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Showcase your products in a 
unique way!

Shanghai. As the leading floor-
ing exhibition in Asia Pacific, 
DOMOTEX asia/CHINAFLOOR 

is driven by innovative products. In 
2013, it launched the InnovAction cam-
paign as a promotion platform for new 
flooring products. InnovAction is pre-
sents new trends in flooring and encour-
ages new brands in the flooring industry 
to introduce or independently develop 
innovative techniques and materials. It 
is a great chance for wood, carpet and 
resilient flooring producers to extend 
their reach to the show’s professional 
audience and set themselves as pio-
neers of the flooring industry. 

New Products, New Promotions, 
New Display
After a successful InnovAction in 2018, 
the world renowned architect Kostas 
Chatzigiannis is coming back for the 
21st edition of the show. The famous 
Greek designer will once again be the 
master planner of the new style floor-
ing exhibition area of InnovAction. He 
will design a unique exhibition area 
and custom-made units for each new 
product display, leaving a unique view-
ing experience for the audience. The 
InnovAction flooring campaign and 
high-profile displays will be located in 
3 halls throughout the exhibition with 
the purpose of unveiling future market 
leading products in carpet, wood and 
resilient flooring. InnovAction exhibitors 
are automatically enrolled in the online 

Best Products Competition. The com-
petition will officially be online from the 
beginning of February 2019 and will run 
until the end of the month. Every new 
product will have a short video, making 
the online vote a unique experience for 
the professional audience. The awards 
will be conferred in each category, with 
the winners displayed onsite on large 
screens, which are rotated at the show 
for more than 60,000+ professional visi-
tors. In addition, DOMOTEX asia/CHI-
NAFLOOR will present a new product 
manual and distribute it onsite, along 
with the show guide. Floor Covering 
Weekly Magazine )FCW(, a leading 
international industry publication since 
1952, is the main sponsor of the show-
case and will formally announce the 
winners of the Best Products Competi-
tion.  

About DOMOTEX Worldwide: 
DOMOTEX HANNOVER )January 11-
14, 2019( is the world’s leading floor 
covering trade show. Deutsche Messe 
AG Hannover organizes the show.
DOMOTEX asia/CHINAFLOOR )March 
26-28, 2019 in Shanghai( is the larg-
est international flooring show in the 
Asia-Pacific region.  VNU Exhibitions 
Asia, Build Your Dream and Hannover 
Milano Fairs Shanghai, a subsidiary of 
Deutsche Messe, jointly organize the 
show.
DOMOTEX Turkey )April 27-30, 2019 in 
Gaziantep( serves the Turkish and Mid-
dle Eastern markets.  Hannover Messe 
International Istanbul, a subsidiary of 
Deutsche Messe, organizes the show.
DOMOTEX USA )Feb 28-Mar 2, 2019 in 
Atlanta( the only North American trade 
fair and conference event to focus ex-
clusively on carpets and floor coverings.  
Hannover Messe USA, a subsidiary of 
Deutsche Messe, organizes the show.



| www.kohanjournal.com

Middle East Textile Journal

 Issue No.51   |   February 20196

Textile and Apparel Sector in 
TUNISIA

European countries import 96 per 
cent of Tunisia's total textile and 
apparel exports; France, Germa-

ny and Italy alone receive 75 per cent. 
... Expertise is spread over spinning and 
thread making, fabric weaving, finish-
ing, hosiery, knitting, the manufacture 
of woven and knitted clothing as well as 
other textile products.

Tunisia is among the top 15 garment 
suppliers in the world and has the ad-
vantage of being close to the Euro-
pean market. It is the fifth largest sup-
plier to the European Union, as well as 
the leading trouser supplier to the EU. 
Other important products are work wear 
and lingerie. The main foreign inves-
tors in the apparel sector in Tunisia are 
France, Germany, Belgium and Italy.
This web site is a part of a project initi-
ated by the chamber of commerce and 
industry of the center and funded by the 
FAMEX ) foreign markets access fund ( 
in order to offer to Scandinavian com-
panies the opportunity to meet selected 
Tunisian companies and to explore fur-
ther partnership and production oppor-
tunities.

The Scandinavian apparel and fashion 
industry is characterized by the emer-
gence of many new brands and design-
ers; Tunisian apparel industry offers 
many opportunities to Scandinavian 
countries. Thanks to its assets in terms 
of flexibility, reactivity, adaptable pro-
duction volumes, just-in-time delivery, 

communication skills and fundamental 
respect for social and environmental 
standards.

Tunisia enjoys several comparative ad-
vantages, such as low labour cost and 
proximity to the EU market. According 
to the 2007 textile labour cost com-
parison by Werner International, the 
average cost per operator hour in the 
Tunisian industry is significantly lower 
than in Morocco and Turkey. Due to the 
reactivity of the Tunisian apparel sec-
tor delivery times ) 2 to 3 weeks ( are 
lower than Turkey and Poland ) 3 to 4 
weeks ( and definitely lower than India 
and China )12 à 20 weeks(.

Thanks to its proximity to Europe, Tu-
nisian Workers are familiar with the eu-
ropean mentality and work culture. Italy 
is only 1 hour away from Tunis by aero-
plane, France and Germany 2 hours 
away, Copenhagen and Stockholm are 
2h 30 and 3h away respectively. Most of 
the tunisian factories employ multi-lin-
guistic skilled workers: French, English, 
Italian and German are widely used.

FUNDAMENTAL RESPECT FOR SO-
CIAL AND ENVIRONMENTAL STAND-
ARDS AND NORMS
Tunisia is a signatory to the Geneva 
Convention on the conditions of the em-
ployment of child labour. All companies 
must comply with social rules and regu-
lations; systematic control procedures 
ensure that these social standards are 

respected.

MAIN CLIENTS AND REFERENCES
More than 200 brands are currently 
working in Tunisia. here is a non-ex-
haustive list of known brands : Armand 
Thierry, Benetton, Cacharel, Diesel, 
Balmain, 4 You, G.Laroche, Hugo Boss, 
Kookai, Lacoste, Adidas, Catimini, Lee.
Certification for products, systems 
and environment have become wide-
spread among sector enterprises as 
has the development of labelling such 
as OEKO-TEX, ECOLABEL…)see the 
website menu and read more under 
the headline social and environmental 
standards and norms(.

MAJOR REASONS FOR CHOOSING 
TUNISIA
• Competitive production costs
• Flexible and adaptable production system
• Qualified and available human re-
source.
• Respect of delivery time frames.
• Reliable and high-performance sourcing.
• Respect of social and environmental 
standards.
• Full line of services available from 
sub-contracting to co-contracting and 
finished products.

SECTOR OVERVIEW
The Textiles and clothing industries 
)TCI( sector is comprised of some 2,094 
industrial enterprises employing 10 or 
more persons, of which 1,656 produce 
exclusively for the export market.
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DOMOTEX TURKEY
27 - 30 April 2019
Gaziantep ■ Turkey

domotexturkey.com

For Online Registration:
domotexturkey.com

The Center of Flooring for Turkey and the Middle East

Hannover Fairs Turkey Fuarcılık A.Ş.
Tel.  +90 212 334 69 00
Fax  +90 212 230 04 80
info@hf-turkey.com
www.hfturkey.com

Fair Venue:
Middle East Exhibition Center

Southeast Anatolian 
Exporters Unions

Gaziantep Chamber of 
Carpet Producers 

and Weavers

Gaziantep 
Chamber of Commerce

SupportersOrganizer Official
Airline

THIS FAIR IS ORGANIZED WITH THE INSPECTION OF THE UNION OF CHAMBERS AND COMMODITY EXCHANGES OF  TURKEY IN ACCORDANCE WITH THE LAW NUMBER 5174.
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The international home textiles industry has enjoyed 
a promising start at Heimtextil in Frankfurt am Main, 
which finishes today. The challenging economic situa-

tion and uncertainty in the retail sector were countered by a 
positive and confident mood at the world’s leading trade fair.

3025 exhibitors from 65 countries* took the international 
trade fair for home and contract textiles to a 15-year high: 
‘Exhibitors and visitors accepted the new trade fair concept 
with great enthusiasm and confirmed the trade fair’s position 
as the world’s most important meeting place for the industry. 
The quality of the decision-makers impressed the exhibitors, 
as did the number of new business contacts from 156 coun-
tries, especially international ones – thus enabling Heimtextil 
to set a new benchmark’, says Detlef Braun, Member of the 
Board of Management of Messe Frankfurt. ‘Around 67,500 
visitors* ensured that there was a busy atmosphere in the 
halls, despite a slight decline due to various reasons, such 
as difficult travel conditions on account of the storms in the 
alpine region and airport strikes in Germany’. [*For com-
parison, 2018: 2,975 exhibitors from 64 countries; 68,584 
visitors from 135 countries, FKM-tested(]

3025 exhibitors from 65 countries* took the international 
trade fair for home and contract textiles to a 15-year high: 
‘Exhibitors and visitors accepted the new trade fair concept 
with great enthusiasm and confirmed the trade fair’s position 
as the world’s most important meeting place for the industry. 
The quality of the decision-makers impressed the exhibitors, 
as did the number of new business contacts from 156 coun-
tries, especially international ones – thus enabling Heimtextil 
to set a new benchmark’, says Detlef Braun, Member of the 
Board of Management of Messe Frankfurt. ‘Around 67,500 
visitors* ensured that there was a busy atmosphere in the 
halls, despite a slight decline due to various reasons, such 
as difficult travel conditions on account of the storms in the 
alpine region and airport strikes in Germany’.

One topic that occupied both exhibitors and visitors was the 
current and future economic situation. A further challenge 
is the increasingly evident changes that are happening in 
trade. Increasing revenues and revenue shares in online 

retailing stand in the way of the efforts made by the station-
ary retail trade to maintain their inner-city businesses. ‘The 
small business specialist trade, but also department stores 
and multibrand stores, and thus the heart of our visitor target 
groups, are under pressure from the constantly increasing 
levels of e-commerce. With Heimtextil and our consumer 
goods fairs in general, we offer these retailers in particular 
clear perspectives and diverse inspiration in an ambiguous 
world’, continues Braun.

Heimtextil made it easier for its visitors to access valuable 
inspiration and business momentum thanks to an optimised 
trade fair concept and the associated new hall structure. 
‘The new concept brought more visitors to the stand’, was 
the feedback from Andreas Klenk, Managing Director of 
Saum & Viebahn from Kulmbach in Franconia about hall 8.0 
which offered textiles editeurs and manufacturers of curtain 
and sun protection systems a common platform for the first 
time. ‘It was the right decision to merge the different seg-
ments. We had high quality discussions with respect to both 
export and domestic business, and are satisfied with the 
trade fair’.

Heimtextil 2019: 
A lively start to the new furnishing season 

gives hope for a good business year ahead
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As part of the new concept, Heimtextil 
expanded its unique product range 
across the entire exhibition site and 
also included the new hall 12, which 
has been an additional architectural 
highlight on the Frankfurt exhibition 
grounds since September.
Top international companies from the 
Bed & Bath Fashion segment present-
ed their wares here. For the company 
Curt Bauer from Aue in Saxony, the 
première of the new hall was a suc-
cessful one. ‘We're very enthusiastic 
about the new hall 12. The product 
range there was very well received. 
We are very satisfied with the quality 
of visitors to our stand. In addition to a 
good frequency of German visitors, we 
are particularly pleased about growth 
from China and Russia’, says Manag-
ing Director Michael Bauer.

Natural materials, PET and ocean 
plastics  Heimtextil set a standard in 
terms of sustainability: after the first 
global climate protection agreement for 
the textile industry was signed by 40 
leading fashion companies, organisa-
tions and associations at the World 
Climate Conference in Katowice last 
December, the focus in Frankfurt was 
also on environmental progress in 

the textile industry. Numerous exhibi-
tors presented progressive solutions, 
for example in the recycling of PET 
bottles and ocean plastic as well as in 
the use of certified natural materials. 
‘Sustainability was the theme for us 
at this year’s Heimtextil. Major media 
players visited us and the 'Green Tour’ 
guided tour stopped by. We presented 
many things, including our first vegan 
duvet and fair silk products, all 100 
per cent produced in Austria’, says 
Denise Hartmann, Marketing Manager 
at Hefel Textil. The topics of water 
consumption in the textile industry and 
microplastics also increasingly came to 
the fore. The exhibitor directory ‘Green 
Directory’ alone contained around 150 
progressive companies listing sustain-
ably produced textiles. The offer was 
supplemented by its own lecture series 
as well as theme-specific tours, which 
provided valuable impetus and
underpinned the pioneering green posi-
tion of the trade fair.

Sleep becomes new lifestyle theme 
Heimtextil also focused on sleep as 
one of the upcoming lifestyle trends. 
While a balanced diet and sufficient 
exercise are now a natural part of a 
healthy lifestyle, restorative sleep is 

still neglected* although it is one of 
the most important building blocks for 
long-term physical and mental well-
being. At Heimtextil, a number of new 
products and aspects came to the fore 
that help people become sensitised to 
and analyse their sleep behaviour and 
promote healthy sleep. Around the re-
designed hall 11.0 and in the adjoining 
lecture area ‘Sleep! The Future Forum’, 
representatives from the national and 
international bed industry enjoyed 
attractive product presentations and 
superb speeches on the topics of sus-
tainability, hospitality, sport and digital.

In addition to the renowned trend show, 
the trade fair also focused on contract 
business, particularly in the hotel and 
hospitality sector, as well as decorative 
and upholstery fabrics, digital printing 
solutions and wallpapers.

The next Heimtextil in Frankfurt am 
Main – its 50th edition – will take place 
from 7 to 10 January 2020.

*According to a forsa investigation 
commissioned by the Techniker Krank-
enkasse

9
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Cotton Initiative )BCI( and 40 per cent 
of the cotton farmers are now BCI li-
censed.

For the past season 32 per cent of the 
lint bales are BCI-compliant, which is of 
further appeal to the global cotton mar-
ket.

For retailers supporting the local indus-
try, however, it makes absolute sense 
as it would mean more flexibility to ad-
just to fashion trends and market de-
mand, which reduces risk.
The one factor that currently limits 
growth in production is the availability of 
funding, especially for small-scale farm-
ers who rent communal land.

OERLIKON BCF S8 EX-
PANDS NEW CARPET 

YARN MARKETS

The innovative BCF S8 platform tech-
nology has opened up new carpet yarn 
industry markets for Oerlikon Neumag 
customers. Whether commodities or 
niche products - BCF S8 offers manu-
facturers of BCF carpet yarns decisive 
arguments for responding to constantly 
rising cost pressures and the trend for 
greater efficiency and quality in fiercely-
competitive markets.

At the recent Domotex, world trade fair 
for carpets and floor coverings in Hano-
ver, for the first Oerlikon Neumag dis-
played the BCF S8.

Further industry investments have been 
made in another ginnery as well as 11 
cotton strippers and 24 cotton pickers. 
These big machines cost up to R10 mil-
lion each.

The programme started five years ago 
with in-depth research to determine the 
demand, the state of each element in 
the whole supply chain and ways of op-
timising production, according to South 
African media reports.
When retailers got on board the pro-
gramme, funding became much more 
readily available and as a result, cot-
ton production has grown from 25 000 
bales of lint in 2013 to more than 200 
000 bales in the past season.

The number of small-scale farmers in 
the Marble Hall area alone grew from 
not more than 10 to 240.

The cluster has also promoted and 
trained producers in the sustainable 
principles and methods of the Better 

S AFRICAN GOVT-
FUNDED PROGRAMME 

REVIVES COTTON 
INDUSTRY

A R200-million programme by 
South Africa has successfully 
revived the country’s cotton in-

dustry by unlocking private sector in-
vestments and buying power worth 
hundreds of millions. The programme, 
known as Sustainable Cotton Clus-
ter and funded by the department 
of trade and industry )DTI(, will end in 
March, when a decision will be taken on 
its extension.

One such investment is the R72-million 
Loskop Cotton ginnery outside Marble 
Hall in Limpopo, which has just started 
operating and will enable further cotton 
production in the region and offer em-
ployment to local people.

WHAT IS HAPPENNING IN THE WORLD OF TEXTILE

10
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The new BCF S8 is the first Oerlikon 
Manmade Fibers segment system 
equipped with the innovative human-
machine interface )HMI( for intelligent 
controlling and monitoring. In this case, 
the interface between man and ma-
chine has been oriented on the daily re-
quirements of users in BCF production. 
With its new 'look and feel', it supports 
intuitive operation and offers direct ac-
cess to important information as well as 
actual and target values at each take-up 
position by means of a touch screen. A 
completely new 'alarm philosophy' also 
simplifies troubleshooting and malfunc-
tion analysis. "This smart HMI system 
is a logical step in the digitalisation of 
our products," said Dr Friedrich Lenne-
mann, vice president R&D Oerlikon 

Neumag.

"We have succeeded in achieving a new 
level of greater productivity and even 
broader product diversity. These allow 
our clientèle to better cater to chang-
ing market requirements and achieve a 
competitive edge in tough market con-
ditions," explained Martin Rademacher, 
vice president sales Oerlikon Neumag. 
As a pre-taste, the machine specialists 
from Neumünster are serving up per-
formance figures and results from com-
prehensive trials conducted at their own 
BCF technology center as well as from 
two pilot systems which have been tried 
and tested within the market for months 
now.

With up to 700 potential filaments per 
yarn end, the BCF S8 is raising the 
benchmark considerably compared to 

the Oerlikon Neumag S+ BCF system 
)400 filaments( that has dominated the 
global market to date. Oerlikon Neumag 
guarantees fine titers of up to 2.5 dpf. 
Furthermore, the process speed is 
higher than ever before - 3,700 m/min 
)winder speed(. This permits through-
puts of up to 15 percent greater com-
pared to predecessor technologies. 
Overall, system efficiency is 99 per cent 
- almost unbeatable. True to the Oer-
likon Segments Manmade Fibers seg-
ment e-save philosophy, energy sav-
ings of up to 5 per cent per kilogram of 
yarn are achievable.

TEXPROCESS TO 
SHOW NEW TECHNOL-

OGY FOR TEXTILE 
PROCESSING

Texprocess 2019 will display latest 
technology for textile processing. The 
international trade fair presenting ma-

COMPANY NEWS

chinery and methods for the processing 
of textile and flexible materials will be 
held from May 14-17, 2019, at Messe 
Frankfurt, Germany. Visitors from the 
fashion and clothing industry, uphol-
stered- furniture manufacturers will visit 
the show.

With exhibitors currently from some 29 
countries, Texprocess will be showing 
the whole range of textile-processing 
technologies – from design, to layout, to 
cutting, making, trimming, digital textile 
printing, conditioning, finishing, textile 
logistics and textile recycling. Among 
the exhibitors registered will be all in-
ternational market leaders, including 
Amann, Brother, Dürkopp Adler, Human 
Solutions, Juki Central Europe, Morgan 
Tecnica, Pfaff, Tajima, Veit and Vetron. 
Following a temporary absence, Sun-
star will be one of those represented at 
Texprocess again, according to a press 
release on the show.

Among those which have registered for 
the first time are Browzwear Solutions, 
Lasembor, INL International Technol-
ogy, Siruba Latin America, and Summa 
NV. China, Japan, and Taiwan have 
registered for national pavilions.

Micro-factories – an approach to textile 
processing which is fully networked and 
allows individualised products, while 
working rapidly, flexibly and locally – 
will be the focal subject at the coming 
Texprocess. Texprocess currently fea-
tures four micro-factories. The Digital 
Textile Micro-Factory at Texprocess and 
Techtextil, in collaboration with the Den-
kendorf Institutes for Textile and Fibre 

11
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Research )DITF( and partners from in-
dustry, will be presenting three produc-
tion lines in hall 4.1 alone – one each 
for the manufacture of clothing, a 3D 
knitted shoe and for processing techni-
cal textiles, for example, the automotive 
or furniture industry.

Six firms working in several fields – 
visualisation, CAD cutting systems, 
automated body-mass calculation, lay-
out, and process automation – have 
also come together under the umbrella 
concept ‘World of Digital Fashion’. In 
hall 4.0, they will be jointly showing the 
ways in which their products can be 
integrated and combined in various dif-
ferent workflows within the value-added 
chain, making the digital process chain 
into a live experience. The focus will be 
on the customisation of clothing and 
fashion.

Sustainability is one of the central 
themes of the upcoming Techtextil and 
Texprocess. For the first time, the two 
fairs will be showcasing their exhibitors’ 
efforts towards sustainability. The Tech-
textil and Texprocess Innovation Awards 
give prizes for sustainable textile inno-
vations and processing approaches. In 
addition, the Texprocess Forum will of-
fer a thematic block exclusively around 
the theme of sustainability in the textile 
and fashion industry, with an offshoot 
of Fashionsustain, Messe Frankfurt’s 
conference about sustainable textile in-
novations.

For the first time Techtextil and con-
current Texprocess will be sharing an 
exhibition hall in 2019. In hall 4.1, Tex-
process will be showing its Digital Tex-
tile Micro-Factory, with one production 
line each for clothing, shoes and the 
processing of technical textiles. In addi-
tion exhibitors will be featuring product 
preparation, finishing, textile logistics, 
internal materials flow and textile con-
ditioning, plus suppliers of sewing so-
lutions. The Texprocess Special Treat-
ment Area will also be located there, 
with exhibitors from the effect-finishing 
segment.
The Texprocess Forum in hall 4.1 on 
every day of the fair will be featuring 
talks by experts on current topics in 

the industry. Once again the Forum will 
be organised in collaboration with the 
Textile-Clothing Dialogue )Dialog Textil-
Bekleidung )DTB((, the International 
Apparel Federation )IAF( and the World 
Textile Information Network )WTiN(.

Visitors will also find new IT solutions for 
the clothing industry at IT@Texprocess. 
Among the presentations to be shown 
by exhibitors will be software for cus-
tomer relationship management )CRM(, 
enterprise resource planning )ERP(, 
product life-cycle management )PLM( 
and supply chain management.

GHANA TEXTILE IN-
DUSTRY TO GROW 
WITH 3 YEARS VAT 

EXEMPTION

The Ghana government's decision to 
zero-rate Value-Added Tax )VAT( on the 
supply of locally manufactured textiles 
for three years is a boost to the indus-
try. Albeit the policy is likely to cost the 
government around GH¢40.1 million 
annually, the announcement is a respite 
to the people dealing in the textiles busi-
ness, awaiting the tax exemption since 
long.

Reducing the cost of production, the lo-
cal textile industry will grow gradually, 
thus increasing employment opportu-
nities in the country, Ghanaian media 
reports said. By the end of three years, 
the local industry will be well-equipped 
to beat the competition from the interna-
tional market.

The expected loss will be offset by the 
associated revenue from corporate 
profits, taxes from employees and other 
stakeholders in the supply chain of lo-
cally manufactured textiles.

TORAY TO INTEGRATE 
TEXTILE MANUFAC-

TURING SUBSIDIARIES

Toray Industries, Inc, has announced 
a policy to integrate the management 
of its two textile manufacturing sub-
sidiaries in Thailand –Thai Toray Textile 
Mills Public Company Limited )TTTM( 
and Luckytex Public Company Limited 
)LTX( –at the respective board of direc-
tors meetings and approved to convene 
general shareholders’ meetings for the 
integration.

Going forward, TTTM and LTX will drive 
forward the prescribed procedures for 
management integration including ap-
proval by the general shareholders’ 
meetings and aim to start operations as 
a new company in July 2019. Toray will 
announce the name of the new com-
pany and the scheduled date of starting 
operations immediately after the formal 
procedures are complete, according to 
a press release by Toray.

The management integration agreed 
upon by the two companies is aimed 
at enhancing material lineups in both 
apparel and industrial applications and 
strengthening product development 
capability. The companies also aspire 

12
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COMPANY NEWS

Elucidating on the above, Afsaneh 
Mehrabi, Director General, Textile and 
Clothing Department, Ministry of Indus-
tries, Mines and Trade, averred that the 
Government of Iran has been taking ini-
tiatives to promote the textile sector in 
the country.

While attending the opening ceremony 
of a Textile and Carpet Exhibition held 
in the city of Yazd, Iran on 25 December 
2018, Mehrabi added that there are ef-
forts to make things easy for garment 
manufacturers to enhance exports.

It is important to note that the Govern-
ment’s decision to prohibit the imports 
of some items created huge opportuni-
ties for local manufacturers to increase 
their exports despite all challenges per-
taining to currency.

Mehrabi said that Yazd Province con-
tributes to 27 per cent share in Iran’s 
overall textile production. “662 textile 

production units with official operating 
certificate are now active throughout the 
Yazd province,” added Mehrabi while 
corroborating further on the same.

TURKEY RECORDS 
APPAREL EXPORT OF 

US $ 18 BILLION IN 
2018

Turkey’s apparel exports reached US $ 
18 billion in 2018. This was announced 
by Hadi Karasu, President, Turkish 
Clothing Manufacturers Association 
)TGSD( on 26 December 2018 at a 
meeting in Istanbul.Turkey’s apparel 
exports reached US $ 18 billion in 2018. 
This was announced by Hadi Karasu, 
President, Turkish Clothing Manufactur-
ers Association )TGSD( on 26 Decem-
ber 2018 at a meeting in Istanbul.

“Turkey hopes that its apparel exports 
will clock US $ 19 billion in 2019. This 
was according to a press release issued 
by TGSD. The country’s garment indus-
try is vital to the economy of the nation 
as it generated lot of employment op-
portunities for the people.” – Hadi Kar-
asu, President, Turkish Clothing Manu-
facturers Association
While asserting on Turkey’s relevance 
in global textile sector, he said that in 
2017, Turkey’s contribution to US $ 515 
billion global apparel market was 3.3 
per cent.

“Turkey is the fifth largest apparel sup-
plier globally and its importance cannot 

13

for dramatic growth as a new compre-
hensive textile manufacturer by strongly 
driving forward the integrated materials 
and garments business by further rein-
forcing the cooperation within the Toray 
Group.

Established in 1963, TTTM is engaged 
in spinning, weaving and dyeing of T/R 
blended fabrics as well as manufac-
turing of polyester filament and spun 
knitted fabrics. LTX was established in 
1960 and is engaged in spinning, weav-
ing and dyeing of T/C blended fabrics 
as well as manufacturing of polyester 
filament fabrics and air-bag fabrics.

The Toray Group entered Southeast 
Asia ahead of other Japanese com-
panies and built the foundation to ex-
pand the business of high-quality T/C 
and other textiles throughout the world. 
Among these Southeast Asian coun-
tries, Thailand is the first business base 
of the Group and it boasts a long history 
of growing its business concurrently the 
economic development of the Kingdom 
of Thailand.

IRAN’S TEXTILE EX-
PORTS WITNESS A 

GROWTH OF 40 PER 
CENT

Iran’s textile exports have seen an im-
pressive growth of 40 per cent since the 
start of the current year, while its textile 
production has risen by 2 per cent.
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be overlooked,” said the TGSD Presi-
dent. He also said that the country had 
all the potential to increase its exports 
by ten times.
It is important to note that Turkey’s do-
mestic garment market recorded an im-
pressive US $ 34.2 billion in 2018 – an 
increase of 20 per cent from 2017.

NEW STEERING COM-
MITTEE TO PROTECT 
EGYPTIAN COTTON 

BRAND

The Egyptian government has ap-
pointed an official steering committee 
to safeguard the future of the Egyp-
tian cotton brand. Egyptian cotton fibres 
are considered by many to be the best 
because of their length, strength, and 
softness. The new steering committee of 
Government and trade representatives 
has been appointed by the minister of 
trade & industry.

The committee will be responsible for 
the licensing and promotion of Egyptian 
cotton globally, as well as policing the in-
tegrity of the supply chain to ensure full 
compliance, traceability, and transpar-
ency, according to a press release.

The Cotton Egypt Association )CEA(, 
which until now has had sole responsibil-
ity for licensing and promoting the luxury 
cotton brand, has been incorporated into 
the new structure.

“I am proud to be a member of the new 
steering committee will build on the work 
already carried out by the CEA to pro-
mote Egyptian cotton globally, protect 
the supply chain and ensure the welfare 
of the workers,” Khaled Schuman, ex-
ecutive director of CEA and head of the 
newly formed Egyptian cotton logo unit 
said.

“We are aware that deceptive practices 
by some manufacturers are damag-
ing the Egyptian cotton brand. It has, in 
some cases, resulted in a loss of con-

fidence and trust, neither of which are 
acceptable. We will reinforce the creden-
tials of genuine Egyptian cotton as an 
ethical and sustainable brand, the culti-
vation, and production of which supports 
whole communities,” Schuman added.

The full make-up of the new steering 
committee will include: two members 
from the ministry of trade & industry; 
two members from the Alexandria Cot-
ton Exporters Association )ALCOTEXA(; 
two members from CEA; one member 
from the holding company for cotton, 
spinning, weaving & RMG; one from the 
ministry of agriculture and one from the 
high council of textiles.

The brand has been on a course to re-

covery since 2011 when output fell dras-
tically – following political upheaval. De-
spite the setbacks, Egyptian cotton is still 
widely recognised by the consumer as a 
luxury brand and a recent US consumer 
survey found Egyptian cotton was the 
name most people associated with qual-
ity and were prepared to pay a premium 
for, ahead of pima cotton, Turkish cotton, 
and Supima.

Recent moves to improve confidence in 
the Egyptian cotton logo include the in-
troduction of a partnership with Bureau 
Veritas and a new rigorous accreditation 
process, which uses DNA testing to dis-
tinguish between genuine Egyptian cot-
ton and regular cotton.

14
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جمع بندی
همانگونه که مشخص است هم اکنون در دنیا پلی استر مهمترین ماده اولیه صنعت نساجی می باشد 
و سرعت رشد مصرف آن چندین برابر متوسط سرعت رشد این صنعت می باشد و هر روز بر فاصله 
پنبه می باشد  الیاف مورد استفاده در صنعت نساجی که همان  الیاف و رتبه دوم  این  میان مصرف 

افزوده می شود.
با توجه به کم آبی و خشکسالی های اخیر در ایران مطمئنًا کشاورزان با مشکالت زیادی رو به رو 
بوده و افزایش میزان سطح کشت پنبه در طی سالهای آتی دور از ذهن می باشد، به همین دلیل 
مشخصًا صنعت نساجی ایران نیز همانند بسیاری از کشورهای جهان در آینده وابستگی بسیار زیادی 

به پلی استر خواهد داشت.

بررسی مقایسه ای آمار تولید پلی استر توسط پتروشیمی شهید تندگویان به عنوان تنها تولیدکننده 
چیپس پلی استر در انواع مختلف نساجی، بطری و ... و همچنین آمار واردات و صادرات پلی استر 
در حالتهای مختلف به خوبی حاکی از آن است که در حال حاضر صنعت نساجی کشور روزانه بیش 
الیاف و نخ که همگی جز مواد اولیه این صنعت محسوب  از ۵۰۰ تن پلی استر به صورت چیپس، 
می شوند کمبود دارد که این مواد به صورت وارداتی تامین می شود. به عبارت دیگر با کمی آینده 
نگری می توان سرمایه گذاری در یک واحد تولید پلی استر با حداقل ظرفیت در حد 6۰۰ تن در روز 
را با شرایط فعلی از منظر بازار کاماًل اقتصادی مفروض نمود، که این واحد می تواند محصول خود 
را به صورتهای مختلفی نظیر چیپس، الیاف و یا نخ در اختیار واحدهای پایین دستی صنعت نساجی 

کشور قرار دهد.

۴۲
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کمک نمود.
در  ایران که  استر  پلی  واردکننده چیپس  نمودار سهم کشورهای 
تائید کننده  نوع دیگری  به  اسیت  داده شده  نیز نشان  شکل ۱۰ 
مشخص  نیز  شکل  این  در  که  همانگونه  باشد.  می  مطلب  این 
است ۸۰ % صادرات چیپس پلی استر نساجی ایران به هندوستان 
و ۸ % آن به تایلند بوده است که خود این کشورها از بزرگترین 
صادرکنندگان نخ پلی استر دنیا می باشند. کاماًل مشخص است با 
اعمال استراتژی بهتر می توان این میزان چیپس را در داخل ایران 
به نخ و یا حتی منسوج تبدیل نمود و محصول آنرا با ارزش افزوده 

باالتر به کشورهای دیگر صادر کرد.
موضوع  بطری  استر  پلی  چیپس  صادرات  موضوع  خصوص  در 
کاماًل متفاوت بوده و همانگونه که در نمودار شکل ۱۱ نیز نشان 

آن کشور  از  و پس  با سهم ۵۲ %  عراق  است کشور  داده شده 
ترکمنستان با ۱۸ % بزرگترین خریداران این محصول می باشند.

از نکات دیگر قابل توجه در این حوزه سهم تقریبًا ۳۰ درصدی 
)متوسط دوره ۵ ساله( صادرات الیاف پلی استر به صورت استیپل و 
یا دسته تاو می باشد. در مورد این بخش نیز بایستی توجه داشت 
که این میزان صادرات نیز عمدتًا مربوط به الیاف بازیافتی بوده که 

در تهیه و تولید آنها از ضایعات بطری استفاده شده است.
مشخصًا با لحاظ نمودن این دو نمونه کاالی صادراتی، مشخص 
می گردد که سهم صادرات سایر کاالهای پلی استری در محدوده 
تولید  آمار  به  توجه  با  کشور  نساجی  صنعت  بازار  و  بوده   %  ۱۰
داخلی و واردات )قانونی و مشخص در گمرک( وابستگی بسیاری 

به این ماده اولیه دارد.

است  آن  از  حاکی  نیز   ۱۴ الی   ۱۲ شکل  در  مندرج  نمودارهای 
هرچند میزان صادرات نخ پلی استر ایران در کلیه حالتهای آن اعم 
از POY – FDY – DTY بسیار کم و ناچیز می باشد اما همین 

مقدار کم نیز عمدتًا به کشور همسایه ترکیه ارسال شده است.

الزم به ذکر است که در سال جاری به دلیل نوسانات نرخ ارز و 
جذابیت صادرات کاالهای پایین دستی پتروشیمی )مخصوصًا پلی 
استر( پیش بینی می شود که در 6 ماهه ابتدای سال جاری آمار 
صادرات رشد بسیار یافته باشد، اما با توجه به اینکه آمار تفکیکی 
گمرک جهت بازه زمانی مذکور در سال آینده منتشر می شود لذا 
در حال حاضر نمی توان به صورت کمی در خصوص آن اظهار 

نظر نمود. 

۴۱
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تن در هفته کاهش یابد.

شایان ذکر است که عالوه بر چیپس پلی استر نساجی که دارای 
ویسکوزیته ذاتی )IV( در محدوده ۰.6۴ می باشد، در تعدادی از 
کاربردهای نساجی نیازمند استفاده از چیپس با ویسکوزیته باالتر 
نظیر ۰.۷۸ و ۰.۸۲ می باشیم که در گستره محصوالت پتروشیمی 
شهید تندگویان این محصوالت در گروه چیپس نوع بطری طبقه 

بندی می شوند.
پلی  استیپل  الیاف  و  فیالمنتی  نخهای  تولیدکنندگان  کنار  در 
در  ماشینی  فرش  در صنعت  استر  پلی  ورود  به  توجه  با  استری، 
طی چند سال اخیر تولیدکنندگان نخ فیالمنت BCF که محصول 
آنها به صورت خاص جهت استفاده در صنایع تولید فرش ماشینی 
و موکت تافتینگ مورد استفاده قرار می گیرد و در گذشته عمدتًا 
سرمایه  سمت  به  نیز  بودند  پروپیلن  پلی  گرانول  کننده  مصرف 
گذاری جدید در حوزه ماشین آالت تولید نخ BCF پلی استر از 
در  اینکه  به  توجه  با  نمودند.  ایتالیا حرکت  و  کشورهای سوئیس 
این حوزه به دلیل تامین ویژگی های خاص ارتجاعیت و جهندگی 
نخ نیازمند به چیپس پلی استر با ویسکوزیته باالتر می باشیم به 
از چیپس پلی استر نوع بطری برای تولید نخ  این شرکتها  ناچار 
BCF پلی استر استفاده می نمایند که در آمار فوق ظرفیت آنها 

لحاظ نشده است.
گاهًا  نیز   )Hollow( توخالی  الیاف  تولیدکنندگان  این  بر  عالوه 
به جهت افزایش کیفیت ارتجاعیت محصول خود ناچار به استفاده 
ترکیبی از چیپس پلی استر با ویسکوزیته باالتر یا همان چیپس 
پلی استر نوع بطری می باشند و به همین دلیل ظرفیت مصرف 

آنها را نیز بایستی در حوزه چیپس پلی استر بطری لحاظ نمود.
 صادرات و واردات چیپس، الیاف و نخ پلی استر

بهره  های  پروانه  در  مندرج  های  ظرفیت  خصوص  در  متاسفانه 
برداری صادره ابهامات زیادی وجود دارد که استناد صرف به این 
آمار و ارقام را مشکل می سازد. به همین دلیل در کنار آن بایستی 

به سایر منابع آماری نظیر سایت گمرک نیز مراجعه نمود.

آمار ورودی و خروجی گمرکات یکی از آمارهایی است که جهت 
ارزیابی وضعیت کلی زنجیره پلی استر در ایران می تواند مفید واقع 
شود، هرچند که در این بخش نیز معضالتی از قبیل قاچاق، کم 
اظهاری، اظهار کاال با کدهای تعرفه متفرقه و ... نیز وجود دارد 
که مانع از حصول یک نتیجه قطعی می شود، اما بررسی کلی آمار 
ارقام واردات و صادرات در طی چند سال می تواند روند کلی  و 

وضعیت را مشخص سازد.

بدین منظور تعدادی از کد تعرفه های مربوط به چیپس پلی اتیلن 
ترفتاالت )نوع نساجی، نوع بطری و سایر انواع(، انواع الیاف پلی 
استر استیپل در حالتهای مختلف، نخ پلی استر به صورت فیالمنت 
و ریسیده شده در حالتهای مختلف انتخاب شدند و آمار واردات و 
صادارت آنها در طی ۵ سال گذشته از بخش آمار پایگاه اینترنتی 
گمرک جمهوری اسالمی ایران استخراج و در جداول مرتبط درج 

گردیدند. ]۱۱[
است:  درج شده  ذیل  واردات  اطالعات  ترتیب  به  این جداول  در 
 ،)۴ )جدول  استری  پلی  منتخب  کاالهای  واردات  وزنی  میزان 
 ،)۵ )جدول  استری  پلی  منتخب  کاالهای  واردات  ارزش  میزان 
و   )6 )جدول  استری  پلی  منتخب  کاالهای  واردات  مبدا  کشور 

گمرکهای واردات کاالهای منتخب پلی استری )جدول ۷(.
به همین ترتیب اطالعات صادرات نیز به صورت ذیل درج شده 
است: میزان وزنی صادرات کاالهای منتخب پلی استری )جدول 
۸(، میزان ارزش صادرات کاالهای منتخب پلی استری )جدول ۹(، 
)جدول  استری  پلی  منتخب  کشورهای مقصد صادرات کاالهای 
استری  پلی  منتخب  کاالهای  )شهر(  صادرات  گمرکهای  و   )۱۰

)جدول ۱۱(
همانگونه که در جدول ۴ مشخص است در طی ۵ سال گذشته 
میزان واردات کاالهای منتخب پلی استری بطور متوسط عددی 
در محدوده ۱۰۰ الی ۲۰۰ هزار تن در سال بوده است که در این 
بین در سالهای اخیر بیشترین سهم مربوط به واردات چیپس پلی 
استر نساجی و همچنین نخ پلی استر یک ال FDY بوده است که 

در مجموع این ۲ کاال بیش از 50% سهم واردات کل کاالهای 
پلی استر مندرج در جدول را شامل شده اند.

برای واردات کاالهای مذکور هر ساله مبلغی بیش از ۲۰۰ میلیون 
سال   ۵ واردات  کل  گیری  میانگین  با  که  شود  می  صرف  دالر 
گذشته به صورت ارزشی و وزنی متوجه می شویم که بطور متوسط 
جدول  این  در  مندرج  استری  پلی  کاالی  کیلو  هر  واردات  برای 

رقمی معادل ۱.۳۸۵ دالر ارز از کشور خارج شده است.
بزرگترین  مشخصًا   ۷ و   6 جدول  در  مندرج  اطالعات  طبق  بر 
شریک تجاری ایران در این حوزه کشور چین بوده و اکثر میزان 
یا به صورت  این کشور و  از  یا به صورت مستقیم  ایران  واردات 

غیرمستقیم از امارات بوده است.
است  آن  از  حاکی   ۹ و   ۸ در جداول  مندرج  ارقام  و  آمار  بررسی 
که میزان صادرات گروه کاالیی منتخب پلی استر در کلیه سالها 
سال  نظیر  مواقع  بعضی  در  حتی  و  بوده  واردات  میزان  از  کمتر 
۱۳۹۵ این میزان در حد ۴۰% از کل واردات نیز کمتر گشته است 
استری  پلی  منتخب  واردات کاالهای  از سنگینی کفه  که حاکی 
نسبت به صادرات آنها دارد. با میانگین گیری کل صادرات ۵ سال 
گذشته به صورت ارزشی و وزنی متوجه می شویم که بطور متوسط 
این جدول  برای صادرات هر کیلو کاالی پلی استری مندرج در 
رقمی معادل ۱.۳۲6 دالر ارز به کشور وارد شده است که این رقم 

هماهنگی مناسبی با ارزش دالری کاالهای وارداتی مشابه دارد.
یکی از نکات بسیار جالب توجه در این جدول حجم باالی صادرات 
چیپس پلی استر نساجی می باشد. هرچند که در طی چند سال 
گذشته میزان سرمایه گذاری در صنعت ذوب ریسی افزایش یافته 
و تقاضا برای این ماده اولیه نیز متناسب با آن رشد داشته است، 
اما میزان صادرات چیپس پلی استر نساجی نیز روند رو به رشدی 
داشته به گونه ای که در طی ۵ سال گذشته سهم چیپس پلی استر 
از کل صادرات کاالهای منتخب نساجی از ۲۳ % به ۵۸ % نیز 
با سیاست  بایستی  و  نبوده  مطلوبی  روند  که  است  یافته  افزایش 
گذاری صحیح حتی االمکان از خام فروشی مواد اولیه جلوگیری 
و ضمن تامین نیاز واحدهای داخلی به ایجاد ارزش افزوده بیشتر 
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سال  در  مشابه  زمان  با  آنرا  مقایسه  که  است  ۹6 مشخص شده 
۱۳۹۷ تسهیل می نماید.

همانگونه که از آمار و ارقام مندرج در جدول ۳ مشخص است در 
سال ۱۳۹6 میزان عرضه چیپس پلی استر نوع نساجی درحدود ۷۸ 
هزار تن بیشتر از میزان تقاضا بوده است که قاعدتًا بایستی منجر 
تندگویان  پتروشیمی شهید  انبارهای شرکت  در  ایجاد رسوبی  به 
گردد که البته با توجه به آمارهای صادرات چیپس پلی استر نوع 
در  دهنده صادراتی  نشان  که   ۸ در جدول شماره  مندرج  نساجی 
هندوستان  کشور  نظیر  مقاصدی  به  ایران  از  تن  هزار   ۸۵ حدود 
است، مشخص می شود که کلیه این اضافه عرضه از ایران صادر 

گردیده است.
اما در همین بازه زمانی شرکتهای نساجی اقدام به واردات ۵6 هزار 

تن چیپس پلی استر نوع نساجی نیز نموده اند.
مقایسه آمار عرضه پتروشیمی شهید تندگویان در ۹ ماهه ابتدای 
سال ۱۳۹6 )۲6۸.6۴۲( و ۹ ماهه ابتدای سال ۱۳۹۷ )۲۰۰.۹۸6( 
حاکی از آن است که عرضه پتروشیمی در سال جاری نسبت به 

مدت مشابه سال گذشته در حدود 6۸ هزار تن کمتر بوده است 
)بطور متوسط در هر هفته ۱۷۰۰ تن کمتر بوده است( که احتمااًل 

این مساله نیز به التهاب بازار شدت داده است.

نیز  بطری  نوع  استر  پلی  چیپس  تقاضای  و  عرضه  آمار  مقایسه 
از ۳  بیش  نیز  این چیپس  تقاضای  میزان  است که  آن  از  حاکی 
برابر میزان عرضه آن می باشد. البته در سال گذشته نیز اختالف 
فاحشی بین میزان عرضه و تقاضای این نوع چیپس وجود داشته 
و این موضوع در سال جاری نیز تکرار شده است. البته نکته بسیار 
عجیب صادرات ۱۹ هزار تنی چیپس بطری در مقابل واردات ۳۲ 

هزار تنی آن می باشد که جای تامل دارد )جداول ۴ و ۸(. 
شایان ذکر است که در سال گذشته میزان عرضه چیپس پلی استر 
در ۹ ماه ابتدایی سال نسبت به همین بازه زمانی در سال جاری در 
حدود ۳۰ هزار تن بیشتر بوده است و بایستی شرکت پتروشیمی 
برنامه ای اجرا نماید تا حتی االمکان این اختالف را کاهش دهد.

در مجموع سال گذشته برای انواع مختلف چیپس پلیمری بیش از 
یک میلیون تقاضا وجود داشته است که تقریبًا به 6۰% آن توسط 

شرکت پتروشیمی پاسخ داده شده است.
و   )۳ )جدول  تقاضا  و  عرضه  جداول  در  مندرج  آمارهای  مقایسه 
واردات و صادرات )جدول ۴ و ۸( حاکی  آمارهای جداول میزان 
از آن است که یکی از راهکاری کاهش بحران می تواند ممنوع 
نمودن صادرات چیپس و آزاد نمودن واردات آن به جهت تنظیم 
نمودن عرضه و تقاضای بازار باشد تا بدین ترتیب بحران ناشی از 

کمبود مواد اولیه به زیرشاخه ها آن سرایت ننماید.
الزم به ذکر است که برطبق آمار جدول ۴ بیش از ۷۰ هزار تن 
وارد شده  ایران  به  سال ۱۳۹6  در  استری  پلی  نخ  مختفل  انواع 
است که باتوجه به فعال سازی ظرفیت های نصب شده در ایران 
به راحتی می توان این میزان نخ را داخل کشور تولید نمود و از 

واردات آن بی نیاز شد.

مختلف  انواع  بین  از  تقاضا  و  عرضه  بیشترین  اینکه  به  توجه  با 
مربوط به چیپس نوع SD-TG6۴۵ می باشد، نمودار قیمت این 

ماده به عنوان یک مبنای کلی در شکل ۹ نشان داده شده است.
همانگونه که در این نمودار نیز مشخص است از انتهای شهریور 
قانون  و  شد  برداشته  کاال  این  معامالت  از  رقابت  که سقف  ماه 
گذشته  هفته   ۴ در  معامله  میانگین  قیمت  مساوی  پایه  قیمت 
ناگهانی  جهش  با  پلیمری  اولیه  مواد  یکباره  به  گشت،  اجرایی 
قیمت در حد ۳ برابر مواجه شدند و قیمت معامله چیپس در بورس 
کاال از محدوده ۵ هزار تومان به حد ۱6 هزار تومان نیز رسید که 

پس از مدتی در محدوده تقریبی ۱۴ هزار تومان تثبیت گردید.
این مساله از یک سو در واحدهای ذوب ریسی مسائل از قبیل عدم 
دیگر  از سوی  و  نمود  ایجاد  را  در گردش  تامین سرمایه  توانایی 
بافندگی  دستی  پایین  واحدهای  به  قیمت  افزایش  این  انتقال  با 
برخوردار  باالیی  مالی  توان  از  و  بوده  در حد کوچک  معمواًل  که 
نیستند سبب گردید که بسیاری از آنها متوقف گردند و مسائلی در 

خصوص بازار پارچه را ایجاد نمود.
تقاضای  از  زیادی  تا حجم  افزایش قیمت سبب گردید  این  البته 
کاذب بازار بورس نیز کاهش یافته و میزان تقاضا به زیر ۱۰ هزار 
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البته یکی از مسائل بحث برانگیز در این بخش قراردادهای عرضه 
مستقیم پتروشیمی شهید تندگویان با تعدادی از واحدهای بخش 
خصوصی است که منجر به ایجاد اختالفاتی بین شرکتهای حاضر 
در بازار گردیده و بایستی این موضوع به نحوی شفاف سازی شود 

)آمار عرضه قراردادی نیز در بطن آمار جدول ۲ قرار دارد(. 
که  بوده  موظف  تندگویان  شهید  پتروشیمی  شرکت  سویی  از 

همیشه کف عرضه خود در بورس را که به میزان ۳۵۰۰ تن در 
هفته مشخص شده است را رعایت نماید که آمار جدول ۲ حاکی 
ابتدایی سال جاری  هفته  متوسط عرضه ۴۰  که  است  آن  از  از  
توسط این شرکت )شامل قراردادها( در حد متوسط ۵۰۰۰ تن بوده 

و بیشتر از میزان تعهد بوده است.
در شکل ۸ اعداد مندرج در جدول ۲ در قالب نموداری و شماتیک، 

مقایسه ای بین میزان عرضه و تقاضای چیپس پلی استر نساجی 
در طی ۹ ماه گذشته را نشان می دهد. همانگونه که از این شکل 
ماههای سال  ترین  بحرانی  مرداد  و  تیر  ماههای  است  مشخص 
بوده اند که در طی این ۲ ماه عالوه بر مصرف کنندگان قبلی و 
حقیقی، بسیاری از واحدهایی که به هر دلیلی در سامانه بهین یاب 
مجاز به خرید چپیس پلی استر نساجی بوده اند )نظیر واحدهای 
واحدهایی  یا  و   )... و  بازیافتی   %100 استیپل  الیاف  تولیدکننده 
واحدهایی  یا  و  نمودند  می  تولید  خود  نامی  ظرفیت  از  کمتر  که 
که پروانه بهره برداری آنها بیشتر از ظرفیت واقعی تولید آنها بوده 
است، به سمت خرید و انبارش چیپس پلی استر هجوم آوردند، به 
گونه ای که در این مدت شاهد ثبت تقاضای بیش از ۱۰ برابری 

نسبت به عرضه هستیم.

از جدول مقایسه  را  آمار ۲ ماهه مذکور )۱۰ هفته(  در صورتیکه 
آماری حذف نماییم متوجه می شویم که در طی ۷ ماه فروردین، 
تقاضای  مقابل  در  آذر  و  آبان  مهر،  شهریور،  خرداد،  اردیبهشت، 
۲۴۲ هزار تنی چیپس پلی استر نوع نساجی تقریبًا ۱۴۳ هزار تن 
مواد توسط پتروشیمی شهید تندگویان عرضه شده است. به عبارت 
تقاضای  بازار، شرکتهای نساجی  دیگر در طی هفته های عادی 
خرید متوسط در حدود ۸۰۸۰ تن چیپس پلی استر داشته اند که 
مذکور  زمانی  بازه  در  متوسط  بطور  تندگویان  پتروشیمی  شرکت 

۴۷66 تن در هفته چیپس به بازار عرضه نموده است. 
با توجه به این فرضیات احتمااًل در صورتیکه شرکت پتروشیمی 
خود  عرضه  میزان  متوالی  هفته  چند  بتواند طی  تندگویان  شهید 
ظرفیت  با  عدد  این  البته  )که  دهد  افزایش  تن   ۷۰۰۰ حد  تا  را 
کاماًل  فعلی  شرایط  در  تندگویان  شهید  پتروشیمی  اعالمی  نامی 
در تطابق است(، التهاب موجود در بازار برطرف شده و در ضمن 
پاسخگویی به نیازهای تجمیع شده مشتریان میزان رقابت قیمتی 
آنها در بورس نیز کاسته شده و صنایع پایین دستی می توانند با 

قیمت رقابتی نسبت به تامین مواد خود اقدام نمایند.

انواع  در  نساجی  نوع  استر  پلی  چیپس  شد،  گفته  که  همانگونه 
مختلفی عرضه می شود که ۵ نوع اصلی آن که توسط پتروشیمی 

شهید تندگویان به صورت منظم تولید می شود عبارتند از: 
SD - 641 TG چیپس نیمه مات -

SD - 645 TG چیپس نیمه مات -

SB - 641 TG چیپس فوق براق -

SB – 645 TG چیپس فوق براق -

MOD - 6۴۱ TG چیپس اصالح شده -

در خصوص چیپس پلی استر نوع بطری نیز مهمترین انواع عرضه 
 ،BG۷۳۱ شده توسط پتروشیمی شهید تندگویان عبارتند از: چیپس
 ،BG۸۲۵  ،BG۸۲۱  ،BG۷۸۵  ،BG۷۸۱  ،BG۷۳۵  ،BG۷۳۲

BG۸۴۵ و BG۸۴۱

عالوه بر این پتروشیمی شهید تندگویان به صورت محدودی نیز 
چیپس پلی استر نوع فیلم با کد FG6۴۱ نیز عرضه می نماید.

در سه بخش مجزا از جدول ۳ نسبت بین میزان عرضه و تقاضای 
چیپس های پلی استر نوع نساجی )TG(، نوع بطری )BG( و 
البته به  نوع فیلم در دو سال ۱۳۹6 و ۱۳۹۷ درج گردیده است. 
جهت سهولت مقایسه ستونی نیز به عنوان ۹ ماهه ابتدایی سال 
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عرضه هستند. 
الزم به ذکر است که در جدیدترین سرمایه گذاری های صورت 
ترتیب  )به  بزرگ  واحد   ۲ برجام،  توافق  اجرای  از  پس  گرفته 
و  ژاپن   )TMT( تی  ام  تی  شرکت  تکنولوژی  با  وایندر(  تعداد 
 )۱۳۹۷( جاری  سال  انتهای  تا  نیز  آلمان   )Barmag( بارمگ 
برداری  بهره  به  بختیاری  و  چهارمحال  و  اصفهان  استانهای  در 
کامل خواهند رسید، که آمار آنها نیز در ظرفیت ذوب ریسی تولید 
نخ فیالمنت ایران لحاظ شده است. البته هر دو واحد در گذشته 
از تکنولوژی چین استفاده می نمودند که در پاسخ به نیازهای رو 
به رشد بازار پروژه افزایش ظرفیت خود را با استفاده از باالترین 
قابلیت  تنها  نه  تا  نمودند  اجرا  بازار  در  موجود  های  تکنولوژی 
صادراتی محصوالت خود را ارتقا دهند بلکه به نیازهای کیفی رو 

به رشد بازار داخلی نیز توجه نمایند.

در کنار واحدهای تولید نخ فیالمنت، شرکتهای تولیدکننده الیاف 
استر  پلی  چیپس  بزرگ  کنندگان  مصرف  جمله  از  نیز  استیپل 
و  اصفهان  اکریل  پلی  شرکتهای  از  غیر  به  باشند.  می  ایران  در 

پتروشیمی شهید تندگویان که به صورت مستقیم )CP( توانایی 
تولید الیاف استیپل را دارند، ۴ شرکت بخش خصوصی به صورت 
ای  پنبه  نوع  استیپل  استر  پلی  الیاف  تولید  حوزه  در  تخصصی 
)Cotton Type( از مواد نو جهت تغذیه کارخانجات ریسندگی 
الیاف کوتاه مشغول به کار هستند که ظرفیت تولید آنها در محدوده 
۱۳۰ هزار تن در سال ) تقریبًا ۳۸۵ تن در روز( می باشد و ماشین 

آالت همگی آنها چینی می باشد.
نیز  استیپل  استر  پلی  الیاف  تولیدکننده  شرکت   ۱۷ آنها  کنار  در 
وجود دارند که به صورت اختالطی از مواد اولیه نو )چیپس( و مواد 
اولیه بازیافتی )پرک و ...( جهت تولید محصول خود که عبارتند از 
الیاف تو خالی )Hollow( و پشمی )Wool Type( استفاده 
می نمایند که ظرفیت پروانه بهره برداری آنها در حدود ۲6۷ هزار 
تن در سال )تقریبًا ۸۱۰ تن در روز( بوده و ماشین آالت آنها نیز 
این  توسط  تولیدی  الیاف  است. عمده  تامین شده  از کشور چین 
واحدها به عنوان ماده اولیه در صنایع ریسندگی الیاف بلند، پرکننده 

مبلمان و کاالی خواب و ... مورد استفاده قرار می گیرد.
همچنین ۲۱ شرکت نیز دارای خطوط تولید الیاف پلی استر استیپل 

صرفًا با استفاده از مواد بازیافتی )پرک و ...( می باشند که ظرفیت 
پروانه بهره برداری آنها در حدود ۱۷۸ هزار تن در سال )۵۴۰ تن 
در روز( بوده و با ماشین آالت عمدتًا کره ای و بعضًا ایرانی اقدام 
به تولید می نمایند و محصول تولیدی آنها به نام الیاف بی بافت 
یا سالید )Solid( عمدتًا در تولید موکت، الیه عایق رطوبتی و 

منسوجات بی بافت مورد استفاده قرار می گیرد.
حال اگر بطور فرضی ۵۰% ظرفیت واحدهای تولید الیاف استیپل 
نو و بازیافتی را به مصرف کنندگان چیپس نساجی اختصاص دهیم 
احتساب ۴ شرکتی  با  بازیافتی(،  )بدون محاسبه شرکتهای صرفًا 
تولید   )Virgin( نو  مواد  از  استیپل  استر  پلی  الیاف  انحصاراً  که 
استر  پلی  الیاف  تولید  صنعت  که  شود  می  مشخص  نمایند  می 
استر  پلی  چیپس  تن   ۷۹۰ روزانه  متوسط  طور  به  ایران  استیپل 

نیازمند می باشد.

بدین ترتیب مجموع نیاز به چیپس پلی استر براساس پروانه های 
بهره برداری صادره در بخش تولید نخ فیالمنت و الیاف استیپل 

پلی استر ایران در حدود ۲۴۹۰ تن در روز می باشد.
استر  پلی  چیپس  تولید  اسمی  ظرفیت  نمودن  لحاظ  با  مشخصًا 
روز  در  تن   ۱۰۰۰ حد  در  تندگویان  شهید  پتروشیمی  نساجی 
اختالف قابل توجهی بین نیاز کشور به این مواد و ظرفیت عملی 
تولید و تامین آن توسط پتروشیمی شهید تندگویان مشاهده می 
شود که نیازمند برنامه ریزی دقیق و آینده نگری جهت رفع این 

نیاز می باشد.
به ذکر است که در حال حاضر میزان عرضه هفتگی  البته الزم 
اسمی  ظرفیت  از  کمتر  بسیار  کاال  بورس  در  استر  پلی  چیپس 
منجر  که  بوده  هفته(  در  تن   ۷۰۰۰( تندگویان  شهید  پتروشیمی 
نامی  از ظرفیت  کمتر  با ظرفیتی  دستی  پایین  واحدهای  یا  شده 
به کار مشغول باشند و یا اقدام به واردات چیپس پلی استر نمایند.

در جدول ۲ به عنوان نمونه میزان عرضه و تقاضای چیپس پلی 
استر در طی ۹ ماه گذشته )ابتدای فروردین – انتهای آذر( که بازار 
مواد پلیمری با بحرانهایی نظیر افزایش ناگهانی نرخ ارز و برداشته 

شدن سقف رقابت مواجه گردید درج شده است.]۱۰[
مبنای  هفته،  هر  شنبه  سه  در  استر  پلی  چیپس  عرضه  توجه  با 
شمارش هفته های این جدول از سه شنبه اول هر ماه لحاظ شده 
ماه   ۹ در طی  است  این جدول مشخص  از  که  همانگونه  است. 
ابتدای سال جاری در مقابل تقاضای ۵۸۵ هزار تنی چیپس پلی 
استر نوع نساجی تنها ۱۷۳ هزار تن مواد توسط پتروشیمی شهید 
تندگویان عرضه شده است که نسبت میزان عرضه به تقاضا کمتر 
از یک به سه می باشد. به عبارت دیگر در مقابل تقاضای هفتگی 
متوسط ۱۵۳۰۰ تنی در بازار میزان عرضه متوسط پتورشیمی در 
در خصوص  موضوع  این  مشابه  البته  است.  وبده  تن   ۵۰۰۰ حد 
چیپس پلی استر نوع بطری با شرایط بحرانی تر نیز مشاهده می 

شود که در این گزارش به جزئیات آن پرداخته نشده است.

با توجه به جدول ظرفیت اسمی پتروشیمی شهید تندگویان متوسط 
استر  پلی  برای چیپس  این شرکت  ماهه   ۹ تولید  اسمی  ظرفیت 
با ۲۷۵ هزار تن باشد که حاکی  برابر  بایستی  نوع نساجی تقریبًا 
این  توسط  استر  پلی  چیپس  عرضه  تنی  هزار   ۱۰۰ اختالف  از 

مجموعه نسبت به ظرفیت اسمی آن می باشد.

۳۷
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مجموع این آمار حاکی از آن است که بیش از 6۵ % بازار جهانی 
پلی استر در اختیار کشور چین بوده و این کشور نقش تعیین کننده 

ای در این بازار دارد.

عالوه بر الیاف استیپل و نخ های فیالمنتی نساجی، از پلیمر پلی 
اتیلن ترفتاالت برای تولید نخهای صنعتی نیز استفاده می شود که 
هم اکنون حوزه های کاربردی این بخش با سرعت زیادی رو به 

گسترش می باشد.
نخهای صنعتی در کاربردهای مختلفی از قبیل نخ تایر )۲۹ %(، 
قطعات الستیکی مستحکم شده با منسوجات )۲۳ %(، نوار و تسمه 
کیسه   ،)%  ۱۴( شده  بافته  طنابهای   ،)%  19( شده  بافته  های 
قرار  استفاده  مورد   ... و   )%  ۴( دوخت  نخ   ،)%  6( خودرو  هوای 
می گیرند که سهم هرکدام از آنها در این بازار در شکل ۷ نشان 

داده شده است.

صنعت پلی استر در ایران
داستان تولید پلی استر در ایران در سال ۱۳۵۴ و با تاسیس کارخانه 
صنعتی  )گروه  الجوردیان  اکبر  آقای  توسط  اصفهان  اکریل  پلی 
بهشهر( و با دانش فنی شرکت دوپونت )DuPont( آمریکا آغاز 
می شود. این شرکت که در سال ۱۳۵۷ به بهره برداری رسید و 
در زمان خود بزرگترین پروژه سرمایه گذاری مشارکتی محسوب 
ایران  استر  پلی  تولیدکننده  تنها  شمسی   ۱۳۸۰ دهه  تا  شد  می 
با تکنولوژی نوی  ابتدا شرکت پلی استر یزد  بود. در دهه ۱۳۸۰ 
والسینا )NoyVallesina( ایتالیا و متعاقب آن پتروشیمی شهید 
تندگویان با تکنولوژی زیمر )Zimmer( آلمان در خوزستان به 
بهره برداری رسیدند که منجر به تحول عظیمی در صنایع تبدیلی 
استیپل  الیاف  و  فیالمنت  نخ  تولید  گرفتن  رونق  و  دستی  پایین 
متوقف  سال  چند  از  پس  یزد  استر  پلی  کارخانه  )تولید  گردیدند. 

گردید(
به صورت مستقیم  اصفهان  اکریل  پلی  تولید شرکت  که  هرچند 
)CP( نخ فیالمنتی و الیاف استیپل به ترتیب به میزان ۲۱ و ۳6 
هزار تن در سال بود )در کارخانجات CP مواد مذاب بدون تبدیل 
شدن به چیپس و بدون نیاز به اکسترودر مستقیمًا از فاز پلیمری 
اما در شرکتهای پلی  انتقال می یابد(،  شدن به بخش ریسندگی 
استر یزد و پتروشیمی شهید تندگویان عمده بخش تولید به صورت 

چیپس پلی استری تعریف گردید.
ویژه  منطقه  در  و  طراحی  فاز  دو  در  تندگویان  شهید  پتروشیمی 

اقتصادی ماهشهر اجرا گردیده است که هر فاز دارای واحد مستقل 
تولید اسید ترفتالیک به صورت CTA و PTA می باشد. ظرفیت 
بخشهای مختلف پتروشیمی شهید تندگویان با احتساب ۳۳۰ روز 

کاری در سال به شرح جدول ۱ می باشد. ]۸[
پایگاه  در  شده  ارائه  آمار  در  هرچند  که  است  ذکر  به  الزم  البته 
ظرفیت  مجموع  ایران  پتروشیمی  صنایع  ملی  شرکت  اینترنتی 
شرکت پتروشیمی شهید تندگویان در حد ۸۰۷ هزار تن در سال 
فاز  سازی  بهینه  های  پروژه  اجرای  با  اما  است،  گردیده  عنوان 
نزدیک ۹۰۰ هزار تن در سال  به  این مجتمع  ۲ ظرفیت ساالنه 

افزایش خواهد یافت.

در حال حاضر واحد Poly H این مجموعه به دلیل اجرای پروژه 
افزایش ظرفیت از مدار تولید خارج بوده و مذاب مورد نیاز جهت 
به  تامین می شود و   Poly G از واحد  تولید خط نخ فیالمنت 
نامی تولید چیپس پلی استر نوع نساجی در  همین دلیل ظرفیت 
باشد که  حال حاضر در مجموع در حدود ۱۰۰۰ تن در روز می 
چقدر  حاضر  حال  در  تولید  واقعی  ظرفیت  شود  بررسی  بایستی 

است ؟

مواد اولیه تولید پلیمر پلی اتیلن ترفتاالت )PET( عبارتند از: منو 
اتیلن گالیکول )MEG( و اسید ترفتالیک خالص )PTA( که 

ماده دومی از پارا زایلین )PX( و اسید استیک تولید می شود.
میزان مصرف منواتیلن گالیکول پتروشیمی شهید تندگویان ۲۹۰ 
هزار تن در سال بوده که مهمترین تامین کنندگان این ماده در 

ایران و ظرفیت ساالنه آنها عبارتند از: 
پتروشیمی مارون )۴۴۳(، پتروشیمی مروارید )۵۰۰(، فرسا شیمی 

)۴۰۰( و پتروشیمی شازند اراک )۱۱۹(.

میزان مصرف پارا زایلین پتروشیمی شهید تندگویان ۴6۸ هزار تن 
در سال بوده که مهمترین تامین کنندگان آن در ایران و ظرفیت 

ساالنه آنها عبارتند از: 
 ،)۱۸۰( امام  بندر  فرآورش  پتروشیمی   ،)۴۰۰( بوعلی  پتروشیمی 

پتروشیمی نوری-برزویه )۷۵۰(، پتروشیمی اصفهان )۴۴(.
ماده  عنوان  به   )PET-TG( نساجی  نوع  استر  پلی  چیپس 
مواد  از  استیپل  الیاف  و  فیالمنتی  نخ  تولید  کارخانه  دهها  اولیه 
استراتژیک این صنعت محسوب گردیده و نقش بسیار مهمی در 

حرکت واحدهای پایین دست نساجی دارد.

 ،)Semi Dull( مات  نیمه  نظیر  مختلفی  انواع  در  چیپس  این 
فوق براق )Super Bright(، اصالح شده )MOD(، و ... تولید 
می شود که هر کدام برای کاربرد خاصی در صنعت نساجی مناسب 

می باشند.

صنایع  پایش  کارگروه  توسط  شده  منتشر  ارقام  و  آمار  طبق  بر 
نساجی در انجمن صنایع نساجی ایران در حال حاضر ۳۲ شرکت 
ثبت شده )۲۷ گروه صنعتی( تولیدکننده نخ فیالمنت پلی استر به 
 )FDY( و کاماًل آرایش یافته )POY( صورت نیمه آرایش یافته
در ایران به فعالیت مشغول هستند که همگی به چیپس پلی استر 
به عنوان ماده اولیه نیازمند می باشند )شرکتهای پلی اکریل ایران 
و پتروشیمی شهید تندگویان که به صورت مستقیم )CP( نخ و 
الیاف تولید می کنند در این آمار لحاظ نشده اند – البته در شرکت 
ریسندگی  و  اکسترودر  ریسندگی  سیستم  دو  هر  از  اکریل  پلی 

مستقیم استفاده می شود(.
در این شرکتها در حدود ۷۰۷ وایندر تولید نخ فیالمنت POY و 
۲۵۰ وایندر تولید نخ فیالمنت FDY، به عالوه ۲۲۴ وایندر تولید 
نخ فیالمنت POY در سیستم مستقیم CP در حال کار می باشد 
عنوان  به  دنیر  نهایی ۱۵۰  نمره  نخ  نمودن  لحاظ  در صورت  که 
متوسط نمره نخ رایج در ایران، بطور متوسط این شرکتها روزانه 
حداقل به ۹۵۰ تن چیپس پلی استر به عنوان ماده اولیه نیازمند 
برداری  بهره  پروانه های  به ذکر است که  البته الزم  باشند.  می 
صادره از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت در این بخش بیانگر 
ظرفیت اسمی در حد ۱۷۰۰ تن در روز می باشد که ۷۰% بیشتر از 

ظرفیت همگن محاسبه شده برای این واحدها است. ]۹[
بر طبق آئین نامه های وزارت صنعت، معدن و تجارت در محاسبه 
روز   ۳۳۳ ریسی  ذوب  صنایع  برداری  بهره  های  پروانه  ظرفیت 
است  لحاظ شده  ماه   ۱۱ یا  معادل ۸۰۰۰ ساعت  سال  در  کاری 
شدن  خاموش  و  روشن  محدودیتهای  به  توجه  با  عمل  در  که 
این  عماًل  مداوم  تولید  به  آنها  اجبار  و  ریسی  ذوب  دستگاههای 

دستگاهها در بیش از ۳۵۰ روز سال به تولید مشغول می باشند.
تکنولوژی  با  مذکور  واحدهای  اکثریت  اخیر  دهه  در  که  هرچند 
چین و صرف تامین نیاز داخلی راه اندازی شده اند اما معدودی از 
این واحدها با بهره گیری از تکنولوژی روز شرکتهای صاحبنامی 
و  آلمان   )Barmag( بارمگ  ژاپن،   )TMT( تی  ام  تی  نظیر: 
با  محصوالتی  اند  توانسته  نیز  ایتالیا   )VibaSiat( سیات  ویبا 
قابل  نیز  صادراتی  بازارهای  در  که  نمایند  تولید  جهانی  کیفیت 

شکل ۷ - سهم کاربردهای مختلف نخهای صنعتی

۳6
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اختیار خود دارند.
همچنین ۳ کشور همسایه ایران )ترکیه، ترکمنستان و پاکستان( 
که از اقلیم آب و هوایی نسبتًا مشابهی با کشور ما برخوردار هستند 
در مجموع نزدیک به ۱۲ % تولید جهانی الیاف پنبه را در اختیار 
نیم  از  کمتر  بسیار  ایران  کشور  در  تولید  میزان  حالیکه  در  دارند 

درصد جهانی می باشد.

هرچند در تولید الیاف سلولزی بازیافته نظیر ویسکوز، استات سلولز، 
تری استات و ... نیازمند دسترسی به منابع بسیار زیاد سلولزی نظیر 
با دوره رشد سریع، که عمدتًا در کشورهای خاصی  جنگل های 
نظیر اروپای شمالی و یا جنوب شرق آسیا، هند و چین وجود دارند 
آنها و شباهت  بسیار مطلوب  به خصوصیات  توجه  با  اما  هستیم، 
بسیار زیاد به الیاف طبیعی پنبه، اقبال جهانی به مصرف آنها بسیار 
زیاد و به همین خاطر مجموعًا میزان مصرف آنها در جایگاه سوم 

مصرف جهانی الیاف قرار دارد.
 

سال  در  است  شده  داده  نشان   ۳ شکل  نمودار  در  که  همانگونه 
زراعی ۲۰۱۷-۲۰۱۸ بزرگترین تولیدکنندگان الیاف پنبه جهان به 

ترتیب عبارت بودند از )ارقام به هزار تن(:
 ،)۱۸۹۴( برزیل   ،)۴۵۵۵( آمریکا   ،)۵۹۸۷( چین   ،)6۲۰۵( هند 
ازبکستان   ،)۸۷۱( ترکیه   ،)۱۰۴۵( استرالیا   ،)۱۷۸۵( پاکستان 

)۸۳۸(، ترکمنستان )۲۹6( و بورکینافاسو )۱۵۸( ]۵[
برطبق این آمار میزان تولید الیاف پنبه در ۳ کشور هند، چین و 
آمریکا دارای اختالف فاحشی با سایر کشورهای دنیا بوده و این 
الیاف پنبه را در  از 6۵ % تولید جهانی  ۳ کشور به تنهایی بیش 

اختیار خود دارند.

همچنین ۳ کشور همسایه ایران )ترکیه، ترکمنستان و پاکستان( 
که از اقلیم آب و هوایی نسبتًا مشابهی با کشور ما برخوردار هستند 
در مجموع نزدیک به ۱۲ % تولید جهانی الیاف پنبه را در اختیار 
نیم  از  کمتر  بسیار  ایران  کشور  در  تولید  میزان  حالیکه  در  دارند 

درصد جهانی می باشد.

در همین بازه زمانی بر طبق آمار مجری طرح پنبه، معاونت امور 
سال  در  ایران  پنبه  تولید  میزان  کشاورزی  جهاد  وزارت  زراعت، 
زراعی ۱۳۹۷-۱۳۹6 برابر با ۵۵۸۳۸ تن بوده است که حاکی از 
سهم بسیار ناچیز ایران در مقیاس تولید جهانی طالی سفید می 

باشد. ]6[
 

پلی استر
اتیلن ترفتاالت )PET( مهمترین عضو خانواده پلی استرها  پلی 
می باشد که عالوه بر صنعت نساجی )به صورت الیاف استیپل، نخ 
...( به عنوان ماده اولیه  فیالمنت، منسوج بی بافت اسپان باند و 
استفاده  مورد  نیز   ... و  فیلم  بطری،  تولید  در  بندی  بسته  صنایع 

قرار می گیرد.
آمار حاکی از آن است که از مجموع ۷6.66 میلیون تن تولید پلی 
بازیافتی(  استر  پلی  )شامل  میالدی   ۲۰۱6 سال  در  جهان  استر 
نزدیک به ۴۴ % به صورت نخ فیالمنتی، ۲۰.۲ % به صورت الیاف 
استیپل، ۲۷.۵ % به عنوان بطری و مابقی به صورت فیلم و سایر 
محصوالت پلیمری تبدیل شده است که در نمودار شکل ۴ نشان 
داده شده است. به عبارت دیگر بیش از 6۲ % پلی استر تولیدی در 

جهان در صنایع نساجی مورد استفاده قرار می گیرد. ]۷[

۳۵

در طی  الیاف  تولید جهانی  افزایش  میزان  ها  بینی  پیش  برطبق 
% در سال  تا سال ۲۰۲۵ میالدی در محدوده ۳.۷  سالهای آتی 
می باشد که از این میزان رشد نزدیک به 95% سهم پلی استر 
تنها  آتی  استر در طی دهه های  پلی  به عبارت دیگر  باشد.  می 
محرک بازار الیاف نساجی و تامین کننده نیازهای رو به رشد این 

بازار می باشد. ]۲[
پلی استر به دو صورت نخ فیالمنتی و الیاف استیپل )منقطع( در 
صنت نساجی مورد استفاده قرار می گیرد که هر کدام از آنها دارای 

انواع و زیرشاخه های متفاوتی می باشند.

در سال ۲۰۱۷ میالدی از نزدیک به 6۰ میلیون تن تولید جهانی 
نخ  صورت  به  آن  تن  میلیون   ۳6 به  قریب  نساجی  استر  پلی 
 )POY-FDY( فیالمنتی نیمه آرایش یافته و کاماًل آرایش یافته
و تقریبًا ۲۴ میلیون تن آن به صورت الیاف استیپل تولید شده اند.

از آن است که در طی ۵ سال گذشته میزان  بررسی آمار حاکی 
رشد مصرف نخ های فیالمنتی پلی استر در محدوده ۷.۹ % بوده 
رشد  مصرف  متوسط  برابر   ۲ از  بیش  تنهایی  به  خود  که  است 
جهانی الیاف می باشد. البته این نرخ رشد در سالهای آتی تا حد 
6% کاهش خواهد یافت که حتی این عدد نیز نزدیک به ۲ برابر 

متوسط جهانی نرخ رشد تولید الیاف می باشد.
دهه  ابتدای  از  است  مشخص   ۵ شکل  نمودار  در  که  همانگونه 
تولید نخ های  با قدرت گرفتن صنعت  یکباره  به  ۲۰۰۰ میالدی 
فیالمنتی در چین رشد بسیار شدید تولید این نخها آغاز گردید که 
همزمان منجر به کاهش تولید در کشورهای پیشرفته ژاپن، اروپای 
غربی و آمریکا گردید. البته در کنار کشور چین، در سایر کشورهای 
تولید  میزان  نیز  هندوستان  نظیر  شرقی  جنوب  و  جنوبی  آسیای 
نخهای فیالمنتی در طی چند سال اخیر روند رو به رشدی داشته 

است.

همانگونه که در نمودار شکل 6 نیز نشان داده شده است، مشابه 
نخ های فیالمنتی پلی استری در بخش الیاف استیپل پلی استر نیز 
در طی ۵ سال گذشته رشدی در حد 6.۴ % وجود داشته که در حد 

۲ برابر رشد متوسط جهانی مصرف الیاف بوده است.
 ۲۰۰۰ دهه  ابتدای  از  چین  سریع  حرکت  نیز  بخش  این  در 
میالدی آغاز گردید که البته در کنار آن میزان تولید در تعدادی از 
کشورهای آسیایی نظیر هند نیز روند صعودی داشت که مهمترین 
نیازهای  تامین  پنبه در  الیاف طبیعی نظیر  توانایی  علت آن عدم 

واحدهای ریسندگی الیاف کوتاه بوده است.
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مقدمه
اولیه  ماده  ترین  اصلی  عنوان  به  الیاف  تقاضای  و  عرضه  روند 
ریزی  برنامه  و  بینی  پیش  در  بسیار مهمی  نقش  نساجی  صنعت 
افزایش تولید  این صنعت دارد. تجربه نشان داده است که  آینده 
مواد اولیه بزرگترین عامل محرک در رشد صنایع پایین دستی بوده 
و به همین دلیل صنعت تولید الیاف در شاخه های مختلف موتور 

محرک گروههای بسیاری در صنایع نساجی می باشد.
شاخصی  بسیار  سهم  اولیه  مواد  اینکه  به  توجه  با  این  بر  عالوه 
دارد،  پارچه  و  نخ  قبیل  از  نساجی  کاالهای  شده  تمام  قیمت  در 
الیاف مختلف نقش  به  میزان دسترسی  به همین خاطر قیمت و 
بسیار مهمی در رقابت پذیری کاالهای نساجی در نقاط مختلف 

جهان دارد.
تا اواسط قرن بیستم الیاف طبیعی نظیر پنبه، پشم و ابریشم نقش 
اصلی در تامین نیازهای صنعت نساجی را بر عهده داشتند اما در 
اوایل قرن بیستم با ابداع روشهای تولید الیاف مصنوعی نظیر پلی 
آمید )نایلون(، پلی استر، اکریلیک، پلی پروپیلن و ...، و باالخص 
گسترش تولید و عرضه آنها پس از جنگ جهانی دوم به تدریج 
این الیاف نیز توانستند نقش مهمی در تامین نیازهای رو به رشد 

صنعت نساجی جهان بر عهده گیرند. ]۱[

رقابت پلی استر و پنبه
همانگونه که در نمودار شکل ۱ مشخص است تا اوایل دهه ۱۹۸۰ 
در  و  گشت  می  محسوب  الیاف  بالمنازع  سلطان  پنبه  میالدی 
این سالها از نزدیک به ۳۰ میلیون تولید جهانی الیاف، تقریبًا ۱۵ 
میلیون تن )بیش از ۵۰%( در اختیار الیاف پنبه و مابقی سهم سایر 

الیاف طبیعی و مصنوعی بود. ]۲[

اما با توجه به افزایش جمعیت، کاهش سطح زمین های زیرکشت، 
افزایش نیاز به کشت های خوراکی و ...، دیگر الیاف پنبه به تنهایی 
قادر به تامین نیازهای رو به رشد صنعت نساجی نبودند و پیشرفت 

روند جهانی تولید و مصرف چیپس، الیاف و نخ فیالمنت پلی استر در مقایسه با ایران

مقاله

صنعت پتروشیمی و پلیمر منجر به افزایش سهم الیاف مصنوعی 
باالخص الیاف پلی استر در این عرصه گردید، به گونه ای که در 
اوایل دهه ۲۰۰۰ میالدی میزان تولید الیاف پلی استر با الیاف پنبه 
در حد ۲۰ هزار تن در سال برابر گردید و پس از آن تولید الیاف پلی 
استر با شیب صعودی بسیار زیادی به حرکت خود ادامه داد. آمار 
حاکی از آن است که در سال ۲۰۱۵ میزان تولید الیاف پلی استر به 
بیش از ۲ برابر الیاف پنبه رسید که این موضوع حاکی از اهمیت 

بسیار زیاد این الیاف در صنعت نساجی می باشد. ]۲[
هرچند در حال حاضر تولید الیاف پنبه در جهان با کمک گرفتن 
از اصالحات ژنتیکی ارقام پنبه و روشهای مدرن کشاورزی به حد 
نشان دهنده  است، که  در سال رسیده  تن  میلیون  تقریبی ۲۵.۷ 
در سال  الیاف جهان  تولید  در کل  الیاف  این  درصدی  سهم ۲۵ 
۲۰۱۷ می باشد ولی در همین سال تولید پلی استر نزدیک به 6۰ 
میلیون تن در سال رسید که حاکی از سهم 6۰ درصدی این الیاف 

از تولید جهانی الیاف می باشد. ]۳[
با توجه به تولید و مصرف بیش از ۱۰۳ میلیون تن الیاف در سال 
۲۰۱۷ میالدی )۵% افزایش نسبت به سال قبل( مشخص است که 

پس از پلی استر و پنبه به عنوان دو بازیگر اصلی صنعت نساجی، 
مجموع مصرف سایر الیاف نساجی نظیر پشم، ابریشم، پلی آمید 
)نایلون(، اکریلیک، ویسکوز و ... کمتر از ۱۸ میلیون تن در سال 
می باشد که این موضوع حاکی از اهمیت بسیار زیاد توجه به الیاف 

پلی استر و پنبه در صنعت نساجی دارد. ]۴[

و  استر  پلی  الیاف  از  در حال حاضر پس  نمودار شکل ۲  برطبق 
استات، تنسل و  بازیافته )ویکسوز،  الیاف سلولزی  ترتیب  به  پنبه 
...(، نایلون، پلی پروپیلن، اکریلیک و پشم پرمصرف ترین الیاف در 

صنایع نساجی و کاربردهای مشابه آن می باشند.

هرچند در تولید الیاف سلولزی بازیافته نظیر ویسکوز، استات سلولز، 
تری استات و ... نیازمند دسترسی به منابع بسیار زیاد سلولزی نظیر 
با دوره رشد سریع، که عمدتًا در کشورهای خاصی  جنگل های 
نظیر اروپای شمالی و یا جنوب شرق آسیا، هند و چین وجود دارند 
آنها و شباهت  بسیار مطلوب  به خصوصیات  توجه  با  اما  هستیم، 
بسیار زیاد به الیاف طبیعی پنبه، اقبال جهانی به مصرف آنها بسیار 
زیاد و به همین خاطر مجموعًا میزان مصرف آنها در جایگاه سوم 

مصرف جهانی الیاف قرار دارد.
 

سال  در  است  شده  داده  نشان   ۳ شکل  نمودار  در  که  همانگونه 
زراعی ۲۰۱۷-۲۰۱۸ بزرگترین تولیدکنندگان الیاف پنبه جهان به 

ترتیب عبارت بودند از )ارقام به هزار تن(:
 ،)۱۸۹۴( برزیل   ،)۴۵۵۵( آمریکا   ،)۵۹۸۷( چین   ،)6۲۰۵( هند 
ازبکستان   ،)۸۷۱( ترکیه   ،)۱۰۴۵( استرالیا   ،)۱۷۸۵( پاکستان 

)۸۳۸(، ترکمنستان )۲۹6( و بورکینافاسو )۱۵۸( ]۵[
برطبق این آمار میزان تولید الیاف پنبه در ۳ کشور هند، چین و 
آمریکا دارای اختالف فاحشی با سایر کشورهای دنیا بوده و این 
الیاف پنبه را در  از 6۵ % تولید جهانی  ۳ کشور به تنهایی بیش 

تهیه و تنظیم: دکتر شاهین کاظمی -  دکتری مهندسی شیمی نساجی و علوم الیاف - عضو هیئت مدیره انجمن صنایع نساجی ایران

۳۴
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که  بود  پیش  سال  چند  همین  دیجیتال  چاپ  تکنولوژی 
جرات پرواز پیدا کرد و از آشیانه اش پر کشید و به سمت 
صنعت نساجی پرواز شجاعانه ای کرد و  آنقدر اوج گرفت 
که همه بخش های نساجی از جمله فرش ماشینی و تولید 
کفپوش های نساجی را نیز زیر سایه بالهای خود گسترده 

است.

این واقعیت چند سالی است که در نمایشگاه های ماشین 
آالت نساجی جهان نمود یافته اما برای اولین بار بود که این 
قدرت نمایی در نمایشگاه دموتکس هانوفر آلمان نمود عینی 
پیدا می کرد و برای اولین بار شرکت های زیمر از آلمان 

◄ غرفه شرکت سمور کارپت ترکیه - سمور کارپت یکی از شرکت هایی بود که در نمایشگاه دموتکس طیف وسیعی از 
طرح ها و نقشه های زیبا و جدید را با استفاده ازتکنولوژی چاپ  دیجیتال معرفی نمود. 

از  که  چین  از   )ATEXCO( کو  اتکس  و   )ZIMMER(
شرکت های مهم این حوزه هستند در نمایشگاه غرفه های 
قابل قبولی داشتند و به معرفی خطوط چاپ دیجیتال خود 
پرداختند. همچنین در  نمایشگاه امسال بیش از ۸۰ شرکت 
به عرضه فرش های تولیدی خود با چاپ دیجیتال پرداختند. 
خوشبختانه از ایران نیز شرکت فرش محتشم، فرش های 
دیجیتال خود که با تکنولوژی کالریس زیمر تولید می شود 
را به نمایش گذاشت. تکنولوژی چاپ دیجیتال برای چاپ 
برروی پارکت های چوبی نیز در نمایشگاه به نمایش درآمد 
که می تواند به طور مستقیم رنگ مورد نظر مشتری را بر 

روی سطح چوب خام چاپ کند.

آمریکا و کمک به  پرواز چاپ دیجیتال بر فراز دموتکس 
توسعه صادرات فرش 
دستباف افغانستان در 

دموتکس 
به  موسوم  آمریکا  المللی  بین  توسعه  موسسه 
کشور  از  سازمان  چندین  همکاری  با   USAID
افغانستان از جمله سازمان توسعه تجارت افغانستان 
 ۳ سالن  در  کشور  این  تجارت  و  صنعت  وزارت  و 
نمایشگاه دموتکس آلمان ۲۰۱۹ که در شهر هانوفر 
برگزار شد به معرفی ۳۰ تولید کننده فرش دستباف 

افغانستان پرداختند. 
که  افغانستان  دستباف  فرش  تولیدکننده   ۳۰ این 
دارای گواهی نامه های ایزو و بافت خوب و استاندارد 
نیز بودند به ارائه فرش های دستباف خود پرداختند 
که با استقبال تجار بین المللی نیز مواجه شد. نکته 
به  ها  افغانستانی  و   USAID اینکه  توجه  جالب 
طور علنی تمامی نامهای فرش های اصیل ایرانی را 
به نام خود تحریف کرده و به اسم فرش های افغانی 
عرضه کردند. USAID در دعوتنامه ارسالی خود 
برای خریداران و تجار بین المللی از نامهای فراهان، 
بلوچی، بختیاری، شیروانی، هریس و حتی تبریز به 
عنوان فرش های اصیل افغانستان یاد کرده است. 
در این دعوتنامه ها ذکر شده که تمامی فرش های 
طریق  از  دموتکس  نمایشگاه  در  شده  خریداری 
ارسال هوایی و همراه با گواهی نامه های سالمت و 

گارانتی برای مشتریان ارسال می گردد.
در شرایط تحریم و نبود ایران در بازار جهانی فرش 
دستباف کشورهایی مانند چین، هند و افغانستان در 
حال جایگزینی فرش ایرانی در بازار مصرف بزرگ 

آمریکا هستند. 

فرش  صادرکنندگان  انجمن  رییس  کاپالن  احمد  آقای 
فرش  صنعت  کرد  اعالم  ترکیه  شرق  جنوب  ماشینی 
ماشینی توانسته است بیش از ۴۰ هزار شغل را در شهر 
جهان  ماشینی  فرش  تولید  قلب  عنوان  به  تپ  قازیان 
ایجاد نماید. ایشان در گفتگویی با خبرنگار مجله کهن در 
حاشیه نمایشگاه دموتکس هانوفر صنعت فرش ماشینی 
را ستون فقرات اشتغال در این شهر جنوبی ترکیه خواند 
و ادامه داد: این تعداد شغل در ۱۵۰ کارخانه تولید فرش 
ماشینی  فرش  جانبی  صنایع  کارخانه  ها  ده  و  ماشینی 

ایجاد شده است. 

مجلس  مدیر  کاپالن  الدین  صالح  آقای  همچنین 
صادرکنندگان ترکیه رشد صادرات فرش ماشینی در سه 

سال گذشته را مثبت ارزیابی کرد و گفت : صادرات فرش 
ماشینی ترکیه در سه سال گذشته همواره رو به رشد بوده 
به طوری که در سال ۲۰۱6 میزان صادرات فرش ماشینی 
با  در سال ۲۰۱۷  دالر،  میلیون  و ۹۱۸  میلیارد   ۱ ترکیه 
میلیون   ۱6۵ و  میلیارد   ۲ درصدی   ۱۲ رشد  یک  تجربه 
دالر و در سال ۲۰۱۸ به رقم ۲ میلیارد و ۳۰۰ میلیون دالر 
نیاز این  اینکه مهمترین  با اشاره به  رسیده است. ایشان 
صنعت در ترکیه برای ادامه روند موفقیت صادرات نیروی 
دانشگاه  با  توافقاتی  اجرای  از  بود  خواهد  ماهر  انسانی 
کار  برای  ماهر  نیروهای  آن  قازیان تپ خبرداد که طی 
در صنعت فرش ماشینی از نیروهای فنی و ساخت قطعات 
گرفته تا طراحی فرش و صادرات تربیت و روانه بازار کار 

خواهند شد.

ایجاد ۴0 هزار شغل در قازیان تپ با صنعت فرش ماشینی

۳۳
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جالب است بدانید بیش از ۱۰۰ کارگر و ده کشور در تولید 
فقط یک شلوار جین نقش دارند. مثال در مورد یک شلوار 
جین پنبه مورد مصرف در آمریکا، نخ های دوخت شلوار در 
اندونزی، زیپ و دکمه ها در چین و پنبه ها در یک کارخانه 
در  ها  نخ  اند.  شده  تبدیل  نخ  به  هندوستان  در  ریسندگی 
تبدیل  پارچه جین  به  بنگالدش  در  و  رنگ شده  پاکستان 
شده اند. پارچه ها در ترکیه دوخته و بسته بندی شده و به 
دفتر مرکزی برند در آمریکا ارسال می شود و احتماال این 
شلوار جین در فروشگاهی در قلب سوئیس به فروش میرود. 

کارخانجات و تولید کنندگان نساجی از طریق حلقه ای 
به نام چرخه تولید نساجی یا همان Textile Chain به 
یکدیگر متصل می شوند. مثاًل در مورد یک تی شرت 
نیازمند چرخه تولید الیاف - تولید نخ - تولید پارچه از 
نخ - تکمیل و رنگرزی پارچه و در نهایت تولید تیشرت 
و کاالی نهایی هستیم که هر کدام از این قسمت ها 

در کارخانه ها و کشورهای متفاوت صورت می گیرد.

 این یک مشکل اساسی برای قانونگذاران در بسیاری 
نگرانی هایی  مختلف  سطوح  در  که  کشورهاست  از 
کارخانجات  حتی  و  نهایی  کنندگان  مصرف  برای  را 

اولیه به وجود آورده است. خوشبختانه  مصرف کننده مواد 
در حال حاضر در سراسر جهان برای گسترش تولیدات سبز 
و  پایدار کمپین های فعالی تشکیل شده اما متاسفانه عدم 
تولیدات  برای  جهان  سراسر  در  واحد  استاندارد  یک  وجود 
پایدار کار با مشکل مواجه می کند. این امر به بازار رقابتی 
در سطح جهان آسیب های جدی وارد کرده و کار را برای 
برندها و تولیدکنندگان خریداران محصوالت پایدار در جهان 
برای انتخاب صحیح تامین کنندگان بسیار سخت و دشوار 
و  سیاستگذاران  منتظر  نمی توانیم  ما  مسلمان  است  کرده 
دولت ها باشیم تا در مورد این مسئله به یک اجماع و قانون 

جهانی برسند.

 از این روی یک سیستم جهانی و کامال مستقل برای بررسی 
و صدور گواهینامه های مورد نیاز راه اندازی گردید که یک 
تولید محصوالت  برای  اعتماد  قابل  و  درک  قابل  پلت فرم 
پایدار را فراهم می آورد با استفاده از این گواهینامه ها میتوان 
تعریف  قابل  شاخص های  با  را  تولید  خط  و  کارخانه  یک 
مورد  شاخص های  مهم ترین  کرد  آنالیز  و  بررسی  دقیق  و 

بررسی در این سیستم عبارتند از:
•  توجه به استفاده از تکنولوژی ها و مواد اولیه دوستدار 

محیط زیست

• وجود یک محیط کار عادالنه و شرایط و دستمزد های 
استاندارد برای کارکنان و کارگران

• تاثیر پروسه تولید محصوالت در محیط عدم وجود مواد 
مضر و سمی

برای انجام این امر با کارشناسان و فعاالن در چرخه نساجی 
مورد  سیستمی  چنین  از  را  آنها  انتظارات  و  کرده  مشورت 

بررسی قرار دادیم نیازها را شناسایی کرده و اقدام کردیم.
 به عنوان یکی از پیشروان این بخش و با بیش از دو دهه 

گواهینامه  صدور  بررسی  جهانی  سیستم  نهایت  در  تجربه 
نام  با  و  اوکوتکس  موسسه  در  پایدار  نساجی  تولید  های 
موفقیت  اصلی  عنصر  شد.  اندازی  راه  استپ  اختصاری 
یافته  توسعه  شرکت  این  توسط  که  سیستم  این  اعتبار  و 
مدل چند سطحی از امتیازدهی می باشد متقاضی دریافت 
رقیب  شرکت های  سایر  با  را  خود  می توانند  گواهینامه 
مقایسه نموده و با تمرین و تالش به طور مداوم شاخص 

های خود را بهبود بخشد و رو به جلو حرکت کند.

اول  مرحله  در  میکند؟   کار  پروسه چطور  این  اما   
می شود  مطرح  متقاضی  توسط  گواهینامه  اخذ  درخواست 
به  را  شده  طراحی  ویژه  های  پرسشنامه  متقاضی  شرکت 

اوکوتکس معرفی می کند : 

معرفی سیستم بین المللی ارائه گواهینامه های تولید محصوالت پایدار در چرخه نساجی

مقاله
احسان اکرامی - نماینده )OEKO-TEX(  در ایران 

ابراز  اطالعات  می کند.  پر  آنالین  و  الکترونیکی  صورت 
شده مورد بررسی قرار می گیرد و در مرحله بعدی نماینده 
اطالعات  و  بازدید می کند  کارخانه  از محل  کننده  ارزیابی 
شده با واقعیت مطابقت می دهد و در صورت تطابق کامل 
اطالعات و گذراندن حداقل های مورد نیاز گواهینامه برای 
گواهینامه  میتواند  کارخانه  میشود.  صادر  متقاضی  شرکت 
قرار دهد  برای مقاصد تجاری مورد مصرف  را  صادر شده 

و برای مشتریان خود ارسال کند
 حتی اگر متقاضی در حین انجام تحقیقات موفق به دریافت 
گواهی نامه مذکور نشود فرصت این را دارد که نقاط 

ضعف خود را شناخته و  آنها را رفع کند.

 اما چطور باید از این اطالعات استفاده کرد؟   
یک  جدید  سال  برای  دارید  قصد  شما  کنید  فرض 
تامین کننده نخ و کارخانه ریسندگی را گزینش کنید. 
بتوانید  تا  دهد  می  را  امکان  این  شما  به  اوکوتکس 
انتخاب بهترین تامین کننده  اطالعاتی که شما را به 
هدایت می کند در یک محل مشاهده و مقایسه کنید و 
این به تولید یک محصول پایدار با استفاده از مواد اولیه 
انجمن  کرد.  خواهد  شایانی  کمک  شما  توسط  پایدار 
جهانی اوکوتکس شرکت های متقاضی را با  آزمایشگاه 
جهان  نقطه   6۰ از  بیش  در  خود  تخصصی  امکانات  و  ها 

بررسی می کند.

•  موسسه ای %۱۰۰ مستقیم و بدون وابستگی 
• صددرصد شفافیت و دقت در صدور گواهینامه ها 

• %۱۰۰ نساجی  و البته %۱۰۰ اکوتکس 

کارشناسان اوکوتکس با بیش از ۲۰ سال سابقه تخصصی 
صدور گواهینامه ها در صنعت نساجی به دقت کارخانجات 
ما  همه  منافع  این  که  می کنند  رصد  را  تولیدی  خطوط  و 
را  نهایی  کننده  مصرف  مقدار  تا  گرفته  الیاف  کننده  تولید 

تنظیم می کند.

و  عملی  راهی  اوکوتکس  استاندارد  گواهینامه های 
اجرایی برای تولید پایدار در تمامی بخش های صنعت 
استانداردهای  افزایش  به  که  است  فرش  و  نساجی 
سالمتی مصرف انرژی کمتر در جهان و امنیت خاطر 
در  ضرر  بی  صنعتی  تولیدات  و  کرده  کمک  بیشتر 
همه  که  نیست  شکی  می دهد  گسترش  را  جهان 
و  استاندارد  تولیدات  سمت  به  حرکت  برای  باید  ما 
و  یکدل  نساجی  صنعت  در  زیست  محیط  دوستدار 

یک صدا  باشیم و رسالت اوکوتکس همین است. 
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◄ دکور زیبا و همیشگی فرش قیطران در نمایشگاه دموتکس ۲۰۱۹ هم گویای حضور 
یکی  قیطران  فرش  بود.  آلمان  دموتکس  در  قبل  سالهای  مانند  شرکت  این  قدرتمند 
دید  معرض  در  را  متنوعی  بسیار  محصوالت  و  ها  طرح  که  بود  ایرانی  های  شرکت  از 

بازدیدکنندگان قرارداد و بسیاری از تجار خارجی را به خود جلب کرد. 

◄ شرکت بریالنت ترکیه یکی از بزرگترین تولیدکنندگان منسوجات خانگی از جمله 
پرده، پارچه های رو مبلی و ... در جهان است که به تازگی تولید فرش ماشینی را نیز 

آغاز کرده است. غرفه این شرکت در سالن ۵ قرار داشت.

◄ یکی از زیباترین دکورهای نمایشگاه به غرفه شرکت مصری مک کارپت اختصاص 
داشت. این شرکت نمایی از میدان مشهور نیویورک را با فرش های چاپ دیجیتال خود 
بازسازی کرده بود که توجه بازدیدکنندگان را به خود جلب کرد و توانایی این شرکت در 

تولید فرش های این چنینی را به نمایش گذاشت. 

نمایشگاه دموتکس ۲۰۱۹ شرکت  در  زمینه طراحی  در  ایرانی  از شرکت های موفق  یکی 
طراحی دل آسا بود که برای سومین سال پیاپی در نمایشگاه حضور فعالی داشت. 

اقای محمد دل آسا مدیر عامل این شرکت فارغ التحصیل رشته کارشناسی فرش از دانشگاه 
کرمان، دانشکده هنر و معماری صبا میباشد. ایشان که سالها در شرکت های نرم افزاری 
طراحی فرش کسب تجربه کرده است در مورد نحوه شکل گیری برند دالسا می گوید: در 
آموزش  قصد  به  های  سفر  و  داشتم  دموتکس  نمایشگاه  به   ۲۰۰6 سال   از  که  سفرهایی 
ازبکستان، تونس و پرتقال، تجربیات بسیار  با کامپیوتر به کشورهایی مانند ترکیه،  طراحی 
از  از جدایی  بود. پس  موثر  یسیار  کارهایم  پیشبرد  در  آوردم که  بدست  گرانبهایی  و  جالب 
شرکت قبلی، مدتی بصورت شخصی با شرکت هایی از ازبکستان و ترکیه شروع به کار جدی 
در زمینه طراحی کردم. با دعوت به همکاری از جانب چند شرکت که در سفرها با آنها اشنا 
شده بودم بنا به دالیل مختلف ترکیه را انتخاب و از سال ۲۰۱۳ به مدت حدود یکسال بعنوان 
طراح در شرکت بویتکس مشغول به کار شدم. پس از یکسال به استانبول نقل مکان کرده 
و بصورت مستقل و با برند دل آسا مشغول به کار شدم و با تاسیس شرکت بصورت رسمی 

داستان موفقیت دالسا دیزاین آغاز شد.
ایشان که در حال حاضر به بسیاری از شرکت های ترکیه ای خدمات طراحی و نقشه فرش 
مدرن ارائه می دهد علت ورود به کار مدرن را درخواست باالی شرکت های ترکیه ای دانست 
و ادامه داد: در کنار کارهای کالسیک که همیشه از من درخواست میشده، نقشه های مدرنی 
با محتوای کالسیک هم میخواستند که پس از تالش های بسیار زیاد و کار بسیار فشرده، 
تعداد ۲۰ نقشه مدرن اورجینال در ماه به این توان رسیدم که در حال حاضر به شرکت های 

مطرح در ترکیه کلکسیون نقشه و پلت ارایه میدهم.

آقای دل آسا همچنین دموتکس امسال را علیرغم خلوت بودن نسبت به سال گذشته برای 
این شرکت پربار تر خواند و گفت: امسال تعداد ۸۰ نقشه جدید در دسته بندی های کالسیک، 

وینتیج، کانتمپوریری، آوانگارد، مدرن وینتیج و گلیم آماده و ارایه کردم.
ایتالیا، چین،  آلمان،  آمریکا،  مانند:  از کشورهای مختلف  پیش  نیز همچون سالهای  امسال 
عربستان، تاجیکستان، هند، لبنان، ازبکستان، مغولستان، ژاپن، اندونزی،ترکیه و البته دوستان 
عزیزی از ایران مالقات کننده داشتیم. با مذاکرات و صحبت هایی که در نمایشگاه داشتیم و 
با تجربیات 6 سال کار در ترکیه در زمینه کار مدرن و اسقبال از ایده هایی که برای نمایشگاه، 
حاضر کرده بودیم توانستیم نظر مشتریانی از ترکیه، چین و آمریکا و .... را جلب کرده و با 

نتیجه بهتری از سال قبل نمایشگاه را به پایان برسانیم.
اهدافی  به کمک همکارانم  بود. من  نتیجه بخش خواهد  ای  در هر حرفه  تالش هدفمند 
داریم که برای رسیدن به آن، تالش خواهیم کرد. حضور در نمایشگاه دموتکس و یا اقدامات 
دیگری که در تکاپوی آن هستیم گوشه ای از برنامه های کاری ما برای رسیدن به اهدافمان 

است.

استودیو طراحی دل آسا : ۰۰۹۰۵۳۵۰۱۴۸۸۵۴
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کارشناسان  و  خبرگان  از  یکی  عنوان  به  پور  زکی  آقای 
صاحب نام صنعت فرش ماشینی ایران دموتکس هانوفر را 
و  آگاهانه  طور  به  که  دانست  سراشیبی  به  رو  نمایشگاهی 
برنامه ریزی شده در حال کوچک شدن و توزیع در اقصی 
نقاط جهان است. ایشان در  مورد عدم حضور ستاره کویر 
در دموتکس هانوفر گفت : تصمیم ما مبنی بر عدم حضور 
ستاره کویر یزد در دموتکس از ماهها قبل اتخاذ شده بود و 
پس از بازدید از نمایشگاه و تحلیل های شرکت کنندگان از 
اینکه تصمیم بسیار درستی توسط مجموعه ما گرفته شده 

مطمئن تر شدیم. 
دلیل غیبت ما عدم امکان پرداخت قانونی وجوه دموتکس 
راهکاری  کشور  داخل  مقررات  به  توجه  با  قانونا  ما  و  بود 
توسط  ایران  داخل  در  ارز  متاسفانه  نیافتیم.  پرداخت  برای 
دولت توزیع می شود و برای امور نمایشگاهی ارز دولتی و یا 
نیمایی اختصاص نمی دهند و اگر ما صدها هزار یورو ارز را 
از بازار قاچاق تهیه کنیم نمی توانیم آنرا در دفاتر مالی ارایه 
کنیم. متاسفانه نمی توان در برابر برخی واقعیت های حاکم 

بر بازار و اقتصاد ایران مقاومت کرد.

پیوند عمیق  با مشتریان گسستنی نیست
اعتقاد داریم رابطه ما و مشتریان صادراتی که ده ها سال در 
حال تجارت و همکاری با ما هستند با عدم حضور ما در سال 
۲۰۱۹ با توجه به اینکه دالیل عدم حضور را برای آنها قبل 
از نمایشگاه توضیح دادیم دچار نقصان نخواهد شد. با برنامه 
ریزیهایی که قبل از نمایشگاه داشتیم ۸۰ درصد مشتریان را 
در حاشیه دموتکس مالقات کرده و جلسات کاری مفیدی 

با ایشان داشتیم.

دموتکس هانوفر آگاهانه آب می رود!
آینده دموتکس پرسیدیم و  را در مورد  آقای زکی پور  نظر 
ایشان  دارند.  نتایجی  چه  دموتکس  مختلف  شعبات  اینکه 
در  دموتکس  جدید  شعبات  قطعا  گوید:  می  باره  این  در 
شرکت  من  نظر  به  دارد.  مهمی  تاثیر  هانوفر  شدن  خلوت 

نمایشگاهی هانوفر با سال ها تجربه در برگزاری نمایشگاه 
روند  این  از  مسلما  هانوفر  فرش  نمایشگاه  و  تجاری  های 
طور  به  هست.  خود  تصمیمات  نتایج  متوجه  و  است  آگاه 
از  ای  عمده  بخش  شانگهای  دموتکس  نمایشگاه  منطقی 
خود جذب  به  را  دور  گذاران شرق  غرفه  و  بازدیدکنندگان 
می کند و بسیاری از شرکت ها و بازدیدکنندگان عالقه مند 
هستند با هزینه های بسیار کمتر در منطقه خود حضور یابند. 
بازدیدکنندگان  از  بزرگی  بخش  ترکیه  دموتکس  همچنین 
خاور میانه، شمال آفریقا، آسیای میانه و حتی اروپای شرقی 

را به خود جذب می کند. 
در دموتکس آمریکا نیز با توجه به خاص بودن سالیق بازار 
به  آمدن  از  را  آنها  و  بود  اتفاق شدیدتر خواهد  این  آمریکا 
به  که  هستیم  آن  شاهد  بنابراین  کند.  می  نیاز  بی  هانوفر 
طور طبیعی دموتکس هانوفر در حال خالی شدن از شرکت 
کنندگان و بازدیدکنندگان جدی است و بسیاری از شرکت 
ها نیز با متراژهای کوچک تر نسبت به سالهای پیش حاضر 
می شوند. امسال بخشی از سالن 6، بخش بزرگی از سالن 
۷ و ۸ و بخش عمده ای از سالن ۹ خالی بود و نشان دهنده 

درخواست کم برای این نمایشگاه بوده است.

زمان  به  نیاز  ماشینی  فرش  روی  دیجیتال  چاپ 
بیشتری دارد

چاپ دیجیتال یک پدیده نوظهور در صنعت فرش ماشینی 
است اما در حد سرمایه گذاری های انجام شده هنوز مورد 
استقبال قرار نگرفته است و چون هنوز کسی از آینده این 
تکنولوژی به ویژه در فرش ماشینی مطمئن نیست باید آنرا 
آن  به  بازار  واکنش  تا  بمانیم  منتظر  و  کرد  بررسی  بیشتر 
مشخص شود. سرمایه گذاری در این بخش به علت نو بودن 
تکنولوژی بسیار باالست. به نظر من این تکنولوژی بیشتر 
برای شرکت هایی که تازه وارد صنعت فرش ماشینی شده 
اند و یا کارخانجاتی با ظرفیت تولید محدود مناسب است چرا 
که برای شرکت هایی با تعداد ماشین باال که سال هاست 
فرشهای ماشینی رایج را تولید می کنند ورود به این بخش به 

طور همزمان چندان منطقی نیست، از طرفی واقعا باید برای 
مصرف کننده توضیح داده شود که فرش های چاپ شده چه 
ویژگی هایی دارند تا مشتری با دید کامل اقدام به خرید کند.

ناتوانی ایران در تولید فرش های مدرن
از آقای زکی پور در مورد اینکه چرا شرکت های ایرانی در 
طراحی فرش ماشینی مدرن نا موفق هستند سوال کردیم. 
ایشان اعتقاد دارند شرکت های ایرانی بسیار عالقمند هستند 
که بر روی فرش مدرن کار کنند اما متاسفانه هیچ گاه موفق 
نبودند و  در ادامه می افزاید: ما باید برروی کاری که توانایی 
انجام آن را داریم تمرکز کنیم. به دلیل ایرانی بودن از ابتدا 
و  رنگرز  تا  گرفته  طراح  و  تولیدکننده  از  ما  فرش  صنعت 
ریسنده در کار کالسیک سررشته داریم و نه مدرن. متاسفانه 
عدم توانایی ما در تولید فرش مدرن خوب است که باعث 
عدم موفقیت ما شده و نه عدم نیاز. مطمئن باشید هر شرکت 
ایرانی که انواع فرش را تولید می کند خیلی دوست دارد که 
یک یا چند کلکسیون مدرن که خریدار داشته باشد و از نظر 

رنگ بندی و قیمت قابل رقابت باشد هم داشته باشد.

در فرش مدرن بلژیکی ها و شرکت های ترکیه ای سطح 
باال بسیار موفق هستند. دلیل عدم موفقیت ما در طرح های 
با عدم موفقیت ترکیه ای ها و بلژیکی ها در  مدرن دقیقا 
کالسیک یکسان است، اگر هم میبینید در مقاطعی ترکیه  در 
کالسیک با ما رقابت می کند به دلیل طراحان ایرانی است 
که متاسفانه در ایران رشد کرده اند و کار را یاد گرفته اند و 
حاال دارند با تاسیس دفتر در ترکیه به رقبای ما و کشورهای 
برای  که  سالهاست  ها  بلژیکی   ،! کنند  می  خدمت  دیگر 
اما موفق نشده  موفقیت در کار کالسیک تالش می کنند 
اند. آنها هم در این بخش ضعف دارند. آنها نمی توانند فرش 
گران قیمت تولیدکنند و باید فرشی با حجم و سرعت تولید 
باال تولید کنند تا برایشان به صرفه باشد چرا که برای آنها 
بخش عمده هزینه ها مربوط به هزینه مواد اولیه و بخش 
کوچکی هزینه های تولید است در حالی که فرش کالسیک 
باید با سرعت پایین و تراکم باال تولید شود . همچنین دانش 

طراحی فرش کالسیک را هم ندارند.

ما نمی توانیم فرش ارزان تولید کنیم چون هزینه های تولید 
ما بسیار باالست. فرش های مدرن معموال در رنج قیمتی 
هنر  سمت  به  بیشتر  مدرن  های  طراحی  و  هستند  پایینی 
گرافیک و طراحی های گرافیکی متمایل است که طراحان 
ما نسبت به بلژیکی ها و ترکیه ای ها در سطح پایین تری 
مدرن  تولید فرش  از  را  ما  است که  دلیلی  ها  این  هستند. 
دور می کند وگرنه همانطور که گفته شد همه شرکت های 
بازدید  امسال در  دارند.  تولید فرش مدرن  به  ایرانی عالقه 
از یکی از غرفه های ایرانی در دموتکس با چند کلکسیون 
مدرن  کارهای  کپی  که  افسوس  اما  کردیم  برخورد  مدرن 
را به معرض نمایش  ۴ سال پیش شرکت های ترکیه ای 
گذاشته بودند. واقعیت این است که متاسفانه ما توان رقابت 

در بازار فرش مدرن را نداریم.

دموتکس هانوفر آگاهانه آب می رود!
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◄ یکی از بخش های جالب نمایشگاه امسال حضور جدی چندین شرکت ارائه کننده تجهیزات و سیستم های واقعیت 
 AR : Augmented و  VR : Virtual Reality مجازی در نمایشگاه بود. این تکنولوژی ها که معموال با نام های
Reality در بازار وجود دارند توانسته اند در سالهای اخیر به شدت جای خود را در همه صنایع و بخش های زندگی انسان 
باز کنند و درهای جدیدی را پیش روی ما باز کنند. این تکنولوژی در صنعت فرش و کفپوش توانسته با شبیه سازی محیط 
کار یا منزل افراد دقیقا آنچه را که با سلیقه و خواست مشتری سازگار است را شناسایی کند و مشتری را در انتخاب بهترین 
گزینه یاری دهد. شاید برای شما هم پیش آمده باشد که وقتی برای خرید فرش ماشینی، فرش دستباف ، موکت، پارکت 
و یا سایر کفپوش ها به یک فروشگاه مراجعه کرده و مدل یا محصول خاصی را پسندیده اید همیشه در ذهن خود فرش 
را در خانه پهن کرده و سعی کرده اید با تصویر سازی ببینید آیا این فرش برای محل مورد نظر شما مناسب است یا خیر. 
احتماال ۹۰ درصد افراد به دلیل قوه تخیل پایین و یا عدم تمکر نمی توانند از این آزمون سربلند بیرون بیایند و به نتیجه 
دقیقی برسند. لذا تکنولوژی واقعیت مجازی وارد کار زار شده و مشتری را هدایت خواهد کرد.  در این مدل مشتری می 
تواند محصول انتخابی خود را به طور مجازی و زنده در دکوراسیون های مختلف و با رنگ ها و سایز بندی های مختلف 

مشاهده کند و دقیقا ببیند تخته فرشی که به دار فروشگاه اویزان شده در محیط خانه چطور خود نمایی خواهد کرد.  

ما همواره سعی کرده ایم تا کیفیت خود را حفظ کنیم حتی 
اگر این امر به تولید کمتر نیز بینجامد. استراتژی ما حضور 
در بازار و ارائه جنس با کیفیت است و اگر روزی قرار باشد 
کیفیت را فدا کنیم ترجیح می دهیم در بازار حضور نداشته 

باشیم. 

اقای روزبه مروج - نماینده سلرز در ایران
حضور  امسال  دموتکس  در  که  هایی  شرکت  من  نظر  به 
تصمیم  جهانی  بازار  بر  موجود  شرایط  به  توجه  با  نداشتند 
بازدید  تعداد  کلی  به طور  امسال  اند.  گرفته  درستی  بسیار 
نمایشگاه  در  بیشتری  خالی  فضاهای  و  شده  کمتر  کننده 
خارجی  بزرگ  های  شرکت  های  غرفه  و  شود  می  دیده 
نیز با کاهش متراژ همراه بوده است. به نظر من در صنعت 
فرش و موکت و کال کفپوش های نساجی میزان نوآوری 
ها و تحوالت آنقدر زیاد نیست که کشش چندین نمایشگاه 
در سال را داشته باشد. شعب مختلف دموتکس در سراسر 
جهان شاید در کل از نظر مالی به نفع شرکت برگزار کننده 
نداشته  خوبی  نتیجه  چندان  گذاران  غرفه  برای  اما  باشد 
این رویدادها شرکت  تمام  اگر شرکتی بخواهد در  و  است 
از  بسیاری  و  کند  تقسیم  را  خود  هزینه  باید  اجبار  به  کند 

بازدیدکنندگان نیز پخش خواهند شد. 
متاسفانه در حال حاضر صادرات بسیار سخت شده و بسیاری 
از شرکت های ایرانی به دنبال راههای جایگزین برای ادامه 
کار هستند. برخی سعی کرده اند با تاسیس شرکت در کشور 
سوم مانند آلمان، عمان، ترکیه و ... تحریم ها را دور بزنند 
و یا در کشورهای نامبرده انبار فرش تاسیس کنند که همه 
اینها هزینه های اضافی را به تولید کننده تحمیل می کند و 
می تواند تنها نقش یک مسکن موقت را بازی کند. متاسفانه 
تحریم ها هرچند ظاهرا تنها توسط آمریکا اعمال می شود 
اما به دلیل نفوذ باالی این کشور، بقیه کشورهای جهان نیز 

از تجارت با ایران و ایرانیان هراس دارند.

اقای مروج در مورد تحوالت روی داده به ویژه در بخش 
چاپ  نفوذ  گفت:  کهن  مجله  خبرنگار  به  دیجیتال  چاپ 
دیجیتال در صنعت فرش ماشینی به وضوح دیده می شود 
و به نظر من با این روند تولیدکنندگان فرش های فیس تو 
فیس باید کمی نگران باشند. چاپ دیجیتال افزایش انعطاف 
کاهش  رنگ،  نهایت  بی  و  نقشه  و  طرح  انواع  در  پذیری 
متراژ سفارش، سرعت عمل باال و بسیاری از مزایای دیگر 
دارد که تولیدکنندگان سنتی فرش ماشینی ندارند. به نظر 

من انقالبی در تولید فرش ماشینی رخ خواهد داد . با توجه 
به اینکه در حال حاضر دو خط چاپ فرش وارد ایران شده 
و خوب جواب داده قطعا به زودی و با فراهم شدن اوضاع 
اقتصادی تعداد بسیار بیشتری از خطوط چاپ دیجیتال وارد 
ایران خواهد شد و خیلی ها به سراغ تولید با این تکنولوژی 

خواهند رفت. 
در نمایشگاه دموتکس امسال نیز شرکت های ارایه دهنده 
ماشین آالت چاپ دیجیتال فرش برای اولین بار غرفه گذار 
هستند موضوعی که در سالها گذشته خبری از آن نبود و 
این خود نشان دهنده اهمیت این موضوع و نیاز بازار به این 

تکنولوژی است. 

ایشان در مورد اینکه  آیا تکمیل فرش های چاپ دیجیتال 
با فرش های معمول دارد یا خیر گفت: تکمیل این  تفاوتی 
نوع فرش ها عموما تفاوتی با فرش های رایج در بازار ندارند 
و تنها تفاوت این است که باید قبل از ورود به دستگاه چاپ 
یک بار شیرینگ شود و سطح صافی در زمان ورود به ماشین 
داشته باشد، همچنین بعد از چاپ باید رنگ های اضافی آن 

در یک پروسه شستشوی کوتاه گرفته و خشک شود. 
دوستدار  و  پایدار  محصوالت  تولید  مورد  در  مروج  اقای  از 
در  قابلیت  این  آیا  که  کردیم  سوال  ایران  در  زیست  محیط 
صنعت نساجی و فرش ما وجود دارد یا خیر. ایشان اینگونه 
پاسخ دادند: امروزه بحث تولید محصوالت پایدار و دوستدار 
یک  اروپایی  کشورهای  ویژه  به  و  جهان  در  زیست  محیط 
مساله مهم است اما این گونه مسایل بیش از اینکه در کشور 
ما به یک ساز و کار و قانون تبدیل شود نیازمند یک فرهنگ 
است که متاسفانه در آن بسیار عقب هستیم و اصوال از سطوح 
ندارند.  آشنایی چندانی  آن  با  تا مردم عادی  باالی کشوری 
بحث بازیافت فرش نیز در ایران بسیار مورد غفلت قرار گرفته 
نیاز  احساس  و  بخش  این  در  سازی  فرهنگ  با  قطعا   که 
در کشور  نیز  بخش  این  در  هایی  گذاری  تواند سرمایه  می 

صورت گیرد. 

اقای روزبه مروج - نماینده سلرز  و اورنک ماکینا در ایران
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خانم نیلوفر عباسی - شرکت نیل دیزاین
حضور  نمایشگاه  در  بار  اولین  برای  دیزاین  نیل  شرکت 
طراحی  بخش  در  سال   ۱۷ حدود  که  عباسی  خانم  یافت. 
در  نیز  را  خود  دانشگاهی  تحصیالت  دارند  فعالیت  فرش 
و  دو بخش فرش دستباف  در هر  و  گذرانده  بخش فرش 
مورد حضور خود  در  ادامه  در  ایشان  دارد.  فعالیت  ماشینی 
به خبرنگار مجله کهن  به عنوان غرفه گذار  در دموتکس 
و  کارها  ارتقاء  رویداد  این  در  حضور  از  من  هدف  گفت: 
پیشرفت و معرفی طرح ها و نقشه های ایرانی بوده است. 
ما بیشتر برروی طراحی فرش های دستباف مدرن تمرکز 
داریم و احساس می کنم در این بخش کمبود بسیار زیادی 
در ایران وجود دارد. متاسفانه طرح های مدرن دستباف در 
ایران کپی شده از طرحهای مدرن  اروپایی است که تاریخ 
مصرف آنها نیز گذشته است، خوشبختانه در ایران طراحان 
در بخش مدرن  اما  داریم  در بخش کالسیک  بسیار قوی 
طراحان  به  کنندگان  تولید  پایین  پذیری  ریسک  دلیل  به 
میدان داده نمی شود و به همین دلیل اصال در بخش مدرن 
پیشرفت نکرده ایم. این فرهنگ از فرش ماشینی به فرش 
دستباف هم منتقل شده است و همه تولیدکنندگان عالقه 
دارند منتظر بمانند و طرح های موفق بازار را کپی کنند.  در 
طرح های مدرنی که ما به بازار ارایه می دهیم سعی کرده 
ایم المان ها و موتیف های اصیل ایرانی را نیز از یاد نبریم 
و در واقع طرح های مدرن که هنر اصیل ایرانی نیز در آن 
برخی  متاسفانه  ایم.  قرارداده  کار  در دستور  را  است  نهفته 
فکر می کنند طرح مدرن یعنی زیرپاگذاشتن همه اصول و 
قوانین طراحی ایرانی که به نظر من درست نیست.  اصوال 
طراحی یک فرش مدرن از آنجایی چالش برانگیز تر است 
که محدودیت بیشتری در تعداد رنگ دارید و شاید در یک 
طرح مدرن تنها دو یا سه رنگ و گاها از یک خانواده رنگی 
به تصویر  نیاز  برای خلق یک طرح موفق  و  استفاده شود 
البته دانستن اصول و مبانی قوی  سازی و قدرت تخیل و 
توسط طراح دارد. چالش مهم دیگر در طراحی فرش مدرن 

این است که این نوع فرش ها تاریخ مصرف دارند و مانند 
فرش های کالسیک همیشه خریدار ندارند. 

اقای سودایی - شرکت فرش زرتشت 
اقای سودایی از شرکت فرش زرتشت که برای ششمین بار 
را نسبت  امسال  نمایشگاه  یافته است  در دموتکس حضور 
به سال های پیش ساکن تر توصیف کرد اما در عین حال 
حضور در نمایشگاه را یک امر مهم دانست. ایشان در مورد 
ایرانی در نمایشگاه  عدم حضور برخی شرکت های بزرگ 
اشتباهی  این شرکت ها تصمیم  نظر من  به  امسال گفت: 
گرفتند و حتما باید در نمایشگاه حتی با غرفه ای کوچک تر 
از گذشته حاضر می شدند. علت حضور ما در نمایشگاه تنها 
مالقات و حفظ مشتریان قدیمی بوده است و از این جهت 

حضور در نمایشگاه حائز اهمیت است. 

در غرفه شرکت فرش زرتشت خبری از فرش های مدرن 
نبود وقتی دلیل این امر را از آقای سودایی جویا شدم ایشان 
اینگونه پاسخ داد: به نظر من ایرانی ها به هیچ وجه نباید 
وارد بحث مدرن شوند. همانطور که شرکت های ترک نمی 
وقتی  قطعا  باشند.  موفق  کالسیک  های  طرح  در  توانند 
خریداری وارد یک غرفه ایرانی می شود برای دیدن طرح 

های کالسیک می آید نه مدرن. 
اقای سودایی حضور شرکت های تازه وارد در دموتکس را 
اصال توصیه نمی کند و اعتقاد دارد با توجه به شرایط موجود 
اگر شرکتی بخواهد برای اولین بار در این رویداد حاضر شود 

هیچ گونه توجیه اقتصادی و منطقی نخواهد داشت. 

اقای مهندس عالقه بند -  شرکت ایران دیبا 
در  که  است  متوالی  بار  سومین  برای  دیبا  ایران  شرکت 
از  وسیعی  طیف  و  شود  می  حاضر  دموتکس  نمایشگاه 
مستربچ ها در گرید های پلیمرهای پلی آمید، پلی پروپیلن، 
پلی استر و ... که برای نخ تولید نخ های فرش ماشینی و 
الیاف استیپل برای تولید نان وون ها و موکت  به کار میرود 
را به عرضه نمایش در آورد. اقای عالقه بند هدف اصلی 
و هزینه های  داند  برند سازی می  را  نمایشگاه  در  حضور 
سنگین حضور در نمایشگاه را یک سرمایه گذاری بلند مدت 
می داند که اگر شرکتی اصول بازاریابی و صادرات را بداند 
یافتن مشتریان جدید جبران  با  را  این هزینه ها  تواند  می 
کند.   ایشان در مورد جو حاکم بر نمایشگاه گفت : نمایشگاه 
امسال با وجود خلوت بودن از نظر کیفیت بازدیدکننده در 
در  که  ای  مساله  مهمترین  متاسفانه  و  است  خوبی  سطح 
بر  شدید  ناامیدی  جو  شود  می  حس  امسال  نمایشگاه 
و  شدن  سخت  و  ها  تحریم  دلیل  به  ایرانی  های  شرکت 
حتی ناممکن شده صادرات است، به طور مثال هزینه یک 
کانتینر فرش ۲۰ فوتی برای صادرات از راه دریایی از بندر 
عباس به بندر سیدنی استرالیا تا سه ماه پیش ۸۰۰ دالر بود 
اما در حال حاضر این مبلغ تنها برای حمل کانتینر تا بندر 
جبل علی کفایت می کند. دولت به هیچ وجه از صادرات 

را  فقر  ها  با خودتحریمی  و عمال  کند  نمی  حمایت جدی 
برای کشور فراهم آورده ایم. صادرات می تواند رگ حیاتی 
بسیاری از کارخانجات ما باشد، به طور متوسط هر کانتینر 
بار صادراتی که از درب کارخانه بیرون برود تا سه ماه حقوق 
کارگران کارخانه را تامین می کند. صادرات در ایران یک 
بیشتر یک کشور وارد  آنجایی که  از  و  ندارد  ثبات  با  روند 
برای  الزم  های  ساخت  زیر  کننده  تا صادر  هستیم  کننده 
صادرات را نداریم. همانطور که همه شاهد بودیم و هستیم 
به دلیل نداشتن زیر ساخت های صادراتی کشورهای رقیب 
ما در منطقه به سرعت بازارهای صادراتی ایران مانند قطر، 
روسیه، عراق ، افغانستان و ... را تسخیر می کنند و با یک 
گیرند.  می  ایرانی  های  شرکت  از  را  بازار  کوچک  تلنگر 
که  حالی  در  ندارند  پشتیبان  ایرانی  های  شرکت  متاسفانه 
سایر کشورهای در حال توسعه تمام قد پشت تولید کننده و 
صادر کننده ایستاده اند. صادرات مزایای متعددی دارد که 
ایجاد اشتغال، ارز آوری، افزایش سطح تکنولوژی  و افزایش 

فرهنگ تجارت و مراوده با دنیا بخشی از آن است. 
اینجا تجربه  ایران هراسی را به وضوح می توان در   واژه 
کرد و به همین دلیل بسیاری از شرکت های از مراوده با 
ایرانی ها هراس دارند و به این تفکر رسیده اند که اصوال 
تجارت با ایران امکان پذیر نیست. اما از طرفی هم حضور 
در نمایشگاه هایی مانند دموتکس یک نیاز است تا مشتریان 
بین المللی بتوانند به شرکت شما اعتماد کنند و بدانند که 
المللی هستید. حضور شرکت ها در  شرکتی در سطح بین 
دموتکس باید همراه با نوآوری و عرضه محصوالت جدید 
و  طرح  با  بخواهند  فقط  فرشی  های  شرکت  اگر  و  باشد 
نقشه بازی کنند نتایج خوبی که جبران کننده هزینه های 
میلیاردی حضور در نمایشگاه باشد را بدست نخواهند آورد. 

شده  ارایه  محصوالت  کیفیت  بند  عالقه  مهندس  اقای 
رقبای  با  رقابت  قابل  را  نمایشگاه  در  دیبا  ایران  توسط 
با  که  ما  های  بچ  مستر  کیفیت   : افزود  و  دانست  اروپایی 
با تکنولوژی روز  اولیه و دستگاه های  باکیفیت ترین مواد 
اروپا تولید می شود دست کمی از نمونه های خارجی ندارد. 

◄ در نمایشگاه 
دموتکس امسال ۲۱ شرکت ایرانی 

حضور داشتند که عبارتند از: فرش قیطران، 
ایران دیبا، هنرکده نیکزاد، فرش آبان، دل آسا 
دیزاین، فرش افشار زرینه، گالری فرش ارسین، 
بوریا، فرش دخیلی، اسلیمی، فرهی، قالیبافان 

ورامین،  فرش اوان، نیل دیزاین، فرش پرشین 
هما، فرش رسول، فرش صفری، بازرگانی 

صنم، یلدای کویر، زرتشت و برادران 
زیادی
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نمایشگاه دموتکس آلمان در تاریخ ۱۱ تا ۱۴ ژانویه ۲۰۱۹ 
در شهر هانوفر برگزار گردید. این نمایشگاه که هرساله با 
امسال حال و هوای  برگزار می شد  شور و حرارت زیادی 
نمایشگاه  بر  بر سکون عمومی که  غریبی داشت و عالوه 
حاکم بود فضای حاکم بر شرکت های ایرانی نیز بسیار نا 
امید کننده بود و حتی چندین شرکت بزرگ و مطرح فرش 
فرش  و  یزد  کویر  ستاره  آنها  مهمترین  که  ایران  ماشینی 
مشهد بودند از حضور در نمایشگاه امسال انصراف دادند و 
تنها مدیران این شرکت ها برای بازدید به نمایشگاه آمدند. 
مهمترین مشکالت امسال که دموتکس را به کام ایرانی ها 
ارز و دالر، عدم حمایت های  نا بسامان  تلخ کرد وضعیت 
مشکالت  کشور،  در  صادرات  و  تولید  تاریک  افق  دولتی، 
مواد  دشوار  تامین  و  مالی  انتقاالت  و  نقل  و  بار  حمل  در 
اولیه و ارز بود که به نظر میرسد اگر به همین منوال پیش 
برود در سالهای بعد کم کم میزان مشارکت شرکت های 
فرش ماشینی ایران در دموتکس را به صفر برساند. برخی از 
کارشناسان فرش ماشینی حاضر در نمایشگاه اعتقاد داشتند 
نمایشگاه  در  موجود  شرایط  با  ایرانی  های  شرکت  حضور 
توجیه  وجه  هیچ  به  شده  انجام  میلیاردی  های  هزینه  و 
اقتصادی نداشته و شرکت ها می توانستند در این شرایط 
با مشتریان  ارتباط  بازاریابی و  را برای  راه های جایگزینی 

خود پیدا کنند که به مراتب ارزان تر و  کاراتر باشد. 

بر  بالغ  جمعا  که  مشهد  فرش  و  کویر  ستاره  حضور  عدم 
واکنش  اند  بوده  گذار  غرفه  هانوفر  نمایشگاه  در  دوره   ۴۰
های مختلفی را در میان سایر ایرانی های حاضر به دنبال 
داشت و برخی این عدم حضور را منطقی و برخی دیگر آنرا 

تصمیمی نادرست دانستند. 
بازدیدکنندگان  و  کنندگان  شرکت  از  بسیاری  عقیده  به 
و  آمریکا  شانگهای،  ترکیه،  در  دموتکس  شعبات  افزایش 
مکزیک موجب کاهش اهمیت دموتکس هانوفر شده است 
و هرچند شاید در مجموع از نظر مالی به سود برگزارکنندگان 
باشد اما پخش شدن تعداد بازدید کنندگان و غرفه گذاران 
در بخش های مختلف جهان چندان خوشایند به ویژه غرفه 

گذاران نباشد. 

دموتکس ۲۰۱۹ هم از نظر برگزاری و نظم و سازماندهی 
برگزار شد و همه چیز در  مانند همیشه عالی و بی نقص 
نحوه   ۲۰۱۸ سال  مانند  نیز  امسال  قرارداشت.  دسترس 
بود  نمایشگاه  در  کاالیی  های  گروه  و  ها  شرکت  چینش 
و شرکت های فرش دستباف در ورودی شمالی قرارداشتند. 
 ۲۰۱۹ سال  در  نمایشگاه  برگزارکننده  شرکت  اعالم  طبق 
اند  بوده  حاضر  نمایشگاه  در  کشور   6۰ از  شرکت   ۱۴۰۰

به  آلمان  از  خارج  از  بازدیدکنندگان  درصد   ۷۰ از  بیش  و 
نمایشگاه آمدند. در این گزارش کوتاه سعی کرده ایم نظرات 

حاضرین در نمایشگاه را به سمع و نظر شما برسانیم: 

مهندس نیکزاد - شرکت فرش نیکزاد :
مهندس نیکزاد مدیر عامل شرکت هنرکده نیکزاد که برای 
اعتقاد  اند  شده  حاضر  دموتکس  نمایشگاه  در  بار  ششمین 
دارد نمایشگاه امسال در زیر سایه سنگین تحریم ها برگزار 
شد و حضور ایرانی ها به دلیل مشکالت متعدد نسبت به 

رقبا کمرنگ تر است. 
ایشان ادامه می دهد : متاسفانه امسال چندین شرکت بزرگ 
این  که  نیافتند  نمایشگاه حضور  در  ماشینی  فرش  صنعت 
برای صنعت فرش ماشینی ما بسیار نا امید کننده است. به 
بین  و مشکالت  ها  تحریم  و  ایرانیها  دلیل حضور کمرگ 
المللی شرکت های ترک در حال گرفتن بازار ایران هستند 
و اگر شرکت های ایرانی همین سهم کوچک در بازار را هم 
از دست بدهند دیگر دلیلی برای حضور در دموتکس وجود 
ندارد. علت حضور ما هم تنها به دلیل مشتریانی است که 
در سالهای گذشته پیداکرده ایم و مجبور بودیم برای حفظ 
مشتریان و  نتیجه گیری از هزینه های زیادی که در ۵ سال 
گذشته داشته ایم و پاسخ به نیازهای مشتریان در نمایشگاه 

حضور یابیم.
متاسفانه صادرات تقریبا غیر ممکن شده چرا که ما باید مواد 
اولیه و نخ پلی استر را با دالر ۱۴۰۰۰ تومانی از پتروشیمی 
و  کنیم  را صادر  فرش  تومانی  دالر ۱۱۰۰۰  با  بخریم،  ها 
بدهید!  ما  به  تومان   ۸۰۰۰ را  دالر  باید  گوید  می  دولت 
ماشینی  فرش  تولیدکننده  روی  بر  زیادی  فشار  متاسفانه 
وجود دارد و به ویژه صنایع کوچک و متوسط که بار اشتغال 

را به دوش می کشند بیشتر مشکل دارند.

ایشان همچنین در مورد محصوالت ارایه شده در نمایشگاه 
الیت  نام  به  خود  جدید  محصوالت  امسال  ما  گفت:   نیز 
کارپت را به نمایشگاه آوردیم که دارای ویژگی های بسیار 
ویژه ای هستند. این فرش ها بسیار سبک، زیبا، قابل بسته 
دار  پرز  دلیل  )به  آسم  آلرژی،  ضد  راحت،  حمل  و  بندی 
فرش  سطح  در  خاب  وجود  عدم  دلیل  به  البته  و  نبودن( 
بسیار شبیه به فرش های دستباف هستند. الیت کارپت ها 
ایم طراحی  امروز طراحی شده و سعی کرده  برای زندگی 
این  ارایه دهیم.  با طرحی متفاوت  را  ایرانی  های اصیل و 
توسط  فقط   ، است  نظیر  بی  جهان  سطح  در  محصول 
از  ها پس  این فرش  تولید می شود،  در جهان  ما  شرکت 
بافته شدن بر روی ماشین بر روی یک الیه نان وون که 
ضد لغزش یا آنتی اسلیپ شده است چسبانده می شود. ما 
تا به حال توانسته این محصوالت خود را به ایتالیا، آلمان، 
روسیه، عراق، برزیل و چند کشور دیگر صادر کنیم. با همه 
مشکالت عقب نشسته ایم و به تالش ادامه می دهیم تا 

مشکالت را حل کنیم.

دموتکس 2019 ، اسف بار ترین دموتکس تاریخ برای ایرانیان

نگارش : بهنام قاسمی
گزارش
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عده ای در حال تخریب و سمپاشی علیه چاپ دیجیتال هستند

گفتگو
گفتگو با آقای کامبیز مقراضی - شرکت پاسارگاد رهپویان کیش - نماینده ماشین آالت چاپ دیجیتال زیمر در ایران

دموتکس 2۰19 جزو نمایشگاه های خیلی خوب 
نبود!

آقای مهندس مقراضی از کارشناسان صنعت فرش ماشینی 
هستند  خوب  همیشه  تجاری  های  نمایشگاه  دارد  اعتقاد 
و  کننده  تامین  چه  صنعت  اهالی  دیدار  موجب  همواره  و 
که  هرچند  شود  می  کوتاه  زمانی  بازه  یک  در  خریدار  چه 
همیشه می تواند بهتر و بهتر باشد. ایشان در مورد نمایشگاه 
دموتکس امسال گفت: دموتکس ۲۰۱۹ قطعا جزو نمایشگاه 
های خیلی خوب نبود و می توانست بسیار بهتر باشد. اما به 
هرحال نمایشگاه ها نیز مثل زندگی ما انسانها فراز و نشیب 

هایی دارند و باید با آن کنار آمد.

آینده فرش ماشینی در دستان چاپ دیجیتال
دیجیتال  چاپ  آالت  ماشین  بخش  در  که  مقراضی  آقای 
فرش فعال هستند با اشاره به حضور بسیار گسترده شرکت 
ها و محصوالت چاپ دیجیتال در نمایشگاه امسال سرعت 
را  ها  نوآوری  و  تغییرات  و  باال  بسیار  را  بخش  این  رشد 
ماهانه و روزانه دانست و افزود : رشد صنعت چاپ دیجیتال 
در نساجی و فرش ماشینی به قدری شتاب گرفته که موجب 

شگفتی بسیاری از فعاالن این صنعت شده است. 

فرش دیجیتال فعال مکمل بازار است
به نظر من فرش ماشینی چاپ شده رقیبی برای تکنولوژی 
ژاکارد و فرش های فیس تو فیس و فرش دستباف نیست و 
تنها در حال پرکردن بخشی از نیاز بازار که تا به حال وجود 
نداشته است بنابراین یک محصول مکمل برای بازار است. 
اما در آینده ممکن است سهم بسیار بزرگتری از بازار را از 
آن خود کند  و این دلیل هراس بسیاری از اهالی صنعت 

فرش ماشینی از تکنولوژی چاپ دیجیتال است.

چاپ دیجیتال به واحدهای کوچک محدود نیست
متاسفانه برخی اعتقاد دارند تکنولوژی چاپ دیجیتال برای 
مناسب  دستگاه  چند  با  ماشینی  فرش  تولیدی  واحدهای 
است و نمی تواند توسط شرکت های بزرگ به کار گرفته 
خطوط  مثال  عنوان  به  است.  اشتباه  تصور  یک  که  شود 
تولید  مربع ظرفیت  متر  میلیون   ۳ تا   ۲ ساالنه  زیمر  چاپ 
دارند که معادل بیش از ۲۰ ماشین بافندگی فرش ماشینی 
تکنولوژی  دو  هر  تولیدی  واحد  اگر  است.  بازار  پر سرعت 
ژاکارد و چاپ را همزمان داشته باشد نیز یکی موجب ضعف 
دیگری نخواهد شد و شرکت ها می توانند همزمان نیازهای 
بازار را تامین کنند. به هرحال امروزه اگر به سبد محصوالت 
متنوع کفپوش نگاه کنید هر روز رقبای جدیدی برای فرش 

های  تکنولوژی  توسعه  حتی  و  آید  می  وجود  به  ماشینی 
سایر کفپوش ها نظیر سنگهای طبیعی و مصنوعی، لمینیت، 
پارکت، موکت و ... نیز سهم بازار فرش ماشینی را کاهش 

خواهد داد. 

چاپ  از  ماشینی  فرش  مارکتهای  هایپر  وحشت 
دیجیتال

متاسفانه عدم آگاهی و عدم شناخت از تکنولوژی های جدید 
توسط برخی دوستان موجب شده است تا آنها در حال حاضر 
به تخریب و سمپاشی مخرب علیه تکنولوژی چاپ دیجیتال 
شوند. البته این هراس آنها تا حدی قابل درک است. یک 
در  فرش  میلیارد  ها  ده  که  فرش  مارکت  هایپر  فروشگاه 
بهتر و  با مشخصات  اگر فرشی  انبار و فروشگاه خود دارد 
زیباتر به بازار عرضه شود قطعا برای حفظ منافع مادی خود 
سعی در فروش اجناس خود دارد اما این کار نباید با دادن 
اطالعات اشتباه و غلط و مقرضانه در مورد تکنولوژی رقیب 
به مشتری همراه شود. متاسفانه در برخی از این فروشگاه 
ها فروشندگان کوچکترین شناختی به فرش دیجیتال ندارند 
و  فرش دیجیتال را فرشی بی کیفیت که رنگ آن شسته 
این یک کالهبرداری آشکار است.  دانند که  می شود می 
پایه فرش های دیجیتال همان فرش ماشینی با همان بافت 
پود  و  تار  دارای  بعدی  سه  فرش  یک  و  رایج  های  فرش 
با همان رنگ هایی  و خاب است. چاپ روی فرش دقیقا 
است که الیاف در پروسه رنگرزی سنتی رنگ می شوند و 
شستشو و تثبیت رنگ شده و خشک می شوند. این رنگها 
تا عمق پشت فرش نفوذ می کنند و در دمای ۱۸۰ درجه 
تثبیت ساختار مولکولی و درون پلیمری میشوند و این دقیقا 
مشابه کار روی الیاف رنگی است. حتی به نظر من می توان 
واژه رنگرزی دیجیتال را به جای چاپ دیجیتال به کاربرد تا 

افراد تصور بهتری از این پروسه داشته باشند.

آگاهی بدهید، تخریب نکنید
من به افرادی که از این تکنولوژی شناختی ندارند توصیه 
می کنم ابتدا اطالعات خود را کامل کنند و سپس مزایا و 

معایب هر دو فرش دیجیتال و ژاکارد را به مشتری بگویند 
تا خود مشتری با اطالعات درست تصمیم بگیرد. بازار فرش 
ماشینی مانند کشتی است که همه فعاالن این صنعت در 
به آن به معنی افت همه ما  ایم و اسیب زدن  آن نشسته 

خواهد بود.
خوشبختانه فرش های چاپی که در حال حاضر توسط دو 
شرکت دارنده خطوط چاپ دیجیتال فرش ماشینی در ایران 
تولید و عرضه شده است به قدری چشم نواز و زیباست و به 
قدری با فرش های ماشینی رایج فاصله دارد که غیر ممکن 
است مشتری و مصرف کننده نهایی آنرا انتخاب نکند و این 

برای برخی همکاران گران تمام می شود. 

سرمایه گذاران مراقب باشند
چاپ  آالت  ماشین  کنندگان  عرضه  از  برخی  متاسفانه 
گول  حال  در  آگاهانه  به طور  ماشینی هم  فرش  دیجیتال 
بفروشند.  بازار  در  را  خود  تا خطوط  هستند  مشتریان  زدن 
مثال در مورد شرکت زیمر اعالم می کنند که زیمر خطوط 
چاپ اکریلیک ارائه نمی دهد و فقط ما این توانایی را داریم.  
باید به این دوستان بگوییم دلیل اینکه این کمپانی با وجود 
در اختیار داشتن تکنولوژی چاپ فرش اکریلیک برنامه ای 
برای ورود به این بخش ندارد تنها محدود بودن بازار فرش 
اکریلیک است و اینکه اصوال چنین سرمایه گذاری توسط 
باید  ها  فرش  امروز  دنیای  در  است.  غلط  نیز  ها  شرکت 
در  رقابت  برای  و  بوده  ارزان  باشند  داشته  بازیافت  قابلیت 
بازار در حجم باال تولید شوند و هزینه تمام شده پایین داشته 
باشد که اکریلیک هیچ یک از این خواص را ندارد. در حال 
حاضر ۸۵ درصد بازار دنیا برروی فرش های با رنج قیمت 
۵ تا ۱۵ دالر است چرا ما باید همچنان برای رقابت سخت 

برای ۱۰ تا ۱۵ درصد بازار تالش کنیم؟ 
امیدوارم اهالی صنعت فرش ماشینی فریب افرادی که فقط 
به فکر فروش ماشین آالت و ورود تکنولوژی های نامناسب 
در  فاجعه  از یک  و  نخورند  را  به کشور هستند  ناکارآمد  و 
توسعه فرش های چاپ دیجیتال در ایران خودداری کنند.  

۱۸
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شرکت کیمیا پلی استر قم به عنوان یکی از واحدهای تابعه گروه 
فرانکفورت حضور  تکستایل  هیم  نمایشگاه  در  قم  گلریز  صنعتی 
داشت و به عرضه طیف وسیعی از نخ های پلی استر خود پرداخت. 
اقای مهندس شاه علی توسعه صادرات را یکی از اهداف شرکت 
کیمیا پلی استر قم می داند و اعتقاد دارد حضور در نمایشگاه هیم 
نساجی  نمایشگاه  ترین  شاخص  عنوان  به  فرانکفورت  تکستایل 
ادامه  آنها در این مسیر کمک شایانی کند. در  اروپا می تواند به 
نظرات ایشان را در مورد مسایل مربوط به نمایشگاه و صنعت الیاف 

پلی استر در ایران جویا شدیم : 

کیفیت  با  استر  پلی  های  نخ  از  وسیعی  طیف  تولید 
جهانی

شرکت کیمیا پلی استر قم توانایی تولیر الیاف سالید از ۱.۴ دنیر تا 
۱۸ رنیر و در حوزه الیاف هالو از ۷ تا ۱۸ دنیر ، توانایی تولید الیاف 
ویرجین و بازیافتی سفید و رنگی را دارد. کیفیت محصوالت ما با 
بازار و صادرات  در  ما  است و حضور  رقابت  قابل  اروپایی  رقبای 
ارائه  کیفیت های  از  نشاندهنده رضایت مشتریان  اروپا  به  مداوم 
شده ماست. همچنین موفق به دریافت گواهی نامه های مناسب 
برای بازار اروپا مانند اوکوتکس شده ایم که همه اینها به ما در 
ورود به بازار اروپا یاری داده است و اگر شرکتی بخواهد به اروپا 

صادر کند یکی از الزامات آن داشتن استاندارد اکوتکس است.
یونان،  لهستان،  رومانی،  مانند  کشورهایی  به  حاضر  حال  در 

بلغارستان و ... صادرات داریم. 

هیم تکستایل رویدادی بی همتا 
علت حضور ما در نمایشگاه هیم تکستایل آلمان سطح کیفی بسیار 
باالی این نمایشگاه به عنوان بزرگترین رویداد منسوجات خانگی 
جهان است.  تعداد بازدیدکنندگان خارجی که برای این نمایشگاه 

گفتگو

هیم تکستایل : یک گزینه عالی برای ورود به بازار اروپا

به فرانکفورت می آیند بسیار زیاد است و شما می توانید از سراسر 
جهان بازدیدکنندگان و تجار قدرتمند را در اینجا مالقات کنید. ما 
قبل از حضور به عنوان غرفه گذار سالها از این نمایشگاه بازدید 
بهترین  از  یکی  تکستایل  هیم  نمایشگاه  داریم  اعتقاد  و  کردیم 
به  امسال  بازاریابی و توسعه صادرات است.  برای  ما  گزینه های 
ویژه از کشورهای اروپایی بازدیدکنندگان خوب و مذاکرات جدی 

داشته ایم. 

چاره اندیشی برای مشکالت 
متاثر  کنندگان  و صادر  کنندگان  تولید  تمامی  ایران  در  متاسفانه 
علیرغم همه تالش ها همچنان  و  تحریم ها هستند  از موضوع 
این  ما  رویکرد  اما  شوند.  می  قبل  از  بیشتر  روز  هر  مشکالت 
است که بتوانیم در بدترین شرایط نیز نیمه پر لیوان را ببینیم و 
سعی کنیم بیشتر به داشته ها و توانمندی های مان نگاه کنیم تا 
مشکالت ، قطعا ره حل هایی برای نقل و انتقال پول و ادامه روند 
صادرات وجود دارد و ما سعی کرده ایم با توجه به شبکه ارتباطی 
خوبی که ایجاد کرده ایم اجازه وقفه و رکود در صادرات را ندهیم. 

امیدواریم هرچه سریع تر اوضاع عادی شود و بتوانیم بی دغدغه 
کار کنیم. انتظار ما از دولت فراهم کردن شرایط رقابت با رقبای 
خارجی است که یکی از آنها دسترسی ما به مواد اولیه با قیمت 

واقعی جهانی آن است. 

بودن یا برند بودن، مساله این است !
شخصا اعتقاد دارم هر شرکتی که بخواهد در مسیر موفقیت حرکت 
کند باید محصوالت خود را به برند تبدیل کند و به فکر صادرات 
بلند مدت و مداوم باشد و به بازارهای صادراتی مقطعی نگاه نکند. 
و حفظ همیشگی  استاندارها  رعایت یک سری  موجب  نگاه  این 
آن  پیامد  که  شود  می  ان  مداوم  ارتقای  برای  تالش  و  کیفیت 
اعتماد مشتریان صادراتی به شرکت و وفادار ماندن مشتریان است 
که بقای یک شرکت را تضمین می کند. در واقع امروز مساله بودن 
یا نبودن در بازار نیست بلکه مساله بین بودن و یا بهتر بودن و 
برند بودن است. قطعا هر بازاری روزهای خوب و پرسود و روزهای 
سختی دارد و مهم حضور مداوم در بازار است. شرکتی که نتواند 
اعتماد و رضایت خریدار را جلب کند محکوم به حذف از بازار است. 

گفتگو با اقای امیر حسین شاه علی  - مدیر بازرگانی خارجی شرکت کیمیا پلی استر قم
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نمایشگاه هیم تکستایل فرانکفورت بي شک یکي از بزرگترین 
نمایشگاه هاي نساجي در دنیا و البته به نظر نویسنده زیباترین 

و سازمان یافته ترین نمایشگاه دنیا! 

نمایشگاه هیم تکستایل هر ساله بر روي یکي از بخش هاي 
صنعت منسوجات خانگي تمرکز مي کند. این بخش با توجه به 
ترندهاي موجود در بازار، نیاز جامعه، سمت و سوي تکنولوژي 
توسط  دنیا  در  خانگي  منسوجات  صنعت  حرکتي  روند  و  ها 
اعالم مي  و  تعیین  دنیا  از سراسر  کارشناساني  و  صاحبنظران 
شود. در سال ۲۰۱۹ این افتخار نصیب بخش کاالهاي خواب 
شد و نمایشگاه با تمرکز بر محصوالت و تکنولوژیهایي که بر 
هستند  دخیل  همه  براي  آرام  خواب  یک  کردن  فراهم  روي 

آغاز شد. 
نیاز اصلي انسان خوراک و  شاید تا چند سال پیش هنوز سه 
اروپا  با پیشرفت جوامع، به ویژه در  اما  پوشاک و مسکن بود 
به گفته  نیاز اساسي نیست.  آمریکا مسکن و پوشاک دیگر  و 
خانگي  منسوجات  نمایشگاه  در  حاضر  اروپایي  کارشناسان 
فرانکفورت پس از غذاي خوب و سالم و ورزش کردن، خواب 
راحت سومین نیاز مهم بشر امروز است. خواب به قدري مهم 
است که بسیاري از  پرشکان از آن به عنوان کلید سالمتي، 
انسان  براي  ویژه  به  کنند  مي  یاد  کار  در  موفقیت  و  آرامش 
صنعتي و مشوش امروز، خواب آرام یک نیاز غیر قابل چشم 
و  ایمنی  سیستم  مستقیم  طور  به  خوب  خواب  است.  پوشي 

کارایی مغز را افزایش میدهد. 
از  آلمان توسط موسسه فورسا،  انجام شده در  طبق تحقیقات 
هر سه بزرگسال آلمانی یک نفر مشکل خواب بی کیفیت و یا 

اختالل در خواب دارد که مساله بسیار مهمی است. 

تمرکز بر خواب راحت در نمایشگاه هیم تکستایل 
بر کاالهاي خوابي  امسال عالوه  تکستایل  نمایشگاه هیم  در 
مانند   ( دارد  وجود  نمایشگاه  در  هرساله  سنتي  طور  به  که 

بزرگترین  عنوان  به  فرانکفورت  تکستایل  هیم  نمایشگاه  در 
نمایشگاه منسوجات خانگی جهان امسال ۲۸۷ شرکت ترکیه ای 
حضور داشتند که نسبت به ۲6۱ شرکت سال گذشته با رشد بسیار 
خوبی روبرو بود. این نمایشگاه که از تاریخ ۸ لغایت ۱۱ ژانویه ۲۰۱۹ 
برگزار شد محلی برای عرضه انواع منسوجات خانگی، منسوجات 
آشپزخانه، انواع حوله، کاالی خواب و ... بود که شرکت های ترک در 
این زمینه بسیار قدرتمند هستند و هزاران کارخانه تولید منسوجات 
بازارهای  نیازهای  از  مهمی  بخش  ساله  هر  ترکیه  در  خانگی 
کنند.  می  تامین  را  آمریکا  متحده  ایاالت  و  اروپایی  کشورهای 

مواد  از  استفاده  دلیل  به  ترکیه  خانگی  منسوجات  محصوالت 

و  دلنواز  زیبایی  و  طراحی  اروپایی،  استاندارهای  داشتن  مرغوب، 
برندسازی خوب در سراسر جهان خریداران زیادی پیدا کرده است. 
به  موسوم  اولودا  صادرکنندگان  انجمن  نمایشگاه  این  در 
معرفی  به  و  داشت  خوبی  رسانی  اطالع  غرفه  نیز     UTIB
به عنوان  دنیزلی  پرداخت.  ای  ترکیه  محصوالت و شرکت های 
یکی از شهرهای مهم ترکیه در تولید منسوجات خانگی و حوله 
رکورد  رقم یک  این  که  داشت  گذار  غرفه  نمایشگاه ۷۱  این  در 
میرود.  شمار  به  تکستایل  هیم  نمایشگاه  در  دنیزلی  شهر  برای 
در  کنید  می  مشاهده  هم  باال  عکس  در  که  همانطور 
نمایشگاه  ورودی  دربهای  جمله  از  نمایشگاه  نقاط  اقصی 
بود.  شده  نصب  ترکیه  ساخت  حوله  تبلیغات  مترو  از 
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در نمایشگاه منسوجات خانگی هیم تکستایل فرانکفورت

تبلیغات حوله ساخت ترکیه در شلوغ ترین ورودی نمایشگاه 
هیم تکستایل - این  بنر تبلیغاتی در معرض دید تمامی افرادی بود که از 

مترو برای آمد و رفت به نمایشگاه استفاده می کردند. 

خواب آرام در فرانکفورت!

رویداد

Sleep smarter, live healthier

....( محصوالت  و  هاي خوشخواب  تشک  بالش،  تشک،  پتو، 
جدید دیگري هم در این بخش عرضه شد از جمله تجهیزات 
الکترونیکي که در زیر تختخواب فرد قرار گرفته و سعي مي 
کند رفتارها و الگوي خواب شما را مورد بررسي مداوم قرار دهد  
و یا دستگاه هایی که به طور مداوم دما و رطوبت اتاق خواب 

را کنترل می کند.
امسال سالن ۱۱ نمایشگاه به تکنولوژی های خواب و کاالی 
خواب هوشمند اختصاص یافت و ۱۳۴ شرکت از سراسر جهان 
محصوالت مربوط و نوآوری های خود را در معرض دید عموم 
قراردادند. در واقع )خواب هوشمند - زندگی سالم تر( یک  ایده 
انسان ها  بسیار ساده و در عین حال خالقانه است که توجه 

را به زندگی شخصی خود متوجه می کند و به نوعی مکمل 
عبارت معروف عقل سالم در بدن سالم است. 

در حاشیه نمایشگاه نیز سمینارها و همایش هاي مختلفي در 
این رابطه برگزار گردید و صاحبنظران و کارشناسان این بخش 

آخرین دستاوردهاي بدست آمده را تشریح کردند. 
یکی دیگر از مباحث مطرح شده استفاده از مواد اولیه و پارچه 
تولید کاالی خواب  های طبیعی و دوستدار محیط زیست در 
بود. به نظر کارشناسان استفاده از الیاف طبیعی پنبه و استفاده 
از کاالی خواب طبیعی می تواند در افزایش کیفیت خواب شما 

اثر گذار باشد. 

۱6
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شرکت نمایشگاه های فرانکفورت را بیشتر بشناسید 

رویداد

های  نمایشگاه  شرکت  که  است  سال  سی  از  بیش 
فرانکفورت آلمان در بخش برگزاری نمایشگاه های تجاری 
در سراسر جهان مشغول فعالیت است. این شرکت در سال 
۲۰۱۸ میالدی ۱۰۱ رویداد نمایشگاهی را تنها در خارج از 
آلمان برگزار کرد و به طور ویژه پلتفورم جذابی را برای همه 
شرکت های کوچک و متوسط در سراسر دنیا برای عرضه 
های  نمایشگاه  آورد.  فراهم  را  خود  خدمات  و  محصوالت 
این شرکت در ۵۰ نقطه جهان برگزار می شود و نمایشگاه 
های  نمونه  با  مشابه  دقیقا  کیفیتی  با  خوانده  خواهر  های 
اصلی آن در فرانکفورت از نظر بازدیدکننده و غرفه گذار می 
باشد. مثال نمایشگاه اتومکانیکا در بوئنوس آیرس و یا هیم 
برگزار  استانداردهایی  و  کیفیت  همان  با  روسیه  تکستایل 
اتومکانیکا  یا  فرانکفورت  تکستایل  هیم  در  که  گردد  می 
فرانکفورت دیده اید و این یکی از عوامل کلیدی گسترش 

شبکه نمایشگاه های این شرکت در سطح جهان است،.

گروه مسه فرانکفورت شبکه گسترده ای در سراسر جهان 
دارد به طوری که با ۳۰ شعبه در کشورهای مختلف و ۵۰ 
نماینده و همکار فروش در ۱۸۸ کشور جهان آماده خدمت 
رسانی به مشتریان است. شرکت نمایشگاه های فرانکفورت 
عنوان   ۲۰ و  چین  در  نمایشگاه  عنوان   ۵۰ برگزاری  با 
کننده  برگزار  شرکت  بزرگترین  هندوستان  در  نمایشگاه 

نمایشگاه در کشورهای مذبور است
قدیمی ترین شعبه خارجی مسه فرانکفورت در سال ۱۹۹۰ 
در ژاپن و جدیدترین آن در سال ۲۰۱۸ در کشور انگلستان 
اغاز به کار کرده است. در ایران نیز شرکت دروازه تجارت 

فراسو نماینده این شرکت می باشد.
نفر   ۲۵۰۰ از  بیش  فرانکفورت  مسه  مستقل  شعبه   ۳۰ در 

مشغول به فعالیت هستند و رقم فروش ساالنه این شرکت 
نمایشگاهی بالغ بر ۷۱۵ میلیون یورو است.

بهترین  از  یکی  فرانکفورت  نمایشگاهی  سایت 
های جهان

مربع فضای  متر  هزار  بر ۴۰۰  بالغ  نمایشگاهی  مرکز  این 
 ۱۴۸ مجموع  از  هرساله  دارد  نمایشگاهی  سرپوشیده 
نمایشگاهی که در زیر چتر مسه فرانکفورت برگزار می شود 
نزدیک به ۴ میلیون نفر بازدید می کنند که ۲.۳ میلیون آن 
غیر آلمانی هستند. در اطراف مرکز نمایشگاهی فرانکفورت 
بیش از ۱۰ هزار اتاق هتل برای میزبانی از بازدیدکنندگان و 
شرکت کنندگان وجود دارد که با پای پیاده قابل دسترسی 
است. همچنین ۱۱۰ هزار تخت در مرکز شهر فرانکفورت و 
در فاصله مناسبی از نمایشگاه آماده سرویس دهی هستند،

پارکینگ  فضای   ۳۵۰۰ حدود  نمایشگاه  فضای  داخل  در 

۱۵

اطراف  در  تعبیه شده  پارکینگ های طبقاتی  و  دارد  وجود 
نمایشگاه نیز ظرفیتی در حدود ۲۰ هزار ماشین را دارند.

در  معماری  نظر  از  فرانکفورت  نمایشگاهی  های  سالن 
سطح فوق العادی ای قراردارند و هریک توسط طراحان و 
آرشیتکت های مشهور طراحی شده اند و به تمامی امکانات 
که  نمایشگاه  سال  جدیدترین  باشند.  می  مجهز  دنیا  روز 
دارای  است  شده  برداری  بهره  فاز  وارد   ۲۰۱۸ سپتامبر  از 

مساحتی بالغ بر ۳۳ هزار متر مربع می باشد. 

فرانکفورت در یک نگاه
فرانکفورت یکی از کهن ترین شهرهای قاره اروپا میباشد 
که در تاریخ نام آن به عنوان شهر تجارت و بانک برده شده 
است. قدیمی ترین متنی که در آن نام این شهر همراه با 
عناوین مذکور بوده است به سال ۷۹۴ میالدی بر میگردد. 
 ۱۲۴۰ سال  در  شهر  این  نمایشگاه  نخستین  همچنین 
تجارت،  و  بانک  این شهرت، شهر  گردید.  برگزار  میالدی 

تا کنون پابرجا مانده است.
در حال حاضر فرانکفورت یکی از مهمترین شهرهای اروپا 
در ضمینه های بانکداری و نمایشگاهی بوده، به نحوی که 
مقر بانک مرکزی اروپا در آن قرار گرفته است و گسترده 
این  به  متعلق  جهان  در  آلمانی  نمایشگاهی  شرکت  ترین 
شهر میباشد.هم اکنون تامین راحتی و آسایش مسافران از 
مهمترین اولویتهای مسئولین شهر بوده که این حساسیت 
موجب گردیده است ساکنان فرانکفورت به مهمان نوازترین 

شهروندان آلمانی مشهور گردند.
در کنار تعداد باالی بازرگانانی که از قدیم به شهر رفت و 
آمد داشته اند ، هتلها ، رستورانها، مراکز تفریحی و فرهنگی 
درون  و  المللی  بین  نقل  و  ناوگان حمل  مهمتر  از همه  و 

شهری رشد و پیشرفت چشمگیری داشته است.
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هیم تکستایل 2019 با ۳025 غرفه گذار تاریخ ساز شد!

 نمایشگاه هیم تکستایل فرانکفورت در سال ۲۰۱۹ در کنار 
همه جذابیت ها و شیرینی هایش توانست یک رکورد مهم 
را نیز جابجا کند و آن باالترین میزان تعداد غرفه گذار در 
۱۵ سال گذشته بود. در سال ۲۰۱۹ این نمایشگاه موفق به 
از 6۵ کشور جهان شد که رقمی  جذب ۳۰۲۵ غرفه گذار 
شگفت انگیز بود و نشاندهنده سطح باال و فراگیر بودن این 
توانید  می  زیر  جدول  در  بود.  جهان  سراسر  در  نمایشگاه 
نمایندگان  نمایشگاه و تعداد  این  کشورهای غرفه گذار در 
آنها را به تفکیک سال ۲۰۱۸ و سال ۲۰۱۹ مشاهده نمایید.
 همچنین در سال ۲۰۱۹ از این رویداد بین المللی 6۷۵۰۰ 
فوق  رقم  یک  که  کردند  بازدید  جهان  کشور   ۱۵6 از  نفر 
این  المللی  بین  ابعاد  واقعا  وقتی  اینکه  جالب  است.  العاده 
رویداد برای ما روشن می شود که بدانیم ۷۵ درصد از این 

بازدیدکنندگان از خارج از آلمان به نمایشگاه آمدند. 

درصد   ۷۰ حدود  در  که  کرد  اشاره  نکته  این  به  باید  البته 
فضای غرفه های نمایشگاه به ۵ کشور چین، هندوستان، 
کشورها  این  چرا  داشت  تعلق  پاکستان  و  ترکیه  آلمان، 
صنایع  و  خانگی  منسوجات  تولیدکنندگان  قدرتمندترین 

بر  عالوه  سالن  این  در  کرد.  نامگذاری  زیبایی  و  طرح  و 
طرح  معرفی  به  که   Trend Area زیبای  بخش  وجود 
های پارچه نوآورانه و خالقانه و مورد توجه بازار  میپرداخت 
تعداد بسیار زیادی از استودیوهای طراحی از سراسر جهان 
به ارائه کلکسیون های طراحی خود پرداختند و فضایی پر از 

رنگهای شاد و نقش و نگارهای زیبا را خلق کردند.

یکی از مسایلی که امسال در نمایشگاه بسیار مورد اهمیت 
قرار داشت توجه تولیدکنندگان به تولیدات سبز و دوستدار 
به  تنها  اروپایی  خریداران  از  بسیاری  و  بود  زیست  محیط 
نام  به  بخشی  همچنین  رفتند.  می  محصوالت  این  سراغ 
گرین ویلیج یا دهکده سبز به این بخش اختصاص یافت که 

مملو از نشاط و دوستی با طبیعت بود.
شرکت مسه فرانکفورت به عنوان برگزار کننده این رویداد 
تخصص ویژه ای در برگزاری رویدادهای مرتبط با صنعت 
 ۵۰ بر  بالغ  نساجی  حوزه  در  که  طوری  به  دارد  نساجی 
نمایشگاه در ۴ قاره جهان با ۲۲۰۰۰ غرفه گذار و ۵۲۰ هزار 

بازدید کننده برگزار می نماید. 

و  موفقیت  با  پیش  سالهای  مانند  نیز  امسال  نمایشگاه 
بیش  و  رسید  پایان  به  فرانکفورت  مسه  خاص  سازمادهی 
در  حضور  از  گذاران  غرفه  و  بازدیدکنندگان  درصد   ۹۰ از 
نمایشگاه احساس رضایت و خرسندی کردند و به اهداف از 

پیش تعیین شده خود دست یافتند.
در  اختالل  کرد  اشاره  آن  به  توان  می  که  ای  نکته  تنها 
و  فرانکفورت  متروی  و  شهری  نقل  و  حمل  سیستم 
تا  که  بود  نمایشگاه  دوم  روز  در  سفرها  از  بسیاری  ابطال 
و  نمایشگاه  به  ایستگاه های منتهی  حدی موجب شلوغی 
می  استفاده  مترو  از  که  خارجی  بازدیدکنندگان  سردرگمی 

کردند  گردید.

رویداد

۱۴

وابسته آن در جهان هستند.
کشورهایی که نسبت به سال قبل با رشد قابل توجه غرفه 
کره  ترکیه،  اسپانیا،  ایتالیا،   : از  عبارتند  شدند  مواجه  گذار 

جنوبی و ایاالت متحده آمریکا.
 ۳ سالن  امسال  نمایشگاه  های  بخش  زیباترین  از  یکی 
رنگ  از  متالطمی  دریای  آنرا  توان  می  که  بود  نمایشگاه 



شماره ۵۱  /   دی ۱۳۹۷
| www.kohanjournal.com

www.kohanjournal.com

ایرانی  فرش  و  پارچه  طراحی  های  شرکت  که  است  سالی  چند 
از مرزها فراتر  را  پا  اند که  به خود داده  را  این جرات و جسارت 
گذاشته و آنچه در حرف همیشه شنیده ایم که طراحی و هنر نزد 
به صورت عملی  و  در صحنه جهانی  را   ... و بس  است  ایرانیان 
نشان دهند که اتفاق بسیار فرخنده ای برای صنعت نساجی ایران 
است. البته وقتی در سالن ۳ نمایشگاه هیم تکستایل فرانکفورت 
که مخصوص شرکت های طراحی و چاپ بود قدم میزدم به این 
فکر میکردم که چقدر فاصله است بین آنچه ما ایرانی ها بر زبان 
جاری می کنیم و آنچه در واقعیت وجود دارد، خود را با فرهنگترین 
ملت دنیا می دانیم اما رفتار ما در جامعه خودمان و عرصه های 
ایرانیان می  نزد  را  اینکه هنر  آور است،  تاسف  بسیار  المللی  بین 
 ۸۰ با  کشوری  سهم  آیا  است.  دسته  همین  از  هم  بس  و  دانیم 
میلیون جمعیت و چندین و چند دانشگاه طراحی پارچه و نساجی 
است؟ پس  نساجی جهان فقط یک شرکت  رویداد  بزرگترین  در 
کجا هستند این طراحان استثنایی و خالق ما که به آنها افتخار 

می کنیم! 
برخی می گویند هزینه های شرکت در نمایشگاه باالست که به 
نظر نویسنده برای یک شرکت طراحی که واقعا حرفه ای و به روز 
باشد هزینه زیادی نیست و می تواند با یافتن مشتریان بین المللی 

چند برابر  آنرا بدست آورد و بیشتر شبیه یک توجیه است.

در نمایشگاه هیم تکستایل ۲۰۱۹  به عنوان مهمترین و بزرگترین 
نمایشگاه صنعت منسوجات خانگی جهان نیز شرکت نقش نگاران 
پندار برای چهارمین سال متوالی حضور داشت و به عرضه طرح 
های خود برای انواع پارچه، پرده، کاغذ دیواری، کاالی خواب و 
کفپوش ها پرداخت. خانم بهبهانی )مدیر روابط عمومی شرکت( 
در  پارچه  چاپ  طراحی  تنها شرکت  و  اولین  را  نگاران  نقش  که 
برای  دارد حضور در هیم تکستایل  اعتقاد  ایران معرفی می کند 

 گفتگو با مدیران شرکت نقش نگاران پندار
دیدگاه

نقش نگاران پندار :
 قطره ای از هنر ایرانی در دریای خروشان هیم تکستایل فرانکفورت

همه طراحان و شرکت های طراحی ضروری است. ایشان در مورد 
نمایشگاه به خبرنگار مجله کهن گفت : نمایشگاه هیم تکستایل 
یک رویداد بی نظیر است و من به همه همکاران خود در بخش 
کنند.  شرکت  رویداد  این  در  که  کنم  می  توصیه  پارچه  طراحی 
اینجا محلی عالی برای به روز بودن، مالقات مشتریان در باالترین 
کالس جهانی و تبادل نظر با دریایی از صاحب نظران و لیدرهای 
اصلی این صنعت است. علیرغم هزینه های زیادی که حضور در 
این نمایشگاه دارد ما نتایج بسیار خوبی از آن گرفته ایم و همین 
بزرگترین انگیزه برای حضور مداوم ما در این رویداد است. حتی 
اگر طراحان توان حضور به عنوان غرفه گذار را ندارند می توانند 
تنها برای بازدید به نمایشگاه بیایند و قطعا شگفت زده خواهند شد. 

الهام از طبیعت ترند اصلی امسال 
خانم بخشی مدیر عامل شرکت در جواب به این سوال که بیشتر 
چه طرح ها و نقشه هایی در بازار مد است گفت : به طور کلی 
آنچه در نمایشگاه امسال دیده می شود طرح های الهام گرفته از 

طبیعت و رنگ های موجود در طبیعت با زمینه های روشن و رنگ 
پریده بیشتر مورد سلیقه بازار است، به طور کلی مشتریان ما دو 
دسته اند یک دسته تقریبا هرسال به سراغ طرح های مشابهی می 
با  بته جقه هستند هرسال همان طرح  دنبال  به  اگر  آیند و مثال 
ترکیب های جدید می خواهند و دسته دوم همواره مطابق با ترند 
بازار حرکت می کنند . مشتریان اروپایی به ویژه آلمانی با توجه به 
شناختی که از فرهنگ ایرانی، فرش ایرانی، کاشی کاری ایرانی و 
... دارند از کار طراحان ایرانی نیز استقبال می کنند و خالقیت را 
ایران می دانند. همچنین  یک عامل مهم و برجسته در کارهای 
با  از اسالم  قبل  به  متعلق  ایرانی  نقوش  و  از موتیف ها  بسیاری 

اروپایی ها مشابهت دارد. 

طراحان ایرانی با دنیا تعامل ندارند
نمی  دلیل  همین  به  و  ندارند  تعامل  دنیا  با  ما  طراحان  متاسفانه 
در  حضور  نمایند.  تجاری  و  دهند  بسط  را  خود  های  ایده  توانند 
ایران  بازار  در  که  زیادی  بسیار  های  ایده  تواند  می  رویداد  این 
قابل اجراست و یا موتیف ها و نقش های ایرانی که در بازار اروپا 
پرفروش خواهد شد را به طراحان ما نشان بدهد. به روز بودن یکی 

از نیازهای رشد هر طراح و یا استودیو طراحی است. 
التحصیل  فارغ  جوان  طراح   ۲۴ از  پندار  نگاران  نقش  شرکت 
دانشگاه های معتبر در رشته طراحی پارچه هستند. در واقع فارغ 
التحصیالن رشته طراحی پارچه بسیار با استعداد هستند اما نمی 
بازار و کارخانجات کار کنند. یک شرکت طراحی  با  دانند چطور 
پارچه در واقع فاصله بین دانشگاه و بازار کار را پر میکند. امیدوارم 
روزی برسد که تعداد شرکت های طراحی پارچه در ایران به قدری 
زیاد شود که محصوالت و طرح های ما از تکرار و کپی درآمده 
از  مردم  قطعا  آنگاه  کند.  حرکت  نوآوری  و  به سمت خالقیت  و 
چرخه  وقتی  و  کرده  بیشتری  استقبال  کارخانجات  محصوالت 
خواهد  بر  در  را  صنعت  این  فعاالن  همه  منافع  بچرخد  نساجی 

گرفت.

۱۳



| شماره ۵۱  /   دی ۱۳۹۷

مجله تخصصی صنعت فرش ماشینی و نساجی ایران

www.instagram.com/kohan.journal96

نام  با  پایه پیزو در شرکت زیمر  استوار شده است، تکنولوژی بر 
تجاری کالریس و در ماشین آالت آتکس کو با نام تجاری وگا به 
بازار عرضه می شود. تکنولوژی والو جت که در حال قدیمی شدن 
است با نام تجاری کروموجت می باشد. تکنولوژی کروموجت به 
نمونه  ساز،  رنگ  یک  به  نیاز  باالتر،  انرژی  و  آب  مصرف  دلیل 
ماشین،  رنگ، شستشوی  متخصص  یک  به  نیاز  مشکل،  گیری 
بشکه شوری و ... در مقایسه با تکنولوژی های جدید بسیار دست 
و پاگیر و دشوار است. در تکنولوژی های کالریس و وگا همه این 

مشکالت رفع شده است. 

در شرکت آتکس کو خطوط تولید انواع فرش ماشینی اکریلیک، 
نایلون، پشمی، پلی استر  را عرضه می کنیم. 

ماشین آالت ما نسبت به رقبای اروپایی مزایای به مراتب بیشتری 
همان جت  فرش  چاپ  ماشین  بخش  مهمترین  اصوال  داراست. 
پیزو است که توسط یک شرکت آمریکایی تولید می شود و ما 
حتی  و  بریم  می  سود  جت  نوع  این  از  هردو  اروپایی  رقبای  و 
از سایر رقباست. جت  باالتر  تکنولوژی خریداری شده توسط ما 
نفوذ  باشد. عمق  تعمیر می  و  بازشدن  قابل  ما  های نصب شده 
رنگ در ماشین آالت بسیار عالی است به طوری که طرح فرش 
در پشت آن به صورت بسیار واضح دیده می شود و مانند برخی از 
نمونه های موجود در بازار رنگ در پشت فرش پخش نمی شود. 

تا  ابتدا  از  لطفا در مورد پروسه چاپ  فرش ماشینی 
انتها توضیح دهید. 

ابتدا رول بافته شده فرش در قسمت تغذیه دستگاه قرار می گیرد، 
آن  روی  پرز  میزان  و  باشد  شده  شیرینگ  باید  فرش  رول  این 
تواند التکس خورده  باشد. رول فرش می  حداقل میزان ممکن 
وارد  آکوموالتور  از  گذر  و  بازشدن  از  پس  رول  خیر.  یا  و  باشد 
بخشی می شود که به کمک یک سری فعالیهای مکانیکی  مانند 
باز کردن خاب فرش و اضافه کردن برخی مواد به فرش با هدف 
می  فراهم  را  چاپ  نتیجه  بهترین  و کسب  نفوذ  و  قدرت جذب 

کنیم. 
در مرحله چاپ از دو نوع مرکب سی ام وای کی و مرکب های 
نفوذ دهنده به نام بالنک اینک )Blank ink( استفاده میشود 
که با تزریق به سر جت عمق نفوذ رنگ را افزایش می دهد. بعد از 
چاپ سیستم فشاردهنده را داریم که تنظیمات خاص خود را دارد. 
پس از فشرده شدن سطح فرش وارد مرحله خشک کن و فیکسه 
کردن رنگ می شویم. و در آخر نیز فرش وارد بخش شستشو و 
خشک کن نهایی می شود، عرض ماشین چاپ فرش می تواند 

از ۲ تا ۷ متر باشند. 
ما تنها شرکتی هستیم که می توانیم برروی فرش های ماشینی 
اکریلیک چاپ انجام دهیم و دیگر رقبای ما این توانایی را ندارند. 
خطوط آتکس کو از نظر سرمایه گذاری تا ۵۰ درصد مناسب از 
نمونه های اروپایی عرضه می شود و می تواند یک گزینه مناسب 
وارد بحث چاپ فرش  باشد که می خواهند  برای شرکت هایی 

ماشینی شوند. 

◄ نمونه فرش ماشینی ۱۲۰۰ شانه اکریلیک که توسط ماشین آالت چاپ دیجیتال فرش اتکس کو چین چاپ شده است. 
وضوح و زیبایی نقشه فرش دقیقا مشابه فرش ماشینی فیس تو فیس بوده و عمق نفوذ رنگ در پشت فرش دیده می شود. 
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اقای مهندس رضوی فرد که فارغ التحصیل دانشگاه امیر 
از دانشگاه را در بخش  کبیر می باشد و اکثر سالهای بعد 
رنگرزی و تکمیل گذرانده است، مهمترین اصل کاری خود 
را ارائه و عرضه محصول با کیفیت به مشتری میداند. ایشان 
هنگ  تا  گرفته  برزیل  از  خارجی  متعدد  های  شرکت  که 
در حال حاضر  کنند  معرفی می  ایران  در  را  و چین  کنگ 
تمرکز خود را برروی توسعه خطوط چاپ دیجیتال فرش در 
ایران قرار داده و معتقد است این تکنولوژی آینده است که 
نباید از آن غفلت کرد. در حاشیه نمایشگاه دموتکس ایشان 
را در غرفه شرکت آتکس کو چین مالقات و سعی کردم تا 
ابهامات و سواالت زیادی که در این رابطه در ذهن داشتم 
را در قالب مصاحبه از ایشان بپرسم. در زیر گوشه هایی از 

گفتگوی من با ایشان را از نظر می گذرانید : 

مورد  در  بیشتر  لطفا  فرد  رضوی  آقای  جناب 
اتفاقاتی که در شرکت اناکول می گذرد برای ما 

بفرمایید. 
از مواد  ما محصوالت بخش های مختلف صنعت نساجی 
آالت  ماشین  تا  گرفته  کمکی  مواد  و  رنگ  و  شیمیایی 
رنگرزی و چاپ دیجیتال را به بازار ایران عرضه می کنیم. 
چاپ  های  تکنولوژی  برروی  که  است  سالی  چند  شخصا 
اعتقاد دارم  و  ایران تمرکز کرده  دیجیتال و توسعه آن در 
آینده متعلق به این بخش است و هر روز تکنولوژی های 
است.  باورنکردنی  توسعه  و  تحول  حال  در  دیجیتال  چاپ 
حدود ۸ سال پیش یک خط چاپ دیجیتال پارچه از شرکت 
آتکس کو خریداری کرده و بر خالف آنچه در بازار از اجناس 
چینی به عنوان اجناس بی کیفیت یاد می شود این ماشین 
است  کار  حال  در  باالیی  راندمان  و  کیفیت  با  امروز  به  تا 
این شرکت  به محصوالت  اعتمادی که  به  توجه  با  سپس 
پیدا کردیم تصمیم به اخذ نمایندگی از این شرکت گرفتیم 
تا بتوانیم در کنار سایر کارهای بازرگانی نیاز بازار ایران به 

این نوع دستگاه ها را نیز تامین کنیم. 

چرا چاپ دیجیتال تا این حد مهم است؟ 
مهمترین دلیل مطرح شدن و پیشرفت شگفت انگیز چاپ 

دیجیتال در جهان مساله محیط زیست می باشد. امروزه در 
بسیاری از کشورهای توسعه یافته اجازه راه اندازی خطوط 
نیز  قدیمی  و خطوط  دهند  نمی  را  تخت  و  روتاری  سنتی 
در حال تبدیل به خطوط دیجیتال هستند، به همین سبب 
بسیاری از شرکت های تولید کننده رنگهای نساجی آسیب 
رسان به محیط زیست در چین، هند و سایر کشورها تعطیل 
شده اند و قیمت رنگهای نساجی به شدت در حال افزایش 
کیلو  یک  کردن  چاپ  برای  دانید  می  که  همانطور  است، 
از چاپ  داریم که پس  نیاز  از ۲۵ کیلو آب  به بیش  الیاف 
پسابی مملو از مواد سمی و مضر برای محیط زیست، مواد 
کمکی و تعاونی و ... را باید وارد طبیعت کنیم که موجب 
دیجیتال  چاپ  در  شود.  می  زیست  محیط  شدید  تخریب 
مصرف آب بسیار کم و حساب شده است و آب مورد مصرف 
نیز قابلیت برگشت مجدد به چرخه کار را دارد. عالوه بر سبز 
بودن و دوستدار محیط زیست بودن می توان مزایایی چون 
اشغال فضای کارگاهی کمتر، کیفیت و راحتی بیشتر، قدرت 
سفارش پذیری باال، قدرت تخیل و طراحی بی نهایت باال، 

تعداد بی نهایت رنگ و ... را نیز اشاره کرد. 

درباره اتکس کو بیشتر توضیح دهید. 
آتکس کو بیش از ۲۷ سال تنها در بخش تولید ماشین االت 
چاپ دیجیتال فعالیت دارد و صاحب تجربه بسیار خوبی در 

تی  پارچه،  چاپ  آالت  ماشین  تمامی  و  است  صنعت  این 
شرت و فرش ماشینی و موکت را ارائه می دهد. در حاضر 
تعداد بسیار زیادی از ماشین آالت این شرکت در کشورهای 

اروپایی نظیر ایتالیا، اسپانیا، ترکیه و ... در حال کار است. 
این شرکت دارای واحد تحقیق و توسعه بسیار قدرتمندی 
و  ها  دستگاه  شرایط  بهبود  جهت  در  همواره  که  است 
بازار تالش می کنند. در همین  به  ارائه محصوالت جدید 
اورینتال  جمله  از  زیادی  های  شرکت  دموتکس  نمایشگاه 
از   ... ترکیه،  از  سمور  مصر،  کارپت  ماک  مصر،  ویورز 
تکنولوژی های آتکس کو برای چاپ دیجیتال برروی فرش 
استفاده می کنند. در ایران نیز خطوط چاپ دیجیتال زیادی 
در شرکت هایی مانند پارس موکت، موکت فیروزه ، موکت 
پارس و ... در حال کار است. این شرکت به دنبال استراتژی 
به  توجه  با  بتوانیم  امیدواریم  و  است  ایران  در  مدت  بلند 
مشکالت محیط زیستی و آب در ایران صنایع نساجی ما به 
با سیستم  به سمت جایگزینی تکنولوژی دیجیتال  سرعت 

های سنتی چاپ بروند. 

در صورت امکان بیشتر در مورد تکنولوژی های 
چاپ فرش ماشینی موجود در بازار توضیح دهید.

دارد  وجود  بازار  در  دیجیتال  چاپ  تکنولوژی  نوع  دو  کال 
که یکی بر پایه والو جت و دیگری بر پایه تکنولوژی پیزو 

اتکس کو و افزایش سهم در بازار چاپ دیجیتال فرش ماشینی

مصاحبه
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آینده صنعت نساجی جهان در دست میکرو فکتوری ها 

عــده ای عقیــده دارنــد تکنولــوژی هــای موجــود در صنعــت نســاجی بــه انــدازه کافــی بــه بلــوغ رســیده انــد و در بســیاری از 
بخــش هــای ســنتی نســاجی از جملــه بافندگــی، ریســندگی، رنگــرزی و ... کارشناســان و مهندســین نســاجی، مکانیــک، ســیاالت، 
الکترونیــک و ...  توانســته انــد ایــن تکنولــوژی هــا را بــه حــدی از اشــباع برســانند و نمــی تــوان تغییــرات انقالبــی در اغلــب بخــش 
هــا انتظــار داشــت. امــا قطعــا ایــن صنعــت نمــی توانــد در جــا بزنــد و بایــد رو بــه جلــو حرکــت کنــد. هرچنــد در حــال حاضــر 
ــا چنــد ســال دیگــر ایــن  ــوژی هایــی ماننــد چــاپ دیجیتــال لوکوموتیــو تحــول و تغییــر در صنعــت نســاجی اســت امــا ت تکنول
تــب هــم فروکــش خواهــد کــرد. ســوال ایــن اســت کــه چــه چیــزی و چــه کســی انقــالب جدیــد را رقــم خواهــد زد و اینجاســت 
کــه بــه اعتقــاد بســیاری بــرای بدســت آوردن ســر نــخ هــای انقــالب بعــدی بــه ســراغ واژه ای برویــم کــه در ســال ۱۹۹۰ در یــک 

البراتــوار مهندســی مکانیــک در ژاپــن بــه وجــود آمــد و آن واژه ای اســت بــه نــام میکــرو فکتــوری!

ــیاری از  ــرد و بس ــد ک ــر رو خواه ــاجی زی ــت نس ــز را در صنع ــه چی ــع هم ــا در واق ــاده دارد ام ــری س ــود ظاه ــن واژه راز آل ای
ســاختارهای قبلــی را خواهــد شکســت. همانطــور کــه از ظاهــر ایــن کلمــه هــم مشــخص اســت میکــرو فکتــوری طبــق تعریــف 
ویکیپدیــا عبارتســت از یــک کارخانــه در ابعــاد کوچــک کــه قــادر بــه تولیــد محصوالتــی در ابعــاد کوچــک اســت و ایــن یعنــی 
ــودن  ــه دلیــل کوچــک ب ــه میکــرو ب ــرژی، وقــت، مــواد اولیــه و فضــا. یــک کارخان یــک صرفــه جویــی باورنکردنــی در مصــرف ان
بایــد دارای اتوماســیون بســیار دقیــق و کارآمــدی باشــد.  ایــده ایجــاد میکــرو فکتــوری هــا در حــال حاضــر در  اروپــا بســیار مــورد 
توجــه قــرار گرفتــه اســت چــرا کــه ایــن سیســتم دقیقــا بــا رویکــرد کشــورهای اروپایــی بــرای حرکــت بــه ســمت کاالهــای صــد 
در صــد قابــل بازیافــت و پایــدار و بــدون آســیب بــه محیــط زیســت هــم راســتا اســت.  یکــی دیگــر از مــوارد بســیار مهمــی کــه در 
ایــن بحــث مطــرح مــی باشــد  بحــث تولیــد منطقــه ای محصــوالت اســت  و ایــن مجــددا یکــی   از مــوارد مهــم بــرای دولــت هــای 
اروپایــی اســت چــرا کــه بــه ایــن ترتیــب بســیار راحــت تــر و مطمئــن تــر مــی توانیــد در مــورد منشــاء تولیــد و شــرایط تولیــد 
مــواد اولیــه و محصــول نهایــی  اطالعــات کســب کنیــد و ایــن بــه تولیــد محصــوالت پایــدار و مطمئــن بســیار کمــک خواهــد کــرد. 
یکــی از کارشناســان آلمانــی صنعــت نســاجی در ایــن مــورد مــی گویــد : مثــال در حــال حاضــر یــک کاپشــن فروختــه شــده در 
یــک فروشــگاه آلمانــی مجموعــه ای اســت از پارچــه هــای هنــدی، آســتر بنگالدشــی، خــز مصتوعــی چینــی، دکمــه ترکیــه ای،  
زیــپ هــای پاکســتانی و دوختــه شــده و اســمبل شــده در ویتنــام... امــا اگــر میکــرو فکتــوری هــا ایــن امــکان را بــه مــا بدهنــد کــه 
حداقــل بتوانیــم بخــش دوخــت و اســمبل نهایــی را بــه یــک کشــور اروپایــی منتقــل کنیــم  و یــا در یــک حلقــه کوچکتــر همــه 
مــواد اولیــه را از تولیدکننــدگان اروپایــی تهیــه کنیــم  محصــول نهایــی کــه در فروشــگاهی در برلیــن عرضــه مــی شــود بســیار بــه 

هــدف نهایــی مــا یعنــی تولیــد محصــول ۱۰۰درصــد پایــدار ، نزذیــک تــر خواهــد بــود. 

 همچنیــن انتظــار میــرود ایــن ترنــد جدیــد بیشــترین تاثیــر را بــرروی تولیدکننــدگان پوشــاک و مــد و فشــن بگــذارد. بــه نظــر 
میرســد انقــالب میکــرو فکتــوری هــا ایــن بــار هــم از قــاره اروپــا یــا ژاپــن آغــاز شــود چــرا کــه ایــن نــوع تولیــد  همانطــور کــه 
قبــال هــم اشــاره شــد نیــاز بــه سیســتم هــای اتوماســیون بســیار دقیــق و حســاب شــده ای دارد کــه تنهــا نمونــه هــای آنــرا در 

کشــورهای توســعه یافتــه و ســطح اول جهــان از نظــر تکنولوژیهــای هــای تــک  مــی تــوان ســراغ گرفــت. 

میکــرو فکتــوری هــا مــدل کاری آینــده صنعــت نســاجی هســتند. اگــر بــه موضــوع میکــرو فکتــوری هــا عالقــه منــد هســتید 
و دوســت داریــد نمونــه هــای عملــی و کارامــد آن کــه در حــال حاضــر در اروپــا  مشــغول فعالیــت هســتند را از نزدیــک ببینیــد 

توصیــه مــی کنــم حتمــا از نمایشــگاه تکــس پروســس در فرانکفــورت  بازدیــد نماییــد . 
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