
 
 همايش ملي چشم انداز بازار كاشي و سراميك عراق

 
 4همايش ملي چشم انداز بازار كاشي و سراميك عراق با هدف بررسي فرصت ها، چالش ها و نظام مديريت صادرات 

با حضور دبير كل و رييس اتاق بازرگاني مشترك ايران و عراق توسط انجمن توليد كنندگان سراميك و  92اسفند 
نفر از  200بازرگاني ايران و عراق و مشاور معاون رياست جمهوري و جمعي از مديران دولتي و بيش از  اتاق مشترك 

آقايان دكتر گلستاني  ايران سراميكاعضاي هيات مديره انجمن تعدادي از مديران عامل صنايع كاشي و سراميك و 
انم عليشاهي دبير مهندس غفاري اعضاي هيات مديره و خآقاي دكتر نعمتي و دكتر قاسمي و , فرد رياست انجمن 

 .جمعي از فعاالن و تاجران كاشي و سراميك در هتل استقالل تهران برگزار شدو اجرايي انجمن 
 

 
 

رييس هيات مديره انجمن توليد آقاي مهندس روشنفكر با خوش امد گويي و سخنراني  10اين همايش در ساعت 
 . كنندگان كاشي و سراميك آغاز گرديد

ظرفيت نصب شده و اسمي توليد كاشي و : وي با اشاره به وضعيت توليدات و صادرات كاشي و سراميك ايران گفت
ميليون مترمربع كاشي و سراميك  500گذشته حدود  ميليون متر مربع است كه در سال 700سراميك در كشور 

 .توليد شد و از اين منظر ايران رتبه چهارم جهان را در اختيار دارد
: ميليون متر مربع عنوان كرد و افزود 375روشنفكر همچنين ميزان مصرف داخلي كاشي و سراميك كشور را حدود 

ميزان سرمايه : وي اضافه كرد .اشي و سراميك صادر كندميليون متر مربع ك 93ايران موفق شد حدود  91در سال 
واحد در توليد  120ميليون دالر است، ضمن اينكه بيش از  3,5گذاري هاي صورت گرفته در اين بخش بيش از 

 .كاشي و سراميك فعاليت دارند



رييس انجمن كاشي و سراميك ايران، حضور در بازسازي عراق را براي توليدكنندگان ايراني يك فرصت تكرار نشدني 
درصد بوده  10ميليارد دالر بود كه سهم ايران حدود  55حجم واردات عراق در سال گذشته بيش از : دانست و گفت

 .است
عراق بزرگترين شريك اقتصادي ايران : راميك عراق افزودمحمد روشنفكر در همايش ملي چشم انداز بازار كاشي و س

 .درصد نياز كاشي و سراميك اين كشور را تامين كنيم 70است و ما توانستيم طي سال گذشته 
درصد رشد داشته است،  24تا كنون حجم صادرات كاشي و سراميك به عراق ساالنه  88وي با بيان اينكه از سال 

ميليون دالر انواع كاشي و سراميك به عراق صادر شده كه پيش بيني  310ل بيش از ماهه نخست امسا 10در : گفت
 .ميليون دالر برسد 400مي شود اين حجم تا پايان امسال به 

انجمن صنفي توليدكنندگان كاشي و سراميك ايران اين آمادگي را دارد كه در صورت : روشنفكر تصريح كردمهندس 
نع پيش روي صادرات، اين ميزان حجم صادرات كاشي و سراميك به عراق را به حدود ايجاد بسترهاي الزم و رفع موا

 .يك ميليارد دالر در سال برساند
وي با بيان اينكه سياستگذاران صنعتي كشور بايد سعي و تالش خود را انجام دهند تا فضاي كسب و كار را در 

كشورهاي  2012ه كاشي و سراميك عراق در سال تامين كنندگان عمد: بازارهاي هدف تسهيل كنند، اظهار داشت
ميليون مترمربع كاشي و سراميك به اين  6,5و  10,8، 13,3،  67,4ايران، چين، تركيه و اسپانيا بودند كه به ترتيب 

 .كشور صادر كردند
ن منابع ميليون نفر و داشت 34عراق با جمعيتي بالغ بر : رييس انجمن توليدكنندگان كاشي و سراميك تصريح كرد

ميليون مترمربع كاشي و سراميك وارد كرد كه به همين ميزان نيز مصرف  98بيش از  2012غني نفتي، در سال 
 .داشته است

كشورهاي چين، هند، ويتنام و اندونزي با ايجاد مزيت هاي نسبي در صنعت كاشي و سراميك، اكنون : وي اضافه كرد
ابر اين بايد بدنبال بالندگي صادرات و ايفاي نقش ماندگار در اقتصاد منطقه به رقباي ايران در عراق تبديل شده اند، بن

 .به ويژه عراق باشيم
متاسفانه صادرات اين : روشنفكر با اشاره به صادرات كاشي و سراميك به كشورهاي آسياي ميانه اظهار داشت

كشور خارج شد، بنابراين بايد  محصوالت به دليل مشكالت عمده اي نظير حمل و نقل، از گردونه مجموع صادرات
 .بدنبال آسيب شناسي عدم موفقيت صادرات در اين كشورها باشيم

روشنفكر با اعالم اينكه هم اكنون كشورهاي چين، هند، ويتنام و اندونزي با ايجاد مزيت هاي نسبي در مهندس 
براي افزايش صادرات غيرنفتي : ردصنعت كاشي و سراميك، اكنون به رقباي ايران در عراق تبديل شده اند، تصريح ك

تر  هاي صادراتي در منطقه انجام دهيم در اين رابطه مسئولين نبايد با پيچيده اي را براي تثبيت بازار بايد تمركز ويژه 
 .كردن فضاي كسب و كار مانع ايجاد اين هدف در منطقه شوند

اقتصادي كشور در حوزه كاشي و سراميك حضور هاي خود با اشاره به اينكه در گذشته فعاالن  وي در ادامه صحبت
مشكالت حمل و نقل ريلي باعث گرديد تا به مرور اين بازار از دست : جدي را در بازار آسياي ميانه داشتند، گفت

دهد كه بايد حضور  فعاالن ايراني خارج شود كه در مجموع بايد بگويم تجربه آسياي ميانه به ما اين هشدار را مي
 .المللي داشته و تمام تالش خود را براي از دست ندادن آنها انجام دهيم رهاي بينجدي در بازا

هدف از برگزاري اين همايش اين است كه با رايزني ميان مسئوالن به اين اجماع برسيم كه : روشنفكر اضافه كرد
 .در اختيار ساير رقبا قرار ندهيم ايم را هاي زياد به دست آورده المللي كه با صرف هزينه توانيم بازارهاي بين چگونه مي

وي با بيان اين مطلب كه حجم صادرات كاشي و سراميك ايران اندك است، اما با اين وجود ما بزرگترين شريك 
شوند  درصد نياز كاشي و سراميك عراق از طريق ايران تأمين مي 80: آييم، اظهار داشت تجاري اين كشور بشمار مي



ذيرش استاندارد ملي ايران در توسعه روابط اقتصادي ايران و عراق موانعي را به وجود آورده البته در اين راستا عدم پ
 .است كه در اين رابطه بايد تصميمات مناسبي صورت گيرد

در ادامه آقاي آل اسحاق رييس اتاق مسترك بازرگاني ايران و عراق با موضوع سياست ها و راهكارهاي بخش 
با اشاره به اينكه بازار داخلي ايشان .  صادي به ايراد سخنراني پرداختند عه تعامالت اقتخصوصي ايران و عراق در توس

اگر بازار : و خارجي و به ويژه منابع انساني در حوزه كاشي و سراميك با مشكالت متعددي رو به رو نيست، تصريح كرد
اي اصلي ايران به اين كشور ورود پيدا عراق طي چند سال آينده به سمت ثبات بيشتري هدايت شود، به طور حتم رقب

المللي را در توليد كاشي و سراميك مورد توجه قرار ندهيم در  هاي بين وي البته هشدار هم داد اگر مالك. كنند مي
كنند، بلكه در بازار كشور خودمان نيز حضور جدي  آينده رقباي جهاني نه تنها بازارهاي هدف ما را ازآن خود مي

  .خواهند داشت

                    
 مهندس قاسمي مشاور معاون اول رئيس جمهور                            دكتر آل اسحاق رييس اتاق مشترك بازرگاني ايران و عراق       

 
هايش به برخي از علل عدم موفقيت بخش كاشي و سراميك در جذب بازارهاي  در بخش ديگري از صحبتايشان 

است كه در بعضي مواقع » عدم كيفيت محصوالتي«به گفته وي، اولين مانع در اين باره . اشاره كردالمللي  بين
كند كه  المللي ارسال مي كنندگان اجناس درجه دو و سه را به بازارهاي بين توليدكننده با درنظرگرفتن نظرات مصرف

از ديگر موانع . صادراتي به وجود خواهد آورد اين امر در آينده خطرات جبران ناپذيري را در از دست دادن بازارهاي
عدم ثبت برند «و » نظام بازرسي عراق«، »عدم رعايت استانداردهاي خاص عراق«اساسي در حوزه كاشي و سراميك 

اسحاق عوامل اصلي ركود حضور در بازارهاي  است كه از ديد آل» هاي ايراني و برندسازي محصوالت صادراتي شركت
از ديگر موضوعاتي كه درباره بازار ميليارد دالري عراق روي آن بحث شد مسائل مربوط به امور . است المللي بوده بين

 .نقل بود كه بر حجم مشكالت افزوده است و بانكي و حمل
جدي گرفتن «هايي نيز ارائه داد؛  حل البته رئيس اتاق بازرگاني مشترك ايران و عراق براي رفع موانع پيش رو، راه

اجتناب از رقابت بين «، »هاي پخش در مقصد ايجاد شبكه«، »ت برند و مالكيت حقوقي در عراقمساله ثب
از موضوعاتي است كه بهتر است صادركنندگان آن را مدنظر قرار » اي بازاريابي علمي و شبكه«و » توليدكنندگان

هاي جمعي  گيري دي را تصميمروي فعاالن اقتصا رفت از مشكالت پيش آل اسحاق يكي از الزامات مهم برون. دهند



گيري كنيم زيرا ما با رقباي  ها به صورت جمعي تصميم بايد با تقويت تشكل«دانست و سخنانش را با اين عبارت كه 
  .به پايان رساند» رو هستيم المللي روبه بين

قتصادي ايران و سخنران سوم اين همايش آقاي مهندس قاسمي مشاور معاون اول رييس جمهور و دبير ستاد توسعه ا
ها در عراق و ضرورت بازسازي در اين كشور بر اين نكته  نيز در اين كنفرانس با اشاره به خرابيايشان  .عراق بودند

تاكيد كرد كه از نظر سياسي به دليل ارتباط ايران با دولت اين كشور، بستر مناسبي براي حضور فعاالن اقتصادي در 
به اعتقاد . اميد است با نفوذ بيشتر، تثبيت اين بازارها را به دنبال داشته باشيم عراق به وجود آمده است كه البته

شود امكان  قاسمي، نبايد به بازار عراق به عنوان يك بازار يكبار مصرف نگاه شود، زيرا اين موضوع باعث مي
حمل و نقل نيز در اين رابطه مشكالت بانكي و  گذاري در خارج از كشور براي فعاالن به وجود نيايد، اگر چه  سرمايه

دبير ستاد توسعه روابط اقتصادي ايران و عراق به تراز تجاري منفي در ايران در شرايط فعلي نيز  . تاثير نيستند بي
تواند تا حدودي تراز صادرات و واردات كشور را به حد تعادل برساند؛ البته  اشاره كرد كه به همين دليل بازار عراق مي

ها و مديريت نظام توزيع شبكه كاالهاي صادراتي براي بهبود وضعيت در عراق نيز بايد  رار نمايشگاهتوجه به استق
  .مدنظر قرار گيرد

هزار واحد مسكوني در 200هاي ساخت و ساز در عراق از احداث  جمهور با اشاره به برنامه مشاور معاون اول رئيس
هاي جنگ توسط ايران به عراق پرداخته شده  نكه بخشي از هزينهوي با بيان اي. كشور عراق توسط اين ستاد خبر داد

ساله عراق  15تا  10شود از بازار بلندمدت  و به همين دليل بودجه عراق با ساختار بازسازي اين كشور طرح ريزي مي
نظر  در» كيفيت، سرعت و قيمت«اگر سه شاخص : گذاري نام برد و تصريح كرد هاي سرمايه به عنوان يكي از فرصت

گذاران ايراني، بازسازي سوريه  هاي بازسازي در عراق توسط سرمايه گرفته شود چه بسا عالوه بر در دست گرفتن برنامه
 .هاي ايراني باشد تواند بازار مهمي براي شركت شود، مي نيز كه به زودي آغاز مي

 

 



در انتها قطع نامه اين همايش قرائت در ادامه بخش پرسش و پاسخ با حضور افراد شركت كننده انجام پذيرقت و 
 .گرديد 


