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 تام محصول:پوشاک

 تعریف محصول

 جغرافیای محصول

 محصول مشکالت تولید

 نساجیگروه کاالیی: 

 

   

 

لباس از نمودهای عینی فرهنگ هر جامعه ای به شمار می رود.امروزه .هر پوششی که جزیی از فیزیک بدن انسان را بپوشاند

ار گرفته و تصمیم گیری برای لباس در مراکز مد با صنعتی شدن شیوه های تولید،تغییرات فرم پوشاک تحت تبعیت مد قر

انجام می پذیرد. مد با تکیه بر ذوق زیباشناختی و استفاده از تمایل طبیعی بشر به تنوع و تحول چرخه تولید لباس را 

وجود همواره پویا نگاه می دارد.تمدن ایران در طول ادوار تاریخی مختلف ،دارای سبکی از پوشاک است که حتی امروزه با 

از سبک های غربی همچنان خصلت متمایز خود را حفظ نموده است، این الگوی پوشش بر پایه فرهنگ، تاثیرات قابل توجه 

هنر، جهان بینی ،زیست بوم، شیوه معیشت و اوضاع سیاسی و روابط این سرزمین با سایر فرهنگ ها و تمدن ها و اقوام 

   که آن را به عنوان پوشش ایرانی ،هویت می بخشد.  شکل گرفته و همواره متضمن درون مایه ای است

 

 

 

 

 اشاره کرد استان های تهران،همدان،خوزستان،خراسان رضوی،گیالندر خصوص تولید پوشاک می توان به  

 میزان تولید:

 سال 1385 1386 1387 1388 1389 1390 1391 1392 1393 1394 1395

 وزن)هزار تن( 283 292 280 275 272 294 300 300 300 300 300

 

 

 

 

 

 پایین بودن راندمان و بهره وری -

 کمبود طراحی و مد و دانش-

 کوچک بودن مقیاس تولید -



4 
 

 تجارت جهانی محصول رت محصولتجا
 

 کنندهکشورهای عمده صادر      

 

 دالر اردارزش: میلی      

 

 رتبه
 کشورهای عمده

 )پوشاک(

 2016سال  2017سال 

 سهم از کل )%( ارزش سهم از کل )%( ارزش

 33.7 146 32 145 چین 1

 7.5 32 7.5 34 بنگالدش 2

 5.7 24 5.9 26 ویتنام 3

 4.6 19 4.7 21 ایتالیا 4

 3.9 16 4.6 20 آلمان 5

 ITCماخذ:  

 2016-2017نمودار ارزش صادرات کشورهای عمده صادرکننده محصول در سال 
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 تجارت جهانی محصول تجارت محصول

 

 کنندهکشورهای عمده وارد      

 

 دالر اردارزش: میلی      

 

 کشورهای عمده رتبه
 2016سال  2017سال 

 سهم از کل )%( ارزش سهم از کل )%( ارزش

 20.9 84 20.5 83 آمریکا 1

 8.8 35 9.2 37 آلمان 2

 6.5 26 6.5 26 ژاپن 3

 6.1 24 5.9 24 انگلیس 4

 5.4 21 5.5 22 فرانسه 5

  0.8  0.006 ایران 

 ITC اخذ:م

 2016-2017واردات کشورهای عمده واردکننده محصول در سال  نمودارارزش
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 ارزش: میلیون دالر

 تجارت محصول در ایران تجارت محصول
 

 ارزش و روند رشد صادرات      

 

       

 

 رشد)درصد( ارزش سال ردیف

1 1391 67 11- 

2 1392 64 4.4- 

3 1393 63.5 0.7- 

4 1394 48 24- 

5 1395 48 0 

6 1396 58 21 

 گمرک چ.ا.ااخذ: م

 

 1391-1396نمودار روند رشد صادرات محصول طی سالهای 
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 ارزش: میلیون دالر

 کشورهای عمده هدف صادراتی

 تجارت محصول در ایران تجارت محصول
 

  

 

        

 

 کشورهای عمده رتبه
 1395سال  1396سال 

 سهم از کل )%( ارزش سهم از کل )%( ارزش

 60  29.1 56 33 عراق 1

 22  10.4 25 15 افغانستان 2

 2  1 5 3 ایجانآذرب 3

 1 0.9 2 1.6 امارات 4

 2 1.4 2 1.5 ترکمنستان 5

 13 5.2 10 6.9 سایر 6

 87 48 90 58 جمع کل 

 گمرک چ.ا.ااخذ: م

 96نمودار بازارهای اصلی محصول در سال 

 



8 
 

 دالر دارزش: میلیار

 در منطقهکشورهای بالقوه صادراتی 

 تجارت محصول در ایران تجارت محصول

 

 

      

 

       

 

 کشورهای عمده  تبهر
 2017واردات در سال 

 سهم از کل )%( رزشا

 1.7 7 امارات 1

 1.6 6 روسیه 2

 0.8 3 عربستان سعودی 3

 0.6 2 ترکیه 4

 0.4 1.7 عراق 5

 0.4 1.7 یونان 6

 0.3 1 کویت 7

 0.1 0.5 هند 8

 0.1 0.5 اندونزی 9

 0.1 0.5 لبنان 10

 6.1 408 کل واردات جهانی محصول

 ITCاخذ: م               
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 شرکتهای اصلی صادراتی  

 تجارت محصول در ایران تجارت محصول

 تشکل های اصلی ذیربط   

 

      

 

       

 

 شرکتهای برتر   رتبه

 شرکت بازرگانی خسروی 1

 نوین بافان پرنگ — 2

 نخ ریسان سبز شاهین — 3

 صنایع نساجی ستاره روشن آسیا — 4

 گمرک چ.ا.ااخذ: م              

 

 

 

 

 شماره تماس تشکل  مدیر عاملنام  عنوان تشکل 

انجمن تولید کنندگان و صادرکنندگان نساجی و 

 شاک ایران پو
 88921493 آقای قدیری

 66705770 آقای رئیس زاده انجمن صنایع نساجی ایران
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 خارجی مرتبط مهمترین نمایشگاههای

 مرتبط

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 تاریخ برگزاری  کشور برگزار کننده عنوان نمایشگاه  ردیف

1 (Texworld Paris)سپتامبر  21-18 فرانسه نمایشگاه نساجی 

2 

(CPM)روسیه نمایشگاه پوشاک 

30/8/2018-

2/9/2018 

3 (IMOD) ایشگاه مد استانبولنم  آوریل 8-5 استانبول 
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مشکالت اصلی صادرات و راه کارها 

 تولید محصول 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مشکالت:

 و مد یـ نبود طراح

 یبودن بهره ور نییپا ـ

 رقبا یبرا رانیا یصادرات یادر بازاره یحیترج یوجود تعرفه ها ـ

 و کوچک بودن آنها یدیتول یشرکتها نییپا تیظرف ـ

 

 

 :راهکارها

 نهیزم نیالزم در ا یرساختهایز جادیـ ا

 و به روز شدن آنها نیراندمان ماش شیو افزا عاتیکاهش ضا ـ

 انهیم یایآس یبا کشورها یحیترج یتعرفه ها جادیا ـ

 دیتول تیظرف شیکارخانه ها و افزا عیتجم ـ
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 منابع و ماخذ

 گذاری مهمترین فرصتهای سرمایه
 

سرمایه گذاری مشترک و پیوستن به زنجیره جهانی تولید در تولید بخشی از کاالهای شناخته شده با برند جهانی-1  

سرمایه گذاری در زمینه طراحی و مد-2  

  سرمایه گذاری در ایجاد برند و برند سازی -3
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