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لشکر پوشاک ترکیهای در ایران

میز خبر
خودکفایی  ۹۰درصدی ایران
در ساخت قطعات نیروگاهی

معاون راهبری تولید شـــرکت تولید نیـــروی برق حرارتی از خودکفایی

 ۹۰درصدی ایران در ساخت قطعات و تجهیزات نیروگاهی خبر داد و
گفت« :این توانمندی در زمانی حاصل شده که کشورهای غربی تالش

برای تحریم ایران داشتند».

 ۲۸برند ترکیه ساالنه به شکل رسمی یا قاچاق  ۴میلیارد دالر پوشاک وارد بازار ایران میکنند
زهرا فریدزادگان

روزنامه نگار

حضورگستردهوروزافزونانواعبرندهایپوشاکترکدرایران

به گزارش «تسنیم» ،عبدالرسول پیشاهنگ معاون راهبری تولید شرکت

امری غیرقابل انکار است .بهعبارت دیگر ،بازار پوشاک کشور

صنعت برق ایران در جمع خبرنگاران اظهار داشـــت« :در حال حاضر

تولید انواع مرغوب و باکیفیت پوشـــاک در داخل کشور ،اما

تولید نیروی برق حرارتی در حاشیه هجدهمین نمایشگاه بینالمللی

 91نیروگاه حرارتی در کشور داریم که از این تعداد  39نیروگاه ،دولتی
است 41 ،نیروگاه واگذارشده به بخش خصوصی و  11نیروگاه نیز توسط
بخش خصوصی احداث شده است».

وی افزود« :با وجود  448واحد نیروگاهی ،ســـهم تولید برق در بخش
حرارتی از ظرفیت اســـمی نصبشـــده تولید برق کشور  80درصد و از

ظرفیت عملی تولید برق کشور  95درصد است».

طی ســـالهای اخیر در قبضه برندهای ترک درآمده و بهرغم
تمایلبهخریدپوشاکترکبینمردمبسیاربیشترازبرندهای

داخلیاست.براساسآماربهدستآمده،درحالحاضرحدود
 28برند پوشاک ترک شامل «جین الفت»« ،کالینز»« ،واکو»،
«فیـــور»« ،وای الندن»« ،میال»« ،رنـــدوم»« ،اُایکس ایکس اُ»،
«اِفرور»«،آوا»«،سیسیایس»«،کیپ»«،وفیان»«،دیفاکتو»،

«کالیزیون»« ،فابریکا»« ،السی وایکیکی»« ،رمزی»« ،توین»،

پیشـــاهنگ با بیان اینکه از نظر ظرفیت نصبشـــده تولید برق ،ایران

«ســـارار»« ،کیگیلی»« ،اینیـــوو»« ،زارا»« ،مانگو»« ،اینجی»،

خودکفایی  90درصدی در ساخت قطعات و تجهیزات نیروگاهی داریم

که شناختهشـــدهترین آنها برندهای «الســـیوایکیکی» و

رتبه اول در خاورمیانه و رتبه  14در دنیا را دارد ،گفت« :در حال حاضر
که این توانمندی در زمانی کســـب شده که کشورهای غربی در تالش

بـــرای تحریم ایران بودند و درواقع در صنعت نیروگاهی ،تحریمها را به

فرصت برای کشور تبدیل کردهایم».

«پالریس»« ،هاتیـــک» و «کوتون» در ایران فعالیت میکنند
«کوتون» است .البته برندهای دیگری نیز محصوالت خود را
در بازار ایران عرضه میکنند اما برخی از این برندها نمایندگی

رسمی در کشور ندارند عالوهبر اینکه تولیدات هرکدام از این

این مقام مسئول درخصوص آمادگی نیروگاههای کشور برای بهرهبرداری

برندهـــا بهصورت اختصاصی در یک حوزه فعالیت میکنند.

تعمیرات فرصت داریم و برای آمادگی تابســـتان  ،98تعمیراتی بالغ بر

جین فعالیت میکند و برند «سارار» نیز بیشتر در حوزه تولید

در زمان پیک مصرف تابستان گفت« :در طول سال  270روز برای انجام

 96هزار مگاوات برنامهریزی شـــده که باید تا پیش از پایان خرداد این

برای مثال برند «جینالفت» تنها در زمینه تولید شـــلوارهای
کتوشلوارهای مردانه فعال است .تمرکز برند «پالریس» روی

میـــزان تعمیرات انجام شـــود و از این مقدار تـــا امروز  22هزار و 500

تولید کیفوکفشهای چرم است و برند «افرور» تنها در حوزه

وی درخصوص مصرف سوخت نیروگاههای کشور گفت« :در سال 92

اما در میان برندهایی که محصوالت خود را در بازار ایران عرضه

مگاوات انجام شده است».

بالغ بر  55درصد سوخت تحویلی به نیروگاههای کشور گاز طبیعی بود

که این رقم در  6ماهه نخست امسال به  95/5درصد رسیده است».

تولید انواع پوشاک مردانه فعال است.

میکنند ،برندهایی نیز وجود دارد که غالبا با عنوان برند ترک
شناختهمیشوند.برندهاییمانند«مانگو»یا«اچاندام»کهدر

پیشاهنگ افزود« :در  6ماه ابتدایی سال جاری  2/18درصد از سوخت

برخیاستانهایکشورنیزنمایندگیهایفعالدارندومعموال

این مقام مســـئول با ابراز اینکه «با تبدیل نیروگاههای ســـیکل ساده به

این در حالی است که زادگاه اصلی برند «مانگو» اسپانیا و برند

کشور خواهیم بود» ،گفت« :در حال حاضر درمجموع نیروگاههایی که

نام شرکتهای ترکیهای وارد ایران میشود.

مصرفی در نیروگاهها گازوئیل و  2/33درصد مازوت بوده است».

سیکل ترکیبی شـــاهد افزایش یک تا دو درصدی راندمان نیروگاههای
در مدار بهرهبرداری هستند ،نیروگاههایی داریم که تنها یکماه از عمر

آنهامیگذرد.همچنیننیروگاههاییباکارکرد 58سالدرمدارهستند».
وی افـــزود« :از نظر راندمانی نیـــز نیروگاههایی داریم که راندمان آنها

 20درصد اســـت و نیروگاهی در کشور اخیرا به بهرهبرداری رسیده که
راندمان آن در حالت سیکل ترکیبی به  60درصد میرسد».

 ۳سال هم نفت نفروشیم
به مشکل نمیخوریم

محصوالت خود را با برچسب «ساخت ترکیه» عرضه میکنند،
« اچاندام» در سوئد است ،اما تولیدات آنها از طریق ترکیه و با

براساسآمارهایموجود،گردشمالیبخشپوشاکدرایران

 12میلیارددالراستکه 30درصدازاینمیزانراپوشاکتولید
ترکیه و واردات آن چه بهصورت رســـمی و چه بهصورت قاچاق

تشکیلمیدهد.ورودبیحسابوکتاببرندهایپوشاکترک
به ایران که از زمان وزارت محمدرضا نعمتزاده ،وزیر صنعت،

معدنوتجارتآغازشد،صنعتپوشاککشوررابهشدتتهدید
کرد و در آستانه ورشکستگی قرار داد .تمایل نعمتزاده و چراغ

سبزویبهتولیدکنندگانوصادرکنندگانپوشاکموجبشد
سهم قابلتوجهی از گردش مالی پوشاک در کشور به پوشاک

مدیرعامل صندوق ضمانت صادرات ایران گفت« :با توجه به ذخایر ارزی
و ظرفیتهای اقتصاد کشـــور حتی اگر سهسال صادرات نفت نداشته
باشیم ،کشور اداره میشود».

به گزارش «تسنیم» ،سیدکمال سیدعلی اظهار کرد« :تمام فاکتورهای
اقتصاد کشـــور بر پایین آمدن رتبه ریســـک ایران تاکید دارد زیرا ایران

آنچنـــان بدهی در دنیا ندارد و همه اقســـاط خود را در زمان تحریمها
پرداخت کردهایم و ذخایر خوبی داریم».

مدیرعامل صندوق ضمانت صـــادرات ایران افزود« :با توجه به ذخایر
ارزی و ظرفیتهای اقتصاد کشور حتی اگر سهسال صادرات نداشته
باشیم ،کشور اداره میشود».

وی گفت« :فروش نفت ایران ادامه دارد و ایران بهلحاظ بزرگی اقتصاد

و وجود معادن ،صنعت ،فوالد و  20کارخانه سیمان شرایط خوبی دارد

و امیدواریم که رتبه ریسک ایران در تجارت بینالمللی کاهش یابد».

مدیرعامـــل صندوق ضمانت صادرات ایران ،صادرات را ســـپر دفاعی
اقتصاد کشـــورمان در زمان تحریمها دانست و گفت« :در این شرایط

داشـــتن صادرات واجب است و با به دســـت آوردن رشد مثبت در تراز
تجاری ،مشکالت مرتفع میشود».

وی گفت« :سرمایه صندوق ضمانت صادرات ایران  1500میلیارد تومان

است که هفت تا  10برابر سرمایه صندوق پوشش بیمهای داریم».

وی بـــا بیان که فرهنگ بیمه میـــان صادرکنندگان باید افزایش یابد،
گفت« :میزان تقاضای بیمه صادراتی در ایران در مقایسه با کشورهای
پیشـــرفته پایین اســـت و برخی صادرکنندگان ایـــن امر را یک هزینه

اضافی میدانند».

مدیرعامـــل صنـــدوق ضمانت صـــادرات ایران در بخـــش دیگری از

صحبتهای خود گفت« :امروز اولین روز آغاز رسمی تحریمهای آمریکا
علیه کشورمان است و بهعنوان یک سپر دفاعی ،مدافع صادرکنندگان
هستیم و ریسک تجارت آنها را پوشش میدهیم».

وی اظهار داشـــت« :با وجود اینکه آمریکا هشت کشور را از ممنوعیت
تجارت با ایران معاف کرده اســـت ،اما در هر شرایطی صندوق ضمانت

صادرات میتواند ریسک را پوشش دهد».

مدیرعامل صندوق ضمانت صادرات ایران گفت« :امســـال تراز تجاری

کشـــور به پنجمیلیارد دالر میرسد؛ تحریم نرخ ارز را باال برده است که
این موضوع باعث شـــده واردات کم و صادرات بیشـــتر شود ،هرچند

این افزایش نرخ ارز مشکالت مختلفی بر جامعه اعمال کرده است».

ترک اختصاص داشته باشد.

در حاشیه

 28برند پوشاک ترک در بازار ایران

پوشاک و منسوجات یکی از بزرگترین بخشهای اقتصادی ترکیه است که تقریبا هفت درصد از تولید ناخالص داخلی
کشور را تشکیل میدهد .در ترکیه حدود  56هزار شرکت نساجی و پوشاک وجود دارد و بیش از دومیلیون نفر در این
حوزه فعالیت میکنند .ترکیه یکی از سه تولیدکننده بزرگ پنبه در جهان پس از هند و سوریه است .با توجه به اینکه
صنعت پوشـــاک و نســـاجی تا حد زیادی بر نیاز به پنبه استوار است ،لذا تولید پنبه در ترکیه کفاف صنعت نساجی را
نمیدهد ،لذا این کشور مجبور به واردات پنبه برای تامین نیاز صنعت نساجی خود است .این امر سبب شده ترکیه
سومین واردکننده پنبه در جهان پس از چین و بنگالدش باشد .ترکیه بیش از  65درصد تولید پوشاک خود را صادر
میکند .ترکیه سومین صادرکننده بزرگ پوشاک در اتحادیه اروپا و ششمین کشور بزرگ جهان در صنعت پوشاک است.

ترکیه چندان هم دور از ذهن نیست ،مگر اینکه راهکارهایی
اصولی و درست برای تقویت بازار داخلی اجرایی شود.

ترکیه و در فروشـــگاهی به مســـاحت  25مترمربع آغاز کرد.

است تا سال  20 ،2019برند دیگر وارد بازار ایران میشود.

میکوشند رقابت خود را در بازار ایران افزایش دهند؛ اما باید

توجه داشت که بازار ایران یک بازار غیرقابل پیشبینی است و
با وجود لغو تحریمها ،تضمینی برای ثبات در بازار ایران وجود
ندارد ،چراکه این بازار مشـــکالت خاص خود را دارد .بهعنوان

مثال ،محدودیتهای آداب و رســـوم در بازار ایران بسیار زیاد
اســـت و یک تاجر ترک برای ورود به این بازار باید یک شریک

صافوصادقپیداکند.درغیراینصورتحرکتدربازارایران
دشوارودرمواقعیغیرممکناست.مضافبراینکهمراکزخرید

در ایران بهاندازه کافی وجود ندارد و اجارهبهای اماکن تجاری،
ارقام بسیار باالیی است.

اظهارنظر رئیس هیاتمدیـــره انجمن بینالمللی برندها در
حالی مطرح شد که آمارهای اقتصادی ترکیه نشان میدهد

براساس چشمانداز تجاری این کشور ،قرار است حجم تجارت
ترکیه با ایران تا سال 2023به 50میلیارد دالر برسد .براساس
آمارهای اقتصادی ایران ،در حال حاضر حجم واردات کاال از

ترکیهبیشازسهمیلیارددالراستکهازاینمیزان،یکمیلیارد

و درصورتی که چشمانداز تجاری ترکیه با ایران در سال2023

محققشود،ترکیهمیتواندساالنه16میلیاردازحجمصادرات
 50میلیارد دالری خود را به پوشـــاک اختصاص دهد .اگرچه
بهنظر میرسد بازار ایران کشش این حجم از واردات پوشاک را
ندارد،اماکارشناسانبراینباورندکهوضعیتنامطلوبصنعت

نساجی از یکسو و تمایل ایرانیان به خرید اجناس باکیفیت و
کنارزدناجناسبیکیفیتچینی،تحققچشماندازتجاری

این دامنه فعالیت خود را بهســـرعت در ســـایر کشورهای

ا ُ ایکس ایکس ا ُ Oxxo
برندهای معروف پوشاک زنانه و مردانه

اروپایی و آســـیایی ازجمله آلبانی ،آذربایجان ،بوســـنی،

د وفیان Lufian

بلغارســـتان ،مراکش ،گرجستان ،عراق ،ایران ،قزاقستان،

دیفاکتو Defacto

کوزوو ،مقدونیه ،مصر ،لهستان ،رومانی ،روسیه ،سوریه،

عربستانسعودی و اوکراین گسترش داد و در سال 2011

به ســـال ماقبل دســـت یابد ،در ماه مارس سال  2016و در

کالیزیون Collezione

لقب سلطان صنعت پوشاک ترکیه را ازآن خود کرد .در سال

 2014تعداد فروشـــگاههای « »LCWدر سایر کشورها به

نام تجاری ترک انتخاب شـــد 220 .طراح لباس ،تنها بخش

 100فروشگاه رسید .این شرکت در سال  2016مجموعه

طراحی این شرکت را برعهده دارند و ساالنه بیش از  30هزار

جدیدی شـــامل محصوالت و لوازم خانگی را با نام «LCW

مدل مختلف از انواع لباسها را طراحی میکنند« .کوتون»

فابریکا Fabrika
السی واکیکی LC Waikiki
کوتون koton

 »HOMبه زیرمجموعه خود افزود .این شـــرکت قصد دارد

در حال حاضر در مازندران با سه نمایندگی فروش ،در هریک

برندهای معروف مردانه

در افق  2023خود ،در فهرســـت یکی از سه خردهفروش

از شهرهای تهران ،مشهد و شیراز با دو نمایندگی فروش و در

ق پوشـــاک در سطح اروپا شناخته شود .به گفته ویاپ
موف 

تبریز،اصفهانوکرماننیزبایکنمایندگیفروشودرمجموع

ا ِفرور Efor

کوکو ،رئیس شرکت « ،»LCWاین شرکت در سال ،2017

با 12نمایندگی فروش ،حجم قابلتوجهی از محصوالت خود

آوا Avva

 30فروشـــگاه جدید به شعب خود در ترکیه افزوده است.

را در بازار ایران عرضه میکند.

گردش مالی این شرکت در سال  2017با  33درصد رشد

سیسیاس CCS

به حدود چهارمیلیارد دالر افزایش یافته است .این شرکت

گردش مالی  6میلیارد دالری

کیپ Kip

قصد دارد در افق  2023خود گردش مالیاش را در خارج

«الســـیوایکیکی» با نـــام اختصـــاری « »LCWیکی از

از کشور به  6میلیارد دالر برساند.

برندهای معروف کت و شلوار

MANGO
مانگو

KOTON
کوتون

LC Waikiki
السیوایکیکی

تعداد نمایندگیهای  3برند معروف
پوشاک ترک در ایران

5

2

14

تهران

1

1

1

اصفهان

-

2

البرز

1

1

کرمان

1

2

2

خراسان

برندهای معروف کیف و کفش

1

2

1

فارس

1

1

2

آذربایجانشرقی

اینیوو Inuovo Shoes

1

3

3

مازندران

-

1

خوزستان

12

27

مجموع

دالر سهم واردات پوشاک است .بهعبارت دیگر 32 ،درصد از

کلصادراتترکیهبهایران،بهصادراتپوشاکاختصاصدارد

خـــود را در ســـال  2009در رومانی افتتـــاح کرد .پس از

میشـــود« .کوتون» پس از آنکه در سال  2016توانست در

جذابیـــت و اهمیـــت خاصی پیدا کرده اســـت و این برندها

 BMDاعالم کرد بازار ایران برای تولیدکنندگان پوشاک ترک

رندوم Random

افزایش دهد« .الســـیوایکیکی» اولین فروشگاه اروپایی

مدیر اجرایی برنـــد «کوتون» ،در حال حاضر محصوالت این

فستیوالمارکهایمعروفجهاندرپاریسنیزبهعنواناولین

میال Milla

خردهفروشـــی محصوالتش را در شهرهای مختلف ترکیه

 30درصدی نسبت به سال  2014مواجه شد و گردش مالی

باامضایبرجامولغوتحریمها،سامیکریو،رئیسهیاتمدیره

وای الندن Y London

بهویژه میان جوانان پیدا کرد و توانست تعداد فروشگاههای

پنبه قرار داد و همین امر موجب پیشرفت سریع این برند شد.

زمینه فروش محصوالت خود به رشـــد  50درصدی نســـبت

فیور Fever

برند را به ترکیه انتقال داد .مدیر این شرکت در سال  2000با

«کوتون» اســـاس کار خود را بر پایه کیفیت و تولید پوشاک از

ایران عرضه میشود .همچنین این انجمن پیشبینی کرده

 150برند پوشاک تولیدشده در کشور ترکیه 28 ،برند در بازار

فرانسوی بهنام جورج آموال و همسرش در فرانسه و با تولید

افزودن طرحها و مدلهای بهروز و متنوع ،محبوبیت خاصی

است .این برند کار خود را از سال  1988در یکی از شهرهای

شـــرکت از طریق  800فروشگاه در  28کشور جهان عرضه

کالینز Colin's

برندهای معروف لباس زنانه ترک

«کوتون» یکی از برندهای شناختهشده پوشاک ترک در ایران

انجمنبینالمللیبرندها()BMDاعالمکردهاستازمجموع

ماوی جینز

بزرگترین تولیدکنندگان پوشـــاک عمده در ترکیه است.

شرکت فرانسوی «السیوایکیکی» را خریداری کرد و این

این شـــرکت دومیلیارد دالر برآورد میشود .به گفته ییلماز،

LTB

چند مدل پوشاک آغاز کرد .در سال  1977یک تاجر ترک،

میزان فروش محصوالت این شـــرکت در سال  2015با رشد

افزایش  20برند دیگر تا 2019

الفت Loft Jeans

واکو Vakko Jeans

این شـــرکت کار خود را در ســـال  1988توسط یک طراح

رشد  50درصدی فروش «کوتون»

برندهای معروف شلوار جین

10

رمزی Ramsey
توین Tween
سارار Sarar
کیگیلی Kigili

اینجی Inci
پالریس Polaris Shoes
هاتیک Hotic
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