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با همکاری :



سرمقاله

به نام روز نخست ...

eDIt OrIAL

سهم نساجی، از صادرات و تولید ملی را افزایش دهیم

با نگاهی به میزان صادرات صنایع نساجی ، پوشاک و فرش ایران در سال 90 و میزان کل صادرات کاالهای غیرنفتی ایران می توان سهم نساجی را از صادرات 

کشور تخمین زد. در سال 90 صادرات غیرنفتی ایران بالغ بر 43 میلیون دالر بوده است. از این میزان 10 میلیون دالر به میعانات گازی، 10 میلیون دالر به مواد 

پتروشیمی و 18 میلیون دالر به سایر کاالهای تولیدی صنعتی اختصاص دارد. صادرات نساجی در سال 90 بالغ بر 1/2 میلیون دالر بود که سهم آن در صادرات 

18 میلیون دالری کاالهای صنعتی تولیدی نزدیک به 7 درصد است.

طبق برنامه های دولت صادرات غیرنفتی در سال 91 باید به 75 میلیون دالر و در سال 92 به 110 میلیون دالر برسد. قطعًا در این برنامه برای دستیابی به این ارقام 

باید سهم صنعت نساجی را نیز افزایش دهیم.

کارشناسان نساجی اعتقاد دارند ظرفیت های نساجی ایران تا حدی است که می تواند صادراتی تا 5 برابر میزان فعلی را نصیب کشور کند. یعنی در حدود 6 میلیارد 

دالر )با احتساب ظرفیت های فعلی و بدون افزایش ظرفیت و سرمایه گذاری های جدید(. 

بحث قاچاق کاال مهمترین مسئله ای است که ضربه بزرگی به صنعت نساجی کشور وارد آورده است. بخش عمده ای از بازار پوشاک متعلق به دو رقیب یعنی 

چین و ترکیه است که 90 درصداین اقالم و کاالها به شکل قاچاق وارد کشور میشود که آمار رسمی به هیچ وجه این مسئله را نشان نمی دهد. سهم بازار داخل 

که بازاری با ظرفیت بسیار باال است از دست تولید کنندگان داخلی خارج شده و به شکلی ناعادالنه در دست رقیبان خارجی قرار گرفته و اگر بتوان حتی در حد 

20 درصد  جلوی قاچاق کاال را گرفت سهم تولید کنندگان داخلی دوچندان خواهد شد و در این صنعت شاهد رونق خواهیم بود.

در این شماره از مجله کهن مقاالت متعددی را در رابطه با انتظارات صنایع نساجی ایران از دولت در سال تولید ملی و آنچه از آن به عنوان سرمایه و کار ایرانی 

یاد می شود از زبان انجمن ها و اتحادیه های نساجی ارائه کرده ایم که امیدواریم مورد توجه مسئولین، نمایندگان مجلس و دولت محترم قرار گیرد.

آنچه مسلم است این تک تک ما فعاالن نساجی هستیم که می توانیم با نشان دادن ظرفیت های بیشمار صنعت کهن نساجی ایران جو مثبت و آرامی را ایجاد کرده و 

در بین نهادها و سازمان های کشور حس اعتماد و اتکا به صنعت نساجی را به وجود آوریم و با عملکرد صحیح و خوب خود آب رفته را به جوی بازگردانیم. همه 

باید یکصدا فریاد بزنیم صنعت نساجی کشور صنعتی کهنه و ورشکسته نیست؛ بلکه صنعتی کهن و دیرینه با قابلیت استفاده از امکانات جدید و به روز است. حتی 

با شرایط فعلی بازهم صنعت نساجی پتانسیلهای زیادی دارد و از بسیاری دیگر از صنایع بهتر عمل می کند. آنچه منطقی به نظر میرسد  دولتمردان و تصمیم سازان 

نظام نیز در شرایطی که مشکل بیکاری و اشتغال جوانان بیش از هر چیز دیگری آینده فرهنگی ، اجتماعی و اقتصادی کشور را تهدید می کند دست رد به سینه 

صنایعی که بتوانند این بار گران را به دوش بکشند نخواهند زد و همه  ما می دانیم بهترین گزینه برای حل این معضل می تواند صنعت بزرگی چون نساجی باشد. 

            سردبیر   



www.kohanjournal.comمجله کهن ........... مجله تخصصی فرش ماشینی و صنایع وابسته، نساجی و پوشاک 

جوابیه : 
در پی چاپ مطلبی در شماره 10 مجله کهن - صفحه 28 با عنوان » نقدی بر دومین جشنواره بین المللی فرش کاشان« آقای مهندس برادران مطالبی را برای 

ما ارسال نمودند که در شماره قبلی به چاپ رسید. در این شماره نیز جوابیه آقای مهندس زجاجی به ایشان را به چاپ می رسانیم. 

جناب آقای مهندس بهنام قاسمی
سردبیر محترم مجله وزین نساجی کهن

با عرض سالم
احترامًا پیرو مطالبی چند که در آخرین شماره مجله توسط دوست عزیز نگارنده عامل توسعه خوشه فرش کاشان بیان نموده اند از آنجائیکه ایشان 

با ذکر نام اینجانب مواردی بیان نمودند به طور مختصر مطالبی جهت روشن شدن موضوع خدمتتان تقدیم می گردد. لطفًا پاسخ را در صفحه 
مربوطه جهت اطالع عموم درج فرمائید.

1 - با مطالعه مجدد مواردی که عنوان نموده بودم صرفًا هفت سوال مطرح شده، که می توانست پاسخ مناسب داشته باشد و نیاز به این همه جارو 
جنجال نداشت، مضافًا بر اینکه بنده اسمی از کسی نبرده ام.

2 - تمام موارد ذکر شده در توسط ایشان، تعریف از خود در ارتباط با ذهنیت موجود در راستای رویاهای آینده شان بیان شده است و یک متن 
تکراری از یک مصاحبه قراردادی است.

3 - جهت آگاهی برادر عزیزمان بیان این موضوع خالی از لطف نیست که زمانی که ایشان هنوز متولد نشده بودند اینجانب با فرش ماشینی نه تنها 
آشنا بوده بلکه دیپلم تکنولوژی نساجی را نیز قبل از وجود ایشان در حین کار در کارخانجات نساجی دریافت کرده ام.

4 - سوابق کاری اینجانب نیز از سن و سال ایشان باالتر است اگر عالقه مند به بررسی سوابق 38 ساله من می باشند با مجله نساجی کهن تماس 
حاصل نمایند.

توصیه می گردد پیله ایجاد شده دور خود را از بین برده و یک قدم به بیرون کاشان بگذارند. در آنجا که دیگر از حمایت کنندگان ایشان خبری 
نیست، ایشان خواهند توانست تا به توانایی های باالی خود بیشتر پی ببرند!!

5 - خوشحال باشند که مخمل و ابریشم کاشان نابود شد. طبیعی است که با وجود این آقایان صنایع نساجی کاشان نیاز به دشمن ندارد و خوشحال 
باشند که با منسوخ شدن مخمل و ابریشم کاشان دیگر باید محصوالتی مانند مخمل ونوس، شیفون، کبریتی، درالون، خواب بلند و... را در موزه ها 

بازدید کرد.
6 - توصیه می گردد دقیقًا مجدداً مطالبی که در طول سال 90 در مجله نساجی کهن بنده بیان کرده ام مطالعه نمایند تا متوجه شوند نظرات خاص 

اینجانب در ارتباط با صنایع نساجی کدامند.
7 - باید در محضر استاد احترام کنیم که من همیشه خودم را شاگرد می دانم یقینًا موارد بیان شده توسط ایشان از سر دلسوزی بوده است، اما باید 

یاد بگیریم که احترام بزرگانی که در صنعت عمری را سپری کرده اند را حفظ کنیم.
8 - و نکته آخر آن است که افرادی مانند ما، آرد را الک کرده و الک را روی میخ آویزان کرده اند.  بنابراین سنگر توسعه خوشه فرش کاشان را به 

ایشان سپرده و آرزوی موفقیت برایشان دارم.

با تشکر

ناصر زجاجی مجرد - کارشناس دادگستری نساجی

فروردین ماه 1391
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با سالم و احترام:
اخیراً از اطالعیه ها و پیام های رسیده به دست اندرکاران صنایع نساجی این طور برداشت می گردد که بزودی انتخابات هر دو گروه در راه است. الزم است کسانی که تاکنون 
در این مسئولیت بوده اند از خود سوال کنند چه میزان در انجام ماموریتی که بر عهده داشته اند موفق بودند. البته بعضی از آقایان سالهای متمادی است که در این مسئولیت انجام 
وظیفه می نمایند و همچنان بر این مسئولیت مانده اند و این موجب می گردد که همه نساجان دلشان خوش باشد افرادی مسئولیت را پذیرفته و به انجام امور به نحو احسن می 
پردازند که به کار خود تسلط و اشراف دارند غافل از اینکه واقعا خروجی حضور این افراد برای صنعت نساجی ما چه بوده است؟ زمانی که افرادی مسئولیت بخش هایی مانند 
انجمن نساجی را پذیرفته اند قطعًا جایی را اشغال نموده اند و در صورتی که شایستگی آنرا نداشته باشند و یا به وظایف و تعهدات خود عمل نکنند به صنعت نساجی ایران و 

تمامی فعاالن آن اعم از دانشجو، کارگر و کارفرما و ... خیانت کرده اند.

اکنون سخنی چند با آقایانی که خود را برای کاندیداتوری و قبول مسئولیت در انجمن ها و اتحادیه های صنایع نساجی آماده نموده اند.
1 -  اگر کاندیدا شده اید توصیه می گردد آگاهانه، بدون منت بر سر دیگران، با در اختیار داشتن وقت کافی، بدون چشم داشت و عدم سیاسی کاری و حفظ منافع گروه یا افراد 

خاصی این مقوله را بپذیرید.

2 - گذشته را یکبار دیگر مرور کنید و زمان طوالنی بیش از بیست تا سی ساله اخیر را در نظر بگیرید؛ عواملی را که موجب شده اکنون ما وارث وضعیت فعلی باشیم کدامند؟  
به عنوان نمونه به چند تای آن اشاره می نماییم:

الف: مشکالت مدیریت اجرایی در اکثر کارخانجات نساجی، بخصوص کارخانه های دولتی و نیمه دولتی که هیچ ربطی به عوامل دیگر ندارد.
ب: ما در زمان جنگ واردات نداشتیم و با کوپن پارچه تحویل می گرفتیم. چه پیشرفتی در صنایع نساجی با آن همه پشتیبانی حاصل شد؟ به جز آنکه با عدم برنامه ریزی و 
توانمندی مدیران وقت بزرگترین ضربه به صنایع نساجی وارد شد و هیچ کس تا کنون از آنها حتی به ظاهر بازخواست نکرده است که درس عبرتی برای مدیرانی که می خواهند 

قبول مسئولیت نمایند باشد.
ج: قطعًا آنچه برای پیشرفت صنایع نساجی ایران در سال های گذشته مهم بوده تفکر مدیریتی، برنامه ریزی، نوآوری و خالقیت گردانندگان این انجمن ها و اتحادیه ها بوده 
است که یا در آقایان وجود نداشته و یا به هر دلیلی این مهم انجام نشده است. نکته بسیار ظریف آن است که در طول تمام این سالها علی رغم وجود انجمن صنایع نساجی و 
آقایانی که مدعی همه چیز بودند و بعد از آن با به وجود آمدن جامعه متخصصین نساجی با آن همه هیاهو، هیچ اتفاق خاصی رخ نداد و همه مشغول گذران زمان و ایجاد منافع 

نظیر برگزاری تورهای نساجی و ... بودند!!!

3 -  قطعًا هماهنگی بین انجمن صنایع نساجی ایران و مسئولین دولتی )مدیران کل دفتر صنایع نساجی و پوشاک وزارت صنایع و معادن( در تمام زمان ها وجود داشته و هر گونه 
کوتاهی انجام پذیرفته نشان دهنده آن است که هر دو طرف با تعریف و تمجید از یکدیگر در محافل مختلف در راستای بقا و استمرار حیات کاری تالش کردند.

4 -  حتما شما هم از دوران کودکی خود بازی کالغ پر ، گنجشک پر را به یاد می آورید. یادآوری این نکته خالی از لطف نیست که آقایانی که تمام افتخاراتشان به کارخانجات 
بزرگ و قدیمی بوده و با این افتخار بارها خود را تثبیت نموده اند و در هر جا و مکانی از آن به عنوان سوابق درخشان خود یاد کرده اند ، آیا حاضرند شرایط فعلی آنها را هم 

بازگو کنند؟ به عنوان مثال باید به موارد زیر اشاره شود، کارخانجاتی که مثل گنجشک های بازی های کودکی ما همه پر شدند :

الف( کارخانجات کنف کار و ایران کنف رشت : تولید نخ کنف که می توانست موجب عدم وابستگی صنایع نساجی ما به کشور کوچکی مانند بنگالدش باشد منسوخ شده و 
ما را و صنایع فرش ماشینی را %100 به آن کشور وابسته نموده است. حتی مدتی قبل تمام ماشین آالت این کارخانجات نیز به همین کشور فروخته شد. سوال مشخص آن است 
که در ارتباط با ریسندگی کنف چند درصد دانشگاه های ما و اساتید فن صنایع نساجی اطالعات به دانشجویان خود داده اند و ما در زمینه این صنعت چه کار کرده ایم. شاید 

بسمه تعالی

سخنی چند با منتخبین آینده انجمن صنایع نساجی و جامعه متخصصین نساجی 

4
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هم چون دانش آنرا نداریم کار راحت تر را اتخاب کرده ایم و کار را به بنگالدشی ها سپردیم
ب( کارخانه جهان چیت کرج ، بافکار تهران،  چیت ری و چیت ممتاز: ضعیف شدن و روند نزولی این کارخانجات معظم به دلیل آن است که زمین های مرغوبی داشتند. 
کارخانجاتی که در زمان شروع کار با مدیران سالهای اخیر خود توان خوبی برای تجدید حیات و حتی انتقال به مناطق دیگر داشته اند. چرا کسی این کار را نکرد؟ چرا فروش 

زمین ها بهترین گزینه برای دست اندرکاران بود؟
ج( کارخانه ایران ترمه و تهران پتو قم : هیچ کس از خود سوال نکرد که این بزرگترین کارخانه استان قم چرا دچار مشکل گردید و در کوتاهترین زمان ممکن به سقوط کشیده 
شد؟ کارخانه ای که همه چیز در اختیار داشت و می توانست متنوع ترین تولیدات را ارائه دهد. چرا کسی نبود که به آنها راهکار بدهد؟ و با منسوخ شدن این کارخانه تولید 

پارچه با ماشین های واترجت به تاریخ پیوست. پس نقش انجمن ها و اتحادیه ها و ... چیست؟ 
ه( کارخانجات ریسندگی و بافندگی و مخمل ابریشم کاشان : همه می دانند که این کارخانجات با بیش از هشت هزار کارگر از بزرگترین کارخانجات نساجی کشور بودند. 
چه دلیلی موجب شد که این کارخانجات در حال اضمحالل بوده و در حال منسوخ شدن باشند؟ واقعا برای کسانی که خود را از نخبگان این صنعت می دانند! چقدر اهمیت 
دارد که با نابودی این کارخانجات دیگر مخمل های CPL ونوس، شیفون، پلوش و... که روزی در این آب و خاک تولید میشد را باید در موزه ها یافت و اگر چنین محصولی 

بخواهیم محتاج خارج هستیم.
و( کارخانجات کرک و کاموا راوند : این کارخانجات در زمینه نخ فرش ماشینی و تولید فرش فعالیت کامل داشته اند. دلیل چه بود که این کارخانجات که قابلیت توسعه زیادی 
داشتند، دچار اضمحالل کامل شدند و به روزمره گی افتادند و حاال هم که شرایط معلومی دارند. چه کسانی آنرا به این روز انداختند؟ تا به کی می خواهیم از دولت و کشورهای 

رقیب و قاچاق برای خود غول بسازیم؟ چرا این قدر شهامت نداشته ایم که بگوئیم شاید مدیران نساجی توانمندی نداشتیم؟
ز( کارخانجات پارس فاستون اصفهان: که اکنون از روی صفحه زمین محو شده و بافته های کرمان حال و روز خوبی ندارد.

آقایان مسئولین و دست اندکار صنایع نساجی ایران، آیا کسی از این همه مشکالت که گوشه کوچکی از آن بیان شد دردش نیامده است؟

5 -  نکته جالب دیگر آن است که ما بزرگترین مصرف کننده چادر مشکی در دنیا هستیم برای ما ننگ است که با در اختیار داشتن این همه دانشگاه، متخصص  و مدعی تمام 
نیازمان را از خارج وارد کنیم. چند دفعه نیز افرادی تالش کردند که با هدف تولید چادر مشکی، کارخانجاتی مانند کرپ ناز کرمانشاه و حجاب شهرکرد به وجود آورند اما یکی 
از آنها سوال نکرد با این همه سرمایه چه کار کردید و زمانی دیگر از قم در سال 85 شنیدیم که کارخانه ای که تولید فاستونی داشت رمز سامورایی عمق رنگ مشکی چادر را با 
کلی تبلیغات پیدا نموده است. اکنون سوال آن است که در این رابطه چه مقدار نصیب کسانی که این تبلیغات را ایجاد نمودند شد؟ چه کسی جوابگوی این موارد است؟ چرا به 

یکباره همه چیز در سکوت خبری محو و فراموش شد؟؟  

6 -  آقایان عالقمند به کاندیداتوری هیئت مدیره انجمن صنایع نساجی و جامعه نساجی ایران، اینها گوشه ای کوچک از مواردی بود که اتفاق افتاده است و متولیان با نام و بی 
نام صنایع نساجی در تهران دلخوش ادامه مسئولیت چندین و چند ساله خود بودند. انشاءا... شما اگر انتخاب شدید طرحی نو براندازید.

7 -  واقعیت آن است که متاسفانه اکنون روحیه نا امیدی و دلسردی در صنایع نساجی به چشم می خورد. به عنوان نمونه اگر به کتابفروشی نساجی دانشگاه امیرکبیر مراجعه 
کنید مالحظه خواهید نمود که اکثر کتابهای داخل قفسه متعلق به سال ها پیش است و دانشجویان رشته صنایع نساجی علی رغم آنکه محل دانشکده شان بسیار مدرن و به روز  
شده جایگاه واقعی خود و بزرگی و زیبایی و قدرت صنعت نساجی را درک نکرده اند و صرفًا به پاس کردن دروس مشغول بوده و هیچ فکر نوآوری و روحیه بروز شدن در 

آنها وجود ندارد چرا که آقایان در طول سال ها فقط ناله و فغان کرده اند و کسی پاسخگو نبوده است.

و در آخر چرا ...؟
1 - چرا اکنون بین نسل قدیم و نسل جدید نساجی هیچ رابطه ای وجود ندارد.

2 - چرا ارتباط منطقی بین صنعت و دانشگاه به طور منطقی وجود ندارد.
3 - چرا پروژه ای که قادر باشد دردی از مشکالت صنعت نساجی به دلیل عدم آگاهی بعضی از استاد پروژه ها از واقعیت های فعلی نساجی ایران دوا کند، موجود نمی باشد.

4 -  چه دلیلی وجود دارد که ما فکر می کنیم سیاست گذاری کلی صنایع نساجی صرفًا باید در تهران انجام شود و از همه مهمتر آقایان دست اندرکار چرا از دیگران کمک فکری 
نگرفتند که بتوانند حداقل در این زمان طوالنی الیحه ای قابل قبول، تقدیم نمایندگان مجلس شورای اسالمی برای توسعه و پیشرفت این صنعت فوق العاده استراتژیک نمایند.

صحبت بسیار است و درد دل زیاد. من باور دارم که صنعت نساجی ما آنقدر پتانسیل و ظرفیت دارد که می تواند آینده بسیار خوبی را برای همه تولید کنندگان، دانشجویان ، 
بازرگانان، فعاالن و ... و البته ملت ایران ایجاد کند _ کما اینکه همین حاال هم منافع سرشار این صنعت به کام خیلی هاست_   رسیدن به این نقطه نیاز به یک اعتقاد و باور 

همگانی با بهره گیری از تمام نساجان عالقمند و عاشق دارد. والسالم
                                           مهندس ناصر زجاجی مجرد
                                       کارشناس رسمی دادگستری رشته نساجی و رنگرزی
                                             اردیبهشت 1391
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 به نظر شما بحث تعمیر و نگهداری ماشین آالت 
بافندگی فرش تا چه حد اهمیت دارد و این امر چه 
تاثیری در میزان نیاز به قطعات یدکی تولیدکنندگان 
خواهد داشت؟ وضعیت خدمات پس از فروش و 
تامین قطعات یدکی در ایران را چطور ارزیابی می 

کنید؟
که  است  ای  مسئله  فروش  از  بعد  سرویس  بحث 
عمومًا از جانب شرکت های خارجی سازنده ماشین 
آالت نساجی مورد توجه قرار می گیرد چرا که آنها 
از  پس  خدمات  ارائه  گرو  در  را  بازار  در  خود  بقاء 

فروش مناسب می دانند. 
را  مرسدس  ماشین  یا  سوئیسی  ساعت  ما  همه  اگر 
این  باالی  کیفیت  دلیل  به  داریم  ذهن  در  همیشه 
اگر روزی هم دچار مشکل  اینکه  کاالهاست. ضمن 
یا  تعمیر  کیفیت  بهترین  و  زمان  کمترین  در  شوند 

تعویض و مانند روز اول تحویل مشتری می شوند.

 در این بین رفتار مشتری ایرانی با شرکت فروشنده 
ماشین آالت خارجی بسیار اهمیت دارد و از دو جنبه 
از یک سو ممکن است  بررسی است.  قابل  متفاوت 
های  شرکت  کلی  های  سیاست  از  ایرانی  خریدار 
ماشین ساز و یا روال معمول خدمات پس از فروش 
آگاهی نداشته باشد و انتظاراتی داشته باشد که خارج 
در  مثاًل  است.  ساز  ماشین  قراردادهای  و  وظایف  از 
مورد تاسیس مرکز خدمات و یا انبار قطعات یدکی. 
اگر یک کمپانی خارجی تعداد کمی ماشین آالت در 
حال  در  زیادی  آالت  ماشین  و  است  فروخته  ایران 
 Service یا  خدمات  مرکز  یک  تاسیس  ندارد  کار 
Center به صورت منطقی برای او صرف نمی کند 
و  این انتظار بیهوده ای خواهد بود ولی مثاًل شرکتی 
در  تنها  دارد  خوبی  فروش  ایران  در  که  نوکیا  مانند 

تهران 6 مرکز خدمات دایر کرده است.

کننده  مصرف  اوقات  گاهی  دیگر  سوی  از 
و  خود  حقوق  از  صحیحی  درک  ایرانی 
فراهم  او  برای  باید  سازنده  شرکت  آنچه 
کند  عمل  آن  به  قرارداد  طبق  یا  و  کند 
ماشین  شرکت  یک  وقتی  بنابراین  ندارد. 
ساز می بیند خریدار به حقوق خود اشراف 
ندارد زمینه های کم کاری و کارشکنی و 
ایران  در  که  ایجاد می شود  استفاده  سوء 
متاسفانه در موارد زیادی این امر دیده می 

شود.
زمینه  در  ما  که  کنم  ذکر  هم  را  نکته  این  باید  البته 
خدمات پس از فروش در ایران پیشرفت های زیادی 
های  شرکت  از  برخی  حاضر  حال  در  و  ایم  کرده 
انبار  ایران  در  نساجی  آالت  ماشین  سازنده  بزرگ 
فاصله  هنوز  باید،  آنچه  به  نسبت  اما  دارند  قطعات 

زیادی وجود دارد.
یکی از راه هایی که به نظر من می تواند در شرایط 
بیاید  تولیدکنندگان  کمک  به  قطعات  تامین  سخت 
که  نحوی  به  است.  قطعات  ساخت  سپاری  برون 
نیاز  مورد  قطعات  با سازندگان  تولیدی  شرکت های 
خود در داخل و خارج از کشور قراردادهایی را برای 

تولید اختصاصی آن قطعه خاص در سال اجرا کنند.
ماشین  و  سازی  قطعه  صنعت  ایران  در  ما  متاسفانه 
سازی پیشرفته ای نداریم و به خصوص در صنعت 
نساجی  آالت  ماشین  و  نساجی  قطعات  ساخت 
پیشرفتی نداشتیم. دستگاه هایی که در حال حاضر با 
مشکالت زیاد در ایران ساخته می شود از تکنولوژی 
های 30 سال پیش پیروی می کند و در آنها خبری از 
الکترونیک، اتوماسیون و... نیست. هند، ترکیه و چین 
ماشین  و  قطعات  ساخت  بخش  در  حاضر  حال  در 

آالت نساجی بسیار قدرتمند هستند.

اما در رابطه با تعمیر و نگهداری ماشین آالت نساجی 
به  کنیم.  این گونه شروع  باید  ماشینی  به ویژه فرش 
قطعات  بخش  دو  به  ماشین  یک  قطعات  کلی  طور 
قطعات  شوند.  می  تقسیم  مصرفی  غیر  و  مصرفی 
مصرفی که به طور مداوم نیاز به تعویض دارند اما کاًل 
هر قطعه ای دارای طول عمر خاصی است و مسلمًا 
نیروهای  تحت  همواره  که  ماشین  متحرک  قطعات 

مختلف قرار دارد طول عمر کمتری دارند.
فرش  بافندگی  ماشین  یک  دانیم  می  که  همانطور 
ماشینی اگر به درستی تنظیم، تعمیر و نگهداری شود 
به قطعات یدکی را  نیاز  به شدت هزینه استهالک و 
کاهش می دهد. عکس این موضوع هم صادق است و 
متاسفانه یکی از دالیل مصرف باالی قطعات یدکی در 
بین برخی تولیدکنندگان عدم تنظیم مناسب دستگاه و 

تعمیر و نگهداری نامناسب است.
دالر   A به  نیاز  تولید  اول  سال  در  دستگاهی  اگر 

8

تامین قطعات یدکی

دغدغه ای برای تولید کنندگان نساجی  

نظرات آقای مهندس مهدی یکتا پیرامون تعمیر و نگهداری ماشین آالت بافندگی فرش
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 2 A قطعات یدکی دارد ممکن است در سال سوم به
دالر و یا بیشتر افزایش یابد.

آنچه شخصًا در کارخانجات تولیدی فرش ماشینی از 
نزدیک شاهد بوده ام این است که تعمیر و نگهداری 
قرار  توجه  مورد  ماشین  و علمی  اصولی  و سرویس 
جبران  های  زیان  و  موجب ضرر  گاهًا  و  گیرد  نمی 
ناپذیر شده است و کمپانی های فروشنده ماشین آالت 
هم منطقًا زیر بار این نوع گارانتی ها نمی روند. باید 
در صنعت  یدکی  قطعات  مشکالت  از  بخشی  گفت 
دلیل  به  ایران  نساجی  کلی  طور  به  و  ماشینی  فرش 
عدم آگاهی خریداران می باشد. البته در کشور ایران 
همیشه در کنار همه مشکالت ، موانع مرئی و نا مرئی  
هم  وجود دارد که از دست هیچ تولیدکننده ای برای 
رفع آن کاری برنمی آید مانند تحریم، عدم امکان نقل 
را  ها مشکالت  این  و  و...  پول  المللی  بین  انتقال  و 

مضاعف می کند.

به نظر شما آیا نمایندگان شرکت های ماشین ساز 
فرش ماشینی در ایران با توجه به تعداد زیاد ماشین 
آالت در حال کار این شرکت ها، سرویس مناسب 
باعث  اند  توانسته  آیا  ارائه می دهند؟  را  و خوبی 
تولیدکنندگان  بین  در  فنی  دانش  سطح  ارتقای 

شوند؟ 
به اعتقاد من طبق یک مثل معروف، حق گرفتنی است 

نه دادنی. علم هم یاد گرفتنی است نه یاد دادنی.

خوشبختانه تکنسین های ایرانی توان زیادی دارند و 
اگر به منابع خوب دست پیدا کنند خیلی زود مسائل 
ابداعات  توانند  می  و  کنند  می  تحلیل  و  تجزیه  را 
ما  اینکه  اما  کنند.  ایجاد  ماشین  بافت و  زیادی روی 
و  تکنیک  و  بیایند  سازان  ماشین  باشیم  داشته  انتظار 
به مشتریان  تکنولوژی خود را خیلی ساده و راحت 
ماشین  صنعت  در  است.  باطلی  خیال  کنند،  منتقل 
سازی فرش ماشینی تنها این دو شرکت حضور دارند 
و رقابت آنها بسیار شدید است. هر کدام هم ماشین 
آالت زیادی را به ایرانیان فروخته اند. هر کدام هزینه 
های گزافی را صرف تحقیق و توسعه می کنند و این 

علم و دانش بسیار گران بهاست.

بنابراین انگیزه چندانی در آنها برای ارتقاء سطح دانش 
تولیدکنندگان ما وجود ندارد و شاید هم اصاًل وظیفه 
سرویس  خوب  آیا  اینکه  خصوص  در  ندارند.  ای 
باید بیشتر بررسی کنید و بیشتر  دهی می کنند یا نه 

چرا  کنید  نظرخواهی  ماشینی  فرش  تولیدکنندگان  از 
برند کم  این مشکل رنج می  از  افرادی که  تعداد  که 

هم نیستند.
 به عقیده من باید این وظیفه بر عهده مراکزی مانند 
دانشگاهها و دانشکده ها و موسسات آموزشی فنی و 
حرفه ای قرار گیرد که بتوانند نیروی ماهر و آموزش 
دیده تربیت کنند و در طول زمان با برگزاری کالس ها 
و دوره های آموزشی سطح دانش فنی تولیدکنندگان 
و فعاالن فرش ماشینی از مدیر گرفته تا بافنده را ارتقا 

دهند.

جایگاه فرش های پشمی در صنعت فرش ماشینی 
ما کجاست؟

متاسفانه فرش های پشمی  ما  ماشینی  بازار فرش  در 
برای  محدودی  های  شرکت  تنها  و  ندارد  جایگاهی 
مقاصد صادراتی اقدام به تولید این نوع فرش می کنند. 
با  مرغوب هستیم،   پشم  واردکننده  ما  اینکه  دلیل  به 
توجه به نرخ ارز و... فرش های پشمی مرغوب بسیار 
و  مثبت  با همه ویژگی های  و  تمام می شوند  گران 
زندگی  محیط  برای  پشمی  فرش  و  پشم  که  خوبی 
انگیزه  آن  بافت  برای  دارد  کننده  مصرف  سالمت  و 
بافت فرش های  بنابراین در بخش  ندارد.  ای وجود 
ماشینی با روش Weaving و با پشم های وارداتی 

در حال حاضر  شانسی نداریم.

اما در بخش فرش های تافتینگ چون امکان 

می  ما  دارد  وجود  ایرانی  پشم  از  استفاده 
باشیم  داشته  گفتن  برای  هایی  حرف  توانیم 
و خریدار ایرانی هم قدرت خرید این فرش 
روش  در  اینکه  دلیل  به  داشت.  خواهد  را 
بافت، نخ  به لحاظ مکانیزم و شیوه  تافتینگ 
پشمی مصرفی، نیاز به مقاومت بسیار کمتری 
سیستم  در  مصرفی  پشمی  نخ  به  نسبت 

Weaving دارد.

کار  این  برای  بسیار  داخلی  و  ایرانی  پشم  بنابراین   
مناسب است. استفاده از پشم ایرانی در فرش ماشینی 
می  کمک  کننده  مصرف  سالمت  به  اینکه  بر  عالوه 
کند موجب ارتقاء و رونق کار دامپروری، صنایع پشم 

شویی و تولید نخ پشمی در ایران میشود.          
                       

9

جناب آقای مهندس قاسمی
 سردبیر مجله نساجی کهن 

با سالم و احترام

سرمقاله  در  خود  توانمند  قلم  با  که  همانگونه 
از  یکی  فرمودید  بیان  کهن  مجله   11 شماره 
و  مدیریتی  مشکالت  نساجی  صنعت  مشکالت 
درون سازمانی می باشد و رفع این معضل نیازمند 
کار عمیق فرهنگی در هر دو قشر کارفرما و کارگر 
می باشد  تا به جای صف آرایی در مقابل یکدیگر 
خداوند  یاری  وبا  داده   هم  دست  در  دست   -
 متعال گره از مشکالت صنعت نساجی بگشایند.

نمایم  می  پیشنهاد  جنابعالی  خدمت  بنده  لذا 
در  مدیریت   « عنوان  تحت  مجله  در  را  بخشی 
کارخانجات فرش« اختصاص دهیم که موضوع 
کارخانجات  مدیریتی  مسائل  بررسی  آن  اصلی 

باشد . 
در این بخش می تواند مواردی مانند:

- آموزش مدیریت 
- درج تجربیات و خاطرات همکاران وبررسی  
و...  صاحبنظران  توسط  موارد  آن  تحلیل  و 

گنجانده شود.

 از جمله امتیازات این بخش می توان به آشنایی 
دانشجویان نساجی با محیط کاری و آینده خود، 
تبادل تجارب مدیریتی  و از همه مهمتر رشد فرهنگ 
 صنعتی در کارخانجات نساجی کشور اشاره کرد.
امیدوارم بتوانیم گامی مثبت در جهت شکوفایی 

صنعت نساجی برداریم.

با تشکر
هادی مهرآبادی

نظرات خوانندگان
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که  است  هایی  بحث  از  یکی  نمایشگاه  در  حضور 
با آن درگیر  همیشه رهبران سازمان ها و شرکت ها 
به  نمایشگاه  در  حضور  آیا  تر  ساده  زبان  به  هستند 
شود،  می  صرف  آن  برای  که  زمانی  و  وقت  اندازه 
ماه های سال  این  در  است  دارد؟ چند سالی  ارزش 
شوند:  می  درگیر  ذهنیت  این  با  فرش  تولیدکنندگان 
حضور در نمایشگاه فرش ماشینی چقدر به  فروش، 
کمک  می کند؟ اصال چرا باید در نمایشگاه شرکت 
کرد؟ یا اگر سوال شود چرا شما در نمایشگاه شرکت 
ما  شد:  خواهیم  روبرو  جواب  این  با  کنید؟؟  نمی 
چیزی برای عرضه نداریم!! در این شماره قصد داریم 
در  حضور  مزایای  و  اهداف  با  حدودی  تا  را  شما 

نمایشگاه آشنا سازیم.
در  که  گردد  می  بر  هایی  به جشن  نمایشگاه  پیشینه 
ها،   مراسم  آن  می شد،  برگزار  دور  بسیار  های  سال 
فرصتی بود تا افراد در کنار هم جمع شوند و در نتیجه 
بپردازند. رومیها  این گردهمایی، به داد و ستد هایی 
را، نخستین افرادی می دانند که در اواخر سده پنجم 
میالدی با تشکیل بازار هایی با روشی متفاوت، به داد 
و ستد می پرداختند. اما در ایران اولین نمایشگاه بین 
المللی بازرگانی در تهران  سال 1352 برگزار شد. با 
به  نمایشگاه  تاریخچه  با  رابطه  در  کوتاه  مقدمه  این 

ادامه بحث می پردازیم.
 در هر فرایند سازمان یافته،  بایستی هدف یا اهداف، 
وقتی  واقع  در  شود.  مشخص  کامل،  صورت  به 
صحبت از حضور هدفمند می کنیم در ابتدا باید هدف 
کلی،  اهداف  تقویت  یا  تغییر  با  و  نمود  را مشخص 
است  حالی  در  این  آورد؛  بوجود  موثرتر  حضوری 
شود  سوال  نمایشگاه  در  شرکت  متقاضی  از  اگر  که 
هدف شما برای حضور در نمایشگاه چیست؟ مطمئنا 

اکثریت پاسخ می دهند برای افزایش فروش، جواب 
فوق ، کلی و مبهم است حال اگر سوال شود چگونه 
نمایشگاه به افزایش فروش کمک می کند؟ فکر می 

کنید چه جوابی بشنوید؟؟؟!!!!
  نمایشگاه، مکانی بسیار مناسب برای معرفی خدمات، 
محصوالت و توانایی های شرکت به افرادی است که 
با سازمان ما آشنا نیستند، اما این عدم آشنایی بارها با 
توضیحات ارائه شده توسط یک غرفه دار و یا وعده 
های بی پایه و اساس،  خود به تهدید جدیدی برای 

سازمان تبدیل می شود.
مناسبی  محل  نمایشگاه  اصال  عام  تصور  خالف  بر 
بعضی  )البته  نیست  فروش  و  سفارش  اخذ  جهت 
می  پیش  در  متفاوت  کامال   سیاستی  ها  شرکت  از 
گیرند( چرا که در طول نمایشگاه وقت و زمان، بسیار 
ارزشمند می باشد و استفاده درست نیروی های غرفه 
دار خود عامل مهم موفقیت می گردد با این ذهنیت آیا 
از نظر شما صحیح است مثال یک کارشناس یا مدیر 

فروش شرکت درگیر اخذ سفارش در غرفه شود؟!
دید  برای  خوبی  بسیار  فرصت  نمایشگاه  روزهای 
این  و  باشد  می  سابق  و  فعلی  مشتریان  با  بازدید  و 
دیدارها موقعیت مناسبی است برای  معرفی محصول 
که  افتاده  اتفاق  بارها  همچنین  جدید.  خدمات  یا 
به مدیر  ایام  این  شکایات و درد دلهای مشتریان در 
انتقال  به رهبر سازمان   باالتر  فروش و در سطحی  

می یابد. 
 از دیگر مزایای حضور در نمایشگاه ، بهره گیری از 
نظرات مصرف کننده ها یا اصطالحا خریدار خانگی 
در خصوص طرح و نقشه و دیگر عوامل تاثیر گذار 
در انتخاب ایشان، می باشد، چرا که بهترین زمان و 

مکان جهت شنیدن نظرات مشتریان نهایی است. 
نمایشگاه،  در  موجود  های  فرصت  از  دیگر  یکی   
آشنایی با تامین کنندگان  است چرا که تامین کنندگان 
و خدمات دهندگان مرتبط با این صنعت، نمایشگاه را 
بعنوان یکی از روش های موثر بازاریابی برای معرفی 

حضور در نمایشگاه، چگونه به افزایش فروش کمک می کند؟

مطالبی که رقبای شما دوست ندارند بدانید 

MBA مهندس محمد عنایتی بیدگلی- دانشجوی
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خود می دانند. جالب است در اینجا به تجربه یکی از 
مدیران تولید کننده فرش،اشاره کنم))بارها اتفاق افتاده 
بود در طول سال با تولیدکننده نخ ایکس نمی توانستم 
خودشان  نمایشگاه  مدت  در  اما  کنم  برقرار  ارتباط 
سراغ ما آمدند و ...(( چرا؟!! به دلیل اینکه نمایشگاه، 
محل مناسبی برای کسب اعتبار و افزایش پرستیژ برای 
تامین  این تصویر مثبت در ذهن  نام تجاری است و 
کننده نیز نقش می بندد. پس بواسطه پوشش خبری و 
تبلیغاتی ایجاد شده این تصویر کمک شایانی به برند 

سازی می کند.
بازارهای جدید  از راه های توسعه فروش در   یکی 
باشد؛ بسیار  حضور در نمایشگاه های آن منطقه می 
نمایشگاه های  در  با حضور  ها  تجربه شده، شرکت 
منطقه ایی موفق به شناسایی و جذب نمایندگی های 

فروش فعال گریده اند. 
الگو  و  رقبا  هوشیارانه  و  دقیق  بررسی  و  مشاهده   
از  یکی  ایشان  دستاوردهای  ترین  جدید  از  برداری 
امروز  رقابتی  بازار  سهم  حفظ  های  راه  ترین  مهم 
است. منظور از الگو برداری، شناخت و آگاهی یافتن 
به سازمان  توجه  با  آن  بومی سازی  نقاط قوت و  از 
می باشد در نتیجه مفهوم عبارت فوق با کپی برداری 

متفاوت است.
به  یابی  دست  سازمانها  موفقیت  عوامل  از  یکی   
نشان  تجربه  باشد.  می  روز  به  و  جدید  اطالعات 
بعضا  تخصصی  های  نمایشگاه  بازدیدکنندگان  داده، 
اطالعات و اخباری دارند که دستیابی به آن در حالت 
عادی به سختی امکان پذیر است، در اینجا متذکر می 
و  رقبا  جانب  از  فکر  طرز  این  مراقب  بایستی  شوم 
همکاران بود چرا که همین فرصت برای آنها تبدیل 
بعبارتی  برای سازمان شما می شود پس  به تهدیدی 
مدیریت اطالعات جهت ارائه به بازدید کنندگان در 
یا کاتالوگ  یا حتی دادن کارت ویزیت  قالب گفتگو 

بسیار پر اهمیت می باشد.
زبان  از  نمایشگاه  در  حضور  اهداف  از  بعضی  البته 
مدیران، در جای خود شنیدنی است در ذیل به چند 

نمونه اشاره می شود:
حضور در نمایشگاه اعالم می دارد که هنوز 
سازمان ما هست یا در واقع زنده ایم و در 

کنار دیگر رقبا آماده و فعال هستیم.
با حضور در یک نمایشگاه برند ما در لیست مخاطبین 
مجالت و گروه های خبری مرتبط با صنعت مان قرار 

می گیرد. 
در روزهای نمایشگاه با پیشنهادات و یا فرصت هایی 
روبرو می شویم که بعضا به تغییرات شگرفی در مسیر 

کسب و کار منجر می گردد. 
مشتریان  ذهن  در  شرکت  جایگاه  و  اعتبار  افزایش 

فعلی هنگام مشاهده غرفه ما در نمایشگاه.
باشد جهت  ای  بهانه  تواند  نمایشگاه می  در  حضور 
تاثیرگذار  افراد  با  متفاوت  ارتباطی  خبر ساز شدن و 

در کسب و کارمان.
در پایان این بخش به یکی از دغدغه هایی اشاره می 
کنم که حتما بارها از کسانی که هنوز در نمایشگاه ها 

شرکت نکرده اند، شنیده اید.
)) ما با شرکت در نمایشگاه موجب آشنایی مشتریانمان 
با رقبا می شویم، در واقع این حضور بیشتر به ضرر 

شرکت خواهد بود.((

مطلب  این  به  توانم  می  تنها  ذهنیت  این  جواب  در 
اشاره کنم؛ مطمئن باشید مشتریانتان از جانب رقبا به 
نمایشگاه های مختلف دعوت می شوند و در عصر 
حاضر با وجود ابزارهایی مثل اینترنت این طرز فکر 
جایگاهی ندارد. اگر تصور می کنید مشتری شما به 
با  االن  همین  است  کافی  ندارد،  دسترسی  اینترنت 
مشتری خود تماس گرفته و بگویید لطفا به این آدرس 
اینترنتی مراجعه نماید و جدیدترین طرح های ما را 
با 30 درصد تخفیف بررسی و سفارش خود را همین 

امروز ثبت نمایند. امتحان کنید.

شناساندن  برای  ای  وسیله  هر  از   : پایانی  نکته  و 
توانمندی ها و شناسایی عالقمندان خود استفاده کنید.
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 DOMOTEX 

 به روسیه می رود! 

اقتصادی،  مسیر  در  روسیه  که  است  بیانگراین  آمار 
بوده   2011 سال  در  درصد  چهار  از  بیش  رشد  با 
است. این رقم، همراه با نیاز گسترده کشور به مدرن 
سازی صنایع کلیدی آن، باعث می شود روسیه برای 
از  یکی  و  جذاب  بسیار  گذاری  سرمایه  و  صادرات 
بازارهای هدف باشد. افزایش سرمایه گذاری مستقیم 
المپیک  های  بازی  موفق  های  مناقصه  و  خارجی 
سبب  روسیه   2018 جهانی  جام  و   2014 زمستانی 
کسب و کار بین المللی در بازار روسیه و اهمیت این 

کشور در صحنه جهانی است.
پروژه های چند میلیارد دالری، زیرساخت ها و تقاضای 
روسیه برای مصالح ساختمانی، از جمله فرش و کفپوش،  
باشد.  می  این کشور  وارداتی  نیازهای  بزرگی   بخش 
بار  اولین  مسکو،  در  روسیه  دموتکس  نمایشگاه 
گردد.  می  برپا   2012 سپتامبر   28 تا   26 تاریخ  در 
و  کنندگان  بازدید  برای  است  فرصتی  رویداد  این 
کشف  برای  المللی  بین  و  روس  تجارمتخصص 
محدوده جهانی فرش و قالیچه، صنایع نساجی، انواع 
و  کاشی  منسوجات،  و  نخ  الیاف،  پارکت،  کفپوش، 

سرامیک و نرم افزارهای مربوطه.

DOMOTEX  روسیه همزمان با نمایشگاه منسوجات 
R + Tیا  نمایشگاه  و  روسیه   Heimtextilخانگی
پنجره، کرکره های غلتکی و سیستم  نمایشگاه در و 
 های حفاظت از آفتاب و در یک مکان برگزار می گردد.

شرکت فوژان راهبران به نمایندگی از جانب شرکت 
نمایشگاه های بین المللی آلمان، شعبه روسیه از شما 

دعوت می کند تا در این نمایشگاه شرکت نمائید. 
می  تکمیلی  اطالعات  کسب  به  تمایل  صورت  در 

توانید با ما تماس حاصل فرمائید.

تلفن: 88539539 – 021
فکس: 88500884 – 021

اطالعات بیشتر را در سایت مجله کهن جستجو 
www.kohanjournal.com       :کنید

www.kohanjournal.com
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نامه جهانی برای کاالهای  این استاندارد یک گواهی 
نساجی و پوشاک است که به طور خاص موادی که 
برای سالمت بدن انسان خطرناک است را هدف قرار 
می دهد و شامل تست ها و آزمایشات ویژه ای در 
تولید  های  پروسه  تولید،  اولیه، خطوط  مواد   بخش 
و  خطرناک  مواد  است.  نهایی  کاالی  تولید  و  میانی 
به 4 بخش کلی  استانداردها  این  بدن در  برای  مضر 

تقسیم می شوند:

- موادی که طبق قوانین جهانی استفاده از آنها ممنوع 
Carcinosenic است مانند رنگ های نساجی

- موادی که طبق آئین نامه های بین المللی مصرف 
ها،  کننده  نرم  آلدئیدها،  فرم  مانند  است  مضر  آنها 

فلزات سنگین، پنتا کلرو فنل و ...

تحقیقات  طبق  و  حاضر  حال  در  که  موادی   -
انستیتوهای بین المللی آسیب رسان هستند اما هنوز 
توسط ارگان های بین المللی به طور رسمی منع نشده 
باعث  که  رنگزایی  مواد  ها،  کش  حشره  مانند  اند. 

حساسیت و آلرژی می شوند و...

- پارامترهایی مانند ثبات رنگی و میزان قلیایی بودن 
ایجاد  منظور  به  که  و...  پوست  با  سازگاری  کاال، 

اطمینان بیشتر خریداران اندازه گیری می شود.

استاندارد Oeko-Tex در چهار کالس مختلف ارائه 
می شود و کاالهای نساجی ارجاع شده به این موسسه 
در تمام این زمینه ها استانداردهای الزم را اخذ می 
کنند. شرکت هایی که این استاندارد را اخذ می کنند 

نشان استاندارد Oeko-Tex را دریافت می کنند.
Oeko-Tex و  استانداردهای  چهار کالس مختلف 

درصد اهمیت آنها به خوبی در نمودار صفحه بعدی 
نمایش داده شده است:

Product Class  I
کاالهای نساجی و اسباب بازی های منسوج کودکان 

و  گانه  بچه  های  لباس  زیر،  لباس  سال،  سه  زیر 
کاالهای خواب کودکان

Product Class  II
منسوجاتی که در هنگام مصرف، سطح تماس زیادی 

  Oeko-Tex  معرفی استاندارد

Oeko-Tex چیست و چگونه به وجود آمد؟

ترجمه و تدوین : محبوبه قایدی
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- جدول نشاندهنده ده کشور برتر از بین 94 کشور که بیشترین تعداد گواهی نامه های Oeko-Tex را دریافت کرده اند.

- جدول زیر میزان استانداردها و گواهی نامه های اخذ شده توسط شرکت های نساجی به تفکیک قاره ها را 
نشان می دهد.
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کاالی  زیر،  لباس  انواع  مانند  دارند.  پوست  و  بدن  با 
خواب، حوله، تی شرت، بلوز و...

Product Class  III
منسوجاتی که در تماس مستقیم با بدن و پوست قرار 
نمی گیرد و تنها با بخش کمی از بدن در تماس هستند.

Product Class  IV
انواع پارچه های رومبلی، پرده، انواع فرش های ماشینی، 

دستباف تافتینگ و به طور کلی کفپوش های نساجی.

 Oeko-Tex
چگونه به وجود آمد؟

دنیای  به  بار  اولین  برای   1992 سال  در  استاندارد  این 
نمایشگاه  برگزاری  حاشیه  در  پوشاک  و  نساجی 

Interstoff معرفی شد.
اولین شرکت هایی که این گواهی نامه و نشان استاندارد 
پوشاک  زیر،  لباس  تولیدکنندگان  کردند  دریافت  را 
کودک و منسوجات خانگی از کشورهای آلمان، اتریش 
 214 از  بیش  بعد  سال  یک  تنها  اما  بودند.  سوئیس  و 
خود  افتخارات  لیست  در  را  نامه  گواهی  این  شرکت 
قرار دادند و این یکی از نشانه های موفقیت این نشان 
استاندارد بود که با توجه به اهمیت روزافزون سالمتی 

انسان و کودکان اجرای آن کامال الزم و ضروری بود.

 9500 از  بیش   2011 سال  در  یعنی  حاضر  حال  در 
شرکت نساجی و پوشاک در سراسر جهان موفق به اخذ 
حاضر  حال  در  نامه  گواهی  این  اند.  شده  گواهی  این 
نامه های رایج در  از معتبرترین گواهی  به عنوان یکی 
صنعت نساجی و پوشاک جهان است که برای خریداران 
شده  خریداری  کاالی  به  اعتماد  ایجاد حس  جهت  به 

بسیار مهم است.
41/9 درصد دارندگان این گواهی نامه در اروپا، 54/9 
استرالیا  و  آفریقا  آمریکا،  در  مابقی  و  آسیا  در  درصد 

قرار دارند.
سه کشو برتر در این زمینه چین، آلمان و ترکیه هستند. 
کشورهای آمریکا و ژاپن نیز از جمله کشورهایی هستند 
در  امروزه  است.  محبوب  آنها  در  نامه  گواهی  این  که 
بین  شدید  بسیار  رقابت  وجود  با  جهانی  بازارهای 
یک  نامه  گواهی  این  داشتن  کننده  تولید  های  شرکت 

ضرورت است. 
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- نمودار نشاندهنده تعداد گواهی نامه ها و استانداردهای اخذ شده به تفکیک سال )در این نمودار شرکت هایی 
که برای اولین بار این گواهی را دریافت کرده اند و شرکت هایی که گواهی نامه های خود را به روز کرده اند 

با دو رنگ متفاوت نشان داده شده اند.(

جدول کالس های مختلف استاندارد  و میزان سهم آنها در بین استاندارهای صادر شده  
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همیشه  ایران  در  نساجی  های  نمایشگاه  برگزاری 
های  نمایشگاه  قطعًا  است.  داشته  زیادی  منتقدان 
صنعتی و کاالهای مصرفی در سراسر دنیا از اهمیت 
امروزه  که  به طوری  است  برخوردار  ای  العاده  فوق 
صنعتی به نام صنعت نمایشگاهی مورد توجه مدیران 
توسعه  کشورهای  اغلب  دولتی  و  خصوصی  بخش 

یافته و در حال رشد است.

در  بازرگانی  های  نمایشگاه  برپایی  اهمیت  امروزه 
افزایش  حال  در  روز  به  روز  جهانی  اقتصاد  توسعه 
شده  انجام  های  بررسی  براساس  که  بطوری  است، 
برپایی نمایشگاه ها هر ساله حداقل 300 میلیارد دالر 
کند. می  جهانی  اقتصاد  عاید  مستقیم  بطور   درآمد 
اگرچه آمار دقیقی در مورد درآمدحاصل از اکسپوها 
بین  سطح  در  عمومی(  و  فراگیر  )نمایشگاههای 
المللی در دست نیست اما کارشناسان اقتصادی سهم 
حداقل  دنیا  داخلی  ناخالص  تولید  در  را  اکسپوها 
ناخالص  تولید  اگر  کنند.  می  برآورد  درصد  یک 
میلیارد  هزار   54 حدود   2007 سال  در  را  جهانی 
درصد  یک  که  دید  خواهیم  بگیریم،  درنظر  دالر 
است. مهمی  بسیار  رقم  دالر  میلیارد   540 یعنی   آن 
از طرف دیگر بازده صنعت نمایشگاهی در دنیا بطور 
متوسط 6 برابر هزینه هایی است که انجام می گیرد. 
مثاًل اگر هزینه برپایی نمایشگاه ها در سطح دنیا 400 
بخشهای  سایر  برای  آن  عایدی  باشد،  دالر  میلیارد 
شود.  می  برآورد  رقم  این  برابر   6 حدود   اقتصادی 
به طور  و  ها  نمایشگاه  برگزاری  راستی چرا  به  اما   

خاص نمایشگاه های نساجی تا این حد مورد انتقاد 
کارشناسان صنعت نساجی قرار می گیرد؟

شود  انجام  خوبی  کار  وقت  هر  است  مسلم  آنچه 
همگان آنرا تحسین می کنند و تشخیص انتقاد مثبت 
و سازنده و یا مخرب برای همگان بسیار ساده است. 
تا   « گوید  می  که  قدیمی  عامیانه  مثل  یک  طبق  اما 
کنیم  فکر  باید   » چیزها  نگویند  مردم  چیزکی  نباشد 
که اگر فرد یا افرادی به دفعات و با سند و مدرک از 
ما انتقاد می کنند ایراد کار کجاست؟ بگذریم از کج 
اهداف خاص  با  که  افرادی  بینی ها و تخریب های 
انتقاد می کنند که البته آنها حسابشان از بقیه جداست. 
این صنعت  پیشنهادات صاحبان  و  انتقادات  متاسفانه 
برگزاری  قانونمند شدن و ضابطه مند شدن  بر  مبنی 
نمایشگاههای نساجی، مورد توجه قرار نمی گیرد و 
در  نمایشگاه  برگزاری  اعطایی!  و  اهدایی  مجوزهای 
هر کجا و برای هر شخصی صادر می شود بی آنکه 
فکر کنیم این نمایشگاه های ضعیف و یکی در میان و 

بعضًا یکساله چه نفعی برای ما دارد.
بله گفتیم برگزاری نمایشگاه امروزه یک صنعت است 
اما انگار حاال از آنسوی بام سقوط می کنیم. می دانیم 
نمایشگاه یک صنعت است، می دانیم که پول زیادی 
در آن گردش می کند و ترکیه و دبی و چین  و ... را 
دیده ایم اما نمی دانیم جایگاه ما کجاست؟ نمی دانیم 
ظرفیت ما چقدر است؟ نمی دانیم چقدر این کار را 
بلدیم و امکانات آنرا داریم؟ انگار مثل بقیه کارهایمان 
و عجوالنه، مدل های دیگران را تقلید می کنیم. ای 
کاش تقلید را هم بلد بودیم؛ آنقدر سطحی نگریم که 

فکر می کنیم هر کاری را می توانیم انجام دهیم. شاید 
هم اینقدر بی دانشیم که خود را برای انجام هر کاری 

توانا می دانیم! 
از همین ابتدا می خواهم موضع خود را مشخص کنم. 
اصاًل قصد ندارم نمایشگاه های ایران را با نمایشگاه 
های نساجی در کشورهای دیگر مقایسه کنم چرا که 
فاصله زیادی وجود دارد. اما حداقل می توانیم خود را 
به همین آب و خاک محدود کنیم و خود را با حداقل 

ها بسنجیم. فکر می کنم این طور بهتر است. 

برگزاری نمایشگاه های بین المللی!!

خارجی  های  نمایشگاه  در  هم  یکبار  حداقل  اگر 
حضور پیدا کرده باشید، یا با مدیران فروش شرکت 
در  کاالها  واردکنندگان  یا  و  ایران  در  خارجی  های 
بازار  اهمیت  باشید  شده  صحبت  هم  کشور  داخل 
ایران را می دانید. بازاری با 75 میلیون نفر جمعیت، 
ثروتمند  بالطبع  و  زیاد  طبیعی  ذخایر  دارای  کشوری 
های  شرکت  همه  برای  اشتیاق  این  بنابراین  و... 

خارجی برای ورود به بازار ایران وجود دارد.
و  دراز  نام  حفظ  برای  که  نمایشگاهی  در  چرا  پس 
طویل آن باید کلی تالش کرد )که البته نام بین المللی 
را هم در اول آن چسبانده اند( فقط 40 یا 50 شرکت 
هم  آن  و  کنیم  جمع  هم  دور  توانیم  می  را  داخلی 
این  با کلی خواهش و تمنا و وعده و وعید و... در 
حالت مجبور می شویم غرفه های خالی و بی رنگ و 
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برگزاری نمایشگاه به چه قیمتی!؟

 چرا برگزاری نمایشگاه ها و به طور خاص نمایشگاه های نساجی تا این حد مورد انتقاد کارشناسان صنعت نساجی قرار می گیرد؟

گرد رخوت بر رخسار نمایشگاه نساجی یزد

نویسنده : بهنام قاسمی
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لعاب چند شرکت نمایندگی را به عنوان غرفه گذاران 
خود  به  و  کنیم  حساب  جهان!!  سراسر  از  خارجی 
کاله  توانیم  می  هم  را  خودمان  سر  واقعًا  اما  ببالیم. 

بگذاریم؟
به نظر نویسنده در این بخش، برگزارکنندگان نمایشگاه 
از  هستند.  بسیاری  های  محدودیت  دارای  حقیقتًا 
تقسیم  برای  مالی  پیچیده  مراحل  و  ها  بازی  کاغذ 
گرفته  نمایشگاهی  های  شرکت  با  یوروها  و  دالرها 
تا روابط سیاسی اقتصادی ما با دیگران. شاید شرکت 
های خارجی با این همه فضای منفی که خودمان یا 
کرده  درست  المللی  بین  عرصه  در  برایمان  دیگران 
فعاًل  که  ببخشند  لقایش  به  را  ایران  بازار  عطای  اند 
اینگونه است. البته نویسنده نیز باید از این بخش از 
نشر  و  قرمز!  خطوط  از  نکردن  عبور  دلیل  به  مقاله 
اکاذیب و... زودتر بگذرد. اما سوال اینجاست که برای 
همان تعداد معدود خارجی هم که ذهن بازتری دارند 
و در نمایشگاه های نساجی ما شرکت می کنند چه 
این هم فکر می  به  آیا  کنیم؟  فراهم می  را  امکاناتی 
کنیم که شاید این خارجی ها در طول زمان برگزاری 
نمایشگاه ممکن است به سرویس های بهداشتی هم 
سری بزنند یا نه؟ شاید برای خودمان سرویس های 
بهداشتی نمایشگاه خیلی عادی باشد اما مسلمًا برای 
در  جزئی  مورد  یک  البته  مسئله  این  نیست.  دیگران 
مجالت  باید  شاید  و  است  اقتصاد  و  تجارت  بحث 
فرهنگی و اجتماعی آنرا بیشتر بررسی کنند تا ما اما به 

هرحال مشتی است نمونه خروار!

به طور کلی آنچه برای یک شرکت خارجی در درجه 
اول اهمیت قرار دارد افرادی هستند که یک مجری به 
بازدید  عبارتی همان  به  یا  کند  می  نمایشگاه دعوت 
کنندگان نمایشگاه. یکی از شرکت های نساجی ترکیه 
که در نمایشگاه گذشته نساجی تهران با من همکالم 
شده بود چنین نظری داشت: » به نظر من ایران بازار 
نام  ثبت  نمایشگاه  این  در  وقتی  ما  اما  است  مهمی 
مانند  بزرگی  کشور  به  وقتی  کردیم  می  فکر  کردیم 
ایران و شهر مرکزی، آن تهران می آییم عالوه بر تجار 
ایرانی می توانیم بازرگانان زیادی از کشورهایی مثل 

عراق و افغانستان را هم ببینیم. اما بسیار جالب است 
که خود ایرانی ها هم استقبالی از نمایشگاه نکردند.« 

در  ترک  برادر  این  اگر  شاید  کنم  می  فکر  خودم  با 
همان ترکیه در یک نمایشگاه نساجی غرفه گذار بود 
قطعًا تعداد بیشتری از ایرانیان را می دید – حداقل در 
روز اول! – هر چند استقبال یا به نوعی عالقه ایرانی 
ها به حضور در ترکیه به بهانه یا به قصد نمایشگاه! 
هم در جای خود قابل بررسی است و عواملی قابل 
ذکر دارد اما بهتر است فعاًل بدان نپردازیم و بحث را 

منحرف نکنیم.
فعالیت  باید  وسیعی  سطح  در  موفق  های  نمایشگاه 

هایی مانند:
- تبلیغات تلوزیونی، رادیویی، شهری و...

نقاط  از  رایگان  نقل  و  حمل  وسایل  قراردادن   -
مختلف شهر و سایر شهرهای مهم آن کشور

- دعوت از هیات های تجاری مختلف از کشورهای 
مهم و خریداران اصلی

- همکاری با تعداد زیادی مجله مرتبط و غیرمرتبط و 
روزنامه نگار از سراسر جهان 

و  کشورهای هدف  بازرگانی  های  اتاق  با  رایزنی   -
ایجاد روابط اقتصادی

باالترین سطح ممکن  در  برگزاری  امکانات  ایجاد   -
و...

را انجام دهند. 
تلوزیونی  تبلیغات  به  ما  برگزارکنندگان  از  برخی  اما 
برایش  کسی  اگر  دارند  اعتقاد  ندارند،  اعتقادی 
به  را  خود  شده  زحمتی  هر  به  باشد  مهم  نمایشگاه 
ویژه  های  سرویس  به  نیازی  پس  رساند  می  اینجا 
حتی  است  مهم  نمایشگاه  شدن  شلوغ  فقط  نیست. 
بازدیدکنندگان خودکار و کیسه جمع کن و  اگر هم 
آیند  باشند. هیات های تجاری هم که نمی  تفریحی 
معدودی  تعداد  نداریم.  خوبی  بسیار  روابط  چون 
اعتقاد دارند اگر از مجالت تخصصی هم هزینه اجاره 
غرفه اخذ شود موجب جبران هزینه های اجرایی می 

شود! و...

از دیدگاه غرفه گذاران داخلی نیز بازدیدکنندگان زیاد 

و تخصصی بسیار اهمیت دارند چرا که هدف اصلی 
از شرکت در یک نمایشگاه یافتن مشتری است. این 
میسر  جانبه  همه  و  قوی  رسانی  اطالع  با  فقط  مهم 

می شود.   
صنعت  در  نمایشگاه  برگزاری  خوب  های  نمونه 
باشند چرا  امیدوار  آینده  به  توانند  می  ایران  نساجی 
که صاحبان صنایع در تشخیص اینکه کدام نمایشگاه 
خوب است و کدام بد، توانا هستند و یا اگر هم از 
این  بار  یک  فقط  کنند  استفاده  و خطا  آزمون  روش 
کار را انجام می دهند. از نمونه های خوب برگزاری 
نمایشگاه که توانسته اعتماد صاحبان صنعت نساجی 
را به خود جلب کند نمایشگاه فرش و کفپوش تهران 
است که به عقیده همگان هر ساله آمار رشد و شاخص 
های بهبودی را نشان می دهد و مسلمًا بر طبق یک 
قانون ساده یعنی رضایتمندی مشتری هر ساله بزرگ 
تر و قدرتمندتر می شود. هر چند که هنوز راه طوالنی 

را در پیش دارد و می تواند بهتر از این باشد. 

برگزاری نمایشگاه به هر قیمتی!!
گرد رخوت بر رخسار نمایشگاه نساجی یزد

برای  را  یزد  نمایشگاه  گزارش  گرفتم  تصمیم  وقتی 
این شماره از مجله کهن بنویسم در ابتدا می خواستم 
گزارش را در دو ستون آماده کنم و طبق روال همه 
مجالت با تعداد زیادی عکس از غرفه ها و دوستان 
و رفقا!! گزارش را کامل کنم اما وقتی به ارزش این 
صفحات فکر می کنم از این کار منصرف می شوم و 
سعی می کنم سخن را از سطح به عمق ببرم. خیلی 
امیدوار بودم که بتوانم، اما بیش از این چیزهایی که 
می خوانید در این مدت کوتاه نتوانستم. شاید همین 

خطوط بهتر از گزارشات معمول باشد.
که  است  این  کند  می  خودنمایی  که  ای  نکته  اولین 
در کتاب نمایشگاه یزد نام بیش از 80 شرکت کننده 
زنید  می  نمایشگاه سری  به  وقتی  اما  می شود  دیده 
فقط حدود 40 تا 50 شرکت حضور دارند! انگار که 
برگزارکنندگان با دست و دلبازی خاصی نام شرکت 

ها را انتخاب کرده اند.
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مجالت  نمایشگاه  کنندگان  شرکت  تعداد  از  اگر 
نساجی، انجمن ها و دانشگاهها را حذف کنید قطعًا 

تعداد شرکت های تولیدی کمتر هم خواهد شد.
نظر  توان  نمی  نمایشگاه  بازدیدکنندگان  با  رابطه  در 
برای  روشی  یا  آمار  گونه  هیچ  چون  داشت  خاصی 
ثبت آمار تعداد بازدید کنندگان وجود ندارد در حالی 
که استفاده از چنین سیستمی بسیار ساده و کم هزینه 

است.
متاسفانه برخی اوقات در برگزاری نمایشگاه مجبوریم 
برای پوشاندن ضعف هایمان که دقیقًا در مورد اصل 
از  هاست،  شرکت  اهداف  و  نمایشگاه  برگزاری 
ابزارهایی استفاده کنیم که ضرورتی ندارد. یکی از این 
ابزارها که به تازگی باب شده است و معلوم نیست 
های  در سالن  گذاران  غرفه  کردن  آن سرگرم  هدف 
خالی است یا درآمدزایی یا ... »رادیو نمایشگاه« است. 
یک ایده کاماًل بومی که در هیچ جای دنیا نظیر ندارد!! 
نکنیم. پس  مقایسه  بقیه  با  را  قرار شد خود  ببخشید 
باید قطعًا در مورد کارکردهای »رادیو نمایشگاه« بیشتر 
با مبتکرین آن صحبت کنیم اما آنچه مسلم است در 
یک نمایشگاه تخصصی نساجی که عنوان بین المللی 
و  سکه  و  هدیه  کردن  جمع  کشد!  می  یدک  هم  را 
طرف  از  زن  روز  جشن  برای  گذاران  غرفه  از   ...
تجربه  نیست!  ای  شایسته  کار  اصال  نمایشگاه  رادیو 
نویسنده اینکه صدای رادیو نمایشگاه حتی فضا برای 
مذاکرات تجاری شرکت ها را هم محدود می کند و 
در سالن هایی که هیچ امکان خاصی برای مذاکرات 
مهم شرکت ها وجود ندارد فضای خصوصی شرکت 
های حاضر که بهای آنرا پرداخته اند  هم با صدای 
بلند رادیو نمایشگاه و بیانات ارزشمند آن! کاماًل نابود 

می شود. 
تلفنی  گفتگوی  در  ندیدم  بد  بیشتر  اطالعات  برای 
از  را  امسال  نمایشگاه  از  بیشتری  آمار  کوتاهی 
دکتر  آقای  کنم.  دریافت  نمایشگاه  برگزارکننده 
ما  با  عالقمند  و  باز  روی  با  همیشه  مثل  میرجلیلی 

صحبت می کند.

- آقای دکتر لطفًا در رابطه با تعداد دقیق شرکت 
ها، فضای فروخته شده و تعداد بازدیدکنندگان و... 

توضیحات بیشتری را بفرمائید.
متراژ  به  فضایی  در  شرکت   55 امسال  نمایشگاه  در 
850 مترمربع حضور داشتند. متاسفانه تعداد دقیقی از 
بین فرم هایی که  اما آنچه در  نداریم  بازدیدکنندگان 

اینکه از شهرهای اصفهان،  اند مشخص بود  پر شده 
یزد  نمایشگاه  از  بیشتری  تعداد  کاشان،  و  خراسان 

بازدید کردند.

- در صورت امکان در رابطه با قیمت اجاره غرفه 
ها هم توضیح دهید.

طبق تعرفه ای که ما از بازرگانی دریافت کردیم هر 
ارزش گذاری شده  تومان  نمایشگاه 50 هزار  از  متر 
بود. اما تعدادی از غرفه ها به مجالت، انجمن ها و 
دانشگاهها و... را به طور مجانی واگذار کردیم که در 

کاهش متوسط درآمد نمایشگاه موثر است.

- نظر شما در رابطه با نمایشگاه امسال چیست؟ و 
آنرا در چه سطحی ارزیابی می کنید؟ 

قطب  از  یکی  یزد  اینکه  به  توجه  با  یزد  نمایشگاه 
ما  اما  دارد  زیادی  اهمیت  است  کشور  نساجی  های 
و  استان  مسئولین  همیاری  و  همکاری  داریم  انتظار 
نیز صاحبان صنایع در یزد بیش از این باشد. متاسفانه 
واحدهای نساجی یزد چندان از این نمایشگاه استقبال 
نمی کنند در حالی که در شهرهای دیگر مانند اصفهان 
نمایشگاه  در  اصفهانی  های  شرکت  از  زیادی  تعداد 
درصد   70 امسال  نمایشگاه  در  اما  کنند.  می  شرکت 
من  نظر  به  بودند.  یزد  از  خارج  از  ما  گذاران  غرفه 
البته درک ضرورت حضور  و  ، روحیه  فرهنگ  باید 
در نمایشگاه برای صاحبان صنایع نساجی یزد بیشتر 

مورد توجه قرار گیرد.

- به نظر شما با توجه به نارضایتی برخی از شرکت 
ها و شرایط حاضر نمایشگاه بهتر نیست آنرا یکسال 

در میان برگزار کنید؟
البته اغلب انتقادات از نمایشگاه یزد فقط به دلیل مکان 
نامناسب آن است که ما در این مورد محدودیت های 

جدی داریم.
در اینکه نمایشگاه یزد بعد از 7 دوره برگزاری کم کم 
در حال جا افتادن است شکی نیست اما قصد داریم 
این نمایشگاه را یکسال در میان برگزار کنیم تا اینکه با 
توجه به تعداد زیاد نمایشگاه ها در شهرهای مختلف 
پتانسیل های بیشتری برای نمایشگاه یزد ایجاد شود.

- آیا برنامه ای هم برای برگزاری نمایشگاه فرش 
دارید؟

بله اما متاسفانه هنوز با توجه به استقبال کم صنایع یزد 
موفق به اخذ مجوز برگزاری آن نشدیم و امیدواریم 

بتوانیم در آینده نمایشگاه فرش را در یزد برگزار کنیم.

توان  می  یزد  نمایشگاه  برگزارکننده  صحبتهای  از 
مهمترین  که  کرد  استخراج  را  زیادی  بسیار  نکات 
آنها می تواند عدم دسترسی برگزارکنندگان به سایت 
فرهنگ  البته عدم وجود  و  مناسب  نمایشگاهی  های 

نمایشگاهی در بین شرکت های نساجی باشد.
مبالغ  حد  بیشترین  و  شده  فروخته  متراژ  اگر  اما 
پرداختی شرکت های حاضر که همان 50 هزار تومان 
است را در هم ضرب کنیم حدود 40 میلیون تومان 
می شود که اگر هزینه های مجری را از آن کم کنیم 
عماًل به هیچ وجه سود چشمگیری که ارزش این همه 
زحمت و تالش و درگیری و... را داشته باشد نصیب 

برگزار کننده نمی شود. 
وقتی همه آنچه را از ذهن ما و شما می گذرد را کنار 
کالف  یک  جز  ماند  نمی  چیزی  دهیم  می  قرار  هم 
دست  به  قطعًا  سردرگم  کالف  این  البته  سردرگم.  
باز می شود. تا چقدر فکر کنیم و به حرف  همه ما 

هایمان عمل کنیم.

نمایشگاهی صنعت  توسعه  تاریخچه    
نمایشگاه های بازرگانی در طول تاریخ قدمتی 2500 
ساله دارند ولی برپایی آنها به شکل امروزی از اواسط 
 قرن 19 میالدی در دنیای صنعتی غرب پایه گذاری شد.
تاکنون  پیش  سال   40 حدود  از  نیز  ما  کشور  در 
همچنین  و  بازرگانی  المللی  بین  نمایشگاههای 
برگزار  زیادی  صادراتی  و  تخصصی  نمایشگاههای 
شده است که برپایی آنها در ادوار مختلف با نوسان و 

فراز و نشیب روبرو بوده است.

کارشناسان معتقدند هویت واقعی صنعت نمایشگاهی 
منافع زودگذر برخی شرکت های مجری و  در پس 
غیرصادراتی  های  شرکت  اقتصادی  مطامع  همچنین 
که به نام صادرکننده در نمایشگاهها حاضر می شوند، 
زدگی  دل  موجب  حتی  مشکل  این  است.  گمشده 
واقعی  تجار  و  تخصصی  مخاطبان  انگیزه  کاهش  و 
بر  المللی شده و  بین  نمایشگاه های  از  بازدید  برای 
است. زده  دامن  ها  نمایشگاه  این  هویتی  بی   تشدید 
از سوی دیگر عدم سرمایه گذاری شرکت های مجری 
دشواریهای  و  ها  نمایشگاه  مرزی  برون  تبلیغ  در 
بی  موجب  خارجی  بازدیدکنندگان  برخی  از  دعوت 
اطالعی تولیدکنندگان و خریداران خارجی از برنامه 

های نمایشگاهی تهران شده است.
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نمایشگاه  باشید  می  مستحضر  که  گونه  همان 

از  یکی  سابقه،  سال   25 از  بیش  با   Domotex

زمینه  در  جهان  مهم  بسیار  و  پیشرو  های  نمایشگاه 

فرش و کفپوش به شمار می رود. شرکت نمایشگاه 

با  و  چشمگیر  موفقیتهای  کسب  از  پس  آلمان  های 

از  پرشماری  تعداد  درخواست  و  استقبال  به  عنایت 

شرکتهای فعال در زمینه طراحی و تولید انواع فرش، 

در نظر دارد تا این نمایشگاه تخصصی را در مسکو و 

استانبول نیز برگزار نماید.

 28 تا   26 تاریخ  از  بار  اولین  برای  مسکو  دموتکس 

سپتامبر 2012 برابر با 5 تا 7 مهر 1391 در کروکوس 

اکسپو )Crocus Expo( و همزمان با دو نمایشگاه 

منسوجات خانگِی شرکت نمایشگاه های فرانکفورت 

خواهد  برگزار  اشتوتگارت  پنجره  و  در  نمایشگاه  و 

گشت.

نمایشگاه دموتکس خاورمیانه در سال 2012 میالدی 

روزهای  در  ترکیه  استانبول  در  امارات  کشور  بجای 

آبان 1391   21 تا   18 با  برابر  نوامبر 2012   11 تا   8

 Istanbul Expo(در محل نمایشگاه های استانبول

Center(  برپا خواهد بود.

آلمانی،  کننده  تولید  تا کنون حضور چند ده شرکت 

بلژیکی، ترک، سایر کشورها و همچنین چند شرکت 

قطعی شده  مذکور  رویدادهای  در  ایرانی  تولیدکننده 

انواع  شامل  خود  محصوالت  گذاران  غرفه  و  است 

طبیعی،  سنگ  موکت،  ماشینی،  و  دستباف  فرش 

پارکت، لمینت، سرامیک، نخ، الیاف و کلیه سیستمها 

و لوازم و ادوات نظافت و شستشو و صنایع مربوط 

به انواع کفپوش را در معرض نمایش بازدیدکنندگان 

متخصص قرار خواهند داد.

های  نمایشگاه  در  غرفه  بهای  اجاره  آگاهی  مزید 

مذکور به قرار زیر می باشد:

مسکو

فضای سرپوشیده بدون ساخت، حداقل 20 متر مربع: 

از 294 تا 352  یورو / هر مترمربع )خالص(

غرفه پیش ساخته با متراژ حداقل 9 مترمربع: از 360 

تا 432 یورو / هر مترمربع )خالص(

استانبول 

فضای سرپوشیده بدون ساخت، حداقل 20 متر مربع: 

125  یورو / هر مترمربع )خالص(

 150 مترمربع:   9 حداقل  متراژ  با  ساخته  پیش  غرفه 

یورو / هر مترمربع )خالص(

شرکت فوژان راهبران به نمایندگی از جانب شرکت 

می  دعوت  شما  از  آلمان،  المللی  بین  نمایشگاههای 

بی شک  نمائید.  ها شرکت  نمایشگاه  این  در  تا  کند 

تائید می فرمائید که حضور شما در این رویدادها، می 

تبعات سودمندی را برای آن شرکت به همراه  تواند 

داشته باشد و بدیهی است که این امر موجب مباهات 

ما و کشور عزیزمان نیز خواهد بود.

در  و  بیشتر  آگاهی  کسب  برای  است  خواهشمند 

صورت هر گونه پرسش احتمالی در روزهای اداری 

با شرکت فوژان تماس حاصل فرمائید.
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راهکارهای توفیق صنعت نمایشگاهی
صنعت  واقعی  هویت  به  بازگشت  است  بدیهی 
استفاده  نیازمند  نخست  مرحله  در  نمایشگاهی 
داشته  آشنایی  هویت  این  با  که  است  مجریانی  از 
که  کند  اثبات  آنها  عملی  و  علمی  تجارب  و  باشند 
با  را  المللی  بین  نمایشگاه  یک  برگزاری  توانایی 
دارند. خارجی  های  شرکت  موردقبول   استاندارد 
در  که  صادراتی  و  صنعتی  های  تشکل  از  بسیاری 
المللی  بین  نمایشگاه  برگزاری  مجوز  اخیر  سالهای 
از سوی شرکت  را  فعالیت خود  در حوزه  بازرگانی 
اسالمی  جمهوری  المللی  بین  نمایشگاههای  سهامی 
ایران دریافت کرده اند کوچکترین اطالعات تخصصی 
تخصصی  اطالعات  و  ندارند  نمایشگاهی  از صنعت 
 آنها محدود به شاخه فعالیت های صنعتی خود است.
نمایشگاهی  صنعتگر  پذیرفت  باید  که  اینجاست 
تفاوت  دیگر  های  شاخه  در  صنعتگران  سایر  با 
بیماری  متخصص  پزشک  یک  که  همانطور  دارد. 
ندارد؛  را  روانی  بیماران  معالجه  توانایی  قلبی  های 
را  قلبی  بیماران  نیست  قادر  نیز  روانپزشک  یک 
هستند. پزشک  دو  هر  که  چند  هر  کند،   معالجه 
به  ها  نمایشگاه  برپایی  اگر  حتی  دوم  مرحله  در 
موفقیت  شود،  سپرده  توانمند  و  کارآزموده  مجریان 
صنعت نمایشگاهی نیازمند حمایت های اقتصادی و 
سیاسی دولت است. اعطای روادید زودهنگام و طویل 
خارجی،  بازدیدکنندگان  و  تولیدکنندگان  به  المدت 
خارجی  اتباع  برای  گمرکی  ویژه  تسهیالت  ارائه 
اعتبارات  اعطای  نمایشگاهها،  در  کننده  شرکت 
نمایشگاهها در  تبلیغی  تأمین هزینه های  برای  ارزی 
های  نامه  تفاهم  امضای  و  مرزی  برون  های  رسانه 
جمله  از  دیگر  کشورهای  با  نمایشگاهی  همکاری 
 خدمات دولتی برای توسعه صنعت نمایشگاهی است.
از حق نگذشته باید اذعان کرد که نگرش جدید دولت 
به تقویت رایزن های بازرگانی ایران در خارج از کشور 
و استفاده از پتانسیل تبلیغی و مشاوره ای آنان در جذب 
کشورمان،  صنعتگران  برای  تجاری  جدید  شرکای 
راستاست. این  در  اصولی  و  منطقی   راهکارهای 
برون مرزی  از شبکه های  استفاده  با  نیز  ملی  رسانه 
بین  نمایشگاههای  برنامه  تبلیغ  در  تواند  می  خود 
مؤثر  خارجی  مخاطبان  جذب  و  کشورمان  المللی 
ای  رسانه  های  شبکه  از  استفاده  که  چند  هر  باشد. 
بازدیدکنندگان  و  تولیدکنندگان  جذب  در  خارجی 

خارجی مؤثرتر است.

قابل توجه شرکت های تولید کننده  فرش ماشینی ، دستباف و انواع کفپوش :

 رزرو غرفه در نمایشگاه دموتکس استانبول و هانوفر
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زیر مجموعه های Cobble فعالیت می کند( عرضه کننده 
ماشین های آکس مینستر بود اما بعداً این موقعیت مابین 
رقبایی که از تکنولوژی نو بهره می جستند تقسیم شد. با 
وجود این به دلیل این که اغلب ماشین های موجود در 
بازار محصول شرکت Crabtree بودند و تعداد زیادی 
از آنها به خاطر تطبیق با ژاکارد الکترونیک تغییراتی یافته 
اند، بخش جدید هنوز بر پایه سوابق و اطالعات دریافتی 

از آنها استوار است.
مینستر  آکس  بافندگی  ماشین  نوع  دو  از  در حال حاضر 

 .Spool-Gripper استفاده می شود: ژاکارد-گریپر و

الکترونیک  ژاکارد  معنای  به  امروزه  ژاکارد-گریپر  مدل 
است. قابلیت انعطاف این مدل پیشرفته به همراه توانایی 
فرش  بازار  در  مطلوبی  جایگاه  باال،  های  تراکم  با  بافت 
آکس  های  بافنده  برای  پذیرایی،  و  هتل  خصوصًا بخش 
ژاکارد-گریپر  سیستم  از  است.  کرده  فراهم  مینستر 
یا  سرتاسری  های  فرش  و  قالیچه  بافتن  برای  همچنین 

wall-to-wall منازل استفاده می شود.
مرحله  نداشتن  خاطر  به   spool-gripper بافندگی 
انتخاب رنگ در سیکل بافندگی و خاب گذاری سریعتر، 
به  است.  سریعتر  ژاکارد-گریپر  معمولی  های  ماشین  از 
عالوه محدوده استفاده از رنگ این ماشینها وسیع است. 
با این حال این دستگاه ها تنها در صورت استفاده دراز 
مدت مقرون به صرفه اند و به کارگیری آنها در تولیدات 

برای  ای  بهینه  روش  مینستر  آکس  بافندگی  تئوری،  در 
تولید فرش های طرح دار است. پشت فرش هم زمان با 
تشکیل ریشه های خاب بافته می شود به صورتی که هیچ 
عملیاتی برای گذاشتن زیره )مانند تافتینگ( الزم نیست. 
حوزه طراحی فوق العاده گسترده است و می تواند طرح 
سایر  با  مقایسه  در  کند.  تهیه  را  برجسته  و  رنگی  هایی 
روشهای بافندگی فرش های طرح و نقش دار، این روش 
تراکم خاب بسیار باالیی را در سطح زیردست فرش به 
استفاده کنندگان عرضه می کند. اما در عمل تکنیک های 
انتخاب و جاگذاری پایل نسبتا کند و عمل پودگذاری نیز 
به همین منوال کندتر است تا جایی که میزان تولید یک 
 face-to-face دستگاه معمولی آکس مینستر از دستگاه

کمتر و در مقایسه با ماشین تافتینگ بسیار پایین است.
قابلیت  تنها  نه  الکترونیکی  ژاکاردهای  ابداع  حال  هر  به 
بهبود  بسیار  را  مینستر  آکس  های  دستگاه  انعطاف 
تکنیک  و  کوتاهتر  را  خاب  تشکیل  عمل  بلکه  بخشید، 
بافندگی  های  ماشین  کرد.  سریعتر  را  پودگذاری  های 
راپیری  پودگذاری  سیستم  داشتن  با  مینستر  آکس  مدرن 
یا پروژکتایل و ژاکارد الکترونیک قادرند تولیدات متنوعی 
را در رنگ ها و طرح های گوناگون تولید کنند. پس از 
با ورود تکنولوژی های جدید  یک دوره طوالنی رکود، 
دور تازه پیشرفت آکس مینستر آغاز شد. سالهای زیادی 
نام  با  حاضر  حال  در  )که   David Crabtree شرکت 
از  یکی  صورت  به   Crabtree Textile machines

انبوهی چون محصوالت خانگی با نقش و رنگهای متنوع 
بیشتر است.

ژاکارد-گریپر
اجزای کلیدی یک دستگاه معمولی بافندگی آکس مینستر 
مدل ژاکارد-گریپر شرکت کرابتری در شکل 1 نشان داده 

شده است.
    

انواع بافندگی فرش:

 AXMINSTER   اصول  بافندگی آکس مینستر
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شکل1 - اجزای کلیدی یک دستگاه بافندگی آکس مینستر 
ژاکارد-گریپر 8 رنگ  
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آنها می توانند ریشه های خابی را که با نخ برآورده می 
به طول خواسته  گریپرها  با  نخهای خاب  بگیرند.  شوند 
شده قرار می گیرند و با یک سیستم چند تیغه بریده می 
شوند. سپس گریپرها گردش می کنند تا ریشه ها به طور 
عمودی در مکان مورد نظر فرش قرار گیرند. پود دوبله 
باال  سمت  به  گریپر  و  شود  می  داده  قرار  کار  دهنه  در 
حرکت می کند. پایه بعدی خاب را دور نخ پود می گیرد 
و باالخره آن را به حالت U شکل آزاد می کند )شکل 2(.

چهار نوع بافت مختلف را می توان در سیستم ژاکارد-
گریپر آکس مینستر پیاده کرد. دو سبک اساسی به نامهای 
  Kardax .شناخته شده اند Corinthian و  Kardax
ریشه خاب را پشت فرش نیز می بافد و نقشه بافت را 
می توان در پشت فرش نیز مشاهده کرد. این سبک بیشتر 
برای تهیه فرش هایی استفاده می شود که تا حد امکان به 

فرش دستباف نزدیک باشند.
اما بافت Corinthian ریشه های خاب را با عمق کم در 
پشت فرش جا می دهد تا در مصرف خاب صرفه جویی 
استفاده می  در فرش های سرتاسری  این شیوه  از  شود. 
شود. دستگاه های ژاکارد-گریپر عمومًا بافتهای سه پودی 
را در هر دو سیستم Kardax و Corinthian تولید می 
کردند. اخیراً مدلهای پیشرفته تر آنها بافتهای دو پودی نیز 
تولید می کنند که برای تشکیل هر ردیف خاب به دو دور 

ماشین بافندگی احتیاج است.

 ساختار خاب
گام یا تراکم خاب دستگاه آکس مینستر در زمان ساخته 
شدن دستگاه معلوم می گردد. گام رایج این دستگاه ها 7 
دانه در اینچ است که فاصله بین دندانه ها 3/65 میلیمتر 
است. فهرست گام های دستگاه فوق شامل 8،7،6،5،4و9 
است. ماشینهای دارای گام 8 و 9 برای بافتهای با تراکم 
باال استفاده می گردد. گام های بسیار باال در طرح های 
خاصی که از نخهای مخلوط و ضخیم استفاده می کنند 
که   ،U یک  کردن  درست  برای  معموالً  دارند.  کاربرد 
ها  ریشه  باشد،  میلیمتر   16 الی   9 مابین  آن  خاب  طول 

 بافت زمینه
بافت برزنت فرش را سه ورد کنترل می کنند که دو ورد 
برای چله شل باف و یک ورد برای چله سفت باف به 
کار می روند. پود با یک رایپر سخت که چشمکی نزدیک 
نوک دارد به داخل دهنه هدایت می شود و نخ پود دائم 
از داخل این چشمی عبور می کند. هنگامی که پودگذاری 
کامل می شود، ماسوره حاشیه که نخ محکمی )پلی استر یا 
نخ کتان زبر( با خود دارد از میان حلقه پود رد می شود و 
زمانی که رایپر از کار خارج می شود ماسوره حلقه را نگه 
می دارد و باعث تشکیل حاشیه می شود. این پود دوبله 
در جای خود باقی می ماند و دفتین به آن ضربه می زند.

نخ چله سفت باف با ورد مربوطه طوری در باال و پایین 
رایپر حرکت می کند که یک خط مستقیم را مابین پودهای 
فرش تکمیل شده تشکیل می دهد. درگیری نخهای چله 
شل باف با نخ پود اساس بافت زمینه یا برزنت فرش را 
ایجاد  باف  نخهای سفت  اصلی  تشکیل می دهد. وظیفه 
البته  است؛  تار  نخهای  در جهت  فرش  ابعادی  استحکام 
بهتر است بگوییم نیروی وارده بر فرش از طرف نخهای 
مستقیم  به صورت  نیز  پود  نخ  کند.  می  را جبران  خاب 
در محصول نهایی جای می گیرد و استحکام ابعادی در 
جهت عرضی را تامین می کند. نخهای چله ممکن است 
از غلتک چله و یا از قفسه ذخیره فراهم شوند. در سیستم 
غلتک چله ای، حداقل سه غلتک چله وجود دارد که دو 
تا برای شل باف و یکی برای سفت باف است. قطر غلتک 
ها به 1000 میلیمتر می رسد. غلتکها ممکن است پر باشند 
نصفه  طور  به  یا  و  عرض(  کم  های  ماشین  در  )عمدتًا 
پیچیده شده باشند )ماشینهای دارای عرض بافت باال( که 
در این صورت به جای سه غلتک، شش غلتک خواهیم 
داشت. ممکن است برای تغذیه مداوم نخ چله، به جای 
غلتکهای چله از قفسه استفاده شود. قسمت اعظم کریل 
برای نخهای خاب و بخش کوچکی از آن برای نخهای 
امروزه   IRO پود  تغذیه  از سیستم  استفاه  با  است.  چله 
پودگذاری آسان شده است و نخ پود استحکام ثابتی در 

طول بافت پیدا می کند.

 شکل گیری خاب
در شکل 1 ، گریپر شبیه گردن پرنده در دو حالت مختلف 
نشان داده شده است. گریپر یک ریشه خاب را از کریل به 
نقطه ای از بافت می برد و آن را به شکل U درمی آورد. 
ریشه U شکل در جای خود با دو نخ پود قفل می شود. 
هر گریپر دو قسمت دارد که بر روی چشمی می چرخند. 
فک بیرونی به شفت مرکزی وصل شده و فک تویی، که 
یک چنگال تیغ دار دارد، روی شفت کمکی محکم شده 
است. کل مجموعه گریپرها می توانند به صورت کمانی 
این ترتیب  به  شکل و به وسیله شفت مرکزی بچرخند. 

در محدوده 22 الی 35 میلیمتر در جای خود کشیده می 
آکس  های  فرش  برخی  از  هایی  نمونه   1 شوند. جدول 

مینستر را نشان می دهد.

با  که  است  شکل   J ریشه  مخصوص  بافتهای  از  یکی 
در  آید.  می  وجود  به  گریپر  مکانیسم  بندی  زمان  تغییر 
این ساختمان خاص، طول خاب تا 70 میلیمتر می رسد و 
طوری حول نقطه وسطی می پیچد که طول پایهJ  ممکن 
است تا 44 میلیمتر نیز برسد. از این بافت خاص بیشتر در 

قالی های سبک اسکاندیناوی استفاده می شود.  

 انتخاب رنگ 
کریل دستگاه بافندگی آکس مینستر تعدادی قفسه دارد که 
هر کدام به طور صوری یک رنگ را در خود جای داده 
نقشه، معموالً  برای  تعداد رنگ الزم  به  بسته  اند. کریل، 
8 الی 12 قفسه دارد و رنگهای اضافی طراح را می توان 
میله  روی  از  نخ  داد.  قرار  آن  مختلف  های  قسمت  در 
های هدایت کننده و از میان سوراخ های صفحه راهنما 
در نخبرهای متحرک به ماشین تغذیه می گردد. هر کدام 
های  قفسه  تعداد  به  زیادی  های  شکاف  نخبرها  این  از 
داخل کریل دارد. برای هر دندانه شانه یک نخبر وجود 
نخبرهاست طوری  ژاکارد جابجایی  دارد. وظیفه سیستم 
که وقتی گریپر برای کشیدن ریشه خاب می رسد رنگ 
از دستگاه  بسیاری  کند.  تغذیه  آن  به  را  نقشه  برای  الزم 
پانچ  کارت  دارای  ژاکارد  های  مکانیسم  از  موجود  های 
طرح  از  نقطه  هر  ازای  )به  رنگ  نخ  انتخاب  برای  شده 

بافت( استفاده می کنند.
های  سیستم  را  ژاکارد  های  کارت  اغلب  امروزه   
پانچ  دارند،  خصوصی  به  افزارهای  نرم  که  الکترونیکی، 
ژاکارد  به مکانیزم های  اما دستگاه های مدرن  کنند.  می 

الکترونیکی مجهز هستند. )شکل 3(.
البته باید توجه کرد که پیکره بندی مکانیزم فوق تا به حال 
نخبرها  است. حرکت  داشته  زیادی  تغییرات  و  پیشرفتها 
مکانیکی و با یک میله باالبر انجام می شود. حرکت میله 
دقیقًا با ریتم حرکتی ماشین بافندگی در تقابل است ولی 
الکترونیکی کنترل می شود.  جابه جایی نخبرها به شیوه 
زمانی که میله باال می رود، کامپیوتر به سولنوئید دستور 
تحریک پین را می دهد تا شکاف نخبر در موقعیت دلخواه 
برای  که  هایی  ماشین  اغلب  در  نخبر  سپس  گیرد.  قرار 
ژاکارد  دستگاه  کل  اند،  شده  طراحی  الکترونیک  ژاکارد 
در  شود.  می  نصب  گریپرها  باالی  و  ماشین  جلوی  در 
این حالت ارتفاع آنها از ماشینهای دارای ژاکارد مکانیکی 
که  کرد  توجه  مهم  نکته  این  به  باید  است.  کمتر  متر   2
احتیاجی نیست این مکانیزم به حالت عمودی درآید و این 
کار باعث می گردد که کمان حرکتی گریپر کمتر و سیکل 
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کاهش  درصد   70 تا  را  رفوگری  و  تعمیر  های  هزینه  و 
می دهد.

 محاسبات تولید 
میزان  بهبود  نمایانگر  است  آمده  ادامه  در  که  محاسباتی 
تولید در یک دستگاه shot - 3 با ژاکارد مکانیکی است 
که با تبدیل آن به دستگاه مدرن shot - 2 مجهز به ژاکارد 
جدیدترین  از  استفاده  با  شود.  می  حاصل  الکترونیکی 

روشهای پودگذاری می توان این مقدار را باالتر نیز برد.

 پودگذاری با پروژکتایل
روش پودگذاری با پروژکتایل به عنوان سریعترین تکنیک 
پودگذاری برای نخهای پود ضخیم در ماشینهای سنگین 
بافت با عرض 4 الی 5 متر شناخته شده بود. مدل اولیه 
T شرکت سولزر ترکیب شد  با دستگاه پروژکتایل مدل 
و مکانیزم جدیدی با سرعت 180 پیک بر دقیقه به دست 
آمد. شرکت گریفیث )Griffith( که این نوع ماشینهای 
ماشین  در  را  تغییراتی  کرده،  عرضه  بازار  به  را  سریع 
تاب  نخهای  اند،  نخبرها سبکتر شده  است:  کرده  اعمال 
کمانی  مسیر  نهایتًا  و  شوند  می  تغذیه  عمودی  طور  به 
از قبل شده است. توان پودگذاری  شکل گریپر کوتاهتر 
تولید  و  است  دقیقه  بر  پیک   200 تا   180 محدوده  در 
به حد 50 مترمربع در ساعت رسیده است. البته شرکت 
گریفیث پیشنهاد کرده به جای بوبین های معمولی 100 
تا  شود  استفاده  میلیمتری   130 های  بوبین  از  میلیمتری 
تغییراتی  با  باید  کار  این  اما  تعویض کمتر شود  زمانهای 

در کریل همراه شود.

پودگذاری با راپیر
سه  ماشین  یک   Crabtree Stage VI دستگاه 
این  است.  راپیری  پودگذاری  سیستم  دارای  پودی 
توقف مکانیزم  و  رنگ   12 الکترونیک  ژاکارد  به   ماشین 
 missing-end مجهز است. توان پودگذاری در حدود 
آن  تر  پیشرفته  مدل  در  و  دقیقه  در  پیک   135 الی   120
استهالک  مناسب،  برش  دارد.  دقیقه  در  پیک  باالی 150 
از  تاب  نخهای  از  استفاده  حداکثر  و  گریپر  پایین شفت 

مزایای این نوع ماشین هاست.

بافت کوتاهتر شود. ژاکاردهای الکترونیک اولیه با زاویه 
30 تا 45 درجه نصب می شدند. در سیستم های پیشرفته 
تر، نخبرها به طور افقی از باالی گریپرها حرکت می کنند 

که این باعث کوتاهتر شدن کمان حرکتی می شود.

 سیستم کنترل ماشین
آکس   spool-gripper و  ژاکارد-گریپر  سبک  دو  هر 
مجهزاند.  پیشرفته  پارگی  توقف  های  سیستم  به  مینستر 
عیوب  اند  دسترس  در  امروزه  که  الکترونیکی  ابزارهای 
می  کاهش  را  محصول  رفوگری  هزینه  نتیجتًا  و  فرش 
دهند. سیستم Tuft Missing شرکت کرابتری، با کنترل 
تصویری دوربین، روش بدیعی برای سیستم های توقف 
ماشین آالت به شمار می رود. این سیستم ریشه های از 
دست رفته را شناسایی می کند و مشخصات آن را بر روی 

صفحه نمایش به بافنده می دهد.

 می توان دستگاه را طوری تنظیم کرد که پس از یک یا 
چند بار شناسایی موارد این چنینی متوقف شود. سیستم 
دیگری به نام Modra digital End Detection از 
می جوید.  بهره  زمینه  این  در  نوری  فیبرهای  تکنولوژی 
سرنخ های پاره یا گم شده در طول بافت سریعًا شناسایی 
می گردند. در این سیستم نیز می توان محدوده پارامترهای 
هشدار دهنده را تنظیم کرد. گفته می شود این سیستم می 
کند  کنترل  را  ماشین  چند  زمان  هم  بافندگی  کار  تواند 

Spool-Gripper 
مدل   spool-gripper روش  با  مینستر  آکس  بافندگی 
پیشرفته تر سیستم ماسوره ای آکس مینستر است که در 
در  خاب  های  نخ  موازی  پیچیدن  با  موردنظر  طرح  آن 
که سبک  آنجایی  از  گردد.  می  ایجاد  ماسوره  یک سری 
بردن  برای  ماسوره  یک  به  مینستر  آکس   spool اصلی 
های  ماسوره  دارد،  نیاز  بافت  موقعیت  به  خاب  نخهای 
به  محل  نزدیکترین  به   spool-gripper جدید  روش 

موقعیت بافت انتقال داده شده اند. )شکل 4( 

ماشین spool شامل یک قفسه تخت، شانه یکسر باز و 
ابزار گرداننده ماسوره به عرض 1 متر و صفحه کاغذی 
نگهدارنده طرح است. یک تیغه صاف و لبه دار بر روی 
کاغذ فوق قرار می گیرد تا ردیفهای طرح مشخص شوند 
و کار انتخاب بوبین انجام گیرد. طول نخهایی که به شانه 
تغذیه می شوند عمومًا 15 میلیمتر است که روی ماسوره 
پیچیده می شوند و ماسوره پر با ماسوره خالی عوض می 
شود. تیغه لبه دار به ردیف بعدی طرح می رود؛ بوبین ها 
انتخاب و تنظیم می شوند و ماسوره دیگری پر می گردد. 
در صورتی که ماسوره ها برای ماشین با عرض 4 متر مد 
نظر باشند و عرض یک تکرار نقشه 1 متر یا کمتر باشد، 
چهار ماسوره باید پیچیده شود. برای این که این فرآیند 
پرهزینه و کارگربر مقرون به صرفه شود، معموالً ماسوره 
ها به صورت دوتایی )یعنی دو ماسوره مشابه هم( پر می 
شوند. اگر ماسوره 15/3 متر نخ خاب را نگه داشته باشد، 
0/3 متر آن ضایعات است و فرش موردنظر به 25 میلی 
متر نخ برای تشکیل هر ریشه احتیاج دارد؛ بنابراین بازده 
کار ماسوره 600 ریشه خواهد بود. زمانی که یک ماسوره 
یک ردیف از نقشه را تامین می کند، یک مجموعه کامل 
اگر  بافت.  نقشه را خواهند  از  از ماسوره ها 600 تکرار 
تکرار طرح 0/5 میلی متر باشد و تراکم خاب فرش 300 
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ریشه در متر باشد، 150 ماسوره برای بافتن یک تکرار از 
متر  طرح الزم است و یک مجموعه کامل ماسوره 300 
فرش خواهند بافت. به دالیل اقتصادی ممکن است سه 
مجموعه ماسوره پیچیده شود که در اینصورت 900 متر 

فرش بافته می شود.

 بافندگی
منتقل  بافت  نقطه  به  دقیقًا  ماسوره  نگهدارنده  های  قاب 
و در آنجا قفل می شوند تا نخهای خاب که گریپر پیش 
ژاکارد  برنامه  مطابق  بافندگی  سپس  شوند.  گرفته  آورده 
کمان  که  داشت  توجه  نکته  این  به  باید  یابد.  می  ادامه 
 spool سیستم  معمولی  نوع  به  نسبت  گریپرها  حرکتی 
زمان  کاهش  باعث  و  است  کوتاهتر  بسیار  مینستر  آکس 

تشکیل ریشه ها می گردد. 

 Spool-Gripper ساختمان فرش 
اغلب دستگاه های اشاره شده با تراکم 7 دانه در هر اینچ 
موارد  برخی  در  حال  این  با  شوند.  می  عرضه  بازار  به 
گام 6 و یا 8 هم دیده می شود. تعداد ردیف های طولی 
)تراکم تاری بافت( با تعویض چرخ دنده مخصوص این 
مابین  تولید شده  های  فرش  کالیته  و  کند  می  تغییر  کار 
نخ  کشیدن  است.  سانت   10 هر  در  ردیف   45 الی   16
برای ریشه های U شکل در محدوده 35-22 میلی متر و 
برای ریشه های J شکل 70 میلی متر است. دستگاه های 
spool gripper عمدتًا برای بافتهای shot - 2طراحی 
می شوند که کار تکمیل آنها مشکالتی به همراه دارد؛ با 
این حال بعضی از بافنده ها بافتهای سه پودی را ترجیح 

می دهند. 

میزان تولید
نسبت  سیستم  این  گریپر،  کوتاهتر  مسیر  داشتن  دلیل  به 
بر  عالوه  دارد.  بیشتری  تولید  ژاکارد-گریپر  سیستم  به 
این، این روش فقط به دو پود برای تشکیل یک ردیف 
اغلب  پودی  سه  بافت  با  مقایسه  در  که  دارد  نیاز  خاب 
بر  است.  برتر  هم  اینجا  در  ژاکارد-گریپر  های  دستگاه 
طبق محاسبات پایه، میزان تولید یک دستگاه ماسوره ای 
با راندمان 65 درصد حدوداً 16/7 مترمربع خواهد بود در 
حالی که همین مقدار برای مدل ژاکارد-گریپر 10 مترمربع 

است. 

ماشین های جدید آکس مینستر
آکس  بافندگی  ماشین  جدیدترین   MAX63 دستگاه 
مینستر به شمار می رود که کمپانی واندویل ساخته است 
در این ماشین یک فرش با تعداد 16 رنگ بافته می شود. 
راپیر پود را در داخل دهنه قرار می دهد و گریپر گذاشتن 
پایل را در فرش بر عهده دارد. در این تکنیک نخ خاب 

اینکورپوریتد در فرش وجود ندارد.
در اولین سیکل بافت، راپیر یک نخ پود را در داخل فرش 
قرار می دهد و گریپر در حال باال بردن ریشه خاب قبلی 
است. سپس گریپر نخ خاب انتخاب شده را از روی نخبر 

می گیرد )شکل 5(.

در سیکل دوم نخ پایل بریده می شود و گریپر به موقعیت 
پایینی خود می رود. رایپر یک نخ پود را در فرش قرار 
می دهد. اولین پایه ریشه خاب در فرش گذاشته می شود. 
قطعه چنگک شکل به جلو می آید و ریشه خاب قبلی را 

به حالت قایم نگه می دارد.
در سیکل سوم گریپر در موقعیت پایینی است و رایپر در 

حال پودگذاری است.
در شکل 8 بافت های دو پودی و سه پودی Kardax و 
 MAX63 دستگاه بافندگی آکس مینستر Corinthian

نشان داده شده اند.

منبع: کتاب فرش ماشینی - آقای مهندس مهدی یکتا

شکل 2-4 گریپر در حال گرفتن پایه های ریشه از ماسوره 
Spool-Gripper در دستگاه
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آن  مخلوط  و  استر  پلی  تار  نخ  نساجی-  استاندارد 
نخستین  ماشینی  فرشهای  در  مصرف  مورد  پنبه،  با 
براساس  استاندارد  این  شد.  تهیه   1377 سال  در  بار 
کمیسیون  تایید  و  بررسی  و  رسیده  پیشنهادهای 
قرار  تجدیدنظر  مورد  بار  اولین  برای  مربوط  های 
کمیته  جلسه  یکمین  و  هفتاد  و  یکصد  در  و  گرفت 
و  نساجی  های  فرآورده  و  پوشاک  استاندارد  ملی 
این  اینک  شد.   تصویب   1384/10/19 مورخ  الیاف 
استاندارد به استناد بند یک ماده 3 قانون اصالح قوانین 
و مقررات موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران 
مصوب بهمن ماه 1371 به عنوان استاندارد ملی ایران 

منتشر می شود.
برای حفظ همگامی و هماهنگی با تحوالت و پیشرفت 
های ملی و جهانی در زمینه صنایع، علوم و خدمات، 
تجدیدنظر  لزوم  مواقع  در  ایران  ملی  استانداردهای 
و  اصالح  برای  که  پیشنهادی  هرگونه  و  شد  خواهد 
تکمیل این استاندارد ارائه شود، در تجدیدنظر بعدی 

مورد توجه قرار خواهد گرفت.
بنابراین برای مراجعه به استانداردهای ملی ایران باید 

همواره از آخرین تجدیدنظر آنها استفاده کرد.
در تهیه و تجدیدنظر این استاندارد سعی شده است 
که ضمن توجه به شرایط موجود و نیازهای جامعه، 
در حد امکان بین این استاندارد و استانداردهای بین 
المللی و استاندارد ملی کشورهای صنعتی و پیشرفته 

هماهنگی ایجاد شود.

منابع و مآخذی که برای تهیه این استاندارد به کار رفته 
است به شرح زیر است:

ویژگی   1377 سال   :4819 ایران  ملی  استاندارد   -1
در  مصرف  مورد  استر  پلی  پنبه–  مخلوط  نخ  های 

فرشهای ماشینی
2- بررسی نتایج و انجام آزمون های آزمایشگاهی در 
موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران- مدیریت 

نساجی و چرم: سال 1383 الی 1384  

1     هدف
هدف از تدوین این استاندارد تعیین ویژگی ها، نمونه 
برداری، بسته بندی و نشانه گذاری نخ مخلوط پنبه- 
پلی استر و صددرصد پلی استر مورد مصرف در تار 

فرش های ماشینی می باشد. 

2     دامنه کاربرد 
2-1     این استاندارد برای نخ های ریسیده شده در 

سیستم پنبه ای کاربرد دارد.
از جنس  که  هایی  نخ  درباره  استاندارد  این      2-2
الیاف پلی استر به میزان 50 تا 80 درصد در مخلوط 
با الیاف پنبه و همچنین از جنس صددرصد پلی استر 

تهیه شده اند، کاربرد دارد.
تمام  که  هایی  نخ  مورد  در  استاندارد  این      3-2
عملیات تکمیلی روی آنها صورت گرفته و بر روی 
هستند،  بازار  به  عرضه  قابل  و  شده  پیچیده  بوبین 

کاربرد دارد.
2-4    این استاندارد، ویژگی های مربوط به عملیات 

تکمیلی و دیگر عملیات مشابه را در بر نمی گیرد. 

یادآوری: برای ویژگی های نخ از جنس صددرصد 
پنبه به استاندارد ملی ایران 2376 رجوع کنید.

3     مراجع الزامی
متن  در  که  است  مقرراتی  حاوی  نیز  الزامی  مدارک 
این استاندارد به آنها ارجاع شده است. بدین ترتیب 
آن مقررات جزئی از این استاندارد محسوب می شود. 
در مورد مرجع دارای تاریخ چاپ و/ یا تجدید نظر، 
مدرک  این  بعدی  نظرهای  تجدید  و  ها  اصالحیه 
مورد نظر نیست. معهذا بهتر است کاربران ذینفع این 
استاندارد، امکان کاربرد آخرین اصالحیه ها و تجدید 
نظرهای مدارک الزامی زیر را مورد بررسی قرار دهند. 
در مورد مراجع بدون تاریخ و/ یا تجدید نظر، آخرین 
چاپ و/ یا تجدید نظر آن مدارک الزامی ارجاع شده 

مورد نظر است.
استاندارد  این  کاربرد  برای  زیر  مراجع  از  استفاده 

الزامی است:
ایران 28: سال 1383 روش  3-1     استاندارد ملی 

اندازه گیری نمره نخ   
روش   1381 سال   :29 ایران  ملی  استاندارد      2-3
اندازه گیری نیرو و ازدیاد طول نخ تا حد پارگی- نخ 

تک رشته 
 :30-3 و   30-1 ایران  ملی  استانداردهای       3-3
های  محموله  تجاری  وزن  گیری  اندازه   1373 سال 

الیاف و نخ
ایران 32: سال 1380 روش  3-4     استاندارد ملی 

اندازه گیری تاب نخ- روش مستقیم
3-5     استاندارد ملی ایران 948: سال 1370 محیط 

های استاندارد برای آماده شدن آزمایش منسوجات
 1372 سال   :3362 ایران  ملی  استاندارد     6-3
جداسازی کمی مخلوط های دوتایی الیاف به روش 

شیمیایی
3-7     استاندارد ملی ایران 4312: سال 1377 روش 

های شناسایی الیاف
3-8     استاندارد ملی ایران 5652: سال 1380 اندازه 

گیری تاب نخ به روش باز کردن و تاب دادن مجدد

4     اصطالحات و تعاریف
در این استاندارد اصطالحات و/ یا واژه ها با تعاریف 

زیر به کار می رود:
4-1    بهر 

به مجموعه ای از کاال که دارای جنس، نوع، تاب و 
نمره نخ مشابه بوده و یا بعبارتی دارای ویژگی های 
باشند، گفته می  فیزیکی، شیمیایی و ظاهری یکسان 

شود.
 )Ne( 4-2     نمره نخ در سیستم انگلیسی

بیان  و  غیرمستقیم  سیستم  در  نخ  نمره  دهنده  نشان 
کننده تعداد هنک ها1 در یک پوند2 نخ می باشد.

 B.C.F استاندارد نخ پلي پروپیلن یکسره تکسچره شده
مورد مصرف در کفپوشهاي ماشیني- ویژگي ها و روش هاي آزمون
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)Nm( 4-3     نمره نخ در سیستم متریک
بیان  و  غیرمستقیم  سیستم  در  نخ  نمره  دهنده  نشان 
کننده طول نخ برحسب متر که وزن آن یک گرم می 

باشد.
)Tex( 4-4     نمره نخ در سیستم تکس

نشان دهنده نمره نخ در سیستم مستقیم و بیان کننده 
جرم 1000 متر نخ برحسب گرم می باشد.

4-5     اضافات مجاز تجاری
مقدار مشخصی از مواد قابل استخراج نخ که براساس 

وزن خشک کاال به درصد بیان می گردد.

5     ویژگی ها
5-1     جنس نخ 

جنس نخ در بسته های هر بهر باید یکسان و مطابق 
باشد.  بوبین  برچسب  روی  بر  شده  اظهار  جنس  با 
نخ  در  استر  پلی  و  پنبه  الیاف  اختالط  درصد  میزان 
درصد  میزان  رواداری  باشد. حد  می   1 طبق جدول 
الیاف نسبت به مقدار اظهار شده 2± درصد می باشد. 
)روش آزمون طبق استانداردهای ملی ایران 4312 و 

3362 می باشد(.

5-2     نمره نخ
نمره نخ در فرش های ماشینی طبق جدول 2 پیشنهاد 
می گردد، حد رواداری نمره نخ نسبت به مقدار اظهار 
آزمون طبق  باشد )روش  برابر 5±  درصد می  شده 

استاندارد ملی ایران 28 می باشد(. 

5-3   مقاومت نخ تا حد پارگی 
حداقل مقاومت نخ تا حد پارگی باید مطابق با جدول 
ایران 29  ملی  استاندارد  طبق  آزمون  )روش  باشد   3

می باشد(.

5-4   درصد افزایش نسبی طول نخ تا حد پارگی
بین  باید  پارگی  تا حد  افزایش نسبی طول نخ  میزان 
10 الی 22 درصد باشد )روش آزمون طبق استاندارد 

ملی ایران می باشد(.

5-5  تاب در متر نخ 
تعداد تاب در متر نخ یک ال و چند ال و جهت آنها 
آن  رواداری  حد  ولی  گردد  می  تعیین  پیشنهاد  طبق 
می  درصد   ±5 با  برابر  شده  اظهار  مقدار  به  نسبت 
باشد )روش آزمون طبق استانداردهای ملی ایران 32 

و 5652 می باشد(.

5-6     اضافات مجاز تجاری
50درصد  نخ   برای  تجاری  اضافات  میزان  حداکثر 
پنبه- 50 درصد پلی استر برابر با 5 درصد، برای نخ 
35درصد پنبه-  65درصد پلی استر برابر با 3/5 درصد 
و برای نخ هایی با  75درصد پلی استر و یا بیشتر برابر 
با 2 درصد می باشد )روش آزمون طبق استانداردهای 

ملی ایران 1-30 و 3-30 می باشد(.

5-7     گره نخ
5-7-1    حداکثر تعداد گره قابل قبول در هر کیلوگرم 

نخ چند ال به طور متوسط یک عدد می باشد.
نخ  قطر  برابر  سه  از  نباید  گره  5-7-2    ضخامت 

بیشتر باشد.
5-7-3    درازای دم گره ها در حالت آزاد، نباید در 
مورد نخ های تا چهار ال از 5 میلی متر و در مورد نخ 

های از پنج ال به باال از 7 میلی متر بیشتر باشد.

5-8     عیوب غیرمجاز
5-8-1     پارگی الی نخ 

5-8-2    پارگی نخ در البالی بوبین بدون اینکه گره 
خورده باشد

5-8-3    پیچش نامنظم نخ بدور بوبین و ریزش نخ
5-8-4    سست بودن گره

5-8-5    فشردگی، شکستگی و خراشیدن بوبین 
5-8-6    اختالف وزن بوبین های هر بهر با توجه 

به بند 3-1-8
5-8-7    لکه روغن و چربی

5-8-8    کپک زدگی

انجام  و  آماده سازی  6     شرایط محیطی جهت 
آزمون 

آزمونه ها را قبل از آزمایش باید حداقل به مدت 24 
استاندارد  )طبق  استاندارد  محیطی  در شرایط  ساعت 
ملی ایران 948( قرار داده و سپس آزمون های الزم را 

در همان محیط انجام دهید.

7     نمونه برداری
7-1     نمونه ها باید معرف واقعی خواص نخ در بهر 

بوده و به طور تصادفی انتخاب شوند.
7-2    برای انجام آزمون های الزم باید از هر بهر 

طبق جدول 2 نمونه برداری شود.

8     بسته بندی 
8-1     بسته بندی نخ به صورت بوبین 

به  و  تمیز  و  سالم  صورت  به  باید  نخ       1-1-8
صورت بوبین به بازار عرضه شود.

8-1-2     تمام بوبین های یک بهر باید یک شکل 
و یک اندازه و آج دار باشند. پیشنهاد می گردد که از 

بوبین های پالستیکی استفاده شود.
باید  بهر  یک  های  بوبین  ناخالص  جرم      3-1-8
یکسان بوده ولی حد رواداری آن ها نسبت به میانگین 

نباید از 5± درصد بیشتر باشد.
8-1-4    بوبین ها باید در کیسه های پلی اتیلن یا 
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سلفون بیرنگ و سالم بسته بندی شوند.
8-1-5    ابتدا و انتهای نخ در بوبین باید مهار شده 

باشد.

8-2     بسته بندی بوبین ها در کارتن
8-2-1     بوبین ها باید در کارتن هائی از نوع مقوای 
های  کارتن  تمام  و  شوند  بندی  بسته  مقاوم  فشنگی 
موجود برای یک بهر کاال باید هم اندازه و هم شکل 
از قرار دادن کاال در آن  باشند. در کارتن ها را پس 
ها باید توسط نوار چسب کاغذی به نحوی چسبانده 
شود که عالوه بر پوشاندن تمام درز کارتن، از طرفین 
سانتی   10 اندازه حداقل  به  کارتن  پهلوی  دو  بر  نیز 

متر کشیده شود و یا با استفاده از منگنه محکم شود.
باید طوری  بوبین در کارتن  بندی  8-2-2     بسته 
باشد که در موقع نقل و انتقال به محتویات آن صدمه 

ای نرسد.
8-2-3      در صورت توافق، بسته بندی می تواند 
به شکل مناسبی غیر از کارتن باشد، به شرطی که در 

موقع نقل و انتقال به کاال صدمه ای وارد نگردد.

9     نشانه گذاری
9-1     نشانه گذاری بر روی بوبین 

آگاهی های زیر باید در محل مناسبی از بوبین، به طور 
خوانا و ثابت )پاک نشدنی(، برای مصرف داخلی به 
به زبان  زبان فارسی و در مورد صادرات و واردات 
مورد توافق سفارش دهنده و تولید کننده چاپ، نوشته 

و یا الصاق شود:
9-1-1     نام تولید کننده

9-1-2    نمره و تعداد الی نخ
9-1-3    جنس نخ با ذکر درصد الیاف به کار رفته

9-1-4    شماره بهر
9-1-5    نشانه های اضافی مورد نیاز

9-2     نشانه گذاری روی کارتن
9-2-1     نام و نشانی تولید کننده 

9-2-2     نمره و تعداد الی نخ
9-2-3    تعداد و جهت نهایی تاب

9-2-4    جنس نخ با ذکر درصد الیاف بکار رفته
9-2-5    شماره بهر

9-2-6    شماره سفارش
9-2-7    شماره کارتن

9-2-8    تعداد بوبین در کارتن
9-2-9    جرم ناخالص
9-2-10   جرم خالص

9-2-11   نشانه چتر )در مورد واردات و صادرات(
9-2-12  نشانه فلش )در مورد واردات و صادرات(

9-2-13  نشانه قالب که برروی آن ضربدر کشیده 
شده باشد )در مورد واردات و صادرات(

9-2-14  نام کشور سازنده
9-2-15  مقصد )در مورد صادرات(

9-2-16  نشانه های اضافی مورد نیاز
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آلمان مثبت ، انگلیس منفی
تولید ناخالص ملی آلمان در 4 ماه نخست سال 2012 هم جهت با پیش بینی های قبلی رشدی1/2 درصدی نشان داد. این در حالیست که در دوره 4 ماهه قبل از آن، 

کارنامه اقتصادی آلمان رشد منفی 0/2 درصد  را تجربه کرده بود و اما همین شاخص در انگلیس  بنا به گزارش مرکز آمار این کشور در مدت مشابه کاهش 0/3 درصدی 
را نشان میدهد.

توصیه ی وال استریت ژورنال به اروپا :
در صورت خروج یونان از یورو ، ترکیه را جایگزین کنید

روزنامه بین المللی اقتصادی وال استریت  ژورنال در مقاله ای که پیشرفتهای اقتصادی ترکیه را مورد بررسی قرار میداد
به رهبران  اتحادیه اروپا توصیه کرد در صورت خروج یونان از حوزه پول واحد اروپا یورو که بنا به انتظار بسیاری از تحلیل گران اقتصادی  احتمال وقوع آن هم کم 

نیست ،ترکیه را جایگزین کنند.
نویسنده مقاله معتقد است در صورت تحقق این امر بایستی منتظر وقوع برخی تشنجات در منطقه اژه هم بود که برخاسته از یادآوری جنگها و درگیری های گذشته و 

نفرتهایی که بطور سنتی در بین طرفهای درگیر در منطقه وجود داشته است میباشد ، ولی این فکر حداقل بر روی کاغذ ایده ای جالب توجه مینماید.
در حالیکه بطور مرتب بر نیاز اروپا به توسعه اقتصادی تاکید میشود ترکیه با ثبت 8/5 درصد رشد اقتصادی در سال قبل ، تمام توجهات را به خود معطوف داشته است 
. نویسنده مقاله در پایان به شوخی از رهبران اروپا که روز جمعه ) دیروز ( در بروکسل در یک ضیافت شام شرکت داشته اند خواست بعد از سوپ ) کنایه از وضع بی 

ثبات و آبکی اقتصاد یونان ( نگاهی هم به شیرینی راحت الحلقوم ترکیه بیاندازند .

کوتاه از اقتصاد جهان 
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های  بخش  مهمترین  از  یکی  پوشاک  و  نساجی 
اقتصادی کشور ترکیه است که قسمت عمده صادرات 
و نیروی شاغل این کشور را به خود اختصاص می 

دهد. 
کننده  تامین  ششمین  ترکیه  پوشاک  صنعت  امروزه 

بزرگ جهان و دومین تولید کننده در قاره اروپاست.
بسیار  نقش  امروزه  ترکیه  پوشاک  و  نساجی  صنعت 
مهمی در تجارت جهانی دارد. بخش پوشاک کودکان 
به عنوان عضو جوانی از خانواده بزرگ تولید پوشاک 
در ترکیه است. این بخش به طور جدی در دهه 90 
حکمرانی  امروزه  و  کرده  آغاز  را  خود  کار  میالدی 
جهان  در  کودک  پوشاک  تولید  صنعت  بر  را  خود 
جشن گرفته است. در ترکیه بسیاری از شرکت ها به 
طور حرفه ای و اختصاصی به تولید پوشاک کودکان 
مشغول هستند و برخی هم در کنار تولیدات پوشاک 
اندازی  راه  هم  را  کودک  لباس  تولیدات  بزرگساالن 

کرده اند.
مهم  تولیدکنندگان  از  یکی  ترکیه  اینکه  به  توجه  با 
پنبه می باشد و کاربرد پنبه در لباس کودک به لحاظ 
برخوردار  باالیی  اهمیت  از  راحتی  و  نرمی  سالمت، 
لباس  ترکیه  پوشاک  تولیدات  از  زیادی  بخش  است 

های پنبه ای است. همچنین تولید صنعتی و کامپیوتری 
و نیز قدرت باالی ترکها در زمینه طراحی به توسعه 

تولید پوشاک کودکان کمک کرده است.
آنچه باعث هم افزایی و قدرت بیشتر ترکها شده این 
است که تمام مواد اولیه کاالهای صادراتی خود را از 
داخل ترکیه تامین می کنند و این باعث تقویت بخش 
هایی مانند کاشت پنبه، ریسندگی، بافندگی، چاپ و 

تکمیل و ملزومات جانبی پوشاک شده است.
استانبول عالوه بر اینکه یکی از مراکز توریستی مهم 
دنیاست همچنین یکی از مراکز بزرگ تولید کاالهای 
نیز  این کشور  مد  مرکز  و   ترکیه  پوشاک  و  نساجی 
هست و بسیاری از شرکت های تولیدکننده و توزیع 
کننده پوشاک تاسیسات خود را در این شهر یا حواشی 
آن برپا کرده اند که عمدتًا به دلیل آسانی جابه جایی 
و حمل و نقل کاالها، نیروی کار ماهر و فرصت های 

تکنولوژیکی جدید است.
های  شرکت  فروش  دفاتر  توانید  می  شما  ترکیه  در 
بزرگ و خرده فروشان و فروشگاه های متعدد عرضه 

لباس و مد را مشاهده کنید.
بورسا در واقع به عنوان شهر سنتی بافندگی ترکیه به 
شمار می رود و هنوز هم یکی از مراکز اصلی نساجی 

کودکان  پوشاک  درصد   80 آمارها  طبق  است.  ترکیه 
ترکیه در شهر بورسا تولید می شود.

منطقه  در  قدری  به  بورسا  شهر  در  تمرکز  این 
Duacinari زیاد است که یک خوشه صنعتی برای 

تولیدکنندگان پوشاک کودک ایجاد شده و این قدرت 
این کارخانجات را چند برابر کرده است.
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شهرهای دنیزلی و ازمیر نیز در ترکیه در زمینه تولید 
 60 از  بیش  کل  در  هستند.  مشهور  کودکان  پوشاک 
هزار نیروی کار در بیش از 4 هزار کارگاه و کارخانه 
از  بخش  این  در  ترکیه  سراسر  در  بزرگ  و  کوچک 

صنعت نساجی فعال هستند.

امروزه بیش از پیش پدران و مادران به سالمت کودک 
کاالها  بهترین  هستند  عالقمند  و  دهند  می  اهمیت 
به  آسیب  کمترین  تا  بخرند  خود  کودکان  برای  را 
فرزندانشان و محیط زیست وارد شود چرا که لباس 
و  اوست  بدن  و  پوست  با  مستقیم  تماس  در  کودک 
برای  کیفیت  با  های  پارچه  و  نخ  الیاف  از  استفاده 

پوست حساس کودکان بسیار مهم است.
به همین دلیل تولیدکنندگان ترک در سال های اخیر به 
شدت خود را با این شرایط تطبیق داده اند و در حال 
حاضر اغلب تولیدات آنها دارای گواهی نامه های بین 

المللی معتبر و سازگاری با محیط زیست است.
بزرگترین  ترکیه  اینکه  به  توجه  با  اینکه  تر  جالب 
در  است  جهان  در  ارگانیک  پنبه  الیاف  تولیدکننده 
تولیدکننده  فقط  ترکیه  در  شرکت   200 حاضر  حال 

محصوالت پنبه ای ارگانیک هستند.
الیاف،  تولید  های  بخش  در  شرکت   200 این 
ریسندگی و تولید نخ، بافندگی پارچه و تولید پوشاک 

فعال هستند.

صادرات:
ارزش صادرات پوشاک ترکیه در سال 2011 حدود 
می  نشان  رشد  درصد   9 که  بوده  دالر  میلیارد   14
دهد. 80 درصد این حجم صادرات پوشاک پنبه ای 
هستند. از این مقدار 62 درصد به ارزش 8/4 میلیارد 
 Knitting به بخش پوشاک کشباف و  دالر مربوط 
پودی  تاری  های  پارچه  از  شده  تهیه  پوشاک  است 
دارند  درصدی   37 سهمی  بین  این  در   Weaving

پوشاک  مقصد  مهمترین  دالر.  میلیارد   5 ارزش  به 
صادراتی کشور ترکیه اروپاست.

اما صادرات پوشاک کودک ترکیه در سال 2011 با 20 
درصد رشد به ارزش 142 میلیون دالر رسید و دوباره 
برگردد.   2007 سال  در  خود  اوج  نقطه  به  توانست 
پوشاک کشباف و بافت های حلقوی 73 درصد کل 

این صادرات را شامل می شود.

مهمترین بازارهای صادرات پوشاک کودک ترکیه در 
انگلستان  درصد(،   20( آلمان  ترتیب  به   2011 سال 
)11 درصد(، اسپانیا )11 درصد(، فرانسه )9 درصد( و 

ایتالیا )6/5 درصد( بوده اند.
ترک  پوشاک  تولیدکننده  های  شرکت  از  بسیاری 

زنجیره  های  فروشگاه  طریق  از  را  خود  محصوالت 
ای بسیار بزرگ در سراسر دنیا به فروش می رسانند 
مد  های  هفته  در  شرکت  و  برگزاری  از  همچنین  و 
خود  جدید  تولیدات  معرفی  برای  جهان  سراسر  در 

استفاده می کنند.

نمایشگاههای ترکیه در رابط با این بخش 
از صنعت پوشاک  

هفتمین دوره نمایشگاه پوشاک بچه گانه و ملزومات 
بورسا )14 تا 17 جون 2012( 

و  کودکان  پوشاک  نمایشگاه  دوره  سومین  و  بیست 
مادران استانبول )21 تا 24 جون 2012(
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روغن های آنتی استاتیک آلمانی SCHILL&SEILACHER جهت 
الیاف موکتی و الیاف بتونی

شماره کارخانه: 021-65734220
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تمدید مهلت اعالم کاندیداتوری در انتخابات 
هیات مدیره انجمن صنایع نساجی ایران       

از  دیگر  بار  ایران  نساجی  صنایع  انجمن  دبیرخانه 
اعضای محترم خود جهت حضور هر چه باشکوه تر 
انجمن  مدیره  هیات  آتی  انتخابات  در  تر  گسترده  و 

صنایع نساجی ایران دعوت به عمل می آورد.
به  تمایل  که  محترمی  اعضای  از  اساس  همین  بر 
می  درخواست  دارند  را  مزبور  انتخابات  در  حضور 
گردد که مراتب کاندیداتوری خود در انتخابات هیات 
مدیره را حداکثر تا پانزدهم اردیبهشت ماه سال جاری 
به دبیرخانه انجمن صنایع نساجی ایران اعالم فرمایند.
اساسنامه   25 ماده  مفاد  مطابق  که  است  ذکر  به  الزم 
انجمن صنایع نساجی ایران، کاندیداهای عضویت در 
انتخابات هیات مدیره انجمن، می باید مدیرعامل و یا 

عضو هیات مدیره شرکت های عضو انجمن باشند.

نامه کنفدراسیون صادرات ایران خطاب به 
دکتر غضنفری 

در رابطه با کاهش و حذف جوایز صادراتی

کنفدراسیون صادرات ایران با ارسال نامه ای خطاب 
تجارت  و  معدن  صنعت،  وزیر  غضنفری  دکتر  به 
جوایز  ضرایب  کاهش  به  را  خود  اعتراض  مراتب 
صادراتی سال 89 نسبت به سال 88 اعالم نمود و این 
اقدام را مغایر با برنامه های حمایتی و تشویقی توسعه 

صادرات غیرنفتی کشور دانست.
در قسمتی از این نامه ضمن اشاره به اینکه در سال 
1390 برای اولین بار با همت صادرکنندگان صادرات 
کشور از مرز 50 میلیارد دالر فراتر رفته و هدف 75 
نظر گرفته شده،  برای سال 1391 در  میلیارد دالری 
عنوان گردیده است که در شرایط حساس و تاریخی 
های  سال  صادراتی  جوایز  ضرایب  کاهش  کشور، 
در  صادراتی  نقدی  جوایز  کامل  و حذف   90 و   89
تجارت  و  معدن  وزارت صنعت،  توسط  سال 1391 

عوارض ذیل را در پی خواهد داشت:

الف- حقوق مسلم و مکتسبه صادرکنندگان را تضییع 
خواهد کرد.

ب- به رابطه و اعتماد متقابل دولت و فعاالن اقتصادی 
و پیمان منعقده لطمه جدی خواهد زد.

غیرت  و  همت  از  دولت  قدرناشناسی  بیانگر  ج- 
و  شده  تمام  قیمت  افزایش  )علیرغم  صادرکنندگان 
دستیابی  به  اهتمام  در  المللی(  بین  های  محدودیت 

هدف کمی سال 1390 می باشد.
شرایط  در  صادرکنندگان  از  دولت  حمایت  عدم  د- 
و  تولیدکنندگان  بین  در  یاس  ایجاد  کنونی،  ویژه 
صادرکنندگان و ایجاد تزلزل در اراده صادرکنندگان، 
رسیدن به هدف صادراتی 75 میلیارد دالری کاالهای 
غیرنفتی سال 1391 را در هاله ای از ابهام قرار خواهد 

داد.

به  ایران  صادرات  کنفدراسیون  نامه،  این  پایان  در 
خواستار  کشور  صادراتی  تشکلهای  از  نمایندگی 
تجدیدنظر در تعیین ضرایب جوایز صادراتی سال 89 
و پرداخت به موقع آن )حداقل به میزان سال 1388( 
سال  در  کشور  صادرات  و  تولید  از  حمایت  جهت 
»تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی« گردیده 

است.

واردات 22 میلیون دالری پوشاک

در سال گذشته 2/21 هزار تن انواع پوشاک به ارزش 
22 میلیون دالر وارد کشور شد که نسبت به سال 89 با 

11/64 درصد رشد ارزشی مواجه بوده است.
انواع  تن  هزار   2/43  ،1389 سال  در  که  حالی  در 
پوشاک به ارزش 20 میلیون دالر وارد کشور شد این 
میزان در سال گذشته به رقم 2/21 هزار تن به ارزش 
22 میلیون دالر رسید که نشان می دهد از نظر وزنی 
ارزشی 11/64 درصد  از نظر  9/05 درصد کاهش و 

افزایش یافته است.
در سال گذشته ایتالیا، چین و امارات سه کشور عمده 
اند که میزان  بوده  به کشورمان  مبدا واردات پوشاک 
واردات پوشاک از ایتالیا 167 تن به ارزش چهار میلیون 
و 699 هزار دالر بوده که نشان می دهد این کشور از 
نظر وزنی 7/56 درصد و از نظر ارزشی 20/97 درصد 
از سهم کل واردات پوشاک به کشورمان را به خود 
این  از چین در  اختصاص داده است. میزان واردات 
مدت 549 تن به ارزش چهار میلیون و 37 هزار دالر 
بوده و این کشور از نظر وزنی 24/81 درصد و از نظر 
ارزشی 18/13 درصد از سهم کل واردات پوشاک به 
کشور را به خود اختصاص داده است. در سال گذشته 
همچنین 986 تن انواع پوشاک به ارزش هشت میلیون 
و 949 هزار دالر از امارات وارد شده است که از نظر 
وزنی 44/56 درصد و از نظر ارزشی 40/19 درصد از 

سهم واردات به کشور را نشان می دهد.
   

اخبار صنعت نساجی 
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وضعیت بد معیشتی کارگران نساجی مازندران

اینکه  به  اشاره  با  مازندران  کارگر  خانه  اجرایی  دبیر 
خصوصی سازی یعنی عدل، انصاف، مروت، تقسیم 
عادالنه ثروت، کوتاه شدن فاصله فقر و غنا و توسعه 
صنعت افزود: متاسفانه در استان مازندران خصوصی 
بندوباری،  بی  اخراج،  به  تولیدی  واحدهای  سازی 
ناهنجاری های اجتماعی، تعطیلی کارخانجات، تعدیل 
کارگران  فقر  و  نگرفتن  حقوق  کارگران،  بیکاری  و 
افزود:  ادامه  در  دریابیگی  نصراهلل  است.  شده  معنی 
متاسفانه  محلی  مسئوالن  های  تالش  همه  وجود  با 
کارگران  طلبانه  حق  فریادهای  شنوایی  گوش  هیچ 
نساجی مازندران را نمی شنود. وی با بیان اینکه در 
دست  با  مازندران  نساجی  کارگران  امسال  عید  ایام 
خالی به خانه هایشان بازگشتند، ادامه داد: از مسئوالن 
درخواست می کنیم ضمن پرداخت معوقات کارگران 
نساجی مازندران، طعم شیرین عدالت اجتماعی را به 

سفره های کارگران برگردانند.
    

آمار صادرات و واردات صنایع نساجی و 
پوشاک کشور طی سال 1390

انجمن  راهبردی  و  آماری  مطالعات  دفتر  گزارش  به 
مجموع   ،1390 سال  طی  ایران،  نساجی  صنایع 
بر  بالغ  کشور  پوشاک  و  نساجی  صنایع  صادرات 
601/2 میلیون دالر بوده که با احتساب فرش دستباف، 
انواع ماشین آالت نساجی، انواع رنگ و مواد تکمیلی 

منسوجات از 1194/4 میلیون دالر فراتر رفته است.
نساجی،  محصوالت  میان  در  که  است  ذکر  شایان 
کفپوشهای ماشینی و پوشاک نیز به ترتیب با 312/8 و 
75/5 میلیون دالر بیشترین ارزش صادرات را به خود 

اختصاص داده اند.
بالغ  صنعت  این  واردات  مدت،  این  طی  همچنین 
فرش  احتساب  با  که  بوده  دالر  میلیون   1395/7 بر 
و  رنگ  انواع  نساجی،  آالت  ماشین  انواع  دستباف، 
مواد تکمیلی منسوجات از 1849/2 میلیون دالر فراتر 
رفته است. طی سال 1390، بیشترین ارزش واردات 
انواع  با 594/2 و  الیاف  انواع  به  محصوالت نساجی 
اختصاص داشته  میلیون دالر  با 383/6  ماشین آالت 
انواع  واردات  ارزش  مدت  این  طی  همچنین  است. 
به ترتیب 275/3 و 196/3 میلیون دالر  نخ و پارچه 

بوده است.
شایان ذکر است طی سال 1390، واردات پارچه چادر 
الیاف  میلیون دالر و واردات  به کشور 97/8  مشکی 
به  نسبت  که  بوده  میلیون دالر  به کشور 113/5  پنبه 
واردات سال 89 به ترتیب 19/9 و 32/4 درصد رشد 

داشته است.
براساس این گزارش ارزش صادرات غیرنفتی کشور 
طی سال گذشته بالغ بر 43796 میلیون دالر بوده که 
از این میان، ارزش صادرات میعانات گازی 10014، 
محصوالت پتروشیمی 15033 و سایر کاالها 18749 
واردات  ارزش  است  گفتنی  است.  بوده  دالر  میلیون 
کل کشور نیز طی سال گذشته بالغ بر 61787 میلیون 

شد.
 

وابستگی اقتصاد کامبوج به بخش پوشاک

قابل  میزان  به  کامبوج  پوشاک  و  نساجی  صنعت 
به عنوان  اقتصاد آن کشور کمک کرده و  به  توجهی 

ستون فقرات اقتصاد کامبوج به حساب می آید.
وزیر صنعت و تجارت کامبوج اظهار داشت: در سال 
2011 تعداد واحدهای نساجی و پوشاک فعال به 309 
واحد رسیده که برای 335400 نفر اشتغال ایجاد کرده 

است. 91 درصد شاغلین را زنان تشکیل می دادند.
در  نساجی  صنعت  بخش  گزارش،  همین  طبق  بر 
سال 2011 معادل 408 میلیون دالر حقوق و مزایا به 

شاغلین در این واحدها پرداخته است.
درآمد  منبع  بزرگترین  که  کامبوج  پوشاک  صادرات 
 25 با   2011 سال  در  آید  می  شمار  به  کشور  آن 
درصد افزایش نسبت به مدت مشابه سال گذشته به 
4/24 میلیارد دالر رسید و حدود 85 درصد مجموع 

صادرات آن کشور را تشکیل داد.
ایاالت متحده و اتحادیه اروپا مقصد اصلی صادرات 
به  صادرات   ،2011 سال  در  بود.  کامبوج  پوشاک 
ایاالت متحده با 11 درصد رشد به 2/05 میلیارد دالر 
و صادرات به اتحادیه اروپا با 42 درصد رشد به 1/3 

میلیارد دالر رسید.

حذف 4 صفر از پول ملی در بازار تهران

برخی از صنوف در بازار تهران اقدام به حذف چهار 
صفر از پول ملی کرده اند.

به گزارش فارس، طرح حذف چهار صفر پول ملی 
اقتصادی  که 15 بهمن ماه سال گذشته در کمیسیون 
دولت نهایی شده بود، با گذشت بیش از 75 روز هنوز 
مورد تأیید و امضای احمدی نژاد رئیس جمهور قرار 
بررسی  از  این در حالی است که پس  نگرفته است. 
برای  ملی  پول  4 صفر  کلی حذف  برنامه  های الزم 
تیرماه سال گذشته در هیات  تاریخ 19  بار در  اولین 
این  برای  اجرایی  اقدامات  تا  شد  تصویب  دولت 

اصالح بزرگ ساختاری آغاز شد.
در  برخی صنوف  که  دارد  آن  از  مشاهدات حکایت 
بازار تهران از  هم اکنون به استقبال طرح حذف سه 
صفر  از پول ملی رفته اند و در اقدامی جالب اتیکت 
شده  نصب  تومان  واحد  و  سه صفر  با حذف  هایی 

است.
تعلل بانک مرکزی در اجرای طرح و حاشیه هایی که 
برای آن بوجود آمده باعث شده است تا صنوف خود 

سرانه به این سمت حرکت کنند.
چهار  یا  سه  حذف  بودند  معتقد  کارشناسان  برخی 
صفر از پول ملی ممکن است آثار تورمی داشته باشد، 
هر چند افزایش قیمت های چند وقت اخیر در این 

اقدام صنوف بازار تهران بی تاثیر نبوده است.
بانک مرکزی پیش از این اعالم کرده بود که در الیحه 
مذکور ، زمان شروع طرح ابتدای سال 1393 در نظر 

گرفته شده است.

نساجي ؛ غول خفته اقتصاد ایران

غالب افراد جامعه فعلی با شنیدن کلمه نساجی و یا 
پوشاک به یاد گرفتاری های این صنعت می افتند و 
اعتقاد مشترک همه آنها این است که  صنعت نساجی 
ایران از بین رفته است . اما ببینیم واقعا این صنعت در 

کجا بوده و اکنون در چه جایگاهی است ؟
در  که  خالصی  افزوده  ارزش  و  سودآوری  دلیل  به 
بطن منسوجات و پوشاک وجود دارد صنعت نساجی 
رشد  با   ) قاجاریه  دوره  اواخر   ( تولید  بدو  از  ایران 
حیرت انگیزی پله های توسعه و ترقی را درنوردید 
دوم،  پهلوی  زمامداري  آخر  سال   15 در  که  بطوری 
هاي  اتاق  زعمای  و  صنعت  عرصه  بزرگان  اغلب 
بشمار  نساجان  طایفه  از  همگی  اصناف  و  بازرگانی 
می رفتند. میراث با ارزش کارآفرینان خالق و مدیران 
شکوهمند  پیروزي  از  پس  خصوصي،  بخش  الیق 
صنعت  با  بیگانه  دولتی  مدیران  دست  در  انقالب 
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افتاد که ازسوی نهادها وبنیادهای مختلف وگوناگون 
برسرکارآمدند.

این مدیران نوظهور پس از گذشت یک دهه آنچنان 
بالیی بر سر واحدهای تولیدی آوردند که دولت هاي 
سازندگي و اصالحات برای حل معضل فرسودگی و 
بهره وری پایین کارخانجات طرح های عظیم نوسازی 

و بازسازی صنایع نساجی را تصویب نمودند.
بر  عالوه  پوشاک  و  نساجی  صنعت  مهم  ویژگی 
بازار بزرگ مصرف است  ؛  باال  سودآوری و اشتغال 
که باعث می گردد فروش این کاالها هیچگاه متوقف 
نشود. اما سوال این است که هم اکنون در کجا قرار 
داریم ؟ برطبق پیش بینی سازمان ملل متحد جمعیت 
جهان تا سال 2020 به حدود 10 میلیارد نفر خواهد 
چه  ایران  نساجی  صنعت  که  نیست  معلوم  و  رسید 
برنامه ای برای بهره مندی از این خوان گسترده دارد. 
این صنعت کهن و قدیمي داراي حلقه هاي مفقودي 
است که شاید تا به امروز توجه چندانی به آنها نشده 

است :
مصرف  بزرگ  بازار  و  ایران  جغرافیایی  موقعیت   )1
داخلی )آن هم در کشور نفت خیز و ثروتمندی که 
گذاران  سرمایه  دارند(  سال   40 زیر  افراد  از  نیمی 
خارجی را وسوسه می نماید. ضعف قوانین و ریسک 
از  نتوانیم  ما  تا  شده  موجب  گذاری  سرمایه  باالی 
مند  بهره   )FDI( خارجی  مستقیم  گذاری  سرمایه 

شویم. 
2( راز موفقیت نساجی ایران در گذشته و ضعف و 
سستی فعلی آن ریشه عمیقی در کمبود و گرانی مواد 

اولیه دارد که به وضوح تمامی زیرمجموعه های آن 
فرش  و  پوشاک   - بافندگی   - ریسندگی  از  اعم  را 
تنگنای شدید قرارداده است. نکته تلخ ماجرا در  در 
آنجاست که زمانی صادرکننده پنبه بوده ایم و اکنون از 
واردات آن عاجز هستیم. توجه عمیق به بهینه سازي 
ظرفیت صنایع  توسعه  کنار  در  کشور  در  پنبه  کشت 
کارخانجات  به  اصلي  دهنده  خوراک  که  پتروشیمي 

ریسندگي هستند بسیار ضروري است . 
همان  از  را  داخل  ساخت  کاالهای  به  مهری  بی   )3
شما  که  جایی  دریافت.  میتوان  گمرک  ورودی  مبدا 
حداقل  توانید  می  عوارضی  کمترین  پرداخت  بدون 
دالر   1000 حداقل  ارزش  به  را  لباس  کیلوگرم   50
بازرسی  زحمت  کسی  که  آن  بی  کنید  کشور  وارد 
مسافرین  تعداد  اگر  باشد.  داشته  را  شما  محموله  از 
ورودي به کشور را ) روزانه 12000 نفر ( در این عدد 
ضرب کنیم به عمق فاجعه پي خواهید برد. حال سوال 
برابر چنین  در  مقاومت  تاب  کدام صنعت  اینجاست 
هجوم ناعادالنه اي را دارد؟ آیا صنعت خودروسازي 
که گاوشیرده و چشم و چراغ صنعت کشور محسوب 
بدون  خودرو  واردات  شود  مي  راضي  شوند  مي 

پرداخت حتي یک ریال آزاد اعالم شود ؟
و  فرسوده  مسئولین  برخي  قول  به  4( همین صنعت 
با  میلیون دالر صادرات  از 800  بیش  قدیمي ساالنه 
اشتغالزایي مستقیم حدود  دارد که  باال  افزوده  ارزش 
400 هزار نفر را میتوان به آن افزود. بنابراین در سالي 
است  شده  نامگذاري  داخلي  تولید  از  حمایت  که 
در  بسزایي  نقش  صنایع  کدام  شود  بایستي مشخص 
داخلي  ناخالص  تولید  باالبردن  افزوده،  ارزش  ایجاد 
و ایجاد ثروت ملي داشته و توان مقابله با غول خفته 
خودروسازهاي  تولیدات  کیفیت  دارند؟  را  بیکاري 
داخلي تاکنون در کدام بازار جهاني توانسته مقبولیت 
کسب کند در جایي که مدیران پوشاک ایراني در حال 
همکاري با برندهاي معروف و معتبر اروپایي هستند. 
به هر طریق مادامی که توجه جدی از سوی تصمیم 
گیران و قانون گذاران دولتی و مجلس به مقوله نساجی 
نمی شود و صنایعی چون خودروسازی و یا سیمان و 
فوالد اولویت های توسعه و سرمایه گذاری را به خود 
اختصاص داده اند امیدی به بارورشدن ظرفیت های 
این صنعت که گفته می شود توان افزایش صادرات 
دارد  را  دالر  میلیارد   5 به  فعلی  دالر  میلیون  از 800 

نمی رود . 

دبیر اتحادیه نساجي ؛
اجراي فاز دوم هدفمندي منجر به ایجاد رکود 

در اقتصاد میشود

در صورت اجراي فاز دوم قانون هدفمندي یارانه ها از 
سوي دولت، بخش تولید و صنعت به هیچ وجه امکان 

و توانایي ادامه فعالیت نخواهد داشت.
و  تولیدکنندگان  اتحادیه  دبیر  ایلنا  گزارش  به 
اینکه  بر  تاکید  ضمن  ایران  نساجي  صادرکنندگان 
امروز بخش تولید به شدت نیازمند همراهي دولت در 
اظهار داشت: دولت  نیاز است،  اولیه مورد  تامین مواد 
در راستاي حمایت از تولید داخلي، وظیفه دارد زمینه 
واردات مواد اولیه با قیمت و کیفیت مناسب به کشور 

را فراهم کند.
کاهش  واسطه  به  اینکه  بر  تاکید  ضمن  یکتا  مهدي 
واردات طي ماههاي اخیر به صورت اتوماتیک بازار به 
ایران  است،گفت:  ترغیب شده  داخلي  خرید محصول 
در حوزه تامین مواد اولیه مورد نیاز صنعت نساجي با 
کشورهایي نظیر ترکیه، هند، چین و کره همکاري دارد 
که خوشبختانه تحریم هاي اقتصادي تاثیري بر روابط ما 
با این کشورها به همراه نداشته است. اما در حوزه تامین 
تجهیزات و ماشین آالت نیازمند همکاري با کشورهاي 

اروپایي هستیم.
وي در این زمینه تصریح کرد: به این منظور مي توان از 
طریق ري اکسپورت تجهیزات و ماشین آالت مورد نیاز 
را وارد کشور کرد که در این راستا دولت باید شرایط 

مورد نیاز را فراهم کند.
یکتا در ادامه به تاکید دولت بر اجراي فاز دوم قانون 
هدفمندي یارانه ها اشاره کرد و افزود: از آبان ماه سال 
گذشته که با نوسانات شدید در بازار ارز روبرو بودیم، 
چند موج افزایش قیمت در حوزه مواد اولیه ایجاد شد 
که افزایش هزینه هاي تمام شده را به دنبال داشت. در 
از  ها  یارانه  هدفمندي  قانون  دوم  فاز  اجراي  صورت 
سوي دولت،بخش تولید و صنعت به هیچ وجه امکان 
اساس  این  بر  داشت.  نخواهد  فعالیت  ادامه  توانایي  و 
اجراي فاز دوم منجر به ایجاد رکود در اقتصاد خواهد 

شد.
قانون  دوم  فاز  اجراي  براي  کنوني  زمان  که  وي 
خاطرنشان  میداند،  نامناسب  را  ها  یارانه  هدفمندي 
و  اقتصادي  وضعیت  ثبات  عدم  واسطه  به  کرد:امروز 
و  دوم  فاز  اجراي  ارز،  بازار  در  انضباطیها  بي  ادامه 
اصالح دوباره قیمتها ضربه بزرگي به بدنه اقتصاد وارد 

میسازد.
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* حمایت از تولید ملی، باعث افزایش رفاه نسبی میشود

نشدن  عملی  از  انتقاد  با  ایران  نساجی  صنایع  انجمن  دبیر 
وعده های دولت برای تخصیص یارانه تولید، بر فعال شدن 
ظرفیت خالی صنایع تأکید کرد و گفت: شفاف نبودن نرخ 
ارز، برنامه ریزی تولید را مختل کرده است، در حالیکه عده 
ای با اطالع قبلی از تصمیمات دولت از رانت برخوردارند.

مهندس علیرضا حائری با تشریح الزامات حمایت از تولید 
ملی در سال جاری، با بیان اینکه در حال حاضر حدود 65 تا 
70 درصد ظرفیت صنعت نساجی فعال است، اظهار داشت: 
دولت  اول  درجه  در  داخل  تولید ات  از  منظور حمایت  به 
بانکی و مسئوالن تصمیم گیر  بر سیستم  را  باید فشار الزم 
در بخش تولید اعمال کند تا از این طریق زمینه راه اندازی 
و فعال شدن ظرفیت های خالی تولید در کشور فراهم شود.

ظرفیت  فعال کردن  باید  دولت  اول  اولویت  ترتیب  این  به 
درصد   30 حدود  حاضر  حال  در  که  باشد  صنایع  خالی 
طرح های  این  در  است.  خالی  نساجی  صنعت  ظرفیت  از 
ماشین آالت،  گرفته،  صورت  الزم  سرمایه گذاری  غیرفعال 
زمین و ساختمان و تأسیسات مورد نیاز نیز خریداری شده و 
به این ترتیب تمام سرمایه گذاری ریالی و ارزی برای اجرای 
طرح فراهم شده است که با اختصاص سرمایه در گردش 
فراهم می شود. آن  فعال شدن  امکان  اولیه،  مواد  تأمین   و 

بخش  خالی  ظرفیت های  شدن  فعال  وی  گفته  به 
ملی  سرمایه  تولید  باعث  زایی  اشتغال  بر  عالوه  صنعت 
شد. خواهد  صنعت  بخش  در  افزوده  ارزش  ایجاد   و 

افزایش می دهد تولید ملی، رفاه نسبی را  از   * حمایت 

وی با بیان اینکه دولت با سرمایه گذاری بسیار کم می تواند 
شدن  فعال  داشت:  اظهار  کند،  فعال  را  خالی  ظرفیت های 
و  تولید  شده  تمام  قیمت  کاهش  باعث  ظرفیت ها  این 
شد. خواهد  خارجی  و  داخلی  بازارهای  بهتر   جذب 

افزایش  برای  عاملی  را  امسال  شعار  شدن  عملی  حائری 
شعار  این  به  نباید  گفت:  و  دانست  کشور  در  نسبی  رفاه 

کتاب  انتشار  قالب  در  فقط  قبل  سال های  شعار  مانند 
شعار  این  اگر  زیرا  شود  توجه  همایش  برگزاری  یا  و 
اشتغال،  افزایش  شاهد  شود  عملی  واقعی  معنی  به 
بود. خواهیم  کشور  در  نسبی  رفاه  رشد  و  تورم   کاهش 

کنیم،  پرهیز  تحریمی  خود  از  باید  اینکه  بر  تأکید  با  وی 
گفت: نوسان نرخ ارز از جمله مسائلی است که به اقتصاد

دولت  از  صنعتگران  انتظار  و  می زند  لطمه  کشور 
شود. مشخص  شفاف  طور  به  ارز  نرخ  که  است   این 

را  صنعتگران  برنامه ریزی  ارز،  نرخ  نبودن  مشخص    *
مختل کرده است

و  برنامه ریزی  عدم  باعث  ارز  نرخ  نبودن  مشخص 
تصمیم گیری توسط صاحبان صنایع می شود و تولید کنندگان 
نمی  دانند براساس چه مبنایی و با چه قیمت تمام شده ای باید 
برای تولید خود برنامه ریزی کنند. به گفته وی، عدم تعیین 
نرخ ارز و نوسان آن قدرت تصمیم گیری و برنامه ریزی را از 
مدیران صنعت می گیرند.وی افزود: وقتی صنعتگر نمی داند 
نرخ ارز طی دو یا شش ماه آینده چقدر خواهد بود نمی تواند 
 برنامه ریزی بلند مدتی برای واحد تولیدی خود داشته باشد.

* رانت حاصل از تعیین نرخ ارز
دولت  طرف  از  سال  یک  یا  ماه  برای شش  باید  ارز  نرخ 
تعیین و اعالم عمومی شود، نه اینکه عده ای به عنوان یک 
رانت از آن باخبر باشند و صنعتگران نیز نتوانند برنامه ریزی 
دالری  میلیارد   75 دولت هدف  امسال  دهند.  انجام  دقیقی 
را برای صادرات غیرنفتی تعیین کرده که این رقم در سال 

گذشته 40 میلیارد دالر بود و به این ترتیب در سال جاری 
باید میزان صادرات غیرنفتی حدود 60 درصد افزایش یابد.

نظر  در  آینده  سال  برای  را  افزایشی  شیب  همین  اگر 
 110 حدود   92 سال  در  غیرنفتی  صادرات  میزان  بگیریم، 
نیاز  این در حالی است که کل  میلیارد دالر خواهد بود و 
 ارزی کشور در آن سال 100 میلیارد دالر برآورد می شود.

* قطع بند ناف اقتصاد از نفت در سال 92
دبیر انجمن نساجی توضیح داد: در صورتی که به این هدف 
برسیم، در سال 92 تمام نیاز ارزی کشور از محل صادرات 
غیرنفتی تأمین خواهد شد. به این ترتیب تحریم ها فرصت 
مناسبی برای قطع شدن بند ناف اقتصاد کشور از نفت خواهد 
بود و در آن زمان می توانیم صادرات نفت را محدود کنیم 
بپردازیم. به استخراج نفت در حوزه های مشترک  بیشتر   و 

به گفته وی در صورت حمایت دولت از بخش تولید طی 
یک تا دو سال آینده تمام نیاز ارزی کشور از محل صادرات 

غیرنفتی تأمین خواهد شد.

* کاهش 50 درصدی ضرایب جوایز صادراتی
دبیر انجمن نساجی در ادامه با انتقاد از کاهش 50 درصدی 
ضرایب جوایز صادراتی برای صنعت نساجی طی سال های 
89 و 90 گفت: این ضرایب برای امسال به طور کلی قطع 
محصول  صادرات  برای  را  تولید کنندگان  انگیزه  که  شده 

کاهش می دهد.
اگر مشوق های صادراتی به این صورت برای تولید کنندگان 
در نظر گرفته شود که ارز حاصل از صادرات را در اختیار 

نقد سیاست های حمایتی دولت 
در گفت و گوی تفصیلی دبیر انجمن صنایع نساجی ایران
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خود داشته باشند تا حدی بخش تولید تقویت خواهد شد.

* دولت به جای 2 سال، فقط 6 ماه به وعده خود عمل 
کرد

وی در ادامه با اشاره به تأثیر اجرای قانون هدفمندی یارانه ها 
مناسبی  زمان  گفت:  داخلی  تولیدات  شده  تمام  قیمت  در 
 برای اجرای مرحله دوم هدفمندی در بخش صنعت نیست.
دولت در اجرای فاز اول هدفمندی یارانه ها وعده هایی را 
به صنایع داد که قرار بود براساس آن، صنایع برای ورود به 

مرحله دوم اجرای قانون آماده شوند.
بود  داده  قول  دولت  اینکه  بیان  با  نساجی  انجمن  دبیر 
به  تولید کنندگان  به  سال  دو  تا  را  انرژی  نرخ  مابه التفاوت 
صورت یارانه پرداخت کند، گفت: این وعده فقط از دی 89 
تا آخر تیر 90 اجرایی شد و در واقع زمان دو سال به شش 
می توانستند  تولید کنندگان  طریق  این  از  یافت.  کاهش  ماه 
مبلغ اضافه شده قبوض انرژی خود را با کارمزد 4 درصد 

در مدت یک سال پرداخت کنند.

* کارفرمایی که ماهانه 600 میلیون تومان حقوق می دهد، 
وام 150 میلیونی را چه کند؟

وی با بیان اینکه براساس یکی از تصمیمات دولت مقرر شد 
به واحدهای تولیدی وام 150 میلیون تومانی جهت نوسازی 
تولیدی  بزرگ  ارائه شود گفت: در شرایطی که واحدهای 
خود  کارگران  به  حقوق  تومان  میلیون   600 حدود  ماهانه 
پرداخت می کنند، وام 150 میلیون تومانی راهگشا نخواهد 
 بود و این وام بیشتر برای کارگاه ها و صنوف مناسب است.

با اجرایی شدن قانون هدفمندی یارانه ها قرار شد درصدی 
بهینه سازی  بابت  قانون  این  اجرای  از  حاصل  درآمد  از 
مصرف انرژی و اصالح فرایند تولید در واحدهای صنعتی 
هزینه شود که این وعده هم عملی نشد. در سال 90 رقم 10 
هزار میلیارد تومان برای این مسئله مصوب شد که در نهایت 
میلیارد   500 و  هزار  تنها  صنایع  کمیسیون  رئیس  گفته  به 
تومان از این رقم پرداخت شد و 85 درصد بقیه محقق نشد.

محصول،  قیمت  ولی  یافت  افزایش  تولید  قیمت   *
دستوری ثابت ماند

ورود  برای  را  الزم  آمادگی  صنایع  اینکه  بر  تاکید  با  وی 
نه  اظهار داشت:  ندارند،  یارانه ها  به مرحله دوم هدفمندی 
نه  و  شده  اصالح  صنعتی  واحدهای  فرسوده  ماشین آالت 
مصرف انرژی در این واحد ها بهبود یافته است، به همین 
 دلیل تولید کنندگان نمی توانند با افزایش نرخ ها مقابله کنند.

دهنده  تشکیل  عوامل  تمام  نساجی،  انجمن  دبیر  گفته  به 
بهره  انرژی،  حامل های  مانند  تولید  شده  تمام  قیمت 
نهایت  در  اما  یافته  افزایش  دستمزد  و  ارز  نرخ  بانکی، 

مانده  ثابت  به صورت دستوری  قیمت فروش محصوالت 
است در حالی که یکی از اهداف اجرای قانون هدفمندی 
بود. تقاضا  و  عرضه  بر  مبتنی  بازاری  تشکیل   یارانه ها 

* چرا نرخ خدمات دولتی افزایش می یابد ولی قیمت 
محصوالت نه؟

عرضه  طبق  دولتی  خدمات  و  گاز  برق،  آب،  نرخ  چطور 
نمی توانند  تولیدی  تعیین می شود. ولی واحدهای  تقاضا  و 
محصول خود را طبق قیمت تمام شده عرضه کنند . به گفته 
حائری اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه ها در بخش صنعت 
کاهش ظرفیت  باعث  و  نیست  به صالح  فعلی  در شرایط 

تولید و کم شدن شیفت های تولید کارخانه ها خواهد شد.
طبق مصوبه مجلس، قانون هدفمندی یارانه ها باید در مدت 
5 سال و با شیب 20 درصدی اجرا می شد که اگر این اتفاق 
عملی می شد، صنایع در شرایط بهتری فشارهایی ناشی از 

افزایش قیمت تمام شده تولید را تحمل می کردند.
در حال حاضر اجرای قانون هدفمندی یارانه ها در طول دو 
سال و با شیب 50 درصدی در حال انجام است که فشار 

زیادی را به بخش تولید تحمیل می کند.

فاز  در  نساجی  شده  تمام  قیمت  درصدی   30 رشد   *
اول هدفمندی

بر اساس مطالعه ای که توسط انجمن نساجی در مورد تأثیر 
محصوالت  قیمت  بر  یارانه ها  هدفمندی  قانون  اول  فاز 
صنعت نساجی صورت گرفت، قیمت تمام شده تولید در 
این صنعت در اثر اجرای این قانون به طور مستقیم 12 تا 13 
درصد و به طور غیرمستقیم)به عنوان مثال ناشی از افزایش 
هزینه حمل و نقل و یا باال رفتن قیمت مواد اولیه( 10 تا 12 

درصد افزایش یافته است.
به این ترتیب اجرای قانون هدفمندی یارانه ها قیمت تمام 
هدفمندی  اول  فاز  در  را  نساجی  محصوالت  تولید  شده 
است. شده  داده  افزایش  درصد   30 تا   25 بین   یارانه ها 

از سویی افزایش قیمت جهانی مواد اولیه و دستمزدها نیز 
باعث باال رفتن قیمت تولید شده و در نهایت قیمت تمام 
شده تولید محصوالت نساجی بین 40 تا 50 درصد نسبت 

به سال گذشته رشد یافته است.

* دولت به برندسازی اهمیت دهد
دبیر انجمن نساجی در ادامه با تأکید بر لزوم برند سازی در 
صنایع کشور گفت: برای این کار باید یک کارخانه سال ها 
خدمات پس از فروش مناسب و جنس باکیفیت به مشتری 

ارائه دهد.
باالی  هزینه  صرف  نیازمند  سازی  برند  اینکه  بیان  با  وی 
اقتصادی  بنگاه  هر  هدف  اولین  گفت:  است،  تبلیغات 
دنبال  به  می کند  برند سازی  که  واحدی  و  است  سود آوری 

افزایش سودآوری خود است که باید بتواند با فروش خود 
بخشی از هزینه های تبلیغاتش را جبران کند.

برندهایی  از  ابتدا  در  باید  جدید  برندهای  ایجاد  جای  به 
که تاکنون ایجاد شده حمایت شود، این در حالی است که 
دولت تولید کنندگان مختلف را مجبور می کند تا محصوالت 

خود را با قیمت یکسان عرضه کنند.
حائری تصریح کرد: اگر شرکتی که بابت برند سازی هزینه 
 A را  خود  محصول  نتواند  است  کرده  پرداخت  تبلیغات 
ریال باالتر از کارخانه های دیگر بفروشد پس ایجاد برند 

چه نتیجه ای خواهد داشت؟

* تصمیم گیری جزیره ای در کشور
به گفته وی در ایران تصمیمات به صورت جزیره ای اتخاذ 
دنبال  به  دولتی  متولیان  برخی  که  حالی  در  و  می شوند 
برند سازی هستند عده  ای دیگر همان برند سازی را سرکوب 
باال بودن  برند سازی کرده به خاطر  می کنند و کسی را که 

قیمت فروش محصولش جریمه می کنند.
وی با انتقاد از جریمه شدن برخی واحدهای عرضه کننده 
فرش ماشینی به دلیل باال بودن قیمت فروش محصول و در 
حالی که برای تولیدات خود برند سازی کرده اند، گفت: به 
میلیون دالر  ماشینی حدود 300  مثال صنعت فرش  عنوان 
صادرات داشته و در حال حاضر 120 میلیون متر ظرفیت 

نصب نشده در این صنعت وجود دارد.
دبیر انجمن نساجی ادامه داد: حدود 80 میلیون متر فرش 
صادر  رقم  این  از  نیمی  که  شده  تولید  کشور  در  ماشینی 

شده است.
به گفته وی، فرش ماشینی کاالی اساسی محسوب نمی شود 
از  محدود  قیمت گذاری  با  نباید  دولت  دلیل  همین  به  و 

سودآوری شرکت های تولیدکننده جلوگیری کند.

منبع: خبرگزاری فارس
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دوشنبه12 فروردین )ناباروری اقتصادی(

تر وجذاب  روزانه سخت  های  یادداشت  نوشتن  کم  کم   
تر می گردد و از همه مهمتر خالصه کردن مسائل روز در 
یک صفحه می باشد بطور مثال امروز حداقل با چهارگروه 
متفاوت روبرو بودیم، صبح تا نزدیک ظهر جلسه مشاورین 
و  برجسته  اقتصاددانان  حضور  با  که  بود  اتاق  اقتصادی 
و  علمی  نظرات  نقطه  و  تشکیل می گردد  خوشنام کشور 
نمایند،  بیان می  اقتصاد کالن  ازدیدگاه  را  کارشناسی خود 
تلویزیونی  برنامه های  کنندگان  تهیه  گروه دوم مجریان و 
هستند که امروز حدود ساعت 12:30 مهمان برنامه اقتصادی 
-اردیبهشت- از شبکه چهارم بودم که با توجه به گزارشهایی 
که از مردم دریافت میدارند سئواالتی را مطرح می نمایند. 
سومین گروه اعضای هیئت مدیره صندوق توسعه صادرات 
فراورده های نفتی بودند که فعاالن موفق بخش خصوصی و 
صادر کنندگان کشور هستند که در اولین جلسه هیئت مدیره 
سال 91 شرکت نموده بودند و باالخره ساعت حدود 17 به 
جلسه هیئت مدیره اتحادیه تولید کنندگان و صادرکنندگان 
صنایع نساجی ایران حضور یافتم که عمدتًا تولیدکنندگان 
مسائل  به  بنگاه  نگاه  از  و  هستند  کشور  نساجی  بخش 
منطقی  بسیار  4 جلسه حرفهای  این  در  نمایند.  می  توجه 
نماییم  ذکر  را  آنها  بخواهیم  اگر  که  گردید  بیان  اصولی  و 
مثنوی هفتاد من خواهد شد و از طرف دیگر مطمئن نیستم 
در خاطرات  نام خودشان  به  باشند حرفهایشان  راضی  که 
روزانه اینجانب ذکر گردد و لذا در حد مختصر نقطه نظرات 
نمایم. می  بیان  را  فوق  گروههای  دلسوزانه  و   ارزشمند 
چهاچوب  در  تولید ملی   که  داشتند  اعتقاد  اقتصاددانان 
افزایش قدرت رقابت پذیری اقتصاد کشور معنی پیدا می 
نماید. و این نامگذاری دارای پیام سیاسی و اقتصادی می 
باشد. می  اقتصاددانان  قدیمی  آرزوی  موارد  این  و   باشد 
درتحلیل این نامگذاری باید شرایط موجود و شرایط طوفانی 

 دریا را در نظر گرفت و باید در این شرایط دریانوردی نمود. 
دانست  دائمی  پارادایم  نباید  را  فعلی  پارادایم 
به  منجر  که  حمایتی  های  سیاست  به  نباید  و 
برسیم. شد  خواهد  واردات  جایگزینی   استراتژی 
وری«  »آزادسازی«،«بهره  سایه  در  ملی  تولید  نهایتًا 
باشد. می  پذیر  امکان  خارجی  روابط  توسعه   و 
به  »مقبولیت«  جای  به  خود  پایانی  سال  در  ها  دولت 
نقدینگی  افزایش  خطر  لذا  و  هستند  محبوبیت  دنبال 
از  رکود  گردد  می  باعث  که  دارد  وجود  جاری  سال  در 
گردد. تحمیل  کشور  اقتصاد  بر  داخل  از  تورم  و   خارج 
سیاستهای  و  تجاری  سیاستهای  مالی،  سیاستهای  باید  لذا 

پولی و ارزی دولت در کنار هم دیده شود.

سیما  و  صدا  به  اقتصادی  کارشناسان  جلسه  پایان  از  قبل 
»ناباروری«  بحث  اردیبهشت  برنامه  اول  قسمت  و  رفتم 
بود و راههای جلوگیری و درمان ناباروری، وقتی مصاحبه 
اقتصادی  ناباروری  مسئله  به  نیز  من  شد  شروع  اینجانب 
اشاره نمودم و بیان نمودم ناباروری فقط مربوط به روابط 
می  نیز  کشورها  اقتصاد  و  باشد  نمی  انسانی  و  اجتماعی 
تواند دچار ناباروری گردد و برای نمونه به 25000 واحد 
نیمه  و تمام صنعتی در شهرک های صنعتی اشاره نمودم و 
پس از آن قرائت های ناصحیح از تولید ملی را بیان نموده 
مزیت  بدون  تولید  و  داخلی  تولید  از  افراطی  حمایت  و 
رقابتی  تولید  از  دانسته و خواستار حمایت  را مضر  نسبی 

در کشور شدم.

تماس  دوستان  مدت  کوتاه  مصاحبه  پایان  از  پس 
ازمدت  مطالب  صریح  بیان  به  تشویق  ضمن  و  گرفتند 
است  چطور  اینکه  و  نمودند  گالیه  مصاحبه  کم  زمان 
و  هنرمندان  به  پرداختن  جهت  ها  ساعت  تلویزیون 
های  بحث  برای  ولی  گذارد  می  وقت  ورزشکاران 

است. مواجه  وقت  کمبود  با  همیشه  کشور  اقتصادی   مهم 
البته سرکار خانم سپانلو از مجری های توانمند تلویزیون پس 
از پایان مصاحبه به کمبود وقت اشاره نموده و بطور تلویحی 
بیان نمود که بعضی کارشناسان اقتصادی حرف های تکراری 
بینندگان جذابیت  بیان می نمایند و لذا برنامه ها برای  وکلی 
به حداقل  را  اقتصادی  برنامه های  ناچاراً صدا سیما  و  ندارد 

رسانده است. قضاوت به عهده خوانندگان می باشد.

در  و  رسانده  نساجی  صنایع  اتحادیه  به  را  خود  آن  از  پس 
اولویتهای کاری سال 91 مطرح بود که اعضاء  نیز  آن جلسه 
یادآوری  با  نیز  اینجانب  و  نمودند  بیان  را  نظرات خود  نقطه 
صنعت  وزیر  مقام  قائم  با  مدیره  هیئت  قبل  سال  مالقات 
بازار  ارز،  نرخ  نمودن  واقعی  قاچاق،  با  مبارزه  به  آن  در  که 
 ،DEMAND DRIVEنساجی تولیدات  برای  سازی 
منطقی کردن تعرفه ها و حمایت از برندها به عنوان خواسته 
های اتحادیه مطرح شده بود اشاره نموده و توضیح دادم که 
اکنون با توجه به واقعی شدن نرخ ارز، قاچاق شدیداً کاهش، 
با  باید  و  است  گرفته  رونق  تولید  و  گردیده  تحریک  تقاضا 
و  تولیدی  واحدهای  اولیه  مواد  تامین  جهت  صنایع  وزارت 
 شفاف سازی سیاست های ارزی و تعرفه ای مذاکره نمائیم.

اغلب اعضاء هیئت مدیره از ابهام سیاست های دولت در این 
تولیدی  واحدهای  یافتن  رونق  به  ولی  بوده  مند  گالیه  زمینه 

خود اذعان داشتند.

از نکات جالب این جلسه درد دل های مدیران دو واحد بزرگ 
تولیدی پوشاک مردانه ) هاکوپیان و گراد( بود که اعتقاد داشتند 
دارند  اختیار  در  را  شلوار  و  کت  بازار  از  کمی  بسیار  سهم 
بازار  این  درصد   70 که  است  شده  باعث  غلط  سیاستهای  و 
از  یکی  و  است  گرفته  قرار  تولیدکنندگان خارجی  اختیار  در 
مدیران به نامه سال 78 خود به دولت اشاره نمود که در آن 
بود.  اختیار خارجی ها  بازار پوشاک در  زمان فقط 30درصد 
نکردن شرایط  فراهم  در صورت  که  بودند  داشته  بیان  ایشان 
تولید  توسط  بازار  این  داخل  کنندگان  تولید  برای  مناسب 
است.  افتاده  اتفاق  که  شد  خواهد  تصرف  خارجی  کنندگان 
ایشان اخیراً به وزارت صنایع جهت ورود مواد اولیه مراجعه 
نموده بود و هیچ راهنمایی بابت واردات فاستونی جهت تولید 
نیز قادر به تامین آن از  ارائه ننموده بودند و ایشان  به ایشان 
تولید کنندگان داخلی نمی باشد و اعتقاد داشتند باید شرایط 
واردات برای برندهای کشور تسهیل گردد . بطور نمونه برای 
تولید یک کت و شلوار مردانه نیاز به 98 قلم کاال می باشد که 
اگر تسهیل نگردد کیفیت داخلی شدیداً کاهش می یابد و ما 
دوباره به سیاستهای سال 70 بر می گردیم و دولت اگر 2 یا 3 
سال واحدهای تولیدی را آزاد بگذارد قادرند تولید را ارتقاء و 

استقالل کشور را تامین نمایند.
www.seyedhamidhosseini.ir

روایت دکتر سیدحمید حسیني از 

اولین جلسه هیات مدیره اتحادیه در سال نو

راه  با  اخیرا  دارند  فعالي  نیز حضور  اتحادیه  مدیره  هیات  در  که  تهران  اتاق  رئیسه  هیات  سید حمیدحسیني عضو  دکتر 
اقتصادي  فعاالن  براي  که  کنند  مي  منتشر  را  خواندني  و  جالب  مطالب  روزانه  هاي  یادداشت  و  سایت شخصي  اندازي 
. باشد  ایران  کار  و  با فضاي کسب  آشنایي  نیز  و  اخبار  براي کسب  منبع خوبي  بعنوان  میتواند  و  نیست  لطف  از   خالي 
یکی از یادداشت های ایشان که بی مناسبت ندیدیم آنرا در مجله چاپ کنیم حاوي نکات مطروحه در اولین جلسه هیات 

مدیره اتحادیه مي باشد که باهم روایت دکتر حسیني را مي خوانیم :

32



www.kohanjournal.comمجله کهن ........... مجله تخصصی فرش ماشینی و صنایع وابسته، نساجی و پوشاک 

 دگرگونی در روابط تجاری ایران 
در سال 91 کلید خورد

هاي  درماه  خارجی  تجارت  حوزه  تحوالت  ترین  تازه  در   
تجاری  شرکای  از  گروهی  اقدام  با  همزمان  و  سال  آغازین 
محورهای  برخی  اعمال  در  ترکیه  و  امارات  ویژه  به  ایران 
با  کشور  تجاری  روابط  ایران،  علیه  تجاری  تحریم 
است.  کرده  پیدا  سوق  عراق  سمت  به  توجه  قابل   چرخش 

تغییرات  موج  که  بود  گذشته  سال  پایانی  فصل  در  واقع  در 
اختاللها  برخی  بروز  شد.  آغاز  ایران  تجاری  روابط  در 
هر  ایران  یک  رتبه  شریک  یعنی  امارات،  با  تجارت  در 
فعاالن  و  دولتی  مسووالن  نقیض  و  ضد  اظهارات  با  چند 
داشت  آن  بر  را  متولیان  تدریج  به  اما  بود  همراه  اقتصادی 
کنند. اقدام  کشور  تجاري  روابط  تغییر  به  نسبت   تا 
از اواخر دیماه سال 90 ثبت سفارش واردات کاالهای بازگانان 
ایرانی از امارات نیز با اختالل مواجه شد. البته در آن زمان مقام 
هاي رسمی این موضوع را رد و تاکید کردند که رابطه تجاری 
ایران و امارات به قوت سابق باقی خواهد ماند، اما پس از آن 
زمزمه هایی مبنی بر خیز سکانداران تجارت خارجی کشور 
برای جایگزینی شریک تجاری دیگر به جای دبی شنیده شد.

  
البته در حال حاضر نیز ترکیه و امارات متحده عربی در زمره 
بزرگ ترین شریک هاي تجاری کشور قرار دارند اما تجارت 
با امارات از آنجایی برای ایران دارای اهمیت است که عالوه 
در  ترتیب  به  کشور  این  صادرات  و  واردات  در  که  این  بر 
قرار دارد،  ایران  رتبه هاي نخست و چهارم شرکاي تجاري 
برخي  نوعی محل صادرات مجدد  به  اما در سالهاي گذشته 
است. میرفته  شمار  به  جهان  نقاط  سایر  به  ایرانی   کاالهای 
کشور  دو  اجرایي  مقامات  تمایل  اظهار  خالف  بر  همچنین 
با کشور جایگزین  تجارت  که  میرسد  نظر  به  ترکیه  و  ایران 
آنچه  اساس  بر  باشد؛  شده  دچار  امارات  سرنوشت  به  نیز 
نیز که در ماه هاي  اقتصادی کشور مي گویند: ترکیه  فعاالن 
تاجران  اعتبار  گشایش  به  نسبت  مثبت  رویکردی  در  اخیر 
گیری  سخت  اعمال  با  تازگی  به  کرد  مي  همکاری  ایرانی 
قرار  خود  تجاری  شریک  روی  پیش  را  اندازهایی  دست 
رفتار  به صراحت  نیز  ترکیه  رییس جمهور  است. حتی  داده 

نظر  به  که  است  کرده  اعالم  غیرشفاف  را  ایران  تجاری 
امارات  کنار  در  نیز  را  ترکیه  شرایط  این  مجموع  میرسد 
داد. قرار خواهد  ایران  به تضعیف کاالهای  بازار رو   یعنی 

تجاري  شوراي  رییس  نایب  آیگون،  یلگین  پیش  چندی 
ایران-ترکیه نیز با تاکید بر اینکه شرکت هاي ایراني مسیر 
خود به سوي اقتصاد جهاني را از طریق ترکیه گشوده اند 
اند، گفته  ایجاد کرده  با ترکیه  و روابط تجاري قدرتمندي 
بود: ترکیه جاي دبي را براي شرکتهاي ایراني پر کرده است. 
اما حاال فعاالن تجارت خارجی ایران با اشاره به تمام این 
رویدادها از گزینه سومی برای گسترش روابط تجاری ایران 
عنوان جایگزینی  به  که عراق  کنند  تاکید مي  و  میبرند  نام 
و  کرد  تامین خواهد  را  ایران  منافع  تجارت،  برای  مناسب 
به  پیشین هستند که  این شرکای تجاری  تنها  میان  این  در 
شوند.  مي  متضرر  کشورمان  با  خود  روابط  کاهش   خاطر 
اما آیا دست برداشتن از تجارت با امارات و ترکیه و خیزش 
به  مقرون  ایران  برای  عراق  یعنی  دیگر  همسایه  سمت  به 

صرفه خواهد بود؟

خواهد  رو  پیش  را  متفاوت  پاسخ  دو  پرسش  این  نظر  به 
در  کشور  دو  تجاري  مبادالت  آمار  سو  یک  از  داشت. 
عراق  که  زند  مي  دامن  تردید  این  به  گذشته  سالهاي 
ایران  تجاری  منافع  ترکیه  و  امارات  اندازه  به  نتواند 
اندازها  چشم  برخی  دیگر  سوی  از  کند.  تامین  را 
دارد.  عراق  و  ایران  تجارت  روشن  آینده  از   حکایت 
البته جزئیات عملکرد تجارت خارجی کشور در ماه پایانی 
سال 90 هنوز منتشر نشده است اما تا آنجا که آمار رسمی 
در  میدهد  نشان  گذشته  سال  ماهه  تجارت11  از  گمرک 
نخست  رتبه  در  زیادی  اختالف  با  امارات  واردات،  حوزه 
همکاری با ایران قرار دارد. حال آنکه ترکیه پس از امارات، 
چین، کره و آلمان در رتبه پنجم جای گرفته و جالب آنکه 
زمینه  در  ایران  برتر  شریک   10 میان  در  جایگاهی  عراق 
واردات ندارد؛ به این ترتیب که از کل میزان واردات ایران 
در سال گذشته 33 درصد از سوی امارات بوده است و 4 
کشور دیگر نیز به ترتیب 12، 8، 6 و 5 درصد از کل کاالها 

را به ایران وارد کرده اند.
اندکی  عراق  با  تجارت  اوضاع  صادرات  حوزه  در  اما 

هم  و  امارات  از  هم  کشور  این  زمینه  این  در  و  است  بهتر 
با  چین   90 سال  طی  واقع  در  است.  گرفته  پیشی  ترکیه  از 
17 درصد کل ارزش صادرات، عراق با 15 درصد و امارات 
صادرات  بازار  سوم  تا  نخست  هاي  رتبه  در  درصد   14 با 
کشورها  این  از  پس  دارند.  قرار  ایرانی  کاالهای  محصوالت 
نیز هند، افغاستان، ترکیه و سنگاپور جای گرفته اند که سهم 
است. شده  اعالم  درصد   4 ایران  صادرات  از  ترکیه   بازار 

به هر حال اگرچه مسووالن و برخی از فعاالن تجاری همچنان 
و  تغییر  و  هستند  کشور  خارجی  تجارت  رشد  به  امیدوار 
تحوالت اخیر را نیز مثبت ارزیابی مي کنند اما برخی صاحب 
اقتصاد  و  سیاست  حوزه  بین  اختالط  که  معتقدند  نیز  نظران 
ها  دگرگونی  است.  آورده  وجود  به  را  اخیر  هاي  دگرگونی 
اگرچه موجب پیدایش بازارهای جدید برای ایران شده اما به 
طور قطع تاثیرپذیری حوزه تجارت از سیاست به نفع هیچ یک 

از کشورهای طرف هاي تجاری نخواهد بود.

تغییر جایگاه تجاری عراق
 ترکیه؛ بازاری که از دست میرود 

کشور  سه  با  تجاری  مبادالت  روند  جزء  به  جزء  بررسی   
داریم،  آنها  با  را  تجاری  مبادالت  بیشترین  که  ایران  همسایه 
به طور دقیق، مهر تاییدی بر تاثیرگذاری مداخالت سیاسی بر 
روند مبادالت تجارت خارجی ایران میزند که به نوعی، چشم 
میکند. مواجه  ابهام  با  را  جدید  سال  در  ایران  تجاری   انداز 

امارات و  اقتصادی، درشرایطی که کشورهای  فعاالن  به گفته 
ترکیه به دلیل تعهداتشان به اتحادیه اروپا، آرام آرام به تحریم 
ها علیه ایران تن درمی دهند و نتایج آن را در تشدید مشکالت 
گشایش اعتبار، نقل و انتقال کاال و نقل و انتقال پول مي بینیم، 
کشور عراق به دلیل آنچه که »نزدیکی بیشتر گرایش سیاسی 
به  امارات  چون  کشوری  جایگزین  میشود،  گفته  ایران«  با 
عنوان پایگاه اصلی تجارت مجدد کشور مي شود و رتبه اول 
 شرکای تجاری در بخش صادرات را به خود اختصاص میدهد.

ترکیه  کشور  مورد  در  خصوصی،  بخش  فعاالن  گفته  به 
طرقی  از  ترکیه  با  ایران  تجاری  مبادالت  حجم  بود  قرار  نیز 
»بازرگان«  ویژه  مشترک  صنعتی  تجاری  منطقه  ایجاد  چون 

آل اسحاق: جبران کاهش روابط تجاری با ترکیه و 

امارات در تجارت با »عراق« 
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ترکیه  که  آنجا  از  اما  کند،  پیدا  افزایش  دالر  میلیارد   20 به 
پایگاه  نقش  اروپا،  اتحادیه  به  وابستگی  دلیل  به  تواند  نمی 
تاکنون  هدف  این  کند،  ایفا  ایران  برای  را  مجدد  تجارت 
از  کاال  واردات  اساسا  که  این  ضمن  است؛  نشده  محقق 
 ترکیه از مبداهایی به غیر از اروپا برای ایران به صرفه نیست.

تجاری  محور  عنوان  به  میتواند  تنها  ترکیه  اساس،  این  بر 
کشورهای اروپایی به ایران مد نظر قرار گیرد و از آنجا که این 
ایران  با  را  خود  تجاری  مبادالت  سهم  خود  به  خود  کشورها 
کاهش جدی  با  نیز  میان  این  در  ترکیه  سهم  اند،  داده  کاهش 
مواجه مي شود. در حال حاضر عمده کاالهای صادراتی ایران 
به ترکیه در بخش نفت و پتروشیمی و عمده کاالهای وارداتی 
از این کشور شامل پوشاک و پارچه و کاالهای ساخته شده نیمه 
گشایش  کنند؛  مي  اعالم  مسووالن  که  طور  آن  است.  صنعتی 
انجام مي  لیر ترکیه  با  اعتبار برای ترکیه در حال حاضر صرفا 
شود. نمی  گشایش  ارزها  سایر  با  کشور  این  سی  ال  و   شود 

کاهش روابط با ترکیه؛ 
قربانی اختالط تجارت و سیاست!

روند  بر  سیاسی  مداخالت  تاثیرگذاری  که  آنچه  درباره  اما 
اتاق  رییس  میشود  خوانده  ترکیه  و  ایران  تجاری  مبادالت 
بازرگانی  شورای  رییس  و  تهران  معادن  و  صنایع  بازرگانی، 
سیاست  از  باید  را  تجارت  اساسا  است:  معتقد  عراق  و  ایران 
جدا کرد؛ چرا که مي بینیم، در حال حاضر که ترکیه به کاهش 
به  تنها  موضوع  این  زده،  دست  ایران  با  خود  تجاری  روابط 
با  ایران  تجارت  زیرا  شود،  مي  تمام  کشور  این  خود  ضرر 
از  ناشی  شده  ایجاد  مشکالت  تمام  رغم  به  کشورها،  سایر 
مي  نیز  را  آن  مثال  شاهد  و  است  توسعه  حال  در  ها،  تحریم 
توان صادرات غیرنفتی 45 میلیارد دالری و واردات 70 تا 80 
میلیارد دالری انواع کاال و خدمات فنی مهندسی در سال گذشته 
بیشتر هم میشود. نفتی، بسیار  با احتساب مبادالت   دانست که 

یحیی آالسحاق در مورد رویکرد ترکیه در کاهش روابط تجاری 
با ایران افزود: اتخاذ چنین موضع گیری هایی تنها فرصتها را از 
دست ترکها مي گیرد؛ چرا که اساسا پیش از این قرار بود ترکیه 
جایگزین امارات در صادرات مجدد کاالهای ایرانی شود و حتی 
صحبت از افزایش تجارت با این کشور به 30 میلیارد دالر هم 
 بود، اما با چنین سیاست هایی، فرصتها از خود آنها گرفته میشود. 

ملی،  »تولید  سال  در  که  کرد  تاکید  نیز  مطلب  این  بر  البته  او 
حمایت از کار و سرمایه ایرانی«، مدیریت واردات به نفع تولید 
و تحدید آن به واردات کاالهای واسطه ای و سرمایه ای باید 
ایجاد  برای  واردات  تا  گیرد  قرار  امر  کار مسووالن  دستور  در 
صادرات  توسعه  اینکه  باشد. ضمن  صادرات  و  افزوده  ارزش 
ایران در گرو افزایش کیفیت محصوالت و قابل رقابت تر کردن 
افزایش استانداردهای آنها در حوزه هاي بسته بندی و  با  آنها 

غیره است.

جبران کاهش روابط تجاری با ترکیه و امارات در 
تجارت با »عراق«

  
آل اسحاق یکی از بازارهای پیش روی ایران برای توسعه 
دارا  را  صادراتی  شرکای  اول  رتبه  اکنون  که  را  صادرات 
است، عراق مي خواند و تاکید مي کند: این کشور تا 50 
گذاری  لحاظ سرمایه  از  منطقه  بازار  بزرگترین  آینده  سال 
دالری  میلیارد   7 صادرات  و  بود  خواهد  کاال  صادرات  و 
میلیارد   20 تا  افزایش  ظرفیت  کشور،  این  به  ایران  کنونی 
دالر به ویژه در حوزه خدمات فنی مهندسی را دارد و تمامی 
نقل، گمرک،  و  هاي حمل  در حوزه  توسعه  این  مقدمات 
اینکه عقب  استاندارد و غیره هم فراهم شده است؛ ضمن 
ایران  با  تجاری  مبادالت  از  ترکیه  نشینی کشورهایی چون 
هم، به نفع مراودات تجاری ایران و عراق تمام خواهد شد. 
به گفته رییس اتاق تهران، ایران اساسا به دنبال توسعه روابط 
تجاری با 15 کشور همسایه است؛ چرا که توسعه استراتژی 
تجاری است که توسعه اقتصاد و افزایش امنیت ملی را در 
پی خواهد داشت و کشور ما به لحاظ موقعیت ژئوپلتیک 
هم قلب منطقه است. ضمن اینکه اساسا کسب یک درصد 
شکل  و  است  ایران  قانونی  حق  جهانی،  تجارت  سهم  از 
بندی تجاری جهان را  بیداری اسالمی که استخوان  گیری 
با کشورهایی  تجاری  روابط  آغاز  به  منجر  و  میدهد  تغییر 
امر کمک خواهد  این  به  نیز،  یمن مي شود  و  چون مصر 
کرد. آن طور که رییس شورای بازرگانی ایران و عراق مي 
»آ سه  مثل  اقتصادی  منطقه  اساسا شکل گیری یک  گوید: 
آن« در خاورمیانه چندان دور از انتظار نیست و در مجموع 
است.  ایران  تجارت خارجی  انتظار  در  روشنی  بسیار   آتیه 

ترکیه آمد زرنگی کند ، ضرر کرد !
نظری  هم  ترکیه  و  ایران  بازرگانی  شورای  رییس  اما 
اساسا  که  است  معتقد  و  دارد  اسحاق  آل  مشابه 
به  ایران  با  تجاری  روابط  کاهش  برای  ترکیه  اقدام 
این  اینکه  ضمن  میشود؛  تمام  کشور  این  خود  ضرر 
است. بوده  خود  منافع  فکر  به  همواره  عمدتا   کشور 
عنوان  اقتصاد«  »دنیای  خبرنگار  با  گفتوگو  در  صادقیان 
پول،  انتقال  و  نقل  اعتبار،  گشایش  حاضر  حال  در  کرد: 
بخش  در  ای  بیمه  خدمات  نیز  و  نقل  و  حمل  خدمات 
است. شده  مواجه  مشکل  با  شدت  به  ترکیه  با   تجارت 

البته رییس شورای بازرگانی ایران و ترکیه بر این اعتقاد است 
که دولت باید نسبت به حل این مشکالت به طور ویژه اقدام 
 کند تا بازرگانان ما با مشکالتی بیشتر از این مواجه نشوند.
مبادالت  از  درصد   15 تا   10 صادقیان،  اعالم  اساس  بر 
آنجا  از  اما  است،  ترکیه  به  مربوط  جهان  با  ایران  تجاری 
وابسته  اروپا  و  غرب  به  سیاسی  لحاظ  به  کشور  این  که 
این  و  شده  مشکل  دچار  ایران  با  آن  تجارت  روند  است، 
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سود  ایران  با  تجارت  از  همواره  ترکیه  که  است  حالی  در 
برده و اساسا »تمام ثروت ترکیه از ایران است«. او در پایان 
اقدام  اساسا  تهران،  اتاق  رییس  همچون  هایش  صحبت 
زرنگی  »نوعی  به  را  ایران  با  تجاری  روابط  کاهش  به  ترکیه 
کرد. تعبیر  میشود«،  تمام  کشور  این  جدی  ضرر  به   که 

»امارات« و  ایران  تجاری  مبادالت  سطح   کاهش 
»دنیای  به  نیز  امارات  و  ایران  بازرگانی  رییس شورای  اما  و 
اقتصاد« گفته است: تجارت با امارات نسبت به سال گذشته 
با کاهش مواجه بوده؛ به طوری که این کشور از ردیف اول 
از چین  بعد  به رتبه سوم  ایران  بندی شرکای صادراتی  رتبه 
سقوط کرده و کشور عراق جایگزین آن شده است.به گفته 
مشکالت  تشدید  چون  دالیلی  کنار  در  دانشمند،  مسعود 
گشایش اعتبار و نقل و انتقال پول، یکی از عللی که به کاهش 
سطح تجاری با امارات در بخش صادرات دامن زده، این است 
که دولت ایران از امسال تصمیم گرفته که صادرات خود به 
از  تا  انجام دهد  امارات  از راه  نه  به طور مستقیم و  چین را 
 این طریق بخشی از هزینه هاي نقل و انتقال را کاهش دهد.
البته بر اساس اعالم رییس شورای بازرگانی ایران و امارات، این 
 کشور هنوز در رتبه اول تجاری کشور در بخش واردات قرار دارد.

 ایران و امارات در سال گذشته بر اساس آمار گمرک ایران، 
بیش از 15 میلیارد دالر و بر اساس آمار گمرک امارات، 25 
میلیارد دالر مراوده تجاری داشته اند که این تفاوت 10 میلیارد 
دالری از آمار تجاری مناطق آزاد و آمار قاچاق ناشی میشود 
به بخش صادرات و  میلیارد دالر   3 میان، حدود  این  در  که 

حدود 13 میلیارد دالر به بخش واردات مربوط است. 
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در  بزرگ  و  مهم  کشور   3 از  یکی  اکنون  هم  ترکیه 
خرید ماشین آالت مربوط به تولید انواع نخ در جهان 

می باشد.
ترکیه برای اغلب شرکت های ماشین سازی نساجی 
در جهان بازاری حیاتی و مهم است به ویژه در بخش 
ریسندگی، ماشین آالت و تجهیزات مربوط به خطوط 
تولید نخ. اگر نگاهی به میزان سرمایه گذاری ها در 
این بخش بیندازیم بیشتر به این نکته پی خواهیم برد. 
همه می دانیم سال 2009-2008 سالی بسیار سخت 
عقیده  به  بود.  جهان  و  ترکیه  نساجی  صنایع  برای 
برخی کارشناسان نساجی، رکودی که در سال 2009-
2008 بر این صنعت سایه افکند در 36 سال گذشته 
بی سابقه بوده است. در صحبتی که با یکی از عوامل 
فروش شرکت ریتر در ترکیه داشتم این رکود را حتی 
در تاریخ 216 ساله این شرکت سوئیسی هم بی سابقه 

می دانند.
تا سه ماهه اول سال 2011 در ترکیه  از سال 2009 
عمده سرمایه گذاری ها بر روی خرید ماشین آالت 
بالغ بر یک میلیون  رینگ متمرکز شد و برای نصب 
اسپیندل قراردادهایی بسته شدند که این میزان تقریبا 
حدود 25 درصد کل ظرفیت ریسندگی ترکیه است. 
در همین دوره زمانی ترکیه رقبایی قدرتمند مانند هند، 
آنها هم هر کدام سرمایه  پاکستان داشت که  چین و 

ماشین آالت  در خرید  را  زیادی  بسیار  های  گذاری 
بازار   و  ریسندگی  کارشناسان  دادند.  انجام  نخ  تولید 
نخ پیش بینی می کنند در صورت با ثبات شدن اقتصاد 
جهانی و عدم بحران در قیمت مواد اولیه مانند پنبه، 
به شدت در سال  این قسمت  سرمایه گذاری ها در 

2012 و بعد از آن افزایش خواهد یافت.
ظرفیت ریسندگی ترکیه قبل از سال 2009 حدود 6/5 
اقتصادی  بحران های  از  بعد  اما  بود  اسپیندل  میلیون 
کاهش  اسپیندل  میلیون   4/2 به  ظرفیت  این  جهانی 
یافت چرا که ترکها دیگر نمی توانند با ماشین آالت 
راندمان  و  زیاد  های  هزینه  که  مستهلک  و  قدیمی 
پایین تری دارد نیازهای خود را تامین کنند به همین 
دلیل اغلب این ماشین آالت دست دوم در این چند 
سال راهی کشورهایی مانند هند، پاکستان، ازبکستان، 
اندونزی و اتیوپی کردند که به مراتب در آنها نیروهای 

کار ارزان تر است.
اسپیندل  میلیون   1/1 با  رود  می  انتظار   
ریسندگی  ظرفیت  به  امسال  که  جدیدی 
ترکیه افزوده می شود این ظرفیت به 5/3 

اسپیندل در انتهای سال 2012 برسد.
های  ظرفیت  گفت  توان  می  نوعی  به  واقع  در 
اما  نیافته  افزایش  سال  چند  این  در  ترکیه  ریسندگی 
به طور جدی نوسازی شده است و توانایی تولید نخ 

پیدا  را  بیشتر  افزوده  ارزش  و  باالتر  کیفیت  با  هایی 
کرده است.

صنعت نساجی در ترکیه ظرفیت های کاری و تجاری 
به  آنها  که  جهت  این  از  و  کرده  ایجاد  را  فراوانی 
بازارهایی مانند روسیه، کشورهای آسیای میانه و البته 
رقبایی  به  نسبت  تری  راحت  بسیار  دسترسی  اروپا 
از موقعیتی ممتاز برخوردار  دارند  مانند هند و چین 

شده اند.   
این  فهمید  توان  می  بازار  بر  حاکم  شرایط  از  آنچه 
است که شاید در چند سال آینده ترکیه، چین را در 
این بخش پشت سر بگذارد. افزایش سطح دستمزدها 
در چین به جهت افزایش سطح رفاه و زندگی مردم 
چین  به  ترکیه  نخ  روزافزون  صادرات  و  کشور  این 
برای  رقیب  یک  تنها  نه  چین  مدعاست.  این  گواه 
ترکیه نخواهد بود بلکه تبدیل به بازاری بزرگ برای 
که  چین  از  اما  شد.  خواهد  ترکیه  نخ  تولیدکنندگان 
بگذریم باید گفت در واقع رقیب اصلی نساجی ترکیه 
به  بود.  نخواهد  هندوستان  جز  کشوری  جهان  در 
همین جهت تولیدکنندگان و دست اندرکاران نساجی 
و  ها  گذاری  سرمایه  میزان  تا  هستند  درصدد  ترکیه 
ایجاد اشتغال در بخش نساجی را در مقایسه با رقیب 

سرسخت خود ارتقاء دهند. 

ترکیه مهمترین مقصد ماشین آالت ریسندگی نخ 

نویسنده: علیرضا ناگهی
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برای میزبانی شایسته دموتکس خاورمیانه دارد.
که  ترکیه   GDP درصدی   8 رشد  دانید  می  که  همانطور 
باالتر از میانگین جهانی است ترکیه را به یک بازار بسیار 
بزرگ تبدیل کرده. کشوری که 74 میلیون نفر جمعیت دارد. 
ترکیه به ویژه استانبول به عنوان یکی از 5 شهر توریستی 
جهان، محل بسیار خوبی برای بازدیدکنندگان است به ویژه 
که مسافرت به ترکیه به دلیل وجود خطوط هوایی گسترده 
هواپیمایی ترکیه و عدم نیاز به ویزا برای اغلب کشورهای 

دوست ترکیه بسیار ساده است.

بازار وسیع و بزرگ فرش و کفپوش در منطقه خاورمیانه 
و ترکیه

نیاز   2017 تا   2012 های  سال  بین  در  ها  بینی  پیش  طبق 
خواهد  رشد  درصد   24 کفپوش  و  فرش  انواع  به  ترکیه 
داشت. تا 5 سال آینده ترکیه به 155 میلیون مترمربع کفپوش 

و فرش نیاز دارد.            
با وجود اینکه ترکیه از بزرگترین و قدرتمندترین کشورها 
در زمینه تولید فرش است در عین حال این کشور واردات 
 2009 سال  در  تنها  دارد  کفپوش  بخش  در  زیادی  بسیار 
کرده  وارد  آمریکا فرش  میلیون دالر  ارزش 142  به  ترکیه 
به واردات فرش  این میزان 35 درصد مربوط  از  است که 
ماشینی و 65 درصد مربوط به واردات فرش دستباف است.
به عالوه منطقه خاورمیانه و منطقه GCC هنوز هم یکی 
از بزرگترین و ارزشمندترین بازارهای جهان از نظر میزان 
ساخت و ساز است به طوری که ارزش این بازار با وجود 
کشورهایی مانند امارات و عربستان بالغ بر 3 ترلیون دالر 
تخمین زده می شود. همچنین قطر با توجه به میزبانی جام 
جهانی 2022 پروژه های عظیم بسیاری را اجرا خواهد کرد.

توسط  خاورمیانه  دموتکس  برگزاری  دوره  شش  از  پس 
شرکت آلمانی برگزارکننده آن در شهر دبی-امارات متحده 
نشان  و شواهد  آمارها  ساله  هر  که  بودیم  آن  عربی شاهد 
دهنده کاهش تعداد بازدیدکنندگان و غرفه گذاران نمایشگاه 
است تا حدی که در آخرین دوره آن در سال گذشته تقریبًا 
نمایشگاه خالی از غرفه گذاران ترک و بزرگان صنعت فرش 

ماشینی کفپوش منطقه بود.
به  خاورمیانه  دموتکس  نمایشگاه  عمر  رسید  می  نظر  به 
فراموشی  به  نمایشگاهی  برند  این  و  است  رسیده  پایان 
سپرده می شود اما ابتکار برگزارکنندگان آلمانی برای انتقال 
دموتکس خاورمیانه به استانبول موجب شد تا امیدها دوباره 
دموتکس  نمایشگاه  برگزاری  شاهد  امسال  و  شوند  زنده 
تولیدکننده  بزرگترین کشور  و  قدرتمندترین  در  خاورمیانه 
فرش ماشینی در جهان باشیم. نکته جالب دیگر در نمایشگاه 
امسال این است که نمایشگاه فرش ماشینی و صنایع وابسته 
آن  با  همزمان  و  دموتکس  کنار  در  Zemin استانبول هم 

Zemin در سال 2011 همزمان  برگزار میشود. نمایشگاه 
با نمایشگاه منسوجات خانگی Evteks در استانبول برگزار 

شد. 
خاورمیانه،  دموتکس  نمایشگاه  برگزارکنندگان  اعالم  طبق 
میزبانی  برای  خوبی  بسیار  محل  دبی  قبل،  های  سال  در 
ساز  و  ساخت  رکورد  دلیل  به  امروزه  اما  بود  رویداد  این 
استقبال تجار، در سال 2012 دموتکس  امارات و عدم  در 
از  یکی  استانبول  شود.  می  برگزار  استانبول  در  خاورمیانه 
به  توجه  با  و  است  جهان  توریستی  شهرهای  مهمترین 
اقتصاد رو به رشد ترکیه و قدرت نمایی این کشور به عنوان 
تولیدکنندگان و صادرکنندگان فرش در  بزرگترین  از  یکی 
جذاب  بسیار  کشور  این  در  فرش  و  کفپوش  بازار  جهان 
است ضمن اینکه شهری بسیار مناسب برای بازدیدکنندگان 

خارجی می باشد.
اما ترکیه در کنار مزایای یاد شده نکات مهم دیگری را هم 

دموتکس خاور میانه و میزبانی جدید

قدرتمندتر در کنار نمایشگاه فرش زمین استانبول
دموتکس خاور میانه: 

تاریخ برگزاری: 8 لغایت 11 نوامبر 2012 /   21 لغایت 18 آبان 1391
Istanbul Expo Center-Turkey :محل برگزاری

: Zemin نمایشگاه فرش
تاریخ برگزاری: 8 لغایت 11 نوامبر 2012  /   21 لغایت 18 آبان 1391

Istanbul Fuar Merkezi-Turkey :محل برگزاری
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نمایشگاه  با  رابطه  در  را  نظر خودتان  لطفًا  لیبت  آقای   
دموتکس چین امسال، تعداد غرفه گذاران، بازدیدکنندگان 
و... بیان کنید. در مقایسه با سال پیش چه تغییراتی داشته 

اید؟
را  امسال رشدی 11 درصدی  بازدیدکنندگان،  با  رابطه  در 
داشته ایم و تنها  در روز اول شاهد حضور بالغ بر 17 هزار 
این بسیار جالب و نشان دهنده  بازدیدکننده بودیم که  نفر 
اهمیت این نمایشگاه در چین و آسیاست. آنچه اهمیت دارد 
این است که ما امسال نرخ های بلیط های ورودی نمایشگاه 
تعداد  افزایش  باعث  این  و  دادیم  افزایش  مجدداً  هم  را 
برای  ما  شود.  می  کارشناس  و  تخصصی  بازدیدکنندگان 
افزایش کیفیت بازدیدکنندگان در این نمایشگاه تالش بسیار 

زیادی کرده ایم و حاال شما شاهد این موفقیت هستید.
از نظر غرفه گذار ما امسال 1100 غرفه گذار داریم. جالب 
چین  دموتکس  نمایشگاه  گذاران  غرفه  تعداد  بدانید  است 
از  و  بود  شرکت   1000 حدود   ،2011 سال  در  شانگهای 
این نظر هم نمایشگاه رشد خوبی را نشان می دهد. امسال 
 R+T در کنار نمایشگاه فرش و کفپوش، میزبان نمایشگاه
به تکنولوژی های درب و کرکره و پرده( هستیم  )مربوط 
تکنولوژی  و  های چوبی  سازه  و  معماری  بخش  همچنین 
بخش  در  ما  امسال  شده.  اضافه  آن  به  هم  ساختمان  های 
کفپوش های چوبی در سال های E شاهد کاهش در حضور 
اما در عین حال رشد بسیار زیاد و دور  شرکت ها بودیم 
انتظاری را در بخش کفپوش های غیر چوبی، فرش و  از 

کفپوش های ارتجاعی داشتیم.
نمایشگاه امسال به دلیل اضافه شدن بخش های جانبی که 
البته  و  کرد  جذب  خود  به  را  بیشتری  مخاطبان  شد  ذکر 
بازدیدکنندگان این فرصت را داشتند که در هنگام بازدید، 
منزل  دکوراسیون  و  کفپوش  به  تواند  می  که  را  صنایعی 

مرتبط باشد را هم بازدید کنند. 

 بسیاری از شرکت کنندگان اعتقاد دارند این نمایشگاه 
در سال های آینده در بخش فرش و صنایع وابسته آن 
می  و...  تکمیل  و  بافی  فرش  آالت  ماشین  فرش،  مانند 
تواند رشد بسیار بیشتری داشته باشد. نظر شما چیست؟     
در ابتدا این نکته را باید مد نظر قرار دهیم که هدف اصلی 
و  نهایی  محصوالت  بخش  در  نفوذ  دموتکس  نمایشگاه 
کاالهای مصرفی این بخش از صنعت است و بخش ماشین 
آالت و مواد اولیه هدف اصلی ما نیست اما ما در نمایشگاه، 
را  کفپوش  و  فرش  صنعت  با  مرتبط  آالت  ماشین  بخش 

قرار داده ایم که استقبال خوبی هم از آن می شود و  برای 
اولیه  مواد  بخش  در  کنیم.  می  تالش  بخش  این  گسترش 
همانطور که عرض کردم جزو اهداف ما نبوده به همین دلیل 

امسال تعداد شرکت های زیادی را در این بخش نداریم.

همانطور که می دانید امروزه چین یکی از بزرگترین مصرف 
کنندگان جهان است و در کنار صادرات خیره کننده خود 
جهان  تولیدکنندگان  برای  جذاب  بازاری  حال  عین  در 
است. توسعه شهری و ساختمان سازی در شهرهای چین 
واقعًا پرسرعت است، افزایش سطح درآمدها و البته انفجار 
کشور  این  های  پتانسیل  همه  و  همه  کشور  این  اقتصادی 

هستند. 

 لطفًا در مورد شرکت کنندگان ایرانی و بازدیدکنندگان 
ایرانی نمایشگاه توضیحاتی را بفرمائید. همانطور که می 
دانید از سال های گذشته شرکت های ایرانی به ویژه در 
بخش فرش دستباف استقبال خوبی از نمایشگاه کردند و 
امسال حدود 400 متر از فضای نمایشگاه به شرکت های 

ایرانی اختصاص دارد.     
بله دقیقًا همینطور است. هدف ما قطعًا در نمایشگاه امسال 
و  راضی  را  ایرانی  گذار  غرفه  تعداد  همین  که  است  این 
خشنود نگه داریم. اگر شما هم با آنها صحبت کنید خواهید 

دید که بسیار از حضور خود در این نمایشگاه رضایت دارند 
و بسیاری از آنها بیش از حد انتظار خودشان فرش فروخته 

اند.
تعداد زیادی از این شرکت ها به ما اعالم کردند که سال 
آیند هم در نمایشگاه حضور خواهند داشت و حتی تعدادی 
از آنها به طور مجزا و خارج از پاویون ایران در نمایشگاه 
های  دیگر شرکت  به  را  امکان  این  و  حاضر خواهند شد 

ایرانی خواهد دارد که در غالب پاویون به چین بیایند.
من بسیار امیدوارم که در سال آینده این فضا گسترش یابد.

قطعًا اینجا پتانسیل های بسیار زیادی وجود دارد و شرکت 
های ایرانی قطعًا در این زمینه باید بیشتر کار کنند. حضور 
در نمایشگاه های بین الملی و از جمله نمایشگاه دموتکس 
چین ارتباطات بین المللی زیادی را برای شرکت ها ایجاد 
می کند و حتی اگر یک شرکت در طول برگزاری نمایشگاه 
یک شریک تجاری خوب را هم مالقات کند بسیار ارزشمند 

خواهد بود.
عالوه بر فرش دستباف شرکت های ایرانی در بخش فرش 
ماشینی هم می توانند بسیار موفق باشند. کما اینکه همانطور 
که شما گفتید در حال حاضر هم شرکت های فرش ماشینی 
ایران صادرات به چین را شروع کرده اند. در پایان از کمک 
بیشتر  برای اطالع رسانی و توسعه  های شایان مجله شما 

نمایشگاه تشکر و قدردانی می کنم.  
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بازار چین تشنه فرش های ایرانی است

مصاحبه با آقای فردریک لیبت -  مدیر فروش بین المللی نمایشگاه دموتکس چین
در حاشیه نمایشگاه دموتکس چین مصاحبه کوتاه و جالبی را با آقای فردریک لیبت انجام دادیم که خواندن آن برای شما  خالی از لطف نخواهد بود.
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و  جهان  های  کشور  اقتصادی  شرایط  به  توجه  با 
بحران های مالی و سیاسی منطقه خاور میانه ، بازار 

آینده خود را چطور ارزیابی می کنید ؟ 
مالی  اقتصاد جهانی، بحران  من فکر می کنم شرایط 
کشورهای اروپایی، بحران خاورمیانه و... بر تجارت 
بوده  تاثیرگذار  صنعت  از  ای  شاخه  هر  در  ما  همه 
تبادالت  و  مالی  های  گذاری  سرمایه  امروزه  است. 
تجاری در بسیاری از کشورها با مشکل مواجه است 
و به طور خاص در مورد ایران این مشکالت بسیار 
جدی تر و حاد است.  بحران های اقتصادی و سیاسی 
آالت  ماشین  سازنده  یک  عنوان  به  ما  برای  جهانی 
مشتریان  اغلب  که  چرا  است  مهم  بسیار  بافی  فرش 
ما در سراسر جهان مستقیمًا به بانک ها مراجعه می 
کنند تا از تسهیالت تولید استفاده کنند اما وقتی بانک 
ها دچار مشکل باشند تولید  هم ناموفق خواهد بود. 
خوب  روابط  دلیل  به  دیگر  کشورهای  در  چند  هر 
اما در  است  قابل حل  اقتصادی مشکالت  و  سیاسی 
ایران تحریم ها عماًل اجازه هیچ کاری را نمی دهد. 
وقتی شما در مورد برنامه ها و نظرات ما راجع به بازار 
ایران در آینده سوال می کنید واقعًا نمی دانم چه باید 
بگویم چرا که روابط سیاسی و اقتصادی ایران با سایر 
کشورها پیچیده و غیر قابل پیش بینی است. اما به هر 
حال ما ادامه می دهیم هر چند آرام، اما همیشه باید 
امیدوار بود. این ماهیت تجارت در سطح بین المللی 
است همیشه بازار نقطه اوج و افول دارد و شیب آن 
یک  مانند  را  تجارت  اگر  نیست.  باال  به  رو  همیشه 
منحنی سینوسی در نظر بگیرید می بینید که تجارت ما 

در حال حاضر در نقطه مینیمم خود قرار دارد.

بازار هایی مانند ترکیه برای شما چطور است؟
همانطور که می دانید تولید و تجارت فرش در ترکیه 
همیشه قدرتمند و گسترده است. ما در ترکیه مشتریان 
و  تولیدکننده  بزرگترین  بی شک  آنها  داریم.   خوبی 
نوع  این  در  بگویم  باید  اما  صادرکننده جهان هستند 
آرام  کاماًل  باف  فرش  های  روبات  یعنی  تکنولوژی 

حرکت می کنند.
شمال  در  خوبی  بسیار  بازارهای  ما  حاضر  حال  در 

آفریقا و در کشورهایی مانند مراکش و مصر داریم.

تافت  هند  های  فرش  دانید  می  که  همانطور   
)Hand Tuft( در کشورهایی مانند چین، هند و...  
به دلیل وجود نیروی کار ارزان، در حال توسعه و 
گسترش است. این امر بر روی روبات های فرش 

چه تاثیری می گذرد؟
برای  رسیده  بلوغ  به  و  خوب  بازار  یک  چین  البته 
اما  دارند  ارزانی  نسبتًا  کار  نیروی  ها  چینی  ماست. 
مهمتر از آن اینکه، چینی ها در حال حاضر در زمینه 
پذیرش  و  روشن،  و  باز  دید  بسیار  روز  تکنولوژی 
فهیمانه  و  باز  دید  همین  من  نظر  به  و  دارند  باالیی 
کننده  خیره  پیشرفت  دالیل  از  چین  نساجی  مدیران 

آنها بوده است.
جدید  های  تکنولوژی  مورد  در  خوب  خیلی  آنها 
سنتی  دیدگاه  هنوز  هندوستان  در  اما  کنند  می  فکر 
وجود دارد و نسبت به تکنولوژی های جدید بافت 
کار  نیروی  هندوستان  در  هستند.  تر  محتاط  فرش 
بسیار ارزان است و انگیزه آنها برای سرمایه گذاری 
از  را  روز  های  تکنولوژی  و  آالت  ماشین  خرید  و 
بین برده است. در هندوستان همچنین تعرفه واردات 

است.  باالتر  بسیار  چین،  با  مقایسه  در  آالت  ماشین 
در چین با تکنولوژی واقع بینانه تر برخورد می کنند 
ما  اما  بازار هند مشکل است  به  تا هندوستان. ورود 

تالش خود را در آنجا هم انجام می دهیم.
در  دستی  های  گان  از  استفاده  با  تافتینگ  هند  اینکه 
حال گسترش است نکته منفی برای ما نیست و هریک 

از این بخش ها می توانند به کار خود ادامه دهند. 

خود  های  نوآوری  آخرین  با  رابطه  در  لطفا 
توضیحاتی را ارائه فرمائید.  

ما همواره در جهت تولیدات و نوآوری های جدید 
تالش می کنیم تا تولیداتی بهتر و صنعتی تر را ارائه 
کات-لوپ  اتوماتیک  آالت  ماشین  امسال  ما   دهیم. 
)Cut & Loop( و سه بعدی را به نمایشگاه آورده 
ایم. نکته جالب اینجاست که هر چند ما در بسیاری 
از موارد از هند تافتینگ الهام گرفته ایم اما در بعضی 
موارد آنچه با ماشین بافته می شود توسط یک کارگر 
و یک گان تافتینگ قابل انجام نیست و یا از نظر زمان 
و دشواری قابل توجه است. سیستم های قدیمی تر 
شرکت هیتکس بر اساس ایده هایی از هند تافتینگ 
بود اما در حال حاضر ماشین آالت ما کاماًل روباتیک 
هر  تواند  می  امروزه  ما  آالت  ماشین  است.  ویژه  و 
بسیار  آنرا  ما  و  کند  ساپورت  را  طراحی  فایل  گونه 
انعطاف  طراحی  و  طرح  نظر  از  و  ایم  کرده  ساده 

پذیری فوق العاده ای دارد.

با توجه به ویژگی های روبات های فرش باف آنچه 
موجب موفقیت تولید کنندگان خواهد شد نوآوری 
شما  نظر  است.   فرش  در  افزوده  ارزش  ایجاد  و 

38

بازار آینده جهان

 در دست روبات های  فرش باف

مصاحبه با مدیر  عامل شرکت Hitex سوئد - سازنده روبات فرش باف
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چیست؟
روبوتافت  با  فرش  تولید  پروسه  در  مسلمًا شما  بله. 
بافته شده  به فرش  بیشتری را  افزوده  باید ارزش  ها 
اضافه کنید. مثاًل بافت های سه بعدی. اگر شما با یک 
نخ  با  و  میکی موس  با طرح  فقط یک فرش  ماشین 
که  چرا  نیستید  هوشمند  خیلی  قطعًا  ببافید  اکریلیک 
مشتری شما بسیار ارزان تر و راحت تر می تواند آنرا 
از خیلی از شرکت های رقیب شما و البته قدرتمندتر 
کردم  عرض  که  همانطور  مثاًل  اما  کند.  تهیه  شما  از 
قابلیت  3D چیزی است که یک  یا  بعدی  بافت سه 
روبات  است.  باف  فرش  روبات  این  با  شما  خاص 
خیلی  که  دهد  می  شما  به  را  امکان  این  باف  فرش 
خالق شوید. شما با ماشین آالت روبوتافت سوئدی 
ما قابلیت های بسیاری بدست می آورید که به شما 
اجازه می دهد ارزش افزوده بیشتر و سود بیشتری را 
با تولید محصوالت منحصر بفرد به دست آورید. من 
شاید  کنم.  تکیه  اولیه  مواد  روی  خیلی  خواهم  نمی 
راه  یک  هم  پشم  مانند  خوب  اولیه  مواد  از  استفاده 
باشد اما تکیه من بر راهی برای افزایش ارزش افزوده 
کار شماست که می تواند در نوع بافت، طراحی، نقشه 
و رنگ بندی و بسیاری نو آوری های دیگر هم نمایان 

شود.

میزان  است؟  چگونه  جهان  در  شما  فروش  آمار   
تقاضا برای این روبات فرش باف چه میزان است؟

باف  ماشین روبات فرش  ما در سراسر جهان 110   
به مشتریان خود عرضه کرده ایم و مهمترین بازار ما 

چین است که در حدود 22 ماشین فروخته ایم.
ما به آینده بسیار امیدواریم ما در اغلب کشورهای مهم 
ایران  تولید کننده فرش در جهان مانند ترکیه، چین، 
و... نماینده داریم. در حال حاضر برای نمایندگان ما 
متقاعد کردن تولیدکنندگان برای خرید ماشین آالت 
در  ویژه  به  نیست.  ساده  چندان  باف  فرش  روبات 
کشورهایی مانند ترکیه و ایران چرا که تولیدکنندگان 
و  وندویل  آالت  ماشین  بافت  نوع  به  ها  سال  شما 
شونهر عادت کرده اند و روبات فرش باف یک ایده 
جدید و راهی متفاوت است و این منطقی است که 
تولیدکنندگان در مواجهه با نوآوری ها و شیوه های 
جدید تولید فرش مقاومت کنند اما قطعًا آینده از آن 
بافت  بازار  نیاز  و  جوامع  و  بازار  تغییرات  و  ماست 

فرش به این روش را به شدت افزایش خواهد داد.
مزیت این ماشین در انعطالف پذیری آن است. شما 
با این ماشین می توانید انواع مختلف فرش در کیفیت 

های متفاوت را داشته باشید.
نیاز به مواد اولیه و سرمایه در گردش کم دارد. شما با 

ماشین آالت بافندگی فرش مرسوم نیاز به قراردادها 
و بازارهایی بزرگ دارید چرا که باید صدها یا هزاران 
این  با  اما  ببافید.  متر   5 یا   4 را در عرض  متر فرش 
ماشین می توانید هر روز یک فرش متفاوت با ابعاد، 
سایز، رنگ و طرح متفاوت ببافید و مشتریان مختلف 
با سالیق گوناگون و شرایط متفاوت داشته باشید. شما 
از یک متر تا هزاران متر توان بافت دارید. خصوصی 
سازی طرح ها و بافت ها امروزه برای مشتریان یک 
موضوع مهم و جالب است. زمان پاسخگویی به نیاز 

مشتری نیز بسیار سریع خواهد بود.
شما  کار  در  ارزش  ایجاد  کردم  عرض  که  همانطور 
بسیار مهم است. یکی از بهترین مشتریان ما در چین، 
تیم طراحی بسیار قوی دارند و با ایجاد طرح ها و مدل 
های بسیار جدید و به روز و جذاب برای مشتریان و 
البته تلفیق هوشمندانه تکنیک بافت با طراحی و هنر 
این ماشین همه مشتری  با  خود بسیار موفق هستند. 
شما هستند چون شما به روز، جدید و سریع هستید. 
شما سریع هستید چون مواد اولیه خود را بسیار ساده 
و راحت و به اندازه حجم سفارش می خرید. نیازی 
به تغییر و تنظیم مجدد دستگاه در هنگام استفاده از 
انواع مختلف نخ ها به نمره های متفاوت ندارید و...  

در آخر از شما تشکر می کنم. 

  ***** شرکت تار و پود تار تابان  ***** 

تولید کننده انواع ریشه قالی ماشینی 

10 ال  - 12 ال - 15 ال - 18 ال - 3 گرد - 2 گرد و معمولی 

از جنس پنبه و پلی استر  

آماده ارائه خدمات به واحدهای فرش ماشینی در کمترین زمان

آدرس : کاشان - بلوار قطب راوندی - حکمت 33 - فرعی سوم - سمت چپ 

تلفکس : 5534131 0361      09133613220
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موضوع  این  به  باید  منظر  دو  از  کارآفریني  ارتقاي  براي 
بخش  صنعتگران  و  کارآفرینان  نقش  یکي  پرداخت؛ 
اقداماتي  و  وکار  کسب  فضاي  بهبود  براي  خصوصي 
دهند  انجام  باید  عملکردشان  ارتقاي  براي  خود  که 
از  و  کارآفریني  ارتقاي  در  دولت  نقش  دیگري  و 
شود.  مي  ارایه  پیشنهاداتي  و  راهکارها  منظر  دو   هر 
صنعتي  مدیران  و  کارآفرینان  نقش   الف: 
باالبردن  و  تولید  وري  بهره  مفهوم  به  ویژه  توجه  اول: 
مستمر  بازنگري  طریق  از  خود،  مجموعه  در  راندمان 
انگیزش  افزایش  ها،  گلوگاه  رفع  و  ها  فعالیت  در 
متخصص. کار  نیروي  از  گیري  بهره  و   کارکنان 
اجراي  و  کارکنان  و  خود  موثر  آموزش  به  توجه  دوم: 
کیفي  و  علمي  ارتقاي  براي  تشویقي  هاي  سیاست 
بهره  براي  ها  دانشگاه  به  ویژه  توجه  و  کارمندان 
صنعت. بخش  در  ها  دانشگاه  آموزشي  توان  از   گرفتن 
شرکت  و  موسسات  و  ها  سازمان  روي  مطالعه  سوم: 
تجربیات  از  بردن  بهره  و  خارجي  و  داخلي  مشابه  هاي 
مارک(. )بنچ  مشابه  هاي  بحران  با  مواجهه  در   ایشان 
مربوط  مستقل  صنفي  نهادهاي  تقویت  و  توجه  چهارم: 
اداره  در  فعال  مشارکت  طریق  از  خود  فعالیت  حوزه  به 
طرح  و  صنفي  مطالبات  پیگیري  و  صنفي  هاي  انجمن 
هاي ایشان براي اصالح قوانین و رویه هاي دست وپاگیر 
و  راهگشا  پیشنهادات  ارایه  و  وکار  کسب  فضاي  براي 
کارآفریني. مستقل  جوامع  تشکیل  به  توجه   همچنین 
توسعه. و  تحقیق  به  توجه   پنجم: 
ششم: توجه به فناوري اطالعات به منظور افزایش سرعت 
اطالعات  مخازن  و  منابع  فیزیکي  اندازه  کاهش  و  دقت  و 
و ممانعت از برخي فسادهاي اداري و بهره بردن از امکان 
ایشان.  دور  راه  از  همکاري  و  کارمندان  وقت  تمام   کار 
 ب: نقش دولت در بهبود فضاي کسب وکاردر بخش صنعت

آلمان،  ژاپن،  نظیر  کشورهایي  در  ها  دولت  نقش  مطالعه 
نشان  انگلیس  و  آمریکا  هلند،  تایوان،  کانادا،  استرالیا، 
کسب  تقویت  سمت  به  توجه  آنها  همه  در  که  دهد  مي 
منابع  ترین  اساسي  عنوان  به  متوسط  و  کوچک  وکارهاي 
قرار  مدنظر  شان  داخلي  اقتصاد  مقوم  و  اشتغال  و  رشد 
سه  کشورها  این  در  ها  دولت  بیش  و  کم  و  است  گرفته 
اند:  کرده  اجرا  کارآفریني  ارتقاي  براي  سیاست   نوع 
اول: دولت ها مي توانند با ارایه کمک هاي مالي از طریق 
هاي  وام  پرداخت  یا  مالیاتي  تخفیفات  ارایه  یا  کاهش 
و  بوروکراتیک  قواعد  سازي  ساده  و  بهره  کم  و  ضروري 
ارتقاي  براي  را  تنظیمي خود  ها شرایط  سیاست  در  ثبات 
هاي  استراتژي  تدوین  به  عالقه  و  داده  بهبود  کارآفریني 
دهند.  افزایش  صنایع  صاحبان  نزد  در  را  بلندمدت   رشد 
دانش  اشاعه  جهت  هایي  برنامه  ارایه  با  ها  دولت  دوم: 
و  دبیرستان  دوران  )از  کارآفرینان  براي  الزم  مهارت  و 
اندازي  راه  جهت  جامعه(  عمومي  آموزش  سطح  در 

جهت تسهیل امر صادرات و ارتقاي کیفي و کمي تولید، مثمرثمر است. 
حمایت  و  اقتصادي  کالن  و  خرد  گذاران  سرمایه  حقوق  از  حمایت 
اعتماد سرمایه  از ظرفیت هاي سرمایه گذاري ولو کوچک که سطح 
گذاران را به سرمایه گذاري افزایش مي دهند، از آثار سیاست صحیح 
دولتي است. آنچه در بحث دخالت هاي دولت، مذموم است، تصدي 
گري دولت ها و دخالتي است که منجر به سلب اختیار شرکت ها شده 
و آزادي عمل را از آنها مي گیرد و مانع ابتکار و نوآوري این شرکت 
ها در عرصه تولید مي شود. اما آنچه اکنون به عنوان حمایت دولتي 
مطرح مي کنیم، حمایت منطقي در جهت پویایي شرکت هاي مزبور 
است. در این بین، یکي از مسایلي که متاسفانه مورد بي مهري دولت 
هاي ما واقع شده، بنگاه هاي متوسط و کوچک کشور است. آمارها 
نشان مي دهند که بنگاه هاي کوچک، در جهت استفاده از کارشناسي 
هاي فني و کسب مهارت هاي بازار و مشارکت در کسب وکارهاي بین 
المللي، آمادگي بسیاري دارند و مي توانند نقش بسزایي در صادرات 
ایفا کنند. بیش از 93درصد از کل صنایع کشور جزو صنایع کوچک 
اشتغال صنعتي کشور  از  متوسط محسوب مي شوند و 63 درصد  و 
به این صنایع اختصاص دارد )با تعریف جهاني بنگاه هاي کوچک و 
متوسط که تعداد کارگر کمتر از 500 نفر و ترنورمالي کمتر از حدود 
توسعه،  پنجم  و  قانون هاي سوم و چهارم  یورو( و طبق  میلیون   25
حمایت هایي نظیر تخصیص معافیت هاي مالیاتي، مشاوره، کمک به 
الکترونیک،  کارآفریني، توسعه آي تي و فناوري اطالعات و تجارت 
کمک به ارتقاي بهره وري کیفیت و تولید، فراهم کردن امکان دسترسي 
به سرمایه و تامین منابع مالي، ارتقاي فعالیت هاي تحقیق، توسعه و 
نوآوري در صنایع، راهنمایي هاي حقوقي، ایجاد و توسعه مجتمع ها، 
شهرک هاي صنعتي و پارک هاي فناوري و تسهیل ارتباطات تجاري 
در  ولي  است.  شده  نهاده  دولت  عهده  بر  کشورها  و  مناطق  سایر  با 
حال حاضر سهم این بنگاه ها 1/0 درصد از کل صادرات کشور است 
و این امر نشانه عدم حمایت صحیح و منطقي دولت از این شرکت 
ها و موانع و مشکالت عظیمي است که بر سر راه این واحدها قرار 
دارند. گفتني است سخت گیري هاي موجود در سیستم بانکي کشور 
در امر پرداخت تسهیالت به صورت اخذ ضمانت هاي سنگین و عدم 
اتخاذ تصمیمات صحیح برابر شرکت هاي در آستانه ورشکستگي، از 
دیگر  موثر  عوامل  از  است.  وکار  محیط کسب  بر  موثر  دیگر  عوامل 
اقتصادي  به مشکالت کالن  توان  کار، مي  بر شاخص هاي کسب و 
کشور چون نرخ تورم و مسایلي که بر توان رقابت محصوالت داخلي 
اثرگذار بوده و منجر به واردات کاالهاي مشابه تولید خارج با قیمت 
هاي پایین تر شده و یاس و دلسردي تولید کنندگان را به دنبال دارد، 
اشاره کرد. همچنین، سیاست هاي اخیر ارزي تاثیرات مخربي بر فضاي 
کسب و کار شرکت هاي تولیدي خواهد گذاشت. ثبات سیاست هاي 
مذکور، وجود استراتژي هاي کالن اقتصادي که متضمن اشتغال، تثبیت 
بهبود  باشد و جهت  کار  بازار  بهبود  و  بهره وري  افزایش  ها،  قیمت 
داخلي کشور  اقتصادي  ارتقاي  و  اقتصاد  در  موجود  هاي  زیرساخت 
 گام بردارد، از عوامل موثر در زمینه بهبود شاخص کسب و کار هستند. 

صنعت  بخش  در  وکار  کسب  فضاي  بهبود  و  کارآفریني  ارتقاي 
در ایران 

اند. داده  بهبود  را  کشور  شناخت  محیط  آن،  توسعه  و  وکار  کسب   یک 
جامعه  برداشت  بهبود  براي  الزم  هاي  فعالیت  طریق  از  ها  دولت  سوم: 
فعاالن  به  نسبت  جامعه  دیدگاه  اصالح  و  کارآفریني  بخش  به  نسبت 
خود  هنجاري  محیط  سیما(،  و  صدا  و  ها  رسانه  طریق  )از  اقتصادي 
در  فراواني  راهکارهاي  فوق  رویکرد  سه  اساس  بر  حال  کنند.  تقویت  را 
ارایه  توان  مي  کارآفریني  ارتقاي  براي  مختلف  هاي  حوزه  و  ها  بخش 
خواهد  عنوان  بخش  هر  متخصصان  سوي  از  راهکارها  این  قطعا  که  کرد 
ارتقاي  براي  پیشنهاد  و  رویکرد  چند  صنعت  و  تولید  بخش  در  ولي  شد 
است:  عرض  قابل  وکار  کسب  فضاي  بهبود  و  کارآفریني  کیفي  و   کمي 
الف: استفاده از پتانسیل هاي موجود در کشور براي افزایش تولید داخلي و 
حذف واردات و تکمیل حلقه هاي تولید داخلي )به خصوص در بخش صنایع 
 زیربنایي و صنایع مادر به عنوان اولویت و توجه به صادرات و مقابله با تحریم ها.
بر این موضوع باور دارم که تولید کنندگان داخلي ما در بسیاري بخش ها 
مواد  تامین  در  توجه  به شرط حمایت و  ها،  نقصان  و  ها  کاستي  با وجود 
فعالیت،  براي  دردسر  پر  الزامات  از  بسیاري  حذف  و  مالي  منابع  و  اولیه 
توان تولید رقابت پذیر و قابل صدور به خارج کشور به لحاظ کیفي و حتي 
و  قوانین  به جاي  کننده  تولید  تمرکز  آنکه  به شرط  داشت  قیمت خواهند 
مقررات و تعداد مراحل پیشبرد فعالیت و تامین منابع مالي، بر ارتقاي کیفي 
بنابراین  باشد  متمرکز  تمام شده  قیمت  کاهش  و  راندمان  باالبردن  و  تولید 
این موضوع خود مي تواند به عنوان بخشي از سیاست هاي تنظیمي دولت 
تولید  شکوفایي  براي  فرصتي  به  را  تحریم  نظیر  تهدیداتي  تبدیل  امکان 
داخلي تبدیل کند. دولت مي تواند با شناسایي مواد اولیه وارداتي و تمرکز 
شرایط  ایجاد  ضمن  مواد  این  داخلي  تولید  تقویت  براي  هزینه  و  بودجه 
زیرساخت  ها،  تحریم  با  مقابله  و  داخلي  کننده  تولید  براي  اقتصادي  امن 
هاي توسعه صنعتي پایدار و ارتقاي دانش فني تولید )در حوزه هایي که به 
 دلیل وجود منابع معدني و آلي کافي در کشور وجود دارد( را شکل دهد. 

ب: توجه به تحقیق و توسعه در صنعت
از  کمتر  داخلي  ناخالص  تولید  به  تحقیقاتي  هاي  هزینه  نسبت  ایران  در 
در  رقم  این  و  تامین مي شود(  دولت  توسط  )که عمدتا  است  یک درصد 
آن  درصد   70 حدود  که  است  درصد   5/3 حدود  ژاپن  همچون  کشوري 
سهم شرکت هاي صنعتي و تجاري است و رقم هزینه تحقیق و توسعه در 
آمریکا حدودا 250 برابر ایران و در ژاپن 150 برابر و در انگلیس حدود 30 
برابر ایران است. از سوي دیگر تعداد محققان در ایران حدود 700 نفر براي 
ژاپن  آمار کشور  با  مقایسه  در  که  اعالم شده  نفر جمعیت  میلیون  یک  هر 
که حدود 5600 محقق براي یک میلیون جمعیت است خود بیانگر فاصله 
قابل توجه امر تحقیق و توسعه در ایران در مقایسه با ژاپن دارد. البته باید 
اختصاص  مفهوم  به  تنها  توسعه  تحقیق و  به مساله  توجه  که  توجه داشت 
توسعه هدفمند  و  تحقیق  که  نیست چرا  توسعه  و  تحقیق  مساله  به  بودجه 
که بتواند کمک حال صنعت و کارآفریني و کسب وکار کشور باشد، نیاز به 
تعریف صحیح مشکالت و معضالت کسب وکار و تشویق محققان به کار 
این  و  دارد  وکار  و کسب  و صنعت  تولید  معتنابه  موضوعات  درخصوص 
 مساله مدیریت و تدوین نظام جامع تحقیق و توسعه را در کشور مي طلبد. 

* عضو هیات مدیره اتاق بازرگاني تهران 
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کشورهاي توسعه نیافته یا در حال توسعه بسیار زیاد بوده؛ 
دارایي  کل  التین  آمریکاي  کشور  فقیرترین  هاییتي  مثالدر 
هاي فقرا بیش از 150 برابر ارزش تمام سرمایه گذاري هاي 
فرانسه  توسط  هاییتي  استقالل  زمان  از  که  است  خارجي 
این  که  اینجاست  مشکل  اما  گرفته  این کشور صورت  در 
نیز عدم  آشنایي عموم جامعه و  دلیل عدم  به  اندازها  پس 
بودن  نامناسب  و  امنیت  احساس  عدم  یا  اقتصادي  امنیت 
زمینه هاي ایجاد و توسعه کسب وکار، هیچ وقت تبدیل به 
سرمایه گذاري مولد نشده اند و اعتمادي نیز براي سرمایه 
گذاري تولید محور و اشتغال زا و البته سودآور وجود ندارد 
)و مشابه این مساله در ایران هم امروز به خوبي جلوه گر 
است( وقتي که طبق برآوردها )مرکز پژوهش هاي مجلس 
سال 1386( میزان سرمایه مالي ایرانیان مقیم خارج بیش از 
1300 میلیارد دالر است و میزان سرمایه سرگردان ایرانیان 
در داخل کشور هم حدود 320 هزار میلیارد تومان برآورد 
آل  یحیي  تهران،  بازرگاني  اتاق  رییس  )ایسنا،  شود.  مي 

اسحاق، آبان 90.( 
دسوتو پس از انجام این تحقیقات با انتشار دو کتاب »راه 
دیگر« و »راز سرمایه« بهبود فضاي کسب وکار براي فعالیت 
بر سرمایه هاي کوچک و در  تکیه  با  اقتصادي حتي  هاي 
صنایع کوچک را مورد توجه جدي قرار داد. بانک جهاني 
و  پذیرفته  را  دسوتو  روش  میالدي   90 دهه  اواخر  از  نیز 
براي  فاکتورهایي  او  هاي  روش  و  نظریات  از  استفاده  با 
امروزه  و  است  کرده  وکار مشخص  سنجش محیط کسب 
ارتقاي  و  وکار  کسب  شرایط  بهبود  که  شده  پذیرفته 
کارآفریني بر نوع مالکیت و مثالخصوصي سازي اقتصاد یا 

آزاد بودن اقتصادي اولویت دارد. 

ایران  در  وکار  کسب  فضاي  از  موجود  وضع   شناخت 
مبین  ایران،  در  وکار  گانه کسب  ده  هاي  بررسي شاخص 
جایگاه بسیار نامناسب کشورمان به لحاظ فضاي کسب وکار 
در میان سایر کشورهاست به نحوي که رتبه ایران در سال 
2010 به لحاظ شاخص کسب وکار 137 بوده و این رتبه 
از میانگین رتبه کشورهاي جهان سوم )8/124( نیز پایین تر 
است و فاصله بسیاري با کشورهاي توسعه یافته و در حال 
توسعه دارد. توجه به ارقام مربوط به هر کدام از شاخص 
هاي فوق و مقایسه ارقام مزبور با رقم هاي مشابه در منطقه 
و کشورهایي که از نظر درآمدي، هم گروه با ایران محسوب 
مي شوند، وضعیت ایران را به وضوح نشان مي دهد. براي 

پر  شرایط  در  خصوص  به  وکار  کسب  فضاي  بهبود 
هاي  حوزه  از  قطعا  اقتصادي،  فعاالن  براي  رو  پیش  تنش 
مي  آن  به  توجه  که  آید  مي  به حساب  توسعه  استراتژیک 
تواند ما را از بسیاري چالش هاي دروني و بیروني پیش رو 
عبور دهد و از تهدیدات و بحران ها برایمان فرصت ایجاد 
کند. البته این موضوع نیز وابسته به عواملي چون بهره وري 
و اشتغال نیروي کار، سرمایه گذاري، آزادي هاي اقتصادي 
تولیدکنندگان و ظرفیت هاي تولیدي است و خود نیز، این 
عوامل را تحت تاثیر قرار مي دهد. از سوي دیگر، سالمت 
محیط کسب وکار از عوامل موثر بر رقابت پذیري فعالیت 
فضاي  بهبود  براي  که  کشورهایي  تجربه  است.  اقتصادي 
کسب وکار و توانمند سازي بخش خصوصي گام برداشته 
عادالنه  توزیع  درآمد،  افزایش  کنار  در  دهد،  مي  نشان  اند 
درآمد و نرخ تورم پایین، توسعه انساني و سرمایه گذاري 
خارجي نیز رشد قابل توجهي یافته اند )تجربه کشورهاي 
در  وکار  کسب  شاخص  بهبود  بنابراین  اسکاندیناوي(. 
اقتصاد یک کشور را تعبیر به کلسترول در بدن انسان کرده 
اند که هر چند این شاخص همه چیز را در مورد سالمتي 
اقتصاد یک کشور ممکن است نشان ندهد ولي ضعف در 
فضاي کسب وکار به طور قطع نشانه عدم سالمت اقتصادي 
یک کشور است. درست به همین دلیل، مفهوم »بهبود فضاي 
طوالني  عمر  چند  هر  کارآفریني«  »ارتقاي  و  وکار«  کسب 
اي در اقتصاد جهاني ندارد )اوایل دهه 80 میالدي( اما به 
سرعت جاي خود را در دل و جان اقتصاد و اقتصاد دانان 
و سرمایه گذاران و تولید گران باز کرده است. شروع ایده 
نام  به  پرویي  اقتصاددان  به  را  وکار«  کسب  فضاي  »بهبود 
»هرناندو دسوتو« نسبت مي دهند که مدتي هم رییس بانک 
با وجود  از مدتي که دید  اما پس  این کشور بوده  مرکزي 
توجه به خصوصي سازي در اقتصاد باز هم شاخص هاي 
رشد و توسعه اقتصادي به دلیل فراهم نبودن بسترهاي الزم 
سقوط کرد، این کار را رها کرده و به دنبال طرح ها و ایده 
هایي براي بهبود فضاي کسب وکار در کشورهاي مختلف 
مجوز  پرو  در  تا  کرد  را جمع  گروهي  دسوتو  است.  رفته 
تاسیس یک کارگاه کوچک پوشاک را بگیرند و نتیجه این 
شد که با شش ساعت کار در روز پس از 289 روز و طي 
1231 مرحله اداري آنها موفق به اخذ این مجوز شدند اما 
دسوتو همین کار را در آمریکا با استفاده از تلفن و تنها در 
هشت ساعت انجام داد. همچنین تحقیقات دسوتو نشان داد 
اندازهاي عمومي و سرمایه هاي سرگردان در  ارزش پس 

مثال به طور متوسط هزینه الزم جهت اخذ مجوز بر حسب 
ایران حدود 366درصد است  از درآمد سرانه در  درصدي 
که این رقم، باالتر از متوسط 325درصد در کل منطقه و رقم 
31درصدي کشور امارات است )هرچند در فاصله سال هاي 
2006 تا 2010 پس از یک دوره سقوط رفته رفته در حال 
بهبود و بازگشت به جایگاه سال -2005 2004 هستیم(. از 
تکمیل  و  مجوز  اخذ  جهت  نیاز  مورد  زمان  مدت  طرفي، 
مراحل تاسیس یک شرکت در امارات 64 روز و در ایران 
322روز است )رتبه آخر منطقه اي(. همچنین، هزینه اي که 
امارات پرداخت  ازاي صادرات کاالدر گمرکات کشور  در 
مي شود، 593 دالر و این رقم در کشور ما 1061 دالر است. 
تعداد باالي مدارک و اسناد و بوروکراسي عریض و طویل 
آن کاهش  تبع  به  و  کند شدن روند صادرات  به  منجر  که 
احیانا مشکالت فساد  تولید و صادرات مي شود و  انگیزه 
اداري که از این تاخیر مي تواند حاصل شود، از مشکالت 
کاالهاي  صادرات  مسیر  در  کشور  صادرکنندگان  اصلي 
در  ایران  الذکر،  فوق  آمارهاي  به  توجه  است.با  تولیدي 
زمره کشورهایي است که فضاي کسب وکار آن از وضعیت 
نگاه کلي مي توان مهم  مطلوبي برخوردار نیست. در یک 
ترین عواملي را که بر محیط کسب وکار موثر بوده به عوامل 
عوامل  فناوري،  المللي،  بین  اقتصادي،  اجتماعي،  سیاسي، 
قانوني و مسایل اخالقي و ارزشي طبقه بندي کرد. فضاي 
کسب وکار متاثر از حوزه هاي مختلفي است که مهم ترین 
آنها عبارتند از درجه باز بودن اقتصاد، حاکمیت و کارآیي 
دولت، کارآمدي بازارها، محیط اجتماعي – سیاسي، مسایل 
محیط  و  مدیریت  کار،  بازار  پذیري  انعطاف  المللي،  بین 
کشورها  اقتصاد  بودن  باز  فناوري،  توسعه  جهت  مستعد 
– که متاسفانه مطابق آمارهاي بانک جهاني، ایران در رتبه 

در  که  عواملي  به  توجه   – دارد  قرار  زمینه  این  در   169
زمینه محاسبه شاخص کسب وکار کشورها مدنظر بوده، به 
صراحت، اهمیت قایل شدن بحث تجارت و نگاه کشورها 
به تجارت و تاثیر این نگاه بر فضاي کسب وکار را روشن 
تجارت  گسترش  بحث  به  دولت  اهمیت  مسلما  کند.  مي 
خارجي، شرایط را در جهت افزایش شرکت هاي تولیدي 
تولید،  مسیر  از  اضافي  هاي  محدودیت  و  موانع  و حذف 
در جهت بهبود تجارت و بهبود شاخص هاي کسب وکار 
فراهم خواهد کرد. تاثیر حوزه متغیرهاي حاکمیتي و کارآیي 
دولت بر محیط کسب وکار، از عوامل مهم دیگري است که 
از طریق سیاست گذاري مطلوب دولت در امور شرکت ها 
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كارآفريني توليد محور چگونه ارتقا مي يابد 
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در رابطه با روابط تجاری ایران و ترکیه در حال حاضر چه برداشتی دارید ؟ 
شرکت ما سالیان متمادی است که با ایران روابط خوبی دارد ومشتریان زیادی از ایران ماشین آالت تولیدی شرکت را خریداری می کنند. در نمایشگاه های ترکیه 
هم بسیاری از مشتریان و دوستان ایرانی خود را مالقات می کنیم. در این نمایشگاه هم سفارشات خوبی برای ماشین آالت انواع نخ های شگی فرش ماشینی 

داشته ایم. 
متاسفانه شرکت ما در 5 تا 10 سال اخیر بازار خود در ایران را از دست داده است. علت آن را می توانم مواردی چون گسترده شدن و تغیرات عمده در تولیدات 

شرکت ما ، نبود  یک رابط تجاری و یا نماینده فروش حرفه ای در ایرن برای محصوالت ما و نیز سفارشات زیاد ما از بازار داخلی ترکیه بیان کنم. 

چرا در حال حاضر بازار ایران جذابیت سابق را برای شما ندارد؟ 
 به هر حال کشش بازار ایران ضعیف شده است ، قبال بازار ایران بازار جذابی بود ، ماشین آالت تولیدی شرکت ما در زمینه صنعت فرش ماشینی و مراحل وابسته 
به آن مانند نخ و تکمیل و ... یکی از مهمترین بازار های ماست در ایران هم این بخش قوی است. شاید به همان دالیلیکه ذکر کردم بازار ما در ایران محدود شده 
است. در این زمینه یعنی دستگاه های جانبی فرش ماشینی بازار بسیار خوبی در داخل ترکیه در اختیار ماست. بعنوان مثال در شهر قازی آنتپ که قطب فرش 
ماشینی ترکیه است بیش از 50 % کارخانجات با ماشین آالت ساخته شده در شرکت ما مشغول به تولید فرش  هستند و من مطمئن هستم این ماشین آالت در 

کارخانجات ایران نیز مورد استفاده و مورد نیاز اهالی فرش میباشد.
حقیقت امر این است که در حال حاضر ما به سختی جواب سفارشات خود را می دهیم حتی در بعضی موارد بسته به نوع دستگاه 4 تا 5 ماه وعده می دهیم. 
یعنی  برنامه تولیدمان تا چند ماه پر است بهمین دلیل که قبال هم گفتم  یعنی نداشتن ارتباطات مفید و معتبر در ایران فعال برنامه ای در دست نداریم . البته باید 

قبول کنیم کوتاهی از جانب ماست.

س(بطور کلی وضعیت صنعت نساجی و بخصوص ماشین سازی در این بخش را در ترکیه چگونه ارزیابی می کنید؟ با در نظر گرفتن رقبایی مانند هند و چین از 
یکسو و بحران اقتصادی جهانی از یکسوی دیگر آینده را چگونه پیش بینی می کنید ؟

در دوره بحران اقتصادی در جهان در فاصله سال های 2009 تا 2011 ترکیه کمترین تأثیر را پذیرفت، در مقابل اروپا بسیار لطمه دید. بعضی از کشورهای اروپایی  
تا آستانه ورشکستگی نیز پیش رفتند. زمانیکه آنها در فروش یک دستگاه از ماشین های خود مشکل داشتند ما برای انجام سفارشاتی که گرفته بودیم سخت کار 
می کردیم و بعضا از سفارشات عقب می ماندیم. بخاطر آینکه در دوران بحران میزان تولیدات آنها پایین آمد و قیمت تمام شده محصول افزایش یافت ، قدرت 
رقابتشان در بازار کاهش پیدا کرد که این امر نهایتا از دست دادن بازار را برای آنها در پی داشت. اما در مورد کشورهایی مانند هند وچین نیز باید بگویم تنها امتیاز 
آنان نسبت به ما در اختیار داشتن نیروی کار ارزان است و از آنجایی که کیفیت کار نیروهای ارزان  به همان اندازه پایین است ، این هم باعث پایین بودن کیفیت 
کاالی تولید شده می گردد. پس رقابت ما با آنها نیز در حیطه کیفیت است که به غیر از کارخانه هایی که با لیسانس کارخانه های اروپایی در آنجا مشغول به کار 
هستند بقیه ، قدرت رقابت با ما را ندارند، ما هم اینک در بازارهای آمریکا اعم از ایاالت متحده ، مکزیک ، برزیل و کشورهای دیگر آن منطقه حضوری فعال داریم .

به غیر از مراحل ساخت ماشن آالت آیا طراحی آنها نیز توسط خودتان انجام می شود یا کپی از نمونه های خارجی است ؟
100 % مراحل ساخت در ترکیه در محل کارخانه خودمان واقع در قازی انتپ انجام می شود و حتی قطعات آن نیز تماما در ترکیه تولید میشود. ما در محل کارخانه 

خود دفتر مهندسی طراحی داریم که وظیفه طراحی قطعات و ماشین آالت را به عهده دارد .

کیفیت و قیمت محصوالت شما در مقایسه با شرکتهای رقیب که دستگاه های مشابه میسازند چگونه است ؟
بگذارید اینگونه توضیح دهم که در مورد کیفیت از هیچ نظر نسبت به نمونه های مشابه کمبود یا کسری نداریم و در بسیاری از موارد از نظر کیفی تولیدات بهتری 
داریم. از این جهت که بیشتر کارخانجات معروف حتی در سطح اروپا نیز ماشین آالت را در واقع به منظور فروش قطعات یدکی آن تولید می کنند !! و بالطبع 
استهالک و خرابی هرچه بیشتر قطعات به نفع آنهاست بطوری که بعضی از آنها برای بخشی از کارکردهای دستگاه، چیپ های ویژه ای طراحی می کنند که در 
صورت خرابی دستگاه فقط خودشان تامین کننده آن قطعه هستند ولی ما در ساخت ماشینهای خود از قطعاتی استفاده می کنیم که به راحتی در بازار قابل تهیه 

است و صاحب دستگاه بدون وابستگی به ما می تواند قطعه مورد نیاز خود را در اغلب بازار های قطعات صنعتی پیدا کند .
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به نظر شما دالیل پیشرفت نساجی ترکیه در سال 
های اخیر چه بوده است ؟

من دلیل اصلی پیشرفت نساجی ترکیه و به طور کلی 
تاریخ،  طول  در  آن  بودن  گذرگاه  به  را  منطقه  این 
و  ایران  ترکیه،  که  کرد  توجه  باید  میدانم.  مربوط 
برعکس  و  نگرفتند  فرا  اروپا  از  را  نساجی  سوریه 
وجود  کشورها  این  مردمان  بین  در  نساجی  صنعت 
به  را  عظیم  صنعت  این  که  بودیم  ما  این  و  داشته 
به  ایران  در  نساجی  پیشینه   ، ایم  آموخته  اروپاییان 
5000 سال پیش بر می گردد و بالطبع، در  جغرافیایی 
نیز نساجی وجود  نامیده می شود  ترکیه  امروزه   که 
اشتغال  کار  این  به  ای  حرفه  طور  به  مردم  و  داشته 
داشته اند و حتی شغل ملی آنها محسوب می شد. تا 
اینکه بعد از جنگ جهانی دوم کشورهای پیروز صنایع 
پیشرفته ای مانند هوا فضا وماشین سازی و امثالهم را 
در اختیار و انحصار خود گرفته و صنایع پرزحمت و 
کم بهره را به دوش دیگر کشور ها انداختند. در حال 
حاضر ترکیه بعد از توافقنامه  گمرکی منعقده در سال 
1996 با اروپا و به خاطر نزدیکی جغرافیایی با کشور 
های اروپایی، حدود 70 درصد پوشاک تولیدی خود 
ترکیه   امتیاز  این  که  کند  می  صادر  مناطق  این  به  را 
باعث پیشرفته شدن این صنعت چه به لحاظ ماشین 
آالت و چه از نظر طراحی  و بهره وری در ترکیه به 

نسبت دیگر کشور های منطقه گردیده است .
در حال حاضر در بخش ماشین آالت نساجی ، ما بر 
  Made in Turkey روی برند واحد ساخت ترکیه
سرمایه گذاری زیادی انجام داده ایم و نتیجه آن این 
تولید  نساجی  آالت  ماشین  کل  درصد   60 که  است 
و  شود  می  صادر  جهان  کشور   80 به  امروز  ترکیه 
نساجی  شمار  بی  واحدهای  در  نیز  بقیه  درصد   40
در ترکیه نصب و راه اندازی می شوند. در نمایشگاه 
ایتما بارسلون در اسپانیا نیز 100 شرکت ماشین ساز 
و  آلمان   ، ایتالیا  از  بعد  که  داشتند  حضور  ترکیه  از 
هند رتبه چهارم از نظر تعداد غرفه گذار را به خود 

اختصاص دادند. این افتخار بسیار بزرگی برای ماست 
و نشان دهنده تالش های ما در این بخش است.  

روابط تجاری ایران و ترکیه را بخصوص در مورد 
نساجی چگونه ارزیابی می کنید ؟

روابط ما با ایران نه تنها در نساجی بلکه در تمام بخش 
ها در چند سال اخیر گسترش چشمگیری داشته اما 
در این اواخر تحریم های تحمیل شده بر ایران باعث 
نزول سطح روابط تجاری بین دو کشور شده است که 
بسیار ناراحت کننده است. گسترش بیشتر این روابط 
به واسطه تحریم هایی که در ترانسفر پول اعمال شده 
با نقصان مواجه است اما ایران کشور دوست و برادر 
به  نیست،  از هم جدا  ماست و سرنوشت دو کشور 
فعلی  فشار  شدن  برطرف  صورت  خاطردر  همین 
غرب بر ایران ما شاهد گسترش انفجاری این روابط 
خواهیم بود. بعنوان مثال در همین نمایشگاه با یکی 
از همکاران ایرانی خود برخورد داشتم که برای خرید 
10 میلیون یورویی خود از ترکیه با بن بست مواجه 
شده بود. متاسفانه وقتی پای سیاست در تجارت ما باز 

شود مشکالت را هم با خود به همراه دارد. 

صادرات ماشین آالت نساجی ساخت ترکیه به 80 کشور جهان 

گفتگو با آقای Adil Nalbant  - رئیس اتحادیه ماشین سازان نساجی ترکیه

 حضور ایرانیان را چگونه میبینید .
ترکیه  های  نمایشگاه  در  ایرانیان  رنگ  پر  حضور 
محدود به این نمایشگاه نیست در سال های قبل نیز 
به  چه  خود  ایرانی  همکاران  گسترده  حضور  شاهد 
عنوان شرکت کننده و جه بازدید کننده در نمایشگاه 
های مختلف ترکیه بوده ایم و ما از این موضوع بسیار 

خوشحالیم. 
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لیست ماشین آالت موجود جهت فروش

1- کارد آزمایشگاهی بفاما عرض 50 سانتیمتر

Kasser آلمانی با فشار باد 10 بار و ظرفیت هوا دهی 1/6 مترمکعب بر دقیقه سال ساخت 2003 به همراه خشک کن Kasser 2- کمپرسور

3- پرس فلت تا عرض 1/20 متر هیدرولیکی کمپانی هالینگ ورس سال ساخت 1986

4- سنگ زن فلت های کاردینگ ساخت کشور آلمان 1984

5- وایندر SSM سال ساخت 1992 تعداد هد DIGICON( 36( با سیستم غلتک تغذیه Overfeed جهت شل پیچ و سیستم 

روغن زنی به همراه موتور روغن زن روی هر واحد با سیستم بادامکی Hi Speed- مناسب جهت شل پیچی و برگردانی- 

چندالکنی نخ های کشی نخ های ابریشمی بسیار ظریف- نخ های فیالمنت و نخ های پنبه ای.

6- چندالکنی Gillbos سال ساخت 1986- بوبین خروجی 28 سانتیمتر سیستم پیچش پروانه ای متقاطع- تعداد هد 24    

7- اوستر تستر 3 ساخت کشور سوئیس در حال کار- سال ساخت 1996

8- شیرینگ پک جهت بسته بندی رول های فرش ماشینی- ساخت کشور ترکیه

9- کالف پیچ Zerbo سال ساخت 1991- ایتالیایی 32 واحد دوطرفه

Biasi 10- دیگ بخار 1/5 تنی ساخت کشور ایتالیا با مشعل دوگانه سوز- سال ساخت 2000 میالدی کمپانی

DF32F 11- 3 دستگاه رینگ دوطرفه اشلومبرگر عینکی 75- گیج 82/5- هر کدام 400 دوک- دو طرفه

12- 1 دستگاه رینگ دوطرفه گائودینو عینکی 90- با تعداد 528 دوک سال ساخت 1995

13- 1 دستگاه الکنی OMP سال ساخت 1986- 36 واحد خروجی 25 سانتیمتر

14- 1 دستگاه الکنی OMP سال ساخت 1986- 48 واحد خروجی 25 سانتیمتر 

  تلفن تماس و کسب اطالعات بیشتر  :  5 - 88748704
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همایش تجلیل از کارگران برتر شهرستان آران و بیدگل 
امنای  هیئت  همکاری  با  آریا  تبلیغات  کانون  توسط 
شهرک صنعتی سلیمان صباحی بیدگلی و حمایت اداره 
تعاون، کار و رفاه اجتماعی، شهرداری آران و بیدگل و 

دانشگاه پیام نور آران و بیدگل برگزار شد. 
برتر  کارگران  از  تجلیل  همایش  در  قادری  غالمعلی 
شهرستان آران و بیدگل اظهار داشت: با رونمایی از سند 
مورد  در  روشنی  چشم انداز  سرمایه گذاری،  و  اشتغال 

اشتغال در سطح استان گشوده می شود.
اشتغال  وضعیت  نسبی  مزیت  سند،  این  در  افزود:  وی 
در  کار  نیروی  سرمایه گذاری  همچنین  و  عرضه  و 
بخش های مهم و صنعتی در تمامی شهرستان های استان 

اصفهان مشخص شده است.
مدیرکل اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان اصفهان 
عنوان  به  شایسته  کار  ملی  سند  تصویب  از  ادامه  در 
و گفت:  داد  شایسته خبر  کارگر  و  کار  کننده  مشخص 
شورای  مجلس  توسط  کار  قانون  اصالحیه  تصویب  با 
اسالمی نگرش جدیدی در حوزه کار و تولید ملی ایجاد 

می شود.
ناشی  حوادث  اصفهان  استان  در  اینکه  بیان  با  قادری 
است  داشته  کاهش  درصد  پنج  گذشته  سال  در  کار  از 
خاطرنشان کرد: با آموزش های ضمن خدمت و به روز 

به کارگران می توانیم با صنعت دنیا رقابت کنیم.
در پایان همایش ، مراسم اهدا لوح تقدیر از کارگران قابل 

تقدیر هر سازمان صورت گرفت. در واقع در این بخش 
49 کارگر بعنوان کارگران قابل تقدیر معرفی شدند. پس 
برتر  کارگر  دانشجوی  یک  و  برتر  کارگر   11 به  آن  از 

شهرستان، تندیس یادبود همایش تقدیم شد. 
توجه  قابل  حضور  باال  جدول  در  توجه  جالب   نکته 
کارگران  فعال در صنعت فرش ماشینی است که از بافنده 
و کمک بافنده گرفته تا رفوگر همه و همه در رونق این 

صنعت نقشی اساسی دارند. اما در این بین نکته ای که 
نباید از آن غافل شد آموزش نیروی کار در کارخانجات 
ارزش  بی  را  تجربه  نباید  هرچند  است.  ماشینی  فرش 
دانست اما امروزه تولید علمی و آموزش مداوم کارگران 
برای تولید بهتر و بهره وری باالتر یکی از وظایف اصلی 

کارفرمایان است. 

کارگر شایسته بهترین هاست 

برگزاری همایش تجلیل از کارگران برتر شهرستان آران و بیدگل
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نمایشگاه منسوجات خانگی اوتکس EVTEKS  ترکیه از 

تاریخ  16 می 2012 در مرکز نمایشگاهی CNR  استانبول 

کار خود را آغاز کرد . در این نمایشگاه بزرگ و  در نوع 

نمایش  به  خانگی  منسوجات  از  وسیعی  طیف  مهم  خود 

گذاشته شد که مهمترین آنها عبارتند از :

 

انواع پرده و یراق آالت

انواع حوله و کاالهای نساجی حمام

انواع کاالی خواب

انواع بالش ، لحاف ، کوسن ...

انواع پارچه های مبلی و یراق آالت

شرکت های تولید کننده نخ و الیاف

شرکت های طراحی پارچه و دکوراسیون داخلی ...

این نمایشگاه که بزرگترین رویداد صنعت منسوجات خانگی 

جهان بعد از نمایشگاه منسوجات خانگی فرانکفورت است 

در واقع محلی برای نمایش قدرت و توان ترکیه در بخش 

منسوجات خانگی به شمار می رود.

هدف گذاری ترکیه برای صادرات منسوجات خانگی ، 10 

میلیارد دالر در  سال 2023 است.

در نمایشگاه امسال بیش از 1000 شرکت حضور داشتند و 

از مهمترین بخش های جانبی نمایشگاه نیز باید به مسابقات 

و سمینارهای متعدد طراحی پارچه اشاره کرد.

یکی از مسائلی که امسال در نمایشگاه به وضوح به چشم 

می خورد حضور کمتر ایرانیان نسبت به سال گذشته بود. به 

طوری که این موضوع حتی توسط شرکت های ترک حاضر 

هم مطرح میشد. قطعا  یکی از دالیل اصلی این حضور کمتر 

ایرانیان در نمایشگاه امسال شرایط اقتصادی بحرانی کشور ، 

مناقشات سیاسی اخیر و البته کدر شدن روابط سیاسی ایران 

و ترکیه در چند ماهه اخیر است. نکته جالب این که تعداد 

بازدید کنندگان سوریه ای و دیگر کشورهای عربی نیز به 

دلیل بحران های سیاسی و اوضاع نا بسامان آنها به شدت 

امسال  نمایشگاه  آمارهای ثبت شده در  بود. طبق  کم شده 

تعداد بازدید کنندگان ایرانی 735 نفر بودند که این رقم در 

سال گذشته 1275 نفر گزارش شده بود. 

 

 رکورد شکنی نمایشگاه منسوجات خانگی اوتکس 

ترکیه 

 

نمایشگاه منسوجات خانگی EVTEX استانبول امسال  به 

دنبال ثبت رکوردهای جدیدی برای خود و صنعت نساجی 

ترکیه است.

این نمایشگاه در سال 2012 در 11 سالن به مساحت 160 

هزار متر مربع برگزار شد و قبل از نمایشگاه  پیش بینی می 

شد حدود 100 هزار نفر از آن بازدید کنند .)الزم به ذکر 

است آمارهای رسمی نمایشگاه ار تعداد بازدید کنندگان تا 

آمارهای  است.  نشده  منتشر  مجله  این شماره  انتشار  زمان 

دقیق را می توانید در شماره آتی مجله و یا در وب سایت 

ما مطالعه کنید(

در  توجهی  قابل  های  پیشرفت  شاهد  هرساله  آمارها  طبق 

هستیم.  نمایشگاه  گذاران  غرفه  و  کنندگان  بازدید  میزان 

برگزار کنندگان نمایشگاه اعالم می کنند هدف آنها برگزاری 

البته   که  منسوجات خانگی جهان است  بزرگترین رویداد 

توان  نمی  هرچند  باشد.  زود  ادعا  این  برای  کمی  شاید 

اهمیت و نقش بسیار مهم این نمایشگاه را در صنعت نساجی 

جهان نادیده گرفت اما اگر به 2600 غرفه گذار نمایشگاه 

منسوجات خانگی آلمان - فرانکفورت Heimtextil   در 

سال 2012 نگاهی بیندازیم می بینیم که اوتکس جای رشد 

بسیار بیشتری را خواهد داشت.

صنعت  فعاالن  برای  نمایشگاه  این  که  است  ذکر  به  الزم 

کاال  واردات  بخش  در  ویژه  به   ، ایران  خانگی  منسوجات 

بسیار اهمیت دارد و محبوب است.

به  باید  نمایشگاه  این  در  حاضر  شرکتهای  مهمترین  از 

 Verdi, Brillant, Demor, Linens, Taç, Ter

 Molst International )Belgium(, Guy Laroche

 )Greece(, ANTECUIR )Spain(, Tissage De

 Kalken )Belgium(, Thevenon )France( and

Casa Valentino )Italy(  اشاره کرد.

  حضور ایتالیا، هند ، اسپانیا و بلژیک در نمایشگاه 

منسوجات خانگی استانبول به صورت پاویون 

 EVTEKS استانبول  خانگی  منسوجات  نمایشگاه  در 

2012   چهار کشور ایتالیا ، اسپانیا ، هندوستان و بلژیک به 

پاویون شرکت کردند. سایر کشورهای حاضر در  صورت 

این نمایشگاه عبارت بودند از :

آمریکا - فرانسه - انگلیس - آلمان - یونان - پاکستان - 

سوریه - ایران - هلند - قبرس - اتریش - لبنان و مولداوی

کشورهای بحران زده اقتصادی اسپانیا و ایتالیا به ترتیب با 

29 و 20 غرفه گذار در نمایشگاه حاضر شدند.

برگزاری  امسال  نمایشگاه  دیگر  مهم  رویدادهای  از  یکی 

استودیو طراحی با حضور شرکت های طراحی و طراحان 

بازدید  اغلب  برای  آن  از  بازدید  که  بود  دنیا  پارچه  برتر 

کندگان جذاب و دارای نکات مهمی بود.

از مهمترین کشورهایی که بازرگانان و تجار آنها برای خرید 

و برقراری روابط تجاری جدید به نمایشگاه آمدند می توان  

به ایران ، امارات ، آمریکا ، آلمان ، انگلیس ، ترکیه ، هند ، 

آفریقای جنوبی ، مالزی، هلند و روسیه اشاره کرد.

  

 ترکیه ، بهشتی برای طراحان پارچه 

وقتی در سالن های نمایشگاه قدم می زنم و با غرفه داران 

مختلف صحبت می کنم نشانه های بسیار خوبی را درک 

می کنم که نشان دهنده پیشرفت صنعت منسوجات خانگی 

ترکیه است. هر چند در نگاه اول زیبایی و زرق و برق زیاد 

نمایشگاه و غرفه ها می خواهند مرا اسیر خود کنند اما سعی 

می کنم بر آن چیره شوم و با دقت بیشتر و موشکافانه تر 
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به آن نگاه کنم.

عادت  که  است  این  نساجی  کاالهای  و  نساجی  خاصیت 

لمس  آنرا  ابتدا  کنیم  ارزیابی  آنرا  خواهیم  می  وقتی  داریم 

می کنیم و به اصطالح نساج ها زیر دست آنرا احساس می 

کنیم. من هم بنابر عادت این گونه ام اما این زیر دست ها 

چه تفاوتی با سال های پیش و سالهای پیش تر دارد؟ کمی 

فکر که می کنم میبینم رنگ و بوی پارچه ها هر سال آشنا 

تر است. انگار به اصل ما نزدیک تر است. آری ، طبیعی تر 

است. این نکته مهمی بود که من از نمایشگاه بدست آوردم. 

می  میان  در  ها  شرکت  ارشد  مدیران  با  را  موضوع  وقتی 

گذارم و می خواهم حداقل خود را ارزیابی کنم خوشبختانه 

حرفهای من را تائید می کنند. یکی از مدیران شرکت ها می 

باالیی پلی  تا چند سال پیش تولیدات ما درصد   « : گفت 

استر داشت اما امروزه تولید کنندگان ترک بسیار به استفاده 

از الیاف و نخ های طبیعی سوق پیدا کرده اند. درصد بسیار  

زیادی از محصوالت ما صد درصد پنبه هستند. حتی برخی 

از شرکت های ترکیه تمام محصوالت خود را از پنبه های 

کامال ارگانیک تولید می کنند که هدف اصلی آنها بازارهای 

اروپایی و آمریکایی است.

امسال  نمایشگاه  در  توانید  می  که  دیگری  مهم  نکات  از 

ببینید توجه بیشتر و بسیار بنیادی ترکها به مبحث طراحی 

از 60  بیش  به  ترکیه که  است. مدیر عامل شرکت گولسر 

کشور جهان صادرات دارد می گوید: » ما تا 5 سال پیش 

طرح های خود را از دفاتر طراحی پارچه در ایتالیا ، فرانسه 

، انگلستان و ... تهیه و خریداری می کردیم اما چند سالی 

است که با استفاده از طراحان ترک و تحت آموزش طراحان 

خبره ایتالیایی واحد طراحی داریم و 15 طراح به طور شبانه 

روزی برای این شرکت تالش می کنند. » در گفتگویی که 

با وی داشتم احساس کردم با این توان باالی طراحی اگر 

روزی بر روی کره ماه هم آدم فضایی ها خود را به ما نشان 

بازار ماه  توانند در سریع ترین زمان سلیقه  اینها می  دهند 

تولید و  آنها هم منسوجات خانگی  برای  بفهمند و  را هم 

طراحی کنند!!

اما نکته مهم دیگر اینکه ترک ها دوست دارند آنچه را می 

بینند بفهمند. حتما تا حاال برای شما هم زیاد پیش آمده که 

ارتباط گرفتن  آنرا نمی فهمید.  بینید که  طرح هایی را می 

با آن برایتان مشکل است. پس زود هم خسته تان می کند. 

اما  اگر طرح پارچه یا هر کاالی نساجی را که می بینید به 

دلتان بنشیند یعنی آنرا می فهمید. دوستش دارید. هر طرح 

و پارچه ای فضای ذهنی خاصی را در بیننده یا به عبارتی 

همان خریدار ایجاد می کند.

در گفتگو با خانم اینکریت بربی از شرکت طراحی پارچه 

طراحی  بخش  مجری  و  Lobster Concept  هلند 

نمایشگاه اوتکس ترکیه هم نکات خوبی را می بینم که موید 

این مطلب است. ایشان اعتقاد دارند در حال حاضر ترکیه 

برای طراحان پارچه یک بهشت واقعی است چرا که ترک 

یادگیری  مانند شاگردی است که تشنه  ها در حال حاضر 

هم  های سخت  امتحان  در  حتما  شاگردی  چنین  و  است 

موفق می شود. وی می گوید : » وقتی من به ترکیه آمدم 

و به طور ویژه با بخش طراحی نمایشگاه اوتکس همکاری 

کردم بسیاری از طرح ها و موتیف ها در بازار موجود نبود. 

پارچه  طراحی  های  کالج  دانشجویان  و  محققان  و  من  اما 

توانستیم طرح های جدیدی را به تولید برسانیم که حقیقتا 

ترکیه  در  که  خوشحالم  واقعا  من  است.  جدید  ترکیه  در 

فعالیت می کنم و رشد طراحی پارچه  را در اینجا به عینه 

مشاهده می کنم. یکی از نکات جالب در ترکیه این است 

که هر طرحی باید مفهوم خود را داشته باشد. مثال من به 

عنوان یک طراح پارچه که از هلند به اینجا آمده ام ممکن 

است 3 یا چها رنگ را کنار هم بگذارم که خیلی هم از نظر 

من زیباست اما وقتی یک فرد ترک آنرا می بیند مفهوم بدی 

را در ذهنش تداعی کند. بنابراین در بحث طراحی پارچه در 

کنار بحث فنی باید فرهنگ ، پیشینه و ذهنیت های ملت ها 

راهم مد نظر قرار داد.«

  

 تولید کنندگان ترکیه در بدترین شرایط سیاسی هم 

ایران را از دست نخواهند داد 

گفتگوی  ترکیه  اوتکس  نمایشگاه  برگزاری  حاشیه  در 

 Erol آقای   Vanelli  ترکیه   شرکت  مدیر  با  من 

Turkun    حاوی مطالب جالبی بود که در اینجا ذکر می 

کنم.

شرکت Vanelli که یکی از بزرگترین تولید کنندگان منسوجات 

خانگی و انواع پرده در ترکیه است  و در شهر بورسا قرار دارد. 

این شرکت با تولیدات با کیفیت باالی خود توانسته به خوبی 

به بازارهای اروپا و آمریکا وارد شود و عالوه بر این که برای 

کند خود  می  تولید  کاال   جهان  برندهای  معتبرترین  و  بهترین 

نیز در حال قدرتمند کردن برند ویژه ای است. ایشان در رابطه 

بزرگترین  برای  ما  حاضر  حال  در   « گوید:  می  سازی  برند  با 

کیفیت  دهنده  نشان  این  که  کنیم  می  تولید  کاال  دنیا  برندهای 

باالی محصوالت است. آنچه مسلم است در حال حاضر امکان 

دارد  وجود  کمتر  خانگی  منسوجات  معتبر  برندهای  با  رقابت 

بنابراین ما از قدرت برند آنها استفاده می کنیم و حجم وسیعی 

از تولیدات خود را به فروش میرسانیم ضمن اینکه بر روی برند 

خود نیز کار می کنیم. »

نمایشگاه  با  نمایشگاه  این  های  تفاوت  با  رابطه  در  ایشان 

یکی  »ما   : به مجله کهن گفت  فرانکفورت  منسوجات خانگی 

فرانکفورت  نمایشگاه  در  حاضر  های  شرکت  ترین  قدیمی  از 

هستیم و همچنین حضور فعالی در تمام نمایشگاه های اوتکس 

داشته ایم اما به نظر من نمی توان بین این دو مقایسه ای انجام 

داد. به نظر من وجود نمایشگاه ها یکی از ضروری ترین چیزها 

برای رشد یک صنعت است و هر چه تعداد این نمایشگاه ها و 

قدرت آنها بیشتر شود به همه ما کمک می شود. به طور کلی از 

من از نظر اهمیت اوتکس ترکیه جایگاه فوق العاده ای دارد. »

وقتی در رابطه با نحوه تجارت و روابط با ایران سوال می کنم 

در  که  ایرانی  مشتری  چندین  به  TURKUN   سریعا  آقای 

 : ادامه می دهد  و  کند  اشاره می  حال مذاکره و خرید هستند 

» روابز ما با ایران بسیار مهم و استراتژیک است. ما با ایرانیان 

بسیار خوب کار می کنیم و البته به بازار ایران عالقمند هستیم. 

برای ما روابط سیاسی هم اهمیت دارد اما حتی اگر سیاستمداران 

و دولت های ایران و ترکیه هم عالقه ای به هم نداشته باشند 

ما قطعا خودمان راهی پیدا می کنیم. تحریم ، محدودیت های 

بانکی و ... کار را مشکل می کند اما تجربه ما نشان داده همواره 

راهی برای فرار از این مناقشات و دعواهای سیاسی بیهوده برای 

ما تجار و تولید کنندگان ساخته می شود. »  

منتظر گزارشات و تحلیل های بیشتر ما در شماره بعدی  و در 

وب سایت مجله کهن www.kohanjournal.com  باشید.
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و  آسیا  کفپوش  رویداد  بزرگترین  چین  دموتکس 
اقیانوسیه است که امسال هم در مرکز بین المللی جدید  
 29 الی   27 تاریخ  در  شانگهای-چین  های  نمایشگاه 
مارچ /8 الی 10 فروردین 1391 برگزار گردید تا آینه 
ای باشد از پیشرفت های صنعت کفپوش جهان و رشد 
تبلیغاتی  شعار  در چین.  ها  کفپوش  بازار  کننده  خیره 
کردن  »فرش  شانگهای  در  امسال  دموتکس  نمایشگاه 
بررسی  و  تامل  قابل  مختلف  ابعاد  از  که  بود  آینده« 
بزرگ  اهداف  آن  مفاهیم  ترین  پررنگ  از  یکی  است. 
کفپوش  بازار  در  بیشتر  سهم  کسب  برای  ها  چینی 
جهان است به طوری که در سال های آینده چین به 
بزرگترین مصرف کننده و تولیدکننده کفپوش در جهان 

بدل خواهد شد.
در نمایشگاه سال 2012 بیش از 1100 غرفه گذار از 
سراسر جهان در 11 سالن و فضایی بالغ بر 127000 
به سال گذشته 28  مترمربع گرد هم آمدند که نسبت 
امسال  نمایشگاه  در  دهد.  می  نشان  افزایش  درصد 
اتحادیه ها و ارگان های مختلف مرتبط با کفپوش ها 
و فرش در چین همکاری بسیار خوبی داشتند. امروزه 
به  فعالیت  سابقه  سال   14 از  بیش  با  چین  دموتکس 
عنوان محل مناسبی برای ورود به بازار کفپوش آسیا و 

چین محسوب می شود. 
این  تولیدکنندگان فرش کشورمان هم در  خوشبختانه 
پیاپی است که  اند و 2 سال  زمینه دست به کار شده 
ایرانی  دستباف  فرش  تولیدکننده  های  پاویون شرکت 
بسیار  که  شود  می  برپا  چین  دموتکس  نمایشگاه  در 
جالب  بسیار  نکات  از  است.  ارزشمند  و  بخش  امید 
نمایشگاه  با  دموتکس  همزمانی  امسال  نمایشگاه 

ساختمان چین بود که موجب شد گروه های زیادی از 
مدیران و تصمیم سازان صنعت ساختمان و هتل سازی 

چین از نمایشگاه بازدید کنند. 
همانطور که می دانید ساخت و ساز به ویژه در بخش 
رونق  به  مستقیم  طور  به  ها  هتل  و  مسکونی  اداری، 
بازار کفپوش ها و فرش کمک خواهد کرد به طوری 
که ساخت هر هتل نیاز به دهها هزار متر انواع فرش و 

کفپوش را به دنبال دارد.

فرش های ایرانی در بازار چین:
شرکت  چندین  بر  عالوه  شد  گفته  که  همانطور 
تولیدکننده فرش ماشینی که به چین صادرات دارند 2 
سال پیاپی است که تولیدکنندگان فرش دستباف ایران 
در نمایشگاه دموتکس چین به صورت پاویون شرکت 
می کنند و این موجب خرسندی تمام برگزارکنندگان 
نمایشگاه و نیز تجار و بازرگانان ایران قرار گرفته است. 
در نمایشگاه امسال 13 شرکت ایرانی با فضایی بالغ  بر 

400 متر مربع حضور داشتند. این شرکت ها با استقبال 
کنار  در  متاسفانه  شدند.  مواجه  بازدیدکنندگان  خوب 
تمام نکات مثبت غرفه گذاران ایرانی باید به یکی از 
نیز  نمایشگاه  این  در  ها  ایرانی  نقاط ضعف  مهمترین 
اشاره کنیم و آن غرفه آرایی و نحوه نمایش فرش هایی 

چند هزار دالری است که ما را به فکر وا می دارد.
اگر غرفه های ایرانی را با غرفه های خوب نمایشگاه 
مقایسه کنیم به ضعف های عمده ای در غرفه آرایی 
عدم  و  سنتی  تفکر  از  ناشی  عمدتًا  که  بریم  می  پی 
حضور در نمایشگاه های بین المللی متعدد توسط این 

شرکت هاست.
به عنوان مثال در یکی از بزرگترین غرفه های ایرانی در 
هر سه روز نمایشگاه نردبانی در وسط غرفه قرار داشت 

که معلوم نبود علت حضور این نردبان چیست!!؟
باید یاد بگیریم که برای حضور در نمایشگاه های بین 
المللی در این سطح، استانداردهای حداقلی را رعایت 

کنیم.

دموتکس چین؛

کاهش فضای کفپوش های چوبی و افزایش تقاضا برای فرش
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و  آلمان  کشورهای  ایران  از  غیر  به  نمایشگاه  این  در 
همچنین  کردند.  پاویون شرکت  به صورت  نیز  ترکیه 
باید به تعداد زیاد شرکت های خارجی به ویژه آلمانی 
البته  و  خورد  تاسف  و  کرد  اشاره  ایرانی!  اصلیت  با 

توجه مسئوالن دلسوز!!! را هم به آن جلب کرد. 

در واقع باید 11 سالن نمایشگاه امسال را بدین ترتیب 
تقسیم کرد: 

- سالن های N4 و N5 مربوط به صنعت ساختمان 
و بناهای چوبی     

- سالن E7 مربوط به درهای چوبی، مبلمان، کابینت 
و...

نمایشگاه  به  مربوط   N3 و   N2  ،N1 های  سالن   -
R+T )انواع پرده ها، کرکره های اتوماتیک پارچه ای، 

چوبی و... انواع پنجره، در و.. (   
انواع فرش های ماشینی،   W5 تا  W1 های  سالن   -
دستباف، تکنولوژی های نصب و نگهداری کفپوش ها، 
مانند  فرش  اولیه  مواد  انواع  بافی،  فرش  ماشین آالت 

نخ فرش و...
چوبی،  های  کفپوش  انواع   E5 تا   E1 های  سالن   -

بامبو، چسب، رنگ، پارکت و...

بازار کفپوش ها در چین؛ گرسنه تر از همیشه
المللی  بین  انستیتو  سوی  از  شده  ارائه  آمارهای  طبق 
کفپوش در سال 2012 حجم بازار کفپوش در چین 42 
میلیارد فوت مربع، حدود 4 میلیارد و دویست مترمربع 
بوده است که این عدد 2 برابر حجم بازار آمریکاست.  
)جالب است بدانید کل ظرفیت تولید فرش و موکت 
در ایران در بهترین حالت 150 میلیون مترمربع است( 
با توجه به توسعه شدید ساخت و ساز و هتل سازی در 
چین واقعًا حجم آینده بازار این کشور غیر قابل پیش 
بینی است. این نشان دهنده موقعیتی بسیار ویژه برای 

تولیدکنندگان و تجار فرش و کفپوش در جهان و البته 
کشور ایران است. در بخش دستباف این موقعیت برای 
ایران بسیار پررنگ تر است. )هر چند تولیدات ایرانی 
به ویژه در بخش فرش ماشینی از نظر ماهیت فاصله 

زیادی با نیاز این بازار دارد(. 
آشنا  بیشتر  آینده  در  بازار چین  اهمیت  با  اینکه  برای 
طبق  کنم.  ذکر  را  دیگری  آمار  دانم  می  الزم  شوید 
بررسی ها در دهه آینده قشر متوسط در چین به بیش 

از 700 میلیون نفر خواهد رسید.
بزرگترین  در  را  ژاپن  است  توانسته  چین  همچنین 
بازارهای لوکس و گران قیمت جهان پشت سر بگذارد 
قطعًا  یابد.  دوم دست  به جایگاه  بندی  رده  این  در  و 
خرید  بازار  چین،  در  ثروتمند  افراد  تعداد  افزایش  با 
کاالهای لوکس و گران قیمت در این کشور به سرعت 

رو به رشد است.
بازگشایی  اولیه  ساعات  و  اول  روز  در  وقتی 
بیشمار  تعداد  نمایشگاهی شدم  نمایشگاه وارد فضای 
صحبت  طبق  بود.  جالب  بسیار  برایم  بازدیدکنندگان 
داشتم  نمایشگاه  فروش  و  بازاریابی  مدیر  با  که  هایی 
نمایشگاه  به  نفر  هزار   17 از  بیش  اول  روز  در  تنها 
آمدند. فضای نمایشگاهی بسیار منظم و دقیق است و 
فضاهای استراحت ، رستوران ها و ... به خوبی طراحی 
نمایشگاهی  سایت  جالب  بسیار  نکات  از  اند.  شده 
همگان  برای  ساده  و  آسان  بسیار  دسترسی  شانگهای 
این  به  بار  اولین  برای  اگر  حتی  که  طوری  به  است 
می  تر  تمام  چه  هر  راحتی  به  شوید  وارد  نمایشگاه 
توانید بین سالن ها جابجا شوید و سالن و غرفه مورد 

نظر خود را پیدا کنید. 
در  موجود  جو  و  فضا  توانم  نمی  شخصه  به  حقیقتًا 
دیگر  از  یک  هیچ  با  را  چین  دموتکس  نمایشگاه 
در  وقتی  کنم.  مقایسه  جهان  در  کفپوش  رویدادهای 
می  خوبی  به  زنید  می  قدم  نمایشگاهی  های  سالن 
فهمید که شاید شانگهای بهترین مکان برای برگزاری 
و  زیبایی  انرژی،  از  پر  فضایی  است.  رویدادی  چنین 
فرصت های تازه تجاری و اقتصادی. شهری که حاال 

حتی اجازه می دهد خود را با نیویورک مقایسه کند.
در سفر چند روزه به شانگهای به خوبی به این نکته 
در  اندازه  چه  تا  چینی  های  شرکت  که  برید  می  پی 
تجارت و کار با انگیزه و پشتکار هستند و همگی به 
خوبی مراحل تهیه و تولید و توزیع را به طور منسجمی 

انجام می دهند.

برگزاری کارگاه زمینه های فعالیت جدید در 

صنعت فرش 
با افزایش سطح رفاه و زندگی در چین و مهم تر شدن 
طراحی داخلی و انتخاب طرح و نقش فرش در خانه 
این کشور  های مردم،  زمینه های کاری جدیدی در 
شده  ایجاد  افراد خالق  سایر  و  داخلی  طراحان  برای 
است. به همین جهت کارگاه هایی در حاشیه نمایشگاه 
و به منظور بحث بر روی ایجاد زمینه های نو و جدید 
کاری در صنعت فرش برپا شد. همچنین در این کارگاه 
ظرفیت  و  ابعاد  مانند چگونه  دیگری  مهم  مباحث  ها 
کنیم؟  گیری  اندازه  را  فرش  و  کفپوش  بازار  های 
چگونه برند خود را ارتقا دهیم و با برندهای داخلی و 
خارجی رقیب سازگاری داشته باشیم و رقابت کنیم و 
یا اینکه چطور بتوانیم تولیدات خود را به صورت آنی 
که  شد  مطرح  و...  تولید  پذیری  انعطاف  دهیم،  تغییر 

بسیار مورد توجه قرار گرفت.

جنگ اصلی در بازار کفپوش؛ 
جنگ بر سر رقابت و توزیع یا جنگ خالقیت و 

ابتکار؟
نمایشگاه  مبتکرانه  و  جذاب  های  بخش  از  یکی 
بین  آن  در  که  بود  نشستی  امسال  چین  دموتکس 
فروش  مدیران  و  کنندگان  توزیع  بازدیدکنندگان، 
شرکت ها بحث های زنده ای در می گرفت. در این 
در  اصلی  جنگ  امروزه  که  شد  داده  نشان  سمینارها 
بازار در حوزه توزیع و فروش نیست بلکه جنگ اصلی 
در این بازار رقابتی فعالیت های خالقانه و نو و البته 
ایجاد روابط جدید و نوآورانه با مشتریان و خریداران 
محصوالت است. از مهمترین عناوین مطرح شده در 

این نشست می توان به موارد زیر اشاره کرد:
- چگونه ارزش یک سازمان را توسط مشتریان ارتقا 

دهیم؟
- چگونه کانال های توزیع را غنی و قدرتمند کنیم؟

- چگونه از خالقیت مشتریان برای توسعه کسب و کار 
خود استفاده کنیم؟

چگونه  بحرانی  و  متفاوت  اقتصادی  شرایط  در   -
مشتریان را راضی نگاه داریم؟

در  هایی  بحث  چنین  جای  که  کنم  می  فکر  این  به 
بطن صنعت فرش ماشینی ما چقدر خالی است و آیا 
اگر چنین مباحثی به وجود بیاید کسی در آن شرکت 

خواهد کرد یا نه !؟
 

هدف گذاری 300 میلیون دالری ایران برای 
صادرات به چین
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طبق اعالم مرکز ملی فرش ایران در سال جاری میالدی 
صادرات ایران به چین در بخش فرش دستباف از مرز 
300 میلیون دالر خواهد گذشت که خبر امید بخشی 
است. در گفت وگوهایی با غرفه گذاران ایرانی توانستم 
فضای مثبت و راضی کننده نمایشگاه برای آنها را حس 
کنم. حتی برخی از آنها اعالم کردند در سال آینده به 
صورت بسیار قوی تر و در غالب یک شرکت مستقل 
و خارج از پاویون ایران در نمایشگاه حضور می یابند. 
متاسفانه در بخش فرش ماشینی غرفه گذاری از ایران 
بخش  در  که  همانطور  نبود.  حاضر  نمایشگاه  این  در 
شرکت  تعداد  و  حجم  کردم  ذکر  گزارش  قبلی  های 
های تولیدکننده فرش ماشینی ایرانی که در بازار چین 
حضور دارند زیاد نیست. شاید علل عمده آن را بتوان 
تفاوت ماهیت فرش های تولیدی ما با نیاز بازار چین، 
رقبای جدی و البته مشکالت تکراری تولید و قیمت 
تمام شده و ... دانست. همانطور که می دانید 95 درصد 
 Face To روش  به  ایران  در  ما  تولیدی  های  فرش 
باال تولید می شوند  Face و با تراکم های متوسط و 

که در چین بازار کمتری دارد در حالی که فرش های 
 )Hand Tuft( تافتینگ و هند تافت ، Axminster

در چین بسیار محبوب تر هستند. 
از جذابترین بازارهای حال حاضر در چین، بازار فرش 
پروژه  به  عمدتًا  که  است  قراردادی  و  سفارشی  های 
و  تجاری  های  ساختمان  ها،  هتل  بزرگ،  بسیار  های 
اداری و مسکونی عظیم و... مربوط می شوند و شرکت 
هایی که دارای ظرفیت های تولید بسیار زیاد و تحویل 
سریع در بازار هستند به سرعت جای خود را در این 

کشور باز می کنند.

ماشین آالت و تکنولوژی های بافت فرش در 
دموتکس چین

خود  به  را  زیادی  مخاطبین  نمایشگاه  در  بخش  این 
ساز  ماشین  های  شرکت  اغلب  که  چرا  کرد  جلب 

مرتبط با صنعت فرش در آن حضور داشتند.
اغلب شرکت های خارجی در نمایشگاه بدون نمایش 
ماشین آالت و  در غرفه هایی متوسط حاضر شدند اما 
شرکت های ماشین ساز چینی با تمام قوا و با ماشین 
آالت در حال کار حضور داشتند. از مهمترین شرکت 

های چینی باید به چند شرکت اشاره کنم:
شرکت Magnetic چین طیف گسترده ای از ماشین 
 ، آکسمینستر  و  تافتینگ  روش  به  فرش  تولید  آالت 

ماشین آالت ریشه دوزی، لبه دوزی و... را ارائه کرد.

شرکت Guang Dons نوع جدیدی از روبات فرش 
قابلیت  آینده  در  که  کرد  ارائه  نمایشگاه  در  را  باف 

توسعه بیشتری را دارد.
با یکی از ماشین سازان  در گفتگوی بسیار جالبی که 
چینی داشتم به تالش زیاد آنها برای ورود به بازار ایران 
پی بردم. مدیر فروش این شرکت که با ایجاد تغییراتی 
در ماشین گردباف توانسته است قابلیت تولید پادری و 
کفپوش های سبک را در آن ایجاد کند می گوید: »ما در 
یک مقطع زمانی تالش های بسیار زیادی برای ورود 
به بازار ایران انجام دادیم و بازاریابی خوبی را در ایران 
به ویژه کاشان انجام دادیم اما متاسفانه تولید کنندگان 
ایرانی خیلی دیر با تکنولوژی های جدید و تولیدات 
جدید کنار می آیند. به نظر من این باعث افت صنعت 

کفپوش در ایران می شود« 
آالت  ماشین  نیز   H-Fang شرکت  همچنین 
Axminster ساخت چین را در معرض نمایش قرار 

مجله  در   Axminster بافت  روش  رابطه  )در  داد 
خارجی  های  شرکت  مهمترین  از  ایم(  داده  توضیح 
نیز باید به Hitex سوئد )سازنده روبات فرش باف( 
شونهر  و  وندویل  ست(  هیت  آالت  )ماشین  سوپربا 
)ماشین آالت بافندگی( سوئیس تکس )سازنده ماشین 

آالت ذوب ریسی( اشاره کرد.

چمن مصنوعی بازاری جذاب
متعددی  های  غرفه  چین  دموتکس  نمایشگاه  از  بخشی  در 
و  ورزشی  های  کفپوش  انواع  و  مصنوعی  چمن  بخش  در 
انعطاف پذیر دیده می شد. این نوع کفپوش ها امروزه دچار 
و  جدید  های  ویژگی  با  و  اند  شده  زیادی  بسیار  تحوالت 
منحصر به فردی که برای ورزشکار ایجاد می کنند به سرعت 
در حال گسترش هستند. از مهمترین شرکت هایی که انواع 
چمن مصنوعی و کفپوش های ورزشی را تولید می کند می 

توان به شرکت Rosetta اشاره کرد.

نامربوط اما تاسف انگیز 
از نکاتی که شاید به موضوع مجله نساجی کهن چندان مرتبط 
نباشد اما برایم جالب و البته تاسف انگیز بود اینکه در سالن 
نمایشگاه  و مجسمه  های چوبی  سازه  و  معماری  به  مربوط 
میدان  مجسمه  سازنده  چینی  شرکت  غرفه  چین،  دموتکس 
پالیزی تهران )مجسمه سه دلفین( را مالقات کردم و متاسف 
با همه هنر و هنرمندانش  ایران  باید در کشور  شدم که چرا 
بیاورند؟!  چین  از  هم  را  شهرهایش  های  میدان  مجسمه 

بگذریم...  
    

درباره شانگهای
شانگهای بزرگ ترین شهر چین است. این شهر اساسی ترین 
منطقه صنایع مهم چین و از بنادر مهم تجاری آن به شمار می 
رود. در دوران جنگ جهانی دوم شانگهای محل مناسبی برای 
مهاجرین اروپایی بود. همچنین اولین شهری بود که درهای 
خود را بدون هیچ شرطی به روی یهودیان باز کرد. شانگهاي 
در دهانه رودخانه YANGTZE واقع شده است. این شهر 
از  یکي  بعنوان  نفر جمعیت  میلیون   18/5 با  امروزه  صنعتي، 
شانگهاي  میشود.  محسوب  جهان  صنعتي  شهرهاي  بهترین 
یکي از کالن شهرهاي جهان معاصر، از نظر فرهنگي و نژادي 
گونه هاي مختلف اقوام را در خود جاي داده است. خصیصه 
رفتاري مدرنیسم و سنتي حتي چیني ها را نیز در این منطقه 
و  ندارد  چندانی  تاریخی  سابقه  شانگهای  است.  گرفته  دربر 
شهری تاریخی به شمار نمی آید اما در پی اجرای سیاست در 
های باز و اصالحات ، دولت چین مصمم گردید، شانگهای 
را بعنوان یک شهر اقتصادی و بین المللی به دنیا عرضه نماید. 
مرکز صنعت،  و  بزرگترین شهر  اینک شانگهای  چنانچه هم 
تجارت و امور مالی چین و همچنین بعنوان بزرگترین بندر 
چین از لحاظ ظرفیت می باشد و سرعت تحوالت و حجم 
فعالیت های اقتصادی و صنعتی در این شهر به نحوی است 
اقتصادی  که تصور تبدیل شدن شانگهای را به قطب بزرگ 

جنوب شرق آسیا در آینده نزدیک تقویت می نماید.
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 بخش های مختلف این نمایشگاه عبارت بودند از:
- ماشین آالت تولید الیاف )طبیعی و مصنوعی(

- ماشین آالت و تجهیزات ریسندگی
- ماشین آالت تابندگی نخ

منسوجات  تولید  های  آوری  فن  و  آالت  ماشین   -
فنی و بی بافت

- ماشین آالت مقدمات بافندگی
- ماشین آالت بافندگی

- ماشین آالت بافندگی حلقوی
- ماشین آالت گلدوزی و لحاف دوزی
- ماشین آالت رنگ و چاپ و تکمیل

- تجهیزات و دستگاه های آزمایشگاهی
و  آزمایشگاهی  تجهیزات  نساجی،  شیمیایی  مواد   -

سیستم های کنترل کیفیت
- سیستم های اتوماسیون و طراحی کامپیوتری

- قطعات یدکی و تجهیزات کلیه ماشین آالت نساجی

از کارهای جالب برگزارکنندگان این بود که 500 نفر 
کشورهای  از  قدرتمند  بازرگانان  و  ارشد  مدیران  از 
لبنان،  مصر،  ایران،  هند،  گرجستان،  بلغارستان، 
ازبکستان، روسیه و اردن توسط تیم برگزاری به طور 

مستقیم به نمایشگاه دعوت شدند تا شرکت کنندگان 
بتوانند با خریداران و مشتریان حرفه ای تری مالقات 

کنند.
در نمایشگاه امسال 5000 بازدیدکننده خارجی از 65 

کشور جهان به نمایشگاه آمدند.
ماشین  شرکت  یکصد  حدود  در  است  ذکر  شایان 
ارائه  به  نمایشگاه  این  در  ترکیه  کشور  سازی 

جدیدترین دستاوردهای خود پرداختند. 
آنچه از فضای کلی نمایشگاه و غرفه ها می شد فهمید 
این که شرکت های ماشین سازی نساجی در بخش 
ریسندگی انواع نخ بسیار قدرتمندتر از سایر قسمت 
بیشترین  دانید  می  که  همانطور  داشتند.  حضور  ها 
بخش  در  ترک  های  شرکت  گذاری  سرمایه  میزان 
خرید ماشین آالت نساجی و تولید در سال های اخیر 
بافندگی  بخش  در  است.  بوده  ریسندگی  بخش  در 
از  تعدادی  همچنین  نبود.  قدرتمند  چندان  نمایشگاه 
شرکت های بزرگ تنها با نمایندگان فروش خود در 
ترکیه و نسبتًا ضعیف حاضر شدند. آنچه به نظر می 
رسد اینکه برگزاری نمایشگاه ITM تقریبًا 8 ماه پس 
از ایتما بارسلون و حدوداً 2 ماه قبل از ایتما آسیا در 
چین معادالت را برای غرفه گذاران پیچیده تر از قبل 

کرده بود.
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نمایشگاه بین المللی ماشین آالت نساجی ترکیه

 ITM TEXPO EURASIA 

ITM 2012 سربلند و موفق 

همزمان  امسال  که  استانبول   2012  ITM نمایشگاه 
و   Hightex بافت  بی  منسوجات  نمایشگاه  دو  با 
شد  موجب  شد  برگزار   Yarn Fair نخ  نمایشگاه 
باز هم به این فکر کنیم که روزهای پررونق صنعت 
نساجی جهان در راه است. این نمایشگاه که در تاریخ 
اردیبهشت  پنجم  تا  )دوم    2012 آوریل   24 تا   21
 1132 شد  برگزار  تویاپ  نمایشگاهی  مرکز  در   )91
هزار   40 از  بیش  و  داشت  کشور   32 از  گذار  غرفه 
بازدیدکننده تخصصی از اقصی نقاط جهان را به خود 
از کشورهای  کنندگان عمدتًا  بازدید  این  کرد.  جلب 
سوئیس، آلمان، ایران، ایتالیا، سوریه، فرانسه، پاکستان، 
لبنان،  بلغارستان،  مصر،  روسیه،  اسپانیا،  هندوستان، 
متحده  امارات  اردن،  ازبکستان،  بلژیک،  گرجستان، 
مثل  بدانید  است  جالب  اند.  بوده  بنگالدش  و  عربی 
دوره قبلی نمایشگاه، امسال هم بازدیدکنندگان ایرانی 
باالترین رقم را به خود اختصاص دادند و رتبه اول را 
کسب کردند. ای کاش رهاورد ایشان نیز برای صنعت 

نساجی کشورمان درخور باشد...!
  

این  قبلی  دوره  بین چهار  ای  مقایسه  زیر  در جدول 
نمایشگاه از نظر مساحت و تعداد غرفه گذاران انجام 

داده ایم که مشاهده می کنید:

غرفه شرکت مهارت سمنان در نمایشگاه

غرفه شرکت مهارت سمنان در نمایشگاه
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به  را  خود  های  داشته  تمام  ها  شرکت  از  تعدادی 
بارسلون آوردند و تعدادی هم برای بازار بزرگ چین 
 ITM بنابراین  اند.  کرده  ریزی  برنامه  آسیا  ایتما  و 
این  با  از دست داد.  پتانسیل های خود را  از  بخشی 
و  زدنی  مثال  نمایشگاه  برگزارکنندگان  تالش  وجود 

شایسته تقدیر بود.
همانطور که گفته شد در روز اول و دوم نمایشگاه، 
شاهد حضور بسیار زیاد هم وطنان ایرانی از نمایشگاه 
بودیم. از ایران نیز مجله نساجی کهن و شرکت قطعه 
بی  بخش  در  داشتند.  حضور  سمنان  مهارت  سازی 
گذار  غرفه  مصور  ظریف  موکت  شرکت  نیز  بافت 
بود. در بخش های بعدی مصاحبه های مفصل ما با 
نظر  از  را  نمایشگاه  خارجی  و  ایرانی  گذاران  غرفه 

می گذرانید.
 

 نظم حرف اول را می زند.
و  بیشتر  را  خود  ها  بخش  تمام  در  امروزه  ترکیه 
از  یکی  کند  می  نزدیک  آمریکا  و  اروپا  به  بیشتر 
المللی  بین  نمایشگاههای  برگزاری  ها  بخش  این 
بخش  از  بسیاری  در  حقیقتًا   ITM نمایشگاه  است. 
برگزار  المللی  بین  و  جهانی  استانداردهای  طبق  ها 
برای  عالی  و  مثبت  فضایی  تا  شد  موجب  و  گردید 
بازدیدکنندگان و غرفه گذاران برای انجام فعالیت های 

تجاری ایجاد شود.
 

در حاشیه
نساجی  آالت  ماشین  نمایشگاه  برگزاری  حاشیه  در 
ITM  ترکیه فرصتی دست داد تا با چند نفر از غرفه 
گذاران ترک حاضر در نمایشگاه گفتگو کنیم. در زیر 
گوشه ای از مهمترین بخش های آنرا برای شما ذکر 

می کنیم. 

تولید  نمایشگاه  این  ترک  گذاران  غرفه  از  یکی 
صنایع  در  مصرف  مورد  های  پارافین  انواع  کننده 
در  بیشتر  شرکت  این  عامل  مدیر  است.  نساجی 

می  توضیح  شرکت  این  پیشینه  و  تولیدات  مورد 
دهد.

پارافین  انواع  تولید  به  انگلستان  در   1929 سال  از   
مشغول بوده ایم و از سال 2000 نیز  تولید این کاال 
امروز هر  به  تا  در ترکیه را آغاز کردیم. خوشبختانه 
با رشد تولید مواجه بوده ایم و در حال حاظر  ساله 
مقام اول صادرات در دنیا بین ما و یک شرکت آلمانی 
دست بدست می شود که البته این شرکت آلمانی در 
بازار ترکیه توان رقابت با ما را ندارد و فقط در خارج 
از ترکیه، مانند بازارهای ایران ،سوریه، ازبکستان و یا 

آفریقای جنوبی با ما رقابت می کند.
های  کارخانه  در  تولید  شرایط  نساجی  صنعت  در 
مختلف با توجه به مسائلی مانند تهویه، مدل ماشین 
اولیه   مواد  و  الیاف  نوع  آالت،  ماشن  تکنولوژی  و 
متفاوت است به همین دلیل ما برای در اختیار گرفتن 
با  و  استاندارد  محصوالت  کنارتولید  در  ترکیه،  بازار 
هر  ویژه  های  پارافین  تولید  به  اقدام  ثابت  کیفیت 
هم  که  مانند خیاطی  درست  ایم.  نموده  نیز  کارخانه 
لباس را به صورت سری کاری تولید می کند و هم 
به طور شخصی برای هر مشتری کارهای سفارشی با 
توجه به اندازه و سایز منحصر به فرد انجام می دهد. 
این  ترکیه  بازار  در  ما  موفقیت  عوامل  از  دیگر  یکی 
است که مشتریان خود را به طور رایگان مورد آموزش 
قرار می دهیم. اساس این کار بر پایه این است که به 
تولید کننده آموزش دهیم برای هر نوع نخ چه میزان 

و از چه نوع پارافینی استفاده کنند. 

در مواردی با مشاوره های ما مصرف پارافین شرکت 
ها تا حد زیادی کاهش و یا کیفیت کاالهای تولیدی 
آنها افزایش یافته است.  هر چه ما این آموزش ها را 
وسعت می دهیم مشتریان نیز افزایش پیدا می کنند تا 
به این مرحله رسیدیم که همانطور که قبال گفتم هم 
پارافین  اختیار داشتن 90 درصد فروش  با در  اکنون 

ترکیه مقام اول را داشته و در دنیا دوم هستیم.

جالب است بدانید که ما در آزمایشگاه خود دستگاه 
ویژه مقاوت سنج نخ و الیاف داریم که در اندازه گیری 
مقاوت نخ در شرایط مختلف تولید بکار می رود، در 
ابتدای کار تولید پارافین از سال 2000 من شخصا با 
به  که  هایی  کارخانه  به تک تک  دستگاه،  این  حمل 
نحوی با نخ و نساجی سروکار داشتند در سطح کشور 
سرزدم و با استفاده از این دستگاه هر آنچه در مورد 
پارافین و کاربرد  و شرایط استفاده از آن می بایستی 
بدانند به آنها آموزش دادم، در بین آنها افرادی بودند 
فعالیت  این صنعت  در  که در طول 30 سال گذشته 
علمی  استفاده  یعنی  مقوله  این  با  هرگز  ولی  داشتند 
از پارافین برخورد نکرده بودند. در برخی موارد این 
امر منجربه این شده بود، که حتی در جایی که نیاز به 
پارافین هم نبوده آنها ناآگاهانه مبالغ زیادی را صرف 

خرید پارافین نمایند .
پارافین  فروشنده  بعنوان  ایران  از  زیادی  دوستان 
تماس گرفته و پیشنهاد همکاری می نمایند و یا اینکه 
متاسفانه  که  هستند  ما  به  پارافین  فروش  خواستار 
پارافین تولیدی در شرکت های ایرانی به دلیل پاالیش 
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ناقص معموال کیفیت الزم جهت استفاده در کارخانه 
ایرانی را  ما را ندارد. به همین دلیل من فروشندگان 
به شرکتهای پاالیشی که در ترکیه فعال هستند معرفی 
انها  به  را  بتوانند محصوالت خود  شاید  که  کنم  می 
بفروشند و به این ترتیب پارافین وارد شده از ایران 
پس از پاالیش مجدد و کامل و تولید پارافین مرغوب 
خریداری  ما  توسط  الزم  استانداردهای  با  مطابق  و 
تولید  با  ما  بطوریکه  قرار می گیرد   استفاده  و مورد 
هم  ایران  خود  در  ازکیفیت  سطح  این  در  محصولی 

مشتری داریم.

در مورد بازار ایران چه نظری دارید؟ آیا در ایران 
نمایندگی فروش هم دارید؟

که  همانطور  که  دهم  توضیح  اینطور  بگذارید  خیر. 
سرتاسر  به  سنج  مقاومت  دستگاه  یک  با  من  گفتم 
فعال  کارخانه های  به تک تک  و  کردم   ترکیه سفر 
آنها  به  و  کردم   صحبت  آنها  با  و  سرزدم  نساجی 
آموزش دادم ، حرف زدن در مورد این پروسه آسان 
پر  و  سخت  بسیار  است  کاری  عمل  در  ولی  است 
به آن تن در نمی دهد ،  زحمت که کسی هر کسی 
نه در ایران که در خود ترکیه هم کمتر کسی حاضر 
به قبول این زحمت است ، اغلب افراد حاضر در این 
صنعت به داللی و خرید و فروش و کسب راحت تر 
درآمد فکر می کنند. ولی اگر در ایران کسی باشد که 
واقعا آماده  پذیرش این زحمت و مشقت در ابتدای 
کار باشد، حاضریم در امور اعطای نمایندگی فروش 

در ایران با ایشان همکاری کنیم .

با توجه به حضور شرکت های رقیب شما  در بازار 
رقابتی  شما  تولیدی  محصوالت  قیمت  آیا  ایران 

است؟؟
من در این صنعت به هیچ شرکت چینی که محصولی 
حضور  انها  ام.  نکرده  برخورد  کند  تولید  مرغوب 
بسیار ضعیفی در این بازار دارند. آلمانها هم همانطور 
که گفتم فقط یک شرکت قوی دارند و یک شرکت 

ایتالیا فعالیت دارد که فقط در بخش  نیز در  کوچک 
شمال آفریقا مانند تونس و الجزایر بازاری برای خود 
ساخت  نساجی  محصوالت  است.  کرده  پا  و  دست 
ترکیه به طور کلی دارای کیفیت باال و قیمت متعادل 
پائین  هم  کیفیت  اما  تر  پائین  قیمت  چین  در  است. 
محصوالت  باالی  کیفیت  که  هم  اروپا  در  است. 
به  را  باالیی  های  هزینه  و  قیمت  شود  می  مشاهده 
هم  توانیم  می  ما  بنابراین  کنند.  می  تحمیل  مشتری 
قیمت مناسب و هم کیفیت باال را در کنار هم فراهم 

کنیم.

ایران که منابع غنی  به نظر شما چرا کشوری مثل 
پذیر  امکان  پارافین های مرغوب  تولید  نفتی دارد 
نیست اما در ترکیه یا آلمان این دانش وجود دارد ؟
قبال هم گفتم من با مشاهده نوع پارافینی که از ایران به 
ترکیه وارد میشود حدس میزنم، شرکت های پاالیش 
خوبی  تولیدات  یا  و  ندارند  وجود  ایران  در  مجدد 
ندارند. در ترکیه توپراش شرکتی است در حد شرکت 
ملی نفت ایران که پارافین تولید می کند ولی شرکت 
دوباره  و  خریده  را  پارافینها  این  که  هستند  هایی 
پاالیش می کنند تا محصولی مرغوب تولید شود. من 
شرکتهای  این  میزنم  حدس  ایران  پارافین  کیفیت  از 

واسط وجود ندارند. 

فعال  ایران  در  شرکتهایی  چنین  اگر  که  صورتی  در 
که  داشت  دنیا خواهد  در  بزرگی  بسیار  بازار  شوند، 
مطمئن باشید خود ما اولین مشتری آنها خواهیم بود. 
چه بسا در حال حاضر پارافینی که ما از اقصی نقاط 

دنیا خریداری می کنیم منشا ایرانی داشته باشد.

زمینه  در  بخصوص  ترکیه  و  ایران  تجاری  روابط 
نساجی را چگونه ارزیابی می کنید؟ 

ایران و ترکیه دو کشور همسایه هستند که این نزدیکی 
نیز  نزدیکی در زمینه های دیگر   جغرافیایی موجب 
شده و روابط برادرانه و دوستانه بسیار قوی در طول 

دو  بین  تجاری  بسیار خوب  روابط  های  پایه  تاریخ 
ملت را ایجاد کرده است.

تمام این موارد می بایست منجر به ایجاد روابطی شود 
که بسیار قوی تر از وضع موجود است. 

به نظر من متاسفانه در هر دو کشور   
افرادی هستند که کسب درآمد را الویت 
کار خود قرار می دهند و انجام صحیح 
کار در اولویت های بعدی است. این نوع 
برخورد با تجارت باالخره باعث توقف 
آن خواهد شد و وضعیت همکاری ها را 
به حال فعلی  و یا حتی بدتر از این خواهد 
همکاری  پتانسیل  که  حالی  در  رساند 
های دو کشور و تجار و بازرگانان آنها 
هم  که  است  چیزی  آن  از  باالتر  بسیار 

اکنون مشاهده می کنیم. 

به عنوان مثال رسیدن کاالیی که ما از چین میخریم به 
ترکیه دست کم 40 روز و حتی بیشتر زمان میبرد. در 
حالی که اگر همان کاال در ایران تولید شده باشد ما در 
عرض یک هفته می توانیم آنها را تهیه کنیم این به نفع 
هردو طرف است. چرا باید سرمایه ما برای خرید یک 
کاال، دو ماه دربانک های چین بلوکه شود در حالیکه 
تا یک  ایران می تواند  از  این مدت در هنگام خرید 
هفته تقلیل پیدا کند، اگر هزینه حمل را هم در نظر 
بگیرید حرف مرا تصدیق خواهید نمود. برای رسیدن 
به نقطه ایده آل در تجارت بین دو کشور حداقل در 
ریزی  برنامه  شخصی  یا  مرجعی  اگر  پارافین  حیطه 
های آن را انجام دهد حاضرم همان کار که در ترکیه 
هم  ایران  در  کامل  و  علمی  به صورت  دادیم  انجام 

انجام دهیم و آموزش دهیم.
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مرکز نمایشگاهی تویاپ در سال 1979 توسط بخش 
تاسیس شده است و در حال حاضر یک  خصوصی 
برگزارکننده مهم نمایشگاهی در ترکیه است. معموال 
بزرگترین نمایشگاه های صنعتی ترکیه در این مرکز 
نهایی  های محصوالت  نمایشگاه  و  می شود  برگزار 
با عموم مردم و مصرف کننده  و نمایشگاه هایی که 
 CNR  نهایی سر و کار دارد در محل نمایشگاه های
دایر می گردد چرا که دسترسی به این مرکز برای مردم 

آسان تر است. 
حاشیه  در  نسبتا  اینکه  لحاظ  به  تویاپ  نمایشگاه 
شهر قرار دارد در طول زمان برگزاری سرویس های 
رایگانی را از نقاط مختلف شهر در نظر می گیرد تا 
فضای  اما  نماید.  جدب  را  بیشتری  کنندگان  بازدید 
زیادی که در اختیار این شرکت است قابلیت توسعه 
ایجاد  خوبی  به  را  نمایشگاهی  فضاهای  گسترش  و 
دارای 12  نمایشگاه در حال حاضر  این  کرده است. 
سالن مجهز است. همچنین در حال حاضر هتل ویژه 
حال  در  تویاپ  مستقیم  گذاری  سرمایه  با  نمایشگاه 

ساخت است. 
استانبول 100 هزار متر  نمایشگاهی تویاپ در  مرکز 
دارد.  باز  فضای  متر  170هزار  و  سرپوشیده  فضای 
المللی بزرگ برگزار  بین  این مرکز 14 نمایشگاه  در 
در  تویاپ  دفاتر  اصلی  وظیفه  واقع  در  که  شود  می 
گذار  غرفه  و  بازدیدکننده  مختلف جذب  کشورهای 
در این نمایشگاه است. به طور کلی در سال 2012، 
نمایشگاهی  مراکز  در  نمایشگاه   115 شرکت  این 
تویاپ در استانبول، بورسا، آدانا، دیارباکر و کایسری 

برگزار می کند. 
نخ  نمایشگاه  و   Texpo های  نمایشگاه  آینده  سال 
استانبول به صورت جداگانه برگزار خواهند شد. اما 
امسال به دالیل مختلف تصمیم بر برگزاری همزمان 

این نمایشگاهها با نمایشگاه ITM گرفته شد.
نساجی  بخش  در  تویاپ  دیگر  مهم  نمایشگاه 
نمایشگاه ماشین آالت تولید لباس و تجهیزات جانبی 

برگزار می شود( و  یکبار  نمایشگاه هر 2 سال  )این 
لباس  و  پوشاک  تخصصی  نمایشگاه   ،  IF نمایشگاه 

زیر است.

علت موفقیت ترکیه در بخش نمایشگاهی را چگونه 
ارزیابی می کنید؟

های  گذاری  سرمایه  مدیون  را  خود  پیشرفت  ترکیه 
بسیار زیادی است که در سالهای پیش بر روی صنعت 

نمایشگاهی انجام داده است.   
یکی از علل دیگر موفقیت ترکیه موقعیت استراتژیکی 
است که ترکیه در آن قرار دارد به طوری که بین آسیا 
از صنایع  اینکه در برخی  اروپا قرار گرفته، ضمن  و 
مثل نساجی، ساختمان و... خود ترکیه بسیار قدرتمند 

است.
یکی از سیاست های دیگر شرکت تویاپ این است 
شرکت  این  های  نمایشگاه  مدیران  از  کدام  هر  که 
باید تمامی نمایشگاه های مرتبط و مشابه در سراسر 
جهان را بازدید و تحلیل کنند. مثاًل مدیران برگزاری 
نمایشگاه های نساجی و پوشاک تمام نمایشگاه هایی 
را که در سراسر جهان در این بخش برگزار می شود 
اینجا  آنجا هست  را که  کنند و چیزهایی  بازدید می 
از  تقلید  به  نیز  ترکها  برگزاری  نحوه  کنند.  می  اجرا 

آلمانی ها بسیار دقیق و رو به رشد و توسعه است.

علت عالقه برگزار کنندگان نمایشگاه در ترکیه به 
حضور شرکت ها و بازدید کنندگان ایرانی چیست؟
خاصی  دقت  با  نمایشگاه  برگزارکنندگان  قطعٌا 
بازارهای هدف خود را برای نمایشگاه های مختلف 
آمارهای  بررسی  با  مثاًل  کنند.  می  تحلیل  و  بررسی 
صادرات و واردات کشور می توان تصمیم گرفت که 
نفوذ و  از صنعت کدام کشور صاحب  در هر شاخه 

قدرت است و برای نمایشگاه مهم تر است.
بسیار  ترکیه  برای  غذایی  صنایع  در  سوریه  مثاًل 
نمایشگاه  برگزارکنندگان  دیگر  طرف  از  است.  مهم 
گذاران  غرفه  مهمترین  و  بزرگترین  از  نظرخواهی  با 
نمایشگاه قشر مورد عالقه آنها را بررسی می کنند و 
سپس اقدام به ایجاد تسهیالت و مشوق هایی برای آن 

گروه خاص می کنند.
ً برای نمایشگاه کشتی و قایق های تفریحی که دومین 
نمایشگاه بزرگ جهان در این بخش است ایران بازار 
نظری  نیز  نمایشگاه  مدیران  تقریبًا  و  نیست  مناسبی 
روی ایران ندارند. اما در بخش نساجی بی شک هدف 
اول مدیران نمایشگاه حضور ایرانیان است که بدون 
تردید همیشه هم در این هدف موفق بوده اند. حتی 

چرا ترکیه در صنعت نمایشگاهی تا این حد پیشرفت کرده است؟؟

در مورد شرکت نمایشگاهی تویاپ بیشتر بدانید 

مصاحبه با آقای مهدی جهانی- مسئول دفتر شرکت نمایشگاه های تویاپ در ایران
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صنایع  و  چوب  پالستیک،  نمایشگاههای  مورد  در 
ساختمان هم ایران بازار مهمی است. 

همانطور که می دانید روابط تجاری ایران و 
ترکیه در بخش نساجی و پوشاک در سطح 
باالیی است و در کنار حجم باالی کاالهای 
شرکت  میشود  وارد  ما  کشور  به  که  ترکیه 
استفاده  این فرصت  از  باید  ایرانی هم  های 
کنند و بتوانند وارد بازار ترکیه شوند که قطعا 

پتانسیل های باالیی دارد. 

کنندگان  بازدید  و  ها  شما حضور شرکت  نظر  به 
ایرانی در نمایشگاه های ترکیه چه نکات مثبتی را 

به همراه خواهد داشت؟ 
نکته بسیار جالب و خوبی که در مورد حضور ایرانیان 
در ترکیه وجود دارد این است که کاالهای ایرانی در 

خوب  و  متوسط  کیفیت  با  اجناس  عنوان  به  ترکیه 
به  را  ایرانی  کاالهای  ترکیه  مردم  شوند.  می  شناخته 

اجناس چینی ترجیح می دهند.
بازارهای  در  تولیدکنندگان  که  به شرطی  من  نظر  به 
ترکیه کاالهایی با قیمت رقابتی داشته باشند موفقیت 
صادرکنندگان  برای  ترکیه  است.  شده  تضمین  آنها 
همچنین  بود.  خواهد  خوبی  بسیار  بازار  ایرانی 
حضور در بازار ترکیه می تواند راهی برای رسیدن به 

بازارهای اروپایی داشته باشد.

شما به عنوان مسئول دفتر شرکت تویاپ در ایران 
چه خدماتی را به فعاالن نساجی در ایران ارائه می 

دهید؟ 
ما سعی می کنیم همواره در کنار شرکت ها و تجار و 
بازرگانان ایرانی برای ورود به بازارهای کشور ترکیه 
باشیم و برای دستیابی به این هدف تمام تالش خود 

را به کار بسته ایم. اما می توانم عناوین مهم خدمات 
را به این ترتیب بیان کنم :

- کمک  به منظور تسهیل سفر ، تورهای تخصصی، 
برقراری روابط تجاری مناسب و ...

- راهنمایی و مشاوره به غرفه داران و بازدیدکنندگان 
)ارائه لیست غرفه گذاران و...(

- ارائه خدمات و حمایت های نمایشگاهی به فعاالن 
و نخبگان صنعت نساجی ایران

و سایر  نمایشگاه  کارت ورود  رزرو  و  اخذ غرفه   -
خدمات نمایشگاهی

گروه  برای  رایگان  نمایشگاهی  ترانسفرهای  ارائه   -
های تجاری و تورهای تخصصی 

فقط  تویاپ  نمایشگاهی   های  مشوق  و  ها  حمایت 
خارجی  بازدیدکنندگان  و  ترکیه  کشور  از  خارج  به 
برای  تویاپ  نمایشگاه  حتی  شود.  نمی  محدود 
ترکیه  مختلف  شهرهای  در  نساجی  صنایع  صاحبان 
هم امکانات ویژه ای در نظر می گیرد و از تمام شهرها 
که  دهند  می  قرار  هایی  اتوبوس  رایگان  صورت  به 
مثال صبح  است.  آن شهر هماهنگ  بازرگانی  اتاق  با 
از ظهر دوباره  بعد  به نمایشگاه می آورد و  گروه را 
به شهر مقصد برمی گردد.  عالوه بر اینها از تبلیغات 
در تلویزیون، رادیو، روزنامه ها، مجالت و... هم برای 
استفاده  به خوبی  نمایشگاه  برگزار شدن  بهتر  هرچه 

می کنند. 
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مدیریت کوتوله ها !!

را  مدیریتی  متفاوت  روشهای  و  سبکها  سازمان،  یک  مدیریت  برای  دانیم  می  که  همانطور 

بسیاری مشکالت در  بروز  باعث  از روش های مدیریتی  که  .یکی  به کار گرفت  توان  می 

صنعت   شده است مدیریت کوتوله ها می باشد  در ذیل برای آشنایی بیشتر با این روش   به 

برخی خصوصیات آن اشاره می کنیم: 

  با هرگونه رشد و ترقی پرسنل و کارمندان شدیدا« مخالفت می شود.

  در این سبک از مدیریت فرصتهای شغلی و کلیدی مختص افراد ضعیف تر از مدیر ارشد 

می باشد.

مدیر:

به همکاران و افراد مجموعه به عنوان رقیب و تهدیدی برای خود می نگرد.

دانش و توان الزم برای مدیریت  منابع انسانی سازمان  را ندارد و از کار کردن با تکنولوژی 

جدید عاجز است.

به نام صرفه جویی ،کمترین  نیازهای مالی پرسنل را نادیده می گیرد  ولی توان افزایش بهره 

وری در  سازمان را ندارد.  

نزدیکترین و وفادار ترین افراد را برای حفظ منافع خود قربانی می کند.

 

از کاه کوه می سازد. دنبال شایعات است و از هر حرفی برای خود داستانی می سازدو 

بدنبال ایراد گرفتن از هر حرکتی یا سخنی در مجموعه اش می باشد.  

برای خبر رسانی، در مجموعه افرادی را  می گمارد.

کارمندان فقط برای نیاز به کار و از ترس   تنبیه به دستورات او عمل می کنند.

اگر  کسی در مجموعه اش مطرح و یا زبانزد شود سریعا« نابود می شود.

  برای پنهان ماندن ضعف و ناتوانی هایش در مورد خود خیلی شعار می دهد و سعی می 

کند خود را برای دیگران مثبت و با کماالت واالی انسانی  جلوه دهد.

  مالک اختصاص شغل  میزان نزدیکی  افراد   - وفاداری به او و حتما و الزاما سطح دانش 

کمتر از او می باشد. 

  تنها تصویری که از دنیا دارد یک تصویر زشت و یک دنیای خرابه است که باید بکشد تا 

زنده بماند کلماتی مانند عشق مروت انسانیت فقط اسباب بازی گفتارش هستند و در دلش 

این کلمات را به سخره می گیرد.  خانواده ی دیگران  برای او معنا ندارد. 

اند و از  روشی غیر معمول به آن   معموال این تیپ آدمها در زندگی   زیاد تحقیر شده 

جایگاه رسیده و در نتیجه در باطن وجودیشان خود را الیق آن منصب نمی دانند . 
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همیشه  که  است  صنایعی  از  پارچه  طراحی  چه  اگر 
در ایران مقامی ارجمند داشته، ولی بعضی از محققین 
عقیده دارند که از بعضی جهات این صنعت در زمان 
سلجوقیان به منتهی درجه خود رسیده. اگر چه شاید 
بیش از 50 تکه از طرح ها و پارچه های این دوره 
در دست نباشد، اما همین تعداد نقش ها و طرح های 
متعدد نشان می دهد که بعضی از این طرح های زیبا 

و نفیس، بسیار پرکار و با اهمیت می باشند.
نوعی پارچه در این دوران ظهور نمود که مرکب از دو 
پارچه با رنگ مختلف است که با یکدیگر بافته شده 
و گاهی یکی و گاهی دیگری رو آمده است. )طراحان 
زمینه طرح  در  تغییراتی  بودند  آن شده  بر  دوره  این 
بدهند و ایجاد بدایع جدید را مشاهده کنند( این نوع 
پارچه ها و طرح های آنها دارای تنوع زیاد بوده است 
و دکتر فیلپس در کتاب صنایع ایران شرح مفصلی در 

این باب نوشته است.
 نمونه های پارچه که از آن عصر بدست آمده است، 
و  با طرح ساتن  ابریشمی  پارچه های  انواع مختلف 
مشتقات آن را نشان می دهد. نوعی پارچه ابریشمی 
از این دوره دیده می شود که با تغییر نور، تغییر رنگ 
می دهد و حالت رقص کردن در مقابل نور در ظاهر 

پارچه دیده می شود.
طرح  با  ساتنی  ابریشمی  های  پارچه  از  بعضی   
گردیده  نقش  عالی  بسیار  کوفی  خطوط  و  حیوانات 
طرح  و  ساتن  کمک  به  آنها  بافت  زمینه  اساس  که 
تار  های  نخ  جابجایی  با  کوفی  خطوط  و  حیوانات 
ایجاد شده است. رنگ های آن عبارت است از سبز 
و سفید بر روی زمینه طالئی و قرمز تیره و قهوه ای. 
در موزه لوور فرانسه یک تکه پارچه ابریشمی سفید 
و  است  سفید  رنگ  به  نیز  آن  نقش  که  دارد  وجود 

بقدری ریز بافته شده که نقش آن دیده نمی شود مگر 
آنکه آن را از یک طرف نگاه کنند. پیدا کردن نقشه 
آن باعث تعجب و مسرت بیننده شده و ایجاد حس 
تعجب می کند. شکل 1 نمونه ای از پارچه ابریشمی 
است که با طرح ساتن سیال یا رونده طراحی و بافته 
شده و در مجله Artibus- Asiae جلد 14 به چاپ 
اندازه  چه  تا  دهد  می  نشان  طرح  این  است.  رسیده 

ابریشم بافی در ایران رونق داشته است.
  

ساتینه  به  را  ساتن  یزدی  الدین  غیاث  آنکه  از  پس 
تبدیل کرد و به وسیله طرح جدید پارچه های فراوانی 
افتادند  فکر  به  شاگردانش  بافت،  و  کرد  طراحی  را 
به طرح  و  کنند  کاری  را دست  دیگر  که طرح های 
های جدید منظره پارچه ها را تغییر داده و نوآوری 
نمایند. شخصی به نام مغیث که از بافندگان و طراحان 
اصفهان بود به فکر افتاد که طرح ساتینه را به صورت 
گسترده درآورد ببافد که نتیجه عمل وی طرح ساتن 
سیال بود. این طرح بعدها توسط نویسندگان فرانسوی 

روی کاغذ شطرنجی پیاده شد.    

تجزیه پارچه ها: سال های سال طراحان و بافندگان 
بودند  ایران  پارچه های حریر  تقلید  فکر  به  اروپایی 
تعداد  از  و  فشرده  بسیار  ها  پارچه  انواع  چون  ولی 
تشکیل  سطح  واحد  در  پود  و  تار  های  نخ  زیادی 
بسیار  آن  های  طرح  کردن  پیاده  بودند  شده  بافته  و 
مشکل و غیرممکن بود و کمتر کسی موفق می شد که 
پارچه های مزبور را تجزیه کند و دو مرتبه ببافد. ولی 
و  پارچه  تجزیه  های مخصوص  بین  ذره  پیدایش  با 
کاربرد آنها )پود شمار( و همچنین با اختراع کاغذهای 
تجزیه  آنها،  بکارگیری  و  طراحان  توسط  شطرنجی 

اقسام  و  انواع  بطوریکه  شد  پیشرفته  و  آسان  پارچه 
کاغذهای شطرنجی به ابعاد مختلف و مورد مصرف 
در پارچه های ساده و شکلدار و طراحی شده به مورد 
مصرف ژاکارد و انواع ژاکاردها تهیه و توزیع گردید و 
چنان شد که تجزیه کلیه پارچه های ایرانی شکل دار 

که قبال غیرممکن بود به راحتی ممکن شود.

 : )کاغذ شطرنجی(  مناسب  طراحی  کاغذ  انتخاب 
و  تافته، سرژه  از  اعم  پارچه های ساده  تجزیه  برای 

طراحی قدیم و طراحی جدید 

 ساتن های رونده چگونه متولد شدند؟

                               تهیه و تنظیم: آقای مهندس اکبر شیرزاده اصفهانی
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می  گرفته  بکار  معمولی  شطرنجی  کاغذهای  ساتن 
شطرنجی  خانه  هر  عرض  و  طول  معموالً  که  شود 
شرایط  دیگر  مصارف  برای  ولی  است.  میلیمتر   2
متفاوت می باشد. کاغذی که برای طراحی ژاکارد و 
پارچه های شکل دار به کار می رود به وسیله خطوط 
ضخیم به مربع هایی تقسیم می شود و هر یک از آنها 
خانه  چهار  بر  افقی  و  عمودی  نازک  خطوط  توسط 
های کوچک تر تقسیم می گردد. هر فاصله افقی بین 
نازک نمایش یک پود و هر فاصله عمودی  دو خط 
برای  ژاکارد است.  تار و یک قالب  نخ  نمایش یک 
راحت بودن عمل انتقال طرح بر روی کاغذ و سوراخ 
کردن کارت سعی می شود فواصل عمودی کاغذ بین 
های  قالب  تعداد  با  مطابقت  و  ضخیم  خط  دو  هر 

ژاکارد در یک ردیف کوتاه داشته باشد.
بنابراین یک کاغذ طراحی که برای تهیه طرح جهت 
دارای  رود  می  کار  به  ردیفه   8 ژاکارد  دستگاه  یک 
برای  اگر  و  عمودی  خط  دو  بین  عمودی  فاصله   8
فاصله   12 دارای  رود  می  کار  به  ردیفه   12 دستگاه 
تعداد  حالت  هر  در  که  طوری  به  باشد  می  عمودی 
فواصل عمودی در یک قسمت کاغذ با تعداد سوراخ 

در یک ردیف کارت مطابقت دارد.
از جدا کردن  بافت که  برای آنکه عمل تجزیه طرح 
تارها و پودها و پیاده کردن آن در کاغذ شطرنجی به 
خوبی انجام بشود بهتر است که نسبت تعداد فواصل 
بزرگ  مربع  یک  در  افقی  فواصل  تعداد  به  عمودی 
برابر با نسبت تعداد تار در اینچ به تعداد پود در اینچ 
به  گردیم  می  بر  باز  حال  باشد.  شده  تکمیل  پارچه 

شرح طرح ساتن سیال )رونده(  

ساتن های سیال )رونده(
ساتن های سیال آنهایی هستند که با اضافه کردن نقطه 
پیوستگی هائی نقشه پودی به نقشه تاری تبدیل شده 
است. شکل A یک ساتن سیال با استفاده از ساتن 5 
)ساتن چینی( با فاصله )1( و چله کشی متوالی روی 

را  است  شده  ترسیم  آن  نقشه ضربه  با  لنگرورد   20
نشان می دهد.

را  کشی  چله  نقشه  کار  سهولت  برای  اینجا  در  ما 
متوالی انتخاب کرده ایم و نقشه ضربه آن را نیز ارائه 
کرده ایم ولی برای بافت سریع و راحت ساتن های 
استفاده  میان  در  یک  کشی  چله  از  است  بهتر  سیال 
شود تا حرکت تارها به راحتی انجام و از گیر کردن به 
هم و تداخل آنها به یکدیگر جلوگیری به عمل آید. 
واضح است که چله کشی یک در میان دارای نقشه 

ضربه دیگری است .
نور  مقابل  در  وقتی  )ساتن سیال(  ها  نوع ساتن  این 
قرار می گیرند حرکت رونده ای را به چشم نمایش 
بانوان  دامن  در  استفاده  برای  پارچه  این  دهند.  می 
مناسب است و وقتی که به تن بانوان نصب می شود  
رقص نور را به خوبی نمایش می دهد و هنگام راه 
رفتن دامن به شکل های مناسبی واکنش نوری نشان 

می دهد. 

شکل B یک ساتن سیال با استفاده از ساتن 6 )ساتن 
ملکه( با فاصله 1-2-3-3-2-1 با 6 پود و 30 تار را 

نشان می دهد.
مورد مصرف این نوع ساتن های سیال بیشتر در زمینه 
پارچه های حریر گلدار و شکلدار )ژاکارد( و نیز در 
دادن نقشه های برجسته به گل و بوته هایی که باید در 
روی پارچه ایجاد شود و حالت سایه روشن و شکل 
زیبا، جذاب و خیره کننده را بوجود آورد، بکار میرود.

شکل C یک ساتن سیال با استفاده از ساتن 7 تاری 
با فاصله 3 روی 7 پود و 42 تار ابریشمی است و در 
رنگ  از  پودها  و  رنگ  یک  از  تارها  که  که  صورتی 
دیگر استفاده شود حالت حرکت سیالی آن بیشتر به 
مانند سبز و  چشم می خورد. رنگهای تکمیل کننده 
قرمز- سفید و سیاه- آبی نارنجی- بنفش و زرد اثر 

بسیار زیباتری را ارائه می نمایند.

تعداد تار و پود ساتن سیال 
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شکل A - ساتن سیال از ساتن 5 با فاصله )1(

شکل B - ساتن سیال از ساتن ملکه با فاصله 1-2-3-3-2-1

شکل C – ساتن سیال از ساتن 7 تاری با فاصله 3 با 42 تار
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در ساختمان نقشه: 
را  اصلی  اول ساتن  سیال،  نقشه ساتن  برای ساختن 
رسم نموده و در هر نمونه )نقشه اساس( یک نقطه 
آن  به  قبل  نمونه  پیوستگی  نقطه  به  عالوه  پیوستگی 
زمانیکه  تا  کرده  دنبال  را  نتیجه  و  نمائیم  می  اضافه 

ساتن پودی تبدیل به ساتن تاری می گردد.
با ساتن  است  برابر  ها  نوع ساتن  این  در  پود  تعداد 
اصلی )ساتن اساس( ولی تعداد تار این بافت مساوی 
ساتن،  عدد  در  ضرب  اصلی  ساتن  تعداد  با  است 

منهای یک.

 مثال: تعداد تار در یک ساتن 5 تاری 
تعداد تار یک ساتن سیال از ساتن چینی

    5 × )5 - 1( =20 

شکل D  ساتن سیال از ساتن A تاری )کرپ ساتن( 
با فاصله 4 یا 56 تار و 8 پود بصورت همرفت )سیال( 

را نشان می دهد.  

این طرح زیباترین و پراکنده ترین طرح ساتن است که 
برای لباس شب بانوان و پرده های زیبا برای تاالرها 
و نمایشگاه ها بکار می رود و با انداختن نورافکن به 

سطح بافت پارچه منظره بسیار بدیع ایجاد می شود.

حال که نقشه و حاالت بافت ساتن سیال را بررسی 
کردیم باز به اصل بافت پارچه های قدیم ایران که با 
استفاده از طرح مغیث که بافت ساتن سیال را برای 
اولین بار ارائه نمود و در زمینه طرح شکل1 بکار برد ، 
برمی گردیم. پس از تعیین تاریخ این پارچه ها نقوش 
روی آن اهمیت فراوان پیدا می کنند. موضوع اصلی 
تن  بر  فاخری  لباس  که  است  چینی  مردی   1 شکل 
دارد و دستهایش را از دو طرف به کمربندی که قالب 
مجللی دارد تکیه داده است. موی سرش با جواهری 
تزئین و مرتب شده و جوراب یا چکمه بلندی بر پا 
دارد. پای این صورت روی چیزی قرار نگرفته و مانند 
این است که در هوا معلق است. ولی از زیر بغل او 
دو نوار عبور می کند و این دو نوار به گردن مرغ دو 
سر عظیمی متصل می گردد. این مرغ دو سر بالهای 

خود را گسترده و این شخص را در میان بالها و پاهای 
خود گرفته است و به آسمان می برد، با مطالعه دقیق 
این نقش شکی باقی نمی ماند که موضوع آن صعود 
انسان به آسمان بوسیله پرنده ای عظیم )شاید سیمرغ( 
است که در داستان های عهد اسالمی در ایران فراوان 
دیده شده است و اصل و منشا آن را در داستان های 
حماسی ایران )داستان کیکاوس( و داستانهای سومری 

مانند گیلکاش یا انکیدو می توان دید.
طراحان و بافندگان ایرانی بر اثر اقبالی که از مرغوب 
شدن پارچه های جدیدشان بدست آوردند، کوشیدند 
دیبا،  قبیل  از  هایی  پارچه  اقسام  و  انواع  بافت  در  تا 
حریر و پارچه های کتانی و اطلس های ساده و شکل 
دار و مخمل و امثالهم مهارت های جدید را ارائه کنند 
و هم چنین در رنگ کردن و رنگ آمیزی بافته های 
خود تغییراتی ایجاد کردند و ظاهر رنگی پارچه ها را 
با بهترین وجه عوض کرده و دقیق ترین و زیباترین 

انواع رنگ ها را بکار بردند.
نقشه  و  جدید  های  طراحی  و  تزئین  در  هنرمندان 
سابقه  آن  مانند  که  رسیدند  ای  درجه  به  نیز  قماش 
نخلی  بادزنهای  نباتی،  فروغ  گلها،  انواع  و  نداشته 
)پالمت(، مناظر سبز و خرم، باغ و گلزار، پرندگان و 
آهوان، اشکال ابرهای چینی و ... در تزئین پارچه ها 
و قماش ها با طرح های جدید بکار برده می شدند. 
زیبا  بسیار  قالب  در  ها  رنگ  و  نقش  این  عالوه  به 
و جذابی که داللت بر خوش ذوقی و کمال صنعت 

دارد، بکار برده شده است.
بدیهی است که لباس های اشخاص در نقاشی ها و 
تصاویر، برای شناختن تاریخ آن تصاویر بسیار به ما 
به تصاویر  آنها را خیلی شبیه  کمک می کند. عمومًا 
و لباسهای منسوب به سلطان محمد نقاش می دانند. 

حریرهای  بافندگی  و  تولید  و  نساجی  مراکز  بهترین 
معروف این دوره تبریز، هرات، یزد، اصفهان، کاشان، 
رشت، مشهد، قم، ساوه، سلطانیه، اردستان و شیروان 
بود که مخصوصًا کارخانه های آنها در تولید به نرمی 
و دقت در بافت و تناسب رنگ ها و زیبائی معروف 

شده اند.     
رونده  و  دار  ابریشمی شکل  پارچه  ترین  قدیمی  اما 
نیز دارد،  تاریخ  به دوره صفوی است و  که منسوب 

در شهر رشت بافته شده و فعاًل روپوش قبر حضرت 
رضا و در شهر مشهد است. روی این قطعه نام صانع و 
بافنده و طراح آن میرنظام و تاریخ و سال بافت آن 956 
هجری برابر 1545 میالدی موجود است. اشکال تزئینی 
نباتی و گل های کوچک و  آن عبارت از شاخه های 

بعضی خطوط با زمینه ساتن سیال می باشد. 
اما تبریز و یزد به بافتن پارچه هایی با تصاویر انسان 
که به دست نقاشان معروف دوره صفوی یا کسانی که 
تقلید و پیروی آنها را کرده اند تهیه می شد معروف و 

مشهور گردیده اند.
نفیس و  آثار  یا مجموعه های  و  ها  موزه  در  امروز    
منسوجات  از  هایی  پارچه  شخصی،  های  کلکسیون 
خیلی  آنها  از  بعضی  که  شود  می  یافت  صفوی  دوره 
شباهت به اسلوب و روش سلطان محمد نقاش معروف 
در  که  ایست  پارچه  ها  قماش  این  زیباترین  اما  دارد. 
موزه ویکتوریا و آلبرت است و در آن صورت سواری 
بر روی زمینه ای پوشیده از گل و برگ درختان و شاخه 
میرنقاش  اسلوب  به  دیده می شود و خیلی شبیه  آنها 
است که تصور می رود پس از سلطان محمد عهده دار 

ریاست انجمن شاهی فنون و صنایع شده است.
و  فنون  موزه  در  منسوجات  این  از  دیگر  ای  نمونه 
صنایع زیبای پاریس و اشکال تزئینی آن عبارتست از 
ساقه های میان شاخه های دقیق نباتی است. با پیدایش 
اطو و دستگاه های پرس پارچه های سیال را به صورت 
لباس  در  آن  مورد مصرف  که  کردند  می  تولید  پلیسه 
شب خانم ها بوده است. این نوع پارچه های سیال که 
جنس آن ابریشم و با تلفیق دو یا چند رنگ در نقاطی 
را  زیبائی  نور رقص  مقابل  تولید شده در  دامن  آن  از 
جهان  بزرگ  طراحان  توجه  مورد  که  نماید  می  ارائه 

واقع شده است.

 از سایت مجله کهن بازدید 
کنید

پر مخاطب ترین وب سایت نساجی 

ایران  به گواه آمار 
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قرن هاست که برندسازی و مدیریت برند به شیوه های 
مختلفی اجرا می شود. انگیزه اصلی برای برندسازی 
نزد صنعت گران و سایر افراد، شناساندن حاصل کار 
بتوانند  به نحوی که مشتری ها  و زحمات خود بود 
به سادگی آنها را تشخیص دهند. برندسازی)یا دست 
به اعصار گذشته  ایجاد و معرفی عالئم تجاری(  کم 
های  کوزه  روی  فرد  به  منحصر  عالئم  از  استفاده  و 
سفالی یا ابزارآالت سنگی بازمی گردد و همان گونه 
که گفتیم برای متمایز ساختن کاالها از یکدیگر مورد 
استفاده قرار می گرفت. کاالهای گلی و سفالی اغلب 
به  آنها  تولید  مراکز  از  دور  مناطقی  یا  و  بازارها  در 
فروش می رسید و به همین دلیل خریداران در جست 
کیفیت  بر  تاییدی  مهر  که  بودند  هایی  نشانه  وجوی 
حدود  تجاری  عالئم  و  ها  مارک  بزند.  ظروف  این 
چینی  ظروف  اولین  روی  میالد  از  قبل  سال   1300
تولید کشور چین، ظروف سفالی ساخته شده در یونان 
باستان و همچنین روی کاالها و محصوالت  و روم 

هندی نقش می بستند.
در قرون وسطی، استفاده از مارک ها و عالئم خاص 
انواع  و  نان  کاغذ،  روی  سفالین(  ظروف  بر  )عالوه 
مختلف کاالها رواج یافت. در بیشتر موارد این عالئم 
و نشانه های خاص برای جذب خریداران وفادار به 
با وجود  به کار می رفت.  یا فروشنده  یک محصول 
ایجاد شرایط  تقلید،  از هرگونه  برای جلوگیری  این، 
تفکیک  و  فروشنده  و  تولیدکننده  برای  انحصاری 
از سایر  تولیدکننده  کاالهای ساخته شده توسط یک 
می  استفاده  عالئم  این  از  نیز  تر  ارزش  کم  کاالهای 
شد. در سال 1266 پس از میالد در انگلستان قانونی 
شدند،  موظف  نانواها  آن  براساس  که  شد  تصویب 
به  نان  را روی هر قرص  فرد خود  منحصربه  عالئم 
جا بگذارند. »به این دلیل که اگر نانوایی از وزن نان 
باشد.«  شناسایی  و  ردیابی  قابل  راحتی  به  بکاهد، 
موظف شدند،  فروشان  نقره  و  زرگران  آن  بر  عالوه 
کاالهای خود را با درج یک نشان یا نماد انحصاری از 

سایر کاالها متمایز سازند و کیفیت آن فلز را روی آن 
حک کنند. در سال 1597 دو زرگر به دلیل درج مارک 
های تقلبی روی محصوالت خود در دادگاه محکوم 
شدند و براساس حکم دادگاه از گوش هایشان- که 

در آن ها میخ کوبیده شده بود- آویخته شدند. 

Trade Marks 
برای  سنگین  های  مجازات  اعمال  با  ترتیب  این  به 
کسانی که در استفاده از مارک ها تقلب یا تخلف می 
کردند، ارزش مارک های هر تولیدکننده حفظ می شد.
مهاجرت  شمالی  امریکای  به  اروپاییان  که  زمانی 
)نظیر  را  خود  اصول  و  ها  سنت  از  بسیاری  کردند، 
برندسازی( به امریکا آوردند. شرکت های تولیدکننده 
اصول  از  استفاده  پیشگامان  زمره  در  تنباکو  و  دارو 
آغاز  از  قبل  آیند.  به شمار می  امریکا  در  برندسازی 
جنگ های داخلی امریکا بسیاری از داروها با نام و 
قرار  استفاده  میان مردم مورد  تولیدکنندگان در  نشان 
و  نام  از  مند  بهره  و  ثبت شده  داروهای  می گرفت. 
ارائه می  ها  به مشتری  بسته های کوچکی  در  نشان 
بر  بیشتر  تاثیرگذاری  برای  تولیدکنندگان  و  شدند 
مشخصات  و  برچسب  داروها،  گونه  این  انتخاب 

چهره   از  طرحی  همراه  به  گاه  را  فردی  به  منحصر 
خود روی بسته بندی های آن قرار می دادند.

 1600 دهه  اوایل  از  امریکا  در  تنباکو  تولیدکنندگان 
دهه  تا  آوردند.  روی  خود  کاالهای  صادرات  به 
تنها  را  خود  نام  و  نشان  تولیدکنندگان،  این   1800
تنباکو درج  بندی های عمده  بسته  و  ها  کیسه  روی 
از  بسیاری  می کردند. در طول سال های دهه1850 
تولیدکنندگان تنباکو دریافتند که با بهره گیری از نام 
)کیک   Wedding Cake نظیر  تر  خالقانه  های 
 Lone Jack یا  )طالبی(   Cantaloupe عروسی(، 
)جک تنها( در فروش محصوالت و دخانیاتشان مؤثر 
است. در دهه 1860 تولیدکنندگان تنباکو به تدریج به 
فروش محصوالت خود در بسته بندی های کوچک 
تر گرایش یافتند. به همین دلیل، طراحی بسته بندی 
های جذاب و تاثیرگذار بر مشتری به تدریج برای آن 
نتیجه استفاده از برچسب  ها حائز اهمیت شد و در 
های تصویری روی بسته بندی ها، شیوه های مختلف 
تزئین آن ها و همچنین به کار گرفتن نمادهای مختلف 

در این صنعت رواج یافت.
تاریخچه برندسازی در امریکا از سال 1860 تا دوران 
اوج توسعه برندسازی مدرن، از سال 1985 تا امروز 
به طور کلی به چهار دوره زمانی اصلی تقسیم بندی 
می شود. اکنون به بررسی برخی از پیشرفت های مهم 

در هر کدام از این دوره ها می پردازیم:

ظهور برندها برای شرکت های تولیدکننده 
ملی از 1860 تا 1914

پس از پایان جنگ های داخلی در امریکا، گروهی از 
عوامل دست به دست هم دادند برند کاالهای تولید 
شده در داخل امریکا را به رشد برسانند و سودآوری 
عبارت  تاثیرگذار  این عوامل  کنند.  را تضمین  ها  آن 

بودند از:
- پیشرفت های به عمل آمده در حوزه حمل و نقل 
و  تلفن  )نظیر  ارتباطات  و  آهن(  راه  خطوط  )نظیر 

ریشه های تاریخی بحث برندسازی
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تلگراف( توزیع کاالها را در سطوح منطقه ای و ملی 
تسهیل کرد. 

تولید  به  تولید،  فرآیندهای  زمینه  در  ها  پیشرفت   -
قیمت های  و  برتر  باکیفیت  و  انبوه  در حجم  کاالها 

پایین تر منجر شد.
بسته  رواج  موجب  بندی  بسته  زمینه  در  پیشرفت   -
بندی های کوچک )برخالف فروش فله ای( شد تا 
به این ترتیب هر تولید کننده بتواند به راحتی با درج 
عالمت تجاری خود به مصرف کننده نهایی نزدیک تر 

شود و رشد یابد.
تحوالت تدریجی در قوانین ثبت عالئم تجاری امریکا 
 1906 سال  همچنین  و   1880 دهه   ،1879 سال  در 

موجب آن شد که حفظ هویت برند ساده تر شود.
تبلیغات به تدریج به عنوان یکی از گزینه های معتبر 
و ارزشمند برای معرفی کاالها مطرح شد و روزنامه 
ها و مجله ها در جست و جوی راه هایی برآمدند تا 

درآمدهای تبلیغاتی خود را افزایش دهند.
نظیر فروشگاه های زنجیره  مؤسسات خرده فروشی 
ای و سوپرمارکت ها یا شرکت های پذیرش سفارش 
فروش کاال از طریق پست، هر کدام به عنوان واسطه 
هایی، مصرف کننده نهایی را به خرید بیشتر ترغیب 

می کردند.
زمینه  در  گرایانه  آزادی  های  سیاست  اتخاذ  دلیل  به 
روند  کشور  این  جمعیت  امریکا،  به  مهاجرت  های 

صعودی شدیدی یافت.
افزایش روند صنعتی شدن و شهرنشینی در جامعه   
آرزوهای  و  آمال  و  زندگی  استاندارد  سطح  امریکا 
مردم را افزایش داد، اگر چه سطح کیفیت بسیاری از 

کاالها همچون گذشته متغیر باقی ماند.
با کاهش نرخ بی سوادی در امریکا از بیست درصد 
)در سال 1870( به ده درصد )در سال 1900( سطح 

تحصیالت و دانسته های مردم افزایش یافت.
تمامی این عوامل، توسعه کاالهای مصرفی با کیفیت 
مندی  بهره  با  بتواند  که  را  رشدی  روبه  و  مناسب 
به  انبوه  بازارهای  در سطح  تبلیغاتی  های  فعالیت  از 
مناسب  شرایط  چنین  در  کرد.  تسهیل  برسد،  فروش 
با  انبوه  تولیدکنندگان  برندسازی،  برای  مطلوبی  و 
از برندهای قدرتمند توانستند به سادگی  بهره مندی 
و  نام  بی  و  محلی  کوچک،  تولیدکنندگان  جایگزین 
عالئم  از  استفاده  تدریج  به  تغییر  این  شوند.  نشان 
مثال،     عنوان  به  داد.  افزایش  را  برندها  و  تجاری 
به   Cincinnati شهر  Procter&Gambleدر 
تولید شمع اقدام کرد و آن ها را به سادگی به شهرهایی 

Mississippi عرضه  Ohio و  در حاشیه رودهای 
می کرد. با وجود بعد مسافت، محصوالت این شرکت 
آشنا  برند  و  تجاری  عالمت  از  برخورداری  دلیل  به 
ساده تر از شمع های تولید شده در همان منطقه به 
 P&G تدریج  به   1851 سال  در  رفتند.  می  فروش 
با استفاده از نشان ستاره، شمع های خود را از سایر 
زودی  به  شرکت  این  ساخت.  متمایز  تولیدکنندگان 
دریافت که خریدارانش در این مناطق، عالمت ستاره 
را روی شمع ها، نشانه کیفیت می دانند و در صورت 
عدم وجود این عالمت روی شمع ها، فروشندگان از 
شرکت  این  نتیجه،  در  کنند.  می  اجتناب  آن  تحویل 
به تدریج به استفاده از نشان ستاره روی تمامی بسته 
را  خود  تولیدی  های  شمع  و  آورد  روی  ها  بندی 
آغاز  نقطه  این  کرد.  معرفی  بازار  به   »Star« برند  با 

موفقیت یکی از برندهای P&G بود.
نیز تحت  این برندها در آن زمان  توسعه و مدیریت 
تاثیر صاحبان این شرکت ها و مدیران ارشد آن ها بود. 
 National به عنوان مثال، اولین مدیر عامل شرکت
Biscuit بیشتر زمان خود را صرف معرفی بیسکویت 
 Uneeda biscuit نام  با  این شرکت  های تولیدی 
)در سال 1998( کرد. این برند اولین برند بیسکویت 
در امریکا به شمار می آمد. یکی از تصمیمات اولیه 
برند  این  این شرکت، طراحی نمادی تصویری برای 
ترسیم  با   Uneeda biscuit دلیل،  همین  به  بود. 
چهره یک پسربچه روی بسته بندی ها و به کارگیری 
این طرح در فعالیت های معرفی آن به بازار، خود را 
از سایر رقبا متمایز کرد. شرکت H.J.Heinz با ایجاد 
و  نوآوری محصول  بر  تمرکز  دلیل  به   Heinz برند 
به  توانست  فروش  پیشبرد  های  فعالیت  از  استفاده 

سرعت جایگاه مناسبی را در بازار بیابد.
  -Coca به سبب تالش های مدیر عامل خود-

شبکه  توسعه  و  رشد  بر  تاکید  و   -Asa Candler
فروش قدرتمند به برندی ملی تبدیل شد.

تولیدکنندگان داخلی در امریکا در آن مقطع زمانی گاه 
با مقاومت هایی از سوی مشتری ها، خرده فروشان، 
عمده فروشان و یا حتی کارکنان داخلی خود مواجه 
می شدند. به همین دلیل، این شرکت ها با استفاده از 
تا  کردند  می  تالش  رانش«  و  »کشش  های  سیاست 
مصرف کنندگان و نیز فروشندگان را راضی نگه دارند 
امریکا  را در سراسر  برندهای خود  پذیرش  میزان  و 
نمونه   دریافت  با  کنندگان  مصرف  دهند.  افزایش 
کاالها، بهره مندی از تخفیفات یا دریافت بروشورهای 
آموزشی محصول و تماشای تبلیغات سرگرم کننده به 

برند جذب می شدند. خرده فروشان نیز با ارائه نمونه  
محصول در فروشگاه ها و اجرای برنامه های پیشبرد 

فروش و پشتیبانی شرکت راضی می شدند.
به تدریج و با رشد استفاده از عالئم تجاری و برندها، 
استفاده از فعالیت های نادرست مرتبط با آن ها- نظیر 
اگرچه  یافت.  نیز رواج  برندها-  یا جعل  تقلید  انواع 
بیشتر  اما  بود،  مبهم  تا حدودی  زمینه  این  قوانین در 
بندی  بسته  ثبت  با  تا  کردند  می  تالش  ها  شرکت 
کنند.  محافظت  خود  برندهای  از  تجاری  عالئم  و 
سرانجام کنگره امریکا با تصویب اولین قانون فدرال 
در زمینه عالئم تجاری در سال 1870 ثبت نشان ها 
و عالئم تجاری را از ثبت بسته بندی ها متمایز کرد. 
با تصویب این قانون همه شرکت ها موظف بودند، 
رونوشتی از مارک های خود را با شرح جزئیاتی نظیر 
نوع کاال به همراه 25 دالر وجه نقد به اداره ثبت عالئم 
تجاری در واشنگتن ارسال کنند. تا سال 1890 بیشتر 
کشورها قوانین حفاظت از عالئم تجاری را تصویب 
کردند و به این ترتیب، برندها بسته بندی، طراحی و 
سایر جزئیات مربوط به محصول به عنوان دارایی های 

منحصر به فرد هر شرکت محافظت شدند.

استیالی برند تولیدات انبوه؛ از 1915 تا 1929  
ایاالت  در  تولیدکنندگان  برندهای   1915 سال  تا 
در  چه  و  ای  منطقه  سطوح  در  چه  امریکا-  متحده 
دوره  در  شدند.  می  تثبیت  تدریج  به  ملی-  سطح 
پانزده ساله پس از آن، میزان پذیرش و حتی تحسین 
تولیدکنندگان  به  متعلق  برندهای  از  کنندگان  مصرف 
به  تدریج  به  برندها  بازاریابی  داشت.  روند صعودی 
عنوان حرفه ای تخصصی مطرح شد که تحت هدایت 
فروش،  پیشبرد  تولید،  های  حوزه  در  ها  متخصص 
می  اجرا  مرتبط  های  زمینه  سایر  و  شخصی  فروش 
بهره  موضوع،  این  شدن  تخصصی  به  توجه  با  شد. 
گیری از برندسازی، نیازمند بهره گیری از تکنیک های 
برای  طراحی  های  متخصص  بازاریابی شد.  پیشرفته 
یاری رساندن در فرآیند انتخاب عالئم تجاری مورد 
عنوان  به  شخصی  فروشندگان  گرفتند.  قرار  استفاده 
انتخاب  دقت  با  فروشان  خرده  از  توانمندتر  افرادی 
می شدند و آموزش می دیدند تا بتوانند به صورت 
سیستماتیک و منظم، کسب و کارهای جدید و نوپا 
تبلیغاتی  از فعالیت های  استفاده  به رشد برسانند.  را 
ترغیب و  برای  از خالقیت های قوی  بهره گیری  با 
قوانین  گرفته شد.  کار  به  ها  متقاعد ساختن مشتری 
و مقررات دولتی و صنعتی مورد استفاده قرار گرفتند 
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تا میزان به کارگیری تبلیغات فریبنده را کاهش دهند. 
تاثیرگذار  و  مهم  عنصری  عنوان  به  بازار  تحقیقات 
در پشتیبانی از تصمیم گیری های بازاریابی به یاری 

بازاریابان آمد.
توانست  وظیفه  بر  مبتنی  رویکرد  با  برندها  مدیریت 
هم  مشکالتی  اما  آورد،  فراهم  را  ها  پیشرفت  زمینه 
در پی داشت. از آنجا که مسئولیت مدیریت هر برند 
یا چند مدیر- برحسب وظایفشان واگذار می  به دو 
شد، به همین دلیل، هماهنگی نامناسب، همیشه یکی 
شمار  به  برندها  برای  بالقوه  مشکالت  و  مسائل  از 
 Wheaties برند  معرفی  نمونه،  عنوان  به  آمد.  می 
 General شرکت  توسط  صبحانه  غالت  زمینه  در 
Mills به دلیل کندی عملکرد فروشندگان این شرکت 
وظایف  و  تعهدات  پذیرش  به  ها  آن  تمایل  عدم  و 
جدید در پشتیبانی از آن برند در آن زمان، با شکست 
با  این محصول،  از معرفی  مواجه شد. سه سال پس 
واحد  مدیران  از  یکی  مشکل،  این  ساختن  برطرف 
تبلیغات این شرکت تصمیم گرفت تا به عنوان قهرمان 
این  به دست گیرد و  این محصول وظیفه رهبری را 
برند توانست به لطف تالش های وی در دهه های 

بعدی به موفقیت های بزرگی دست یابد.

پدیدار شدن چالش ها پیش روی برندهای 
تولیدکنندگان؛ 

از 1930 تا 1945 
در   1929 سال  در  بزرگ  اقتصادی  رکود  دوره  آغاز 
به  برندها  پیش روی  را  امریکا چالش های جدیدی 
پاندول  ها،  قیمت  حساسیت  افزایش  آورد.  وجود 
قدرت را به سمت خرده فروشان چرخاند. بنابراین، آن 
ها تالش می کردند تا از برندهای خود در این مقطع 
زمانی بیشترین بهره را برده و برندهای تولیدکنندگان 
خود  فروشگاه  محصوالت  از  تدریج  به  را  ناکارآمد 
دوره  این  در  تبلیغاتی  های  فعالیت  کنند.  می  حذف 
به  تنها  زیرا  بود؛  گرفته  قرار  شدید  فشارهای  تحت 
عنوان شیوه ای فریبنده و در بسیاری از موارد با بی 
همین  به  و  می شد  تر طراحی  تمام  سلیقگی هرچه 
از  امریکا  در  جمعیتی  های  بخش  از  بسیاری  دلیل، 
توجه به پیام های تبلیغاتی اجتناب می کردند. در سال 
1938 تصویب الیحه ای جدید در مجلس امریکا به 
کمیسیون تجارت فدرال امریکا )FTC( قدرت داد تا 
فعالیت های تبلیغاتی را قانون مند سازد و آن ها را 
از بی نظمی و آشفتگی خارج کند. در واکنش به این 
روندها، فعالیت های تبلیغاتی این شرکت ها به تدریج 

از ارائه شعار و پخش طنین های منحصر به فرد فراتر 
رفت و به معرفی دالیل خرید کاالها و نقش آن ها 

در زندگی رسید.
فعالیت های  تغییرات عمیق چندانی در  آن زمان  در 
بازاریابی برندها رخ نداد. یکی از معدود استثنائات در 
این زمینه برند P&G بود که اولین سیستم مدیریت 
برند را به اجرا گذاشت. در این سیستم برای هدایت 
نظر  در  مدیر  یک  شرکت  این  برندهای  از  کدام  هر 
گرفته شد که این فرد در قبال موفقیت ها یا شکست 
های مالی این برند مسئولیت تام داشت. سایر شرکت 
بیشتر  و  پیمودند  را  شرکت  این  مسیر  کندی  به  ها 
بهره  و  کیفیت  زمینه  در  خود  مدت  بلند  شهرت  بر 
برداری از نعمت محدودیت رقابت برای حفظ فروش 
در  کردند.  تکیه  سخت،  دوران  این  در  محصوالت 
طول دوران جنگ جهانی دوم برندهای شرکت های 
زمان  آن  در  زیرا  شد.  کمیاب  نسبت  به  تولیدکننده 
تمامی منابع و تالش ها به جنگ اختصاص می یافت. 
با وجود این، بسیاری از برندها فعالیت های تبلیغاتی 
خود را در آن دوره به طور کامل متوقف نساختند و 
در  را  کنندگان  مصرف  تقاضای  تا  کردند  می  تالش 

طول این دوران دشوار نیز حفظ کنند.

مارک  ثبت  مجوز   1946 سال  در   Lanham قانون 
های خدماتی را در سطح امریکا صادر کرد و همچنین 
و  ها  باشگاه  مجامع،  برای  را  ها  مارک  از  استفاده 

اتحادیه ها مجاز اعالم کرد.

بنیان گذاری استانداردهای مدیریت برند؛ 
از 1946 تا 1985

سرکوب  تقاضای  دوم،  جهانی  جنگ  پایان  از  پس 
شده برای برندهای باکیفیت و گران قیمت به ناگهان 
برانگیخته شد و میزان فروش کاالهای گران قیمت و 
ناگهانی مواجه کرد. درآمدهای  انفجار  با  باکیفیت را 

افراد رشد یافت، زیرا وضعیت اقتصادی از دشواری 
به  توجه  با  بازار  تقاضای  و  شد  خارج  خود  های 
انفجار شدید در نرخ رشد جمعیت، چندین برابر شد. 
امریکا  در  و شناخته شده  ملی  برندهای  برای  تقاضا 
بیش از سایر برندها تحت تاثیر قرار گرفت و انبوهی 
از کاالهای جدید برای طبقه متوسط و پردرآمد جامعه 
پس  یکی  ها  شرکت  اساس،  این  بر  شدند.  معرفی 
روی  برند  مدیریتی  سیستم  از  استفاده  به  دیگری  از 

آوردند.
در سیستم مدیریت برند، فردی با سمت مدیریت برند 
اختیار می گیرد.  کامل در  به طور  را  برند  »مالکیت« 
مدیر برند در قبال توسعه و اجرای برنامه های ساالنه 
همچنین  است.  مسئول  خود  برند  برای  بازاریابی 
وظیفه شناسایی فرصت های جدید کسب و کار آن 
ممکن  برند  مدیر  است.  وی  وظایف  حیطه  در  برند 
تحقیقات  تولید،  واحدهای  از  نمایندگانی  از  است 
منابع  مالی، تحقیق و توسعه،  برنامه ریزی  بازاریابی، 
سازمان  درون  در  عمومی  روابط  و  حقوقی  انسانی، 
از  نیز ممکن است  از سازمان  یاری طلبد. در خارج 
کمک های مؤسسات تبلیغاتی، شرکت های تحقیقاتی 

یا مؤسسات روابط عمومی بهره مند شود.
بنابراین، از آن زمان تا به امروز مدیر برند موفق باید 
»همه فن حریف باشد.« به عنوان مثال، یکی از مدیران 
تاثیرگذار  فاکتورهای  معرفی  با   Gillette بازاریابی 
دشواری  و  جامعیت  برند،  مدیر  موفقیت  بر  زیر 

وظایف وی را تشریح می کند:
- تخصیص تمام زمان و توان خود به برند و تالش 
برای اتخاذ بهترین تصمیمات و انجام بهترین فعالیت 

ها برای موفقیت کسب و کار آن
و  موقعیت  یک  ارزیابی  توانایی  از  برخورداری   -

شناسایی راه حل های جایگزین
به  تمایل  و  پردازی  ایده  استعداد  از  مندی  بهره   -

صراحت در قبال ایده های دیگران
شرایط  در  گیری  تصمیم  توانایی  از  برخورداری   -

مبهم و دشوار
- بهره مندی از توان پیشبرد پروژه ها از طریق استفاده 

از تمام توان سازمان
- تسلط بر مهارت های ایجاد ارتباطات مؤثر

- برخورداری از سطح انرژی باال
- بهره مندی از ظرفیت هدایت و انجام چندین وظیفه 

به طور همزمان 
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انجمن صنایع نساجی ایران طی نامه ای به ارگانهای مختلف 

دولتی و خصوصی، رئوس انتظارات صاحبان صنایع نساجی 

و  کار  از  حمایت  تولیدملی،  سال  در  را  کشور  پوشاک  و 

سرمایه ایرانی اعالم کرده است که در زیر متن این نامه را 

می خوانید : 

و  نساجی  صنایع  نیاز  مورد  اولیه  ماده  تامین  امکان   –  1

پوشاک با استفاده از ارز با نرخ مرجع و با حداقل حقوق 

ورودی  و گشایش اعتبار با حداکثر 10 درصد مبلغ خرید

محصوالت  مصرف کننده  واحدهای  نیاز  تامین   –  2

پتروشیمی از طریق قراردادهای دو جانبه به صورت مستقیم 

و خارج از بورس کاال

گردش  در  سرمایه  تامین  در  بانکی  سیستم  همکاری   –  3

صنایع نساجی با نرخ های تسهیالتی پایین تر و افزایش سهم 

صنعت از این منابع به منظور استفاده کامل از ظرفیت های 

نصب شده صنایع در جهت  افزایش تولید و کاهش قیمت 

تمام شده.

و  نساجی  صنایع  محصوالت  قیمت  تعیین  امکان   –  4

پوشاک، علی الخصوص کاالهای نهایی بر مبنای رقابت در 

بازار آزاد عرضه و تقاضا به ویژه درخصوص کاالهایی که 

عرضه آن بیش از تقاضا در بازار است و عدم دخالت دولت 

در امر قیمت گذاری به استناد بند »د« ماده 101 قانون برنامه 

پنجم توسعه

کار  و  فضای کسب  بهبود  قانون  کامل  اجرایی شدن   –  5

جهت  در  اسالمی  شورای  مجلس   1390 سال  مصوب 

برقراری مناسبات عادالنه بین دولت و بخش خصوصی

مجامع  در  بیشتر  مسئولیت های  و  اختیارات  سپردن    -  6

تصمیم گیری به تشکل های بخش خصوصی و کارفرمایی در 

جهت اجرای اصل 44 قانون اساسی و برنامه پنجم توسعه

7 – اجرای کامل قانون مالیات بر ارزش افزوده، در غیر این 

اجرای  زمان  تا  پوشاک  و  نساجی  صنایع  معافیت  صورت 

کامل آن 

8 – تجدید ماده 28 قانون برنامه بودجه سال 90 در بودجه 

سال 91 درخصوص معوقات بانکی و شفاف سازی آن

9 – متوقف شدن اجرای قانون ارتقای کیفی خودرو و سایر 

محصوالت صنعتی تا عادی شدن اوضاع اقتصادی کشور

جهت  در  صادراتی  جوایز  مناسب  ضرایب  تعیین   –  10

میلیارد دالری در  به هدف 75  توسعه صادرات و رسیدن 

سال جاری

هدفمندسازی   منابع  از  صنعت  مصوب  سهم  تعیین   –  11

یارانه ها و آماده سازی صنایع قبل از ورود به فاز دوم اجرای آن

قدرت  و  می باشد  صنایع  آفت  ارز  نرخ  نوسانات   –  12

تصمیم گیری و برنامه ریزی را از صاحبان صنایع می گیرد.

13 – چرا بخش هایی از بدنه دولت، برندسازی را سرکوب 

می کند.

14 – کاهش بیمه سهم کارفرما به حداکثر 7 درصد )معادل 

سهم کارگر(

15 – اصالح قانون کار با اولویت تولید و کیفیت محصول، 

ایجاد امنیت سرمایه گذاری و کاهش روزهای تعطیل در سال   

در جهت افزایش بهره وری

انجمن صنایع نساجی ایران   91/2/18

انتظارات صاحبان صنایع نساجی 
از سال حمایت از تولید ملی

71

پنجاه درصد سهام یک واحد رنگرزی و ریسندگی

 نخ اکریلیک نمره 18 سه ال هیت ست شده 

با ظرفیت تولید 10 تن در روز

 به فروش می رسد.

شماره های تماس:

09199648069    -    09199957041  -   88325384
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fficient textile production will be 
the main topic at ITMA ASIA 
+ CITME 2012, mid of June in 

Shanghai. Government regulations 
aiming at higher energy efficiency have 
been passed in China and India. Ad-
justing to volatile energy and commod-
ity prices as well as ecological require-
ments from retailers and consumers 
provide a challenge for textile producers 
throughout Asia. The member compa-
nies of the VDMA Textile Machinery As-
sociation are well prepared to give visi-
tors to ITMA ASIA profound answers on 
how to increase energy or material ef-
ficiency and so to combat cost pressure 
and to fulfill the needs of the market.

12th Five-Year Plan – Watershed for 
Chinese textile industry 
China’s textile industry is entering a 
new era: Countries like India, Bangla-
desh or Vietnam are leveraging cost 
advantages to compete with China for 
international markets. Apart of external 
factors the latest Five-Year Plan is aim-
ing high. “The Chinese textile industry is 
facing a transformation process in the 
years ahead. The 12th Five-Year Plan 
sets ambitious goals. Sophisticated 
textile products for high-end markets, 
enhanced productivity, energy savings 
and emission reductions are just some 
key words that describe the tasks for 
the Chinese textile sector. All this re-
quires technological upgradation” ex-
plains Fritz P. Mayer, Managing Associ-
ate of Karl Mayer Textilmaschinenfabrik 
and Chairman of the VDMA Textile Ma-
chinery Association. “The German tech-
nology suppliers can play a major role 
to reach the targets in the upcoming 
change process of the Chinese textile 
industry. ITMA ASIA 2012 provides an 
excellent platform for the German textile 
machinery companies to demonstrate, 
how their products and services can 
help the Chinese textile sector to evolve 
into a modern high tech industry” Mayer 
adds. 

Blue Competence – Providing orien-

tation in the green jungle 
New technical solutions are increasing-
ly considered with regard to their eco-
nomic and ecological efficiency. But for 
textile producers it is not easy to get an 
orientation, because the whole discus-
sion about efficiency criteria and com-
parability is sometimes far from being 
objective. At ITMA ASIA the VDMA Tex-
tile Machinery Association will present 
the sustainability initiative Blue Compe-
tence for the first time in the Asian mar-
ket. VDMA has developed the initiative 
Blue Competence for the whole range 
of its machinery industry. Blue Compe-
tence explains and positions the ma-
chinery manufacturers as the technical 
problem-solvers regarding the require-
ments of the society of today and of the 
future in saving energy, material and re-
sources. The website www.bluecompe-
tence.net offers a comprehensive over-
view of the Blue Competence initiative. 

Energy efficiency – Putting the dis-
cussion on a solid basis 
In the framework of the Blue Compe-
tence initiative, the VDMA member 
companies provide well founded an-
swers for instance to the topic energy 
efficiency. At ITMA ASIA, the VDMA 
energy efficiency guide “Conserving 
resources – securing savings-potential” 
will be distributed in Chinese language. 
In this guide the determining factors for 
a comparing assessment of the energy 
efficiency of textile machinery have 
been worked out. 
Some activities in the market in the last 
time regarding criteria and comparabil-
ity were not very well founded, because 
they tried to measure complex textile 
machinery like consumer electronics 
or household appliances. The VDMA 
guide shall help to put the discussion 
about energy efficiency on a solid basis 
again. 
The guide will be available at the VDMA 
booth in hall E7 and at the booths of 
more than 20 VDMA member compa-
nies. 

Success stories - Sustainability 
meets profit 
In the run-up and during the show the 
VDMA Textile Machinery Association 
will publish best practice examples 
from VDMA member companies. The 
success stories themed „Sustainability 
meets profit” will include examples of 
sustainable machines and components 
as well as sustainable textile products 
that have been manufactured with the 
help of machines from VDMA members. 

german exhibitors - Sector groups 
112 German companies have regis-
tered for ITMA ASIA 2012 which is an 
increase of 9 % compared to the 2010 
show. All renowned German manufac-
turers will be present at the leading 
trade fair for the Asian market. The Ger-
man exhibitors will cover almost all dif-
ferent machinery chapters with a strong 
focus on spinning, finishing, knitting, 
nonwovens, weaving and winding tech-
nology. For visitors it will be easy and 
convenient to find and visit German ex-
hibitors as most of them will use “Made 
in Germany” and “German Technology” 
logos. Furthermore, VDMA has initiated 
German sector groups in hall E2 (finish-
ing), E5 (knitting & braiding) and W2 
(spinning).

vDMA booth in hall e7 – Information 
and support
The first point of contact for trade pro-
fessionals interested in German tech-
nology will be the VDMA information 
booth in the Association Village, hall 
E7. At the booth the above mentioned 
success stories themed „Sustainability 
meets profit” will be presented. Further-
more VDMA provides useful information 
for visitors: 
- The VDMA ITMA ASIA Guide, listing 
all exhibiting VDMA member companies 
according to halls, - - the 2012 Chinese 
edition of the Buyers’ Guide “German 
Technology – The investment always 
pays off”, showing in a neat matrix the 
production program of all member com-
panies of the VDMA Textile Machinery 
Association, 
- the VDMA energy efficiency guide 
“Conserving resources – securing sav-
ings-potential” and
- the VDMA sampler “Sustainability 
meets profit”, including success stories 
about energy efficiency, material ef-
ficiency and others all along the textile 
chain. 
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fabrics finishing
- decatizing felts for wool finishing
- satin wrappers for wool finishing
- tensionless dryer belts for knit finishing
Dollfus & Muller will introduce at ITMA 
ASIA + CITME its new compacting felt 
for knit finishing with major evolutions 
compared to existing products in order 
to serve better the dyeing houses. The 
new compacting felt quality brings a 
special care to the fabrics thanks to its 
smoothest surface, an excellent guiding 
and the best compacting rate in rela-
tions with a new exclusive design.

Furthermore, Dollfus & Muller will dis-
play its durable printing dryer belts. In 
many Asian countries, many printers of 
fine fabrics, scarves, flags are using the 
Dollfus & Muller printing dryer belts for 
their non marking surfaces which can 
avoid as well the particles on the back 
side. Dollfus & Muller offers also the 
widest range of printing dryer belts and 
the strongest dryer belts for pigment 
bed linen producers.

The Dollfus & Muller sanforizing palmer 
felts are ideal for denim producers. Dur-
ing the ITMA ASIA + CITME show, the 
company will show its proven durable 
qualities.

StÄuBLI hall e3 Booth e 01
Shedding systems : cam, dobbies, 
Jacquard

Stäubli’s activities in the field of textile 
machinery include shedding systems 
– cam motions, electronic dobbies and 
Jacquard machines - for weaving ma-
chines, weaving preparation systems, 
and carpet weaving machines. At ITMA 
Asia a cross-section of the latest devel-
opments of this product range will be 
presented and demonstrated. Group 
member DEIMO will present their elec-
tronic control solutions, servo motors, 
input/output devices, and related pro-
gramming tools for textile machinery at 
its dedicated booth.

For the first time in China, the new de-
veloped dobby type 3060 will be seen. 
This new generation of rotary dobbies 
opens new areas of performance and 
reliability thanks to its completely re-
vised reading. The new type Sx elec-
tronic Jacquard machine with 2688 
hooks is installed on a wide rapier 
weaving machine weaving terry towel 
fabric of 260 cm width.

Weaving preparation systems will pres-
ent the mobile automatic drawing-in 
machine SAFIR S30,already success-
fully introduced in several filament mills 
in China. Warp-tying machine MAGMA
T12 for coarser yarn counts such as 
PP-ribbons or technical yarns, and mul-
tilayer leasing machine

OPAl  for leasing a 1:1 lease in warps 
with up to 8 layers including colour de-

tection will also be demonstrated.
Carpet samples woven on AlPHA 
400 carpet-weaving machines, includ-
ing exclusive ones manufactured with 
MultiWeft Selector will be presented by 
Group member Schönherr.

tuYAP WILL Be the FOCAL 
POInt OF textILe MAChInerIeS

rganized with the cooperation of TUYAP Fairs and Exhibitions Inc. 
and Teknik Fairs limited and supported by the Association of Textile 
Machinery and Accessory Industrialist (TEMSAD), ITM Texpo Eurasia 

2012-the 29th Textile, Weaving, Yarn, Treatment, Knitting, Embroidery and Ho-
siery Machinery, Components and Chemicals Fair will be hold between April 
21 and 24, 2012, at the TUYAP Fair and Convention Center, Buyukcekmece, 
Istanbul. Bringing global brands to Istanbul, the ITM TExPO Eurasia 2012 will 
be a center of attraction and a marketing platform for international visitors from 
all over the world, most importantly from the Eurasian region.

LAUNCHING OF MACHINE PRODUCERS FOR 2012 and NEW TECHNOL-
OGIES AT TUYAP
latest investment in technology make Turkey an important market that attracts 
manufacturers of textile machinery. This led to a large number of machinery 
producers to take their places at the ITM Texpo Eurasia 2012 in Istanbul to 
reinforce and/or expand their position in the market.

PROFESSIONAL QUALIFIED VISITORS DIRECT THE INDUSTRY
More than 500 purchasing professionals from Bulgaria, Georgia, India, Iran, 
Egypt, lebanon, Uzbekistan, Serbia, Russia and Jordan will visit the fair as 
a result of promotion efforts focusing on targeted countries, and support the 
development of the machinery industry. The fair is expected to attract 5000 
foreign visitors from 65 countries.

TUYAP CEO Serdar YAlCIN: They synergy of ITM and Texpo Eurasia unit-
ing under ITM TExPO Eurasia 2012 will enable the largest meeting in the 
region, This landmark event in 2012 will bring together 1132 participants from 
33 countries with more than 40,000 visitors from all over the world in an exhibi-
tion area spanning 9 halls and 85,000 square meters.

FAIRS TO DIRECT TEXTILE MACHINERY, YARN AND RAW MATERIAL IN-
VESTMENTS
Achieving a 60% increase in the number of foreign visitors last year, the 9th 
International Istanbul Yarn Fair is held concurrently with the HIGHTEx 2012 
Technical Textiles and Nonwoven Fair and ITM Texpo Eurasia. Ranking first 
in Europe and third globally in manufacturing, The yarn industry in Turkey will 
expand to new markets with the 9th International Istanbul Yarn Fair. 

The Wide-Scale international events offer a selection of manufactured yarns; 
textile, weaving, yarn, treatment, knitting, embroidery and hosiery machinery; 
components and chemicals, and bring together international purchasers and 
suppliers for a vast opportunity for the industry. Please visit www.itmtexpoeur-
asia2012.com and www.istanbuliplikfuari.com for more information.

O
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ent products can be twisted on each 
spindle thanks to fully individual driven 
positions, from spindle to take-up. New 
machines are focusing on energy sav-
ing and keeping the same perfect ergo-
nomics… The CP machines are dedi-
cated to Tire cord markets. The new CP 
20 has a complete new design from the 
frame to the textile equipment, energy 
saving and easy ergonomics.

- BCF machinery: Processing all types 
of yarns
SwissTex France is a major player sup-
plying machinery in the field of cabling 
and twisting for synthetic filaments and 
spun yarns. For the Cabling & Twisting 
process, the Company offers a wide 
range of machines with mechanical 
spindles: CD, DT and CDDT, as that 
carpets and rugs are more and more 
diversified in their style, look, structure, 
colors, patterns and presentations.

-Glass Yarns: Worldwide reputation
SwissTex France reacts to its custom-
er’s demands by offering its products 
everywhere and supplying permanently 
the machines that best fits the custom-
er’s needs. It is always in search of new 
ways to increase its equipment perfor-
mances

- Textile yarn processing
Twisting, Covering, Assembling, Ca-
bling, Rewinding… SwissTex France 
has got always the perfect solution! It 
offers today a complete range of Twist-
ing machines, Single and double cov-
ering machines, Air covering machines 
and Combined machines.

- M.U.S.T.: Production under control
M.U.S.T. enables an overview of pro-
cess information, production results and 
quality control

AeSA hall W2 Booth e 10
Air engineering specialist
AESA Air Engineering is a leader in the 
field of industrial air conditioning. It pro-
vides reliable solutions for the textile, 
paper, tobacco and food industries.
With its Asian offices in China, India 
and Singapore and a network of agents, 
AESA combines the dynamism, rigor 
and experience of European and Asian 
engineering teams, offering the most 
advanced solutions, with competitive 
equipments.
Taking its roots from 4 famous compa-
nies (Ameliorair / Air Industrie / l TG Air 
Engineering/ Kenya),

AESA has the experience of more than 
10,000 installations running worldwide. 
AESA has a full range of self developed 
proprietary equipments and the capac-
ity to solve any technical problem with 
the most appropriate solutions.
AESA is specialized in spinning, weav-
ing, man made fiber air conditioning 
and waste removal systems. For any 
given fiber like cotton, rayon, polyes-
ter, blended, wool, acrylic, fiberglass, 
AESA supplies complete system in or-
der to maintain the adequate condition 
of temperature and humidity in a clean 
environment in accordance with inter-
national standards. Supplying fully au-
tomatic system using the best filtration 
and waste collection system, AESA is 
leader in many countries for air condi-
tioning in textile factories.

SuPerBA hallW2 Booth B 01
Innovative solutions for the flooring 
industry
With more than 1,400 lines installed all 
over the world, SUPERBA, is the global 
leader in the market relating to continu-
ous carpet yarn heat-setting and dye-
ing processes, in addition to manufac-
turer of machines used for heat-setting, 
steaming and dyeing of shrinkable yarns 
for the production of woven-tufted car-
pets and rugs (PP, PA ,PET ,PAN,Wool 
and blends).

Since 1971 SUPERBA has provided 
carpet manufacturers with machines for 
the treatment of yarns.
The SUPERBA heat-setting process 
with saturated steam under pressure 
has always been the most energy effi-
cient on the market.
Since its first release in 2007, theTVP3 
line, the latest generation of heat-set-
ting solution has been sold all over the 
world and became a top success on the 
carpet industry market.

The technology of this new line cuts 
its energy consumption almost by half 
compared to earlier versions for equiva-
lent production levels, thus making it the 
most energy efficient and environmen-
tal-friendly heat setting machine on the 
market.

Always at the leading edge of technol-
ogy and research for innovating ap-
plications for the flooring industry, SU-
PERBA has developed a complete new 
patented concept for the processing of 
artificial grass turfs: the GREENTEX – 
GTS. This line is capable of texturizing 

up to 12 ends at the same time in a fully 
continuous operation including knitting, 
on-line heat-setting, de-knitting and re-
winding!
Any type of yarn and all kinds of ma-
terials can be processed in PE, PP or 
PA with no yarn count limitation, and 
the production can reach up to 1.5 tons 
per day. The extended heat setting time 
brings a full setting of the polymer and a 
perfect resiliency to the texture.

This innovative process allows to pro-
duce the so called “4th generation of 
infill”, where the texturized yarn keeps 
the straight piles of artificial turf stand-
ing upright, thus eliminating the need 
for sand and shredded tyre rubber, and 
also contributing this way to the preven-
tion of pollution.

FIL COntrOL hall W2 Booth D 21
Equipment manufacturer and function 
supplier for the yarn industry.
At ITMA Asia & CITME 2012 exhibition, 
Fil Control will show a large range of 
products:

- Yarn Cutters,
- Yarn sensors with different technolo-
gies (Electromechanical, Optical, Ca-
pacitive, Piezoelectric)
- Quality control devices, with length, 
tension, to improve the process time, 
to reduce cost of waste, especially for 
expensive yarn. Fil Control can offer to 
customers and prospects, everywhere 
in the world, solutions and functions de-
voted to yarn processing machines as 
assembling, spinning, texturing, cover-
ing, twisting, to control the yarn and to 
protect the machine and environment.

Fil Control sells products and solutions 
throughout the world via representa-
tives, agents and specifically in Asian 
market through its Chinese subsidiary, 
opened in 2005, in Wuhu, Anhui Prov-
ince.

DOLLFuS & MuLLer hall e2 Booth 
g 30
Felts and belts manufacturer
Dollfus & Muller has been manufactur-
ing felts and belts for more than 200 
years. They will present
at ITMA ASIA + CITME show, their tex-
tile finishing spare parts such as:

- compacting felts for knit finishing
- printing dryer belts for printing
- sanforizing felts for denim and woven 
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he French textile machinery 
has played a particularly im-
portant role in the historical 

development of the textile industry and 
is continuing to do so as it will be seen 
at next ITMA ASIA + CITME 2012 in 
Shanghai. Remember the illustrious 
name of JACQUARD, the French in-
ventor of the most sophisticated weav-
ing technology!

For the long fibre spinning industry: new 
techniques to improve dramatically the 
quality standards, the operating and 
maintenance costs, and on line quality 
controls. The innovating range includes 
the design of complete lines.

For the twisting and texturing of yarns: 
the opportunity to develop high-tech 
yarns for traditional and technical ap-
plications. Heat setting processes: new 
functionalities to yarns, for the carpet 
industry particularly.
Jacquard machines and dobbies devel-
opments: feasible spectacular increas-
es in the speed of the production pro-
cesses together with higher quality and 
more reliability. Dyeing: consistency 
improvements together with energy and 
water savings.
In new sectors of the textile industry like 
the nonwoven processes the French 
machinery is also at the pinpoint of in-
novation.
Recycling the textile materials at the 
end of their life cycle and transform 
them into new products, being environ-
mentally friendly, is also an issue on 
which the French machinery manufac-
turers are among world leaders.

French machinery manufacturers are 
less and less offering standard ma-
chines but, more and more, tailor made 
solutions designed with their customers 
and partners to enable these custom-
ers to introduce new products with high 

added value and compete successfully 
in their own national market and in the 
open world. Personal contacts are nec-
essary to achieve this goal: permanent 
agents in each country, numerous visits 
by experts from France, participation in 
events or shows.

The following companies will exhibit at 
ITMA ASIA and will welcome visitors to 
study their projects and offer innovative 
solutions.

nSC Fibre t o Yarn hallW3 Booth e 11
From fibre to yarn spinning machinery
At ITMA ASIA 2012, “NSC Fibre To 
Yarn” which includes N.Schlumberger, 
Sant Andrea Novara, Seydel, and Cog-
netex brands will showcase the latest 
technological advances included in its 
product range. A new stretch breaker, 
evolution of its ERA comber, improve-
ments on the GC30 family drawing ma-
chines will be particularly unveiled to its 
international customers.

For NSC fibre to yarn division, ITMA 
ASIA 2012 will be also the occasion of 
presenting significant evolutions as:

- performances of production
- quality standards
- operating and maintenance costs
- instant control and diagnosis
- cost energy savings.

All these advanced have been made 
possible thanks to a reliable concept 
of construction, to electronic controls 
implying a user-friendly man-machine 
dialogue and an increased productivity.

LArOChe hall W3 Booth A 05
Opening-Nonwoven technologies-recy-
cling
In the textile industry, each operation of 

the complete cycle, from fiber prepara-
tion to garment making, generates sub-
stantial amounts of waste. In the past 
20 years, lAROCHE has been deeply 
involved in the scientific development of 
the textile waste recycling technology, 
achieving great progresses and helping 
discover new applications for better and 
cheaper products taking care of the se-
rious environmental problems and the 
shortage of raw materials.

At ItMA ASIA 2012, Laroche will dis-
play:
- JUMBO. Tearing lines with improved 
throughput and special devices for the 
recycling of postconsumer clothing and 
carpet waste.
- New “FlExIlOFT plus”. Airlay tech-
nology with improved web uniformity 
and weight range.
The lAROCHE Airlay can run all types 
of fibers (synthetics, natural, recycled…) 
and blends of fibers and solid particles 
(foam chips, plastics, wood chips) which 
allow to make smart products from re-
newable resources and from wastes 
that are otherwise discarded.
- New MINITRIM HSP 400 (high speed). 
Edge trim opening machine
lAROCHE will also present its latest in-
novations in:
- High precision fiber dosing and blend-
ing lines
- Decortication lines for bast fibers 
(Flax, Hemp, Kenaf…) allowing gentle 
fibre opening and cleaning with a low 
processing cost.
- A new concept for flame retarding of 
cellulosic and recycled fibers.

SWISStex France hall W3 Booth C 
05 t wisting and cabling
- T&I Yarns: One step further in innova-
tion
The UT, UTC and UTW machines are 
known for their huge flexibility. Differ-
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contribute significantly to cut down ser-
vice and maintenance costs. Electronic 
tension control and warp and weft tape 
monitoring help to reduce production 
waste and the number of machine 
stops, thereby ensuring high efficiency 
and constant fabric quality. The Fx 6.0 
is designed for lightweight and heavy 
fabrics in the weight range of 50 g/m² 
to 130 g/m².

recycling technology: high-quality 
solutions for a variety of applications

The product range of Starlinger recy-
cling technology and Starlinger vis-
cotec comprises machinery solutions 
for the recycling and refining of a wide 
scope of plastics such as PE, PP, PA, 
PS, BOPP and PET (food grade). Star-
linger viscotec, technology provider 
for IV increase and decontamination 
of post-consumer recycled PET flakes 
and pellets, also supplies solid stating 
and decontamination equipment for the 
production of food grade HDPE flakes. 
Recycling lines for special applications 
such as film, fiber and nonwovens com-
plete the machine portfolio and are de-
veloped in close cooperation with cus-
tomers to achieve tailormade solutions 
for individual requirements.

AnDrItZ presents 
complete nonwovens 
solutions at Anex 2012 

Based on the comprehensive product 
and service offerings of ANDRITZ As-
selin-Thibeau, ANDRITZ Küsters, and 
ANDRITZ Perfojet, international tech-
nology Group ANDRITZ offers many 
years of experience and state-of-the-art 
technologies in the supply of complete 
nonwovens lines. The team of experts 
from ANDRITZ will present latest devel-
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opments and services at ANEx 2012, 
booth G3, from June 13-15, 2012. 

high-performance spunlace lines
In the spunlace sector, ANDRITZ is 
the only machine manufacturer acting 
as system supplier and offering  high-
speed integrated production lines with 
unequalled energy efficiency ratio. The 
nexline spunlace – which includes the 
Excelle carding system, the Jetlace 
hydroentanglement process, the nex-
aqua dewatering unit, the Perfodry 
through-air dryer, and the nexcal twin 
embossing calender – provides a ma-
jor competitive advantage to spunlace 
producers. The optimum solution for 
top-speed spunlace lines for commod-
ity products is a combination of Excelle 
card and Jetlace Essentiel, producing 
lightweight spunlace at very high ca-
pacity and low MD/CD ratio. For new, 
developing markets, the combination 
of the Axcess carding machine and the 
Jetlace Avantage hydroentanglement 
process is a proven concept, designed 
to produce lightweight fabrics at low op-
erating costs.

Full solutions for spunlaid process
With the neXline finish, ANDRITZ com-
bines excellent technologies, from 
bonding to finishing, and meets the 
demand for reliable, first-class produc-
tion equipment with significant added 
value. The process solutions dedicated 

to lightweight spunbond nonwovens for 
hygiene applications begin with the twin 
thermobonding calender and include 
dosing, application of hydrophilic sur-
factants, drying, and process control. 
The spunjet system offers a new gener-
ation of nonwovens with superior fabric 
properties with regard to bulk, softness, 
drape, and tensile strength. ANDRITZ’s 
customers now have the opportunity to 
combine the spunjet technology with 
a thermobonding calender in one line. 
Depending on the requirements of the 
final product, thermal bonding and/or 
hydroentanglement can be applied.

 
unique solution in wetlaid technol-
ogy
Combining the wetlaid and spunlace 
technologies has resulted in the nexline 
wetlace, producing fully biodegradable 
nonwovens with neither chemical ad-
ditives nor thermal bonding. For AN-
DRITZ, sustainability is a continuous 
driver for developing innovative pro-
cesses. ANDRITZ provides state-of-
the-art technology to give customers a 
competitive edge whilst protecting the 
environment in the best possible way. 
Sustainable technologies, however, 
need life-cycle support to ensure top 
performance. For this reason, ANDRITZ 
also offers comprehensive service in-
cluding upgrades, rebuilds, spare and 
wear parts, audits, preventive mainte-
nance, and on-site support.
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pile design combined with Jacquard 
ground effects. Van de Wiele is giving a 
new life to this Italian velvet by creating 
a new quality with 3 pile colours in cent-
er draw and 2x4 backing yarns per reed 
dent. The design possibilities become 
unlimited, especially when combined 
with a filling selector. The LJVi3 jac-
quard is equiped with 11520 solenoïds. 
The Velvet Tronic VTR42 is a special 
execution for technical fabrics such as 
distance fabrics, paintbrushes, …

A new level of circular 
tape weaving technol-
ogy: Starlinger shows 
new Fx 6.0 circular 
loom at ItM in Istanbul

Easy handling, high efficiency, long-liv-
ing wear parts, low maintenance are the 
keywords in the development of the Fx 
6.0 circular loom.
The FX 6.0 raises the efficiency and 
quality standards in woven tape fabric 
production to a new level: High produc-
tion speeds and less machine stops 
make it possible to achieve an efficien-
cy of 90 % and more. With a top ma-
chine speed of 1150 picks/minute, the 
loom reaches a production output of 
up to 185 and more (depending on de-
sign) meters of tape fabric per hour. The 
graphical touchscreen display makes it 
easy to handle, and the clearly laid out 
machine overview allows uncomplicat-
ed parameter setting and monitoring of 
the individual machine parts.

An optimised shuttle geometry and reed 
design account for the high production 
speed. The use of long-living ceramic 
elements in the warp compensation, 
heddle wires and weft insertion fingers, 
as well as the reduction of friction parts 

The Rug & Carpet Innovator range is 
now available in a 5 m weaving width 
execution, for optimized combinations 
of area rug dimensions. Studies have 
proven that the 5 m wide carpet weav-
ing machine of the Innovator range 
compared to the traditional 4 m wide 
has a payback of less than 2,5 years. 
This is valid for traditional design car-
pets and modern rugs with loop and cut 
pile, up to 10 colours, sisal look carpets, 
outdoor carpets and shaggy carpets.

Van de Wiele has succesfully intro-
duced it’s new Innovator-range of car-
pet weaving machines on last ITMA. 
Now the range has been extended with 
the Handlook Carpet Innovator HCix2, 
using 3 rapier technology, producing 
50% more than double rapier machines, 
very nice carpets with a hand-knotted 
look backside (Fig. 1). The maximum 
reed density has even been extended to 
1000 d/mwith 8 colour frames, being the 
most dense machine-made handlook 
carpets available on the market, with 
more than 2.000.000 points/m². Sam-
ples of this innovation are displayed at 
the Van de Wiele booth. The HCix2 is 
the reference for handlook carpets in 
Iran, Turkey, Belgium, China, in reed 
densities from 240 up to 1000 d/m.

On the Van de Wiele booth innovative 
carpet qualities are shown, having pile 
and fillings effects, woven on the Rug 
and Carpet Innovator RCi03, equipped 
with the Smart Filling Selector, produc-
ing 50% more than on a double rapier 
machine (Fig. 2).

The Velvet Tronic VTR is manufactured 
in a plain/dobby execution - VTR23 
– and a Jacquard execution – VTR33 
(Fig. 3). The applications of velvet are 
numerous: upholstery, automotive, bus 
and train, curtain, chiffon dress, artificial 
fur, … For the interior fabrics, there is a 
fashion towards the Italian Velvet with 

want to develop products and proce-
dures that yield sustainable benefits 
and represent true progress.” He under-
scored that a major focus in the future 
will be on megatrends, such as func-
tional materials, energy efficiency and 
renewable raw materials.

Quoting scientist and statesman Ben-
jamin Franklin, Dr. Thomas Schäfer 
stated: “Investing in knowledge still 
pays the highest return.” He said that 
the construction of a research and in-
novation center would benefit all parties 
involved: the company, whose future is 
visibly taking shape; the industry park, 
which will strengthen its reputation as 
knowledge and ideas factory; and the 
region and State of Hessen, which will 
gain from the new jobs for highly quali-
fied professionals. 
 
“Investments of this kind and magnitude 
also demonstrate the courage, determi-
nation and willingness to shape the fu-
ture,” said Dr. Schäfer. 

Clariant’s global research activities will, 
in the future, be centered in Höchst, 
Germany. “We have selected Höchst 
as the location because it already pro-
vides a maximum of research and de-
velopment resources, including techni-
cal schools and institutions of higher 
education,” explained Dr. Ulrich Ott. “In 
addition, Frankfurt offers a number of 
infrastructure advantages, such as an 
attractive industry park, the proximity to 
various business partners and universi-
ties, as well as excellent connections to 
the transportation network.” 

vAn De WIeLe 
Carpet and velvet inno-

vations
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- Finance Minister Thomas Schäfer: In-
vestment brings major benefits
- Christian Kohlpaintner: 100 million 
euros to provide optimal conditions for 
sustainable, successful research

The cornerstone of the new 100-million-
euro Clariant Innovation Center was of-
ficially laid during a ceremony today at 
the Industriepark Höchst in Frankfurt. 
Attending the event were Hessen State 
Finance Minister Thomas Schäfer; 
Clariant Executive Committee member 
Christian Kohlpaintner; and Ulrich Ott, 
Managing Director of the company’s 
operations in Germany. Over the next 
several months, the Swiss specialty 
chemicals corporation will build an in-
novative office and laboratory facility 
of roughly 36,000 square meters (ap-
proximately 387,000 square feet) on a 
site that will soon provide jobs for some 
500 researchers. The concept for the 
building, which aims to offer an optimal 
working environment through its open 
architectural design, was developed by 
the Düsseldorf-based architectural firm 
of HPP.

“Innovation of is the foundation the 
future, both for individual companies 
and society as a whole,” said Christian 
Kohlpaintner, whose responsibilities 
at Clariant include Research and De-
velopment. “I hope that the bright and 
transparent rooms will not only be the 
birthplace for new ideas that flourish 
and grow, but also provide the envi-
ronment for an inspiring exchange be-
tween our researchers and technicians, 
as well as with their partners in the 
fields of science and industry,” added 
Dr. Kohlpaintner. He also emphasized 
Clariant’s targeted research policy: “We 

abling our customers to weave fabrics 
with very high densities like for example 
aramide or conveyer belt fabrics as well 
as fabrics with very low densities like 
for example open weave or composite 
fabrics. 

In hall E3, stand F01 DORNIER pre-
sents its expertise for high-quality 
weaving. The rapier weaving machine 
P1 PTS 4/S C, nominal width 220 cm, 
with a heavy filter fabric for the technical 
sector and the air-jet weaving machi¬ne 
A1 AWS 8/S G also with nominal width 
220 cm for demanding wool weavers 
in the clothing sector. Just ac¬ross 
from our stand, the company STÄU-
BlI shows the rapier weaving machine 
P1 PTS 16/J G, nominal width190 cm, 
with a premium Jacquard fabric for the 
home textile sector. DORNIER‘s new, 
pioneering and patented drive concept 
SyncroDrive® is one of the significant 
components of the new DORNIER sys-
tem family of rapier and air-jet weaving 
machines. The significance of DORN-
IER weave-by-wire® will certainly be 
very clear on this Jacquard machine. 
An electric control circuit to the separate 
drive of the Jacquard machine replaces 
the cardan connection between weav-
ing and Jacquard machines. Realization 
of dynamic close of shed adjustment 
while the machine is running meeting 
the demands from sophisticated weav-
ers will be shown.

Clariant Innovation Center 
Cornerstone Laid at In-
dustriepark höchst for 
500 new research Jobs

has been a big user of direct and sec-
tional warping machines, sizing ma-
chines and indigo dyeing machines. 
Particularly noticeable at this year’s 
DTG exhibition was the demand for 
denim machines, followed by machines 
for processing home textiles, shirts and 
terry goods.

Your competent partner 
for technical textiles at 
ItMA Asia + CItMe 2012

Precisely timed to the 12th five-year 
plan (2011 - 2015) the lindauer DORN-
IER GmbH presents itself at the ITMA 
Asia + CITME 2012, which takes place 
from 12. - 16.06.2012 in Shanghai, with 
two main focuses. Scientific develop-
ments, customized solutions and in-
dustrialization of the textile industry for 
excellent products is one focus and the 
development of technical textiles and 
applicable technologies the other one.

The DORNIER system family of rapier 
and air-jet weaving machines offers any 
solution required for the production of 
technical textiles as well as top qual-
ity clothing fabrics. The low-strain weft 
insertion makes it possible to insert ex-
tremely sensitive filling threads that are 
taken up contactless and without guid-
ing elements, passed on and held se-
curely by the positively controlled rapier 
head until interlacing in the open shed. 
With both weaving machines a high or 
low warp density may be set up thus en-
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quite positive. 
Also Italian exports to US market tes-
tify the will of American textile custom-
ers to invest in updated equipment. In 
2011 Italian sales of textile machinery 
reached a value of about 68 million euro 
(i.e. 94.7 million US dollar) with and in-
crease of 84% on 2010. 

In 2011 the most relevant share of the 
Italian machines exported to US market 
was for accessories (33%), followed by 
spinning machinery (20%) and finishing 
one (20%). 

KArL MAYer’s suc-
cess at the 9th Dtg 
2012, in Dhaka

Bangladesh is offering KARl  MAYER 
plenty of prospects for success, and 
the DGT was a good opportunity for 
the company to make its presence 
felt. The Warp Knitting Business Unit 
was exhibiting in conjunction with its 
agent, Pacific Associates. With its wide 
range of products on offer, ranging from 
brightly coloured swimwear through 
smooth intimate apparel to all-over 
patterned clothing, the stand was at-
tracting large numbers of visitors. Fully 
integrated weft-knitted clothing manu-
facturers were particularly interested in 
the possibilities of including lingerie in 
their collections. KARl  MAYER’s HKS 
2-3 E and HKS 3-M high-speed tricot 
machines and its RD 2 N and RSE 4-1 
raschel machines are ideal for this pur-
pose.
The HKS 3-M and the basic version of 
this machine, the TM 3, were the topic 
of many conversations on the stand on 
the subject of mosquito nets and other 
semi-technical articles. A great deal 
is currently happening on the market 
here, since manufacturers are keen to 
modernise and extend their production 
capacities. Another highlight of the fair 
was the brightly coloured saris of the 
ladies at the counter. These beautiful 
garments can be made from a marqui-
sette fabric produced on the three-bar 
HKS 3-M or from a grid construction 
produced on the two-bar HKS and em-
broidered with beautiful patterns in a 
variety of colours. 
KARl  MAYER’s Warp Preparation Busi-
ness Unit was showing its products in 
conjunction with its agent, Cott-tex As-
sociates. For some time, Bangladesh 

stand, B 10 in hall E 5, will be treated 
to a first-class machine show. Two high-
speed warp knitting machines and two 
lace machines with new performance 
features in terms of efficiency and flex-
ibility will impress them in particular. A 
Wefttronic® will also be demonstrating 
its capabilities for producing technical 
textiles in widths that have never been 
achieved before. This raschel machine 
with parallel weft insertion has a work-
ing width of 213” and complements the 
widths of 168” and 138” that have been 
available until now. 
For the warp preparation sector, KARl  
MAYER will be showing its new fast, 
versatile Nov-O-Matic 2 with Isotens 
creel. This automatic sectional warp-
ing machine is setting new standards 
in quality and productivity for produc-
ing long production warps as well as for 
processing batches with short running 
lengths.
These high-tech solutions will be locat-
ed on an impressive stand made from 
textiles, a concept that has already cre-
ated quite a stir at ITMA 2011 in Bar-
celona. 
While the exhibition is taking place, 
KARl  MAYER will also be holding its 
own in-house show at KARl  MAYER 
(China) ltd., Changzhou City, in the dis-
trict of Wujin. The TM 4-T El  for produc-
ing terry goods will be on show here.

It ALIAn textILe MA-
ChIner Y  At teChtex-
tIL nOrth AMerICA 

At 2012 edition of Techtextil North 
America (from 24 to 26 April in Atlanta) 
ACIMIT, the Association of Italian Textile 
Machinery Manufacturers, has organ-
ized a Meeting Point where some Italian 
machinery manufacturers involved in 
the production of machines for technical 
textiles will show their innovative solu-
tions. These companies are: Cormatex, 
Dell’Orco & Villani, loptex, Ratti luino, 
Saspe. 

For the Italian textile machinery industry 
Techtextil North America is a further oc-
casion to show the most updated tech-
nology for technical and innovative tex-
tiles sector to potential customers. 
US market for specialty fabrics and 
technical textiles registered a recovery 
in 2011 and the projections for 2012 are 

ers with the highest quality and most 
competitive recycled product in the 
market today and we are now able to 
achieve this,” said McNeill. 

“The REPREVE Recycling Center has 
been built using the latest state-of-
the-art recycling technology, providing 
us with flexibility to further expand the 
REPREVE brand in new and innovative 
directions,” stated Roger Berrier, presi-
dent and COO of Unifi, in an article in 
the February/March issue of the Maga-
zine Ecotextile News in 2011. 

REPREVE is widely used by many 
brands and retailers, including Polartec, 
Patagonia, The North Face, Hon and 
Steelcase. Most recently, Ford Motor 
Company chose the REPREVE product 
for the new Focus Electric. 

t echnological details 
The recoSTAR PET recycling line con-
verts 100 % PCR flakes into chip which 
is then processed on a special spinning 
line. It ensures constant IV (intrinsic 
viscosity) in the recycled chip, but also 
allows easy viscosity setting if an IV 
change is needed. The state-of-the-art 
technology features an integrated ener-
gy recovery kit that reuses the heat from 
the granulation process for preheating 
the PCR flakes. In-house waste, com-
bined with a share of PCR-flakes for 
better quality of the output (higher IV), 
is recycled on a Starlinger recoSTAR 
universal line. The controlled in-feed 
system ensures a constant mixing ratio 
of in-house waste and PCR flakes, and 
also adjusts automatically to changes in 
the mixing ratio (i.e. higher/lower share 
of flakes). Both lines use a specially 
designed cascade filtration system that 
enables a very fine filtration down to 25 
μm to meet the high requirements in the 
fiber industry. 

KArL MAYer at ItMA 
Asia + CItMe, 2012 in 
Shanghai

Once again, KARl  MAYER will be ex-
hibiting at ITMA Asia + CITME as one 
of the main technical pioneers and eco-
nomically successful manufacturers in 
the field of warp knitting machines and 
warp preparation machines. The visi-
tors to this innovative company’s large 
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ester yarn rePreve® 

Unifi, the US-based producer of multi-
filament polyester and nylon textured 
yarns has two Starlinger recycling lines 
in operation at the REPREVE Recycling 
Center in Yadkinville, North Carolina. 
The Starlinger recycling lines have been 
designed to recycle PET flakes from 
plastic bottles, fiber waste and polyester 
fabrics. The REPREVE post-consumer 
product is produced on the recoSTAR 
PET machine while a recoSTAR univer-
sal machine is used for the REPREVE 
hybrid product. 

“Unifi chose Starlinger’s recycling tech-
nology because it would allow Unifi to 
produce the entire family of REPREVE 
polyester chip products with the desired 
performance needed to grow Unifi’s 
REPREVE brand,” said Mark McNeill, 
corporate product development man-
ager for Unifi. “With the opening of 
the REPREVE Recycling Center, Unifi 
wanted to set a new benchmark for 
the production of recycled polyester 
filament fibers. Starlinger helped us 
achieve this by custom designing recy-
cling equipment, enhancing the overall 
color, IV and POY spinning and textur-
ing performance of our REPREVE prod-
uct. Our goal is to provide our custom-

(MES) for weaving, knitting, tufting and 
spinning, all based on wireless data col-
lection technology. All of these systems 
include software modules for real time 
machine monitoring, production sched-
uling, fabric inspection, yarn inventory 
management and traceability. A starter 
package, WeaveMaster Easy, is now 
also available as a low cost entry level 
system with extension possibilities to-
wards a full blown MES system. A new 
version of the report generator now al-
lows combination of real time data and 
history information in the same report. 

A new module “Management dash-
board” allows the combined presen-
tation of data available in different 
software modules into one single web 
based report. With this tool, the user 
can create his own dashboard showing 
all important KPIs at a glance. As such, 
the manager can have all important in-
formation regarding efficiencies, quality 
and energy consumption displayed in 
real time on one single screen. Zoom-
ing functions allow him to dig into any 
further detail if required.  

The latest version of the Cyclops au-
tomatic on loom fabric inspection sys-
tem has now also been optimized for 
the inspection of carbon, Kevlar and 
glass fabrics. BMSvision also launches 
a brand new sensor for air jet weaving 
looms: the Kinky Filling Detector (KFD). 
This detector, a combination of laser 
and camera technology, continuously 
checks the fabric for the presence of 
kinky fillings (loops) and can stop the 
loom in case of excessive occurrence of 
these defects within a certain length of 
the fabric.
Also on display will be BMSvision sen-
sors and systems for spinning:  Bar-
coProfile for on line quality monitoring 
on texturizing machines, OptiTwist real 
time monitoring system for twist level 
on twisters and direct cabling machines 
and the OptiSpin sensor for spindle per 
spindle monitoring on ring frames. All 
these sensors can be connected to the 
SpinMaster MES system. 

 Multifilament producer 
selects Starlinger recy -
cling equipment to pro-
duce the raw material 
for their recycled poly-

now available for the up-and-coming 
raw material polyester BCF.
The BCF S+ for polyester is a perfect 
substitute for polyester spun yarn on ac-
count of its cost efficiency in production. 
Production systems for polyester staple 
fibres permit maximum capacities of up 
to 300 tonnes per day and cut operating 
costs at the same time. For manufactur-
ers of nonwovens such as geotextiles, 
compact inline systems with capacities 
of up to 80 tonnes per day offer suitable 
solutions as they permit small produc-
tion batches and require few operators. 
Also on the agenda are machines or 
turnkey systems for the production of 
nonwovens from spunbond and melt-
blown to airlaid. Visitors to the exhibi-
tion can also navigate through the in-
novations in 3D on avirtual tour of the 
installation.

Oerlikon Saurer: embroider and twist 
perfectly and economize on costs
The market leader in embroidery and 
twisting is putting the emphasis on en-
ergy saving with the new Volkmann CT: 
the eco-drive concept and spindles are 
the perfect complement to the e-save 
spindle family and help to save up to 40 
per cent of energy costs, even for the 
finest yarn counts. Next new process: 
Volkmann Heat-SET integrates cabling, 
thermofixing and winding in one pro-
cess sequence, thus reducing process 
costs and speeding up order comple-
tion. The new Allma TC2 two-for-one 
twisting machine can process every 
conceivable material in the titre range 
from 235 to 60,000 dtex. It thus satis-
fies the demand for top quality, applica-
tion variety and production flexibility in 
the market for technical plied yarns. Its 
sister machine Allma CC4 is revolution-
izing the tyre cord cabling market with 
energy savings of up to 50 per cent.
And the Epoca 6 with its new drive sys-
tem, optimal adjustment options and 
perfect thread cutting delivers the prod-
uct up to 30 per cent faster with maxi-
mum reliability and embroidery quality.

BMSvision at ItMA Asia 
2012 (12-16 June 2012)

BMSvision will exhibit at ITMA Asia 
2012 in Shanghai in the main weaving 
Hall E4 on stand E4-C28. 
BMSvision will show the latest version 
of its Manufacturing Execution Systems 
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solutions especially for the requirements 
of the Asian market with a focus on a 
sustainable textile production. Our e-
save program fits perfectly to the needs 
of our customers: Creating a higher 
productivity, saving more energy and 
the protection of the environment with 
a less waste production”, says Clement 
Woon, CEO of Oerlikon Textile.

At the ITMA Asia Oerlikon Textile is pre-
senting its broad product portfolio in the 
manmade fiber, natural fiber and textile 
components business. 

Oerlikon Barmag: Main spotlight on 
WIngS
Oerlikon Barmag will be presenting in-
novative solutions focusing on increas-
ing productivity, saving energy and er-
gonomics. Initially, the main spotlight will 
be on WINGS for FDY yarns – with the 
first production systems being commis-
sioned in the first quarter of 2012. The 
trade show’s exhibits will also include 
the corresponding spinning pumps for 
the FDY process with WINGS.

A further information focus in Shanghai 
will be on the carbon fibers sector, with 
exhibits including the WinTrax carbon 
fiber winder from the German textile 
machine builder’s Chemnitz-based sub-
sidiary. As the reinforcing fiber fabric in 
composite materials, carbon fibers are 
considered the materials of the future. 
Fiber composite materials promise so-
lutions wherever light, but nevertheless 
stable, structures are required. Here, 
the manufacture of the fundamental fib-
ers is considered extremely complex 
and challenging.

Oerlikon neumag: Superior compe-
tence in BCF carpet yarns, staple fi-
bres and nonwoven production
With a market share of nearly 70 per 
cent, the company is a leading supplier 
of highly advanced BCF carpet yarn 
machines. The BCF best seller in 2011, 
the S+ with three ends per position, is 

SSM does provide machines for Air 
Texturing, Air Covering, Draw Winding, 
Assembly Winding, Yarn Singeing, Par-
allel Winding and Sewing Thread Finish 
Winding. A detailed description of all 
machines can be found at www.ssm.ch 

As the market leader in these fields, 
SSM enjoys an excellent reputation. 
Furthermore SSM maintains a world-
wide service network that ensures the 
training of their customer’s staff and the 
maximum return on customer’s invest-
ments.

“Innovation has a 
name”: Oerlikon t extile 
at the ItMA Asia 2012

Oerlikon Textile, is showing its strength 
on an area of approx.1200 m2 at booth 
H01/F02 in hall W2 during the ITMA 
Asia in Shanghai on 12. To 16.06.2012. 
Show highlights include the Autocoro 8 
rotor spinning machine, new solutions 
for ring spinning and winding systems, 
the FDY take-up winding machine 
WINGS, twisting and embroidery solu-
tions and manifold premium compo-
nents. Oerlikon Textile shows pertinent 
exhibits for these products. In addition, 
Oerlikon invites visitors to a “virtual 
showroom” in which they can familiarize 
themselves with complex installations 
and process sequences in 3D for non-
wovens, synthetic staple fiber and BCF 
carpet yarn plants.

“Oerlikon Textile will present technology 

SSM at ItMA Asia in 
Shanghai, China, 

new product launches and a total of four 
machines will be exhibited First time in 
Asia with the new subsidiary SSM GIU-
DICI S.r.l. SSM announce their partici-
pation to the forthcoming ITMA Asia in 
Shanghai, China, from June 12th to 
16th. The Swiss based SSM Schärer 
Schweiter Mettler AG, the inventor of 
the electronic yarn traverse system, will 
continue their tradition of trend-setting 
with the presentation of breakthrough 
technologies. The focus of the show will 
be the exhibition of new solutions for 
cost effective and energy saving wind-
ing and yarn processing. 

For the first time in Asia, SSM will show 
a machine created by their new subsidi-
ary SSM GIUDICI S.r.l. With them, SSM 
gained a strong market position in the 
field of false twist texturing of high quali-
ty fine count Nylon yarns, an application 
that complements SSM’s established 
leadership in air texturing, thus expand-
ing SSM’s business in chemical fibre 
processing industries.

With two new product launches and a 
number of innovations & applications 
for their well-known product range, SSM 
will exhibit a total of four machines. 

Machines for the following applications 
will be on display:

•  Dyeing/Rewinding   
•  False Twist Texturing

Besides of the presented applications 

whaT IS haPPENNING IN ThE wORLD OF TEXTILE
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CFEI, PCI and PRF are taking 
the opportunity to inform about 
their common conference in 
China this year. As success-

fully executed during last seven years we 
are again organizing commonly the  8th 
China International Recycled Polyester 
Forum 2012 in Shanghai. The confer-
ence is taking place September 13th and 
14th and the conference venue will be Jin 
Jang Rainbow Hotel Shanghai, located at 
No.2000, Yan’an West Road, Changning 

District, Shanghai. The conference will 
cover latest news about market trends 
in mainland China and deep information 
about the technology development in the 
polyester recycling industry chain.  

As innovation of this year the conference 
organizer is providing especially for com-
panies in engineering and machine man-
ufacturing the possibility to rent an exhibi-
tion space as it is shown at the picture as 
example.

C
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Stäubli at the 
ItMA Asia + CItMe 2012

n its booth E01 in Hall E3 Stäubli will be showing a se-
lection of its most modern products of the complete tex-
tile machinery range. This includes cam motions, dob-

bies, and electronic Jacquard machines with harnesses, weaving 
preparation systems with automatic warp drawing-in, leasing and 
warp tying machines.
On the same booth Group member Schönherr presents its lately 
developed exclusive carpet samples, including the ones manu-
factured with Multi Weft Selector, produced on the AlPHA 400 
carpet-weaving machine.

On separate booth A30 in Hall E5 Group member DEIMO will ex-
hibit state-of-the-artelectronic drives and control solutions mainly 
for textile machines.

Products to be seen on the booth are:

Two complete Jacquard installations on weaving machines will 
be demonstrated at the booth. The first one is equipped with a 

the 8th China International recycled 
Polyester Forum
Shanghai 2012

After PCI “the Chinese PET industry is 
the most dynamic and challenging in the 
world where China now accounts for one 
quarter of global PET capacity”… which 
correlates in the same way with the PET 
recycling market.

Especially market details of polyester re-
cycling industry chain and the results of 
CCFEI market researcher concentrated 
on polyester recycling are discussed dur-
ing this upcoming event. 

type lx3202 with 12288 hooks producing tapestry and up-
holstery fabric on a 180 cm wide rapier weaving machine. 
The second is the new type Sx electronic Jacquard ma-
chine with 2688 hooks weaving terry towel fabric on a 260 
cm wide rapier weaving machine.

As usual at the Stäubli booth both these machines can be 
seen from the second floor of the two storey booth building 
to have a detailed look at the working Jacquard units.
The full range of Stäubli harness types will be shown with a 
type Dx Jacquard machine for any standard application on 
a demonstration stand.
Cx 182 type Jacquard machine for weaving narrow fabrics 
such as ribbons and labels will be shown with 192 hooks 
and harness with 4 repeats.

For the first time in China the new developed dobby type 
3060 can be seen. This new generation of rotary dobbies 
opens new areas of performance and reliability.

Weaving preparation systems will present the mobile au-
tomatic drawing-in machine SAFIR S30, successfully intro-
duced now in several filament mills in China. Furthermore 
the warp-tying machines MAGMA for coarser yarn counts, 
and proven TOPMATIC for standard application, and multi-
layer leasing machine OPAl  for leasing a 1:1 lease in warps 
with up to 8 layers including colour detection will be dem-
onstrated.

Stäubli Group member DEIMO is showing servo motors, 
electronic control solutions, input/output devices, and re-
lated programming tools. DEIMO will also show its recently 
developed state-of-the-art controller DC1 that is being used 
to control Stäubli name Jacquard heads
Visitors are kindly invited to have a glance at above men-
tioned product highlights at the Stäubli booth, and further 
discuss their requests and expectations with the Stäubli 
specialists.

New rotary dobby 
type 3060

O
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OMOTEx asia/CHINAFlOOR, 
the world’s second largest floor 
covering show, is shivering with 

excitement for the opening of this three-
day 14th edition of the show on the 27th 
March in Shanghai.
“Shanghai and DOMOTEx asia/CHI-
NAFlOOR: what an exciting time and 
place! While there are other floor cov-
ering shows around the world, only few 
can equal the energy, size and breadth 
of product offered here.” says Jim 
Gould, one of the most authoritative ex-
perts of the floor industry.
Set to host more than 1,100 exhibitors 
coming from 30 different countries, in a 
number of pavilions increased up to 11, 
and a total exhibition area of 127,000 
square meters; ready to welcome more 
than 40,000 visitors, with an amount 
of 25,000 pre-registered professionals 
coming from around 120 different coun-
tries, as statistics claim right before the 
exhibition opening; covering not only 
the whole flooring industry production 
chain, but also its related industries at 
once, this exhibition is a unique event 
to attend.

DOMOTEx asia/CHINAFlOOR is the 
place to both experiment the newest 
trends and products and explore the 
most promising markets and opportuni-
ties: the place to “Floor the Future” and 
the occasion to also visit potential sup-
pliers.

Since the Chinese government has 
shifted its focus from an export orient-
ed economy to domestic consumption, 
China is becoming one of the world’s 
most important markets. China is al-
ready the second largest luxury market 
in the world and, according to statistics, 
between 1,600 billion and 1,900 billion 
square meters of floor covering will be 
needed each year between now and 
2025 to meet the needs caused by the 
urban migration in China (Floor Cover-
ing Institute, China Briefing: the growing 
opportunity).

Notwithstanding the wood section still 
being DOMOTEx asia/CHINAFlOOR 
signature, the resilient/vinyl/l VT seg-
ment is actually the show›s fastest 
growing segment for the second year in 
a row.

The exhibition is coming at a particu-
lar moment since the concern of ITC, 
which affected 2011 sales, has passed 
and regular business can continue. 
DOMOTEx asia/CHINAFlOOR, with 
its 14 years of accumulated knowledge 
as the floor leading professional ex-
hibition, has given for years its funda-
mental contribution to the steady and 
healthy development of the industry. As 
always, the exhibition will be the venue 
for a number of conferences and con-
ventions, starting from the 2012 Annual 
Meeting for Wood Flooring Committee 
of CNFPIA and China Wood Flooring 
Industry Development Forum which will 
be held the afternoon before DOMO-
TEx asia/CHINAFlOOR opening at the 
Jumeirah Himalayas Hotel Shanghai. 
On the 27th March the Wood Flooring 
Distribution Convention will be a unique 
platform for agents to find suitable 
brands and channels and to discover 
new markets in third-ties and forth-tier 
cities, as well as an important occa-
sion for the improvement of distributors’ 

group. Finally, just to mention one more 
event among the many organized dur-
ing these three days, on the 28th March, 
China (Qinghai) International Carpet 
Exhibition Promotion Conference will 
be held at SNIEC, Hall W3. The carpet 
segment is another important bench-
mark for this 14th edition leveraging 
on the participation of many country 
pavilions of the leading nations for car-
pet industry. Turkey is coming back to 
Shanghai in full force in 2012 with more 
than 400 square meters of exhibits. You 
will find all the newest products coming 
from this country, showcased in Hall W1 
(booth C02, C15, C27 and C45). Dur-
ing the show, 11 producers and deal-
ers of the highest quality hand-made 
and machine-made carpets from Tur-
key, such as Agacan Istanbul, Korhan 
Hali, and the I.C.I international Carpet 
Investment, will present their unique 
collections to DOMOTEx asia/CHINA -
FlOOR’s visitors. Pakistan, present at 
the show with a country pavilion for the 
first time, will showcase the 7th largest 
hand-made carpet in the world among a 
wide variety of other products, and Bel-
gium, the world’s biggest carpet export-
ing country, will strengthen its presence 
at DOMOTEx asia/CHINAFlOOR 2012 
with its own country pavilion as well. 
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DOMOTEx asia/CHINAFlOOR set to

 “Floor the Future” in China and Asia Pacific
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S and EU textile and clothing 
import prices rose sharply in 
2011 reflecting hikes in raw ma-

terial prices, according to Issue No 155 
of Textile Outlook International from the 
global business information company 
Textiles Intelligence.

Between March 2009 and March 2011 
the average cotton price rose by 346% 
while the global price index for synthet-
ics  a weighted basket of prices of acryl-
ic, nylon, polyester and polypropylene 
fibres  rose by 71%. Since then prices 
have declined, but in January 2012 they 
were still well above the levels seen in 
March 2009.

Reflecting these rises, suppliers of tex-
tiles and clothing to the EU were forced 
to raise  or took advantage of the situ-
ation by raising  their prices by an av-
erage of 9.2% in 2011, from Euro8.16 
per kg to Euro8.91 per kg. Furthermore, 
in terms of US dollars, the price in-
creased by an even faster 14.6%, from 
US$10.81 per kg to US$12.39 per kg. 

The effect was to almost snuff out the 
recovery in the market which had been 
welcomed in 2010 following recession 
in the previous year. In volume terms, 
EU imports from non-EU countries rose 
by only 0.5% in 2011 after they had 
grown by 9.0% in 2010.

In the US market, the effect of the 
price hikes was even more dramatic. 
In 2011 the average price of US textile 
and clothing imports rose by 12.2% to 
US$1.89 per sme  its highest level since 
2001. 

However whereas EU imports rose mar-
ginally in volume terms there was a sig-
nificant reversal in the USA as imports 
fell in volume by 3.2% after growing by 
19.0% in the previous year.

The average price of EU textile and 
clothing exports also rose significantly 
during the year. In fact, it was up by as 

much as 13.7%. 

Reflecting this, it is not surprising that 
one of the major topics of conversation 
at recent European yarn fairs was the 
high cost of raw materials, particularly 
cotton and wool. Indeed, spinners and 
fabric manufacturers were finding it diffi-
cult to give forward prices for their prod-
ucts because of the volatility of cotton 
prices, and this resulted in an increase 
in interest in linen and viscose. 

Interest in substitute fibres was already 
apparent in US imports in 2011. The in-
crease in the average import price was 
stronger in the case of cotton apparel 

than in apparel made from other fibres 
and these price differentials were re-
flected in import volumes. In the case 
of cotton apparel, imports fell by 10.2% 
as buyers were put off by higher prices. 
By contrast, imports of man-made fibre 
apparel rose by 14.9%.

As spinners await news of the 2011/12 
cotton crop, the future of the raw cot-
ton market remains uncertain. Although 
the extreme price volatility witnessed in 
2009-11 has moderated, price volatility 
may be something which the fibre, tex-
tile and clothing industry will have to live 
with for the foreseeable future.
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 hikes in raw materials prices

 hit US and EU textile and clothing import volumes

DOMOtex 2013 (12–15 January)

DOMOtex now with a new look & feel
ow boasting a new look and feel, DOMOTEx aims to further consolidate its 
status as the most important international trade fair for the carpet and floor 
covering sector. “The new purple brand color and the new-look logo give 
DOMOTEx a modern and dynamic corporate image”, says Susanne Kla-

proth, Project Manager of DOMOTEx at Deutsche Messe. “The new look will help us 
strengthen the international reputation already enjoyed by DOMOTEx as a center of 
competence and a global platform as it emphasizes the role of design and creativity 
within the global carpet and floor covering industry. DOMOTEX offers an abundance 
of product colors, materials and designs. The focus on design, which is so important 
to this sector, is now also reflected in our DOMOTEX branding.”

The new color associated with DOMOTEx – a strong, vibrant purple – appears in the 
logo as well as in all advertising and the DOMOTEx website, and evokes a modern 
and stylish image. Klaproth argues: “Purple symbolizes creativity and personality, is 
uplifting, inspiring and confident.
In other words, it is the perfect choice of color for a trade fair known world-wide as the 
most important event for carpets and floor coverings.”

The new DOMOTEx logo – a purple square with the DOMOTEx name in white let-
ters – is sophisticated and modern. In this sense it is the ideal expression of a trade 
event which year after year sees some 1,400 exhibitors from every corner of the 
world showcasing their latest products.

DOMOTEx will also be launching a new campaign in 2012. The core idea behind the 
campaign is to show how floors can create an ambience using specific room settings. 
This is realized in an advertisement showing an open-plan loft in which the floor is the 
dominant design element, providing the room with a creative touch and an extremely 
individual flair.

U
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VTEKS, Istanbul Home Textile 
Exhibition, organized by the CNR 
International Trade Fairs Inc., an 

affiliate of the CNR Holding, in collabo-
ration with the Association for Turkish 
Home Textile Industrialists and Business-
men (TETSIAD), took place between 16-
20 May 2012 at the CNR Expo Center in 
Istanbul. The fair opened its door on May 
16  for 5 days and hosted approximately 
1,000 exhibitor companies together with 
119,000 visitors. 

Ceyda Erem, CNR Holding President, 
gave information regarding EVTEKS, 
said that EVTEKS ranked as the second 
worldwide fair in home textile industry 
both in terms of venue and trade capac-
ity. Erem added that “During EVTEKS 
purchasers made new orders of more 
than 1 billion dollars. With the commer-
cial added value it created, EVTEKS is 
among the most important expert ex-
hibitions worldwide. The world keeps a 
close eye on the fair due to its popularity 
in terms of the variety of exhibited prod-
ucts, the new trends of the textile industry 
presented and the density of the trade re-
lationships generated by the participants  
both as visitors and exhibitors.›

EVTEKS is the choice of the industry 
leaders
As being the 4th biggest home textile 
supplier in the world and having the 5% 
share of the world›s market in the indus-
try, Turkey set itself an export objective 
of 10 billion USD for the year of 2023. 
EVTEKS, has been on the stage for 18 
years, is regarded by the textile authori-
ties as the most convenient trade envi-
ronment in Turkey to generate the tar-
geted business volume for the upcoming 
years. 

Buyer delegations from 20 countries 
visited the fair
Buyer delegations from 20 countries 
like France, Russia, Poland, Portu-
guese, Japan, Azerbaijan, Jordan, Ku-
wait, Morocco, Canada, Moldova, Tuni-
sia, Czech Republic, Egypt, Brazilian, 
Iran, Hungary, Ukraine, Brazil hosted by 
the Ministry of Economy, visited the fair.

EVTEKS is the textile platform of the 
world
More than 130 foreign companies from 
US, Europe and the Near East coun-
tries including Italy, France, Spain, 
Germany,  Belgium, England, Greece, 
Pakistan, Syria, Iran, the Netherlands, 
Turkish Republic of Northern Cyprus, 
Austria, lebanon, Moldova involved the 
exhibition with their latest products dur-
ing EVTEKS.  Turkish companies from 
the cities Istanbul, Denizli, Bursa, Kay-
seri, Adana, Izmir, Ankara and Diyarba-
kir that are well-known for their success 
in home textile showed up at the fair. 

B2B Match Platform at EVTEKS
EVTEKS introduced for the first time 
B2B matching system this year in order 
to create web-based meeting platform 
both for its visitors and exhibitors before 
the exhibition. After the fair, the exhibi-
tors of the event left very satisfied with 
the service provided since the system 
enabled them to catch new business 
opportunities with various visitors from 
different countries. 

Dizaynist – Design Studios at 
EVTEKS for the first time
EVTEKS was presented an exclusive  

area called “dizaynist” for the first time this 
year. The various studios, designed for 
the presentation of the home textile prod-
ucts, excited the attendees. The design 
offices from Turkey, Germany, Portugal, 
Italy, Sweden, England, France, Holland 
and US participated at this unique section 
of the fair with their extra-ordinary pres-
entations created especially for EVTEKS.

«TWIST» reflected the new trends for the 
home textile industry
Istanbul Home Textile Exhibition, which is 
memorized with its concept renewed each 
year, welcomed 2013 seasonal home tex-
tile trends at the Trend Area. ‹TWIST›, 
prepared by NellyRodi, captured the  at-
tention of the trend participants with it›s 
exciting themes named ‹›Elegant Twist, 
Maritime Energy, Jungle Fever, Bizarre 
Bazaar, Glam Graphic, Delicate Dream››. 

‹HAREM› Area became the meeting point 
of the visitors during EVTEKS
EVTEKS welcomed their guests with a 
special touch this year at the Gallery 11. 
HAREM at the gallery, aiming to reflect 
the Ottoman spirit to the visitors, became 
the most popular space of the fair with 
its decoration composed of the fabric 
and upholstery concepts from Ottoman 
period. The popular point hosted the ce-
lebrities from the politics, economy and 
art. Istanbul Metropolitan Mayor, Kadir 
Topbas, visited EVTEKS and HAREM 
Area told that «We are significantly con-
tributing to the country economy and the 
tourism income by hosting such a great 
organization in Istanbul. A large exhibi-
tion like EVTEKS continues to increase 
the country›s economic and competitive 
power».

OnCe AgAIn the WOrLD WAS IMPreSSeD BY the 
SuCCeSS OF evteKS, 

ISt AnBuL hOMe textILe exhIBItIOn, 
At the Cnr exPO Center!
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onas will present and demon-
strate:

Low power consumption:
We satisfy all Jacquard weaving needs 
with only two models: ZJ (Fig. 1 & 2) 
and lJ (Fig. 3).

Both boast harmonic mechanism driv-
ing low friction selectors. 
Both benefit from low torque, low mass 
and low inertia.

Both models, despite strength and 
agility, use only a minimum number of 
mechanical connections - one shaft 
connects both sides of lifting arms, but 
because of light torque, without excess 
torsion. 

With our lJ range, designed with bigger 
capacity hooks sizes in mind, we use 
dual cam box for concise shed control 
and dwell shed capabilities.
The power consumption of our sole-
noids, always low compared to other 
weaving processes, has even been re-
duced massively over the past two gen-
erations of Bonas Jacquard machinery.
Why compromise when ZJ/lJ delivers 
power economy, fastest speeds and 
perfect reliability?

Low maintenance: 
Accessible greasing points.
Not necessary to remove machinery 
covers. 

Our patented solenoid – attracting hook- 
to latch selectors, with only one moving 
part is exempt of any maintenance or 
lubrication – a major advantage when 
accessible Jacquard sizes frequently 
within use are 6144 hooks or above.

The Electronic Jacquard is the ultimate 
weaving accessory. 
Make your ultimate accessory an easy 
one to care for – make it a Bonas. 

100% Diagnostics: 
Selector simplicity. Relax safe in the 

knowledge of fault free fabric. 
Bonas selector, with its inherent 100% 
electronic principles, gives 100% diag-
nostic, fault control. 

Other important factors – temperature, 
air flow, design integrity and many oth-
ers – are closely monitored, managed 
and cared for, so you don’t have to.
The whole intelligent system is powered 
by current drive technology, delivering 
the correct amount of power, always, 
despite whatever inconsistencies your 
outside power supply may have. 

Adjustable Split heck: 
Free your yarns from the stresses of 
reed beat up.

The adjustable split heck improves 
quality and efficiency.
Warp separation – a common weaving 
problem, overcome on easier weave 
disciplines, such as dobby by adjust-
ment of shaft positions.
Why not an equally easy solution with 
Jacquard weaving?
Bonas – with its innovative forward 
thinking and long and close affiliation 
with Jacquard weaving – provide an ef-
fective solution when others have sim-
ply turned their backs. 

t erry Adjustable Split heck: 
Manage and control your pile yarns 
without additional processes or equip-
ment.
Because of our sound selector princi-
pals and our technical innovation to-
wards weaving we create two separate 
sheds, within the geometry of the mov-
ing mechanism.
We control one shed for the pile and the 
other for the ground.
Adjustments are infinitesimal, thus al-
lowing increased efficiency, increase 
in quality and a growing confidence for 
flamboyant designs!

Flat fabric Adjustable split Heck: 
Infinite warp separation eliminates yarn 
damage or shadow effects on finished 

woven fabric.
Again, because of our sound selector 
principals and our technical innovation 
towards weaving we create two sepa-
rate sheds, but using odd and even 
rows to differentiate.
Same efficiency improvements can be 
expected and, just as importantly, so 
can the easy adaption of more complex 
designs with varying ranges of yarn 
types, sizes and quality.
 

BONAS at ITMA ASIA + CITME 2012 

Inventors of the electronic Jacquard, always in the lead!

B
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Fig. 1 (presented model: ZJ1-24)
ZJ for standard speed

Fig. 2 (presented model: ZJS2-28)
ZJS for high speed

Fig. 3 (presented model: lJ11-48)
lJ range for all applications
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razil’s fast growing economy 
and the population’s buoy-
ant spending have resulted in 
a large increase in textile and 

clothing consumption per head in the 
country  and this has provided a big 
boost to production, according to a re-
port in the latest issue of Textile Outlook 
International from the business informa-
tion.

Between 2005 and 2010, textile and 
clothing production in Brazil rose by 
25.2%, and this trend is expected to 
continue. The industry is prominent in 
world terms and fulfils a central role 
in the country’s manufacturing sector. 
In 2010 it produced 2.25 mn tons of 
textiles and 1.96 mn tons of made-up 
articles, making Brazil the world’s fifth 
largest textile producer and fourth larg-
est clothing producer. 

Moreover, there has been a sharp in-
crease in domestic demand as per-
sonal disposable incomes have risen, 
and this has manifested itself in an im-
pressive 50% rise in fibre consumption 
per head during the five years to 2010. 
The increase in domestic demand has 
been met partly by a surge in imports. 
Nonetheless, domestic production has 
increased at an even faster rate.

Such fast growth has spurred a surge 
in acquisitions of new and more mod-
ern machinery by Brazilian manufactur-
ers in a bid to increase productivity. As 
a result, the industry is becoming more 
capital intensive and has seen a reduc-
tion in its labour costs.

The industry also benefits from local 
sources of raw materials, especially 
cotton. Yields have risen to the point 
where they are among the highest in 
the world, and Brazil has become a ma-
jor cotton exporter. 
Not surprisingly, cotton continues to 
dominate fibre consumption by Brazil’s 
spinning mills, and the country has be-

Brazil ’s fast growing economy has had a positive ef -

fect on the country’s textile and clothing industry

B come the world’s second largest pro-
ducer of denim fabric.

However, the scope for expanding syn-
thetic fibre output and consumption is 
expected to increase considerably in 
the future as a result of developments 
in the country’s oil industry. At the same 
time, costs are likely to be markedly 
lower and this should provide users of 
synthetic fibres in the textile and cloth-
ing industry with substantial benefits in 

International Committee on Cotton Testing Methods

Successful ITMF Recognition of Two Cotton Testing 
Instruments

FIBROTEST by Textechno (Germany) & 
Premier aQura 2 by Premier Evolvics (India)

t its Plenary Meeting on March 20, 2012 in Bremen/Germany the International 
Committee on Cotton Testing Methods (ICCTM), a Committee of the Interna-
tional Textile Manufacturers Federation (ITMF), has granted full recognition to 

two instruments. Full recognition of a testing instrument means that according to the 
Committee the instrument manufacturer has provided sufficient information and re-
sults from instrument comparison of multiple testing units in order to assess whether 
the instrument can be usefully applied in textile mills or for research purposes. 

The first instrument that received full recognition was the FIBROTEST from Textech-
no Herbert Stein GmbH in Germany. The FIBROTEST is a testing device for the 
determination of the length distribution and the fiber bundle strength/elongation of 
short-staple fibers, especially cotton, in a direct measurement as well as in HVICCS 
calibrated mode.

The second instrument that received full recognition was the Premier aQura 2 from 
Premier Evolvics Pvt. ltd. in India. The Premier aQura 2 is an instrument used for 
testing the length and nep properties of cotton fibre materials at various process 
stages which include raw cotton and slivers as well as other processing stages and 
outputs. 

The ICCTM is a non-profit technical Committee of the International Textile Manu-
facturers Federation (ITMF) with the main function to critically examine and discuss 
existing and new cotton testing methods and instrumentation. 

terms of availability and costs.

Despite increases in production and 
consumption, Brazil still has enormous 
potential for further growth. Economic 
progress in the past has tended to be 
erratic and bedevilled by rampant infla-
tion. But today the country appears to 
be on a steady and sustainable upward 
path and this should lead to an even 
better outcome for the Brazilian textile 
and clothing industry. 

A
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rosino, the renowned Italian 
spinning & twisting ring manu-
facturer, produces exclusively 

in Italy its complete product line that has 
been highly appreciated by Indonesian 
market in the last decades.

The spinning ring is a technological 
component in the spinning frame. His 
purpose is to provide a precise, smooth 
and wear resistant path for the traveller. 

From a functional point of view it can be 
separated in two parts: 
a) The functional part – subject to wear 
in the long run.
b) The fitting part – that for its nature 
doesn’t wear out.

Prosino Borgosesia Rings has been of-
fering  since many years a smart solu-
tion, that allows the spinners to get the 
maximum benefit at the minimum cost: 
the R.R.A.H. solution (Reversible Rings 
on Aluminium Holder).
The traditional spinning ring is made 
in one single piece. Once the flange is 
worn out the spinning mill must throw 
away the ring. The R.R.A.H. solution is 
one ring with 2 flanges and one alumin-
ium holder with a cut.

The advantages are the following:

1. lESS WEIGHT: The couple ring + 
holder weights less than the full steel 

ring (generally between 30 and 40 
grams) = lESS POWER CONSUMP-
TION FOR THE RING FRAME.

2. DOUBlE RING lIFE: the ring can 
be used twice, since it has two flanges. 
When the first flange is over, the ring 
can be flipped in order to use the sec-
ond one.

3. UNlIMITED lIFE OF THE HOlDER: 
The spinner keeps the holder for a life-
time (no wear on this component).

4. NO PROBlEM IN THE RING FIT -
TING: The holder replicates exactly 
the fitting part of the ring. Absolutely no 
problem in the fitting on the ring rails. 
The original circlips for fastening the 
ring can be used for the fitting.

5. lESS COST IN THE FUTURE: The 
reversible rings (much lighter) are less 
expensive than the full steel ring.

6. FlExIBIlITY: The holder can be 
eventually used in the future to fit non 
reversible ring with smaller ring diam-
eter or with another ring quality.

The R.R.A.H. solution is offered with 
RZD PROTECTED ring finish, the ex-
cellent high carbon core hardened ring 
that is running in thousands of spinning 
mills worldwide since his introduction in 
1990. The R.R.A.H. solution is offered 
for all kind of spinning frames.

the largest Clothing ma -
chinery fair in eurasia

Clothing Machinery 2012 - the 23rd 
Clothing Machinery, Embroidery Ma-
chinery, Clothing Side Industry  and 
Accessories Fair will be held at TUYAP 
between May 31st and June 3rd, 2012
Consistently meeting the expectations 
of the industry for 23 years, Tuyap Fairs 
and Exhibition Organization Inc.is proud 
to be organize the Clothing Machinery 
2012 Fair which will be held at Tuyap 
Fair and Convention Center Istanbul / 
Turkey , between the dates of May 31st 
and June 3rd, 2012

In scope of the fair, visitors may find 
Clothing stitching machinery, embroi-
dery machinery, fabric laying and cutting 
machinery, folding and packing machin-
ery, cleaning machinery, quality control 
and measurement machinery, pressing 
machinery, patterning systems, labeling 
and pattern printing systems, stitching 
and embroidery yarns, machinery side 
and accessories.

Professional qualified visitors will 
meet at  23rd  Clothing Machinery 
Fair
As  a result of the year-long promotion 
efforts in key markets and industries, 
professional buyers will attend  to the 
fair from the countries such as; Azerbai-
jan, Bulgaria, Georgia, Iran, India, Mon-
tenegro, Morocco, Kosovo, FYRO Mac-
edonia, Egypt, Russia, Serbia, Ukraine, 
Tunusia and Greece.

23rd  Clothing Machinery Fair is ex-
pected to host over 40000 visitors
Achieving a gradually increase in the 
number of foreign visitors year by year, 
the fair is expected to host more than 
40000 local and foreign visitors from 42 
countries. 

23rd  Clothing Machinery Fair is consid-
ered to provide opportunities for com-
panies which are willing to expand their 
market volume.

Prosino Borgosesia Rings,offers a smart idea: 

the reversible ring

P

17

TRADITIONAl  SPINNING RING or SOlID RING THE R.R.A.H. SOlUTION



 Kohan t extile Journal, June 2012

an de Wiele has succesfully 
introduced it’s new Innovator-
range of carpet weaving ma-

chines on last ITMA. Now the range 
has been extended with the Handlook 
Carpet Innovator HCi x2, using 3 ra-
pier technology, producing 50% more 
than double rapier machines, very nice 
carpets with a hand-knotted look back-
side. The maximum reed density has 
even been extended to 1000 d/m with 
8 colour frames, being the most dense 
machine-made handlook carpets avail-
able on the market, with more than 
2.000.000 points/m². Samples of this 
innovation are displayed at the Van de 
Wiele booth. The HCi x2 is the refer-
ence for handlook carpets in Iran, Tur-
key, Belgium, China, in reed densities 
from 240 up to 1000 d/m.

The Rug & Carpet Innovator range is 
now available in a 5 m weaving width 
execution (Fig. 1), for optimized combi-
nations of area rug dimensions. Studies 
have proven that the 5 m wide carpet 
weaving machine of the Innovator range 
compared to the traditional 4 m wide 
has a payback of less than 2,5 years. 
This is valid for traditional design car-
pets and modern rugs with loop and cut 
pile, up to 10 colours, sisal look carpets, 
outdoor carpets and shaggy carpets.

Many Van de Wiele MAx91 Axminster 

carpet machines are already equipped 
with a Smart Creel, replacing the labour 
intensive and unflexible traditional bob-
bin creel. This robotized creel is now 
also available for the AWi01 wire weav-
ing machine (Fig. 2). 

The Velvet Tronic VTR is manufactured 
in a plain/dobby execution - VTR23 
– and a Jacquard execution – VTR33 
(Fig. 3). The applications of velvet are 
numerous: upholstery, automotive, bus 
and train, curtain, chiffon dress, artificial 
fur, … For the interior fabrics, there is a 
fashion towards the Italian Velvet with 

pile design combined with Jacquard 
ground effects. Van de Wiele is giving a 
new life to this Italian velvet by creating 
a new quality with 3 pile colours in cent-
er draw and 2x4 backing yarns per reed 
dent. The design possibilities become 
unlimited, especially when combined 
with a filling selector. The LJVi3 jac-
quard is equiped with 11520 solenoïds. 
The Velvet Tronic VTR42 is a special 
execution for technical fabrics such as 
distance fabrics and paintbrushes.

VAN DE WIElE at ITMA ASIA Shanghai

Carpet and velvet innovations

V
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Fig. 1: The best commercial rug sizes are woven on the Rug & Carpet Innovator RCi02 of 5m width.

Fig. 2: The MAX91 Axminster machine, equipped with Smart Creel, 
weaves carpet in up to 16 colours without incorporated pile.

Fig. 3: Velvet Tronic VTR33 for Italian Velvet 
equipped with a LJVi3 jacquard of 11520 sole-
noïds for 3 pile colours in center draw and 2x4 
backing yarns per reed dent
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roducts and highlights presented 
by Stäubli at ITM 2012

Jacquard Weaving
Type SX Jacquard machine

Introduced in 2010, the Sx Jacquard 
machine has gained wide and enthu-
siastic approval by customers. This 
extremely versatile machine for broad 
use in modern Jacquard weaving mills 
meets the highest demands. Productivity 
of the Sx surpasses that of other mod-
els, the machine is more compact, and 
it offers higher performance – meaning 
high loads and high speed. Its nearly 
vibration-free drive mechanism is ex-
tremely reliable. The machine requires 
a minimum of maintenance. The Sx is 
available in two sizes, with 1408 or 2688 
hooks. It is adaptable to rapier, air jet, 
and projectile weft-insertion systems. 
Its sister model, the type Sx V Jacquard 
machine is designed for the production 
of velvet fabrics. It is equipped with 2688 
hooks driven by an M6.2 three-position 
module. The Sx V can be adapted to 
any type of new or existing velvet weav-
ing machine. 

Jacquard machines with independent 
drive
As with all its electronic Jacquard ma-
chines, Stäubli is in a position to offer so-
lutions for individual drive for the Sx and 
Sx V with no cardan shaft to the weaving 
machine. The principle of running a Jac-
quard machine with no mechanical link 
to the weaving machine was introduced 

by Stäubli more than ten years ago, with 
the UNIVAl  100.

t ype Lx32 Jacquard head for narrow 
fabric weaving
The lx32 electronic Jacquard head for 
narrow fabric weaving features up to 
448 hooks driven by a precise mecha-
nism. Electronic synchronization with 
the weaving machine is provided by the 
JC6N controller, which is also used to 
program the pattern or lettering, respec-
tively. 

UNIVALETTE
The introduction of the UNIVAlETTE 
represents a significant step forward in 
name selvedge technology. This new 
electronic Jacquard machine is used for 
applying names and lettering to fabrics. 
As the name suggests, the UNIVAl-
ETTE adopts the technology of its big 
brother, the UNIVAl  100, for controlling 
the shed. The new machine is available 
in two configurations, with either 64 or 96 
actuators for the movement of a corre-
sponding number of warp threads. Using 
the JC6U control unit, shed parameters 
are freely programmable to achieve op-
timum performance and perfect synchro-
nisation with the weaving machine. 

Weaving Preparation Systems

MAGMA T12 warp-tying machine for 
medium to coarse yarn types
MAGMA is ideal for tying technical fab-
rics, which are rapidly growing in impor-
tance. It handles monofilaments, coarse 
multifilaments, PP ribbons, bast fibres, 

coarse staple fibres, and many other fibre 
types. The machine is easy to operate and 
very reliable, thanks to its optical system 
for double-end detection and its patented 
thread separation system with no need of 
specific separation needles. The quality of 
the tied warp is excellent. 

TOPMATIC warp-tying machines
Besides MAGMA, proven TOPMATIC is 
also being demonstrated at the Stäubli 
booth. This universal warp-tying machine 
stands for highest quality in warp tying 
over the full range, down to the finest 
threads. 

Schönherr ALPHA 400 series 
for area rugs and carpets 

During ITM Schönherr will exhibit top-
quality area rugs with very high reed 
densities produced on an AlPHA 400 ma-
chine.
The AlPHA 400 series of carpet-weaving 
machines was launched four years ago at 
ITMA 2007. In the meantime the machine 
has proved its success with many custom-
ers who use it to efficiently produce area 
rugs and wall-to-wall carpeting for the res-
idential, contract, and transportation sec-
tors. Available in five configurations and 
featuring state-of-the-art technology, the 
AlPHA 400 produces carpets in excellent 
qualities and impressive patterns at out-
standing production rates. 

Stäubli at ITM 2012 in Istanbul

P

Sx V electronic Jacquard machine lx32 Jacquard head for narrow fabric weaving

MAGMA T12 warp-tying machine for medium 
to coarse yarns

TOPMATIC warp-tying machine for universal 
application



 Kohan t extile Journal, June 2012

he winding machine is the final 
stage in the spinning process – 
the last chance to remove any 

faults in the yarn before it goes out to the 
customer. That means it is essential that 
any disturbing yarn faults are effectively 
removed by yarn clearers on the winder. 
The USTER® QUANTUM 3 provides 
the ideal solution, enabling spinners to 
deliver optimum quality while maintain-
ing productivity.

Unfortunately, it is impossible to produce 
a perfectly fault-free yarn in a spinning 
mill. Raw material inconsistency, wear 
to critical machine components such as 
card clothing, incorrect drawbox regula-
tion and contamination by dirt and fly are 
among the most common difficulties.

Now, underpinned by 50 years’ expe-
rience in yarn clearer innovation, the 
third-generation USTER® QUANTUM 
is a state-of-the-art instrument which 
can guarantee the required quality. Its 
unique Smart Clearing Technology al-
lows users to see the visualized yarn 
quality and based on this to optimize the 
clearing process what results in a con-
tinuously improved performance. The 
clearing settings can be adjusted in real 
time, to meet the required level of qual-
ity and avoid unnecessary cuts which 
would affect productivity. The USTER® 
QUANTUM 3 gives spinners advanced 
control options for dealing with both con-
tamination and mass defects in the yarn 
during winding.

the yarn body
A key element of the USTER® QUAN-
TUM 3 is the ‘yarn body’ concept. This 
allows the removal of only the really dis-
turbing faults, while also optimizing the 
number of cuts. The yarn body is a new 
visual parameter – effectively a ‘picture’ 
of the yarn and its quality characteris-
tics. The concept takes account of the 
yarn unevenness; the count; raw mate-
rial; and the spinning process used. For 

example, carded yarns exhibit a wider 
yarn body than combed and compact-
spun yarns, because of their higher ir-
regularity. Similarly, fine count yarns 
show a wider yarn body than coarse 
yarns.
The USTER® QUANTUM 3 displays 
the yarn body graphically as a dark 
green area representing the ‘real’ yarn 
body and a light green area showing 
variations in it (see figure 1). Sivakumar 
Narayanan, Product Manager of Yarn 
Clearing within Uster Technologies says: 
“The yarn body is quickly recognized as 
an indispensable tool by mill managers 
who start to work with it. They find it ex-
tremely useful in helping to establish op-
timum clearing limits, not only for thick 
places and thin places, but also for yarn 
count variations and deviations.”

Smart Clearing
The main functions of a modern yarn 
clearer are the elimination of seldom-
occurring disturbing yarn faults such 
as thick places, thin places and foreign 
fibers. With conventional yarn clearers, 
spinning managers need to spend a lot 
of time and effort finding the right clear-
ing limits for a new article. The USTER® 
QUANTUM 3 handles this automatically 
– within only a few minutes. This unique 
feature, called Smart limit, suggests op-
timum clearing limits based on the yarn 
body. The proposed value can easily 
be optimized to suit individual require-
ments for quality and productivity. Every 
change to the settings will automatically 
produce a new cut forecast.

With its Smart Clearing Technology, the 

USTER® QUANTUM 3 offers even more. 
The system can minimize the number of 
cuts by identifying non-disturbing faults. 
For example, it distinguishes between 
disturbing foreign fibers and non-disturb-
ing vegetable matter – cutting only where 
yarn quality would be affected. The fact 
that ‘not all foreign matter is disturbing 
for all applications’ is the key point. For 
example, dark-colored foreign fibers may 
be disturbing only in light-colored fabrics 
– and vice versa. And cellulose-based 
contaminants or ‘vegetable matter’ will 
not usually be disturbing in applications 
where the yarn or fabric is to be bleached 
and dyed.

the cost of a single yarn cut
How expensive is a clearer cut on the 
winder? The tool shows the importance of 
setting correct clearing limits to spinners 
quite plainly. In the example for a Ne 40 
yarn (see figure 2) vegetable clearing re-
duces the cut level by 1 cut per 100 km for 
all machines without changing any other 
settings. This alone will result in savings 
of over USD 40,000 per year in a typical 
600-position winding installation. 

The example shows impressively that sav-
ing cuts leads to cost efficiency. Polypro-
pylene clearing is another important opti-
mization possibility of the Smart Clearing 
Technology to deliver the requested yarn 
quality aiming at the same time to keep 
the number of cuts as low as possible. 
Overall, the USTER® QUANTUM 3 has 
a range of unique clearing features which 
support spinners in their drive for precise 
quality balanced with optimal productivity. 
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Perfectly clear: eradicating defects in spun yarn

Why the USTER® QUANTUM 3 has become an indispensable aid to 
quality and productivity in modern spinning mills
 

Fig. 1: Yarn body displayed with the USTER® 
QUANTUM 3 Fig. 2: Screen shot of internal calculation tool

T
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fter the expiry of the three-
month transition period, the cri-
teria and limit values published 

by the OEKO-TEx® Association in early 
January for tests on harmful substanc-
es for textiles according to the OEKO-
TEX® Standard 100 finally came into 
force on 1 April 2012 for all certification 
procedures. The new test requirements 
also consider, as is usual, all the Sub-
stances of Very High Concern (SVHC) 
from the ECHA Candidate list relevant 
for textile production including the 20 
chemicals added on 19 December 
2011. Every OEKO-TEX® Certificate is-
sued will also confirm that the certified 
item group complies with the provisions 
of Annex xVII of the REACH Regulation 
relating to restricted substances such 
as azo-dyes or nickel.

If chemicals declared by ECHA as can-
didate substances are not yet listed 
as independent test parameters in the 
OEKO-TEx® Criteria Catalogue, and 
which may however be used in textile 
production along the individual value 
chain phases, the OEKO-TEx ® As-
sociation tests an explicit exception. 
Therefore the identification and publica-
tion of further SVHC substances, within 
the remit of the implementation of the 
REACH Regulation, will according to 
the OEKO-TEx® Secretariat, continue 
to be monitored closely in view of the 
further development of the OEKO-
TEx® test criteria.

The most important new regulations 
of the OEKO-TEX® Criteria Cata-
logue 2012
• Synthetic fibres on which solvents are 
used during the spinning process, such 
as elastane and polyacrylic as well as 
coatings and polyurethane foams will 
now, with immediate effect, also be 
tested for N-methyl-pyrrolidone and Di-
methylacetamide Both chemicals are 
listed in the new category “Residual 
Solvents” and must not exceed a limit 
value of 0.1 percentage by mass. If the 
value is found to exceed this 0.1 per-

centage by mass, this will be marked on 
the certificate and thereby supports the 
duty to disclose required by REACH.

• Relevant test samples such as coated 
items, plastic oil prints, flexible foam ma-
terials and accessories made of plastic 
are investigated for four new softening 
agents: Di-C6-8-branched Dialkylphtha-
late, Di-C7-11-branched Dialkylphtha-
late, Di-n-hexylphthalate (DHP) and Bis 
(2-methoxyethyl) phthalate. These are 
integrated into the phthalates already 
listed in the OEKO-TEx® Standard 
100. The total limit value of 0.1 percent-
age by mass remains in place and the 
test for the additional phthalates is al-
ways carried out at the same price.

• The limit value for extractable chro-
mium is specified for leather products 
in product class IV at 10 mg/kg. This 
exception from the usual chromium limit 
values for textile items corresponds to 
the currently best available technology 
in the market and does not conceal any 
toxicological risks for the intended use 
of such products.

• Irrespective of the newly created test 
parameters, the scope of the control 
tests conducted worldwide on OEKO-
TEX® certified products of a previous 
minimum of 15 % of all certificates is-
sued annually will in future be expand-
ed to 20%. In practice over the last few 
years, an average of 18% of certificates 
were examined using product samples 
from the retail trade at the cost of the 
OEKO-TEx® Association.

• In addition, a new supplement to the 
OEKO-TEx® Standard 100 is available 
on which basis in future special items 
such as tents, prams, office chairs and 
rucksacks can be certified according to 
the OEKO-TEx® Standard 100.

Testing for alkylphenol ethoxylates
Similar to the existing exclusion of Alkyl-
phenol ethoxylates (APEO), within the 
framework of the certification of envi-

ronmentally-friendly premises accord-
ing to the OEKO-TEx® Standard 1000, 
the successful examination for Nonyl-
phenol, Nonylphenol-(1-9)-ethoxylate, 
Octylphenol and Octylphenol-(1 2)-eth-
oxylate will also be a pre-requisite for 
future product certification according to 
the OEKO-TEx® Standard 100.

The following limit values apply to all 
four product classes:

Nonylphenol: 100 ppm
Octylphenol: 100 ppm
Total Nonylphenol - (1 - 9 ) - ethoxylate: 
1000 ppm
Total Octylphenol - (1 - 2 ) - ethoxylate: 
1000 ppm 

The tests have been in process since 
the publication of the new OEKO-TEx® 
criteria. In order to grant companies a 
reasonable time period for any nec-
essary alterations to their production 
processes, the requirements relating 
to Alkylphenol ethoxylates will only 
come into force on 1 April 2013 after 
a one-year transition period. With the 
production-related certification accord-
ing to the OEKO-TEx® Standard 1000, 
this requirement to relinquish APEOs in 
production, has been consistently im-
plemented since 2005 through the sub-
stitution of problematic agents.

New OEKO-TEX® test criteria finally come into force

A

13



 Kohan t extile Journal, June 2012

he world second largest exhi-
bition for the flooring industry 
kicked off in Shanghai with an 

Opening Ceremony held at the South 
Entrance Hall of the Shanghai New In-
ternational Expo Centre, 27th March.

Many VIP guests were present to give 
their support to the exhibition. Among 
them we will mention Mr. Wang Man, 
Executive Chairman of China National 
Forestry Product Industry Association, 
Mr. Bian Zhen Hu, Chairman of China 
Chamber of Commerce of Import and 
Export of Foodstuffs, Native Produce & 
Animal By-Products, Mr. Zafar Hasan, 
Consul General of Pakistan in Shang-
hai, Mrs Deniz Eke, Consul General of 
Turkey in Shanghai, Mr. He Shao lin, 
Director of the Department of Com-
merce of Qinghai Province, Mr Ye Ke 
lin, Director of Research Institute of 

Wood Industry, Chinese Academy of 
Forestry. And Ms. Zhang Yu Fen, Chair-
man of Carpet Industrial Association.

David Zhong, President of VNU Exhi-
bitions Asia, the organizer of DOMO-
TEx asia CHINA/FlOOR said: “As the 
industry most prominent exhibition, we 
have committed our deep knowledge to 
the steady and healthy development of 
the flooring industry”. A well-structured 
program has been settle for this edition 
in order to cover all the topics, news 
and trends related to the industry and 
to its surrounding industrial fields, such 
as construction, architecture and real 
estates.    

Exhibitors showed their satisfaction 
soon in the first day. Many of them, 
such as Beamy, Mondo, Suminoe, and 
Ardex, stating that this year the number 

of visitors has increased significantly 
and qualitatively compared to last year.

Both visitors and exhibitors’ enthusi-
asm is in the air from the first day, and 
we expect the show to continue also for 
the next two days to be an important 
promoter of this industry, and to play 
a decisive role for industry interaction 
and business success. 

About DOMOTEX worldwide
DOMOTEx asia/CHINAFlOOR, the 
number one flooring show in Asia held 
from 27   29 March 2012, is organized 
by VNU Exhibitions Asia, Deutsche 
Messe and Chinafloors. Deutsche 
Messe is the name behind DOMO-
TEx HANNOVER, the world’s leading 
trade fair for carpets and floor cover-
ings which is taking place from 12   15 
January 2013. Furthermore Deutsche 
Messe launches a new offspring of the 
DOMOTEx brand catering to the Rus-
sian market: from 26 – 28 September 
2012, the flooring industry will meet at 
DOMOTEx Russia in Moscow. DOMO-
TEx Middle East, Deutsche Messe’s 
flooring show for Middle East from 8 to 
11 November 2012, will move to Istan-
bul in order to cater not only to the Mid-
dle East but also to the booming Turk-
ish market.

DOMOTEx asia / CHINAFlOOR grand Opening!
 

Exhibitors and visitors enthusiasm is in the air from the first day at this 14th edition.

T
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