتل ییتدر دقتت در جتایر وامتل
ما را به اهداف متورد ن تر نخواهتد رجتاندر لتذا انتختاب و اجتتخدام افترادی کته شایستتدی
رفه ای و اخالقتی بترای ایتن شتغل را داشتته باشتند مو توع م متی اجتت کته بایتد ب تور
ادی از جوی مدیریت یدیری شود.
 -9ایجاد اندیزه در کارکنتای :بتا تواته بته دشتواری هتا و نیتز ساجتیت خاصتی کته شتغل
خریتتد داردر بایتتد اندیتتزه هتتای الزم از ق یتتل ا تترای ختتدماتر تتاداشر ارتقتتاه و  ...بتترای
کارکنای این بخ

ایجاد شود.

 -10کنتتترل فعالیتتت هتتای خریتتد :بتتدلیل اهمیتتت و نقتت

متتورری کتته فریینتتد خریتتد و

ااتترای صتتحیح یی بتتر میکتترد کیتتی شتترکت دارد الز اجتتت ایتتن فعالیتتت هتتا بتته نحتتو
من قی از جوی مدیریت جازمای مورد ن ارت قرار ییرد.
متتدیریت تتتدارکات بعنتتوای یتتس جیستتتم فر تتی در ترکی ت جیستتتم کیتتی جتتازمای نقمتتی
همانند نقت

قیت

در جیستتم بتدی مواتود زنتده ایفتا متی کنتدر زیترا خریتدارای و تتأمین

کنندیای مواد اولیهر بتا ت یته کتا الی متورد نیتاز جتازمایر ختوی را در بتدی جتازمای اتاری
متتی جتتازندر نتترا کتته ایتتر متتواد و لتتوازم متتورد نیتتاز بتته میتتزای الزم و در زمتتای مناج ت در
اختیتتار وا تتدهای مصتترف کننتتده قتترار ندیتتردر در یتتردش مییتتات جتتازمای و بتتوی ه
جازمان ای تولیدی و صنعتی وقفه و اخالل ایجاد می شود.
متتدیریت تتتدارکات ارتستتت از «مجمو تته فعالیتتت هتتایی شتتامل ت یتته و تتتأمین کتتاال و
ختتدمات متتورد نیتتاز جتتازمای در زمتتای متتورد ن تتر بتتا کیفیتتت و قیمتتت مناجت ر ند تتداری و
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مراق ت از ین ا در ان ارهتا و تحویتل بته موقتع ین تا بته وا تدهای متقا تی بتر اجتا

قتوانین

و مقررات اکم بر جازمای».
بتتدین ترتیتت متتی تتتوای ننتتین نداشتتت کتته موفقیتتت جتتازمان ای مختیتت تولیتتدی و
بازریانی تا تدود زیتادی بته انجتام صتحیح و تای متدیریت تتدارکات وابستته متی باشتد.
به من ور ی بردی به اهمیت مدیریت تتدارکات کتافی اجتت بته ایتن نکتته اشتاره نمتود کته
بوداه وا تد خریتد در خییتی از جتازمان ا بتین  30تتا  50درصتد کتل بوداته یی جتازمای
را بخود اختصا

می دهتد و بخت

ا تم جترمایه در یتردش ین تا صترف خریتد کتاال ا م

از تج یزاتر ق عاتر ماشین یالت و  )...می شود.

 برنامه ریزی خرید
 برنامه ریزی و فرییند خرید
اقدام به خرید در هر جازمانی مستتیزم یتی نمتودی مرا تل متعتددی اجتت کته بتر ختی از
ین تتار مرا تتل اداری و مقرراتتتی خریتتد در یی جتتازمای متتی باشتتند و برختتی دیدتتر شتتامل
جیسیه اقتدامات من متی اجتت کته بترای انتختاب درجتت فروشتنده و تکمیتل خریتد بایتد
انجتتام ییتترد فریینتتد اارایتتی خریتتد) مرا تتل اداری و مقرراتتتی خریتتد در بخمتت ای بعتتد
به وی ه در بخ

متدیریت ان ارداری)بته یتور مفصتل متورد اشتاره قترار متی ییتر نتدر امتا در

این قسمت به بررجتی و شترح مرا تل و فریینتد اارایتی خریتد متی تردازیم .فریینتد اارایتی
خرید شامل مرا ل مختیفی اجت که این مرا ل در نمودار نمای داده شده اجت.
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 تمخیا نیازهای خرید
مدیریت تتدارکات ق تل از هتر اقتدامی بترای خریتدر بایتد از نیازمنتدی ای وا تدهای مختیت
جازمای ییاهی یابد تا بتر ایته یی اقتدام بته خریتد متواد و تج یزاتتی نمایتد کته متورد نیتاز
جازمای باشتد .ییتاهی وا تد خریتد از نیازمنتدی ای جتازمای بستتدی بته جتاختار خریتد در
یی جازمای و اریای ایال ات از وا تدهای مختیت بته وا تد خریتد دارد .امتا بته هتر

تال

روند کیی تمخیا نیازهای خرید بوجتییه وا تد خریتد بتدین شتکل اجتت کته هتر وا تدی
هندتتام نیتتاز بتته اقتتالم و کتتاالیی ختتا ر نیازمنتتدی ای ختتود را از یریتته فتترم درخواجتتت
کاال به وا تد ان تار اراتاع متی دهتد کته ایتر کتاالی متذکور در ان تار مواتود باشتدر ت

از

یی مرا ل اداری و قتانونیر بته وا تد در خواجتت کننتده تحویتل متی یتردد و ایتر کتاالی
مورد نیاز در ان تار مواتود ن اشتدر فترم درخواجتت خریتد کتاال تکمیتل و بته وا تد تتدارکات
و خرید ارااع می یردد و وا د خرید نیتز اقتدام بته یتی مرا تل اارایتی خریتد متی نمایتد.
الزم بتته ذکتتر اجتتت کتته در خییتتی از جتتازمان ا فتترم درخواجتتت کتتاال از ان تتار و فتترم
درخواجت خرید کتاال بتا همتدیدر ادمتام و در قالت فترم «درخواجتت و خریتد کتاال» متورد
اجتفاده قرار می ییرند.
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 انواع خرید
روش ای خریتد از یتس جتازمای بته جتازمای دیدتر و از یتس مجمو ته شترایط بته مجمو ته
شتترایط دیدتتر متفتتاوت متتی باشتتد .در ایتتن قستتمت بتته بررجتتی روش ت ای مختی ت خریتتد در
جازمان ای مختی می ردازیم.
 انواع خرید بر اساس ساختار سازمانی
خرید در جازمان ا متناج با نوع جاختار ین ا به یکی از روش ای زیر انجام می شود:
 -1خرید متمرکز
در ایتن جتاختار خریتدر یتس وا تد جتازمانی خا
و  )...مسئولیت ت یته و تتدار

بتا نتاوینی ماننتد تتدارکاتر کتتار ردازی

نیازمنتدی ا را در کتل جتازمای بتر تده دارد .بتدین صتورت

که وا دهای مختیت نیتا زهتای ختود را بته وا تد متذکور اراتاع داده و وا تد متذکور نیتز
بتتر اجتتا

درخواجتتت هتتای انجتتام شتتدهر اقتتدام بتته خریتتد اقتتالم متتورد نیتتاز متتی نمایتتد.

بکارییری جاختار متمرکز در خریدر مزایای زیر را بدن ال خواهد داشت.
التت ) ایجتتاد تتتیم هتتای تخصصتتی و بتتا تجربتته در امتتر خریتتد و تترورش متتأمورای خریتتد
زبردجت و یشنا به بازار.
ب) دریافت تخفی و کاه

قیمت به دلیل متمرکز و یکجا بودی خریدها

م) کنترل دقیه مواودی و خرید به میزای مورد نیاز جازمای
خرید جازمای

د) صرفه اویی در نیروی انسانی شامل در بخ

هت) جفارش کاال در زمای مناج به دلیل داشتن برنامه من م و از ی
و) برنامه ریزی ب تر برای تأمین ا ت ار و تخصیا ب ینه منابع مالی
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تعیین شده

کاربرد روش متمرکتز بترای خریتد کاالهتای متومی کته متورد نیتاز و مصترف ممتتر
اک ر وا دهای جتازمای متی باشتند و نیتز خریتدهای برنامته ریتزی شتده کته ممخصتات
ین ا دقیقاد تعیین شده مقروی به صر فه بوده و مورد توصیه قرار می ییرد.
 -2خرید غیرمتمرکز
در ن ام میرمتمرکتزر هتر جتازمانی نست ت بته خریتد کتاالی متورد نیتاز ختود ر جتا ا قتدام
می کند .جاختار میرمتمرکز خرید دارای مزایای زیر می باشد:
 به دلیل یشنا بتودی هتر وا تد بتا ممخصتات فنتی و کیفتی کتاالی متورد نیتاز وا تدخود خرید دقیه تر و صحیح تر انجام می شود.
 خرید من ه با نیازهای واقعی وا دها صورت می ذیرد. جر ت در تحویل کاالجیستم خر ید میرمتمرکز بترای جتازمان ایی بتا نیازمنتدی بتاال بته خریتد کتاالی اختصاصتی
و نیتتز جتتازمان ای دارای راکنتتدیی اغرافیتتایی دارای شتتع متعتتدد در شتت رها و ا یانتتاد
کمورهای متعدد) مناج تر از جیستم متمرکز می باشد.
 -3انواع خرید بر اساس قابلیت پیش بینی:
بر اجا

قابییت ی

بینی و برنامه ریزی خریدها به دو دجته تقسیم می شوند:

ال  -خریدهای برنامه ریزی شده
خریتتدی اجتتت کتته معمتتوالد در یمتتاز هتتر جتتال و بتتر اجتتا

برنامتته هتتای تتی

بینتتی شتتده

صتتورت متتی تتذیرد کتتاال یتتا ا قتتالم خریتتداری شتتده در ایتتن التتت معمتتوالد شتتامل کاالهتتای
اجاجی و کاالی مورد نیاز بترای تروهه هتا و برنامته هتای ختا

و نیتز کاالهتای مصترفی و

مواد اولیته در خواجتت شتده از جتوی وا تدهای مختیت جتازمای متی باشتندر کته جتم و
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میزای خرید ین ا بر اجتا

بتریورد وا تدهای مختیت و بتا بکتارییر ی متدل ای ریا تی کته

در این زمینه واود دارد تعیین می یردد.
ب -خریدهای موردی برنامه ریزی نمده)
در این نوع خرید کاالهتا بتر اجتا

درخواجتت وا تدها و بترای رفتع نیازمنتدی ای تی

بینی نمتده و ا ت راری خریتداری متی شتوند خییتی از اقالمتی کته از یریته خریتدهای
موردی ت یه می شوند اانتا

مصترفی میتر روزمتره یتا دارای تتاریق انقاتاه محتدود متی

باشند .ممکتن اجتت جتایر اقتالم متورد نیتاز از ایتن یریته ت یته شتوند کته ال تته تتالش
وا تتد خریتتد بایتتد در ا تتت کتتاه

خریتتدهای برنامتته ریتتزی نمتتده باشتتد .خریتتدهای

برنامه ریتزی نمتده اک تراد از محتل تتن ختواه یتردای انجتام متی شتوند« .تنختواه یتردای
م یغتتی ا جتتت کتته از یتترف امتتور متتالی جتتازمای در اختیتتار متتأمورین خریتتد کار ردازای)
قتترار داده متتی شتتود تتتا بتترای خریتتدهای تتروری و ا یانتتاد تتی

بینتتی نمتتده متتورد

اجتفاده قرار ییرد».
 -4انواع خرید بر اساس زمان
خریدها از ن ر زمای انجام خرید به نند دجته تقسیم می شوند:
ال  -ی

خرید

بتته شتترای ی کتته خریتتد متتواد و اقتتالم متتورد نیتتاز متتدتی تتی
صتتورت متتی تتذیرد تتی

از بکتتارییری ین تتا در تولیتتد

خریتتد متتی یوینتتد .در صتتورتی کتته متتواد و ق عتتات متتورد نیتتاز

برای یینده از ق ل به یتور ق عتی ممتخا باشتد تی

خریتد متی توانتد از تتأریر نتام یوب

نوجتتانات کوتتتاه متتدت ر تته محصتتول و قیمتتت یی بتتر فعالیتتت هتتای موجستته ایتتوییری
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نماید .قابل تواه اینکته در تی

خریتد بایتد بته افتزای

هزینته هتای ند تداری متواد نیتز

تواه نمود و بین هزینه های ند داری و نوجانات قیمت و  ...تعادل برقرار نمود
ب -خرید به موقع
روش خریتتد بتته موقتتع تالشتتی اجتتت در راجتتتای تتایین ندتته داشتتتن ج ت ح مواتتودی
ان ارهتتای متتواد اولیتته و ق عتتاتر کتته از ایتتن یریتته جتتعی متتی شتتود فاصتتیه زمتتانی بتتین
خرید و مصرف متواد بته تداقل ممکتن رجتانده شتود و مواتودی ان تار بتی

از مصترف

ننتد روز یینتتده ن تتا شتتد .ایتن روش کتته بتتا نتتوای «روش دجتت بتته دهتتای»ر «تتتولی بتته
هندام» و یتا «مواتودی صتفر» نیتز خوانتده متی شتود ان ار مجتازی) بته جتازمای ااتازه
می دهتد تتا بتا کتاه

هزینته هتای مواتودی کتاال بته رانتدمای ب تتر و در نتیجته جتود

بیمتتتر دجتتت یابتتد .همهنتتین بتته کتتارییری صتتحیح ایتتن روش جتتازمای را در مواا تته بتتا
شرایط محی یر انع اف ذیرتر می نماید.
به کارییری این روش در شرایط زیر مناج اجت:
 زمانی که انت ار کاه

قیمت ا واود داشته باشد.

 برای محصوالتی که از منابع محیی و نزدیس به جازمای تأمین می شوند.
 محصتتوالت و ق عتتاتی کتته ند تتداری ین تتا نیازمنتتد شتترایط خاصتتی بتتوده و هزینتته
ند داری ین ا در ان ار باال باشد.
 اهداف سیستم موجودی صفر(انبار مجازی)
اهداف مختیفتی از اجتتقرار ایتن جیستتم خریتد بته موقتع) در جتازمان ای مختیت
می شود که برخی از م مترین این اهداف ارتند از:
 .1ممانعت از اتالف منابع
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یدیتری

 .2کاه

هزینه های ند داری کاال در ان ار

 .3افزای

راندمای و کارییی جیستم مواودی

 .4افزای

جود و با زیمت جرمایه و ...

 .5کتتاه

هزینتته هتتای از متتدافتادییر افتتت کیفیتتت و هزینتته هتتای ناشتتی از تغییتتر

قیمت
ذف فعالیت های زاید فعالیت ایی که ارزش افزوده ایجاد نمی کنند)

.6

 ابزار و پیش نیازهای بکارگیری سیستم خرید به هنگام:
ا مال روش خرید به موقتع مستتیزم فتراهم بتودی بستتر هتا و زمینته هتای خاصتی از امیته
همکتتتاری صتتتادقانه و ممتتتارکت همدتتتانی افتتتراد و وا تتتدهای مختیتتت جتتتازمای بتتتوده و
بکتتارییری ابزارهتتای یونتتایونی را یی ت متتی نمایتتد .کتته در ذیتتل بتته برختتی از ین تتا اشتتاره
می شود.
 .1واود منابع رصه قابل ایمینای برای تأمین مواودی مورد نیاز
 .2ارت ای مستمر و نزدیس با ر ه کنندیای
 .3درییتتر نمتتودی همتته افتتراد جتتازمای از بتتاالترین رده هتتای متتدیرتی تتتا تتایین تتترین
ج وح جازمانی در تصمیم ییری ها و فرییند
 .4ایجاد بسترهای فرهندی مورد نیاز م ل همیاری و ...
 .5برنامه ریزی های اجاجی و فراییر
 .6یموزش کارکنای برای کار در جیستم مذکور
 .7کنتتترل و ن تتارت بتتر ب تتره بتترداری و میکتترد صتتحیح ماشتتین یالت ایمینتتای از
تولید به موقع)
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.8

تتذف مرا تتل زایتتد کار تولیتتدی و اداری) و موانتتع در راه تحویتتل جتتریع کتتاال بتته
ممتری و تقا ای جریع مواد

 .9نیروی کار انع اف ذیر
نتایج اعمال سیستم تولید به هنگام
اارای درجت و بر نامته ریتزی شتده ایتن جیستتم متی توانتد نتتای قتا بتل تتوا ی را بترای
جازمای به همراه داشته باشد .این نتای ب ور خالصه به شرح زیر می باشند:
 -1کاه

کاالی در اریای جاخت

 -2کاه

هزینه های جربار ان ار

 -3کاه

هزینه های جرمایه یذاری در مواودی

 -4کاه

فاای مورد نیاز برای ان ار

 -5کاه

مواودی های ان ار

 -6ارتقاه و ب ود کیفیت
 -7افزای

انع اف ذیری در مقابل تقا ای ممتریای نوع و مقدار تقا ا)

 -8افزای

ب ره وری

 خریدهای دولتی
فریینتتد خریتتد و نکتتات متتورد تواتته در امتتر خریتتدر در جتتازمان ای دولتتتی از ان تته هتتای
مختیفتتی متفتتاوت از بخ ت

خصوصتتی اجتتت .در بخ ت

خصوصتتی خریتتد تتتابع مصتتوبات و

دجتتتورات متتدیرای جتتازمای اجتتت .میتتزای و نتتوع کتتاالیی کتته توجتتط متصتتدیای خریتتد و
تدارکات خریداری متی شتود ی ته اختیتاراتی اجتت کته از جتوی متدیرای جتازمای بته ین تا
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تفویض می شتود .در صتورتی کته در بخت

دولتتی خریتدها تتابع مقتررات و توابط قتانونی

اجت و دقیقاد بایتد ی ته تمتریفات مربویته انجتام شتود و قتدمی فراتتر از یی مجتاز نیستت.
م مترین ییین نامه ها و قوانین نا ر بر معامالت دولتی و اموال دولتی ارتند از:
 -1قانوی محاج ات مومی
 -2ییین نامه معامالت دولتی
 -3ییین نامه اموال دولتی
به من ور ینکه خریدها در بخت

دولتتی از لحتاا متالی تحتت کنتترل دقیته و متن م قترار

ییردر ی ته متاده  80قتانوی محاجت ات متومیر معتامالت دولتتی ا م از خریتد یتا فتروش)
از ن ر م یغ مورد معامیه جق معامیه) به جه دجته به شرح ذیل تقسیم شده اجت:
ال ) معامالت ازیی
ب) معامالت متوجط
م) معامالت مده
التتت ) معتتتامالت ازیتتتی :معتتتامالتی هستتتتند کتتته م یتتتغ ین تتتا از 000ر000ر450ریتتتال
در جال  )1399تجتاوز نکنتد .بته موات ییتین نامته معتامالت دولتتی« :در متورد معتامالت
ازیتتیر متتأمور خریتتد بایتتد بتته فروشتتندیای کتتاال یتتا انجتتام دهنتتدیای ختتدمات متتورد نیتتاز
مرااعتته کنتتد و ت

از تحقیتته کامتتل از ب تتای کتتاال یتتا ختتدمات متتورد نیتتازر معامیتته را بتتا

ر ایت صرفه دولت انجام دهد».
بتته موا ت همتتین ییتتین نامتتهر متتأمور خریتتد بایتتد ذیتتل جتتند هزینتته را بتتا قیتتد نتتام و نتتام
ختانوادییر جتتمت و تتتاریق و ذکتتر ایتتن نکتتته کته خریتتد بتتا کمتتترین ب تتای ممکتتن صتتورت
ذیرفته اجتر اماا کند .از ایتن رو متأمور خریتد بتا تمتخیا ختود و بتا تواته بته ایال تات
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و تجربیات شخصتی و در ن تر یترفتن صترفه و صتالح جتازمایر بته فروشتنده ای کته کتاال را
بتتتا نتتتازلترین قیمتتتت و ب تتتترین کیفیتتتت ر تتته متتتی دارد مرااعتتته و بتتتا دریافتتتت
صورتحساب فاکتور) از او خریداری می کند.
ب) معتتتامالت متوجتتتط :معتتتامالتی هستتتتند کتتته م یتتتغ ین تتتا از 000ر000ر450ریتتتال
ریال در جال  )1399بیمتر باشد و از 000ر000ر500ر4ریال تجاوز نکند.
ی تته متتا ده 3ییتتین نامتته معتتامالت دولتتتیر خریتتدهای متوجتتط بایتتد بتتا ااتترای تمتتریفات
«اجتعالم ب ا» صورت بدیرد .بتدین شتکل کته بایتد بترای کتاال یتا ختدمتی کته نتر رجتمی
ندارد و از مؤجستات میردولتتی خریتداری متی شتودر تداقل از جته نفتر از فروشتندیای یزاد
کاال یتا ر ته کننتدیای ختدمت متورد ن تر روی بتر

ادایانته ایر اجتتعالم ب تای کت تی

به مل یورد.
همتتان ور کتته اشتتاره شتتد اجتتتعالم ب تتا بایتتد تتداقل از جتته فروشتتنده بتته متتل ییتتد.
«در مواردی که فروشنده یا انجام دهنتده ختدمت در محتل خریتد کتم تتر از جته نفتر باشتدر
متتأمور خریتتد مراتت را بایتتد در متتتن جتتند هزینتته بنویستتد و اماتتاه کنتتد» .متتأمور خریتتد
ت

از اجتتعالم ب تار اتتدول مقایسته اجتتعالم ب تا را از فرم تتای اجتتعالم ب تای ااترا شتتده

ت یه می کند و بتا ممتخا کتردی فروشتنده و من تع خریتدی کته کمتترین قیمتت را ارایته
کرده اجت و با دریافت فا کتور خریدر معامیه را انجام می د هد.
م) معتتتامالت متتتده :معتتتامالتی هستتتتند کتتته م یتتتغ ین تتتا از 000ر000ر500ر4ریتتتال
درجال  )1399بیمتر باشد .معامالت مده باید با تمریفات مناقصه انجام شود.
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 مراحل اداری خریدهای دولتی
خریتتد کتتاالی متتورد نیتتاز در جتتا زمان تتای دولتتتی مستتتیزم یتتی فریینتتد اداری خاصتتی متتی
باشتتد .بتترای خریتتد کتتاالی متتورد نیتتاز ابتتتدا وا تتد متقا تتی کتتاال اقتتدام بتته تکمیتتل فتترم
«درخواجتتت کتتاال از ان تتار» بتته اماتتاه مستتئولین وا تتد متتذکور نمتتودهر ینتترا بتته وا تتد ان تتار
تحویل متی دهتد کته در صتورت واتود کتاال در ان تارر بته وا تد درخواجتت کننتده تحویتل
متتی یتترددر امتتا در صتتورتیکه کتتاال در ان تتار مواتتود ن اشتتدر فتترم «درخواجتتت خریتتد کتتاال»
توجط ان ار یا وا د متقا ی) تکمیتل و بته وا تد تتدارکات تحویتل متی یتردد کته در وا تد
تدارکات بوجییه متأمورین خریتد ی ته فریینتد و م تابه بتا قتوانین خریتدهای دولتتیر ت یته
و تحویل ان ار می شتوند و یندتاه ان تار اقتدام بته صتدور « والته ان تار» بترای وا تد متقا تی
می نماید .وا د متقا ی نیتز بتر اجتا

والته متذکورر کتاالی متورد نیتاز را از ان تار تحویتل

می ییرد .در برخی جازمان ا فترم درخواجتت کتاال از ان تار و فترم در خواجتت خریتد کتاال بتا
همدیدر ادمام شده و فترم ادیتدی بتا نتوای فترم «درخواجتت و خریتد کتاال» بکتار یرفتته
می شود.
 شناسایی منابع عرضه کاال
همهنای که ذکتر یردیتد متدیریت خریتد بایتد بتوانتد اقتالم و متواد متورد نیتاز جتازمای را از
منابع م مئن و قابل اتکتاه ت یته نمایتد .م متئن و قدرتمنتد بتودی منتابع را بایتد بتر اجتا
وامل مختی و اولویتت بنتدی ین تا تعیتین کترد بتدین ترتیت کته توامیی ماننتد کیفیتت
محصتتولر قیمتتتر تکنولتتوهی و تتتوای تولیتتدی بایتتد در تتین اولویتتت بنتتدیر بصتتورت یتتس
مجمو ه کیی و با همتدیدر متورد تواته قترار ییرنتد در هتر تال منتابع خریتد هتر جتازمای
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تا دودی میکرد و ایمینای بخمتی میکترد یی جتا زمتای را تحتت تتأریر قترار متی دهنتد
و لذا باید در انتخاب منابع خرید دقت زیادی به مل یورد.
برختتی از روشتت ای شناجتتایی و کستت ایال تتات در متتورد منتتابع ر تته اقتتالم و کاالهتتا
منابع داخیی یا خارای)

ارتند از:

 )1اجتتناد و جتتوابه مربتتوی بتته خریتتدهای یذشتتته جتتازمای :یکتتی از م متتترین راه تتای
شناجتتایی ر تته کننتتدیایر ایال تتاتی اجتتت کتته جتتازمای در خریتتدهای ق یتتی ختتود
امتتع یوری نمتتوده اجتتت و شتتامل ایال تتات بدجتتت یمتتده از بریتتزاری مناقصتتهر
اجتعالم هار خریدها و قراردادهای ق یی شرکت و ...می یردند.
 )2اجتتناد دریتتافتی از ر تته کننتتدیای :ایتتن متتورد شتتامل کتتاتولو

هتتار نامتته هتتا و

بروشورهای ارجالی از جوی ر ه کنندیای و فروشندیای به شرکت می شود.
 )3کتتت و نمتتریات تخصصتتی کتته در ارت تتای بتتا صتتنعت و فعالیتتت جتتازمای نتتا و
منتمر می شوند م ل مجالت تخصصی.
 )4بانک ای ایال اتی و نرم افزارهای کامسیوتری مربویه.
 )5ش ت که ایتتالع رجتتانی یویتتای مرکتتز توجتتعه صتتادرات ایتترای :ایتتن ش ت که

تتاوی

ایال تتات اتتامعی از مو تتو ات صتتادراتی کاالهتتای مختیتت و نیتتز جتتایر ایال تتات
متتورد نیتتاز در ا تتت شناجتتایی بازارهتتا اجتتت کتته کتتاربرای جیستتتم متتی تواننتتد بتتا
برقراری ارت ای تیفنتی بتا بته ایتن شت که متصتل شتده و ایال تات متورد نیازشتای را
به صتورت جیستتم یویتا و همهنتین بته صتورت مکتتوب و از یریته نمتابر فک )
دریافت نمایند.
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 )6کتاب تتای راهنمتتای بازریتتانی :ایتتن کتاب تتا کتته راهنمتتای بازریتتانی صتتنایع مختی ت
می باشتد بته وجتییه کمتورهای مختیت ت یته و تن تیم متی شتوند .ایتن کتاب تا در
ایتترای از جتتوی اتتتاق بازریتتانی و مرکتتز توجتتعه صتتادراتر منتم تر متتی شتتوند و در
برییرنتتده ایال تتاتی در متتورد صتتنایع و محصتتوالت مختیتت ر بازارهتتار قیمت تتای
ا انیر شترکت هتای تولیتد کننتده و نتام و نمتانی ین تا متی باشتد .ایتن کتاب تا بته
نتتوای راهنمتتای تجتتارت بتتا کمتتورهای یونتتایوی و نیتتز بتترای معرفتتی شتترکت ا و
تجار فعال در صنایع مختی ت یه و منتمر می شوند.
 )7منابع ایال اتی شترکت ای ممتابه :بتا مرااعته بته شترکت ای ممتابه و کست ایتالع
از کارکنتتای شتتامل در جتتازمان ای ممتتابه متتی تتتوای ایال تتات مفیتتدی در متتورد
ر ه کننتدیای متواد بدجتت یوردر بخصتو

ایتر ارت تای دوجتتانه و اتو همکتاری

بر روابط بین جازمای مورد ن ر با جازمان ای ممابه اکم باشد.
 )8مرااعتتته بتتته جتتتفارتخانه هتتتای ختتتارای :بتتتا مرااعتتته بتتته جتتتفارتخانه هتتتا یتتتا
کنستتولدری کمتتورهای ختتارای متتی تتتوای ایال تتات متتورد نیتتاز در متتورد ر تته
کننتتتدیای یی کمتتتور را از یریتتته متتتذاکره بتتتا ممتتتاورای و بخمتتت ای بازریتتتانی
جفارتخانه مذکور در قال کاتولو ر ف رجت ا و  )...دریافت نمود.
 )9ایال تتات مواتتود در اتتتاق بازریتتانی و صتتنایع و معتتادی :اتاق تتای بازریتتانی و صتتنایع
و معتتادی هتتر کمتتور ایال تتات م متتی را در ارت تتای بتتا موجستتات مختیتت و
تولیدکنندیای و ر ه کنندیای کاال در اختیار خود قرار می دهند.
 )10ش که های ا انی اینترنتت) :بتا استتجو در جتایت هتا و شت س هتای اینترنتتی متی
توای ایال ات بسیاری در مورد ر ه کنندیای کاالی مختی بدجت ی ورد.
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 )11شرکت در نمایمداه ای میی و بین المییی و کس ایال ات مورد نیاز از ین ا.
 )12بریزاری مناقصه و دریافت یمن اد از ر ه کنندیای.
 )13ر

و او از مسئولین تدارکات و کار ردازای مراکز دیدر دولتی و میر دولتی)

 ارزیابی عرضه کنندگان
با اجتفاده از منتابع ایال تاتی فتوق متی تتوای ف رجتتی از ر ته کننتدیای مختیت بدجتت
یورد بانس ایال اتی کته هتر کتدام از ین تا دارای ممخصتات و وی یی تای مربتوی بته ختود و
ا یانتتاد متفتتاوت از جتتایرین متتی باشتتند .یتتام بعتتدی ارزیتتابی ر تته کننتتدیای متتذکور و
انتخاب ر ه کننده مناج

و م متئن متی باشتد .ایتر نته شناجتایی منتابع ر ته متواد و

تج یتتزات ننتتدای ممتتکل بتته ن تتر نمتتی رجتتد امتتا ارزیتتابی و انتختتاب از میتتای ین تتا مستتأله
ساجی بوده و نیازمند دقت فراوای اجت.
انتختاب من تتع مناجت

مستتیزم ت یتته و تن تتیم معیارهتای متتورد ن تتر بترای تحقتته اهتتداف

خریتتد جتتازمای متتی باشتتد .م متتترین اهتتداف خریتتد یتتس موجستتهر خریتتد اقتتالم متتذکور در
و تتعیت فنتتی و اقتصتتادی مناجتت اجتتت خرید رقتتابتی و اقالنتته) کتته شاخصتته هتتای
بررجی یس خرید رقابتی و اقالنه ارتند از:
 -1کیفیتتت مناج ت  :الزم اجتتت کتتاالی خریتتداری شتتده برختتوردار از وی یی تتای فنتتی متتورد
ن تتر و کیفیتتت م یتتوب باشتتد نتترا کتته هتتدف اصتتیی از خریتتد تن تتا بتتا داشتتتن وی یی تتای
مورد ن ر تحقته خواهتد یافتت .بته ویت ه کیفیتت متواد اولیته کته در تولیتد محصتول ن تایی
نق

مورری دارد.

 -2قیمتتت مناجتت  :یکتتی دیدتتر از شتتاخا هتتای ارزیتتابی مناجتت بتتودی خریتتدر قیمتتت
اجت .در شرایط ممابه قیمت تایین تتر بته نتوای یتس مزیتت نست ی م ترح متی شتود در
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خییتتی از متتوارد خریتتدارای بتته هندتتام خریتتد و انتختتاب فروشتتنده تأکیتتد زیتتادی بتتر تتایین
بودی قیمت دارندر تال ینکته قیمتت تایین بته ختودی ختود امتل برتتری محستوب نمتی
شتتودر بیکتته قیمتتت بایتتد متناجت بتتا کیفیتتت و جتتایر وی یی تتای کتتاال و ر تته کننتتده یی
مورد ارزیابی قرارییرد.
 -3زمتای مناجت  :یکتتی از نکتتات اجاجتتی در فریینتد خریتتدر برنامتته ریتتزی بتترای خریتتد در
زمان تتای مناجت اجتتت .خریتتد در زمتتای هتتای مناجت مزایتتای متعتتددی بتترای جتتازمای بتته
دن تتال دارد از امیتته کتتاه

تتتأریر نوجتتای قیمتتت اقتتالم بتتر فعالیت تتای موجستتهر خریتتد در

ب تتترین شتترایط قیمتتتی بتتازارر کنتتترل نوجتتانات ر تته محصتتول و ایتتوییری از تتتأریر
نام یوب نوجانات ر ه بر جازمای.
برای تعیین زمای و مقدار مناج خرید مد ل ای ریا ی واود دارد
 -4مقتتدار مناج ت  :خریتتد اقتتالم متتورد نیتتاز بایتتد بتته مقتتدار م یتتوب و بتتا کمتتترین هزینتته
مربتتوی بتته جتتفارش و ند تتداری صتتورت ییتترد .بتته تتارت دیدتتر خریتتد بایتتد بتته مقتتداری
صورت ییرد که نه ینقتدر کمتتر از تد م یتوب بتوده کته با تد وقفته در تولیتد شتود و نته
ینقدر زیاد باشد که موا افزای

هزینه های ند داری کاال در ان ار یردد.

 -5من تتع مناج ت  :من تتور از مناج ت و قابتتل ایمینتتای بتتودی یتتس من تتع میکتترد مناج ت
یی بر م نای وامل زیر می باشد:
 )1-5تع تتد بتته ممتتتری تحویتتل بتته موقتتع کتتاالر صتتداقت در روابتتط تجتتاریر تتتأمین
نیازهای ممتری در شرایط مختی و ) ...
 )2-5جت ح تکنولتتوهیکی م یتتوب بتترای اجتتخدویی بتته نیازهتتای ا تمتتالی ممتتتری و نیتتز
توانایی در من ه جاختن خود با تحوالت صنعت مربویه
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رفیتتت تولیتتدی مناجتت و توانتتایی در اجتتق بتته جفارشتتات تتی

) 3 -5

نمده ممتری و نیز افزای

بینتتی

تقا ای ممتری

 )4-5ر ایت اجتانداردهای اکم بر صنعت مربویه

خالصه
مروری بر فعالیتت هتای بازریتانی جتازمان ای مختیت نمتای متی دهتدر اک تر ایتن جتازمان ا
تأکید وی ه ای بتر تولیتد و فتروش محصتوالت ختود دارنتدر تال ینکته خییتی از جتازمای هتای
موفتته ندتتاه دقیتته و تیزبینانتته ای بتته بازارهتتای خریتتد متتواد و تج یتتزات متتورد نیتتاز ختتود
دارنتتد .لتتذا متتدیریت خریتتد و تتتدارکات بعنتتوای یتتس جیستتتم فر تتی در ترکیت
کیی جازمایر نقمی همانند نق

قی در جیستم بدی مواود زنده ایفا می کند.

مدیریت خرید و ا مال صتحیح و برنامته ریتزی شتده فریینتد خریتد نقت
و کتتا هتت

جیستتتم

هزینتته هتتا و ب تتود کیفیتتت ختتدمات و افتتزای

م متی در کنتترل

ب تتره وری در میکتترد کتتل

جتتازمای خواهتتد داشتتت .موفقیتتت در ااتترای صتتحیح خریتتد در یتترو بتترر جتتی وامتتل و
شتترایط مختیفتتی از ق یتتل شتتناخت منتتابع خریتتدر بررجتتی میتتزای و زمتتای مناج ت بتترای
خریدر شناجایی شرایط بازارر بکارییری کارکنای مناج و  ...می باشد.
فرییند خریتد در هتر جتازمانی از تمتخیا نیازهتا شتروع شتده و بتا شناجتایی منتابع ر ته
و دریافت قیمت و متذاکره بتا ین تا ادامته متی یابتد .ت

از انتختاب فروشتنده متورد ن تر و

کس توافه با ویر قرارداد خرید بین یرفین منعقد و اارا می یردد.
نیازهای خریدر متناجت بتا شترایط و او تاع جتازمای ممکتن اجتت بصتورت متمرکتز توجتط
وا تتد خریتتد جتتازمای و یتتا میرمتمرکتتز توجتتط وا تتدهای متقا تتی تعیتتین شتتده و جتتس

25

اقدام میی برای خریتد ین تا از فروشتنده متورد ن تر صتورت متی تذیرد .فروشتندیای متورد
ن تتر شتترکت بتتر اجتتا

فاکتورهتتای از ق یتتل کیفیتتتر قیمتتت و زمتتای مناج ت ر تحویتتل بتته

موقتع و شترایط فنتتی و تکنولتوهیکی و  ...متتورد ارزیتابی قتترار یرفتته و مناجت تترین ر تته
کننده از بین ین تا انتختاب متی یتردد .ال زم بته ذکتر اینکته خریتد در جتازمان ای دولتتی بتا
اندکی تفاوت و تحتت قتوانین و ییتین نامته هتای تاکم بتر معتامالت دولتتی هماننتد خریتد
در جایر جازمان ا انجام می ذیرند.
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فصل دوم
 دریافت قیمت و انعقاد قرارداد
از شناجتایی فروشتندیای و ر ته کننتدیای مختیت ر خریتدار بایتد نست ت بته دریافتت
قیمت محصول متورد ن تر از ین تا اقتدام نمتا یتد کته اینکتار متناجت بتا شترایط خریتدار و
نوع بازار و نیز تحت قوانین اکم بر موجسه انجام می ییرد.
ال ته قیمت و شترایط دریافتت شتده لزومتاد ق عتی ن توده و هتر کتدام از خریتدار و فروشتنده
از یریه مذاکره جتعی متی کننتد شترایط را بته نفتع ختود تغییتر نماینتد و در ن ایتت اقتدام
به انعقاد قرار داد می نمایند.

 دریافت قیمت
 -1انواع بازار
واتود بازارهتتای یونتتایوی بتتا قیمتتت هتتای متفتاوت مال تاد با تتد بتتروز اب امتتات و اشتتت اهاتی
در تصتتمیم ییتتری خریتتدارای متتی یتتردد .بتترای رهیتتز از ایتتن اشتتت اهات بایتتد کوشتتید تتتا
شناخت الزم نس ت به انواع کاالهتا و بازارهتای مربتوی بته ین تا بدجتت یورد .بترای ایتن کتار
می تتوای از دجتته بنتدی بازارهتا بتر اجتا
این اجا

میتزای رقابتت تذیری شتای اجتتفاده نمتود .بتر

بازارها به دو دجته تقسیم می شوند.

 -1-1بازارهای جازمای یافته
در این بازارها کته بتا نام تایی نتوی بتازار رقابتت کامل شت ه کامتل) بتازار بتور

و نتاوین

ممتتابه شتتناخته متتی شتتوند بتته دالیتتل متعتتددی همهتتوی شتتمار زیتتاد ر تته کننتتدیای و
تقا تتتاکنندیایر متجتتتان

بتتتودی کاالهتتتا و یزادی ورود و ختتتروم از بتتتازارر قیمتتتت
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محصتتتوالت تحتتتت تتتتأریر وامتتتل ر تتته و تقا تتتا بتتتوده و هتتتیا یتتتس از ر تتته یتتتا
تقا تتاکنندیای بتته تن تتایی در تعیتتین قیمتتت متتورر نیستتتند .همهنتتین در ایتتن بازارهتتا
قیمت تا دود زیتادی ممتخا بتوده و تفتاوت قیمتت ر ته کننتدیای بستیار انتد

متی

باشد .لذا دریافتت قیمتت در ایتن بازارهتا و رجتیدی بته تفتاهم قیمتتی بتا ر ته کننتدیای
به جادیی صورت می ذیرد .از امیه ایتن بازارهتا متی تتوای بته بتازار بتور

فیتزاتر نفتتر

فریورده های کماورزی و  ...اشاره نمود.
 -2-1بازارهای با قیمت القایی یا تن یم شده
بر ختالف ینهته دربتاره روشت ای تعیتین قیمتت در بازارهتای جتازمای یافتته یفتته شتدر بته
قیمت هایی که از جوی تولیتد کننتدیای و بتر ایته هزینته هتای تولیتد تعیتین شتود قیمتت
های القایی یا تن یم شده می یویند.
م متتترین وی یتتی ایتتن قیمتتت هتتا تتدم انع تتاف تتذیری یی در برابتتر شتترایط متغیتتر بتتازار
اجت .زیرا به دلیل اینکته قیمتت هتا بتر اجتا
شوندر فروشندیای کمتر تمایل برای کاه

هزینته هتای تولیتد محصتوالت تاتمین متی

قیمت ها دارند.

از ینجتتا کتته تتتوای تولیتتدی و هزینتته هتتای ر تته کننتتدیای مختی ت ر متفتتاوت اجتتت .لتتذا
قیمتتت هتتا نیتتز در ایتتن بازارهتتا متفتتاوت بتتوده و الزم اجتتت خریتتدارای از یریتته مختی ت در
ا ت دریافت قیمتت مناجت

اقتدام نماینتد .بتازار بستیاری از فتریورده هتای صتنعتیر لتوازم

یدکی و ق عات از این نوع بازارها می باشند.
 -2روش ای دریافت قیمت
بتترای دریافتتت قیمتتت در بازارهتتای میرجتتازمای یافتتته روشتت ای مختیفتتی واتتود دارد کتته
جازمان ای دولتتی بنتا بتر قتوانین و تع شتده و جتازمان ای میردولتتی بتر اجتا
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مقتررات و

تصتتمیمات داخیتتی ختتود برختتی از ایتتن روش ت ا را بتته کتتار متتی ییرنتتد .کتته در ایتتن بخ ت
روش ای مذکور را مورد بررجی قرار می دهیم.
 -1-2مکات تته مستتتقیم :در ایتتن روشر جتتازمای بتتا اجتتتفاده از لیستتت ر تته کننتتدیای
معت تتری کتته در مرا تتل ق تتل بدجتتت یورده نیازمنتتدی ای ختتود را بتته وجتتییه روشتت ایی
مانند دورندارر تیفن و  ...بترای ین تا ارجتال نمتوده و از ین تا تقا تای یمتن اد و قیمتت متی
نماید و از یریه اجخ ای دریافتی قیمت مناج را شناجایی و انتخاب می نماید.
 -2-2اجتتتعالم ب تتا :در متتواردی کتته اوالد تعتتداد ر تته کننتتدیای بتتاال بتتوده و جتتم
م تتادالت نس ت تاد محتتدود باشتتد و رانی تاد ممخصتتات فنتتی و کیفتتی کتتاال و ختتدمات بتتا شتترح
مختصری بترای هتر دو یترف ممتخا باشتد خریتدار بتا ارجتال فرم تای مخصوصتی کته
اوی شرح مختصری از کتاالر تعتداد متورد نیتاز و برختی دیدتر از شترایط خریتد متی باشتدر
از مقایستته اجتتخ ای فروشتتندیای مختیت فرم تتای ارجتتالی بتته یتتس شتتکل تن تتیم شتتده و
دارای قسمت ای ممخصتی بترای اجتخدویی بته نکتات خواجتته شتده متی باشتدر تتا ر ته
کننتتدیای بتواننتتد قیمتتتر شتترایطر متتدت ا ت تتار اجتتتعالم و جتتایر ایال تتات را در یی ذکتتر
نماینتتد .جتتس

خریتتدار بتتا امتتع یوری بریتته هتتای اجتتتعالم و بازیمتتایی ین تتا در جتتازمایر

ر ه کننده ایی را که ایز ب ترین شرایط باشد انتخاب می نماید.
 -3-2مناقصه :ایر تعتداد ر ته کننتدیای زیتاد بتودهر ا تمتال تفتاوت یشتکار بتین قیمت تا
واتتود داشتتته و جتتم معامیتته قابتتل تواتته باشتتد از روش مناقصتته بتترای دریافتتت قیمتتت
اجتتتفاده متتی شتتود .مناقصتته تتارت اجتتت از تتتالش بتترای خریتتد کتتاال بتتا تتداقل قیمتتت
ممکن قیمتتت رقتتابتی)در ایتتن روشر خریتتدار بتترای ب تتره ییتتری از رقابتتت ر تته کننتتدیای
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مختیت ر بتا درم یی تتی در نمتریات و یتتا جتایر رجتانه هتتار از همته فروشتتندیای د توت متتی
کند تا در زمای تعیین شده قیمت و جایر شرایط یمن ادی خود را ارایه نمایند.
 -3انواع مناقصه
دریافت قیمت از یریه مناقصه به دو صورت انجام می شود.
 -1-3مناقصه یزاد
در مناقصتته یزاد کتته بصتتورت فراختتوای متتومی انجتتام متتی شتتودر شتترایط و ممخصتتات کیتتی
کتتاالی متتورد معامیتته بوجتتییه درم یی تتی در رجتتانه هتتای همدتتانیر بتته ایتتالع فروشتتندیای
رجیده می شود و خریتدار بتا ایجتاد شترایط رقتابتی بترای ر ته کننتدیای مختیت ر امکتای
اتتور همتته ین تتا را فتتراهم متتی یورد و در تتین تتال بیمتتترین اجتتتفاده از ایتتن شتترایط
خود می نماید.

نصی

 -2-3مناقصه محدود
در مناقصتته محتتدودر خریتتدار بتتا ارجتتال د وتنامتته بتترای تعتتدادی از فروشتتندیای و ر تته
کننتتدیای کتتاال یتتا ختتدمات از ین تتا درخواجتتت یمتتن اد قیمتتت و شتترایط متتی کنتتد و در
ن ایتتت از بتتین ین تتا ر تته کننتتده مناجتت انتختتاب متتی یتتردد .از امیتته یتتل بریتتزاری
مناقصه محدود می توای به موارد زیر اشاره نمود:

-

تخصصی بودی کتاال یتا ختدمات متورد ن تر و لتزوم اتور شترکت ای بتا صتال یت
فنی در مناقصه

-

محتتدود بتتودی تعتتداد ر تته کننتتدیای کتتاال و ختتدمات و تتدم نیتتاز بتته فراختتوای
مومی

-

محدودیت زمانی خریدار و لزوم تسریع در خرید کاال یا دریافت خدمات
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 -4یی ی مناقصه
به من ور بریزاری یتس مناقصته جتالم و فتراهم کتردی شترایط یکستای بترای اتور ر ته
کننتتدیای مختیت در مناقصتته یی تتی مناقصتته بایتتد تتاوی داده هتتای الزم و کتتافی در متتورد
کاال و خدمات متورد ن تر و جتایر شترایط معامیته بتا شتد .یی تی مناقصته بنتا بته تمتخیا
موجستته و یتتا بتتر اجتتا

مقتتررات مربتتویر یتتس یتتا ننتتد نوبتتت در یکتتی از رجتتانه هتتای

ک یراالنتمار منتمر می شود.
برخی از ام ترین نکاتی که در یی ی مناقصه درم می یردد به شرح ذیل می باشد:
 .1مقدار و نوع کاال یا خدمات مورد نیاز با ذکر ممخصات یی
 .2زمای و مکای تحویل کا ال یا انجام خدمات
 .3میزای جسرده ودیعه) ا ت شرکت در مناقصه
 .4م یت ارجال یمن ادات
 .5زمای و مکای بازیمایی یمن ادات و ا الم برنده
 .6تعیین هزینه های ا تمالی کته بتر تده برنتده مناقصته اجتت ماننتد هزینته یی تیر
هزینه کارشناجی قیمت و ...
 .7میزای و م یغ تامین سن انجام کار
 .8میزای ی

رداخت هار ترتی و زمای رداخت ین ا

 .9ذکر نکاتی که ممکن اجت از ن تر فروشتنده م تم باشتد م تل مرا تل انجتام کتار یتا
تحویل کاالر وجییه متل و  ...بترای فت مناجت ات جتالم تجتاری و رفتع هتر یونته
جتتوه تفتتاهم و یتتا جتتوه اجتتتفاده هتتای ا تمتتالیر ب تتتر اجتتت یمتتن ادها در اک تت
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هتای جربستتته ارایته شتتده و در روز معتتینر ترایحتاد بتتا اتور نماینتتدیای موجستتات
یمن اد دهنده بازیمایی شوند.
از قرایتتت یمتتن ادات لزومتتی بتته ا تتالم برنتتده مناقصتته در همتتای ایستته واتتود

ال تتته ت

ندارد و می توای ا الم برنده را به یینده و

از بر رجی های دقیه تر موکول نمود.

 -5و ای و اختیارات مناقصه یذار
شخا یتا جتازمای بریزارکننتده مناقصته را مناقصته یتزار یوینتد .مناقصته یتزار مکیت بته
ر ایتتت برختتی نکتتات بتتوده و در ااتترای مناقصتته و انتختتاب برنتتده مناقصتته دارای برختتی
اختیتتارات متتی باشتتد .برختتی از م متتترین و تتای و اختیتتارات مناقصتته یتزار بتته شتترح زیتتر
می باشد.
 -1مناقصه یزار باید م یغتی را بته نتوای جتسرده شترکت در مناقصته تعیتین نمایتد کته
این جسرده ن اید از ن درصد م یغ بریوردی معامیه کمتر باشد.
 -2مناقصتته ی تزار مجتتاز نیستتت بتته یمتتن ادهای م ت مر ممتترویر بتتدوی جتتسرده و نیتتز
یمتتن ادهایی کتته ت

از انقاتتاه م یتتت مقتترر در یی تتی دریافتتت شتتده انتتد ترتیت

ارر دهد.
 -3شتترکت مناقصتته یتتزار بایتتد جتتسرده برنتتده مناقصتته و نیتتز جتتسرده شخصتتی کتته
یمتتتن اد او در مرت تتته دوم قتتترار داد را ندتتته داشتتتته و جتتتسرده جتتتایر یمتتتن اد
دهندیای را به ین ا بریمت دهد.
 -4مناقصه یزار در رد یا ذیرش هتر کتدام از یمتن ادات مختتار اجتت .از ینجتا کته بنتا
بتتر تترف نتتو یر تته اولویتتت بتترای یمتتن اد دهنتتده ایتتی کتته کمتتترین قیمتتت را
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ا الم نمایتد ایجتاد متی شتودر معمتوالد مناقصته یتزار در یی تی مناقصته بته صترا ت
ه رد یا ذیرش هر کدام از یمن ادات را برای خود محفوا می دارد.
 -5مناقصه یزار اختیار دارد مقتدار کتاال و یتا میتزای ختدمات بته مناقصته یذاشتته شتده
را تتداک ر تتتا %25افتتزای
مربوی به افزای

یا کاه

و یتتا کتتاه

دهد ال تتته بتتا محاج ت ه و رداختتت م تتالغ

مذکور).

 -6مناقصه یزار مو ت اجتت جتسرده برنتده مناقصته را در صتورتی کته در تتاریق مقترر
از ابالغ نتیجه مناقصه بته ویر ا تر بته انعقتاد قترارداد و انجتام معامیته نمتود
و نیتتز جتتسرده نفتتر دوم را در صتتورتی کتته ت
انجام معامیه نمودر به نفع خود

از اراتتاع معامیتته بتته او ا تتر بتته

ط نماید.

 -7مناقصه یزار مکیت اجتت همته مالیات تا و توارا قتانونی کته بتا انجتام معامیته بته
برنده مناقصته تعیته متی ییترد از ق یتل مالیتات بتر دریمتد و  ...را از م یتغ م ال تات
وی کسر و به ستاب ای قانونی خزانته دولتت) واریتز نمتوده و متابقی م ال تات را بته
وی رداخت نماید.
 -6کمیسیوی مناقصه
دربتتاره خریتتدهای متتده در جتتازمان ای دولتتتیر از ن تتر لتتزوم مراق تتت و دقتتت بیمتتتر و
اجتتتفاده از اتختتاذ تصتتمیم دجتتته امعتتی و ایتتوییری از هتتر یونتته شتتای ه جتتوه اجتتتفاده
ا تمتتالیر اختتذ تصتتمیم بتته تتده ننتتد نفتتر یتتذارده شتتده اج تت کتته بتتا نتتام «کمیستتیوی
مناقصه» مل خواهند کرد.
اصتوالد در جتازمان ا کمیستیونی بته نتام کمیستیوی معتامالت تمتکیل متی شتود کته بتر کتتار
خریدها و فروش ا در یی جازمای ن ارت می کند.
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 -7تر

تمریفات مناقصه یا مزایده

همان ور که ذکتر یردیتد معتامالت متده بایتد از یریته مناقصته خریتداری یردنتد .لتیکن
کمیستتیوی مناقصتته یتتا مزایتتده بنتتا بتته تمتتخیا ختتود در متتواردی کتته انجتتام مناقصتته یتتا
مزایده را میسر و یا به مصتیحت ندانتدر متی توانتد معامیته را بته شتیوه هتای دیدتری انجتام
دهتتد .در صتتورتی کتته معامیتته بتته تمتتخیا کمیستتیوی مناقصتته و ااتتازه بتتاالترین مقتتام
جازمای دولتی بتدوی انجتام تمتریفات قتانونی مناقصته صتورت ییتردر صورتجیسته ای م نتی
بر دم امکتای بریتزاری مناقصته تن تیم متی یتردد کته بته یی صورتجیسته تتر
مناقصه تر

تمتریفات

مناقصه) یفته می شود.

برخی از دالیلل انجلام رو

تلر

تشلریفات مناقصله یلا مزایلده بله شلر زیلر

مشخص شده است:
 -1درمواردی که یرف معامیته وزراتخانته یتا موجسته دولتتی باشتد و انجتام معامیته بته
صرفه و صالح دولت باشد.
 -2در مورد خرید امتوال و ختدمات خاصتی کته بته تمتخیا مقامتات جتازمایر منحصتر
به فرد بوده و دارای انواع ممابه ن اشد.
 -3در مورد خرید خدمات هنری با ر ایت موازین اجالمی
 -4در مورد خریتد کاالهتای انحصتاری دولتتی و یتا جتایر کاالهتایی کته دارای فروشتنده
انحصاری بتوده و بترای ین تا از یترف دجتتداه ای دولتتی نرخ تای معینتی تعیتین و
ا الم شده باشد.
 -5در متتورد کتتاال و ختتدماتر کرایتته متتل و نقتتل بتتار و  ...کتته از جتتوی جتتازمان ای
دولتی مربویه برای ین ا نر تعیین شده اجت.
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 -6در متتورد معتتامالتی کتته بتته تمتتخیا هیتتأت وزیتترای و بنتتا بتته صتتالح دولتتت بایتتد
ن ای و مستور باقی بماند.

 تعدیل قیمتها و مذاکره
متتذاکره تالشتتی اجتتت در ا تتت رجتتیدی بتته تتتوافقی در متتورد مو تتوع متتورد ن ر قیمتتتر
کیفیتتتر ختتدماتر متتل و نقتتل و  ) ...کتته یتتی یی یتترفین منتتافع ممتتترکی را دن تتال
نموده و در ین ال هر کدام نیتز منتافعی دارنتد کته ممکتن اجتت بتا منتافع یترف دیدتر
در تااد باشد .به ارت جاده تتر متذاکره بحتد و یفتدتو ا تت رجتیدی بته توافته بتر جتر
مو و ی خا

اجت.

 استراتژیهای مذاکره
ال ت ) اجتتترات ی بتتده -بستتتای :تتامترین روش متتذاکره روش بتتده -بستتتای متتی باشتتد کتته
یتتی یی هتتر کتتدام از یتترفین بتتا دریافتتت امتیتتازاتی از یتترف مقابتتلر امتیتتازاتی را بتته وی
ا اه نمتوده و جتعی در رجتیدی بته یتس تعتادل نست ی در منتافع ختود دارنتد .بترای م تال
فروشنده ایی که بر جر قیمت محصتولی بتا خریتدار متذاکره متی کنتد قیمتتی بتاالتر از

تد

انت تتار واقعتتی ختتود را ا تتالم متتی کنتتد م الد قیمتتت 100تومتتای) و خریتتدار نیتتز بتته همتتین
ترتی ت قیمتتتی تتایین تتتر از تتد انت تتار واقعتتی ختتود یمتتن اد متتی دهتتد م الد  60تومتتای)
یندتتاه یتترفین تت

از متتذاکره و نانتته زنتتی بتتر جتتر قیمتتت متعتتادل تتتری بتته توافتته

می رجند م الد  70تومای).
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ال ته این روش همیمه بته توافته بتین خریتدار و فروشتنده منجتر نمتی شتود بیکته موفقیتت
این روش و نتوع توافته اصتل شتده بتین یترفین بته توامیی ماننتد شترایط متذاکرهر تتوای
مذاکره کنندیایر قیمت ا و شرایط واقعی بازار و  ...بستدی دارد.
نتای این روش بسته به شترایط ممکتن اجتت متورد ر تایت یترفین و یتا هتر کتدام از ین تا
واقع شود .در برخی موارد نیتز ممکتن اجتت نتتای متورد ر تایت هیهکتدام از یترفین واقتع
نمده باشد ایر نه توافه هم اصل شده باشد).
ب) اجتترات ی افمتاری بتر موا تع :در ایتن اجتتترات ی هتر یتس از یترفین بتر موا تع ختتود
اصرار و افماری بی

از تدی دارنتد و بته قتدری در مقابتل یترف مقابتل از ختود مقاومتت

نمای می دهند کته بعاتاد موات تیتره شتدی روابتط یردیتده و فترد را از هتدف اصتیی کته
همای توافه در متذاکره اجتت دور متی کنتد و در خییتی از متوارد بته نتیجته منفتی منت تی
می شتود و ایتر تتوافقی هتم اصتل یترددر متورد ر تایت یتس و یتا هتر دو یترف متذاکره
نیست.
م)اجتتترات ی م تنتتی بتتر در

متقابتتل :در ایتتن روش یتترفین جتتعی در در

شتترایط

مذاکره داشتهر بدوی مو تع ییتری و یتا تتالش بتی دلیتل بترای تعتدیل شترایط یمتن ادی
از جتتوی یتترف مقابتتلر جتتعی در بررجتتی کارشناجتتانه یمتتن ادات یتترف مقابتتل و موا تتع
ختتود نمتتوده و بتتا در

متقابتتل همتتدیدر بتته یتتس توافتته اصتتولی کتته م تنتتی بتتر واقعیت تتای

مواود باشد می رجتند .در ایتن روش نتتای متذاکره متورد ر تایت و توافته یترفین بتوده و
به ا تمال زیاد راب ه بیند مدتی بین یرفین اکم می یردد.
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 اصول مذاکره
متتذاکره ماننتتد خییتتی از یتتوم رفتتتاری ترکی تتی از یتتم و هنتتر اجتتت و لتتذا بخم ت ایی از یی
که ان ه ذاتتی و شخصتی داشتته و بته هنتر متذاکره مربتوی متی شتود بته صتورت کتا متل
قابتتل یمتتوزش و یتتادییری کالجتتیس نیستتت امتتا برخ تی ان تته هتتای دیدتتر یی مو تتو یت
یمی داشته و از یریه یادییری و اارای برخی اصول قابل به کارییری می باشند.
 تنظللیم زمللان بنللدی مناسللب :ساجتتترین و جرنوشتتت جتتازترین بختت

متتذاکرهر

لح تتات ایتتانی یی اجتتت و مال ت توافقتتات اصتتیی و متتده در زمان تتای ایتتانی اصتتل متتی
شودر لذا جعی کنید توای ختود را بترای لح تات ایتانی ذخیتره نمتود و زمینته را بته نحتوی
بتترای نتیجتته ییتتری ن تتایی مستتا د نماییتتدر تتتا در زمتتای تصتتمیم ییتتری و توافتته ن تتایی
داک ر منافع اصتل یتردد .بتدین من تور داشتتن صت ر و تحمتل و فت خونستردی متی
تواند بسیار مؤرر واقع یردد.
 شلنونده خللوبی باشللید :انستتای دو یتوش دارد و یتتس زبتایر ت

بایتد بتتی

از ینهتته

رف می زند به رف تای دیدترای یتوش فترا دهتد .یتوش دادی بته رف تای یترف مقابتل
در متتذاکره از ان تته هتتای مختی ت

تتایز اهمیتتت اجتتت .از امیتته منتتافع یتتوش کتتردی بتته

رف تتای دیدتترایر کمتتس در بتتر قتتراری روابتتط دوجتتتانه و تحکتتیم یی اجتتت .همهنتتین ب تا
فت

رمتت

یوش دادی دقیه و کنجکاوانه بته صتح ت ای یترف مقابتل متی تتوای تمن

ویر نتتو ی صتتداقت و اشتتتیاق بتته متتذاکره را بتته یتترف مقابتتل نمتتای داد و از نتتتای

ایجتتاد

راب ه قوی برخوردار شده در ین تال یتس شتنونده نکتته جتن متی توانتد بتا یتوش دادی
به صح ت ای یرف مقابل و از البتالی ین تا بته ایال تات م متی دجتت یابتد مت الد متی تتوای
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از تن صدار میزای تمرکز بتر برختی م ا تدر لترزش صتدا و ...بته نقتای قتوت و تع یترف
مقابل ی برد.
 بهللره گیللری از ارتباغللات غیرکالمللی :درصتتد بتتاالیی از روابتتط انستتان ا از یریتته
ارت ایات میرکالمتی تحقته متی تذیرد و لتذا شتناخت صتحیح ایتن ارت ایتات متی توانتد در
در

صتتحیح ا ساجتتات و شتترایط یتترف مقابتتلر بتته یتتور جتتاختدی از ایتتن اشتتارات و

ارت ایات میرکالمی اجتتفاده نمایتد کته در ایتن زمینته تجربته افتراد متی توانتد راهدمتایی
در ادرا

مو وع باشد.

 در مذاکره از انجام این اقدامات بپرهیزید:
 .1در مذاکره یرف مقابل را با ت دیتد و همتدار از واقت وختیم تدم متوا فقتت بتا
خود نترجانید.
 .2در یفتدتتو و متتذاکره ن ایتتد ص ت انی شتتد .ایتتن نکتتته را همیمتته بتته ختتایر دا
شته باشید کسی که اول ص انی می شود بازنده اجت.
 .3در مذاکره ایر به ایده و فکتر شتما میته شتد از ختود دفتاع نکنیتد و متقتابالد بته
ایده و فکر یرف مقابل هم میته نکنیتد بیکته جتعی کنیتد بته اتای تقابتل و
رودرروییر از مسیر فمار و میه خود را کنار بکمید.
 .4در مذاکره ی

داوری نکنیتد زیترا اندیمته شتما را تاتعی کترده و ااتازه ارایته

راه ی ا را از شما می ییرد.
 .5در مذاکره از انتقاد کردی و ایراد یرفتن رهیز کنید.
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 تأمین منابع مالی و انعقاد قرارداد
 -1مفاهیم اجاجی
اقدام میی بته خریتد کتاال و انعقتاد قترارداد زمتانی یمتاز متی شتود کته وا تد خریتد تمن
ایال تات در متورد فروشتندیای مختیت ر قیمتت و جتایر شترایط ین تار بتدن ال تتأمین

کس

منابع مالی مورد نیاز بتر متی ییتد .بتدین من تور الزم اجتت شترایط یمتن ادی فروشتنده در
اختیار مسئولین مربویته قترار ییترد .کته تی

فتاکتور ابتزاری بترای انتقتال ایتن ایال تات

از فروشنده به خریدار می باشد.
 -1-1ی
تتی

فاکتور

فتتاکتور جتتندی اجتتت کتته از جتتوی فروشتتنده م تتر و اماتتاه شتتده و یتتی یی شتترح

مختصری از شترایط معامیته بته ایتالع خریتدار رجتانده متی شتود .م متترین نکتاتی کته در
ی

فاکتور بدان ا اشاره می شودر ارتند از:
 .نامر نمانی و ممخصات کامل فروشنده
ب .ممخصات دقیقی از کاال یا خدمات مورد معامیه
م.

جم م ادله و تعداد یا وزی محموله یمن ادی

د .قیمت و شرایط رداخت ب ای کاال از جوی خریدار
ه .زمایر مکای و شرایط تحویل
و .متتدت زمتتای ا ت تتار تتی

فتتاکتور :تتداک ر زمتتانی کتته قیمتتت و جتتایر شتترایط

یمتتن ادی فروشتتندهر ا ت تتار داشتتته و تت

از انقاتتاه یی متتدت ممکتتن ا جتتت

فروشنده شرایط معامیه را تغییر دهد.
ز .جایر نکات اجاجی و م م از ن ر یرفین م ل مل و نقل
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ی

فاکتور همراه بتا درخواجتت خریتد کتاال بته وا تد تتدارکات و خریتد ارجتال متی شتودر

وا د مزبور نیز ت

از انجتام بررجتی و تأییتد ممخصتات فنتیر قیمتت و جتایر شترایط قیتد

شتده بتر م نتای ایتن تی

فتاکتور اقتدام بته درخواجتت تخصتیا منتابع متالی الزم بتترای
از تخصتتیا منتتابع از جتتوی مقامتتات متتالیر

خریتتد کتتاالی متتذکور متتی نمایتتد و تن تتا ت

وا تتد خریتتد متتی توانتتد اقتتدام بتته قتتد قتترارداد و خریتتد کتتا ال از فروشتتنده نمایتتد .در ایتتن
قستمت ال زم اجتتت برختی دیدتتر از مفتتاهیم مترت ط بتتا تخصتیا منتتابع متتالی هتر ننتتد بتته
صورت یذرا مورد اشاره قرار ییرند.
 -2-1جال متالی :یتس دوره زمتانی فعالیتت متالی موجسته را یوینتد کته معمتوالد برابتر یتس
جتال تقتتویمی متتی باشتتد .ال تته جتتال متتالی ممکتتن اجتت کمتتتر از یتتس جتتال تقتتویمی در
ن ر یرفته شودر مت الد ممکتن اجتت جتال متالی برابتر  6متاه باشتد .امتا در هتر صتورت یتس
جال مالی ن اید بیمتر از یکسال تقویمی باشد.
 -3-1بوداتته :برنامتته ریتتزی متتالی یتتس موجستته کتته شتتامل تتی

بینتتی دریمتتدها و

هزینه های جازمای بر س وا تد تولی متورد ن تر متی باشتد .نحتوه تن تیم بوداته بتدین
شکل اجت کهر منابع مختی دریمتدهار محتل صترف هزینته هتا بتر اجتا
خا

جتر فصتل هتای

ت یه و تن یم می شوند.

 -4-1ا ت ار :م یغی از بوداه که در یمتاز هتر جتال بترای مصترف در یتس برنامته یتا فعالیتت
ممخار تعیین و تصوی می یردد.
 -5-1تخصتتیا ا ت تتار :تتتأمین و تخصتتیا همتته یتتا بخمتتی از ا ت تتار مصتتوب بتترای یتتس
فعالیتتت ختتا

را تتتأمین ا ت تتار یوینتتد .بتته تتارت دیدتترر تخصتتیا ا ت تتار یعنتتی محقتته

شدی و قابل هزینه کردی یس ا ت ار مصوب.
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 -2عقد قرارداد و اجرای مفاد آن
ت

از تتتأمین ا ت تتار الزمر خریتتدار بایتتد بتتر م نتتای توافقتتات اصتتل شتتدهر اقتتدام بتته قتتد

قتترارداد بتتا فروشتتندیای نمایتتد .در واقتتع قتترارداد ارتستتت از «توافقنامتته ای مومتاد مکتتتوب
بین دو یتا ننتد نفر خریتدار و فروشتنده) کته یتی ییر و تای و مستئولیت هتای هتر کتدام
از یتترفین و نیتتز ممخصتتات و وی یی تتای اارایتتی توافتته متتذکورر تمتتریح متتی یتتردد ».در
انعقاد قرارداد جتعی بتر ینستت تتا بتا تعیتین شترایط و مستئولیت هتای هتر کتدام از یترفین
ااترای میتتی قترارداد در یینتتده را تست یل نمتتوده و از بتروز ا ختالفتتات ا تمتالی ایتتوییری
نماید.
الوه بر این در صورت بتروز ممتکل در ااترای و تای توجتط هتر یتس از یترفینر قترارداد
بعنوای مراعی برای ل و فصل مسایل محسوب می شود.
 -1-2مفاد قرارداد
از ینجتتا کتته قتترارداد تن تتا من تتع مرااعتتات یتتتی یتترفین اجتتتر متتتن یی بایتتد کتتامالد یویتتار
شفاف و بدور از هر یونه اب تام باشتد تتا در یینتده کمتترین اختتالف ن تر و جتوه برداشتت از
یی ناشتتی شتتود .ایتتر نتته قراردادهتتای مختی ت ر هتتر کتتدام دارای نکتتات ختتا
باشتتندر امتتا یکستتری منتتدراات و مفتتاد ممتتتر

ختتود متتی

بتتین اک تتر قراردادهتتا واتتود دارد کتته در

امی قراردادها یورده می شوند .برخی از مفاد م م قراردادهای خرید ارتند از:
 -1-1-2ممخصات یرفین
ابتتتدایی تتترین بنتتد هتتر قتترارداد نتتام و نمتتانی و ممخصتتات یتترفین قرارداد خریتتدار و
فروشتتنده) متتی باشتتد در ایتتن بنتتد ممخصتتات کامتتل و دقیتته فروشتتنده و خریتتدار شتتامل
یدر ر تیفتتنر جتتمت جتتازمانی متتذاکره کننتتده و  ...قیتتد متتی یتتردد .هتتر کتتدام از یتترفین
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ممکن اجت شخصتیت قیقتی و یتا قتوقی باشتند .د رمتواقعی کته یترف قترارداد شتخا
قتتوقی باشتتد لزومتتاد یتتس شخصتتیتی قیقتتی کتته دارای ا ختیتتارات الزم بتترای انعقتتاد
قرارداد باشد تعیین و به یرف مقابل معرفی می یردد.
 -2-1-2مو وع قرارداد
هتتر قتتراردادی بتترای خریتتد و فتتروش کتتاال یتتا ختتدمتی ختتا ر رهتتن و ااتتاره مکتتای یتتا
تج یزات معینی منعقد می یترددر در ایتن بنتد از قتراردادر تعتداد کتاالی متورد نیتاز و شترح
کیتتی از ممخصتتات کتتاالی متتورد معامیه بتتدوی تترداختن بتته ازییتتات و وی یی تتای دقیتته
یی) بیای می یردد.
 -3-1-2زمای قرارداد
زمای یا متدت قترارداد ارتستت از متدت زمتانی کته یتی یی فروشتنده بایتد تع تدات ختود
را انجام دهتد .زمتای ااترای تع تدات بترای قراردادهتای مختیت متفتاوت اجتت و بستته بته
نتتوع کتتاال و جتتایر شتترایط خریتتدار و فروشتتنده ممکتتن اجتتت کوتتتاه و یتتا بینتتد متتدت باشتتد.
معمتتوالد زمتتانی کتته بتترای ااتترای قراردادهتتای مربتتوی بتته خریتتد تج یتتزات و ماشتتین یالت
صتتنعتی در ن تتر یرفتتته متتی شتتودر یتتوالنی تتتر از جتتایر خریتتدها بتتوده و شتتامل زمان تتایی
ا ت تحویلر نص ر یموزش و میره می باشد.
 -4-1-2م یغ قرارداد
ایتتن بنتتد از قتترارداد در برییرنتتده مستتاییی در متتورد قیمتتت هتتر وا تتد از کتتاالر م یتتغ کیتتی
قراردادر تخفیفات ا تمالیر هزینته هتای متل و نقتلر بتارییری و متوارد ممتابه متی شتود.
در خریتتدهای ختتارایر متتوارد متتذکور بایتتد بتتر اجتتا
محاج ه و رداخت یردد.
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وا تتد تتولی متتورد توافتته یتترفین

 -5-1-2ممخصات کاال
وی یی تتا و ممخصتتات فنتتی و تخصصتتی کتتاالی متتورد معامیتته در ایتتن بنتتد از قتترارداد ب تتور
دقیتته و مفصتتل یورده متتی شتتود .ممخصتتاتی ماننتتد کیفیتتت کتتاالر اجتتتانداردهای تتررویر
ابعتتاد و انتتدازهر ماهیتتت و اتتن

کتتا ال و  ...بایتتد بدونتته ای دقیتته و روشتتن ذکتتر یردنتتد کتته

هیهدونه اب ام و یا اختالف ن ری در ارت ای با ممخصات کاال ی

نیاید.

 -6-1-2م د کاال
یتتواهی م تتد کتتاال نمتتای دهنتتده کمتتور و مکتتانی اجتتت کتته کتتاال در ینجتتا تولیتتد و جتتاخته
شتتده اجتتت .تعیتتین م تتد کتتاال از یی ا تتت م تتم اجتتت کتته مکتتا ی تولیتتد معمتتوالد را ب تته
نزدیکتتی بتتا کیفیتتت کتتاالی متتورد ن تتر دارد و خریتتدار بتته من تتور ایمینتتای از اصتتیی بتتودی
کتاالی خریتداری شتدهر متی کوشتتد بتا بکتار بستتن تتتدابیری زمینته ارجتال کتاال از م تتد و
کمتتور متتورد ن تتر ختتود را فتتراهم نمایتتد .از امیتته تتتدابیری کتته خریتتدار بتترای ایتتوییری از
تغییر م تد ارجتال کتاال از جتوی فروشتنده اتختاذ متی نمایتدر درخواجتت یتواهی م تد از
فروشنده و تأییتد یی بوجتییه مراکتز صتال یت داری ماننتد اتتاق بازریتانی کمتور م تد متی
باشد.
 -7-1-2مقصد
بتته من تتور یمتتدیری از بتتروز اختتتالف فتتی متتابین خریتتدار و فروشتتندهر در متتورد مکتتای
تحویتتل کتتاالر مقصتتد و مکتتای تحویتتل کتتاالی متتورد معامیتته ب تتور دقیتته و ممتتخا در
قتترارداد ذکتتر متتی یتتردد .مقصتتد کتتاال ممکتتن اجتتت در هتتر یتتس از کمتتورهای خریتتدار و
فروشندهر بندرر یمر

و یا هتر نق ته ای دیدتر باشتد کته متورد توافته یترفین قترار یرفتته
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اجتتت .معمتتوالد مقصتتد کتتاال بتتر اجتتا

نتتوع قتترارداد خریتتد و فتتروش تعیتتین متتی یتتردد کتته

مربوی به اص ال ات تجارت بین المییی اینکوترمز) قرار خواهد یرفت.
 -8-1-2بسته بندی
تحویل جالم کاال بته خریتدار تتا تدود زیتادی بته نتوع بستته بنتدی یی بستتدی دارد و هتر
یونته مفیتتت یتتا کوتتتاهی در انتختاب بستتته بنتتدی مناجت بترای کتتاالر ممکتتن اجتتت با تتد
خسارات اتدی بته محصتول یتردد .یتس کتاالی ختا

را متی تتوای در بستته بنتدی هتای

متفتتاوت ااجتتازی و ارجتتال نمتتود .هتتر کتتدام از ای بستتته بنتتدی هتتا دارایر هزینتته و میتتزای
ایمنی ختا

ختود متی باشتد کته در صتورت ممتخا ن تودی نتوع بستته بنتدیر فروشتنده

ممکتتن اجتتت بستتته بنتتدی ارزانتتتر و یتتا هتتر نتتوع بستتته بنتتدی کتته در دجتتتر

داشتتته

باشتتد تی بتتا ایمنتتی کمتتتر) انتختتاب نمایتتد و همتتین مو تتوع زمینتته جتتاز بتتر وز اختالفتتات
فی مابین خریتدار و فروشتنده متی باشتدر لتذا در قراردادهتای خریتد و فتروشر مومتاد نتوع
و لیستتت بستتته بنتتدی بعنتتوای یکتتی از مفتتاد قتتراردادر ذکتتر یردیتتد و نکتتات مربتتوی بتته یی
ممخا می یردد.
 -9-1-2زمان ندی تحویل کاال
تحویل به موقع کاال به خریتدار یکتی از م متترین شتروی قترارداد متی باشتد .تدم تحویتل
به موقع کاال می توانتد با تد وارد یمتدی خستارت زیتادی بته خریتدار از امیتهر ایجتاد وقفته
در تولیتتدر کتتاه

رانتتدمایر افتتزای

هزینتته هتتای خریتتد ا ت راریر کتتاه

ا ت تتار شتترکت

نتتزد ممتتتریای و  ...یتتردد لتتذا خریتتدارای بتتا دقتتت خاصتتی جتتعی در تعیتتین برنامتته زمتتانی
دقیتته بتترای دریافتتت کتتاال نمتتوده و بتتدن ال تم یتتداتی بتترای ایمینتتای از ااتترای صتتحیح
توافقات می با شتد کته در ایتن راجتتا متی تتوای بته تعیتین اریمته تتأخیر در تحویتل کتاال
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توجتتط فروشتتندهر فستتق قتتراردادر ا تترای خستتارت وارده بتته خریتتدار از جتتوی فروشتتنده و ...
اشاره نمود.
الزم به ذکتر اینکته تحویتل کتاال ممکتن اجتت یتی یتس و یتا ننتد مر یته و در دوره هتای
زمتتانی مختیت صتتورت بدیتترد کتته بتترای ارجتتال و تحویتتل کتتا ال در ایندونتته متتواردر اتتداول
زمان ندیر ت یه و تن یم شده و در مفاد قرارداد ینجانده می شود.
 -10-1-2شرایط رداخت
نحتتوه رداختتت واتته کتتا الی متتورد معامیتته و اجتتناد متتورد اجتتتفاده بتترای رداخت نتتسر
جتتفتهر بتتراتر انتتواع ا ت تتارات اجتتنادی)ر زمان نتتدی رداختتت واتته کتتاالر میتتزای و نحتتوه
رداخت ی

رداخت و یی الحساب هتار اجتنادی کته فروشتنده بتا ارایته ین تا متی توانتد

واه را دریافت نماید از امیته متوارد م تم قراردادهتا متی باشتند کته در ایتن بنتد از قترارداد
بدای رداخته می شود.
 -11-1-2مانت نامه
در قراردادهتتای خریتتد و فتتروش تتمانت نامتته وریقتته ای اجتتت کتته از جتتوی فروشتتنده در
اختتیتتار خریتتدار قتترار متتی ییتترد تتتا وی نستت ت بتته ااتترای مناجتت تع تتدات از جتتوی
فروشتتنده ایمینتتای اصتتل نمایتتد .تتمانت نامتته هتتای متفتتاوتی در فریینتتد خریتتد متتورد
اجتفاده قرار می ییرد که الزم اجت هر نند مختصرر به برخی از ین ا اشاره شود:
 -1-11-1-2مانت نامه شرکت در مناقصه و مزایده:
خریدار برای میزم کردی فروشتنده بته انجتام تع تدات ختود در مناقصته و رابتت ندته داشتتن
قیمتتت و جتتایر شتترایط ا تتالم شتتده در مناقصتتهر از کییتته شتترکت کننتتدیای در مناقصتته و یتتا
مزایتتدهر تتمانت نامتته دریافتتت متتی کنتتد .روال معمتتول دریافتتت ایندونتته تتمانت نامتته هتتا
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بدین شکل ا جت کته فروشتنده م یغتی را بته ستاب خریتدار واریتز و فتی
یمتتن ادات ختتود بتترای مناقصتته یتتزار ارجتتال متتی دارد .تت

ینترا بته همتراه

از تعیتتین برنتتده و انعقتتاد

قتتراردادر واتته مزبتتور بتته ین تتا مستتترد متتی شتتود و درصتتورت تتدم ای نتتدی فروشتتنده بتته
قیمتت و شترایط یمتن ادیر م یتتغ تمانت نامته بته نتتوای مرامتت از جتوی مناقصته یتتزار
ط می یردد.
 -2-11-1-2مانت نامه اجترداد ی

رداخت:

در برختتی از قراردادهتتای خریتتد و فتتروشر تتی
را شتتروع نمایتتدر م یغتتی را بعنتتوای تتی

از ینکتته فروشتتنده ااتترای تع تتدات ختتود

رداختتت و بتته من تتور م یتتا کتتردی زمینتته هتتای

اارای تع دات ر از خریتدار دریافتت متی نمایتد .خریتدار در ننتین متواردی بترای ایمینتای
یتتافتن از بازیمتتت م یتتغ تتی

رداخ تت در صتتورت تتدم ااتترای تع تتدات یتتا تتدم ارجتتال

کاال از جوی فروشتندهر از وی تمانت نامته اجتترداد تی

رداختت دریافتت متی نماتیتد و

از ارجال کتاالر تمانت نامته دریافتت شتده اب تال یردیتده و یتا بته فروشتنده مستترد
می یردد.
 -3-11-1-2مانت نامه سن اارای قرارداد:
ایتتن تتمانت نام ته بتته من تتور صتتول ایمینتتای از صتتحت انجتتام تع تتدات فروشتتندهر از وی
دریافت می یتردد .نحتوه دریافتت تمانت نامته ستن انجتام کتار بتدین صتورت متی باشتد
که فروشنده ق ل از شتروع کتارر تع تد متی نمایتد کتاالی خواجتته شتدهر را م تابه بتا مفتاد
قترارداد از ان ته هتتای مختیت م تل وی یی تتای فنتیر کیفیتتر زمتتای انجتامر مکتای و )...بتته
خریدار تحویتل دهتد .در ایتای قترار داد و ت

از انجتام دقیته و صتحیح تع تدات از جتوی

فروشتتندهر تتمانت نامتته ارایتته شتتده توجتتط فروشتتنده بتته وی تتودت داده متتی شتتود و در
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میتتر اینصتتورت یعنی تتدم ااتترای صتتحیح تع تتدات از جتتوی فروشتتنده)خریدار متتی توانتتد
خسارات ا تمالی را از محل مانت نامه مذکور ا رای نماید.
 -12-1-2فور
فور

ماهور

ماهور بته توادغ میتر مترق ته ای یفتته متی شتود کته متانع از ااترای صتحیح مفتاد

قتترارداد و انجتتام تع تتدات یتترفین شتتود .در قراردادهتتار تتمن اشتتاره بتته برختتی از ایتتن
تتوادغ ماننتتد یوفتتایر انتتزر جتتیلر زلزلتته و ...

تتدود و مستتئولیت هتتای هتتر کتتدام از

یرفین قراردادر در صورت بروز ا تمال این وادغ بیای می یردد.
 -13-1-2شرایط مل
در قتترارداد بایتتد ندتتوندی و شتترایط متتل کتتاال ممتتخا یتتردد .نتتوع وجتتییه متتل و
نقل کمتیر هوا یمار کتامیویر ق تار و  ) ...مستیر متل کتاالر مرا تل ا تمتالی متل کتاالر
مل مرک و انتقال کاال از یس وجتییه متل بته وجتییه دیدترر متل کتاال در ننتد دفعتهر
و مستتئولیت خ تترات و هزینتته هتتای مربتتوی بتته ایتتن نقتتل و انتقتتاالت بایتتد در قتترارداد قیتتد
یردند.
 -14-1-2بازرجی کاال
برای صتول ایمینتای از صتحت و جتالمت کتاالی ارجتالی از جتوی فروشتندهر در ایتن بنتد
از قرارداد قید می یتردد کته کتاالی متذکور بایتد در م تد و ق تل از بتارییری و ارجتال و در
برختتی متتوارد ت

از تحویتتل یتترفتن کتتاال) از جتتوی موجستتات بازرجتتی کننتتده متتورد ن تتر

خریدارر مورد بازرجتی هتای مختیت کمتی و کیفتی قترار ییترد .مستایل مربتوی بته بازرجتی
در ایای مورد اشاره قرار می ییرد.
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 -15-1-2زبای قرارداد
من تتور از زبتتای قتترارداد زبتتانی اجتتت کتته متتتن اصتتیی قتترار داد بتته یی زبتتای نوشتتته شتتده و
تع یر و تفسیر قترارداد و رفتع اب امتات ا تمتالی بتر اجتا
ییتترد .اک تتر قراردادهتتا بتته زبتتای ممتتتر

واهه هتای یی زبتای صتورت متی

یتتر فتتین و یتتا جتتایر زبان تتای بتتین المییتتی ماننتتد

فرانسویر یلمانی و اجسانیولی نداشته شود.
 -16-1-2دموراه
به هزینه هتایی کته بابتت دیتر کترد تخییته کمتتی بته صتا

کمتتی رداختت متی یتردد

دموراه یویند .در این بنتد از قترارداد بایتد مستئولیت هتر کتدام از یترفین در ارت تای بتا دیتر
کرد تخییته کمتتی ممتخا یتردد .معمتوالد هزینته هتای دمتوراهی کته ناشتی از تتأخیر در
تخییه بوجییه خریدار و یا دم یمتادیی بترای تحویتل کتاال بوجتییه خریتدار باشتدر بتر تده
خریتتدار بتتودهر ولتتی هزینتته هتتایی کتته ناشتتی از ارجتتال ق تتل از مو تتد محصتتول بوجتتییه
فروشنده و یا دم ایالع به موقع به خریدار باشدر به ده خود فروشنده می باشد.
 -17-1-2ل و فصل اختالفات
بتتدالیل مختی ت ممکتتن اجتتتر در متتورد ااتترای هتتر کتتدام از مفتتاد قتترارداد بتتین خریتتدار و
فروشتتنده اختتتالف ن تتر تتی

ییتتد .در اینصتتورت ایتتر مستتئیه از یریتته متتذاکره مستتتقیم

ل نمودر باید مراعی برای داوری انتختاب یتردد کته متورد ا تمتاد یترفین باشتد .بتر ایتن
اجتتا

در قراردادهتتا معمتتوالد مراتتع تتل اختتتالف ا تمتتالی را ممتتخا متتی نماینتتد .ایتتن

مراع ممکن اجتت قتوانین کمتور خریتدارر کمتور فروشتندهر قتوانین یتس کمتور رالتد و یتا
یس جتازمای بتین المییتی باشتد .در خییتی از متواردر اتتاق بازریتانی بتین المییتی بته نتوای
مراع قااوت کننده ممخا می شود.
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 -18-1-2فسق قرارداد
برخی شرایط ایجاب می کند کته قترارداد ب تور کامتل ااترا ندتردد .در ایتن شترایط قترارداد
از جوی یکی یتا هتر دو یترفر فستق متی یتردد .در شترایط فستق قترارداد معمتوالد یترفین
هیهدونه مسئولیتی بر ده نداشتته و فقتط اقتدام بته تستویه ستاب متالی متی نماینتد .در
قتترارداد بایتتد شتترای ی کتته تحتتت ییر هتتر کتتدام از یتترفین متتی تواننتتد قتترارداد را فستتق
نمایندر ذکر یردد.
 -19-1-2قسم نامه
در این قسمت از قتراردادر هتر کتدام از یترفین تع تد متی نماینتدر صتادقانه در ا تت انجتام
و ای و اارای تع داتمای یتام بردارنتد .همهنتین بته لحتاا اخالقتیر ایمینتای متی دهنتد
که شرایط قتراردادر بتا شترایط بتازار م ابقتت داشتته و هیهدونته متل ختالف مقتررات و یتا
هیهدونه راب ه خاصی میر از ینهه در قرارداد قید شدهر واود ندارد.
 -20-1-2جایر موارد
متناجت بتتا مو تتوع قتتراردادر ممکتتن اجتتت هتر کتتدام از متتوارد زیتتر مو تتو یت داشتتته و در
قرار داد بدان ا اشاره یردد.
 -ختتدمات تت

از فتتروش و متتتی انی فنتتی :در خریتتدهای مربتتوی بتته تج یتتزات

صتتنعتی و ماشتتین یالتر معمتتوالد و تتای فروشتتنده بتترای مایتتت فنتتی از خریتتدار
در متتواردی ماننتتد نص ت ماشتتین یالتر تعمیتتر و  ...و نیتتز تکتتالی خریتتدار در ایتتن
مورد در قال یس بند مستقل در قرارداد یورده می شود.
 تتتأمین ق عتتات :در برختتی متتوارد فروشتتنده متع تتد متتی شتتود تتتا متتدت زمتتایممخصتتی ق عتتات و لتتوازم متتورد نیتتاز خریتتدار را تتتأمین نمایتتد .در ایتتن یونتته
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قراردادهتتا متتدت زمتتای تتتأمین ق عتتات و و تتای و تکتتالی هتتر کتتدام از یتترفین بتته
صرا ت مورد اشاره قرار می ییرد.
 یمتتوزش نیروهتتا :در متتوارد تتروریر فروشتتنده متع تتد متتی ش تود یمتتوزش هتتای الزمرا به کارکنایر تکنستین ا و ا یانتاد متدیرای جتازمان ای خریتدار و کستانی کته بته هتر
نحتتو بتتا تج یتتزات خریتتداری شتتده جتتروکار دارنتتدر ارایتته دهتتد .ال تتته در ایتتن متتوارد
بایتتد و تتای و تکتتالی خریتتدار نیتتز بتته دقتتت بررجتتی شتتود برختتی از متتوارد کتته در
ارت تتای بتتا یمتتوزش نیروهتتا در قراردادهتتا بتتدای اشتتاره متتی شتتود ارتنتتد از :تعیتتین
هزینه های یموزشر مکای بریزاریر مدت دوره هار تعداد کاریموزای و . ...

خالصه
دریافتتت یمتتن اد قیمتتت در بازارهتتای مختی ت ر متفتتاوت اجتتت .در بعاتتی بازارها بازارهتتای
جتتازمای یافتتته) قیمتتت هتتای بتتازار ممتتخا بتتوده و در برختتی بازارها بازارهتتای بتتا قیمتتت
القایی یا تن یم شده) قیمتت کتاال و ختدمات بتر اجتا

وامتل و شترایط بتازار م تل ر ته

و تقا ا و هزینته هتا تعیتین متی شتود .در ننتین بازراهتایی خریتدار از روش هتای متعتددی
م ل اجتعالمر مکات ته مستتقیمر مناقصته اقتدام بته دریافتت قیمتت متی نمایتد جتس

اقتدام

به مذاکره با فروشتندیای بترای تعتدیل قیمتت و جتایر شترایط یمتن ادی ین تا متی نمایتد.
متتذاکره تتتالش در ا تتت رجتتیدی بتته توافتته بتتر جتتر مو تتوع متتورد ن تتر متتی باشتتد.
اجتتترات ی ای مختیفتتی بتترای متتذاکره واتتود دارد از امیتته اجتتترات ی بتتده – بستتتای
اجتتترات ی افمتتاری بتتر موا تتع و اجتتترات ی م تنتتی بتتر در

متقابتتل کتته هتتر کتتدام از ایتتن

اجترات ی ا ممکن اجت منجتر بته توافته یردیتده و یتا بتدوی صتول نتیجته م یتوب ایتای
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ذیرنتتد .لتتیکن ب تتترین و من قتتی تتترین اجتتترات ی متتذاکرهر اجتتترات ی م تنتتی بتتر در
متقابل اجت.
انعقتتاد قتترارداد خریتتد مستتتیزم تتتأمین و اختصتتا

منتتابع متتالی متتورد نیتتاز متتی باشتتد بتته

من ور تأمین منتابع متالی خریتدر خریتدار از فروشتنده درخواجتت ارجتال تی
نماید .ت

فتاکتور متی

از تتأمین ا ت تار الزمر خریتدار بایتد بتر م نتای توافقتات اصتل شتدهر اقتدام بته

قتتد قتترارداد بتتا فروشتتنده نمایتتد .قتترارداد توافقنامتته ای مومتتاد مکتتتوب بتتین خریتتدار و
فروشتتنده اجتتت کتته تتدود و تتای و مستتئولیت هتتای هتتر کتتدام را ممتتخا متتی کنتتد.
قراردادهتتای خریتتد دارای مفتتاد مختیفتتی متتی باشتتند کتته م متتترین مفتتاد اک تتر قراردادهتتای
خرید ارتند از:
 ممخصات یرفین مو وع قرارداد شرایط رداخت قیمت م یغ قرارداد م د و مقصد کاال-

مانت نامه

 شرایط مل -زمای اارای قرارداد
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 مفهوم کیفیت
کیفیتتت را بتته یونتته هتتای مختیفتتی تعری ت نمتتوده انتتد از امیتتهر معیتتاری از ختتوب بتتودیر
مرموبیتر م ابقت بتا خواجتته هتای ممتتری و میتره .کیفیتت کتاالی خریتداری شتده بترای
جتتازمای بستتیار م تتم و در بعاتتی از متتوارد ان تته یتتاتی دارد .کیفیتتت کتتاالی خریتتداری
شتتده از یتتس یتترف در تولیتتد محصتتول ن تتایی و مق ولیتتت یی نتتزد ممتتتریای جتتازمای متتورر
بوده و از جتوی دیدتر در اریتای مصترف ا تمتالی یی در جتازمایر ر تایت بیمتتر کارکنتای
را اصتتل متتی نمایتتد .بنتتابراین کیفیتتت مناجتت متتواد و کتتاالی خریتتدای شتتده تتتأریر
مستقیمی بر راندمای کاری جازمای دارد.
کیفیتتت یتتس محصتتول در ارت تتای بتتا وی یی تتای محصتتول و میتتزای م ابقتتت یی بتتا
انت تتارات مصتترف کننتتده و نیتتز همختتوانی بتتا اجتتتانداردهای از تتی

تعیتتین شتتدهر تعیتتین

متتی یتتردد و از ینجتتا کتته انت تتارات ممتتتری و بتته یتتور کیتتی ارزیتتابی انستتان ار بستتتدی بتته
وامتتل متعتتددی دارد کتته همتتین امتتر با تتد یردیتتده تع یتتر و تفستتیر از مو تتوع کیفیتتت
ان تته نس ت ی و جتتییقه ای یتتدا نمایتتد .کتتاالیی کتته ممکتتن اجتتت از ن تتر یتتس ممتتتری بتتا
کیفیت معرفی یردد ممکتن اجتت از ن تر ممتتری دیدتری یتس کتاالی معمتولی و یتا تتی
کتتاالی بتتا کیفیتتت تتایین ایتتوه نمایتتد زیتترا انت تتارات و خواجتتته هتتای ایتتن دو ممتتتری
متفاوت از همدیدر می باشد.
از جتتوی دیدتترر معمتتوالد در ارزیتتابی و تعیتتین کیفیتتت کتتاال از جتتوی ممتتتریر همتته
وی یی ای یی بته یتس انتدازه م تم ن توده و امیت م تم تترین وی یی تای کاال بتا تواته بته
نوع کاربرد و نیاز ممتری) از جوی او مورد تواه قرار می ییرد.
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ذکر این نکته روری اجتت کته در خریتد کتاالی متورد نیتازر م نتای انتختاب محصتول بایتد
به اای ب ترین کیفیتر بتر کیفیتت مناجت متمرکتز یتردد .بتدین معنتی کته خریتد کتاالی
بتتا بتتاالترین کیفیتتت لزوم تاد یتتس خریتتد مناج ت محستتوب نمتتی شتتودر بیکتته جتت حی از
کیفیتت کتته اجتخدوی نیتتاز جتتازمای باشتد کیفیتتت مناجت را نمتتای متتی دهتد .بتته نتتوای
م ال در بتازار دوربتین کاجتیر محصتوالت و مارک تای متفتاوتی بتا قیمت تای تایین و بتاال
واود دارند که این قیمت تا بتر اجتا

میتزای دقتت و کیفیتت تعیتین متی یردنتد .در ننتین

بازاری ب ترین دوربین کدام اجت؟
در اجق باید یفت تعیتین ب تترین متار

بستتدی بته نتوع کتاربرد یی دارد .ایتر دوربتین را

صرفاد برای کاجی شخا و یمتاتور بته کتار متی ییریتدر یتس دوربتین ارزای قیمتت هتم متی
تواند برای شما کیفیت مناج را داشتته باشتد .امتا ایتر یتس کتا

رفته ای باشتید یندتاه

ممکتتن اجتتت یتتس دوربتتین کاجتتی دیجیتتتال بتترای شتتما مناجتت باشتتدر ال تتته همتتین
دوربتتین دیجیتتتال نیتتز بتترای کس ت رداری از جتتیارات و ااتترام یجتتمانی کیفیتتت مناج ت را
دارا نیست.
 -1-1محاجن خرید کاالی با کیفیت
خرید و بکارییری کاالی با کیفیت در جازمای مزایا و محاجنی را به دن ال دارد:
 .1ب تتود ب تتروری در فراینتتد تولیتتد و بتتدن ال یی کتتاه
مصرف مواد و کاه
 .2افزای

ایعات

ا ت ار و ش رت جازمای و ایجاد تصویر ذهنی خوب در بازار

 .3اذب ممتری و افزای
 .4افزای

هزینتته هتتایی از ق یتتل هزینتته

ج م بازار

منافع کارکنای و نیز ب ود جودیوری جازمای
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 .5افزای

قیمت رداختتی از یترف ممتتری :زیترا ممتتری ا تر اجتت م یتغ بتاالیی

را بتترای خریتتد یتتس محصتتول بتتا کیفیتتت رداختتت نمایتتد .بتته تتارت دیدتتر تتتأریر
کیفیتتت محصتتول در انتختتاب محصتتول در اک تتر متتوارد از امتتل قیمتتت م تتم تتتر
اجت.
 .6ب ود اایداه رقابتی جازمای و تامین دوام و بقای جازمای
 معایب خرید کاالی بی کیفیت
کیفیت برای جازمای تروری و تتی یتاتی اجتت و لتذا انتختاب کتاالی بتا کیفیتت امتری
نیستتت کتته بتتتوای یی را نادیتتده یرفتتت .خریتتد کتتاالی بتتی کیفیتتت در متتل هزینتته هتتای
متعتتددی را بتترای جتتازمای ایجتتاد متتی نمایتتد .برختتی از ممتتکالت خریتتد و بکتتارییری کتتاال و
مواد بی کیفیت ارتند از:
 .1افتتزای

هزینتته هتتای داخیتتی جتتازمای از ق یتتل هزینتته تتایعاتر تولیتتد محصتتول

معیوب و یا محصول دراه دو.
 .2افزای

هزینته هتای ناشتی از شتکایت ممتتری م تل هزینته ت

محصول و خدمات

یترفتن و تعتویض

از فروش و مانتر تعمیر محصوالت معیوب و . ...

 .3نار ایتی و از دجت دادی ممتریای.
 .4ت ییغات منفی ممتریای نارا ی و تاعی اایداه و ا ت ار جازمای.

54

ن ر به اهمیت خاصی که خرید کتاالی بتا کیفیتت هتم بترای ممتتریای و هتم بترای جتازمای
دارد جازمان ا می کوشتند از روشت ای یونتایوی کیفیتت کتاالی متورد نیتاز ختود را ممتخا
کرده و تالش نمایند تا کاالیی با کیفیت مناج خریداری و دریافت نمایند.
ال تتته کیفیتتت امتتری نس ت ی بتتوده و لتتذا ب تتترین کتتاال همیمتته مناج ت تتترین یزینتته بتترای
شرکت محستوب نمتی شتود  .بته من تور ارایته تعریت وا تدی از کیفیتت کاالهتار جتازمان ا
مختیت در دنیتتا شتتکل یرفتتته انتتد کتته اقتتدام بتته تعیتتین ج ت ح م یتتوبی از کیفیتتت کاالهتتا
تحت نتوای اجتتانداردهای کتاال متی نماینتد .اجتتانداردها انتواع مختیفتی داشتته و از زمینته
هتای متعتدد دجتتته بنتدی متتی شتوند .برختتی اجتتانداردها بتته یتس جتتازمای ختا

محتتدود

می شود و برخی دیدتر در جت وح میتیر من قته ای و بتین المییتی بکتار یرفتته متی شتوند.
بعای از اجتانداردها اا تاری بتوده و همته تولیتد کننتدیای میتزم بته ر ایتت ین تا هستتند و
برخی دیدر ان ه اختیاری و تمویقی دارند.
به من ور کنترل مفاد قترارداد و دریافتت کتاال بتا ممخصتات از تی

تعیتین شتده کاالهتا را

مورد بازرجی های کمتی و کیفتی قترار متی دهنتد کته میتزای وشترایط ایتن بازرجتی هتا بته
نتتوع کتتار و روابتتط فتتی متتابین خریتتدار و فروشتتنده و وامتتل دیدتتر بستتتدی دارد .در برختتی
موارد کییه کاالها بازرجتی متی شتوندر در تالی کته بعاتی محمولته هتا بصتورت جت حی و
یا با بررجی تعدادی از کل محوله نمونه ای از محموله) کنترل می یردند.
و یفتته تعیتتین اجتتتاندارد و تأییتتد کیفیتتت کاالهتتا در ایتترای بر تتده جتتازمای اجتتتاندارد و
تحقیقتتات صتتنعتی ایتترای اجتتت کتته یکتتی از ا اتتاه فعتتال جتتازمای بتتین المییتتی اجتتتاندارد
ایزو) محسوب می یردد.
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«نُـوراً لَیـسَ مَعَـه ظُلـۀ»
فرازهای از نور که تاریکی ندارد

خطبه امام علی(ع)در مورد قران

قسمتهای از ایات نورانی سوره مبارکه حج
 ای مردمان خداترس وپرهیزگار باشید.
 خدا هرگز کمترین ستم در حق بندگان نخواهد کرد.
 خدا هر که را بخواهد هدایت می کند.
 خدا مؤمنان را از هر مکرر و شرر دشرمن ن راه مری دارد کره خردا هرگرز خیانرت کرار کرارر ناسرساس را
دوست ندارد.
 چرره بسرریار شررهر و دیرراری کرره مررا اهح ر را در لن حررام کرره برره دحررم و سررتم م ر وم بودنررد برره خررا
هر

ن رراندیم و اینرره لن شررهرها از بنیرراد ویررران اسررت و قناتهررا و چرراه هررای ل و چرره قصرررهای

عالی که بی صاحب گ ت.
 پررآ لنانکرره ایمرران لوردنررد و نیکوکررار گردیدنررد برلنهررا لمرررزف حررق و رز بررا ل ر و کرامررت عررالی
است.
 خدا دانا ( به حقایق امور) و درستکار (در نظام عالم) است.
 و البته خدا اهل ایمان را به راهی راست هدایت خواهد کرد.
 و همانا خداوند بهترین رز و روزی بخ نده است.
 این اسرت (برهران حرق) کره خردا شرب ترار را در روز روشرن پنهران مری کنرد و روز روشرن را در شرب
تار و خدا ( به صدای اهل عالم) شنوا و (به دقایق امور خحق) بیناست.
 و هرگز ستمکاران را یار و یاوری نخواهد بود.
 برره خرردا (و کتررا او) متوسررل شرروید کرره او مررولی (و پا دشرراه و ن هبرران و حررار وناصرررو نررادر)
شماست و نیکو مولی و نیکو ناصری است.
منابع:
.1سیستم های خرید ،انبارداری و توزیع
 .2قرآن کریم
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