
 

 

 
 

 

 

 

 

 مشهد -وزارت امور خارهج رد شمال و شرق كشور  نمايندگي
 

 آني          

 بسمه تعالي

 

 معاونت محترم هماهنگي امور اقتصادي استانداري خراسان رضوي

 رياست محترم سازمان صنعت ، معدن وتجارت خراسان رضوي

 د كشاورزي خراسان رضويمديركل محترم جها

 رياست محترم اتاق بازرگاني ، صنايع، معادن و كشاورزي خراسان رضوي

 مديرعامل محترم شركت نمايشگاههاي بين المللي خراسان رضوي

 اتحاديه صادركنندگان و وارد كنندگان خراسان رضوي

 رياست محترم اتحاديه صادركنندگان صدور خدمات فني و مهندسي خراسان رضوي

 ياست محترم انجمن مديران صنايع خراسان رضوير

 اتحاديه توليد كنندگان پوشاك و نساجي

 «بررسي وضعيت صنعت نساجي ازبكستان و فرصت هاي همكاري دوجانبه»ارسال گزارش     موضوع: 

 با سالم؛

 وضعيت بررسي» عنوان تحت درتاشكند ايران اسالمي جمهوري سفارت از واصله گزارش تصوير پيوست به احتراماَ        

 .گردد مي ارسال مقتضي برداري بهره و مالحظه جهت «دوجانبه همكاري هاي فرصت و ازبكستان نساجي صنعت

 توسط پنبه صادارت محدوديت سياست خصوص در آن مفاد به توجه با ضميمه، گزارش در مفيد پيشنهادات بر عالوه       

 در  پنبه صادرات جايگزين عنوان به صادراتي نخ به خود توليدي پنبه كل تبديل ، و قصد۸۱۰۲ سال از ازبكستان دولت

و جهاد كشاورزي استان با هماهنگي وزارتخانه هاي متبوع خود،  صمت هاي سازمان شود مي پيشنهاد آتي، هاي سال طي

 توليد بخش گذاري سرمايه انجام همچنين و پنبه واردات مبادي كشت فرا سرزميني پنبه درازبكستان و متنوع سازي

شكالت ناشي از م دليل به كه را نخ توليد هاي كارخانه از بخش آن انتقال و ازبكستان در نخ توليدكنندگان ويژه به كشومان

تهيه مواد اوليه و همچنين هزينه هاي نيروي انساني در داخل كشور با مشكل مواجه اند و همچنين دانش فني آن قابليت 

 رقابت با رقبا را دارد در دستور كــــار خود قرار دهند.

وجود متقاضي با هماهنگي  صورت در مشهد المللي بين نمايشگاه شركت اندك، فرصت به توجه با شود مي  ضمناَ پيشنهاد

 اسرع در استان، منسوجات و پوشاك كنندگان توليد اتحاديه و صمت سازمان  -اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي

 بين نمايشگاه به كشور پتروشيمي بخش و بخش اين توليدكنندگان از متشكل هيأتي اعزام جهت الزم ريزي برنامه وقت

 858151/222/5552 :شماره 

 85/5/8951 :تاريخ 

 اردد  :پيوست
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 .دارند معمول شهريور ماه سال جاري در تاشكند را  ۸۸لغايت  ۸۱از   ازبكستان، نساجي المللي

 

 
                                         

 غالمعباس ارباب خالص   

 وزير و رئيس نمايندگي مشاور
 

                          

 

 :  رونوشت

 جناب آقاي  باقري مقدم دستيار وزير و مدير كل محترم اوراسيا  - 

 جناب آقاي   معصومي فر مدير كل محترم  هماهنگي و پايش روابط اقتصادي دوجانبه  - 

 اداره كل ديپلماسي اقتصاد مقاومتي ، پايش و مقابله با تحريم ها  - 

 ايران در تاشكند اسالميجناب آقاي  آقارضي سفير محترم جمهوري   - 

 با تشكر از گزارش مفيد  جناب آقاي ابراهيمي   - 
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  بررسي وضعيت صنعت نساجي ازبكستان 

  و فرصت هاي همكاري دوجانبه با جمهوري اسالمي ايران

ازبكستان به دليل برخورداري از آب و هواي قاره اي و ويژگي چهار فصل به مانند ايران از تنوع آب و 
رود و در اين  هوايي برخوردار مي باشد. كشاورزي از جمله ظرفيت هاي مهم و اصلي ازبكستان به شمار مي

پنبه ازجمله مهمترين محصوالت كشاورزي اين كشور مي ، رابطه با توجه به شرايط خاك و زمين حاصل خيز
باشد و بر اين اساس صنعت نساجي طي دو دهه اخير در اين كشور بعنوان مزيت اصلي صنعتي شناخته شده 

در ازبكستان و فرصت هاي همكاري است. در اين گزارش به طور خالصه تالش مي شود زواياي اين صنعت 
  اقتصادي دوجانبه مورد بررسي و كنكاش قرار گيرد. 

  وضعيت صنعت نساجي در ازبكستان 

اگرچه منطقه آسياي ميانه از گذشته هاي دور به دليل قرار داشتن در مسير جاده ابريشم، حرير بافي   
در ازبكستان را شايد بتوان ميراث ايده توزيع صنايع  معاصر نساجي و پارچه بافي درآن سابقه داشت ولي صنعت

و تقويت مزيت هاي منطقه اي دوران اتحاد جماهير شوروي سابق دانست كه ازبكستان در اين راستا از جمله 
اتحاد جماهير وظايف آن به همراه چند كشور ديگر همسايه مسئوليت تامين پنبه و ركورد جهاني توليد آن در 

بر عهده داشتند كه مزارع بزرگ دولتي پنبه و كار اجباري در مزارع از جمله ويژگي هاي ديگر را  شوروي سابق
در ازبكستان با  اين دوران و سالهاي بعداز استقالل بود. در اين ارتباط اولين پايه نهادينه سازي اين صنعت

  آغاز شد.  1932تاسيس موسسه نساجي و صنايع سبك تاشكند در سال 

ميليون تن الياف پنبه  1/1ميليون تن پنبه خام و  4/3با توليد ) 2018(سال حال حاضر ازبكستان در 
در جهت تضمين امنيت اين كشور اگرچه تالش مي كند . جهان مي باشددر جزء شش توليد كننده بزرگ پنبه 

صولي خارج از وضعيت توليد تك محغذايي ملي و با توجه به مشكالت منابع آبي و ضرورت تنوع صادارتي خود 
كشاورزي اين كشور سنتي و شود ولي در عين حال واقف بر اين است كه توليد پنبه از جمله مزيت هاي مهم 

است و لذا در اين راستا در طي دو دهه اخير تالش نموده است ضمن حفظ جايگاه خود در بازار پنبه جهان ، 
يد. ايجاد كارگاهها و صنايع نساجي مرتبط با زنجيره توليد مرتبط با اين محصول را در كشور خود ايجاد نما

  ريسندگي و پوشاك در طي بيست سال و يا به طور مشخص تر در طي ده سال اخير بيانگر اين مهم مي باشد. 

كه بر مسند قدرت رسيد برنامه هاي  2016جناب آقاي ميرضيايف رئيس جمهور ازبكستان از دسامبر 
تا  2017برنامه توسعه صنعت نساجي براي سالهاي همترين آن در موعي را پي ريزي نمود كه ناصالحي مت

كسب فرآوري كامل پنبه و ايجاد و توسعه چرخه كامل  ،غائي آن مقصودهدف گذاري شده است كه  2021
  مي باشد. در اين راستا اقدامات ذيل نيز صورت گرفته است؛ 2021 توليد اين صنعت در داخل  تا سال
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توليدي و سرمايه گذاري توليدي داخلي در حوزه نساجي چون اعطاي معافيت گمركي مشوق هاي ـ ايجاد 1
صنوعي ، الياف مصنوعي ، پشم و مواد اوليه و ساير مواد مورد نياز براي ماتي، طبيعي و دربراي واردات نخ وا

  2021توليدات نساجي تا اول ژانويه 

د موجود كه اين امر منجر به افزايش ظرفيت  واح 20و ارتقاي واحد مدرن صنعتي  نساجي  112ايجاد ـ 2
  هزار شغل مي شود.  25در سال و ايجاد دالر ميليارد  5/2صادراتي تا سقف 

ـ  ايجاد دپارتمان حمل و نقل در اتحاديه دولتي صنعت نساجي ازبكستان و دو شركت پشتيباني و حمل و 3
  ل صادرات به كشورهاي منطقه دستگاه براي تسهي 3000نقل داخلي با ضرفيت ناوگاني اوليه 

نايع سبك صپورت) براي توسعه صادرات سـ ايجاد شركت صادرات محصوالت نساجي (اوز توقيماچيليك اك4
  و نساجي و ارتقاي تكنولوژي اين صنعت

  خانه تجارت در خارج از كشور براي توسعه صادراتي ملي و نساجي  40يجاد بيش از ـ 5

  كامل توليد صنعت نساجي در داخل كشور ـ تكميل تدريجي فرآيند چرخه 6

تحريم توليدات نساجي مزارع پنبه جهت رفع در كار اجباري  ممنوعيتـ ايجاد تدابيري و اصالحات مرتبط با7
  ازبكستان توسط نهادهاي حقوق بشري، آمريكا(ائتالف جهاني پنبه) وسازمان بين المللي كار

در قالب برنامه روستاي آباد (آباد قشالق) در محيط هاي  نساجي ـ اجراي طرحهاي عمراني و توليدي كوچك8
  حاشيه شهري و روستايي

دولت ازبكستان همچنين در دو سال اخير ، كارخانه هاي توليد نخ در اين كشور را موظف نموده است 
كه بنا به نياز مصرفي خود مقدار الزم زمين براي كشت پنبه از دولت خريداري كنند و همزمان موضوع توسعه 

نظر دارد براي توسعه زنجيره پنبه  و توليد پارچه را نيز در برنامه كاري خود قرار دهند . براين اساس دولت در
عالوه بر اين ساله صنعت نساجي ايجاد نمايد.  5در كشور در طول برنامه واحد زنجيره پنبه و نساجي را  صدها

دولت در سه سال گذشته توانست ازبكستان را با واگذاري زمين هاي دولتي به بخش هاي خصوصي براي 
روابط سياسي و  قويتي كودكان و كار اجباري در مزارع پنبه، و تتوليد پنيه ، وضع قانون منع كار اجبار

كه از سوي آمريكا و برخي از پنبه و محصوالت نساجي خود را در صدد است تحريم اقتصادي با آمريكا ، 
  لغو نمايد. كشورهاي غربي اعمال مي شود ، 

افزايش كيفي الياف پنبه ، طبقه در حال حاضر ازبكستان ، در قالب ارتقاي توليدات نساجي خود بويژه 
استاندارد )  ومركزصناعت بندي بذر پنبه و توليدات آن با همكاري شركت صنايع سبك ازبكستان (اوز انگيل

، توانسته  با استفاده از مي باشد)Bremenكه عضو اتحاديه پنبه بريمن ()Sifat( "صي فت "ازبكي  كيفي ـ
تانداردهاي بين المللي ، گواهي نامه هاي كيفيت الياف پنبه را ) مطابق با اسHVIسيستم مدرن تجهيزات (

نيز با هدف تسهيل و رفع موانع فني صادرات صنايع نساجي ،  2016صادر نمايد. در همين رابطه از سال 
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را  17025)  توانست گو.اهي نامه Uster Tester 5) ازبكستان با برخورداري از تجهيزات (SGSآزمايشگاه (
  كسب كند.

زبكستان جزء كشورهاي با سريع ترين رشد در ريسندگي در سطح جهان هست كه آمارها حكايت از ا
استقبال خوبي براي خريد تجهيزات شركت سوئيسي لوفه نيز  2018درصدي ساالنه دارد. در سال  30شد ر

ان به ) كه يكي از بزرگترين شركت هاي ريسندگي ازبكستL.t. Internationalشده است و االن شركت (
) با تجهيزات كنترل Schlafhorstدستگاه از ماشين هاي پيچي شركت اشالفهورست ( 68شمار مي رود  

  )  استفاده مي كند.+LoepfeZenitلوفه (

توليد كننده بزرگ  6ميليون تن الياف پنبه يكي از  1/1ميليون تن توليد پنبه خام و  4/3ازبكستان با 
) نخ پنبه اي مي باشد . در حال حاضر Baleميليون ( 6/2پنبه است، ظرفيت ريسندگي ازبكستان نيز بيش از 

نخ هاي پنبه  آن درصد  60ميليارد دالر مي شود كه حدود  6/1صادرات توليدات نساجي اين كشور بالغ بر 
بعد از نخ پنبه،  الياف پنبه و پارچه پس)  تشكيل مي دهد وسNe 20‐Ne 30 and Ne 20‐Ne 40( اي

از جمله خريداران مهم محصوالت نساجي ازبكستان مي توان .جايگاه دوم و سوم را در صادرات نساجي دارند
نام ، هند، بنگالدش و پاكستان روسيه  ،تركيه، قيرقيزستان، ايران ، قزاقستان، لهستان ، چين  كشورهاي  به

  برد . 

  : ازبکستان نساجی مھم ھای شرکت

واحد صنعتي كوچك و بزرگ در حوزه نساجي هستند كه  3000در ازبكستان گفته مي شود بيش از 
.مهمترين هستند (ازبك انگيل صناعت) واحد آن زير مجموعه شركت صنايع سبك ازبكستان 436بالغ بر 

زير مجموعه   شركت در 3) مي باشد كه خودش Uz Texشركت نساجي ازبكستان شركت نساجي ازبكستان (
  دارد:

  ) در توليد نخ شانه شده فعال هست Uztex‐Tashkentشركت (ـ 1

  در توليد پارچه با كيفيت باال Uztex‐ Chirchik)ـ شركت (2

  ) در زمينه پوشاك Euro Tex Tashkentـ شركت (3 

) Arc Eco)، شركت نساجي ارك اكو(Bahmal Group( عالوه بر اين شركت هاي ديگري چون :شركت 
)، شركت سرمايه TuqimachilikSanoat)، شركت (Orange textile)، شركت (Bulut Tex،شركت (

) فعال در زمينه لباس هاي حاضري كودكان و Victory textile Ltdگذاري مشترك ازبك ـ اسكاتلند(
  و شركت هاي ديگر به شرح ذيل مي توان اشاره كرد، بزرگساالن

  زمينه توليد نخ، جوراب و پارچه و پنبه  ) فعال درUzmarkazimpexشركت (ـ 
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)  سرمايه گذاري مشترك با تركيه فعال در زمينه نخ پنبه اي ، مواد JV Tashkaya Textileشركت (ـ 
  مرتبط با صنعت نساجي 

  ) شركت بازرگاني دولتي براي صادرات حوزه نساجي است. Uztadbirkoreksportشركت (ـ 

  رچه، پوشاك ) توليد نخ، پاDilshodشركت (ـ 

  ) فعال در زمينه پوشاك ، توليد نخ و جوراب هاي نخي IBS‐Tashkentشركت ( ـ 

  ) پارچه و پوشاك Jamstar co ltdشركت ( ـ 

  ) پوشاك و پنبه Global Media Insideشركت (ـ 

  ) در زمينه پوشاك  Neoـ شركت (

  

  سرمايه گذاري خارجي :

 کشورھايی جانب از خارجی گذاری سرمايه نساجی بخش در دالر ميليارد ٣ از بيش تاکنون
 توليدی مجموعه ١۵٠  قالب در آلمان و انگلستان سنگاپور، سوئيس، ھند، ترکيه، جنوبی، کره چون

  .دارد ساله١٠ معافيت نيز باال به دالر ميليون 10آ  فقره ۵٠ که  گرفته صورت پوشاک و نساجی

  ـ معافيت ماليات صادرات كاال 

  كننده هاي كاالي هاي تمام شده به استثناي ارزش افزوده  يدانواع ماليات براي تول ـ معافيت همه

  ـ معافيت ماليات گمركي براي تجهيزات و تكنولوژي مورد نياز 

توليد كنندگان و سرمايه گذاران قادر خواهند بود   2018ـ تسهيل قوانين گمركي ، بطوري كه  از اول جوالي 
ال از رسيدن به ازبكستان ، به روش الكترونيكي بدون نياز به ترخيص كار اظهار و كاالهاي گمركي خود را قب

  ترخيص كنند.

شركت  از جمله سرمايه گذاري هاي مهم در حوزه نساجي ازبكستان مي توان به حضور و فعاليت 
بانك توسعه آسيايي براي توسعه صنعت نساجي ، تعهد ) فعال در زمينه توليد لوازم نساجي YKKژاپني (

) براي توسعه Kitech، فعاليت موسسه كره اي تكنولوژي صنعتي ( 2022تا  2020ازبكستان براي سالهاي 
سيستمي براي تربيت و آموزش نيروهاي ماهر در حوزه صنعت نساجي ازبكستان، راه اندازي شعبه ازبكستان 

ميليون دالري ساخت تكنوپارك  15زات شانه هاي نساجي ، پروژه شركت سوئيسي ريتل براي توليد تجهي
) با مشاركت Amudar Textileنساجي با مشاركت كره جنوبي و فعاليت  شركت نساجي آمودر در شهر ترمذ (

كشورهاي چين، تركيه، سوئيس ، آلمان، كره جنوبي ميليون دالر اشاره كرد.  13انگليس با سرمايه اي بالغ بر 
  آمريكا و هند از جمله سرمايه گذاران خارجي  درحوزه نساجي ازبكستان به شمار مي روند. ، ژاپن، 
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  : دوجانبهفرصت هاي همكاري 

 ،تعبيريمتقابل به به دليل نوع نيازهاي اقتصادي  جمهوري اسالمي ايران و ازبكستان در زمينه نساجي
ازبكستان جزء كشورهاي بزرگ توليد كننده سو چرا كه از يك  تا حدي مكمل يكديگر مي باشد.آنها اقتصاد 

در جهان مي باشد و از سوي ديگر جمهوري اسالمي ايران از كشورهاي بزرگ مصرف و ابريشم نخ پنبه  ، پنبه 
  به شمار مي رود.و الياف ابريشم پارچه  ،نخ پنبه  ،كننده پنبه 

اشد به دليل وجود مواد اوليه الياف پلي استر و اكريليك مي بظرفيت توليد ايران در زمينه توليد 
صنايع روبه رشد نساجي ان متقاضي، نيازهاي روزافزون (پتروشيمي منابع گازي ) ، ارزان بودن حامل هاي انرژي

ش مبل و صندلي نيز از نخ قالي، و روكرا مي تواند تامين نمايد. اگرچه كاالهاي ديگر ايراني چون  ازبكستان
  ت بازاريابي هدفمند مي تواند بازار خود را در ازبكستان و منطقه پيدا كند. ديگري است كه در صور جمله اقالم

همكاري نكته ديگري كه مي توان در همكار يهاي دوجانبه در حوزه نساجي به اون توجه نمود، ظرفيت 
نساجي و صنايع سبك تاشكند و دانشكده هاي نساجي  دانشگاهاي علمي و پژوهشي بين دو كشور با محوريت ه
و يا حتي تبادل  نشگاههاي صنعتي اصفهان و صنعتي اميركبير در قالب اجراي دوره هاي آموزشي مشتركدا

 )Sifat(و يا ايجاد ارتباط بين موسسه كنترل كيفي صيفتنساجي)  ت، فناوري هاي نوين (نانو در صنعدانشجو 
صاحب نظران حوزه نساجي دو  كه مي تواند پل ارتباطي مناسبي بينازبكستان و مراكز همتاي ايراني دانست 

  كشور را فراهم نمايد.

  

  مالحظات :

در اقدامي (اوز توقيماچيليك صناعت) تحاديه صنايع نساجي ازبكستان اكنوني رئيساقاي الهام حيدراف ،ـ 
مشاور خارجي را با هدف توسعه صنعت تعداد پنج نفر ابتكاري كه در بين مقامات اين كشور نيز سابقه دارد،

 The Rainكيم اين اوگ ، مدير شركت نساجي كره اي ( نام آقايهمكاري هاي خارجي به توسعه نساجي و 

Bow ،قاي وان خون تو از كشور چين و مدير پروژه سرمايه گذاري در ازبكستان(آ) از كره جنوبيJinshen 

Group‐LT Tex  گاوراو پارمار از آقاي )، اقاي آلويس بوكوفسكي از ليتواني، مهدي محبوب از بنگالدش و
  هند انتخاب نموده است. 

و دولت در تالش است با الگوبرداري از كشورهاي ـ ازبكستان نيز مانند ايران با مشكل برندسازي مواجه است 
و صنعت مد را در كشور احياء كند و از سوي ديگر بر روي جريان  برندسازي موفق و برنامه هاي آموزشي ،
، گواهينامه هاي بين المللي و  (سوئيسي، آلماني)لوژي هاي بين المللي نساجيهاي جديد چون  توسعه تكنو

  نمايد.  مي بازاريابي ديجيتالي و تحقيقات علمي در توسعه نساجي هوشمند فعاليت 

 ميليارد دالر 6/1ـ ازبكستان در نظر دارد طبق برنامه پنج ساله توسعه صنعت نساجي خود حجم صادرات را از 
برساند. و در همين رابطه در نظر دارد ميزان فرآوري  2021سال تا ميليارد دالر  3به بيش از  2018در سال 
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 ) صادرات پنبه 2018درصد برساند. با همين نگاه از سال گذشته(  100درصد فعلي به تدريج تا  40پنبه را از 
محدود شده است و در نظر است بتدريج صادرات نخ پنبه اي نيز با هدف  به دستور رئيس جمهور اين كشور

  كاهش يابد. "زنجيره نساجي و پنبه"برنامه فرآوري كامل وايجاد ارزش افزوده در قالب 

با قدمتي نود ساله با چهار دانشكده نساجي و صنايع تكنولوژي پنبه، و صنايع سبك تاشكند دانشگاه نساجي ـ 
در هزار دانشجو  4ي صنايع نساجي، دانشكده صنايع سبك و دانشكده صنايع چاپ و حدود دانشكده تكنولوژ

  موتور محركه علمي نساجي ازبكستان به شمار مي رود.حقيقت 

) طي چند سال گذشته The cotton Campaignـ ازبكستان همكاري پيوسته و منظمي را باائتالف پنبه (
از جمله اين اقدامات وضع براي انجام اصالحات بيشتر در صنعت نساجي و رفع كار اجباري آغاز نموده است. 

كميسيون ملي مبارزه با قاچاق انسان و كار و ممنوعيت كار اجباري و اخيراً تشكيل قوانين سخت گيرانه 
كه  نفر را جهت كار در مزارع پنبه به خدمت مي گرفتميليون  5/2قبال ازبكستان حدود . (مي باشداجباري 

سازمان بين المللي  ).موجبات تحريم محصوالت نساجي اين كشور از سوي برخي كشورهاي غربي شده است
كار، پروژه اي را براي نظارت و كنترل نيروي كار اجباري بويژه كار اجباري كودكان در مزارع پنبه اين كشور 

)LLO TPM گزارش اخير اين سازمان نشان مي دهد كار اجباري و سيتماتيك كودكان در  ه كهنمود) اجرا
  . كندازبكستان كار اجباري سيتماتيك اعمال نمي  دولتازبكستان ديگر در سطح نگراني جدي نمي باشد و 

پنبه با ـ ازبكستان در نظر دارد با توجه به مزيت هاي نسبي چون امكان دسترسي آسان به مواد اوليه و الياف 
درصد كمتر) ، قيمت پائين حامل هاي انرژي و نيروي كار ارزان و برخي معافيت  15قبمت كمتر از نرم جهاني(

هاي دولتي ديگر، با برنامه ريزي هدفمند اقتصادي ميان مدت ، از كشورهاي پيشگام آسيايي چون بنگالدش 
ازبكستان تبديل به مركز توليد پوشاك  در صنعت نساجي و پوشاك آماده پيشي گيرد به طوري كه در آينده

  ارزان اروپا و آمريكا گردد.

از  اق ملي و بين المللي اين كشور نمايشگاههاي مرتبط با صنعت نساجي و پنبه مي باشد كهـ مهمترين اتف
در يك  2018از سال برگزار مي گرديد، نوبت برگزار مي گردد. اين نمايشگاه كه در گذشته در دو  2005سال 

در برگزار گرديد كه دومين نمايشگاه آن  "نمايشگاه بين المللي نساجي و صنعت مداولين  "قالب با عنوان 
 13تا  11(  سالجاري شهريور 22لغايت  20 ) در فاصله زمانيUz Expo Centerمحل شركت نمايشگاهي (

نيز  "روزهاي جهاني نساجي"يشگاه،برگزار مي گردد. همزمان با برگزاري نمادر شهر تاشكند ) 2019سپتامبر
كنفرانس بين المللي نساجي ")و همچنين سبتامبر 11لغايت  9 شهريور ( 20لغايت  18 در فاصله زماني

  در تاشكند برگزار خواهد شد. )سبتامبر 10 شهريور ( 19نيز در روز  "ازبكستان

رايزني تجاري با بخش خصوصي و حتي ـ با توجه به شرايط خاص كشور ازبكستان، بهترين راه ارتباط گيري و 
دولتي اين كشور در ايام مناسبت هاي تجاري و نمايشگاهي چون نمايشگاه بين المللي نساجي ازبكستان مي 

(پلي استر، اكريليك) و يا ساير توليدات قابل  مانباشد كه مي تواند در بازار يابي توليدات الياف مصنوعي كشور
  ازبكستان موثر واقع شود.  در جمهوري اسالمي ايرانفروش 
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ـ تعرفه گمركي الياف مصنوعي در ازبكستان در حال حاضر بر اساس آخرين جدول گمركي سايت قوانين اين 
  كشور صفر مي باشد.

در استان قشقه درياي ازبكستان در حوزه ريسندگي(توليد نخ  "زرين تاج ماهان"ـ اخيراً شركتي ايراني به نام 
  را در دست اقدام دارد. ميليون يورويي  20كالف) سرمايه گذاري 

هزار تن پيله ابريشم توليد مي كند كه با توجه به عضويت مشترك دو كشور  25ـ ازبكستان ساليانه حدود 
تني  600 دركميسيون بين المللي نوغانداري مي تواند ضمن تامين نياز ايران به الياف ابريشم (با توجه به نياز

  ) ، زمينه همكاري مراكز تحقيقاتي دو كشور در حوزه نوغانداري و ابريشم نيز فراهم گردد.ايران به الياف ابريشم

با توجه به سياست جديد ازبكستان مبني بر كاهش صادرات پنبه و همچنين كاهش تدريجي صادرات نخ ـ 
در  نساجيحوزه ، مزيت نسبي اين كشور در )2025(و سپس درمرحله دوم تا سال  2020تا سال  پنبه اي

و از ازبكستان  و الياف ابريشمخريد پارچه هاي نخي آينده تغيير خواهد نمود. بر اين اساس شايد بتوان گفت 
برخي از و يا همكاري هاي علمي و تحقيقاتي دوجانبه  اين كشوربه  ايرانصادرات محصوالت الياف مصنوعي 

  باشد. در آينده جنبه هاي اين همكاري 

بخش اعظم پنبه مورد نياز كشور طي سالهاي گذشته از ازبكستان و چند كشور منطقه  اينكهـ با توجه به 
با عنايت به مالحظه  تامين مي شده است، شايسته است سياست متنوع سازي واردات مواد اوليه صنايع نساجي

  گيرد.  در دستور كار قرارفوق الذكر 

  

  تهيه كننده : غالمحسين ابراهيمي 

  16/5/98 تاشكند ـ 
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