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 چكيده

باالی ارزش افزوده، پیوندهای پیشین و پسین با سایر صنایع گذاری، نرخ گیری از قدمت طوالنی، حجم سرمایهصنعت نساجی و پوشاک ایران با بهره

متاسفانه  دیگر و اقتصاد ملی و نیروهای انسانی فراوان دارای امکانات بالقوه بسیاری جهت پیشرفت و ارتقا کمی و کیفی خود و اقتصاد ملی است. اما

به منظور کمک در  و مشکالت زیادی همراه بوده است. در این پژوهشها خصوص پارچه چادر مشکی با چالشطی سالیان متمادی تولید منسوجات به

ابتدا به شناسایی چالش های این صنعت در هفت دسته، چالش های برنامه یزی و مدیریت، مالی، منابع انسانی،  ،تولید و توسعه صنعت نساجیجهش 

های توسعه تولید و بندی چالشرتبه ته شد و در ادامه اقدام به غربالگری وتولید و تکنولوژی، مواد اولیه و تامین کنندگان، بازاریابی و فروش پرداخ

. پژوهش حاضر از نظر هدف در زمره تحقیقات کاربردی و از منظر روش نساجی گردیدراهکارهای بهبود وضعیت در تولید پارچه چادر مشکی صنعت 

ای و های دوجملهضوع و مصاحبه با خبرگان شناسایی شده و با انجام آزمونچالش از ادبیات مو 46کتشافی است. در این مطالعه ا-تحقیقی توصیفی

راهکار شناسایی و با استفاده از  33 مصاحبه با خبرگان بندی گردید. در ادامه کار و با بررسی ادبیات موضوع وچالش اصلی مشخص و رتبه 18فریدمن 

 ها گردید.نمودن چالش اقدام به انتخاب راهکارهای مهم در برطرف ای آزمون دوجمله

 .بهبود هایهای توسعه، راهکار، چالشصنعت نساجی، پارچه: كليدي هايواژه

 مقدمه -1

به دلیل اهمیت منســـوجات در حیـــات اجتمـــاعی و  است. ای برخـــوردار بـــودهتولید پارچه و پوشاک در طول تـــاریا ایـــران از اهمیت ویـــژه

ن در مصون نگهداشتن بدن انسان در برابـر عوامـل طبیعـی و اقلیمـی و سپس برجسته شدن کارکرد اجتمـاعی آاقتصـادی مـردم و نقـش حفاظتی 

ای از جنبه اقتصادی)تولید و های چهارم و پنجم هجری قمری نیـز جایگـاه برجسـتهن، ایـن صـنعت مـورد توجـه ایرانیان بود و در سدهآو فرهنگـی 

 جهت به نساجی گفت صنعت توان می جرئت به. شود می محسوب ای جامعه هر اساسی رکن عنوان به همواره نساجی صنعت [.1]صادرات( پیدا کرد

ست، صنعت کارگربر یک که این سزایی نقش ا شورها راهکارهای از یکی آن در گذاری سرمایه و کند می ایفا جامعه امنیت و ثبات در ب  برای مفید ک

شت که  [.2]است بیکاری با مبارزه صل یهدف مل یور امروزه بهرهالبته باید توجه دا ست که بهبود آن منشأ ا ی به شمار م یرشد و توسعه اقتصاد یا

و پوشــاک و  یصــنعت نســاج داتیتول به رشــد ارزش افزوده یابیعامل جهت دســت نیتر وری کل عوامل به عنوان مهم ســو بهره کیاز  نیبنابرا. رود

 رانیو پوشاک در ا یامر که صنعت نساج نیبا توجه به ا گریو از سوی د شودی م محسوب منسوجات و پوشاک یریپذ قدرت رقابت شیافزا نیهمچن

 نیا داتیکه تول یبلکه در صــورت ســتینی کار فراوان کاف یروینکته توجه کرد که صــرف ن نیبه ا دیبا باشــد،ی کار م روییبه ن یمتک یادیز تا حدود

شد موجب شرفتیدانش و پ یصنعت، بر مبنا ساج یور بهره ارتقای تکنولوژی با شد. یکل عوامل صنعت ن در  یجهان تیجمع [.3] و پوشاک خواهد 

[. صنعت نساجی و پوشاک امروزه یکی از صنایع درآمدزا 19]کنند ینفر رشد م اردیلیم 2.2، 2050نفر بوده است و تا سال  اردیلیم 7.55، 2017سال 

کند که به این کننده، درآمد بسیاری را نصیب کشورهایی میدهی به سلیقه مصرفسلیقه و نیاز روز مشتری و حتی با جهتدر دنیاست و با توجه به 

شورهاصنعت توجه ویژه دارند.  شکار یایمزا یدارا شرفتهیپ یک سعه علم قیدر تحق یا ستند و قابل یتجار یهاو کانال یو تو نها در آ دیتول یهاتیه

 یدارا قایرافو  ایسآدر حال توسعه در  یکشورها. همچنین دهند یمنسوجات هوشمند به رشد خود ادامه م و با عملکرد باال افیال، شرفتهیپ زاتیتجه

ستکار  های نیروینهیهزدر شکار آ یایمزا شاک ا صنعت .[20]ا  ران،یا ینفر ونیلیم 80به  کینزد تیو جمع یداخل یبازارها ازین رغمی عل ران،یپو

ست ن سته ا صرف داخل ازینتوان شش دهد و مطابق با برآوردها، حدود  تیجمع نیا یم صرف داخل 40 یال 35را پو صد از م شاک ا یدر سط  رانیپو تو

که با  باشدی دالر در سال م 185 یرانیبه ازاء هر ا رانیسرانه مصرف پوشاک در ا ،یبا برآورد بانک مرکز مطابق .گرددی م نیتأم یرانیا دکنندگانیتول

شور، تیتوجه به جمع شاک ا ارزش ک سال برآورد م اردیلیم 15حدود  رانیبازار پو شاک ا عمده .گرددی دالر در  صد در  80از  شیب یعنی رانیپو در

و  عیتوز رانیا تختیتهران پا قیاز طر رانیدر ا پوشاک درصد 65از  شیو ب شوندی م دیرشت، اصفهان و خوزستان تول ز،یتهران، مشهد، تبر یشهرها
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ضه م شاک در ا یبازارها نیبزرگتر .شودی عر صرف پو ستان عبارت بیبه ترت رانیم ضو یها اند از ا سان ر صفهان و فارس و  ،یتهران، خرا مازندران، ا

گذاری در این زمینه صورت نگرفته و متاسفانه نبود های بسیار، سرمایهها و تواناییاما در کشور ما با وجود پتانسیل [.4]رانیشمال ا یستیتور مناطق

پارچه چنین سیستمی باعث شده تا صنعت نساجی کشور نتواند همپای رشد آن در سایر کشورها و حتی برخی صنایع رو به رشد ایران حرکت کند. 

با منطقه از جمله سوریه، عراق، عربستان، لبنان، کویت، امارات و ترکیه  مسلمانکشورهای و در ایران  عنوان یکی از منسوجاتی کهچادر مشکی نیز به

شته ومشتریان زیادی دجمعیتی چند صد میلیون نفری،  ست که از این قاعده مستثنی نیست. این فرصت را دهه ا کشورهایی همچون های مختلف ا

 .انداقدام کرده و صادرات پارچه چادر مشکیخیص داده و به تولید سوئیس، کره جنوبی و ژاپن به درستی تش اندونزی، ،تایلند، چین، ویتنام

سا دهد که چالشاینرو از سش پا ضر درنظر دارد به این پر ساجی ایران با توجه ویژه به تولید تولید جهش در های ، تحقیق حا صنعت ن سعه  و تو

 ؟می باشندپارچه چادر مشکی چیست و راهکارهای بهبود وضعیت چه 

 ي و پيشينه پژوهشمبانی نظر -2

سازی پس از انقالب ای برای تجلی قدرت انبوهاغاز روند صنعتی شدن کشورها، زمینه ،پوشاکدر صنعت کوچک و بومی  ،با وجود صنایع پراکنده

پس از انگلستان [. 21]غاز نمودندآصنعت را از صنعت نساجی نوسازی و روزآمدسازی یافته امروزی به نوعی، روند صنعتی شد و اغلب کشورهای توسعه

شورها که  سیاری از ک سعهآب سر دادند هنگ تو صادی  صنعت را محور قرار دادندر مقطعی، در گام اقت ست، این  شورهایی نظیر ژاپن، کره  د.های نخ ک

صنعت نساجی [. 5]ن بهره گرفتندآینی پرداخته و در رشد و توسعه اقتصادی خود از رفآهای مختلف صنعت نساجی به مزیتو چین در شاخهجنوبی 

شود. شده بر روی پارچه مانند رنگرزی و چاپ میشامل تمام مراحل تولید الیاف به نا، تبدیل نا به پارچه و همچنین شامل فرایندهای تکمیلی انجام

صنعت در کشورهای مختلف جهان اگرچه صنعت نساجی در ابتدا تنها محدود به تولید نا بود، ولی به مرور زمان همه انواع پوشاک را شامل شد. این 

گیری از قدمت طوالنی، حجم صنعت نساجی و پوشاک ایران با بهره[. 6]رونق دارد و در ایران پس از صنعت نفت، بزرگترین صنعت محسوب می شود

صاد ملی و نیروهای انسرمایه صنایع دیگر و اقت سایر  سین با  شین و پ سانی فراوان، دارای امکانات بالقوه گذاری، نرخ باالی ارزش افزوده، پیوندهای پی

ست و می صاد ملی ا شرفت و ارتقا کمی و کیفی خود و اقت سیاری جهت پی ستای تحقق ب شور ایفا رمانآتواند نقش مهمی در را صادی ک های کالن اقت

ساجی در کشورهای توسعه یافته از دیرباز نقش تعیین کننده ای در رشد و شکوفایی صنعتی  [.4]نماید ست؛ به گونه ای که صنعت ن آنها ایفا نموده ا

شدن می دانند صنعتی  صنعت در مراحل اولیه  سترش این  صادی خود را مدیون گ شی از موفقیت اقت شورها بخ ساجی  .این ک صنعت ن انواع تولیدات 

از لحاظ اشتغال بزرگترین صنعت کشور ترین و [. صنعت نساجی قدیمی7]عبارتند از: نا و الیاف، موکت، فرش، پتو، منسوجات نبافته، پارچه و پوشاک

ست و می ستای تحقق آرمانا شور ایفا نماید. از اینتواند نقش مهمی در را صادی ک ضرورت ویژههای کالن اقت صنعت از  ای برخوردار رو، توجه به این 

 40تنها  شاغل تعداد نیباشند حال آنکه ا یغول ممش تیهزار نفر به فعال 800به  کینزد رانیا یارزش نساج رهیها در زنج یابیمطابق با ارز [.8]است

گردد و تنها در صورت  یم نیام( تقاچاقی )ررسمیو غ یرسم یکشور از مباد ازین یو مابق ندینما یم دیمنسوجات کشور را تول ازیدرصد کل ن 50 یال

شاک، ا ازیبه اندازه ن دیتول صنعت پو  ییها شاخص نیتر از متداول یکی .[4]ستیدور از انتظار ن رهیزنج نیشغل در ا ونیلیم 5/1 از شیب جادیداخل 

برد، بهره وری و ارتقای آن است.  یمختلف پ عیصنا نیدر ب ینسب های تیبه مز یابیدست برای یصنعت تیفعال کیبه قدرت  توانی آن م قیکه از طر

ستفاده مؤثر از هر بهره ست از درجه ا ست که از طر معتقد کی. کندردیاز عوامل تول کیوری عبارت  توانی م د،یوری عوامل تول سطح بهره ارتقای قیا

با بررسی  [.3] .دیرا بهبود بخش یمحصوالت صنعت دیو رشد تول دییتول های تیفعال زانیم قیطر نیداد و از ا شیمختلف افزا عیآنها را در صنا ییکارا

دهد. در جدول شماره ارزی را به جهت مبادالت بازرگانی به خود اختصاص میهای آماری گمرک ایران، صنعت نساجی ایران حجم باالی مبادالت داده

برحسـب واحد پولی دالر تجمیع و ارائه  1397تا  1390های از مبادی گمرکی ایران طی سـال انواع نا، پارچه و پوشـاک، میزان واردات و صـادرات 1

 شده است.
 به لحاظ ارزش دالريانواع نخ، پارچه و پوشاک ميزان مبادالت بازرگانی خارجی  .1 دولج

 [22] هاي گمرک ایران توسط محققگردآوري و تجميع داده

 صادرات واردات سال
1390 1،097،954،912 250،822،070 

1391 969،807،188 306،240،127 

1392 1،147،900،935 295،146،128 

1393 994،964،402 214،836،462 
1394 758،961،516 282،593،212 

1395 1،080،616،709 293،070،734 

1396 99،450،938 415،958،754 

1397 853،290،665 410،570،509 
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 )کیلوگرم( وزنیلحاظ از  1397تا  1390های از مبادی گمرکی ایران طی سالانواع نا، پارچه و پوشاک میزان واردات و صادرات انواع  2در جدول شماره 

 تجمیع و ارائه شده است.
 به لحاظ وزنی )كيلوگرم(انواع نخ، پارچه و پوشاک ميزان مبادالت بازرگانی خارجی  .2جدول 

 [22]هاي گمرک ایران توسط محقق گردآوري و تجميع داده 

 صادرات واردات سال
1390 410،511،129 55،552،168 

1391 357،866،615 40،125،413 

1392 417،563،656 84،545،961 

1393 366،822،852 100،948،241 
1394 320،353،122 83،484،075 

1395 1،249،220،026 92،786،442 

1396 455،699،398 131،738،448 

1397 305،748،309 155،826،051 
 

شکی به عنوان حجاب نیز به جهت مالحظات  ستفاده از پارچه م شد. در این بین، ا ساجی، تولید پارچه می با صنعت ن یکی از زیر بخش های مهم 

دهد که حجاب حجاب و لباس، اسناد و مدارک تاریخی نشان می مورد با مطالعه منابع موجود درفرهنگی و اقتصادی از اهمیت خاصی برخوردار است. 

ها بودند که با اسـم اولین تولیدکنندگان پارچه چادر مشـکی سـوئیسـی [.9]گرددشـکل چادر به صـدها سـال قبل از پیدایش قاجار در ایران برمیدر 

ز جنگ شد. بعد اعنوان چادر استفاده میشد. البته آنها پارچه چادری نبودند؛ نوعی پارچه لباسی مشکی بود که بهدر بازار ایران شناخته می« کلوکه»

سال ست گرفت و  صه تولید چادر را بد شکی گذراند. بعد از های طوالنیجهانی دوم، ژاپن بود که عر سوئیس در زمینه تولید چادر م سبت به  تری را ن

ست سعه داد و هنوز هم موفق ا شد و این فناوری را از ژاپن گرفت، تولید چادر را تو سفانه آمار[.23]ژاپن، کره جنوبی وارد رقابت  روزی دقیق و به متا

شکی وجود ندارد، ولی مطابق گزارش  صوص میزان واردات پارچه چادر م ساجی آدفتر مطالعات درخ صنایع ن مطابق با ایران ماری و راهبردی انجمن 

سالمیآ ساس واردات ، آمارنایرا مار گمرک جمهوری ا شکی برا شماره 1396تا  1389 سال طی موجود اطالعات پارچه چادر م ست. 3 طبق جدول   ا

 18به  95در سال  و تن 350هزار و  14 یاز نظر وزن 94در سال  یچادر مشک هواردات پارچ زانیمشود، مالحظه می 3همانگونه که در جدول شماره 

ست صد و از نظر ارزی از  27؛ یعنی از نظر وزنی هزار تن بوده ا شد  124،281،423دالر به  71،662،957در ست که ر سیده ا ص 73دالر ر دی را در

شان می شد واردات ن ست که این ر صوص این ا سال دهد. از نکات قابل توجه در این خ سمی همزمان با بهره 95در  چادر پارچه  دیخط تولبرداری ر

 شهرکرد بوده است.حجاب  یشرکت نساجدر  یِمشک
 ]10[: واردات پارچه چادر مشكی3جدول 

 ارزش دالري كشورهاي طرف معامله سال

 81.614.048 چین، کره امارات، 89

 97،765،975 چین پاکستان،کره، امارات، 90

 94،807،908 هند چین، کره، امارات، 91

 129،556،257 چین کره، امارات، 92

 93،239،037 ترکیه پاکستان، چین، کره، امارات، 93

 71،662،957 کره امارات، 94

 124،281،423 کره امارات، 95

 32،302،199 چین امارات، 96ماه نخست سال 4

ساجی ایران با این قدمت زیاد، با چالش صنعت ن ست. اما  سیاری مواجه ا شت که های ب ست بازار میالبته باید توجه دا شته شک سه حالت دا تواند 

ــد: درون بنگاهی، بین بنگاهی و بازار عوامل ــت .باش ــکس ــته بوده و رفع این ش ــتلزم مجموعهآها به یکدیگر وابس های کارکردی و ای از دخالتنها مس

های گروه دوم از طریق هماهنگی بایســت بنگاه را درخصــوص یادگیری و اطالعات حمایت کند. شــکســتمی هاگزینشــی اســت. در مورد اول، دولت

توسط دخالت مستقیم در منابع های بازار عوامل نیز و سرانجام شکست استها قابل رفع بندی جغرافیایی و بهبود روابط بنگاهها، تقسیمگذاریسرمایه

تواند برای توسعه ن میآهدف از کند و استفاده بیالزم به تذکر است که ابزار حمایت در دو مورد اول تنها بخشی از نیازها را مرتفع می .باید رفع شود

شد ضر با ست ؛فناوری م شک صول باید . نداشود که امکان بروز نیافتههایی میچراکه باعث ایجاد زمینه ظهور برای  مداخله در بازار عوامل و بازار مح

شد ستتواند بیچراکه یکی بدون دیگری می؛ هماهنگ و همگرا با سیا شد.  ضر با سعه اثر و حتی م های مربوط به بازار عوامل به خودی خود امکان تو

[. 11]گیرندهای موجود بازار را نادیده میدگیری و شکستهای یاها هزینهچراکه این سیاست ؛کنندهای داخلی فراهم نمیسریع صنعتی را برای بنگاه

باال بودن قیمت تمام شــده محصــوالت نســبت به کاالهای مشــابه خارجی، فقدان دانش پیشــرفته و ضــعف فناوری، تامین در صــنعت نســاجی ایران، 

صنعتگران به بانک سرمایه در گردش، بدهی  سوده بودنقدینگی و  شینها، باال بودن نرخ بهره، فر شاک، الت، عقبآن ما سازی پو افتادگی در زمینه مد

ست سیا شور، کاهش بهرههای تعرفهاتخاذ  ضعف قوانین و مقررات تولید در ک صادرات و واردات کاال،  سامانی ای متغیر برای  وری، رکود داخلی و ناب
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سب ضای ک صنعتگران با وکار از جمله چالشف ست که امروزه  ست وآها و تنگناهایی ا سند راهبردهای کالن و »مطابق  [.12]کنندپنجه نرم می ن د

های زیر در حوزه تهیه شده توسط اداره کل صنایع نساجی و پوشاک وزارت صنعت، معدن و تجارت چالش« های عملیاتی توسعه صنعت پوشاکبرنامه

 :[13]ریزی و مدیریت این صنعت قابل توجه استبرنامه

  عدم اتصال پایدار و با ارزش افزوده صنعت نساجی کشور به زنجیره جهانی ارزش این صنعت؛ 

 عدم کنترل و نظارت بر جریان کاال و نظارت در مرحله عرضه؛ 

 های کارا در بخش صادرات؛عدم وجود مشوق  

 ی، حمل و نقل، بیمه و...؛وجود مشکالت فراوان در بخش صادرات به دلیل عدم حمایت جدی و شفاف دولت و مشکالت گمرک 

 های ذاتی رشته صنعت؛ وجود قوانین و مقررات نامتناسب با ویژگی 

 نفعان صنعت نساجی؛ ای بین ذیضعف در همکاری شبکه 

 گذاری کالن در بخش حاکمیت؛ عدم اولویت 

  عدم وجود راهبرد مدون در کالن رشته صنعت پارچه چادر مشکی؛ 

  حمایت از فروش تحت برند تولیدکنندگان.عدم وجود برنامه مشخص در بخش 

سب»طبق گزارش وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در قالب  سعه ک شتغال پایدار)تکاپو(طرح تو صنعتی ملل « وکار و ا سعه  سازمان تو که با همکاری 

ــت،   1متحد ــده اس ــرمایه یهانهیباال بودن هزانجام ش ــاخت و ثابت س ــوله، زیرس  نیمات نیو همچن یبانک هایوام یبهره باالگذاری همچون تهیه س

در بازار  هاهای دولتدخالتبا بررسی منابع مرتبط،  [.14]های حوزه مالی در ایران استی از جمله چالشصنف یواحدها یمال نیماو ت یبانک یهاقهیوث

دخالت در بازار کار و دخالت در بازار فناوری تعریف  توان در قالب دخالت در بازار ســـرمایه،وکارها را میدر راســـتای بهبود وضـــعیت کســـب عوامل

  صورت زیر توضیح داد:توان بهبندی را میصورت اجمالی این دسته. به[11]نمود

 سرمایه صنعتی، دخالت: دخالت در بازار  صادهای  شته اقت ساس تجربه گذ شکال مختلفی امکانبرا سرمایه به ا ست.های دولت در بازار   پذیر بوده ا

ــت گروه دخالت اولین ــاتی اس ــس ــرمایه، کارا کردن فعالیت موس ــطه بین پسبهکه های بازار س ــرمایه اندازکنندگان وعنوان واس گذاران عمل س

سرمایه رگروه دوم مداخالت در بازا د.کننمی ستای مستقیم به بنگاهسرمایه پرداخت یارانه  صنعتی ا شرق که به های  سیا مورد آطور وسیعی در 

های ئه کمکز طریق اراا اندازهای مناسب،قرار گرفته و بدینوسیله فقدان شدید بازارهای مالی با عملکرد خوب و نداشتن دسترسی به پساستفاده 

های غیرمستقیم به سرمایه است که از طریق ابزارهای ارائه یارانه ،هادولت برای ایجاد صنایع نوزاد مرتفع شده است. گروه سوم دخالت ایسرمایه

انجام  های استهالک و برخوردهای خاص با عایدی سرمایهذخیره گذاری،اعتبارات مالیاتی به سرمایهگذاری، یاست مالی، مانند مجوزهای سرمایهس

ست. گروه چهارم دخالت سرمایه را ب ها،شده ا ست که حرکت  صنایعهایجاد فرایندهای نهادی ا صنعتی و  رو به تحلیل، ویژه از  سازی  به نفع باز

 سازد.تخصیص کارای منابع، فعال می

 صنعت: دخالت در بازار کار سعه  ستمر و تغ یتو ستلزم ،یساختار راتییم ست. یرویو همه جانبه ن شتریب یهامهارت م سب  کار ا اگر امکانات منا

سه شد، عرضه مهارت یموزش فنآ التیت شته با سب ن یهاوجود ندا ها در گروه از دخالت نیاول نیشد. بنابرا واهدکار با شکست روبرو خ یرویمنا

مناســب و ی امکان ارتقا[. 24]هدف باشــد نیبه ا لین یمهم برا یریتواند متغیموزش مآ کار اســت. یرویمهارت ن شیافزا یبرا تیبازار کار، فعال

همواره  ،یموزش فنآ زیو اثرات سرر یثار خارجآ لیدل بهاست.  نندهکنییتع اریبس یفناور عیکار، در توسعه سر یروین یفن تیمداوم سطوح ظرف

سب دولت یهابه دخالت یادیز ازین ست. اکثر کشورها یمنا شته ا سنگاپور، مالزجنوبی کره ژهیوهب ایسآشرق  یوجود دا سئله را  نیا نیو چ ی،  م

سرما شگاه یدرخور توجه یهایگذارهیدرک کرده و  شور انجام داده نیا یهادر دان ستا راند. دک سات تحق همین را س ص یقاتیمو ص س یتخ  سیتا

 است.  شده

شود،  ینچه عرضه مآکند و ینچه صنعت تقاضا مآ نینشود، ممکن است ب تیمناسب توسط بازار هدا یابه گونه یموزش فنآو  میتعل اگرهمچنین 

 یاموزش حرفهآها و یو فناور یمهندس – یفن یموزشآ یهاستمیمربوط به س ،یتوسعه صنعت یموزش براآنگردد. حوزه مهم در امر  جادیتطابق ا

ست.نیسیتکن سعه فناور کمکی: دخالت در بازار فناور ها ست که دولت در  ییهااز حوزه یکی ،یبه تو  نیکه در ایطوربه ؛دارد ین نقش مهمآا

کمک  یتوســعه فناور یمســاعد برا یفضــا کی جادیبه ا میمســتقریطور غبه ایکند و یم تیحما یخاصــ یهاتیاز فعال میطور مســتقبه ایحوزه 

تازه،  یهاو طرح دیجد یدیتول یندهاینو، فرا یهایفناور د،یجد داتیتول اما ؛زندیمآاصوال مخاطره یورآو نو یقاتیتحق یهاتیفعال اگرچهکند. یم

(، 1970)2از قبیل ورنون یالمللنیدر مورد تجارب ب یتجرب یهایو بررس هاهینظرورد. آیهمراه م یفراوان یور، منافع رقابتآنو یهابنگاه یبرا یهمگ

ــی1986)3هافبایر ــورها، عامل مهمبنگاه یدارند که تفاوت در فناور دیکانکته ت نیبر ا زین( 1988)4( و دوس ــاآدر عملکرد  یها و کش  ینها در فض
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ست یرقابت صمیم بگیرد در چه حجمی  .ا ست که دولت ت ست فناوری این ا سیا سئله در  ستین م ای حمایت و با چه ترکیبی از تحقیقات پایهنخ

های ها نیز گسترده و توسط گروههای تحقیق و توسعه در این زمینهکند. دومین زمینه سیاست فناوری، تحقیقات فناوری کاربردی است. فعالیت

های مستقل که هم بر دولت و هم ، آزمایشگاههای مستقل اما کامال متکی بر بودجه دولتهای دولتی، آزمایشگاهشود: آزمایشگاهمختلف انجام می

شگاهاند، موسسات مورد حمایت گروهی از بنگاههای خصوصی متکیبر بنگاه شاوران خصوصی. به جز اعتبارات نهادهای ها، آزمای صنایع و م های 

R&D ارائه یارانه مستقیم ،R&D رد.ها نیز در تمام اقتصادهای پیشرفته بازار وجود دادولت به بنگاه 

 عنوان توان بهکند. سومین زمینه سیاست فناوری را میهمین منظور، قوانین مالیاتی خاصی هم وجود دارد که همانند یارانه غیرمستقیم عمل میبه

ناوری تحقیقات رقابتی اطالق نمود. مواردی چون طراحی و توسعه محصول، آزمایش، مهندسی تولید، بازاریابی و خدمات که همگی باعث انتشار ف

ستممی سی ست فناوری، فراهم کردن آموزش فنی و  سیا صنعت و نهادهای شود. چهارمین بخش  ست. تعامل نزدیک بین  سب ا های کارآموزی منا

های تحقیقاتی از منظور همگام شدن با توسعه فناوری و کاهش هزینهها بههای موفق است. همکاری با دانشگاههای سیستمآموزش فنی از ویژگی

توان به تحقیقی درخصوص مطالعه وضعیت صنعت نساجی، تحقیقاتی انجام شده است که از جمله آنها می .[25و  15]د اصلی این تعامل استفوای

 در یافته توسعه محصول مفهوم کارگیریبه ،1389توسط نظربیگی در سال  بررسی بهره وری در صنعت نساجی در برنامه چهارم توسعهبا عنوان 

ها و راهکارهای توســعه صــادرات ، تحلیل چالش1385کشــور توســط صــادقی در ســال  نســاجی صــنعت وضــعیت بهبود برای راهکارهایی ارائه

سط  ساجی( تو صنعت ن سمعیلغیرنفتی)مطالعه موردی  سال زاده هنجنیا شته تا به امروز؛ چالش 1393در  ساجی ایران از گذ صنعت ن ها و و 

ها به موضــوع یک از این پژوهش[. هرچند در هیچ18و  17، 16، 3]اشــاره نمود 1393در ســال  بادیآشــریفشــکوهی و مروتی راهکارها توســط 

توان به تحقیقاتی از قبیل تاپلین های خارج از کشور نیز میصورت اختصاصی پرداخته نشده است. در پژوهشوضعیت تولید پارچه چادر مشکی به

سال  سی راهکارهای 2006در  ساجی صنعت ساختار تجدید و سازیباز که به برر  صنعت رویپیش هایچالش اتحادیه اروپا، بررسی کشورهای ن

و  2012در سال  احمد پاکستان توسط نساجی صنعت در آمده پدید های، بررسی عوامل موثر بر بحران 2009در سال  توسط رای بنگال نساجی

 [.29و  28، 27 ،26] اشاره نمود 2020ازبکستان توسط رازیمبوی قیزی در سال تجزیه و تحلیل نقش و وضعیت فعلی صنعت نساجی در اقتصاد 

 ارائه شده است.چالش های اصلی جهش تولید و توسعه صنعت نساجی در ایران  1با مطالعه و جمع بندی ادبیات نظری، در شکل  از اینرو
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 [یافته های تحقیقوسعه صنعت نساجی در ایران ]. چالش های اصلی جهش تولید و ت1شکل 

ساجی بهماری این آجامعه  صنعت ن صانی بودند که در  ص سابقه فعالیت مدیریتی و یا تحقیقاتی پژوهش خبرگان و متخ شکی  ویژه پارچه چادر م

اند، متشکل از مدیران عالی و میانی و عملیاتی کارخانجات نساجی مرتبط شامل شرکت نساجی حجاب شهرکرد، کارخانجات نساجی کرپ ناز، داشته

و اساتید دانشگاهی مرتبط رشته  ، انجمن تولیدکنندگان محصوالت حجابجامعه متخصصان نساجی ایراندفتر نساجی وزارت صنعت، معدن تجارت، 

نفر و در مرحله  25ها گیری هدفمند در مرحله شناسایی چالشمدیریت دارای سابقه تحقیقاتی در زمینه موضوع این پژوهش. به روش نمونه نساجی و

چالش های اصلی جهش تولید و توسعه صنعت نساجی  نفر از اعضای جامعه استفاده شده است. در این تحقیق، برای شناسایی 20شناسایی راهکارها 

ی جهش تولید و توسعه هامرحله طی شده است: در مرحله اول، چالش سهپارچه چادر مشکی،  تمرکز بر توسعه تولیدها با بندی چالشو رتبه ندر ایرا

ساجی صاحب صنعت ن سناد و مدارک مرتبط و م ضوع و ا شکالت از طریق مطالعه ادبیات مو شد. در مرحله دوم، م سایی  شنا صنعت  ه با خبرگان این 

شنامه جمع آوری و با آزمون دوجمله ای پاالیشتمربوط به  س شکی از طریق پر سعه تولید پارچه چادر م بندی گری و با آزمون فریدمن رتبهو غربال و

ستفاده و نظرسنجی از خبرموضوع  یاتمطالعه ادب یقاز طراند. در مرحله دوم، راهکارهای بهبود وضعیت شده از طریق توزیع گان شناسایی شده و با ا

 .و راهکارهای مهم انتخاب شدند مورد تحلیل قرار گرفتآزمون دوجمله ای  از طریق آوری وها جمعپرسشنامه در نمونه موردمطالعه، داده

 هاي پژوهشیافته-4

 هابندي چالششناسایی و رتبه -4-1

منظور تعیین چالش صنعت نساجی ایران در تولید پارچه چادر مشکی گردید و به 46با بررسی ادبیات موضوع و مصاحبه با خبرگان، اقدام به شناسایی 

مورد تجزیه و تحلیل قرار  ،SPSSافزار ای به کمک نرمزمون دوجملهبا استفاده از آ وری شدهآها جمعداده ها در قالب پرسشنامه،اهمیت این چالش

دهد که چالش ( در این آزمون نشان میP = 0.5فرض صفر ). گردید مشخص رگانمهم از نظر خبچالش  18درصد،  95گرفت. در سطح اطمینان 

برای مهم یا غیرمهم بودن امتیاز چالش مورد نظر مساوی است و فرض  شدهمشاهدهمعنی که نسبت  اینمورد نظر از امتیاز متوسطی برخوردار است. به 

( در این آزمون بیانگر این موضوع است که چالش مورد نظر از امتیاز متوسطی برخوردار نیست. به عبارتی تأیید فرض مخالف، نشان P ≠ 0.50مخالف )

چالش هاي توسعه صنعت 

 در ایران نساجی

حوزه برنامه ریزی و 

 مدیریت

 حوزه مالی

 

 حوزه منابع انسانی

 

 حوزه واردات حوزه تکنولوژی و تولید
حوزه مواد اولیه و تأمین 

 و فروش حوزه بازاریابی کنندگان

عدم اجرای استراتژی 

جامع در حوزه های 

 مختلف این صنعت

وجود قوانین و مقررات 

نامتناسب با ویژگی 

 های ذاتی این صنعت

 کیفیت ضعیف کنترل

عدم اتصال پایدار به 

زنجیره جهانی ارزش 

 این صنعت

ضعف در توسعه 

 بازارهای صادراتی

ضعف حضور در 

 رویدادهای جهانی

باال بودن هزینه های 

 ثابت سرمایه گذاری

مشکالت تبادالت پولی 

 و مالی بین المللی

کمبود نقدینگی و 

 سرمایه در گردش

زیاد شبکه هزینه های 

 توزیع و عرضه

نرخ باالی بهره های 

 بانکی

وجود موانع زیاد در 

دریافت تسهیالت 

 بانکی

کمبود نیروی ماهر و 

متخصص در زمینه 

 تولید و عملیات

کمبود نیروی ماهر و 

متخصص در زمینه 

مدیریت در رده های 

میانی )شامل:مدیریت 

 منابع،بازاریابی و...(

باالی هزینه های 

 نیروی انسانی

ناکارآمدی دوره های 

آموزشی دانشگاهی و 

 مهارتی نیروی کار

عدم بکارگیری روش 

 های به روز فروش

عدم وجود ارائه 

دهندگان خدمات 

تخصصی در حوزه 

بازاریابی و 

 فروش)داخلی، صادرات(

عدم اعتماد مصرف 

کننده به برندهای 

 ناشناخته داخلی

کافی به عدم توجه 

 بهره وری تولید

کمبود مواد اولیه با 

قیمت و کیفیت 

 مناسب

عدم سفارش تولید از 

جانب برندهای معتبر 

 خارجی

عدم پیاده سازی 

سیستم کدگذاری بین 

 المللی

واردات منسوجات 

تقلبی و ارزان قیمت 

خارجی
حجم باالی  قاچاق 

 منسوجات

مشکالت ناشی از 

واردات مواد ممنوعیت 

 اولیه مناسب

تعرفه گمرکی پایین 

واردات برخی از اقالم 

منسوجات و افزایش 

 حضور کاالهای خارجی

پایین بودن سطح 

 تکنولوژی

نبود رویه ای مناسب 

برای انتقال دانش و 

 تجربه بین المللی

طراحی ضعیف بدون 

توجه به نیازها و 

تغییرات بازار مد و 

 سلیقه مشتریان

عدم برآورده شدن 

نیازها و انتظارات 

 کیفی مشتریان
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فرض مخالف صفر در این آزمون  کهیدرصورت دهد که وضعیت چالش مورد نظر یا از امتیاز مهمی برخوردار است یا از امتیاز مهمی برخوردار نیست.می

برای گروه  شدهمشاهدهنسبت  چنانچهصورت که بدین برد. یپ چالش امتیازشده به مهم یا غیرمهم بودن با بررسی نسبت مشاهده توانمی ،ودتأیید ش

از امتی مهم بودنبرای گروه دوم بیشتر باشد، بیانگر  شدهمشاهدهنسبت  چنانچهامتیاز چالش مورد نظر و  غیرمهم بودندهنده اول بیشتر باشد، نشان

 صورت زیر، تعریف شد:ی برای غربالگری چالش ها بهطورکلبهچالش مورد نظر از نظر خبرگان است. بنابراین فرض صفر و فرض مخالف آن، 

 چالش مورد نظر از وضعیت متوسطی برخوردار است.                                                

 چالش مورد نظر از وضعیت متوسطی برخوردار نیست.                                                

گردید که نتایج آن در جدول شماره  SPSSافزار آزمون فریدمن در نرمبا استفاده از  بندی آنهاهای معنادار، اقدام به رتبهپس از مشخص شدن چالش

 ارائه شده است. 4

 به ترتيب درجه اهميت]نتایج تحقيق[ بر توسعه توليد پارچه چادر مشكی در ایرانها بندي چالش: رتبه4جدول 

 هاي معنادارچالش رتبه
ميانگين 

 رتبه

 12.64 نرخ بهره باال، عدم تثبیت نرخ ارز و...(ثباتی محیط اقتصاد کالن کشور)تورم، بی 1

 12.08 گذاری خارجی در کشورهای رقیبگذاری خارجی در کشور و شدت یافتن سرمایهریسک باالی سرمایه 2

 11.70 المللیمشکالت تبادالت پولی و مالی بین 3

 11.66 صورت قاچاق(واردات پارچه چادر مشکی تقلبی و ارزان قیمت خارجی)به 4

 10.92 های بانکینرخ باالی بهره 5

 9.90 المللیای برای انتقال دانش و تجربه بیننبود رویه 6

7 
عدم اتصال پایدار و با ارزش افزوده صنعت نساجی کشور به زنجیره جهانی ارزش این صنعت و نبود سازوکارهای جامع برای همکاری مشترک با 

 برندهای معتبر
9.72 

 9.20 های سنگین و...(زیاد در دریافت تسهیالت بانکی)از قبیل وثیقه وجود موانع 8

 9.06 ضعف بازار سرمایه در تامین مالی تولید و نرخ باالی تامین سرمایه از بازار غیررسمی 9

 8.78 گیرنده دولتیهای مختلف تصمیمبوروکراسی زیاد و عدم هماهنگی بین دستگاه 10

 8.70 قیمت و کیفیت مناسب در داخل ایرانکمبود مواد اولیه با  11

 8.60 گذاری و نبود راهبرد مدون در کالن رشته صنعت پارچه چادر مشکی در بخش حاکمیتعدم اولویت 12

 8.56 کمبود اعتبارات بانکی برای این صنعت 13

 8.30 کمبود نیروی ماهر و متخصص در زمینه تولید و عملیات 14

 8.24 مالیات بر ارزش افزوده به کل زنجیره ارزش نساجی)تولید، توزیع و تامین مواد اولیه، الیاف، نا و پارچه(عدم تسری حذف شمول  15

 8.10 نفعان صنعت نساجی)زنجیره تامین(ای بین ذیضعف در همکاری شبکه 16

 8.00 ضعف در توسعه بازارهای صادراتی 17

 6.84 عدم عرضه کافی متناسب با نیاز مشتریان 18

                   0.50= : P  0H 

         : P ≠ 0.50 1H 
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 شناسایی راهكارها -4-2

به کمک ای زمون دوجملهها و موانع توسعه تولید پارچه چادر مشکی در ایران با استفاده از آراهکارهای بالقوه برطرف نمودن چالشدر این مرحله 

 ارائه شده است. 5ول که نتایج در جدمورد تجزیه و تحلیل و غربالگری قرار گرفت  ،SPSSافزار نرم

 . آزمون دوجمله ای راهکارهای توسعه تولید5جدول 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 
 

Binomial Test 

Cate

gory 

N Obs. 

Pro. 

var1 

Group 1 <= 3 9 .45 

Group 2 > 3 11 .55 

Total 

 

20 1.00 

var2 

Group 1 <= 3 2 .10 

Group 2 > 3 18 .90 

Total 

 

20 1.00 

var3 

Group 1 <= 3 7 .35 

Group 2 > 3 13 .65 

Total 

 

20 1.00 

var4 

Group 1 <= 3 6 .30 

Group 2 > 3 14 .70 

Total 

 

20 1.00 

var5 

Group 1 <= 3 8 .40 

Group 2 > 3 12 .60 

Total 

 

20 1.00 

var6 

Group 1 <= 3 8 .40 

Group 2 > 3 12 .60 

Total 

 

20 1.00 

var7 

Group 1 <= 3 5 .25 

Group 2 > 3 15 .75 

Total 

 

20 1.00 

var8 

Group 1 <= 3 4 .20 

Group 2 > 3 16 .80 

Total 

 

20 1.00 

var9 

Group 1 <= 3 5 .25 

Group 2 > 3 15 .75 

Total 

 

20 1.00 

var10 

Group 1 <= 3 1 .05 

Group 2 > 3 19 .95 

Total 

 

20 1.00 

var11 

Group 1 <= 3 3 .15 

Group 2 > 3 17 .85 

Total 

 

20 1.00 

var12 

Group 1 <= 3 5 .25 

Group 2 > 3 15 .75 

Total 

 

20 1.00 

 

var13 

Group 1 <= 3 4 .20 

Group 2 > 3 16 .80 

Total 
 

20 1.00 

var14 

Group 1 <= 3 6 .30 

Group 2 > 3 14 .70 

Total 
 

20 1.00 

var15 

Group 1 <= 3 6 .30 

Group 2 > 3 14 .70 

Total 
 

20 1.00 

var16 

Group 1 <= 3 2 .10 

Group 2 > 3 18 .90 

Total 
 

20 1.00 

var17 

Group 1 <= 3 2 .11 

Group 2 > 3 17 .89 

Total 
 

19 1.00 

var18 

Group 1 <= 3 7 .37 

Group 2 > 3 12 .63 

Total 
 

19 1.00 

var19 

Group 1 <= 3 2 .11 

Group 2 > 3 17 .89 

Total 
 

19 1.00 

var20 

Group 1 <= 3 2 .11 

Group 2 > 3 17 .89 

Total 
 

19 1.00 

var21 

Group 1 <= 3 8 .42 

Group 2 > 3 11 .58 

Total 
 

19 1.00 

var22 

Group 1 <= 3 8 .42 

Group 2 > 3 11 .58 

Total 
 

19 1.00 

var23 

Group 1 <= 3 8 .42 

Group 2 > 3 11 .58 

Total 
 

19 1.00 

var24 

Group 1 <= 3 7 .37 

Group 2 > 3 12 .63 

Total 
 

19 1.00 

var25 

Group 1 <= 3 2 .11 

Group 2 > 3 17 .89 

Total 
 

19 1.00 

 

var26 

Group 1 <= 3 3 .17 

Group 2 > 3 15 .83 

Total 
 

18 1.00 

var27 

Group 1 <= 3 6 .32 

Group 2 > 3 13 .68 

Total 
 

19 1.00 

var28 

Group 1 <= 3 4 .22 

Group 2 > 3 14 .78 

Total 
 

18 1.00 

var29 

Group 1 <= 3 2 .11 

Group 2 > 3 16 .89 

Total 
 

18 1.00 

var30 

Group 1 <= 3 1 .06 

Group 2 > 3 17 .94 

Total 
 

18 1.00 

var31 

Group 1 <= 3 2 .12 

Group 2 > 3 15 .88 

Total 
 

17 1.00 

var32 

Group 1 <= 3 2 .11 

Group 2 > 3 16 .89 

Total 
 

18 1.00 

var33 

Group 1 <= 3 3 .17 

Group 2 > 3 15 .83 

Total 
 

18 1.00 

var34 

Group 1 <= 3 7 .39 

Group 2 > 3 11 .61 

Total 
 

18 1.00 

var35 

Group 1 <= 3 5 .28 

Group 2 > 3 13 .72 

Total 
 

18 1.00 

var36 

Group 1 <= 3 4 .22 

Group 2 > 3 14 .78 

Total 
 

18 1.00 

var37 

Group 1 <= 3 6 .33 

Group 2 > 3 12 .67 

Total 
 

18 1.00 

var38 

Group 1 <= 3 3 .17 

Group 2 > 3 15 .83 

Total 
 

18 1.00 

 

var39 

Group 1 <= 3 3 .17 .018 

Group 2 > 3 15 .83 
 

Total 
 

18 1.00 
 

var40 

Group 1 <= 3 5 .28 .253 

Group 2 > 3 13 .72 
 

Total 
 

18 1.00 
 

var41 

Group 1 <= 3 1 .06 .054 

Group 2 > 3 17 .94 
 

Total 
 

18 1.00 
 

var42 

Group 1 <= 3 5 .28 .422 

Group 2 > 3 13 .72 
 

Total 
 

18 1.00 
 

var43 

Group 1 <= 3 8 .44 .054 

Group 2 > 3 10 .56 
 

Total 
 

18 1.00 
 

var44 

Group 1 <= 3 6 .33 .054 

Group 2 > 3 12 .67 
 

Total 
 

18 1.00 
 

var45 

Group 1 <= 3 9 .50 .001 

Group 2 > 3 9 .50 
 

Total 
 

18 1.00 
 

var46 

Group 1 <= 3 6 .33 .000 

Group 2 > 3 12 .67 
 

Total 
 

18 1.00 
 

var47 

Group 1 <= 3 6 .33 .005 

Group 2 > 3 12 .67 
 

Total 
 

18 1.00 
 

var48 

Group 1 <= 3 3 .17 .054 

Group 2 > 3 15 .83 
 

Total 
 

18 1.00 
 

var49 

Group 1 
<= 3 

1 .06 
 

Group 2 
> 3 

17 .94 
 

Total 
 

18 1.00 
 

var50 

Group 1 
<= 3 

4 .22 
 

Group 2 
> 3 

14 .78 
 

Total 
 

18 1.00 
 

var51 

Group 1 
<= 3 

6 .33 
 

Group 2 
> 3 

12 .67 
 

Total 
 

18 1.00 
 

 



 

 

 ارائه شده است. 6ول که نتایج در جد گردید مشخص مهم از نظر خبرگانچالش  18درصد،  95و در نهایت در سطح اطمینان 

 ]نتایج تحقيق[ راهكارهاي پيشنهادي و منتخب از نظر خبرگان براي توسعه توليد پارچه چادر مشكی در ایران .6جدول 

 راهكار)ها( چالش ردیف
راهكار 

 منتخب

1 
اقتصاد کالن کشور)تورم،   طیمح یثباتیب

 نرخ ارز و...( تیعدم تثب

 نیتام یهاصندوق ریصنعت )نظ نیدر ا یمال نیتام یابزارها تیتوسعه و تقو جاد،یا

 ی و ...(تخصص نگیزیل یهاشرکت مشترک، یمال
 

  های اقتصادیهای این صنعت در برابر تکانهاتخاذ سازوکارهای حمایتی از بنگاه

2 

سرمایه سک باالی  گذاری خارجی در ری

ــرمایه ــدت یافتن س ــور و ش گذاری کش

 خارجی در کشورهای رقیب

 یها در جهت بهبود فضــااســتیســ ییو همگرا یاختصــاصــ یهااســتیســ بیتصــو

 صنعت نیوکار اکسب
 

  صنعت نیا یبرا یخارج یگذارهیو مقررات در حوزه سرما نیاصالح قوان

ص سازیفعال ص سرما یدفتر تخ سعه  صنعت و دفاتر متناظر  نیا یخارج یگذارهیتو

 خاص اراتیهدف با اخت یدر کشورها
 

  صنعت نیا یگذاران خارجهیسرما ژهیو فناوریی انتقال اختصاص خط سبز گمرک

3 
واردات پارچه چادر مشکی تقلبی و ارزان 

 صورت قاچاق(قیمت خارجی)به
  تر در مبادی ورودی پارچه چادر مشکیگیرانهاتخاذ سازوکارهای سخت

 المللیمشکالت تبادالت پولی و مالی بین 4

 ژهیپشـت به پشـت( و ی)اعتبار اسـناد Back to Back LCسـازوکار و سـاختار  جادیا

ساج صنعت و معدن و توسعه  ،ی: کشاورزلیاز قب یتخصص یهادر بانک یصنعت ن

 تعاون
 

  "یصنعت نساج یالمللنیو ارتباطات ب یابیمرکز بازار" یاندازو راه جادیا

 های بانکینرخ باالی بهره 5
  فناوری یبهبود و ارتقامنظور به متیارزان ق التیو ارائه تسه یمال نیتام

  التیسود تسه ارانهیعنوان منابع به صیبا تخص یکاهش نرخ سود بانک

6 

راهبرد مدون  و نبود یگذارتیعدم اولو

 در کالن رشته صنعت پارچه چادرمشکی

 تیدر بخش حاکم

شه راه و صنعت پارچه ارتقا توان  یبرنامه جامع راهبرد تدوین نق شته  سعه کالن ر تو

 مشکی چادر
 

 یها در جهت بهبود فضــااســتیســ ییو همگرا یاختصــاصــ یهااســتیســ بیتصــو

  صنعت نیوکار اکسب
 

هر  ینسب یهاتیبر مز دیبا تاک یکشور در بخش نساج منطقه محور یصنعت توسعه

 نآ یتخصص یهالفهومنطقه و م
 

7 
یه قال دانش و تجربه نبود رو ای برای انت

 المللیبین

  صنعت نیمرتبط در ا انیبندانش یهاتیها و قابلتوسعه شرکت

  صنعت نیدر ا دیجد یهافناوریانتقال و توسعه  نهیدر زم التیارائه تسه

  یالمللنیب یبه برندها این صنعت شرویبزرگ و پ یهااتصال بنگاه

  صنعت نیمرتبط با ا یالمللنیب یارتقا و انتقال استانداردها

 ینساج مرتبط التآنیماش یدکیانواع قطعات منفصله و  یتعرفه و سود بازرگانحذف 

 زانیبه هر م
 

  صنعت نیفناورانه مرتبط با ا یهااز پژوهش تیحما

8 

با ارزش افزوده  یدار و  پا عدم اتصـــال 

شور به زنجیره جهانی  ساجی ک صنعت ن

ــازوکارهای  ــنعت و نبود س ارزش این ص

مشترک با برندهای جامع برای همکاری 

 معتبر

  صنعت نیا یبرا یخارج یگذارهیو مقررات در حوزه سرما نیاصالح قوان

   یاو منطقه یالمللنیمشترک ب یبرندها جادیا تیتقو

ص جادیا ص سرما یدفتر تخ سعه  صنعت و دفاتر متناظر در  نیا یخارج یگذارهیتو

 خاص  اراتیهدف با اخت یکشورها
 

  "یصنعت نساج یالمللنیو ارتباطات ب یابیمرکز بازار" یاندازو راه جادیا

ارزش  یهارهیتوسعه و اتصال به زنج یبرا یالمللنیاز کارشناسان متخصص ب استفاده

 یجهان
 

9 
ـــهیالت  وجود موانع زیاد در دریافت تس

 های سنگین و...(بانکی)از قبیل وثیقه

ـــ یهاامکان در بانک جادیا ـــص ـــام دییو تا نیجهت تام یتخص  دیخر یبرا نیتض

   نانسیصورت فابه ی این صنعتروز خارجالت بهآنیماش
 

سعه و تقو جاد،یا  نیتام یهاصندوق ریصنعت)نظ نیدر ا یمال نیتام یابزارها تیتو

 ی و ...(تخصص نگیزیل یهاشرکت مشترک، یمال
 

شک یدیتول یدرگردش واحدها هیسرما نیتام  یمبتن دیدر قالب تول یپارچه چادر م

ـــ نادیبر قرارداد و ال س ـــ بار اس گان نســـاجدیتول نیب ی( داخلی)اعت ند و  یکن

 هیکنندگان مواد اولنیتام
 

10 
یت  مت و کیف با قی یه  کمبود مواد اول

 مناسب در داخل ایران

کاهش تعرفه از قبیل )تیفیبا ک هیاول و مقررات در حوزه واردات مواد نیاصـــالح قوان

 (مواد اولیه این صنعت و ...واردات 
 



 

 

 راهكار)ها( چالش ردیف
راهكار 

 منتخب

  کننده مواد اولیه این صنعتهای تامینتقویت و توسعه شرکت

11 

سرمایه در تامین مالی تولید  ضعف بازار 

بازار  یه از  ما ـــر تامین س باالی  و نرخ 

 غیررسمی

سعه و تقو جاد،یا  نیتام یهاصندوق ریصنعت)نظ نیدر ا یمال نیتام یابزارها تیتو

 ی و ...(تخصص نگیزیل یهاشرکت مشترک، یمال
 

شک یدیتول یدرگردش واحدها هیسرما نیتام  یمبتن دیدر قالب تول یپارچه چادر م

ـــ نادیبر قرارداد و ال س ـــ بار اس گان نســـاجدیتول نیب ی( داخلی)اعت ند و  یکن

 هیکنندگان مواد اولنیتام
 

12 

ـــی زیاد و عدم هماهنگی بین  بوروکراس

گاه ـــت ـــمیمهای دس گیرنده مختلف تص

 دولتی

 یها در جهت بهبود فضــااســتیســ ییو همگرا یاختصــاصــ یهااســتیســ بیتصــو

 صنعت نیوکار اکسب
 

ساز ستگاه رانیکارکنان و مد یتوانمند ستان ییاجرا یهاد  موزش،آمرتبط ) یو مل یا

 مشترک و...( یکار یهاگروه لیتشک
 

 کمبود اعتبارات بانکی برای این صنعت 13

بار جادیا ـــورها یخط اعت  دیجهت خر هیکره و ترک ن،یژاپن، چ لیاز قب ییاز کش

ــ ــادرات و  فناوریالت و آنیماش ــرط ص ــرکت ایبه ش ــاحب نام  یهاقرارداد با ش ص

 (فناوریاز محل فروش نفت)نفت در برابر  یمال نیتام قیاز طر یالمللنیب
 

سعه و تقو جاد،یا  نیتام یهاصندوق ریصنعت)نظ نیدر ا یمال نیتام یابزارها تیتو

 ی و ...(تخصص نگیزیل یهاشرکت مشترک، یمال
 

14 
کمبود نیروی ماهر و متخصص در زمینه 

 تولید و عملیات

  در کشور "یصنعت نساج یموزش و تکنولوژآ یمراکز تخصص" جادیا

   یعال موزشآ ،یاو حرفه یها در مراکز فنموزشآو اصالح  یتوانمندساز

شآ یهادوره یبرگزار ص یموز ص ساج نیفعال ژهیو یتخ  ل،یدر حوزه، تکم یصنعت ن

 یورالت و بهرهآنیماش میتنظ ،یرزرنگ
 

موزش، و آمنظور جهت استفاده از متخصصان به ینساج یبه واحدها التیاعطا تسه

 یصنعت نساج یورارتقا بهره
 

15 

ـــمول مالیات بر  ـــری حذف ش عدم تس

فزوده بــه یره ارزش  ارزش ا ج ن کــل ز

ساجی)تولید، توزیع و تامین مواد اولیه،  ن

 الیاف، نا و پارچه(

  بر ارزش افزوده اتیاصالح قانون مال قیهدفمند، از طر یهاارائه مشوق

16 
ـــبکــه ـــعف در همکــاری ش ای بین ض

 نفعان صنعت نساجی)زنجیره تامین(ذی

 و توسعه، قیتحق ،یموزشآ یصنعت)نهادها نیدر ا یتخصص یو توسعه نهادها جادیا

 و...( فناوری توسعه شگاه،یزماآ
 

ـــاز مد یتوانمندس نان و  گاه رانیکارک ـــت تان ییاجرا یهادس ـــ مرتبط  یو مل یاس

 مشترک و...( یکار یهاگروه لیموزش،تشکآ)
 

 ضعف در توسعه بازارهای صادراتی 17

  تولیدات پارچه چادر مشکی به بازارهای بالقوه صادرات با هدف تسهیلبهبود مقررات 

ص جادیا ص سرما یدفتر تخ سعه  صنعت و دفاتر متناظر در  نیا یخارج یگذارهیتو

 خاص اراتیهدف با اخت یکشورها
 

شآ یهادوره یبرگزار ساز یهامهارت یموز سعه بازار، برند  یبرند برا تیریو مد یتو

 صنعت نیا رانیکارشناسان و مد
 

  "یصنعت نساج یالمللنیو ارتباطات ب یابیمرکز بازار" یو راه انداز جادیا

و  رانیدر ا یپارچه چادر مشک دیتول یبرا یخارج های معتبرشرکتتحت برند  دیتول

 المللیعرضه آن به بازارهای بین
 

18 
یاز  با ن ـــب  ناس کافی مت ـــه  عدم عرض

 مشتریان

  موجود یاز توسعه برندها تیحما

  ایجاد برندهای ملی جدید

  صنعت نیا یبرا یخارج یگذارهیو مقررات در حوزه سرما نیاصالح قوان

 پيشنهادهاگيري و نتيجه-5

از جهات مختلف  توجه به صنعت نساجی و بررسی جامع چالش های پیش روی آن بسیار حایز اهمیت است و همانگونه که به آن اشاره گردید،

 راهکارهای ،شــده در تحقیقهای شــناســایی با توجه به چالشاســت.  نیازمند توجه زیادی یچادر مشــکپارچه  یداخل دیتولفرهنگی و اقتصــادی، 

 زیر به جهت توسعه تولید پارچه چادر مشکی توسط خبرگان این صنعت پیشنهاد گردید: تخصصی

 ؛و ...( یتخصص نگیزیل یمشترک، شرکت ها یمال نیتام یصندوق ها ریصنعت )نظ نیدر ا یمال نیتام یابزارها تیتوسعه و تقو جاد،ای 

 ی؛اقتصاد یهاصنعت در برابر تکانه نیا یهااز بنگاه یتیحما یاتخاذ سازوکارها 



 

 

 ؛صنعت نیوکار اکسب یها در جهت بهبود فضااستیس ییو همگرا یاختصاص یهااستیس بیتصو 

 ؛صنعت نیا یبرا یخارج یگذارهیو مقررات در حوزه سرما نیاصالح قوان 

 ؛خاص اراتیهدف با اخت یصنعت و دفاتر متناظر در کشورها نیا یخارج یگذارهیتوسعه سرما یدفتر تخصص یسازفعال 

 ؛صنعت نیا یگذاران خارجهیسرما ژهیو فناوریانتقال  یاختصاص خط سبز گمرک 

 ی؛پارچه چادر مشک یورود یتر در مبادرانهیگسخت یاتخاذ سازوکارها 

 سازوکار و ساختار جادیاBack to Back LC (و یاعتبار اسناد )ی: کشاورزلیاز قب یتخصص یهادر بانک یصنعت نساج ژهیپشت به پشت، 

 ؛صنعت و معدن و توسعه تعاون

 ؛«یصنعت نساج یالملل نیو ارتباطات ب یابیمرکز بازار» یاندازو راه جادیا 

 فناوری؛ یبهبود و ارتقامنظور به متیارزان ق التیو ارائه تسه یمال نیتام 

 ؛التیسود تسه ارانهیعنوان منابع به صیبا تخص یکاهش نرخ سود بانک 

 ی؛توسعه کالن رشته صنعت پارچه چادرمشکارتقا توان  ینقشه راه و برنامه جامع راهبرد نیتدو 

 ؛صنعت نیوکار اکسب یها در جهت بهبود فضااستیس ییو همگرا یاختصاص یهااستیس بیتصو  

 ؛نآ یتخصص یهالفهوهر منطقه و م ینسب یهاتیبر مز دیبا تاک یمنطقه محورکشور در بخش نساج یتوسعه صنعت 

 ؛صنعت نیمرتبط در ا انیبندانش یهاتیها و قابلتوسعه شرکت 

 ؛صنعت نیدر ا دیجد یهافناوریانتقال و توسعه  نهیدر زم التیارائه تسه 

 ی؛المللنیب یصنعت به برندها نیا شرویبزرگ و پ یهااتصال بنگاه 

 ؛صنعت نیمرتبط با ا یالمللنیب یارتقا و انتقال استانداردها 

 ؛زانیبه هر م یالت مرتبط نساجآنیماش یدکیانواع قطعات  یحذف تعرفه و سود بازرگان 

 ؛صنعت نیفناورانه مرتبط با ا یهااز پژوهش تیحما 

 ؛صنعت نیا یبرا یخارج یگذارهیو مقررات در حوزه سرما نیاصالح قوان 

 ی؛او منطقه یالمللنیمشترک ب یبرندها جادیا تیتقو  

 ؛خاص اراتیهدف با اخت یصنعت و دفاتر متناظر در کشورها نیا یخارج یگذارهیتوسعه سرما یدفتر تخصص جادیا  

 ؛«یصنعت نساج یالمللنیو ارتباطات ب یابیمرکز بازار» یاندازو راه جادیا 

  ی؛ارزش جهان یهارهیتوسعه و اتصال به زنج یبرا یالمللنیکارشناسان متخصص باستفاده از 

 ؛نانسیصورت فاصنعت به نیا یروز خارجالت بهآنیماش دیخر یبرا نیتضام دییو تا نیجهت تام یتخصص یهاامکان در بانک جادیا   

 ؛و ...( یتخصص نگیزیل یهامشترک، شرکت یمال نیتام یهاصندوق ریصنعت)نظ نیدر ا یمال نیتام یابزارها تیتوسعه و تقو جاد،یا 

 کنندگان دیتول نیب یداخل یبر قرارداد و اعتبار اســـناد یمبتن دیدر قالب تول یپارچه چادر مشـــک یدیتول یدرگردش واحدها هیســـرما نیتام

 ؛هیکنندگان مواد اولنیو تام ینساج

 ؛صنعت و ...( نیا هیکاهش تعرفه واردات مواد اول لی)از قبتیفیبا ک هیو مقررات در حوزه واردات مواد اول نیاصالح قوان 

 ؛صنعت نیا هیکننده مواد اولنیتام یهاو توسعه شرکت تیتقو 

 ؛و ...( یتخصص نگیزیل یهامشترک، شرکت یمال نیتام یهاصندوق ریصنعت)نظ نیدر ا یمال نیتام یابزارها تیتوسعه و تقو جاد،یا 

 کنندگان دیتول نیب یداخل یبر قرارداد و اعتبار اســـناد یمبتن دیدر قالب تول یپارچه چادر مشـــک یدیتول یدرگردش واحدها هیســـرما نیتام

 ؛هیکنندگان مواد اولنیو تام ینساج

 ؛صنعت نیوکار اکسب یها در جهت بهبود فضااستیس ییو همگرا یاختصاص یهااستیس بیتصو 

 ؛...( مشترک و یکار یهاگروه لیتشک موزش،آمرتبط) یو مل یاستان ییاجرا یهادستگاه رانیکارکنان و مد یتوانمندساز 

 قرارداد با  ایبه شــرط صــادرات و  فناوریالت و آنیماشــ دیجهت خر هیو ترکجنوبی کره  ن،یژاپن، چ لیاز قب ییاز کشــورها یخط اعتبار جادیا

 ؛(فناوریاز محل فروش نفت)نفت در برابر  یمال نیتام قیاز طر یالمللنیصاحب نام ب یهاشرکت

 ؛و ...( یتخصص نگیزیل یهاشرکت مشترک، یمال نیتام یهاصندوق ریصنعت)نظ نیدر ا یمال نیتام یابزارها تیتوسعه و تقو جاد،یا 

 ؛در کشور «یصنعت نساج فناوریموزش و آ یمراکز تخصص» جادیا 

 ؛... و یعال موزشآ ،یاو حرفه یها در مراکز فنموزشآو اصالح  یتوانمندساز 

 ی؛ورالت و بهرهآنیماش میتنظ ،یرنگرز ل،یدر حوزه، تکم یصنعت نساج نیفعال ژهیو یتخصص یموزشآ یهادوره یبرگزار 

 ی؛صنعت نساج یوربهره یموزش و ارتقاآمنظور جهت استفاده از متخصصان به ینساج یبه واحدها التیتسه یاعطا 



 

 

 ؛بر ارزش افزوده اتیاصالح قانون مال قیهدفمند، از طر یهاارائه مشوق  

 ؛...( و فناوری توسعه شگاه،یزماآ و توسعه، قیتحق ،یموزشآ یصنعت)نهادها نیدر ا یتخصص یو توسعه نهادها جادیا 

 ؛...( مشترک و یکار یهاگرو لیتشک موزش،آمرتبط) یو مل یاستان ییاجرا یهادستگاه رانیکارکنان و مد یتوانمندساز 

 ؛بالقوه یبه بازارها یپارچه چادر مشک داتیصادرات تول لیبهبود مقررات با هدف تسه 

 ؛خاص اراتیهدف با اخت یصنعت و دفاتر متناظر در کشورها نیا یخارج یگذارهیتوسعه سرما یدفتر تخصص جادیا 

 ؛صنعت نیا رانیکارشناسان و مد یبرند برا تیریو مد یتوسعه بازار، برندساز یهامهارت یموزشآ یهادوره یبرگزار 

 ؛«یصنعت نساج یالمللنیو ارتباطات ب یابیمرکز بازار» یاندازو راه جادیا 

 ی؛المللنیب ین به بازارهاآو عرضه  رانیدر ا یپارچه چادر مشک دیتول یبرا یمعتبر خارج یهاتحت برند شرکت دیتول 

 ؛موجود یاز توسعه برندها تیحما 

 ؛دیجد یمل یبرندها جادیا 

 صنعت نیا یبرا یخارج یگذارهیو مقررات در حوزه سرما نیاصالح قوان . 

 می توان این تحقیق را در سایر حوزه های تخصصی صنعت نساجی از قبیل پوشاک، فرش و ... انجام داد. های آتی،در زمینه پیشنهاد برای پژوهش

گیری های تصمیمها و روشای تکرار شده و از سایر تکنیکصورت دورهتحقیق بهوکار، این توان در صورت تغییر در شرایط محیط کسبمیهمچنین 

صمیمکمی از قبیل روش شود. از جمله بندی چالشگیری چندمعیاره برای رتبههای ت ستفاده  های این پژوهش که به علت محدودیتها و راهکارها ا

پذیری تمامی نتایج و راهکارها های مرتبط اشاره کرد. همچنین درخصوص تعمیمشتوان به محدود بودن منابع و پژوهجدید بودن موضوع است، می

  به سایر صنایع باید دقت نظر نمود.
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