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سـرمقاله
زلزله در صنعت نساجی؛ یک ضرورت یک نیاز  

 
ــا زندگــی مردمــان ســرزمین مان  ــه و پــس لرزه هــای آن بحــث داغــی اســت کــه ب ایــن روزهــا زلزل
آمیختــه شــده اســت. زلزلــه بــه طــور کلــی چیــز عجیبــی اســت و در عیــن حــال کــه می توانــد بســیار 
ــا الزم  ــرای م ــاً ب ــود آورد، قطع ــراه خ ــه هم ــار ب ــه ب ــیار فاجع ــی بس ــار و عواقب ــد و آث ــناك باش ترس
ــای  ــر کمک ه ــش بش ــم و دان ــعه عل ــد و توس ــه رش ــد ب ــوار می توان ــرایط دش ــت، ش ــروری اس و ض
ــر در  ــذار بش ــر گ ــی و تأثی ــرفت های علم ــن پیش ــیاری از بزرگتری ــه بس ــور ک ــد. همانط ــی کن فراوان
ــای  ــن در بخــش تکنولوژی ه ــاده و بســیاری از پیشــرفت های ژاپ ــاق افت ــی اتف ــای جهان ــان جنگ ه زم
ــوان گفــت کــه اگــر بشــر  ــه طــور دقیــق می ت ســاختمانی مدیــون همیــن رویــداد طبیعــی اســت.   ب
ــه ســراغ آن خواهــد رفــت. ــی ســخت ب ــه وجــود آوردن چیــزی را احســاس نکنــد خیل ــرای ب ــی ب ضرورت

  
ــه  ــی ک ــازمان ها و صنایع ــژه س ــه وی ــا ب ــه بخش ه ــرای هم ــی ب ــی اساس ــه تکان ــه و خان ــوال زلزل اص
درگیــر مشــکالت و ســردرگمي هســتند ضــروری بــه نظــر می رســد و مــی توانــد بــه بهبــود شــرایط و 
نــو شــدن و البتــه خــروج از دور باطــِل اشــتباه و تکــرار منجــر شــود. بســیاری از کارشناســان صنعــت 
ــی و  ــه مدیریت ــد،  بدن ــن رخ ده ــت که ــن صنع ــه ای در ای ــد زلزل ــرار باش ــر ق ــد اگ ــاجی معتقدن نس
تصمیم ســاز ایــن صنعــت بیــش از همــه نیــاز بــه زیــر و رو شــدن دارد، مدیــران واحدهــاي تولیــدي و 
ــا صنعــت نســاجي بــه عنــوان مغــز  بازرگانــي و همچنیــن نهادهــا، ســازمان ها و انجمن هــاي مرتبــط ب
ــه مجهــز نباشــند  ــا هــر دو ســالح دانــش روز و تجرب متفکــر و هدایــت کننــده اي هســتند کــه اگــر ب
ــران  ــی از مدی ــیار باالی ــد بس ــاً درص ــود، تقریب ــور ب ــا متص ــراي آن ه ــاني را ب ــده درخش ــوان آین نمي ت
بخــش خصوصــی نســاجی بــه قــدري درگیــر اوضــاع نابســامان واحدهــای تولیــد خــود و دردســرهاي 
زنــده نگــه داشــتن و حــل مشــکالت و معضــالت موجــود در آنهــا هســتند کــه دیگــر وقتــي بــراي دانــش 
انــدوزي و آشــنا شــدن بــا علــم روز و یادگیــري علــم نویــن مدیریــت ندارنــد، برخــی از ایــن عزیــزان 
نیــز در ســن و ســالی نیســتند کــه بتواننــد خــود را بــا علــم روز دنیــا بــه روز کننــد. امــا درایــن میــان 
ــر اســاس آمــاری کــه داریــم  ــر خــالف ایــن جریــان حرکــت مي کننــد. ب درصــد کمــي از مســئوالن ب
نیــز همیــن درصــد کــم همــان صاحبــان موفق تریــن بنگاه هــاي اقتصــادي نســاجي هســتند کــه هــم 

تجربــه دارنــد و هــم بــه علــم روز مجهــز هســتند. 
 

امــا نکتــه جالب تــر در صنعــت نســاجي نحــوه مدیریــت انجمن هــاي تخصصــي و بــه ویــژه 
ــن را  ــي الزم اســت و ای ــد کارای ــه شــکل ســوال برانگیــزي فاق ــه اي اســت کــه ب پســت هاي وزارت خان
ــراري در ســمت هاي  ــاي تک ــت و آمده ــا و رف ــازل نام ه ــم گذاشــتن پ ــار ه ــوان از کن ــي مي ت ــه خوب ب

ــرد. ــادرات، درك ک ــد و ص ــام تولی ــداد و ارق ــا و اع ــي، بي برنامگي ه مدیریت
 

ــیني و  ــرش ماش ــت ف ــف صنع ــاي مختل ــته بخش ه ــل گذش ــه مث ــم ک ــعي کردی ــماره س ــن ش  در ای
نســاجي  نظیــر طراحــي، بافــت، صــادرات و بازرگانــي و ... را پوشــش داده و مطالــب ارزشــمندي را بــراي 
شــما در شــماره چهــل و پنجــم کهــن گــردآوري کنیــم، همچنیــن هــم در بخــش فارســي و هــم در بخــش 
انگلیســي اطالعــات بســیار مفیــدي در مــورد نمایشــگاه هاي دموتکــس هانوفــر، دموتکــس چیــن، شــانگهاي 
ــت،  ــد گرف ــرار خواه ــما ق ــه ش ــورد توج ــاً م ــه قطع ــه ک ــرار گرفت ــورت ق ــم تکســتیل فرانکف تکــس و هی
ــره برجســته  ــوان دو چه ــه عن ــه ب ــورج ژول ــور و ت ــرداد زکــي پ ــان مه ــا آقای ــن شــماره ب ــاي ای مصاحبه ه
در صنعــت فــرش ایــران بســیار جــذاب و خواندنــي خواهــد بــود، در پایــان نیــز ســال نــو میــالدي و تولــد 
حضــرت مســیح را بــه همــه هموطنــان مســیحي خــود تبریــک عــرض نمــوده و امیدواریــم ســال ٢٠١٨ 

میــالدي بــراي همــه پــر از شــادي و موفقیــت باشــد.

بهنام قاسمی؛ سردبیر مجله کهن

مخاطبــان دو مــاه نـــامه کهــن می تواننــد 
ــق  ــود را از طری ــادات خ ــا و انتق ــدگاه ه دی
پســت الکترونیــک بــا مــا در میــان بگذارنــد.
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برای آگاهی از آخرین اخبار نساجی و فرش از سایت ما بازدید فرمایید
www.kohanjournal.com

Editorial

برای دریافت اشتراک

با شماره 

02177245780
تماس بگیرید

اخبــار  آخریــن  از  آگاهــی  بــرای 
نســاجی ایــران و جهــان عضــو کانــال 
تلگرامــی مجلــه نســاجی کهــن شــوید.
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 اگر تفکر توسعه داریم، در دموتکس حاضر شویم
با مهرداد زکی پور مدیر بازرگانی 
شرکت فرش ستاره کویر یزد به 
صحبت نشستیم تا در ارتباط با 
نمایشگاه دموتکس، تجربیات 
ایشان را جویا شویم. ایشان 

حضور در دموتکس را برای کسانی 
توصیه کرد که چشم انداز بلند 

مدت صادراتی برای شرکت خود 
دارند و نمی خواهند در همین سطح 

فعلی از نظر تولید باقی بمانند و 
برنامه جامعی برای توسعه و توجه 
به بازارهای مختلف و سالیق آنها 

را در ذهن دارند. همچنین از دیگر 
تجربیات خود در این سال ها با ما 

به اشتراک گذاشتند که در ادامه به 
 مصاحبه با مهرداد زکی پور مدیر بازرگانی شرکت فرش ستاره کویر یزد طور مفصل می آید.

امسال چندمین سال حضور شما در 
دموتکس است؟

امسال بیست و پنجمین سال حضور من و 
بیستمین سالی است که فرش ستاره کویر یزد در 

دموتکس شرکت می کند.

ضمن بیان تجربیات خود از بیست سال 
حضور مداوم در دموتکس بفرمایید 
حضور در دموتکس چه تأثیراتی در 

بازار یک شرکت می تواند داشته باشد، 
درواقع رویکرد شرکت ها برای حضور 

چه باید باشد؟
نمایشــگاه دموتکــس نیــز همچــون هــر عرصــه ای 
ــس  ــود را دارد. دموتک ــای خ ــت ویژگی ه از فعالی
ــه  ــت. ب ــا اس ــوش دنی ــگاه کفپ ــن نمایش بزرگتری
واســطه تنــوع محصولــی دموتکــس در عرضــه 
فــرش  پالســتیکی،  چوبــی،  کفپوش هــای 
قابلیــت  موکــت  انــواع  و  دستباف_ماشــینی 
تولیدکننــدگان  نیاز هــای  بــه  پاســخگویی 
بــزرگ و تجــار مختلــف از جــای جــای دنیــا 
اســت. بین المللــی  ماهیتــی  دارای  و  دارد  را 

زمــان برگــزاری نمایشــگاه مصــادف اســت بــا 
ــد در  ــل جدی ــروع فص ــروش و ش ــل ف ــان فص پای
ســالی کــه آغــاز می شــود. هــدف از انتخــاب ایــن 
ــان، فراهــم کــردن فرصــت انجــام مذاکــرات و  زم
ــفارش  ــه، س ــواد اولی ــازی م ــاده س ــی، آم بازاریاب
ــپس  ــی و س ــل طراح ــام مراح ــه، انج ــری اولی گی
ــه در  ــه ای ک ــه گون ــوده اســت ب ــد و حمــل ب تولی
ــرش در  ــع ف شــروع فصــل عمــده فروشــی و توزی
فروشــگاه ها و مراکــز خــرده فروشــی محصــول در 
اختیــار توزیــع کننــدگان برای پاســخگویی بــه نیاز 

بــازار در فصــل اصلــی فــروش کــه بیشــتر کشــورها 
ــد. ــت، باش ــالدی اس ــال می ــان س ــه پای ــه ماه س

معمــوال افــرادی کــه بــه دموتکــس می آینــد 
ــد و  ــود دارن ــرای خ ــخصی ب ــه مش ــل برنام از قب
می داننــد بــه کــدام شــرکت ها بایــد مراجعــه 
ــی ســاپالیر  ــه راحت ــد. در دموتکــس کســی ب کنن

نمی کنــد. عــوض  )تأمین کننــده( 

بــا حضــور در دموتکــس و مذاکــره بــا افــراد 
ــازار آنهــا آشــنا می شــوید.  ــا جزئیــات ب مختلــف ب
جزئیاتــی همچــون سیســتم فــروش، زمــان بنــدی 
و فصل هــای فــروش و ویژگــی ریتیــل آنهــا. شــما 
متوجــه می شــوید کــه برخــی کشــورها بازارهــای 
ــول  ــام ط ــر در تم ــی دیگ ــد و برخ ــی دارن فصل
ســال بــازار یکنواختــی دارنــد. بــه واســطه حضــور 
ــی  ــتر طراح ــتی بیش ــه بایس ــوید ک ــه می ش متوج
ــا بیشــتر  ــدام بازاره ــی در ک ــه رنگ های ــد، چ کنی
طرفــدار دارد، بــرای پاســخگویی بــه نیازهــا و 
پیشــرفت بــه ماشــین آالت بیشــتری نیــاز داریــد، 
مختلــف  بخش هــای  در  را  خــود  ضعف هــای 
شناســایی می کنیــد، در رنگــرزی یــا تکمیــل 
ــد. طراحــی خــود را  ــاز داری ــی نی ــه چــه تغییرات ب
بایــد ارتقــا دهیــد و از حالــت ســنتی خــارج شــوید 
ــاس  ــر اس ــود را ب ــد خ و سیســتم طراحــی و تولی
ــد. ــذاری کنی ــه گ ــترده تری پای ــیار گس ــازار بس ب

حضــور در نمایشــگاهی هم چــون دموتکــس مــا را 
بــا دنیایــی بزرگتــر آشــنا کــرد. بــه مــا یــاد داد کــه 
بــازار فقــط در محــدوده مرزهــای ملــی نیســت. مــا 
را بــه ایــن امــر آگاه کــرد کــه مشــتریان بســیاری 
در ســایر نقــاط جهــان خریــدار فــرش مــا هســتند. 
ایــن را آموختیــم کــه محصــول فقــط آن چیــزی 
ــازار خودمــان تولیــد  ــرای ب نیســت کــه ســال ها ب

می کردیــم. ذهــن و اندیشــه مــا بــا فراگیــری ایــن 
مطالــب توســعه پیــدا کــرد و  مجموعــه محصوالت 

ــر شــدند. ــا کامل ت م

بــا طراحــی جدیــد، رنــگ بندی هــای تــازه، 
ســبد  در  قبــال  کــه  جدیــدی  محصــوالت 
روز  تکنولــوژی  بــا  لزومــا  و  نبــود  مــا  کاالی 
ــط  ــره و رواب ــن مذاک ــا ف ــدیم. ب ــنا ش ــتر آش بیش
بین المللــی و عوامــل موثــر در رقابــت تجــاری 
یــک  در  شــدیم.  آشــنا  بیشــتر  بین المللــی 
ــم. ــا آموختی ــیار چیزه ــس بس ــه  از دموتک جمل

ــور  ــدگان، از کش ــد از بازدیدکنن ــدود 35 درص ح
آلمــان و 65 درصــد از دیگــر نقــاط دنیــا هســتند. 
برخــی تصورشــان ایــن اســت کــه حضــور در 
ــد  ــان و چن ــازار آلم ــه ب ــرای ورود ب ــس ب دموتک
کشــور اروپایــی دیگــر اســت کــه در اصــل اینگونــه 
ــه در دموتکــس حاضــر  ــرای کســانی ک نیســت. ب
هســتند کشــور آلمــان فقــط یکــی از کشــورهای 
هــدف اســت. از آنجایــی کــه دموتکــس بزرگتریــن 
و فراگیرتریــن نمایشــگاه تخصصــی کفپــوش اســت 
و در تمــام دنیــا جــا افتــاده، بازدیدکننده هــا و 
ــه  ــه ک ــه آنچ ــد ب ــی می توانن ــه راحت ــرکت ها ب ش
می خواهنــد برســند. از دیگــر مزایــای حضــور 
در دموتکــس ایــن اســت کــه تولیدکننــدگان 
ــده و  ــنا ش ــف آش ــای مختل ــای ملیت ه ــا نیازه ب
ــرش  ــف ف ــق مختل ــلیقه های مناط ــه س ــه ب باتوج

تولیــد می کننــد.

توصیه های شما به همکاران تان در 
صنعت فرش ماشینی ایران برای حضور 

در دموتکس چیست؟
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هــر شــرکتی بــا توجــه بــه برنامه هــای خــود 
ــی  ــد ول ــرکت کن ــدادی ش ــر روی ــد در ه می توان
ــا  ــت ب ــه سال هاس ــرکتی ک ــای ش ــس ج دموتک
حداقــل تولیــد و تنــوع کار می کنــد و تالشــی 
ــدارد،  ــرای ارتقــاء کمــی و کیفــی تولیــد خــود ن ب
ــن شــرکت هایی  ــه چنی ــی اســت ک نیســت. طبیع
ــرای  ــق شــوند چــون ب ــد در دموتکــس موف نتوانن
ــت  ــدازی متصــور نیســتند. درنهای خــود چشــم ان
ــی  ــا نقش ــادی آن ه ــات اقتص ــور در حی ــن حض ای
ایفــا نخواهــد کــرد البتــه مــن در جایگاهــی 
ــم  ــف کن ــن تکلی ــان تعیی ــرای ایش ــه ب ــتم ک نیس
ــاورم. در  ــان بی ــه زب ــت را ب ــم واقعی ــی موظف ول
ــل  ــال قب ــه س ــتند ک ــی هس ــرکت های ــل ش مقاب
بــا تــوان کــم ومحــدودی شــروع بــه کار کرده انــد 
امــا برنامه شــان ایــن اســت کــه بــه تدریــج رشــد 
کننــد و یکــی از راه هــای گســترش را در ایــن 
حضــور می بیننــد. خــب مســلم اســت کــه حضــور 
بــرای اینچنیــن شــرکت هایی مفیــد خواهــد بــود. 
اگــر شــرکتی تصــور ایــن را دارد کــه پــس از یــک 
دوره حضــور چندیــن قــرار داد ببنــد و وارد چنــد 
ــالح  ــود را اص ــت خ ــا ذهنی ــود ی ــد ش ــازار جدی ب
ــن  ــا ای ــت ب ــدم موفقی ــرای ع ــود را ب ــا خ ــد ی کن

ــد. ــاده نمای ــت آم ذهنی

مــن ترجیــح می دهــم کــه تجربیــات خــود را بیــان 
کنــم و از توصیــه و نصیحت به دوســتانم حذر کنم. 
همــه فرشــبافان ایرانــی کــه در ایــن فضای ســخت 
ــته اند،  ــه داش ــاال نگ ــد را ب ــم تولی ــنگین پرچ و س
ــن همیشــه و  ــد. م ــن ســمت اســتادی دارن ــر م ب
ــه  ــران را ب ــا دیگ ــع و گردهم آیی ه ــه مجام در هم
ــرده ام. ــویق ک ــی تش ــه بین الملل ــور در عرص حض

بــازار داخلــی اشــتباع اســت و خیلــی بیــش 
از ایــن جایــی بــرای یــک فعالیــت اقتصــادی 
ســودآور نــدارد. ظرفیــت نصــب شــده هــم بســیار 
بیشــتر از نیــاز داخــل اســت. بنابرایــن اگــر تولیــد 
ــل  ــا حداق ــد ب ــتیم بای ــارج نفرس ــه خ ــازاد را ب م
ــد  ــی کاهــش تولی ــن یعن ــم و ای ــان کار کنی راندم
و افزایــش قیمــت تمــام شــده و کنــد شــدن 
چرخــه اقتصــادی کــه امــروز شــاهد آن هســتیم.

ــرایط،  ــن ش ــت از ای ــرون رف ــای ب ــی از راه ه یک
و موضــوع  نمایشــگاه های خارجــی  در  حضــور 
ــد  ــه قص ــانی ک ــت. کس ــس اس ــا دموتک ــث م بح
ســرمایه گذاری و توســعه دارنــد، کســانی کــه 
ــد  ــه حاضرن ــانی ک ــد، کس ــر می کنن ــر فک بزرگت
آینــده  بهره بــرداری  بــرای  را  اضافــه  هزینــه 
ــه حــرف  ــد ب ــه حاضرن ــد، کســانی ک ــل کنن تحم
ــر از  ــری بزرگت ــد، و تصوی ــرا دهن ــوش ف ــازار گ ب
ــد، دموتکــس  ــردا می بینن ــه ف ــروز خــود در آین ام
را جایگاهــی خواهنــد دیــد کــه بــه بســیاری 
ــای  ــذر از مرزه ــی گ ــا در چگونگ ــواالت آنه از س
ــد. و  ــخ می ده ــی پاس ــای جهان ــه بازاره ــی ب مل
کســانی کــه می خواهنــد در همــان ســطح و 
ــتند و از  ــی هس ــد، راض ــته کار کنن ــه گذش عرص
ــا  ــه ایــن جــاده پ ــد ب وضــع موجــود گلــه ای ندارن
نگذارنــد کــه جــز هزینــه بیشــتر و خــدای ناکــرده 

ــرد. ــد ب ــی نخواهن ــرخوردگی نصیب س

مشتریان در دموتکس به هنگام ورود 
به غرفه بیشتر به چه مواردی در فرش 

دقت می کند؟ رنگبندی؟ طرح و نقشه؟ 
شانه و تراکم؟

در دموتکــس هــم همچــون هــر بــازار دیگــری در 
ــا چشــم خــود جــذب محصــول  ــدا مشــتری ب ابت
بعضــی  باشــید  کــرده  دقــت  اگــر  می شــود. 
ــه  ــوار غرف ــه دی ــرش ب ــری ف ــک س ــرکت ها ی ش
ــه  ــع ب ــی راج ــچ توضیح ــد و هی ــزان می کنن آوی
ــرار  ــرش ق ــار ف ــه در کن ــواد اولی ــا م مشــخصات ی
غرفــه  وارد  کــه  بعــد  مرحلــه  در  نمی گیــرد. 
می شــوند، از وضعیــت قیمــت و جنــس محصــول 
ســوال می پرســند. آیــا مــاده اولیــه مــورد اســتفاده 
پلــی پروپلیــن اســت یــا اکریلیــک. از ایــن جهــت 
ــا  ــی بازاره ــه در برخ ــت ک ــم اس ــه مه ــاده اولی م
ــه  ــی ک ــر جنس ــود دارد. اگ ــی وج محدودیت های
ــی شــما  ــود از نظــر قیمت می خواســتند موجــود ب
ــا تولیدکننــده دیگــر مقایســه می کننــد. پــس  را ب
از ایــن مراحــل و ســواالت اســت کــه ســراغ دیگــر 
ــه  ــن مرحل ــد. در آخری ــرش می رون ــخصات ف مش

بــه ســراغ تعــداد رنــگ می رونــد. مشــتریان 
خارجــی غالبــاً حساســیتی نســبت بــه تعــداد 

ــد. ــگ ندارن رن

باتوجه به صحبت های خودتان برنامه 
شما برای امسال به چه شکلی و با چه 

نوع محصوالتی است؟
ــوالت  ــم محص ــه داری ــه ای ک ــه تجرب ــه ب ــا توج ب
ــن  ــم بدی ــی می چینی ــورت عموم ــه ص ــود را ب خ
صــورت کــه همچــون ســال های قبــل حــدود 
ــراً  ــم و منحص ــه می دهی ــیون ارائ ــوع کلکس ده ن
ــن  ــا ای ــالش م ــم. ت ــش کار نمی کنی ــک بخ در ی
اســت کــه توانایی هــای فــرش ایــران از نظــر 
ــان  ــا نش ــی را در  آنج ــدی محل ــه و رنگ بن نقش
ــی در  ــروف ایران ــای مع ــی از فرش ه ــم. یعن دهی

محصــوالت خــود اســتفاده می کنیــم.

به واسطه دموتکس به کدام بازارها 
صادرات داشتید؟

ــان صــادرات  ــی جه ــه همــه مناطــق جغرافیای ــا ب م
ــه  ــرا دادن ب ــوش ف ــول و گ ــوع محص ــته ایم. تن داش
ــتردگی  ــن گس ــل ای ــتریان از دالی ــته های مش خواس

ــازار اســت. ب

تعریف شما از موفقیت در دموتکس 
چیست؟

ــرکت های  ــی از ش ــرای برخ ــم ب ــر می کن ــن فک م
داخلــی مــا حضــور درســت و بــه جــا در دموتکــس 
ــد محصــول  ــا چن ــی ب ــت. شــما وقت ــی موفقی یعن
باکیفیــت و مــورد پســند چنــد بــازار حاضــر شــوید 
حداقــل چنــد ده نفــر از کشــورهای مختلــف شــما 
ــه چشــم خواهیــد  ــج ب ــه تدری ــد. ب را خواهنــد دی
آمــد و مشــتریان را بــه خــود جلــب خواهیــد کــرد.

ــروش  ــل ف ــن عام ــازار مهم تری ــودن در ب ــد ب  برن
اســت و دیــده شــدن برنــد شــما در بــازار جهانــی 
پایه گــذاری موفقیت هــای اولیــه شــما خواهــد 
بــود. شــاهد هســتیم کــه در بــازار داخــل بســیاری 
شــرکت های کــم نام و نشــان هســتند کــه محصول 
ــه  ــردم ب ــی م ــد ول ــد می کنن ــوب تولی ــیار خ بس
ــد خوشــنام را یــدك  ــام یــک برن ــی کــه ن محصول
می دهنــد. نشــان  بیشــتری  رغبــت  می کشــد 

ــم  ــا شــیبی مالی ــی ب  حضــور در چنــد دوره متوال
از رشــد و توســعه کمــی و کیفــی و رســیدن 
ــراه  ــس، هم ــازار دموتک ــت در ب ــع تثبی ــه مقط ب
شــدن بــا مشــتریان ثابــت و جــذب تدریجــی 
مشــتریان جدیــد و تبدیــل شــدن بــه یــک 
برنــد معتبــر یعنــی موفقیــت. ایــن موفقیــت 
بــا تــداوم برنامه ریــزی و بــا نــگاه روشــن بــه 
اهــداف آتــی همــراه همیشــگی شــما خواهــد بــود.

کسانی که قصد سرمایه گذاری و 
توسعه دارند، کسانی که بزرگتر 

فکر می کنند، کسانی که حاضرند 
هزینه اضافه را برای بهره برداری 

آینده تحمل کنند، کسانی که 
حاضرند به حرف بازار گوش فرا 

دهند، و تصویری بزرگتر از امروز 
خود در آینه فردا می بینند، 

دموتکس را جایگاهی خواهند دید 
که به بسیاری از سواالت آنها در 
چگونگی گذر از مرزهای ملی به 

بازارهای جهانی پاسخ می دهد.
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تنها راه برون رفت از شرایط امروز: اتکا به 
هنرمند واقعی و تئورسین صاحب فکر

سال 67  برای تورج ژوله، فرش 
پژوه و فرش شناس ایران آغاز 
راه بزرگی بود. نزدیک به 30 
سال است که وارد حوزه فرش 
شده و در این مسیر با وجود 
سختی های فراوان کارهای 
بسیار بزرگی انجام داد. از جمله 
پروژه هایی مهم نظیرکارشناسی 
و صدور شناسنامه برای 
فرش های موجود در کاخ/موزه 
هایی نظیر گلستان، نیاوران، 
سعدآبادو... در رابطه کارها و 
پروژه هایی که توسط تورج ژوله 
انجام شده است و وضعیت فرش 
در کشور با ایشان به صحبت و 
گفتوگو نشستیم و از نظرات شان 
بهرمند شدیم که در ادامه به 
صورت مفصل خواهیم خواند.

جناب ژوله شما از چند سال قبل 
عضویت  اتاق فکر فرش دستباف ایران 
را در کارنامه کاری خود دارید. درمورد 

فعالیت های این اتاق برای مخاطبان کهن 
توضیحاتی ارایه دهید.

ــاق فکــر فــرش ســال هــا قبــل در محــل دفتــر  ات
ــت  ــه هم ــران ب ــرش ای ــانی ف ــالع رس ــایت اط س
ــادری و دیگــر دوســتان تشــکیل  ــای علیرضــا ق آق
شــد ولــی امــروز بــه آن شــکلی کــه در آن ســال ها 
فعــال بــود ماهیــت منســجم را نــدارد و بهتــر اســت 
بگوییــم حضــوری از آن جمــع نیســت. ا در آن دوره 
هــدف اصلــی برگــزاری جلســات، موضع گیــری 
ــه  ــود. ب ــرش ب ــه ف ــوط ب ــائل مرب ــه مس ــبت ب نس
خصــوص در ســطح کالن و باتوجــه بــه نقطــه 
نظــرات مطــرح شــده در قالــب بیانیــه یــا یادداشــت 
ــه  ــا پرداخت ــرات اعض ــه نظ ــالم نقط ــه اع ــی ب های
مــی شــد. نقطــه نظراتــی کــه از نظــر اعضــای اتــاق 
ــران تأثیــر داشــته  می توانســت در آینــده فــرش ای
باشــد. می تــوان گفــت اعــالم موجودیتــی در حــوزه 
فــرش و زیــر ســاخت فکــری عــده ای دلســوز بــرای 
فــرش ایــران بــود، آن هــم در تالطــم بــی فکــری 

هایــی کــه کــم نبــوده و نیســت.

اعضای این مجموعه چه کسانی بودند؟

ــاتیدی  ــکل از اس ــر متش ــاق فک ــن ات ــای ای اعض
ــادری،  ــا ق ــری، علیرض ــان رضی می ــون آقای همچ
مهنــدس هوشــنگ فاخــر، دکتــر کیخســرو ســبحه 
ــد.  ــت بودن ــرم نیس ــه در خاط ــری ک ــراد دیگ و اف
همانگونــه کــه در بــاال نیــز اشــاره کــردم جلســات 
تــداوم نیافــت و عمــاًل صحبــت راجــع بــه آن 

بی معنــی اســت. امــا ابتــکاری درخــور و قابــل 
ــون  ــی کــه هــم اکن ــع ضرورت ــود. در واق ــرام ب احت
نیــز خــالء آن بشــدت احســاس مــی شــود. اگرچــه 
بــا چنیــن نامــی، چنــد گــروه فعالیــت هایــی هــم 
اکنــون دارنــد کــه بنظــرم بیشــتر از آنکــه موضــع 
گیــری هــای منطقــی باشــد، گفتارهایــی احساســی 

ــرام اســت. ــل احت ــه قاب و البت

در رابطه با فعالیت های خود در حوزه 
پژوهشی که سالیان درازی است در این 

حوزه مشغول به کار هستید توضیح 
بفرمایید.

ــه ایــن شــکل شــناخته شــده کــه  البتــه بیشــتر ب
ــم. در کل  ــام می ده ــی انج ــط کار پژوهش ــن فق م
بخــش زیــادی از فعالیت هــای بنــده را کســی 
ــا پژوهــش  ــر واضــح اســت ب ــدارد. خــب پ ــر ن خب

ــرد. ــی ک ــود زندگ ــه نمی ش ک

ورود مــن بــه حــوزه فــرش یــک جورایــی اصــاًل بــا 
ــی از دوســتان  پژوهــش شــروع شــد. ســال 67 یک
ــود  ــن ب ــی ورامی ــرش راه ــد ف ــرای خری ــک ب نزدی
ــه عکاســی از  ــراه او ب ــز هم ــن نی و پیشــنهاد داد م
مشــاهدات و اتفاقاتــی کــه بــا آن برخــورد مــی کنیم 
ــود کــه مــن از نزدیــک  ــار ب بپــردازم. ایــن اولیــن ب
بــا فــرش دســتباف ارتبــاط مســتقیم برقــرار کــرده 
و از نزدیــک و بــا نگاهــی متفــاوت آن را لمــس 
ــل  ــه دلی ــن ب ــت از ورامی ــد از بازگش ــردم. بع می ک
عالقــه ای کــه در مــن نســبت بــه فــرش ایجاد شــده 
بــود بــه دنبــال کتابــی مــی گشــتم کــه کتــاب قالی 
ایــران  نوشــته سیســیل ادواردز را دیــدم و خریــدم 
و شــروع بــه مطالعــه آن کــردم. فکــر می کنــم یــک 

ــاق در  ــب اتف ــر حس ــه ب ــود ک ــد از آن ب ــال بع س
روزنامــه ای آگهــی اولیــن دوره آموزشــی دو ســاالنه 
فــرش را دیــدم. ایــن دوره قــرار بــود مشــترکاً بیــن 
شــرکت ســهامی فــرش ایــران و مجتمــع دانشــگاهی 
هنــر) دانشــگاه هنــر فعلــی( برگزار گــردد. ایــن دوره 
بــه نوعــی بورســیه بــه حســاب می آمــد و قــرار بــود 
ایــن دوره به اســتخدام شــرکت فــرش ایــران درآیند. 
آزمــون ورودی را دادم و پــس از پذیرفتــه شــدن 
ــال  ــش س ــدت ش ــه م ــور  ب ــدن دوره مذک و گذران
اســتخدام شــرکت فــرش ایــران شــدم. امــا ســال 76 
از مجموعــه شــرکت ملــی فــرش ایــران جــدا شــدم 
ــم. ــه صــورت مســتقل کار می کن ــروز ب ــه ام ــا ب و ت

گفته می شود فرش هایی در مخازن کاخ ها 
و موزه های ایران  وجود دارد که  عالوه 
بر آنکه جزو گنجینه های تاریخی ایران 
به حساب می آیند، جزو آثار بی همتای 

قالی بافی جهان هستند. به عنوان مثال 
شما در سخنرانی که حدود سه سال 

قبل در روز جهانی موزه ها در محل کاخ 
گلستان داشتید به فرشی یگانه در جهان 
مشهور به فرش تاالر آینه اشاره داشتید و 

وضعیت نه چندان مطلوب آن را در جمع 
مسئوالن و مدیران ارشد سازمان میراث 

فرهنگی بیان نمودید. 
مــن ایــن قضیــه رو بــه شــکل دیگــری 
مطــرح می کنــم. از حــدود ســه ســال و 
ــراث  ــازمان می ــی در س ــل پروژه های ــم قب نی
فرهنگــی کشــور آغــاز شــد کــه قابــل تقدیــر 
ــا  ــروژه ه ــن پ ــی ای ــود. در ط ــزار ب ــر گ و اث
تقریبــا تمــام فــرش هــای مخــزون در چنــد 
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کاخ پــس از ســال هــای متمــادی مــورد 
کارشناســی مجــدد قــرار گرفــت و شناســنامه 
ــد. مجــری  ــرای آن هــا صــادر گردی ــی ب های
ایــن طــرح موسســه فرهنگــی هنری پیشــین 
پــژوه بــود. از آنجایــی کــه هــم عضــو هیئــت 
ــراث  ــری می ــی هن ــار فرهنگ ــی آث کارشناس
فرهنگــی و هــم مــورد تآییــد و شــناخت 
ــا  ــد ت ــته ش ــن خواس ــور، از م ــه مذک موسس

ــم. ــام ده ــروژه را انج ــن پ ــی ای کار اجرای

ــد از  ــم. بع ــروع کردی ــتان ش ــا از کاخ گلس م
آن در کاخ ســعدآباد و در پایــان نیــز در کاخ 
نیــاوران کار کارشناســی و صــدور شناســنامه 
کاخ  در  گرفــت.  صــورت  فرش هــا  بــرای 
ــاز و  ــا ب ــی ه گلســتان در همــان مخــزن قال
ــه  ــات ب ــه امکان ــا توجــه ب ــس از بررســی ب پ
آســیب شناســی فــرش هــا و درج اطالعــات 
آن هــا پرداختــم. البتــه در تمــام پــروژه 
ــه ای  ــی حرف ــردم عکاس ــه کار ک ــی ک های
ــه  ــری ک ــد و تصاوی ــام نش ــا انج ــرش ه از ف
ــنامه  ــه شناس ــاق ب ــرای الص ــط ب ــم فق گرفت
ــز  ــه ج ــتان ب ــود. در کاخ گلس ــا ب ــرش ه ف
چنــد قالــی کــه در نمایــش دایمــی هســتند، 
ــی  ــداری م ــزن نگ ــا در مخ ــی ه ــایر قال س
ــا  ــود ت ــی ب ــروژه فرصت ــن پ ــه ای ــوند ک ش
ــر  ــا از نظ ــی ه ــاماندهی قال ــه س ــدری ب ق
نگهــداری نیــز پرداختــه شــود کــه ایــن کار 
ــین  ــری پیش ــی هن ــه فرهنگ ــط موسس توس
ــوزه  ــا در کاخ/ م ــید. ام ــام رس ــه انج ــژوه ب پ
ــه اتفــاق قالــی  ــاد تقریبــا "قریــب ب ســعد آب
ــد  ــش بودن ــه در نمای ــی ک ــه آن های ــا، چ ه
و چــه آن هایــی کــه در نمایــش نبودنــد 
ــت و  ــای مل ــوزه ه ــرون م ــه بی ــه محوط ب
کاخ ســبز منتقــل شــدند و ضمــن هوادهــی 
ــیب  ــه آس ــکان، ب ــد ام ــری در ح ــار گی و غب
ــنامه  ــدور شناس ــی و ص ــی و کارشناس شناس
ــیار  ــی بس ــروژه های ــه پ ــم ک ــادرت کردی مب
ــا  ــروژه ه ــن پ ــه همی ــد. در ادام ــوب بودن خ
ــدادی  ــوی تع ــه شستش ــم ب ــه تصمی ــود ک ب
ــه  ــاد گرفت ــعد آب ــزرگ س ــای ب ــی ه از قال
ــریفات اداری  ــام تش ــس از انج ــه پ ــد ک ش
ــا از  ــدادی از آن ه ــرانجام تع ــی ، س و قانون
جملــه قالــی ١٠٠ متــر مربعــی مشــهد 

ــهریور ١395  ــی در ش ــت کارگاه عمواوغل باف
شســته شــدند و کاری بســیار مهــم و بــزرگ 
ــن کار  ــه ی ای ــه لحظ ــه ب ــه لحظ ــود و ک ب
ــت. ــده اس ــرداری گردی ــم ب ــی و فیل عکاس

وضعیت فرش ها در حال حاضر به چه 
شکلی است؟

نیــاوران  مثــل  کاخــی  در  بــه هرحــال  خــب 
ــون  ــد چ ــی دارن ــیار مطلوب ــرایط بس ــا ش فرش ه
کــه  نیســت  زیــاد  آنقــدر  هــا  فــرش  تعــداد 
ــد از  ــد و 9٠ درص ــخت باش ــا س ــداری از آنه نگه
فرش هــا در نمایــش قــرار دارد. از نظــر مــوزه داری 
هــم اثــری کــه در نمایــش اســت کمتــر در معــرض 
ــای  ــرایط در جاه ــب ش ــا خ ــرار دارد. ام ــیب ق آس
ــوال  ــتان اص ــاًل کاخ گلس ــرد. مث ــرق می ک ــر ف دیگ
ــت.  ــرش نیس ــداری ف ــرای نگه ــبی ب ــای مناس ج
ــد  ــروزه بســیار مفی ــن پ ــه نظــرم ای خوشــبختانه ب
کاخ  در  موجــود  آثــار  بــرای  مخصوصــاً  بــود 
ــا  ــام فرش ه ــار تم ــن ب ــرای اولی ــون ب ــتان چ گلس
ــد و ســپس کار صــدور  ــه ش آســیب شناســی اولی
ــروژه  ــن پ شناســنامه صــورت گرفــت و در طــی ای
ــه  ــم ب ــط ه ــای ذیرب ــت ه ــوال و مدیری ــای ام اُمن
اهمیــت فرش هــای موجــود در ایــن مخــزن بیــش 
ــای موجــود  ــد. برخــی از فرش ه ــی بردن ــل پ از قب
ــمار  ــه ش ــا ب ــه در دنی ــر و یگان ــای بی نظی نمونه ه
ــرای مثــال مجموعــه ای کــه از منطقــه  ــد. ب می رون
ُدُرخــش خراســان در آنجــا نگهــداری می شــود 
منحصــر بــه فــرد اســت. یــا بزرگتریــن تابلــو فــرش 
ــدود ٢٨  ــراژ ح ــان در مت ــی جه ــرش باف ــخ ف تاری
متــر مربــع کــه در مخــزن کاخ گلســتان نگهــداری 
می شــود یگانــه اســت و نظیــر نــدارد و از نظــر مــن 
حــدود یــک قــرن قدمــت ایــن تابلــو فــرش تاریخی 
اســت. مــا در آنجــا قطعــات خیلــی خــاص و نابــی 
داریــم کــه بــا تأکیداتــی هــم کــه داشــتیم شــور و 
شــوق مضاعفــی نیــز بــرای نگهــداری هرچــه بهتــر 
ــز  ــی نی ــد. ایده های ــاد ش ــا ایج ــن گنجینه ه از ای
بــرای مرمــت ســایر آثــار موجــود و نیــز برگــزاری 
ــار  ــن آث ــش ای ــرای نمای ــژه ای ب ــگاه های وی نمایش
ــرای  ــم ب ــا می توانی ــی م ــه شــد. حت در نظــر گرفت
برخــی از همیــن تــک فرش هایــی کــه نظیــر 
ــد نمایشــگاه مجــزا برگــزار کنیــم. همچنیــن  ندارن

ایــن پــروژه باعــث شــد یــک ســاماندهی مجــدد در 
ــرد. ــز صــورت گی ــار نی ــن آث محــل نگهــداری ای

در مجمــوع طــی چهــار ســال گذشــته حــوزه 
فــرش کارهــای بســیار خوبــی انجــام شــده اســت و 
یــک آغــاز خــوب بــرای توجهــی خــاص تــر و بهتــر  
ــی  ــراث فرهنگ ــازمان می ــرش در س ــه موضــوع ف ب
ــون  ــم اکن ــن ه ــده م ــه عقی ــت. ب ــده اس ــاز ش آغ
ــرای مرمــت و  ــروژه هــای جــدی و مهــم ب ــد پ بای
ــر  ــردد و از نظ ــاز گ ــم آغ ــات مه ــوی قطع شستش
مــن از اهــم واجبــات در وظایــف ســازمان میــراث 
فرهنگــی اســت. فــرش ماننــد شیشــه و ســفال و... 
ــب، دوام  ــی و تخری ــرایط آلودگ ــد در ش ــی توان نم
ــب و  ــا، کار تخری ــار م ــدون اختی داشــته باشــد و ب
اضمحــالل آغــاز مــی شــود. از دســت رفتــن برخــی 
ــرای  ــت و ب ــر اس ــران ناپذی ــات، جب ــن قطع از ای
تاریــخ فــرش ایــران کــه هیــچ، بلکــه بــرای تاریــخ 
هنــر جهــان تآســف بــار خواهــد بــود. هنــوز چندان 
ــار  ــد در خصــوص تعــدادی از آث ــر نیســت و بای دی
اینگونــه شــتاب کــرد و ایــن موضــوع، حضــور 
مســتقیم رییــس ســازمان میــراث فرهنگــی بــرای 

ــی ســازد. ــع ضــروری م برطــرف شــدن موان

شنیده شد از طرف مجله بین المللی 
HALI  قرار بوده است که عده ای از 

بزرگترین مجموعه داران فرش از اروپا 
و آمریکا به ایران بیایند و از برخی 

از مخازن فر شایران نظیر موزه فرش 
و کاخ/موزه گلستان را بازدید کنند. 
اما این کار صورت نگرفت. دلیل آن 

چه بود؟ امیدی هست که یک زمانی 
با استانداردهای جهانی به دید عموم 
گذاشته شوند و باعث فخر جهانی و 

سبب در آمدزایی شوند؟

ــی  ــی های ــل هماهنگ ــال قب ــه س ــدود س ــه. ح بل
ــرای ایــن منظــور صــورت گرفــت. امــا هیــچ گاه  ب
ــود کــه  ــن ب ــه اجــرا در نیامــد. اولیــن مســئله ای ب
ــران،   ــه ای ــروه ب ــن گ ــه ورود ای ــک ب روزهــای نزدی
ســفر آنــان از طــرف مجلــه هالــی کنســل شــد کــه 
البتــه دالیلــی بــرای خــود داشــتند. البتــه شــخصا 
بــا بازدیــد از برخــی مخــازن توســط ایــن گــروه هــا 
موافــق نیســتم کــه دالیــل خاصــی دارد کــه خــارج 

از موضــوع ایــن گفتگــو اســت.

بایــد بــه ایــن نکتــه اشــاره کنــم کــه در ایــران دو 
جــای مهــم کــه بــه مثابــه رویــای فــرش پژوهــان 
جهــان اســت وجــود دارد کــه آرزوی بازدیــد از آن 
ــتان  ــوزه گلس ــه کاخ/م ــی گنجین ــد. یک ــا را دارن ه
ــی  ــران. حت ــرش ای ــوزه ف ــه م ــری گنجین و دیگ
ــه  ــرا ک ــتری دارد. چ ــت بیش ــتان جذابی کاخ گلس
می داننــد بنــای ایــن مــوزه از چــه قدمــت و 
ــت  ــوده اس ــوردار ب ــران برخ ــخ ای ــی در تاری اهمیت
و بخشــی از فرش هــای موجــود در مــوزه فــرش از 
ــه همیــن  ــد. ب همیــن کاخ گلســتان بیــرون آمده ان
ــده ای  ــم نماین ــی ه ــه هال ــه از مجل ــود ک ــل ب دلی
آمــد و قــرار بــود عــده ای کلکســیونر  از کاخ 
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 در زمینه فرش بافی و 
بافندگی در ایران کسی 

اصال حاضر به شنیدن 
نیست. با پوزش باید 

بگویم که در ایران 
گوش ها یا خیلی کوچک 

یا گاهی وقت ها خیلی 
دراز است اما ما به 

گوش های بزرگ احتیاج 
داریم تا خوب بشنوند.
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گلســتان بازدیــد کننــد. در میــان قالــی هــای مهم 
ــی  ــر و ب ــه کــم نظی ــد قطع ــرش هــم چن ــوزه ف م
نظیــر از دوران صفــوی وجــود دارد کــه یــا تاکنــون 
دیــده نشــده انــد یــا بدرســتی مــورد توجــه قــرار 

نگرفته انــد.

البته در خبرها شنیدیم امسال در بهمن 
ماه به مناسبت چهلمین سال تأسیس 
موزه فرش قرار است برنامه هایی اجرا 
شود و طی آن برخی از این آثار برای 

اولین بار به نمایش گذاشته شود. 

بله درست است و بزودی اخبار دقیق آن از طریق 
روابط عمومی موزه فرش به اطالع عموم عالقه 

مندان خواهد رسید.

چرا ما امروز نمی توانیم آثاری خلق کنیم 
که در دنیا حرفی برای گفتن داشته 
باشند یا به عبارتی امروز طرحی که 

هویت داشته باشد خلق نمی شود و تمامًا 
از طرح های قدیمی استفاده می گردد. 

دلیل این اتفاق توجه بیش از حد آن به 
جنبه اقتصادی بیش از جنبه هنری است 

یا دالیل دیگری دارد؟

خیــر اینگونــه نیســت، بــه طــور کلــی فــرش تافتــه 
جــدا بافتــه از اتفاقــات هنــری صــورت گرفتــه در 
ــت ها  ــود آرتیس ــده خ ــش عم ــت. بخ ــور نیس کش
و هنرمندانــی هســتند کــه امــروز در حــوزه فــرش 
حضــور دارنــد. تمامــی حوزه هــا از صنایــع مختلــف 
گرفتــه تــا ورزش و ســینما و موســیقی در کشــور 
ــته اند.  ــای بســیاری داش ــود اوج و فروده ــرای خ ب
ــد از  ــال های بع ــا در س ــن بخش ه ــدادی از ای تع
ــرود  ــط ف ــم فق ــدادی ه ــتند تع ــالب اوج داش انق
ــی  ــروه یــا حوزه های ــم در گ ــرش ه ــتند. ف داش
اســت کــه تــا بــه امــروز فقــط تنــزل داشــته. امروز 
کــه مــن و شــما در اینجــا درحــال گفت وگــو 
هســتیم اوج ســقوط فــرش را شــاهدیم. حتــی بــا 
وجــود اینکــه مــا در دانشــگاه ها  مقاطــع تحصیلــی 
مختلفــی از فــرش داریــم ولــی خروجــی آن 
آرتیســتی کــه بتوانــد یــک رنســانس یــا جنبشــی 
در حوزه هــای مختلــف فــرش ایجــاد کنــد نیســت. 

شما دوره حاضر را چگونه تحلیل می کنید

ــا در دوره ای هســتیم کــه فــرش بافــی درحــال  م
برافتــادن اســت یعنــی ســنت بافندگــی همچــون 
خیلــی از ســنت های دیگــر درحــال حــذف شــدن 
ــل ممکــن رســیده  ــه اق ــروز بافندگــی ب اســت. ام
ــه آن  ــی ب ــا بافندگ ــر واقع ــال دیگ ــاید 5٠ س و ش

ــم نباشــد. ــای قدی معن

مرکــزی،  اســتان  حــوزه  در  بفرماییــد  فــرض 
ســلطان آبــاد ســابق بافندگــی خیلــی زیــاد و 
ــه می شــود  ــی هــم بافت ــی خوب ــق اســت قال پررون

کــه اتفاقــاً خــوب هــم فــروش مــی رود ولــی 
ــود. آن  ــه نمی ش ــاد بافت ــلطان آب ــل س ــی اصی قال
ــداد  ــدارد. تع ــود ن ــر وج ــی دیگ ــنت های تاریخ س
ــه  ــروز بافت ــه ام ــی ک ــی از فرش های ــل توجه قب
ــر  ــت از نظ ــن اس ــد. ممک ــت ندارن ــود هوی می ش
بصــری بســیار زیبــا باشــند ولــی آن فــرش اصــل 
و نســب دار مــورد انتظــار مــا بــا آن طبقــه بنــدی 
تاریخــی دیگــر نیســت و طبقــه بنــدی هــا بــه هــم 
ــد  ــر بخواهن ــرن دیگ ــک ق ــم ی ــورده. نمی دان خ
راجــع بــه فــرش امــروز ایــران قضــاوت کننــد چــه 
ــر ذره  ــه زی ــا را چگون ــت و م ــد گف ــزی خواهن چی

ــرد! ــد ب ــن خواهن بی

دو مــاه پیــش راجــع بــه قالــی شــیخ صفــی الدیــن 
اردبیلــی کــه در مــوزه ویکتوریــا آلبــرت اســت یــک 
ســخنرانی در مــوزه فــرش ترتیــب دادیــم و از یکــی 
از کارشناســان مــوزه ویکتوریــا آلبــرت دعــوت شــد 
و راجــع بــه همیــن یــک قالــی کلــی بحــث و 
ســخنرانی صــورت گرفــت. جالــب اســت بدانیــد در 
١٠٠ ســال گذشــته راجــع بــه همیــن یــک فــرش 
بیــش از 5٠ مقالــه نوشــته شــده اســت. ایــن را بــه 
ایــن منظــور گفتــم کــه بدانیــد حتــی یــک فــرش به 
تنهایــی مــی توانــد چقــدر مهــم و تآثیــر گزار باشــد.

ــود  ــا محســوب می ش ــه و توده ه ــر عام ــرش، هن ف
و مثــل خوشنویســی و معمــاری هنــر خــواص بــه 
ــه زیرســاخت های  ــی ک ــد. از آنجای حســاب نمی آی
ــه  ــن رفت ــه از بی ــه عام ــی طبق ــه زندگ ــوط ب مرب
ــم تغییــر پیــدا کــرده،  و آن فرهنــگ زندگــی قدی
ــوده از  ــا ب ــده از آن فرهنگ ه ــه برآم ــه ک هرآنچ
ــم  ــف ه ــای مختل ــتی و هنره ــع دس ــه صنای جمل
ــی  ــروز زندگ ــت. ام ــته اس ــر گش ــتخوش تغیی دس
روســتایی و عشــایری درحــال تغییــر اســت و 
ــی  ــده از زندگ ــه برآم ــه هرآنچ ــت ک ــی اس طبیع
روســتایی باشــد دچــار تغییــرات گــردد. امــروز در 
روســتا فــرش بافــی وجــود دارد امــا فــرش شــهری 
ــنتی  ــرش س ــتایی ف ــک روس ــود. ی ــت می ش باف
خــود را نمی بافــد. ایــن تــوازن بــه هــم خــورده و 
بــه شــکل اغــراق آمیــزی فــرش کالســیک بافتــه 
می شــود کــه البتــه دارای هویــت تاریخــی و 
ــیاری از  ــراه بس ــم هم ــیک ه ــرش کالس ــل ف اصی

ــا نیســت. آن ه

ارتباط شما با بخش تولید 
به چه صورتی است؟

بخــش  در  مــن  فعالیــت 
بــه  مربــوط  بافندگــی 
گذشــته  ســال  چهــارده 
ــال از  ــت س ــه هش ــت ک اس
ــتان  ــه کردس آن را در منطق
بــودم.  فعالیــت  مشــغول 
البتــه همیشــه و در همــه 
ــار  ــه چه ــول س ــال در ط ح
ســال گذشــته نیــز تعــدادی 
فــرش در حــال بافــت تمــام 
داشــته ام کــه البتــه متعلــق 

ــده  ــه از کار و ای ــتانی ک ــت. دوس ــودم نیس ــه خ ب
هــای مــن شــناخت دارنــد قالــی هایــی را از 
ــا  ــم. ام ــی باف ــان م ــه برایش ــد  ک ــن می خواهن م
بســیار معــدود و خــاص. طــی ســال هــای ١37٨ 
ــر  ــه دیگ ــه منطق ــتان و دوس ــا ١39٠ در کردس ت
ــه 4٠ بافنــده را  ــا همــکاری دوســتانم نزدیــک ب ب
هدایــت مــی کردیــم و نتیجــه آن، کارهایــی خــوب 
و در برخــی مــوارد عالــی و فــوق العــاده بــود.. امــا 
ــه  ــم ب ــی آن ه ــداد اندک ــه تع ــدود ب ــروز مح ام

ــت. ــده اس ــه ش ــق و عالق ــر عش خاط

چرا اساتید دانشگاهی ارتباط چندان 
مفیدی با بدنه تولید ندارند؟ همچنین 

در همین راستا پژوهش های صورت 
گرفته توسط اساتید کاربردهای چندانی 

در تولید ندارد؟ 

ــام  ــران در تم ــرش ای ــگران ف ــن پژوهش بزرگتری
ــا تجــارت  ــاط تنگاتنگــی ب دوران کاری خــود ارتب
داشــته اند. بــرای مثــال آقــای تناولــی حتــی 
ــای  ــه ایده ه ــا ارائ ــان را ب ــورد نظر ش ــای م فرش ه
ــد و حتــی  ــه بافنده هــا ســفارش مــی دادن خــود ب
ــا  ــه صــورت خــاص و ب ــازار ب ــم کــه در ب مــی دان
ــز  ــاری نی ــاط تج ــده ارتب ــش ش ــی گزین خریداران
داشــته انــد و ایــن از واجبــات کارهــای یــک 
ــود و  ــری ب ــر هن ــا اث ــد ب ــت. بای ــگر اس پژوهش
زندگــی کــرد .نمونــه دیگــر آقــای ســیاوش آزادی 
اســت کــه خــود دارای یــک گالــری در هامبــورك 
مــی باشــند. ایشــان مقــاالت و کتــاب هــای 
بســیاری نوشــته و ســخنرانی های علمــی درخــور 
توجهــی نیــز در همیــن زمینــه ترتیــب داده اســت. 
ــان  ــرش در جه ــق ف ــا" یکــی از تجــار موف و اتفاق
خارجــی  کشــورهای  در  می شــوند.  محســوب 
ــکا در  ــی در آمری ــز اپ ــون ِجم ــرادی همچ ــز اف نی
عیــن حــال کــه بــه تجــارت فــرش مشــغول اســت 
مقــاالت و کتــاب هایــی بســیار مهــم و تآثیــر گــزار 

ــت.  ــر درآورده اس ــته تحری ــه رش ب

ــد  ــب آن فراین ــارت و متعاق ــد تج ــودن در فرآین ب
بــه  ورود  بــرای  ویــژه ای  امتیــاز  بافندگــی 
پژوهشــگری فــرش بــه شــمار مــی رود. یکــی دیگــر 

82

امروز زندگی 
روستایی و عشایری 
درحال تغییر است 
و طبیعی است که 
هرآنچه برآمده از 
زندگی روستایی 
باشد دچار تغییرات 
گردد. امروز در روستا 
فرش بافی وجود دارد 
اما فرش شهری بافت 
می شود
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از الزمــات ایــن کار ســفر کــردن اســت. شــما ممکن 
اســت بــا دیــدن کارهــای متفــاوت ایده هــای نابــی 
بــه ذهنتــان خطــور کنــد. ســفر شــما را بــا ادبیــات 
ــد  ــنا می کن ــف آش ــاط مختل ــرش در نق ــی ف بوم
ــه حســاب  ــرای شــما ب ــاز ب ــن امتی ــن بزرگتری و ای
می آیــد. امــا در کشــور مــا، عمــده پژوهش هــا 
ــا  ــرا ب ــود ظاه ــه کار می ش ــی ک ــان نامه های ــا پای ی
ــن کار  ــا ای ــی چــاپ می شــوند ام ــوان کار میدان عن
میدانــی در حــد یــک بازدیــد چنــد ســاعته اســت و 
آن اتفــاق الزم بــرای کار پژوهشــی کــه بایــد صورت 
گیــرد رخ نمی دهــد. اصــوال کار تحقیــق و پژوهــش 
در حــوزه فــرش کار بســیار ســختی اســت بــه نوعی 
ــه  ــد ب ــه کار باســتان شناســی اســت و بای شــبیه ب
مناطــق مختلــف رفــت و از نزدیــک آثــار مختلــف را 
هــم کشــف کــرد و هــم لمــس نمــود. ایــن پیونــد 
توســط پژوهشــگر همــواره بایــد حفــظ شــود. هیــچ 
گاه تاریــخ بــه یــاد نداشــته و نخواهــد داشــت کــه 
ــا نــگارش یــک و یــا چنــد کتــاب و مقالــه، یــک  ب
ــزار  ــر گ ــا و تآثی ــل اعتن ــگری قاب ــه |پژوهش ــر ب نف

بــدل شــود. چنیــن چیــزی محــال اســت.  

شما در یکی از سخنرانی های خود 
پیشنهاد داده بودید که در طول سال به 

جای همایش ها و سمینارهای مختلف 
برای تولیدکنندگان فرش کارگاه هایی 

آموزشی جهت فراگیری اصول مدیریت 
تولید برگزار شود. خود شما تا به االن چه 

مقدار به این مسئله پرداخته اید؟ به نظر 
شما چرا تولیدکننده ما عالقه چندانی به 

یادگیری روش های جدید ندارند؟

ــم  ــم بگیری ــران تصمی ــرای دیگ ــم ب ــا نمی توانی م
کــه چــکار بکننــد یــا نکننــد. چــه کالس و 
کارگاهــی برونــد یــا نرونــد. بــه عقیــده مــن در هــر 
فصلــی اگــر دو یــا ســه کارگاه آمــوزش با ســرفصل 
ــات  ــا موضوع ــه ب ــم در رابط ــی و مه ــای اساس ه
ــک  ــی ی ــرکارگاه حت ــردد و ه ــزار گ ــف برگ مختل
ــع  ــه نف ــد داشــته باشــد  ب ــر و عالقه من ــر پیگی نف
فــرش کشــور خواهــد بــود و آن تأثیــر مثبــت کــه 
مــورد نظــر اســت حتــی از همیــن یــه نفــر ایجــاد 
کارگاه  یــک  برگــزاری  امــا شــرایط  می شــود. 

ــات  ــی امکان ــود و تمام ــت ش ــد رعای ــه ای بای حرف
الزم فراهــم شــود. ایــن کارگاه هــا حتمــاً بایــد بــه 
ــور  ــوت و حض ــه دع ــد ن ــی باش ــورت ثبت نام ص
هزینه هــای  از  بخشــی  همچنیــن  عمومــی. 
ــش  ــود و بخ ــتیبانی ش ــت پش ــط دول کارگاه توس
ــازمانی  ــر س ــد. ه ــن باش ــده حاضری ــر برعه دیگ
میــراث  چــه  باشــد  برگزارکننــده  می توانــد 
ــن  ــم ای ــرش. مه ــی ف ــز مل ــه مرک ــی چ فرهنگ
اســت کــه ایــن جنبــش و تفکــر در کشــور 
ــد. ــه ضــرورت آن را درك کنن ایجــاد شــود و هم

چه مسئله ای باعث شده با وجود تمام 
مزیت هایی که در حوزه فرش داریم اما 

همچنان در صادرات موفق نباشیم؟

مــن بــه طــور مســتقیم و دقیــق نمی توانــم 
ــن صــادرات  ــم چــون کار م نظــر کارشناســی ده
نیســت. ولــی ایــن خیلــی بدیهــی اســت. ببینیــد؛  
ــوید  ــازی ش ــک ب ــد وارد ی ــه می خواهی ــی ک زمان
بایــد قاعــده آن بــازی را بلــد باشــید. در غیــر ایــن 
ــر  ــه ه ــود. ب ــد ب ــده خواهی ــش بازن ــورت از پی ص
صــورت صــادرات و ورود بــه یــک بــازار خارجــی و 
بازاریابــی و فــروش قوانینــی دارد و بصــورت ادواری 
ــتخوش  ــن دس ــن قوانی ــف ای ــل مختل ــه دالی و ب
وارد  جدیــدی  تفکــرات  و  می شــوند  تغییــر 
ــوع  ــدری متن ــه ق ــروش ب ــیوه های ف ــود. ش می ش
اســت کــه بایســتی چنــد متخصــص در ایــن زمینه 
در ســطح کالن و ملــی حضــور داشــته باشــند کــه 
تولیدکننــده را رهبــری و هدایــت کننــد. اکثــراً در 
کشــور مــا هــر شــرکت و هــر آدمــی کــه تعــدادی 
ــی  ــم بافندگ ــواد ه ــودش می خ ــی دارد خ دار قال
ــرزی را  ــد رنگ ــم فرآین ــد، ه ــده ده ــم ای ــد، ه کن
انجــام دهــد و حتــی فــروش هــم خــود بــه انجــام 
ــا  ــه تنه ــه ن ــرش البت ــه کار ف ــاند. درصورتیک برس
فــرش هــر کار و صنعــت دیگــری یــک تیــم 
باتجربــه و متخصــص می طلبــد. خــب مســلماً 
ــی  ــه جای ــد ب زمانیکــه هرکســی ســاز خــود را بزن
نخواهیــم رســید. در ایــن زمینــه در ایــران کســی 
اصــال حاضــر بــه شــنیدن ایــن صحبت هــا نیســت. 
ــا  ــران گوش ه ــه در ای ــم ک ــد بگوی ــوزش بای ــا پ ب
ــی  ــا خیل ــی وقت ه ــا گاه ــک ی ــی کوچ ــا خیل ی
دراز اســت امــا مــا بــه گوش هــای بــزرگ احتیــاج 
ــادرات و  ــه ص ــا خــوب بشــنوند. در زمین ــم ت داری
بازارســازی و بازاریابــی خیلــی پرواضــح اســت کــه 
اگــر ســی ســال دیگــر هــم بــه همیــن شــیوه فعلی 
ادامــه دهیــم بــاز ناموفــق خواهیــم بــود. هــرکاری 
تئــوری و زیرســاخت مخصــوص خــود را دارد. اگــر 
ــم  ــگاه ه ــزاران نمایش ــال ه ــد در س ــن رون ــا ای ب

ــد داشــت. ــده ای نخواه ــم فای ــزار کنی برگ

چرا اغلب در ایران به محض وقوع بحران 
اقتصادی، برای پایین آمدن قیمت ها 

کیفیت را فدا می کنیم در حالیکه اصول 
مدیریت تولید و کیفیت حکم می کند که 
بدون کمترین لطمه به کیفیت، هزینه ها 

مدیریت شوند. چرا به کیفیت کمتر 
اهمیت می دهیم؟

ــن  ــه در ای ــد ده ــن و چن ــال، چندی ــال های س س
کشــور هرچــه کــه بــه عنــوان فــرش بافتــه شــده 
ــل و  ــوب داخ ــادی خ ــت اقتص ــت وضعی ــه برک ب
ــدون هیــچ  ــه فــروش رفتــه و ب خــارج از کشــور ب
ــتند  ــه می خواس ــی ک ــر مبلغ ــی ه ــون و چرای چ
بــر همــان  امــروز عرصــه  پرداخــت می شــد. 
ــتفاده از   ــال اس ــه دنب ــه ب ــده ک ــگ ش ــده ای  تن ع
ــول  ــروش محص ــرای ف ــت ب ــه دول ــک و یاران کم
خــود هســتند. حــاال بــه دلیــل شــرایط اقتصــادی 
ــه  ــا دیگــر هــر چیــزی را ب و تغییــر ســلیقه ها دنی
ــرایط  ــدارد. در ش ــول ن ــی قب ــرش ایران ــوان ف عن
ــرده. ــر ک ــز تغیی ــردم نی ــش م ــروز ســواد و بین ام

جــدای از ایــن مســائل واقعیت هــای دیگــری هــم 
ــار  ــه انتظ ــود دارد. هم ــه وج ــن قضی ــس ای در پ
ــت  ــا بلیــط مفــت کمــک دول ــد در تنگ هــا ب دارن
ــت  ــد دول ــار دارن ــوند. انتظ ــراد ش ــب م ــوار اس س
هــم تبلیــغ کنــد، هــم یارانــه دهــد و هــم هزینــه 
شــرکت در نمایشــگاه خارجــی را بپــردازد. مقایســه 
ــا هنــد و پاســتان و ترکیــه  وضعیــت کشــور مــا ب
اشــتباه اســت. داســتان مــا بــا آنهــا متفــاوت اســت 
در مملکــت مــا عــده ای ســال ها فــرش را بــه 
صــورت حجمــه ای فروخته انــد و هیــچ وقــت هــم 
حاضــر بــه مطالعــه بــازار و صــرف هزینــه در ایــن 

نبوده انــد.  زمینه هــا 

امــروز فرآینــد بافندگــی تغییــر کــرده و هرچیــزی 
ــده ای  ــردم داد. ع ــت م ــت و دس ــوان باف را نمی ت
ــراد  ــت ای ــه دول ــد ب ــکلی برمی خورن ــه مش ــا ب ت
ــرش  ــم ف ــیوه بخواهی ــن ش ــا ای ــر ب ــد. اگ می گیرن
بفروشــیم همــان بهتــر کــه فــرش نبافیــم. همیشــه 
در ذهــن بافنــدگان و تولیدکننــدگان مــا ایــن 
ــی  ــغ یعن ــه "تبلی ــته ک ــود داش ــط وج ــور غل تص
هزینــه کــردن"، بایــد بداننــد کــه تبلیغــات نوعــی 
ســرمایه گــذاری محســوب می شــود. از نظــر مــن 
شــما بــا تبلیــغ اقــدام بــه معرفــی خــود می کنیــد 
امــا وقتــی چیــزی در چنتــه نداریــد در ایــن حــال 
مســلماً تبلیــغ یعنــی حماقــت، یعنــی خودکشــی و 
بــه دیگــر ســخن،  مســخره شــدن توســط رقبــا. و 
مهم تــر از آن دور ریختــن پــول. بــه ایــن صحبــت 

ــد: ــت کنی ــم کمــی دق ــن خواهــش می کن م

بدرســتی  را  مشــتری  ســلیقه  نــه 
می شناســیم، نــه بــازار را بدرســتی مطالعــه 
ــلیقه و ذوق  ــان از س ــه خودم ــم، ن کرده ای
ــیم، و  ــوردار باش ــی برخ ــت در بافندگ درس
مهــم تــر از ایــن ها، نــه گوش شــنوا داشــته 
ــه گــوش دادن. در  ــه تصمیمــی ب باشــیم و ن
ــان  ــای خودبافته م ــرای فرش ه ــال ب ــن ح ای
ــم.  ــک داری ــغ و کم ــای تبلی ــت تقاض از دول
دولــت و متولــی فــرش کشــور در ایــن حــال 
ــال  ــول بیت الم ــه پ ــد ک ــادان باش ــد ن بای
ــه  ــه ب ــد ک ــی بکن ــن حماقت ــدای چنی را ف
لطــف خــدا چنیــن نباشــد و نخواهــد بــود.

همیشه در ذهن بافندگان و 
تولیدکنندگان ما این تصور 
غلط وجود داشته که "تبلیغ 
یعنی هزینه کردن"، باید بدانند 
که تبلیغات نوعی سرمایه 
گذاری محسوب می شود. شما 
با تبلیغ اقدام به معرفی خود 
می کنید اما وقتی چیزی در 
چنته ندارید خب مسلماً تبلیغ 
را هزینه خواهید دانست.
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دکتر منصور دیاری

مدیر شرکت توسعه خدمات 
مهندسی نساجی راینو

ــع  ــی از صنای ــران یک ــینی ای ــرش ماش ــت ف صنع
پیشــرو در بیــن رشــته های مختلــف صنعــت 
ــت.  ــران اس ــع ای ــام صنای ــان تم ــاجی و در می نس
رشــد شــتابان کمیــت، کیفیــت و تکنولــوژی 
ــته  ــال گذش ــی ٢5 س ــت ط ــن صنع ــد در ای تولی
ایــن  اســت.  بــوده  خیره کننــده  و  بی نظیــر 
ــون  ــد ٨5 میلی ــا تولی ــر ب ــال حاض ــت درح صنع
متــر مربــع فــرش ماشــینی نــه تنهــا نیــاز حــدود 
ــور را  ــل کش ــرف داخ ــع مص ــون مترمرب 65 میلی
تأمیــن می کندبلکــه ســاالنه نزدیــک بــه 3٠٠ 
ــور  ــش از 35 کش ــه بی ــادرات ب ــون دالر ص میلی
دنیــا را درکارنامــه عملکــرد خــود ثبــت می کنــد.

یکــی از انتقــادات بــه حــق که همــواره ســایه نگران 
کننــده خــود را بــر پیشــرفتها و بالندگی هــای ایــن 
ــدید ارزی  ــتگی ش ــت، وابس ــه اس ــت انداخت صنع
ــز  ــه ج ــت ب ــوان گف ــرأت می ت ــه ج ــت. ب آن اس
نخ هــای تــار و پــود پنبــه، پلــی اســتر و پنبه/پلــی 
ــز نخ هــای  ــرش ماشــینی و نی ــی در ف اســتر مصرف
خــاب پلــی اســتر فیالمنتــی، ســایر مــواد مصرفی و 
ماشــین آالت خــط تولیــد فــرش ماشــینی تمامــا از 
ــه مســتلزم خــروج  خــارج کشــور وارد می شــود ک
ــک  ــا ی ــون دالر ارز از کشــور اســت. ب ــا میلی صده
ــرد  ــی ب ــوان پ ــتی میت ــاده و سرانگش ــاب س حس
کــه تــراز تجــاری صنعــت فــرش ماشــینی درحــال 

حاضــر منفــی اســت.
ــتگاه  ــل ٨٠ دس ــاالنه حداق ــم س ــرض کنی ــر ف اگ
ماشــینی  فــرش  مــدرن  بافندگــی  ماشــین 
خریــداری، نصــب و راه انــدازی گــردد و بــرای هــر 
ــا ٢.٢  ــورو ی ــون ی ــی ١.٨ میلی ــور تقریب ــک بط ی
ــک  ــاالنه نزدی ــود، س ــرف ش ــون دالر ارز مص میلی
ــین  ــد ماش ــون دالر ارز صــرف خری ــه ١75 میلی ب
ــود. از  ــی ش ــت م ــن صنع ــی در ای ــای بافندگ ه
طــرف دیگــر ایجــاد خطــوط ریســندگی، رنگــرزی 
و هیــت ســت جدیــد و خریــد ماشــین آالت دســت 
ــوط  ــی خط ــوازم مصرف ــی و ل ــات یدک دوم وقطع
تقریبــا همگــی  کــه  ماشــینی  فــرش  تولیــد 
ــه  ــه ب ــه ارز دالر دارد ک ــاز ب خارجــی هســتند، نی
ــه 5٠ میلیــون  ــده ســاالنه نزدیــک ب عقیــده نگارن

دالر نیــز در ایــن راه ارز از کشــور خــارج می شــود.
ــات  ــد و قطع ــط تولی ــین آالت خ ــر ماش ــالوه ب ع
یدکــی و لــوازم جانبــی، عمــده مــواد اولیــه 
ــا  ــی اســت. ب ــز واردات ــرش ماشــینی نی صنعــت ف
ــه  ــد ک ــه ش ــوان متوج ــاده می ت ــاب س ــک حس ی
بــرای خریــد ســاالنه حــدود ١5٠هــزار تــن الیــاف 
اکریلیــک )از قــرار هرکیلــو حــدود ٢.٢ دالر( 
نزدیــک بــه 33٠ میلیــون دالر و بــرای واردات 
ســاالنه حــدود ١5 هــزار تــن انــواع نــخ اکریلیــک 
ظریــف )از قرارهرکیلــو 4.5 دالر( نزدیــک بــه 7٠ 
میلیــون دالر ارز نیــاز اســت. عــالوه بــر آن بــه نظر 
ــواع نــخ  می رســد ســاالنه حــدود ٢٠ هــزار تــن ان
جــوت )از قــرار هــر کیلــو ١.5 دالر( به کشــور وارد 
می شــود کــه نزدیــک بــه 3٠ میلیــون دالر ارزبــری 
بــه همــراه دارد. اگــر از واردات الیــاف پنبــه و پلــی 
اســتر و ســایر مــواد و اقــالم ایــن صنعــت صــرف 
نظــر گــردد، تنهــا همیــن چنــد قلــم عمــده فــوق 
ــون  ــاالنه 655 میلی ــم واردات س ــا رق ــر جمع الذک
ــت  ــی اس ــن درحال ــد. ای ــی ده ــان م دالر را نش
ــج  ــت در پن ــن صنع ــادرات ای ــی ص ــا بررس ــه ب ک
ــرد کــه متوســط  ســال گذشــته مــی تــوان پــی ب
صــادرات ســالیانه صنعــت فــرش ماشــینی ایــران 
3٠٠ تــا 35٠ میلیــون دالر بــوده اســت. حــال بــا 
ــن  ــری ای ــون دالر ارز ب ــدد 655 میلی ــه ع مقایس
صنعــت از ســویی و حــدود 35٠ میلیــون دالر ارز 
ــه  ــرد ک ــی ب ــوان پ ــر میت ــوی دیگ آوری آن از س
ــر  ــال حاض ــران درح ــینی ای ــرش ماش ــت ف صنع
ــا  ــن 3٠٠ ت ــت بی ــبینانه ترین حال ــی در خوش حت
ــراز منفــی تجــاری دارد کــه  ــون دالر ت 35٠ میلی
شــاخص چنــدان خوشــایندی بــرای ایــن صنعــت 

ــت؟ ــاره چیس ــود. راه چ ــوب نمی ش محس
ــراز تجــاری  ــرای مثبــت کــردن ت بدیهــی اســت ب
صنعــت فــرش ماشــینی ایــران دو راه وجــود 
ــا  دارد:کاهــش حجــم واردات و وابســتگی ارزی و ی
افزایــش صــادرات و ارزآوری. بــرای کاســتن از حجم 
ــالم  ــه اق ــی ب ــددا نگاه ــا مج ــت ت واردات الزم اس
ــوژی  ــین آالت تکنول ــود. ماش ــه ش ــی انداخت واردات
روز، الیــاف اکریلیــک و نــخ جوت نزدیک بــه 9٠% از 
ــم واردات صنعت  حج
ماشــینی  فــرش 
تشــکیل  را  ایــران 
ــرای  ــه ب ــد ک می دهن
ــر  ــم ه ــش حج کاه
یــک نســخه ای مجــزا 

ــت.  ــاز اس ــورد نی م
کاهــش  بمنظــور 
ورود  بــه  وابســتگی 
و  ماشــین آالت 
کنتــرل ارزبــری ایــن 
بــه  نیــاز  بخــش، 

تولیــد داخــل ماشــین آالت بــه یکــی از دو شــکل 
صفــر تــا صــد ویــا مشــارکت خارجی اســت کــه در 
ــال  ــا ١٠ س ــل 5 ت ــت حداق ــبینانه ترین حال خوش
ــت و  ــدم رغب ــه ع ــاز دارد، جــدای از آنک ــان نی زم
ــا  ــل شــرکا و ی ــدم تمای ــی و ع ــزم جــدی داخل ع
ســرمایه گذاران خارجــی مانــع بســیاربزرگی بــرای 
رســیدن بــه ایــن هــدف مــی باشــد. عــالوه بــرآن 
در بخــش واردات الیــاف اکریلیــک مصرفــی، نیــاز 
ــد  ــزرگ تولی ــد ب ــا دو واح ــک ی ــیس ی ــه تأس ب
ــت  ــی اس ــای مل ــروژه ه ــاس پ ــک در مقی اکریلی
کــه بــه نظــر می رســد نــه بخــش دولتــی تمایلــی 
و حتــی توانــی بــرای اجــرای آن دارد و نــه بخــش 
خصوصــی حاضــر اســت حجــم باالیــی از ســرمایه 
و تــوان خــود را در ایــن راه صــرف نمایــد، ضمــن 
ــان  ــی همچن ــرمایه گذاری خارج ــذب س ــه ج آنک
درگیــر مشــکالت خــاص خــود همچون بروکراســی 
اداری و نحــوه تامیــن و انتقــال ارز می باشــد. و 
ــی در  ــری باالی ــه ارزب ــی ک ــومین بخش ــا س نهایت
ــوت  ــخ ج ــینی دارد واردات ن ــرش ماش ــت ف صنع
ــخ جــوت  ــد ن ــاه جــوت و تولی ــرورش گی اســت. پ
تابــع شــرایط خــاص و نیــروی کار ارزان اســت کــه 
ــل در  ــه نظــر نمی رســد در داخــل کشــور حداق ب
کوتــاه مــدت ویــا میــان مــدت، برنامــه ای بــرای آن 

ــد. ــته باش ــود داش وج
ــر  ــه نظ ــوع ب ــوق در مجم ــوارد ف ــه م ــه ب ــا توج ب
می رســد کاهــش واردات و در نتیجــه کاهــش 
ارزبــری صنعــت فــرش ماشــینی نــه تنهــا در عمــل 
کــه حتــی بــر روی کاغــذ نیــز عملــی غیرممکــن 
می نمایــد. بنابرایــن مــی تــوان نتیجــه گرفــت کــه 
تنهــا راه چــاره مثبــت کــردن تــراز تجــاری صنعت 
فــرش ماشــینی ایــران، افزایــش صادرات می باشــد. 
پیــش بینــی هــا بــرای افــق ســال ١4٠4 صنعــت 
فــرش ماشــینی حکایــت از افزایــش صــادرات 
ــن صــورت  ــه در ای ــارد دالر دارد ک ــک میلی ــه ی ب
ــد  ــه ورود ماشــین آالت جدی ــاز ب ــه نی ــه ب و باتوج
ــن حجــم از  ــوان گفــت در صــورت تحقــق ای می ت
صــادرات، تــراز تجــاری ایــن صنعــت مثبــت شــده 
ویــا حداقــل از منفــی بــودن خــارج خواهــد شــد. 
ــئولین،  ــه مس ــت اینک ــلم اس ــه مس ــن آنچ بنابرای
فــرش  صنایــع  صاحبــان  و  دســت اندرکاران 
ــود  ــالش خ ــم و ت ــم و غ ــام ه ــد تم ــینی بای ماش
را معطــوف بــه امــر صــادرات فــرش ماشــینی بــه 
اقصــی نقــاط جهــان نماینــد تــا بتــوان بــا عبــور از 
مــرز صــادرات یــک میلیــارد دالری، ضمــن تبدیــل 
ایــران بــه دومیــن تولیدکننــده وصادرکننــده 
ــدن  ــت ش ــن مثب ــان، جش ــینی جه ــرش ماش ف
ــران را  ــینی ای ــرش ماش ــت ف ــاری صنع ــراز تج ت
ــد آن  ــه امی ــا نمــود. ب ــز هرچــه باشــکوهتر برپ نی
ــش  ــزم بخ ــت و ع ــا هم ــک ب ــدون ش ــه ب روز ک
نیســت. دســترس  از  دور  چنــدان  خصوصــی، 

چگونه می توان تراز تجاری صنعت 
فرش ماشینی ایران را مثبت کرد؟

یکی از انتقادات به حق، وابستگی 
شدید ارزی صنعت فرش ماشینی 

است. به جرأت می توان گفت به جز 
نخ های تار و پود پنبه، پلی استر 

و پنبه پلی استر مصرفی در فرش 
ماشینی و نیز نخ های خاب پلی 

استر فیالمنتی، سایر موارد مصرفی، 
ماشین آالت خط تولید فرش ماشینی 

از خارج کشور وارد می شود
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اجمالــی  بررســی  بــه  زیــر  گــزارش 
پروژه هــای ســاخت و ســاز شــهری در 
ــارس  ــج ف ــیه خلی ــورهای حاش ــان کش می
مفصلــی  توضیحــات  آن  در  و  پرداختــه 
ــاط  ــا و ارتب ــن پروژه ه ــات ای ــاره جزئی درب
ــا  ــه ب ــا در رابط ــش تقاض ــه افزای ــا ب آنه

اســت. پرداختــه  کفپوش هــا 

مقدمه
ــم  ــه حج ــه ب ــا توج ــه ب ــوش خاورمیان ــازار کفپ ب
بــاالی فعالیــت هــای ســاختمانی در منطقــه رو بــه 
ــردم  ــزان خواســت م ــش می ــا افزای رشــد اســت. ب
تولیدکننــدگان  کفپوش هــا  از  اســتفاده  بــرای 
ــت  ــده اهمی ــرف کنن ــوق مص ــت از حق ــه حمای ب
ــای  ــک نم ــزارش ی ــن گ ــد. ای ــتری می دهن بیش
ــه  ــا توج ــه را ب ــوش خاورمیان ــازار کفپ ــی از ب کل
ــه منطقــه تحــت امــر شــورای همــکاری خلیــج  ب
ــه  ــارس )Gulf Cooperation Council( ارائ ف
ــروژه  ــم پ ــه حج ــگاه ب ــا ن ــن ب ــد. همچنی می ده
ــور  ــر کش ــهری در ه ــاختمانی ش ــال س ــای فع ه
فعالیــت هــای ســاختمانی را بــرای شناســایی 
بازارهــای اصلــی رشــد کفپــوش تحلیــل می کنــد.

نکات برجسته این گزارش عبارتند از:
• 	 BNC Project گــزارش  اســاس   بــر 

رشــد  بــه  باتوجــه  و   ،Intelligence
فعالیت هــای ســاخت و ســاز در منطقــه 
بــازار  کــه  مــی رود  انتظــار  خاورمیانــه 
کفپــوش در خاورمیانــه بــه ١٠ میلیــارد دالر 

برســد.  میــالدی   ٢٠٢6 ســال  در 

• بــازار کفپــوش شــامل مــواد مختلفــی اســت 	
کــه نایلــون حــدود 4٠ درصــد از ســهم کل 

مــواد را دارد.

• تقاضــا 	 میــزان  شــهری  ســاز  و  ســاخت 

ــد. شــورای  ــت می ده ــوش را جه ــرای کفپ ب
 ٢٠٨٨5 )GCC( همــکاری خلیــج فــارس
پــروژه فعــال دارد کــه تقریبــا ٨٠ درصــد آن 
ــت. ــهری اس ــاز ش ــاخت و س ــه س ــوط ب مرب

• امــارات متحــده عربــی اکثــر پروژه هــای 	
شــورای  در  را  شــهری  ســاز  و  ســاخت 
ــد  ــکیل می ده ــارس تش ــج ف ــکاری خلی هم
و همــراه بــا عربســتان ســعودی تقریبــا 
ــاختمانی  ــای س ــروژه ه ــد از کل پ 7١ درص
را در منطقــه تشــکیل می دهــد. شــهری 

• در میــان انــواع مختلــف پروژه هــای ســاخت 	
ــکونی و  ــاختمان های مس ــهری، س ــاز ش و س
اداری تقریبــا ٨٠ درصــد از کل فعالیت هــای 
ســاخت و ســاز شــهری را تشــکیل می دهنــد 
ــرای مــواد کفپــوش در منطقــه را  و تقاضــا ب

تشــکیل مــی دهنــد.

تحلیل بازار کفپوش
ــداد  ــل تع ــه دلی ــه ب ــوش در خاورمیان ــازار کفپ ب
ــه  ــال، ب ــاز فع ــاخت و س ــای س ــروژه ه ــاد پ زی
ــار  ــل انتظ ــن دلی ــه همی ــت. ب ــد اس ــال رش دنب
ــا  ــال ٢٠٢6 ت ــا س ــوش ت ــازار کفپ ــه ب ــی رود ک م
5 درصــد افزایــش یابــد و بــه میــزان ١٠ میلیــارد 
بــه  می تــوان  را  کفپــوش  بــازار  برســد.  دالر 
ــی،  ــرش و قال ــرد: ف ــیم ک ــر تقس ــای زی بخش ه
کاشــی، کفپــوش وینیــل، کفپــوش چوبــی و انــواع 

ــت. ــوش لمینی ــل کفپ ــر از قبی دیگ

نایلــون از مــواد گســترده مــورد اســتفاده در حــوزه 
 ٢.6 آن  تخمینــی  ارزش  کــه  اســت  کفپــوش 
میلیــارد دالر اســت و بیــش از 4٠ درصــد از ســهم 
مــواد مــورد اســتفاده در کفپــوش را دارد. افزایــش 
اســتفاده از برنامــه هــای کاربــردی و طراحــی 
ایجــاد می کنــد.  را  بــازار  فرصت هــای جدیــد 
بــا  کف پــوش  بــرای  تقاضــا  مــی رود  انتظــار 
افزایــش فعالیت هــای ســاخت 
ــازی در  ــد و بازس ــاز جدی و س

ــد. ــش یاب ــه افزای منطق

ــه نظــر می رســد متقاضیــان  ب
از  کفپــوش،  بــرای  اصلــی 
بخــش ســاخت و ســاز شــهری 
می آیــد کــه شــامل ســاختمان 
مســکونی،  و  اداری  هــای 
شــهری،  توســعه های 
ســاختمان های  مســاجد، 
ــات تفریحــی،  آموزشــی، امکان
هتل هــا،  ســاختمان های 
امکانــات بهداشــتی و دیگــر 
همانطــور  اســت.  امکانــات 
اشــاره  نیــز  بــاال  در  کــه 
شــد بــر اســاس اطالعــات 
ــروژه  ــروژه BNC، ٢٠٨55 پ پ
ســاختمانی فعــال فقــط در 
شــورای  عضــو  کشــورهای 

کفپوش ها در پروژه های ساخت و ساز شهری

نمودار ١: درصد پروژه های ساختمانی فعال شهری در هر بخش در شورای 
همکاری خلیج فارس
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همــکاری خلیــج وجــود دارد کــه تقریبــا ٨٠ 
درصــد آن در بخش ســاخت و ســاز شــهری اســت. 
ــرای کــف پــوش در کشــورهای  تقاضــای اصلــی ب
شــورای همــکاری خلیــج فــارس بــه نظــر می رســد 
ــاز  ــاخت و س ــش س ــعه در بخ ــای توس از پروژه ه
بــه  زمانیکــه  امــا  شــهری حاصــل می شــود، 
ــای  ــه بخش ه ــا ب ــن فعالیت ه ــدی ای ــیم بن تقس
مختلــف ســاخت و ســاز دقــت می شــود مشــاهده 
می گــردد کــه ایــن فعالیت هــا بیــش از ایــن 

ــت. ــداد اس تع

ــای  ــهری فعالیت ه ــاز ش ــاخت و س ــش س در بخ
اصلــی و مــادر توســعه و برنامه ریــزی شــهری 
ــت های  ــود. سیاس ــت می ش ــت حمای ــط دول توس
ــکاری  ــورای هم ــای ش ــادی دولت ه ــوع اقتص متن
ــت  ــهر را تح ــی ش ــرات اساس ــارس تغیی ــج ف خلی

ــوزه  ــهرهای ح ــیاری از ش ــرا بس ــارت دارد، زی نظ
از  بســیاری  بســیج  طریــق  از  فــارس  خلیــج 
بزرگــی  تحــوالت  تحــت  شــهری  پروژه هــای 
بخــش  در  مــی رود  انتظــار  دارنــد.  قــرار 
ــوش  ــرای کفپ ــا ب ــهری تقاض ــاز ش ــاخت و س س
ــاختمان  ــش س ــژه در بخ ــه وی ــد.، ب ــش یاب افزای
ــیل  ــده پتانس ــان دهن ــه نش ــا ک ــکونی، هتل ه مس
اســت. کفپــوش  بــرای  تقاضــا  بــاالی  رشــد 

کفپوش ها در پروژه های ساختمانی 
بــرای آینــده در بخــش مســکونی و اداری چیــزی 
نزدیــک بــه ١٢٢٠٨ پــروژه شــامل ســاختمان های 
کــم ارتفــاع )١ تــا 3 طبقــه(، ســاختمان های 
متوســط )4 تــا ١4 طبقــه( و ســاختمان های بلنــد 
)بیــش از ١5 طبقــه( وجــود دارد. ســاختمان ها 
بخــش عمــده ای از تقاضــا بــرای کفپــوش در 
BNC Project In�  منطقــه اســت. طبــق گــزارش

telligence، ١٢٢٠٨ پــروژه ســاختمانی بــا ارزش 
تخمیــن زده شــده 4496 میلیــارد دالر وجــود دارد 
ــی  ــاز )یعن ــاخت و س ــل س ــدای مراح ــه در ابت ک
مفهــوم و طراحــی( قــرار دارد. پروژه هــای عظیــم و 
بــا ارزش عبارتنــد از: پروژه الســفار منطقه ای در آل 
آهســای عربســتان ســعودی بــه ارزش١٠ میلیــارد 

ــه  ــت ب ــداهلل در کوی ــد ســعد العب دالر، شــهر جدی
ــد در  ــواف االحم ــهر ن ــارد دالر و ش ارزش 4 میلی
منطقــه ســابریای کویــت بــه ارزش 3 میلیــارد دالر. 
ــد  ــرار دارن ــعه ق ــه توس ــروژه در مرحل ــه پ ــر س ه
ــاخت،  ــل س ــس از تکمی ــه پ ــی رود ک ــار م و انتظ
ــد. ــش یاب ــرش افزای ــوش و ف ــرای کفپ ــای ب تقاض

کفپوش ها در پروژه های توریستی تفریحی

بــازار ســاخت و ســاز GCC طــی چنــد ســال 
ــی و  ــده عرب ــارات متح ــژه در ام ــه وی ــته ب گذش
قطــر بــه خاطــر آمــاده ســازی بــرای جــام جهانــی 
درحــال  امــارات   Expo ٢٠٢٠ و  قطــر   ٢٠٢٢
ــرای پذیرایــی و  گســترش اســت. هــر دو کشــور ب
میهمان نــوازی از مهمانــان و گردشــگران، ســرمایه 
گــذاری ویــژه ای در نظــر گرفتــه اســت. بــه 
ــی رود  ــار م ــرمایه گذاری ها انتظ ــن س ــل همی دلی
ــر  ــود. ب ــل ش ــرفتی حاص ــوش پیش ــازار کفپ در ب
بازاریابــی  و  گردشــگری  وزارت  آمــار  اســاس 
ــدارك  ــی، تعــداد اتاق هــای ت ــارات متحــده عرب ام
ــال ٢٠٢٠  ــا س ــا  ت ــن پروژه ه ــده  در ای ــده ش دی
و  باشــد  اتــاق   ١6٠،٠٠٠ تــا   ١4٠،٠٠٠ بیــن 
اتــاق  از ١٠،٠٠٠  بیــش  نیــز  درحــال حاضــر 

نیــاز بــه کفپــوش دارنــد. بــر طبــق گــزارش
تعــداد ١١١7    BNC Project Intelligence
ــاخت و  ــه س ــل اولی ــاختمانی در مراح ــروژه س پ
ــه معنــای دیگــر طراحــی و کانســپت( در  ســاز )ب
ــا  ــارس، ب ــج ف ــکاری خلی ــورای هم ــورهای ش کش
ارزش تخمینــی ١44 میلیــارد دالر وجــود دارد.
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ــدود  ــر ح ــال حاض ــی در ح ــده عرب ــارات متح ام
ــه  ــل اولی ــروژه توریســتی تفریحــی در مراح ٨5 پ
ســاخت )یعنــی مفهــوم و طراحــی( از جملــه 
ــه ارزش ٨.6  ــن ب ــردوس در ام ال کوای ــا ف صبح
 Mall of Hospitality ــه ــارد دالر، در منطق میلی
دبــی بــه ارزش ١ میلیــارد دالر و RP One در 
ــارد دالر  ــه ارزش ١ میلی ــی ب ــاری دب ــج تج خلی
ــم  ــتای فراه ــر در راس ــال قط ــن ح دارد. در همی
ــال  ــی فوتب ــام جهان ــروری ج ــای ض ــردن نیازه ک
٢٠٢٢، امســال بــرآورد 45٠٠٠ اتــاق هتــل را 
ــدادی از  ــت. تع ــرده اس ــا ک ــن رقابت ه ــرای ای ب
پــروژه هــای مهــم تفریحــی توریســتی در کشــور 
ــه  قطــر شــامل هتــل Sofitel در خلیــج غــرب ب
آرژان  ارزش ١5٠ میلیــون دالر و مرکــز شــهر 
می شــود. دالر  میلیــون  ارزش١٠٠  بــه  دوحــه 

کفپوش در پروژه های جزئی چون مراکز خرید
امــارات متحــده عربــی منطقــه ای بــرای خریدهــای 
ــی  لوکــس محســوب می شــود. ســال گذشــته دوب
ــای  ــع در فض ــر مرب ــش ٢6،٠٠٠ مت ــاهد افزای ش
متــر  امســال35٠،٠٠٠  بــود،  فــروش  مراکــز 
ــال ٢٠١٨  ــع در س ــر مرب ــزار مت ــع و 367 ه مرب
ــی  ــد پیش بین ــد. رش ــد ش ــه خواه ــالدی اضاف می
ــش  ــب افزای ــد موج ــز خری ــای مراک ــده در فض ش
ــاس  ــد. براس ــد ش ــوش خواه ــرای کفپ ــا ب تقاض
برخــی منابــع رســانه ای، مراکــز فــروش عربســتان 
ســعودی ممکــن اســت از لحــاظ حجــم و مقیــاس 

ــتان  ــد. عربس ــور کن ــی عب ــده عرب ــارات متح از ام
ســعودی بزرگتریــن اقتصــاد در خاورمیانــه بــا 
جمعیــت 3٠ میلیــون نفــری اســت کــه 7٠ درصــد 
ــش  ــه بخ ــد، ک ــن دارن ــال س ــر 3٠ س ــا زی آنه
اصلــی مشــتریان بــرای مراکــز خریــد اســت. بــازار 
ــل  ــاری قاب ــای تج ــاض( از مکان ه ــتان )ری عربس
توجــه اســت کــه قــرار اســت در ســال ٢٠١٨ بــاز 
شــود؛ ایــن بــازار فضایــی بــه مســاحت ٢6٠،٠٠٠ 
ــا مســاحت  ــی ب ــروش و فضای ــرای ف ــع ب ــر مرب مت
١63٠٠٠ متــر مربــع بــرای اجــاره خواهــد داشــت. 
بــا افزایــش فضــای اختصــاص داده شــده بــه مراکز 
خریــد تولیــد کفپــوش نیــز توســعه خواهد داشــت.

فعالیت های ساختمانی
ــدود ١64١١  ــهری ح ــاز ش ــاخت و س ــش س بخ
ــد  ــا ٨٠ درص ــه تقریب ــال دارد ک ــروژه فع پ
در  ســاز  و  ســاخت  فعالیت هــای  کل  از 
منطقــه را تشــکیل می دهــد. نتیجــه حجــم 
ــای ســاخت و ســاز شــهری،  ــاالی پروژه ه ب
ــه  ــوش را ب ــف پ ــرای ک ــا ب ــش تقاض افزای

ــال دارد. دنب

تجزیــه و تحلیــل زیــر بــر اســاس داده هــای 
پــروژه BNC اســت:

• ســاز 	 و  ســاخت  پروژه هــای  اکثــر 
شــهری کــه در امــارات متحــده عربــی 
هســتند تقریبــا 54 درصــد از کل پــروژه 
کشــورهای  میــان  در  را  شــهری  هــای 
ــکیل  ــارس تش ــج ف ــکاری خلی ــورای هم ش
ــالك  ــترده ای از ام ــر گس ــد. مقادی می دهن

مســکونی و تجــاری احتمــاال فرصت هــای 
بیشــتری را بــرای اســتفاده از کفپــوش و 

ایجــاد می کننــد. پارکــت 

• ــزرگ 	 ــور ب ــن کش ــعودی دومی ــتان س عربس
ســاز  و  ســاخت  پروژه هــای  لحــاظ  از 
شــهری اســت کــه تقریبــا ١7 درصــد از کل 
فعالیت هــای ســاختمانی شــهری در منطقــه 
ــا توجــه بــه ایــن  را تشــکیل می دهــد. امــا ب
کــه در معیارهــای دالر، ارزش پروژه هــای 
ــعودی،  ــهری در عربســتان س ــاختمانی ش س
تخمینــی  ارزش  از  درصــد   3٢ تقریبــا 

ســرمایه گذاری هــای ســاختمانی شــهری در 
ــوع  ــل تن ــد. دلی ــکیل می ده ــه را تش منطق
بیــن تعــداد و ارزش پروژه هــای ســاخت 
ــروژه  ــن پ ــل چندی ــه دلی ــهری ب ــاز ش و س
ارزشــمند اســت کــه در حــال حاضــر در 

ــت. ــام اس ــال انج ح

• تخمیــن زده مــی شــود 63٪ از پــروژه هــای 	
ســاخت و ســاز شــهری در حــال حاضــر 
در حــال ســاخت هســتند و ایــن نشــان 
می دهــد تقاضــای ثابــت بــرای کفپــوش 
ــه ذکــر اســت  وجــود دارد. همچنیــن الزم ب
ــاخت و  ــه س ــود ک ــن زده می ش ــه تخمی ک
ســاز شــهری بــه ارزش ٢5٢ میلیــارد دالر در 
مراحــل اولیــه ســاخت قــرار دارد و زمانــی که 
پروژه هــا در جریــان اســت، تقاضــای جدیــد 

ــد. ــد ش ــاز خواه ــوش ب ــرای کفپ ب

نتیجه گیری
ــم  ــل حج ــه دلی ــه ب ــوش در خاورمیان ــازار کفپ ب
بــاالی پروژه هــای ســاخت و ســاز شــهری در میــان 
کشــورهای شــورای همــکاری خلیــج فــارس رو بــه 
ــی بیشــترین  افزایــش اســت. امــارات متحــده عرب
تعــداد پــروژه هــای ســاختمانی شــهری در منطقــه 
ــعودی  ــتان س ــاً عربس ــس از آن متعاقب را دارد و پ
ــه  ــز ب ــر نی ــور، قط ــن دو کش ــس از ای ــت؛ پ اس
ــروژه  ســرعت در حــال رشــد اســت. بســیاری از پ
هــای ســاخت و ســاز شــهری تحــت حمایــت دولت 
ــرای  ــا ب ــی رود تقاض ــار م ــه انتظ ــد ک ــرار دارن ق
ــد. کفپــوش طــی چنــد ســال آینــده افزایــش یاب

نمودار ٢: تعداد و ارزش )در میلیارد دالر( پروژه های ساختمانی شهری 
فعال در هر کشور در شورای همکاری خلیج فارس
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بــه گــزارش ســرویس ترجمــه مجلــه کهــن، 
ــالگرد ــتمین س ــن بیس ــور جش ــه منظ  ب
 ،DOMOTEX ASIA / CHINAFLOOR
کمپیــن  دارنــد  قصــد  موسســین 
و    Materia  ،InnovAction کقپــوش 
را  کادکــس  آموزشــی  کنفرانــس  هــای 
بــه طــور گســترده ای معرفــی کننــد.

پاویون های جدید، محصوالت جدید
ــت  ــده صنع ــس از آین ــک عک InnovAction  ی
کفپــوش اســت و هــدف مــا برجســته کــردن 
ــاس  ــای کوزت ــت. »آق ــوع اس ــن موض ــت ای اهمی
»مغــز  گفــت.   InnovAction طــرح  معمــار 
ــی  ــه ای طراح ــه گون ــی ب ــور طبیع ــه ط ــان ب انس
ــه از  ــر و ســاختارهایی ک ــه تصاوی ــه روزان شــده ک
محیــط روزمــره می بینــد را از هــم تفکیــک کنــد. 
ــی  ــال طراح ــا در ح ــده، م ــن ای ــه ای ــه ب ــا توج ب
ــرا  ــتیم، زی ــی هس ــای مخصوص ــاخت فضاه و س
ــه  ــت ارائ ــرای تقوی ــا ب ــت م ــه داران از حمای غرف
محصــوالت خــود نیــاز بــه مفاهیــم جدیــد دارنــد.«

ــطه  ــه واس ــن InnovAction Flooring ب کمپی
نقطــه   3 در  بــزرگ  نمایشــی  نمایشــگرهای 
نمایشــگاه بــا هــدف معرفــی محصــوالت پیشــرو در 
ــد.  ــرار گرفته ان ــوش ق ــرش، پارکــت و کفپ ــازار ف ب
ــه طــور  ــه داران در بخــش InnovAction ب غرف
ــن  ــر بهتری ــول برت ــت ده محص ــودکار در رقاب خ

نمایشــگاه بــه طــور خــودکار ثبــت نــام می شــوند. 
ایــن درحالیســت کــه در محــل نمایشــگاه، بیش از 
55،٠٠٠ بازدیدکننــده ایــن فرصــت را دارنــد تــا بــا 
بازدیــد از هــر ویتریــن بــه محصــوالت مــورد عالقه 
دهنــد. رأی   InnovAction بخــش  در  خــود 

 ،Floor Covering (FCW( هفتگــی  مجلــه 
یکــی از نشــریات برجســته صنعــت بیــن المللــی از 
ســال ١95٢، حامــی اصلــی ایــن نمایشــگاه اســت 
و بــه طــور رســمی برنــدگان مســابقه ١٠ محصــول 

جدیــد را اعــالم خواهــد کــرد.

عناصر ضروری
ــب  ــه در ترکی ــورت گرفت ــوآوری ص ــت ن ــه عل ب
ــه بیشــتر  ــتفاده ک ــورد اس ــام م ــواد خ ــه م خالقان
ــا محیــط زیســت اســت و  شــامل مــواد ســازگار ب
دوام آنهــا در مقابــل آب و آتــش، انعطــاف پذیــری 
خاصــی در محصــوالت ایــن حــوزه دیــده می شــود، 
ــت  ــده صنع ــر ش ــوارد ذک ــل م ــه دلی ــع ب درواق
کف پــوش هیچــگاه در حالــت ایســتا نیســت.

ماتریــا یــک فروشــگاه مجــزا بــرای دیــدن و 
ــورد  ــوادی اســت کــه کاالهــای م ــی لمــس م حت
و خانه هــای  اداری  در ســاختمان های  اســتفاده 
مــا را تشــکیل می دهنــد. ماتریــای موجــود در 
 DOMOTEX asia / CHINAFLOOR نمایشگاه
از لحــاظ بافــت، زیرســاخت، دوام و وزنــی تغیراتــی 
ــان  ــتیک، درخت ــزات، پالس ــرف فل ــزان مص در می

ایجــاد می کنــد.

cadex معماران
بــا نگاهــی به هــر دو طــرف رودخانــه Huangpu در 
شــانگهای، میــزان تقاضــا بــرای معمــاری حرفه ای تــر 
در شــهر بــرای پروژه هــای مختلــف از چندیــن 
ــاز  مرکــز خریــد، ســالن هــای نمایــش در فضــای ب
و آپارتمــان هــای لوکــس را می تــوان مشــاهده 
آســیا  در  کفپــوش  پروژه هــای  رهبــران  کــرد. 
ــرام خاصــی  ــوده و احت متوجــه اهمیــت معمــاران ب
 بــه قــدرت معمــاران بیــن المللــی و طراحــان قائلنــد.

و    DOMOTEX asia / CHINAFLOOR 
ــاران  ــرای معم ــرم ٢ روزه ب ــت ف ــک پل cadex ی
جهــت  کف پــوش  کارشناســان  و  بین المللــی 
نظــر  در  شــیوه ها  بهتریــن  و  ایده هــا  تبــادل 
گرفتــه اســت. در ســال ٢٠١7، بیــش از 4٠٠٠ 
ــد  ــور یافتن ــی حض ــای آموزش ــر در کنفرانس ه نف
ــد و  ــه روز کنن ــا ب ــان رویداده ــود را در جری ــا خ ت
ــده  ــای آین ــروژه ه ــکاری در پ ــرای هم ــی ب راه های
کننــد. پیــدا  آرام  آســیا-اقیانوس  منطقــه  در 

تجربه کفپوش های ورزشی
ــیه  ــه آسیا-اقیانوس ــده، منطق ــال آین ــد س در چن
ــان برخــی از مهمتریــن رویدادهــای ورزشــی  میزب
در جهــان خواهــد بــود. بازی هــای آســیایی ٢٠١٨ 
در اندونــزی، بازی هــای المپیــک زمســتانی ٢٠١٨ 
ــتانی  ــک تابس ــای المپی ــی و بازی ه ــره جنوب در ک
ــنگین  ــرمایه گذاری های س ــه س ــن ب ٢٠٢٠ در ژاپ
از منطقــه نیــاز خواهــد داشــت تــا امکانــات 

ــای ورزشــی را بســازند.  ــدی از هنره جدی

         DOMOTEX ASIA / CHINAFLOOR
کفپوش هــای  حــوزه  در  موجــود  شــرکت های 
ورزشــی را بررســی خواهــد کــرد تــا پتانســیل های 
آنــان را بــرای تأمیــن کفپوش هــای موردنیــاز 
شناســایی کنــد. در فضــای ورزشــی تجهیــز شــده 
بــا کفپــوش کــه بــرای تســت درنظــر گرفته شــده. 
ــت.  ــد گرف ــورت خواه ــی ص ــی های مختلف بررس
مــن جملــه برگــزاری تورنمنــت بدمینتــون در یک 
محوطــه ورزشــی بــه مســاحت ٢٠٠ متــر مربعــی، 
ــخ و  ــرف + ی ــی از ب ــه آزمایش ــک منطق ــاد ی ایج
 Green Campus همچنیــن انجمــن چینــی
Construction بــرای گفتگــو دربــاره آینــده 
ــکاری  ــا هم ــت« ب ــط زیس ــبز و محی ــطوح س »س
شــهرداری، دفاتــر ورزش دولتی ترتیب داده اســت.

 :VNU آقــای شــین لیــو، مدیــر پــروژه نمایشــگاه
ــام  ــداد ثبت ن ــم تع ــال ه ــم امس ــار داری ــا انتظ »م
کننــدگان و هــم تعــداد بازدیدکننــدگان از تعــداد 
ــر  ــیار فرات ــل بس ــدگان در دوره قب کل بازدیدکنن
ــی  ــان نقطــه عطــف اصل ــداد همچن ــن روی رود. ای
ایــن صنعــت در آســیا اســت و جامعــه بین المللــی 
توجــه ویــژه ای دارد. از ســال گذشــته تــا بــه امــروز 
ــد )کرواســی  ــی جدی ــای بین الملل ــا در پاویون ه م
ــت  ــه دس ــی ب ــور توجه ــات درخ ــران( توافق و ای
آورده ایــم و امیدواریــم کشــورهای بیشــتری را 
بــرای عضویــت جــذب کنیــم. بــرای اینکــه بتوانیم 
در ردیــف کشــورهایی چــون کانــادا، آلمــان، 
ســوئیس، انگلیــس، ایــاالت متحــده آمریــکا و 
ایتالیــا باشــیم ســازماندهی هایی صــورت دادیــم.«

محصوالت جدید و رویدادهای ویژه 
DOMOTEX ASIA/CHINAFLOOR مه

رج
ت
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مقدمه
ــبکه دو  ــاعت ٢١:3٠ از ش ــی س ــا حوال ــن روزه ای
ســیمای ملــی ســریالی بــه اســم "ســایه بان" 
پخــش می شــود کــه در یکــی از قســمت های 
ــت  ــه وضعی ــوط ب ــی مرب ــر سکانس ــب های اخی ش
تولیــد در کشــور داشــت. در ایــن ســکانس مدیــر 
ــی  ــت گران ــه از وضعی ــا گالی ــدی ب ــه تولی کارخان
و بــاال بــودن هزینه هــای تولیــد و مشــکالتی 
ــعی  ــف س ــائل مختل ــات و مس ــم از مالی ــر اع دیگ
ــه و اعــالم ورشکســتگی داشــت  در بســتن کارخان
ــا مخالفت هــای سرپرســت کارگــران همــراه  کــه ب
بــود. در ایــن ســکانس بخــش قابــل توجهــی 
ــت  ــه وضعی ــاره دارد ب ــه اش ــردد ک ــرح می گ مط
بــازار. مدیــر کارخانــه قصــد نــدارد جنــس ارزان بــا 
کیفیــت تولیــد کنــد کــه فقــط فــروش رود و تــوان 
ــودن  ــاال ب ــل ب ــه دلی ــت ب ــا کیفی ــد جنــس ب تولی

هزینه هــا را نــدارد.

پــس از نمایــش ایــن قســمت و طــرح ایــن 
ــی از  ــی یک ــر زجاج ــدس ناص ــائل مهن ــل مس قبی
کارشناســان حــوزه نســاجی تــالش کــرد با ارســال 
ایــن ویدئــو بــه تمــام صاحــب نظــران بخش هــای 
مختلــف صنایــع نســاجی اعــم از کارفرمایــان، 
دانشــگاه،  محتــرم  اســاتید  تولیــد،  مدیــران 
بازاریــان محتــرم و ســایر دســت انــدرکاران نظــرات 
مختلــف را جویــا شــود و بــا بررســی تمــام آنهــا و 
ــی کــه خودشــان جمع بنــدی کامــل  برداشــت کل
ــتحضار  ــت اس ــاال جه ــی و احتم ــت بررس را جه
ــم  ــت نســاجی تقدی ــه صنع ــدان ب ــوم عالقه من عم
ــد. ــه می خوانی ــه در ادام ــد ک ــن کردن ــه که مجل

غفلت از تکنولوژی
اساســاً مشــکل اصلــی صنایــع مــا در حــال حاضــر 
ــه دلیــل وقفــه  ــه  خصــوص صنعــت نســاجی، ب ب
ــالب،  ــی از انق ــده ناش ــش آم ــاله پی ــن س چندی
جنــگ، تحریــم و بافــت قدیمــی مدیریــت دولتــی 
اســت کــه موجــب غفلــت از تکنولــوژی روز و دور 
ــروز  ــوده اســت. ام ــی ب ــازار جهان ــاز ب ــدن از نی مان
هرگونــه ســرمایه گــذاری اگــر در چهارچــوب نیــاز 
ــه شکســت اســت. اگــر  ــی نباشــد محکــوم ب جهان
امــروز تولیــد فــرش ماشــینی و نــخ مــورد مصــرف 
ــه  ــت ک ــی اس ــر صادرات ــه خاط ــی دارد ب آن رونق
ــورت  ــده ص ــزان تولیدکنن ــی از عزی ــط برخ توس
داخلــی  بــازار  صــورت  درغیرایــن  می گیــرد. 
ــدارد.  ــت را ن ــد و قیم ــزان تولی ــن می ــش ای کش
ــرخ ارز ایــن توانایــی را  البتــه تعدیــل و افزایــش ن

ــرد. ــد ک بیشــتر خواه

ــول  ــد محص ــتباهات، تولی ــن اش ــی از اصلی تری یک
قبــل از شــناخت بــازار هــدف مشــخص اســت. ذکر 
ــب  ــی از جان ــچ زمان ــه هی ــم ک ــد موضــوع مه چن
ــروری  ــده ض ــی نش ــه آن توجه ــر ب ــان ام متولی
ــرد  ــی برعملک ــه نظارت ــه هیچ گون اســت و آن اینک
ــدم  ــن ع ــدارد و هم چنی ــود ن ــدگان وج تولیدکنن
وجــود نظــام مهندســی درصنعت نســاجی و ســنگ 
ــری از  ــت جلوگی ــمار در جه ــای بی ش ــدازی  ه ان
نیــل بــه ایــن مهــم هــم مزیــد علــت خواهــد بــود.

ــه  ــال ب ــه ح ــد درهم ــوده و بای ــم ب ــا آنچــه مه ام
آن توجــه خــاص شــود عبارتســت از: قیمــت تمــام 
ــل درون ســازمانی و خــارج ســازمانی  شــده، عوام
کــه مــا بیشــتر بــه عوامــل بــرون ســازمانی ماننــد 
بیمــه، مالیــات، ســود بانکــی توجــه داریــم و 
درمقابــل اعتنــای خاصی بــه عوامل درون ســازمانی 
کــه بیشــتر از ســو مدیریــت و عــدم دانــش کافــی 
در مدیــران پاییــن دســتی اســت نمی گــردد. 

ــه  ــل نقط ــواردی از قبی ــد م ــت بدانی ــب اس جال
سربه ســر و یــا هزینــه ســربار قیمــت تمــام شــده 
ــت  ــر، مدیری ــت و متغی ــای ثاب ــول، هزینه ه محص
ــوال  ــنجی اص ــوزش و زمان س ــانی، آم ــع انس مناب
ــت.  ــده اس ــف نش ــا تعری ــی از واحده ــرای خیل ب
ــار  ــای گرفت ــی از واحده ــکل خیل ــفانه مش متاس
ــه  ــت. هزین ــا حداقل هاس ــنایی ب ــدم آش ــل ع بدلی
و  بازســازی  وطــرح  ماشــین آالت  اســتهالك 
نوســازس آنهــا از جملــه مــواردی اســت کــه عمــال 
ــر  ــه فک ــی ب ــر کس ــاً کمت ــود. ضمن ــاظ نمی ش لح

ــت. ــادرات اس ــرای ص کار ب

آنچه گرجستان انجام داد
ــن  ــت در ای ــه سالهاس ــی ک ــی از عزیزان ــر یک نظ
ــای  ــت و تجربه ه ــت اس ــه فعالی ــغول ب ــوزه مش ح
مختلفــی از دیگــر کشــورهای جهــان دارد بــر ایــن 
ــه مشــابه ایــن مشــکالت  ــود کــه مــا نمون ــا ب مبن
ــم از طرحــی  را در گرجســتان داشــتیم و می توانی
کــه در آنجــا پیــاده شــد اســتفاده گــردد. ایشــان 
عنــوان کردنــد کــه گرجســتان تــا ده ســال قبــل 
مملــو از فســاد و مشــکالت عدیــده در حــوزه 
ــه ترتیبــی  ــوده اســت ب صنعــت و بخــش تولیــد ب
کــه رییــس ICC گرجســتان می گفــت: »در آن 
ــظ  ــش محاف ــل ش ــا حداق ــودم ب ــور ب ــان مجب زم
در شــهر حرکــت کنــم«، ولــی امــروز ایــن کشــور 
ــه  ــازی ب ــه او دیگــر نی ــان امــن اســت کــه ن آنچن
محافــظ دارد و نــه خبــری از قتــل و غــارت منتشــر 
می شــود. رمــز تغییــر در گرجســتان آن اســت کــه 
ــادزه در  تعــدادی از وزرای جــوان دولــت شــوارد ن
ــه  ــد ک ــه راه می اندازن ــی را ب ــال ٢٠٠3 حرکت س
 )Rose Revolution( بــه انقــالب گل ســرخ

معــروف شــده اســت.

ایشــان ذکــر ایــن نکته را ضــروری دانســت و عنوان 
کــرد: هــدف از ایــن حرکــت کنــار گذاشــتن افــراد 
ــازی  ــی و بازس ــب حکومت ــله مرات ــد در سلس فاس

مهندس ناصرزجاجی مجرد 

کارشناس رسمی دادگستری 
نساجی و رنگرزی

جالب است بدانید 
مواردی از قبیل 
نقطه سربه سر و 
یا هزینه سربار 

قیمت تمام 
شده محصول، 

هزینه های 
ثابت و متغیر، 
مدیریت منابع 

انسانی، آموزش 
و زمان سنجی 

اصوال برای خیلی 
از واحدها تعریف 

نشده است.

یکی از اصلی ترین 
اشتباهات، تولید 
محصول قبل از شناخت 
بازار هدف مشخص 
است. ذکر چند موضوع 
مهم که هیچ زمانی 
از جانب متولیان امر 
به آن توجهی نشده 
ضروری است و آن 
اینکه هیچ گونه نظارتی 
برعملکرد تولیدکنندگان 
وجود ندارد و هم چنین 
عدم وجود نظام 
مهندسی درصنعت 
نساجی و سنگ اندازی 
 های بی شمار در جهت 
جلوگیری از نیل به 
این مهم هم مزید علت 
خواهد بود.

بافت قدیمی مدیریت دولتی، موجب غفلت از 
تکنولوژی روز و دور ماندن از نیاز بازار جهانی
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ــازار  نظــام اداری کشــور براســاس نظــام اقتصــاد ب
ــت.  ــوده اس ــور ب ــل در ام ــفافیت کام ــاد ش و ایج
ــک  ــه در ی ــتان آنک ــب در گرجس ــات عجی از اتفاق
ــور را  ــی کش ــس راهنمای ــنل پلی ــام پرس روز، تم
ــد  ــی چن ــد ط ــرادی جدی ــد و اف ــراج می کنن اخ
ــه  ــب آنک ــد و جال ــتخدام می نماین ــد اس ــاه بع م
نقــل می کننــد کــه طــی چنــد ماهــی کــه کشــور 
بــدون پلیــس بــود، امــور حمل ونقــل کشــور بهتــر 

از گذشــته اداره می شــد.

ایشــان در ادامــه نقــل قولــی از جانــب نخســت وزیر 
گرجســتان بــه ایــن مضمــون بیــان کــرد، نخســت 
بین المللــی  بررســی  یــک  در  وزیــر می گفــت 
مشــخص شــده کــه در ســال گذشــته تنهــا 
ســه درصــد از افــراد خانه وارهــای گرجســتانی 
مبــادرت بــه دادن رشــوه کرده انــد. در حالــی کــه 
ایــن شــاخص حتــی در برخــی کشــورهای اروپایــی 

ــم اســت. ــن رق ــر از ای باالت

طــی نه ســال گذشــته حکومــت گرجســتان تحوالت 
غیــر قابــل بــاوری را بــه خــود دیــده اســت. از جملــه 
ــک  ــه ی ــود آورده ک ــه وج ــی را ب ــتم گمرک سیس
کامیــون طــی یــک ســاعت وارد گمــرك شــده، مورد 
ارزیابــی قــرار می گیــرد و از در دیگــر گمــرك پــس 
از انجــام کلیــه تشــریفات گمرکــی خــارج می شــود. 
سیســتم های اســکن آنچنــان دقیق انــد کــه امــکان 
هیــچ گونــه تخلفــی وجــود نــدارد و سیســتم اداری 
ــه ترتیبــی ســازمان یافتــه کــه از لحظــه  گمــرك ب
ورود فــرد متقاضــی بــه گمــرك تــا زمــان خــروج او 
ــه  ــر و صــدای او ضبــط می شــود. ب همــه جــا تصوی
ــام  ــک انج ــورت اتوماتی ــه ص ــور ب ــه ام ــالوه هم ع
ــرك در  ــوران گم ــت مأم ــن دخال ــرد. بنابرای می گی

تصمیم گیری هــا در حداقــل اســت.

همچنیــن ایشــان عنــوان کردنــد: مراکــزی تحــت 
ــه  ــد ک ــاد کرده ان ــی ایج ــات عموم ــوان خدم عن
تحــت آن پاســپورت و امتحــان گواهینامــه و آزمون 

ــرض  ــی در ع ــتم های دیجیتال ــی در سیس رانندگ
ــه  ــن گفت ــود. همچنی ــادر می ش ــاعت ص ــک س ی
ــن  ــاز و همچنی ــازه ســاخت و س ــه اج می شــود ک
ــی  ــب و کار ط ــه کس ــرای هرگون ــوز ب ــدور مج ص
یــک روز انجــام می شــود و فــرد متقاضــی تکلیــف 
خــود را بــه روشــنی می دانــد کــه چــه دیونــی دارد 
ــد. ــت می کن ــی را دریاف ــه امتیازات ــل چ و در مقاب

بی تدبیری به روش سنتی
ــوزه  ــاالن ح ــر از فع ــی دیگ ــتا یک ــن راس در همی
ــفانه  ــه: متأس ــود ک ــده ب ــن عقی ــر ای ــاجی ب نس
بعضــی از صاحبــان صنعــت کــه خــود مدیــر 
اجرایــی و صاحــب کار مجموعــه ای هســتند طــوری 
عمــل می کننــد کــه هیــچ راه جبرانــی بــرای 
ــری و کار  ــا بی تدبی ــد و ب ــی نمی گذارن ــود باق خ
بــه روش ســنتی راهــی بــه جــز تعطیلــی مجموعــه 
نمی مانــد. درحالیکــه پیشــگیری همیشــه بهتــر از 
ــا بروزرســانی  درمــان اســت و همیشــه می شــود ب
در تولیــدات و اســتفاده از برنامه ریــزی صحیــح 
نابــودی  ورطــه  در  ســقوط  از  را  مجموعــه 
ــخص  ــک ش ــه ی ــت ب ــی الزم اس ــات داد. گاه نج
ــه  ــل ب ــتم از قائ ــم و سیس ــکا نکنی ــه ات درمجموع
شــخص بــودن بیــرون آیــد و از مشــاوره در تمــام 
ــه و  ــراد باتجرب ــط اف ــف کاری توس ــطوح مختل س
متخصــص ســود بــرد. امــا متأســفانه در ایــران ایــن 
ایــراد وجــود دارد کــه مدیــران بــاال دســتی کار را 
ــع  ــا مان ــم ب ــد و دائ ــوار نمی کنن ــد هم ــرای تولی ب
تراشــی کار را روز بــه روز ســخت تر می نماینــد 
ــح در  ــت صحی ــدم مدیری ــای ع ــه معن ــن ب و ای

تصمیــم گیری هــای کالن اســت

ازطــرف دیگــر سیســتم بانکــی یــا تســهیالت الزم 
ــار  ــه روز رســانی ماشــین آالت را در اختی جهــت ب
ــوالت  ــا محص ــد ت ــرار نمی دهن ــد ق ــش تولی بخ
ــا اگــر هــم  ــه صــورت رقابتــی تولیــد شــوند و ی ب
قــرار  شــرکت ها  اختیــار  در  را  امکانــات  ایــن 
می دهنــد بــا بهــره باالیــی کــه در نظــر می گیرنــد 
ــرار  ــعاع ق ــت الش ــبی را تح ــای نس ــام مزیت ه تم
ــا  ــاال جامعــه ب ــه طبــع ایــن بهــره ب می دهنــد و ب

ــود. ــه می ش ــاال مواج ــورم ب ت

همه تخم مرغ های خود را در یک سبد نچینیم
ــق  ــرکت های موف ــی از ش ــر یک ــه نظ ــا در ادام ام
ــود کــه: اوال  ــه ایــن صــورت ب در حــوزه صنعــت ب
ــود  ــای خ ــم مرغ ه ــه تخ ــرکت ها هم ای کاش ش
را در یــک ســبد نمی چیدنــد، شــرکت مــا از چنــد 
ــه  ــرد ب ــد می ک ــرق تولی ــو ب ــه تابل ــل ک ــال قب س
ــمت  ــه س ــازار ب ــده در ب ــاد ش ــباع ایج ــل اش دلی
ــاکریم  ــدا را ش ــت، خ ــبکه رف ــای ش ــد رك ه تولی
ــازار خوبــی هــم داریــم و می توانیــم  کــه خیلــی ب
حقــوق کارگرهــا را نیــز ســر مــاه پرداخــت کنیــم 
و در فکــر افزایــش نیــروی کار هســتیم آن بــه ایــن 
ــتیم،  ــب هس ــات عق ــی سفارش ــه از برخ ــل ک دلی
ــه درحــال  ــق و توســعه مجموع ــم تحقی ــاً تی ضمن

ــازار  ــی در ب ــن اســت کــه چــه محصول بررســی ای
بــا  می توانیــم  و  اســت  ایــران جدیــد  امــروز 
ماشــین آالت و قابلیت هایــی کــه داریــم اقــدام 
بــه تولیــد آن کنیــم. ذکــر یــک نکتــه را نیــز الزم 
ــم کــه جــدای از ایــن مســئله، هــر جنــس  می دان

ــود را دارد. ــی مشــتری خ خوب

با نگاهی جامعه شناسی
یکــی از دیگــر از نظــرات جالبــی کــه بــه دســتمان 
رســید بــه ایــن شــکل بــود: در نــگاه اول و از بعــد 
ــن شــخص )شــخص  ــه شناســی، مســئله ای جامع
ــت کــه  کارخانــه دار حاضــر در فیلــم( ایــن اس
ــی  ــب زندگ ــب غری ــن عجی ــا قوانی ــران و ب در ای
ــن  ــازار شناســی، مهم تری ــی از نظــر ب ــد. ول می کن

ــد از: ــکالت عبارتن مش

عدم توانایی در فروش �

عدم شناخت بازار هدف  �

ناتوانی در محاسبه بین سود و زیان �

بازاریابی ضعیف و در نتیجه انباشت سرمایه  �
و عدم گردش مالی جهت پیشبرد اقتصادی 

کارگاه تولیدی

ــاق،  ــه قاچ ــدند ک ــادآور ش ــن ی ــان همچنی ایش
ــی  ــر اتفاق ــاب نظی ــای بی حســاب کت ــت، وام ه ران
ــد و  ــل می افت ــی اکری کــه هــر ســاله در حــوزه پل
چیــزی حــدود ٢٠ میلیــارد ســرمایه تزریــق ایــن 
ــرکت  ــس از آن ش ــرد، پ ــورت می گی ــت ص صنع
ــر قیمــت  ــا آن ســرمایه، الیافــی زی ــل ب پلــی اکری
وارد بــازار می کنــد، و بعــد از یکســال دوبــاره 
ــات  ــز کارخانج ــط نی ــن وس ــود. ای ــل می ش تعطی

ــوند. ــار می ش ــیاه دچ ــاك س ــه خ ــاف ب الی

پبشگیری همیشه بهتر 
از درمان است و همیشه 

می شود با بروزرسانی 
در تولیدات و استفاده 
از برنامه ریزی صحیح 

مجموعه را از سقوط در 
ورطه نابودی نجات داد. 
گاهی الزم است به یک 
شخص درمجموعه اتکا 

نکنیم و سیستم از قائل 
به شخص بودن بیرون 

آید و از مشاوره در تمام 
سطوح مختلف کاری 

توسط افراد باتجربه و 
متخصص سود برد.

 آنچه مهم بوده و باید 
درهمه حال به آن توجه 
خاص شود عبارتست 
از: قیمت تمام شده، 
عوامل درون سازمانی 
و خارج سازمانی که ما 
بیشتر به عوامل برون 
سازمانی مانند بیمه، 
مالیات، سود بانکی 
توجه داریم و درمقابل 
اعتنای خاصی به عوامل 
درون سازمانی که 
بیشتر از سو مدیریت 
و عدم دانش کافی در 
مدیران پایین دستی 
است نمی گردد. 
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کهــن، هالــی بکــر آمریکایــی، طــراح 
ــی، تســت میکــر، طــراح و نویســنده  داخل
وبــالگ معــروف Decor8، قــرار اســت در 
ــالن  ــد. س ــخنرانی کن ــس 2018 س دموتک
میزبــان   2018 دموتکــس  در   9 شــماره 
ــود و  ــد ب ــانه خواه ــگ و رس ــی فرهن اهال
ــش  ــن بخ ــه ای ــی ب ــالن فضای ــن س در ای

ــت. ــده اس ــاص داده ش اختص

ــی پیشــرو در صنعــت  دموتکــس، نمایشــگاه جهان
ژانویــه ٢٠١٨(، در دوره  تــا ١5  کفپــوش )١٢ 
از  یکــی  بکــر"  "هالــی  لطــف  بــه  پیــش رو 
برجســته ترین وبــالگ نویســان و طراحــی داخلــی 
ــبک  ــی و س ــی داخل ــه طراح ــان، در زمین در جه
ــی  ــن دارد. هال ــرای گفت ــی ب ــز حرف ــی نی زندگ
ــهورترین  ــی از مش ــذار Decor8 یک ــر بنیانگ بک
ــه 5.١  ــت، ک ــان اس ــی در جه ــای طراح وبالگ ه
خواننــده  و  و  طرفــدار  دنبال کننــده  میلیــون 
ژانویــه ٢٠١٨،   ١٢ در  دارد.  جهــان  سراســر  از 
ــی- ــی آلمان ــی داخل ــته طراح ــان برجس کارشناس

آمریکایــی، در بخــش جدیــد نمایشــگاه دموتکــس 
ــام دارد، در ســالن شــماره  ــد ســاخت" ن ــه "رون ک

9، گــرد هــم می آینــد. 

ــن  ــی از معروف تری ــه یک ــنده ک ــر نویس ــی بک هال
 4 تــا  اســت  طراحــی  حــوزه  در  نویســنده ها 
بــا  او  کتاب هــای  دارد.  شــده  چــاپ  کتــاب 
"دکوراســیون  "دکوراســیون"،  عنوان هــای 
کارگاه"، "دکوراســیون بــا گل" و "دکوراســیون 
ــر  ــان در سراس ــه ٢٠ زب ــون ب ــم اکن ــی"، ه مهمان
جهــان ترجمــه شــده و در دســترس قــرار دارنــد، 
ایــن کتاب هــا بســیار ســرگرم کننده و مفــرح 
ــد.  ــمار می رون ــه ش ــی ب ــی داخل ــه طراح در زمین

ــا  ــنت ب ــب س ــق ترکی ــن عاش ــد: "م ــر می گوی بک
مدرنیتــه هســتم، اینکــه طراحــی داخلــی را چقــدر 
جــدی بگیــرم مهــم نیســت. ایــن ترکیــب در 
مــورد رســیدن بــه کمــال نیســت، بلکــه ترکیبــی 

ــادی." ــن ش ــرای یافت ــت ب اس

هالــی بکــر همچنیــن عالقمنــد بــه آمــوزش 
دوره هــای طراحــی از طریــق اینترنــت بــرای 
ــا  ــالگ نویســان در همــه ســطوح، از مبتــدی ت وب
ــن دوره خــود را در ســال  پیشــرفته اســت. او اولی
 "Blogging Your Way" ٢٠٠9 در پورتــال
ــه  ــان ب ــرد و از آن زم ــزار ک ــل ٢٠٠9 برگ در آوری
بعــد، بــه بیــش از ١٠،٠٠٠ دانــش آموز در سراســر 
رســانه های  نویســی،  وبــالگ  دربــاره  جهــان 
ــوزش  ــی، آم ــی و عکاس ــی داخل ــی، طراح اجتماع
اساســی  چالشــی  او  هــای  دوره  اســت.  داده 
ــت. او  ــازه کار اس ــان ت ــالگ نویس ــام وب ــرای تم ب
ــالگ  ــون؛ وب ــواالتی همچ ــه س ــا ب ــن دوره ه در ای
را  خــود  مناســب  موقعیــت  چگونــه  نویســان 
پیــدا می کننــد؟ یــک فرآینــد خــالق چگونــه 
ــود  ــی وج ــای تحقیقات ــه روش ه ــد؟ چ کار می کن
دنبــال کننــده جــذب کنیــم؟  دارد؟ چگونــه 
ــائل  ــر روی مس ــن ب ــا همچنی ــخ می دهد. آنه پاس
حقوقــی تمرکــز می کننــد و آمــوزش طراحــی 
بصــری وبــالگ را ارائــه و پیــاده ســازی می کننــد.

ــرورش  ــی و پ ــم، حام ــک معل ــوان ی ــه عن ــر، ب بک
ــالگ  ــر وب ــن دیگ ــد: "م ــت. او می گوی ــده اس دهن
نویســان را نــه بــه عنــوان رقیــب، بلکــه بــه عنــوان 
بخشــی از یــک جامعــه می بینــم و تــا کنــون 
دوره هــای مــن از همــان ابتــدا بــرای مردمــی کــه 
اطالعاتــی در ایــن زمینــه نداشــتند بســیار شــگفت 

انگیــز بــوده اســت."

هالــی بکــر قــرار اســت تجربیــات گســترده خــود 
بگــذارد.  اشــتراك  بــه  را در دموتکــس ٢٠١٨ 

ســخنرانی او بــا عنــوان »نحــوه همــکاری بــا 
فــروش  در  موثــر  عوامــل  و  نویســان  وبــالگ 
محصــوالت خــود« کــه از ١٠ تــا ١١:3٠ صبــح ١٢ 
ــس  ــگاه دموتک ــزاری نمایش ــل برگ ــه در مح ژانوی
برگــزار خواهــد شــد. در درجــه اول بــا هــدف ارائــه 
اطالعــات بــه غرفــه داران و ســایر وبــالگ نویســان 
ــان  ــان، طراح ــاران، طراح ــرای معم ــا ب ــت، ام اس
ــز  ــس نی ــدگان دموتک ــر بازدیدکنن ــی و دیگ داخل

ــود.  ــد ب ــش خواه ــام بخ اله

از ســاعت 3:١5 تــا 4:١5 بعــد از ظهــر همــان 
ــالگ  ــایر وب ــا س ــی ب ــن در گفتگوی روز، او همچنی
طراحــی  آینــده  و  رونــد  مــورد  در  نویســان 
ــن  ــه بی ــرد. در فاصل ــد ک ــرکت خواه ــی ش داخل
ــالگ  ــگاه وب ــد از نمایش ــه بازدی ــخنرانی او ب دو س
ــوآوری  ــن ن ــت، و از آخری ــد پرداخ ــان خواه نویس
هــای هیجــان انگیــز و خــالق در صنعــت کفپــوش 
بــا خبــر خواهــد شــد. تمامــی ســخنرانی ها، 
ــای  ــزاری توره ــو و برگ ــث و گفتگ ــای بح گروه ه
ــان انگلیســی  ــه زب گردشــی در نمایشــگاه، همــه ب

ــد. ــد ش ــزار خواه برگ

سالن 9، تاالر گفتمان وبالگ نویسان
ــاالر گفتمــان  ــن ت دموتکــس در ســال ٢٠١٨ اولی
وبــالگ نویســان خــود را معرفــی خواهــد کــرد کــه 
ــاالر درواقــع جدیدتریــن بخــش نمایشــگاه  ایــن ت
ــمار  ــه ش ــماره 9 ب ــالن ش ــاخت" در س ــد س "رون
مــی رود، ایــن ســالن یــک مــکان مرکــزی را بــرای 
ــه در  ــد ک ــم می کن ــی فراه ــالگ نویس ــه وب جامع
ــود  ــای خ ــد ایده ه ــان می توانن ــالگ نویس آن وب
ــی  ــرد آوری تمام ــا گ ــته و ب ــتراك گذاش ــه اش را ب
بازدیدکننــدگان  اختیــار  در  را  آن هــا  ایده هــا 
ــرار  ــرار دهنــد. مانیتورهــای بزرگــی در ســالن ق ق
ــت های  ــده پس ــور زن ــه ط ــه ب ــت ک ــد گرف خواه
ــبکه های  ــا ش ــا ی ــنان را در وبالگ ه ــالگ نویس وب
ــن  ــد داد. همچنی ــش خواه ــا نمای ــی آنه اجتماع
نمایشــگاه "رونــد ســاخت" بــه یــک دنیــای 
متفاوتــی بــه عنــوان یــک نقطــه عطــف و مرکــزی 
و منبــع الهــام بــرای بازدیدکننــدگان تبدیــل 

ــد شــد.  خواه

ترکیب اشیای سنتی به شیوه مدرن 
ترکیبی است برای یـافتن شـادی مه

رج
ت
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 Heimtextil نمایشــگاه  کهــن  نســاجی 
ــرای  ــدی ب ــیوه جدی ــورت ش 2018 فرانکف
ــه  ــه در ادام ــه ک ــر گرفت ــن دوره درنظ ای
ــود. ــح داده می ش ــل توضی ــور مفص ــه ط ب

ــروع  ــه ش ــوان نقط ــه عن Theme Park ب
یــک  داخلــی،  طراحــی  رونــد  بــرای 
ــی و  ــازار فعل ــوالت ب ــی از تح ــای کل نم
 ترندهــای 2019/2018 را در همــکاری بــا
ــان،  ــد. کارشناس ــه می ده Heimtextil ارائ
در  روز  ترنــد  و  بین المللــی  طراحــی 
تحلیــل  و  تجزیــه  را  جهانــی  ســطح 
کرده انــد  ایجــاد  را  تمایالتــی  و  کــرده 
بــه  تــم  پــارک  در  آن  جزئیــات  کــه 
نمایــش گذاشــته خواهــد شــد. شــما 
 6 در ســالن   Theme Park از  می توانیــد 
ــد. ــدن فرمایی ــگاه Heimtextil دی نمایش

سبک زندگی های نوین
فضاهای منعطف

ــش  ــت، افزای ــاطی جمعی ــد انبس ــا رش ــراه ب هم
باعــث می شــود  بــه روز زندگــی شــهری  روز 
کــه فضــای زندگــی شــهری کوچــک شــود. 
در آمریــکا، در ســال ٢٠١6، ســاخت آپارتمــان 
بــه باالتریــن ســطح خــود در طــول ده ســال 
ــال ٢٠٠9  ــکن از س ــدازه مس ــط ان ــید. متوس رس
اســت.  یافتــه  میــزان 7 درصــد کاهــش  بــه 
در همیــن حــال، ظهــور ســاختار و فرهنــگ 
خانوادگــی  ســاختارهای  ظهــور  خانــواده،  آزاد 
بــه  جوانــان  دسترســی  عــدم  و  غیرمتعــارف 
ــد. ــاد می کن ــای بیشــتری را ایج مســکن چالش ه

تــالش  در  برنامه ریــزان  و  معمــاران  طراحــان، 
ــتفاده از  ــا و اس ــن چالش ه ــا ای ــاق ب ــرای انطب ب
ــا  ــتند. آنه ــود هس ــتعدادهای خ ــا و اس توانایی ه
در تــالش هســتند تــا فضــای موجــود را بــه 
ــل  ــر تبدی ــل تغیی ــتودیویی و قاب ــای اس آپارتمانه
ــا  ــا مبل ه ــا و ی ــه کاناپه ه ــی ک ــه صورت ــد ب کنن
کاربردهــای مختلفــی داشــته باشــند و بتــوان 

ــاختار  ــی در س ــر کل ــه تغیی ــک دکم ــار ی ــا فش ب
ــاخته  ــش س ــاختارهای پی ــرد. س ــاد ک ــه ایج خان
و مبلمــان قابــل حمــل کــه منعکــس کننــده 
ــال  ــه اعم ــادر ب ــت ق ــه اس ــت فرمانرواگون ذهنی
قــدرت مالکیــت انســان بــر محیــط اطــراف اســت. 

فضاهای سالم و بانشاط
ــود را در  ــت خ ــتر وق ــا بیش ــهری؛ م ــی ش زندگ
می گذرانیــم،  خانــه  از  خــارج  بســته  فضــای 
بنابرایــن فضــای داخلــی کــه در آن زندگــی، 
تأثیــر  می کنیــم،  اســتراحت  و  تحصیــل  کار، 
ــه،  ــذارد. در نتیج ــا می گ ــالمتی م ــر س ــادی ب زی
بــا  مــواد  دانشــمندان  و  معمــاران  طراحــان، 
طراحــی خالقانــه خــود ســالمتی، شــادمانی، 
دقــت در رفتــار و بهــره وری را افزایــش می دهنــد.

امــروزه آلودگــی یکــی از بزرگتریــن آســیب هــای 
شــهرهای پرجمعیــت بــه شــمار مــی رود. براســاس 
بــرآورد ســازمان بهداشــت جهانــی، 9 نفــر از میــان 
ــس  ــوده را تنف ــوای آل ــن ه ــر روی زمی ــر ب ١٠ نف
می کننــد و آلودگــی هــوا هــر ســال دلیــل مــرگ 

ــر از انســان ها اســت. ــون نف حــدود 3 میلی

ــور از  ــک کش ــطوح ی ــام س ــوا در تم ــی ه آلودگ
دولتمــردان و معمــاران گرفتــه تــا انســانهای 
عــادی را در برمی گیــرد بــه فــرد حــل مــی 
شــود. از گیاهــان در فضــای داخلــی خانه هــا 
و راه حل هــای نوآورانــه بــرای تمیــز و پاکیــزه 
نگهداشــتن هــوای داخــل آپارتمــان  بــرای ایجــاد 

فضــای ســالم بهــره گرفتــه می شــود.

فضاهای بازسازی شده
بــرای اولیــن بــار در تاریــخ، ایــن زباله هــای 
ــعه  ــرخ توس ــریعتر از ن ــه س ــتند ک ــهری هس ش
شــهری رشــد می کننــد. بــر طبــق گــزارش بانــک 
ــهری 4.١  ــت ش ــال ٢٠٢5 جمعی ــا س ــی، ت جهان
میلیــارد نفــر افزایــش خواهــد یافــت کــه هرکــدام 
ــرم  ــان ١.4٢ کیلوگ ــر انس ــط ه ــور متوس ــه ط ب

ــش از دو  ــرد )بی ــد ک ــد خواه ــه در روز تولی زبال
برابــر میانگیــن فعلــی کــه ٠.64 کیلوگــرم در روز 
اســت(. تخمیــن زده می شــود کــه در آن دوره 
ســاالنه میــزان تلفــات شــهری در جهــان بیــش از 
ســه برابــر گــردد، یعنــی از ٠.6٨ بــه ٢.٢ میلیــارد 

ــن در ســال برســد. ت

از  گســترده ای  کوه هــای  بــا  مقابلــه  بــرای 
ــون  ــد میلی ــط چن ــده توس ــد ش ــای تولی زباله ه
ــن  ــاوت بی ــد تف ــده بای ــهرهای آین ــت، ش جمعی
ــد  ــه بای ــد. زبال ــوش کنن ــع را فرام ــا و مناب زباله ه
نقطــه شــروع بــرای چیــزی جدیــد باشــد. در 
حــال حاضــر، ایده هــا و ابتــکارات، نگاهــی کلــی از 
چگونگــی ایجــاد محیط هــای شــهری در آینــده را 
ارائــه می دهنــد و طراحــان درحــال یاقتــن راهــی 
ــرای اســتفاده مجــدد از آنچــه کــه مــا در حــال  ب

حاضــر از آن اســتفاده می کنیــم هســتند.

فضاهای خالق و سازنده
ارتباطــات  در  موجــود  اختــالل  از  الهــام  بــا 
در  شــده  ایجــاد  جــوش  و  جنــب  اینترنتــی، 
ــه  ــت ک ــد اس ــال رش ــرعت در ح ــه س ــد ب تولی
ــود.  ــد می ش ــالب در تولی ــک انق ــاد ی ــث ایج باع
ــت  ــر ماهی ــه طــور اساســی تغیی ــن پتانســیل ب ای
ــزه  ــه دموکراتی ــده ب ــور عم ــه ط ــت، ب ــد اس تولی
کــردن تکنولــوژی ســاخت دیجیتــال، کــه بــه هــر 
ــی  ــر جای ــه ه ــد ک ــکان را می ده ــن ام ــی ای کس
کــه بخواهــد ســبک و شــیوه خــود را ایجــاد کنــد.

برندهــا و تولیدکننــدگان از طریــق ایجــاد ســاختار، 
ــال  ــا در ح ــتند. آنه ــود هس ــق خ ــتار تحق خواس
ــا تقاضــای  ــی هســتند ت ــه مربیان ــل شــدن ب تبدی
کســانی کــه بــه دنبــال یادگیــری تجربیــات جدیــد 
هســتند، بــرآورده کننــد. ایــن تغییــرات منجــر بــه 
تغییــر دیــدگاه مردمــی از شــهر آینــده بــه عنــوان 
ــوژی  ــود. تکنول ــی می ش ــرای خودکفای ــی ب مکان
ــهروندان را  ــی، ش ــای عمل ــارت ه ــرفته و مه پیش
قــادر می ســازد تــا قــدرت خــود را افزایــش داده و 
خــود را اثبــات کننــد. اینترنــت، مــردم را دعــوت 
ــد. ــان می کن ــذاری فرهنگ های ش ــتراك گ ــه اش ب
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علی سعیدی 

 کارشناس ارشد مهندسی
تکنولوژی نساجی 

 مدیر علمی پژوهشی بخش
ریسندگی گروه نوین تکس پالس

در ادامــه دو مقالــه گذشــته کــه دو سیســتم 
بــه  و کاردینــگ  تاپــس  بــه  تــاو  ریســندگی 
ایــن  در  شــد.  داده  توضیــح  مفصــل  صــورت 
مقالــه قصــد داریــم تفاوت هــا و مزیت هــای دو 
ــی  ــه صــورت کل ــور را ب سیســتم ریســندگی مذک
ــل از ورود  ــا قب ــم. ام ــی کنی ــات بررس ــا جزئی و ب
ــروری  ــه را ض ــک نکت ــر ی ــه ذک ــث مقایس ــه بح ب
ماشــینی  فــرش  بافندگــی  در  مــا  می دانــم. 
بســیار جلوتــر از ریســندگی هســتیم و بــدون 
ــه بخــش ریســندگی در حــوزه بافندگــی  توجــه ب
ــت  ــه باف ــدام ب ــه و اق گشــایش هایی صــورت گرفت
ــدون  ــم ب فرش هــای ١٠٠٠ و ١٢٠٠ شــانه کرده ای
ــتم  ــال سیس ــا اص ــه آی ــه ک ــن نکت ــه ای ــه ب توج
ــانه  ــم و ش ــن تراک ــوی ای ــا جوابگ ــندگی م ریس
ــوان  ــن ت ــروز ای ــی ام ــه نوع ــر؟ ب ــا خی را دارد ی
ــت  ــرای باف ــا ب ــاز تولیدکننده ه ــه نی پاســخگویی ب
فــرش بــا شــانه و تراکــم بــاال تبدیــل بــه معضــل 

ــده. ــی ش بزرگ

نخــی  مقــدار  جوابگــوی  می خواهیــم  چگونــه 
ــانه و  ــرش ش ــم از ف ــن حج ــرای ای ــه ب ــیم ک باش
تراکــم بــاال نیــاز اســت را پاســخ دهیــم. فرامــوش 
کردیــم کــه نخ هــای مــا ظرافــت الزم بــرای تولیــد 
اینگونــه فــرش را ندارنــد. و بایســتی حداقــل نمــره 
33 تــا 4٢ را داشــته باشــند. بــه ایــن فکــر نکردیــم 
ایــن نیــاز چگونــه بــرآورده خواهــد شــد. در ابتــدا 
همکارانــی بودنــد کــه نیــاز خــود در ایــن زمینــه را 

ــد. ــن می کردن ــه تأمی ــخ از ترکی ــا واردات ن ب

ــن  ــه ای ــخ ب ــن، واردات ن ــه پایی ــه تعرف ــه ب باتوج
ــای  ــم تعرفه ه ــل کار، ه ــود. اوای ــی ب ــیوه طبیع ش
ــه  ــم پرداخــت ب ــود و ه ــن ب ــی بســیار پایی گمرک

ــه صــورت قســطی و  ــرك ب ــخ ت ــدگان ن تولیدکنن
ــن  ــه همی ــار انجــام می شــد. ب ــک ب ــاه ی شــش م
ــی  ــه اقتصــادی باالی ــرای شــرکت ها صرف جهــت ب
ــی  ــرکت ها رانت ــی ش ــی برخ ــود. از طرف ــت ب داش
داشــتند کــه می توانســتند بــه واســطه آن بــا 
ــان  ــد. از هم ــخ وارد کنن ــن ن ــیار پایی ــت بس قیم
ــن  ــه ای ــه واردات ب ــود ک ــخص ب ــز مش ــان نی زم
شــیوه تــا زمــان محــدودی پاســخگوی نیــاز داخــل 
خواهــد بــود و از طرفــی دیگــر نیــز  دولــت بــرای 
جلوگیــری از واردات بی رویــه و ضربــه خــوردن 
تولیــد داخــل تعرفه هــای گمرکــی را افزایــش داد. 
ایــن ســختگیری ها باعــث شــد تــا تولیدکننــدگان 
فــرش ماشــینی بــا تراکــم بــاال بــه مشــکل 
ــد. مگــر مــا در کشــور چــه تعــداد شــرکت  بخورن
تولیدکننــده نــخ متناســب بــا فــرش تراکم و شــانه 
ــم  ــه نمی دانی ــت ک ــئله این جاس ــم؟ مس ــاال داری ب
ــم  ــم، نمی دانی ــه بگویی ــه ک ــا را ب ــن صحبت ه ای
مخاطبمــان کیســت، چــه کســی بایــد بــه مشــکل 
مــا رســیدگی کنــد. مدیــرکل دفتــر صنایــع 
ــاجی  ــع نس ــن صنای ــا انجم ــاك ی ــاجی و پوش نس
ایــران؟ بــرای رفــع ایــن مشــکل چــه بایــد کــرد؟

بایــد کاری کنیــم کــه ضمــن خودکفایــی در 
تولیــد نــخ موردنیــاز، واردات نیــز داشــته باشــیم. 
ایــن تعرفــه بــاالی واردات و جلوگیــری از آن و 
دخالــت مســتقیم دولــت، اوضــاع بــد بــازار را 

متشــنج تر خواهــد کــرد. 

بــرای  راهــکاری  عزیــز،  مســئولین  امیــدوارم 
وضعیــت موجــود داشــته باشــند؟ حداقــل بــه مــا 
ــخ  ــد ن ــرای تولی ــات ب ــه امکان ــه ن ــد زمانیک بگوین
مــورد نیــاز باکیفیــت داریــم و نــه وارداتــی صــورت 

ــا  ــب ب ــی متناس ــم فرش ــه بتوانی ــرد چگون می گی
ــی  ــای دسترس ــم.  راه ه ــی تولیدکنی ــازار صادرات ب
بــه سیســتم های پیشــرفته کــه پــر اســت از 
موانعــی کــه بــرای خــود بحــث مفصلــی می طلبــد.

بخــش قابــل توجهــی از کارخانجــات صنعــت 
ــد از کل  ــه 6٠ درص ــان ک ــتان اصفه ــاجی اس نس
ــت  ــد در وضعی ــکیل می ده ــران را تش ــاجی ای نس
ــم  ــی ه ــدار کم ــد و مق ــر می برن ــه س ــورد ب رک
کــه فعالیــت دارنــد بــه علــت وجــود کارخانجــات 
فــرش ماشــینی در کاشــان اســت. اگــر ایــن مقــدار 
هــم از بیــن برونــد بــه کل صنعــت نســاجی ایــران 

ــد شــد. ــه ســختی وارد خواه ضرب

ــا نتوانیــم در حــوزه صــادرات هــم  ــا اگــر م قاعدت
پیشــرفت های قابــل توجهــی داشــته باشــیم و 
حوزه هــای صادراتــی خــود را بــه کشــورهای 
ــی افزایــش دهیــم صنعــت فــرش ماشــینی  اروپای
هــم بــه پایــان راه خــود خواهــد رســید. مــا 
ــد  ــرای تولی ــینی و ب ــرش ماش ــت ف ــد در صنع بای
پیشــرفته  سیســتم های  بــه  خــواب  نخ هــای 
ــا دسترســی پیــدا کنیــم و شــرایطی  نســاجی دنی
کــم  تعرفه هــای  بــا  تولیدکننــدگان  بــرای  را 
و  بیاوریــم  بــه وجــود  قیمت هــای منطقــی  و 
تولیدکننــدگان و صاحبــان صنایــع  همچنیــن 
خارجــی را بــرای آمــوزش بــه ایــران دعــوت کنیــم 

ــیم. ــل برس ــی کام ــود کفای ــه خ ــم ب ــا بتوانی ت

تفاوت های دو خط ریسندگی نیمه 
فاستونی"کاردینگ" و "تاو به تاپس":

در سیســتم کاردینــگ از الیــاف اســتیپل . ١
ــه  ــاو ب ــتم ت ــد و در سیس ــول بلن ــا ط ب
ــه  ــی ب ــاف فیالمنت ــته الی ــس از دس تاپ

ــی شــود. ــاو اســتفاده م ــام ت ن

خــط . ٢ در  کاردینــگ  مرحلــه  حــذف 
باعــث  تاپــس  بــه  تــاو  ریســندگی 
ــه هــا و ضایعــات در خــط  کاهــش هزین

می شــود. نامبــرده  ریســندگی 

عملیــات ریســندگی بــرای الیــاف ظریــف . 3
ــر 3 اســت در روش  ــا زی ــر آن ه ــه دنی ک
بــه  مشــکلی  کار  بســیار  کاردینــگ 
ــه  ــل ک ــن دلی ــه ای ــد ب ــاب می آی حس
بعضــا باعــث خــرد شــدگی الیــاف و 
ــه  ــه ب ــاد می شــود ک ــات زی ایجــاد ضایع

مقایسه سیستم ریسندگی نیمه فاستونی متداول 
کاردینـگ با سیستم ریـسندگی تـاو به تـاپس

باید کاری کنیم که 
ضمن خودکفایی در 
تولید نخ موردنیاز، 
واردات نیز داشته 
باشیم. این تعرفه 
باالی واردات و 
جلوگیری از آن و 
دخالت مستقیم 
دولت، اوضاع بد 
بازار را متشنج تر 
خواهد کرد. 
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هیــچ عنــوان مقــرون بــه صرفــه نیســت 
ــردد  ــا می گ ــه ه ــش هزین ــث افزای و باع
ــه  ــاو ب ــندگی ت ــتم ریس ــی در سیس ول
تاپــس، الیــاف بســیار ظریــف زیــر 3 
دنیــر تبدیــل بــه نــخ بــه راحتــی صــورت 

د می گیــر

بگذریــم، . 4 کــه  الیــاف  ظرافت هــای  از 
بســیار  نخ هــای  ریســندگی  فرآینــد 
ــه  ــی ک ــال نخ های ــوان مث ــه عن ــف ب ظری
ــک در  ــه الی متری ــا 4٢ س ــره 36 ی نم
ــکالت  ــگ مش ــداول کاردین ــتم مت سیس
خــاص خــود را دارد.که یکــی از مهمترین 
ایــن مشــکالت کاهــش بســیار زیــاد 
ــندگی  ــط ریس ــه خ ــد روزان ــزان تولی می
ــت  ــن عل ــه همی ــه ب ــاب می آید.ک بحس
ــرای تولیــد ایــن نــوع نــخ  بهتــر اســت ب
هــا از سیســتم ریســندگی تــاو بــه تاپــس 

ــود. ــتفاده ش اس

ــتم . 5 ــم سیس ــیار مه ــای بس ــی از مزای یک
ریســندگی تــاو بــه تاپــس، ارزان تــر 
ــبت  ــاو نس ــی ت ــه یعن ــاده اولی ــودن م ب
بــه مــواد اولیــه سیســتم ریســندگی 
کاردینگ)همــان الیــاف اســتیپل( اســت.

بســیار . 6 ویژگی هــای  از  دیگــر  یکــی 

خــوب سیســتم ریســندگی تــاو بــه 
ــا وزن  ــای خــاب ب ــدات نخ ه ــس تولی تاپ
کــم اســت. ایــن موضــوع بــه ایــن علــت 
مزیــت بــه حســاب می آیــد کــه در 
تولیــدات نخ هــای خــاب فــرش ماشــینی 
ــت،  ــاال اس ــی ب ــوع رنگ ــه تن ــاز ب ــه نی ک
بعضــا امــکان تولیــدات کــم بــا سیســتم 
ریســندگی کاردینــگ بســیار مشــکل 
ــای  ــورد از مزای ــن م ــن رو ای ــت از ای اس
ــاو  ــندگی ت ــتم ریس ــوب سیس ــیار خ بس

ــی رود. ــمار م ــه ش ــس ب ــه تاپ ب

در . 7 شــده  تولیــد  رنگــی  نخ هــای 
ــر و  ــگ، بهت سیســتم ریســندگی کاردین
یکنواخــت تــر از نخ هــای ریســیده شــده 
ــس  ــه تاپ ــاو ب ــندگی ت ــتم ریس در سیس
ــد مــد نظــر داشــت کــه ایــن  اســت. بای
مــورد بــه ویــژه در تهیــه نخ هــای خــاب 
ــا  ــه نخــی ب ــاز ب ــه نی ــرش ماشــینی ک ف
ــد  ــت دارن ــی یکنواخ ــع رنگ ــطح مقط س

ــت. ــت اس ــز اهمی ــیار حائ بس

تهیــه الیــاف اســتیپل بســیار آســان تر از . ٨
تــاو اســت.

بــه دلیــل ظرافــت بــاالی الیــاف در . 9
سیســتم ریســندگی تــاو بــه تاپــس 

فرش هــای بافتــه شــده در ایــن سیســتم 
دارای لطافــت و نرمــی بیشــتری اســت.

ــه . ١٠ ــاو ب ــخ ت ــا ن ــه شــده ب ــای بافت فرش ه
تاپــس نســبت بــه فرش هــای بافتــه 
ــی  ــگ پرزده ــتم کاردین ــده در سیس ش
بیشــتری دارد کــه ایــن مــورد بــه علــت 
رشــته رشــته بــودن الیــاف طــی فرآینــد 
و طول هــای  تاپــس  بــه  تــاو  تولیــد 
نایکنواخت تــر الیــاف تولیــد شــده در 
دالیــل  از  می توانــد  سیســتم،  ایــن 
ــخ خــاب و در نتیجــه  ــی پرز دهــی ن اصل

ــد. ــده باش ــد ش ــینی تولی ــرش ماش ف

بــه دلیــل ظرافــت بــاالی الیــاف مصرفــی . ١١
ــس  ــه تاپ ــاو ب ــندگی ت ــتم ریس در سیس
نخ هــای تولیــدی در ایــن سیســتم دارای 
بازگشــت پذیری کمتــری بــه نســبت 
نخ هــای خــاب تولیــد شــده در سیســتم 

ریســندگی کاردینــگ اســت.

نخ هــای خــاب تولیــد شــده در سیســتم . ١٢
ــرش  ــد ف ــرای تولی ــتر ب ــگ بیش کاردین
هــای 5٠٠ و 7٠٠ شــانه مــورد اســتفاده 
ــد  ــاب تولی ــای خ ــرد و نخ ه ــرار می گی ق
ــه  ــاو ب ــندگی ت ــتم ریس ــده در سیس ش
ــای  ــد فرش ه ــرای تولی ــتر ب ــس بیش تاپ
١٠٠٠ و ١٢٠٠ شــانه مــورد اســتفاده 

قــرار می گیرنــد.

نکتــه . ١3 ایــن  بــه  دارد  جــا  پایــان  در 
ــی و  ــواص فیزیک ــه خ ــم ک ــاره کنی اش
مکانیکــی نخ هــای خــاب ریســیده شــده 
و  کاردینــگ  ریســندگی  سیســتم  در 
ــه  ــه تاپــس ب ــاو ب سیســتم ریســندگی ت
ــن دو  ــاختارهای ای ــاوت در س ــت تف عل
ــزان  ــاوت اســت. اســتحکام، می ــخ، متف ن
شــده،  بافتــه  فــرش  بازگشــت پذیری 
ــزان  ــی، می ــد پارگ ــا ح ــول ت ــاد ط ازدی
پرزدهــی هــر فــرش تولیــد شــده از 
دو  ایــن  مهــم  بســیار  تفاوت هــای 

سیســتم ریســندگی اســت. 
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قاعدتا اگر ما نتوانیم 
در حوزه صادرات 
هم پیشرفت های 
قابل توجهی داشته 
باشیم و حوزه های 
صادراتی خود را به 
کشورهای اروپایی 
افزایش دهیم صنعت 
فرش ماشینی هم 
به پایان راه خود 
خواهد رسید
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دکترای شیمی نساجی و علوم الیاف

چکیده
مهمتریــن مولفــه چــاپ جوهــر افشــان، جوهرهای 
آن هســتند. فرموالســیون و شــیمی جوهرهــا 
ــت  ــای ج ــی ه ــن ویژگ ــاپ و همچنی ــت چ کیفی
را تعییــن مــی کنــد. تکنولــوژی چــاپ دیجیتــال، 
ــی از  ــل توجه ــت قاب ــا موفقی ــوج را ب ــاپ منس چ
ــاپ و  ــد چ ــوژی ه ــاپ، تکنول ــرعت چ ــاظ س لح
محــدوده رنــگ تغییــر داده اســت. بــا ایــن حــال، 
نفــوذ جوهــر و مشــکالت مربــوط بــه کیفیــت آن 
هنــوز هــم توســط محققــان در ســطح جهــان برای 
دســتیابی بــه جوهــر برتــر مــورد توجــه اســت کــه 
نســبت بــه کیفیــت چــاپ هــای بــه دســت آمــده 
ــری  ــد برت ــی توان ــاپ م ــول چ ــای معم از روش ه
ــه شــیمی  ــگاه جامعــی ب ــن تحقیــق ن ــد. در ای یاب
ــرای حــل مشــکالت  جوهــر هــای مختلــف کــه ب
مربــوط بــه رنــگ در چــاپ دیجیتــال جوهــر 
افشــان بــکار مــی رود، شــده اســت و تکنولوژهــای 
مختلــف پیــش عملیــات موجــود بــرای اطمینــان 
ــت  ــار ج ــز رفت ــگ و نی ــات رن ــی و ثب از K/S عال
ــکیل  ــی در تش ــان نیوتن ــر افش ــای جوه جوهره
قطــره در DOD مــورد بررســی قــرار گرفتــه اســت. 
ــوط  ــف مرب ــای مختل ــن، موضــوع ه ــر ای ــالوه ب ع
بــه کیفیــت چاپگرهــای جوهــر افشــان دیجیتــال 
ــه  ــرار گرفت ــه ق ــورد توج ــز م ــر نی ــالح جوه و اص
ــه هــدف  ــل توجهــی ب اســت. پیشــرفت هــای قاب
ــا محیــط زیســت  ــی ســازگار ب جوهــر هــای جهان
ــواع منســوج را  ــد ان ــه بتوان انجــام شــده اســت ک

ــد. چــاپ کن

 K/ S =(1� R)2 / 2 R  ــک ــکا مان ــه کیوبل  معادل
ــکاس، K=جــذب و S=پخــش ــه در آن R =انع ک

مقدمه
چــاپ دیجیتــال منســوج در چنــد دهــه گذشــته 
ــت  ــت و فرص ــرفت اس ــال پیش ــرعت در ح ــه س ب
و  چاپگرهــا  طراحــان،  بــرای  جدیــدی  هــای 
ــک  ــد. تکنی ــی کن ــاد م ــدگان ایج ــرف کنن مص
ــا  ــوج، ب ــاپ منس ــرای چ ــان ب ــر افش ــاپ جوه چ
ارائــه مزایــای بهــره وری فرایند، ســهولت اســتفاده، 
هزینــه بصرفــه و اثــرات زیســت محیطــی پیشــتاز 
اســت. یکــی از اجــزای مهــم ایــن تکنولــوژی عالوه 
ــر ماشــین آالت، جوهــر اســت. مطالعــه و رشــد  ب
جوهــر بــه ســال ٢5٠٠ قبــل از میــالد مــی رســد. 
در قــرن اول مصریــان و چینــی هــا باقیمانــده 
کربــن حاصــل از مخلــوط ســوختن روغــن بــا آب 
یــا صمــغ را آمــاده و از آن بــرای مقاصــد مختلــف 
اســتفاده کردنــد. پــس از آن زمــان رشــد و توســعه 
ــت.  ــده اس ــده ش ــگ دی ــدار در رن ــته و پای آهس

امــروزه صنایــع جوهــر مــدرن بــه طــور مــداوم بــا 
ــای  ــاپ، تقاض ــن آوری چ ــای ف ــر دربخش ه تغیی
ــرعت  ــت. س ــی روبروس ــران نهای ــا و کارب چاپگره
ــر و  ــه موثرت ــا هزین ــای ب چــاپ ســریعتر، فراینده
ــی  ــر، بعض ــخت ت ــی س ــت محیط ــررات زیس مق
ــا  ــر ب ــال حاض ــه در ح ــت ک ــی اس ــش های از چال

ــتند. ــه هس ــر مواج ــت جوه صنع

ــر،  ــف جوه ــواع مختل ــم ان ــیار مه ــی بس دو ویژگ
چســبندگی و   )Cohesion(  پیوســتگی 

ــی جوهــر  )adhesion) اســت. پیوســتگی، توانای
را بــرای نگهــداری ذرات خــودش بــا هــم توصیــف 
ــه  ــر ب ــدرت جوه ــه ق ــبندگی ب ــد. چس ــی کن م
ــک بســتر  ــد ی ــف مانن ــواد مختل ــه م چســبیدن ب
بســتگی دارد. ایــن دو خاصیــت از دیــدگاه طبیعت 
فیزیکــی- شــیمیایی ذرات رنگدانه مشــترك اســت 
بــه ویــژه بــه ایــن دلیــل کــه توانایــی پراکندگــی 
ــع  ــرای توزی ــاز ب ــورد نی ــرژی م ــدار ان ــا مق ــا ب آنه
پیوســته  محیــط  در  جداگانــه  رنگدانــه  ذرات 
تعریــف مــی شــود تــا هــر ذره رنگدانــه بــه طــور 
ــا  ــده و ب ــور ش ــته محص ــط پیوس ــا محی ــل ب کام
ســایر ذرات رنگدانــه دیگــر ارتباطی نداشــته باشــد. 
نیروهــای درون مولکولــی و بیــن مولکولــی موجــود 
ــن  ــط و بی ــک محی ــه در ی ــه اولی در ذرات رنگدان
ذرات رنگدانــه بــه طــور قابــل توجهــی بــر نیروهای 
پیوســتگی و چســبندگی بیــن ذرات رنگدانــه و 
ــن  ــد. برخــی پیشــگامان ای ــی گذارن ــر م بســتر اث
فراینــد را کشــف کــرده و آن را بــه طیــف وســیعی 
از بــازار عرضــه کردنــد. تعــدادی از ایــن پیشــگامان 
در زمینــه چــاپ ســنتی منســوجات پیــش زمینــه 
دارنــد کــه چــاپ دیجیتــال را یــاد مــی گیرنــد، در 
حالــی کــه بقیــه از حــوزه گرافیــک انــد و نیــاز بــه 
ــنتی  ــت س ــای صنع ــک ه ــری برخــی تکنی یادگی
نســاجی بــه ســبب پیشــرفت در اصــالح و ســهولت 

ــا کل فراینــد چــاپ هســتند. ب

کاربردهای جوهر جوهر افشان
یکــی از جنبــه هــای هیجــان آور چــاپ دیجیتــال 
منســوجات، مجموعــه ای بــاور نکردنــی وســیعی از 
ــورد اســتفاده  ــوان م ــی ت ــه م ــی اســت ک بازارهای
ــنتی  ــاجی س ــای نس ــون چاپگره ــرار داد. تاکن ق
روتــاری بــا اســتفاده از جوهرهــای گرافیکــی 
ــای  ــرد چاپگره ــا کارب ــاپ ب ــرای چ ــتاندارد ب اس
ــرح  ــور پیشــرفت ط ــه منظ ــی، ب ــی گرافیک معمول
هــای جدیــد بــدون متحمــل شــدن هزینــه بــاالی 
ــد.  ــرده ان ــان ک ــاری، امتح ــابلون روت ــی ش عکاس
ــای  ــه ه ــال از رنگین ــای دیجیت ــه جوهره بالفاصل
ــای  ــیاری از چاپگره ــدند، بس ــد ش ــاجی تولی نس

نســاجی دیگــر شــروع بــه بررســی مزایــای آن بــر 
ــد  ــه مــی توان جوهرهــای گرافیکــی شــدند. رنگین
ــت  ــاری تثبی ــاپ روت ــه در چ ــور ک ــا همانط دقیق
مــی شــود، تثبیــت گــردد. ایــن پیشــرفت منجــر 
ــا و  ــی ه ــا، آگه ــم ه ــاپ پرچ ــرد در چ ــه کارب ب
عالئــم، پوشــاك، مبلمــان خانگــی و منســوج هــای 
ــی،  ــت و فن ــی باف ــای ب ــوج ه ــه ای، منس ملحف
ــا در  ــد. چاپگره ــرم ش ــی چ ــازی، حت ــای ب میزه
سراســر جهــان تمــام مــواد موجــود در ایــن بــازار 
ــه چــاپ  ــا اســتفاده از جوهــر دیجیتــال، روزان را ب
مــی کننــد. در حــال حاضــر، پیشــرفت هایــی در 
ــه در آن  ــی ک ــازار اصل ــه ب ــه س ــر ب ــیمی جوه ش
ــود،  ــی ش ــام م ــوجات انج ــال منس ــاپ دیجیت چ
ــری،  ــه گی ــامل نمون ــه ش ــت، ک ــده اس ــر ش منج

ــت. ــوه اس ــازی انب ــی س strike�off  و سفارش

نمونه گیری
ــه گیــری،  در ابتــدا، کاهــش هزینــه و زمــان نمون
چــاپ  تکنولــوژی  تطبیــق  در  مهمــی  نقــش 
ــا داشــت. در صنعــت  ــرای منســوج ه ــال ب دیجیت
ــرح  ــاپ ط ــی چ ــه معن ــری ب ــه گی ــاجی، نمون نس
ــات  ــه جزئی ــه ب ــا توج ــوج ب ــذ و منس ــر کاغ در ه
ــل  ــاری ســنتی اســت. قب ــا چــاپ روت ــق ب و مطاب
از معرفــی چــاپ دیجیتــال منســوج، نمونــه گیــری 
فرآینــد منجــر بــه مصــرف زمــان و پــول بــود کــه 
بــرای چنــد هفتــه طــول مــی کشــید. بــا معرفــی 
چــاپ دیجیتــال منســوجات زمــان نمونــه گیــری 

ــه اســت. ــد ســاعت کاهــش یافت ــه چن ب

Strike-off
از  نمونــه  تولیــد  بــرای  راهــی   Strike�off
ــال در  ــرای مث ــروش اســت ب ــل ف ــورد قاب ــک م ی
بازارهــای لوکــس، ســرگرمی و یــا رویدادهــای 
خــاص اســت، همچنیــن بــه دومیــن ســطح 
ــوج  ــال منس ــاپ دیجیت ــرای چ ــی ب ــرد اصل کارب
تبدیــل شــده اســت. جهــت کاربــرد قابلیــت 
ــر  ــاال، اقتصــادی ت ــت ب ــا کیفی ــال ب چــاپ دیجیت
ــا حجــم کــم  ــرای ســفارش هــای ب ــر ب و کارآمدت
ــن  ــزاری همچنی ــرم اف ــد ن ــزار قدرتمن ــت. اب اس
امــکان کنتــرل کیفیــت بهتــر و تکرارپذیــری 
مــوارد تولیــد شــده را فراهــم مــی کنــد. ســرمایه 
گــذاری، انعطــاف پذیــری فراینــد چــاپ دیجیتــال 
ــا  ــد ت ــی ده ــازه م ــتری اج ــه مش ــوجات ب منس
ــر انجــام  ــه را راحــت ت ــرات در طراحــی اولی تغیی
دهــد و راه حــل هــای بهتــر خدمــات را ارائــه مــی 
دهــد کــه توســط چــاپ روتــاری یــا تخــت ارائــه 

نمی شــود.

جوهرهای چاپ دیجیتال 
جوهر افشان منسوجـات
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سفارشی سازی انبوه
ســطح  ســومین  انبــوه  ســازی  سفارشــی 
ــوج  ــال منس ــاپ دیجیت ــرای چ ــی ب ــرد اصل کارب
ــط ــوه توس ــازی انب ــی س ــوم سفارش ــت. مفه  اس

Hgilmore در ســال ١997 تعریــف شــد: "تولیــد 
کاالهــا و خدمــات بــرای پاســخگویی بــه نیازهــای 
فــردی مشــتری بــا بــازده تولید نزدیــک بــه انبوه". 
ایــن ابــزار جدیــد در رقابــت تجــاری بــرای صنایــع 
تولیــدی و خدماتــی بــود. ایــن بــه معنــای افزایــش 
قابــل توجهــی در انــواع کاالهــا یــا خدمــات، بــدون 
افزایــش مربــوط بــه هزینــه اســت. معرفــی چــاپ 
دیجیتــال منســوجات بــه شــرکت هــای کوچکتــر 
ــی  ــزات چــاپ صنعت ــه تجهی ــد ک ــی ده اجــازه م
ــه  ــات خــود در زمین ــه خدم ــرای ارائ منســوج را ب
ــن  ــه ای ــا توجــه ب ــد. ب ــه ندهن چــاپ منســوج ارائ
ــت  ــدرت اینترن ــل ق ــه دلی ــان ب ــه جه ــت ک واقعی
ــت،  ــده اس ــی ش ــده جهان ــک دهک ــه ی ــل ب تبدی
ــای  ــه ج ــتریان در هم ــه مش ــی ب ــکان دسترس ام
ــب  ــد کس ــای جدی ــاد فرصته ــق ایج ــا از طری دنی
و کار جدیــد بــرای بازارهــای جمعــی وجــود 
ــه  ــد ک ــت آم ــادی بدس ــای زی ــت ه دارد. موفقی
ــت،  ــاری اس ــازی روت ــابلون س ــی ش ــبب آزردگ س
امــا ایــن رونــد بعضــی محدودیــت هــا را داشــت، 
ــوج  ــر روی منس ــنتی ب ــک س ــر گرافی ــرا جوه زی
ــاجی  ــای نس ــه ه ــد، رنگین ــی ش ــت" نم ــا "ثاب ه
انتخــاب جذابــی بــود کــه بــر پایــه جوهرهاســت . 
بــه ایــن ترتیــب، چندیــن شــرکت رنگینــه تــالش 
کردنــد تــا جوهرهــای دیجیتــال را از رنگینــه هــای 

نســاجی خــود توســعه دهنــد.

طبقه بندی جوهرهای جوهر افشان

ــه دو  ــی ب ــه طــور کل جوهرهــای جوهــر افشــان ب
دســته  تقســیم مــی شــود:

(Base( ١. پایه
(Colorant( ٢. رنگ

جوهــر پایــه بــه محیطــی اشــاره دارد کــه از طریق 
ــه  ــا دیســپرس مــی شــود و ب ــه حــل ی آن رنگدان
کار مــی رود، در حالیکــه جوهــر رنــگ اشــاره دارد 
ــه نــوع رنگــی کــه در محیطــی کــه در آن حــل  ب

شــده مثــل رنگهــای راکتیــو، رنگهــای آلــی یــا 
پلیمــر یــا رنگهــای دیســپرس ماننــد رنگدانــه 

هــا و رنــگ دیســپرس اســتفاده شــده اســت.

تالش برای محصوالت محیط زیستی
بــا تــالش اخیــر بــرای تولیــدات محیــط 
ــه  ــی ک ــه جوهرهای ــژه ب ــه وی ــتی، توج زیس
باعــث حــذف زبالــه، انتشــار و کاهــش مصــرف 
ــن  ــه ک ــا ریش ــش ی ــد و کاه ــرژی در تولی ان
شــدن ترکیبــات آلــی فــرار )VOCs) از جوهــر 
ــه  ــده ک ــت ش ــون، ثاب ــت. اکن ــده اس ــا ش ه
ــرای کاهــش  ــه آب راه حلــی ب جوهرهــای پای
انتشــار VOCاســت، چــرا کــه ایــن جوهــر به 

طــور کلــی ارزان تــر، کاهــش دهنــده آلودگــی هوا، 
ــش  ــرات آت ــش خط ــد، کاه ــری دارن ــالل کمت ح
ــزات  ــاپ و تجهی ــر چ ــوی کمت ــد ب ــوزی، تولی س
شستشــوبرای چــاپ آســان تــری دارنــد. جوهرهای 
پایــه آب بــا VOCs  کمتــر یــا بــدون آن بــرای هــر 
دو کاربــرد جوهــر افشــان حرارتــی و پیزوالکتریــک 
چاپگرهــای  در  معمــوال  انــد.  یافتــه  توســعه 
ــری ــد س ــک مانن ــی و کوچ ــان خانگ ــر افش  جوه

 Canon ســری   ،Hewlett�Packard Desk Jet
BJC و ســریEpson Color Stylus اســتفاده 

شــده اســت. 

ــر،  ــه دلیــل تشــکیل حبــاب کمت ــن جوهرهــا ب ای
ــی  ــان حرارت ــر افش ــای جوه ــتر در چاپگره بیش
بــرای چــاپ منســوج هــای دیجیتــال رایج هســتند 
و مزایــای فــوق العــاده ای دارنــد. جوهرهــای پایــه 
ــی  ــز م ــی تمی ــه راحت ــی ب ــای چاپ آب در هده
ــازل هــا تضمیــن مــی  شــوند و گرفتگــی کمتــر ن
ــگ نیوتنــی  ــوژی جوهــر رن شــود و از لحــاظ رئول
ــر افشــان چــاپ  ــای جوه ــب جوهره اســت، ترکی
اســتوکیومتری  لحــاظ  از  آب،  پایــه  دیجیتــال 
ــزات  ــور تجهی ــه منظ ــه ب ــت ک ــده اس ــه ش فرمول

خاصــی از بســترها اســت. جــدول ١ ترکیــب 
معمولــی جوهــر جوهــر افشــان پایــه آب را بــرای 

ــد.  ــان می ده ــوج نش ــال منس ــاپ دیجیت چ

اســتوکیومتری جهانــی بــرای همــه رنگهــا وجــود 
ــته  ــول بس ــور معم ــه ط ــیون ب ــدارد؛ فرموالس ن
ــه  ــت. ب ــاوت اس ــیمیدان متف ــژه ش ــر وی ــه نظ ب
 Wassim ــه توســط ــه ای ک ــال، مطالع ــوان مث عن
ــول  ــد، فرم ــام ش ــال ٢٠١٠ انج Kaimouz در س
مشــابهی را بــرای یکــی از آنهایــی کــه بــرای رنــگ 
راکتیــو دو عاملــی پایــه آب در جوهرهــای اینــک 

ــرد. ــالم ک ــود اع جــت داده ب

 ترکیب جوهر افشان بر اساس چاپگر
ــن  ــزء ای ــن ج ــان مهمتری ــر افش ــای جوه جوهره
اســت. فرموالســیون و شــیمی جوهــر  چــاپ 
کیفیــت تصویــر چــاپ و همچنیــن ویژگــی هــای 
جــت جوهــر و قابلیــت اطمینــان چــاپ  را تعییــن 
مــی کننــد. مــواد محتــوای چــاپ دیجیتــال 
منســوجات بــه مقــدار زیــادی بــه نــوع رنــگ، پایــه 

غلظت% عملکرد ترکیب

6٠-9٠ محیط کریر مایع آب دیونیزه

5-3٠ جاذب الرطوبه، کنترل کننده ویسکوزیته حالل محلول در آب

١٠-١ رنگ آماده شده) کروموفور( رنگ یا پیگمنت

١٠-٠.١ خیس کننده، نفوذ دهنده سطح فعال

٠.٠5-١ ارگانیزم جلوگیری از رشد میکروب ضدمیکروب

٠-٠.١.5 pH کنترل کننده بافر

١> بیندر، کیلیت کننده، ضد کف و غیره افزودنی های دیگر

نمودار١ - طبقه بندی جوهرهای جوهر افشان 

جدول ١- ترکیب عمومی جوهرهای جوهر افشان پایه آب
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فرمــول )آب، روغــن، محیــط آلــی(، ماشــین چــاپ 
ــت.  ــته اس ــت وابس ــوه پخ ــتفاده و نح ــورد اس م
ــوای  ــگ و محت ــه رن ــون پای ــددی چ ــل متع عوام
 ،DOD(ــر ــوع چاپگ ــاپ، ن ــد چ ــوژی ه آن، تکنول
CIJ( علــل اصلــی تغییــرات در فرموالســیون 

ــند. ــی باش ــان م ــر افش ــه آب جوه ــر پای جوه

محتوای رنگ در چاپ جوهر افشان دیجیتال 
منسوجات

عامــل اصلــی جوهــر وجــود مولکــول عاملــی 
ــا  ــتر ی ــک بس ــا ی ــگ، ی ــک رن ــوال ی ــت، معم اس
ــه تغییــر رنــگ آن  ــه ســادگی قــرار دادن، کــه ب ب
ــک  ــگ ی ــر )colorant) رن منجــر مــی شــود. اگ
ــی از  ــا ترکیب ــت )ی ــه اس ــول  )dye) رنگین مولک
ــیار  ــت بس ــد درغلظ ــف( بای ــای مختل ــول ه مولک
ــود، در  ــت آن حاضــر ش ــر از حــد حاللی ــن ت پایی

صــورت  ایــن  غیــر 
در  جزئــی  تغییــرات 
طــول ذخیــره ســازی 
)بــه عنــوان مثــال، دمــا، 
باعــث  می توانــد   )pH
تــه نشــین شــدن شــود. 
ــی،  ــن جوهرهای در چنی
ــگ  ــت رن ــن حاللی تعیی
در حضــور تمــام اجــزاء، 
بخصــوص در دماهــای 
پاییــن، ضــروری اســت. 
خــواص نــوری رنگهــا 
تأثیــر  تحــت  اغلــب 
 pH تغییــرات اندکــی در
ــا  ــور الکترولیت ه و حض
ــه  ــای پای ــر ه )در جوه

آب(، محیــط قطبــی   و حضــور ســطح فعالهــا 
ــان از  ــرای اطمین ــت.  ب ــدن( اس ــل ش ــکان ح )ام
ثبــات عالــی و ســازگاری خــوب، مومیــن پیشــنهاد 
ــا  ــه ه ــپرس )رنگدان ــای دیس ــگ ه ــه رن ــرد ک ک
ــژه  ــه وی ــر ب ــپرس( در جوه ــای دیس ــگ ه و رن
ــش از  ــد بی ــا نبای ــوج ه ــتفاده از منس ــرای اس ب
ــران  ــد. دیگ ــر باش ــه وزن کل جوه ــبت ب %4 نس
ــر  ــه جوه ــد ک ــرده ان ــه ک ــال توصی ــن ح ــا ای ب
ــد  ــی بای ــور کل ــه ط ــال ب ــان دیجیت ــر افش جوه
ــد.  ــته باش ــول را داش ــر از ١٠% کل وزن فرم کمت

جوهــر  در  هــا  رنگدانــه  مناســب  پراکندگــی 
ــر  ــا اث ــم اســت، ام ــف مه ــل مختل ــه دالی چــاپ ب
ــر  ــی جوه ــار رئولوژیک ــی در رفت ــت پراکندگ کیفی
چــاپ جوهــر افشــان دیجیتــال منســوجات شــاید 

ــت.  ــار اس ــن معی مهمتری

ــردی، خــواص جریــان  ــه دلیــل روش هــای کارب ب
ــن  ــت؛ و ای ــم اس ــال مه ــاپ دیجیت ــای چ جوهره
ــد  ــر چــاپ بای ــه جوه ــع اســت ک ــک مان ــا ی قطع
ــرد.  ــرار گی ــورد توجــه ق ــوه م ــرای اســتفاده بالق ب

DOD CMYK CIJ CMYK ترکیب جوهر
8-14% 8-14% امولسیون پلیمر

باالنس باالنس آب
0.05�1% 0.05�1% سطح فعال
5�10% 5�10% جاذب الرطوبه

0 0.25�0.5% Conditioning agent

0.5�5% 0 غلظت دهنده
0.5�1% 0.5�1% کراسلینگ کننده
2.5% 2�5% پیگمنت دیسپرس شده

ا میکرون ١ میکرون اندازه ذرات
10�14cps, 25 ̊ C 3�5 cps, 25 ̊C ویسکوزیته
30�35 dyn/cm 30�35 dyn/cm تنش سطحی

منبع تثبیت خواص رنگی اثر متقابل رنگ 
و لیف

لیف رنگ

(King 2013, Schulz 2002) پخت آون در ١6٠-١٨٠ درجه سانتی گراد 
3٠-9٠ ثانیه

ثبات شستشویی خوب،ثبات 
نوری عالی، ثبات سایشی 

خوب وابسته به بیندر

هیچ واکنشی ندارد- 
پلیمر )بیندر( با 

مکانیزم پیوند بیندر

انواع الیاف رنگدانه 
)پیگمنت(

(Lewis 2011, Stempien et al.2016, 
Yang and Naarani 2007, Soleimani� 
Gorgani, Najafi and Karami 2015)

بخار C 9٠̊-١٢٠، 3٠ دقیقه، بسته به نوع 
بخاردهنده ، شستشو و خشک کردن

رنگهای درخشان، ثبات 
شستشویی عالی، ثبات 
سایشی عالی،ثبات نوری 

ضعیف

پیوند کوواالنس لیف 
و رنگ

پنبه، ابریشم، 
پشم و کتان

رنگ راکتیو

(Niaounakis 2015a, Noppakun�
dilograt et al. 2010)

پرس ترانسفر یا ترموزولی یا آن پخت وابسته 
به نوع جوهر دیسپرس

ثبات نوری، شستشویی 
و سایشی عالی، رنگهای 

درخشان

آبگریز- مکانیزم حالت 
جامد

پلی استر رنگ 
دیسپرس

(Campbell 2008, Hawkins 2003), 
(Niaounakis 2015)

بخار ٢٠-3٠ دقیقه وابسته به نوع بخار دهنده 
در̊ C١٢٠-٢٠ درجه سانتی گراد  وابسته به 
نوع لیف و شید رنگ، شستشو وخشک کردن 

) بجز چرم(

رنگهای درخشان، ثبات نوری 
عالی، ثبات شستشویی و 

سایشی خوب

پیوند یونی و هیدروژنی 
با لیف

نایلون، 
ابریشم، پشم، 

چرم

رنگ اسیدی

جدول ٢- جدول زیر استوکیومتری جوهر افشان معمولی را بر پایه نوع پرینتر نشان می دهد.

جدول 3- جوهرهای چاپ جوهر افشان چاپ دیجیتال منسوجات، اثر متقابل رنگ و لیف و تکنیکهای تکمیلی
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ــه چاپگــر  ــه هــا ب ــن، قبــل از اینکــه رنگدان بنابرای
جوهــر افشــان دیجیتــال بارگیــری شــوند، نیــاز بــه 
ــت، از  ــع آنهاس ــر از تجم ــی جوه ــداری جنبش پای
ایــن رو وقــوع آن مــی توانــد تأثیــر قابــل توجهــی 
بــر رنــگ منســوج هــای چــاپ شــده داشــته باشــد 
ــر شــود.  از ســوی  ــازل چاپگ ــی ن ــث گرفتگ و باع
دیگــر، جوهــر هــای جوهــر افشــان غیرگرافیکــی 
ماننــد جوهــر هدایــت کننــده یــا ســرامیکی 
ممکــن اســت حــاوی رنگدانــه هــا در غلظــت هــای 

بیشــتر از 5٠% باشــد.

بارگــذاری  کــه  داد  نشــان   Oyarzun ٢٠٠٠ 
ــد  ــی توان ــان م ــر افش ــتر در جوه ــه بیش رنگدان
ــر  ــه ب ــه در نتیج ــود ک ــی ش ــات ضعیف ــبب ثب س
ــگ  ــنایی رن ــاپ و روش ــت چ ــت، کیفی ــار ج رفت
تأثیــر مــی گــذارد، امــا ممکــن اســت بــرای 
ــده و ســرامیک باشــد؛  ــت کنن ــای هدای ــر ه جوه
زیــرا جوهــر بــرای چنیــن اهدافــی نیازمنــد 
ویســکوزیته بــاال اســت کــه زمــان کاربــرد از 

لحــاظ ترمودینامیکــی پایــدار باقــی بمانــد.

ــه  ــوی رنگین ــای محت ــی، جوهره ــور کل ــه ط  ب
حــاوی  کــه  هســتند  جوهرهــای  از  پایدارتــر 
لحــاظ  از  جوهــر  چــون  هســتند،  رنگدانــه 
ترمودینامیکــی پایــدار اســت )همــه اجــزاء در 
ــه  ــی ک ــوند(، در حال ــی ش ــل م ــول ح ــک محل ی
در جوهــر هــای رنگدانــه سیســتم تنهــا از لحــاظ 

کینتیکــی پایــدار اســت. 

جوهرهــای مرســوم قابــل پخــت بــا  UV، معمــوال 
ــر  ــای زی ــت در غلظت ه ــا پیگمن ــه ی حــاوی رنگین
١٠٪ w / w هســتند بــه منظــور رســیدن بــه 
ــد  ــی توان ــه م ــاز اســت ک ــورد نی ــوری م ــی ن چگال
ــری  ــی منوم ــا اپوکس ــالت ی ــب اکری ــک ترکی از ی
و الیگومریــک ســاخته شــود کــه بــا اســتفاده 
از نــور UV نــور پلیمریــزه می شــود در حضــور 
ــعه  ــرض اش ــس از در مع ــر. پ ــده تصوی ــاز کنن آغ
ــورت  ــه ص ــر ب ــزای جوه ــام اج ــن، تم ــرار گرفت ق
ــد؛   ــی کنن ــرار م ــد کراســلینک برق شــیمیایی پیون
ــر روی  ــورا ب ــده ف ــاپ ش ــم چ ــب فیل ــن ترتی بدی
بســتر ســخت مــی شــود. ایــن نــوع جوهــر کیفیــت 

خــوب چــاپ  را در سراســر ســطوح غیــر متخلخــل 
ــی  ــزات م ــتیک و فل ــد پالس ــش مانن ــت پوش تح
ــا،  ــیدنی ه ــاپ نوش ــرای چ ــد ب ــی توان ــد و م ده
برچســب هــا و کارت هــای اعتبــاری اســتفاده 
شــود. بــرای دســتیابی بــه عملکــرد چــاپ خــوب، 
ویســکوزیته جوهــر بایــد در دمــای عملیاتــی 
 حــدود CP ١٠ باشــد و تنــش ســطحی در حــدود

ــه  ــدازه ذرات رنگدان ــه ان ٢9mN.m�1-٢3 باشــد ک

آن معمــوال کمتــر از ١ میکــرو متــر اســت و 
محتــوای رنگدانــه در کل وزن بیش از ١٠٪ نیســت.

جوهرهای چاپ جوهر افشان دیجیتال 
منسوجات، اثر متقابل رنگ و لیف و 

تکنیک های تکمیل 
وجــود  رنگینــه  مختلــف  نــوع  اساســا چهــار 
چــاپ  جوهرهــای   بــرای  اکنــون  کــه  دارد 
مــورد  منســوجات  دیجیتالــی  افشــان  جوهــر 
اســتفاده قــرار مــی گیرنــد کــه هــر دســته 
ــف  ــاص لی ــواع( خ ــا ان ــوع )ی ــاپ ن ــه چ ــادر ب ق
هســتند. جــدول 3 خالصــه ای از رنــگ هــای 
مختلــف، اثــر متقابــل رنــگ و لیــف، خــواص 
رنگــی و روش ثتبیــت آنهــا را ارائــه می دهــد.

چــاپ  در  تثبیــت 
ــیار  ــش بس ــال نق دیجیت
ــد  ــی کن ــا م ــی ایف مهم
ــار  ــک ب ــوج ی ــرا منس زی
ــده  ــاپ ش ــی چ دیجیتال
فرایندهــای  اســت. 
انجــام  بایــد  خــاص 
ــگ  ــت رن ــا تثبب ــود ت ش
بــه طــور دائمــی بــر روی 
ــان از  ــا اطمین ــوج ب منس
ــر  ــوع جوه ــد. ن دوام باش
مــورد اســتفاده در فرایند 
چــاپ بــه طــور کلــی نوع 
تکمیــل مــورد نیــاز برای 
بــه  را  جوهــر  تثبیــت 

ــتر  ــر روی بس ــل / ب داخ
ــه  ــد ک ــی کن ــن م تعیی
در جــدول 3 نشــان داده 
منســوج  اســت.  شــده 
ــاپ  ــی چ ــای دیجیتال ه
شــده نســبت به منســوج 
هــای چاپ شــده ســنتی 
در اســکرین بــه علــت 
ــد  ــت آهســته فراین ماهی
چــاپ بــه صــورت تقریبــا 
ــی  ــر م ــه نظ ــک ب خش
در  حالیکــه،  در  رســد. 
ــه  ــاز ب ــوارد نی ــی م بعض

ــک  ــتفاده از تکنی ــا اس ــدی ب ــردن بع ــک ک خش
هــای مختلــف تثبیــت وجــود دارد. سیســتم هــای 
ــتند  ــترس هس ــوال در دس ــی معم ــش اضاف گرمای
ــرار  ــک رول ق ــر روی ی ــا ب ــی کــه منســوج ه زمان
ــاق  ــرم در ات ــا را در فضــای گ ــا آنه ــد ت ــی گیرن م
قــرار دهــد. در شــرایطی کــه منســوج چــاپ 
ــا  ــوگ ی ــک کاتال ــس در ی ــرای عک ــط ب ــده فق ش
ــاز اســت، ممکــن اســت  ــورد نی ــرداری م ــه ب نمون
ــتر  ــال، در بیش ــن ح ــا ای ــد. ب ــت الزم نباش تثبی
مــوارد، تکمیــل و شستشــو الزم اســت تــا از 
ــه  ــود ک ــل ش ــان حاص ــو اطمین ــت و شستش ثبی
ــت  ــای الزم کیفی ــی پارامتره ــای چاپ ــوج ه منس
ــل  ــان حاص ــا اطمین ــه تنه ــن ن ــتند. ای را دارا هس
مــی کنــد کــه خــواص پایــداری کامــل رنــگ هــا 

بــه دســت مــی آیــد، بلکــه رنــگ هــا را بــه طــرز 
قابــل توجهــی از نظــر ظاهــری رنگهــای درخشــانی 
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و دســتورالعمل هایی  قوانیــن  اجــرای  متعاقــب 
ــا  ــا ب ــه اروپ ــوان "REACH" در اتحادی ــت عن تح
ــفافیت  ــاد ش ــرل و ایج ــال کنت ــی اعم ــدف نهای ه
در فرآیندهــای تولیــد و مصــرف مــواد شــیمیایی، 
ــیاری در  ــرات بس ــاهد تغیی ــته ش ــۀ گذش در ده
الگوهــای تولیــد و بکارگیــری مــواد شــیمیایی 
ــایر  ــز س ــه و نی ــن اتحادی ــو ای ــورهای عض در کش
پایــدار  هــای  ســتد  و  داد  دارای  کشــورهای 
اقتصــادی بــا اروپــا بوده ایــم. قطعــاً یکــی از 
ــاد  ــر زی ــرات تأثی ــن تغیی ــروز ای ــی ب ــل اصل دالی
کاربــرد انــواع مــواد شــیمیایی در صنایــع گوناگــون 
از بــرق و الکترونیــک گرفتــه تــا لــوازم آرایشــی و 

ــت. ــازی اس ــک س عروس

پــس از گذشــت حــدود ده ســال از شــروع اجــرای 
ــه  ــده ب ــاه مان ــر از شــش م ــون و در کمت ــن قان ای
اجــرای فــاز نهایــی آن )در ســال ٢٠١٨(، بســیاری 
ــن  ــرای ای ــف اج ــای مختل ــازه ه ــورها در ب از کش
برنامــه اطــالع رســانی هــای وســیعی انجــام داده 
ــا مــواد  و بخــش هــای مختلــف صنایــع مرتبــط ب
شــیمیایی آنهــا بروزرســانی هــای عمــده هــای در 
ــد، انتخــاب و مصــرف  ــا، روش هــای تولی فرآینده

ــد. ــال نموده ان ــود اعم ــیمیایی خ ــواد ش م

ــه  ــد ترکی ــورهایی مانن ــی کش ــتا حت ــن راس در ای
 ،REACH قوانیــن  اجــرای  اهمیــت  بــه  نظــر 
ــررات  ــه نوعــی شــبیه ســازی )مق ــط آن را ب ضواب
KKDIK( و در مقیــاس ملــی و طــی برنامــه زمــان 
ــل  ــه دالی بنــدی مشــخص پیگیــری می نماینــد. ب
مختلــف خــارج از حوصلــۀ ایــن نوشــتار ایــن 
آگاهــی رســانی تاکنــون بــه نحــو شایســته ای در 
کشــور انجــام نشــده و آســیب اقتصــادی احتمالــی 
آن دســت کــم متوجــه آن بخــش از صنعــت 
کشــور خواهــد بــود کــه رویکــرد صادراتــی داشــته 
ــر مســتقیم در  ــا غی ــژه حضــور مســتقیم ب ــه وی ب

بازارهــای اتحادیــه اروپــا را در برنامــه خــود دارنــد.

ــرم و  ــاجی، چ ــع نس ــه صنای ــه اینک ــه ب ــا توج ب
پوشــاك ارتبــاط مســتقیم و تنگاتنگــی بــا مصــرف 
اصلــی  اهــداف  از  و  داشــته  شــیمیایی  مــواد 
مجموعــه مقــررات REACH هســتند در ادامــه بــه 
چگونگــی ارتبــاط ایــن قانــون بــا صنعــت نســاجی 

پرداختــه می شــود.

REACH چیست؟

 REACH قانــون شــماره ٢٠٠6/١97 اتحادیــه 
اروپــا، موضــوع شــورای مــورخ ١٨ دســامبر ســال 
 ،)Registration(ثبــت بــا  مرتبــط  و   ٢٠٠6
مجــوز صــدور   ،)Evaluation(  ارزیابــی 

محدودیــت  اعمــال  یــا  و   )Authorization(
ــرف  ــی مص ــد و چگونگ ــر تولی )Restriction( ب
ــی توســعه  مــواد شــیمیایی اســت کــه نهــاد متول
ــواد  ــس م ــون، آژان ــن قان ــرای ای ــر اج و نظــارت ب
ــد.  ــی باش ــا )ECHA( م ــه اروپ ــیمیایی اتحادی ش
ــد  ــه تولی ــرای کلی ــررات REACH ب ــه مق مجموع
کننــدگان و وارد کننــدگان مــواد شــیمیایی و نیــز 

کاالهــای محتــوی ایــن مــواد در جهــت شناســایی 
ــا  ــوالت آنه ــی محص ــک احتمال ــت ریس و مدیری
ــا محیــط زیســت ایجــاد  ــرای ســالمت انســان ی ب

مســئولیت می نمایــد.

چگونگی ارتباط  مقررات REACH با صنایع 
نساجی، پوشاک و چرم:

چند کلید واژه اصلی مقررات REACH به شرح 
ذیل تعریف می شوند:

  بــه معنــی هــر :)Substance( مــاده
عنصــر شــیمیایی و یــا ترکیبــات آن اســت. 
از  انــواع محصــوالت حاصــل  همچنیــن 
ترکیــب چنــد مــاده شــیمیایی )ماننــد 
و  چــاپ  جوهــر  افزودنی هــا،  رنگزاهــا، 
ــاده"  ــات آم ــوان "ترکیب ــت عن ــره( تح غی
می شــوند. دســته بندی    )Preparation(

  ــن ــه حی ــیئی ک ــر ش کاال ) Article(: ه
ــطح و  ــکل، س ــد دارای ش ــای تولی فرآینده
یــا طــرح مشــخصی گــردد بطوریکه نســبت 
ــن  ــش تعیی ــیمیایی آن نق ــب ش ــه ترکی ب
ــرد آن داشــته باشــد.  ــری در کارب کننــده ت
بــر ایــن اســاس کلیــه صنایــع مصــرف 
ــات شــیمیایی  ــواد و ترکیب ــواع م ــدۀ ان کنن
ــن  ــدگان پایی ــرف کنن ــوان مص ــت عن تح
ــف  ــت )Downstream users( تعری دس
و متعاقــب آن محصــوالت صنایــع نســاجی، 
چــرم و پوشــاك نیــز زیرمجموعــه "کاال" در 
ــه و  ــرار گرفت ــن REACH ق ــه قوانی مجموع
ــند. ــی باش ــی م ــت ضوابط ــه رعای ــزم ب مل

  مواد شیمیایی بسیار نگران کننده
:)SVHCs(

مواد سرطان زا، ایجاد کننده تغییرات 	•
ژنتیکی، و یا خطرناك برای تولید مثل 

(CMRs(

مواد پایدار، تجمع کننده زیستی یا خطرناك 	•
(PBTs(

مواد بسیار پایدار یا بسیار تجمع کننده 	•
(vPvBs( زیستی

از ایــن گــروه در صنایــع مرتبــط بــا نســاجی 
مــی تــوان بــه رنگزاهــای آزو، رنگزاهــای ســرطان 
ــی  ــده، برخ ــش کنن ــد آت ــات ض ــی ترکیب زا، برخ
ــزات ســنگین، فرمالدئیــد DMF، دی کرومــات  فل
ترکیبــات  هــا،  گالیکــول  پتاســیم،  و  ســدیم 

قانون REACH اتحادیـه اروپا و 
تأثیر آن بر صنایع نساجی و پوشاک

احسان اکرامی 
دکـتـری شـیـمی 

نساجی و علوم الیاف

نماینده شرکت اکوتکس
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ــود. ــاره نم ــره اش ــه و غی هالوژن

 )RSL( لیست مواد با محدودیت مصرف
بســیاری از مــواد تعاونــی و افزودنــی هــای مــورد 
اســتفاده در صنایــع نســاجی و چــرم ممکــن اســت 
ــد  ــند مانن ــت باش ــن لیس ــوادی از ای ــوی م محت
 ،)AP ( ترکیبــات بــر پایــه آلکیــل فنــول هــا
ــواد  ــک دیســپرس، م ــای آلرژی ــزن، رنگزاه کلروبن
ــات  ــنگین، ترکیب ــزات س ــده، فل ــش کنن ــد آت ض
قلــع، فتــاالت هــا، پنتاکلروفنــول )PCP( و غیــره.

بنابرایــن اگــر محصــوالت صنایــع نســاجی، پوشــاك 
و یــا چــرم محتــوی هرگونــه مــادۀ شــیمیایی بســیار 
نگــران کننــده )SVHCs( و یــا مــواد بــا محدودیــت 
مقــدار  از  بیشــتر  محــدودۀ  در   )RSL( مصــرف 
مشــخص باشــند، تولید کننــدگان و یــا واردکنندگان 
 REACH مقــررات  تحــت  محصــوالت  ایــن 
متعهــد بــه رعایــت الزاماتــی خواهنــد گردیــد. 

اگــر مــواد بــا محدودیــت مصــرف در مقادیــر بیــش 
از ٠/١ درصــد وزنــی در کاال و یــا در مقادیــر کلــی 
بیــش از یــک تــن در ســال در مجمــوع تولیــدات 
ــا  و واردات وجــود داشــته باشــد، تولیــد کننــده ی
وارد کننــده کاال موظــف اســت کــه آژانــس مــواد 

شــیمیایی ) ECHA( را مطلــع نمایــد.

همچنیــن در صــورت اضافــه شــدن هرگونــه مــادۀ 
ــد  ــای تولی ــه فرآینده ــرف ب ــت مص ــا محدودی ب
ــش  ــل از ش ــا قب ــتند ت ــف هس ــا موظ ــرکت ه ش
مــاه مراتــب را بــه آژانــس اطــالع رســانی نماینــد. 
ــد  ــاژ تولی ــدۀ تن ــه دربرگیرن ــل ارائ ــات قاب اطالع
ــد  ــی )مانن ــت دار مصرف ــواد محدودی ــدار م و مق
ــا  ــا ی ــن ه ــرم ک ــا ن ــا و ی ــده ه ــش کنن ضدآت
غیــره..( در کاال و همچنیــن توصیفــی از نــوع کاال 

ــد. ــی باش ــواد در آن م ــرف م ــد مص و فرآین

ــررات  ــه مق ــه 33 مجموع ــت مقال ــن، تح همچنی

حــق  اروپایــی  کننــدگان  مصــرف   ،REACH
در خواســت اطالعــات در خصــوص اینکــه آیــا 
ــران  ــیار نگ ــیمیایی بس ــواد ش ــوی م ــا محت کااله
کننــده هســتند یــا خیــر را خواهنــد داشــت. 
در صــورت درخواســت خریــداران یــا مصــرف 
ــوی  ــای محت ــدگان کااله ــن کنن ــدگان، تامی کنن
مــواد شــیمیایی بســیار نگــران کننــده و یــا 
ــه منظــور  محدودیــت دار بایــد اطالعــات کافــی ب
ــام  ــدار و ن ــه همــراه مق اســتفاده ایمــن از کاال ) ب
مــواد شــیمیایی خطرنــاك مصرفــی( را ارائــه دهند. 
اطالعــات بایــد بــدون درخواســت هرگونــه هزینــه 

ــود.   ــه ش ــدت 45 روز ارائ ــرف م ظ

بــه  را  بنابرایــن هــر شــرکت کــه محصولــی 
ــه  ــتقیم ب ــر مس ــا غی ــتقیم ی ــادرات مس ــد ص قص
ــر واردات فعالیــت  ــا در ام ــد ی ــا تولی ــه اروپ اتحادی
ــی  ــات کاف ــه اطالع ــت ارائ ــد قابلی ــد بای ــی نمای م
هــر  وجــود  عــدم  یــا  و  وجــود  در خصــوص 
ــده  ــت ش ــا فهرس ــدی ی ــه بن ــاده طبق ــه م گون
تحــت مقــررات REACH در محصــول خــود را 
ــتیابی  ــی دس ــوص چگونگ ــد. در خص ــته باش داش
ــه در  ــواد ممنوع ــور م ــدم حض ــان از ع ــه اطمین ب
ــد  ــت مانن ــن دس ــع پایی ــرای صنای ــوالت ب محص
نســاجی، رویکــرد اصلــی پیشــنهادی آژانــس 
ایجــاد ارتبــاط نزدیــک فّنــی بــا تامیــن کننــدگان 
مــواد شــیمیایی و انتخــاب مــواد اولیــه از منابعــی 
ــوالت  ــط محص ــاق ضواب ــد انطب ــه بتوانن ــت ک اس
خــود را بــا مقــررات REACH اثبــات کننــد.

در ایــن راســتا ارزیابــی ویژگــی هــای مــواد اولیــه 
از طریــق برگــه هــای داده هــای ایمنــی محصــول 
ــواد  ــدۀ م ــروز ش ــا فهرســت ب ــنایی ب ) SDS(، آش
ممنوعــه یــا دارای محدودیــت در صنایــع مختلــف 
و لحــاظ نمــودن ایــن فهرســت هــا و ارزیابــی هــا 
در تصمیــم گیــری و انتخــاب منابــع مــواد اولیــه از 
ــان  ــن اقدامــات الزم در حصــول اطمین ــی تری اصل
حداقلــی از عــدم حضــور مــواد خطرنــاك در 

ایــن  محصــول نهایــی اســت. بدیهــی اســت 
ــره  ــن کل زنجی ــتای تامی ــد در راس مالحظــات بای
مــواد اولیــه صنعــت نســاجی از انــواع مــواد 
شــیمیایی و رنگزاهــا مــورد اســتفاده در فرآیندهای 
تولیــد تــا الیــاف، نــخ و پارچــه و ملزومــات دیگــر 
ــک محصــول مدنظــر  ــد ی ــورد اســتفاده در تولی م
قــرار گیرنــد. پــس از لحــاظ نمــودن کلیــه مــوارد 
ــه و  ــواد اولی ــن م ــای تامی ــده در فراینده ــر ش ذک
نیــز تولیــد محصــوالت، صّحــه گــذاری بــر نتیجــۀ 
حاصــل از ایــن اقدامــات بــه واســطۀ اجــرای تســت 
ــل  ــر روی محصــول قاب ــی مســتقل ب ــای کنترل ه
انجــام و بــه شــکل مســتند در صــورت درخواســت 

ــود. ــه خواهــد ب ــل ارائ قاب

ــۀ  ــررات REACH پای ــط مق در حــال حاضــر ضواب
ارزیابــی هــای بســیاری اســتاندارد هــا و برچســب 
هــای ســبز ) اکــو - لیبــل هــا( در صنعــت نســاجی 
ــه  ــاً ب ــبز عمدت ــای س ــب ه ــن برچس ــوده و ای ب
عنــوان مراجعــی قابــل اســتناد بــرای اثبــات عــدم 
حضــور مــواد ممنوعــه و یــا لحــاظ شــدن ضوابــط 
مقــررات REACH در محصــوالت صنایــع نســاجی 

ــد. ــرار می گیرن ــتفاده ق ــورد اس ــاك م و پوش

REACH عواقب عدم انطباق با قانون
تولیدکننــدگان، وارد کننــدگان و توزیــع کننــدگان 
ــول  ــی محص ــر دلیل ــه ه ــد ب ــه نتوانن در صورتیک
خــود را در آژانــس مــواد شــیمیایی اتحادیــه ثبــت 
ــه ایــن آژانــس  ــا اطــالع رســانی اولیــه ب نمــوده ی
را انجــام دهنــد و همچنیــن اگــر در صــورت 
درخواســت خریــداران در مــدت 45 روز قــادر بــه 
ارائــه اطالعــات مســتند کافــی دربــاره عــدم حضور 
مــواد ممنوعــه در محصــول خــود نباشــند ناقــض 
مقــررات REACH شــناخته خواهنــد شــد. در 
ایــن حالــت تأمیــن کننــدگان بــر اســاس قوانیــن 
ــازات  ــورد مج ــا م ــه اروپ کشــورهای عضــو اتحادی

ــت. ــد گرف ــرار خواهن ق

در صورتیکــه محصــول دارای ریســک شــیمیایی بــا 
قانــون REACH انطباق نداشــته باشــد از بــازار جمع 
آوری و بــه موسســه RAPEX اطــالع رســانی خواهــد 
شــد. RAPEX کــه توســط اتحادیــه اروپــا تاســیس 
ــدگان  ــع مصــرف کنن ــن مناف شــده در جهــت تامی
فعالیــت نمــوده و یــک سیســتم هشــدار ســریع برای 
محصــوالت خطرنــاك )غیــر از فرآوردهــای دارویــی، 
غذایــی و پزشــکی( اســت. بنابرایــن واردکننــدگان و 
توزیــع کننــدگان محصــوالت تحــت شــمول مقررات 
REACH ماننــد انــواع منســوجات و پوشــاك و چــرم 
ســعی خواهنــد نمــود تــا پیــش از اقــدام بــه خریــد 
ــدگان محصــوالت  ــد کنن از شــفافیت عملکــرد تولی
اطمینــان حاصــل نماینــد تــا از ریســک هــا و تبعات 
منفــی تجــاری ناشــی از عــدم مطابقــت بــا مقــررات 
ــه  ــه ب ــت ک ــوردی اس ــن م ــد و ای REACH بکاهن
ــدی  ــان بن ــی زم ــه نهای ــام مرحل ــس از اتم ــژه پ وی
قانــون REACH در ســال ٢٠١٨ بــا جدیّت بیشــتری 
دنبــال و از اهمیــت بیشــتری برخــوردار خواهد شــد. جدول زمان بندی اجرای قانون REACH اتحادیه اروپا
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مقدمه
در صنعــت تولیــد منســوجات بی بافــت یکــی 
یکنواختــی  کیفــی  پارامترهــای  مهم تریــن  از 
ــه اینکــه  ــا توجــه ب ــه تولیــدی اســت. ب ــی الی وزن
ــاف  ــت الی ــوجات بی باف ــد منس ــتم تولی در سیس
ــه  ــر ریخت ــر روی یکدیگ ــی ب ــورت تصادف ــه ص ب
ــی  ــه نظم ــل هیچ گون ــن دلی ــه همی ــوند ب می ش
ــود  ــف وج ــات مختل ــاف در جه ــری الی در قرارگی
ــد  ــد تولی ــکال در فرآین ــن اش ــدارد و کوچکتری ن
وضعیــت  در  نایکنواختــی  ایجــاد  بــه  منجــر 
چیدمــان الیــاف می گــردد، بــه همیــن دلیــل 
تولیدکننــدگان ماشــین آالت منســوجات بی بافــت 
همــواره در پــی یافتــن روش هــای جدیــدی بــرای 
ــت. ــه اس ــاف در الی ــان الی ــوه چیدم ــرل نح  کنت

منســوجات  تولیــد  از  هــدف  دیگــر  طــرف  از 
بی بافــت کاهــش قیمــت و هزینه هــای تولیــد 
منســوجات اســت و بــا توجــه بــه اینکــه مهم تریــن 
ــوجات  ــت منس ــن قیم ــه ای در تعیی ــم هزین آیت
بی بافــت، قیمــت مــواد اولیــه اســت، لــذا در 
صورتیکــه تجمعــی غیرضــروری از الیــاف در نقــاط 
ــر  ــن ام ــد، ای ــته باش ــود داش ــه وج ــف الی مختل
موجــب افزایــش هزینه هــای تولیــد و قیمــت 
نهایــی کاال می شــود. بــه عبــارت دیگــر بــا کنتــرل 
ــا از  ــه تنه ــه ن ــاف در الی ــان الی ــی چیدم یکنواخت
لحــاظ کیفــی خصوصیــات محصــول نهایــی بهبــود 
می یابــد، بلکــه از نظــر اقتصــادی نیــز ایــن مســاله 
ــد. ــی باش ــت م ــز اهمی ــدگان حائ ــرای تولیدکنن ب

بــا توجــه بــه ایــن مقدمــه، در ایــن مقالــه اطالعاتی 
ــه  ــرل وزن الی ــای کنت ــوص روش ه ــه در خص اولی

ــردد. ــه می گ ــد ارائ ــن تولی ــت در حی بی باف

مشخصات امواج
ــد  ــه بتوان ــی ک ــن روش ــر مهم تری ــال حاض در ح
در حیــن تولیــد و بــه صــورت مــداوم و آن-الیــن 
ــی  ــع وزن ــوص توزی ــی در خص ــط( اطالعات )برخ

الیــه بی بافــت را در اختیــار تولیدکننــده قــرار 
دهــد اســتفاده از تابــش امــواج مختلــف می باشــد.

در ایــن روش یــک طــول مــوج معیــن بــه صــورت 
ــده و از  ــده ش ــه تابی ــمت الی ــک س ــداوم از ی م
ســوی دیگــر بــه کمــک حســگرهای خاصــی 
ــل  ــه و تحلی ــورد تجزی ــده م ــت ش ــواج دریاف ام
ــواج  ــزان جــذب ام ــه می ــا توجــه ب ــه و ب قرارگرفت
در الیــه اطالعاتــی در خصــوص توزیــع وزنــی الیــه 

ــود. ــی ش ــع آوری م ــت جم ــی باف ب

ــب  ــواج را برحس ــک ام ــم فیزی ــی در عل ــور کل بط
ــی  ــدی م ــیم بن ــا تقس ــرژی آنه ــوج و ان ــول م ط
ــبت  ــرژی دارای نس ــا ان ــوج ب ــول م ــد و ط نماین

ــدر  ــر هرچق ــارت دیگ ــه عب ــد. ب ــس می باش عک
ــا  ــرژی آنه ــود، ان ــتر ش ــواج بیش ــوج ام ــول م ط

ــردد. ــی گ ــر م کمت

در ایــن تقســیم بنــدی از طــول مــوج کوتــاه 
ــرژی  ــه ان ــرژی بیشــتر ب ــه طــول مــوج بلنــد )ان ب
ــا  ــو گام ــای پرت ــدوده ه ــب مح ــه ترتی ــر( ب کمت
)کمتــر از ٠.١ نانومتــر(، پرتــو ایکــس )٠.١ نانومتــر 

الــی ١٠ نانومتــر(، پرتــو مــاورا بنفــش )١٠ نانومتــر 
الــی 3٨٠ نانومتــر(، نــور مرئــی )3٨٠ نانومتــر الــی 
7٢٠ نانومتــر(، پرتــو مــادون قرمــز )7٢٠ نانومتــر 
ــر  ــی نظی ــای رادیوی ــانتیمتر( و پرتوه ــی ٠.5 س ال
ــی  ــانتیمتر ال ــو و ... )٠.5 س ــون، رادی رادار، تلویزی

ــم داشــت. ــر( را خواهی ١٠٠ مت

اشــعه ایکــس یکــی از امواجــی اســت کــه در 
ــرای  ــت ب ــوجات بی باف ــد منس ــتگاه های تولی دس
ســنجش وزن الیــه مــورد اســتفاده قــرار می گیــرد.

پرتــو ایکــس نوعــی از تابــش الکترومغناطیســی بــا 
طــول مــوج حــدود ٠.١ الــی ١٠ نانومتــر معــادل 
ــن  ــرژی بی ــز و ان ــا 3٠ اگزاهرت ــز ت ــا 3٠ پنتاهرت ب
١٠٠ الکترون ولــت تــا ١٠٠ کیلــو الکترون ولــت 
ــوج  ــول م ــس از ط ــو ایک ــوج پرت ــول م ــت. ط اس
ــو  ــوج پرت ــول م ــر و از ط ــش پایین ت ــو فرابنف پرت
ــس،  ــو ایک ــر پرت ــام دیگ ــد. ن ــر می باش ــا باالت گام
اشــعه رونتگــن می باشــد کــه ایــن نــام بــر گرفتــه 
ــام ویلهلــم رونتگــن کاشــف  از نــام شــخصی بــه ن
ایــن اشــعه اســت. علــت نــام گــذاری اشــعه ایکــس 
از طــرف ویلهلــم رونتگــن نشــان دادن کشــف 
یــک نــوع اشــعه ناشــناخته بــوده اســت. بــه پرتــو 
ــول  ــاال )ط ــرژی ب ــا ان ــای ب ــا فوتون ه ــس ب ایک
مــوج ٠٫١ تــا ٠٫٢ نانومتــر( پرتــو ایکــس ســخت و 
پرتوهــای بــا انــرژی پایین تــر را پرتــو ایکــس نــرم 
ــو  ــاالی پرت ــوذ ب ــوان نف ــل ت ــه دلی ــد. ب می گوین
ایکــس ســخت بــه صــورت گســترده بــرای تصویــر 
بــرداری داخــل اجســام بــرای مثــال در پرتونــگاری 
از اعضــای بــدن و همچنیــن قســمت امنیــت 
فرودگاه هــا و بــه عنــوان یکــی از روش هــای تســت 
ــود در  ــای موج ــخیص نقص ه ــرب در تش غیرمخ
اشــیای ســاخته شــده )مثــاًل در لوله هــا و…( 

ــرد.  ــرار می گی ــتفاده ق ــورد اس م

الزم  انــرژی  دارای  ایکــس  پرتــو  فوتون هــای 
ــد  ــتن پیون ــا و شکس ــردن اتم ه ــزه ک ــرای یونی ب

روش های سنجش یکنواختی 
وزنی منسـوجات بی بـافت

دکتر شاهین کاظمی

دکتری شیمی نساجی و 
علوم الیاف

عضو هیئت رئیسه جامعه 
متخصصین نساجی ایران

شکل ١ – محدوده امواج از طول موج نانومتر )پرتو گاما( الی 
متر )امواج رادیویی(

شکل ٢ – تقسیم بندی امواج یونیزه کننده و کاربردهای آنها
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ــس را  ــو ایک ــت پرت ــن خاصی ــتند. ای ــی هس اتم
در طبقه بنــدی پرتوهــای یونیــزه کننــده قــرار 
ــای  ــرای بافت ه ــل ب ــن دلی ــه همی ــد و ب می ده

ــت. ــر اس ــده مض زن

قــرار گرفتــن در معــرض میــزان تابــش در مقادیــر 
بــاال در یــک دوره زمانــی کــم باعــث ایجــاد 
ــردد و در  ــع می گ ــل از تشعش ــای حاص بیماری ه
عیــن حــال قــرار گرفتــن در معــرض میــزان تابــش 
ــرطان های  ــه س ــال ب ــر ابت ــن خط ــر پایی در مقادی
ناشــی از تشعشــع را بــاال می بــرد. در تصویربــرداری 
ــرطان  ــه س ــال ب ــر ابت ــش خط ــن افزای ــکی ای پزش
در مقابــل فوایــد اســتفاده از ایــن روش بــرای 
ــت.  ــی اس ــم پوش ــل چش ــکی، قاب ــخیص پزش تش
ــوان  ــزه کــردن اشــعه ایکــس می ت از قابلیــت یونی
ــن  ــه در ای ــرد، ک ــتفاده ک ــرطان اس ــان س در درم
ــتن  ــرای کش ــس ب ــی از پرتوایک ــو درمان روش پرت
ــود.  ــتفاده می ش ــرطانی اس ــم س ــلول های بدخی س
همچنیــن ازطیف ســنجی پرتــو ایکــس بــرای 

ــردد. ــتفاده می گ ــواد اس ــات م ــن خصوصی تعیی

همانگونــه کــه مشــخص اســت قرارگیــری در 
معــرض امــواج بــا انــرژی زیــاد )طــول مــوج 
کــم( نظیــر اشــعه های گامــا و اشــعه ایکــس 
باشــد،  مضــر  انســان  بــدن  بــرای  می توانــد 
ایــن  بــر  دلیــل همــواره ســعی  بــه همیــن 
اســت کــه حتــی االمــکان از میــزان اســتفاده 
ضــروری  مــوارد  در  مگــر  دســتگاه ها  ایــن  از 
ــود. ــته ش ــم( کاس ــیار ک ــدار بس ــم در مق )آن ه

کنترل یکنواختی با پردازش تصویری
یکــی از روشــهای جایگزیــن ســنجش یکنواختــی 
ــای  ــتفاده از دوربینه ــس، اس ــو ایک ــا پرت ــی ب وزن
پــردازش  افزارهــای  نــرم  و  پرســرعت  بســیار 

ــک  ــتمها ی ــن سیس ــد. در ای ــی باش ــری م تصوی
منبــع نــوری کــه شــدت تابــش آن بــا توجــه بــه 
ضخامــت و تراکــم الیــه قابــل تنظیــم مــی باشــد 
ــت  ــی باف ــور منســوج ب ــک ســمت محــل عب در ی
ــی در  ــیار حساس ــای بس ــه و دوربینه ــرار گرفت ق
ــی  ــه ب ــر الی ــوی دیگ ــل آن و در س ــمت مقاب س
بافــت قــرار مــی گیرنــد. میــزان نــور عبــور کــرده 
از الیــه توســط ایــن دوربینهــا مــورد ارزیابــی 
ــدی از  ــیار مفی ــات بس ــرد و اطالع ــی گی ــرار م ق
ــرار  ــا ق ــار م ــه در اختی ــی الی ــی و همگن یکنواخت
ــک  ــه کم ــی ب ــن یکنواخت ــه ای ــد، البت ــی دهن م
فرمــول هایــی بــه اعــداد وزنــی نیــز قابــل تبدیــل 
مــی باشــد کــه مــی توانــد اطالعاتــی در خصــوص 

ــد. ــرار ده ــا ق ــار م ــز در اختی ــه را نی وزن الی

 (Erhardt�Leimer( ارهاردت-الیمــر  شــرکت 
ــن  ــدگان ای ــن تولیدکنن ــی از معتبرتری ــان یک آلم
حــوزه می باشــد کــه در ســال ١9١9 تاســیس و از 
ســال ١935 اقــدام بــه تولیــد تجهیــزات ســنجش 
ــت.  ــوده اس ــوجات نم ــی منس ــرل یکنواخت و کنت
ایــن شــرکت از ســال ٢٠٠٠ میــالدی نیــز اقــدام 
ــرل  ــت کنت ــف جه ــای مختل ــه دوربینه ــه عرض ب
ــت و  ــرش، موک ــت، ف ــی باف ــوجات ب ــی منس کیف
ــود صــاف کــن نمــوده اســت. ... و دســتگاههای پ

استفاده از سایر امواج در سنجش وزن الیه
امــروزه اســتفاده از امــواج اشــعه ایکــس و یــا 
در  مربوطــه  حســگرهای  و  بتــا  تابش هــای 
ــوجات  ــی منس ــرل وزن ــتگاههای کنت ــاخت دس س
ــه  ــا توجــه ب بی بافــت بســیار رایــج اســت. البتــه ب
مضــرات ناشــی از پرتوهــای ایکــس کــه اســتفاده 
مجوزهــای  از  بهره گیــری  نیازمنــد  را  آنهــا  از 
ــای  ــورد الیه ه ــاً در م ــد )مخصوص ــاص می نمای خ
از  اســتفاده  نیازمنــد  کــه  ســنگین  بی بافــت 
ــت(  ــت اس ــرو ول ــو الکت ــش از 5 کیل ــاژی بی ولت
و همچنیــن قیمــت نســبتاً بــاالی حســگرهای 
حســاس بــه ایــن پرتوهــا، تولیدکننــدگان مختلــف 
ــواع امــواج  ــا ســایر ان ســعی در جایگزینــی آنهــا ب

ــد. ــرب دارن غیرمخ

یــا  الکتــرون  از  گونــه ای  نیــز  بتــا  ذرات 
ــرژی و پرســرعت هســتند کــه  پوزیترون هــای پران
توســط برخــی هســته های واپاشــی شــونده ماننــد 

می یابنــد.  انتشــار   4٠ پتاســیم 

ــواج  ــی ام ــت جایگزین ــه جه ــی ک ــن امواج بهتری
در  امواجــی  شــده اند،  پیشــنهاد  الذکــر  فــوق 
محــدوده مــاورا بنفــش و طــول مــوج ١ الــی 
١٠ میلیمتــر بــوده کــه حتــی انــرژی آنهــا از نــور 
ــای  ــری بافت ه ــر اســت و قرارگی ــز کمت ــی نی مرئ
ــاد  ــری ایج ــا خط ــل آنه ــرض و مقاب ــده در مع زن

یــد. نمی نما

ــک  ــی از ی ــرل وزن ــتگاههای کنت ــی دس ــور کل بط
منبــع تولیــد امــواج رادیوفرکانســی، یــک حســگر 
ــده و  ــده ش ــای تابی ــیگنال ه ــده س ــت کنن دریاف
یــک سیســتم پــردازش مرکــزی تشــکیل شــده اند 
کــه بــه صــورت شــماتیک در شــکل 4 نشــان داده 

شــده انــد.

ــنجش  ــی س ــتگاهها توانای ــن دس ــی ای ــور کل بط
ــه  ــد، ب ــی و عرضــی را دارن ــر دو جهــت طول در ه
همیــن دلیــل نمــودار خروجــی از آنهــا مــی توانــد 
بــه صــورت ســه بعــدی نیــز مــورد ارزیابــی قــرار 
ــن  ــنجش ای ــور س ــه منظ ــکل 5 ب ــرد. در ش گی
موضــوع 3 نــوع منســوج بی بافــت مختلــف در 
کنــار یکدیگــر مــورد آزمایــش قــرار گرفتنــد کــه 
ــن  ــف در ای ــای مختل ــا رنگ ه ــه ب ــه حاصل نتیج

ــت. ــده اس ــش داده ش ــودار نمای نم

شکل 3 – دوربین پردازش تصویری شرکت اردهاردت+الیمر 
)Erhardt�Leimer) آلمان بر مبنای تفکیک نورهای رنگی 

RGB قرمز-سبز-آبی

شکل 4 – تصویر شماتیک اجزای سنجش یکنواختی وزنی به 
کمک امواج

شکل 5 – نمودار 3 بعدی پروفایل وزنی الیه بی بافت در دو 
جهت طول و عرض

شکل 6 – نمودار سنجش وزنی الیه های با وزن بسیار کم )١٠ 
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آزمایشات ارزیابی امواج جدید
کنتــرل  روشــهای  تریــن  ابتدایــی  از  یکــی 
دادن  قــرار  جدیــد،  ســنجش  دســتگاه های 
ــای  ــا وزن ه ــت ب ــای بی باف ــه ای از الیه ه مجموع
مشــخص و نزدیــک بــه هــم در مقابــل دســتگاه و 
کنتــرل میــزان دقــت دســتگاه در خروجــی خطــی 

آن اســت.

بــه همیــن دلیــل بــرای ارزیابــی دســتگاه ســنجش 
ــوج  ــول م ــه از ط ــد از ک ــی جدی ــی وزن یکنواخت
در محــدوده میلیمتــر اســتفاده می نمایــد نیــز 
تعــدادی الیــه بی بافــت بــا وزن هــای ١٢، ١6، ١٨، 
ــتفاده  ــع اس ــر مرب ــرم در مت ٢٠، ٢5، 35 و 5٠ گ
شــد. در ایــن آزمایــش از 9٠٠ نقطــه مختلــف هــر 
ــورت  ــنجش ص ــت 9٠٠ س ــوج بی باف ــه منس نمون
گرفــت و زمــان هــر ســنجش نیــز ١3 میکروثانیــه 
ــج آن در شــکل 6 نشــان  ــه نتای ــد ک لحــاظ گردی
داده شــده اســت. نتایــج ایــن آزمایــش و مقایســه 
آن بــا خــط اســتاندارد و ایــده آل حاکــی از تطابــق 
ــار  ــم آم ــه در عل ــت ک ــب ٠.99٢65 اس ــا ضری ب

ــود.  ــوب می ش ــی محس ــیار عال ــه ای بس نتیج

الیه هــا  وزنــی  محــدوده  بعــدی  آزمایــش  در 
الیه هــای  و  شــد  گرفتــه  نظــر  در  وســیعتر 

بی بافتــی بــا اوزان 3٠، 6٠، 7٠ و 9٠ گــرم در متــر 
مربــع مــورد آزمایــش قــرار گرفــت. در این حالــت 
ــه  ــه 4٠٠٠ نقط ــنجش ب ــورد س ــاط م ــداد نق تع
ــکل  ــودار ش ــج آن در نم ــه نتای ــت ک ــش یاف افزای
ــز  ــت نی ــن حال ــت. در ای ــده اس ــان داده ش 6 نش
ــا خــط اســتاندارد دارای ضریــب  ــق ب میــزان تطاب

ــت.  ــی اس ــیار عال ــه بس ــد ک ٠.9937 گردی

ــا وزن  ــت ب ــه بی باف ــک الی ــش ســوم از ی در آزمای
9٠ گــرم در متــر مربــع بــه صــورت تــا شــده بــرای 
ــف اســتفاده  ــای مختل ــا وزن ه ــی ب ایجــاد الیه های
ــا اوزان ١٨٠،  ــی ب ــب الیه های ــن ترتی ــد، بدی گردی
٢7٠، 36٠ و 54٠ گــرم در مترمربــع تشــکیل 
شــد تــا قابلیــت اســتفاده از امــواج بــا طــول 
ــای ســنگین  ــه ه ــر در ســنجش الی ــوج میلیمت م
نیــز مشــخص شــود کــه بــاز هــم نتایــج آزمایــش 
ــده  ــان دهن ــتاندارد نش ــط اس ــا خ ــق آن ب و تطاب
ــد 99576.٠  ــی در ح ــیار عال ــق بس ــب تطاب ضری
بــود. بدیــن ترتیــب مــی تــوان مطمئــن شــد کــه 
از ایــن سیســتم مــی تــوان حتــی بــرای ســنجش 
یکنواختــی الیــه هــای بــی بافــت بــا وزن تــا حــد 

ــز اســتفاده نمــود. ــع نی ــر مرب ــرم در مت ١ کیلوگ

بایــد توجــه داشــت کــه در دســتگاه های فعلــی که 
نیازمنــد ســنجش یکنواختــی الیــه بــه کمــک پرتو 
ایکــس در وزنهــای ســنگین مــی باشــند، بایســتی 
ــرد  ــتفاده ک ــژه ای اس ــیار وی ــتانداردهای بس از اس
ــده ای کــه در  ــه بافت هــای زن ــا میــزان آســیب ب ت

ــل شــود. ــد حداق ــرار می گیرن مجــاورت آن ق

دقت دستگاهی
منســوجات  روی  بــر  فــوق  آزمایشــی  نتایــج 
ــن  ــی پروپیل ــاف پل ــده از الی ــد ش ــت تولی بی باف
حاکــی از دقــت بســیار خــوب دســتگاه مــی باشــد. 
ــه  ــداد بهین ــه تع ــود ک ــن نم ــتی تعیی ــال بایس ح
ــی  ــد معن ــک ح ــه ی ــیدن ب ــت رس ــش جه آزمای
داری از قابلیــت اطمینــان بــه نتایــج در چــه 
ــا  ــش ب ــت آزمای ــی دق حــدی می باشــد. بطــور کل
ــه  ــنجش ک ــورد س ــاط م ــداد نق ــری تع ــذر جب ج
میانگیــن آنهــا در آزمایشــات قبلــی مــورد اســتناد 

قــرار گرفــت در ارتبــاط می باشــد. در نمــودار 
ــف  ــاط مختل ــداد نق ــری تع ــن گی ــر میانگی 9 تاثی
مــورد آزمایــش بــر روی انحــراف معیــار برحســب 
وزن در متــر مربــع الیــه نشــان داده شــده اســت.

همانگونــه کــه مشــخص اســت در درجــه اول 
ــق  ــوری دارای تطبی ــودار تئ ــا نم ــی ب ــج عمل نتای
بســیار خوبــی مــی باشــد و از طــرف دیگــر وقتــی 
آزمایشــات بــه صــورت تــک آزمایشــی لحاظ شــود، 
ــی در حــد  ــتاندارد وزن ــار اس ــزان انحــراف معی می
١٠.6٨ گــرم در متــر مربــع بــوده کــه بــا افزایــش 
ــه، ســنجش  ــا حــد 4٠ آزمون ــداد آزمایشــات ت تع
ــه حــد ١.٨١  ــار اســتاندارد ب ــزان انحــراف معی می
گــرم در متــر مربــع ارتقــا مــی یابــد. مســلماً ایــن 
حــد از انحــراف معیــار اســتاندارد وزنــی در مــورد 
ــی  ــد یکنواخت ــه نیازمن ــی ک ــی بافت ــوجات ب منس
ــی  ــع م ــر مرب ــرم در مت ــی در محــدوده ١٠ گ وزن

ــد.  ــده آل می باش ــیار ای ــند بس باش
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ضد آتش کردن منسوجات
ــردن  ــش ک ــد آت ــون ض ــای دور تاکن ــال ه از س
ــرای  ــم ب ــاز مه ــک نی ــوان ی ــه عن ــوجات ب منس
بشــر بــوده اســت، در نســاجی بــه پارچــه ای 
ــر  ــت دی ــه دارای خاصی ــد ک ــش میگوین ــد آت ض
ــن  ــه ای ــت ب ــن خاصی ــه ای ــد، ک ــودن باش ــوز ب س
معنــی مــی باشــد کــه منســوج یــا مشــتعل نشــود 
ــا در مجــاورت حــرارت باشــد شــعله را حفــظ  و ی
نکنــد. در فرآینــد ســوختن ســه عامــل تاثیــر گــذار 
ــا 3-اکســیژن. در  ــود دارد: ١-ســوخت ٢-گرم وج
تکمیــل هــای ضــد آتــش بــرای اینکــه از ســوختن 
جلوگیــری شــود بایــد از جمــع شــدن و در کنــار 
ــری  ــل جلوگی ــه عام ــن س ــن ای ــرار گرفت ــم ق ه
ــورت  ــه ص ــوختن ب ــودار س ــاجی نم ــرد. در نس ک

ــر اســت: زی

ــیدن  ــا رس ــف ت ــای لی ــرارت، دم ــاورت ح در مج
بــه تجزیــه حرارتــی )پرولیــز( افزایــش مــی بایــد، 
ــه حرارتــی چهــار گــروه از مــواد  در فرآینــد تجزی
ــتعال  ــل اش ــای غیرقاب ــوند: ١- گازه ــد میش تولی
ــای  ــده 4-گاز ه ــظ ش ــات تغلی ــال 3- مایع ٢-زغ

ــل اشــتعال.  قاب

گازهــای غیرقابــل اشــتعال ماننــد بخــار آب، کربــن 
دی اکســید، اکســیدهای نیتــروژن و ســولفور مــی 
باشــد. مایعــات تغلیــظ شــده در مجــاورت حــرارت 
ــل  ــای قاب ــال و گازه ــه زغ ــل ب ــز تبدی ــود نی خ
اشــتعال میشــوند. همــان طــور کــه در بــاال گفتــه 
ــای  ــواد ســوختنی )گازه ــن م ــرار گرفت ــا ق شــد ب
قابــل اشــتعال( در کنــار حــرارت و اکســیژن، 

ســوختن آغــاز شــده و ایــن گازهــا در طــی فراینــد 
ــه  ــد و ب ــب می گردن ــیژن ترکی ــا اکس ــوختن ب س
ــش ســرعت  ــودن آن باعــث افزای ــازا ب خاطــر گرم
انجــام ایــن چرخــه میگــردد، ایــن فراینــد تــا پایان 
یافتــن یکــی از ایــن عوامــل ادامــه پیــدا میکنــد.

ــا  در روش هــای ضــد آتــش کــردن منســوجات ی
همــان دیرســوز کــردن، یکــی از ایــن ســه عامــل 
ایجــاد احتــراق حــذف میگــردد. یکــی از روش های 
ضــد آتــش کــردن حــذف حــرارت از مثلــث آتــش 
ــا  ــاذب گرم ــواد ج ــال م ــا انتق ــه ب ــد، ک ــی باش م
ــوان حــرارت ایجــاد شــده  ــر روی پارچــه مــی ت ب
ــرد و از  ــم ک ــی ک ــل قبول ــان قاب ــدت زم ــا م رو ت
تجزیــه منســوج جلوگیــری نمــود، ماننــد اســتفاده 
از هیدروکســید آلومینیــوم و... . در روش دیگــر 
ــظ  ــه ای محاف ــا ایجــاد الی ب
و عایــق از رســیدن حــرارت 
جلوگیــری  منســوج  بــه 
می شــود ماننــد اســتفاده 
ــک  ــک و نم ــید بوری از اس
روش  در  هیدراتــه،  هــای 
فراینــدی  ایجــاد  ســوم 
گازهــای  تولیــد  بــرای 
در  اشــتعال  غیرقابــل 
می باشــد  لیــف  اطــراف 
وســیله  ایــن  بــه  کــه 
ــی و گازهــای  اکســیژن کاف
قابــل اشــتعال در مجــاورت 
و  شــده  کــم  منســوج 
جلوگیــری  ســوختن  از 
ایجــاد  بــرای  می کنــد، 

ــتفاده  ــفردار اس ــات فس ــم از ترکیب ــن مکانیس ای
. د می شــو

در روش چهــارم اســتفاده از مــوادی میباشــد 
کــه از ایجــاد حــرارت جلوگیــری میکننــد، در 
ایــن روش بــه وســیله ترکیبــات هالــوژن دار 
باعــث ایجــاد رادیــکال هــای آزاد بــا فعالیــت 
کــم و عمــر طوالنــی یــا اکســیژن محیــط را 
غیرقابــل  گازهــای  یــا  و  می کننــد  مصــرف 
اشــتعال ایجــاد می کننــد و بــه ایــن صــورت 
می کننــد. جلوگیــری  حــرارت  ایجــاد  از 

بــر  عوامــل  ایــن  ایجــاد  بــرای  نســاجی  در 
روی منســوج راه هــای بســیار زیــادی وجــود 
دارد، در الیــاف مصنوعــی میتــوان ایــن مــواد 
و  اضافــه کــرد  الیــاف  بــه  تولیــد  از  قبــل  را 
ــاف  ــی در الی ــرد ول ــاد ک ــش ایج ــد آت ــاف ض الی
طبیعــی بایــد بــا یــک پروســه ایــن مــواد را 
روی لیــف آورد. یکــی از روش هــای جدیــدی 
ــر روی  ــش ب ــواد ضــد آت ــردن م ــه ک ــه در اضاف ک
ــت،   ــما اس ــود پالس ــی ش ــتفاده م ــوجات اس منس
در در ادامــه بــه معرفــی پالســما می پردازیــم.

چرا پالسما؟
در ســال هــای اخیــر کمبــود آب در جهــان و بــه 
ــن مشــکالت  ــران یکــی از بزرگتری خصــوص در ای
ــه  ــت، ب ــوده اس ــدگان ب ــد کنن ــش روی تولی پی
ــش رو  ــای پی ــال ه ــران در س ــه تحلیلگ حــدی ک
ــن  ــد. بنابرای ــرده ان ــی ک ــش بین ــگ آب را پی جن
فرآیندهــای تکمیلــی خشــک در نســاجی کــه 

ضد آتش کردن منسوجات به روش پالسما محمدعلی فیروزه

کارشناس ارشد شیمی نساجی

شکل ١ : چرخه سوختن الیاف

شکل٢: پالسما )شکل چهلرم ماده(
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ــام  ــیمیایی انج ــواد ش ــتفاده از آب و م ــدون اس ب
ــتقبال  ــورد اس ــی م ــل توجه ــور قاب ــه ط ــد ب گیرن
ــن  ــه در چندی ــی ک ــه روش های ــد. از جمل میگرن
ســال اخیــر رشــد قابــل توجهــی در ایران داشــته و 
محققــان ایرانــی مطالعــات خــود را بــر روی آن قرار 
ــع نســاجی  ــد اســتفاده از پالســما در صنای داده ان
مــی باشــد. در فرآینــد هــای نســاجی ماننــد 
رنگــرزی، تکمیــل، چــاپ، زیردســت، درخشــندگی 
و... ســطح خارجــی منســوج بیشــترین نقــش 
را ایفــا می کنــد و مهمتریــن بخــش از فرآینــد 
مــی باشــد کــه همیــن علــت باعــث شــده اســت 
فرآینــد پالســما بتوانــد خــود را بهتــر در نســاجی 
ــاد  ــزی ایج ــگفت انگی ــرات ش ــد و اث ــان ده نش
کنــد. در پالســما بــه خاطــر محــدود شــدن 

تغییــرات بــه ســطح و عــدم نفــوذ بــه داخــل تــوده 
الیــاف تغییراتــی در خصوصیــات کلــی الیــاف 
ایجــاد نمیگــردد. همچنیــن ایــن روش بــه خاطــر 
نداشــتن مشــکالت زیســت محیطــی مــورد توجــه 
ــت.  ــته اس ــت گش ــط زیس ــتدار محی ــراد دوس اف

بیــش از 99 درصــد مــواد قابــل مشــاهده در 
ــوان  ــه عن ــرار دارد. ب ــما ق ــت پالس ــان در حال جه
مثــال، در شــکل طبیعــی خــود را روی زمیــن 
مــی تــوان بــه عنــوان رعــد و بــرق یــا نــور قطبــی 
مشــاهده  قطــب جنــوب  و  قطــب شــمال  در 
خورشــیدی،  گرفتگــی  یــک  طــول  در  کــرد. 
ــره  ــک دای ــوان ی ــه عن ــوان ب ــی ت ــما را م پالس
ــور در اطــراف خورشــید مشــاهده کــرد. روشــن ن

پالسما چیست؟
پالســما بــه مجموعــه از الکتــرون هــا، ذرات بــاردار 
منفــی و مثبــت، اتــم خنثــی و مولکــول هــا مــی 
ــد و  ــی باش ــار نم ــوع دارای ب ــه در مجم ــد ک باش
ــه گاز  ــما ب ــی پالس ــف علم ــت. تعری ــی اس خنث

یونیــزه شــده ای گفتــه مــی شــود کــه اتــم هــای 
ــت  ــون مثب ــه ی ــرون ب ــت دادن الکت ــا از دس آن ب
تبدیــل شــوند، کــه دارای فعالیــت و انــرژی بســیار 
زیــادی باشــد و در اصطــالح بــه آن حالــت چهــارم 
ــر روی  ــات ب ــخ مطالع ــد. تاری ــز میگوین ــاده نی م
پالســما بــه ســال ١9٢3 میــالدی برمیگــردد کــه 
ــی  ــدان آمریکای ــس دو فیزیک ــور و تنگ ــگ می الن
پالســما را بــرای اولیــن کشــف کردنــد و بــه 
ــما گازی  ــه پالس ــد ک ــف کردن ــر تعری ــورت زی ص
ــا مولکــول هــای آن  اســت کــه بیشــتر اتــم هــا ی

ــزه شــده باشــد. یونی

بــرای ایجــاد پالســما در یــک راکتــور در بیــن دو 
الکتــرود یــک میــدان مغناطیســی ایجــاد میگــردد 
ــا گرفتــن انــرژی و انتقــال آن  کــه الکتــرون هــا ب
بــه یــک گاز بــی اثــر )گاز حامــل ماننــد آرگــون( 
ــاد  ــرای ایج ــوص ب ــر مخص ــا مونوم ــراه ب ــه هم ک
پارامترهــای مــورد نظــر میباشــد، باعــث تحریــک 
ــای آزاد  ــرون ه ــد و الکت و ایجــاد پالســما میگردن
و عوامــل فعالــی ایجــاد میکننــد و بســته بــه 
پارامترهــا میتواننــد خوردگــی، تغییرات شــیمیایی 
و فیزیکــی بــر روی بــر ســطح، و پوشــش بــر روی 

ســطح ایجــاد کننــد.

دیرسوز کردن به وسیله پالسما
وســیله  بــه  منســوجات  کــردن  ســوز  دیــر 
ــار توســط سیمیونســکو و  ــن ب ــرای اولی پالســما ب
ــه  همکارانــش انجــام گردیــد. در ایــن مطالعــات ب
ــد پالســما فیلمــی پلیمــری حــاوی  وســیله فراین
ترکیبــات حــاوی هالــوژن و فســفر بــر روی پارچــه 
هــای طبیعــی و مصنوعــی تشــکیل دادنــد. همــان 
ــوژن  ــواد هال ــح داده شــد م ــال توضی طــور کــه قب
ــاد  ــری از ایج ــه دو روش جلوگی ــفردار ب دار و فس
ــتعال در  ــل اش ــای غیرقاب ــد گازه ــرارت و تولی ح
اطــراف لیــف از ســوختن منســوج جلوگیــری 
ــا همــان  میکننــد و خــواص ضــد آتــش کــردن ی
دیرســوز شــدن منســوج را افزایــش میدهنــد. 
کــردن  دیرســوز  بــرای  پالســما  از  اســتفاده 
منســوجات از لحــاظ اقتصــادی و زیســت محیطــی 
ــر بســیار  ــیمیایی ت ــای ش ــا روش ه در مقایســه ب
ــت. ــان داده اس ــری را نش ــه بهت ــرد و نتیج عملک

در تکمیــل دیرســوزی پارچــه هــای پنبــه ای 
بــه وســیله پالســمای گاز آرگــون بــا مونومــر 
THPOH/NH3 و شستوشــوی آن بــا H2O2 دارای 
ثبــات شستشــویی تــا 5٠ مرتبــه حتــی بــا ســفید 

ــان داد.  ــه را نش ــای کلرین ــده ه کنن

ــه خاطــر  ــه روش پالســما ب در مجمــوع تکمیــل ب
ثبــات بســیار بــاال، عملکــرد یــک نواخــت بــر روی 
تمــام ســطح منســوج ، دوســتدار محیــط زیســت 
بــودن، عــدم نیــاز بــه مصــرف آب؛ خشــک بــودن 
و مقــرون بــه صرفــه بــودن از لحــاظ اقتصــادی در 

آینــده بیشــتر مــورد اســتفاده قــرار میگریــد.
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 منسوجات فنی؛ تحولی
شگرف در دنیای مدرن

وحید قربانی

عضو هیئت مدیره جامعه 
متخصصین نساجی ایران
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بــه  در قســمت قبــل و در راســتای رســیدن 
ــه  ــه ای ب ــم پای ــان مفاهی ــترك و بی ــات مش ادبی
ــرار دادن  ــب و ق ــواد مرک ــته بندی م ــور دس منظ
آن در جایــگاه خــود در میــان ســایر مــواد و 
مصالــح، دربــاره انــواع مــواد از نقطــه نظــر رفتــاری 
و مشــخصات فیزیکــی و مکانیکــی صحبــت شــد. 
ــتفاده  ــل اس ــف و دالی ــب تعری ــواد مرک ــپس م س
از آن هــا شــرح داده شــد. همچنیــن در ادامــه 
مطالــب ارائــه شــده در مقالــه قســمت قبــل، 
ــی  ــا معرف ــده کامپوزیت ه ــکیل دهن ــزای تش اج
ــواد  ــواع م ــا تقســیم بندی ان ــاط ب شــدند و در ارتب
مرکــب نیــز مطالبــی ارائــه شــد. در مطلــب پیــش 
رو، ویژگی هــای اجــزا تشــکیل دهنــده مــواد 
مرکــب کــه پیش تــر معرفــی شــدند، مــورد 
بررســی قــرار خواهنــد گرفــت. قابــل ذکــر اســت 
کــه مــواد مرکــب تقویــت شــده بــا الیــاف )منظــور 
ــواع و  ــی ان ــک تمام ــالح مکانی ــاف در اصط از الی
اشــکال منســوجات اســت( هــدف مطالعــه اســت.

همچنیــن  و  اولیــه  بررســی  بــرای  اینجــا  در 
مــاده  یــک  تشــکیل دهنــده  اجــزا  ســاده تر، 
تقویت کننــده  جــز  دو  بــه  را  الیافــی  مرکــب 
می کنیــم. تقســیم بندی  ماتریــس  و  )الیــاف( 

کامپوزیت هــای تقویــت شــده بــا الیــاف )در اینجــا 
مقصــود همــان لیــف و نــه منســوج اســت( دارای 
ــه  ــا توجــه ب ویژگی هــای خــاص خــود هســتند. ب
اینکــه الیــاف در راســتای طــول و در واقــع در 
جهــت محــور طولــی دارای اســتحکام و تــوان 
باربــری بیشــتری هســتند، معمــوال جهــت طولــی 
ــه  ــر گرفت ــی در نظ ــت تقویت کنندگ ــاف را جه الی
و فــرض می کننــد جهــت عمــود بــر محــور 
ــن  ــه ای ــدارد )البت ــار ن ــل ب ــت تحم ــی قابلی طول
ــر  ــای اخی ــت و در پژوهش ه ــت نیس ــرض درس ف
ثابــت شــده کــه الیــاف در جهــت عمــود بــر محــور 
طولــی نیــز تــوان تحمــل بــار را دارنــد(. بــا فــرض 
ــای  ــه از ویژگی ه ــاری ک ــود، انتظ ــیک موج کالس

ــر اســت: ــه شــرح زی ــاف مــی رود ب الی

• الیــاف دارای مــدول االستیســیته باالیــی 	
در جهــت طولــی باشــند؛

• ــی 	 ــا حــد پارگ ــاف دارای اســتحکام ت الی
ــی باشــند؛ ــت طول ــی در جه باالی

• ــاف در 	 ــی الی ــواص مکانیک ــرات خ تغیی
ــد؛ ــم باش ــی ک ــت طول جه

• الیــاف بــه گونــه ای باشــند کــه در حیــن 	
عملیــات ســاخت کامپوزیــت آســیب 

ــد؛ نبینن
• در 	 الیــاف  مقطــع  ســطح  تغییــرات 

باشــد. ناچیــز  طــول  راســتای 

ــاده  ــک م ــاد ی ــرای ایج ــه ب ــت ک ــر اس ــل ذک قاب
مرکــب، در کنــار الیــاف، بــه یــک ماتریــس 
مناســب کــه الیــاف را در کنــار هــم نــگاه داشــته و 
بــا ایجــاد مرزهــای ارتبــاط مناســب انتقــال بــار را 
ممکــن ســازد، نیــاز اســت. بــه منظــور تولیــد یــک 
ــا از ماتریــس  ــوب، انتظــارات م ــاده مرکــب مطل م

ــر اســت: ــه شــرح زی ب

• ــاف 	 ــتن الی ــگاه داش ــی ن ــس توانای ماتری
ــدرت  ــد )ق ــته باش ــم را داش ــار ه در کن

ــاال(؛ ــبانندگی ب ــبندگی و چس چس

• قابلیــت انتقــال بــار بــه الیــاف را از 	
باشــد؛ داشــته  مشــترك  فصــل  طریــق 

• بــه طــور نســبی ترك هــا را متوقــف 	
آن هــا  ســریع  رشــد  از  یــا  و  کنــد 

نمایــد؛ جلوگیــری 
• ــر 	 ــاف را در براب ــت از الی ــی حفاظ توانای

بارهــای گرمایــی و رطوبتــی )شــرایط 
ــد؛ ــته باش ــی( داش محیط

• ســازگاری شــیمیایی و حرارتــی مناســبی 	
بــا الیــاف داشــته باشــد.

ــرای  ــر ب ــورد نظ ــای م ــی ویژگی ه ــس از معرف پ
الیــاف و ماتریــس بــه منظــور تولید یــک کامپوزیت 
ــاف  ــای الی ــان ویژگی ه ــی و بی ــه معرف ــوب، ب مطل
و ماتریس هــای موجــود و متــداول در ســاخت 
پرداختــه  بــاال  کارآیــی  بــا  کامپوزیت هــای 
حائــز  اینجــا  در  نکتــه  ایــن  بیــان  می شــود. 
اهمیــت اســت کــه الیــاف در درون ماتریــس و در 
یــک مــاده کامپوزیتــی می تواننــد دارای دو وظیفــه 
ــه عبــارت دیگــر نقــش الیــاف  متفــاوت باشــند؛ ب
بســتگی بــه خــواص ماتریــس دارد. در حالــت اول 
ــخت  ــاف س ــر، الی ــکل پذی ــای ش و در ماتریس ه
ــش ســختی و  ــور افزای ــه منظ ــاال ب ــت ب ــا مقاوم ب

اســتحکام نهایــی مــورد اســتفاده قــرار می گیرنــد. 
حــال آنکــه در نقــش دوم و در ماتریس هــای 
شــکننده و تــرد، اســتفاده از الیــاف نــرم بــا طاقت و 
ظرفیــت کرنشــی بــاال، بــرای جلوگیــری از ایجــاد و 
رشــد تــرك مــد نظــر اســت؛ در ایــن حالــت وظیفه 
افزایــش اســتحکام و نقــش مســتحکم نمــودن در 
مرحلــه دوم اهمیــت اســت. از طــرف دیگــر، کســر 
حجمــی و نحــوه توزیــع الیــاف در درون ماتریــس 
عامــل دیگــری اســت کــه نحــوه عملکــرد الیــاف 
را معیــن می کنــد. در  در درون مــاده مرکــب 
اینجــا ابتــدا و در بررســی های تئــوری، حالــت 
اول، یعنــی اســتفاده از الیــاف ســخت و باکارآیــی 
بــاال بــه منظــور افزایــش مقاومــت ماتریــس مــورد 

ــت. ــد گرف ــرار خواهن بررســی ق

ــداول  ــور مت ــه ط ــه ب ــاال ک ــی ب ــا کارآی ــاف ب الی
اســتفاده  کامپوزیتــی  ســازه های  ســاخت  در 

از: عبارتنــد  می شــوند 

• الیاف شیشه؛	
• الیاف کربن؛	
• ــاری 	 ــام تج ــا ن ــوال ب ــد )معم ــاف آرامی الی

کــوالر شــناخته می شــوند(.

شیشــه  لیــف  نــوع  دو  کلــی  حالــت  در 
نــوع  شیشــه  الیــاف  دارد:   وجــود 
glass fiber( E�(electrical)) و الیــاف شیشــه 
ــوع glass fibers( S�(silica)). الیــاف شیشــه  ن
ــه  ــوع S از اســتحکام بســیار بیشــتری نســبت ب ن
نــوع E برخــوردار هســتند و در مصــارف ویــژه 
ــز نســبت  ــا نی ــه قیمــت آن ه ــد، البت ــرد دارن کارب
بــه نــوع E بســیار باالتــر اســت. بــه طــور معمــول 
 E بــرای ســاخت کامپوزیــت از الیــاف شیشــه نــوع
ــون  ــه چ ــر اســت ک ــل ذک ــود. قاب ــتفاده می ش اس
الیــاف شیشــه در محیط هــای قلیایــی نســبتا 

الیاف کربن
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ــار  ــان دچ ــرور زم ــه م ــتند و ب ــیب پذیر هس آس
ــل  ــاف را تکمی ــن الی ــت می شــوند، ای ــزل کیفی تن
کــرده و بــا قــرار دادن روکشــی بــر روی آن، الیــاف 
ــاف  ــام الی ــا ن ــاف ب ــن الی ــد؛ ای ــه می کنن را ایزول

�Alkali( AR شیشــه مقــاوم در برابــر قلیا یــا نــوع
ــوند. ــناخته می ش Resistant glass fibers) ش

الیــاف کربــن از تنــوع بیشــتری برخــوردار هســتند 
ــی  ــای مکانیک ــا ویژگی ه ــاری ب ــورت تج ــه ص و ب
متفاوتــی از جملــه مــدول و اســتحکام تولیــد 
ــدول  ــا م ــن ب ــاف کرب ــال الی ــرای مث ــوند. ب می ش

اســتحکام  و  پاییــن 
و  بــاال  نهایــی 
ــاال  همچنیــن مــدول ب
نهایــی  اســتحکام  و 
دارد.  وجــود  پاییــن 
گزارشــی  تاکنــون 
تنــزل  بــر  مبنــی 
ــن  ــاف کرب ــت الی کیفی
محیط هــای  تحــت 
رطوبتــی  و  دمایــی 
اســت،  نشــده  ارائــه 
لــذا می تــوان گفــت 
کــه ایــن الیــاف از نظر 

قــرار گرفتــن در محیط هــای آب و هوایــی مختلــف 
و همچنیــن وضعیت هــای قلیایــی مقــاوم هســتند.

ــاری  ــام تج ــا ن ــور ب ــب در کش ــد اغل ــاف آرامی الی
ــاالت  ــت ای ــرکت دوپون ــول ش ــه محص ــوالر ک ک
ــن  ــوند. ای ــناخته می ش ــت ش ــکا اس ــده آمری متح
ــوده  ــر ب ــن ارزان ت ــاف کرب ــه الی ــبت ب ــاف نس الی
ــه  ــی ک ــا محیط های ــازه ها ی ــرای س ــوال ب و معم
ــر  ــد نظ ــه ای م ــای ضرب ــر باره ــت در براب مقاوم

ــد. ــرار می گیرن ــتفاده ق ــورد اس ــت م اس

بــا توجــه بــه اینکــه در مقــاالت مجلــه، بــه طــور 
ــی  ــاال مطالب ــی ب ــا کارآی ــاف ب ــاره الی ــل درب مفص
درج شــده اســت، از توضیــح بیشــتر در مــورد 
ــرم را  ــدگان محت ــرده و خوانن ــاب ک ــاف اجتن الی
بــه مطالعــه مطالــب تخصصــی در زمینــه مربوطــه 

ارجــاع می دهیــم.

ــای  ــاف و درك ویژگی ه ــه الی ــور مقایس ــه منظ ب
مکانیکــی آن هــا، در ادامــه نمودارهایــی ارائــه 
ــاف  ــات الی ــده خصوصی ــان دهن ــه نش ــود ک می ش
مــورد بحــث می باشــند. قابــل ذکــر اســت کــه بــا 
توجــه بــه تولیــد ایــن الیــاف توســط شــرکت های 
ــا  ــاف ب ــودن الی ــود ب ــن موج ــف و همچنی مختل
ارائــه  اعــداد  متنــوع،  مکانیکــی  ویژگی هایــی 
ــزارش  ــا جهــت گ ــی و صرف ــه صــورت کل شــده ب
اســت و بــرای اســتفاده و تهیــه از الیــاف بایــد بــه 
ــر  ــه و ب ــدی مراجع بروشــورهای شــرکت های تولی
ــه کــرد. ــا را تهی ــورد نظــر آن ه ــرد م اســاس کارب

ــه  ــوان ب ــه شــده می ت ــای ارائ ــه نموداره ــا توجــه ب ب
ــورد بحــث را درك و  ــاف م طــور نســبی خــواص الی
کاربردهــای آن هــا را معیــن کــرد. در ادامــه بــه بیــان 
ویژگی هــای بخــش پیوســته )ماتریــس( کــه در اینجا 

ــم. ــت، می پردازی ــر اس ــورد نظ ــی آن م ــوع رزین ن

بــه طــور کلــی ماتریس هــای رزینــی بــه دو 
ــرم تقســیم می شــوند.  دســته گرماســخت و گرمان
ــس از پخــت، ســخت  ماتریس هــای گرماســخت پ
ــد؛  ــه بازنمی گردن ــت اولی ــه حال ــر ب ــده و دیگ ش
ــور تئــوری ماتریس هــای  ــه ط ــه ب ــی ک در حال
ــرار  ــا ق ــه ب ــت دفع ــزان بینهای ــه می ــرم ب گرمان
گرفتــن در معــرض حــرارت نــرم شــده و وقتــی که 
ــد ســخت می شــوند. در  ــرودت قــرار گیرن تحــت ب
میــان رزین هــای گرماســخت بــه رزیــن اپوکســی و 

ــوان اشــاره کــرد. پلی اتیلــن  رزیــن پلی اســتر می ت
ــرم  ــای گرمان ــته رزین ه ــز در دس ــد نی و پلی آمی
قــرار می گیرنــد. در میــان رزین هایــی کــه از 
ــن اپوکســی بیــش از  ــرده شــده، رزی ــام ب آن هــا ن
ــرد.  ــرار می گی ــتفاده ق ــورد اس ــا م ــایر رزین ه س
درجه بندی هــای  در  اپوکســی  رزین هــای 
بیــن  انتخــاب  و  دارنــد  وجــود  متفاوتــی 
رزیــن  اینکــه  بــه  متفــاوت  درجه بندی هــای 
ــار  ــرار اســت تحــت ب ــی ق در چــه محــدوده دمای
ــل ذکــر اســت کــه  ــرد بســتگی دارد. قاب ــرار گی ق
ویژگی هایــی کــه در ادامــه ارائــه می شــوند دلیــل 
اســتفاده بیشــتر از رزیــن اپوکســی در بیــن باقــی 

رزین هــا اســت.

• چسبندگی خوب به الیاف؛	

• ــگام 	 ــم در هن ــاض( ک ــدگی )انقب ــع ش جم
ــر؛ ــماند کمت ــش پس ــه تن ــت، و در نتیج پخ

• ــه 	 ــبت ب ــوب نس ــی خ ــای مکانیک ویژگی ه
ســایر رزین هــا؛

• قابلیت استفاده در محدوه دمایی بیشتر.	

شــایان ذکــر اســت کــه مــدول االستیســته و 
ــه  ــی ب ــن اپوکس ــی رزی ــی نهای ــتحکام کشش اس
ترتیــب در حــدود 5 و ١٠٠ کیلونیوتون بر میلی متر 
ــن  ــی، رزی ــن اپوکس ــس از رزی ــت. پ ــع  اس مرب
ــن  ــه رزی ــرد را دارد. البت پلی اســتر بیشــترین کارب
پلی اســتر از نقطــه نظــر خــواص مکانیکــی نســبت 
بــه رزیــن اپوکســی از کیفیــت کمتــری برخــوردار 
اســت؛ همچنیــن رزیــن پلــی اســتر ارزان تــر 
ــی  ــتحکام کشش ــته و اس ــدول االستیس ــت. م اس
ــدود  ــب در ح ــه ترتی ــتر ب ــن پلی اس ــی رزی نهای
ــت. ــع اس ــر مرب ــر میلی مت ــون ب 3 و 65 کیلونیوت

در ادامــه مطالــب و در قســمت بعــد بــه ویژگی های 
ــط  ــده توس ــد ش ــای تولی ــی کامپوزیت ه مکانیک
ــای  ــن رزین ه ــاال و همچنی ــی ب ــا کارآی ــاف ب الی
ــه  ــه مقایس ــود و ب ــه می ش ــده پرداخت ــی ش بررس
فــوالدی  و  الومینیومــی  ســازه های  بــا  آن هــا 
ــای  ــا روش ه ــاط ب ــن در ارتب ــم. همچنی می پردازی
ــردد. ــه می گ ــی ارائ ــب مطالب ــواد مرک ــاخت م س

(KN/mm2( نمودار مربوط به مدول االستیسیته

(N/mm2( نمودار مربوط به استحکام کششی الیاف

)Kg/m3( نمودار مربوط به چگالی الیاف

الیاف آرامید )کوالر( الیاف شیشه
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مدل مورد نیاز برای دست یابی به اهداف 
تعیین شده: 

ــژه  ــه وی امــروز تولیــد، در حــوزه هــای مختلــف ب
ــورد  ــیار م ــن بس ــای نوی ــن آوری ه ــوزه ف در ح
ــای  ــداد شــرکت ه ــه اســت. تع ــرار گرفت توجــه ق
ــر  ــان در کشــور از ٢٠٠٠ شــرکت فرات ــش بنی دان
رفتــه و پیــش بینــی مــی شــود بــا توجــه بــه رشــد 
فزآینــده ایــن شــرکت هــا، همچنــان شــاهد ایجــاد 
ــوالت  ــداد محص ــش تع ــا و افزای ــرکت ه ــن ش ای

ــن بنــگاه هــا باشــیم.  تولیــدی در ای

و  خدماتــی  تولیــدی،  هــای  حــوزه  ســایر  در 
ــد  ــان نیازمن ــد موجــود همچن ــز تولی کشــارزی نی
بازارهــای فــروش بــوده و نگرانــی از بازارهــای 
ــن شــرکت  ــی ای ــه اصل ــه دغدغ ــل ب ــروش تبدی ف

ــت.  ــده اس ــا ش ه

در مذاکــره بــا بنــگاه هــای اقتصــادی، تــا صحبــت 
ــی  ــان م ــه می ــی ب ــای خارج ــادرات و بازاره از ص
آیــد، شــاهد چهــره ای نگــران و پــر ابهــام از 
ــن  ــل ای ــی از دالی ــلما یک ــتیم، مس ــران هس مدی
ــدم شــناخت  ــراس، ع ــا ه ــای همــراه ب ــی ه نگران
مناســب از ایــن مقاصــد اســت کــه توســط رقبــا از 

ــد.  ــی باش ــال تســخیر م ــایر کشــورها در ح س

عــدم حضــور هدفمنــد مــا در ایــن بازارهــای 
صادراتــی کــه اتفاقــا مزایــای رقابتــی بســیار 
باالیــی در آنهــا داریــم، باعــث شــده اســت، ســایر 
کشــورهای رقیــب از جملــه ترکیــه، کــره جنوبــی، 
چیــن و ... بــه جایــگاه اول در ایــن بازارهــا تبدیــل 
شــوند و فرصتهــای بــزرگ در حــال از دســت 

ــت.  ــن اس رفت

مطالعــات و مشــاهدات انجــام شــده طــی 5 ســال 
ــان  ــدف، نش ــای ه ــدادی از بازاره ــته در تع گذش
ــه بســیاری از محصــوالت در حــوزه  ــد ک ــی ده م
هــای صنعــت، خدمــات و کشــاورزی در ایــن 
بازارهــای صادراتــی همــراه بــا قیمــت هــای رقابتی 
قابــل عرضــه مــی باشــد، در تعــدادی از ایــن بازارها 
صــادرات محصــوالت و خدماتــی ایرانــی رشــد 
خوبــی داشــته انــد و گاهــی نیــز بــا افــت زیــادی 
روبــرو بــوده انــد، کــه اهــم دالیــل آن را مــی تــوان 

ــر طبقــه بنــدی نمــود:  در ســه گــروه زی
ــازار در  ــات ب ــح تحقیق ــام صحی ــدم انج ــف: ع ال
بازارهــای صادراتــی و عــدم شــناخت دولــت و 

ــی  ــش خصوص بخ
ب: عــدم تــوازن سیاســت هــای دولــت در بخــش 

اقتصــادی و سیاســت خارجــی 

و حقوقــی  فنــی  الزامــات  عــدم شــناخت  ج: 
هــدف  بازارهــای 

ــه همیــن منظــور مثــال هایــی کــه در طــول 5  ب
ســال گذشــته بــه صــورت عملیاتــی در آن حضــور 
ــاره  ــم را اش ــوده ای ــاهد ب ــک ش ــته و از نزدی داش

می کنیــم:  

مثال اول: عدم انجام صحیح تحقیقات بازار 
در بازارهای صادراتی و عدم شناخت دولت و 

بخش خصوصی

ــراق از  کشــور هــای ترکمنســتان، آذربایجــان و ع
ــی  ــت و گاز م ــع نف ــورهای دارای مناب ــه کش جمل
ــن  ــت و گاز ای ــازن نف ــت از مخ ــه برداش ــد ک باش
ــای  ــرکت ه ــز ش ــزات و نی ــه تجهی ــور الزم کش
خدماتــی )پیمانــکاران( اســت تــا اســتخراج و 

ــد.  ــا نمای ــت و گاز را مهی ــروش نف ف

تجهیــزات  گاز،  و  نفــت  انتقــال  هــای  لولــه 
ــل  ــا تقلی ــش و ی ــای افزای ــتگاه ه ــرچاهی، ایس س
فشــار، دکل هــای حفــاری، اتصــاالت و شــیرآالت 
لولــه هــای نفــت و گاز، تجهیــزات انــدازه گیــری، 
مخــازن نفــت و گاز، مواد شــیمیایی و پتروشــیمی، 
برخــی از کاتالیســت هــا و ... در بخــش تولیــد نفت 
و گاز از مهمتریــن نیازهــای ایــن کشــورها اســت. 

ــاالنه  ــال س ــوان مث ــه عن ــتان ب ــور ترکمنس کش
حــوزه  در  فقــط  دالر  میلیــون   ١٠ از  بیــش 
شــیرآالت و اتصــاالت، 6٠ میلیــون دالر در حــوزه 
دکل هــای حفــاری و بیــش از ١٠٠ میلیــون دالر 
در حــوزه لولــه هــای انتقــال اقــدام بــه واردات مــی 
ــای  ــه شــرکت ه ــی اســت ک ــن در حال ــد. ای نمای
ــا مشــتریان خــود  ــه تنه ــی ک ــده ایران ــد کنن تولی
ــا  ــد، ب ــی نماین ــتجو م ــور جس ــل کش را در داخ
ــن  ــا وارد کننــدگان ای ــت جــدی ب ــه رقاب توجــه ب
محصــوالت بــه کشــور نتوانســته انــد فــروش قابــل 

ــد.  ــط نماین ــت و ضب ــی را ثب توجه

یکــی از شــرکت هــای ایرانــی تولیــد کننــده لولــه 
هــای فلــزی بــا موفقیــت هایــی کــه در خصــوص 
صــادرات بــه ایــن کشــور، بــه دســت آورده اســت، 
ــر فــروش در داخــل  فکــر مــی کنــم چندیــن براب
ــه  ــی ب ــروش صادرات ــت، ف ــته اس ــور، توانس کش
ــه  ــه البت ــد. ک ــت نمای ــتان را ثب ــور ترکمنس کش
متاســفانه بایــد گفــت بــه دلیــل تصمیمــات 
ــادرات  ــن ص ــوص ای ــن خص ــت در ای ــتباه دول اش

ــت.  ــده اس ــق ش متوف

ــه خاطــر دارم در یکــی از بازدیــد هــای صــورت  ب
گرفتــه توســط یکــی از نماینــدگان دولتــی کشــور 
بزرگتریــن  از  یکــی  از  ایــران  در  ترکمنســتان 
ــوال  ــا س ــان مرتب ــی، ایش ــدگان صنعت ــد کنن تولی
مــی کردنــد کــه آیــا ایــن کارخانــه تولیــدی تــازه 
ــاور  ــه ب ــر اینک ــب ت ــت؟ و جال ــده اس ــداث ش اح
نداشــتند ایــن کارخانــه در خــاك ایــران می باشــد. 

معرفــی محصــوالت ایــن شــرکت هــا کــه عمدتــا 
ــامل  ــی ش ــدی طوالن ــد فرآین ــر و نیازمن ــان ب زم
ــاط  ــه ارتب ــد، الزم ــی باش ــی م ــای فن ــه ه تاییدی
جمهــوری  بیــن  مناســب  و  سیاســی  پایــدار 
ــت و  ــی اس ــورهای صادرات ــران و کش ــالمی ای اس
ــگاه هــای  ــان توســط بن ــن اطمین مــی بایســت ای
خصوصــی بــه منظــور انجــام ایــن فراینــد در یــک 

ــد.  ــه وجــود آی ــی ب ــازه زمان ب

اســت کــه عملیــات  قابــل درك  لــذا کامــال 
ــا  ــرای کشــور، صرفــا ب صــادرات و تولیــد ثــروت ب
حضــور جــدی بنــگاه هــای خصوصــی نیــز شــکل 
نمــی گیــرد و مشــتریان ایــن چرخــه اعــم از 
دولــت هــا، رســانه، دانشــگاه هــا و ... مــی بایســت 
اقــدام بــه اتخــاذ یــک اســتراتژی هماهنگــی جامــع 
نماینــد تــا ایــن فرآینــد بــه خوبــی شــکل گیــرد. 

مثال دوم- عدم توازن سیاست های دولت در 
بخش اقتصادی و سیاست خارجی

در کشــور رو بــه رشــد ترکمنســتان، ســاالنه پــروژه 
ــن کشــور  ــای بزرگــی در حــال اجــرا اســت، ای ه
قصــد دارد در آینــده نزدیــک بــا توجــه بــه موقعیت 
خــود و اینکــه از طریــق ایــران مــی توانــد مســیر 
دســت یابــی بــه آســیای میانــه و نیــز غــرب چیــن 
ــی را در دســت احــداث  ــای کالن ــروژه ه باشــد، پ
دارد. کشــوری کــه باالتریــن نــرخ تولیــد ناخالــص 
داخلــی و نیــز رشــد اقتصــادی را در جهــان ثبــت 
نمــوده اســت، در حــال قــرار گرفتــن در ســومین 
و یــا چهارمیــن جایــگاه دارنــدگان منابــع گازی در 
دنیــا بــوده و رشــد ایــن کشــور بــه صورتــی کامــال 

محســوس احســاس مــی شــود. 

پــروژه راه هــای ایــن کشــور بــه بیــش از 4 
ــرآورد مــی شــود، حضــور شــرکت  میلیــارد دالر ب
هــای ایرانــی در ایــن کشــور بســیار ضعیــف و در 
حــدی غیــر قابــل مشــاهده اســت. پــروژه احــداث 
پاالیشــگاه هــای نفــت و گاز، برداشــت از چــاه 
هــای کــم فشــار و نیــز ســاخت و ســاز بنــادر بــه 

ــود.  ــی ش ــرآورد م ــارد دالر ب ــش از ١٠ میلی بی

وم
 س

ش
مدل انحصاری همراهی رشد در بخ

توسعه صادرات و سرمایه گذاری
دکتر شیرمحمدی

دکترای مدیریت استراتژیک



November  2017 70

35

همــواره ریاســت محتــرم جمهــوری اســالمی 
از  یکــی  را  همســایگان  بــا  ارتبــاط  ایــران، 
ــران  ــالمی ای ــوری اس ــای کالن در جمه راهبرده
ــای  ــور ه ــه کش ــفر ب ــد و در س ــوده ان ــوان نم عن
همســایه توســعه ایــن روابــط را مــد نظــر قــرارداده 
انــد، بــه خاطــر دارم در ســفر ایشــان بــه همســایه 
شــمال شــرقی ایــران، ایشــان ترکمنســتان را 
یکــی از اهــداف مــد نظــر بــرای توســعه همــکاری 
هــای ریلــی و جــاده ای قلمــداد فرمودنــد و اشــاره 
ــا  ــد کــه "گســترش همکاری هــای تهــران ب نمودن
کشــورهای منطقــه آســیای میانــه اهمیــت زیــادی 
ــاده  ــور ج ــار مح ــتان چه ــران و ترکمنس دارد و ای
ــا ایــن  ــد و ب ــه یکدیگــر دارن ای و ریلــی متصــل ب
وجــود یکــی از محورهــای مذاکــرات در ایــن ســفر، 
ــرای گســترش مســیرهای حمــل و  گفــت و گــو ب

نقــل میــان دو کشــور اســت.«

ــداف  ــوص اه ــه در خص ــت ک ــی اس ــن در حال ای
ســفر ریاســت محتــرم جمهــوری و امضــاء ١7 
ســند همــکاری  و نیــز مذاکــرات انجــام شــده در 
ــال همــکاری مشــترك دو کشــور  خصــوص احتم
در خصــوص اکتشــاف و اســتخراج منابــع مشــترك 
ــم آن  ــای مه ــش ه ــی از بخ ــه یک ــت و گاز، ک نف
ــود،  ــاده ای ب ــی و ج ــای ریل ــکاری ه ــعه هم توس
اتفاقــا ایــن همــکاری کــه بــه شــکل معمــول بیــن 
ــات  ــار صدم ــز دچ ــود نی ــان ب ــور در جری دو کش
ــه  زیــادی شــد، تــا جایــی کــه دو کشــور اقــدام ب
ــی از  ــدت یک ــی م ــا طوالن ــت و تقریب ــتن موق بس
ــد  ــا بع ــر و نهایت ــه روی یکدیگ ــود ب ــای خ مرزه
ــار و  ــیار تج ــات بس ــراوان و صدم ــای ف از ماجراه

ــودند.  ــان آن را گش بازرگان

ــر  ــغ ب ــرز مشــترکی بال ــا م کشــور ترکمنســتان ب

١٠٠٠ کیلومتــر در شــمال شــرقی مــا واقــع شــده 
اســت و فاصــه پایتخــت ایــن کشــور تــا مرزهــای 
ــوری  ــد، کش ــی باش ــر نم ــش از ٢5 کیلومت ــا بی م
کــه بــه دلیــل قرابــت هــای بیشــمار در حــوزه های 
فرهنگــی و اجتماعــی و اینکــه مــی توانــد از طریــق 
جمهــوری اســالمی ایــران کاالهــا و خدمــات خــود 
ــی در  ــداز خوب ــم ان ــد، چش ــادر نمای را وارد و ص

ارتبــاط بــا کشــور مــا طراحــی نمــوده اســت. 

خصوصــا  کشــور  دو  مســئولین  اراده  مســلما 
روســای محتــرم جمهــور بــر توســعه ایــن روابــط 
کامــال جــدی اســت ولیکــن در ســفرهای متعــدد 
مســئولین دو کشــور ایــن مهــم همچنــان در گیــر 
ــم آن  ــه بی ــت ک ــی اس ــای فراوان ــش ه و دار چال
مــی رود بهبــود شــرایط خصوصــا در حــوزه هــای 

ــد.  ــار نباش ــورد انتظ ــادی م اقتص

لــذا در مثــال اخیــر در مــی یابیــم کــه صرفــا قصــد 
ــه  ــک معامل ــدار در انجــام ی ــز خری فروشــنده و نی
ــرای  در ســطح بیــن الملــل شــرط الزم و کافــی ب
ــای  ــت ه ــا سیاس ــت، حتم ــادرات نیس ــعه ص توس
ــن توســعه را دســت خــوش  ــد ای ــت مــی توان دول

تغییــر و چالــش قــرار دهــد.

ــتن  ــار داش ــدون در اختی ــه، ب ــور ترکی ــروز کش ام
منابــع نفــت و گاز، بــا واردات انــرژی حتــی از 
جمهــوری اســالمی ایــران، محصوالتــی را تولیــد و 
بــه ترکمنســتان صــادر مــی کنــد کــه کارخانجــات 
هــای  اســتان  در  محصــوالت  ایــن  تولیــدی 

خراســان شــمالی، رضــوی و جنوبــی در حــال 
ــا  ــردن ب ــرم ک ــه ن ــت و پنج ــتگی و دس ورشکس
ــه  ــن معادل مشــکالت اقتصــادی خــود هســتند. ای
چنــد مجهولــی یکــی از مســایلی اســت کــه مــورد 

ــرار دارد.  ــد ق ــی رش ــدل همراه ــر م نظ

ــردد،  ــاذ گ ــد اتخ ــی بای ــت های ــه سیاس ــه چ اینک
ــد،  ــه رشــد، افــول ننمای ــد هــای رو ب ــا ایــن رون ت
یکــی از دغدغــه هــای بــزرگ و در حقیقــت برنامــه 
ــن موضــوع  ــه مشــتریان ای ــود کــه ب ای خواهــد ب

ــم مــی گــردد.  تقدی

سواالت پیش رو در این بخش: 
چگونــه اســت کــه بخــش هــای خصوصــی دو  �

کشــور آمــاده توســعه روابــط هســتند، مقامــات 
اجرایــی در دو کشــور خواســتار توســعه هرچــه 
بیــش تــر ســطح تعامــالت بــوده و حتــی 
را  عالیتریــن مقامــات دو کشــور، یکدیگــر 
خوشــاوند مــی نامنــد، شــرکت هــای تولیــدی 
ــوالت  ــی محص ــورت رقابت ــه ص ــد ب ــی توانن م
ــط  ــن رواب ــن ای ــد، ولیک خــود را عرضــه نماین
ــاگاه اوفــل  ــه ن کــه در حــال توســعه اســتف ب

ــد؟ ــی یاب ــی م ــه و ســیر نزول یافت

چــه برنامــه ای بــرای توســعه همــکاری هــای  �
ــت؟  ــده اس ــی ش ــور طراح ــن دو کش ــن ای بی
کشــوری کــه تنهــا راه دسترســی خــود بــه آب 

ــران مــی دانســت؟ ــق ای هــای آزاد را از طری

انتقــال انــرژی از ســوی ایــن کشــور بــه  �
ــش  ــن چال ــی یکــی از بزرگتری مقاصــد صادرات
هــای ایــن کشــور محســوب مــی شــود، 
ــش در  ــن چال ــرای ای ــم، ب ــه توانســته ای چگون
ــزرگ  ــی ب ــت فرصت ــه در حقیق ــور ک آن کش
بــرای مــا محســوب مــی شــود، راه کاری مهیــا 

ــم؟  نمایی

توســعه صنعــت کشــاورزی در آن کشــور یکــی  �
ــت آن  ــداف طراحــی شــده از ســوی دول از اه
ــه  ــی ب ــای اروپای ــرکت ه ــت و ش ــور اس کش
صــورت جــدی قصــد ورود در ایــن بخــش 
اقتصــادی را دارنــد، برنامــه جمهــوری اســالمی 
ــه  ــن چگون ــروت آفری ــازار ث ــن ب ــران در ای ای

ــف شــده اســت.  تعری

ایــن ســواالت و مجموعــه دیگــری از پرســش هــا 
ــع  ــتراتژی جام ــن اس ــه تدوی ــر ب ــد منج ــی توان م
همــکاری بــا یکــی از ١5 کشــور همســایه گــردد و 
مــی توانــد باعــث بروز فرصــت هــای کالن در حوزه 
هــای اقتصــادی بیــن ایــران و ایــن کشــورها شــود. 

مثال سوم: عدم شناخت الزامات فنی و 
حقوقی بازارهای هدف

و  اروپــا  اتحادیــه  بیــن  تحریــم  کــه  زمانــی 

نمودار زیر صادرات ایران به 
کشور ترکمنستان را از سال 

1384 تا 7 ماه اول 1395نشان 
می دهد، می توان گفت سفر 

ریاست محترم جمهوری اسالمی 
ایران که در تاریخ اسفند ماه 
1393 به این کشور صورت 

گرفت، در اوج روابط اقتصادی 
بین ایران و ترکمنستان انجام 

شد، ولی چرا پس از سفر ایشان 
به این کشور و نیز توافقات خوب 

صورت گرفته بین عالی ترین 
مقامات اجرایی دوکشور میزان 
صادرات ما به این کشور افت 

شدیدی را تجربه نموده است، 
باید مورد بررسی جدی بخش 

های اقتصادی دو کشور صورت 
گیرد، میزان صادرات جمهوری 

اسالمی ایران به ترکمنستان به 
نردیک به یک میلبارد دالر رسیده 

بود، به ناگاه همراه با افت های 
پی در پی به کمتر از 400 میلیون 
دالر در نه ماهه سال 1395 یعنی 

حتی به کم تر از میزان صادرات 
در سال 1388 رسید. 
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و چنــدی  روســیه شــکل گرفــت  فدراســیون 
ــه و کشــور  ــن ترکی ــد از مشــکالت سیاســی بی بع
روســیه شــکل گرفــت، تمامــی نــگاه هــا از ســوی 
آن کشــور بــه جمهــوری اســالمی ایــران متمایــل 
ــه  ــه ای ب ــی و منطق ــای سیاس ــکاری ه ــد. هم ش
ــالمی  ــوری اس ــن جمه ــوب بی ــیار خ ــکلی بس ش
ایــران و فدراســیون روســیه شــکل گرفــت و 
تامیــن  بــرای  کشــور  آن  بــزرگ  خریــداران 
ــد.  ــل ش ــران متمای ــوی ای ــه س ــود ب ــاج خ مایحت
امــا آنچــه کــه گذشــت جــای بســیار تامــل اســت. 

ــوی و  ــرایط ج ــه ش ــه ب ــا توج ــیه ب ــور روس کش
محصــوالت  بخــش  در  جغرافیایــی،  موقعیــت 
کشــاورزی، خصوصــا میــوه و ســبزی وارداتــی 
ــارد دالر را ثبــت نمــوده اســت.  ــر 4٠ میلی ــغ ب بال
ــن کشــور،  ــاد در ای ــرمای بســیار زی ــل س ــه دلی ب
ــد.  ــی رس ــه م ــی 4٠ درج ــه منف ــی ب ــه گاه ک
صرفــا در مــاه ههــای خــرداد، تیــر و مــرداد 
ــوالت  ــی از محص ــد از برخ ــی توان ــور م ــن کش ای
نمایــد  اســتفاده  کشــور  داخــل  در  تولیــدی 
و خــارج از ایــن مــاه هــا و نیــز در خصــوص 
گیــرد.  صــورت  واردات  بایســت  مــی  میــوه، 

ــه  ــران ب ــالمی ای ــوری اس ــر جمه ــوی دیگ از س
عنــوان پنجمیــن یــا ششــمین تولیــد کننــده میــوه 
ــون  ــش از 3٠ میلی ــاالنه بی ــا، س ــبزی در دنی و س
تــن محصــوالت کشــاورزی در بخــش میــوه و 

ســبزی تولیــد مــی کنــد، 
آن  از  تــن  میلیــون   ٢.4
در داخــل کشــور مصــرف 
ــون  ــردد، 3.5 میلی ــی گ م
ــادر، بخشــی از  ــن آن ص ت
ــی  ــع تبدیل ــرای صنای آن ب
ــق آمارهــای رســمی  و طب
درصــد   5٠ از  بیــش 
یعنــی ١5 میلیــون تــن 
آن فاســد و تبدیــل بــه 
گــردد.  مــی  ضایعــات 

از  اطــالع  عــدم 
و  میــوه  بخــش  در  جهانــی  اســتانداردهای 
ســبزی، عــدم توانمنــدی در برقــراری ارتبــاط 
ــدی  ــدم توانمن ــی، ع ــی و نهای ــداران اصل ــا خری ب
اســتفاده از بســته بنــدی صحیــح و صادراتــی، 
ــازار  ــا در ب ــت ه ــح از قیم ــناخت صحی ــدم ش ع
مصــرف و خریــدار نهایــی مــی توانــد، دالیــل 
ــد.  ــادی باش ــه اقتص ــن رابط ــق در ای ــدم توفی ع

ــر از  ــه فدراســیون روســیه بیــش ت صــادرات مــا ب
ــی  ــن در حال ــد. ای ــی باش ــون دالر نم ١7٠ میلی
اســت کــه روابــط سیاســی بیــن دو دولــت روســیه 
ــه  ــرار گرفت ــود ق ــطح خ ــن س ــران در عالیتری و ای
اســت. صــادرات در بدتریــن زمــان روابــط سیاســی 
خــود را روســیه بیــش از 3.5 میلیــارد دالر بــه ایــن 
کشــور صــادرات داشــته اســت و مســلما ایــن رونــد 
ــت.  ــش اس ــال افزای ــودی در ح ــورت صع ــه ص ب

ایــن  در  توفیــق  عــدم  از  کوچکــی  بخــش 
تجــارت بــزرگ کــه نقــش اساســی در حــوزه 
مهــم  بخــش  در  ثــروت  تولیــد  و  اشــتغال 
صنعــت کشــاورزی ایفــاء مــی نمایــد مربــوط 
ــا  ــا ب ــد تنه ــی توان ــت م ــوده و دول ــت ب ــه دول ب
ــودن  ــی نم ــه رقابت ــبت ب ــک، نس ــدام کوچ دو اق
ــد.  ــدام نمای ــیه اق ــازار روس ــوالت در ب ــن محص ای

ــوزه  ــتغال در ح ــهم اش ــم، س ــت بدانی ــب اس جال
کشــاورزی در جمهــوری اســالمی ایــران تنها ١7.9 

اشــتغال کل کشــور اســت، به طور متوســط کشــور 
مختلــف ایــن عــدد را بــه 3٠ تــا 4٠ درصد رســانده 
انــد و مــی تــوان گفــت، بــا توجه بــه فرصــت فراهم 
شــده در خصــوص صــادرات محصــوالت کشــاورزی 
بــه فدراســیون روســیه خواهیــم توانســت، در 
ــم. ــاء نمایی ــده ای ایف ــهم عم ــتغال س ــش اش بخ

نتیجه گیری از مثال های فوق 
بــه راحتــی از مجمــوع مثــال هــای فــوق و 
ــه  ــای منطق ــایر بازاره ــن س ــر گرفت ــدون در نظ ب
از جملــه عــراق، افغانســتان، پاکســتان، هنــد، 
عمــان و ... کــه عمدتــا در بخــش سیاســی و 
روابــط بیــن دولــت هــا دارای مزیــت رقابتــی 
ــای  ــت ه ــه فرص ــه چ ــم ک ــی یابی ــتیم، در م هس
کالنــی در حــال از دســت رفتــن مــی باشــد. 

مجمــوع مثــال هــای فــوق میلیــارد هــا دالر 
را نشــان مــی دهــد کــه  ظرفیــت صــادرات 
ــن  ــال از دســت رفت ــی در ح ــه راحت ــفانه، ب متاس
مــی باشــد. در همیــن زمــان بســیاری از ســرمایه 
گــذاری هــای صــورت گرفتــه، بدلیــل عــدم وجــود 
ــوده و  ــن ب ــن رفت ــال از بی ــارت در ح ــش تج دان
ــرای آن در  ــع انســانی و مالــی صــرف شــده ب مناب
حقیقــت بــه یــک زیــان ملــی تبدیــل مــی گــردد. 

تقویت کشــاورزی، ماندگاری روســتائیان در روســتا 
و عــدم مهاجــرت بــه شــهرها کــه از سیاســت های 
کالن دولــت محســوب مــی شــود، مســلما صرفــا با 
ایجــاد اشــتغال و تولیــد ثــروت مهیــا خواهــد شــد. 

تجــارت مهمتریــن ابــزار بــرای نجات جــان صنعت، 
خدمــات و کشــاورزی اســت، فــروش و تامیــن مالی 
ــرای  ــن روش ب ــداران بهری ــق خری ــد از طری تولی
تامیــن نقدینگــی و ســرمایه در گــردش بنــگاه هــا 
محســوب مــی شــود که مــی تــوان گفــت، در حال 
حاضــر بــا توجــه بــه بــاال بــودن نــرخ بهــره بانکــی 
ــرای روش هــای  ــد جایگزیــن مناســبی ب مــی توان
ــی باشــد.  ــل قبــول تامیــن مال معمــول و غیــر قاب

ــن روش،  ــلما ای ــا مس ام
روشــی ســخت و نیازمنــد 
ــا  ــه م ــت ک ــی اس دانش
ــرار  ــارت ق ــام آن را تج ن
مــی دهیــم، دانشــی کــه 
مــدل رشــد  در طــرح 
زنجیــره  توانــد،  مــی 
بــه  را  هــا  بایــد  از  ای 
ــه اهــداف  منظــور نیــل ب
عالــی و تحقــق چشــم 
در  هــا  شــرکت  انــداز 
کنــار یکدیگــر هماهنــگ 
ــد و رشــد و توســعه  نمای
شــرکت هــا و بــه دنبــال 
آن قطعــا رشــد تولیــد 
را  داخلــی  خالــص  نــا 
بــه همــراه داشــته باشــد. 
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مقدمه
ــف  ــهرهای مختل ــت در ش ــتانی سال هاس ــگاه اس نمایش
ــزد  ــز و ی ــان، تبری ــان، کاش ــه اصفه ــن جمل ــور م کش
تقریبــا بــا شــکلی مشــابه و بــا رویکــردی و اهدافــی در 
ظاهــر متفــاوت امــا بــا شــرکت کننده هایی یکســان 
ــا شــرکت های حاضــر  ــع تقریب ــردد. درواق ــزار می گ برگ

ــد. ــز حضــور دارن ــان نی ــزد در اصفه در ی

ــتانی  ــگاه های اس ــزاری نمایش ــس برگ ــا نف ــه ب در رابط
ــوزه  ــان ح ــی از کارشناس ــر امام ــای دکت ــراغ آق ــه س ب
نســاجی و انجمــن نســاجی اصفهــان رفتیــم تــا نظــرات 
ــک  ــه ی ــویم. اینک ــا ش ــه جوی ــن رابط ــان را در ای ایش
نمایشــگاه اســتانی چــه میــزان می توانــد در بــازار 
مصــرف داخــل یــک اســتان و همچنیــن وضعیــت 
ــا اصــال  بخــش تولیــد و ماشــین  آالتی ها موثــر باشــد؟ ی
در اوضــاع فعلــی بــازار نیــازی بــه برگــزاری نمایشــگاه ها 

ــر. ــا خی ــود ی ــاس می ش ــم احس ــای ک ــا فاصله ه ب

شرایط حاکم امروز
دکتــر امامــی عنــوان کردنــد کــه ایــن نــوع نمایشــگاه ها 
در حــال حاضــر پنــج مزیــت دارنــد امــا نقــاط ضعفــی 
نیــز دارنــد کــه اگــر رفــع شــوند بســیار مفیدتــر از امــروز 
خواهنــد بــود. شــاید گفتــن ایــن مطلــب درســت نباشــد 
امــا امــروز بــا ایــن شــرایط خیلــی نمی توانــد برگــزاری 
ــا  ــی و ی ــج ویژگ ــد. پن ــد باش ــتانی مفی ــگاه اس نمایش

مزایــای فعلــی کــه دارنــد بــه ایــن شــرح اســت:

فضــای رقابتــی مناســب بــرای تأمیــن مــواد . ١
ــرکت های  ــع ش ــد. درواق ــم می کن ــه را فراه اولی
ــورد  ــات م ــه و قطع ــواد اولی ــد م اســتانی می توانن
نیــاز خــود را مســتقیماً از قطعــه ســاز مــادر تهیــه 

ــد. کنن

ایــن نــوع نمایشــگاه ها امــکان ورود بــه بــازار . ٢
جدیــد را بــرای همــه فراهــم می کنــد. شــما 
را  ارتباطــات خــود  ایــن طریــق  از  می توانیــد 
ــک شــرکت  ــال ی ــرض مث ــر ف ــد. ب گســترش دهی
بافنــده می توانــد از میــان شــرکت های حــوزه 
ریســندگی یکــی را باتوجــه بــه شــرایط کاری 

ــد. ــود برگزین خ

بــرای . 3 فرصتــی  می توانــد  نمایشــگاه ها  ایــن 
ــای  ــد در حوزه ه ــای جدی ــا تکنولوژی ه ــنایی ب آش

ــد. ــاجی باش ــف نس مختل

ــروش در . 4 ــس از ف ــات پ ــه خدم ــرای ارائ ــی ب فرصت
کــه  شــرکت هایی  باشــد.  می توانــد  اســتان ها 
ــای کاری  ــود قرارداده ــای خ ــا نمایندگی ه ــل ب قب
بــه  بدیــن وســیله می تواننــد  عقــد کرده انــد 
ــع  ــد. درواق ــروش بپردازن ــس از ف ــات پ ــه خدم ارائ
را  خــود  ارتباطــات  وســیله  بدیــن  می تواننــد 

ــد. ــهیل کنن تس

ــت . 5 ــبی اس ــای مناس ــگاه ها فض ــوع نمایش ــن ن ای
جهــت مشــاوره در زمینــه اقتصــادی، علمــی و 

خدمــات  شــرکت های  برخــی  دراصــل  فنــی. 
دارنــد  زمینــه حضــور  ایــن  در  مشــاوره کــه 
ــت  ــک صنع ــه کم ــه ب ــن غرف ــا گرفت ــد ب می توانن
ــی را  ــی نیروهای ــا حت ــد و گاه ــتان بیاین ــک اس ی
ــرده و  ــتخدام ک ــوزش اس ــت آم ــتان ها جه در اس

ــد. ــرار دهن ــتان ق ــود در آن اس ــازوی خ ب

نواقصی که باید رفع شوند
ــگاه ها  ــن نمایش ــه ای ــم ک ــد بپذیری ــل بای ــا در مقاب ام
ــه بایســتی هــر چــه  ــد ک ــاط ضعــف و نواقصــی دارن نق
ــه هشــت مــورد  ســریعتر رفــع شــوند. مــن در اینجــا ب
ــرأت  ــه ج ــه ب ــم ک ــاره می کن ــف اش ــاط ضع ــن نق از ای
ــه  ــه ادام ــوان ب ــوند می ت ــع ش ــر رف ــت اگ ــوان گف می ت
ایــن شــیوه برگــزاری نمایشــگاه های اســتانی امیدوارتــر 
بــود و راندمــان باالیــی از ایــن رویدادهــا انتظــار داشــت.

ــی . ١ ــگ یعن ــترش برندین ــز و گس ــورد اول تمرک م
متولیــان نمایشــگاه در فــروش غرفه هــای خــود بــه 
ــا  ــت ب ــد و اولوی ــام دهن ــری انج ــرکت ها غربالگ ش
ــمت  ــن س ــه ای ــتر ب ــه بیش ــد ک ــرکت هایی باش ش
می رونــد. مــا مخالــف حضــور افــرادی کــه در 
ســطح ضعیف تــری هســتند نیســتیم بلکــه حــرف 
ــا  ــردد ت ــم گ ــرایطی فراه ــه ش ــت ک ــن اس ــا ای م
ــد در  ــا بتوانن ــانند ت ــه ســطح برس ــود را ب ــا خ آنه
رویدادهــای اســتانی حاضــر شــوند. انگیــزه ای ایجاد 
ــگاه  ــور در نمایش ــرای حض ــرکت ها ب ــا ش ــود ت ش
دســت بــه برنامــه ریــزی زده و بــه فکــر پیشــرفت 
ــگاه  ــود نمایش ــت خ ــورت کیفی ــن ص ــند. بدی باش

ــت. ــاال خواهــد رف ــز ب نی

ــورت . ٢ ــه ص ــور ب ــازه حض ــی اج ــرکت  های ــه ش ب
غرفــه  دار در نمایشــگاه داده شــود کــه محصوالتــی 
ــد  ــی)End user) تولی ــده نهای ــرف  کنن ــرا مص ب
کــه  کســی  می رســد  نظــر  بــه  می کننــد. 
ــده  ــناخته ش ــم ش ــد ه ــخ می باش ــده ن تولیدکنن
اســت و هــم می توانــد بــدون حضــور در نمایشــگاه 
ــه  ــازی ب ــد نی ــهیل بخش ــود را تس ــات خ ارتباط
ــدارد. بهتــر اســت  حضــور در نمایشــگاه اســتانی ن
کــه  پوشــاك  تولیدکننــده  شــرکت های  بــه 
کاالیــی بــرای مصــرف کننــده نهایــی دارنــد اجــازه 
ــرکت های  ــورت ش ــن ص ــود. در ای ــور داده ش حض
دیگــر در ایــن زمینــه نیــز کــم کــم حاضــر 
شــده و یــک فضــای رقابتــی ایجــاد می شــود.

بــر اســاس مزیــت نســبی واگــذاری غرفــه صــورت . 3
ــدون  ــخ را ب ــان ن ــرکت هم ــه ش ــت س ــرد. وق گی
ــد  ــه در قیمــت تولی ــی در کیفیــت و ن هیــچ تفاوت
ــه  ــی نســبت ب ــچ مزیت ــد و کاالی شــان هی می کنن
ــدارد چــه لزومــی  کاالی مشــابه در غرفــه دیگــر ن
ــاً  ــد؟ دقیق ــتانی دارن ــگاه اس ــور در نمایش ــه حض ب
چــه نــوآوری صــورت داده انــد کــه نیــاز بــه غرفــه 
بــرای ارائــه کار خــود دارنــد؟ مزیــت نســبی 
ــد  ــن باش ــده پایی ــام ش ــت تم ــد قیم ــم می توان ه
جالب تــر  نکتــه  یــا  محصــول جدیــد.  هــم  و 
ــرکتی  ــرای ش ــت ب ــی اس ــگاه فضای ــه نمایش اینک

ــا  ــرد و ب ــرب بگی ــوژی را از غ ــته تکنول ــه توانس ک
ــتومایز  ــول کاس ــی محص ــش عموم ــتفاده از دان اس
ــه نیــاز محلــی تولیــد کنــد. یــک  شــده باتوجــه ب
ــی  ــه کس ــم اینک ــر بگیری ــد درنظ ــی را بای واقعیت
ــراع  ــار اخت ــوم انتظ ــان س ــورهای جه ــا کش از م
بلکــه  نــدارد  جدیــد  ماشــین   (invention(
 (Innovation(مــا بایــد بــه دنبــال نــوآوری
را  ژاپــن  همچــون  کشــوری  شــما  باشــیم. 
مبتکریــن  و  متخصصیــن  بگیریــد  درنظــر 
ــه  ــد ن ــرق رفته ان ــف ب ــراغ کش ــه س ــه ب ــی ن ژاپن
ــا  ــه آنه ــر بلک ــای دیگ ــا چیزه ــن ی ــراع تلف اخت
نوآوری هایــی  و  اســتفاده کــرده  ابــزار  ایــن  از 
داده انــد. روی  تکنولــوژی  و  صنعــت  در 

ــق . 4 ــه عش ــا ب ــا و تنه ــه تنه ــرکت هایی ک ــه ش ب
کــه  اســت  ایــن  بهتــر  آمده انــد  بازاریابــی 
ــر  ــال اگ ــرای مث ــود. ب ــاص داده نش ــه اختص غرف
لبــاس   6٠ نمــره  نــخ  بــا  توانســته  شــرکتی 
بایــد  کــرده  تولیــد  کــودك  باکتریــال  آنتــی 
بیایــد و بــه معرفــی محصــول خــود بپــردازد.

ــا . 5 ــد. م ــان باش ــش بنی ــرکت های دان ــر ش ــز ب تمرک
ــاتید بســیاری  ــع آن اس ــه تب ــران دانشــگاه  و ب در ای
ــام  ــس و انج ــه تدری ــغول ب ــه در آن مش ــم ک داری
کار پژوهشــی هســتند. ایــن اســاتید بیاینــد و 
ــران و  ــیله تاج ــه وس ــود را ب ــی خ ــای پژوهش کاره

ســرمایه گذاران تجــاری کننــد.

ادارات . 6 همانگونــه کــه همــه می دانیــم مــا در 
مشــکالت زیــادی داریــم و اصــوال بســیار دســت و 
پــا گیــر اســت. مســئولین دولتــی در غرفــه ای اقدام 
ــرکت ها  ــرای ش ــی ب ــرایط صادرات ــهیل ش ــه تس ب
ــید  ــف و سوبس ــم تخفی ــا نمی خواهی ــد. م بپردازن
دولتــی بــه شــرکت ها اختصــاص دهنــد امــا 
شــرایط را بــا کوتاه تــر کــردن پروســه بوروکراســی 
دولتــی بــرای آســانتر کــردن امــر صــادرات فراهــم 
کننــد.  بــرای مثــال برخــی شــرکت ها مشــتریانی 
در کشــورهای خارجــی جهــت خریــداری محصــول 
دارنــد امــا ایجــاد ارتبــاط و نامــه نــگاری و مســائل 
ــت.  ــخت اس ــان س ــادرات برای ش ــوزه ص ــر ح دیگ

ــد. ــان کنن ــختی ها را آس ــن س ــا ای ــن غرفه ه ای

بــه . 7 غرفــه  دو  یــا  یــک  نمایشــگاه  هــر  در 
شــرکت هایی کــه کار بازرگانــی یــا خدماتــی 
ــک شــرکتی  ــد. ی ــد اختصــاص یاب انجــام می دهن
ــادرات  ــرای ص ــه ب ــد ک ــد می کن ــه ای تولی پارچ
ــد.  مناســب اســت امــا شــیوه صــادرات را نمی دان
بــا اســتفاده از ایــن شــرکت های بازرگانــی و ثبــت 
قــرارداد می توانــد کاالی خــود را صــادرات کنــد.

نــگاه فن آوارنــه بــه نمایشــگاه غالــب باشــد. یعنــی . ٨
شــرکت هایی اجــازه حضــور در نمایشــگاه داشــته 
باشــند کــه از فن آوری هــای نوینــی در محصــوالت 
نســبی  مزیــت  در  اســتفاده می کننــد.  خــود 
ــول  ــه محص ــوط ب ــود دارد مرب ــه وج ــی ک مزیت
ــیوه های  ــه ش ــا ب ــا در اینج ــت ام ــی شماس نهای
تولیــد و اســتفاده از تکنولوژی هــای غربــی اســت.

نمایشـگاه هـاي استـاني، با 
رویکردی نو در فرآیند توسعه 

دکتر سید آرش امامي

دکتراي اقتصاد
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از ســوی تولیدکننــدگان در حیطــه طراحــی فرش، 
ــان  ــه طراح ــکوه ک ــت و ش ــکایت هس ــیار ش بس
ــود  ــی خ ــای خارج ــه رقب ــبت ب ــران نس ــرش ای ف
ــینی  ــه ماش ــتباف و چ ــرش دس ــه ف ــه در زمین چ
ــا  ــل م ــه های اصی ــوده و نقش ــل نم ــف عم ضعی

ــده اند و ... ــه روز نش ــی ب ــالیق جهان ــق س طب

مســئولیت پــرورش و آمــوزش طراحانــی کــه 
ــبقت را از  ــوی س ــان گ ــای ایش ــا طرح ه ــوان ب بت

ــت؟  ــا کیس ــود ب ــان رب رقیب
ایــن مســئولیت در گذشــته بــه عهــده خــود 
طراحــان تجربــی کار زیــر بازارچه هــا بــوده و 
در حجره هــای کوچــک و بــه شــیوه اســتاد و 
ــاگردی  ــت. ش ــه اس ــورت می پذیرفت ــاگردی ص ش
ــل  ــرك تحصی ــل ت ــه دلی ــه ب ــوان ک ــاً نوج عموم
توســط پــدر یــا مــادرش بــه حجــره اســتاد طــراح 
ســپرده می شــد و فرآینــد شــاگردی او از نظافــت 
حجــره و خریــد منــزل اســتاد شــروع شــده و بعــد 
از ســال ها پادوئــی، کارهــای ســاده طراحــی و 
ــی  ــد. کارهای ــذار می ش ــه او واگ ــرش ب ــی ف نقاش
بــدون  نقطه کــردن  یــا  گرته بــرداری  ماننــد 
ــه شــکل شــمردن  ــری اصــول آن و فقــط ب یادگی
ــش  ــع شــاگرد، نق ــه در واق ــدی ک ــا و تقلی نقطه ه

ــت.   ــه را داش ــر نقش ــی و تکثی ــر درکپ پرینت

ــا،  ــن حجره ه ــر ای ــه در اکث ــت ک ــت آن اس حقیق
وقتــی  خــود  شــاگرد  آمــوزش  بــرای  اســتاد 
نگذاشــته و اگــر خــود شــاگرد بــا فراســت و 
میتوانســت  میگرفــت  فــرا  را  زیرکــی چیــزی 
ــدی بســیار کنــد پــس  ــا رون ــا ب پیشــرفت کنــد ت

ــد. ــتادی برس ــام اس ــه مق ــالها ب از س

ــی طراحــی  ــس از ســالهای طوالن ــن اگــر پ بنابرای
زبردســت و توانــا بــه بــار مینشســت، بخــش اعظــم 
ــه و اســتعداد و  ــرد و عالق ــه خــود ف موفقیــت او ب
زیرکــی او بســتگی داشــت و در ایــن شــیوه اســتاد 
و شــاگردی، بــرای آمــوزش صحیــح و اصولــی 
ــی  ــه مشــخص زمان ــه برنام ــاگرد هیچگون ــک ش ی
و محتوایــی وجــود نداشــت. حتــی هیــچ اســتادی 
ــج  ــرای تروی ــتی ب ــا یاداش ــاب ی ــن کت ــه تدوی ب
ــم  ــر ه ــوزش آن، فک ــود و آم ــی خ ــیوه طراح ش

ــود.  نکــرده ب

امــا امــروزه مســئولیت آمــوزش و پــرورش طراحان 
فــرش می توانــد در ســه ســطح مطــرح شــود: 

ــا، . ١ ــوم و دانشــگاه ه در ســطح کالن )وزارت عل
مرکــز ملــی فــرش و در واقــع ســازمان صنعــت، 

معــدن، تجــارت(
در ســطح میانی )تولیدکننــدگان فرش کــه در واقع . ٢

طراحان زیرمجموعه ایشــان شــناخته می شــوند(
در سطح خرد )خود طراحان(. 3

در ســطح کالن در واقــع ایــن مســئولیت بــه بخــش 
دولتــی واگــذار شــده اســت کــه دو وزارتخانــه دولتی 
را درگیــر مبحــث آمــوزش طراحــی فــرش می نماید. 

ــاً  ــوم تقریب ــرش در وزارت عل پایه گــذاری رشــته ف
ــا رشــته دانشــگاهی  ــه دو دهــه میرســد. مطمئن ب
فــرش بــه خاطــر جایــگاه تجــاری و فرهنگــی فرش 
در ایــران شــکل گرفتــه و رســالت آن پیشــرفت و 
ــرش کشــور  ــری و تجــاری ف ــگاه هن ــالی جای اعت

اســت.  

ــته  ــی رش ــش طراح ــی گرای ــرد آموزش ــا عملک ام
فــرش در دانشــگاهها در طــی ایــن دو دهــه 

ــت؟  ــوده اس ــه ب چگون

آمــوزش طراحــی فــرش در دانشــگاه، بــا محتــوای 
آموزشــی طبــق ســرفصلهایی از پیــش تعییــن 
شــده و بــا برنامــه زمانــی مشــخص شــکل گرفــت. 
ــن شــد.  ــف و تدوی ــه تالی ــن زمین ــی در ای کتابهای
تجهیــزات آموزشــی ماننــد تهیــه اســالید و نمایش 
ــی  ــف جغرافیای ــق مختل ــرش از مناط ــر ف تصاوی
فــرش و بازدیــد از کارگاه هــای تولیــد فــرش موفق 
کشــور ارائــه شــد. بــرای یــک طــراح دانشــی فراتــر 
ــر  ــه شــد و وی عــالوه ب از طراحــی در نظــر گرفت
ــت و  ــت و مرم ــا باف ــرش ب ــی ف ــی و نقاش طراح
ــا  ــر ب ــه مهمت ــده و از هم ــنا ش ــز آش ــرزی نی رنگ
ــت. ــنایی یاف ــز آش ــان نی ــری جه ــبکهای هن س

 بنابرایــن در زمینــه تربیت طراح فرش در دانشــگاه 
ــک  ــاگردی ی ــتاد و ش ــیوه اس ــه ش ــبت ب ــا نس ه
جهــش موفــق رخ داد امــا آیــا ایــن کافــی اســت؟ 
ــود  ــان خ ــری در زم ــدم موث ــد ق ــن رون ــر ای تغیی
بــوده اســت و بســیار محتــرم و ارزشــمند امــا کنون 
کــه چنــد دوره فــارغ التحصیــل رشــته فــرش بــه 
ــاز  ــت نی ــده اس ــم ش ــور تقدی ــرش کش ــه ف جامع
بــه بازنگــری و تحلیــل رونــد آمــوزش دانشــگاهی 
طراحــی فــرش ضــروری بــه نظــر می رســد.

از ضعــف هــای آموزشــی طراحی فرش در دانشــگاه 
ــه آمــوزش  هــا، در اکثــر مــوارد بســنده نمــودن ب
مهــارت هــای طراحــی فــرش اســت. یعنــی قدمــی 
فراتــر از مهــارت بــرای طــراح معاصــر فــرش نیــاز 
مــی شــود بــه نــام طراحــی خالقانــه و افــزودن بــه 
مهــارت و دانــش طراحــی فــرش کشــور؛ بــه بیانــی 
دیگــر اگــر رســالت رشــته دانشــگاهی فــرش را بــه 

ــم،  ــبیه کنی ــد تش ــا ص ــر ت ــه صف ــت از نقط حرک
ــش  ــارت و دان ــن مه ــال همی ــاه گام اول انتق پنج
طراحــی فــرش اســت امــا پنجــاه گام بعــدی 
ــن  ــری ای ــه کارگی ــش و ب ــن دان ــه ای ــزودن ب اف
مهــارت در خلــق آثــاری بدیــع و چگونگــی خلــق 
ــا پایبنــدی  خالقانــه یــک طــرح فــرش امــروزی ب

ــه اصالــت هاســت.  ب

در رشــته هایــی مشــابه کــه شــاخه ای از طراحــی 
محســوب میشــوند و بــا مبحــث Design در 
ارتباطنــد ماننــد شــاخه هــای گوناگــون طراحــی 
ــوازم آشــپزخانه  ــا ل صنعتــی از طراحــی خــودرو ت
ــی  ــاس و طراح ــی لب ــا طراح ــاری و ی ــا معم و ی
ــا  ــته ه ــن رش ــه ای ــل اینک ــه دلی ــرات ... ب جواه
مولــد و محــرك تولیــد دانــش در خــارج از ایــران 
ــد  ــت فرآین ــی اس ــا واردات ــش آن ه ــته و دان داش
ــا بســیار  ــن رشــته ه ــز در ای آمــوزش طراحــی نی
ــی در  ــای فراوان ــت و کتابه ــر اس ــت محورت خالقی
زمینــه هــای گوناگــون از فرآینــد مغــز و اعصــاب 
یــک طــراح در پروســه طراحــی تــا روانشناســی و 
ــا  ــف شــده اســت ت ــر در طراحــی تألی نحــوه تفک
ــم  ــخن گفتی ــه از آن س ــی ک ــاه گام نهای آن پنج

ــد.   ــق یاب تحق

بدیــن ترتیــب، شــاید الزم باشــد رویکــرد آموزشــی 
طراحــی فــرش در دانشــگاهها تغییــر یافتــه و 
ــی  ــی طراح ــاختار آموزش ــن در س ــی بنیادی تحول
ــوزش  ــیوه آم ــع ش ــود. در واق ــم زده ش ــرش رق ف
ــخه  ــان نس ــا هم ــگاه ه ــرش در دانش ــی ف طراح
تحــول یافتــه اســتاد شــاگردی قدیــم اســت کــه در 
آن مرحلــه پادوئــی حــذف شــده و نیــز اســتاد ملزم 
شــده اســت در یــک مــدت مشــخص مهــارت خــود 
ــتر  ــد بیش ــن فرآین ــد و ای ــجو فراده ــه دانش را ب
مهــارت محــور اســت و همینکــه دانشــجو توانســت 
بعــد از هشــت تــرم طــرح یــک فــرش کامــل بــه 
ــارغ  ــدازد وی ف ــز دران ــا تبری ــان و ی ــبک اصفه س

ــردد.  ــل میگ التحصی

ــته  ــی رش ــالت اصل ــازه رس ــه ت ــی ک ــت جای درس
دانشــگاهی فــرش شــروع مــی شــود. یعنــی کنــون 
کــه دانشــجو مهــارت را دریافــت بــا ایــن مهــارت 
ــلیقه  ــق س ــود و طب ــازار کار ش ــد، وارد ب ــه کن چ
ســفارش دهنــدگان و بــا توجــه بــه ذوق و قریحــه 
ــردازد و  ــداع بپ ــه اب ــود ب ــی خ ــتعداد درون و اس
ــی  ــتعداد ب ــن ذوق و اس ــر ازی ــد. اگ ــرح بفروش ط
ــا  ــه و ب ــد پرداخت ــی و تقلی ــه کپ ــد ب ــره باش به

ــد.  ــی کن ــی م ــر طراح ــی کمت قیمت

ــخصی  ــی مش ــگاه علم ــع و پای ــچ مرج ــی هی یعن
ــت  ــوزش خالقی ــالق، آم ــر خ ــرورش تفک ــرای پ ب
ــرح  ــک ط ــودن ی ــه روز نم ــرش، ب ــی ف در طراح
ــدارد. ــای معاصــر و ...  وجــود ن ــا نیازه قدیمــی ب

آموزش طراحی فرش از شیوه 
سنتی تـا شـیوه دانشـگاهـی ول

ش ا
نویسنده:بخ

سمیه صالحی



SSM showed two new prod-
uct launches for the first time 
at the ShanghaiTex 2017. The 

PWX-CTM, for cone-to-muff, and 
the PWX-MTC, for muff-to-cone 
winding, generated large interest. 
SSM was very pleased by the high 
response on their shared booths.

This year’s show attracted a large num�
ber of visitors. The Swiss based SSM 
Schärer Schweiter Mettler AG, the in�
ventor of the electronic yarn traverse 
system, was present on the booth of 
their agent Union Trading as well as 
on the booth of Rieter Components. 
Two machines for the dye package/
rewinding process of high elastic 
yarns had been exhibited successfully.

The best solution to maintain a high 
residual elasticity of elastic Polyamide 
(PA) and Polyester (PES) Draw Tex�
tured Yarns (DTY) after dyeing is the 
muff dyeing process with integrated 
SSM leading yarn winding technolo�
gy. The new SSM PWX�CTM enables 
the preparation of low�density muffs, 
while maintaining the highest possible 
elasticity of the yarn throughout the 
dyeing process. For the highest flex�
ible and productive rewinding, SSM 
PWX�MTC offers the proper solution – 
regardless whether muffs, hanks, dye 
packages on dye tubes or coreless dye 
packages are to be rewound.

Besides the displayed applications, 
SSM provides a wide range of re�
nowned textile machines. A detailed 
overview about SSM machinery and 
supported applications of the textile 
process chain can be found under 
Winding Solutions at www.ssm.ch

SSM would like to take this opportu�
nity to thank everybody who visited 
the booth and is looking forward to fu�
ture partnerships and collaborations.

ShanghaiTex 
Show Review

Shanghai/Neumünster, 20th 
November 2017 – The Swiss 
Oerlikon Group’s new non-

woven business unit received very 
positive feedback from visitors to 
this year’s nonwovens exhibition 
SINCE 2017, which ran from 8th to 
10th November in Shanghai, China. 
Visitors to the attractively designed 
Oerlikon stand were especially in-
terested in the spunbond technolo-
gy for technical applications.

Manmade Fibers segment in the 
middle of the year, declared himself 
highly satisfied with the three lively 
exhibition days in the World Expo 

Exhibition and Convention Centre: 
“The talks have shown that we are 
on the right path with our strategy 
and the development of our technol�
ogies. Especially the optimisations of 
our spunbond process and the result�
ing increase of nonwoven qualities 
in terms of strength and elongation 
impressed the visitors.” 

Also greatly in demand were Oer�
likon’s meltblown and airlaid tech�
nologies as well as the solutions 
for the manufacturing of wipes and 
other disposable nonwovens, which 
were offered in cooperation with 
Teknoweb Materials s.r.l.. All in all, 

the Oerlikon 
group’s nonwo�
ven team are 
delighted with 
the positive 
outcome and 
can look back 
in satisfaction 
on intensive 
talks of high 
quality with 
customers and 
prospects as 
well as numer�
ous concrete 
inquiries.

Oerlikon’s expanded nonwoven 
portfolio attracted a lot of interest 
at the SINCE 2017
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had violated the requirements of 
the lending law without providing 
further details.

Iran’s Petroleum Minister Bijan Zan-
ganeh said in mid-November that 
the French energy giant Total can 
quit a multi-billion-dollar project to 
develop a key field in Iran only if the 
UN Security Council forces it to do 
so. Zanganeh made the comment in 
reaction to speculations on whether 
Total would stay to develop South 
Pars Phase 11 gas field should the US 

re�imposes sanctions on Iran. “The 
agreement with Total is a credible 
one and that company cannot 
withdraw from the project under 
ordinary conditions,” Iran’s IRNA 
news agency quoted Zanganeh as 
saying. “It can only withdraw from 
the project if international sanctions 
are imposed against Iran by the UN 
Security Council.”

Qatar has informed Iran that it want-
ed the level of trade between the two 
countries to increase to as high as 
USD 10 bn. The announcement was 
made by Iran’s Minister of Industry, 

Mines and Trade Mohammad 
Shariatmadari after a meeting 
with the visiting Qatari Economy 
Minister Ahmed bin Jassim al Thani.
Shariatmadari told reporters after 
the meeting that the current level 
of trade between the two countries 
stood at around USD 1 bn, adding 
that Qatar wanted it to increase five 
folds. He further emphasized that the 
volume of trade between Iran and 
Qatar had increased by %120 since 
the implementation of a Saudi�led 
blockade against the country in June.  

In late November, Iran and Turkey 
signed an agreement with Qatar 
to create a corridor for transport-
ing goods to the Persian Gulf state 
which is under a Saudi-led embargo 
since June. The agreement envisages 
the creation of a working joint group 
to work over removing the obstacles 
to shipments of goods from Iran and 
Turkey to Qatar. The group � that 
would meet three times a year – 
would specifically be meant to help 
the expansion of trade and address 
potential problems in multi�modal 
transportation of goods among the 
three countries.

Indications are growing that the 
Chinese companies are already de-
veloping a strong foothold in the 
Iranian economy to the disadvan-
tage of EU businesses. Reuters in a 
report said the leading Chinese in�
vestors that are pushing ahead seri�
ous investment plans in Iran are the 
CITIC Group and China Development 
Bank that have pledged deals worth 
USD 10 bn and USD 15 bn, respec�
tively. The Chinese funding, by far 
the largest statement of investment 
intent of any country in Iran, is in 
stark contrast with the drought facing 
Western investors since US President 
Donald Trump disavowed the 2015 
pact agreed by major powers, raising 
the threat sanctions could be re�im�
posed, Reuters wrote in its report.

and Urban Development Asghar 
Fakhrieh�Kashan was quoted by 
media as saying that the planes 
that have been purchased from 
both companies would be delivered 
according to the schedule. He also 
rejected speculations as appeared 
in certain media that Airbus had 
decided to sell the planes that Iran 
had purchased to other clients 
“because the country had not 
been able to fund the purchases”.

Growth Rate

Iran’s Bank Sepah rejected a report 
by an Israeli newspaper that it had 
been sanctioned by Germany for 
allegedly violating the country’s 
credit law. A top Bank Sepah official 
was quoted by the media in Tehran 
as saying that it had “very good” 
relations with German financial 
institutions. The official added that 
Bank Sepah has been able to get 
connected to both Europe›s TARGET2 
payment system and its Single Euro 
Payments Area (SEPA) through a key 
branch in Germany.The Jerusalem 
Post had earlier reported that the 
Iranian bank a credit ban against 
Bank Sepah›s branch in Frankfurt 
was imposed because the institution 
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bankrupt with some officials warning 
that no cash would be available with�
in the next 10 years for pensioners – 
in what they have warned could spark 
social unrest across the country.

Inflation

Politics 

Tensions rising between Iran, Saudis 
over Yemen missile 
Tensions spiked between Iran and 
Saudi Arabia in early November af�
ter Yemen’s Houthi rebels fired a 
ballistic missile into the Saudi terri�
tory – a missile that Riyadh said Iran 
had put in the hands of the rebels. 
Accordingly, Saudi Crown Prince Sal�
man bin Mohammad in a statement 
said Iran’s policy to supply Houthi 
rebels with missiles was a “direct act 
of aggression” against Saudi Arabia. 
Iran, in response, rejected what it 
described as “false and dangerous” 
Saudi accusations and said it had not 
provided missiles to the Houthis. It 
also said the Yemenis had shown an 
“independent reaction” to the Saudi 
military attacks on their country.

Russia hosts Iran, Turkey to discuss 
Syria’s future
Russian President Vladimir Putin on 
November 22 hosted his Iranian and 
Turkish counterparts to discuss the 
future of Syria. Putin emphasized 
that there was a “real chance” to 
end Syria’s crisis, stressing that he 

had arrived at an agreement with 
Hassan Rouhani and Recep Tayyip Er�
doğan to bring the Syrian opposition 
and Damascus to the negotiating ta�
ble to discuss a new constitution as 
well as elections among other issues. 
The meeting came immediately after 
Iran’s Rouhani announced the defeat 
of Daesh terrorist group in Iraq and 
Syria. The announcement followed 
the fall of Daesh last bastion in east�
ern Syria as well as the success of 
Iraqi forces and their allies – that 
included Iranian forces – to push 
the terrorists out of Iraqi territory.

Other Topic

Iraq’s State Oil Marketing Organi-
zation (SOMO) announced in early 

November that it had started talks 
with Iran over what appears to be 
a swap scheme involving crude oil 
produced in Kirkuk province. Reu�
ters quoted SOMO as announcing 
in a statement that the project in�
volved transferring 15,000 barrels 
per day (bpd) of Kirkuk oil by trucks 
to Iran’s western Kermanshah refin�
ery. The volume could increase to 
as high as 25,000 bpd in the future. 
Iraq would in return receive an equal 
amount of oil with similar features at 
Iran’s Persian Gulf oil terminals, the 
announcement added. The scheme 
follows a surge in tensions between 
Baghdad and the Kurdistan Regional 
Government (KRG) in which Kirkuk oil 
resources played a central role, Reu�
ters concluded.

Iran hosted a 70-strong delegation 
of European businesses in mid-No-
vember in what appeared to be part 
of an effort to expand the Islamic Re-
public’s trade connections with the 
European Union. The delegation that 
also comprised 25 senior EU political 
figures was specifically focused on 
ways to expand mutual bonds in areas 
such as agriculture, food industry and 
rural development. In a subsequent 
meeting between the two sides, 
Phil Hogan, EU Commissioner for 
Agriculture and Rural Development, 
said the bloc was ready to export 
meat products to Iran – an idea that 
was welcomed by Iran’s Agriculture 
Minister Mahmoud Hojjati. In the 
same meeting, Ali Akbar Mehrfard, 
Iran’s deputy agriculture minister, 
said EU needed to remove banking 
problems. He also said the Union 
needed to lower tariffs on imports 
of Iranian food items which he said 
were too high.

A top Iranian aviation official said 
in mid-November that the coun-
try was close to a final agreement 
to provide funds for purchases 
of planes from Airbus and Boe-
ing. Iran’s Deputy Minister of Roads 
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Iran’s leading pensioner fund on 
verge of bankruptcy
Iran’s Tejarat�e Farda weekly eco�
nomic magazine in a report said the 
budget shortfall of the Social Securi�
ty Organization (SSO) – the country’s 
leading insurer that has above 42 
million people under its coverage – 
has tripled over the past year and al�
ready reached above IRR 90 trn (USD 
2.1 bn). The Persian�language maga�
zine – quoting a report by the Parlia�
ment Research Center – warned that 
the shortfall could reach to as high 
as IRR 1.19 qdn (Quadrillion= one 
thousand trillion) (USD 29 bn) be�
fore 2025, describing this as a “mega 
challenge” facing the Iranian political 
establishment. The Parliament Re�
search Center also warned of poten�
tial social impacts of SSO inability to 
reimburse pensioners in the future, 
stressing that the likelihood of occur�
rence of widespread unrest across 
the country was accordingly “high”.

Govt. to allocate $12.1 bn to save 
pension funds
Iran’s President Hassan Rouhani in 
late November voiced concern over 
the financial status of pension funds 
which he said were plunging deeper 
into the red each year. Rouhani said 
his government was planning to in�
ject as much as IRR 500 trn (USD 12.1 
bn� Each USD throughout this report 
at the average free market conver�
sion rate of IRR 41,000) into pension 
funds during the next Iranian calen�
dar year (Each Iranian calendar year 
starts on 21 March) to save them 
from bankruptcy. The Iranian pres�
ident emphasized that the amount 
would be allocated to the funds of 
both the Social Security Organiza�
tion and the State Pension Fund. 
The move, as Iran’s media reported, 
followed speculations that certain 
key pension funds had already gone 

Overview of Monthly Data

Iran expanding use of Rial in foreign 
trade

Iran says it has started a campaign 
to entrench the Rial in the bas�
ket of foreign currencies of other 

nations with a top banking official 
in Tehran saying this is meant to 
eliminate the US dollar in the coun�
try’s foreign trade activities. Samad 
Karimi, the head of Exports Depart�
ment of the Central Bank of Iran 
(CBI), was quoted by media as say�
ing that the goal was to make Iran’s 
major business partners use the 
Rial for imports. This, Karimi added, 
would be realized through making 
the required arrangements for Ira�
nian banks to open Rial accounts for 
their foreign peers and vice versa. 

Figures show Iran’s revenues de-
clined March-Sept.
The Central Bank of Iran (CBI) in an 
announcement in mid�November 
said the government’s revenues in 
the first half of the country’s fiscal 
year (March 21�Sept. 22) had regis�
tered a year�on�year decline of 3.7%. 
The announcement said the reve�

nues – that included tax proceeds 
– stood at IRR 576.8 trn (USD 14.19 
bn). Oil sales over the period stood at 
IRR 446.6 trn (USD 11.16 bn), indicat�
ing an increase of 82.2% compared 
to the same period last year. This was 
nonetheless lower than the project�
ed figure of IRR 580.4 trn (USD 14.51 
bn). Tax revenues were also expected 
to be around IRR 593.5 trn (USD 14.83 
bn), but they only reached IRR 431.2 
trn (USD 10.78 bn), down 0.4% YOY.

Iran govt.’s spending up 13%, bud-
get deficit wider
Iran’s central bank in a report in 
mid�November warned that the gov�
ernment’s spending in the first half 
of the country’s fiscal year (March 
21�Sept. 22) had hit a whopping IRR 
1,074.9 trn (USD 26.87 bn). The fig�
ure was higher than that of the cor�
responding period last year by 13%. 
The CBI report also said Iran’s budget 
deficit over the period under study 
was wider than expected and had 
already reached IRR 181.1 trn (USD 
4.52 bn). Earlier deficit estimates 
stood at IRR 163.8 trn (USD 4.09 bn).

Iran expanding
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leading machine manufacturers. 

With its huge range of products 
KERN�LIEBERS is one of the lead�
ing suppliers for the textile in�

dustry. Customers are machine 
manufacturers as well as tex�
tile manufacturers. Worldwide 
sales and support is guaranteed 
through the international net�
work of subsidiaries and repre�
sentations in over 80 countries 
covering all major textile markets 
around the globe.

KERN�LIEBERS TEXTILE offers a com�
prehensive portfolio of needles and 
sinkers for single cylinder sock ma�
chines. The needles and machine parts 
meet LONATI´s OEM specifications.

nology enables the company to pro�
duce technically demanding parts, for 
example sophisticated transfer jack 
forms. Most of the parts have been 
developed in close co�operation with 

Modern single cylinder ho�
siery machines are able to 
produce socks in excellent 

quality and with high production 
rates. The quality of the knitted prod�
uct depends heavily on the quality 
of the used needles. KERN�LIEBERS 
TEXTILE offers high quality needles 
for virtually all machines, which are 
used for the production of socks. For 
example needles from KERN�LIEBERS 
meet the OEM specifications of the 
global market leader LONATI. They 
fulfill highest demands in terms of 
quality, are highly flexible, and have 
perfect surface integrity and round�
ing. The high quality of the needles 
results in a trouble�free operation of 
the hosiery machine. 

In addition KERN�LIEBERS TEXTILE 
also offers a comprehensive product 
range of machine parts, e.g. sink�
ers, transfer jacks, selectors, cylinder 
bars, and various others. Some of the 
parts are partially hardened in areas, 
which are subject to heavy strain, for 
example the butt of selectors. Many 
years of experience in stamping tech�

 Hosiery Machine Parts from KERN-LIEBERS

Needles in OEM Quality for Single Cylinder Sock Machines
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The second largest country in 
South East Asia, Myanmar, is 
set to host the Myanmar Gar�

Tex 2018 expo, the second inter�
national exhibition and conference 
on textile and garment industry for 
Myanmar, from March 28 to 30, 
2018 at Rose Garden hotel in Yan�
gon, Myanmar. The show will pro�
vide new business cooperation, net�
working, and potential market entry. 

Minh Vi Exhibition and Advertise�
ment Services Co., Ltd (VEAS), with 
the support of Myanmar Ministry of 
Industry, Vietnam Textile & Apparel 
Association and Myanmar Garment 
Manufacturers Association, Myan�
mar Textile Manufacturers Associa�
tion, Textile Engineer Association and 
Smart Myanmar, will organise the 
garment and textile exhibition. 

It is expected to welcome more than 
80 exhibitors worldwide and approx�
imately 3,500 trade visitors. It will 
also serve as an ideal platform for 
international brands to enter the 
Myanmar textile and garment indus�
try market, provide businesses and 
trade development opportunities 
for enterprise participating in the 
exhibition, creating a platform that 
brings domestic and international 
enterprises in the textile and gar�
ment related industries together for 
business cooperation, exchanging 
information, as well as catching up 

the new and advanced technology 
and products from around the world 
such as Germany, Italy, Switzerland, 
Korea, Malaysia, Vietnam, Thailand, 
China, Taiwan, Indonesia, Japan, In�
dia, Pakistan, and Myanmar. 

Myanmar Gar�Tex Expo 2018 will be 
a great chance for local and interna�
tional enterprises to set up business 
network among decision makers and 
professionals in the industry. The 
show also includes attractive semi�
nars about the growth of the industry, 
the government support policy for in�
ternational investors or special import 
and export policy on textile and gar�
ment industry, the current situation 
and future opportunity of textile and 
garment sector as well as how to start 
a business in Myanmar by invited key�
note speakers from the countries.

Chabahar port 
phase-I opens, 
to boost India- 
Iran trade

Iranian President Hassan Rou�
hani inaugurated the first phase 
of the Chabahar port, called 

the Shahid Beheshti port, in the 
Sistan�Balochistan province on 
December 3, paving the way for 
a new strategic transit route be�
tween India, Iran and Afghani�
stan, bypassing Pakistan. India’s 
minister of state for shipping Pon 
Radhakrishnan was present at 
the event. 

Easily accessible from India’s 
western coast, the port is expect�
ed to accelerate trade between 
India, Afghanistan and Iran as Pa�
kistan does not allow transit ac�
cess to New Delhi for trade with 
the other two countries. 

India will equip and operate two 
berths in the phase�I of the Cha�
bahar Port with a capital invest�
ment of $85.21 million and annu�
al revenue expenditure of $22.95 
million on a 10�year lease, ac�
cording to Indian media reports. 

Indian external affairs minister 
Sushma Swaraj met her Iranian 
counterpart Javed Zarif in Tehran 
a day before the inauguration and 
discussed the implementation of 
the Chabahar port project along 
with other issues. Swaraj stopped 
at Tehran while returning from 
Sochi in Russia after attending the 
annual summit of the Shanghai 
Cooperation Organisation. 

India sent its first 
c o n s i g n m e n t 
of wheat to Af�
ghanistan by 
sea through the 
Chabahar port 
over a month 
ago, marking 
opening of the 
new route.

Myanmar to host Gar-Tex 
expo in March 2018



Group of artists from Western 
Turkey’s Izmir province seek to 
revive the 700�year�old Otto�

man printmaking tradition, Tokat style 
printmaking, also called calico print�
ing, is a hand print art in which pat�
terns are imprinted on textile fabrics, 
usually of cotton or calico material.

It’s named for its birthplace, the To�
kat province of mid northern Turkey. 
Calico printing is an ancient art that 
originated in India and Turkey.

The bright patterned fabrics were im�
ported by European countries until 
the late 17th century, when the tech�
niques of production were imitated 
there as well.

The Turkish artists are trying to keep 
the art alive, giving courses to young 
artists and exhibiting prints through�
out Turkey.

Artist, Emel Ardahanlı regularly 
shares her knowledge at exhibitions, 
festivals and symposiums across Tur�
key to promote and educate about 
the Tokat method of printmaking.

Ardahanlı has trained twenty stu�
dents and is now crafting the art at 

workshops in 
Çeşme, a sea�
side town in 
Izmir province. 
This means that 
new masters 
will grow up 
and this art will 
not die.

Ardahanlı em�
phasizes the 
continued use 
of traditional 
methods, spe�
cifically in the 
production of all patterns, cloths, 
molds and dyes.

Egypt’s cotton 
exports reduce 
by 38.4% in 
Jun-Aug 2017

Eg y p t ’ s 
c o tt o n 
exports 

reduced by 
38.4 per 
cent be�
tween June 
and August, 
the fourth 
quarter of 
the agricul�
tural season 
2 0 1 6 � 1 7 , 
s t a n d i n g 
at 3,276 
tonnes com�
pared with 

around 5,733 tonnes in the same 
period last year. India was the 
top country importing Egyptian 
cotton during that period, with 
almost 1,474 tonnes, represent�
ing 41.5 per cent of exports. 

The drop was attributed to a de�
cline in the area of cultivated cot�
ton, according to the quarterly 
report of Egypt’s government sta�
tistics agency CAMPAS. 

The total consumption of do�
mestic cotton was 1,761 tonnes 
during that period, compared to 
some 4,832 tonnes in the same 
period last year, representing a 
62.8 per cent decrease, an Egyp�
tian daily reported. 

In July, Egyptian President Abdel 
Fattah Al�Sisi held a meeting with 
the prime minister as well as the 
ministers of agriculture and trade 
and the public enterprise sector 
to discuss ways of boosting the 
cotton industry. 

The textile and spinning indus�
try contributes with up to 26.4 
per cent to industrial production, 
trade ministry data show.
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the transporta�
tion sector or 
light carpets, 
which require 
a combination 
of low pile and 
high density. 
Each of these 
requires know�
how and weav�
ing technology 
suited to specif�
ic needs. The 
broad range of 
ALPHA carpet 
weaving sys�
tems includes 
p e r f e c t l y 
adapted solutions for each of these 
applications as well as uncounted 
others. The key components, such 
as the cutting device guided by a 
belt to ensure perfectly plane car�
pet surfaces, or a special device 
for forming perfectly aligned 2mm 
mini�loops, or the ultra�flexible and 
precise shed formation ma�chines, 
all incorporate Stäubli know�how, 
which the company offers to weav�
ers aiming to create an attractive 
and competitive carpet range and 
remain ideally poised to swiftly re�
spond to future market demands.  

Highly flex-
ible and 
responsive 
partner an-
swering the 
mill’s needs
No matter 
how good 
a machine 
is, its full 
p o t e n ti a l 
can be re�
alised only 

through perfect opera�tion. That’s 
why customer support is a top pri�
ority at Stäubli. As a consultancy 
partner, the com�pany analyses the 
mill’s needs with the customer to 
choose the best machines and solu�
tions to cost�effectively meet the 
stated goals. The ALPHA range is as 
comprehensive as any, forming the 
ideal basis for intelligent solutions 
for any mill. Stäubli’s experts are 
there to assist – from ini�tial plan�
ning all the way through to final 
handover of the equipment. And 
after overseeing installa�tion, test�
ing, and fine tuning of the machin�
ery, Stäubli trains the operators and 
production plan�ning staff (using 
CSS software) so that the mill is sure 
to derive the fullest benefit from 
the high�performance equipment.

Training programmes are tailored 
to the mill’s wishes and needs and 
conducted in the mill or at Stäubli’s 
training centre in Bayreuth, Germa�
ny. Highly competent ser�vice tech�
nicians (permanently stationed in 
China, Iran, Turkey, and the USA) com�
plete Stäubli’s comprehensive service 
offer, which is delivered worldwide.

The world of floor coverings is 
showing its latest innovations, 
designs, and technologies at 

Domotex, this year with a new hall 
layout. Stäubli, along with its brand 
Schönherr car-pet systems, has a 
new booth location, one that is still 
close to its customers. All inter-est-
ed persons are invited to visit Stäub-
li in Hall 6 at Booth H28. 

With its ALPHA carpet weaving ma�
chines, Stäubli is renowned world�
wide for unsurpassed flexi�bility. 
Whether for weaving loop or flat 
carpeting, low or high pile, high�den�
sity rugs for traditional markets, or 
ultra�modern uni�coloured rugs with 
surface design effects, the ALPHA 
500 series of weaving systems in�
cludes the ideal model for any carpet 
weaving project – while also giving 
mills the flexibility to handle all sorts 
of future applications. 

Trend-setting technology for any 
low-pile application
Low�pile applications take various 
forms, from trendy used�look rugs to 
lightweight wall�to�wall carpeting for 

 Stäubli at Domotex 2018 – Flexible
and always close to the customer

Used look carpet sample woven on ALPHA 500 Series

Loop carpet sample woven on ALPHA 500 SINGLELOOP
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It is all very complex. 
Though manufacturers 
can’t imagine it at 
the moment I think 
we will have smart 
floor coverings in 
five years’ time.

Naturally, that will then 
affect an entire line of 
work: At present, fit-
ting floor coverings has 
been an analog trade. I 
expect you are already 

noticing huge changes of this kind in 
exhibition architecture.

Susanne Schmidhuber: Oh sure. It is 
a given today that visitors come into 
contact with a product via an app or 
other digital real�time experiences. 
That is standard practice. So it is our 
job to shake up the somewhat tradi�
tional branch of floor coverings and 
say: Wake up! You need to be more ad�
venturous, expand your partnerships. 
You need to enter into more alliances. 
Move away from your piece of carpet.

Can you give us an idea how digital 
your installations at Domotex will be?

Susanne Schmidhuber: We will realize 
two virtual reality frames. One is more 
technically rational, and the other by 
Johannes Gutenberg University Mainz 
is interactive and enables visitors to 
design space through subtraction. Be 
prepared for a surprise!

element in floor 
coverings. So 
that people 
enjoy walking 
over them. For 
example, I am 
really excited 
about this leafy 
forest carpet 
d e v e l o p e d 
by Hanover’s 
University for 
Applied Sciences 
and Arts – when 
you walk on it the 
leaves turn over.

Many people predict everything will 
be networked at some point. Do you 
also think floor coverings will soon 
be networked and digital?

Susanne Schmidhuber: If walls can 
speak to me it is easy to hook up 
the floor covering to such a system. 

P r o v i d e d 
of course it 
makes sense. 
We already 
have carpets 
fitted with 
sensors that 
are used in 
senior citizens’ 
r e s i d e n c e s . 
They rely on 
body heat to 
detect when 
someone has 
fallen down. 

keen to be considered unique.

As an interior designer you are 
lucky enough to have observed such 
trends for quite a while – how is this 
wish for individualization expressed 
in furnishings to your mind?

Susanne Schmidhuber: Today, rooms 
are really put together from individual 
items: an old couch, a high�tech TV, 
a zebra skin. I want my room to look 
different from that of my neighbor. 
And now things are being taken one 
step further: Today, people want to 
design their furniture themselves. 
And the industry is responding – 
take Ikea, or online supplier Tylko.

But that would mean designers and 
brands are sidelined?

Susanne Schmidhuber: If you 
wanted to be provoking you could 
perhaps argue that – unless, that 
is, manufacturers retain their 
brand identity while allowing their 
customers scope for individual wishes.

That said, is the topic of individu-
alization really relevant as regards 
floor coverings?

Susanne Schmidhuber: At one 
time floor covering manufacturers 
always said to us: “There is no 
way of doing anything interesting 
with you architects, you only ever 
want a gray floor.” But that has 
changed. We planners want different 
surfaces, different structures, new 
functionalities. We need a playful 

Vegan: When you walk on it, the cork sequins of the carpet, 
designed by Sarah Gerner and Johanna Kolb at the University 

of Applied Sciences and Arts in Hanover, turn over.

Infinity: In the quadroscope in Hall 9, the visitors perceive the space as 
a sphere, thanks to many small mirrors.

Diverse: Inside 50 mirror boxes, interior designers, architects, 
artists and other creatives present their vision of “Endless Unique�

ness”.
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“individualization”. For some time 
now you have had key accounts 
such as Audi and Sony, and in the 
field of architecture others such as 
Hager, Kaldewei, Grohe and Berker. 
So Domotex is a new challenge for 
you...

Susanne Schmidhuber: It is a great 
project for our team, because we are 
not only designing for one exhibitor 
but are curating the bigger picture. 
Initially we asked ourselves: So what 
fascinates us about this topic? What 
would we like to see? What format 
is most suited to that? We went at it 
more from the emotional side, rath�
er than looking directly at the topic 
of floor covering. And we were sure 
of one thing: Here in the trend area 
we need to steer clear of the classic 
product show. Here we want to see 
innovations, future ideas and young 
approaches. And not just take a 
one�sided view of the topic of floor 
covering, but think outside the box.

The concept “Unique Youniverse” 
revolves around people’s increasing 
desire for individual products they 
can design themselves. Where does 
this desire come from?

Susanne Schmidhuber: Everything 
is becoming more global, more uni�
versal. And it’s all becoming more 
modular, more serial. Everything and 
everyone is networked. Everyone is 
so performance driven. In this global 
structure people want to stand out 
and younger people in particular are 

use mirrors for your installation 
“Endless Uniqueness” at the coming 
Domotex. Why is that?

Susanne Schmidhuber: Seen from a 
purely technical point of view mirrors 
make a room appear endless. Pre�
cisely when all four walls of a room 
are mirrored, limits seem to disap�
pear – and you can play with that. 
The mirror had its heyday around 
1700. The Baroque Hall of Mirrors in 
Versailles being one marvelous exam�
ple. Since then, manufacturing tech�
niques have changed fundamentally, 
however. Today, there are paper�thin 
mirror foils and mirror tiles that are 
much easier to handle. We integrate 
mirrors into many of our works as we 
want to lend greater depth to limited 
spaces and allow visitors to have an 
exciting spatial experience.

How did you employ mirrors in the 
walk-through quadroscope of “End-
less Uniqueness”?

Susanne Schmidhuber: In the case 
of “Endless Uniqueness” we created 
a double effect: The mirror styles the 
room and even though physically 
it represents a square by tilting the 
elements it becomes a sphere. And 
I see myself reflected in it. That is 

not virtual, rather 
the extraordinary 
images are quite 
real. A brilliant 
optical effect.

As regards your 
company: Schmid-
huber is involved 
in Domotex for the 
first time, and will 
be designing the 
trend area in Hall 9 
under the motto of 

At the start of her career Su�
sanne Schmidhuber, who 
studied Interior Design in Ro�

senheim and subsequently with her 
husband professor Klaus Schmidhu�
ber founded the office Schmidhu�
ber+Partner (today’s Schmidhuber) 
discovered exhibition architecture 
through a client. And stuck to it. With 
success: Today, the Munich�based 
office with a payroll of some 70 is 
among the crème de la crème in 
the sector. Longstanding clients in�
clude Audi, Kaldewei and Sony. Now 
Schmidhuber and her team are fo�
cusing on Hanover, where in January 
they will give Domotex a new look. 
Susanne Schmidhuber talks to Mar�
tina Metzner about how floor cover�
ings and megatrends are compatible, 
why we should look in the mirror 
more often, and how she wants to 
shake up the floor covering sector.

Mrs. Schmidhuber, the exhibition 
SUR/FACE in Frankfurt’s Museum 
Angewandte Kunst has just finished 
– it celebrated the revived interest 
in mirrors. And included the work 
by your husband, Professor Klaus 
Schmidhuber, “Homage to Philip 
Johnson – Mirrored Chair”. You also 

 Something you enjoy
walking over

Susanne Schmidhuber has been very comitted 
for the trendarea�concept “Unique Youni�

verse” at the upcoming Domotex.

interview with Susanne Schmidhuber

Away from the “piece of carpet” � the products should also be 
explored through apps and digital real�time experiences.
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between times, she will be taking 
bloggers on tours of the show, spying 
out the latest exciting and creative 
innovations in the floor coverings in�
dustry. Her presentation, discussion 
group and tour will all be conducted 
in English.

Blogger Lounge premieres in Hall 9
Next year, DOMOTEX will feature its 
first�ever Blogger Lounge. Located in 
the new “Framing Trends” special dis�
play in Hall 9, the lounge will provide 
a central location where the blogger 
community can gather, share ideas 
and reach out to tradeshow visitors. 
The lounge will be decked out with 
large�format monitors that will dis�
play the participating bloggers’ blog 
and social media posts in real�time. 
The “Framing Trends” display will 
also be home to a richly diverse and 
immersive world of experience that 
will serve as a central gathering point 
and source of inspiration for visi�
tors. It will feature studies of current 
trends plus creative product installa�
tions inspired by the show’s keynote 
theme, UNIQUE YOUNIVERSE, itself a 
touchstone of the product individu�
alization trend. 

teaching and offers e�courses for 
bloggers of all levels, from beginner 
to advanced.  She hosted her first 
e�course on her “Blogging Your Way” 
portal in April 2009 and since that 
time has taught more than 10,000 
students globally about blogging, 
social media, interior styling and 
photography.  Her e�courses address 
fundamental challenges faced by all 
new bloggers. How do bloggers find 
their niche? How does the creative 

process work? What research meth�
ods are there? How do I win follow�
ers? They also focus on legal issues 
and provide instruction on blog vi�
sual design and implementation.  As 
a teacher, Becker is supportive and 
nurturing. “I see other bloggers not 
as competitors but as part of a com�
munity,” she says. “And so far my 
courses have been instrumental in 
starting a lot of people off in really 
amazing directions.” 

Holly Becker will also be sharing her 
extensive experience at DOMOTEX. 
Her presentation “How To Collabo�
rate With Bloggers and Influencers 
to Market Your Products”, which runs 
from 10 to 11:30 a.m. on 12 January, 
is aimed primarily at exhibitors and 
other bloggers,  but will also offer a 
wealth of inspiration for architects, 
designers, interior planners and oth�
er DOMOTEX visitors. 

From 3:15 to 4:15 p.m. that same 
day, she will also be participating in 
a discussion with other bloggers on 
future trends in interior design. In 

Hannover. DOMOTEX, the wor�
ld’s leading trade show for 
floor coverings (12 to 15 Janu�

ary 2018), now packs even more in�
terior design and lifestyle inspiration 
thanks to a guest appearance by Holly 
Becker, one of the world’s foremost 
interior design bloggers. Holly Becker 
is the founder of Decor8 – one of the 
best�known design blogs in the world, 
with a global following of 1.5 million 
loyal fans and readers. On 12 January 
2018, the German�based American 
interior design expert and influencer 
will be taking the stage at the DOMO�
TEX’s new “Framing Trends” showca�
se in Hall 9. 

As well as contributing to Decor8, 
Holly Becker is a best�selling author 
with four books to her name so far. 
Titled “Decorate”, “Decorate Work�
shop”, “Decorate with Flowers” and 
“Decorate for a Party”, they are avail�
able in 20 languages worldwide and 
are a celebration of the fun and joy 
of interior design. Becker explains: “I 
love combining the old with the new. 
The key is not to take interior decorat�
ing too seriously. It’s not about per�
fection, it’s about finding joy.” 

Holly Becker also has a passion for 

I love combining the 
old with the new

American interior designer, tastemaker, 
author and design blogger Holly Becker of 
Decor8 fame to speak at DOMOTEX 2018.



cose, polyester, nylon or acrylic. All 
cotton/elastane fabrics are bio�polis�
hed using enzymes.

In October 2016 there was an unfor�
tunate fire where the complete dye 
house and finishing departments 
were destroyed, but fortunately no�
body was injured. After re�construc�
ting the damaged buildings, the com�
pany started with the installation of 
the new machinery by the end of Ap�
ril 2017, with the 
last of the new 
machines being 
commissioned 
exactly one year 
to the day after 
the fire. Three 
months prior 
the fire, Rotex 
started their 
partnership with 
Brückner, and 
commissioned 
a new 8�cham�

ber, thermal oil heated stenter to 
complement the two existing lines. 

The Technical Director, Martin Roh�
ner says: “We were impressed with 
the new machine, as well as the 
service and back�up from Brückner, 
so much so, that when we had to 
replace the damaged machines, it 
was an easy decision to make, with 
the result that we installed two iden�
tical Brückner stenters. The new in�

vestment has enabled us not only to 
install the latest technology throug�
hout our dyeing and finishing facility, 
but also to optimise the plant layout 
and grow our capacity to meet our 
customers’ growing need for high 
quality, fashion forward, quick res�
ponse fabrics.”

Regina Brückner, Owner of Brück�
ner Textile Technologies states: “It 
was really a great pleasure for us to 
support Rotex as fast as possible af�
ter this terrible fire. We admired the 
energy and the strength of the who�
le company when they re�built the 
factory. The cooperation with this 
special and very expert customer 
was more than agreeable and we are 
proud that we could convince Rotex 
of the quality of our machines and of 
our service.”

The South African company 
Rotex Fabrics recovers with 
Brückner stenters rapidly from 

a terrible fire and is now stronger 
than ever.

Rotex Fabrics (Pty) Ltd is a knitter, 
dyer and finisher of high quality fab�
rics for fashion and sports�wear, who 
believe in establishing meaningful, 
long�term relationships with custo�
mers and suppliers. The purpose 
built production facility is situated 
in the Atlantis industrial area, 50 km 
north of Cape Town CBD/ South Afri�
ca. The company was incorporated in 
1980. Rotex prides themselves in the 
fact that they are constantly develo�
ping new fabrics to keep up with the 
ever�changing fashion and technical 
requirements of their customers. 
The fabrics are circular knitted in 
house, exhaust dyed and then finis�
hed in open width. The majority of 
the fabrics produced contain elasta�
ne with a combination of cotton, vis�

Rotex Fabrics – risen like a phoenix

From left to right: Sam Schaffer (CEO and shareholder of Rotex), Regina Brückner (Owner Brück�
ner), Siegfried Rohner (Director and Shareholder of Rotex), Martin Rohner (Technical Director 

Rotex), Axel Pieper (CTO Brückner)
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all rhythm compared to the quarter 
from April to June.

“The measures relating to Industry 
4.0, as envisaged in the upcoming 
Financial Budget Law, could very 
well keep the trend alive towards 
the digitalization process neces�
sary for the entire Italian textile 
sector,” confirmed Zucchi.

COLOMBIATEX 2018:

ITALIAN TEXTILE 
MACHINERY 
SECTOR MARKS 
SIGNIFICANT 
PRESENCE

The Colombian te xtile and 
garments industry is among 
the most im portant  one  in  

America, above all with respect to 
the fashion sector . Thanks  to  a  
number  of trade agreem ents un-
dertaken with neighboring Coun-
tries, as well as with the world’s two 
major apparel m arkets (the United 
States and European Unio n), the 
ind ustry has  recorded further prog-
ress in recent years.

At the upcom ing edition of  Colombi�
ate x,  the Country’s main textile trade 
fair, to  be  held  in Medellin from 
23 to 25 January 2018, Italy’s textile 
machinery manuf acturers will once 
again play a prom inent role. 24 com�

The positive trend in textile 
machinery orders continues 
through to the third quarter of 

2017. ACIMIT president Alessandro 
Zucchi states, “Growth for the Italian 
market is progressing, albeit follow�
ing a more contained rhythm. The 
extended measures for Industry 4.0 
will serve to keep this thrust going 
towards the digitalization of the en�
tire Italian textile sector.”

According to data elaborated by 
ACIMIT, the Association Italian Textile 
Machinery Manufacturers for the pe�
riod from July to September, the or�
ders index for textile machinery has 
risen by 6% compared to the same 
period in 2016. The index has a value 
of 107.3 points (2010 basis = 100).

In further detail, foreign markets 
have shown a 6% increase, with 
the index reaching a value of 119.4 
points. As for Italy’s domestic front, 
the increase instead amounted to 
8%, with an absolute value for the 
index of 51.5 points.

“Orders have continued their growth 
trend, making us confident that we 
will close out the year on a positive 
note,” commented ACIMIT president 
Alessandro Zucchi.

The primary foreign markets for Ital�
ian textile machinery have elicited 
a constant demand, while growth 
has been ongoing for Italy’s domes�
tic market, even if at a lower over�

 TEXTILE MACHINERY: POSITIVE
 TREND CONTINUES THROUGH
THIRD QUARTER

panies will be exhibiting their latest 
technology in the common area set 
up by the  Italian Trade  Agency and  
ACIMIT, the  Association of  Italian Te 
xtile Machinery Manuf acturers.

Among Italian com panies e xhibiting 
at the common e xhibition space are 
the following ACIMIT mem bers: Bes�
chi, Beta, Biancalani, Btsr, Caipo, Carù, 
Durst, Fadis, Itema, Laip, Mactec, Mar�
zoli, Mcs, Monti�Mac, Noseda, Ratti, 
Reggiani,  Salvadè,  Santex  Rim ar 
Group, Sim et, Sm it and Tecnorama.

Interest on the part of Italy’s textile 
mac hinery ind ustry for the Colom 
bian m arket com es from the ongo�
ing dem and for technological up�
dates by local manufacturers.  Italian  
exports to the region in 2016 rose to 
a  value of  13 million euros. Over the 
f irst six months  of 2017, sales of Ital�
ian te xtile machinery to this market  
e xceeded  6  m illio n  euros. Among 
Made in Italy production technolo�
gy most in dem and by Colom bian 
textile and garments m anuf acturers 
are finishing machine ry (58% of the 
total) and spinning machinery (16%).
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sign firms who indulge visitors with 
a variety of new, extravagant prod�
ucts. Luxury Brands is co�organized 
and sponsored by COVER Magazine, 
a key partner of DOMOTEX asia/CHI�
NAFLOOR.

2018 Visitor Profile
DOMOTEXasia/CHINAFLOOR in�
creased their international atten�
dance by almost 20%, from which, 
the top 5 visiting countries outside 
of China ranked: South Korea, Japan, 

the United States, India, and 
Australia. “I expect our 2018 
global visitor registration 
and attendance to exceed 
last year’s results” states Mr. 
Shine Liu, Project Director of 
VNU Exhibitions. “The event 
continues to be the indus�
try’s key meeting point in Asia 
and the international floor�
ing community is noticing. 
Since last year, we signed on 

new international pavilions (Croatia 
& Iran) and hope to organize more 
country marquee’s to join the ranks 
of Canada, Germany, Switzerland, 
the UK, USA, and Italy”.  

Indonesia, 2018 Winter Olympics in 
South Korea, and the 2020 Summer 
Olympics in Japan will all require 
heavy investment from the region to 
construct new, state of the art sport�
ing facilities. DOMOTEX asia/CHI�
NAFLOOR 2018 is following suit and 
organizing experience zones for com�
panies specializing in sport flooring. 
The sport flooring area will host a 
Badminton Tournament on a 200sqm 
pitch of artificial sports turf, organize 
a Snow + Ice Experience Zone, and 

open the China Green Campus Con�
struction Forum to visitors interested 
in discussing the future of “Green, 
eco�friendly” surfaces with munic�
ipal governments, sports bureaus, 
and school associations.

Luxury Brands
VIPs and invited guests can visit Lux�
ury Brands, a distinct display area 
presenting 15 renowned carpet de�

Shanghai. DOMOTEX asia/CHINA�
FLOOR – the annual epicenter for 
Asia�Pacific flooring professionals 

now welcomes visitors to register for 
the 2018 edition, March 20th – 22nd. 
This year marks the 20th anniversary 
of the event’s fruitful campaign and to 
celebrate, 100+ pre�registered visitors 
will be granted signature VIP access 
and receive invitations to concurrent 
conferences and festivities during 
the show. To register, guests can visit 
domotexasiachinafloor.com.

2018 Preview

InnovAction
The InnovAction Flooring 
Campaign empowers Carpet, 
Wood, and Resilient floor�
ing enterprises to LAUNCH 
new products within custom 
showcases. These flagship 
pavilions are designed by 
Kostas Chatzigiannis and his 
team at KCArchitecture Ltd. 
Companies looking for an ideal plat�
form to introduce their products in 
the industry will have the opportuni�
ty to reach an audience of 55,000+ at 
the upcoming show.

Sport Flooring Experience
In the next few years, the Asian�Pa�
cific region will host some of the 
most important sporting events in 
the world. The 2018 Asian Games in 

Registration NOW OPEN 
2018 Preview!
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port to strengthen the promotion 
of their new concepts”, concluded 
Chatzigiannis. 

The InnovAction Flooring Campaign 
and high�profile displays are located 
in 3 locations throughout the exhi�
bition with the purpose of unveil�
ing future market leading products 

in CARPET, 
WOOD, and 
R E S I L I E N T 
flooring. In�
n o v A c ti o n 
ex h i b i to rs 
are auto�
m a ti c a l l y 
enrolled in 
the Top�10 
Best Prod�
ucts Com�

petition during the show. While on�
site, 55,000+ fair attendees have the 
opportunity to visit each showcase 
and cast a vote for their favorite In�
novAction products. Floor Covering 
Weekly Magazine (FCW), a leading 
international industry publication 
since 1952, is the main sponsor 
of the showcase and will formal�
ly announce the winners of the 
Top�10 New Product Competition. 

The Essential Ingredients
The flooring industry is never in a 
static state due to constant innova�
tion and the creative combination 
of raw materials that make surfaces 
more environmentally�friendly, wa�
ter/fire�proof, flexible, and durable. 

Materia is 
the one�
stop shop 
to see 
and even 
touch the 
materials 
that make 
up the 
“ D N A ” 
of the finished goods used in our of�
fice buildings and homes. Materia at 
DOMOTEX asia/CHINAFLOOR offers 
an abundant preview of metals, ce�
ramics, plastics, woods, and more, 
all varying in texture, structure, 
resistance, weight, and acoustics. 

Architects cadex
Looking on either side of the Huang�
pu River in Shanghai, it is clear that 
demand for architectural expertise 
in the city has increased for projects 
ranging from multi�level shopping 
malls, outdoor pavilions, and luxury 
apartments. Flooring project leaders 
in Asia have come to notice and re�
spect the power international archi�
tects and designers bring to a variety 
of construction ventures. DOMOTEX 
asia/CHINAFLOOR and cadex create 
a 2�day platform geared toward pro�
viding global architects and flooring 
experts a meeting place to exchange 
ideas and best practices. In 2017, 
over 4,000 people attended the edu�
cational conferences to update them�
selves on current events and dis�
cover ways to collaborate on future 
projects in the Asian�Pacific Region.

Shanghai. DOMOTEX asia/CHI-
NAFLOOR – To commemorate 
the 20th Anniversary of the 

event, show organizers re-introduce 
the widely popular InnovAction 
Flooring Campaign, Materia, and ca-
dex educational conferences.

New Pavilions, New Products
“InnovAction is a snapshot of the 
flooring industry’s future, and our 
goal is to highlight the importance 
of this”, said InnovAction architect 
Kostas Chatzigiannis. “The human 
brain is naturally wired to fix atten�
tion on images and structures that 
stand out from everyday surround�
ings. With this idea in mind, we are 
building these custom areas because 
exhibitors are counting on our sup�

New Products and 2018 
Special Events
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