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 مقدمه

 برنامه و تصویر نههرگو ارائه توسعه، هفتم برنامه تدوین مسیر در و کشور توسعه انداز چشم سند راستای در

 ایگاهج تضمین و تعیین جهت کشور، صنعتی بخشهای سایر بین در پوشاک صنعت جایگاه و نقش از ای

 حوالتت پیرامون جانبه همه و وسیع مطالعه کشور، نیازمند اقتصادی توسعه در پوشاک صنعت واقعی

 نهمچنی کشورها و سایر وضعیت با آن مقایسه و کشور صنایع از بخش این موجود وضع و گذشته

 از گاهیآ و صنعت این از واقعی تصویری ایجاد سبب، این از میباشد بخش این در نوخاسته کشورهای

 گام ستیننخ عنوان به صنعتی های بخش سایر با مقایسه در کشور صنایع از بخش این اتیذ های ویژگی

 نقاط و ها یویژگ ی برگیرنده در که تصویری، چنین داشتن اختیار در. میکند ایفا را مهمی بسیار نقش

 ایجاد یا و رمسی اصالح در میتواند تردید بدون باشد، کنونی و گذشته روندهای و رویکردها ضعف و قوت

 .باشد هداشت موثری نقش صنعت این رشد های محدودیت و تنگناها رفع یا و مدت بلند مثبت روندهای

 و غذایی مواد از پس خانوار، اساسی نیازهای و روزمره زندگی با آن مستقیم ارتباط بواسطه پوشاک صنعت

 تاسیس با و کشور شدن صنعتی از پس چه اگر. دارد قرار اهمیت به لحاظ سوم درجه در مسکن

 آن تاوردهایدس اما است برخوردار باالیی تاریخی پیشینه از پوشاک صنعت صنعتی، و تولیدی کارخانجات

 اندهست ارزش از درصدی 0.14 و صنعتی افزوده ارزش از درصدی 0.26 ناچیز بسیار سهم متوسط با

 در تولید نتیجه امر این که است نبوده آن قدمت با متناسب ،1398 تا 1383 هایسال طی صنعتی

 افزایش از ناشی تولید عوامل کل وریبهره بودن پایین الخصوصعلی و ظرفیت زیر و غیربهینه مقیاس

 نیروی یباال سهم صنعت، بخش در مدیریت سوء و اقتصادی هایتحریم فشار بواسطه تولید بیکار ظرفیت

 است. صنعت این در تجهیزات و آالتماشین از برخی فرسودگی و مازاد کار نیروی افزایش غیرماهر، کار

 و باال هافزود ارزش ایجاد شده، مشخص کشور باالدستی اسناد مختلف های بخش در که گونه همان لذا

 در رکشو نسبی های مزیت همچنین و کشور مختلف مناطق بالقوه های ظرفیت از استفاده بر تمرکز

 ویژه و آزاد قمناط عمل حوزه توسعه وری، بهره و اشتغال رویکردهای با( زا درون و مولد اقتصاد توسعه

 های ولویتا در) گاز و نفت صنعت های فرآورده ارزش زنجیره تکمیل و صادرات افزایش کشور، اقتصادی

 در کم وارداتی وابستگی و پایین اشتغالزایی هزینه با کاربر صنعتی پوشاک صنعت. دارد قرار کشور اساسی

 برای ویتاول دارای و پیشران صنایع زمره در و کلیدی های صنعت رشته از یکی صنایع سایر با قیاس

 قابل دفه بازارهای و کشور کنونی شرایط توجه با تواند می که است شده تعیین کشور صنعتی توسعه

 به ستیابید در توجهی قابل باشتاب باال، بسیار ارزآوری و توجه قابل ارزی جویی صرفه ضمن دسترس،

 .ردبردا گام خصوصی بخش درصدی 99 از بیش مشارکت با گذشته همچون کشور، صنعتی توسعه اهداف

شور، این سند ک( قانون برنامه پنجساله ششم توسعه 46و وفق ماده ) در راستای اصالح مشکالت برشمرده 

 سرفصل تدوین شده است. 10در «  1404سیاست های صنعتی ایران در افق »در ذیل سند 
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 تببین وضع موجود -1
 

 پایین و زاییاشتغال ویژگی خانوار، اساسی اقالم از یکی تامین در صنعت این استراتژیک نقش کنار در

 هایکانون از یکی عنوانبه صنعت این است شده موجب پوشاک صنعت در شغل هر ایجاد هزینه بودن

 زاییشتغالا هزینه بودن پایین وجود با. باشد گذارانسیاست توجه مورد همواره صنعتی، اشتغال ایجاد

 این شودمی مشاهده( 1397 سال در شغل هر ایجاد ازای به ریال میلیون 716 معادل) پوشاک صنعت

 متوسط طوربه و داشته صنعتی هایکارگاه اشتغال در کمی بسیار سهم خود ذاتی ماهیت رغمعلی صنعت

 کاربه مشغول صنعت این در 1398 تا 1383 هایسال در صنعتی هایکارگاه شاغالن درصد 0.8 حدود

 بودن پایین اسطهبو بخش این در گراییصادرات رویکرد فقدان با توام داخل بازار بر باال تمرکز. اندبوده

 وسطمت بودن ناچیز و( درصد 0.07 معادل) صنعتی هایکارگاه صادرات از پوشاک صنعت سهم متوسط

 در لیداخ بازارهای تحدید با همراه ،1383-98 هایسال طی( درصد 8 معادل) فروش به صادرات سهم

 صنایع قراراست از ناشی تولید باالی هایپتانسیل وجود رغمعلی شد موجب کشور به پوشاک قاچاق نتیجه

 و تجهیزات ها،نهاده به آن وابستگی بودن پایین و کشور در... و پتروشیمی نساجی، نظیر آن باالدستی

 خلق در صنعت این ،1383-98 هایسال فاصله در درصدی 0.27 سهم متوسط با خارجی آالتماشین

 است. نبوده موفق چندان زاییاشتغال و افزوده ارزش

 بیش با زرگب و متوسط هایبنگاه بنگاهی، مقیاس برحسب صادرات و افزوده ارزش توزیعی الگوی منظر از

 زمره در هابنگاه از درصد 10 حدود زیرا. دارند صنعت این در کلیدی نقش کار نیروی نفر 250 از

 ینا صادرات و افزوده ارزش از درصد 50 از بیش خالق و شوندمی محسوب صنعتی بزرگ هایبنگاه

  .هستند صنعت

 :داشت اشاره زیر موارد به توانمی مقیاس حسب بر صنعت این تحلیل در اهمیت حائز نکات دیگر از

 متوسط با) پوشاک تولید در فعال هایبنگاه کل از مقیاس کوچک هایبنگاه غالب سهم رغمعلی 

 بازاریابی، هایهدرحلق کرد هزینه به قادر پایین، مالی توان بواسطه هابنگاه این( درصد 78.6 سهم

 بسیار سهم رواین از و نبوده مشتریان نیاز با مطابق محصول تولید و مد و طراحی برندینگ،

 خود آن از را( درصد 41.6 و 27.7 سهم متوسط با) پوشاک صادرات و افزوده ارزش از ناچیزی

 .اندکرده

 عدم  بروز رانت و موجب پوشاک تولید برای صنفی و صنعتی تولید مجوزدهی دوگانه ساختار

 میان یمنف رقابت گیریشکل نتیجتا و تولیدکنندگان میان توزیع عادالنه حمایت های دولتی

 .است شده محصول این تولیدکنندگان

 و تحقیق طراحی، و مد تامین، بخش شامل اصلی بخش هشت از متشکل در کشور پوشاک ارزش زنجیره

 زنجیره تحلیل به توجه با. است فروش از پس خدمات و فروشتوزیع و  بازاریابی، تولید، برندینگ، توسعه،

( مدرن بازار توسعه) این صنعت در را ارزش زنجیره مفقوده حلقه اطمینان با توانمی کشور پوشاک ارزش

 تقویت نیازمند شدیدا صنعت این تولید، حلقه در مقیاس کوچک هایبنگاه تعدد به توجه با. نمود عنوان
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 مغفول کشور در که است برندینگ و توسعه و تحقیق طراحی، و مد یعنی آفرین ارزش هایحلقه

 بازار و بنکداران محوریت با) سنتی تجارت قالب در فروشو بازاریابی  نیز عرضه بخش در. استمانده

 بر عالوه سنتی فروش رویکرد. است کرده دالالن نصیب را صنعت افزوده ارزش از اعظمی بخش( سنتی

 عدم موجب بیشتر، افزوده ارزش کسب عدم و فروش و بازاریابی نوین هایروش از استفاده امکان عدم

 کنندگانمصرف پوششی رفتار و سلیقه اطالعات دریافت عدم کشور، تولید در مد و طراحان توانایی رسوخ

 .است شده واردات بسوی اقبال و داخلی تولیدات از جامعه افراد استقبال عدم نتیجتا و

 

 نساجی و پوشاکصنعت تبیین زنجیره ارزش  -1-1
 یتولیرد بررا کره کشرورهایی بررای پوشاک صنعت جهانی مزیت سه گرفته، صورت جهانی مطالعات بنابر

 بسریار ذاریگسرمایه  هزینهاز:  عبارتند می دهند، قرار هدف خود ارزی درآمد منابع به عنوان را صادرات

 صرنعت در نظرر پیشرنهادی مورد توسعه مدلصنعت.  این شدید بودن اشتغالزاو  باال افزوده ارزش ،پایین
 چابک و بنا هیبریدی های تأمین زنجیره ایجاد در نیاز مورد تمامی اجزای آن در که است مدلی پوشاک،

 در بنرابراین است. گرفته قرار نظر ارزش مورد زنجیره تکمیلراستای  در پایدار رقابتی های مزیت ایجاد و

 توسرعه، و تحقیرق تولیرد )طراحری، از خردمات پریش اساسری بخش دو به پوشاک، توجه ارزش زنجیره

 تشخیص با نینگیرد. همچ قرار توجه مورد عرضه( بایستی و بازار مدرن تولید )توسعه از پس) و... برندینگ

می  بدست پوشاک صنعت برای زیر ارزش زنجیره مدل زنجیره ارزش، آنالیز در پشتیبان و اصلی فعالیتهای

 به خود و دارد قرار نساجی صنایع ارزش زنجیره ذیل پوشاک صنعت نکته ضروریست که این ذکر آید. البته
 اصرلی لیتهایفعا بین در افزوده ارزش باالترین دارای و بوده آن ارزش زنجیره اصلی در فعالیت یک عنوان

 (1)شکل صنعت می باشد. رشته آن
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 ارزش زنجیره تحلیل -2-1
کاالی  از تفادهاس به تمایل دنیا کشورهای اکثر اجتماعی رفاه سطح در گرفته صورت تحوالت و تغییر با امروزه

همتررین م از یکری عنروان بره پوشاک، میان این است. در شده شناخته اصل یک عنوان به متنوع و با کیفیت

در  ترامین نردبل زنجیرره می باشرد. در برخوردار باالیی بسیار اهمیت درجه از غذا از پس مصرفی انسان اقالم

مری یابرد  دعرضه )بازار( امتردا بخش و تا می گردد آغاز و کشاورزی نفت صنایعی مانند از که پوشاک صنعت

مری  عتیصرن شراخه ایرن در افزوده ارزش درصد میزان باالترین آماده دارای پوشاک (، تولید و عرضه3شکل(

مختلرف  هایکشور بازار(، و افزوده )تولید ارزش دارای این بخش بین در گرفته صورت تحلیل اساس باشد. بر

پیشررفته  و یافتره توسرعه اتخاذ نموده انرد. کشرورهای خود رقابتی مزیت های به توجه با را متفاوتی رویکرد

یافته و فروش  سعهو کمتر تو درحال توسعه در کشورهای رویکرد تولید…) و آلمان ژاپن، ایتالیا، )مانند امریکا،

در  نیز عه یافتهتوس و یافته تر توسعه کم اند. کشورهای داده قرار رو پیش را خود های بنگاه توسط و برندینگ

گراه هرای تولیرد بررای بن از ناشری فنراوری و تجربره رسروخ برا تا نموده اند سرمایه گذاری تولید بخش های

 یرلتکم آینرده در را خرود ارزش زنجیرره برازار، مختلرف ابعراد شرناخت همچنین و کشورهای توسعه یافته

و  فرتن صرنایع کشراورزی و(اولیره  مرواد بخرش در کشرور براالی ظرفیرت هرای به در ایران، با توجه.نمایند

 منرابع انی،انسر نیروی باالی بسیار ، ظرفیت)و... تکمیل کار، خرج پارچه، واسط )نخ، محصوالت، )پتروشیمی

 بخش های رد صورت گرفته مناسب سرمایه گذاری به توجه با همچنین و داخل قابل توجه ارزان، بازار انرژی

 طمینرانا با توان می پوشاک نساجی( صنعت میان )صنایع محصوالت پتروشیمی( و مواد اولیه )صنایع تولید

 برازار هتوسرععرضره ) کارگاهی( و تنها نه وصنعتی ) تولید را در پوشاک صنعت ارزش زنجیره حلقه مفقوده

لری ع صرنعت، ایرن بازرگانی و فروش و پوشاک صنعتی تولید بخش نمود. در عنوان رشته صنعت مدرن( این

 اکنونتر کشرور، جغرافیرایی و شررایط اقتصرادی با متناسب و فراوان بسیار نسبی مزیت های دارا بودن رغم

 و ارگاهیک تولید شکل به تولید کشور درصد 92 بر بالغ تولید بخش است. در نگرفته صورت هیچگونه حمایتی

ی م پوشاک در صنعت میکرو تولید حلقه کامل شکل گیری نشان دهنده که می پذیرد صورت مشاغل خانگی

ی خوشره هرا شرکل بره کشرور پوشراک متوسط و کوچک صنایع توسعه نیازمند واحدها این تغذیه باشد. اما

جرذب  در تسهیل جهت باشد. همچنین می (OAPs) پوشاک ویژه های شهرک قالب در و تخصصی هدفمند

 نعتصر بره تجراری ویرژه و آزاد منراطق برنامه هرای و اعتبارات از بخشی تخصیص خارجی، سرمایه گذاران

 راهگشا می باشد.هدفمند  همراه مشوقهای به پوشاک
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  پوشاک و نساجی صنایع ارزش زنجیره مدل 2. شکل
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 وضعیت صنعت در طول زنجیره -3-1
 

 رج کرار،خر پارچره، )نخ، زنجیره میانی محصوالت صنعت نساجیتولید با توجه به توانمندی باالی کشور در 

ن وضرعیت نیروی انسانی و سررمایه گرذاری صرورت گرفتره میتروا تکمیل و...( به واسطه منابع انرژی ارزان،

 (C ایینپ، توانمندی B، توانمندی نسبی A)توانمندی باال  سطح سهتوانمندی صنعت در طول زنجیره را در 

ات محصول، طراحی سیستم، طراحری فرآینرد تولیرد، ترامین امکانر طراحیبخش ) 6و در  مطابق جدول زیر

    تولید، توان تولید، تامین مواد اولیه( در نظر گرفت.

 
 . وضعیت توانمندی صنعت در زنجیره تولید1جدول 

 
                

 دوخت کار خرج بسته بندی سطح توانمندی
 تکمیل

 )الیی و چسب(
 نخ رنگرزی پارچه برش

 B B A A A B B C طراحی محصول

 B B A B A C B B طراحی سیستم

 B B A C A C B B طراحی فرآیند تولید

 B B B B B B A C تامین امکانات تولید

 A A B B B C A A توان تولید

 A A A A A B  A A تامین مواد اولیه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 A توانمندی باال      

 Bتوانمندی نسبی   

 Cتوانمندی پایین   
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 نساجی و پوشاک صنعتچالش های  -2

 ریساختا مشکالت و صنعت این ارزش زنجیره نواقص از ناشی کشور پوشاک صنعت مشکالت از برخی

 ودهب کشور کالن و بخشی سطح هایگذاریسیاست از ناشی مشکالت از دیگر برخی و بوده صنعت درون

های این طور خالصه عمده چالشبه. هستند اثرگذار پوشاک صنعت جمله از کشور صنایع کلیه بر که

 صنعت عبارتند از:

 نرخ مه،بی مالیاتی، نظام حوزه در کشور کالن و بخشی سطح هایگذاریسیاست از ناشی مشکالت 

 ها؛توافقنامه در ترجیحی هایتعرفه اعمال نحوه و ارز

 قانون) صنف در باالسری قوانین و گذارسیاست نهاد دوگانگی از ناشی سیاستی انسجام ضعف 

 هایگیریتصمیم و تشکیالتی نظام در ؛ همچنین ضعف(تجارت قانون) صنعت و( اصناف

 فروش و تولید تا اولیه مواد از فرابخشی

 پوشاک؛ و نساجی صنعت متولیان در یکپارچه هایسیاست وجود عدم 

 خرجکار هتولیدکنند صنایع و نساجی تولیدی محصوالت تنوع و پذیریانعطاف کیفیت، ناهمخوانی 

 جهانی؛ مد و پوشاک صنعت هاینیازمندی با

 ک؛ و ضعف در پوشا صادرات برای  نیاز مورد...( و پارچه خرجکار،) اولیه مواد واردات محدودیت

 از اعم یرهزنج پیشین هایحلقه در ضعف دلیل به باال هایقیمت با کیفی اولیه مواد به دسترسی

 و ...( پوست پنبه، ابریشم، کرم پشم،)

 صنعت؛ وریبهره بودن پایین 

 تحریم؛ از ناشی یسیاس مشکالت از ناشی اولیه مواد تامین هایهزینه بودن باال 

 تولید؛ در فرسوده و قدیمی آالتماشین از استفاده 

 به سرمایه بازار هایظرفیت از بهینه استفاده عدم و وپوشاک نساجی صنعت مالی تامین در ضعف 

 بزرگ؛ هایشرکت نبود دلیل

 و صادراتی اصدمق باالی تمرکز ایران، پوشاک صادرات سبد پایین تنوع داخل، بازار اندازه تحدید 

 صادراتی؛ بازارهای در ماندگاری نرخ کاهش

 جهانی؛ و ایمنطقه ارزش هایزنجیره با پیوندیهم عدم و خارجی هایسرمایه جذب در ضعف 

 ؛تولید تجهیزات و تولید فرآیند دوخت، مهندسی هایحوزه در فناورانه توان ضعف 

 ور جی کشرقابت پذیری پایین کیفیتی نخ و پارچه تولید داخل بواسطه سرعت پایین صنعت نسا

 تحوالت صنعت مد جهانی؛در تولید پارچه و نخ مطابق با 

 )...؛ محدودیت واردات مواد اولیه مورد نیاز )خرجکار، پارچه و 

 ساختار دوگانه مجوزدهی در صنف و صنعت؛ 

 ی مقاصدز باالپایین بودن قدرت بازاری و توان موقعیت یابی در بازارهای جهانی و نتیجتا تمرک 

 صادراتی و پایین بودن نرخ ماندگاری در کشورهای هدف؛
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 بت به صورت رسمی و نمایندگی برای توسعه رقا ضعف در نظارت بر عرضه برندهای خارجی

 و باال بودن سهم واردات غیر رسمی )قاچاق( در بازار داخل؛ پذیری

 ا ر بنگاههبظارت اشکاالت ناظر بر قانون نظام صنفی در واگذاری اختیارات کنترل ورود و خروج و ن

 ر ناشی از آن؛به ذینفعان و امکان ایجاد انحصا

 توزیع مویرگی پوشاک خارجی از طریق شبکه های اجتماعی و عدم نظارت بر آن؛ 

  ق و مد و طراحی، برندینگ، تحقی مفقوده در زنجیره ارزش صنعت شامل در حلقه هایضعف

 ؛( CRM و تعمیر تعویض، استرداد، شامل) توسعه و خدمات پس از فروش

  خصصی؛تتوزیع خرده فروشی سنتی و فقدان فروشگاههای افزایش هزینه های توزیعی در شبکه 
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 سند تدوینچارچوب مفهومی  -3

 بنگاهی  -1سطح   

ر هزینه و منظدهای فعال از پذیری بنگاهدرونی موثر بر رقابت هایدر این سطح ضمن پرداختن به مولفه

ین بخش رو، در اشود. از اینها در زنجیره ارزش نیز پرداخته مییابی آنو تنوع محصولی، به موقعیت

 ش، زنجیرهاز فرو همراه با بررسی زنجیره ارزش صنعت از تامین مواد خام اولیه تا توزیع و خدمات پس

 شود.دکنندگان اصلی نیز بررسی میتولی ارزش بنگاهی

 بخشی -2سطح   

ا به پذیری صنعت رهای الزم برای رقابتهایی که به صورت هدفمند زمینهدر این سطح مجموعه سیاست

موثر بر  ها عواملتوان ابراز داشت که این سیاستشود. در واقع میآورد، ارزیابی و تحلیل میوجود می

ای و نطقهمهستند که از طریق کارگزاران دولتی و اجتماعی در سطوح ملی،  تسهیل فضای کسب و کار

نقل،  ها )حمل وشوند. در این رابطه موضوعاتی نظیر الگوی آمایشی زیرساختمحلی اتخاذ و اجرا می

اردهای استاندهای نظارتی )سامانههای صادراتی و وارداتی، ارتباطات، انرژی و خدمات پایه(، سیاست

قا ر ارتدکه  فناوریهای های مالی، اعتباری و گمرکی و سیاستحیطی، ایمنی و فنی(، حمایتزیست م

 شوند. ش بسزایی دارند، بررسی میپذیری نققدرت رقابت

 کالن  -3سطح   

گذار پذیری آن اثرهای اقتصادی، سیاسی و تنظیمی حایل بر صنعت که بر رقابتدر این سطح چارچوب

ی است ایدارپهای کالن اقتصادی گیرد. الزامات مورد نیاز شامل چارچوبرار میهستند، مورد بررسی ق

 کنند. عالوهمی ای مناسبی را فراهمها، شرایط باثبات ارزی، پولی و بودجهکه در عین عدم تحریف قیمت

اری انحص ارهایکننده شرایط رقابت منصفانه و ممانعت از بروز رفتهای رقابتی که تامینبر آن، سیاست

دیریت مات و های ارزی و تجاری مشوق صادر)و نه لزوما ساختارهای انحصاری(، کارایی عملکرد سیاست

 شوند.باشند نیز ارزیابی و تحلیل میواردات می

 فراکالن  -4سطح   

گیری بازار هتج. توافق اجتماعی در مورد اصول راهنمای بازار و 1این سطح مشتمل بر سه مولفه اصلی 

 ازیگرانب. وجود الگوی تشکیالت قانونی، سیاسی، اقتصادی و اجتماعی که در عین تقویت 2جهان، 

سازی راهبرد ه. توانایی و تمایل به پیاد3های رقابتی و رشد است، مربوطه، حامی نوآوری ملی، مزیت

 های اقتصادی،گیریبلندمدت توسعه اقتصادی. از آنجا که در این سطح در واقع جهت -مدتمیان

نظر  ن صرفآگیرد، در این مطالعه از بررسی ، صنعتی و سیاسی کشور در بوته بررسی قرار میفرهنگی

 شود.می
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  مندپذیری نظامسطوح مختلف الگوی رقابت -1شکل

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

Source: Jorg Meyer–Stamer Model  (1990s) 

  

http://www.mesopartner.com/
http://www.mesopartner.com/
http://www.mesopartner.com/
http://www.mesopartner.com/
http://www.mesopartner.com/
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 مودیعافقی و  های سیاستچارچوب -4
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 1404تا افق سال  نساجی و پوشاکگذاری صنعت هدف-5

 اهداف کلی -5-1  

زیست  های نوظهور وفناوری بومی مبتنی بر توسعهنساجی و پوشاک پذیری صنعت ارتقای رقابت .1

 داخلی توانمندیهای و بازار نیاز با متناسب بازبوم نوآوری 

 ارتقاء ارزش افزوده در صنعت نساجی و پوشاک .2

 یهاد اولطراحی، مد، برندینگ و تولید مو حلقه های توسعه متوازن زنجیره ارزش با تمرکز بر .3

 جلوگیری از واردات غیر رسمی )قاچاق( و ارزبری در صنعت نساجی و پوشاک .4

 کشور نیاز ارتقاء حجم و کیفیت تولیدات داخلی به منظور خوداتکایی در منسوجات و پوشاک مورد .5

 بازار خارجی اندازه گسترش ومنسوجات و پوشاک صادراتی  تنوعحجم و  افزایش .6

 جهانیای و منطقه ،داخلیهای ملی در بازارهای  نمانامجایگاه  توسعه .7

 و جذب سرمایه گذاری داخلی و خارجی )مستقیم و مشترک( المللیهای بینجلب مشارکت .8

 ساماندهی و نوین سازی شبکه توزیع .9

 

 یمکاهداف  -5-2  

 . اهداف کمی سند)برآورد تولید(2جدول 

 واحد شرح

 سنجش

 مصرف

 کشور

 برآورد

 سال تولید

1399 

 سال هدف

1400 

 سال هدف

1401 

 سال هدف

1402 

 سال هدف

1403 

 سال هدف

1404 

 620 564 512 466 423 385 450 تن هزار پوشاک

 

 . اهداف کمی سند)واردات و صادرات(3جدول 

 )وضع مطلوب(1404 )وضع موجود( واحد شاخص

 230 113 میلیون دالر پوشاک صادرات

 150 9 میلیون دالر پوشاک واردات
  1400 تجارت،خرداد و کفش،وزارت صنعت،معدن و پوشاک زنجیره  وضعیت ماخذ :
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با نگاه تکمیل حلقه های  نساجی و پوشاکتوسعه صنعت  )عمودی( گزینشیسیاست های -6

 )تامین، تولید، توزیع(ارزش  زنجیره

 نساجی و پوشاک)تامین، تولید و توزیع(  های زنجیره ارزشتکمیل حلقه  -6-1  

 تقویت و توسعه ظرفیت های تولیدی واحدهای صنفی و صنعتی پوشاک .1

 تولید؛ و طراحی هایحلقه میان هماهنگی ایجاد و سازییکپارچه .2

 مد هایهفته ها،نمایشگاه در حضور هایهزینه از بخشی تامین طریق از پوشاک مد و طراحی حلقه تقویت .3

 مد؛ المللیبین معتبر هایجشنواره و

 و رهنگف وزارت تجارت، و معدن صنعت، وزارت مشارکت با پوشاک تولید و طراحی واحد پنجره ایجاد .4

 جوزدهی؛م فرآیندهای تسریع هدف با پوشاک صادرات و تولید هایاتحادیه و هاانجمن اسالمی، ارشاد

 با و ایمنطقه هایمزیت با متناسب پوشاک صنعت ارزش زنجیره در عمودی و افقی هایهمکاری تقویت .5

 بازاریابی؛ و تولید طراحی، هایحلقه بر تاکید

 عمودی و افقی هایهمکاری تقویت هدف با صنعت ارزش زنجیره در فعال هایشرکت جغرافیایی تجمیع .6

 پوشاک؛ صنعتی هایشهرک قالب در

 این نقرارداد اولویت در و پوشاک و نساجی محصوالت تولیدکنندگان میان عمودی هایادغام تشویق .7

 دولتی؛ هایحمایت دریافت جهت هابنگاه

 پوشاک؛ صنعتی هایشهرک ایجاد از حمایت .8

 مهندسی فنی خدمات وR&D1 ،D&D2 ،R&D&I 3 مدیریت حوزه در تحقیقاتی مراکز ایجادحمایت از  .9

 نوآوری باز طبق مفهوم زیست بومصنعت در راستای اتصال و هم پیوندی به  مجرب نیروهای از استفاده با
C&D4 ؛ 

 دهایفرآین در اشیاء و اینترنت مصنوعی هوش سازی پیاده و بکارگیریحمایت از فراگیری،  .10

 کردن کم جهت یکپارچه شبکه قالب در نساجی و پوشاک صنعت ارزش زنجیره کل تولیدات

 ؛بازارهدف به محصول عرضه در تسریع و تولید زمان و فرآیند کاهش هزینه،

 طریق از رزشا زنجیره طول دربنگاهها  تولیدی و فناورانه های ظرفیت ارتقای و افزایشحمایت از  .11

چنین هم ،"دانش خلق های شبکه و ای منطقه محلی، نوآوری های شبکه اندازی راه و ایجاد"

 هندسیم و یورفنا انتقال ظرفیت افزایش جهتورانه افن و فنی های مهارت در گذاری سرمایه"

 ؛"باز نوآوری زیست بوم بستر در معکوس

 تخصصی های پارک ایجاد طریق ازنساجی  صنعت در ارزش زنجیره دستی پایین فرآیندهای توسعه .12

 نیز ونساجی  صنعت ویژه نوآوری کارخانجات خوشه های صنعتی، ،نساجی و پوشاک صنعت

                                                           
1 Research and development 

2 design and development 

3 Research and Development and Innovation 

4 Connect and Development 
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 رقابتی و نسبی مزیت بر تمرکز با کشور منتخب نقاط در پوشاکنساجی و  صنعت رشد هایقطب

 ؛آمایشی ویژگیهای و ایمنطقه

 ،(StartUp)وپاکسب وکارهای ن رشد و ارتقا راستای در ای توسعه سازمانهای ظرفیتهای از استفاده .13

 ؛پوشاک نساجی و صنعت ارزش زنجیره در فعال بنیان دانش شرکتهای و توسعه و تحقیق واحدهای

د ن مواباز مهندسی فرایند ها و رویه های فضای کسب و کار صنعت به منظور تسریع در تامی .14

ر توزیع بظارت ناولیه،واسطه ای،اجزا و قطعات مورد نیاز و هم چنین ساماندهی و اصالح رویه های 

 و فروش کاال

 

 توانمندسازی  -6-2  

 منظور پوشاک به مد خانه تاسیس و طراحی بین المللی تخصصی مدارس ایجاد از پشتیبانی .15

  اسالمی؛ – ایرانی رویکرد با پوشاک طراحی و تولید

ات مقرر حمایت از فعالیت ها و کارآفرینی مولد در صنعت نساجی و پوشاک و اعمال قوانین و .16

 اق(؛)قاچ سختگیرانه برای فعالیت های غیر مولد به منظور جلوگیری از فعالیت های غیر رسمی

 فعالیت شرکت ها و موسسات تخصصی خدمات طراحی و مد؛حمایت از  .17

 فصل؛ هر در بومی پوشاک ملی هایجشنواره برگزاری و تسهیل حمایت .18

 بازار؛ نیاز با متناسب الکترونیکی تجارت توسعه از حمایت .19

ادی حمایت از ادغام و هم افزایی واحدهای صنفی کوچک مقیاس جهت رسیدن به مقیاس اقتص .20

 تولید

 تولید، در ارگانیک و پیشرفته اولیه مواد از استفاده طریق از ی بنگاه هاتولید توان ارتقای .21

 مجازی؛ پرو و بعدی سه چاپ ،ERP بکارگیری با تولید فرآیند مکانیزاسیون

 ؛وشاکپ نساجی و صنعت تولیدی فعال در هایدر بنگاهحمایت و تسهیل جذب و ارتقای فناوری  .22

ه و توسع مراکز تحقیق و توسعه در راستای تقویت توان طراحی و تقویت اندازیراه از حمایت .23

 ؛کوچک و متوسط بنگاه هایمحصول در 

 ذبج و هدایت جهت)مشوق های مالیاتی و تخفیفات تامین اجتماعی(  الزم های مشوق ارائه .24

 ؛ خارجی و داخلی گذاریهای سرمایه

 حمایت از بنگاه های کوچک و متوسط در راستای تقویت تولیدات؛ .25

 شناسایی و معرفی قوانین مورد نیاز در صنعت پوشاک؛ .26

 

 فناوری و ساخت داخل  -6-3  

 و بنیان دانش هایشرکت ظرفیت از گیریبهره طریق از طراحی بخش کیفی از ارتقای حمایت .27

  مد؛ و طراحی تدارک، تامین، تخصصی افزارهاینرم سازیداخلی برای هاآپاستارت
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 های صنعت پوشاک؛فناوری در بنگاه ارتقای ظرفیت جذب .28

 

 استاندارد سازی  -6-4  

وشاک، پچه و تدوین و تعیین استانداردهای الزم )از جمله سایز، سالمت، بهداشت( در تولید پار .29

 مطابق با استانداردهای بین المللی؛

 ؛یط بومبازنگری در تدوین نظام و فرایندهای استاندارد با توجه به موضوعات نوین و شرای .30

 ؛فنآوری انتقال در( صنعتی)فکری  مالکیت جامع نظام و ساماندهی توسعه .31

عت زه صنتقویت نقش دانشگاهها جهت خلق ایده های نوآورانه و انتقال دانش و فنآوری به حو .32

 ؛نساجی و پوشاک

ز اظت ااطمینان بخشی از توسعه سیاستهای صنعتی مبتنی بر توسعه پایدار سبز به منظور حف .33

حدودیت ه به ماز طریق استفاده از سیاستهای نوآوری صرفه جویانه در بنگاهها با توجمحیط زیست 

 یری مصرف کنندگان با درآمد پایین؛منابع و هدف گ

طابق تهمگام سازی نظام استاندارد و نقشه راه توسعه فناوری درکشور با یکدیگر و لحاظ  .34

مال اعریق طبه استانداردهای روزآمدتر از  بنگاه هااستانداردها با نیازهای ملی و جهت دهی 

 های تشویقی و تنبیهی؛سیاست 

 

 توسعه بازار  -6-5  

 یبرا صنف برند تحت تولید) جمعی تولید بر مبتنی کار و کسب هایمدل توسعه از حمایت .35

  ؛(صنعت

ای دو های منطقهنامهمندی از ظرفیت موافقتافزایش دسترسی به بازارهای صادراتی از طریق بهره .36

عقاد مچنین ان( و هو چندجانبه جاری )مانند پاکستان، ترکیه، افغانستان و اتحادیه اقتصادی اوراسیا

غرب  (...و  اقهای جدید با سایر همسایگان و شرکای تجاری )چین، هند، ازبکستان، عرنامهموافقت

 ؛بین المللیمنطقه ای و در رویدادهای  بنگاه هاضمن تشویق حضور  آسیا

ر کشور دد شده ها و توانمندی های ایجامتنوع سازی تولید و صادرات با توجه به قابلیتحمایت از  .37

 ضای محصول و سطح پیچیدگی محصوالت؛در چارچوب ف

 از توسعه شرکت های خدمات مدیریتحمایت از ایجاد کنسرسیوم های صادراتی و حمایت  .38

 ؛صادرات و بازاریابی

ت تقوی حمایت از توسعه بازار کسب و کار مدرن از طریق ایجاد فروشگاه های تخصصی بزرگ و .39

  شبکه های فروش زنجیره ای و بورس های فروش پوشاک؛

ین در چمندی از طرح جامع همکاری ایران و برای بهره نساجیمناسب در صنعت  راهبردتعیین  .40

 ؛الت نساجیآتولید ماشین ویژه در ه ب ،دانش انتقال ومواد اولیه  تامین بازار، راستای توسعه
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 ربرتشرکت های  با (Co-branding) مشترک سازینمانام  هایراهبرد سازی اجرایی و تدوین .41

 ؛یجیتالینوین و د بازاریابی های روش و اطالعات و بکارگیری فناوری المللی بین و ای منطقه

 

 سیاست های تجاری و تعرفه ای  -6-6  

 رز موردو تامین ا منسوجات و پوشاکمشروط به صادرات منسوجات و پوشاک اعطای مجوز واردات  .42

 به میزان سر به سر؛منسوجات و پوشاک نیاز برای واردات از منبع صادرات 

 منسوجات ییکاال گروه برای کاال شناسه نصب و اخذ شناسه، ثبت و کاال اصالت کد نمودن اجباری .43

 ؛پوشاک (قاچاق واردات غیر رسمی ) از جلوگیریپوشاک به منظور  و

 

 

 سرمایه گذاری و سیاست تامین مالی  -6-7  

 :الف( ایجادی

ه اولیه ا تامین بخشی از سرماینساجی باندازی صندوق تخصصی پژوهش و فناوری خاص صنعت راه .44

نابع ی از مهای این صندوق در جهت تامین بخشمورد نیاز آن از سوی دولت و استفاده از ظرفیت

 با فناوری باال؛ مواد اولیه و منسوجات ساخت داخل مالی تعمیق

 ب( سرمایه در گردش:

ین های تاماز ابزاربنگاه های فعال در صنعت نساجی گیری ایجاد بسترهای مورد نیاز جهت بهره .45

 یار فروشق اختکوک( و ابزارهای موجود در بازار سرمایه نظیر اوراکای )طرح گام و سی زنجیرهمال

 و ...؛ اوراق مرابحهتبعی، اوراق سلف موازی، اوراق استصناع، اوراق منفعت، 

ت ز صنعدر تامین مواد اولیه مورد نیا استفاده حداکثری از ظرفیت های بورس کاالیی کشور .46

 ؛نساجی

ناف یدی اصتسهیالت مورد نیاز اصناف تولیدی به منظور استفاده حداکثری از ظرفیت تولاعطای  .47

 در جهت افزایش تولید و عرضه پوشاک؛

 :بازسازی و نوسازی( ج

های  ظرفیت . حمایت از بروزرسانی تجهیزات و خطوط تولیدی و تحقیقاتی در جهت احیاء و ارتقاء40

 ؛موجود از طریق ابزارهای تامین مالی

یاس( درصد از هزینه های مربوط به بازسازی و نوسازی واحدهای نساجی)بزرگ مق30. پرداخت41

 ؛توسط دولت
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 )رگوالتوری(یتنظیم گر تعیین نهاد سیاست های -6-8 

گذاری و تنظیم گری در به منظور سیاست صنعت نساجی و پوشاکشورای سیاست گذاری  .42

، "ارتدن و تجوزارت صنعت، مع"از  تنظیم بازار، متشکلهای سرمایه گذاری، تولید، تجارت و حوزه

بانک "، "راییوزارت امور اقتصادی و دا" "وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی"، "وزارت جهاد کشاورزی

ینده نما" ،"شرکت ملی پتروشیمی ایران"،"ت جمهوریمعاونت علمی و فناوری ریاس"، "مرکزی

، "یراناپوشاک  صنایع انجمن" ،"یع نساجی ایرانانجمن صنا" ،"کمیسیون صنایع و معادن مجلس

 صنایع، رگانی،باز اتاق "،"اتاق اصناف ایران"، "ایران پوشاک و نساجی صادرات و تولید اتحادیه"

یاست رو به   "انجمن طراحان لباس و پارچه ایران"،"اتاق تعاون ایران"،"ایران کشاورزی و معادن

 گردد.وزیر صنعت، معدن و تجارت تشکیل می 

 وضوع بر م بنا نساجی و پوشاک،ذی مدخل و مسئول و مرتبط در امر  و دستگاه های سایر نهادها

 در جلسات شورا حاضر شده و ارائه و اعمال نظر خواهند نمود.

  ارت بهمعاونت امور صنایع وزارت صنعت، معدن و تج نساجی، پوشاک و سلولزیدفتر صنایع 

 تعیین می گردد. صنعت نساجی و پوشاکی عنوان دبیرخانه شورای سیاست گذار

  رفه، تغییر تعین و یعت)اعم از  نساجی و پوشاکاتخاذ هرگونه تصمیم و سیاست در حوزه

ده و بو ریممنوعیت یا آزادسازی واردات و ...(، منوط به تایید و تصویب شورای سیاست گذا

 تصمیمات آن الزم االجرا است.

 حداکثر آرا حاضرین با حدنصاب حداقل  منوط به کسب تصویب مصوبات در شورا
2

3
اعضای   

 شورا می باشد.

ی ور اجرایه منظببه عنوان بازوی اجرایی و عملیاتی  (دروی)ا رانیا عیصنا یسازمان گسترش و نوساز .43

و  تعیین می گردد و کلیه امور اجرایی نساجی و پوشاکنمودن سند سیاستی توسعه صنعت 

 رهیزنج یاتوسعه یهابرنامه یاجراعملیاتی مربوط به حوزه های سرمایه گذاری و تولید و همچنین 

 محول می گردد. این سازمان به

ر منظو سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران موظف به ایجاد زیرساخت های الزم به .44

ای هتسهیل فعالیت های تولیدی در صنعت نساجی و پوشاک از طریق ایجاد شهرکها و خوشه 

 های یکپارچه صنعت نساجی و پوشاک در کشور می باشد. شهرکتخصصی و همچنین 
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 اصالح الگوی مصرف -6-9 

 فرهنگ سازی و ترغیب مصرف کنندگان داخلی به استفاده از تولیدات داخلی؛ .45

درصد  100ممنوعیت خرید هرگونه منسوجات و پوشاک خارجی توسط دولت به طوری که  .46

 محصول خریداری شده می بایست ساخت داخل باشد؛

 اسالمی در طراحی و تولید پوشاک؛ -ینی هویت ایرانی ربازآف .47

 ید و مصرف پوشاک محلی و قومیتی؛فرهنگ سازی برای تول .48

 

 

 المللی در دوران پساتحریمهای بینمشارکت -6-10  

 دهش تولید ی که در زمان تحریم برای اولین بار در کشورواردات کاالهایبرای محدودیت اعمال  .49

 ؛در صورت تامین نیاز داخل و مواد اولیه پتروشیمیایی(نظیر ماشین آالت )

ها برای خارجی طراحی و توسعه محصول و استفاده از ظرفیت این شرکتهای مشارکت با شرکت .50

 ؛طراحی و تولید محصوالت جدید

 ؛نوین فناوری های حوزه در بویژه مشترک تحقیقاتی مراکز تاسیس .51

لید و جهانی دارای شبکه گسترده مراکز طراحی، توشرکت های تولیدکننده بزرگ همکاری با  .52

 :ی مشروط بهجهانفروش 

  فناوری های روز در زمینه تولید؛انتقال 

  شرکت های بزرگ و بین المللی؛  شبکه تامیناتصال به 

  ؛درصدی 70تولیدی با هدف رسیدن به صادرات محصوالت درصدی  50صادرات حداقل 

 ؛ایجاد واحد مهندسی برای طراحی منطبق با نیاز بازارهای در اختیار و آتی 

 ؛های جدید فروشو روش تامین مالیسرمایه گذاری و های جدید ایجاد شبکه  
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 صنعتی چهارم انقالبرویکردهای -7

o  و  نساجی تدر تکمیل زنجیره ارزش صنع چهارمصنعتی  یهای دیجیتال انقالبفنآوراستفاده از

 ؛پوشاک

o  دات ای تولیاینترنت اشیاء در فرآیندههوش مصنوعی و فراگیر نمودن بکارگیری و پیاده سازی

ظور در قالب شبکه و پلتفرمهای یکپارچه به من نساجی و پوشاککل زنجیره ارزش صنعت 

ع در تسری یکسان سازی و تسریع در تصمیم گیری تولید، کاهش هزینه ها، فرآیندهای تولید و

 عرضه محصوالت به بازار هدف؛

o  ک که نساجی و پوشاایجاد بسترهای الزم جهت خلق و تشکیل کارخانجات هوشمند در صنعت

رم لتفپداده های تولید شده توسط اجزاء در یک  به یکدیگر متصل شده وتمام اجزاء آن 

 مشترک جمع آوری و پردازش شوند؛

o ساجی وندر فرایندهای تولید صنعت  یادگیری ماشینسازی فراگیر نمودن بکارگیری و پیاده 

 پوشاک؛

o  رصنعت یهای نوظهور دفنآوراجرای برنامه های تجاری سازی محصوالت مرتبط با حمایت از

  ؛نساجی و پوشاک
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 سطح بنگاه الزامات-8

o نظیر، نساجی و پوشاک صنعت در تاثیرگذار مختلف ارکان بین یکپارچگی ایجاد و سازی همگام 

 ؛و ... باالدستی صنایع ،هاسازمان استاندارد، بیمه

o ؛نساجی و پوشاک حوزه در داخلی امکانات بین افزایی هم ایجاد 

o  با قاچاق در مبادی ورودی و سطح عرضه؛تشدید مقابله 

o ت صنعت، معدن و تجارت از جملهررعایت ضوابط ابالغی وزا: 

 رعایت استانداردهای تولید، ایمنی و عملکرد؛ 

 استقرار و اجرای سیستم نظارت بر فرآیند تولید؛ 

 رعایت استانداردهای زیست محیطی مصوب؛ 

 استقرار نظام جامع کیفیت و عملکرد محصوالت؛ 

 شده تعیین اهداف با واقعی عملکرد از ایمقایسه و ادواری هایگزارش انتشار و تهیه. 

 

 ن و بازیگرانفعاذین-9

o تجارت و معدن صنعت، وزارت 

o کشاورزی جهاد وزارت 

o اسالمی ارشاد و فرهنگ وزارت 

o معدن و صنعت بانک 

o کد( ایران) ایران خدمات و کاال گذاریشماره ملی مرکز 

o استاندارد ملی سازمان 

o گمرکات( و مالیاتی امور های سازمان شامل) اقتصاد وزارت 

o شرکت ملی پتروشیمی ایران 

o اتاق اصناف ایران 

o ایران کشاورزی و معادن صنایع، بازرگانی، اتاق 

o اتاق تعاون ایران 

o انجمن صنایع نساجی ایران 

o ایران پوشاک صنایع انجمن 

o ایران پوشاک و نساجی صادرات و تولید اتحادیه 

o اتحادیه صنف تولیدکنندگان و فروشندگان پوشاک تهران 
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o انجمن طراحان لباس و پارچه ایران 

o انجمن صنفی کارفرمایان صاحبان برندهای پوشاک ایران 

o اتحادیه تولید کنندگان تریکو و کشباف 

 

 های قانونیظرفیت-10

o در 8 ندب) مستقیم هایمالیات قانون 148 و 147 مواد و نامهآئین اصالح خصوص در دولت مصوبه 

 مالیاتی( قبول قابل هایهزینه زمینه

o س( و خ ح، بند) مستقیم های مالیات قانون 132 ماده 

o (19 و 7 ماده) دولت مالی مقررات از بخشی تنظیم قانون به موادی الحاقی طرح قانون 

o (38 و 31 ،30 ،29 ،28 ،21 ،19 ،8 ،4 مواد) پذیررقابت تولید موانع رفع قانون 

o قانون نظام صنفی و قانون بهبود فضای کسب و کار 


