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سرمقاله

به نام روز نخست ...

edIt OrIAL

آیا در نساجی هم انتخاب اصلح صورت می گیرد؟

مدت زیادی نیست که از انتخابات مجلس نهم می گذرد. انتخاباتی که مسیر کشور را در سالهای آتی رقم خواهد زد و افکار و تصمیمات نمایندگان مردم برهه ای 
از تاریخ کشور ایران را خواهد ساخت. قطعًا نقش مدیران در ساماندهی و هدایت جریانات سیاسی، فرهنگی و اقتصادی انکار ناپذیر است. گاهی دیده می شود 

حضور یک مدیر موفق و شایسته توانسته کارخانه، شهر و حتی کشوری را در مقطعی از زمان به اوج برساند و یا کاماًل برعکس.

آنچه در سالهای اخیر در صنعت نساجی کشور دیده می شود انتقاد، گالیه و ناله و فغان مدیران صنعت نساجی در رده های مختلف است و همه آنقدر مرثیه خوانی 
و انتقاد شنیده ایم که نقش همین مدیران را در اوضاع نابسامان نساجی از یاد برده ایم. باید کمی واقع بین باشیم. بسیاری از مدیران کنونی صنعت نساجی دوران 
طالیی را پشت سر گذاشته اند که بسیاری از بهترین آنها شاید درصد زیادی از موفقیت های خود را مرهون همین دوران هستند. دوران طالیی که وزارت صنایع 
به واحدهای تولیدی ارزهای دولتی هدیه می کرد و نیز انواع حواله های ساختمانی، صنعتی و... به قیمت های نازل )سوبسید دار(، واحدهای تولیدی را فربه می 
کرد. با این سوبسیدهای دوران جنگ و دهه پس از آن بسیاری از کارخانجات بزرگ و کوچک نساجی پا گرفتند. بعضی تولید کردند و در بازار انحصاری قوی 
شدند و تعدادی نیز حواله های صادره از اداره صنایع را فروختند و در تجارت سود بردند. حال که از این مسائل خبری نیست و سودهای سرشار در کارخانه ها 

را نمی زند و... ، تولید مرد میدان می خواهد.
هر چند قصد انکار مشکالت و موانع تولید را ندارم؛  نیازی به توضیح آنها هم نمی بینم چرا که ما قصد نداریم کاری را که دیگران سالها در رسانه های خود 
انجام داده اند تکرار کنیم. گاهی هم باید خودمان را نقد کنیم. هر چند نمی توانیم پاسخ هزاران سوال در ذهن شما را بدهیم. اینکه آیا در سالهای گذشته انتخابات 
و انتصابات در بخش های مختلف دولتی و غیردولتی نساجی درست صورت گرفته یا خیر؟ اینکه در دنیای امروز، علم روز نساجی و مدیریت بیشتر حرف برای 
گفتن دارد یا تجربه و افتخار به مشارکت در چند کارخانه که همیشه در حالت کما بوده اند؟  اینکه آیا در جامعه بزرگ نساجی افراد نخبه و رهبر وجود ندارند؟ 

یا اینکه در NGO های نساجی واقعًا چه خبر است؟و ...
اینها سواالتی هستند که پاسخ دقیق به آنها حداقل از توان نویسنده خارج است اما مطرح کردن آنها وظیفه رسانه ای ماست، آنچه دغدغه اش را داشته ایم که حاال 
در این صنعت قلم می زنیم. به هر حال بهتر است به خود بیائیم و به جای بهانه کردن مشکالت و مقایسه صنعت نساجی ایران با سایر کشورها عملکرد خود را 

بررسی کنیم.
همه ما می دانیم بسیاری از مدیران و صنعتگران ایرانی با اتکاء به دالرهای نفتی در دوران اوج سازندگی از ابتکار در تولید و صادرات دور افتاده اند و اکنون با 
حسرت به رقیبان خارجی خود که بدون اتکاء و فقط با مدیریت صحیح پیش رفته اند و بازارهای جهانی را در کنترل دارند، می نگرند. به زمین و زمان بد می 
گوییم و عدم مدیریت صحیح خود را گردن این و آن، عدم حمایت دولت و... می اندازیم. این انصاف نیست. مدیران الیق در این سال ها به جای مرثیه خوانی و 
مظلوم نمایی ها به فکر رقابت افتاده و با شرکت در نمایشگاه های خارجی، گرفتن اطالعات روز، کپی محصوالت موفق دنیا، نوآوری و خالصه با چنگ و دندان، 
خود را به امروز رسانده و هنوز قادر به تولید و رقابت و صادرات هستند که البته این دسته از واحدهای تولیدی در اقلیت هستند. در همین صنعت فرش ماشینی 
نامهای بزرگی سال های سال است در مشهد، یزد، اصفهان، کاشان و... با مدیریت صحیح خود نه تنها در جهان رقابت می کنند بلکه حتی با خدمات مثبت خود 
شهری را وام دار کرده اند. برخالف آنانی که همیشه و در هر محفلی نغمه من آنم که رستم بود پهلوان سر می دهند، در حالی که بررسی دهه های گذشته نشان 

از بی کفایتی کامل آنهاست. 

آینده روشن است
آنچه مسلم است صنعت نساجی باید متحول شود . صنعت کهن نساجی شایسته به اوج رسیدن است و این میسر نیست جز با تالش تک تک ما. باید طرحی 
نو دراندازیم. کسانی که همیشه وقت کم می آورند کسانی هستند که به واقع کمتر کار انجام می دهند. به جای اینکه حسرت مدیریت ترکها را بخوریم خودمان 

دوباره سر کالس درس بنشینیم و مدیریت یاد بگیریم.

اما در این شماره از مجله کهن در کنار مطالب جالب و خواندنی که برای شما گرد آوری کرده ایم مبحث بسیار جالب و جدیدی به نام بازیافت در صنعت 
نساجی و به ویژه فرش ماشینی را گشوده ایم که امیدواریم مورد توجه شما عزیزان قرار گیرد. 

            سردبیر   
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همانطور که مطلع هستید در دو شماره قبلی مجله نساجی 

و  قانون   موجب  به  تنها  و  باطنی  میل  برخالف  کهن 

وظیفه مطبوعاتی خود،  نامه و جوابیه ای از مدیران عامل 

شرکت های فرش مشهد و فرش ارمغان شیراز ، آقایان 

رضا حمیدی و روزبه مروج چاپ نمودیم که بازخوردها 

و قضاوت های متفاوت و بسیار زیادی را به دنبال داشت. 

در زیر چند نکته مهم را در این مورد یادآوری می کنیم:

به کشور  کاالیی  هر  ماشینی و اصوالً  - صادرات فرش 

چین در شرایط فعلی ما یک شاهکار بی نظیر است که 

گوناگون  های  در حجم  و  مختلف  های  توسط شرکت 

بیشتر  را  امر  این  اهمیت  اینکه  برای  شود.  می  انجام 

با برخی  تلفنی کوتاه  درک کنید کافی است یک تماس 

نهادهای مرتبط بگیرید. وقتی کارشناس مربوطه با انرژی 

زیاد تلفن را پاسخ می دهد با مطرح کردن این سوال که 

چگونه می توان اطالعاتی راجع به صادرکنندگان ایرانی 

به چین پیدا کرد؟ سکوتی مرگبار را تجربه می کنید. می 

توان فهمید که کارشناس مربوطه به شدت در حال فکر 

بعد  و  شماست  نامعقول  سوال  این  با  کلنجار  و  کردن 

به چین  ایران  اینگونه جواب می دهد: »صادرات؟ مگر 

صادرات هم دارد؟ ما فقط اطالعات واردکنندگان ایرانی 

را داریم.« در این شرایط است که صادرات فرش ماشینی 

به بزرگترین کارخانه جهان به خودی خود افتخار است.

مجله  عنوان  به  کهن  نساجی  مجله  دیدگاه  از  مسلمًا   -

این  ایران در  تخصصی صنعت نساجی و فرش ماشینی 

جریان ماهیت صادرات به چین است که اهمیت دارد نه 

اینکه کدام شرکت اول است یا کدام آخر. مسلما ورود به 

بازارهای جدید توسط هر کدام از شرکت های ایرانی می 

تواند راه را برای شرکتهای دیگر هموار تر سازد و این 

افزایش صادرات صنعت فرش  نتیجه ای جز  نهایت  در 

اهمیت  آنقدر  امر  این  ندارد.   آن  فعاالن  منفعت همه  و 

دارد که همانطور که  می دانید در حال حاضر کشورهایی 

مانند ترکیه، آلمان و ... صادرات خود را با برند واحد در 

سراسر جهان عرضه می کنند.

- به طور کلی همانطور که خوانندگان فهیم ما می دانند 

قطعاً نظرات چاپ شده در این نامه و جوابیه چه درست 

مجله  این  گردانندگان  نظر  هیچ وجه  به  نامربوط  و چه 

نبوده و مسئولیت کلیه اظهارنظرها و صحت و سقم آن بر 

عهده مدیران محترم این دو شرکت است.

- در هر دو نامه انتقاداتی از سمت این دو عزیز به مجله 

از خوانندگان و دوستان  بسیاری  است.  ایراد شده  کهن 

همیشگی ما علت سکوت مجله نسبت به این انتقادات را 

جویا شدند. ما به این انتقادات به عنوان نظرات دو مدیر 

از دو قشر مختلف یکی جوان و  ماشینی  صنعت فرش 

کنیم  می  نگاه  کارکشته  و  پیشکسوت  دیگری  و  خالق 

و این انتقادات را با هر محتوا و منظوری که مطرح شده 

اند، به فال نیک گرفته و قضاوت را بر عهده خوانندگان 

فهیم مجله می گذاریم.

- قطعًا برخورد مجله کهن با این جریان کاماًل بی طرفانه 

و منطقی است چرا که مجله کهن نه جانب داری می کند 

و نه منافعی در این بین دارد. تنها وظیفه ما بازتاب نظرات 

شخصی مدیران صنعت است و اگر بخواهیم صحبت ها 

یا کم و زیاد چاپ کنیم بی اخالقی  را سانسور شده و 

بین قصد گرفتن  این  در  که  افرادی هم  قطعًا  ایم.  کرده 

ماهی از آب گل آلود را داشته اند سودی نیافتند جز اینکه 

برای ما و صنعت بزرگ نساجی آشکار  هویت خود را 

کردند و ما از این بابت بسیار خرسندیم. به نظر ما هیچ 

یک از مدیران محترم این دو شرکت قصد تخریب و یا 

توهین به طرف مقابل را نداشته اند چرا که شرح حال، 

سوابق و خدمات ایشان برای تمامی فعاالن صنعت فرش 

ماشینی ایران روشن است. 

- مجله نساجی کهن تنها با هدف ارتقای سطح دانش فنی 

و توان شرکت های فعال صنعت فرش ماشینی، نساجی 

و... در ایران فعالیت می نماید و این مسئله را با تالش 

شبانه روزی و نوآوری های خود به عنوان مجله ای که 

برخالف آنچه معمول است به هیچ انجمن و یا ارگانی 

وابستگی مالی و فکری ندارد در طول سال های گذشته 

به اثبات رسانده ایم.

- در پایان از آقای مهندس حمیدی که عدم پاسخ مجدد 

ایشان موجب پایان یافتن این اختالف نظر شد صمیمانه 

سپاسگزاریم.

 اتحاد یار، با یاران خوش است        پای معنی گیر، صورت سرکش است
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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 زیر می خوانید. 

سر دبیر محترم مجله صنعت کهن

با سالم

احترامًا، ضمن تشکر از همکاری صمیمانه شما وهمکارانتان در جهت  رشد صنعت فرش ماشینی کشور ، در رابطه با دومین جشنواره بین المللی فرش کاشان الزم دیدم چند سطری را 

در جواب دوست گرامیم آقای زجاجی، که سؤاالت بی پاسخی داشتند مرقوم نمایم .امید است که تالشهای تک تک دلسورزان این صنعت به بار بنشیند و بار دگر شاهد روزهای طالیی 

برای کل صنعت نساجی باشیم.

- امروزه اکثر نمایشگاه های ایران به غیر از شهر تهران، که مشکالت کالن شهر را یدک می کشد، در ساعت بعد از ظهر برگزار می شود تا اقشار مختلف شاغل ، فارغ از کار روزانه خود 

امکان بازدید را داشته باشند. )نمایشگاههای استان اصفهان، مشهد، کرمان و...تمامًا بعد از ظهر برگزار می شود(

- مکان نمایشگاه از بین چند محل پیشنهادی، توسط متخصصین مربوطه، به دلیل:  ورودی شهر، کنارشهرک صنعتی امیر کبیر و شهرک صنعتی کارگاهی امیر کبیر، نبود مشکل ترافیکی، 

وجود نیروهای امنیتی در کنار نمایشگاه، سوله بزرگ 6000 متری و... انتخاب شده بود اگر چه  در این بین نقاط ضعفی نیز برای انتخاب وجود داشت. برای برگزاری یک نمایشگاه، مکان 

آن باید 30 پارامتر داشته باشد و ما این را می دانستیم. 

- فرش دستباف ایران سالیان درازی است که مشکالت عدیده ای دارد که اقتصادی نبودن تولید آن مهمترین دلیل رکود فرش دستباف است. که برای غلبه براین ضعف احتیاج به تحول  

اساسی دارد که امیدوارم ذی نفعان این هنر صنعت با درک درست موقعیت کنونی  و فارغ از کوتاه بینی و تعصب راه درست را انتخاب نمایند .

- خوشه صنعتی فرش ماشینی بعد از سه سال توانسته است آنقدر اعتمادسازی نمایدکه اگر امکانات اجازه دهد چندین برابر نمایشگاه  فعلی را برگزار نماید، که دلیل این مدعا  برگزاری 

نمایشگاه فرش ماشینی تهران است که به پیشنهاد و پیگیری خوشه سه سال قبل برگزار شد. سند برنامه خوشه فرش ماشینی کاشان آران وبیدگل در سه سال قبل با حضور متخصصین و 

دست اندر کاران موفق این صنعت تنظیم شده است که نظرات کارشناسی آنها جهت دهنده مسیر فعالیتها بوده است. امروز بعد از سه سال ، رشد تمام آمارهای موجود در رابطه با صنعت 

فرش ماشینی کاشان آران وبیدگل ، این صنعت را در مسیر رشد و تکامل قرارداده است.

- خوشه صنعتی فرش ماشینی با رصد صنعت فرش ماشینی در سه رده بین المللی، ملی ومنطقه ای، کاماًل بر این صنعت واقف وآگاه هست وبه همین دلیل نقشه راه 10سال آینده فرش 

ماشینی کشور، توسط این نهاد تهیه وتدوین شده است.     

 اّما جهت اطالع شما عرض می کنم : 

- تاکنون 4000 نفر ساعت کار آموزشی در سطح خوشه برگزار شده است.

- تاکنون چندین تور بازدید از نمایشگاههای خارجی)آلمان ، چین ، قطر، امارات، ایتالیا، بلژیک، سلیمانیه عراق، اسپانیا و... برگزار شده است. 

- تاکنون در چندین نمایشگاه داخلی و خارجی اخذ غرفه شده است )نمایشگاه قطر، عراق ، دبی و...(

- کانون هماهنگی دانش و صنعت فرش ایران که امروزه برنامه های زیر ساختی مناسبی را برای این صنعت طراحی واجرا می کند. از  افتخارات صنعت فرش منطقه کاشان است.

- رشد 60 درصدی وزنی و دالری  صادرات در طول یک سال از افتخارات صنعت فرش ماشینی منطقه کاشان است.

- پیشنهاد طرح کالن مّلی برای حل یکی از معضالت  فرش ماشینی از دیگر افتخارات صنعت فرش ماشینی منطقه کاشان است.

- انجام چندین پروژه تحقیقاتی در مورد بازار فرش ماشینی ، مواد اولیه و ... از دیگر فعالیتهای انجام شده است.  

آقای مهندس زجاجی،کم بینی فضای نمایشگاه که بالغ بر نیمی از فضا )6000 متر( بود، نشان از استراتژی فکری غلط حاکم بر دوران شما دارد چرا که صنعت اّول کشور را به دلیل کسب 

جایگاه بیشتر! همیشه کمتر از آنچه بود نشان دادید بگونه ای که صنعت نساجی را به عنوان یک صنعت ورشکسته در جامعه معرفی کردید. آیا این صنعت واقعًا اینگونه بود؟  هر وقت 

اولین مجله نساجی این صنعت را ورق می زدیم ، دایماً از مشکالت، کمبودها، گرانی و... صحبت بود و مرثیه خوانی این صنعت نقل هر جلسه و محفل شده بود اّما واقعًا چنین بود! 

آقای زجاجی در جای دیگر پیشنهاد جانشینی داده بودید که با عرض پوزش نمی توانم میز خود را به شما تحویل بدهم، چرا که از تجربه شما در شرکت های مخمل و ابریشم کاشان که 

امروزه سایه ای از آن بیش  نمانده  است و شرکت نساجی خوب که دیگر وجود خارجی ندارد و... می ترسم، شاید از صنعت فرش ماشینی نیز در چند سال دیگر اثری نباشد!!

با تشکر 
محمود برادران- دبیر جشنواره فرش کاشان

عامل توسعه خوشه فرش ماشینی کاشان ، آران و بیدگل و مدیر عامل شرکت ریس سنج
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سال های سال شرکت های بزرگ نساجی کشور اسیر 

مدیریت های دولتی و ناکارآمدی بودند که گزینه اول 

و آخر آنها برای نجات کارخانجات نساجی و پرداخت 

اّما  بود.  کارخانه  های  زمین  فروش  کارگران  حقوق 

ابالغ اصل 44 قانون اساسی و آغاز خصوصی سازی 

برای  آغازی  نقطه  دولت  مالکیت  تحت  های  شرکت 

خروج عظیم ترین کارخانجات نساجی ایران از بحران 

کارخانجات  این  از  بسیاری  این  از  قبل  شد. هر چند 

ورشکسته و با خاک یکسان شدند و آوازه ورشکستگی 

صنعت نساجی را بر سر زبان های مردم انداختند اّما 

همان چند شرکت باقی مانده در حال حاضر وضعیت 

روشن تری دارند. 

یکی از شرکت هایی که می توان از آن به عنوان نماد 

قدرت بخش خصوصی در جریان خصوصی سازی ها 

یاد کرد، شرکت نساجی بابکان است که پس از انتقال 

را  خوبی  بسیار  گامهای  توانست  بخش خصوصی  به 

بردارد و به تازگی نیز پروژه توسعه خود را با حضور 

فرماندار آمل آغاز نمود. نساجی بابکان که نزدیک به 

4 دهه از آغاز تاسیس آن می گذرد در حال حاضر به 

روزهای خوب آینده فکر می کند تا با همه مشکالت 

موجود نام و آوازه نساجی بابکان را مجدداً بر سر زبان 

ها بیندازد و به همه اثبات کند این صنعت نساجی ایران 

نیست که ورشکسته است بلکه فقر دانش و آگاهی و 

عدم مدیریت مناسب است که یک کارخانه را ضعیف 

و از کار افتاده می کند.

در این بخش از مجله نساجی کهن گفتگویی با آقای 

مهندس نیکچی مدیر عامل این شرکت را از نظر می 

گذرانید.

و  کارخانه  پیشینه  با  رابطه  در  لطفًا  نیکچی  آقای 

روند واگذاری آن به بخش خصوصی و شرایط حال 

حاضر آن توضیحاتی را ارائه کنید.

پیش  سال   4 از  بابکان  نساجی  شرکت  خرید  پروسه 

بخش  به  کامل  طور  به  شرکت  این  و  خورده  کلید 

دارای  بابکان  نساجی  شرکت  شد.  واگذار  خصوصی 

در همه  و  است  باالیی  بسیار  کاری  پتانسیل  و  سابقه 

مثل  اّما  است.  خوبی  تولیدی  توان  دارای  ها  زمینه 

مشکالت  دچار  زمانی  ایران  دولتی  کارخانجات  همه 

بسیار زیادی بود. به نظر من دلیل عمده این مشکالت 

مدیریت ناکارآمد است. خوشبختانه زمانی که نساجی 

پروژه  واگذار شد چندین  بخش خصوصی  به  بابکان 

نوسازی و بازسازی جدید را انجام دادیم و با افزایش 

نیروها  کردن  کارآمد  و  قوی  مدیریت  تولید،  راندمان 

به جایی رسیده ایم که در حال حاضر به چین، ترکیه 

توانم بگویم  به جرات می  و عراق صادرات داریم و 

البسه  و  ها  پارچه  درصد   70 حدود  حاضر  حال  در 

جمله  از  ایران  اسالمی  جمهوری  نیروهای  نیاز  مورد 

را  و...  دریایی  نیروی  هوایی،  نیروی  انتظامی،  نیروی 

نساجی بابکان تامین می کند. در واقع می توان گفت 

الیاف  با ورود  اندازی خط دوزندگی جدید ما،  با راه 

می  خارج  بابکان  نساجی  از  آماده  البسه  کارخانه،  به 

است.  واحد  این  باالی  توان  دهنده  نشان  این  و  شود 

نامانوس  کمی  ما  همه  برای  چین  به  صادرات  شاید 

باشد اّما در حال حاضر همانطور که عرض شد به چین 

صادرات نخ انجام می دهیم.

البته کماکان مشکالت کلیه صنایع کشور و من جمله 

صنعت نساجی پا برجاست و نمی توانیم بگوئیم ما از 

خصوصی سازی صحیح رمز موفقیت واحدهای دولتی 

نساجی همیشه سود ده و کارآمد است 

مصاحبه با آقای امیرحسین نیکچی – مدیر عامل شرکت نساجی بابکان
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سابقه  بر  تکیه  با  ایم  توانسته  اّما  هستیم  جدا  دیگران 

به  بابکان  نساجی  مجموعه  اندرکاران  دست  تجربه  و 

نحوی عمل کنیم که روند رو به رشدی داشته باشیم.

را  این  باید  کشور  اندرکاران  دست  و  ما  دولتمردان 

قبول کنند که صنعت نساجی، صنعتی بسیار قدرتمند 

این صنعت  از  با حمایت  تنها  و  است  اعتماد  قابل  و 

می توانند مهمترین مشکالت اقتصادی کشور از جمله 

بیکاری و تولید را به راحتی برطرف کنند. باید قبول 

کنیم که نساجی، صنعت مادر است. اقتصادهای بزرگ 

جهان مانند هندوستان، ترکیه، چین، برزیل و... امروزه 

صنعت  مدیون  چیزی  هر  از  بیش  را  خود  پیشرفت 

نیست  صنعتی  نساجی  صنعت  دانند.  می  نساجی 

و  بنشینیم  باید  کنیم.  عبور  ازآن  راحتی  به  بتوانیم  که 

بیندیشیم چه کرده ایم که 20 سال پیش جزو کشورهای 

خوب در این بخش بوده ایم اّما در حال حاضر جزو 

ضعیف ترین کشورهای جهان هستیم.

آنگونه  اصل 44  در سال های گذشته  اینکه  با وجود 

که باید اجرا نشده اّما باز هم می توان آثار مثبت آنرا 

بخش  من  نظر  به  کرد.  مشاهده  مختلف  صنایع  در 

خصوصی که مدیر و مدبر است همیشه حتی در سخت 

ترین شرایط اقتصادی و سیاسی کشور هم موفق بوده 

است.

اگر واگذاری ها درست انجام شود موفقیت واحدهای 

از  قبل  بابکان  نساجی  است.  شده  تضمین  تولیدی 

واگذاری واحدی کاماًل از بین رفته بود اّما امروز دوباره 

احیا شده و جان تازه ای گرفته. 

تمام  فقط  ایم  نداده  انجام  بزرگی  کار  ما  من  نظر  به 

انجام دهد،  باید  کارهایی را که یک بخش خصوصی 

انجام داده ایم. باال بردن راندمان، تولید بهینه، استفاده 

درست و به جا از نیروی انسانی، به کارگیری نیروی 

کار متخصص و... کارهایی که به طور طبیعی یک بنگاه 

دولتی انگیزه ای برای انجام آن ندارد.

نوسازی،  را  آالت  ماشین  از  بخشی  کار  آغاز  در  ما 

راه  را  هایی  بخش  همچنین  و  بازسازی  را  بخشی 

اندازی کردیم!

شاید باور نکنید وقتی نساجی بابکان را تحویل گرفتیم 

ماشین آالت نویی را دیدیم که 10 سال هیچ مدیری 

حتی زحمت نصب آنها را هم به خود نداده بود.

ماشین آالتی که قطعًا با پول بیت المال خریداری شده 

بودند در صورتی که همه جای دنیا حتی یک ساعت 

هم برای تولیدکننده مهم است. جالب است بدانید این 

ماشین ها با ارزشی معادل 15 میلیون فرانک سوئیس ده 

سال در یک محیط رطوبتی داخل صندوق ها خاک می 

خوردند! از همین مطلب می توان فهمید که چه اتفاقی 

است.  بوده  افتاده  مشابه  واحدهای  و  واحد  این  در 

متاسفانه عملکرد غلط مدیران ناکارآمد در این واحدها 

در اذهان عمومی تصور غلطی از صنعت نساجی ایران 

و  عریض  واحدهای  این  که  چرا  است.  کرده  ایجاد 

طویل دولتی عمدتًا تعداد کارگر بسیار زیادی داشتند 

که با ورشکستگی یکی از آنها موج بیکاری یک شهر و 

حتی یک استان را فراگرفته و قطعًا تصور عمومی بدی 

نسبت به این صنعت ایجاد کرده است.   در حال حاضر 

می توانم  به جرات بگویم نساجی بابکان از واحدهای 

موفق و خوب نساجی کشور است.

شرکت  تولیدی  محصوالت  طیف  با  رابطه  در 

توضیح دهید. در مورد بازارهای صادراتی دقیقًا چه 

محصوالتی را عرضه می کنید؟

استر- ویسکوز  پلی  نخ های  ریسندگی،  در بخش  ما 

30 و 40 تولید می کنیم که به طور کلی مصرف بخش 

بافندگی ماست. در بخش صادرات نخ به چین نخ های 

پنبه ای با نمره 20 را ارائه می کنیم.

صادرات ما به ترکیه نیز شامل نخ پنبه ای 20 و پارچه 

های پرده ای عریض است. در زمینه بافندگی، نساجی 

اندازه های نساجی  بابکان بسیار قدرتمند است و در 

مازندران هستیم.

نخهای  صادرات  توان  آیا  نخ  صادرات  بخش  در 

ظریف تر را نداریم یا اینکه نیاز بازار نخهای ضخیم 

تر است؟

سؤال خوبی است. قطعًا توان ریسندگی ما از این باالتر 

به  توجه  با  ترکیه  و  چین  نظیر  کشورهایی  اّما  است 

بسیار  ای  پنبه  نخهای  ریسندگی  توان  اینکه خودشان 

ظریف حتی تا نمره 100 را هم دارند بیشتر به دنبال 

تولید نخهای ظریف هستند که ارزش افزوده باالتری 

برای آنها دارد. بنابراین نخهای ضخیم تر مانند نخ 20 

از پاکستان و هند و حاال هم از ایران وارد  را معموالً 

می کنند.

اشاره  مازندران  نساجی  به  خود  های  در صحبت   

به  شرکت  این  واگذاری  درباره  شما  نظر  کردید. 

بخش خصوصی ترکیه چیست؟

نساجی مازندران واحد تولیدی بسیار بزرگ، قدرتمند 

و دارای شهرت است. به نظر من در واگذاری نساجی 

هم  هنوز  و  شد  عمل  زده  شتاب  کمی  مازندران 

هم  هنگفتی  رقم  برجاست.  پا  حدی  تا  آن  مشکالت 

به طرف ترکیه ای وام داده شد اّما روند کار آنگونه که 

بابکان از زمانی که به  باید نبوده. خوشبختانه نساجی 

بخش خصوصی واگذار شده هنوز از تسهیالت بانکی 

استفاده نکرده است. متاسفانه ما در بعضی از بخش ها 

غریبه پرست هستیم.

با سرمایه گذاری ها درصنعت   نظر شما در رابطه 

نساجی ایران چیست؟

متاسفانه در سال های گذشته اشتباهی صورت گرفته 

و آن اینکه اغلب نوسازی ها و بازسازی ها در بخش 

ریسندگی انجام شده است. در حالی که باید پرسید این 

واحد  کدام  توسط  نخ  تولید  شده  احیاء  های  ظرفیت 

بافندگی باید به پارچه تبدیل شود و مهمتر اینکه این 

پوشاک  تولیدی  واحد  کدام  توسط  شده  بافته  پارچه 

محصول  به  باید  و...  خانگی  منسوجات  یا  البسه  یا 

نهایی تبدیل شود؟؟ اینجاست که باید به این نکته فکر 

عملکرد  متاسفانه 

غلط مدیران ناکارآمد در این واحدها 

صنعت  از  غلطی  تصور  عمومی  اذهان  در 

این  که  چرا  است.  کرده  ایجاد  ایران  نساجی 

واحدهای عریض و طویل دولتی عمدتًا تعداد 

کارگر بسیار زیادی داشتند که با ورشکستگی 

یکی از آنها موج بیکاری یک شهر و حتی یک 

استان را فراگرفته و قطعًا تصور عمومی بدی 

نسبت به این صنعت ایجاد کرده است. 
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کرد که آیا صنعت بزرگ و کهنی چون نساجی اصوالً 

دوران  در  ما  همه  خیر؟!  یا  دارد  استراتژی  ایران  در 

و  بازار  به  کاال  یک  چه  هر  که  ایم  خوانده  دانشگاه 

زنجیره فروش نزدیک تر می شود حاشیه سود بیشتری 

را نصیب تولیدکننده می کند اّما درعمل از اجرای این 

تقاضا  بدون  تولید  ایم.  مانده  عاجز  هم  ساده  تئوری 

شکست خورده است. اگر صنایع پوشاک و منسوجات 

ما تقویت شوند قطعًا ظرفیت های خالی را در بخش 

بافندگی و ریسندگی ایجاد می کنند. ریسندگی به طور 

کلی مشکالت زیادی دارد که مهمترین آن مشکل تامین 

الیاف است. سال گذشته نیاز کشور به پنبه 120 هزار 

تن بود که تنها 60 هزار تن آن در کشور تولید شد. 

کشاورزان ما در بحث پنبه تقصیری ندارند. در شرایطی 

شود  نمی  پنبه  کاشت  برای  آنها  از  حمایتی  هیچ  که 

کاماًل منطقی است که جو یا سویا بکارند.

زمانی پنبه گرگان بعد از پنبه مصر از بهترین و مرغوب 

سفید  طالی  این  حاال  اّما  بود  جهان  های  پنبه  ترین 

کشت محدودی دارد.

قیمتی  هر  به  را  خود  اینکه  جای  به  نیست  بهتر  آیا 

روی  به  را  کشور  درهای  و  کنیم  معرفی  خودروساز 

خودروهای خارجی ببندیم ، از صنایع نساجی حمایت 

برای  باز  با وجود درهای  کنیم؟ صنعتی که هنوز هم 

و  زنده  ها  مهری  بی  و  واردات  قاچاق،  عظیم  سیل 

قدرتمند است. اشتغال زایی فوق العاده باالیی دارد و 

می تواند بسیاری از مشکالت کشور عزیزمان را حل 

کند. در هر شرایطی که شما تصور کنید حاضرم ثابت 

توسط  که  نساجی  در صنعت  گذاری  که سرمایه  کنم 

بخش خصوصی باتجربه و آگاه انجام شود صد درصد 

سود آور  است. 

متاسفانه سیستم بانکی ما هم با صنایع هماهنگی ندارد 

و گاهی اوقات سرمایه های کالن و وام های هنگفت به 

نام صنعت نساجی، به کام دیگران می شود و در سال 

های اخیر  این اتفاق افتاده است. صنایع کشور درسال 

90 چندین شوک جدی را تجربه کرده اند. هدفمندی 

و  اولیه  مواد  کمبود  ارز،  نرخ  نوسان شدید  ها،  یارانه 

تحریم ها. هر یک از این معضالت برای صنعتگر ما به 

تنهایی مشکل ساز است.

خوشبختانه مجلس اجرای طرح هدفمندی یارانه ها در 

فاز دوم را به تعویق انداخت اّما به هر حال باید به این 

نکته توجه کنیم که این کار باید به شکلی اصولی انجام 

شود تا صنایع آسیب پذیر بیش از این ضربه نخورند. 

در بحث مالیات بر ارزش افزوده متاسفانه تولیدکننده 

این 4 درصد را پرداخت می کند اّما نمی تواند از بازار 

پس بگیرد و تبدیل به هزینه سربار می شود.

 مزیت های نسبی نساجی بابکان در حال حاضر چه 

مواردی است؟

تامین  روی  بر  کاماًل  که  است  این  ما  مزیت  اولین 

البسه نیروهای دولتی جمهوری اسالمی  منسوجات و 

عزیزان  این  نیاز  تامین  افتخار  و  داریم  تمرکز  ایران 

بخش  در  باال  بسیار  توانایی  ما  دیگر  مزیت  داریم.  را 

بافندگی است. یکی از پروژه های نوسازی ما نصب و 

راه اندازی بیش از 100 ماشین بافندگی سولزر عرض 

 180 با  حاضر  حال  در  و  است  بوده   3/90 و   3/60

ماشین بافندگی توان تولید 30 هزار متر پارچه را داریم.

 به نظر شما چرا در نمایشگاههای بین المللی غرفه 

که  حالی  در  دارند  حضور  ایران  از  کمی  گذاران 

بسیاری از شرکت های تولیدی ما توان حضور در 

بازارهای جهانی را دارند؟

شاید خیلی از مدیران ما از این نظر چندان خوششان 

نیاید اّما به نظر من مدیران صنایع مختلف در کشور و 

علی الخصوص صنعت نساجی که یک صنعت قدیمی 

است، تفکر سنتی و بازاری دارند و هنوز بازار را فقط 

بازار داخل ایران می دانند و حتی حاضر نیستند یک 

بار برای شرکت در نمایشگاه های خارجی معتبر هزینه 

کنند. البته این را هم باید بگویم که گاها ابزارهای الزم 

آن را هم ندارند. به نظر من صادرات یکی از راه حل 

های بسیار خوب برای رشد واحدهای نساجی است. 

ما با هزینه و بازاریابی مناسب وارد بازار چین شده ایم 

و کسی باور نمی کند که ما به چین نخ صادر می کنیم. 

پس با همه مشکالت صادرات هم امکان پذیر است.

نساجی  صنعت  که  فرارسد  روزی  امیدوارم  پایان  در 

و صنعتگران آن در اوج قله های موفقیت و پیشرفت 

عزیزمان خدمت  کشور  به  هم  کنار  در  همه  و  باشند 

کنیم . 

از غرفه مجله کهن در نمایشگاه ITM  استانبول 2012 بازدید کنید 

منتظر شما هستیم 
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وقتی در سالن های نمایشگاه هیم تکستایل آلمان قدم 

می زدم در میان انبوهی از طرح ها و مدل ها و نقش ها 

و محصوالت زیبا ناگهان چیزی متفاوت از همه نظرم را 

جلب کرد. چیزی که شاید همیشه به آن فکر می کردم و 

اتفاقا در این شماره از مجله نیز مطالب بسیار جالبی را 

در باره آن در نظر گرفته و چاپ کرده ایم و آن چیزی 

نیست جز مبحث بازیافت کاالهای نساجی و یا استفاده 

مجدد از آن. از روی کنجکاوی وارد غرفه شرکت هندی 

شدم و سوال و جواب های متعدد ما را به انجام مصاحبه 

ای بسیار با ارزش سوق داد که در اینجا بخش هایی از 

آن را برای شما باز نویسی کرده ام. 

و  قدرت  است  جالب  من  برای  همه  از  بیش  آنچه 

محبوبیت بافت فرش با گان های تافتینگ و یا هند تافت 

)Hand Tuft(   در کشور هند است. طبق اظهارات 

خانگی  منسوجات  نمایشگاه   در  فرش  کنندگان  تولید 

هیم تکستایل، هندوستان همان قدرتی را در بخش فرش 

بافت  در  ایران  یا  ترکیه  که  دارد  دستی  تافتینگ  های 

فرش های ماشینی، و این از  جنبه های مختلف قابل 

بررسی است. 

کاالهای  از  مجدد  استفاده  سمت  به  تمایل  دیگر  نکته 

این  است.  استفاده  قابل  غیر  و  ریختنی  دور  نساجی 

که  است  پیشرفت  حال  در  دنیا  در  قدری  به  صنعت 

های  راه  دنبال  به  آمریکا  و  انگلستان  نظیر  کشورهایی 

و  هستند  نساجی  ضایعاتی  کاالهای  بازیافت  صنعتی 

ارزان خود  کار  نیروی  که  هندوستان  مانند  کشورهایی 

را مزیتی بزرگ می دانند نیز به دنبال توسعه آن هستند.

لطفًا در مورد محصوالت و آخرین طرح هایی که   

در نمایشگاه منسوجات خانگی فرانکفورت 2012 به 

نمایش گذاشته اید بیشتر توضیح دهید.

درک  توان  می  ما  غرفه  وهوای  حال  از  که  همانطور 

با  سازگار  محصوالتی  معرفی  به  اغلب  امسال  ما  کرد 

پرداخته  بازیافتی  و  طبیعت  دوستدار  و  زیست  محیط 

و  دورریختنی  نساجی  کاالهای  از  که  محصوالتی  ایم. 

ضایعات نساجی تولید شده است والبته بسیار موردتوجه 

بازدیدکنندگان نمایشگاه قرارگرفته است. برای ما فرقی 

نمی کند که ضایعات نساجی که انتخاب می کنیم از چه 

نوع و چه جنسی است ما برای همه آنها برنامه ریزی 

می کنیم و آنها را به محصوالت نهایی بسیار زیبا و مدرن 

تبدیل می کنیم خواه این کاال پارچه، لباس، زیپ، مارک، 

لباس بافتنی باشد یا نخهای ضایعاتی و تکه پارچه های 

قدیمی. 

ما اغلب محصوالت و فرش های خود را با روش هند 

تافتینگ تولید می کنیم. عالوه بر ضایعات نساجی ما از 

ضایعات الستیک، چوب و... برای تهیه کاالهای دکوری 

لوکس نساجی استفاده می کنیم. شما می توانید کاالهای 

چرمی، جین و... را هم در اینجا ببینید. به نظر من مواد 

اولیه تنها یک بخش کوچک از تولید و فروش کاال در 

دنیای امروز است. بخش بسیار مهم تر و با ارزش تر در 

دنیای منسوجات خانگی و فرش البته همان استفاده از 

رنگ ها و طراحی و به روز بودن آنهاست. رنگ و طرح 

تولیدی شما  کاالی  ارزش  تواند  می  و جذاب  مناسب 

ما دقیقًا روی همین تمرکز داریم.  برابر کند و  را چند 

از طرف دیگر آنچه برای ما اهمیت دارد این است که 

مشتریان ما داستان تولید و چرخه یک کاالی نساجی را 

درک می کنند و اهمیت استفاده از ضایعات نساجی به 

از  قبل  ما  مشتریان  بنابراین  دانند.  می  را  بهترین شکل 

هر چیزی با احساس کردن محصول با درک ضرورت 

می  روبرو  ای  العاده  فوق  های  رنگ  و  آن  از  استفاده 

شوند که نمی توان آن را رد کرد.

سال   6 که  است  هایی  شرکت  معدود  از  ما  شرکت 

برای  را  از ضایعات نساجی  مناسب  استفاده  ایده  پیش 

تولید کاالهای لوکس و جدید مطرح کرد. در سه سال 

گذشته پیشرفت های بسیار زیادی در بحث بازیافت و 

تولیدات بازیافتی داشتیم و در حال حاضر فروشگاههای 

بسیار زیادی در کشورهای مختلف داریم. همانطور که 

محصوالت بازیافتی ما برای شما بسیار جالب بود برای 

مشتریان ما وخریداران عمده این محصوالت از ما هم 

بسیار جالب است. ما یک واحد طراحی بسیار قوی و 

با تجربه با 6 نفر طراح قدرتمند داریم که همواره به ما 

طرحهای جدید و نیازهای جدید بازار را ارائه می کنند.

ما همیشه سعی کرده ایم مشتریان خود را در دنیایی از 

رنگ و طرح تازه غرق کنیم بنابراین هیچ مشتری نباید 

از غرفه ما بدون پیدا کردن چیزی که توجه او را به خود 

جلب کرده باشد خارج شود. 

تولید فرش از ضایعات نساجی!!

مصاحبه با آقای آدیتا گوپتا از شرکت Sharda هندوستان

تولید کننده انواع فرش های ماشینی به روش تافتینگ و فرش های هند تافت از مواد بازیافتی 
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بازیافتی  محصوالت  تولید  توسعه  حد  چه  تا   

درصنعت فرش و کفپوش و به طور کلی نساجی در 

جهان احساس می شود؟

از  امر  این  ببینید  کردید.  مطرح  جالبی  بسیار  سوال 

امر  این  طرف  یک  از  است  اهمیت  حائز  جهت  چند 

به سالمت و حفظ محیط زیست ما کمک شایانی می 

نیروی  کاالها  این  از  تکه  هر  تولید  برای  که  چرا  کند 

کار، وقت، انرژی و سوخت، مواداولیه دست اول و با 

راحتی  این  به  نباید  و  است  ... مصرف شده  و  کیفیت 

آنها را به سطل زباله سپرد و یا به بهانه تولید انرژی آنها 

را سوزاند. از طرف دیگر برای صنایع بسیار مهم است 

چندان  آنها  قیمت  که  کنند  تولید  کاالهایی  بتوانند  که 

زیاد نیست چون مواد اولیه در این نوع تولیدات بسیار 

محصوالت  نباید  لزومًا  شما  که  هرچند  هستند.  ارزان 

توانید  می  و  بفروشید  ارزان  را  خود  بازیافتی  تولیدی 

با اضافه کردن جنبه هنری به آنها و استفاده هنرمندانه 

بسیار  به حاشیه سود  دارید  اختیار  در  که  ابزارهایی  از 

و  رنگ  گفته شد  که  کنید. همانطور  پیدا  خوبی دست 

برابر  را چند  کاالی شما  ارزش  طرح خوب و جذاب 

خواهد کرد حتی این را می خواهم بگویم که در اکثر 

موارد قیمت کاالهای تولید شده از مواد بازیافتی توسط 

فروش  به  نو  های  فرش  از  باالتر  قیمتی  با  ما  شرکت 

می رسد.

کردیم  می  فکر  محصوالت  تولید  به  فقط  ابتدا  در  ما 

اّما حاال هدف اصلی ما تولیدات محصوالت به روز و 

مطابق مد در دنیاست.

مسلمًا فرش کاالیی است که به طور مستقیم با بدن 

اتاق  های  فرش  اینکه  ویژه  به  دارد  سروکار  انسان 

شود.  می  دیده  شما  محصوالت  بین  در  هم  کودك 

می  تضمین  را  بازیافتی  محصوالت  سالمت  چطور 

کنید؟ 

بله مسلمًا این مبحث بسیار مهمی است. در ابتدا تمام 

کاالهای ضایعاتی نساجی که وارد کارخانه و کارگاههای 

ما می شود با مواد شوینده به طور کامل شسته می شود 

و به این کاری نداریم که این ضایعات دیروز تولید شده 

یا چند سال پیش و بعد از آن وارد پروسه تولید ما می 

شود همچنین ما برای ورود به بازارهای اروپا و آمریکا 

سر  پشت  محصوالت  این  برای  را  های خاصی  تست 

می گذاریم.

 در رابطه با صنعت هند تافتینگ در هندوستان بیشتر 

برای ما توضیح دهید.

ببینید در حال حاضر صنعت فرش ماشینی با استفاده از 

ماشین آالت بافندگی مدرن در کشورهایی مانند ترکیه، 

که  است  یافته  گسترش  ایران  و  سوریه  مصر،  بلژیک، 

نوع محصول در  این  بزرگ  بسیار  بازار  به خاطر  قطعًا 

سراسر جهان است و این کشورها رقابت خوبی با هم 

برای ورود به بازارهای مختلف دنیا دارند. در هندوستان 

ماشین  توسط  شده  بافته  محصوالت  نوع  این  عمومًا 

خواهان زیادی ندارد و مردم غالبًا به سمت محصوالت 

تولید شده با دست سوق پیدا می کنند که می تواند به 

دلیل نیروی کار ارزان در هندوستان هم باشد و این یک 

ارزش برای مصرف کنندگان هندی است. این مسئله تا 

حدی در چین هم دیده می شود. مسلمًا هرچه به پیش 

می رویم رقابت بین کشورهای تولیدکننده فرش ماشینی 

شدت  به  سود  حاشیه  و  تر  رقابتی  بازارها  تر،  سخت 

کاهش می یابد و این یک خطر برای آینده بازار فرشهای 

بافته شده با ماشین آالت مدرن است.

فرشهای  صنعت  شده  باعث  که  هایی  علت  دیگر  از 

هند تافت درهندوستان فراگیر شود و فرشهای ماشینی 

تولیدکنندگان  برای  ویژه  )به  باشد  نداشته  جایگاهی 

هندی( این است که در هندوستان سرمایه گذاری های 

در  و  ارزان  بسیار  کار  نیروی  وجود  با  دالری  میلیون 

دسترس ترجیح داده نمی شود و تمایل به سمت تولید 

با کمترین سرمایه گذاری اولیه است. از طرف دیگر در 

تولیدات هند تافت )Hand Tuft( عمومًا مشکل تعداد 

وجود ندارد و با توجه به تمرکز ویژه ما برروی طراحی 

و به روز بودن تولیدات قیمت ما برای یک عدد فرش 

با 10 عدد فرش تفاوتی ندارد در حالی که در صنعت 

انبوه ارجحیت دارد و ورود  تولید  تولید فرش ماشینی 

مد هستند عماًل  تاثیر  به شدت تحت  که  بازارهایی  به 

ممکن نیست. در صنعت فرش ماشینی خصوصی سازی 

مشتریان و یافتن مشتریان خاص آسان نیست در حالی 

که در شرکت ما در آن واحد 200 طرح و مدل و گونه 

مختلف فرش همزمان تولید می شود.

ما با این طیف وسیع طرح و رنگ به راحتی در نمایشگاه 

فرش  نمایشگاه  آلمان،  فرانکفورت  خانگی  منسوجات 

نمایشگاه  آلمان،  کلن  نمایشگاه  هانوفر،  کفپوش  و 

منسوجات و فرش پاریس و... موفق و متفاوت هستیم. 

بار است که در نمایشگاه  ما این دوره برای یازدهمین 

منسوجات خانگی آلمان- فرانکفورت شرکت می کنیم 

نمایشگاه  در  ما  حضور  بیستمین   2012 سال  در  اّما 

دموتکس هانوفر خواهد بود.

از محصوالت دیگر ما در این نمایشگاه باید به فرشهای 

ارائه  اینجا  در  ما  که  شگی  فرشهای  کنم.  اشاره  شگی 

کرده ایم همگی به روش دستی و با گان های تافتینگ 

اند و شما می توانید خصوصیات منحصربه  بافته شده 

غیرممکن  آنها  ایجاد  ماشین  توسط  که  ببینید  آنرا  فرد 

افکت های  ایجاد برخی  مثاًل  بسیار سخت است.  یا  و 

خاص و یا استفاده از برخی نخ هایی که بافت آن توسط 

ماشین بسیار دشوار است. مواد اولیه ما در فرش های 

شگی عمدتًا پشم، پنبه و پلی استر است. به نظر من هر 

کاالیی با هر نوع ویژگی و مشخصات، بازار خاص خود 

را دارد و این هنر بازاریابی شرکت تولیدکننده است که 

به  پشمی  فرشهای  بازار  دهد.  انجام  را  کار  این  بتواند 

دلیل محدودیت های تولید این لیف طبیعی فوق العاده 

در  اّما  است  زیادی  نوسانات  دارای  ارزش،  با  و  مفید 

صورت افزایش شدید قیمت هم باز بازار خاص خود 

را خواهد داشت.

انواع  بافت  در  که  دارد  وجود  شهر  دو  هندوستان  در 

دقیقًا  و  اند  یافته  توسعه  بسیار  تافت  هند  های  فرش 

حالتی مانند شهر قازیان تپ ترکیه را دارند البته نه در 

شهرهای  ماشین.  توسط  شده  بافته  های  فرش  بخش 

از  بخش  این  در  هندوستان  در  بانیکوت  و  بادوهی 

صنعت فرش بسیار فعال هستند.     

تولید فرش با مارک شلوارهای جین کهنه و دور انداختنی
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های  شرکت  همواره  اخیر  های  سال  طول  در 

شرکت  و  زیست  محیط  فعاالن  فرش،  تولیدکننده 

استفاده  برای  ای  تازه  راههای  فکر  به  بازیافت  های 

از ضایعات پروسه تولید فرش در کارخانجات، فرش 

های کهنه و قدیمی و دورانداختنی هستند.

طبیعی  الیاف  دارای  فرش  هر  دانید  می  که  همانطور 

مدتی  از  پس  چند  هر  که  است  زیادی  مصنوعی  و 

مصرف کنندگان عالقه ای به نگهداری از فرش های 

کهنه ندارند اّما این الیاف مصنوعی و طبیعی ارزشمند 

مختلف  صنایع  در  ای  گسترده  طور  به  توانند  می 

ورزشی  های   کفپوش  از  کاربردهایی  شود.  استفاده 

گرفته تا صنایع عایق کاری.

بازیافت  میزان  از  توانستم  که  آمارهایی  آخرین 

در  دهد  می  نشان  بیاورم  بدست  انگلستان  در  فرش 

سال2011 بالغ بر 7000 تن انواع فرش در این کشور 

بازیافت شده است که رشدی 50 درصدی را نسبت 

تن  این 7000  از  دهد.  می  نشان  آن  از  قبل  به سال 

5980 تن به انواع الیاف تبدیل می شوند و مابقی آن 

در حال  گرفته شدند.  کار  به  انرژی  تولید  در بخش 

حاضر در این کشور 7 شرکت در زمینه بازیافت فرش 

های کهنه و ضایعاتی فعالیت می کنند. 

شرکت  این  با  ایرانی  عالقمندان  بیشتر  آشنایی  برای 

ها که می تواند منجر به کسب اطالعات مفیدی شود 

اسامی هفت شرکت فعال انگلستان در بخش بازیافت 

فرش را برای شما ذکر می کنیم. این شرکتها عبارتند 

از:

 Abingdon Flooring، Cormar Carpet،

 Brintons، Milliken، Brockway،

Pellthouse Carpet،  Forbo

کردند  ادعا  انگلستان  در  همایش  یک  در  گروه  این 

در سال 2012 ظرفیت های خود را به شدت افزایش 

می دهند تا روزی که زباله دان های انگلستان را از 

و  جالب  بسیار  ادعا  این  کنند.  پاک  فرش  ضایعات 

قابل تامل است و نشان دهنده ارزش ضایعات فرش 

برای آنهاست.

در اواخر سال 2011، 4 شرکت دیگر به جمع شرکت 

که  شدند  اضافه  انگلستان  در  فرش  بازیافت  های 

  Headlam شرکت  به  توان  می  آنها  مهمترین  از 

اشاره کرد. مدیر عامل این شرکت در مراسم معرفی 

بازیافت فرش  اتحادیه شرکت های  Headlam در 

انگلستان گفت: »هدف ما از ورود به این بخش، کار 

با تمام توان است تا بتوانیم فرش های دورانداختنی 

بشر  زندگی  برای  مفید  و  استفاده  قابل  موادی  به  را 

بزرگترین  از  یکی  اینکه  به  توجه  با  ما  کنیم.  تبدیل 

اروپا هستیم اطمینان داریم  توزیع کنندگان فرش در 

بازیافت بیشتر  می توانیم در این صنعت و کمک به 

فرش های کهنه نقش مؤثری را ایفا کنیم.«

آمریکا، پادشاهی تولید فرشهای تافتینگ جهان و 

ورود به بخش بازیافت فرش

آمریکا همواره به عنوان حکمران اصلی بازار فرشهای 

تافتینگ به ویژه فرشهای پلی استر و پلی آمید مطرح 

بوده است. همچنین آمریکا یکی از مقاصد اصلی برای 

فروش ماشین آالت تولید نخهای فرش پلی استر و 

خطوط  مانند  آن  جانبی  تجهیزات  نیز  و  آمید  پلی 

هیت ست و ماشین آالت بافت است. در آمریکا هم 

صنعت  برروی  زیادی  های  فعالیت  حاضر  حال  در 

طبق  شود.  می  انجام  ماشینی  های  فرش  بازیافت 

و  سیاتل  شهرهای  در  تنها  موجود  اطالعات  آخرین 

فرش  انواع  تن  هزار   50 ساالنه  آمریکا  کانتی  کینگ 

پروسه  به  آن  اغلب  البته  که  شود  می  انداخته  دور 

بازیافت وارد می شود.

بسیاری  حضور  با  آموزشی  کارگاه  یک  تازگی  به 

های  فرش  تولیدکننده  و  بازیافت  های  شرکت  از 

ماشینی و تافتینگ، مؤسسات تحقیقاتی و دانشگاهی 

که  است  شده  برگزار  کالیفرنیا  و  ارگان  واشینگتن، 

در آن افق های آینده این صنعت در بخش بازیافت 

بررسی شد.

 البته اگر نگاهی دقیق به صنعت بازیافت در آمریکا 

بیندازیم خواهیم دید که این صنعت حتی در آمریکا 

تالشهای  تمام  و  است  جوان  و  کار  تازه  بسیار  هم 

صاحبان صنعت هم در استفاده بهینه و حداکثری از 

این ظرفیت فوق العاده و مواداولیه گران بهاست.

نگاهی به آمارها این مسئله را بیشتر روشن می کند. 

سال  در  آمریکا  در   CARE مؤسسه  آمارهای  طبق 

2009 حدود 2 میلیون و هشتصد هزار تن انواع فرش 

دور  کنندگان  مصرف  و  مشتریان  توسط  آمریکا  در 

ریخته شده است و در همین سال تنها 122هزار تن 

)به ارزش 243 میلیون پوند( که تنها 4 درصد از کل 

یعنی  این  و  است  شده  بازیافت  شود  می  شامل  را 

دریای عظیمی از ثروت که می تواند نصیب شرکت 

بازیافت فرش ماشینی و موکت، بازاری بکر و دست نخورده 

هر سال بیش از 400هزار تن انواع فرش های کهنه و ضایعاتی در انگلستان در گورستان های زباله دفن می شود
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های فعال در بخش بازیافت فرش ماشینی شود. )در 

مربع  یارد  2/5میلیارد  حدود   2011 سال  در  آمریکا 

انواع فرش تولید شد(

فرشهای ضایعاتی و کهنه می توانند به چه 

چیزهایی تبدیل شوند؟

از  استفاده  اهمیت  روز  هر  شد  گفته  که  همانطور 

فرشهای ضایعاتی بیشتر و بیشتر می شود و به همین 

دلیل همواره راههای تازه ای برای استفاده مجدد از 

آن پیشنهاد می شود.

مثاًل در مورد کارپت تایل ها )Carpet Tile( که در 

هم  گوییم،  می  فرش  کاشی  آن  به  اصطالحًا  فارسی 

امکان استفاده مجدد وجود دارد و هم بازیافت آنها. 

توانند شسته و  این فرش های قطعه ای می  معموالً 

تمیز شوند و دوباره در محل جدید در کنار یکدیگر 

نصب شوند. کاشی فرش هایی که دارای پایل هایی 

از جنس نایلون هستند بسیار مقاوم اند و تا وقتی که 

انعطاف پذیری خود را از دست نداده اند می توانند به 

راحتی مورد استفاده مجدد قرار گیرند و زندگی تازه 

ای را شروع کنند.

را  ها  فرش  کاشی  فرسودگی  دلیل  به  نتوان  اگر  اّما 

دوباره نصب و راه اندازی کرد آنها می توانند به دو 

الیاف  شوند.  تقسیم  الستیکی  مواد  و  الیاف  بخش 

بازیافتی از سطح آن در تولید مجدد کاالهای نساجی 

و مواد الستیکی آن که شبیه به قیر هستند می توانند 

مصرف  ها  جاده  سطوح  یا  و  کف  های  پوشش  در 

شوند.

برای فرشهای ماشینی دارای  اّما چند مورد دیگر   

الیاف مصنوعی:

فرش های مخلوط: فرشهایی که مخلوطی از چند نخ 

فرش مصنوعی هستند بعد از خردشدن کامل با مواد 

شوند  می  مخلوط  مخصوص  های  شن  و  الستیکی 

اسب  مانژهای  پوشاندن سطح  برای  بهترین گزینه  و 

سواری هستند.

فرش های نایلون: فرشهای صد در صد نایلون پس از 

برای تولید پالستیک  از اکسترودر  خردشدن و عبور 

های مهندسی و قالب هایی مانند ماشین لباسشویی، 

ظرف شویی، فرمان و داشبورد اتومبیل و... گزینه فوق 

العاده ای هستند.

فرش های پلی پروپیلن: فرش های پلی پروپیلن هم 

توانند  می  اکسترودرها  از  عبور  و  خردشدن  از  بعد 

برای ساخت مواد پالستیکی مانند صندلی، سطل و... 

قالب گیری شود. در حال حاضر پروژه های مهمی در 

از فرش های  این محصوالت  با تولید صنعتی  رابطه 

پلی پروپیلن وجود دارد.

لحاظ  به  پشمی  های  فرش  پشمی:  های  فرش 

می  گرما  در حفظ  پشم  فرد  به  منحصر  خصوصیات 

توانند بهترین گزینه برای عایق کاری فضاهای مورد 

نیاز باشند. همچنین مخلوط آن با سایر الیاف به عنوان 

عایق های صوتی و زیره به کار برده می شود و اغلب 

با استفاده از تکنولوژی های تولید منسوجات بی بافت 

و به ویژه مکانیزم سوزنی یا Needle Punch  این 

الیه ها را تهیه می کنند.

دارای  پشمی  های  فرش  نهایی  ضایعات  همچنین 

انرژی بسیار زیادی در هنگام سوزاندن هستند و می 

توانند به جای زغال سنگ در کوره های مختلف مورد 

استفاده باشند.

البته پشم به دلیل طبیعی بودن و سازگاری با محیط 

زیست و نیز به دلیل داشتن نیتروژن محتوی باال قابل 

انگلستان  در  بدانید  است  جالب  است.  شدن  دفن 

برنامه های تلوزیونی وجود دارد که به مردم راههای 

ابتکاری استفاده از فرش های پشمی کهنه را نشان می 

پشمی  های  فرش  کردن  تکه  با  که  مثل روشی  دهد 

برای  کوچکی  های  فرش  یا  پادری  توانند  می  کهنه 

حیوانات خانگی خود درست کنند. این برنامه سازان 

اعتقاد دارند می توانند حجم زیادی از این فرش ها 

را در مبدا تغییر کاربری دهند و بدین شیوه به اقتصاد 

خانواده ها هم کمک کنند.

آمریکا  مانند  کشورهایی  در  حاضر  حال  در 
که  است  بررسی  و  تدوین  حال  در  قوانینی 
فرش  تولیدکننده  های  شرکت  آن  موجب  به 

شده  فروخته  های  فرش  هستند  ملزم  ماشینی 
یا  و  مصرف  مدت  اتمام  از  پس  را  خود 
آوری  جمع  بازار  سطح  از  خریدار  نیاز  عدم 
شود  بازیافت  خودشان  توسط  یا  که  نمایند 
ارسال  فرش  بازیافت  کارخانجات  به  یا  و 
قانون  این  شدن  اجرایی  و  تصویب  شود. 
و  آمریکا  در  فرش  صنعت  در  عظیمی  تحول 
خواهد  ایجاد  کفپوش  جهان  در  آن  دنبال  به 
کرد. البته شرکت های بسیار بزرگ تولیدکننده 
 Mohawk و   Shaw مانند  آمریکا  در  فرش 
چندین سال است که برنامه های جمع آوری 

و بازیافت تولیدات خود را اعالم کرده اند.  
متر  میلیون   120 بر  بالغ  ساالنه  ایران  کشور  در      

مربع انواع فرش ماشینی و موکت تولید می شود که 

بازار بسیار خوبی را برای ورود بخش خصوصی به 

ایران  در  است.  آورده  فراهم  فرش  بازیافت  صنعت 

مشکل این جاست که وقتی مردم یک فرش ماشینی 

می خرند انتظار دوام و مدت زمان کار طوالنی از آن 

دارند و به ویژه فرش های اکریلیک سال های سال 

پا می خورند و حتی دست به دست منتقل می شوند. 

همچنین مشکالت اقتصادی اقشار جامعه میل آنها را 

به تعویض فرش کاهش می دهد که همه اینها موجب 

کند شدن پروسه بازیافت فرش خواهد شد. البته در 

سال های اخیر  شاهد هستیم که میل به خرید فرش 

به علت  پروپیلن  پلی  استر و  پلی  های جدید مدرن 

مدت  در  را  فرش  تعویض  امکان  تر  مناسب  قیمت 

نیز  آینده  در  تواند  می  که  آورده  فراهم  کوتاه  زمانی 

جدید  کاری  زمینه  یک  و  کند  پیدا  بیشتری  سرعت 

را فراهم کند.  
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سالهای سال بود که ضایعات کارخانجات نساجی راهی 

جز سطل های آشغال پیدا نمی  کردند. اما تعداد معدودی 

که  دادند  تشخیص  مدتی  از  بعد  باهوش  صنعتگران  از 

ضایعات نساجی و یا لباس های کهنه می تواند کاربرد های 

تازه ای هم داشته باشند.

سال   25 از  حدوداً  نساجی  صنایع  در  بازیافت  صنعت 

پیش جای خود را باز کرد و دیدگاه مدیران به ضایعات، 

از موجودی دورریختنی به منابعی برای تهیه مواد اولیه 

از بهترین نمونه  های  دست دوم تغییر کرد. شاید یکی 

کارخانجات فرآوری ضایعات نساجی را بتوان کارخانه 

Alcocertex در والنسیا اسپانیا خواند که در دهه 1990 

از  بیش  روزانه  فرانسه  الروش  شرکت  آالت  ماشین   با 

200 تن ضایعات نساجی را از تمام نقاط اروپا و حتی از 

سایر قاره  ها خریداری و به محصوالت دست دوم تبدیل 

می  کرد. حتی در آن زمان هم مشخص بود که چقدر این 

عنصر دارای اهمیت است.

ایجاد سازمانی جهانی برای بازیافت مواد صنعتی و 

البته ضایعات نساجی

بازیافت دریافت که  از جنگ جهانی دوم، صنعت  پس 

جامعه جهانی نیاز به یک سازمان بین  المللی برای رشد 

و حمایت از آن دارد. به همین منظور مجمع بین  المللی 

بلژیک  بروکسل  در   1948 سال  در   )BIR( بازیافت 

بازیافت  »افزایش  این مجمع جهانی  تأسیس شد. شعار 

مواد صنعتی، تسهیل تجارت آزاد و عادالنه این مواد در 

رقابتی« است و مهمترین بخش های آن شامل:  بازارهای 

آهن، فلزات غیرآهنی، کاغذ و مواد و ضایعات نساجی 

است.

یک تجارت جهانی بسیار بزرگ

در 20 سال گذشته جمع  آوری ضایعات نساجی به یک 

تجارت بزرگ بدل شده است. تا حدی که گاهًا مطالبی 

به گوش می  رسد.  در مورد تجارت غیرقانونی آن هم 

از  اند  کرده   اعالم  بازیافت  جهانی  مجمع  کارشناسان 

ضایعات نساجی جمع  آوری شده 50 درصد آن دوباره 

به چرخه مصرف برمی گردند و 50 درصد مابقی نیز وارد 

پروسه بازیافت می  شوند. صنعت بازیافت امروزه نه تنها 

در صنعت نساجی بلکه در کلیه صنایع از اهمیت باالیی 

کمبود  دلیل  به  نیز  نساجی  در صنعت  است.  برخوردار 

منابع در سالهای آتی این موضوع بیش از پیش اهمیت 

پیدا کرده است.

براساس آمار ارائه شده توسط کارشناسان مجمع جهانی 

بازیافت اگر هر انگلیسی در سال تنها یک لباس پشمی 

بازیافتی را خریداری کند با احتساب 60 میلیون شهروند 

لیتر  میلیون   1686 متوسط  طور  به  سال  هر  انگلستان 

آب و 480 تن از انواع رنگ های نساجی صرفه  جویی 

خواهد شد.

جنبه دیگر بازیافت ضایعات نساجی این حقیقت است 

که 50 درصد از البسه دست دوم به مصارف خیریه می-

رسد و 60 درصد این نوع پوشاک نیز به عنوان پوشاک 

می شود. جالب  آفریقایی صادر  به کشورهای  دست دوم 

است بدانید که بالغ بر 80 درصد مردم در آفریقا لباسهای 

دست دوم می  پوشند.

البته نباید از این مسئله نیز عبور کرد که امروزه تجارت 

غیرقانونی این البسه به ویژه در اروپای غربی و آمریکا 

رئیس مجمع  »اوالف ریش«  یافته که  افزایش  به قدری 

میزگردی  زودی  به  است  کرده  اعالم  بازیافت  جهانی 

باید  قطعًا  و  کرد  خواهند  برگزار  معضل  این  درباره  را 

در  کرد  ایستادگی  غیرقانونی  فعالیت های  این  برابر  در 

به  که  شرکت هایی  به  بسیار شدیدی  غیراینصورت ضربه 

و  بازیافت  کارخانجات  تأسیس  به  اقدام  قانونی  طور 

استفاده مجدد از این ضایعات کرده  اند وارد خواهد شد 

و در عین حال این به رقابتی ماندن بازار پوشاک دست 

اول نیز کمک خواهد کرد.

در حال حاضر در کشورهای آمریکا، فرانسه و انگلستان 

تا  شده  اند  مأمور  دولت  طرف  از  ویژه  ای  های  گروه 

شرکت های  پوشش  با  که  سودجویی  افراد  و  قاچاقچیان 

خیریه و کمک  های بشردوستانه در حال ورود به صنعت 

بازیافت و جمع  آوری البسه دست دوم در حجم  های 

با ضایعات نساجی در کارخانه  هایتان مهربان باشید!

    نویسنده : علیرضا ناگهی
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بسیار باال هستند را شناسایی و دستگیر کنند.

کمک به محیط  زیست در کنار تجارتی سودمند

اقتصادی  فعالیت  یک  تنها  نه  نساجی  بازیافت  صنعت 

سودآور است، بلکه برای محیط  زیست ما هم آثار مثبت 

صنعت  گرفتن  قدرت  ها  بررسی   طبق  دارد.  را  زیادی 

در  زیادی  حد  تا  می  تواند  صنایع  تمامی  در  بازیافت 

در  باشد.  موثر  کربن  اکسید  دی  تولید  میزان  کاهش 

صنعت نساجی و پوشاک چه در بخش البسه و پوشاکی 

تبدیل  بخش  در  چه  و  شوند  می   مجدد  استفاده  که 

ضایعات به مواد اولیه ظرفیت  های بسیار زیادی وجود 

دارد و البته این بخش در کشور ایران کاماًل جدید است 

و می تواند زمینه بسیار خوبی برای سرمایه  گذاری بخش 

که  تحقیقی  طبق  بدانید  است  جالب  باشد.  خصوصی 

توسط دانشگاه کپنهاک دانمارک در سال 2008 میالدی 

انجام شد به ازای هر یک کیلوگرم لباسی که به مصرف 

مجدد برسد مقادیر زیر صرفه  جویی خواهد شد :

* جلوگیری از انتشار 3/6 کیلوگرم گاز دی اکسید کربن 

)Co2(

* جلوگیری از مصرف 6000 لیتر آب

* جلوگیری از مصرف 0/3 کیلوگرم کود شیمیایی

* جلوگیری از مصرف 0/2 کیلوگرم سم و آفت کش

نتیجه  گیری

نتیجه  گیری بسیار ساده است. ضایعات نساجی را دور 

نریزید، آنها مثل پول برای شما ارزشمند هستند و عالوه 

بر آن برای محیط  زیست شما هم مهم هستند. هم اکنون 

استفاده از مواد ضایعاتی در کارخانجات نساجی و فرش 

انجام می گیرد  ماشینی به صورت بسیار محدود و سنتی 

این  در  حوزه  این  به  بخش خصوصی  ورود  به  نیاز  و 

ماشینی  فرش  بخش  در  می شود.  احساس  زمان  از  برهه 

هم بازیافت از اهمیت زیادی برخوردار است. در همین 

با  را  جالبی  بسیار  مصاحبه  توانید  می  مجله  از  شماره 

یک شرکت تولیدی انواع فرش های هند تافت هندی را 

مطالعه کنید که حاوی ایده های بسیار جالبی برای تولید 

فرش از مواد بازیافتی است . 

فاز دوم هدفمندی ضربه ای شدیتر 
بر صنعت وارد میکند 

 نساجی به هیچ وجه آمادگی ورود 
به فاز دوم را ندارد

کشور  چرم  و  پوشاک  نساجی،  صادرات  اتحادیه  دبیر 

در  تجارت  و  معدن  و  صنعت  وزیر  اظهارات  پیرامون 

خصوص آمادگی صنایع برای ورود به فاز دوم هدفمندی 

یارانه ها گفت: اجرای فاز دوم هدفمندی ضربه ای شدیدتر 

به پیکر صنعت وارد میکند. امروز وزیر صنعت و معدن و 

تجارت از آمادگی صنایع برای ورود به فاز دوم هدفمندی 

در  امر  این  پیرامون  داد. خبرنگار دی پرس  ها خبر  یارانه 

با دبیر اتحادیه صادرات نساجی پوشاک و چرم  گفتگویی 

کشور نظر وی را در این خصوص جویا شد.

اول  فاز  اجرای  با  گذشته  سال  گوید:  می  یکتا  مهندس 

هدفمندی، صنعت به شکل عام و صنعت نساجی به شکلی 

ضرایب  از  صنعت  شد.  بسیاری  زیانهای  متحمل  خاص 

حمایتی هیچ نصیبی نبرد و افزایش قیمت حاملهای انرژی 

از واحدهای  از اجرای طرح  بسیاری  ناشی  در کنار تورم 

روبرو  محصوالت  شده  تمام  قیمت  افزایش  با  را  تولیدی 

کرد.

سه اثر منفی اجرای طرح این بود که اوال نیاز به نقدینگی را 

در واحدهای تولیدی افزایش داد که این نیاز قبال هم وجود 

قدرت  محصوالت  شده  تمام  قیمت  افزایش  دوم  داشت. 

رقابت با کاالهای خارجی را از صنعت کشور گرفت که ما 

این نمونه را خصوصا در مورد منسوجات و پوشاک شاهد 

کنندگان  مصرف  از  حمایت  سازمان  اینکه  سوم  و  هستیم 

اجازه افزایش قیمت را به واحدهای تولیدی نداد.

یکتا میگوید: این عوامل موجب آن شد که اکثر واحدهای 

صنعتی و تولیدی کشور به تعطیلی کشیده شوند یا ظرفیت 

تولید خود را به شدت کاهش دهند تا از پس هزینه های 

طرح  دوم  فاز  اجرای  بحبوحه  در  اکنون  برآیند.  خود 

هدفمندی یارانه ها، با شرایط رکود تورمی مواجه هستیم که 

تقریبا دو سال است که کشور را در بر گرفته و قدرت مانور 

را از صنعت و تولید سلب کرده است. نوسانات بازار ارز 

موجب آن شده که تامین مواد اولیه صنعت که اغلب مواد 

وارداتی است با مشکالت جدی مواجه شود و دیگر جایی 

برای مانور صنعتگر باقی نمانده.

در چنین شرایطی اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه ها ضربه 

ای به مراتب شدیدتر بر پیکره صنعت وارد خواهد ساخت 

و به هیچ وجه توجیه پذیر نیست. درحالی که فضای تولید 

و کسب و کار در کشور آمادگی اجرای این طرح را ندارد و 

حتی واحدهای تولیدی با مشکالت تولید و فروش مواجه 

هستند، سر و صدای اجرای این طرح به راه افتاده. درحال 

حاضر وضعیت مانند مریضی است که سکته قلبی کرده و 

بایستی  کنیم!  عمل  پایش  بهبود  برای  را  وی  میخواهیم  ما 

مقام  کرد.اگر  توجه  دار صنعت  اولویت  مشکالت  به  ابتدا 

یا مسئولی صحبت از اعالم آمادگی صنعت برای ورود به 

فاز دوم هدفمندی یارانه ها میکند، ما از قول صنف خود 

وجه  هیچ  به  نساجی  صنعت  که  میگوییم  تمام  جدیت  با 

آمادگی اجرای فاز دوم هدفمندی را ندارد.

مهندس یکتا همچنین در خصوص تغییر نحوه حمایت 

باید  متاسفانه  گفت:  هدفمندی  دوم  فاز  در  تولید  از 

گفت که اظهارات در این خصوص اصال کارشناسی 

از تولید منوط  نیز حمایت  شده نیست. سال گذشته 

به اعطای وام به بخشی از واحدهای تولیدی شد که 

از توان و پتانسیل پایینی برخوردار بودند، و این وام 

باید  شد.  می  عودت  مشخص  های  بهره  با  بایستی 

گفت که همه صنعت از اجرای این طرح ضربه خورده 

و باید به همه بخش های صنعت توجه کرد.

اول حمایت  که  است  این  کرد  میتوان  که  پیشنهادی 

هدفمندی  طرح  بعد  و  بگیرد  صنعت صورت  از  ها 

اجرایی شود. باید ابتدا صنعت را تقویت کرد تا بتواند 

در مقابل شوک هایی که به یکباره بر پیکره آن وارد 

می شود ایستادگی و مقاومت کند .
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این تکنیک یکی از تکنیک های قدیمی  برای تولید 
فرش و کفپوش در ابعاد و مدل های مختلف است که 
به مرور زمان و از 20 سال پیش به صورت مکانیزه 
تافتینگ  فرآیند  درآمد و توسط یک شرکت سوئدی 
سیستم  شد.  انجام  باف  فرش  روبات  توسط  دستی 
نام  به  مواقع  بعضی  در  بافی  فرش  روباتیک  های 

اتوتافت )Autotuft( هم نامیده می شوند.
فریم  یک  از  باف  فرش  روبات  اصلی  ساختار 

آلومینیومی در سایزهای مختلف تشکیل شده است و 
پارچه زمینه فرش که اغلب از جنس الیاف فیالمنتی 
پلی استر است بر روی آن نصب می شود. بزرگترین 
اندازه ای که برای فریم روبات های فرش باف وجود 
فرش  های  روبات  است.  متری   4×6 قاب  یک  دارد 
در  که  هستند  سوار  روی چرخهایی  بر  معموالً  باف 
هر  است.  جایی  جابه  قابل  بافت  عملیات  هنگام 
روبات فرش باف به طور استاندارد 4 فریم دارد و این 

باعث می شود دستگاه همیشه در حال کار باشد. در 
حالی که یک فریم در حال بافت است فریم های قبلی 
بافته شده در حال عملیات تکمیل و التکس زنی و یا 

در حال نصب پارچه زمینه جدید هستند. 
جالب اینکه تمام عملیات تکمیلی و آماده سازی فریم 
باف  فرش  روبات  کنار  در  و  کارگاه  یک  در  جدید 
انجام می شود و نیاز به فضای اضافی ندارد. معموالً 
 AC موتورهای  سروو  از  باف  فرش  های  روبات 
های  حرکت  قابلیت  ماشین  به  که  کنند  می  استفاده 
بسیار متنوع، تغییر سرعت های ناگهانی و کنترل فوق 

العاده بر روی هر پایل فرش را می دهد.
های  مدت  برای  توانند  می  باف  فرش  های  روبات 
معموالً  که  دهند.  انجام  را  بافت  عملیات  طوالنی 
سرعت بافت آنها تا 1800 گره در دقیقه هم میرسد. 
روبات های فرش باف به طور نامحدود امکان بافت 
پایل های کات و لوپ را دارند. معموالً کات پایل ها 
12 میلی متر و لوپ ها از 8 تا 45 میلی  بین 75 – 

متر ارتفاع دارند. 
روبات های فرش باف قابلیت های بسیار خوبی در 
افزارهای ویژه خود و  نرم  با  بخش طراحی دارند و 

معرفی پروسه تافتینگ دستی و روبات های فرش باف 

نگارش : بهنام قاسمی

در ابتدا طراح اشکال مورد نظر خود را بر روی 
پارچه زمینه پیاده سازی می کند.

 بافنده می تواند با یک باالبر به همه جای 
فریم های بزرگ دسترسی داشته باشد.

بافنده با استفاده از گان تافتینگ دستی روی 
نقشه بافت ایجاد می کند. 

تکمیل فرش های تافتینگ بسیار ساده 
است و در همان محل قابل انجام است.

فرش آماده شده را می بینید که به شکل زیبایی 
منزل را آراسته است. 
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انواع حرکت های متنوع گان های تافتینگ توان بافت 
ماشین  یک  که  فضایی  حداقل  دارند.  را  طرحی  هر 
متر   10 کند  کار  آن  در  بتواند  باف  فرش  روبات 
طول، 3 متر عرض و 5 متر ارتفاع است. از مهمترین 
به  توان  می  باف  فرش  روبات  سازنده  های  شرکت 
شرکت Hitex سوئد اشاره کرد. در  بافت فرش های 
زمینه  و  فریم  یک  هم  باز  دستی  روش  به  تافتینگ 
پارچه ای وجود دارد اّما این بار عملیات کاشت پایل 
در زمینه توسط یک گان تافتینگ اتوماتیک )روباتیک( 
انجام نمی شود بلکه کارگر یا بافنده با استفاده از گان 
تافتینگ دستی پایل ها را در زمینه فرش قرار می دهد. 
این گان های تافتینگ از یک سیستم پنوماتیکی تغذیه 

نخ و یک سیستم برش تشکیل شده اند. 
این  اخیر  های  سال  در  شده  انجام  های  پیشرفت  با 
ایجاد  چون  هایی  توانایی  و  یافته  توسعه  هم  وسیله 
پایل های J شکل را پیدا کرده است. از قدیمی ترین 
شرکت های سازنده این گان های تافتینگ می توان به 

شرکت Hofmann اشاره کرد که از سال 1980 به 
این کار مشغول است. بافت فرش به روش تافتینگ 

دستی مزایای فوق العاده ای دارد نظیر:
- استفاده از هر رنگ و نوع نخ

- قابلیت استفاده از هر نمره نخ - حداکثر تا قطر 6 
میلی متر 

تا   9 از  ارتفاع مختلف  با  های  پایل  ایجاد  قابلیت   -
74 میلی متر 

- امکان بافت فرش هایی با سایز نا محدود و بدون 
درز و اتصال تا ابعاد 20 متر در 30 متر

- امکان بافت همزمان فرش با اشکال مختلف گرد، 
مربع، مستطیل، لوزی و...  

- قابلیت بافت انواع طرح ها از ظریف گرفته تا طرح 
های ساده و یکدست

- استفاده از هر جنس نخ ) نخهای مصنوعی، ابریشم، 
پشم، پنبه، جوت و... (   

- بافت فرش هایی با وزن 10 کیلوگرم در مترمربع
- امکان تولید و بافت 10 مترمربع فرش توسط یک 

کارگر در روز
- بافت فرش در ابعاد دلخواه

سفارشات  گرفتن  و  دلخواه  تعداد  در  فرش  بافت   -
موردی و تک فروشی

به  گویی  پاسخ  برای  باال  بسیار  پذیری  انعطاف   -
بازارهای فصلی و بازارهایی که مثاًل فقط در یک هفته 
داغ هستند مثل سفارشات برای ایام و روزهای خاص 

و یا نیازهای آموزشی مدارس و دانشگاه ها
های  نخ  راحت  و  سریع  بسیار  تست  قابلیت   -

خریداری شده جدید روی بافت
در  محدودیتی  هیچ  بدون  و  باورنکردنی  تنوع   -

طراحی و نقشه و تعداد رنگ
برای  طرح  کلکسیون  و  نمونه  ساده  بسیار  تولید    -

فروشگاه ها و...
که  کنند  می  عمل  این شکل  به  تافتینگ  های  تفنگ 
این  می شود.  وارد  توخالی  درون یک سوزن  از  نخ 
سوزن توخالی قابلیت ورود به زمینه پارچه ای فرش 
نظر  مورد  اندازه  به  را  نخ  هوا  دارد سپس جریان  را 
وارد زمینه فرش می کند. در صورتی که قصد بافت 
فرش کات پایل را داشته باشید یک تیغ روتاری نخ را 
در پشت فرش قطع می کند.  در حال حاضر این بافت 
و  است  رایج  بسیار  هندوستان  مانند  کشورهایی  در 
تولیدکنندگان زیادی از این کشور در نمایشگاه هایی 
می  تافت  هند  های  فرش  عرضه  به  دموتکس  مانند 

پردازند.

نمونه گان تافتینگ شرکت هافمندر اینجا هم مراحل طراحی، بافت و تکمیل دیده می شود.

نمونه دیگری از یک گان تافتینگ

در این نوع بافت فرش ابعاد دارای محدودیت نیست و همزمان 
چندین بافنده مشغول کار می شوند

در این تصویر قابلیت بافت با انواع نخ و در رنگ های مختلف با طرح 
های پیچیده تر نمایش داده شده است

یک بافنده را در حال ایجاد طرح های 
تکراری خطی نشان می دهد
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شرکت فرش آرا پردیس تهران یکی از شرکت های 

فرش ماشینی است که توانسته با تفکر به روز و آینده 

نگر مدیران خود به موفقیت های زیادی دست پیدا 

ارائه محصوالت  با  ما  ماشینی  فرش  بازار  در  و  کند 

استاندارد و با کیفیت باال، برنامه ریزی های خود را 

برای ورود به بازارهای جهانی آغاز کند. آقای نوروز 

صنعت  دارند  اعتقاد  شرکت  این  عامل  مدیر  پور 

قدرت  و  توان  از  حدی  به  ایران  در  ماشینی  فرش 

رسیده که به راحتی می تواند وارد بازارهای جهانی 

به  به راحتی محصوالت خود را  و صادراتی شود و 

فروش برساند. به عقیده ایشان در شرایط حاضر الزم 

بازارهای صادراتی خود را به سمت  است که سطح 

بازارهای اروپایی و آمریکایی گسترش دهیم چرا که 

بازارهای کشورهای همسایه در عین حالی که بسیار 

برای ما مهم هستند اّما توان خرید فرشهای مرغوب و 

با قیمت باال را ندارند.

نام  با  را  ابتدا کار خود  آرا پردیس در  گروه نساجی 

نساجی گلریسان در سال 1374 آغاز کرد و از سال 84 

با نام جدید خود و برند فرش جردن ظهور تازه ای 

در بازار داشت. در حال حاضر این شرکت با نوسازی 

ماشین آالت خود توان تولید فرشهای استاندارد 500 

دارد.  را  مختلف  های  تراکم  در  شانه   700 و  شانه 

به  میلیون دالر  این شرکت حدود 5  در حال حاضر 

آفریقا  قاره  و  پرتغال  پاکستان،  افغانستان،  کشورهای 

صادرات دارد.

با صنعت فرش  نظر آقای نوروز پور را در رابطه 

ماشینی ایران و بخش های وابسته به آن بیشتر جویا 

می شویم و از ایشان می خواهیم وضعیت آنرا از 

دیدگاه خود برای ما بیان کنند.

به نظر من صنعت فرش ماشینی وضعیت بسیار خوبی 

دارد و هر شرکتی که با نوآوری و علم روز و درک 

صنعت  است.  موفق  همواره  برود  پیش  بازار  نیاز 

نیاز  بازارهای جهانی  به  برای دستیابی  ماشینی  فرش 

به حمایت دولت به ویژه در شرایط کنونی کشور را 

وجود  مشکالت جدی  ها   LC بخش  در  مثاًل  دارد. 

با  دارد و برای آن باید ماه ها وقت و هزینه کنیم و 

نهادهای مسئول  ناهماهنگی  البته  وجود تحریم ها و 

معدن و  و  بازرگانی و وزارت صنعت  مانند وزارت 

تجارت با بانک های عامل به بن بست رسیده ایم.

در صنعت فرش ماشینی با وجود تعداد زیاد شرکت 

دارد.  زیادی وجود  تولیدی ظرفیت های خالی  های 

شرکت ما در چند سال اخیر با نوسازی ماشین آالت، 

افزایش کیفیت محصوالت، تعدیل نیرو و به کارگیری 

صد  در  صد  با  حاضر  حال  در  متخصص  نیروهای 

ظرفیت فعالیت می کند و هنوز هم اعتقاد داریم جای 

زیادی  کشش  داخل  بازار  دارد.  وجود  بیشتری  کار 

دارد و دیدگاه مردم به فرش هم در حال تغییر کردن 

است. دیگر کمتر خانواده ای فرشی را 10 یا 20 سال 

با وجود همه مشکالت، صنعت فرش ماشینی آینده درخشانی دارد

مصاحبه با آقای  مهدی نوروز پور – مدیر عامل شرکت فرش آرا پردیس تهران
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زیر پای خود می اندازد. صنعت مد و دکوراسیون به 

کمک صنایع فرش ما آمده است. به نظر من امروزه 

است. هر چند  5 سال  تا   3 فرش  عمر مصرف یک 

تولیدات فرش ماشینی ایران کیفیت بسیار باال و دوام 

چندین برابر این زمان را دارند اّما وقتی مردم به فرش 

بخواهند  و  کنند  نگاه  مد  با  مطابق  کاالیی  عنوان  به 

آنرا با دکوراسیون منزل خود هماهنگ کنند این زمان 

کوتاه می شود.

قیمت فرش ماشینی چندان باال نیست و تمام اقشار 

های  فرش  حتی  هستند.  آن  خرید  به  قادر  جامعه 

پرتراکم و با تکنولوژی باال که گران تر هستند به نظر 

من بازار خاص خود را دارند و حجم تولید ما با نیاز 

این بخش از بازار همخوانی دارد چون قطعًا شرکت 

ها یا افراد خاصی قادر به خرید، نصب و راه اندازی 

احتماالً  آینده  در  و  کنونی  قیمت  گران  های  ماشین 

ماشین های بافندگی 900 و 1000 شانه هستند.

به نظر من نباید از ورود ماشین آالت جدید و گران 

قیمت به کشور نگران بود چرا که مثاًل در شهر کاشان 

شاید تنها 10 درصد ماشین آالت بافندگی مشغول به 

کار، ماشین آالت جدید و گران قیمت هستند. قطعًا 

و  کنند  روز  به  را  خود  توانند  نمی  ها  شرکت  همه 

و  بیندازند  گردش  به  میلیاردی  چندین  های  سرمایه 

وارد بازارهای سطح باالتر شوند. به نظر من همیشه 

تعادلی بین تولیدات گران، تولیدکنندگان خاص و نیاز 

بازار مصرف وجود داشته است.

عده ای واردات فرش ماشینی را به عنوان یک ضعف 

ایران مطرح می کنند که  برای صنعت فرش ماشینی 

اصاًل اینطور نیست. اگر واحدهای تولیدی ما بتوانند 

مرغوب،  اولیه  مواد  تامین  زمینه  در  خود  مشکالت 

هیچ  قطعًا  کنند  رفع  و...  تسهیالت  یدکی،  قطعات 

مشکلی در تولید محصوالت حتی بهتر از فرش های 

ترک و بلژیک و... نداریم. البته با ورود ماشین آالت 

ویژه بافت فرش های مدرن میزان واردات هم بسیار 

کم شده است چون قیمت فرش های ترک و بلژیک 

شکسته شده است. یکی از مشکالت ما در این بخش 

طرح های جدیدتر و رنگ بندی جذاب فرش های 

طراحان  کاری  کم  جهت  به  البته  که  است  خارجی 

فرش در ایران است.

 اّما آقای نوروز پور ، طراحان فرش اعتقاد دارند 

از طرف شرکت های تولیدکننده فرش حمایت نمی 

شوند. نظر شما در این باره چیست؟

طراحان  و  نیست  درست  اظهارات  این  من  نظر  به 

فرش در طرح های خود ذوق و سلیقه و وقت الزم 

را به کار نمی برند و فقط به تکه کاری و چسباندن 

طرح های مختلف به یکدیگر بسنده می کنند و یک 

CD طرح را با قیمت گزافی به چندین شرکت می 

فروشند. این خود باعث کپی کاری می شود در حالی 

که هر طرح باید مختص یک شرکت باشد.

بافت یک طرح  از  بعد   هر چند شرکت های دیگر 

بازار  اّما باز هم در  کپی می کنند  جدید آنرا احتماالً 

به نام اولین بافنده مشهور می شود و تاثیرات مثبت 

خود را دارد. اگر طراحان با ذوق و سلیقه طرح های 

منحصر به فرد و جدید ارائه کنند تولیدکنندگان بهای 

هم  حال حاضر  در  اینکه  کما  پرداخت  آنرا خواهند 

و  تکراری  های  طرح  تولیدکنندگان  و  است  اینگونه 

بدون خالقیت و نوآوری را گران می خرند. به عقیده 

من باید در صنعت فرش ماشینی استودیوهای طراحی 

چندین  بتواند  که  شود  ایجاد  مجهز  و  قوی  بسیار 

طراح زبده را درکنار هم جمع کند و مجموعه ای از 

طرح های جدید و خالقانه را تولید کنند که همواره 

استودیوهای  این  به  مراجعه  با  بتواند  تولیدکننده 

های جدید دست  از طرح  به طیف وسیعی  طراحی 

مواد  باال،  تکنولوژی  با  فرش  بافت خوب  کند.  پیدا 

قضیه  بعد  یک  تنها  خوب  تکمیل  و  مرغوب  اولیه 

است. فرش خوب بدون طراحی جذاب و رنگ بندی 

جذاب هیچ ارزشی ندارد.

ما در حال حاضر همگام  ماشینی  صنعت فرش 
های  فرش  بافت  حال  در  جهانی  بازارهای  با 
صددرصد پلی استر است. جا افتادن پلی استر در 
بازار ایران نیاز به زمان دارد. مردم ما گاهًا تصور 
و خواسته  دارند  ذهن  در  استر  پلی  از  اشتباهی 
هایی از این فرش دارند که با خصوصیات پلی 
به درستی  برای مشتریان  اگر  استر تفاوت دارد. 
راجع به خواص فرش های پلی استر و انتظاراتی 
و  نشود  داده  توضیح  داشت  آن  از  توان  می  که 
صنعت  به  نشود،  سازی  فرهنگ  اصطالح  به 
فرش ماشینی ضربه وارد می کند و در خریدار 
وقتی  قطعًا  و  کند  می  ایجاد  اعتمادی  بی  حس 
متوقف  تولید آن هم  را نخواهد  مشتری کاالیی 
فروش  برای  باید  هم  فروشندگان  شد.  خواهد 
فرش های خود واقعیت ها را بیان کنند، حاشیه 
سود متعادلی را در نظر بگیرند و از عدم آگاهی 
استر  پلی  فرش  نکنند.  استفاده  سوء  خریدار 
فروخته  تر  ارزان  اکرلیک  فرش  از  باید  قاعدتًا 
دلیل  به  که  شود  می  دیده  مواردی  در  اّما  شود 
سودجویی برخی از فروشندگان و عامالن توزیع، 
دست  به  گزافی  قیمت  با  استر  پلی  های  فرش 

مشتری می رسد.

سال  سه  در  نیز  نمایشگاهی  عرصه  در  خوشبختانه 

برای  ماشینی  فرش  صنعت  در  موجود  خالء  اخیر 

و  پر شد  نیز  نمایشگاه خوب و شایسته  داشتن یک 

هر  که  تهران  ماشینی  فرش  نمایشگاه  اندازی  راه  با 
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ساله در مهر ماه برگزار می شود صنعت فرش ماشینی 

صاحب یک برند نمایشگاهی شده است. تا به حال 

این نمایشگاه به خوبی برگزار شده و من به شخصه 

از ارتباطات و سرمایه گذاری هایی که روی برند خود 

در نمایشگاه انجام داده ایم رضایت کامل دارم.

نکته مثبتی که در صنعت فرش ماشینی در حال حاضر 

صنایع  صاحبان  و  مدیران  که  است  این  دارد  وجود 

در این بخش به این نتیجه رسیده اند که باید همواره 

سال  چند  تا  شاید  نزد.  جا  در  و  رفت  جلو  به  رو 

سرمایه  راحت  خیلی  کرد  نمی  جرات  کسی  پیش 

رسیدن  اّما  کند  قبول  را  میلیاردی  چند  های  گذاری 

به خودباوری در صنعت فرش ماشینی کاماًل مشهود 

است.

شهرستان  تولیدی  های  فرش  پیش  سال   10 شاید 

بیشتر  و  نبودند  معتبری  و  برند خاص  دارای  کاشان 

به عنوان فرش های درجه 2 در بازار به فروش می 

رفتند اّما در حال حاضر کاشان بدون شک قطب فرش 

ایران است و شرکت های این شهرستان  ماشینی در 

به روز  باالترین تکنولوژی ها و ماشین آالت  دارای 

فرش  که  کرد  فراموش  نباید  همچنین  هستند.  دنیا 

زیادی  بسیار  ارزش  و  سابقه  کاشان  در  نیز  دستباف 

دارد.

یکی از ضعف ها و یا بهتر بگویم مشکالت صنعت 

مناسب  ساپورت  عدم  در حال حاضر  ماشینی  فرش 

شرکت های فروشنده ماشین آالت بافندگی در ایران 

است. مثاًل در بحث تامین قطعات یدکی این ماشین 

آالت مشکالت بسیار زیادی داریم. جالب اینکه این 

به  مناسب  دهی  سرویس  برای  ترکیه  در  ها  شرکت 

راه  را  نیاز  مورد  قطعات  پشتیبانی  انبارهای  مشتریان 

وجود  با  ایران  در  متاسفانه  ولی  اند  کرده  اندازی 

ندارد  وجود  خدماتی  هیچ  آالت  ماشین  زیاد  تعداد 

و در هنگام نیاز باید با صرف هزینه و زمان، توقفات 

ماشین و در نهایت ضررهای زیاد را به جان بخریم 

تا آقایان قطعه یدکی را برای ما ارسال کنند. به نظر 

این زمینه  ایران در  این شرکت ها در  نمایندگان  من 

که  است  دلیل  این  به  شاید  اند.  نکرده  تالشی  هیچ 

تعداد  به  توجه  با  هستند.  رقیب  بی  شرکت  دو  این 

چه  هر  باید  ایران  در  شده  نصب  دستگاههای  زیاد 

زودتر اقدامات الزم را انجام دهند در غیر اینصورت 

این  از  بیش  ایرانی  خریدار  و  کننده  مصرف  حقوق 

ضایع می شود و فقط سودهای کالن نصیب شرکت 

ماشین  فروش  قیمت  حتی  شود.  می  فروشنده  های 

آالت بافندگی فرش در ایران از ترکیه گران تر است.

 30 تا   20 بانکی  سودهای  ما  مشکالت  دیگر  از 

ما  رقیب  کشورهای  در  که  حالی  در  است  درصدی 

بانکی 4 درصد است در حال حاضر  سود وام های 

قیمت  افزایش  بخواهد  ماشینی  تولیدکننده فرش  اگر 

ها را در قیمت نهایی خود اعمال کند به شدت قیمت 

فرش ماشینی باال می رود. به همین دلیل تولیدکنندگان 

با تحمل همه هزینه های سربار و غیر قابل پیش بینی 

قیمت فرش را ثابت نگه داشته اند و مجبور هستند با 

حداقل حاشیه سود فرش را بفروشند.

ما،  کنونی  صادرات  دارم  اعتقاد  صادرات  بحث  در 

و  افغانستان  به  صادرات  نیست.  واقعی  صادرات 

صنعت  در  ما  توان  با  اّما  است  خوب  و...  پاکستان 

است  این  مثل  ندارد.  اصاًل همخوانی  ماشینی،  فرش 

با آن  که شما ماشین بنز چند صد میلیونی بخرید و 

مسافرکشی کنید!! ما باید به دنبال ایجاد ارزش افزوده 

بازارهای  باشیم.  خود  محصوالت  در  باالتر  و  باال 

صادراتی حال حاضر ما بازارهای سطح پایین هستند 

با  و  ارزان  اولیه  مواد  با  سبک،  بسیار  فرشهای  که 

قیمتهایی حدود 100 دالر را خرید می کنند. با وجود 

اینکه شرکت ما هم به این بازارها صادرات دارد اّما 

دارم همین  اعتقاد  دانم.  نمی  واقعی  را صادرات  این 

بازارها را هم نباید از دست داد و با نوآوری و استفاده 

از روش های نوین فروش باید سلیقه مشتریان را در 

این بازارها تغییر دهیم و نسبت به فرش ماشینی ایرانی 

در آنها حس اعتماد ایجاد کنیم. حضور مداوم در یک 

تاثیرات مثبتی را  پتانسیلی در دراز مدت  با هر  بازار 

برجا خواهد گذاشت. در پایان از مجله نساجی کهن 

که به طور تخصصی در صنعت فرش ماشینی فعالیت 

می کند و توانسته تاثیرات خوبی را دربین شرکت ها 

بگذارد تشکر می کنم. 

صادرات 9 میلیون مترمربع فرش ماشینی در 10 ماهه سال 90 از شهرستان کاشان  

طبق اعالم اداره استاندارد و تحقیقات صنعتی شهرستان کاشان در این مدت بیش از 9 میلیون مترمربع فرش ماشینی به ارزش 140 میلیون دالر- از لحاظ متراژ 

5 درصد و ارزش 17 درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل افزایش داشته است - از شهرستان کاشان و با نظارت اداره استاندارد به کشورهای انگلستان، کانادا، 

اسپانیا، ژاپن، بلژیک، کویت، نروژ، هندوستان، امارات متحده عربی، عراق، عربستان، زامبیا، ترکمنستان، ارمنستان، آذربایجان، قزافستان، تاجیکستان، گرجستان، 

پاکستان، افغانستان صادر شده است. 

صادرات به افغانستان و پاکستان و... خوب است اّما با توان ما در صنعت فرش ماشینی، 

اصاًل همخوانی ندارد. مثل این است که شما ماشین بنز چند صد میلیونی بخرید و با آن 

مسافرکشی کنید!! ما باید به دنبال ایجاد ارزش افزوده باال و باالتر در محصوالت خود 

باشیم. بازارهای صادراتی حال حاضر ما بازارهای سطح پایین هستند که فرشهای بسیار 

سبک، با مواد اولیه ارزان و با قیمتهایی حدود 100 دالر را خرید می کنند.
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صنعت منسوجات خانگی در جهان امروز از اهمیت 

بسیار باالیی برخوردار است چرا که همانند پوشاک 

حلقه نهایی چرخه تولیدات نساجی در دنیاست و به 

طور عمده مصرف کننده تولیدات بخش های باالدستی 

خود است. مسلمًا تقویت این بخش از صنعت نساجی 

در هر کشوری می تواند تضمین کننده تقویت هرچه 

بیشتر بخش های ریسندگی، بافندگی، چاپ و تکمیل، 

طراحی و... باشد. آن چیزی که در کشورهایی نظیر 

ترکیه، پاکستان، هندوستان و چین می بینیم و متاسفانه 

در کشور ایران این مسئله کاماًل برعکس است و در 

ایران  در  ها  گذاری  سرمایه  اغلب  اخیر  های  سال 

است.  بوده  الیاف  تولید  و  ریسندگی  بخش  روی  بر 

را  خانگی  منسوجات  اهمیت صنعت  که  کشورهایی 

که نه تنها یک صنعت بلکه مجموعه ای از هنر، ذوق، 

خالقیت و زیبایی است، درک کرده اند به خوبی می 

دانند چگونه طراحی و تولید کنند، چگونه بازاریابی 

کنند و چطور بفروشند و این رمز موفقیت آنهاست.

منسوجات  مهم  بسیار  و  بزرگ  نمایشگاه  حاشیه  در 

خانگی فرانکفورت آلمان بی مناسبت ندیدم تا با یکی 

از شرکت های مهم در زمینه تامین مواداولیه صنعت 

منسوجات خانگی گفت وگویی انجام دهم تا بیشتر با 

وضعیت موجود آشنا شوم. شرکت سوئیس فیالمنت 

و آقای ساباتلی مدیر فروش منطقه ای این شرکت را 

گزینه مناسبی برای انجام این مصاحبه دیدم و سعی 

کردم از او بیشتر در این باره سؤال کنم. در زیر گوشه 

هایی از این مصاحبه را از نظر می گذرانید:

این  در  شما  محصوالت  و  دستاوردها  آخرین   

نمایشگاه چه بوده است؟ 

نمایش درآمده توسط شرکت  به  آخرین محصوالت 

ما در این نمایشگاه نخهای مقاوم در برابر آتش است 

که یک محصول ویژه است. این شرکت اصوالً یک 

تمام  نیست  عمده  به صورت  نخ  تولیدکننده  شرکت 

استر  پلی  نخهای  انواع  تولید  برروی  فقط  ما  تمرکز 

بسیار خوب و  ضد آتش است چرا که حاشیه سود 

باالیی دارد.

را   2200 دنیر  تا  نخهایی  تولید  توانایی  شرکت  این 

دارد که از دنیر 500 تا 2200 اغلب کاربردهای غیر 

نساجی دارد.

نساجی  کاالهای  مورد  در  عمومًا  نخها  این  کاربرد 

است که استفاده عمومی دارد و نیاز به ایجاد امنیت 

مکانهای  در  مصرف  مثل  دارد  وجود  آتش  برابر  در 

عمومی، هواپیماها، وسایل حمل ونقل عمومی، هتل 

و... که مصرف آنها می تواند به صورت پرده، انواع 

مبلمان، روکش های صندلی و... باشد.

مصرف این نخ در صنعت فرش ماشینی نیز در حال 

نیست  انتظار  میزان مورد  به  اّما هنوز  گسترش است 

چرا که استفاده آن به تازگی شروع شده است، مشکل 

اصلی در اینجا، خصوصیات مکانیکی این نخهاست. 

این نخها از نظر کارایی نسبت به پلی استر استاندارد 

کمی ضعیف تر هستند. چرا که در پروسه تولید آن، 

تنها از مواد کمکی و مواد شیمیایی ضد آتش استفاده 

نمی کنیم بلکه ما پلیمرهایی را تولید می کنیم که در 

که  شده  ایجاد  تغییراتی  آن  پلیمری  زنجیره  در  واقع 

این امر از نظر استحکام این نخ را دچار ضعف می 

زمان  در  آن  مشکالت  بر  عالوه  دلیل  همین  به  کند 

بافت به جهت برگشت پذیری خاب فرش هم نتایج 

چشمگیری را دریافت نکرده ایم. اّما در حال تالش 

و انجام پروژه های جدیدی هستیم که بتوانیم به نیاز 

بازار فرش هم پاسخ بگوئیم.    

فرش  تولیدکننده  بزرگترین  بلژیک  حاضر  حال  در 

نوع  این  برای مصرف  بزرگی  بازار  که  اروپاست  در 

و عربستان  ایران  ترکیه،  آسیا  در  دارد. همچنین  نخ  

خاورمیانه  منطقه  در  ویژه  به  خوبی  بسیار  بازارهای 

به عنوان حکمران  بازارهای آمریکا  هستند. همچنین 

برای  آمید  پلی  و  استر  پلی  فرشهای  صنعت  اصلی 

تولید  دانید  می  که  همانطور  دارد.  اهمیت  بسیار  ما 

فرشهای پلی استر در آمریکا بسیار رونق دارد.

پیشرفت های صنعت الیاف مصنوعی خیره کننده است

کاربرد نخ های ضد آتش در صنعت فرش در حال گسترش است 

مصاحبه با آقای آنجلو ساباتلی -  مدیر فروش منطقه ای شرکت Swiss Filament تولید کننده نخ های ضد آتش

19



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

وعده دیدار ما : نمایشگاه نساجی ITM استانبول 2012 
غرفه مجله نساجی کهن  / 2 لغایت 5 اردیبهشت 1391

نمایشگاه را چطور دیدید؟

بار  دومین  برای  این  و  است  بسیار خوب  نمایشگاه 

Heimtextil شرکت می  نمایشگاه  در  ما  است که 

بخش  در  هم  بارسلون  ایتما  نمایشگاه  در  ما  کنیم. 

کمپانی  با  البته  فرش  نخ  آالت  ماشین  تولیدکنندگان 

مادر خود یعنی سوئیس تکس شرکت کردیم.

نخهای  مانند  نخهای خاص  مصرف  حال حاضر  در 

ضد آتش، انواع نخهای فنی برای منسوجات تکنیکی 

مانند کیسه هوا، کمربند ایمنی، نخ تایر و... به سرعت 

در حال گسترش است.

ایتما  نمایشگاه  با  البته  تکستایل  هیم  نمایشگاه 

بارسلون اصاًل قابل مقایسه نیست و می توانم بگویم 

اّما  بود.  نظیر خواهد  بی  نمایشگاه  یک  همیشه  ایتما 

در  هم   Heimtextil خانگی  منسوجات  نمایشگاه 

بسیار  کند  می  فعالیت  که  کاری  زمینه  و  خود  نوع 

خوب و معتبر است.

خانگی  منسوجات  صنعت  برای  من  نظر  به 

و  باکیفیت  بسیار  نمایشگاه  این  بازدیدکنندگان 

کارشناس هستند و این برای یک نمایشگاه بسیار مهم 

است.

 

صنعت  در  مناسب  مواداولیه  نقش  شما  نظر  به 

منسوجات خانگی تا چه میزان مهم است؟

قطعًا انتخاب صحیح مواداولیه توسط یک تولیدکننده 

نظر  از  محصول  بهترین  به  دستیابی  برای  وی  به 

کارایی  همچنین  کند  می  کمک  و...  قیمت  کیفیت، 

به  زیادی  حد  تا  نهایی  کاالهای  مصرف  موارد  و 

خصوصیات و ویژگی های مواد اولیه مصرفی بستگی 

که  هایی   Aditive و  شیمیایی  مواد  مورد  در  دارد. 

قابلیت ضد آتش را در نخ و الیاف ایجاد می کنند باید 

بگویم این مواد هم نتایج مناسبی را نشان می دهند اّما 

به هر حال یک ماده افزودنی هستند و به مرور زمان 

ما  اینکه  به ویژه  از دست می دهند  خواص خود را 

در مورد کاالهای نساجی صحبت می کنیم. کاالهایی 

که در تماس مستقیم  با بدن انسان و یا به طور مداوم 

در معرض پا خوردگی، شستشو و... هستند. بنابراین 

خواص ضد آتش آنها نیز دستخوش تغییر خواهد شد. 

اّما در مورد نخ های ضد آتشی که با تغییر در زنجیره 

اند  آنها خاصیت ضد آتش را بدست آورده  پلیمری 

قضیه کاماًل متفاوت است و این قابلیت به عنوان یک 

ویژگی ذاتی مطرح است و نه یک قابلیت افزوده شده 

و اینجاست که تکنولوژی تولید پیشرفته به ما کمک 

های  ویژگی  با  نخهایی  و  الیاف  بتوانیم  تا  کند  می 

درونی ایجاد کنیم. از نظر قابلیت جذب رنگ الیاف 

در  مشابهی  رنگ  قابلیت جذب  آتش  استر ضد  پلی 

مقایسه با پلی استر استاندارد دارند و حتی در بعضی 

مواقع می تواند قدرت جذب باالتری هم داشته باشد.    

نقش الیاف مصنوعی در صنعت منسوجات خانگی 

در حالی که ما در تولید پنبه و پشم و... با مشکالت 

اهمیت  حد  چه  تا  شویم  می  روبرو  بحرانهایی  و 

دارد؟

من این سؤال خوب را این طور جواب می دهم. 

الیاف پنبه، پشم الیاف طبیعی هستند که قطعًا به شدت 

تحت تاثیر شرایط آب و هوایی، بالیای طبیعی مانند 

سیل و... است و تولید آن نوسانات زیادی را دارد.

در مقابل الیاف مصنوعی به طور مستقیم با تولید نفت 

و مواد مشتق از آن سروکار دارد. هر چند که نفت هم 

دستخوش برخی تحوالت منطقه ای و سیاسی است 

وپیش  ریزی  برنامه  قابل  بیشتر  ما  برای  حداقل  اّما 

بینی است. همچنین در الیاف مصنوعی محدودیتی از 

نظر میزان تولید وجود ندارد. از طرف دیگر با الیاف 

جدید  الیاف  تولید  به  اقدام  توانیم  می  ما  مصنوعی 

الیاف  بنابراین  کنیم.  الیاف  تولید  مهندسی  طریق  از 

مصنوعی هم دارای مزیت های خوبی است.

الیاف  قیمت  تفاوت  مسئله  امروز  تولید  دنیای  در 

بلکه  نیست  مطرح  چندان  دیگر  مصنوعی  و  طبیعی 

است.  مهم  خیلی  که  هاست  ویژگی  و  کاربرد  این 

امروزه نیاز انسان به کاربردهای خاص و ویژه که به 

راحتی، امنیت و آرامش بیشتر او می انجامد ما را به 

این سمت سوق می دهد که توجه بسیاری ویژه ای 

را روی الیاف جدید داشته باشیم. کاربردهای صنعتی، 

کشاورزی، راحتی در شستشو، پوشش، رنگ پذیری 

و... حتی به نظر من پیشرفت تکنولوژی باعث شده 

که  کنیم  پیدا  دست  هایی  پارچه  و  الیاف  به  است 

بسیار مشابه الیاف طبیعی باشند. مثاًل در حال حاضر 

شده  موجب  پوشاک  تولید  در  میکروفایبرها  کاربرد 

است کاالهایی داشته باشیم که به راحتی از نظر نرمی، 

راحتی و...  با پنبه قابل رقابت است.

و  دارند  را  خود  جایگاه  هم  طبیعی  الیاف  قطعًا  اّما 

این  قطعًا  و  هستند  باالنس  یک  در  دو  این  همواره 

کاربردها هستند که ما را به سمت استفاده از هر کدام 

و  مصنوعی  الیاف  موارد  بعضی  در  دهند.  می  سوق 

آنچه  اّما  دارند.  مزیت  طبیعی  الیاف  هم  مواردی  در 

مسلم است کاربردهای الیاف مصنوعی با توانایی بشر 

و  است  گسترش  حال  در  الیاف  تولید  مهندسی  در 

پیشرفت های بخش الیاف مصنوعی در سالهای اخیر 

خیره کننده بوده است.
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ماشینی  از 25 سال در صنعت فرش  بیش  ایشان که 

با  رابطه  در  را  جالبی  نظرات  هستند  تجربه  صاحب 

وضعیت فعلی صنعت فرش ماشینی ما دارند که می 

تواند مورد توجه قرار گیرد.

آقای دالوری به نظر می رسد صنعت فرش ماشینی 

تولیدکنندگان  اکثر  و  رسیده  بلوغ  به  ایران  در 

توانسته اند به پیشرفت های خوبی دست پیدا کنند؟ 

نظر شما در این باره چیست؟

را می  ماشینی  دقیقًا همین طور است. صنعت فرش 

سالیان  طول  در  که  کرد  تشبیه  کشتی  یک  به  توان 

و  ساحل  سوی  به  موج  بر  سوار  همواره  گذشته 

آرامش حرکت کرده است. مسافرین این کشتی اهالی 

صنعت فرش ماشینی هستند از بافنده و رفوگر گرفته 

تا کارشناس و مشاور و مدیر عامل. تمامی مسافرین 

این کشتی در حال حرکت به سمت ساحل موفقیت 

و پیشرفت هستند. صنعت فرش ماشینی در ایران به 

و  کرده  رشد  زیادی  حد  تا  کمیت  و  کیفیت  لحاظ 

قبولی  قابل  صادرات  خود  رقبای  به  نسبت  اینکه  با 

وجود  رشد  و  تغییر  به  میل  این  همواره  اّما  نداریم 

داشته است. بازار داخلی فرش ایران به خودی خود 

همواره پرقدرت بوده و در سالهای اخیر ورود صنعت 

مد و دکوراسیون داخلی و اهمیت پیدا کردن آن در 

بر علت شده و برخالف  مزید  بین مردم جامعه هم 

سالهای دورتر که یک فرش ده ها سال پا می خورد 

اّما تغییرات مد باعث شده تا خریداران هر سال رنگ 

و طرح جدیدی را از بازار طلب کنند و تمایل داشته 

پرده و حتی  مبلمان،  با  را  ماشینی خود  باشند فرش 

رنگ دیوار منزل خود هماهنگ کنند.

در سال 71 وقتی من به کاشان آمدم تنها 50 شرکت 

فرش بافی در این شهر وجود داشت که اغلب فرش 

های بی کیفیتی را تولید می کردند. اّما در حال حاضر 

بالغ بر 600 کارخانه فرش ماشینی فعال در این شهر 

وجود دارد که شاید ظرفیت تولید یکی از آنها از 50  

واحد 20 سال پیش هم بیشتر باشد.

رود؟  می  کجا  تولید  حجم  این  که  اینجاست  سوال 

به  تا  و  نیست  به صادرات  وابسته  ما  تولید  متاسفانه 

حال فقط بازار داخل آنرا به خوبی هدایت کرده است.

به نظر شما بازار داخلی تا چه زمانی به این شکل 

بابت عدم توازن در  باقی می ماند؟ آیا نگرانی از 

میزان قیمت فرش، تولید و نیاز بازار در سال های 

آتی به وجود نخواهد آمد؟

به نظر من بازار داخلی کشش افزایش تولید را حداقل 

ما  امروز  بازار  در  داشت.  آینده خواهد  تا چند سال 

ماندگاری یک فرش با باالترین کیفیت برای یک خانه 

حداقل 5 سال است. اگر قیمت فرش ماشینی را با یک 

کت و شلوار مردانه مقایسه کنید تقریبًا مشابه هستند. 

ماندگاری یک کت و شلوار حداکثر 2 سال است و 

برای فرد بسیار محدودتر است  عماًل کارائی آن هم 

ولی یک تخته فرش همیشه مورد استفاده و گرمابخش 

خانه است. به نظر من قیمت فرش ماشینی در مقایسه 

با کاالهای دیگر منزل هنوز گران نیست.

با ورود فرش 900 و 1000 شانه قیمت فرش  اّما 

باز هم افزایش می یابد. از نظر میزان تولید نیز قطعًا 

در سالهای آتی عرضه بیش از تقاضا خواهد بود. 

در چنین شرایطی بدون داشتن بازارهای صادراتی 

مطمئن، صنعت فرش ماشینی باید چه مسیری را در 

پیش بگیرد؟

از  یکی  من  نظر  به  است.  درست  کاماًل  نظریه  این 

دالیلی که در صادرات هنوز موفق نبوده ایم تناقضی 

صادراتی  بازارهای  و  ایران  فرش  بازار  در  که  است 

وجود دارد. این تفاوت از لحاظ الیاف مصرفی، طرح و 

نقشه و ترکم بافت کاماًل زیاد است و قطعًا تولیدکننده 

بازارهای سخت  بازار داغ داخلی را از هر جهت به 

تولیدکننده  اگر  المللی ترجیح داده است. مسلما  بین 

و  تولید  کفاف  داخلی  بازارهای  دیگر  کند  احساس 

هزینه های او را نخواهد داد خود به سمت صادرات 

هدایت می شود.

من در سال 67 که وارد این صنعت شدم برای اولین 

بار شرکت ایران دلیجان که بعدها به مهستان تغییر نام 

داد فرش 500 شانه را تولید کرد و خبر آن در تمام 

ایران پیچید. در آن زمان اغلب تولیدات با شانه 350 

ساز  ماشین  های  که شرکت  بود  آن  از  بعد  و  بودند 

باالتر  شانه  با  آالت  ماشین  ساخت  فکر  به  خارجی 

از  خبرها حاکی  در حال حاضر  که  جایی  تا  افتادند 

ورود ماشین آالت 900 و 1000 شانه است. این نکته 

را هم می توان مثبت ارزیابی کرد و هم آنرا به عنوان 

توانیم  نمی  داخل  بازار  دید  با  ما  دانست.  یک خطر 

صادرات داشته باشیم.

صنعت فرش ماشینی 

پرقدرت تر از همیشه به پیش می تازد

مصاحبه با جناب آقای مهدی دالوری - کارشناس فرش ماشینی
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در صادرات نباید سلیقه خود را به بازار تحمیل کنید 

بلکه باید طبق سلیقه مشتری تولید کنید که متاسفانه 

تا به حال این هنر را آن چنان که باید و شاید نداشته 

ایم. برای موفقیت در صادرات در گام اول نیاز به یک 

کارشناسی دقیق داریم تا بدانیم به سمت چه بازاری 

بلوک  بازارهای  در  مثاًل  کنیم.  حرکت  خواهیم  می 

شرق به دلیل سرمای هوا به فرش های پشمی عالقه 

خاصی دارند و یا در سرزمینهای مرطوب از فرشهای 

بی سی اف به دلیل جذب رطوبت پائین بیشتر استفاده 

می شود. بنابراین شناخت بازار در درجه اول اهمیت 

قرار دارد. 

من در سفری به چین برای خرید یک خط تولیدی 

با یک شرکت چینی ماشین ساز وارد مذاکره شدم و 

برای خرید مدل خاصی از ماشین آالت خطوط تولید 

به گفتگو نشستیم. برای من بسیار جالب بود که مدیر 

فروش آن شرکت گفت این خط تولید برای شما اصاًل 

مناسب نیست چرا که محصول تولیدی آن ویژه بخش 

خط  ایران  بازار  برای  و  آفریقاست!  بازار  از  خاصی 

دهنده  نشان  این  و  کردند  پیشنهاد  من  به  را  دیگری 

که  است  در کشورهایی  بازار  باالی شناخت  اهمیت 

توانسته اند به عنوان غول های اقتصادی و صادراتی 

قیمت  بعدی، اصالح  باشند. گام  امروز جهان مطرح 

تمام شده محصوالت تولیدی ماست که به نظر من با 

توجه به امکانات و منابع خوبی که در کشور وجود 

دارد و با اندکی دقت نظر و تسهیل تولید توسط دولت 

این امر قابل دسترسی است.

به نظر شما استاندارد در فرش ماشینی چه جایگاهی 

دارد؟

برای  استاندارد  گواهی  اخذ  و  استاندارد  تولید  قطعًا 

مانند  رقابتی  بازار  اّما در یک  هر واحدی مهم است 

فرش ماشینی شرکت های تولیدکننده در یک رقابت 

سالم با یکدیگر حتی چند پله از استاندارد هم باالتر 

رفته اند. استاندارد براساس تعاریف خود یک سری 

مشخصات را برای فرش بافته شده ارائه می دهد که 

البته در بعضی موارد حتی باعث گمراه شدن مشتری 

با دیدن عالمت استاندارد  خواهد شد. شاید مشتری 

روی فرش ناخودآگاه نسبت به خرید آن ترغیب می 

شود در صورتی که فرشهای با کیفیت باالتر ولی فاقد 

نشان استاندارد هم در بازار وجود دارد. استاندارد در 

فرش ماشینی هنوز جایگاه خود را بدست نیاورده و 

نسبت  به  استاندارد  پروانه  دارای  های  تعداد شرکت 

ایرادگیر  استاندارد  هستند.  ناچیز  واحدها  کل  تعداد 

دارد  قوانین خاصی  موارد  بعضی  در  و  است  خوبی 

و  است  آسان  بسیار  تولیدکننده  برای  آن  از  فرار  که 

نظارت ها نیز اغلب مقطعی است. به نظر من بهترین 

بین  تنگاتنگ  رقابت  همین  فرش  در  استاندارد  نوع 

تولیدکنندگان است. از طرفی شرایط سخت استاندارد 

و هزینه های زیادی که برای واحد تولیدی دارد تولید 

کننده را نسبت به اخذ این نشان بی میل می کند. در 

بسیاری موارد نیز استاندارد از ظرفیت های صادراتی 

شرکت ها می کاهد و دست آنها را در ارسال کاالهای 

خود به خارج از کشور می بندد. معموالً در کشورهای 

موفق جهان در بخش صادرات کاالها، استاندارد نقش 

که  بپذیریم  باید  دارد.  ای  کننده  تسهیل  و  متفاوت 

توان  به  توجه  با  فردی  هر  صادراتی  بازارهای  در 

ارائه  تنها  و  کند  نیاز خود خرید می  و  فکری  مالی، 

مشخصات صحیح از سوی تولیدکننده کافی است تا 

خریدار خود تصمیم گیرنده نهایی باشد.

واردات  به  ما  حاضر  حال  بازار  صادرات،  کنار  در 

نمی  که  است  ای  مسئله  واردات  است.  نیازمند  نیز 

توان جلوی آنرا گرفت و در عین حال نمی توان از 

مثل  واردات  بدون  و  انحصاری  بازار  شد.  غافل  آن 

آبی راکد است که اگر جریان دیگری وارد آن نشود 

گندیده می شود. در عین حال ورود بیش از حد آن 

هم مضر است. اّما مبارزه با آن از راه قانون و دستور 

از  واردکننده  دالیل  بتوانیم  باید  نیست.  پذیر  امکان 

ورود فرش خارجی را درک کنیم و انگیزه را کمرنگ 

کنیم یعنی از نظر قیمت، طرح و رنگ و کیفیت تولید 

در  باشد  خارجی  کاالی  از  باالتری  سطح  در  داخل 

غیر اینصورت ورود کاالهای خارجی به ما کمک می 

کنیم و چیزهای  نقاط ضعف خود را اصالح  تا  کند 

هم  در حال حاضر  من  نظر  به  بگیریم.  یاد  جدیدی 

واردات فرش تاثیر خود را گذاشته و به ویژه در بحث 

طراحی فرش در شرایطی که طراحان ما چندان خوب 

عمل نکرده اند بسیاری از طرح های ما، حتی طرح 

های سنتی نیز الهام گرفته از طرح های ترک است.

تقریبًا از سال 1374 بود که شرکت های فرش ایرانی 

اقدام به کپی نقشه های فرش از کاتالوگ های ترکیه 

تبدیل  اجراکننده صرف  یک  به  طراحان  و  کنند  می 

شده اند. 

آیا تکنولوژی ما در صنعت فرش ماشینی به روز و 

کارآمد است؟

خرید  ولی  نیست  روز  به  ما  تکنولوژی  من  نظر  به 

ماشین آالت به روز است! امروز شرکت های ماشین 

ساز فرش ماشینی در خارج از کشور با فروش ماشین 

بدست  را  هنگفتی  پول  ما، هم  به کشور  آالت خود 

می آورند و هم برخی از شرکتها را گرفتار بانک ها و 

بعد از آن نیز شرکت های تولیدی ما را به شدت به 

خود وابسته می کنند. به ویژه در مورد قطعات یدکی 

که شرکت های ایرانی حتی با وجود پرداخت هزینه 

دریافت  را  قطعات  موقع  به  هم  باز  زیاد  بسیار  های 

نمی کنند و شاید هفته ها باید ماشین آالت و تولید 

خود را متوقف کنند. حتی برخی مدیران ایرانی باید 

میلیون ها تومان پول نقد را با خود به نمایشگاه هایی 

مانند دموتکس و ایتما حمل کنند تا با تحویل آن به 

یدکی  قطعات  پروسه تحویل  تازه  نظر  مورد  شرکت 

آغاز شود.  این شرایط فقط به نفع عده ای در ایران، 

سازندگان ماشین آالت  بافندگی فرش ماشینی وقتی ماشین میلیاردی را 
می فروشند، در طول مدت چند سال یک ماشین دیگر را به صورت نامرئی به 

تولیدکننده ایرانی می فروشند و درآمدهای هنگفتی از تامین قطعات بدست می 
آورند و متاسفانه ناآگاهی برخی از تولیدکنندگان نیز به این وضع دامن می زند. 

این شرایط فقط به نفع عده ای در ایران، آلمان و بلژیک است و تولیدکننده فرش 
ایرانی همه فشارها را به دوش می کشد.
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همه  ایرانی  فرش  تولیدکننده  و  است  بلژیک  و  آلمان 

در  وقتی  ها  شرکت  این  کشد.  می  دوش  به  را  فشارها 

ابتدا یک ماشین میلیاردی را می فروشند شاید در طول 

به  نامرئی  به صورت  را  مدت 5 سال یک ماشین دیگر 

تولیدکننده ایرانی می فروشند و درآمدهای هنگفتی را از 

محل تامین قطعات بدست می آورند و متاسفانه ناآگاهی 

زند.  می  دامن  وضع  این  به  نیز  تولیدکنندگان  از  برخی 

دانش  و  آگاهی  سر  از  ایران  در  اغلب  ما  تولیدکنندگان 

اقدام به خرید نمی کنند و اغلب تصمیمات آنها تجربی 

و آنی و حتی در مواردی تقلید است. گاها دیده می شود 

که نحوه استفاده از آن چیزی را که خریداری کرده ایم نیز 

بلد نیستیم. تکنولوژی فقط خرید ماشین آالت مدرن و به 

روز نیست. در حال حاضر در بازارهای ما شرکت هایی 

تولید می  فرشی  قدیمی  ماشین های  با  که  دارند  وجود 

کنند که از نظر کیفیت با محصول ماشین آالت مدرن هم 

برابری می کند و به خوبی در بازار به فروش می رسد. 

قصد من انکار نقش تکنولوژی و نوسازی ماشین آالت 

در پیشرفت این صنعت نیست بلکه می خواهم این نکته 

را گوشزد کنم که نباید همه چیز را در خرید ماشین آالت 

جدید خالصه کرد و به صنعت تنها از یک بعد نگاه کرد.

به نظر من یک مشکل فرهنگی در صنعت ما وجود دارد 

که بد نیست در اینجا بدان بپردازیم. متاسفانه در سالهای 

پولدار  بیشتر  که  اند  شده  ما  صنعت  وارد  افرادی  اخیر 

دانش  و  بینش  دارای  دار  دار! سرمایه  تا سرمایه  هستند 

است اّما اولی فقط پول دارد. این بحث ریشه ای فرهنگی 

حتی در حال عوض کردن عادات و رفتارهای اجتماعی 

ما است و خانواده های ایرانی را هم دچار مشکالت و 

تعارضات جدی کرده است. سرمایه دار پول خود را به 

رخ  به  را  پول صنعت  پولدار،  اّما  کشد  می  رخ صنعت 

جامعه خواهد کشید. قطعا صنعتی که بر این پایه رشد می 

کند رشدی حباب گونه خواهد داشت. این مبحث فقط 

مختص صنعت نساجی و فرش نیست و در تمام صنایع 

کشور دیده می شود.

زیادی  بسیار  مسافران  که  کشتی  این  امیدوارم  پایان  در 

دارد همچنان راه خود را به سمت ساحل موفقیت ادامه 

برخورد  نگران آن هستید  ای که شما  به صخره  دهد و 

تلفات  ناخدا  بی  این کشتی  اینصورت  در  نکند چرا که 

زیادی را ایجاد خواهد کرد. 

با  VNU و  نمایشگاهی  این رویداد که توسط شرکت 

همکاری شرکت نمایشگاههای آلمان برگزار می شود به 

رویداد  دومین  و  آسیا  کفپوش  رویداد  بزرگترین  عنوان 

مهم جهان در این صنعت شناخته می شود. این نمایشگاه 

در سال2012 در 11سالن برگزار می شود.

این نمایشگاه امسال همزمان با نمایشگاه ساختمان چین 

توجهات  مرکز  در  جهت  همین  به  و  شود  می  برگزار 

قرار گرفته است. همانطور که می دانید صنعت کفپوش 

چه  ساز،  و  ساخت  بخش  با   تنگاتنگی  رابطه  جهان 

مثاًل همواره ساخت هتل  دارد.  تجاری  مسکونی و چه 

تولیدکنندگان  برای  را  جدیدی  بازارهای  جدید  های 

انواع فرش ماشینی، تافتینگ، کفپوشهای چوبی، لمینیت، 

اخیر  سالهای  در  برآن  کند. عالوه  می  ایجاد  و...  سنگ 

ساخت  در  دکوراسیون  و  طراحی  اهمیت  رفتن  باال  با 

ها هم  انواع کفپوش  از  استفاده  نقش  فضاهای مختلف 

پررنگ تر شده است. در واقع همزمانی این نمایشگاه ها 

موجب شده تا شاهد ترکیبی از صنعت کفپوش، نساجی، 

که  باشیم  داخلی  طراحی  و  معماری  ساختمان،  صنعت 

برای همه  را  های جدیدی  موقعیت  و  ها  فرصت  البته 

آنها ایجاد می کند.

شرکت کنندگان جدید امسال چه کسانی هستند:

بار  در نمایشگاه امسال شرکت های زیادی برای اولین 

به  توان  می  آنها  مهمترین  از  که  یافت  خواهند  حضور 

 Forbo، Berryalloc، Nore، Invista، Mapei،

Lumber اشاره کرد. همچنین در نمایشگاه سال2012 

کشور های پاکستان و ترکیه در بخش فرش دستباف به 

صورت پاویلیون شرکت خواهند کرد. 

بخش  در  نمایشگاه  اخیر  سال  چند  در  اینکه  وجود  با 

کفپوشهای انعطاف پذیر و فرش دستباف گسترش زیادی 

پیدا کرده است اّما همچنان کفپوشهای چوبی و لمینیت 

آید.  می  به حساب  نمایشگاه  مهمترین بخش  عنوان  به 

چین در حال حاضر عالوه بر اینکه بزرگترین تولیدکننده 

انواع کفپوش در سطح جهان است به عنوان بزرگترین 

مصرف کننده کفپوش نیز شناخته می شود.

درباره نمایشگاه دموتکس چین- شانگهای

نمایشگاه دموتکس چین در 11سالن در فضایی معادل 

از دموتکس  127 هزار مترمربع برگزار می شود و بعد 

هانوفر بزرگترین رویداد کفپوش جهان است و همانطور 

که گفته شد بزرگترین رویداد کفپوش قاره آسیا به شمار 

می رود.

نمایشگاه 1058 شرکت حضور  این  در  در سال 2011 

یافتند و بیش از 40هزارنفر بازدیدکننده حرفه ای از آن 

بازدید کردند. 

دموتکس چین، بزرگترین رویداد صنعت فرش و کفپوش آسیا

زمان برگزاری: 29 – 27 مارچ 2012

محل برگزاری نمایشگاههای بین المللی شانگهای- چین
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کفپوش  و  فرش  رویداد  بزرگترین  هانوفر  دموتکس 

جهان روز هفدهم ژانویه 2012- 27 دی 1390 و پس 

درهای  موفق  العاده  فوق  نمایشگاه  یک  برگزاری  از 

کفپوش  و  فرش  صنعت  فعاالن  روی  بر  به  را  خود 

جهان بست.

از نمایشگاه امسال حدود 45 هزار نفر بازدید کردند 

رشد  پیش  سال  به  نسبت  دموتکس  شد  موجب  که 

دورقمی در تعداد بازدیدکنندگان خود را تجربه کند.

جهان  سراسر  از  شرکت   1371 امسال  نمایشگاه  در 

فرش  های  بخش  در  آنها  عمده  که  داشتند  حضور 

دستباف، فرش ماشینی، کفپوش های چوبی و پارکت 

و کفپوش های ارتجاعی و لمینیت فعال هستند. )در 

به  کامل شرکتها  لیست  توانید  سایت مجله کهن می 

همراه کلیه محصوالت آنها را دنبال کنید(

اغلب شرکت کنندگان نمایشگاه از کشورهای اروپای 

به  خاورمیانه  و  دور  شرق  شمالی،  آمریکای  شرقی، 

نمایشگاه آمدند.

از 90  بیش  کنند  می  اعالم  نمایشگاه  برگزارکنندگان 

و  شرکتها  در  نمایشگاه  این  بازدیدکنندگان  درصد 

مجموعه های کاری خود جزو مدیران ارشد هستند 

و یا دارای قدرت تصمیم گیری برای خرید و فروش 

کیفیت  توان گفت  اینصورت می  کاالهایشان، که در 

توجه  قابل  العاده  فوق  نمایشگاه  این  بازدیدکنندگان 

البته  و  المللی  بین  نمایشگاه  یک  برای  این  و  است 

غرفه گذاران نمایشگاه یک موقعیت کم نظیر خواهد 

و  دموتکس  نمایشگاه  کلی  فضای  از  آنچه  اّما  بود. 

که  این  کرد  درک  توان  می  آن  جانبی  رویدادهای 

نمایشگاه دموتکس قصد دارد نقش خود را در بخش 

دکوراسیون داخلی و طراحی شیوه زندگی نیز پررنگ 

تر نماید.

از مهمترین رویدادهای نمایشگاه دموتکس هانوفر می 

توان به نمایش نمونه های بافته شده فرش 1000 شانه 

اشاره  ماشینی  فرش  ساز  ماشین  شرکت  یک  توسط 

کرد که توجه بسیاری از عالقمندان را به خود جلب 

در  نام  صاحب  کشورهای  که  این  جالب  نکته  کرد. 

تولید و صادرات فرش ماشینی مانند ترکیه و بلژیک 

اصاًل از این ماشین استقبال نکردند و تنها مورد توجه 

خریداران ایرانی قرار گرفت!! و این ما را بیش از پیش 

به این نتیجه می رساند که بازار بافت فرشهای پرتراکم 

در جهان بسیار محدود شده است و سالیق بازارهای 

جهانی به طور عمده فرشهای کم تراکم و ارزان تر با 

طرحهای زیبا و جدید را می پسندد.

حضور بازدیدکنندگان ایرانی مثل همیشه مورد قبول و 

خوب بود که این نشان دهنده انگیزه و شوق موجود 

برای  کشورمان  ماشینی  فرش  صنعت  مدیران  در 

پیشرفت و ورود به بازارهای جهانی است.

فرش  بخش  در  نیز  رویداد  این  ایرانی  گذاران  غرفه 

فرش  یزد،  کویر  ستاره  فرش  های  شرکت  ماشینی 

سلیمان  قالی  و  مشهد  فرش  کاشان،  اردهال  مشهد 

بودند.

مهمترین کشورهای حاضر در نمایشگاه از نظر تعداد 

غرفه گذار عبارتند از : 

- ترکیه با 108 شرکت کننده

- آلمان با 94 شرکت کننده

- هند با 276 شرکت کننده

- چین با 191 شرکت کننده

- مصر با 4 شرکت کننده

- بلژیک با 53 شرکت کننده

- ایتالیا با 29 شرکت کننده

 16 ایران  کشور  از   2012 دموتکس  نمایشگاه  در 

فرش  شرکت  از:  عبارتند  که  داشتند  شرکت حضور 

 - ایران  فرش  سهامی  شرکت   - اشکیون  جعفرزاده 

فرش خاجی- گروه فراهان - فرش الهوتی - فرش 

برادران  فرش   - آخوندی  هاشم  فرش   - قم  ابریشم 

زایدی - فرش ذوقی - فرش اوان - شرکت صادرات 

قالی در بخش فرش دستباف و شرکت های برچسب 

قالی  اردهال - فرش مشهد -  پارس - فرش مشهد 

سلیمان  و ستاره کویر یزد  در بخش فرش ماشینی.

          

گزارش نمایشگاه دموتکس هانوفر آلمان 2012
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تجارت ماهرانه در دموتکس هانوفر آلمان

نمایشگاه  برگزاری  در حاشیه  و  امسال  نمایشگاه  در 

بخش بسیار جذابی برای تجار و بازرگانان جهان در 

پارکت  موکت،  تافتینگ،  ماشینی،  فرش  انواع  بخش 

به خود جلب  هم  را  ما  توجه  که  داشت  و... وجود 

کرد.

این بخش که با عنوان تجارت ماهرانه برگزار می شد 

شامل مجموعه سمینارها و سخنرانی هایی بود که در 

واقع مشکالت، موقعیت ها، ریسک ها و آینده کاری 

فعاالن در بخش تجارت انواع کفپوش به ویژه فرش 

ماشینی و فرش دستباف و پارکت را مورد توجه قرار 

می داد.

از  خبره  بسیار  بازار  کارشناسان  توسط  بخش  این 

سراسر جهان در نمایشگاه دموتکس هانوفر در سالن 

8 غرفه D10 ارئه شد.

که  بود  این  کرد  می  توجه  از همه جلب  بیش  آنچه 

تجار و بازرگانان و فعاالن عرصه تجارت انواع فرش 

ماشینی، پارکت، سنگ و... در کنار یکدیگر جمع شده 

بازارهای کشورهای  از تجربیات یکدیگر و  بودند و 

مختلف آگاه می شدند. متاسفانه من در این بخش از 

نمایشگاه فعالی از ایران را مشاهده نکردم.

البته  که  نمایشگاه  ایرانی  کنندگان  بازدید  امیدواریم 

بیشتر وقت خود را در فضای نمایشگاه می گذرانند!! 

در سال های آینده با برنامه ریزی دقیق تر، از بخش 

که  چرا  کنند  بیشتری  استقبال  نمایشگاه  جانبی  های 

و  زیاد  العاده  فوق  ارزش  ها  بخش  این  مواردی  در 

جالبی دارند. 

برگزاری مسابقات طراحی دکوراسیون داخلی 

در حاشیه نمایشگاه 

دموتکس هانوفر آلمان 2012

این رقابت که در حاشیه نمایشگاه دموتکس هانوفر 

اروپایی  اتحادیه  توسط  شد  می  برگزار   2012 آلمان 

بود.  شده  ریزی  برنامه  داخلی  دکوراسیون  طراحان 

برگزار  نمایشگاه  ابتدایی  روز  دو  در  که  رویداد  این 

طراحی  در  راهکارها  بهترین  روی  بر  واقع  در  شد 

دکوراسیون بخش های مختلف خانه یا محل کار مانند 

اتاق خواب، اتاق نشیمن، آشپزخانه، البی هتل ها و... 

پررنگ کفپوش  امروزه نقش  تمرکز داشت. در واقع 

ها مانند فرش ماشینی، پارکت، فرش دستباف، لمینیت 

و... در طراحی داخلی انکار ناپذیر است به همین دلیل 

اتحادیه اروپایی طراحان دکوراسیون داخلی امسال در 

یعنی  جهان  های  کفپوش  بزرگ  نمایشگاه  حاشیه 

دموتکس هانوفر این رویداد را برگزار نمود.

نکته جالب اینجاست که شخصا توانستم نمایندگانی 

ماشینی  تولیدکننده فرش  بزرگترین شرکت های   از 

امروز  دنیای  در  واقع  در  ببینم.  بخش  دراین  را  دنیا 

تولیدات  که  هستند  آنهایی  هوشمند  تولیدکنندگان 

خود را بر اساس خواسته بازار و مدهای سال برنامه 

ریزی می کنند. در واقع این بخش شیوه های زندگی 

ارائه  را  داخلی  دکوراسیون  طراحی  های  نمونه  و 

کرد که شاید در سال 2012 در بسیاری از فضاهای 

خانگی، اداری و تفریحی به خوبی استفاده شود. 

از  این بخش حضور تعداد زیادی  نکته جالب دیگر 

طراحان جوان بود که خالقیت خود را در کنار مهارت 

های فنی خود و با در نظر گرفتن شرایط سخت تولید 

و فروش در بازار به کار گرفتند تا طرح هایی منحصر 

به فرد را ارائه کنند. شرکت کنندگان در این بخش از 

آلمان، سوئیس،  از کشورهای  بهترین طراحان جهان 

اتریش و انگلستان بودند.

نکته مهم اینکه این مسابقه محدودیت سنی 25 سال 

از  ایران یکی  اگر فکر می کنید که شما در  دارد.  را 

طراحان دکوراسیون داخلی برتر هستید می توانید در 

این بخش از نمایشگاه در سالهای آتی کاندید شوید.

جایزه طراحی فرش ، اوج شکوه ایرانی در 

نمایشگاه دموتکس آلمان 2012

از  بسیاری  چشمان  ساله  هر  که  بزرگ  رویداد  این 

همیشه  کند  می  خیره  خود  به  را  بازدیدکنندگان 

مخاطبین بیشتری را نسبت به سایر بخش های جانبی 

دموتکس  نمایشگاه  از  بخش  این  دارد.  نمایشگاه 

که  بود چرا  بسیار جذاب  هم  ما  برای  آلمان  هانوفر 

آن  در  ایرانیان  که  است  مسابقاتی  محدود  از  یکی 
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شرکت  قبل  های  سال  در  حتی  گیرند.  می  جایزه 

ایرانی بوریا نیز جزو حامیان این بخش نمایشگاه به 

شمار می رفت. 

که  قدمتی  و  طوالنی  سابقه  همه  با  فرش  واقع  در 

دکوراسیون  صنعت  و  مد  حوزه  وارد  داردامروزه 

زمان  هر  از  بیش  امروزه  فرش  است.  شده  خانگی 

دیگری در دنیا محبوب است و همه طراحان و مردم 

به نقش مهم این کاالی با ارزش در خانه و محل کار 

خود واقف هستند.

این رویداد امسال در بخش فرش دستباف در سالن 

این رویداد در ده بخش  21 غرفه E12 برگزار شد. 

مختلف برگزار می شود و در آن داوران با توجه به 

طرح، نقشه، کیفیت، جنس مواد مصرفی، نوع بافت و 

... به فرشهای دستباف امتیاز می دهند و برترین های 

سال 2012 را معرفی می کنند.

جالب است بدانید در سال گذشته برای این مسابقه 

189 فرش از 21 کشور توسط شرکت های مختلف 

جهان به مسابقه راه یافتند.

البته هرسال در بین برندگان این رویداد ایرانی های 

زیادی هستند که در مقابل نام آنها به جای ایران نام 

می  را  و...  انگلستان  ایتالیا،  آمریکا،  مثل  کشورهایی 

بینیم. خود بخوانید حدیث مفصل از این مجمل!

همانطور که ذکر شد این رویداد هر ساله در 10 بخش 

مختلف فرش های برتر جهان را معرفی می کند. این 

10 بخش عبارتند از: 

دستباف  های  فرش  برای  مدرن  طراحی  بهترین   -

باالی 200 یورو در مترمربع

دستباف  های  فرش  برای  مدرن  طراحی  بهترین   -

کمتر از 200 یورو در مترمربع

دستباف  های  فرش  برای  سنتی  طراحی  بهترین   -

باالی 150 یورو در مترمربع

دستباف  های  فرش  برای  سنتی  طراحی  بهترین   -

کمتر از 150 یورو در مترمربع

- بهترین فرش دستباف کارگاهی

- بهترین و زیباترین فرش کهنه / آنتیک

- بهترین کلکسیون فرش مدرن

- بهترین کلکسیون فرش سنتی

- برترین نوآوری

-  بهترین و زیباترین فرش از دیدگاه بازدیدکنندگان

و البته در سال 2012 شاهد آن بودیم که بخش یازدهم 

بهترین  انتخاب  آن  و  شد  اضافه  مسابقه  این  به  هم 

بار  اولین  برای  بود که  استودیو طراحی فرش جهان 

نفرات برتر خود را شناخت و برنده اصلی آن کسی 

بر  که  کت  جان  آقای  طراحی  استودیوی  جز  نبود 

خالف جثه کوچک خود در سالهای اخیر غوغایی در 

انداخته  انواع فرش های مدرن به راه  بخش طراحی 

هر  در  مسابقه  این  برنده  اینکه  جالب  نکته  است.  

یورو جایزه  تندیس ویژه 2500  بر  بخش هم عالوه 

دریافت کرد.            

برای ورود به دنیای فرش و کفپوش حاضر 

شوید

انواع  تعمیر  و  نصب  بخش  های  نوآوری  آخرین 

کفپوش ها را در دموتکس هانوفر آلمان دنبال کنید.

هر ساله در نمایشگاه دموتکس هانوفر آلمان یکی از 

بخش های جذاب برای بازدیدکنندگان بخشی است 

و  زنده  صورت  به  ماهر  بسیار  های  تیم  آن  در  که 

کفپوش  انواع  نصب  به  نمایشگاه  از  هایی  گوشه  در 

ها مانند موکت های تافتینگ، کارپت تایل ها )کاشی 

فرش ها( ، پارکت، لمینیت و ... می کنند . معموال

در کنار شرکت هایی که ارائه کننده تجهیزات و ماشین 

آالت این قسمت از صنعت کفپوش هستند تیم های 

ماهر اجرائی هم آخرین تکنولوژی ها، مواد شیمیایی 

و  دستی  های  ماشین  و  ابزارآالت  منظوره،  چند  و 

صنعتی را به طور عینی در معرض دید قرار می دهند.

شاید اولین چیزی که قبل از دستگاه ها و تکنولوژی، 

توجه همه بازدیدکنندگان و همین طور من را به خود 

جلب کرد مهارت فوق العاده اعضای این تیم کاری 

بود که با شور و هیجان خاصی نیز همراه بود.

قصد  آلمان  در  هانوفر  دموتکس  نمایشگاه  واقع  در 

ارتقای چشمگیر  بر  این بخش عالوه  با اجرای  دارد 

راهکارها،  وارائه  ها  کفپوش  نصب  تکنولوژی 

بیشتر  بخش  این  با  نزدیک  از  هم  را  بازدیدکنندگان 

این  کننده  جنبه سرگرم  از  توان  نمی  البته  کند.  آشنا 

ماشین  و  ابزارها  ترین  جالب  شد.  غافل  هم  بخش 

تنظیم و برش فرش های  برای  آالت جدید قطعاتی 

صیقل  دستگاه  البته  و  نامتقارن  فضاهای  در  تافتینگ 

تواند  می  که  بود   چوبی  های  پارکت  انواع  دهنده 

این  به  دیگر  شاید  و  کند  حل  را  زیادی  مشکالت 

خانه  های چوبی  کفپوش  تعویض  به  نیاز  ها  زودی 

هایمان نداشته باشیم . 

 از سایت مجله کهن بازدید 
کنید: 

اخبار نساجی

بازار آنالین نساجی

اطالعات نمایشگاه های نساجی  و ...

www.kohanjournal.com
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و  تبلیغات محیطی  نشریات،  در  که  آمده  پیش  بارها 

آگهی ها  به عناوین یا اصطالحاتی ناآشنا )خصوصا 

یا  وقت  کمبود  علت  به  و  کرده  برخورد  التین( 

واژه  برای  بیشتری  اطالعات  ایم  نتوانسته  فراموشی 

مذکور در منابع موثق بدست آوریم. 

 به نظر شما استفاده از این واژه ها چه میزان در 

جذب مخاطب موثر است؟

از صنعت فرش  ای  نمونه  ارائه  با  مقاله  این  در      

ماشینی به دو اشتباه رایج تبلیغاتی صاحبان صنایع می 

پردازیم. 

 یکی از بزرگترین اشتباهات رایِج صاحبان کسب و 

کار در معرفی محصولشان،عدم توجه به ویژگی های 

با  کردن  برقرار  ارتباط  که  درحالی  است؛  مخاطب  

مخاطب، ادبیات خاص خود را می طلبد و پس از 

اطالع یافتن از سطح علمی،فرهنگی و ... ایشان، امکان 

پذیر است.  به عبارت دیگر یکی از نخستین گام های 

بازاریابی محصول، تعیین بازار هدف یا نقطه تمرکز و 

بررسی ویژگی های آن است. مواردی که برای معرفی 

جذب  باعث  و  مطرح  فروشان  عمده  به  محصول 

ایشان می گردد مسلما با جمالتی که برای جلب نظر 

مصرف کننده بکار برده می شود، متفاوت است. 

به  را  آتشی  داریم  قصد  فرمایید:  توجه  مثال  این  به 

است:  مشخص  روند  کنیم،  روشن  عدسی  وسیله 

با  تا  گیریم  می  خورشید  نور  مقابل  در  را  عدسی 

تجمع اشعه های خورشید آتش برافروخته شود. اگر 

تا  کشد  می  طول  مدت  چه  کند  سؤال  ما  از  فردی 

از  یکی  به  حتما  گویید؟  می  چه  شود،  روشن  آتش 

یا  اثربخشی  مقدار   : کرد  خواهید  اشاره  موارد  این 

میزان نور خورشید، مدت زمان نگه داشتن عدسی در 

مقابل نور خورشید و ... . آیا با فرض کافی بودن نور 

خورشید و نگه داشتن حداقل 20دقیقه عدسی روی 

شیء ، آتش برافروخته خواهد شد؟ مسلمًا نه !! چرا؟!

یعنی جسمی  فرآیند  این  در  فاکتور  ترین  مهم  چون 

که تمرکز اشعه های خورشید بر روی آن صورت می 

گیرد و قرار است آتش بگیرد مشخص نشده است! 

آیا در صورتی که جسم مورد نظر سنگ باشد، امیدی 

از  ای  درگوشه  را  مثال  این  روشن شدن هست؟  به 

ذهن خود نگه داشته و به ادامه مطالب توجه فرمایید.

  دومین اشتباه رایج در تبلیغات عدم توجه به تفاوت 

و  محصول  یک  خصوصیت  مهم  بسیار  فاکتور  دو 

مزیت آن  است. اگر بخواهیم به بیان ساده به بررسی 

ماشینی  فرش  نام  به  محصولی  در  شاخص  دو  این 

بپردازیم خواهیم گفت:

توان  می  که  است  اطالعاتی  دسته  آن  »خصوصیت« 

تحت عنوان شناسنامه ی یک محصول بیان کرد؛ مثل 

مطالبی که در اتیکت فرش چاپ می شود )تراکم پود، 

نوع نخ تار، جنس نخ پود و ...( و »مزیت« آن چیزی 

است که  فرد حاضر است در قبال آن ، پولی را که به 

تقدیم شما  با رضایت کامل  به دست آورده  زحمت 

کرده و محصول را خریداری نماید. مثل خدمات پس 

از فروش و ضمانت تعویض. 

بدانید بسیاری از صاحبان کسب و کار  جالب است 

از  خود،  محصوالت  معرفی  هنگام  تولیدکنندگان  و 

لغات یا اصطالحات فنی مرسوم در صنعتشان استفاده 

می کنند و بر این باورند که مصرف کننده با مزایای 

محصولشان آشناست و نیازی به بازگویی آن نیست  

تک  تک  تبدیل  موفق  فروشندگان  هنر  که  حالی  در 

ترجمه  و  آن   مزایای  به  محصول  یک  خصوصیات 

اصطالحات فنی به زبان مشتری است.

خصوصیت  میان  تفاوت  بیشتر  شدن  روشن  برای 

یک  نیست:  لطف  از  خالی  مثال  یک  ارائه  مزیت  و 

خریدار بالقوه فرش ماشینی به ندرت به دنبال فرشی 

با تراکم2550 است چون از مزایای آن آگاه نبوده و 

تشخیص 2550 از سایر فرشها برایش آسان نیست؛ اما 

با شنیدن کلمه دستباف گونه می تواند در ذهنش 

مرجعی برای مقایسه پیدا کند.

فرش  یک  بودِن  حساسیت  ضد  کننده  مصرف  برای 

مهم است؛ بدون توجه به اینکه نام علمی یا تجاری 

جنس مواد مصرفی آن چیست. 

حال با توضیحات ارائه شده شما می توانید به تجزیه 

و تحلیل این متن تبلیغاتی بپردازید: »ماکارونی X با 

آرد سمولینا«

در متن فوق به خصوصیت محصول پرداخته شده یا 

مزیت آن؟

آیا این متن می تواند در مشتریان بالقوه احساس نیاز 

ایجاد کند؟

 راز جذابیت تبلیغات چیست؟!

فرش700  شانه دستباف گونه یا 700 شانه تراکم 2550 بافت  HCPx2؟!

مهندس محمد عنایتی بیدگلی- دانشجوی MBA  )دانشگاه WWS مالزی(
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 کارشناسان بازاریابی پیشنهاد می کنند همیشه جوابی 

باشید: چرا  داشته  احتمالی مشتری  پرسِش  این  برای 

باید محصول شما را خریداری کنم؟ 

 در بیشتر موارد جواب این سؤال راه حل شماست، 

یعنی پاسخ این پرسش اشاره به مزیت کاال یا خدمات 

شما دارد.

نوشتن مزایا و خصوصیات یک محصول بسیار ساده 

است.کافی است 2 برگه A4 برداشته و باالی یکی از 

نوشته  دیگری »خصوصیات«  باالی  و  »مزایا«  ها،  آن 

مزیت  تشخیص  از  پس  موارد  تک  تک  شود. سپس 

یا خصوصیت بودِن آن، بدون هیچ گونه فیلترگذاری، 

بیان  ورق  هر  در  شمردن  اهمیت  کم  یا  محدودیت 

مزایا  لیست  که  است  آن  مهم  بسیار  نکته  اما  شود. 

کوتاه، شفاف و تیتر وار زیر هم نوشته شود تا ضمن 

از طوالنی  آن، خواننده  سپاری  به خاطر  آسان شدِن 

بودن مطلب احساس خستگی نکند.

ماهرانه  بسیار  که  دیدم  را  شرکتی  تبلیغ  گذشته  ماه 

مزیت  به  تیتر  این  با  را  خود  محصول  خصوصیت 

تبدیل کرده بود:

اقتصاد کشورمان  به  ایرانی  با خرید یک محصول   «  

کمک کنیم! با کمال افتخار ساخت ایران.«

قابل  ماده  یا عدسی،  اشعه ی خورشید  مثال  به  حال 

اشتعال و در نهایت آتش برگشته و پس از تبدیل آن 

به یک فرمول ساده، پیشنهاد می کنیم از این به بعد در 

تبلیغات محصول، از آن استفاده کنید.

 می پرسید چگونه؟!

اشعه نور خورشید: پیام تبلیغاتی درست )پیامی که به 

مزیت یا مزیت های محصول اشاره می کند(

)مجالت،  پیام  مناسب  دهنده  انتقال  رسانه  عدسی: 

بیلبورد، تلویزیون و ...(

ماده قابل اشتعال: مخاطب یا بازار هدف

بالفعِل  به مشتری  بالقوه  تبدیل شدن مشتری   : آتش 

خشنود

آتش )شوق خریدار( ، توسط اشعه ای ) پیام تبلیغاتی 

ماده  به  مناسب(  طریق عدسی)رسانه  از  که  صحیح( 

قابل اشتعال )بازار هدف مناسب( تابانیده شده است 

بوجود می آید.

 نتیجه گیری: 

در انتخاب بازار هدف سعی کنید از بازارهای جامع و 

کلی پرهیز کنید. هرچه بازار مشخص تر باشد امکان 

کسب اطالعات و تسخیر آن بیشتر است.

چندین  از  مزیت  یک  معرفی  و  انتخاب  در  هرگاه 

مزیِت محصول خود تردید پیدا کردید ، پیشنهاد می 

کنیم مزیت رقابتی محصولتان را یعنی همان گزینه ای 

که همکاران از آن بی بهره اند عنوان کنید. در مقاالت 

بازاریابی  در  مهم  نکات  از  بیشتری  ابعاد  به  بعدی 

محصوالت نساجی و فرش ماشینی می پردازیم. 

دموتکس روسیه 2012 

فرش قرمز برای ورود به بازار فرش و 
کفپوش روسیه 

 

رشد   نظر  از  جهان  یازدهم  رتبه  دارای  روسیه  اقتصاد 

GDP و تولید ناخالص ملی و دارای ششمین قدرت 

بیانگر  که  است  اقتصادی  خرید  قدرت  نظر  از  جهان 

بازار بسیار خوب این کشور است. در روسیه در چند 

سال آینده رشد 3 تا 5 درصدی در پروژه های ساخت 

وساز پیش بینی شده است. همچنین روسیه در سالهای 

مانند  جهانی  بزرگ  بسیار  رویدادهای  میزبان  آینده 

فوتبال  المپیک زمستانی در سال 2014 و جام جهانی 

در سال 2018 خواهد بود که قطعا رشد ساخت و ساز 

به شدت  این کشور  در  را  ها  کفپوش  انواع  به  نیاز  و 

رشد خواهد داد . همچنین پایتخت روسیه یعنی مسکو 

میلیاردرهای جهان و  بزرگترین شهر تجمع  به  امروزه 

تقاضا  افزایش  معنی  به  این  که  است  شده  بدل  اروپا 

برای کاالهای لوکس وگران قیمت مانند فرش دستباف 

است . 

روسیه بازاری با پتانسیل رشد بسیار باال

را  دیگری  موفقیت  برگ  دارد  قصد  روسیه  دموتکس 

ثبت  خود  افتخارات  در  دبی  و  چین  هانوفر،  از  بعد 

کند . دموتکس روسیه تنها نمایشگاه در سراسر روسیه 

خواهد بود که به طور ویژه و قدرتمند بر روی انواع 

فرش و کفپوش تمرکز خواهد کرد .

این نمایشگاه امسال همزمان با نمایشگاههای منسوجات 

R+T روسیه  و  تکستایل 2012 روسیه  هیم   ، خانگی 

افزایش  در  تواند  می  که  شد  خواهد  انجام   2012

مخاطبین و بازدید کنندگان آن نقش به سزایی ایفا کند .

باشید  گذار  غرفه  نمایشگاه  این  در  خواهید  می  اگر 

 430 تا   300 از  نمایشگاه  این  در  غرفه  اخذ  قیمتهای 

آن  به  باید  البته  که  است  متغیر  مترمربع  هر  در  یورو 

18درصد مالیات را نیز اضافه کنید . شرکت هایی که 

قبل از 30 نوامبر 2011 غرفه خود را رزرو کرده اند از 

5 درصد تخفیف برخوردار خواهند شد.   
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 B.C.F شده  تکسچره  یکسره  پروپیلن  پلي  نخ  استاندارد 

سال   در  نخستین  بار  ماشیني  کفپوشهاي  در  مصرف  مورد 

1373  تهیه شد. این  استاندارد بر اساس  پیشنهاد هاي  رسیده 

مربوط  براي  دومین بار  کمیسیون  هاي   تأیید  بررسي  و   و 

مورد تجدید نظر قرار گرفت  و در یکصد سي و هشتمین 

جلسة کمیتة  ملي  استاندارد پوشاک و فرآورده هاي نساجي 

اینک این استاندارد  الیاف مورخ  1383/8/23 تصویب شد.  و 

مقررات  قانون  اصالح  قوانین  و  یک  مادة  3  بند  به  استناد 

 مؤسسه  استاندارد و تحقیقات  صنعتي  ایران  مصوب  بهمن 

 ماه  1371 به  عنوان  استاندارد ملي  ایران  منتشر مي شود.

پیشرفت  تحوالت  و  هماهنگي  با  همگامي  و  براي  حفظ  

خدمات ،  زمینه  صنایع ،علوم  و  جهاني  در  هاي ملي  و 

استانداردهاي  ملي  ایران  در مواقع  لزوم  تجدید نظر خواهد 

تکمیل  این  براي  اصالح  و  پیشنهادي  که   گونه   هر  و  شد 

 استاندارد ارائه  شود، در تجدید نظر  بعدي  مورد توجه  قرار 

خواهد گرفت . بنابراین  براي  مراجعه  به  استانداردهاي  ملي 

 ایران  باید همواره  از آخرین  تجدید نظر آنها استفاده  کرد.

1- هدف

نمونه  ها،  ویژگي  تعیین  استاندارد  این  تدوین  از  هدف 

گذاري  نشانه  و  بندي  بسته  آزمون،  هاي  روش  برداري، 

مصرف  مورد  پروپیلن  پلي  شده  تکسچره  یکسره  نخهاي 

جهت پرز )خاب( کفپوشهاي ماشیني از قبیل فرش و موکت 

تافتینگ مي باشد. 

2- دامنه کاربرد

این استاندارد شامل نخهاي صد درصد پلي پروپیلن   1-2

یکسره چند رشته اي2 یک ال و چند ال , مورد مصرف در 

کفپوشهاي ماشیني مي باشد. 

عملیات  تمام  که  نخهایي  مورد  در  استاندارد  این   2-2

تکمیلي روي آنها انجام گرفته و بر روي تکیه گاه مناسبي 

پیچیده شده و قابل عرضه به بازار هستند، کاربرد دارد.

عملیات  به  مربوط  ویژگیهاي  از  استاندارد  این  در   2-3

رنگرزي، تکمیل ودیگر عملیات مشابه آن گفتگو نمي شود.

3 - مراجع الزامي 

این  متن  در  که  است  مقرراتي  حاوي  زیر  الزامي  مدارک 

آن  ترتیب  بدین  است.  شده  داده  ارجاع  آنها  به  استاندارد 

مقررات جزئي از این استاندارد محسوب میشود. در مورد 

و  ها  اصالحیه  نظر،  تجدید  ویا  تاریخ چاپ  داراي  مرجع 

معهذا  است.  نظر  مورد  مدرک  این  بعدي  نظرهاي  تجدید 

بهتراست کاربران ذینفع این استاندارد، امکان کاربرد آخرین 

اصالحیه ها و تجدید نظرهاي مدارک الزامي زیر را مورد 

بررسي قرار دهند. در مورد مراجع بدون تاریخ و یا تجدید 

نظر،آخرین چاپ و یا تجدید نظر آن مدارک الزامي ارجاع 

داده شده مورد نظر است. استفاده از مراجع زیر براي کاربرد 

این استاندارد الزامي است :

اندازه  روش   -1383 سال   : ایران28  ملي  استاندارد   1-3

گیري نمره نخ

اندازه  روش   -1381 سال   :  29 ایران  ملي  استاندارد   2-3

گیري نیرو و ازدیاد طول نخ تا حد پارگي- نخ تک رشته

3-3 استانداردهاي ملي ایران 1-30 و 3-30 : سال 1373- 

اندازه گیري وزن تجاري محموله هاي الیاف و نخ

اندازه  روش   -1380 سال   : ایران32  ملي  استاندارد   4-3

گیري تاب نخ- روش مستقیم 

3-5 استاندارد ملي ایران 1-189 : سال 1381- ثبات رنگ 

نساجي  کاالي  رنگ  ثبات  تعیین  روش  نساجي-  کاالهاي 

دربرابر شستشو _ آزمون شماره 1

تعیین  : سال 1372- روش  ایران204  ملي  استاندارد   6-3

ثبات رنگ کاالهاي نساجي در مقابل مالش

: سال 1370- محیط هاي  ایران 948  ملي  استاندارد   7-3

استاندارد براي آماده کردن آزمایش منسوجات

3-8 استاندارد ملي ایران 4084 : سال 1376 - روش تعیین 

ثبات رنگ در مقابل نور مصنوعي- المپ قوس گزنون

3-9 استاندارد ملي ایران 4312 : سال 1377- روش هاي 

شناسایي الیاف

3-10 استاندارد ملي ایران 5800 :سال 1382- منسوجات- 

تعیین مقاومت الکتریکي نخ

: سال 1382- نساجي-  ایران 5862  استاندارد ملي   11-3

پلي الفینها- مقاومت در مقابل تشعشعات خورشیدي و یا 

عوامل جوي که بطور مصنوعي مشابه سازي شده است- 

روش آزمون

4- اصطالحات و تعاریف

زیر  تعاریف  با  ها  واژه  یا  و  اصطالحات  استاندارد  دراین 

بکار میرود :

4-1 بهر 

همنوع،  همجنس،  که  مي شود  گفته  کاال  از  محموله اي  به 

هم تاب بوده و داراي نمره نخ یکسان باشند. بعبارت دیگر 

داراي خواص فیزیکي و شیمیایي مشابه باشند.

4-2 تکس 

بیان  و  مستقیم  سیستم  در  نخ  نمره  دهنده  نشان 

مي باشد  گرم  حسب  بر  نخ  متر  هزار  وزن   کننده 

) یک دسي تکس برابر است با 0/1 تکس ( .

4-3 دنیر 

نشان دهنده نمره نخ در سیستم مستقیم و بیان کننده وزن 

9000 متر نخ بر حسب گرم مي باشد . 

4-4 اضافات مجاز تجاري

عبارت است از مقدار مشخصي از مواد قابل استخراج نخ 

که براساس وزن خشک شده کاال به درصد بیان مي گردد. 

5 - ویژگیها

5-1 جنس نخ 

جنس نخ بسته هاي هر بهر باید یکسان و مطابق با جنس 

طبق  آزمون  روش   ( باشد  برچسب  برروي  اظهارشده 

استاندارد ملي ایران 4312 ( .

با  مطابق  باید  بهر  هر  هاي  بسته  نخ  نمره   : نخ  نمره   2-5

 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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مقدار اظهار شده بر روي برچسب باشد . حد رواداري نمره 

نخ نسبت به مقدار اظهارشده برابر با 3± درصد مي باشد.

 ) روش آزمون طبق استاندارد ملي ایران 28 ( . 

حداکثر مقدار درصد ضریب تغییرات ) CV درصد ( نمره 

نخ 2 درصد مي باشد . 

5-3  تعداد رشته هاي نخ :  تعداد رشته هاي نخ در بوبین 

یا بسته هاي هر بهر باید مطابق با تعداد اظهار شده برروي 

برچسب باشد ) روش آزمون شمارش تعداد رشته هاي نخ 

توسط دست یا هر وسیله مناسب دیگري انجام مي پذیرد ( .

5-4 ظرافت رشته ها  : ظرافت رشته هاي موجود در نخ بین 

12 تا 20 دنیر پیشنهاد مي گردد . 

5-5 تاب و گیرش  نخ

5-5-1 تاب نخ

حداقل مقدار تاب براي نخ فاقد گیرش با نمره نخ کمتراز 

200 تکس , 100 تاب در متر و براي نمره نخ بیش از 200 

تکس , 70 تاب در متر پیشنهاد مي گردد . در هرصورت 

اظهار شده  تاب  مقدار  با  برابر  باید  نخ  متر  تاب در  مقدار 

نسبت  تاب  مقدار  رواداري  حد   . باشد  برچسب  برروي 

با 10± درصد مي باشد ) روش  به مقدار اظهارشده برابر 

آزمون طبق استاندارد ملي ایران 32 (.

یادآوري 1 - معموال نخ هاي با نمره بیش از 250 تکس، 

نوع  این  مورد  در  که  میشوند  تهیه  چندال  نخ  از  بااستفاده 

با  اظهار شده  مقدار  با  برابر  بایستي  تاب  مقدار  نیز  ها  نخ 

حدرواداري فوق باشد.

یادآوري 2 - نخ هاي با تاب باال) بیش از 100 تاب در متر( 

بایستي تثبیت حرارتي شوند .

نخ هاي تثبیت حرارتي شده بایستي فاقد تاب زنده باشند ) 

روش آزمون طبق بند 8-3 میباشد (.

5-5-2 گیرش نخ 

گیرش  حداقل30  نخ  گیرش  تعداد   1-2-5-5

مقدار  صورت  هر  در  ولي  میگردد  پیشنهاد  متر   در 

رواداري  حد  باشد.  شده  اظهار  تعداد  با  برابر  باید  گیرش 

تعداد گیرش نسبت به مقدار اظهار شده برابر با 10± درصد 

مي باشد. 

و  باشند  منظم  فواصل  در  باید  ها  گیرش   2-2-5-5

حداکثر فاصله بین دو گیرش ) در صورت باز شدن ویا جا 

افتادن گیرش ( نباید از 10 سانتي متر بیشتر باشد .

نیز  تاب  گیرش  داراي  نخهاي  اوقات  گاهي   3-2-5-5

داده مي شوند که در اینصورت میزان تاب 50 تاب در متر 

پیشنهاد مي گردد ولي در هر صورت مقدار گیرش و تاب 

نخ باید برابربا مقدار اظهارشده با حدرواداري 10 ± درصد 

باشد. 

5-6 مقاومت نخ تا حد پارگي 

مقاومت نخ تا حد پارگي بایستي حداقل برابر با 19 گرم بر 

تکس  باشد ) روش آزمون طبق استاندارد ملي ایران 29 ( .

5-7 افزایش نسبي طول تا حد پارگي 

درصد   80 الي   30 باید  پارگي  تا حد  طول  نسبي  افزایش 

باشد ) روش آزمون طبق استاندارد ملي ایران 29 (. 

یادآوري : در آزمون مقاومت و درصد ازدیاد طول تا حد 

پارگي، فاصله سنجه برابر با 25 سانتي متر مي باشد. 

5-8  اضافات مجاز تجاري

مي  درصد   2 با  حداکثربرابر  تجاري  مجاز  اضافات  میزان 

باشد ) روش آزمون طبق استاندارد ملي ایران 30-1 ( .

5-9 پایداري نخ در برابر نور 

5-9-1 نخ هاي پلي پروپیلن باید بوسیله کاربرد مواد پایدار 

به نحوي  باشند،  مقاوم شده  نور خورشید  مقابل  کننده در 

که مقدار کاهش مقاومت نخ پس از قرار گرفتن در معرض 

انرژي حداکثر 50 درصد  باشد ) روش آزمون   KLY150

طبق استاندارد ملي ایران 5862 ( . 

ساعت   800 با  برابر  انرژي  مقدار  این   2-9-5

گزنون  قوس  ساعت   2000 و  کربن   قوس 

مي باشد.

5-10 پایداري نقاط گیرش 

از  پس  که  باشد  میزاني  به  باید  نخ  گیرش  نقاط  پایداري 

یک  حداقل  گیرش  کاهش  میانگین   2-8 بند  طبق  آزمون 

گیرش و حداکثر برابر با 40 درصد باشد . 

شده  داده  تاب  گیرش  داراي  نخ هاي  چنانچه  یادآوري: 

باشند، انجام این آزمون غیر ضروري مي باشد. 

5-11 ثبات رنگ 

درجات ثبات رنگ و لکه گذاري نخ هاي رنگي  در برابر 

طبق  باید  شیمیایي  و  مکانیکي  طبیعي،  مختلف  عوامل 

جدول1 باشد . 

  

5-12 مقاومت الکترواستاتیکي

مورد مصرف جهت  پروپیلن  پلي  یکسره  نخ   1-12-5

پرز کفپوش ماشیني باید آغشته به مواد آنتي استاتیک بوده 

و از تولید الکتریسیته ساکن جلوگیري نماید. میزان مقاومت 

الکترواستاتیکي آن باید کمتر از 1011 اهم سانتي متر باشد 

)روش آزمون طبق استاندارد ملي ایران 5800 (.

میزان لعاب ریسندگي  2-12-5

وزني  درصد   1/5 از  نباید  نخ  در  ریسندگي  لعاب  مقدار 

تجاوزنماید. ) روش آزمون طبق استاندارد ملي ایران 30-3( 

5-13 جمع شدگي نخ در حرارت خشک

میزان جمع شدگي نخ باید پس از آزمون طبق بند 8-1 براي 

نخ هاي معمولي حداکثر 4 درصد و براي نخ هاي تثبیت 

حرارتي شده حداکثر 2 درصد باشد.

5-14 عیوب غیر مجاز

عاري  چشمي  آزمونهاي  و  بازرسي  مواقع  در  باید  بوبینها 

از عیوبي به شرح زیر باشند . ولي حد رواداري آنها طبق 

جدول 2 مي باشد. 

5-14-1 پارگي فیالمنت 

5-14-2 پارگي نخ 

5-14-3 وجود گره در مورد نخ هاي تثبیت حرارتي نشده 

و وجود بیش از یک گره به ازاي هر کیلوگرم نخ در مورد 

نخ هاي تثبیت حرارتي شده

5-14-4 پیچش نامنظم به دور بوبین یا ریزش نخ 

5-14-5 اختالف رنگ در یک بوبین یا یک بهر 

5-14-6 لکه روغن و چربي 

5-14-7 فشردگي، تغییر شکل یا شکستگي بوبین 

بند  به  توجه  با  بهر  هر  بوبینهاي  وزن  اختالف   8-14-5

 2-1-9
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انجام  آماده سازي آزمونه و  6 - شرایط محیطي جهت 

آزمون

آزمونه ها را قبل از آزمایش باید حداقل به مدت 24 ساعت 

ایران  ملي  استاندارد  طبق   ( استاندارد  محیطي  شرایط  در 

948( قرار داده و سپس آزمونهاي الزم را در همان محیط 

انجام دهید.

7 - نمونه برداري

طبق  کاال  بهر  ازهر  باید  الزم  آزمونهاي  انجام  براي   1-7

باشید، حتي  داشته  توجه   . گردد  برداري  نمونه   ،2 جدول 

یا  کارتن  هر  از  شده  برداشته  نخ  بسته هاي  تعداد  االمکان 

پالت مساوي باشند. 

7-2 نمونه هاي مورد آزمون باید معرف واقعي خواص نخ 

در بهر بوده و بطور تصادفي انتخاب شوند .

 2 جدول  طبق  شده  انتخاب  هاي  پالت  یا  کارتن  از   3-7

مجموعا« 10 بسته نخ به طور تصادفي انتخاب نمایید .

7-4 بسته هاي نخ را از الیه هاي باال، وسط و پایین کارتن 

ها و نیز از قسمتهاي کناري و میاني الیه ها به طور تصادفي 

انتخاب نمایید. 

کارگاه  محل  در  باید  چشمي  آزمونهاي  یادآوري: 

گیرد. انجام  مناسب  نوري  منبع  زیر  انبار  یا  و   تولید 

8 - روش هاي آزمون

8-1  آزمون جمع شدگي نخ

8-1-1  اصول

براي اندازه گیري جمع شدگي، نخ مورد آزمون را توسط 

کالف پیچ به صورت کالف با وزن مخصوص خطي معین 

فراهم نموده سپس طول کالف صاف شده بااعمال نیروي 

آن  از  پس  گردد.  مي  ثبت  و  گیري  اندازه  معیني،  کشش 

آزمونه براي مدت زمان مشخص در معرض هواي داغ قرار 

گرفته و بعد به محیط آزمون انتقال داده مي شود و پس از 

اندازه  طریق  از  نخ  شدگي  جمع  تعادل،  دماي  به  رسیدن 

گیري و ثبت طول کالف تحت اعمال همان نیروي کشش 

معین محاسبه مي گردد.

8-1-2  وسایل الزم

8-1-2-1 کالف پیچ

کالف پیچ با محیط 2/5 ± 1000 میلي متر، که باید مجهز به 

وسیله اي براي اعمال کشش اولیه به ازاي وزن مخصوص 

خطي نخ بوده ودقت الزم در پیچیدن کالف را دارا باشد.

وسیله اندازه گیري طول  2-2-1-8

خط کش فلزي به طول حداقل 600 میلي متر که برحسب 

میلي مترمدرج شده باشد.

خشک کن مجهز به تهویه  3-2-1-8

خشک کن مجهز به تهویه با درجه حرارت قابل کنترل به 

گونه اي که تغییرات درجه حرارت تنظیم شده از 1/5 ± 

درجه سلسیوس در اطراف آزمونه تجاوز ننماید.

وزنه هاي کشش   4-2-1-8

وزنه هاي کشش با قالب به شکل S جهت اعمال نیروي 

کشش الزم با دقت یک گرم.

8-1-3 تهیه آزمونه 

با پیچیدن تعداد دور تعیین شده به دور کالف  آزمونه اي 

پیچ با محیط یک مترتهیه نمایید. در موقع تهیه کالف باید 

کشش اولیه اعمال شده به نخ معادل 0/5 سانتي نیوتن بازاي 

اعمال  نخ  به  یکنواخت  بطور  نیرو  این  و  باشد  تکس  هر 

شود. سپس ابتدا و انتهاي آزمونه را طوري به هم گره بزنید 

که به نخ کششي بیش از حد معمول اعمال نگردد . تعداد 

دور معین نخ از رابطه زیر تعیین مي گردد :

    

نزدیکترین عدد صحیح  به  را  آمده  بدست  یادآوري: عدد 

گرد کنید .

8-1-4 روش آزمون

تحت  را   3-1-7 بند  طبق  شده  تهیه  آزمونه   1-4-1-8

نیروي کشش محاسبه شده از فرمول زیر قرار دهید و پس 

از 3 ± 30 ثانیه طول آزمونه رابا دقت یک میلي متر اندازه 

گیري وآنرا بعنوان طول اولیه کالف ) l1 ( ثبت نمایید .

بطور مثال براي نخي با نمره 1300 دسي تکس تعداد دور 

به کالف  بایستي  که  اي  وزنه  دور و جرم   4 آمده  بدست 

اعمال شود برابر با 520 گرم خواهد بود .

نیروي اعمال شده را حذف نمایید و آزمونه را   2-4-1-8

طوري بتابانید تا بشکل عدد 8 درآید , سپس دو سر کالف 

را روي هم بگذارید به گونه اي که تا شود وعمل را مجددا 

تکرار نمایید تا کالف بشکل مارپیچ چهار حلقه اي درآید . 

سپس آنرا با تکه اي نخ همجنس بطور آزادانه گره بزنید تا 

بتوان بوسیله آن کالف را آویزان نمود .

دماي  به  قبال  که  داخل خشک کن  را  کالف   3-4-1-8

بر سقف  که  قالبي  به  است  رسیده  درجه سلسیوس   130

آن نصب شده ، آویزان کنید . دقت کنید که در خشک کن 

بمدت زیادي باز نماند .

داده  قرار  دقیقه در خشک کن  را 15  آزمونه   4-4-1-8

و سپس آنرا خارج کرده و در محیط آزمون قرار دهید تا 

بحالت تعادل برسد.

پس از به تعادل رسیدن، طول کالف را طبق بند 1-4-1-8 

 ) l2 ( ثانویه کالف اندازه گیري کرده و آنرا بعنوان طول 

ثبت نمایید.

درصد جمع شدگي نخ در حرارت خشک را   5-4-1-8

طبق رابطه زیر محاسبه نمایید :

           

درصد   0/5 تقریب  با  را  آزمون  هر  نتیجه   6-4-1-8

یادداشت نمایید. 

حداقل 5 آزمونه از هر بسته نخ را مورد آزمون   7-4-1-8

با تقریب 0/1 درصد  نتایج را  قرار دهید و سپس میانگین 

محاسبه و گزارش کنید.

8-2 آزمون پایداري نقاط گیرش

8-2-1 اصول کلي

نقاط  تعداد  گیرش،  نقاط  پایداري  گیري  اندازه  براي 

گردد.  مي  شمارش  نخ  از  معیني  طول  در   گیرش 
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مشخص  تعداد  به  نخ  به  اي  ضربه  نیروي  اعمال  از  بعد 

تعداد  سپس  شود.  مي  شمارش  نخ  گیرش  تعداد  مجددا 

کاهش گیرش ومقدار پایداري گیرش محاسبه میگردد.

وسایل الزم  2-2-8

وسیله اندازه گیري طول  1-2-2-8

برحسب  که  متر  میلي  بطول حداقل 600  فلزي  خط کش 

میلي مترمدرج شده باشد.

وزنه  2-2-2-8

نخ  نمره   1/2 معادل  آن  جرم  که  نیرو  اعمال  جهت  وزنه 

)تکس( بر حسب گرم با حد رواداري 10± درصد باشد.

زمان سنج ایستا  3-2-2-8

8-2-3 روش آزمون

اي  آزمونه  گیري،  اندازه  وسیله  از  استفاده  با   1-3-2-8

بطول60 سانتي متر از نمونه مورد آزمون جدا نموده و 50 

سانتي متر وسط آن را عالمت بگذارید. تعداد گیرش ها را 

در فاصله مشخص شده شمارش و ثبت نمایید .

وزنه مناسب ) طبق بند 8-2-2-2 ( به انتهاي   2-3-2-8

طول مشخص شده متصل نمایید.

شده  مشخص  طول  ابتداي  نقطه  از  را  وزنه   3-3-2-8

آزمونه به طوري که فاصله سقوط 50 سانتي متر باشد، رها 

نمایید و این عمل را 10 بار در مدت زمان حداکثر 20 ثانیه 

تکرار نمایید.

وزنه را از آزمونه جدا نموده و تعداد گیرش   4-3-2-8

هاي باقیمانده را بشمارید و تعداد کاهش گیرش را محاسبه 

نمایید.

پایداري نقاط گیرش از طریق محاسبه درصد   5-3-2-8

بدست  اولیه  گیرش  نقاط  تعداد  به  نسبت  گیرش  کاهش 

میاید.

حداقل 5 آزمونه از هر بسته نخ را مورد آزمون   6-3-2-8

قرار دهید و میانگین آنها را گزارش کنید.

8-3 اندازه گیري تاب زنده

8-3-1 وسیله اندازه گیري طول

بطول حداقل  متر  میلي  برحسب  بندي  درجه  با  فلزي  متر 

یک متر.

8-3-2 روش آزمون

آزمونه اي بطول یک متر از نخ مورد آزمون , جدا نمایید 

. دو سر نخ را در فاصله 10 سانتي متري از یکدیگر قرار 

دهید . پس از گذشت 10 ثانیه نباید هیچ گونه پیچشي در 

نخ مشاهده شود. در صورت مشاهده پیچشي در نخ بیش از 

نیم دور، نخ داراي تاب زنده میباشد.

9 - بسته بندي

9-1 بسته بندي نخ

9-1-1 نخ باید سالم و تمیز به صورت بوبین یا تکیه گاه 

مناسب دیگري به بازار عرضه شود. 

9-1-2 وزن ناخالص بوبین ها در هر بهر باید یکسان بوده 

ولي حد رواداري آنها نسبت به میانگین نباید از 5 ± درصد 

تجاوز نماید . 

9-1-3 در صورتي که بسته بندي به صورت کارتن باشد. 

بسته هاي نخ باید در کیسه هاي سالم پلي اتیلني یا سلوفون 

بسته بندي شوند.

 9-1-4 وجود نخ رزرو و به اندازه کافي در قسمت تحتاني 

بوبین .

9-1-5 ابتدا و انتهاي نخ در بوبین باید مهار شده باشد . 

9-2 بسته بندي بصورت کارتن 

بوبینها باید در کارتن هاي از نوع مقواي فشنگي مقاوم بسته 

بندي شوند و تمام کارتن هاي موجود در یک بهر باید هم 

شکل و یک اندازه باشند و در کلیه کارتن ها پس از قرار 

به نحوي  نوار چسب  باید توسط  آنها  دادن کاال در داخل 

چسبانیده شود که عالوه بر پوشاندن تمام طول درز، روي 

کارتن از طرفین نیز حداقل 10 سانتي متر کشیده و بر دو 

پهلوي کارتن چسبانیده شود. 

بسته بندي بصورت کارتن باید به نحوي باشد که در موقع 

حمل و نقل به محتویات آن صدمه اي نرسد. 

9-3 بسته بندي به صورت پالت  

بسته بندي بوبین هاي نخ به صورت پالت باید در لفاف هاي 

مقاومي بطور مثال از جنس پلي اتیلن انجام شود به طوري 

که پالت هاي حاصله تقریبا« هم وزن ) با حد رواداري 10 

± درصد ( و هم شکل باشند. 

بسته بندي به صورت پالت باید به طوري باشد که در موقع 

نقل و انتقال به محتویات آن صدمه اي نرسد. 

10 - نشانه گذاري

10-1 نشانه گذاري روي بوبین 

گیردو  انجام  بوبین  از  مناسبي  در جاي  باید  گذاري  نشانه 

شامل اطالعات زیر باشد : 

10-1-1 نام کارخانه سازنده

10-1-2 نمره نخ

10-1-3 تعداد رشته ها ) فیالمنت ها (

10-1-4 جنس نخ ) صد در صد پلي پروپیلن ( 

10-1-5 نوع نخ ) مانند B.C.F ، تثبیت حرارتي شده و ... (

10-1-6 شماره بهر

10-1-7 تعداد گیرش یا تاب در متر نخ و جهت تاب ) یا 

هر دو در مورد نخهاي گیرش دار تابیده شده ( 

10-2 نشانه گذاري روي کارتن یا پالت 

قسمت خارجي هر کارتن یا پالت باید داراي اطالعات زیر 

باشد : 

10-2-1 نام کارخانه سازنده 

10-2-2 نمره نخ و تعداد رشته ها 

10-2-3 جنس نخ ) صد در صد پلي پروپیلن ( 

10-2-4 نوع نخ 

10-2-5 شماره بهر 

10-2-6 شماره رنگ 

10-2-7 تعداد گیرش یا تاب در متر نخ و جهت تاب ) یا 

هر دو در مورد نخهاي گیرش دار تابیده شده ( 

10-2-8 شماره سفارش 

10-2-9 شماره کارتن و یا پالت 

10-2-10 تعداد بوبین در هر کارتن و یا پالت 

10-2-11 وزن خالص و نا خالص 

10-2-12 نشانه چتر ) در مورد صادرات و واردات ( 

10-2-13 نشانه قالب که بر روي آن ضربدر کشیده شده 

باشد 

ذکر عبارت عدم قرار گیري در نور خورشید   14-2-10

و یا نشان آن )در مورد بسته بندي به صورت پالت(

طبق  صادرات  مورد  )در  سازنده  کشور  نام   15-2-10

توافق خریدار و فروشنده( 

مقصد )در مورد صادرات و واردات(   16-2-10

10-3 نشانه هاي اضافي مورد نیاز

هر نشانه اضافي دیگري که مورد توافق فروشنده و خریدار 

باشد، مي تواند به نشانه هاي بیان شده در بندهاي 10-1 و 

10-2 اضافه گردد. 

یادآوري: تمام نوشته ها و نشانه ها باید خوانا و ثابت بوده و 

براي مصرف داخلي به زبان فارسي و در مورد صادرات و 

واردات به زبان مورد توافق خریدار و فروشنده نوشته شود.

32



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

وعده دیدار ما : نمایشگاه نساجی ITM استانبول 2012 
غرفه مجله نساجی کهن  / 2 لغایت 5 اردیبهشت 1391

هم دارد تا پارگی به حداقل برسد. ماشین آالت مدرنی 

تا  دارند  وجود  کارخانجات  در  حاضر  حال  در  که 

120 پیک بر دقیقه سرعت دارند و باید در آنها از نخ 

آنجایی  از  شود.  استفاده  باالیی  کیفیت  با  جوت  های 

دارد  معکوس  رابطه  فرش  تراکم  با  ظرافت جوت  که 

بنابراین در فرش های با تراکم باال باید جوت ظریف 

تر باشد که البته تضمین کیفیت این نخ ظریف مستلزم 

استفاده از الیاف بسیار مرغوب تری است.

با  شما  بازرگانی  و  تجاری  ارتباطات  به  توجه  با 

در  کشور  این  در  ، صنعت جوت  بنگالدش  کشور 

چه سطحی قرار دارد؟ 

به نظر من استفاده از هر محصول یا فرآورده ای همیشه 

یک جنبه منطقه ای دارد. مثاًل در شمال ایران استفاده 

از حصیر یا چوب در ساخت و سازها، وسایل زندگی 

و... بسیار رواج دارد چرا که به وفور در دسترس است. 

در بنگالدش هم بالطبع به دلیل زیاد بودن لیف جوت 

رواج  نخ جوت  و  الیاف  از  استفاده  آن  زیاد  کشت  و 

بسیار زیادی در ساختمان سازی، زندگی روزانه مردم 

و... دارد. کارخانه جوت جاناتا حدود 4هزار نفر کارگر 

دارد. در کارخانجات جوت بنگالدش حتی گرد و غبار 

هوا را نیز به محصول نهایی تبدیل می کنند چرا که این 

لیف طبیعی ارزشمند، برای آنها بسیار مهم است. معموالً 

بهترین نوع الیاف در نخ های فرش با کیفیت باال استفاده 

می شود. الیاف با کیفیت پائین تر در مصارف گونی بافی 

رواج دارد. همچنین الیاف پست تر برای تولید طناب، و 

نیز الیه های بی بافت از جنس کنف کاربرد دارد. بهترین 

با میزان  شرایط برای رشد جوت مناطق گرم و استوایی 

برداشت حداقل  از  بعد  که جوت  باالست چرا  بارندگی 

باید 25روز در کرت هایی در مجاورت رطوبت و آب و 

یا بارندگی و از طرف دیگر آفتاب باشند. 

منطقه ای به نام بارالپ که به طور مشترک بین هندوستان 

و بنگالدش قرار دارد یکی از بهترین مناطق کشت جوت 

 20 و  بنگالدش  در خاک  آن  درصد   80 که  دنیاست  در 

مزیتی است  این  قرار گرفته.  درصد در خاک هندوستان 

که بنگالدش در زمینه تولید نخ جوت دارد به همین دلیل 

هندوستان  از  بنگالدش  جوت  های  نخ  کیفیت  همواره 

باالتر است و از نظر قیمت نیز پائین تر.

نوسانات بازار نخ جوت به چه علتی است؟

امسال برای سومین سال متوالی است که حداقل قیمت و 

حداکثر قیمت نخ جوت فاصله زیادی با یکدیگر گرفته و 

در مواقعی از پایه 800 دالر به 1500 دالر افزایش می یابد. 

تجار جوت در فصل خرید که قیمت به حداقل  معموالً 

نزدیک است خرید خود را انجام می دهند و پس از پر 

شدن سفارش ها قیمت ها به دلیل کمبود نخ در بازار به 

شدت افزایش می یابد و به قیمت حداکثر خود نزدیک 

می شود. فصل برداشت جوت از آگوست آغاز می شود 

در  انبار می شوند. معموالً  و تا 6 ماه، جوتها فرآوری و 

انتهای فصل انبار، جوت کم شده و قیمت آن افزایش می 

یابد. البته در بعضی مواقع به دالیل شرایط آب و هوایی 

نامناسب و بالیای طبیعی تولید این لیف هم کم می شود 

که قاعدتًا در افزایش قیمت جهانی آن بی تاثیر نیست.

در پایان باید این نکته را ذکر کنم که هیچ نخی نمی تواند 

جایگزین نخ جوت در فرش ماشینی شود و قطعًا جوت 

بهترین گزینه برای پود فرش ماشینی است. البته امیدوارم 

از انحصار  در آینده مصرف جوت در صنایع نساجی ما 

فرش ماشینی خارج شود و این لیف طبیعی ارزشمند در 

تولید کاالهای جدید و دوستدار  برای  بخش های دیگر 

محیط زیست استفاده شود.       

و  تجارت  زمینه  در  ابتدا  در  که  جوت  دیانا  شرکت 

صادرات فرش ماشینی فعالیت داشته از حدود 10سال 

توانسته  و  گذاشته  قدم  واردات جوت  حوزه  به  پیش 

است در حال حاضر سهم بازار مناسبی را نیز به خود 

ارشدی  آقای  کوتاه،  گفتگوی  این  در  دهد.  اختصاص 

مدیر عامل این شرکت با ما همراه هستند:

به نظر شما کیفیت نخ های جوت موجود در بازار در 

چه سطحی است؟

در ایران به طور سنتی کیفیت پشت فرش مهم است. 

قطعًا هرچه نخ جوت یکنواخت تر و باکیفیت تر باشد 

به این امر کمک خواهد کرد. البته نخ جوت به طور کلی 

در بهترین حالت هم دارای یکنواختی است و حتی در 

بهترین نخ های جوت بازار مانند کریم جوت، جوت 

اّما میزان آن  آکیج، جوت دیانا و... هم دیده می شود 

را  فرش  نامناسب جوت سطح  کیفیت  است.  متفاوت 

هم ناهموار می کند و در عملیات شیرینگ امکان کوتاه 

شدن نخ خاب وجود دارد.

ماکویی  آالت  ماشین  برای   CB باکیفیت  جوتهای 

قدیمی که با سرعت 50 تا 60 پیک در دقیقه کار می 

بافندگی  ماشین  سرعت  چه  هر  هستند.  مناسب  کنند 

باالتر می رود قطعًا نیاز به نخ هایی با مقاومت باالتری 

فرش ماشینی، مشتری اصلی نخ جوت در ایران 

مصاحبه با جناب آقای ارشدی – شرکت جوت دیانا
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فرانکفورت را برای خوانندگان مجله کهن به ارمغان 

بیاورم و شاید این مسئولیتی بس دشوارتر است.

بنابراین در انتظار پرواز می نشینم و کاری را که باید،  

انجام می دهم. می نویسم. در مسکو با چند دانشجوی 

زبان  دوره  گذراندن  برای  که  کردم  برخورد  ایرانی 

بسیار  دانشجویانی  بودند.  آمده  اینجا  به  روسی 

عالقمند و مشتاق هستند. سر صحبت را باز می کنم 

و ماحصل دقایق کوتاه گفتگوی ما این جمله جالب 

باید آموخت، هرچه  اینکه  آنهاست.  ترین  کم حرف 

پرمعنایی  و  ساده  جمله  چه  راستی  به  بهتر.  بیشتر، 

است. با خود تکرار می کنم. آری باید آموخت. حتی 

شاید چیزهایی را که فکر می کنیم می دانیم، اّما نمی 

توانیم انجام دهیم. باید آنها را هم دوباره آموخت که 

بهتری  روز  و  حال  حاال  گرفتیم  می  یاد  خوب  اگر 

داشتیم. صنعت نساجی ما هم باید بیاموزد و البته همه 

ما که با افتخار خود را عضوی از آن می دانیم.

است.  دیدن  یادگرفتن  راههای  از  یکی  کنم  می  فکر 

حتی تماشای آنچه را که خوبان انجام می دهند هم 

شویم  می  پیاده  هواپیما  از  مسکو  فرودگاه  در  وقتی 

که هر چند سرما  برفی  نشسته.  زمین  بر  برفی  گرده 

و رسیدن ژانویه ای دیگر را یادآور می شود اّما باید 

مدت  چند  هر  گرفت.  نیک  فال  به  را  اش  سفیدی 

باید  زود  خیلی  و  مانیم  نمی  مسکو  در  زیادی  زمان 

به فرانکفورت برویم اّما همین چند ساعت هم کافی 

ببرد.   2012 سپتامبر  هوای  و  حال  به  را  ما  تا  است 

زمانی که دموتکس و بازار داغ فرش و کفپوش جهان، 

دستی  با  البته  و  کشید  خواهد  اینجا  به  دوباره  را  ما 

پر، و مسکو برای اولین بار میزبان شعبه جدیدی از 

و  در بخش فرش  نمایشگاهی جهان  برند  بزرگترین 

که  نمایشگاهی  بود.  خواهد  دموتکس  یعنی  کفپوش 

با نمایشگاه منسوجات خانگی روسیه همزمان خواهد 

بود.

ای است  پرمشغله  این فکر می کنم چه روزهای  به 

نکته  این  طرفی  از  و  فرانکفورت  به  سفر  روزهای 

بتوانم  که  بنویسم  چطور  که  کرده  مشغول  را  ذهنم 

تمام ابعاد و گستردگی نمایشگاهی مثل هیم تکستایل 

اندیشم چه  با خود می  ای  لحظه  اّما  است.  آموزنده 

حدوداً  ای  بچه  دختر  چون  است.  خطرناکی  روش 

پروازند.  منتظر  آنها هم  است.  سه ساله روبروی من 

پدرش رفته تا چیزی بخرد و دختر را با کامپیوترش 

می  نگاه  کامپیوتر  به صفحه  بچه  دختر  گذاشته.  تنها 

کند و دکمه های کیبورد را فشار می دهد. کاماًل مثل 

پدرش، مو نمی زند اّما کودک چه می داند دکمه ها 

چه هستند و به چه دردی می خورند؟ او فقط می بیند 

و تکرار می کند و چه تکرار بیهوده ای!

نساجی  تورهای  گرفتن  رونق  با  اخیر  های  سال  در 

نساجی  سازان  تصمیم  و  مدیران  حضور  ایران،  در 

بیشتر  جهان  سراسر  نساجی  نمایشگاههای  کشوردر 

شده است. اّما اینکه چقدر این حضور برای صنعت 

نساجی ما آثار مثبتی داشته و یا خواهد داشت خود 

که  باشیم  خوشحال  بسیار  باید  است.  بررسی  قابل 

بیشتر می بینیم و این نقطه آغاز است حتی اگر نگاهی 

کودکانه داشته باشیم. شاید ما هم بزرگ شویم!

Heimtextil همواره رو به پیشرفت 

2634 غرفه گذار در نمایشگاه منسوجات خانگی فرانکفورت 2012

 آینده فوق العاده صنعت منسوجات خانگی در جهان در کنار افزایش مصرف داخلی

گزارش : بهنام قاسمی
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بود( .

های  شرکت  حضور  امسال  نمایشگاه  در  مهم  نکته 

بلغارستان،  ایتالیا،  چین،  اسپانیا،  ترکیه،  از  جدیدی 

انگلستان، پاکستان، برزیل و آمریکا بود. در نمایشگاه 

امسال 87 درصد غرفه گذاران غیرآلمانی بودند .

اما در این بخش از گزارش قصد دارم 10 کشور برتر 

خانگی  منسوجات  نمایشگاه  در  گذار  غرفه  نظر  از 

2012 فرانکفورت را به ترتیب بنویسم . شاید این رده 

بندی مورد توجه شما هم باشد. 

اگر آلمان را به عنوان میزبان با 344 غرفه گذار از این 

لیست مستثنی کنیم سایر کشورها به این ترتیب قرار 

خواهند گرفت : چین ، هند ، پاکستان ، ترکیه ، ایتالیا 

، اسپانیا ، فرانسه ، انگلیس و پرتغال.

به  آلمان  فرانکفورت  خانگی  منسوجات  نمایشگاه 

این  بزرگترین رویداد  به عنوان  قدری مهم است که 

بسیار  تاثیر  جدید  میالدی  سال  ابتدای  در  صنعت 

انواع  زیاد و نقش تعیین کننده ای در میزان تجارت 

منسوجات خانگی و روند مصرف ، طراحی و فروش 

دارد.

 Heimtextil خانگی  منسوجات  نمایشگاه  در 

برگزارکنندگان  ابتکار  به  و   2012 آلمان  فرانکفورت 

این  در  که  رسید  به چاپ  جالبی  بسیار  کاتالوگ  آن 

کاتالوگ لیست کاملی از شرکت هایی که توانایی ارائه 

به  و  کم  در حجم  منسوجات خانگی  کاالهای  انواع 

جام جهانی صنعت منسوجات خانگی 
جهان در فرانکفورت

شک  بدون  که  آلمان  خانگی  منسوجات  نمایشگاه 

منسوجات  نمایشگاه  قدرتمندترین  و  بزرگترین 

خانگی جهان و حتی یکی از بهترین نمایشگاه های 

درهای  است  نهایی  محصوالت  بخش  در  جهان 

خود را به روی خیل عظیم عالقمندان در پایان روز 

از 61 کشور  ژانویه بست. در سال 2012  چهاردهم 

جهان 2634 شرکت غرفه گذار بودند که در نوع خود 

یک رکورد بی نظیر است. در سال گذشته این تعداد 

2572 شرکت از 60 کشور جهان بوده است. آنچه در 

نمایشگاه نظر من را به خود جلب کرد افزایش میل 

آلمان به خرید کاالهای نساجی  مردم جهان به ویژه 

مربوط به دکوراسیون منزل، آشپزخانه و اتاق خواب 

بود. این کنجکاوی را تا جایی ادامه دادم که توانستم 

نیز  نمایشگاه  اجرایی  مدیر  زبان  از  را  موضوع  این 

بشنوم.

منسوجات  و  نساجی  صنعت  کارشناسان  از  یکی 

نکته  این  به  صمیمانه  گفتگویی  در  آلمان  خانگی 

اشاره می کند که طبق آمارهای منتشره یک موسسه 

شهر  در  مستقر  فروشی  خرده  و  بازار  تحقیقات 

میالدی 242  آینده  در سال  آلمانی  کلن، هر مشتری 

انواع  تومان( صرف خرید  از 450 هزار  )بیش  یورو 

منسوجات خانگی )شامل پرده ، کاالی خواب ، حوله 

و...(  میز   ، آشپزخانه  در  مصرف  مورد  منسوجات   ،

 20 گذشته  سال  به  نسبت  رقم  این  که  کرد  خواهد 

یورو افزایش نشان می دهد.

از سرانه مصرف  این رقم حتی  این است که  جالب 

تجهیزات  و  تلویزیون  مانند  الکترونیکی  تجهیزات 

پخش صدا هم باالتر است و می تواند یک نشانه فوق 

خانگی  منسوجات  صنعت  آینده  برای  خوب  العاده 

جهان و بالطبع نمایشگاه Heimtextil آلمان باشد. 

افزایش غرفه گذاران اروپایی ، شمال آمریکا 

و جنوب آمریکا 

نمایشگاه  آلمانی در  امسال مثل همیشه شرکت های 

منسوجات خانگی فرانکفورت با 344 غرفه حضوری 

در سال گذشته 341 شرکت  رقم  )این  داشتند  فعال 

صورت خرده فروشی را دارند ارائه شده بود . این کار 

از این جهت بسیار اهمیت دارد که قابلیت بسیار ویژه 

 ، Heimtextil ای را برای بازدیدکنندگان نمایشگاه

از طراحان داخلی گرفته تا فروشندگان و تولیدکنندگان 

توانند  آنها می  که  به طوری  کند  ایجاد می  کوچک، 

برای  و  کوچک  بسیار  ابعاد  در  را  خود  سفارشات 

این عمل  نمایند. در واقع  تامین  تولیدات خاص هم 

باعث می شد تا کسانی که تمایل به خرید موردی و 

سفارشات کوچک دارند در بین بیش از 2600 شرکت 

حاضر سردرگم نشوند و به راحتی بتوانند ارائه کننده 

محصوالت را پیدا کنند. 

این   2012 Heimtextil نمایشگاه  نکات جالب  از 

پارچه  طراح   6500 نمایشگاه  شروع  از  قبل  که  بود 

و دکوراتور و بیش از 900 تاجر انواع کاالی خواب 

نام  ثبت  نمایشگاه  برای شرکت در بخش های ویژه 

کردند.     

از ابتکارات جالب دیگر برگزارکنندگان این نمایشگاه 

اشاره  هم  دیگر  راهنمای  کتابچه  دو  چاپ  به  باید 

کرد. یکی کتابچه ویژه معرفی شرکت هایی است که 

توانایی ورود به بازار پروژه های قراردادی بزرگ را 

دارند و قادر به تامین نیاز پروژه های نهایی در سطح 

جهان و در حجم باال هستند و کتابچه دیگری که به 

زمینه  در  فعال  های  شرکت  و  تولیدکنندگان  معرفی 

تولیدات سبز سازگار با محیط زیست می پردازد که 

تیم طراحی پارچه نمایشگاه، با نمایندگانی از کشورهای فرانسه، آمریکا، هلند، ایتالیا، ژاپن و ...که بخش طراحی و 
سمینارهای مرتبط را برنامه ریزی می کنند
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های  سالن  تمام  در  کنند.  می  اعالم  ممنوع  کل  به 

نمایشگاه به افرادی برمی خورید که به محض دیدن 

دوربین در دست شما این نکته را یادآوری می کنند 

که عکس برداری به طور کلی ممنوع است و البته این 

تذکر در عین احترام صورت می گیرد! انجام این کار 

فضایی  ایجاد  باعث  نمایشگاه  برگزارکنندگان  توسط 

امن برای تولیدکنندگان شده است به طوری که دیگر 

آنها ترس و واهمه ای از به نمایش گذاشتن آخرین 

دستاوردها و طراحی های خود ندارند. به همین دلیل 

بازدیدکنندگان می توانند درک بسیار درست و خوبی 

از آنچه در صنعت منسوجات خانگی رخ می دهد را 

با قدم زدن در سالن های نمایشگاه بدست آورند . 

بسیار  های  مصاحبه  توانید  می  بعدی  گزارشات  در 

جالبی را با شرکت کنندگان در نمایشگاه و طراحان 

مطرح جهان را از طریق مجله نساجی کهن و یا وب 

سایت ما مطالعه کنید. 

نمایشگاه Heimtextil و سفری به تمام شهر !!

همزمان با برگزاری نمایشگاه Heimtextil در محل 

بسیار  برنامه  فرانکفورت  نمایشگاههای  برگزاری 

نیز   ”Heimtextil Goes City“ عنوان  با  جالبی 

انجام شد و بیش از 30 فروشگاه، گالری و مرکز خرید 

عمومی کاالهای ارائه شده در نمایشگاه را در اقصی 

نقاط شهر ارائه کردند. این عمل بسیار جالب باعث 

می شود تا مشتریان و شهروندان عادی نیز بتوانند با 

آخرین محصوالت صنعت منسوجات خانگی جهان 

آشنا  باشد  آنها  های  خانه  بخش  آذین  تواند  می  که 

البته مورد توجه بسیاری از عالقمندان قرار گرفت. 

اّما از جمله بخش هایی که برایم بسیار جذاب و قابل 

امسال  نمایشگاه  در  طراحی  ویژه  بخش  بود  توجه 

با ملیت  از طراحان  تیم قدرتمند  بود. جایی که یک 

های مختلف از ژاپنی و هلندی گرفته تا آمریکایی و 

آفرینش  و  زیبایی  به خلق  یکدیگر  کنار  در  ایتالیایی 

هنری پرداختند و رنگ ها و مدل هایی که در آینده 

خواهد  متداول  جهان  خانگی  منسوجات  در صنعت 

شد را در معرض دید مشتاقان قرار دادند.  

در واقع این بخش نمایشگاه را می توان همواره یک 

دالیل  از  یکی  این  و  دانست  جلوتر  زمان  از  سال 

پیشرفت عظیم صنعت منسوجات خانگی و البته نماد 

فرانکفورت  خانگی  منسوجات  نمایشگاه  یعنی  آن 

نمایشگاه   Forumدر که  بخش  این  طراحی  است. 

برگزار شد به صورت مکعب های رنگی بود که در 

هر مکعب طیف گسترده ای از طرح ها و پارچه های 

بافته شده قرار داشتند. اغلب کسانی که در این بخش 

دفترچه  یک  با  را  زدند  می  قدم  تمام  کنجکاوی  با 

حال  در  سرعت  به  که  دیدید  می  دست  در  قلم  و 

یادداشت مشخصات پارچه و رنگ بندی ها هستند تا 

بتوانند از آن به عنوان راهنمایی کامل  در سال پیش 

رو استفاده کنند. در این بخش نمونه پارچه های بافته 

شده منتخبی از شرکت های مطرح نساجی جهان قرار 

و  ها  طراحی  آخرین  دهنده  نشان  که  بود  شده  داده 

یکی  قسمت  این  من  نظر  به  بود.  بافت  در  ابداعات 

از بخشهای نمایشگاه بود که نمی توانستید آن را از 

دست بدهید.

عکس گرفتن ممنوع !

شرکت  توجه  جالب  بسیار  های  سیاست  از  یکی 

از  یکی  عنوان  به  فرانکفورت  نمایشگاههای 

قدرتمندترین برگزارکنندگان نمایشگاههای تجاری و 

محصوالت نهایی در جهان مقابله آنها با کپی برداری 

و حمایت از حقوق طراحان و تولیدکنندگان از سراسر 

دنیاست. به همین دلیل در کنار سیاست های عملی 

از ساده ترین و  به عنوان یکی  به کار می گیرند  که 

ابتدایی ترین راهها استفاده از دوربین و عکس برداری 

در نمایشگاه را به غیر از خبرنگاران و اصحاب رسانه 

محصوالت  بیشتر  فروش  به  آن  بر  عالوه  و  شوند 

ارائه شده در نمایشگاه نیز کمک کند. حتی بسیاری 

از بازدیدکنندگان به واسطه دیدن این مراکز در سطح 

شهر به بازدید از نمایشگاه ترغیب می شوند. 

نمایشگاه هیم تکستایل  2012 فرانکفورت از 

دیدگاه آماری

 2012 فرانکفورت  خانگی  منسوجات  نمایشگاه 

باشکوه تر از همیشه برگزار شد و با بیش از 2600 

شرکت کننده و بالغ بر 100 هزار بازدیدکننده درهای 

خود را به روی عالقمندان و فعاالن این بخش بست 

تا همه در انتظار برگزاری آن در سال 2013 به انتظار 

بشینیم . 

نمایشگاه معتبر و بزرگی چون Heimtextil را می 

اّما  از جنبه های مختلف بررسی و تحلیل کرد  توان 

در این جا نگاهی می اندازیم به تعداد شرکت کننده 

های حاضر در نمایشگاه به تفکیک زمینه فعالیت آنها 

باشد چرا  توجه  مورد  برای عالقمندان  تواند  که می 

پراکندگی شرکت های حاضر که قطعا  به خوبی  که 

نشاندهنده قدرت هر بخش در بازارهای جهانی است 

را نشان می دهد:

بخش کفپوش ها

انواع فرش ماشینی،  48 شرکت

 نصب انواع کفپوش و فرش ماشینی،  5 شرکت

 پادری و کفپوش های کوچک تزئینی ،  19 شرکت
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 محصوالت مربوط به بخش دیوار        

 انواع کاغذ دیواری و دیوارپوش،  144 شرکت 

تجهیزات و لوازم و یراق آالت ،  7 شرکت 

پوشش های دیوار، رنگ و وارنیش ، 6 شرکت

 انواع دکور دیواری و کاالهای تزئینی ،  17 شرکت

 محصوالت مربوط به بخش پنجره                                                                             

پارچه های دکوری ،  180 شرکت                               

 پرده ،   269 شرکت 

لوازم و تجهیزات نساجی متعلقات پرده ،  46 شرکت 

 طراحی و گلدوزی ،  14 شرکت 

                                          

بخش مبلمان                    

پارچه های مبلی ،   147 شرکت

انواع چرم جهت مصرف در مبلمان، 21 شرکت

انواع کوسن ،  52 شرکت

                                                   

بخش آفتابگیرها                  

سیستم های آفتابگیر اتوماتیک ،  27 شرکت

پرده های آفتابگیر) غیر منسوج( ، 46 شرکت

منسوجات خانگی اتاق خواب                                             

انواع بالش و کاالی خواب ، 209 شرکت 

پرکننده های بالش و کاالی خواب ، 24 شرکت 

سازندگان تخت خواب ،  12 شرکت 

انواع تشک، 14 شرکت

انواع روتختی و لحاف ،  54 شرکت

تولید کنندگان کاالی خواب ، 470 شرکت

 سایر تجهیزات اتاق خواب ، 37 شرکت

منسوجات مصرفی در حمام                                              

انواع حوله ،  241 شرکت 

پرده های حمام ،  9 شرکت 

پادری های حمام و فرش ،  48 شرکت 

انواع حوله ها و لباس حمام و کاله ، 5 شرکت

منسوجات خانگی و دکوراسیون میز  

انواع رومیزی های پنبه ای ، 134 شرکت

دکوراسیون میز ،  8 شرکت

منسوجات پنبه ای آشپزخانه ،  58 شرکت

استودیوهای طراحی دکوراسیون منزل ، 205 

شرکت

انواع سیستم ها ونرم افزارهای طراحی ، پرینترهای 

چاپ پارچه ، رسانه های نساجی ، 180 شرکت

صنعت  مواداولیه  شیمیایی،  مواد  نخ،  الیاف، 

منسوجات خانگی ،  41 شرکت     

 Heimtextil چه کشورهایی در نمایشگاه

2012 شرکت کردند ؟

در  که  باشد  آمده  پیش  برایتان  سوال  این  شاید 

نمایشگاه معتبر منسوجات خانگی فرانکفورت آلمان 

شاید   . بودند  حاضر  کشورهایی  چه   2012 سال  در 

این سوال برای این در ذهن شما باشد که کشورهای 

یا  و  بشناسید  را  خانگی  منسوجات  صاحب صنعت 

نمایشگاه  این  در  شرکتی  هم  ایران  از  بدانید  اینکه 

حضور دارد یا نه . به هر دلیلی که برای دانستن این 

به  تواند  می  باال  جدول  باشید  شده  کنجکاو  مطلب 

کنندگان  این جدول شرکت  در  ما   . کند  شما کمک 

)غرفه گذاران( حاضر در نمایشگاه منسوجات خانگی 

آلمان را به تفکیک کشور ذکر کرده ایم . بدون شک 

قدرتمندترین کشورهای جهان در صنعت منسوجات 

خانگی هند ، ترکیه ، پاکستان ، چین و آلمان هستند 

اّما کشورهای دیگر نیز به طور مداوم درحال تالش 

هستند.  بازار  از  بیشتری  سهم  آوردن  بدست  برای 
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برای آگاهی بیشتر شما سعی کرده ایم تعداد شرکت 

کنندگان حاضر از هر کشور در سال 2012 را با سال 

2011 مقایسه کنیم که در جدول مشاهده می کنید.

مقصد تجار منسوجات خانگی ایران؛ 
فرانکفورت یا استانبول!؟

همیشه مزیت هاست که مقصد را مشخص می کند. 

تا به حال به این نکته فکر کرده اید که فعاالن صنعت 

به  و  تولیدکننده  و  طراح  از  اعم  خانگی  منسوجات 

ویژه تجار و واردکنندگان در انتخاب بازار خود چه 

نکاتی را مد نظر قرار می دهند؟

دانید در صنعت منسوجات خانگی  همانطور که می 

جهان بعد از نمایشگاه منسوجات خانگی فرانکفورت 

در  ساله  هر  که  ترکیه  اوتکس  نمایشگاه  آلمان، 

استانبول برگزار می شود مهمترین رویداد این بخش 

به شمار می رود. در اینجا قصد مقایسه این دو رویداد 

با یکدیگر را ندارم چرا که هر یک دارای مختصات 

خاص خود هستند. اّما آیا از منظر تجار و بازرگانان 

ایرانی این دو نمایشگاه یکسان هستند؟ آنها کدام را 

انتخاب می کنند؟

آنچه ظاهراً دیده می شود استقبال بیشتر تجار ایرانی 

از نمایشگاه استانبول است که می توان برای آن دالیل 

کم و بیش روشنی هم ذکر کرد. مسافرت به ترکیه از 

طریق زمین و هوا بسیار ساده و ارزان است. متاسفانه 

ویژه  به  و  خارجی  نمایشگاههای  مهم  معضالت  از 

مشکالت  که  است  شینگن  ویزای  دریافت  اروپایی، 

زیادی دارد در حالی که سفر به ترکیه بسیار راحت 

است و این امر انجام مراودات تجاری و مالی را آسان 

تر می کند. مسافرت ساالنه بیش از 1/5 میلیون ایرانی 

ترکی  مختلف  های  سریال  پخش  البته  و  ترکیه  به 

وجود  دهنده  نشان  بالعکس  هم  شاید  و  ایران  در 

مشترکات فرهنگی مناسب است.

هزینه سفر به ترکیه با هزینه سفر به اروپا قابل مقایسه 

مزید  هم  ایران  به  ترکیه  نزدیکی  همچنین  نیست. 

بزرگ  کارخانجات  از  برخی  حتی  است.  علت  بر 

حاضر  حال  در  ایران  در  ترکیه  خانگی  منسوجات 

قادرند  و  هستند  قدرتمندی  تولید  خطوط  صاحب 

نیاز خریداران ایرانی را در داخل ایران تامین کنند. به 

همین دالیل است که شاید تجار ایرانی تمایل زیادی 

به شرکت در نمایشگاه منسوجات خانگی فرانکفورت 

ندارند.

اّما سوال اینجاست که با همه این برتری ها 
جایگاه نمایشگاه منسوجات خانگی فرانکفورت 

برای ما کجاست؟
قدرتمندترین رویداد  فرانکفورت بی شک  نمایشگاه 

این بخش است. بی رقیب است تا حدی که بر روی 

تاثیرگذار  جهان  خانگی  منسوجات  تجارت  روند 

نمایشگاه  حاضر،  های  شرکت  قدرت  نظر  از  است. 

ساله  هر  و  دارد  محسوسی  های  برتری  فرانکفورت 

خانگی  منسوجات  نمایشگاه  در  و  سال  ابتدای  در 

سال،  های  طرح  سال،  رنگ  که  است  فرانکفورت 

مهمترین قراردادهای تجاری و جذاب ترین بازارهای 

فروش مشخص می شود. بی شک می توان گفت که 

نمایشگاه منسوجات خانگی آلمان از نظر ارائه آخرین 

طرح ها و رنگ ها و نیازهای بازار چندین پله از رقیب 

بودن  مانده  عقب  متاسفانه  است.  جلوتر  خود  ترک 

ایران در زمینه طراحی و مد در کلیه کاالهای نساجی 

بازرگانان  و  تجار  برای  زمینه  این  در  را  الزم  انگیزه 

ایجاد نمی کند. قیمت باالتر و شرایط دشوار تجارت 

با اروپا هم دست و پا گیر است. در سال 2012 تنها 

140 نفر ایرانی از نمایشگاه منسوجات خانگی آلمان 

بازدید کردند. به هر حال امیدواریم در سال های بعد 

شاهد حضور تعداد بیشتری از بازدیدکنندگان ایرانی 

در نمایشگاه منسوجات خانگی آلمان باشیم و اهمیت 

حضور در آن را بیشتر درک کنیم.

نمایشگاه خالی از غرفه گذار ایرانی!

آیا خود را باور داریم؟

چند سالی است که از ایران در جام جهانی منسوجات 

خانگی آلمان غرفه گذاری حضور ندارد.

نمایشگاه  در  که  بود  جالب  بسیار  برایم  شخصه  به 

طیف وسیعی از شرکت های تولیدی با سطح توانایی 

های متفاوت حضور داشتند. در نمایشگاه سال 2012 

بالغ بر 1000شرکت از سه کشور هند، چین و ترکیه 

در نمایشگاه آلمان غرفه گذار بودند.

برندهای  دارای  ها  این شرکت  تمام  کنید  فکر  شاید 

قدرتمند، ظرفیت های تولید باال و سرمایه ها و دارایی 

اّما وقتی از نزدیک اوضاع را  های آن چنانی هستند 

بررسی می کنیم می بینیم که این گونه نیست. شاید 

در  زیادی  بسیار  های  گفت شرکت  بتوان  به جرات 

وجود  نمایشگاه  به  مربوط  های  بخش  در  کشورمان 

دارند که به مراتب دارای توان تولیدی باالتر و قدرت 

از شرکت های  بسیاری  به  بیشتری نسبت  و سرمایه 

هندی، چینی و یا ترک هستند. پس چرا ما این جرات 

العاده،  فوق  رویداد  این  در  تا  دهیم  نمی  به خود  را 

که می تواند تجارت و مسیر حرکت یک شرکت را 
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را  این خطوط  وقتی  کنیم؟  پیدا  کند حضور  متحول 

بانکی،  سود  نرخ  بودن  باال  مثل  عباراتی  نویسم  می 

پرداخت نشدن جوایز صادرات، تورم، بی ثباتی نرخ 

واحدهای  بر  فشار  سیاسی،  مشکالت  تحریم،  ارز، 

تولیدی به دلیل طرح هدفمندی یارانه ها، قاچاق و... 

از ذهنم عبور می کند. می دانم مشکالت زیاد است 

اّما نمی خواهم قبول کنم نمی شود. پس حاال چیزهای 

و  سنتی  تفکر  کند؛  می  عبور  ذهنم  از  هم  دیگری 

انحصاری،  تجارت  بازاری،  اصطالح  به  یا  و  قدیمی 

بازاریابی و فروش مدرن،  با شیوه های  عدم آشنایی 

عدم توانایی مدیران، فقر دانش و اطالعات، بهره وری 

و راندمان پائین تولید، طراحی ضعیف، عدم آشنایی 

با زبان انگلیسی و... نمی توانم بگویم سنگینی کدام 

به  را  قضاوت  پس  است.  بیشتر  مغزم  ترازوی  کفه 

نمی  هم  باز  ولی  کنم  می  واگذار  مجله  خوانندگان 

خواهم قبول کنم که نمی شود.    

فرانکفورت در یک نگاه  
اروپا  قاره  شهرهای  ترین  کهن  از  یکی  فرانکفورت 

میباشد که در تاریخ نام آن به عنوان شهر تجارت و 

بانک برده شده است. قدیمی ترین متنی که در آن نام 

با عناوین مذکور بوده است به سال  این شهر همراه 

794 میالدی بر می گردد. همچنین نخستین نمایشگاه 

این  گردید.  برگزار  میالدی  در سال 1240  این شهر 

شهرت ، شهر بانک و تجارت ، تا کنون پابرجا مانده 

است.

در حال حاضر فرانکفورت یکی از مهمترین شهرهای 

اروپا در ضمینه های بانکداری و نمایشگاهی بوده ، 

به نحوی که مقر بانک مرکزی اروپا در آن قرار گرفته 

آلمانی در  نمایشگاهی  است و گسترده ترین شرکت 

جهان متعلق به این شهر میباشد.

شهر  به  قدیم  از  که  بازرگانانی  باالی  تعداد  کنار  در 

مراکز   ، رستورانها   ، هتلها   ، اند  داشته  آمد  و  رفت 

حمل  ناوگان  مهمتر  همه  از  و  فرهنگی  و  تفریحی 

پیشرفت  و  رشد  شهری  درون  و  المللی  بین  نقل  و 

چشمگیری داشته است.

هم اکنون تامین راحتی و آسایش مسافران از مهمترین 

حساسیت  این  که  بوده  شهر  مسئولین  اولویتهای 

مهمان  به  فرانکفورت  ساکنان  است  گردیده  موجب 

نوازترین شهروندان آلمانی مشهور گردند. 

با سفر و اقامت در این شهر ، در کنار ارتباطات بین 

المللی و گسترش تجارت ، لحظات خوشی را تجربه 

خواهید نمود.

معرفی نماینده شرکت نمایشگاه های 

فرانکفورت در ایران 

شرکت دروازه تجارت فراسو با هدف تسهیل روابط 

مجموعه  خارجی  و  ایرانی  مشتریان  مابین  تجاری 

نمایشگاههای فرانکفورت تاسیس گردیده است.

با عنایت به این امر ، که حضور در نمایشگاههای بین 

المللی ، همواره به عنوان دروازه ای جهت گسترش 

محترم  بازرگانان  و  صنایع  صاحبان  مدنظر  تجارت 

ارائه  با  که  میدانیم  خود  اصلی  وظیفه   ، میگیرد  قرار 

خدمات مطلوب و همه جانبه ، موجبات حضور هرچه 

پر رنگتر شما بازدیدکنندگان و غرفه گزاران عزیز در 

نمایشگاههای فرانکفورت را فراهم آوریم.

در  عزیزان  شما  قویتر  هرچه  حضور  پشتوانه  به 

در  ایران  نام  که  باشد  می  المللی  بین  نمایشگاههای 

فراسوی مرزها طنین می یابد. دروازه تجارت فراسو 

تحقق  برای  و  است  گرفته  قرار  خود  راه  ابتدای  در 

و  پیشنهادات  انتقادات،  نیازمند  شده  ذکر  اهداف 

رهنمودهای صاحب نظران صنایع کشور می باشد.

از همین حاال برای نمایشگاه منسوجات خانگی 

 Heimtextil 2013 فرانکفورت آلمان

برنامه ریزی کنید.

از نکات بسیار جالب در برگزاری نمایشگاه منسوجات 

ریزی  برنامه  و  العاده  فوق  نظم  فرانکفورت  خانگی 

بی نظیر برگزارکنندگان آن است. به طوری که شاید 

بتوان گفت تیم برگزاری همیشه یک سال جلوتر  از 

پیش  قابل  او  برای  راحتی  به  آینده  و  هاست  برنامه 

بینی است و یکی از نتایج واضح آن اینکه هرساله به 

محض تمام شدن نمایشگاه و حتی در حین برگزاری 

سال  نمایشگاه  پوستر  حتی  و  دقیق  تاریخ  نمایشگاه 

آینده هم در معرض دید همگان قرار داده می شود. 

با  فرانکفورت  منسوجات خانگی2012  نمایشگاه  در 

قدم زدن درسالن ها، بنرها و بخش های اطالع رسانی 

را مشاهده کردم که تاریخ برگزاری نمایشگاه درسال 

بعد را یادآوری می کرد.

درزیرمی توانید ازتاریخ برگزاری این رویداد بزرگ در 

سال 2013 مطلع شوید ودرصورت تمایل به شرکت 

در نمایشگاه به عنوان غرفه گذار و یا بازدیدکننده از 

همین حاال برنامه ریزی های مربوطه را انجام دهید.

در این بین مجله نساجی کهن در کنار نماینده رسمی 

شرکت  یعنی  درایران  فرانکفورت  نمایشگاههای 

به  بیشتر  اطالعات  ارائه  آماده  فراسو  تجارت  دروازه 

شما خواهد بود. تماس با :  88062338 

زمان برگزاری :

9 – 12 ژانویه 2013

20 – 23 دی 1391

محل برگزاری : محل دائمی نمایشگاههای 

فرانکفورت
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شاید تا چند سال پیش اروپایی ها و برندهای مغرور آنها 

کاالهایشان  که  کنند  اعتراف  واضح  به طور  نمی خواستند 

امروز در نمایشگاه منسوجات  اّما  در چین تولید می شود 

خانگی آلمان پرچم های دو کشور را نصف می کنند و به 

هم می دوزند و روی مارک های تولیدات خود استفاده می 

کنند. نیمی از پرچم ستاره های چینی است و نیمی دیگر 

نوارهای قرمز پرچم انگلستان!! یکی از این شرکت ها که 

امسال در نمایشگاه منسوجات خانگی فرانکفورت مالقات 

کردم شرکت انگلیسی  Calderia است. این شرکت یکی 

از پرسرعت ترین شرکت های این صنعت از نظر پیشرفت 

آمریکا  و  انگلستان، چین  کشور  در سه  و  است  توسعه  و 

حضور فعالی دارد. مقر این شرکت در شهر لیورپول است. 

تولیدکنندگان  نمایشگاه  برگزاری  حین  در  اینکه  جالب 

غرفه  به  سی  بی  بی  تلویزیونی  شبکه  مستند  های  برنامه 

یک  مستند  دو  تهیه  مقدمات  تا  زدند  سری  شرکت  این 

بکشند. تصویر  به  را  شرکت  این  موفقیت  روند  از  ساعته 

خانگی  منسوجات  نمایشگاه  در  شرکت  این  غرفه 

کارخانه  قدرتمندترین  و  بزرگترین  چین  دانیم  می  همه 

از  یکی  چین  نیز  نساجی  صنعت  در  قطعا  و  است  جهان 

آید. در طی دهه گذشته  به حساب می  بزرگ  قطب های 

اندیشه  برکت  به  اروپا  تولیدی  به طور مداوم کارخانجات 

منتقل شده  آسیایی  به کشورهای  جهانی صاحبان صنعت، 

است.  اصلی  مقاصد  از  یکی  چین  بین  این  در  و  است 

این  که  سالهاست  هم  خانگی  منسوجات  صنعت  در 

همکاری منافع زیادی را نصیب هر دو طرف کرده است.

کیفیت  با  تولیدات  توانند  نمی  ها  اروپایی  قطعا 

طرف  از  و  کنند  تولید  ها  چینی  قیمت  با  را  خود 

برندهایی  اند  نتوانسته  هنوز  ها  چینی  هم  دیگر 

کنند. ایجاد  جهانی  بازارهای  در  نام  وصاحب  قوی 

با  دیگری  و  کند  می  تولید  ارزان  قیمت  با  یکی  بنابراین 

را  کاال  بازار  در  خود  نفوذ  و  برند  قدرت  از  استفاده 

دوطرفه  همکاری  از  ای  شیوه  این  رساند.  می  فروش  به 

نمایشگاه  در  خوبی  به  که  است  جهانی  تجارت  و 

کنم. پیدا  را  آن  از  روشنی  های  مصداق  توانستم 

نمایشگاه منسوجات خانگی  

روسیه 2012   
      

26 – 28 سپتامبر 2012   /  5 – 7 مهر 1390

خوانده  خواهر  که    Heimtextil Russia نمایشگاه 

شمار  به  آلمان  فرانکفورت  خانگی  منسوجات  نمایشگاه 

گروه  نساجی  محصوالت  از  ای  گسترده  طیف  رود  می 

 2012 سال  در  و  شود  می  شامل  را  خانگی  منسوجات 

چهاردهمین دوره خود را از تاریخ 5 لغایت 7 مهر 1391 

برگزار خواهد کرد.

در سال 2011 رضایت مناسب غرفه گذاران و بازدیدکنندگان 

این  گذشته  سال  در  بود.  امیدوارکننده  بسیار  نمایشگاه 

جهان  کشور   24 از  کننده  256 شرکت  توانست  نمایشگاه 

به  را  تخصصی  بازدیدکننده  نفر  هزار   15 به  نزدیک  و 

Calderia تولید چین ، تحت برند انگلستان
 

وسعت  مربع  متر   240 بر  بالغ  آلمان  فرانکفورت 

خود  حضور  بار  هشتمین  برای  شرکت  این  داشت. 

کرد.  می  تجربه  را   Heimtextil بزرگ  نمایشگاه  در 

خانگی  منسوجات  از  وسیعی  طیف  شرکت  این  تولیدات 

مانند کلکسیون های بسیار زیبای پرده ، کلکسیون های بسیار 

زیبای آشپزخانه ، حوله ، کوسن ، تشک و ملحفه و . . . است.

این شرکت از سال 2004 تا 2011 به صورت همکاری دو 

جانبه با شرکت نساجی ژی جیانگ شنگ چین تولیدات خود 

  Calderia ، 2012 را به بازار عرضه می کرد اّما در سال

است.  کرده  خریداری  کامل  طور  به  را  چینی  شرکت 

متاسفانه صنعت نساجی کشور ما با همه پتانسیل هایی که 

در این بخش دارد به دلیل سوء مدیریت ها و بی توجهی 

عده ای نتوانسته خود را مطرح کند اما کشورهای دیگر از 

این موقعیت به خوبی سود می برند. در گزارش های بعدی 

پیشرفت های صنعت  با  رابطه  را در  اطالعات جامع تری 

گذرانید.  می  نظر  از  آسیا  و  جهان  در  خانگی  منسوجات 

خود جلب کند. در این نمایشگاه هشت کشور به صورت 

پاویلیون شرکت می کنند که عبارتند از: چین، ایتالیا، مصر، 

آلمان، پرتغال، سوریه، اسپانیا و ترکیه.

تعداد زیاد بازدیدکنندگان این نمایشگاه نشان دهنده اهمیت 

باالی این نمایشگاه در منطقه است و با توجه به بازار بزرگ 

امید  این  یافته شوروی سابق  روسیه و کشورهای استقالل 

می رود که همواره این رشد ادامه داشته باشد.

نمایشگاه منسوجات خانگی 2012 مسکو؛ سکوی 

موفقیت در بازار آینده 

امیدوار کرده است همزمانی دو نمایشگاه  آنچه همه ما را 

دیگر با نمایشگاه منسوجات خانگی روسیه در سال 2012 

 R+T نمایشگاه  و  دموتکس روسیه  نمایشگاه  یعنی  است، 

روسیه. نمایشگاه دموتکس -که البته نیازی به معرفی ندارد- 

افتتاح  برای اولین بار در سال 2012 شعبه روسیه خود را 

خواهد کرد و در آن طیف گسترده ای از انواع کفپوش، فرش 

ماشینی، فرش دستباف، موکت و... به نمایش درخواهد آمد. 

ایرانی  بازدیدکنندگان  R+T که شاید کمتر برای  نمایشگاه 

آشنا باشد به ارائه انواع درهای کرکره ای ، آفتاب گیرها ، 

درهای اتوماتیک و ... می پردازد. همزمانی این سه رویداد 

سوپر  یک  برگزاری  شاهد  شد  خواهد  باعث  قطعا  مهم 

نمایشگاه در مسکو باشیم. 

نظرات یکی از شرکت کنندگان در سال 2011 : 

آقای دیوید کندال )شرکت Hinterveld( آفریقای جنوبی 

ما برای اولین بار است که در نمایشگاه هیم تکستایل روسیه 

تعداد  با  که  بسیار خشنود هستیم چرا  و  ایم  شرکت کرده 

بسیار زیادی از بازدیدکنندگان مشتاق روبرو شدیم که ما را 

به اهداف خود رساند. هدف ما از شرکت در این نمایشگاه 

خواسته  به  که  بود  روسیه  در  فروش  عامل  یک  پیداکردن 

خود دست یافتیم. 
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5 سال منتهی به سال2010 مصرف سرانه الیاف در برزیل 

50 درصد رشد داشته است. حتی این نیاز داخلی به حدی 

قدرتمند است که واردات پوشاک را نیز منجر شده است. 

در این بین بسیاری از برندهای معتبر جهان در سال های 

اخیر در برزیل شعبه ها و فروشگاه های قدرتمندی را افتتاح 

کرده اند تا پاسخی به نیاز روز افزون انواع پوشاک در این 

کشور رو به رشد باشد. در واقع برزیل با توجه به جمعیت 

خود و رشد اقتصادی خوبی که در این سال ها تجربه می 

باشد.  آینده جهان  بازارهای  بزرگترین  تواند جزو  کند می 

)جمعیت برزیل 192میلیون نفر می باشد-تا جوالی 2011(

تولیدکنندگان برزیلی همچنین سرمایه گذاری بسیار خوبی 

بر روی ماشین آالت نساجی خود انجام داده اند به طوری 

که پروژه های بسیاری در زمینه نوسازی و بازسازی ماشین 

آالت نساجی قدیمی در این کشور در دست اجراست.

صنعت نساجی برزیل مزیت های بسیار بزرگ دیگری هم 

این  مردم  تا  است  موجب شده  برزیل  رشد  به  رو  اقتصاد 

کشور بتوانند هرساله هزینه های بیشتری را به خرید لباس 

موضوع  این  و  دهند  اختصاص  نساجی  کاالهای  انواع  و 

انواع کاالهای  تولیدکنندگان  برای  را  بسیار زیادی  پتانسیل 

نساجی به ویژه پوشاک به وجود آورده است. در بین سال 

پوشاک  و  نساجی  صنعت  تولیدات   2010 تا   2005 های 

رشد  این  و  است  داشته  رشد  25درصد  از  بیش  برزیل 

همچنان ادامه دارد.

سال2010  در  برزیل  اینکه  آن  و  دارد  وجود  جالبی  آمار 

توانست 2/25میلیون تن انواع کاالهای نساجی و 1/96تن 

انواع پوشاک آماده تولید کند که با توجه به این آمار توانست 

چهارمین  و  نساجی  کاالهای  تولیدکننده  پنجمین  رتبه 

تولیدکننده بزرگ پوشاک و البسه در جهان را بدست آورد.

نساجی  کاالهای  انواع  داخلی  مصرف  برزیل  در  طرفی  از 

طی  در  که  طوری  به  کرده  پیدا  رشد  به شدت  پوشاک  و 

دارد که از مهمترین آنها می توان به دسترسی آسان به مواد 

اولیه و به ویژه الیاف طبیعی پنبه اشاره کرد. تولید قابل توجه 

پنبه در برزیل حتی این کشور را در حال حاضر به عنوان 

پنبه مطرح  از قدرت های جهانی در بحث صادرات  یکی 

کرده است. این توان باال موجب شده است تا پنبه لیفی بی 

هم  برزیل  باشد.  برزیل  ریسندگی  کارخانجات  در  رقیب 

اکنون دومین تولیدکننده بزرگ پارچه های جین در سطح 

جهان است. در کنار قدرتمند شدن پنبه، برزیل توجه ویژه 

دارد  مصنوعی  الیاف  انواع  تولید  گسترش  برروی  هم  ای 

چرا که صنعت نفت و پتروشیمی این کشور هم همزمان به 

پیشرفت های زیادی دست پیدا کرده است.

بودن  دسترس  در  از  برزیل  در  نساجی  تولیدکنندگان 

بسیار  قیمت  نیز  و  مصنوعی  الیاف  و  پنبه  مانند  مواداولیه 

به  آن  از  و  کنند  می  ابراز خرسندی  برزیل  در  آن  مناسب 

عنوان یکی از مهمترین علت های پیشرفت صنعت نساجی 

در برزیل یاد می کنند.

هرچند در این مقاله از پیشرفت های زیاد برزیل در صنعت 

نساجی صحبت کردیم اّما باید به این نکته اشاره کنیم که 

برزیل هنوز در ابتدای راه پیشرفت است و با ثبات اقتصادی 

و سیاسی کنونی در برزیل، قطعًا رشد اقتصادی و صنعتی در 

این کشور آمریکای التین سرعت بیشتری خواهد گرفت.     

رشد خیره کننده اقتصاد برزیل

 و تاثیرات مثبت آن بر روی صنعت نساجی و پوشاک این کشور

ترجمه و تدوین : بهنوش قاسمی
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بیشترین  دارای   ASEAN کشورهای  بین  در  تایلند 

رشد اقتصادی و رشد صنعت نساجی و پوشاک است. 

 2010 سال  در  تایلند  صنایع  وزارت  آمارهای  طبق 

میالدی صادرات محصوالت نساجی و پوشاک تایلند 

حدود 5 میلیارد دالر بوده است و در مقایسه با سال 

قبل حدود یک میلیارد دالر رشد داشته است و پیش 

بینی می شود رشد صنعت نساجی این کشور در سال 

2012، همچنان حدود 20 درصد باقی بماند.

تصمیم چین در ساخت مجتمع های تجاری و 

تولیدی در تایلند

چین قصد دارد مجتمع تجاری عظیمی را در بانکوک 

تایلند با سرمایه ای بالغ بر 1/5 میلیارد دالر تاسیس 

و  تجار  که  است  دلیل  این  به  تصمیم  این  کند. 

بازرگانان چینی بتوانند بدون پرداخت تعرفه های زیاد 

تایلند به دیگر  کاالهای خود را عالوه بر فروش در 

کشورهای جهان صادر کنند. این مجتمع که حدود 5 

میلیون مترمربع وسعت دارد 70 هزار تاجر و بازرگان 

چینی را در خود جای خواهد داد. 

این اتفاق بسیاری از تولیدکنندگان و توزیع کنندگان 

و  است  کرده  نگران  را  تایلند  نساجی  کاالهای 

بانکوک  در  تجاری  مجتمع  این  احداث  بسیاری 

اتحادیه  رئیس  اّما  دانند  می  واقعی  تسونامی  یک  را 

تولیدکنندگان پوشاک تایلند عقیده دیگری دارد. آقای 

تسونامی  یک  تنها  نه  اتفاق  این  دارد  اعتقاد  سوکیج 

خوب  موقعیت  یک  تواند  می  بلکه  بود  نخواهد 

انجام شده در سازمان  برنامه ریزی های  باشد. طبق 

ASEAN ، تایلند باید در سال های آتی به یک مرکز 

توزیع کاالهای کشورهای عضو تبدیل شود و این امر 

موجب می شود کاالهای تایلندی هم در کنار کاالهای 

سایر کشورها بتوانند موقعیت های بهتری را بدست 

آورند و به عنوان یک مرکز تجاری جذاب برای همه 

تجار و بازرگانان جهان باشد.

وجود  تایلند  پوشاک  صنایع  ماندگاری  رمز  امروزه 

است.  بازار  با  تطابق سریع  قابلیت  کنار  در  خالقیت 

در  مختلف  تولیدی  توان  با  تولیدکنندگان  تایلند  در 

خانگی  کوچک  واحدهای  از  دارند.  وجود  هم  کنار 

همین  به  پوشاک،  صنعتی  تولید  عظیم  واحدهای  تا 

دلیل صنایع نساجی و پوشاک تایلند قابلیت سفارش 

همین  و  دارد  بازار  نیاز  با  زیادی  تطابق  و  پذیری 

موجب ایجاد توان رقابتی باال شده است تا جایی که 

هم اکنون شاهد صادرات کاالهای نساجی و پوشاک 

از کشورهایی نظیر تایلند، ویتنام و بنگالدش به چین 

هستیم. در سال های اخیر این قدرت رقابتی در کنار 

تایلند موجب شده  در  و طراحی  مد  توسعه صنعت 

در کشورهای     تایلندی  پوشاک  کاالهای  محبوبیت  تا 

ASEAN  هر روز بیشتر شود.

میلیون   600 بر  بالغ   ASEAN حوزه  کشورهای   

العاده  بازار فوق  نفر جمعیت دارند و این یعنی یک 

برای لباس و پوشاک. از طرفی رشد درآمدهای سرانه 

های  است. شرکت  بخش  نوید  هم  کشورها  این  در 

تایلندی در حال حاضر اروپا و آمریکا را در درجه دوم 

قرار داده اند وتمام تمرکز خود را بر روی بازارهای 

کشورهای عضو ASEAN متمرکز کرده اند.

صنعت نساجی تایلند قدمتی طوالنی دارد و در سال 

این  دفاع  وزارت  توسط  تایلند  نساجی  1936انستیو 

کشور تاسیس شده است.

سرمایه   1965 تا   1959 های  سال  بین  فاصله  در 

در  ژاپن  و  کنگ  هنگ  چین،  خارجی  های  گذاری 

انجام شد و امروزه  تایلند  صنعت نساجی و پوشاک 

بخش خصوصی تایلند به عنوان یک بخش قابل اتکاء 

با تولیدات بین المللی و با کیفیت شناخته می شود. با 

نگاهی دقیق تر به ابعاد مختلف کشور تایلند می توانم 

نتیجه را این گونه بنویسم که هم اکنون صنعت نساجی 

نیاز  تایلند برای توسعه و رشد پایدار خود در آینده 

به سرمایه گذاری بر روی تحقیق و توسعه، اطالع از 

نیاز مشتریان، سرمایه گذاری روی محصوالت جدید 

ورود به بازارهای جدید دارد.

البته باید این نکته را هم ذکر کرد که اوضاع سیاسی 

تایلند نیز در این رشد وتوسعه نقش خواهد داشت و 

تا وقتی که پوشیدن لباس قرمز یا لباس زرد در تایلند 

خطرناک است نمی توان به رشد پایدار اقتصادی این 

کشور به ویژه در بخش نساجی مطمئن نگاه کرد.

صنعت نساجی و پوشاک در تایلند

ترجمه و تدوین : محبوبه قایدی
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اتحادیه ها و اصناف کشور  یکتا در نشست روسای 

با نماینده ویژه رئیس جمهور و رییس ستاد مرکزی 

مبارزه با قاچاق کاال و ارز گفت حساسیتی که نسبت 

دارد  وجود  مخدر  مواد  و  الکلی  مشروبات  ورود  به 

نسبت به پوشاک و پارچه و بعضًا کفش وجود ندارد. 

و  منسوجات  ورود  مرزی  های  استان  در  معموالً 

پوشاک خیلی راحت و ساده گرفته می شود.

و  پوشاک  از  ایرانی  هر  مصرف  سرانه  افزود  یکتا 

منسوجات که شامل کف پوش و پرده هم می شود 

سالی هفت هزار تومان است. یعنی ما یک بازار 12 

میلیارد دالری در کشورمان داریم و در بهترین حالت 

70 درصد محصوالتی که در این بازار عرضه می شود 

کاالهای خارجی است و 99 درصد این کاالها به شیوه 

غیر  شیوه  این  که  شود  می  کشور  وارد  رسمی  غیر 

رسمی بخش اعظمش از طریق قاچاق و بخشی از آن 

کم اظهاری در گمرکات است.

وی اظهار داشت نباید بازار کشور را به دست رقبای 

ارزش  مالیات،  آنها  از  اینکه  بدون  سپرد  خارجی 

افزوده و حقوق ورودی دریافت کنیم.

سپس خاطر نشان کرد متاسفانه قاچاق پوشاک برای 

پوشاک  که  دلیل  این  به  است،  جذاب  قاچاقچیان 

نقد شوندگی  قابلیت  کمتر،  با خطرات  است  کاالیی 

همیشه  نیز  مشتری  و  پایین  پذیری  فساد  باال،  بسیار 

برای آن وجود دارد. لذا این به حدی است که االن 

سهم باالیی از شبکه توزیع کشور نیز اقدام به واردات 

می نمایند.

گزارش   88 سال  تجارت  توسعه  سازمان  افزود  وی 

داد، حدود 13 برابر واردات رسمی، آمار قاچاق پارچه 

داریم. نیروی انتظامی نیز اعالم کرد، در بهترین حالت، 

قاچاق کشف شده فقط یک سوم چیزی است که وارد 

می شود. در این صورت خواهیم دید آمار قاچاق در 

این حوزه 40 برابر واردات رسمی می باشد که این 

عدد بسیار بزرگی است.

یکتا مشکالت دیگر این صنف را به غیر از پدیده شوم 

اظهاری  کم  ها،  تعرفه  بحث  چون  مشکالتی  قاچاق 

در  فروشی  کم  و  فروشی  گران  در گمرکات کشور، 

پتروشیمی ها و... عنوان کرد و گفت امیدواریم قاچاق 

نابود شود ولی قاچاقچیان نابود نشوند چون اینها باید 

روزی در عرصه تولید به کشور خدمت نمایند.

کاال  این  قاچاق  با  مبارزه  راه  مهمترین  پایان وی  در 

قاچاقچیان  با  مبارزه  و  عرضه  نمودن سطح  ناامن  را 

دانه درشت عنوان کرد و گفت مبارزه با قاچاق باید 

تقویت  داخلی  کننده  تولید  که  برود  پیش  سمتی  به 

تقویت  کشور  در  تولید  بستر  تا  افزود  سپس  شود. 

نشود کاهش و یا افزایش تعرفه ها هر دو به ضرر این 

صنعت است. طرح شبنم نیز مشروط به اینکه در هر 

شاخه از کاال به صورت مجزا و مرتبط با شرایط همان 

کاال کارشناسی، سیاست گذاری و اجرا گردد، طرحی 

مفید خواهد بود.

   

     

موسسات دیگر به جای بانک 
مرکزی وارد عمل شوند

 عضو هیئت رئیسه اتاق بازرگانی تهران در خصوص 

رویکرد بخش خصوصی به تحریم بانک مرکزی گفت: 

از آنجا که بانک مرکزی در مراودات تجاری نقش 

 چندانی ندارد، تاثیر این تحریم عمیق نخواهد بود.

به گزارش دنیای صنعت، چندی پیش وزیر صنعت 

را آخرین  مرکزی  بانک  تحریم  تجارت  معدن و  و 

بخش  که  بود  گفته  و  بود  دانسته  دشمنان  حربه 

این  که  دهد  نشان  میتواند  مورد  این  در  خصوصی 

در همین خصوص  است.  اثر  بی  نیز  آخرین حربه 

بانک مرکزی در  دکتر حمید حسینی گفت: تحریم 

آثار  این  اولین  دارد.  پی  در  مهم  اثر  اول چند  نگاه 

به روز رسانی بدهی ها است که خوشبختانه بانک 

کردن  بلوکه  لذا  ندارد  خاصی  بدهی  ایران  مرکزی 

این جهت  از  بانک منتفی است و  این  دارایی های 

تاثیرگذار نیست.

وی ادامه داد: دومین نکته آن است که بانک مرکزی 

نداشته و  نقش چندانی  مراودات تجاری کشور  در 

مرکزی  بانک  تایید  به  نیازی  صادرات  و  واردات 

ندارد. پس از این جهت نیز این تحریم بی اثر خواهد 

صادرات  و  تولید  اتحادیه  مدیره  هیات  عضو  بود. 

آن  خصوص  این  در  مشکل  تنها  افزود:  نساجي 

است که بانک مرکزی در قبال خزانه و درآمدهای 

کلیه  و  نفت مسئول است  از فروش  دولت حاصل 

این وجوه به حساب بانک مرکزی ریخته می شود. 

تنهایی  به  بخش خصوصی  دست  از  مورد  این  در 

کاری ساخته نیست و هم بخش دولتی و هم بخش 

اتخاذ  مفیدی  حل  راه  هم  کنار  در  باید  خصوصی 

موسسات  که  باشد  آن  راه حل  بهترین  شاید  کنند. 

وارد  مورد  این  در  مرکزی  بانک  از  غیر  به  دیگری 

دولت  درآمد  از  دیگر وجوه حاصل  و  عمل شوند 

در  نشود. همچنین  ریخته  مرکزی  بانک  به حساب 

داده شده که  ماه فرصت  انرژی 6  خصوص بخش 

باید طی این مدت راه حل مطلوبی پیش بینی شودکه 

کمتر دچار مشکل شویم.

دبیر اتحادیه تولید و صادرات نساجی، پوشاك و چرم

باید فضا را برای ورود و فروش کاالی قاچاق ناامن کرد
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اقتصادی  بحران  مدت  طول  در  آسیا  جنوب  بازارهای 

دادند  نشان  را  خود  باالی  بسیار  پذیری  انعطاف 

کشورهایی مانند هند و بنگالدش شاهدان خوبی برای 

این موضوع هستند به طوری که در طی چند سال اخیر 

اروپا،  آمریکا،  بازارهای  به  خود  حکمرانی  توانستند 

جنوب آفریقا و کشورهای آمریکای التین را بیشتر کنند.

به قدری قدرتمند شده  اقتصاد روبه رشد چین و هند 

اند که به نظر می رسد در دهه آینده جهت گیری های 

اقتصادی جهان تا حد زیادی از اقتصاد و شرایط این دو 

کشور  دو  این  واقع  در  و  پذیرفت  تاثیر خواهد  کشور 

خواهند  تولید  و  اقتصاد  عصر  بازیگران  مهمترین  از 

ناخالص  تولید  اقتصادی هند  اعالم مسئولین  بود. طبق 

است.  داشته  رشد  هم   2011 سال  در  کشور  این  ملی 

اّما کارشناسان اقتصادی معتقدند بزرگترین تهدید برای 

اقتصاد های چین و هند خطر تورم است که بانک های 

مرکزی این کشورها باید آنرا مدیریت کنند.

ترقی  موجب  توانست  نساجی  صنعت  که  زمانی  از 

کشورهای جنوب آسیا مثل هند، بنگالدش، سری النکا 

و پاکستان شود آنها جایگاه ویژه ای را برای این صنعت 

در رشد و توسعه اقتصادی خود باز کرده اند.

صنعت نساجی هند و پیش بینی ثبات در آن

درباره  مختلف  گزارشات  و  ها  تحلیل  به  نگاهی  اگر 

بینیم  می  بیندازیم   2011 سال  در  هند  نساجی  صنعت 

که شرکتهای نساجی، سال با ثباتی را پشت سر گذاشته 

اند و در سال آینده نیز انتظار ادامه همین روند می رود. 

رشد  نساجی،  صنعت  در  جدید  های  گذاری  سرمایه 

نساجی  محصوالت  و  پوشاک  برای  داخلی  تقاضای 

ساخت هند و صادرات کمتر به اروپا و آمریکا همه و 

همه موجب می شود وضعیت نساجی در هند همچنان 

قابل اعتماد باشد.

تنها بخشی که شاید برای هندی ها تا حدی مشکل ساز 

بازارهای  برخی  به  هند  پوشاک  صادرات  بخش  باشد 

خارجی است که اغلب این مشکالت به دلیل تغییر و 

آنچه  اّما  است.  صادرکنندگان  برای  ارز  نرخ  نوسانات 

باز هم هندی ها را امیدوار می کند بازار بسیار جذاب 

و داغ داخلی است که با توجه به افزایش قدرت خرید 

مردم، افزایش سطح رفاه، استقبال از طرح های جدید و 

مد، ورود برندهای معروف جهان به هند و... این بازار 

پتانسیل های بسیار زیادی خواهد داشت. در سال آینده 

انتظار سال خوبی  باید  تولیدکنندگان نخ در هندوستان 

را داشته باشند چرا که طبق پیش بینی ها سود آنها از 

بافندگان و یا تولیدکنندگان پوشاک بیشتر خواهد بود. با 

توجه به حمایت های اخیر دولت هند سال آینده سال 

ماشین  و  نساجی  نوسازی صنایع  برای  پررونقی  بسیار 

بود.  خواهد  گذشته  سال  دو  به  نسبت  قدیمی  آالت 

طبق برآوردها صنعت نساجی هندوستان رشد سالیانه 8 

درصد را خواهد داشت و انتظار می رود حجم تجارت 

نساجی تا سال 2015 به 110 میلیارد دالر برسد که 45 

میلیارد دالر آن صادرات خواهد بود.

صعود خیره کننده بنگالدش در صادرات پوشاک 

آماده

صادرات  رشد  آسیا،  توسعه  بانک  آمار  آخرین  طبق 

پوشاک آماده بنگالدش را 38 درصد در بخش پوشاک 

در  درصد  و 44  پودی  تاری  های  پارچه  از  تهیه شده 

بخش پوشاک کشباف و گردبافی اعالم کرده است. این 

دلیل سرمایه گذاری های خارجی  به  بنگالدش  مزیت 

صورت گرفته در این کشور فقیر و جهان سوم است.

در بنگالدش نیروی کار بسیار ارزان وجود دارد که همین 

موجب عدم رقابت کشورهای دیگر تولیدکننده با او می 

کشورهای  در  دستمزدها  افزایش  که  حالی  در  و  شود 

این  اّما  افتد  می  اتفاق  مرتب  طور  به  بنگالدش  رقیب 

بازار  بنگالدش  امروزه  است.   کندتر  بنگالدش  در  امر 

ترکیه  و  جنوبی  آفریقای  کره،  ژاپن،  مانند  کشورهایی 

نیز تغذیه می کند. بنگالدشی ها سال آینده را سال  را 

افزایش سفارشات خارجی و توسعه چشم گیر صادرات 

می دانند و تمام سعی خود را در تامین مواد اولیه مناسب 

و تولید با کیفیت معطوف کرده اند.

صادرات نساجی بنگالدش در 9 ماهه اول سال 2011 

با 40 درصد رشد حدود 16 میلیارد دالر بوده است.

نیروی کار بسیار ارزان بنگالدش موجب شده است این 

نیوزیلند،  بازارهای جدید چین، ژاپن،  بتواند در  کشور 

از حلقه های زنجیر  به عنوان یکی  و...  کانادا  استرالیا، 

تامین پوشاک و کاالهای نساجی مطرح شود.

سالی سخت پیش روی صنعت نساجی پاکستان

در  دارند  اعتقاد  پاکستان  نساجی  صنعت  کارشناسان 

و  خاورمیانه  ژاپن،  بحرانهای  به  توجه  با   2012 سال 

تا 20 درصد کاهش  این کشور  آفریقا صادرات  شمال 

خاورمیانه  سیاسی  بحرانهای  واقع  در   یافت.  خواهد 

اجازه نخواهد داد بازار این کشورها رونق داشته باشد. 

صادرکنندگان پاکستانی امید زیادی به بازارهای آمریکا 

و اروپا هم ندارند چرا که عالوه بر رقیبان قدرتمندی 

هم  آنها  رقابتی  توان  بنگالدش  و  چین  ویتنام،  چون 

کاهش یافته است. 

     

بررسی بازار منطقه ای و تولیدات نساجی 
در جنوب آسیا
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راه اندازی واحد پوشاک نساجی مازندران در 

آینده نزدیک

وزارت  پوشاک  و  نساجی  صنایع  دفتر  کل  مدیر 

صنعت، معدن و تجارت از راه اندازی واحد پوشاک 

نساجی مازندران در آینده نزدیک خبر داد.

مهندس مهدی اسالم پناه در گفت و گو با ایسنا افزود: 

نساجی مازندران هم اکنون برای واردات ماشین آالت 

مورد نیاز خط تولید پوشاک خود با مشکل گشایش 

بانک  امیدواریم  که  است  مواجه  اسنادی  اعتبارات 

زودتر  هرچه  را  مشکل  این  ملی  بانک  یعنی  عامل 

حل کند. به گفته وی، سرمایه گذار ترک تا کنون 23 

میلیون دالر ماشین آالت جدید برای نساجی مازندران 

خریداری کرده که وارد کشور شده اند و 14 میلیون 

یورو ماشین آالت دیگر نیز در آستانه ورود هستند.

مهندس اسالم پناه درخصوص اقدامات انجام شده در 

نساجی مازندران توسط سرمایه گذار ترک نیز تصریح 

کرد: در تاریخ 31 شهریور سال 1389 گشایش اعتبار 

اسنادی به مبلغ 132 میلیون یورو انجام شد که بیشتر 

سهم آن مربوط به بانک ملی بود. در این مدت اجرای 

و  ریسندگی  های  سالن  سازی  آماده  و  فونداسیون 

بافندگی انجام شد.

قرار  مازندران  نساجی  پوشاک  واحد  وی،  گفته  به 

راه  نزدیک  آینده  در  نفر  هزار  اشتغالزایی  با  است 

اندازی شود. 

*****

نمایشگاه طراحی داخلی و سبک زندگی 2012 

توکیو - ژاپن

زمان برگزاری 19 – 17 اکتبر 2012 – توکیو

26 لغایت 28 مهر 1391

های  نمایشگاه  شرکت  توسط  نمایشگاه  این 

در سال  و  است  آلمان سازماندهی شده  فرانکفورت 

گذشته توانست موفقیت های زیادی را بدست آورد. 

 3 در  نوامبر،  ماه  در   2011 سال  در  نمایشگاه  این 

نفر  هزار   20 حدود  و  کننده  شرکت   355 با  سالن 

بازدیدکننده برگزار شد. از مجموع 355 شرکت کننده 

این  از  از خارج  ژاپن و 43 شرکت  از  312 شرکت 

اخیر  نمایشگاه در سالهای  این  یافتند.  کشور حضور 

توانسته است توجه بسیاری از طراحان داخلی و تولید 

کننده تجهیزات این صنعت را به خود جلب کند. 

)سازمان   JETRO معتبر  سازمان  نمایشگاه،  این  در 

تولیدکنندگان  سازمان  و  ژاپن(  خارجی  تجارت 

کوچک و متوسط ژاپن هم نقش فعالی داشتند و هدف 

خود را از این حضور گسترده تسهیل پروسه حضور 

کاالهای ژاپنی در کشورهای جهان اعالم کردند.  

JETRO به تنهایی 50 تیم تجاری را از سراسر جهان 

به این نمایشگاه دعوت کرده است. 

اروپایی ها و  از حضور  ژاپنی  در واقع شرکت های 

آمریکایی ها در این نمایشگاه بسیار راضی هستند چرا 

که این کشورها توجه بسیار بیشتر و ارزشمندی را بر 

روی مسئله طراحی و مد دارند و از طرفی بازارهای 

این شرکت  از  دارند. یکی  ارزشی  با  بزرگ و  بسیار 

و  خانگی  منسوجات  طراحی  بخش  در  فعال  های 

محصوالت نساجی اعتقاد دارند امروزه مد و طراحی 

زیبا حتی از کیفیت هم برای مشتری مهمتر است و 

ادامه می دهد  » امروز شاید یک نفر وقتی حوله ای 

برای حمام می خرد بیشتر از یکسال آنرا نگه ندارد ، 

حتی اگر دوام آن بسیار زیاد باشد چرا که هر وقت به 

فروشگاه می رود به قدری مدل های جدید و زیبا را 

می بیند که فکر می کند چقدر حوله او کهنه و قدیمی 

بخش  این  به  ای  ویژه  توجه  ما  بنابراین  است  شده 

داشته ایم« . برای کسب اطالعات بیشتر در این باره 

می توانید به سایت شرکت نمایشگاه های فرانکفورت 

مراجعه نمائید. 

*****

برای اولین بار در بورس کاال:

پتروشیمی تندگویان الیاف مصنوعی عرضه می 

کند

محصوالت  فروش  و  خوراک  تامین  سرپرست 

مجتمع پتروشیمی تندگویان گفت: مجتمع پتروشیمی 

تندگویان 100تن الیاف پلی استر )PSF( گرید A را 

در بورس عرضه خواهد کرد.

علی اکبری با بیان این که ظرفیت واحد تولید الیاف 

مصنوعی مجتمع پتروشیمی تندگویان 66 هزار تن در 

 50 با  حاضر  حال  در  واحد  این  افزود:  است  سال 

درصد ظرفیت خود در حال تولید است.

صنایع  مصارف  جزء  استر  پلی  الیاف  افزود:  وی 

و  است  پتروشیمی  صنعت  دستی  پایین  و  نساجی 

اخبار صنعت نساجی 
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بحث قیمت گذاری آن خارج از سازمان حمایت از 

مصرف کنندگان و تولیدکنندگان است و قیمت پایه 

ای که مجتمع برای این محصول تخمین زده قیمت 

که  است  سودی  بر  عالوه  محصول  این  شده  تمام 

اکریل  پلی  های  قیمت  با  که  گرفته  نظر  در  مجتمع 

اصفهان و واحدهایی که در کشور محصوالت مشابه 

تولید می کنند برابری می کند. واردات الیاف مذکور 

 40 حدود  تندگویان  مجتمع  تولیدی  گرید  مشابه 

همچون  کشورهایی  از  و  سال  در  تن  هزار   45 تا 

به گزارش  پاکستان است.  تایوان، هند، کره و  چین، 

اکوپترونیوز محصول الیاف پلی استر از مواد اولیه پلی 

اتیلن ترفتاالت است.   

*****

پیش بینی تولید پنبه هند  در سال 13/ 2012

کاهش 9درصدی تولید پنبه در سال 13/ 2012

سطح زیر کشت پنبه در کشور هند به طور پیوسته در 

8 سال گذشته افزایش داشته است که آن هم به دلیل 

افزایش  از  حاصل  کشاورزان  سود  بودن  توجه  قابل 

سطح زیر کشت و قیمت باالی تخم پنبه بوده است. 

بین سالهای 2009/10 و 12/ 2011 سطح زیر کشت 

پنبه هر سال به طور متوسط 9 درصد افزایش داشته 

که هر سال به رقم باالتری رسیده است. 

سطح زیر کشت پنبه در سال 12/ 2011 حدود 12/2 

میلیون هکتار تخمین زده شده بود که 1/3 کل مناطق 

زیر کشت پنبه در جهان را شامل می شود. در سال 

به  محلوج  پنبه  تولید  راندمان  میانگین   2007  /08

حداکثر مقدار خود یعنی به 554 کیلوگرم در هکتار 

یافته است.  رسیده بود که از آن سال به بعد کاهش 

 496 حدود   2011  /12 سال  تولید  راندمان  میانگین 

کیلوگرم بر هکتار تخمین زده شده بود.

اهداف کشاورزان برای کشت سال 13/ 2012 تا چند 

ماه آینده قابل پیش بینی نیست. کاهش سطح قیمت 

بابت  این  از  شده  دریافت  ناچیز  مبالغ  و  پنبه  تخم 

کاهش  باعث   ،2011 /12 در سال  کشاورزان  توسط 

سطح زیر کشت و محصول در بعضی از مناطق شده 

برای  پنبه  کشت  کاهش  موجب  تواند  می  که  است 

اولین بار در 8 سال گذشته گردد.

بینی  پیش  پنبه  مشورتی  المللی  بین  کمیته  دبیرخانه 

با  هند  در  پنبه  کشت  زیر  سطح  که  است  نموده 

 /13 سال  در  هکتار  میلیون   11 به  کاهش  10درصد 

افزایش  یک  با  اینکه  فرض  با  رسید.  خواهد   2012

در  کیلوگرم   500 به  تولید  راندمان  میانگین  جزئی، 

در  پنبه  تولید  که  شود  می  بینی  پیش  برسد،  هکتار 

این سال به 5/5 میلیون تن برسد که حدود 9 درصد 

نسبت به این فصل کاهش خواهد داشت ولی هنوز 

هم کشور هند دومین تولیدکننده بزرگ دنیا می باشد. 

*****

دلیل  به  آمریکا  به  پوشاک  واردات  سقوط 

افزایش قیمت ها

برای   2011 سال  در  مشتریان  همه  آمریکا  بازار  در 

خرید انواع پوشاک بسیار محتاط بودند و این تا حد 

زیادی به دلیل افزایش قیمت های لباس و پوشاک در 

آمریکا و عدم توازن عرضه و تقاضا بوده است.

طبق آمارهای ارائه شده در سال 2011 میزان واردات 

دهد.  می  نشان  کاهش  درصد   2 آمریکا  به  پوشاک 

همچنین در آمریکا به دلیل افزایش ارزش دالر مواد 

قیمت  رشد  با  استر  پلی  و  پنبه  مانند  نساجی  اولیه 

مواجه شدند.

اینجاست  آمریکا  پوشاک  بازار  مورد  در  جالب  نکته 

که 95 درصد منابع تهیه پوشاک این کشور خارجی 

قیمت  پنبه،  بحران  گذشته  سال  در  چند  هر  هستند. 

پوشاک را به طرز حیرت آوری باال برد اّما هم اکنون 

در  نیست.  پوشاک جهان  بازار  گریبانگیر  بحران  این 

پوند  هر  برای  سنت   72 حدود  در  پنبه   2009 سال 

بود اّما این قیمت در مارس 2011 به 2/3 دالر برای 

هر پوند رسید. در حال حاضر قیمت پنبه حدود 90 

سنت/ پوند است. این نوسانات قیمت پنبه حتی برای 

کشوری مانند چین که ارزانترین تولیدات جهان را در 

اختیار دارد هم مشکل ساز می شود. کشور چین 46 

درصد کل بازار پوشاک و نساجی آمریکا را در اختیار 

را  سهم  بزرگترین  ویتنام  چین،  از  بعد  است.  گرفته 

در بازار آمریکا دارد یعنی حدود 15 درصد. هند نیز 

رتبه سوم را به خود اختصاص داده. میزان صادرات 

 6 گذشته  سال  در  آمریکا  به  هند  نساجی  و  پوشاک 

میلیارد دالر بوده است.

*****

برنامه های جدید چین در صنعت پوشاک

دارد  قصد  چین  دهد  می  نشان  ها  بررسی  آخرین 

سرمایه گذاری بیشتری بر روی صنعت نساجی خود 

انجام دهد و تعداد کارخانجات خود را طی یک برنامه 

5 ساله افزایش دهد. این طرح به تازگی در 40 صفحه 

های  گذاری  سرمایه  و  اهداف  کلیه  که  شده  نوشته 

چینی ها در 5 سال آینده در صنعت نساجی را نشان 

برنامه، ساخت  این  بندهای جالب  از  یکی  می دهد. 

کارخانجات  انتقال  یا  و  جدید  نساجی  کارخانجات 

پنبه در چین، مثل استان  فعلی به مراکز اصلی تولید 

ژین جیانگ است. چینی ها اعتقاد دارند متمرکز کردن 

صنایع نساجی در آینده می تواند به کاهش هزینه های 

صنایع  دارد  قصد  چین  کند.  کمک  بسیار  آنها  تولید 

از  که  کند  تقویت  زمینه  هشت  در  را  خود  نساجی 

کارخانجات جدید،  ایجاد  به  توان  می  آنها  مهمترین 

جدیدترین  کارگیری  به  و  آالت  ماشین  نوسازی 

تکنولوژی های تولید، اصالح ساختاری و ایجاد پارک 

ها و شهرک های صنعتی ویژه نساجی اشاره کرد.

الیاف  تولید  برای  زیادی  های  طرح  برنامه  این  در 

جدید و با کاربری خاص و تمرکز بر روی الیاف با 

کارایی باال مانند الیاف کربن نیز دیده می شود.

الیاف  صنعت  در  پیشرفته  کشورهای  آمارها  طبق 

مختلف  نوع محصول  از 100  بیش  مصنوعی ساالنه 

در این عرصه تولید می کنند و چین قصد دارد خود 

را به این آمار برساند.

نکته جالب در این بین تمرکز ویژه چینی ها بر روی 

چین  شده  یاد  برنامه  طبق  است.  برندسازی  و  برند 

باید تا 5 سال آینده دارای 10 برند جهانی با فروش 

نساجی  و  پوشاک  بخش  در  دنیا  سطح  در  مناسب 

باشد. همچنین باید دارای 100 برند معتبر پوشاک در 

داخل کشور باشد.

*****
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پنبه در آمریکا 

میلیون  ها حدود 27  بینی  پیش  در سال 2011 طبق 

تن پنبه در حدود 36 میلیون هکتار زمین کشاورزی 

کشور  هفت  حاضر  حال  در  شد.  تولید  جهان  در 

حدود 85 درصد تولید پنبه دنیا را در اختیار دارند که 

عبارتند از چین، هند، آمریکا، پاکستان، برزیل، استرالیا 

و ازبکستان.

از سال 1986 کشور ایاالت متحده آمریکا همواره بین 

25 تا 30 درصد تجارت پنبه جهان را در اختیار داشته 

است. در سال 2011 صادرات پنبه آمریکا بالغ بر 2/5 

میلیون تن بوده است.

رونق  پنبه  کاشت  ایالت   17 از  بیش  در  آمریکا  در 

فراوانی دارد و از کالیفرنیا در غرب تا ایالت ویرجینیا 

در شرق آمریکا این لیف ارزشمند کاشته می شود و 

در کل مساحتی در حدود 4 میلیون هکتار در کشور 

آمریکا  در  دارد.  اختصاص  پنبه  کاشت  به  آمریکا 

کاشت دو نوع پنبه رواج زیادی دارد یکی پنبه آپلند 

و دیگری پیما )Pima( که پنبه نوع پیما از بهترین و 

بلند ترین الیاف پنبه در جهان هستند. در سال 2011 

مصرف جهانی پنبه حدود 25 میلیون تن بوده است. 

*****

اتحادیه تولید و صادرات نساجي و پوشاک در  دبیر 

گفتگو با ایلنا مطرح کرد:

به  اولیه  مواد  اعتباري  فروش  توقف 

تولیدکنندگان ایراني به تبع رشد نرخ ارز

در ماه هاي اخیر به واسطه وضعیت بالتکلیف بازار 

واحدها  و  شده  حذف  کامال  اعتباري  فروش  ارز، 

مجبور به خرید نقدي مواداولیه مورد نیاز خود هستند.

 دبیر اتحادیه تولید و صادرات نساجي و پوشاک ایران 

عنوان کرد: صنایع نساجي جزو بخش هایي است که 

براي تامین مواد اولیه و نوسازي تجهیزات به شدت 

نیازمند نرخ ارز است. به تبع این امر نوسانات اخیر 

در بازار ارز، به شدت عملکرد واحدهاي نساجي را 

تحت الشعاع قرار داد.

طي ماه هاي اخیر به واسطه رشد نرخ ارز در بازار، 

اولیه  مواد  تامین  با  سو  یک  از  صنعتي  واحدهاي 

وارداتي و از سوي دیگر براي گشایش LC به شدت 

تامین  هزینه  امر  این  تبع  به  شدند.  روبرو  مشکل  با 

مواد اولیه کارخانجات به شدت با افزایش روبرو شد.

به گفته وي؛ ظرف دو ماه اخیر قیمت الیاف مصنوعي 

به عنوان یکي از مهمترین مواد اولیه مورد نیاز صنایع 

درصد   20 تا   15 بین  ارز  نرخ  نوسانات  واسطه  به 

افزایش یافته است.

یکتا با اشاره به مشکل خرید مواد اولیه توضیح داد: در 

شرایط عادي اصوال واحدهاي صنعتي مواد اولیه مورد 

تا 9 ماهه  اعتباري 3  نیاز خود را به صورت فروش 

به واسطه  اما در ماه هاي اخیر  خریداري مي کردند 

کامال  اعتباري  فروش  ارز،  بازار  بالتکلیف  وضعیت 

نقدي کاالي  به خرید  حذف شده و واحدها مجبور 

تحمیل  به  منجر  مسئله  این  هستند.  خود  نیاز  مورد 

فشار نقدینگي بیشتر به واحدهاي تولیدي شده است 

چرا که باید براي خرید مواد اولیه خود از نقدینگي 

به روز برخوردار باشند. به تبع این مسئله هم اکنون 

اغلب واحدها با مشکل تامین مواد اولیه روبرو شده 

اند.

ارز  نرخ  افزایش  به  اشاره  با  نساجي  اتحادیه  دبیر 

مرجع توسط دولت نیز تصریح کرد: در حال حاضر 

با نرخ دالر کنوني نمي تواند به  هیچ تولیدکننده اي 

تولید خود ادامه دهد. با توجه به افزایش حدودا 10 

درصدي نرخ ارز دولتي در جریان التهابات اخیر بازار 

واردات  براي  مرجع  ارز  نرخ  بتواند  کسي  اگر  ارز، 

خود تامین کند، یک افزایش حداقل 10 درصدي را 

در تامین مواد اولیه خود خواهد داشت.

کاهش ارزش صادرات محصوالت نساجي

یکتا در ادامه گفتگوي خود از کاهش ارزش صادرات 

امسال  نخست  ماهه   9 در  پوشاک  و  نساجي  صنایع 

جاري  سال  نخست  ماهه   9 در  افزود:  و  داد  خبر 

لحاظ  از  کشور  نساجي  صنایع  و  پوشاک  صادرات 

وزني با سه درصد کاهش و از نظر ارزشي حدود 11 

درصد کاهش نسبت به مدت مشابه سال قبل همراه 

بوده است.

نساجي  ارزش صادرات صنایع  کاهش  گفته وي؛  به 

بیانگر آن است که صادرات کاالهاي با ارزش افزوده 

پایین با افزایش روبرو بوده است. هر چند که روند 

ابتداي سال جاري آغاز شده  از  کاهش صادرات که 

بود در ماه هاي اخیر شدت کمتري یافته است.

70 درصد بازار پوشاك ایران در اختیار قاچاق

دبیر اتحادیه صادرکنندگان نساجي و چرم ایران با بیان 

ایتالیا پوشاک صادر مي کنیم، در عین حال  اینکه به 

گفت: ساالنه 8/5 میلیارد دالر پوشاک قاچاق وارد مي 

شود. در حال حاضر در صادرات محصوالت نساجي 

در  آمار صادرات  و  دارد  وجود  اي  عمده  مشکالت 

این بخش کاهشي است، در حالي که آمارهاي اعالم 

شده از سوي گمرک و سازمان توسعه تجارت روند 

افزایشي دارد. به نظر میرسد سازمان توسعه تجارت 

به 42  ترتیبي شده  به هر  تا  عزم خود را جزم کرده 

میلیارد دالر صادرات غیرنفتي برسد. اما این در حالي 

کاهشي  آمارها  نساجي  کاالهاي  بخش  در  که  است 

است و تقریبا صادرات پتروشیمي در حال جایگزین 

و  است  بوده  دیگر  غیرنفتي  کاالهاي  جاي  به  شدن 

آمارهاي ارائه شده آمارهاي کارشناسي نیست.

ماهه   7 در  نساجي  محصوالت  صادرات  میزان  وي 

سال 90 را 256 میلیون دالر اعالم کرد که در مدت 

کاهش  و  بوده  دالر  میلیون   314 گذشته  سال  مشابه 
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صادرات  کاهش  دلیل  است.یکتا  داشته  درصدي   18

و  نقل  به  مربوط  مشکالت  نقدینگي،  کمبود  را 

تامین  در  تولیدکننده  واحدهاي  ارز، مشکالت  انتقال 

رقابتي  بازارهاي  کردن  واگذار  همچنین  و  اجتماعي 

به چین و ترکیه اعالم کرد.وي پتانسیل بازار پوشاک 

و نساجي ایران را 12 میلیارد دالر اعالم و اظهار کرد 

کاالهاي  توسط  بازار  این  از  میلیارد   8/5 تقریبا  که 

پوشاک  از سهم 70 درصدي  میشود و  تامین  قاچاق 

خارجي در بازار 99 درصد آن به صورت قاچاق وارد 

کشور مي شود. دبیر اتحادیه صادرکنندگان نساجي و 

پوشاک اعالم کرد: یکي از شرکتهاي نمونه صادراتي 

و  ایتالیا  کشور  به  دالر  میلیون   2 ساالنه  این صنعت 

این  و  میکند  کاال صادر  آن کشور  معروف  برندهاي 

نشان دهنده آن است که شرکتهاي تولیدکننده داخلي 

پتانسیل رقابت با برندهاي خارجي را دارند.

*****

توافقنامه  از  پوشاک  بازار  دالالن  سوءاستفاده 

تجارت آزاد با سوریه

به گزارش مهر برخی دالالن بازار پوشاک در تماسی با 

تولیدکنندگان صنایع نساجی، اعالم می کنند که برای 

بازرگانی  سود  درصدی   60 تخفیف  از  برخورداری 

واردات کاال از سوریه که مصوبه جدید دولت است، 

اجناس ترکیه ای و چینی را در سوریه تحویل بگیرند 

و با واردات از سوریه، تخفیف 60 درصدی را نصیب 

خود کنند.

موافقتنامه  ابالغ  و  امضا  از  بیشتر  ای  هفته   چند 

برخی  اما  گذرد،  نمی  سوریه  با  ایران  آزاد  تجارت 

دالالن در همین فضا دست به کار شده اند و با شیوه 

های مختلف قصد دارند تا زمینه را برای سود بیشتر 

خود فراهم کنند؛ آنها میگردند تا در فضای غیرشفاف 

اقتصاد ایران، از رانتها استفاده کرده و برخی اوقات با 

سندسازی، زمینه را برای سودهای کالن خود فراهم 

کرده و پای برخی تولیدکنندگان و فروشندگان را نیز 

به میان بکشند.

این بار آنها روانه صنعت پوشاک شده اند تا از قوانین 

موجود و عدم نظارت بر اجرای آنها سوءاستفاده کرده 

سود  بتوانند  که  کنند  فراهم  خود  برای  را  فضایی  و 

بیشتری ببرند و با ارایه پیشنهادهایی به تولیدکنندگان 

و واردکنندگان برخی اقالم، آنها را وسوسه کنند که 

نیز  را  کاسبی دالالن  و  کار  و  ببرند  را  بیشتری  سود 

رونق بخشند.

در این میان، یکی از راهکارهای دالالن استفاده از مفاد 

موافقت نامه تجارت آزاد ایران با سوریه این است که 

بر اساس آن، واردات کاال از سوریه، مشمول تخفیف 

60 درصدی در سود بازرگانی میشود. همین موضوع 

و امتیاز کافی است تا دالالن و سوءاستفاده کنندگان 

وارد عمل شده و زمینه را برای سودجویی خود از این 

امتیاز دولت، فراهم کنند.

با تولیدکنندگان پوشاک و صنایع  آنها تماس هایی را 

نساجی حاصل کرده و این موضوع را با آنها در میان 

گذاشته اند که اگر بازی برد- بردی با تولیدکنندگان 

را رقم زنند، به این معنا که اگر تولیدکننده ای حاضر 

به قبول پیشنهاد آنها بوده و مایل باشد که کاالی مورد 

نیاز خود را به آنها سفارش دهد، آنها اجناس ترک و 

چینی را از طریق مرز سوریه وارد ایران کرده، سود 

خود را برداشت کنند و در مقابل، واردکننده را نیز از 

بازرگانی واردات کاال  تخفیف 60 درصدی در سود 

که دولت وضع کرده است، بهره مند سازند.

میان  برنده  برنده-  بازی  یک  دالالن،  اعتقاد  به  این 

آنها و تولیدکنندگان است، چراکه به اعتقاد آنها، برای 

واردکننده مبدا کاال شاید چندان اهمیتی نداشته باشد، 

کاال  واردات  از  او  که  است  سودی  میزان  مهم  بلکه 

نصیب خود میکند و در کنار آن، مایحتاج خود را نیز 

تامین میکند.

ایران  به  پوشاک  قاچاق  از  جدیدی  کانال  متاسفانه 

بر  از طریق مرز سوریه است، چراکه  باز شده و آن 

مهرماه سال جاری،  در  وزیران  هیئت  اساس مصوبه 

تخفیف  اعمال  به  منجر  سوریه  کشور  از  واردات 

به  توجه  با  میشود.  بازرگانی  سود  در  درصدی   60

ایران  وارداتی  کاالهای  در  اقالم  عمده  بخش  اینکه 

پیراهن  فرش،  پارچه،  نخ،  نساجی،  از سوریه، شامل 

میرسد  نظر  به  است،  دست  این  از  اقالمی  و  مردانه 

شده  باز  نساجی  محصوالت  برای  قاچاق  راه  نوعی 

سوی  از  مصوبه  این  که  زمانی  تولیدکنندگان  است. 

دولت اعالم شد، اعتراض کردند، اما متاسفانه توجهی 

نشد؛ درحالیکه درخواست ما این بود که این تخفیف 

در سود بازرگانی را در مورد مواد اولیه همچون پنبه 

دست  به  ایران  بازار  سهم  اکنون  هم  اما  دهند.  قرار 

رقبا می افتد.

جاری  سال  ابتدای  ماهه   8 در  پوشاک  واردات  آمار 

نشانگر این است که 19 میلیون دالر پوشاک از طریق 

درحالیکه  است،  شده  وارد  کشور  به  رسمی  مبادی 

آمارهای غیررسمی حکایت از واردات 4 تا 5 میلیارد 

دالری در این مدت دارد. این درحالی است که با باال 

بودن تعرفه، به طور قطع واردات جذابیت خود را از 

دست میدهد و قاچاق در بازار رونق می گیرد.

است  این  نشانگر  نیز  در عین حال، صادرات کشور 

دالر  میلیون   256 معادل  جاری  سال  ماهه   7 در  که 

به  نسبت  که  است  گرفته  صورت  نساجی  صادرات 

سال گذشته افت داشته است. البته در این میان برخی 

کارشناسان علت کاهش را مشکالت تولید می دانند.

به هرحال، در نظر گرفتن تمامی جوانب برای انجام 

توجه  مورد  باید  که  است  موضوعی  تصمیم،  یک 

قرار گیرد، چراکه برخی سیاستها اگرچه ممکن است 

سیاست افزایش تجارت را دنبال کند، اما ممکن است 

باعث عواقب این چنینی شود که بهتر است در اتخاذ 

تصمیمات، ابتدا نظر ذی نفعان اخذ شود و پس از آن، 

تصمیم نهایی گرفته شود.
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های  نمایشگاه  با  همزمان   ITM نمایشگاه  امسال 
بی  منسوجات  ویژه  )نمایشگاه   2012  Hightex

 21 درتاریخ  استانبول  نخ  نمایشگاه  و  فنی(  و  بافت 
های  نمایشگاه  مرکز  در  آوریل2012   24 لغایت 
سال  در  واقع  در  شود.  می  برگزار  استانبول  تویاپ 
2012 برگزارکنندگان نمایشگاه، دو رویداد ITM و 
Texpo Eurasia را با یکدیگر ادغام کرده اند که 

ITM Texpo Eurasia برگزار  نام  با  این پس  از 
در  نساجی  آالت  ماشین  انواع  آن  در  و  شد  خواهد 
مواد  پارچه،  نخ،  انواع  کنار  در  مختلف،  های  بخش 
شیمیایی و صنایع وابسته عرضه خواهد شد. در واقع 
ITM را می توان نمونه کوچکتری از نمایشگاه ایتما 

پتانسیل  تواند  می  نمایشگاه  دو  این  ادغام  کرد.  ذکر 
بازدیدکنندگان و غرفه گذاران  برای  باالتری را  های 

آن فراهم کند. 
کشورهای  بهترین  از  یکی  عنوان  به  امروزه  ترکیه 
به  نساجی  صنعت  در  گذاری  سرمایه  جهت  جهان 
بخش  در  آن  کننده  خیره  پیشرفت  و  رود  می  شمار 
های مختلف این صنعت نوعی خودکفایی در قسمت 
کارگری، تولید مواد اولیه، دانش فنی، تحقیق و توسعه 

و ... را ایجاد کرده است.

غرفه گذاران و بازدیدکنندگان :
غرفه  حضور  با   2009 سال  در   ITM قبلی  دوره 

گذارانی از کشورهای آمریکا، آلمان، اتریش، اسپانیا، 
کره،  هند،  سوئیس،  ایران،  فرانسه،  بلژیک،  برزیل، 
 ITM ژاپن، ایتالیا و ... برگزار شد و به نظر می رسد
2012 از نظر تعداد غرفه گذاران و فضای نمایشگاهی 
اغلب  برساند.  ثبت  به  را  جدیدی  رکوردهای 
و  خاورمیانه  منطقه  از  نمایشگاه  این  بازدیدکنندگان 
حوزه بالکان هستند. در سال 2009 بیش از 30 درصد 
بازدیدکنندگان نمایشگاه ایرانی بودند و بعد از ایران 
کشورهای سوریه و مصر رتبه بعدی را بدست آوردند. 
دسته بندی بازدیدکنندگان از نظر زمینه فعالیت نشان 
های  حوزه  در  بازدیدکنندگان  درصد   29 دهد  می 
بافندگی  بخش  در  پارچه، 14درصد  تکمیل  و  چاپ 
بافندگی  بخش  در  درصد   9 و  جوراب  و  حلقوی 
تاری پودی هستند. بیشترین بازدیدکنندگان ترک نیز 
به  دنیزلی  و  بورسا  استانبول،  شهرهای  از  ترتیب  به 
نمایشگاه آمده بودند. دوره بعد از ITM 2012 نیز در 

سال 2014 برگزار خواهد شد.

که   ITM Texpo Eurasia  2012 نمایشگاه 
در10سالن برگزار می شود بخش های زیر را شامل 

خواهد شد :
- ماشین آالت خطوط مقدمات ریسندگی

- ماشین آالت و تجهیزات خطوط ریسندگی
- ماشین آالت تابندگی

- ماشین آالت مقدمات بافندگی
- ماشین آالت بافندگی تاری – پودی

- ماشین آالت خطوط رنگرزی، چاپ و تکمیل 
- تجهیزات آزمایشگاهی و کنترل کیفی

- مواد شیمیایی ، رنگ و مواد کمکی نساجی 
افزارهای  نرم  و  صنعتی  اتوماسیون  های  سیستم   -

طراحی 

همچنین در نمایشگاه Hightex 2012 محصوالت 
و بخش های زیر به نمایش درخواهد آمد :

- تکنولوژی های مورد استفاده در تولید منسوجات 
فنی و تکنیکی 

- خطوط تولید منسوجات بی بافت
صنعت  در  مصرفی  شیمیایی  مواد  و  اولیه  مواد   -

منسوجات بی بافت
- محصوالت میانی و نهایی منسوجات بی بافت

بررسی سرمایه گذاری ترکیه در بخش ماشین 
آالت نساجی

همانطور که می دانیم میزان خرید بسیار باالی ترکیه 
در بخش ماشین آالت نساجی این کشور را در بین 
سه کشور برتر جهان قرار داده است و یکی از بهترین 

مکانها برای فروش ماشین آالت اروپایی است. 
خرید  برای  ترک  گذاران  سرمایه  مقاصد  بزرگترین 

ماشین آالت جدید عبارتند از :
ماشین  انجمن  توسط  شده  ارائه  آمار  طبق   : ایتالیا 
نساجی  آالت  ماشین  خرید  ایتالیا  نساجی  سازان 
توسط ترکیه 123 میلیون در سال 2010 و 67 میلیون 
یورو در سال 2011 برآورد شده است که بیش از صد 
است.  داشته  رشد   2009 سال  با  مقایسه  در  درصد 
35 درصد این ماشین آالت به بخش تولید انواع نخ، 
14درصد به بخش بافندگی حلقوی، 17درصد بخش 
رنگرزی چاپ و تکمیل و 6 درصد به بخش بافندگی 

تاری پودی تعلق دارند.

ترکیه در  میزان خرید  آمارها نشان می دهد   : آلمان 
در  آلمان  کشور  از  نخ  تولید  های  تکنولوژی  بخش 

   ITM 2012

گردهمایی بزرگ صنایع نساجی اروپا و آسیا
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بوده  یورو  میلیون   23 بر  بالغ  میالدی   2009 سال 
یافته  افزایش  یورو  میلیون   79 به  سال 2010  در  که 
است. در بخش بافندگی تاری پودی در سال 2009 
 2010 سال  در  که  بود  یورو  میلیون   6 ترکها  خرید 
آالت  ماشین  بخش  است.  رسیده  یورو  13میلیون  به 
بر 44میلیون یورو  بالغ  بافی در سال 2010  جوراب 
ماشین  خرید  رنگرزی  آالت  ماشین  بخش  در  بوده 
آالت آلمانی توسط سرمایه گذاران ترکیه از 18میلیون 
یورو در سال 2009 به 56 میلیون یورو در سال 2010 

افزایش یافته است. 

نخست  ماهه   4 در  گذاری  سرمایه  میزان  همچنین 
سال 2011 به قرار زیر است :

- ماشین آالت خطوط ریسندگی : 40میلیون یورو
- ماشین آالت بافندگی : 1/5میلیون یورو

: 20میلیون  بافی  - ماشین آالت گردبافی و جوراب 
یورو

- ماشین آالت چاپ، رنگرزی و تکمیل : 34میلیون 
یورو

در یک جمع بندی کلی می توان گفت خرید ترکیه از 
ماشین سازان نساجی اروپایی درسال2010 بالغ بر یک 
میلیارد دالر بوده که طبق پیش بینی ها درسال2011 از 

مرز 2 میلیارد دالر هم عبور خواهد کرد.

افزایش ظرفیت نمایشگاهی توپاپ به 
دنبال سرمایه گذاری های جدید

با  است  توانسته  اخیرا  توپاپ  نمایشگاهی  شرکت   
را  نمایشگاهی جدید ظرفیت خود  تکمیل سه سالن 
به 98 هزارمترمربع فضای نمایشگاهی برساند که قطعا 
افزایش توان این شرکت در بخش برگزاری  موجب 

نمایشگاههای بزرگ بین المللی خواهد شد. 

از دیگر امکانات این مجموعه نمایشگاهی می توان به 
نکات زیر اشاره کرد :

- 98هزارمترمربع فضا نمایشگاهی در 12سالن مجهز
- ظرفیت 4500 وسیله نقلیه در پارکینگ فضای باز 

و ظرفیت 600 وسیله نقلیه در پارکینگ سرپوشیده
و  سمینارها  برگزاری  محل   18 بر  بالغ  بودن  دارا   -

مالقاتهای تجاری با ظرفیت 50 تا 750نفر 
- مرکز مجهز ویژه مطبوعات و خبرگزاری ها 

- اینترنت وایرلس در تمامی سالن ها
نقاط مختلف شهر  از  نمایشگاه  به  - دسترسی آسان 
نمایشگاه  شرکت  استانبول  شهر  در   .  ... و  استانبول 
های CNR  هم بسیار فعال است و نمایشگاه های 

معتبری چون اوتکس Evteks  را برگزار می کند. 

نمایشگاه های نساجی باید در 
کشورهای صاحب این صنعت برگزار 

شود

ترکیه همواره یکی از بازیگران اصلی صنعت نساجی 
در عرصه جهانی بوده است و با روند رو به پیشرفت 
در این کشور به نظر می رسد در سالهای آتی نیز این 
رشد ادامه پیدا خواهد کرد. نمایشگاه ITM که امسال 
این  برگزار می کند قطعا در  چهارمین دوره خود را 
مسیر نقش مهمی را ایفا خواهد کرد. تجربه و دانش 
فنی باال در ترکیه در بخش برگزاری نمایشگاههای بین 
المللی در کنار قدرت این کشور در صنعت نساجی 
موجب شده است کارشناسان و برنامه ریزان به خوبی 
سیگنالها و نشانه های پیشرفت را حس کنند و دقیقا 
نمایشگاه  برگزاری  و  بگذارند  انگشت  آنها  روی  بر 

ITM دقیقا نشانگر این هوشمندی است.

در  نساجی  نمایشگاههای  برگزارکنندگان  از  بسیاری 
ترکیه به قدری در این بخش قدرت یافته اند که اعتقاد 
و  آنهاست  آخر  و  اول  کار  و  کسب  نساجی  دارند 
و کشور  است  نساجی  ترکیه کشور  که  این شعار  با 
نساجی نیز باقی خواهد ماند با اعتماد به نفس کامل 

به پیش می تازند.
از معدود کشورهایی بود که در دوران بحران  ترکیه 
اقتصادی نیز توانست با وجود مشکالت زیاد به رشد 
اقتصادی خود ادامه دهد و باز هم خود را به عنوان سه 
کشور برتر دنیا در زمینه خرید و نصب ماشین آالت 
نشان  تکنولوژی های روز نساجی معرفی کند که  و 
دهنده حجم سرمایه گذاری باال و میل به فعالیت در 

این حوزه است.
بیشترین  که  دریافت  توان  می  تر  دقیق  نگاهی  با 
اقتصادی  بحران  دوران  در  ترکیه  گذاری  سرمایه 
ترکیه  آن  از  پس  گرفت.  صورت  نخ  تولید  برروی 
نوسازی و سرمایه گذاری های جدید در صنعت  با 
را  اکنون خود  هم  بافی  و جوراب  حلقوی  بافندگی 
گردباف  های  پارچه  بخش  در  جهان  قدرت  دومین 

معرفی می کند.
ترکها  کلیدی  حلقه  کارشناسان  اغلب  عقیده  به 
بخش  روی  بر  ویژه  تمرکز  آالت،  ماشین  خرید  در 
توانند  می  که  است جایی  تکمیل  و  رنگرزی، چاپ 
توان  و  کیفیت  طراحان خود،  باالی  توان  بر  تکیه  با 
بیشتری  بسیار  افزوده  ارزش  باال  پذیری  سفارش 
انتظار هم  از  این احتساب دور  با  نصیب خود کنند. 
 2012 سال  در  استانبول   ITM نمایشگاه  که  نیست 
بتواند  و  باشد  جهان  نساجی  فعاالن  توجهات  مرکز 
خود را به عنوان بزرگترین نمایشگاه و رویداد سال 

2012 معرفی کند.
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شاید شما هم از آن  دسته از عالقمندان صنعت کفپوش 

های  نمایشگاه  بدانید  خواهید  می  که  هستید  فرش  و 

دموتکس دقیقَادر چه تاریخی برگزار خواهند شد. در 

بیشتری  اطالعات  رابطه  این  در  توانید  می  بخش  این 

کسب کنید. همانطور که می دانید نمایشگاه دموتکس 

در  آن  دیگر  های  شعبه  که  است  جهانی  برند  یک 

می  فعالیت  نیز  جهان  رشد  روبه  و  مختلف  بازارهای 

کنند.

تازه  البته  و  میانه  خاور  دموتکس   ، چین  دموتکس 

 2012 سال  در  روسیه  دموتکس  یعنی  آن  واردترین 

طیف  دموتکس  نمایشگاه  در  شد.  خواهند  برگزار 

های  فرش   ، ماشینی  های  فرش  انواع  از  وسیعی 

صنعت  با  مرتبط  الیاف  و  نخ  انواع  موکت،  تافتینگ، 

و  سنگ  لمینیت،  پارکت،  انواع  دستباف،  فرش  فرش، 

... به نمایش در می آید.

دموتکس خاورمیانه

دموتکس دبی امسال در استانبول!!

نوامبر   11-8 تاریخ  در   2012 سال  در  نمایشگاه  این 

بازرگانان  و  تجار  نمایشگاه  این  در  شود.  می  برگزار 

کشورهای  و  ترکیه  ایران،  عربی،  کشورهای  از  زیادی 

این  گفت  بتوان  شاید  دارند.  حضور  آفریقا  شمال 

روبروست  نوسان  با  ساله  هر  نوعی  به  نمایشگاه 

دلیل  به  و  ساالنه  طور  به  آن  زمان  تغییر  بر  عالوه  و 

همزمان نشدن آن با ماه رمضان ، تعداد شرکت کنندگان 

و بازدیدکنندگان آن نیز ثبات خوبی ندارد اما به هر حال 

به عنوان بزرگترین و بهترین نمایشگاه فرش و کفپوش 

تولیدکنندگان  دستیابی  ساز  زمینه  تواند  می  خاورمیانه 

فرش و کفپوش به بازارهای منطقه باشد.

زمان برگزاری : 8-11 نوامبر 2012  

 18-21 آبان 1391

محل برگزاری : استانبول – ترکیه

شاید شما هم از اینکه هفتمین دوره دموتکس دبی در 

در  باشید.  کرده  تعجب  شد  خواهد  برگزار  استانبول 

مقاالت بعدی علت این جابه جایی در سال 2012 را 

برای شما شرح خواهیم داد.

دموتکس چین – شانگهای

این نمایشگاه که بزرگترین نمایشگاه فرش و کفپوش 

از  بسیاری  توجه  مورد  رود  می  شمار  به  آسیا  در 

عالقمندان از سراسر جهان قرار می گیرد. البته متاسفانه 

با تعطیالت نوروز در  به دلیل همزمانی  نمایشگاه  این 

کشور ما تا به حال چندان مورد توجه نبوده است.

تنها غرفه گذار در این نمایشگاه از کشور ایران در سال 

های گذشته مجله نساجی کهن بوده است که البته در 

سال گذشته 14 شرکت ایرانی در بخش فرش دستباف 

پاویلیون شرکت  این نمایشگاه به صورت  ایران در  از 

با  اخیر  های  سال  در  دانید  می  که  همانطور  کردند. 

افزایش درآمدها در چین و جهش جالب توجه تعداد 

کاالهای  خرید  به  تمایل  کشور  این  در  میلیونر  افراد 

لوکس و البته فرش دستبافت اصیل ایرانی در بین آنها 

افزایش یافته است که این بازار بسیار بزرگ و پرسودی 

را در اختیار شرکت های ایرانی قرار داده است. در سال 

های اخیر نیز شاهد صادرات شرکت های نساجی ایران 

به چین هستیم که بسیار ارزشمند است. درحال حاضر 

دستباف،  فرش  انواع  توانند  می  ایرانی  های  شرکت 

فرش ماشینی، پارچه، نخ های پنبه ای ضخیم و ... را به 

اقتصاد  قدرتمند چین صادرکنند. البته این نکته را هم 

باید ذکر کرد که در نمایشگاه دموتکس شانگهای فضای 

زیادی هم به انواع پارکت ، پوشش های چوبی، کفپوش 

های بامبو و ... اختصاص دارد.

زمان برگزاری نمایشگاه دموتکس چین :

27 – 29 مارچ 2012    /   8– 10 فروردین 1391

محل نمایشگاههای بین المللی شانگهای چین

دموتکس روسیه ، تولد در بازاری جدید

زمان برگزاری : 26 – 28 سپتامبر 2012       

5 – 8 مهر  1391

محل نمایشگاه های بین المللی و تجاری مسکو

این  روسیه  دموتکس  وجذاب  جالب  بسیار  نکات  از 

نمایشگاه های  ابتکار جالب شرکت  با  که  بود  خواهد 

برگزارکننده،  عنوان  به  روسیه  شعبه   – فرانکفورت 

این نمایشگاه با دو نمایشگاه معتبر منسوجات خانگی 

و  درب  نمایشگاه  و   Heimtextil Russia روسیه 

شد  خواهد  برگزار  همزمان  صورت  به   R+T کرکره 

بنابراین نباید این فرصت بی نظیر را از دست داد.

انواع  ویژه   R+T نمایشگاه  که  است  ذکر  به  الزم 

اتوماتیک، نورگیرها، کرکره و لوازم جانبی  درب های 

برگزار  اشتوتگارت  های  نمایشگاه  شرکت  توسط  آن 

حاال  همین  از  گفت  توان  می  نوعی  به  شد.  خواهد 

موفقیت نمایشگاه دموتکس روسیه تضمین شده است 

به  بازرگانان عالقمند  و  تجار  و  از شرکتها  بسیاری  و 

حضور در این رویداد هستند.

زمان برگزاری نمایشگاه های فرش ماشینی و کفپوش دموتکس در اقصی نقاط جهان
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این گردهمایی باشکوه در تاریخ 26 بهمن 1390 در محل 

هتل سیمرغ تهران برگزار گردید. این سمینار با حضور خانم 

دکتر  آقای  و  فر  رامین  رها  آذلبار،  نارینه  پنکار،  نیلوفر  ها 

شرکت  مدیره  هیات  محترم  ریاست  فر  رامین  ابوالحسن 

 Helmut( کنور  هلموت  آقای  همچنین   ، راهبران  فوژان 

آقای  هانوفر،  نمایشگاه  الملل  بین  امور  مدیر   )Knorr

الملل  بین  امور  مدیر   )Lars Heide( دِه  های  الرس 

 Florence( نمایشگاه های کلن و خانم فلورانس شلبرگ

Schellberg( معاون امور بین الملل نمایشگاه دوسلدورف 

بازرگانان و صاحبان  از تجار،  البته حضور جمع کثیری  و 

صنایع مختلف کشور برگزار شد.

مفید و جذابی  بسیار  مطالب  این همایش 5 ساعته حاوی 

به  گزارش  این  در  که  بود  ایرانی  بازرگانان  و  تجار  برای 

گوشه ای از آن اشاره می کنیم.

ریاست  فر  رامین  ابوالحسن  دکتر  آقای  جناب  ابتدا  در 

هیات مدیره شرکت فوژان راهبران ضمن خوشامدگویی به 

نمایندگان شرکت های آلمانی از آنها خواست تا به عنوان 

تجاری  روابط  آلمان  کشور  تجاری  و  اقتصادی  نمایندگان 

خود با ایران را قدرتمندتر از گذشته دنبال کنند و به دلیل 

مناقشات سیاسی و سیاست های دولتها میزان روابط تجاری 

نکنند  محدود  را  ایران  خصوصی  بخش  با  ویژه  به  خود 

تجاری و  باالی  پتانسیل های  دارای  به حق  ایران  که  چرا 

اقتصادی است. ایشان با اشاره به فعالیت های گسترده بخش 

خصوصی و وضعیت موجود کشور از شرکت های آلمانی 

خواست تا حساب سیاست را از تجارت جدا کنند.

کل  مدیر  شریفی  پرویز  مهندس  آقای  ایشان  از  پس 

کشورهای حوزه اروپا و آمریکای اتاق بازرگانی و صنایع 

و معادن ایران در رابطه با راهکارهای توسعه اقتصادی فی 

ایراد  به  آلمان  ویژه  به  اروپایی  کشورهای  و  ایران  مابین 

می  زیر  در  را  آن  از  هایی  گوشه  که  پرداختند  سخنرانی 

خوانید:

»در خصوص روابط تجاری و اقتصادی ایران و آلمان نیازی 

نیست به سابقه طوالنی و تاریخچه آن اشاره کنیم چرا که 

به خوبی برای همگان ابعاد مختلف آن روشن است. روابط 

این دو کشور حتی درحوزه ادبی نیز به جهت ارتباط بسیار 

زبانزد  حافظ  با  آلمانی  معروف  شاعر  گوته  توجه  جالب 

است به طوری که گوته توانست تا حد زیادی فرهنگ و 

ادب ایرانی را به مردم اروپا عرضه کند. روابط ایران و آلمان 

به اقتصاد محدود نمی شود ما یادگارهای جاودانه آلمانها در 

ایران مانند خطوط راه آهن، دانشکده های فنی و مهندسی 

و... را در خاطر داریم.  درحال حاضر تعداد زیادی ایرانی 

در آلمان زندگی و  تحصیل می کنند. 

 متاسفانه امروزه می بینیم کشورهایی که تا چند دهه پیش 

اند  توانسته  امروزه  نداشتند  اقتصاد جهان  در  نشانی  و  نام 

آلمان  کشور  با  اقتصادی  روابط  در  را  خود  ویژه  جایگاه 

از 150 سال  بیش  با  ما  کنند در شرایطی که کشور  تثبیت 

روابط اقتصادی و تجاری با آلمان ،  نقش بسیار کمرنگی 

قدرتمندترین  و  بزرگترین  از  یکی  با  تجاری  مراودات  در 

اقتصادهای اروپا و حتی جهان دارد و روز به روز هم این 

روابط به دالیلی که همه می دانیم کمرنگ تر می شود. اگر 

باالی  های  ظرفیت  راحتی  به  نباشیم  ای  چاره  فکر  اکنون 

تجاری را به کشورهای دیگر تقدیم خواهیم کرد.

کشور آلمان 350 هزار کیلومتر مربع وسعت، 82 میلیون نفر 

جمعیت و درآمد سرانه ای حدود 36000 دالر دارد. آمار 

سال  اطالعات  براساس   - کشور  این  واردات  و  صادرات 

2010 میالدی - حدود 1/08 ترلیون دالر واردات و 1/27 

ترلیون دالر صادرات را نشان می دهد.

کشور آلمان ساالنه حدود 5 میلیارد دالر به ایران صادرات 

دارد و حدود 1/2 میلیارد دالر از ایران کاال وارد می کند. 

این آمارها نشان می دهد آلمان یک هزارم واردات خود را 

از ایران تامین می کند و چهار هزارم صادرات خود را نیز 

راهی ایران می کند. این اعداد کوچک و ضعیف خود نشان 

دهنده حال و روز بسیار بد روابط تجاری دو کشور است. 

بهبود این اوضاع نیازمند یک تالش دوطرفه است و باید به 

اقتصادی  اقتصاد سیاسی هر دو کشور سیاست های  جای 

اقتصادی  سفرای  ترین  قدیمی  تجار،  بگیرند.  پیش  در  را 

باید  بازرگانان  و  تجار  کنونی  در شرایط  اند.  بوده  دنیا  در 

از سیاسیون پیشی بگیرند چرا که دنیای سیاست و تجارت 

هر چند به هم وابسته اند در عین حال ، مستقل هستند. ما 

روزهای  این  از  پس  کشورمان  اقتصادی  سفرای  عنوان  به 

ابری و تیره به دنبال روزهای آفتابی در آینده هستیم. اتاق 

بازرگانی و صنایع و معادن ایران تالش دارد تا تمام توان 

خود را در ارائه اطالعات و کمک های همه جانبه به تجار 

و بازرگانان ایرانی و البته طرف های آلمانی به کار گیرد تا 

بتوانیم در آینده تراز بازرگانی خود را با کشور آلمان چه به 

لحاظ حجم و چه به لحاظ نسبت مبادالت افزایش دهیم. 

یکی از راهکارهای بهبود در روابط تجاری حضور شرکت 

های ایرانی در نمایشگاه های آلمان و بالعکس می باشد.«

پس از آقای شریفی نوبت به آقای هلموت کنور رسید تا 

سخنانی را در رابطه با نمایشگاه های شهر هانوفر ایراد کنند. 

قطعًا برای شرکت های نساجی و فرش ماشینی، نمایشگاه 

دموتکس هانوفر کاماًل شناخته شده است و نیازی به معرفی 

ندارد اّما در اینجا اطالعات جامع تری درباره نمایشگاههای 

به  خیرمقدم  ضمن  کنور  آقای  دارد.  وجود  هانوفر  شهر 

مدعوین و اظهار خرسندی از حضور در ایران برای اولین 

باال  های  پتانسیل  دارای  و  نظیر  بی  کشوری  را  ایران  بار 

شهر  های  نمایشگاه  مهمترین  کنور  هلموت  آقای  خواند. 

نمایشگاه  دموتکس،  کفپوش  و  فرش  نمایشگاه  را  هانوفر 

مسه  هانوفر  نمایشگاه  دیجیتال(،  دنیای  )قلب   Cebit

)مربوط به آخرین پیشرفت های تکنولوژیکی در صنایع(، 

( و  )نمایشگاه صنایع چوب و جنگلداری  لیگنا  نمایشگاه 

گردهمایی آشنایی با شرکت فوژان راهبران

 )نماینده انحصاری نمایشگاههای شهرهای برلین، دوسلدورف، کلن، مونیخ و هانوفر آلمان(

گزارش : علیرضا ناگهی 
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نمایشگاه دام و طیور اعالم کرد و ادامه داد:

» شرکت نمایشگاههای هانوفر ساالنه بیش از 100 نمایشگاه 

را در 42 کشور جهان برگزار می کند. این شرکت در سال 

گذشته گردش مالی 300 میلیون یورو را ثبت کرد و در حال 

حاضر بیش از 1000 کارمند در سراسر جهان دارد.

مترمربع  میلیون  یک  حدود  وسعتی  با  هانوفر  نمایشگاه 

رکورددار و از این نظر بی رقیب است.

در حال حاضر صنعت نمایشگاهی در دنیا دچار تحوالت و 

پیشرفت های زیادی شده است. دیگر نمایشگاهها به شهر یا 

کشور برگزارکننده آن محدود نیست و بنابراین ما هم تمرکز 

خود را بر روی توسعه در اقصی نقاط جهان قرار داده ایم.

پیش بینی های اقتصادی جدید نشان می دهد تا سال 2020 

مرزهای  از  خارج  در  جهانی  تجارت  درصد   90 از  بیش 

اتحادیه اروپا انجام خواهد شد. این یعنی اینکه ما باید به 

دنبال کسب و کار باشیم و آنرا پیدا کنیم.

می  هانوفر  های  نمایشگاه  در  ایرانی  های  شرکت  حضور 

کند.  ایجاد  آنها  برای  را  زیادی  تواند فرصت های تجاری 

احساس  به شما  هانوفر  نمایشگاهی  قطعًا حضور در شهر 

ارتباط با جهان و ایجاد فرصت های تجاری جدید را هدیه 

خواهد کرد. این نکته را باید ذکر کنم که در شهر هانوفر و 

اطراف آن حدود 15 هزار ایرانی زندگی می کنند که عدد 

قابل توجهی است.

ما توانسته ایم که نمایشگاه های هانوفر را در سراسر جهان، 

در شرق دور، خاورمیانه، ترکیه و چین شبیه سازی کنیم تا 

نقاط  اقصی  را در  بتوانند تجارت راحت تری  ما  مشتریان 

جدیدترین  از  یکی  باشند.  داشته  مهم  بازارهای  و  جهان 

سرویس های شرکت نمایشگاهی هانوفر سیستم همتایابی 

متناظر است. با توجه به اینکه هنوز هم ارزشمندترین چیز 

برای یک تاجر زمان است این سیستم به شما کمک می کند 

تا بتوانید مشتریان خود را در سراسر جهان در کمترین زمان 

بیابید. با توجه به جدید بودن این سرویس در صورت تمایل 

به کسب اطالعات بیشتر با نماینده رسمی ما در ایران یعنی 

شرکت فوژان راهبران تماس بگیرید.« 

به  ده  آقای الرس های  کنور  آقای  اتمام سخنرانی  از  پس 

معرفی شرکت نمایشگاههای شهر کلن پرداختند.

تاسیس   1924 سال  در  کلن  شهر  های  نمایشگاه  »شرکت 

شده است. این شرکت در سال گذشته میالدی 225 میلیون 

یورو گردش مالی داشت که از محل برگزاری 80 نمایشگاه 

بین المللی و بیش از 2000 کنفرانس در سراسر جهان کسب 

شده است.

هستند.  المللی  بین  واقعی  معنای  به  کلن  های  نمایشگاه 

میلیون  در سال 2011، حدود 44 هزار غرفه گذار و 2/5 

بازدیدکننده نمایشگاهی به کلن آمدند که 60 درصد غرفه 

آلمانی  غیر  بازدیدکنندگان  درصد   30 از  بیش  و  گذاران 

بودند.

شهر کلن در قلب اروپا قرار دارد و به لحاظ اقتصادی از 

اهمیت باالیی در آلمان برخوردار است. کارخانجات بزرگ 

RTL آلمان  اتومبیل سازی فورد و گروه عظیم رسانه ای 

در این شهر مستقر هستند. این شهر ساالنه بیش از 6 میلیون 

توسط  که  هایی  نمایشگاه  مهمترین  از  دارد.  توریست  نفر 

به  توان  می  شود  می  برگزار  کلن  نمایشگاههای  شرکت 

نمایشگاههای ISM )نمایشگاه شماره یک جهان در صنعت 

شکالت و شیرینی(، نمایشگاه آنوگا )مربوط به مواد غذایی 

عکس،  تخصصی  )نمایشگاه  فتوکینا  آینده(،  های  طعم  و 

عکاسی و تصویر(، IBS )نمایشگاه تخصصی دستاوردهای 

دندانپزشکی( و نمایشگاه شماره یک جهان در بخش ماشین 

آالت دست دوم اشاره کرد.

به  است  مناسب  کلن  های  نمایشگاه  در  ایرانیان  حضور 

طوری که در سال گذشته در نمایشگاه آنوگا 30 غرفه گذار 

خود  به  را  فضا  متر   600 غذایی  مواد  بخش  در  ایران  از 

های  نمایشگاه  سایر  از  ایرانیان  همچنین  دادند.  اختصاص 

ما مانند نمایشگاه عکس و تصویر و شیرینی و شکالت هم 

استقبال خوبی داشتند.«

معرفی نمایشگاه های دوسلدورف را خانم شلبرگ بر عهده 

داشتند. ایشان که بیش از 10 سال سابقه حضور در بخش 

مطبوعاتی نمایشگاههای دوسلدورف را هم دارند به خوبی 

فعالیت شرکت مطبوع خود را بیان کردند:

»من از حضور در ایران برای اولین بار بسیار خوشحالم و 

همانطور که سایر همکاران آلمانی من توضیح دادند سفر به 

ایران باعث شد تا تصویر جدیدی از زندگی و تجارت در 

ایران بدست آوریم که امیدوارم در آینده روابط تجاری دو 

کشور موثر باشد.

دوسلدورف  شهر  در  ما  های  نمایشگاه  مهمترین  از جمله 

نمایشگاه تجهیزات و صنایع  بندی،  بسته  نمایشگاه صنایع 

پزشکی، نمایشگاه پالستیک و صنایع وابسته است.

تاسیس  در سال 1947  دوسلدورف  نمایشگاههای  شرکت 

شده است و قدرتمندترین و شناخته شده ترین نام در بخش 

نمایشگاه های کاالهای سرمایه ای در جهان است. در سال 

گذشته 65 درصد غرفه گذاران و 50 درصد بازدیدکنندگان 

 151 از  ما  مشتریان  حاضر  حال  در  بودند.  آلمانی  غیر  ما 

در  که  هایی  نمایشگاه  تمام  بین  از  هستند.  جهان  کشور 

دوسلدورف برگزار می شود بی شک 23 نمایشگاه شماره 

نمایشگاههای  شرکت  مالی  گردش  هستند.  جهان  یک 

دوسلدورف در سال 2011، 360 میلیون یورو بود که از این 

نظر رکوردی را در آلمان ثبت کردیم. در حال حاضر این 

شرکت با 1300 کارمند در سراسر جهان ساالنه پذیرای 28 

هزار غرفه گذار و حدود 1/4 میلیون بازدید  کننده است.

دوسلدورف در مرکز اروپا قرار دارد و در دایره ای به شعاع 

درصد   30 بر  بالغ  دوسلدورف  مرکزیت  به  کیلومتر   500

کنند.  می  زندگی  نفر  میلیون   148 یعنی  اروپا  جمعیت 

راههای دسترسی به دوسلدورف بسیار سهل و آسان است. 

از فرودگاه این شهر که سومین فرودگاه مهم آلمان است به 

180 نقطه جهان پرواز وجود دارد.

اگر بخواهم به حضور ایرانیان در نمایشگاه های دوسلدورف 

های  نمایشگاه  از  آنها  خوب  استقبال  به  باید  کنم  اشاره 

تجهیزات پزشکی و نمایشگاه صنایع پالستیک اشاره کنم. 

شرکت ما با 70  نمایندگی و شریک تجاری در 127 کشور 

جهان فعالیت می کند.«

در پایان خانم نیلوفر پنکار مدیرعامل شرکت فوژان راهبران 

نیز درباره نمایشگاههای شهرهای برلین و مونیخ توضیحات 

نمایشگاه  دو  این  مدیران  های  پیام  و  کردند  ارائه  بیشتری 

این گردهمایی  در  دلیل عدم حضورشان  به  آنها  پوزش  و 

را قرائت نمودند که اهم سخنان ایشان را در زیر مشاهده 

می کنید.

شرکت نمایشگاههای برلین:

برلین قلب نمایشگاهی آلمان است و هر ساالنه یک سوم 

برترین نمایشگاه های جهان در این شهر برگزار می شوند 

برلین،  گردشگری  نمایشگاه  به  باید  آنها  مهمترین  از  که 

نمایشگاه معدن و ساختمان و نمایشگاه فناوری های ریلی 

اشاره کرد. این نمایشگاه حدود 400 هزار مترمربع وسعت 

دارد. الزم به ذکر است که در نمایشگاه گردشگری برلین هر 

ساله حدود 40 غرفه گذار ایرانی حضور دارند.

شرکت نمایشگاههای مونیخ:

ای  سرمایه  کاالهای  های  نمایشگاه  در  مهمی  نقش  ایران 

شهر مونیخ دارد سهامداران اصلی این شرکت شهر مونیخ 

و دولت فدرال بایرن هستند که هر کدام حدود 50 درصد 

سهام آنرا در اختیار دارند. گردش مالی این شرکت در سال 

در سراسر  و  است  بوده  یورو  میلیون   300 بر  بالغ   ،2011

جهان 750 کارمند دارد.

در سال 2011 این شهر پذیرای 31 هزار غرفه گذار از 100 

کشور جهان و 1/7 میلیون بازدیدکننده از 200 کشور بود.

این مرکز نمایشگاهی در بین 5 نمایشگاه برتر جهان قرار 

تاسیس شده است. حضور  دارد و در سال 1998 میالدی 

ایرانیان در نمایشگاه های این شهر چشمگیر است و بعضًا 

در برخی نمایشگاه های بزرگ آن در جمع 10 کشور برتر 

از نظر تعداد بازدیدکنندگان قرار می گیریم.
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مات کردن ساتن ها ـ ایجاد ساتینه  ها

زمان  تا  قبل  ایران هزاران سال  در  پارچه  طرح  های 

صفویه بر یک روال انجام می شد که توسط هنرمندان 

پارچه  بافی در ایران ابداع شده بوده است و از پدر 

به پسر بصورت سینه به سینه به یکدیگر انتقال داده 

می   شد.

و  طراح  که  یزدی«  الدین  »غیاث  صفویه  زمان  در 

در  نابغه  ای  و  بافندگی  و سرمایه  دار صنعت  بافنده 

عصر صفویه بود با توجه به اینکه پارچه  های ایران 

تحت شرایط سینه به سینه طرحهای روی ترمه، حریر، 

و  خود  ابتکارات  با  وی  دادند.  می   انجام  را  زربفت 

اینکار جدید زد و طرح  مهارتی که داشت دست به 

های عظیم پارچه  های آن زمان را از حالت سینه به 

نقشه  مخصوص  های  تخته   روی  به  حفظی  و  سینه 

که با اعداد ابتکاری خود که برای هر پود و هر دسته 

تار اعدادی را روی تخته نقشه شماره  گذاری نمود و 

طرح ها را ثبت نمود و شماره  گذاری کرد و کار بافت  

های موجود آن زمان را به یادگار گذاشت که بعدها 

آنها  عمل  ابتکار  و  فرانسوی  »راول«  برادران  توسط 

روی  نقشه  های  و  شد  طراحی  شطرنجی  کاغذهای 

چوب نقشه  ها بر روی کاغذهای شطرنجی منتقل شد 

و کار طراحی راحت و ممکن گردید.

غیاث الدین یزدی بعدها از ابتکار باال و ایجاد شرایط 

زیادتر دست زد  تولیدات  به  بافندگی خود  در  سهل 

و  گردید  عباس  شاه  زمان  بزرگ  داران  از سرمایه   و 

بیشترین مالیات را به دولت وقت می  پرداخت و جزء 

مقربین درگاه شاه عباس شده بود و در کارهای مهم 

مشورت  مورد  ایران  بازار  برای  اقتصادی  و  تجارتی 

تغییر  زیاد  مطالعات  از  بعد  او  دیگر  ابتکار  بود.  شاه 

شکل دادن طرح اصلی موجود پارچه  ها بود که خود 

دسترسی  جدید  های  طرح   سری  یک  به  بدینوسیله 

پیدا نمود و باعث بافت پارچه  های جدید با شرایط 

متفاوت و نمای جدید شد.

ایجاد  ساتن  های  پارچه   باطن  و  ظاهر  در  تغییراتی 

بود.  ساتینه  که  نهاد  آنها  روی  بر  حریر  نام  و  نمود 

کمی  با  خود  طراحی  کتاب  در  راول  برادران  بعدها 

تشریح  و  تعریف  زیر  به صورت  را  ها  ساتینه   تغییر 

است  شده  ترسیم  حالت   4 در  که   A طرح  کردند: 

پیوستگی  نقاط  پراکندگی  از  ساتن  پیدایش  حالت 

با  و  دو حالت  در  تاری   10 ساتن  به  یکم  ده  سرژه 

که  میدهد  نشان  را  آمده  بوجود  متفاوت  فاصله  دو 

های  با خط  و  شده  ایجاد  تار  های  نخ  جابجائی  از 

ارتباطی نقاط پراکنده مشخص گردیده است.

ساتینـه  ها:

 پارچه  هایی هستند که از نظر ظاهر هیچ گونه شباهتی 

از  آنها  نقشه  ساختمان  در  فقط  ولی  ندارند  ساتن  با 

آمده  بعمل  استفاده  متناوب  ساتن  یا  و  ساده  ساتن 

این  در  که  هائی  نقشه   تعداد  این صورت  در  است. 

زمینه می توان بوجود آورد خیلی زیاد است.

ساختمان نقشه ساتینه: 

همانطوری که شرح داده شد، ساختمان این نقشه  ها 

از ساتن ساده و یا متناوب استفاده شده. بدین معنی 

که اول نقاط پیوستگی ساتن اصلی را در نقشه عالمت 

گذاری نموده و سپس در اطراف آن نقاط نقطه  های 

منظم  بطور دلخواه ولی بصورت  را  اضافه  پیوستگی 

نقشه  های کوچکی در  می کنیم و بدین وسیله  اضافه 

پارچه بوجود می  آید که مطلقًا اثری از ساتن در آن 

نیست.

تعداد لنگه ورد و تعداد ضربه این نقشه  ها در صورتی 

که از ساتن ساده درست شده باشند مساوی است با 

ساتن  از  چنانچه  و  اصلی  ساتن  و ضربه  ورد  تعداد 

پژوهشـی در طراحی پارچـه،

 ایجاد طرح  های جدید با تکیه بر طرح  های قدیـم »ساتینه  ها«

                               تهیه و تنظیم: آقای مهندس اکبر شیرزاده اصفهانی

شکل A تبدیل سرژه ده یکم به ساتن 10 تاری
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مساوی  ضربه  تعداد  باشند  شده  درست  متناوب 

ولی  فاصله.  تعداد  در  ضرب  ضربه  تعداد  با  است 

اصلی  ساتن  ورد  لنگه  تعداد  همان  ورد  لنگه  تعداد 

می  باشد. ساتینه  ها نسبت به تشکیل ساختمان طرح 

انواع مختلف دارند که در زیر به شرح هر کدام اشاره 

می شود.

 ساتینه: با استفاده از ساتن با یک نقطه تکراری

ساتینه  ای که نقاط پیوستگی آن تکرار گردیده است 

قیافه ظاهری  نقشه  ها  این  پارچه در  که طرف روی 

ساتن را حفظ می  نماید ولی بعلت اضافه شدن یک 

نقطه پیوستگی اضافی به هر تار و پود نقاط پیوستگی 

در طرف  است.  آشکار  اندازه  ای  تا  پارچه  در روی 

پشت پارچه موج های پود بریده میشود.

ساختمان نقشه:

 ابتدا نقاط پیوستگی اصل طرح ساتن مادر را عالمت 

گذاری کرده و بعد یک نقطه پیوستگی اضافه پهلوی 

نقطه قبل اضافه می  نماییم. نقطه پیوستگی اضافه شده 

بطور مرتب در تمام تارها و پودها بایستی در طرفی 

معین قرار داده شود. تعداد لنگه  ورد و ضربه در این 

است. طرح  اساس  تعداد ساتن  با  ساتینه  ها مساوی 

A,B در طرح ساتینه 8 تاری هستند که در A نقطه 

اضافی در جهت تارها و طرح B یک ساتینه 8 تاری 

می   پودها  در جهت  اضافه  پیوستگی  نقطه  که  است 

باشد.

طرح C,D دو طرح ساتینه 5 تاری با استفاده از ساتن 

5 بافته شده که در طرح C پیوستگی در جهت تارها 

و در طرح D پیوستگی نقطه اضافی در جهت پودها 

رسم شده. در طرح E,F که از ساتن 7 تاری بصورت 

ساتینه تاری با یک نقطه پیوستگی اضافی که در طرح 

E در جهت تارها و در F در جهت پودها تقویت و 

اضافه شده است. طرح H,G دو طرح ساتینه 8 تاری 

است که در G چله  کشی متوالی و در طرح H با چله  

کشی یک در میان و نقشه ضربه  های آنها رسم شده 

و تفاوت نقشه ضربه  ها که جبران چله  کشی را بنماید 

در آنها دیده می شود.

ساتینه با نقطه مضاعف:

تنها  می باشد.  قبل  ساتینه  های  مانند  ساتینه  نوع  این   

تفاوتی که با قبلی دارد این است که نقاط پیوستگی 

اضافی  تر و طبق نقشه تافته اضافه می شود و به همان 

بیشتر  ها  پارچه   این  در  را  پیوستگی  نقاط  مناسبت 

تقریبًا  پارچه  و  می خورد  چشم  به  تکراری  ساتن  از 

خاصیت شبیه سرژه را پیدا می کند.

ساختمان نقشه این ساتینه  ها مانند ساتن تکراری می-

 9 از  را  ساتنها  این  که  داشت  توجه  باید  فقط  باشد 

تاری به باال می توان تهیه نمود. تعداد لنگه  ورد و ضربه 

این نوع طرح ها نیز به اندازه ساتن پایه می باشد.

طرح I طرح ساتینه با نقطه مضاعف از ساتن 9 تاری 

حرکت به شکل تافته است و طرح J ساتینه با نقطه 

مضاعف در جهت تارها با استفاده از ساتن 9 تاری و 

طرح K ساتینه 9 تاری با 2 نقطه اضافی از ساتن 9 

تاری یک نقطه باال و یک نقطه پهلوی نقطه پیوستگی 

است.

ساتینه با نقطه  های اضافی:

این نوع با نقاط اضافی 2 یا 3 به نقطه اصلی ساتن و 

ساتینه  های جدید بوجود می  آید. مانند: 

L- یک طرح ساتن 5 تاری که با اضافه کردن 3 نقطه 

پیوستگی اضافی یکی پهلو و دیگری در باال تبدیل به 

ساتینه 5 تاری N شده است.

و در M یک طرح ساتن 7 تاری که در 5 یک ساتینه 

7 تاری بوجود آمده با 2 نقطه اضافی در پهلو و باال 

و O یک طرح ساتینه 7 تاری با استفاده از M با 2 

 I                       J                          K

N - ساتینه 5 تاری           L - ساتن 5 تاری      M                      O                         P

ساتینه  های 9 تاری ساتینه های 8 تاری با 2 نوع چله  کشی و نقشه ضربه
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نقطه اضافی در پهلو و باال و P یک طرح ساتینه 7 با 

3 نقطه اضافی با استفاده از M با نقاط دو نقطه پهلو 

اضافه شده به نقطه اصلی.

Q یک طرح ساتینه 8 با 2 نقطه اضافی

با 2 نقطه اضافی یک پهلو و  R یک طرح ساتینه 8 

دیگری در باالی نقطه اصلی

S یک ساتینه 8 تاری با 4 نقطه اضافی که 3 نقطه یکی 

پهلو و دوتا باال

طرح W طرح رنگ  آمیزی شده نخ های تار و پود 

برای بافت پارچه رنگین از ساتینه 7 تاری یک تـار 

و یک پـود سفیـــد و یک تار و یک پود سیاه رنگ 

آمیزی شده است.

طرح T یک طرح رنگی با استفاده از رنگ   آمیزی نخ 

های تار و پود از ساتینه 7 تاری 3 تار و 3 پود سفیـد 

و 3 تار و 3 پود سیاه رنگ آمیزی شده است.

در روی  که  عباس طرح های کوچک  زمان شاه  در 

نمود  پیدا  تحولی  شد  می   تکرار  مرتباً  پارچه  سطح 

و با الهام از نقاشی  های رضا عباسی و ارائه آنها در 

ها  طرح  که  افتاد  فکر  به  یزدی  الدین  غیاث  دربار 

های  شکل  بصورت  را  عباسی  رضا  های  نقاشی   و 

به  و  کند  پیاده  حریر  پارچه  های  روی  در  گسترده 

همین منظور با استفاده از طرح  های ساتینه برای بافت 

زمینه و حرکت دسته دسته تارها به وسیله گوشواره 

با طرح ساتینه  را  آفرین  نقش  تارهای  بندی حرکت 

های  عکس   و  ها  منظره   بافت  سطح  و  دهد  تداخل 

نقاشی شده رضا عباسی را در روی پارچه  های حریر 

پیاده نماید و این کار را با حوصله و به آرامی طوری 

انجام داد که باعث حیرت جهانیان شد بطوری که در 

کشور عثمانی خریداران بسیاری پیدا کرد و مرتبًا به 

پیشنهاد می  دادند.  برای اجراء  وی سفارش  هایی را 

بعداً چون میرعماد خوشنویس نیز در دولت عثمانی 

شهرت و محبوبیت پیدا کرد غیاث الدین به فکر افتاد 

که خطوط کوفی این هنرمند نابغه را در کنار نقاشی 

های رضا عباسی بر روی پارچه  های حریر بصورت 

قاب در اطراف طرح نقاشی برای پرده  های درباری 

سفارشات  کار  این  با  و  دهد  ارائه  و  تولید  عثمانی 

زیادی را عهده  دار شد و چون حاشیه  ها با زمینه طرح 

ممکن  ساتینه  طرح  اجرای  با  روشن  سایه   بصورت 

شد با استفاده از این طرح بصورت یک در میان یک 

تار زمینه از طرح ساتینه و یک تار از طرح گسترده 

نخ های تار به شکل هایی مات و براق در کنار هم 

موفق گردید.

اول  عباس  شاه  زمان  در  صفویه  هنری  دوم  دوره 

او  زبردست  نقاش  رهبری  به  هجری(   1037-998(

و  خاص  سبک  گرفت.  رواج  و  رونق  عباسی  رضا 

ممتاز و زیبای او که با آثار غیاث الدین یزدی آمیزش 

ای  نقشه  آنکه  جای  به  کار  شیوه  این  در  کرد  پیدا 

کوچکی رسم شود که در طرح کلی حرکتی مشترک 

بزرگ  تصویرهای  کند،  پیدا  تناسب  و  رابطه  هم  با 

برای  تنها  کوچک  فرعی  نقوش  میشود.  طراحی 

یزدی  بافندگان  می رود.  بکار  خالی  فضای  پرکردن 

از  الهام  با  بود  ایشان  همه  پیشوای  الدین  غیاث  که 

به  پارچه  های حریر  استاد در ساختن  این  طرحهای 

کردند  پیدا  تخصص  و  رسیدند  باالیی  بسیار  سطح 

بطوری که یک گیاه پرگل، اغلب سوسن و گاهی الله 

را در نقش اصلی پارچه بکار می  بردند و درون آن 

را با استفاده از طرح ساتینه که تارهای مات را به رخ 

می  کشید هاللی  ها شبیه طاق محراب در سطح پارچه 

ایجاد می  کردند و بیشتر آن را به کشور هندوستان که 

مرکز خرید این نوع البسه بود می  فرستادند.

مهارت و بلند نظری استاد و شاگردانش در یزد و بکار 

گرفتن مواد مناسبی که در کارگاه  ها به کمک طرح-

های ابداعی مانند ساتینه در دوران صفویه بکار گرفته 

شد هنر بافندگی را در سراسر قرن آخر آن سلسله که 

در ایران از نظر سیاسی و اقتصادی و اجتماعی رو به 

زوال بود هم چنان در ترقی نگاه داشت.

به هر حال در دوره صفویه طراحان و بافندگان استادی 

پیدا شدند که سطح پارچه  بافی را در دنیا ارتقاء دادند 

و در منسوجات شروع دوران لطافت و دقت و ابتکار 

بود و بزرگی و تجمل و زیبائی در تزیین را مشاهده 

می کنیم و همین مقدمه است که منسوجات ایران را در 

دوره صفویه به آن نظام و پایه رسانده است.

W طرحT طــرح

 از سایت مجله کهن بازدید 
کنید

پر مخاطب ترین وب سایت نساجی 

ایران  به گواه آمار 

www.kohanjournal.com

Q طــرح S طــرحR طــرح
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به  کارخانه  طراحی  اصول  و  مبانی  مقاله  دوم  بخش  در 

توضیحات بیشتری در رابطه با محصول تولید شده و سایر 

ابعاد راه اندازی یک واحد تولیدی جدید می پردازیم. در 

به هر یک  پاسخ  که  است  هر بخش سواالتی مطرح شده 

مجری  اطالعات  شدن  کامل  به  تواند  می  سواالت  این  از 

طرح کمک کند.

اطالعات مربوط به بازار محصول :

تعداد واحدهای مشابه وجود در داخل و ظرفیت آنها )به 

بانک صنعت و معدن و وزارت صنایع باید مراجعه شود.(

سال   5 در  واردات  میزان  است  وارداتی  کاال  چنانکه   .  2

شود  مراجعه  بودجه  و  آمار  مرکز  )به  شود  بررسی  اخیر 

برای گرفتن این اطالعات می توان به مرکز تهیه و توزیع 

منسوجات نیز مراجعه کرد(

3 . اگر کاال صادراتی است مقدار کاالی صادر شده از کشور 

در 5 سال گذشته محاسبه شود.  

ماشین آالت تولیدی را می توان به دو صورت انتخاب و 

خریداری نمود.

- انتخاب نوع تولید براساس سطح تکنولوژی 

- انتخاب ماشین آالت در طراحی کارخانه 

و  آوری  سود  باالترین  برای  تولید  ظرفیت  بهترین   -  1

کمترین سرمایه گذاری چیست؟

2 - کیفیت و راندمان ماشین در مقایسه با نوع مشابه  آن  )از 

تولید  کننده های رقیب(  چه تفاوت و مزیت ها  و انعطاف 

پذیری هایی دارد؟

3 - نظرات متخصصین در مورد  یک ماشین خاص چگونه 

جمع آوری ودسته بندی می شوند؟

مخارج نصب و راه اندازی چقدر است؟

4 - هزینه و قیمت قطعات یدکی و دسترسی به آنها چگونه 

است ؟

5 - فضای  مورد نیاز با توجه به ابعاد ماشین چقدر است ؟

6 - قابلیت اعتماد ماشین چقدر است؟ ) اهمیت بیشتر در 

مورد گلوگاه می باشد ( ؟ )گلوگاه ها  مثل مقدمات ها(

7 - قیمت ماشین آالت بررسی شود.

و سرعت  بوده  بازار چگونه  در  دستگاه  بودن  موجود   -8

رشد آن چقدر است؟ )در بورس بودن، زیادبودن قطعات 

یدکی و ... (

9- تعداد کارگر مورد نیاز برای هر دستگاه چقدر است ؟

10- دوام و کارکرد ماشین چقدر است؟ 

11- خطرات و میزان ایمنی ماشین چقدر است؟

12- قابلیت جایگزینی و تطابق آن با خط تولید و ماشین 

های دیگر چگونه است ؟

آن  آلودگی  ایجاد  میزان  و  تمیزی  بو،  لرزش،  صدا،   -13

چقدر است ؟

14- توان مصرفی آن چقدر است؟ 

) مثال چند وات برق  مصرف می کند؟ (

15- چه تاسیسات جنبی از قبیل هوای فشرده، آب، بخار، 

گاز، کانال، فاضالب و... نیاز دارد ؟

16- محدودیت های قانونی برای ورود، نصب و راه اندازی 

و استفاده از این ماشین چیست؟

انجام  چگونه  و  مشابه  های  ماشین  کدام  با  مقایسه   -17

میشود؟ ) چه کسی القا می کند و چگونه جا افتاده که کدام 

ماشین بهتر است ؟(

انتخاب محل  احداث کارخانه :

- هماهنگی  و نیاز به تجمع گروه های مشابه در حال و 

آینده چه میزان اهمیت دارد ؟ 

- آیا نوع تولید می تواند به صورت کاالی واسطه در یک 

طرح اقماری برای گسترش و افزایش تولید و سود آوری 

کارخانه  احداث  اراک  منطقه  در  مثال  ؟)بعنوان  گیرد  قرار 

p.p بدلیل وجود پتروشیمی مناسبت است (

- امکان دسترسی به کارگر ساده و ماهر چگونه است ؟

- امکانات رفاهی برای پرسنل در چه حدودی است؟)آیا  

اختصاص  طریق  از  متخصص  فرد  کردن  وابسته  امکان 

مسکن و ... وجود دارد؟(

ترکیب  و  هزینه  نظر  از  نیاز  مورد  نقل  و  حمل  وسایل   -

چگونه است؟

طرح و انتخاب نوع تولید :

- چه میزان سرمایه موجود است ؟

- آیا سرمایه موجود به صورت نقدی است ؟ چند درصد 

وام ؟

- سرعت سود آوری و برگشت سرمایه مورد انتظار و پیش 

بینی شده چقدر است ؟

شرایط موجود جامعه برای سرمایه گذاری چیست ؟

- نرخ تورم چقدر است؟ در کشوری که می خواهیم در آن 

سرمایه گذاری کنیم در ده سال اخیر چگونه بوده است ؟

در  تورم  تاثیر  است؟  چقدر  جهانی  تورم  متوسط  نرخ   -

جهان و کشور خاص برروی کشور محل احداث کارخانه 

چقدر خواهد بود ؟

- درصد سود مشارکت بانک ها ) در صنعت مورد نظر ( 

و فروش اقساطی

یا  اندازه کافی در دسترس هست  به  مالی  آیا تسهیالت   -

قابل دسترسی هست ؟ 

- سود آوری کارخانجات مشابه چگونه است ؟ و در ده 

سال گذشته )غیر بحرانی( سودآوری چگونه بوده است؟

- شرایط ایده آل و متعادل برای سود آوری این نوع تولید 

در چه کشوری موجود بوده یا هست؟ به چه دلیل؟

- کشورهایی که این نوع تولید را دارند از چه زمانی این 

چگونه  آنها  صادرات  وضعیت  اند؟  کرده  آغاز  را  تولید 

مبانی طرح و محاسبه کارخانه 

بخش دوم 

تهیه و تدوین : مهندس ناصر زجاجی مجرد 
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است؟

آیا امکانDumping برای ایجاد ورشکستگی وجود دارد 

؟ ) منظور ارزان کردن جنس در یک زمان خاص ( به طور 

مشخص شرکت سرمایه کافی دارد؟

- کدام یک از اقسام تولیدات قابلیت رقابت کمتری دارند؟ 

کمتر تحت تأثیر جو بازار قرار می گیرند؟

- نوع تولید چه میزان تاثیر پذیری در مقابل سیاست بریز و 

جمع کن بازار دارد ؟

نکاتی در مورد سیستم ایمنی )دوام( یک نوع تولید در 

مقابل بازار و مصرف کننده و تولید کننده های رقیب : 

A: انعطاف پذیری :

- گستره انعطاف پذیری تولید چقدر است؟ )آیا می توان 

سبک  پارچه  یا  بافت  سنگین  پارچه  مخصوص  ماشین  با 

بافت تولید کرد؟( 

- سرعت انعطاف پذیری تولید چقدر است ؟)چقدر با بازار 

هماهنگ هستیم ؟(

- هزینه های انعطاف پذیری چقدر است ؟ 

- انعطاف پذیری رقبا چگونه است ؟ ) در ایران و جهان ( 

انعطاف پذیرهای مهم  - حداکثر و حداقل سود آوری در 

چقدر است ؟

جهان  در  )خصوصًا  قوانین   : مملکتی  B: سیاست های 

سوم(

- قوانین تجاری و تولیدی در مورد این نوع تولید چیست ؟

- امکان تغییرات در این قوانین چقدر است ؟

- تاثیر پذیری این نوع تولید در برابر سیاست های اشتباه یا 

بعضًا سودجویانه چگونه است ؟

C : احداث در بنادر آزاد : 

- سرمایه گذاری در بنادر آزاد چگونه صورت می گیرد ؟

- وضعیت منطقه برای مصرف این نوع تولید چگونه است؟

آزاد مشابه در جهان  بنادر  تولید در  نوع  این  - سودآوری 

چگونه است ؟ و چقدر دوام داشته است ؟

D :وابستگی و همکاری 

- آیا امکان مشارکت با کارخانجات مشابه موجود است ؟

- آیا امکان ورود به اتحادیه ها و سندیکاهای پشتیبان وجود 

دارد ؟

آیا به صورت رویالتی )درصد فروش( جواز، )لیسانس   -

...( یک کمپانی داخلی ویا  خارجی می تواند عمل کند ؟

- آیا وابستگی در یک منطقه یا کشور انحصاری است ؟

چگونه  مشابه  های  نمایندگی  وضعیت  و  آوری  سود   -

است؟

E : توقف )کلیدها خاموش ( :

آیا میزان سرمایه گذاری برای موقعیت کلیدها خاموش   -

باال نیست ؟

- آیا موقعیت کلیدها خاموش فصلی است ؟

- میزان خسارت موقعیت کلیدها خاموش چقدر است ؟

- آیا مواد  و ماشین آالت خراب شدنی است ؟

انجمن کارشناسان نساجی استان اصفهان با دو هدف کمک 

دوره  به  آن  بازگشت  و  نساجی  صنعت  مشکالت  رفع  به 

شکوفائی در ایران و دفاع از حقوق و منافع مشروع و قانونی 

تاکنون  است.  شده  تاسیس   1379/12/20 تاریخ  در  اعضاء 

اکثریت کارشناسان نساجی استان اعم از اساتید دانشگاهی، 

مقطع  در  دانشگاه  التحصیالن  فارغ  کارخانجات،  مدیران 

دکترا، فوق لیسانس، لیسانس و فوق دیپلم )با 4 سال سابقه 

با 6 سال سابقه کار( به عضویت این  کار و دیپلم نساجی 

انجمن درآمده اند.

خدمات فنی مهندسی رشته های مختلف صنایع نساجی

کارگروه های انجمن با بهره گیری از اندوخته های علمی 

ارائه  آماده  زیر  های  زمینه  در  اعضاء،  توجه  قابل  عملی  و 

خدمات می باشند:

- کنترل و بهبود کیفیت در حد استانداردهای جهانی 

- خدمات آموزشی به واحدهای تولیدی

- مشاوره، طرح، نظارت و اجرای مدیریت جامع کیفیت

- تهیه طرح توجیهی و مقایسه خطوط تولید شرکت های 

سازنده ماشین آالت

معرفی کارشناسان عضو جهت اشتغال در کارخانجات 

نساجی:

از یک  تولیدی  با مراکز  انجمن  نزدیک  ارتباط  به  با توجه 

سو و آشنایی با توانمندیهای علمی و عملی اعضا از سوی 

دیگر، معرفی اعضای جویای کار به مراکز متقاضی نیروی 

متخصص از طریق این انجمن امکان پذیر می باشد.

فارغ  کلیه  از  اصفهان  استان  نساجی  کارشناسان  انجمن 

التحصیالن و کارشناسان رشته های مختلف صنایع نساجی 

دعوت به همکاری می نماید که با نظرات خود، ما را ارشاد 

و راهنمائی فرمایند و هم چنین نسبت به عضویت خود در 

انجمن اقدام نمایند.

فعالیت های انجام شده

در  نساجی  مهندسی  نظام  نویس  پیش  اولین  تهیه   -

دومین دوره انجمن در خرداد ماه 1384 و ارائه به جامعه 

متخصصین نساجی و دانشکده های نساجی کشور جهت 

بررسی بیشتر.

جهت  اصفهان  استان  المللی  بین  نمایشگاه  با  همکاری   -

برگزاری شایسته نمایشگاه های نساجی

- برگزاری همایش های تخصصی نساجی 

- معرفی فارغ التحصیالن نساجی جویای کار به کارخانجات 

و مراکز آموزشی

- دفاع از حقوق صنفی و تالش جهت اشتغال اعضاء

- همکاری با مجالت نساجی

ساله  هزار  تاریخ چند  مورد  در  مقاله   54 انتشار  و  تهیه   -

نساجی ایران و طراحی پارچه در مجله نساجی کهن توسط 

آقای اکبر شیرزاده اصفهانی

- تهیه و تدوین 23 استاندارد آموزشی صنایع نساجی در 

دو سطح اپراتوری و مکانیکی برای سازمان آموزش فنی و 

حرفه ای توسط آقای مهندس منصور منصوری 

الیاف  کاربرد  و  شناسائی  خواص،  جداول  نتشار  و  تهیه 

کتاب  و   1390 و   1389 سال  ساتن  سالنامه  در  نساجی 

منصور  مهندس  آقای  تالیف  نساجی2،  مهندسی  اطالعات 

منصوری 

- ایجاد ارتباط با مراکز علمی، تحقیقاتی و آموزشی و انتقال 

یافته ها به واحدهای تولیدی و اعضاء

در  ریسندگی(  )گرایش  نساجی  کاردانی  دوره  تاسیس   -

مرکز آموزش علمی کاربردی جامعه اسالمی کارگران واحد 

استان اصفهان

معرفی انجمن کارشناسان نساجی استان اصفهان
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Z-twist. Twist is generally expressed 
as turns per inch (tpi), turns per meter 
(tpm), or turns per centimeter (tpc). 

...u...

Undrawn Yarn 
 Extruded yarn (filaments), the compo-
nent molecules of which are substan-
tially unorientated. An undrawn yarn 
exhibits predominantly plastic flow in 
the initial stages of stretching and rep-
resents an intermediate stage in the 
production of a manufactured yarn.

Uneven Dying 
 A fabric dying that shows variations in 
shade resulting from incorrect process-
ing, or dying methods, or from the use 
of faulty materials. 

...v...

velour 
A medium weight, closely woven fabric 
with a thick pile. It can be made using 
either a plain weave or a satin weave 
construction. It resembles velvet, but 
has a lower cut pile. End uses include 
apparel, upholstery, and drapes. 

Velvet 
A medium weight cut-pile constructed 
fabric in which the cut pile stands up 
very straight. It is woven using two sets 
of warp yarns; the extra set creates the 
pile. Velvet, a luxurious fabric, is com-
monly made with a filament fiber for 
high luster and smooth hand. 

Velveteen 
A cotton cut-pile weave fabric, utilizing 
extra fill yarn construction, with either a 
twill or a plain weave back. The fabric is 
woven with two sets of filling yarns; the 

extra set creates the pile. 

v iscose 
The most common type of rayon. It is 
produced in much greater quantity than 
cup ammonium rayon, the other com-
mercial type. 

voile 
A crisp, lightweight, plain weave cotton-
like fabric, made with high twist yarns in 
a high yarn count construction. Similar 
in appearance to organdy and organza. 
Used in blouses dresses and curtains.

...w ...

w arp 
In woven fabric, the yarns that run 
lengthwise and is interwoven with the fill 
(weft) yarns. 

w arp Knit 
A type of knitted fabric construction in 
which the yarns are formed into stitches 
in a lengthwise manner. Warp knits are 
generally less elastic than weft knits. 
Common examples of warp knits are 
tricot knits and raschel knits. 

w aterproof 
A term applied to fabrics whose pores 
have been closed, and therefore, will 
not allow water or air to pass through 
them. 

w ater repellent 
A term applied to fabrics that have been 
treated with a finish which causes them 
to shed water, but are still air-permea-
ble. 

w ear t est 
A test for fabric wear, abrasion, flexibil-
ity, washing, crushing, creasing, etc., in 
which the fabric is made into a garment, 
warn for a specific length of time and 
then assessed for performance.

w eft 
In woven fabric, the filling yarns that run 
perpendicular to the warp yarns. 

w eft Knit 
A type of knitted fabric in which yarns 
are formed into stitches in widthwise 
manner. Common examples of weft 
knits are circular knits and flat knits. 

Wickability 
The ability of a fiber or a fabric to dis-
perse moisture and allow it to pass 

through to the surface of the fabric, so 
that evaporation can take place. 

w ool
Usually associated with fiber or fabric 
made from the fleece of sheep or lamb. 
However, the term «wool» can also ap-
ply to all animal hair fibers, including the 
hair of the Cashmere or Angora goat or 
the specialty hair fibers of the camel, al-
paca, llama, or vicuna. 

w oolen
A yarn created by spinning fibers using 
the woolen system. Characterized by 
both softness and bulkiness 

Worsted Fabric 
A tightly woven fabric made by using 
only long staple, combed wool or wool-
blend yarns. The fabric has a hard, 
smooth surface. Gabardine is an exam-
ple of a worsted fabric. A common end 
use is men›s tailored suits. 

Woven Fabric 
Fabrics composed of two sets of yarns. 
One set of yarns, the warp, runs along 
the length of the fabric. The other set of 
yarns, the fill or weft, is perpendicular 
to the warp. Woven fabrics are held to-
gether by weaving the warp and the fill 
yarns over and under each other. 

Wrinkle Recovery 
Similar to resiliency. It is the ability of a 
fabric to bounce back after it has been 
twisted, wrinkled, or distorted in any 
way. 

...y...

yarn 
A continuous strand of textile fibers cre-
ated when a cluster of individual fibers 
are twisted together. These long yarns 
are used to create fabrics, either by knit-
ting or weaving. 

yarn Count
The term that is used to denote the 
size/weight of yarn. Yarn is measured in 
terms of ‹Denier› and DTex.
           

...Z...

Zero Twist
The amount , or length of a fabric ex-
pressed in yards
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Spot Weave 
A woven construction in which patterns 
are built in at spaced intervals through 
the use of extra warp and/or extra fill 
yarns are placed in selected areas. 
These yarns are woven into the fabric 
by means of a dobby or Jacquard at-
tachment. 

Spun yarn 
A yarn made by taking a group of short 
staple fibers, which have been cut from 
the longer continuous filament fibers, 
and then twisting these short staple fib-
ers together to form a single yarn, which 
is then used for weaving or knitting fab-
rics. 

Staple Fibers 
Short fibers, typically ranging from 1/2 
inch up to 18 inches long. Wool, cot-
ton, and flax exist only as staple fibers. 
Manufactured staple fibers are cut to a 
specific length from the continuous fila-
ment fiber. Usually the staple fiber is cut 
in lengths ranging from 1-1/2 inches to 8 
inches long. A group of staple fibers are 
twisted together to form a yarn, which is 
then woven or knit into fabrics. 

Stretch
 The extensibility of a fibre, yarn or fab-
ric
 

...t ....

t affeta 
A lustrous, medium weight, plain weave 
fabric with a slight ribbed appearance in 
the filling (crosswise) direction. For for-
mal wear, taffeta is a favorite choice. It 
provides a crisp hand, with lots of body. 
Silk taffeta gives the ultimate rustle, but 
other fibers are also good choices. 

Tapestry 
A heavy, often hand-woven, ribbed fab-
ric, featuring an elaborate design de-
picting a historical or current pictorial 
display. The weft-faced fabric design is 
made by using colored filling yarns, only 
in areas where needed, that are worked 
back and forth over spun warp yarns, 
which are visible on the back. End-uses 
include wall hangings and upholstery. 

Tension Control Weave 
A type of decorative weave, character-
ized by a puckered effect which occurs 
because the tension in the warp yarns 
is intentionally varied before the filling 
yarns are placed in the fabric. 

Terry Cloth 
A typical uncut pile weave fabric. This 
fabric is formed by using two sets of 
warp yarns. One set of warp yarns is 
under very little tension; when the filling 
yarns are packed into place, these loose 
yarns are pushed backward along with 
the filling yarns, and loops are formed. 
Typical uses include towels, robes, and 
apparel. 

Terry Velour 
A pile weave cotton fabric with an uncut 
pile on one side and a cut pile on the 
reverse side. Terry velour is valued for 
its soft, luxurious hand. Typical uses in-
clude towels, robes, and apparel. 

t ex 
1. A unit for expressing linear density, 
equal to the weight in grams of one kil-
ometer of yarn, filament, fiber or other 
textile strand. 2. The system of yarn 
numbering based on the use of Tex 
units.

t exture  
A term describing the surface effect of a 
fabric such as dull, lustrous, wooly, stiff, 
soft, fine, course, etc

Ticking 
A tightly woven, very durable fabric, 
usually made of cotton, and used for 
covering mattresses, box springs, pil-
lows, and work clothes. The fabric can 
be made by using a plain, satin, or twill 
weave construction. 

t riacetate 
A manufactured fiber, which like acetate, 
is made by modifying cellulose. How-
ever, even more acetate groups have 
been added to create this fiber. Triac-
etate is less absorbent and less sensi-
tive to high temperatures than acetate. 
It can be hand or machine washed and 
tumble dried, with relatively good wrin-
kle recovery. 

t ricot Knit 
A warp knit fabric in which the fabric is 
formed by interlooping adjacent parallel 
yarns. The warp beam holds thousands 
of yards of yarns in a parallel arrange-
ment, and these yarns are fed into the 
knitting area simultaneously. Sufficient 
yarns to produce the final fabric width 
and length are on the beam. Tricot knits 
are frequently used in women›s lingerie 
items such as slips, bras, panties, and 
nightgowns. 

t ulle 
A lightweight, extremely fine, machine-
made netting, usually with a hexagon 
shaped mesh effect. End-uses include 
dance costumes and veils. 

Tweed 
A medium to heavy weight, fluffy, 
woolen, twill weave fabric containing 
colored slubbed yarns. Common end-
uses include coats and suits. 

Twill Weave 
A basic weave in which the fabrics are 
constructed by interlacing warp and fill-
ing yarns in a progressive alternation 
which creates a diagonal effect on the 
face, or right side, of the fabric. In some 
twill weave fabrics, the diagonal effect 
may also be seen clearly on the back 
side of the fabric. 

Twist 
A term that applies to the number of 
turns and the direction that two yarns 
are turned during the manufacturing 
process. The yarn twist brings the fibers 
close together and makes them com-
pact. It helps the fibers adhere to one 
another, increasing yarn strength. The 
direction and amount of yarn twist helps 
determine appearance, performance, 
durability of both yarns and the subse-
quent fabric or textile product. Single 
yarns may be twisted to the right (S 
twist) or to the left (Z twist). Generally, 
woolen and worsted yarns are S-twist, 
while cotton and flax yarns are typically 
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  ... S ...

Sailcloth 
Any heavy, plain-weave canvas fabric, 
usually made of cotton, linen, polyester, 
jute, nylon, etc. that is used for sails and 
apparel (i.e. bottomweight sportswear). 

Saran Fiber 
A manufactured fiber which has an 
excellent resistance to sunlight and 
weathering, and is used in lawn furni-
ture, upholstery, and carpets. 

Sateen Fabric 
A fabric made from yarns with low lus-
ter, such as cotton or other staple length 
fibers. The fabric has a soft, smooth 
hand and a gentle, subtle luster. Sateen 
fabrics are often used for draperies and 
upholstery. 

Sateen Weave 
A variation of the satin weave, produced 
by floating fill yarns over warp yarns. 

Satin Fabric 
A traditional fabric utilizing a satin weave 
construction to achieve a lustrous fabric 
surface. Satin is a traditional fabric for 
evening and wedding garments. Typi-

cal examples of satin weave fabrics in-
clude: slipper satin, crepe-back satin, 
faille satin, bridal satin, moleskin, and 
antique satin. 

Satin Weave 
A basic weave, characterized by long 
floats of yarn on the face of the fabric. 
The yarns are interlaced in such a man-
ner that there is no definite, visible pat-
tern of interlacing and, in this manner, 
a smooth and somewhat shiny surface 
effect is achieved. The shiny surface ef-
fect is further increased through the use 
of high luster filament fibers in yarns 
which also have a low amount of twist. 
A true satin weave fabric always has the 
warp yarns floating over filling yarns. 

Seersucker 
A woven fabric which incorporates 
modification of tension control. In the 
production of seersucker, some of the 
warp yarns are held under controlled 
tension at all times during the weaving, 
while other warp yarns are in a relaxed 
state and tend to pucker when the fill-
ing yarns are placed. The result pro-
duces a puckered stripe effect in the 
fabric. Seersucker is traditionally made 
into summer sportswear such as shirts, 
trousers, and informal suits. 

Selvage or Selvedge 
The thin compressed edge of a woven 
fabric which runs parallel to the warp 
yarns and prevents raveling. It is usu-
ally woven, utilizing tougher yarns and a 
tighter construction than the rest of the 
fabric. 

Serge 
A fabric with a smooth hand that is cre-
ated by a two-up, two-down twill weave. 

Serging 
An overcasting technique done on the 
cut edge of a fabric to prevent raveling. 

Shantung 
A medium-weight, plain weave fabric, 
characterized by a ribbed effect, result-
ing from slubbed yarns used in the warp 
or filling direction. End-uses include 
dresses and suits. 

Sharkskin 
A hard-finished, low lustered, medium - 
weight fabric in a twill-weave construc-
tion. It is most commonly found in men›s 
worsted suitings; however, it can also 

be found in a plain-weave construc-
tion of acetate, triacetate, and rayon for 
women›s sportswear. 

Silk 
A natural filament fiber produced by the 
silkworm in the construction of its co-
coon. Most silk is collected from culti-
vated worms; Tussah silk, or wild silk, 
is a thicker, shorter fiber produced by 
worms in their natural habitat. All silk 
comes from Asia, primarily China. 

Sisal 
A strong bast fiber that originates from 
the leaves of the Agave plant, which is 
found in the West Indies, Central Amer-
ica, and Africa. End-uses include cord-
age and twine. 

Solution-dyed 
A type of fiber dyeing in which colored 
pigments are injected into the spinning 
solution prior to the extrusion of the fiber 
through the spinneret. Fibers and yarns 
colored in this manner are color-fast to 
most destructive agents. 

Spandex Fiber 
A manufactured elastomeric fiber that 
can be repeatedly stretched over 500% 
without breaking, and will still recover to 
its original length. 

Spinneret 
A metal nozzle type device with very 
fine holes used in the spinning process 
of manufactured fibers. The spinning 
solution is forced or extruded through 
the small holes to form continuous fila-
ment fibers. The holes in the spinneret 
can vary in diameter to produce fibers of 
various denier. 

Spinning
 a process of making fibers into yarns

Fiber From A to Z
Part 3

Spinneret 
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n spite of an increase in production 
for 2011 by Italian textile machinery 
manufacturers, forecasts remain 

cautious for the current year. 

Provisional figures for 2011 for Italy’s 
textile machinery sector show a further 
increase in manufacturing production 
and exports, following a good recovery 
in 2010 – this, after a 2009 during which 
machinery manufacturers were hit hard 
by the recession. 
The value of Italian textile machinery 
production for 2011 registered a 9% 
increase compared to 2010, from 2.4 
to 2.6 billion euros. A similar increase 
was recorded for exports (+10%), which 
reached a value of just over 2.1 billion 
euros. 

Exports remain the driving force behind 
the sector growth in Italy. The dynamism 
of major textile markets combined with 
the ability of Italian machinery manufac-
turers to assert themselves on a global 
scale, has contributed to sustaining Ital-
ian exports. Fully 25% of the sector’s 
sales abroad are directed to China, with 
Asian markets generally accounting for 
50% of all foreign sales. 

The latest National Institute of Statis-
tic data on Italian exports for the first 
10 months of 2011 show significant 
growth in all markets, whether Euro-
pean (France +44%, Germany +56%); 
non- European (Russia +88%, Turkey 
+83%); American (United States +81%, 
Brazil +15%, Peru +15%); and Asian 
(Bangladesh +49%, China +11%, South 
Korea +53%, Japan+30%, India +22%, 
Indonesia +58%). These are all coun-
tries towards which Italian exports had 
already experienced strong growth in 
2010 as well. 

On the other hand, demand has re-
mained especially weak from the do-
mestic market. In Italy, as throughout 
the European Union in general, current 
economic uncertainty is hindering a re-

covery in investments, even in the tex-
tile industry. 

In spite of the growth experienced in 
2011, Italian machinery manufacturers 
remain extremely cautious for the cur-
rent year. “Global demand for textile 
machinery began slowing last summer. 
The latter months of 2011 and the be-
ginning of this year have confirmed a 
setbac k in new orders for many pro-
ducers. This is a consequence of the  
current difficult economic conditions,” 
affirms Sandro Salmoiraghi, president 
of ACIMIT. “The positive outcome of 
ITMA Barcelona, the industry’s primary 
trade fair held last September, provided 
us with some reasons to be optimistic. 
However, many deals which had been 
initiated at the trade fair have not yet 
been finalized, given the state of uncer-
tainty hovering over the future outlook of 
the markets. Let’s just say 2012 hasn’t 
started off with the best of prospects. 
The evolution of the economy over the 
course of the next quarter will provide a 
more accurate description of what the 
future holds for us: whether to expect a 
recovery or renewed stagnation.» 

«The economic slowdown has also af-
fected and currently affects developing 

Countries as well, including their textile 
sectors. The drop in consumer spend-
ing in developed markets has penal-
ized major garment exporting countries 
- above all China. In 2012 it will be dif-
ficult to find markets capable of signifi-
cantly increasing their installed produc-
tion capacity,” predicts Salmoiraghi. 
In hard times such as these, institutions 
must be as supportive as ever. “Rough-
ly 80% of production in our sector is di-
rected at foreign markets,” attests Sal-
moiraghi. “This high propensity towards 
exports, combined with the compara-
tively small size of our manufacturers, 
means that they absolutely must be 
supported in order to face up to interna-
tional competition.” 

Salmoiraghi’s appraisal for the recon-
struction of the ICE – Italian institute for 
foreign trade, is accompanied by the 
hope that the agency will rapidly return 
to full scale operations. He concludes, 
“The ICE is an essential element in a 
mosaic that must be completed with a 
greater level of support from the bank-
ing system, which many Italian SMEs 
have called upon to ease access to 
credit during these difficult times.” 

CONTINUED GROWTH FOR ITALIAN TEXTILE 

MACHINERY SECTOR IN 2011 

I
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issu Premier, which took place 
18-19 January 2012 in Lille, was 
a true B2B exhibition, with visi-

tors who had carefully planned ahead 
and exhibitors putting together some 
exciting last minute displays bursting 
with creative flair. The exhibition show-
cased an exceptional range of innova-
tive fabrics, presented thematically in 
dedicated forums that previewed short, 
medium and long term collections 
across the men’s, women’s and chil-
dren’s markets. Business was boom-
ing and exhibitors commented on the 
high quality of visitors, despite the 6% 
drop in numbers compared with Janu-
ary 2011. International participants rose 
significantly, however, with visitors from 
Spain, the UK and the Netherlands 
flocking to the fair to place advance or-
ders for the Summer 2013 season, or to 
make short term purchases and repeat 
orders in response to the developing 
fast fashion sector. The next sessions 
will take place in June and November, a 
shift in dates that will allow visitors to at-
tend Tissu Premier outside of the busy 
trade show calendar.

EXHIBITORS: 48% FRANCE – 52% 
INTERNATIONAL

Tissu Premier is becoming more inter-
national and this session welcomed 
exhibitors from 14 different countries, 
all with unquestionable expertise in the 
apparel textiles sector. Representatives 
from France, the Netherlands, Belgium, 
Germany, Italy, Spain, Portugal, Turkey, 
Syria and Pakistan met visitors’ high ex-
pectations, with an offer that was well 
priced and fashion forward.
An impressive amount of business was 
done between exhibitors and custom-
ers, who were looking to open up sourc-
ing opportunities and collaborate with 
designers and textile manufacturers.
The own label collections presented 
by Northern European (outerwear) and 
Portugal (childrens wear) provided an 
essential complement to the branded 

collections.
The own label sector will take off at the 
next Tissu Premier session in June with 
the launch of COLLECTIONS, a dedi-
cated exhibition for own label ready to 
wear and fashion accessories.

VISITORS: 69% FRANCE – 31% 
INTERNATIONAL

Lille has become THE fast fashion 
event for Northern Europe, attracting 
participants from France, Belgium, the 
Netherlands and the UK. 52% of visi-
tors came for the womenswear collec-
tions, 20% for menswear and 28% for 
childrenswear. 17% came for the talks, 
25% to sample new products, 25% to 
meet with existing suppliers and 35% to 
source new suppliers.

While the majority of visitors were look-
ing to source fashion prints, there is 
growing interest in a number of other 
categories: 14% of visitors came for 
trimmings and accessories, 10% for or-
ganic fabrics, 10% for denim and casual 
wear fabrics and 11% for hi tech fabrics.

OFFER AND FORUMS
As if to balance out economic uncer-
tainty, the stands and trend forums were 
awash with colour and fancy. Daytime 
shades were soft, pale, fresh and sim-
ple, whereas the night time palette was 
deep and rich, evoking passion and fire-
works.
Soft, flowing jerseys, glossy satins and 
colourful, single motif silk foulards were 
hugely popular, as were softlypatterned, 
billowing chiffons. Oriental designs con-
tinued to be the big story, almost push-
ing out tribal motifs, with the exception 
of more natural 70s style tie dye ver-
sions. Basics are deceptively hi tech 
and innovative, borrowing sports fabrics 
for modern urban wear.
Retro 60s surfer styling informs shirting 
fabrics, with classic Hawaiian prints and 

“action painting” motifs creating a cool, 
fresh, dynamic look.

Couture inspired themes made an ap-
pearance for winter, combining comfort 
and traditional luxury with an aristocrat-
ic “English eccentrics” look: an impres-
sive leap in quality aimed at encourag-
ing buyers to place advance orders for 
their new collections rather than repeat 
orders for their existing ones, and thus 
be the first on the market, acting as ba-
rometers of upcoming trends.

The yellow colour coded innovation trail 
proved that eco friendly, high perfor-
mance “slow fashion” fabrics can and 
must exist alongside the more fast fash-
ion oriented digital prints, across all col-
lections and markets.

TALKS: FULLY ATTENDED ON BOTH 
DAYS

Tissu Premier is the first exhibition in the 
industry calendar, timed to take place at 
a point when forthcoming collections are 
still being developed. The three style 
talks played an important role: Peclers 
International provided a comprehensive 
review of the exhibition’s offer, while 
Trend Union introduced a more so-
cially aware, design led approach, and 
Nelly Rodi with Opinion Way focused on 
marketing and sociological issues. The 
change in date should increase the de-
mand for information on fashion trends 
and market analysis.

HIGHLIGHT: CHILDRENSWEAR
Judging from the success of the three 
talks and eighty B2B meetings that took 
place in the finished product manufac-
turers’ forum, Tissu Premier really gave 
buyers what they wanted, spotlighting 
Portuguese childrenswear with a dedi-
cated forum. The forum was set up by 
the design duo “Mercredi”, Maisons de 
Mode’s chic new label, and linked to the 
theme trail indicated on the correspond-
ing stands.

Forthcoming sessions of Tissu Premier:
13-14 June 2012
28-29 November 2012

TISSU PREMIER LILLE 
GOES MORE INTERNATIONAL

T
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enim is a big story in India, ac-
counting for about half of all gar-
ment fabric produced there. One 

of the major players is Arvind, growing 
its business in both domestic and inter-
national markets, and the company is 
clear about the key factor in its success: 
the use of quality-controlled fancy yarn 
effects to create the must-have denims 
the fashion business demands. “Fancy 
yarn makes each pair of jeans look dif-
ferent and this has captured the fashion 
trend to the point where, today, ‹stand-
ard› denim hardly exists. Fancy yarns 
mean denim is now a fashion item, 
rather than an everyday choice strictly 
for informal wear,” says Nitin Chok-
shi, Chief Manager, Quality Assurance 
(Head-Fibre/Yarn/Fabric-Testing Lab) 
within Arvind Ltd. The company has a 
yearly output of more than 40,000 tons 
and is a large producer of slub yarn for 
denim applications, supplying leadings 
brands such as Levis, Wrangler, GAP, 
Diesel, H&M, Walmart, Marks & Spen-
cer and J.C. Penney.

Thanks to USTER’s Fancy Yarn Profile
Along the way, Arvind has built an out-
standing expertise in the design, pro-
duction and control of fancy yarns – a 
fact acknowledged by the number of 
other producers seeking Arvind›s help 
to improve their own denim manufactur-
ing operations. Testing is vital, Chokshi 
says, to evaluate the relationship be-
tween cotton fiber parameters and the 
slub creation process for a continuous 
and reliable control of the yarn produc-
tion process. The aim is to make appar-

ently ‹random› effects totally controlla-
ble and repeatable. 

USTER›s Fancy Yarn Profile tool, as 
part of the USTER® TESTER 5, has 
made this possible and providing tangi-
ble benefits on a daily basis: “The ability 
to evaluate fancy yarn characteristics, 
their relationship with the manufacturing 
process and their effect on ultimate fab-
ric appearance has given us great confi-
dence in controlling the yarn quality with 
the help of the Fancy Yarn Profile from 
USTER,” Chokshi says.

The Fancy Yarn Profile is based on 
precise sensor technology to measure 
and analyze slub yarns and features 
specially-tailored software to provide 
users with detailed reports on all impor-
tant characteristics of the yarn. Aspects 
such as slub length and frequency, 
mass increase and decrease at critical 
points are accurately calculated to de-
termine numeric values for yarn quality.

New standard for slub yarn meas-
urement

A novel feature of the latest software 
is the option to display a spectrogram 
with removed slubs, allowing the yarn 
to be checked for periodic faults. Mass 
diagrams can reveal potentially dam-
aging long distances in the yarn where 
slubs are missing (see accompanying 
diagram). 

A series of diagrams can also display 
graphically the major characteristics of 
the slub yarn.

Data from scatter plot and histogram 
analyses can be combined into three-
dimensional graphics showing mass 
increase, slub length and frequency. 
Overview information from the system 
can provide management with a daily 
quality control report, including fabric 
appearance and details of any loss of 
production efficiency in knitting or weav-
ing.

Practical customer experience under-
lines the value of the Fancy Yarn Pro-
file and how it can be adapted to solve 
various challenging issues. “It is most 
important to know all the parameters 
related to slub yarns, along with the 
matrix and all histograms. It helps to do 
sustainable R&D, to produce innovative 
fancy yarn effects. Most importantly, it 
offers the ability to deliver the required 
consistent fancy yarn quality – right first 
time through the instrument without pro-
ducing trial fabric and waste,” Chokshi 
unveils . 

More benefits result, when the company 
applies data from the various reports 
to specific problems or defects, using 
each test parameter to help understand 
the effect of different cottons to produce 
a particular type of slub yarn. The most 
demanding tasks – mixing differing slub 
types and yarn counts and working with 
complex effect patterns – can only be 
accomplished by using the special soft-
ware of the Fancy Yarn Profile. Knowing 
all this brings us to the conclusion that 
the USTER® TESTER 5 is leading the 
denim revolution thanks to the Fancy 
Yarn Profile tool.

Putting denim on the catwalk...

One of the world›s leading denim producers explains how the USTER® TESTER 5 with the Fancy Yarn Profile tool has 
helped to develop today›s market for designer jeans...

D
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utput of global yarn produc-
tion increased in the 3rd 
quarter of 2011 as a result of 

higher output in Asia – in particular 
China – and South America and in 
spite lower production in Europe and 
North America. Year-on-year global 
yarn production was up slightly due 
to higher output in Asia and in spite 
of lower output in Europe, South and 
North America. Global fabric produc-
tion rose in the 3rd quarter with Asia 
and South America recording higher 
output while Europe registered a 
reduction. Compared to last year’s 
3rd quarter global fabric production 
decreased with all regions suffering 
declines except for South America. 
Global yarn stocks dropped in the 
3rd quarter of 2011 compared with 
the previous one which was espe-
cially due to lower stocks in South 
America and Asia, while stocks in 
Europe and North America remained 
practically unchanged. Year-on-year 
global yarn inventories increased as 
a result of higher stocks in Asia and 
in spite a drop in South America. In 
comparison to the previous quarter 
fabric stocks were up in all regions 
in the 3rd quarter, especially in South 
America. On an annual basis fabric 
stocks soared in South America with 
weaker increases recorded also in 
North America, Asia and Europe. 
Yarn and fabric orders fell in Europe 
both compared to the previous and 
last year’s quarter. Brazil’s yarn and 
fabric orders jumped in the 3rd quar-
ter compared to the previous one 
but were significantly lower year-on-
year. 

The estimates for yarn and fabric 
production in the 4th quarter of 2011 
in most countries are mixed. While 

the majority of producers in Asia are 
expecting increases, those in Europe 
(with the exception of Turkey), North 
and South America are more scepti-
cal expecting lower output levels. 

In comparison with the previous 
quarter, world yarn production in-
creased in the 3rd quarter of 2011 
by +2.5%. While South America and 
Asia recorded increases of +9.2% 
and +2.7%, respectively, North Amer-
ica and Europe recorded decreases 
of -4.9% and -4.8%, respectively. 
Year-on-year global yarn production 
rose slightly by+1.1% due to higher 
output in Asia by +1.6%, and despite 
lower output levels in North America 
(-8.5%), South America (-7.5%) and 
Europe (-2.6%). 

Compared with the previous quarter 
global fabric production increased in 
the 3rd quarter of 2011 by +5.9%. 
Fabric production rose by +7.5% in 
Asia and by +3.1% in South Amer-
ica, but fell in Europe by -8.7%. In 
comparison to last year’s 3rd quarter 
global fabric production was down 
by -2.3%. Looking at the various re-
gions only South America recorded 
an increase (+4.6%), while in Eu-
rope, Asia and North America fabric 
production was reduced by -4.9%, 
-2.6% and -2.4%, respectively. 

Yarn inventories dropped worldwide 
by -11.4% in the 3rd quarter of 2011 
compared to the previous one. In 
South America and Asia they fell by 
-20.6% and -14.8%, respectively, but 
remained almost unchanged in Eu-
rope and North America. On an an-
nual basis global yarn stocks were 
up by +2.0%. In South America yarn 
inventories fell by -9.5%, but rose 

in Asia and Europe by +4.8% and 
+0.3%, respectively. 

Global fabric inventories rose in the 
3rd quarter of 2011 by +4.4% as com-
pared to the previous one. In South 
America they jumped by +14.9% 
and also increased in North America 
by +4.0%, in Asia by +0.6% and in 
Europe by +0.5%. In comparison to 
last year’s 3rd quarter, global fabric 
inventories increased by +15.7%. 
In South America they soared by 
+64.0% and also rose by +12.3% in 
North America, by +4.1% in Asia and 
by +0.7% in Europe. 

Yarn and fabric orders in Europe 
were slightly down by -0.4% and 
-1.5%, respectively, in the 3rd quar-
ter of 2011 compared to the previous 
one. Year-on-year yarn and fabric 
orders in Europe decreased slightly 
by -0.1% and -1.5%, respectively. In 
Brazil yarn and fabric orders jumped 
compared to the previous quarter by 
+23.5% and +15.7%, respectively. 
On an annual basis yarn and fabric 
orders were down in Brazil by -19.9% 
and -10.0%, respectively. 

Global Yarn and Fabric Production Up in Q 3/2011

Estimates for Global Yarn and Fabric Production in Q4/2011 Positive

O
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SuCCeSSFuL SeCOnd 
edItIOn OF FIL trex 
ASIA In IndIA GA tH-
erS tHe wHOLe FIL -

trA tIOn COmmunIty

 
Meeting the ongoing demand for both 
quality information and case stud-
ies from across the globe, BCH and 
EDANA once again presented the Fil-
trex Asia Conference and Exhibition 
in New Delhi, India on the 6th and 7th 
December, 2011. 

Sessions focused on new filter media 
technologies, market trends, air, liq-
uid and automotive filtration, and the 
trends in testing and measurements.

In addition, the adjacent tabletop ex-
hibition offered a unique business 
opportunity for participants to see 
displays from the leading filter media 
suppliers, testing and manufacturing 
equipment suppliers.
 
 “What is particularly interesting in this 
second edition of FILTREX Asia, is 
the impressive presence of major filter 
makers form the whole Indian subcon-
tinent, very eager to hear about latest 
developments in nonwoven filter me-
dia.” said Pierre Wiertz, General Man-
ager of EDANA.

Thanks to increased industrial de-
velopment in India and across Asia, 
filtration is seeing remarkable growth 
as the need for quality products and 
a cleaner environment has prompt-
ed inspired companies to bring both 
standard and state-of-the-art filtration 
solutions to the market. EDANA’s ap-
proach to product stewardship across 
its 40 years has supported the growth 
and development of filtration products, 
meeting a demand for strong reliable 
products which deliver a benefit to the 
quality of air or liquid in our homes, our 
offices and our cities.

In addition to the market and techni-
cal information provided through both 
the conference and exhibition, the 
event offered a number of dedicated 

times for business representatives 
to interact with each other, filling the 
critical requirement for individuals to 
make contact with valuable business 
partners, be they from across the In-
dian subcontinent, or from across the 
globe.

“India is a fast growing filtration mar-
ket, although the current technology is 
not totally at the same level as com-
pared to other major markets. The 
need for ‘transition’ is well recognized 
and we expect significant investments 
in the coming years, most notably in 
nonwovens.” said Ritika Gupta, Ex-
ecutive Director of BCH in her keynote 
paper from the conference. 

The next Filtration Conference and Ex-
hibition will be held by EDANA in Co-
logne, Germany on the 17th and 18th 
October.  Details and registrations 
forms will be made available on www.
edana.org under ‘Events’.

“pet Conference 
South Americas 2012”

PETtalk and PRF
 
The continuous growth of the Polyes-
ter Industry in South Americas requires 
deep and updated information about 
market development, new processes, 
production, application and recycling. 

To concentrate and present these is-
sues to the South American polyester 
industry and this continent´s interest-
ed audience, ABIPET - Brazilian PET 
Industry Association – and Dr. Thiele 
polyester Technology, the organizer 
of the Polyester Recycling Forum, 
will jointly host the “PET Conference 
South Americas 2012 – PETtalk and 
PRF” on June, 11th and 12th in São 
Paulo-Brazil.
This event will take place in São Pau-

lo–Brazil and companies like Amcor, 
Husky, Petroquímica Suape, Buhler, 
Plastipack, M&G, Gneuss, Herbold, 
Aquafil, Se-So-Tec and Hosokawa 
Bepex are among sponsors and par-
ticipants. 
Further and continuously updated in-
formation will be available at: 
www.abipet.org.br
www.polyester-technology.com  
www.polyester-recycling.com 

Lamett/Chinafloors 
Launch New Luxury 

Vinyl with Click Shang-
hai, 

PRC – Dec 28, 2011
Chinafloors enters the Vinyl category 
-- Launches a new Lamett brand col-
lection of 21 visuals in luxury vinyl 
planks for worldwide sales.

The Shanghai-based flooring producer 
Chinafloors Timber (China) Co. Ltd, 
has announced the launch of its brand 
new program of luxury vinyl planks.   
The collection will be marketed under 
the Lamett brand, and features 21 de-
cors that will be available both in a dry 
back as well as in a click version for 
floating installation.  The 21 SKUs will 
be warehoused in China for immediate 
shipment, thus avoiding long produc-
tion lead times.  The program will be 
launched officially in January at Domo-
tex 2012 in Hannover and Surfaces 
2012 in Las Vegas. 

“We are very proud to bring this new 
luxury vinyl collection to market.  Just 
as our wood and laminate, our vinyl 
products are unique both in terms of 
design and finish.  It will allow our cus-
tomers to go to market with an exclu-
sive line that is different to what is out 
there, and to sell value based on qual-
ity and differentiation.  And our cus-
tomers like the idea of being able to 
consolidate their purchasing with one 
manufacturer”, says Thomas Baert, 
President of Chinafloors.
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tic” and “strings made of plastic film” 
(28% each). The most contaminated 
cotton descriptions considered for the 
survey originated in India, Nigeria, Zim-
babwe, China and Turkey. In contrast, 
very clean raw cottons were produced 
in the USA, (Texas High Plains, Arizona, 
Pima, USA-Others, Memphis and Cali-
fornia), Syria, Benin, Brazil, Spain, Ar-
gentina, Greece and Australia).

Stickiness – significant rise
The presence of sticky cotton as per-
ceived by the spinning mills increased 
in 2011 significantly from the record 
low of 16% in 2009 to 20%. While this 
level is still lower than the long-term 
average, the level of stickiness is still 
considerable high and remains a major 
challenge to the global cotton spinning 
industry. Descriptions that were affected 
most by stickiness were those from In-
dia (DCH, MCU-5, India-Others), Syria, 
USA (California, Pima), Spain, Mali and 
Uzbekistan (Medium-Staples. On the 
other end of the range, cottons from Ar-
gentina, Turkey (Izmir), USA (Arizona), 
Egypt (Giza), India (J-34) and USA 
(Texas High Plaines) were not or hardly 
affected by stickiness. 

Seed-coat fragments – noticeable jump
With regard to seed-coat fragments 
the Cotton Contamination Survey 2011 
shows that their appearance in cotton 
growths remains an issue for spinners 
around the world. 38% of cotton spin-
ners (2009: 31%) claim that they have 
encountered seed-coat fragments in 
the cotton growths consumed. This is 
a jump of 7 percentage points, up from 
only 31% in 2009, the lowest level since 
including measuring the level of seed-
coat fragments in the survey in 1991. 
The origins affected most by seed-coat 
fragments are those from Nigeria, India 
(India–Others, MCU-5, Shankar-4/6, 
J-34) USA (South Eastern, California), 
Ivory Coast and Turkey (Turkey-Oth-
ers). Cotton descriptions for which the 
existence of seed-coat fragments was 
negligible (prevalence of less than 20%) 
included those from Australia, Benin, In-
dia (Others), Pakistan (Others), and the 
US (California, Texas High Plains).

SSm at Itm in Istanbul, 
Turkey, 21 - 24 April 
2012, Hall 2 / Booth 

COmpAny newS

212A. 

Two new product launches and a total 
of seven machines will be showed. 
First time together with the new subsidi-
ary company SSM GIUDICI S.r.l.

SSM announce their participation to 
the forthcoming ITM in Istanbul, Tur-
key, from April 21st to 24th. The Swiss 
based SSM Schärer Schweiter Mettler 
AG, the inventor of the electronic yarn 
traverse system, will continue their tra-
dition of trend-setting with the presenta-
tion of breakthrough technologies. The 
focus of the show will be the exhibition 
of new solutions for cost effective wind-
ing and yarn processing. 

For the first time SSM will show a ma-
chine created by their new subsidi-
ary company SSM GIUDICI S.r.l. With 
them, SSM got a strong market posi-
tion in the field of false twist texturing 
of high quality fine count Nylon yarns, 
an application that complements SSM’s 
established leadership in air texturing, 
will further expand SSM’s business in 
the chemical fibre processing industry.

With two new product launches and a 
number of new innovations & applica-
tions for their well-known product range, 
SSM will exhibit a total of seven ma-
chines. 

Machines for the following applications 
will be on display:

• Dyeing/Rewinding   
• Air Texturing   
• False Twist Texturing
• Air Covering
• Draw Winding  
• Assembly Winding
• Yarn Singeing  

• Sewing Thread 

As the market leader in these fields, SSM 
enjoys an excellent reputation. Further-
more SSM maintains a worldwide ser-
vice network that ensures the training of 
their customer’s staff and the maximum 
return on customer’s investments. SSM 
look forward to stimulating and interest-
ing discussions concerning open pro-
jects using their latest developments.

 DORNIER at Inlegmash 
2012 

Already for the 6. time, Lindauer DORN-
IER GmbH is present at the exhibition 
Inlegmash in Moscow. You will receive 
comprehensive information about the 
DORNIER system family at Textima’s 
and DORNIER’s joint stand FE 105 in 
the hall “Forum”. 

Weaving machine types 
The DORNIER system family consisting 
of rapier and air-jet weaving machines 
stands out due to high productivity and at 
the same time high flexibility. 
The rapier weaving machine with its pat-
ented weft insertion system, the positive 
controlled weft transfer in the middle of 
the fabric, allows the production of fin-
est silk yarns up to coarse yarn counts, 
for example glass roving or carbon for 
industrial fabrics.  The air-jet weaving 
machine is suitable for the production 
of very dense fabrics, single or double 
width, as well as for Jacquard weavers 
with their high-quality, fashionable prod-
ucts. An insertion rate of more than 2500 
m/min has been achieved with air-jet 
weaving machine nominal widths of up 
to 540 cm. 
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The Level of Foreign Matters, Stickiness 
and Seed-coat Fragments Increased
in Comparison to 2009

“After some improvements in the re-
cent past foreign matter, stickiness 
and seed-coat fragments in raw cotton 
pose serious challenges to the cot-
ton spinning industry worldwide.” This 
is the general conclusion to be drawn 
from the “Cotton Contamination Survey 
2011” which has just been released by 
the International Textile Manufacturers 
Federation (ITMF). The survey is car-
ried out every other year, the 2011 edi-
tion being the twelfth in the series since 
the changeover to a new methodology 
in 1989. In the 2011 report, 119 spinning 
mills located in 24 countries evaluated 
71 different cotton growths. 

Contamination – slight increase
The level of cottons modestly or seri-
ously contaminated as perceived by the 
spinning mills from around the world 
rose slightly from 22% to 23% com-
pared to the last survey in 2009. A closer 
look at the extent of the contamination 
shows that 7% (2009: 6%) of all cotton 
evaluated were seriously contaminated 
by some sort of foreign matter whereas 
16% (2009: 15%) were only moderately 
contaminated. As the summary data are 
arithmetic averages of the different con-
taminants, the extent of contamination 
is fully illustrated only by the results for 
the individual contaminants. They range 
from 5% for “tar” (2009: 4%) to 51% of 
all cottons processed being moderately 
or seriously contaminated by “organic 
matter”, i.e. leaves, feathers, paper, 
leather, etc. (2009: 42%). Other serious 
contaminants are “inorganic matter” 
(31%), “fabrics made of cotton” (30%), 
“strings made of woven plastic” (29%) 
as well as “fabrics made of woven plas-

The situation on the domestic market re-
mains more difficult to resolve, howev-
er. The revival in investments recorded 
over the past three months is certainly a 
positive sign, but the gap remains large 
with current trends abroad. 

The expectations of Italian machinery 
manufacturers for the first quarter of 
2012 remain cautious, above all regard-
ing the domestic market. “Economic 
uncertainty, combined with increased 
difficulties due to the danger of a credit 
crunch, are stopping investments of our 
Italian customers,” ACIMIT’s President 
concludes.

ITMF’s Cotton Con-
tamination Survey 

2011Summary of Sur-
vey Results

 It ALIAn textILe mA -
CHINERY: SIGNS OF 
A reCOvery  FOr 

OrderS  In FOurtH 
QuArter OF 2011 

Orders for Italian textile machinery sec-
tor are back on the rise. Sandro Sal-
moiraghi, President of ACIMIT: “Despite 
the economic crisis, our sector is show-
ing signs of a recovery in sales after two 
negative quarters.” 

Orders for Italian textile machinery 
manufacturers were on the rise again 
during the last quarter of 2011 after two 
quarters of fall down. The results were 
gathered by the quarterly survey con-
ducted by ACIMIT, the Association of 
Italian textile machinery manufacturers. 
Overall orders for the period from Oc-
tober to December 2011 rose up 28% 
over the previous quarter, at a value 
of 90.2 points. The most significant in-
crease regarded orders in foreign mar-
kets (+32%), whereas on the domestic 
market orders were up 15%. 
“We’re still far from the levels achieved 
in 2010,” comments Sandro Sal-
moiraghi, President of ACIMIT, “but this 
recovery, compared to the mid months 
of 2011, confirms the dynamic nature of 
our manufacturers.” 
“Despite the current difficult conditions 
in global markets,” Salmoiraghi says 
“our manufacturers have managed to 
catch the business opportunities availa-
ble in major foreign markets, especially 
China, Turkey and India, as well as the 
United States and Brazil.” 
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international authorities such as the 
FDA/USA, EFSA/EU, AFSSA/FR and 
BfR/DE. 

Fibre manufacturer 
presents new market-
ing concept at Heim-

textil
 
In January the Heimtextil international 
trade fair took place in Frankfurt and for 
Trevira CS, its premium brand, Trevira 
presented a new marketing concept to 
top customers and trade press repre-
sentatives. The fibre manufacturer from 
Germany will be supporting its custom-
ers even more strongly, with the aim to 
expand, on a global basis, their brand 
for permanently flame retardant textiles, 
which is particularly well known in the 
contract sector.

Key aspects of the concept are new ad-
ditional measures to protect the brand 
and to increase market awareness. The 
main focus, however, is on further im-
provement of the traditionally close rela-
tionships with customers, as Anke Vol-
lenbröker, head of Marketing, explains: 
“Trevira CS stands as a trademark for 
the textile fabric and with every new col-
lection it is our customers that give the 
brand significance. If we want to expand 
our product even more, then the best 
way to do this is to support our partners 
at the separate processing stages to 
bring their Trevira CS products to mar-
ket successfully, and that means on a 
world-wide basis as well.”

 Starlinger shows ome-
ga 1000 circular looms 

at Plastindia 2012 

Easy handling, efficiency, automation – 
the new standards in woven packaging 
technology and plastics recycling 

Starlinger and Co. GmbH is again rep-
resented at Plastindia taking place from 
February 1 to 6, 2012 in New Delhi. This 
time, interested customers can view no 
less than 2 omega 1000 circular looms 
in operation: With this latest model of 
Starlinger’s omega circular loom series, 
the focus has been laid on increased ef-
ficiency, easy handling and low mainte-
nance. Equipped with durable ceramic 
segments and metal heddles with ce-
ramic eyelets, tape wear is minimized 
and maintenance costs reduced con-
siderably. 
The omega 1000 is designed for the 
production of tubular and flat fabric with 
weights up to 200 g/m², the working 
width ranging between 300 and 850 mm 
for double flat fabric and 600 and 1700 
mm for flat fabric. With a production 
speed of up to 1000 picks per minute 
and an efficiency of over 90 %, the ome-
ga 1000 ranks among the fastest and, 
at the same time, most reliable looms 
on the market, and offers an unrivalled 
price/performance ratio. 

Recycling technology 
Starlinger recycling technology is pre-
senting machinery solutions for the re-
cycling of a wide scope of plastics such 
as PE, PP, PA, PS, BOPP and PET. 
Starlinger’s world market leading PET 
recycling and refining systems produce 
food-safe r-PET and are approved for 
use in food applications by many brand 
owners as well as various national and 

grew fast, year after year, driven by the 
USA. Nearly all polyester carpet yarns 
worldwide are produced on Oerlikon 
Neumag lines.

The use of polyester for carpet yarns is 
popular because of different reasons. 
Primarily BCF substitutes polyester 
spun yarns because it is more cost effi-
cient in production. The cost advantage 
applies in particular to heat set yarn for 
tufted residential and high pile carpets.
The yarns are thicker and bulkier result-
ing in carpets with a very soft and com-
fortable touch.

Further, polyester carpets are highly re-
sistant to UV light without the need to 
add any UV stabiliser during production.
The price for polyester raw mate-
rial has declined below polypropylene 
since 2010. In addition polypropylene 
has fluctuated very strongly whereas 
polyester was stable and is projected to 
remain so until 2015. Moreover polyes-
ter raw material can be used from re-
granulated material or bottle flakes and 
is widely available worldwide in suitable 
IV ranges.

The S+ for polyester and PTT/3GT cov-
ers the complete IV range from 0,64 
IV fibre grade to 1,02 IV PTT/3GT. It 
reaches thanks to a straight yarn path 
and increased spinning heights a higher 
production speed. Compared to the S5 
this leads to a productivity gain of 10% 
at 1300dtex and up to 40% at 2100dtex. 
Furthermore a redesigned winder 
mechanism enables an efficiency in-
crease to 99%. These design features 
and a series of further detail improve-
ments turns the S+ polyester into a ma-
chine which defines the future of BCF 
technology.
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Besides the engineering know- how the 
worldwide service network from Oer-
likon Neumag with a centre in Baroda, 
India, are very beneficial for staple fib-
ers producers to get the maximum up-
time from the equipment.
“Geotextile is a very promising market 
for our short spinning Inline plants which 
perfectly suits the needs of nonwoven 
producers who intend to make their own 
specialized staple fibers”, says Clem-
ent Woon, CEO of Oerlikon Textile. “For 
Oerlikon Neumag, this project is a great 
opportunity in an interesting market with 
an excellent growth potential. We look 
forward to realize this project”, says 
Rainer Straub, Head of Sales Oerlikon 
Neumag.

Oerlikon Neumag 
launches the BCF ma-
chine S+ for Polyester 

at Domotex
At this year’s Domotex in Hannover Oer-
likon Neumag presents the carpet yarn 
machine S+ for polyester. Looking back 
at 2011 the S+ was Oerlikon Neumag’s 
most successful machine covering 85% 
of the sold BCF polypropylene capac-
ity. With the launch of S+ for polyester, 
which is said to be the upcoming poly-
mer for carpets, the portfolio of Oerlikon 
Neumag BCF is extended by another 
state of the art version.

The best selling machine in BCF tech-
nology of 2011, the S+, is made avail-
able for the upcoming polymer for car-
pets: polyester. The S+ for polyester is 
for sale starting from the Domotex 2012.

In 2011 Oerlikon Neumag was able to 
conclude over 40 orders in total with 
leading carpet producers mainly from 
Turkey, USA, China and Middle East. 
The order volume exceeded an annual 
capacity of 100.000 tons. More than 
half of all orders were for the S+ poly-
propylene which was introduced at the 
last Domotex. Oerlikon Neumag’s mar-
ket share today is 70% in BCF for poly-
propylene. The first lines which were 
already installed in 2010 are running 
successfully at 1850 dtex with winder 
speeds up to 3200 m / min at 99% ef-
ficiency.
Since Oerlikon Neumag sold its first 
polyester BCF lines in 1999 the demand 

ity, the software now provides a num-
ber of important additional options. For 
example, users can select data on the 
force value at which the first filament 
breaks, or obtain reference values for 
strength and elongation. Various modu-
lus values, yield points and natural draw 
ratio for stress and strain are among 
other useful data offered. Together, 
the USTER® TESTER 5-C800 and 
USTER® TENSORAPID 4-C provide 
the perfect partnership for progress in 
the global filament yarn industry. 
Growing Importance of Synthetic Fibers
Soaring domestic demand in emerging 
countries, coupled with continuing high 
cotton prices, has fueled the synthetics 
boom, and estimates put annual growth 
in capacity at 4.5%, reaching a global 
manufacturing capability of 64 million 
tonnes by 2014. Polyester is projected 
to retain its dominant position, with fila-
ment yarn capacity set to increase from 
its 2009 level of 26 million tonnes to a 
new high of 34 million by 2014.

Experts predict Asian markets will be 
even more significant over this period, 
as greater affluence and the rise of the 
middle classes creates new demand 
for all types of synthetic textiles, with 
a particularly strong focus on growth 
in sophisticated applications and non-
apparel end-uses. 

Oerlikon Neumag sells 
staple fiber plant for 
geotextile production 

to India 
Oerlikon Neumag has signed a contract 
for an Inline plant with 12 spinning po-
sitions for the production of staple fib-
ers for geotextiles. The order comprises 
the complete machine equipment from 
spinning to baling including engineering 
and services of supervision for erection 
and commissioning. Start-up will be at 
the end of 2012.
With its Inline plants producing up to 
80 tons per day, Oerlikon Neumag pro-
vides compact lines which are special-
ised for the needs of nonwoven pro-
ducers. Less operational personnel are 
needed because spinning and drawing 
are in a single continuous process. With 
this plant nonwoven producers are able 
to complete the value chain from the 
production of staple fibers to needle 
punched nonwoven products.

filament yarns. Both systems can test a 
wide range of counts across all the main 
filament yarn types, including polyester, 
polyamide, polypropylene, viscose and 
aramid. Gabriela Peters, Product Man-
ager Yarn within Uster Technologies 
says: “Our long expertise in this area 
means we understand that the testing 
of monofilament or multifilament is not 
as simple as it looks.” In fact, it can be a 
complex process, requiring the special-
ized know-how, hardware and software 
that is integrated into the USTER® in-
struments. “We work with filament pro-
ducers to keep pace with fast-moving 
changes in manufacturing technology 
and new demands on yarn character-
istics as competition intensifies through 
the textile sector, including high-volume 
applications such as polyester for ap-
parel, sport textiles and home textiles,” 
explains Peters.

the perfect couple
The USTER® TESTER 5-C800, as the 
name suggests, operates at the unri-
valed testing speed of 800 m/min, while 
a vital technical benefit is its unique 
method of applying mechanical twist, 
which guarantees ultimate accuracy 
and reliability. The system provides a 
precise analysis of mass variations in 
the yarn, which can arise from poly-
mer inconsistencies, irregularities in 
the spinning process and subsequent 
yarn cooling and winding and draw-
ing operations, or from machine de-
fects. Because of the high speeds in 
filament yarn production, undetected 
mass variations can damage thousands 
of meters of valuable material. These 
faults can then cause more problems 
in subsequent processes such as draw-
twisting, texturing and dyeing. That is 
why comprehensive evenness testing is 
essential to avoid the danger of below-
par yarn quality being delivered to the 
customer.

The perfect partner for the USTER® 
TESTER 5-C800, is the USTER® TEN-
SORAPID tensile testing system, with 
the latest USTER® TENSORAPID 4-C 
model offering a range of important 
features for filament yarns. Producers 
need to cope with continuous devel-
opments in the synthetic fiber sector, 
including new yarn types and different 
application. Recognizing these special 
requirements, USTER has devised a 
purpose-designed software package 
for the USTER® TENSORAPID 4-C. 
As well as handling the basic measure-
ments of force, elongation and tenac-
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of products sold was 97.08%, while 
the industry generated sales revenues 
of RMB76.21 billion (approximately 
US$12.06 billion), up by 28.36% com-
pared with the same period of last year. 
Besides, its sales revenues per cap-
ita was RMB575,100 (approximately 
US$90,995).
Analysis points out that the remarkable 
sales volume of the country’s textile 
machinery industry was mainly due to 
textile enterprises’ intensified efforts in 
adjusting its product structure and the 
elevating labor costs, which have stimu-
lated the demand for upgrading and re-
placing textile machinery for automated, 
continuous, high speed, intelligent and 
high-capacity production. In addition, in 
2010, the demand for textile machinery 
exceeded its supply, which made some 
orders carry forward to this year. How-
ever, in the second half year, in particu-
lar after October, textile machinery en-
terprises received apparently less new 
orders.

perfect partners for 
filament yarn produc-

ers worldwide
Ensuring quality standards with 
the USTER® TESTER 5-C800 and 
USTER® TENSORAPID 4-C

Global demand for synthetic fibers is at 
an all-time high, with more than 80% 
capacity utilization and a production to-
tal of almost 50 million tonnes expected 
for 2011, following a strong recovery in 
2010. Mass variation as well as strength 
and elongation are the essential qual-
ity characteristics for this big business. 
The USTER® TESTER 5-C800 and 
TENSORAPID 4-C are the indispensa-
ble and specialized testing instruments 
for filament yarn producers.

Reflecting the filament industry’s 
needs leads to the conclusion that 
two USTER® testing instruments offer 
what is necessary to ensure requested 
quality standards: The USTER® TEST-
ER 5-C800 – part of the renowned 
USTER® tester family – is tailor-made 
for this industry and has become a 
synonym for unevenness measure-
ments. The USTER® TENSORAPID 
4-C measures the key quality param-
eters of force, elongation and tenacity, 
using software specially designed for 

ing rising labor costs, waning demand, 
restrained capital supplies and a short-
age of funds for technological improve-
ments, the ministry warned.

Rising domestic demand would provide 
certain support for the industry in 2012, 
the MIIT said.

The uncertainties in the international 
market may increase in 2012, which 
would greatly impact the country’s ex-
ports of textiles, and slowing domestic 
economic growth would also add to the 
pressures being faced by the textile 
sector, according to experts from China 
National Textile & Apparel Council.

Chinese textile machin-
ery exports up by 33% 
in first three quarters  

According to statistics of the National 
Bureau of Statistics of China, during 
January to September, Chinese textile 
machinery exports reached US$1.65 
billion, a 33.04% year-on year growth. 
Knitting machinery sector stayed the 
largest sector in terms of textile ma-
chinery exports. The sector’s exports hit 
US$0.48 billion, up by 35.95% year on 
year, with growth rate falling by 12.15 
percentage points compared with the 
first six months, making up 29.06% of 
the total textile machinery exports. It 
was followed by auxiliary equipment 
and parts, dyeing, finishing and post-
treatment machinery, spinning machin-
ery, chemical fiber machinery, weaving 
machinery, nonwoven fabric machinery 
and weaving preparation machinery.
During this period, China exported tex-
tile machinery to 165 countries. The top 
five destinations in terms of export vol-
ume were India, Japan, Bangladesh, In-
donesia and Pakistan, which accounted 
for 50.16% of the total exports together
Besides, the bureau’s statistics on 676 
textile machinery producers revealed 
that during January to September of 
this year, the Chinese textile machinery 
industry’s total production output was 
valued at RMB77.49 billion (approxi-
mately US$12.26 billion), up by 28.48% 
year on year, while its sales volume 
hit RMB75.23 billion (approximately 
US$11.9 billion), up by 28.29% year on 
year.
On the other hand, the industry’s rate 

held on 25 October 2011 where over 
100 persons from 36 customers of the 
southern part of Vietnam were attend-
ing. The hand over ceremony was at-
tracting the audience very much and it 
was appreciated well that Rieter is sup-
porting young students in this field. 

China’s Textile Industry 
to Grow in 2012 De-

spite pressures, mOF-
COM Says  

China’s textile industry will keep growing 
this year, although it will face mounting 
pressures from rising costs and shrink-
ing demand, the Ministry of Industry and 
Information Technology (MIIT) said.

The growth rate of textiles exports in 
2012 will not be lower than that of inter-
national trade during the same period, 
the MIIT said in a statement posted on 
its website on Thursday.
Generally, China’s textile industry was 
good in 2011. Main business revenues 
rose 27.4% during the January-Novem-
ber period, while industrial output went 
up 10.5% year-on-year, said the state-
ment.

However, the profit growth of the textile 
sector declined significantly last year. In 
the first 11 months of 2011, the indus-
try’s profits rose 26.6% y-o-y to RMB 
246.6 billion ($39.1 billion). The growth 
rate was 14.7 percentage points lower 
than in the first half.
In the January-November period, the 
number of enterprises that reported 
losses increased 28.7% over the same 
period a year earlier, and the total value 
of the losses they posted surged 75.9% 
from the same period in 2010, the MIIT 
said.

The ministry said an overreliance on 
quantity and lower costs to gain mar-
ket share was partly responsible for the 
mounting losses at domestic textile en-
terprises.

The ministry said China’s textile sec-
tor has a complete industrial chain and 
relatively advanced technology, so its 
competitive advantages will remain in 
2012.

Meanwhile, the industry will continue 
to face a variety of challenges, includ-
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COmpAny newS

Customers will not only profit from a 
more efficient purchasing process but 
also from thelarge network of local ser-
vice engineers that support them in eve-
ryday business.

Rieter Award Handover 
in Vietnam

This year we had again the great hon-
our to present our popular Rieter Award 
to a student in Vietnam, after a break 
of 4 years. This time the Rieter Award 
was presented to Ms. Le Nguyen Bao 
Quyen, from the Ho Chi Minh University 
of Technology. Ms. Le had made her 
thesis about none woven, another very 
interesting branch in the diversified field 
of textile applications.

Ms. Le could enjoy the Rieter Award 
week in Switzerland and Barcelona mid-
dle of September this year together with 
all the other Award winners from all over 
the world. The hand over of the crystal 
and the certificate has been done on the 
occasion of the Rieter Symposium in Ho 
Chi Minh City, Vietnam. The event was 

and opens up new areas of application. 

Licence package from Rieter
Rieter actively promotes the supply 
sources for licensed yarns and also pro-
vides a direct link to the licensee via the 
Rieter website. Customers who have 
decided in favour of a yarn license ad-
ditionally have the option of exploiting 
the know-how of the Rieter specialists 
and being supported by them in specific 
projects. Also with their own marketing 
activities, licensed customers receive 
support from Rieter. 

Acquisition of Giudici 
S.p.A.

As of 1st February 2012 SSM Schärer 
Schweiter Mettler AG, Horgen, Switzer-
land will take over the activities of Giudi-
ci S.p.A., Galbiate (LC), Italy. The Italian 
company Giudici S.p.A. has more than 
50 years of experience in the develop-
ment and production ofhigh-end textile 
machines and today offers an extensive 
range of machines for the processing of 
chemical fibres. Giudici’s strong market 
position in the field of false-twist tex-
turing of high quality fine count Nylon 
yarns, an application thatcomplements 
SSM’s established leadership in air tex-
turing, will further expand SSM’s busi-
ness in the chemical fibre processing 
industry. Consequently SSM will offer 
machines/solutions for the count range 
of 5 up to 50’000 dtex in the following 
processes/applications:

- Dye packages/ Rewinding
- Air texturing
- False-twist texturing
- Draw winding
- Air covering/ Intermingling
- Assembly winding
- Singeing
- Sewing thread finish winding
- Preparation processes

ComforJet® License 
for Hermann Bühler AG
The spinning company, Hermann Bühler 
AG, in Switzerland has acquired the Ri-
eter license for ComforJet® yarns. The 
official handover of the certificate took 
place at the ITMA in Barcelona. On the 
Rieter stand in the presence of numer-
ous visitors, Reto Thom, Rieter’s Head 
of Sales, presented the certificate to 
Mr. Dr. Beat Denzler, Chairman of the 
Board and Mr. Martin Kägi, CEO Her-
mann Bühler AG.

Handover ceremony of the Rieter Com-
forJet® license at the ITMA in Barce-
lona, Spain. Left to right: Model, Mr. M. 
Kägi, CEO Hermann Bühler AG, Mr. Dr. 
B. Denzler, Chairman of the Board, Her-
mann Bühler AG, Mr. R. Thom, Rieter 
Head of Sales, Model.
The spinning company, Hermann 
Bühler AG, with headquarters in Win-
terthur-Sennhof, Switzerland, produces 
yarns for customers with the highest 
demands. With innovative products, top 
quality and a perfect customer service, 
the spinning plant sets standards. Al-
ways interested in the latest technology, 
Hermann Bühler AG has been involved 
from the start in the development of the 
Rieter air-jet spinning machine. Conse-
quently, the company is also one of the 
first certified suppliers of ComforJet® 
yarns. 

New yarn with new properties
The form of the yarn construction on 
the air-jet spinning machine, turbulence 
from an air stream in a spinning nozzle, 
results in a new type of yarn structure. 
Typical features are the very low hairi-
ness, the smooth yarn surface and the 
associated soft and voluminous yarn 
character. This yarn from the Rieter air-
jet spinning machine is marketed under 
the brand name ComforJet®. It creates 
many benefits, not only in downstream 
processing but also in the end product 

whaT IS haPPENNING N ThE wORLD OF TEXTILE
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Regional Sales Manager Asia / Orient, Le Nguyen Bao 
Quyen, Rieter Award winner 2011 from Vietnam, Reto 
Thom, Rieter Head Markets / Sales.
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consumer campaign for home textiles to 
be conducted in association with a lead-
ing international trade fair and an unri-
valled platform for the interior decora-
tion business”, says Michael Schwarz, 
Press Officer of the Guild of Interior 
decorators, Frankfurt am Main.

The next Heimtextil, International Trade 
Fair for Home and Contract Textiles, will 
be held in Frankfurt am Main from 9 to 
12 January 2013.

Heimtextil 2012: Visitor and 
Exhibitor Statements

Four days of the fair –  and many, many 
voices. At Heimtextil, 2012 visitors and 
exhibitors expressed their views on the 
events at the fair and their personal ex-
periences. Read their opinions here...

A.S. Création, Germany (Hall 3.1) – 
Stefan Gauger, Marketing Manager
“My impression of the fair is very good. 
We met all our customers on Wednes-
day and Thursday. We need Heimtextil 
for our customer-relationship activities 
because the fair attracts all our interna-
tional partners. For us, Heimtextil is the 
most important fair in the world. Hence, 
we plan our participation here with a 
view to the long run. And, perhaps, we 
will even have a bigger stand next year.”

Beddinghouse, The Netherlands (Hall 
11.0) – Jan Harmsen, Sales Manager 
Europe
“That was the best fair ever. Yes, we 
held very good discussions. Visitor qual-
ity was very high – not only with regard 
to European visitors but also to those 
from other parts of the world. Heimtextil 
is the only fair that has a genuine world-
wide impact. I never thought we would 

take so many orders, especially from 
whole salers.”

Billerbeck Betten-Union, Germany (Hall 
8.0) – Friedrich Ermert, CEO
“We had a good location here in Hall 
8 and were able to welcome numer-
ous visitors. We met the customers 
we wanted to reach. There was a par-
ticularly large number of Asian visitors, 
which enabled us to boost our export 
business. Our visitors were very enthu-
siastic about our presentation and prod-
ucts.”

British Velvets, Great Britain (Hall 4.1) – 
Keith Prytharch, CEO
“British Velvets launched the second 
range of bamboo velvet fabrics where-
by there is no doubt that the emphasis 
is on environmental friendliness. This 
is my 25th fair. Heimtextil is important 
for us. Ex ports account for 50 percent 
of our normal business – and 95 per-
cent of this is conducted at Heimtextil. 
We want long-term regular customers, 
and we find them here. The number of 
visitors was very good and we were all 
kept very busy. The visitors came from 
all over the world with East Europe be-
ing particularly well represented. My 
customers who live just around the cor-
ner in England also come to Frankfurt 
to see us at the fair. This is where the 
whole sector gets together.”

Erfal Erler, Germany (Hall 5.1) – Jörg 
Erler, CEO
“From my point of view, visitor quality 
was very good because very important 
people came to our stand, e.g., people 
from the associa tions, key accounts 
and other decision makers. Our focus 
is on the German-speaking region and 
Heimtextil is perfect for this. Our par-
ticipation in the fair is oriented towards 
the long term. With regard to the future 
of the sector, I am cautiously optimistic. 
In distinction to many other companies, 
we are profiting from the environ mental 
changes.”

Euro Comfort Group (Badenia, Irisette, 
etc.), Germany (Hall 8.0) – Thomas 
Busskamp, CEO:
“As exhibitors of many years’ standing, 
we presented bedding with fibre filling, 
with natural fibres and down, as well 
as pillows, mattresses and frames. The 
number of visitors – and their response 
to our products – has been excellent. 
We have been able to increase our ex-
port share. The visitors included deal-
ers, as well as represen ta tives of dis-

counters and wholesalers, so we were 
able to take a number of orders. We will 
certainly be back again next year.”

friedola Gebr. Holzapfel, Germany (Hall 
3.1 & 9.0) – Martin C. Derin, Sales Man-
ager, Technology / Industry
“We are very pleased with the course 
of business at the fair and the number 
of visitors to our exhibition stand. There 
were actually more visitors than last 
year, which is very good. We are regu-
lar Heimtextil exhibitors and it continues 
to be a good and indispensible inter-
national marketing platform for us.”

Group Rulinen, Russia (Hall 9.0) – Na-
talie Chumichyova, Export Manager
“This year’s Heimtextil has been more 
successful than the last fair. 40 percent 
of our contacts are new customers. The 
level of inter nationality here is impres-
sive. Most of our new customers come 
from Germany, Italy, The Netherlands 
and Spain. This is our third time here 
and we will certainly be back again.”

Sarev, Turkey (Hall 11.0) – Erdal Deniz, 
General Manager:
“Sarar is one of the world’s biggest 
brands for men’s fashions and made 
its debut at this year’s Heimtextil with 
Sarev, the label for home textiles. We 
were naturally anxious beforehand. 
However, our presentation has been 
highly successful. We had visitors from 
all over – from Europe, as well as Brazil, 
Chile, the USA, Canada, Australia and 
Africa. Everything went like clockwork. 
Great interest was shown in the prod-
ucts by our designer Göksen Gökgezer. 
And there was a super echo from our six 
different designs, each of which reflects 
a different lifestyle. We will certainly be 
back next year – with even greater ex-
pectations.”
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perfectly to the needs of buyers from 
the distributive trades, the handicrafts 
trade and the contract business. Thus, 
Messe Frankfurt has further increased 
its expertise in the field of trade fairs for 
the textile sector.”

Particularly pleasing in this connection 
is the correlation of the good results 
of the fair reported by German exhibi-
tors and visitors with the positive as-
sessments of the economic outlook. 
In both cases, significantly more Ger-
man exhibitors and visitors expressed 
themselves in positive terms. Thus, 
there was a leap in the number of good 
to very good ratings for visitor target 
groups reached (up 12 percent points to 
79 percent) and visitor quality (from 69 
percent to 86 percent). The estimation 
of the economic outlook made by ex-
hibitors from outside Germany is not so 
optimistic – 27 percent of foreign exhibi-
tors are pessimistic against only eight 
percent of their German colleagues.

In view of this, a successful fair is all the 
more encouraging. Thus, a remarkable 
81 percent of non-German exhibitors 
said they are satisfied to very satisfied 
in terms of achieving their goals for the 
fair. Beddinghouse – Jan Harmsen, 
Sales Manager Europe, from The Neth-
erlands (Hall 11.0): “That was the best 
fair ever. Yes, we held very good discus-
sions. Visitor quality was very high – not 
only with regard to European visitors 
but also to those from other parts of the 
world. Heimtextil is the only fair that has 
a genuine worldwide impact. I never 
thought we would take so many orders, 

especially from whole salers.”

The large number of established and 
new exhibitors also benefited British 
exhibitors. Thus, Matthew Crew, Brand 
Designer and Marketing Manager of Pa-
vilion Textiles Ltd. (Hall 4.1), said, “Our 
company was founded 22 years ago 
and we are now Great Britain’s lead-
ing sheer curtain and fabric supplier. 
We used Heimtextil for the worldwide 
launch of our new Vanilla brand and are 
very, very pleased with the results. Now, 
we can really begin selling on a world-
wide basis. At Heimtextil, we reached 
new markets in 45 countries alone dur-
ing the first two days!”

Wallpaper was the subject of particular 
attention at Heimtextil 2012. Many re-
nowned companies presented their new 
collections in Hall 3.1, the Wall Gallery 
special show displayed the most inno-
vative products in the right light and a 
marketing campaign launched at the 
Heimtextil is set to make the new fur-
nishing worlds the talk of many towns. 
Thus, Karsten Brandt, Director of the 
German Wallpaper Institute in Düs-
seldorf, was delighted with the new 
trend towards wallpaper: “Our member 
companies represented here are very 
pleased with the course of business at 
the fair – especially with the quality of 
the contacts made. The echo, particu-
larly from German buyers, was excel-
lent – a good atmosphere with no trace 
of caution or recession and nothing to 
indicate a decline in demand in 2012. 
This is more noticeable among foreign 
buyers. Nevertheless, the number of 
visitors and orders from purchasing as-
sociations and wholesalers from Rus-
sia and China was very good. Here in 
Frankfurt, we launched our 2012 Road 
Show on its tour of seven German cit-
ies. This was a very successful start to 
‘Wallpaper on Tour’!”

More than 400 manufacturers drew at-
tention to the latest innovations for tex-
tile furnishings in the contract sector 
and architecture, as well as sustainable 
home textiles, via special offers and a 
series of expect lectures and awards 
ceremonies in the special ‘Let’s talk 
about…’ area (Halle 5.1/6.1). And met 
with an extremely positive echo from ar-
chitects and interior architects from the 
whole of Germany and neighbouring 
countries. On behalf of Architects Titus 
Bernhard, CEO Titus Alexander Bern-
hard said, “Heimtextil is the best fair 
for seeing the latest developments and 

trends for interior textiles – fabrics, cur-
tains, sun-protection systems, carpets, 
etc. – everything that gives a home 
personality. That’s why we attend Heim-
textil! Architects and interior architects 
visit the fair because it is an outstanding 
platform for the contract business.”

Aimed at interior decorators and furnish-
ing experts, the Heimtextil Coupon Busi-
ness Finder lists companies that supply 
fabrics in very small to small quantities 
– a vital service for this important group 
of visitors from the handicrafts sector. 
Frank Meiners, proprietor of Raumaus-
tattung Meiners in Fürth: “This is the 
third time we have participated in the 
Heimtextil Insider programme for interi-
or decorators – because it caters exact-
ly for our needs. For me, it has always 
been important to keep track of the lat-
est trends. We are spending two days 
at this year’s Heimtextil and have gath-
ered an incredible amount of informa-
tion about innovations, atmospheres, 
energy and ideas. Next year, we want 
to integrate home textiles from foreign 
manufacturers into our range. Then, 
we will spend three days here. For us, 
Heimtextil is the most important trade 
fair thanks to the individual facilities and 
services for interior decorators.”

With over 25 interior decorators, mu-
seums and bed dealers, the ‘Heimtextil 
goes City’ consumer campaign, which 
was held throughout Frankfurt for the 
8th year running, attracted well over 
2,000 customers and consumers inter-
ested in the fair and in home textiles. 
‘Heimtextil goes City’ is Germany’s only 
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eimtextil 2012 closed its doors 
last Saturday after achieving 
an excellent set of results. With 

2,634 exhibitors from 61 countries, the 
number of manufacturers of home and 
contract textiles taking part was up 2.4 
percent on the year before and the at-
mosphere at the fair correspondingly 
good. “The exhibitors were delighted 
with the number of decision makers, 
the quality of the contacts, the orders 
placed and the number of new business 
contacts at Heimtextil 2012”, said Detlef 
Braun, Member of the Executive Board 
of Messe Frankfurt, summarising the 
opinion of exhibitors as reflected by the 
end-of-fair poll. German exhibitors were 
particularly pleased with their results – 
no less than 84 percent said their par-
ticipation had been successful to very 
successful, a significant increase on 
the previous year (77 percent). Even 
higher was the level of satisfaction on 
the visitor side where 92 percent said 
they were satisfied to very satisfied with 
the range of products on show and the 
course of business at the fair.

Against this background of orders, 
product launches and new contacts, the 
sector nevertheless noted that many 
delegations from the distributive trades, 
the handicrafts trade, design and indus-
try were no longer as big as in the past. 
This reduced the number of visitors by 
a good five percent to around 70,000 
(2011: 73,071, audited by the Society 
for the Voluntary Control of Fair and Ex-
hibition Statistics (FKM)). “The decline 
is primarily due to a fall in numbers from 
those European nations that have been 
particularly hard hit by the debt crisis, 
especially Italy, Spain, Greece, France 
and The Netherlands”, explained Detlef 
Braun.
In contrast to this, there was an increase 
in the number of visitors from the Rus-
sian Federation, the Middle East, Tur-

key and the Far East. The biggest visi-
tor countries after Germany were Italy, 
Turkey, China, Great Britain, the USA, 
France, Spain, the Russian Federa-
tion, The Netherlands and Poland. Al-
together, the proportion of visitors from 
outside Germany amounted to 64.2 per-
cent (2011: 65.4 percent).

Despite the prevailing economic un-
certainties, positive signals came from 
Germany. Both visitors and exhibitors 
are beginning the new business year 
with a positive outlook. The good prog-
noses are based on a sales increase of 
4.6 percent at the end of 2011, the re-
sult of growth in domestic demand. And, 
say the experts, demand will remain at 
a high level this year. Home and house-
hold textiles, e.g., bed, bathroom and 
table linen, textile floor coverings, cur-
tains, decorative fabrics and wallpaper, 
are particularly popular among German 
consumers with demand having risen 
steadily since the 2009 financial crisis 
to a level that is higher than that for en-
tertainment electronics. Thus, in 2010, 
German households purchased home 

textiles worth an average of € 224. Now, 
for 2012, the IFH Retail Consultants 
market-research company in Cologne 
is forecasting an average household 
expenditure of € 242 for such products 
– i.e., € 20 or eight percent more. By 
comparison, household expenditures 
on entertainment electronics were only 
€ 212 in 2010 with no further growth ex-
pected in 2012.

On behalf of the German industry, Mar-
tin Auerbach, Director of the Association 
of the German Home Textile Industry 
(Verband der Deutschen Heimtextilien-
Industrie), Wuppertal, summed up the 
situation as follows: “For our members 
and the entire sector, Heimtextil 2012 
has been a highly satisfactory event. As 
the opening trade fair of the year, it gen-
erated even more new contacts, inno-
vations and orders than the year before 
and this will motivate us greatly over 
the coming year. Additionally, Heimtex-
til has continued to improve in qualita-
tive terms. Specific areas, such as the 
contract sector, the coupon business 
and sustainability, have been tailored 

Final Report Heimtextil 2012
 * Heimtextil 2012 with more exhibitors, around 70,000 visitors and a very high level of satisfaction with contacts and orders

 * Home: German visitors and exhibitors begin the year with high expectations following an extremely satisfactory fair

 * Abroad: slight decline in visitor numbers from EU countries hit by the debt crisis

H
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Noor by Werner Weber Zürich

Best Traditional Workshop/For-
mal Design 
Cypress by Zollanvari AG

Best Old/Antique Carpet 
Tekke Main Carpet by Foumani Per-
sian Gallery

Best Collection Modern 
Jazz Collection by Nexus rugs

Best Collection Traditional
The Spanish Design Collection by 
Ariana Rugs Inc.

Best Innovation 
Tagged by Jan Kath Design GmbH

DOMOTEX 2012
Simon Höller select-
ed as best young 
interior furnisher
     
The entrants in the third European 
Competition for the Interior Furnish-
ing Trades went about their work 
at DOMOTEX in Hannover with an 
impressive display of skill, precision 
and a sure sense of style. For two 
days trade visitors at the leading in-

ternational trade fair for floor cover-
ings were able to watch the young 
interior furnishers at work. On 15 
January Norbert Berndt, President 
of the ZVR, Germany’s national 
association representing the inte-
rior furnishing trades, handed over 
the prizes to the three winners: first 
prize went to Simon Höller from 
Italy, second prize to Michael Kauf-
mann from Austria and third prize to 
Markus Gantioler from Italy.

The challenge facing the young 
interior furnishers and decorators 
was a formidable one: they had just 
13 hours to design and furnish an 
empty room, and in the process to 
give an insight into the many differ-
ent skills and accomplishments that 
their profession demands. The spe-
cific tasks they were set included 
modern and traditional upholstery 
work; the fitting of textile floor cov-
erings; the installation of window 
blinds; and the application of wall 
coverings. At the same time the 
contestants were required to dem-
onstrate their design skills and their 
awareness of today’s furnishing 
fashions and trends. In line with the 
headline theme of DOMOTEX 2012 
– Customized Living – the room set-
ting had to be given its own specific 
character by the use of carefully 
chosen stylistic cues.

Despite the youth and comparative 

inexperience of the young contest-
ants – all were under the age of 
25, and are either still doing their 
training or else completed their ap-
prenticeship only last year – it was 
very clear that they are already very 
accomplished practitioners of their 
trade. The European Competition 
for the Interior Furnishing Trades 
is staged every two years, and the 
participating line-up consists of the 
two top-placed performers from the 
corresponding national competi-
tions held in Switzerland, Germany, 
Austria and South Tyrol. The jury 
is made up of representatives of 
the four national trade associations 
concerned.

It was these four national trade as-
sociations that agreed in 2006 to 
revive the previous European inte-
rior furnishing association under the 
name EuroInterior. The first Europe-
an competition for interior furnish-
ers and decorators was hosted by 
DOMOTEX HANNOVER in 2008. 
The member associations of Euro-
Interior are the Central Association 
for Interior Furnishing (Germany); 
interieursuisse – Swiss Associa-
tion of Interior Decorators, Furniture 
Dealers and Saddlers (Switzer-
land); the Federal Guild of Wallpa-
per Hangers and Interior Decora-
tors (Austria); and the South Tyrol 
Guild of Wallpaper Hangers and 
Interior Furnishers (Italy).
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dance of ideas and information, 
highlighting the patterns, colours 
and materials that will dominate in 
the season ahead. 

A total of 211 carpets from 26 coun-
tries were submitted to the design 
competition, creating a “snapshot” 
of the best in the contemporary car-
pet design. Traditional and contem-
porary hand-made carpets are the 
ultimate lifestyle statement and ex-
emplify the best of modern interior 
design and artisan skills. “Like fine 
paintings that adorn the floor, beau-
tiful handcrafted carpets have ex-
perienced a renaissance in recent 
years and are again considered as 
quality design objects for the home. 
They play an invaluable part in cre-
ating the style of a room and bring 
together all the separate elements 
of the interior design to create one 
harmonious overall composition”, 
says one of the competition judges, 
Nina Yashar. As the director of the 
Milan gallery “Nilufar”, she has in-
comparable knowledge of tradition-
al and modern designer furniture, 
carpets and objects as well as an 
impeccable international reputation.

“All winners have contributed to the 

world of carpet design with spec-
tacular ideas and true pieces of 
art. We as the jury however wish to 
point out one entry that is truly a ‘rug 
revolution’. The carpet “Tagged” by 
Jan Kath Design is phenomenal. 
Tradition and street style combined 
in a highly innovative and aesthetic 
manner. This rug will cause an up-
roar in the carpet scene”, says jury 
member Jean-Louis Mainguy, inte-
rior designer based in Beirut and 
known for the phenomenal depth of 
his imagination. 

The Carpet Design Award – one of 
the most prestigious international 
prizes for hand-made carpets – 
is recognized as a mark of qual-
ity worldwide. Past winners have 
therefore been able to use their 
award effectively in their own PR 
and marketing activities. The win-
ning products are featured in the 
exclusive publication The Carpet 
Design Review 2012, which will be 
produced specifically for the com-
petition. The brochure is distributed 
among the trade, as well as in the 
trade press and mainstream media, 
and attracts a great deal of atten-
tion. 

For 2012 an international panel of 
top professionals evaluated the 
designer products submitted in ten 
product categories. The products 
were judged on the basis of crite-
ria such as design, material quality, 
unique product features and inno-
vation. A new category “Best Studio 
Artist Design” was introduced to the 
competition this year to represent 
the work of smaller producers with 
limited editions. 

The winners in 2012:

NEW CATEGORY IN 2012: Best 
Studio Artist Design
Prisons by Chevalier édition

Best Modern Design Superior 
Ruby Room by Jaipur Rugs

Best Modern Design Deluxe
Reflection Sky by Wool and Silk 
Rugs

Best Traditional Nomadic Design 
Superior 
Haleemi by Ali Mohammadi

Best Traditional Nomadic Design 
deluxe 
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ed: “DOMOTEX has real interna-
tional charisma. This is the biggest 
and most significant platform for at-
tracting a global audience.”

Trends and design highlights at 
every turn

This year’s DOMOTEX put a bright 
spotlight on flooring trends and in-
novative designs for the upcoming 
season. “With these fresh, contem-
porary designs, floors are playing a 
much more important role in interior 
decoration, as a lifestyle product 
in their own right,” Gruchow noted. 
The displays in the different halls 
also highlighted a trend towards 
individualization, or ‘customized’ 
living. Whereas previously, carpets 
and floor coverings were only ex-
pected to be practical and easy to 
clean, these once-utilitarian items 
have now advanced to becoming 
unique objets d’art which make a 
statement of their own. 
The trend towards handmade car-
pets and rugs directly reflects the 
aspirations of today’s consumers 
towards residential environments 
that express their own unique per-
sonality. The fair provided ample 
opportunity for admiring the most 
imaginative and creative designs 
currently on the market, as show-
cased in the Carpet Design Awards 
and at the Souk Deluxe trends 
show. Other high-impact displays 
included a raft of innovations from 
wood flooring manufacturers, in-
cluding expressive surface designs 
and new parquet formats. The latest 
fashions were also reflected in area 

rugs and carpet tiles. Colors can be 
mixed and matched to create an 
individual but subtle atmosphere 
for every room. “Today’s customers 
have an incredible range of materi-
als, colors and formats at their feet,” 
Gruchow remarked. 

Wood Flooring Summit surpass-
es expectations

Exhibitors and visitors had high ex-
pectations of the premiere of the 
Wood Flooring Summit for the par-
quet and laminate flooring segment. 
“The Wood Flooring Summit thor-
oughly met these expectations, with 
all the market leaders on hand to 
display their innovations for 2012,” 
commented Dr. Gruchow. Along 
with the exhibitors’ stand-based 
presentations, the Summit forum 
was a major magnet for the public 
and a powerful source of inspiration 
and new ideas. 

“The premiere of the Wood Flooring 
Summit at DOMOTEX 2012 was a 
complete success – a real burst of 
vitality and renewed momentum for 
the laminate flooring sector,” said 
Ludger Schindler, President of the 
Association of European Producers 
of Laminate Flooring (EPLF). “The 
EPLF and our member companies 
supported this concept right from 
the start, and events have proven 
us out. We are leaving Hannover 
with a wealth of new ideas and im-
pressions, not to mention business 
leads!” 

 
 

Carpet Design 
Awards Ceremony 

2012

Carpet Design Awards 2012: Car-
pets that enthral!  

Hannover. The winners of the Car-
pet Design Award 2012 have been 
chosen. On Sunday, 15 January, 30 
carpet designers from various coun-
tries received the prestigious design 
award at DOMOTEX. The exciting 
designs displayed at the leading 
trade fair for carpets and floor cov-
erings impressed visitors from the 
trade and other professionals. In 
fact, the entire event offers an abun-
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n outstandingly successful 
DOMOTEX 2012 drew to a 
close on Tuesday, 17 Janu-

ary. A total of 45,000 visitors attend-
ed the world’s leading tradeshow for 
carpets and floor coverings to take 
in the latest flooring trends for the 
budding season. “DOMOTEX HAN-
NOVER 2012 has been a huge suc-
cess, with a double-digit surge in 
visitor numbers, design highlights 
at every turn, and a thoroughly up-
beat mood in all of our halls. The 
four days of the show have provid-
ed proof of the industry’s drive and 
innovative spirit,” commented Dr. 
Andreas Gruchow, the Deutsche 
Messe Managing Board member 
responsible for the event. “The 
themes selected for DOMOTEX 
were right on target. Several new 
initiatives proved highly success-
ful, and the event’s keynote theme 
of ‘Customized Living’ enhanced its 
reputation as a furnishings and life-
style tradeshow.”

A total of 1,371 exhibitors were on 
hand to present their trends and 
product innovations. The indus-

try revealed itself as more innova-
tive than ever, with unconventional 
patterns, spectacular designs and 
bold colors making for some eye-
catching displays. “The new design 
trends for rugs and fitted carpets, 
parquet and laminate flooring show-
cased at DOMOTEX 2012 repre-
sent the epitome of lifestyle and 
contemporary interior design,” Gru-
chow said. 
 

High-caliber visitors from 
around the globe

Exhibitors were clearly delighted 
with the level of visitor interest in the 
event. Numbers were well up from 
Germany and abroad, particularly 
from Eastern Europe, North Amer-
ica and the Far East. “This confirms 
the success of our many co-promo-
tional initiatives with exhibitors, as-
sociations and the media designed 
to generate maximum interest on 
the part of foreign and domestic 
visitors,” Gruchow noted. 

The majority of attendees at this 
year’s DOMOTEX consisted of 
buyers from the retail and whole-

sale sector, members of the skilled 
trades as well as architects and in-
terior designers. Numbers were up 
across all visitor categories year on 
year. Growth was particularly strong 
in the retail and skilled trades seg-
ments.

Exhibitors expressed strong satis-
faction with the caliber of the show’s 
attendees. Roughly 90 percent of 
these trade visitors are involved in 
their companies’ purchasing deci-
sions. The event’s strong interna-
tional flavor was also praised by 
exhibitors, with around two-thirds of 
all attendees coming from abroad. 
This confirmed DOMOTEX as a tru-
ly global business platform with the 
scope and reach to attract interna-
tional markets and trends. “The abil-
ity to generate international leads 
here is a real boon for our exhibi-
tors. Only at DOMOTEX can they 
reach such an international audi-
ence, eliminating the need for costly 
business trips later in the year,” Gru-
chow explained. Yves Bonne, Gen-
eral Manager of the Belgian-based 
Beaulieu International Group, add-

 dOmOtex enhances its reputation as a
decorating and lifestyle showcase

A
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Many European and Asian companies 
will also showcase their products at the 
exhibition.

HIGHTEX 2012 Exhibition being the 
largest technical textiles and nonwovens 
meeting in Middle East and East Europe 
will be held simultaneously with ITM 
Texpo Eurasia 2012 and Istanbul Yarn 
Exhibition receives great interest from 
the industry and manufacturer compa-
nies.

In the recent years in Turkey many im-
portant investments have been realized 
especially in the field of technical textiles 
and nonwovens. Turkish companies, 
which became important semi product 
and finished product exporters in the 
whole world, already took part at HIGH-
TEX 2012.

Nonwovens, fiber processing methods 
latest technologies, line systems and 
weaving machines dedicated for the 
complex production of technical textiles, 
supplementary equipments, technology, 
raw materials and end products will be 
displayed at HIGHTEX 2012 Exhibition. 

Turkey’s developing market: Techni-
cal textiles In Turkey, being one of the 
most important centers of world tex-
tile industry, technical textiles market 
started to develop in the recent years 
thanks to the development of high value 
added products. The producer compa-
nies, which started their activities with 
simple products in 1970s, now export 
tones of technical textile raw material 
or end products to the world. Especially 
Meltblown, Spunbond, Spunlace, Ther-
mobond, Waterlaid technologies are 
preferred in Turkey. Technical textile 
produindustries, is booked by 70%. Hall 
12, where Weaving and Knitting tech-
nologies and side industries will be dis-
played, is also fully booked.

Hall 10 is booked by 75% and due to 
participation requests still being re-
ceived; Hall 5 is also reserved for 
Weaving and Knitting Technologies. 
HIGHTEX 2012 Istanbul Technical Tex-
tiles and Nonwoven Exhibition organ-
ized simoultaneously with ITM Texpo 
Eurasia 2012 Exhibition is held in Hall 8 
and 9. An important part of the halls re-
served for HIGHTEX 2012 is booked by 
mainly product manufacturing compa-
nies dealing with technical textiles and 
nonwovens. companies produce raw 
material or intermediate products used 
by all the sectors, mainly construction, 
readymade clothing, geotextiles, home 

textiles, cleaning / cosmetics / hygiene, 
automotive, packaging, food industries.

Since the producer companies operating 
in Turkish market have just discovered 
technical textiles market, they define 
themselves as a part of the sector they 
serve. Being pleased with the global de-
mands for their products, the producers 
continuously make technological invest-
ments in order to renew their technolo-
gies and increase their capacities.

Also new countries start to operate in 
the sector. Aiming to start smart textile 
production as well, Turkish producers 
receive attention with the R&D and P&D 
investments they have increased re-
cently. Especially, most of the end prod-
uct manufacturing companies receive 
intense interest from the whole world 
for their products marketed with their 
own brands. On the other hand, sever-
al companies both have production for 
world widely known companies or sup-
ply semi-products to them.

Within the scope of these developments, 
many international companies started to 
move their production plants to Turkey 
or started to establish partnerships with 
Turkish companies. There are hundreds 
of Turkish companies operation in the 
field of technical textiles and nonwoven 
production in Turkey.

A Surprise Weaving Machine will be 
On Display at ITM 2012

A world widely known weaving machin-
ery Manufacturer Company will display 
its machine on the run. The company 
has decided not to release its name and 
its machine to be displayed; visitors and 
press members will be able to find out 
this surprise at ITM 2012 on 21-24 April 
2012.

This highly important development is 
the reflection of the increasing weaving 
machinery investments in Turkey and it 
crucial as it also reflects a respect to the 
Turkish textile industrialists. The deci-
sion of our exhibitor company is highly 
important and worthy as the increase of 
investments and production in weaving 
industry will consequently increase the 
interest to the machine on the run to be 
displayed at ITM 2012.

More Spinning Machineries Will Be 
Displayed at ITM 2012

Another noteworthy development is that 

a leading textile machinery manufac-
turer offering machines for the Spinning 
industry has almost doubled its space at 
ITM 2012 so as to display more machin-
ery for the visitors.
The last but not least surprise will be an-
nounced later by another leading Spin-
ning machinery manufacturer.

Increasing Export Figures, Increas-
ing Investments in Turkey

Turkey’s textile and ready wear export 
increased in 2011 as all other export 
figures. In the last days of 2011, Turkey 
broke the record of the last 88 years by 
reaching an export figure of 135 million 
dollars. The export increase in apparel 
and ready wear, which has been previ-
ously experienced, has reflected itself 
as a consequence of the recent tax deci-
sion as the Turkish Textile Industrialists 
have both increased their investments 
and production capacities especially 
in yarn and fabric thanks to the Import 
Legislation put into effect in September 
2011. As this law disturbed some ready 
wear manufacturers importing yarn and 
fabric from Far East, there have been 
experienced some disputes at the end 
of the year. However the leaders of the 
textile industry announced a declaration 
under the name of “Turkey’s Manufac-
turing, Turkey’s Export Platform” on 
behalf of Native Industrialists and Em-
ployees of Turkish Textile and Garment 
Industry and pointed out that this deci-
sion was right.

After the reactions received, the Minister 
of Finance M. Zafer ÇAGLAYAN pointed 
out that the reason to issue this law was 
the current account deficit caused due 
to the textile imports and underlined that 
they had taken this precaution as they 
considered that it is not right to import 
a product which Turkey can manufac-
ture itself. “We work for the sake of the 
whole country. As a result of this law, 
textile mills operate, textile industrialists 
increase and they seek to inaugurate 
new plants. In that sense, production, 
investment, employment and exports in-
creased considerably” he said.

It seems that the effects of this law, 
which provides motivation for textile in-
dustrialists and urges new investments 
for the Turkish textile industry, will be 
discussed further. However, thanks to its 
positive effects especially to the Turkish 
Textile Industry, we hereby observe that 
it has already increased the interest to 
ITM Texpo Eurasia 2012 to be held on 
21-24 April 2012 both in terms of exhibi-
tors and visitors.
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he most important part of the 
halls have already been fully 
booked at ITM Texpo Eurasia 

2012 Exhibition due to intense interest 
and additional halls were allocated for 
some segments. Especially thanks the 
spinning investments in Turkey continu-
ing at full speed, our Spinning Halls are 
completely booked.

As a result of the overwhelming par-
tIcipation interest at ITM Texpo Eura-
sia 2012 to be organized on 21-24 
April 2012, a great part of the halls are 
completely booked.Hall 2 reserved for 
Spinning Technologies, Hall 3 reserved 
for Dyeing-Printing-Finishing Tech-
nologies and side industries and Hall 
12 reserved for Weaving and Knitting 
technologies and side industries are 
completely booked. Hall 2, where Spin-
ning technologies will be displayed, and 
Hall 3, where Dyeing-Printing-Finishing 
Technologies and side industries will 
be displayed, are fully booked. Hall 7, 
which is the second hall dedicated for 
Dyeing-Printing-Finishing Technologies 
and side HIGHTEX 2012 Exhibition 
being the largest technical textiles and 
nonwovens meeting in Middle East and 
East Europe will be held simultaneously 
with ITM Texpo Eurasia 2012 and Istan-
bul Yarn Exhibition receives great inter-
est from the industry and manufacturer 

companies.
In the recent years in Turkey many im-
portant investments have been realized 
especially in the field of technical textiles 
and nonwovens. Turkish companies, 
which became important semi product 
and finished product exporters in the 
whole world, already took part at HIGH-
TEX 2012.

Nonwovens, fiber processing methods 
latest technologies, line systems and 
weaving machines dedicated for the 
complex production of technical textiles, 
supplementary equipments, technology, 
raw materials and end products will be 
displayed at HIGHTEX 2012 Exhibition. 

Turkey’s developing market: 

Technical textiles In Turkey, being one 
of the most important centers of world 
textile industry, technical textiles market 
started to develop in the recent years 
thanks to the development of high value 
added products. The producer compa-
nies, which started their activities with 
simple products in 1970s, now export 
tones of technical textile raw material 
or end products to the world. Especially 
Meltblown, Spunbond, Spunlace, Ther-
mobond, Waterlaid technologies are 
preferred in Turkey. Technical textile 
produindustries, is booked by 70%. Hall 

12, where Weaving and Knitting tech-
nologies and side industries will be dis-
played, is also fully booked. Hall 10 is 
booked by 75% and due to participation 
requests still being received; Hall 5 is 
also reserved for Weaving and Knitting 
Technologies. HIGHTEX 2012 Istanbul 
Technical Textiles and Nonwoven Exhi-
bition organized simoultaneously with 
ITM Texpo Eurasia 2012 Exhibition is 
held in Hall 8 and 9. An important part 
of the halls reserved for HIGHTEX 2012 
is booked by mainly product manufac-
turing companies dealing with technical 
textiles and nonwovens.

The World’s Technical Textiles 
Manufactures Meet at HIGHTEX 2012

The most important part of the halls 
have already been fully booked at ITM 
Texpo Eurasia 2012 Exhibition due to in-
tense interest and additional halls were 
allocated for some segments. Especially 
thanks the spinning investments in Tur-
key continuing at full speed, our Spin-
ning Halls are completely booked.
HIGHTEX 2012 Istanbul Technical Tex-
tiles and Nonwoven Exhibition being the 
first and sole exhibition in Turkey and in 
the region receives great interest espe-
cially from the manufacturer companies. 

THE QUICK RISE OF THE TURKISH TEXTILE INDUSTRY CONSE-
 QUENTLY INCREASED PARTICIPATIONS AT ITM

TEXPO EURASIA 2012

The World’s Technical Textiles Manufactures Meet at HIGHTEX 2012

T
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razil’s fast growing economy and the popula-
tion’s buoyant spending have resulted in a 
large increase in textile and clothing consump-

tion per head in the country  and this has provided a big 
boost to production, according to a report in the latest 
issue of Textile Outlook International from the business 
information.

Between 2005 and 2010, textile and clothing produc-
tion 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 largest 
clothing producer. 

Moreover, there has been a sharp increase in domestic 
demand as personal disposable incomes have risen, 
and this has manifested itself in an impressive 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, domes-
tic production has increased at an even faster rate.

Such fast growth has spurred a surge in acquisitions of 
new and more modern machinery by Brazilian manu-
facturers in a bid to increase productivity. As a result, 
the industry is becoming more capital intensive and 
has seen a reduction 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 major cotton exporter. 
Not surprisingly, cotton continues to dominate fibre 
consumption by Brazil’s spinning mills, and the coun-
try has become the world’s second largest producer of 
denim fabric.
However, the scope for expanding synthetic fibre out-
put and consumption is expected to increase consider-
ably 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 clothing industry with 
substantial benefits in terms of availability and costs.

Despite increases in production and consumption, Bra-
zil still has enormous potential for further growth. Eco-
nomic progress in the past has tended to be erratic and 
bedevilled by rampant inflation. 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. 

 Brazil’s fast growing economy
 has had a positive effect on the
 country’s textile and clothing

industry
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ith China’s strong economy, 
burgeoning construction 
industry, increasing floor 

covering demand and the world’s fast-
est growing consumer market it’s easy 
to understand why DOMOTEX asia /
CHINAFLOOR is increasingly important 
to the global floor covering industry. Or-
ganizers have expanded not only the 
show’s floor space but also the context 
within which Asia’s largest floor cover-
ing show takes place. On March 27-29, 
2012 the show will run concurrently with 
China’s Building and Construction Expo 
in Shanghai New International Expo 
Center and increase exposure of floor 
covering products and exhibitors to a 
broad section of China’s construction 
industry.

“Organizing these events along-side 
each other bring new value for exhibi-
tors and increases exposure of their 
products and technologies by attracting 
buyers and professionals from Asia’s 
public construction, city development, 
real estate, retail and hospitality sec-
tors. It also gives our attendees and ex-
hibitors new exposure to green building 
products, technology and design across 
the construction industry and creates 
opportunity for much broader network-
ing,” said David Zhong, president of 
VNU Exhibitions Asia, organizer of both 
events. 

VNU is also adding a new, unique bene-
fit for Western exhibitors and attendees. 
“Because many people have asked to 
be connected with someone who can 

answer questions about international 
floor covering markets,” said Zhong, 
“VNU will offer a limited number of free, 
45 - minute, private meetings with glob-
al flooring industry expert, Jim Gould, 
president of the US based Floor Cover-
ing Institute.”

With 40 countries represented and 
more than 1,100 exhibitors DOMOTEX 
asia /CHINAFLOOR has expanded to 
11 halls in the strategically located expo 
center. New exhibitors include Lumber 
Liquidators, Forbo, Berry Alloc, Invista, 
Mapei, Nora, and Homag. Country 
Pavilions add large formats exhibition 
spaces: Turkey returns after a five- year 
absence with close to 500 sqm in ex-
hibition space; Pakistan with more than 
430 sqm; traditional German, Belgian, 
Dutch and Iranian pavilions will also 
showcase their products and innova-
tions.

DOMOTEX asia /CHINAFLOOR will 
showcase new technologies and inno-
vative solutions from around the world: 
Forbo Group will present its flagship 
product Marmoleum Green, made from 
natural raw materials; Gerflor Group 
will show their latest patent technology 
“EVERCARE TREATMENT” and other 
new products; German brand Nora, the 
global market leader for rubber floor 
coverings and system solutions, will in-
troduce 2 new products. 

China Building and Construction Expo 
will fill five halls and focus on green 
building products, technology and de-

sign. It incorporates the following events 
also on March 27-29, 2012: China Sus-
tainable Building Forum & Expo; Shang-
hai International Landscape Design and 
Urban Construction Expo; and Green 
Building China. GBC will also hold three 
themed related events, namely Eco City 
Summit (ECS), Sustainable Integrated 
Real Estate Forum (SIR) and Shanghai 
Architecture Fair (SAF). GBC endeav-
ors itself promoting eco-preservation 
and sustainable development alongside 
with China’s vast urbanization process. 
These events will draw visitors from the 
architecture and planning, real estate, 
construction, landscaping sectors and 
include buyers, planners and develop-
ers from the construction industry.

    
About dOmOtex asia /CHInAFLOOr 

DOMOTEX asia /CHINAFLOOR en-
compassing totally 11 halls (126,500 
sqm) of Shanghai New International 
Expo Center is the second largest floor 
covering trade fair in the world after 
DOMOTEX HANNOVER and the larg-
est floor covering event in Asia-Pacific. 
It covers the entire flooring industry 
supply chain and its major application 
fields, injecting powerful new innova-
tions into this rapidly changing industry. 
This renowned event facilitates world 
class networking and trading activities 
for the global flooring sourcing commu-
nities in the heart of world’s largest and 
fastest growing floor covering market 
centered around Shanghai, China. 

dOmOtex asia /CHInAFLOOr 

to increase exposure of flooring products to China’s 
construction industry professionals 
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