ش ن اس نایی و رتبهب دی چالشهای توس ن ه
تولیند سننیناسنن هنا و راهکارهای بهبود
وضن ی در عن

اجی(مورد مطال ه:

تولید پارچه چادر مشکی)
■ شکوفه شفی ی
کارش اسی ارشد مدیری ع تی دا شگاه شاهد
1



■ رضا عباسی
استادیار گروه مدیری ع تی دا شگاه شاهد
2
■ امین حبیبی راد
استادیار گروه مدیری ع تی دا شگاه شاهد
تاریخ دریافت 9911/6/02 :و تاریخ پذیرش9911/8/7 :
صفحات66-78 :

چكيده
ص نعت نساجی و پوشاک ایران با بهرهگیری از قدمت طولانی ،حجم سرمایهگذاری ،نرخ بالای ارزش افزوده ،پیوندهای پیشین و
پس ین با سایر صنایع دیگر و اقتصاد ملی و نیروهای انسانی فراوان دارای امکانات بالقوه بسیاری جهت پیشرفت و ارتقا کمی و کیفی
خود و اقتص اد ملی اس ت اما متاس فانه طی س الیان متمادی تولید منسوجات بهخصوص پارچه چادر مشکی با چالشها و مشکلات
زیادی همراه بوده اس ت در این پژوهش ،به ش ناس ایی و رتبهبندی چالشهای توسعه تولید ،سیاستها و راهکارهای بهبود وضعیت
در تولید پارچه چادر مش کی ص نعت نساجی پرداخته شده است پژوهش حاضر از نظر هدف در زمره تحقیقات کاربردی و از منظر
روش تحقیقی توص یفی-اکتش افی اس ت در این مطالعه ابتدا  64چالش از ادبیات موض و و مصاحبه با خبرگان شناسایی شده و با
انجام آزمونهای دوجملهای و فریدمن  81چالش اص لی مش ر و رتبهبندی گردید در ادامه کار و با بررس ی ادبیات موض و و
مص احبه با خبرگان  88س یاس ت و  33راهکار ش ناس ایی و با اس تفاده از ش اخر نس بت توافق خبرگان( )CVRاقدام به انت اب
سیاستها و راهکارهای مهم در برطرف نمودن چالشها گردید
واژگان كليدي :صنعت نساجی ،پارچه چادر مشکی ،چالشهای توسعه ،سیاست ،راهکار بهبود
 8شماره نمابر 118-68181684 :و آدرس پست الکترونیکیShokoufeh.shafiei@shahed.ac.ir
* عهده دار مکاتبات
 شماره نمابر 118-68181684 :و آدرس پست الکترونیکیR.abbasi@shahed.ac.ir :
 1شماره نمابر 118-68181684 :و آدرس پست الکترونیکیAhabibirad@yahoo.com :
فصلنامه توسعه تكنولوژي صنعتي
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 -9مقدمه
تولید پارچه و پوش اک در طول ت اریخ ای ران از اهمیت
وی ژهای برخ وردار ب وده است به دلیل اهمیت منس وجات در
حی ات اجتم اعی و اقتص ادی م ردم و نق ش حفاظتی آن در
مصون نگهداشتن بدن انسان در براب ر عوام ل طبیع ی و اقلیم ی
و سپس برجسته شدن کارکرد اجتم اعی و فرهنگ ی آن ،ای ن
ص نعت م ورد توج ه ایرانیان بود و در سدههای چهارم و پنجم
هجری قمری نی ز جایگ اه برجس تهای از جنبه اقتصادی(تولید و
صادرات) پیدا کرد[]4
جمعیت جهانی در س ال  2566 ،1182میلیارد نفر بوده است
و تا س ال  151 ،1161میلیارد نفر رش د می کنند[ ]13ص نعت
نس اجی و پوش اک امروزه یکی از صنایع درآمدزا در دنیاست و با
توجه به س لیقه و نیاز روز مشتری و حتی با جهتدهی به سلیقه
مص رفکننده ،درآمد بس یاری را نصیب کشورهایی میکند که به
این ص نعت توجه ویژه دارند کش ورهای پیش رفته دارای مزایای
اش کاری در تحقیق و توس عه علمی و کانالهای تجاری هستند و
قابلیتهای تولید آنها در تجهیزات پیش رفته ،الیاف با عملکرد بالا
و منس وجات هوش مند به رش د خود ادامه می دهند همچنین
کشورهای در حال توسعه در آسیا و افریقا دارای مزایای آشکار در
هزینههای نیروی کار است[]16
اما در کش ور ما با وجود پتانس یلها و تواناییهای بس یار،
سرمایهگذاری در این زمینه صورت نگرفته و متاسفانه نبود چنین
س یستمی باعث شده تا صنعت نساجی کشور نتواند همپای رشد
آن در سایر کشورها و حتی برخی صنایع رو به رشد ایران حرکت
کند پارچه چادر مش کی نیز بهعنوان یکی از منس وجاتی که در
ایران و کش وره ای مس لمان منطقه از جمله س وریه ،عراق،
عربس تان ،لبنان ،کویت ،امارات و ترکیه با جمعیتی چند ص د
میلیون نفری ،مش تریان زیادی داش ته و از این قاعده مس تینی
نیس ت این فرص ت را دهههای م تلف اس ت که کش ورهایی
همچون ت ایلند ،چین ،ویتنام ،اندونزی ،س و،یس ،کره جنوبی و
ژاپن به درس تی تش یر داده و به تولید و صادرات پارچه چادر
مشکی اقدام کردهاند
از آنرو ،تحقیق حاض ر درنظر دارد به این پرسش پاسخ دهد
که چالشهای مهم توس عه تولید پارچه چادر مش کی در ص نعت
نساجی ایران چیست و سیاستها و راهکارهای بهبود وضعیت چه
هست؟

 -0مبانی نظري و پيشينه پژوهش
ش کس ت بازار میتواند سه حالت داشته باشد :درون بنگاهی،
فصلنامه توسعه تكنولوژي صنعتي
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بین بنگاهی و بازار عوامل این ش کستها به یکدیگر وابسته بوده
و رفع آنها مستلزم مجموعهای از دخالتهای کارکردی و گزینشی
اس ت در مورد اول ،دولتها میبایس ت بنگاه را درخص وص
یادگیری و اطلاعات حمایت کند ش کستهای گروه دوم از طریق
هماهنگی سرمایهگذاریها ،تقسیمبندی جغرافیایی و بهبود روابط
بنگاهها قابل رفع اس ت و س رانجام ش کس تهای بازار عوامل نیز
توسط دخالت مستقیم در منابع باید رفع شود لازم به تذکر است
ک ه ابزار حمایت در دو مورد اول تنها ب ش ی از نیازها را مرتفع
میکند و اس تفاده بیهدف از آن میتواند برای توس عه فناوری
مض ر باش د؛ چراکه باعث ایجاد زمینه ظهور برای ش کس تهایی
میش ود ک ه امکان بروز نیافتهاند مداخله در بازار عوامل و بازار
محص ول باید هماهنگ و همگرا باش د؛ چراکه یکی بدون دیگری
میتواند بیاثر و حتی مض ر باش د س یاس تهای مربوط به بازار
عوام ل به خودی خود امکان توس عه س ریع ص نعتی را برای
بنگ اهه ای داخلی فراهم نمیکنن د؛ چراک ه این س ی اس تها
هزین هه ای ی ادگیری و ش کس ته ای موجود بازار را نادیده
میگیرند[]9
با وجود ص نایع پراکنده ،کوچك و بومی در ص نعت پوش اک،
اغاز روند ص نعتی ش دن کش ورها ،زمینهای برای تجلی قدرت
انبوهس ازی پس از انقلاب ص نعتی ش د و اغلب کش ورهای
توسعهیافته امروزی به نوعی ،روند نوسازی و روزآمدسازی صنعت
را از صنعت نساجی آغاز نمودند[ ]11پس از انگلستان بسیاری از
کش ورها که آهنگ توس عه اقتص ادی س ر دادند در مقطعی ،در
گامهای ن س ت ،این صنعت را محور قرار دادند کشورهایی نظیر
ژاپن ،کره جنوبی و چین در شاخههای م تلف صنعت نساجی به
مزیتآفرینی پرداخته و در رش د و توس عه اقتص ادی خود از آن
بهره گرفتند[]3
ص نعت نس اجی شامل تمام مراحل تولید الیاف به نخ ،تبدیل
نخ به پارچه و همچنین ش امل فرایندهای تکمیلی انجامش ده بر
روی پارچه مانند رنگرزی و چاپ میش ود اگرچه صنعت نساجی
در ابتدا تنها محدود به تولید نخ بود ،ولی به مرور زمان همه انوا
پوش اک را ش امل ش د این ص نعت در کشورهای م تلف جهان
رونق دارد و در ایران پس از ص نع ت نفت ،بزرگترین ص نعت
محس وب می شود[ ]86انوا تولیدات صنعت نساجی عبارتند از:
نخ و الی اف ،موک ت ،فرش ،پتو ،منس وج ات نب افت ه ،پ ارچه و
پوش اک[ ]6ص نعت نس اجی قدیمیترین و از لحاظ اش تغال
بزرگترین ص نعت کش ور است و میتواند نقش مهمی در راستای
تحقق آرمانهای کلان اقتص ادی کشور ایفا نماید از اینرو ،توجه
به این صنعت از ضرورت ویژهای برخوردار است[]86

شكوفه شفیعي ،رضا عباسي و امین حبیبيراد

ب ا مط الع ه منابع موجود در مورد حجاب و لباس ،اس ناد و
مدارک تاری ی نش ان میدهد که حجاب در شکل چادر به صدها
س ال قب ل از پی دایش ق اج ار در ایران برمیگردد[ ]2اولین
تولیدکنندگان پارچه چادر مش کی س و،یس یها بودند که با اسم
«کلوکه» در بازار ایران ش ناخته میش د البته آنها پارچه چادری
نبودند؛ نوعی پارچه لباس ی مشکی بود که بهعنوان چادر استفاده
میش د بعد از جنگ جهانی دوم ،ژاپن بود که عرص ه تولید چادر
را بدس ت گرفت و س الهای طولانیتری را نسبت به سو،یس در
زمین ه تولید چادر مش کی گذراند بعد از ژاپن ،کره جنوبی وارد
رقابت ش د و این فناوری را از ژاپن گرفت ،تولید چادر را توس عه
داد و هنوز هم موفق است[]18
با بررسی دادههای آماری گمرک ایران ،صنعت نساجی ایران
حجم بالای مبادلات ارزی را به جهت مبادلات بازرگانی به خود
اختصاص میدهد در جدول شماره  ،8میزان واردات و صادرات
انوا نخ و پارچه از مبادی گمرکی ایران طی سالهای  8391تا
 8392برحسب واحد پولی دلار تجمیع و ارا،ه شده است

چ ادر مش کی وجود ن دارد ،ولی مط ابق گزارش دفتر مطالعات
آماری و راهبردی انجمن ص نایع نس اجی ایران مطابق با آمار
گمرک جمهوری اس لامی ایران ،آمار واردات پارچه چادر مش کی
براس اس اطلاعات موجود طی س ال  8319تا  8394طبق جدول
شماره  3است
همانگونه که در جدول ش ماره  3ملاحظه میش ود ،میزان
واردات پارچه چادر مش کی در س ال  96از نظر وزنی  86هزار و
 361تن و در س ال  96به  81هزار تن بوده اس ت؛ یعنی از نظر
وزن ی  12درص د و از نظر ارزی از  28،441،962دل ار ب ه
 816،118،613دلار رس یده اس ت که رشد  23درصدی را نشان
میدهد از نکات قابل توجه در این خص وص این اس ت که این
رشد واردات در سال  96همزمان با بهرهبرداری رسمی خط تولید
پارچه چادر مشکیِ در شرکت نساجی حجاب شهرکرد بوده است
جدول  :9واردات پارچه چادر مشكی][0

سال

كشورهاي طرف معامله

19

امارات ،چین ،کره

1854865161

91

امارات ،پاکستان،کره ،چین

92،246،926

98

امارات ،کره ،چین ،هند

96،112،911

91

امارات ،کره ،چین

819،664،162

سال

واردات

صادرات

93

امارات ،کره ،چین ،پاکستان ،ترکیه

93،139،132

8391
8398
8391
8393
8396
8396
8394
8392

8،116،339،862
918،661،811
8،144،164،611
931،811،319
496،636،622
936،261،618
8،116،621،919
246،198،962

21،263،126
884،231،418
812،113،122
812،266،616
19،663،188
881،162،834
813،361،191
891،216،611

96

امارات ،کره

28،441،962

جدول  :9ميزان مبادلات بازرگانی خارجی نخ و پارچه به لحاظ ارزش

دلاري .گردآوري و تجميع دادههاي گمرک ایران توسط محقق[]11

در جدول شماره  1میزان واردات و صادرات انوا نخ و پارچه
از مبادی گمرکی ایران طی سالهای  8391تا  8392از لحاظ
وزنی(کیلوگرم) تجمیع و ارا،ه شده است
جدول  :0ميزان مبادلات بازرگانی خارجی نخ و پارچه به لحاظ وزنی
(كيلوگرم) گردآوري و تجميع دادههاي گمرک ایران توسط محقق
[]00
سال

واردات

صادرات

8391
8398
8391
8393
8396
8396
8394
8392

311،292،989
361،816،466
391،266،884
366،169،631
311،966،663
616،418،669
611،646،121
114،381،833

11،432،348
61،166،241
68،819،822
62،821،186
32،423،112
61،111،111
26،616،631
98،483،113

متاسفانه آمار دقیق و بهروزی درخصوص میزان واردات پارچه

ارزش دلاري

96

امارات ،کره

816،118،613

 6ماه ن ست سال94

امارات ،چین

31،311،899

صنعت نساجی و پوشاک ایران با بهرهگیری از قدمت طولانی،
حجم س رمایهگذاری ،نرخ بالای ارزش افزوده ،پیوندهای پیشین و
پسین با سایر صنایع دیگر و اقتصاد ملی و نیروهای انسانی فراوان،
دارای امکانات بالقوه بسیاری جهت پیشرفت و ارتقا کمی و کیفی
خود و اقتصاد ملی است و میتواند نقش مهمی در راستای تحقق
آرمانهای کلان اقتصادی کشور ایفا نماید[]86
اما ص نعت نس اجی ایران با این قدمت زیاد ،با چالشهای
بس یاری مواجه است بالا بودن قیمت تمام شده محصولات نسبت
به کالاهای مشابه خارجی ،فقدان دانش پیشرفته و ضعف فناوری،
تامین نقدینگی و سرمایه در گردش ،بدهی صنعتگران به بانكها،
بالا بودن نرخ بهره ،فرس وده بودن ماش ینآلات ،عقبافتادگی در
زمینه مدس ازی پوش اک ،ات اذ سیاستهای تعرفهای متغیر برای
ص ادرات و واردات کالا ،ض عف قوانین و مقررات تولید در کش ور،
کاهش بهرهوری ،رکود داخلی و نابس امانی فض ای کس بوکار از
جمله چالشها و تنگناهایی اس ت که امروزه صنعتگران در ب ش
نساجی ایران با آن دست و پنجه نرم میکنند[]1
مطابق «س ند راهبردهای کلان و برنامههای عملیاتی توس عه
ص نعت پوش اک» تهیه ش ده توس ط اداره کل ص نایع نساجی و
فصلنامه توسعه تكنولوژي صنعتي
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پوش اک وزارت ص نعت ،معدن و تجارت چالشهای زیر در حوزه
برنامهریزی و مدیریت این صنعت قابل توجه است[:]84
 عدم اتص ال پایدار و با ارزش افزوده ص نعت نساجی کشور به
زنجیره جهانی ارزش این صنعت؛
 عدم کنترل و نظارت بر جریان کالا و نظارت در مرحله عرضه؛
 عدم وجود مشوقهای کارا در ب ش صادرات؛

 وجود مشکلات فراوان در ب ش صادرات به دلیل عدم حمایت
جدی و ش فاف دولت و مش کلات گمرکی ،حمل و نقل ،بیمه
و ؛
 وجود قوانین و مقررات نامتناس ب با ویژگیهای ذاتی رش ته
صنعت؛
 ضعف در همکاری شبکهای بین ذینفعان صنعت نساجی؛
 عدم اولویتگذاری کلان در ب ش حاکمیت؛

 عدم وجود راهبرد مدون در کلان رش ته ص نعت پارچه چادر
مشکی؛

 عدم وجود برنامه مش
برند تولیدکنندگان
طبق گزارش وزارت تع اون ،ک ار و رف اه اجتم اعی در ق ال ب
«طرح توس عه کس بوکار و اشتغال پایدار(تکاپو)» که با همکاری
س ازمان توس عه ص نعتی ملل متحد 3انجام شده است ،بالا بودن
هزینههای ثابت س رمایهگذاری همچون تهیه س وله ،زیرساخت و
بهره ب ال ای وامه ای ب انکی و همچنین تامین وثیقههای بانکی و
تامین مالی واحدهای ص نفی از جمله چالشهای حوزه مالی در
ایران است[]83
با بررسی منابع مرتبط ،دخالتهای دولتها در بازار عوامل در
راستای بهبود وضعیت کسبوکارها را میتوان در قالب دخالت در
بازار سرمایه ،دخالت در بازار کار و دخالت در بازار فناوری تعریف
نمود[ ]9بهص ورت اجمالی این دس تهبندی را میتوان بهص ورت
زیر توضیح داد:
ر در ب ش حمایت از فروش تحت

 دخالت در بازار س رمایه :براس اس تجربه گذش ته اقتصادهای
صنعتی ،دخالتهای دولت در بازار سرمایه به اشکال م تلفی
امکانپذیر بوده اس ت اولین گروه دخالتهای بازار س رمایه،
کارا کردن فعالیت موس س اتی اس ت که بهعنوان واسطه بین
پساندازکنندگان و س رمایهگذاران عمل میکنند گروه دوم
مداخلات در بازار سرمایه پرداخت یارانه سرمایهای مستقیم به
بنگاههای صنعتی است که بهطور وسیعی در شرق آسیا مورد
استفاده قرار گرفته و بدینوسیله فقدان شدید بازارهای مالی با
3 UNIDO
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عملکرد خوب و نداشتن دسترسی به پساندازهای مناسب ،از
طریق ارا،ه کمكهای س رمایهای دولت برای ایجاد ص نایع
نوزاد مرتفع ش ده اس ت گروه سوم دخالتها ،ارا،ه یارانههای
غیرمس تقیم به س رمایه اس ت که از طریق ابزارهای سیاست
م الی ،م انند مجوزهای س رمایهگذاری ،اعتبارات مالیاتی به
س رمایهگذاری ،ذخیرههای اس تهلاک و برخوردهای خاص با
عایدی س رمایه انجام شده است گروه چهارم دخالتها ،ایجاد
فرایندهای نهادی است که حرکت سرمایه را بهویژه از صنایع
رو به تحلیل ،به نفع بازس ازی ص نعتی و ت ص یر کارای
منابع ،فعال میسازد
 دخالت در بازار کار :توس عه ص نعتی مس تمر و تغییرات
ساختاری ،مستلزم مهارتهای بیشتر و همه جانبه نیروی کار
است اگر امکانات مناسب تسهیلات آموزش فنی وجود نداشته
باش د ،عرض ه مهارتهای مناسب نیروی کار با شکست روبرو
خواه د ش د بن ابراین اولین گروه از دخالتها در بازار کار،
فعالیت برای افزایش مهارت نیروی کار است آموزش میتواند
متغیری مهم برای نیل به این هدف باش د[ ]12امکان ارتقای
مناس ب و مداوم س طوح ظرفیت فنی نیروی کار ،در توس عه
سریع فناوری بسیار تعیینکننده است به دلیل آثار خارجی و
اثرات س رریز آموزش فنی ،همواره نیاز زیادی به دخالتهای
مناس ب دولتی وجود داشته است اکیر کشورهای شرق آسیا
بهویژه کره جنوبی ،س نگاپور ،مالزی و چین این مس له را
درک ک رده و س رم ای هگ ذاریه ای درخور توجهی در
دانش گ اههای این کش ور انجام دادهاند در همین راس تا
موسسات تحقیقاتی ت صصی تاسیس شده است
همچنین اگر تعلیم و آموزش فنی به گونهای مناس ب توس ط
بازار هدایت نش ود ،ممکن اس ت بین آنچه ص نعت تقاض ا
میکند و آنچه عرضه می شود ،تطابق ایجاد نگردد حوزه مهم
در امر آموزش برای توس عه ص نعتی ،مربوط به س یستمهای
آموزش ی فنی – مهندس ی و فناوریها و آموزش حرفهای
تکنیسینهاست
 دخ ال ت در ب ازار فناوری :کمك به توس عه فناوری ،یکی از
حوزههایی است که دولت در آن نقش مهمی دارد؛ بهطوریکه
در این حوزه یا بهطور مس تقیم از فعالیتهای خاصی حمایت
میکند و یا بهطور غیرمس تقیم به ایجاد یك فض ای مس اعد
برای توس ع ه فن اوری کم ك میکن د اگرچ ه فع الیتهای
تحقیقاتی و نوآوری اص ولا م اطرهآمیزند؛ اما تولیدات جدید،
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فن اوریه ای نو ،فراین ده ای تولیدی جدید و طرحهای تازه،
همگی برای بنگ اهه ای نوآور ،من افع رق ابتی فراوانی همراه
میآورد نظری هه ا و بررس یه ای تجربی در مورد تج ارب
ب ی نالمللی از قبی ل ورنون ،)8921(6ه افب ایر )8914(6و
دوس ی )8911(4نیز بر این نکت ه ت اکید دارند که تفاوت در
فن اوری بنگ اهها و کش ورها ،عامل مهمی در عملکرد آنها در
فض ای رقابتی اس ت ن ستین مس له در سیاست فناوری این
اس ت که دولت تص میم بگیرد در چه حجمی و با چه ترکیبی
از تحقیق ات پ ایهای حمایت کند دومین زمینه س یاس ت
فناوری ،تحقیقات فناوری کاربردی اس ت فعالیتهای تحقیق
و توس عه در این زمینهها نیز گس ترده و توس ط گروههای
م تلف انجام میش ود :آزمایش گاههای دولتی ،آزمایشگاههای
مستقل اما کاملا متکی بر بودجه دولت ،آزمایشگاههای مستقل
ک ه هم بر دول ت و هم بر بنگ اههای خص وص ی متکیاند،
موس س ات مورد حمایت گروهی از بنگاهها ،آزمایش گاههای
ص نایع و مش اوران خصوصی به جز اعتبارات نهادهای ،R&D
ارا ،ه ی اران ه مس تقیم  R&Dدول ت ب ه بنگاهها نیز در تمام
اقتص ادهای پیشرفته بازار وجود دارد بههمین منظور ،قوانین
مالیاتی خاص ی هم وجود دارد که همانند یارانه غیرمس تقیم
عمل میکند س ومین زمینه س یاس ت فناوری را میتوان
بهعنوان تحقیقات رقابتی اطلاق نمود مواردی چون طراحی و
توس عه محصول ،آزمایش ،مهندسی تولید ،بازاریابی و خدمات
ک ه همگی باعث انتش ار فناوری میش ود چهارمین ب ش
س یاس ت فناوری ،فراهم کردن آموزش فنی و س یس تمهای
کارآموزی مناس ب است تعامل نزدیك بین صنعت و نهادهای
آموزش فنی از ویژگیهای سیستمهای موفق است همکاری با
دانش گاهها بهمنظور همگام ش دن با توس عه فناوری و کاهش
هزینههای تحقیقاتی از فواید اص لی این تعامل اس ت[ 81و
]81
درخص وص مطالعه وض عیت صنعت نساجی ،تحقیقاتی انجام
ش ده اس ت ک ه از جمل ه آنه ا میتوان ب ه تحقیقی ب ا عنوان
بهکارگیری مفهوم محصول توسعه یافته در ارا،ه راهکارهایی برای
بهبود وض عیت ص نعت نس اجی کش ور توس ط ص ادقی در سال
 ،8316تحلی ل چ الشه ا و راهک اره ای توس ع ه ص ادرات
غیرنفتی(مطالعه موردی ص نعت نس اجی) توس ط اس معیلزاده
هنجنی در س ال 8393و ص نعت نس اجی ایران از گذش ته تا به
امروز؛ چالشها و راهکارها توس ط ش کوهی و مروتی شریفآبادی

در س ال  8393اش اره نمود[ 81 ،8و  ]88هرچند در هیچیك از
این پژوهشها به موض و وض عیت تولید پارچه چادر مش کی
بهصورت اختصاصی پرداخته نشده است در پژوهشهای خارج از
کشور نیز میتوان به تحقیقاتی از قبیل تاپلین در سال  1114که
به بررس ی راهکارهای بازس ازی و تجدید ساختار صنعت نساجی
کش ورهای اتحادیه اروپا ،بررس ی چالشهای پیشروی ص نعت
نس اجی بنگال توسط رای در سال  ، 1119بررسی عوامل موثر بر
بحرانهای پدید آمده در صنعت نساجی پاکستان توسط احمد در
س ال  1181و تجزیه و تحلیل نقش و وض عیت فعلی ص نعت
نس اجی در اقتص اد ازبکس تان توس ط رازیمبوی قیزی در س ال
 1111اشاره نمود[ 14 ،16 ،82و ]11

-9روششناسی پژوهش
ازآنجاییکه هدف این پژوهش بدست آوردن نتایج کاربردی
در زمین ه ش ن اس ایی و رتبهبندی چالشهای توس عه تولید،
س یاس تها و راهکارهای بهبود وض عیت در تولید پارچه چادر
مش کی ص نعت نس اجی اس ت ،لذا این پژوهش از نظر هدف ،در
دس ته پژوهشهای کاربردی قرار میگیرد به دلیل اینکه پژوهش
حاض ر به دنبال جمعآوری اطلاعات مفص ل و واقعی از پدیده
موردنظر اس ت و از طرفی در مراحل م تلف جهت جمعآوری
اطلاعات ،از پرس شنامه استفاده نموده است؛ بنابراین ،این پژوهش
از نظر روش تحقیق در دسته پژوهشهای توصیفی-اکتشافی قرار
میگیرد
جامعه آماری این پژوهش خبرگان و مت صصانی بودند که در
صنعت نساجی بهویژه پارچه چادر مشکی سابقه فعالیت مدیریتی
و ی ا تحقیق اتی داش تهاند ،متش کل از مدیران عالی و میانی و
عملیاتی کارخانجات نساجی مرتبط شامل شرکت نساجی حجاب
ش هرکرد ،کارخانجات نس اجی کرپ ناز ،دفتر نس اجی وزارت
ص نعت ،معدن تجارت ،جامعه مت ص ص ان نساجی ایران ،انجمن
تولیدکنندگان محصولات حجاب و اساتید دانشگاهی مرتبط رشته
نس اجی و مدیریت دارای س ابقه تحقیقاتی در زمینه موضو این
پژوهش ب ه روش نمون هگیری ه دفمند در مرحله ش ناس ایی
چالشها  16نفر و در مرحله ش ناس ایی س یاستها  81نفر و در
مرحله ش ناس ایی راهکارها  11نفر از اعضای جامعه استفاده شده
اس ت در این تحقیق ،برای ش ناس ایی و رتبهبندی چالشها و
س یاس تهای توس عه ص نعت نساجی و شاخرهای ارزیابی این
س یاس تها با مورد مطالعه پارچه چادر مش کی ،س ه مرحله طی
6 Dosi
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شناسایي و رتبهبندي چالشهاي توسعه تولید ،سیاستها و ...

ش ده اس ت :در مرحله اول ،مش کلات و چالشها از طریق مطالعه
ادبیات موضو و اسناد و مدارک مرتبط و مصاحبه با خبرگان این
ص نعت شناسایی شده و سپس با آزمون دوجملهای غربالگری و
با آزمون فریدمن رتبهبندی ش دهاند در مرحله دوم ،سیاستهای
توس عه این صنعت با استفاده از مطالعه ادبیات موضو و اسناد و
مدارک مرتبط و مصاحبه با خبرگان این صنعت شناسایی شدند و
با استفاده از شاخر نسبت توافق خبرگان( )CVRاز طریق توزیع
پرس ش نامهای در نمونه موردمطالعه ،دادهها جمعآوری و تحلیل
گردید در مرحله آخر راهکارهای بهبود وض عیت از طریق مطالعه
ادبیات موضو و نظرسنجی از خبرگان شناسایی شده و با استفاده
از شاخر نسبت توافق خبرگان( )CVRاز طریق توزیع پرسشنامه
در نمون ه موردمط الع ه ،دادهه ا جمعآوری و مورد تحلی ل قرار

گرفت

-4یافتههاي پژوهش
 -9-4شناسایی و رتبهبندي چالشها
با بررس ی ادبیات موض و و مص احبه با خبرگان ،اقدام به
ش ناس ایی  64چالش ص نعت نساجی ایران در تولید پارچه چادر
مش کی گردی د و بهمنظور تعیین اهمیت این چالشها در قالب
پرسشنامه ،دادهها جمعآوری شده با استفاده از آزمون دوجملهای
ب ه کم ك نرمافزار  ،SPSSمورد تجزی ه و تحلی ل قرار گرفت در
س طح اطمین ان  96درص د 81 ،چ الش مهم از نظر خبرگ ان
مش ر گردید که در جدول شماره  6مشاهده میگردد

جدول  :4چالشهاي مهم و اثرگذار بر توسعه توليد پارچه چادر مشكی در ایران[نتایج تحقيق]
چالشها

ردیف
8

کمبود نیروی ماهر و مت صر در زمینه تولید و عملیات

1

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

3

ضعف در توسعه بازارهای صادراتی

6

نرخ بالای بهرههای بانکی

6

مشکلات تبادلات پولی و مالی بینالمللی

4

وجود موانع زیاد در دریافت تسهیلات بانکی(از قبیل وثیقههای سنگین و )

2

کمبود اعتبارات بانکی برای این صنعت

1

ضعف بازار سرمایه در تامین مالی تولید و نرخ بالای تامین سرمایه از بازار غیررسمی

9

نبود رویهای برای انتقال دانش و تجربه بینالمللی

81

واردات پارچه چادر مشکی تقلبی و ارزان قیمت خارجی(بهصورت قاچاق)

88

کمبود مواد اولیه با قیمت و کیفیت مناسب در داخل ایران

81

بوروکراسی زیاد و عدم هماهنگی بین دستگاههای م تلف تصمیمگیرنده دولتی

83

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

86

ضعف در همکاری شبکهای بین ذینفعان صنعت نساجی(زنجیره تامین)

86

عدم اولویتگذاری و نبود راهبرد مدون در کلان رشته صنعت پارچه چادر مشکی در ب ش حاکمیت

84

بیثباتی محیط اقتصاد کلان کشور(تورم ،نرخ بهره بالا ،عدم تیبیت نرخ ارز و )

82

ریسك بالای سرمایهگذاری خارجی در کشور و شدت یافتن سرمایهگذاری خارجی در کشورهای رقیب

81

عدم عرضه کافی متناسب با نیاز مشتریان

پس از مش ر شدن چالشهای معنادار ،اقدام به رتبهبندی
آنه ا با اس تفاده از آزمون فریدمن در نرمافزار  SPSSگردید که

نتایج آن در جدول شماره  6ارا،ه شده است

جدول  :6رتبهبندي چالشها به ترتيب درجه اهميت[نتایج تحقيق]
ميانگين

رتبه

چالشهاي معنادار

8

بیثباتی محیط اقتصاد کلان کشور(تورم ،نرخ بهره بالا ،عدم تیبیت نرخ ارز و )

81546

1

ریسك بالای سرمایهگذاری خارجی در کشور و شدت یافتن سرمایهگذاری خارجی در کشورهای رقیب

81511

3

مشکلات تبادلات پولی و مالی بینالمللی

88521

6

واردات پارچه چادر مشکی تقلبی و ارزان قیمت خارجی(بهصورت قاچاق)

88544
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رتبه
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6

نرخ بالای بهرههای بانکی

4

نبود رویهای برای انتقال دانش و تجربه بینالمللی

9591

2

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

9521

1

وجود موانع زیاد در دریافت تسهیلات بانکی(از قبیل وثیقههای سنگین و )

9511

9

ضعف بازار سرمایه در تامین مالی تولید و نرخ بالای تامین سرمایه از بازار غیررسمی

9514

81

بوروکراسی زیاد و عدم هماهنگی بین دستگاههای م تلف تصمیمگیرنده دولتی

1521

88

کمبود مواد اولیه با قیمت و کیفیت مناسب در داخل ایران

1521

81

عدم اولویتگذاری و نبود راهبرد مدون در کلان رشته صنعت پارچه چادر مشکی در ب ش حاکمیت

1541

83

کمبود اعتبارات بانکی برای این صنعت

1564

86

کمبود نیروی ماهر و مت صر در زمینه تولید و عملیات

1531

86

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

1516

84

ضعف در همکاری شبکهای بین ذینفعان صنعت نساجی(زنجیره تامین)

1581

82

ضعف در توسعه بازارهای صادراتی

1511

81

عدم عرضه کافی متناسب با نیاز مشتریان

4516

 -0-4شناسایی سياستها
با توض یح اهداف تحقیق و ارا،ه توض یحات به مت ص صان ،از
آها خواسته شده است تا هریك از سوالات پرسشنامه سیاستهای
پیشنهادی را براساس طیف سه ب شی زیر پاس گو باشند« :گویه
ض روری اس ت»« ،گویه مفید اس ت ولی ضروری نیست»« ،گویه
ضرورتی ندارد»
سپس مقدار شاخر  CVRبرای هر سیاست براساس فرمول
زیر که توسط لاوشه ارا،ه شده ،محاسبه گردید:
𝑁
𝑛𝑒 −
2
= 𝑅𝑉𝐶
𝑁
2

که در آن  Nتعداد افراد خبره پاس خدهنده به سوالات و 𝑒𝑛
تعداد افرادی است که «گویه ضروری است» را انت اب کردهاند
از آنجا که تعداد مت صصان پاس گو در این مرحله  81نفر

81591

هستند ،حداقل مقدار نسبت توافق خبرگان  CVRطبق جدول
شماره  4برابر  1541است
جدول  :6حداقل مقدار قابل قبول  CVRپيشنهادي لاوشه
حداقل مقدار  CVRقابل قبول براساس تعداد متخصصين نمرهگذار
تعداد

تعداد

تعداد

متخصصين

مقدار
CVR

متخصصين

مقدار
CVR

متخصصين

مقدار
CVR

6

1599

88

1569

16

1532

4

1599

81

1564

31

1533

2

1599

83

1566

36

1538

1

1516

86

1568

61

1519

9

1521

86

1569

81

1541

11

1561

بنابراین س یاس تهای منت ب از نظر خبرگان برای توس عه
تولید پارچه چادر مشکی در ایران مطابق جدول شماره  2است

جدول  :7سياستهاي منتخب از نظر خبرگان براي توسعه توليد پارچه چادر مشكی در ایران[نتایج تحقيق]
شاخص توافق خبرگان ()CVR

سياستها
تدوین و تصویب سیاستهای اختصاصی و همگرایی سیاستها در جهت بهبود فضای کسبوکار این صنعت

151

اصلاح قوانین و مقررات در حوزه سرمایهگذاری خارجی برای این صنعت

154

طراحی الگوی مناسب بهمنظور انجام مداخلات توسعهای در جهت توسعه زنجیره ارزش کسبوکار این صنعت

151

ایجاد و توسعه نهادهای ت صصی در این صنعت(نهادهای آموزشی ،تحقیق و توسعه ،آزمایشگاه ،توسعه فناوری و )

151
8

ارتقا و انتقال استانداردهای بینالمللی مرتبط با این صنعت
ارتقای سطح توانمندی واحدها در جهت تولیدات صادرات محور

151

توسعه صنعتی منطقه محور کشور در ب ش نساجی با تاکید بر مزیتهای نسبی هر منطقه و مولفههای ت صصی آن

156

تدوین برنامه جامع راهبردی ارتقا توان صنعت نساجی کشور

151

توسعه زنجیره ارزش و اتصال به زنجیره ارزش جهانی با هدف حداکیرسازی ارزش و رقابتپذیری

8

توسعه رقابتپذیری و نوآوری در بنگاههای کسبوکار این صنعت

151

اصلاح و تغییر نظام تامین مالی متناسب با نیازهای زنجیره ارزش نساجی

151

فصلنامه توسعه تكنولوژي صنعتي
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شناسایي و رتبهبندي چالشهاي توسعه تولید ،سیاستها و ...

 -9-4شناسایی راهكارها
در این مرحل ه نیز با مطالعه ادبیات موض و و مص احبه با
خبرگ ان ،ابت دا راهکارهای بالقوه برطرف نمودن چالشها و موانع
توسعه تولید پارچه چادر مشکی در ایران است راج شد سپس در
قالب پرس ش نامهای با توض یح اهداف تحقیق و ارا،ه توض یحات
موردنیاز به مت ص ص ان ،از آنها خواس ته ش ده است تا هریك از
س والات را براس اس طیف س ه ب ش ی پاس گو باش ند« :گویه

ض روری اس ت»« ،گویه مفید است ولی ضروری نیست» « ،گویه
ضرورتی ندارد»
از آنجا که تعداد مت ص ص ان پاس گو  11نفر بوده و حداقل
مقدار نس بت توافق خبرگان  CVRطبق جدول ش ماره  3برابر
 1561اس ت؛ بنابراین از جدول شماره  1راهکارهایی که طبق نظر
خبرگ ان دارای ح داق ل مق دار  1561 ،CVRاس ت ،ب هعنوان
راهکارهای توس عه تولید پارچه چادر مش کی در ایران پیش نهاد
میگردند

جدول  :8راهكارهاي پيشنهادي و منتخب از نظر خبرگان براي توسعه توليد پارچه چادر مشكی در ایران[نتایج تحقيق]
ردیف

چالش

8

بیثباتی محیط اقتصاد کلان کشور(تورم،
عدم تیبیت نرخ ارز و )

1

ریس ك بالای سرمایهگذاری خارجی در
کش ور و ش دت یافتن س رمایهگذاری
خارجی در کشورهای رقیب

3

واردات پارچه چادر مشکی تقلبی و ارزان
قیمت خارجی(بهصورت قاچاق)

6

مشکلات تبادلات پولی و مالی بینالمللی

6

نرخ بالای بهرههای بانکی

4

عدم اولویتگذاری و نبود راهبرد مدون
در کلان رشته صنعت پارچه چادرمشکی
در ب ش حاکمیت

2

نبود روی های برای انتقال دانش و تجربه
بینالمللی

1

ع دم اتص ال پ ایدار و با ارزش افزوده
ص نعت نساجی کشور به زنجیره جهانی
ارزش این ص نعت و نبود س ازوکارهای
جامع برای همکاری مشترک با برندهای

فصلنامه توسعه تكنولوژي صنعتي

راهكار(ها)

شاخص توافق

راهكار

خبرگان CVR

منتخب

ایجاد ،توس عه و تقویت ابزارهای تامین مالی در این صنعت (نظیر صندوقهای تامین
مالی مشترک ،شرکتهای لیزینگ ت صصی و )

158

ات اذ سازوکارهای حمایتی از بنگاههای این صنعت در برابر تکانههای اقتصادی

151

تص ویب س یاس تهای اختص اص ی و همگرایی س یاس تها در جهت بهبود فض ای
کسبوکار این صنعت

153

اصلاح قوانین و مقررات در حوزه سرمایهگذاری خارجی برای این صنعت

156

فعالس ازی دفتر ت ص صی توسعه سرمایهگذاری خارجی این صنعت و دفاتر متناظر
در کشورهای هدف با اختیارات خاص

151

اختصاص خط سبز گمرکی انتقال فناوری ویژه سرمایهگذاران خارجی این صنعت

151

ات اذ سازوکارهای س تگیرانهتر در مبادی ورودی پارچه چادر مشکی

156

ایجاد س ازوکار و س اختار ( Back to Back LCاعتبار اس نادی پش ت به پش ت) ویژه
ص نعت نس اجی در بانكهای ت صصی از قبیل :کشاورزی ،صنعت و معدن و توسعه
تعاون

154



ایجاد و راهاندازی "مرکز بازاریابی و ارتباطات بینالمللی صنعت نساجی"

156



تامین مالی و ارا،ه تسهیلات ارزان قیمت بهمنظور بهبود و ارتقای فناوری

159



کاهش نرخ سود بانکی با ت صیر منابع بهعنوان یارانه سود تسهیلات

152



تدوین نقش ه راه و برنامه جامع راهبردی ارتقا توان توس عه کلان رشته صنعت پارچه
چادر مشکی

156



تص ویب س یاس تهای اختص اص ی و همگرایی س یاس تها در جهت بهبود فض ای
کسبوکار این صنعت

154



توس عه صنعتی منطقه محور کشور در ب ش نساجی با تاکید بر مزیتهای نسبی هر
منطقه و مولفههای ت صصی آن

156

توسعه شرکتها و قابلیتهای دانشبنیان مرتبط در این صنعت

156



ارا،ه تسهیلات در زمینه انتقال و توسعه فناوریهای جدید در این صنعت

151



اتصال بنگاههای بزرگ و پیشرو این صنعت به برندهای بینالمللی

151



ارتقا و انتقال استانداردهای بینالمللی مرتبط با این صنعت

153

حذف تعرفه و سود بازرگانی انوا قطعات منفصله و یدکی ماشینآلات مرتبط نساجی
به هر میزان

151



حمایت از پژوهشهای فناورانه مرتبط با این صنعت

151



اصلاح قوانین و مقررات در حوزه سرمایهگذاری خارجی برای این صنعت

151

تقویت ایجاد برندهای مشترک بینالمللی و منطقهای

151

ایجاد دفتر ت ص ص ی توس عه س رمایهگذاری خارجی این صنعت و دفاتر متناظر در
کشورهای هدف با اختیارات خاص

151
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شكوفه شفیعي ،رضا عباسي و امین حبیبيراد

چالش

ردیف
معتبر

9

وجود موانع زیاد در دریافت تس هیلات
بانکی(از قبیل وثیقههای سنگین و )

81

کمبود مواد اولی ه ب ا قیم ت و کیفی ت
مناسب در داخل ایران

88

ض عف بازار سرمایه در تامین مالی تولید
و نرخ ب ال ای ت امین س رم ایه از بازار
غیررسمی

81

بوروکراس ی زیاد و عدم هماهنگی بین
دس تگ اههای م تلف تص میمگیرنده
دولتی

83

کمبود اعتبارات بانکی برای این صنعت

86

کمبود نیروی ماهر و مت صر در زمینه
تولید و عملیات

86

عدم تس ری حذف ش مول مالیات بر
ارزش اف زوده ب ه ک ل زن جیره ارزش
نساجی(تولید ،توزیع و تامین مواد اولیه،
الیاف ،نخ و پارچه)

84

ض عف در همک اری ش بک های بین
ذینفعان صنعت نساجی(زنجیره تامین)

82

ضعف در توسعه بازارهای صادراتی

راهكار(ها)

شاخص توافق

راهكار

خبرگان CVR

منتخب

ایجاد و راهاندازی "مرکز بازاریابی و ارتباطات بینالمللی صنعت نساجی"

153

استفاده از کارشناسان مت صر بینالمللی برای توسعه و اتصال به زنجیرههای ارزش
جهانی

151



ایج اد امکان در بانكهای ت ص ص ی جهت تامین و تایید تض امین برای خرید
ماشینآلات بهروز خارجی این صنعت بهصورت فاینانس

152



ایجاد ،توس عه و تقویت ابزارهای تامین مالی در این صنعت(نظیر صندوقهای تامین
مالی مشترک ،شرکتهای لیزینگ ت صصی و )

156



تامین س رمایه درگردش واحدهای تولیدی پارچه چادر مشکی در قالب تولید مبتنی
بر قرارداد و ال س ی(اعتب ار اس ن ادی) داخلی بین تولی دکنن دگ ان نس اجی و
تامینکنندگان مواد اولیه

154



اص لاح قوانین و مقررات در حوزه واردات مواد اولیه با کیفیت(از قبیل کاهش تعرفه
واردات مواد اولیه این صنعت و )

151



تقویت و توسعه شرکتهای تامینکننده مواد اولیه این صنعت

159



ایجاد ،توس عه و تقویت ابزارهای تامین مالی در این صنعت(نظیر صندوقهای تامین
مالی مشترک ،شرکتهای لیزینگ ت صصی و )

151



تامین س رمایه درگردش واحدهای تولیدی پارچه چادر مشکی در قالب تولید مبتنی
بر قرارداد و ال س ی(اعتب ار اس ن ادی) داخلی بین تولی دکنن دگ ان نس اجی و
تامینکنندگان مواد اولیه

151



تص ویب س یاس تهای اختص اص ی و همگرایی س یاس تها در جهت بهبود فض ای
کسبوکار این صنعت

152



توانمندس ازی کارکنان و مدیران دستگاههای اجرایی استانی و ملی مرتبط (آموزش،
تشکیل گروههای کاری مشترک و )

153

ایج اد خط اعتب اری از کش وره ایی از قبیل ژاپن ،چین ،کره و ترکیه جهت خرید
ماش ینآلات و فناوری به ش رط ص ادرات و یا قرارداد با ش رکتهای ص احب نام
بینالمللی از طریق تامین مالی از محل فروش نفت(نفت در برابر فناوری)

156



ایجاد ،توس عه و تقویت ابزارهای تامین مالی در این صنعت(نظیر صندوقهای تامین
مالی مشترک ،شرکتهای لیزینگ ت صصی و )

154

ایجاد "مراکز ت صصی آموزش و تکنولوژی صنعت نساجی" در کشور

156

توانمندسازی و اصلاح آموزشها در مراکز فنی و حرفهای ،آموزش عالی

152



برگزاری دورههای آموزش ی ت ص صی ویژه فعالین صنعت نساجی در حوزه ،تکمیل،
رنگرزی ،تنظیم ماشینآلات و بهرهوری

152



اعطا تس هیلات به واحدهای نساجی جهت استفاده از مت صصان بهمنظور آموزش ،و
ارتقا بهرهوری صنعت نساجی

156





ارا،ه مشوقهای هدفمند ،از طریق اصلاح قانون مالیات بر ارزش افزوده

159



ایجاد و توسعه نهادهای ت صصی در این صنعت(نهادهای آموزشی ،تحقیق و توسعه،
آزمایشگاه ،توسعه فناوری و )

156



توانمن دس ازی ک ارکنان و مدیران دس تگاههای اجرایی اس تانی و ملی مرتبط
(آموزش،تشکیل گروههای کاری مشترک و )

151

بهبود مقررات با هدف تسهیل صادرات تولیدات پارچه چادر مشکی به بازارهای بالقوه

156

ایجاد دفتر ت ص ص ی توس عه س رمایهگذاری خارجی این صنعت و دفاتر متناظر در
کشورهای هدف با اختیارات خاص

158

برگزاری دورههای آموزش ی مهارتهای توس عه بازار ،برندسازی و مدیریت برند برای
کارشناسان و مدیران این صنعت

156

ایجاد و راه اندازی "مرکز بازاریابی و ارتباطات بینالمللی صنعت نساجی"

156

تولید تحت برند شرکتهای معتبر خارجی برای تولید پارچه چادر مشکی در ایران و

152

فصلنامه توسعه تكنولوژي صنعتي
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شناسایي و رتبهبندي چالشهاي توسعه تولید ،سیاستها و ...

راهكار(ها)

ردیف

چالش

81

ع دم عرض ه ک افی متن اس ب با نیاز
مشتریان

شاخص توافق

راهكار

خبرگان CVR

منتخب

عرضه آن به بازارهای بینالمللی
حمایت از توسعه برندهای موجود

159



ایجاد برندهای ملی جدید

154



اصلاح قوانین و مقررات در حوزه سرمایهگذاری خارجی برای این صنعت

156

 ایج اد و راهان دازی «مرکز ب ازاری ابی و ارتباطات بین المللی
صنعت نساجی»؛

-6نتيجهگيري و پيشنهادها
همانگونه که به آن اش اره گردید ،از جهات م تلف فرهنگی و
اقتص ادی ،تولی د داخلی پارچه چادر مش کی از اهمیت بالایی
برخوردار اس ت بن ابراین در این پژوهش برای ش ناس ایی و
رتبهبندی چالشهای توسعه تولید ،سیاستها و راهکارهای بهبود
وضعیت تولید پارچه چادر مشکی در صنعت نساجی با استفاده از
طیف متنوعی از خبرگان و روشهای آماری اس تفاده ش د که
بهطور کلی با پژوهشهایی متفاوت اس ت که بهطور مس تقل به
هرکدام بهص ورت جداگانه پرداخته ش ده اس ت بنابر مطالعات و
بررس یهای پژوهش گران ،این موض و تا به حال در کشور انجام
نش ده اس ت و در تحقیقات خارجی نیز مطالعهای در این زمینه
انجام نشده است با توجه به چالشهای شناسایی شده در تحقیق
راهکارهای زیر به جهت توس عه تولید پارچه چادر مش کی توسط
خبرگان این صنعت پیشنهاد گردید:
 ایجاد ،توس عه و تقویت ابزارهای تامین مالی در این ص نعت
(نظیر صندوق های تامین مالی مشترک ،شرکت های لیزینگ
ت صصی و )؛
 ات اذ س ازوکارهای حمایتی از بنگاههای این ص نعت در برابر
تکانههای اقتصادی؛
 تص ویب س یاس تهای اختص اصی و همگرایی سیاستها در
جهت بهبود فضای کسبوکار این صنعت؛
 اص لاح قوانین و مقررات در حوزه سرمایهگذاری خارجی برای
این صنعت؛
 فعالس ازی دفتر ت ص صی توسعه سرمایهگذاری خارجی این
صنعت و دفاتر متناظر در کشورهای هدف با اختیارات خاص؛
 اختصاص خط سبز گمرکی انتقال فناوری ویژه سرمایهگذاران
خارجی این صنعت؛
 ات اذ س ازوکارهای س
چادر مشکی؛

تگیرانهتر در مبادی ورودی پارچه

 ایجاد س ازوکار و س اختار (Back to Back LCاعتبار اسنادی
پش ت به پشت) ویژه صنعت نساجی در بانكهای ت صصی از
قبیل :کشاورزی ،صنعت و معدن و توسعه تعاون؛
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 ت امین مالی و ارا،ه تس هیلات ارزان قیمت بهمنظور بهبود و
ارتقای فناوری؛
 کاهش نرخ س ود بانکی با ت صیر منابع بهعنوان یارانه سود
تسهیلات؛
 تدوین نقش ه راه و برنامه جامع راهبردی ارتقا توان توس عه
کلان رشته صنعت پارچه چادرمشکی؛
 تص ویب س یاس تهای اختص اصی و همگرایی سیاستها در
جهت بهبود فضای کسبوکار این صنعت؛
 توس عه ص نعتی منطقه محورکشور در ب ش نساجی با تاکید
بر مزیتهای نسبی هر منطقه و مولفههای ت صصی آن؛
 توس عه ش رکتها و قابلیتهای دانشبنیان مرتبط در این
صنعت؛
 ارا،ه تسهیلات در زمینه انتقال و توسعه فناوریهای جدید در
این صنعت؛

 اتص ال بنگاههای بزرگ و پیش رو این ص نعت به برندهای
بینالمللی؛
 ارتقا و انتقال استانداردهای بینالمللی مرتبط با این صنعت؛

 حذف تعرفه و س ود بازرگانی انوا قطعات یدکی ماش ینآلات
مرتبط نساجی به هر میزان؛
 حمایت از پژوهشهای فناورانه مرتبط با این صنعت؛

 اص لاح قوانین و مقررات در حوزه سرمایهگذاری خارجی برای
این صنعت؛
 تقویت ایجاد برندهای مشترک بینالمللی و منطقهای؛

 ایجاد دفتر ت صصی توسعه سرمایهگذاری خارجی این صنعت
و دفاتر متناظر در کشورهای هدف با اختیارات خاص؛
 ایج اد و راهان دازی «مرکز ب ازاری ابی و ارتب اطات بینالمللی
صنعت نساجی»؛
 اس تفاده از کارش ناس ان مت ص ر بینالمللی برای توسعه و
اتصال به زنجیرههای ارزش جهانی؛
 ایج اد امکان در بانكهای ت ص ص ی جهت تامین و تایید
تض امین برای خرید ماش ینآلات بهروز خارجی این ص نعت

شكوفه شفیعي ،رضا عباسي و امین حبیبيراد

بهصورت فاینانس؛

 ایج اد ،توس ع ه و تقوی ت ابزاره ای ت امین م الی در این
ص نعت(نظیر ص ندوقهای تامین مالی مش ترک ،شرکتهای
لیزینگ ت صصی و )؛
 تامین سرمایه درگردش واحدهای تولیدی پارچه چادر مشکی
در قالب تولید مبتنی بر قرارداد و اعتبار اس نادی داخلی بین
تولیدکنندگان نساجی و تامینکنندگان مواد اولیه؛
 اص ل اح قوانین و مقررات در حوزه واردات مواد اولی ه ب ا
کیفیت(از قبیل کاهش تعرفه واردات مواد اولیه این ص نعت و
)؛
 تقوی ت و توس عه ش رکتهای تامینکننده مواد اولیه این
صنعت؛
 ایج اد ،توس ع ه و تقوی ت ابزاره ای ت امین م الی در این
ص نعت(نظیر ص ندوقهای تامین مالی مش ترک ،شرکتهای
لیزینگ ت صصی و )؛
 تامین سرمایه درگردش واحدهای تولیدی پارچه چادر مشکی
در قالب تولید مبتنی بر قرارداد و اعتبار اس نادی داخلی بین
تولیدکنندگان نساجی و تامینکنندگان مواد اولیه؛
 تص ویب س یاس تهای اختص اصی و همگرایی سیاستها در
جهت بهبود فضای کسبوکار این صنعت؛
 توانمندسازی کارکنان و مدیران دستگاههای اجرایی استانی و
ملی مرتبط(آموزش ،تشکیل گروههای کاری مشترک و )؛
 ایجاد خط اعتباری از کش ورهایی از قبیل ژاپن ،چین ،کره
جنوبی و ترکیه جهت خرید ماش ینآلات و فناوری به ش رط
ص ادرات و یا قرارداد با ش رکتهای ص احب نام بینالمللی از
طریق تامین مالی از محل فروش نفت(نفت در برابر فناوری)؛
 ایج اد ،توس ع ه و تقوی ت ابزاره ای ت امین م الی در این
ص نعت(نظیر ص ندوقهای تامین مالی مش ترک ،شرکتهای
لیزینگ ت صصی و )؛
 ایجاد «مراکز ت ص صی آموزش و فناوری صنعت نساجی» در
کشور؛
 توانمندس ازی و اص لاح آموزشها در مراکز فنی و حرفهای،
آموزش عالی و ؛
 برگزاری دورههای آموزش ی ت ص ص ی ویژه فعالین ص نعت

نس اجی در حوزه ،تکمی ل ،رنگرزی ،تنظیم ماش ینآلات و
بهرهوری؛

 اعطای تس هیلات به واحدهای نس اجی جهت اس تفاده از
مت ص ص ان بهمنظور آموزش و ارتقای بهرهوری ص نعت
نساجی؛
 ارا،ه مش وقهای هدفمند ،از طریق اص لاح قانون مالیات بر
ارزش افزوده؛
 ایجاد و توس عه نهادهای ت ص ص ی در این ص نعت(نهادهای
آموزشی ،تحقیق و توسعه ،آزمایشگاه ،توسعه فناوری و )؛
 توانمندسازی کارکنان و مدیران دستگاههای اجرایی استانی و
ملی مرتبط(آموزش ،تشکیل گروهای کاری مشترک و )؛

 بهبود مقررات با هدف تس هیل ص ادرات تولیدات پارچه چادر
مشکی به بازارهای بالقوه؛
 ایجاد دفتر ت صصی توسعه سرمایهگذاری خارجی این صنعت
و دفاتر متناظر در کشورهای هدف با اختیارات خاص؛

 برگزاری دورههای آموزشی مهارتهای توسعه بازار ،برندسازی
و مدیریت برند برای کارشناسان و مدیران این صنعت؛
 ایج اد و راهان دازی «مرکز ب ازاری ابی و ارتب اطات بینالمللی
صنعت نساجی»؛
 تولید تحت برند ش رکتهای معتبر خارجی برای تولید پارچه
چادر مشکی در ایران و عرضه آن به بازارهای بینالمللی؛
 حمایت از توسعه برندهای موجود؛
 ایجاد برندهای ملی جدید؛

 اص لاح قوانین و مقررات در حوزه سرمایهگذاری خارجی برای
این صنعت
در زمینه پیش نهاد برای پژوهشهای آتی ،میتوان در صورت
تغییر در ش رایط محیط کسبوکار ،این تحقیق بهصورت دورهای
تکرار ش ده و از سایر تکنیكها و روشهای تصمیمگیری کمی از
قبیل روشهای تصمیمگیری چندمعیاره برای رتبهبندی چالشها
و راهکارها اس تفاده شود از جمله محدودیتهای این پژوهش که
به علت جدید بودن موض و است ،میتوان به محدود بودن منابع
و پ ژوه شه ای م رتبط اش اره کرد همچنین درخص وص
تعمیمپذیری تمامی نتایج و راهکارها به س ایر ص نایع باید دقت
نظر نمود
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