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و صنعت پوشاک، سااتتار. 1
ویژگی ها



سهم از 
ارزش افزوده

سهم از اشتغال 
کارگاه های صنعتی

نسبت صادرات 
به فروش

سهم از ارزش 
ستانده

نسبت شاخص 
قیمت به کل صنعت

وابستگی 
وارداتی

0.14%

8%

0.27%

0.8%

0.26% 0.97%

هزینه ایجاد 
(میلیون ریال)هر شغل 

716
سهم از صادرات 
کارگاه های صنعتی

0.07%

صنعت پوشاک در آیینه شاخص های کالن اقتصادی. 1-1

بابرکارصنعتیپوشاکصنعت
وپاییناشتغالزاییهزینه

اسقیدرکموارداتیوابستگی
صنایعسایربا

اما

واشتغالازناچیزسهم▪
صنعتیافزودهارزش

بازارهایبرباالتمرکز▪
نگاهدرضعفوداخلی

صادراتی



تعدد بنگاه های کوچک مقیاس . 1-2

13941395اندازهشاخص

اندازه بنگاه
49-1085.589.4

>5014.510.6

ارزش افزوده
49-1024.338

>5075.762

صادرات
49-1017.14.2

>5082.995.8

الگوی توزیعی صادرات برحسب مقیاس-الگوی توزیعی ارزش افزوده برحسب مقیاس-الگوی توزیعی تعداد بنگاه ها برحسب مقیاس-

.مرکز آمار ایران: ماخذ

وشاکپتولیددرفعالبنگاه هایکلازمقیاسکوچکبنگاه هایغالبسهم(1394-95)الگوی توزیعی تعداد بنگاه، ارزش افزوده و صادرات بر حسب مقیاس -
درصد78.6سهممتوسطبا

ه هایبنگااهمیتوجودباصادراتازبزرگومتوسطبنگاه هایپررنگنقش
افزودهارزشخلقدرمقیاسبزرگ

لیقهسبامطابقتولیدبابتهزینه کرددربنگاه هااینپایینمالیتوان
ازدرصدی41.6و27.7سهممتوسطبا)برندینگوبازاریابیمد،ومشتریان

(پوشاکتولیدصادراتوافزودهارزش

حتساب توجه به این نکته حائز اهمیت است که این اطالعات مربوط به بنگاه های صنعتی بوده و با ا
.اصناف و کارگاه های زیرپله ای دستاوردهای پوشاک به مراتب نامناسب تر خواهد بود

شرایط تقاضا شرایط عوامل

زیرساخت های 
پشتیبان

استراتژی، ساختار و 
رقابت

دولت

تحوالت 
جهانی

دوگانه بودن ساختار مجوزدهی



سهم پایین پوشاک از صادرات جهانی. 1-3

1390-97صادرات انواع محصوالت پوشاکی بر اساس ارزش و وزن -

رقابت پذیریقدرتبودنپایین❑
همقایسدرایرانپوشاکمحصوالت

بواسطهرقبابا

0.016)جهانیصادراتازایرانپایینسهم▪
(دالرهزار64501ارزشبهدرصد

درصادراتوزندرصدی2.5افزایش▪
صادراتارزشدرصدی2.3کاهشمقابل

.گمرک جمهوری اسالمی ایران: ماخذ

شرایط تقاضا شرایط عوامل

زیرساخت های 
پشتیبان

استراتژی، ساختار و 
رقابت

دولت

تحوالت 
جهانی



تنوع پایین سبد صادراتی. 1-4

1390-97عملکرد وزنی صادرات انواع محصوالت پوشاک - 1390-97عملکرد ارزشی صادرات انواع محصوالت پوشاک -

از صادرات پوشاک ایران« پوشاک کشباف»و « پوشاک رو و پیراهن مردانه»درصدی 50سهم بالغ بر 

.گمرک جمهوری اسالمی ایران: ماخذ

شرایط تقاضا شرایط عوامل

زیرساخت های 
پشتیبان

استراتژی، ساختار و 
رقابت

دولت

تحوالت 
جهانی



(1396)موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی : ماخذ

پایین بودن قدرت بازاری و 
توان موقعیت یابی در 

بازارهای جهانی در نتیجه 
تمرکز باالی مقاصد 

صادراتی 

تنوع پایین مقاصد صادراتی. 1-5
شرایط تقاضا شرایط عوامل

زیرساخت های 
پشتیبان

استراتژی، ساختار و 
رقابت

دولت

تحوالت 
جهانی



(میلیارد ریال)1390هزینه مصرف نهایی بخش خصوصی به قیمت ثابت سال -

جمخارکاهشنتیجتاوخانوارحقیقیدرآمدکاهش❑
1398و1397سال هایطیهزینه ای

هزینه کردسبددرپوشاکسرانهسهمکاهش❑
دردرصد4.2به1390سالدردرصد4.4از)شهریخانوار

6.7به1390سالدردرصد8از)روستاییو(1396سال
(1396سالدردرصد

بازاردر(قاچاق)غیررسمیوارداتباالیسهم❑
(1397سالدردالرمیلیون400ومیلیارد2معادل)داخل

بواسطه
بویژهخارجیبرندهایعرضهبرنظارتدرضعف▪

مجوزبدونعرضه
اهمیتیبیوزیرپله ایوکوچکبنگاه هایتعدد▪

بهاضاتقجابجاییبردوختوپارچهکیفیتبهایشان
خارجیهایجانشینسمت

کاهش اندازه تقاضای داخل. 1-6

.مرکز آمار ایران: ماخذ

شهری

روستایی

(درصد)سهم پوشاک از هزینه خانوار شهری و روستایی -

شرایط تقاضا شرایط عوامل

زیرساخت های 
پشتیبان

استراتژی، ساختار و 
رقابت

دولت

تحوالت 
جهانی



ازکمتریداخلتقاضایپوششضریب)تولیدیپنبهکفایتعدم▪
سنتیکشتروشهاینتیجهدر(درصد50

نساجیایبر(کوتاهالیافطولبا)تولیدیپنبهپایینکیفیت▪
یاستهایسسبببهجهانیقیمتهایازپنبهباالترنسبیقیمت▪

حمایتی
نیازموردردهایاستاندابامتناسبپنبهبهوابستگیباالیضریب▪

نساجیصنعت
:پنبهوارداترویپیشموانع▪

لاعماصادراتیمحدودیتهایوپنبهوارداتیمبادیپایینتنوع▪
کشورهااینسویازشده

پنبهوارداتیتعرفه▪
نیازمورداستانداردهایباداخلتولیدپنبهپایینسهم▪

ساجینصنعتبهپتروشیمیپایهموادکیفیوکمینقایص▪

مشکالت دسترسی به مواد اولیه کیفی با قیمت های رقابتی. 1-7
شرایط تقاضا شرایط عوامل

زیرساخت های 
پشتیبان

استراتژی، ساختار و 
رقابت

دولت

تحوالت 
جهانی

ونخیکیفیتوقیمتیپایینرقابتپذیری▪
داخلتولیدپارچه

پارچهدتولیدرکشورنساجیپایینترسرعت▪
جهانیمدصنعتتحوالتبامطابقنخو

نیازمورداولیهموادوارداتدشواری▪
اجراییسازیازناشی(...وپارچهخرجکار،)

وتولیدیتوانازاستفادهحداکثرقانون
کشورخدماتی



چالش های ناشی از نقایص زیرساخت های پشتیبان . 1-8
شرایط تقاضا شرایط عوامل

زیرساخت های 
پشتیبان

استراتژی، ساختار و 
رقابت

دولت

تحوالت 
جهانی

پشتیبانقانونینهادهایعملکرد

امکانوانذی نفعبهبنگاه هابرنظارتوخروجوورودکنترلاختیاراتواگذاریدرصنفینظامقانونبرناظراشکاالت▪
آنازناشیانحصارایجاد

داخلیهایطرحثبتومعنویمالکیتحقوقهایچارچوبضعف▪
ملیتجارینشانونامازالزمهایحمایتضعف▪

توزیعشبکهنقایص

کیفیتبابرندهایفروشوعرضههایشبکهکمبود▪
سنتیفروشیخردهتوزیعشبکهدرتوزیعیهزینه هایافزایش▪
آنبرنظارتعدمواجتماعیشبکه هایطریقازخارجیپوشاکمویرگیتوزیع▪



سی تحلیل و آسیب شنا. 2
زنجیااره ارزش پوشاااک 

ایران



صد
در

الیاایت: درس آموخته هایی از توسعه زنجیره ارزش پوشاک در سایر کشورها. 2-1

سرآمد در صنعت مد و پوشاک دنیا با ساختار صنعتی قوی و تکنولوژی های نوین

R&D برندینگ طراحی
بازاریابی و 

مدفروش
تولید

برشتکمیل دوخت

:اولمرحله
1940ازقبل

R&D برندینگ طراحی
بازاریابی و 

مدفروش
تولید

برشتکمیل دوخت

:دوممرحله
60-1941

R&D برندینگ طراحی
بازاریابی و 

مدفروش
تولید

برشتکمیل دوخت

:سوممرحله
89-1961

R&D برندینگ طراحی
بازاریابی و 

مدفروش
تولید

برشتکمیل دوخت

:چهارممرحله
بعدبه1990

OEM

ODM

OBM



نسبت مواد اولیه و واسطه ای وارداتی به کل مواد اولیه و واسطه ای 
صد(1383-94متوسط دوره )
در

رکیهت:  درس آموخته هایی از توسعه زنجیره ارزش پوشاک در سایر کشورها. 2-1

R&D برندینگ طراحی
بازاریابی و 

مدفروش
تولید

برشتکمیل دوخت

:اولمرحله
79-1960

R&D برندینگ طراحی
بازاریابی و 

مدفروش
تولید

برشتکمیل دوخت

:دوممرحله
89-1980

R&D برندینگ طراحی
بازاریابی و 

مدفروش
تولید

برشتکمیل دوخت

:سوممرحله
2004-1990

R&D برندینگ طراحی
بازاریابی و 

مدفروش
تولید

برشتکمیل دوخت

:چهارممرحله
بعدبه2005

OEM

ODM

OBM

ر پنبهتوسعه صنعت پوشاک از مسیر توسعه صنعت نساجی بواسطه برخورداری از مزیت نسبی در مواد اولیه طبیعی  نظی



نسبت مواد اولیه و واسطه ای وارداتی به کل مواد اولیه و واسطه ای 
صد(1383-94متوسط دوره )
در

نچی:  درس آموخته هایی از توسعه زنجیره ارزش پوشاک در سایر کشورها. 2-1

پوشاک از وجود مزیت نسبی در تولید پنبه و بزرگ بودن اندازه بازار داخل، دو فاکتور مهم در تمرکز بر صنعت نساجی توسعه صنعت
در صنعت نساجی FDIو جذب R&Dاین طریق، خصوصا با تخصیص حمایت های دولتی در حوزه 

R&D برندینگ طراحی
بازاریابی و 

مدفروش
تولید

برشتکمیل دوخت

:اولمرحله
2006-1980

R&D برندینگ طراحی
بازاریابی و 

مدفروش
تولید

برشتکمیل دوخت

:دوممرحله
9-2006

R&D برندینگ طراحی
بازاریابی و 

مدفروش
تولید

برشتکمیل دوخت

:سوممرحله
بعدبه2010

OEM

ODM

OBM



نسبت مواد اولیه و واسطه ای وارداتی به کل مواد اولیه و واسطه ای 
صد(1383-94متوسط دوره )
در

نگهنگ ک:  درس آموخته هایی از توسعه زنجیره ارزش پوشاک در سایر کشورها. 2-1

R&D برندینگ طراحی
بازاریابی و 

مدفروش
تولید

برشتکمیل دوخت

:اولمرحله
90-1950

R&D برندینگ طراحی
بازاریابی و 

مدفروش
تولید

برشتکمیل دوخت

:دوممرحله
2005-1991

R&D برندینگ طراحی
بازاریابی و 

مدفروش
تولید

برشتکمیل دوخت

:سوممرحله
10-2006

R&D برندینگ طراحی
بازاریابی و 

مدفروش
تولید

برشتکمیل دوخت

:چهارممرحله
بعدبه2011

OEM

ODM

OBM

مهم ترین مرکز تجارت و نمایشگاه چین و آسیا            در حال تبدیل شدن به مرکز جهانی مد 



نسبت مواد اولیه و واسطه ای وارداتی به کل مواد اولیه و واسطه ای 
صد(1383-94متوسط دوره )
در

مسیر ارتقای زنجیره ارزش پوشاک با الهام از تجربیات جهانی. 2-2

تولید 
CMT

-1گام 
ورود به زنجیره

-2گام 
(OEM)ارتقای عملکردی 

-3گام 
(ODM)طراحی محصول 

-4گام 
(OBM)برندسازی 

-5گام 
(رتولید محصوالت پیچیده ت)ارتقای محصولی 

-6گام 
ارتقای فرآیندی



توانمندی های زنجیره ارزش پوشاک ایران. 2-3
نواقص زنجیره❑
پنبه▪

؛%70هزار تن و وابستگی وارداتی 150نیاز ساالنه 
پلی استر ▪

اما با افزایش سه برابری قیمت؛% 100تامین داخل 
الیاف اکریلیک ▪

مشکل در تامین داخل و عمدتا وارداتی؛

ویسکوز▪
هزار تن و 40تا 30نیاز ساالنه 

؛%100وابستگی وارداتی 
دکمه▪

؛%90وابستگی وارداتی 
زیپ▪

وابستگی وارداتی باال؛



ی توان بسته سیاستی ارتقا. 3
اکرقابت پذیری صنعت پوش



های صنعتچالش. 3-1

ان مد ضعف در حلقه  مد و طراحی  شامل تحقیقات بازار، تحقیقات اندامی، جری
؛Fashion Showو رنگ، تدارک و تامین، کلکسیون سازی و 

رکز تحدید اندازه بازار داخل، تنوع پایین سبد صادرات پوشاک ایران، تم
باالی مقاصد صادراتی و کاهش نرخ ماندگاری در بازارهای صادراتی؛

باال بودن هزینه های تامین مواد اولیه ناشی از مشکالت سیاستی ناشی از 
تحریم؛

مورد نیاز  برای صادرات ...( خرجکار، پارچه و)محدودیت واردات مواد اولیه 
ل های رقابتی به دلیپوشاک؛ و ضعف در دسترسی به مواد اولیه کیفی با قیمت

...(پشم، کرم ابریشم، پنبه، پوست و )ضعف در حلقه های پیشین زنجیره اعم از 

ون قان)گذار و قوانین باالسری در صنف ضعف انسجام سیاستی ناشی از دوگانگی نهاد سیاست
؛ همچنین ضعف در نظام تشکیالتی و تصمیم گیری های (قانون تجارت)و صنعت ( اصناف

فرابخشی از مواد اولیه تا تولید و فروش و عدم وجود سیاست های یکپارچه در متولیان صنعت
نساجی و پوشاک؛

اتی، های سطح بخشی و کالن کشور در حوزه نظام مالیگذاریمشکالت ناشی از سیاست
ها؛های ترجیحی در توافقنامهبیمه، نرخ ارز و نحوه اعمال تعرفه

ناهمخوانی کیفیت، انعطاف پذیری و تنوع محصوالت تولیدی نساجی و صنایع 
تولیدکننده خرجکار با نیازمندی های صنعت پوشاک و مد جهانی؛

وریبودن بهرهآالت و پایینفرسودگی ماشین

های یتضعف در تامین مالی صنعت نساجی و پوشاک و عدم استفاده بهینه از ظرف
.های بزرگبازار سرمایه به دلیل نبود شرکت

ذیری و صورت رسمی و نمایندگی برای توسعه رقابت پعدم عرضه برندهای خارجی به
در بازار داخل بواسطه توزیع مویرگی( قاچاق)باال بودن سهم واردات غیر رسمی 

پوشاک خارجی خصوصا از طریق شبکه های اجتماعی؛

02

04

06

08

10

01

03

05

07

09

1112
 (CRMشامل استرداد، تعویض، تعمیر و )ضعف در برندینگ، خدمات پس از فروش  

وشگاه های و افزایش هزینه های توزیعی در شبکه توزیع خرده فروشی سنتی و فقدان فر
؛Outletتخصصی، فروش آنالین، فروشگاه 

های ارزش پیوندی با زنجیرههای خارجی و عدم همضعف در جذب سرمایه
ای و جهانی؛منطقه

.ضعف توان فناورانه در حوزه های مهندسی دوخت، فرآیند تولید و تجهیزات تولید



بر ارتقای رقابت پذیری صنعت نساجی و پوشاک مبتنی
از توسعه بومی فناوریهای نوظهور و زیست بوم نوآوری ب

های داخلیمتناسب با نیاز بازار و توانمندی

(کمی/ کیفی)اهداف . 3-2

های توسعه متوازن زنجیره ارزش با تمرکز بر حلقه
طراحی، مد، برندینگ و تولید مواد اولیه

گذاری جلب مشارکت های بین المللی و جذب سرمایه
(مستقیم و مشترک)داخلی و خارجی 

اهداف کیفی

وضع )واحدشاخص
(موجود

1404
وضع )

(مطلوب

385620هزار تنتولید
113230میلیون دالرصادرات
77150میلیون دالرواردات

اهداف کمی
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راهبردها
پوشاکونساجی(توزیعوتولیدتامین،)ارزشزنجیرههایحلقهتکمیل•
توانمندسازی•
داخلساختوفناوری•
سازیاستاندارد•
بازارتوسعه•
ایتعرفهوتجاریهایسیاست•
گذاریسرمایهومالیتامینسیاست•
(رگوالتوری)گریتنظیمنهادتعیینهایسیاست•
مصرفالگویاصالح•
پساتحریمدوراندربین المللیمشارکت های•
چهارمصنعتیانقالبرویکردهای•



نساجی و پوشاک( تامین، تولید و توزیع)های زنجیره ارزش تکمیل حلقه
تولید؛وطراحیحلقه هایمیانهماهنگیایجادویکپارچه سازی•
مد؛بین المللیمعتبرجشنواره هایومدهفته هاینمایشگاه ها،درحضورهزینه هایازبخشیتامینطریقازپوشاکمدوطراحیحلقهتقویت•
اکپوشصادراتوتولیداتحادیه هایوانجمن هااسالمی،ارشادوفرهنگوزارتتجارت،و معدنصنعت،وزارتمشارکتباپوشاکتولیدوطراحیواحدپنجرهایجاد•

مجوزدهی؛فرآیندهایتسریعهدفبا
بازاریابی؛وتولیدطراحی،هایحلقهبرتاکیدباوایمنطقههایمزیتبامتناسبپوشاکصنعتارزشزنجیرهدرعمودیوافقیهمکاری هایتقویت•
پوشاک؛صنعتیشهرک هایقالبدرعمودیوافقیهمکاری هایتقویتهدفباصنعتارزشزنجیرهدرفعالشرکت هایجغرافیاییتجمیع•
دولتی؛حمایت هایدریافتجهتبنگاه هااینقراردادناولویتدروپوشاکونساجیمحصوالتتولیدکنندگانمیانعمودیادغام هایتشویق•
پوشاک؛صنعتیشهرک هایایجادازحمایت•
همواتصالراستایدرصنعتمجربنیروهایازاستفادهبامهندسیخدماتوR&D،D&D،R&D&Iمدیریتحوزهدرتحقیقاتیمراکزایجادازحمایت•

؛C&Dمفهومطبقبازنوآوریبومزیستبهپیوندی
شبکهقالبدرپوشاکونساجیصنعتارزشزنجیرهکلتولیداتفرآیندهایدراشیاءاینترنتومصنوعیهوشسازیپیادهوبکارگیریفراگیری،ازحمایت•

بازارهدف؛بهمحصولعرضهدرتسریعوتولیدزمانوفرآیندکاهشهزینه،کردنکمجهتیکپارچه
بکهشوایمنطقهمحلی،نوآوریهایشبکهاندازیراهوایجاد"طریقازارزشزنجیرهطولدربنگاههاتولیدیوفناورانههایظرفیتارتقایوافزایشازحمایت•

؛"بازینوآوربومزیستبستردرمعکوسمهندسیوفناوریانتقالظرفیتافزایشجهتفناورانهوفنیهایمهارتدرگذاریسرمایه"همچنین،"دانشخلقهای
نوآوریجاتکارخانصنعتی،هایخوشهپوشاک،ونساجیصنعتتخصصیهایپارکایجادطریقازنساجیصنعتدرارزشزنجیرهدستیپایینفرآیندهایتوسعه•

ایشی؛آمویژگیهایومنطقه ایرقابتیونسبیمزیتبرتمرکزباکشورمنتخبنقاطدرپوشاکونساجیصنعترشدقطب هاینیزونساجیصنعتویژه
درفعالبنیاندانشهایشرکتوتوسعهوتحقیقواحدهای،(StartUp)نوپاوکارهایکسبرشدوارتقاراستایدرایتوسعههایسازمانهایظرفیتازاستفاده•

پوشاک؛ونساجیصنعتارزشزنجیره
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توانمندسازی
–د ایرانی منظور طراحی و تولید پوشاک با رویکرپشتیبانی از ایجاد مدارس تخصصی طراحی و تاسیس خانه مد پوشاک به•

اسالمی؛ 
ت های غیر حمایت از فعالیت ها و کارآفرینی مولد در صنعت نساجی و پوشاک و اعمال قوانین و مقررات سختگیرانه برای فعالی•

؛(قاچاق)مولد به منظور جلوگیری از فعالیت های غیر رسمی 
حمایت از فعالیت شرکت ها و موسسات تخصصی خدمات طراحی و مد؛•
حمایت و تسهیل برگزاری جشنواره های ملی پوشاک بومی در هر فصل؛•
حمایت از توسعه تجارت الکترونیکی متناسب با نیاز بازار؛•
ند تولید با ارتقای توان تولیدی بنگاه ها از طریق استفاده از مواد اولیه پیشرفته و ارگانیک در تولید، مکانیزاسیون فرآی•

، چاپ سه بعدی و پرو مجازی؛ERPبکارگیری
های تولیدی فعال در صنعت نساجی و پوشاک؛حمایت و تسهیل جذب و ارتقای فناوری در بنگاه•
وچک و اندازی و تقویت مراکز تحقیق و توسعه در راستای تقویت توان طراحی و توسعه محصول در بنگاه های کحمایت از راه•

متوسط؛
؛ارائه مشوق های الزم جهت هدایت و جذب سرمایه گذاریهای داخلی و خارجی بویژه در حوزه های تکنولوژی بر و استراتژیک•
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فناوری و ساتت داتل
ی سازیداخلبرایاستارت آپ هاوبنیاندانششرکت هایظرفیتازبهره گیریطریقازطراحیبخشکیفیارتقایازحمایت•

مد؛وطراحی تدارک،تامین،تخصصینرم افزارهای
پوشاک؛صنعتهایبنگاهدرفناوریجذبظرفیتارتقای•

استاندارد سازی
ایاستانداردهبامطابقپوشاک،وپارچهتولیددر(بهداشتسالمت،سایز،جملهاز)الزماستانداردهایتعیینوتدوین•

المللی؛بین
بومی؛شرایطونوینموضوعاتبهتوجهبااستانداردفرایندهایونظامتدویندربازنگری•
فنآوری؛انتقالدر(صنعتی)فکریمالکیتجامعنظامساماندهیوتوسعه•
پوشاک؛ونساجیصنعتحوزهبهفنآوریودانشانتقالونوآورانههایایدهخلقجهتهادانشگاهنقشتقویت•
استفادهطریقاززیستمحیطازحفاظتمنظوربهسبزپایدارتوسعهبرمبتنیصنعتیهایسیاستتوسعهازبخشیاطمینان•

ین؛پایدرآمدباکنندگانمصرفگیریهدفومنابعمحدودیتبهتوجهباهابنگاهدرجویانهصرفهنوآوریهایسیاستاز
ویملنیازهایبااستانداردهاتطابقلحاظویکدیگربادرکشورفناوریتوسعهراهنقشهواستانداردنظامسازیهمگام•

تنبیهی؛وتشویقیهایسیاستاعمالطریقازروزآمدتراستانداردهایبههابنگاهدهیجهت
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توسعه بازار
اصناف،بهدتولیمجوزاعطایطریقاز(صنعتبرایصنفبرندتحتتولید)جمعیتولیدبرمبتنیکاروکسبمدل هایتوسعهازحمایت•

صنعتی؛بزرگبنگاه هایبرندتحتتولیدبهمشروط
ان،پاکستمانند)جاریچندجانبهودومنطقه ایموافقت نامه هایظرفیتازبهره مندیطریقازصادراتیبازارهایبهدسترسیافزایش•

هند،،چین)تجاریشرکایوهمسایگانسایرباجدیدموافقت نامه هایانعقادهمچنینو(اوراسیااقتصادیاتحادیهوافغانستانترکیه،
المللی؛بینوایمنطقهرویدادهایدرهابنگاهحضورتشویقضمنآسیاغرب(...وعراقازبکستان،

سطحومحصولفضایچارچوبدرکشوردرشدهایجادهایتوانمندیوقابلیت هابهتوجهباصادراتوتولیدسازیمتنوعازحمایت•
محصوالت؛پیچیدگی

وهاولیموادتامینبازار،توسعهراستایدرچینوایرانهمکاریجامعطرحازبهره مندیبراینساجیصنعتدرمناسبراهبردتعیین•
نساجی؛آالتماشینتولیددرویژهبهدانش،انتقال

فناوریبکارگیریوالمللیبینوایمنطقهبرترهایشرکتبا(Co-branding)مشترکبرندسازیراهبردهایسازیاجراییوتدوین•
دیجیتالی؛ونوینبازاریابیهایروشواطالعات

ایهای تجاری و تعرفهسیاست

صادراتمنبعازوارداتبراینیازموردارزتامینوپوشاکومنسوجاتصادراتبهمشروطپوشاکومنسوجاتوارداتمجوزاعطای•
سر؛بهسرمیزانبهپوشاکومنسوجات

وارداتازیجلوگیرمنظوربهپوشاکومنسوجاتکاالییگروهبرایکاالشناسهنصبواخذشناسه،ثبتوکاالاصالتکدنمودناجباری•
پوشاک؛(قاچاق)رسمیغیر
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گذاریسیاست تامین مالی و سرمایه
:ایجادی(الف

دولتویسازآننیازمورداولیهسرمایهازبخشیتامینبانساجیصنعتخاصفناوریوپژوهشتخصصیصندوقراه اندازی•
ابمنسوجاتواولیهموادداخلساختتعمیقمالیمنابعازبخشیتامینجهتدرصندوقاینهایظرفیتازاستفادهو

باال؛فناوری
:گردشدرسرمایه(ب

وامگطرح)زنجیره ایمالیتامینابزارهایازنساجیصنعتدرفعالهایبنگاهگیریبهرهجهتنیازموردبسترهایایجاد•
فعت،مناوراقاستصناع،اوراقموازی،سلفاوراقتبعی،فروشاختیاراوراقنظیرسرمایهبازاردرموجودابزارهایو(سککوک

؛...ومرابحهاوراق
نساجی؛صنعتنیازمورداولیهموادتامیندرکشورکاالییبورسهایظرفیتازحداکثریاستفاده•

:نوسازیوبازسازی(ج

ارهایابزطریقازموجودهایظرفیتارتقاءواحیاءجهتدرتحقیقاتیوتولیدیخطوطوتجهیزاتبروزرسانیازحمایت•
مالی؛تامین

دولت؛توسط(مقیاسبزرگ)نساجیواحدهاینوسازیوبازسازیبهمربوطهایهزینهازدرصد30پرداخت•
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(رگوالتوری)گریهای تعیین نهاد تنظیمسیاست
ازتشکلمبازار،تنظیموتجارتتولید،گذاری،سرمایهحوزه هایدرگریتنظیموسیاست گذاریمنظوربهپوشاکونساجیصنعتگذاریسیاستشورای•

وعلمیمعاونت"،"مرکزیبانک"،"داراییواقتصادیاموروزارت""اسالمیارشادوفرهنگوزارت"،"کشاورزیجهادوزارت،"تجارتومعدنصنعت،وزارت"
صادراتودتولیاتحادیه"،"ایرانپوشاکصنایعانجمن"،"ایراننساجیصنایعانجمن"،"مجلسمعادنوصنایعکمیسیوننماینده"،"جمهوریریاستفناوری
.گرددمیتشکیلتجارتومعدنصنعت،وزیرریاستبهو"ایرانپارچهولباسطراحانانجمن"،"ایرانپوشاکونساجی
oندخواهنظراعمالوارائهوشدهحاضرشوراجلساتدرموضوعبربناپوشاک،ونساجیامردرمرتبطومسئولومدخلذیهایدستگاهونهادهاسایر

.نمود
oوساجینصنعتگذاریسیاستشورایدبیرخانهعنوانبهتجارتومعدنصنعت،وزارتصنایعامورمعاونتسلولزیوپوشاکنساجی،صنایعدفتر

.گرددمیتعیینپوشاک
oصویبتوتاییدبهمنوط،(...ووارداتآزادسازییاممنوعیتتعرفه،تغییروتعیینازاعم)پوشاکونساجیحوزهدرسیاستوتصمیمهرگونهاتخاذ

.استاالجراالزمآنتصمیماتوبودهگذاریسیاستشورای

oحداقلحدنصابباحاضرینآراحداکثرکسببهمنوطشورادرمصوباتتصویب
2

3
.باشدمیشورااعضای

تعیینپوشاکونساجیصنعتتوسعهسیاستیسندنمودناجراییمنظوربهعملیاتیواجراییبازویعنوانبه(ایدرو)ایرانصنایعنوسازیوگسترشسازمان•
میمحولسازماناینبهزنجیرهتوسعه ایبرنامه هایاجرایهمچنینوتولیدوگذاریسرمایههایحوزهبهمربوطعملیاتیواجراییامورکلیهوگرددمی

.گردد
ازشاکپوونساجیصنعتدرتولیدیهایفعالیتتسهیلمنظوربهالزمهایزیرساختایجادبهموظفایرانصنعتیهایشهرکوکوچکصنایعسازمان•

.باشدمیکشوردرپوشاکونساجیصنعتیکپارچههایپارکهمچنینوپوشاکونساجیتخصصیهایخوشهوهاشهرکایجادطریق
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اصالح الگوی مصرف
داخلی؛تولیداتازاستفادهبهداخلیکنندگانمصرفترغیبوسازیفرهنگ•
داخلساختبایستمیشدهخریداریمحصولدرصد100کهطوریبهدولتتوسطخارجیپوشاکومنسوجاتهرگونهخریدممنوعیت•

باشد؛
پوشاک؛تولیدوطراحیدراسالمی-ایرانیهویتبازآفرینی•
قومیتی؛ومحلیپوشاکمصرفوتولیدبرایسازیفرهنگ•

مشارکت های بین المللی در دوران پساتحریم

؛(وشیمیاییپتراولیهموادوآالتماشیننظیر)شدهتولیدکشوردرباراولینبرایتحریمزماندرکهکاالهاییوارداتبرایمحدودیتاعمال•
جدید؛محصوالتتولیدوطراحیبرایشرکت هااینظرفیتازاستفادهومحصولتوسعهوطراحیخارجیشرکت هایبامشارکت•
نوین؛فناوریهایحوزهدربویژهمشترکتحقیقاتیمراکزتاسیس•
:بهمشروطجهانیفروشوتولیدطراحی،مراکزگستردهشبکهدارایجهانیبزرگتولیدکنندههایشرکتباهمکاری•

oتولید؛زمینهدرروزهایفناوریانتقال
oالمللی؛بینوبزرگهایشرکتتامینشبکهبهاتصال
oدرصدی؛70صادراتبهرسیدنهدفباتولیدیمحصوالتدرصدی50حداقلصادرات
oآتی؛واختیاردربازارهاینیازبامنطبقطراحیبرایمهندسیواحدایجاد
oفروش؛جدیدروش هایومالیتامینوگذاریسرمایهجدیدشبکه هایایجاد
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رویکردهای انقالب صنعتی چهارم. 3-4

رویکردهای انقالب صنعتی چهارم
پوشاک؛ونساجیصنعتارزشزنجیرهتکمیلدرچهارمصنعتیانقالبدیجیتالهایفنآوریازاستفاده•
نساجینعتصارزشزنجیرهکلتولیداتفرآیندهایدراشیاءاینترنتومصنوعیهوشسازیپیادهوبکارگیرینمودنفراگیر•

ها،هزینهکاهشتولید،گیریتصمیمدرتسریعوسازییکسانمنظوربهیکپارچههایپلتفرموشبکهقالبدرپوشاکو
هدف؛بازاربهمحصوالتعرضهدرتسریعوتولیدفرآیندهای

یگریکدبهآناجزایتمامکهپوشاکونساجیصنعتدرهوشمندکارخانجاتتشکیلوخلقجهتالزمبسترهایایجاد•
شوند؛پردازشوآوریجمعمشترکپلتفرمیکدراجزاءتوسطشدهتولیدهایدادهوشدهمتصل

پوشاک؛ونساجیصنعتتولیدفرایندهایدرماشینیادگیریسازیپیادهوبکارگیرینمودنفراگیر•
پوشاک؛ونساجیدرصنعتنوظهورهایفنآوریبامرتبطمحصوالتسازیتجاریهایبرنامهاجرایازحمایت•



الزامات سطح بنگاه. 3-5

بنگاهسطحالزامات
oبیمه ها،د،استاندارسازماننظیرپوشاک،ونساجیصنعتدرتاثیرگذارمختلفارکانبینیکپارچگیایجادوسازیهمگام

؛...وباالدستیصنایع
oپوشاک؛ونساجیحوزهدرداخلیامکاناتبینافزاییهمایجاد
oجملهازتجارتومعدنصنعت،وزارتابالغیضوابطرعایت:

عملکرد؛وایمنیتولید،استانداردهایرعایت•
تولید؛فرآیندبرنظارتسیستماجرایواستقرار•
مصوب؛محیطیزیستاستانداردهایرعایت•
محصوالت؛عملکردوکیفیتجامعنظاماستقرار•
.شدهتعییناهدافباواقعیعملکردازمقایسه ایوادواریگزارش هایانتشاروتهیه•



های قانونیذی نقشان و بازیگران و ظرفیت. 3-6

ذینقشان و بازیگران❑
oوزارت صنعت، معدن و تجارت
oوزارت جهاد کشاورزی
oوزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی
oبانک صنعت و معدن
o (ایران کد)مرکز ملی شماره گذاری کاال و خدمات ایران
oسازمان ملی استاندارد
o (شامل سازمان های امور مالیاتی و گمرکات)وزارت اقتصاد
oانجمن صنایع نساجی ایران
oانجمن صنایع پوشاک ایران
oاتحادیه تولید و صادرات نساجی و پوشاک ایران
oانجمن طراحان لباس و پارچه ایران

های قانونیظرفیت❑
o(های قابل قبول مالیاتیدر زمینه هزینه8بند )های مستقیم قانون مالیات148و 147نامه و مواد مصوبه دولت در خصوص اصالح آئین
o (بند ح، خ و س)قانون مالیات های مستقیم 132ماده
o (19و 7ماده )قانون طرح الحاقی موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت
o(38و 31، 30، 29، 28، 21، 19، 8، 4مواد )پذیر قانون رفع موانع تولید رقابت



با تشکر


