
 هاي مهم صنعت نساجی و پوشاك در ایران  مزیت

  ) مختصري از تاریخچه این صنعت با همراه(

  دفتر مطالعات آماري و راهبردي صنعت نساجیتهیه شده در

  انجمن صنایع نساجی ایران

  

  :گردآوري و تنظیم

  پورشیوا رضی 

  1391آذرماه

  

با ذکر منبع مجاز  با کسب مجوز کتبی از دبیرخانه انجمن صنایع نساجی ایران و  استفاده از مطالب این جزوه فقط«

».است



  أ  دفتر مطالعات آماري و راهبردي انجمن صنایع نساجی ایران

 

 فهرست مطالب

  

 1 ................................................................................................................. مقدمه

 2 ......................................................................... جهان در پوشاك و ینساج صنعت گاهیجا

 3 .................... غذا از بعد پوشش به بشر ازین نیدوم کننده نیتأم عنوان به پوشاك و ینساج صنعت تیاهم

 4 ....................................................................... کشور در پوشاك و ینساج صنعت تیوضع

 4 ................................................................................ رانیا در ینساج صنعت خچهیتار

 10................................................... درآمد یصنعت صورت به رانیا در که يا رشته نیاول ینساج

 14......................................... کشور اقتصاد در آن نقش و پوشاك و ینساج صنعت یفعل تیوضع

 15.......................................................... پوشاك و ینساج صنعت افزوده ارزش زانیم یبررس

 17............................................ کشور پوشاك و ینساج صنعت در اشتغال و يگذار هیسرما زانیم

 18............................................. رانیا پوشاك و ینساج صنعت واردات و صادرات زانیم یبررس

 25.................................................... قاچاق قیطر از کشور به منسوجات واردات زانیم یبررس

 31................................................................ رانیا پوشاك و ینساج صنعت دیتول يها نهیهز

 33......................................................................... رانیا در پوشاك و ینساج صنعت يایمزا

 35.................................................................... ازین مورد هیاول مواد نیتأم منابع به یدسترس

 40............................................................................ کشور در ینساج صنعت بودن یبوم

 جوانان آن از یمین از شیب که رانیا در ينفر ونیلیم 75 تیجمع به رانیا پوشاك و ینساج صنعت یدسترس

 41............................................................................................................ هستند

 42................. منطقه يکشورها در ينفر ونیلیم 400 تیجمع به رانیا پوشاك و ینساج صنعت یدسترس

 43.......................... جهان مسلمانان ياردیلیم 5/1 تیجمع به رانیا پوشاك و ینساج صنعت یدسترس

 D8 ............................................................44 گروه یاسالم یصنعت يکشورها نیب در حضور



  ب  دفتر مطالعات آماري و راهبردي انجمن صنایع نساجی ایران

 

 44.................................. ینساج صنعت رانیمد آموزش نهیزم در کشور در معتبر يها دانشگاه وجود

 45............................... کشور در پوشاك و ینساج عیصنا خصوص در لکردهیتحص افراد لیخ وجود

 46........................................................ کشور پوشاك و ینساج صنعت يدهایتهد و ضعف نقاط

 47........................................................................رانیا پوشاك و ینساج عیصنا يها فرصت

 48........................................ کشور پوشاك و ینساج صنعت تیوضع بهبود جهت يشنهادیپ اقدامات

 49............................................... یجهان يبازارها قهیسل به کشور پوشاك و ینساج عیصنا توجه

 50....................................................................... موجود يبرندها از تیحما و برند جادیا

 51...................... یالملل نیب ياستانداردها به توجه با پوشاك و ینساج صنعت داتیتول تیفیک شیافزا

 52...............................کشور پوشاك و ینساج صنعت در روز به  آالت نیماش و يتکنولوژ از استفاده

 53......................................................... مهارت و دانش انتقال و یخارج يگذار هیسرما جذب

 54................................................................ رانیا پوشاك و ینساج صنعت يارتقا يراهکارها

 56.......................................................................................................... يبند جمع

 58................................................................................................................. منابع

  


