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Editorial

برای دریافت اشتراک

با شماره 

02177245780
تماس بگیرید

اخبــار  آخریــن  از  آگاهــی  بــرای 
نســاجی ایــران و جهــان عضــو کانــال 
تلگرامــی مجلــه نســاجی کهــن شــوید.

ســال 1396 از جهــات مختلــف بــرای صنایــع و تولیدکننــدگان اهمیــت فراوانــی دارد. مهمتریــن دلیــل 
اهمیــت آن بــه انتخابــات پیــش روی ریاســت جمهــوری بــر می گــردد. صنعتگــران، تولیــد کننــدگان و 
دســت انــدرکاران صنایــع نســاجی ایــران کــه بــه انتظــار و پــا در هــوا بــودن سالهاســت عــادت دارنــد 
ایــن بــار بــه انتخابــات پیــش روی ریاســت جمهــوری چشــم دوخته انــد و منتظرنــد  ببیننــد اوضــاع بــه 
روزهــای اســفبار خــود بــاز می گــردد یــا اینکــه همچنــان می تــوان بــه تدبیــر و امیــد دل خــوش کــرد. 

واقعیــت ایــن اســت کــه کشــور مــا مثــل همیشــه در شــرایط ویــژه ای قــرار دارد و ایــن را می تــوان در 
ایــن روزهــا کــه در بحبوحــه تبلیغــات نامزدهــا و مناظره هــای تلوزیونــی قرارداریــم بهتــر درک کــرد.

 زمانــی کــه هــر جریانــی بــرای کســب رأی بیشــتر ســعی می کنــد کمبودهــا و آمارهــای تــکان دهنــده 
را بازگــو کنــد و آنــرا بــه حســاب بــی لیاقتــی و  ســوء مدیریــت طــرف مقابــل بگــذارد تــازه می فهمیــم 

کــه اوضــاع بدتــر از آن چیــزی اســت کــه فکــر می کردیــم. 

ــد  ــا بحــران جــدی مواجــه خواهن ــده ب ــای آین ــه نظــر می رســد دولت ه ــد و اشــتغال ب در بخــش تولی
بــود البتــه اگــر مســئولین وقــت رســیدگی بــه ایــن مــوارد پیــش پــا افتــاده را داشــته باشــند!

ــه شــدت  ــه ب ــه داد چــرا ک ــت ادام ــه فعالی ــالش ب ــد و پرت ــر امی ــل همیشــه پ ــد مث ــه هــر حــال بای ب
ــم: ــاد داری اعتق

در نومیدی بسی امید است       ...      پایان شب سیه سپید است

ــماره  ــن ش ــل و یکمی ــتیم و چه ــان می فرس ــدگان عزیزم ــما خوانن ــه  ش ــان را ب ــالم بهاری م ــن س اولی
مجلــه کهــن را بــه عنــوان اولیــن پیشــکش ســال 1396  بــه شــما تقدیــم می کنیــم. امســال هــم بــه 
عنــوان مجموعــه پــر تــالش کهــن بنــای کارمــان را بــر تحــول و نــوآوری گذاشــته ایم و بــرای دســتیابی 
ــا لطــف و عنایــت الهــی ســالی  ــم. ســال 1396 ب ــا کرده ای ــن مهــم خــود را بیــش از پیــش مهی ــه ای ب
متفــاوت بــرای مجلــه نســاجی کهــن و همراهــان و شــرکت های همــراه مــا خواهــد بــود و بــا خدمــات 
ــاران همیشــگی  ــه خواهیــم کــرد هــر چــه بیشــتر در جهــت رضایــت مشــتریان و ی ــدی کــه ارائ جدی

خــود حرکــت خواهیــم کــرد. 

همانطــور کــه در شــماره قبــل مشــاهده کردیــد طراحــی و ســبک مجلــه دچــار تغییــرات زیــادی شــده 
ــان از  ــه نش ــم ک ــت کرده ای ــرم دریاف ــدگان محت ــز از خوانن ــیاری نی ــت بس ــرات مثب ــبختانه نظ و خوش
همســویی و اســتقبال شــما عزیــزان بــا نــوآوری و تغییــرات رو بــه جلــو دارد. در ایــن شــماره نیــز ســعی 
کرده ایــم بــا طراحــی متفــاوت و چــاپ بخشــی از مقــاالت بــه صــورت دو زبانــه محتــوای مجلــه را غنــی 

تــر کنیــم. 

ــی  ــا قالب ــاز طراحــی شــده اســت و ب ــه کهــن ب ــع هســتید ســایت مجل ــه مطل ــن همانطــور ک همچنی
جــذاب تــر و متفــاوت بــه عنــوان پربازدیدتریــن و پرمخاطب تریــن وب ســایت نســاجی و فــرش ایــران 
ــای  ــد از ویژگی ه ــد و می توانی ــما می باش ــترس ش ــه روز در دس ــال و ب ــل فع ــد قب ــار مانن ــواه آم ــه گ ب

خــوب آن بــرای بــه روز بــودن در صنعــت نســاجی و فــرش اســتفاده کنیــد.

امیدواریــم تالش هــای مجموعــه کهــن بــا حمایــت شــرکت های محتــرم و عالقمنــدان بــه ایــن صنعــت 
نســبت بــه ســال گذشــته خدمــات بیشــتری را بــه صنعــت کهــن نســاجی ایــران ارائــه دهــد و در ایــن 

راه قطعــاً مثــل همیشــه نیازمنــد همفکــری و انتقــادات و پیشــنهادات شــما هســتیم. 

  »info@kohanjournal.com« ــل ــن02177245780  و ایمی ــماره تلف ــق ش ــا از طری ــا م ــا ب لطف
در تمــاس باشــید. 

موفق و پیروز باشید 
بهنام قاسمی – سردبیر
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W  خانــم بالگــوس لطفــا بیوگرافــی کوتاهــی در مــورد ســوابق کاری
ــاری در  ــگاه های تج ــش نمایش ــا در بخ ــکو مدی ــرکت اکس ش

اختیــار خواننــدگان مــا قــرار دهیــد؟
شــرکت اکســو مدیــا در ســال 2010 در لنــدن تأســیس شــده اســت و تمرکــز 
ــه  ــت رویدادهــای نمایشــگاهی در منطق ــرروی برگــزاری و مدیری ــا ب ــژه م وی
خاورمیانــه اســت. مــا در بخش هــای مختلــف صنعتــی در منطقــه و در 
کشــورهایی ماننــد قطــر، امــارات، کویــت و عمــان در حــال فعالیــت هســتیم. 

W  نمایشــگاه فــرش عــرب دربــاره مشــخصات و جزئیــات 
ــه  ــن دوره چ ــد. ای ــح دهی ــتر توضی ــپو 2017 بیش ــت اکس کارپ

تفاوت هایــی بــا دوره قبلــی خواهــد داشــت؟
بــا توجــه بــه تجربیاتــی کــه از دوره اول نمایشــگاه بدســت آورده ایم و بــا توجه 
ــدگان  ــدگان و بازدیدکنن ــرکت کنن ــمند ش ــنهادات ارزش ــرات و پیش ــه نظ ب
ــرای  ــروری ب ــات ض ــش اقدام ــا در دو بخ ــم ت ــالش داری ــته ت ــال گذش در س
تقویــت نمایشــگاه را انجــام دهیــم. اولیــن بخــش افزایــش چشــمگیر تعــداد 
بازدیدکننــدگان نمایشــگاه خواهــد بــود کــه خوشــبختانه توانســتیم بــا تغییــر 
تاریــخ برگــزاری نمایشــگاه و همزمانــی ایــن رویــداد بــا  نمایشــگاه بســیار مهم 
ADIHEX )نمایشــگاه شــماره یــک شــکار و ســالح در منطقــه( کــه بالــغ بــر 
100 هــزار بازدیــد کننــده دارد بســیاری از بازدیــد کننــدگان، خریــداران و نیز 
تجــار متمــول منطقــه را بــه نمایشــگاه دعــوت نمائیــم. چــرا کــه بســیاری از 
بازدیدکننــدگان ایــن نمایشــگاه تجــار بیــن المللــی و ثروتمند منطقه هســتند.

ــزودن  ــم اف ــت نمائی ــال آن  را تقوی ــم امس ــعی داری ــه س ــی ک ــن بخش دومی
صنایــع جانبــی صنعــت فــرش و کفپــوش و ســایر تولیــدات ایــن حــوزه ماننــد 
پارکت هــای چوبــی، لمینیــت، ســنگ، ســرامیک و ... اســت. خوشــبختانه در 
بخــش فــرش اســتقبال بســیار خوبــی از نمایشــگاه شــده و ســعی داریــم ســایر 

ــم.  ــت کنی ــز تقوی ــا را نی بخش ه

W  چــه مســاحتی از ایــن رویــداد بــه شــرکت هــای فــرش ایرانــی
اختصــاص خواهــد یافــت ؟ 

 بــا توجــه بــه اینکــه ایــران از دیربــاز یکــی از مهم تریــن کشــورهای 
ــال  ــز در ح ــر نی ــال های اخی ــوده و در س ــتباف ب ــرش دس ــده ف تولیدکنن
تبدیــل شــدن بــه یکــی از مهره هــای اصلــی بــازار فــرش ماشــینی در 

نمایشگاه ابوظبی فرصتی برای 
توسعه صادرات فرش ایرانی

HEX but also making sure we invite designers, retailers, 
wholesalers and other important visitors that the Exhib-
itors need to make relationships with to the Event. As a 
result we have established an even stronger relationship 
with the Association of Professional Interior Designers 
(APID) so that they invite even more of their members 
to the Second Edition than they did to the First Edition.

 X What products will be displayed by the Exhibitors at 
Arab Carpet and Flooring Expo?

 We are inviting Exhibitors in the following areas: Ma-
chine-made Carpets and Rugs, Handmade Carpets and 
Rugs, Wood and Parquet, Textile Floor Coverings (wall-to-
wall), Laminate, Resilient Floor Coverings, Fibres, Yarns 
and Textiles, Natural Stone, Marble and Ceramic Tiles, Ar-
tificial Grass and Sports Flooring, Machinery and Technol-
ogy, Laying Skills, Cleaning and Application Technology, 
Associations and Publications.

 XWhat kind of Visitors are you expecting at Arab Car-
pet and Flooring Expo?

In regards to Visitors, we are inviting Agents / Distribu-
tors, Manufacturers, Interiors Designers and Architects, 
Importers / Exporters, Contractors, Decorators, Whole-
salers, Consultants, Home Owners and Private Buyers, 
VIP’s, Retailers, Engineers, Associations and Trade Media.

 X Please provide a brief overview of ExCo Media as the 
Organiser of Arab Carpet and Flooring Expo.

ExCo Media started in 2010 in London, UK. It has a spe-
cial focus on the Middle East and organises and supports 
events in this region only. We organise and support 
events in different industries and have worked and are in 
the process of working within countries such as the UAE, 
Qatar, Kuwait and Oman.

 X Based on your experience and opinion, why have Abu 
Dhabi, Dubai and Istanbul become the hub of Inter-
national Events in the Middle East Region?

Iran has a huge market and has the potential to be a lead-
er in the region regarding foreign trade. We envisage a 
bright future for Iran because of the improvement of its 
international relations in recent years. However, in re-
gards to the mentioned cities such as Dubai, Abu Dhabi 
and Istanbul, and being a more popular destination for in-
ternational events, from our experience this can be due to 
several factors such as ease of access to these mentioned 
cities for both visitors and exhibitors in regards to visas 
and number of options of flights, hotels etc, high quality 
international standard Venues and Exhibition Halls and 
facilities, ease of financial transaction transfers to and 
from these cities and a more straight forward and effi-
cient process for obtaining permit/licenses for the Event. 
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ــده  ــد کنن ــرکت های تولی ــوب ش ــیار خ ــتقبال بس ــر اس ــا منتظ ــت م دنیاس
ــتیم. در دوره اول  ــداد هس ــن روی ــی در ای ــتباف ایران ــینی و دس ــرش ماش ف
ــی  ــرکت های ایران ــه ش ــگاه ب ــد از نمایش ــدود 20 درص ــگاه ح ــن نمایش ای
اختصــاص یافــت و اعتقــاد داریــم بــا توجــه بــه پتانســیل های بســیار 
ــرکت های  ــی ش ــورهای عرب ــارات و کش ــارس، ام ــج ف ــه خلی ــاالی منطق ب
دارنــد. پیــش  از  بیــش  را  منطقــه  بــازار  در  حضــور  تــوان  ایرانــی 

W  ــم ــداد مه ــن روی ــزاری ای ــرای برگ ــی را ب ــهر ابوظب ــرا ش چ
بــرای  بــازار خاورمیانــه  انتخــاب کردیــد؟ جذابیت هــای 

تولیدکننــدگان فــرش و کفپــوش چیســت؟
ــاً  ــوش قطع ــرش و کفپ ــک نمایشــگاه ف ــزاری ی ــرای برگ ــی ب  انتخــاب ابوظب
ــا  ــت ام ــش اس ــن بخ ــرای ای ــی ب ــهر ابوظب ــه و ش ــمار منطق ــای بیش مزای
ــن  ــن و نفیس تری ــه بزرگتری ــد ک ــع شــیخ زای ــم وجــود مســجد جام می توانی
ــای  ــود ج ــا در دل خ ــط ایرانی ه ــده توس ــه ش ــان بافت ــتباف جه ــرش دس ف
ــم.  ــاب آوری ــه حس ــگاه ب ــن نمایش ــرای ای ــمبل ب ــک س ــوان ی ــه عن داده را ب
همچنیــن کاشــی کاری و ســنگ و ســرامیک های بــه کار رفتــه در ایــن 
ــک  ــوان ی ــه عن ــی ب ــر ابوظب ــژه و زیباســت. از طــرف دیگ مســجد بســیار وی
ــم  ــب کشــورهای مه ــه اغل ــی ب ــی همچــون نزدیک ــهر نمایشــگاهی مزایای ش
منطقــه، دسترســی آســان بــه پروازهــای بیــن المللــی، اخــذ آســان روادیــد، 
امکانــات هتــل و اســکان بــا اســتاندارهای جهانــی و ... را داراســت کــه موجــب 
ــن  ــود. همچنی ــدگان می ش ــدگان و بازدیدکنن ــرکت کنن ــال ش ــودگی خی آس
همانطــور کــه در ابتــدا گفتــه شــد منطقــه دارای پتانســیل عظیمــی اســت. 
ــر 37  ــغ ب ــی بال ــال 2020 در ابوظب ــا س ــود ت ــای موج ــا ارزش پروژه ه تنه
ــی در قطــر  ــد برگــزاری جــام جهان ــن لیســت بای ــه ای ــارد دالر اســت. ب میلی
ــن پروژه هــا در  ــی کــه اغلــب ای ــه کــرد. از آنجای ــی را هــم اضاف و اکســپو دب
ــه  ــاری برنام ــز تج ــاختمان ها و مراک ــازی و س ــل س ــاختمان، هت ــش س بخ
ریــزی شــده اســت فــرش، موکــت و کفپــوش نقــش مهمــی در آنهــا دارنــد. 

W  ــرای ــد ب ــزان می توان ــه می ــا چ ــگاه ت ــن نمایش ــور در ای حض
ــد ؟  ــد باش ــرکت ها مفی ش

 اگــر بخواهــم ایــن ســوال شــما را از دیــدگاه یــک برگــزار کننــده نمایشــگاه 
ــا آوردن  ــه م ــه و وظیف ــن دغدغ ــه مهمتری ــم ک ــد بگوی ــم بای ــخ بده پاس
شــرکت های  کــه  اســت  مرتبــط  بازدیدکننــدگان  و  تجــار  مشــتریان، 
غرفه گــذار بتواننــد بــا آنهــا روابــط تجــاری و لینک هــای الزم را ایجــاد 
ــر روی  ــژه ای ب ــا توجــه وی ــم امســال م ــد. همانطــور کــه قبــال هــم گفت کنن
ایــن موضــوع داریــم تــا بتوانیــم کیفیــت و کمیــت بازدیدکننــدگان را افزایــش 
دهیــم. همچنیــن مــا از مهمتریــن خــرده فروشــان، تجــار، طراحــان و ســایر 
ــم.  ــه عمــل آورده ای ــد از نمایشــگاه دعــوت ب ــرای بازدی ــط ب بخش هــای مرتب
امســال مــا همــکاری بســیار نزدیکــی بــا انجمــن طراحــان داخلــی حرفــه ای 
(APID(  داریــم و مســلماً تعــداد بســیار زیــادی از اعضــای ایــن انجمــن هــم 

از نمایشــگاه دیــدن خواهنــد کــرد. 

W   چه محصوالتی در نمایشگاه به نمایش گذاشته خواهد شد؟
در  برندهــا  و  صادراتــی  بازرگانــی،  تجــاری،  تولیدکننــده،   شــرکت های 

بخش هــای زیــر می تواننــد در نمایشــگاه حضــور پیــدا کننــد:
ــخ  ــواع ن ــت، ان ــواع موک ــگ، ان ــای تافتین ــینی، فرش ه ــای ماش ــواع فرش ه ان
ــواع کفپوش هــای ورزشــی،  ــی، ان ــرش دســتباف، کفپوش هــای چوب ــرش، ف ف
ــخ و الیــاف، ماشــین آالت و تکنولوژی هــای تولیــد  کفپوش هــای ارتجاعــی، ن
فــرش و کفپــوش، چمــن مصنوعــی، ســنگ و ســرامیک، سیســتم های تمیــز 

ــا و ... ــراوری کفپوش ه ــب و ف ــای نص ــتم ها و مکانیزم ه ــده، سیس کنن

W  بازدیدکنندگان این رویداد از چه طیفی خواهند بود؟

Our founding reason and symbol for selecting Abu Dha-
bi as the city for Arab Carpet and Flooring Expo is the 
Sheikh Zayed Grand Mosque which has the world’s larg-
est handmade carpet (created by Iran for Abu Dhabi) and 
it also has world-class mosaic stone flooring all around 
the mosque. However, other important key reasons for 
selecting Abu Dhabi are the ease of entry and access for 
exhibitors and visitors in the region and internationally in 
regards to both Visa and also Airlines/Flights as well as 
Hotels, as well as the fact that it is a growing city with 
a lot of potential for investment where Exhibitors in the 
Carpet and Flooring industry can take advantage of the 
$37 Billion USD worth of projects that are being planned 
to be developed by 2020 in Abu Dhabi with more details 
in the following article “Projects to be completed by 2020 
in Abu Dhabi”

 XWhat are the reasons why a company would select 
to become an Exhibitor at Arab Carpet and Flooring 
Expo?

From an Organisers perspective it is important that we 
bring “relevant” visitors to the Event so that the Exhibi-
tors can build and expand their network. In this Second 
Edition, we are paying special attention to both quality 
and quantity of visitors through not only having a fully 
sold out ADNEC venue because of being alongside ADI-

ــران  ــدگان و مدی ــیعی از نماین ــف وس ــز طی ــدگان نی ــش بازدیدکنن  در بخ
ــدگان  ــزرگ، صادرکنن ــای ب ــع کننده ه ــات، توزی ــران کارخانج ــروش، مدی ف
ــای  ــانه، انجمن ه ــاب رس ــکاران، اصح ــازان، پیمان ــوه س ــدگان، انب و واردکنن
ــن  ــرکت های تأمی ــیتکت ها، ش ــی، آرش ــان داخل ــط، طراح ــی و مرتب تخصص

ــد.  ــد دی ــگاه خواهی ــه و ... را در نمایش ــزرگ منطق ــای ب ــده پروژه ه کنن

W  ــر ــه نظ ــگاهی ب ــت نمایش ــما در صنع ــه ش ــه تجرب ــه ب ــا توج ب
ــه  ــتانبول چگون ــی و اس ــی، ابوظب ــد دب ــهرهایی مانن ــما ش ش
ــگاه های  ــب نمایش ــه قط ــه ب ــاور میان ــه خ ــته اند در منطق توانس

ــوند ؟ ــدل ش ــاری ب تج
ــران دارای پتانســیل بســیار  ــم کــه ای ــه اشــاره کنی ــن نکت ــه ای ــد ب ــدا بای ابت
باالیــی بــرای تبدیــل شــدن بــه یــک رهبــر در روابــط تجــاری و اقتصــادی را 
ــی در  ــران در عرصــه جهان ــط ای ــه گســترش رواب ــا توجــه ب دارا می باشــد و ب
ــل انجــام اســت.  ــز قاب ــر در عرصــه نمایشــگاهی نی ــن ام ــر ای ســال های اخی
ــم  ــز مه ــک مرک ــه ی ــده ب ــر ش ــهرهای ذک ــدن ش ــل ش ــورد تبدی ــا در م ام
تجــاری بایــد چنــد نکتــه مهــم را مــورد توجــه قــرار داد. مثــالً می تــوان بــه 
محبوبیــت ایــن شــهرها بــرای مســافران خارجــی و دارا بــودن تعــداد بســیار 
ــتاندارد و  ــای اس ــت و هتل ه ــای اقام ــتی و محل ه ــای توریس ــاد پروازه زی
برقــراری مکانیزم هــای ســاده صــدور روادیــد و یــا حتــی ســفر بــدون روادیــد 
ــگاهی  ــز نمایش ــود مراک ــر وج ــرف دیگ ــرد. از ط ــاره ک ــهرها اش ــن ش ــه ای ب
متعــدد و مجهــز در شــهرهای یــاد شــده امــکان برگــزاری یــک رویــداد عالــی 
ــرای بازدیــد کننــده و هــم غرفــه گــذار را فراهــم می کنــد. همچنیــن  هــم ب
ــراری  ــکان برق ــا، ام ــروج کااله ــرای ورود و خ ــب ب ــی مناس ــن گمرک قوانی
روابــط تجــاری، ســهل بــودن تجــارت و ... نیــز تأثیــر مســتقیمی دارد. 
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Interview with “Ms. Dyan Balgos - Marketing 
Manager for “Arab Carpet and Flooring Expo”.

Abu Dhabi exhibition is an 
opportunity to expand the 
export of Persian carpets

 X Please provide a brief overview of the details of the 
Second Edition of Arab Carpet and Flooring Expo 2017 
and the differences between this edition and the First 
Edition.

From the experience gained during our First Edition, we 
need to improve in 2 key areas to make a more successful 
event in our Second Edition. These 2 areas were the num-
ber of visitors and also increasing the number of Flooring 
Exhibitors in other sectors of the industry such as Wood, 
Parquet, Laminate, Vinyl, Stone, Ceramic etc. As a result 
for 2017, we have worked to improve on these 2 areas by 
first of all having our Event at the exact same time  (12-14 
September 2017) as ADIHEX which is one the regions pre-
mium and most visited shows with over 100,000 visitors, 
and also in regards to the other flooring sectors, we are 
enhancing the show by having more exhibitors in these 
other flooring areas. In regards to ADIHEX it is important 
to note that this is a special event for Hunting and Eques-
trian which is the number 1 pass time in the Arab World 
for VIP’s, Professionals and Wealthy individuals. There-
fore, the Visitors that come to ADIHEX are very relevant 
for our Event, especially the Carpet side as our Exhibitors 
will be interested in making connections with the rich, 
wealthy and professionals of Abu Dhabi, the UAE and all 
the other nations of the region.

 XWhat percentage of the Exhibition are you expecting 
will be filled by Exhibitors from Iran?

Considering that Iran is one of the strategic players and 
world leaders in both Machine-Made and Handmade Car-
pet, we always expect a good turnout of Exhibitors from 
Iran. In our First Edition, 20% of our Exhibitors were from 
Iran and we expect the same proportion of Exhibitors in 
the Second Edition, especially given the fact that their 
brand will be seen by many relevant visitors in this Edi-
tion and it is an excellent opportunity for them to expand 
their network.

 XWhat are the reasons why you selected Abu Dhabi as 
the host city for this event and what benefits does 
the Middle East region have for the Carpet and Floo-
ring industry?
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 اولین دوره عرب کارپت
چگونه گذشت؟

55 شــرکت معتبــر جهــان از 15 کشــور و حــدود 2000 بازدیدکننده تخصصی 
از 34 کشــور جهــان دســتاورد اولیــن دوره نمایشــگاه فرش و کفپــوش ابوظبی 
ــن  ــگاه های بی ــز نمایش ــر 2015 در مرک ــا 4 اکتب ــخ 1 ت ــه در تاری ــود ک ب
ــا وســعت 3100  متــر مربــع برگــزار گردیــد. نمایشــگاه  المللــی ابوظبــی و ب
ابوظبــی در واقــع گام اول از راهــی طوالنــی بــرای صنعــت فــرش و کفپــوش 
ــدگان  ــالش شــبانه روزی برگزارکنن ــا ت ــه اســت کــه خوشــبختانه ب خاورمیان
ــردارد. ــدرت ب ــر ق ــم و پ ــن گام را محک ــت اولی ــت و توانس ــر نشس ــه ثم ب

ــوش  ــرش و کفپ ــای ف ــزاری رویداده ــه در برگ ــل همیش ــن مث ــه که مجل
مطبوعاتــی  همــکار  عنــوان  بــه  نیــز  نمایشــگاه  ایــن  در  خاورمیانــه 
رســمی و نماینــده رســمی بازاریابــی نمایشــگاه در ایــران )در بخــش 
فــرش ماشــینی( در کنــار شــرکت انگلیســی Exco Media در برگــزاری 
کــرد. ایفــا  را  موثــری  نقــش  روزه   4 رویــداد  ایــن  بهتــر  چــه  هــر 

نمایشــگاه فــرش و کفپــوش ابوظبــی از جهــات مختلــف دارای  ویژگی هــای 
اساســی در مقایســه با ســایر رویدادهای موجود در منطقه اســت که همین امر 
تقریبــاً موفقیت هــای ســال هــای آتــی نمایشــگاه را نیــز تضمیــن کــرده اســت.

از جملــه مهم تریــن ویژگی هــای ایــن نمایشــگاه حضــور قدرتمندتریــن 
شــرکت های تولیدکننــده فــرش و کفپــوش بــه عنــوان غرفــه گــذار و 
ــد  ــگاه می ده ــه نمایش ــی را ب ــار خاص ــه اعتب ــت ک ــگاه اس ــر نمایش اسپانس
و نشــان دهنده اهمیــت منطقــه خاورمیانــه و بــه ویــژه ابوظبــی بــرای 

شــرکت های تولیدکننــده فــرش اســت.

در اولیــن دوره برگــزاری ایــن نمایشــگاه می تــوان نام هــای بزرگــی همچــون: 
ــرش و  ــی ف ــرکت مل ــتان، ش ــی عربس ــکا، الثریای ــت آمری ــاو کارپ ــرکت ش ش
کفپــوش ابوظبــی، فرش زمرد مشــهد ایــران و انجمن بازیافت فــرش و کفپوش 
آمریــکا را در بیــن غرفــه گــذاران دیــد و اگــر نگاهــی بــه لیســت بقیــه شــرکت 
کننــدگان نیــز بیندازیــد نام هــای بــزرگ دیگــری را مشــاهده خواهیــد کــرد.

ویژگــی منحصــر بــه فــرد دیگــر ایــن نمایشــگاه توجــه بــه بخــش 
بســیار مهــم بازیافــت فــرش و کفپــوش در منطقــه خاورمیانــه اســت.

بازیافــت فــرش و کفپــوش در دنیــای امــروز از جایــگاه فوق العــاده ای 
از  انگلســتان  و  آمریــکا  ماننــد  کشــورهایی  و  اســت  برخــوردار 
توانســته اند  و  هســتند  صنعتــی  شــاخه  ایــن  پیشــتازان  جملــه 
نماینــد. اســتفاده  پنهــان  گنجینــه  ایــن  از  بخشــی  از  تنهــا 

ــرده کــه ســرمایه گذاری هــای عظیمــی را  ــروزه حتــی در کشــورهای نامب ام
ــد از  ــر از 10 درص ــد کمت ــام داده ان ــوش انج ــرش و کفپ ــت ف ــر روی بازیاف ب
ــاده  ــن م ــد از ای ــدود 90 درص ــوند و ح ــت می ش ــود بازیاف ــای موج فرش ه
ــن می شــود. ــر خــاک دف ــه ســرازیر و زی ــن زبال ــه محل هــای دف ارزشــمند ب
ــرح  ــه مط ــث را در خاورمیان ــن بح ــار ای ــن ب ــرای اولی ــی ب ــگاه ابوظب نمایش
ــه  ــرا ک ــیم چ ــم باش ــم ه ــه می بافی ــت آنچ ــر بازیاف ــه فک ــد ب ــه بای ــرد ک ک
مــواد اولیــه اغلــب کفپوش هــای ماشــینی در حــال حاضــر مشــتقات 
ــت. ــن اس ــات زمی ــده حی ــرای آین ــی ب ــا ارزش ــع ب ــن منب ــت و ای ــی اس نفت

کشــورهای غرفــه گــذار: امــارات، عربســتان، ایــران، انگلســتان، آمریــکا، ترکیه، 
ــه. ــتان، فرانس ــد، افغانس ــن، هن ــوزوو، ژاپ ــت، ک ــال، کوی ــد، نپ ــد، هلن تایلن

تعداد بازدیدکنندگان: 2135 نفر از 34 کشور جهان

ــا،  ــطین، اردن، ایتالی ــد، فلس ــران، هن ــارات، ای ــده: ام ــورهای بازدیدکنن کش
مصــر، پاکســتان، لبنــان، آمریــکا، نپــال، ترکیــه، بحریــن، ســوریه، نیوزلنــد، 
قطــر، بلغارســتان، ســوئیس، آلمــان، کــوزوو، اســلواکی، بلژیــک، ژاپــن، 
فرانســه،  برزیــل، ســریالنکا،  الجزیــره،  اکرایــن،  آذربایجــان،  آرژانتیــن، 

ــان. ــادا و عم ــتان، کان ــن، عربس فیلیپی

از همین حاال آماده باشید
ــرکت های  ــیاری از ش ــه بس ــورد توج ــاً م ــه قطع ــت خاورمیان ــا اهمی ــازار ب ب
صادرکننــده ایرانــی اســت. چــرا کــه کشــورهای عربــی حــوزه خلیــج فــارس و 
بــه ویــژه امــارات نــه تنهــا مرکــزی بــرای تجــارت بین المللــی هســتند بلکــه 
ــی  ــاز دائم ــاز و نی ــاخت و س ــاالی س ــم ب ــل حج ــه دلی ــود ب ــودی خ ــه خ ب
ــداد  ــی تع ــود. از طرف ــد ب ــه خواه ــل توج ــازاری قاب ــوش ب ــرش و کفپ ــه ف ب
زیــاد نمایشــگاه های بین المللــی فــرش و کفپــوش در ماه هــای آغازیــن 
ــه  ــرش ب ــران ف ــرای مدی ــده ای را ب ــک پیچی ــواره ترافی ــال هم ــه دوم س نیم
ــه  ــه ب ــرکت ها، چ ــلوغ ش ــگاهی ش ــه نمایش ــب برنام ــی آورد و اغل ــود م وج
ــه  ــوان غرف ــه عن ــگاه ب ــور در نمایش ــاظ حض ــه از لح ــد و چ ــت بازدی جه
ــی  ــن در صورت ــد. بنابرای ــا ســخت می کن ــرای آنه ــری را ب ــم گی ــذار تصمی گ
ــی در ســال 2017  ــوش ابوظب ــرش و کفپ کــه قصــد حضــور در نمایشــگاه ف
ــده  ــده و هــم از نظــر بازدیدکنن ــداد شــرکت کنن ــاً هــم از نظــر تع کــه قطع
حرفــه ای رشــد قابــل توجهــی خواهــد داشــت را داریــد؛ بهتــر اســت از همیــن 
حــاال تاریــخ دوره دوم نمایشــگاه را در سررســیدهای خــود یادداشــت کنیــد.

ــای  ــن ه ــماره تلف ــا ش ــتر ب ــات بیش ــب اطالع ــرای کس ب
نمائیــد.    02177245780 و 09121905817 تمــاس حاصــل 
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Bonas Si27;
Top of the Shed 
Innovator range

The new Si27 jacquard is the highest hook ca-
pacity jacquard in the Bonas family.

With its 27,648 hooks it enables the produc-
tion of high density fabrics at unrivalled speed. 
Compared to previous models, the power con-
sumption has been lowered still by a newly de-
signed selection and drive mechanism.

The new selection mechanism features the 
100% electronic Bonas micro-selector that 
allows full diagnostics. The drive system has 
also been redesigned resulting in a lighter and 
balanced drive mechanism with minimal vibra-
tions. 

Si jacquards are the most condensed jacquards 
in the market today occupying 40% less space 
than comparable jacquards with the same 
hook capacity.

In some cases, these very compact jacquards 
can even be directly installed on the loom, us-
ing a superstructure.

ژاکارد بوناس Si27؛
بر بلندای نوآوری و خالقیت

ژاکارد جدیــد Si27 دارای باالتریــن ظرفیــت تعــداد هــوک در 
ــاس می باشــد. ــواده بون ــای خان ــن ژاکاره بی

ایــن ژاکارد بــا 27648 هــوک قــادر بــه تولیــد و بافــت 
پارچه هایــی بــا تراکــم بســیار بــاال و ســرعت غیــر قابــل 
ــرژی  ــی مصــرف ان ــا مــدل قبل ــت می باشــد. در مقایســه ب رقاب
ــی  ــه طراح ــا اینک ــت و ب ــر اس ــب پائین ت ــه مرات ــن ژاکارد ب ای
ــود دارد  ــگ وج ــاب رن ــه و انتخ ــری در سیســتم محرک مدرن ت

ــت.  ــر اس ــه صرفه ت ــرون ب ــم مق ــاز ه ب

ــد از  ــن ژاکارد 100 درص ــخ در ای ــاب ن ــد انتخ ــزم جدی مکانی
ــت  ــه قابلی ــد ک ــتفاده می کن ــاس اس ــلکتورهای بون ــرو س میک

ــاال دارد.  ــت ب ــت و ظرفی ــا دق ــرد ب ــی در کارک ــیار خوب بس

ــت  ــده اس ــی ش ــاز طراح ــز ب ــن ژاکارد نی ــه ای ــتم محرک سیس
تــا بــه یــک سیســتم بــا حرکــت متــوازن و ســبک و کمتریــن 

ــرزش دســت پیــدا کنــد.  میــزان ل

ژاکاردهــای ســری Si جــزو پــر تراکــم تریــن ژاکاردهــای موجود 
ــا  ــه ب ــری را در مقایس ــای کمت ــد فض ــا 40 درص ــتند و ت هس
محصــوالت بــا تعــداد هــوک مشــابه در بــازار  اشــغال می کننــد 
ــده  ــرده ش ــای فش ــن ژاکارده ــوارد ای ــی از م ــی در برخ و حت
ــا  ــرروی اســتراکچر یکســانی ب ــه طــور مســتقیم ب ــد ب می توانن

دســتگاه بافندگــی نصــب شــود.
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)ICE USA(  چهارمین دوره نمایشگاه آی سی ای آمریکا
ــواع  ــا و ان ــل، بی بافت ه ــم، ورق، فوی ــواع فیل ــی ان ــگاه تخصص ــا نمایش تنه
مــوارد قابــل انعطــاف بــر پایــه وب در آمریــکا از 25 لغایــت 27 آوریــل 2017 

ــدا  ــت اورالندو-فلوری در ایال
ماشــین  تولیــد،  تکنولوژی هــای  از  نمایشــگاه طیــف وســیعی  ایــن  در 
ــق  ــود. طب ــه می ش ــت ارائ ــن صنع ــای روز ای ــن آوری ه ــا و ف آالت، راهکاره
آمارهــای ارائــه شــده توســط برگــزار کننــدگان ایــن رویــداد بــرای ســازندگان 
ماشــین آالت و نیــز عرضــه کننــدگان خدمــات بســیار مهــم اســت چــرا کــه 
حــدود 72 درصــد از بازدیدکننــدگان نمایشــگاه قصــد خریــد ماشــین آالت و 
محصــوالت را دارنــد و بیــش از 60 درصــد آنهــا در 18 مــاه پــس از نمایشــگاه 

ــد.  ــی می کنن ــود را عمل ــات خ سفارش

بخش هایی که در این رویداد به نمایش گذاشته خواهد شد عبارتند از:
• Base Materials – Paper, Film, Foil & Nonwovens
• Web Coating / Laminating
• Drying / Curing / Moisturizing
• (Pre) Treatment
• Extrusion Coating
• Slitting / Rewinding
• Flexographic / Rotogravure Printing
• Pouch Manufacturing
• Factory Management / Software
• Toll Coating / Converting / Slitting
• Drives, Automation and Controls
• Die Cutting / Perforating / Embossing
• Cores / Core Cutters
• Web Accessories & Components
• Reel Handling
• Sheeting
• Machine Upgrades / Retrofits
• Lathe Slitting
• Inspection, Test and Measurement
• Metallizing / Vacuum Coating
• Prepress Systems

• Adhesives, Inks, Coating & Sealants
• Services, Information & Consulting
• Carton & Paperboard Converting

این رویداد همزمان با نمایشگاه تکنولوژی های چاپ صنعتی برگزار می شود که 
یکی از مهمترین نمایشگاه ها در این حوزه می باشد.

Organizers: Mack Brooks Exhibitions Inc

 نمایشگاه تخصصی ماشین آالت چاپ صنعتی اورالندو
USA -  2017 InPrint

ایــن رویــداد در تاریــخ  25 لغایــت 27 اوریــل 2017 در مرکــز نمایشــگاه های 
شــهر اورالنــدو فلوریــدا آمریــکا برگــزار می شــود. 

ــت  ــا صنع ــط ب ــداد مرتب ــک روی ــگاه را ی ــن نمایش ــوان ای ــد نمی ت ــر چن ه
ــه  ــرکت های ارائ ــیاری از ش ــا بس ــت ام ــوجات دانس ــاپ منس ــاجی و چ نس
کننــده ماشــین آالت چــاپ روی پارچــه و لبــاس در ایــن نمایشــگاه 

ــت.  ــد گذاش ــش خواهن ــه نمای ــود را ب ــوالت خ محص

ــاپ  ــم از چ ــاپ اع ــای چ ــتم ها و تکنولوژی ه ــواع سیس ــگاه ان ــن نمایش در ای
اســکرین، روتــاری، چــاپ دیجیتال، چاپ ســه بعــدی و ... به نمایــش درمی آید.

ــم، ورق،  ــواع فیل ــی ان ــگاه تخصص ــا نمایش ــا تنه ــان ب ــگاه همزم ــن نمایش ای
ــکا  ــه وب در آمری ــر پای ــاف ب ــل انعط ــوارد قاب ــواع م ــا و ان ــل ، بی بافت ه فوی

برگــزار می شــود. 
Organizers: Mack Brooks Exhibitions Inc

نمایشگاه منسوجات خانگی هنگ کنگ
تاریخ برگزاری : 20 لغایت 23 اوریل 2017 

و  نســاجی  محصــوالت صنعــت  از  وســیعی  طیــف  نمایشــگاه  ایــن  در 
منســوجات خانگــی نظیــر: کاالی خــواب و انــواع تشــک، کاالی خــواب ویــژه 
ــرش  ــواع ف ــام، ان ــت های حم ــپزخانه و س ــی آش ــوجات خانگ ــودکان، منس ک
ــا،  ــتباف و کفپوش ه ــینی دس ماش
ــیتکت ها،  ــی، آرش ــای طراح ایده ه
معمــاران داخلــی و شــرکت های 
ارائــه دهنــده ایــن خدمــات، انــواع 
پارچه هــای پــرده ای و رو مبلــی، 
ــدرن  ــواع پوشــش های پنجــره م ان
ــه ای و  ــای پارچ ــر از پرده ه ــه غی ب

ــد.  ــش در خواهــد آم ــه نمای ... ب

47 درصــد بازدیــد کننــدگان ایــن 
ــگ  ــگ کن نمایشــگاه از کشــور هن
ــد  ــال آن بازدی ــه دنب ــتند و ب هس
 ،  %37 بــا  آســیایی  کننــدگان 
ــا 7  ــی ب ــدگان اروپای ــد کنن بازدی
ــا 3  ــمالی ب ــکای ش ــد، آمری درص
آمریــکای  و  خاورمیانــه  درصــد، 
بازدیــد  و  درصــد   4 التیــن 
ــد را  ــی 1 درص ــدگان آفریقای کنن
بــه خــود اختصــاص می دهنــد. 







Domotex asia/بزرگتریــن نمایشــگاه فــرش و کفپــوش آســیا
CHINAFLOOR، از 1 تــا 3 فرودیــن 1396 )21 تــا 23 مــارس 
2017(  در 13 ســالن و در فضایــی بــه وســعت 145،000 متــر 
ــده  ــارکت کنن ــداد 1،400 مش ــن روی ــد. در ای ــزار ش ــع برگ مرب
بیــن المللــی میزبــان بیــش از 50.000 بازدیــد کننــده متخصص 

از اقصــی نقــاط دنیــا بودنــد.

ــکا، بلژیــک،  ــران، فرانســه، آلمــان، آمری  همچنیــن ده کشــور ای
کرواســی، هلنــد، هنــد، ترکیــه، و افغانســتان بــه صــورت پاویــون 

رســمی کشــوری نیــز حضــور داشــتند.

ــورهای  ــی از کش ــو از بازدیدکنندگان ــگاه ممل ــالن های نمایش س
ــان  ــه خواه ــود ک ــان ب ــق جه ــایر مناط ــیه و س ــیا، اقیانوس آس
ــوآوری هــای  ــوژی و ن ــن دســتاوردها، تکنول ــه آخری دســتیابی ب
ایــن صنعــت بودنــد. همچنیــن 33 کنفرانــس و ســمینار در حوزه 
کفپــوش بــه مــوازات ایــن نمایشــگاه برگــزار شــد. برای نخســتین 

ــه  ــق ب ــه Cover موف ــا همــکاری مجل ــار Domotex Asia ب ب
برگــزاری و نمایــش مــدرن تریــن فــرش هــای دســت بافــت از 
ــه قــرار زیــر شــد: ــد هــای بیــن المللــی دنیــا ب معروفتریــن برن

• Ahmadi Carpets

• Ariana Rugs

• Hoosein Rezvani

• Zollanvari

• Samad

• New Moon

ــای  ــرش ه ــوزه ف ــرکت در ح ــش از 10 ش ــا بی ــران ب حضــور ای
ــع از  ــر 800 مترمرب ــغ ب ــراژی بال ــا مت ــینی، ب ــتباف و ماش دس
ــی  افتخــارات کشــور عزیزمــان اســت. مشــارکت کننــدگان ایران
ایــن رویــداد عبارتنــد از: مجلــه کهــن، فــرش نیشــابوری، فــرش 
ــاطرپور،  ــرش ش ــوی، ف ــرش مرتض ــان، ف ــرش اکبات ــت، ف زرتش
خوشــه فــرش اســتان فــارس، فــرش فرهــی، فــرش یلــدای کویــر 
کاشــان، فــرش نگیــن درخشــان کاشــان و خاطــره کویر کاشــان.

 شــایان ذکر اســت که ثبت نام در نمایشــگاه بین المللی تخصصی
آغــاز   )2018 ژانویــه   15 تــا   12( هانوفــر   Domotex  

شــده اســت. در صــورت تمایــل بــه اخــذ غرفــه در ایــن 
ــای  ــگاه ه ــمی نمایش ــاری و رس ــده انحص ــا نماین ــگاه ب نمایش
ــران ــوژان راهب ــرکت ف ــران، ش ــس در ای ــی دموتک ــن الملل  بی

نامی تماس حاصل فرمایید.

اطالعات تماس:

تلفکس:  88171261-3

info@frn-co.com :پست الکترونیک

www.co-frn.com  :وب سایت

نمایشگاه فرش و 
کفپوش آسیا

Domotex asia 
CHINAFLOOR
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ــود  ــکارتر می ش ــاس آش ــن قی ــا ای ــدرن ب ــرش م ــی ف ــگاه طراح جای
کــه چنیــن فــرض شــود اگــر عناصــر فراوانــی از گل و بــرگ و 
ــنتی  ــاختارهای س ــا و س ــاال در قالب ه ــگ ب ــداد رن ــا تع ــه و ... ب غنچ
مشــخص مثــل لچــک ترنــج و یــا خشــتی و ... در اختیــار یــک طــراح 
گذاشــته شــود ســاده تــر می توانــد ایــن عناصــر را چیدمــان و ترکیــب 
ــد  ــل چن ــاده مث ــر س ــد عنص ــا چن ــه تنه ــر ک ــا اگ ــد و ی ــدی کن بن
ــار  ــه در اختی ــاختاری آزادان ــا س ــگ ب ــه رن ــا س ــا دو ی ــی ب ــط افق خ
وی گذاشــته شــود؟ کــدام یــک بــه تفکــر بیشــتری نیــاز دارد؟

 حــال اگــر از فــرد طــراح چنیــن خواســته شــود کــه بــا ایــن عناصــر 
ــزد، کار وی  ــت درآمی ــای محــدود طرحــی دارای هوی ــدک و رنگ ه ان
چالــش برانگیزتــر شــده و نیــاز بــه تبحــر و تســلط بیشــتری خواهــد 
داشــت چــرا کــه وی بایــد تمامــی عناصــر فرمــی و رنگــی و ســاختاری 
اصیــل فــرش را شــناخته و در ذهــن داشــته باشــد تــا بتوانــد بــا چنــد 

ــاه و مختصــر  اشــاره کوت
ــد. ــی کن ــا را تداع آن ه

یکــی از تمرین هایــی کــه 
می توانــد ذهــن مخاطــب 
ــه  ــوع ب ــن موض را در ای
چالــش وادارد این اســت 
کــه وی هــم اکنــون یک 
ــرف  ــته و ظ ــم برداش قل
ســی دقیقــه صندلــی 
اتــاق خــود را ترســیم 
ــرف ده  ــال ظ ــد. ح نمای
را  کار  همیــن  دقیقــه 
ــم  ــاز ه ــد. ب ــرار نمای تک
تکــرار  تمریــن  ایــن 

ــار داشــتن یــک دقیقــه زمــان  ــا در اختی ــار تنهــا ب ــن ب ــا ای گــردد ام
و در تمریــن آخــر ظــرف ده ثانیــه صندلــی اتــاق خــود را بــه تصویــر 
بکشــد. حــال، حاصــل هــر چهــار تمریــن را کنــار هــم گذاشــته و بــه 
ــاق خــود طــی نمــوده اســت  ــی ات ــدی کــه وی در ترســیم صندل رون
ــا بســیار  ــر آنه ــا تاثی ــم شــده اســت ام ــداد خطــوط ک بیاندیشــد. تع
حســاس شــده و فــرد بایــد تنهــا برخــی از خطــوط اصلــی را برگزینــد 
تــا صندلــی را حتی االمــکان شــبیه صندلــی اتــاق خــود ترســیم نمایــد.

در طراحــی مــدرن نیــز ماننــد تمریــن بــاال فــرد طراح بــا تعــداد عناصر 
ــک  ــد نوشــتن ی ــاز روبروســت مانن ــا بســیار سرنوشــت س محــدود ام
داســتان کوتــاه کــه نویســنده بایــد بــرای کوتــاه کــردن داســتان خــود 
گاهــی تــا چنــد جملــه، از تعــداد شــخصیت های داســتان و مکالمــات 
ــد.  ــان بی افزای ــش آن ــودن نق ــر ب ــر موث ــوض ب ــد و در ع ــه بکاه اضاف

ــده و  ــته ش ــدرن کاس ــی م ــر در طراح ــداد عناص ــر از تع ــن اگ بنابرای
طــراح بــه ایجــاز و اشــاره 
از  نشــان  مــی آورد  روی 
ــاز  ــدم نی ــی از ع ــادگی ناش س
بــه تســلط و تبحــر طــراح 
ــان  ــت هم ــت و در حقیق نیس
فــرش  طــور کــه طراحــی 
و  تبحــر  بــه  نیــاز  ســنتی 
ــی دارد  ــیار باالی ــناخت بس ش
ــز  ــدرن نی ــرش م ــی ف طراح
بــه همــان نســبت مهــارت 
بــه  را  طــراح  خالقیــت  و 
چالــش می کشــد و ارزیابــی 
فــرش  طراحــی  ناآگاهانــه 
مــدرن امــری نادرســت اســت.

نگارنده: سمیه صالحی

ناشــناخته مانــدن 
جایــگاه طراحــی 
مــدرن فــرش 
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نگارنده:  عبداهلل احراری؛ طراح فرش

بخش سوم:

طرح ها، نقوش و رنگ های مورد تقاضای بازار های فرش ایران

and Shah Abbasi with big flowers. A special place is given 
in this market to patterns and images of Haris and Mosh-
kabad and various Gabbehs of Farsi, Ghom, Naein, Esfah-
an, Bijar, Harati, and Afshan of Khorasan if one meets the 
principles of not crowded and easy patterns.

C( Dimensions: This market needs small, medium and 
large sizes up to 40 m2. However one should try not to 
produce sizes larger than 9 m2, except when prior orders 
have been placed. There are various immigrants from dif-
ferent races in US markets. Therefore, it needs all sizes, 
such as rug, small carpets, curtain carpets, 2 * 3 m, and 
in some cases 3 * 4 m, 4 * 6 m or 5 * 8 m.

D) Raw material: It is recommended to use for this mar-
ket wools of various Iranian sheep consistently with 
count of rows, fineness of carpet, and excellent silk and 
finally natural paints with chromic and metallic colors 
from chemical paints.

E( Texture: In this case too, there is a variety of tastes 
in this market. Local traditional weaved products are 
of particular importance to them, so is the thickness 
of carpets. The middle-aged and old generations are 
usually fond of traditional carpets with high numbers 
of rows; however, lower counts of rows, color layouts 
and prices are of importance to the new generation.

Finally, the Iranian producers and exporters should adopt 
strategies which are consistent with the market of com-
mercial and high quality carpets of this country.

بخــش ســوم مقالــه طــرح هــا، نقــوش و رنگ هــای 
مــورد تقاضــای بازارهــای فــرش ایــران کــه توســط 
آقــای عبــداهلل احــراری نگاشــته شــده اســت و در 
ایــن شــماره و ایــن بخــش از مقالــه آقــای احــراری 
ــازار  ــی در دو ب ــرش ایران ــتقبال از ف ــزان اس می
ــرار داده  ــی ق ــورد بررس ــکا را م ــوئیس و آمری س
اســت. در شــماره هــای بعــدی نیــز بازارهــای دیگر 
ــت.  ــد گرف ــرار خواه ــی ق ــورد بررس ــورها م کش

سوئیس
کشــور ســوئیس علیرغــم کوچکــی و جمعیــت کــم همــواره از پنــج کشــور 

ــوده اســت: ــزرگ واردکننــده فــرش دســتباف در ســطح جهــان ب ب

باالتریــن مصــرف ســرانه فــرش دســتباف متعلــق بــه مــردم کشــور ســوئیس 
ــدگان و  ــور از دارن ــن کش ــردم ای ــی م ــاً تمام ــه تقریب ــه طوریک ــد ب می باش
خریــداران فــرش دســتباف می باشــند و همــواره این موضــوع از رونــد صعودی 
برخــوردار بــوده اســت. رونــق تجــارت فــرش دســتباف در ایــن کشــور را بایــد 
مدیــون فعالیــت تجــار ایرانــی بدانیــم کــه در طــول قــرن بیســتم در بنــادری 
همچــون زوریــخ و ایمبــراخ بــه تجــارت فــرش ایرانــی پرداختنــد. کشــورهای 
ایــران و هندوســتان و پاکســتان و افغانســتان و ترکیــه و چیــن و مراکــش و 
تونــس و نپــال و مصــر از جملــه کشــورهایی هســتند کــه بــه ســوئیس فــرش 
صــادر می کننــد. اســتفاده ازقیمــت و اســتراتژی بازاریابــی هزینــه ای توســط 
کشــورهای رقیــب باالخــص چیــن و هندوســتان و پاکســتان باعــث گردیــده 
اســت کــه ســهم ایــران در بــازار ایــن کشــور از دهــه هشــتاد تاکنــون رونــد 
ــن  ــا در ای ــن قالی ه ــی گران تری ــرش ایران ــواره ف ــد. هم ــته باش ــی داش نزول
ــداری  ــر مق ــه از نظ ــال 1981 در حالی ک ــه در س ــه طوریک ــوده، ب ــور ب کش
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ــازار  ــادل 28/6% ب ــوده از نظــرارزش مع ــن کشــور 9/6% ب ــران در ای ســهم ای
ایــن کشــور را بــه خــود اختصــاص داده اســت بــه هــر حــال ســه کشــور ایــران 
و هندوســتان و پاکســتان همــواره تامیــن کننــده بیــش از 60% قالــی مــورد 
ــال  ــران در س ــرش ای ــور از ف ــن کش ــهم ای ــد. س ــوئیس بوده ان ــازار س ــاز ب نی
1384 از نظــر وزنــی معــادل 3/3% و از نظــر ارزش معــادل 3.8% و در 8 مــاه 
ــن  ــی 3.6% و از نظــر ارزش 3.8% می باشــد. ای ــاری از نظــر وزن اول ســال ج
موضــوع نشــانگر عرضــه فرش هــای تجــاری و متوســط بــه بــازار ایــن کشــور 
ــام  ــت تم ــد قیم ــوئیس بای ــه س ــرش ب ــدگان ف ــن صادرکنن ــد. بنابرای می باش
ــکات  ــن ن ــرار دهنــد. مهمتری ــاً مــد نظــر ق شــده فــرش عرضــه شــده را قوی
مــورد توجــه بــازار فــرش دســتباف در ایــن کشــور بــه شــرح زیــر می باشــد:

بــه  بیشــتر  ســوئیس  دســتباف  فــرش  بــازار  رنگبنــدی:  الــف( 
کهنــه  رنگ هــای  بــه  باالخــص  و  مالیــم  و  آرام  مــرده،  رنگ هــای 
پیــازی  پوســت  همچــون  رنگ هایــی  اســت  عالقمنــد  طبیعــی 
می باشــد. کشــور  ایــن  مــردم  توجــه  مــورد  ســورمه ای  و  کــرم  و 

فــارس،  گبــه  نائیــن،  درشــت  گل  و  خلــوت  طرح هــای  طــرح:  ب( 
بیرجنــد  درهــم  ماهــی  طــرح  تبریــز،  اصفهــان،  نقــوش  و  طرح هــا 
فرش هــای  انــواع  باالخــره  و  مشــهد  افشــان  و  ترنــج  لچــک  و 
می باشــد. کشــور  ایــن  بــازار  تقاضــای  مــورد  قدیمــی  و  کهنــه 

ج( ابعــاد: ابعــاد متوســط همچــون پــرده ای 2/5*2 ، 2*2 ،2/10*1/70 و 
ــازار می باشــد. بنــدرت 9 متــری مــورد نیــاز ایــن ب

ــژاد  ــص ن ــی باالخ ــفندان ایران ــم گوس ــتفاده از پش ــه: اس ــواد اولی د( م
قشــقایی و بلــوچ و کرمانشــاهی و ســایر نژادهــای مشــابه و رنگهــای طبیعــی 

ــازار اســت. ــن ب ــت در ای ــث موفقی باع

ــان  ــاً خواه ــی عمدت ــند ول ــخیص می باش ــل تش ــه اه ــر چ ــت: اگ ه( باف
فــرش بــا قیمــت مناســب بــوده و بیشــتر رنگبنــدی برایشــان مهــم 
ــه  ــودن آن توج ــت ب ــه ریزباف ــی ب ــای قدیم ــورد فرش ه ــی در م ــت ول اس
می باشــند. اعــال  جنــس  خواهــان  ســوزنی  و  گلیــم  درمــورد  دارنــد. 

آمریکا
در دهه هــای اخیــر آمریــکا از نظــر وزنــی و ارزشــی دومیــن کشــور واردکننــده 
ــن  ــه بزرگتری ــوده و در دو ســه ســال اخیــر ایــن کشــور ب فــرش دســتباف ب

مصــرف کننــده فــرش دســتباف 
ــد  ــده اســت. درآم ــل گردی تبدی
ــی،  ــت اقلیم ــاال، موقعی ــرانه ب س
و  جدیــد  معمــاری  ســبک 
ــرامیک  ــتفاده از س ــص اس باالخ
جمعیــت  و  معمــاری  ...در  و 
تنــوع  و  کشــور  ایــن  بــاالی 
ــت  ــده اس ــث گردی ــالیق باع س
ــتباف  ــرش دس ــرف ف ــد مص رون
ــاالت متحــده  ــرش ای ــازار ف در ب
ــون  ــکا از ســال 1975 تاکن آمری
بــه صــورت مســتمر افزایــش 
داشــته باشــد. در حالیکــه در 
ده  بــه  قریــب   1980 ســال 
تولیــدی  فرش هــای  درصــد 
ــرش  ــده ف ــورهای تولیدکنن کش
کشــور  ایــن  بــازار  ایــن  در 
هــم  می رســید،  فــروش  بــه 
ــه 40% فــرش  اکنــون نزدیــک ب
 %50-40 و  هنــد  دســتباف 
ــرش  ــتان و 35% ف ــرش پاکس ف

past time not so long ago (1975) Iran was in possession 
of 42.5%, in terms of value, of the carpet market of this 
country. However, a set of carpet factors caused the US 
market of carpets to become a monopoly of China, India 
and Pakistan, particularly during the economic sanctions 
against Iran. After failure of sanctions, some Iranian goods 
are gradually regaining their past places in US market. 
Although it enjoyed no desirable trend, however, during 
the first 8 months of the current year, this country was 
the biggest importer of Iranian carpet. It allocated to itself 
27.5%, in terms of weight, and 23%, in terms of price, of 
Iranian carpets. The important issues to be paid attention 
to are (1) This country is one of the most important sell-
ing centers of commercial carpets and almost all patterns 
and images are sold in this market because of variety of 
tastes. However, in order to achieve the carpet market 
of USA or at least to regain the past Iranian 44% share of 
carpets, we should, according to Mr. Dr. Sobheh, pay spe-
cial attention to some part of those 100 people (experts, 
…, decorators), and (2) In view of the special place of Ira-
nian exporters in this country, we should use their influ-
ences to develop the market of Iranian handmade carpet.

The beloved exporters and producers of carpets who opt 
this country as their target market are requested to pay at-
tention to the main tastes and needs of its people as follows:

A( Color: Using a variety of colors and following colors 
of furniture covers, curtains and generally decoration of 
house, particularly application of colors such as chocolate, 
bright brown, bright green, golden, ivory, buff, dark grey, 
silvery, crème, and in general the prefer bright colors to 
the dark ones.

B) Pattern: The current US market prefers mainly not 
crowded and easy patterns of Afshan, Sarasar, Ashayeri, 
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نپــال و 60-70% فــرش چیــن و 35-40% فــرش ترکیــه و باالخــره %25-20 
ــم اقتصــادی  ــل از تحری ــردد. قب ــادر می گ ــن کشــور ص ــه ای ــران ب ــرش ای ف
ــه  ــرش ب ــده ف ــوربزرگ صادرکنن ــت کش ــکا هف ــت آمری ــط دول ــران توس ای
ــه  ــی و ترکی ــران و رومان ــتان و ای ــن و پاکس ــد و چی ــور های هن ــکا کش آمری
بوده انــد. واردات فــرش بــه کشــور آمریــکا بــه صــورت مســتقیم از کشــورهای 
تولیدکننــده فــرش یــا بــه صــورت غیــر مســتقیم از آلمــان و فرانســه و کانــادا 
ــدان دور )ســال 1975(  ــه چن ــران در گذشــته ن انجــام شــده و می شــود. ای
ــار  ــور را در اختی ــن کش ــرش ای ــازار ف ــر 42/5% ب ــغ ب ــی بال ــر ارزش از نظ
ــص در  ــه باالخ ــده ک ــث گردی ــرش باع ــل ف ــه از عوام ــی مجموع ــت ول داش
طــول مــدت تحریــم اقتصــادی ایــران بــازار فــرش آمریــکا در انحصــار چیــن 
ــی  ــم واردات برخ ــتن تحری ــد از شکس ــرد. بع ــرار گی ــتان ق ــد و پاکس و هن
کاالهــای ایرانــی مجــدداً رفتــه رفتــه فــرش ایرانــی جایــگاه گذشــته خــود را 
در بــازار آمریــکا احیــاء می کنــد اگــر چــه از رونــد مطلوبــی برخــوردار نبــوده 
ولــی در هشــت ماهــه اول ســال جــاری ایــن کشــور بزرگتریــن واردکننــده 
فــرش ایرانــی بــوده ، از نظــر مقــداری 27/5% و از نظــر قیمتــی 23% فــرش 
ایــران را بــه خــود اختصــاص داده اســت. موضــوع مهــم در بــازار فــرش ایــن 
ــن مرکــز  ــن کشــور مهمتری کشــور کــه می بایســت مــد نظــر داشــت اوالً ای
ــه  ــوش ب ــا و نق ــی طرح ه ــاً تمام ــت و تقریب ــاری اس ــای تج ــروش فرش ه ف
لحــاظ تنــوع ســالیق در ایــن بــازار بفــروش مــی رســد منتهــی بــرای بدســت 
گرفتــن بــازار فــرش آمریــکا یــا حداقــل احیــای مهــم 44% درصــدی فــرش 
ایــران در گذشــته بــه قــول جنــاب آقــای دکتــر ســبحه بایــد توجــه خاصــی 
بــه بخشــی از آن یکصــد نفــر )خبــرگان و ... و دکوراتور هــا( انجــام گیــرد. ثانیاً 
بــا توجــه بــه جایــگاه ویــژه صادرکننــدگان ایرانــی در ایــن کشــور می بایســت 
ــود. ــتفاده ش ــران اس ــتباف ای ــرش دس ــازار ف ــعه ب ــان در توس ــوذ آن از نف

ایــن  کــه  فــرش  تولیدکننــدگان  و  صادرکننــدگان  عزیــزان  توجــه 
بــه  می نماینــد  انتخــاب  خــود  هــدف  بــازار  عنــوان  بــه  را  کشــور 
اعــم ســالیق و نیازهــای مــردم آن بــه شــرح زیــر جلــب می نمایــم:

از  آن هــا  تبعیــت  و  رنگ هــا  نمــودن  متنــوع  رنگبنــدی:  الــف( 
رنــگ رومبلــی و پــرده و بــه طورکلــی دکوراســیون خانــه، باالخــص 
ســبز  کمرنــگ،  قهــوه ای  شــکالتی،  هماننــد  رنگ هایــی  کاربــرد 
در  و  کــرم  نقــره ای،  طوســی،  نخــودی،  عاجــی،  طالیــی،  کمرنــگ، 
مجمــوع رنگ هــای روشــن را بــه رنگ هــای تیــره ترجیــح می دهنــد.

ب( طــرح: بــازار فعلــی آمریــکا عمدتــاً طرح هــای خلــوت و کــم کار 

figures are respectively 3.6% and 3.8%. This shows sup-
ply of average commercial carpets to this country. There-
fore, carpet exporters to Switzerland should strictly take 
into account cost prices of supplied carpets. The most 
important points to be paid attention to about the mar-
ket of handmade carpets in this country are as follows:

A( Color: The Swiss market of handmade carpets likes 
more dull, mild and soft colors especially natural old col-
ors, colors such as onion skin, crème, dark blue.

B) Pattern: Not crowded and big flower patters of Naein, 
Fars gabbeh, Esfahan patterns and images, Tabriz, Birjand 
mixed fish, Lachak Toranj and Afshan of Mashhad, and fi-
nally, various old carpets are demanded by the market of 
this country.

C( Dimensions: Average dimensions such as curtain sizes, 
2 * 2.5, 2 * 2, 1.7 * 2.10 and seldom 9 m2 are needed by 
this market.

D) Raw material: One may succeed in this market by us-
ing wool of Iranian sheep, particularly Ghashghaei, Bal-
uch, Kermanshah and other similar races, as well as nat-
ural paints.
E( Texture: Although they discern well, however they 
prefer mainly carpets with suitable prices and color 
layout is mainly important to them. Nonetheless, re-
garding old carpets, they pay attention to their tiny tex-
tures. They want excellent products as regards rugs.

USA
During recent decades, USA was the 2nd importer of 
handmade carpets in terms of both the weight and value. 
During 2 or 3 past years this country became the biggest 
consumer of handmade carpets. High per capital income, 
geographical location, new architecture 
styles and particularly using ceramics … in 
architecture, high population and variety 
of tastes are reasons for which the trend of 
using handmade carpets in the carpet mar-
ket of USA have continuously been increas-
ing since 1975. While around 10% of car-
pets manufactured in the carpet producing 
countries were sold in this country in 1980, 
roughly 40% of handmade carpets of India, 
40-50% of Pakistani carpets, 35% of Nepali 
carpets, 60-70% of Chinese carpets, 35-
40% of Turkish carpets, and finally, 20-25% 
of the Iranian carpets are now exported to 
this country. Before economic US sanctions 
against Iran, 7 biggest countries exporting 
carpets to USA were India, China, Pakistan, 
Iran, Romania and Turkey. Carpets were 
and are imported to USA is directly from 
carpet producing countries or indirectly 
through Germany, France or Canada. In a 
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in the Iranian carpet markets
Patterns, images and colors demanded

By: Abdollah Ahrari; Carpet Designer

Part 3:

Switzerland
In spite of its small size and low population, Switzerland 
was always among the 5 biggest importers of handmade 
carpets all over the World.

The Swiss people have the highest per capita rate of con-
suming handmade carpets, so that almost all the people 
of this country are owners and buyers of handmade car-
pets and always with an increasing trend. The business 
trend of the handmade carpets in this country is indebt-
ed to activities of Iranian merchants who dealt in Ira-
nian carpets in ports such as Zurich and Imbrach. Iran, 
India, Pakistan, Afghanistan, Turkey, China, Morocco, 
Tunisia, Nepal and Egypt are among countries exporting 
carpets to Switzerland. The Iranian share of the market 
in this country had a descending trend since 1980s be-
cause competing countries particularly China, India and 
Pakistan used prices and cost marketing strategies. The 
Iranian carpet had always highest prices in this coun-
try, so that in 2002, when the Iranian share was 9.6% 
in this country, Iran allocated to itself 28.6% of the mar-
ket of this country in terms of value. Anyhow, the three 
countries of Iran, India and Pakistan always supplied 
more than 60% of carpets needed by Switzerland. This 
country’s share of Iranian carpets was 3.3% in terms of 
weight and 3.8% in terms of value in 2005. In addition, 
during the first 8 month of the current Iranian year, such 

افشــان و سراســر و عشــایری و شــاه عباســی گل درشــت را می پســندند. 
و  هریــس  نقــوش  و  طرح هــا  کاری  کــم  و  خلوتــی  اصــل  حفــظ  بــا 
مشــک آبــاد و انــواع گبــه فارســی و قــم و ناییــن و اصفهــان و بیجــار و 
هراتــی و افشــان خراســان در ایــن بــازار از جایــگاه خاصــی برخوردارنــد.

ج( ابعــاد: اندازه هــای کوچــک و متوســط و بــزرگ تــا 40 متــر مربعــی 
مــورد نیــاز ایــن بــازار می باشــد ولــی تــالش گــردد اندازه هــای بزرگتــر 
ــکا  ــازار آمری ــردد ب ــد گ ــی تولی ــفارش قبل ــذ س ــا اخ ــاً ب ــع حتم ــر مرب از 9 مت
ــا  ــی اندازه ه ــف دارد تمام ــوام مختل ــه از اق ــی ک ــن متنوع ــاظ مهاجری ــه لح ب
مــن جملــه ذرع و نیــم و قالیچــه و پــرده ای و 2*3 متــری و در مــواردی 
دارد. نیــاز  را  متــری   8*5 و  متــری   6*4 مــواردی  در  و  متــری   4*3

ــفندان  ــف گوس ــای مختل ــی از نژاد ه ــم ایران ــتفاده از پش ــه: اس ــواد اولی د( م
ــره  ــوب و باالخ ــم مرغ ــرش و ابریش ــت ف ــمار و ظراف ــب رجش ــه تناس ــی ب ایران
ــواد رنگــزای شــیمیایی  ــال از م ــا رنگ هــای کرومــی و مت رنگ هــای طبیعــی ی

ــازار توصیــه مــی گــردد. ــرای ایــن ب ب

ــود دارد.  ــازار وج ــن ب ــالیق در ای ــی از س ــز تنوع ــورد نی ــن م ــت: در ای ه( باف
بــه بافتــه هــای ســنتی و بومــی اهمیــت خاصــی مــی دهنــد. ضخامــت فــرش 
ــا  ــهای ب ــدار فرش ــتر طرف ــر بیش ــال و پی ــل میانس ــت. نس ــم اس ــان مه برایش
رجشــمار بــاال و اصیــل و نســل جدیــد عمدتــاً بــه بافــت کمتــر اهمیــت داده و 

ــم اســت. ــرش برایشــان مه ــدی و قیمــت ف رنگبن

ختــم کالم اینکــه تولیدکننــدگان و صادرکننــدگان ایرانــی می بایســت بــا اتخــاذ 
اســتراتژی مناســب بــازار فــرش هــای تجــاری و نفیــس ایــن کشــور را در اختیــار 

. ند گیر
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ــتان، در روز هــای 13  ــور ازبکس ــاجی در کش ــداد نس ــن روی بزرگتری
تــا 15 ســپتامبر مصــادف بــا 22 تــا 24 شــهریور 96 شــهر تاشــکند میزبــان 
ــا خواهــد  صنعــت گــران حــوزه ماشــین آالت نســاجی از نقــاط مختلــف دنی
ــه  ــی ب ــا در فضای ــور دنی ــی از 24 کش ــگاه 323 کمپان ــن نمایش ــود. در ای ب
مســاحت 6816 متــر مربــع تولیــدات و آخریــن تکنولــوژی هــای خــود در ایــن 

ــه نمایــش خواهنــد گذاشــت.  حــوزه را ب
ســازمان برگــزار کننــده ایــن رویــداد بیــن المللــی ITE ازبکســتان می باشــد. 
ITE یــک ســازمان جهانــی بــرای برگــزاری نمایشــگاه هــای بیــن المللــی اســت 
ــان  ــور جه ــر در 17 کش ــد و دارای 31 دفت ــیس ش ــال 1991 تأس ــه در س ک
می باشــد. ســاالنه 200 نمایشــگاه و کنفرانــس در نقــاط مختلــف دنیــا برگــزار 
ــا  ــش ه ــزاری نمایشــگاه و همای ــز پیشــرو در برگ ــد. ITE ازبکســتان نی می کن
ــژه ای در  ــار وی ــده آن ITE باشــد اعتب ــزار کنن ــه برگ می باشــد نمایشــگاهی ک
مجامــع بیــن المللــی دارد. در ســال 2007 ازبکســتان بــه عنــوان یــک عضــو 

انجمــن جهانــی صنعــت نمایشــگاهی بــه رســمیت شــناخته شــد.
ــا  ــای 22 ت ــر روزه ــا 18 عص ــح ت ــگاه از 11 صب ــن نمایش ــاعت کاری ای س
ــن دوره  ــته و دهمی ــال گذش ــن در س ــد. همچنی ــاه می باش ــهریور م 24 ش
ــه  ــور و 13 منطق ــه ای از 30 کش ــده حرف ــگاه 5126 بازدیدکنن ــن نمایش ای

ــتند. ــور داش ــداد حض ــن روی ــتان در ای ازبکس

در این نمایشگاه فعالین و صنعت گرانی که در حوزه های زیر مشغول به فعالیت 
هستند می توانند حضور داشته باشند: 

- ابزار و ماشین آالت برای آماده سازی و واحدهای ریسندگی.
- ریسندگی الیاف طبیعی و مصنوعی، تجهیزات مخصوص پشم، نمد، پارچه 

های غیر بافتی، مواد و پارچه های پوششی، پارچه روکشی و تولید طناب.
- اسپولرها، چرخریسی، ماشین آالت بافت و پیچنده 

- تجهیزات مقدماتی بافندگی، ماشین آالت پردازنده و بافندگی
- ماشین آالت کشبافی و جوراب بافی

- ماشین آالت شستشو ، سفید کردن، رنگرزی، چاپ، خشک کردن، چرخاندن 
و تا کردن.

- ابزار و ماشین آالت برای تولید و ساخت دکمه
- ماشین آالت گوناگون نساجی

- لوازم جانبی برای ماشین آالت نساجی
- ماشین آالت تولیدی های پوشاک

- ماشین آالت قالب دوزی و نوار ها و توری های قیطانی
- تجهیزات کنترل و اندازه گیری، تجهیزات تست و آزمایش و دیگر ماشین 

آالت و دستگاه ها
- تجهیزات تولید چرم و کفش

- تجهیزات برای بازیافت، کاهش تولید زباله و حفاظت از محیط زیست
- مواد رنگی و رنگرزی و مواد شیمیایی

- ارائه خدمات فنی و تکنیکی در صنعت نساجی

در رابطه با نمایشگاه بین المللی تجهیزات نساجی و تکنولوژی نظرات تعدادی 
از مدیران بزرگ این حوزه را جویا شدیم.

ــزات نســاجی  ــی تجهی ــا شــرکت در نمایشــگاه بیــن الملل ــرای م ب
ــه یــک آداب و رســوم شــده  ــل ب ــوژی در ازبکســتان تبدی و تکنول
اســت. مــا در ســال های گذشــته و نــه چنــدان دور بــرای همــکاری 
ــترک  ــد کار مش ــام چن ــک و انج ــدگان ازب ــا تولیدکنن ــترک ب مش
ــزات الزم و  ــم. تجهی ــی بودی ــز راض ــه از آن نی ــم ک ــدام کردی اق
خواســته شــده را بــرای آن هــا تهیــه کردیــم تــا اتمــام تولیــدات 
نســاجی ایــن همــکاری را بــه نحــو احســن ادامــه دادیــم. مــا بــرای 

یازدهمین نمایشگاه بین المللی 
ماشین آالت نساجی ازبکستان

ــتیم.  ــدوار هس ــز امی ــده نی ــتر در آین ــدات بیش ــکاری و تولی هم
A. Fischer مدیر فروش شرکت  Bruckner آلمان

ــج  ــتان نتای ــی در ازبکس ــن الملل ــگاه های بی ــرکت در نمایش ش
ــه ذکــر اســت کــه  ــه همــراه داشــت. الزم ب ــی را ب خــوب و مطلوب
ــه طــور ســریع در حــال توســعه  صنعــت منســوجات ازبکســتان ب
ــای  ــادی از کارخانه ه ــداد زی ــا، تع ــود این ه ــا وج ــی ب ــت، ول اس
ــال  ــت. س ــده اس ــف ش ــا متوق ــد آنه ــه تولی ــوجاتی چرخ منس
گذشــته مــا در اینجــا بــرای اولیــن بــار نمایشــگاه برگــزار کردیــم و 
قبــل از آن یــک نماینــده از بــازار محلــی پیــدا کردیــم، کــه اکنــون 
ــن  ــن مطمئ ــتیم. م ــکاری هس ــعه و هم ــال توس ــا در ح ــا و آنه م
ــه از  ــرا ک ــود، چ ــد ب ــدود نخواه ــز مح ــورد نی ــن م ــه ای ــتم ک هس
ــر  ــرای یکدیگ ــب ب ــنهادات جال ــازه و پیش ــای ت ــرف ایده ه ــر ط ه

ــود.  ــرح می ش مط
A. Derbetto، مدیر فروش، Zentex )ایتالیا(

ایــن اولیــن تجربــه مــن در ازبکســتان اســت و مــن بــه ســادگی از 
مقیــاس ایــن نمایشــگاه بــه هــراس افتــادم. کســب و کار فامیلــی 
ــد  ــاجی تولی ــین آالت نس ــه ماش ــت ک ــال اس ــش از 25 س ــا، بی م
می کنــد و مــا امــروز آنهــا را در اینجــا ارائــه می کنیــم. از نظــر مــا 
بــازار ازبکســتان بســیار امیــدوار کننــده اســت. صنعت منســوجات 
دارای پتانســیل هــای بســیار زیــادی اســت، و مــا مطمئــن هســتیم 
ــرد.  ــم ک ــدا خواهی ــا پی ــاد را در اینج ــل اعتم ــرکای قاب ــه ش ک

Bin Yafu، مدیر فروش، Baiyuan Science & Technology )چین(

A. Fischer, Sales manager, Bruckner, Germany, in relation 
to this exhibition, said:
Attending to the international exhibition of textile 
equipment and technology in Uzbekistan has become 
a tradition for us. In the past year, and not too far, we 
attempt for the cooperation with Uzbek producers and 
to do some joint work, which We were also satisfied. We 
prepared a necessary and asked equipment for them, and 
until the completion of textile products we continued this 
work efficiently.

Taking part in international exhibitions in Uzbekistan brings 
good results. It is noticeable that the Uzbek textiles industry 
is dynamically developing, and this is again confirmed by 
the existence of a large number of textiles factories with 
closed production cycles. Last year we exhibited here for 
the first time and already found a representative in the 
local market, with whom we are developing cooperation. 
I am confident that this is not the limit, as each side 
has fresh ideas and interesting offers for each other.
A. Derbetto, Sales Manager, Zentex (Italy)

This is my first time in Uzbekistan and I am simply 
in awe of the scale of the exhibition. Our family-run 
business has produced circular knitting machinery for 
over 25 years, and we are presenting it here today. We 
consider Uzbekistan›s market to be very promising. 
Your textiles industry has great potential, and we are 
confident that we will find reliable partners here.
Bin Yafu, Sales Manager, Baiyuan Science & Technology 
(China)



Article|41مقاله

68

135 days remaining to the biggest event of the textile 
industry in Uzbekistan, On 15-13 September 2017 
coincides with the Persian date 24  -22 Shahrivar 1396 
in Tashkent, will be host of the industrialists in the field 
of textile machinery from around the world. In this 
exhibition 323 companies of 24 countries, in an area of 
6816 square meters, they will show their products and 
the latest technologies in this field. 

ITE Uzbekistan is this international event organizers. ITE 
is a global organization for the international exhibitions 
was established in 1991 and has 31 offices in 17 countries 
around the world. Yearly holds 200 exhibitions and 
conferences around the world. Also Uzbekistan is a leading 
exhibitions and conventions, exhibition which ITE is the 
organizer of it has a special credibility in the international 
community. In 2007 Uzbekistan became recognized as a 
member of the World Association of exhibition industry. 

Working hours of this exhibition is from 11am to 18pm, 
on 24-22 September. Also last year and in the 10th this 
exhibition 5126 professional visitors from 30 countries 
and 13 regions of Uzbekistan attended the event. In this 
exhibition activists and industrialists which are working in 
the following domains can be present: 
- Machinery for spinning preparation
- Spinning and twisting machinery for natural and 
chemical fibres, equipment for wool, felt, non-woven 
fabrics, coated, laminated fabrics and rope production
- Spoolers, reeling, texturing and winding machinery
- Weaving preparatory machinery, weaving and tufting 
machinery
- Knitting and hosiery machinery
- Washing, bleaching, dyeing, printing, drying, finishing, 
cutting, rolling and folding machinery
- Machinery for button manufacturing
- Miscellaneous textile machinery
- Accessories for textile machinery
- Garment making machinery
- Embroidery and braiding machinery
- Controlling and measuring equipment, laboratory 
testing equipment, and other machinery, apparatus, and 
devices
- Leather and shoe production equipment
- Equipment for recycling, waste reduction and 
environmental protection 
- Dyestuffs and chemicals
- Technical services for the textile industry
We asked comments of a large number of managers in 
the field in the case of the international exhibition of 
textile equipment and technology. 

11th International 
Textile Machinery 

Exhibition _ Uzbekistan
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مهندس افسانه محرابی؛ مدیرکل دفتر صنایع نساجی و پوشاک وزارت صنعت، معدن و تجارت

ــی  ــدس محراب ــم مهن ــان خان ــال 96 مهم ــای س ــن روزه در اولی
ــا فعالیت هــای ایشــان و برنامــه هایــی کــه  ــا در رابطــه ب بودیــم ت
ــی  ــد ماه ــوز چن ــم، هن ــو کنی ــد گفت وگ ــوزه دارن ــن ح ــرای ای ب
ــاجی و  ــع نس ــر صنای ــی دفت ــی مدیرکل ــر روی صندل ــتن ب از نشس
ــوزه  ــن ح ــادی در ای ــابقه زی ــان س ــا ایش ــت ام ــاک نمی گذش پوش

ــر. ــز در س ــادی نی ــای زی ــتند و برنامه ه داش

e  سیاســت هــای کلــی حــوزه نســاجی از طــرف وزارتخانــه بــرای
ــا  ــا و صادرکننده ه ــا تولیدکننده ه ــاط ب ــده در ارتب ــال آین س

چیســت؟
ــرد  ــوص رویک ــی الخص ــوع عل ــی وزارت متب ــت های کل ــه سیاس ــه ب ــا توج ب
تولیــد صــادرات محــور، یکــی از سیاســت های کلــی ایــن حــوزه نیــز تســهیل 
ــد  ــت تولی ــذاری جه ــه ســرمایه گ ــب ب ــر و ترغی ــت پذی ــد رقاب شــرایط تولی
ــی اســت و بایســتی  ــا رویکــرد صادرات ــاال و ب ــزوده ب ــا ارزش اف محصــوالت ب
توجــه نمــود کــه ظرفیت هــا و شــرایط تولیــد کنونــی جوابگــوی یــک 
ــدن  ــت، مع ــردی وزارت صنع ــه راهب ــه در برنام ــی بطوریک ــش صادرات جه
ــرو در  ــورهای پیش ــن کش ــران را در بی ــگاه ای ــده و جای ــده ش ــارت دی و تج
ــای  ــت ه ــی از سیاس ــذا یک ــد. ل ــد، نمی باش ــخص می نمای ــوزه مش ــن ح ای
ــی و خارجــی و تســهیل  ــذاری داخل ــی جهــت ســرمایه گ ــن مال ــی تامی اصل
ــا برندهــای مطــرح دنیــا و بازســازی و نوســازی صنایــع  شــرایط مشــارکت ب
ــد و  ــه تولی ــی ب ــوع بخش ــا و تن ــردش آنه ــرمایه در گ ــن س ــود و تامی موج
صــادرات بــرای ســال آینــده می باشــد. همچنیــن گســترش توافقــات تجــاری 
هدفمنــد بــا کشــورهای بــازار هــدف، احیــاء و ارائــه جوایــز صادراتــی، بررســی 
ــره  ــه زنجی ــه ب ــا توج ــود ب ــای موج ــی تعرفه ه ــد و حمایت ــن هدفمن و تدوی
ــاق  ــا قاچ ــارزه ب ــدی در مب ــکاری ج ــاک، هم ــاجی و پوش ــع نس ارزش صنای
ــت های  ــر سیاس ــه و واردات از دیگ ــت عرض ــاماندهی وضعی ــوجات و س منس
کلــی صنایــع نســاجی و پوشــاک می باشــد کــه در قالــب برنامــه ســاماندهی 
تولیــد و تجــارت صنایــع نســاجی و پوشــاک تدویــن گردیــده اســت.

e  ــرای ایجــاد یــک ــع نســاجی و پوشــاک ب  برنامــه دفتــر صنای
ــازار رقابتــی ســالم جهــت صــادرات چیســت؟ ب

از برنامه هــای ایــن دفتــر بــه منظــور حمایــت از تولیــدات داخلــی و افزایــش 
ــادرات،  ــت ص ــالم جه ــی س ــازار رقابت ــک ب ــاد ی ــرای ایج ــری ب ــت پذی رقاب
ــت  ــش قیم ــرای کاه ــب ب ــی مناس ــای اجرای ــات و راهکاره ــاذ تصمیم اتخ
ــرمایه  ــت س ــب جه ــرایط مناس ــاد ش ــدی، ایج ــوالت تولی ــده محص ــام ش تم
ــدگان،  ــرای تولیدکنن ــه ب ــرایط بهین ــا ش ــی ب ــع مال ــن مناب ــذاری و تامی گ
ایجــاد شــهرک های تخصصــی پوشــاک، حمایــت از توســعه برندهــای 
ــوالت  ــت محص ــود کیفی ــی و بهب ــی مل ــد و طراح ــطح م ــای س ــی و ارتق مل
ــویق  ــب و تش ــط و ترغی ــک و متوس ــدی کوچ ــای تولی ــرای واحده ــژه ب بوی
می باشــد. نهایــی  و  بــاال  افــزوده  ارزش  بــا  کاالهــای  صــادرات  بــه 

e  در حــوزه بهبــود آییــن نامه هــا بــرای همکاری هــای مشــترک با
واحدهــای تولیــدی بــرای ســال آینــده چــه برنامه هایــی دارید؟

همــواره ایــن دفتــر در تمامــی مــوارد تصمیــم گیــری هــا و سیاســت 
ــران  ــط و صاحبنظ ــای ذیرب ــکلها و انجمنه ــا تش ــل ب ــن تعام ــا ضم گذاری ه
و دانشــگاهیان محتــرم اخــذ نظــرات و پیشــنهادات ســازنده آنهــا را از برنامــه 

هــای اصلــی خــود مــی دانــد.

e  ــع ــر صنای ــای دفت ــئولیت ه ــی از مس ــه یک ــود اینک ــا وج ب
نســاجی، پشــتیبانی اســتراتژیک و راهنمایی هــای فنــی بــرای 
صاحبــان صنایــع جهــت بکارگیــری صنایــع مرتبــط اســت امــا 
همچنــان در صنعــت نســاجی مــا بــا مشــکالت فراوانــی درگیــر 

هســتیم، دلیــل چیســت؟
همانگونــه کــه اشــاره شــد براســاس وظایــف محولــه و در راســتای سیاســت 
ــری از  ــرداری و اســتفاده حداکث ــره ب ــی الخصــوص به ــای باالدســتی و عل ه
توانمندی هــا و پتانســیل های داخلــی در جهــت توســعه و رونــق تولیــد، 

ــی ــرد صادرات ــا رویک ــد، ب تولی
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ــرای هموارکــردن راه فعــاالن  ــن دفتــر ب تجــارت، صــادرات و اشــتغال زایی ای
ــد  ــتغال مول ــدی و اش ــای تولی ــد فعالیت ه ــعه رون ــظ و توس ــادی و حف اقتص
ــه  ــوان برنام ــود را تحــت عن ــا و سیاســت های خ ــا، رویکرده ــدار راهبرده پای
راهبــردی صنایــع نســاجی و پوشــاک و در قالــب برنامــه راهبــردی صنعــت، 
ــوع  ــال وزارت متب ــق پورت ــه از طری ــوده اســت ک ــه نم ــدن و تجــارت ارائ مع

ــد. ــوم می باش ــرای عم ــی ب ــل دسترس قاب

ــت  ــن صنع ــدي در ای ــاي تولی ــده واحده ــال حاضــر عم ــه در ح ــن آنک  ضم
مختــص بخــش خصوصــي بــوده و مشــکالت پیــش روي آنهــا مســائل کالن 
ــا  ــه تنه ــت ک ــادی اس ــث کالن اقتص ــي از مباح ــه ناش ــد ک ــي مي باش و کل
مختــص صنعــت نســاجي نبــوده و شــامل کلیــه واحدهــاي تولیــدي کشــور 
نیــز مي گــردد. ایــن صنعــت دارای شــاخصه های اقتصــادی برجســته اي 
ــود 5% از  ــا وج ــود و مســتدل ب ــاي موج ــه براســاس آماره مي باشــد بطوریک
ســرمایه گذاري هــاي صنعتــي کشــور،  11 % واحدهــاي تولیــدي کل صنعــت 
ــه خــود  ــزوده صنعــت را ب و 12% اشــتغال صنعتــي کشــور و 3/1 % ارزش اف

اختصــاص داده اســت.

ــاجی  ــب نس ــوالت منتخ ــی( محص ــادرات )وزن ــد و ص ــت تولی ــی وضعی بررس
ــدت مشــابه ســال  ــا م ــاس ب ــه ســال جــاری در قی و پوشــاک طــی 10 ماه
ــد 36٪ و  ــتر تولی ــی اس ــاف پل ــش الی ــد در بخ ــان می ده ــز نش ــته نی گذش
صــادرات 37٪ رشــد داشــته اســت، در بخــش فــرش ماشــینی تولیــد ٪0.2 
ــادرات  ــد 0.1٪ و ص ــرم تولی ــش چ ــته، در بخ ــد داش ــادرات 13٪ رش و ص
ــد 0.2٪ و صــادرات 22٪ رشــد داشــته اســت.  13٪ رشــد و در کفــش تولی
در بخــش نــخ فیالمنــت پلــی اســتر متاســفانه تولیــد 24٪ و صــادرات ٪63 
ــاف مصنوعــی  ــه ای و الی ــخ سیســتم پنب کاهــش داشــته اســت؛ در حــوزه ن
تولیــد 5٪ کاهــش و صــادرات 4٪ افزایــش و نهایتــاً در الیــاف اکریلیــک بــه 
ــات  ــق هی ــه از طری ــران ک ــل ای ــی اکری ــدد شــرکت پل ــل مشــکالت متع دلی
حمایــت از صنایــع در حــال پیگیــری اســت تولیــد 52٪ کاهــش و صــادرات 
رشــد ناچیــزی داشــته اســت. صــادرات کل صنایــع نســاجي و پوشــاک طــي 
10 ماهــه ســال جــاري در قیــاس بــا مــدت مشــابه ســال قبــل نیــز بــه لحــاظ 
وزنــی 19٪ درصــد رشــد ولیکــن بــه لحــاظ ارزشــی 2٪ کاهش داشــته اســت.

e  تغییــرات مکــرر تعرفــه بــرای واردات پنبــه و رنگ در ســال های
اخیــر داد خیلی هــا را درآورد. در واقــع عــدم ثبــات در تعرفــه از 
باالبــودن تعرفه بیشــتر مــورد توجــه اســت. راهکار شــما تعرفه 
ــا نوســانات زیــاد؟ ــا ثبــات اســت یــا تعرفــه پاییــن ب بــاال و ب

ــزار حمایتــی جهــت حمایــت از تولیــدات  ــه عنــوان یــک اب تنظیــم تعرفــه ب
ــد و  ــورت هدفمن ــی و بص ــدی داخل ــه توانمن ــه ب ــا توج ــواره ب ــل هم داخ
منطقــی در طــول زنجیــره تولیــدات صنایــع نســاجی و پوشــاک مدنظــر قــرار 
گرفتــه می شــود. درخصــوص رنــگ بــه عنــوان مــواد اولیــه صنایــع نســاجی 
از حداقــل تعرفــه ممکــن برخــوردار اســت و پنبــه نیــز از حیاتی تریــن 
ــا  ــکاری ب ــری و هم ــی همفک ــه ط ــد ک ــت می باش ــن صنع ــه ای ــواد اولی م
ــه  ــا توجــه ب تشــکل های ذیربــط در هــر دو بخــش کشــاورزی و صنعتــی و ب
ــه نحــو مناســبی هــم جهــت  ــر ب ــه طــی ســال های اخی ــد پنب کاهــش تولی
ــه  ــواد اولی ــن م ــم تامی ــی و ه ــه داخل ــد پنب ــاورزان و تولی ــت از کش حمای
واحدهــای ریســندگی و کاهــش قیمــت تمــام شــده آنهــا تعییــن می گــردد.

e  پــس از برجــام در حــوزه صنعــت نســاجی بــه چــه میــزان در 
ــم؟ ــق بوده ای ــی موف ــذاری خارج ــرمایه گ ــذب س ج

از ابتــدای برجــام تاکنــون تعــداد ســه طــرح بــا حجــم ســرمایه گذاری خارجــی 
ــت. ــیده اس ــب رس ــه تصوی ــزار دالر ب ــت ه ــون و هف ــه ارزش دوازده میلی ب

e  ــه ــواد اولی ــدگان م ــود تولیدکنن ــث می ش ــود باع ــیه س  حاش

ــروز  ــا ام ــند ام ــته باش ــد داش ــه تولی ــتری ب ــت بیش رغب
ــاد  ــرای ایج ــی ب ــه موانع ــد. چ ــه دارن ــه گالی ــم ک می بینی

ــود دارد؟ ــما وج ــوزه ش ــود در ح ــیه س حاش
از جملــه موانعــی کــه در شــرایط کنونی در صنایع نســاجی و پوشــاک منجر به 
کاهــش حاشــیه ســود و توان رقابــت و متعاقبــاً عدم تمایــل به ســرمایه گذاری 
ــه اســت مباحثــی همچــون  ــاً خــارج از حــوزه ایــن وزارتخان گردیــده و عمدت
نظــام و اجــرای نامناســب قانــون مالیــات بــر ارزش افــزوده، ســهم پرداخــت 
بــاالی کارفرمــا در نظــام بیمــه تامیــن اجتماعــی و تســهیالت گــران قیمــت 
بانکــی می باشــد کــه در قیــاس بــا ســایر رقبــا موجــب افزایــش قیمــت تمــام 
شــده و کاهــش رقابــت پذیــری شــده اســت کــه البتــه حمایت هــای مناســبی 
ــاال دیــده شــده اســت. در برنامــه جامــع تولیــد و تجــارت مــورد اشــاره در ب

e  ــرمایه ــل س ــدم تمای ــت ع ــوزه صنع ــکالت ح ــی از مش یک
ــت.  ــه اس ــواد اولی ــد م ــش تولی ــه بخ ــرای ورود ب ــذاران ب گ
کوچــک  شــرکت های  می شــود  باعــث  مســئله  همیــن 
ــن  ــت پایی ــا کیفی ــوادی ب ــزرگ م ــرکت های ب ــود ش در نب
کــه مناســب صــادرات نباشــد تولیــد کننــد. نتیجتــًا 
ــا  ــی ب ــول خروج ــن و محص ــت پایی ــا کیفی ــه ب ــواد اولی م
ــه  ــاز ب ــک نی ــع کوچ ــی صنای ــت. از طرف ــت اس ــان کیفی هم
ــان  ــزرگ نیازهایش ــع ب ــتر و صنای ــی بیش ــای مال حمایت ه
ــت؟ ــان چیس ــن می ــت در ای ــح دول ــت ترجی ــاوت اس متف
قطعــاً اهمیــت مــواد اولیــه مناســب بــه لحــاظ کمــی و کیفــی بــرای توســعه 
صنایــع نســاجی و پوشــاک حائــز اهمیــت اســت و امــروزه بیشــتر مــواد اولیــه 

ــدي  ــاي تولي ــده واحده ــر عم ــال حاض  در ح
در ايــن صنعــت مختــص بخــش خصوصــي 
بــوده و مشــكالت پيــش روي آنهــا مســائل 
ــث  ــي از مباح ــه ناش ــد ك ــي مي باش كالن و كل
مختــص  تنهــا  كــه  اســت  اقتصــادی  كالن 
كليــه  شــامل  و  نبــوده  نســاجي  صنعــت 
واحدهــاي توليــدي كشــور نيــز مي گــردد
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ــه  ــي الخصــوص در زمین ــع نســاجي و پوشــاک عل ــدي صنای ــاي تولی واحده
الیــاف و نــخ مصنوعــي در داخــل کشــور تولیــد و تامیــن مي شــود بطوریکــه 
ــاجي و  ــع نس ــه صنای ــواد اولی ــرف م ــاالنه مص ــن س ــون ت ــاً 1.5 میلی تقریب
ــوری  ــرک جمه ــتند گم ــار مس ــاس آم ــه براس ــد ک ــور مي باش ــاک کش پوش
اســالمی ایــران  تقریبــاً ســالي 340 هــزار تــن آن وارداتــی و مابقــی تولیــد 
داخــل اســت. علــی ایحــال نظــر بــه دسترســی بــه بخــش اعظــم مــواد اولیــه 
ــدی  ــد توانمن ــتر نیازمن ــاک بیش ــاجی و پوش ــع نس ــعه صنای ــی، توس داخل
ــعه و  ــق و توس ــی، تحقی ــتری، بازاریاب ــاز مش ــون، درک نی ــوری همچ در ام
ــورد  ــدی م ــور ج ــتی بط ــه بایس ــد ک ــتمر می باش ــازی مس ــازی و نوس بازس
ــی الخصــوص در بخــش  ــای نســاجی عل ــرد. بیشــتر واحده ــرار گی ــه ق توج
پوشــاک کوچــک بــوده و گرچــه نقــش بســزایی در ایجــاد اشــتغال دارنــد، امــا 
ــت  مقیــاس کوچــک آنهــا موجــب افزایــش هزینــه تمــام شــده و عــدم رقاب
پذیــری آنهــا شــده اســت؛ بطوریکــه بخش هــاي طراحــي، بازاریابــي و فــروش 
)داخلــي و صادراتــي( قــوي و نیــز اســتفاده از تکنولوژي هــاي مــدرن جهــت 
افزایــش ســطح کیفیــت و بهــره وري در تولیــد مســتلزم دارا بــودن انــدازه و 
ابعــاد کافــي می باشــد. لــذا بــه نظــر ضــروری اســت بــا اتخــاذ سیاســت رقابــت 
ــت از یکســو  ــام و مناســب ســازی ظرفی ــه ادغ ــا ب ــری و ترغیــب واحده پذی
ــوان  ــر ت ــوی دیگ ــی از س ــه های صنعت ــری خوش ــکل گی ــه ش ــاعدت ب و مس
رقابتــی آنهــا را بــرای حضــور در بازارهــای داخلــی و بیــن المللــی توســعه داد.

e  ــده ــگاه دی ــت و دانش ــن صنع ــی بی ــاط چندان ــروزه ارتب ام
از  از دیربــاز  اکثــر فعالیــن حــوزه صنعــت  و  نمی شــود 
ــع  ــد. در واق ــوزه روی آورده ان ــن ح ــه ای ــواده ب ــق خان طری
اســاتید دانشــگاهی مقاالتــی منتشــر می کننــد کــه در 
ــر  ــرای بهت ــود. ب ــی نمی ش ــه خاص ــا توج ــه آنه ــت ب صنع
ــام داد؟ ــود انج ــی می ش ــه کارهای ــاط چ ــن ارتب ــدن ای ش
ــر هیچکــس  ــه ارتبــاط تنگاتنــگ بیــن صنعــت و دانشــگاه ب ــاز ب نقــش و نی
ــروی  ــت نی ــود را تربی ــه خ ــتر وظیف ــگاه بیش ــن دانش ــت ولیک ــیده نیس پوش
متخصــص بــرای صنعــت می نمایــد کــه ایــن بــدون شــناخت و درک صحیــح 
صنعــت و بروزنمــودن آمــوزش بــا توجــه بــه تکنولوژی هــای جدیــد صنعتــی و 
نــه آزمایشــگاهی امــکان پذیــر نیســت و صنعــت نیــز معطــوف بــه بحــث تولید 
ــی و  ــائل مال ــون مس ــی همچ ــای فراوان ــه ه ــکالت و دغدغ ــا مش ــت و ب اس
بانکــی، مالیــات، تامیــن اجتماعــی و غیــره درگیــر اســت کــه تمرکــز صنعــت 

ــه  ــد ک ــه ســوی دیگــری ســوق می ده را ب
ــوزش و  ــر آم ــا صنعتگ ــود ت ــب می ش موج
ــه خــود  پژوهــش را جــزؤ اولویت هــای اولی
ــن  ــر ای ــاط موث ــه ارتب ــد و در نتیج نمی بین
ــالهای  ــه در س ــردد. البت ــگ می گ دو کمرن
اخیــر در صنایــع نســاجی و پوشــاک ارتباط 
ــر  ــتر و مثمرثمرت ــت بیش ــگاه و صنع دانش
ــه  ــاجی ب ــن نس ــه متخصصی ــوده و جامع ب
عنــوان بــازوی علمــی ایــن بخــش همــواره 
در تصمیــم گیری هــا نقــش داشــته اســت. 
در حــال حاضــر نیــز بمنظــور تقویــت 
ایــن دو حــوزه برنامــه جامــع آمــوزش 
در  نیــز  تجــارت  و  معــدن  صنعــت،  در 
و  پژوهــش  آمــوزش،  محتــرم  معاونــت 
زیربخش هــای  بــه  و  تدویــن  فنــاوری 
اســت. گردیــده  ابــالغ  مربوطــه 

e  ــذاری ــرمایه گ ــت س ــدم امنی  ع
قوانیــن  وجــود  دلیــل  بــه 
بانکــی بــه عنــوان  ضعیــف 
ــرای  ــی ب ــل بحران ــی از عوام یک

ــت  ــن امنی ــود. ای ــاره می ش ــران اش ــذاری در ای ــرمایه گ س
ــود؟ ــن ش ــتی تامی ــکاری بایس ــه راه ــا چ ــه و ب چگون

بطــور کلــی ســرمایه گــذاری و توســعه و رونــق صنعتــی و اقتصــادی 
و  مقــررات  و  برنامه هــا  سیاســت ها،  یکســری  از  برخــورداری  مســتلزم 
ــی  ــادی و بانک ــاری، اقتص ــی، تج ــفاف صنعت ــجم و ش ــای منس ــن نامه ه آیی
ــه نحــوی کــه همــه ایــن مــوارد در راســتای تســهیل و تشــویق  می باشــد؛ ب
ــاً مســتلزم بازنگــری در  ــر طبیعت ــن ام ــد و ای ــد و صــادرات عمــل نماین تولی
نگرش هــا و مقــررات و آییــن نامــه هــای موجــود و ثبــات آنهــا خواهــد بــود.

e  در زمینه جلوگیری از قاچاق یا به عبارتی واردات بی رویه کاال 
چه تمهیداتی برای سال آینده اندیشیده شده است؟

ــف و  ــه وظای ــاق در حیط ــائل قاچ ــه مس ــیدگي ب ــي و رس ــه بررس از آنجائیک
ــون  ــد، تاکن ــاق کاال و ارز مي باش ــا قاچ ــارزه ب ــزی مب ــتاد مرک ــارات س اختی
ــوع  ــوي وزارت متب ــور از س ــتاد مذک ــا س ــددي ب ــات متع ــات و مکاتب جلس
ــه و  ــورت پذیرفت ــوجات ص ــاق منس ــگیري قاچ ــرل و پیش ــوص کنت در خص
ــت.  ــته اس ــول داش ــتاد معم ــا آن س ــکاري الزم را ب ــواره هم ــر هم ــن دفت ای
علــی ایحــال از سیاســت هــای حمایتــی ایــن وزارتخانــه در تعامــل بــا ســتاد 
ــه  ــری از واردات بی روی ــور جلوگی ــط بمنظ ــای مرتب ــایر نهاده ــور و س مذک
ــاماندهی واردات از  ــده، س ــاری و آین ــال ج ــرای س ــمی ب ــادی غیررس از مب
طریــق ســاماندهی نمایندگــی نــام و نشــان هــای تجــاری )برندهــا( پوشــاک 
خارجــی، شناســنامه دار نمــودن تولیــدات کاالهــای پوشــاک تحــت عناویــن 
ــری  ــه و رهگی ــد شناس ــاق ک ــزام الص ــی، ال ــا غیرایران ــی ی ــای ایران برنده
کاالهــای وارداتــی بمنظــور شــفافیت در زنجیــره تامیــن و مقابلــه بــا واردات 
ــرده  ــگاههای خ ــودن فروش ــز نم ــه مجه ــزام ب ــاق(، ال ــمی )قاچ ــر رس غی
ــه  ــروش متصــل ب ــزه ف ــدوق مکانی ــه صن ــا ب ــای برنده فروشــی نمایندگی ه
درگاه ســازمان امــور مالیاتــی و مــوارد متعــدد دیگــری کــه در برنامــه جامــع 
ــده اســت. ــدان اشــاره گردی ــع نســاجی و پوشــاک ب ــد و تجــارت صنای تولی

e ارتباط بین دفتر صنایع نساجی و صنعتگران چگونه است؟
همــواره دفتــر صنایــع نســاجی تعامــل بســیار خــوب و ســازنده بــا انجمن هــا 
ــت و  ــته اس ــی را داش ــش خصوص ــدگان بخ ــوان نماین ــه عن ــکل ها ب و تش

ــد. ــالم می نمای ــن بخــش را اع ــکاری در ای ــه هم ــی هرگون آمادگ
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فرش و دور نگه داشتن 
آلرژی ها 

ــا  ــم و ی ــاران آس ــگان بیم ــور هم ــق تص ــر طب ب
ــد  ــج می برن ــرژی رن ــاری آل ــه از بیم ــرادی ک اف
ــود دوری  ــی خ ــط  زندگ ــرش در محی ــد از ف بای
کننــد تــا دچــار مشــکالت تنفســی و آلــرژی 
ــن تصــور اشــتباه اســت  ــه ای ــی ک نشــوند در حال

ــت.  ــده اس ــات ش ــالف آن اثب و خ
ــتاندارد  ــای اس ــد فرش ه ــان می ده ــات نش تحقیق
و  می شــوند  هــوا  کیفیــت  افزایــش  باعــث 
می تواننــد ماننــد یــک دام بــرای نگــه داشــتن گرد 
ــوای  ــد و ه ــرژی زا عمــل کنن ــواد آل و خــاک و م
ــد.  ــم کنن ــا فراه ــرای م ــری ب ــس بهت ــل تنف قاب
درواقــع خــاب فــرش بســیاری از مــواد ریــز ، گــرد 
و غبــار ، پوســت و مــوی حیوانــات خانگــی و ... را 
در خــود نــگاه مــی دارد تــا بــه وســیله اولیــن مکش 
ــاک  ــز کننــده پ ــا ســایر وســایل تمی ــی ی جاروبرق
شــوند. کفپوش هــای دیگــر کــه ماننــد فــرش 
دارای خــاب نیســتند موجــب بازگشــتن ایــن مــواد 
و گــرد و غبــار ریــز بــه هــوای تنفــس در محیــط 
ــرار  ــات ف ــن ترکیب ــرش دارای کمتری ــوند. ف می ش
ــایر  ــا س ــه ب ــا در مقایس ــونده در فض ــش ش و پخ
ــواد  ــن م ــی از کمتری ــد و یک ــا می باش کفپوش ه
تولیــد کننــده ذرات پخــش شــونده در هــوا مــورد 
ــع ســاختمانی و نوســازی اســت. مصــرف در صنای

ــک  ــوان ی ــه عن ــکا ب ــی آر آی آمری ــه س مؤسس
مرجــع در استانداردســازی و بازیافــت فرشــ ها 
در ایــاالت متحــده آمریــکا اقــدام بــه ارائــه لیبلــی 
ــه در  ــد ک ــام GREEN LABLE PLUS می کن ــا ن ب
گونــه  بــدون هیــچ  اســتاندارد  آن فرش هــای 
ــت  ــه دریاف ــاز ب ــوا و ... مج ــی در ه ــار آلودگ انتش
ــواه  ــور دلخ ــه ط ــه ب ــرکت هایی ک ــتند. ش آن هس
ــه  ــی نام ــن گواه ــت ای ــرای دریاف ــه ب و داوطلبان
اقــدام می کننــد بایــد بــه کاهــش هرگونــه عاملــی 

کــه  در آلودگــی و کیفیــت هــوا تاثیــر منفــی دارد 
پایبنــد و متعهــد باشــد و نشــان دهنــده این اســت 
کــه قبــاًل ایــن فــرش در آزمایشــگاه های مجهــز و 
مســتقل خصوصــی مــورد بررســی قــرار گرفتــه و 
ــت پشــت ســر گذاشــته اســت. ــا موفقی ــا را ب آنه

فرش ها و زمینی امن تر 
برای همه !

ــبت  ــری را نس ــر و امن ت ــن مطمئن ت ــا زمی فرش ه
ــگام  ــوص در هن ــه خص ــا ب ــایر کفپوش ه ــه س ب
زمیــن خــوردن  بــرای مــا فراهــم می کننــد.

ایــن خاصیــت فرش هــا بــه ویــژه در شــرایط 
ــر  ــا اهمیت ت ــی ب ــوای برف ــا ه ــی و ی ــوای باران ه
زمیــن  بــه  شــما  وقتــی  کــه  چــرا  اســت. 
فــرش  ســطح  ویــژه  خاصیــت  می خوریــد 
شــما  برخــورد  ضربــه  شــدت  کاهــش  در 
بــا ســطح زمیــن نقــش بــه ســزایی دارنــد. 
ــه  ــه و خان ــه در مدرس ــتید چ ــه هس ــی ک هرجای
یــا بیمارســتان و دفتــر کار خودتــان انتخــاب 
ــای  ــرش ماشــینی، فرش ه ــد ف ــی مانن کفپوش های
ــا  ــواع موکت ه ــتباف، ان ــای دس ــگ، فرش ه تافتین
و ... می تواننــد انتخــاب بســیار خــوب و مطمئنــی 
ــودکان  ــه ک ــی ک ــژه در محیط های ــه وی ــند. ب باش
ــدارس  ــا و م ــد کودک ه ــد مه ــد مانن ــور دارن حض
ــورد اســتفاده  ــه شــدت م ــا ب ــوع کفپوش ه ــن ن ای
و ترجیــح هســتند تــا هــر چــه بیشــتر کــودکان را 
ــد.   ــگاه دان ــی دور ن ــیب های احتمال ــرض آس از مع
ــر  ــینی و دیگ ــرش ماش ــای ف ــر از مزای ــی دیگ یک
کفپوش هــای خــاب دار صــدای کمتــر و بهــره وری 
می شــوند  باعــث  کــه  اســت  باالتــر  بســیار 

ــوند  ــل نش ــادی منتق ــد زی ــا ح ــا ت ــر و صداه س
می کننــد. فراهــم  را  آرام  و  گــرم  محیطــی  و 

شرکت نوری سان و 
کلکسیون جدید مدیرا 

تلفیقی از مدرنیته  و سنت 

از شــرکت های موفــق در  نــوری ســان یکــی 
ــینی در  ــتباف و ماش ــرش دس ــارت ف ــش تج بخ
آمریکاســت کــه توانســته نقشــه های ســنتی، 
ــان را در  ــف جه ــاط مختل ــی نق ــیک و بوم کالس
غالــب فرش هــای جدیــد و مــدرن بــه بــازار 
ــرش  ــق ف ــر رون ــازار پ ــژه ب ــه وی ــا و ب ــرش دنی ف
آمریــکا معرفــی نمایــد کــه در کلکســیون های 
جدیــد ایــن  شــرکت قابــل مشــاهده اســت. 
خانــم پائــوال پاکتــه یکــی از مدیــران ایــن شــرکت 
ــرای  ــود را ب ــل خ ــا تمای ــتریان م ــد: مش می گوی
قدیمــی  طرح هــای  بــا  فرش هایــی  داشــتن 
ــتفاده  ــل اس ــا قاب ــتر فضاه ــه در بیش ــنتی ک و س
باشــد را نشــان داده انــد امــا همچنــان دو ویژگــی 
مهــم در فرش هــا بــرای مشــتریان بســیار اهمیــت 
ــز  ــودن و دیگــری لی ــل شستشــو ب دارد. یکــی قاب
نخــوردن فــرش بــر روی ســطح و اســتفاده از 
ــد.  ــزش می باش ــد لغ ــرش ض ــت ف ــای پش الیه ه
جدیــد  کلکســیون  در  ویژگی هــا  ایــن  همــه 
ــاظ  ــام madeira لح ــا ن ــان ب ــوری س ــرکت ن ش
ــی  ــای پل ــیون فرش ه ــن کلکس ــت. ای ــده اس ش
ــا  ــنتی و ب ــک و س ــای ژئومتری ــا طرح ه ــتر ب اس
روی  دیجیتــال  چــاپ  تکنولــوژی  از  اســتفاده 
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ــت  ــده اســت و در آن پال ــازی ش ــاده س ــرش آم ف
ــی  ــای آب ــتفاده از رنگ ه ــا اس ــدی ب ــگ جدی رن
ــی  ــن، نارنجــی روشــن، زعفران ــی جی آســمانی، آب
و آبــی مایــل بــه خاکســتری اســتفاده شــده اســت. 
ــیون  ــن کلکس ــه ای ــوال پاکت ــم پائ ــه خان ــه گفت ب
انقالبــی در طــرح و رنــگ اســت. ایــن کلکســیون 
ــتفاده  ــا اس ــاد دارد و ب ــازه و ش ــیار ت ــری بس ظاه
از التکــس ویــژه ای کــه در پشــت فــرش بــه 
قابــل  راحتــی  بــه  اســت  شــده  کاربــرده 
فروشــی  خــرده  قیمــت  می باشــد.  شستشــو 
اینــچ   45 در   27 ابعــاد  بــرای  فرش هــا  ایــن 
اســت.  اعــالم شــده  آمریــکا  دالر  حــدود 20 
ــق  ــر رون ــیار پ ــکا بس ــور آمری ــار در کش ــازار به ب
اســت و اغلــب شــرکت های تولیــد کننــده  و 
توزیــع کننــده بــزرگ فــرش و کفپــوش از طریــق 
ــهرهای  ــطح ش ــود در س ــدد خ ــگاه های متع فروش
آمریــکا و البتــه فــروش قدرتمنــد اینترنتــی خــود 
در حــال رقابــت بــرای بدســت آوردن ســهم 
بیشــتری از بزرگتریــن بــازار مصــرف  دنیا هســتند.

حقایقی در مورد صنعت 
فرش ماشینی آمریکا 

y  از بیــش  ماشــینی  فرش هــای  انــواع 
در  کفپوش هــا  بــازار  ســهم  درصــد   50
داده انــد اختصــاص  خــود  بــه  را  آمریــکا 

y  نفــر  29830 آمریــکا  جورجیــا   ایالــت  در 
و  فــرش  صنعــت  در 
هســتند  فعــال  کفپــوش 
 3 میانگیــن  طــور  بــه  و 
دســتمزد  دالر  میلیــارد 
کــه  می کننــد  دریافــت 
ــی  ــش صنعت ــن بخ بزرگتری
ایــن  از  ایالــت  ایــن  در 
ــی رود. ــمار م ــه ش ــاظ ب لح

y  واحــد  20 آمریــکا  در 
ــرش  ــده ف ــم تولیدکنن عظی
ماشــینی و تافتینــگ وجــود 
در  آن  واحــد   9 کــه  دارد 
ایالــت جورجیــا قــرار دارنــد. 

y  شــرکت  50 لیســت  از 
بــزرگ تولیــد کننــده انــواع 
ــا  ــایر کفپوش ه ــرش و س ف
واحــد    14 آمریــکا  در 
تولیــدی در ایالــت جورجیــا 
قــرار دارد. 85 درصــد کل 
در  تولیــدی  فرش هــای 
کارخانجاتــی  در  آمریــکا 
در  کــه  دارنــد  قــرار 

ــدود  ــاالنه ح ــت و س ــده اس ــع ش ــون واق دالت
دارنــد.  اقتصــادی  فعالیــت  دالر  میلیــارد   8

درصــد   45 از  بیــش  جورجیــا  ایالــت 
فرش هــای تافتینــگ دنیــا را تولیــد می کنــد.

استفاده از اینستاگرام 
برای پیدا کردن 

مشتریان بیشتر 
اگــر نــگاه دقیــق تــری بــه 100 برنــد برتــر جهــان 
بیندازیــم متوجــه می شــویم کــه 90 درصــد 
ــد  ــرای رش ــتاگرامی ب ــاب های اینس ــا از حس آنه
و توســعه بازاریابــی خــود اســتفاده می کننــد. 
نکتــه بســیار مهــم در بــاره اینســتاگرام ایــن اســت 
ــل  ــر تعام ــتاگرام 10 براب ــتریان در اینس ــه مش ک
بیشــتری نســبت بــه فیس بــوک بــا برندهــا برقــرار 
می کننــد. همچنیــن میــزان تعامــل مشــتریان در 
اینســتاگرام 54 مرتبــه قویتــر از پین ترســت و 
84 مرتبــه قویتــر از توئیتــر ارزیابــی شــده اســت. 
ــا  آمار هــا و بررســی ها نشــان می دهــد کــه در دنی
اینســتاگرام بــه عنــوان بهتریــن و کامل تریــن 
اجتماعــی  شــبکه های  بیــن  در  پلتفــورم 
بــرای ارتبــاط بــا مشــتریان بــه کار مــی رود. 
ــان  ــا هم ــتگ )ی ــک هش ــل ی ــتفاده از حداق اس
ــرای عکس هــا موجــب افزایــش  کلمــه کلیــدی( ب
ــی  ــک ویژگ ــاط می شــود و ی ــن ارتب ــت ای محبوبی
ــد  ــران می توانن ــد. کارب ــاب می آی ــه حس ــم ب مه
ــا  ــراه ب ــا هم ــردن عکس ه ــگ ک ــتفاده از ت ــا اس ب

ــا  ــورد عکس ه ــی در م ــدی توضیحات ــات کلی کلم
ــن  ــد. ای ــل جســتجو نماین ــد و آن را  قاب ذکــر کنن
ــد و  ــیعی دارن ــف بســیار وس ــدی طی ــات کلی کلم
ــوان  ــام حی ــا ن ــه ت ــن عکــس گرفت از محــل گرفت
تغییــر هســتند.  قابــل  اهلــی داخــل عکــس 
امــا شــاید ایــن ســوال را از خــود بپرســید کــه ایــن 
ابــزار چگونــه می توانــد بــه کمــک خــرده فروشــان 

؟ ید بیا
ــد  ــدگان می توانن ــع کنن ــان و توزی ــرده فروش خ
ــرای یافتــن مشــتریانی  ــن کلمــات کلیــدی ب از ای
ــا تعویــض فــرش و  ــه و ی کــه قصــد نوســازی خان
کفپــوش خــود را دارنــد اســتفاده کننــد. همچنیــن 
ــه  ــی را ک ــا کاربران ــد ت ــک می کنن ــما کم ــه ش ب
بــه تازگــی از فروشــگاه های مبلمــان و لــوازم 
منــزل اطــراف شــما بازدیــد کرده انــد را پیــدا 
کنیــد. خوبــی هشــتگ ها در ایــن اســت کــه 
ــد و  ــم کار کنن ــس ه ــور برعک ــه ط ــد ب می توانن
اگــر مشــتری یــک هشــتگ خــاص را کــه شــما بــر 
ــد را جســتجو  ــرار داده ای روی محصــوالت خــود ق
کنــد می توانــد محصــوالت و خدمــات شــما را 
ببینــد و بــه اصطــالح شــما را پیــدا کنــد. بنابرایــن 
ــتگ ها و  ــری هش ــک س ــد از ی ــعی کنی ــد س بای
کلمــات کلیــدی اســتفاده کنیــد تــا مشــتریان بــه 
راحتــی صفحــه اینســتاگرام شــما را پیــدا کننــد و 
ــوالت  ــایر محص ــا و س ــای فرش ه ــد طرح ه بتوانن
ــد.  ــم بگیرن ــد تصمی ــرای خری ــد و ب شــما را ببینن
ــت و  ــینی ، موک ــرش ماش ــش ف ــر در بخ اگ
ــرای  ــتید و ب ــال هس ــاجی فع ــت نس صنع
ــرکت  ــی ش ــبکه های اجتماع ــدازی ش راه ان
و مجموعــه خــود نیــاز بــه راهنمایــی 
ــد: ــاس بگیری ــن تم ــه که ــا مجل ــد ب داری

آقای بیمه ای 02177245780  
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نمایشگاه نساجی ازبکستان
چهاردهمیــن نمایشــگاه بیــن المللــی نســاجی ازبکســتان در تاریــخ  15-13 
ــگاه های  ــز نمایش ــل مرک ــهریور 96( در مح ــا 24 ش ــپتامبر 2017 )22 ت س

تاشــکند، ازبکســتان برگــزار خواهــد شــد. 

ــه  ــگاه ب ــن نمایش ــت ای ــدی موفقی ــم و کلی ــای مه ــورد از ویژگی ه ــد م چن
ــر اســت: شــرح زی

•  تنهــا نمایشــگاه تخصصــی صنعــت نســاجی و مــد بــا شــرکت کننــدگان و 
بازدیــد کننــدگان بیــن المللــی در ازبکســتان.

ــت  ــای صنع ــت و انجمن ه ــم دول ــای مه ــط بخش ه ــگاه توس ــن نمایش •  ای
ــود. ــتیبانی می ش ــاجی پش نس

ــش از 7  ــرکت بی ــا ش ــال 2016، ب ــتان در س ــاجی ازبکس ــگاه نس •  نمایش
ــن  ــه 85% ای ــرد ک ــر بف ــده منحص ــد کنن ــزار بازدی ــش از 50 ه ــور و بی کش

ــد. ــزار ش ــد برگ ــی بودن ــان صنعت ــدگان کارشناس بازدیدکنن

ــه داران  ــد از غرف ــل 78 درص ــال قب ــر در س ــرکت های حاض ــان ش •  از می
ــن  ــا را در ای ــورد قرارداده ــیده در م ــه رس ــه نتیج ــات ب ــا مقدم ــرارداد و ی ق
نمایشــگاه را امضــا کردنــد. همچنیــن  75٪  غرفــه داران تأییــد کردنــد 
ــد. کــه قصــد شــرکت در نمایشــگاه نســاجی ســال 2017 ازبکســتان را دارن

ــج  ــت پکی ــن نمایشــگاه و دریاف ــورد ای ــات بیشــتر در م ــرای کســب اطالع ب
ــی  ــگاه م ــن نمایش ــه در ای ــا رزرو غرف ــد و ی ــت بازدی ــات جه ــل اطالع کام
ــران(  ــا مجلــه کهــن )نماینــده انحصــاری و رســمی نمایشــگاه در ای توانیــد ب

ــد. ــاس بگیری تم
 02177243296 – 02177245780
info@kohanjournal.com

نمایشگاه منسوجات فنی برای 
شرکت های تراز اول حوزه نساجی

نمایشــگاه منســوجات فنــی و صنعتــی Techtextil و Texprocess آلمــان 
ــا حضــور 1789 غرفــه گــذار و ثبــت رکــورد  47500 نفــر بازدیــد کننــده  ب
ــگاهی  ــز نمایش ــت در مرک ــه 22 اردیبهش ــان روز جمع ــور جه از 114 کش

ــان داد. ــه کار خــود پای ــورت ب فرانکف

ــور  ــاهد حض ــه ش ــاجی ک ــت نس ــوزه صنع ــگاه های ح ــایر نمایش ــالف س برخ
ــر رنــگ شــرکت های چینــی، هنــدی و تــرک هســتیم، در ایــن نمایشــگاه  پ
بیشــتر شــرکت کننــدگان و حتــی بازدیدکننــدگان از کشــورهای پیشــرفته ای 
ــه  ــد ک ــا و ... بودن ــوئیس، ایتالی ــه، س ــان، فرانس ــن، آلم ــکا، ژاپ ــر آمری نظی
جدیدتریــن نوآوری هــای خــود را بــه نمایــش گذاشــتند، و بــه تبــادل 

ــد. ــات پرداختن اطالع

بــرای حضــور در اینگونــه نمایشــگاه ها گویــا شــرکت هــای ایرانــی راه زیــادی 
دارنــد کــه امیدواریــم بــا سیاســت هــای جدیــد در حــوزه نســاجی در ســالهای 

نزدیــک بــه ایــن درجــه از پیشــرفت برســیم.

عکس هایی از نمایشگاه را تقدیم شما خوانندگان محترم می کنیم.
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ششمین دوره کنگره 
جهانی فرش 2017 در 

بلژیک

کنگــره جهانــی فــرش در ســال 2017 در تاریــخ 8   
و 9 ژوئــن در شــهر گنــت بلژیــک برگــزار خواهــد 
ــی  ــه فرش ــا عنوان»کارخان ــره ب ــن کنگ ــد. ای ش
بــرای فــردا« ســعی دارد بــه عوامــل مهــم در 
مدیریــت کارخانجــات فــرش ماشــینی و تافتینــگ 
در آینــده، نیــاز هــا و چالــش هــا بپــردازد و اینکــه 
چطــور کارخانجــات فــرش در آینــده مــی تواننــد 
ــوژی روز  ــو آوری و تکنول ــت و ن ــه خالقی ــر پای ب

ــد.  پیــش برون

همچنیــن در ایــن کنگــره توجــه زیــادی بــه 
ــرش  ــه ســوی ف ــت ب ــازار و حرک ــر ســلیقه ب تغیی
هــای دکــوری و مــدرن و نیــز ســایر کفپوشــهای 
ــاری ،  ــزل، اداری، تج ــای من ــاجی در محیطه نس
هتــل هــا، وســایل نقلیــه و محــل هــای عمومــی و 

ــد.  ــد ش ــام خواه ... انج

ــه شــرکت هــای فــرش ماشــینی و  ایــن کنگــره ب
ــی  ــک م ــاجی کم ــهای نس ــده کفپوش ــد کنن تولی
کنــد تــا بتواننــد خــود را در بازارهــای جهانــی بــه 
ــی  ــش رو معرف ــو آور و پی ــک شــرکت ن ــوان ی عن
ــای  ــود در بازاره ــد خ ــوالت جدی ــد و محص کنن
جهانــی را بــر پایــه خالقیــت، نــوآوری و علــم روز 
ــا حضــور  ــداد ب ــن روی ــی ای ــد. دوره قبل ــه کنن ارائ

ــد.  ــزار کردی ــرکت برگ 250 ش

ــرکت  ــرای ش ــره ب ــن کنگ ــرکت در ای ــه ش هزین
ــر اول و 250  ــرای نف ــورو ب ــط 300 ی ــای مرتب ه
یــورو بــرای نفــرات بعــدی از همــان شــرکت مــی 

باشــد. 

بــرای آگاهــی از برنامــه ایــن کنگــره 
بگیریــد:  تمــاس  کهــن  مجلــه  بــا 
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آران و بیدگل؛ دومین 
تولید کننده فرش 

ماشینی در جهان
ــان و آران  ــای کاش ــتان ه ــردم شهرس ــده م نماین
و بیــدگل در مجلــس شــورای اســالمی گفــت: 
 400 از  بیــش  بــا  بیــدگل  و  آران  شهرســتان 
ــس از  ــینی پ ــرش ماش ــادرات ف ــون دالر ص میلی
ــادرات  ــه دوم ص ــه رتب ــپ ترکی ــازی آنت ــهر ق ش

فــرش ماشــینی را در جهــان دارد.
دکتــر ســید جــواد ســاداتی نــژاد در نشســت 
شــورای اداری شهرســتان آران و بیــدگل در ســالن 
اجتماعــات چهــارم دی فرمانــداری این شهرســتان 
گفــت: شهرســتان آران و بیــدگل، بــا بیــش از 
4000 میلیــون دالر صــادرات فــرش ماشــینی 
ــه دوم  ــه رتب ــاب ترکی ــازی عینت ــهر غ ــس از ش پ

ــان دارد. ــینی را در جه ــرش ماش ــادرات ف ص
وی صــادرات فــرش ماشــینی آران و بیــدگل را 
یــک ششــم صــادرات ترکیــه اعــالم کــرد و افــزود: 
ــن  ــرش ای ــت ف ــود در صنع ــای موج ــت ه ظرفی
شهرســتان بســیار باالســت و مــی توانیــم جایــگاه 

نخســت صــادرات فــرش جهــان را نیــز بــه دســت 
ــم. آوری

در  بیــدگل  و  آران  و  کاشــان  مــردم  نماینــده 
مجلــس شــورای اســالمی، صنعــت ایــن شهرســتان 
ــون مشــارکت بخــش خصوصــی دانســت و  را مدی
ــی  ــه عمل ــدگل نمون ــتان آران و بی ــت: شهرس گف
ــه در  ــرا ک ــت چ ــور اس ــی در کش ــاد مقاومت اقتص
تمــام زیرســاخت هــای آن مشــارکت بخــش 

ــت. ــهود اس ــی مش خصوص
ــت از  ــزوم حمای ــه ل ــاره ب ــا اش ــژاد ب ــاداتی ن س
ــر نشــان  ــع خاط ــان صنای ــی و صاحب ــد داخل تولی
ــا  ــی ب ــل خوب ــد تعام ــی بای ــوزه مالیات ــرد: ح ک
ــن  ــا ای ــد ت ــته باش ــردم داش ــران و م ــت گ صنع

ــود. ــی ش ــد مل ــق تولی ــبب رون ــت، س حمای
فرمانــدار آران و بیــدگل نیــز در ایــن نشســت 
طــرح  یکصــد  از  بیــش   95 ســال  در  گفــت: 
ــزار و 420  ــر ســه ه ــغ ب ــاری بال ــا اعتب ــی ب عمران
ــه  ــدگل ب ــتان آران و بی ــال در شهرس ــارد ری میلی
ــت  ــهم دول ــه س ــت ک ــیده اس ــرداری رس ــره ب به
ــوده کــه  در ایــن اعتبــارات حــدود یــک درصــد ب
ــش  ــال بخ ــارکت فع ــت و مش ــر ظرفی ــن بیانگ ای
ــت.  ــتان اس ــن شهرس ــی در ای ــی و مردم خصوص
ــی، راه  ــای صنعت ــهرک ه ــند ش ــکل س ــل مش ح
انــدازی فــاز دو شــرکت فــوالد کویــر، احــداث پــل 
ــوروش،  ــگاه خ ــنایی ورزش ــزی، روش ــش مرک بخ
ــهروند و  ــازار ش ــوان و ب ــاغ بان ــرداری از ب ــره ب به
ــات  ــن اقدام ــم تری ــه ســالمندان برکــت از مه خان
ــه مــردم  یــک ســاله اخیــر در راســتای خدمــت ب

ــت. ــوده اس ــتان ب ــن شهرس ای
وی در بخــش دیگــری از ســخنانش بــه انتخابــات 
در  اســالمی  شــوراهای  و  جمهــوری  ریاســت 
اردیبهشــت مــاه 96 اشــاره کــرد و گفــت: وظیفــه 
ــر  ــکوه ت ــت باش ــالش در جه ــؤوالن ت ــه مس هم
ــات اســت و بایــد در آســتانه  برگــزار شــدن انتخاب
انتخابــات بــا ایجــاد آرامــش و فضــای دلگــرم 
کننــده بــه مــردم زمینــه حضــور حداکثــری مــردم 

ــم. ــم کنی ــور فراه ــم کش ــه مه ــن عرص را در ای
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ــهیل  ــیون تس ــس کمیس ــان رئی ــال 96 میهم ــاز س ــا آغ ب
ــر  ــای دکت ــی، آق ــاق بازرگان ــادرات ات ــعه ص ــارت و توس تج
محســن بهرامــی ارض اقــدس بودیــم. دربــاره آخریــن 
ــه  ــازار ب ــات در ب ــاد ثب ــرای ایج ــا ب ــا و راه حل ه راهکاره
صحبــت نشســتیم. همچنیــن از برجــام و اثــرات آن و دوران 
قبــل از برجــام نیــز صحبت هایــی شــد. آقــای دکتــر 
ــت و از  ــخن گف ــز س ــکالت راه نی ــب و مش ــی از مصائ بهرام
ــه در  ــرد ک ــژه ای ک ــکر وی ــان تش ــدگان و کارآفرین تولیدکنن

ــد. ــد خوان ــه را خواهی ــن مصاحب ــل ای ــه تفصی ــه ب ادام

e  اعتراض هایــی بــه ســرکوب نــرخ ارز در ســال های اخیــر
مطــرح شــد. بــاور تولیدکننــدگان بخش خصوصــی ایــن 
ــد  ــا راه رش ــه تنه ــرخ ارز ن ــت ن ــا تثبی ــت ب ــه دول ــت ک اس
ــنگینی  ــای س ــه هزینه ه ــد بلک ــوار می کن ــادی را ناهم اقتص
ــت  ــه قیم ــه ب ــی ک ــود؛ هزینه های ــل ش ــد متحم ــز بای را نی
راهــکار  می شــود.  تمــام  ارز  نــرخ  اخیــر  جهش هــای 
ــا افزایــش؟ ــات ی ــت؟ ثب ــث نــرخ ارز چیس ــون بح پیرام

بــا توجــه بــه نقــش محــوری نــرخ ارز در اقتصــاد ملــی از جنبه هــای 
ــی  ــف تولیــد، صــادرات، واردات تأمیــن بودجــه، ســرمایه گــذاری داخل مختل
ــا ارزهــای جهــان و انتخــاب  ــر پــول ملــی ب ــرخ براب و خارجــی و ... تعییــن ن
شــیوه مناســب بــرای آن و پذیرفتــن منافــع و مقــدار یکســان ســازی، 
ــل آن در  ــه اول و تعدی ــردن ارز در مرحل ــی ک ــک نرخ ــازی و ت ــی س واقع
ــر  ــا ب ــی نرخ ه ــل تدریج ــرش تعدی ــه پذی ــی از جمل ــکام قانون ــوب اح چارچ
اســاس تفاضــل تــورم داخلــی و خارجــی در قوانیــن بودجــه و همچنیــن در 
نظــام شــناور مدیریــت شــده بــا مداخــالت بانــک مرکــزی جمهــوری اســالمی 
ــرخ ارز  ــازار ارز اســت. ن ــن بازیگــر ب ــن و اصلی تری ــوان بزرگتری ــه عن ــران ب ای
ــاه  پاییــن مطلــوب واردکننــدگان و در جهــت کاهــش اثــرات تورمــی در کوت
ــدی  ــای تولی ــدگان و واحده ــورد تقاضــای صادرکنن ــاال م ــرخ ارز ب ــدت و ن م
ــرخ ارز  ــتوری ن ــتن دس ــن نگهداش ــورت پایی ــت. در ص ــور اس ــادرات مح ص
عــالوه بــر حاکــم شــدن سیســتم چندنرخــی، رانــت جویــی، سوءاســتفاده و 

فســاد، عــدم شــفافیت نیــز همــراه نــرخ پاییــن ارز در کشــور خواهــد بــود. بــه 
نظــر اینجانــب تــالش بــرای واقعــی کــردن نــرخ ارز، تــک نرخــی شــدن آن و 
ســپس ثبــات بــا دامنــه قابــل پیــش بینــی در چهارچــوب تعدیــل تدریجــی 
ــی و  ــدف صادرات ــای ه ــورم بازاره ــی و ت ــورم داخل ــا ت ــب ب ــای متناس نرخ ه
ــه مراتــب  ــرخ ارز ب شــرکاء عمــده تجــاری اســت و در ایــن صــورت حتمــا ن
ــود. ــد ب ــه 96 خواه ــون بودج ــده در قان ــی ش ــش بین ــای پی ــر از نرخ ه  باالت

ــه در آن  ــت ک ــددی اس ــی ع ــی و مصلحت ــی، تعادل ــرخ واقع ــن ن ــر م از نظ
داشــته  ارزی وجــود  تقاضاهــای  و  تأمیــن همــه درخواســت ها  امــکان 
بانــک  باشــد کــه در بــازار عرضــه و تقاضــا بــا مداخلــه و مدیریــت 
نــرخ موضــوع  تثبیــت  نــه  ثبــات  البتــه  و  مرکــزی شــکل می گیــرد 
ــود. ــری ش ــانات آن جلوگی ــه از نواس ــد همیش ــت و بای ــی اس ــیار مهم بس

e  ــی از ــم ناش ــات مه ــرخ ارز و تبع ــیت ن ــه حساس ــه ب ــا توج ب
ــارت و  ــهیل تج ــیون تس ــور، کمیس ــاد کش ــرخ در اقتص ــن ن ای
ــاله  ــن مس ــه ای ــتی را ب ــران نشس ــاق ته ــادرات ات ــعه ص توس
ــی  ــرات کارشناس ــی از نظ ــدی کامل ــا جمع بن ــاص داد ت اختص
ــه  ــد ب ــت آورد و بتوان ــه به دس ــن زمین ــی در ای بخش خصوص
مقامــات مســئول ارائــه دهــد. نتیجــه ایــن جلســه چــه بــود و 

ــد؟ ــه ش ــی گرفت ــه تصمیمات چ

همانگونــه کــه در جــواب ســوال قبلــی توضیــح داده شــد نــرخ ارز از 
ــی  ــول مل ــا پ ــری آن ب ــرخ براب ــت اســت. ن ــی واجــد اهمی ــای مختلف جنبه ه
می توانــد در همــه ارکان و اجــزاء اقتصــاد و حتــی حوزه هــای سیاســی، 
فرهنگــی، اجتماعــی و ... اثرگــذار باشــد بــه همیــن دلیــل بارهــا ایــن موضــع 
در دســتور جلســات کمیســیون توســعه تجــارت و تســهیل صــادرات اتــاق قرار 
گرفتــه و حتــی در ســال های گذشــته از موضوعــات محــوری همایــش ســالیانه 
ــر  ــن جلســه کمیســیون ب ــوده اســت. در آخری ــز ب ــی تهــران نی ــاق بازرگان ات
اجــرای وعــده رئیــس کل محتــرم بانــک مرکــزی در تــک نرخــی کــردن ارز بــا 
نــگاه جامعــه و درنظــر گرفتــن مصلحــت اقتصــاد ملــی  در چهارچــوب اقتصــاد 
ــت از  ــتغال، حمای ــق اش ــرمایه خارجــی، رون ــرش جــذب س ــا نگ ــی ب مقاومت
تولیــد داخلــی، افزایــش صــادرات غیرنفتــی و بهبــود تــراز تجــاری، جلوگیــری 
از رانــت جویــی، ویــژه خــواری، فســاد و .... بهبــود فضــای کســب و کار، مبارزه 
بــا قاچــاق کاال، شــفافیت در اقتصــاد و از همــه مهم تــر ثبات و آرامــش در بازار 
ــر شــدن فعالیت هــای اقتصــادی کــه وعــده تــک نرخــی  و پیــش بینــی پذی
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شــدن نــرخ در همــان نیمــه اول ســال 95 داده بودنــد و هنــوز اجرایی نشــده و 
اشــاره بــه آفــات ایــن بالتکلیفــی و تأخیــر در تصمیــم گیــری و اجــرای موکــد 
بــر تحقــق ایــن وعــده تأکیــد شــد. امیــدوارم هرچــه زودتــر عملیاتــی شــود.

e  ــا ــال 96 ت ــه در س ــه بودج ــی از الیح ــارات بخش خصوص انتظ
ــرآورده شــده؟ چــه میــزان ب

مهمتریــن انتظــار بخــش خصوصــی از دولــت وفــاداری بــه مجموعــه قوانیــن 
ــز از کســری  ــی، پرهی ــاط مال ــون بودجــه و انظب ــق قان ــه اجــرای دقی از جمل
ــت  ــای دول ــت بدهی ه ــی پرداخ ــه عمران ــل بودج ــص کام ــه، تخصی بودج
ــت  ــهام عدال ــاماندهی س ــت س ــالش جه ــا، ت ــی و بانکه ــش خصوص ــه بخ ب
ــی،  ــد داخل ــت از تولی ــی، حمای ــای دولت ــگاه ه ــذاری بن ــد واگ ــالح رون و اص
توقــف پرداخــت غیرهدفمنــد یارانه هــا، اختصــاص ســهم واحدهــای تولیــدی 
از محــل یارانه هــا از جملــه ایــن انتظــارات اســت کــه عمومــاً در قانــون مــورد 
ــوب  ــه مطل ــر نتیج ــی و ب ــر عملیات ــرا کمت ــن در اج ــه لک ــرار گرفت ــه ق توج

می رســد.

e  یکــی از مســائلی کــه بــرای کاهــش بیــکاری و ایجــاد شــغل در
جامعــه همیشــه گفتــه شــده فعــال شــدن بخــش خصوصی ســت 
ــورت  ــی ص ــال کار مثبت ــتا عم ــن راس ــفانه در ای ــی متأس ول

ــت؟ ــوزه چیس ــن ح ــرای ای ــما ب ــنهاد ش ــرد. پیش نمی گی

موضــوع اشــتغال و کاهــش بیــکاری از مهــم تریــن موضوعــات حــال و آینــده 
ــه و  ــن دغدغ ــرد بزرگتری ــا ک ــوان ادع ــرأت بت ــا ج ــاید ب ــت و ش ــور اس کش
نگرانــی مســئوالن نظــام و مــردم ایجــاد اشــتغال بــه ویــژه اشــتغال جوانــان 
ــت  ــم جمعی ــل تراک ــه دلی ــفانه ب ــد. متأس ــوان می باش ــرده و بان ــل ک تحصی
ــه طــور متوســط یــک  بیــکار طــی ســالهای 54 تــا 92 و افزایــش ســالیانه ب
ــال در  ــد عم ــه بع ــال 92 ب ــی س ــای کار ط ــت جوی ــه جمعی ــر ب ــون نف میلی
ــه  ــکار مواج ــر بی ــون نف ــش میلی ــر ش ــغ ب ــی بال ــا جمعیت ــر ب ــال حاض ح
ــور را در  ــغل در کش ــر ش ــردن ه ــر ک ــط دای ــه متوس ــر هزین ــتیم. اگ هس
ــوع  ــم در مجم ــرآورد کنی ــان ب ــون توم ــرایط 75 میلی ــن ش ــبینانه تری خوش

ــی  ــان یعن ــارد توم ــزار میلی ــل 450 ه ــی حداق ــت فعل ــن جمعی ــرای همی ب
ــه از  ــت ک ــاز اس ــورد نی ــرمایه م ــال 95 س ــی س ــه عمران ــر بودج 15 براب
ظرفیــت اقتصــاد ملــی خــارج اســت. لــذا تنهــا راه حــل اســتفاده از ســرمایه 
گــذاری خارجــی و جــذب ســرمایه خارجــی بــه هــر شــکل و بــه هــر مقــدار 
ممکــن بــا پذیــرش ریســک و همــه خطــرات آن اســت. باالخــره ورود 
ــی  ــکالت سیاس ــد مش ــرمایه گذاران می توان ــراه س ــه هم ــی ب ــرمایه خارج س
ــراز  اجتماعــی و فرهنگــی هــم همــراه داشــته باشــد. لکــن در مجمــوع در ت
مالــی منافــع آن از مضراتــش بیشــتر اســت. البتــه جــذب ســرمایه خارجــی 
بــه راحتــی امــکان پذیــر نیســت و پیــش نیاز هایــی دارد کــه ثبــات قوانیــن 
و مقــررات، بهبــود فضــای کســب و کار، شــفافیت در اقتصــاد، کاهــش فســاد 
ــت. ــوارد اس ــن م ــه مهمتری ــرخ ارز و ... از جمل ــات ن ــی اداری، ثب و بروکراس

e  :ــه ــن اســت ک ــاال نظرشــان ای عــده ای هــم خــالف صحبــت ب
حــل مشــکل بیــکاری جوانــان جــز بــا ســرمایه گذاری و تقویــت 
بخــش خصوصــی و تعامل هــای بیــن المللــی امکان پذیــر 
ــل  ــی ح ــش خصوص ــت بخ ــا تقوی ــکل ب ــال مش ــت. ح نیس

ــی؟ ــن الملل ــالت بی ــا تعام ــود ی می ش

بنــده طرفــدار همیــن نظریــه هســتم، بهبــود مناســبات بیــن المللــی، تقویــت 
ــروج  ــری از خ ــات، جلوگی ــت از الزام ــازی دول ــک س ــی، چاب ــش خصوص بخ
ــدن  ــوس ش ــل، معک ــا از داخ ــرار مغزه ــوی و ف ــادی و معن ــای م ــرمایه ه س
ــرمایه  ــارج، ورود س ــم خ ــان مقی ــذب ایرانی ــان، ج ــرت کارآفرین ــد مهاج رون
خارجــی بــه کشــور بــرای رونــق تولیــد ملــی و اشــتغال در راســتای سیاســت 
ــی،  ــادرات غیرنفت ــعه ص ــه توس ــه مثاب ــی ب ــی برونگرای ــای اقتصــاد مقاومت ه
ــی و  ــش فن ــال دان ــه، انتق ــعه یافت ــای توس ــا اقتصاده ــترده ب ــل گس تعام
ــق  ــز از طری ــی ج ــد داخل ــوط تولی ــازی خط ــرای بازس ــدرن ب ــزات م تجهی
بخــش خصوصــی و در ســایه تعامــالت بیــن المللــی فراهــم نمی شــود.

e  یک سال از برجام می گذرد و نظرات متفاوتی درباره آن شنیده
می شود. نظر شما در رابطه با برجام چیست؟ گشایشی در حوزه 

صنعت صورت گرفته است یا خیر؟

مهمتريــن انتظــار بخــش خصوصــی از دولت 
ــه  ــن از جمل ــه قواني ــه مجموع ــاداری ب وف
ــاط  ــه و انظب ــون بودج ــق قان ــرای دقي اج
مالــی، پرهيــز از كســری بودجــه و ... اســت
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مــن بارهــا گفتــه ام قــرار نبــود بــا برجــام همــه مشــکالت کشــور حــل و فصــل 
شــود. بــا برجــام حقانیــت جمهــوری اســالمی ایــران بــه جهانیــان بــه اثبــات 
رســید، ایــران هراســی بــه شــدت کاهــش یافتــه، حــق دسترســی بــه دانــش 
صلــح آمیــز هســته ای بــه رســمیت شــناخته شــد و تحریــم هــای ناجوانمردانه 
و ظالمانــه مرتبــط بــا فعالیــت هــای هســته ای ایــران برداشــته شــد. فضــای 
بیــن المللــی بــا ســرعت بــه نفــع جمهــوری اســالمی یافــت، رفــت و آمــد هــا 
از ســر گرفتــه شــد، محدودیــت فــروش نفــت لغــو شــد، منابــع بلوکــه شــده 
ــل،  ــل و نق ــه حم ــی از جمل ــارت خارج ــای تج ــه ه ــد، هزین ــور آزاد ش کش
بیمــه، نقــل و انتقــال ارز بــا ســرعت کاهــش یافــت، هیــأت هــای بلندپایــه از 
ــرای عقــد  ــه ویــژه کشــورهای اروپایــی ب کشــورهای توســعه یافتــه جهــان ب
ــورت  ــادی ص ــیار زی ــات بس ــد، توافق ــران آمدن ــه ای ــادی ب ــای اقتص قرارداده
ــا دانــش  ــا اجرایــی شــدن آنهــا ورود ســرمایه همــراه ب گرفتــه کــه انشــاهلل ب
ــترک(  ــذاری مش ــرمایه گ ــرکت های J.V )س ــاد ش ــوژی و ایج ــی، تکنول فن
ــد  ــده را نوی ــادی در آین ــکوفایی اقتص ــی ش ــای داخل ــگاه ه ــارکت بن ــا مش ب
می دهــد. بــا رفــع موانــع تبعیــض آمیــز تعرفــه ای و غیــر تعرفــه ای صــادرات 
غیــر نفتــی کشــور افزایــش یافتــه و بســیاری از واحدهــای تولیــدی تعطیــل 
و نیمــه تعطیــل مجــددا فعــال شــده اند. متاســفانه برخــی منازعــات سیاســی 
ــام  ــرای برج ــه اج ــی در ادام ــکا تردیدهای ــر آمری ــات اخی ــی و انتخاب داخل
ــود  ــه وج ــی ب ــالت بانک ــوزه تعام ــژه در ح ــه وی ــی ب ــن الملل ــه بی در جامع
ــی در  ــاد مل ــده اقتص ــر بن ــه نظ ــود. ب ــرف ش ــتی برط ــه بایس ــت ک آورده اس
فضــای پســابرجام از انــزوا خــارج و در مســیر شــکوفایی قــرار گرفتــه اســت.

e  دولــت می خواهــد ســالی قریــب بــه 100 میلیــارد دالر ســرمایه 
خارجــی بــرای رشــد اقتصــادی ســالیانه 8 درصد جــذب کند، و 
مخالفــان برجــام دائــم جیــغ و داد می کننــد کــه برجــام آمــد و 
ســرمایه خارجــی نیامــد. هیــچ کــس امــا نمی گویــد کــه هزینه 
الزم بــرای پذیــرش ســرمایه خارجــی اصالحــات جــدی در نظام 
ــه رویه هــای قضایــی  بانکــی، بازنگــری قانــون کار، تــن دادن ب
ــرمایه گذاران  ــران و س ــن ای ــی بی ــوارد اختالف ــی در م بین الملل
بــه  امنیتــی  رویکردهــای  تغییــر  حتــی  و  بین المللــی، 
ــای  ــنگ اندازی ه ــت. س ــی اس ــای خارج ــا طرف ه ــاط ب ارتب

مخالفــان برجــام را بــرای حــل ایــن مســائل چــه بایــد کــرد؟

ــکل  ــردم مش ــام و م ــوزان نظ ــه دلس ــن و هم ــه م ــح دادم دغدغ ــال توضی قب
بیــکاری و تــالش بــرای رونــق اشــتغال اســت و ایــن امــر مســتلزم 
ــی  ــی، اجتماع ــت سیاس ــد امنی ــذاری نیازمن ــرمایه گ ــذاری و س ــرمایه گ س
ــس  ــان دلواپ ــه داران و مدعی ــی از داعی ــفانه برخ ــت. متأس ــادی اس و اقتص
یــا از ســر دلســوزی و کــم اطالعــی و یــا آگاهانــه بــا آدرس عوضــی 
ــی  ــه جهان ــه جامع ــی دادن ب ــیگنال منف ــام، س ــردن برج ــوال ب دادن، زیرس
ــی  ــام ب ــته پی ــا ناخواس ــته ی ــی خواس ــات داخل ــردن اختالف ــته ک ــا برجس ب
ــت  ــی، الوی ــدت مل ــل وح ــا راه ح ــد و تنه ــره می کنن ــا مخاب ــه دنی ــی ب ثبات
ــت. ــی اس ــی و گروه ــع حزب ــه مناف ــح آن ب ــی و ترجی ــع مل ــه مناف دادن ب

e  ــرای ــره ای ب ــعه و پنج ــرای توس ــی ب ــه مانع ــی ب ــام بانک نظ
در  اصالحــات  بــدون  و  شــده  تبدیــل  تخلــف  و  فســاد 
تعامالتــی  نیســت.  ممکــن  کشــور  پایــدار  توســعه  آن 
بــا مجلــس بــرای حــل ایــن مســائل درنظــر داریــد؟

ــا  ــده بانک ه ــش عم ــران و نق ــاد ای ــودن اقتص ــور ب ــک مح ــه بان ــه ب باتوج
در جمــع آوری منابــع، وام دهــی، ســرمایه گــذاری و ... از یــک ســو و 
آســیب های جــدی نظــام بانکــی طــی ســال های گذشــته اعــم از تســهیالت 
ــم  ــای ک ــزی، دارایی ه ــک مرک ــه بان ــی ب ــت، بده ــات از دول ــی، مطالب تکلیف
ارزش، صورت هــای مالــی غیرشــفاف، ضعف هــای مفــرط نــرم افــزاری و 
ــی،  ــدت طوالن ــرای م ــی ب ــن الملل ــات بی ــی ارتباط ــزاری، قطع ــخت اف س
عــدم ارتبــاط کارگــزاری بــا بانک هــای بــزرگ دنیــا، ســرمایه ناکافــی 
و ... سوءاســتفاده و اختالف هــای بــزرگ در دولــت هــای ســابق نقــش 
ــی از  ــه یک ــود ب ــرده و خ ــدا ک ــزل پی ــیار تن ــاد بس ــی در اقتص ــبکه بانک ش
ــا ســرعت  ــد ب ــس بای ــت و مجل ــل شــده اســت. دول ــوه تبدی تهدیدهــای بالق
و هرچــه ســریعتر بــرای اعمــال اصالحــات از اســتقالل بانــک مرکــزی 
گرفتــه یــا از آزادســازی و رقابتــی کــردن فعالیــت بانک هــا، افزایــش قــدرت 
ــاری،  ــی و اعتب ــا موسســات غیرمجــاز مال ــک مرکــزی، برخــورد ب نظــارت بان
ــی،  ــای خارج ــه بانک ه ــت ب ــازه فعالی ــرمایه، اج ــول و س ــازار پ ــاماندهی ب س
ادغــام بانک هــای کوچــک بایــد هرچــه ســریعتر در دســتور کار قــرار گیــرد.

ــه  ــن و هم ــه م دغدغ
و  نظــام  دلســوزان 
مــردم مشــكل بيكاری 
و تــالش بــرای رونــق 
و  اســت  اشــتغال 
مســتلزم  امــر  ايــن 
و  گــذاری  ســرمايه 
گــذاری  ســرمايه 
امنيــت  نيازمنــد 
اجتماعــی  سياســی، 
اســت اقتصــادی  و 

 اگــر هزينــه متوســط دايــر 
كــردن هــر شــغل در كشــور را 
در خوشــبينانه تريــن شــرايط 75 
ــم  ــرآورد كني ــان ب ــون توم ميلي
هميــن  بــرای  مجمــوع  در 
جمعيــت فعلــی حداقــل 450 
هــزار ميليــارد تومــان يعنــی 
عمرانــی  بودجــه  برابــر   15
ــاز  ــورد ني ــرمايه م ــال 95 س س
ــاد  ــت اقتص ــه از ظرفي ــت ك اس
لــذا  اســت.  خــارج  ملــی 
از  اســتفاده  حــل  راه  تنهــا 
ســرمايه گــذاری خارجــی و 
ــه  ــی ب ــرمايه خارج ــذب س ج
ــدار  ــر مق ــه ه ــكل و ب ــر ش ه
ممكــن بــا پذيــرش ريســک 
و همــه خطــرات آن اســت.
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e  یکــی از مــواردی کــه مشــکل تجــارت و صــادرات بــود مســئله
ــود.  ــی ب ــای خارج ــا بانک ه ــران ب ــی ای ــن الملل ــاط بی ارتب
حــل شــدن ایــن موضــع چــه مــوارد دیگــری را حــل خواهــد 
ــه  ــن زمین ــایش در ای ــطه گش ــه واس ــا ب ــال م ــرای مث ــرد. ب ک
ــود؟ ــم ب ــادرات خواهی ــش ص ــه افزای ــادر ب ــزان ق ــه می ــا چ ت

در گذشــته و دوران تحریــم پرداخــت پــول بــرای واردات کاال از طریــق 
ــع دســت  ــای خارجــی از مناب ــود. خریده ــن شــده ب ــی غیرممک شــبکه بانک
از  گران تــر   %20 حداقــل  و  غیرواقعــی  هــای  قیمــت  بــا  ســوم  و  دوم 
ــه  ــوری ب ــا از کش ــق صرافی ه ــز از طری ــول آن نی ــداری و پ ــطه ها خری واس
ــاال  ــک ب ــا و ریس ــل هزینه ه ــا تحمی ــر ب ــه ارزی دیگ ــر و ارزی ب ــور دیگ کش
ــام  ــت تم ــی قیم ــه همگ ــال ک ــل و انتق ــه نق ــتر. هزین ــد بیش ــد درص و چن
ــدگان  ــگام صــادرات، صادرکنن ــن هن ــی داد و همچنی ــش م شــده کاال را افزای
ــت و  ــمی دریاف ــای غیررس ــی از کاناله ــبکه بانک ــارج از ش ــود را خ ــول خ پ
ــا طــی مســیر طوالنــی  بعضــا در ایــن مســیر پولشــان بلوکــه می شــد و یــا ب
ــه دستشــان می رســید. حــل مشــکالت بانکــی  ــا هزینــه تحمیلــی گــزاف ب ب
ــا ســرعت بیشــتری  ــد هرچــه ســریعتر و ب ــاز شــده بای ــون آغ ــم اکن ــه ه ک
ــزاری  ــط کارگ ــراری رواب ــا برق ــل ب ــاختاری در داخ ــات س ــر اصالح ــالوه ب ع
ــای  ــش هزینه ه ــی در کاه ــش مهم ــد نق ــی می توان ــای بین الملل ــا بانک ه ب
ــد. ــا نمای ــی ایف ــادرات غیرنفت ــعه ص ــع توس ــدگان و بالطب ــربار صادرکنن س

e  ــدگان ــرای تولیدکنن ــی ب ــره بانک ــم به ــر می دانی ــای دکت آق
ــت  ــا جه ــا بانک ه ــه ای ب ــود. برنام ــی می ش ــی تلق ــد راه س

ــد؟ ــی داری ــره بانک ــردن به ــم ک ک

ــازده واقعــی اقتصــاد و ســودآوری  ــورم و ب ــرخ ت ــر ن بهــره بانکــی تحــت تأثی
ســایر بازارهــا و ارز، ســرمایه و بــورس و .... می باشــد. مادامی کــه نــرخ 
ــپرده  ــود س ــرخ س ــر از ن ــدی کمت ــای تولی ــرمایه در فعالیت ه ــت س بازگش
باشــد پاییــن آوردن دســتوری نــرخ ســود اثــری جــز انتقــال منابــع و 

ــورم  ــرخ ت ــظ ن ــن حف ــد ضم ــذا بای ــدارد. ل ــا ن ــایر بازاره ــه س ــپرده ها ب س
ــرای  ــت الزم ب ــزی و امنی ــه ری ــود برنام ــی س ــرخ واقع ــدن ن ــت ش و مثب
ســودآوری بیشــتر فعالیت هــای تولیــد فراهــم شــود تــا ســرمایه ها بــه 
ــی  ــام بانک ــی نظ ــرایط فعل ــفانه در ش ــود. متأس ــت ش ــد هدای ــمت تولی س
ــع  ــش و جم ــرای افزای ــود ب ــش س ــل افزای ــت و دور باط ــک رقاب ــر ی درگی
ــت. ــتگی اس ــا ورشکس ــوم آنه ــت محت ــه سرنوش ــد ک ــده ان ــپرده ش آوری س

ــالک و  ــروش ام ــا، ف ــه بانک ه ــت ب ــای دول ــت بدهی ه ــل پرداخ ــا راه ح تنه
دارایی هــای حداقــل ســه بانــک دولتــی ملــی، تجــارت و صــادرات بــه یکــی از 
نهادهــای عمومــی مثــل بنیاد مســتضعفان یا ســتاد اجرایــی فرمان امام اســت. 
افزایــش ســرمایه حداقــل ایــن ســه بانــک )ملی تجــارت و صــادرات( بــه نحوی 
کــه از زیــان دهــی مــاده 141 قانــون تجــارت خــارج و پــس از شــفاف ســازی 
ــا بانک هــای خارجــی برایشــان فراهــم  صورت هــای مالــی امــکان همــکاری ب
شــود. بانک هــای کوچــک نیــز در یکدیگــر ادغــام و بــا ایــن اقــدام در جهــت 
توانمندســازی آنهــا و توقــف رقابــت ناســالم بیــن آنهــا جلوگیــری و تدریجــاً 
بــه ســمت خــروج از زیــان و رســیدن بــه مرحلــه ســود دهــی حرکــت شــود.

e  ــا ــی ب ــا صحبت ــادی و ی ــر انتق ــو اگ ــان گفت وگ ــرای پای ب
مســئولین یــا تولیدکننــدگان داریــد بفرماییــد؟

ــه  ــم هم ــه علیرغ ــی ک ــدگان داخل ــه تولیدکنن ــم از هم ــان الزم می دان در پای
ــد  ــه می دهن ــد ادام ــه تولی ــا ب ــان فرس ــالش و کوشــش ج ــا ت ــا ب ســختی ه
ــتر  ــوری بیش ــر آن آرزوی صب ــالوه ب ــم و ع ــکر نمای ــر و تش ــه تقدی صمیمان
ــوب  ــادی محس ــاد اقتص ــه جه ــی ک ــا کارآفرین ــروز ب ــه ام ــان ک ــرای آن ب
ــرای  ــده ای روشــن ب ــروز، آین ــای ام ــتن تنگناه ــا پشــت سرگذاش ــود ب می ش
ــئوالن و  ــه مس ــیم ک ــدوار باش ــد. امی ــم بزنن ــوم رق ــرز و ب ــن م ــدان ای فرزن
ــای  ــه ه ــه قل ــرای رســیدن ب ــچ کوششــی ب ــز از هی ــزان نظــام نی ــه ری برنام
افتخــار و دســت یابــی بــه ســند چشــم انــداز 1404 فروگــذار نخواهنــد کــرد.

قطعــی ارتباطــات بيــن المللــی 
عــدم  طوالنــی،  مــدت  بــرای 
ــای  ــا بانک ه ــزاری ب ــاط كارگ ارتب
ــی و  ــرمايه ناكاف ــا، س ــزرگ دني ب
اختالف هــای  و  سوءاســتفاده   ...
ســابق  دولت هــای  در  بــزرگ 
نقــش شــبكه بانكــی در اقتصــاد 
و  كــرده  پيــدا  تنــزل  بســيار 
خــود بــه يكــی از تهديدهــای 
اســت شــده  تبديــل  بالقــوه 

ــام  ــی نظ ــرايط فعل ــفانه در ش  متأس
رقابــت  يــک  درگيــر  بانكــی 
ســود  افزايــش  باطــل  دور  و 
آوری  جمــع  و  افزايــش  بــرای 
ــت  ــه سرنوش ــد ك ــده ان ــپرده ش س
ــت ــتگی اس ــا ورشكس ــوم آنه محت
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در راســتای تضمیــن تجــارت آزاد محصــوالت ســاختمانی در کشــورهای عضــو 
ــاختمانی«  ــوالت س ــررات محص ــال 2011 »مق ــارچ س ــا، در م ــه اروپ اتحادی
)EEC/305/2011( توســط ایــن اتحادیــه تصویــب و بــر اســاس آن کلیــه 
ــی  ــتفاده م ــاختمانی اس ــای س ــی در بناه ــکل دائم ــه ش ــه ب ــی ک محصوالت
ــن  ــده در ای ــح ش ــی تصری ــای اساس ــی ه ــودن ویژگ ــه دارا ب ــزم ب ــوند مل ش
مقــررات از جملــه مشــخصات فیزیکــی و اســتحکام، امنیــت در برابــر آتــش، 
ــال  ــرژی و انتق ــرف ان ــتفاده، مص ــی در اس ــت، ایمن ــط زیس ــت و محی بهداش
ــاً مشــخص کننــده  ــا ایــن حــال ایــن مقــررات صرف ــد. ب ــده ان حــرارت گردی
قواعــد کلــی بــوده و چگونگــی حصــول و ارزیابــی آنهــا از طریــق روش هــای 
کارشناســی و تخصصــی مشــخص مــی شــود. در ایــن راســتا کفپــوش هــای 
ــی مصــرف  ــان نســبتا طوالن ــدت زم ــه م ــا ب ــز بن ــر نســاجی نی انعطــاف پذی
ــت  ــاختمانی )CPD( و تح ــای س ــروه کااله ــا در گ ــتفادۀ از آنه ــوه اس و نح

ــد.  ــده ان ــدی ش ــته بن ــتورالعمل)EEC/89/106(  دس دس

 EN ویژگــی هــای ضــروری کفپــوش هــای نســاجی در اســتاندارد هماهنــگ
14041 مــورد اشــاره قــرار گرفتــه انــد کــه از مهمتریــن آنهــا مــی تــوان بــه 
ــا و  ــزان انتشــار گازه ــاک، می ــواد خطرن ــات م ــش، محتوی ــر آت ــار در براب رفت
ــّرار در فضاهــای بســته، ویژگــی هــای ُســرخوردن، انتقــال  ــی ف ترکیبــات آل
ــار  ــان رفت ــن می ــود. در ای ــاره نم ــره اش ــی و غی ــت الکتریک ــرارت و مقاوم ح
ــت  ــای آن اس ــی ه ــن ویژگ ــی تری ــی از اساس ــش یک ــر آت ــوش در براب کفپ
ــر اســاس  ــری ب ــش پذی ــه لحــاظ آت ــوش ب ــودن کالس کفپ ــه مشــخص ب ک
ــذاری CE و  ــرای برچســب گ ــاز ب ــک پیــش نی اســتاندارد EN 13501-1 ی
ــدی  ــروزه کالس بن ــا اســت. ام ــه اروپ ــای اتحادی تجــارت محصــول در بازاره
منســوجات )از F یــا کامــال آتــش گیــر تــا A یــا کامــال مقــاوم در برابــر آتــش( 
بــه لحــاظ ارزیابــی رفتــار در برابــر آتــش جایگزیــن دســته بنــدی هــای ملــی 
در کشــور هــای مختلــف اتحادیــه شــده و در ایــن خصــوص بــرای کفپــوش 
هــا بــه منظــور ایجــاد تمایــز از زیرنویــسfl  اســتفاده مــی شــود. کالس هــای 
ــدی  ــه بن ــای S1 و S2 طبق ــر کالس ه ــک در زی ــز هری ــی C ،D و B نی میان
ــوده  ــر از کالس S2 ب ــدار دود منتشــره در کالس S1 کمت مــی شــوند کــه مق
ــری  ــش پذی ــک کالس آت ــوش در ی ــر کفپ ــی باالت ــوم کارای ــه مفه و در کل ب
یکســان مــی باشــد. اینکــه از چــه کالس آتــش پذیــری بایــد اســتفاده شــود 
ــی کشــورهای مختلــف دارد  کامــال بســتگی بــه مــورد مصــرف و مقــررات ملّ
ــرای  ــوارد ب ــب م ــه در اغل ــود ک ــوان نم ــوان عن ــی ت ــی م ــه طــور کل ــی ب ول
ــرای  ــول Cfl-S1 و ب ــل قب ــری قاب ــش پذی ــل کالس آت ــی حداق ــن عموم اماک
کاربــرد در اماکــن خصوصــی Efl مــی باشــد. رفتــار آتــش پذیــری کفپوشــها به 
طــور کلــی مرتبــط بــا نــوع مــواد اولیــه مصرفــی )الیــاف(، ضخامــت و تراکــم 
ــون  ــای آزم ــا روش ه ــه ب ــت ک ــا اس ــطحی آنه ــاختار س ــز س ــول و نی محص
اســتانداردهای بیــن المللــی ایــزو )ISO( ارزیابــی مــی شــوند. دو اســتاندارد 
EN ISO 11925-2 و EN ISO 9239-1 بــه ترتیــب جهــت ســنجش 
قابلیــت اشــتعال کفپــوش در برابــر شــعله مســتقیم و رفتــار آتــش پذیــری و 
انتشــار شــعلۀ کفپــوش در برابــر منبــع حــرارت تابشــی مــورد اســتفاده قــرار 

مــی گیرنــد. 

ــه 1050 در 230  ــاد نمون ــون اســتانداردEN ISO 9239-1  ابع در روش آزم
میلــی متــر و در وضعیــت افقــی اســت )شــکل 1(. جریــان حــرارت از طریــق 
یــک پانــل کــه معمــوال توســط گاز بــه دمــای مدنظــر مــی رســد بــه نمونــه 
برخــورد مــی نمایــد. بیشــینۀ جریــان حــرارت 11 کیلــووات بــر متــر مربــع 

ــی  ــان اکرام احس
شـیـمی  دکـتــــری 

 نســـاجی و علوم الیاف

نماینده شرکت اتریشی 
اکوتکس در ایران

کالس بندی کفپوش های 
نساجی به لحاظ رفتار آتش 

پذیری بر اساس مقررات 
اتحادیه اروپا

are evaluated with the ISO International Standards(ISO) 
test methods. ISO 11925-2 and EN ISO 9239-1 EN stan-
dards, are used respectively to measure the floors flam-
mability in the direct flame and fire-taking behavior and 
flooring flame propagation in the radiant heat source. 

In the test method of EN ISO 9239-1 standard, The sample 
sizes are 1050 in 230 mm and in a horizontal position (Fig-
ure 1). The heat flow hit the sample through a panel which 
is usually reaches to considered temperature by the gas. 
The maximum of heat flow is 11 kilowatt per square me-
ter, which gets to 1 kilowatt per square meter in the the 
final section of flooring sample. The test duration is thirty 
minutes or until the flame goes out. The flooring classifi-
cation according to the EN 13501-1 standard method are 
done based on the heat flow which for less than it there 
is no flame spread and eventually one of the classes Bfl to 
Efl (Table 1) is assigned to the flooring. In the case of class 
F basically there is no need to test, and failure to provide 
any information about the product’s flammability class 
constitutes as a class F. In the chimney test equipment, 
electronic Instruments are embedded for measuring the 
exhaust chamber which is based on measured values one 
of the subclasses of S1 and S2 is assigned to the flooring. 

In the test method of EN ISO 11925-2 standard, flamma-
bility of product is evaluated in the faced with a direct 
flame of fire (Fig. 2). In this test method, the Sample’s 
Position is a vertical and its dimensions are 250 In 90 
mm and with a thickness of 60 mm. The flame sourc-
es is a small gas burner which hit to the edge and sur-
face with the 45-degree angle. The test duration for the 
classes B, C and D is 30 second and for the class E is  15 
second. The classification is based on the time required 
for the propagation of flame of fire with a length of 150 
mm and falling drops and parts of test. After assessing 
the fire rating of a flooring, a special mark of the rele-
vant class attached in the form of label to the product 
packaging and the CE label, and legally, according to the 
regulations of the countries or safety requirements asso-
ciated with the type of product used in the assessment 
takes into consideration characteristics of the Flooring.

Table 1. Classes of textile flooring in terms of fire-taking behavior

The classification of fire-taking

A1 s1 - A2fl s1 - Bfl s1 - Cfl s1 - Dfl Efl F

s2 - A2fl s2 - Bfl s2 - Cfl s2 - Dfl
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ــر  ــر مت ــووات ب ــک کیل ــه ی ــوش ب ــه کفپ ــی نمون اســت کــه در بخــش انتهای
مربــع مــی رســد. مــدت زمــان آزمــون نیــم ســاعت و یــا تــا هنگامــی اســت 
کــه شــعله خامــوش شــود. کالس بنــدی کفپــوش بــر اســاس روش اســتاندارد 
EN 13501-1 مبتنــی بــر جریــان حرارتــی انجــام مــی شــود کــه در کمتــر 
از آن هیچگونــه گســترش شــعله ای وجــود نداشــته باشــد و در نهایــت یکــی 
از کالس هــای Bfl  تــا Efl )جــدول 1( بــه کفپــوش اختصــاص داده می شــود. 
در مــورد کالس F اساســاً نیــازی بــه هیچگونــه آزمونــی نیســت و عــدم ارائــه 
 F هرگونــه اطالعــات دربــاره کالس آتــش گیــری محصــول بــه منزلــه کالس
مــی باشــد. در بخــش دودکــش تجهیــزات آزمــون، ابــزاری الکترونیکــی جهــت 
ســنجش میــزان دود خروجــی از محفظــه تعبیــه شــده کــه بــر اســاس مقادیــر 
ــاص  ــوش اختص ــه کفپ ــای S1 و S2 ب ــر کالس ه ــی از زی ــده یک ــنجش ش س

مــی یابــد. 

ــت اشــتعال محصــول  ــون اســتاندارد EN ISO 11925-2 قابلی در روش آزم
ــرار می گیرد)شــکل  ــی ق ــورد ارزیاب ــش م ــا شــعله مســتقیم آت ــه ب در مواجه
ــاد آن 250 در 90  ــودی و ابع ــه عم ــت نمون ــون موقعی ــن روش آزم 2(. در ای
ــک  ــعله ی ــع ش ــد. منب ــر می باش ــی مت ــت 60 میل ــا ضخام ــر و ب ــی مت میل
مشــعل گاز کوچــک اســت کــه بــا زاویــه 45 درجــه بــه لبــه و ســطح نمونــه 
ــه و  ــای C ،B و D 30 ثانی ــرای کالس ه ــون ب ــان آزم ــد. زم ــورد می کن برخ
ــورد  ــان م ــای زم ــر مبن ــدی ب ــد. کالس بن ــه می باش ــرای کالس E 15 ثانی ب
نیــاز بــرای انتشــار شــعلۀ آتــش بــه طــول 150 میلــی متــر و افتــادن قطــرات 
و قطعــات از آزمونــه اســت. پــس از انجــام ارزیابــی کالس آتــش پذیــری یــک 
ــر روی بســته  کفپــوش، عالمــت ویــژۀ کالس مربوطــه بــه شــکل برچســب ب
بنــدی محصــول و نیــز اظهــار نامــه برچســب CE الصــاق شــده و بــه شــکل 
ــا نــوع  ــر اســاس مقــررات کشــورها و یــا الزامــات ایمنــی مرتبــط ب قانونــی ب
کاربــرد محصــول در ارزیابــی ویژگــی کفپــوش مــد نظــر قــرار مــی گیــرد. 

EN ISO 11925-2 شکل 1. تجهیزات و شیوۀ آزمون استاندارد 
Figure 1. the equipment and test methods of EN ISO 11925-2 standard

.شکل EN ISO 9239-1 .2 تجهیزات و شیوه آزمون استاندارد
Figure 2. the equipment and test methods of EN ISO 9239-1  standard

جدول 1. کالس های کفپوش های نساجی به لحاظ رفتار آتش پذیری

In the event of assurance of  building products  free 
trade  in countries of the European Union, in March 2011, 
“The Construction Products Regulation” ( 305/2011/EEC) 
adopted by the Union, and based on that, all of the prod-
ucts that permanently are used in construction buildings 
are required to have basic features stipulated in this reg-
ulations , such as physical specifications and strength, a 
security against the fire, health and environment, safe-
ty in use, energy and thermal transfer. However, these 
regulations are only specifies the general rules, and how 
to obtain and evaluate them will be determined by the 
method of expertise. In this regard, flexible textile cov-
erings have been classified as well as the relatively long 
duration of use and how to use them in construction 
products (CPD) and under the guidelines (89/106 / EEC). 

Essential features of textile flooring have been mentioned 
in harmonized standard EN 14041, That  the most import-
ant of them can be noted the behavior against the fire, 
the contents of hazardous materials, gas emissions and 
volatile organic compounds in confined spaces, glissad-
ing features, heat transfer and electrical resistance, etc. 
Meanwhile, flooring ‘s behavior against fire is one of its 
most basic features, that being clear about the floorings 
type  in terms of fire-taking according to the EN 13501-1 
EN 13501-1, is a prerequisite for the CE labeling and trade 
in Europe’s markets. Nowadays, classification of textiles 
(From F highly flammable to A completely resistant to 
fire), in terms of the behavior evaluation in fire, replace-
ment national categories in different countries of the 
Union and in this regard for the flooring in order to make 
a distinction are used fl Subtitle. Also the middle classes 
B,D and D are classified in any of the following classes as 
S1 and S2, That the amount of smoke emitted in S1 type is 
less than S2 type, and generally, that means the flooring 
higher performance is the same in a fire-taking classes. 

That what class of fire should be used completely de-
pends on the usage and different national regulations, 
but generally it can be noted that in most cases for 
the public places, the minimum of acceptable fire-tak-
ing class is Cfl-S1 and Efl is for using in private places. 
Fire-taking behavior of flooring are generally associated 
with the type of raw material (fiber), the thickness and 
density of the product as well as surface structure, which 
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در راســتای برنامــه هــای مجلــه کهــن بــرای ســال 96 جهــت 
اطــالع رســانی و اختصــاص بخشــی از مجلــه بــرای گــزارش 
از بخــش هــای مختلــف نســاجی در کشــور بــرای شــروع بــه 
ــای  ــاب آق ــان جن ــهر کاش ــی ش ــراث فرهنگ ــراغ اداره می س
ــن  ــال 77 در ای ــوا از س ــای بی ن ــم. آق ــوا رفتی ــدس  بی ن مهن
اداره مشــغول بــه کار هســتند. تاریخچــه صنعــت نســاجی را 
ــای زری  ــد احی ــم و از رون ــی کردی ــون بررس ــا کن ــاز ت از آغ
بافــی در ایــن مجموعــه و راه هایــی کــه می تــوان بــا انجــام 
ــم. ــخن گفتی ــت س ــگاه داش ــده ن ــت را زن ــن صنع ــا ای آنه

ــه  ــا توجــه ب ــد: ب ــاز کردن ــه آغ ــای خــود را اینگون ــوا صحبت ه ــدس بی ن مهن
ــخ  کاوش هــای صــورت گرفتــه در کاشــان در منطقــه ســَیلک چــرخ هــای ن
ریســی و وســایل ابتدایــی بافندگــی کشــف شــده. ایــن مســئله نشــان دهنــده 
ــای  ــان دوره تپه ه ــه هم ــان ب ــی در کاش ــت بافندگ ــه قدم ــت ک ــن اس ای
ــت دارد  ــال قدم ــان 7000 س ــیلک در کاش ــای س ــردد. تپه ه ــیلک برمی گ س
ــن  ــز در همی ــوان گفــت کــه صنعــت نســاجی نی ــت نت ــه قطعی ــا شــاید ب ام
ــی کــه  ــن و تحقیقات ــا شــواهد و قرائ ــق ب ــا مطاب دوره شــروع شــده اســت ام
ــان  ــاجی در کاش ــاالی نس ــت ب ــت قدم ــلَّم اس ــه ُمَس ــه آنچ ــورت گرفت ص
ــزار  ــم دو ه ــت کنی ــدرک صحب ــل و م ــا دلی ــم ب ــی بخواهی ــد. وقت می باش
ــن  ــی از مهم تری ــتیم و یک ــی داش ــران زری باف ــل در ای ــال قب ــد س و پانص
ــت شــما  ــی خدم ــا طــرح مثال ــه ب ــود. اینگون ــد آن در کاشــان ب ــز تولی مراک
ــک  ــا ی ــذی وجــود داشــته باشــد ت ــک صفحــه کاغ ــم بایســتی ی ــرض کن ع
ــزار  ــل از دو ه ــویم قب ــه می ش ــس متوج ــود، پ ــیده ش ــی روی آن کش نقاش
ــمی  ــی، ابریش ــای نخ ــی پارچه ه ــا یعن ــن پارچه ه ــی تری ــال ابتدای و 500 س
ــته اند  ــران توانس ــه در آن دوره صنعت گ ــت ک ــته اس ــود داش ــم وج و امثاله
ــران  ــز در ای ــل از اســالم نی ــا قب ــی می باشــد برســند. م ــه اوج کــه زری باف ب
زری بافــی داشــتیم. بعــد از ورود اســالم بــه کشــور کــم فــروغ تــر می شــود.

ــه دلیــل محدودیت هــا و  ــه کشــور بافنــدگان زری ب در زمــان ورود اســالم  ب

شــرایط موجــود بــه ایــن فکــر می افتنــد کــه محصولــی تولیــد کننــد کــه بــا 
آن بشــود صنعــت نســاجی را احیــاء و محصــول جدیــدی بــا توجــه بــه ســلیقه 
ــداع مخمــل  ــه اب ــدام ب ــد و در نتیجــه اق ــن زری کنن ــه و جایگزی آن روز ارائ
ــد.  ــان می باش ــه کاش ــص ب ــل مخت ــار مخم ــی انحص ــه نوع ــه ب ــد ک می کنن

چنــد ســالی تنهــا کاربرد هــای مخمــل بــرای جلــد قــرآن، جانمــاز و اینگونــه 
ــا  ــد. ب ــتفاده ش ــز اس ــا نی ــه عروس ه ــا در جهیزی ــد ه ــا بع ــود ام ــوارد ب م
ــی  ــان بافنده هــای کاشــانی ترکیبــی از مخمــل ســاده و زری باف گذشــت زم
ــد. ــداع می کنن ــته را اب ــش برجس ــل نق ــه مخم ــد و در نتیج ــاد می کنن ایج

ــرآن  ــد ق ــه جل ــی ب ــا مخمل باف ــیدیم آی ــوا پرس ــای بی ن  از آق
و ایــن چنیــن محصوالتــی محــدود شــده بــود یــا خیــر؟

ــتفاده  ــورد اس ــه م ــواد اولی ــه: م ــد ک ــح دادن ــورت توضی ــن ص ــان بدی  ایش
در محصــوالت تولیــدی از گران تریــن مــواد در ایــن حــوزه می باشــد. 
ــت  ــچ وق ــد و هی ــص می باش ــم خال ــواد ابریش ــن م ــی از ای ــال یک ــرای مث ب
مخمــل نخــی بــه کار نبرده ایــم. در واقــع محصــول تولیــدی قیمــت و 
ــر  ــانتی مت ــرآن پارچــه ای در حــدود 40 س ــد ق ــک جل ــی دارد. ی ارزش باالی
ــما  ــاال ش ــی دارد. ح ــت باالی ــم، قیم ــدازه ک ــن ان ــا همی ــه ب ــته ک الزم داش
ــم، خــب محصــول  ــاس بدوزی ــم لب ــن پارچــه بخواهی ــا ای ــد ب در نظــر بگیری
ــام  ــتفاده ع ــد و اس ــد ش ــون خواه ــد میلی ــاالی چن ــت ب ــده قیم ــه ش ارائ
ــتند  ــی نمی توانس ــه کس ــه هم ــد ک ــد می ش ــزی تولی ــع چی ــدارد. در واق ن
ــم کــه زری  ــی داری ــن مجموعــه زری باف ــد. درحــال حاضــر در ای ــه کنن تهی
کاری شــاهانه محســوب می شــود زری فقــط در دربــار بــود و مختــص 
ــی  ــورت هدایای ــه ص ــا ب ــد ی ــاهان می ش ــی پادش ــط زندگ ــواده و محی خان
کــه شــاه بــه کشــور هــای دیگــر و ســفرا مــی داد اســتفاده می شــد.

مردمــان عــادی هنــگام بازدیــد از ایــن مجموعــه و مواجــه بــا ایــن 
ــر  ــی اکث ــوان مال ــا ت ــد ام ــداری کنن ــد خری ــان می خواه ــوالت دلش محص
ــند  ــت می پرس ــا قیم ــگاه اول از م ــه در ن ــی ک ــت. زمان ــو نیس ــردم جوابگ م
ــرای  ــد ب ــر می کنن ــوند فک ــرو می ش ــی روب ــد میلیون ــای چن ــا قیمت ه و ب

گفت و گو با مهندس بی نوا؛ سرپرست حوزه هنرهای سنتی وصنایع دستی کاشان

نساجی در کاشان
حفــظ و احيــای هنرهــای بــه جــا مانــده از 
ــد  ــا می باش ــی م ــف اصل ــتگان از وظاي گذش
ــدام از  ــر ك ــه ه ــن زمين ــه در اي و چنانچ
ــر  ــد در براب ــد باي ــی نماين ــئولين كوتاه مس
وجــدان خود و نســل آينــده جوابگو باشــند.
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ــوان  ــچ عن ــه هی ــه ب ــد ک ــی می پردازن ــه باالی ــد هزین ــه می خرن ــی ک جنس
ــر  ــط دو نف ــل توس ــه زری حداق ــک پارچ ــت ی ــرای باف ــت. ب ــه نیس اینگون
ــه  ــون ک ــه اســم گالبت ــان الزم اســت. زری نخــی دارد ب ــاه زم ــل دو م حداق
ــی  ــخ گرم ــن ن ــود ای ــه خ ــد ک ــم می باش ــره و ابریش ــال و نق ــی از ط تلفیق
ــه  ــه زری ب ــه پارچ ــک قطع ــت دارد.  ی ــن قیم ــی هزارتوم ــا س ــت ت بیس
ــم  ــز ابریش ــه نی ــواد اولی ــه م ــون دارد. بقی ــخ گالبت ــون ن ــه میلی ــدازه س ان
ــی دارد.  ــه و باالی ــای جداگان ــت ه ــدام قیم ــه هرک ــت ک ــگ اس ــود و رن و پ

ــه  ــت. ک ــته اس ــیب هایی داش ــراز و نش ــی ف ــف زری باف ــای مختل در دوره ه
ــه  ــه اوج خــود می رســد در ایــن دوره ب ــاره ب ــه زری بافــی دوب در دوره صفوی
عنــوان لبــاس کمتــر مــورد اســتفاده قــرار می گیــرد و بیشــتر در هدایــا بــرای 
کشــورهای خارجــی، پرده هــای کاخ هــا مــورد اســتفاده قــرار می گیــرد.

مــا امــروز در کاشــان نــخ طــال نداریــم امــا در گذشــته کاروانســرای 
زرکش هــا در بــازار فقــط نــخ طــال تولیــد می کــرد. در حــال حاضــر 
تعــداد دقیــق دســتگاه های زری بافــی کــه در کشــور داریــم بــه 20 
عــدد می رســد امــا تمامــی دســتگاه های یــاد شــده فعــال نمی باشــند.

چه دالیلی وجود دارد که دستگاه ها بال استفاده مانده اند؟
ــود در  ــای موج ــتگاه ه ــد دس ــاد درص ــاالی هفت ــی ب ــت متول ــوان گف می ت
ــن  ــای ای ــظ و احی ــش حف ــه هدف ــد ک ــی می باش ــراث فرهنگ ــور  می کش
ــس از  ــده ام و پ ــه ش ــتخدام مجموع ــال 77 اس ــده س ــود بن ــت. خ ــر اس هن
ــازمان  ــدف س ــه ه ــه ب ــا توج ــردم. ب ــه کار ک ــروع ب ــده و ش ــوزش دی آن آم
ــده  ــوزش دی ــا آم ــد نیروه ــنتی می باش ــای س ــای هنره ــظ و احی ــه حف ک
ــای  ــظ و بق ــی حف ــند  ول ــاده می باش ــاخته و آم ــز س ــتگاهها نی ــد و دس ش
ایــن هنرهــای ســنتی، کمــک همگــی دســتگاههای اجرایــی از قبیــل 
مختلــف  دوره هــای  طــول  در   . می طلبــد  را  شــهرداری  و  فرمانــداری 
بــا وجــود مســئوالن عالقمنــد حــال و روز خیلــی بهتــری داشــتیم.

ــوزه  ــن ح ــا در ای ــت ت ــان الزم اس ــدت زم ــه م ــدس چ ــای مهن آق

ــد؟ ــه ای ش ــروی حرف ــه نی ــل ب تبدی
اگــر کســی از درد بیــکاری بــه ایــن حــوزه وارد شــود راه بــه جایــی نخواهــد 
ــود  ــس نمی ش ــم اهلل. پ ــاجی دارد بس ــه نس ــه ب ــق و عالق ــر عش ــا اگ ــرد ام ب
ــت  ــن صنع ــه ای ــی ب ــا کس ــد ت ــول می کش ــان ط ــدت زم ــه م ــت چ گف
وارد شــود و بتوانــد موفــق عمــل کنــد. مــا امــروز اســتقبال می کنیــم 
از کســانی کــه عالقــه بــه یادگیــری صنعــت زری بافــی دارنــد. قدیــم 
ــا  ــروز م ــا ام ــد ام ــوزش می دادن ــختی آم ــه س ــود و ب ــخت ب ــاد دادن س ی
ــت  ــم هس ــا ه ــع م ــه نف ــن ب ــون ای ــم. چ ــتقبال می کنی ــاز اس ــوش ب ــا آغ ب
ــم.  ــت گام برداری ــن صنع ــای ای ــم در احی ــم می توانی ــکاری ه ــا هم ــه ب ک

ــی  ــد یعن ــد می ش ــه تولی ــوع پارچ ــان 42 ن ــته در کاش ــال گذش ــا 40 س ت
ــفانه از آن 42  ــروز متاس ــد. ام ــان نمی ش ــی وارد کاش ــچ محصول ــال هی عم
ــه  ــم چ ــی نمی دانی ــا را حت ــی از پارچه ه ــم. برخ ــوع را داری ــط 5 ن ــوع فق ن
ــا  ــه ج ــراد ب ــل اف ــد. برخــی در حــد اســم و فامی اســامی و مشــخصاتی دارن
ــعر  ــی، َش ــل باف ــی، مخم ــا زری باف ــا در اینج ــر م ــال حاض ــده. در ح مان
بافــی، زیلــو بافــی داریــم. زری دو نــوع داریــم مخــل هــم چنــد نــوع اســت.

از  گذشــتگان  از  مانــده  بجــا  هنرهــای  همیــن  احیــای  و  حفــظ 
وظایــف اصلــی مــا می باشــد و چنانچــه در ایــن زمینــه هــر کــدام از 
ــده  ــل آین ــود و نس ــدان خ ــر وج ــد در براب ــد بای ــی نماین ــئولین کوتاه مس
. نباشــیم  آیندگانمــان  شــرمنده  مــا  کــه  امیــدوارم  باشــند.  جوابگــو 

ــتان  ــتی شهرس ــع دس ــنتی و صنای ــای س ــز هنره ــت مرک ــر اس ــایان ذک ش
نقــش  و  ســاده  مخمل بافــی  زریبافــی،  کارگاههــای  دارای  کاشــان 
تمامــی  َشــعربافی و ســفالگری می باشــد کــه  بافــی،  زیلــو  برجســته، 
ــان  ــکو و نش ــت یونس ــان اصال ــز دارای نش ــر ک ــن م ــاغل در ای ــکاران ش هم
ــند  ــور می باش ــری کش ــه هن ــتی و دارای درج ــع دس ــت صنای ــی مرغوبی مل
کــه در طــول ســال در خدمــت عالقمنــدان و گردشــگران می باشــد.
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َشــعر بافــی و مخمــل بافــی قدمتــی دیرینــه در ایــران دارد و در ایــن 
ــز در  ــتی نی ــی، دس ــر قالیباف ــرآمدیش در هن ــوازات س ــه م ــان ب ــان، کاش می
ــز داشــته اســت.  ــی نی ــای ابریشــمی، شــعربافی و مخمــل باف ــت پارچه ه باف
دوک هــای نخریســی کشــف شــده در تپــه هــای ســیلک کاشــان گــواه ایــن 
مدعاســت کــه کاشــان مهــد نســاجی در ایــران اســت. آوازه شــهرت صنایــع 
ــواع و  ــا ان ــه ت ــس، تافت ــال، اطل ــی، زری، ش ــل باف ــان از مخم ــتانی کاش باس
ــه  ــز ب ــی نی ــردان غرب ــب جهانگ ــی در کت ــمی حت ــای ابریش ــام پارچه ه اقس
ــه  ــود ک ــدی خ ــب 10 جل ــوی در کت ــاردن فرانس ــد. ژان ش ــوش می رس گ
بــه ســیر و ســیاحت در ایــران پرداختــه از انــواع گوناگــون پارچه هــای 
ــم دانســته اســت.  ــا را بیــش از یکصــد رق ــرده و آنه ــاد ک نفیــس کاشــانی ی
البتــه ایــن شــهرت فــراوان بــه همیــن جــا ختــم نمی شــود، از ســده ششــم 
ــا نهــاد و تماشــای مخمــل  ــران پ ــه ای ــی ب ــوی ایتالیای هجــری کــه مارکوپول
ــردان و  ــه جهانگ ــر، هم ــر حاض ــا عص ــد آورد، ت ــه وج ــان او را ب و زری کاش
ــن  ــد، ای ــران پرداخته ان ــم ای ــع قدی ــی صنای ــه بررس ــه ب ــی ک صاحبنظران
ــع  ــا مناب ــد. ام ــف کرده ان ــای آن را توصی ــروز و مزای ــا و دل اف ــت زیب صنع
ــش از  ــه بی ــد ک ــه می دانن ــط دوره قاجاری ــر را در اواس ــن هن ــی اوج ای تاریخ
ــه  ــون در کاشــان بافت ــای گوناگ ــف و طرح ه ــواع مختل ــوع پارچــه در ان 40 ن
ــود  ــران ب ــن دوره، کاشــان، قطــب صنعــت نســاجی ای می شــده اســت. در ای
و حــدود 1000 دســتگاه پارچــه بافــی وجــود داشــت کــه انــواع پارچه هــای 
ــان، توســط اســتادانی زبردســت  ــه و کت ابریشــم، زری، چیــت، مخمــل، تافت

ــا  و ماهــر بافتــه می شــد. امــا پــس از آنکــه جامعــه صنعــت مخمــل بافــی ب
ورود ماشــین آالت بافندگــی در کاشــان دوره ای مهــم را پشــت ســر گذاشــت.

بــه گفتــه مهنــدس ناصــر زجاجی یکــی از اعضــای جامــع متخصصان نســاجی 
ایــران در گفت وگــو بــا روزنامــه »ابتــکار« بــه دنبــال ســفر ژاپنی هــا به کاشــان 
و عالقه منــدی بــه ایــن هنــر، مخمــل بافــی را تبدیــل بــه الکتــرو موتورهایــی 
می کننــد کــه بــه وســیله آن مخمــل بافــی توســط ماشــین انجــام می شــود. 
ــه  ــهر ک ــی به ش ــروه صنعت ــرای گ ــود ب ــه ای می ش ــن جرق ــال آن ای ــه دنب ب
کارخانــه مخمــل بافــی را وارد کاشــان کننــد. در ســال 1329 مخمــل کاشــان 
از یــک ســالن مخمــل بافــی کار خــود را آغــاز کــرده و ضمــن کامــل نمــودن 
مجموعــه ای بــه نــام مخمــل و ابریشــم کاشــان بعــد از آن کارخانجــات فــرش 
راونــد، پلــی اکریــل اصفهــان و نیتینــگ قزویــن نیــز بــه جمــع تولیدکننــدگان 
ــه کاشــان  ــا ب ــه او، ورود کارخانه ه ــه گفت ــد. ب محصــوالت نســاجی می پیوندن
ــینی  ــرش ماش ــه ف ــن کارخان ــه اولی ــت ک ــود داش ــدازه ای نم ــه ان ــی ب حت
ایــران نیــز در کارخانجــات مخمــل و ابریشــم کاشــان تاســیس شــده اســت.

از اوج تا نابودی
ــوم  ــک س ــه ی ــه روزگاری حرف ــان ک ــان در کاش ــود آن زم ــات موج کارخانج
مــردم آن را تشــکیل مــی داده، امــروز بیشــتر بخــش هــای آن نابــودی شــده 

ــر  ــای آخ ــس  ه نف
ــان ــل بافی کاش مخم

ــزل  ــری غ ــس از ديگ ــی پ ــزرگ يك ــدی ب ــای تولي كارخانه ه
خداحافظــی را می خواننــد و كارگــران و اســتادكاران را خانــه 
نشــين می كننــد. كارخانجاتــی كــه خــود روزی اســتادان ســنتی 
را گوشــه نشــين كردنــد، حاال پس از ســال ها شــتر فراموشــی در 
خانه اشــان خوابيــده و بــه مرگــی در ســكوت محكــوم شــده  اند.

40



May  2017 70

ــل و  ــات مخم ــد: کارخانج ــی می گوی ــدس زجاج ــه مهن ــور ک ــت. آن ط اس
ــل  ــی و مخم ــندگی، حریرباف ــه ریس ــه کارخان ــامل س ــان ش ــم کاش ابریش
ــه  ــر کارخان ــتمل ب ــی مش ــوم تفضل ــندگی مرح ــات ریس ــی و کارخانج باف
ــل و  ــماره 1 و 2 آن تعطی ــه ش ــروز کارخان ــه ام ــماره 1، 2 و 3 ک ــای ش ه
ــه  ــت. کارخان ــل اس ــه تعطی ــا نیم ــماره 3 تقریب ــه ش ــده و کارخان ــود ش ناب
ــه کار خــود  ــد اســت کــه گرچــه همچنــان ب بعــدی کارخانجــات فــرش راون
مشــغول اســت امــا بازدهــی پایینــی دارد. کارخانــه دیگــر، کارخانــه کــرک و 
ــود شــده اســت. ــل و ناب ــه تعطی ــد ســالی می شــود ک ــه چن ــوا اســت ک کام

امــا بــه گفتــه آقــای زجاجــی اوج توانمندی هــای مخمــل و ابریشــم 
ــه  ــندگی ک ــی ریس ــت. یک ــوده اس ــه ب ــه کارخان ــت س ــان فعالی ــان زم کاش
ــا در اختیــار  نــخ تولیــد می کــرده و یکــی کارخانــه حریــر بافــی بــوده کــه ب
داشــتن 500 دســتگاه بافندگــی تــوان تولیــد انــواع پارچــه هــا بــا در 
ــوالت  ــته محص ــاپ می توانس ــرزی و چ ــتگاه رنگ ــواع دس ــتن ان ــار داش اختی
ــالن  ــامل 7 س ــه ش ــی ک ــل باف ــه مخم ــد. و کارخان ــازار نمای ــی وارد ب متنوع
ــواع  ــه تولیــد ان مخمــل بافــی و فــرش ماشــینی در اختیــار داشــته و قــادر ب
ــل  ــوس، مخم ــل ون ــیفون، مخم ــل ش ــام مخم ــا ن ــاری ب ــای ت ــل ه مخم
ــاص  ــل خ ــرزی و تکمی ــوان رنگ ــا ت ــه ب ــوش ک ــل پل ــی ال، مخم ــی پ س
کــه در اختیــار داشــته پاســخگوی نیازهــای داخلــی و خارجــی باشــد.

هــزار   3 از  بیــش  تــا  خــود  اوج  در  ابریشــم  مخمــل  کارخانــه  ایــن 
نفــر رســیده  بــه 50  آنهــا  تعــداد  و 300 کارگــر داشــته کــه حــاال 
ــه کار  ــه کارخان ــی پارچ ــاپ معمول ــش چ ــه در بخ ــری ک ــت. 50 کارگ اس
ــت. ــده اس ــتوار مان ــی اس ــش خصوص ــدد بخ ــه م ــم ب ــه آن ه ــد ک می کنن

کارخانه هایی که آب می شوند
ــی  ــل باف ــه مخم ــن کارخان ــین های قدیمی تری ــت ماش ــدن سرنوش ذوب ش
کاشــان بــوده اســت. ماشــین هایی کــه قدمتشــان بــه بیــش از 60 ســال پیــش 

ــاز می گــردد. توســط افغان هــا سرنوشــتی جــز  ب
ذوب شــدن در کــوره هــا نصیبشــان نمی شــود.

ــه  ــکان ب ــان مال ــرور زم ــه م ــالب ب ــد از انق بع
دلیــل اینکــه زمین هــای ایــن کارخانــه مرغــوب 
ــه  ــم ب ــم ک ــک اســت ک ــه شــهر نزدی ــوده و ب ب
فکــر کوچــک کــردن کارخانــه افتادنــد و تمامــی 
ــرون  ــوله در بی ــار س ــه چه ــه س ــین ها را ب ماش
از شــهر برده انــد. امــروز تمــام ماشــین های 
ــر  ــه ماشــین حری ــد و بقی ریســندگی را فروختن
ــروش  ــه ف ــری ب ــس از دیگ ــی پ ــز یک ــی نی باف
دســتگاه ها  همــه  خریــداران  می رســند. 
افغان هــا هســتند کــه تنهــا کاربــری امــروز ایــن 

ــت. ــدن آنهاس ــوده ذوب ش ــای فرس ــتگاه ه دس

او می افزایــد: اکنــون از تعــداد ماشــین های ایــن کارخانــه 30 ماشــین 
ــی  ــه حت ــده ک ــی مان ــال 1336 باق ــی از س ــی آلمان ــی ماکوی ــل باف مخم
ــروش  ــز ف ــاره ای ج ــروز چ ــد و ام ــاء نداده ان ــا را ارتق ــان آنه ــرور زم ــه م ب
ماشــین آالت از دور خــارج شــده ندارنــد. 20 تــا 30 ماشــین راپیــری 
ــاک  ــال خ ــون در ح ــه اکن ــود دارد ک ــز وج ــی نی ــل رو مبل ــی مخم بافندگ
ــا کمتــر از 6 مــاه دیگــر  ــا 6 مــاه ی ــه ای کــه شــاید ت خــوردن اســت. کارخان
ــل  ــای تعطی ــع کارخانه ه ــه جم ــل و ب ــال تعطی ــری کام ــکوت و بی خب در س
ــدد. ــالن بپیون ــرش گی ــاز و ف ــرج، ممت ــت ک ــان چی ــت ری، جه ــده چی ش

ــد  ــن ماشــین ها می گوی ــکان اســتفاده مجــدد از ای ــاره ام ــای زجاجــی درب آق
کــه اســتفاده از ماشــین های باقــی مانــده بــدون ماشــین های دیگــر مراحــل 
امــکان پذیــر نیســت چــرا کــه تولیــد مخمــل مقدمــه و مواخــره دارد. از ســوی 
دیگــر زمانــی کــه بایــد ایــن ماشــین ها ارتقــا پیــدا می کــرده، نکــرده اســت. 
ــی  ــه دلیــل ب ــن ماشــین هــا ب ــد: عــدم توجیــه اقتصــادی ای ایشــان می افزای
توجهــی بــه آنهــا در ســال هــای اخیــر اســت. بــه مــرور زمــان از دهــه 30 تــا 
ســال 1360ماشــین های متنوعــی خریــداری شــده ولــی از آن بــه بعــد ایــن 
ماشــین ها بــه روز نشــده اند چــرا کــه همیشــه قــرار بــوده آن را تعطیــل کننــد.

کارخانجات مخمل بافی را دریابیم
کارخانــه مخمــل  بافــی کاشــان کــه روزگاری بهتریــن کارخانــه تولیــد مخمــل 
در ایــران بــوده اســت ســال هاســت بــه فراموشــی ســپرده شــده و کــم کــم 
ماشــین آالتــش بــه بهانــه ضــرر دهــی و دور بــودن از تکنولــوژی روز دنیــا رو 
بــه نابــودی و تعطیلــی رفتــه اســت. تغییــر کاربــری و تبدیــل یــک کارخانــه 
قدیمــی بــه برجــی تجــاری و منــازل مســکونی بــا ســودی چندیــن میلیــاردی 
ــن  ــای ای ــودی کارخانه ه ــه ناب ــن زدن ب ــی دام ــل اصل ــی از دالی ــاید یک ش
ــی،  ــت قدیم ــن صنع ــی ای ــی تعطیل ــل اصل ــر دلی ــی اگ ــد. حت ــن باش چنی
مرغوبیــت زمیــن هــای کارخانجــات فعلــی 
انتقــال  بــا  می توانســتیم  باشــد،  بــوده 
ــب  ــر و مناس ــی دیگ ــه محل ــات ب کارخانج
جلــوی ایــن نابــودی را بگیریــم. امــا شــاید 
ارزان  کاالهــای  ورود  دلیــل  اصلی تریــن 
باشــد ایــران  بــه  وارداتــی  و  قیمت تــر 

حــال چــه کســی می تواندایــن صنعــت را از 
مــرگ نجــات دهــد؟ شــاید تنهــا نهادهایــی 
حــال  در  صنعــت  ایــن  بتواننــد  کــه 
مــرگ را از نابــودی نجــات دهنــد وزارت 
ــوص  ــه خص ــارت ب ــدن و تج ــت، مع صنع
باشــد. خانــه  وزارت  نســاجی  بخــش 
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ــوان  ــان را می ت ــوده وکاش ــاجی ب ــردم نس ــر م ــی اکث ــغل اصل ــان ش در کاش
ــع دســتی  ــا صنای ــع اقتصــاد ایــن شــهر ب ــه واق شهرنســاجی کهــن نامیــد. ب
ــای  ــه ه ــاجی و کارخان ــای نس ــتگاه ه ــرفت دس ــا پیش ــروز ب ــد، ام می چرخ
مــدرن امــا همچنــان در کاشــان برخــی کارگاه هــا کــه تعدادشــان بــه زحمــت 
بــه تعــداد انگشــتان دســت می رســد وجــود دارنــد کــه ایــن صنعــت را زنــده 
ــه همــان ســبک و ســیاق  ــی قدیمــی ب ــد. تولیــد پارچــه های نگــه داشــته ان
ــدون ســود  ــا ب ــوان ام ــا تمــام ت گذشــته گان و ســرپا نگهداشــتن کارگاه هــا ب
آنچنانــی. در ایــن گــزارش بــه ســراغ آقــای محتشــمی دانــش آموختــه رشــته 
مدیریــت بازرگانــی رفتیــم تــا از کارگاه نســاجی آبــا اجــدادی ایشــان و کاری 

ــم. ــه کنی ــد گزارشــی تهی ــن کارگاه انجــام می دهن ــه در ای ک

آقــای محتشــمی در کارگاهــی کــه همچنــان همــان حالــت روز اول خــود را 
حفــظ کــرده مشــغول بافندگــی می باشــد. خــود ایشــان در توصیــف کارگاه 
می گویــد: بــه قــول امــروزی هــا ایــن کارگاه همــان حالــت اورجینــال قدیمــی 
را دارد. کارگاه در یــک زیرزمیــن و بــا همــان معمــاری قدیمــی توســط مهــدی 
محتشــمی اداره و بــا همــکاری یــک گــروه بافنــده کــه اکثرشــان از هنرمنــدان 
ــه کار تولیــد می پــردازد. آقــای محتشــمی دانــش آموختــه  مســن هســتند ب
ــت. از  ــان اس ــدادی ایش ــا و اج ــغل آب ــه ش ــن حرف ــا ای ــت. ام ــی اس بازرگان
کودکــی در همیــن کارگاه بــزرگ شــده اســت و بــه خاطــر عالقــه و تعصبــی 
ــه  ــرپا نگ ــدی را س ــد کارگاه و تولی ــه بتوان ــی ک ــا آنجای ــد ت ــه دارد می گوی ک

خواهــد داشــت.

ــه  ــی ک ــن کارگاه های ــد: اینجــا یکــی از اولی ــوان می کن ــای محتشــمی عن آق
ــر اینجــا کارگاه  ــرای نســاجی ســاخته شــده می باشــد. عــالوه ب در کاشــان ب
ــد و 2 کارگاه  ــده می باش ــزرگ بن ــدر ب ــص پ ــه مخت ــر ک ــی ت ــی و قدیم اصل
دیگــر هــم نیمــه فعــال می باشــد. کاشــان از همــان ابتــدا شــهر نســاجی بــوده 
ــی وارد کاشــان می شــوند و نســاجی  ــا وقت ــردان دنی ــی از جهانگ اســت. خیل
ــد  ــرای تولی ــردم ب ــتیاق م ــور و اش ــه ش ــن هم ــد از ای ــان می بینن را در کاش
ــه  ــا تافتــه بافــی ب ــو بافــی ی ــواع پارچه هــای شــعربافی، مخمــل بافــی، زیل ان

ــد. ــد می آین وج

ــوع  ــش از 40 ن ــته بی ــد: در گذش ــه می ده ــه ادام ــمی اینگون ــای محتش آق
ــان کارگاه  ــی از هم ــن کارگاه یک ــه ای ــد ک ــه می ش ــان بافت ــه در کاش پارچ
هــای قدیمــی اســت. در ایــن پانــزده ســالی کــه مــن بعــد از تحصیــالت دوباره 
وارد ایــن حرفــه شــدم حــدود شــش یــا هفــت نــوع پارچــه از میــان پارچــه 

ــاس، ابریشــم،  ــه نام هــای پارچــه تافتــه، چیــت، کتــان، کرب هــای قدیمــی ب
ــا  ــال نخــی و پشــمی و ... را توانســتیم احی ــک، ش ــازی، چادرشــب، ارم پیچ
کنیــم. ایــن کارگاه هــم یکــی از همــان کارگاه هــای قدیمــی اســت کــه مــا 
اگــر همیــن مهتابــی و ســماور برقــی و شــیر آب را از آن فاکتــور بگیریــم بقیــه 
ــواره  ــد. دی ــل را دارن ــال قب ــت 50 س ــان حال ــد هم ــه می بینی ــی ک چیزهای
هــای کاه گل و ســبک معمــاری مــال همــان دوران ابتدایــی احــداث کارگاه 
اســت کــه توانســته ایم دســت نخــورده حفــظ کنیــم. درواقــع شــاید از نظــر 
ســازه ای قدیمی تــر از اینجــا وجــود داشــته باشــد امــا اورجینــال تریــن کارگاه 
همیــن جاســت، تاریــخ دقیــق ایــن کارگاه هــا را نمی دانــم بــرای چــه ســالی 
اســت. بــرای مثــال برخــی کارگاه هــا کــف شــان آســفالت شــده یــا دیــواره هــا 

و ســقف مرمــت شــده امــا اینجــا آن تغییــرات را نداشــتیم. 

ــپری  ــا س ــه در اینج ــک هفت ــود ی ــان می ش ــه وارد کاش ــو زمانیک مارکوپول
می کنــد. در ســفرنامه خــود می نویســد کــه: اعجوبــه هایــی دیــدم در 
کاشــان کــه پارچــه می بافتنــد. بــرای مارکوپولــو خیلــی جالــب بــود کــه در 
همچیــن کارگاه هایــی در زیــر زمیــن پارچــه بافتــه می شــد. همــه کارگاه هــا 
در قدیــم بــه ایــن ســبک ســاخته شــده بــود کــه امــروز تعــداد کمــی از آنهــا 
باقــی مانــده اســت. تــک و تــوک کارگاه هایــی وجــود داشــت کــه در خانــه هــا 
مشــغول پارچــه بافــی بودنــد. علــت قــرار گرفتــن ســازه در زیــر زمیــن ایــن 
بــود کــه بــه نحــوی ســاخته شــود کــه در زمســتان کارکنــان از گزنــد هــوای 

در ايــن هياهــوی پيشــرفت هنــوز جايــی 
اســت كــه توانســته ســنت نســاجی را بــه 
همان ســبک و ســياق قديمی حفــظ كند.

گفت و گو با استاد محتشمی سرپرست کارگاه نساجی محتشمی

کاشان، شهر نساجی کهن
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ــا  ســرد در امــان باشــند و در تابســتان از دســت گرم
ــز  ــا ج ــروز م ــغل ام ــن ش ــد ای ــند. ببینی ــت باش راح
ــه زوال می باشــد  شــغل هایی اســت کــه در واقــع رو ب
ــادی  ــد زی ــون درآم ــود چ ــتقبال نمی ش ــی اس و خیل
نــدارد. بــا ایــن وجــود در ایــن چنــد ســالی کــه از نــو 
ــن کارگاه  ــاره ای ــا دوب ــه فکــر احی شــروع کــرده ام و ب
مشــغول شــده ام توانســته ام کارهــای مثبتــی از نظــر 
خــودم در ایــن حــوزه انجــام دهــم. تنوعــی بــه رنــگ و 
طــرح محصــوالت بخشــیده ام. در واقــع تــالش کــرده ام 
ــه  ــد ب ــان عالقه من ــی جوان ــزه در برخ ــاد انگی ــا ایج ب
ایــن صنعــت بــا تــالش و کوشــش صنعــت قدیمــی و 

اصیــل کاشــان را زنــده نگهداریــم.

ــر  ــا تغیی ــه ه ــگ چل ــم در رن ــه بتوانی ــی ک ــا آنجای ت
ایجــاد می کنیــم، بــرای مثــال هــر مــاه از یــک رنــگ 
ــتر  ــود بیش ــای خ ــا در طرح ه ــم. م ــتفاده می کنی اس
از طبیعــت الهــام می گیریــم. نقشــه خاصــی از پیــش 
ــم اســت  ــا ک ــد م ــزان تولی ــم. می ــز نداری ــاده ای نی آم

ــی  ــا برخ ــد، ام ــی ندارن ــناخت کاف ــردم ش ــون م چ
ــان  ــه در کاش ــناهایی ک ــق آش ــا از طری ــت ه توریس
ــای  ــک کاره ــد و از نزدی ــا می آین ــه کارگاه م ــم ب داری
ــد  ــران نمی دانن ــردم ای ــی از م ــد. خیل ــا را می خرن م
ــت  ــا دس ــی ب ــن فضای ــا در چنی ــه ه ــن پارچ ــه ای ک
ــرای  ــازه ب ــک مغ ــان ی ــا در کاش ــود. م ــه می ش بافت
ــای  ــی از  ویژگی ه ــم. یک ــای خــود داری ــروش کاره ف
ــی  ــت ایران ــر دس ــه هن ــت ک ــن اس ــا ای ــای م کار ه
ــا و  ــرح ه ــه از ط ــت ک ــن اس ــز ای ــری نی ــت. دیگ اس
ــود  ــوع خ ــه در ن ــم ک ــتفاده می کنی ــی اس ــگ های رن
منحصــر بــه فــرد اســت. کاربــری پارچــه هــای 
ــه  ــان، پارچ ــردن آقای ــتمال گ ــال، دس ــرای ش ــا ب م
ــترین  ــت. بیش ــرده ای و ... اس ــی، پ ــزی، روتخت رومی
کاربــرد پارچه هــای مــا بــرای دوخــت مانتوهــای 
ــزرگ  ــان ب ــاً طراح ــه بعض ــت ک ــاص اس ــنتی وخ س
لبــاس داخلــی وخارجــی بــا پارچــه هــای شــعربافی ما 
مانتوهــای خــاص ومنحصــر بفــرد دوختــه و بــه نمایش 
و فــروش می رســانند. البتــه ایــن باعــث افتخــار مــن 

اســت کــه بــا طراحــان خــوش ســلیقه کار می کنــم. پارچــه 
هایــی در قدیــم وجــود داشــت کــه مــا اســم خیلــی از آنهــا 
ــوع  ــه امــروز توانســته ایم ده ن ــا ب را حتــی نمی دانیــم. مــا ت

ــم. ــا کنی ــا را احی از آنه

ــی  ــه قدیم ــک خان ــت ی ــان امســال مرم ــا پای ــا ت ــه م برنام
ــان  ــاجی کاش ــه نس ــوان خان ــار بعن ــاری دوره قاج ــا معم ب
می باشــد. ایــن خانــه در جــوار خانــه طباطبایی هــای 
کاشــان قــرار دارد. فضایــی بســیار هنــری و دلنشــین 
و در جــوار همــان کارگاه بافندگــی قــرار دارد. در ایــن 
خانــه بنــا داریــم ابــزار آالت نســاجی کهــن کاشــان و 
ــد  ــش از یکص ــی بی ــه قدمت ــی ک ــل باف ــتگاه های مخم دس
ســال دارنــد را بــه نمایــش بگذاریــم. همچنیــن قصــد 
داریــم رنگــرزی گیاهــی، چلــه پیچــی، پشــم ریســی 
ــار  ــا در اختی ــم ت ــش بگذاری ــه نمای ــز ب ــنتی و ... را نی س
ــران زمیــن باشــد.  دوســتداران نســاجی کهــن کاشــان و ای
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مقدمه
هرچنــد در گذشــته میــزان تولیــد الیــاف صنعتــی بســیار کــم و محــدود بــود، 
ــتر  ــداول نســاجی بیش ــاف مت ــی از الی ــاف حت ــن الی ــت ای ــروزه اهمی ــا ام ام
گردیــده اســت و نمایشــگاه های متعــددی در نقــاط مختلــف جهــان بــه طــور 

ــن عرصــه می باشــند.  ــن پیشــرفت ها در ای ــی آخری ــرر در حــال معرف مک
بــا توجــه بــه برگــزاری نمایشــگاه دنیــای کامپوزیــت ِجــک JEC در پاریــس-
 INDEX فرانســه )24-26 اســفند(، نمایشــگاه منســوجات بــی بافت اینِدکــس
در ژنو-ســوئیس )15-18 فروردیــن( و نمایشــگاه منســوجات فنــی تِــک 
اردیبهشــت(   22-19( فرانکفورت-آلمــان  در   TECHTEXTIL تِکســتیل 
ــن  ــه در ای ــاف شیش ــاً الی ــی مخصوص ــاف صنعت ــم الی ــیار مه ــش بس و نق
ــاف،  ــن الی ــی ای ــه معرف ــه ب ــورت خالص ــه ص ــه ب ــن مقال ــگاه ها، در ای نمایش
مشــخصات و ویژگی هــای آن، روش هــای تولیــد، کاربردهــای نهایــی و جایــگاه 

ــه شــده اســت. ــن حــوزه پرداخت ــران در ای ــی ای جهان

تاریخچه
ــاخته  ــر س ــط بش ــه توس ــت ک ــی اس ــن مصنوعات ــی از قدیمی تری ــه یک شیش
شــده اســت. باســتان شناســان بــر ایــن باورنــد کــه احتمــاالً نخســتین شیشــه 
ــوریه  ــاحلی س ــه س ــالد مســیح در ناحی ــش از می ــال پی ــدود 3600 س در ح
ــور را از  ــن ن ــا مصــر باســتان ســاخته شــده اســت. شیشــه های که ــروز ی ام
ــی  ــا، رنگ ــود در آنه ــای موج ــت ناخالصی ه ــه عل ــد و ب ــور نمی دادن ــود عب خ
ــده،  ــدا ش ــون پی ــه تاکن ــه ای ک ــن شیش ــن تری ــیدند. که ــر می رس ــه نظ ب
ُمهــره ای مربــوط بــه نیمــه هــزاره ســوم پیــش از میــالد اســت و احتمــاالً بــه 
صــورت تصادفــی در هنــگام فلــزکاری یــا ســاختن ســفال، پدیــد آمــده اســت. 
قدیمی تریــن شیشــه در ایــران متعلــق بــه هــزاره دوم پیــش از میــالد اســت. 
ــا،  ــامل عطردان ه ــیح ش ــالد مس ــارن می ــا مق ــزاره دوم ت ــی از ه نمونه های
ــده   ــران بدســت آم ــدد در ای ــای متع ــه ها و تنگ ه ــا، کاس ــا، تندیس ه النگوه
ــش از  ــه دوره پی ــوط ب ــتان، مرب ــل خوزس ــای چغازنبی ــت. در حفاری ه اس
تاریــخ، بطری هایــی شیشــه ای یافــت شــده  اســت، کــه نشــان از وفــور شیشــه 
در عیــالم کهــن دارد، همچنیــن از تمــدن مارلیــک مهره هــای شیشــه ای کــه 

ــدا شده اســت.  ــش می رســد، پی ــال پی ــه 3400 س ــا ب ــر آنه عم
هرچنــد در طــی قــرون گذشــته بــه غیــر از ظــروف شیشــه ای، الیــاف شیشــه 
ــال  ــی در س ــده اند، و حت ــد ش ــف تولی ــای مختل ــکل ها و حالت ه ــه ش ــز ب نی
1842 میــالدی شــرکت بریتیــش ســیلک ویــوورز )بافــت پارچه هــای 
ــود و  ــاف شیشــه نم ــد پارچــه ای از الی ــه تولی ــدام ب ابریشــمی انگلســتان( اق
در ســال 1893 میــالدی در نمایشــگاه جهانــی شــیکاگو (Expo( لباســی بــا 
تزئیناتــی از الیــاف شیشــه بــه ظرافــت ابریشــم توســط اِدوارد ِدرومونــد لــی 
بـِـی )از بزرگتریــن تولیدکننــدگان شیشــه آمریــکا کــه از قضــا میشــل جــوزف 
اُونــز  مختــرع دســتگاه های اتوماتیــک تولیــد شیشــه نیــز در کارخانــه ایشــان 

ــار در  ــن ب ــرای اولی ــا ب ــه نمایــش گذاشــته شــد، ام ــود( ب ــه کار ب مشــغول ب
ســال 1908 میــالدی توســط آقــای وون پازینســکی در هامبــورگ آلمــان )بــا 
اســتفاده از صفحــه رشــته ســاز( و ســپس در ســال 1932 توســط آقــای ِگیمــز 
اِســالیِتر  از محققــان ارشــد شــرکت اُونز-ایلینویــز )ایــن شــرکت بــه صــورت 
ــز در  ِــی و میشــل جــوزف اُون ــی ب ــد ل ــای اِدوارد ِدرومون مشــترک توســط آق
ــان  ــر روی جری ــا وزش هــوای فشــرده ب ــود( ب ســال 1903 تاســیس شــده ب

مــذاب شیشــه الیــاف شیشــه تولیــد شــد. 
ــکا  ــو آمری ــت اوهای ــگ در ایال ــه شــرکت اُونز-کورنین ــر اســت ک ــه ذک الزم ب
ــات  ــه و مصنوع ــاف شیش ــده الی ــرکت تولیدکنن ــن ش ــوان مطرح تری ــه عن ب
ــای  ــه، الیه ه ــاف شیش ــی دارای الی ــات کامپوزیت ــر قطع ــر نظی ــط دیگ مرتب
عایــق رطوبتــی )ایــزوگام( و ... جهــان، در ســال 1935 از ادغــام شــرکت های 
اُونز-ایلینویــز و کورنینــگ گالس تأســیس و از ســال 1938 فعالیــت خــود را 
ــرکت  ــن ش ــت. ای ــه داده اس ــادر ادام ــرکت های م ــتقل از ش ــورت مس ــه ص ب
از ســال 1955 تاکنــون همــواره در لیســت 500 شــرکت بــزرگ آمریــکا بــه 
ــرار داشــته اســت کــه حاکــی از حجــم  ــروت( ق ــه فورچــون )ث انتخــاب مجل
ــور  ــتق از آن در کش ــات مش ــه و مصنوع ــاف شیش ــتفاده از الی ــزان اس و می

ــکا دارد. ــر آمری پیشــرفته ای نظی

الیاف شیشه
ــادی در  ــیار زی ــزان بس ــه می ــه ب ــاف شیش ــه و الی ــد شیش ــه تولی ــاده اولی م
نقــاط مختلــف جهــان قابــل دســترس اســت. اکســید سیلیســیم یــا ســیلیس 
بــا فرمــول شــیمیایی SiO2 فراوان تریــن ترکیــب اکســید موجــود در پوســته 
ــب  ــورت ترکی ــا به ص ــورت آزاد و ی ــت به ص ــیلیس در طبیع ــت. س ــن اس زمی
بــا ســایر اکســیدها وجــود دارد. الیــاف شیشــه تهیــه شــده از ســیلیس دارای 
خــواص منحصــر بــه فــردی نظیــر ســختی زیــاد، شــفافیت، مقاومــت در برابــر 
ــه  ــی و ... می باشــد )شــکل 1( و ب ــاال، ذات خنث ــداری ب ــواد شــیمیایی، پای م
ــری  ــواد پلیم ــواع م ــاخت ان ــه در س ــاف شیش ــتفاده از الی ــل اس ــن دلی همی
مســتحکم شــده بــا منســوجات )کامپوزیــت( جهــت بدنــه هواپیمــا، پــره هــای 
ــات  ــکل 3( و ...، صفح ــودرو )ش ــات خ ــکل 2(، قطع ــادی )ش ــای ب توربین ه
ــی و ...  ــی و حرارت ــی )شــکل 4(، عایق هــای رطوبت ــای الکتریکــی چاپ مداره

ــه ســرعت در حــال گســترش می باشــد. ب

آشنایی با الیاف شیشه ای

دکتر شاهین کاظمی

عضو هیئت رئیسه 
جامعه متخصصین 

نساجی ایران

دکتری شیمی نساجی 
و علوم الیاف، دانشگاه 

صنعتی امیرکبیر

)شکل 1( )شکل 2(
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ســیلیس طــی فرآینــد پلیمــری شــدن ســاختار ســه بعــدی تشــکیل می دهــد 
ــا  ــد، ام ــانتیگراد می باش ــه س ــش از 1200 درج ــی بی ــه ذوب ــه دارای نقطع ک
ــه  ــا قبــل از رســیدن ب ــذا ت ــروی بســیار زیــادی دارد و ل مــذاب حاصلــه گران
ــن  ــه همی ــد و ب ــندگی نمی باش ــل ریس ــانتیگراد قاب ــه س ــای 2000 درج دم

دلیــل بایســتی از ســایر مــواد افزودنــی در کنــار آن اســتفاده نمــود.
بطــور کلــی مــذاب شیشــه از ذوب کــردن ســیلیس در کنار ســایر اکســیدهای 
معدنــی کــه بــا توجــه بــه خصوصیــات مدنظــر در کاربــرد نهایــی انتخــاب و 
ــی  ــذاب در ط ــن م ــه ای ــود، ک ــد می ش ــوند تولی ــزوده می ش ــد اف ــه فرآین ب
فرآینــد ذوب ریســی )یــا الیــاف ســازی( بــه صــورت رشــته های لیفــی مــذاب 
ــک  ــرعت خن ــه س ــدن آن ب ــوری ش ــری از بل ــت جلوگی ــه جه ــده و ب درآم
ــور در  ــی ایجــاد تبل ــل شــود. بطــور کل ــاف شیشــه تبدی ــه الی ــا ب می شــود ت
ــاط  ــن نق ــد و ای ــه می باش ــک فاجع ــه ی ــاف شیش ــی الی ــد ذوب ریس فرآین
متبلــور هماننــد نقــاط ضعیفــی در جریــان مــذاب باعــث کاهــش اســتحکام 

می شــود. آن 
ــه  ــذاب شیش ــان م ــازی(، جری ــاف س ــا الی ــی )ی ــد ذوب ریس ــی فرآین در ط
مشــابه فرآینــد اکســتروژن مــواد پلیمــری از صفحــات رشــته ســازی بــه نــام 
بوشــینگ (Bushing( کــه از آلیــاژ مخصوصــی از پالتیــن و یــا ســایر مــواد 
فلــزی بســیار ویــژه ســاخته شــده و دارای چندیــن هــزار منفــذ یــا نــازل عبــور 
جریــان هســتند عبــور داده می شــود )شــکل 5(. قطــر منافــذ و یــا نــازل هــای 
بوشــینگ معمــوالً در حــد 0.793 الــی 3.175 میلیمتــر )0.0312 – 0.125 
اینــچ( می باشــد. جریــان مــذاب شیشــه بــه محــض خــروج از ایــن منافــذ در 
حالــی کــه هنــوز بــه صــورت یــک ســیال ویســکوز می باشــد ســریعاً کشــیده 
ــود.  ــد می ش ــک و جام ــپس خن ــد و س ــر برس ــورد نظ ــر م ــه قط ــا ب ــده ت ش
ــر )میکــرون(  ــی 20 میکرومت ــاف شیشــه در محــدوده 3 ال معمــوالً قطــر الی
ــی،  ــرد میکرون ــای منف ــن فیالمنت ه ــری ای ــم قرارگی ــار ه ــد. از کن می باش
ــگ (Roving( تشــکیل شــده )شــکل  ــام رووین ــه ن ــاف شیشــه ب دســته الی
6( کــه توســط دســتگاه جمــع کننــده و پیچنــده (Winder( بــا ســرعتی تــا 
ــر روی محــور اســتوانه ای  ــه( ب ــر در دقیق ــه )4500 مت ــر در ثانی حــد 75 مت
ــا جزئیــات بیشــتری از  ــه ســعی می شــود ت ــن مقال پیچیــده می شــوند. در ای

ایــن فرآینــد تشــریح شــود.

معمــوالً فرآیندهــای تولیــد مــذاب شیشــه و ذوب ریســی )الیــاف ســازی( در 
کنــار هــم و در یــک مجتمــع می باشــند، امــا جهــت تولید الیاف شیشــه بســیار 
ــا اســتحکام بــاال می تــوان ابتــدا مــذاب شیشــه را در کوره هــای  ویــژه و یــا ب
مخصــوص تولیــد و ســپس این مــذاب را به صــورت گلوله)تیله(های شیشــه ای 
بــا قطــر 2 الــی 3 ســانتیمتر )0.8 – 1.2 اینــچ( تبدیــل نمــود. در مرحلــه بعــد 
کــه می توانــد در محــل دیگــری باشــد، ایــن گلوله هــای شیشــه ای ذوب شــده 

ــکل 7(. ــد )ش ــرار می گیرن ــازی( ق ــاف س ــی )الی ــد ذوب ریس ــت فرآین و تح

البتــه در یــک روش بســیار ویــژه کــه عمدتــاً از آن جهــت تولیــد الیــاف نــوری 
شیشــه ای )Optic Fiber( جهــت انتقــال اطالعــات اســتفاده مــی شــود، ابتــدا 
ــا پریفــورم )Preform( تولیــد  ــام پیــش شــکل ی ــه ن ــه شیشــه ای ب یــک میل
ــا عبــور از  شــده و ســپس ایــن میلــه شیشــه ای در یــک فرآینــد عمــودی ب
یــک کــوره حرارتــی گرافیتــی بــا دمــای 1900 درجــه ســانتیگراد کشــیده و 
نــازک مــی شــود تــا بــه ضخامتــی در حــد 125 میکــرون برســد )شــکل 8(. 

هرچنــد ایــن روش در ابتــدا بــه صــورت انحصاری 
ــداع  ــکل 9( اب ــوری )ش ــاف ن ــد الی ــت تولی جه
شــد، امــا پــس از آن بــرای تولیــد الیــاف شیشــه 
ای بســیار ویــژه نظیــر الیــاف شیشــه کوارتــز نیــز 
مــورد اســتفاده قــرار گرفــت. ایــن روش تنهــا بــه 
صــورت مختصــر در ایــن مقالــه معرفــی گردیــد و 
در ادامــه تنهــا روش اصلــی و رایــج تولیــد الیــاف 

شیشــه توضیــح داده خواهــد شــد. 

ــه  ــد و ب ــاال می باش ــیار ب ــه بس ــاف شیش ــن الی ــکاک بی ــب اصط ــزان ضری می
ــژه ای  ــا روغــن وی ــا آهــار ی همیــن دلیــل قبــل از پیچــش آن هــا، بایســتی ب
ــه  ــر ب ــه منج ــای شیش ــن فیالمنت ه ــکاک بی ــا اصط ــوند ت ــش داده ش پوش
ــا آهــار 3 وظیفــه  خوردگــی و کاهــش اســتحکام آنهــا نشــود. ایــن روغــن ی
ــای  ــت فیالمنت ه ــازی حرک ــد از: روان س ــه عبارتن ــده دارد ک ــر عه ــی ب اصل
ــل  ــه در مقاب ــای شیش ــت از فیالمنت ه ــا، محافظ ــر روی راهنماه ــه ب شیش
ــای  ــظ فیالمنت ه ــاکن و حف ــته س ــاد الکتریس ــری از ایج ــی، جلوگی خوردگ

ــر. ــار یکدیگ ــاف در کن دســته الی
ایــن آهــار و یــا روغــن می تواند از نــوع موقتی بوده بــه نحوی کــه در فرآیندهای 
بعــدی بــه وســیله حــرارت دهــی از بیــن رفتــه و توســط عوامــل ایجادکننــده 
ــه نوعــی  ــن پلیمــری کــه ب اتصــال (Coupling( بیــن الیــاف شیشــه و رزی
مــاده تکمیــل کننــده نهایــی اســت جایگزیــن شــود، و یــا از نــوع دائمــی بــوده 

)شکل 4( )شکل 3(

)شکل 6( )شکل 5(

)شکل 7(    

)شکل 8( )شکل 9(
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کــه می توانــد در حیــن فرآیندهــای بعــدی نقش هــای متفاوتــی ایفــا نمــوده 
و خــود بــه عنــوان عامــل ایجادکننــده اتصــال بیــن الیــاف و رزیــن بــکار رود.

انواع الیاف شیشه
بطــور کلــی الیــاف شیشــه را می تــوان بــه دو گــروه کلــی تقســیم بنــدی نمود: 
الیــاف شیشــه ارزان قیمــت بــا کاربــرد عمومــی و الیــاف شیشــه گــران قیمــت 

بــا کاربــرد ویــژه و خــاص.
ــوده و  ــت ب ــاف ارزان قیم ــته الی ــوع E در دس ــه ن ــاف شیش ــی الی ــور کل بط
 98-578 ASTM D ــکا ــی آمری ــتاندارد مل ــر اس ــی نظی ــتانداردهای مختلف اس
بیانگــر خصوصیــات کلــی آنهــا می باشــد. ســایر انــواع الیــاف شیشــه عمومــاً 
ــاف  ــوارد مشــابه الی ــوده کــه در بعضــی م ــژه ب ــاف خــاص و وی در دســته الی
شیشــه نــوع E دارای یــک حــرف اختصــاری و نشــانگر ویــژه بــوده و در ســایر 
مــوارد توســط تولیدکننــدگان مختلــف بــه نام هــای تجــاری خاصــی شــناخته 
می شــوند کــه الزامــاً همــه آنهــا دارای مشــخصات یکســانی نبــوده و بــه همین 
ــرای آنهــا تدویــن نشــده اســت. دلیــل اســتاندارد مشــخصی نظیــر ASTM ب

در جــدول 1 تعــدادی از این حروف اختصاری که برای شناســایی الیاف شیشــه 
ویــژه و خــاص مشــخص شــده اند بــه همــراه تعاریــف آنهــا آورده شــده اســت.

الیــاف  بــه  مربــوط  پارامترهــای  مقــاالت  بیشــتر  در  آنجایی کــه  از 
شیشــه عمومــی E نظیــر ترکیــب اکســیدهای معدنــی مــورد اســتفاده، 
خصوصیــات مــذاب شیشــه، خصوصیــات الیــاف تولیــدی، روش هــای تولیــد 
ــز  ــه نی ــن مقال ــت، در ای ــه اس ــرار گرفت ــی ق ــث و بررس ــورد بح ــا م و ... آنه
ــد. ــد ش ــز خواه ــه تمرک ــاف شیش ــوع الی ــن ن ــی ای ــر روی معرف ــتر ب بیش

هرچنــد تنــوع الیاف شیشــه حتی بــرای اســتفاده در کاربردهــای عمومی بطور 
دائــم در حــال افزایــش مــی باشــد، امــا محققــان مختلفــی ســعی نمــوده اند تا 
فهرســتی از انــواع مختلــف تجــاری الیاف شیشــه نــوع E و کاربردهــای مختلف 
ــت،  ــع کامپوزی ــده در صنای ــز تقویت کنن ــوان ج ــه عن ــتفاده ب ــر اس ــا نظی آنه
ــع آوری و  ــی و ... را جم ــای حرارت ــاوم، عایق ه ــیار مق ــای بس ــد فیلتره تولی
منتشــر نماینــد. در ایــن کتاب هــا می تــوان عــالوه بــر اطالعــات فنــی فــوق، 
ســایر اطالعــات جانبــی نظیــر مشــخصات کلــی شــرکت های ســازنده، دفاتــر 
فــروش آن هــا، ظرفیــت تولیــد و ... را نیــز جســتجو نمــود. یکــی از مهمتریــن 
ــاف  ــن الی ــاوت بی ــدن تف ــا فهمی ــه کتاب ه ــه اینگون ــس از مطالع ــا پ یافته ه
شیشــه نــوع E در ســازندگان مختلــف می باشــد کــه هــر کــدام از آن هــا بــه 
نــوع تکنولــوژی و یــا مــواد اولیــه مورد اســتفاده توســط آنهــا مربوط می باشــد. 
مهمتریــن انــواع الیــاف شیشــه خــاص عبارتنــد از: الیــاف شیشــه نــوع S، نــوع 
ــوع  ــی، ن ــوع توخال ــص ســیلیکایی، ن ــوع بســیار خال ــوع ECR، ن ــوع A، ن D، ن
ســه پــره ای، نــوع Astroquartz، نــوع Quartzel و ...، کــه هرکــدام از آنهــا 
ــای خــاص می باشــند. ــژه ای جهــت کاربرده دارای خــواص و مشــخصات وی

ASTM استاندارد ملی آمریکا
ــاف شیشــه  ــات الی ــش خصوصی ــرای آزمای ــای مشــخصی را ب ASTM روش ه
 C693 ــتاندارد ــد از: اس ــا عبارتن ــدادی از آنه ــه تع ــت ک ــوده اس ــن نم تدوی

ــت  ــنجش اف ــت س ــتاندارد D150 جه ــاف، اس ــیته الی ــنجش دانس ــت س جه
رســانایی جریــان الکتریکــی متنــاوب و ثابــت دی الکتریــک، اســتاندارد 
ــق،  ــواد عای ــداوم م ــی م ــان الکتریک ــانایی جری ــنجش رس ــت س D257 جه
اســتاندارد D149 جهــت ســنجش ولتــاژ شکســت دی الکتریــک و مقاومــت 
دی الکتریکــی، اســتاندارد C338 جهــت ســنجش نقطــه نــرم شــدگی شیشــه، 
ــه در  ــاف شیش ــدن الی ــش آم ــه ک ــنجش نقط ــت س ــتاندارد C336 جه اس
حیــن فرآینــد کشــش، اســتاندارد C598 جهــت ســنجش نقطــه کــش آمــدن 
الیــاف شیشــه در حیــن فرآینــد خمــش، اســتاندارد C965 جهــت ســنجش 
گرانــروی شیشــه در باالتــر از نقطــه نــرم شــدگی آن، اســتاندارد C829 جهــت 
ســنجش دمــای مــذاب شیشــه در حیــن عبــور از کــوره حرارتــی تدریجــی، 
ــی و ... ــی حرارت ــاط خط ــب انبس ــنجش ضری ــت س ــتاندارد D696 جه اس
در ایــن اســتانداردها تعــدادی از خصوصیــات الیــاف شیشــه نظیــر اســتحکام 
کششــی، مــدول، پایــداری شــیمیایی و ... مســتقیماً در حالــت لیفــی بــر روی 
الیــاف شیشــه انــدازه گیــری می شــود، امــا جهــت ســنجش تعــداد دیگــری 
از خصوصیــات نظیــر هدایــت الکتریکــی نســبی، ضریــب اتــالف، مقاومــت دی 
ــتی  ــدا بایس ــی و ... ابت ــاط حرارت ــطحی/حجمی، انبس ــت س ــک، مقاوم الکتری
ــده و  ــد( درآم ــک مانن ــی )کی ــورت بلوک ــه ص ــده و ب ــه ذوب ش ــاف شیش الی
ــت تنش هــای ناشــی از شــکل  ــه منظــور اف ــی ب ــان دهــی حرارت ــس از زم پ
ــروی و  ــر گران ــی نظی ــد. خصوصیات ــرار گیرن ــش ق ــورد آزمای ــه م ــی ثانوی ده
ضریــب شکســت نــوری الیــاف شیشــه را می تــوان در هــر دو حالــت لیفــی و 
بلوکــی انــدازه گیــری نمــود و در نتایــج حاصــل از آنهــا تفاوتــی وجــود نــدارد.

ساختار شیمیایی الیاف شیشه
بطــور کلــی دو زیرمجموعــه پرکاربــرد الیــاف شیشــه نــوع E در بــازار عبارتنــد 
از: الیــاف شیشــه نــوع E حــاوی اکســید بــور (B2O3( و الیــاف شیشــه نــوع 

E بــدون اکســید بــور.
الیــاف شیشــه نــوع E عمومــاً دارای 5 الــی 6 درصــد اکســید بور می باشــند و به 
همیــن دلیــل برطبــق اســتانداردهای جدیــد زیســت محیطــی در کارخانجــات 
تولیــد آنهــا بایســتی از سیســتمهای بســیار گرانقیمــت و پیچیــده ای جهــت 
تصفیــه گازهــای حــاوی بــور خروجــی از کــوره مــذاب الیــاف شیشــه اســتفاده 
نمــود )بخــارات و گازهــای حــاوی اکســید بــور شــدیداً ســمی و مضر هســتند(. 
ــور  ــدون اکســید ب ــاف شیشــه ب ــد الی ــر تولی ــک راه حــل ســاده تر و ارزان ت ی
می باشــد کــه مســلماً گازهــای خروجــی از کوره هــای مــذاب آنهــا مشــکالت 
زیســت محیطــی ناشــی از انتشــار ترکیبات بــور در اتمســفر را نخواهد داشــت. 
ــار توســط شــرکت  ــرای اولیــن ب ــور ب ــوع E بــدون اکســید ب الیــاف شیشــه ن
اُونز-کورنینــگ آمریــکا بــا نــام تجــاری Advantex بــه بــازار عرضــه گردیــد.

ــی در  ــورت کل ــه دو ص ــز ب ــور نی ــید ب ــاوی اکس ــوع E ح ــه ن ــاف شیش الی
ــد. یــک مــدل از آنهــا دارای ترکیــب فــازی چهــار بخشــی ــازار وجــود دارن  ب
 CaO-MgO-Al2O3-SiO2 اســت و مدل دیگر دارای ترکیب فازی ســه بخشــی 
CaO-Al2O3-SiO2 اســت. البتــه در مــدل فــازی ســه بخشــی نیــز مقــدار کمی 

اکســید منگنــز MgO در حــد کمتــر از 0.6 درصــد وجــود دارد کــه بــه صورت 
عمــدی بــه سیســتم اضافــه نشــده و بــه عنــوان یــک محصــول جانبــی همــراه 
ــا ســایر عناصــر اضافــه شــده بــه سیســتم در ســاختار قــرار گرفتــه اســت.  ب
از طــرف مقابــل الیــاف شیشــه نــوع E بــدون اکســید بــور نیــز از نمــودار فــازی 

چهار بخشــی CaO-MgO-Al2O3-SiO2 مشــتق شــده اســت.
شیشــه  الیــاف   98-ASTM D578 آمریــکا  ملــی  اســتاندارد  برطبــق 
ــد  ــرای تولی ــوان ب ــور را می ت ــید ب ــد اکس ــی 10 درص ــاوی 5 ال ــوع E ح ن
ــورد  ــع هوافضــا م ــن صنای ــی و همچنی ــای الکترونیکــی چاپ صفحــات مداره
ــی 10  ــر ال ــاوی صف ــه ح ــوع E ک ــه ن ــاف شیش ــرار داد، و الی ــتفاده ق اس
ــند. ــب می باش ــی مناس ــرف عموم ــرای مص ــتند ب ــور هس ــید ب ــد اکس درص

برطبــق همیــن اســتاندارد بــرای کلیــه کاربردهــای فــوق میــزان صفــر الــی 2 
درصــد اکســید قلیایــی و صفــر الــی 1 درصــد فلوریــد مجــاز می باشــد، کــه 
البتــه در الیــاف شیشــه نــوع E بــدون اکســید بــور، فلوئوریــن نیز وجــود ندارد.

ویژگیشرح کلمهکد اختصاری
Eالکتریکی Electricalمقاومت الکتریکی کم
Sمقاومت Strengthاستحکام زیاد
Cشیمیایی Chemicalپایداری شیمایی زیاد
Mمدول Moduleسختی زیاد
Aقلیا Alkaliمقاومت قلیایی زیاد
Dدی الکتریک Dielectricکم بودن ثابت دی الکتریک
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اکسیدهای فلزی موجود در الیاف شیشه
ــاف  ــواع الی ــه ان ــوان از کلی ــه، می ت ــاف شیش ــت الی ــی در صنع ــور کل بط
ــت ارزان  ــوب و قیم ــی خ ــات مکانیک ــل خصوصی ــه دلی ــوع E ب ــه ن شیش
بــرای کاربردهــای عمومــی اســتفاده نمــود. در جــدول 2 درصــد اکســیدهای 
فلــزی موجــود در دو نــوع الیــاف شیشــه نــوع E حــاوی اکســید بــور و بــدون 
ــوع  ــوع D، ن ــوع ECR، ن ــور در کنــار الیــاف شیشــه خــاص نظیــر ن اکســید ب
ــه  ــت. همانگون ــده اس ــیلیکا/کوارتز آورده ش ــوع س ــوع Te و ن ــوع R، ن S، ن
ــک  ــی دارای ی ــدول همگ ــن ج ــدرج در ای ــداد من ــت اع ــخص اس ــه مش ک
ــا  ــن درصده ــاوت ای ــل تف ــه دلی ــاله ب ــن مس ــه ای ــند ک ــی باش ــدوده م مح
ــوارد  ــی م ــی در بعض ــد، حت ــف می باش ــدگان مختل ــوالت تولیدکنن در محص
ــرکت  ــک ش ــف ی ــه مختل ــوالت دو کارخان ــر در محص ــن عناص ــد ای درص
ــل  ــه دلی ــاله ب ــن مس ــه ای ــد ک ــاوت می باش ــر متف ــا یکدیگ ــز ب ــدی نی تولی
ــه کمــک  ــروزه ب ــه ام ــه می باشــد. البت ــواد اولی ــن م ــادن تامی ــاوت در مع تف
ــه  ــا ب ــن تفاوت ه ــا ای ــت ت ــده اس ــعی ش ــی س ــق کنترل ــتم های دقی سیس
ــدارد. ــود ن ــدن آن وج ــر ش ــکان صف ــوز ام ــی هن ــد ول ــش یاب ــل کاه حداق

ــات  ــق اطالع ــر طب ب
ــزان  ــن جــدول می ای
اکســیدهای  ســایر 
در  موجــود  فلــزی 
ــوع  ــه ن ــاف شیش الی
اکســید  حــاوی   E
بــور و الیــاف شیشــه 
بــدون   E نــوع 
نیــز  بــور  اکســید 
تفــاوت معنــاداری بــا 
ــه  ــد. ب ــر دارن یکدیگ
عنــوان مثــال میــزان 
ســیلیس موجــود در 
ــوع  ــه ن ــاف شیش الی
اکســید  حــاوی   E
 52 حــد  در  بــور 
الــی 56 درصــد مــی 
باشــد در حالیکــه در 
ــوع  ــه ن ــاف شیش الی
E بــدون اکســید بــور 
ــزان در حــد  ــن می ای

59 الــی 61 درصــد مــی باشــد.
یکــی دیگــر از تفاوت هــای قابــل توجــه ناشــی از حضــور اکســید بــور در الیاف 
شیشــه مربــوط بــه اختــالف دمــای فرآینــد ذوب ریســی )الیــاف ســازی( آن ها 
ــای TF کــه نشــان دهنــده Log3 دمــای فرآینــد ذوب ریســی  می باشــد. دم
)الیــاف ســازی( می باشــد در مــورد الیــاف شیشــه نــوع E بــدون اکســید بــور 
تقریبــاً 100 الــی 110 درجــه ســانتیگراد )180 الــی 200 درجــه فارنهایــت( 
ــای  ــد. دم ــی باش ــور م ــید ب ــاوی اکس ــوع E ح ــه ن ــاف شیش ــتر از الی بیش
Log3، دمــای مــذاب در گرانــروی 100 پاســکال-ثانیه )معــادل 1000 پویــز( 
می باشــد کــه در صنعــت شیشــه اســتفاده از ایــن سیســتم بســیار رایج اســت. 
ــید  ــدون اکس ــوع E ب ــه ن ــاف شیش ــدن الی ــرم ش ــای ن ــن، دم ــر ای ــالوه ب ع
 E ــوع ــه ن ــاف شیش ــتر از الی ــانتیگراد بیش ــه س ــی 90 درج ــز 60 ال ــور نی ب
بــدون اکســید بــور می باشــد. همانگونــه کــه مشــخص اســت افزایــش دمــای 
فرآینــد ذوب ریســی منجــر بــه افزایــش میــزان انــرژی مصرفــی در سیســتم 
ــده  ــام ش ــت تم ــل قیم ــن دلی ــه همی ــه ب ــود ک ــاف می ش ــد الی ــت تولی جه
ــی  ــای معمول ــه نمونه ه ــور نســبت ب ــدون اکســید ب ــوع E ب ــاف شیشــه ن الی
ــرم  ــای ن ــودن دم ــتر ب ــل بیش ــرف مقاب ــا از ط ــود، ام ــد ب ــتر خواه آن بیش
ــی  ــا در کاربردهای ــوان از آنه ــه بت ــود ک ــبب می ش ــاف س ــن الی ــدگی ای ش
ــود. ــتفاده نم ــی اس ــه راحت ــز ب ــد نی ــاز دارن ــری نی ــای باالت ــه دم ــه ب ک

خصوصیات مذاب
 Log3 کــه نشــان دهنــده TF بــر طبــق اطالعــات منــدرج در جــدول 3 دمــای
ــه  ــاف شیش ــورد الی ــد در م ــی باش ــازی( م ــاف س ــی )الی ــد ذوب ریس فرآین
نــوع E حــاوی اکســید بــور در حــدود 1140 الــی 1185 درجــه ســانتیگراد 
ــوان  ــه عن ــه ب ــای TL ک ــت( می باشــد. دم ــه فارنهای ــی 2165 درج )2085 ال
ــر از آن  ــه در کمت ــت ک ــی اس ــود دمای ــناخته می ش ــدن ش ــع ش ــای مای دم
ــه تشــکیل شــدن می نماینــد. ایــن دمــا در مــورد  بلورهــای جامــد شــروع ب
الیــاف شیشــه نــوع E حــاوی اکســید بــور در حــدود 1050 الــی 1064 درجــه 
ــن  ــه ای ــود. ب ــد ب ــت( خواه ــه فارنهای ــی 1945 درج ــانتیگراد )1920 ال س
ــا می باشــد در حــد 81  ــن 2 دم ــده اختــالف ای ترتیــب ΔT کــه نشــان دهن
الــی 90 درجــه ســانتیگراد )146 الــی 162 درجــه فارنهایــت( خواهــد بــود. 
ــور  ــدون اکســید ب ــوع E ب ــاف شیشــه ن ــرای الی ــای TF ب ــر دم از طــرف دیگ
ــدود  ــا در ح ــای TL آنه ــانتیگراد و دم ــه س ــی 1264 درج ــد 1250 ال در ح
1146 الــی 1180 درجــه ســانتیگراد خواهــد بــود، بــه همیــن دلیــل اختــالف 
ــردد.  ــانتیگراد میگ ــه س ــی 104 درج ــدوده 86 ال ــا )ΔT( در مح ــن دو دم ای

دمــای نــرم شــدگی الیــاف شیشــه نوع E حاوی اکســید بــور در محــدوده 830 
الــی 860 درجــه ســانتیگراد قــرار داشــته در حالیکه در مورد الیاف شیشــه نوع 
E بــدون اکســید بــور ایــن دما در محــدوده 916 درجــه ســانتیگراد خواهد بود.

خصوصیات مکانیکی
 E در بخــش دوم جــدول 3 خصوصیــات مکانیکــی الیــاف شیشــه نــوع
حــاوی و بــدون اکســید بــور نیــز بــا یکدیگــر مقایســه شــده اســت. هرچنــد 
ــد  ــاً 5 درص ــور تقریب ــید ب ــدون اکس ــاف ب ــختی( الی ــی )س ــدول ارتجاع م
ــی  ــتحکام کشش ــا اس ــد، ام ــور می باش ــید ب ــاوی اکس ــاف ح ــتر از الی بیش
آنهــا در شــرایط اســتاندارد اتــاق تقریبــاً بــا یکدیگــر برابــر می باشــد.

خصوصیات فیزیکی
یکــی از مهم تریــن تفاوت هــای الیــاف شیشــه نــوع E بــدون اکســید 
ــا  ــی آنه ــر خوردگ ــت در براب ــور در مقاوم ــید ب ــاوی اکس ــاف ح ــور و الی ب
می باشــد، بــه نحویکــه مقاومــت خوردگــی الیــاف بــدون اکســید بــور 
ــش در  ــن آزمای ــه ای ــوده ک ــور ب ــید ب ــاوی اکس ــاف ح ــر الی ــاً 7 براب تقریب
ــولفوریک  ــید س ــول 10% اس ــاعت در محل ــدت 24 س ــه م ــاق ب ــای ات دم
ــدون  ــوع E ب ــه ن ــاف شیش ــات الی ــث خصوصی ــن حی ــده و از ای ــام ش انج
می باشــد.  ECR نــوع  شیشــه  الیــاف  مشــابه  تقریبــاً  بــور  اکســید 

25

درصد عناصر موجود در ترکیب الیاف شیشه )%(

SiO2B2O3Al2O3CaOMgOZnOTiO2Zr2O3Na2OK2OLiO2Fe2O3F2انواع الیاف شیشه ای

 حاوی E الیاف شیشه نوع
اکسید بور

7.0 – 4.00.2 – 0.2-ناچیز1 - 0.5-0 – 4-0.2 – 230.4 - 1521 - 612 - 564 - 52

 بدون E الیاف شیشه نوع
اکسید بور

59.0-12.122.63.4-1.5-0.9--0.2-

0.20.1-0.60.2-0.5-13.222.13.1-60.1الیاف شیشه خاص

ECR ناچیز0.1-1.00.2-11.621.72.02.92.5-58.2الیاف شیشه نوع

D 1.01.3----74.522.00.30.5الیاف شیشه نوع>---

55.726.513.72.81.0---0.10.10.1--

 S، الیاف شیشه نوع
Te و R

60 – 65.5-23 – 250 - 96 - 11--0 - 10 - 0.1--0 - 0.1-

------------99.9999الیاف شیشه سیلیکا/کوارتز

)جدول 2(



carpet design طراحی فرش|

www.kohanjournal.com

85

24

بــدون  الیــاف  چگالــی 
ــرم  ــور )2.62 گ ــید ب اکس
مکعــب(  ســانتیمتر  در 
کمــی بیشــتر از الیــاف 
بــور  اکســید  حــاوی 
)2.55 گــرم در ســانتیمتر 
ــر  ــا ه ــوده، ام ــب( ب مکع
ــاف  ــا الی ــه ب دو در مقایس
ــر  ــوع ECR کمت ــه ن شیش
ــرم  ــند )2.66 گ ــی باش م
مکعــب(.  ســانتیمتر  در 
 E نــوع  شیشــه  الیــاف 
ــور دارای  ــدون اکســید ب ب
ضریــب شکســت و ضریــب 
ــتری  ــی بیش ــاط طول انبس
ــه الیــاف حــاوی  نســبت ب
ــه  ــوده، ک ــور ب ــید ب اکس
ــر  ــزان کمت ــن می ــه ای البت
 ECR از الیــاف شیشــه نــوع

می باشــد.
ثابــت دی الکتریــک الیاف 
بــدون   E نــوع  شیشــه 
در   )7.0( بــور  اکســید 
دمــای اتــاق و فرکانــس 1 
ــز کمــی بیشــتر  ــگا هرت م
ــید  ــاوی اکس ــاف ح از الی
 )6.6 الــی   5.9( بــور 
همیــن  بــه  می باشــد. 
شیشــه  الیــاف  دلیــل 
اکســید  حــاوی   E نــوع 
بــور بــرای کاربردهایــی 
نظیــر صفحــات مدارهــای 
و  چاپــی  الکتریکــی 
هوافضایــی  کاربردهــای 
می باشــند. مناســب تر 

الیاف شیشه نوع خاص
ــوع E، ســایر  ــاف شیشــه ن ــر از الی ــه غی ــح داده شــد، ب ــه توضی ــه ک همانگون
ــه عنــوان  ــد. ب ــرار مــی گیرن ــواع الیــاف شیشــه در دســته الیــاف خــاص ق ان
ــوع ECR، الیــاف شیشــه  ــل خوردگــی ن ــال الیــاف شیشــه مقــاوم در مقاب مث
ــت دی  ــا ثاب ــاف شیشــه ب ــوع Te ، الی ــوع R و ن ــوع S، ن ــاال ن ــا اســتحکام ب ب
الکتریــک کــم نــوع D، الیــاف شیشــه نــوع کوارتــز یــا ســیلیکا کــه می تواننــد 
در دماهــای کاربــردی بســیار بــاال مــورد اســتفاده قــرار بگیرنــد همگــی از ایــن 

ــوند.  ــوب می ش ــاف محس ــته الی دس
البته به غیر از این گونه ها، الیاف های شیشه دیگری نظیر نوع A، نوع C، نوع 
توخالی، نوع دوجزئی، نوع سه پره ای و ... نیز وجود دارند که به صورت خیلی 

محدود و تنها جهت کاربردهای بسیار ویژه تولید می شوند.
در ایــن بخــش ســعی شــده اســت تــا بطــور خالصــه تعــدادی از انــواع الیــاف 

شیشــه خــاص معرفــی شــوند.

ECR الیاف شیشه نوع
ایــن الیــاف بــه دلیــل ســاختار شــیمیایی خــود در مقابــل خوردگــی بســیار 
ــاف  ــوان شــد الی ــل عن ــه در قســمت های قب ــه ک ــاوم می باشــند. همانگون مق
ــی ــار بخش ــازی چه ــب ف ــه از ترکی ــور ک ــید ب ــدون اکس ــوع E ب ــه ن  شیش

CaO-MgO-Al2O3-SiO2 تولید شــده اند مقاومت بیشــتری در شــرایط اسیدی 
نســبت بــه الیــاف شیشــه نــوع E بــدون اکســید بــور کــه از ترکیــب فازی ســه 
بخشــی CaO-Al2O3-SiO2 تولیــد شــده اند دارنــد. بطــور کلــی الیــاف شیشــه 
نــوع ECR مقاومــت بســیار زیــادی در مقابــل شــرایط محیــط اســیدی داشــته 
ولــی بــه نســبت مقاومــت آنهــا در مقابــل شــرایط قلیایــی کمتــر مــی باشــد.
 )TiO2) و دی اکســید تیتانیــوم )ZnO) اضافــه نمــودن مقادیــری اکســید روی
بــه الیــاف شیشــه نــوع E بــدون اکســید بــور چهــار فــازی مــی توانــد مقاومــت 
 ECR ــوع ــه ن ــاف شیش ــد الی ــه تولی ــر ب ــا داده و منج ــا را ارتق ــی آنه خوردگ
ــاف  ــی )الی ــد ذوب ریس ــای Log3 فرآین ــوع دم ــن موض ــه ای ــه البت ــود، ک ش
ســازی( را نیــز کاهــش مــی دهــد. از ســوی دیگــر بایســتی توجــه داشــت کــه 
ــوم  ــر اکســید روی (ZnO( و دی اکســید تیتانی ــردن عناصــری نظی ــه ک اضاف
ــی  ــه م ــاف شیش ــی الی ــات کیف ــا خصوصی ــه ارتق ــر ب ــد منج (TiO2(  هرچن
شــود، ولــی از ســوی دیگــر ایــن ترکیبــات بســیار گرانقیمــت بــوده و منجــر 

بــه افزایــش قیمــت محصــول نهایــی نیــز خواهــد شــد.

Te و نوع R نوع ،S الیاف شیشه نوع
ــی  ــزان یکپارچگ ــر می ــت تاثی ــه تح ــاف شیش ــتحکامی الی ــات اس خصوصی
شــبکه ســیلیکاتی داخلــی آنهــا و عــدم حضــور اکســیدهای قلیایــی اســت کــه 

Log3 چگالی حجمیدمای کش آمدندمای آنیلدمای نرم شدگیدمای مایع شدندمای ذوب ریسی 
شیشه آنیل

C°F°C°F°C°F°C°F°C°Fg/cm3°انواع الیاف

الیاف شیشه نوع E حاوی 

اکسید بور
1160-11962120-21851065-10771950-1970830-8601525-1580657121561611402.54 – 2.55

الیاف شیشه نوع E بدون 

اکسید بور
12602300120021909161680736135569112752.62

ECR 2.68 – 12132215115921208801615728134269112752.66الیاف شیشه نوع

D 4758852.16--7701420----الیاف شیشه نوع

S 2.49 – 76014002.48--156528501500273010561935الیاف شیشه نوع

2.15------16703038>4170>2300الیاف شیشه سیلیکا/کوارتز

ضریب انواع الیاف
انبساط 

طولی
10-6 °C

 گرمای
مخصوص

Cal/
gr/°C

ثابت دی 
 الکتریک

در اتاق و 
MHz

مقاومت 
دی 

 الکتریک
kV/cm

مقاومت 
 حجمی
در اتاق 
cm Ω

ضریب 
شکست 

نوری )در 
حجم(

افت وزن در 
24 ساعت در 

اسیدسولفوریک 
%10

مقاومت کششی در دمای 23 
درجه سانتیگراد

مدول یانگ

GPaksiGPa106 psi

 E الیاف شیشه نوع
حاوی اکسید بور

4.9 – 6.00.1925.86 – 6.610322.7- 28.61.547413100-3800450-55176-7811.0-11.3

 E الیاف شیشه نوع
بدون اکسید بور

6.0-7.010228.11.56063100-3800450-55180-8111.6-11.7

الیاف شیشه نوع 
ECR

5.9----1.57653100-3800450-55180-8111.6-11.7

D 2410349-1.47--3.62-3.10.1753.56الیاف شیشه نوع--

S 13.2-9112.8-66688-4590635-4380-1.523-4.60130-2.90.1764.53الیاف شیشه نوع

الیاف شیشه سیلیکا/
کوارتز

0.54-3.78--1.4585-340004936910.0

جدول 3 – خصوصیات فیزیکی و مکانیکی الیاف شیشه تجاری
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در درون ســاختار قــرار نگرفتــه انــد مــی باشــد )شــکل 10(. ســاختار اکســید 
ــه همیــن دلیــل  ــوده و ب ــر از ســیلیس ب ــور از لحــاظ ســاختاری ضعیــف ت ب
هرچنــد کــه در بســیاری مــوارد ایــن اکســید در درون شــبکه ســیلکاتی قــرار 

ــه کاهــش اســتحکام می شــود. ــاز هــم منجــر ب مــی گیــرد، امــا ب
 R نــوع   ،S نــوع  شیشــه  الیــاف 
 15 الــی   10 معمــوالً   Te نــوع  و 
درصــد اســتحکام بیشــتری نســبت 
بــه الیــاف شیشــه نــوع E در دمــای 
اتــاق دارنــد، امــا در حقیقــت اهمیت 
ــه خاطــر حفــظ خصوصیــات  آنهــا ب
اســتحکامی خــود حتــی در دماهــای 
ــاف  ــا الی ــه ب ــاال در مقایس ــیار ب بس
شیشــه نــوع E مــی باشــد و بــه 
همیــن دلیــل از آنهــا در کاربردهــای 
نظامــی کــه معمــوالً اســتانداردهای 
ــاال و دقیقــی دارنــد  کیفــی بســیار ب

اســتفاده می شــود.
الیــاف شیشــه نــوع S و نــوع Te معمــوالً دارای سیســتم فــازی ســه بخشــی  
R دارای  نــوع  الیــاف شیشــه  CaO-Al2O3-SiO2 می باشــند، در حالیکــه 

سیســتم فــازی چهــار بخشــی CaO-MgO-Al2O3-SiO2 اســت. الیــاف شیشــه 
نــوع S و نــوع S-2 از لحــاظ شــیمیایی و ســاختاری بــا یکدیگــر مشــابه بــوده و 
تنهــا نــوع آهــار یــا روغنــی کــه بــدان آغشــته شــده انــد متفــاوت می باشــد. 
هرچنــد کــه الیــاف شیشــه ویــژه بــدون اکســید بــور و بــدون ترکیبــات قلیایی 
ــادی می باشــند،  ــاال و در نتیجــه اســتحکام زی دارای یکنواختــی ســاختاری ب
امــا بــه همیــن دلیــل دمــای فرآینــد ذوب ریســی )الیــاف ســازی( آنهــا نیــز 
متعاقبــاً بیشــتر از الیــاف شیشــه متــداول نــوع E خواهــد بــود. باال بــودن دمای 
ذوب ریســی منجــر بــه افزایــش هزینــه انــرژی موردنیــاز جهــت تولیــد آنهــا 
ــا  ــا را تنه ــرد آنه ــه کارب ــی می شــود ک و در نتیجــه قیمــت تمــام شــده نهای
در مواردیکــه نیازمنــد خصوصیــات ویــژه ای هســتیم توجیــه پذیــر می نمایــد.

الیاف شیشه نوع سیلیکا/کوارتز
ــا  ــردی آنه ــای کارب ــوان دم ــاف شیشــه می ت ــزان SiO2 در الی ــش می ــا افزای ب
ــش  ــیلیس )بی ــید س ــاالی دی اکس ــد ب ــاوی درص ــاف ح ــش داد. الی را افزای
ــا منســوجات  ــاف ی ــن الی ــد ای ــرای تولی ــورف هســتند. ب از 95%( شیشــه آم
شیشــه ای از فرآینــدی نظیــر شستشــوی اســیدی (Leaching( شیشــه 
ــد  ــی آن می توان ــه محصــول نهای ــوع E بوروســیلیکات اســتفاده می شــود ک ن
ــانتیگراد )1900  ــه س ــای 1040 درج ــی در دم ــق حت ــه عای ــوان الی ــه عن ب
ــر  ــی خالصت ــاف سیلیس ــرد. الی ــرار گی ــتفاده ق ــورد اس ــت( م ــه فارنهای درج
ــول شیشــه-آب  ــد خشــک ریســی محل ــیله فرآین ــه وس ــش از 99%( را ب )بی
ــوند  ــناخته می ش ــاری Silfa ش ــام تج ــا ن ــاف ب ــن الی ــد. ای ــی کنن ــد م تولی
ــای  ــل در دم ــیم و کاب ــازی س ــق س ــت عای ــخ جه ــورت ن ــه ص ــوالً ب و معم
ــرار  ــتفاده ق ــورد اس ــت( م ــه فارنهای ــانتیگراد )1990 درج ــه س 1090 درج
می گیرنــد. البتــه ایــن الیــاف در صنایــع کامپوزیــت اســتفاده چندانــی ندارنــد 
ــد،  ــی دهن ــص نشــان م ــه صــورت خال ــات خــود را در اســتفاده ب و خصوصی
بــه همیــن دلیــل در جــدول 3 بــه خصوصیــات آنهــا اشــاره ای نشــده اســت. 
الیــاف شیشــه سیلیســی بســیار خالــص )بیــش از 99.99%( را بــه نــام الیــاف 
ــودی  ــش عم ــا از روش کش ــد آنه ــت تولی ــند و جه ــز می شناس ــز نی کوارت
ــوری  ــاف ن ــد الی ــابه تولی ــکل مش ــه ای( ش ــیمی )میل ــکل س ــش ش ــاده پی م
ــر Quartzel و  ــاری نظی ــای تج ــتفاده از نامه ــد اس ــد. هرچن ــتفاده می کنن اس
یــا AstroQuartz کــه حــاوی نــام کوارتــز کــه یــک ســاختار بلــوری هشــت 
وجهــی اســت ذهــن را بــه ســمت یــک لیــف بلــوری هدایــت مــی کنــد، ولــی 

ــاًل آمــورف هســتند. ــن الیــاف دارای ســاختار کام ای
الیــاف مقاومــت حرارتــی و دمایــی بســیار باالیــی داشــته و در  ایــن 
ــه  ــر ب ــوج باالت ــا طــول م ــای ب ــا پرتوه ــاورا بنفــش و ی ــور اشــعه م ــل ن مقاب

ــی  ــا م ــل از آنه ــن دلی ــه همی ــد. ب ــی نماین ــار م ــفاف رفت ــاًل ش صــورت کام
ــت رادار در  ــروی حفاظ ــی ک ــای کامپوزیت ــش ه ــد پوش ــت تولی ــوان جه ت
ــورد  ــل برخ ــی در مقاب ــی و هوای ــی زمین ــزات نظام ــایر تجهی ــا و س هواپیم
ــود.  ــتفاده نم ــاکن و ... اس ــیته س ــرق، الکتریس ــد و ب ــی، رع ــام فیزیک اجس
خالــص تریــن الیــاف شیشــه ســیلیکایی )الیــاف کوارتــز( بــا خلوصــی بیــش 
ــرا اتیــل  ــع تت ــول بلور-مای از 99.999% توســط فرآینــد خشــک ریســی محل
ــیلیکاتی  ــاف شیشــه س ــات الی ــی شــود. خصوصی ــد م ــیلیکات تولی ــو س اورت

ــص در جــدول 3 آورده شــده اســت.  بســیار خال

D الیاف شیشه نوع
نظیــر  مشــخصه هایی  بــا  را  شیشــه  الیــاف  الکتریکــی  خصوصیــات 
ــت  ــت اف ــک و تانژان ــت دی الکتری ــطحی، ثاب ــت س ــی، هدای ــت حجم مقاوم
ــر  ــق بزرگ ت ــاده عای ــک م ــک ی ــب دی الکتری ــه ضری ــر چ ــنجند. ه می س
باشــد آن دی الکتریــک دارای خاصیــت عایقــی بهتــر اســت. بــه عنــوان مثــال، 
ــوم 7  ــید آلومینی ــک اکس ــب دی الکتری ــوا 1 و ضری ــک ه ــب دی الکتری ضری
ــت  ــر خاصی ــوم 7 براب ــید آلومینی ــی اکس ــت عایق ــن خاصی ــد؛ بنابرای می باش
اســت.  مناســب تر  خازن هــا  در  اســتفاده  بــرای  و  اســت  هــوا  عایقــی 
هرچنــد الیــاف شیشــه نــوع E بــا ثابــت دی الکتریــک نســبتاً زیــاد مهمتریــن 
مــاده جهــت تقویــت صفحــه مدارهــای الکتریکــی چاپــی (PCB( می باشــند، 
ــوری شــدن ســبب شــده  ــه ســمت کوچــک و مینیات ــا حرکــت صنعــت ب ام
اســت کــه نیازمنــد الیــاف ویــژه بــا ثابــت دی الکتریــک کمتــر و تانژانــت افــت 

دی الکتریــک کمتــر شــویم.
ــور (B2O3( در  ــادی اکســید ب ــوع D دارای درصــد بســیار زی ــاف شیشــه ن الی
ــر  ــیار کمت ــک بس ــت دی الکتری ــه ثاب ــد و در نتیج ــی 26 درص ــد 20 ال ح
)4.10 الــی 3.56( نســبت بــه الیــاف شیشــه نــوع E )6.86 الــی 7.00( مــی 
باشــند. الیــاف شیشــه نــوع D کــه ثابــت دی الکتریــک کمتــری دارنــد، میــزان 
تانژانــت افــت دی الکتریــک آنهــا نیــز کمتــر بــوده و بــه همیــن دلیــل جهــت 
ــه عنــوان تقویــت کننــده در صفحــه مدارهــای الکتریکــی چاپــی  اســتفاده ب

ــند.  ــب می باش مناس
ــن  ــد ای ــزان تولی ــوع D می ــاف شیشــه ن ــاالی الی ــل قیمــت نســبتاً ب ــه دلی ب
ــده  ــا جهــت کاربردهــای محــدود باقیمان ــاف در حجــم بســیار کــم و تنه الی
اســت. یکــی از دالیــل قیمــت بــاالی ایــن الیــاف، زیــاد بــودن درصــد اکســید 
بــور در آنهــا و در نتیجــه نیــاز بــه اســتفاده از تجهیــزات بســیار ویــژه جهــت 

تصفیــه بخــارات و گازهــای خروجــی از کــوره هــای مــذاب مــی باشــد. 
ثابــت دی الکتریــک الیــاف شیشــه ســیلیکاتی بســیار خالــص، الیــاف 
شیشــه نــوع S و الیــاف شیشــه توخالــی نیــز از الیــاف شیشــه نــوع E کمتــر 
ــوان از آنهــا جهــت تقویــت صفحــات  ــه همیــن دلیــل مــی ت مــی باشــد و ب
مدارهــای الکتریکــی چاپــی اســتفاده نماییــم. البتــه بایــد توجــه داشــت کــه 
الیــاف شیشــه ســیلیکاتی بــه دلیــل مــدول پاییــن نمــی تواننــد چنــدان نقــش 
ــی ایفــا نماینــد و الیــاف شیشــه توخالــی هرچنــد در  توقیــت کنندگــی خوب
ابتــدا بــه دلیــل ثابــت دی الکتریــک کــم بــرای ایــن کاربــرد مناســب بــه نظــر 
ــه درون حفــره آنهــا تدریجــاً  ــت ب ــا ورود رطوب ــرور ب ــه م ــا ب مــی رســند، ام

ــد. ــت می دهن ــود را از دس ــک خ ــواص دی الکتری خ

روش تولید الیاف شیشه
شیشــه یــک جامــد آمــورف )بــی نظــم( می باشــد کــه از ســرد کــردن بســیار 
ــی )دی  ــه زدای ــا شیش ــی ی ــد بلورینگ ــاد فرآین ــل از ایج ــذاب قب ــریع م س
ــد  ــه فرآین ــود. در صورتیک ــد می ش ــیون Devitrification( تولی ویتریفیکاس
ســرد کــردن بــه کنــدی انجــام شــود، فرآینــد ایجــاد تبلــور در حالــت مــذاب 
ــی  ــت تعادل ــک وضعی ــت ی ــاده و در اینحال ــاق افت ــذاب TL اتف ــای م و در دم
بیــن مــذاب و بلورهــا ایجــاد مــی شــود. بــه همیــن دلیــل جهــت تولیــد الیــاف 
شیشــه حتمــاً بایســتی فرآینــد خنــک کــردن بــا ســرعت کافــی انجــام شــود 
تــا حتــی االمــکان از ریســک ایجــاد تبلــور در حالــت مــذاب جلوگیــری نمــود.

)شکل 10(
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از لحــاظ شــیمیایی الیــاف شیشــه از یــک شــبکه سیلیســی تشــکیل شــده 
انــد و ســایر اکســیدهای معدنــی موجــود در آن باعــث تســریع در ذوب شــدن 
شیشــه، همگــن ســازی مــذاب، رهاســازی ترکیبــات گازی موجــود در مــذاب 

و تســهیل شــکل گیــری حالــت لیفــی در دمــای بهینــه می شــوند. 
در ایــن بخــش توضیحاتی در خصــوص نحوه اجرای فرآیند ذوب ریســی )الیاف 
ســازی( الیــاف شیشــه نــوع E کــه حــاوی 5 الی 6 درصد اکســید بور هســتند و 
همچنیــن نمــودار ویســکوزیته در مقابــل پروفایــل دمایــی آنهــا ارائــه می شــود. 
بــا توجه به قطر الیاف شیشــه، بهترین شــرایط شــکل گیری الیــاف در محدوده 
گرانــروی Log 2.5 الــی Log 3.0 پویــز (Poise( می باشــد. )پویــز واحــد انــدازه 
گیــری گرانــروی جنبشــی می باشــد که معــادل 0.1 پاســکال-ثانیه می باشــد(

ــاف  ــور و الی ــید ب ــاوی اکس ــه ح ــاف شیش ــد الی ــرایط تولی ــی ش ــور کل بط
ــا  ــد و تنه ــی باش ــان م ــی یکس ــاظ کل ــور از لح ــید ب ــدون اکس ــه ب شیش
ــکل 11  ــت. در ش ــاوت اس ــا متف ــا در آنه ــروی – دم ــودار گران ــل نم پروفای
ــوع E در دو  ــه ن ــاف شیش ــای الی ــل دم ــروی در مقاب ــل گران ــودار پروفای نم
حالــت حــاوی اکســید بــور و بــدون اکســید بــور نشــان داده شــده اســت کــه 
ــوان  ــام نمــودار فولچــر (Fulcher( شــناخته می شــود و می ت ــه ن اصطالحــاً ب
بــه کمــک آن دمــای بهینــه اجــرای عملیــات ذوب ریســی را اســتنباط نمــود. 
ــا  ــروی ی ــا گران ــش دم ــا افزای ــن شــکل مشــخص اســت ب ــه از ای همانطوریک
مقاومــت در مقابــل جریــان یافتــن افــت مــی نمایــد و در الیــاف شیشــه نــوع 
ــدون اکســید  ــوع E ب ــاف شیشــه ن ــا الی ــور در مقایســه ب E حــاوی اکســید ب
ــه  ــز( ب ــی Log 3.0 پوی ــورد نظــر )Log 2.5 ال ــروی م ــور، در محــدوده گران ب
ــتیم. ــد هس ــی نیازمن ــات ذوب ریس ــرای عملی ــت اج ــری جه ــای کمت دم

البتــه مشــابه ایــن نمــودار را مــی تــوان برای کلیــه انــواع مختلف الیاف شیشــه 
خــاص نظیــر ECR ،S ،D و ... نیــز ترســیم نمــود کــه خــارج از بحــث ایــن مقاله 
ــه اســت. ــرار گرفت ــورد بحــث ق ــل م ــه تفصی می باشــد و در ســایر مراجــع ب

مخلوط سازی و تولید مذاب
اولیــن مرحلــه در فرآینــد تولیــد 
الیــاف شیشــه توزیــن و مخلــوط 
ســازی مــواد اولیــه مــورد نیــاز مــی 
و  مــدرن  کارخانجــات  در  باشــد. 
ــه  ــه ب ــن مرحل ــروزی ای ــرفته ام پیش
ــاًل خــودکار و اتوماتیــک  صــورت کام
توســط سیســتم هــای رایانــه ای 
مــی  انجــام  دقیــق  و  پیشــرفته 
ــه  ــس از تخلی ــه پ ــواد اولی ــود و م ش
در ســیلوهای تغذیــه بــه صــورت 
خــودکار برطبــق نســخه از پیــش 
ــمت  ــه س ــن و ب ــده توزی ــف ش تعری
منتقــل  ســازی  مخلــوط  مخــازن 

ــوط ســازی  مــی شــوند. در مخــازن مخل
ــر  ــا یکدیگ ــن ب ــاًل همگ ــورت کام ــه ص ــاز ب ــورد نی ــه م ــواد اولی ــه م کلی
شــوند.  مــی  منتقــل  ذوب  کــوره  بــه  ســپس  و  شــده  مخلــوط 
بطــور کلــی کــوره هــای ذوب شیشــه از ســه قســمت مختلــف تشــکیل شــده 
انــد کــه در شــکل 12 بــه صــورت شــماتیک ایــن قســمت ها نشــان داده شــده 

ــمت  ــت. در قس اس
ــا ورود  ــوره ب اول ک
مخلــوط یکنواخــت 
از  اولیــه  مــواد 
مخــازن  ســمت 
ســازی،  مخلــوط 
ــه  ــواد اولی ــدا م ابت
ذوب شــده، مــواد 
از  حاصــل  گازی 

عمیــالت ذوب آزاد گردیــده و مــذاب تاحــد امــکان همگــن ســازی مــی شــود. 
دمــای مــذاب در ایــن ناحیــه در حــدود 1370 درجــه ســانتیگراد مــی باشــد.

ــه ســمت ناحیــه بعــدی کــه  ــن قســمت ب ســپس مــذاب تولیــد شــده در ای
ــن  ــد. در ای ــان می یاب ــود جری ــده می ش ــش (Refinery( نامی ــمت پاالی قس
ــانتیگراد  ــه س ــدود 1340 درج ــه ح ــد 1370 ب ــذاب از ح ــای م ــه دم ناحی
ــود. ــی ش ــدا م ــکان از آن ج ــد ام ــا ح ــا ت ــد و ناخالصــی ه ــی یاب ــش م کاه
در ادامــه مــذاب شیشــه بــه قســمت کلگــی فورهــارت (Forehearth( جریــان 
مــی یابــد، در ایــن قســمت دمــای مــذاب تــا حــد 1260 درجــه ســانتیگراد 
ــاز  ــته س ــات رش ــاالی صفح ــاً در ب ــمت دقیق ــن قس ــد. ای ــی یاب ــش م کاه
ــای  ــی آن کاهــش و یکنواخــت ســازی دم ــرار دارد و نقــش اصل بوشــینگ ق
مــذاب مــی باشــد. البتــه بایســتی توجــه داشــت کــه کنتــرل دمــا بــا توجــه 

ــد.  ــاوت می باش ــروی آن متف ــات گران ــوع شیشــه و خصوصی ــه ن ب
ــد کــوره  ــی در حــوزه تولی ــای غرب ــر شــرکتهای بســیار مطــرح اروپ عــالوه ب
ــه ای،  ــوالت شیش ــی محص ــهرت جهان ــه ش ــه ب ــا توج ــه، ب ــای ذوب شیش ه
بلوریــن و کریســتال کشــورهای اروپــای شــرقی نظیــر جمهــوری چــک نیــز 

ــند. ــی می باش ــه خوب ــوزه دارای تجرب ــن ح در ای

الیاف سازی و آهارزنی
از  خروجــی  شیشــه  مــذاب 
صفحــات رشــته ســاز بوشــینگ 
بــه صــورت رشــته هــای مذابــی 
خنــک  اثــر  بــر  کــه  اســت 
ــان  ــش جری ــط پاش ــدن توس ش
ــد  ــه جام ــاف شیش ــه الی آب ب
تبدیــل مــی شــوند )شــکل 13(. 
صفحــات رشــته ســاز بوشــینگ 
ــاوم و  ــزی بســیار مق ــاژ فل از آلی

گرانقیمتــی نظیــر پالتین-روبیدیــوم 
ســاخته مــی شــود و هــر کــدام از 
آنهــا دارای 400 الــی 8000 روزنــه یــا 
منفــذ مــی باشــد )شــکل 14(. معمــوالً 
صفحــات رشــته ســاز بوشــینگ توســط 
ــوند و  ــرم می ش ــی گ ــان الکتریک جری
ــا  ــتقیم دم ــر مس ــه تاثی ــه ب ــا توج ب
بــر روی گرانــروی مــذاب شیشــه، 
ــای  ــا دم ــی شــود ت همیشــه ســعی م
رشــته  صفحــه  قســمتهای  همــه 

ــرل  ــت کنت ــه دق ــینگ ب ــاز بوش س
شــود. جریــان مــذاب لیفــی شــکل 
ــته  ــه رش ــذ صفح ــی از مناف خروج
ســاز بوشــینگ بــه ســرعت بــه 
ــان  ــده و همزم ــیده ش ــن کش پایی
ــت  ــه حال ــا ب ــود ت ــی ش ــک م خن
ــه  ــد ک ــد درآی ــه جام ــاف شیش الی
ایــن الیــاف مــی توانــد بــه صــورت 
رووینــگ بــر روی دوک پیچیــده، یا 
ــی شــکل  ــه صــورت بســیته کیک ب
ــده و  ــتقیماً بری ــا مس ــده و ی پیچی
خــرد شــود کــه ایــن فرآینــد بطــور 

شــماتیک در شــکل 15 نشــان داده 
ــت. ــده اس ش

ــن  ــن و گرانقیمــت تری ــی از حســاس تری ــاز بوشــینگ یک صفحــه رشــته س

)شکل 11(

) شکل 12(

)شکل 15(

)شکل 13(

)شکل 14(
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ــد الیــاف شیشــه مــی باشــد کــه تنهــا تعــداد معــدودی  قطعــات خــط تولی
ــه ســاخت آن  ــش و تجرب ــان، روســیه و ... دارای دان ــکا، آلم شــرکت در آمری
ــت در  ــر مقاوم ــژه ای نظی ــات وی ــه بایســتی خصوصی ــن قطع ــند. ای ــی باش م
برابــر خوردگــی جریــان مــذاب شیشــه، مقاومــت در برابــر اکســید دشــن در 
دمــای بســیار زیــاد عملیــات ذوب ریســی، زاویــه تمــاس ســطحی مناســب بــا 

ــر شــوندگی( و ... داشــته باشــد. مــذاب شیشــه )قابلیــت ت
ــاز  ــته س ــات رش ــای صفح ــا نازله ــذ ی ــداد مناف ــدا تع ــه در ابت ــد ک هرچن
بوشــینگ در حــد 50 عــدد بــود، امــا امــروزه بوشــینگهایی بــا بیــش از 4000 
منفــذ یــا نــازل نیــز تولیــد مــی شــوند )حتــی تــا حــد 6000(. بــرای تولیــد 
ــرس  ــای پ ــده و نازله ــوش داده ش ــای ج ــج نازله ــینگ ها دو روش رای بوش
ــی در طراحــی  ــکات فن ــدد ن ــه تع ــا توجــه ب ــه ب ــه البت شــده وجــود دارد ک
ــژه و  ــه وی ــریح آن در مقال ــد تش ــه نیازمن ــن قطع ــاخت ای ــی س و پیچیدگ

ــد شــد. ــه خواه ــز پرداخت ــدان نی ــده ب ــه در آین ــی باشــد ک مســتقلی م
عملیــات آهــار زنــی و یــا روغــن زنــی ســطح الیــاف شیشــه نیــز پــس از جامد 
و خنــک شــدن رشــته هــای مــذاب شیشــه انجــام مــی شــود. بدیــن منظــور 
ــن  ــا روغ ــار و ی ــول آه ــی از محل ــه ور در درون حمام ــک غوط ــک غلط از ی
ــا ســطح  ــا تمــاس ب مــورد نظــر اســتفاده مــی شــود. ســطح دســته الیــاف ب
ایــن غلطــک کــه بــه صــورت مــداوم در ایــن حمــام در حــال چرخــش مــی 
ــا آهــار یــا روغــن پوشــیده می شــود. عــالوه بــر تفــاوت ذات شیشــه  باشــد ب
مــورد اســتفاده در تولیــد الیــاف، نــوع آهــار و روغــن مــورد اســتفاده در ایــن 
ــف  ــدگان مختل ــاف شیشــه تولیدکنن ــز الی ــز یکــی از وجــوه تمای قســمت نی
ــن  ــا روغ ــار ی ــن آه ــازنده ای ــوع می باشــد. اجــزای س ــای متن ــرای کاربرده ب
می تواننــد تاثیــرات مختلفــی از قبیــل جلوگیــری از پراکنــده شــدن الیــاف، 
روان ســازی حرکــت آنهــا بــر روی راهنماهــا، ســازگار ســازی بــا رزین هایــی 
کــه بعــداً در تمــاس بــا الیــاف قــرار مــی گیرنــد، چســبندگی بــه ســایر مــواد و 
... داشــته باشــند کــه هــر کــدام از ایــن خــواص در کاربــرد خاصــی مــی توانــد 

بســیار حائــز اهمیــت باشــد. 
پــس از اعمــال آهــار و یــا روغــن بــه ســطح الیــاف، دســته الیــاف بــه صــورت 
ــمت  ــه س ــده و ب ــی( در آم ــخ چندفیالمنت ــابه ن ــه )مش ــع و یکپارچ مجتم
ــه  ــه ب ــا توج ــوند. ب ــت می ش ــدر( هدای ــع آوری )واین ــش و جم ــمت پیچ قس
تعــداد فیالمنتهــای مــورد نظــر بــرای هــر رشــته نــخ )رووینــگ( و همچنیــن 
ــک  ــه کم ــه را ب ــاف شیش ــوان الی ــی ت ــدر م ــر واین ــر روی ه ــداد دوک ب تع

ــود )شــکل 16(.  ــف تقســیم نم ــای مختل راهنماه

وایندر و قطر الیاف
ــی  ــده قطــر نهای ــاف تعییــن کنن ــزان کشــش و در نتیجــه الغرســازی الی می
الیــاف شیشــه می باشــد. هرچنــد مهمتریــن قطعــه تاثیرگــذار بــر روی 
ــای  ــایر پارامتره ــی س ــد، ول ــدر می باش ــرعت واین ــاف س ــش الی ــزان کش می
فرآینــد نظیــر دمــای صفحــه رشــته ســاز بوشــینگ، گرانــروی جریــان مــذاب 

شیشــه و فشــار مــذاب شیشــه بــر روی صفحــه رشــته ســاز بوشــینگ نیــز بــر 
ــی الیــاف شیشــه تاثیرگــذار هســتند.  روی قطــر نهای

ــاف شیشــه وجــود دارد کــه  ــواع مختلفــی از وایندرهــا جهــت الی ــد ان هرچن
ــول  ــی اص ــود ول ــتفاده نم ــا اس ــوان از آنه ــد می ت ــوع فرآین ــه ن ــه ب ــا توج ب
کلــی همــه ایــن وایندرهــا ثابــت بــوده و عبــارت اســت از یــک محــور پیچــش 
ــر روی  ــا مســتقیم ب ــر روی آن و ی ــه ب ــرار گرفت ــر روی دوک ق ــاف ب ــه الی ک
محــور اصلــی پیچیــده مــی شــود و یــک واحــد نوســان کننــده کــه وظیفــه 
ــده دارد.  ــر عه ــر روی دوک را ب ــاف ب ــراورس( الی ــی )ت ــیر دائم ــر مس تغیی

از لحاظ کلی 3 گروه اصلی وایندر وجود دارد که عبارتند از:
)Cake Winder) وایندر بسته کیکی شکل -

)Direct Roving Winder) وایندر مستقیم رووینگ -
)Assembly Roving Winder) وایندر چندالکنی رووینگ -

ــاف  ــدر مســتقیم دســته الی ــدر بســته کیکــی شــکل )شــکل 17( و واین واین
ــر صفحــه رشــته ســاز بوشــینگ  رووینــگ شیشــه )شــکل 18( دقیقــاً در زی
ــدر  ــا واین ــد، ام ــرار دارن ــی ق ــن زن ــا روغ ــی و ی ــمت آهارزن ــس از قس و پ
چندالکنــی دســته الیــاف رووینــگ شیشــه بــه صــورت مســتقل در دســتگاه 
ــن  ــدن چندی ــدال نمــودن و پیچی ــه آن چن ــه وظیف ــرار داشــته ک ــی ق مجزای
دســته الیــاف رووینــگ شیشــه بــر روی یــک بوبیــن مــی باشــد )شــکل 19(.

)شکل 16(

)شکل 17(

)شکل 20(

)شکل 19(

)شکل 18(



Article|مقاله

www.kohanjournal.com

89

20

ــه  ــگ شیش ــاف رووین ــته الی ــدر دس ــا واین ــکل و ی ــی ش ــته کیک ــدر بس واین
معمــوالً دارای محــوری بــا قطــر بیرونــی 150 الــی 300 میلیمتــر و طول 250 
الــی 900 میلیمتــر مــی باشــند کــه ســرعت دورانــی آنهــا از 400 الــی 4500 
دور در دقیقــه بــوده و مــی تواننــد عملیــات پیچــش را بــا ســرعت خطــی تــا 
حــد 4500 متــر بــر دقیقــه بــر روی دســته الیــاف شیشــه بــا نمــره 68 الــی 
9600 تکــس انجــام دهنــد. ایــن وایندرهــا مــی توانند 1 الــی 6 دوک یا بســته 
کیکــی شــکل دســته الیــاف رووینــگ شیشــه بــا قطــر بیرونــی تــا حــد 400 
میلیمتــر و وزن 30 کیلوگــرم تولیــد نماینــد. در شــکل 20 یــک نمونــه دســته 
الیــاف رووینــگ شیشــه نشــان داده شــده اســت و همانطــور کــه از ایــن شــکل 
ــد. ــزی می باش ــدون دوک مغ ــش ب ــوع پیچ ــن ن ــوالً ای ــت معم ــخص اس مش

تجربــه  و  دانــش  دارای  دنیــا  در  متعــددی  شــرکت های  کــه  هرچنــد 
)ژاپــن،  می باشــند  نســاجی  نخ هــای  پیچــش  وایندرهــای  ســاخت 
آلمــان، ایتالیــا و چیــن(، امــا وایندرهــای مــورد اســتفاده در صنعــت 
ــند  ــردی می باش ــه ف ــر ب ــای منحص ــی ه ــه دارای ویژگ ــاف شیش ــد الی تولی
کــه تولیــد آنهــا را بســیار خــاص و تخصصــی نمــوده اســت. شــرکت 
دیتــز + ِشــل (Dietze+Schell( آلمــان از معــدود شــرکتهای ســازنده 
ــال  ــیس و در س ــال 1951 تاس ــه در س ــد ک ــی باش ــاص م ــای خ وایندره
1965 اولیــن واینــدر تخصصــی الیــاف شیشــه خــود را عرضــه نمــود.

عــالوه بــر واینــدر در 
بعضــی مــوارد بــه دلیل 
نــوع کاربــرد نهایــی، در 
عــوض پیچیــدن دســته 
الیــاف رووینگ شیشــه، 
آنهــا را مســتقیماً خــرد 
نمــوده و بــه مرحلــه 
مــی  انتقــال  بعــدی 
اینحالــت  در  دهنــد. 
از  واینــدر  عــوض  در 
ــده  ــرد کنن ــتگاه خ دس
اســتفاده   )Chopper)
مــی شــود کــه وظیفــه 
کشــیدن دســته الیــاف 
شیشــه از بــاال بــه پایین 
ــا را  ــردن آنه ــرد ک و خ
ــده دارد )شــکل  ــر عه ب

ــه  ــد ب 21(. البتــه در بعضــی از کاربردهــا عملیــات خــرد کــردن نیــز می توان
ــود.  ــام ش ــری انج ــتگاه دیگ ــزا در دس ــورت مج ص

الزم بــه ذکــر اســت کــه قبــل از بســته بنــدی نهایــی بایســتی دســته الیــاف 
رووینــگ شیشــه ابتــدا خشــک شــود تــا رطوبــت زیــاد موجــود در آنهــا کــه در 
فرآینــد خنــک ســازی و آغشــته ســازی بــا آهــار و یــا روغــن بــه آنهــا اضافــه 

شــده اســت برطــرف گــردد.

 )AHU( تهویه و جابجایی هوا
در کنار ماشین آالت اصلی خط تولید الیاف شیشه، تجهیزات و تاسیسات جانبی 
آن نیز بسیار حائز اهمیت می باشد. در یک کارخانه تولید الیاف شیشه نحوه 
تهویه هوا، تصفیه آن، کنترل دما و شدت جریان و ... بسیار حائز اهیمت بوده 
مهمی  بسیار  نقش  نهایی محصول،  کیفیت  روی  بر  مستقیم  تاثیر  بر  و عالوه 
در راحتی نیروهای کار سالن نیز دارد )شکل 22(. به همین دلیل شرکتهایی 
تجهیزات  سازنده  شرکتهای  معتبرترین  از  که  فرانسه   AESA آ-اِس-آ  نظیر 
تهویه و تصفیه هوای صنعتی کارخانجات می باشد نیز در این حوزه فعال می 
 )Ameliorair) باشند. این شرکت با بهره گیری از دانش شرکتهای آملیور ِایر
فرانسه )1938(، اِیر اینداستری (Air Industrie( فرانسه )1968(، اِل تی جی 
 )1972( ایتالیا   )Kenya) ِکنیا  و   )1925( آلمان   )LTG Air Engineering)
توانسته است دانش و تجربه منحصر به فردی در این حوزه جمع آوری نماید.

کدگذاری قطر الیاف شیشه
ــوض  ــتاندارد در ع ــه صــورت اس ــاف شیشــه ب ــد الی ــع تولی ــوالً در صنای معم
نوشــتن قطــر هــر کــدام از فیالمنتهــا از کدهــای الفبایــی مخصوصــی اســتفاده 
مــی شــود کــه تعــدادی از آنهــا در جــدول 4 آورده شــده اســت. معمــوالً در 
کاربردهــای نســاجی از فیالمنتهــای شیشــه بــا محــدوده قطــری ظریــف D الی 
G اســتفاده مــی شــود، زیــرا کــه در فرآیندهای نســاجی نیازمنــد عملیات هایی 
نظیــر تابندگــی و بافندگــی هســتیم کــه انعطــاف پذیری الیــاف در آنها بســیار 
حائــز اهمیــت اســت و در صــورت ضخیــم بــودن فیالمنتهــا احتمــال شکســت 
آنهــا در ایــن دســتگاه ها و فرآیندهــای پاییــن دســتی بســیار زیــاد خواهــد بود. 
جهــت  شیشــه  فیالمنتهــای  از  مســتقیم  اســتفاده  صــورت  در  امــا 
ــوان  ــی ت ــت م ــع کامپوزی ــری در صنای ــای پلیم ــن ه ــازی رزی ــتحکم س مس
ــوده  ــتفاده نم ــی T اس ــری G ال ــدوده قط ــر در مح ــم ت ــای ضخی از فیالمنته
ــتی  ــه بایس ــد. البت ــز دارن ــری نی ــی باالت ــات مکانیک ــلماً خصوصی ــه مس ک
ــه  ــت پارچ ــی و باف ــس از تابندگ ــع پ ــیاری از مواق ــه در بس ــرد ک ــه ک توج
ــوان جــز مســتحکم  ــه عن ــد ب ــز مــی توان ــن منســوج نی شیشــه ای، خــود ای
ــرد. ــرار گی ــورد اســتفاده ق ــت م ــع کامپوزی ــن پلیمــری در صنای ــده رزی کنن

)شکل 21(

)شکل 22(
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گواهینامه تأیید 
صالحیت آزمایشگاه 

ــی  ــتاندارد یک ــای اس ــرو گواهی ه ــر روب تصاوی
در  اســتاندارد  تعییــن  آزمایشــگاه های  از 
ــورد  ــای م ــه ه ــاف و پارچ ــخ و الی ــه ن زمین
ــه  ــد. ک ــاجی می باش ــوزه نس ــتفاده در ح اس
هــای  برروســی  و  آزمایشــگاه  بــه همــت 
همــکار  آزمایشــگاه  در  گرفتــه  صــورت 
جهــان رنگیــن آزمــا بــه ثبــت رســیده اســت.

درصورتــی کــه در محصــوالت شــما از مــوادی 
اســتفاده می گــردد کــه اســتاندارد هــای 
مربوطــه و قیــد شــده را دارا می باشــد. یعنــی 
ــه  ــی از مولف ــت الزم و یک ــس شــما کیفی جن
هــای مــورد نیــاز بــرای تولیــد محصــول 
می باشــد. دارا  را  صــادرات  و  کیفیــت  بــا 

ــاز  ــورد نی ــتانداردهای م ــن اس در حــوزه تعیی
ــورد اســتفاده در حــوزه  ــه م ــواد اولی ــرای م ب
نســاجی و حــوزه هــای دیگــر یــک ســری از 
آزمایشــگاه هــا بــه عنــوان آزمایشــگاه همــکار 
همــکاری  تأییدیــه  اســتاندارد  از ســازمان 
می گیرنــد کــه در ایــن حــوزه اســتاندارد 
بــرای محصــوالت  هــای مشــخص شــده 
توســط ایــن ســازمان هــا مالکــی بــرای 
تولیــدی هــا جهــت اســتفاده از آن مــواد اولیه 
می باشــد. در ایــن شــماره بــه ســراغ یکــی از 
ــا  ــا ب ــم ت ــکار رفته ای ــن آزمایشــگاه های هم ای
اســتاندارد هــای تعییــن شــده طی آزمایشــات 
ــن  ــط ای ــه توس ــورت گرفت ــی های ص و بررس
ــویم. ــنا ش ــه آش ــواد اولی ــرای م ــگاه ب آزمایش

ــه  ــوط ب ــتانداردهای مرب ــزارش اس ــن گ در ای
ــاف  ــا و الی ــاف پارچه ه ــخ، کف پوش ه ــواع ن ان
ــه چشــم  ــاف ب ــر الی ــواع دیگ ــی اســتر و ان پل

می خــورد.

از  بنــدی  ایــن جمــع  تــالش کردیــم در 
مــواردی اســتفاده کنیــم کــه بــرای مخاطبــان 
ــی  ــع شــود. در صورت ــد واق ــه کهــن مفی مجل
کــه تمایــل داشــته باشــید تــا بــه طــور 
کامــل ایــن اســتانداردها را داشــته باشــید بــا 

ــد. ــل فرمایی ــاس حاص ــه تم ــه مجل تحریری

راه های ارتباطی با مجله کهن: 
02177245780
E-Mail: mail@kohanjournal.com
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DOMOTEX asia / CHINAFLOOR, 
the leading flooring tradeshow in 
Asia-Pacific, opened its doors to vis-
itors and exhibitors from all around 
the world during March 21-23, 2017 
at the Shanghai New Exhibition Cen-
tre.  1,364 exhibitors from 40 differ-
ent countries, among which 313 
were international, exhibited both 
traditional and innovative flooring 
products in an extended gross area 
of 145,000sqm spread throughout 
13 halls. Ten countries, namely Af-
ghanistan, Belgium, Croatia, France, 
Germany, India, Iran, Turkey, The 
Netherlands and USA were also 
represented through country pavil-
ions. The total number of visitors in-
creased by 8.2 % from the previous 
edition and reached 54,529 visitors, 
among which 12,812 were interna-
tional flooring professionals. 

“Again DOMOTEX asia/CHINAFLOOR 
confirmed its leading position in 
Asia-Pacific. In particular, the huge 
variety of domestic and international 
brands proved the profound commit-
ment of the flooring industry “, said 
Ms. Susanne Klaproth, Global Direc-
tor DOMOTEX at Deutsche Messe, 
one of the organizers of the show. 
“We received a very positive feedback 
from our exhibitors who appreciate 
the high quality of the visitors. This 
motivates us to keep on targeting the 
best buyers of carpets and floor cov-
erings from China and Asia-Pacific. “

The InnovAction Flooring program 
once again gave DOMOTEX asia/
CHINAFLOOR 2017 exhibitors the op-
portunity to showcase their newest 
products to the audience before and 
during the exhibition. More than 500 
new products were launched on the 
show’s dedicated online platform by 
over 400 exhibitors.  Visitors voted 
online and onsite for their favorite 

innovative products choosing the 
Top 10 from wood, carpet and resil-
ient sectors. The companies that re-
ceived an award under the category 
2017 Top 10 New Products were: ERE 
FLOORING, FUYU WOVEN, FUXING 
CARPET, PROPARQ, HOMEDEC WEIYA 
CARPET, INNOMASTER HOME, JIALI 
CARPET, KINGDOM PLASTICS, TAIS-
HAN ARTIFICIAL TURF INDUSTRY, and 
YINGTAIHONGYE HOME DECORA-
TION. Onsite, visitors had a chance to 
preview and experience a selection 
of 50 new products displayed in 2 
dedicated InnovAction Centers.

cadex, the international hub for con-
necting, learning and doing business 
in the design and architecture indus-
try was held for the second year con-
currently to DOMOTEX asia/CHINA-
FLOOR. cadex hosted three days of 
conferences, networking, interactive 
events, creative displays, and much 
more. 

For the first time, DOMOTEX asia/
CHINAFLOOR in collaboration with 
COVER magazine successfully host-
ed “Luxury Brands”, a contemporary 
high-end handmade design carpet 
showcase in the heart of hall W5. 
Luxury Brands consisted of an exclu-
sive display area which featured a 
curated selection of high-end hand-
made carpets from some of the top 
international rug brands, namely: 
Amadi Carpets, Ariana Rugs, Art Re-
sources, Ayka Design, Creative Mat-
ters, Hossein Rezvani, Knots Rugs, 
New Moon, Rug Star, Samad, Tissage, 

Wool & Silk Rugs and Zollanvari. The 
Luxury Brands showcase was met 
with great enthusiasm and interest 
by the visiting audience, showing a 
clear trend setting in the Asian mar-
ket for the handmade carpet sector. 

The exhibition’s halls were flooded 
by visitors from China, Asia-Pacif-
ic and other regions of the world, 
who came to discover new trends, 
technologies and innovations and 
took part in 33 conferences, events 
and seminars around flooring prac-
tices, applications and modern day 
challenges, presented by world-re-
nowned flooring experts, profes-
sionals and designers. Events like 
the “ALL IN ONE Home Decoration 
Industry and Wooden Products De-
velopment Summit” and the “Bam-
boo Flooring and Outdoor Decking 
Matchmaking” attracted a plethora 
of both domestic and international 
flooring visitors, while cadex confer-
ences such as the “Luxury Boutique 
Hotel Design” and “Smart Home” 
were fully packed with architecture 
and interior design professionals.

Another feature that continued 
its successful route following its 
2016 launch was the US Distrib-
utor Delegation that brought to-
gether 10 flooring professionals 
from some of the biggest flooring 
distributing companies in the US 
for a China Factory Tour before the 
exhibition and onsite B2B match 
making with selected exhibitors dur-
ing DOMOTEX asia/CHINAFLOOR.

DOMOTEX 
ASIA

CHINAFLOOR
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highest demands in terms of quality, 
are highly flexible, and have perfect 
surface integrity and rounding. The 
high quality of the needles results in a 
trouble-free operation of the hosiery 
machine.

In addition KERN-LIEBERS TEXTILE 
also offers a comprehensive product 
range of machine parts, e.g. sinkers, 
transfer jacks, selectors, cylinder 
bars, and various others. Some of the 
parts are partially hardened in areas, 
which are subject to heavy strain, for 
example the butt of selectors. Many 
years of experience in stamping 
technology enables the company to 
produce technically demanding parts, 
for example sophisticated transfer 
jack forms. Most of the parts have 
been developed in close co-operation 
with leading machine manufacturers.

With its huge range of products KERN-
LIEBERS is one of the leading suppliers 
for the textile industry. Customers 
are machine manufacturers as well 
as textile manufacturers. Worldwide 
sales and support is guaranteed 
through the international network of 
subsidiaries and representations in 
over 80 countries covering all major 
textile markets around the globe.

KERN-LIEBERS TEXTILE offers a 
comprehensive portfolio of needles 
and sinkers for single cylinder 
sock machines. The needles and 
machine parts meet LONATI´s OEM 
specifications.

Tomsic 
Evenness 
Tester EASY  
The Simplest 
Tester on the 
Market

TOMSIC is an Italian second generation 
family-owned company, producing 
and offering complete laboratory 
equipment for spinning mills as well 
as autoleveller systems for cards and 
drawframes. This article focuses on 
the TOMSIC Evenness Tester, EASY: the 
evenness tester 
for yarn, roving 
and sliver. “EASY” 
is already well 
known to major 
world markets. 
The consistently 
great success 
of the TOMSIC 
tester is thanks to 
application of the 
most advanced 
t e c h n o l o g y , 
simplicity of 
o p e r a ti o n , 
flexibility, zero maintenance cost 
and an attractive purchase price…

The TOMSIC Evenness Tester software 
is the most operator-friendly 
software with easy functions (test run 
with just 3 clicks). The graphical and 

numerical results, perfectly aligned 
to world standards, are displayed 
in only one window for direct test 
comparison. Furthermore the flexible 
software, installed on a normal PC 
with Windows10, allows automatic 
update of the latest features directly 
from the head Tomsic service station 
cost-free. This advantage guarantees 
that the customer’s equipment 
is always fully updated with the 
most cutting edge technology.

“EASY” data retrieval is based on 
the Open SQL Server database. This 
database using the SQL principle 
enables all data to be exported easily 
to other computers / databases. All 
parameters are with OPEN access 

which permits FREE LAN connection. 
The reports can be globally read 
ON-LINE and in REAL TIME. “EASY” 
software also allows simple export of 
the data in EXCEL and other programs.

The TOMSIC company offers , in many 
countries around the world, besides 
the sale›s agent , also a local after sales 
service, so it can always guarantee 
prompt and competent assistance. 
However, “EASY” has been developed 
based on the MODULAR principle, 
where each slot is independent and 
easily extractable , if necessary, by the 
customer himself and with an auto 
test of each module. 

In practice a lower service-cost 
is guaranteed and thus a Tomsic 
technician on site is not a real 
necess i ty!
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About the organizers:
Leading Group Office for 
Development of Employment-
Centered Textile and Apparel Industry 
in Xinjiang Uygur Autonomous Region 
is a coordinating body established for 
the implementation of the strategic 
planning which is set up by the 
Chinese Central Government, namely, 
one million employment program in 
Xinjiang)2023 -2014).

The office of the leading group is in 
the general office of the people’s 
government of Xinjiang Uygur 
Autonomous Region.

Its main duties are:
1. Study and solve the major issues in 
the planning process, draft and report 
industrial policies, measures and 
suggestions to Central Government 
and the Party Committee and the 
people’s government of Autonomous 
Region.
2. Supervise and coordinate the using 
of special fund of textile and clothing 
industry and evaluate the effect of 
fund using.
3. Conduct supervision, assessment 
and statistical analysis to the 
implementation of the program.
4. Hold industrial activities such 
as Asia-Europe Silk Road Fashion 
Festival.

China Textile Information Center 
(CTIC) is an authoritative information 
and consulting services organization 
in China’s textile industry and also 
the largest comprehensive research 
and public service organization of 
the industry. CTIC is dedicated to 
pushing forward the development, 
transformation and upgrading of 
textile industry; promoting the 
spread and application of textile 
technology and cultural creativities; 
supporting closer integration of the 
textile industry with fashion industry, 
cultural and creative industry and 
information industry as well as 
emerging industries of strategic 
importance; and helping Chinese 
textile and apparel enterprises 
improving their product quality, 

market presence and international 
competitiveness. Headquartered in 
Beijing, CTIC has many branch offices 
spread over many cities including 
Shanghai, Guangdong, Fujian, Jiangsu 
and Zhejiang, and more than 20 
wholly-owned and holding subsidiary 
companies.

Santex Rimar Group is a machinery 
manufacturer and a partner for 
customized solutions which provides 
the most efficient technology in 
respect to productivity, energy saving 
and sustainability, low maintenance 
costs and state of the art production 
processes.

Santex Rimar Group is present in 
Switzerland, China, India and Turkey 
with headquarters in Italy and 
has more than 30,000 customers 
throughout the world.

100 years of experience, worldwide 
customer sales, service and support 
organization together with in-house 
R&D, mechanical and software 
engineering make the Group a 
complete system solution provider.

Techtextil: 
Young Engin  
eers Present 
High-Tech 
Solutions
With 62 exhibiting VDMA member 
companies, German Technology will 
be strongly represented at Techtextil 
Frankfurt at the beginning of May.

The VDMA uses the trade fair for 
technical textiles once again as an 
opportunity to honour successful 
young engineers. At the trade fair, five 
students will be awarded prizes of the 
Walter Reiners-Stiftung (Foundation) 
in the categories dissertation, 

master and seminar paper for 
their outstanding and creative 
achievements.

With their works, which deal with 
lightweight construction applications 
among other things, the young ladies 
and gentlemen demonstrate that 
textile machinery is a real high-tech 
industry with a future.

The award ceremony of the Walter 
Reiners-Stiftung (Foundation) will 
take place on 11 May, from 5 to 6 pm 
at the VDMA booth (3.0/D25). Trade 
fair visitors and exhibitors are very 
welcome to participate. 

The VDMA booth is also the first 
contact point for visitors who would 
like to get an overview of the exhibiting 
VDMA member companies. For 
example, the list of exhibitors VDMA 
members @ Techtextil 2017 as well as 
Buyer’s Guide Textile Machinery are 
available at the information booth.

HOSIERY 
MACHINE 
PARTS FROM 
KERN-LIEBERS 
NEEDLES IN OEM QUALITY FOR 
SINGLE CYLINDER SOCK MACHINES

Modern single cylinder hosiery 
machines are able to produce socks 
in excellent quality and with high 
production rates. The quality of the 
knitted product depends heavily 
on the quality of the used needles. 
KERN-LIEBERS TEXTILE offers high 
quality needles for virtually all 
machines, which are used for the 
production of socks. For examples 
needles from KERN-LIEBERS meet 
the OEM specifications of the global 
market leader LONATI. They fulfill 
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MINIWIZ
Miniwiz exists to make the circular 
economy a reality in everyday 
consumption by turning recycled 
material into high-performance 
applications. In applying circular 
economy design and engineering 
principles to post-consumer plastic 
waste, packaging waste, food waste, 
and electronic waste, Miniwiz creates 
high-value raw materials, turnkey 
architecture and interiors, building 
modules, customizable consumer 
goods, and for the first time, luxury 
performance fabrics.

The great enabler of its goals is its 
ability to demonstrate the financial 
feasibility of environmentally 
serving technologies, which often 
outcompete less sustainable 
technologies. Miniwiz is based in 
Taipei with subsidiaries in the EU 
(Berlin, Germany) and Beijing, China.

BENETTON GROUP
Founded in 1965, Benetton Group 
is one of the best-known fashion 
companies in the world, present 
globally with a network of about 
5,000 stores; a responsible group that 
plans for the future and lives in the 
present, with a watchful eye to the 
environment, to human dignity, and 
to a society in transformation.

The Group has a consolidated 
identity comprised of color, knitwear 
and social engagement: these 
values are reflected in the strong, 
dynamic personality of its brand 
United Colors of Benetton featuring 
clothing collections for women, men 
and children. Aside from apparel 
its offering also spans from elegant 

accessories to eyewear, and from 
fragrances to luggage.

From state of the art knitting 
technology developed in its 
laboratories in Castrette, (Treviso, 
Italy) comes Benetton’s TV31100, 
a new concept in pullovers. The 
fashion company’s new essential is a 
concentrate of Italian manufacturing 
expertise and tradition with an eco-
sustainable touch and an ageless, 
cosmopolitan spirit.

CRISTIANO SEGANFREDDO
Innovator and a creative entrepreneur. 
He has taught Aesthetics in Fashion 
Design at Politecnico di Milano and 
he has been Scientific Director of 
Corriere Innovazione of Corriere 
della Sera. Columnist for several 
newspapers and magazines for 
luxury, innovation and fashion. He 
has worked as strategic  and  artistic   
consultant   for   different   fashion   
and   design   brands.   Director   of   
the Progetto Marzotto. He is  the  
artistic  director  of  Krizia.  He  is  on  
the  advisory  Board  Italy of Unicredit 
bank and Santa Margherita Spa.

IKEA
IKEA history crosses over six decades 
and shows how IKEA went from 
the woods of southern Sweden to 
being a major retail experience in 
40 countries/territories around the 
world. IKEA is guided by the vision: 
“creating a better everyday life for 
the many people”. The IKEA business 
idea is to offer a wide range of home 
furnishings with good design and 
function at prices so low that as 
many people as possible will be able 
to afford them. From the beginning, 

IKEA has taken a different path and 
have decided to side with the many. 
That means responding to the home 
furnishing needs of people around 
the world: people with many different 
needs, tastes, dreams, aspirations 
and wallet sizes; people who want 
to improve their homes and their 
everyday lives.

Purchasing within IKEA has always 
been an important contributor to 
realising our vision and business 
idea. IKEA is constantly taking steps 
in how they work and grow together 
with their suppliers, with a common 
goal to optimise the value chain, 
resulting in better products at lower 
costs and at the same time create a 
positive impact for both people and 
the environment. IKEA has purchasing 
teams located around the world and 
works with suppliers in more than 
50 countries. The purchasing teams 
finds new suppliers and evaluate 
and develop existing ones. Together, 
they ensure optimal production 
conditions, capacity, product quality 
and availability. IKEA also actively 
supports suppliers in their work to 
improve working conditions and 
minimize negative environmental 
impact.

The IKEA Category Area Textiles is 
constantly working to implement 
innovative solutions in materials 
and techniques and to improve the 
supply chain, one such example of 
this is our conscious sourcing of 
sustainable cotton. After a decade of 
diligent work, IKEA has succeeded in 
implementing %100

Cotton from More Sustainable 
Sources in the entire supply chain, 
including full traceability from 
customer to farm level.
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FUTURE 
TEXTILE ROAD
The future of the new textile industry: a 
dialogue between Xinjiang, China and Europe

Santex Rimar Group together with 
Leading Group Office for Development 
of Employment-Centered Textile and 
Apparel Industry in Xinjiang Uygur 
Autonomous Region and China Textile 
Information Centre, present FUTURE 
TEXTILE ROAD - The future of the new 
textile industry: a dialogue between 
Xinjiang, China and Europe, a Forum 
which retraces the Silk Road to open 
a new dialogue between the Asian 
continent and the Mediterranean Sea.

The Forum will take place on May 
16th, 17th and 18th and will be held 
in Urumqi.

International textile business leaders 
and famous creative influencers will 
explore the growth of cutting- edge 
textile industry from Xinjiang through 
the new Silk routes.

Together, speakers will focus on 
textile business, garments and home 
textiles industries and sustainable 
development.

Forum speakers revealed, with more 
to come, include:
- Giovanni Bonotto, Creative Director, 
Bonotto
- Francesco Dalla Rovere, President, 
Sinv Holding
- Arthur Huang, CEO and Founder, 
Miniwiz
- Pietro Pin, Head of New 
Technologies Research and 
Development, Benetton Group

- Cristiano Seganfreddo, Artistic 
Director, Krizia
- Calvin Woolley, Global Supplier 
Development Leader - Textiles 
Category Area, Ikea
- Gao Yong, The Party Committee 
Secretary and Secretary-General, 
CNTAC
- Liang Yong, Deputy Seceretary-
General of People’s Government 
of Xinjiang Uygur Autonomous 
Region, Director of Leading 
Group Office for Development of 
Employment- Centered Textile and 
Apparel Industry In Xinjiang Uygur 
Autonomous Region

About the speakers:
BONOTTO
The BONOTTO SPA is a textile 
manufacturing, and the property 
is managed by one single family 
of business men now in its fourth 
generation. The total area of the 
BONOTTO Group’s plants in Italy is 
about 25.000 square meters with 
200 employees. The mill consists of 
3 production units: the Style Centre 
in Molvena (Vicenza, Italy), whose 
staff is continuously engaged in 
researching and creating new kinds of 
performances, producing more than 
1000 new fabrics every year; the Slow 
Factory, where blankets, samples and 
production pieces are manufactured. 
Slow as the contemporary 
development of the Renaissance’s 
atelier, that reevaluates the culture 
of craftsmanship and then the dyeing 
and finishing plant, where tradition 
and knowledge with research 
permit to research and carrying out 
continuously new processes adapted 
to the enriching of material, giving 

them new looks, performances and 
touches. The bind between art and 
business, creativity and innovation 
is the heart of Bonotto. A creative 
space for experimentation and 
contamination in which art pollinates 
the enterprise, where the work of an 
artisan and of an artist has the same 
value.

SINV
Sinv is an Italian company founded 
in 1975 and specialized in ready-to-
wear apparel. It first came to market 
with its own brand, Daily Blue, 
developed with Adriano and Rossella 
Goldschmied, but, after 10 years, its 
focus changed to the newly-borne 
licensing business. In 1985 it started 
collaborating with Krizia for the 
launch of Krizia Jeans, and since then 
has partnered with fashion houses 
such as Moschino, Cavalli, Valentino, 
Alexander McQueen, Chloè, Donna 
Karan, Yohji Yamamoto and many 
others, to market their diffusion lines. 
The specific nature of these licensing 
agreements calls for Sinv to invest in 
both manufacturing and distributing 
infrastructures, leaving the Maisons to 
concentrate on the stylistic proposals 
and the communication strategy and 
allocation. Currently the company 
is in charge of the Love Moschino 
and Dirk Bikkenbergs brands, while 
owning a minority stake in both of 
these licensors’ business, has the 
worldwide license of Stella Jean, and, 
since 2015, markets its own brand, 
Piazza Sempione. Sinv’s headquarters 
is in Schio (Vicenza, Italy), it employs 
200 people, its sales volume is around 
70m euros, and it is wholly owned by 
the Dalla Rovere family.
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CONCRETE STEPS 
FOR GLOBAL 
SUSTAINABLE 
GARMENT 
VALUE CHAINS

EURATEX welcomes the European 
Commission new working document 
and the efforts of the European Par-
liament for global sustainable gar-
ment value chains and looks forward 
to supporting the achievement of 
concrete results in the next steps.

On Wednesday 26th April, Com-
missioner Mr. Mimica interve-
ned at a Rana Plaza commemo-
ration event and presented the 
working document Sustainable 
garment value chain through 
EU development action which 
outlines the European Union 
response for more sustainable 
textile and clothing value cha-
in within development policy. 
The Commissioner focused on 
intervention areas for financi-
al support, promotion  of best 
practices and awareness ra-
ising among the consumers.

On Thursday 27th April, the 
Members of the European Parli-
ament (MEPs) have voted a new 

Report on the EU Flagship initiative on 
the garment sector calling the Europe-
an Commission to take action across 
all aspects of sustainability, social, en-
vironmental and financial, while stres-
sing human-rights issues. The vote 
marks the conclusion of a long resear-
ch in which the MEPs invested efforts 
to dig in the complexity of the global 
garment value chain and to investiga-
te options to boost fair and respon-
sible business practices globally.

Moving on to the next steps, EURA-
TEX believes the efforts shall focus 
on building upon the achievements 
of successful voluntary initiatives 
and refraining from creations of 
new mandatory due diligence ruling.

Tackling a global issue, we welco-
me the Commission and the Parli-
ament acknowledgements of the 
need to act globally and to align 
with ILO standards and the last 
OECD due diligence guidance whi-
ch was presented last February.

Fair and effective solutions can only 
be produced by collaboration with all 
parties; we therefore wish to stress 
the need to seize the momentum for 
institutions, industry and society to 
work on: i) building up on the achie-

vements from successful voluntary 
initiatives, ii) refrain from creating 
new mandatory  ruling, iii) consider 
diversity along the value chain, es-
pecially the features of the European 
industry and its SMEs and iv) facilitate 
transparency and information for the 
consumers, to ultimately help pe-
ople choosing sustainable products.

EURATEX reiterates its commitment 
to constructively work together for 
fair policy proposals which can deli-
ver results on the ground and make a 
difference.

EURATEX’s main objective is to pro-
mote the interests of its members 
while taking into account the Europe-
an Union’s institutional framework 
and its international obligations.

As the voice of the European textile 
and clothing industry, EURATEX’s 
main objective is to create  an  en-
vironment within the European 
Union which is conducive to the 
manufacture of textile and cloth-
ing products. Its headquarters in 
Brussels are within touching dis-
tance of the major decision-mak-
ing bodies of the EU, at Commis-
sion, Parliament and Council level.

12
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Oerlikon Neumag and Teknoweb Materials 
joining forces in the future

Oerlikon enters 
into a strategic 
partnership 
in the high-
growth market 
for disposable 
nonwovens

Remscheid/Neumuenster, Germany, 
Palazzo Pignano, Italy – April 2017 ,4 
– The Manmade Fibers segment of 
the Swiss Oerlikon Group is entering 
into a strategic partnership with 
the Italian company Teknoweb 
Materials s.r.l. aimed at extending 
the nonwovens production systems 
portfolio to include the high-growth 
market for disposable nonwovens. 
Within the context of the most 
important international trade fair 
for the nonwovens industry – the 
‘Index’ in Geneva, Switzerland – 
opening today, Oerlikon announced 
that the two companies have come 
to an agreement in principle on 
establishing a new, jointly-owned 
company. This is expected to be 
completed within the next few 
weeks. With this development, 
Oerlikon strengthens the Oerlikon 
Neumag nonwovens systems 
business within the Manmade 
Fibers segment and expands into 
the attractive disposable nonwovens 
market.

Teknoweb Materials is an established 
technology provider focusing on 
nonwovens used in disposable 
products. The company has – in the 
form of the Arvell® technology – its 
own patented and particularly energy-
efficient manufacturing process, 
with which wipes can be produced 

using an efficient spunbond- airlaid 
nonwovens process instead of the 
complex carded-spunlace process. 
The Arvell® technology dispenses with 
hydroentanglement and subsequent 
drying, which results in considerable 
energy and hence cost savings for 
customers. Together with Oerlikon 
Neumag’s know-how and equipment 
for manufacturing technical 
nonwovens (durable nonwovens), 
both partner companies will in 
future occupy a significant position 
within the nonwovens production 
solutions market. The newly-created, 
combined technology platform offers 
considerable synergy potentials and 
the ideal prerequisites for launching 
innovative products.

Advance into a CHF 300 million 
market
As a result of the partnership, the 
Manmade Fibers segment further 
advances its interests in the attractive 
disposable nonwovens market. With 
a market volume of around CHF 
300 million and average growth of 
between 4 and 5 percent expected 
over the next few years, the disposable 
nonwovens market is particularly 
interesting for Oerlikon Neumag. In 
addition to the markets for technical 
nonwovens production solutions in 
which it already operates, this will 
also allow Oerlikon Neumag – with 
its machine and systems solutions – 
to participate more actively in one 
of the, in terms of volumes, fastest-
growing areas 
within the overall 
n o n w o v e n s 
market in the 
future. Drawing 
on Oerlikon 
N e u m a g ’ s 
innovative airlaid, 
m e l t b l o w n 
and spunbond 
technologies and 
the Teknoweb’s 
i n n o v a ti v e 
n o n w o v e n s 
solutions, the 
n e w l y - fo r m e d 

company will have excellent market 
access with a global sales and service 
network. Together, it will be possible 
to tap into market potentials more 
swiftly.

Georg Stausberg, CEO of the 
Oerlikon Manmade Fibers segment, 
comments: “We are pleased to be 
announcing this strategic partnership 
with Teknoweb. With this, Oerlikon 
Neumag gains access to innovative 
technologies, hence expanding its 
product portfolio as a total solutions 
provider for nonwovens production 
systems. This allows us to expand into 
an attractive new market. Not least, 
the
 
collaboration underlines our strategy 
of broadening the Manmade Fibers 
segment product offerings, with the 
aim of making its overall portfolio – 
currently with its primary focus on the 
filament business – more balanced in 
the long term.”

Fabio Zampollo, CEO Teknoweb 
Materials, explains: “Our objective 
was to join forces with a strategic 
investor with outstanding know-how, 
excellent technologies and machine 
and systems solutions. Oerlikon 
offers all these from a single source. 
Furthermore, we will in future also 
profit from professional engineering 
and the global service network of 
the entire Oerlikon Manmade Fibers 
segment.”
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Global fabric 
output 
increased in 
Q2016/4, while 
global yarn 
production fell

Global fabric output is expected to 
improve in Q2017/1 and remain 
unchanged in Q2017/2. Global 
yarn production should remain 
unchanged in Q2017/1 and is 
expected to decline Q2017/2.

The global yarn production fell 
in Q2016/4 quarter-on-quarter. 
Thereby, output in Asia, in North 
and in South America decreased. In 
Europe, it increased. On an annual 
basis, the global yarn production in 
Q2016/4 increased versus Q2015/4. 
Global yarn stocks climbed in Q2016/4 
quarter-on-quarter. Yarn stocks 
were reduced in South America. In 
Asia, they fell. Year-on-year, global 
yarn stocks improved. Yarn orders 
in Europe fell and in South America 
they increased quarter-on-quarter. 
Compared to the same quarter a year 
ago, yarn orders increased in South 
America and fell in Europe.

Global fabric production increased 
in Q2016/4 against Q2016/4 due 
to increases in Asia and in Europe. 
In contrast, South America’s fabric 
production decreased. Global fabric 
output improved year-on-year in 
Q2016/4. Thereby, Asian and South 
American output increased, while it 
fell in Europe. In Q2016/4, worldwide 
fabric stocks fell quarter-on-quarter. 
Fabric inventories were reduced in all 
examined regions except for Europe 
where they remained unchanged. 
Year-on-year, fabric stocks declined. 
European fabric orders increased 
quarter- on-quarter and they fell in 

South America. On a yearly basis South 
America’s fabric orders declined and 
they remained unchanged in Europe.
For Q2017/1, estimates indicate an 
unchanged global yarn production 
and a rising fabric production.

For Q2017/2, the global outlook for 
yarn production signals a decline 
and the outlook for global fabric 
output indicates an unchanged 
development.

In Q2016/4, global yarn production 
fell by nearly %24 quarter-on-quarter 
mainly due to  the exceptionally 
strong decline in Asia by %25. In 
North and South America yarn output  
fell by %6 and %20, respectively. In 
Europe, in contrast, it rose by %19. 
Global yarn output increased by %6 
in Q2016/4 versus Q2015/4. In Asia 
yarn output improved by %6.4 year- 
on-year and in South America by %20. 
In Europe and North America yarn 
output declined by %1.5 year-on-year 
and by %0.4, respectively.

Global fabric production increased 
by %7.5 in Q2016/4 against the 
previous quarter. While Asian and 
European output grew by %8 and 
%13, respectively, South American 
fabric production fell by %9.4 quarter-
on-quarter. Year-on-year, global fabric 
output improved by %9 in Q2016/4. 
Thereby, Asian production increased 
by %10 and South America’s output 
i m p r o v e d 
by %36. 
E u r o p e ’ s 
f a b r i c 
output fell 
by %7.6 
y e a r - o n -
ye a r.

Global yarn 
inventories 
i n c r e a s e d 
in Q2016/4 
by %5.4 
q u a r t e r -
on-quarter 

with increases of %10 in Asia. 
In contrast, in South America 
inventories fell by %36. In Q2016/4, 
the annual percentage change of 
global yarn inventories recorded a 
decrease of %1. Thereby, Asian yarn 
stocks increased by %3 year-on-
year. European yarn stocks fell by 
%0.6 annually and South American 
stocks diminished by over %35.

Worldwide fabric stocks fell by %1.5 
quarter-on-quarter in Q2016/4. The 
major culprit was South America, 
where stocks were reduced by %5. 
In Asia and North America fabric 
stocks were reduced by %0.3 and 
%1.2, respectively. On a yearly basis, 
global fabric inventories in Q2016/4 
decreased by %4. Asia’s fabric stocks 
decreased by %0.3 annually and South 
America’s inventories fell by %14. In 
Europe and North America stocks 
remained unchanged year-on-year.

In Q2016/4, European yarn orders fell 
by %2.6 quarter-on-quarter and in 
South America they increased by over 
%4. The annual percentage change of 
European yarn orders amounted to 
%2.6- and to nearly %129+ in South 
America. European fabric orders in 
Q2016/4 rose by %1.4 quarter-on-
quarter. South American fabric orders 
in Q2016/4 fell by %35 quarter-on-
quarter. Year-on-year, fabric orders 
remained unchanged in Europe and in 
South America they fell by over %20.
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Bräcker STARLETplus traveller 
Service life up to 50% and more!

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

www.bracker.ch
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Textiles Intelligence

Forecasts of strong growth in demand for disposable 
products prompts investment in new nonwoven fabric 
lines
Demand for disposable nonwovens is forecast to grow 
at a healthy rate in the coming years, according to a 
report in the latest issue of Technical Textile Markets 
from the global business information company Textiles 
Intelligence. 
Such growth will be due in part to greater demand 
among the growing upper and middle classes in Asia for 
consumer goods which offer higher performance and 
are of higher added value, such as diapers and feminine 
hygiene products. At the same time, the market for 
flushable wipes is growing strongly. 
Reflecting the potential for growth in these markets, 
a number of the leading nonwoven fabric producers 
are investing in new production lines in a bid to take 
advantage and increase sales. At the same time, the new 
lines are providing producers with the latest technologies 
which are enabling them to produce thinner, lighter 
weight fabrics that are cheaper to produce and satisfy 
demand for hygiene products which are less bulky. 
The world’s largest nonwovens company, Berry Plastics, 
has announced plans to install a new line in the USA 
in order to offer its customers softer materials. Also, 
following the installation of a new carding line at its site 
in Terno d’Isola, Italy, the company has launched several 
new products for the hygiene market.
Kimberly-Clark is adding new lines for making baby wipes 
and diaper pants in Singapore as it continues to look to 
emerging markets for growth in its consumer products 
businesses. Also, it is adding new capacity for making 
products using its proprietary Coform technology in four 
countries, namely Brazil, Colombia, Singapore and South 
Korea.  
Fitesa has made a number of recent investments 
in spunmelt technology. Among these is a new line 
which came on stream in Peine, Germany, in early 
2017 following the completion in 2016 of new lines 
in Cosmópolis, Brazil, and José Iturbide, Mexico — 
which came hot on the heels of an investment in the 
previous year in Norrköping, Sweden. Looking ahead, 
the company is likely to invest in a new line in 2019 in 
Simpsonville, South Carolina, USA, although it has not 
come up with a specific time frame.
Also looking to the future, Glatfleter plans to invest 
US80$ mn in a new line for making air-laid nonwovens 
in Fort Smith, Arkansas, USA. Production on the line is 
expected to start in late 2017 or early 2018.
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Beaulieu Fibres 
International to invest 
EUR 15 million in new 
fibre technology

Beaulieu Fibres International, a leading European 
polyolefin fibre producer, will demonstrate its latest 
fibre innovations that address market demand in 
segments such as automotive, flooring and geotextiles 
at Techtextil 2017, which opens in Frankfurt today.

“Beaulieu Fibres International’s recent Supplier 
Excellence for Technological Innovation Award from 
Yanfeng Automotive Interiors, is just one example of its 
commitment to developing innovative new products in 
close cooperation with customers to enable them to 
bring more environmentally-friendly, lighter and better 
performing products to market,” the company reports.

Investment
To support this, Techtextil visitors will hear first-
hand of Beaulieu Fibres International’s investment 
in new fibre technology on an industrial scale in 
Belgium. The EUR 15 million investment will be 
commissioned in November 2017. It is part of an 
ongoing programme to extend fibre production 
to meet future challenges and customer needs.

Techtextil visitors will also get insights on the company’s 
upcoming products and explore Beaulieu Fibres 
International’s extensive and diversified portfolio of 
Mono, Round and Trilobal fibres, plus BICO-fibres.

Innovation strategy
“Being the European leader for polyolefin staple fibres, 
it is also our commitment to stay ahead as Technology 
Innovator,” said Donald De Deygere, Sales and Marketing 
Manager Fibres Industrial, Beaulieu Fibres International.
“Our innovation strategy is the cornerstone of our 
activities and various awards have proven this success. 
We are proud to announce new industrial investments 
in both Belgium and Italy amounting to more than EUR 
80 million over 2018-2016.”
Beaulieu Fibres International is the biggest European 
producer of polypropylene staple fibre (PP fibre). 
The company is part of the Engineered Products 
Business Unit of Beaulieu International Group, with 
headquarters in Belgium. Beaulieu Fibres International 
has three production sites in Europe – two in Belgium 
and one in Italy. It supplies PP fibres with densities 
of 1,0 to 500 dtex to customers in industries such as 
hygiene, geotextiles, flooring, automotive, filtration 
and upholstery.
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PRESS RELEASE
Istanbul April 10, 2017

The sales of ITM 2018 that will be held on 14-17 April 2018 continues at full speed. Following the start of 
exhibition applications and sales on 20th September 2016, the increasing participation demands coming 
from the world brands also increased the occupancy rate of the exhibition area up to 80%. While the 3rd 
hall, in which the yarn machines will be displayed at ITM 2018 Exhibition, the majority of the halls for 
weaving (2nd hall), printing and digital printing (5th and 6th halls), knitting (7th and 8th halls) and dyeing and 
finishing (10th, 12th and 14th halls) are almost full as well.

The great interest continues
ITM has become a worldwide brand of today. ITM Exhibitions, whose capacity and participants increase 
every passing day and flooded by the visitors from Turkey and around the world, is the biggest fair of 
Turkey and the third biggest of the world. ITM 2016 Exhibition held on 1-4 June 2016 was visited by 
49.730 people from Turkey and 76 countries. Having shown participation and visitor increase during each 
event, ITM Exhibitions continue to increase its success in that direction. The intense participation demand 
coming from the machine and accessory producers point out that ITM 2018 Exhibition will be the biggest 
ITM that has been held until today. The fact that 80% of the places were reserved a year before the exhibi-
tion shows that a significant increase will take place in terms of both exhibition area and number of 
participants.

ITM Exhibitions, whose capacity and participants increase every passing day 
and flooded by the visitors from Turkey and around the world, is the biggest fair 
of Turkey and the third biggest of the world.

ITM 2018 

www.itm2018.com
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www.factor-plus.ch

SWISS-MADE IS PLUS-MADE.

The Swiss textile machinery industry opens up crucial competitive advantages 
for its customers with creative, economic and sustainable overall solutions – the 
FACTOR  : 

  Quality + Lasting Value
  Strength + Partnership
  Creativity + Success 
  High Tech + Reliability
  Performance + Sustainability



تولیدکننــده ماشــین آالت تولید الیــاف مصنوعی

معرفی شرکت:
ســال   20 بــا   ZHEJIANG YUFENG شــرکت 
شــناخته  شــرکت  یــک  عنــوان  بــه  تجربــه 
شــده در بازارهــای جهانــی توانایــی طراحــی 
تولیــد  خطــوط  تجهیــزات  انــواع  تولیــد  و 
تجهیــزات  ویــژه  بــه  و  مصنوعــی  الیــاف 
 Melt Fiber.ــد ــی مانن ــاف مصنوع ــیون الی فیلتراس
دارد را   Liquid Fiber and Melt Jacker Value








