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نقش واسطه ها در افزایش صادرات

اگر بخواهیم محصوالت تولید شده در کارگاه هاي کوچک و متوسط را به عاملي صادراتي براي اقتصاد کشور بدل کنیم در گام 
نخست و قبل از هر اقدامي باید زمینه به کار گیري شرکت هاي واسطه یي را مهیا کرد. ایده یي که در بسیاري کشورها در راستاي 
واسطه هاي  است.  صادراتي  واسطه هاي  به کار گیري  مي شود،  استفاده  متوسط  و  کوچک  بنگاه هاي  صادرات  توسعه  موانع  رفع 
صادراتي شرکت هاي تخصصي هستند که محصوالت داخلي و خدمات را به نمایندگي از بازارهاي خارجي بازاریابي مي کنند که 
عمدتا به عنوان شرکت مدیریت صادرات شناخته مي شوند. شرکت مدیریت صادرات یکي از انواع واسطه هاي صادراتي است که 
براي کمک به بنگاه هاي اقتصادي در جهت ورود به بازارهاي جهاني ایفاي نقش مي کند. این شرکت ها بسته به شرایط و نیاز 

مي توانند مدیریت تمام یا بخشي از فعالیت هاي صادراتي بنگاه هاي کوچک و متوسط را به عهده بگیرند.

 واسطه ها چگونه عمل مي کنند
براساس تعاریف شرکت هاي مدیریت صادرات، یک شرکت کامال مستقل است که مانند یک دپارتمان انحصاري فروش صادراتي 
براي صادرکننده ها عمل مي کند. این شرکت ها معموال از طرق عقد قرارداد رسمي، جهت مدیریت امر صادرات، اخذ نمایندگي 
تمام یا بخشي از محصوالت یک شرکت یا حق انحصاري فروش در بازارهاي خارجي اقدام مي کنند. این شرکت ها در صورت اخذ 
نمایندگي شرکت صادر کننده، پس از یافتن مشتري و عقد قرارداد، با نام خود صادرکننده اصلي فعالیت مي کنند. فاکتورها به نام 
خود تولید کننده صادر مي شود و به تولید کننده در تمامي مراحل و جزییات انجام صادرات کمک مي کند، در این حالت صادرکننده 
خود ریسک عدم پرداخت پول را مي پذیرد و ممکن است قیمت را به تولید کننده پیشنهاد دهد ولي در این حالت تصمیم و قیمت 

نهایي توسط تولید کننده گرفته مي شود.
در اغلب موارد شرکت مدیریت صادرات به مثابه یک توزیع کننده انحصاري است به طوري که محصول را از تولید کننده با یک قیمت 
ثابت و توافقي مي خرد و سپس به مشتري خارجي با قیمت مورد نظر خودش مي فروشد. در این حالت شرکت مدیریت صادرات 
خود مسوول صدور فاکتور و پذیرش ریسک عدم پرداخت است. دراین موارد تولید کننده هیچ کنترلي بر قیمت صادراتي ندارد و 

حتي ممکن است مشتري خارجي را نیز نشناسد.

 شفاف سازي مدیریت بازاریابي خارجي
اما شاید مهم ترین وظیفه شرکت هاي مدیریت صادرات را شفاف سازي محیط بازار خارجي براي محصوالت با مزیت هاي صادراتي 
بنگاه هاي کوچک و متوسط دانست. این وظیفه عمدتا با تحلیل آمارهاي محصوالت در کشورهاي هدف و توان سنجي رقبا در 

کشورهاي هدف صورت مي گیرد و درجه اطمینان شرکت هاي صادراتي را براي تصمیم گیري در امر صادرات افزایش مي دهد.

نقش این شرکت ها با رویکرد توسعه صادراتي فعلي دولت تدبیر و امید، با وضعیت رکودي حاکم بر بازار با حجم گسترده یي از 
صنایع کوچک و متوسط )نزدیک به 83هزار واحد صنعتي با سهم 41درصدي از اشتغال بخش صنعت( که بخش عمده یي از آنها 
با زیر ظرفیت متوسط در حال فعالیت هستند، بیش از پیش ضروري است، چراکه معموال این صنایع با مشکالت عدیده یي در 
بخش نقدینگي، تامین مواد اولیه و فروش دست به گریبانند که تنها راه گریز از وضعیت فعلي آنها ورود به بازارهاي جهاني جهت 

عرضه و صادرات محصوالت مازاد است.
 از سوي دیگر، صادرات، یک فرآیند تخصصي و پرهزینه است که گاه از عهده این شرکت ها خارج است، بنابراین شرکت هاي 
مدیریت صادرات مي توانند با ارائه مشاوره و مطالعات بازار، حضور در نمایشگاه هاي خارجي و رایزني هاي حرفه یي و تقبل صادرات 

ریسک حضور آنها در تجارت خارجي را کاهش داده و باعث افزایش توان رقابتي این صنایع در امر صادرات شوند.
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کهن مجله ای است مستقل و به هیچ ارگانی وابسته نمی 

باشد.

کهن در پذیرش، رد و ویرایش مطالب آزاد است.

مطالب ارسال شده  بازگردانده نمی شود. 

مقاالت مندرج لزوما مورد تائید گردانندگان مجله نیست.

استفاده از مطالب با ذکر منبع آزاد است. 
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حسن کار فرش این است که ایران در زمینه فرش بسیار 
مطرح است و کشورهای دیگری مثل ترکیه و چین نتوانسته 
اند با ایران رقابت کنند، فقط در زمینه فرش های فانتزی 
ترکیه در گذشته خیلی از ما قوی تر بود و واردات در این 
زمینه انجام میدادیم، که االن به دو علت این واردات نیز 
به  و  دالر  قیمت  تغییرات  یکی  است،  یافته  کاهش  بسیار 
صرفه نبودن واردات این فرش ها و دوم اینکه االن تولید 
این گونه فرش ها نیز در ایران شروع شده است و نیاز رفع 

شده است.  

با  حاضر  حال  در  کنندگان  تولید  ارتباط 
فروشندگان چگونه است؟

در قدیم تولید کنندگان فقط کار تولید را انجام میدادند، هم 
اکنون تولید کنندگان کار توزیع را انجام میدهند، با این کار 
باعث شده اند توزیع کنندگان نتواند در کارهای خود برنامه 
ریزی داشته باشند و درست فعالیت کنند. همین باعث شده 
است که نظام عرضه درست انجام نشود. یکی از مشکالت 

موجود در بخش فرش هم همین مورد می باشد.

در حال حاضر که هایپر مارکتهای بزرگ به وجود 
آمده اند، رقابت شما با آنها چگونه است؟

طبیعتًا این رقابت نیست، رقابت زمانی است که هر دو رقیب 
در یک درجه باشند ولی االن با توجه به جایزه ها و رقم 
های کالن قابل رقابت نیست، اگر فروشگاه های کوچک 
دارند  رقابت  از  بدهند سهمی  جوایزی  همچین  بتوانند  نیز 
ولی این اصال در توان فروشگاه ه نیست، به طور مثال مغازه 
هایی که در قلب بازار هستند نمیتواند اصال رقابت کنند و 
فروشی آنها بسیار کم است و در اصطالح فقط چراغ مغازه 

روشن است و در حال تعطیلی هستند.
نابودی  به  محکوم  کوچک  توزیعی  واحدهای  روند  این  با 

هستند.

آیا شما در این رابطه با اتحادیه صحبتی داشته 
اید؟

بله، در طی صحبت های که داشتیم مشکل را اعالم کردیم 
ولی متاسفانه جواب اتحادیه این است که سیاست دولت در  
راستای ایجاد هایپر مارکت ها و مراکز خرید بزرگ می باشد 

نظر شما در مورد صنعت فرش ماشینی چیست؟ 
و وضعیت آن را چگونه ارزیابی میکنید؟

بخشهای  سایر  مانند  به  در مجموع  ماشینی  فرش  صنعت 
تولیدی و اقتصادی شرایط سختی دارد و افرادی که در این 
بخش فعالیت میکنند به خاطر عالقه به فرش کار میکنند، 
به علت سختی و مشکالت افراد دولتی یا افراد صاحب نفوذ 
در این بخش وارد نشده اند و کامال توسط بخش خصوصی  
اداره می شود، این صنعت اسم و رسم معتبری دارد ولی در 
داخل از آنچه که در بیرون نشان می دهد خبری نیست و 
تفاوت زیادی دارد. در دورانی که فناوری جدید وارد کشور 
شد تحول خوبی در بازار فرش ایجاد شد ولی هم اکنون به 
خاطر رکودی که بر کل صنعت و اقتصاد کشور حاکم است 

صنعت فرش ماشینی هم از این مشکل رنج می برد. 

به نظر شما مشکل اصلی در بازار فرش چیست؟
هماهنگ  باهم  تقاضا  و  عرضه  بازار  در  که  زمانی  کل  در 
نباشد بازار دچار آشفتگی میشود. در حال حاضر رکود بازار 
به خاطر عرضه زیاد در برابر تقاضای پایین است. همین امر 
باعث شده است که در بازار رکود ایجاد شود و االن رکود 

آقای نظری یکی از فعاالن در عرصه فرش ماشینی هستند و با بیش از 35 سال تجربه در این زمینه فعالیت 
میکنند و نماینده دارایی در اتحادیه فرش ماشینی و موکت تهران  می باشند. برای کسب اطالعاتی از وضعیت 

بازار فرش به فروشگاه فرش البرز رفتیم و با ایشان گفتگویی انجام دادیم. 

مهم ترین مشکل است.

واردات  و  صادرات  وضعیت  درباره  شما  نظر 
چیست؟

به  باشد خوب و مناسب است.  متعادل  واردات در حد  اگر 
وارد  جدید  های  تکنولوژی  شود  می  باعث  که  دلیل  این 
کشور بشود. ولی اگر از حد معمول خود بیشتر شود باعث 
بیشتر  میشود. صادرات که طبیعتًا هرچه  زیادی  مشکالت 
باشد به نفع کشور و رونق است ولی در حال حاضر در بحث 
صادرات مسئله ای که وجود دارد مشکالت گمرکی است 
و اغلب به دلیل مشکالت بعد از صادرات از این کار صرف 
نظر میکنند. صحبت های مسئولین و برنامه های آنها در 
موقع خودش انجام نمیشود و همین باعث می شود که یک 
تاجر نتواند با برنامه پیش برود و به خوبی وارد بازار نشود. در 
حال حاضر با توجه به حجم تولید فرش ماشینی در کشور 

میزان صادرات آن خیلی کم است.

آیا فرش های وارداتی توانسته اند در بازار برای 
خود سهمی ایجاد کنند؟

با ظهور هایپرمارکتها 
فروشگاه های کوچک در خطر نابودی هستند

مصاحبه: محمد علی فیروزهگفتگو با آقای نظری - فروشگاه فرش البرز

رقابت صنف فرش ماشینی 
و موکت با فروشگاه های 

زنجیره ای بزرگ و هایپرها 
رقابتی ناعادالنه است
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از دست  نیز حمایت میکند، و کاری  بازرگانی  و وزارتخانه 
اتحادیه بر نمیاد. واقعیت امر هم همین است که این هایپرها 

با حمایت دولت میتوانند اینگونه رشد داشته باشند.

در حال حاضر ذائقه مشتریان به سمت چه فرش 
هایی است؟ 

خریداران بیشتر تمایل به فرش های شانه  1200 و 1000 
دارند، طرح هایی که زیبا باشند در این تراکم جلوه بسیار 
خوبی پیدا میکنند. اگر بخواهیم طبقه بندی برای این داشته 
باشیم به ترتیب 1200 شانه و بعد 1000 و 700 و در آخر 

500 به پایین.

مشکل  حل  برای  راهکار  بهترین  شما  نظر  به 
صنعت فرش کشور چیست؟

به نظر بنده اصالح تولید بهترین راهکار موجود است، منظور 
به هر  این صورت که  به  نیست،  تولید  افزایش  از اصالح، 

شده  حساب  تولید  اجازه  برای  ندهند؛  تولید  اجازه  فردی 
عمل کنند. درحال حاضر به دلیل عدم توازن عرضه و تقاضا 
تولیدکنندگان کوچک و متوسط برای بقا در بازار دست به 
هر کاری میزنند و مدیریت در بازار وجود ندارد. با مدیریت 
از  بازار مدیریت کرد و  تولید و تولیدکنندگان میتوان روی 

آشفتگی جلوگیری کرد.

با توجه به اینکه شما نماینده دارایی هستید، آیا 
شما  نظر  در  مکانیزه  های  صندوق  مسئله  طرح 

کاربردی هست؟
از سال 93 مصوب شده است که تمام فروشگاه ها ملزم به 
نصب و خرید دستگاه مکانیزه فروش هستند. و باید تمامی 
اکنون  هم  که  مشکلی  شود.  ثبت  آن  در  فروش  و  خرید 
وجود دارد این است که فروشندگان با این دستگاه آشنایی 
ندارد و آموزش های الزم را ندیده اند. بیشتر فروشندگان 
هنوز هم کماکان از سیستم قدیم استفاده میکنند و توانایی 
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استفاده از این دستگاه را ندارند. وقتی این دستگاه ها مفید 
به  این ملزم  قرار گیرند و  استفاده  واقع می شود که مورد 
برای  باشد.  می  دستگاه  این  از  استفاده  آموزش  دریافت 
اجرای مناسب طرح باید آموزش به نحوی باشد که مغازه 
داری که روزانه یا هفتگی یک یا دو فرش میفروشد کار با 
از طرف  آموزش  این  بگیرد و متاسفانه  یاد  را  این دستگاه 
دارایی و دولت انجام نشده است و برنامه ای هم برای این 

کار وجود ندارد.

نظر شما در مورد مشکالت مالیاتی چیست؟
در حال حاضر طبق قانون مغازه دار تنها باید 8 درصد فقط 
کاال  تمام شده  قیمت  که  است  حالی  در  این  بردارد،  سود 
برای مغازه دار 12درصد هزینه دارد، )حقوق کارگر ،اجاره، 
هزینه حمل و نقل و موارد دیگر( ولی وقتی این مسئله بیان 
می شود به طور مثال تعزیرات میگوید که قیمت تمام شده 
موضوع  این  شامل  فروشندگان  و  است  کارخانجات  برای 
نمیشوند و از طرفی در زمانی که با اتحادیه صحبت میشود، 
اتحادیه میگوید شما هزینه ها را حساب کنید و سپس سود 
را حساب کنید، این ناهماهنگی و عدم شفاف بودن قوانین 

سر منشاء مشکالت است.

در پایان اگر سخنی با خوانندگان دارید بفرمائید.
درحال حاضر رکود که بر تمام جامعه حاکم است و برای ما 
نیز هست، در حال حاضر از توزیع کنندگان بیشتر حمایت 
کنند نه حمایت مالی حمایت اخالقی انجام دهند و مسائل 
اخالقی توزیع نیز لحاظ شود و فقط بحث فروش در میان 

نباشد.

محمد الهوتی، عضو هیات نمایندگان اتاق تهران و رییس کنفدراسیون صادرات ایران 
در گفتگو با سایت خبری اتاق تهران درباره رشد اقتصادی اعالم کرد: رشد اقتصادی 
یک مرتبه و اتفاقی نیست. به هرحال یکسری فاکتورها و سیاست هایی لحاظ و اجرا 
شده که منتج به این رشد اقتصادی شده است. به هرحال، موضوعی که االن قابل 
توجه است و می توان لحاظ کرد، رشد آمارهای صادرات غیرنفتی است. در 4 ماه اول 
سال جاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته، صادرات غیرنفتی 21.11 درصد رشد 
داشته است. این به این معنی است که حمایت هایی در این زمینه صورت گرفته است 

که چنین رشدی هم رخ داده است.
 در بهار امسال رشد 4.4 درصدی در اقتصاد کشور رخ داد. رشدی که باید استمرار 
داشته باشد تا بتواند تغییراتی در اقتصاد کشور رخ دهد و ادامه آن اشتغال هم تغییر کند.

به گفته الهوتی یکی از موضوعات که در این رشد اقتصادی دخیل بوده است، افزایش 
صادرات غیرنفتی بوده است. او ادامه  داد: به هرحال، موضوعی که االن قابل توجه 
است و می توان لحاظ کرد، رشد آمارهای صادرات غیرنفتی است. در 4 ماه اول سال 
جاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته، صادرات غیرنفتی 21.11 درصد رشد داشته 
است. این به این معنی است که حمایت هایی در این زمینه صورت گرفته است که 

چنین رشدی هم رخ داده است.
رییس کنفدراسیون صادرات ایران تاکید کرد: جدا از این که در جزییات آماری اختالف 

نظرهایی وجود دارد، اما باید توجه کرد که رشد اقتصادی رخ داده است. البته باید 
توجه کرد که در این 21 درصد رشد صادراتی که رخ داده است، دو ردیف کاالیی 
مربوط به صادرات گاز طبیعی قرار داده شده که در آمارهای سال های گذشته قرار 
نداشته است. سهم این دو ردیف هم 14.4 بوده است که تاثیر مستقیمی در رشد 
صادراتی داشته است. به این ترتیب جدا از این اختالف نظرها که برای ما توجیه 
نشده است )نه اینکه قبول نداریم(، دولت، مسئوالن گمرک و سازمان توسعه تجارت 

باید از آمارشان دفاع یا شفاف سازی کنند.

اما با این حال براساس صحبت های الهوتی، آن چیزی که مشخص است، این است 
که افزایش صادرات رخ داده است. چرا که تولید هم بیشتر شده است. او همچنین 
درباره استمرار رشد اقتصادی ادامه داد: همین روند حمایتی باید ادامه پیدا کند. دولت 
باید استراتژی از تولید و صادرات را ادامه دهد تا این رشد اقتصادی در داخل کشور 

ملموس شود.
اقتصادی  رشد  آمار  به  ما  گفت:  همچنین  تهران  اتاق  نمایندگان  هیات  عضو  این 
اعتماد داریم. اما وقتی به بنگاه ها و بازار داخلی نگاه می کنیم تغییر آنچنانی ایجاد 
نشده و قابل لمس نیست. ما به این جمع بندی می رسیم که وقتی صادرات رشد 
داشته است، امیدوار هستیم که در بخش داخلی هم دولت موفق شود این تغییرات را 

ایجاد کند تا رشد قابل لمس شود.

افزایش صادرات منجر به رشد اقتصادی شده است



  نمایشگاه نساجی، منسوجات خانگی و فرش لهستان   27 لغایت 29 آبان /  ورشو  /   اطالعات بیشتر 02177245780

         www.kohanjournal.com                                                   

1429

هر  برای  تصور  قابل  وضعیت  بدترین  شاید  جنگ  وقوع 
جنگ  دوره  در  که  مهاجرانی  و  آوارگان  باشد.  کشوری 
خواسته یا ناخواسته مجبور به ترک وطن خود می شوند باید 
بر اساس توانایی های خود برای ادامه حیات و امرار معاش 

در کشور میزبان تالش مضاعفی کنند. 
جنگ سوریه در سال های اخیر میلیونها نفر را آواره و مجبور 
به پناه بردن به سایر نقاط جهان کرده است. ترکیه به عنوان 
اصلی ترین کشور میزبان مهاجرین سوری بیش از 3 میلیون 

نفر شهروند سوریه را در خود جای داده است.
هر چند در سالهای اخیر بحران پناهجویان سوری مسائل و 
مشکالت زیادی را در عرصه فرهنگی، اقتصادی و امنیتی 
برای ترکیه ایجاد کرده است اما دولت ترکیه با اجرای طرح 
هایی قصد دارد از این تعداد مهاجر سوری در برنامه های 
اقتصادی خود بیش از پیش و به صورت سازماندهی شده 
استفاده نماید تا در کنار ایجاد شغل و امکان ادامه زندگی 
برای این مهاجرین به رفع مشکالت ایجاد شده برای جامعه 

ترکیه در قبال پذیرش مهاجرین نیز کمک نماید. 

 10 هر  از  گذشته  سال   5 در  شده  اعالم  آمارهای  طبق 
شرکتی که توسط اتباع خارجی در ترکیه مجوز فعالیت می 
این  طبق  دارد.  تعلق  ها  ای  سوریه  به  شرکت  سه  گیرند 
آمار تا ماه ژوئن 2015 تعداد 2830 شرکت دارای صاحبین 
سوریه ای هستند که بیش از 60 درصد آنها در اتاق صنایع و 
بازرگانی استانبول ثبت شده اند. اما کارشناسان عقیده دارند 
تا 30 درصد شرکت  تنها 20  ثبت شده  تعداد شرکت  این 
هایی هستند که در ترکیه توسط سوریه ای ها هدایت می 
شود و اگر شرکت هایی که هنوز بدون ثبت قانونی فعال 
جمع   را  هستند  ثبت  مرحله  در  هنوز  که  آنهایی  و  هستند 
کنیم با رقمی در حدود 10 هزار شرکت مواجه خواهیم شد. 
پولی که  مقدار  ترکیه  بانک مرکزی  اعالم  همچنین طبق 
شهروندان سوریه ای در حساب های بانکی خود در ترکیه 
دارند در 3ه ماهه اول 2016 بالغ بر 410 میلیون دالر بوده 
است که در مقایسه با رقم 100 میلیون دالر در  سال 2012 

جهش قابل توجهی داشته است.   
اغلب شرکت های سوریه ای در سایز کوچک و یا متوسط 
رستوران  در بخش  آنها  کاری  زمینه های  اغلب  و  هستند 
داری، فروشگاه ها و شرکت های صادراتی نساجی و فرش 
ماشینی، شرکت های تجاری-بازرگانی و سوپر مارکت ها 

هستند. 
به گفته اویتان اورهان، کارشناس دفتر مطالعات استراتژیک 
خاور میانه صاحبان سرمایه سوریه ای که در حال حاضر در 
ترکیه سرمایه گذاری می کنند از  شهر حلب سوریه که یکی 

از مراکز اصلی تجاری در سوریه است به ترکیه انتقال یافته 
اند. این تجار منطقه خاور میانه را به خوبی می شناسند و 
در نفوذ هرچه بیشتر کاالهای ساخت ترکیه در کشورهای 
توجه  با  داشت.  به سزایی خواهند  تاثیر  میانه  خاور  منطقه 
به اینکه دولت ترکیه قوانین مربوط به مهاجرت خود را به 
طور مداوم با توجه به شرایط سوریه و منطقه تغییر می دهد 
و هنوز به یک رویه ثابت در آن دست نیافته است طبیعی 
دهند  می  ترجیح  سوری  پناهجویان  از  بسیاری  که  است 
سرمایه های نقدی خود مانند پول و طال را نزد خود مخفی 
نگاه دارند اما مسلما با با ثبات شدن قوانین و حل مشکالت 
اقامتی بسیاری از پناهجویان این پول ها و سرمایه ها به 

چرخه اقتصاد وارد خواهند شد. 

در حال حاضر در ترکیه سرمایه گذاری صنعتی قابل توجهی 
به  توجه  با  هم  توریسم  مانند  صنایعی  و  شود  نمی  انجام 
حمالت منفور تروریستی در ماه های اخیر به شدت دچار 
خسارت شده است اما رشد اقتصادی همچنان مناسب بوده 
 5.7 ترکیه  اقتصادی  رشد   2015 سال  اول  نیمه  در  است 
درصد بود که در اروپا پس از مالت و ایسلند باالترین درصد 
رشد را تجربه کرد. رشد اقتصادی ترکیه در 12 ماهه سال 
2015 میالدی 4 درصد بود و در 6 ماهه اول 2016 نیز رشد 

اقتصادی 4.8 درصدی اعالم شده است. 

که  مهاجرینی  سازماندهی  با  دارد  قصد  همچنین  ترکیه 
تخصصی ندارند و به کارغیر قانونی و یا تکدی گری می 
عظیم  سیل  ورود  از  ناشی  اجتماعی  های  آسیب  پردازند 

مهاجرین به این کشور را کاهش دهد.
اما احزاب مخالف دولت در ترکیه چندان با پذیرش این تعداد 
از جنگ زدگان سوریه ای موافق نیستند و خطرات ناشی 

از این میزبانی ترکیه را بیش از نقاط قوت آن می دانند. از 
جمله اینکه در حال حاضر 500 هزار نفر از مهاجرین حاضر 
در ترکیه در سن تحصیل و مدرسه هستند که تنها حدود 
200 هزار نفر آنها قادر به تحصیل در مدارس ترکیه هستند 
تبدیل  به کودکان کار  این کودکان  بیم آن می رود که  و 

شوند و یا خطرات اجتماعی دیگری را ایجاد کنند. 
برای  را  زیادی  بسیار  های  هزینه  ترکیه  دولت  طرفی  از 
مهاجرین سوریه ای پرداخت می کند که دولت را به تجدید 
در  ترکیه  است.  داشته  وا  مهاجرتی  های  سیاست  در  نظر 
سالهای گذشته حدود 6 میلیارد دالر از بودجه عمومی هزینه 
 2014 تا   2011 سالهای  در  ترکیه  طرفی  از  است.  کرده 
صادر  سوریه  به  کاال  دالر  میلیارد   7 توانسته  می  میالدی 
کند و نیز درآمد 1.6 میلیارد دالری از توریست های سوریه 
ای داشته باشد که به دلیل جنگ سوریه به این مهم دست 
نیافته. همچنین در برخی از شهرهای ترکیه وجود نیروی 
کار مهاجر سوریه ای و ارزان بسیاری از فرصت های شغلی 
که نیاز به کارگر دارد را از کارگران ترک گرفته است.   طبق 
آمارهای رسمی تورم در ترکیه 7.5 درصد اعالم شده اما در 
برخی از شهرهای ترکیه مانند قازیان تپ که تعداد زیادی از 
جنگ زدگان حضور دارند تورم افزایش یافته و تا 10 درصد 
حضور  مخالف  کارشناسان  برخی  است.  یافته  افزایش  هم 
پناهجویان اعتقاد دارند اثرات منفی سوریه ای ها بر اقتصاد 
ترکیه می تواند رشد اقتصادی این کشور در سال 2016 را 

کاهش دهد و به 3 درصد برساند. 

از  ترکیه  پوشاک  و  فرش  و  نساجی  مانند  صنایعی  اما 
پناهجویان به خوبی بهره برداری نموده است. تعداد زیادی 
از کارخانجات نساجی ترکیه در حال حاضر سعی می کنند با 
استخدام کارمندان سوریه ای بازارهای صادراتی خود را در 
کشورهای عرب زبان بیشتر گسترش دهند و حتی بسیاری 
توریستی  مناطق  در  داران  فروشگاه  و  کنندگان  توزیع  از 

ترکیه از این مزیت سود می برند.
پروژه  فروش  با  است  توانسته  نیز  ترکیه  ساختمان  بخش 
مالی  قدرت  دارای  پناهندگان  به  ساختمانی  جدید  های 
قوانین جدید  تصویب  با  و  بگیرد  ای  تازه  جان  ای  سوریه 

خرید امالک برای خارجی ها را ساده تر نموده است.  

مهاجرین سوری سوخت جدید اقتصاد ترکیه

نگارش : بهنام قاسمی
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از نظر ما تبلیغات برای هر کسی آزاد است ولی تبلیغاتی 
و  نیست  باشد، درست  دیگری  تخریب صنف  که سبب 
باید تبلیغات روی اجناس و کیفیت آنها باشد. ما در این 
زمینه قوانینی را داریم و نظارت انجام می شود و در حال 
حاضر با وجود تعداد زیاد ارگان هایی که وجود دارد ولی 
مسئول نظارت بر تبلیغات و بحث جایزه مشخص نیست. 
مشخص نیست این جوایز به چه کسی داده می شود. ما 
تعامل خوبی  ایم  توانسته  با دوستانمان در صدا و سیما 
پیدا کنیم و ان شاءاهلل به جایی برسیم که حق و حقوق 

اصناف و مصرف کننده هر دو حفظ شود.

میدهد  ها  فروشگاه  به  اتحادیه  که  خدماتی   
نظر  مد  را  خدماتی  چه  آینده  برای  و  چیست 
تقویت  برای  ای  برنامه  چه  شما  و  دارید؟ 
میخواهید  چگونه  و  دارید  کوچک  فروشگاهی 
برای فعالیت های تخریبی هایپرها مانع ایجاد 

کنید؟
به  امروز  دنیای  در  تجارت  که  نیستیم  این  منکر  ما   
را  این ها  نمیتوانیم جلوی  و  میرود،  این هایپرها  سمت 
بگیریم، در حال حاضر هم دولت حمایت می کند و هم 
سازمان صنعت، ما در ابتدای این بحث پیشنهاد کردیم 
که اتحادیه بیاید یک که مجموعه ی 10-20 هزار متری 
بخرد و از همین واحد های کوچک دعوت کند تا در این 
مجموعه متمرکز شود، تا بتوانیم حمایت کنیم و تبلیغات 
انجام دهیم و پیشنهاد دیگر این است که در مکان های 
برنامه  یک  با  و  کنیم،  دعوت  را  صنف  اعضای  بورس 
ریزی برای هر منطقه تبلیغات انجام دهیم و مردم را به 

خرید از هر منطقه دعوت کنیم.

فروشگاه  برای حفظ  کوتاه مدت شما  کار  راه 
های کوچک چیست ؟

هر واحد صنفی در طول این سالهایی که فعالیت داشته 
کار  راه  برای خودش  زمانی  هر  است،  داشته  مشتریانی 
زمانه  به  توجه  با  باید  و  دارد  وجود  فروش  برای  هایی 

آقای محمد هادي کمالیان در دوره جدید انتخابات اتحادیه فرش ماشینی و موکت تهران در سمت رئیس این اتحادیه 
درباره  و  انجام دهیم  ایشان  با  رابطه  این  در  انتخاب شدند، تصمیم گرفتیم گفتگویی  ای دیگر  برای دوره 4 ساله 

مشکالت دوره قبل و برنامه های دوره جدید از ایشان سواالتی بپرسیم که در زیر از نظر میگذرانید...

مصاحبه: محمد علی فیروزه

 اعضای جدید هیات رئیسه اتحادیه را معرفی 
تغییری  گذشته  دوره  به  نسبت  آیا  بفرمائید. 

داشته است یا خیر؟
ایران  با توجه به سیاست های سازمان صنعت و معدن 
در انتخابات جدید یک بازرس به مجموعه اتحادیه اضافه 
می  مدیره  هیئت  بر  نظارت  کارش  بازرس  این  که  شد 
باشد. هیات مدیره هم از دوره قبل یک نفر تغییر داشته 
است، آقای پیروی خزانه دار اتحادیه به علت سن و سال 
و  نداشتند  حضور  به  تمایل  داشت  وجود  که  کسالتی  و 
جایگزین ایشان آقای سعید گیتی نژاد وارد هیئت مدیره 
شدند. و از پنج نفر سابق چهار نفر دیگر تغییری نکردند.

آقای  هستند،  رئیس  نائب  سعیدی  آقای  بنده  کنار  در 
و  دار  خزانه  غفاری  آقای  دوم،  رئیس  نائب  نژاد  گیتی 

آقای شیرازی دبیر اتحادیه هستند.

 طی 20 سال گذشته بخصوص 4 سال اخیر که 
در صنف فرش ماشینی بودید، با چه مشکالتی 
برای حل  راهکارهایی  و چه  اید  روبه رو شده 

آنها دارید؟

از  خاصی  چیز  اصناف  که  کردم  اعالم  بارها  قبال  من 
ارگان  چند  درگیر  بیشتر  و  خواهند  نمی  ها  اتحادیه 
هستند: 1- امور مالیاتی 2- شهرداری 3- سازمان تامین 
ارگان  چهار  این  تعزیرات.  و  اماکن  بحث   -4 اجتماعی 
با  ها  ارگان  این  دارند،  دخالت  اصناف  کار  در  که  است 
ابالغیه های پی در پی و بعضا اشتباه، باعث می شوند 
که صنعتگران نتوانند در واحد صنفی خود با بازده باالیی 
کار کنند. ما اگر تعامالت اصناف را با این چهار ارگان حل 
کنیم، سایر مشکالت حل خواهد شد. یکسری توقعاتی 
که  است  این  داریم  خود  های  مجموعه  زیر  از  ما  که 
شکایتی  اگر  که  طوری  به  باشند،  هماهنگ  اتحادیه  با 
وجود داشته باشد با اعضا به خوبی حل می شود. ما کمی 
و  داریم  خوبی  خیلی  اعضای  وگرنه  داریم  باالیی  توقع 
سطح شکایات پایین است. مشکلی که اکنون وجود دارد 
و گریبان گیر صنف شده است، فروشگاههای زنجیره ای 
و هایپرمارکت ها هستند که تبلیغات و جوایز دارند و ما 
روی آن حرف داریم. جلسات متعددی برگزار کردیم هم 
این  در  و  اصناف  در سازمان قسمت  و هم  تعزیرات  در 
زمینه برای حفظ حقوق همکاران در حال دفاع هستیم. 

گفتگو با آقای محمد هادي کمالیان

آغازی دوباره 
برای خدمت رسانی به فعاالن فرش ماشینی 

تبلیغاتی که به صنف و 
توزیع کنندگان فرش 
ماشینی ضربه بزند و 
آنها را تخریب نماید 

از نظر ما غیر قابل 
پذیرش است...
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مشتری  نحوی جلب  به  و  کند  مدیریت  را  خود  فروش 
کند. از طرفی نمیتوان به فروشگاههای بزرگ هم ایراد 
سرمایه  از  نیز  فروشگاهها  این  اینکه  دلیل  به  گرفت 
داده  انجام  که  ریزی  برنامه  و  فکر  یا  اند  کرده  گذاری 
اند انتظار کسب درآمد دارند. در مجموع هر واحد صنفی 
جلب  برای  روشی  اش  اندازه  به  توجه  با  باید  خودش 

مشتری پیدا کند. 

حاضر  حال  در  فرش  بازار  کنونی  وضعیت 
چگونه است ؟

بازار  بر  رکود  که  هستیم  آن  شاهد  کنونی  وضعیت  در 
حاکم شده و تنها راه حل آن صادرات است، بازار همیشه  
به دنبال تعادل بین عرضه و تقاضا است در حال حاضر 
تولید مازاد  ندارد و  توازن  به نحوی شده است که  بازار 
باید جذب بازار خارجی شود، به خاطر اینکه این صنعت 
هم ارز آوری دارد و اشتغال ایجاد می کند و این صنعت 
می تواند در راستای اقتصاد مقاومتی کمک بزرگی کند، 
باید دولت مردان کمک کنند و این بازار را ایجاد کنند. 
مسئله دیگر این است که صادر کنندگان نباید یکدیگر را 
تخریب کنند و یا زیر قیمت فروش داشته باشند و باید با 
هم همکاری داشته باشند، ایران به دلیل اینکه در فرش 
دستباف جایگاه عالی در دنیا دارد، میتواند فرش ماشینی 
خود را نیز به خوبی به فروش برساند، مادر بخش فرش 
این مشکل  اکنون  فانتزی مشکل داشتیم که هم  های 

رفع شده است.

فروشگاه  مالیات  بحث  برای  شما  آیا 
راهکارهایی دارید ؟

شروع  را  مکانیزه  ها  صندوق  نصب   93 سال  ابتدا  از   
کردیم و در این زمان سعی کردیم که آموزش های الزم 
را بدهیم ولی با توجه به بی رغبتی اصناف و رکورد حاکم 
این کار انجام نشد. به دلیل مشکالت به وجود آمده در 
با  توافقی  انجام  با  اصناف  سازمان  ورود  و  جاری  سال 
اداره مالیاتی انجام شده فعال جرائم در نظر گرفته شده 
اعمال نخواهد شد، مشکلی که در این بحث است حتی 
اداره مالیاتی هم بر اساس این صندوق ها مالیات تنظیم 
حال  در  کند.  نمی  محاسبه  درست  را  مالیات  و  نمیکند 
حاضر واسطه ها مالیات نمی دهند ولی کاسب هایی که 
خرج خود را به سختی در می آورند بار سنگین مالیات 
را بردوش میکشند و فرار مالیاتی هم ندارند. تمام تالش 
امیدواریم عدالت  این را نشان دهیم و  این است که  ما 

مالیاتی برقرار شود.

 آیا برجام تاثیری بر فروش صنف شما داشته 
است ؟ و تغییری قبل و بعد آن احساس شده 

است ؟

مواردی  تنها  و  است  نشده  ایجاد  تغییری  ما  صنف  در 
نتایج و  بود که مردم منتظر  این  که ما مشاهده کردیم 
تغییرات هستند و این باعث شده است که رکود در کشور 
حاکم شود و خود این مسئله ضرر بزرگی به اقتصاد کشور 

وارد کرده است.

چگونه  ماشینی  فرش  واردات  حاضر  حال  در 
است ؟ 

در حال حاضر نزدیک به صفر است و فقط فرش های 
فانتزی از هند وارد میشود و کیفیتی نیز ندارد، و با قیمت 
های بی حسابی عرضه می شود و که یکی از برنامه های 

ما نیز قیمت گذاری این فرش های وارداتی می باشد.

افزایش  باعث  شانه  و  تراکم  افزایش  آیا 
فروش شده است ؟

افزایش  برای  رقابتی  های  راهکار  تراکم  افزایش  این 
هر  در  است.  شونهر  و  وندویل  شرکت  دو  برای  درآمد 
صورت زیبایی و جلوه های خاصی دارد. با توجه به تغییر 
ذائغه فعال فرش با تراکم باال دارای فروش بیشتری است 
و این شرکت ها فقط این دستگاهها را به ایران میفروشند 

و جاهای دیگر استقبالی نمیکنند.
 

در بازخوردی که از بازار دارید در خرید مردم 
بحث تراکم بیشتر تاثیر گذار است یا طراحی ؟ 
امروزه بیشتر نقشه ها بی اصالت شده است و ماندگاری 
کمی پیدا کرده است، در حالی که نقش ترنج کاشانی، 
را  زیبایی خود  و... هنوز  نقش هریس  ماهی،  ریز  نقش 
بیشتری  بودجه  که  افرادی  دارد،  زیادی  طالب  و  دارد، 
دارند فرش های تراکم باالتری را انتخاب می کنند و در 

مجموع طراحی بیشتر مشتری جذب می کند.

دریافت  دولت  طرف  از  کمکی  اتحادیه  آیا 
میکند؟

خیر، دولت کمکی به اتحادیه نمیکند و ساختار اتحادیه 
به گونه ای نیست که کمک مالی دریافت کند. اتحادیه 
دارای  و  ندارند  اقتصادی  فعالیت  اجازه  قانون  طبق  ها 
هستند  دیگری  های  اتحادیه  هستند.  مشخصی  درآمد 
که فعالیت اقتصادی دارند و این مورد تایید اتاق اصناف 
چارچوب  در  و  نیست  گونه  این  ما  اتحادیه  ولی  نیست. 
شده  انجام  های  ارزشیابی  در  است.  کرده  عمل  قانون 

اتحادیه ما از 100 نمره 98 را کسب کرده است.

آیا اتحادیه در نمایشگاه فرش ماشینی شرکت 
دارد و برای نمایشگاه چه برنامه ای دارد؟

هر  حیات  الزمه  و  است  اتحادیه  هر  تابلوی  نمایشگاه 
اتحادیه حضور و برگزاری نمایشگاه است؛ نمایشگاه مورد 
تایید ما می باشد، ولی چند سالی است که این نمایشگاه 
ایراداتی پیدا کرده است، اگر بحث درآمد زایی در میان 
باشد، اتحادیه بیشترین درآمد را میتواند داشته باشد، ولی 
نشده  بحث  این  وارد  کار  این  های  حاشیه  خاطر  به  ما 
ایم. مشکالتی که به ما گزارش شده حاکی از آنست که 
نگاه درستی به نمایشگاه نمیشود و نگاه نادرست است، 
نمایشگاه باید جایی برای عرضه دستاوردها و نوآوری ها 
باشد نه درآمد زایی، اگر بحث هایی از این قبیل ادامه پیدا 
کند اتحادیه حتما وارد میشود و خودش مجری نمایشگاه 
خواهد شد. حاشیه نمایشگاه امسال اصال مورد تایید ما 
نیست و برای اتحادیه ناخوشایند است. این نمایشگاه باید 
سمت سوی بین المللی پیدا کند و از بحث در آمدزایی 
به شدت  اخیر  نمایشگاه در سالهای  خارج شود. کیفیت 
کاهش پیدا کرده است و طرح های مشابه و نقشه های 
کپی بسیار زیاد شده است. بحث تک فروشی باید جمع 
عرضه  نمایشگاه  نه  باشد  تخصصی  نمایشگاه  و  شود 

مستقیم.
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شهر لودز لهستان دارای جمعیت 70600 نفر می باشد که 
کراکو می  و  ورشو  از  بعد  لهستان  پرجمعیت  سومین شهر 
این شهر  از سقوط کمونیسم  قبل  و  باشد. در سال 1989 
به نیروگاه صنعت نساجی معروف بود است. با این حال در 
مرور زمان و کهنه شدن صنعت این شهر اکثر کارخانجات 
تعطیل شدند و تعداد محدود باقی مانده نیز قدرت رقابت با 
تولید کنندگان خارجی را نداشتند. این امر باعث باال رفتن 
میزان بیکاری در این شهر صنعتی شده بود. دولت لهستان 
با پی گرفتن سیاست از قبیل کمک های مالی و اقتصادی 
در حال بر طرف کردن این رکود میباشد. در مارس 2015 
آمار بیکاری در این شهر 11.2% بود که نسبت به سال قبل 
1.5% کاهش پیدا کرده است که این نشانگر موفقیت دولت 

در کاهش بیکاری بوده است. 

قبل از سال 1989 سهم قابل توجهی از تولید نساجی لودز 
فروپاشی  با  در سال 1991  بود،  اتحاد جماهیر شوروی  به 
شوروی بازار فروش این محصوالت شهر به شدت کاهش 
پیدا کرد و فقط به تولید داخل منحصر شد. امروزه، بسیاری 
از تولید کنندگان منسوجات در شهر لودز محصوالت خود 
ساخت  بخش  کارگران  و  پزشکی  خدمات  ارتش،  برای  را 
بازار  اخیر  های  سال  در  میکنند.  تولید  ساختمانی  ساز  و 
نساجی لهستان به خصوص لودز دارای رشد بوده است. در 
سال 2014 صادرات نساجی این کشور 2.03 میلیارد یورو 
بوده است که در مقایسه با سال گذشته 9% افزایش داشته 
است. صادرات لباس نیز در همین مدت 1.3 میلیارد یورو 
 GUS بوده است که 1% کاهش داشته است. داده های 
نشان میدهد که لهستان سرمایه گذاری در بخش نساجی 
در سال های اخیر بسیار افزایش داده است. که این افزایش 
در بخش های صنعتی 63% و در بخش پوشاک 57% بوده 
جایگاه  در  اروپا  اتحادیه  در  لهستان  رشد  شاخص  است. 

چهارم قرار دارد.
برنامه  همچنین  خصوصی  بخش  کمک  با  لهستان  دولت 
هایی را برای توسعه نمایشگاه های نساجی در این کشور 
نمایشگاه های خارجی واردات  با رونق  تا  اجرا کرده است 
کاالهای مورد نیاز صنایع نساجی و بازار مصرف به راحتی 
انجام شود و نیز شرکت های تولید کننده لهستانی بتوانند 
در بخش صادرات کاالهای تولید خود به اقصی نقاط جهان 

فعال تر شوند.

به  و  است  مطرح شده   "  )innovation in textile(
اختصار Innotextile نامیده میشود. در بیانیه که توسط 
دولت در ارتباط با Innotextile منتشر شد اعالم گردید: 
افزایش  باعث   Innotextile برنامه  که  امیدواریم  ما   "
رقابت در بخش نساجی کشور بشود و همچنین به رشد و 
توسعه نوآوری ها در این صنعت کمک کند." رئیس جمهور 
به  مستقیم  ها  کمک  مبلغ  این  که  است  گفته  کشور  این 
استفاده  نوآوری  از  خود  تولید  خط  در  که  کنندگانی  تولید 
کنند اهدا میشود و شرکت های کوچک و متوسط نیز برای 
آقای  دارند.  قرار  اولویت  در  طرح  این  در  حمایت  و  رشد 
واورزیناک همچنین اعالم کرد که "این سرمایه گذاری یک 
فرصت جدید برای بدست آوردن بازار جهانی نساجی برای 

لهستان می باشد."
برنامه Innotextile برای کمک به صنعت  در مجموع 
برای رشد در زمینه های جدید طراحی شده است که باعث 
می شود فن آوری های نوین از حالت تئوریک خارج شده 
و به تولید صنعتی برسند. بیشتر این نو آوری ها در زمینه 
منسوجات پزشکی است و به بیماران کلیوی و آسیب های 
مانند  نیز  دیگری  های  زمینه  و  میکند  کمک  ورزشکاران 

ژئوتکستایل ها، منسوجات هوشمند و... می باشد.

که  است  کرده  منتشر  را  خبری  تازگی  به  لهستان  دولت 
این  نساجی  صنعت  به  را  یورو  میلیون   95 معادل  مبلغی 
کشور در شهر لودز تزریق کرده است. این سرمایه قرار است 
صرف فعالیت های تحقیقاتی جهت توسعه این صنعت شود. 
فعاالن نساجی در این شهر این گونه میگویند که نساجی 
در این کشور نیاز به نوسازی دارد و این اقدام دولت باعث 
رشد و افزایش کیفیت نساجی این شهر و حتی کشور شود. 
صنایع  برای  بیشتر  را  خود  گذاری  سرمایه  لهستان  دولت 
به  مالی  حجم  این  بیشتر  که  طوری  به  میدهد  انجام  نو 
سمت تکنولوژی های جدید مانند ژئوتکتایل ها، منسوجات 
کشاورزی )agritextiles( و... که اکثرا شامل منسوجات 

فنی میشوند سوق میدهد.

اروپا  اتحادیه  توسط  که  است  مالی  منابع  از  هزینه  این 
مالی  انداز  چشم  اساس  بر  و  است  شده  پرداخت  و  تامین 
از  این اتحادیه برای سال های 2014 تا 2020 می باشد. 
95 میلیون یورو بودجه موجود50% درصد مستقیما از طرف 
های  شرکت  توسط  مابقی  و  میشود  تامین  اروپا  اتحادیه 

داخلی و کنسرسیوم ها پرداخت می شود.
نساجی  در  "نوآوری  عنوان  تحت  برنامه  این 

» سرمایه گذاری 95 میلیون یورویی 
لهستان در صنعت نساجی « 
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درصد به کشورهای آسیایی و 7 درصد به استرالیا
ترکیه در صادرات فرش دستباف علیرغم سبقه تاریخی در 
دستبافته ها هنوز نتوانسته با بازیگران اصلی این بازار نظیر 
جدی  رقابت  وارد   ... و  پاکستان  نپال،  هند،  چین،  ایران، 
شود و تجارت این کاال هنوز در دست تجار ایرانی، چینی 
در  ارزان  کار  نیروی  کمبود  کارشناسان  است.  پاکستانی  و 
ترکیه را علت این امر می دانند. با این حال دولت ترکیه در 
سال های اخیر با اختصاص سبدهای حمایتی از بافندگان 
فرش دستباف و صنایع دستی صادراتی قدم هایی را در این 

بخش برداشته است. 
 

بزرگترین وارد کنندگان فرش  در جهان
به  در جهان  بزرگ فرش  کننده  وارد  پنج  در سال گذشته 
ترتیب کشورهای آمریکا، انگلستان، برزیل، آلمان و کانادا 
تجارت  کل  درصد   45 به  نزدیک  تنهایی  به  که  اند  بوده 
فرش در جهان را به خود اختصاص دادند. طبق پیش بینی 
ها تجارت کفپوشها در جهان تا سال 2018 میالدی هرساله 
با 5 درصد رشد مواجه خواهد بود که موجب می شود بازار 
بین المللی فرش در جهان نیز همچنان پر رونق باقی بماند. 

شرکت ها هنوز هم صادرات را به عنوان یک گزینه جدی 
همین  به  اند.  نداده  قرار  میز  روی  پیشرفت  و  ترقی  برای 
دلیل طبق آمارها تنها 30 درصد فرش ماشینی تولیدی در 
ایران صادر می شود در حالی که در ترکیه 83 درصد تولید 

فرش ماشینی صادر می شود. 
 

ترکیه الگوی موفق در فرش ماشینی
کشور ترکیه که امروزه مهمترین تولید کننده و صادرکننده 
دو  در  گذشته  سال  در  میرود  شمار  به  دنیا  ماشینی  فرش 
بخش ماشینی و دستباف، صادراتی بالغ بر 2میلیارد و 400 
فرش  درصد صادرات  است. حدود 90  داشته  میلیون دالر 
ترکیه در بخش ماشینی و تنها 10 درصد آن دستباف است. 
در ترکیه ساالنه بالغ بر 200 میلیون متر مربع فرش ماشینی 
تولید می شود. رشد مداوم تولید و صادرات فرش ماشینی در 
ترکیه سال های سال ادامه داشته  است و سال گذشته نیز 

رشد 7 درصدی را ثبت نمود. 
صادرات ترکیه به تفکیک به این مناطق انجام می شود : 
24 درصد اتحادیه اروپا، 29 درصد کشورهای خاورمیانه، 16 
درصد به قاره آفریقا، 13 درصد به ایاالت متحده آمریکا، 11 

فرش ماشینی یکی از مهمترین و قدرتمند ترین بخش های 
صنعت نساجی ایران است که به ویژه در چند سال گذشته 
توانسته فاصله خود با سایر بخش های این صنعت زیاد تر 
کرده و خود را در رتبه اول کاالی صادراتی نساجی قراردهد.

 
طبق آمارهای موجود صادرات نزدیک به 400 میلیون دالر 
چین،  کشورهای  از  بعد  را  ایران  سال،  در  ماشینی  فرش 
ترکیه، هند و بلژیک در رده پنجم بزرگترین صادرکنندگان 
رتبه  آیا  اینکه  اما  قرار داده است.  فرش ماشینی در جهان 
صنعت  برای  جهان  در  ماشینی  فرش  صادرات  در  پنجم 
بیانگر  چقدر  اینکه  و  نه  یا  است  خوب  ما  ماشینی  فرش 
جایگاه واقعی ما در بین بزرگان این صنعت است را می توان 
با نگاهی دقیق تر و موشکافانه تر به این آمارها آنالیز نمود. 

بازارهای داخلی 
بازارهای  داشت  توجه  آن  به  باید  ابتدا  در  که  ای  نکته 
رشد  در  اخیر  سالهای  در  است.  کشور  پنج  این  داخلی 
های  کفپوش  عنوان  به  نساجی  غیر  کفپوشهای  مصرف 
اصلی در محل های مسکونی، اداری، تجاری و ... از سمت 
مانند  غیر نسجی  به سمت کفپوشهای  کفپوشهای نسجی 
کرده  پیدا  سوق  سرامیک  و  سنگ  و  لمینیت  پارکت  انواع 
کار  به  دوم  کفپوش  عنوان  به  نسجی  کفپوشهای  و  است 
میرود. در کشورهایی نظیر بلژیک و ترکیه  و چین که خود 
لمینیت  و  پارکت  مانند  کفپوشهایی  مهم  تولیدکنندگان  از 
هستند مسلما بازار داخلی پر رقابت گزینه های متعددی را 
در زمینه انتخاب کفپوش در اختیار مشتری قرار می دهد که 
فرش ماشینی تنها یکی از آنهاست. بنابراین تولیدکنندگان 
نگاه  بازارهای صادراتی  به  کشورها  این  در  ماشینی  فرش 
جدی تری دارند و یا حداقل صادرات به اندازه بازار داخلی 
برای آنها مهم است. در ایران اما این موضوع چندان تاثیر 
فرش  از  استفاده  فرهنگ  وجود  دلیل  به  و  است  نداشته 
رایج  کمتر  و  فرش  به  مردم  عالقه  و  ماشینی  و  دستباف 
بودن استفاده از مبلمان در زندگی روزانه هنوز بازار داخلی به 
شکل جدی بر بازار صادارتی سایه انداخته است و بسیاری از 

فرش ماشینی ایران در جمع بهترین ها
         نگارش : بهنام قاسمی
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تقاضا برای انواع کفپوشها تا سال 2018 میالدی به بالغ بر 
19 میلیارد متر مربع و از نظر ارزش به رکورد 330 میلیارد 
دالر خواهد رسید. نکته جالب اینکه سهم بخش خانگی و 
مسکونی 55 درصد و سهم کفپوشهایی که در بخش غیر 
مسکونی مانند تجاری و اداری مصرف میشوند 35 درصد 
خواهد بود. در سال 2016میزان تقاضا برای انواع فرش و 
کفپوش 18.6 میلیارد متر مربع و از نظر ارزشی 270 میلیارد 

دالر خواهد بود. 
آما آینده بازار در چه مناطقی روشن تر است؟

آسیا  منطقه  است که کشورهای  این  نشان دهنده  آمارها   
پاسیفیک دارای بیشترین رشد در بازار فرش و کفپوش دنیا 
هستند و پس از آن بازار آمریکای شمالی به دلیل تحوالتی 
که در بخش مسکن در آمریکا رخ خواهد داد بازار های برتر 
جهان از نظر رشد تقاضا خواهند بود. همچنین در کشورهای 
توسعه یافته مثل اروپای غربی، ژاپن و استرالیا رشد تقاضا 

برای کفپوش و فرش حداقلی خواهد بود. 

تفاوت در بازارهای صادراتی
ایران  ماشینی  فرش  جایگاه  بررسی  در  باید  که  ای  نکته 
ایران  صادراتی  مقصد  کشورهای  لیست  کرد  توجه  آن  به 
اصلی  مقصد   5 به  نگاهی  اگر  دارد.  بحث  جای  که  است 
فرش ماشینی ایران بیندازیم نام کشورهایی مانند افغانستان، 
عراق، ترکمنستان، پاکستان و قطر وجود دارد. این کشورها 
که حدود 50 درصد صادرات فرش ماشینی ایران را به خود 
با  یا  و  زده  جنگ  کشورهایی  عمدتا  دهند  می  اختصاص 
توان خرید پایینی هستند و فرش های صادر شده به آنها 
دارد.  هایی  تفاوت  جهانی  بازارهای  معمول  نیاز  با  مسلما 
با  بازارهایی  افغانستان  و  عراق  مانند  بازارهایی  همچنین 
همجواری  حسن  از  ایران  که  هستند  باال  تجارت  ریسک 
با آنها استفاده می کند و توانسته بازار این کشورها را تحت 

تاثیر قرار دهد.

تفاوت در محصوالت: قیاس مع الفارق
اما واقعا ما چه می بافیم و بافته های خود را چطور با رقبا 

مقایسه می کنیم؟ 
برخی کارشناسان از فرش ماشینی ایران به عنوان با کیفیت 
ترین فرش ماشینی جهان یاد می کنند و مالک آنها تراکم 
باال و سنگینی فرش است! آیا واقعا تراکم باال و فرش های 

گران قیمت، مالکی بر برتری ماست؟  
آیا تولید کنندگان ترکیه ای توان خرید و نصب ماشین آالت 
ندارند؟  آنرا  بافت  یا تهیه نخ مناسب  بافندگی شانه 1000 
آیا بلژیک نمی تواند فرش های سنگین تولید کند؟ آیا این 
در  تنها  که  دارد  فردی  به  منحصر  تکنولوژی  فرش  نوع 
اختیار ایرانیان است؟ جواب به این سوالها ما را به این نقطه 
خواهد رساند که اساسا نیاز مشتری است که جهت گیری 
تعیین می کند و  را  سرمایه گذاری های جدید شرکت ها 
نمی توان گفت فقط ما فرش های با کیفیت تولید می کنیم. 
در حال حاضر ماشین آالت تولید کفپوش های تافتینگ در 
آمریکا، اروپا و چین به دلیل مصرف بسیار باالی فرش های 
تافتینگ در رتبه اول قرار دارند در حالی که در ایران این 
ماشین آالت نسبت به ماشین آالت بافندگی فیس تو فیس 
بسیار محدود تر است. نمونه دیگری از این موضوع را می 
در  کرد.  جستجو  آکسمینستر  بافت  آالت  ماشین  در  توان 
حالی که این نوع بافت در کشور ما کمتر شناخته می شود 
اما در چین به دلیل تمرکز باالی شرکتهای چینی در بازار 
کفپوشهای با متراژ بسیار باال این نوع بافت با ویژگی های 

منحصر به فرد آن از اهمیت خاصی برخوردار است. 
اینکه آرایش  از رقیبان خود یاد بگیریم  باید  بنابراین آنچه 
ماشین آالت در طرح های سرمایه گذاری جدید باید دقیقا 
با نیازهای بازارهای صادراتی ما همخوان باشد و  و کامال 
چه بسا نصب یک ماشین شانه 500 و یا تولید یک فرش 
سبک و ارزان به دلیل همخوانی با نیاز بازار سودآوری بسیار 

بیشتری برای ما داشته باشد تا هزینه ای هنگفت برای یک 
ماشین شانه 1000. 

نوآوری و ارائه محصوالت جدید
درجهان اقتصادی امروزه بیشتر سازمانها در جستجو برای 
توسعه  فرآیند  هستند.  رقابتی  مزیت  ایجاد  عوامل  یافتن 
تولیدی/ سازمانهای  مختلف  انواع  برای  جدید  محصول 

توسعه  شود.  می  محسوب  رقابتی  مزیت  اکنون  خدماتی 
محصوالت جدید به سازمانها کمک خواهد کرد تا موقعیت 
رقابتی و انحصاری خود را در بازار رقابت حفظ نمایند.  طبق 
ارائه  به  های  آوری شرکت  درصد سود   30 حداقل  آمارها 

محصوالت جدید بستگی دارد. 
تولید  و  نوآوری  با  تواند  می  هم  ماشینی  فرش  تولید 
و  طرح  در  خالقیت  شاید  باشد.  همراه  جدید  محصوالت 
طراحی نقشه فرش اولین موضوعی باشد که در این زمینه به 
ذهن خطور می کند اما می توان این موضوع را به بخشهای 
بافت فرش،  در سایز  و خالقیت  تنوع  داد.  مختلف تسری 
قابلیت  کردن  اضافه  جدید،  الیاف  از  استفاده  در  خالقیت 
های منحصر به فرد به فرش، توسعه فرش های هوشمند، 
فرش های نورانی و ترکیبی با المپهای ال ای دی، استفاده 
از چاپ دیجیتال در فرش، تولید فرش با کاربردهای خاص 
برای کودکان – افراد سالمند و مدارس و ... همه و همه از 
نمونه هایی هستند که امروزه در صنعت فرش جهان به آنها 
توجه می شود و قطعا شرکت هایی که بتوانند در بازارهای 
داخلی و خارجی محصوالتی جدید را به بازار عرضه کنند 
برتری های زیادی نسبت به رقبا خواهند داشت. در این بین 
و  تحقیق  واحدهای  است که  هایی  با شرکت  مزیت  قطعا 
توسعه فعالی دارند و اهمیت این موضوع را درک کرده اند. 

حضور بین المللی و بازاریابی خارجی 
همانطور که اشاره شد حضور ایران در بازارهای بین المللی 
به معنای واقعی کلمه کمرنگ است. در حال حاضر بخش 
ایران مدیون همسایگان  ماشینی  از صادرات فرش  زیادی 
جنگ زده ای است که نمی توانند برای فرش های ماشینی 
با کیفیت ایرانی پول خوبی بدهند و عموما بازارهایی بادآورده 
برای ما هستند. هرچند جنگ و عدم وجود تولید فرش برای 
آنها مصیبت و برای صادرکنندگان ما موهبت است اما این 
آمار صادراتی نمی تواند شاخصی برای عملکرد شرکت های 
ایرانی در بازاریابی و فروش فرش ماشینی در جهان باشد. 
ارتقاء  و  رشد  برای  کشورها  تمام  که  هایی  روش  از  یکی 
فروش و صادرات و یا به عبارت بهتر ورود به بازارهای جدید 
از آن استفاده می کنند حضور در نمایشگاه های بین المللی 
به عنوان یک ابزاربازاریابی حرفه ای است که خوشبختانه 

در ایران نیز هر ساله رونق بیشتری پیدا می کند. 

تا  کنند  می  تالش  صادرات  در  مطرح  کشورهای  معموال 
شرکت های تولید کننده را به کشف بازارهای جدید ترغیب 
کنند چرا که همواره ورود به بازارهای جدید بسیار زمان بر 
و نیازمند هزینه های گزافی است که شرکت های متوسط و 
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کوچک قادر به پرداخت آنها نیستند. این هزینه ها به نسبت 
اگر  بازپرداخت می شود.مثال  بازار توسط دولت ها  اهمیت 
فرش کشور ترکیه هنوز در برزیل به میزان کافی صادر نمی 
باشد دولت  مقاصد هدف صادراتی  این کشور جزو  و  شود 
مشمول  درصد   75 تا  را  مرتبط  های  نمایشگاه  در  حضور 
یارانه های حمایتی میکند و این رویه تا 2 یا سه سال ادامه 
از آن حمایت ها برای کشور هدف بعدی  یابد و پس  می 
هایی  ترتیب شرکت  این  به  گیرد.  می  قرار  محاسبه  مورد 
از طریق  از حمایت های دولتی  با استفاده  اند  توانسته  که 
و  فروشگاه  افتتاح  فروش،  نماینده  تجاری،  شریک  یافتن 
ادامه داده و کلید طالیی  اند به کار خود  بازار شده  ...وارد 
ورود به این بازار جدید می شوند. این روشی است که اغلب 
کشورهای در حال  توسعه مانند هند، چین، ترکیه و... از آن 
استفاده می نمایند. در مواردی حتی 50 درصد کرایه افتتاح 

فروشگاه در کشورهای هدف تحت پوشش قرار می گیرد.
علیرغم  و  است  مشخص  زمینه  این  در  ما  کشور  شرایط 
تعداد شرکت های  بر  اینچنینی هر ساله  انگیزه های  نبود 
جهان  کفپوش  و  فرش  پیشرو  های  نمایشگاه  در  ایرانی 
بیشتر افزوده می شود. هرچند کیفیت و کمیت حضور ایران 
نسبت به رقبا هم قابل بحث است اما می توان گفت صنعت 
فرش ماشینی ما در این بخش با تک ماده قبول می شود 
و هرساله از این حضور خود درس های بسیار خوبی را می 
آموزد که برای موفقیت در کالس های باالتر به او کمک 

خواهد کرد. 

برجام، عامل رشد اقتصادی بوده است
سیدرضی حاجی آقا میری 

نسبت به عملکرد اقتصادی آقای روحانی نمره 
متوسطی می دهد که این نمره را با توجه به 

مشکالتی که دولت داشته است، می پذیرم. فکر 
می کنم اگر چهارسال بعدی را به آقای روحانی 

فرصت بدهیم، قطعا می تواند موفقیت هایی 
داشته باشد.

 من معتقدم که ما نباید عجوالنه از  دولت 
بخواهیم که بعد از ویرانی 8 ساله، تغییرات 
اساسی ایجاد کند. متاسفانه ما فراموش کار 

هستیم و باید گمان کنیم که اگر آن هشت سال همچنان ادامه داشت، وضعیت ما االن چگونه بود.
گرچه کنترل تورم خالی از صدمات نبوده است اما رشد تورم هم صدمات کمتر از این ندارد و حتی شاید اگر ادامه 

پیدا می کرد، ویران گرتر از وضعیت فعلی می شد.
اگر دولت نمی خواست جلوی این تورم ویرانگر را بگیرد و آن را کاهش نمی داد، ما باید فکر می کردیم که االن 

کجا ایستاده بودیم.
روزی که دولت تحویل داده شده، با چه تورم و چه رشد منفی اقتصادی رو به رو بودیم و االن توقع داریم بعد از 

سه سال که سال اول هم درگیری های مسایل شکل گیری دولت وجود دارد و با این حاشیه هایی که برای دولت 
ایجاد کرده اند، همه مشکالت درست شود. این واقعا انتظار غیرمنصفانه است. بنابراین درمقایسه با این مسایل، 

نمی شود کارنامه دولت آقای روحانی را زیر نمره قبولی داد. نمی گویم که نمره باالیی دارد، اما حتی اگر نزدیک به 
نمره تجدیدی هم باشد، باید باریکال گفت. چرا که از وضعیت منفی درآمده ایم و توانسته ایم تورم را کنترل کنیم. 
البته یک رکود واقعا توان فرستایی را تجربه کردیم که بخشی عمده ای از آن ناشی از کنترل تورم بوده است. این 

دو با هم در تضاد هستند و نسبت عکس دارند.
اگر قرار باشد که تورم را کنترل کنیم، قطعا رکود ایجاد می کند و اگر بخواهیم به رشد توجه کنیم، باید تورم را رها 

کنیم. البته ممکن است مسیری بین این دو عملکرد وجود داشته باشد، اما دولت نتوانسته این راه را پیدا کند.
به هرحال، در این مدت دولت بیشتر به برجام پرداخته است. یکی از نمره های خوب دولت برای اقتصاد خود برجام 
است. اگر االن در شرایطی قرار داریم که تحریم بودیم، آیا می توانستیم صادرات نفت را افزایش دهیم و پول نفت 

وارد کشور می شد؟

این نرخ رشدی که اخیر برای فصل بهار سال جایری )4.4 درصد( اعالم کرده اند آیا بدون برجام امکان پذیر بود؟ 
صد در صد مشخص است که بدون برجام چنین اتفاقاتی رخ نمی داد. به این ترتیب نمی توانیم بگوییم که برنامه 

اقتصادی دولت روحانی خارج از برجام است. به هرحال، اگر ایشان می خواست مساله اقتصادی کشور را رشد دهد، 
ناچار بود تا اول مسایل سیاست خارجی را حل کند.

اگر از این زاویه نگاه کنیم، نمره خوبی به عملکرد اقتصادی دولت یازدهم می دهیم. البته این را هم باید گفت که 
برای حسن استفاده از دستاوردهای برجام فقط آقای روحانی نیست که می تواند و باید کاری انجام دهد. تمام ملت 

ایران، همه کسانی که در امر سیاست فعال هستند و حتی مخالفان هم مسئولیت دارند که دستاوردهای برجام را 
درست استفاده کنند. اما با روش خصمانه ای که عده ای علیه دولت دارند دستاورهای آقای روحانی را فدای مطامع 
سیاسی خود می کنند. اگر این فعالیت ها را کنار نگذارند ما حتما شاهد لطمات بیشتری هستیم. اگر از این موقعیت 

تاریخی پسابرجام استفاده نکنیم، تاریخ ما را نخواهد بخشید و ممکن است عقب گردی رخ دهد که دیگر جبران 
پذیر نباشد.

در مجموع من نسبت به عملکرد اقتصادی آقای روحانی نمره متوسطی می دهد که این نمره را با توجه به 
مشکالتی که دولت داشته است، می پذیرم. فکر می کنم اگر چهارسال بعدی را به آقای روحانی فرصت بدهیم، 

قطعا می تواند موفقیت هایی داشته باشد.

فروش ماشین آالت و 
دستگاه خارزنی پتو

- دستگاه Comet و 
Franz Muller خارزنی 

پتو مینک
- دستگاه خارزنی فرانس 
مولر 24 غلطک  عرض 
2.20 ، 1 عدد - مدل 

1978
 ایزدی

تلفن همراه:  09354957077

yartolidat@gmail.com
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صنعت نمایشگاه های تجاری در سالهای اخیر اهمیت 
بیشتری یافته و توانسته جایگاه مناسبی برای خود پیدا 
و  کاال  صنعت،  هر  حاضر  حال  در  که  طوری  به  کند 
یا چند رویداد  به فکرشما خطور کند یک  خدماتی که 

تخصصی در جهان را به خود اختصاص داده است. 
 

در  پیشرو  های  شرکت  از  یکی  ترکیه  پیرامید  شرکت 
میانه  خاور  منطقه  در  نساجی  های  نمایشگاه  برگزاری 
است که توانسته رویدادهای مختلفی را در کشورهای 
های  شرکت  ورود  برای  را  راه  و  نماید  برگزار  منطقه 
توانمند برای صادرات بیشتر باز کند. در این مجال کوتاه 
فرصتی یافتیم تا با مدیر فروش خارجی شرکت پیرامید 

گپ و گفتی داشته باشیم...

و  ها  برنامه  و  شرکت  مورد  در  بیشتر  لطفا 
اهداف آن توضیح دهید. 

همانطور که می دانید شرکت پیرامید با 22 سال سابقه 
نمایشگاه  برگزاری  زمینه  در  پیشرو  شرکتی  عنوان  به 
آنتالیا،  استانبول،  شهرهای  در  که  است  تجاری  های 
فروش  دفاتر  کازابالنکا  و  قاهره  بصره،  اربیل،  تهران، 
ما  شرکت  حاضر  حال  در  است.  نموده  مستقر  را  خود 
ساالنه بالغ بر 20 نمایشگاه را در بخش های مختلف 
صنعتی از جمله نساجی برگزار می کند.  اغلب نمایشگاه 
های برگزار شده توسط این شرکت با حمایت مستقیم 
شود.  می  برگزار  ترکیه  دولت  و  میزبان  کشورهای 
مهمترین اهداف ما گسترش تجارت شرکت های تولید 
تا  باشد  می  خاورمیانه  منطقه  در  صادرکننده  و  کننده 
بتوانند از طریق ارتباطات تجاری زیر یک سقف عالوه 
از  نیازهای خود  بازاریابی صادراتی محصوالت خود  بر 

قبیل ماشین آالت، تکنولوژی های به روز، مواد اولیه، 
خدمات فنی مهندسی و ... را از کشورهای توسعه یافته 
بررسی  با  ایم  کرده  سعی  همواره  ما  کنند.  دریافت 
احساس  را  کمبودها  منطقه  و  مختلف جهان  بازارهای 
برداریم. در  کنیم و در جهت پرکردن خال موجود گام 
حال حاضر چندین نمایشگاه در بخش نساجی و فرش 
کنید  می  برگزار  عربستان  و  عراق  مراکش،  مصر،  در 
یک  ایران  در  نیز  نزدیک  ای  آینده  در  داریم  قصد  و 
برگزار  اختصاصی منسوجات خانگی و فرش  نمایشگاه 

نمائیم.

بخش  از  هایی  حمایت  چه  ترکیه  دولت 
می  انجام  ترک  های  شرکت  و  نمایشگاهی 

دهد؟
یافتن  و  صادراتی  بازاریابی  اوال  است  مسلم  آنچه 
مشتریان جدید در مرزهای ناشناخته کار آسانی نیست. 
دوما حضور در نمایشگاه های خارجی و بین المللی نیز 
از شرکت  محدودی  درصد  شاید  و  زاست  هزینه  قطعا 
در  که  باشند  داشته  توان  کشوری  هر  قدرتمند  های 
حال  نمایند.  شرکت  تنهایی  به  بزرگ  های  نمایشگاه 
در  موفقیت  بخواهید  گذار  غرفه  یک  عنوان  به  اگر 
دوم  و  اول  نکته  دو  هر  باید  کنید  تجربه  را  نمایشگاه 
را با هم ترکیب کنید. یعنی ترکیبی از حضور حرفه ای  
در نمایشگاه و بازاریابی موثر صادراتی که این کار بسیار 
مشکلی است و نیاز به منابع انسانی، مالی و تجربه باال 
دارد. دولت هایی که عظم جدی برای توسعه صادرات 
و تقویت تولید دارند این مساله را به خوبی درک کردند 
به همین دلیل مبحثی به نام مشوق های صادراتی را 
واقع  در  دولت  ها  طرح  این  انجام  با  آوردند.  وجود  به 

گوشه ای از کار را می گیرد و به شرکت های کوچک 
و متوسط این امکان را می دهد که اگر توان صادرات 
مالی  نگرانی  از  بخشی  رفع  با  و  بیایند  میدان  به  دارند 
یافتن  و  افزاری  نرم  معطوف بخش  را  تمرکزشات  آنها 

مشتری در بازار هدف می نماید. 
خوشبختانه ترکیه در این بخش در وضعیت بسیار خوبی 
قرار دارد و می توان یکی از دالیل اصلی رشد صادرات 
کاالهای ساخت ترکیه را نیز همین دانست. این باعث 
میشود که شرکت ها با آسودگی خیال بیشتر و کم شدن 
ریسک به هر گوشه دنیا سر بزنند و بازارهای جدیدی 
جانبه  همه  طور  به  ترکیه  دولت  کنند.  پیدا  خود  برای 
تنها  نه  ها  حمایت  این  کند.  می  حمایت  صادرات  از 
بلکه صنعت  موجب رشد صادرات و صنعت شده است 
نمایشگاهی ترکیه را نیز تقویت کرده و شهر استانبول 
و  نمایشگاهی مهم منطقه  از شهرهای  به عنوان یکی 
جهان شناخته می شود. در حال حاضر در ترکیه حداقل 

بالغ بر 100 شرکت نمایشگاهی وجود دارد. 

شرکت پیرامید چه نمایشگاه هایی به ویژه در 
صنعت نساجی برگزار می کند؟ 

شد  اشاره  که  همانطور  پیرامید  نمایشگاهی  شرکت 
های  بخش  در  منطقه  در  را  مختلفی  های  نمایشگاه 
گوناگون برگزار می کند که از مهمترین این صنایع می 
توان به نساجی و پوشاک ساختمان، سنگ، خودرو  و ... 
اشاره کرد. اما همواره بهترین و قدیمی ترین رویدادهای 
ما در بخش صنعت نساجی برگزار می شود. در زیر به 
های  نمایشگاه  مورد  در  را  بیشتری  اطالعات  تفکیک 
اختیار  در  میشود  برگزار  ما  شرکت  توسط  که  نساجی 

خوانندگان محترم شما قرار می دهم : 

نمایشگاه محصوالت نساجی مراکش 
24 لغایت 27 فوریه 2017 

کازابالنکا – مراکش
تعداد شرکت کنندکان : بالغ بر 320 شرکت 

و  ترکیه  های  دولت  مستقیم  حمایت  با  نمایشگاه  این 
مراکش برگزار می شود و بزرگترین و معتبرترین انجمن 
نساجی و پوشاک مراکش در برگزاری آن به ما کمک 
می کند. همانطور که می دانید مراکش کشوری است که 
با دارا بودن موقعیت جغرافیایی استراتژیک بنابرآمارها در 
اقتصادهای قدرتمند قاره سیاه قرار دارد. مراکش  صدر 
در حال حاضر با بیش از 30 کشورقرار داد تجارت آزاد 
توسعه  برای  مهمی  های  برنامه  و  است  نموده  امضاء 
در  است.  مراکش  میز دولت  این کشور روی  اقتصادی 
به  مهم  بسیار  صنایع  از  یکی  نساجی  صنعت  مراکش 
کننده  تامین  این کشور  درحال حاضر  و  رود  شمار می 
به  و  اروپاست  جنوب  منطقه  پوشاک  از  مهمی  بخش 

رویدادهایی برای کشف
 بازارهای صادراتی خاورمیانه

گفتگو با آقای سرهان پول - مدیر فروش خارجی شرکت پیرامید
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پائین  اروپا و قیمت تمام شده  دلیل نزدیکی به جنوب 
تر کاالها در بخش صادرات فعال است. به همین دلیل 
ما نیاز به برگزاری یک نمایشگاه با استاندارهای حرفه 
پیش  سال   3 از  و  کردیم  حس  را  کشور  این  در  ای 
برگزاری نمایشگاه نساجی، پوشاک و صنایع وابسته را 
در شهر کازابالنکا آغاز کرده ایم که خوشبختانه به ویژه 
استقبال شرکت های بین المللی از این رویداد به نحو 
انتظار   2017 سال  در  ما  و  بوده  باال  ای  کننده  خیره 
داریم تنها 4000 متر مربع به شرکت های بین المللی 
آفریقا  آن  از  پس  و  مراکش  بازار  به  ورود  عالقه  که 
در  نمایشگاه  این  خوشبختانه  یابد.  اختصاص  دارند  را 
کشور ترکیه ، هندوستان، پاکستان، مصر و چین موفق 
به دریافت مشوق های صادراتی تا 50 درصد شده است 
و شرکت کنندگان این کشورها می توانند بخش عمده 
ای از هزینه های انجام شده خود را پس از نمایشگاه از 

دولت دریافت کنند. 

نمایشگاه منسوجات خانگی و فرش مراکش  
24 لغایت 27 فوریه 2017 

کازابالنکا – مراکش
تعداد شرکت کنندکان : بالغ بر 260 شرکت 

این نمایشگاه هم همزمان با نمایشگاه نساجی و مد و 
در سالن های متفاوت برگزار می شود و طیف گسترده 

منسوجات  فرش،  بخش  در  نساجی  محصوالت  از  ای 
خانگی، کاالی خواب و .. . را در خود جای داده است. 
در این نمایشگاه شرکت هایی از ترکیه، ایتالیا، آمریکا، 
حضور   ... و  مراکش   ، پرتغال  پاکستان،  هند،  چین، 

خواهند داشت. 

نمایشگاه نساجی و مد قاهره - مصر 
شرکت  نمایشگاهی  رویداد  ترین  سابقه  با  رویداد  این 
مصر  در  خود  بخش  در  نمایشگاه  مهمترین  و  پیرامید 

می باشد که دوبار در سال برگزار میشود و امسال پنجاه 
برگزار خواهیم کرد.  را  نمایشگاه  این  و هشتمین دوره 
صنعت پوشاک و مد  در مصر از سابقه و قدمت خوبی 
برخوردار است و بسیار قدرتمند است. از طرفی در حین 
جنگ سوریه، کشور مصر میزبان بسیاری از کارخانجات 
کارخانجات  این  و  است  بوده  سوریه  پوشاک  تولیدی 
انتقال یافته از سوریه به مصر و نیز سرمایه های تولید 
کنندگان پوشاک سوریه جان تازه ای به صنعت پوشاک 
نمایشگاه  این  از  استقبال  قدری  به  است.  داده  مصر 
امکان شرکت های  برای  ایم  باالست که مجبور شده 
برگزار  در سال  بار  را سه  نمایشگاه  امسال  از  متقاضی 
نمائیم که نمایشگاه سوم با عنوان برندهای پوشاک و 

ماشین آالت نساجی و پوشاک برگزار خواهد شد. 

Turkey solo expo نمایشگاه
9 لغایت 12 نوامبر 2017

تهران – ایران 
نمایشگاه  هستیم  صدد  در  شد  گفته  که  همانطور 
سولو ترکیه را سال بعد در تهران برگزار کنیم. در این 
به محصوالت نساجی  به طور تخصصی  نمایشگاه که 
خواب،  کاالی  فرش،  و  خانگی  منسوجات  بخش  در 
خواهد  اختصاص   ... آالت  ماشین  و  پتو  و  حوله  انواع 
ترکیه،  از  خارجی  های  شرکت  از  زیادی  تعداد  داشت 
هند، چین و ... حضور خواهند داشت. این نمایشگاه در 

مرکز نمایشگاهی جدید شهر آفتاب برگزار خواهد شد.

برای کسب اطالعات بیشتر در مورد نمایشگاه ها و یا 
رزرو غرفه می توانید با شماره های زیر تماس حاصل 

نمائید. 
02177243296 - 02177245780

در پایان امیدوارم روابط تجاری دو کشور دوست و برادر 
ترکیه و ایران به ویژه در بخش نمایشگاهی روز به روز 
توسعه  و  رشد  بتوانیم شاهد  تا  تر شود  نزدیک  و  بهتر 
هرچه بیشتر این دو کشور مهم منطقه خاورمیانه باشیم.
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در سال 2013 میالدی میزان تقاضای جهانی الیاف با %4.4 
رشد نسبت به سال قبل 83.5 میلیون تن بود که این میزان 
تن  میلیون   85.7 به  رشد   %2.7 با  میالدی   2014 سال  در 
رسید و پیش بینی می شود که در سال 2015 میالدی میزان 
الیاف  با 3.0% رشد به عددی در حد 88.3  مصرف جهانی 

میلیون تن برسد. 
به  رو  روند  دارای  الیاف  جهانی  مصرف  میزان  که  هرچند 
از آن است  اما بررسی دقیقتر این روند حاکی  رشدی است، 
گذشته  سال  چند  در طی  الیاف  مصرف  رشد  سرعت  از  که 
که  ای  گونه  به  است،  شده  کاسته  توجهی  قابل  میزان  به 
میزان  الی 2007 میالدی  فاصله 5 ساله سالهای 2002  در 
متوسط رشد سالیانه مصرف الیاف عددی در حدود 5.6% بود 
الی  سالهای 2010  ساله   5 فاصله  در  میزان  این  حالیکه  در 

2015 به 3.2% کاهش یافته است.
هرچند در سال 2013 میالدی میزان مصرف الیاف در چین 
به عنوان بزرگترین تولیدکننده و مصرف کننده جهانی الیاف 
به میزان 4% افزایش یافته بود، اما این میزان در سال 2014 
تنها 2% رشد را نشان می دهد. در حالیکه در طرف مقابل در 
سایر کشورهای آسیایی میزان مصرف الیاف در سال 2013 
میالدی 7% رشد نمود و در سال 2014 میالدی میزان رشد 

آن به 11% نیز رسید.
به همین منوال پیش بینی می شود سهم چین از بازار جهانی 
منسوجات که در سال 2013 میالدی به بیش از 52% رسیده 

بود در سال 2020 میالدی به کمتر از 49% تقلیل یابد. 
در فاصله سالهای 2010 الی 2015 میالدی میزان تقاضای 
الیاف در کارخانجات نساجی چین تنها 3.2% رشد داشته است 
در حالیکه این میزان در مورد سایر کشورهای آسیایی %4.4 
بوده است )با وجود کاهش میزان تقاضا در کشورهایی نظیر 
ژاپن، کره جنوبی و تایوان(. البته میزان رشد تقاضای مصرف 

بررسی روند عرضه و تقاضای جهانی الیاف مصنوعی

الیاف در سایر کشورهای جهان تنها 1.8% بوده است.

میزان تقاضای الیاف در کشورهای اروپای غربی
زوال  به  رو  اروپا  در  متداول  نساجی  صنعت  شک  بدون 
این  در  فنی  منسوجات  حوزه  تنها  و  است  شدن  برچیده  و 
قاره باقیمانده است. بررسی ها نشان می دهد که در فاصله 
قاره  این  در  الیاف  میزان مصرف  الی 2015  سالهای 2010 
نزدیک به 2% افزایش خواهد یافت که همگی مربوط به حوزه 
الیاف  فنی است )شکل 1(. در سال 2014 سهم  منسوجات 
استیپل،  )الیاف  پروپیلن  پلی  استر 26% و سهم  پلی  استیپل 
باند( 23% از کل  نخ فیالمنت و منسوجات بی بافت اسپان 
الیاف مصرفی در اروپا بوده است. در این بین بیشترین میزان 
رشد مصرف الیاف در اروپا در طی 5 سال گذشته مربوطه به 
استر  پلی  الیاف  استر و در درجه دوم  پلی  نخهای فیالمنتی 

استیپل بوده است.

شکل 1 – میزان مصرف الیاف در صنایع نساجی اروپای غربی )2015 - 2000(

میزان تقاضای الیاف در کشورهای اروپای شرقی
به لطف جابجایی کارخانجات بزرگ اروپای غربی به سمت 
زنده  همچنان  حوزه  این  در  نساجی  صنعت  شرقی،  اروپای 
باقیمانده است ولی از رشد متوازن و متقارنی برخوردار نیست. 
افزایش  میزان  است  مشخص   2 شکل  در  که  همانگونه 
این  در   2015 الی   2010 سالهای  فاصله  در  الیاف  تقاضای 
حوزه برابر با 2.7% بوده است. در سال 2014 میالدی الیاف 
استیپل پلی استر 23% و پنبه 35% از سهم بازار مصرف الیاف 

در این ناحیه را به خود اختصاص داده بود.

میزان تقاضای الیاف در ترکیه
ترکیه  کشور  نساجی  بازار  تنها  اروپایی  کشورهای  بین  در 
است که همچنان دارای روند رو به رشد و با ثبات می باشد 
الیاف در این کشور  بطوریکه متوسط نرخ رشد بازار مصرف 
در طی پنج سال 2010 الی 2015 در حدود 5.6%بوده است. 
از نکات قابل توجه در این بازار میزان مصرف الیاف پنبه می 
باشد که بسیار بیشتر از متوسط جهانی است. در حال حاضر 
الیاف پنبه 41%، نخهای فیالمنتی پلی استر 23%، الیاف پلی 
استر استیپل 11% و الیاف اکریلیک 8% از این بازار را به خود 
مشخص  نیز   4 شکل  در  که  همانگونه  اند.  داده  اختصاص 
الیاف پنبه و  است هنوز فاصله معناداری بین میزان مصرف 
نخهای فیالمنتی پلی استر در این بازار وجود دارد. نزدیک به 
25% نخهای فیالمنتی پلی استر مورد مصرف در بازار ترکیه 
تولید داخل و بیش از 75% آن وارداتی می باشد و پیش بینی 
می شود که این نسبت تا سال 2030 به حد 85 / 15 % نیز 
برسد. از آنجاییکه هم اکنون کشور چین با مازاد تولید نخهای 
فیالمنتی پلی استری مواجه است شرکتهای ترکیه ای تمایلی 
به سرمایه گذاری در این حوزه و افزایش سهم تولید داخل 
ندارند و بیشتر عالقمند به وارد کردن این نخها می باشند. 
پیش بینی ها حاکی از آن است که میزان سرانه مصرف الیاف 
مصنوعی در ترکیه تا سال 2020 تاحد 2 برابر افزایش یابد 
و به همین دلیل بهتر است از همین حاال ترکیه را به عنوان 
یکی از مقاصد مهم صادراتی الیاف و نخهای فیالمنتی پلی 

دکتری مهندسی شیمی نساجی و علوم الیاف، دانشگاه صنعتی امیرکبیر
عضو هیئت رئیسه جامعه متخصصین نساجی ایران

  دکتر شاهین کاظمی
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استری به حساب آورد.

پیشی گرفتن ظرفیت تولید پلی استر نسبت به تقاضای بازار
در سال 2000 میالدی میزان ظرفیت تولید جهانی نخهای 
فیالمنتی پلی استری در حدود 12.5 میلیون تن بود که این 
میزان تا سال 2010 میالدی به بیش از 25 میلیون تن )در 
حدود 2 برابر( رسید و با توجه به تولید 38 میلیون تن در سال 
تولید  میزان  بینی می شود که در سال 2016  2014، پیش 
نخهای فیالمنتی پلی استری از 41 میلیون تن نیز فراتر رود. 
هرچند در سال 2000 سهم کشور چین از میزان جهانی تولید 
نخهای فیالمنتی پلی استری در حدود 35% بود ولی در سال 
2010 این میزان به 70% افزایش یافت و پیش بینی می شود 
این کشور  تولیدی، در سال 2015  با نصب واحدهای جدید 
سهمی در حدود 77% از بازار جهانی نخهای فیالمنتی پلی 

استری را به خود اختصاص دهد. 
بیش  در حدود %25  این کشور  تولید  میزان  در حال حاضر 
از نیاز بازار داخلی آن می باشد و به همین دلیل بسیاری از 
کارخانجات تولید نخهای فیالمنتی پلی استر در کشور چین 
ظرفیت خود را تا حد 40% نیز کاهش داده اند تا به نحوی 
عبور  تقاضا  به  نسبت  تولید  گرفتن ظرفیت  پیشی  بحران  از 

نمایند.

به دو  را  بازار  پلی استر استیپل می توان  الیاف  در خصوص 
قسمت تقریبًا مجزا از هم تقسیم کرد:

1. واحدهای تولید الیاف استیپل بسیار بزرگ با ظرفیت بیش 
از 200 تن در روز که عمومًا با تکنولوژی ذوب ریسی مستقیم 
از مذاب کار می نمایند و بازار هدف آنها تامین نیازهای ویژه 

شرکتهای ریسندگی پنبه ای و ... است و 
دارای  که  کوچک  نسبتًا  استیپل  الیاف  تولید  واحدهای   .2
تکنولوژی ذوب ریسی از چیپس و یا پرک بطری می باشند و 
عمومًا تولید آنها در شرایط فعلی به صورت فصلی و مقطعی 

گشته است. 
در حال حاضر شرکتهای بزرگ تولید الیاف استیپل در چین 
با ظرفیت 75%-70 در حال فعالیت می باشند و شرکتهای 
کوچک تولید الیاف که هنوز تعطیل نشده اند ظرفیت خود را 

در حد 60%-50 حفظ نموده اند.
همانگونه که در شکل 4 مشخص است فاصله معناداری بین 
حجم تولید الیاف پلی استر استیپل و میزان تقاضا برای این 
الیاف در سطح جهانی وجود دارد و به ناچار تعداد زیادی از 

کارخانجات بایستی تعطیل شوند.

افزایش تقاضا در بازار منسوجات بی بافت
هرچند که روند رو به رشد بازار جهانی منسوجات با توجه به 
بحرانهای فعلی در حد معقولی قرار دارد ولی در این بین حوزه 
منسوجات بی بافت توانسته است رشدی بیش از حد انتظار 
و متوسط جهانی به خود اختصاص دهد و در فاصله سالهای 

2010 الی 2015 متوسط رشدی در حد 5.5% داشته باشد.
بافت مخصوصًا منسوجات بی  در حال حاضر منسوجات بی 
بافت اسپان باند به عنوان رقیبی برای منسوجات بافته شده 
محسوب می شوند و توانسته اند سهمی از این بازار را به خود 

شکل 2 - میزان مصرف الیاف در صنایع نساجی اروپای شرقی )2015 - 2000(

شکل 3 - میزان مصرف الیاف در صنایع نساجی ترکیه )2015 - 2000(

استیپل، نخهای فیالمنتی،  )الیاف  بازار  تقاضای  به میزان  استر نسبت  پلی  تولید  میزان اضافه ظرفیت   – شکل 4 
نخهای صنعتی و نخ کفپوش ماشینی(

شکل 5 – میزان مصرف الیاف در صنعت منسوجات بی بافت
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اختصاص دهند.
با توجه به این موارد پیش بینی می شود که در سال 2016 
صنعت منسوجات بی بافت نزدیک به 8 میلیون تن الیاف نیاز 
از  استیپل  استر  پلی  الیاف  باشد. در حال حاضر سهم  داشته 
این بازار در حدود 49% می باشد که این میزان در سالهای 
1990 و 2010 به ترتیب برابر با 40 و 46 درصد بوده است. 

از طرف مقابل سهم بازار الیاف پلی پروپیلن استیپل از %36 
در سال 1990 به 34% در سال 2010 و 31% در سال 2016 
الیاف  به  متعلق  رشد  بیشترین  این  در  است.  یافته  کاهش 
سلولزی بازیافته می باشد که توانسته اند سهم خود را از %8 
در سال 1990 به 12% در سال 2010 و 15% در سال 2016 

افزایش دهند.

با توجه به این آمار سهم صنعت منسوجات بی بافت از بازار 
جهانی مصرف الیاف استیپل نساجی از 7% در سال 1990 به 

بیش از 9% در سال 2016 افزایش یافته است.
تولید  ریزی  ذوب  فرآیندهای  در  دانیم  می  که  همانگونه 
باند و ملت بلون در عوض  منسوجات بی بافت نظیر اسپان 
الیاف استیپل مستقیم از چیپس یا گرانول پلیمری استفاده می 
نماییم که این فرآیندها در حال حاضر سهمی در حدود %27 
از بازار کلی منسوجات بی بافت را به خود اختصاص داده اند 
و بایستی در محاسبات تولید منسوجات بی بافت به آن نیز 

توجه شود )شکل 5(.

تولید  الیاف  از  استفاده  زیاد جهت  بسیار  پتانسیل 
شده از مواد بازیافتی

با توجه به کمبود زمین های زراعی جهت تولید الیاف گیاهی 
تولید  جهت  دام  چرای  مراتع  کاهش  همچنین  و  پنبه  نظیر 
الیاف حیوانی نظیر پشم، مدتها است که تمایل به استفاده از 
با  اما از طرف دیگر  الیاف بشرساخت بسیار زیاد شده است، 
توجه به محدودیت منابع نفتی زیرزمینی و همچنین افزایش 
غالبًا  که  پلیمرهایی  مقابل  در  زیست  به حفظ محیط  تمایل 
زیست  محیط  در  طوالنی  بسیار  پذیری  تجدید  چرخه  از 
استفاده  و  پلیمرها  بازیافت  جهت  فشار  امروزه  برخوردارند 

مجدد از آنها در تولید الیاف بسیار ملموس گشته است. 

همانگونه که در شکل 6 مشخص است در کنار افزایش تولید 
جهانی الیاف پلی استر استیپل در فاصله 6 سال گذشته میزان 
توجهی  قابل  میزان  به  نیز  بازیافتی  استر  پلی  الیاف  تولید 
افزایش یافته است به گونه ای که در سال 2010 الیاف پلی 
استر استیپل بازیافتی سهمی در حد 35% داشتند ولی در سال 

2016 سهم آنها به بیش از 50% خواهد رسید.
مدتی است که استفاده از پرک و مواد بازیافتی جهت تولید 
نخهای فیالمنتی پلی استر نیز رایج شده است ولی به دلیل 
فیالمنتی  نخهای  هنوز  بازار  نیاز  و  تولید  فرآِیند  حساسیت 
بازیافتی  استیپل  استر  پلی  الیاف  مانند  اند  نتوانسته  بازیافتی 

سهم عمده ای از بازار را به خود اختصاص دهند.

همانگونه که در شکل 7 نیز مشخص است سهم عمده بازار 
نخهای فیالمنتی پلی استری مربوط به بازار نساجی متداول 
فیالمنتی  نخهای  اختیار  در  آن  از  کمی  میزان  که  است 
و  نخهای صنعتی  نظیر  هایی  در حوزه  و  دارد  قرار  بازیافتی 

نخ کفپوشها هنوز استفاده از مواد بازیافتی رایج نشده است. 

روند آتی بازار
بررسی ها نشان می دهد که در طی چند سال گذشته بازار 
کشورهای پیشرفته نظیر آمریکا و اروپای غربی به یک بازار 
صرفًا واردکننده منسوجات تبدیل شده است و بازار کشورهای 
سمت  این  به  آتی  سالیان  در  نیز  ترکیه  و  شرقی  اروپای 
متمایل خواهد شد. صنمعت نساجی کشور چین نیز به عنوان 
بزرگترین تولیدکننده منسوجات متاثر از بحرانهای اقتصادی 

جهانی بوده و نمی توان انتظار ویژه ای از آن داشت.
رشد  متوسط  است  مشخص  نیز   8 شکل  در  که  همانگونه 
الی  فاصله سالهای 2010  در  در کشور چین  الیاف  تقاضای 
در  میزان  این  حالیکه  در  است  بوده   %3.2 حدود  در   2015
خواهد  کاهش   %1.8 تا   2030 الی   2015 سالهای  فاصله 
داشت، اما از طرف مقابل متوسط رشد تقاضای الیاف در سایر 
نقاط جهان که در فاصله سالهای 2010 الی 2015 با چین 
برابر بود در سالهای 2015 الی 2030 تنها تا حد 2.5% افت 

خواهد داشت.
در این بین سهم بازار الیاف پنبه به عنوان سلطان سابق بازار 
الیاف جهان از 38% در سال 2000 میالدی به 26% در سال 
2030 افت خواهد داشت و در طرف مقابل سهم بازار الیاف 
استیپل و نخهای فیالمنتی پلی استر از 36% در سال 2000 
میالدی به 57% در سال 2030 افزایش خواهد داشت. البته 
در این بین نباید از رشد تقاضا جهت الیاف سلولزی بازیافته 

نیز غافل شد.

ماخذ:
Driscoll, P., “Fibers Demand: 
Mid-term Direction and Long-term 
Perspective”, Chemical Fibers Inter-
national, 4/2014, pp. 192-194.
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شکل 6 – ظرفیت جهانی تولید الیاف پلی استر استیپل )الیاف نو و الیاف بازیافتی(

شکل 8 – میزان تقاضای جهانی الیاف در طی 50 سال گذشته

شکل 7 – ظرفیت جهانی تولید نخهای فیالمنتی پلی استر 
)نخهای فیالمنتی نساجی، نخهای فیالمنتی صنعتی و نخ کفپوش(
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فروش ماشین آالت هیت ست

فروش 1 دستگاه BCF برند Ozcelik، 3دستگاه 
تاب Volkmann VTS05  و1 دستگاه هیت 

ست-فریز
*دستگاه BCF برند Ozcelik، 3 پوزیشن، 6سر 

نخ ،  Dtex 1600 ، در حال کار ،سال ساخت 
BCF 2004با تولید روزانه 3000کیلوگرم نخ

* 3دستگاه تاب Volkmann VTS 05، 90سر 
، در حال کار و سال ساخت 1987

* 1 دستگاه هیت ست –فریز مستعمل، برند 
Superbar و 48 سر نخ

تلفن: 03152374342 داخلی 4 
سرکار خانم صالحی

آگهی فروش 

16 دستگاه 

ماشین بافندگی 

GTM پیکانول

 عرض 190

 مدل 1990 دابی دار 
 

تماس:
09121241934
 09123506279

آگهی فروش 000   آگهی فروش  000  آگهی فروش 

◄◄دستگاه بافت تافتینگ آمریکایی 
با قابلیت بافت کات یا لوپ با عرض نیم متر

◄◄ یک دستگاه تافتینگ نیم متری

همه دستگاهها سالم و در حال کار می باشند

شماره تماس: 09127679598
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در گرو دیگری ببیند. 
لذا این سامانه به عنوان یک مرجع بزرگ و به روز، خواهد توانست 
قرار  به یک شکل مد نظر  را  سود مادی و معنوی هر دو طرف 
داده تا هر کدام به پشتوانه دیگری به فعالیت پرداخته و باری را از 

دوش دیگری بردارند.
و شکی  نیازمندند  کنندگان  تولید  جانبه  به حمایت همه  طراحان 
نیست که تولید کنندگان عزیز هم با یاری و مدد طراحان دلگرم 

خواهند بود. 

قرارداد مشترک ، پشتوانه ای همگام و همسو با سامانه 
برای  و  شده  تنظیم  عزیز  طراحان  سوی  از  قراردادی  همچنین 
اتحادیه فرش  اختیار  زوایای فنی و حقوقی آن در  بیشتر  بررسی 
ماشینی و اتاق بازرگانی قرار گرفته تا در جلسه ای مشترک بین 
این  بندهای  کنندگان  تولید  نمایندگان  و  طراحان  نمایندگان 
تولید کننده و مسئولین ذیربط  با نظرات سازنده عزیزان  قرارداد، 
در بخش صنعت فرش ماشینی تکمیل تر شده و در اختیار تمامی 
به  طرح  واگذاری  هر  در  تا  گیرد  قرار  کنندگان  تولید  و  طراحان 
تولید کننده این قرارداد فروش به امضا دو طرف برسد . مفاد این 
قرارداد به گونه ای تنظیم و تحریر شده که تولید کننده با خیالی 
آسوده نسبت به خرید طرح از طراح مبادرت می ورزد، چرا که در 
صورتیکه خدای ناکرده در مواردی فردی کپی کار اقدام به کپی 
طرح و فروش آن به تولید کننده نماید و در آینده صاحب اصلی 
هنر مدعی گردد و این ادعا اثبات شود ، هر دو طرف طراح صاحب 
به  خاطی  کار  کپی  علیه  بتوانند  محترم  کننده  تولید  و  اثر  اصلی 
نمایند. چرا که  پیگیری  را  و قضایی خود  قانونی  اقدامات  راحتی 
مورد  پرینت شده طرح  باید عکس  قرارداد  این  پیوست  به  اوال" 
معامله الصاق باشد و هر دو طرف طراح و تولید کننده آن را امضا 

نمایند و از سویی دیگر در بند 7 این قرارداد آمده : 

بند 7 : موارد خاص :
درصورتیکه مشخص گردد که طرح واگذار شده از سوی فروشنده  
طرح ) یا طراح ( به خریدار ) یا تولید کننده ( ، اصل نبوده و کپی 
لذا   ،  ) گردد  اثبات  اثر  صاحب  ادعای   ( باشد  می  اصل  طرح  از 
مال  فروش  حکم  و   ) گشته  تلقی  کار  کپی  )طراحی  فروشنده، 
غیر به دیگران را پیدا خواهد کرد و طبق قوانین شرعی و قضایی 
دستگاه قضا با وی برخورد شده و حق هر گونه اعتراض را به هر 

شکل از خود سلب می نماید. 

کالم آخر اینکه : 
 دست مساعدت و همکاری یکایک شما خوبان را در جای جای 
عزیزان طراح  از همه شما  و  میفشاریم  گرمی  به  اسالمی  میهن 
تولید کننده در بخش صنعت نساجی و طراحی فرش ماشینی  و 
دعوت بعمل می آوریم تا در این رویداد ملی ما را با قدوم سبز و 
نظرات سازنده خویش سر افراز نموده و در باروری این نهال زیبا 
بیشتر شما در هشتمین  پاسخگوی   . نمایید  ایفا  را  بسازیی  سهم 
نمایشگاه بین المللی فرش ماشینی تهران ، 13 الی 16 شهریور 
در غرفه مرکز تحقیقات فرش ماشینی دانشگاه آزاد اسالمی واحد 

کاشان خواهیم بود. 
 با سپاس از همه شما خوبان 

آمار دقیقی در دست نداریم اما شاید بتوانیم انجام این حرکت ملی 
را در اصناف ایران تا این تاریخ بی سابقه بدانیم.

ششمین نشست 
در پی ششمین نشست بزرگ طراحان اورجینال کار فرش ماشینی 
از  نفر   50 از  بیش  حضور  با  و   95/05/06 تاریخ  در  که  کشور 
طراحان آقا و بانو از سراسر کشور صورت گرفت ، جزییات کامل 
نظر  و  سمع  به  )ستان(  نقشه  ثبت  و  اصالت  تشخیص  سامانه 
تک تک دوستان حاضر رسیده و با رای حداکثری عزیزان مقرر 
نمایندگان طراحان  بین  از تشکیل جلسه مشترک  تا پس  گردید 
بازرگانی  اتاق  با حضور مسئولین   و  تولید کنندگان  نمایندگان  و 
تعاونی فرش ماشینی و سایر  اتحادیه فرش ماشینی و شرکت  و 
عزیزانی که در این راه یاری رسان و موثر در به تحقق رسیدن این 
آرمان هستند برگزار گردد و در نهایت پس از بررسی و جمع آوری 
نظرات آن جمع و بررسی بیشتر زوایای فنی ، در ابتدای شهریور 

ماه سال جاری برنامه نویسی این سامانه جامع ملی آغاز گردد.

شرحی بر روند کار این سامانه 
تا پیش از اولین نشست طراحان فرش ماشینی کشور هر شخص 
و یا شرکت طراحی و تولیدی به شکلی نامنظم و به دور از عاقبت 
اندیشی آینده کار طراحی و تولید به کار خود ادامه می داد و در 
از بی نظمیها و کپی کاریها در کار طرح و  نهایت دچار بسیاری 
طراحی بودیم که هم شرکتهای طراحی هم شرکتهای تولیدی و 
در نهایت مصرف کنندگان عزیز از این نابسامانی رنج می بردند. 

پس از نشستهای متعدد و بررسی زوایای کار و ایراد نقاط ضعف 
و قوت نهایتًا تصمیم بر ایجاد سامانه ای ملی شد که به طور کلی 

اهداف زیر را دنبال خواهد کرد :

طراحان صاحب  و  کنندگان  تولید  روز  به  و  ارتباط صحیح   –  1
اثر بدون هر گونه حاشیه ، واسطه و یا موارد شبهه دار در مورد 
ارا ئه و تهیه طرح ) ایجاد ارتباط سریع بین تولید کننده و  خالق 

اثرات هنری ( 
2- مشاهده آنالین کل طرح های بارگزاری شده هنرمندان طراح 
دیگر  با  طراح  یک  طراحی  اثر  مقایسه  حتی  و  سامانه  روی  بر 
طراحان و تشخیص درست و مقایسه ای در انتخاب شاید بهترینها 

برای تولید. 
3- اطمینان از اینکه طرح های بارگزاری شده بر روی این سامانه 
دارای اصالت بوده و از کانالهای مختلف داوری عبور کرده و دارای 
و  علمی  مرکز  سوی  از  هولوگرام  کارت  و  اورجینال  شناسنامه 
تحقیقاتی مانند مرکز تحقیقات فرش ماشینی دانشگاه آزاد اسالمی 
واحد کاشان بوده و با پشتوانه محکمی که اتاق بازرگانی و اتحادیه 
فرش ماشینی و شرکت تعاونی فرش ماشینی و همچنین انجمن 
نساجی کل کشور برای این سامانه و روند کار آن بوجود آورده اند 
، در صورتیکه به موارد خاص در کپی یا ... برخورد کنند از داوری، 
شهادت و حمایت های ویژه ای در برخورد با فرد یا شرکت خاطی 

) کپی کار ( بر خوردار خواهند بود.  

ضمانت اجرا :
با ورود تکنولوژیهای جدید و به روز در صنعت نساجی، به خصوص 
در بخش تولید فرش ماشینی هر دو طرف طراح و تولید کننده می 
بایست به جنبه های مختلف این هنر و این صنعت توجه ویژه ای 
نموده و همراه و همگام با یکدیگر ، هر یک آینده شغلی خود را 

تاسیس سامانه تشخیص و اصالت نقشه
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 سید محمد سبطینی ،  کانون طراحان اورجینال کار فرش ماشینی 

روند جلسات و نشستهای طراحان اورجینال کار فرش ماشینی کشور و تصمیم بر ایجاد  "سامانه 
تشخیص و اصالت نقشه" که به اختصار " ستان " نامیده خواهد شد ... 
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اخبار اقتصادی ►
دستاورد 3 ساله اقتصادی دولت از 

زبان طیب نیا
وزیر امور اقتصادی و دارایی با تشریح وضعیت اقتصادی دولت در سه سال گذشته 
عنوان کرد سهم نفت در تامین درآمدهای دولت و وابستگی اقتصاد به نفت به 

30 درصد کاهش یافته است.
مدیران  هم اندیشی  نشست  در  شهرکرد  به  سفر  در  گذشته  روز  طیب نیا  علی   
دلیل  به  دولت  هفته  اظهارکرد:  بختیاری،  و  چهارمحال  اقتصادی  فعاالن  و 
بزرگداشت شهیدان رجایی و باهنر و همچنین ارزیابی اقدامات دولت و گزارش 

خدمات به مردم، برای اعضا دولت مهم است.
وی تصریح کرد: خروج کشور از بحران و بازگشت ثبات، آرامش و رونق به اقتصاد 
کشور مهم ترین دستاورد دولت در سه سال گذشته در زمینه اقتصادی است. سهم 
نفت در تامین درآمدهای دولت و وابستگی اقتصاد به نفت به 30 درصد کاهش 

یافته است.
بازار سرمایه در سال 1393، 30  اقتصادی و دارایی خاطرنشان کرد:  امور  وزیر 
هزار میلیارد تومان از منابع ملی را فراهم کرد و در سال گذشته این رقم به 100 

هزار میلیارد تومان رسید.
وی با اشاره به اینکه در ابتدای کار دولت تدبیر و امید، کشور رتبه 152 را در 
کسب و کار دنیا داشت، افزود: در سه سال گذشته این رتبه به 118 رسیده است 
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تهیه کننده: سرکار خانم سمیه صالحی 

هنر چه در طراحی فرش دستبافت و چه ماشینی، تنها 
آزاد،  و  آگاه  بتواند  هنرمند  که  یابد  می  معنا  هنگامی 

خالقانه بر صفحه سپید قالی خویش قلم بتازاند. 
باید بدانیم هر فردی که بتواند مهارت طراحی سنتی را 
بیاموزد و در طراحی فرش به کار بندد هنرمند نیست. 
شاید بهتر باشد تفاوت طراحی فرش و طراحی سنتی 
را مرور نماییم. درست همان جایی که فرش ایران از 
عدم درک این تفاوت زخم های کشنده ای برداشته 
است. طراحی سنتی یکی از ارزشمندترین مهارت های 
هنر ایرانی است که عالوه بر طراحی فرش در تذهیب 
کتاب  و  خوشنویسی  و  پارچه  و  نگارگری  و  منبت  و 
در طراحی فرش های سبک شهری هم   ... و  آرایی 

کاربرد دارد اما با طراحی فرش بسیار متفاوت است. 
اصیل  های  فرش  درصد  نود  تقریبا  که  است  گفتنی 
ایران، روستایی و عشایری بوده و بدون نیاز به نقشه 

طرح فرش ایرانی؛ 

آمیزه ای از تخیل و آیین

رقم  را  ایران  فرش  جهانی  شهرت  سنتی،  طراحی  و 
ضمیر  و  آیینی  تخیل  حاصل  ها  نقشه  این  اند.  زده 
ناخودآگاه بافنده ای است که قادر به خواندن و نوشتن 
قالبی  در  دارد  ای  العاده  فوق  اما سواد بصری  نیست 
به  روستایی  از  قالی  هر  که  چنان  نمادین  و  انتزاعی 
روستای دیگر تنوعی کاماًل متفاوت از یکدیگر در رنگ 
و ساختار و نقشمایه دارد. بنابراین یک طراح امروزی 
تنها با فراگرفتن و بکار بستن طراحی سنتی نمی تواند 
طراح فرش تلقی شود. طراحی فرش نیاز به شناخت 
و مطالعه عمیقی در سبک ها و مکتب های مختلف 

فرش ایران دارد. 
و اما آزادی یک هنرمند طراح نیز اهمیت واالیی دارد 
باالبردن  و  ایشان  به  تولیدکننده  یک  اعتماد  با  که 
قدرت خطرپذیری خود فراهم می گردد. بدین ترتیب، 
تر  هنری  دستبافت  فرش  طراحی  اینکه  به  پاسخ  در 

بافنده  زمانی که  تا  باید گفت  ماشینی  یا فرش  است 
فرش دستبافت یک کارگر بی اختیار مانند یک رباط 
گره زنی است طراحی فرش برای فرش دستبافت یا 
بافندگی،  ماشین  یک  اینکه  جز  ندارد  فرقی  ماشینی 
چشم و دستی ندارد تا تاوان ظرافت های اغراق آمیز 

خودخواهانه یک طراح را بپردازد. 
نبودن یک  بر هنری  از تکنولوژی دلیلی  بهره جویی 
اثر نیست مانند هنر سینما یا انیمیشن یا عکاسی و ... 
آنچه یک طراح فرش را شایسته پرواز در آسمان هنر 
آزادی در  بال آگاهی و  به دو  نماید مجهز شدن  می 
آفرینش اثر هنری خویش است نه استفاده از کامپیوتر 
اکرلیک  نخ  با  ایشان  اثر  شدن  بافته  یا  نوری  قلم  و 
توسط یک ماشین یا با نخ چند درصد ابریشم ماشین 
بافنده بی  رنگرزی شیمیایی توسط یک کارگر  ریس 

اختیار!

و رتبه 72 جهان در میان مدت هدف گذاری شده است.
طیب نیا با بیان اینکه اگر محیط کسب و کار اصالح شود می توان به رشد بهره وری 
رسید، اظهار کرد: امروزه تاثیر بهره وری در رشد اقتصادی جهان بیش از 50 درصد 

است.
ایران  اقتصاد  دارایی تصریح کرد: مشکالت اصلی ساختاری  اقتصادی و  امور  وزیر 
دلیل  عامل  دو  این  و  می شود  خالصه  بودن  دولتی  و  بودن  نفتی  مفهوم  دو  در 
مولد  و  خصوصی  بخش  در  باید  نفت  پول  است.  بهره وری  نرخ  پایین بودن  اصلی 

سرمایه گذاری شود تا موجب رونق آن ها گردد.
واقعی  اساس درآمد  بر  و  باشد  باید عادالنه  مالیات  قانون  طیب نیا خاطرنشان کرد: 
مردم وصول شود و طرح جامع آن در حال اصالح است. در ابتدای فعالیت دولت تدبیر 
اقتصادی غلط، تحریم ها و کاهش  نامناسب، سیاست های  اقتصادی  امید ساختار  و 

اساسی قیمت نفت، اقتصاد کشور را دچار مشکل کرده بود.

وی اظهار کرد: هدف دولت کاهش تالطم های اقتصادی در راستای ایجاد فضایی 
نقطه  به  نقطه  درصدی  دو  تورم  و  است  بوده  تولید  و  سرمایه گذاری  برای  امن 

تولیدکننده بیانگر این موضوع است.
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در دنیای امروز "مزیت  نسبی" از واژه های پر اهمیت است که 
نبود. مزیت همان  توجه  شاید در دهه های گذشته چندان مورد 
چیزی است که در دنیای رقابتی امروز شرکت های تجاری را دچار 
را  اقتصاد کشورها  تر  نگاهی کالن  در  و  افول می کند  و  صعود 
هدایت می کند. در بازار آزاد و رقابتی این روزها به قدری کیفیت، 
قیمت و تنوع محصوالت و برندهای تجاری به یکدیگر نزدیک 
و شبیه است که خریدار احساس می کند در انبوهی از کاالها و 
به  را مصمم  مشتری  که  چیزی  تنها  و  است  خدمات غرق شده 
یعنی  است.  کند همان مزیت  برند خاص می  یا  خرید یک کاال 
مشتری کاالیی را خریداری می کند که نسبت به کاالهای هم 
سطح و مشابه مزیتی هر چند کوچک داشته باشد. بنابراین توجه 
اینکه برند یا محصول ما چه مزیتی نسبت به سایر رقبا دارد  به 

یک امر حیاتی است. 

دنبال همین مزیت  به  نیز  دنیا  توسعه  امروزه کشورهای در حال 
ها هستند. اهمیت توجه به مزیت های نسبی در راهبرد اقتصادی 
و استراتژیک یک کشور از آنجا بر همه واضح و روشن است که 
تولید کنندگان  از  ای  یا مجموعه  منافع یک شرکت  دیگر بحث 
و  ملی  منافع  تر  گسترده  بسیار  ابعاد  در  بلکه  باشد  نمی  مطرح 
استراتژیک میلیون ها نفر مطرح است. توجه به مزیت های نسبی 
قطعا به معنی نابودی سایر بخش های بی مزیت نخواهد بود اما 
مسلما بار بیشتری از توجه و سرمایه های دولتی را متوجه کاالها 

یا صنایع دارای مزیت خواهد کرد. 
از طرفی دیگر سال هاست که اقتصاد های پیشرفته دیگر توجه 
به مزیت های نسبی و مطلق واضح و موجود در کشورهایشان را 
نام خلق  به  دانند و بحثی  نمی  پیشرفت کافی  ادامه مسیر  برای 
مزیت های جدید را مطرح می کنند. متاسفانه در کشور ما به دلیل 
نبود استراتژی های کالن و بلند مدت و تکیه بر برنامه های کوتاه 
مدت و احساسی توجه به مزیت های نسبی کامال فراموش شده 

است و بعضا به قدری این اختالف سلیقه ها و تفاوت در تصمیم 
منافع  میرسد  نظر  به  گاهی  که  است  فاحش  کالن  های  گیری 

شخصی و گروهی به منافع ملی ترجیح اساسی دارد. 

نساجی  کهن  صنعت  همین  در  را  نسبی  مزیت  بحث  توان  می 
نگاه  در  قطعا  که  صنعتی  کرد.  مشاهده  وضوح  به  هم  خودمان 
کلی دارای مزیت نسبی قابل توجهی است اما اگر کمی دقیق تر 
به موضوع نگاه کنیم صنعت نساجی در درون خود به بخش های 
مختلفی تقسیم می شود که هرکدام می تواند نسبت به دیگری 
مزیت داشته باشد. بخش ماشین سازی صنعت نساجی در ایران 
از مواردی است که سواالت بسیار زیادی پیرامون مزیت داشتن و 
یا نداشتن و نیز آینده آن مطرح است. از یک سو در شرایط فعلی 
دالیل متعددی وجود دارد که شاید نتوان آینده ای روشن را برای 
آالت  ماشین  سازندگان  فعلی  شرایط  به  نگاهی  شد.  متصور  آن 
در ایران، حجم کاری آنها و کمی صحبت با مدیران این واحدها 
اینده تیره و تاری را پیش رویمان ترسیم می کند. در دهه گذشته 
شاهد شکست و تعطیلی تعداد زیادی از واحدهای ماشین سازی 
و قطعه سازی بوده ایم. عدم حمایت های دولت، عدم دسترسی 
بر  امکان سرمایه گذاری  ارزان، عدم  قیمت  با  روز  تکنولوژی  به 
روی تحقیق و توسعه، وجود رقیبان بسیار قدرتمند در بازار داخلی 
و خارجی، سبقه فرهنگی ایرانیان مبنی بر عدم اعتماد به ماشین 
آالت ایرانی علیرغم قیمت پائین تر و ... دالیلی است که صنعت 
ماشین سازی نساجی حتی در بین اهالی این صنعت هم محلی از 

اعراب پیدا نمی کند چه رسد به حمایت های دولتی!
نساجی  آالت  ماشین  صنعت  در  گذشته  های  سال  در  آنچه  اما 
ایران روی داده و صنعتگران فعال با خون دل و تالش بی وقفه با 
کمترین امکانات به آن دست یافته اند نیز نمی توان نادیده گرفت. 
ساخت قطعات و ماشین آالت نساجی در بخش های مختلف از 
ریسندگی و بافندگی گرفته تا رنگرزی و ذوب ریسی نشان دهنده 

در  که  را هرچند هم  آنها  تولید  توان  ما  که شرکت های  آنست 
سطح استانداردهای جهانی نباشد دارند. 

ماشین  ساخت  عرصه  در  نام  کشورهای صاحب  گذشته  دهه  در 
از  ترکیبی  تولید می کنند که دیگر  آالت نساجی، ماشین آالتی 
چند تکه آهن و موتور ساده و عملکردی صرفا مکانیکی نیست. 
استفاده از آخرین تکنولوژی های صنعت الکترونیک، تمرکز شدید 
بر کاهش مصرف انرژی چیزی است که ماشین سازان اروپایی را 
برای همیشه دور از دسترس نگاه می دارد و بودجه های تحقیقاتی 
این  نساجی  ماشین آالت  برای هرچه هوشمندتر کردن  هنگفت 
با  را  خود  شرایط  توانیم  نمی  بنابراین  کند.  می  ایجاد  را  تفاوت 

اروپایی ها قیاس کنیم. 
برای ما ملموس  الگوهای موفقی مثل ترکیه، هند و چین شاید 
تر باشند. این سه کشور در دهه گذشته رشد فوق العاده ای را در 
صنعت ساخت ماشین آالت نساجی داشته اند به طوری که حتی 
اروپایی  اعتماد اغلب سازندگان ماشین االت نساجی  اند  توانسته 
را جلب کرده و بخشی از نیازهای آنها را تامین کنند. اما آیا می 
ماشین  در ساخت   2 درجه  این سه کشور  الگوی  از  توانیم حتی 
این  رشد  محرک  نیروی  چیزی  چه  کنیم؟  پیروی  نساجی  االت 
کشورها در ماشین سازی بوده است؟ اگر کار را کمی ساده تر کنیم 
و از عوامل جانبی متعددی  که ماشین سازی در این سه کشور را 
رونق داده بگذریم به شاه کلید پیشرفت آنها دست می یابیم که 

چیزی نیست جز "رونق تولید نساجی"

یعنی تنها چیزی که می تواند تولید ماشین آالت نساجی در ایران 
را رونق دهد، تنها و تنها رونق اساسی و ساختاری صنعت نساجی 
کشور است و در غیر اینصورت نمی توانیم شانسی برای خودمان 
قطعه  ذکر کرد صنعت  توان  که می  ملموسی  مثال  قائل شویم. 
سازی خودرو در ایران است. تولیدات ماشین های سواری هرچند 
با کیفیت خیلی پائین و حمایت های چشم بسته دولت و انحصار 
و اجبار برای خریدار هم که باشد حداقل یک دستاورد خوب برای 
کشور در بخش قطعه سازی داشته است و ظرفیت، تکنولوژی و 
قابلیت آنرا به شدت افزایش داده است به طوری که در حال حاضر 
قطعه سازان ایرانی توان ساخت بسیاری از قطعات خودرو را دارند. 
تولید  لوکوموتیو اصلی، تقویت  در واقع در مورد صنعت نساجی  
و رونق نساجی است چرا که وقتی لوکوموتیو به راه بیفتد آنقدر 
قدرت دارد که بسیاری از صنایع وابسته که ماشین سازی نساجی 
هم یکی از آنهاست را به دنبال خود و به سوی موفقیت هدایت 
کند. دقیقا همان اتفاقی که در صنعت فرش ماشینی تجربه کرده 
گذشته  های  سال  در  ماشینی  فرش  صادرات  و  تولید  رشد  ایم. 
تمامی ابعاد این صنعت را رونق و رشد داده است و حتی بسیاری 

از شغل های جانبی و خدماتی جدید ایجاد شده است. 

در  بیشتر  کرد  خواهیم  سعی  کهن  مجله  بعدی  های  شماره  در 
ایران به بحث و  مورد وضعیت صنعت ماشین سازی نساجی در 

بررسی بپردازیم .

آیا باید ماشین ساز شویم ؟؟
نگارش : بهنام قاسمی
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فعال  بسیار  یکسال گذشته شاهد حضور  در طی   
شما در نمایشگاههای ایتما میالن 2015 در ایتالیا 
آمریکا  بوستون  شهر  در   2016 ایده  نمایشگاه  و 
بوده ایم. در این نمایشگاهها بر روی چه موضوعی 

متمرکز بودید؟
آقای یوهانس هیپ: همانگونه که مستحضرید گروه صنعتی 
آندریتز به عنوان بزرگترین گروه ماشین سازی در حوزه کاغذ 
و منسوجات بی بافت دنیا همواره بایستی نقش پیشرو بودن 
خود را حفظ نموده و با نوع آوری و ادغام فرآیندهای مختلف 
تامین  را  دنیا  سرتاسر  در  خود  مشتریان  رشد  به  رو  نیازهای 

نماید. 
های  زیرمجموعه  از  یکی  عنوان  به  نیز  آسلین-تیبو  شرکت 
این گروه دقیقًا بر مبنای همین فلسفه حرکت نموده و تمام 
فعالیت کاری خود را بر روی حوزه منسوجات بی بافت خشک 
ریزی شده که در آنها از ماشین آالت کارد، کراس الپر، درافتر 

فناوری های جدید در 
تولید منسوجات بی بافت سوزن زنی شده

و سوزن زن استفاده می شود متمرکز نموده است. البته الزم 
به است که هرچند در این شرکت حوزه سوزن زنی به عنوان 
مهمترین روش ایجاد اتصال در الیه های بی بافت هدف می 
آندریتز  گروه  زیرمجموعه  عنوان  به  شرکت  این  ولی  باشد، 
سایر  برای  الپر  کراس  و  کارد  دستگاههای  تولید  وظیفه 
روی  بر  که  فرانسه  پرفوجت  شرکت  نظیر  ها  زیرمجموعه 
تولید الیه های بی بافت اسپان لیث متمرکز است و همچنین 
ترموباند  های  الیه  تولید  روی  بر  که  آلمان  کوسترز  شرکت 

فعالیت می نماید نیز دارا می باشد.
آندرتیز  صنعتی  گروه  بازار،  مطالعه  و  تجربه  سالها  طبق  بر 
با مشارکت مشتریان وفادار خود راه حلهای  تا  توانسته است 
افزایش  قبیل  از  آنها  نیازهای  به  پاسخگویی  ای جهت  ویژه 
بی  افزوده در منسوج  ارزش  ایجاد  بافت،  بی  یکنواختی الیه 
و  ایجاد  یا  و  محصول  کاربردهای  گسترش  کمک  به  بافت 
توسعه سیستم های نرم افزاری جدید جهت افزایش راندمان 

تولید و کاهش هزینه های تعمیر و نگهداری ارائه دهد.
در همین راستا در طی سالیان گذشته سیستم های جدیدی 
 ،eXcelle TT نظیر دستگاه کارد جدید و با سرعت باالی
تغذیه  توانایی  که   TCF-X فید  شوت  کارد  تغذیه  سیستم 
الیاف بسیار کوتاه با حجم بسیار  الیاف بسیار بلند و  همزمان 
زیاد به کارد را دارد، سیستم کنترل کشش الیه در درافتر به 
نام Isolayer و از همه مهمتر سیستم کنترل یکنواختی و 
توزیع وزنی الیه بی بافت به نام ProDyn را به بازار عرضه 
نموده و بطور مداوم سعی در بهبود و عملکرد این سیستمها 

داشته است.

زنی  سوزن  سیستم  خصوص  در  کمی  لطفاً 
neXline موجود در شهر البوئف فرانسه و مزایای 

آن توضیح دهید؟
کنار  در  فرانسه  البوئف  شهر  در  دومون:  فیلیپ  جان  آقای 
سالنهای ماشین سازی دستگاههای مختلف تولید منسوجات 
بی بافت، یک سالن هم به نمایش آخرین مدل خطوط تولید 
مقیاس صنعتی  در  زنی  به روش سوزن  بافت  بی  منسوجات 
داده شده است )شکل 3(.  اختصاص  پایلوت  با عملکرد  ولی 
در این خط کلیه تکنولوژی های جدید و منحصر به فرد گروه 
صنعتی آندریتز به کار گرفته شده است تا مشتریان عالوه بر 
آزمایش ایده های جدید خود، بتوانند کلیه محصوالت جدید را 
قبل از تولید صنعتی و ورود به بازار، به خوبی در خط تولید مورد 
ارزیابی قرار داده و نقاط قوت و ضعف را شناسایی نمایند. این 
موضوع برای تولیدکنندگان منسوجات بی بافت از آنجا حائز 
اهمیت است که می توانند به راحتی تفاوتهای ماشین آالت با 
فنآوری جدید را با ماشین آالت موجود در کارخانه های خود 
مشاهده نموده و با بررسی تفاوت محصوالت تولیدی و ارزیابی 
به  تعمیر و نگهداری، نسبت  تولید، هزینه  دقیق هزینه های 

نحوه سرمایه گذاری های جدید تصمیم درستی بگیرند.
فلسفه طراحی این خط عالوه بر پیچیدگی های فنی بر روی 
است.  داده شده  قرار  تولید  پذیری  انعطاف  و  راحتی  سادگی، 
 TCF-X به کمک استفاده از سیستم تغذیه کارد شوت فید
توزیع  با  را  بلند  بسیار  الیاف  و  کوتاه  بسیار  الیاف  توان  می 
بسیار یکنواخت وزنی در راستای عرضی ماشین )CD( و با 
ضریب خطای کمتر از 3% به دستگاه کارد تغذیه نمود. الزم 
به ذکر است که دستگاههای کارد دوبل eXcelle به صورت 
استاندارد توانایی کار با الیافی در حد 120 میلیمتر را دارند که 

بر حسب تقاضا می توان گستره کاری آنها را تغییر داد.
و   ProDyn های  سیستم  توان  می  تولید  خط  این  در 
Isolayer را به راحتی روشن و خاموش نمود تا تفاوتهای 
استفاده و عدم استفاده از این فنآوریها بر روی محصول تولید 
به خوبی مشخص شود. عالوه بر این، در کلیه قسمتهای این 

آقایان یوهانس هیپ  مدیرعامل و جان فیلیپ دومون مدیر فروش شرکت آندریتز آسلین-تیبو
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گروه صنعتی آندریتز متشکل از شرکتهای آسلین-تیبو )فرانسه(، پرفوجت )فرانسه(، کوسترز )آلمان( و آندریتز )اطریش(، بزرگترین 
مجموعه ساخت ماشین آالت منسوجات بی بافت در جهان می باشد که می تواند گسترده ترین بازه ماشین آالت این صنعت را 
تامین نماید. این شرکت با دارا بودن بیش از 25000 نفر پرسنل در نقاط مختلف جهان در صنایع مختلفی از قبیل تولید منسوجات 

بی بافت، کاغذ، صنایع فلزی و ... در کشورهای اطریش، آلمان، فرانسه، آمریکا، چین و ... فعال می باشد )شکل 1(.
در شماره گذشته مجله مصاحبه ای با آقای دیدیه وولیه )Didier Vulliet( مدیرعامل شرکت آندریتز پرفورجت در شهر مونت 
بونه )Montbonnot( فرانسه به چاپ رسید که در ادامه آن، در این شماره به شهر البوئف )Elbeuf( در شمال فرانسه رفته و 
 Jean( مدیرعامل شرکت آندریتز آسلین-تیبو و جان فیلیپ دومون )Johannes Heap( مصاحبه ای با آقایان یوهانس هیپ

Philippe Dumont( مدیر فروش این شرکت ترتیب دادیم )شکل 2(.
موضوع مصاحبه قبلی بررسی روند رشد بازار منسوجات بی بافت اسپان لیث بود و در این شماره بر روی موضوع فنآوریهای جدید 

در حوزه منسوجات بی بافت سوزن زنی تمرکز نموده ایم.
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شکل 3 – خط کامل تولید منسوجات بی بافت سوزن زنی در کارخانه آسلین –تیبو

خط تولید امکانات الزم جهت اضافه نمودن الیه های جدید 
بی بافت و یا بافته شده به خط تولید نیز پیش بینی شده است 
که این مساله در تولید محصوالت کامپوزیتی چندالیه بسیار 

حائز اهمیت است.
گونه  به  تولید  خط  این  در  زنی  سوزن  دستگاههای  چیدمان 
بر روی سطح  را  توان عملیات سوزن زنی  ای است که می 
به  و  نمود  آزمایش  سطح  دو  هر  یا  و  زیرین  سطح  رویین، 
کمک استفاده از بوردهای سوزن زنی با طراحی های ویژه و 
متنوع و همچنین موجود بودن بوردهای سوزن زنی با طراحی 
های خاص و سوزنهای مختلف به راحتی هر ایده جدیدی در 
خصوص فرآیند اتصال سوزن زنی قابل اجرا و آزمایش است. 
های  سیستم  از  استفاده  قابلیت  خط  این  در  این،  بر  عالوه 
کشش الیه بی بافت بعد از کراس الپر و در بین دستگاههای 
توان  می  آنها  کمک  به  که  باشد  می  فراهم  زنی  سوزن 
ازدیاد  استحکام،  نظیر  الیه  مکانیکی  و  فیزیکی  خصوصیات 

طول تا حد پارگی و ... را اصالح نمود.
در  آزمایشگاهی  امکانات  کلیه  بودن  دسترس  در  به  توجه  با 
یک  هر  تغییر  تاثیر  توان  می  خوبی  به  مجموعه،  این  داخل 
از پارامترهای تولید بر تغییر خصوصیات و ویژگی های الیه 
تولیدی را به خوبی مشاهده نمود. البته الزم به ذکر است که 
این خط تولید به یک سیستم هوشمند کنترل SCADA نیز 

مجهز می باشد.
نیز  مجزا  جانبی  دستگاه  تعدادی  مذکور  تولید  بر خط  عالوه 
وجود دارد که تعدادی از آنها عبارتند از دستگاه سوزن زنی با 
سرعت باالی 100 متر بر دقیقه جهت تولید محصوالت ویژه، 
موکتهای  تولید  جهت   2-SDV ولوور  زن  سوزن  دستگاه 
مخمل با تکنولوژی منحصر به فرد برسهای اریب به منظور 

جلوگیری از ایجاد خط بر روی موکت مخمل.
البته الزم به ذکر است که عالوه بر خط تولید مذکور، یک خط 
تولید aXcess با ظرفیت کم و عرض کاری 250 سانتیمتر 
نیز در مرکز آزمایشگاهی ووکشی چین موجود می باشد که 

می توان از آن نیز برای پروژه های ویژه استفاده نمود. 

جدید  تولید  خطوط  فنی  مزایای  مهمترین  لطفاً 
را  قدیمی  خطوط  به  نسبت  بافت  بی  منسوجات 

شرح دهید.
در  موجود  فنی  مزایای  مهمترین  دومون:  فیلیپ  جان  آقای 

خطوط جدید سوزن زنی neXline عبارتند از:

به  شده  عرضه   neXline جدید  خطوط   %80 از  بیش  در 
 TCF-X مشتریان از سیستم جدید شوت فید تغذیه به کارد
و  افزارها  نرم  کمک  به  سیستم  این  در  است.  شده  استفاده 
قابلیتهای ویژه آن، نه تنها می توان حداکثر انعطاف پذیری در 
خصوص نوع الیاف، ظرافت الیاف و طول الیاف تغذیه شده به 
دستگاه کارد را تامین نمود، بلکه ظرفیت آن نیز به میزان قابل 
یافته است  بهبود  به سیستم های عادی  مالحظه ای نسبت 
به گونه ای که در مورد یک کارد با عرض 2.5 متر می توان 
به راحتی بیش از 1200 کیلوگرم در ساعت الیاف تغذیه نمود. 
میزان   eXcelle سیلندری  دو  کارد  از  استفاده  صورت  در 
از  بهتر  بسیار  خروجی  الیه  در  بودن  همگن  و  یکنواختی 
کاردهای متداول می باشد، این موضوع از آنجا حائز اهمیت 
می باشد که امروزه بیشتر مشتریان تمایل دارند تا الیه های 
بی بافتی با وزن کمتر و چیدن تعداد کمتری الیه در دستگاه 
این  است  مشخص  که  همانطور  نمایند.  تولید  الپر  کراس 
قابلیت منجر به افزایش سودآوری و همچنین افزایش سرعت 

تولید می شود.
امروزه استفاده از سیستم نرم افزاری ProDyn از حالت یک 
انتخاب به یک اجبار برای تولیدکنندگان منسوجات بی بافت 
تبدیل شده است. با توجه به اینکه به کمک این سیستم می 
لذا جهت  نمود  اصالح  را  بافت  بی  وزنی الیه  پروفایل  توان 
دستیابی به یک سری خصوصیات فیزیکی و مکانیکی معین 
میزان مصرف الیاف به میزان قابل توجهی کمتر می باشد. با 

توجه به اینکه این سیستم در یک حلقه بسته کنترلی، میزان 
خروجی دستگاه کارد و سرعت کراس الپر را با هم کنترل می 
نماید لذا از بابت کارکرد و اپراتوری دستگاه نیز صرفه جویی 

قابل مالحظه ای ایجاد می نماید.
پروفایل  سیستم  به  مجهز  الپر  کراس  دستگاههای  هرچند 
)Profile( و داینامیک )Dynamic( نیز در گذشته ای دور 
به بازار عرضه شده اند، اما هنوز قابلیت پاسخگویی نیازهای 
به روز مشتریان را دارند. در نسل جدید کراس الپرهای تولید 
شده با نوار نقاله کوتاه، مکانیزم های انتقال حرکت و همچنین 

سیستم های تمیزکاری نیز بهبود یافته اند.
استفاده از سیستم کنترل کشش Isolayer منجر به تولید 
الیه های بسیار یکنواخت و همگن حتی در صورت استفاده 
از چیدمان 2 الیه بر روی هم در کراس الپر می شود. این 
سیستم کم بودن نسبی سرعت تسمه خروجی کراس الپر را 

اصالح نموده و منجر به افزایش سرعت تولید می شود.
 30.A استفاده از گستره وسیع دستگاههای سوزن زنی از مدل
راه  بین  در  انتخاب  قدرت  افزایش  به  منجر   50.A مدل  تا 
حلهای مختلف پاسخگویی به نیازهای بازار می شود. در طی 
ثابت  با  که  است  بوده  این  بر  سعی  همواره  گذشته  سالهای 
نگهداشتن تعداد دستگاههای سوزن زن موجود در خط تولید 
را  تولید  سرعت  دیگر  عبارت  به  یا  و  ظرفیت  طرف  یک  از 
سوزن  فشار  یا  دانسیته  میزان  دیگر  طرف  از  و  داد  افزایش 
زنی را نیز ارتقا داد. با توجه به این دیدگاه از یک سو طراحی 
یافته  ارتقا  دستگاههای سوزن زن جدید شرکت آسلین-تیبو 
است و از سوی دیگر سعی شده است تا مهمترین نقطه قوت 
این دستگاهها که عبارت بود از توانمندی و قدرتمند بودن آنها 
که منجر به شهرت آن در بازارهای جهانی شده است همچنان 
حفظ گردد. این دستگاههای سوزن زن به گونه ای طراحی 
اند که هرگونه جمع شدگی و یا کشیدگی ناخواسته در  شده 
الیه در آنها حذف گردد و از طرف دیگر طراحی تصادفی و 
در عین حال برنامه ریزی شده موقعیت سوزنها منجر گردیده 
است که تولیدکنندگان به راحتی و بدون نگرانی از ایجاد طرح 
های ظاهری ناخواسته بر روی الیه بتوانند محصول خود را با 
سرعتهای مختلف تولید نمایند. دستگاههای سوزن زن شرکت 
آسلین – تیبو از سیستم خنک کاری روغنی استفاده می کنند 
به  منجر  پیستونی  حرکت  مکانیزم  خاص  نوع  همراه  به  که 

شکل 1 – کارخانجات گروه صنعتی آندریتز مجهز به دستگاههای صنعتی جهت آزمایش مشتریان در 
البوئف فرانسه، مون بونه فرانسه، کرفلد آلمان و ووکشی چین
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عملکرد بهتر این دستگاه می شود.
کراس الپر نسل جدید D.630 نیز از مهمترین دستاوردهای 
این شرکت می باشد. این کراس الپر با سرعت ورودی 205 
متر بر دقیقه در عرض ورودی 3 متر می تواند قابلیتهای ویژه 

ای در خطوط تولید پرسرعت ایجاد نماید. )شکل 4(

در  جدید  سیستم  این  مصرف  بازارهای  مهمترین 
کدام حوزه های صنعتی می باشد؟

آقای یوهانس هیپ: انعطاف پذیری بسیار زیاد خطوط تولید 
تا به خوبی  آنها را قادر ساخته است  آندریتز  شده در شرکت 
خود را با نیازهای متفاوت بازار تطبیق دهند و به همین دلیل 
می توان گفت که از این خطوط در بسیاری از کاربردها می 
صنایع  نظیر  بازارهایی  حاضر  حال  در  نمود.  استفاده  توان 
کاربردهای  سایر  و  فیلتر  ژئوتکستایل،  تولید  خودروسازی، 
صنعتی ویژه بسیار فعال و پویا هستند )شکل 5( و همواره در 
حال ایجاد محصوالت جدید از منسوجات بی بافت می باشند. 
عالوه بر این بازارها، سایر حوزه ها نظیر تولید چرم مصنوعی، 
دستمالها، کاالی خواب و ... نیز از قابلیتهای جدید این سیستم 

منتفع شده اند.

کمی هم در مورد تفاوتهای خطوط تولید بی بافت 
aXcess و eXcelle توضیح دهید؟

 ،eXcelle آقای یوهانس هیپ: بر خالف ماشین آالت سری
خطوط تولید aXcess در پاسخ به نیاز مشتریانی طراحی و 
حدود  تا  متوسط  الی  کم  ظرفیت  نیازمند  که  اند  شده  تولید 
البته  4500 تن در سال )کمتر از 15 تن در روز( می باشند. 
فرآیند  مهندسان  مشتری،  هر  مورد  در  که  داشت  توجه  باید 

شرکت آسلین-تیبو پس از بررسی دقیق نیازها و خواسته های 
مشتری امکان دارد دستگاههای مختلفی از خطوط تولید بی 
بافت aXcess و eXcelle را با یکدیگر در یک خط تولید 
نیاز  به  دقیق  پاسخگویی  لحاظ  از  مساله  این  نماید.  ادغام 
مشتریان بسیار حائز اهمیت می باشد. همانگونه که مشخص 
است استفاده از یک کارد با سرعت باال و دستگاه کراس الپر 
سرعت باالی D.630 می توان حتی ظرفیت تولیدی در حد 

12.600 تن در سال نیز داشت.

در   ProDyn سیستم  از  استفاده  پذیرش  میزان 
بازار چگونه بوده است؟

آقای جان فیلیپ دومون: از آنجا که این سیستم به عنوان یک 
راه حل پیشرو و نوآورانه در بازار مطرح گردید در ابتدا مزایای 
استفاده از آن برای مشتریان به خوبی آشکار نگردیده بود، اما 
مختلف،  تولید محصوالت  در  این سیستم  آزمایش  با  امروزه 
مشتریان به خوبی از کلیه نقاط قوت آن در قیاس با سیستم 
بر  اصرار  آگاهانه  به صورت  و  باشند  مطلع می  قدیمی  های 
محصول  یکنواختی  افزایش  جهت  سیستم  این  از  استفاده 
تولیدی می باشند. در این سیستم به کمک یک حلقه بسته 
کنترلی، وزن الیه خروجی در انتهای خط تولید به دقت کنترل 
شده و سیگنالهای الزم جهت تنظیم خودکار به دستگاه کارد 
در  بر صرفه جویی  دلیل عالوه  به همین  و  ارسال می شود 
توان  می  مکانیکی  خصوصیات  حصول  جهت  الیاف  مصرف 

راندمان تولید را نیز به طرز محسوسی ارتقا داد.

میزان درصد یکنواختی وزنی در جهت طولی MD و 
جهت عرضی CD با توجه به نوع الیاف و محصول 

 ProDyn سیستم  از  استفاده  صورت  در  تولیدی 
معموالً در چه حدی قرار دارد؟

آقای جان فیلیپ دومون: بطور کلی سیستم ProDyn متاثر 
تولید  یا حتی سرعت  و  تولیدی  الیاف، وزن محصول  نوع  از 
نمی باشد. معمواًل مشتریان تقاضا دارند که نسبت استحکام 
در هر دو جهت )MD/CD( تا حد امکان به یکدیگر نزدیک 
شود. بدین منظور در هنگام تولید الیه های با وزن سبک تا 
وزن متوسط بایستی میزان کشش در حین فرآیند ایجاد اتصال 
به وسیله سوزن زنی افزایش یابد. البته باید توجه داشت که 
نقش  نیز  زنی  سوزن  دستگاههای  طراحی  و  چیدمان  نحوه 

بسیار مهمی در کاهش ضریب نایکنواختی در الیه دارد. 
میزان   TT مدل  جدید  کارد  دستگاه  از  استفاده  صورت  در 
از کراس  با استفاده  باشد که  MD/CD در حدود 3:1 می 
الپر و سیستم کشش ویژه می توان این نسبت را تا انتهای 

خط به حد 1:1 رساند که بسیار حائز اهمیت می باشد.
عالوه بر این بایستی به سایر پارامترها نظیر سیستم کشش 
الیه بی بافت پس از کراس الپر، سیستم تغذیه SFD دستگاه 
سوزن زن اول، سیستم تغذیه و سیستم خروجی دستگاه سوزن 
زن دوم و یا سوم و همچنین پارامترهای سیستم کشش الیه 

بی بافت بین سوزن زنها نیز توجه نمود.

انتخابهای  موارد ذکر شده مشتریان چه  بر  عالوه 
دیگری در خصوص سیستمهای کنترلی دارند؟

آقای یوهانس هیپ: استفاده از سیستم کنترلSCADA  به 
مدیران تولید این امکان را می دهند که عالوه بر گزارشهای 
از  آنها  سازی  بهینه  به  نسبت  تولید،  پارامترهای  از  متفاوت 
طریق سیستم مرکزی اقدام نمایند. به همین دلیل نسخه های 
تولید در هر زمان به راحتی قابل بازیابی و تولید مجدد بوده 
و اپراتورها در کسری از ثانیه می توانند اطالعات تولید را در 

اختیار داشته باشند.

کنترل  با  آالت  ماشین  سیستم  هماهنگی  نحوه 
 4  Industry افزار  نرم  در  کارخانه  اتوماتیک 

چگونه است؟
آقای یوهانس هیپ: کلیه دستگاههای و سیستمها به گونه ای 
 Industry طراحی شده اند که به راحتی با مفاهیم سیستم
4 قابل تطبیق باشند. این سیستم کلیه پارامترهای تولیدی را 
در لحظه جمع آوری و کنترل می نماید و به همین دلیل تولید 

یکنواخت و با راندمان باال تضمین شده است.

خودکار  کنترل  های  سیستم  از  پشتیبانی  نحوه 

شکل 4 – تصویر شماتیک خط تولید از دستگاه کارد و کراس الپر 
تا دستگاههای سوزن زنی و وایندر
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شکل 5 – کاربرد منسوجات بی بافت در 
صنایع خودروسازی

شکل 6 – خط تولید منسوجات بی بافت سوزن زنی جهت تولید محصوالت متفاوت
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خطوط تولید و تعمیر و نگهداری آنها به چه صورت 
می باشد؟

آقای یوهانس هیپ: تعهد گروه صنعتی آندریتز به حفظ راندمان 
تولید مشتریان همواره زبانزد بوده و این شرکت به کمک گروه 
سرویس و خدمات خود توانسته است همواره مشتریان را در 

باالترین حد کیفی تولید محصول حفظ نماید.
در حوزه تامین قطعات یدکی نیز این شرکت با برقراری خدمات 
24 ساعته در 7 روز هفته در سریع ترین زمان ممکن هرگونه 
قطعه یدکی مورد نیاز مشتریان را از انبارهای کاماًل اتوماتیک 

خود تامین و ارسال می نماید.

در  حضور  جهت  آندریتز  صنعتی  گروه  های  برنامه 
انتهای سال  تا  نمایشگاهها و کنفرانسهای جهانی 

جاری میالدی چگونه می باشد؟
آقای یوهانس هیپ: گروه صنعتی آندریتز و زیرمجموعه های 
جهان  نساجی  مهم صنعت  رخدادهای  تمام  در  هرساالنه  آن 
حاضر می باشد. در نیمه دوم سال جاری میالدی این شرکت 

به ترتیب در نمایشگاههای ذیل حاضر خواهد بود:
 3-6  / تهران  در   IRANTEX ایران  نساجی  نمایشگاه   -

)38A سپتامبر )سالن

- نمایشگاه بی بافت CINTE در شانگهای / 14-12 اکتبر
شانگهای  در   ITMAASIA آسیایی  ایتمای  نمایشگاه   -

/ 28-24 اکتبر
آلمان / 10 -8  - کنفرانس منسوجات بی بافت HOF در 

نوامبر

برای  جدید  مشتریان  اسامی  اعالم  که  هرچند 
بسیاری از شرکتهای ماشین سازی تا مدتی پس از 
شروع تولید خط محرمانه محسوب می شود، ولی 
آیا امکان دارد یکی از پروژه های ویژه خود در سال 

2016 را معرفی نمایید؟
آقای یوهانس هیپ: یکی از جدیدترین بازارهای برای ماشین 
می  آسیا  جنوب  کشورهای  بافت  بی  منسوجات  تولید  آالت 
قراردادی  آندریتز  گروه صنعتی  انتهای سال 2015  در  باشد. 
 )Autotech Nonwoven( نانوون اتوتک  با شرکت  را 
واقع در ایالت گوجارات هند منعقد نمود. این شرکت در حال 
حوزه  در  بافت  بی  منسوجات  کننده  عرضه  مهمترین  حاضر 
خودروسازی هند می باشد و به کمک خط جدید تولید خود که 
در نیمه سال 2016 راه اندازی شده است این شرکت عالوه بر 
صنایع خودروسازی در سایر حوزه ها نظیر صنایع فیلتراسیون 

و تولید الیه های خاص چرم مصنوعی نیز وارد خواهد شد. 
خط تولید جدید این شرکت یکی از کاملترین خطوط تولید از 
کیفی  کنترل  سیستم  به  که  باشد  می  فرآیند  انتهای  تا  ابتدا 

ProDyn نیز مجهز می باشد )شکل 6(.

در  مستقیم  حضور  اولین  به  توجه  با  خاتمه  در 
به  راجع  خود  نظر  لطفاً  تهران،  نساجی  نمایشگاه 

بازار ایران را نیز بفرمایید؟
آقای یوهانس هیپ: در دهه 90 میالدی شرکت آسلین تیبو 
میان  از  که  نمود  اجرا  ایران  در  را  خوبی  بسیار  های  پروژه 
اسامی  به  توان  می  سالها  آن  در  ایرانی  مطرح  مشتریان 
معتبری نظیر شرکت بی بافت، گریوه، تولیدی موکت پارس، 
آرتا موکت، موکت نگین رز سپاهان و ... اشاره نمود. امیدواریم 
با برطرف شدن موانع تجاری فیمابین ایران و اروپا به زودی 
هایی  در حوزه  ایران  در  گذاری های جدیدی  شاهد سرمایه 
فیلتراسیون،  ژئوتکستایلها،  تولید  خودروسازی،  صنایع  نظیر 

چرم مصنوعی، موکت و کفپوش و ... باشیم.

سخن پایانی:
به امید دیدار در نمایشگاه نساجی تهران 

اخبار اقتصادی ►

 

»رکود تورمي« در واقع شرایط نادري در اقتصادهاي جهاني است. مثل آن است 
که یک بیمار هم تب و هم لرز را در یک لحظه تجربه کند. طبیعي است که اگر 
به روش سنتي بخواهیم لرز را کنترل کنیم باید بیمار را گرم کنیم، با این وضع 

تب باال خواهد رفت.

به  مي کند.  برگزار  را  دولت  هفته  امید،  و  تدبیر  دولت  که  است  سالي  سومین 
که  است  این  گذشته،  سال  سه  عملکرد  ارزیابي  براي  روش  بهترین  من  گمان 
معیار مشخصي براي ارزیابي داشته باشیم. اگر معیار ارزیابي را گفته ها و اهداف 
ابتدایي خود دولت قرار دهیم، مي توانیم پس از آن بررسي کنیم که دولت براي 
از به دست گرفتن کابینه عنوان مي کرد،  رسیدن به شعارها و اهدافي که پیش 
درست اولویت بندي کرد یا خیر. هنگامي که این دو مقدمه به درستي روشن شد، 
مي توان دقیق دید که براساس آنها دولت چه عملکردي داشته است. پس برمبناي 
آنچه گفته شد، سه گام براي ارزیابي عملکرد دولت وجود دارد؛ نخست پیگیري 
و یادآوري آن اهدافي که خود دولت عنوان مي کرد. دوم اولویت بندي که دولت 

براي اهدافش انجام داد و در نهایت نتیجه اي که عملکردش بر جاي گذاشت.
دقت کنید؛ به گمان من همه آنچه را در این سه سال که گذشت باید در بستري 

روشن بررسي کرد. در واقع باید این واقعیت را بپذیریم که دولت زماني اقتصاد را تحویل گرفت که به راستي وضع 
نامناسبي حاکم بود؛ اوضاعي به هم ریخته و بي سامان. حقیقت این بود که دولت با حجم باالیي از شاخص هایي 
مواجه شد که افول و نزول معني داري را تجربه مي کردند. نرخ رشدي که به شکل عجیبي زیر صفر بود؛ نرخ 
تورم بسیار باال و تراکم بیکاران جویاي کار. مي خواهم بگویم براي قضاوتي منصفانه باید این واقعیت ها را دید. 
با همه آنچه گفته شد و با در نظر گرفتن شرایط بحراني که دولت آن را تحویل گرفت باید تاکید کنم، همه اینها 
به دولت اجازه نمي داد که اشتباه کند. کابینه فرصت و اجازه هیچ گونه اشتباهي نداشت؛ چرا که شرایط را دیده، 
پذیرفته و وعده اصالح داده بود. با این وصف نخستین اثر مثبت چشمگیري که دولت در همه حوزه ها و به ویژه 
اقتصاد گذاشت، بهبود فضاي رواني جامعه بود. در حوزه اقتصاد هم مي توان به این اشاره کرد که در فضاي 
پرالتهاب رواني آن روزها، نرخ ارز هیچ ثباتي نداشت و نوسان هاي نرخ ارز بر معیشت و رفاه مردم اثر جدي 
مي گذاشت. آن زمان دولت با بهبود فضاي رواني توانست از این وضع نوسان گیري کند. نکته بسیار مهم دیگر 
که قابل بحث است، موضوع رکود تورمي است. »رکود تورمي« در واقع شرایط نادري در اقتصادهاي جهاني 
است. مثل آن است که یک بیمار هم تب و هم لرز را در یک لحظه تجربه کند. طبیعي است که اگر به روش 

سنتي بخواهیم لرز را کنترل کنیم باید بیمار را گرم کنیم، با این وضع تب باال خواهد رفت.

اگر بخواهیم تب را پایین بیاوریم، باید بیمار را خنک کنیم که با این شرایط لرز تشدید خواهد شد. پر واضح است 
که هر کدام از اینها اگر تشدید شود بیمار را تا آستانه مرگ یا چه بسا خود مرگ پیش خواهد برد. متاسفانه در 
سال هاي نخست، دولت تدبیر و امید یک مورد را گزینش کرد و مورد دیگر را به کلي کنار گذاشت. درواقع دولت 
توانست تورم را به خوبي کنترل کند اما با چالش تشدید شده رکود مواجه شد. به این ترتیب مجبور شد موضوع 
براي  آماده شدن  آنها در حال  و  پایاني دولت است  اما سال  اضافه کند.اکنون  برنامه هایش  اولویت  به  را  رکود 
آرایش انتخاباتي. به گمان مهم ترین عملکرد دولت در یک سال باقیمانده مي تواند تمرکز بر وضع موجود باشد. 

تمرکز بر کنترل تورم، بهبود شاخص رشد و بیکاري و تا حد زیادي برقراري آرامش در اوضاع اقتصادي کشور.

تمرکز بر آرامش اقتصادي در سال پایاني
محمد خوشچهره- استاد اقتصاد دانشگاه تهران و نماینده اسبق مجلس
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آثار هنری دستی مردم ایران در سراسر جهان از جمله نقاشی 
تذهیب، تشعیر، منبت کاری، خاتم، کاشی سازی، کاشی کاری، 
مینیاتور، خوشنویسی، رنگرزی، که قالی چکیده و عصاره آن ها 
است نشان می دهد که همواره طبیعت الهام بخش هنرمندان 
در خلق آثار هنری و ارزشمند ایشان بوده است. نقش آفرینی 
هنرمندان طراح با بهره گیری از منبع الیزال طبیعت در طول 
تاریخ دیرپای فرش ایران تنوعی بی حد و مرز به طرح و نقشی 
شماره   محققان  که  جا  آن  تا  است  کرده  هدیه  دستبافته  این 
طرح های فرش ایران را با تعداد طراحان و بافندگان آن قابل 

قیاس دانسته اند.
و...  اقوام، طبیعت  با طرح های  در شماره های گذشته مجله 
آشنا شدیم. در این شماره به بررسی آن گونه طرح هایی می 
پردازیم که به وسیله دست اندرکاران فرش از جمله طراحان، 
بافندگان، تجار و واسطه ها نامگذاری شده اند و طی قرون و 
اعصار این نام ها دهان به دهان گشته و از نسلی به نسل دیگر 

منتقل گردیده است و نام گذاری شده است.

•  طرح افشان:
برگ ها، گل ها، پرندگان و حیوانات به عنوان نقش مایه های 
فرش بر کف آن افشانده می گردد. گل و برگ ها از نگاره های 
اند و اگر چه به صورت جدا در زمینه فرش  اصلی این نقش 
پراکنده اند اما هم گونی و هم آهنگی رنگ ها آن ها را چون 

اجزاء یک مجموعه زیبا جلوه گر می سازد . 
اهم نقش های فرعی از طرح افشان عبارتند از : 

1 _ افشان ختایی با ختایی ها ارتباط هم گون دارند.
2 _ افشان بندی با گل ها دارای ارتباط بندی است.
3 _ افشان شکسته با خطوط شکسته پیوسته است.

هم  به  گویی  ها  شاخه  با  ها  گل  که  پیچ  شاخه  افشان   _  4

پیوسته اند.
5 _ افشان دسته گل که کومه ها و دسته گل ها نگاره های 

اصلی اند.
6 _ افشان حیوان دار که در آن از نقش مایه حیوانات استفاده 

شده است.
7 _ افشان ترنج دار  که ترنج با طرح و رنگ متناسب در وسط 

زمینه پر گل و گیاه نقش بسته است.

•  طرح جانمازی:
اندازه  در  این فرش ها که  نماز است،  طرح فرش مخصوص 
قالیچه بافته می شود اعم از آن که از جنس قالی یا گلیم باشد 

یا جاجیم دارای نقش و نقش مایه هایی متمایز است. 
باالی فرش  در  ها حتی جای دست  قالیچه  این  از  نوعی  در 
در چهار خانه ای و به شکل پنجه دست یا گل های مختلف 
بافته می گردد. فرش، طرح جانمازی گاهی بدون حاشیه است.

•  طرح چند محرابی
•  طرح زمینه ساده یا »کف ساده« :

طراحی از فرش است که زمینه یا کف آن ساده و بدون نقش 
یا خلوت بافته می شود.

در این طرح مختصات نقش فرش تغییر می کند مثاًل ممکن 
است فرش لچک ترنج یا طره دار نیز باشد که دراین صورت 
در تعریف هر دوی این ویژگی ها ذکر می گردد مثال »لچک 

ترنج زمینه ساده« یا »طره دار زمینه ساده«.

•  طرح سجاده شاه عباسی :
طرحی از قالیچه است که معموال در نیمه باالیی آن آیاتی از 
محراب  از  نقشی  به صورت  آن  کلی  فرم  و  شده  بافته  قرآن 

می باشد. 
ابعاد معمولی این قالیچه به گونه ای درنظر گرفته می شود که 
یک نفر به راحتی بر روی آن نماز می گزارد. در این طرح هیچ 
یک از قسمت های طولی فرش تکراری و قرینه سازی نیست.

طرح های سجاده ای و محرابی و نقش و نقش مایه های رایج 
در آن برحسب زمینه های فرهنگی و هنری در بین اقوام بافنده 
تغییرات بسیار دارد. به طور مثال سجاده های منطقه قفقاز به 
صورت هندسی و گوشه دار و خطوط راست و شکسته و گاهی 
کتیبه دار می باشد و از نقش حیوانات نیز برخوردار می باشد. 

در طرح های محرابی بلوچی، افغانی، ترکستان، نقوش حیوان 
و انسان اصوال به کار نرفته و این سجاده ها با رنگ آمیزی 

»زمینه قرمز سیر سبز« رنگ آمیزی شده اند.

شاه  ای  سجاده  »طرح  یا  ای  سجاده  طرح    •

         بررسی نقوش ایرانی در طراحی فرش )بخش هفتم(

زیبایی طبیعت در فرش ایرانی

نگارنده: یاسر امین محبوب، مدیرعامل طراحی فرش زروان
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عباسی«:
وسیله  به  اسالم  از ظهور  پس  ای  های سجاده  قالیچه  طرح 
هنرمندان مسلمان ریخته شد و این قالیچه از صدها سال پیش 
گرفته  قرار  استفاده  مورد  نمازگزاران  برای  زیرانداز  عنوان  به 
است. اینک سجاده بافی یکی از رشته های متداول و آشنا در 
هنر و صنعت فرشبافی ایرانیان است که پیرامون تاریخ استفاده 

از سجاده به وسیله مسلمانان نوشته اند که : 
می  قرار  استفاده  مورد  منظور  بدین  که  هایی  سجاده  اولین 
گرفته بنام »خمرا« معروف بوده و از برگ درخت خرما ساخته 

و با سوزن دوزی تزیین می گردیده است .
اینک معمول ترین طرح و نقش سجاده نقش گنبد و محراب 
مینیاتور  یک  به  متعلق  سجاده  بافت  ترین  قدیمی  باشد.  می 
آن  در  که  است  قمری  هشتم هجری  قرن  به  مربوط  ایرانی 
تصویر حضرت محمد )ص( در حالت بحث و گفتگو طراحی 
سر  بر  که  باشد  می  »اهلل«  کلمه  آن  تزیین  تنها  است.  شده 

محراب و حاشیه آن به زیبایی به کار رفته است . 
)قرن  میالدی  هفدهم  قرن  اوایل  از  ای  سجاده  طرح  بافتن 
بافت  های  قالیچه  از  و  یافته  کامل  رواج  هجری(  یازدهم 
قرون11 _ 12 هجری قمری نمونه های ارزشمند و گرانبهایی 
باقیمانده که اگر چه تعداد آن ها نسبت به مقدار تولید بسیار 
کم است اما نشان دهنده پیشرفت هنر سجاده بافی می باشد.

قالیچه های سجاده ای ایرانی با محراب منحنی و نقش مایه 
های تزئینی گل و بوته و پیکره دار و حاشیه ها و کتیبه هایی 
از آیات قرآن و اشعار در زمینه توجه به باری تعالی و نیز شماره 
با  121 « که   _  22  _ مانند »110  از حروف »ابجد«  هایی 

کلمات مقدس مطابق اند بافته گردیده است . 
تصاویر  صغیر  آسیای  و  آناتولی  ای  سجاده  های  قالیچه  در 

انسان و حیوان به هیچ وجه دیده نمی شود.

•  طرح سجاده صف:
های  سجاده  ویژه  به  ای  سجاده  های  کناره  از  برخی  در 
به  فرش  این  احتمااًل  که  شده  بافته  محراب  چند  »آناتولی« 
جهت  زیرانداز  عنوان  به  مسجدها  در  جماعت  نماز  هنگام 
گرفته  می  قرار  برداری  بهره  مورد  نمازگزاران  عموم  استفاده 

است . 

•  طرح سراسری:
تکرار قطعه کوچکی از طرح در سراسر قسمت طولی یا عرضی 
تکرار شده  این قسمتهای   . باشد  این طرح می  نام  به  فرش 
در نقش قالی به وسیله بندها به هم پیوند داده می شود. این 
قطعات کوچک دارای استقالل و مجردند اما در مجموع طرحی 

بسیار زیبا فراهم می سازند.

• طرح سعدی خشتی:
گل، مایه اصلی در این طرح است. گل ها گوناگون و طبیعی 
اند و هنرمندان بنابر سلیقه خود شاخ و برگ ها و تزئینات دیگر 

بر آن می افزایند.

•  طرح شاه بلوطی:
یا »طرح گل حنایی« که بافت آن در مغرب ایران رایج است و 
گفته می شود. گل هایی شبیه گل »حنا« در آن نقش می بندد.

•  طرح عمومی فرش یا )طرح همگانی فرش(:
طرحی که در سراسر مناطق و مراکز فرشبافی طراحی و بافت 
آن متداول باشد مانند طرح های لچک ترنج ، افشان ، اسلیمی 

و... 

•  طرح گل اناری:
طرح گل درخت انار که نقشی است عمومی و در همه مراکز 

فرشبافی بافته می شود.

•  طرح گل حنایی:
اما دست  ندارد  به گل حنا  گل هایی که چندان شباهتی هم 
می  فرش  سراسر  در  زیبایی  به  را  آن  طراحان  هنرمند  های 
نامند  بلوطی« می  را »شاه  این طرح  ایران  نگارند. در مغرب 
زیرا بیشتر شبیه گل شاه بلوط بافته می گردد. این طرح اغلب 

در فرش نواحی اراک و مشک آباد مورد استفاده است.

•  طرح گل درشت:
گردد.  می  بافته  حاشیه  یا  متن  در  درشت  و  مجرد  های  گل 
این گل ها ممکن است از انواع مختلف حقیقی مانند گل های 
سرخ، حنا و انار باشد یا گل های نزدیک به واقع و خیالی مانند 

گل های شاه عباسی و خربزه ای آن را تزیین کرده اند.

•  طرح گل ریز:
در زمینه یا حاشیه فرش گل های ریز بصورت مجرد بافته می 
شود. اغلب گل های ریز به صورت زنجیره ای در حاشیه های 

باریک می آید . 

74



  نمایشگاه نساجی، منسوجات خانگی و فرش لهستان   27 لغایت 29 آبان /  ورشو  /   اطالعات بیشتر 02177245780

         www.kohanjournal.com                                                   

•  طرح گل سرخی:
طرحی که در آن نقش مایه گل سرخ می باشد. این نقش نیز 

عمومی است و در مراکز فرشبافی بافته می شود.

•  طرح گل شاه عباسی یا »طرح شاه عباسی«
•  طرح گلفرنگ:

نقش مایه اصلی در این طرح گل می باشد. گل های طبیعی 
به ویژه گل محمدی )سرخ( که از لحاظ نقش و طرح و ابعاد 
به طبیعت بسیار نزدیک گردیده اند.این طرح از دوران قاجاریه 
که تجار خارجی به کشور ما راه یافتند به مرور زمان متداول 

شده است . 
برخی انواع طرح گل فرنگ به قرار زیر است : 

1 _  گل فرنگ بیجار
2 _ گل فرنگ ترنج دار
3 _ گل فرنگ مستوفی

4 _ گل فرنگ گل و بلبل 

•  طرح گل و بلبل:
در زمینه و حاشیه نقش گل که بلبلی بر آن نشسته است طرحی 
است عمومی و در اغلب نقاط و مراکز فرشبافی بافته می گردد.

•  طرح گل وگیاه:
فرش حریم  نرگس  از دست غمت، وی  داغ  در الله  دل  ای 

حرمت 
زیر  به  افتاده گل و سبزه  تو ای سر روان،  پابوس  از حسرت 

قدمت
بن نگار در این طرح گونه های گل و گیاه و شاخ و برگ است 
و معمواًل این نقش مایه ها در سراسر متن و حاشیه فرش به 

صورت مجرد و ساده پراکنده اند.
برخی از طرح های گل و گیاه فرش ایران عبارتند از:

1 _ طرح پیچک
2 _ طرح دسته گل

3 _ طرح سعدی خشتی
4 _ طرح سعدی دسته گل کرمان

5 _ طرح شاه بلوطی
6 _ طرح کومه ای 
7 _ طرح گل اناری
8 _ طرح گل حنایی
9 _ طرح گل درشت

10 _ طرح گل ریز
11 _ طرح گلسرخی

12 _ طرح گل و بلیل

•  طرح گوشه گویک:
یا »طرح لچک ترنج« اصطالحی رایج در آذربایجان است.

•  طرح لچک ترنج:
طرحی است بسیار عمومی و معروف و زیبا در فرش ایران که 
از مکتب شاه عباسی به یادگار مانده و در آن از لچک و ترنج 
به عنوان نقش مایه استفاده می شود این طرح از تذهیب هایی 

که کاتبان هنرمند در پشت جلد قرآن ها و سایر کتب نگاشته 
اند اقتباس گردیده است . 

طرح مذکور با توجه به شکل لچک و ترنج و تناسب این دو 
وجود هر دو یا یکی از آن ها در فرش و سایر مالحظات دارای 

انواعی است که برخی از آن به شرح زیر می باشد:
1 _ لچک ترنج ساده و متناسب که بافت معمولی این طرح 

است .
2 _ ترنج دار: که فرش فقط دارای ترنج است و لچک ندارد.

3 _ لچکی: که دارای لچک اما بدون ترنج می باشد.
4 _ ترنج طره دار: که طره اطراف زمینه را پوشانده است .

5 _ لچک ترنج کف ساده 
6 _ سلسله ای ترنج دار

7 _ ترنج قفقاز
8 _ ترنج شیروان

9 _ لچک ترنج هندسی
10 _ لچک ترنج کالله دار

•  طرح محرابی:
طرح قالیچه های مخصوص نماز که در متن آن نقش محراب 
)جای نماز امام( مسجد در باال با خطی گردان یا منحنی سمت 
جلو محراب و قبله نمایانده شده و اصواًل با توجه به دستورات 

دینی کف این فرش ها ساده تر و نقش و نگار کمتری دارد.
در این طرح تزئیناتی از قبیل قندیل، ستون، سر ستون، کتیبه 

ها، نوشته جات و کاشی کاری ها آمده است. 
طرح های محرابی خود دارای انواعی است که از آن جمله اند : 

1 _ محرابی درختی 
2 _ محرابی دورنما

3 _ محرابی ستون دار
4 _ محرابی قندیلی
5 _ محرابی گلدانی

•  طرح محرابی دورنما یا »طرح محرابی درختی«
•  طرح محرابی قندیلی

نقش قندیل در سجاده ها و قالیچه های محرابی برای تزئین 
است که ارتباط نمادی با کل ساختمان مسجد دارد . 

اصواًل در محراب اکثرمسجدها قندیل نمی آویزند اما محققان 
پیرامون طراحی این شکل در محراب ها و نیز کاشیکاری های 
دقیق  طور  به  قمری   هجری  هشتم  و  هفتم   قرن  محراب 
سوره   »35« آیه  مفاد  با  کار  این  شک  بدون  که  اند  نوشته 

مبارکه نور در ارتباط است.

از بیان تفسیر این  از قندیل در طراحی ها پس  رواج استفاده 
در  غزالی«  محمد  »امام  الهی  مفسر  و  حکیم  وسیله  به  آیه 
تفسیر »مشکوه االنوار« صورت گرفته و کم کم نقش قندیل 
شکل  آن  چراغ  و  کرده  تغییر  محرابی  طرح  و  ها  سجاده  در 

چلچراغ بخود گرفته است.
قندیل  داخل  در  عدد شمعدان  دو  ها شکل  برخی سجاده  در 
اضافه شده که احتمااًل نقش یک جفت چراغ کنار در ورودی 
مسجدها می باشد. در حواشی طرح های مختلف محرابی بعضا 
آیاتی از قرآن مجید با اشعاری در مدح و ثنای باری تعالی و 

ائمه اطهار بافته می شود.

محرابی  »طرح  یا  دار  بوته  و  گل  محرابی  طرح    •
هزار گل«:

طرحی است ترکیبی و اساسی مأخوذ از طرح اصلی محرابی که 
زمینه زیر طاق پوشیده از گل های رنگارنگ است. در حقیقت 
اشکالی که به صورت زنجیر اطراف ترنج را لچک احاطه کرده 
آن ها را از زمینه فرش جدا می سازند. این اصطالح در خراسان 

رایج است. 
در  این ناحیه بعضا اسلیمی، ساق گل ها، برگ ها و خطوطی 
که گل ها را به هم متصل می کند را نیز »طناب« گویند. نقش 
آناتولی  و  ایرانی  های  سجاده  در  گلدار  های  طرح  گونه  این 
»نوغال«  و سجاده های هندی  قمری  قرن دهم هجری  در 

مشاهده گردیده است. 
طرح گل درنقش محرابی به صورت های گوناگون مرکب از 
یا دسته گل در زمینه  نیز اسلیمی و مجرد  خطوط هندسی و 
قالیچه ها وجود دارد که گاه تمام زمینه را می پوشاند این گونه 

طرح را محرابی هزار گل یا گل و بوته دار نیز می نامند.  

•  طرح محرمات
راه  راه  نقش  که  است  گونه  بدین  محرمات  طرح  فرش،  در 
سراسری طول را پوشانده و یک نقش و رنگ در طول قالی 
تکرار می گردد در این راه راه ها نقش مایه های مختلف از 

قبیل گل، درخت، شاخ، برگ و حیوانات طراحی می شود.
لعابدار سده های چهارم  طرح محرمات که در ظروف سفالی 
ابداع گردیده  گلیم  برای  ابتدا  دیده می شود  پنجم هجری  و 
نفوذ  قالی  نیز  و  قلمکار  به صنعت  بوته جقه  با  توأم  و سپس 

کرده است. 
طرح محرمات را »قلمدانی« نیز گفته اند. این طرح دارای نقش 

های گوناگون از جمله انواع زیر است : 
1 _ طرح محرمات بوته با زمینه الوان
2 _ طرح محرمات قلمدانی سراسری
3 _ طرح محرمات گل ریز چند رنگ
4 _ طرح محرمات گل ریز یک رنگ

•  طرح مستوفی
مورد  در  که  باشد  می  قاجاریه  مستوفیان  از  یکی  به  منسوب 
ممیزه  وجه  است.  گفته شده  گوناگون  آن سخن  تسمیه  وجه 
این طرح قشقایی باف شاخه پیچ ها و گل های فرنگ تکراری 

است. 

•  طرح مینا خانی
غالبا در فرش های کردستان و به ویژه بیجار دیده می شود و 
آن قسمت کوچکی است که از بن نگارهای گوناگون تشکیل 
شده و در سراسر فرش تکرار می گردد از این نقش مایه ها 
می توان به گل ها، دسته گل ها و اشیاء اشاره نمود. بافت این 

نقش ساده می باشد.
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چکیده 
از جمله مواد اولیه به کار رفته در تولید فرش ماشینی می 
توان به پلی استر، اکریلیک، پلی پروپیلن، پشم و.... اشاره 
منازل،  در  ماشینی  فرش  وسیع  کاربرد  به  توجه  با  نمود. 
تولید  در  رفته  کار  به  مواد  از  ناشی  تاثیرات  بررسی  امروزه 
مهم  موضوعی  عنوان  به  انسان  بر سالمت  ماشینی  فرش 

قلمداد می شود. 
 بر اساس تحقیقات صورت گرفته از سوی سازمان های بین 
المللی مانند سرویس سالمت عمومی آمریکا )بخش آژانس 
ثبت امراض ناشی از مواد سمی( ،  گزارش ارزیابی ریسک 
مواد اتحادیه اروپا،  انجمن تولید کنندگان مواد پتروشیمی در 
اروپا، انجمن شیمی آمریکا و موسسه استاندارد پلیمر آمریکا، 
با  طوالنی  زمان  مدت  در  کننده  مصرف  مستقیم  تماس  
پوستی،  بروز حساسیت های  بر  بسزا  تاثیر  دارای  اکریلیک 
ناشی  نیز  این  که  باشد  می  تنفسی  و  چشمی   حساسیت 
از تمایل باالی اکریلیک به پرز دهی و ماهیت سمی ماده 
تشکیل دهنده اکریلیک ) اکریلو نیتریل( می باشد. دربرخی 
به  اکریلیک  بودن  مشکوک  زمینه  در  نیز  گزارشاتی  موارد 

سرطانزایی ارائه شده است. 

فاقد  به پرزدهی  تمایل  بدلیل عدم  استر  پلی  این موارد  در 
هرگونه حساسیت زایی می باشد. در این میان ماهیت اصلی 
مواد تشکیل دهنده پلی استر ) پلی اتیلن ترفتاالت ( گویای 

ایمنی باالی این ماده از لحاظ حساسیت زایی می باشد. 

دکتر خشایار مهاجرشجاعی- مدیر بخش تحقیق و توسعه فرش فرهی  

مقایسه مواد به کار رفته در تولید فرش 

ماشینی از لحاظ ایمنی مصرف کننده 

1- تاریخچه پلی استر
الیاف پلي استر براي اولین بار توسط آقاي کاروترز در سال 
آن  در  استر  پلي  بارز  از جمله خواص  گردید.  تولید   1928
و رطوبت  برابر حرارت  در  باال  مقاومت  به  توان  زمان مي 
اشاره نمود از سال 1928 به بعد تحقیقات و مطالعات وسیعي 
که  گرفته  استر صورت  پلي  الیاف  خواص  بهبود  زمینه  در 

داراي تاثیر بسزا در بهبود خواص الیاف پلي استر بود.

2- ساختار پلي استر و نحوه سنتز پلي استر
پلي استر به عنوان نوعي ماده پلیمري متشکل از واحد هاي 
مونومري تحت عنوان اتیلن ترفتاالت بوده که جهت تولید 
 condensation“ تراکمي  پلیمریزاسیون  پروسه  از  آن 
اتیلن گالیکول  و  ترفتالیک  اسید   ”polymerization
چیپس  صورت  به  حاصله  پلیمري  ماده  شود.  مي  استفاده 
استفاده  مورد  استر  پلي  فیالمنت  تولید  گرانول جهت  یا  و 

قرار مي گیرد.
( n + 1 ) R ( O H ) 2 + n R ´ ( C O O H ) 2→ 
HO[ROOCR´COO]nROH + 2n H2O)
 
PET 3- نحوه تهیه فیالمنت پلي استر از چیپس
بطور کلي از روش هاي ذوب ریسي جهت تبدیل چیپس و 
یا گرانول پلي اتیلن ترفتاالت به فیالمنت پلي استر استفاده 
مي شود . در ابتداي پروسه چیپس PET تحت حرارت به 
صورت مذاب در آمده ، در ادامه مذاب پلیمري از اسپینرت 
جریانات  تحت  و  نموده  عبور  ریسنده  یا   )spinneret(

آید. در  به صورت جامد در مي  پلیمري  هواي سرد مذاب 
ادامه پروسه کششي بر روي فیالمنت اعمال شده، فیالمنت 

هاي حاصله به دور بوبین پیچیده مي شوند .

4- خواص و ویژگي هاي پلي استر
از جمله خواص و ویژگي هاي بارز پلي استر مي توان به 

موارد زیر اشاره نمود:
یا  براقیت  زایي3-  حساسیت  عدم   -2 پرزدهي  عدم   -1
باال  نوري  ثبات    -5 باال  شستشویي  ثبات   -4  Luster
6- ثبات سایشي باال 7- نرمي و لطافت )زیر دست مطلوب( 
و  گرمایي  باالي  ثبات   - باکتري9  و  قارچ  رشد  عدم   -8
شیمیایي11-   مواد  برابر  در  باال  مقاومت   -10 حرارتي 
پایداري باالتحت شرایط اسیدي12 - فاقد ضرر بر سالمت

بر سالمت  واکریلیک  استر  پلی  تاثیر  5-بررسی 
مصرف کننده

از جمله نکات حائز اهمیت در زمینه فرش ماشینی از جنس 
سالمت  بر  آنها  تاثیر  به  توان  می  اکریلیک  و  استر  پلی 
مصرف کننده اشاره نمود. در ادامه اقدام به ارائه گزارشات 
سازمان های بین المللی مختلف در زمینه ایمنی اکریلیک و 

پلی استر گردیده است. 
توسط سرویس سالمت  گرفته  مطالعات صورت  اساس  بر 
با  موش  مدت  طوالنی  تماس   ،  )EPA( آمریکا  عمومی 
و  سرطانی  غدد  ایجاد  سرطان،  بروز  به  منجر  اکریلیک  
این  که  گردد  می  پروستات  سرطان  ریه،  سرطان  تومور، 
است.  نیتریل  اکریلو  سرطانزای  تاثیرات  از  ناشی  خود  نیز 
 ،  EPA سوی  از  گرفته  صورت  بندی  طبقه  اساس  بر 
اکریلونیتریل به عنوان ماده ای محتمل از لحاظ سرطانزایی 

)Group B1( در نظر گرفته شده است }1{   

از  ناشی  تاثیرات  به  اشاراتی  گزارش  این  در  همچنین 
اکریلونیتریل بر بروز حساسیت های معده ، روده ، حساسیت 
 ( حیوانات  در  مرگ  بروز  عصبی؛  و  تنفسی  سیستم  های 
 ، باال(  دوزهای  تحت  اکریلونیتریل  با  حیوانات  تماس 
حساسیت های پوستی، باال رفتن ضربان قلب در کودکان 
تا سن 3 سال ) ناشی از تماس و خوابیدن کودکان در اتاق 
دارای فرش از جنس اکریلیک شده است.  بر اساس گزارش 

شکل 1 : تصویر میکروسکوپ الکترونی پویشی از پلی استر فیالمنت
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ارائه شده از سوی  Grunske   در سال 1949 ؛ خوابیدن 
کودکان زیر سه سال در اتاق های دارای فرش اکریلیکی 
می تواند منجر به مرگ کودکان گردد  که این نیز ناشی از 

تمایل باالی اکریلیک به پرزدهی می باشد}1{.   

  در این موارد با توجه به ماهیت مواد اولیه تشکیل دهنده 
پلی استر ) پلی اتیلن ترفتاالت( و عدم تمایل پلی استر به 
پرزدهی، پلی استر فاقد هرگونه تاثیر حساسیت زا بر سالمت 

مصرف کننده است }1،5{.  
 با توجه به گزارش آژانس حفاظت از محیط زیست آمریکا،  
یک  از  )کمتر  نیتریل  اکریلو  با  افراد  مدت  کوتاه  تماس 
حس  حساسیت،  سردرد،  بروز  به  منجر  تواند  می  ساعت( 
استر،  پلی   MSDS اساس  بر  گردد.  نفس  تنگی  و  تهوع 
فاقد  ترفتاالت(  اتیلن  پلی   ( استر  پلی  مواد تشکیل دهنده 
در  باشد.  می  کننده  مصرف  بر  زا  حساسیت  تاثیر  هرگونه 
این موارد با توجه به عدم تمایل پلی استر به پرزدهی ، فاقد 

هرگونه تاثیر حساسیت زا می باشد}2 ،5{.
در  اروپا  اتحادیه  سوی  از  شده  ارائه  گزارشات  اساس  بر   
زمینه ارزیابی ریسک مواد، اکریلونیتریل دارای تاثیر مخرب 
و عصبی  تنفسی  پوستی، چشمی،  بروز حساسیت های  بر 
سوی   از  گرفته  صورت  بندی  طبقه  اساس  بر  باشد.  می 
 GHS )Globally Harmonized System
 of Classification and Labelling of
Chemicals( ، اکریلونیتریل به عنوان ماده ای سرطانزا  

در نظر گرفته شده است. 
همچنین در این گزارش اشاراتی به ایمنی باالی پلی استر و 
مواد تشکیل دهنده پلی استر ) پلی اتیلن ترفتاالت( گردیده 
مورد مصرف  مواد  ماهیت  از  ناشی  خود  نیز  این  که  است 
اتیلن  پلی  سنتز  ترفتالیک( جهت  اسید  و  گالیکول  )اتیلن 

ترفتاالت می باشد}3 ، 5{. 

بر اساس گزارشات ارائه شده از سوی انجمن تولید کنندگان 
مواد پتروشیمی در اروپا ، اکریلو نیتریل دارای قابلیت اشتعال 
پذیری باال ، سمیت باال ،تاثیر حساسیت زا بر پوست ، چشم 
و سیستم های تنفسی می باشد. همچنین در این گزارش 
است.  شده  نیز  نیتریل  اکریلو  سرطانزایی  امکان  به  اشاره 
در این موارد  تماس مستقیم افراد با اکریلو نیتریل دارای 
تاثیر بسزا در بروز سر درد، ایجاد حالت تهوع، تنگی نفس 

و همچینن مرگ )در صورت تماس افراد با اکریلو نیتریل 
تحت دوز باال(  می باشد. بر اساس گزارش ارائه شده ، این 
حاالت ممکن است تا 10 ساعت بعد از تماس با این نوع 

مواد در فرد به وقوع بپیوندد.
در ادامه بر اساس  بررسی های صورت گرفته بر روی پلی 
استر و پلی اتیلن ترفتاالت ، این نوع مواد فاقد هرگونه تاثیر 
حساسیت زا بر فرد مصرف کننده می باشد که در این موارد 
می  موثر  ترفتاالت  اتیلن  پلی  دهنده  تشکیل  مواد  ماعیت 

باشد}4 ،5{.

6- نتیجه گیری کلی 
بر اساس گزارشات ارائه شده از سوی سازمان های مختلف 
اکریلیک  و پلی  ، ماهیت مواد تشکیل دهنده  المللی  بین 
استر دارای تاثیر بسزا در ایمنی مصرف کننده می باشد. در 
این راستا بر اساس MSDS اکریلو نیتریل ) ماده تشکیل 
دهنده اکریلیک( و پلی اتیلن ترفتاالت ) ماده تشکیل دهنده 
ایمنی  و  اکریلیک  زایی  حساسیت  به  توان  می  استر(  پلی 

باالی پلی استر پی برد. 
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اخبار اقتصادی ►

مثبت شدن تراز تجاری 
غیرنفتی 

برای نخستین بار  پس از انقالب

کارنامه تجارت خارجی ایران در سال 1394 با 916 میلیون دالر تراز 
مثبت بسته شد که در تاریخ این حوزه بی سابقه بود. تراز تجاری 
ایران در سال 1393 منفی 2.7 میلیارد دالر بود که بهبود چشمگیری 

نسبت به منهای 7.9 میلیارد دالر در سال 1392 داشت.
تراز  شدن  مثبت  ایران،  اسالمی  جمهوری  گمرک  آمار  براساس   
تراز  مازاد  و  یافت  ادامه  نیز   1395 سال  در  ایران  خارجی  تجارت 
تجاری 2میلیارد و 399 میلیون دالری برای پنج ماه نخست امسال 

ثبت شد.
ارزش صادرات غیرنفتی کشور در پنج ماه نخست امسال 19 میلیارد 
و 108 میلیون دالر بود که 10.22 درصد افزایش نسبت به رقم 17 

میلیارد و 336 میلیون دالر مدت مشابه سال قبل ، افزایش داشت.
میزان واردات کشور در پنج ماه نخست امسال 16 میلیارد و 709 
پیش 2.85  مشابه سال  با مدت  مقایسه  در  رسید که  میلیون دالر 

درصد کاهش نشان می دهد.
تجارت خارجی ایران پیش از آغاز فعالیت دولت یازدهم بطور عمده 
تحت تاثیر دو عامل اساسی تحریم های بین المللی و افزایش نرخ 
ارز بوده است. از یکسو تحریم ها )به ویژه درحوزه بانکی( ابزارهای 
را   )LC( اسنادی  اعتبارات  گشایش  نظیر  تجاری  مبادالت  معمول 
و  عرضه  تعادل  نبود  دلیل  به  دیگر،  سوی  از  و  کرد  مشکل  دچار 
تقاضای ارز، نرخ ارز افزایش یافت. چنین شرایطی موجب شد حجم 

مبادالت تجاری به میزان زیادی تحت تاثیر قرار گیرد. 
براساس گزارش گمرک جمهوری اسالمی ایران میزان صادرات )با 
احتساب میعانات گازی( و واردات در6 ماه نخست سال 1392)زمان 
تحویل دولت( به ترتیب افزون بر 19.4 میلیارد دالر و 20 میلیارد 

دالر بوده است. 
صادرات غیرنفتی )با احتساب میعانات گازی( در سال 1393 نزدیک 
به سال 1392 حدود 20 درصد  بود که نسبت  میلیارد دالر  به 50 
میعانات  احتساب  )با  رشد داشت. در سال 1394 صادرات غیرنفتی 
گازی( به حدود 42.4 میلیارد دالر رسید که نسبت به 1393 نزدیک 

به 16 درصد کاهش داشت. 
که  بود  میلیارد   53.6 بر  افزون  در سال 1393  کاال  واردات  ارزش 

در همسنجی با سال 1392 حدود 7.7 درصد افزایش یافته است.
که  رسید  دالر  میلیارد   41.4 به حدود  کاال  واردات  در سال 1394 

نسبت به 1393 حدود 22.5 درصد کاهش داشته است. 
نفتی  درآمدهای  کاهش  به  توان  می  امر  این  ترین دالیل  مهم  از 
کشور و کاهش قیمت کاالهای وارداتی بویژه قیمت غالت و مواد 

غذایی اشاره کرد.
براساس گزارش گمرک، تعداد طبقات تعرفه ای از 14 طبقه در سال 
1392به 10 طبقه در سال 1394 و 6 طبقه در سال 1395 کاهش 
یافته است، ضمن این که زمان تشریفات گمرکی از 26 روز در سال 

1392 به چهار روز در سال 1394 کاهش یافته است.
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رشته نساجی یکی از مهم ترین و اساسی ترین نیاز های 
است  است  سالی  چند  که  های  شاخه  از  یکی  است.  بشر 
باشد.  می  فنی  منسوجات  است  گردیده  اضافه  رشته  به 
های  بخش  در  ای  گسترده  کاربردهای  فنی  منسوجات 
کاربردها  این  از  یکی  و  باشند  می  دارا  ما  زندگی  مختلف 
کیسه های هوا یا همان ایربگ ها هستند. ایربگ ها سالیانه 
در حوادث جاده ای جان بسیار از افراد را نجات می دهد. 
نساجی  مهندسی  زاویه  از  ایربگ  بررسی  به  مقاله  این  در 

پرداخته شده است.

ایربگ
وسیله  تنها  ایمني  کمربندهاي  طوالني  سال هاي  طي 
مهارکننده کنش پذیر در خودروها بوده اند. آمار و ارقام نشان 
مي دهد که استفاده از کمربندهاي ایمني جان هزاران نفر 
را در تصادفات نجات داده است ایده استفاده از یک بالش 
نرم در برابر برخورد، بسیار جذاب بوده و اولین ثبت اختراع 
در مورد یک وسیله قابل انبساط براي فرود آمدن در آن در 
هنگام تصادف براي هواپیماها طي جنگ جهاني دوم انجام 
شده است! در دهه 80 اولین کیسه هواي )ایربگ( تجاري 

شده در خودروها ظاهر شد.

خواص الیاف و نخهاي مصرفي در کیسه هوا 
مربوط  مسایل  و  هوا  کیسه  عملکرد  چگونگي  به  توجه  با 
براي  لیف  یک  اصلي  ویژگیهاي  آن،  پایداري  و  دوام  به 
تولید کیسه هوا عبارتند از :  استحکام باال، پایداري در برابر 
تغییر  برابر  در  مقاومت  انرژي،  جذب  خوب،  دوام  حرارت، 
شکل شدید بدون پارگي، خواص چسبندگي و پوشش دهي 

مناسب ، عملکرد مطلوب در شرایط بسیار گرم و سرد  )10- 
تا 120 درجه سانتي گراد( و نیز قابلیت فشرده سازي.

از  استفاده  که  میرسد  نظر  به  شده  یاد  خواص  به  باتوجه   
از  تولید کیسه هوا مناسبتر  براي  نایلون و پلي استر  الیاف 
بقیه باشد. در واقع ویژگیهاي نخ مصرفي براي تولید کیسه 
هوا ، با توجه به خواص مورد نیاز براي پارچه نهائي انتخاب 

میگردد. 

تفاوتهاي کلیدي میان دو پلیمر یاد شده ، دانسیته و ظرفیت 
پلیمر مشابه  این دو  نقطه ذوب  ویژه است. گرچه  حرارتي 
میشود  موجب  ویژه  حرارتي  ظرفیت  در  تفاوت  اما   ، است 
که مقدار انرژي مورد نیاز براي ذوب پلي استر حدود 30 % 
کمتر از انرژي مورد نیاز براي ذوب نایلون باشد و در نتیجه 
گازهاي داغ میتوانند به بیرون از پارچه نفوذ نمایند. ظرفیت 
حرارتي حجمي و ویژگي نسبتا نزدیک به آن یعني آنتالپي، 
اهمیت زیادي بویژه در پارچه هاي بدون پوشش دارد . این 
در  نمیتوان  و  دارد  بستگي  پلیمر  نوع  به  حرارتي  ظرفیت 
پروسه تولید نخ آنرا تغییر داد. مزیت دیگر نایلون 66 ، پائین 
تر بودن دانسیته آنست. در پارچه هاي تولید شده از نخها با 
قطر مشخص و ساختار مشابه، پارچه پلي استر 20% سنگین 
تر از پارچه تولید شده از نایلون 66 است . پائین تر بودن 
جرم مزایاي دیگري هم نیز دارد :    کاهش جرم کیسه، انرژي 
سینیتیکي ضربه بر سرنشین را در مواقعي که در جاي خود 
ترتیب  بدین  و  است، کاهش مي دهد  ننشسته  درستي  به 
باعث  پلیمر  یابد. تفاوت در دانسیته دو  افزایش مي  ایمني 
میشود که براي تولید فیالمنتي با قطر مشابه ، نخهاي پلي 
استر معموال دنیر باالتري نسبت به نایلون 66 داشته باشند . 

در صورت استفاده از نخ پلي استر، پارچه کیسه هوا در مقابل 
حفاظت  موضوع  این  که  دارد  بازتري  ساختمان  گاز  نفوذ 
حرارتي سرنشینان را کاهش میدهد و موجب میشود کنترل 
این  بر  باز شدن کیسه هوا مشکل تر گردد. عالوه  فرآیند 
دارد.  زیادي  وابستگي  پوشش  فاکتور  به  نیز  درز  استحکام 
کیسه هاي هوا باید بتواند تنش زیادي را تحمل کند چرا 
تورم بسیار سریع  از  برابر فشاري که  از یک طرف در  که 
ایجاد میشود و از طرف دیگر در برابر ضربه اي که از طرف 
که  است  اینرو ضروري  از  دارند.  قرار  میشود  وارد  شخص 
پارچه کیسه هوا مقاومت باالیي در برابر پارگي داشته باشد. 
در پارچه اي که نخ آن االستیک است، ناحیه صدمه دیده، 
در مجاورت نخهائي که تحت تنش کمتري قرار گرفته اند 

راحت تر گسترش مي یابد.
ازدیاد  با  نایلون 66 باالست و   نسبت وزن به استحکام در 
نیرو در سطح  این امکان را فراهم مي آورد که  طول باال 
بهتر  را  انرژي  بار  تحت  هوا  کیسه  و  گردد  وسیعي پخش 
هوائي  و  آب  شرایط  تحت  دیگر،  سوي  از  نماید.  جذب 
گوناگون و پس از گذشت چندین سال نایلون 66 خواص 
خود را بهتر حفظ میکند. پس از گذشت چند سال پلي استر 
دارد و در  به هیدرولیز  تمایل  در شرایط حرارت و رطوبت 
نتیجه کاهش استحکام آن در شرایط یاد شده بیشتر است. 

در حالیکه تحقیقات گسترده اي بر روي پلي استر در حال 
انجام است اما بنظر میرسد نایلون 66 حداقل در کیسه هوا 
طرف راننده که قسمتي بحراني است، اولین انتخاب باشد و 
پلي استر در کیسه هوا طرف سرنشین کنار راننده استفاده 
گردد.      از نایلون 6 نیز در مقیاس نسبتا کمي در تولید کیسه 
هوا استفاده میشود و ادعا شده است که این لیف نرمتر بوده 
و از اینرو سایش پوست را به حداقل میرساند و نیز قابلیت 

فشرده شدن بهتري دارد.
آن  ذوب  نقطه  بودن  باال  به  توجه  با  نیز   46 نایلون  لیف 
)285 درجه سانتي گراد( براي استفاده در کیسه هوا مناسب 

میباشد. مشکل اصلي این لیف قیمت باالي آن است. 

 فرآیند تولید نخ کیسه هوا  
نخهاي کیسه هوا جزء نخهاي صنعتي به شمار میروند که 
به دسته اي از نخهاي خام   و تکسچره نشده تعلق دارند که 
خواصشان در هر دو فرآیند یک مرحله اي و دو مرحله اي 
از غلتک گیرنده، تحت  وارد شده  نخ  قابل دستیابي است. 
منطقه  میشود.  تغذیه  اول  گودت  به  کمي  اولیه  کشش 
است.  نخ  مسیر  کردن  پایدار  منظور  به  قبلي  تنها  کشش 
در گودت اول نخ تا چند درجه پائینتر از دماي تبدیل شیشه 
اي گرم شده و سپس در منطقه اصلي کشش بین گودت 
اول و دوم کشیده میشود. با کمک صفحه هاي داغ سعي 
میشود گردني کشش بین گودت ها ثابت شود. درجه کشش 
کشیده  نخ  طول  ازدیاد  و  نهائي  استحکام  منطقه،  این  در 
شده را به مقدار زیادي تعیین میکند. به کمک دماي گودت 
دوم و منطقه استراحت بین گودت هاي دوم و سوم ، مقدار 
جمع شدگي تنظیم میشود . در مواردي که جمع شدگي کم 
است ، درجه حرارت حداکثر 240 درجه سانتي گراد انتخاب 
میگردد. در هم کردن نخها   را میتوان در منطقه استراحت 

یا برداشت انجام داد.

نگارش: مهندس محمدعلی فیروزه

تکنولوژی تولید کیسه هوای  اتومبیل 
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:  )LDPF ( نخهایي با فیالمنت هاي ظریفتر 
 از لحاظ تجاري، دنیر هر فیالمنت نخهاي صنعتي نایلوني 
از  اي  براي مجموعه  نخها  این  از  استفاده  است.   6 تقریبا 
تعادل  مصارف، میان کیفیت، استحکام و کارائي محصول 
انعطاف  با  هایي  پارچه  به  نیاز  بدلیل  میکند.  ایجاد  خوبي 
با  نخ  در  فیالمنتها  تعداد   ، هوا  کیسه  در  بیشتر  پذیري 
موجود  نخهاي  است.  یافته  افزایش  آن  دنیر  ماندن  ثابت 
در بازار که دنیر هر فیالمنت آن 4-2 است ، بعنوان نخهاي 
در  باید  نخها  این  تولید  براي  میشوند.  خوانده    LDPF 
بعنوان مثال  ایجاد نمود.  ابزارهاي تولید تغییراتي  فرآیند و 
میان  فاصله  شود.  بیشتر  باید  ریسنده  سوراخهاي  تعداد 
فیالمنتها در صفحه ریسنده بر کیفیت نخ نهایي تاثیر گذار 
است . براي تولید لیفي با یکنواختي مطلوب ، فاصله مذکور 
باید حداقل باشد در غیر اینصورت فیالمنت پارگي افزایش 

خواهد یافت.
افزایش تعداد فیالمنتها در یک نخ ، انعطاف پذیري را در 
پارچه هایي با قابلیت نفوذ کم که نمره نخهاي آنها باالست، 
افزایش میدهد. تولید پارچه هایي با    انعطاف پذیري   باالتر، 
یابد.  کاهش  هوا  کیسه  دستگاه  حجم  که  میگردد  موجب 
بتواند  تا  بخورد  تا  مرتبه  چندین  پارچه  که  باشد  الزم  اگر 
در دستگاه مورد نظر قرار بگیرد ، خاصیت شقي پارچه بر 
اثر  تاثیر تقریبا مشابه  این  تاثیر گذار است که  حجم بسته 
همواره  تولیدکنندگان  است.  بسته  برحجم  پارچه  ضخامت 
در پي کاهش قیمت کیسه هوا میباشند و از اینرو یک روند 
کلي به سمت کاهش وزن پارچه وجود دارد، بنحوي که به 
امکان  نشود.  وارد  اي  لطمه  هوا  کیسه  عملکرد  و  کارایي 
کاهش وزن پارچه ها با استفاده از نخهاي  LDPF    مورد 

بررسي قرار گرفته است.  
دسي   470 نخ  از  شده  تولید  هاي  پارچه  وزن  و  استحکام 
فیالمنتهاي  با  مقایسه  در  ظریفتر  فیالمنتهاي  با  تکس 
کردن  ظریفتر  جاي  به  چنانچه  ندارد.  تفاوتي   ، ضخیمتر 
فیالمنتهاي نخ، نمره نخ از 470 به 350 دسي تکس کاهش 
یابد، استحکام و وزن هر دو کاهش خواهد یافت. باید توجه 
داشت که پائین آوردن نمره نخ، استحکام پارچه را حتي با 
افزایش تراکم بافت کاهش خواهد داد هنگامي که نمره نخ 
عملیات  در  باال  راندمان  به  دستیابي  مشکل  یابد،  کاهش 
بافندگي و نیز تولید پارچه اي با خواص مکانیکي مطلوب 
دسي   470 نخ  پارگي  برابر  در  مقاومت  بود.  خواهد  بیشتر 
تکس 144 فیالمنتي ، بیشتر از نخ 72 فیالمنتي است که 
ویژگي مثبت به شمار میرود. نخهایي که بیشترین مصرف 

با   66 نایلون  نخ   : از  عبارتند  دارند  هوا  کیسه  بازار  در  را 
ظرافت هاي 315 و 420 و 630 و 480 دنیر.

چگونگي عملکرد کیسه هوا 
در هنگام آسیب ناگهاني ) تصادف در سرعت هاي باالتر از 
35 کیلومتر در ساعت ( ، سنسورهاي تعبیه شده در مرکز 
کیسه هوا ، با ارسال سیگنال الکتریکي به قسمت آتشگیر 
بادکن که معموال سدیم آزاید است ، موجب انفجار آن شده 
و گاز نیتروژن آزاد میگردد . این گاز وارد کیسه شده و آنرا 
متورم میکند . از آنجائیکه تقریبا تمام تصادفات در 0.125 
در  که  شده  طراحي  طوري  هوا  کیسه  میدهند  روي  ثانیه 
کمتر از 0.04 ثانیه متورم میشود. در هنگام تصادف کیسه 
ثانیه   0.06 در   . میکند  شدن  پر  به  شروع  0.03ثانیه  طي 
کیسه هوا به طور کامل پر شده و از شخص در برابر ضربه 
محافظت میکند. 0.12 ثانیه پس از جذب نیروي وارده ، باد 
ابتدا ضربه وارده تا باد  از  کیسه خالي میشود . کل فرآیند 
شدن کیسه تقریبا برابر نصف زمان یک چشم بر هم زدن 
است . اندازه گیري سرعت و فشار در فرآیند باد شدن کیسه 

هوا مشکل است .
 اما برآورد شده است که سرعت آن به   km/h 320 میرسد 
متون  در  از   kpa   100    است.  بیشتر  کیسه  داخل  فشار  و 
فني اینطور بیان شده که در بازشدن کیسه هوا دما باالتر 
از 2700 درجه سانتي گراد است. کیسه هاي هوا از لحاظ 
طراحي، شکل، سرعت و نیروي باد شدن با هم تفاوت دارند.  

خصوصیات پارچه کیسه هوا 
تغییرات  امکان  و  میشود  شروع  کن  باد  با  هوا  کیسه  کار 
تولید کیسه  اینرو  از  ندارد.  بادکن وجود  در سیستم  زیادي 
و پارچه متناسب با نیازهاي یک باد کن ویژه آسانتر است. 

پارچه کیسه هوا باید: 
پارچه  ضخامت  باشد:  داشته  کمي  ضخامت  و  وزن   *
عملیات  اینکه  براي  دارد.  قرار  میلیمتر  بین 0/25-0/4 
نیزحصول  و  گیرد  انجام  خوبي  به  پارچه  روي  بر  تکمیلي 
انعطاف پذیري خوب در آن ، الزم است که ضخامت پارچه 

کم باشد. 
* داراي استحکام و مقاومت پارگي باال و نیز قابلیت جذب 

انرژي به میزان کافي باشد.
* قابلیت و کارائي خود را حداقل در عمر مفید اتومبیل، در 

شرایط دما و رطوبت باال حفظ نماید  .
 * در برابر مواد شیمیائي بسیار متداول مقاوم باشد . 

شکل 2- مکانیزم حبس ذرات به وسیله لیف

* مدول اولیه و پایداري ابعادي مطلوبي داشته باشد.
* مقدار نفوذ هوا در آن بسیار کم باشد .

داشته  لغزش  برابر  در  باالیي  مقاومت  پارچه  درزهاي   *
باشند. 

* فاقد گره ، نقاط برجسته و پارگي تار باشد. 

تا  باشد  نرم و صاف  باید  پارچه   ، این خصوصیات  کنار  در 
سائیدگي و ضربه ایجاد نکند و قابلیت فشردگي خوبي داشته 
باشد. در طراحي پارچه هاي کیسه هوا ، کنترل قابلیت نفوذ 
هوا امري حیاتي است . پس از باد شدن کیسه، تخلیه کنترل 
شده آن از طریق منافذ، درز ها و سوراخهاي پارچه آسیب 
تحقیقات  رساند.  مي  حداقل  به  را  نشین  سر  به  صدمه  و 
ها،  پوشانندگي  پارچه  ضریب  افزایش  با  که  میدهد  نشان 
قابلیت  براي کاهش  یابد.  آنها کاهش مي  در  نفوذ  قابلیت 
نفوذ در پارچه، میتوان پارچه را پوشش داد و یا اینکه پس 
از بافندگي پارچه، تحت جمع شدگي ابعادي با روشهاي تر 
نیز  و  پارچه  شقي  افزایش  موجب  که  گیرد  قرار  و خشک 

افزایش هزینه عملیات تکمیلي پارچه مي گردد.
نوع   . میشود  تهیه  پودي  تاري-  پارچه هاي  از  هوا  کیسه 
آن  پذیري  انعطاف  تعیین  در  بسزایي  اهمیت  پارچه  بافت 
شناخته  درستي  به  پذیري  انعطاف  با  ارتباطش  ولي  دارد 
و  راپیر  ماشین  در  را  بافندگي  میتوان عملیات  است.  نشده 
ریپس    طرح  با  پارچه  بافت  امکان  داد.  انجام  پروجکتایل 
نیز وجود دارد که در این صورت پارچه مقاومت باالیي در 
برابر پارگي خواهد داشت.شرکت توراي   در اوایل دهه 90، 
شروع  آب  ماشینهاي جت  با  را  هوا  کیسه  پارچه  بافندگي 
این  پارچه هاي صنعتي در  تولید  امکان  تا آن زمان  نمود. 
ماشینها وجود نداشت ولي با تکنولوژي به کار گرفته شده 
قیمت  با  و  باال  سرعت  با  آهار  بدون  نخهاي  از  میتوان 
باید  کرد.  تولید  را  هوا  پارچه هاي کیسه  از  برخي  مناسب 
با  بافندگي  عملیات  مانند  فرآیند  این  در  که  داشت  توجه 
راپیر ، قابلیت تغییر پذیري وجود ندارد. مقدار پارچه مصرفي 
براي طرف راننده 1.5 و سرنشین کنار آن 4 متر مربع است. 
تثبیت  راننده تحت عملیات پخت،  پارچه کیسه هوا طرف 
ابعادي و پوشش دهي قرار میگیرد و بر روي پارچه سرنشین 
کنار آن، عملیات پخت، تثبیت حرارتي و کالندرینگ انجام 
میشود . پارچه کیسه هوا را رنگ نمي کنند اما براي برداشت 
ناخالصیها باید شسته شود چرا که ممکن است کپک بزند. 
مواد باقي مانده در پارچه نباید قابلیت اشتعال داشته باشند 
زیرا در طي فرآیند پر شدن کیسه با نیتروژن، آتش سوزي 

رخ خواهد داد. 

  فرآیند پوشش دهي پارچه هاي کیسه هوا 
یا  نئوپرن  با  راننده  طرف  کیسه  پارچه  بافندگي،  از  بعد 
تامین  براي  پوشش  این  میشود.  داده  پوشش  سیلیکون   
حفاظت گرمایي در برابر گازهاي داغ میباشد . عالوه بر این، 
پوشش مورد نظر منافذ پارچه را پر کرده و کنترل دقیقي بر 
فرآیند باد شدن کیسه فراهم میشود. ویژگیهاي اصلي براي 
پذیري  انعطاف  از: چسبندگي خوب،  عبارتند  دهي  پوشش 
دراز مدت، مقاومت در برابر تغییرات دما ، مقاومت در برابر  چگونگي عملکرد کیسه هوا 
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ازن و پایداري بلند مدت. همچنین قابلیت نفوذ هوا در آن 
هواي  هاي  کیسه  باشد.  پائین  نیز  آن  قیمت  و  بوده  کم 
اولیه از جنس نایلون 66 با پوشش نئوپرن بودند. اما اندکي 
پس از آن براي افزایش عمر کیسه هوا و کاهش اندازه آن 
سیلیکونها  گردید.  عرضه  سیلیکوني  پوشش  با  هوا  کیسه 
مواد شیمیایي خنثي هستند و خواص خود را در دماي باال 

به مدت طوالني حفظ مینمایند.
و  نئوپرن  پوشش  با  نایلوني  هاي  پارچه  تحقیق،  یک  در 
سانتي  درجه   120 دماي  در  روز   12 مدت  به  سیلیکون 
گراد قرار داده شدند. ازدیاد طول پارچه ها قبل از زماندهي 
پوشش  با  پارچه  طول  ازدیاد  زماندهي،  از  پس  بود.   %40
سیلیکوني به 32 % رسید ولي در پارچه با پوشش نئوپرن 
تنها 8% ازدیاد طول مشاهده گردید. علت این امر را میتوان 
به سازگاري ضعیف نئوپرن با نایلون نسبت داد. این احتمال 
وجود دارد که کلر موجود در نئوپرن، محیط اسیدي ایجاد 
پوشش  با  پارچه  گردد.  پارچه  شکنندگي  باعث  و  نموده 
سیلیکوني انعطاف پذیرتر بوده و مقاومت سایشي باالتري 
نسبت به پارچه با پوشش نئوپرن دارد. عالوه بر این، بعلت 
دوام بهتر و نیز قابلیت سازگاري سیلیکونها با نایلون، میتوان 
بنابر دالیل  نمود.  استفاده  از سیلیکون  نازکتري  از پوشش 
ذکر شده در حال حاضر پوشش نئوپرن به سرعت در حال 

جایگزیني با پوشش سیلیکوني است.

 مقایسه پارچه هاي پوشش دار و فاقد پوشش :
* پارچه هاي فاقد پوشش ارزانترند ) قیمت پوشش دهي دو 

برابر خود پارچه است(
* لبه هاي پارچه پوشش دار نخ کش نمیشود.

* پارچه هاي پوشش دار به آساني بریده و دوخته میشوند. 
میتوان  بهتر  را  هوا  نفوذ  قابلیت  دار   پوشش  پارچه  در   *

کنترل کرد. 
ونیز  بوده  نرمتر  و  سبکتر   ، پوشش  فاقد  هاي  پارچه   *

خاصیت پفکي کمتري دارد و به راحتي بازیابي میشود. 

  فرآیند دوخت 
فرآیند باد شدن کیسه هوا ، مجموعه اي از نیروهاي حرارتي 
هم  و  پارچه  به  میتواند  هم  که  مینماید  ایجاد  مکانیکي  و 
حرارتي،  نیروي  .بیشترین  کند  وارد  آسیب  آن  درزهاي  به 
بوسیله گازهاي داغ در نزدیکي بادکن، لبه هاي منافذ کیسه 
در  گاز  پخش  اینکه  وجود  با  میگردد.  وارد  دوخت  نقاط  و 
کیسه 20 تا 30 ثانیه طول نمیکشد اما ممکن است حرارت 
آن حلقه هاي دوخت درزها را ذوب کند. ذوب جزئي این 
حلقه ها از لحاظ ایمني خطرناک است . این فرآیند ممکن 
از  گاز  طریق  این  از  و  گردد  درزها  تضعیف  موجب  است 
کیسه خارج شده و کیسه خالي میشود و یا اینکه در نهایت 
کیسه  میکند،  وارد  ضربه  کیسه  بر  سرنشین  که  هنگامي 
خالي میگردد. برش و دوخت پارچه هاي کیسه هوا نیاز به 
دقت و توجه فراواني دارد . طرحهاي دوخت و نوع دوخت 
تاثیر بسزائي در کارائي کیسه هوا دارد. مشکالت عملي که 
در حین دوخت کیسه هوا روي میدهند عبارتند از : دررفتن 
، حلقه  ، شکستگي سوزن  پارگي نخها   ،    )Stitch( کوکها

هاي ناخواسته و آسیب پارچه .

پارامترهاي دوخت 
تعیین صحیح اندازه سوزن و شکل آن از مهمترین مسایل 
در مورد اطمینان از کیفیت محصول نهایي میباشد. انتخاب 
سوزن مناسب همواره با توجه به نوع پارچه و تکمیل به کار 
تعداد الیه هاي آن صورت  نیز  و  آن  بر روي  گرفته شده 
میگیرد. با توجه به تعداد الیه هاي پارچه و مشخصات بافت 
آن، از سوزن گرد معمولي " R " و توپي سبک " SES " براي 
دوخت پارچه هاي تاري - پودي کیسه هوا از جنس پلي 
آمید استفاده میگردد. در مقایسه با سوزنهاي گرد معمولي، 
پارگي  از  دارد که  نیمکره کوچک  توپي سبک یک  سوزن 
بدون  جابجائي  یک  اما  میکند؛  جلوگیري  پارچه  نخهاي 

اشکال در نخهاي پارچه کیسه هوا حاصل میگردد. باز شدن 
کوکها یکي از مشکالتي است که اغلب در حین تولید کیسه 
هوا پیش مي آید. در طي دوخت، هنگامي که حلقه  وسیله 
قالب یا حلقه گیر گرفته نمیشود، بین نخهاي باالیي و پائیني 

گسیختگي بوجود مي آید و مشکل یاد شده رخ میدهد.

انتخاب نخ هاي دوخت 
نخهاي دوخت پلي استر و پلي آمید داراي استحکام کششي 
و مقاومت سایشي باال هستند و میتوانند تنشهاي حرارتي باال 
را تحمل نمایند که براي دوام درزهاي کیسه هوا بسیار مهم 
است. براي درزهاي نزدیک به بادکن، که در معرض تنشهاي 
با مقاومت حرارتي  از نخهایي  حرارتي بسیار باال قرار دارند 
نمي  آرامید  مثال،  براي   ، نخها  این  میگردد.  استفاده  ویژه 
سوزند اما در دمایي حدود 370 درجه سانتي گراد، تجزیه شده 
و از خود خاکستر به جا مي گذارند. در طي عملیات دوخت 
چند جهتي هنگام دوختن یک شعاع کوچک توصیه میشود 
از نخهاي دوخت به هم پیوسته استفاده گردد. اتصال 3یا 4 
رشته نخ ، نخي فشرده تر بوجود مي آورد که باز نخواهد شد.

کوک     نوع  دو  از  معموال  هوا  کیسه  دوخت  عملیات  در 
استفاده  دوبل      Chainstitch  و دوبل    Lockstitch
بسیار  درزهاي  که  است  اي  بهینه  دوخت  اولي  میشود. 
مطمئني حاصل میکند . ممکن است تنها پس از چند سال 
ذخیره سازي کیسه در فضاي بسته ، نخها پاره شوند ، اما درز 
در کاربرد واقعي باز نخواهد شد و تنها استحکام آن اندکي 
کاهش مي یابد. از دوخت دومي، اکثرا در ماشینهاي دوخت 
دارد.  باالئي  بازدهي  که  میشود  استفاده    CNC  اتوماتیک
استفاده  هوا  کیسه  نهایي  درزهاي  براي  دوخت  نوع  این  از 
از  سوزن،  چند  یا  دو  داراي  دوخت  سیستمهاي  در  میشود. 
تولید کننده  استفاده میشود. هر  نوع دوخت  این دو  ترکیب 
کیسه هوا دانسیته کوک متفاوتي انتخاب میکند که به کاال، 
تعداد الیه ها، نخ دوخت ، نخ کوک، حوزه قرار گیري درز و 

قوانین ایمني هر تولید کننده اتومبیل وابسته است.

 چشم انداز آینده 
اطمینان  ضریب  افزایش  در  هوا  کیسه  کارائي  به  توجه  با 
اتومبیل و حفاظت از سرنشینان در موقع بروز تصادفات و با 
توجه به اجباري شدن نصب کیسه هوا در برخي از کشورها ، 
به نظر میرسد مصرف این محصول در سالهاي آینده شدیدا 
رو به افزایش بوده و پیش بیني میشود زمینه هاي تحقیقاتي 

در آینده در مورد کیسه هوا در بخشهاي زیر متمرکز شود: 
* استفاده از کامپوزیتها ،ترکیب مواد مختلف، منسوجات بي 
بافت و فیلم براي تولید کیسه هوا و نیز تولید مستقیم آن از 

ماشین بافندگي 
نیز  و  کوچکتر  و  تر  فشرده  سبکتر،  هایي  پارچه  عرضه   *

استفاده از بادکن سرد  
* استفاده از پلیمرهاي جدید براي پوشش دهي  . 

جانبي،  هاي  پرده  هوا:   کیسه  براي  جدید  هاي  کاربرد   *
عرضه  و  پاها  و  ها  زانو  از  حفاظت  سر،  باالي  از  حفاظت 

کیسه هاي هوشمند.
*کاهش قیمتها
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مقدمه
استفاده روز افزون از مواد پلیمری در صنایع مختلف از یک 
سبب  دیگر  سوی  از  ایمنی  استاندارهای  رفتن  باال  و  سو، 
برابر  در  پلیمری  مواد  نمودن  مقاوم  موضوع  که  گردیده 
اشتعال، یکی از موضوعات تحقیقاتی روز دنیا باشد. در این 
میان الیاف پلیمری حداقل بنا به دو دلیل دارای اهمیت ویژه 
به  نسبت جرم  بودن  دلیل کوچک  به  آنکه  اول  می باشند. 
مساحت سطح در این دسته از مواد در مقایسه با دیگر مواد 
پلیمری، اشتعال پذیری الیاف بسیار سریع تر می باشد، ثانیًا 
الیاف پلیمری به عنوان دسته ای مشخص از مواد پلیمری 
نسبت به دیگر اعضای این خانواده بزرگ، در زندگی روزمره 
انسان ها نقش پررنگ تری را به خود اختصاص داده اند لذا 
خطر آتش سوزی و در پی آن ایجاد صدمات گاهی جبران 

ناپذیر از ناحیه آن ها بیش تر قابل توجه می باشد. 

پلیمری  الیاف  مقاومت  بهبود  جهت  مختلفی  روش های 
نانو  از  استفاده  آن ها  بین  در  که  دارد  وجود  آتش  برابر  در 
فناوری و تولید الیاف نانو کامپوزیت های پلیمری عالوه بر 
اینکه باعث بهبود برخی از خواص فیزیکی و مکانیکی این 
در  پلیمری  الیاف  مقاومت  رفتن  باال  سبب  می گردد،  مواد 
 )Organoclay( برابر آتش نیز می شود ]1[. آلی رس ها
نانو  تولید  جهت  امروزه  که  هستند  موادی  جمله  از 
استفاده  ویژگی هایی  چنین  با  پلیمری  کامپوزیت های 
می شوند. با وجود کاهش در سرعت سوختن و بهبود فرایند 
تشکیل زغال به دلیل حضور نانو رس در پلیمر، این دسته 
دیگر خواص  یا  و  پذیری  اشتعال  بر  تأثیر کاهشی  مواد  از 
پس از شعله وری را ندارند. از این رو در مواردی که چنین 
تغییراتی مورد نیاز است نانو رس ها را همراه با دیگر مواد 

به کار می برند. 
شعله  کندکننده  نوع  یک  که  رس ها  آلی  مانند  موادی 
عمل  شوند،  می  محسوب   )Flammability(

کندکنندگی شعله را در فاز جامد و یا همان فازی که حرارت 
کافت )پیرولیز- Pyrolysis (  در حال انجام است، اعمال 
الحاق  و  رس  آلی  اصالح  با  لذا   .  )1( شکل  می نمایند، 
ترکیباتی که بتوانند در فاز گاز، عمل کندکنندگی شعله را 
یافت  دست  جدیدی  های  ترکیب  به  می توان  نمایند،  ایفا 
که توأمان در دو فاز عمل کرده و از توانایی باالتری جهت 
فسفات های  می باشد.  برخوردار  شعله  کندکنندگی  افزایش 
عمل  گاز  فاز  و  جامد  فاز  در  که  هستند  ترکیباتی  آلی، 
کندکنندگی شعله را انجام می دهند. لذا این دسته ترکیبات 
یکی از بهترین گزینه ها جهت اصالح و بهبود عملکرد آلی 

رس ها می باشند ]2[.
 

آتش و مواد پلیمری

شناخت آتش و رفتار آن به عنوان اساس یافتن شیوه های 
مؤثر در مهار آتش مطرح می باشد. از حیث تشبیه، اهمیت 
این دانش همانند اهمیتی است که یک تیم ورزشی، فیلم 
بازی های تیم مقابل خود را قبل از مسابقه مرور می نماید. 
آن  از  و  آتش  رخداد  چگونگی  باید  آن  مؤثر  مهار  جهت 
آتش  بر  غلبه  دریافت. جهت  را  آتش  ایجاد  مهم تر چرایی 
باید نقاط قوت و همچنین نقاط ضعف حریف، که در اینجا 
بوده،  طبیعی  پدیده  یک  آتش  دانست.  را  می باشد  حریق 
الجرم توسط برخی از قوانین طبیعی قابل کنترل می باشد. 
از آنجایی که آتش توان فائق آمدن بر این قوانین طبیعی را 
ندارد لذا دانستن این قوانین در مهار کردن آن مؤثر خواهد 

بود.
که  پذیر  احتراق  مواد  سریع  و  خودی  به  خود  اکسایش 
محصوالت  انواع  و  نور  حرارت،  از  متفاوتی  مقادیر  آن  در 
را  می شود  تولید  آب  و  کربن  اکسید  دی  قبیل  از  واکنش 
آتش می نامند. این تعریف اشاره بر آن دارد که آتش، یک 
فرایند شیمیایی تجزیه شدن است که در آن اکسایش سریع 
بر  نور می گردد.  و  تولید شدن حرارت  باعث  ماده سوختی 
در  می شود،  حریق  به  منجر  که  اکسایشی  سرعت،  مبنای 
حد وسط دو پدیده طبیعی دیگر ناشی از اکسایش قراردارد. 
مانند  کند  اکسایش های  از  عبارتند  دیگر  اکسایش  دو  آن 
مانند  سریع  بسیار  اکسایش های  و  خوردگی  و  زنگ زدگی 

 .)Explosion( انفجار

اشتعال   قابل  ماده  یک  که  می شود  آغاز  زمانی  آتش 
)Flammable material( و یا یک ماده قابل احتراق 
از  منبعی  با  همراه   )Combustible material(
اکسیژن و یا یک اکسیدکننده دیگر در معرض مقدار کافی 
از حرارت که بتواند یک واکنش زنجیری را حمایت نماید 
بوده و  این رو آتش یک پدیده چهار وجهی  از  قرار گیرد. 
بدون حضور همزمان هر چهار عنصر امکان دوام نخواهد 

داشت )شکل 2(. 
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شکل )2(: چهار مؤلفه حرارت، سوخت، اکسیژن و واکنش 
زنجیری پدید آورنده آتش.

تعبیر آتش به یک پدیده چهار وجهی از آن جهت مفید است 
آغاز حریق، حضور چه  است که جهت  آن  بیانگر  اواًل  که 
عناصری الزم بوده و ثانیًا توضیح دهنده آن خواهد بود که 
جهت خاموش سازی حریق چه کارهایی را باید انجام داد. 
از آنجاییکه برای تداوم آتش حضور هر چهار عنصر ضروری 
می باشد، لذا با خارج کردن هر یک از آن ها می توان آتش را 

به طور مؤثر خاموش نمود. 
علیرغم مزایای فراوان به کار گیری مواد پلیمری در زندگی 
بوده  اساسی  دارای مشکل  مواد  از  دسته  این  بشر،  امروزه 
که همان اشتعال پذیری باالی اغلب آن ها می باشد. مواد 
تولید  حجیم  قطعات  صورت  به  اینکه  بر  عالوه  پلیمری 
الیاف،  قبیل  از  دیگری  گوناگون  شکل های  در  می گردند 
می شوند.  تولید  نیز  فوم  و  کاری  پوشش  های  الیه  فیلم، 
اشتعال  از مواد  این دسته  به دلیل ضخامت کم  این رو  از 

پذیری در آن ها تشدید می گردد.

از جهت های بسیاری احتراق مواد پلیمری همانند دیگر مواد 
جامد می باشد، اما تمایل آن ها در گسترش آتش وجه قابل 
توجهی را به خود اختصاص داده است. این تمایل به دلیل 
آن است که اغلب مواد پلیمری می توانند ذوب شوند لذا قادر 
به تشکیل قطرات و یا یک جریان اشتعال پذیر می باشند. از 
این رو در ارزیابی آزمایشگاهی  اشتعال پذیری یک قطعه 
پلیمری، الزم است قطعه مورد نظر در شرایطی قرار داده 
شود که تا حد امکان مشابه با حالتی باشد که در عمل از آن 
استفاده می شود. به طور مثال گسترش شعله می تواند در دو 
حالت افقی و یا عمودی مورد ارزیابی قرار گیرد، اما تقریبًا 

در تمامی مواد پالستیکی حالت عمودی، شعله را با شدت 
بیش تری گسترش می دهد.

تجزیه حرارتی )Thermal decomposition(و تخریب 
دو   )Thermal degradation( حرارتی  کیفی(  )افت 
تعریف کاماًل متفاوتی با یکدیگر دارند. طبق تعریف، تجزیه 
تغییرات  حرارت  توسط  آن  در  که  است  فرایندی  حرارتی 
شدید شیمیایی در کاال رخ می دهد. از طرفی دیگر، تخریب 
کردن  عمل  دلیل  به  آن  در  که  است  فرایندی  حرارتی 
حرارت و یا دمای باال بر یک ماده، یک محصول و یا یک 
قطعه، خواص فیزیکی، مکانیکی و یا الکتریکی آن خسارت 
می بیند. در بحث آتش گیری پلیمرها، تجزیه حرارتی بیش تر 
ماده  یک  حرارتی  تجزیه  اثر  در  زیرا  می باشد  توجه  مورد 
که  می گردد  تولید  اشتعال  قابل  شکل  گازی  مواد  جامد، 
اهمیت  بنابراین  بسوزند.  جامد  ماده  باالی  در  می توانند 
مطالعه تجزیه حرارتی ناشی از تأثیر مستقیمی است که بر 
کارایی پلیمر در برابر آتش دارد. جنبه های فیزیکی تجزیه 
حرارتی نیز شامل ذوب شدن پلیمر و تشکیل زغال می باشد.

قابلیت  اساس  بر  عمدتًا  پلیمری  مواد  پذیری  اشتعال 
آتش گیری، گسترش شعله و رهاسازی حرارت مورد ارزیابی 
قرار می گیرد. با توجه به کاربرد ماده پلیمری، یک و یا هر 
سه معیار اشتعال پذیری اندازه گیری می شوند. آزمون های 
آزمایشگاهی زیادی جهت ارزیابی آتش گیری مواد پلیمری 
وجود دارد که با توجه به شکل ارائه نمونه و یا نسبت ابعادی 
می باشند.  متفاوت  یکدیگر  با  واقعی حریق  ابعاد  به  آزمون 
اندازه  جهت  شده  تدوین  بین المللی  و  ملی  استانداردهای 
گیری اشتعال پذیری پلیمرها نیز بر همین مبنا استوار می 
باشند. جهت ارزیابی سهولت آتش گیری مواد پلیمری مدت 
زمان الزم جهت آتش گیری و یا حداقل مقدار حرارت مورد 
پلیمر  کارایی  گیری می شود.  اندازه  آتش گیری،  نیاز جهت 
در مقابل آتش با افزایش هر یک از این دو ویژگی افزایش 

خواهد یافت. 

سهولت آتش گیری مواد، تابعی از نرخ افزایش دمای سطح 
پلیمرها  با  تا دمای آتش گیری می باشد. در رابطه  آن ماده 
شرایط ویژه ای برقرار است، زیرا تحت شرایط حرارت کم 
عمومًا قبل از آتش گرفتن، ذوب می شوند لذا جریان یافته 
و یا به صورت قطره چکه کرده و به این ترتیب حرارت را 
از سطح پلیمر دور می نمایند. چنین پدیده ای جهت ایجاد 
کندکنندگی شعله در پلیمرهای فاقد توانایی تشکیل زغال، 
تحت  پلیمر  چنانچه  دیگر  طرفی  از  می باشد.  مفید  بسیار 
شرایط حرارت زیاد قرار گیرد ممکن است آتش بگیرد، پیش 
از آنکه دما به مقدار مورد نیاز جهت ذوب شدن و جریان 

یافتن ماده برسد.

پلیمرها بر اساس دیدگاه های مختلفی طبقه بندی شده اند. 
جهت ارتقای کندکنندگی شعله در پلیمرها، ساختار شیمیایی 
پلیمر بیش تر مورد توجه می باشد. بر این اساس پلیمرها به 

پنج گروه متفاوت طبقه بندی شده اند ]3[:

اتم   ناجور  فاقد  آن ها  شیمیایی  ساختار  که  پلیمرهایی   -
از  تنها حاوی کربن می باشند،  بوده و   )Heteroatom(
پلیمرهای هیدروکربنی  الفین ها( و  )پلی  آلکن ها  پلی  قبیل 

حلقوی)آروماتیکی(. 
پلیمرهای حاوی اکسیژن که مهم ترین و پرکاربردترین   -
پلی- و  آکریلیک ها  پلی  سلولزی ها،  از:  عبارت اند  آن ها 

استرها. 
)پلی  نایلون ها  از  عبارت اند  که  نیتروژن  حاوی  پلیمرهای   
آمیدها(، پلی اورتان ها و پلی اکریلونیتریل. نایلون ها، پلی-

آمیدهای  پلی  اما  می باشند،  ساخته  بشر  خطی  آمیدهای 
آمیدهای  پلی  همچنین  و  چرم(  و  ابریشم  )پشم،  طبیعی 
حلقوی بشر ساخته )کوالر و نومکس( نیز در همین گروه 

قرار دارند.
 - پلیمرهای حاوی کلر که مهم ترین آن ها عبارت است از 

پلی وینیل کلراید. 
 - پلیمرهای حاوی فلوئور با مشخصه هایی از قبیل پایداری 
حرارتی و شیمیایی باال و ضریب اصطکاک پایین بازشناخته 
می شوند. مهم ترین پلیمر این خانواده پلی تترا فلوئورو اتیلن 

می باشد.
 

عوامل ساختاری پلیمرها، از قبیل بلورینگی، آرایش یافتگی، 
احتراق و حرارت  بر  زنجیر  در  زنجیر، حضور حلقه  سختی 
پلیمرهایی  کلی،  دید  از  می باشد.  تأثیرگذار  پلیمر  کافت 
ناجور  یا  و  آروماتیک  های  گروه  خود  ساختار  در  که 
کمتری  پذیری  احتراق  دارند   )Heterocyclic(حلقه
بین  چنانچه  داشت.  خواهند  آلیفاتیک  پلیمرهای  به  نسبت 
حلقه های آروماتیک اتصاالت کوتاه و انعطاف پذیری وجود 
عرضی  اتصاالت  ایجاد  به  پلیمر  تمایل  آنگاه  باشد  داشته 
پایداری حرارتی  افزایش خواهد یافت.  لذا تشکیل زغال  و 
چنین پلیمرهایی باال بوده، کارایی در برابر آتش خوبی را نیز 
رزین های  و  ایمیدها  مثال  به طور  نشان می دهند.  از خود 
فنول فرمالدهید خاصیت خودخاموش شوندگی از خود نشان 
بلند  نسبتًا  اتصاالت  با  پلیمرهای  دیگر  از طرفی  می دهند. 
خود  اصلی  زنجیر  در  هرچند  )آلیفاتیک(  پذیر  انعطاف  و 
بود.  خواهند  پذیر  احتراق  همچنان  باشند  داشته  نیز  حلقه 
پلی اتیلن ترفتاالت، پلی بوتیلن ترفتاالت و پلی  اورتان ها از 

شکل )2(: چهار مؤلفه حرارت، سوخت، اکسیژن و واکنش زنجیری 
پدید آورنده آتش.
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جمله این دسته پلیمرها می باشند.

مواد جامد و مایع، خود قادر به شعله ور شدن نیستند بلکه 
قبل از آنکه بخارهای شعله پذیر مشتعل شوند الزم است فاز 
جامد و یا مایع به فاز گازی تبدیل گردد. در مایعات تبدیل 
مکانیزم  جامدات  در  و  می گیرد  صورت  تبخیر  توسط  فاز 
اصلی، حرارت کافی می باشد )شکل 3(. در شکل های )4( و 
)5( فرایند حرارت کافی و سوختن مواد پلیمری نشان داده 
شده است. تغییرات فیزیکی و شیمیایی ایجاد شده در مسیر 
تبدیل پلیمر جامد به فاز بخار تابعی از ماده اولیه می باشد. به 
طور مثال اغلب ترموپالستیک ها بر خالف ترموست ها ابتدا 
ذوب شده سپس در اثر تجزیه حرارتی به قطعات کوچک تر 
حرارتی  تجزیه  می گردند.  تبدیل  شکل  گازی  یا  و  مایع 
سلولزی ها سه محصول متفاوت تولید می نماید. این سه نوع 
 )Laevoglucosan( لیوگلوکوزان   از  عبارتند  محصول 
که به سرعت شکسته شده و تولید ترکیبات کوچک و فرار 
مواد  از  ترکیبی  و  )زغال(  جدید  جامد  ماده  یک  می نماید، 
با وزن مولکولی باال و تقریبًا مایع که به آن قطران گفته 

می شود.
 

به محصوالت  پلیمر  تجزیه شدن یک  یا  و  کافت  حرارت 
اکثر موارد فرایندی برگشت  اشتعال، در  قابل  گازی شکل 
چنانچه  می باشد.  تغییر  قابل  فرایند  مسیر  اما  بوده،  ناپذیر 
غلظت گازهای اشتعال پذیر تولید شده به مقدار مورد نیاز 
برسد، آنگاه پدیده اشتعال می تواند به طور خود آتش گیری 
و یا توسط عامل خارجی از قبیل جرقه یا شعله )آتش گیری 
تجزیه  دمایی  محدوده  دهد.  رخ   )  Flash ignition آنی 
در  مرسوم  پلیمرهای  از  برخی  آتش گیری  خود  و  حرارتی 

جدول )1( ارائه شده است.
 

جمع بندی
بلکه  ترموست ها  و  سلولزی ها  تنها  )نه  مواد  از  بسیاری 
پلی- و  وینیل کلراید  پلی  مانند  ترموپالستیک ها  از  برخی 

از  غنی  زغال  تولید  حرارتی  تجزیه  اثر  در  اکریلونیتریل( 
کربن می نمایند. از روش هایی که جهت افزایش دمای ذوب 
افزایش تشکیل  به طور مشابه جهت  به کار می رود  پلیمر 
روش های  از  یک  هر  می شود.  استفاده  پلیمر  در  زغال 
چهارگانه: تشکیل اتصاالت عرضی، تشکیل حلقه، گداخت 
گرافیت می تواند موجب  و تشکیل  یکدیگر  با  آروماتیک ها 
به کارگیری  در  پلیمر  توانایی  به زغال گردد.  پلیمر  تبدیل 
یک و یا چند روش از روش های چهارگانه فوق جهت تولید 
اما  می باشد  پلیمر  آن  ساختار  از  تابعی  عمدتًا  اگرچه  زغال 
به  پلیمر  در  را  توانایی  این  می توانند  شعله  کندکننده های 

شدت ارتقا دهند.
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با توجه به اینکه صنعت پوشاک و نساجی جهانی در دنیای 
امروز به دنبال طرح های تازه و نوآورانه است، رهبران عمده 
این صنعت مانند ایاالت متحده آمریکا، اتحادیه اروپا و ژاپن 
با تمرکز بر قسمت های مختلف این صنعت مانند باال بردن 
های  طرح  ارائه  توزیع،  سیستم  بهبود  محصوالت،  کیفیت 
جهانی  بازار  بر  خود  تسلط  ادامه  در  سعی   .  . و.  خالقانه 
اما در کنار این رهبران اصلی، برخی از  این صنعت دارند، 
کشورهای در حال توسعه نیز در حال پیشرفت های چشم 

گیری در زمینه صنعت نساجی و پوشاک خود هستند.
در این میان کشور چین تسلط عمده ای بر صنعت نساجی 
اقتصادهای  دیگر  میان  در  است.  یافته  جهانی  پوشاک  و 
نوظهور نیز باید از کشور ویتنام نام برد که توانسته در بازار 
جهانی این صنعت پیشرفت هایی را برای خود رقم بزند، به 
طوری که در سال 2013 صنعت پوشاک و نساجی ویتنام با 

17.9میلیارد دالر درآمد، دومین مقام را در صنایع صادراتی 
این کشور از آن خود کرده بود.

رشد 9.8درصدی صادرات پوشاک ویتنام
سال  در  ویتنام  نساجی  و  پوشاک  صنعت  صادرات  میزان 
که  بود  رسیده  دالر  24.5میلیارد  تقریبی  ارزش  به   2014
19درصد نسبت به سال 2013 افزایش داشت، در این میان 
سهم صادرات پوشاک این کشور در سال مذکور با 17درصد 
رشد، 21میلیارد دالر بوده است و در مقابل، صادرات صنعت 
جالب  داشت.  دالر  3میلیارد  با  برابر  ارزشی  نیز  نساجی 
6هزار  حدود  ویتنام  کشور  حاضر  حال  در  که  بدانید  است 
شرکت نساجی و پوشاک دارد که منجر به اشتغال بیش از 

2.5میلیون نفر در این کشور شده است.

بنابراین باید گفت نرخ رشد ساالنه صنعت نساجی و پوشاک 
ویتنام، حرکتی رو به جلو داشته و طبق آمار موجود نرخ رشد 
ساالنه آن 9.8درصد است که نشان دهنده روند رو به رشد 
این صنعت در کشور مذکور است. همچنین طبق پیش بینی 
محققان، اگر این روند رشد به همین صورت ادامه یابد تا 
سال 2025 ارزش صادراتی صنعت نساجی و پوشاک ویتنام 

به 55میلیارد دالر خواهد رسید.

همچنین عضویت این کشور در سازمان مشارکت اقتصادی 
TPP نیز تا حد زیادی مشکالت مربوط به تهیه مواد اولیه 
مورد نیاز در صنعت نساجی را رفع خواهد کرد و ویتنام می 
تواند مواد اولیه خود را از کشورهایی مانند کره جنوبی، چین، 

تایوان و. . . در بخش واردات  تهیه کند.

ارزش 55 میلیارد دالری صادرات نساجی و پوشاک ویتنام تا سال 2025
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 »وضعیت بازار پارچه در جهان «
وضعیت تولید پارچه در جهان در سه ماه اول 2016 نسبت 
به سه ماه چهارم 2015 دچار کاهش شده است، این کاهش 
به خاطر کاهش تولید در آسیا و اروپا بوده است، به این نحو 

که در آمریکای جنوبی افزایش تولید داشته ایم.
ارزش سهام پارچه در سه ماه اول 2016 نسبت به دوره های 
سفارشات  میزان  است.  بوده  ثابت  و  نداشته  تغییری  قبلی 
پارچه سه ماه اول 2016 در مقایسه با دوره سه ماه قبلی 
اروپا  در  است،  بوده  متفاوت  جهان  مختلف  مناطق  در  نیز 
آمریکا  در  ولی  است  شده  رو  روبه  کاهش  با  سفارشات 
آمریکا  که  است  حالی  در  این  البته  است،  یافته  افزایش 

سفارشاتش نسبت به سال گذشته کاهش داشته است.
سهام جهانی پارچه در سه ماه اول 2016 در مقایسه با سه 
ماهه قبلی تقریبا ثابت بوده است که این ثابت بودن نتیجه 
آمریکای  در   %2 افزایش  و  آسیا  در   %1 از  کمتر  کاهش 
جنوبی است. سهام در اروپا و شمال آمریکا به ترتیب %3.5 
و 2% در مقایسه گذشته کاهش داشته است ولی در سایر 
نقاط جهان تغییراتی مشاهده نشده است. موجودی جهانی 
تغییر  بدون  گذشته  سال  مشابه  مدت  به  نسبت  نیز  پارچه 

باقی مانده است.
میزان سفارشات پارچه در اروپا در مقایسه با سه ماه گذشته 
کاهش   %4 و   %2 با  ترتیب  به  قبل  سال  مشابه  مدت  و 
مواجه شد. در آمریکای جنوبی نیز به صورت مقایسه سالیانه 
کاهش 23% گزارش شد ولی این کاهش در سه ماه قبلی 

کمی جبران گشته و با 5% رشد همراه بوده است.
پیش بینی ها برای سه ماه دوم و سوم 2016 حاکی از این 
است که تولید جهانی نخ و پارچه افزایش خواهد یافت که 
به نحوی که افزایش سه ماه سوم بیشتر از سه ماه دوم هم 

خواهد بود.

»وضعیت بازار نخ جهان «
تولید جهانی نخ در سه ماهه اول سال 2016 در مقایسه با 
سه ماه قبلی دارای رشد بوده است ولی این افزایش به طور 
کلی می باشد و در مناطق مختلف تغییرات مختلف است. 
به طور مثال در آسیا و آمریکای جنوبی شاهد رشد بودیم 
ولی در اروپا با کاهش روبه رو بودیم. در بررسی ساالنه تولید 
جهانی نخ سه ماهه اول 2016 در مقایسه با مدت مشابه در 

سال 2015 تولید افزایش یافته است.

نسبت  اول 2016  ماه  در سه  در جهان  نخ  وضعیت سهام 
به سه ماه قبلی سقوط داشته است. این سقوط در آسیا و 
جنوب آمریکا بوده است و در سایر مناطق ثابت بوده است. 
این در حالی است که مقایسه وضعیت سهام نسبت به مدت 
مشابه سال گذشته دارای رشد بوده است و در اروپا و جنوب 
آمریکا سفارشات نخ نسبت سال گذشته و سه ماه قبلی رشد 

پیدا کرده است.
میزان افزایش تولید جهانی نخ در سه ماه اول 2016 نسبت 
به سه ماه قبلی، 20% بوده است. توزیع تغییرات بین مناطق 

مختلف جهان به صورت زیر بوده است.

میزان افزایش تولید جهانی نخ در سه ماه اول 2016 نسبت 
به مدت مشابه سال 2015، 4% بوده است. توزیع تغییرات 

بین مناطق مختلف جهان به صورت زیر بوده است

جهانی  بازار  در   2016 اول  ماه  سه  نخ  موجودی  وضعیت 
در برابر سه ماه قبلی 5% کاهش داشته است که در همین 
زمان در آسیا و آمریکای جنوبی به ترتیب 6% و 1% کاهش 
با  مقایسه  در  نخ  جهانی  موجودی  تغییرات  است.  یافته 
سال گذشته 3% افزایش داشته است که سهم اروپا 7% و 

آمریکای جنوبی 35% و آسیا بدون تغییر بوده است.
تغییرات سفارش نخ در مناطق مختلف جهان به شکل بسیار 
متفاوتی تغییر میکند. به نحوی که در اروپا به طور متوسط 
در هر سه ماه 0.5% و در سال 3% افرایش می باید و در 
آمریکای جنوبی به طور قابلی توجهی،100% افزایش داشته 

ایم در سه ماه و در سال %22. 
پیش بینی ها برای سه ماه دوم و سوم 2016 حاکی از این 
است که تولید جهانی نخ و پارچه افزایش خواهد یافت به 
افزایش سه ماه سوم بیشتر از سه ماه دوم هم  نحوی که 

خواهد بود.

وضعیت بازار پارچه و نخ در جهان
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با گسترش تروریسم در اقصی نقاط جهان به ویژه توسط 
های  فعالیت  ناامنی  گسترش  و  داعش  مانند  هایی  گروه 
نیز  ها  تروریست  هدف  کشورهای  امنیتی  و  اطالعاتی 
با راه حل های سیاسی و غیر  گسترش پیدا کرده است و 
این معضل جهانی  دنبال سرکوب  به  سیاسی همه و همه 
ابزاری  به عنوان  تروریستی  نیز حمالت  اما گاهی  هستند. 
برای اعمال فشارهای سیاسی بر دولت های حاکم استفاده 
همین  از  استفاده  با  مخالف  احزاب  آلمان  در  شود.  می 
اصل سعی در تخریب دولت دارند و یا در آمریکا مقابله با 
تروریست ها همواره یکی از بحث های داغ و دستاویزهای 
نحو  به  موضوع  این  اما  فرانسه  در  است.  بوده  کاندیداها 
دیگری نمود پیدا کرده است. اخیرا فرانسه به عنوان یکی 
زنان  بر  را  بیشتری  فشار  تروریستها  هدف  کشورهای  از 
مسلمان وارد کرده و مایوهای اسالمی و یا Burkini را 
برای آنها ممنوع کرده است.  در کشوری که پیش از این 
هم قوانین مشابهی برای جلوگیری از حضور مسلمانان زن 
در محل هایی مانند دانشگاه ها به بهانه کنترل مسلمانان و 
جلوگیری از گسترش عقاید آنها مورد اجرا قرار گرفته بود. 

اما آیا واقعا این اقدام تنها اهداف امنیتی و مبارزه باتروریسم 
را دنبال می کند؟ این اقدامات چه تاثیراتی منفی بر صنعت 

فشن و مد اسالمی خواهد گذاشت؟
رابیعا زرگر یک طراح مد در دبی است که با برند خود به 
درباره  او  با مد اسالمی مشغول است.  لباس هایی  فروش 
این اقدام فرانسوی ها می گوید: " واقعا چنین تصمیماتی 
ناامید کننده است. مایوهای  که فقط اهداف سیاسی دارند 
آزادی  از  نمادی  مسلمان  زنان  برای  بورکینی  و  اسالمی 
سایرین  مانند  راحتی  به  توانند  می  هم  آنها  که  چرا  است 
به شنا بپردازند اما  منع استفاده از این نوع پوشش آنهم در 
کشوری مثل فرانسه که خود را حامی همیشگی دموکراسی 

و آزادی می داند بسیار نا امید کننده است. این به معنی برده 
داری زنان است و قابل پذیرش نیست. حساسیت در مقابل 
قابل  امنیتی  های  فعالیت  افزایش  و  تروریستی  حمالت 
پذیرش است اما هدف قراردادن مد اسالمی و پوشش زنان 

مسلمان هیچ ارتباطی با تروریسم ونا امنی ندارد.  

صنعت مد اسالمی در حال حاضر در حال رشد و ترقی است   
ما پیش بینی می کنیم تا سال 2020 ارزش این بخش به 
بالغ بر  330 میلیون دالر برسد. در حال حاضر این بخش 
1.5 میلیارد مشتری در کشورهای مسلمان دارد که روز به 
روز رغبت آنها به استفاده از پوشش های اسالمی مطابق 
اینترنتی  فروش  بدانید  است  جالب  شود.  می  بیشتر  مد  با 
مایوهای اسالمی )بورکینی( در فرانسه پس از وضع قانون 

ذکر شده رشد دو برابری داشته است." 
شلینا جان محمد بنیان گذار برند پوشاک اسالمی نور اعتقاد 
بلکه در  نشده  تنها کم  نه  نوع پوشش  این  به  دارد عالقه 
حال افزایش است. زنان مسلمانان می خواهند هم ارتباطات 
جامعه  در  بودن  مفید  و حس  کنند  را حفط  خود  اجتماعی 

داشته باشند وهم ارزش های شخصی خود را برای خودشان 
حفظ کنند و فشن اسالمی این امکان را برای آنها فراهم 
جلوگیری  و  اسالمی  فشن  با  مخالفت  بنابراین  کنند  می 
سراسر  در  زن  میلیارد  یک  از  بیش  رشد  مانع  آن  رشد  از 
بهانه  به  خواهند  می  چگونه  که  اینجاست  سوال  دنیاست. 
تروریسم نحوه پوشش و زندگی زنان مسلمان را تغییر دهند. 

 خانم " آهدا زانِتی " طراح 48 ساله بورکینی که در شهر 
مسلمان  و  لبنانی  اصالتا  کند،  می  زندگی  استرالیا  سیدنی 
محلی  مقامات  برخی  تصمیم  از  انتقاد  ضمن  وی  است. 
است  گفته  سواحل  در  پوشش  این  ممنوعیت  در  فرانسه 
اساسا طراحی این لباس به منظور ایجاد امکان حضور برای 

زنان مسلمان در سواحل است.
پوشش  نوع  این  تا  داده  انگیزه  او  به  آنچه  است  گفته  او 
را طراحی کند مساله ممنوعیت پوشش حجاب در مدارس 
این  نام  او  است.  بوده  فرانسه  دولتی  نهادهای  و  ادارات  و 
 Burkini  و  Burquini پوشش را از ترکیب دو نام
درصد   60 بورکینی  طراح  گفته  به  است.  کرده  انتخاب 
مابقی  و  مسلمان هستند  زنان  اسالمی  مایو  این  مشتریان 
غیر مسلمانان و سایر افرادی هستند که به هر دلیلی دوست 
دارند بدنشان را در هنگام شنا کردن در محل های عمومی 

بپوشانند.
استرالیا  در  تنها  نه  پوشش  این  که  است  حالی  در  این 
و  از آن شده  استقبال خوبی هم  بلکه   نبوده  زا  حساسیت 
حتی برخی زنان غیر مسلمان استرالیایی نیز به دلیل پوشیده 
بودن این پوشش ساحلی و جلوگیری از آسیب های پوستی 
از آفتاب داغ سواحل این کشور، این نوع پوشش را  ناشی 

خریده و استفاده می کنند.

به گفته مقامات فرانسوی بورکینی نمادی از پوشش "افراط 
است  ممکن  خاطر  همین  به  و  است  اسالمی"  گرایان 
بین مسلمانان  تنش  فرانسه سبب  در سواحل  آن  پوشیدن 

و غیر مسلمان ها شود. 

فشن اسالمی و چالش بورکینی
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اخبار صنعت نساجی 

تولید ماشین آالت ریسندگی بی 
سی اف در یزد

 
ایرانیان در استان یزد برای  شرکت دانش بنیان شوکا 
اولین بار در کشور موفق به طراحی، ساخت و اجرای 
محدوده  دارای  که  شده  نخ  نوع  دو  تولید  کامل  خط 

وسیع کاربرد در صنعت نساجی و فرش هستند.
و  »طراحی  طرح  مجری  طزرجانی،  زارع  محمدعلی 
تولید ماشین آالت نخ BCF و CFو دارنده رتبه سوم 
جشنواره  هفتمین  و  بیست  توسعه ای  پژوهش های 
تولیدی  بین المللی خوارزمی در خصوص ماشین آالت 
گفت: این طرح برای نخستین بار است که در کشور 

انجام و بومی سازی شده است .
از  خود  بلوغ  دوره  به  تولیدات  این  اینکه  بیان  با  وی 
انبوه  تولید  حال  در  و  رسیده  کشور  در  فناوری  نظر 
است، اظهار داشت: الیاف پلی پروپیلن بعد از پلی استر و 
پنبه، سومین الیاف مطرح و متداول در صنعت نساجی 
به صورت  پروپیلن  پلیمریزاسیون  طریق  از  که  است 
یک پلیمر خطی تهیه و به اختصار p.p نامیده می شود.

زارع با اشاره به خصوصیات منحصربه فرد پلی پروپیلن 
این  منحصربه فرد  خصوصیات  امروزه  گفت:  تولیدی 
الیاف سبب رشد سریع آن در دنیا شده است و الیاف و 
نخ های نواری )دو کاربرد پلی پروپیلن( نیز به آسانی و 
به روش ذوب ریسی تهیه می شوند. این نوع نخ ها در 
انواع زیراندازها، فرش ماشینی، موکت، رومبلی، گلیم 

فرش ها و انواع پارچه های خاص کاربرد دارند.
در  ایرانیان،  شوکا  دانش بنیان  شرکت  مدیرعامل 
خصوص فعالیت های به انجام رسیده در حوزه صادرات 
فروش  بر  عالوه  تولیدی  محصول  این  کرد:  اظهار 

داخلی، در حوزه صادرات نیز خودنمایی کرده است.
این فناور با اشاره به لزوم توجه به صنایع پایین دستی 
زیرشاخه  به نوعی  پلی پروپیلن  الیاف  تولید  کرد:  بیان 

به  توجه  با  لذا  می شود،  محسوب  نفت  پایین دستی 
صادرات  به جای  ماشین آالت  این  تولید  در  اهمیت 
ماشین آالت  تولید  با  در کشور  فروشی  به صورت خام 
این نوع نخ در کشور می توانیم عالوه بر اشتغال زایی 
رقم  را  باالیی  سوددهی  نیز  بین المللی  های  بازار  در 

بزنیم. 
دو سیستم  از  استفاده  با  دستگاه  این  کرد:  بیان  زارع 
همچنین  و  یکپارچه  دهنده  فرم  تغییر  جت  جدید 
نخ  تولید  امکان  کاناله،  چهار  مواد  تزریق  سیستم 
همچنین  و  باال  همانندی  رنگ  باقدرت  باکیفیت، 

سرعت باال را به تولیدکننده می دهد.
وی در خصوص قابلیت رقابت دستگاه های تولیدشده 
شرکت  کرد:  عنوان  خارجی  نمونه های  با  داخلی 
دانش بنیان شوکا ایرانیان توانسته است با ایجاد فضای 
رقابتی در بازار داخلی و همچنین باال بردن کیفیت و 
راندمان کاری خود با نمونه های برتر بین المللی در بازار 

به رقابت بپردازد. 
ایجاد  و  بررسی  راستای  در  شرکت  این  کنون  تا 
تحوالت در خط تولید، موفق به ثبت 4 اختراع نیز شده 
است. همچنین این شرکت دانش بنیان توانسته است 
تولیدکننده  محدود  تعداد  زمره  در  خود  تالش های  با 
در  را  مناسبی  بازار  و  بگیرد  قرار  آالت  ماشین  این 

منطقه ایجاد کند.

رشته صنایع نساجی- تولید 
فرش ماشینی آغازی برای تحول 

در صنعت فرش ماشینی

ماشینی  فرش  تولید  نساجی-  صنایع  کاردانی  رشته 
تربیت نیروی متخصص برای فعالیت در صنعت فرش 
ماشینی در دانشگاه جامع علمی کاربردی راه اندازیشده 

است.
وزارت  توسط  رشته  این  آریا،  خبرگزاری  گزارش  به 
استان  سنجی  نیاز  براساس  تجارت  معدن،  صنعت، 
اصفهان و کارگاه های تولیدی این استان و شهرستان 
کاشان و تعداد زیاد پرسنل شاغل در این صنعت تهیه 
شده و در یکی از شرکت های تولیدی این محصول 

اجرا می شود.
انجام  و  آموزشی  فرایند  طی  رشته  این  دانشجویان 
ماشین  با  کار  نساجی،  های  روش  انواع  با  کارورزی 

نساجی و تولید فرش ماشینی آشنا می شوند

دستیابی به دانش فنی تولید 
کامپوزیت سیمانی ضد زلزله و 

انفجار
همکاری  با  امیرکبیر  صنعتی  دانشگاه  پژوهشگران 
خود  اخیر  تحقیقات  در  ایران  صنعت  و  علم  دانشگاه 
و  زلزله  برابر  در  مقاوم  منعطف  سیمانی  کامپوزیت 
انفجار عرضه کردند که قادر است سازه ها را در برابر 

زلزله مقاوم سازی کند.
رشته  دکتری  دانش آموخته  پاکروان،  حمیدرضا   
و  امیرکبیر  صنعتی  دانشگاه  از  نساجی  مهندسی 
پژوهشگر دوره پسا دکتری این دانشگاه اخیرا موفق به 
تولید کامپوزیت سیمانی منعطف مقاوم در برابر زلزله 
و انفجار شده است. تحقیقات تخصصی وی در زمینه 
تقویت محصوالت پایه سیمانی با استفاده از الیاف و 
علمی  مقاله  چندین  در  آن  نتایج  و  است  منسوجات 
شده  منتشر  داخلی  و  خارجی  معتبر  مجالت  شامل 

است.
را ساخت و  این طرح تحقیقاتی  اجرای  از  وی هدف 
با  شده  تقویت  شکل پذیر  سیمانی  کامپوزیت  توسعه 
آن  شکل پذیری  خصوصیات  بهبود  و  پلیمری  الیاف 

tEXtilE NEWS
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عنوان و اظهار کرد: در این پروژه همگام با محققان 
دنیا بر روی بهبود خصوصیات شکل پذیری یک نوع 
الیاف  حاوی  شکل پذیر  و  توانمند  سیمانی  کامپوزیت 
 )ECC شده  مهندسی  سیمانی  )کامپوزیت  پلیمری 

مطالعه شده است.
نام  با  سیمانی  کامپوزیت  این  اینکه  بیان  با  پاکروان 
دنیا  در   ECC شده  مهندسی  سیمانی  کامپوزیت 
الیاف  نوع  بیشترین  داد:  توضیح  است،  شده  شناخته 
نوع  این  برای ساخت  تجاری  به صورت  که  پلیمری 
الیاف پلی وینیل  کامپوزیت سیمانی استفاده می شود، 
الکل )PVA( بوده که دانش تولید آن منحصر به چند 

کشور محدود در دنیا است.
این  در  کرد:  اظهار  فرایند  این  جزییات  درباره  وی 
پروپیلن  پلی  الیاف  و  الکل  وینیل  پلی  الیاف  تحقیق، 
)PP( را با ویژگی ها و خصوصیات مناسب به صورت 
مخلوط و به عنوان تقویت کننده در کامپوزیت سیمانی 
مورد استفاده قرار دادیم که نتایج به دست آمده، نشانگر 
بهبود شکل پذیری کامپوزیت های سیمانی تولید شده 
جزء  یک  حاوی  خارجی  مشابه  نمونه های  به  نسبت 

الیاف پلی وینیل الکل است.
محصول  قیمت  که  این  بر  تاکید  با  پژوهشگر  این 
نسبتی  جایگزینی  دلیل  به  جدید  سیمانی  کامپوزیت 
از الیاف پلی وینیل الکل با الیاف پلی پروپیلن که از 
قیمت پایین تری برخوردار هستند، کاهش یافته است، 
و  شکل پذیری  قابلیت  با  سیمانی  کامپوزیت  گفت: 
جذب انرژی بیشتر در برابر بارهای خارجی نسبت به 
نمونه های پیشین، تولید شده است که ضمن کاهش 

وزن سبک، از مقاومت باالیی برخوردار است.

نازک جهت  به صورت الیه های  استفاده  قابلیت  وی 
این  مزیت های  دیگر  از  را  سازه ها  سازی  مقاوم 
محصول کامپوزیتی برشمرد و تاکید کرد: این محصول 
کامپوزیتی می تواند برای مقاوم سازی سازه ها در برابر 

زلزله مورد استفاده قرار گیرد.
در  شده  تولید  داخلی  نمونه  مقایسه  ضمن  پاکروان 
تفاوت های  ذکر  به  خارجی  نمونه های  با  طرح  این 
نمونه های  این ساخت  از  افزود: پیش  و  پرداخت  آنها 
توسط   ECC شده  مهندسی  سیمانی  کامپوزیت 
در  و  گرفته  قرار  توجه  مورد  دنیا  در  محققان محدود 
اما در  به ثبت جهانی رسیده است؛  نیز  آمریکا  کشور 
الیاف  جزء  یک  از  تنها  آنها  سیمانی  کامپوزیت های 
شامل الیاف پلی وینیل الکل استفاده شده، درحالیکه ما 
در پروژه خود از ترکیب الیاف پلی وینیل الکل و الیاف 
پلی پروپیلن همراه با بهبود خصوصیات جذب انرژی 

و شکل پذیری محصول کامپوزیتی استفاده کرده ایم.
تحقیقاتی  طرح  ابتکاری  جنبه های  بیان  در  پاکروان 

از  استفاده  بار  اولین  برای  طرح  این  در  گفت:  خود 
مخلوط الیاف پلیمری با توجه به ویژگی های مورد نیاز 
قرار گرفت  توجه  مورد  کامپوزیت سیمانی  در ساخت 
توجهی  قابل  مقدار  به  توانست  الیاف  مخلوط  این  و 
خصوصیات شکل پذیری کامپوزیت سیمانی را افزایش 
دهد. همچنین در این طرح، از مخلوط الیاف استفاده 
شکل پذیری  افزایش  برابر  دو  تا  امر  این  که  شده 

کامپوزیت را در پی داشته است.
این طرح با همکاری مسعود لطیفی از محققان دانشگاه 
صنعتی امیرکبیر و دکتر مسعود جمشیدی از دانشگاه 
علم و صنعت ایران انجام گرفته است و فاز تکمیلی آن 
نیز همچنان در دوره پسادکتری پاکروان ادامه دارد تا 
ویژگی ها و قابلیت های بیشتری از این نوع کامپوزیت 
سیمانی تولید شده، مورد بررسی و استفاده قرار گیرد.

فعالیت بیش از نه هزار واحد 
تولیدی در صنایع نساجی و 

پوشاک کشور
و  نساجی  صنایع  در  تولیدی  واحد   818 و  هزار  نه 

پوشاک کشور فعالیت می کنند
اعضای هیات مدیره انجمن ها ، اتحادیه ها و کارخانه 
نساجی  واحدهای  از  کشور  پوشاک  و  نساجی  های 

مازندران بازدید کردند .
راه های ظرفیت سازی و  بازدید مشکالت و  این  در 

بهره وری بهینه از این صنعت بررسی شد .
صنعت  وصاحبان  مدیران  با  هئیت  این  درنشست   
شهر   قائم  شهرستان  فرش  و  پوشاک  و  نساجی 
همچنین بر ضرورت راه اندازی تشکل همگن صنایع 
نساجی و پوشاک در مازندران با هدف شناسائی نقاط 
وتجارت  تولید  استراتژیک  تعیین  و  وضعف  قوت 

محصوالت نساجی و پو شاک و فرش تاکید شد .
 رئیس هئیت مدیره جامعه متخصصان نساجی ایران ، 
همچنین در این بازدید به خبرنگار ما گفت :فعالیت نه 
هزار و 818 واحد تولیدی در صنایع نساجی و پوشاک  
معادل  میزان  این  که   است  حوزه  این  ظرفیتهای  از 

11درصد کل بنگاههای فعال تولیدی است.
و  نساجی  صنایع  درصدی   12 اشتغالزائی  فیضی   
تولید  و  شغل  ایجاد  برای  خوبی  فرصت  را  پوشاک  
دانست و افزود :بر اساس آمار سال 90 میزان شاغالن 
در صنعت نساجی وپوشاک و چرم کشور 647 هزار نفر 

یعنی معادل 21درصد کل صنایع کشور بوده است. 

منطقه  بازارهای  تصاحب  به  اشاره  با  همچنین  وی 
ترکیه   ، چین  چون  کشورهایی  نمایندگان  دست  به 

اخبار صنعت نساجی  ►

،پاکستان و هند گفت: مصرف کل بازار داخلی ایران 
به پوشاک سالیانه بیش از 30 هرار میلیارد تومان است.
ایران  نساجی  مدیره جامعه متخصصین  رئیس هئیت 
افق  در  ایران  پوشاک  و  نساجی  انداز صنعت  ، چشم 
نساجی  صنعت  سوم  جایگاه  به  دستیابی  را   1404
منطقه خاورمبانه  و دستیابی به رتبه پنجاه ام جهان 
اعالم کرد و گفت: تحقق این اهداف با تکیه بر رقابت 
توسعه  با  همراه  گذاری  سرمایه  و  نوسازی   ، پذیری 

فناوری و ارتقای بهره وری امکان پذیر خواهد بود.

دمیده شدن جانی تازه در کالبد 
نساجی قائم شهر

قائم شهر  شهرستان  رسانه  اهالی  فراوان  پیگیری  با 
نساجی  کارخانه  شهرستانی،  و  استانی  مسؤوالن  و 
قائم شهر با انتصاب سرپرست جدید جانی دوباره پیدا 
رئیس هیأت عامل سازمان گسترش  از سوی  و  کرد 
به عنوان  خوران  علی رضا  ایران،  صنایع  نوسازی  و 
سرپرست و عضو موظف هیأت مدیره کارخانه نساجی 

قائم شهر)شماره یک( منصوب شد.

 وی، سابقه 15 ساله در سمت های مختلف مدیریتی 
از  قبل  و  دارد  خود  کاری  پرونده  در  را  شرکت  این 
قائم شهر  نساجی  کارخانه  مدیر  به عنوان  انتصاب 
مدیره  هیأت  اعضای  است.  بوده  فعالیت  مشغول 
سازمان  رئیس  توسط  هم  قائم شهر  نساجی  شرکت 
که  شدند  انتخاب  ایران  صنایع  نوسازی  و  گسترش 
متشکل از مسعود فرشباف، حسین ابراهیمی، علیرضا 
خوران، پیمان ولی پور و پیام قربانی است. به گزارش 
فارس، در حال حاضر، واحدهای ریسندگی، مقدمات 
از 200  بیش  با  قائم شهر  نساجی  کارخانه  بافندگی  و 

کارگر در سه شیفت کاری مشغول فعالیت است. 
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Global sales of textile floorings are estimated to reach US$ 
109.7 billion by the end of 2016, witnessing a year-on-year 
growth of 4.8% over 2015, according to the latest report by 
Future Market Insights (FMI), a leading market intelligence and 
consulting firm.

Asia Pacific Excluding Japan (APEJ), is the largest market for 
textile floorings, according to the data. The market in the re-
gion is estimated to be valued at US$ 35.8 billion by the end 
of 2016. Increasing construction activities and infrastructure 
development in countries like China, India, ASEAN countries 
and MEA, is expected to provide an impetus to the demand for 
textile floorings.

In addition, to being the largest market in terms of revenue and 
volume consumption, APEJ will continue to remain the fastest 
growing market globally.

Products and applications
According to the report, carpets segment is expected to con-
tinue to account for major share in the textile floorings in 2016, 
to account for 90.7 %, up from 90.5 % in 2015.

Demand for tufting technology, which offers lower manufac-
turing cost, as well as easy installation and ease of use by 
consumers, is expected to continue to increase over the next 
ten years. Among material types, synthetic textiles segment is 
expected to remain dominant, accounting for US$ 93 billion by 
the end of 2016.
On the basis of application, residential segment accounted for 
the largest share in terms of revenues in 2015 and it is es-
timated to remain the same in 2016. Residential segment is 
estimated to account for US$ 69.2 billion in 2016, an increase 
of 5.1% over 2015.

Growing construction sector
Growing construction industry in the US and 

Asia Pacific region is estimated to drive 
the demand for textile floorings in 2016. 

Revival of residential construction 
sector in the US and improving in-

frastructure facilities in developing 
regions are expected to boost 
demand for textile floorings.

While the EU economy remains 
shrouded in uncertainty, steady 
growth of the construction sec-
tor in Western Europe is expect-

ed to continue creating growth 
opportunities for textile floorings 

manufacturers.

leading players
Mohawk Industries, Shaw Industries Group, 

Tarkett S.A, Beaulieu International Group, and 
Interface are the major players in the global textile floorings 
market, accounting for 12% market revenue share in 2015.

Leading players in the market are focusing on increasing 
acquisitions of regional manufacturers in order to enhance 
their operations with minimum capital expenditure, thereby 
strengthening their value chain.
The long-term outlook on the global textile floorings market re-
mains positive, with the market value expected to increase at 
a CAGR of 5.7% during the forecast period.

year on year in 2016-17, to 3.21m bales. This will be the biggest 
crop since 2006-07. This will even be larger than the official 
USDA 2015-16 forecast, of 3.00m bales.
The bureau said that ample irrigation water and high quality 
seeds used in recent years affected yields positively.
The heavy production will reduce imports, but by less than ex-
pected, due to the robust demand.
The bureau saw imports at 4.02m bales in 2016-17, down from 
4.13m bales in the previous season. But imports from the US 
will fall, relative to other destinations, due to anti-dumping leg-
islation.

After a lengthy antidumping investigation, Government of Tur-
key announced three percent antidumping duty on the US cot-
ton imports starting from April 2016.

However, the industry feels some of the US cotton will come 
under the inward processing regime for exports and so will not 
be subject to the antidumping duty. Hence, the US will remain 
top seller to Turkey.

525th iran Handmade Carpet Ex-
hibition kicks off 

The 25th Iran Handmade Carpet Exhibition 
opened at the Tehran Permanent Interna-
tional Fairgrounds.

More than 700 carpet producers are 
participating in the exhibition which will 
run till August 28, ILNA reported.

Iran exported $82.9 million of hand-
woven carpets, registering 39.5 per-
cent rise, in the first four months of the 
current Iranian calendar year (March 20- 
July 21, 2016), compared with the same 
period last year, the Head of Iran National 
Carpet Center said on August 17.

“In the said time, 1,428 tons of hand-woven carpets 
were exported, showing 38.1 percent increase, compared to 
the same period in the preceding year,” IRIB news quoted Ha-
mid Kargar as saying.
“Iran targets exports of $400 million of hand-woven carpets by 
the yearend (March 20, 2017),” Kargar added.

6aPEJ region to remain largest 
market for textile floorings 
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slightly depressed because of the government response to ter-
ror attacks within Turkey, calling controls "a hitch…for security 
reasons." He said the Turkish clothing sector was aiming to 
earn US$18bn from exports this year, nonetheless.

In addition, despite an initial 5% drop in the value of the Turkish 
lira against the US dollar following the coup, the currency has 
since rebounded to reach a value of US$0.33 per lira.

3india explores iran textile mar-
ket

An import levy of 55% restricts entry but the Iranian gov-
ernment is mulling reduction of the levy

To reduce their dependence for growth on the European Union 
(EU) and American markets, Indian garment exporters are ex-
ploring business opportunities with Iran.
A commerce ministry delegation, accompanied by half a dozen 
industry officials, recently went to Iran and discussed various 
issues in this regard

Owing to preferential treatment for Pakistan, Vietnam and 
Bangladesh, textiles shipments to America and the EU, the tra-
ditional buyers, is becoming uncompetitive for Indian exporters. 
Our exports in the segment have been falling for some years.
“We are exploring new markets, to reduce our dependence on 
these two regions,” said Rashmi Verma, secretary, ministry of 
textiles.

After setting a target of $47.5 billion at the start of the sea-
son, exports were no more than $38 billion for finan-
cial year 2015-16, from $40 billion the previous 
year. With a host of incentives and a Rs 6,000 
crore package announced in the past few 
months to boost textile and apparel ex-
ports, the government has set a target 
of $50 billion for 2016-17.

“China’s market share in the world’s 
textile and apparel segment has de-
clined to 38 per cent, from 40 per cent 
a couple of years ago, due to higher 
labour cost. India can exploit this, to in-
crease its market share from the existing 
five per cent,” said Verma.
“The targets look achievable,” said Rahul 
Mehta, President, Clothing Manufacturers As-
sociation of India.

He noted the market in Iran was $16 billion, of which 40 per 
cent came from domestic sources. The rest was met through 
import. India has been absent from there, due to an extremely 
high import tax by the Iranian government. This was 200 per 
cent on apparel and textiles until two years earlier; now, this 
is 55 per cent and 32 per cent, respectively. After the Indian 
delegation’s visit, Iran has agreed to reduce these to 20-25 per 
cent or even less in two years.
“Iran offers immense of opportunities for our export, with a 
combination of western and traditional taste,” said Mehta.
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America and the EU together take a little over 60 per cent of 
India’s textile and apparel export. R K Dalmia, head of the Cot-
ton Textile Export Promotion Council, forecasts India’s textile 
export to rise at a compounded annual rate (CAGR) of nine 
per cent to $62 billion in five years, from $40 billion in 2016 (he 
quoted an Ernst & Young study). And, the domestic market is 
set to grow at a 5.2 per cent CAGR to $80 billion by 2021, from 
$62 billion in 2016.

4modernization in turkish cot-
ton industry expected to rise 
demand

Turkey's cotton industry have started investing in new technol-
ogy as the result its domestic cotton consumption is expected 

to rise to 6.89m 480 pound bales, a ten year high next 
year and up 115,000 bales from the previous 

session, the USDA’s official said.

According to the US Department of 
Agriculture's bureau in Ankara, 

Turkish textile exports has raised 
due to increased sales in Europe, 
as well as thawing relations with 
Russia.

Political instability among many 
of Turkey's neighbours is forcing 
the industry to focus on compet-
ing in the European markets.

War conditions in Syria, Iraq and 
Ukraine, and also stopping of ex-

ports to Russia after the Turkish 
downing of a Russian plane in Novem-

ber 2015 all caused exports to decline to 
these destinations, the bureau said.

In the meantime, mills had to lower their margins to keep 
their market share in the European market to continue operat-
ing.

Turkish mills have been investing in new machinery and 
technology to increase quality and lower costs in order to get 
ahead in the very competitive international textile trade, the 
bureau said.

Turkish domestic production was forecast to surge by 21% 
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1italiaN tEXtilE maCHiNEry 
oN SHoW at iraNtEX 

In the forthcoming trade show Irantex 25 Italian companies will 
be hosted in the Italian Pavilion. The attendance to Irantex is a 
further step to enhance the strong relationship between the lo-
cal textile industry and the Italian textile machinery sector.
The upcoming 2016 edition of Irantex, to be held in Tehran next 
3 to 6 September, will feature the usual significant contingent of 
Italian textile machinery manufacturers. Indeed 25 Italian com-
panies will be exhibiting in the Italian Pavilion, the common area 
set up by the Italian Trade Agency and ACIMIT (the Association 
of Italian Textile Machinery Manufacturers). 

The following ACIMIT members companies will be exhibiting 
at the Italian Pavilion: Beta Machinery, Bianco, Bonino, Caipo, 
Cogne, Carù, Durst, Fadis, Ferraro, Fk Group, Itema, Jk Group-
J Teck 3, Laip, Marzoli, Ramallumin, Rf Systems, Santex Group, 
Smit, Srs, Ssm Giudici, Stalam, Tessilgomma, Zonco.

The international sanctions of the past years delayed the mod-
ernization process necessary for the Iranian industry to con-
tinue to be competitive within a global context. In 2004, Iran was 
ranked among the top ten markets for Italian exports in the sec-
tor. After years of stagnation, Italian sales to Iran registered a 
recovery. In 2016 first quarter the Italian sales to Iranian market 
totalled a value of Euro 2 million, while 2015 sales were worth 
Euro 8 million. Iranian demand is spread out over all types of 
production, but Italian finishing and spinning machines are the 
primary exports.

Raffaella Carabelli, President of ACIMIT, explains: “The Ital-
ian textile machinery Roadshow, held in Iran last 22 to 30 May, 
confirmed the clear concordance between Iran’s textile manu-
facturers and Italy’s textile machinery manufacturers was 
concluded with excellent results“. The 27 Italian 
companies participating in the Roadshow took 
part in a series of technological workshops 
held in Tehran, Yazd, Isfahan and Mashad, 
in meetings with textile authorities and 
visits to local companies. “The Road-
show, Carabelli states, was concluded 
with excellent results. Participating 
companies were able to ascertain the 
local textile industry’s desire to resume 
investments, especially in Italian tech-
nology”.
At next edition of Irantex local compa-
nies will have yet another opportunity to 
get a close look at the excellence of Italian 
technology.

2 Business as usual in turkey 
despite coup crackdown

Turkey's clothing and textile sector is mainly in the west of 
the country

Turkish security sources are advising textile and clothing 
manufacturers in Turkey that the country remains a safe and 
secure country in which to operate, despite the crackdown 
following the attempted coup last month. Likewise, local and 
international players in the apparel and textile industry are 
noting that business continues to run smoothly.

Concerns over the safety of operating in Turkey have grown 
following the attempted coup on 15 July. Since then, more 
than 15,000 people have been detained, including 178 mili-
tary generals. Before the coup, Turkey had suffered from a 
series of terrorist bombing attacks such as the blast at Is-
tanbul Ataturk airport that killed 41 people on 29 June, while 
the arrest of security personnel has generated concern about 
Turkey's ability to prevent further terrorist attacks.

However, Sevim Örs, sales and marketing representative at 
Turkish textiles manufacturer Metyx Composites, says: "Eve-
rything in Turkey is fine now. There is no problem for citizens 
and also foreigners."

Her words were echoed by Alaettin Cangoz, operations di-
rector at Turkish security firm Esfor Security Consulting, who 
says: "There is no direct threat to foreign residents or busi-
ness travellers because of [the] latest coup attempt. Even 
during the coup attempt, no foreigner was targeted."

That said, Congoz adds that foreign clothing sector 
visitors to border areas near Syria and Iraq 

should exercise special care because of 
political and security unrest in these 

regions. "The security situation in 
the border area with Syria and Iraq 

[means travel] should be restrict-
ed to the very, very essential 
trips. Other parts of Turkey are 
OK; be more vigilant [and] stay 
away from public gatherings, 
will be our advice."

The bulk of Turkey's clothing and 
textile sector is, of course, in the 

west of the country, far from the 
troubles. It is in the Adana the cot-

ton growing region, north of the Syrian 
border, where security issues could pose 

difficulties.

The Istanbul Textile and Apparel Exporter Association (IHKIB), 
along with other textile and clothing association and compa-
nies, has released a statement backing Turkish democracy 
calling the attempted coup a "black mark" on Turkish history. 
The statement said "the Turkish textile and apparel industries 
highlight our belief in democracy."

IHKIB president Hikmet Tanriverdi has also predicted that gar-
ment exports will rebound again from September onwards. 
He admitted garment exports in the first half of 2016 had been 
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The focus of   the develop ment work 
over the past few months has been on 
the verification of speed potentials and 
a lower overall draw ratio for further 
products: to this end, the new concept 
currently offers solutions for the manu-
facture of carpet backing, agricultural 
textiles and geotextiles. 

Carpet backing 
The system configuration for carpet 
backing generates the familiarly high 
and, above all, homogeneous tape 
quality at simultaneously considerably 
higher process speeds. The EvoTape 
offers a process speed of 400m/min: 
by contrast, extrusion systems for car-

pet backing used to date operate at 
a speed of 320m/min, while systems 
manufactured before 2010 produce 
at just 180-280m/min. To this end, the 
considerably superior productivity of 
the new EvoTape system in conjunction 
with the WinTape take-up unit provides 
yarn producers with a significant expan-
sion in capacity without substantial ad-
ditional space requirements. 
In this application configuration, the 
energy savings amount to up to 50% 
compared to equipment manufactured 
during the 1980s and 1990s, which is a 
quite permissible comparison for a sys-
tem lifespan of 30 years and more. 

Baler twine  
The potential is particularly apparent in 
the case of baler twine: here, it is – in 
addition to higher process speeds – 
above all the reduction of the overall 
draw ratio that is significant. With this, it 
is possible to virtually double the output 
compared to established processes. 
While the titers of carpet backing fabrics 
lie between 300 and 1500 dtex, the ti-
ters for baler twines start at 20,000 dtex 
and goes as far as 70,000 dtex and 
more. Instead of tape widths of between 
0.9 and 2.5mm and thickness ranging 
from 35 to 45 µm, tapes with widths of 
between 20 and 90 mm and thickness-
es of between 75 and 100 µm can be 
manufactured. The tapes are profiled or 
fibrillated and are twisted in the down-
stream process and wound onto tube-
less packages. 
The focus of the process is on high te-
nacities for the yarn and high tenacities 
for the knots when tying off the bales. 
To achieve the high tenacities desired, 
the tapes are drawn at a ratio of 1:12 in 
currently common standard processes. 
The high draw ratios mean that in the 
case of products with 70,000dtex, for in-
stance, only 3 to 4 tapes can be run in 
parallel on the system. 

With the EvoTape, these draw ratios 
can be reduced to one seventh or one 
eighth. Lower draw ratios simultane-
ously also mean cutting narrower tapes, 
hence allowing more tapes to fit on 
the godets. The output of the system 
is virtually doubled in conjunction with 
the speed increase from 250 to 350m/
min: from 500kg/h (common market 
standard) to up to 1,000kg/h (EvoTape / 
WinTape concept). To this end, the new 
systems concept saves space, handling 
and – above all – energy. Energy con-
sumption of just 0.4kWh/kg is a further 
decisive argument for the EvoTape / 
WinTape solution. 
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Efficient tape extrusion with the Evo-
tape concept 
With the EvoTape, a process for manu-
facturing tapes has been developed 
that has literally revolutionized the pro-
cess used to date: depending on the 
configuration, the systems output can 
be increased by up to threefold.
The EvoTape operates with a cold pre-
drawing process. In the subsequent, 
second drawing stage, the tapes are  
‘lighter’; they take on the heat from the 
hot-air oven more easily. These two 
drawing stages result in superior pro-
cess stability, reaching the same tenaci-
ty values with higher speeds or superior 
properties at the same speed. 
The splitting of the drawing process 
also ensures a low overall draw ratio. 
As the cut width of the overall drawing 
is defined, this is also reduced. Conse-
quently, more tapes can be manufac-
tured, which – in addition to the higher 
process speed – increase the system’s 
output. Overall, the specific energy con-
sumption per kg of output is therefore 
considerably reduced.  

Cost advantages as a result of great-
er process stability 
A further argument for the new EvoTape 

the technology used for manu-
facturing tapes has remained the 
same for many years now. Al-

though minor optimizations have been 
achieved with regards to the production 
speed, there have been no quantum 
leaps in the technology. For this reason, 
there has been very little replacement 
investment over the years. 
However, the broad range of applica-
tions for tape yarns ensures constant 
growth, hence making new investments 
due to expanding capacities the norm. 
The application possibilities for extrud-
ed tapes range from carpet backing fab-
rics, textile packaging via agricultural 
textiles and all the way through to the in-
creasingly coveted area of geotextiles. 
In addition to systems and yarn quality, 
the operational expenditures (OPEX) 
are a very considerable decisionmaking 
criterion for investors in view of ever-
growing pressure on margins. Tradition-
ally, Oerlikon Barmag extrusion sys-
tems are high-end with regards to the 
quality of the systems, the process and 
the yarn. To this end, the focus during 
the development of a new systems con-
cept for tapes was on production costs 
and energy consumption.

concept is its superior process stabil-
ity: the changed process reduces tape 
breakages compared to conventional 
processes. Furthermore, the lower tem-
perature transfer – for example during 
hot-air drawing – simplifies additional 
string-up of torn tapes.

Wintape – more output, less waste 
Higher speeds reduce the package run-
ning time. This, in turn, requires an au-
tomatic winder. The automatic WinTape 
precision winder supplements the Evo-
Tape concept in the take-up stage. Elec-
tronic crossing angle(s) ensure(s) per-
fect package build with optimum quality 
for the downstream further processing. 

As the tapes dwell in the yarn guide dur-
ing package transfer, automatic take-
up of folded tapes is possible. Further 
plus point: with two parking positions for 
full packages, the system configuration 
for carpet backing fabrics can operate 
for 24 hours without package transfer, 
hence simplifying shift work. 
Furthermore, identical package running 
lengths, which are common in an auto-
matic take-up concept, reduce waste. 
Operating the WinTape in conjunction 
with the EvoTape systems opens up fur-
ther benefits offered by the new preci-
sion winder: production waste occurring 
during package transfer can be directly 
routed back to the extruder.

Evotape concept is available for 
many processes 
Following the successful market launch 
for manufacturing tapes for carpet back-
ing fabrics, the EvoTape process is now 
also revealing its strengths for other 
products. 

Evotape – the revolution of 
tape production 
By: Jens Weinhold
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Smart solution
The exhibitor and product line-up at 
this year’s Taiwan Pavilion is note-

worthy, and exemplifies Taiwan’s strength in 
high-performance functional fabrics, organis-
ers report. Far Eastern New Century Corp 
(FENC) will unveil its award winning product 
DynaFeed, which is a smart textile solution 
using advanced conductive polymer matrix.

According to FENC, this solution can meas-
ure heart rate and motion data in a simple 
and cost efficient manner. Another of FENC’s 
highlighted products is the company’s self-
developed 100% bio-polyester T-shirt.
New Wide Enterprise, meanwhile, is display-
ing high-performance knitting fabrics for out-
door and active wear. Its high-performance 
blended fabrics are said to provide UV pro-
tection, thermoregulation, luminous and anti-
microbial functions. Other leading Taiwan 
exhibitors to feature include Dabus Co Ltd, 

Damon Fashion International Co, Keen Ch-
ing Industrial Co Ltd (KCC) and Sheng Ye 
Textile Trading Co Ltd.

Premium Wool Zone and Verve for Design
Housed in SalonEurope are two product 
zones – Premium Wool Zone and Verve for 
Design, which will introduce new exhibitors 
that extend the fair’s product selection. This 
year, the Premium Wool Zone will feature 
new and returning exhibitors from France, 
Japan, Peru, the UK and elsewhere. The 
new Japan participant Ichinomiya Fashion 
Design Foundation will exhibit outerwear 
items made from unique top-dyed yarn, dou-
ble cloth, dobby and fancy tweed. Another 
new exhibitor, Harris Tweed Scotland Ltd, 
from the UK, is highlighting its colourful hand 
woven Harris Tweed fabrics for outerwear 
and accessories.

In addition to the new and returning com-

intertextile Shanghai apparel 
Fabrics to welcome new exhibitors

the 2016 Autumn Edition of Intertextile Shanghai Apparel Fabrics is getting ready to wel-
come a number of new suppliers from around the world enriching the product diversity 
this year. Taking place from 11-13 October, the international show will host nearly 5,000 
exhibitors from more than 25 countries and regions.

The returning features of the fair will include Intertextile Shanghai’s showroom for pre-
mium products, SalonEurope. Its long-term members, including the Milano Unica Pavil-
ion from Italy, as well as France, Germany and Turkey pavilions, are set to return with a 
broad range of premium European-made fabrics and accessories.

panies in this zone, the fair’s inspiring fab-
ric design gallery Verve for Design will once 
again gather industry-leading design studios 
from Australia, France, Italy, Japan, Korea, 
Switzerland, Thailand, Russia and the UK to 
present their newest designs. The studios 
Alex & Kate from Korea and Nova Design 
Co Ltd from Thailand are just two of those 
debuting their original textile pattern designs 
in the zone.

asian Pavilions
Alongside SalonEurope, a total of seven 
Asian country and region pavilions from In-
dia, Indonesia, Japan, Korea, Taiwan and 
Thailand, as well as a brand new Hong Kong 
Pavilion, will showcase an all-encompassing 
range of innovative products. Led by the 
Hong Kong Trade Development Council, the 
new Hong Kong Zone will feature 10 exhibi-
tors to demonstrate a diverse range of prod-
ucts including chiffon, net yarn, satin, lace, 
cotton, velvet and Shandong silk, as well as 
textile manufacturing technologies. 

The Japan Pavilion organiser Japan Fash-
ion Week has also announced details of this 
year’s pavilion. Its Senior Director Mr Akira 
Kawashima explained: “This time, we will be 
hosting a total of 49 companies, including 10 
new participants, including well-established 
manufacturers from textile-producing re-
gions, specialised wholesalers and SMEs. 
They will showcase natural and synthetic 
fibres together with various blended and pro-
cessed fabrics, and all utilise cutting-edge 
technology and express the latest trends 
through their products.”

Eight Group Pavilions
Besides the country and region pavilions, 
eight Group Pavilions led by some of the 
industry’s largest firms including DuPont, 
Hyosung, Invista, Lenzing and Oeko-Tex, as 
well as the Korea Textile Trade Association 
(KTTA), the Korea Chemical Fibers Associa-
tion (KCFA) and Gyeongbuk Natural Color 
Industry Institute (GNC), will feature a wide 
range of cutting-edge natural and synthetic 
fibres and yarns, as well as creative fabrics.

The Hyosung Pavilion, for example, will 
mainly exhibit products under its functional 
spandex brand creora. Its renowned prod-
ucts such as creora Color+, creora Black and 
creora eco-soft and the new creora Fresh will 
all be on display during the fair. Also, exhibit-
ing in the KCFA pavilion, Huvis will display its 
new collection of special polyester yarns and 
fabrics for fashion garments, causal wear 
and sportswear.
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width frame. Rudolf Crass, Mayer & 
Cie.’s regional sales manager for China 
and the Far East, says: “We are noticing 
an increasing overall demand for indus-
trial frames, especially among custom-
ers who set great store by productivity. 
Combined with an open-width 
   

retech aG at itma 
asia + CitmE 2016

In recent years RETECH has achieved 
a reputable position in the market for 
textile machinery due to innovative, 
flexible and customer oriented products 
and solutions. We live our moto „experts 
at drawing your fibers to perfection, get 
your inspiration – become fascinated by 
the „blue thread“

RETECH, a well-known manufacturer of 
high quality components for man-made 
fiber processing, presents a significant 
range of solutions for thermal treatment 
and drawing in the field of synthetic 
yarn production at ITMA ASIA 2016 in 

Shanghai. RETECH has achieved a 
leading position in the market for heated 
godet rolls which are performing in spin-
draw plants all around the world. The in-
itial equipping of new machines in close 
cooperation with the leading machinery 
manufacturers is the driver for innova-
tion. Cooperation with important yarn 
producers, who develop new polymers 
and processes, gained importance in 
recent years.
The following new components will be 
presented:

Heated godet rolls
For many years the godets have been 
and will be the leading product range of 
Retech. 
 
Retech’s attention turned always to op-
timize heating and motor capacity in or-
der to save energy. The whole power of 
new innovation leads to fulfill this credo 
and therefore to the optimized godet.  
To define the right and best suited go-
det a close collaboration between cus-
tomer and equipment designer is very 
important. There is no such thing as 

an “off the shelf” godet. Based on the 
permanent synchronous magnet motor 
(PSM) concept there are three main siz-
es of motors, available in different per-
formance categories. For each of these 
motors different roll diameters and vari-
ous lengths are available. After defin-
ing the dimensions and performance 
of a heated godet, the parameters of 
heating type (mostly induction heated), 
single zone / multi zone with stationary 
or rotating temperature sensor, can be 
defined. Having decided all the specific 
customer requirements, a special godet 
based on a modular standard concept 
will be precisely manufactured. Pro-
cess data for the material in question 
including yarn count, number of threads 
and wraps, process speed and tem-
peratures, draw forces and other yarn 
properties determine the parameters. 
Together with the customer, RETECH 
engineers will elaborate all options re-
quired for the specific process. Whether 
process requirements call for one-zone 
or multi-zone heating, or specifically 
high drawing speeds is not a problem, 
RETECH godets are capable of up to 
6000 m/min with temperatures up to 
400 °C.  All godets are based on the 
same modular concept and are avail-
able as well with their own bearing and 
housings for use in very low speed ap-
plication or centrally driven with a belt 
drive for multiple godet rolls.
In any case RETECH offers tailor made 
solutions to any end-user and machine 
producer of godet rolls, adequate both 
for technical and economical require-
ments, combining highest flexibility and 
highest quality!

air Bearing Separator rolls ( 
aBSr) 
Separator Rolls are an important addi-
tion to Retech component family:

RETECH is focusing on a larger range 
of Air Bearing Separator Rolls (ABSR) 

Numerous ABSR’s are in operation in 
polymer plants all around the world. 
Using a very advanced technology pro-
prietary to RETECH, it has been pos-
sible to reduce the air consumption on 
our latest version ABSR by one third. 
This economical solution is furthermore 
paired with lower wear and tear of this 
component.
ABSR now available in new dimensions
New dimensions such as Ø 36 x 110 
mm and Ø 58 x 125 mm used mainly 
as guiding rolls have been added to the 
previous product range.Heated godet with 4 Heating Zones and Rotating Temperature Sensor
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trützschler and ErE-
ma cooperate on inline 
BCF systems for r-PEt
After having worked successfully to-
gether during the past year, both com-
panies have signed an agreement on 
the cooperation in the area of reclycled 
materials, especially of R-PET. The co-
operation covers BCF lines which pro-
duce carpet yarns by spinning reclycled 
polyester or blends of virgin PET chips 
and recycled flakes.
The overall spectrum of products of-
fered includes a VACUREMA Basic 
Line and secondary components from 
EREMA which feed the inline connected 
symTTex spin positions of Trützschler 
Man-Made Fibers with a high-quality 
polymer melt.

For cost reasons, recovered secondary 
raw materials, such as flakes from used 
PET bottles, have long been a popular 
commodity in both the plastic and in 
the fiber industry. Since the quality of 
the raw material plays a decisive role 
when spinning thermoplastic polymers, 
the bottle flakes have to be treated with 
special care.

EREMA’s VACUREMA technology of-
fers modular solutions with a vacuum re-
actor, a directly connected single-screw 
extruder and a high-performance filter 
for this process step. The high quality 
of the melt with respect to viscosity (IV 
value) and purity lays the foundation for 
top-quality filaments. The upstream pro-

cesses have little impact on the directly 
following spinning process, since only 
small pressure fluctuations occur during 
backwashing or screen changes.

Trützschler’s R-PET-spinning technol-
ogy is based on the proven system 
components for spinning primary chips. 
The process involves the well-known 
spin packs and the double-shell godets, 
the HPc-texturing system and the fully 
automatic winder.
Existing customers will appreciate the 
use of the same key components for op-
eration of the R-PET plant. The support 
of process and product development 
for recycled polyester through process 
engineering in Winterthur is part of the 
package.

Last year, Trützschler and EREMA 
jointly developed a carpet yarn plant for 
BCF yarns from recycled PET on cus-
tomer demand. While the reactor, the 
extruder and the polymer filters were 
delivered by EREMA, Trützschler Man-
Made Fibers was responsible for spin-
ning, drafting and winding. The plant 
is very flexible, so that both yarns from 
100% recycled material or blends with 
PET primary granules can be spun. The 
BCF yarns are used for various applica-
tions.

mayer & Cie. at itma 
asia + CitmE Ger-

man knitting machine 

manufacturer exhibits 
at textile machinery fair 

in the world’s largest 
textiles market  

From 21 to 25 October 2016, ITMA 
Asia + CITME will be held in Shanghai, 
China. As one of the largest textile ma-
chinery fairs in Asia the industry event 
attracted around 1,600 exhibitors and 
100,000 trade visitors two years ago. 
The German knitting machine manufac-
turer Mayer & Cie. (MCT) is exhibiting 
this year too. Machines that will be on 
show in Shanghai in October are the 
OVJA 1.6 EE and the MSC 3.2 II. May-
er & Cie.’s spinitsystems spinning and 
knitting technology will be represented 
by an info stand.     “ITMA Asia + CITME 
is a very important platform for cus-
tomers from the world’s largest textiles 
market China and neighbouring Asian 
countries,” says Wolfgang Müller, Head 
of Sales at  Mayer & Cie. “One reason 
why is the fact that Shanghai is much 
easier to reach for, say, Indian, Paki-
stani or Iranian textile manufacturers 
than European ITMA venues. For us, in 
turn, China is our most important single 
market, so we are not going to miss out 
on taking part in the trade fair this year.” 

Selected machines on show 
The machines that Mayer & Cie. will be 
exhibiting at ITMA Asia + CITME stand 
for two different competence areas that 
the circular knitting machine manufac-
turer successfully serves in the Asian 
market. The MSC 3.2 II Single Jersey 
machine with its technology based on 
that of the S4 3.2 II, was specially de-
veloped for the Chinese market. It is as-
sembled at Mayer & Cie. China in the 
Chinese Mayer works near Shanghai. 
The machine’s knitting head and key 
components come from Germany. The 
MSC 3.2 II is designed for high produc-
tivity and reaches a speed of 35 rpm 
for a 30 inch diameter. It knits Single 
Jersey and Single Jersey structures 
with up to four needle tracks and Sin-
gle Jersey structures plated, producing 
fine-gauge E36 fabrics. The MSC 3.2 II 
thereby keeps up with the trend to fine 
gauges in the Single Jersey segment.  
With the MSC 3.2 II Mayer & Cie. has 
succeeded in addressing the mid-mar-
ket segment in China and its immedi-
ate neighbours. At ITMA Asia + CITME 
Mayer & Cie. is exhibiting the machine 
for the first time on an industrial open-

R-PET flakes and BCF bobbins
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pet Effect”.

ALPHA carpet weaving machines are 
highly efficient for weaving any kind of 
carpet, from high-density rugs to trans-
portation carpets. 

BmS(Belgian monitor-
ing Systems) at itma 

aSia 2016 

BMS will be present at ITMA Asia 2016 
in Shanghai with a stand in the weaving 
Hall H3 Stand C14, focusing on Indus-
try 4.0 and how its systems contribute to 
smart textile manufacturing. 

BMS will show the latest version of 
its Manufacturing Execution Systems 
(MES) for weaving, knitting, tufting and 
spinning, all based on wireless data col-
lection technology. All of these systems 
include software modules for real time 
machine monitoring, production sched-
uling, fabric inspection, yarn inventory 
management and traceability. A com-
plete new generation of touch screen 
based data collection hardware (data 
units) will be introduced. 

A lot of effort has been spent on the 
development of a new report generator 
allowing combination of real time data 
and history information in the same re-
ports. The seamless integration with the 
data collected by the BMS EnergyMas-
ter system, provides management with 
full transparency about the energy con-
sumption in the plant and allows report-
ing of crucial KPI’s such as the Specific 
Energy Consumption (SEC by style), 
the energy efficiency and the total en-
ergy cost for each production order.  

For fabric inspection, the Cyclops au-
tomatic on loom inspection system with 
its latest software features supporting 
inspection of grid fabrics, carbon and 
Kevlar fabrics and various other types 
of technical fabrics will be shown. For 
grey and finished inspection, a brand 
new inspection terminal, the QT, in 
combination with the latest version of 
the QualiMaster software will be pre-
sented. 

All BMS applications now also support 
the use of mobile devices for both data 
entry in the plant as well as reporting. 
As such, weavers can for example en-
ter declarations or consult information 
from the server on a tablet or mobile 
phone.  A new module “Management 
dashboard” allows the combined pres-
entation of data available in different 
software modules into one single web 
based report. With this tool, the user 
can create his own dashboard showing 
important KPI’s at a glance. As such, 
the manager can have all information 
regarding efficiencies, quality and en-
ergy consumption displayed in real time 

ComPaNy NEWS

on one single screen, either on PC, tab-
let or mobile phone. 

advanced exhaust air 
cleaner module from 

monforts 

A new advanced exhaust air cleaning 
module, suitable for fitting with the lat-
est Montex 8500 Stenter, is optionally 
available. 
The Eco Cleaner can be directly linked 
to the Montex 8500 integrated duct sys-
tem extracting smell and visible parti-
cles in the air. VOC`s (volatile oxygen 
compounds) can be filtered out with an 
additional UV-C system.
Built to a proven design by the German 
Company KMA Umwelttechnik GmbH 
featuring a steel housing, the cleaner 
is fully integrated on top of the Montex 
stenter ensuring a space saving modu-
lar feature.
It is able to fulfil most limitations refer-
ring to hydro carbon, aerosol and smoke 
emissions; ensuring a minimum volume 
of filtered remainders. Oil remainders 
from oil recovery can be re-used as fuel 
where appropiate.
The highest efficiency operation with 
the heat recovery system is assured 
thanks to the fully integrated hydraulic 
heat exchangers at the inlet and outlet 
of the stenter. 
The self-cleaning system requires an 
absolute minimum of maintenance. 

Montex 8500 Stenter

DU11 on circular knitting machine

▼ Management dashboard on tablet
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◄company news►
and a perfectly fitted Stäubli harness 
demonstrate astounding weaving ca-
pabilities for producing fine upholstery 
fabrics.  
The SX Jacquard machine on exhibit 
is available in two formats: 1,408 and 
2,688 hooks. The larger format will be 
demonstrated at the booth weaving with 
16,176 harness cords over a reed width 
of 190 cm. 
 

Schönherr carpet systems for a very 
wide variety of woven carpets
Stäubli develops and manufactures AL-
PHA carpet weaving machines under 
the Schönherr brand. The proven AL-
PHA 400 and 500 series feature cutting-
edge technologies and enable mills to 
weave an extremely broad range of car-
pets up to 5.3 metres wide.
Many exclusive carpet samples can be 
seen at the booth, including those dis-
playing the recently developed “Magic 
Shadow Effect” and the “Traditional car-

At Booth D1 in Hall 6 visitors can see a 
complete Jacquard installation in opera-
tion and see the latest dobbies and cam 
motions for frame weaving on demon-
stration stands. Other Stäubli highlights 
being displayed include: 

• Weaving preparation systems includ-
ing automatic warp drawing-in and tying 
machines
• Carpet samples woven on ALPHA car-
pet weaving machines
• Original Stäubli spare parts
With its DEIMO brand, Stäubli is exhibit-
ing state-of-the-art electronic drives and 
control solutions for textile machinery 
and especially for circular knitting ma-
chines. 

A selection of products being displayed:
High-speed Jacquard machine for flat 
fabrics, terry cloth, and technical appli-
cations
A complete Jacquard installation featur-
ing the SX electronic Jacquard machine 

StäuBli at 
itmE iNDia 2016 

The tenth ITME India will be held in 
Mumbai from 3 to 8 December 2016. On 
the occasion of this anniversary edition 
of ITME in India, Stäubli is presenting 
numerous highlights from its extensive 
range of products for the weaving in-
dustry. Represented in the Indian textile 
market since 1947 and established with 
a company-owned liaison office in India 
since 1996, Stäubli has been an impor-
tant supplier to numerous local weav-
ing mills for decades. Stäubli machines 
incorporate state-of-the-art technology 
and stand out by virtue of their impres-
sive service life, simple maintenance, 
and easy integration. Offering these 
and many more advantages to weaving 
mills and supporting them as a reliable 
partner, Stäubli helps mills to improve 
their workflows, achieve more economi-
cal production, increase their output, 
and expand their technical capabilities.

WHAT IS HAPPENNING IN THE WORLD OF TEXTILE

magic Shadow Effect woven on an  
alPHa carpet machine SX electronic Jacquard machine
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have a need for maximum flexibility to cater 
to a wide variety of product end uses. ProDyn 
is the first response to this weight deforma-
tion. The design of the bonding machine is 
also important in order to minimize fabric dis-
tortion. The way draft occurs is a key point. 
You may create large clouds in the fabric or 
obtain a nice looking fabric while using the 
same global percentage of overall draft. The 
batt drafter, pre-needling feed system such 
as SFD, pre-needling zone design, infeed 
and delivery press on needlelooms, and the 
use of felt drafting units are among the many 
parameters to consider. Each parameter and 
combination of parameters are all part of the 
ANDRITZ expertise when designing high-
performance needlepunch lines. 

Moving on to medium-weight and heavy felts, 
balanced MD/CD strength is also requested, 
but is somewhat more difficult to achieve on 
wide production lines in combination with 
high throughput. The revolutionary concept 
of the eXcelle TT card, now also applied to 
the crosslapping processes, provides highly 
uniform webs with MD/CD ratios of less than 
3:1. This line is capable of producing needled 
felts with low to high elongation percentages 
and with high tensile strength values. Final 
MD/CD tensile strength ratios of 1:1 will be 
possible once the felt reaches the winder, 
even using a low drafting ratio.

10. What new solutions can customers 
find in the line control systems?
Johannes Haep: The SCADA monitoring sys-
tem developed by ANDRITZ helps production 
managers to improve textile performance of 
the line by generating production reports that 
show all the parameters. Thus, recipes can 
be reproduced quickly and operators receive 
the relevant production information in real 
time. ANDRITZ textile engineers provide a 
monthly executive report with proposals on 
how to improve production. It is also possible 
to use “walking cameras” to explain a situ-
ation or a problem easily to the remote AN-
DRITZ support team. The system sends you 
preventive maintenance alerts that help to 
anticipate problems and reduce unplanned 
down time.

11. How can the machine systems be in-
tegrated into an automatic factory in line 
with industry 4.0?

Johannes Haep: The system is designed 
to be integrated into a fully automatic fac-
tory according to the Industry 4.0 concept. It 
controls the line parameters constantly and 
creates the best configuration to enhance 
production. It guarantees smooth operation, 
optimizes the process, maximizes the yield 
contribution, and improves plant profitability.

12. How are automatic machine monitor-
ing, maintenance, and service support-
ed?
Johannes Haep: The ANDRITZ commit-
ment is to ensure that our customers receive 
prompt and reliable service to keep the ma-
chines at the peak of their performance. For 
spare parts, an ANDRITZ sales team is at 
your disposal to help producers make the 
right choice. Coupled with a dedicated sup-
ply chain, this ensures a fast and efficient 
response to your requirements.
In addition to scheduled maintenance and 
repairs, ANDRITZ process experts are avail-
able to inspect and audit the production lines 
and to propose possible improvements or 
upgrade opportunities.

With the goal of providing the most efficient 
and responsive service as possible to non-
wovens producers, ANDRITZ provides a 
dedicated team of skilled technicians, as well 
as automation and textile engineers. These 
experts are also available worldwide thanks 
to the various service centers close to our 
customers’ locations.

As ANDRITZ wants to support its customers 
around the clock and around the globe, a 
24/7 hotline is available. Nonwovens produc-
ers will find competent partners to address 
their process, mechanical, or electrical is-
sues.

13. Which fairs and trade shows will you 
use for presentations this year?

Jean-Philippe Dumon: After the IDEA show, 
ANDRITZ will participate in several confer-
ences and/or exhibitions around the world, 
such as IranTex (Hall 38A) from September 
3 to 6 in Teheran, CINTE from October 12 
to 14 in Shanghai, ITMA Asia from October 
24 to 28 in Shanghai, and a conference from 
November 8 to 10 in Hof, Germany.

14. Can we mention any new references 
or customer plants?
What can we report about your new plant 
delivered recently to india?
Jean-Philippe Dumon: ANDRITZ has re-
cently concluded several projects in South 
East Asia. Many remain confidential until the 
equipment has been commissioned and su-
perior products are ready for sale.

Among the orders from India at the end of 
2015, ANDRITZ received an order from Au-
totech Nonwovens, based in the automotive 
hub of Gujarat state. Autotech Nonwovens is 
one of the leading suppliers of high-quality 
nonwovens to the automotive industry in In-
dia. The complete needlepunch line is dedi-
cated to flexible production of nonwovens for 
automotive, filtration, and coating substrate 
applications. Start-up of the complete nee-
dlepunch line is scheduled for mid-2016. The 
ANDRITZ neXline needlepunch is designed 
for high production capacities and integrates 
fiber opening and blending, chute feed, card-
ing, crosslapping, drafting, needleloom, and 
winding technologies. The complete process 
is controlled by the ProDyn closed loop sys-
tem and allows for extremely demanding 
profile requirements. The highly reliable AN-
DRITZ needlepunch technology meets the 
most stringent quality demands.

15. as for the first time you will participate 
in iraNtEX exhibition, could you please 
let us to know your idea about iraN’s 
market?
Jean-Philippe Dumon: ANDRITZ Asselin-Thi-
beau has sold lots of the lines in the 1990’s in 
IRAN. Among our customers in that decade 
we can mention some famous names such 
as: Bibaft, Gariveh, Pars Moquette, Arta Mo-
quette, Negin Rose Moquette, etc. We hope 
in the coming years by smoothing the trade 
relation between IRAN & west, we receive 
more enquiries in Automotive, Geotextile, 
Filtration, Floor covering, etc. from IRAN.

F6. Industrial nonwoven production line
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5. Please give us an overview of the main 
parameters for the aXcess and eXcelle 
line ranges.

Johannes Haep: ANDRITZ offers two types 
of neXline needlepunch: aXcess and eX-
celle. Both lines are able to cover a wide 
range of applications. Not all nonwovens 
producers have the market potential for high 
capacity or for outstanding fabric perfor-
mance. Nevertheless, all customers deserve 
high-quality machines at competitive prices. 
The neXline needlepunch aXcess line is 
perfectly suited for producers entering the 
nonwovens market with a capacity range up 
to 4,500 t/a. This aXcess range is designed 
for medium production levels, also allowing 
emerging countries to benefit from proven 
technologies based on many years of AN-
DRITZ experience.

With the neXline needlepunch eXcelle range, 
ANDRITZ offers comprehensive solutions for 
premium drylaid lines. Process engineers 
select and combine the corresponding indi-
vidual machines according to their technol-
ogy and capacity results in production lines. 
One of the market trends for state-of-the-art 
needlepunch production is to provide lines 
with high productivity. In this field, ANDRITZ 
offers an outstanding solution by combin-
ing the carding machine with the new high-
speed crosslapper D.630. This needlepunch 
line configuration can achieve a capacity of 
up to 12,600 t/a.

6. What are the advantages of the new 
crosslapper D.630 compared to previous 
models?
Jean-Philippe Dumon: ANDRITZ Nonwoven 
recently launched the D.630 high-speed 
crosslapper on the market in response to 
nonwovens producers’ demands for produc-
tion lines with larger capacities.
Thanks to the new D.630 crosslapper, the lat-
est needlepunch lines installed by ANDRITZ 
produce over 1,700 kg/h of roll goods. The 
D.630 model has a robust design specially 
developed to withstand the acceleration re-
quired by the ProDyn system. In order to 

meet the high expectations in terms of even 
fabric weight, modern production lines often 
require crosslapper speed variations of +/-
20% of the average crosslapper inlet speed. 
For even higher demands, ProDyn can gen-
erate card web weight variations of +/- 25% 
by using the D.630 crosslapper at a lower 
infeed speed. 

In addition, the new crosslapper D.630 is 
equipped with HSC high-speed carriages. 
Our R&D department is constantly looking 
for increased performance, with reduced 
cleaning and maintenance requirements at 
the same time. Our pilot line is now equipped 
with these HSC carriages, and customers 
can run tests with their fibers to evaluate 
how much faster and/or more efficiently they 
can produce their fabrics. Such systems are 
also available for retrofits, depending on the 
crosslapper model. In particular with bulky 
web, condensed or not, the HSC system 
shows improved production performance. 

7. What parameter fields for input width, 
maximum layering width, and maximum 
input speed does this new machine cov-
er?
Jean-Philippe Dumon: This latest addition 
to the Dynamic crosslapper range has been 
designed for a maximum speed of 205 m/min 

F4. Main equipments of AAT needle punching line

at the input for an infeed width of 3 m, allow-
ing an average inlet speed of 170 m/min with 
the ProDyn system instead of the 140 m/min 
achieved by the previous D.530 crosslapper. 

8. How is the ProDyn system placed on 
the market?
Jean-Philippe Dumon: The Prodyn system 
leads the market because it ensures the uni-
formity of the final fabric. It provides a clear 
competitive edge for nonwovens produc-
ers. ANDRITZ crosslaid lines offer an auto-
matic adjustment loop system that includes 
a weight control gauge at the very end of 
the production line for self-adjustment of the 
card output speed. This system’s benefits in-
clude weight quality and fiber savings.

9. What are the possible percentage even-
ness parameters of the area weight in mD 
and CD direction depending on fiber pa-
rameters and product weight?

Jean-Philippe Dumon: The ProDyn web 
profiling efficiency does not basically de-
pend on the type of fiber, fabric weight, and 
production speed. Most customers want to 
have balanced MD/CD strength ratios. For 
lightweight to medium-weight fabrics, the 
process generally requires a high percent-
age of drafting during the bonding process. 
The main drawback is that the fabric usually 
shrinks over the working width, increasing 
fabric weight at the edges. Such shrinkage 
ratios are frequently between 10 and 30% 
depending on the end use and the bonding 
section of the production line. 

Another important factor is to understand 
the expectations of the end user in terms of 
fabric elongation. More and more, we see 
modern lines that are dedicated either to 
low-elongation fabrics or to high-elongation 
fabrics. With some adjustments, ANDRITZ 
can also deliver solutions for customers that 

F5. Nonwovens in automotive industries
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has an industrial-scale neXline needlepunch 
aXcess pilot line at its technical center in 
Wuxi, China. The 2.5 m-wide pilot line is 
configured with opening and blending units, 
aXcess card, Profile crosslapper, and A.30 
needleloom to demonstrate the machinery 
capability at full speed.

3. What are the main technical and tech-
nological characteristics of this new tech-
nology?

Jean-Philippe Dumon: The neXline nee-
dlepunch concept offers several specific ad-
vantages, from web forming to web bonding. 
ANDRITZ system solutions integrate many 
machines working together as if they were 
a single machine unit. All ANDRITZ Asselin-
Thibeau machines use the Siemens Micro-
Box solution, which has been implemented 
with great success. 
Such integrated systems are delivered now-
adays for most of our projects, thus underlin-
ing that cost and quality management have 
become a key criterion in maintaining a com-
petitive edge.

In the following, we would like to summarize 
the key components of a modern ANDRITZ 
neXline needlepunch:

The new TCF-X chute feed is included in 
more than 80% of the latest ANDRITZ neX-
line needlepunch lines. It is flexible with re-
gard to fiber types and length ranges, and it 
has a high production capability, frequently 
more than 1,200 kg/hour in 2.5 m working 
width.

The double eXcelle card produces homoge-
neous and perfectly even webs. This is an 
extremely important criterion nowadays be-
cause most customers seek to make their 
lightweight fabrics with a minimum number 
of folds on the crosslapper.

The ProDyn weight profiling system remains 
a “must-have” for new production lines. It is 
already known worldwide for its capabilities, 
as it optimizes the weight profile and allows 
fiber savings. It is a controlled loop, acting 
on the quantity of fibers delivered at the card 
outlet and the speed of the crosslapper, thus 
generating cost savings for the operator year 
after year. 

Profile and Dynamic crosslappers, two rang-
es that were introduced many years ago, 
benefit from the short textile path. Our new 
generation of crosslappers is easy to main-
tain, with fewer cleaning requirements. 

The Isolayer draft control enhances the 
line’s ability to produce homogeneous fab-
rics, even when using two crosslaid folds. 
It is able to absorb the speed difference at 
the outlet conveyor of the crosslapper, it im-
proves overlap, and it has a faster running 
speed. The Isolayer creates a more bal-
anced shrinkage effect over the entire fabric 
width, thus bringing more added value to the 
final products.

The ANDRITZ needlelooms from A.30 to 
A.50 include a wide range of alternative so-
lutions, with various maximum speed and 
punching load capabilities to meet any mar-
ket requirement.

Over the years, market demands have in-
creased the punching load requirements for 
higher throughput, yet most lines have the 
same number of needlelooms. Our needle-
looms have been redesigned in order to 
have more strength, and their reputation for 
robustness is steadily gaining market rec-
ognition. ANDRITZ needlelooms use oil for 
lubrication and cooling purposes. The robust 
design is such that some customers have 
been able to use their machines intensive-
ly (as in a 24/7 spunbond process) without 
changing their module bearings for many 
years. These needlelooms are designed to 
minimize unwanted draft and shrinkage; ran-
dom needle patterns provide high flexibility 
for nonwovens producers by allowing ad-
vanced pitches with almost no effect on the 
harmonics of the web. 

Last but not least, drafters have become 
an essential contribution to the drylaid nee-
dlepunch process. With the Isoweb and Zeta 
drafters, ANDRITZ has developed unique 
solutions that maximize drafting benefits 
with minimal fabric distortion. The production 
capacity for lightweight fabrics is enhanced 
with improved MD/CD ratio strength values. 

4. What are the main product fields for 
this technology?
Johannes Haep: The above mentioned AN-
DRITZ solutions can be used almost univer-
sally for all drylaid products. Currently, the 
automotive, geotextile, filtration, industrial, 
and domestic end uses are particularly ac-
tive. Synthetic leather, bedding, wipes, etc. 
can also benefit from these advanced tech-
nologies.

F1. ANDRITZ show rooms in different locations

F3. ANDRITZ Asselin-Thibeau show room in Elbeuf
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aNDritZ Nonwoven, New technologies for neXline needlepunch lines.

2. How is neXline needlepunch technol-
ogy integrated into your technical center 
in Elbeuf?

Jean-Philippe Dumon: The ANDRITZ Asse-
lin-Thibeau technical center located in Elbeuf 
is equipped with an industrial-scale neXline 
needlepunch eXcelle pilot line. It combines 
all of the most advanced technologies devel-
oped by ANDRITZ for the needlepunch mar-
ket. Our technical center is available for tri-
als, product developments, marketing tests, 
and technical training, and also offers expert 
support. For nonwovens producers, it is the 
perfect opportunity to experience advanced 
technologies and witness the fabric perfor-
mance they can achieve with ANDRITZ lines 
and also to assess the investment and main-
tenance requirements.
 
Our main line concept is very flexible be-
cause it can combine different types of fiber 
raw materials. The TCF-X chute feed can 
process short and long fibers with an ac-
curacy of ≤ 3% basis weight CV in cross di-
rection (CD), feeding a double eXcelle card 
that can handle fibers up to 120 mm. ProDyn 
and Isolayer technologies can be used or 
switched off to evaluate their input, and non-
woven and woven fabrics can be introduced 
at different stages of the bonding process. 
The needling effect can be carried out in 
different steps, from both sides or from one 
fabric side only. A large number of different 
needle patterns and needle types are avail-
able to simulate industrial conditions. The 
bonding process can associate needling with 
batt drafting and/or felt drafting to modify fab-
ric performance in terms of tensile strength, 
elongation, and so on. Testing equipment 
in our laboratory is available to shorten the 
equipment adjustment time. 
The complete line is equipped with the SCA-
DA system, an “intelligent” industry 4.0 prod-
uct from ANDRITZ. Its features for produc-
tion management, maintenance assistance, 
and operating cost management can be 
demonstrated to visitors.

Besides the main carding-needling line, off-
line needlepunch machines are available for 
further needling processes at speeds up to 
100 m/min, or for random velour effects. On 
the SDV-2 needleloom equipped with the 
patented, inclined brush conveyor, we can 
demonstrate the superior fabric abrasion re-
sistance that can be achieved.

In order to be able to conduct reliable trials in 
the medium-capacity range, ANDRITZ also 

Mr. Johannes Haep & Mr. Jean-Philippe Dumon Manag-
ing Director & Sales Director of ANDRITZ Asselin-Thibeau

Preview
Drylaid or wetlaid nonwovens, spun-
bond, spunlace, or needlepunch: 

ANDRITZ Nonwoven supplies integrated 
solutions from web forming systems to fin-
ishing. Recently, customers and experts at 
the IDEA fair in Boston were able to verify 
this. In the following report, we will take our 
readers to the French town of Elbeuf – the 
location of ANDRITZ Asselin-Thibeau, which 
is part of international technology Group AN-
DRITZ.

1. What are the core competences in 
carding, crosslapping, and needling?

Johannes Haep: ANDRITZ Nonwoven al-
ways has a global approach to the different 
manufacturing processes and develops so-
lutions that integrate various technologies 
to the benefit of its customers. ANDRITZ 
Asselin-Thibeau is the competence center 
for drylaid processes that involve the use of 
cards, crosslappers, and bonding technolo-
gies, especially needlepunch technology. 

Based on many years of experience and in-
tensive market research, ANDRITZ designs 
solutions in close cooperation with its cus-
tomers in order to improve fabric evenness, 
to bring added value to nonwoven webs 
through additional fabric performance, or to 

develop systems to optimize productivity and 
minimize maintenance requirements. Over 
the years, this has led to many outstanding 
innovations, such as the eXcelle TT card de-
sign, the TCF-X chute feed that also oper-
ates with long fibers at high throughput, the 
well-known ProDyn weight profiling system, 
and the Isolayer draft control, to name but 
a few.

Listening to nonwovens producers and meet-
ing their challenges is our daily mission. We 
have developed extensive simulation tools 
to identify the potential limits or highlight the 
advantages of various process solutions. 
The simulation tools can easily compare 
alternative solutions in terms of productiv-
ity and quality, taking account of the range 
of fabrics our customers want to consider. 
This important step, combined with trials in 
our ANDRITZ pilot facilities, provides our 
customers with the necessary confidence to 
decide what the right investment is for their 
specific project.

The value of this diagnosis is underlined by 
offering a very wide range of alternative so-
lutions. Whatever the customers’ project re-
quirements are, they can easily find the right 
combination in the eXcelle (state-of-the-art 
equipment for large capacities) and aXcess 
(equipment for medium capacities) ranges 
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Bräcker STARLETplus traveller 
Service life up to 50% and more!

Spinning aggressive fi bres is no longer limited thanks 
to the specifi c characteristics of STARLETplus travellers. 
Processing these fi bres can lead to cutting marks in the 
yarn path of standard travellers. The time for such cutting 
marks to appear, sets the bench mark for the traveller 
quality regarding hairiness and neps of the yarn.

www.bracker.ch

Visit us at ITMA Asia 2016
October 21 - 25
Hall 1, Booth D 01 

DomotEX aSia  
CHiNaFloor 2017 
expands further as a multi-seg-
ment leading international floor-
ing show in asia – Pacific. 

the booked exhibiting space less than 8 
months before the show is 13.3% larger 
than the space booked the same period last 

year. 
 
The 19th edition of DOMOTEX asia/CHINA-
FLOOR will take place on March 21-23, 2017 at 
the Shanghai New International Expo Center. Ex-
hibitor registration for the upcoming edition started 
with the newly launched 2 year contract in the last 
edition, which was chosen by 41% of the eligible 
exhibitors. This group of exhibitors, together with 
the ones who re-booked onsite during the 2016 
show, account for 62.8% of the exhibiting space 
for 2017.  

The show is getting more international than ever 
with a substantial increased demand for participa-
tion from all over the world. International brands, 
up to date, occupy 31.7% of the total confirmed 
exhibiting space. World’s leading brands such as 
Armstrong, Gerflor, KCC, KDF, LG Hausys, Nox, 
US FLOORS and Windmoeller showing resil-
ient flooring, Amorim, Alsapan, Classen, French 
Timber Association, Haro, Swiss Krono Group 
and Valinge displaying wood flooring and Balta, 
Boyteks, Jaipur, Nishaburi, Oriental Weavers and 
Suminoe exhibiting carpets, have already signed 
up for DOMOTEX asia/CHINAFLOOR 2017.  Five 
country pavilions (Belgium, India, Pakistan, USA 
– American Floorcovering Alliance - in the carpet 
sector and USA - National Wood Flooring Associa-
tion - in the wood sector) have also confirmed their 
return to the 19th edition of the show. 

The exhibition ground comprises of 12 halls 
among which 5 are dedicated to carpet and rugs, 
4 to wood, laminate, cork, bamboo, other hard 
floors and FloorTech and 3 halls are dedicated to 
resilient floorings for commercial, industrial and 
residential purposes. Special areas for the man-
ufacturers of the ceramic tiles and Wood Plastic 
Composite (WPC) – outdoor decking - are created 
for the first time in the heart of some of the most 
popular halls in the wood sector. 

DOMOTEX asia/CHINAFLOOR 2016 gathered 
1,303 exhibitors from 40 countries and attracted 
50,398 trade visitors, of which 11,963 internation-
al, coming from 106 nations. The 2017 edition is 
expected to continue its successful route, attract-
ing even more professionals and offering the floor-
ing world a unique platform to access and do busi-
ness in Asia – Pacific, the biggest flooring market 
in the world. 



 
… and still 
texturing 
at its best

SSM GIUDICI S.r.l.
IT-23851 Galbiate (LC)  ·  Italy
Phone +39 0341 242 611
Fax +39 0341 242 670

NEW

Leading technology for yarn processing and winding
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SSM Schärer Schweiter Mettler AG
8810 Horgen  ·  Switzerland
Phone  +41 44 718 33 11
Fax +41 44 718 34 51

www.ssm.ch

The SSM GIUDICI TG2-AT air texturing
machine with individual automatic frontal
doffer is designed for the cost efficient 
production of high quality air texturized
yarns made of Polyester, Polyamide and
Polypropylene POY and/or FDY,  ranging 
from fine to medium final counts.

Air Texturing

 Electric contact heater for high-speed 
drawing of POY yarns

 Optimized components and contact 
surfaces for low breakage rates

 Operator friendly machine profile and 
creel concept

 Sturdy machine design for low mainte-
nance costs

 Optional elastomer unrolling device 

 Optional slub device for the creation of 
fancy yarns

Hall 1 · Booth A18

lEaDiNG 
tECHNoloGy at 
itma aSia 2016

SSm at itma asia in Shanghai, China, 
21-25 october 2016, Hall 1 / Booth a18.
Eight new product launches in the 

Winding & Doubling segments and one in the 
air-texturing are showed for the first time in 
asia.
World premiere of the new SSm X-Series.

SSM announces their participation of the forth-
coming ITMA Asia in Shanghai, China, from 21-
25 October. The Swiss based SSM Schärer Sch-
weiter Mettler AG, inventor of the electronic yarn 
traverse system, will continue their trend-setting 
tradition with the presentation of breakthrough 
technologies.

After the successful introduction at the ITMA in 
Milan, SSM will show their latest technologies 
and inventions for the first time in Asia. Special 
focus lies on the new XENO-platform with the 
enhanced DIGICONE® 2 winding algorithm, en-
abling a 10- 20% increase on dye package den-
sity with same dyeing recipe. For the first time 
ever the SSM X-Series will be shown to the pub-
lic. The machines (TWX-W/D, PWXW and PSX-
W/D) are the most economized winding solution, 
reduced to the max yet maintaining highest flex-
ibility for any cost efficient winding application. 

machines for the following applications will 
be presented:

• Dye Package Winding/Rewinding (including 
Technical Textiles)
• Assembly Winding (doubling)
• Air Texturing
• Sewing Thread Finish Winding

Besides the displayed applications, SSM offers 
renowned machines for False Twist Texturing, 
Air Covering, Draw Winding, Yarn Singeing and 
Conventional Covering. Together with the intro-
duction of the XENO-platform and the X-Series, 
SSM is demonstrating their market leadership.

SSM looks forward to inspiring and interesting 
discussions concerning open projects using their 
latest developments.
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EliTe®CompactSet Advanced

Your compact spinning system for any application in short-
staple fibre ring spinning. Join the market leader and bench 
mark – over 15 years of experience with EliTe®Compact 
Spinning Systems running on ring spinning machines of 
any brand and type.  

www.suessen.com

Visit us at ITMA Asia 2016
October 21 - 25
Hall 1, Booth D 01 

the Biggest machine-made 
Carpet and Covering 
Exhibition of the middle East 
in tehran 

the biggest Machine-Made Carpet, Covering 
and Related Industries Exhibition of the Mid-
dle East will held from September 3 to Sep-

tember 6, 2016, in Iran’s International fair ground. 
138 companies manufacturing machine-woven 
carpet and covering from Iran, UAE, India, Turkey, 
Belgium, Korea, Germany have participated and in-
troduced their products in this important event. More 
than 10,000 professional visitors visited the exhibi-
tion. This exhibition is annually held in an area of 
20,000 square meters and the best brands of carpet 
participate therein.

Mr. Dastfal, manager of the exhibition, in an exclu-
sive interview said: “Undoubtedly, this is a unique 
event in the area of machine-woven carpet, all kinds 
of covering, carpet yarn, carpet weaving machinery 
and other areas related to this industry. Iran’s mar-
ket with the population of 80,000,000 and consider-
able demands of neighboring countries like Afghani-
stan, Iraq, Arabian and Central Asian countries for 
carpet and covering have created an extraordinary 
opportunity for manufacturers and importers of Iran 
and important states of the region. We should ob-
tain more shares of the market with a correct atti-
tude. Participation in this exhibition may be a great 
opportunity for participating companies to market 
their products, as they may access to the market 
of Iran and neighboring countries with the popula-
tion of 500,000,000. Participation of foreign visitors 
and participators is of high importance for us and 
we have witnessed growth of the exhibition's indices 
through rendering proper services. Currently, this 
exhibition is held in 8 Halls. “

Also, Mr. Behnam Ghasemi, editor of KOHAN Tex-
tile Journal, has described the exhibition as an im-
portant and event and added that: “Beautiful designs 
and view of machine-woven carpets of manufactur-
ers are the first things that attract local and foreign 
visitors. This exhibitions is a brand through which a 
foreign visitor or an international trader may evalu-
ate Iranian and the Middle Eastern machine-woven 
carpet industry and visit the best companies and 
production quality.

For more information on the exhibition, reserving 
stalls or visiting the exhibition do not hesitate to con-
tact us: info@kohanjournal.com 
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tion solutions include energy saving and 
high quality production.

technology of recycled polyester 
process
Polytex also provides solutions relating 
to sustainability and recycling. It owns 
independent technologies and patents 
for recycling polyester and can build 
a recycling polyester production facil-
ity with a capacity of 20 to 200 metric 
tons per day. The company has a pat-
ent of recycling polyester for melt direct 
spinning POY (pre-oriented yarn), FDY 
(fully drawn yarn) or PSF (polyester sta-

ple fibre) and drawing films. The materi-
als which are used for recycling include 
PET bottle, waste polyester filaments 
and staple fibres. It can also modify an 
existent chips spinning plant to be a re-
cycling polyester continuous polymeri-
zation plant.

oVErSEa CuStomErS
India is a very important market to the 
company, contributing to 30 per cent of 
its total turnover. Polytex has success-
fully implemented continuous PET engi-
neering projects for six CP lines in India 
since 2009. 

 
r&D CENtrE
The Chinese company has also devel-
oped more solutions for the production 
of advanced materials in cooperation 
with over 20 polymer research centres 
all over the world. Polytex has also in-
vested and constructed an engineering 
R&D base (70,000 m2 plant specializ-
ing in research and development of new 
type polymerization line and fibre line) 
in China for the special requirements of 
its customers. 
The company has a huge demand for 
its high performance solutions in the 
Chinese market which contributes to 60 
percent of Polytex’s business. Its major 
international customers include Henan 
Kaixiang Chemical Company (120,000 
ton per year), Jiangsu Jianghe Group 
and Henan Jinda Group and Huahong 
Group and M/S Chiripal Group. 

For more info pleas contact :
Mr Lu: manager@polytex.cc
Or Vistir us:  
IRANTEX: Hall 35, Stand 29
ITMA ASIA2016: H2-C43

Who is Crealet?
A small, dynamic team with 
great experience in weaving 

and design, talent for inno-vation and 
ideal preconditions for the recognition 
of problems, consulting, realiza-tion and 
manufacture.

the basis of Crealet’s activity
To cover the immense global require-
ments for textiles, countless weaving 
machines are at work throughout the 
world: Installations of narrow and wide 
weaving ma-chines of various kinds and 
trademarks, all having common basic 
characteristics, but different systems of 
warp feed, weft insertion, cloth take-up 
and control units. Looms thus with spe-
cific abilities and strengths, but also with 
occasional limits, be-coming evident for 
instance in situations of increasing re-
quirements of productivity and quality, 
fluctuations of the market, severe com-
petition, changing trends, the coming-up 
of new fabrics and technologies, own 

ideas and creations in the weaving sec-
tor. Here, Crealet – rich in weaving ex-
perience and close contacts with loom 
manufac-turers, and especially weaving 
mills – successfully fills opening gaps or 
new oppor-tunities thanks to their inter-
esting range of approved products and to 
their capacity for creative new solutions.

Performance scale offered by Crealet
Prime competences are: Creative solu-
tions for the warp feed to the weaving 
ma-chine.
Innovation and know-how for the weav-
ing specialists around the world. Ability to 
recognize problems and requirements in 
the weaving sector and to transfer them 
into intelligent, individually tailored, prac-
ticable and economic solutions suitable 
to face the future.

Features and advantages of Crealet 
products
Minimum standstills, high warp running 
times, constant warp tension from the 

empty to the full warp beam, higher effi-
ciency, reduced labour requirement, lower 
weaving costs along with top quality and 
productivity.

Crealet engineering
For Crealet, engineering means coop-
eration on a lasting partnership basis. By 
thinking in an innovative manner focused 
on the customer’s requirements, innova-
tive solutions and products are developed 
which ensure the decisive advantage over 
the competition. Crealet develops entire 
and partial solutions for automation in the 
textile industry as well as in the domain 
of construction of machinery and instal-
lations.

Presence close to the market – locally 
and worldwide
Crealet is represented competently in 
more than 40 countries on 5 continents. 
For the customer, this close approach 
means a quick and flexible response to his 
specif-ic requirements.

CrEalEt 
Partner for innovation and Success in the Weaving industry

11



Paya rESiN Co.       Producer of S.B.r latEX in Middle East     www.payaresin.com / office@abnil.com

         www.kohanjournal.com                                                   

POLYTEX is one of the most 
trusted international engineer-
ing suppliers. It has a dedicated 

team of highly experienced and skilled 
professionals and engineers to provide 
world class turnkey project services 
consisting of chemicals process know-
how, engineering design, procurement, 
implementation commissioning, in field 
of chemical, Petrochemical, Synthetic 
fiber etc. At present, area of company 
headquarter is 70,000 m2. It includes 
engineering R&D center, machine pro-
cessing center and coal chemical tech-
nology center.
Product field includes PTT/PBT/PET/
PE/PLA/PA6/PA66/PBS /PBAT/PGA, 
high-molecular synthesis, coal chemi-
cal technology and high-molecular re-
cycling industry.
Polytex has successfully set up many 
projects and provided technical ser-
vices to chemical and man-made fibre 
manufacturers in China and other parts 
of the world, including India which is one 
of the world’s most promising chemi-
cal and manmade fibre markets. The 
company has the ability to build PET 
continuous polymerization plants with a 

capacity of 100 to 1000 TPD (tons per 
day) or 36,000 to 360,000 metric tons 
per year. The process includes saving 
energy and water through recycling, re-
duction of gas emission and high quality 
melt process.
The Chinese manufacturer has made 
great progress in modification of PET 
technology and in carrying out PETG 
polyester plant and water soluble con-
tinuous polyester projects. In the field 
of PBT, Polytex has successfully im-
plemented 100,000 tons per year and 
more than 40 lines of middle-sized recy-
cled polyester direct spinning. 

Technical know-how
Flexible PET continuous polymerization 
technology 
Advantages of continuous polymeriza-
tion (CP) process.

The purified terephthalic acid (PTA) 
chain transportation system designed 
by Polytex has run successfully in many 
CP lines. Recovery heat is used to im-
prove paste temperature in paste prep-
aration system. Primary and second-
ary HTM systems can be switched and 

used together in esterification reaction. 
Heat recovery of vapour in process tow-
er is used for the chiller system. Special 
circulating water system and air cooler 
are used in the project which reduce 
power and water consumption during 
production. Polytex is the only one en-
gineering company in the world which 
can help manufacturers modify a batch 
polymerization plant into a continuous 
polymerization plant without discarding 
any equipment. The company has suc-
cessfully modified three more lines, the 
capacity of which has increased from 
30 TPD batch-poly plant to 150 TPD CP 
line. 

Continuous PBt (polybutylene tere-
phthalate) polymerization 
On the other hand, Polytex can help 
manufacturers build a three reactor 
continuous polymerization production 
facility from making PBT from PTA 
(pure terephthalic acid) and BDO (bu-
tanediol). The production line can have 
a capacity of 30 to 450 metric tons per 
day. Currently, Polytex is contracting to 
build 400 tons per day PBT line. The ad-
vantages of Polytex’s PBT polymeriza-

Polytex's new technology launches on the market
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WE LIVE TEXTILE. 

E³ – ارزش افزوده سه برابری. سوپر 
ZINSER 72.

SPINNING ECONOMY INTO EVERY YARN.
—

اقتصادی  کامال  بلند  بسیار  این ماشین  نخ،  تولید  اقتصادی در  از جنبه   :  E³ تکنولوژی  به همراه   ۷۲ شناخت زینرس مدل 

ان کاسته شده. از  از هزینه های مکش  نیمی  از  بیشرت  میباشد که 

انرژی : ۶۶ درصد مرصف انرژی کمرت در مکش

۲۰۱۶ دوک با  : توان تولید بیشرت  اقتصادی 

)CoWeFeed( ۶۶٪ رصفه جویی در تعداد کارگر با کوویفید رصفه جویی : تا 
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