
یور، مهر و آبان  1396  62  شماره 84 و 85 - مرداد و شهر

خرید متمرکز / مواد اولیه / فرش دستباف
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قم  دستبافت  فرش  خوشه  فشار  اصلی  نقاط  از  یکی  امروزه 

مواداولیه  بیشتر  اینکه  به  توجه  با  است.  مواداولیه  تامین 

و  می باشد  وارداتی  قم  دستباف  فرش  تولیدکنندگان  مصرفی 

تولیدکنندگان، ابریشم را از طریق واسطه ها و با قیمت بیشتری 

با  مواداولیه  تامین  به  تولیدکنندگان  نیاز  می کنند،  خریداری 

کیفیت بهتر، ضرورتی بر انجام این تحقیق  هزینه پایین تر و با 

اولیه  مواد  متمرکز  خرید  برای  مطلوب  روشی  ارائه  و  شده 

)ابریشم(، بررسی موانع و مزایای آن نسبت به خرید غیرمتمرکز 

)از طریق واسطه( و همچنین رتبه بندی مزایا و موانع مهم ترین 

گرفته شده است. این تحقیق از نظر  اهداف این تحقیق در نظر 

بررسی مزایا، موانع و راه کارهای روش خرید 
متمرکز  در خوشه فرش دستباف قم
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می باشد.  توصیفی- پیمایشی  روش  نظر  از  و  کاربردی  هدف 

خوشه  تولیدکنندگان  از  متشکل  تحقیق  این  آماری  جامعه 

که عضو  که 12 نفر از تولیدکنندگانی  فرش دستبافت قم است 

شبکه نرم خرید مشترک مواداولیه هستند و سابقه خرید مواد 

اولیه به صورت مشترک را دارند، با توجه به روش نمونه گیری 

گردآوری  جهت  شده اند.  انتخاب  )قضاوتی(  تصادفی  غیر 

تحلیل  برای  و  میدانی  و  کتابخانه ای  روش  دو  از  اطاعات 

نظر  مورد  پژوهش  استفاده شده است.   AHP روش  از  داده ها 

به  این  و  نگرفته  صورت  دستباف  فرش  صنعت  در  کنون  تا

که فرآیند خرید متمرکز مواد  عنوان اولین پژوهش علمی است 

که روش خرید  کرده است. نتایج مبین آن است  اولیه را بررسی 

)ابریشم(  اولیه  مواد  برای  خرید  روش  مناسب ترین  متمرکز، 
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پژوهش  در  بنابراین  می باشد.  قم  دستباف  فرش  خوشه  در 

گردیده  ذکر  کامل  طور  به  روش  این  انجام  مراحل  حاضر 

است. عاوه بر این مزایا و موانع این روش نیز بیان شده و در 

خرید  روش  که  داده  نشان  نتایج  شده اند.  رتبه بندی  نهایت 

که با انجام آن  متمرکز مزایایی نسبت به خرید غیر متمرکز دارد 

بسیاری از مشکات تامین مواد اولیه، در خوشه حل می گردد. 

مقدمه
خوشه  تولیدِی  محصوالت  از  زیادی  حجم  اینکه  به  توجه  با 

می دهند،  تشکیل  ابریشمی  فرش های  را  قم  دستبافت  فرش 

عمده ترین مواد اولیه مصرفی در این خوشه، نخ ابریشم است 

گوی  که میزان تولید ابریشم در داخل ایران پاسخ  ]1[. از آنجا 

شکل  به  آن  از  زیادی  مقدار  نیست،  خوشه  این  ساالنه  نیاز 

بزرگترین  چین  کشور  حاضر  درحال  و  می گردد  تأمین  وارداتی 

کننده ابریشم به ایران محسوب می گردد ]2[. وارد 

امروزه یکی از نقاط اصلی فشار خوشه فرش دستبافت قم، 

تامین مواداولیه است و مهم ترین دغدغه تولیدکنندگان فرش 

پایین  قیمت  با  واسطه ها،  طریق  از  ابریشم  خرید  دستباف، 

ابریشم،  باتوجه به وارداتی بودن  می باشد. ولی در این میان 

روزانه،  قیمت  افزایش  و  باال  گمرکی  عوارض  چون  عواملی 

واسطه ها شده  توسط  وارداتی  ابریشم  قیمت  رفتن  باال  باعث 

که از مشکات اصلی تامین مواد اولیه خوشه می باشد. با توجه 

به مصرف باالی نخ ابریشم توسط تولیدکنندگاِن خوشه و باال 

حد  از  بیش  نیاز  و  واسطه ها،  طریق  از  آن  خرید  هزینه  بودن 

کیفیت  تولیدکنندگان به تامین مواد اولیه با هزینه پایین تر و با 

مشکات  حل  و  شد  تحقیق  این  انجام  بر  ضرورتی   ،]2[ بهتر 

برای  راه کاری  ارائه  و  اولیه  تامین مواد  زمینه  در  اصلی خوشه 

گردیده است. خرید متمرکز و بررسی موانع و مزایای آن واجب 

بنابراین هدف این پژوهش، ارائه روش خرید متمرکز مواد 

اولیه )ابریشم( و بیان موانع و مزایای آن نسبت به خرید غیر 

متمرکز و یا خرید از طریق واسطه می باشد.  

1. ادبیات تحقیق
1-1. تاریخچه خرید

تاریخچه  و  بوده  انسان  کارهای  قدیمی ترین  از  یکی  خرید 

خود  تولیدی  محصوالت  انسان  که  می گردد  باز  زمانی  به  آن 

پایاپای  معامات  صورت  به  دیگران  تولیدی  محصوالت  با  را 

در  خرید  مدیریت  ع  موضو ولی  است.  می کرده  معاوضه 

یک  خدماتی  و  بازرگانی  صنعتی،  اقتصادی،  سازمان های 

افزایش  با  و  زمان  گذشت  با   .]3[ است  جدید  نسبتا  ع  موضو

کننده،  کنندگان تامین  وابستگی شرکت ها به منابع و مشارکت 

است  یافته  افزایش  عرضه  و  خرید  عملکرد  مدیریت  اهمیت 

.]4[

از  سازمان ها   در  موثری  نقش  عنوان  به  خرید  امروزه،   

است.  شده  تبدیل  استراتژیک  بازی  یک  به  معامله  حالت 

کشورهای آمریکای التین، شرکت ها می توانند از  برای مثال در 

خرید برای ارتقای نوآوری خود و بهره وری از تعامات با تامین 

کنند ]5[. کنندگان استفاده 

نیازمندی های  تحصیل  معنی  به  خرید  کلی  طور  به 

کاال و خدمات با قیمت و هزینه مناسب  سازمان اعم از مواد، 

از منبع معتبر و قابل اعتماد می باشد. مدیریت خرید نیز به  و 

که جهت بررسی،  کلیه فعالیت های هماهنگی اطاق می شود 

کلیه نیازمندی ها در زمینه وسایل و  تحقیق، مطالعه و برآورد 

امور  کلیه  کاال ها و  ابزار آالت و مواد و  و  تجهیزات، ماشین ها، 

مربوط به تهیه، بیمه، حمل و نقل، سیاست ها، برنامه ریزی، 

و  دستورالعمل ها  سیستم،  طراحی  کار،  انجام  روش  تهیه 

نظارت بر موارد فوق انجام می گیرد ]3[.

1-2. انواع خرید

ع  نو با  متناسب  تولیدی  شرکت های  یا   سازمان ها  در  خرید 

ساختار آنها به یکی از چند روش زیر انجام می شود: 

بر . 1 سال،  هر  آغاز  در  شده:  برنامه ریزی  خریدهای 

مختلف  واحد های  شده  برنامه هایپیش بینی  اساس 

ع خرید ها از طریق واحد تدارکات با  یک سازمان، این نو
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توجه به اولویت ها انجام می شود در شرکت های تولیدی 

تولید  میزان  و  فروش  پیش بینی  اساس  بر  خرید  برنامه 

برنامه ریزی می شود ]6[.

بر . 2 خرید ها،  ع  نو این  )اضطراری(:  موردی  خرید های 

آن  برای  مصرف کننده،  واحد های  درخواست  اساس 

ساالنه  برنامه  به  نیازی  آنها  تهیه  که  کاالهایی  از  دسته 

انجام  باشد،  نیاز  مورد  اضطرار  بر حسب  یا  است  نداشته 

می شود ]4[.

نیاز . 3 مورد  خریدهای  چنانچه  متمرکز:  خریدهای 

یا  )مرکزی(  کل  تدارکات  واحد  وسیله  به  موسسه ای 

خرید«  در  »تمرکز  روش  این  به  شود،  تدارک  کارپردازی 

گفته می شود. خریدهای متمرکز در صورتی مثمر ثمر است 

که نیازهای واحدهای مختلف مشابه باشد و بخش ها و 

گونه موسسات متفرق نباشند و در نقاط  کارخانه های این 

صورت  به  خرید  مزایای  باشند.  نگرفته  قرار  افتاده  دور 

خرید هایی  در  تخصص  ایجاد  از:  است  عبارت  متمرکز، 

نیروی  کارگیری  به  در  صرفه جویی  می گیرد،  صورت  که 

انسانی، جمع آوری نیازمندی ها و افزایش مقداری آن، که 

کنترل بهتر و سریع تر  امکان اخذ تخفیف را افزایش دهد، 

زمان  در  نیاز  مورد  کاالهای  انبار، خرید  در  کاال  موجودی 

مربوط  هزینه های  و  کاری  دوباره  کاهش  سال،  مناسب 

هزینه های  در  جویی  صرفه   ،]4[ مکرر  خریدهای  به 

زمان  در  جویی  صرفه  نقل،  و  حمل  و  خرید  به  مربوط 

خرید، استاندارد سازی، تجزیه تحلیل ریسک های بازار، 

بهبود بهره وری و عملکرد مالی، نوآوری در خرید متمرکز 

]5[، نتیجه خرید افرادی که مشغله اولیه آنها خرید است، 

به  خرید  به  که  ست  افرادی  از  بخش تر  اثر  شک  بدون 

بخش  مدیران  می نگرند،  ثانوی  مسئولیت  یک  صورت 

کنند. آنها  که وقت خود را صرف خرید  صف نیازی ندارند 

مسئولیت های  به  را  خود  وقت  و  تاش  تمام  می توانند 

اصلی خود اختصاص دهند ]7[.

جغرافیایی، . 4 کندگی  پرا صورت  در  غیرمتمرکز:  خرید های 

داشتن  با  کدام  هر  شرکت،  یک  کارخانجات  و  واحدها 

در  اقدام می کنند.  نیاز خود  مورد  کاالی  به خرید  اختیار، 

است؛  مشابه  غیر  اغلب  نیاز  مورد  کاالهای  حالت،  این 

نیز  نیازمندی ها  از  قلم  هر  بودن  تخصصی  صورت  در  و 

شود.  انجام  متمرکز  غیر  صورت  به  است  ممکن  خزید 

مزایای خرید به صورت غیر متمرکز عبارت است از: خرید 

خرید  دارد،  هماهنگی  واحد  هر  واقعی  نیازمندی های  با 

کاالهای تخصصی و فنی، با هماهنگی واحد های ذینفع، 

سریع تر و صحیح تر انجام می شود ]6[.

اساسا پیش خرید )سلف خری( در شرکت ها . 5 پیش خرید: 

به دو دلیل انجام می شود: 1- پیش خریدن تاثیر افزایش 

که  قیمت را به حداقل خود می رساند. حداقل برای مدتی 

مواد از موجودی مصرف می شود شرکت از افزایش قیمت 

در بازار مصون خواهد بود. 2- پیش خرید شرکت خریدار 

در  کاال  بودن  دسترس  در  آینده  افزون  روز  ابهامات  از  را 

شرکت ها  میان  در  سلف خری  لذا  می دارد.  مصون  بازار 

بین  در  خصوصا  عمل  این  است.  یافته  فراوان  رواج 

که تولید کنندگان در پایان  گردیده  خرده فروشان متداول 

خ های ویژه ارائه می دهند تا اهداف فروش خود  فصل نر

را تحقق بخشند ]6[.

1-3. عوامل موثر برخرید
مدیریت  صحیح  اجرای  همچنین  و  موفق  خرید  انجام  برای 

خرید  آمیخته  قالب  در  متغیرهایی  و  عوامل  به  توجه  خرید 

در  کننده  تعیین  عوامل  از  که  عناصر  این  می باشد.  ضروری 

از:1-  است  عبارت  هستند،  معروف   5r به  و  می باشند  خرید 

کیفیت مناسب 2- قیمت مناسب 3- مقدار مناسب 4- منبع 

مناسب 5-زمان مناسب ]3[.

1-4. مراحل خرید
از منابع  یا  را  کاالی مورد نیاز خود  هر موسسه ای، مواداولیه و 

و  سازندگان  طریق  از  یا  و  داخلی  عرضه کنندگان  و  خرید 
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خرید  به  اقدام   .]6[ می کند  تامین  کشور  از  ج  خار فروشندگان 

است.  متعددی  مراحل  نمودن  طی  مستلزم  سازمانی  هر  در 

مواداولیه  خرید  روی  بر  مقاله  این  ع  موضو اینکه  به  توجه  با 

ح  شر به  قسمت  این  در  دارد،  کید  تا کشور  ج  خار از  )ابریشم( 

مراحل و فرآیند اجرایی خرید خارجی پرداخته می شود.

و  کاال  سفارش  برگه  صدور  به  محدود  کاال  خارجی  خرید 

کرات در مورد قیمت  درخواست خرید نمی باشد بلکه شامل مذا

تحویل  تاریخ  خرید،  قرارداد  تنظیم  نقل،  و  حمل  هزینه  کاال، 

کاال،  توزیع  کاال،  سفارش  نقطه  سفارش،  میزان  تعیین  کاال، 

کاال و  کاال، نگه داری اطاعات مربوط به منابع تهیه  ترخیص 

کاال نیز می باشد  ارتباط با عملیات خرید  انتخاب فروشنده در 

.]8[

می توان  زیر  ح  شر به  را  خارجی  خرید  فرِآیند  کلی  طور  به 

نام برد: 

شناسایی و تعیین منابع خرید: از طریق سفارتخانه های . 1

از طریق شرکت های مشابه،  کشور،  کشورهای بیگانه در 

به  مراجعه  طریق  از  شرکت،  در  موجود  سوابق  طریق  از 

و  ملی  نمایشگاه های  در  حضور  طریق  از  بازرگانی،  اتاق 

طریق  از  آنها،  از  نیاز  مورد  اطاعات  کسب  و  بین المللی 

کتب، نشریات،  مرکز اطاعات فنی ایران، از طریق بررسی 

کاتالوگ های تخصصی و فنی، از طریق شبکه  مجات و 

اطاع رسانی اینترنت ]6[.

دریافت . 2 طریق  از  مناقصه،  طریق  از  قیمت:  دریافت 

تلفیقی،  روش  نامه(،   ضمانت  دریافت  )بدون  پیشنهاد 

دریافت قیمت به صورت استعام بها ]6[.

بین . 3 خرید،  قیمت  بهترین  اخذ  و  تعیین  برای  کره:  مذا

خریدار و فروشنده  ]6[.

که توسط فروشنده تنظیم و . 4 کتور  تهیه پروفرما: یا پیش فا

مهر و امضا می گردد و شامل مجموعه شرایط پیشنهادی 

نشانی  و  نام  کامل  مشخصات  شامل  فروشنده  توسط 

واحد،  قیمت  کاال،  وزن  کاال،  ع  نو خریدار،  و  فروشنده 

اعتبار،  تاریخ  تاریخ صدور،  پرداخت،  کل، شرایط  قیمت 

و...  کاال  تحویل  و  حمل  زمان  مقصد،  و  مبداء  کشور 

یا چند نسخه  می باشد و بر حسب دستور خریدار در یک 

صادر می گردد ]3[.

کره . 5 مذا انجام  از  پس  خرید  قرارداد  خرید:  قرارداد  تنظیم 

میان خریدار و فروشنده منعقد می گردد. در قرارداد خرید 

از طرفین مشخص می گردد. مواد  حدود وظایف هر یک 

ح ذیل می باشد: قرارداد خرید به شر

مورد  کاالی  قیمت  ماده2-  قرارداد/  ع  موضو ماده1- 

یا  تولید  مدت  و  شرایط  ماده3-  قرارداد/  مبلغ  یا  معامله 

اعتراض  ماده5-  پرداخت/  شرایط  ماده4-  کاال/  تهیه 

کاال/ ماده 8-  ها/ ماده6- بسته بندی/ ماده 7- مقصد 

زمان حمل/ ماده 9- حکمیت و داوری و حل و فصل و 

 -11 ماده  قرارداد/  طرفین  نشانی   -10 ماده  اختافات/ 

بازرسی/ ماده 12- تغییر وسیله حمل در طول راه/ ماده 

13- حمل به دفعات/ ماده 14- مبدا/ ماده 15- فورس 

ماژور ]6[.

واردکنندگان . 6 بانک:  و  بازرگانی  وزارت  در  سفارش  ثبت 

کاالی مختلف اعم از دولتی و غیر دولتی جهت اخذ مجوز 

ورود قطعی و ثبت سفارش باید به وزارت بازرگانی مرجعه 

می باشد:  ذیل  ح  شر به  سفارش  ثبت  مراحل   . نمایند 

از وزارت  اوراق ثبت سفارش توسط متقاضی  1- دریافت 

برای  قانونی  مجوز های  اخذ   -2 آن  تکمیل  و  بازرگانی 

و  ذیربط  سازمان های  از  مدارک  اخذ   -3 کاال  واردات 

ج شماره 8  مراجعه به وزارت بازرگانی و ثبت سفارش ودر

با  اعتبار  تایید  به  کننده  گشایش  بانک  اقدام   -4 رقمی 

توجه به ارائه مدارک فوق الذکر توسط متقاضی با رعایت 

گشایش اعتبار ]4[. مقررات مربوط نسبت به 

کننده . 7 کاال: بعد از اینکه بانک اباغ یا تایید  مرحله حمل 

است،  شده  صادر  اعتبار  می دهدکه  اطاع  فروشنده  به 

اینکه  از  اطمینان  و  اعتبار  دریافت  محض  به  فروشنده 

آماده  بر آید،  اعتبار  در  ج  مندر شرایط  عهده  از  می تواند 

در  که  اسنادی  و  موارد  می گردد.  کاال  حمل  و  بارگیری 
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ح ذیل می باشد: 1-  این مرحله مورد اهمیت است به شر

گواهی  گواهی بازرسی 4-  گواهی مبدا 3-  کاال 2-  بارنامه 

گواهی بسته بندی ]3[. بیمه 5- 

گمرک . 8 که به وسیله آن  گمرگات: اقدامی  کاال از  ترخیص 

ع ترخیص خود را  کاالی موضو به اشخاص اجازه می دهد 

از  کاال  اجازه خروج  و در واقع  باشد  اختیار خود داشته  در 

کشور داده می شود تشریفات و  گمرک و ورود آن به داخل 

کاالی  کاال، شامل عملیات برررسی ارزش  مراحل ترخیص 

اسناد  با  گمرک  در  کاال  موجودی  کاال،  تطبیق  ورودی، 

وارداتی و بررسی اظهار نامه و اخذ مجوز های الزم و اخذ 

گمرک می باشد  حقوق ورودی و هزینه های مربوط توسط 

.]4[

گمرکات به انبار خریدار ]4[.. 9 کاال از  حمل 

2. پیشینه تحقیق
علمی  پژوهشی  ایران،  دستبافت  فرش  صنعت  در  کنون  تا

چگونگی  و  نگرفته  صورت  مواداولیه  متمرکز  خرید  مورد  در 

که  است  موضوعاتی  جزء  صنعت،  این  در  اولیه  مواد  تامین 

با  رابطه  در  است.  گرفته  قرار  پژوهشگران  توجه  مورد  کمتر 

ع، در خوشه صنعتی فرش دستبافت قم، اقداماتی  این موضو

برای خرید مواد اولیه با عنوان خرید مشترک مواد اولیه انجام 

دستبافت  فرش  خوشه  دفتر  شده،  ذکر  مورد  در  است.  گرفته 

به  اقدام  اولیه،  مواد  تامین  وضعیت  بهبود  استراتژی  با  قم 

تولید  از  گروهی  توسط  اولیه  مواد  خرید  نرم  شبکه  ایجاد 

مواد  مشترک  خرید  دو   93 سال  زمستان  در  و  کرده  کنندگان 

از  کی  حا شده  اعام  نتایج  است.  داده  انجام  ابریشم  اولیه 

مواداولیه،  از خرید مشترک  که دستاوردهای حاصل  است  آن 

کاهش قیمت تمام شده ابریشم، تعدیل قیمت در بازار و حل 

)ابریشم(  اولیه  مواد  تهیه  زمینه  در  خوشه  اصلی  مشکات 

ابریشم به عنوان  با ادامه این روند،  انتظار می رود  می باشد و 

بهتر  کیفیت  پایین تر،  قیمت  با  قم  دستباف  فرش  مواداولیه 

برسد.  تولیدکنندگان  دست  به  تری  دقیق  برنامه ریزی  با  و 

خرید  مانع  که  دارد  وجود  عواملی  شده  ذکر  نکات  به  توجه  با 

شده است.  خوشه  این  در  مجدد  طور  به  اولیه  مواد  مشترک 

بنابراین شکاف اصلی تحقیق، مشکات و موانع خرید مشترک 

انجام شده در خوشه و همچنین نبود برنامه ریزی و فرآیندی 

که در این پژوهش  دقیق و مکتوب برای این فعالیت می باشد 

تاش شده است تا روش و ساختاری صحیح و علمی از نحوه 

خرید متمرکز مواداولیه، و همچنین موانع و مزایای آن نسبت 

به خرید غیرمتمرکز و یا خرید از طریق واسطه ارائه داده شود.

3. روش تحقیق
متمرکز  خرید  روش  ارائه  به  تحقیق  این  اینکه  به  توجه  با 

نظر  از  است،  پرداخته  آن  مزایای  و  موانع  بررسی  و  مواداولیه 

می باشد.  توصیفی-پیمایشی  روش  نظر  از  و  کاربردی  هدف 

خوشه  تولیدکنندگان  از  متشکل  تحقیق  این  آماری  جامعه 

فرش دستبافت قم می باشد. با توجه به هدف این پژوهش، 

مشترک  خرید  نرم  شبکه  عضو  که  تولیدکنندگانی  از  نفر   12

مواداولیه هستند و سابقه خرید مواد اولیه به صورت مشترک 

را دارند، با توجه به روش نمونه گیری غیر تصادفی )قضاوتی( 

انتخاب شده اند.   

4. اهداف تحقیق
خوشه 	  در  )ابریشم(  اولیه  مواد  متمرکز  خرید  روش  ارائه 

فرش دستباف قم

در 	  )ابریشم(  اولیه  مواد  متمرکز  خرید  موانع  شناسایی 

خوشه فرش دستباف قم

در 	  )ابریشم(  اولیه  مواد  متمرکز  خرید  مزایای  شناسایی 

خوشه فرش دستباف قم

رتبه بندی مزایا و موانع خرید متمرکز مواد اولیه )ابریشم( 	 

در خوشه فرش دستباف قم

5. سواالت تحقیق
ج 	  روش و ساختار خرید متمرکز مواد اولیه )ابریشم( از خار
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کشور در خوشه فرش دستباف قم چیست؟ از 

فرش 	  خوشه  تولیدکنندگان  توسط  ابریشم  متمرکز  خرید 

متمرکز  غیر  خرید  به  نسبت  مزایایی  چه  قم  دستباف 

ابریشم و از طریق واسطه ها دارد؟  

خوشه 	  تولیدکنندگان  توسط  ابریشم  متمرکز  خرید  موانع 

فرش دستباف قم چیست؟

رتبه بندی مزایا و موانع خرید متمرکز مواد اولیه )ابریشم( 	 

در خوشه فرش دستباف قم چگونه است؟

میدانی  و  کتابخانه ای  روش  دو  از  اطاعات  گردآوری  جهت 

شیوه  به  کتابخانه ای  روش  در  داده ها  که  شده  استفاده 

شیوه  به  میدانی  روش  در  و  فیش  از  استفاده  و  متن خوانی 

مقایسات  مبنای  )بر  پرسش نامه ای  و  رو(  در  )رو  مصاحبه 

برای مصاحبه، چون هدف  است.  گردیده  زوجی( جمع آوری 

نیازی به پاسخ های  درک چگونگی خرید و فرآیند آن است و 

کیفی استفاده شده است. برای  کمی نیست، از روش مصاحبه 

است.  شده  استفاده   EXCEL افزار  نرم  از  نیز  داده ها  تحلیل 

شده  استفاده   AHP روش  از  مزایا،  و  موانع  رتبه بندی  برای 

است. مبنای این روش مقایسات زوجی )دو به دو( می باشد. 

بعد از انجام مقایسات توسط پاسخ دهندگان، باید ناسازگاری 

کمتر از 0.10  خ ناسازگاری ماتریس  گر نر گردد. ا ماتریس بررسی 

باشد، می توان از ماتریس به دست آمده به منظور رتبه بندی 

توزیع  پرسشنامه  مجددا  باید  اینصورت  غیر  در  کرد  استفاده 

انجام  منظور  به  ناسازگاری،  خ  نر محاسبه  از  بعد  شود. 

رتبه بندی از میانگین سطری ماتریس استفاده می شود.

6. یافته ها 
فرش  خوشه  اینکه  دلیل  به  اوال  گفت،  می توان  ابتدا  در 

در  شده  مستقر  تولیدی  واحد های  از  متشکل  قم،  دستباف 

مکان هایی نزدیک به هم هستند و دوما به دلیل تولید فرش 

آنها  اولیه مشترک مصرفی  ابریشمی در خوشه، بیشترین مواد 

نخ ابریشم است، با توجه به ادبیات، مناسب ترین روش برای 

خرید مواد اولیه در این خوشه روش خرید متمرکز می باشد. با 

که سابقه خرید متمرکز مواد اولیه  توجه به مصاحبه با خبرگانی 

ساختار  و  مراحل  دارند،  را  اولیه  مواد  مشترک  خرید  عنوان  با 

مطلوب خرید متمرکز مواد اولیه و همچنین مزایا و موانع آن در 

گردید.   خوشه فرش دستباف قم شناسایی 

متمرکز  خرید  مراحل  شده  جمع آوری  اطاعات  طبق 

ح زیر است: مواداولیه )خرید خارجی( به شر

برای . 1 قدم  اولین  عنوان  به  متمرکز:  خرید  شبکه  تشکیل 

به  مایل  که  تولیدکنندگان  ابتدا  متمرکز،  خرید  عملیات 

آمادگی  اعام  می باشند،  متمرکز  صورت  به  ابریشم  خرید 

واحد  یک  صورت  به  و  داده  تشکیل  تیم  یک  و  کرده 

تدارکات عمل می نمایند. 

شبکه . 2 تشکیل  از  بعد  مواداولیه:  فروش  منبع  انتخاب 

خرید توسط تولیدکنندگان، انتخاب منبع فروش از طریق 

که در ادبیات ارائه شد صورت میگیرد.  روش های 

استعام . 3 خارجی  خرید  هر  در  فروش:  شرایط  استعام 

شرایط فروش فروشندگان مانند قیمت، شرایط پرداخت، 

کاال  برای هر منبع فروش ضروری است.  زمان تحویل 

قیمت . 4 تعیین  مورد  در  معموال  که  مرحله  این  در  کره:  مذا

قرار  اهمیت  مورد  نیز   تخفیف  ع  موضو میگردد  بحث 

تخفیف  نقدی،  تخفیف  ع  نو سه  شامل  که  میگیرد 

مرحله  این  در  می باشد.  تجاری  تخفیف  و  مقداری 

کره و شرایط ارائه شده توسط فروشنده  چنانچه نتایج مذا

که تهیه  گیرد، مرحله بعدی خرید  مورد توجه خریدار قرار 

مجددا  صورت  این  غیر  در  میگیرد  صورت  است  پروفرما 

تکرار  فروش  منبع  انتخاب  یعنی  دوم  مرحله  از  عملیات 

می گردد. 

که در . 5 کتور نیز همانطور  تهیه پروفرما: پروفرما یا پیش فا

ادبیات توضیح داده شد حائز اهمیت است. 

تنظیم قرارداد: در تنظیم قرار داد نیز توجه به تمام نکات . 6

ذکر شده در ادبیات ضروری است.

گشایش اعتبار توسط . 7 اخذ مجوز قانونی ورود مواداولیه و 
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شد  ارائه  ادبیات  در  که  همانطور  نیز  مرحله  این  بانک: 

خریدار  که  میباشد  اسنادی  اعتبار  گشایش  به  مربوط 

ارائه  بانک  به  مدارکی  اعتبار،  گشایش  درخواست  برای 

و  دقیق  بررسی  از  پس  نیز  اعتبار  گشاینده  بانک  و  داده 

گشایش اعتبار می نماید.  سریع مدارک متقاضی، اقدام به 

این . 8 خریدار:  کشور  به  فروشنده  توسط  اولیه  مواد  ارسال 

کاال می باشد، طبق موارد ذکر شده  که شامل حمل  مرحله 

در قرارداد صورت می پذیرد. 

گمرک . 9 کشور و ترخیص آن از  ورود مواد اولیه به 

گمرک به انبار خریدار. 10 حمل مواد اولیه از 
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  . مراحل خريد متمركز مواد اوليه با ساختار خريد خارجي1نمودار 

حمل مواد اوليه از گمرك به انبار خريدار

ورود مواد اوليه به كشور و ترخيص آن از گمرك 

ارسال مواد اوليه توسط فروشنده به كشور خريدار

اخذ مجوز قانوني ورود مواداوليه و گشايش اعتبار اسنادي 

تنظيم قرارداد 

تهيه پروفرما

مذاكره

استعالم شرايط فروش

انتخاب منبع فروش مواداوليه

تشكيل شبكه خريد متمركز

نمودار 1- مراحل خرید متمرکز مواد اولیه با ساختار خرید خارجی
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که به صورت جدول )1(  گرفته، تمامی اطاعات استخراج شده و مزایای خرید متمرکز شناسایی شده  با توجه به مصاحبه های صورت 

می باشد:

جدول 1- مزایای خرید متمرکز مواد اولیه

مزایای خرید متمرکز مواد اولیه در خوشه فرش دستباف قمردیف

تعدیل قیمت در بازار1

کیفیت )به دلیل خرید حضوری(2 خرید ابریشم با بهترین 

صرفه جویی در وقت تولیدکنندگان 3

کاهش قیمت تمام شده ابریشم ناشی از هماهنگی بهتر4

امکان انجام زمانبندی صحیح برای خرید باصرفه5

حذف واسطه ها6

متخصص شدن در زمینه خرید خارجی7

کاهش قیمت ناشی از تخفیف مقداری8

کتبی به  بعد از تهیه لیستی از مزایای خرید متمرکز، پرسشنامه 

گرفت تا در راستای  روش طیف لیکرت در اختیار خبرگان قرار 

از  گیرد. برای رتبه بندی مزایا نیز،  آن رتبه بندی مزایا صورت 

مقایسات  به  مربوط  نتایج  است.  شده  استفاده   AHP روش 

زوجی در جدول )2( آورده شده است:

جدول 2 - مقایسات زوجی مزایای خرید متمرکز مواد اولیه

ک قیمت 
هماهنگی

ک قیمت 
تخفیف

تعدیل قیمت تر کیفیت باال برنامه ریزی بهتر
صرفه جویی در 

وقت
حذف واسطه ها متخصص شدن

ک قیمت هماهنگی 1.00 1.84 2.31 2.89 4.06 3.59 3.99 2.93

ک قیمت تخفیف 0.54 1.00 2.48 2.42 3.33 2.78 2.71 3.23

تعدیل قیمت 0.43 0.40 1.00 0.48 1.38 3.40 1.79 4.24

تر کیفیت باال 0.35 0.41 2.09 1.00 1.76 3.03 3.32 2.49

برنامه ریزی بهتر 0.25 0.30 0.72 0.57 1.00 1.15 3.54 2.57

صرفه جویی در وقت 0.28 0.36 0.29 0.33 0.87 1.00 1.80 2.23

حذف واسطه ها 0.25 0.37 0.56 0.30 0.28 0.56 1.00 1.48

متخصص شدن 0.34 0.31 0.24 0.40 0.39 0.45 0.68 1.00

ناسازگاری  خ  نر شده،  انجام  زوجی  مقایسات  به  توجه  با 

خ ناسازگاری  ماتریس برابر با 0.052 شده است. از آنجایی که نر

رتبه بندی  برای  ماتریس  این  از  می توان  است،   0.1 از  کمتر 

کرد.  استفاده 
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جدول 3- رتبه بندی مزایای خرید متمرکز مواد اولیه

مزیت اهمیت

کاهش قیمت تمام شده ناشی از هماهنگی  0.27

کاهش قیمت ناشی از تخفیف مقداری 0.20

خرید با کیفیت باالتر 0.14

تعدیل قیمت در بازار  0.12

امکان انجام زمانبندی صحیح برای خرید باصرفه 0.09

کنندگان صرفه جویی در وقت تولید  0.07

حذف واسطه ها 0.05

متخصص شدن در زمینه خرید خارجی 0.05

قیمت  کاهش  که  است  واضح  نتایج جدول )3(،  به  توجه  با 

کاهش قیمت ناشی  تمام شده ناشی از هماهنگی و  بعد از آن 

کیفیت باالتر و  تعدیل قیمت در  از تخفیف مقداری، خرید با 

متخصص  و  واسطه ها  حذف  و  اهمیت  بیشترین  دارای  بازار 

در خرید  اهمیت  کمترین  دارای  زمینه خرید خارجی  در  شدن 

متمرکز مواد اولیه در این هنر-صنعت می باشد.

صورت  مصاحبه های  به  توجه  با  نیز  بعدی  مرحله  در 

استخراج  نیز  متمرکز  خرید  موانع  به  مربوط  اطاعات  گرفته، 

که به صورت جدول )4( می باشد: شده و موانع شناسایی شده 

جدول 4- موانع خرید متمرکز مواد اولیه

موانع خرید متمرکز مواد اولیه در خوشه فرش دستباف قمردیف

گاهی تولیدکنندگان1 عدم آ

عدم اعتماد بین تولید کنندگان2

کمبود بودجه کافی3

عدم حمایت، امکانات و تسهیات دولتی4

نبود نیروی مجرب خرید5

عدم دریافت معافیت گمرکی6

عدم تخصیص ارز مبادله ای7

عدم امکان گشایش اعتبار اسنادی از بانک8
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جدول 5- مقایسات زوجی موانع خرید متمرکز مواد اولیه

کمبود بودجه عدم اعتماد گاهی عدم آ
عدم حمایت 

دولت
عدم تخصیص 

ارز
عدم معافیت 

گمرکی
عدم نیروی 
محرک خرید

عدم گشایش اعتبار 
اسنادی اسنادی

کمبود بودجه 1.00 1.84 2.64 2.06 3.74 4.31 4.69 2.93

عدم اعتماد 0.54 1.00 1.97 2.91 3.96 2.78 2.60 4.57

گاهی عدم آ 0.38 0.51 1.00 0.48 1.76 2.75 2.47 4.24

عدم حمایت دولت 0.49 0.34 2.09 1.00 1.97 3.88 2.45 3.29

عدم تخصیص ارز 0.27 0.25 0.57 0.51 1.00 1.48 3.35 2.43

عدم معافیت گمرکی 0.23 0.36 0.36 0.26 0.68 1.00 1.70 2.23

عدم نیروی محرک 
خرید

0.21 0.38 0.40 0.41 0.30 0.59 1.00 1.57

عدم گشایش اعتبار 
اسنادی اسنادی

0.34 0.22 0.24 0.30 0.41 0.45 0.64 1.00

جدول 6- جدول رتبه بندی موانع خرید متمرکز مواد اولیه

موانع اهمیت

کمبود بودجه 0/26
عدم اعتماد 0/22

عدم حمایت دولت 0/15
عدم آگاهی 0/12

ای عدم تخصیص ارز مبادله 0/09
عدم معافیت گمرکی 0/06

نبود نیروی مجرب خرید 0/05
عدم امکان گشایش اعتبار اسنادی از بانک 0/04

ناسازگاری  خ  نر شده،  انجام  زوجی  مقایسات  به  توجه  با 

خ ناسازگاری  ماتریس برابر با 0.047 شده است. از آنجایی که نر

رتبه بندی  برای  ماتریس  این  از  می توان  است،   0.1 از  کمتر 

کرد.  استفاده 

کمبود بودجه و بعد از آن  که  نتایج جدول )6(، نشان می دهد 

گاهی مهم ترین موانع   عدم اعتماد، عدم حمایت دولت و عدم آ

و نبود نیروی مجرب خرید و عدم امکان گشایش اعتبار اسنادی 

کم اهمیت موانع خرید متمرکز مواد اولیه در این هنر- از بانک 

صنعت می باشد.

جمع بندی و مالحظات
امروزه در خوشه فرش دستباف قم بیشتر تولیدکنندگان، مواد 

باال خریداری  با قیمت  از طریق واسطه ها و  را  اولیه )ابریشم( 

می کنند و این مسئله به یکی از نقاط اصلی فشار در این خوشه 

مشکل،  این  حل  برای  حل  راه  بهترین  است.  شده  تبدیل 
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خرید ابریشم به روش مناسب و صحیح می باشد. نتایج مبین 

که با توجه به اینکه واحد های تولیدی خوشه فرش  آن است 

شده اند  مستقر  هم  به  نزدیک  مکان هایی  در  قم  دستباف 

روش  است،  یکدیگر  به  مشابه  مواداولیه،  مورد  در  آنها  نیاز  و 

که در این پژوهش ارائه  خرید متمرکز با ساختار خرید خارجی 

برای خرید مواداولیه در خوشه فرش  شد، مناسب ترین روش 

دستباف قم می باشد. 

متمرکز  خرید  مطلوب  ساختار  و  مراحل  پژوهش،  این  در 

مواد  خرید  جهت  مراحل  این  که  گردید  شناسایی  اولیه  مواد 

خرید  شبکه  تشکیل  از:  است  عبارت  کشور  از  ج  خار از  اولیه 

شرایط  استعام  مواداولیه،   فروش  منبع  انتخاب  متمرکز، 

مجوز  اخذ  قرارداد،  تنظیم  پروفرما،  تهیه  کره،  مذا فروش، 

گشایش اعتبار توسط بانک، ارسال مواد اولیه توسط  قانونی و 

کشور و ترخیص  کشور خریدار، ورود مواد اولیه به  فروشنده به 

گمرک به انبار خریدار. گمرک، حمل مواد اولیه از  آن از 

این  در  مواداولیه  متمرکز  خرید  شد،  ذکر  که  همان گونه 

خوشه مزایایی نسبت به خرید غیر متمرکز و یا خرید از طریق 

شده،  انجام  رتبه بندی  به  توجه  با  که  دارد  همراه  به  واسطه 

از  ناشی  ابریشم  شده  تمام  قیمت  کاهش  آنها  مهم ترین 

کاهش قیمت تمام شده ناشی از تخفیف مقداری،  هماهنگی، 

بهترین  با  ابریشم  خرید  همچنین  و  بازار  در  قیمت  تعدیل 

که این امر در نهایت  کیفیت به دلیل خرید حضوری می باشد 

موجب حذف واسطه ها می گردد.

انجام  خوشه  این  در  که  مشترکی  خرید  به  توجه  با 

فرش  خوشه  در  خرید  ع  نو این  انجام  برای  نیز  موانعی  شده 

صورت  رتبه بندی  به  توجه  با  که  دارد  وجود  قم  دستباف 

و  اعتماد  عدم  کافی،  بودجه  کمبود  آنها  مهم ترین  گرفته 

تسهیات  و  امکانات  حمایت،  عدم  و  تولیدکنندگان   گاهی  آ

اولین  که  نمود  اشاره  می توان  یافته ها  طبق  می باشد.  دولتی 

گاهی  آ و  اعتماد سازی  با موانع،  برای مقابله  راه کار  و بهترین 

اطاع  تبلیغات،  طریق  از  که  می باشد  تولیدکنندگان  بخشی 

رسانی عمومی و معرفی روش خرید متمرکز و مزایای آن نسبت 

برای  راه کار  دومین  است.  پذیر  امکان  متمرکز  غیر  خرید  به 

شبکه ی  در  تامین  صندوق  یک  بودجه،تاسیس  کمبود  رفع 

که  می باشد  آنان  مالی  مشارکت  و  کنندگان  تولید  از  متشکل 

کنندگان بیشتری در شبکه عضو شوند بودجه  هر چه شرکت 

تسهیات  از  مندی  بهره  همچنین  و  میگردد  تامین  بیشتری 

دستبافت  فرش  صنعت  به  مرتبط  مان های  ساز  یا  و  بانکی 

کند.  کمک  می تواند به تامین بودجه 
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