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)نمونه موردی  و منسوجات نقش صندوق توسعه ملی در ایجاد و توسعه پارک علم و فناوری پوشاک

 *کشور هند(

 ***** مهناز امیرمعز **** ، حمزه سمیعی فرد*** ، ساره سیاحی**ابوالقاسم آقاحسین شیرازی

 چکیده

ریزی و  های قابل توجه در توسعه اقتصادی است که برنامه عنوان یکی از ظرفیت صنف و صنعت پوشاک و منسوجات به

گذاری بهره  های دولتی و حاکمیتی است که در ایران از این فرصت سرمایه گذاری در این زمینه نیازمند عزم ملی و حمایت سرمایه

  کند. یپشتیبان از این حوزهتواند  اجع مهم اقتصادی است که میتری گرفته شده. صندوق توسعه ملی از مر کم

پوشاک و  یو توسعه پارک علم و فناور جادیدر ا یصندوق توسعه ملاین مقاله به دنبال دستیابی به پاسخ این پرسش است که نقش 

هدف این پژوهش توسعه فناورانه و نوآورانه صنف و صنعت پوشاک و منسوجات بر مبنای عدالت بین نسلی و چیست؟  منسوجات

آوری  ای )اسنادی( به جمع است. روش این تحقیق از نوع توصیفی تحلیلی است که با استفاده از منابع کتابخانهبنیان  فعالیت دانش

 ها پرداخته شد. داده

ی با ساختار به طراحی و تبیین مدل 2030تا سال  ش توسعه صنعت پوشاک و منسوجات کشور هنداین مقاله پس از مطالعه رو

ای بر پایه  برون سپاری درون زنجیرهدر این مدل فرایندهای اجرایی بر مبنای  پارک علم و فناوری در این زمینه دست یافته است.

پارک پیشنهادی این مقاله شامل  بنا شده است.کسب و کار و  یعلم یسپار برون هایندیفرامرکز امنیت داده، سه موضوع 

مراکز علمی، آموزشی، پژوهشی، تولیدی، مراکز داده، های جامع زنجیره ارزش صنف و صنعت پوشاک و منسوجات از جمله،  بخش

 های ضروری مورد نیاز است. منابع و زیرساختتوانمندسازی، خدماتی، ای،  تجاری، مشاوره

 واژگان کلیدی
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 مقدمه

های کشورهای غنی از منابع طبیعی به  ریزی اند، جزء مهمی از برنامه توسعه ملی که از اوایل قرن بیستم به وجود آمده های صندوق

آید.  روند. اهمیت این صندوق و نحوه تقسیم آن در صنعت در وضعیت فعلی ایران بسیار بیشتر از قبل به چشم می شمار می

 های اقتصادی است که کمتر به آن توجه شده است. ها و ظرفیت ز فرصتیکی ا منسوجاتهمچنین صنف و صنعت پوشاک و 

در ایران با تأکید بر  پوشاک و منسوجاتکارهای مطلوب توسعه پایدار صنف و صنعت  هدف اصلی این پژوهش ارائه پیشنهادها و راه

رک علم و فناوری در این حوزه و رود با استقرار مدل ایجاد پا ع در صندوق توسعه ملی ایران است. انتظار میتخصیص مناب

پوشاک و رهنمودهای کسب شده در این پژوهش، اهداف توسعه پایدار اقتصاد کشور، توزیع عدالت بین نسلی، رونق صنف و صنعت 

 های داخلی و خارجی و توسعه نوآوری در کشور حاصل شود. گذاری در آینده، حضور کارآمد و مؤثر در زمینه سرمایه منسوجات

به عنوان نمونه مطالعه  پوشاک و منسوجاتبه عنوان یکی از کشورهای پیشرو آسیا در زمینه  دول نتیجه بهتر، کشور هنجهت حص

پوشاک و یکی از معدود کشورهایی است که پارک علم و فناوری در حوزه  دهنموردی در این تحقیق استفاده شده است. همچنین 

 کند. در این حوزه قلمداد می 2030راهبردهای توسعه تا افق از به عنوان یکی تأسیس کرده و آن را  منسوجات

 اهمیت و ضرورت پژوهش:

 در جهت توزیع عدالت بین نسلی گذاری از طریق صندوق توسعه ملی های سرمایه این تحقیق شناخت فرصت مهمترین ضرورت

 است.

 روش پژوهش:

 بوده است. (اسنادی) ای کتابخانه منابعها از طریق  آوری داده در این مقاله از روش تحلیلی توصیفی استفاده شده است و جمع

 پیشینه پژوهش

کشور اندک است و با مطالعات این حوزه در از آنجایی که تأسیس صندوق توسعه ملی در ایران در چند سال اخیر انجام شده، 

ی ارتباط صندوق توسعه ملی و پارک علم و  توان ادعا کرد که تا به حال پژوهش تخصصی در زمینه میت حاضر بررسی تحقیقا

های مرتبط  فناوری و طرح استفاده از این امکانات در جهت رونق و توسعه صنعت نساجی و پوشاک ایران انجام نشده است. پژوهش

 با موضوع گفته شده شامل موارد ذیل است:

( 1397های مختلف اقتصادی نوشته نوفرستی و عبدالهی ) ن ارزیابی اثر تخصیص منابع صندوق توسعه ملی، به بخشای با عنوا مقاله

که در این تحقیق درخصوص آثار تخصیص منابع صندوق توسعه ملی به صورت ارزی و ریالی و تخصیص بین بخشی مورد ارزیابی 

 قرار گرفته است.

تخصیص بهینه درآمدهای نفتی به صندوق توسعه ملی به بررسی تعیین سهم بهینه صندوق ( در مقاله 1396باستانی و همکاران )

های دائمی قیمت نفت پرداخته  گذاری در این بخش جهت مقابله با شوک توسعه ملی از درآمدهای نفتی پرداختند و به نوع سرمایه

 شود. می
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های علم و  بندی عوامل مؤثر بر موفقیت مدیریت دانش در پارک تای با عنوان تعیین و اولوی ( در مقاله1390ساالری و همکاران )

بندی عوامل مؤثراصلی و فرعی بر مدیریت دانش در یک پارک علم و فناوری پرداختند. در نهایت  فناوری به بررسی تعیین و اولویت

 برداری قرار گرفته است. مرکز رشد فناوری وابسته به پارک علم و فناوری یزد مورد بهره 9مدل مذکور برای ارزیابی 

در شناسایی  "تمایز مثبت"( تدوین شده با عنوان معرفی و استفاده از رویکرد 1392ای که توسط صالح اولیاء و همکاران ) در مقاله

مؤسسات مستقر در پارک علم و فناوری یزد نوشته شده که از رویکرد تمایز مثبت به عنوان یکی از های بهبود عملکرد  ظرفیت

 کردهای حل مسأله در پارک علم و فناوری مورد بررسی قرار دادند.روی

 صندوق توسعه ملی و توزیع عادالنه ثروت

های ثروت ملی اهداف  مورد استفاده قرار گرفت. صندق 1توسط اندرو روزانو 2005واژه صندوق ثروت ملی برای اولین بار در سال 

اندازی یا بین نسلی و صندوق تثبیتی یا نقدی است که از  های پس ترین شکل آن صندوق کنند اما مرسوم مختلفی را دنبال می

 (.137: 1396عمومیت باالیی در میان کشورهای صادرکننده نفت برخوردار است )باستانی و همکاران، 

ریزی یاد شده در کشورهای غنی از منابع طبیعی به شمار  مهمی از برنامه های ثروت ملی یا حکومتی، جزء ی امروز صندوقدر دنیا

آید. در  ها در دوره فعلی بسیار بیشتر از قبل به چشم می اند، لیکن اهمیت آن روند که تقریباً از اواسط قرن بیستم به وجود آمده می

شود اقتصاد در مسیر توسعه پایدار خویش  ونه نهادهای مالی که دارای وظایف مهمی هستند، سعی میواقع، از طریق راهبری اینگ

های داخلی و خارجی از طریق نهادهای  گذاری قرار گیرد. در حقیقت، کشورهای صادرکننده منابع طبیعی در زمینه انجام سرمایه

ای با عنوان  اند و این موضوع در قالب پدیده فای نقش پرداختهای متفاوت از گذشته و در مقیاسی وسیع به ای مالی، به گونه

گذاری داخلی و  ها به علت برعهده داشتن وظایف مهمی چون سرمایه های ثروت ملی نمود پیدا کرده است. این صندوق صندوق

)نوفرستی  اند الیی برخوردار شدهانداز بین نسلی، از ابعاد مختلف مورد توجه قرار گرفته و از اهمیت با خارجی، ثبات اقتصادی و پس

 .(108: 1395، عبدالهیو 

پذیر نیست. به همین سبب استفاده از این  برداری مستقیم از صندوق توسعه ملی توسط دولت )قوه مجریه( در ایران امکان بهره

و های توسعه  برنامه برای  تخصیص بودجه امکانها در ایران  ی مقام معظم رهبری )مدظله( است. لذا دولت منابع منوط به اجازه

های توسعه که تاکنون  ها و ظرفیت ندارند. از اینرو امکان اجرای بسیاری از برنامه  های بودجه ساالنه در برنامهبرداشت از این منابع را 

 شود.  ها انجام نشده بسیار دشوار و یا ناشدنی می گذاری ویژه ملی و دولتی روی آن سرمایه

های توسعه ملی در این است که ساختاری مناسب جهت تقسیم وظایف طراحی کنند تا نقش ارکان عملیاتی  وظایف صندوق یکی از

همچنین دستیابی به  (.251: 2009و نظارتی در آن مشخص باشد و مبین استقالل کامل در مدیریت و مالکیت باشد )ترومن، 

که دارای سیستم حاکمیت شرکتی شایسته و طراحی مناسب باشند )دیکسون پذیر است  اهداف این نهادهای مالی درصورتی امکان

 (. 2012و مانک، 

 پارک علم و فناوری

                                                           
1
 Rozanov 
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 یمتخصصان حرفه ا ی لهیاست که به وس یسازمان یعلم یها پارک یالملل نیب ی هیاتحاد دگاهیاز د یو فناور      پارک علم  ی هواژ

 انیبن دانش یمرتبط با نهادها یوکارها کسب انیو رقابت م یآور فرهنگ نو جیثروت جامعه، به ترو شیفزااشده و به منظور  تیریمد

 ایواقع مؤسسه  در .شوند یم جادیا یسطح فناور یوجود دارند که با هدف ارتقا یمراکز رشد فناور ها، رکپا نیدر داخل ا پردازد یم

اند؛ در چهارچوب  شده جادیاز آنها ا یبانیو پشت سیتازه تأس یها شرکت یمناسب برا طیمح کیفراهم کردن  یکه برا اند یسازمان

گذار  اثر یو اجتماع یسطوح اقتصاد ۀدر هم یو فناور  که در آن علم تاس ای همحور جامع دانش ی هجامع ،یعلم و فناور یها پارک

ارتباط  یبرا ییدولت مبنا رایدارد، ز اریبس تینقش دولت اهم نجایعلم وابسته است. در ا شرفتیبه پ یفناور یها شرفتیباشد. پ

کار و تعامالت  یروین یکیو تکن یاجتماع میتقس کیکه بدون آن  کند یم جادیا یو حل مسأله گروه یجمع یریادگیمتقابل، 

 .(414: 1399، عزیزیو  )افراخته باشد سریم تواند ینم یاقتصاد

کرده و  زشیانگ جادیو بازار، ا یخصوص یها ، شرکتR&Dها، مراکز   دانشگاه انیدر م یپارک علم وفناورالزم به ذکر است که 

 یها ندیمراکز رشد و فرآ قیفناور را از طر یها و رشد شرکت سیها، تأس پارک نی. همچنکند یم تیریرا مد یدانش و فناور انیجر

از منابع را  یارزشمند رهیو زنج  تیفیمناسب و با ک ساتیو تأس یکار یضاکرده وامکانات با ارزش افزوده باال، ف لیتسه یشیزا

 .(102: 1397،حدادی)ثقفی و . کنند یها فراهم م شرکت یبرا

شود، وجود مؤسسات مختلف است که رویکردهای نوین  های علم و فناوری مورد توجه واقع می نکته مهم دیگری که در پارک

های این موسسات در  هند. در این تحقیق نیز تمرکز اصلی بر ظرفیتد اجرایی درخصوص پیشرفت صنایع پیشنهاد و انجام می

 .کردکمک  پوشاک و منسوجاتهای علم و فناوری است تا بتوان به توسعه صنعت  پارک

پارک  تیمدت تحت حما نای در کهدوره چند ساله  ینظر ط  مورد یبه سودآور دنیمؤسسات، رس نیمسأله در مورد ا نیتر یاصل

از  یتعداد محدود هانیا انیو در م رسند یمؤسسات به سطح مورد انتظار م نیاز ا یفقط تعداد محدود است. اما معموالً ،قرار دارند

شرکت ها با رفتار و راه و  نی. اابندی یدر کسب و کار خود دست م یا قابل مالحضه شرفتیوجود دارند که به پ زیها ن شرکت

مشکالت و  یبرا یمناسب یها مؤسسات، راه حل گریاز امکانات و منابع مشترک با د یبرخوردار نیمعمول و نادر، در ع ریغ یها رسم

: 1393)صالح اولیاء و همکاران،  ابندیدست  تیتا به موفق برند یتحقق اهداف خود به کار م ریکرده و در مس دایآمده پ شیمسائل پ

17). 

المللی از دیگر  بین های ها و سفارش آورند، امکان جذب پروژه به وجود میهای علم و فناوری  های راهبردی که پارک یکی از فرصت

پذیری علمی، پژوهشی، تولید و تجاری و در نهایت ارزآوری برای کشور میزبان بسیار  کشورها است که در خلق ارزش، افزایش رقابت

 راهگشا است. 

به توجه شود. این اهداف های اجرایی باید به آن  در پروژه از نکات ضروری دیگری است که یعلم و فناور یها اهداف کالن پارک

 :استشرح 

 .جامعه یو خدمات یدیتول ،یقاتیتحق یها و تحقق ارتباط بخش قاتیتحق یساز یتجار -

 .یو داخل یالملل نیب یها هیو جذب سرما یبر دانش فن یمتک یها از شرکت تیحما -
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و  یقاتیتحق یها از مؤسسات و شرکت یبانیو پشت یکوچک و متوسط فناور یها و توسعه شرکت جادیاز ا تیحما -

 .محور با هدف توسعه اقتصاد دانش نوآور یمهندس

 .یو نوآور یبر فناور یمتک یتوسعه اقتصاد قیثروت در جامعه از طر شیکمک به افزا -

 .دولت یبا همکار یروند انتقال فناور عیو تسر عیاز دانشگاه تا صنا قاتیچرخه تحق لیتکم -

 یدادن دانش و فناور وندیدانش و پ یگذار مهم در خلق، توسعه، به اشتراک یدانش به عنوان ابزار تیریمد کردیاز رو استفاده

و  یمعنو هیبه منابع مهم سرما یکینزد یایاز مزا یریگ با بهره یعلم و فناور یها دارد. درواقع پارک تیسازمان اهم نیا تیدرموفق

 توانند یو م کنند یم تیشده حما تیریمد طیمح کیرا در  یو مؤسسات دولت یبر فناور یمبتن یها مناسب، شرکت یها رساختیز

)ساالری و  کنند لیرا تسه یو رشد اقتصاد یدانش، تعامل، توسعه فناور تیریمد یها ندیخود و فرا ییاجرا یها و کار ساز قیبا تلف

 (.4: 1390همکاران، 

های  رسد بودجه دولتی کفاف تأمین هزینه های پارک علم و فناوری در ایران در زمینه بودجه دولتی است. به نظر می آسیبیکی از 

های علم و فناوری، سقف  اندازی پارک نامه تأسیس و راه کند. مضاف بر اینکه طبق تشکیل آیین ها را نمی جاری و عمرانی پارک

ای ممکن است به دلیل نوسانات  ها مشخص شده است. از سوی دیگر اعتبارات بودجه کهای دولت برای مرحله تأسیس پار کمک

 . (33: 1395)براتی،  های دولت به طور کامل محقق نشوند متعدد در سایر درآمدها و هزینه

قابل توجهی را  مدنظر برسند و خروجی اهدافتوانند به  های علم و فناوری با بودجه تعیین شده توسط دولت نمی  از اینرو پارک

 ها در نظر گرفته شود. داشته باشند. نیاز است تا منبع درآمدی دیگری برای اینگونه پارک

 :کشور هندپوشاک و منسوجات صنعت 

 شمی)پنبه، بامبو، ابر هیپا هیمواد اول یو فراور دیارزش از تول رهینقاط قوت در سراسر زنج یصنعت پوشاک و منسوجات در هند دارا

از محصوالت مانند دست  یا گسترده فیط یمتنوع و دارا اریهند بس پوشاک و منسوجاتو...(، نخ، پارچه و پوشاک است. صنعت 

عمل  افتهیدر هند کامال سازمان  یپوشاک و... است. صنعت نساج یشمیو محصوالت ابر شمپ ،یدست عیصنا ،یسنت یبافته ها

 ،یبافندگ ،یسندگیکه شامل ر دهد یصورت هدفمند انجام مه انبوه انواع منسوجات را ب دیتول ،فناوریاز  یریگ و با بهره کند یم

 شود. یپوشاک و منسوجات م دیشستشو و...( و تول ،ی)رنگرز لیتکم

دالر در سال  اردیلیم 103.4رود درآمد صنعت منسوجات و پوشاک از  یهند، انتظار م یبر اساس برنامه وزارت نساجهمچنین 

از سوی دیگر   (.2022 ،یگذار هیسرما لیو تسه قیتشو یآژانس مل) دبرس 26-2025دالر در سال  اردیلیم 190به  2020-21

 سال در صادرات این میزان رود می انتظار  و رسید دالر میلیارد 33.5 به 20-2019 سال در هند پوشاک و منسوجات صادرات

 (.2020)مؤسسه مشاور وزیر،  کند می رشد  CAGR درصد 11 در که برسد، دالر میلیارد 65 به 2025-26

 :2میترا هندپوشاک و منسوجات پارک 

                                                           
2
  Textile Region and Apparel (PM MITRA) parks 
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 گجرات ایالت در میالدی 2018 سال می ماه در که Indian Textile Global Summit 2018 هند نساجی جهانی نشست در

 عنوان به ایالت این و شد مطرح مد به مزرعه از هند نساجی صنعت توسعه برنامه ،(است هند نساجی های قطب ترین بزرگ از که)

 نساجی صنعت برای اندازی چشم رویداد این در. شد گرفته درنظر مذکور برنامه شروع برای هند ایالت ترین ظرفیت با و ترین مهم

 صنعت موقعیت و جوانان شغلی های فرصت زنان، توانمندسازی پنبه، کشت موضوع بر آن تمرکز که شد مطرح 2030 سال در هند

 .(2018)وبسایت فایبر تو فشن،  است زیست محیط دوستدار صنایع توسعه در پیشگام عنوان به هند نساجی

 اتحادیه بودجه در که است کرده تأیید را( میترا  PM) پوشاک های پارک و یکپارچه نساجی منطقه مگا 7 اندازی راه هند، دولت

 مرحله 4 شامل که است شده گرفته الهام هند وزیر نخست «نارندرا مودی» 5F دگاهید از میترا پارک .است شده اعالم 2021-22

 پارک 7 که است این هند دولت برنامه. است خارجی بازار به مد و مد به کارخانه کارخانه، به اولیه مواد اولیه، مواد به مزرعه: از اعم

 و منابع به که هایی ایالت در Brownfield4  و  3Greenfield  های روش به خارجی مستقیم گذاری سرمایه رویکرد با

 سایر درکنار زمین هکتار 1000 از بیش ها پارک این از هریک احداث برای. کند اندازی راه دارند دسترسی نیاز مورد های زیرساخت

 .(2018)همان،  است نیاز منسوجات به مربوط اکوسیستم و امکانات

 این. است Plug and Play Tech Center پلی اند پالگ فناوری مرکز ، ها پارک این اصلی شرکای و گذاران سرمایه از یکی

 خود نمایندگی مرکز نخستین پلی اند پالگ .است جهان در پیشرو فناوری و نوآوری های پلتفرم ترین بزرگ از یکی سازنده شرکت

 حیدرآباد در ها آپ استارت از حمایت با پایدار زیست کارهای و کسب توسعه و تکنولوژیک هوشمندسازی نوآوری، توسعه هدف با را

 .است کرده اندازی راه هند

 که کند می ایجاد فرد به منحصر اکوسیستم یک هدف، این به رسیدن برای و بسازد هوشمند آینده یک دارد قصد پلی اند پالگ

 از بیش استارتاپ، 30،000 از بیش شامل پلی اند پالگ مجموعه شبکه .کند می متصل هم به را پیشرو های سازمان و سازندگان

 مجموعه این. است گوناگون صنایع در دولتی های سازمان و ها دانشگاه گذاری، سرمایه شرکت صدها و جهان در پیشرو شرکت 500

 .تا( )پالگ اند پلی، بی کند می ایجاد طراحی آینده های آوری فن سازی پیاده و توسعه برای فرد به منحصر اکوسیستم یک

 در ایرانپوشاک و منسوجات  فناوری و علم پارک توسعه و طرح پیشنهادی ایجاد

مورد بررسی  زمینهگذاری برای توسعه آینده این  ترین سیاست هند به عنوان مهم پوشاک و منسوجاتدر باال مطالعه موردی پارک 

توسعه  قدم مثبتی درتواند  میو حاکمیتی های دولتی  با حمایت زمینهرو در ایران نیز پارک علم و فناوری در این  قرار گرفت. از این

تواند بسیار کارساز باشد و به رونق اقتصادی حوزه  . جهت تحقق این امر، استفاده از صندوق توسعه ملی میتلقی گرددهوشمند 

                                                           
3
     Green Field: داده آموزش استانداردها با متناسب کارکنان شده، ساخته خود به مخصوص شیوه به کارخانه یا پروژه هر گذاری سرمایه نوع این در 

 بر بیشتری کنترل درجه از خارجی مستقیم های گذاری سرمایه سایر به نسبت گذاری سرمایه نوع این. شود می کنترل شدت به نیز تولید فرآیندهای و شوند می

 .کند می عمل دارد، کمی بسیار و محدود کنترل که مستقیم غیر گذاری سرمایه با متفاوت کامال و است برخوردار آموزش و فروش کیفیت، عملیات،
4
   Brown Field :این از باشد موجود اصلی ساختار که زمانی معموال دلیل همین به باشد، می موجود امکانات اجاره یا و خرید شامل گذاری سرمایه نوع این 

 اخذ مانند ضروری های گام برخی کردن طی به نیازی دیگر بلکه شود، می جویی صرفه ها هزینه در تنها نه صورت این در زیرا شود می استقبال بیشتر رویکرد

 دارد زمین در جدید شرکت یا کارخانه یک احداث به نسبت کمتری هزینه اغلب Brown Field گذاری سرمایه. بود نخواهد …و ساخت برای الزم مجوزهای

 .باشد شرکت قبلی فعالیت زمینه همان در هم کاری جدید حیطه که زمانی مخصوصا
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شود زیرا از رویکردهای نوین اجرایی حمایت  . این طرح در قالب پارک علم و فناوری پیشنهاد میکندکمک  پوشاک و منسوجات

 شود و در ورای این حمایت، رسیدن به سودآوری نیز از اهمیت بسیاری برخوردار است.  می

 بخش های اصلی:

بنیان،  ش های نوآورانه، توسعه دانشگیری از رو طراحی و تولید صادرات محور با بهره ،محور اصلی فعالیت های این پارک

 مرقوم به صرفه کردن فرایندها است. و های انسانی توانمندسازی سرمایه

مین أبرای ت )بالقوه و بالفعل( ، نزدیک بودن آن به منابع و مراکز مستعدمنسوجاتاصلی پارک علم و فناوری پوشاک و  نیازهایاز 

جغرافیایی مناسب و دسترسی آسان به و های لجستیکی، زمین مناسب، شرایط آب و هوایی  رمایه انسانی، امکانات و زیرساختس

 است.و تجارت منابع 

خدمات عمومی و تخصصی تولیدی، تجاری، ای، توانمندسازی،  مشاورهتحقیقاتی، با ایجاد مراکز متنوع آموزشی، در این پارک 

 ارزش آفرینیدر زنجیره ارزش پوشاک و منسوجات به تولید، تجارت ، طراحی، تأمینتجمیع تجارب اجرایی در  ، همچنینمشترک

 المللی پرداخته خواهد شد. با هدف جذب بازارهای بین

مین منابع و فرایندهای آموزشی، های آینده در تأ اد زیرساخت های عادالنه برای نسلتوجه به فناوری های زیست پایدار و ایج

ها و فرایندهای اجرایی مورد  ک و منسوجات است که در بیشتر بخشپارک علم و فناوری پوشاتولیدی و خدماتی از موارد بنیادی 

 گیرد. توجه قرار می

بر پایه سه موضوع امنیت اطالعات، برون سپاری دانش ای  بر مبنای برون سپاری درون زنجیرههسته اصلی فعالیت ها در این پارک 

 و برون سپاری کسب و کار بنا شده است.

آوری شده و فقط  مشترک و کامال امن جمع سامانه کها در ی می دادهتما Data Privacy Office (DPO) :امنیت داده مرکز 

 گیرد. های مختلف درون پارک در اختیار واحدها قرار می جهت استفاده بخش

نیازهای علمی و دانشی واحدها به دو صورت  : Knowledge Process Outsourcing (KPO) سپاری علمیرون بفرایند 

واحدهای درون پارک توسط مراکز علمی و ها و نیازهای مشخص علمی و اطالعاتی  درخواستاول شود، در مرحله  برون سپاری می

امع و ها تمامی تالش خود را برای تامین و مرتفع کردن ج گرد و این بخش پژوهشی داخلی مورد بررسی، پیگیری و اجرا قرار می

دهند. اگر واحدهای علمی و پژوهشی به هر دلیلی امکان رفع نیازهای داخلی پارک را نداشته  کافی نیاز واحدهای همکار انجام می

باشند مستقیما میتوانند از مراکز علمی و پژوهشی توانمند و مرتبط بیرون از پارک درخواست کنند تا با محوریت واحدهای داخلی 

 .ود و اطالعات و دانش به بانک اطالعاتی پارک اضافه شوداین نیازها مرتفع ش

برون سپاری در زمینه کسب و کار در سه  Business Process Outsourcing (BPO) :کسب و کار سپاری رون بفرایند 

ها،  کردن ایدهگونه است که هریک از واحدهای علمی و پژوهشی یا افراد مرتبط جهت اجرایی  بخش، تولید، خدمات و تجارت به این

های مشترک توسط  سپارند و پروژه یدی درون پارک میهای خود، اجرای آن را به واحدهای تول ها و نتایج پژوهش ها، طرح برنامه

 شود. واحدهای توانمند تولیدی یا خدماتی انجام می
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یندها را به واحدهای تخصصی مستقر در بخش خدمات و تجارت نیز واحدهای تولیدی که عمده این نیازها را دارند اجرای این فرا

 سپارند تا هریک از واحدها به فراخور توان و تخصص به انجام این موارد بپردازد. در پارک می

به ارتباط با زنجیره بیرونی پارک وابسته است توسط هریک از که  منابع و تجهیزات و تامینبازاریابی  ،هایی مانند توزیع  فعالیت

 شود و پاسخگویی درخصوص هریک از موارد برعهده همان واحدها است. سپاری میو مراکز مرتبط پیگیری و یا برون  واحدها

 

 

 های اجرایی: یتالفع

تولید محصول نهایی و  ، طراحی محصول،تولید مواد اولیه های بخشافزایش هماهنگی میان ایجاد یک چرخه منظم و  -

 صادرات.

 .با ایجاد واحد مشترک و متمرکز ارزش ی توسعه و نوآوری در زنجیرههای تحقیق و  کاهش هزینه -
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 .و آموزش عالی ایجاد مراکز مهارت آموزی و مهارت افزاییتوسعه مهارت با توانمندسازی و  -

 های نوآورانه و فناورانه در صنعت پوشاک و منسوجات جهت توسعه زنجیره ارزش. آپ فرایندمحور کردن حمایت از استارت -

و محصول  آینده جهت افزایش ارزش افزوده روز و با تمرکز بر فناوری هایاسالمی ایرانی  منسوجات و پوشاکتولید  -

 صادرات محور.

 .هوشمند و تولید پوشاک و منسوجاتابداع  -

 پوشاک و منسوجات.توسعه فناوری نانو در  -

 .ن جهت کمک به مٌد زیست پایداریهای نو خلق روش -

 .ها مختلف جهت تسهیل و کاهش زمانی فرایند تولید در کارخانه یها ربات طراحی و ساخت -

 های طرح: مزیت

 .و در نتیجه ارزآوری به کشور پوشاک و منسوجاتکمک به صادرات  -

 تجارت بین المللی.ایران با  پوشاک و منسوجاتسازی صنعت  همگام -

 .با هدف عدالت بین نسلی اقتصادایجاد زیرساخت توسعه پایدار در بخش های منابع انسانی، منابع طبیعی و  -

 المللی. ات و افزایش سطح رقابت پذیری بینایجاد انسجام و هماهنگی در زنجیره ارزش پوشاک و منسوج -

 ارائه اولین مدل اجرایی کارآمد نوآورانه و فناورانه جامع در زنجیره ارزش پوشاک و منسوجات. -

 

 گیری: نتیجه

و راهبری نوآورانه و فناورانه بر محور دانش که هدف اصلی آن افزایش ثروت و  توسعه فناوری درهای علم و  اهمیت پارکبا توجه به 

است، نبود پارک علم و فناوری تخصصی در زمینه پوشاک و منسوجات در ایران علیرغم در حال و آینده ارزش آفرینی در جامعه 

 آید. ر این خصوص به شمار میظرفیت و توانمندی کشور در این زمینه یکی از کمبودهای توسعه د

از ایجاد و توسعه پارک های علم و فناوری نیازمند سرمایه گذاری ملی در راستای تحقق عدالت بین نسلی و اقتصاد پایدار است، 

هدایت ی که صالحیت و امکان تأمین سرمایه و تنها مرجع دهد، ها را نمی های دولتی کفاف ایجاد و توسعه این پارک بودجهآنجا که 

 صندوق توسعه ملی است. ردهای اقتصادی این پارک ها را دا سیاست

میالدی  2030هند که بر اساس افق توسعه صنعت پوشاک و منسوجات هند تا سال بر اساس مطالعه موردی میترا پارک 

های علم و  ش پارکایجاد و گستر را ریزی و اجرایی شده، به روز ترین مدل توسعه صنف و صنعت پوشاک و منسوجات برنامه

 .اند دانستهفناوری در این زمینه 

رو در این مقاله با توجه به نیاز ایران در زمینه پوشاک و منسوجات، مدلی بر اساس مدل مورد مطالعه، طراحی و ارائه شده  از این

و صنعت پوشاک و دست کم یک پارک علم و فناوری شامل بخش های جامع زنجیره ارزش صنف است. بر اساس مدل پیشنهادی 
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منابع و ای، مراکز داده،  منسوجات از جمله، مراکز علمی، آموزشی، پژوهشی، توانمندسازی، خدماتی، تولیدی، تجاری، مشاوره

 های ضروری مورد نیاز است. زیرساخت

توسط پارک علم و پوشاک و منسوجات بخش بسیاری از نیازهای زنجیره ارزش  ،در نتیجه با اجرای مدل پیشنهادی ارائه شده

زمینه برای نسل های امروز این شود و قدرت رقابت پذیری برای ورود به تجارت جهانی و خلق ارزش و ثروت در  فناوری تأمین می

 یابد. و آینده به شکل چشمگیری افزایش می

 منابع: 

ی موردی: پارک علم  زایی زنان روستایی )مطالعه های علم و فناوری در اشتغال نقش پارک(. »1396افراخته، حسن؛ عزیزی، سمیه )

 . 429-407، ص 3ی  ، زن در توسعه و سیاست، شماره«و فناوری استان سیستان و بلوچستان(

-https://www.investindia.gov.in/sector/textiles (.2022) یگذار هیسرما لیو تسه قیتشو یآژانس مل

apparel#:~:text=India%20is%20among%20the%20world's,and%20apparel%20in%20the%20wor

ld 

تخصیص بهینه درآمدهای (. »1396باستانی، علیرضا؛ رزمی، سیدمحمدجواد؛ ناجی میدانی، علی اکبر؛ حسکویی، مرتضی بکی )

 (.169-135، ص 6ریزی انرژی، شماره  گذاری و برنامه های سیاست ، پژوهش«یابی پویا نفتی به صندوق توسعه ملی: تحلیل بهینه

 های مجلس شورای اسالمی ، گزارش مرکز پژوهش«های علم و فناوری کشور بررسی وضعیت پارک(. »1395ی )براتی، مرتض

های  های علم و فناوری بر عملکرد نوآورانه شرکت ارائه مدل سنجش تأثیر خدمات پارک(. »1397ثقفی، فاطمه؛ حدادی، جواد )

 (.127-101، ص 2، مدیریت توسعه فناوری، شماره «ها بنیان آن دانش

بندی عوامل مؤثر بر موفقیت  تعیین و اولویت(. »1390ساالری، نسیبه؛ پورسراجیان، داریوش؛ صالح اولیاء، محمد؛ شکوهی، شهرام )

 (.9-3، ص 27، رشد فناوری، شماره «های علم و فناوری مدیریت دانش در پارک

معرفی و (. »1393شکوهی، شهرام؛ پورسراجیان، داریوش )صالح اولیاء، محمد؛ زارع بنادکوکی، عباس؛ حاجی غالم سریزدی، علی؛ 

، رشد «های بهبود عملکرد مؤسسات مستقر در پارک علم و فناوری یزد در شناسایی ظرفیت "تمایز مثبت"استفاده از رویکرد 

 . 24-14، ص 38ی  فناوری، شماره

 /https://www.plugandplaytechcenter.comتا(.  مجموعه پالگ اند پلی )بی

(. 2020(، )2021مؤسسه مشاور وزیر )گزارش ساالنه وضعیت نساجی و پوشاک هند در سال 

https://aepcindia.com/system/files/Annual%20T%20and%20A%20Industry%20Report-2021.pdf 

تلف اقتصادی: های مخ ارزیابی اثر تخصیص منابع صندوق توسعه ملی، به بخش(. »1397نوفرستی، محمد؛ عبدالهی، مسعود )

 .125-107، ص 1های اقتصادی )رشد و توسعه پایدار(، شماره  ، پژوهش«تحلیلی در چارچوب الگوی اقتصادسنجی کالن ساختاری

https://www.investindia.gov.in/sector/textiles-apparel#:~:text=India%20is%20among%20the%20world's,and%20apparel%20in%20the%20world
https://www.investindia.gov.in/sector/textiles-apparel#:~:text=India%20is%20among%20the%20world's,and%20apparel%20in%20the%20world
https://www.investindia.gov.in/sector/textiles-apparel#:~:text=India%20is%20among%20the%20world's,and%20apparel%20in%20the%20world
https://www.investindia.gov.in/sector/textiles-apparel#:~:text=India%20is%20among%20the%20world's,and%20apparel%20in%20the%20world
https://www.investindia.gov.in/sector/textiles-apparel#:~:text=India%20is%20among%20the%20world's,and%20apparel%20in%20the%20world
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-https://www.fibre2fashion.com/news/textile-news/farm-to-fashion(. 2018وبسایت فاتیبر تو فشن، )

indian-textile-global-summit-in-gujarat--241660-

newsdetails.htm?utm_source=f2f&utm_campaign=Interlinking 
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