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ايراني مرسوم  از سالها پيش در خانواده هاي  شستشوي فرش 
بوده است و حتي در برخي از ماهها و روزهاي سال گروهي از 
اهالي يك روستا و يا محل به طور دسته جمعي كار شستشوي 

ساليانه فرش را ...

      

اخبار

مصاحبه

آمارهای آلمانی ها معموال دقيق است هرچند رسوايی جديد فولکس واگن به جهان نشان داد كه آلمانی ها هم می توانند گاهی همه را با زيركی دور بزنند اما 
هنوز هم می توان به آمار آنها خوش بين بود. طبق آمار برگزار كنندگان نمايشگاه دموتکس از نمايشگاه امسال حدود 45000 نفر از صد كشور بازديد كردند. از 

اين تعداد بازديد كننده 72 درصد يعنی حدود 32000 نفر از مديران سطح باالی شركت های مرتبط هستند...
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با اهميت يافتن صنعت بازيافت در جهان امروزه توجه به سرنوشت 
توليدات مورد توجه تمامی فعاالن صنعتی از جمله توليد كنندگان 
و سياست گذاران قرار گرفته است. صنعت نساجی و فرش ماشينی 

نيز از صنايعی است كه بازيافت ...

محمد شفيع رجالی از مديران جوان و خوش آتيه صنعت فرش 
ماشينی ست كه مجموعه فرش سريران را اداره می كند. در ماه 
از نمايشگاه فرش ماشينی  های گذشته و به بهانه آخرين دوره 

تهران گفت و گويی با او داشتيم كه ... 

دكتر حميد كارگر دو سالی ست كه به عنوان رئيس مر كز ملی 
زمان  از  مركز  های  فعاليت  و  است.  منصوب شده  ايران  فرش 
حضور او دستخوش تحوالت مثبت و رو به رشدی بوده است؛ 

به نظر می رسد ...

مقاله گزارش

مصاحبه

مصاحبه مصاحبه ها

فهرست مطالب

مقاالت

گزارش ها

9         طراحی فرش ماشينی هنری تر است يا فرش دستباف؟!
14       گردهمايی ها و تشکل طراحان اورجينال كار فرش ماشينی كشور

33       صنعت ساخت ماشين آالت نساجی در ژاپن
39       مقايسه خواص و ويژگی های پلی استر با الياف مصنوعی ديگر

53       نگاهی به ميزگرد بررسی وضعيت صنعت فرش ايران
57       وضعيت صادرات كفپوش ها در سال 94 بهبود يافت!

59       نگاهی به رابطه تجاری ايران و ايتاليا
69       ده دليل برای انجام چاپ پارچه به روش ديجيتال

70       توليد عايق از بازيافت شلوارهای جين
72       بررسی نقوش ايرانی در طراحی فرش )بخش پنجم(

       

9         دو برند بزرگ در صنعت فرش ادغام شدند
10       ايران؛ شاگرد اول دموتکس

16       بزرگترين نمايشگاه فيلتر جهان در كلن آلمان
55        گزارش عملکرد يازدهمين نمايشگاه بين المللی اصفهان و هفتمين نمايشگاه صنعت فرش 

           ماشينی،كفپوش و تزئينات داخلی 
 

58        تاريخ های مهم نمايشگاهی
73        بازار نساجی

74        اخبار صنعت نساجی و فرش ماشينی
       

برای آگاهی از مطالب موجود در بخش انگلیسی مجله، به فهرست انگلیسی مراجعه نمائید.

3         رضايی: روش های سنتی قالی شويی خسارتهای جبران ناپذيری به فرش ميزند
           مصاحبه با علی رضايی- مدير عامل مجموعه قالی شويی مکانيزه"پازيريك"

6         هند بزرگترين رقيب ايران در بازار فرش آمريکاست
           مصاحبه با حميد كارگر- رئيس مركز ملی فرش ايران

8         رجالی: راه نجات صنعت فرش از ركود؛ توسعه صادرات در بازار های جديد است
           مصاحبه با محمد شفيع رجالی- مدير عامل مجموعه فرش "سريران"

      



مجله کهن 

دوماهنامه علمی، پژوهشی، خبری و اطالع رسانی
مجله تخصصی فرش ماشینی و صنایع وابسته،  

صنعت نساجی و پوشاک

به نام روز نخست ...

سرمقاله

برای آگاهی از آخرين اخبار نساجی و فرش از سايت ما بازديد كنيد
 www.kohanjournal.com

EDITORIAL

ايران گويی اين روزها پوست می اندازد. از دولت و تحريم گرفته تا مجلس و طبيعت اين روزها در ايران عزيزمان دست خوش 
نسيمی بهاری شده اند كه بوی خوش تغيير و اميد را به مشام هر ايرانی می رساند. تغييراتی كه بيش از آنکه اثرات آنرا در توليد 
و اقتصاد و نهايتا در زندگی مردم ببينيم اثرات روانی آن در سطح جامعه خود نمايی می كند. چه بسا همين اثرات مثبت روانی 
بتواند زمينه ساز تغييراتی بزرگتر در اين خاک باشد. گشايش اقتصادی كه توسط دولت نويد داده شده است به عقيده بسياری از 
كارشناسان اقتصادی می تواند زمينه ساز  رشد فعاليت های صنعتی و توليدی باشد و به دنبال آن با رقابتی تر شدن محصوالت 
ايرانی صادرات كاالهای توليدی را افزايش دهد. در واقع به نوعی می توان گفت سياست های اقتصادی دولت نيز برروی كاغذ 

در حال پوست اندازی و گذار است.
در واقع می توان گفت در حال حاضر بيش از هر زمان ديگری می توان انتظار خبرهای خوب در بخش توليد و صنعت و البته به 
طور ويژه در صنعت نساجی و فرش ماشينی را داشت. حضور قدرتمندانه شركت های فرش ماشينی ايران در نمايشگاه دموتکس 
آلمان 2016 موجب شد تا انتظارات همه اهالی اين صنعت از فرش ماشينی باالتر برود. حضوری كه نه تنها از همه دوره های 
قبل با شکوه تر و غرور آفرين تر بود بلکه به واسطه شرايط حاكم بر اقتصاد ايران و اميد های بيشتر برای ورود بی دردسر به 
بازارهای جهانی در پی رفع تحريم ها افق های تازه تری را نيز بر روی شركت های ايرانی باز نمود.  فضای حاكم بر غرفه 
های ايرانی در نمايشگاه امسال بسيار جالب توجه بود و خريداران بين المللی و تاجران حاضر كه پيش تر تمايلی برای تجارت 
مصيبت بار با ايرانی ها نداشتند به شدت برای شناخت بازار ايران و توليدات ايرانی ابراز اشتياق نموده و بيش از ايرانی ها به رفع 

تحريم ها عليه ايران و ايجاد روابط عادی با شركت ها و توليدكنندگان ايرانی خوش بين بودند.
اين آثار مثبت كه در ماه های اخير با رفع تحريم های تك تك كشورها عليه ايران و حتی آغاز سرمايه گذاری های خارجی در 
ايران همراه بوده است بهترين هديه ای بود كه دولت می توانست در آستانه سال نو به شركت های فرش ماشينی و به ويژه 

صادركنندگان بدهد. 
بايد منتظر ماند و ديد صادرات 400 ميليون دالری فرش ماشينی با گشايش های اخير در روابط سياسی و اقتصادی ايران و 
دنيا دستخوش چه تغييراتی خواهد شد و در سال آينده چه رقمی را ثبت خواهد كرد. هرچند ايجاد فرصت های جديد صادراتی 
برای شركت های صادركننده فرش ماشينی ايران جای كار بسيار زيادی دارد اما در عين حال نبايد از فرصت های پنهانی كه 
هنوز به آنها توجه نکرده ايم نيز غافل شويم. يکی از اين فرصت ها می تواند حضور در نمايشگاه ها و بازارهايی باشد كه كمتر 
شناخته شده اند و يا تا به حال شركت های ايرانی ريسك حضور در آن را قبول نکرده اند. مسلما حضور در اين بازارها به عنوان 

اولين بار می تواند پتانسيل های بسيار زياد موجود را شکوفا كند و منافع مادی زيادی برای شركت های پيشرو داشته باشد.
توجه به بازار كشورهای آفريقايی و شرق آسيا همچنين حضور در نمايشگاه های تجاری مرتبط با طراحی داخلی ، دكوراسيون 
و لوازم منزل می تواند مورد توجه قرار بگيرد. نمايشگاه هايی مانند دموتکس هرچند تاثير به سزايی در توسعه بازارهای فروش 
خواهند داشت اما رويدادهای ديگری نيز هستند كه شركت های ايرانی می توانند تجار مختلف منطقه ای مرتبط با تجارت فرش 
و كفپوش را بيابند كه از اين دست می توان به نمايشگاه فرش و كفپوش ابوظبی ، ايندكس دبی و يا كاورينگ دبی اشاره كرد.

 
در اين شماره از مجله كهن ابعاد ديگری از نمايشگاه دموتکس آلمان را بررسی كرده ايم . همچنين مقاالتی در مورد مشکالت 
طراحان فرش ماشينی و كشمکش های آنها با كارخانجات و توليد كننده ها، مصاحبه هايی با مديران برجسته فرش و كفپوش 
و مطالب خواندنی ديگری را گرد آوری كرده ايم كه می تواند مورد توجه شما خوانندگان مجله كهن قرار بگيرد. همانطور كه در 
شماره های قبل نيز مشاهده كرده  ايد صفحاتی را برای اطالع رسانی نمايشگاه های فرش و كفپوش و نساجی در سراسر جهان 
اختصاص داده ايم كه می توانيد برای بازديد از نمايشگاه های مختلف دنيا از قبل برنامه ريزی نمائيد . همچنين در صفحه ای 
مجزا پيشنهادات خريد و فروش نساجی را برای آگاهی شما از خدمات ارائه شده توسط فعاالن اين صنعت در نظر گرفته ايم. در 
سال 1395 قطعا تغييرات مثبت بسيار زيادی را در مجله كهن به ويژه از لحاظ محتوايی و بصری خواهيد ديد.  مثل هميشه از 
شما خوانندگان خوش فکر مجله نساجی كهن تقاضا داريم پيشنهادات و انتقادات سازنده خود 
را برای هرچه پربار تر شدن مجله كهن در سال جديد شمسی يعنی سال 1395 با تحريريه 

مجله كهن در ميان بگذاريد.
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کهن مجله ای است مستقل و به هیچ ارگانی وابسته نمی باشد.

کهن در پذیرش، رد و ویرایش مطالب آزاد است.

مطالب ارسال شده  بازگردانده نمی شود. 

مقاالت مندرج لزوما مورد تائید گردانندگان مجله نیست.

استفاده از مطالب با ذکر منبع آزاد است. 

بهار میرسد ، ایران پوست می اندازد
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بهنام قاسمی- سردبير
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مصاحبه: شیما شعاعی مصاحبه با آقای علی رضايی - مدير عامل مجموعه قالی شويی مکانيزه "پازيريك"

رضایی: روش های سنتی قالی شویی خسارت 
های جبران ناپذیری به فرش می زند

شستشوي فرش از سالها پيش در خانواده هاي ايراني 
مرسوم بوده است و حتي در برخي از ماهها و روزهاي 
به طور  يا محل  و  روستا  اهالي يك  از  سال گروهي 
دسته جمعي كار شستشوي ساليانه فرش را در رودخانه 
هاي نزديك شهر و روستا طي چندين شبانه روز انجام 
اين كار در برخي مناطق حالت سنتي و  مي دهند و 
حتي نمايشي يافته كه تماشاي آن براي عالقه مندان 

فرش ايران بسيار دلپذير و زيباست. 
اگر بگوييم شستشوي فرش نيز عمري به قدمت خود 
فرش، اين ابتکار زيبا و اصيل ايراني دارد سخن گزافی 
نگفته ايم. با صنعتي شدن جوامع امروزی شستشوي 
از شکل كامال سنتی در  اين موج  از  متاثر  نيز  فرش 
های  قاليشويی  روزه  هر  و  است  شدن  صنعتي  حال 
خدمات  ارائه  و  افتتاح  حال  در  ما  اطراف  در  جديدی 

شستشوی صنعتی فرش و قالی هستند.

◄چرا به سراغ این صنعت و حرفه رفتید؟
    

به  چه  و  سنتي  صورت  به  چه  فرش  شستشوي  در 
طريق صنعتي ، فرآيند خشك كردن و آبگيري فرش 
بعنوان بزرگترين مشکل و معضل مطرح بوده و هست 

علی رضايی از مديران و مبتکران  عرصه صنعت و استان يزد به شمار می رود كه اين روزها مجموعه آبگيری 
فرش نگين پازريك  اداره ميکند. چندی پيش به بهانه آشنايی بيشتر با مجموعه آن ها كه توانسته تکنولوژی 
و دنيای مکانيزه شده را به حرفه سنتی قالی شويی بيافزايد گفت و گويی در خصوص تکنولوژی های نو در 

اين عرصه و مزايای به كارگيری آن ها داشتيم كه به  شرح زير است.  

می  سنگين  بسيار  شستشو  هنگام  در  ها  فرش  زيرا 
شوند و تا چند برابر وزن اوليه خود آب جذب مي كنند 
و آبگيری نامناسب باعث پارگي و صدمه هاي جبران 
ايجاد  با  نيز  نهايت  در  و  مي شود  فرش  به  ناپذيري 

پديده زردی هدف شستشو محقق نمی شود.
صنعت قاليشويي در ابتدا به دليل نبودن ماشين آبگير 
هاي خشك  ديگ  از  استفاده  با  مناسب  و  تخصصی 
بودند  شده  گرفته  عاريه  ديگر  صنايع  از  كه  كن 
نسبت آبگيري فرش اقدام مي كرد اما به دليل شکل 
در  فرش  اجباری  كردن  چهارتا  و  دستگاه  نامناسب 
و  چروک  شدن،  تا  محل  در  پارگي  آبگيري،  هنگام 
ايجاد موج در فرش نتيجه كار با اين دستگاه بود و به 
همين دليل ذهنيت مردم نسبت به شستشوی فرش 

در قاليشويی ها به شدت منفي شد.
در ادامه كار، قاليشويی ها از خشك كن هاي لوله اي 
آبگيری  دليل  به  اين دستگاه ها  قرار كردند.  استفاده 
فرش در حالت استاندارد يعني لوله شده، مشکل پاره 
رعايت  دليل  به  اما  كردند  مرتفع  را  چروک  و  شدن 
و سرعت  در ساخت  مکانيك  مهندسی  اصول  نشدن 
تمام  نتوانست  مکرر  های  خرابی  و  پايين  آبگيری 
مشکل را حل كند و همين عوامل انگيزه تهيه و توليد 

اين تکنولوژی را در ما برانگيخت.

◄ لطفا مجموعه  نگین پازیریک را معرفی  
کنید؟ عمده فعالیت های شما بر چه محوری 

متمرکز است؟

شركت ماشين سازی نگين پازريك ايساتيس، فعاليت 
را از سال 1391 آغاز نمود و با همکاري تعداد زيادي 
از اساتيد دانشگاه ، متخصصين حوزه هاي اتوماسيون 
و  استادكاران  و  مکانيك  مهندسي  و  صنعتي  برق 
های  دستگاه  انواع  ساخت  خبره،  های  تکنسين 
كاماًل  بصورت  را  قاليشويی(  آالت  )ماشين  قاليشويی 
تخصصی آغاز كرد، آغازی كه جز به ادامه نمی انديشد 
و پژوهش مداومی در زمينه تکامل صنعت قاليشويی را 

مقصد خود قرار داده است.
دست  اين  از  مراقبت  فرش،  شناخت  در  نوين  نگره 
آورد فرهنگی - صنعتی و نيز دانش نگهداری بهينه 
فرش سبب شد تا شركت ماشين سازی نگين پازريك 
از آنجا  اين زمينه بردارد.  ايساتيس گام موثری را در 
كه نظافت در آستانه سال نو همواره به عنوان يکی از 
امور مهم مورد توجه هم ميهنان عزيز قرار می گيرد 
و نيز شست و شوی فرش در ماههای بهمن و اسفند 
به اوج خود می رسد، اين نکته مورد توجه قرار گرفت 
كه در اين ماه ها به علت برودت هوا، نامساعد بودن 
كار  بازدهی  روزها  بودن  كوتاه  نيز  و  جوی  وضعيت 
شست و شوی فرش از سوی شركت های قاليشويی 
می  سرمايه  و  وقت  اتالف  موجب  و  آيد  می  پايين 
ايساتيس  پازريك  نگين  سازی  ماشين  گردد. شركت 
پس از پژوهش در اين زمينه به اين نتيجه رسيد كه 
دستگاههای قاليشويی در بهترين وضعيت ممکن قادر 
هستند تنها 60 درصد از آب قالی را گرفته و 40 درصد 
باقی مانده می بايست طی روند طبيعی و سنتی خود 
شود،  انجام  زمان  گذر  و  قالی  كردن  پهن  طريق  از 
كه در اين شکل اشغال محوطه، زمان زياد و كيفيت 
و  مشتريان،  نارضايتی  سبب  شدن  خشك  نامناسب 
در  و  چروكيدگی  ها،  فرش  ديدگی  آسيب  همچنين 
می  سبب  را  ناپذيری  جبران  خسارات  موارد  بسياری 
پازيريك  نگين  سازی  ماشين  شركت  بنابراين  شد. 
ايساتيس در جستجوی راه حلی برای اين مسئله برآمد 
كه پس از بررسی و پژوهش گسترده در شركت های 
نواقص  قالی  و  فرش  آبگيری  نياز  كشور،  قاليشويی 
موجود و نيز خسارات ناشی از آن را شناسايی كرده و 
با اعمال روش های خالقانه و نوين مهندسی پس از 
صرف زمانی طوالنی دستگاه سانتريفيوژ آبگير قالی را 

طراحی و به مرحله اجرا و توليد رساند.

بازار  به  که مجموعه شما  هایی  فناوری   ◄

3

گپ و گفتی در باره قالی شویی مکانیزه
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عرضه کرده است را معرفی می کنید؟

مجموعه ما موفق شده است چهار تکنولوژی كاربردی 
در زمينه آبگيری و شست و شو  را طراحی و  توليد 
كند. اولين تکنولوژی، دستگاه آبگير لوله ای سه هزار 
دور است. به اين ترتيب، در راستای تامين هرچه بهتر 
آبگير  دستگاه  ساخت  به  تصميم  مشتريان،  نيازهای 
زمان  كاهش  ضمن  بتواند  كه  گرفت  سانتريفيوژی 
بازده  و  راندمان  دقيقه   2 از  كمتر  به  فرش  آبگيری 
و  فرش  آبگيری  درصد  و  باشد  داشته  نيز  باالتری 
قالی را تا ميزان قابل توجهی )نزديك به 100 درصد( 
افزايش دهد. با افزايش سرعت دوران دستگاه آبگير، 
آبگيری  توان  و  يافته  افزايش  مركز  از  گريز  نيروی 

دستگاه به صورت قابل توجهی افزايش می يابد.
علی رغم اينکه به خوبی می دانيم دستگاه های درب 
بدون  های  نمونه  به  نسبت  بيشتری  استهالک  دار 
به  دارند،  نياز  نيز  ماهرتری  اپراتور  به  و  دارند  درب 
منظور حذف محدوديت قطر لوله آبگير و رسيدن به 
و مدير  دقيقه مهندسان  بر  باالی 3000 دور  سرعت 
فنی مجموعه تصميم گرفتند تا زمان يافتن بلبرينگ 
مناسب با قطر دلخواه دستگاه جديد را به صورت درب 

دار توليد كنند.

◄ مهم ترین مشخصات فنی دستگاه خود 
را بیان کنید.

1. سرعت آبگيری سه هزار دور در دقيقه
2. از بين رفتن محدوديت قطر لوله آبگير

3. كاهش زمان آبگيری به 2 دقيقه
4. افزايش ميزان آبگيری در حدود 99 درصد

5. استفاده از تابلو فرمان اينورتری با برنامه ريزی تمام 
HMI اتوماتيك و كنترل

6. استفاده از الکتروموتور بسيار قوی)20اسب بخار(
7. افزايش قابل توجه ضخامت لوله های آبگير و كاور
جاذب  بوسيله  درب  سايش  درصدی   95 كاهش   .8

ارتعاشات

◄ مزایای رقابتی  این دستگاه  در مقایسه 
با نمونه های مشابه آن چیست؟ 

1. سه سال گارانتی دستگاه و ده سال خدمات پس از 
فروش بصورت قرارداد محضری و رسمی.

2. استفاده از الکتروموتورهای بسيار قويتر در مقايسه 
با دستگاه های موجود در بازار.

3. سرعت رسيدن به دور نهايی در اين دستگاه بسيار 
كوتاهتر از ساير دستگاههای موجود در بازار است.

بحرانی  های  سرعت  سريعتر  كردن  رد  دليل  به   .4
باالنس توسط اينورتر صدا و لرزش بسيار كمی دارد.

 PLC 5. برنامه زمانبندی آبگيری هوشمند به وسيله
را  آبگيری  های  سرعت  و  شود  می  انجام  اينورتر  و 

كنترل می كند.
كاهش  باعث  باال  استقامت  و  پايين  استهالک   .6

چشمگير هزينه تعمير و نگهداری دستگاه شده است.
7. انتخاب لرزه گيرهای قويتر نسبت به دستگاههای 
موجود در بازار كه از فنر و كمك فنر استفاده می كنند.
8. انتخاب رنگ زرد طبق استانداردهای تعريف شده و 

به دليل ويژگيهای خاص شرايط قاليشويی.

عرضه  و  تولید   هم  دیگری  تکنولوژی   ◄
کرده اید؟

لوله  يك  از  درب  بدون  ای  لوله  آبگير  دستگاه  بله، 
سوراخ دار و دوار تشکيل شده كه توسط لوله خارجی 
انتها  و  ابتدا  در  ها  لوله  است.  شده  پوشانده  ثابت  و 
توسط فلنچ و طوقه مهار شده و كل مجموعه بر روی 
شاسی مستطيل شکلی قرار گرفته است. الکتروموتور 
در قسمت عقب دستگاه نصب شده و حركت دورانی 
خود را توسط پولی و تسمه به شافت مركزی متصل 
به لوله ميانی منتقل می كند. تکيه گاه لوله داخلی در 
قسمت شافت يك ياتاقان)Self-aligning( است 
كاری  ماشين  لوله  خارجی  سطح  جلو،  قسمت  در  و 
شده و داخل بلبرينگ بزرگی قرار گرفته و يك ياتاقان 

خاص را به وجود آورده است.

◄ ویژگی های این دستگاه چیست؟

1. به دليل حذف درب ، زمان باز و بسته كردن درب 
دستگاه كاماًل حذف شد.
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2. با افزايش سرعت چرخش تا rpm2000، بازده و 
راندمان دستگاه افزايش قابل توجهی يافت.

3. ميزان آبگيری فرش به حدود 95 درصد رسيد.
4. مدت زمان آبگيری كمتر از يك سوم دستگاههای 

موجود در بازار است.
5. كاهش بسيار زياد هزينه تعميرات ناشی از استهالک 

باال و خرابی های مکرر دستگهای درب دار
6. امکان مشاهده فرآيند صحيح آبگيری و اطمينان از 

باز شدن صحيح قالی در هنگام آبگيری
 PLC برنامه  با  اينورتری  فرمان  تابلو  از  استفاده   .7

داخلی بسيار پيشرفته
8. افزايش قابل توجه ضخامت لوله های آبگير و كاور 

به منظور افزايش عمر مفيد دستگاه

برای  محصول  این  مزایای  ترین  مهم   ◄
مصرف کننده چیست؟ 

1. سه سال گارانتی دستگاه و ده سال خدمات پس از 
فروش بصورت قرارداد محضری و رسمی.

2. استفاده از الکتروموتور قويتر)10 اسب بخار( نسبت 
به دستگاههاي مشابه

3. سرعت رسيدن به دور نهايی در اين دستگاه بسيار 
كوتاهتر از ساير دستگاههای موجود در بازار است.

بحرانی  های  سرعت  سريعتر  كردن  رد  دليل  به   .4
باالنس توسط اينورتر صدا و لرزش بسيار كمی دارد.

 PLC 5. برنامه زمانبندی آبگيری هوشمند به وسيله
داخلی اينورتر انجام می شود و سرعت های آبگيری 

را كنترل می كند.
به  فرش  خروج  و  ورود  در  اپراتور  عمل  سرعت   .6

دستگاه به دليل حذف درب فوق العاده باال می رود.
كاهش  باعث  باال  استقامت  و  پائين  استهالک   .7
چشمگير هزينه تعمير و نگهداری دستگاه شده است.

8. انتخاب لرزه گيرهای قويتر نسبت به دستگاههای 
موجود در بازار كه از فنر و كمك فنر استفاده می كنند.
9. انتخاب رنگ زرد طبق استانداردهای تعريف شده و 

به دليل ويژگيهای خاص شرايط قاليشويی.

بازار آبگیری  سومین تکنولوژی که وارد   ◄
کرده اید را معرفی کنید؟

دستگاه خاک گير ضربه ای فرش؛ اين دستگاه از يك 
محور كشنده ) غلطك كشنده( و دو محور كه ضربه 
زن های فلزی بر روی آن تعبيه شده اند تشکيل شده 
به دستگاه ضربه  وارد شدن فرش  و در هنگام  است 
های استاندارد و يکنواخت به هر دو طرف فرش وارد 
می شود و تمامی خاک و ذرات جمع شده در عمق و 
گره های فرش را خارج می كند. خاک و ذرات موجود 

در گره های فرش حتی با شستشو نيز از بين نمی روند 
و در صورت انجام نشدن خاک گيری به مرور زمان 

فرش را دچار پوسيدگی می كنند.

◄ مشخصات  دستگاه  خاک گیر  ضربه ای 
چیست؟

1. حذف معايب دستگاههای قديمی موجود در بازار
2. استفاده از شاسی بسيار محکم از جنس ناودانی و 

نبشی سنگين

◄ وجه تمایز این محصول در چیست؟

1. سرعت كار باال) 1000مترمربع بر ساعت(
2. استفاده از ضربه زن های ريخته گری با قالب های 

اصالح شده و استاندارد از جنس سرب خشك

◄ آخرین تکنولوژی که به آن اشاره کردید 
را هم معرفی کنید.

دستگاه پولیشر تک برسه غلطکی:
افقی  دورانی  حركت  كه  قديمی  پوليشر  دستگاههای 
هم  بـه  را  فــرش  نقـش  داشتند  فرش  سطح  با 
شد  می  فرش  های  ريشه  جدا شدن  باعث  و  ريخته 
قاليشويی  آالت  ماشين  شركت  جديد  درطراحی  ولی 
برس  كه  است  شد  توليد  پوليشری  پازريك  نگين 
فـرش  سطح  برروی  عمودی  دورانی  حركت  با  آن 
قالی و  و  بهتر فـرش  بر شستشوی  )غلطکی( عالوه 
بيرون كشيدن ذرات ريز از درون فـرش باعث صاف 
و يکنـواخت شدن سطح فـرش و مرتب شدن نقوش 
آن می گردد و به ريشه-های فرش هيچ آسيبی نمی 
 70( برس  بودن  عريض  دليل  به  همچنين  رساند، 
سانتی متر(، شستشوی فرش و قالی با سرعت بيشتری 
اين دستگاه )دستگاه  با  صورت می گردد. كار كردن 
پوليشر تك برسه استوانه ای( بسيارآسان بوده نيازی 
به آموزش ندارد و حتی می تواند توسط افراد مبتدی 

مورد بهره برداری و استفاده قرار گيرد.

ترکیه پنجمین تامین کننده بازار 
نساجی آلمان

در سطح خوب  آلمان همواره  و  تركيه  تجاری  روابط 
كشوری  عنوان  به  آلمان  است.  بوده  جلويی  به  رو  و 
مصرف  به  تمايل  و  است  قدرتمند  و  پويا  اقتصاد  با 
به همين جهت  دارد  باال  با كيفيت  نساجی  كاالهای 
می تواند برای كاالهای نساجی تركيه بازاری مناسب 
صادرات  بخش  در  ويژه  به  اين  و  آيد  حساب  به 

منسوجات خانگی برای تركيه حائز اهميت است.
كشور آلمان با 81 ميليون نفر جمعيت و صادرات 5/1 
توسعه  كشورهای  برترين  بين  در  سال  در  تريليون 
يافته قرار دارد. آلمان يکی از مهمترين تامين كنندگان 
مقابل  در  و  است  تركيه  برای  نساجی  آالت  ماشين 
شركت های ترک نيز آلمان را به عنوان يکی از مقاصد 

مهم صادراتی خود به حساب می آورند.
دو كشور به واسطه مشتركات فرهنگی و نيز حضور 3 
ميليون مهاجر ترک در آلمان توانستند در سال 2014 
صنعت  به  را  خود  تجارت  درصد   12 حدود   2015 و 
نساجی و پوشاک اختصاص دهند. طبق تعاريف آلمان 
در  نفر   250 از  كمتر  كاركنان  تعداد  با  های  شركت 
توان گفت  و می  گيرند  قرار می  رده صنايع كوچك 
حدود 90 درصد صنايع نساجی و پوشاک آلمان در اين 

قسمت قرار دارند.
تعداد 80  با  آلمان 732 شركت در بخش نساجی  در 
نفر  هزار   43 حدود  با  شركت   323 و  كارمند  هزار 
می  فعاليت  لباس  توليد  و  پوشاک  بخش  در  كارمند 
كنند كه در مجموع 1055 شركت با 123 هزار كارمند 
در اين كشور وجود دارد. اين ارقام با توجه به اقتصاد 
توسعه يافته آلمان چندان مناسب نيست. علت آن اين 
است كه به دليل هزينه های باالی توليد و انرژی در 
اين كشور ترجيح می دهند محصوالت مورد نياز خود 
را از خارج آلمان وكشورهايی با هزينه های توليد كمتر 

تهيه كنند.
در سال 2014 آلمان 5/1 تريليون دالر صادرات و 2/1 
تريليون دالر واردات را ثبت كرد. آلمان در سال 2014 
ميليارد   5/14 درصد   3 با  شده  منتشر  آمارهای  طبق 
دالر  ميليارد   11 حدود  و  صادر  نساجی  كاالی  دالر 
واردات  اين  از  تركيه  نمود.سهم  وارد  نساجی  كاالی 

نزديك به 499 ميليون دالر بود.
در بخش منسوجات خانگی تركيه دومين صادركننده 

بزرگ به آلمان است.
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مصاحبه: شیما شعاعی مصاحبه با آقای حميد كارگر - رئيس مركز ملی فرش ايران

هند بزرگترین رقیب ایران در بازار فرش 
آمریکاست

◄ شرایط صادرات و توسعه تجارت  فرش 
چگونه  را  پسابرجام  دوران  در  دستباف 

ارزیابی می کنید؟ 
هنر- صنعت فرش دستباف در دو بعد  از تحريم ها 
آمريکا   مستقيم  های  تحريم  طرفی،  از  برد.  می  رنج 
ترين  بزرگ  ايران كه سبب شد  عليه  از سال 2010 
خريدار فرش دستباف خود را از دست بدهيم و سهم 
از  رفت.  ميان  از  ما  صادراتی  درآمد  از  توجهی  قابل 
از  سوی ديگر، مشکالت و پيامدهای تحريم ها اعم 
افزايش هزينه های حمل و نقل، باال رفتن هزينه های 
ارزآوری  صادرات،  ريسك  افزايش  و  مرسوالت  بيمه 
ناشی از فروش فرش دستباف را طی پنج سال اخير به 

صورت چشمگيری كاهش داده است. 
پيش از تحريم ها درآمد ما از صادرات فرش دستباف 
به آمريکا حدود  80 ميليون دالر بوده است؛ كه اين 
رقم بيش از 16 درصد از كل صادرات فرش ايران را 
به خود اختصاص می داد. بنابراين لغو تحريم ها از هر 
دو منظر برای صادرات فرش مهم است و به ويژه به 

حضور مجدد در بازار آمريکا اميدواريم.
 در دی ماه امسال اولين محموله فرش دستباف ايران 

دكتر حميد كارگر دو سالی ست كه به عنوان رئيس مر كز ملی فرش ايران منصوب شده است. و فعاليت های 
مركز از زمان حضور او دستخوش تحوالت مثبت و رو به رشدی بوده است؛ به نظر می رسد روحيه جوان و 
خالق او بر عملکرد مركز ملی فرش تاثير داشته است. در روزهايی كه دروازه بازار جهانی مجدد به روی فرش 
دستباف ايران گشوده شده است به مركز ملی فرش ايران رفتيم تا درباره برنامه های مركز برای توسعه صادرات 

و عبور از دروازه های صادراتی با دكتر كارگر به گپ و گفت نشستيم.   

آنجلس  به سمت لس  بندر هانوفر  از  از 5 سال  پس 
رفت و تجارت فرش از ايران به آمريکا مجدد از سر 
گرفته شد. اما آنچه امروز مهم است توجه به شرايط 
بازاريست كه ما پنج سال از آن دور بوده ايم و رقبای 
هندی و پاكستانی ما توانستند از غيبت ما بهره كافی 
و مناسب ببرند. قرار نيست با خوش بينی گمان كنيم 
موفق  حضور  كرد.  تصاحب  توان  می  را  آمريکا  بازار 
امروز،  بازار  دقيق  شناخت  نيازمند  بازار  اين  در  ما 
سليقه عمومی و نسلی جديد، موقعيت رقبا در آن بازار 
تصور  ست.  بازاريابی  نوين  های  شيوه  از  استفاده  و 
ميالدی  سال  طی  سابق  صادراتی  درآمد  به  رسيدن 

جاری كمی دور از ذهن است. 

تولید فرش  در  موجود  رکود  به  توجه  با   ◄
با  و  آینده  در  کنید  می  بینی  پیش  دستباف، 
ایران  فرش  جهانی  تجارت  سرگرفتن  از 
می توانیم پاسخگوی نیاز مشتریان خارجی 

باشیم؟
هر چند در شرايط كنونی به علت ركورد موجود در بازار 
اندركاران توليد  و مشکالت اقتصادی برخی از دست 

فرش از اين حوزه جدا شده اند اما در اين شرايط نيز  
توان توليدی بيش از  نياز  جهانی را  داريم. 

قالی  و  طراحان  از  جوانی  نسل  حضور   ◄
در  آکادمیک  واسطه تحصیالت  به  که  بافان 
فنی و حرفه و دانشگاه وارد این عرصه شده 
می  صنعت  این  وضعیت  بر  تاثیری  چه  اند 

تواند داشته باشد. 
هنر- صنعت فرش  دستباف نيازمند زايندگی و پويايی 
ست و  حضور نسل جديدی از نيروی فعال متکی به 
حوزه  اين  در  بهبود  و  توسعه  امکان  آكادميك  دانش 
آكادميك  دانش  با  اميدواريم  ما  و  فراهم می كند.  را 
اين گروه وضعيت فرش دستباف بهبود فزاينده ای را 
تجربه كند. هرچند كه فاصله ميان صنعت و دانشگاه 

يا بازار و دانشگاه در بخش فرش نيز مشهود است.

های  نمایشگاه   در  ایران  فرش  حضور   ◄
بین المللی چون دموتکس را چگونه ارزیابی 

می کنید؟
ايران  دستباف  فرش  برای  قطعا  دموتکس  در  حضور 
مفيد و موثر است اما ما نبايد به حضور در  نمايشگاه 
های كفپوش ها محدود شويم. چون معتقديم فرش 
ايرانی می تواند با حضور در نمايشگاه های مرتبط با 
كفپوش ها چون كاالهای لوكس و قيمتی، مبلمان و 
صنايع دستی جايگاه خود را در صنعت مد و طراحی 
دكوراسيون نيز پيدا كند و متناسب با نياز های جهانی 

توسعه يابد. 

برای دموتکس  ایران  ملی فرش   ◄ مرکز 
شود  می  برگزار  شانگهای  در  که  رو  پیش 

برنامه خاصی در نظر دارد؟
مشوق  ايران  فرش  ملی  مركز  اخير  سال  چند  طی 
حضور  برای  فرش  صادركنندگان  و  توليدكنندگان 
گسترده تر در بازار  چين بوده است. چراكه با اعمال 
تحريم ها از سوی آمريکا و از دست دادن بازار بزرگ 
بازارهای نوظهور می  بايد به سمت  ناگزير  آن كشور 
رفتيم؛ بهبود شرايط اقتصادی چين و گسترش طبقه 
متوسط در اين كشور مركز ملی فرش را به اين سمت 

دکتر کارگر از بازگشت فرش ایران به آمریکا می گوید: 

حضور در دموتکس قطعا برای 
فرش دستباف ایران مفید و 

موثر است اما ما نباید به حضور 
در  نمایشگاه های کفپوش ها 

محدود شویم.
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سوق داد كه در راستای گشايش بازار چين به عنوان 
عملکرد  خوشبختانه  كه  بردارد  گام  جديد  بازار  يك 
با همراهی  مركز  اخير  های  در سال  داشتيم.  موفقی 
توليدكنندگان و صادركنندگان در اين بازار عمل كرده 
است و به طور خاص در نمايشگاه شيمينگ با رويکرد 
بر  نيز  آينده  سال  در  و  است  يافته  حضور  حمايتی 
حضور  برگزاركنندگان  با  شده  انجام  مذاكرات  اساس 
دموتکس  نمايشگاه  در  اما  داشت  خواهيم  ای  ويژه 
از اين پاويون برگزار می كرديم،  شانگهای كه پيش 
در دوره آتی مركز ملی فرش پاويونی نخواهد داشت 
اما توليدكنندگان به صورت مستقل حضور می يابند. 

◄ مرکز ملی فرش برنامه حمایتی مشخصی 
برای توسعه حضور در نمایشگاه بین المللی 

در نظر دارد؟ 
دستورالعمل حمايت از نمايشگاه های خارجی در حال 
و سطح  كيفيت  العمل  دستور  اين  در  و  است  تدوين 
نمايشگاه ها رصد و برنامه حمايت از آنها ساماندهی 
می شوند و بر اساس آن  به شركت كنندگان در برخی 
از نمايشگاه يارانه كامل برای حضور، برخی نمايشگاه 
تنها يارانه غرفه سازی يا تبليغات و در برخی از موارد 
تنها مشوق های صادراتی غير مستقيم به حاضران در 

نمايشگاه ها اعطا خواهد شد. 

تدوین  زمانی  چه  تا  دستورالعمل  این   ◄
خواهد شد؟

اميدواريم تا پايان سال تدوين نهايی شود. 

نمايشگاه ماشين آالت نساجی ITM استانبول كه يکی 
بخش  در  جهان  قدرتمند  و  بزرگ  های  نمايشگاه  از 
ماشين آالت نساجی به شمار می رود امسال در تاريخ 1 

لغايت 4 ژوئن در شهر استانبول برگزار خواهد شد.
بازديدكنندگان  از  زيادی  بسيار  تعداد  نمايشگاه  اين 
دليل  همين  به  كشاند  خواهد  خود  به سمت  را  خارجی 
سفری  آوردن  فراهم  برای  نمايشگاه  برگزاركنندگان 
خطوط  نمايشگاه  بازديدكنندگان  برای  مطمئن  و  خوب 
هواپيمايی تركيه را كه بيش از 250 نقطه جهان پرواز 

آمادگی  مالياتی كشور طی اطالعيه ای  امور  سازمان 
خود را برای آموزش رايگان قوانين و مقررات مالياتی 
اقتصادی  فعاالن  و  صنفی  تشکلهای  تمامی  برای 

سراسر كشور اعالم كرد. 
با  ايران،  مالياتی  رسانه  از  نقل  به  ايسنا،   گزارش  به 
توجه به تاكيد رييس كل سازمان امور مالياتی كشور 
قوانين و مقررات  آموزش  برنامه ريزی و  بر ضرورت 
جهت  ويژه  تمهيدات  مالياتی،  موديان  برای  مالياتی 
دفتر  و  گرفته  صورت  اساسی  مأموريت  اين  تحقق 
آموزش سازمان متبوع به عنوان متولی اين امر آمادگی 

ترکیش ایرالین 
حامی رسمی نمایشگاه 

ماشین آالت نساجی استانبول

فراخوان آموزش رایگان قوانین مالیاتی ایران 

را به  از استانداردهای بااليی برخوردار است  می كند و 
عنوان ايرالين رسمی اين نمايشگاه اعالم نمودند.

با ورود به سايت خطوط هواپيمايی تركيش و مراجعه به 
كه   ITM نمايشگاه  ورود كد  با   Delegate بخش 
از تخفيف های  توانيد  باشد می  114TKM16 می 

ويژه نمايشگاه ITM برخوردار شويد.

مجله نساجی کهن در این رویداد بزرگ 
نمایشگاه حضور خواهد داشت.

و  اقتصادی  فعاالن  با  الزم  همکاری  جهت  را  خود 
آموزشهای  ارايه  منظور  به  تشکل های صنفی كشور 
تأييد،  مورد  و  خبره  اساتيد  اعزام  قالب  در  موردنظر 
آموزشی  های  كارگاه  برگزاری  و  آموزشی  محتوای 

خاص اعالم می دارد. 

با  توانند  می  عالقه  مندان  اطالعيه،  اين  براساس 
شماره های 33967550 و 33967479 تماس حاصل 
نمابر  به شماره  را  يا درخواست های كتبی  و  نموده 

33967526 ارسال كند. 
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مصاحبه: شیما شعاعی مصاحبه با آقای محمد شفيع رجالی - مدير عامل مجموعه فرش "سريران"

راه نجات صنعت فرش از رکود؛
توسعه صادرات در بازارهای جدید است

بر  فعالیت مجموعه شما  در حال حاضر   ◄
چه نوع از تولید متمرکز است؟ 

مجموعه ما دارای يك دستگاه بافت فرش هزار شانه، 
10 رنگ است و برای خريد يك دستگاه 1200 شانه 
ما  آل  ايده  با  اقتصادی  شرايط  البته  ايم؛  كرده  اقدام 
البته ما در زمينه  فاصله دارد اما ما به اميد زنده ايم. 
ريسندگی هم مشغول هستيم اما وضعيت ريسندگی و 
فروش آن در حال حاضر آنگونه كه بايد مساعد نيست.  

ماشینی  فرش  نمایشگاه  در  دوره  چند   ◄
تهران حضور داشته اید؟ 

به جز سال نخست در شش دوره اخير حضور داشتيم. 

◄ ارزیابی شما از دوره آخر چیست؟
به دوره های  به مراتب نسبت  آخر  به نظر من دوره 
مشاركت  است.  بوده  كيفيت  با  و  خوب  گذشته 
پيدا كرده  افزايش  به شکل محسوسی  توليدكنندگان 
از  نمايشگاه  اين  كه  است  آن  نشانگر  اين  و  است 
امکان  و  است  برخوردار  بااليی  پتانسيل  و  اهميت 
هايی  البته ضعف  دارد.  وجود  آن  در  توسعه  پيشرفت 
هم از نظر تبليغات درباره نمايشگاه وجود دارد كه به 
آن  بر  بيشتری  تمركز  بايد  برگزاركنندگان  من  نظر 

محمد شفيع رجالی از مديران جوان و خوش آتيه صنعت فرش ماشينی ست كه مجموعه فرش سريران را اداره 
می كند. در ماه های گذشته و به بهانه آخرين دوره از نمايشگاه فرش ماشينی تهران گفت و گويی با او داشتيم 

كه ماحصل آن به شرح زير است. 

برای  درخشانی  و  آينده خوب  من  در مجموع  بکنند. 
اين نمايشگاه پيش بينی می كنم.

◄ مهم ترین ویژگی آخرین دوره نمایشگاه 
فرش و کفپوش تهران چه بود؟ 

نوآوری در توليد، به طور خاص  به نظر من  تنوع و 
عرضه فرش های 1000 و 1200 شانه 10 رنگ در 
اين دوره از نمايشگاه نمی تواند اين دوره را از ساير 
دوره ها متمايز كند. عالوه بر آن شركت  های بزرگ 

و كوچك همگی با قدرت در آن حاضر شدند. 

خارجی  های  نمایشگاه  در  حال  به  تا   ◄
حضور داشته اید؟

حضور  داخلی  های  نمايشگاه  در  فقط  تاكنون  خير... 
توان  حاضر  حال  در  كنم   می  تصور  چون  داشتيم، 
كافی برای حضور در نمايشگاه های خارجی را نداريم.

◄ برنامه ای برای حضور در نمایشگاه های 
خارجی دارید؟ 

در  فراهم شود  نظرم  مورد  و  امکانات الزم   بله...اگر 
دموتکس 2017 هانوور شركت می كنم.

◄ به نظر شما به جز مشارکت در نمایشگاه 
ها برای توسعه صادرات چه باید کرد؟

بسا  چه  دارد،  وجود  هم  ديگری  های  روش  قطعا 
ماشينی  فرش  توليد  بازار  در  كوچکی  های  شركت 
اند  فعال  بسيار  صادرات  زمينه  در  كه  دارند  وجود 
نيستند؛  آشنا  نام  و  بزرگ  آنچنان  داخل  بازار  در  اما 
بنابراين بايد نياز بازارهای  مختلف را شناسايی كرد. 
بايد بازارهای هدف بزرگ تر مانند آمريکای جنوبی و 
استراليا را شناسايی كرد و از روش های مختلف برای 

ورود  به آن بازارها اقدام كرد. 
شركت  با  همکاری   امکان  ارزی  مبادالت  و  بهبود 
برای  ما  و  كند  فراهم می  ما  برای  را  هلدينگ  های 
توسعه صادرات بايد به آن  ها راه پيدا كنيم. اگر جز به 
اين سمت  حركت كنيم قطعا صنعت فرش ما با ركود 

مواجه خواهد شد. 

◄ برنامه صادراتی شما چیست؟ 
طی نمايشگاه اخير با چندين شركت هلدينگ گفت و 
گو مذاكره داشتيم  تا بتوانيم حضور گسترده تری در 
بازارهای ازبکستان  و افغانستان داشته باشم اما توسعه 

همکاری های نيازمند اعتمادسازی دوسويه است. 

رجالی: 

موسسان مجموعه 
مهرگان پارس 

با عنوان تجاری 
"فرش سریران"  

سال 1393  با 
حضور مهندسان و 

چهره های با سابقه  
صنعت نساجی 

کشور تاسیس شده  
است. مهمترین 

ویژگی این مجموعه 
مهندسی دقیق 

پروسه های تولید 
و مهندسی دقیق 

تجاری مواد اولیه  
است که باعث شده 

تا این محصول 
ممتاز عالوه بر 

کیفیت خیره کننده 
از قیمتی رقابتی نیز 

بهره ببرد.فعالیت 
های این مجموعه 

عالوه بر تولید 
فرش ماشینی؛ بر 

ریسندگی، تولید نخ 
و الیاف نیز متمرکز 

است.
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دو شركت مطرح در بخش تکنولوژی های صنعت فرش ماشينی و تافتينگ در 
جهان يعنی وندويل بلژيك و شركت فرانسوی سوپربا )Superba( با يکديگر 
ادغام شدند. شركت ماشين سازی وندويل بلژيك سال های سال است كه به 
فرش  بافندگی  آالت  ماشين  سازنده  های  قدرتمندترين شركت  از  يکی  عنوان 
ماشينی و ماشين آالت مخمل بافی در حال فعاليت است كه چندی پيش شركت 
فرانسوی سوپربا و شعبه آن در امريکا، را خريداری نموده است. سوپربا به عنوان 
شركت پيشرو در بخش توليد ماشين آالت توليد انواع نخ هيت ست فرش ماشينی 

شناخته می شود.
در واقع وندويل و سوپربا دو نام مشهور و تاريخی در صنعت فرش ماشينی هستند 
كه با هدف افزايش كيفيت و نوآوری بيشتر و توليد ماشين آالتی جديد با بهره 
وری باالتر در يك جا جمع شده اند. اين همکاری در واقع موقعيت های بسيار 

جديدی را در اختيار فعاالن صنعت فرش ماشينی و نخ فرش قرار خواهد داد.
شركت سوپربا با 40 سال تجربه گرانبها و تخصصی در توليد ماشين آالت هيت 
ست نخ برای فرش ماشينی و انواع فرش های تافتينگ يکی از مهمترين قدرت 
های ماشين سازی در اين بخش است. سوپربا در حال حاضر در فرانسه، آمريکا 

و چين امکانات توليدی خوبی دارد.
و  جديد  های  تکنولوژی  توليد  بر  تمركز  با  اخير  های  سال  در  وندويل  شركت 
با خريد شركت های معتبر ماشين ساز قصد دارد گستره محصوالت خود را از 
ماشين آالت بافندگی فرش ماشينی به شاخه های ديگر نظير توليد ماشين آالت 
با  الکترونيك  ژاكاردهای  فرش،  نخ  برای  ريسندگی  های  اكستروژن  تافتينگ، 

سرعت باال و ... گسترش دهد.
وندويل در سراسر جهان بيش از 2900 نفر كارمند دارد و گردش مالی آن هر ساله 

حدود 500 ميليون يورو می باشد.

دو برند بزرگ در صنعت فرش 
ادغام شدند

طراحی فرش ماشینی هنری 
تر است یا فرش دستباف؟! 

با  بسياری از طراحان فرش هنگام صحبت از سابقه كاری خود، همکاری 
شركت های فرش ماشينی را انکار كرده و تنها به كار با شركت های فرش 
نيز رواج دارد. اين  بالند. چنين ديدگاهی در مركز ملی فرش  دستباف می 
ديدگاه از چنين تفکری ناشی می شود كه فرش دستباف را هنر دانسته و 

فرش ماشينی را يك كاالی زيبنده می دانند. 
اما سوالی كه ذهن يك دانشجوی ترم يك فرش را می فشرد اين است كه 
چرا ما ايرانی ها پس از گذشت چندين قرن از بافته شدن فرش پازيريك 
هنوز به همان تکنيك بايد فرش ببافيم و ازين امر خشنود و راضی باشيم؟! 
 روزگاری بافنده فرش دستباف برای كاشانه خويش، با سينه ای ماالمال از 
احساس و ذهنی مملو از باورها و اشکال نمادين برگرفته از آداب و رسوم 
قوم و قبيله خويش در حالی كه خود پشم گوسفندش را ميچيد، خود آن را 
ميريسيد و خود با رنگهای گياهی آن را رنگ می نمود دست بر بوم قالی 
خود برده و با هر گره نقشی يگانه آغشته به خالقيتی بی مرز رقم ميزد و با 
در دست داشتن افسار رنگ ها و اشکال و اندازه ها و ... در دست خويشتن 
خويش، آزادانه بر دشت وسيع قالی خود می تاخت و جوالن ميداد. چنين 
اثری يك اثر هنری تلقی می شد و برای توليد انبوه و فروش در بازار جهانی 

بافته نمی شد. 
اما از زمانی كه بافنده از طراحی قالی خويش محروم ماند و فردی بنام طراح 
قلم بر دست گرفت، بافنده با در دست گرفتن يك نخ ماشين ريس كه دقيقًا 
نميداست چگونه و از كجا تهيه شده پشت دار فندک دار خود چشم به دست 
طراح دوخت و گوش به سفارش توليدكننده سپرد نه دلی برای او ماند و نه 
خالقيتی كه در البالی اثر خود بياويزد. او تنها يك ماشين بافندگی بود از 
جنس انسان. يك كارگر بی اختيار كه برای پول كار ميکرد نه احساس و 
باورهايش. گاهی اين بافنده حتی بی خبر از نقشه قالی خويش دقيقًا مانند 
يك ماشين، با ارقام كدبافی، دست و پنجه می فرسايد. براستی فرق چنين 

فرش دستبافی با فرش ماشينی در چيست؟! 

                                                                ادامه دارد.

نگارش: سميه صالحی
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16-19 january 2016, Hanover, Germany

شاگرد اول دموتکس

 
 

◄چرا بازدیدکنندگان دموتکس حرفه ای هستند؟
 

آمارهای آلمانی ها معموال دقيق است هرچند رسوايی جديد فولکس واگن به جهان نشان داد كه 
آلمانی ها هم می توانند گاهی همه را با زيركی دور بزنند اما هنوز هم می توان به آمار آنها خوش 
بين بود. طبق آمار برگزار كنندگان نمايشگاه دموتکس از نمايشگاه امسال حدود 45000 نفر از صد 
كشور بازديد كردند. از اين تعداد بازديد كننده 72 درصد يعنی حدود 32000 نفر از مديران سطح 

باالی شركت های مرتبط هستند.
همچنين حدود 61 درصد بازديدكنندگان )28000 نفر( از خارج از آلمان به نمايشگاه می آيند كه 
نمايشگاه هزينه های ويزای  از  بازديد  برای  نفر  يعنی 28000  اروپا هستند.  قاره  از  آنها  از  نيمی 
احتمالی، سفر و اقامت در آلمان را  كه هزينه خيلی كمی هم نيست را تقبل كرده اند. بنابراين می 
توان گفت اغلب آنها با هدف بازديد حرفه ای از نمايشگاه وارد آلمان می شوند و تنها تعداد كمی 

از دوستان به بهانه نمايشگاه با هدف تفريح و هاليدی به هانوفر می آيند!! 
 

از طرفی اغلب شركت های حاضر در نمايشگاه به طرق گوناگون و حتی در برخی از موارد با ارسال 
بليط و هتل رايگان برای مشتريان خوب خود آنها را به نمايشگاه دعوت می كنند. در واقع هانوفر در 
اين چند روز به محل مالقات خريداران جدی و تجار و بازرگانان سراسر جهان با شركت های توليد 
كننده تبديل می شود و بعيد است كسی در حوزه فرش و كفپوش فعاليت كند و به اين نمايشگاه 

نرود و يا اخبار آنرا از نزديك تعقيب نکند.
اغلب بازديد ها در نمايشگاه هايی مانند دموتکس كه در اين وسعت برگزار می شوند از قبل برنامه 

نمایشگاه دموتکس هانوفر در روزهای آغازين سال 2016 ميالدی در شرايطی برگزار 
امسال حضور داشتند و چشم  فعاالن  زيادی در رويداد  ايرانی  گرديد كه شركت های 

صنعت فرش ماشينی ايران به اين رويداد منحصر به فرد دوخته شده بود.
می توان همه گزارش را در جمله ای از يك عضو هيات مديره شركت نمايشگاه 
های دويچه مسه خالصه كرد.  اقای Jochen  Kockler   اعتقاد 
دارد " دموتکس 2016 را از هر منظری كه برسی كنيد يك موفقيت 

است."
به  حضور قدرتمند مجله كهن در  با توجه  اين گزارش  در 
نمايشگاه به عنوان غرفه گذار به بررسی ابعاد متفاوت 
تری از اين نمايشگاه خواهيم پرداخت تا ببينيم چرا 
از هر زاويه ای موفقيت  حضور در دموتکس 

نمايشگاه  اين  چرا  اصوال  يا  و  است 
چنين  سازی  آماده  توانايی 

بستری را دارد.

ایران؛
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ريزی شده هستند و شركت های 
در  هايی  فرم  قراردادن  با  حاضر 

سايت های خود و يا توسط سيستم 
توانند  می  نمايشگاه  شده  طراحی 

از  را  خود  روزانه  مالقات  های  قرار 
است  دليل  همين  به  كنند  رزرو  قبل 

از  برنامه  با  و  خوب  های  شركت  كه 
مفيدی  استفاده  نمايشگاه  لحظه  لحظه 

می كنند.
به  مربوط  آمار  از  بخشی  در  همچنين 

نمايشگاه آمده است كه حدود 12000 نفر 
از بازديد كنندگان در بخش توزيع و فروش 

فرش و كفپوش فعال هستند. 3700 نفر نيز 
طراحی  و  فرش  طراحی  معماری،  بخش  در 

داخلی مشغول فعاليت هستند.
 
 

بهترین محصوالت از بهترین 
تامین کنندگان

 
شركت   1441 پذيرای  امسال  دموتکس  نمايشگاه 

كه  كنندگانی  شركت  بود.  دنيا  كشور   59 از  كننده 
از كشورهای صاحب صنعت  به ويژه  و  دنيا  از سراسر 

فرش و كفپوش نظير ايران، تركيه، بلژيك، مصر، آلمان، 
آور  پيام  و  آيند  می  دموتکس  به   ... و  چين  هندوستان، 

نقش  و  ها  طرح  ترين  روز  به  خالقيت،  كيفيت،  بهترين 
ها و رنگهای سال هستند. در واقع آنچه در سال 2016 در 

بازار فرش و كفپوش جهان اتفاق خواهد افتاد در نمايشگاه 
دموتکس مشخص شد و خط مشی آن تعيين شد به همين 

دليل است كه بی توجهی به نمايشگاه دموتکس به معنی دور 
ماندن از غافله تجارت فرش و كفپوش جهان است.

نمايشگاه دموتکس هانوفر در 12 سالن برگزار ميشود. بسياری 
از شركتهای حاضر در نمايشگاه سعی دارند در اين رقابت نزديك 

متفاوت باشند و اين متفاوت بودن مشتری را به سمت آنها جذب 
خواهد كرد. اما چگونه در نمايشگاهی با وسعت دموتکس و حضور 

بهترين های دنيا در توليد و عرضه فرش و كفپوش می توان متفاوت 
بود؟

سازماندهی  و  سازی  غرفه  يعنی  مرحله  ترين  ساده  از  بودن  متمايز 
مديريت غرفه آغاز می شود اما مهمترين بخشی كه شركت ها به آن 

دليل  اهميت  به  است.  نوآوری در محصول و خالقيت  توجه می كنند 
برگزار كنندگان نمايشگاه با اختصاص فضاهايی شايسته و زيبا در سالن 

آورده  فراهم  آوريها  نو  اين  ارائه  برای  را  محلی  نمايشگاه  مختلف  های 
ميشود.  شناخته     innovations@DOMOTEX نام   با  كه  اند 
طبق تحقيقات بازاريابی همواره 30 درصد سود شركت های بزرگ از ارائه 

محصوالت جديد و خالقانه به بازار محقق می شود. شركت كنندگان ايرانی 
بايد به اين بخش توجه بيشتری  كه در دموتکس در حال شکوفايی هستند 

نمايند.
 

 ایران : بچه خوب کالس دموتکس
كالس دموتکس هرسال فقط 4 روز داير ميشود و هزينه 

بايد  بنابراين  دارد  بااليی  نام  ثبت 
بازيگوشی  بدون 

كالس  سر 
و  هوش  همه  درس 
معلمان  به  را  حواسمان 
ثابت  ايران  بدهيم.  كالس 
كرده كه در سالهای اخير شاگرد 
بوده  دموتکس  كالس  در  خوبی 
ماشينی  در درس فرش  ويژه  به  است. 

از خوب های كالس هستيم.

در  حاضر  ايرانی  های  شركت  كارنامه  به  اگر 
می  مشاهده  راحتی  به  را  پيشرفت  بنگريم  نمايشگاه 
كنيم. شركت های ايرانی تا حدود زيادی راه و رسم حضور 
موثر در دموتکس را آموخته اند و به همين دليل هم در سال 
های اخير به طور مداوم تعداد و متراژ غرفه های ايران در فرش 
از شركت  ايپکچی  آقای علی  به گفته  است.  يافته  افزايش  ماشينی 
نهايی شدن  با  ايران در سال 2016  ايپکچی در هامبورگ نقش  فرش 
رفع تحريم های بين المللی عليه اين كشور در نمايشگاه پررنگ تر شده 
و بعيد نيست ايرانيان در سالهای آتی در دموتکس شگفتی ساز و 

پيشتاز شوند.
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◄ایرانیان حاضر در 
دموتکس 2016  به شرح 

زیر بودند:
 

Hall 3 / C18 مجله نساجی كهن
Hall 2/ B38  ستاره كوير يزد

Hall 3/ B43 فرش قيطران
Hall 3/ B63  فرش ساوين

Hall 4 / F25 فرش مشهد اردهال
Hall 3 / A58 شهر فرش – داتيس

Hall 3 / B21 بافندگی خاطره كاشان
فرش ابريشم شمال Hall 3 / C07 اولين حضور

Hall 3 / B45 فرش الماس كوير
Hall 3 / B58 فرش فرهی

فرش يلدای كوير Hall 3 / C15 اولين حضور
فرش ماهور Hall 3 / B12 اولين حضور

Hall 2 / B31 گروه صنعتی پارس
Hall 3 / B34  فرش زرباف خراسان

Hall 3 / C46 فرش زرتشت
Hall 3 / B26 بافندگی نيکزاد

تمدن فرش Hall3 / A32  اولين حضور
فرش و موكت بابل Hall 4 / D64/1 اولين حضور

Hall 3 / C43 قالی سليمان
Hall 2/ B24 فرش مشهد

 
 
 

◄ ایرانی ها در بخش فرش دستباف

Hall 15 / D17 مركز ملی فرش ايران
Hall 17 / B40 فرش دورو گره نما

Hall 14 / F16 فرش اوان
Hall 14 / E20 فرش براردان زيادی

Hall 15 / B18 فرش ابريشم قم
Hall 16 / D07 فرش عباس نيشابوری

فرش ابريشم ايران ياد Hall 15 / E21 اولين حضور
آبان كارپت Hall 15 / F06 اولين حضور

فرش طوفان Hall 15 / F08 اولين حضور
Hall 15 / D15 فرش هاشم آخوندی

فرش نقشينه بافان Hall 17 / D34/1 اولين حضور
فرش قاليبافان ورامين Hall 14 / F02 اولين حضور

Hall 15 / E21/2 فرش هما
فرش ميرزايی Hall 14/ G07/1 اولين حضور
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مجله کهن سفیر فرش ماشینی ایران

فرش  صنعت  تخصصی  مجله  تنها  عنوان  به  کهن  مجله 
مثل  هم  بار  این  ایران  در  وابسته  صنایع  و  ماشینی 

دموتکس  نمایشگاه  در  ایرانی  فرش  سفیر  همیشه 
آلمان خواهد بود. غرفه مجله نساجی کهن در بهترین 

سالن نمایشگاه در بخش فرش ماشینی قرار گرفته 
از  صنعت  این  فعاالن  و  صنعتگران  پذیرای  و 

در  کهن  مجله  بود.  ایران  ویژه  به  جهان  سراسر 
نامه  ویژه  دو  گسترده  توزیع  به  نمایشگاه  این 

تهیه  آلمان  دموتکس  نمایشگاه  که جهت  خود 
این  توانست  همچنین  و  پرداخت  بود  شده 

ویژه  های  محل  طریق  از  را  ها  نامه  ویژه 
مطبوعات و مجالت در نمایشگاه هم توزیع 

خارجی  تجار  و  کنندگان  بازدید  نماید.  
حاضر در غرفه مجله کهن عالقه زیادی 

کاری  و  تجاری  ارتباط  برقراری  برای 
ایرانی خود نشان دادند و  با همتایان 

ویژه نامه های موجود را برای نیل به 
این هدف دریافت کردند.



مجله نساجی کهن / اسفند ماه 1394

اما ؛  
بسياری بر اين باورند كه آنچه اتفاق افتاده چيزی جز 
اتالف وقت نيست و نخواهد بود و در مقابل عده ای 
ديگر اين حركت را يك حركت اساسی و بنيادی می 
دانند كه در آينده نتيجه مثبت خود را نشان خواهد داد.

عده اول را شايد آن دسته از افراد سود جوی كپی كار 
و شايد  ميدهند  تشکيل  آنها  كنندگان حامی  توليد  يا 
ديگران  مال  با  كه  افرادی  از  دسته  آن  بگويم  بهتر 
اين سرمايه های  به  كار(  اورجينال  )زحمات طراحان 
ای  جمله  شنيدن  از  حتی  كه  اند  يافته  دست  مادی 
هم  كکشان  اثر  طراح صاحب  رضايت  عدم  بر  مبنی 
پوستشان  و  خون  در  حرام  مال  آنچنان  يا  و  نميگزد 
به  را  يا خودشان  رخنه كرده كه چشمشان كور شده 

خواب غفلت زده اند . 
سخنان بيهوده ای بر لب دارند نظير اينکه : 

صنعتی  ثبت  طراح،  فالن  يا  شما  طرح  نميدانستيم 
شده. دنبال صاحب اصلی طرح بوديم اما وی را پيدا 
نکرديم به همين دليل آن را كپی كرديم يا از كپی كار 
خريداری كرديم . بازار رقابت سنگين است و همه بر 
سر يك سفره نشسته ايم هر كس بيشتر سعی كند از 
طعام اين سفره بيشتر ميخورد . خدا روزی رسان است 
، نگران خالی شدن سفره نباشيد . يا اينکه مشتی دختر 
و پسر جمع شده اند و برای خودشان نماينده انتخاب 

كرده اند و ... . 
به راستی اينان كيستند ؟ چگونه به خود اجازه ميدهند 
با مال غير صاحب مکنت شوند كه البته بجای مکنت 

صاحب نکبت شده اند .
خود را شريك سفره ای ميدانند كه طراح صاحب اثر با 
زحمت و رنج فراوان برای خود و عائله اش پهن كرده 
و هيچ غريبه ای را هم بر سر اين سفره دعوت نکرده . 
بيايد كمی واقع بين باشيم و با آوردن يك يا چند نظير 

مسئله را كمی باز كنيم :

گرد همایی ها و تشکل طراحان اورجینال کار فرش ماشینی کشور 

آنچه در این مقاله ذکر می کنم 
را برخی سخنان تند و آتشین 

خواهند خواند و کمی شاید آزرده 
خاطر شوند.  بر عکس عده ای 
از تولید کنندگان و طراحانی که 
همیشه از مقوله کپی رنج برده 

اند نه تنها آزرده خاطر نخواهند 
شد بلکه طنین صدای خویش را 

خواهند شنید. 

امام حسین )ع( فرمودند : 
اگر دين نداريد الاقل آزاده باشيد. نفرمودند مصلحت انديش باشيد و جلوی حرف ناحق و حركات ناشايست سر 

خم كنيد و سکوت اختيار كنيد، چرا كه شايد منافعتان به خطر بيفتد. 

و  رنج  با  هنر  و  سليقه  صاحب  طراح  يك  آنچه  به 
مشقت بسيار و با صرف هزينه مالی و جانی به وجود 
آورده خلق يك اثر گويند . اين اثر هنری يا اين طرح 
را به سادگی از كنارش عبور نکنيم . طراح دست به 

يك آفرينش زده . 
آفرينشی كه از راه عرضه آن به بازار امرار معاش كرده 
و آينده خود و عائله وی در گرو اين آفرينش است ، 
شخصی به خود اجازه می دهد بدون دعوت و با كمال 

بی شرمی بر اين آفرينش دست اندازی كند .  
توجيه اين دست اندازی : 

مشتری از من اين طرح را ميخواست . مشتری از من 
فرشی با اين طرح می خواست . 

اتومبيلی يا  از  به راستی اگر شما يا زن و فرزند شما 
وسيله منزلی خوشتان ميايد كه متعلق به شما نيست ، 
صاحبش را نمی شناسيد ، يا نيست كه ببيند ، به خود 
نفع خود تصاحب  به  را  وسيله  آن  تا  دهيد  اجازه می 

كنيد ؟!!! 
اگر در اجرای قانون تاخير و تعلل و ضعفی هست آيا 
دليل می شود كه مال ديگری را به نفع خود صاحب 
كند  ضبط  يا  ببيند  كه  نيست  دوربينی  اگر   . شويم 

خيالمان آسوده باشد ؟!!!
دوربين باالی سر شما همه چيز را ثبت و ضبط ميکند. 

اگر صاحب اثر را نيافتيد و نتوانستيد اين طرح را از راه 
صحيح بدست آوريد ، چرا فکر می كنيد " نه " گفتن 
به مشتری ،  شما را از ثروت دور خواهد كرد . چرا فکر 
نمی كنيد كه اگر از مال غير به ثروتی برسيد به آنی و 

ثانيه ای اين ثروت از دست رفتنی است . 

 َواَل تَلْبُِسواْ الَْحقَّ بِالَْباِطِل َوتَْکُتُمواْ الَْحقَّ َوأَنُتْم تَْعلَُموَن 
)بقره 42(

: و حق را به باطل درنياميزيد، و حقيقت  آيه  ترجمه 

را- با آنکه خود می دانيد- كتمان نکنيد.

و  متخلفين  های  پرونده  پيگيری  سر  بر  تابحال 
متعرضين به حقوق طراحان يا توليد كنندگان اقدامات 
طوالنی  كمی  روند  اين  چند  هر   ، شده  انجام  خوبی 
شده و شايد از حوصله ما خارج است اما قطع به يقين 
رسيدگی به پرونده چنين متخلفينی انجام شدنی است 

 .
َحاِسُبوا أَنُْفَسُکْم َقْبَل أَْن ُتَحاَسُبوا َو ِزنُوَها َقْبَل أَْن ُتوَزنُوا 

ْكَبر . ُزوا لِلَْعْرِض اْلَ َو تََجهَّ
از پيامبر)صلّی اهلل عليه وآله( نقل شده است :

حساب  به  خود  برسند  شما  حساب  به  آنکه  از  پيش 
خويش برسيد، و قبل از آنکه مورد سنجش قرار گيريد 
بزرگ  رستاخيز  برای  را  خود  و  بسنجيد،  را  خويشتن 

آماده كنيد .
از گفتن  با شرفانی كه نه  بر خالف عده اول هستند 
كلمه " نه " واهمه دارند نه حاضرند بر سر سفره زن 
و فرزند خويش نانی ببرند كه عدم رضايت ديگری را 
در پی دارد . از حركت اساسی و بنيادين همايشها  و 
گرد همايی های طراحان اورجينال كار فرش ماشينی 

كشور حمايت مادی و معنوی كرده اند و می كنند .
و اما : 

] [
نگارش: سيد محمد سبطينی

سراب یا واقعیت ؟!
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خدا  لطف  به  كار  اورجينال  طراحان  اخير  اقدامات  از 
انديشی  ، برگذرای جلسات هم  و همکاری دوستان  
ادامه پيدا كرده و موضوع آخرين نشست اين عزيزان 
و  نقاط ضعف  ايراد  و  و مشکالت  مسائل  بررسی  در 
قوت و چگونگی پيشبرد اهداف و ارائه راه كارها بود 
و بحث بر سر برنامه های راهبردی و تعريفی از چشم 
انداز سال 1395 كه انشاهلل با همکاری طراحان عزيز 
و توليد كنندگان فهيم و مركز تحقيقات دانشگاه آزاد 
اسالمی واحد كاشان به رياست جناب دكتر دياری و 
همکاران محترمشان در حال انجام است كه هميشه 
و همه حال همراه ما بوده اند  . تعريف يك تحقيقات 
وسيع و كارشناسی شده ميدانی در بحث درون مرزی 
خارجی  و  داخلی  بازار  مطالعه  سر  بر  مرزی  برون  و 
و  آينده طرح  كه  مختلفی  متريالهای  و  با موضوعات 
 ، بود  آنها خواهد  توليد در گرو و شناسايی  طراحی و 
كه حتمًا نبود اين آمار و داده ها بر سر اين موضوعات 
در سالهای گذشته  باعث بوجود آمدن طرح های غير 
را در داخل و  بازار  ايی شده كه  اصولی و غير حرفه 
خارج از كشور دچار يك سری سر در گمی ها كرده كه 

شاهد آن در داخل و خارج از كشور هستيم . 
صورت  به  كنندگان  توليد  و  طراحان  همکاری  عدم 
حرفه ای ، عدم  شناخت بازار داخل و خارج از كشور به 
صورت حرفه ای ، علمی و عملی يا به قولی آكادميك  
و مواردی نظير اين باعث ايجاد شکافهای عميقی بين 
طراح و توليد كننده از يك سو و توليد كننده و مصرف 

كننده از سوی ديگر شده كه انکار ناپذير است . 
نهايت مصرف  در  و  فروشنده  و  كننده  توليد  و  طراح 
كننده از يك سو و حمايتهای فکری و علمی و عملی 
و زير بنايی دولت از سوی ديگر ، هر يك به شکلی 
در اين نابسامانی سهمی داشته اند كه حتی اگر بحث 
كمی  اگر   ، نبود  هم  اقتصادی  بد  شرايط  و  تحريمها 
نگر  واقع  و  كرده  وسيع  را  خود  ديد  و  باشيم  منصف 
شاهديم  كه  هايی  ضعف  اين  در  يك  هر   ، باشيم 

سهمی داشته ايم . 
نبودن فرهنگ طراحی " نبودن فرهنگ توليد – نبودن 
آموزش  فرهنگ  نبودن   " تقاضا  و  عرضه  فرهنگ 
طراحی و ارتقای سطح فکری عمومی و بسياری ديگر 

از موارد در اين به هم ريختگيها سهيم بوده اند . 
بازار،  بدون شناخت  كند  اثر  كه طراح خلق  فرهنگی 
بدون شناخت سليقه مشتری  توليد كنند  توليد كننده 
– فرهنگی كه فروشگاه های عرضه كننده بدون در 
نظر گرفتن شناخت مشتری ، و فقط به قصد فروش 
لحظه ای،  در نهايت باعث ايجاد سر درگمی و انتخاب 

مصرف كننده خواهند شد.
راهی بازار خارج از كشور و شركت در نمايشگاه های 
توليد  نماينده  بازديد كننده اش  داخلی می شويم كه 
كننده است در اين شهر و آن استان ، طراحی است كه 
به دنبال ديدن طرح بافته شده خود بر دار غرفه فالن 
شركت توليدی در نمايشگاه است و به وجد آمدن از 
اثر بافته شده خود بر داری كه به واقع طرح را بر دار 
كشيده اند . طراح بدون توجه به نيازها و درد دلها و 
به  توجه  بدون  كننده  توليد  و  كننده  توليد  مشکالت 

نيازها و مشکالت طراحی. 
نتيجه، به دار آويخته شدن فرشی با طرح اين استاد 
طراح يا آن ديگری . افتخار بر سر صادر كردن فرش 
به افغانستان و عراق . چه فرش ی با چه طرحی و با 
چه كيفيتی تنها مقوله ای است كه بی ارزش است . 

ورود به نمايشگاه خارجی دموتکس و ... بدون داشتن 
برنامه و هدف ، بدون شناخت نياز و سليقه مشتری در 
كشورهای مختلف ، و تنها مزيت خوردن افسوس بر 
اينکه غرفه مصر و بلژيك و تركيه چه عالمانه و چه با 

هدف وارد نمايشگاه شده بودند. 
تنها راه نجات اين صنعت و اين هنر در اتحاد و درک 
متقابل طراح و توليد كننده و جلوگيری از توليد طرح 
و  هنری  لحاظ  به  ارزش  كم  و  ای  حرفه  غير  های 
سود  دست  كردن  كوتاه  و  بود  خواهد  شده  مطالعه 
آنها  حامی  كنندگان  توليد  طرد  و  كار  كپی  جويان 
حركت  اين  از  معنوی  و  مادی  حمايت  همچنين   .
و  بود  خواهد  ماشينی  فرش  كار  اورجينال  طراحان 
كمك به رشد صعودی اين حركت و ايجاد تعامالت 
سازنده بين طراحان و توليد كنندگان تا حصول نتايج 

و منافع مشترک. 
طراحان اورجينال كار فرش ماشينی كشور راه خويش 
را پيدا كرده در حال ريشه يابی نقاط ضعف و قوت بر 
بر مواضع محکم و كارشناسی شده   . راه هستند  سر 
توليد كنند گان و  استوارند و حمايت طراحان و  خود 

مسئولين دولتی را در اين راه نياز دارند. 

های  ايده  با   ، جديد  افکار  با  را  جديد  سال  كه  باشد 
ما  از سوی همه  لمانه  اندازی عا  با يك پوست  و  نو 
فعاالن در اين هنر و اين صنعت آغاز گر باشيم . دست 
ادامه  برای  را  يکايك شما دوستان و همراهان عزيز 

اين حركت به گرمی ميفشاريم. 

مدير اتحاديه كل صادركنندگان تركيه در جمع خبرنگاران 
در مورد همکاری تجاری با ايران بعد از تحريم ها و نقش 
به  را بررسی نمود.  ارتقاء صادرات تركيه  ايران در  مهم 
گزارش مجله نساجی كهن مدير اتحاديه صادركنندگان 
ميليارد   155 هدف  برای  ""ايران  گفت:  تركيه  نساجی 
سال  در  و  است  مهم  بازار  يك  تركيه  صادرات  دالری 
های اخير با روابط تجاری و ديپلماتيك سطح بااليی كه 
ايران و تركيه داشته اند همواره اميد و بستر برای افزايش 
است.  شده  فراهم  بالعکس  و  ايران  به  تركيه  صادرات 
محصوالت  صادرات  بتوانيم   2016 سال  در  اميدواريم 

تركيه به ايران را افزايش دهيم."

دو كشور  بازرگانان  و  تجار  تمايل  به  اشاره  با  همچنين 
از  بعد  "ايران  گفت:  بيشتر  تجاری  روابط  ايجاد  برای 
اما  است  گرفته  قرار  بازار جهانی  توجه  مورد  ها  تحريم 
ما به داليل تاريخی، فرهنگی و سابقه طوالنی تجارت 
با ايران يك گام از رقبا جلوتر هستيم. ما در صدد افتتاح 
تا  هستيم  ايران  كشور  در  مستقلی  دفتر  و  نمايندگی 
بتوانيم مبادالت و ارتباطات موجود و نيز پتانسيل های 
موجود را به طور دقيق تر بررسی و پيگيری كنيم. ايران 
كشوری با توليد ناخالص ملی 410 ميليارد دالر و واردات 

بالغ بر 40 ميليارد دالر است.
ما هر ساله حدود 1.5 ميليون نفر توريست ايرانی را در 
تركيه ميزبانی می كنيم كه از اين لحاظ نيز كشور ايران 
برای ما مهم است. بايد بتوانيم با تقويت هم جانبه روابط 
توريست  افزايش  نيز شاهد  توريست  در بخش  ايران  با 

های ايرانی از تركيه باشيم."
به  برای صادرات  تركيه  های  برنامه  مورد  در  همچنين 
داريم  قصد   2016 سال  "در  گفت:  جهان  نقاط  ديگر 
اروپايی مهم مانند  صادرات خود را به اغلب كشورهای 
آلمان، انگلستان و ايتاليا را كه رقم صادرات تركيه به آن 
ها باالی 10 ميليارد دالر است را تا 10 درصد افزايش 
دهيم، كه در نهايت موجب می شود صادرات تركيه به 
اروپا از 46 درصد فعلی به 50 درصد ارتقا پيدا می كند."

در صادرات به ایران یک 
گام از رقبا جلوتریم !!!

ایران بزرگترین بازار هدف ماست.

اخبار اقتصادی►
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صنعت فيلتر يکی از بخش های صنعت نساجی است كه در دهه گذشته با رشد خيركننده صنعت منسوجات بی 
بافت و تکنولوژی های به كار رفته در اين صنعت جهش باورنکردنی را داشته و گستره مصرف و محصوالت 

خود را به بسياری از صنايع توليدی، نظامی، فضايی و ... صادر نمود.
نمايشگاه FILTECH كه هر ساله در شهر كلن آلمان برگزار می شود بزرگترين نمايشگاه تخصصی در 
زمينه انواع فيلترهاست كه امسال در تاريخ 11 لغايت 13 اكتبر 2016 برگزار خواهد شد. همچنين در حاشيه 

اين نمايشگاه كنفرانس ساالنه صنعت فيلتر نيز برگزار خواهد شد.
اين نمايشگاه كه در زير آمارهای بيشتری درباره آنرا در جداول و نمودارها مشاهده می كنيد در سال 2015 
پذيرای 320 شركت غرفه گذار از اقصی نقاط جهان بوده است. همچنين در سال 2015 بيش از 12000 نفر 

برای بازديد به نمايشگاه آمدند كه 67 درصد آنها از قاره اروپا بوده اند.
همچنين در سال 2015 كشورهای تركيه، لهستان، ايتاليا، آمريکا، اسرائيل، ژاپن، فرانسه و هند بيشترين رشد 

بازديدكننده را به خود اختصاص دادند.
در سال گذشته حدود 54 درصد بازديدكنندگان از خارج آلمان به نمايشگاه آمدند كه نشاندهنده قدرت باالی 
اين نمايشگاه در بخش بين المللی است. بازديدكنندگان FILTECH از 76 كشور به كلن می آيند كه حتی 

در بين آنها كشورهايی نظير قزاقستان، اردن، كنيا و قطر هم ديده می شوند.!
به عقيده اغلب غرفه گذاران و بازديدكنندگان نمايشگاه FILTECH رويدادی است كه فعاالن صنعت بی 

بافت و فيلتر در جهان نبايد به هيچ وجه آنرا از دست بدهند.
كلن چهارمين شهر تاريخ آلمان و يکی از مراكز مهم تجاری اين كشور است كه در دايره ای به شعاع 100 
كيلومتر و به مركزيت شهر كلن حدود 17 ميليون نفر زندگی می كنند. كلن بيش از يك ميلون نفر جمعيت 
دارد كه حدود 30 درصد جمعيت انرا مليت های غيرآلمانی تشکيل می دهند و می توان آن را يك شهر بين 

المللی لقب داد.

بزرگترین نمایشگاه 
فیلتر جهان در 

کلن آلمان
نگارش: محبوبه قائدی
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صنعت ساخت ماشین آالت نساجی در ژاپن

دكتری مهندسی شيمی نساجی و علوم الياف، دانشگاه صنعتی اميركبير
عضو هيئت رئيسه جامعه متخصصين نساجی ايران

  دكتر شاهين كاظمی

آشنایی با ژاپن
يا  نيپون   ، ژاپنی:     زبان  )به  ژاپن  الجزاير  مجمع 
نيهون( كشوری در اقيانوس آرام واقع در آسيای شمال 
اقتصادی  اصلی  قدرت های  از  يکی  كه  است  شرقی 
جهان می باشد و پس از آمريکا و چين سومين اقتصاد 
دارد  داخلی  ناخالص  توليد  نظر  از  را  جهان  بزرگ 
بين المللی  به گزارش صندوق  تريليون دالر،   474/5(

پول در سال 2010(. 
ژاپن كشوری است كاماًل محصور شده در آب كه از 
كره  جنوبی،  كره  با كشورهای چين،  آبی  مرز  طريق 
پايان  در  كشور  اين  همسايه  است.  روسيه  و  شمالی 
جنگ جهانی دوم، تمامی متصرفات فراسوی درياهای 
خود، از جمله كشور كره را كه در آن موقع 5/45 درصد 
كل كشور را تشکيل می داد، از دست داد و وسعت آن 
مربع  كيلومتر  حدود 387000  در  كه  فعلی  ميزان  به 

است )در حدود 24% مساحت ايران(، تقليل يافت.
قانون  برمبنای  كه  است  پادشاهی  كشور  يك  ژاپن 
 128 حدود  در  جمعيتی  با  و  می شود  اداره  اساسی 
است.  جهان  پرجمعيت  كشور  دهمين  نفر  ميليون 
توكيو پايتخت ژاپن با بالغ بر 35 ميليون نفر جمعيت 
به شمار  پايتخت های جهان  بزرگترين و گرانترين  از 

می آيد. 
 767( جهان  در  صادركننده  كشور  چهارمين  ژاپن 
ميليارد دالر در سال 2010( و ششمين كشور بزرگ 

وارد كننده است )639 ميليارد دالر در سال 2010(.
ژاپن پس از اشغال توسط آمريکا، با يك برنامه پيگير 
دست  چشمگيری  اقتصادی  رشد  به  صنعتی  توسعه 

يافت و توانست به يکی از بزرگ ترين اقتصادهای دنيا 
و همچنين دومين قدرت صنعتی جهان بدل شود.

صنعت نساجی ژاپن
صنعت نساجی در ژاپن از قدمت بسيار زيادی برخوردار 
است و تا آغاز جنگ جهانی دوم اصلی ترين صنعت 
اين كشور به حساب می آمد و اقتصاد آن بر اين اساس 

استوار بوده است.
از نظر سازمان ملل يکی از معيارهای سنجش سطح 
رفاه اجتماعی در هر كشور ميزان مصرف سرانه الياف 
اين  از  در آن كشور است كه  در كاربردهای مختلف 
 30 از  بيش  سرانه  مصرف  با  آمريکا  كشور  لحاظ 
كانادا،  ژاپن،  و  بوده  پيشتاز  نفر  هر  ازای  به  كيلوگرم 

استراليا و كشورهای اروپای غربی با محدوده مصرف 
20 الی 30 كيلوگرم در رده های بعدی قرار دارند. البته 
توسعه ای  به ذكر است كه كشورهای در حال  الزم 
نظير ايران نيز تقريبًا در رده متوسط جهانی در حدود 

10 كيلوگرم به ازای هر نفر می باشد.
صادرات  ميزان  كه  دهد  می  نشان  آمار  بررسی 
 7( ين  ميليارد   800 حد  در  عددی  ژاپن  منسوجات 
ميليارد دالر( و ميزان واردات آن در حد 3500 ميليارد 
ين )30 ميليارد دالر( بوده است كه حاكی از نياز بسيار 

زياد اين كشور به واردات منسوجات می باشد.
نمودار شکل 1 نشان می دهد كه تا حدود سال 1987 
ميزان صادارت و واردات منسوجات ژاپن در حالتی برابر 
با يکديگر قرار داشتند اما از اين سال به بعد با جهش 
منسوجات  واردات  ميزان  ژاپن،  پول  ارزش  ناگهانی 
از  كه  همانگونه  گرفت.  پيش  در  روند صعودی  ژاپن 
نمودار 1 مشخص است در سال  محور سمت راست 
1986 هر دالر برابر 250 ين بود كه به ناگاه در سال 
1988 اين عدد با 50% افت به حد 130 كاهش يافت 

)هم اكنون اين عدد درحدود 110 می باشد(.
بر طبق تصوير شماتيك شکل 2 ژاپن در حال حاضر با 
13 كشور قرارداد تجارت آزاد )FTA( دارد )مستطيل 
زودی  به  نيز  كشورها  از  ديگری  تعدادی  با  و  آبی( 
با  قرارداد مشابهی امضا خواهد نمود )كادر قرمز( كه 
متوجه  توان  می  خوبی  به  كشورها  اين  نام  به  توجه 
شد كه عمده صادرات اين كشورها به ژاپن در حوزه 

منسوجات خواهد بود.
در بين حوزه های مختلف صنعت نساجی، بدون شك 
كشور ژاپن يکی از پيشروترين كشورها در حوزه توليد 
با  خاص  و  صنعتی  الياف  مخصوصًا  مصنوعی  الياف 
كاربردهای ويژه می باشد و شركتهای بسيار معتبری 
ميتسوبيشی،  يونيتيکا،  تورای،  كانکا،  تيجين،  نظير 
كوراری و ... همگی از برترين نامهای تجاری در دنيا 
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شکل 1 - نمودار تراز صادرات و واردات 30 ساله منسوجات در كشور ژاپن )در اين نمودار محور سمت چپ ارقام 
به ميليارد دالر و محور سمت راست ارزش برابر دالر به ين را نشان می دهد(
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3000 ميليون يورو است كه بيش از 2 برابر كشور دوم 
كه تركيه است می باشد.

با  در اين آمار كشورهای تركيه، هندوستان و آمريکا 
تا چهارم  دوم  جايگاه  در  يکديگر  به  نزديك  اعدادی 
قرار دارند و پس از آنها با يك اختالف نسبتًا فاحش 
كشورهای اندونزی، آلمان، هنگ كنگ، ايتاليا، ژاپن و 
بلژيك در رتبه های پنجم الی دهم قرار گرفته اند كه 
حتی جمع ميزان واردات ماشين آالت نساجی اين 6 

كشور بسيار كمتر از چين می باشد )نمودار 5(.

ماشين  ساخت  صنعت  وضعيت  دقيقتر  بررسی  جهت 
ميزان  جهان،  در  آنها  جايگاه  و  ژاپن  نساجی  آالت 
اين  نساجی  آالت  ماشين  واردات  و  صادرات  توليد، 
ميالدی   2014 الی   2005 سالهای  فاصله  در  كشور 

در حوزه های:
- ماشين آالت توليد و فرآوری الياف مصنوعی

- ماشين آالت ريسندگی
- ماشين آالت تابندگی و مقدمات بافندگی

- ماشين آالت بافندگی تاری-پودی
- ماشين آالت بافندگی حلقوی

- ماشين آالت رنگرزی، چاپ و تکميل
- ساير انواع ماشين آالت

به  قبل  سال  به  نسبت  اعداد  تغيير  درصد  همراه  به 
ترتيب در جداول 6 الی 8 درج شده است.

قدرت  است  مشخص  جداول  اين  از  كه  همانطور 
حوزه  در  بيشتر  ژاپن  نساجی  صنعت  سازی  ماشين 
و  دارد  قرار  ريسی  ذوب  و  ريسندگی  بافندگی،  های 
ساير حوزه های نساجی در رتبه های بعدی قرار دارند. 
همچنين آمار بيانگر آن است كه ميزان واردات ماشين 
آمار صادرات   %15 به  نزديك  ژاپن  به  نساجی  آالت 

ماشين آالت نساجی از اين كشور می باشد.
ارزش  ترتيب  به   10 و   9 نمودارهای  در  همچنين 
ماشين آالت ساخته شده در ژاپن با صادرات ماشين 
آالت نساجی اين كشور مقايسه شده، و سهم ارزش 
ماشين آالت نساجی توليد شده در اين كشور بر حسب 

نوع زيرگروه صنعت نساجی نشان داده شده است.
آالت  ماشين  صادراتی  مقصد  بزرگترين  چين  كشور 
نساجی ساخت ژاپن می باشد به نوعی كه آمار حاكی 
از آن است كه بيش از 28% ماشين آالت نساجی مورد 

نياز چين از كشور ژاپن تامين می شود.
نزديك  كه  دارد  قرار  هندوستان  كشور  چين  از  پس 
تامين  ژاپن  از  را  خود  نساجی  آالت  ماشين   %15 به 
می نمايد و در رتبه های بعدی به ترتيب كشورهای 
پاكستان، اندونزی و بنگالدش قرار دارند )نمودار شکل 
كشورهای  مشخص  آمار  اين  از  كه  همانگونه   .)11

شکل 2 - كشورهايی كه با ژاپن قرارداد تجارت آزاد دارند به همراه تاريخ آغاز اين قرارداد )مستطيل آبی( و 
كشورهايی كه به زودی اين قرارداد را منعقد خواهند نمود )كادر قرمز(

شکل 3 - سهم بازار مصرف الياف در حوزه های مختلف صنعت نساجی كشور ژاپن
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می باشند.
بررسی ميزان و حجم مصرف الياف مختلف در صنعت 
پوشاكی،  كاربردهای  اصلی  حوزه   3 در  ژاپن  نساجی 
آن  از  حاكی  صنعتی  منسوجات  و  خانگی  منسوجات 
است كه هرچند حجم توليد منسوجات پوشاكی در طی 
20 سال گذشته در ژاپن روند نزولی داشته است ولی 
اين شاخص در مورد منسوجات صنعتی روند با ثباتی 

را طی نموده است.
بر طبق نمودار شکل 3 در سال 2000 بيش از %66 
حجم مصرف الياف در ژاپن مربوط به كاربردهای غير 
پوشاكی بود در حاليکه اين ميزان در سال 2012 به 

79% افزايش يافته است.

آمار،  ژاپن،  نساجی  ماشين آالت  در حوزه ساخت  اما 
برعکس تراز مبادالت منسوجات می باشد و اين كشور 

توانسته است هنوز خود را در حد كشورهای پيشرو و 
رده اول جهان حفظ نمايد. 

بر طبق آمار جهانی منتشر شده در سال 2015 ميالدی، 
اين كشور پس از كشورهای آلمان و چين با صادراتی 
به ارزش 1763 ميليون يورو، باالتر از كشورهای ايتاليا 
و سوئيس در جايگاه سومين صادركننده ماشين آالت 
نساجی دنيا قرار دارد كه البته در اين ليست كشورهايی 
نظير كره جنوبی، آمريکا، فرانسه و تايوان نيز در رده 

های پنجم به بعد قرار دارند )نمودار 4(.
بررسی آمار واردات ماشين آالت نساجی دنيا می تواند 
به نوعی اهميت صنعت نساجی در كشورهای مختلف 
آشکار  را  حوزه  اين  در  آنها  گذاری  سرمايه  ميزان  و 
سازد. بر طبق انتظار در اين آمار چين مدتها است كه 
در جايگاه اول جهان قرار دارد و حجم واردات ماشين 
آالت نساجی اين كشور در سال 2015 ميالدی بالغ بر 
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جنوب شرقی و جنوب آسيا را می توان مهمترين بازار 
محسوب  ژاپن  نساجی  سازی  ماشين  صنايع  هدف 

نمود.

تاریخچه مشهورترین سازندگان 
ماشین آالت نساجی در ژاپن

◄ شرکت تویوتا
– مرگ: 1930(  )تولد: 1867  تويودا  آقای ساكيچی 
سال  از  شركت  اين  موسس  و  فقير  نجار  يك  فرزند 
1890 ميالدی فعاليت خود را با ساخت ماشين آالت 
بافندگی چوبی آغاز نمود و در سال 1896 توانست اولين 
ماشين بافندگی فلزی دارای موتور خود را توليد نمايد. 
ميالدی   1906 سال  در  حوزه  اين  در  ايشان  فعاليت 
مرحله  وارد  حلقوی  بافندگی  ماشين  اولين  ساخت  با 
تازه ای شد )شکل 12( و پس از آن در سال 1926 

با ساخت اولين ماشين بافندگی تاری-پودی اتوماتيك 
نوع G كه دارای قابليت تعويض خودكار ماكو بدون 
در صنعت ساخت  انقالبی  توانست  بود  ماشين  توقف 
سرعت  كه  نحوی  به  نمايد  ايجاد  آالت  ماشين  اين 
مشابه  ماشينهای  برابر  از 20  بيش  ماشين  اين  بافت 
گرديد. اين ماشين در سال 2007 به عنوان 16-امين 
پيشرفت ماندگار صنعت ساخت ماشين آالت مکانيکی 

ژاپن انتخاب گرديد.
اولين ماشين  اين شركت  متعاقب آن در سال 1929 
ريسندگی خود، در سال 1968 اولين ماشين ريسندگی 
اولين   1980 سال  در  و   )OE اند  )اپن  ای  چرخانه 
ماشين بافندگی جت هوا )ايرجت( را نيز توليد نمود و 
تاكنون فعاليت خود در ساخت ماشين آالت ريسندگی 
و بافندگی را با ارائه ابداعات منحصر به فرد ادامه داده 
است )شکل 13( و از سال 2012 با خريداری شركت 
اوستر سوئيس، جايگاه خود در عرصه های بين المللی 

صنعت نساجی را ارتقا داده است. 
سال 1933  در  نساجی  آالت  ماشين  ساخت  كنار  در 
ساكيچی  آقای  پسر  )بزرگترين  تويودا  كيچيرو  آقای 
تويودا( ساخت خودرو در اين شركت را آغاز نمود كه از 
سال 1937 تحت عنوان يك شركت مستقل در گروه 
خودروسازی  شركت  شد.  فعاليت  به  مشغول  تويوتا 
تويوتا در كنار 12 شركت ديگر گروه صنعتی تويوتا را 
تشکيل می دهند كه همچنان بزرگترين سهامدار اين 

مجموعه خانواده آقای تويودا است. 
هم  تويودا  ساكيچی  آقای  نوه  تويودا  تاتسورو  آقای 
اكنون عالوه بر مديريت بخش نساجی تويوتا رئيس 
می  نيز  ژاپن  نساجی  آالت  ماشين  سازندگان  انجمن 

باشد.

TMT شرکت تی ام تی◄
ماشين  بزرگ  اسم 3 شركت  اين شركت مخفف  نام 

شکل 4 - بزرگترين كشورهای صادركننده ماشين آالت نساجی جهان 
)ارزش صادرات به ميليون يورو(

جدول 6 - ميزان ارزش توليد ماشين آالت نساجی در ژاپن و درصد تغيير در طی 10 سال گذشته

شکل 5 - بزرگترين كشورهای واردكننده ماشين آالت نساجی جهان
 )ارزش واردات به ميليون يورو(
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سازی ژاپن به نامهای شركت مهندسی تورای، شركت 
ماشين سازی موراتا و شركت تيجين سيکی می باشد 
در  قدرتمندتر  حضور  منظور  به   2002 سال  از  كه 
فعاليتهای  يکديگر  با  رقابت  عدم  و  جهانی  بازارهای 
ساخت ماشين آالت خود در حوزه ماشين آالت توليد 
و  تکسچرايزينگ  ريسی،  ذوب  نظير  مصنوعی  الياف 
... را با نام TMT و به صورت ادغام شده انجام می 

دهند.

با   1935 سال  در  را  خود  فعاليت  نيشيجين  شركت 
سال  از  و  نمود  آغاز  بافندگی  ژاكارد  دستگاه  ساخت 

نام خود را به موراتا تغيير داد. اين شركت در   1945
سال 1946 با ساخت اولين ماشين آالت وايندر وارد 
حوزه ريسندگی گرديد و با همکاری شركت آمريکايی 
پيچش  آالت  ماشين   1955 سال  در  توانست  آبوت 

اتوماتيك بوبين نخ را عرضه نمايد. 
وايندر  آالت  ماشين  اولين  عرضه  با   1967 سال  از 
شد  وارد  نيز  ريسی  ذوب  حوزه  به  فيالمنتی  نخهای 
كه بعدها در سال 1967 توانست اولين ماشين آالت 

تکسچرايزينگ اتوماتيك خود را نيز عرضه نمايد.
پيشرفتهای اين شركت در عرصه ريسندگی با عرضه 
سال  در   )MJS( هوا  جت  ريسندگی  آالت  ماشين 

سيستم   1997 سال  در  اينکه  تا  يافت  ادامه   1978
هوا  اغتشاشی  جريان  با  ريسندگی  فرد  به  منحصر 
شناخته  ورتکس  نام  به  كه  نمود  عرضه  را   )MVS(
می شود )شکل 14( و از لحاظ خصوصيات نخ نهايی 

در جايگاه ويژه ای قرار دارد )شکل 15(.

عرصه  در  خود  فعاليت  موراتا  سال 2002 شركت  در 
ذوب ريسی الياف مصنوعی را جدا نمود و با همکاری 
2 شركت ديگر تورای و تيجين سيکی كه هر كدام به 
صورت مستقل در اين حوزه فعاليت می نمودند شركت 

جديدی به نام TMT تاسيس نمودند.
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جدول 7 - ميزان ارزش صادرات ماشين آالت نساجی در ژاپن و درصد تغيير در طی 10 سال گذشته

جدول 8 - ميزان ارزش واردات ماشين آالت نساجی در ژاپن و درصد تغيير در طی 10 سال گذشته
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ماشين  ساخت  حوزه  در  اكنون  هم   TMT شركت 
 )POY/FDY( آالت ذوب ريسی نخهای فيالمنتی
تکسچرايزينگ  و  صنعتی  فيالمنتی  نخهای  نساجی، 
فعال می باشد )شکل 16( و شركت موراتا كماكان در 

حوزه ماشين آالت ريسندگی متداول كار می نمايد.
به  نيز  ميکی  شوساكو  آقای  و  موراتا  دايسوكه  آقای 
 ،TMT ترتيب عالوه بر مديريت شركتهای موراتا و
نايب رئيس و دبير انجمن ماشين سازان نساجی ژاپن 

می باشند.

◄شرکت شیما سیکی
از  را  آقای ماساهيرو شيما )تولد: 1937( فعاليت خود 
سال 1953 با ساخت اولين چرخ خياطی آغاز نمود. در 
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شکل 9 - مقايسه ميزان توليد و صادرات ماشين آالت نساجی ژاپن در طی 10 
سال گذشته

شکل 10 - سهم زيرگروههای مختلف صنعت نساجی در حوزه توليد ماشين آالت 
نساجی ژاپن

شکل 11 - ميزان صادرات ماشين آالت نساجی ژاپن به كشورهای مختلف در طی 10 سال گذشته

شکل 12 - اولين ماشين گردباف ساخت شركت تويوتا

نيمه  حلقوی  بافت  ماشين  اولين  ايشان   1960 سال 
اتوماتيك دستکش را توليد كرد و متعاقب آن در سال 
1967 اولين ماشين بافندگی حلقوی پودی تخت باف 

توسط اين شركت به بازار عرضه شد. 
پس از آن فعاليت اين شركت در زمينه ساخت ماشين 
شد  دنبال  بيشتری  جديت  با  حلقوی  بافندگی  آالت 
)شکل 17( و پس از عرضه دهها مدل منحصر به فرد 
سرانجام در سال 2015 توانست اولين ماشين بافندگی 
يکپارچه  توليد  قابليت  با  باف  تخت  پودی  حلقوی 
لباس بدون درز را در نمايشگاه ايتما ميالن به معرض 

نمايش بگذارد.
آقای ماساهيرو شيما هم اكنون يکی از اعضای هيئت 

مديره انجمن ماشين سازان نساجی ژاپن می باشد.

◄شرکت کانای
خود  فعاليت   1894 سال  در  كانای  كوماكيچی  آقای 
بعدها  كه  نمود  آغاز  ريسندگی  با ساخت شيطانك  را 
در سال 1918 ساخت سوزن، در سال 1922 ساخت 
ساخت   1973 سال  در  و  ريسندگی  رينگ  عينکی 

پوشش كاردينگ را نيز به فعاليتهای خود افزود. 
اين شركت در سال 1949 اقدام به توليد منسوجات بی 
نيز  اكنون  بافت جهت كاربردهای ويژه نمود كه هم 
اين فعاليت تحت نظر آقای هيروآكی كانای در حال 

انجام است.

اين شركت در سال 1988 با خريداری شركت ايديه 
توليدكنندگان  قديميترين  از  يکی  خود  كه  انگلستان 
فعاليت  توانست   )1871 )تاسيس  بود  دنيا  شيطانك 
خود را به نحو چشمگيری گسترش دهد و تا به امروز 
نيز در حوزه توليد شيطانك، عينکی رينگ و پوشش 

كاردينگ فعاليت خود را ادامه داده است )شکل 18(.

شکل 13 - ماشين شانه زنی تويوتا كه به سفارش شركت تروچلر آلمان ساخته می شود.
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◄شرکت سوداکوما
آقای كوماجيرو سودا در سال 1909  توسط  اين شركت 
ابريشم تاسيس شد و  بافندگی  توليد ماشين آالت  برای 
در سال 1939 نام سوداكوما را برای خود انتخاب نمود. 
در سال 1945 اين شركت ماشين آالت دابی و تابندگی 
توليد می نمود كه به ترتيب در سالهای 1951 و 1952 
توليد ماشين آالت اتوماتيك ماكويی و ماشين آالت چله 

پيچی را نيز به آن اضافه نمود. 
ماشين  توليد  ترتيب  به  نيز   1977 و   1968 سالهای  در 
هوا  جت  بافندگی  آالت  ماشين  و  راپير  بافندگی  آالت 
)ايرجت( و جت آب )واتر جت( آغاز گرديد كه اين موارد 
اين  توسط  شده  عرضه  آالت  ماشن  مهمترين  تاكنون 

شركت می باشند.

صادرات ماشین آالت نساجی ژاپن به ایران
هرچند كه آمار تفکيکی از وضعيت ماشين آالت نساجی 
ايران در گذشته در دسترس نيست، اما بقايای باقيمانده 
از كارخانجات بزرگ و قديمی نساجی ايران نظير ايران 
ترمه قم و ... حاكی از آن است كه در گذشته های دور 
و قبل از پيروزی انقالب، ژاپن يکی از كشورهای اصلی 
تامين كننده ماشين آالت نساجی به ايران بوده است كه 
متاسفانه در طی 40 سال اخير بازار ايران را ترک كرده 
 2016 سال  ابتدای  از  برجام  توافق  اجرای  با  اما  است، 
ميالدی اميد می رود تا اين كشور مجدداً با عرضه ماشين 
ايران  نساجی  بازار صنعت  به  خود  پيشرفته  بسيار  آالت 

بازگردد و در رونق اين صنعت كهن نقش داشته باشد.

منابع:
سرزمين  در  بافت  بی  "منسوجات  كاظمی،  شاهين  دكتر   .1

آفتاب تابان"، مجله صنعت كهن، ارديبهشت 1393
2. www.JTMA.or.jp
3. www.jcfa.gr.jp/english 
4.www.toyota-industries.com/product/
textile/
5. www.tmt-mc.jp/
6. www.muratec.net/tm/
7. www.shimaseiki.com/

8. www.kanaijuyo.co.jp/

شکل 14 - تصوير شماتيك ماشين ريسندگی ورتکس موراتا

شکل 15 - مقايسه خصوصيات نخهای ريسندگی ورتکس، رينگ و چرخانه ای 

TMT ساخت POY/FDY شکل 16 - تصوير ماشين آالت پيچش دوقلو نخ فيالمنتی

شکل 17 – ماشين بافندگی حلقوی پودی تخت باف 
شركت شيما سيکی

شکل 18 - تصوير شماتيك عينکی رينگ و شيطانك 
كانای

اصالحیه مقاله 
"HMLS آشنایی با نخ تایر پلی استر "

شماره 33 مجله کهن

زير نويس تصاوير 9 و 10 اين مقاله مطابق زير ميباشد:

 شکل 9: ميزان فروش بزرگترين شركت های سازنده 
تاير دنيا ) ميليارد دالر(

شکل10: نمودار تنش كرنش نخ صنعتی نايلون، پلی 
استر، شيشه و آراميد



www.kohanjournal.com                                       

www.kohanjournal.com  .برای آگاهی از آخرین اخبار نساجی و فرش از سایت ما بازدید کنید

1- تاریخچه تولید پلی استر
كاروترز  آقاي  توسط  بار  اولين  براي  استر  پلي  الياف 
در سال 1928 توليد گرديد. از جمله خواص بارز پلي 
برابر  در  باال  مقاومت  به  توان  مي  زمان  آن  در  استر 
بعد  به   1928 سال  از  نمود.  اشاره  رطوبت  و  حرارت 
خواص  بهبود  زمينه  در  وسيعي  مطالعات  و  تحقيقات 
الياف پلي استر صورت گرفته كه داراي تاثير بسزا در 

بهبود خواص الياف پلي استر بود.

1-1 ساختار پلي استر و نحوه سنتز پلي 
استر

از  متشکل  پليمري  ماده  نوعي  عنوان  به  استر  پلي 
واحد هاي مونومري تحت عنوان اتيلن ترفتاالت بوده 
تراكمي  پليمريزاسيون  پروسه  از  آن  توليد  جهت  كه 
 ”condensation polymerization“
شود.  مي  استفاده  گاليکول  اتيلن  و  ترفتاليك  اسيد 

گرانول  يا  و  چيپس  صورت  به  حاصله  پليمري  ماده 
جهت توليد فيالمنت پلي استر مورد استفاده قرار مي 

گيرد.

2-1 نحوه تهیه فیالمنت پلي استر از چیپس 
PET

تبديل  جهت  ريسي  ذوب  هاي  روش  از  كلي  بطور 
فيالمنت  به  ترفتاالت  اتيلن  پلي  گرانول  يا  و  چيپس 

پلي استر استفاده مي شود. 
به  حرارت  تحت   PET چيپس  پروسه  ابتداي  در 
از  پليمري  مذاب  ادامه  در   ، آمده  در  مذاب  صورت 
و  نموده  عبور  ريسنده  يا   )spinneret( اسپينرت 
صورت  به  پليمري  مذاب  سرد  هواي  جريانات  تحت 
روي  بر  كششي  پروسه  ادامه  در   . آيد  مي  در  جامد 
، فيالمنت هاي حاصله به دور  فيالمنت اعمال شده 

بوبين پيچيده مي شوند .

مقایسه خواص و ویژگی های  پلی استر با الیاف مصنوعی دیگر
تهيه كننده : خشايار مهاجرشجاعی

                مدير تحقيق و توسعه شركت صنايع فرخ سپهر كاشان ) فرش فرهی(

3-1- انواع فیالمنت پلي استر
و  ريسي  ذوب  يا  ريسندگي  سرعت  ميزان  به  بسته 
ميزان كشش اعمالي مي توان انواع مختلف فيالمنت 

پلي استر را تهيه نموده كه به ترتيب زير مي باشند
كشيده  و  ريسی شده  ذوب  نخ    :  As spun  -1

نشده 
LOY -2 )نخ دارای آرايش يافتگی پائين(:  ميزان 
می  دقيقه  بر  متر   2000 از  كمتر  ريسندگی  سرعت 

باشد.
MOY -3 )نخ دارای آرايش يافتگی متوسط(: ميزان 
بر  متر   3000 تا   2000 حدود  در  ريسندگی  سرعت 

دقيقه می باشد.
POY -4 و يا نخ هاي داراي آرايش يافتگي جزئي: 
يا  و   5000m/min حدود  در  ريسي  ذوب  سرعت 

كمتر از آن مي باشد.
FOY -5 و يا نخ هاي داراي آرايش يافتگي كامل: 

سرعت ذوب ريسي بيشتر از m/min 7000 است.
FDY -6 يا نخ دارای آرايش يافتگی كامل كشيده 
شده: در اين موارد سزعت ريسندگی باالتر از 7000 
تحت  نخ  نخ  ريس  ذوب  حين  در  و  بوده   m/min
براقيت  دارای  عموما  نخ  نوع  اين  باشد.  می  كشش 
 POY،LOY بيشتری در قياس با نخ های فيالمنت

و FOY می باشد.

4-1- خواص و ویژگي هاي پلي استر 
فیالمنت

از جمله خواص و ويژگي هاي بارز پلي استر مي توان 
به موارد زير اشاره نمود:

1- عدم پرزدهي
2- عدم حساسيت زايي
Luster 3- براقيت يا
4- ثبات شستشويي باال

5- ثبات نوري باال
6- ثبات سايشي باال

7- نرمي و لطافت )زير دست مطلوب(
8- عدم رشد قارچ و باكتري

9- ثبات باالي گرمايي و حرارتي 
10- مقاومت باال در برابر مواد شيميايي
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جدول 1 : مقایسه خواص و ویژگی های نخ مصرفی در تولید فرش ماشینی

2-نتیجه گیری 
با توجه به عدم پرزدهی ، قابليت استفاده مجدد  در 
اوليه  مواد  بودن  دسترس  در  و  توليدی  های  چرخه 
پلی    ، كشور  داخل  در  استر  پلی  فيالمنت  توليد 
توليد  لحاظ  از  باال  های  مزيت  دارای  فيالمنت  استر 
نيز  اين  كه  باشد  می  صادرات   و  متنوع  محصوالت 
خود در آينده ای نزديك منجر به انجام اقدامات ويژه 
نخ  با  مقايسه  در  محصول  اين  از  استفاده  جهت  ای 

اكريليك و پلی پروپيلن می باشد.
با توجه به وزن مخصوص نخ جوت ) معادل   ضمنا 

با 1/5 گرم بر متر مکعب( و نخ پنبه ) معادل با 1/55 
گرم بر متر مکعب( ،  استفاده از فيالمنت پلی استر از 

لحاظ كمی و كيفی مقرون به صرفه تر است.

منابع :
1- كتاب اطالعات مهندسی نساجی ، نساجی امروز

اصفهانی،  سيد  دكتر  آقای  الياف،  علوم  كتاب   -2
انتشارات دانشگاه صنعتی امير كبير

3-كتاب تکنولوژی توليد الياف ، آقای دكتر شوشتری، 
انتشارات دانشگاه صنعتی امير كبير

11- پايداري باالتحت شرايط اسيدي
12- ايمن از لحاظ سالمت 

13- فاقد  تاثير بر محيط زيست 
14- قابل بازيافت 

در جدول 1 اقدام به مقايسه خواص و ويژگی های پلی استر ، اكريليك و پلی پروپيلن گرديده است.

ارزيابی  تهران ضمن  بازرگانی  اتاق  نمايندگان  هيات  عضو 
حضور هياتی از بخش خصوصی در سفر رييس جمهور به 
ايتاليا و فرانسه عنوان كرد كه در حال حاضر می توان گفت 

سرمايه گذاری خارجی اجرايی شده است. 
محمد حسين برخوردار در گفت وگو با خبرنگار ايسنا، درباره 
و  ايتاليا  به  جمهور  رييس  سفر  در  بخش خصوصی  حضور 
فرانسه و نتايج آن برای بخش خصوصی  گفت: با اين حضور 
آغاز شده است.  ايران  برای بخش خصوص  فصل جديدی 
دولت  با  همراه  بخش خصوصی  كه  است  باری  اولين  اين 
اعالم  را  خود  نظرات  و  يافته  پيدا  حضور  سفری  چنين  در 

كرده است. 
وی افزود: در جريان اين سفر، بخش خصوصی موفق شد 
بسيار جای  امضا كند كه  قرارداد  يورو  ميليون  ايتاليا سه  با 
اتفاق  پيش تر  خيلی  بايد  روند  اين  البته  دارد.  خوشحالی 
می افتاد اما به دليل تحريم های ناعادالنه، بخش خصوصی 

نتوانسته بود قدرت اقتصادی خود را به دولت اثبات كند. 
اين  ادامه داد: دولت فعلی  مديرعامل شركت ملی دخانيات 
شانس را به بخش خصوصی داده است و در اين روند بخش 
خصوصی موفق شد نخستين گام را به شکل مطلوبی بردارد 
و با دو كشوری وارد همکاری شود كه هم دارای تکنولوژی 
هستند و اينکه قصد دارند وارد سرمايه گذاری مشترک شوند. 
برخوردار تصريح كرد: تاكنون بيشتر رفت و آمد هيات های 
شركت ها  قدرت  قوانين،  بررسی  به  خارجی  اقتصادی 
گفت  می توان  اكنون  اما  گذشت  می  ما  اقتصادی  ثبات  و 
دنيا  امروز  است.  شده  عملی  خارجی  سرمايه گذاری 
برای  و  دارد  ثبات  منطقه  در  كه  تنها كشوری  متوجه شده 
سرمايه گذاری حائز اهميت است، ايران است؛ برای همين به 

معنی واقعی آماده سرمايه گذاری در ايران هستند.  
بايد  البته  كرد:  اضافه  واردات  عالی  مجمع  سابق  رييس 
توجه كنيم كه سرمايه گذاری خارجی مدتی زمان می برد و 
سرمايه گذاری  از  پس  بالفاصله  كه  داشت  انتظار  نمی توان 
خارجی، بيکاری كاهش يابد اما مطئنا در توليد ناخالص ملی 
ما تاثيرت مثبت می گذارد و بعد از گذشت حدود شش ماه 

می توان ساير نتايج مطلوب آن را مشاهده كرد. 

سرمایه گذاری خارجی 
اجرایی شد 

برخوردار عنوان کرد
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نگاهی به"میزگرد بررسی وضعیت صنعت فرش ایران " 
دنیای فرش ماشینی در ایام پساتحریم 

مهرداد زكی پور؛مدير بازرگانی شركت ستاره كوير يزد 
فرش  توليد  مزايای  و  ها  زيبايی  به  پرداختن  ضمن 
دستباف به  ضرورت های توليد فرش ماشينی برای  
دور كفش  چندان  نه  پردازد.  در سال های  می  كشور 
مورد استفاده بشر نيز كفش دست دوز بود اما به تدريج 
امروزه عمده كفش مصرفی از كفش های توليد ماشين 
معنی  به  و  است  بشر  نيازهای  از  ناشی  اينها  است. 
توليد  در  است  ممکن  نيست  دستی  صنايع  با  مقابله 
فرش ماشينی نيز اشتباهاتی صورت گرفته باشد مثال 
بيش از حد مجوز احداث كارخانه صادر شده باشد ولی 
اصل قضيه اين است كه توليد فرش ماشينی ناشی از 
نيازی است كه نه در كشور ما بلکه در همه جای دنيا 
احساس می شود. در همه كشورهای جهان تامين نياز 
انبوه مردمی كه نمی توانند فرش دستبافت گران قيمت 
ما  می كند.  رفع  را  نياز  اين  ماشينی  فرش  بخرند 
كه  هرچه  را  ماشينی  فرش  كه  كرده ايم  تالش  نيز 
می توانيم به فرش دستبافت نزديك كنيم و از افتخار 
و هنر فرش دستبافت در توليد فرش ماشينی استفاده 
اثر  يك  بلکه  زيرانداز  يك  فقط  نه  مردم  به  تا  كنيم 
هنری ماشينی عرضه كنيم. در حال حاضر می بينيم 
كه فرش ماشينی ايران در جهان از نظر كيفيت سرآمد 

است.

در حال  افزود:  يزد،  بازرگانی گروه ستاره كوير  مدير 
از  گسترده ای  طيف  ايران  در  ماشينی  فرش  حاضر 
و  توليدكنندگان  از  دربرمی گيرد  را  توليدكنندگان 
و  روز  به  كامال  كاالی  كه  ماشينه  تك  كارگاه های 
باكيفيت توليد می كنند تا كارخانه  هايی كه با بيش از 
50 ماشين به فعاليت مشغول هستند.  در حال حاضر 
كار  مختلفی  ماشين آالت  ماشينی،  فرش  صنعت  در 
می كنند. از ماشين آالت بعضا قديمی تا جديدترين و 
حال  در  دنيا  در  فرش  توليد  ماشين آالت  مدرن ترين 

حاضر در ايران مشغول فعاليت هستند.
توليد  كارخانه  و  كارگاه  از 700  بيش  در حال حاضر 
اما  است  مشغول  كار  به  كشور  در  ماشينی  فرش 
شده  شناخته  و  معتبر  برندهای  با  كه  شركت هايی 
را شامل می شود كه  برند  فعاليت می كنند حدود 30 
اميدواريم اين برندها به زودی به برندهای بين المللی 

تبديل شود.
ماشينی  افزود: مشکالت صنعت فرش  ادامه  در  وی 
همه  كه  است  مشکالتی  همان  عمده اش  بخش 
مشکالتی  يعنی  هستند  مواجه  آن  با  كشور  صنايع 
بلکه   شود  مربوط  فرش  صنعت  به  صرفا  كه  نيست 
اين مشکالت دامن صنايع غذايی، صنايع پالستيك، 
صنايع پتروشيمی، صنعت پوشاک، صنايع الکترونيك 

و لوازم خانگی و غيره را نيز گرفته است.
نيازهای  هم  اينکه  دليل  به  ماشينی  فرش  صنعت 
بخش  در  هم  و  دارد  واردات  بخش  در  گسترده 
صادرات با دنيا در پيوند است از تحريم ها آسيب های  
بيشتری ديد. يکی از مشکالت تحريم ها اين بود كه 
صادرات ما كاهش پيدا كرد. تحريم ها موجب شد كه 
خريداران بين المللی در خريد از فروشنده ايرانی بسيار 
ما  صادرات  قطعا  نبود  مشکل  اين  اگر  كنند.  احتياط 
بسيار بيشتر از ميزان فعلی بود. يکی ديگر از مشکالت 
تحريم اين بود كه ما مجبور بوديم پولمان را با يك 
به  آن  انتقال  و  بگيريم  تحويل  دشوار  بسيار  شرايط 
كشور هزينه های بسياری داشت. اين مشکالت هزينه 
مبادله و معامله را افزايش داد. اين مسائل باعث شد 
اين  نباشيم.  جذابی  فروشندگان  مشتريان،  برای  ما 
مثل  كشورهايی  سراغ  به  مشتريان  كه  شد  موجب 
تركيه، بلژيك و مصر بروند. در نتيجه ايران با كاهش 

صادرات مواجه شد.
وی اظهار داشت: يك مشکل خيلی بزرگ ديگر نيز 
داريم و آن اين است كه ما به دليل تنبلی صنعت مان در 
همه بخش ها دنبال كار جدی و ايجاد زيرساخت های 
ملی  عرصه  از  كه  نکرده ايم  تالش  نرفتيم.  مناسب 
فراتر برويم. در درون حصارهای كشور خودمان باقی 

 صنعت فرش ماشينی در يك سال اخير  روزهای سخت و طاقت فرسايی را پشت سر گذاشته است. از اين رو بررسی شرايط اين صنعت از منظر اهالی آن  برای 
فهم بهتر آنچه در گذشته رخ داده  و انتظارات و پيش بينی آن ها از آينده ضرورتی است كه بايد به آن توجه داشت. چندی پيش ميزگردی با اين محور، به همت 
خبرگزاری ايلنا برگزار شد و برخی از چهره های به نام صنعت فرش و  نساجی  در آن حضور يافتند و  هر يك  از منظر خود به تحليل شرايط صنعت فرش پرداختند.

تنبلی صنعت مانع از فعالیت های زیرساختی شد []
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اين در صورتی است كه در حال حاضر در  مانده ايم. 
كشور ظرفيت توليد حدود 120 ميليون مترمربع فرش 
ماشينی را داريم و سقف نياز مصرف داخلی مان حدود 
80 ميليون مترمربع است. اين مازاد توليد را با تالش 

و همت می توان صادر كرد.
هر عالم اقتصادی تاييد می كند كه بايد صادرات داشته 
 باشيم ولی متاسفانه به دليل اينکه هميشه كشور وارد 
وارداتی  كاالهای  مصرف  نگاهمان  و  بوده ايم  كننده 
باشيم.  بايد خريدار  كه هميشه  فکر می كنيم  و  است 
چون كار صادرات كار سخت و پر ريسکی است، دنبال 

صادرات نرفته ايم.
برای   مناسب  الگويی  عنوان  به  تركيه  به  ادامه  در  او 
اين  كرد.  اشاره  فرش   و  نساجی  صنعت  پيشرفت 
كشور در حال حاضر در صنعت فرش ماشينی سرآمد 
كشورهای دنيا است. تركيه 15 سال قبل 200 ميليون 
در حال حاضر  داشته اند  ماشينی  دالر صادرات فرش 
3.5 ميليارد دالر صادرات فرش ماشينی دارند دليل اين 
امر اين است كه در تركيه دولت دست توليدكنندگان 
را باز گذاشته و مانع فعاليتشان نشده و قوانين دست 
و پا گير را به اين توليدكنندگان تحميل نکرده است. 
نکته مهم ديگر اين است كه تركيه چيز ديگری برای 
صادرات نداشت و ناچار به توليدات صنعتی روی آورد 
اما در كشور ما متاسفانه درآمد نفت موجب كم كاری و 
احساس عدم نياز در كشور گرديد. چون ما برای خريد 
كردن و واردات دارای درآمدهای نفتی هستيم و اين 
احساس  صادرات  و  توليد  به  كه  می شود  موجب  امر 

نياز نکنيم.
فرش  دالر  ميليارد   3.5 حدود  حاضر  حال  در  تركيه 
نساجی صادر  ميليارد دالر محصوالت  و 24  ماشينی 
حدودا  در  ما   50 دهه  در  كه  صورتی  در  می كند. 
از  يکی  داشتيم.  نساجی  صادرات  دالر  ميليون   400
مشکالت اساسی ناشی از نگاه های خود ما به عنوان 
فعاالن صنعت فرش ماشينی است. ما با مشکالت و 
كاستی های دولت آشنا هستيم. می دانيم كه دولت با 
قوانين دست و پا گير موانع زيادی جلوی پای ما قرار 
داده است. می دانيم كه نرخ سود تسهيالت در ايران 
ايجاد  دولتی  بخش  كه  مشکالتی  همه  با  است.  باال 

كرده است آشنا هستيم.
ما در درجه اول به جای اينکه دائم از دولت بخواهيم 
كه به ما كمك كند و در صنعت مداخله كند بايد از 
و  باشد  نداشته  ما  كار  به  كاری  كه  بخواهيم  دولت 
نياز  كننده  صادر  و  كننده  توليد  يك  كه  را  شرايطی 
دارد را فراهم كند و وظايف اساسی و زيربنايی خود را 
برای گسترش صنعت انجام دهد.  تا خود ما در زمينه 
صادر كردن سرريز توليدمان تالش بکنيم تنها راهی 
كه فرش ماشينی ايران برای ادامه حيات پيش رو دارد 

ما خودمان را با سلیقه و نیاز مشتریان خارجی تطبیق نداده ایم! []

اين است كه از مرزهای ملی خارج بشود و اين هم كار خيلی سختی نيست.

های  مجموعه  مديرعامل  فرهی،  علی  مهندس 
از  فرش  آقای  و  سپهر  فرخ  ريسندگی  فرهی،  فرش 
نشست  اين  در  كه  است  عرصه  اين  فعاالن  ديگران 
به معضالت و نيازهای اين صنعت  اشاره كرده است. 
فرهی بحث خود را اينگونه آغاز می كند: ما در حوزه 
متاسفانه  داريم  زيادی  بسيار  های  تشکل  نساجی 
و  همکار  و  يکديگر  كنار  در  حوزه  اين  های  تشکل 
مکمل يکديگر نيستند. چون در كنار يکديگر نيستيم 
در  توانيم  می  حداقل  شنود.  نمی  را  ما  دولت صدای 
و  كنيم  مطرح  را  مشتركمان  مشکالت  يکديگر  كنار 
به گوش دولت برسانيم مثال ما در حال حاضر در اخذ 
تسهيالت بانکی مشکل داريم و بهره بانکی 26 درصد 
است ، بيمه كارگران مان بسيار مشکل دارد، همچنين 
داريم.  مشکل  مجوزها  اخذ  برای  مختلف  ادارات  با 
درحال حاضر دولت تركيه برای برپايی نمايشگاه توليد 
هزينه  درصد   50 دموتکس  نمايشگاه  در  كنندگانش 
كند.  می  پرداخت  را  ای  تركيه  های  شركت  های 
پرسش مهم اين است كه چرا تعداد شركت كنندگان 
ايرانی در نمايشگاه دموتکس در فرش دستباف تا اين 
ميزان كاهش پيدا كرده است؟ در حالی كه در گذشته 
60 درصد نمايشگاه دموتکس در بخش فرش دستباف 

در اختيار ايرانی ها بود.
او در ادامه به جايگاه فرش ماشينی و دستباف  پرداخت 
و آن ها را مکمل يکديگرر دانست.  فرهی افزود: يك 
دستباف  فرش  كه  است  اين  دستباف  فرش  به  نگاه 
و  باشد  داشته  را  خود  هنری  مسير  و  خط  تواند  می 
ادامه بدهد. يعنی ايران پرستيژ خودش و خاص بودن 
خودش در توليد فرش دستباف را داشته باشد و رهبری 

خود در بازار فرش دستباف را ادامه بدهد.
نگاه ديگر آنست كه بخشی از توليد كنندگان هم بايد 
به توليد كاالهای تجاری بپردازند كه نيازهای عمومی 
مردم در استفاده از فرش را تامين كند. برای اين كه 
ما بتوانيم يك كاالی تجاری توليد كنيم لزومی ندارد 
كه كيفيت كار را پايين بياوريم. برای كاهش هزينه ها 
بايد مديريت توليد را ارتقاء بدهيم يعنی از تکنولوژی 
رنگرزی  مانند  كنيم  استفاده  ها  هزينه  كاهش  جهت 
به وسيله  بافت فرش دستبافت  و حتی  الياف طبيعی 
ابزار بافت كه اخيرا توسط چند نفر  ثبت اختراع شده  
كاهش  را  بافنده  هزينه  و  افزايش  را  بافت  و سرعت 
هزينه  تا  بشناسيم  را  مشتری  نيازهای  بايد  ما  يابد. 

غير ضروری حذف گردد بخصوص اينکه ما هنوز نياز 
مشتريان خارجی را در بحث صادرات فرش دستباف را 

به درستی نمی شناسيم .
نيازهای  با  تاكنون  را  خودمان  ما  كرد:  تاكيد  فرهی   
مشتريان خارجی تطبيق نداده ايم و انتظار داريم مصرف 
كنندگان خارجی و خريداران خودشان و سليقه شان را 
با ما تطبيق بدهند.  الاقل بايد بخشی از توليدات مان 
با رويکرد تجاری سازی و به قصد صادرات و برطرف 
حال  در  شود.  توليد  مشتريان  متنوع  نيازهای  كردن 
حاضر چين به امريکا صادرات صنعتی دارد. به ايران 
اما  پاكستان هم صادر می كند.  به  هم صادر می كند. 

آيا كيفيت همه اين محصوالت صادراتی يکی است؟
عضو هيات مديره انجمن صنايع نساجی، گفت: فقط 
كافی است قدرت تشکل های صنعت نساجی تركيه را 
با ايران مقايسه كنيم. دولت تركيه برای هر تصميمی 
در حوزه نساجی نظر تشکل اين حوزه را  می خواهد 
و به غير از اين نظر، كار ديگری انجام نمی دهد اما 
در ايران كار ما اين شده است كه صرفا با تصميمات 
دولت مقابله كنيم و دائم به دولت يادآوری كنيم كه 
فالن تصميم غلط است و فالن مسئله جزء مشکالت 

ماست  .
فرهی افزود: يکی از مشکالت  صنعت فرش ماشينی، 
موضوع تحريم ها است. يکی ديگر از مشکالت عدم 
حمايت دولت و عدم برنامه ريزی برای صادرات است. 
هنوز در صنعت فرش دستباف يك استاندارد مشخص 
تعريف  توليدی  محصول  فنی  مشخصات  درج  برای 
نشده است كه به صورت يك برچسب روشن بر پشت 

محصول توليد شده نصب شود.
تاكيد  دستبافت  و  ماشينی  فرش  كننده  توليد  اين 
را  خودش  های  گرفتاری  نيز  ماشينی  فرش  كرد: 
ندارد  وجود  روشنی  استراتژی  نيز  حوزه  اين  در  دارد 
به آن توجه نکرده  استراتژی هست دولت  اگر هم  و 
برخی  كه  برويم  اين سمت  به  بايد  من  نظر  است.به 
تجاری  كاالی  دستبافت  فرش  صنعت  در  كاالها  از 
در  بايد  هنری  كاالی  كاالها  از  ديگر  برخی  و  باشد 
بايد  دولت  فرش حمايت شود  از صنعت  نمايشگاهها 
راهی برای پرداخت تسهيالت به توليد كنندگان ايجاد 
دريافت  برای  نبايد  كنندگان  توليد  همچنين  نمايد 
مطالباتشان از محل صادرات با اين حجم از مشکالت 

ناشی از تحريم مواجه باشند.
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يازدهمين نمايشگاه بين المللی صنعت نساجی، ماشين 
هفتمين  همچنين  و  محصوالت  و  اوليه  مواد  آالت، 
داخلی،  تزئينات  ماشينی،  فرش  تخصصی  نمايشگاه 
 94/10/24 مورخ  پنجشنبه  روز  كفپوش  و  موكت 
كار خود را با مراسم افتتاحيه نسبتًا مناسبی با حضور 
و  معـدن  صنعت  وزير  معاون  تاج،  خسرو  مهنـدس 
محترم  استاندار  زرگر  مهنـدس  همراهی  به  تجارت 
كل  مدير  نصراللهی  دكتر  خانم  همچنين  و  اصفهان 
پوشاک و نساجی وزارت صنعت معدن و تجارت آغاز 
به كار نمود. پس از آن مهندس خسرو تاج  به همراه 
استاندار و خانم نصرالهی برای بازديد از غرفه ها وارد 

سالن نمايشگاهی شدند.
بهائی،  شيخ   ( سالن   4 در  اصفهان  امسال  نمايشگاه 
برگزار گرديد   ) ميرداماد، نقش جهان و نصف جهان 
كه از اين 4 سالن، سالن های شيخ بهائی و ميرداماد 
سالن های مربوط به صنعت نساجی بود و غرفه های 
حضور  سالن  دو  اين  در  نساجی  كنندگان  شركت 
كنندگان  غرفه شركت  كه  نقش جهان  سالن  داشته، 
فرش ماشينی بوده و در سالن نصف جهان غرفه های 
فرش  تابلو  و  دكوراسيون  كفپوش،  كنندگان  شركت 

حضور داشتند.
نمايشگاه  های  سالن  به  كنندگان  بازديد  ورود  نحوه 
شده  بهايی   شيخ  سالن  وارد  ابتدا  كه  بود  به طوری 
به سالن نقش  آنجا  از  و  به سالن ميرداماد   و سپس 
جهان و در نهايت از درب خروجی سالن نصف جهان 
به بيرون از محيط سالن های نمايشگاهی منتقل می 

شدند.
درسالن ابتدايی و ورودی يعنی سالن شيخ بهايی، بالغ 
بر 32 غرفه متشکل از توليدكنندگان صنعت نساجی 
حضور داشتند كه به مهمترين و شلوغ ترين غرفه های 
بازرگانی عبد  به غرفه  توان  اين سالن می  در  حاضر 
خدايی ،غرفه برادران جوانی، نوين گستر نسج و امين 

اتصال  و آرمان الستيك سپاهان اشاره كرد.

◄ مهندس ملک خویان مدیر شرکت آرمان 
الستیک سپاهان 

با  رابطه  با خبرنگار مجله نساجی كهن در  در گفتگو 
همزمانی دو نمايشگاه فرش ماشينی و نساجی اظهار 
داشت: "نمايشگاه نساجی و فرش نبايد  با هم برگزار 
شود زيرا اين كار باعث تداخل بازديدكنندگان  اين دو 
صنعت شده و گاهًا ديده می شود بازديدكنندگانی كه 
در غرفه های نساجی حضور می يابند به واقع بازديد 
كننده نساجی نبوده و فقط و فقط به داليل هم زمانی 
اين 2 نمايشگاه به اين سالن ها كشيده شده دو باعث 
شايد  شوند.  می  داران  غرفه  كاری  روند  در  اختالل 
برگزار كنندگان با هدف شلوغ تر نشان دادن نمايشگاه 
اين اقدام اشتباه را انجام داده اند. مخاطب يك شركت 
نساجی متخصص است و نه خانم خانه داری كه برای 
خريد فرش به نمايشگاه آمده است. در همه نمايشگاه 
كيفيت  افزايش  جهت  در  كنندگان  برگزار  دنيا  های 
دهند  می  انجام  را  خود  تالش  همه  كنندگان  بازديد 
اما متاسفانه در ايران كيفيت بازديد كنندگان در حاشيه 

گزار  بر  نظر  مد  نمايشگاه  كردن  شلوغ  تنها  و  است 
كننده است."

در سالن ميرداماد كه دومين سالن صنعت نساجی بود 
بالغ بر 28 غرفه دار حضور داشتند كه به مهمترين و پر 
بازديد ترين اين غرفه ها می توان به غرفه پلی اكريل 
اصفهان ، ساين راينه ساينا، حرير نخ ، ايران نوبافت و 

جميل نخ و گلفام نسج آريا اشاره نمود.

گلفام نسج  مدیر مجموعه  عارفی  آقای   ◄
آریا

در مورد نمايشگاه به خبرنگار مجله نساجی كهن گفت 
: " به نظر من نمايشگاه امسال نمايشگاه خوبی نبود 
و اين به دليل حمايت نشدن صنعت نساجی از طريق 
مسئولين مربوطه می شود. دولت بايد از طريق سيستم 
بانکی و مبارزه با قاچاق كاال از نساجی حمايت كند. از 
طرف ديگر تقارن 2 نمايشگاه فرش ماشينی و نساجی 

در حاشيه نمايشگاه فرش ماشينی و نساجی اصفهان مهندس جعفری، معاون مدير روابط عمومی پلی اكريل اصفهان 
به خبرنگار مجله نساجی كهن گفت : امسال استقبال از نمايشگاه خوب بوده وشركت هايی كه حضور دارند حرف 
به ديد عموم و متخصصان  نمايشگاه های نساجی  دارند. ظرفيت های صنعت نساجی كشور در  برای گفتن  هايی 
گذاشته ميشود و اين می تواند آثار مثبتی داشته باشد. اميدواريم شركت ها همواره در حضورهای نمايشگاهی خود ارائه 

محصوالت جديد و نوآوريهای تازه را نيز مد نظر قراردهند.
 وی در مورد اينکه نمايشگاه جنبه فروشگاه به خود گرفته است به مجله كهن گفت : تعدادی از شركت ها برای نشان 
دادن خود متاسفانه به بحث فروش در نمايشگاه روی آورده اند كه به اهداف تخصصی نمايشگاه صدمه زده است. 
ادغام نمايشگاه فرش ماشينی و نساجی به خودی خود مثبت است اما اين اقدام شركت ها كه با تخفيف جنس خود را 

در نمايشگاه می فروشند به ماهيت نمايشگاه اسيب ميزند و برگزار كنندگان بايد فکری برای آن بکنند.
وی در مورد فعاليت های شركت پلی اكريل نيز افزود:  پلی اكريل اصفهان با توجه به پيشينه و سابقه بلند خود در 
صنعت نساجی كشور در نمايشگاه حضور پيدا كرده است. پلی اكريل در حال خارج  شدن انحصاری كار با كار فرمايان 
بوده و درصدد افزايش اعتماد مشتريان جديد می باشد. پلی اكريل يکی از شركت های با سابقه و مهم ايران به ويژه 
در بخش الياف مصنوعی و اكريليك است كه خدمات زيادی را به صنعت نساجی و فرش ماشينی ايران نموده است.

گزارش عملکرد یازدهمین نمایشگاه بین المللی اصفهان و هفتمین نمایشگاه صنعت فرش ماشینی، کفپوش و تزیینات داخلی

نمایشگاهی دور از انتظار!
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كوچك  و  صنعت  دو  هر  تضعيف  باعث  يکديگر  با 
شمردن اين دو صنعت بزرگ شده است. ضعف های 
به  كنندگان  برگزار  توجهی  بی  و  امسال  نمايشگاه 
قدری بود كه شايد سال بعد بسيار ی از شركت های 

حاضر در نمايشگاه حاضر نشوند. "
سالن نقش جهان بالغ بر 17 غرفه گذار شامل فعاالن 
صنعت فرش ماشينی و غرفه مجله كهن ) غرفه303( 
را در خود جای داده بود. غرفه های مهم و پر بازديد 
ای سالن نيز غرفه های فرش اهورا، فرش عمارت ، 
فرش ملت ، فرش آرمانی و غرفه قالی الماس كوير 

اشاره نمود .

فرش  مجموعه  مدیر  صادقی  ◄مهندس 
هشت بهشت زیبای اصفهان )پرنیان(

به  نمايشگاه  برگزاری  نحوه  از  مندی  گله  ضمن 
نمايشگاه  شکل  "اين  گفت:  كهن  مجله  خبرنگار 
است  شبيه  بازار  چهارشنبه  و  بازار  جمعه  به  بيشتر 
بخش  در  داران  غرفه  بيشتر  متاسفانه  نمايشگاه،  تا 
فرش ماشينی به جای نمايش دادن محصوالت جديد 
برگه های  خالی كردن  فکر  به  در سال گذشته  خود 
هزينه  دادن  پوشش  همچنين  و  خود  فروش  فاكتور 
های خود در نمايشگاه هستند. ما در نمايشگاه امسال 

شاهد غرفه ای هستيم كه محصوالت و فرش های 
خود را به نمايشگاه نياورده است به دليل عدم برنامه 
نمايش  و  معرفی  به  فقط  نمايشگاه  شناخت  و  ريزی 
بازديد كنندگان نموده  بنر به  از طريق  محصول خود 
است! حضور شركت های سطح پائين و بی كيفيت در 
نمايشگاه  به وفور ديده می شود. مسئولين  نمايشگاه 
بايد موضع و هدف اين نمايشگاه را معين كنند و آنرا 
برای شركت ها قبل از ثبت نام تشريح كنند تا ضرر 
های مادی و معنوی به شركت های صاحب نام وارد 

نشود."
سالن نصف جهان بالغ بر 11 غرفه متشکل از تزئينات 
داخلی و دكوراسيون و تابلو فرش و كفپوش و كوچك 
مهمترين  به  كه  بود  امسال  نمايشگاه  سالن  ترين 
به  توان  می  سالن  اين  در  حاضر  كنندگان  شركت 
حضور تابلو فرش نفيس دستباف تبريز و صنايع الياف 

زاگرس پيمان اشاره نمود .

های  سالن  تمامی  در  فعالی  حضور  كهن  مجله 
نمايشگاهی داشته بطوری كه شماره 32 و 33 كهن 
در تمامی غرفه های نمايشگاه توزيع و ديده می شد. 
مجله  كهن،  توزيع  بر  عالوه  جهان  نقش  سالن  در 
جهان فرش نيز توزيع گرديد  با تعدادی از غرفه داران 

صنعت نساجی صحبت و به مبادله اطالعات پيرامون 
وضعيت صنعت نساجی انجام شد.

فرش  نمايشگاه  باره  در  اهميت  حائز  نکات  ديگر  از 
ماشينی و نساجی اصفهان حضور چند غرفه چينی با 
همکاری شركت های ايرانی و همينطور شركت های 
المللی  بين  را  نمايشگاه  كه  داشت  اشاره  ای  تركيه 
زيبای چندين  توجه طراحی  مورد  نکات  ازديگر  كرد. 
غرفه از نساجی و فرش ماشينی بود كه بر زيبايی های 

محيطی  نمايشگاه افزوده بود.

تا  از ظهر  بعد  از ساعت 15  نمايشگاه  كاری  ساعات 
ساعت 22 شب ادامه داشت كه بالغ بر 7 ساعت كاری 
و در مجموع 28 ساعت كاری در طول 4 روز كاری 
نمايشگاه بود. به اعتقاد برخی از مديران اگر مسئولين 
ظرافت  و  دقت  نمايشگاه  زمان  انتخاب  در  نمايشگاه 
توانست  می  استقبال  دادند  می  خرج  به  را  بيشتری 
بيشتر از آن چيزی كه بعمل آمد باشد و در نهايت در 
يازدهمين  ساعت 10 شب مورخ يکشنبه 94/10/27 
نمايشگاه  هفتمين  و  اصفهان  المللی  بين  نمايشگاه 
به  داخلی  تزيينات  و  كفپوش  ماشينی،  فرش  صنعت 

كار خود پايان داد.

"شرکت ماشین سازی راعی"

"مجله نساجی کهن""شرکت هوا یار" "شرکت پلی اکریل ایران"

"شرکت تولیدی قیام نخ" "شرکت فرش ملت""شرکت منان مکینا"
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فرش ماشينی به عنوان يکی از مهم ترين كاالی غير 
نفتی ايران و از توليدات مهم و استراتژيك صنعتی به 
شمار می رود. از اين جهت توجه به صنعت نساجی و 
به طور خاص فرش ماشينی يك ضرورت  برای نجات 
اقتصاد  كشور به شمار می رود. توليد فرش ماشينی 
به عنوان يکی از اساسی ترين كاال ها و محصوالت 
در  تحولی  تواند  می  باال  افزوده  ارزش  با   غيرنفتی 

صنايع مولد و  توسعه بازرگانی ايجاد كند. 

نگاهی به وضعیت تولید و صادرات در سال گذشته 
زمينه  اين  در  مطرح  های  بحث  ترين  مهم  از  يکی 
ميزان توليد فرش ماشينی است كه خود معلول ميزان 
به  گذرا  نگاهی   . است  الياف  و  نخ  واردات  و  توليد 
آمارهای موجود از ميزان توليد نخ طی سال 93 و سال 
های قبل،  نشان می دهد بخشی از مواد اوليه مورد 
نياز برای توليد فرش ماشينی از داخل و بخش ديگر 
از طريق واردات تامين می شود. به  اين ترتيب ميزان 
توليد الياف  پلی استر در سال جاری 101هزار و 200 
تن بوده كه  حدود 20هزار و 630 تن  آن  به كشور 
اين  توليد  از  نخ حاصل  است؛  ديگر صادر شده  های 
الياف حدود 161 هزار و 200 تن است كه در مقايسه 
با سال قبل ميزان توليد آن حدود يازده درصد كاهش 
يافته است. يکی ديگر از الياف مصرفی در توليد فرش 

ماشينی آكريليك است كه ميزان توليد آن طی هشت 
ماه نخست سال گذشته؛ حدود 19هزار 920 تن بوده 
كه بخش اعظم نياز  داخلی  از طريق واردات تامين 
شده است. به اين ترتيب، حدود 50 هزار و 440 تن 
الياف آكريليك طی  سال جاری از مجاری گمرک  به 
كشور وارد شده كه در مقايسه نقطه به نقطه با سال 
داشته  كاهش  درصد   هشت  و  بيست  حدود  گذشته 
به  آكريليك  داخلی  توليد   از   تن  هزار   0.54 است. 
مشابه  به مدت  نسبت  كه  از كشور صادر شده  خارج 
در سال 92 با رشد سيصد و نود درصدی همراه بوده 
توليدكنندگان  از  بسياری  كه  حاليست  در  اين  است. 
به  ناگزير  ماشينی  فرش  خاص  طور  به  و  منسوجات 
اين  حال  شوند.  می  آكريليك  الياف  و  نخ  واردات 
داخلی  نياز  وجود  با  چرا  كه  شود  می  مطرح  پرسش 
به آكريليك بخشی  از آن به خارج از كشور صادرات 
اند  واقف  امر  در حالی كه همه مسئوالن  می شود!؟ 
فرايند واردات بسيار هزينه بر است و باعث خروج ارز 
از كشور می شود اما در سال گذشته اين اتفاق يکی 
محسوب  فرش  توليدكنندگان  معضالت  بزرگترين  از 
می شد. و افزايش صادرات آكريليك به عنوان روندی 
مستمر ادامه می يافت... امری كه ممکن است در بلند 
مدت ضربه  سهمگينی بر اقتصاد نساجی وارد كند و در 
مقابل جيب های دالالن و واسطه های خريد و فروش  

مواد اوليه را از اسکناس سنگين تر كند. 
سال  نخست  ماه  نه  طی  ماشينی  فرش  توليد  ميزان 
1393، حدود 62هزار 610 مترمربع بوده كه با افزايش 
5.8 درصدی همراه بوده است؛ از نگاه توليدكنندگان 
هزينه  افزايش  چون  با مشکالتی  رشد  از  ميزان  اين 
توليد، كاهش ميزان فروش ، افزايش هزينه استهالک 
و  دشواری های مربوط به صادرات ـ كه خود ناشی از 
تحريم های بين المللی است ـ  همراه است. مجموعه 
اين معضالت راه را برای  توليد سنگالخ  و دشوارتر 
كرده و تداوم اين شرايط قطعا به ضرر توليد داخلی و  
مانعی در راستای تحقق شعار دولتمردان فعلی مبنی 
بر »حمايت از توليد داخلی« و اتکا به اقتصاد غيرنفتی 

است. 

روزهای پر فراز و نشیب سال 94
در روزهايی كه صنعت  فرش ماشينی  از بند تحريم و 
مصائب ناشی از كمبود قطعات رهايی يافته، و متوليان 
صنايع و اقتصاد كشور روزهای خوش و رونق  را به 
صاحبان صنايعی چون فرش ماشينی نويد می دهند؛ 
اين  از  قدرتمند صنايعی  نيازمند حضور  اقتصاد كشور 

دست است! 
بر اساس اطالعات منتشر شده توسط گمرک جهموری 
اسالمی ايران كه در جدول 1 آورده شده است، طی 
10 ماه نخست سال جاری حدود  18 ميليون و  134 
هزار و 485 كيلوگرم كفپوش  به ارزش  162ميليون 
صادر   ديگر  كشورهای  به  دالر   615 و  هزار   909 و 
رشد  صنعت  وزير  مقام  قائم  گفته  به  كه  است  شده 
صادرات  ما  نهايی  هدف  و  است  داشته  نظيری  بی 
400ميليون دالر بوده است و ما سعی داريم تا پايان 

سال جاری به آن رقم دست يابيم. 
از كفپوش های  درآمد صادراتی  ترتيب سهم  اين  به 
نسجی از مواد  گره باف بيش از ساير كفپوش هاست. 
جز  به  ها  فرش  ساير  و  باف  مخملی  های  كفپوش 
جاجيم در رتبه های بعدی قرار دارند كه  75 درصد از 
آن توليد منطقه كاشان و آرام و بيدگل است، به اين 
ترتيب می توان گفت گمرک كاشان مهم ترين مبدا 

صادراتی كفپوش های ايرانی ست. 
مهم ترين مقاصد صادراتی بر اساس آمار منتشر شده 
و999  332هزار  ميليون  افغانستان)103  از  عبارتند 
دالر(، عراق)70ميليون و 926 هزار و 23 دالر(، چين)با 
4ميليون و 60 هزار و 743 دالر(، قطر)4ميليون و 68 
هزار و 698 دالر(، امارات)3ميليون 586 هزار و715(، 
روسيه)2ميليون و 172 هزار و 968 دالر(، عربستان)1 
كويت)1ميليون  دالر(،   445 و  هزار   976 و  ميليون 

255هزار و 15 دالر( و... .

جدول1- صادرات فرش و کفپوش به جهان  

ماخذ: گمرک جمهوری اسالمی ايران

وضعیت صادرات کفپوش در سال 94 بهبود یافت!

توسعه صادرات فرش از اهداف محقق شده درسال جاری
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■ نمایشگاه بین المللی کفش  Aymod استانبول، ترکیه
تاریخ میالدی: 30 مارس - 2 آوریل 2016،

تاریخ شمسی: 11-13 فروردین 95
گروه کاالیی: چرم، محصوالت چرمی، کفش

نمایشگاه بین المللی مد و کفش استانبول مد در مرکز نمایشگاهی CNR EXPO برگزار خواهد شد. در 
سال 2012 بیش از 25،000  بازدید کننده و 400 غرفه گذار در این نمایشگاه حضور داشتند.

 KTM دومین دوره نمایشگاه ماشین آالت نساجی ■
2016 – ترکیه

30-28 آپریل 2016   /   11-9 اردیبهشت 95
گروه کاالیی: کلیه ماشین آالت نساجی و پوشاک

شرکت کنندگان از کشورهای: آلمان، بلژیک، چین، فرانسه، 
ژاپن، سوئیس، ایتالیا، اسپانیا، انگلستان، هند، کره و تایوان

■ نمایشگاه فرش و کفپوش امارات ابوظبی
گروه کاالیی: فرش ماشینی، فرش دستباف، 

نخ و الیاف،
تاریخ میالدی: 24-27 اکتبر 2016

تاریخ شمسی:6-3 آبان 1395

■ نمایشگاه Fabric ، استانبول، ترکیه
تاریخ میالدی: 30-27 آوریل 2016،
تاریخ شمسی: 11-8 اردیبهشت 95

گروه کاالیی: الیاف، پارچه و صنایع وابسته
  Tüyap این نمایشگاه توسط شرکت نمایشگاهی
همزمان با بیست و پنجمین دوره نمایشگاه ماشین 
آالت نساجی و دوخت برگزار خواهد شد. برگزاری 
تمامی  تواند  می  نمایشگاه  دو  این  همزمان 

نیازهای این صنعت را برآورده کند.

■ نمایشگاه ایتما آسیا چین
گروه کاالیی: انواع ماشین آالت نساجی

تاریخ میالدی: 25-21 اکتبر 2016
تاریخ شمسی: 30 مهر لغایت 4 آبان 1395

■ نمایشگاه Intertextile، شانگهای، چین
تاریخ میالدی: 27-24 آگوست 2016،      تاریخ شمسی: 6-3 شهریور 95

گروه کاالیی: منسوجات خانگی، فرش و صنایع وابسته
در دوره قبلی این نمایشگاه 1402 غرفه گذار و بیش از 42000 بازدیدکننده حضور داشتند.

■ نمایشگاه Techtextil  ، مسکو، روسیه
تاریخ میالدی: 17-15 مارس 2016،

تاریخ شمسی: 27-25 اسفند 94
گروه کاالیی: منسوجات فنی و بی بافت ها، 

لباس های حفاظتی
توسط  که  است  سال   10 از  بیش  نمایشگاه  این 
برگزار   Messe Frankfurt نمایشگاهی  شرکت 
می شود و امسال در 12 بخش مربوط به تکنولوژی 

های مدرن نساجی برگزار خواهد شد.

■ چهاردهمین دوره نمایشگاه پارچه، لباس و پوشاک CFT ASIA ، کراچی، پاکستان
تاریخ میالدی: 11-9 مارچ 2016،
تاریخ شمسی: 21-19 اسفند94 

گروه کاالیی: انواع پارچه، انواع لباس مردانه، زنانه و بچه گانه، پارچه های پنبه ای، لباس 
های بافتنی، پرده، منسوجات خانگی، انواع پتو و روتختی و ...

در دوره قبلی این نمایشگاه 383 غرفه گذار از 39 کشور و با حمایت 50 انجمن تخصصی نساجی 
از 30 کشور برگزار شد.

■ نمایشگاه Decor Expo، باکو، آذربایجان
تاریخ میالدی: 30-28 آوریل 2016،
تاریخ شمسی: 11-9 اردیبهشت 95

گروه کاالیی: مبلمان، منسوجات خانگی، 
فرش، الیاف و دکوراسیون داخلی

 Elan نمایشگاهی  شرکت  توسط  نمایشگاه  این 
Expo ترکیه برگزار خواهد شد. در دوره قبلی این 
نمایشگاه بیش از 4700  بازدید کننده و 82 غرفه 
گذار از کشورهای کره، امارت، ترکیه، ایتالیا در این 

نمایشگاه حضور داشتند.

 Techtextil سیزدهمین دوره نمایشگاه ■
North America، آتالنتا، آمریکا

تاریخ میالدی: 5-3 می 2016،
تاریخ شمسی: 16-14 اردیبهشت 95

گروه کاالیی: منسوجات فنی و بی بافت ها
این نمایشگاه توسط شرکت نمایشگاهی 

Messe Frankfurt برگزار خواهد شد.

■ نمایشگاه دموتکس قازیان تپ
گروه کاالیی: فرش ماشینی، فرش دستباف، 

نخ فرش و صنایع وابسته
تاریخ میالدی:26-23 می 2016
تاریخ شمسی:6-3 خرداد 1395

■ نمایشگاه Japantex، توکیو، ژاپن
تاریخ میالدی: 28-26 اکتبر 2016،

تاریخ شمسی: 7-5 آبان 95
گروه کاالیی: منسوجات خانگی و دکوراسیون داخلی
در دوره قبلی این نمایشگاه 207 غرفه گذار از 11 

کشور و بیش از 11174 بازدیدکننده حضور داشتند. 

■ سمینار شرکت ماشین آالت نساجی سوئیس، تهران، ایران
تاریخ میالدی: 26-25 آوریل 2016،   تاریخ شمسی: 7-6 اردیبهشت 95

گروه کاالیی: ماشین سازان نساجی سوئیس
در این سمینار امکان ارتباط رو در رو با نماینده های شرکت های بزرگ ماشین ساز سوئیسی 
 Stäubli، Saurer، Karl Mayer، Rieter، SSM شرکت  جمله  از  است،  شده  فراهم 

Schärer Schweiter Mettler و ...

■ نمایشگاه فلورکاورینگ خاورمیانه
گروه کاالیی: فرش ماشینی، فرش 

دستباف، نخ فرش و صنایع وابسته، انواع 
کفپوش ها و صنایع وابسته

تاریخ میالدی:26-23 می 2016
تاریخ شمسی:6-3 خرداد 1395

جهت كسب اطالعات بيشتر در مورد نمايشگاه های فوق، رزرو غرفه و يا شركت در تورهای نمايشگاهی با ما تماس بگيريد:
info@kohanjournal.com :77245780 – 77243296 - 09125387262                                ايميل

تاریخ های مهم نمایشگاهیتاریخ های مهم نمایشگاهی

■ چهارمین دوره نمایشگاه مد و فشن
Première Vision – استانبول- ترکیه

نمایشگاه ویژه منطقه خاورمیانه و اروپای شرقی
25-23 مارچ 2016  /   6-4 فروردین 95

گروه کاالیی: تولیدکنندگان نخ و الیاف، پارچه، لوازم 
جانبی )برچسب ها، دکمه ها، فشرده، بسته بندی، ...(، 
تولیدکنندگان جین، طراحی پارچه، دوخت، مد و فشن
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رابطه تجاری 150سال ایران و ایتالیا
سابقه تجاری ايران و ايتاليا حدود 150 سال است و  در 
اين مدت ـ به جز دوران اخير كه تحريم ها عليه ايران 
تشديد يافته بود- همواره رو به افزايش و توسعه بوده 
است، ناگفته نماند در ايام تحريم نيز رابطه تجاری فی 
به صورت محدود  و  نشد   به طور كامل قطع  مابين 
ادامه يافت. مهم ترين اقالم صادراتی ايران به ايتاليا، 
آهن و استيل،پشم،موی حيوانات و فرش،پالستيك و 
ادويه،محصوالت   و  بخار،چای  پالستيکی،ديگ  مواد 
و  مس  و  شيميايی  خام،محصوالت  پوست  معدنی، 
ماشين  نيز  ايتاليا  ديگر،  سوی  در  است.  آن  فراورده 
آالت، ديگ بخار، راكتور هسته ای، وسايل برقی، آهن 
و استيل، وسايل پزشکی و چشم پزشکی، وسايل نقليه 
غير واگن، پالستيك و فراورده های آن، محصوالت 
شيميايی، وسايل دباغی ـرنگرزی و وسايل شيميايی 

ـ ارگانيك .  
دو  تجاری  روابط  ميالدی   2005 تا   1999 سال   از 
كشور در حال توسعه و گسترش بوده است و به گفته 
رئيس سازمان توسعه تجارت رشد دو برابری را تجربه 
بحران  نهم،  دولت  آمدن  كار  روی  با  اما  است  كرده 

هسته ای و شروع تحريم های گسترده عليه ما  روابط 
دو كشور رو به سردی می رود و رشد روابط تجاری 

سير معکوس به خود می گيرد.

بر اساس جدول 1، بيشترين ارزش مالی صادرات ايران 
به ايتاليا مربوط به سال 2007 است كه معادل 553 
ميليون دالر برای  ما ارزآوری داشته است و كمترين 
ميزان آن با رقمی نزديك به  170 ميليون دالر مربوط 
توان گفت  ترتيب می  اين  به  است.  به سال  2013 
صادرات ايران  به ايتاليا با رشد منفی همراه بوده است. 
از  طرفی ديگر  بيشترين ميزان واردات  ايران از ايتاليا 
 2008 سال  به  مربوط   ، دالر  ميليون   2045 رقم  با 
ميالدی و كمترين رقم واردات مربوط به سال 2013 
اما  بوده است  نزولی  نيز  بنابراين سير  واردات  است؛ 
تراز  تجار ياران و ايتاليا همچنان  به شکل ثابت منفی 

نگاهی به رابطه تجاری ایران و ایتالیا

آینده روشن روابط 
تجاری فی مابین در 

دوران پسا برجام
اروپا چکمه ای جای گرفته است كه  به سبب موقعيت  در جنوب غربی قاره 
جغرافيايی و  پيشينه تاريخی اش برای اروپا از اهميت زيادی برخوردار است. 
ايتاليا از ديرباز، به سبب شرايط جغرافيايی در تجارت اروپا نقش مهمی ايفا كرده 
است. طی چند سال اخير و در پی بحران مالی جهان در سال های  2008 تا 
2010؛ اقتصاد ايتاليا نيز آسيب جدی را متحمل شد كه پيامدهای آن همچنان 
باقيست. در حال حاضر ميزان رشد GDP 1/1 درصد، رشد صنعتی آن صفر 
درصد و درآمد سرانه آن 30/136 دالر و حجم سرمايه گذاری خارجی در آن 
20/192  است. عمده  رابطه تجاری اين كشور در محدوده يورو صورت می 
گيرد؛ بيشترين ميزان واردات از اين كشور توسط آلمان، فرانسه، هلند، اسپانيا، 
بلژيك و انگليس صورت  می گيرد. در مقابل عمده صادركنندگان به ايتاليا، به 
ترتيب آمريکا، آلمان، فرانسه، اسپانيا و سوئيس اند كه به جز آمريکا  همگی در 

محدوده يورو قرار دارند.   
از: تجهيزات كفپوش،  ايتاليا به جهان عبارت است  مهم ترين اقالم صادراتی 
تجهيزات ماشين آالت، مواد شيميايی و پارچه  و لباس كه نقش عمده ای در 
توسعه صنعتی و بهبود روند آن در سال های پس از بحران اقتصادی بوده است.  

مانده است. 
رفتار  تغيير  و  يازدهم  دولت  آمدن  كار  روی  از  پس 
دولت نسبت به روابط سياسی با غرب، تغيير مناسبات 
ايران  و غرب  بر سر مسئله هسته ای و در پی ان سفر 
ايتاليا  زمينه  اخير رئيس جمهور  و هيئت  دولت به 
و بستر الزم برای توسعه مناسبات تجاری و اقتصادی 
می  بينی   پيش  و  است  شده  فراهم  كشور  دو  ميان 
شود  ايتاليا  به عنوان  سومين خريدار نفتی ايران به 
فهرست شركای مهم و  اثرگذار ايران بازگردد. هرچند 
مهم  شريك  نخستين  نيز  ها  تحريم  سخت  ايام  در 
فعال   120 حضور  رفت.  می  شمار  به  كشور  تجاری 
اقتصادی در اين سفر خود نشان از اهميت اقتصادی 
سرنوشت  بر  آن  تاثير  و  ايرانی  بازرگانان  برای   آن 
تجاری ما با ايتاليا دارد. در اين سفر 14 سند همکاری 
اقتصادی،  مختلف  های  زمينه  در  تفاهم  يادداشت  و 

[

ارزش:ميليون دالرجدول1-مبادالت تجاری ایران و ایتالیا )سال2007تا2013( 

ماخذ: سازمان توسعه تجارت
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سياسی، آموزشی و فرهنگی و ... منعقد شد كه ارزش 
شده  برآورد   دالر  ميليارد   4/18 تجاری  قراردادهای 
است كه می تواند سهم به سزايی در تحرک صنعت  

كشور داشته باشد. 

طی يکی دو سال  اخير توسعه "اقتصاد مقاومتی" و 
تمركز  بر "افزايش صادرات غيرنفتی" كليدواژه هايی 
ست كه برنامه های اقتصادی دولت حول آن ها تهيه 
و تنظيم شده است. از اين جهت كاالهای استراتژيك 
غيرنفتی ايران چون محصوالت نباتی، صنايع دستی و  
صنايع كوچك چون فرش  دستباف و فرش  ماشينی 
صورت  اين  در  گيرند.  قرار  ويژه   توجه  مورد  بايد 
تواند  می  ها  تحريم  رفع  و  فعلی  اقتصادی  گشايش 
منافع صنايع داخلی را تامين كند در غير اين صورت 
تنها واردكنندو مصرف كننده خواهيم بود؛ از اين رو به 
نظر می رسد برقراری توازن  تجاری مهم ترين هدف 

توليدكنندگان و  صادركنندگان ايرانی باشد. 
اين  از  يکی  واردات  و   به وضعيت صادرات  نگاهی   
اخير می  ايتاليا طی دو سال  به  استراتژيك  كاالهای 
تواند  چشم اندازی مناسبی از وضعيت عرضه و تقاضا 
را  ماشينی  فرش  و  منسوجات  توليدكنندگان  برای  را 
ترسيم كند و امکان برنامه ريزی برای توسعه صادرات  

منسوجات را در آينده فراهم كند. 

بر اساس جدول 2، تنها 41هزار و 641 دالر صادرات 
منسوجات به ايتاليا داشته ايم كه اين مقدار بسيار ناچيز 
و اندک  است و از مجموع محصوالت نساجی  تنها 
از  البته  كه  است  شده  صادر  ايتاليا  به  ماشينی  فرش 
اين  بوده است. حال  مقدار آن محدود  نيز  نظر كمی 
پرسش مطرح می شود كه چرا چنين كاالی مهم و 
استراتژيکی نتوانسته آنگونه كه بايد به بازار ايتاليا راه 

يابد؟!

بر اساس جدول 3 ميزان صادرات منسوجات طی 10 
ايتاليا يك ميليون و 119  ماه نخست سال جاری به 
هزار و 275 دالر بوده است كه در مقايسه با دوازده ماه 
سال گذشته رشد فزاينده و چشمگيری داشته است. در 
اين بين بيشترين دارد صادراتی در بخش منسوجات 
مربوط به پارچه های نبافته و كمترين آن مربوط به 
باف است. در مقايسه  صادرات كفپوش های منگوله 
درآمد حاصل از  فروش منسوجات طی دو سال اخير، 
به نظر می رسد درآمد در سال جاری رشد چشمگيری 
درآمد  افزايش  اين  دهد  می  نشان  و  است  داشته 
صادراتی می تواند زمينه مناسبی برای آينده صادرات 
فرش ماشينی و ديگر منسوجات به ايتاليا فراهم كند. 

واردات از صادرات پیشی گرفته است
در مقابل، واردات منسوجات از ايتاليا به عنوان يکی از 
انواع منسوجات  كشورهای به نام در توليد پوشاک و 
و صنعت مد با اختالف فاحشی  از صادرات ايران در 
در  دارد.  واردات  ايران  به  نخ   انواع  و  پوشاک  زمينه 
ايتاليا حدود  از  منسوجات  واردات  ميزان  سال 1393، 
يك ميليون و 535 هزار و 368 بوده و هزينه واردات 
در 10 ماه نخست سال جاری 854 هزار و 711 دالر  
بوده است كه در مقايسه با 12 ماه سال قبل كاهش 
داشته اما به نظر می رسد هزينه واردات منسوجات در 
مقايسه با صادرات بسيار باالتر بوده و تراز تجاری آن 
به نفع ايتاليا منفی بوده است. بنابراين، بايد راهکاری 
برای افزايش درآمد صادراتی و بهبود تراز تجاری فی 

مابين  انجام دهد. 

به نظر می رسد يکی از روش های موثر در افزايش 
مراودات تجاری  بعد از عقد قراردادهای متعدد تجاری 
، افزايش حضور در نمايشگاه های مرتبط و برگزاری 
نمايشگاه مشترک باشد. يکی از بهترين نمو نه های 
مناسبی  محمل  كه  ايتماست  نمايشگاه  اقدامات  اين 
مبادالت  افزايش  و  تجاری  روابط  توسعه  برای  ست 

برابر و متعادل. 

جدول 2- صادرات  منسوجات به ایتالیا)1393(

جدول 3-صادرات منسوجات به ایتالیا)1394(

جدول 4- مجموع واردات منسوجات از ایتالیا

ماخذ: اتاق بازرگانی تهران

ماخذ:اتاق بازرگانی تهران

ماخذ:اتاق بازرگانی تهران



C 210 297.indd   1 2015/10/22   10:39:15







«مجموعه ای از زیباترین و پرفروش ترین های این سالها» Designer: Mir Mola Soraya
+ 9 8  2 1  2 2 6 3  8 3 9 4
+ 9 8  9 1 2  3 4 9  0 3 2 8



«مجموعه ای از زیباترین و پرفروش ترین های این سالها» Designer: Mir Mola Soraya
+ 9 8  2 1  2 2 6 3  8 3 9 4
+ 9 8  9 1 2  3 4 9  0 3 2 8









www.kohanjournal.com                                       

www.kohanjournal.com  .69برای آگاهی از آخرین اخبار نساجی و فرش از سایت ما بازدید کنید

◄ امکان چاپ سفارشات کم تیراژ:  چاپ ديجيتال پارچه امکان چاپ 
حتی يك متر پارچه را بدون نياز به تهيه شابلون فراهم می كند.

◄ مصرف کمتر آب و انرژی:  در چاپ ديجيتال پارچه، نيازی به استفاده 
از مقادير زياد آب و انرژی الکتريکی كه در چاپ روتاری يا اسکرين بکار برده می 
شود، نيست. حتی در چاپ با جوهرهای پيگمنت يا ديسپرس/سابليميشن كه فقط 
به يك مرحله تثبيت حرارتی برای تکميل چاپ نياز است؛ صرفه جويی بيشتری در 

مصرف آب و انرژی انجام می گيرد.

◄ مواد شیمیایی زاید کمتر:  مصرف جوهر ديجيتال در مقايسه با  رنگ 
مصرفی در چاپ سيلك اسکرين كمتر است و در نتيجه مواد شيميايی كمتری وارد 

محيط زيست می شوند.

◄ چاپ تکرارپذیر در ابعاد بزرگ:  با چاپ ديجيتال می توانيد تصاوير 
عريض را به صورت رول به رول بدون محدوديتهای چاپ اسکرين با كيفيت عالی 

چاپ كنيد.

◄ نیاز به فضای کمتر:  فضای الزم برای يك مجموعه چاپ ديجيتال، 
تنها قسمتی از مکان مورد نياز برای راه اندازی سيستم چاپ روتاری است.

انبوه طرحهای  چاپ  از  قبل  بزرگ  كارخانجات  گیری:  نمونه  امکان   ◄
خود با استفاده از يك دستگاه چاپ ديجيتال، می توانند بهترين طرح ممکن را پيدا 

ده دلیل برای انجام 
چاپ پارچه 

به روش دیجیتال

كنند و با برنامه ريزی قبلی و اطمينان از موفقيت طرح، آن را در حجم انبوه روانه 
بازار كنند. 

روش  دو  به  مجهز  چاپ  های  كارگاه  چاپ:   در  پذیری  انعطاف   ◄
ديجيتال و سيلك اسکرين قادر هستند ابتدا با سيستم ديجيتال خود، حجم كم اما با 
تركيب رنگهای مختلف را چاپ كنند و سپس رنگ بندی دلخواه را در حجم های 

انبوه، با سيستم چاپ روتاری انجام دهند.

◄ انتخاب طیف رنگهای وسیع: در چاپ ديجيتال پارچه، امکان چاپ 
اين موضوع دست طراحان  و  فراهم است  باال  تعداد رنگ  با  نوع طيف رنگ  هر 
را در طراحی برای هر گونه مد لباس و دكوراسيون و . . . تا حد بسيار زيادی باز 

گذاشته است. 

با روش چاپ روتاری؛ راه  ◄ نیاز به سرمایه گذاری کم:  در مقايسه 
به  اين  و  دارد  كمتری  اوليه  سرمايه  به  نياز  ديجيتال  چاپ  سيستم  يك  اندازی 

گسترش تجارت ديجيتالی كمك فراوانی می كند.

پارچه،  ديجيتال  فرايند چاپ  در  به تعداد کارگر کمتر:  اصوالً  نیاز   ◄
نياز خواهيد  استخدام  برای  را  كار كمتری  نيروی  به فضا،  احتياج كمتر  بر  عالوه 
 ... داشت و در نتيجه صرفه جويی مالی قابل توجهی در حقوق و مزايا و بيمه و 

نصيب شما می شود.

جمع آوری و ترجمه:  اميد بذرافکن )شركت پيوند بديع(



مجله نساجی کهن / اسفند ماه 1394

صنعت  يافتن  اهميت  با 
توجه  امروزه  جهان  در  بازيافت 

توجه  مورد  توليدات  به سرنوشت 
توليد  جمله  از  صنعتی  فعاالن  تمامی 
گرفته  قرار  گذاران  سياست  و  كنندگان 

است. صنعت نساجی و فرش ماشينی نيز از صنايعی 
است كه بازيافت در آن از اهميت ويژه ای برخوردار 
است و در عين حال به عنوان يك منبع درآمدی و 
رشته ای سود آور در حال گسترش است. اگر مقاالت 
پيشين ما در مجله  كهن و وب سايت كهن را مطالعه 
كوچکی  بسيار  بخش  تنها  كه  دانيد  می  باشيد  كرده 
و  به چرخه حيات  در حال حاضر  نساجی  از ضايعات 
مصرف بر می گردد و حدود 90 درصد از اين كاالهای 
دور  ريختنی ارزشمند راهی مراكز دفن زباله می شود 
انبوهی از خاک و زباله به فراموشی سپرده  و در زير 

می شود.
 

دارند  بااليی  بسيار  بازيافت  قابليت  نساجی  كاالهای 
بسيار  كاربردهای  و  مصارف  آنها  برای  توان  می  و 

متفاوتی را در نظر گرفت.
يکی از كاالهای پر مصرف امروزی كه شايد در هر 
نفر از ما چند عدد از آنها را در كمد لباس خود داشته 
باشيم شلوارها جين و يا لباس های توليد شده از پارچه 

های جين باشد.
"تبديل  شعار  با  آمريکايی  شركت  يك  تازگی  به 
شلوارهای جين آبی به عايق های سبز" توانسته است 
ايده بسيار جالبی را برای بازيافت اين پارچه محبوب 
ای  پروسه  طی  شركت  اين  كند.  ارائه  ارزشمند   و 
شلوارهای جين را به عايق های كاربردی برای صنايع 
ساختمان تبديل می كند. طبق اظهارات آنها توانسته 

اند تا به حال بيش از يك ميليون قطعه شلوار و لباس 
جين را از سراسر كشور جمع آوری، بازيافت و تبديل 

به عايق كند.
است  طوالنی  بسيار  جين  شلوار  يك  توليد  پروسه 
كيلو  هر  توليد  برای  شود.  می  آغاز  پنبه  مزارع  از  و 
پنبه در مزارع مقدار زيادی آب، سموم گياهی، نيروی 
كه  زمان صرف می شود  و  آالت  ماشين  و  كارگری 
بسيار قابل توجه است. سپس اين پنبه به كارخانجات 
ريسندگی،  حالجی،  مراحل  و  ميرود  كنی  پاک  پنبه 
بافندگی ، تکميل و دوخت را طی می كند تا به مغازه 
كنيد  فرض  حال  كنيم.  خريداری  آنرا  ما  و  برسد  ها 
پس از چند سالی كه  از مصرف اين كاال گذشت ما 
اين پارچه ارزشمند را كه برای توليد آن وقت ، هزينه 
به محل های دفن  را  انرژی بسياری  صرف شده  و 
پنهان  خاک  دل  در  هميشه  برای  و  ميفرستيم  زباله 
می كنيم. بنابراين می توانيد به خوبی تصور كنيد كه 
بازگرداندن اين محصول به چرخه مصرف و بازيافت 
ما  زده  بحران  دنيای  در  را  عظيمی  سرمايه  چه  آن 

حفظ می كند.

اين شركت در جديد ترين آمار خود اعالم نموده است 
از  لباس جين بيش  از 1 ميليون قطعه شلوار و  بيش 

600 تن پارچه جين استخراج نموده و از اين مقدار 
بيش از 2 ميليون فوت مربع عايق الياف طبيعی پنبه 
نموده  توليد  ساختمان  سازی  عايق  در  مصرف  مورد 

است.
 

جين  های  لباس  اوری  جمع  برای  آمريکايی  شركت 
است  گرفته  نظر  در  مدونی  برنامه  آمريکا  سراسر  از 
كمك  برای  تواند  می  كننده  مصرف  اينکه  جمله  از 
به محيط زيست و بازيافت كاالهای كهنه خود را به 
محل ها و مغازه های مشخصی تحويل دهد و حتی در 
صورت تمايل به فروش می تواند با تحويل هر قطعه 
از لباس های جين خود كوپن هديه ای به ارزش  20 
لباس جديد دريافت كند. همچنين  برای خريد  سنت 
روش ديگر پست كردن اين لباس های جين به آدرس 
شركت  اين  باشد.  می  رايگان  صورت  به  و  كارخانه 
سعی كرده است با دعوت از تمامی مغازه ها و خرده 
های  لباس  آوری  جمع  در  را  انها  ها  لباس  فروشان 
كهنه ترغيب نمايد. ساير اقشار مردم نيز به كمك اين 

شركت شتافته اند.
 

يك پسر 8 ساله ساكن ايالت اوهايو آمريکا در همکاری 
با اين شركت توانست در يك سال به تنهايی 24000 

تولید عایق 
از بازیافت 
شلوارهای 

جین
ترجمه و تنظيم: بهنام قاسمی
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قطعه شلوار يا لباس جين  به وزن تقريبی 5 تن را از 
خانه ها و يا زباله دانی ها جمع كند. همچنين  چندين 
شلوارهای  بازيافت  طرح  در  شركت  با  نيز   دانشگاه 
جين در يك سال و توسط يك تيم 56 نفره بيش از 
195000 قطعه شلوار جين كهنه و دور انداختنی را از 

سطح دانشگاه ها جمع آوری كنند.
هر ساله بيش از 25 ميليارد پوند كاالهای نساجی دور 
در  توانند  زيادی می  و شركت های  ريخته می شود 
آينده از اين ثروت با ورود به بخش بازيافت سود ببرند.

اين عايق به دليل اينکه از الياف طبيعی پنبه توليد می 
شود دارای مزايای قابل توجهی می باشد كه می توان 

از مهمترين آنها به موارد زير اشاره كرد :
 

• عدم استفاده از مواد شيميايی در توليد عايق
• سطحی بسيار نرم و قابل لمس با لطافت پنبه

• قابليت استفاده به صورت دكوراتيو و رنگ آرامبخش 
در خانه

• تا 30 درصد توانايی بيشتر در عايق صدا
• قابليت عايق گرمايی قابل توجه

های  عايق  مانند  خانگی  لوازم  در  استفاده  قابليت   •
ماشين های ظرفشويی

• استفاده در عايق بندی سالن های ورزشی
• استفاده در ساخت تشك های صنعتی

• ايزوالسيون صنعتی  و ساختمان
 

كاربردهای جديدی  روز  هر  ياد شده  موارد  بر  عالوه 
برای اين محصول توسط بخش های مختلف صنعتی 

ارائه  ميشود.

رييس سازمان توسعه تجارت از تدوين و نهايی شدن تقويم 
آينده  نمايشگاه های داخل كشور خبر داد و گفت: در سال 
بيش از 800 نمايشگاه در قالب 77 عنوان نمايشگاهی در 

تهران و استان ها برگزار می شود. 
به گزارش ايسنا، ولی اهلل افخمی راد - معاون وزير صنعت، 
بر  عالوه  آينده  سال  در  كرد:  اظهار   - تجارت  و  معدن 
برگزاری 800 نمايشگاه  داخلی در زمينه گروه های كااليی و 
خدماتی، بيش از 60 عنوان نمايشگاه اختصاصی، تخصصی 
بازارهای  و  هدف  كشورهای  در  نيز  خارجی  بين المللی  و 

اولويت دار تدوين و به تصويب رسيده است. 
موضوعی  و  مکانی  زمانی،  همپوشانی های  رعايت  به  وی 
كشور  نمايشگاهی  تقويم  افزود:  و  كرد  اشاره  نمايشگاه ها 
با هدف استفاده هرچه بهينه از فرصت های تجاری، فراهم 
توليدی  واحدهای  بيشتر  چه  هر  حضور  شرايط  كردن 
صادراتی داخلی و خارجی در نمايشگاه ها و همچنين استفاده 

برگزاری بیش از 800 نمایشگاه داخلی در سال آینده 
رییس سازمان توسعه تجارت خبر داد

اخبار اقتصادی►

حداكثری از شرايط پسا برجام، تدوين و تصويب شده است. 
نمايشگاهی  تقويم  تدوين  در  كرد:  خاطرنشان  افخمی راد 
تجاری  فرصت های  شناسايی  به  نسبت  است  شده  تالش 
و  كشور  بالفعل  و  بالقوه  توانمندی های  همچنين  و 
نيازمندی های بازارهای هدف اقدام الزم صورت گيرد و با 
نمايشگاه  به طراحی  تمامی جوانب، نسبت  در نظر گرفتن 

تخصصی در داخل و خارج اقدام شود. 
اهميت  بر  تاكيد  با  تجارت  و  معدن  صنعت،  وزير  معاون 
برگزاری يا مشاركت در نمايشگاه های بين المللی تجاری در 
داخل و خارج از كشور به عنوان يکی از ابزارهای تاثيرگذار 
فراهم شده  افزود: شرايطی  تجارت،  توسعه  و  بازاريابی  در 
است تا بنگاه های كشور از فرصت برگزاری نمايشگاه ها به 
نحو احسن استفاده و با بررسی تمامی نمايشگاه ها، مقدمات 

حضور و مشاركت خود در اين نمايشگاه ها را فراهم كنند. 
با  خواست  صادراتی  توليدی  واحدهای  از  افخمی راد 

نيازمندی های  همچنين  و  خود  توانمندی های  از  بهره گيری 
بازارهای هدف نسبت به برنامه ريزی منسجم برای حضور در 
نمايشگاه های تجاری بين المللی داخلی و خارجی اقدام كنند. 
استان   31 نمايشگاه های  تقويم  كه  نکته  اين  اعالم  با  وی 
اطالع  به  خبری  مجاری  ساير  و  سازمان  پورتال  طريق  از 
به  جانبه  همه  و  جدی  توجه  خواستار  رسيد،  خواهد  عموم 
مقوله نمايشگاه های تجاری به عنوان يکی از ابزارهای توسعه 

صادرات غيرنفتی به خصوص در دوران پساتحريم شد. 
كرد:  تصريح  پايان  در  تجارت  و  معدن  صنعت،  وزير  معاون 
شركت های نمايشگاهی استانی بايد با همکاری سازمان های 
ملی  فضای  كردن  فراهم  ضمن  تجارت  و  معدن  صنعت، 
موضوعات  صادراتی،  و  توليدی  شركت های  مشاركت  برای 
تجاری،  اقتصادی،  توانمندی های  به  توجه  با  را  نمايشگاهی 
مشخص  كشور  استان های  خدماتی  و  صنعتی  و  كشاورزی 

كنند. 
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بررسی نقوش ایرانی در طراحی فرش)بخش پنجم(

نقشینه های تلفیقی- اقتباسی در فرش های ایرانی
● نگارنده: ياسر امين محبوب، مديرعامل طراحی فرش زروان

در اين شماره به گروه ديگر از طرح ها و نقشينه های 
ايرانی می پردازيم كه از تلفيق و پيوستگی يك يا چند 
طرح ايجاد می شود يا از ساير طرحهای ايرانی يا ديگر 

ملل اقتباس و گرفته شده اند. 
برخی طرحهای تلفيقی كه خود دارای انواع اند به شرح 

زير می باشد:
1. طرح بندی دسته گل 

2. طرح بندی شاخه گوزن 
3. طرح ترنج دسته گل 

4. طرح ترنج سبزی كاری 
5. طرح زيرخاكی 

6. طرح زير خاكی ستون دار محرابی 
7. طرح شاخه پيچ ترنج دار 

8. طرح قاب قابی 

بافت فرشهای اقتباسی اغلب در نواحی مجاور مرزها 
ارتباط بين مردم دو طرف مرز بيشتر است مانند  كه 

آذربايجان شرقی يا خراسان بافته می گردد.
مشکين شهر از مراكز بافت اينگونه فرشها است 

برخی از طرحهای اقتباسی بشرح زير اند : 
1. آناتولی 
2. افغانی
3. قفقاز

4. گوبلن

طرح پیچک
از طرح های فرش دستباف ايران كه نقش گل پيچك 
می  نظر  مورد  است  چرخش  كه  آن  برگ  و  شاخ  و 
باشد. رنگ آبی گلهای پيچك زيبايی خاصی به اين 

طرح می بخشد.

طرح ترنج قفقاز
آن  در  كه  قفقاز  های  فرش  از  اقتباسی  است  نقشی 
كه  گرفته  قرار  طوری  فرش  ميان  در  ترنج  تعدادی 
نموده.  تقسيم  مساوی  قسمت  سه  به  طول  از  را  آن 
اين ترنجها از لحاظ نقش و ابعاد رنگ و شکل ممکن 

طرح گلدانی دوطرفه
دراين طرح يك يا چند گلدان در باال و به شکل سر و 
ته و يك يا چند گلدان در پايين فرش به شکل عادی 
گرفتن  قرار  شود.طرز  می  برگ  و  شاخ  و  گل  دارای 
گلدانها دراين طرح چنين است كه اگر افراد از باال و 
پايين يا سر و ته به فرش بنگرد گلدانهای يك طرف 

را طبيعی و پر از شاخ و برگ گل می بينند.

طرح گوشه گویک 
در  رايج  است  اصطالحی  ترنج«  لچك  »طرح  يا 

آذربايجان.

طرح لچک ترنج
طرحی است بسيار عمومی و معروف و زيبا در فرش 
ايران كه از مکتب شاه عباسی به يادگار مانده و در آن 
به عنوان نقشمايه استفاده می شود  از لچك و ترنج 
اين طرح از تذهيب هايی كه كاتبان هنرمند در پشت 
جلد قرآن ها و ساير كتب نگاشته اند اقتباس گرديده 

است . 
طرح مذكور با توجه به شکل لچك و ترنج و تناسب 
از آنها در فرش و ساير  اين دو وجود هر دو يا يکی 
مالحظات دارای انواعی است كه برخی از آن به شرح 

زير می باشد:
1. لچك ترنج ساده و متناسب كه بافت معمولی اين 

طرح است. ژ
2. ترنج دار: كه فرش فقط دارای ترنج است و لچك 

ندارد.
3. لچکی: كه دارای لچك اما بدون ترنج می باشد.

پوشانده  را  زمينه  اطراف  طره  كه  دار:  طره  ترنج   .4
است .

5. لچك ترنج كف ساده 
6. سلسله ای ترنج دار

7. ترنج قفقاز
8. ترنج شيروان

9. لچك ترنج هندسی
10. لچك ترنج كالله دار
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نقشمايه  باشندو  هم  مغاير  به صورت  يا  مشابه  است 
را  آنها  اطراف  هندسی  اشکال  ستون،  قبيل  از  هايی 
های  نقشمايه  نيز  حاشيه  طرح  اين  نمايد.در  تزيين 

گوناگون دارد.

طرح زیرخاکی
زير خاكی به اشيايی چون كوزه ،قدح و ساير ظروف 
گفته می شود كه به همراه ميوه جات ، گلدانهای گل 
و نقوش ديگر در فرش می آيد. اين نقش و طرح در 
فرشهايی با خطوط گردان )اسليمی( نيز بافته می شود  
مشاهده  نيز  خراسان   ، كاشمر  قاليهای  در  امروزه  و 

می گردد.

طرح عمومی فرش  یا )طرح همگانی فرش ( 
طرحی كه در سراسر مناطق و مراكز فرشبافی طراحی 
و بافت آن متداول باشد مانند طرح های لچك ترنج ، 

افشان ، اسليمی و...

طرح قفقاز 
طرحی است اقتباسی كه در بين ايالت و عشاير بويژه 
در آذربايجان شرقی مخصوصا نواحی ارسبان و گاهی 
اند  نوشته   . شود  می  بافته  زاهدان  و  سمنان  در  نيز 
اين طرح بوسيله قاليهای كوهستان قفقاز نزديك چهار 
قرن پيش به ايران آمده و احتماال سابقه بافت آن در 

گليم طوالنی تراست. 
در طرح قفقاز معموال ترنج متعدد است ، رنگها ماليم  
و هم آهنگ ، طرح هندسی ، خطوط تجريدی و زاويه 
دار و نقش مايه ها حيواناتی مثل شتر ، اشياءی مانند 

قيچی و قاب می باشد . 

طرح گلدانی)حاج خانمی(
طرحی از مکتب شاه عباس و مربوط به دوران صفويه 
با گلدان و گلهای درشت كه شاخ های كوچك آنها را 
حمل می نمايد و دسته گل و پرندگان يا شاخه های 

گل بر آن نقش بسته است . 
از جمله  اين نقش در حال حاضر در مراكز فرشبافی 

تبريز ، كرمان با گلهای ريز بافته می شود.
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■  بازاریابی صادراتی فرش خود را به ما بسپارید.
دسته بندی كاال: فرش ماشينی 

نام و نام خانوادگی: محمدزاده       نام شركت: ايده آفرين
                                          تلفن: 88400889  / 88400632

■ تامین و فروش انواع مواد شیمیایی و رنگ نساجی
كيفيت اروپا و قيمت رقابتی

انواع خمير چاپ / رنگ های پايه آبی / انواع رنگ های ديسپرس با 
كيفيت اروپا / انواع فويل چاپ ، ورق های طال و نقره / مواد كمکی 

نساجی / رنگ های نساجی پايه پالستيك / انواع پيگمنت / پودر فلوک / 
ماشين آالت چاپ ديجيتال / جوهرهای چاپ

Mandtgroup@gmail.com                                 

بازار نساجی

شرکت خاطره مشهد

 تلفن 09121195513

CRT82 فروش دستگاه
shaggyloop تبدیل شده به

قابلیت بافت انواع فرش شگي و گلیم  
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فروش کارخانه 
تولید الیاف پلی استر

■ فروش نخ پود فیالمنت جایگزین جوت و نخ پنبه
نوع محصول : نخ فرش ماشينی 

توضيحات كاال: نخ پود فيالمنت جايگزين جوت و نخ پنبه برای دستگاه 
های 700 تا 1200 شانه ..كوتاه نشدن فرش از عرض وطول فرش 

حتی 1 سانت نداشتن پرز گرفتن چسب رزين اهار انعطاف پذيری 
ولطافت پنبه و 4 برابر جوت مستحکم تر

نام و نام خانوادگی: سعيد جهان ارايی
                                                     تلفن: 03155547029

ماشین آالت کره با ظرفیت 40 تن در روز                                              تلفن همراه: 09133621699 

تلفن : 09188661582
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اخبار صنعت نساجی و فرش ماشینی 
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پروژه نمایشگاه بزرگ اصفهان یک شهر 
بی نظیر است

پروژه  گفت:  پاريس  دولتی  نمايشگاه های  مدير 
نمايشگاه بزرگ اصفهان، يك شهر بزرگ نمايشگاهی 

و پروژه ای بی نظير برای ايران است.

"كاترين فش ريتر"، كه به دعوت نمايشگاه اصفهان 
جسارت  بازديد،  اين  در  بود،  كرده  سفر  شهر  اين  به 
تحسين  قابل  را  پروژه ای  چنين  آغاز  برای  مديران 
خواند و افزود: اين مركز نمايشگاهی بايد برای جذب 
مشاركت كنندگان و بازديدكنندگان خارجی، امکانات 
كامل هتل و اقامت، گمرک، بانك، انبار و ديگر مراكز 

خدماتی و رفاهی را در اختيار داشته باشد.
وی اضافه كرد: مركز نمايشگاهی پاريس كه در سال 
ميليون   500 بر  بالغ  بودجه ای  با  شد،  ساخته   1950
يورو در حال بازسازی است و بيشترين علت بازسازی، 
و  اقامتی  مراكز  و  سبز  فضاهای  كردن  گسترده تر 
اسکان است. به همين دليل فضاهای جانبی از اهميت 

زيادی در پروژه های نمايشگاهی برخوردار است.
همچنين مديرعامل شركت نمايشگاه های بين المللی 
اهميت  دليل  به  گفت:  ديدار  اين  در  اصفهان  استان 
بحث گمرک، ساختمان پشتيبانی گمرک در اين پروژه 
برای  مشکلی  تا  است  شده  بينی  پيش  المللی،  بين 

غرفه داران خارجی ايجاد نشود.

2
رسول محققيان در پاسخ به سؤال مدير نمايشگاه های 
فضای  اينترنت  وضعيت  خصوص  در  پاريس  دولتی 
خدمات  ارايه  بهبود  منظور  به  كرد:  اظهار  نمايشگاه، 
ارتباطات، ديتاسنتر پروژه مطابق  فناوری اطالعات و 
جهان  نمايشگاهی  مراكز  همه  در  كه  نوينی  الگوی 
مجموعه های  تمام  و  شده  بينی  پيش  دارد،  وجود 
خدماتی، منبع تغذيه خود را در اين مركز قرار خواهند 
داد و با هماهنگی شركت مخابرات استان، اين مركز 

دارای فيبر نوری ويژه و مستقلی خواهد بود.

استان  المللی  بين  نمايشگاه های  شركت  مديرعامل 
پروژه،  اين  ساختمان  مفيد  عمر  داد:  ادامه  اصفهان، 
 7 زلزله  مقابل  در  ساختمان  اين  و  است  سال   200

ريشتری نيز مقاوم خواهد بود.

محققيان با تأكيد بر اينکه در اين پروژه آمادگی داريم 
 B.O.T قرارداد  قالب  در  خارجی  گذاران  سرمايه  با 
نگاه  حاضر  حال  در  داد:  ادامه  شويم،  همکاری  وارد 
مديريت شهری، توسعه محور شرق اصفهان است و 
پروژه  رؤياها،  شهر  چون  پروژه هايی  دليل  همين  به 
اطراف  در  اصفهان  بزرگ  و هتل های  اجالس سران 
حال  در  اصفهان  شرق  در  و  بزرگ  نمايشگاه  پروژه 
مزايای  و  ويژگی ها  از  يکی  امر  اين  است كه  احداث 

اين پروژه محسوب می شود.
می شود  سبب  عوامل  اين  مجموع  كرد:  تصريح  وی 
شرق اصفهان در 20 سال آينده به يك منطقه ويژه 
تجاری و اقتصادی تبديل شود چرا كه وجود يك مركز 
نمايشگاهی در يك منطقه، رشد و توسعه را با خود به 

همراه می آورد. ■

ضرورت نگاه ویژه به مسائل صنعت نساجی 
استان زنجان  

صنعت  مسائل  به  ويژه  نگاه  ضرورت  بر  زنجان  استاندار 
نساجی استان زنجان تأكيد كرد. 

و  دولت  گفت وگوی  شورای  جلسه  در  انصاری«  »جمشيد 
بازرگانی  اتاق  شهرياری  شهيد  سالن  در  خصوصی  بخش 
استان زنجان،  به وضعيت صنعت نساجی  اشاره  با  زنجان، 
اظهار كرد: نساجی يکی از مهم ترين گروه های صنعتی در 
استان زنجان است، از همين رو معتقديم بايد نگاه ويژه ای به 
مسائل، مشکالت و دغدغه هايی كه فعاالن اين بخش با آن 

دست به گريبان هستند، انجام شود. 
مشکالت  و  مسائل  بررسی  برای  اين كه  بر  تأكيد  با  وی 
پيرامون هر بخش بايد شناخت دقيقی از مسائل مربوط به 
آن حوزه داشته باشيم، تصريح كرد: شناخت دقيق از مسائل 
برای  كه  می شود  باعث  مختلف  بخش های  مشکالت  و 
بررسی موانع پيش روی صنعت، به بيراهه نرفته و گام های 
كه  برداريم  مشکالت  كردن  برطرف  راستای  در  مؤثری 
متأسفانه تا به امروز در بررسی دقيق مشکالت نتوانسته ايم 
آن گونه كه شايسته است كارهای تأثيرگذاری انجام دهيم. 
اين كه  به  اشاره  با  زنجان  استان  در  دولت  عالی  نماينده 
مشکالت  بررسی  و  تشخيص  نکرده ايم  عادت  متأسفانه 
بخش های مختلف را به متخصصان امر بسپاريم، ادامه داد: 
اگر قرار باشد بررسی مسائل مربوط به صنايع مهم استان 
از جمله نساجی به صورت دقيق انجام شود، اين بررسی ها 
بايد توسط گروه كارشناسی انجام شود، از همين رو می توان 
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اخبار صنعت نساجی و 
فرش ماشینی 

3

 تبدیل کارخانه ریسباف اصفهان به موزه 
همچنان در ایستگاه توقف

بازمانده  تنها  ريسباف  تاريخی  كارخانه  حاضر  حال  در 
در  اصفهان  بافندگی  و  ريسندگی  كارخانه های  مجموعه 
ابتدای اين قرن است؛ كارخانه ای كه در انتظار موزه شدن 

قرار دارد؛ اما هنوز موزه نشده است. 
اصفهان  ريسباف  تاريخی  كارخانه  حفظ  به  رابطه  در 
و  راه  وزير  نظر  با   93 ارديبهشت ماه  در  تفاهم نامه ای 
حفظ  جرقه  شد.  پيش نويس  وی  معاونان  و  شهرسازی 
با  اصفهانی  رسانه های  از  يکی  توسط   92 آذرماه سال  آن 

دستگاه های ذی صالح،  توسط  مشاوره  قراردادهای  عقد  با 
اقدام  آسيب شناسی مشکالت حوزه های مختلف  به  نسبت 

كرد. 
استاندار زنجان در بخش ديگری از اين جلسه كه به بررسی 
قانون بهبود محيط كسب و كار اختصاص داشت،  ماده 4 
به  كه  است  استان هايی  جزو  همواره  زنجان  كرد:  اظهار 
قرار  كشور  برتر  استان   6 جزو  كار  و  كسب  فضای  لحاظ 
داشته و از اين حيث در وضعيت مطلوبی قرار دارد، اما بايد 
اين موضوع را نيز مدنظر داشته باشيم كه احساس وضعيت 
با آنچه كه واقعيت دارد متفاوت است، بنابراين در اين زمينه 

با دو مشکل اساسی مواجه هستيم. 
انصاری در اين خصوص ادامه داد: مشکل اول اين كه چگونه 
اين كه  را محاسبه كنيم و دغدغه دوم  اين شاخص ها  بايد 
دستگاهی  توسط  بايد  است  ما  مدنظر  كه  شاخص ها  اين 
انجام شود كه كم ترين شبهه را در خصوص آمار ارايه شده 
به دنبال داشته باشد. گام نخست در اين خصوص اين است 
كه وظيفه تعيين شاخص ها توسط نهادهايی انجام شود كه 
شاخص های  مثال،  به عنوان  نباشند.  ذی نفع  زمينه  اين  در 
اعالم شده از سوی مركز آمار ايران با توجه به اين كه اين 
ارايه  كه  آماری  همين رو  از  است،  دولت  به  وابسته  مركز 

می دهد كمتر مورد اعتماد مردم است. 
به  كرد:  خاطرنشان  زنجان  استان  در  دولت  عالی  نماينده 
اجماع تری  نهادهای  تعاون  اتاق  و  بازرگانی  اتاق  ما  اعتقاد 
مردم  باشد  قرار  اگر  و  هستند  كاری  چنين  انجام  برای 
اين  است  بهتر  كنند،  اعتماد  می شود  ارائه  كه  آماری  به 
شاخص ها توسط اين نهادها استخراج شود تا دستگاه های 

دولتی. ■
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خود  مازاد  ملك  دارد  نظر  در  ملی  بانك  كه  مضمون  اين 
از  ريسباف(  كارخانه  )محل  چهارباغ  اصفهان،  در  واقع  را 
طريق مذاكره مستقيم به فروش برساند مورد توجه بسياری 

واقع شد. 
تبديل كارخانه ريسباف، نخستين كارخانه نساجی اصفهان 
از آن جريان سازی، در  بود كه پس  بزرگ خبری  به موزه 
محافل نقل شد؛ خبری كه حداقل از تخريب آن برای تبديل 
و  اهالی  برای  تجاری  يا  و  مسکونی  بی قواره  برج های  به 

دوستداران ميراث فرهنگی خوشايند بود.
مسير  در  كاربری  تغيير  برای  بزرگ  ملك  اين  اگرچه 
تصميمات  آخرين  در  و  سپری  را  هفت خان  راه  اماواگرها 
زمين مربوطه از تملك بانك ملی خارج و با خريداری توسط 
راه و شهرسازی اصفهان شد؛ اما در اين ميان خبر از اقدامات 
الزم برای تبديل به اين ضميمه فرهنگی شنيده شد اگرچه 
مسير دست اندازهای  در  موزه  به  تاريخی  بنای  اين  تبديل 
خاص خودش قرار دارد، بنايی كه قرار بود زودتر از اين ها 

وارد مرحله اجرايی شود.
معاون  اگرچه  نشده  انجام  آن  برای  اقدامی  هيچ  هنوز  اما 
و  داده  دراين باره  قول هايی  استاندار  شخص  و  استاندار 
خبرهايی در اين مورد داده اند تا آخرين بازمانده كارخانه های 
اماواگرهايی  مسير  گره  در   اصفهان  تاريخی   – صنعتی 
كالفش باز شود و اين مکان هر چه زودتر به موزه تبديل 

شود.

امضایی که مهر و موم شده 
توقف آخرين بازمانده كارخانه های صنعتی تاريخی اصفهان 
وقتی به مرحله ی اجرا رسيد كه يك امضای درخشان روی 
آن مهر و موم شد، امضايی كه استاندار اصفهان چندی پيش 
پس از 4 سال تفاهم نامه ای كه بدون امضاء رها شده بود 

را باالخره به امضا رساند؛ وی در حاشيه بازديد از كارخانه 
ريسباف گفت: تبديل كارخانه ريسباف به موزه ملی، فرصتی 

بس گران بها است كه بايد آن را مغتنم به شمار آورد.
زرگرپور كه در آن جلسه پيروز راه شده بود در تبيين جزئيات 
تغيير كاربری ريسباف افزود: پس از مدت ها رايزنی توانستيم 
صورت جلسه تحويل زمين را از بانك ملی به وزارت راه و 

شهرسازی بگيريم و سرانجام اين زمين واگذار شد.
در قراردادی كه منعقدشده، قرار بر اين است كه 15 درصد 
واگذار  ملی  بانك  به  كشوری  مستقالت  درصد   85 و  نقد 
شود و اين زمين كه متعلق به 2 اداره فرهنگ و ارشاد و راه 
اداره  و شهرسازی است، طراحی سازه و تملك آن توسط 
ارشاد  اداره فرهنگ  و  راه و شهرسازی مشخص شود  كل 
اسالمی نيز بايد اين ساختمان را تحويل و برای چگونگی 

استفاده از آن برنامه ريزی كند.

اصفهان  منطقه ای  موزه  پروژه  اجرایی  عملیات 
به زودی آغاز می شود

امضايی كه مهر  موم شد هنوز خبری  با وجود همان  اما 
از اجرايی شدن اين موزه شنيده نمی شود  و اين در حالی 
پروژه  اجرايی  پيرامون وضعيت  كه محمدعلی طرفه  است 
مصوبه  به  توجه  با  گفت:  تسنيم  به  اصفهان  بزرگ  موزه 
با  كميسيون ماده 5 شورای عالی شهرسازی و معماری و 
دفتر  امسال كه در محل  به مصوبات جلسه 5آبان  عنايت 
استانداری در زمينه پروژه  امور عمرانی  معاونت هماهنگی 
ريسباف  كارخانه  محل  در  پروژه  اصفهان،  منطقه ای  موزه 

اصفهان جانمايی شد.
راه  اداره كل  توسط  كارخانه  تملك  عمليات  افزود:  وی 
توسط  آن  اجرايی  طرح  هم چنين  و  استان  شهرسازی  و 
اداره كل ميراث فرهنگی، صنايع دستی و گردشگری استان 



مجله نساجی کهن / اسفند ماه 1394

اخبار صنعت نساجی و 
فرش ماشینی 
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مد و لباس، جشنواره ای از تغییرات! 

صدای صنعت -در تازه ترين تغيير، 10 تا 20 اسفندماه زمان 
برگزاری پنجمين جشنواره بين المللی مد و لباس فجر اعالم 

شد. 
و  مد  المللی  بين  جشنواره  پنجمين  اعالن،  آخرين  طبق 

لباس ایرانی - اسالمی دارای تمدن بزرگ 
در عرصه جهانی  است 

ايرانی  لباس های  دوخت  در  طراحی  اينکه  بيان  با  فاضلی 
 - ايرانی  لباس  طراحی  و  مد  كرد:  عنوان  است،  مشهود 

اسالمی دارای تمدن بزرگ در عرصه جهانی است. 
استان  اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ  مديركل  فاضلی،  فيروز 
جشنواره  دومين  اختتاميه  در  اسفند  امروز،  اول  گيالن 
مجتمع  در  كه  روجا«  اسالمی»   - ايرانی  لباس  و  مد 
خاتم االنبياء)ص( رشت برگزار شد، بر فرهنگ سازی عملی 
تاكيد كرد و گفت: كارهای فرهنگی با حرف زدن نهادينه 

نمی شود، بلکه فرهنگ در منش انسان متجلی است. 
كوشش  و  تالش  مديون  را  جامعه  آرامش  و  آسايش  وی 
به  مسئوالن  قدردان  بايد  افزود:  و  دانست  مسئوالن 
چنين  برگزاری  برای  كه  باشيم  فرهنگی  متوليان  ويژه 

در حال تهيه و اقدام است.
معاون عمرانی استاندار اصفهان در پاسخ به اين سؤال كه 
عمليات اجرايی تبديل كارخانه ريسباف به موزه از چه زمانی 
آغاز می شود، تصريح كرد: پس از انجام تملك و تهيه طرح 
فرهنگی  ميراث  كل  اداره  توسط  ماه   3 مدت  در  اجرايی 

استان عمليات اجرايی اين پروژه آغاز می شود.
اين  برای  شده  گرفته  نظر  در  اعتبارات  به  اشاره  با  وی 
اعتبارات ملی، پروژه مطالعات  از محل رديف  پروژه گفت: 
محتوايی و مقدماتی موزه منطقه ای شروع و در حال اجرا 
است و اعتبارات اجرايی اين پروژه پس از تملك موزه تأمين 

می شود.

موزه ای در قد و قواره و شأن اصفهان نداریم
برای ايجاد و تغيير كاربری كارخانه ريسباف به موزه ملی 
اصفهان ميراث فرهنگی اعالم آمادگی كرده و پيرامون آن 
مديركل ميراث فرهنگی اصفهان درباره مراحل احداث موزه 
بزرگ اصفهان در محل كارخانه ريسباف گفت: قرار است 
احداث شود كه  اين محل  در  اصفهان  منطقه  بزرگ  موزه 
نيز  بخشی  و  تاريخی  آثار  و  اشيا  نمايش  به  آن  از  بخشی 

برای فروش اين صنايع در نظر گرفته شده است.
وی با بيان اينکه در حال حاضر 15هزار شی ء ارزشمند قابل 
ظرفيت  كل  كرد:  تصريح  دارد،  وجود  اصفهان  در  نمايش 
توسعه  نيازمند  ما  كه  است  800شی ء  اصفهان  موزه های 
چندين  البته  هستيم  ارزشمند  ظرفيت  اين  برای  مکانی 
ما  اما  داريم  اصفهان  در  نيز  خصوصی  موزه  و  مجموعه 
كه  هستيم  آن  امنيت  و  نمايش  مکان  آثار،  حفظ  دغدغه 
با احداث اين موزه بزرگ اميد داريم بخشی اين دغدغه ها 

رفع شود.
به  اصفهان  موزه های  نزديکی  پيرامون  اللهياری 
استانداردهای بين المللی افزود: متأسفانه ما با استانداردهای 
جهانی فاصله زيادی داريم و در تالش هستيم كه موزه ای 

در قد و قواره و شأن شهر اصفهان داشته باشيم. ■

مد  ساماندهی  كارگروه  همت  به  اسفندماه   10 فجر  لباس 
ايران  اصناف  فرهنگی  بنياد  همکاری  با  و  كشور  لباس  و 
عرصه  اندركاران  دست  و  فعاالن  هنرمندان،  همراهی  و 

طراحی و توليد پوشاک افتتاح می شود. 
اين جشنواره كه قرار بود از هجدهم تا 22 اسفندماه سال 
زمان  فاطميه  ايام  به  نزديکی  دليل  به  برگزار شود،  جاری 
برگزاری خود را به دهم تا 20 اسفندماه تغيير داد. همچنين 
مکان برگزاری جشنواره نيز از نمايشگاه بين المللی به محل 
تاالر وحدت انتقال يافته و آخرين مهلت ارسال آثار و ثبت 

نام نيز پنجم اسفندماه اعالم شده است. 
  اين برای دومين بار است كه پنجمين جشنواره بين المللی 
نيز  اين  از  پيش  می شود.  تغيير  دست خوش  لباس  و  مد 

فراخوان جشنواره تغيير كرده بود. ■

جشنواره هايی تالش می كنند. 
فاضلی با اشاره به برگزاری جشنواره مد و لباس ايرانی - 
پيشينه ای  اسالمی،   - ايرانی  لباس  كرد:  تصريح  اسالمی، 
ديرينه دارد. همه اقوام در گذشته دارای لباس به خصوصی 
و  ملی  هويت  از  مهمی  بخش  پوشش  نوع  واقع  بودند.در 

فرهنگی انسان محسوب می شود. 
طراحی  اينکه  بيان  با  اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ  مديركل 
مد  كرد:  است،عنوان  مشهود  ايرانی  لباس های  دوخت  در 
در  بزرگ  تمدن  دارای  اسالمی   - ايرانی  لباس  طراحی  و 
عرصه جهانی است. هيئت و تنوع دو عنصر مهم در پوشش 
لباس ايرانی - اسالمی است كه در گذشته باعث شناسايی 

طبقه اجتماعی افراد می شد. 
وی هديه دادن لباس را يکی از رسوم ايرانی دانست و ادامه 
داد: ايرانيان بهترين لباس را به افرادی كه مورد عالقه شان 
بسيار  رنگ  تنوع  ايرانی  لباس  زيرا  می دادند،   هديه  بودند، 

داشت و هر بيننده را به سوی خود جذب می كرد. 
اين مسئول فرهنگی با اشاره به تنوع پوشش در استان های 
لباس  استان های كشور  از  ايران، خاطرنشان كرد:هر كدام 
مخصوص با آداب و رسوم آن منطقه را دارد. در اين ميان 
لباس های محلی استان گيالن يکی از لباس های متنوع در 
دوخت و چشم نوازی رنگ آن است.اين لباس ها در كشور 

مشهور هستند. 
در  »روجا«  اسالمی  ايرانی  لباس  و  مد  جشنواره  دومين 
هدف  با  بانوان  اجتماعی  مناسب  پوشش  الگوسازی  جهت 
رقابتی طراحی  در دو بخش  اسالمی  زندگی  ترويج سبك 
پوشش اجتماعی)مانتو، فرم اداری و چادر( و طراحی پارچه 
از 27 بهمن لغايت يکم اسفند 94 در مجموعه ورزشی شهيد 

عضدی رشت برگزار شد. ■
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A s the countdown to August’s Inter-
textile Shanghai Home Textiles – 
Autumn Edition continues, recent 

economic data out of China suggests cause 
for optimism in the domestic home textiles 
market. While China’s overall economy is 
growing at a slower pace, with 2015 GDP 
growth at 6.9%, the home textiles market 
is in better shape. According to a report by 
the China Home Textile Association )CHTA(, 
sales figures from some of China’s most im-
portant home textile sourcing markets grew 
strongly between January and September 
2015. Haining China Home Textile City, a 
decorative fabric market, Dieshiqiao Home 
Textile Market for bedding products, as well 
as Gaoyang Commerce City for towelling 
recorded sales increases of 40%, 9.5% and 
4.5%, respectively, during this period.

Apart from the promise reflected by this eco-
nomic data, consumer trends also favour 
overseas suppliers according to Ms Wendy 
Wen, Senior General Manager of Messe 
Frankfurt )HK( Ltd. ”Chinese consumers 
are increasingly demanding high quality and 
luxury home products, and are paying more 
attention to stylish and personalised home 
décor items such as tailor-made digital print-
ing products,“ she explained. ”This change 
certainly creates strong potential overseas 
suppliers of premium and high quality prod-

ucts.“

The huge demand for home renovation pro-
jects in China also creates opportunities for 
home textiles producers. With reference to 
a domestic home living website, the value 
of home renovation projects is forecast to 
exceed USD 48 billion annually in coming 
years. Furthermore, according to figures 
from 2014, textile products account for 
around 25% of the total cost of home reno-
vation projects in China.

Additional day added to take advantage 
of strong demand

In order to assist exhibitors to take advan-
tage of these strong market conditions, the 
Autumn Edition of Intertextile Shanghai 
Home Textiles will be extended from three 
to four days. Held from 24 – 27 August, the 
fair will occupy six halls of the National Ex-
hibition and Convention Centre )Shanghai(. 
Compared to a single hall for overseas ex-
hibitors in 2015, this year international ex-
hibitors and overseas country pavilions will 
showcase their latest collections in hall 4.1, 
while domestic and overseas exhibitors fea-
turing products within the whole-home style 
concept, as well as editors, will be located 
in hall 5.1.

Leading domestic bedding suppliers con-
firm participation for Spring Edition in 
March

Promising home textile 
market conditions in China bode well for 
August’s Intertextile Shanghai

Following Heimtextil Frankfurt in 
January, Messe Frankfurt’s next Interior 
& Contract Textiles event will be Intertextile 
Shanghai Home Textiles – Spring Edition, 
which takes place from 16 – 18 March in hall 
5.2 of the National Convention & Exhibition 
Center. March is the peak sourcing season 
in China for finished products, particularly 
bedding items, and this market has been 
growing rapidly in recent years. According to 
market research conducted by CCPIT, 2015 
domestic bedding sales in China reached 
USD 49 billion, an increase of 2.7% com-
pared to 2014. Reflecting this growth, a 
number of top domestic bedding suppliers, 
including Bejirog, Beyond Group, Esteem 
Home, Fuanna, Luolai, Menglan, Shuixing, 
South Bedding Series and Yuyue along with 
towelling suppliers including Cottonfield, 
Dadong, Grace, Loftex and Sunvim Group 
have confirmed their participation in March’s 
Spring Edition.
Held alongside this fair are four other textile 
events. These include Intertextile Shanghai 
Apparel Fabrics – Spring Edition, Yarn Expo 
Spring, PH Value and CHIC, and together 
these five fairs create an unrivalled platform 
in the textile industry to meet potential buy-
ers.
Intertextile Shanghai Home Textiles – Spring 
& Autumn Editions are organised by Messe 
Frankfurt )HK( Ltd; the Sub-Council of Textile 
Industry, CCPIT; and the China Home Textile 
Association )CHTA(.

Additional day added to take advantage of strong demand
Leading domestic bedding suppliers confirm participation for Spring Edition in March
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rates under the new circumstances after removal of sanctions.
Using capacities of private sector in the advancement of national 
economy is very effective, he said, adding that financial resources 
of the sector will help flourish the industries.

Five industrial and production projects were inaugurated on 
Wednesday in Kermanshah as part of the programs to mark Is-
lamic Revolution 1979 victory anniversary, paving the way for the 
employment of 100 people.

7 FESPA Eurasia 2015 sees 
11.5% hike in visitors

FESPA Eurasia 2015, which took place December 10-13, 2015, 
saw unique visitor numbers grow 11.5 per cent over the previous 
edition to reach 9,200, while floor space too was higher by 7 per 
cent over 2014.

”Participating companies represented all industry segments, in-
cluding international exhibitors from Belgium, South Korea, China, 
Sweden, UK, France and Germany,“ a FESPA press re-
lease said.
In addition to large format digital printing solutions, 
innovations in textile printing, commercial appli-
cations and finishing equipment were high on 
visitors' agendas.

According to the organisers, the exhibition 
saw the strongest textile presence of any 
FESPA Eurasia show to date, covering 
both digital and screen printing through-
out the halls.

FESPA exhibition manager, Michael Ryan 
said, ”FESPA Eurasia attracted 65 per cent 
of senior company representatives and high 
level decision makers, which is extremely en-
couraging for us.“
”It demonstrates that we have pitched the event 
and the educational sessions to the right level and 
we are also delighted that we have delivered yet another 
successful event,“ Ryan added.
”With 8 per cent more revisits to the show over the four days than in 
previous years, highlights how comprehensive the display of prod-
ucts was for visitors to explore,“ FESPA observed.
In addition, there was an extended program of educational features 
which covered the Wrap Masters professional wrap event, where 
individuals competed to win the prestigious title of Eurasia Wrap 
Master.
There was also the signage demo where a number of different sig-
nage applications were covered such as signboard painting, neon 
sign making and LED's, while dedicated textile seminars offered 

insights.
According to Ryan, every single day of the show was busy, as 
visitors attended new textile sessions and discussed the numerous 
possibilities in signage, looking for the opportunities to enhance 
their business.
Halil Eligur, president of ARED too said, ”We are extremely happy 
to be collaborating with FESPA on this tremendous event, which 
we believe will change the industry's standards of exhibitions in 
Turkey.“

8Turkish textile industry set to 
open up to Iranian and African 
markets  

Turkish textile and ready-made clothing sectors to make up for their 
losses experienced since bilateral political relations were strained 
with Russia, is all set to open up to Iranian and African markets 
as an alternative markets to compensate lose of Russian market. 
Turkish textile exporters have planned roadshows in Iran, Ghana, 
Nigeria, Morocco, Tunisia and Algeria in March.

Laleli Industrialists' and Businessmen's Association (LASİAD) 
President Giyasettin Eyüpkoca said that economic recession is be-
ing experienced not only in Russia but also in other countries such 
as Italy, France and the United Kingdom. 

He stressed that roadshows bring more advantages than fairs to 
the ready-made clothing sector. Eyüpkoca added that Pure London 
and Magic Show fashion events, which were recently held in the 
U.K. and the United States, respectively, were not efficient enough. 
The year 2016 will be challenging for the textile and ready-made 
clothing sectors. However, they see the potential in Africa.

Dosso Dossi Holding Chairman Hikmet Eraslan said 
that the sector has failed to increase its turno-

ver despite reducing prices by 30 percent in 
the Laleli and Osmanbey shopping areas, 

which are popular shopping spots for 
Russian tourists in Istanbul. He un-

derscored how essential it is to find 
alternative markets.

Referring to the fact that the Rus-
sians' purchasing power has sig-
nificantly declined due to the eco-
nomic recession, Eyüpkoca said 
that the spending balance in the 
country has reflected on the Laleli 

market as well. The season did not 
see a good opening, as the Russians' 

capital has melted away because of 
the economic crisis. The Russians have 

become very choosy, which makes things 
difficult for the companies that only have busi-

ness relations with Russia.

The textile and ready-made clothing sectors have difficulty export-
ing goods to Russia. Osmanbey Textile Businessmen's Association 
(OTİAD) President İlker Karataş said that many companies operat-
ing in Osmanbey tried producing goods in Serbia and Georgia from 
where they could then be exported to Russia. 

A top-level delegation from Serbia recently visited OTİAD to invite 
Turkish textile companies to produce goods in the country. Serbia 
has seriously focused on the job, offers quite convenient invest-
ment opportunities for Turkish companies.
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and local employees has given us the confidence to continue to build 
out our manufacturing base in Bahrain and increase our imports to 
the US by 15 per cent just last year. We look forward to our future in 
Bahrain,“ he added.

The company will have invested over $25 million in expanding ca-
pacity, capabilities and environmental projects over the past three 
years including additional weaving, the spinning projects, expansion 
of manual and automatic sewing and embroidery capacity at the 
conclusion of this project.

WestPoint Home manufactures and sells products globally to lead-
ing retail and hospitality customers under popular owned brands 
including Martex, Vellux, Grand Patrician, Patrician, Luxor, Utica, 
Modern Living and Nostalgia.

4 Dow finalises sale of interest 
in Meglobal

 
Dow Chemical said it has finalised the sale of its 
shareholding in Meglobal to Equate Petrochemi-
cal Company and has received $1.5 billion in 
pre-tax proceeds.

”Dow had previously announced its intent 
to optimise its ownership in its Kuwaiti 
joint ventures and the closure of this 
transaction represents progress toward 
delivering this commitment,“ a Dow press 
release stated.
“This is a significant step in our Kuwaiti JV 
consolidation activities with the objective of 
delivering maximum value to our sharehold-
ers,“ said Andrew Liveris, Dow's chairman 
and chief executive officer.
”This transaction enables Dow to maintain our 
commitment to these long-standing joint ventures, 
while returning value to our owners,“ Liveris added.
Meglobal is a manufacturer and marketer of monoethylene 
glycol and diethylene glycol )EG(, and is headquartered in Dubai, 
UAE.
Established in July 2004, Meglobal currently markets over 2.5 million 

metric tons of EG per year globally, which is a used in the manufac-
ture of polyester fibres for textiles, PET resins, etc.

Meglobal is a joint venture between Dow and Petrochemical Indus-
tries Company )PIC( of Kuwait and through its ownership interest in 
Equate; Dow retains a 42.5 percent ownership stake in Meglobal.
Established in 1995, Equate is the operator of an integrated world-
scale manufacturing facility producing more than 5 million tons an-
nually of high-quality petrochemical products.

In 2014, Dow had annual sales of more than $58 billion and em-
ployed approximately 53,000 people worldwide and its more than 
6,000 product families are manufactured at 201 sites in 35 countries. 

5 'Indian investors can tap 
Egypt's textile sector'

Indian investors can explore a number of high potential sectors in 
Egypt like textiles, Information and Communication Technology, and 
wind and solar energy among other sectors, Egyptian Ambassador 
to India, Hatem Tageldin has said.
His comments came during an interaction at the MCC Chamber of 
Commerce and Industry in Kolkata.
The textiles industry is the largest industry in the Egyptian economy, 
but there only two little known Indian readymade garment )RMG( 
companies in that country.

India has been complementing to the Egyptian apparel industry for 
a long time. Egypt imports a significant part of textiles from India for 
its growing garmenting units. Cotton, man-made textiles, made-ups, 

carpets and apparels are the leading items that Egypt 
imports from India. The country imports nearly 

24.61 per cent of its requirements of cotton 
from India. 

6 Iran exports 
$400m ma-
chine-made 

carpet in the year 
to March 2016

Deputy minister of industry, mines 
and trade said on Wednesday that the 

exports of machine-made carpets will hit 
$400 million in the year to March 20, 2016. 

On the sidelines of inauguration of five industrial projects in Ker-
manshah, Mojtaba Khosrotaj put the value of machine-made carpet 
exports in the past nine months to December 21 at $300 million.
The figure for the nine months last year stood at $330 million, he 
said.
Noting that machine-made carpet exports are rivaling with those 
of hand-made carpet, the official said that local markets are nearly 
saturated and an export-oriented view should be taken towards ma-
chine-made carpet industry.
Khosrotaj said that the producing units are complaining about high 
interest rates for the bank loans, calling for reducing the interest 
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1New China-Iran train cuts cargo 
time by 30 days

  

In a milestone in reviving the Silk Road, the first cargo train from China 
to Iran arrived in Tehran on Monday, opening a new chapter of win-win 
cooperation between China and Iran, Xinhua has reported.
The highlight on the train service which takes 18 days is that it cuts time 
delivery time of cargo time from China to Iran by 30 days.
The train, also referred to as Silk Road train, has passed through Ka-
zakhstan and Turkmenistan to Iran, travelling a distance of 10,399 
kilometers. It had left Yiwu city in east China's Zhejiang Province on 
January 28.
The train was carrying dozens of cargo containers, according to the 
deputy of Iran's Road and Urbanism Minister, Mohsen Pour-Aqaei, who 
made a welcome speech after the arrival of the cargo train at Tehran 
Train Station.
The "Belt and Road" initiative started by Chinese President Xi Jinping 
in 2013, refers to the New Silk Road Economic Belt, linking China with 
Europe through Central and Western Asia, and the 21st Century Mari-
time Silk Road, connecting China with Southeast Asian countries, Af-
rica and Europe.
"To revive the Silk Road Economic Belt, the launch of the train is an 
important move, since about 700 kilometers of trip has been done per 
day," said Pour-Aqaei, who was present at the welcome ceremony of 
the train in Tehran's Railway Station.
”Compared to the sea voyage of cargo ships from China's Shanghai 
city to Iran's Bandar Abbas port city, the travel time of the train was 30 
days shorter,“ he said.
Pour-Aqaei, also the Managing Director of Iran's Railway Company, 
added that according to the plan, there would be one such a trip from 
China to Iran every month.
The travel of cargo train from China to Iran is part of a Chinese initia-
tive to revive the ancient Silk Road used by the traders to commute 
between Europe and East Asia.
Tehran will not be the final destination of these kinds of trains 
from China, the Iranian deputy minister said, adding that 
in the future, the train will reach Europe.
This will benefit Iran as the transit course for the 
cargo trains from the east Asia to Europe, he 
said.
Chinese ambassador to Iran Pang Sen told 
Xinhua that as one of the cooperation pro-
jects after Chinese President Xi Jinping's 
state visit to Iran, the cargo train is playing 
a important role to promote construction of 
the "Belt and Road" initiative.
The railway line from Yiwu to Tehran pro-
vides the two countries an express and ef-
ficient cargo trade transportation method, 
Pang said, adding that the countries along 
the railway line will further upgrade rail technol-
ogy with the aim to make its transportation ability 
faster and better. 

2  Saudi Arabia to increase RMG 
import from Bangladesh

Saudi Arabia has agreed to import more readymade garments )RMG(, 
medicine and some other quality products from Bangladesh to meet its 
increasing domestic needs, a Bangladeshi news agency has reported.

Saudi Finance Minister Dr. Ibrahim bin Abdulaziz Al-Assaf conveyed 
the decision to his Bangladeshi counterpart AMA Muhith at a meeting 
in Riyadh, according to a press release from the Bangladeshi Em-
bassy in the Saudi capital.
During the meeting, the two ministers agreed to explore investment 
and trade opportunities through sharing experiences, funding and ar-
ranging training.
It was also discussed in the meeting that a Bangladeshi commercial 
bank could open a branch in Saudi Arabia, which would help promote 
business transactions between the two countries.
Apprising the recent initiatives and measures for social and economic 
development in Bangladesh, Muhith sought more funding support from 
the Saudi government in various projects including a project for build-
ing a fertilizer factory. He also urged his Saudi counterpart to recruit 
quality manpower from Bangladesh. 

3 WestPoint to invest $9 mn 
afresh in Bahrain
 

WestPoint Home )WPH(, a global marketer 
and manufacturer of home products, has 

announced an investment of $9 million in 
the third phase expansion of its manu-

facturing complex in Bahrain.
The announcement followed the re-
cent meeting between WPH senior 
officials and the Minister of Industry, 
Commerce and Tourism, Zayed R 
Alzayani. Officials from the Ameri-
can Chamber of Commerce Bahrain 
)AmCham( also were present, ac-
cording to media reports.

The meeting also discussed how WPH 
will mitigate the impact of the potential 

expiration of the Tariff Preference Level 
)TPL( that allows duty free access for textile 

exports from Bahrain to the US.
WestPoint Home announced it will begin the third 

expansion of its spinning capacity at its Bahrain Man-
ufacturing Complex in the next three years. ”The third phase 

expansion project will cost $9 million and will increase spinning capac-
ity by 38 per cent. Spinning more yarn in Bahrain will decrease lead 
times, increase flexibility and will, along with other initiatives help to 
mitigate the impact of the anticipated TPL expiration mid 2016 and will 
allow the company to continue to import Bahrain manufactured textile 
product into the US duty free,“ said Normand Savaria, President and 
CEO.
”The support that we have been provided from various ministries of 
the Bahraini government as we conduct our business activities and 
implement these expansion projects and hire and train both foreign 
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Leverage of yarn clearer for mill 
management
A further advance with the USTER® 
QUANTUM 3 Anniversary Edition is its 
connection to the Total Testing Center of 
the USTER® TESTER 6. This is facili-
tated by integration with the USTER® 
QUANTUM EXPERT 3 data collection 
and analysis system. Information from 
the winding machine is combined in the 
Total Testing Center with accurate labo-
ratory data. This is then interpreted to 
present management with practical im-
provement advice. Spinners can create 
their own tailored quality network, ex-
tending the analysis options as new in-
struments are connected. The resulting 
data can be targeted to provide valuable 
knowledge – such as predicting exactly 
how a yarn will perform in weaving.
The connection between the USTER® 
QUANTUM 3 and the Total Testing 
Center enables a total overview of mill 
operations. The analysis of the data will 
guide to better quality fabrics. 

A new era in efficiency.
Individual spinning positions plus 
E³ – the recipe for success in future-
oriented rotor spinning mills.
The Turkish company Safteks Yarn 
Industry & Trade Co. shows the way. 
With ten Autocoro 8
machines and 5,040 spinning posi-
tions, the company embarked on a 
new era in efficiency.

Established in 1994, the Kahramanmaraş 
company employs 500 people and pro-
duces more than 7,000 tonnes of open-
end yarn for the international market. It 
supplies globally active customers that 
have extremely high quality standards, 
such as Benetton and IKEA. Around 
90 % of the yarn produced is exported, 
mainly to the EU, the USA, South Amer-
ica and Asia. Safteks has specialized in 
knitting and weaving yarns made from 

pure cotton in the counts Ne 3.5 to Ne 
40. It markets its Autocoro yarns under 
Schlafhorst's Belcorobrand.

E³ – Triple Added value

Energy
E³ results in energy savings of 15 %. 
Safteks has exacting requirements with 
regard to climate and environmental 
protection, and so it pursues ambitious 
energy conservation targets. The com-
missioning of Autocoro 8 production at 
Safteks surpassed all the expectations 
of those responsible; from the very first 
day, Safteks produced yarn on the Au-
tocoro 8 at extremely high rotor speeds 
with a very low energy consumption. 
"We chose the modern individual spin-
ning position technology of the Autocoro 
8 because we were convinced by the 
productivity advantages," says Fahret-
tin Çiçekçi, chairman of the board of 
Safteks. "When we found that the in-
crease in productivity was not at the 
expense of rocketing energy costs, as 
in the case of belt machines, but – quite 
on the contrary – the energy require-
ment of our rotor spinning mill even de-
clined, we were thrilled. In spring 2015 
the energy consumption of the Autocoro 
8 was reduced by a further 15 % thanks 
to new drives on the winding unit. That 
is just sensational!"

Economics
The corporate philosophy of Safteks 
can be summarized succinctly as best 
quality due to economical production 
processes. All production processes are 
geared to ensuring best quality for in-
ternational customers. Safteks has thus 
invested specifically in the world's most 
modern rotor spinning technology, the
Autocoro 8 from Schlafhorst, to produce 
guaranteed quality on the most favoura-
ble economic terms. "With its individual 
spinning position technology, the Autoc-
oro 8 permits clean lot separation, even 
when cans or spinning components are 
exchanged at individual spinning po-
sitions," says Kazım Vurur, technical 
manager at Safteks. "At a lot change we 
no longer have to wait until all spinning 
positions run out, as was the case pre-
viously with the belt machines. We can 
now work more economically and pro-
ductively with flowing lot changes. The 
Autocoro 8 and its smart automation 
have changed our process sequences. 
It's no longer a question of laboriously 
accelerating individual manual process 

steps, we can now configure our pro-
cess sequences much more intelligently 
with the Autocoro 8. Productivity is 20 to 
30 % higher than on machines with con-
ventional belt drives. Increasing produc-
tivity also makes each individual order 
more economical for us."

Ergonomics
Simple, reliable machine operation has 
become an indispensable success fac-
tor. The Autocoro 8 communicates with 
the operators via a neat, clearly struc-
tured display of symbols. "The Autocoro 
8 has also won our operating person-
nel over. It is easy to learn to operate. 
If a malfunction occurs, this is indicated 
clearly so that interruptions can be elim-
inated quickly and without much effort," 
explains Kazım Vurur.

Lasting competitive advantages
Safteks is a textile company with a con-
sistent strategy for success. "We want 
to be the best, most reliable supplier 
for our customers in the long term. To 
do this we need lasting competitive 
advantages that will secure our suc-
cess tomorrow and the day after too," 
says Fahrettin Çiçekçi, chairman of the 
board of Safteks. "E³ has convinced us. 
Not only does the label guarantee us 
the latest, most productive rotor spin-
ning technology today with the Autocoro 
8. E³ is like a contract for success with 
the future that will advance us over and 
over again with regard to the competi-
tion."
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Allma presents pio-
neering cabling tech-

nology
at the Tire Technology 

Expo 2016 in
Hanover

From 16 to 18 February 2016 the Tire 
Technology Expo in Hanover is the 
meeting place for international tire 
manufacturers and suppliers, show-
ing a wide range of new develop-
ments and innovations. Allma wel-
comes its visitors to stand 5001/5002 
in hall 19/20.
The focus will be on our award-
winning CableCorder CC4 and the 
energy-saving upgrade package for 
the CableCorder CC3. Both products 
are already successfully in operation 
worldwide.

Because tire cord is a safety product, 
quality plays a crucial role. With the 
CableCorder CC4 we are presenting 
our high performance cabling machine, 
which received the E³ label for triple 
added value in the areas of energy, 
economics and ergonomics. The Ca-
bleCorder CC4 complies with the high-
est quality demands placed on tire cord.

Energy
With its pioneering technology, the Ca-
bleCorder CC4 cabling twister provides 
energy savings of up to 50 % in the tire 
cord cabling process. The advantages 
of the patented CC4 technology may be 
exclusively used by Allma customers.

Economics
The CableCorder CC4 technology 
shows in a very impressive way how 
high quality tire cord can be very eco-
nomically produced. In addition to the 
significantly lower energy costs, up to 

COMPANY NEWS

50 % fewer yarn breaks and lower air-
conditioning costs through reduced 
waste heat also substantially reduce 
the production costs and increase the 
productivity of the machine.

Ergonomics
The added value for machine operators 
comes from a significant decrease in 
noise emission and the simple
and efficient handling of the machine.
Together with the outstanding yarn and 
bobbin quality, the optimum conditions 
for the highest level of value
creation have been set for today and for 
tomorrow.

Upgrade package for CC3 generation
An energy-saving retrofit package is 
available for the CC3 CableCorder, so 
that customers with existing plants are 
able to take advantage of the innova-
tive technology. With a retrofit kit that is 
easy to install, you can achieve tremen-
dous savings and increase the quality of 
your products.
The Allma trade fair team is looking 
forward to presenting customers and 
interested visitors all the information on 
the latest innovations from the world of 
twisting and cabling technology at stand 
5001/5002.

USTER® QUANTUM 3 
Anniversary Edition

Uster, Switzerland, January 7, 2016 
– Exclusive new features to improve 
fabric quality are being introduced 
in a special version of the USTER® 
QUANTUM 3 yarn clearer. Launching 
at ITMA 2015, the USTER® QUAN-
TUM 3 Anniversary Edition cele-
brates 50 years of yarn clearing on 
automatic winders. Only 300,000 of 
the new clearers are available, on a 
first-come-first-served basis from 

November.

In line with the continuing global trend 
for higher quality, the USTER® QUAN-
TUM 3 Anniversary Edition includes 
extra defect classes, correlated to the 
USTER® CLASSIMAT 5. These class-
es can be customized by users to cover 
specific faults that are no longer accept-
able today. The clearers will then identi-
fy, remove and report on these defects.

Yarn clearers for fabric quality
The USTER® QUANTUM 3 Anniver-
sary Edition incorporates unique inno-
vations to help spinners achieve better 
yarn for better fabrics.
The Core Yarn Clearing option was 
developed for yarns used in stretch 
fabrics. These yarns have an elastane 
core within an outer sheath. Unique 
USTER® sensors automatically identify 
areas in the yarn where the core com-
ponent is either missing or off-center at 
a significant level and over long lengths. 
This enables a potential cause of fabric 
rejects to be effectively eliminated.
For fabrics made of mélange and color-
ed yarns, variations in color and shade 
are critical. USTER’s advanced foreign 
matter sensor now avoids such defects 
with its Shade Variation feature, avail-
able with USTER® QUANTUM 3 Anni-
versary Edition. Even very small diver-
gences from the base yarn shade can 
be detected and cleared.
Hairiness variations in yarn can lead to 
a ‘cloudy’ appearance in finished fab-
ric, and this is another quality factor 
secured by the USTER® QUANTUM 
3 Anniversary Edition. These clearers 
incorporate online measurement of true 
yarn hairiness, so that outlier bobbins 
can be removed. Additionally, mills with 
linked spinning and winding can now 
monitor the condition of rings and trave-
lers.
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Take it easy with 
AD*STAR *carry

Good news for all who frequently have 
to carry heavy sacks: Starlinger’s newly 
launched AD*STAR *carry sack comes 
with handles and makes it easy to carry 
products like cement, ready-mix con-
crete or fertilizer packaged in it. Made of 
polypropylene tape fabric and designed 
in the typical AD*STAR block bottom 
shape, the sack is equipped with a pair 
of punched handles on the bag top that 
lie flat but open easily to provide a com-
fortable grip for easy carrying.
The patented AD*STAR *carry sacks 
hold filling quantities from 10 up to 50 kg 
and can be used for packaging a wide 
range of dry bulk goods destined for 
wholesale and retail sale, e.g. construc-
tion materials, chemicals, or animal 
feed. The use of woven polypropylene 
offers important advantages: The sacks 
feature high strength at low package 
weight, provide excellent barrier prop-
erties and product protection, and al-
low attractive styling with print or OPP 
lamination. Packaging producers and 
suppliers of bulk goods benefit from the 
flexible design and the easy and eco-
nomical production of AD*STAR *carry 
sacks. They can be produced in a large 
variety of sizes and styles, have low 
raw material consumption, and do not 
require reinforcing like paper bags.
AD*STAR *carry sacks are produced on 
the ad*starKON SX and SX+ conversion 
lines supplied by Austrian Starlinger 
& Co. Ges.m.b.H. The special handle 
patches are manufactured in a prepara-
tory process and welded onto the sack 
top during the conversion process in the 
line – no adhesives or seams are re-
quired. Existing AD*STAR sack conver-
sion lines can be easily adapted to the 
production of AD*STAR *carry sacks. 
Currently, 6.2 billion AD*STAR sacks 

are produced every year on more than 
300 conversion lines in 46 countries 
worldwide. With AD*STAR *carry, sack 
producers have a unique product that 
helps them to open new markets, while 
they provide an attractive and economic 
packaging alternative for bulk goods 
producers.
Note: AD*STAR® is a registered trade-
mark. AD*STAR® sacks are produced 
exclusively on Starlinger machines.

AUTEFA Solutions 
increases capability of 

fibers supply chain
New concept of AUTEFA im-

proves automatic fiber logistics 
productivity and quality

AUTEFA Solutions Germany, world 
market leader of automatic fiber logis-
tics and manufacturer of hydraulic fiber 
presses presented a new machine con-
cept two years ago with the UNI-FORK.
The UNI-FORK optimizes the process 
of pressing a bale, increases the ef-
ficiency of the process and improves 
the quality of the fiber packing. In the 
meantime the process reached market-
ability and machines have already been 
installed at customers of AUTEFA Solu-
tions successfully.
One of the customers is Shandong 
Yingli in China. As one of the first Chi-
nese companies Shandong Yingli pro-
duces Lyocell fibers. Lyocell is an in-
dustrially produced regenerated fiber 
based on cellulose, produced with di-
rect wet spinning process. Lyocell fib-
ers are used for different applications 
such as textiles in the medical area and 
as nonwoven product for hygienic and 
cosmetics products. Using the fiber in 
the hygienic industry means highest re-
quirements for the bale packing, There-
fore Shandong Yingli was interested in 
the new solution of AUTEFA.
Shandong Yingli was also convinced of 
the total concept with the extensive opti-
mization of the process. For this reason 
the company bought a fully-automatic 
fiber press from AUTEFA. 

The concept of UNI-FORK and AD-
WRAP
The UNI-FORK intelligent concept 
saves costs with a very small invest-
ment for a fully automatic process while 
improving quality. The central idea of 

the system is to use one transfer fork for 
one or more prepresses and to operate one 
or more main presses. At Shandong Yingli 
the Autefa Solutions increases capability of 
fibers supply chain cut Lyocell fiber of two 
(or more) independently working fiber lines 
go via a condenser to two )or more( AUTE-
FA pre-presses and are pre-compacted to a 
bale. These pre-compacted bales are tak-
en out with the central working UNI-FORK 
on a rotating basis of the pre-presses and 
handed over to a central main-press. The 
main-press compresses the bale totally 
and makes the strapping around the bale. 
Afterwards the bales will be packed with 
two overlapping, elastic stretch hoods of 
polyethylene )AD-WRAP(. In this way, the 
packing of the fiber bale is
completely protected against dirt, foreign 
fibers (like hair) and insects. It has protec-
tion against contamination like no other 
type of packing. For every kind of hygienic 
fiber, it is a significant improvement, avoid-
ing waste, decreasing costs and improving 
sustainability of the supply chain. Compa-
nies who still strap and pack manually can 
quickly profit with the AD-WRAP. A return 
on investment can be recognized in ap-
proximately 1.5 years. Other advantages of 
the UNI-FORK are the high total capacity of 
up to 60 bales/h per main press, the gen-
tle fiber transfer and the universal usability. 
Not only high-performance fiber lines with 
over 300 tons per day but also small fiber 
lines for aramid, polypropylene or colored 
fibers
can be designed individually.
UNI-FORK and AD-WRAP from AUTEFA 
Solutions are known worldwide, are unique 
and are protected by a patent. Both ma-
chines together form a system which leads 
to a strong reduction of personnel costs, 
high availability of the machine and a short 
amortization period.
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show this latest USTER innovation at 
more shows,“ says Sivakumar Naray-
anan, Head of Marketing within Uster 
Technologies.
PTHM is one of the pioneers of textile 
manufacturing in Bangladesh. Estab-
lished in 1954, the company currently 
has an installed capacity of 71,760 
spindles, producing 13,000 metric tons 
of yarn per year. As a supplier of high-
quality knitting yarn used in export-
oriented industries, PTHM is equipped 
with state-of-the-art machinery, includ-
ing the most technologically advanced 
European and Japanese equipment. 
Mr. Mahbubul Alam, Chief Operating 
Officer of PTHM, explained that this 
policy was also applied to quality con-
trol procedures: ”It was clear from the 
beginning that our laboratory must be 
equipped with USTER® fiber and yarn 
testing instruments,“ he says. The com-
pany already operates USTER® HVI 
1000, USTER® AFIS and USTER® AU-
TOSORTER in its quality management 
regime and was seeking to replace its 
USTER® TESTER 4 – installed in 1998 
– to cater for increased production. 
What at first seemed like an upgrade re-
quirement has now opened up a whole 
new world of yarn testing, Mr Alam 
says: ”The testing speed of 800m/min 
is already an appreciated improvement 
but the advantages arising from the To-
tal Testing Center have exceeded our 
expectation regarding this investment.“ 
Total Testing Center
The USTER® TESTER 6 is the gate-
way to the Total Testing Center, in which 
its precision laboratory data is interpret-
ed by the USTER® QUALITY EXPERT 
software and then integrated with infor-
mation from yarn clearers to provide a 
complete picture of spinning mill opera-
tions for the entire production volume.
Analysis of this data by USTER® 
QUALITY EXPERT is the key, examin-
ing all quality parameters to guide spin-
ning mills towards fact-based decisions 
on improvement actions. The scope 
of these features expands as further 
USTER® instruments are linked to the 
system.
Innovative extra support for manage-
ment comes in the form of Assistant Q 
– an intelligent helper service which has 
been likened to recruiting a new staff 
member with 65 years’ USTER know-
how. Part of the Total Testing Center, 
Assistant Q simplifies complex issues 
and takes over repetitive tasks, so man-
agers can concentrate on the wider 
goals.

COMPANY NEWS

Essential feature for Bangladesh Spin-
ners in Bangladesh, and knitting yarn 
producers generally, will especially val-
ue the USTER® HAIRINESS technol-
ogy provided by USTER® TESTER 6. 
This is the definitive hairiness solution 
– combining Sensor HL and Sensor OH 
– another convincing factor in PTHM’s 
investment decision. The Sensor HL 
was particularly attractive, the company 
says, for its complete evaluation of the 
vital hairiness parameter at high-speed 
for Hairiness Length Classification 
based on protruding fiber lengths. To-
gether with the established Sensor OH, 
spinners now have a complete hairi-
ness analysis, giving the best possible 
assurance against quality claims.
Fabric prediction USTER® TESTER 
6 introduces a number of novel fea-
tures for rapid fault-tracing and quality 
management, all designed to minimize 
downtime and optimize quality in both 
yarns and fabrics. For PTHM, the fabric 
simulation tool was another investment 
clincher. This tool gives an advance dis-
play of how current yarn parameters will 
look in a knitted or woven fabric, using 
yarn boards – magnified for hairiness 
views – and reflected and transmitted 
light for some wovens.
The host of innovations with the new 
USTER® TESTER 6 makes it difficult 
to predict which will be the most widely 
appreciated overall. Says Sivakumar 
Narayanan: ”The USTER® TESTER 
6 offers sophisticated technology to 
make it an essential tool in the spinner’s 
laboratory, with features which provide 
advantages in many fields for yarn pro-
duction. I think the key criteria for the 
purchase decisions are very individual. 
Therefore exhibitions are very impor-
tant, so textile professionals can see the 
full picture and evaluate all the possibili-
ties resulting in the greatest advantage 
for them. Thanks to Pahartali Textile & 
Hosiery Mills, visitors to DTG 2016 will 
be able to do just that with the USTER® 
TESTER 6.“

to make the name of our new compa-
ny known to the market, and to further 
strengthen our position as innovative 
development partner for the composite 
industry”, explained Jochen Schmidt 
when being asked about the major ob-
jectives for attending the show. As ex-
pression of its high level of expertise 
in a wide variety of applications, KARL 
MAYER’s presentation will focus on an 
especially eye-catching product made 
from a composite material: a kite board 
with a reinforcement produced from a 
multi-axial layer fabric manufactured on 
one of its machines.
The ultra-light but still stable sports 
equipment consists of two hybrid lami-
nates which cover a poplar wood core 
on their upper and lower sides. The 
composites in the top and bottom struc-
tures combine a carbon multi-axial layer 
fabric +/- 45° produced on a MAX 5 ma-
chine with a UD glass fiber material in 
0° direction as reinforced tension/com-
pression chord. Epoxy resin was used 
as matrix. By means of a transparent 
functional covering layer it is possible to 
provide the smart board with a stylish 
design by using the thermal sublimation 
printing method.

A whole new world of 
testing, a host of inno-

vations…
Uster, Switzerland, January 28, 2016 
– A whole new world of quality testing 
has opened up with the launch of the 
USTER® TESTER 6 at ITMA in 2015. 
Unparalleled test speeds, extended 
capabilities and the pathway to Total 
Testing – with mill-wide quality and 
profitability benefits – are already ap-
preciated by users, including one of 
the biggest spinners in Bangladesh. 
Now, the USTER® TESTER 6 will 
make its public debut in Asia at Dha-
ka International Textile & Garment 
Machinery Exhibition )DTG(.

Pahartali Textile & Hosiery Mills Ltd 
)PTHM( is supporting USTER in pre-
senting the new USTER® TESTER 6 
at the 13th edition of the DTG show, to 
be staged from January 28 to 31. PTHM 
is among the earliest customers for the 
tester, and already reports that the ad-
vantages have exceeded expectations. 
”At the launch at ITMA in Milan, the new 
USTER® TESTER 6 received a very 
positive feedback, so we are eager to 
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◄COMPANY NEWS►

ite industry in particular due to its in-
novative Biaxial and Multiaxial warp 
knitting machines and also thanks to its 
fiber-spreading technology. For a long 
time now, this company has been set-
ting the trend in this field. For the first 
time, KARL MAYER will be present at 
JEC World 2016 from 8. to 10. March 
together with its new affiliated compa-
ny KARL MAYER Technische Textilien 
GmbH, Pavilion 5A, Stand P59. Last 
year the young limited company result-
ed from the merger of KARL MAYER 
LIBA in Naila and KARL MAYER MALI-
MO based in Chemnitz. At its premiere 
in Paris the newcomer will benefit from 
the high degree of reputation of the two 
fusion partners. Jochen Schmidt, mem-
ber of the Management Board of KARL 
MAYER Technische Textilien GmbH, 
expects to welcome a lot of visitors and 
to receive numerous specific inquiries. 
„With our trade-fair appearance we wish 

within the shortest possible time.

First VGT11-P4 Combi glass ring 
twisting machine starts production
The newly developed VGT11-P4 Combi 
glass ring twisting machine, which was 
presented at the JEC 2015, successful-
ly started production at the end of 2015. 
The multiply yarn constructions for the 
filtration technology produced on this 
machine type meet the highest require-
ments of the glass filament market. With 
its wide field of applications and high 
machine efficiency the VGT11-P series 
enjoys a great demand.

Volkmann presents new service net-
work for Verdol machines
The original parts and service business 
taken over from the Verdol Reyes 
Group in France in September 2015 
strengthens and complements the ser-
vice and original parts activities of Allma 
Volkmann in the areas of glass, carpet, 
staple, tire cord and technical yarns.
The new office in France, with former 
employees from the Verdol group, offers 
a perfect expansion of Allma Volkmann 
customer services worldwide

Volkmann takes pleasure in welcoming 
visitors to stand A56 in hall 6 at the JEC 
2016 in Paris where it looks
forward to informing them about the latest 
technological developments.

Always a safe standing 
with KARL MAYER

KARL MAYER belongs to the long-
standing exhibitors at the JEC Com-
posite Show in Paris. This experienced 
textile machinery manufacturer is al-
ready well established in the compos-

Volkmann presents the lat-
est technologies in

glass twisting at the JEC

JEC is the worldwide largest trade 
fair for Composites and the JEC 
Conferences are the most important 
conferences of the year. Composites 
professionals from all over the world 
will meet in Paris from 8 to 10 March 
2016. Volkmann will present the in-
novations in glass twisting machines 
VGT and VGT11-P. At the joint SAU-
RER stand A56 in hall 6 visitors will 
be informed about all new develop-
ments in the glass fibre production 
range.

Largest VGT installation worldwide 
starts production
The major order from Taishan Fiber-
glass for 93 VGT twisting machines in 
various specifications could be put into 
operation in mid-December 2015. The 
plant for textile glass filament yarns in 
the Shandong Province with a maxi-
mum capacity of 50,000 tons per year 
is the worldwide largest production site 
for textile twisted glass filament yarns. 
Thanks to the Volkmann-typical section-
al design, all machines were started up 
to the full satisfaction of the customer 
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Results showed that nano silver coated polyester filament 
machine made carpet before and after washing has suitable 
antibacterial characteristic against E.coli ,P.aeruginosa  and 
s.aureus  )99.9 %anti bacterial characteristic(.
FTIR analysis of nano silver coated polyester filament ma-
chine made carpet
In order to demonstrate  permanentness of antibacterial char-

According to the Fig. 4a, the sharp peaks in 1634 and 1384 
cm-1 indicate the formation of asymmetric and symmetric 
stretching mode of metal carbonyl groups. It is due to the 
stabilization of silver nano particles by the –COO- group of 
amino betaine )as amphoteric surfactant(. The peaks in 3432 
and 2922 cm-1 are   related to C-H stretching bond of propyl 
and the amine group of α-amino propyl tri etoxy silane[12].
According to the Fig. 4b, the sharp peaks in 3444 and 2934 
cm-1  are related to the O-H and C-H groups of soap solution 
which are used for washing of nano silver coated polyester 
filament machine made carpet. 

Moreover, lack of any peak in 1634 and 1384 cm-1 indicates 
that washing process hadn’t effect on the removing of silver 
nano particle from antibacterial polyester filament machine 
made carpet. 

Conclusion
Results showed that nano silver coated polyester filament 
machine made carpet has a permanent anti bacterial char-
acteristic. It is due to the modification process carried out on 
nano silver before applying on polyester filament yarn and the 
back of machine made carpet.     
Having permanent antibacterial characteristic in machine 
made carpet, make it more suitable for using in crowded 
places by outlawing from making bad odor in machine made 
carpet due to the direct contact of people with machine made 
carpet surface. 

Acknowledgement
This work was done in Farrokh Sepehr Kashan Company. Mr. 
Ali Farrahi and Mr.Ahmad Farrahi are grateful for the financial 
support.

acteristic in polyester filament machine made carpet, FTIR  
analysis carried out on nano silver colloid and obtained so-
lution from washing of nano silver coated polyester filament 
machine made carpet . In fig. 3, FTIR analysis of nano sil-
ver colloid and obtained solution from washing of nano silver 
coated polyester filament machine made carpet have been 
shown.

Fig. 4:  FTIR analysis a) nano silver b( solution from washing

a( b(
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Fig. 3: SEM micrographs of samples.

Table 1: Anti bacterial characteristic of samples before washing

Table 2: Anti bacterial characteristic of samples after washing

a)Polyester filament yarn       b)Nano silver coate polyester filament yarn

a( b(

Anti bacterial test
Nano silver back coated machine made carpet before and af-
ter washing were tested according to the ATCC 27853, 25923 

and 25922 in 72 hrs. In table 1 and 2, concentration of bac-
teria before and after washing processes were represented
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Results and discussion
Particle size distribution of nano silver colloid
Particle size distribution of nano silver colloid was measured 
by DLS method. Results showed that the average size of 

Fig. 2: Zeta potential distribution of nano silver colloid

Stability of nano silver colloid 
Stability of nano silver colloid was measured by DLS method 
according to the zeta potential amount. Results showed that 
the nano silver colloid has a suitable stability under normal 
condition. In figure 2, zeta potential distribution of nano silver 

Distribution of nano silver on the back of machine made car-
pet was shown by FESEM micrograph in 1.89 KX. 
   According to the fig.3, it can be concluded that antibacterial 

was shown. According to the fig. 2, the zeta potential for nano 
silver colloid is about -17.2 Mv. On the other hand, nano silver 
particle colloid has a suitable stability against sedimentation.

characteristic of polyester filament machine made carpet is 
due to the nano silver material has been applied on polyester 
filament yarn and the back of machine made carpet. 

Distribution of nano silver on the back of polyester machine made carpet

nano silver colloid and Pdi constant were about 49.08 nm and 
0.408 respectively. In fig. 1, size distribution of nano silver 
was shown.
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Introduction
Microbial organisms, bacteria and mi-
cro organisms are as main reasons 

for sickness, infections and bad smell-
ing, etc. 
Increasing death rate in many undevel-
oped countries such as many African 
countries led to legislation of global and 
social policies in order to overcome this 
challenge. Such problems and needs 
have led to resurgence in use of silver 
and copper based antiseptics that may 
be linked to broad spectrum activity and 
far lower propensity to induce microbial 
resistance than antibiotics [1].
The antibacterial characteristic of silver 
and silver salts has been noticed since 
antiquity [2].  
Ag is currently used to control bacterial 
growth in a variety of applications in-
cluding dental work ,catheters and burn 
wounds[3,4].
In fact, it is well known that Ag ions, Ag 
based compounds, copper and brass 
compounds showing strong biotical ef-
fect on many bacteria species such as 
E.coli, P.aeruginosa and s.aureus [5].
Different factors have influence on ef-
ficiency of silver and copper based 
compounds such as particle size and 
particle size distribution. In these cases, 
reduction of the particle size of silver 
and copper nano particle is as a reliable 
solution to improve their efficiency and 
biocompatibility.
In this field, nano technology has a di-
rect effect on elimination of particle size 
limitations and changing the world out-
look regarding science [10, 11].
A lot of information is available about 
practical use of nano particles for food 
safety and hygiene, disinfection of wa-
ter in swimming pools and hospitals, 
wound healing, air disinfection and sur-
face sanitation [6, 7, 8].

Abstract
Nowadays, polyester filament yarn with permanent anti bacterial characteristic is known as an innovative yarn in textile 
industries such as machine made carpet and garment.
Different methods such as chemical modification, entrapment and encapsulation were applied to stabilize nano silver 
particle on polyester filament yarn for using in machine made carpet.  
In this article, we modified nano silver particle by chemical reaction in order to produce polyester filament yarn with 
permanent anti bacterial characteristic by spraying method.
Antibacterial tests were carried out on nano silver coated machine made carpet according to the ATCC 27853, 25923 
and 25922 in 72 hrs before and after washing process. Results showed that nano silver coated polyester machine 
made carpet has a permanent anti bacterial characteristic.  

It is believed that the germicidal prop-
erty of metals especially heavy metals 
is due to oligodynamic effect in which 
metal and metal compounds, when in-
troduced in to the interior of bacterial 
cells , have ability to change  and finally 
kill them in a specific way. Copper and 
silver are the most studied metals for 
oligodynamic action [9].
Data from silver suggest that its ions 
denature proteins in the bacterial cells 
by binding to reactive groups resulting 
in their inactivation [10].
In this study, we investigated about the 
stabilization of nano silver on polyester 
filament yarn in order to produce ma-
chine made carpet with permanent anti-
bacterial characteristic.

Materials and methods

Materials 
Nano silver colloid was obtained from 
US Research Nano material Company. 
Polyester filament yarns as a pile, warp 
and weft in machine made carpet were 
provided by Farrokh Sepehr Kashan 
Textie Company. Gluteraldehyde )cross 
linking agent) and α-amino propyl tri 
etoxy silane were provided by Sigma 
–Aldrich Company in laboratory scale. 
Amphoteric surfactant based on amino 
betaine was provided by Carp Com-
pany. 

Methods 
Nano silver colloids including cross link-
ing agent and amphoteric surfactant in 
different concentrations were applied 
to the polyester filament yarn and back 
of machine made carpet by spraying 
method.
Nano silver coated polyester filament 
yarn and polyester machine made car-
pet were dried and cured in the stenter 

at 130 0c for 6 minutes.
Analysis 
To predict the stability of antibacte-
rial characteristic, characteristic of nano 
silver back coated polyester machine 
made carpets were analyzed according 
to the ATCC 27853, 25923 and 25922 
in 72 hrs before and after washing pro-
cess in Pasteur Institute of Iran.

Antibacterial characteristic of nano 
silver coated machine made carpet 
were measured based on the growth 
of different bacteria such as E.coli 
,P.aeruginosa  and s.aureus in accord-
ing to the reference sample . 
Stability of nano silver colloids and their 
particle size distribution were analyzed 
by DLS )dynamic light scattering( meth-
od in 25 0C )Malvern seri nano )zeta 
sizer( model DLS(. 
FTIR analysis of obtained solution from 
washing of nano silver coated polyester 
filament carried out by Fourier trans-
form spectroscopy in 300 to 4000 cm-1.
Distribution of nano silver on the back of 
polyester filament machine made car-
pet was analyzed by FESEM method in 
1.89 KX )Philips model FESEM(. 

Preparation method 
Mac Farlan solution of different bacteria 
such as P.aeruginosa )ATCC: 27853(, 
S.aureus )ATCC: 25923( and E.coli 
)ATCC: 25922( at concentration of 1.5* 
10 8 CFU/ml   were prepared in first 
stage. 
At following stage, nano silver coated 
machine made carpet and reference 
machine made carpet put in contact 
with the Mac Farlen solution of different 
bacteria for 24 hrs.
After cultivation and incubation process 
for 72 hrs in 37 0c, the growth of bacte-
ria were analyzed.

Stabilization of nano silver on polyester 
machine made carpet
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The sales teams of AUTEFA Solutions combines experts 
of the former companies Fehrer,F.O.R, AUTEFA and 
Strahm. The IDEA show is the perfect place to present 

the economic and technical advantages of AUTEFA Solutions 
as a full line supplier for needlepunch nonwoven lines.

AUTEFA Solutions needlepunch lines meet customers’ re-
quirements for quality web formation, bonding, active weight 
regulation, and minimal maintenance requirements.
AUTEFA Solutions delivers turnkey nonwoven lines including 
opening and blending, chute feed, carding, crosslapping, nee-
dlepunching, drafting, and winding. With AUTEFA Solutions
complete line performance equipment the company offers a 
solution for every customer.
Marco Fano, CEO AUTEFA Solutions, explains:“ Customers 
expect more technological support, a perfect spare part ser-
vice and a solution for the cumbersome and expensive nee-
dle exchange. The performance of the needle loom increases 
once the needle loom will be not considered as a stand  alone 
machine.“
The combination of the crosslapper and a needle machine, 
monitored by a "closed loop control" leads to higher fabric 
quality. In many staple fiber and nonwoven lines, the crosslap-
per is important for determining quality. Using the crosslap-
per from the ‘Topliner’ series, combined with the profiling 
system and the additional WebMAX equipment, prevents the 
increased weight of the fabric in the edge areas, called the 
‘smile effect’. This results in an excellent uniformity in the fab-
ric and, thanks to a considerable saving of materials, a
lasting reduction in material costs.

Automatic Needle Exchange without manual intervention
With the Automatic Needle Exchanger 2.0 AUTEFA Solutions 
has a unique service machines for every needle loom. The 
Needle Exchanger enables a fully automatic process of nee-
dle rotation and exchange without manual intervention.
The machine exchanges single, all, or user defined segments 

of needles. The Automatic Needle Exchanger 2.0 offers an 
unprecedented level of needle management. The machine 
fits into every service workshop and increases efficiency and 
economics. Some of the key figures are an operating speed 
of up to 1,500 needles/h and a needle magazine for more 
than 10,000 needles. For removing and setting of needles no 
direct involvement of operating personnel is necessary.

Nonwoven Card Web Master FUTURA best access for 
cleaning and maintenance
Customer demands are driving AUTEFA Solutions new devel-
opments in nonwoven cards.
The Web Master FUTURA card is specially developed and 
designed for high production speeds, tailored to the world-
wide requirements for Nonwoven Lines.
The focus of the new card Web Master FUTURA is to im-
prove maintenance. AUTEFA Solutions therefore completely 
reworked the Easy Opening System. The system is placed on
high precision linear bearings, so after closing all rollers are 
exactly in the same position like before. The different parts of 
the card, means feeding group, first main cylinder, transfer 
group and doffers, are each placed on a separate carriage. 
The carriages are connected to each other by one screw on 
each side forming a ”train“ allowing easy and full access for
cleaning and maintenance.
AUTEFA Solutions united the former companies AUTEFA, 
Fehrer, F.O.R and Strahm. The product range includes fiber 
preparation machines, nonwovens cards as well as aerody-
namic web forming machines )Airlay(, crosslappers and nee-
dle looms for mechanical bonding.
With AUTEFA Solutions Switzerland )former Strahm Hi Tech( 
the company expanded and offers equipment for thermobond-
ing, drying as well as cutting, slitting, winding and festooning. 
AUTEFA Solutions is an international machine manufacturing 
group with locations in Europe, USA and China. AUTEFA So-
lutions is part of China Hi Tech Group
Corporation )CHTC(

AUTEFA Solutions customized concepts and
service for complete needlepunch lines
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I n 2015, Green Step Asia Awards Pro-
gram witnessed an increased number 
of participants and entries compared 

to the previous year. Nine green initia-
tives were officially awarded during an 
onsite ceremony held at DOMOTEX 
asia/CHINAFLOOR 2015 in the pres-
ence of some of the world’s most in-
fluential professionals in the flooring 
industry, media, show’s strategic part-
ners and more. Mr. John Wu, President 
& CEO of Novalis International and one 
of the winners of 2015 Green Step Asia 
Awards stated right after the award cer-
emony -”It is a great honor to be rec-
ognized for our sustainability efforts in 
the presence of our fellow colleagues 
from the flooring industry. The Green-
Step Asia program will help drive the 
green cause forward, not only in Asian 
flooring industry, but also in the rest of 
the world. It is never too late for Asian 
flooring manufacturers to start setting 
internal goals for sustainability efforts. 
We can’t make the whole world green, 
but we can all help to make it greener“.
The flooring industry is being trans-
formed by consumers and industry 
demands for environmentally sustain-
able products. Long known for innova-
tion and new product development, the 

Asian flooring manufacturing community 
has responded with the next generation 
of innovative and sustainable products. 
Green Step Asia Awards gives flooring 
exhibitors a chance to showcase their 
sustainable development at all levels. 
The goal of this environmental Awards 
program is to support and promote 
those efforts and to give Asian suppliers 
the credit and recognition they deserve. 
In other words, it is a way to honor those 
companies and individuals that embody 
the principles of environmental steward-
ship so important in today’s global floor-
ing industry, while at the same time rais-
ing awareness on environmental issues 
throughout the flooring community.
The competition is open to any manu-
facturer in the world who has manu-
facturing facilities in Asia where they 
apply the principles of environmental 
sustainability. In 2016, it will feature 
three awards categories for the flooring 
industry: best green product, best green 
practice/process, and best green pin-
nacle. Submissions can be made until 
31st January 2016. 
Some of the benefits offered to all par-
ticipating companies include dedicated 
E-newsletters sent by Floor Covering 
Weekly Global to over 13,500 worldwide 
readers and by show organizer to over 
200,000 show database contacts, pub-
lication on FCW and DOMOTEX asia/
CHINAFLOOR websites and social me-
dia groups, publication in a dedicated 
GreenStep Asia show daily distributed 
for free during the show to all visitors, 
exhibitors and media partners, promo-

tion at other major international flooring 
shows, etc.
The President of Malaysia Architects 
Association joins for the first time as jury 
member

Ar. Mohd Zulhemlee An, President of 
the Malaysia Architects Association 
)Pertubuhan Akitek Malaysia-PAM( will 
be joining the authoritative jury com-
posed by the leaders of some of the 
world’s most famous flooring associa-
tions and industry media that will judge 
and award the most remarkable green 
commitments in Asia. ”I think Asian 
companies have become more aware 
regarding the importance of sustainable 
construction and protecting the envi-
ronment. Joining the judging panel will 
enable me to be exposed to the best 
practices in sustainability related to floor 
finishes. At the same time I will be able 
to share and exchange views with the 
other judges regarding the protection of 
the environment, and how the construc-
tion industry can become more sustain-
able and contribute to its preservation.“ 
stated Mr. Zulhemlee.

The votes for the entries come indepen-
dently from each judge to Floor Cover-
ing Weekly and DOMOTEX asia/CHIN-
AFLOOR organizers. The winners and 
honorable mentions for each category 
will be announced during an award cer-
emony that will take place on the first 
day at DOMOTEX asia/CHINAFLOOR, 
22-24 of March 2016 in Shanghai, Chi-
na.

Green Step Asia 
Awards
Program, the 
only 
Environmental 
Awards 
Program for the 
flooring
 industry in 
ASIA-PACIFIC 
returns for the 
3rd edition at 
DOMOTEX 
asia/CHI-
NAFLOOR 
2016
DOMOTEX asia/CHINAFLOOR 
2016 continues promoting 
environmental sustainability by

organizing once again the Green 
Step Asia Awards in cooperation 

with Floor Covering Weekly. 
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High caliber of visitors
Exhibitors were delighted with the high level of competence and decision-
making authority among the show’s attendees, with more than 72 percent 
of them being top managers who play a role in their companies’ purchas-
ing decisions. The majority of visitors at this year’s DOMOTEX were retail 
and wholesale buyers )13,500 and 11,400, respectively(. The fair also at-
tracted architects, interior designers and contractors )3,700(, as well as 
9,400 skilled tradespeople.

Pacesetter for innovation
DOMOTEX impressively confirmed the floor covering industry’s dynamic 
power and innovative spirit. "In each and every segment – carpets, parquet 
and laminate flooring, designer floors, machine-woven carpets and hand-
made rugs – the international floor coverings industry sported a stunning 
and highly innovative array of patterns, materials, shapes and colors, thus 
ideally positioning itself for the coming season," observed Köckler.

Under the slogan "Tread on Me", DOMOTEX invited visitors to ”walk all 
over“ the latest trends, including a wide range of natural-look rugs and 
carpets. This back-to-nature trend was evident both in the prominence of 
beige, brown, green and pastel hues and in the frequent use of landscape 
images. Many designers are actually designing products in anticipation 
of footprints being left on them, making them reminiscent of grass or soft 
earth when freshly walked upon. This natural look is also in demand for 
wood flooring. Shapes and textures can be mixed and matched to cre-
ate a wide range of looks. The event also showcased innovative systems 
for quick and easy floor laying. Another hot trend is carpeting in the form 
of tiles and planks, with one highlight being designer floor coverings that 
almost perfectly replicate wood grains or tiles, while at the same time be-
ing comparatively easy to lay. The demand for sustainably manufactured 
products is also on the rise.

The Innovations@DOMOTEX showcase put a big spotlight on highly in-
novative floor coverings. The three Innovations@DOMOTEX areas proved 
highly popular among the show’s visitors, drawing special attention to 84 
selected innovations in the categories textile and resilient floor coverings, 
parquet and laminate flooring and contemporary hand-made rugs. This 
made it easy for trade visitors to get a concise look at the sector’s hottest 
innovations, thus providing valuable orientation for the year ahead.

Meanwhile, Hall 7 was the "El Dorado" for parquet and laminate floor lay-
ers, interior decorators and painters. The "Skilled Trades Hub" featured 
a comprehensive exhibition and presentation program dedicated to real-
world solutions for practitioners. Another strong drawing card was the Eu-
ropean Interior Decorating Competition – an event held over two days and 
featuring top young interior decorators from Germany, Austria, South Tyrol 
and Switzerland, who impressed an appreciative audience with their skills. 
Recognizing the world’s best designer carpets in eight different categories, 
The Carpet Design Awards were also staged at DOMOTEX, featuring a 
prize which ranks as the highest international accolade for contemporary 
hand-made carpets.

The next DOMOTEX is scheduled for 14 to 17 January 2017.

DOMOTEX
Successful
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DOMOTEX 2016 drew to a close with outstanding results, 
earning its place among the best-ever stagings of the 
world’s flagship fair for carpets and floor coverings.

With 1,441 exhibitors from 59 countries and 45,000 trade visi-
tors from more than 100 nations, DOMOTEX delivered fresh mo-
mentum for the international floor coverings industry, serving as 
a powerful driver of sales, trends and innovations.
"Whatever aspect you choose to look at – exhibitor lineup, visi-
tor turnout, international coverage, the ratio of decision-makers 
present – exhibitors and visitors all attest to the event’s top per-
formance, underscoring its ever greater appeal for the sector," 
remarked Dr. Jochen Köckler, the Deutsche Messe Managing 
Board member in charge of DOMOTEX, on the last day of the 
show. "DOMOTEX has demonstratively enhanced its reputation 
as an unrivalled source of momentum for the global floor cover-
ings industry."
Visitors from around the world found all the latest trends and in-
novations on display in 12 different exhibition halls, setting the 
stage for lively deal-making, order-placing and fruitful dialogue 
with business associates. Out of a total of some 27,500 visitors 
from abroad, around 50 percent came from EU countries, with 
another 25 percent coming from Asia and eight percent from the 
Americas. There was a notable increase in attendance from Asia, 
which went up by 29 percent. "DOMOTEX is the definitive meet-
ing-place for the global floor coverings industry," said Köckler, 
adding: "No other event in the world attracts so many high-caliber 
decision-makers."

Highly international event stimulates new business
The international scope and reach of DOMOTEX is key to its rep-
utation as a powerful driver of new business. "DOMOTEX is the 
central hub for the floor coverings industry – on a global scale. 
All the important players from every continent are represented 
here at DOMOTEX. That translates into outstanding business 
prospects at the fair," commented Guido Schulte, Managing Di-
rector of MeisterWerke Schulte GmbH, based in Rüthen-Meiste, 
Germany.
Paul De Cock, President of the UNILIN Flooring Division in Wiels-
beke, Belgium, also praised the event: "DOMOTEX is a key plat-
form for our international business. Our stand attracted a steady 
stream of visitors, resulting in lively business and lots of purchase 
orders. We are delighted with the outcome of the fair and feel 
upbeat about the business year ahead."
Dr. Ali Ipektchi of IPEK - A. Ipektchi GmbH & Co. KG in Hamburg 
was also delighted with the event: "As exhibitors of Persian car-
pets and rugs, we see DOMOTEX as the most important interna-
tional business event. This has been a very successful fair for us. 
We took lots of orders and engaged in many promising talks with 
business partners and potential customers. At this year’s show, 
Persian carpets and area rugs enjoyed even greater prominence 
than last year. The lifting of the trade embargo on Iranian goods 
is very good news indeed, as relaxed and positive business rela-
tions can only have a beneficial effect on our industry."

DOMOTEX
Successful
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