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سال 97 ؛ سال تغییر

ســال 1397 ســال تغییــر اساســی در رفتــار و کــردار و شــاید زندگــی همــه ماســت. تغییــری بــرای 
مانــدن و ادامــه حیــات. ســالی کــه در آغــازش ترامــپ بــه برجــام پشــت کــرد و کاغــذ پــاره! تحریم هــا 
ــه ایــران پــرواز کــرد. ســالی کــه در آن مــی خواهیــم کاالی ایرانــی تولیــد کنیــم  و کاالی  ــاره ب دوب
ــه طــور کلــی بایــد منتظــر ســالی  ــا دالر 6000 تومانــی و فیلتــر تلگــرام.  ب ایرانــی بخریــم. ســالی ب

باشــیم کــه در آن خیلــی از رکوردهــای خودمــان جابجــا شــود. 

ــه  ــد در آن ب ــه بای ــم ک ــی کنی ــی زندگــی م ــا ناخواســته در جغرافیای ــد ، خواســته ی ــا ب خــوب ی
ــم. ارزی، ارضــی، عرضــی، قرضــی، غرضــی و ...  ــادت کنی ــی ع ــر نوع ــانات از ه نوس

اگــر در پیــش بینــی ســال 97 راه فکرمــان را بــر چیزهــای وحشــتناک و اتفاقــات خانمــان ســوزی 
ماننــد جنــگ و  بــی ثباتــی اجتماعــی و سیاســی کشــور ببندیــم و احتمــال وقــوع آنهــا را بــه لطــف 
و عنایــت الهــی صفــر بپنداریــم در بهتریــن حالــت وضعیــت اقتصــادی کشــور مثــل ســال 96 خواهــد 
بــود. امــا ســوال اینجاســت کــه در چنیــن شــرایطی بــا ادامــه وضعیــت موجــود چــه مــی تــوان کــرد؟ 
چطــور بخــش خصوصــی مــا بایــد در ایــن مســیر ســخت باقــی بمانــد ؟ آیــا بســته شــدن بیشــتر راه 
هــای تجــارت بــا دنیــا مــی توانــد بــه قویتــر شــدن صنایــع داخلــی بینجامــد یــا آنــرا نابــود خواهــد 
کــرد؟ آیــا تولیدکننــدگان و صنایعــی کــه برایشــان ثابــت شــده کــه دولــت هــا در عمــل حامــی آنهــا 
ــه راه حلــی کــه در آن  ــا شــرایط کنونــی امیــدی بــه حمایــت هــم نیســت، مــی تواننــد ب نبــوده و ب
دولــت نقشــی نداشــته باشــد دســت یابــد ؟  جــواب بــه ایــن ســواالت هرچــه باشــد ایــن امــر واضــع 
اســت کــه در شــرایط ناامیــدی و رکــودی کــه بــر کشــور حکمفرماســت نمــی شــود همــه چیــز را رهــا 
کــرد تــا بدتــر و بدتــر شــود. نمــی شــود زندگــی را رهــا کــرد تــا بــه حــال خــودش بــرود. بایــد بیشــتر 
و بهتــر  و نوآورانــه تــر کار کــرد و بــرای بقــا جنگیــد. همــان کاری کــه تــا بــه حــال کــرده ایــم. بــه 

ویــژه تولیدکننــدگان و صنعتگــران ایرانــی کــه در ایــن امــر اســتاد و کار آزمــوده انــد.

تغییرات در کهن
مجلــه کهــن هــم در ســال 1397 دســتخوش تغییــرات مثبــت بســیار زیــادی خواهــد شــد کــه 
ــت  ــا حمای ــای همــه آنهاســت. تیــم کهــن ب ــز ســنگ بن ــی و نظــرات شــما خواننــدگان عزی راهنمای
ــینی و  ــرش ماش ــت ف ــگامان صنع ــاالن و پیش ــان فع ــه هم ــود ک ــی خ ــان اصل ــری حامی ــی و فک مال
نســاجی کشــور هســتند در ســال 97 برنامــه هــا و نــو آوری هــای زیــادی را معرفــی خواهــد کــرد. در 
ســال جدیــد ســعی داریــم بــا اضافــه کــردن بخــش هــای جدیــد محتوایــی بــه مجلــه و وب ســایت 
هــای کهــن زمینــه اســتفاده هــر چــه بیشــتر  کاربــران و خواننــدگان را بــرای دسترســی بــه اطالعــات 
بــه روز و جــذاب در حــوزه صنعــت نســاجی، فــرش ماشــینی و صنایــع وابســته فراهــم کنیــم. امــروز 
کــه بــا حمایــت هــا و توجهــات شــما خواننــدگان عزیــز بــه عنــوان تنهــا مجلــه تخصصــی نســاجی و 
فــرش ماشــینی ایــران و  پربازدیــد تریــن وب ســایت نســاجی کشــور افتخــار حضــور در صنعــت کهــن 
نســاجی را داریــم بــه خــود میبالیــم و همــواره بــه عنــوان تیــم کهــن ســعی داریــم در مســیر نــوآوری 

و خالقیــت گام برداریــم. 

امیــدوارم از مطالعــه ایــن شــماره از مجلــه کهــن اســتفاده الزم را بــرده و مــا را از نظــرات، انتقــادات 
و پیشــنهادات ارزشــمند خــود آگاه ســازید . موفــق و پیــروز باشــید.

بهنام قاسمی؛ مدیرمسئول مجله کهن

مخاطبــان دو مــاه نـــامه کهــن می تواننــد 
ــق  ــود را از طری ــادات خ ــا و انتق ــدگاه ه دی
پســت الکترونیــک بــا مــا در میــان بگذارنــد.

info@kohanjournal.com
برای آگاهی از آخرین اخبار حوزه نساجی و فرش از سایت کهن بازدید نمایید

www.kohanjournal.com

Editorial

برای دریافت اشتراک

با شماره 

02177245780
تماس بگیرید

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

سـرمقاله
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وارد نمایشــگاه کــه می شــوی صــدای بلنــد دفتین هــای تنــد 
ــلوغ و  ــای ش ــالن ه ــی در س ــین های بافندگ ــریع  ماش و س
ــار  ــی کن ــدای آب روان وقت ــون ص ــت همچ ــو از جمعی ممل
آدمــی  روان  و  رودی در ســکوت جنــگل نشســته ای روح 
روی  نگارهــای  و  نقــش  همــه  گویــی  می کنــد.  آرام  را 
ــا صــدای چرخیــدن بوبین هــای ریســندگی جــان  پارچه هــا ب
ــاً در  ــود و دقیق ــر می ش ــوی عط ــر از ب ــا پ ــد و فض می گیرن
ــا  همیــن لحظــه اســت کــه می فهمــی چقــدر ایــن صنعــت ب
ــار  ــت افتخ ــاج بودن ــه نس ــده و ب ــن ش ــت اجی ــت و خون پوس
می کنــی. دوســت داری همــه هــوای ســالن را در ســینه فــرو 
کنــی و بــوی نــخ و پارچــه را بــا همــه وجــودت حــس کنــی. 
امــا چــه حیــف کــه تــا چشــم بــر هــم زدیــم نمایشــگاه بــه 
آخــر رســید و همــه مــان را از بهشــت بــه زمیــن فرســتادند.

ــر  ــش از ه ــر بی ــاال دیگ ــتانبول ح ــی ام اس ــگاه آی ت نمایش
زمانــی ســر خــود را بــاال گرفتــه و بــه بلــوغ رســیده اســت. در 
ایــن گــزارش بخش هایــی از کنفرانــس مطبوعاتــی نمایشــگاه 
آی تــی ام را ذکــر می کنیــم تــا بیشــتر بــا جنبه هــای 

ــزرگ آشــنا شــوید. ــداد ب ــن روی ــف ای مختل

پل شرق و غرب 
در کنفرانــس مطبوعاتــی نمایشــگاه کــه بــا حضــور بیــش از 20 

مجلــه، روزنامــه و وب ســایت تخصصــی حــوزه نســاجی برگــزار 
شــد آقــای نجیــب گونیــی )Necip Guney( رئیــس هیــأت 
ــی  ــارات جالب ــگاه اظه ــده نمایش ــرکت برگزارکنن ــره ش مدی
ــاد  ــیار زی ــداد بس ــه تع ــاره ب ــن اش ــان ضم ــرد. ایش ــان ک را بی
بازدیدکننــدگان کــه از همــان دقایق اولیه بازگشــایی نمایشــگاه 
ــدگان را  ــه ســالن ها وارد شــدند واکنــش هــای شــرکت کنن ب
ــاالی  ــیار ب ــداد بس ــت: "تع ــرد و گف ــی ک ــت ارزیاب ــیار مثب بس
ــرای بســیاری از شــرکت هــای غرفــه گــذار  بازدیدکننــدگان ب
جالــب و شــگفت انگیــز اســت، امــا ایــن اســتقبال خــوب اصــاًل 
بــرای مــا غافلگیرکننــده نبــود چــرا کــه ایــن نتیجــه دو ســال 
کار طاقــت فرســای گــروه ماســت کــه در کشــورهای مختلــف 
ــروز در  ــرا ام ــره آن ــه ثم ــحالیم ک ــت و خوش ــده اس ــام ش انج
نمایشــگاه مــی بینیم. کمیــت و کیفیــت بــاالی بازدیدکنندگان 
باعــث فــروش بســیار خــوب شــرکت ها شــده اســت کــه نشــان 
دهنــده هــدف گــذاری دقیــق مــا در بخــش بازدیــد کننــدگان 
اســت. امیدواریــم امســال بتوانیــم رقمــی نزدیــک بــه 50 هــزار 

بازدیــد کننــده را بــرای ایــن رویــداد ثبــت کنیــم."

ــداد  ــن روی ــوان بزرگتری ــه عن ــگاه را ب ــن نمایش ــان ای  ایش
ماشــین آالت نســاجی در منطقــه خوانــد و ادامــه داد: 
ــی  ــوژی غرب ــان تکنول ــی می ــع پل ــگاه در واق ــن نمایش "ای
و تولیدکننــدگان و فعــاالن نســاجی شــرق اســت کــه 

اســت." کــرده  نزدیک تــر  را  دو  ایــن  فاصله هــای 

نمایشگاه ITM، بهشتی برای نّساجان خاورمیانه
بهنام قاسمی

 سردبیر مجله نساجی کهن

متأسفانه نوسانات 
زیاد ارز در 

ایران و اقتصاد 
بیمار و ضد 

تولید در کشور 
ایران تصمیم 

گیری نهایی را 
برای کارخانه 
داران سخت 

کرده و موجب 
می شود نتوانند 
به تصمیمات و 

مذاکرات خود در 
حین نمایشگاه 

جامه عمل 
بپوشانند. 

گزارش
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استانبول، پاریس خاورمیانه 
در حالــی کــه هــر روز اخــذ ویــزای 
شــنگن و ورود بــه حــوزه انســان های 
ــا - ســخت  ــاره اروپ متمــدن! - همــان ق
ــی  و ســخت تر می شــود نمایشــگاه آی ت
ــرد.  ــرار می گی ــه ق ــورد توج ام بیشــتر م
بــه خصــوص بســیاری از کشــورهای 
نظیــر  نســاجی  صنعــت  صاحــب 
ــار  ــر و در کن ــگالدش، مص ــتان، بن پاکس
آنهــا کشــورهایی ماننــد ایــران، روســیه، 
الجزایــر، ســوریه، افغانســتان، کشــورهای 
عربــی و ... بــه جــای اینکــه مجبور شــوند 

بــا ســختی های زیــاد بــه نمایشــگاه هایی نظیــر ایتمــا برونــد 
ــات  ــر را مالق ــتانبول یکدیگ ــی در اس ــه راحت ــد ب می توانن
کننــد و  آخریــن تکنولوژی هــا و ماشــین آالت تولیــدی را بــه 
کشــورهای خــود انتقــال دهنــد. شــاید هــم بی علــت نباشــد 
کــه همــه اســتانبول را همــان پاریــس خاورمیانــه می داننــد.

نکتــه جالبــی کــه مــی توانــد نشــان دهنــده اســتقبال زیــاد 
ــای  ــد هتل ه ــدود 80 درص ــه ح ــد اینک ــگاه باش از نمایش
ــه صــد در صــد  ــی و نزدیــک ب اســتانبول در بخــش اروپای
هتل هــای اطــراف نمایشــگاه در زمــان برگــزاری نمایشــگاه  

آی تــی ام رزرو بــوده انــد. 

اجــازه  راحتــی  بــه  اســتانبول  اســتراتژیک  موقعیــت 
دسترســی تعــداد بســیار زیــادی از کشــورهای منطقــه را بــا 
حداکثــر ســه ســاعت پــرواز فراهــم کــرده اســت و وجــود 
ــن  ــش ایرالی ــی ترکی ــای هواپیمای شــبکه گســترده پروازه

ــر نمــوده اســت. ــن مســئله را ســهل ت ــز ای نی

چه می کنند این ایرانی ها!
بــه جــرأت می تــوان گفــت در نمایشــگاه ای تــی ام 
ــرا  ــد چ ــی نمی کن ــت و تنهای ــاس غرب ــی احس ــچ ایران هی
ــد  ــود چن ــری خ ــر 20 مت ــعاع حداکث ــد در ش ــه می توان ک
ایرانــی را پیــدا کنــد. خوشــبختانه حضــور فعــاالن نســاجی 
ایــران در ایــن نمایشــگاه بســیار خــوب بــود و نشــان دهنده 
ــد از نمایشــگاه  ــه بازدی ــت نســاجی ب ــاالن صنع ــه فع عالق
ــی  ــه خیل ــد ک ــر چن ــت اســت. ه ــا کیفی ــای خــوب و ب ه
از غرفــه گــذاران بازدیــد کننــدگان ایرانــی را بیشــتر مــرد 
ــاد ارز  ــانات زی ــفانه نوس ــل. متأس ــا عم ــد ت ــرف می دانن ح
ــا  ــور م ــد در کش ــد تولی ــار و ض ــاد بیم ــران و اقتص در ای
ــخت  ــه داران س ــرای کارخان ــی را ب ــری نهای ــم گی تصمی
بــه تصمیمــات و  نتواننــد  کــرده و موجــب می شــود 
مذاکــرات خــود در حیــن نمایشــگاه جامــه عمــل بپوشــانند. 

12 سالن 120 هزار متر مربع نمایشگاه 
ــود  ــانس ب ــوش ش ــم خ ــی ه ــال از جهات ــگاه امس نمایش
ــان  ــاجی جه ــت نس ــق صنع ــوج رون ــر روی م ــه ب ــرا ک چ
ــت  ــا صنع ــق آماره ــرد. طب ــت می ک ــم حرک ــه ه و ترکی
نســاجی ترکیــه در ســال گذشــته حــدود 40 درصــد رشــد 
ــر  ــم پ ــی صنعــت نســاجی ه داشــته اســت و اوضــاع جهان
رونــق بــوده اســت. همچنیــن نمایشــگاه امســال بــه خوبــی 
ــوژی  ــاجی از تکنول ــع نس ــر صنای ــال بی نظی ــد و اقب از رش
ــالن  ــداد س ــه تع ــی ک ــا جای ــرد ت ــود ب ــال س ــاپ دیجیت چ
هــای ماشــین آالت چــاپ دیجیتــال از یــک ســالن در 

بسیاری از 
کشورهای صاحب 

صنعت نساجی 
نظیر پاکستان، 
بنگالدش، مصر، 
ایران، روسیه، 

الجزایر، سوریه، 
افغانستان، 

کشورهای عربی 
و ... به جای اینکه 

مجبور شوند با 
سختی های زیاد 
به نمایشگاه هایی 

نظیر ایتما 
بروند می توانند 

به راحتی در 
استانبول یکدیگر 

را مالقات 
کنند و  آخرین 

تکنولوژی ها 
و ماشین آالت 
تولیدی را به 

کشورهای خود 
انتقال دهند.

ــش  ــالن افزای ــه 2 س ــش ب دوره پی
یافــت و یکــی از فعــال تریــن و 
ــای  ــالن ه ــن س ــت تری ــر حرک پ
نمایشــگاه نیــز بــه شــمار می رفــت.

سرعت رشد تکنولوژی برگ 
برنده ITM در آینده  

شــاید قبــاًل همــه فعــاالن صنعــت 
ــا را  ــگاه ایتم ــا نمایش ــاجی تنه نس
ــوآوری شــرکت های  ــه ن محــل ارائ

ــال  ــار س ــد چه ــتند و بای ــاجی می دانس نس
انتظــار  جدیــد  تکنولوژی هــای  بــرای 
ــا  ــر نوآوری ه ــروز عم ــا ام ــیدند ام می کش
تولیــدی  شــرکت های  و  شــده  کوتاه تــر 
ــرای  ــال ب ــار س ــتد چه ــر نیس ــر حاض دیگ
ــود  ــد خ ــه محصــوالت جدی ــی و ارائ رونمای
بــه بــازار مصــرف صبــر کنند. ســرعت رشــد 
ــاد شــده  ــدر زی ــاوری بشــری آنق ــم و فن عل
ــد  کــه هــر ســال دســتاوردهای علمــی چن
برابــر می شــود و جهــان علــم و فنــاوری بــه 
ســرعت در حــال پیشــرفت و توســعه اســت. 
در نمایشــگاه امســال تعداد بســیار زیــادی از 
شــرکت های حاضــر در نمایشــگاه نوآوری هــا 
و تکنولــوژی  هــای جدیــدی را عرضــه کردند 
ــود.  ــل پیش بینــی ب ــر قاب ــرای ناظــران غی ــن مســاله ب کــه ای

 آقــای نجیــب گونیــی در جــواب ســوال یکــی از خبرنــگاران 
کــه نمایشــگاه آی تــی ام را از منظــر ارائــه فناوری هــای جدیــد 
چطــور ارزیابــی می کنیــد گفــت: "قبــاًل عمــر تکنولوژی هــای 
جدیــد در صنعــت نســاجی 4 ســال بــود امــا حــاال ایــن عمــر 
ــی  ــای جهان ــا در بازاره ــت فرس ــت طاق ــر شــده و رقاب کوتاه ت
و محلــی و تغییــر بســیار ســریع نیــاز بازارهــا موجــب شــده 
ــداران  ــاجی و خری ــوالت نس ــدگان محص ــد کنن ــت تولی اس
ماشــین آالت مجبــور باشــند بــه ایــن نیازهــای جدید مصــرف 
کننــدگان پاســخ دهنــد و بــه روز باشــند در غیــر ایــن 
ــه بازارهــای  ــا ب ــد و ی ــار می رون ــت کن ــه رقاب صــورت از صحن
ــرعت  ــال س ــور مث ــه ط ــوند. ب ــدود می ش ــود مح ــی خ محل
ــه 70  ــر نزدیــک ب ماشــین های بافندگــی در ســال هــای اخی
ــوان از  ــزی اســت کــه نمی ت ــن چی درصــد رشــد داشــته و ای
ــه  ــوط ب ــای مرب ــوژی ه ــا تکنول ــرد. و ی ــی ک ــم پوش آن چش
ــعه و  ــال توس ــر روز در ح ــال ه ــاپ دیجیت ــین آالت چ ماش
پیشــرفت اســت.  از طرفــی شــرکت هــای ماشــین ســاز نیــز 
ــت، نمــی خواهنــد  ــه فــروش بیشــتر و رقاب ــه دلیــل نیــاز ب ب
در نمایشــگاه هــای مختلــف کــه هزینــه هــای زیــادی بــرای 
آنهــا در بــر دارد دســت خالــی حاضــر شــوند و از رقبــا عقــب 
ــی  ــه محل ــی ام ب ــه آی ت ــا بســیار خوشــحالیم ک ــد.  م بیفتن
ــدل شــده اســت." ــد ب ــای جدی ــوآوری ه ــن ن ــه ای ــرای ارائ ب

یکــی دیگــر از مــوارد مهمــی کــه باعــث شــده اســت شــرکت 
هــای ماشــین ســاز بــه ارائــه نــوآوری هــا و محصــوالت جدیــد 
ــد  ــاالی بازدی ــت ب ــد کیفی ــدام کنن ــی ام اق ــود در آی ت خ
کننــدگان نمایشــگاه اســتانبول اســت. حضــور تعــداد بســیار 
زیــادی از فعــاالن صنعــت نســاجی ترکیــه، هنــد، پاکســتان، 
بنــگالدش و ... موجــب شــده اســت تــا شــرکت هــای ماشــین 
ــد. ــا رو کنن ــرای آنه ــد را ب ــه دارن ــه در چنت ــر آنچ ــاز ه س

ــز  ــر نی ــا نمایشــگاه ITM2018 دو نمایشــگاه دیگ ــان ب همزم
ــر  ــگاه منحص ــا نمایش ــه تنه ــد. Hightex2018 ک ــزار ش برگ
بــه فــرد در حــوزه فعالیــت خــود بــه شــمار مــی رود و امســال 
هفتمیــن دوره آن در ایــن محــل برگــزار گردیــد. ســال گذشــته 
ــالف  ــاه اخت ــد م ــا چن ــه صــورت جــدا و ب ــداد ب ــن روی ــا ای ام
ــا نمایشــگاه  ITM برگــزار شــد و آنچنــان در جــذب  ــی ب زمان
مخاطــب موفــق نبــود. در ایــن نمایشــگاه، محصــوالت نســاجی 
ــی  ــاجی تخصص ــوالت نس ــت، محص ــوجات بی باف ــد منس مانن
ــی  ــای تکنولوژیک ــرفت ه ــا پیش ــرعت ب ــه س ــه ب ــمند ک هوش
شــدند.  معرفــی  هســتند،  تطابــق  حــال  در  صنعــت  در 
نمایشــگاه نــخ نیــز بــه عنــوان یکــی از مهــم تریــن ســکوهای 
پیشــتاز در ایــن صنعــت، میزبــان نماینــدگان صنعتــی اســت.
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ســال 1396 بــا تمــام فــراز و نشــیب های خــود بــه پایــان رســید. 
ســالی کــه در آن رکــود دامن گیــر اقتصــادی همچنــان ادامه داشــت 
و تولیدکننــدگان را بیــش از ســایر اقشــار جامعــه تحــت فشــار قــرار 
داد. اگــر دو مــاه پایانــی ســال 1396 را جــدا کنیــم، 10 مــاه بســیار 
ســخت و نفــس گیــر همــراه بــا انبارهایــی مملــو از فــرش ماشــینی 
ــتی  ــای برگش ــو از چک ه ــی ممل ــدوق های ــده، گاو صن ــه ش بافت
ــش 10  ــروش(، افزای ــود ف ــی از رک ــن )ناش ــد پایی ــتریان، تولی مش
تــا 20 درصــدی هزینــه هــا و در عیــن حــال ثابــت مانــدن قیمــت 
ــرای ســال 1396  ــل از آن ب ــه ســال قب ــرش ماشــینی نســبت ب ف
قابــل مشــاهده اســت. 10 ماهــی کــه اگــر دومــاه پایانــی پــس از 
آن نبــود، مــی توانســت ســال 1396 را بــه یکــی از بدتریــن و غــم 
انگیزتریــن ســال ها بــرای صنعــت فــرش ماشــینی ایــران بــدل کند.

البتــه ایــن یــک روی ســکه بــوده، روی دیگــر ســکه بســیار 
ــینی  ــرش ماش ــادرات ف ــم ص ــش حج ــت. افزای ــده اس امیدوارکنن
تمامــی  در  روز  تکنولــوژی  بــا  ماشــین آالت  ورود  و  ایــران 
ریســندگی،  رنگــرزی،  از  اعــم  صنعــت  ایــن  بخش هــای 
ــرش  ــت ف ــت ســال 1396 صنع ــاط مثب ــل از نق ــی و تکمی بافندگ
ــای  ــرکت ه ــه ش ــت ک ــت آن اس ــت. واقعی ــران اس ــینی ای ماش
تولیــد فــرش ماشــینی در ایــران را بــر حســب عملکردشــان 
نمــود:  تقســیم  دســته   3 بــه  تــوان  مــی   1396 ســال  در 

دســته اول: شــرکت هایــی کــه کامــال متکــی به بــازار داخــل بوده 

ــع  ــه مناب ــه شــدت ب ــوز ب ــد، هن ــی ندارن ــه صادرات و هیچ گون
مالــی بانکــی و یــا بــازار وابســته هســتند، در مقابــل اســتفاده 
ــت  ــول مقاوم ــروش محص ــد و ف ــن در تولی ــای نوی از ابزاره
ــف  ــای مختل ــک از بخــش ه ــچ ی ــاً در هی ــد و تقریب می کنن
ــی برخــی از  ــد و حت ــرده ان ــوآوری نک کســب و کار خــود، ن
آنهــا هنــوز بــا ماشــین آالت بــا تکنولــوژی زیــر ســال 2000 
میــالدی تولیــد می کننــد. اکثــر شــرکت های دســته اول در 
ــرش  ــروش ف ــد و ف ــت در تولی ــه رقاب ــال 1397 از گردون س
ماشــینی حــذف خواهنــد شــد و اگــر کمــی زرنــگ و باهــوش 
باشــند قبــل از آنکــه بــه کلــی محــو شــوند، تــالش خواهنــد 
ــا باقیمانــده ســرمایه فیزیکــی خــود )ماشــین آالت ،  کــرد ت
ســوله، ســاختمان و ...( را بــه نحــوی نقــد نمــوده، محترمانــه 
و قبــل از ورشکســتگی، خــود را از ایــن مهلکــه نجــات دهنــد.

دســته دوم: شــرکت های فــرش ماشــینی کــه چنــدان بــه 
منابــع بانکــی و بــازار متکــی نیســتند و بــه اصطــالح بدهــی 
ــه  ــود، ب ــای خ ــد و روی پ ــی ندارن ــازاری چندان ــی و ب بانک
ــرکت ها  ــته از ش ــن دس ــتند. ای ــغول هس ــب و کار مش کس
ــوالت  ــه محص ــد و کلی ــادرات ندارن ــه ص ــی ک ــن حال درعی
تولیــدی خــود را در بــازار داخــل کشــور بــه فــروش 
ــین آالت  ــوژی ماش ــد در تکنول ــعی می کنن ــانند، س می رس
و ســایر بخش هــای تولیــد و فــروش فــرش ماشــینی بــه روز 
ــدوار  ــد امی ــته دوم می توانن ــرکت های دس ــر ش ــند. اکث باش

صنعت فرش ماشینی ایران در سال 1397
دکتر منصور دیاری

استاد دانشگاه آزاد اسالمی کاشان

اگرچه کاهش و 
کنترل هزینه ها، 

کار آسانی 
نیست اما در 
بسیاری از 

موارد، استفاده 
از دانش روز در 
تمامی بخش ها، 
اداره بنگاه های 

اقتصادی به 
شیوه علمی و 
تغییر روندها 

می تواند سبب 
کاهش قابل 

توجه هزینه ها 
گردد.

مقاله
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مانــدن  و  ادامــه حیــات  بــه 
ماشــینی  فــرش  صنعــت  در 
باشــند چــرا کــه از 85 میلیــون 
متــر مربــع فــرش ماشــینی 
تولیــدی کشــور نزدیــک بــه 
ــدود  ــع )ح ــون مترمرب 65 میلی
داخــل  مصــرف  بــه   )%75
کــه  آنجایــی  از  می رســد. 
فــرش ماشــینی  تعرفــه ورود 
ــز  ــه ج ــت  و ب ــران باالس ــه ای ب
برخــی مــوارد خــاص، مشــتری 
ــرش  ــاالی ف ــی از قیمــت ب ایران
)عمدتــاً  خارجــی  ماشــینی 
ــد،  ــتقبال نمی کن ــه ای( اس ترکی

ــن  ــر گرفت ــا در نظ ــد ب ــرکت ها می توانن ــن ش ــن ای بنابرای
ــاز داخــل  ــن نی ــه تأمی ســالیق مشــتریان خــود نســبت ب
ــی اســت  ــد. بدیه ــرپا نگهدارن ــود را س ــوده و خ ــدام نم اق
ــایر شــرکت  ــش از س ــه بی ــان شــرکت هایی ک ــن می در ای
هــا بــه نــوآوری، اســتفاده از دانــش روز، کیفیــت و البتــه 
کاهــش هزینه هــا توجــه نماینــد، موفق تــر و پایدارتــر 
ــود. ــد نم ــری را کســب خوهن ــود و ســود باالت ــد ب خواهن

ــرش  ــد ف ــته از شــرکت های تولی ــوم: آن دس ــته س دس
ماشــینی هســتند کــه چنــد ویژگــی بــارز دارنــد. چنــدان 
ــا  ــن 30 ت ــتند. بی ــازار نیس ــی و ب ــع بانک ــه مناب ــی ب متک
50 درصــد محصــوالت تولیــدی خــود را صــادر می کننــد. 
در خــط مقــدم اســتفاده از تکنولوژی هــای نویــن روز 
ــا  ــد ت ــور از تولی ــی ام ــدن تمام ــی ش ــه علم ــتند، ب هس
فــروش محصــول و حتــی خدمــات پــس از فــروش معتقــد 
ــی  ــر قیمت ــه ه ــت را ب ــد، کیفی ــل می نماین ــوده و عم ب
ــروع  ــت ش ــه سالهاس ــازی را ک ــد س ــد، برن ــظ می کنن حف
ــر روی  ــی ب ــز مداوم ــد، تمرک ــی دهن ــه م ــد، ادام کرده ان
بــه  تــا  می کننــد  تــالش  دارنــد،  هزینه هــا  کاهــش 
ــاس  ــر اس ــت ب ــد و در نهای ــوآوری نماین ــتمر ن ــور مس ط
اســتراتژی کــه از قبــل مــدون کرده انــد، تــالش می کننــد 
ــن  ــد. ای ــل کنن ــود را تکمی ــن کاالی خ ــره تأمی ــا زنجی ت
ــدگار  ــرکت هایی مان ــک ش ــدون ش ــرکت ها ب ــته از ش دس
در صنعــت فــرش ماشــینی ایــران هســتند و خواهنــد بــود.

ــک از  ــر ی ــداری ه ــدگاری و پای ــز مان ــک رم ــدون ش ب
شــرکت هــای تولیدکننــده فــرش ماشــینی ایــران در ســال 
1397 توجــه بــه ســه مقولــه مهــم و اساســی زیــر اســت:

1-کاهش هزینه ها
در شــرایطی کــه تقریبــاً اکثــر اقتصــاد دانــان ســال 1397 
ــد،  ــران می دانن ــاد ای ــرای اقتص ــی ب ــورم دورقم ــال ت را س
حقــوق و دســتمزد افزایــش حداقــل 20 درصــدی داشــته 
ــه  و در عرصــه بیــن الملــل ســایه بازگشــت تحریــم هــا ب
ــاد  ــر اقتص ــام ب ــروج از برج ــه خ ــکا ب ــد آمری ــل تهدی دلی
ایــران ســنگینی می کنــد و از طرفــی تولیــد فــرش 
ــیه  ــت و حاش ــی آن اس ــرف داخل ــش از مص ــینی بی ماش
ســود هــر مترمربــع فــرش ماشــینی در مقایســه بــا 
ــه اســت، چشــم  ــه شــدت کاهــش یافت ــل ب ســال های قب
توجــه  قابــل  افزایــش  بــرای  امیدوارکننــده ای  انــداز 
قیمــت فــرش ماشــینی در داخــل نمی تــوان مشــاهد 

ــد  ــر می رس ــه نظ ــن ب ــود. بنابرای نم
حــل  راه  اساســی ترین  از  یکــی 
هــای اقتصــادی عبــور از شــرایط 
ــه  ــرل هزین ــش و کنت ــش رو، کاه پی
اقدامــی،  چنیــن  اگرچــه  هاســت. 
ــیاری  ــا در بس ــت ام ــانی نیس کار آس
ــش روز در  ــتفاده از دان ــوارد، اس از م
بنگاه هــای  اداره  بخش هــا،  تمامــی 
ــر  ــی و تغیی ــیوه علم ــه ش ــادی ب اقتص

کاهــش  ســبب  می توانــد  روندهــا 
گــردد. هزینه هــا  توجــه  قابــل 

2-نوآوری
صنعــت فــرش ماشــینی ایــران در شــرایط فــوق رقابتــی قــرار 
دارد، از یــک ســو ظرفیــت تولیــد ایــن کاال 25 درصــد بیــش از 
کل مصــرف داخــل آن بــوده، بــازار مصــرف داخلــی بــه شــدت 
ــون  ــدی چ ــای قدرتمن ــر رقب ــوی دیگ ــت و از س ــباع اس اش
ــر در  ــانتر و قویت ــات آس ــتوانه ارتباط ــه پش ــک ب ــه و بلژی ترکی
ــه تمامــی بازارهــای هــدف  صحنــه بیــن الملــل و دسترســی ب
ــل  ــای ازقب ــه ه ــتراتژی و برنام ــتن اس ــدد داش ــه م ــه ب و البت
تدویــن شــده، عرصــه را بــر ســایر رقبــا از جملــه ایــران 
ــای  ــر بازاره ــم ب ــرایط حاک ــن ش ــد. در چنی ــر می کنن ــگ ت تن
داخــل و خــارج، شــرکت هــای تولیــد کننــده فــرش ماشــینی 
ــک  ــر ی ــع و حضــور در ه ــن موان ــر ای ــه ب ــرای غلب ــران ب در ای
ــز  ــی ج ــا راه ــردوی آنه ــا ه ــی ی ــی و خارج ــای داخل از بازاره
نــوآوری و ارائــه محصــوالت جدیــد ندارنــد. بــدون شــک یکــی 
ــد  ــی تولی ــرکت ایران ــر ش ــت ه ــای موفقی ــن راه ه از مهمتری
ــوالت  ــه محص ــال 1397، ارائ ــینی در س ــرش ماش ــده ف کنن
نوآورانــه اســت، بگونــه ای کــه کمتــر رقیــب داخلــی یــا خارجــی 
بتوانــد آن محصــوالت را حداقــل در کوتــاه مــدت تولیــد کنــد.

3-صادرات
فــرش  تولیــد  شــرکت های  موفقیــت  در  صــادرات  نقــش 
ــر از ســال هــای  ــگ ت ــر رن ماشــینی در ســال 1397 بســیار پ
ــل  ــده بدلی ــادر کنن ــای ص ــرکت ه ــود. اوال ش ــد ب ــل خواه قب
داشــتن مشــتریان خارجــی و درآمدهــای ارزی متمایــز و 
ــر از ســایر شــرکت هــای فــرش ماشــینی هســتند.  متفــاوت ت
ــل  ــازار داخ ــری از ب ــری کمت ــیب پذی ــا آس ــرکت ه ــن ش ای
دارنــد. ثانیــا بــا افزایــش قیمــت دالر و یــا بــه عبارتــی 
ــرش  ــادرات ف ــل دالر، ص ــال در مقاب ــری ری ــش ارزش براب کاه
ماشــینی بــه خــارج کشــور رقابــت پذیرتــر و ســودآورتر از قبــل 
ــد  ــالش می کنن ــه ت ــی ک ــرکت های ــن ش ــت. بنابرای ــده اس ش
ــد،  ــادر نماین ــود را ص ــد خ ــه 50 درصــد از کل تولی ــک ب نزدی
ــی  ــد صادرات ــن رون ــز چنی ــال 1397 نی ــه در س ــی ک در صورت
بــود. پایــدار خواهنــد  و  ادامــه دهنــد، بســیار موفــق  را 

ــی رود  ــار م ــر، انتظ ــوق الذک ــورد ف ــه م ــه س ــت ب ــا عنای ب
مدیــران فهیــم و کوشــای صنعــت فــرش ماشــینی ایــران 
کــه خوشــبختانه از معــدود بخــش هــا و صنایــع صــد در 
صــد خصوصــی کشــور اســت، بــه تحــوالت اقتصــاد کالن 
کشــور نــگاه ویــژه ای داشــته، تغییــرات و انعطــاف هــای 
ــا  ــد ت ــد آورن ــود پدی ــدی خ ــای تولی ــه ه الزم را در مجموع
ــت  ــا موفقی ــال 1397 را ب ــود س ــت واالی خ ــا هم ــد ب بتوانن
ــد.  ــر بگذارن ــود پســت س ــه بیشــتر در کســب و کار خ ــر چ ه

با افزایش قیمت 
دالر و یا به 

عبارتی کاهش 
ارزش برابری 
ریال در مقابل 
دالر، صادرات 
فرش ماشینی 
به خارج کشور 
رقابت پذیرتر 
و سودآورتر از 
قبل شده است. 
بنابراین شرکت 
هایی که تالش 

می کنند نزدیک 
به 50 درصد از 
کل تولید خود 
را صادر نمایند.

یکی از مهمترین 
راه های موفقیت 
هر تولید کننده 
فرش ماشینی 
در سال 1397، 
ارائه محصوالت 
نوآورانه است، 

بگونه ای که 
کمتر رقیب 
داخلی یا 

خارجی بتواند 
آن محصوالت را 
حداقل در کوتاه 
مدت تولید کند.
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کارخانــه نســاجی قائمشــهر پــس از واگــذاری بــه 
شــهرداری در تولیــد، هزینــه و مســائل سیاســی 
ــه طــی دهــه هــای اخیــر  قفــل شــد.این کارخان
ــود. ــده ب ــواره زیان ــوارد هم ــدود م ــز در مع ج
تولیــدات بــی کیفیــت نســاجی قائمشــهر ســبب 
ــاجی  ــاری نس ــتری تج ــود. مش ــی می ش بدنام
ــاجی  ــه نس ــبت ب ــخ نس ــول تاری ــهر در ط قائمش

ــوده ــری ب ــن ت ــطح پایی ــدران در س مازن

دکتــر پیمــان ولی پــور رئیــس انجمــن نســاجی پوشــاک 
و چــرم اســتان مازنــدران بــا اشــاره بــه تاریخچــه شــکل 
گیــری صنعــت نســاجی در ایــران و پایــه گــذاری 
کارخانجــات نســاجی در آغازیــن ســال هــای ســده جدید 
ــاز آن  ــه نی ــا توجــه ب در قائمشــهر، بهشــهر و اصفهــان ب
ســالهای کشــور در خصــوص تامیــن البســه نظامــی بیــان 
ــهر  ــاجی قائمش ــای نس ــتگاه ه ــل اول دس ــت: نس داش
ــه همیــن دلیــل ایــن  کارگــر زیــادی طلــب می کــرد و ب
کارخانــه مهاجریــن زیــادی بــه ســوی علــی آبــاد آن زمان 
گســیل کــرده و پایــه گــذار قائمشــهر مــدرن لقــب گرفت .

اســتان  چــرم  و  پوشــاک  نســاجی  انجمــن  رئیــس 
مازنــدران بــا اعــالم اینکــه یــک بــار در دهــه 30 
دســتگاه هــای کارخانــه نســاجی عــوض شــد از تأســیس 
ایتالیایی هــا در  کارخانــه نســاجی مازنــدران توســط 
ــای  ــم ه ــل تحری ــه دلی ــت ب ــول نف ــت پ ــوض پرداخ ع
آن زمــان ابــراز داشــت: پــس از احــداث کارخانــه جدیــد 
ــر  ــاز تغیی ــبب س ــد س ــتری می طلبی ــران بیش ــه کارگ ک

ایــن  .. نســاجی قائمشــهر در نوســازی  و تکمیــل و 
ــس در ســال 75 گفــت: بخــش  ــه از محــل فاینان کارخان
تکمیلــی بیشــترین ســودآوری را داشــته و در نبــود ایــن 
ــروش  ــک خــام ف ــه ی بخــش عمــال نســاجی قائمشــهر ب

ــدل شــده اســت. ب

ولیپــور بــا اشــاره بــه تزریــق منابــع مالــی بــه بدنــه ایــن 
کارخانــه توســط ســازمان صنایــع ملــی ایــران و ســازمان 
ــا  ــی کــه ت ــا جای گســترش و نوســازی طــی ســال هــا ت
ســال 92 تقریبــا همــه پرســنل رســمی آن جــز عــده ای 
ــن  ــن ای ــزود: در حی ــد اف محــدود بازنشســته شــده بودن
فراینــد عــده ای بــه ایــن کارخانــه بــه صــورت قــراردادی 
ــه  ــا ب ــداد آن ه ــدند و تع ــته ش ــده ای کاس ــزوده و ع اف
ــه  ــن کارخان ــن مشــکل ای ــه مهمتری ــر رســید ک 150 نف
ــان  ــوق پای ــدک حق ــه ان ــان ب ــه چشم ش ــد ک کارگرانی ان

مــاه اســت.

ــه در  ــخ و پارچ ــب ن ــدات نامناس ــه تولی ــاره ب ــا اش وی ب
ایــن کارخانــه بیــان داشــت: تولیــدات کارخانــه نســاجی 
ــه هیــچ وجــه نقشــی در  ــی ب قائمشــهر در شــرایط کنون
تولیــد ناخالــص ملــی نداشــته و اغلــب تولیدشــان ســبب 

ــی مــی شــود. بدنامــی کاالی ایران

ــاجی  ــه نس ــدن کارخان ــل ش ــه قف ــاره ب ــا اش ــور ب ولیپ
ــی  ــائل سیاس ــرد و مس ــه ک ــد، هزین ــهر در تولی قائمش
ــوان  ــه عن ــده ب ــه شــهرداری گفت:بن پــس از واگــذاری ب
ــران  ــردم نگ ــا کار ک ــن حــوزه ســال ه ــه در ای کســی ک
ــوص  ــی را در خص ــه کس ــوم از اینک ــی ش ــت م و ناراح

ــد. ــوه دهن ــر جل ــاجی مقص ــکالت نس مش

وی افزود:بــا توجــه بــه عــدم کارایــی شــهرداری قائمشــهر 
ــه  ــد و هزین ــه در تولی ــن کارخان ــب ای ــوان صاح ــه عن ب
کــرد بایــد خلــع یــد گردیــده یــا بــرای 5 ســال کارخانــه 
را بــه صنــدوق حمایــت صنایــع وابســته بــه وزارت 
صنعت،معــدن و تجــارت بســپاریم تــا بــا بــاروری کارخانه 
بــه فــروش برســد و مســئولین بایــد بــه ایــن فکــر باشــند 
ــده و  ــذار گردی ــت واگ ــه دول ــو اراک ب ــد هپک ــه همانن ک
یــا بــه ســرمایه گــذاری کــه اهلیــت دارنــد واگــذار شــود.

رئیــس انجمــن نســاجی پوشــاک و چــرم اســتان مازندران 
بــا تاکیــد بــر اینکــه تجربــه نشــان داده اســت کارخانجات 
دولتــی و شــرکت هــای وابســته بــه آن در صنعــت 
ــته  ــیدن نداش ــوددهی رس ــه س ــرای ب ــی ب ــاجی اقبال نس
ــوزه  ــال در ح ــه فع ــرد:110 کارخان ــان ک ــد خاطرنش ان
نســاجی و پوشــاک داریــم کــه اغلــب آن هــا خصوصــی 
ــه  ــن ب ــرایط ممک ــن ش ــد در بدتری ــته ان ــد و توانس ان

ــد. ــه دهن ــود ادام ــات خ حی

فرهنــگ شهرنشــینی و علــم آمــوزی 
ــی  ــه حت ــران ک ــن کارگ ــدان ای فرزن
ــام  ــود در ن ــا را می ش ــر رفتاره تغیی
ــرد  ــاهده ک ــان مش ــذاری فرزندانش گ
ــه  ــرده ب ــل ک ــد و تحصی نســلی جدی
شهرســتان قائمشــهر اضافــه نمودنــد.

تأکیــد  بــا  دانشــگاه  اســتاد  ایــن 
ــز  ــهر ج ــاجی قائمش ــه نس ــر اینک ب
ــیس  ــدو تاس ــوارد از ب ــدود م در مع
هیــچ گاه بــه آن معنــی ســودآور 
ــور  ــه ط ــح کرد:ب ــت تصری ــوده اس نب
در شــرایط  ایــران  نســاجی  کلــی 
و  دارد  را  بیشــترین ســود  تحریــم 
ایــن  تاریــخ  در  می شــود  را  ایــن 
ــوری  ــه ط ــرد ب ــاهده ک ــت مش صنع
ــه  ــدران در بحبوح ــاجی مازن ــه نس ک
کودتــای 28 مــرداد 32 و تحریــم 
جنــگ  نیــز  و  دهــه  آن  هــای 
تحمیلــی یکــی از ســال هــای خــوب 
خــود را مــی گذرانــد کــه حتــی 
در جنــگ نســاجی مازنــدران بــه 
ــده در  ــد کنن ــن تولی ــوان بزرگتری عن

خاورمیانــه مطــرح گشــت.

ولیپــور خــط تولیــد نســاجی قائمشــهر 
ــخ  ــت ریســی ن ــی و کلف ــت باف را کلف
ــم  ــه ضخی ــاره ب ــا اش ــرد و ب ــوان ک عن
بــودن عمــده محصــوالت ایــن کارخانه 
ــه  ــه ک ــن کارخان ــوالت ای گفت:محص
اغلــب بــا نمــره خــط 20 و یــا 30 بوده 
و محصوالتــی مانند پتــو ،چلوار،تنذیب 
ــی  ــاری خاص ــرد تج ــد و ب و .. می باش

ندارنــد.

وی بــا اشــاره بــه نبــود خــط تکمیــل 
کارخانــه  در  مناســب  رنگــرزی  و 
بــه  نســبت  قائمشــهر  نســاجی 
نســاجی مازنــدران گفت:ایــن موضــوع 
باعــث شــد در طــول تاریــخ صنعــت 
ــاری  ــتری تج ــات مش ــن کارخانج ای
ــن  ــطح پایی ــهر در س ــاجی قائمش نس

ــد. ــدران باش ــاجی مازن ــری از نس ت

ــت،  ــه صنع ــره خان ــأت مدی عضــو هی
ــراز تاســف از  ــا اب ــدن و تجــارت ب مع
عــدم نوســازی خــط چــاپ ،نوســازی 

رییس انجمن نساجی مازندران:

تولیدات بی کیفیت نساجی قائمشهر سبب بدنامی می شود
اخبار انجمن

 پیمان ولی پور

رئیس انجمن نساجی پوشاک و چرم استان مازندران
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É  لطفا بیوفگرافی مختصری درباره مجموعه و
خودتان خدمت مخاطبان مجله بفرمایید.

آغــاز فعالیــت شــخص مــن در حــوزه نســاجی بــه ســن 
17 ســالگیم برمی گــرده. آن زمــان در کار خریــد پارچــه 
از دبــی و فــروش آن بــه صــورت عمــده در کشــور 
ــدام  ــدم و اق ــرش ش ــوزه ف ــال 1369 وارد ح ــودم. س ب
ــه از  ــردم ک ــروزی ک ــرش پی ــه ف ــیس کارخان ــه تأس ب
ــرش ماشــینی در کاشــان  ــد ف اولیــن مجموعه هــای تولی
ــوزه  ــن ح ــال 1380 در همی ــا س ــی رود. ت ــمار م ــه ش ب
ــودم. امــا در آن ســال  مشــغول تولیــد فــرش ماشــینی ب
ــا اوج واردات پارچــه بــه کشــور بــه  ــود ب کــه همزمــان ب
علــت نارضایتــی از حجــم بــاالی واردات پارچــه بــه فکــر 
ــی  ــای رومبل ــد پارچه ه ــرای تولی ــه ای ب ــیس کارخان تأس
در کشــور افتــادم و اولیــن دســتگاه نــخ شــانل مخصــوص 
ــم و  ــور کردی ــا را وارد کش ــوع پارچه ه ــن ن ــد همی تولی
ــد مشــغول شــدیم. ــه تولی ــد ب ــی راون در شــهرک صنعت

ــور  ــه کش ــخ ب ــه ن ــت ورود بی روی ــه عل ــال 1383 ب س
ــم  ــت دادی ــی را از دس ــای خارج ــا نخ ه ــت ب ــوان رقاب ت
ــا ســال 1390  ــم. ت ــخ شــانل را متوقــف کردی و تولیــد ن
بــا پیشــرفت و افزایــش تعــداد کارخانجــات فــرش 
کــردن  وارد  بــه  ایــن حــوزه  در  رونــق  و  ماشــینی 
ــم.  ــینی روی آوردی ــرش ماش ــخ ف ــد ن ــتگاه های تولی دس
ــرش  ــم در ف ــانه و تراک ــش ش ــا افزای ــال 1391 ب در س
ــای  ــرای نخ ه ــا ب ــزان تقاض ــن می ــاال رفت ــینی و ب ماش
ــد  ــه واردات دســتگاه های تولی ــا ب ــن فرش ه ــاز ای موردنی
پرداختیــم. ایــن محصــوالت  بــا  متناســب  نخ هــای 

ــه  ــه مجموع ــاه اســت ک ــه صــورت رســمی 8 م ــروز ب ام
حــال  در  کرده ایــم.  افتتــاح  را  شــفق  ریســندگی 
حاضــر بــه نصــب و راه انــدازی ماشــین آالت تــوو 
بــه تابــس مــدل 2017 میــالدی مشــغول هســتیم 
را  هــای 1500 شــانه  فــرش  نخ هــای ظریــف  کــه 
حاضــر  درحــال  فعلــی  مجموعــه  میکننــد.  تولیــد 
تــوان تولیــد روزانــه 15 تــن نخ هــای ظریــف دارد.

É  در طول 25 سال فعالیتی که در حوزه تولید
داشتید به نظر شما سخت ترین دوره برای 

تولید چه سال هایی بود؟
بــه نظــرم ســخت تریــن برهــه فعالیــت اقتصــادی و تولیــدی 

ــه  ــخ از ترکی ــی ن ــر قانون ــه و غی ــی واردات بی روی از طرف
روزهــای ســختی را بــرای یــک واحــد ریســندگی ایجــاد 
ــم  ــی ه ــه قانون ــی ک ــی نخ های ــروز حت ــت. ام ــرده اس ک
تولیــد می شــود بــا اعــداد و ارقــام نادرســت بیشــتر 
ــای وارد  ــه ج ــی ب ــود. یعن ــور می ش ــر وارد کش ــا کمت ی
کــردن نــخ مخصــوص فــرش500 شــانه بــا نمــره 18، نــخ 
ــاال مخصــوص فرش هــای شــانه و تراکــم  ــه ب نمــره 30 ب
بعضــی شــرکت های  وارد می کننــد و حتــی  را  بــاال 
ــود و  ــت س ــدون پرداخ ــز ب ــه نی ــواد اولی ــده م وارد کنن
ــد  ــخ وارد می کنن ــران ن ــارج از ای ــی از خ ــوارض گمرک ع
ــی بســیار  ــه زمان ــن بره ــرایط در ای ــن ش ــا ای و خــوب ب
ــز در  ــری نی ــکالت دیگ ــذرد.  مش ــخت می گ ــا س ــه م ب
حــوزه تولیــد وجــود دارد از قبیــل عــدم تخصیــص 
ــوان وام  ــه عن ــا ب ــط بانک ه ــب توس ــار الزم و مناس اعتب

ــت. ــدگان اس ــه تولیدکنن ب

É  به چه دلیل استقبال بیشتری از مواد اولیه
خارجی در کشور می شود؟

ــر  ــت قیمــت تمــام شــده ارزان ت ــه عل ــا ب ــه نظــرم تنه ب
ــد  ــد. ببینی ــاق رخ می ده ــن اتف ــی ای ــورهای خارج کش
ــاف و  ــران الی ــتر در ای ــی اس ــات پل ــته کارخانج در گذش
مــواد اولیــه موردنیــاز را در اختیــار مــا قــرار می دادنــد و 
مــا تولیــدات خــود را بــه واســطه آن مــواد داشــتیم امــا 

در بیســت و پنــج ســال گذشــته، همین 
ــر اســت. مســئله اول  ــال اخی ــد س چن
دالیلــی اســت کــه خدمــت شــما عرض 
می کنــم. اوالً روز بــه روز درآمدهــا و 
ســودها درحــال کاهش اســت، دو اینکه 
ــد  ــس تولی ــان جن ــابه هم ــروز مش ام
ــا کیفیــت بهتــری از  شــده در داخــل ب
خــارج وارد می شــود و در ایــن وضعیــت 
آینــده نامعلومــی بــرای اقتصــاد و تولید 
ــود دارد. ــا وج ــش روی م ــت پی مملک

ــی  ــا اداره دولت ــچ ارگان و ی ــوماً هی س
نیــز بــه بخــش صنعــت کمــک شــایانی 
ــه  ــت ب ــه دول ــارم اینک ــد. چه نمی کن
علــت کمبــود بودجــه فشــار را بــر 
روی دوش تولیدکننــده گذاشــته. ارزش 
ــده  ــد از مصرف کنن ــه بای ــزوده ای ک اف
نهایــی گرفتــه شــود از مــن تولیــد 
ــت  ــود. درحالیس ــه می ش ــده گرفت کنن
کــه ایــن قانــون قــرار بــود بــه صــورت 
کوتــاه مــدت و 5 ســاله باشــد امــا 
گذشــت  آن  ششــم  ســال  امســال 
تولیدکننــده بــا همــه ســختی ها و 
اعتراضــات مجبــور بــه پرداخــت آن بود.

روزهای سختی را در بخش تولید می گذرانیم
واردات بی رویه نخ از ترکیه روزهای سختی را برای واحدهای ریسندگی ایجاد کرده است

ــرده از  ــایی ک ــه را بازگش ــن مجموع ــی ای ــه تازگ ــه ب ــفق ک ــندگی ش ــات ریس ــه کارخانج ــر مجموع ــفق مدی ــدس ش مهن
ــاز  ــورد نی ــخ م ــه ن ــه تهی ــینی ب ــرش ماش ــدگان ف ــل تولیدکنن ــندگی و تمای ــوزه ریس ــد در ح ــکالت راه تولی ــب و مش مصائ
ــن  ــال 97 ای ــا در س ــتند ت ــالش هس ــه در ت ــد ک ــدواری کردن ــار امی ــان اظه ــا ایش ــت. ام ــخن گف ــا س ــرای م ــه ب از ترکی
نیــاز بــرای فــرش ماشــینی بــا شــانه و تراکــم بــاال از طریــق مجموعه هــای ریســندگی موجــود در داخــل برطــرف 
شــود. ایشــان ســال 96 را ســخت تریــن برهــه زمانــی بــرای تولیــد عنــوان کــرده و یــادآور شــدند کــه ســال 97 
ــت.   ــد پرداخ ــه کار خواهن ــه ادام ــن راه ب ــالش در ای ــام ت ــا تم ــان ب ــا همچن ــد ام ــد خواه ــرای تولی ــختی ب ــال س ــز س نی

مهندس شفق؛ مدیرعامل کارخانه ریسندگی شفق
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ــرای  ــران ب ــارج از ای ــه در خ ــوق هایی ک ــت مش ــه عل ب
ــتفاده از  ــا اس ــا ب ــود دارد. آنه ــی وج ــده خارج تولیدکنن
ایــن مشــوق ها قــادر بــه تولیــد جنــس ارزان و صــادرات 
ــه  ــران هســتند کــه هزین ــه کشــورهای همچــون ای آن ب

ــاال اســت.  تولیــد در آنهــا ب

ــی، بیمــه و  ــوارض گمرک ــاال، ع ــره بانکــی ب ــران به در ای
ــر  ــدی اث ــر روی کاالی تولی ــه ب ــه هم ــود دارد ک ... وج
امــا درمقابــل صنعتگــر خارجــی مشــوق  میگــذارد 
از طرفــی دیگــر مــا شــعبه  صادراتــی می گیــرد، و 
پس گیــری  بــاز  بــرای  دادگاه هــا  در  مخصوصــی 
ــت  ــن اس ــال ها ممک ــم و س ــی نداری ــای صادرات چک ه
بــرای گرفتــن حــق خــود در دادگاه هــا درگیــر باشــیم و 
در کل مشــکالتی موجــود اســت کــه همــه مســئوالن بــه 
آن واقــف هســتند امــا متأســفانه هیــچ مرجــع رســیدگی 

ــدارد. ــود ن ــده ای وج کنن

É  به هنگام سفارش محصول است مسئله
اساسی برای شما سلیقه مشتری است یا 

بیشتر به استانداردها توجه می کنید؟
ــن  ــگ روتی ــداد رن ــک تع ــاً ی ــره 18 تقریب ــخ نم ــرای ن ب
ــد  ــرف می کنن ــه مص ــه هم ــود دارد ک ــخصی وج و مش
نخ هــای  بــرای  امــا  می کنیــم  تولیــد  نیــز  مــا  و 
نمــره 18 بــه بــاال طبــق ســفارش مشــتری انجــام 
بــاال  بــه  شــانه   700 فرش هــای  چــون  می دهیــم. 
ــه خــود را دارنــد و  ــوص ب ــت رنــگ بنــدی مخص پال
ــم. ــل کنی ــتری عم ــفارش مش ــق س ــم طب ــا مجبوری م

É  نظر شما در رابطه با فرش 1500 شانه چیست؟ آیا
نخ الزم برای این نوع فرش در کشور وجود دارد؟

ــا عزیزانــی کــه در فکــر  در طــی صحبت هایــی کــه مــن ب
ــه  ــرش 1500 هســتند داشــتم متوجــه شــدم ک ــد ف تولی
ــه تولیــد  ــرای ورود ب ــع کننــده ای ب هیــچ کــدام دلیــل قان
ایــن نــوع فــرش نداشــتند و تنهــا بــه ایــن علــت که اگــر ما 
وارد نشــویم رقیــب ایــن کار را خواهــد کــرد بســنده کردنــد. 
ســوالی کــه مــن از این عزیــزان دارم این اســت؛ آیــا با خرید 
ــوش  ــف پ ــم ک ــاردی می خواهی ــتگاه های میلی ــن دس ای
تولیــد کنیــم یــا تابلــو فــرش؟ بــه نظــر مــن اگــر بــه عنوان 
کــف پــوش از آن اســتفاده شــود در آینــده متضــرر خواهنــد 
ــه نظــر مــن فــرش 1200  ــود. ب شــد و موفــق نخواهنــد ب
شــانه فــرش بســیار خوبــی نســبت بــه 1500 شــانه اســت.

ــی  ــه دار تخته های ــن کارخان چنــدی پیــش یکــی از خیری

دموتکــس چیــن شــرکت کــرده بــودم و توصیــه مــن بــه 
ــن  ــد ای ــه قصــد حضــور در آنجــا را دارن شــرکت هایی ک
ــه صــورت  ــاد کوچــک و ب ــا ابع ــی ب ــه فرش های اســت ک
ــی  ــا ســلیقه شــرقی و چین ــی ب ــزی دارای عکس های فانت
ــکاری  ــته هم ــال گذش ــد. در س ــن نمایشــگاه ببرن ــه ای ب
را  چیــن  کشــور  کارتون هــای  عروســکی  طرح هــای 
ــا  ــی داشــت ام ــروش بســیار خوب ــود و ف ــرده ب ــد ک تولی
نقــوش ســنتی ایرانــی و فرش هــای بــزرگ پارچــه  
ــا  ــرا چینی ه ــتند. زی ــی نداش ــتقبال چندان ــال و اس اقب
خــود فرش هــای ســنتی ایــران حتــی مینیاتورهــای 

ــد. ــد می کنن ــچیان را تولی ــتاد فرش اس

É  از دیدگاه شما به عنوان کسی که مشغول به
تولید نخ فرش ماشینی هستید، آیا درحال 

حاضر در فرش ماشینی ایرانی نخ مناسب 
استفاده می گردد؟

ــتند  ــگ نداش ــتم کاردین ــون سیس ــه چ ــور ترکی در کش
ناچــار شــدند الیافــی را کــه بــا دنیــر پاییــن بــرای تولیــد 
از  نرم تــر  و  لطیف تــر  و  اســتفاده می کننــد  پیراهــن 
ــار  ــگ اســت در اختی ــیوه کاردین ــه ش ــدی ب ــاف تولی الی
مــا قــرار دهنــد ایــن اتفــاق در ســری اول تولیــد فــرش 
1200 شــانه باعــث شــد کــه فرهنــگ ســازی نــا درســتی 
ــرش  ــه ف ــود ک ــن ب ــزان ای ــرد. برداشــت عزی صــورت گی
1200 شــانه بایــد نــرم باشــد درحالی کــه بــه ایــن 
ــه  ــه تاپــس ب ــو ب ــد کــه سیســتم ت موضــوع واقــف نبودن
ــا خــوردن  ــی پ ــودن بعــد از مدت ــاه ب علــت نرمــی و کوت
از بیــن مــی رود. در کاشــان نیــز کارخانجــات ریســندگی 
تولیــد نــخ فــرش وجــود دارد کــه نــخ را تــا نمــره  38 بــا 
کاردینــگ تولیــد می کننــد و فــروش خوبــی نیــز دارنــد 
ــندگی  ــتم ریس ــه سیس ــز ب ــه مجه ــی ک ــا کارخانجات ام
نیســتند ترجیــح دادنــد از ترکیــه نــخ وارد کننــد.

ــت  ــالف قیم ــت اخت ــه عل ــر ب ــاه اخی ــد م ــا در چن  ام
دالر مجبــور بــه خریــد نــخ از تولیدی هــای داخــل 
ــره 18 و  ــا نم ــخ ب ــی ن ــر کس ــال دیگ ــدند. ح ــور ش کش
30 از خــارج از ایــران وارد نمیکنــد، چــون کیفیــت نــخ 
ــت  ــل رقاب ــرده و قاب ــری ک ــم گی ــرفت چش ــی پیش ایران
ــا  ــر تنه ــال حاض ــت. در ح ــده اس ــی ش ــخ خارج ــا ن ب
ــود  ــران می ش ــاال وارد ای ــه ب ــره 30 ب ــا نم ــی ب ــخ های ن
و  امیــد اســت بــا گســترش خــط هــای تولیــد در 
ــرف  ــل برط ــم در داخ ــاز ه ــن نی ــده ای ــاه آین ــد م چن
ــواع  ــا ان ــخ ب ــا از ن ــا تنه ــدگان م ــرف کنن ــود و مص ش
نمره هــا کــه تولیــدات داخلــی هســتند اســتفاده کننــد.

ــود را بــه  از فــرش 1200 شــانه خ
ســلطان علــی ابــن محمــد باقــر 
ــال   ــد س ــس از چن ــا پ ــرد ام ــدا ک اه
فرش هــا  ایــن  آنجــا  مســئوالن 
را جمــع کــرده و بــه جــای آن از 
ــد  ــتفاده کردن ــانه اس ــرش 700 ش ف
جویــا  را  علــت  مــا  زمانیکــه  و 
ــتن  ــت نداش ــه عل ــد ب ــدیم گفتن ش
ــب درد  ــب، موج ــد مناس ــواب بلن خ
در ناحیــه زانــو و پــا می شــده اند. 
حتــی در جلســه ای کــه بــا اتــاق 
بازرگانــی داشــتیم تأکیــد کردنــد 
فرش هــای  بــازی  وارد  شــما  کــه 
1500 نشــویدآنها معتقــد بودنــد کــه 
ــه  ــدون مطالع ــزان ب ــیاری از عزی بس
ــد  ــه خری ــدف ب ــه ه ــتن جامع و داش
و  آورده انــد  روی  دســتگاه ها  ایــن 
درحــال حاضــر آینــده روشــنی بــرای 

ایــن فرش هــا وجــود نــدارد.

É  درمورد نمونه های مشابه
افزایش شانه و تراکم باال در 

کشورهای دیگر اطالعی دارید؟
در بــازار خــارج مشــتریان بیشــتر 
ــا تراکــم پاییــن مصــرف  فرش هایــی ب
می کننــد. بــرای مثــال در ترکیــه 
ــه  ــم 280 ب ــا تراک ــینی ب ــرش ماش ف
ــتر ارزان  ــی اس ــای پل ــخ ه ــیله ن وس
تولیــد می شــود و مصــرف کننــده 
را  آن  ســال  ســه  یــا  دو  از  پــس 
تعویــض می کننــد زیــرا از دیــدگاه 
ــادوام  ــوان کاالی ب ــه عن آنهــا فــرش ب
ــران  ــا در ای ــد ام ــاب نمی آی ــه حس ب
ــه  ــت و در نتیج ــس اس ــال برعک کام
بــه ســبب نگاهــی کــه مصــرف کننــده 
مــا بــه محصــول خریــداری شــده دارد 
هزینــه تولیــد بســیار بیشــتر می شــود 
و ایــن افزایــش شــانه و تراکــم از ایــن 
منظــر بــه ســود مصــرف کننــده 
اســت. ترکیــه و مصــر از لحــاظ تولیــد 
فــرش ماشــینی تعــداد مجموعه هــای 
ــتری  ــتگاه های بیش ــا دس ــدی ب تولی
نســبت بــه ایــران دارا هســتند امــا بــه 
ــد  ــود دارن ــی وج ــدرت مجموعه های ن
کــه ایــن چنیــن درگیرافزایــش شــانه 

ــند. ــه باش ــم بی روی و تراک

É  نگاه شما به مسئله حضور در
یک رویداد خارجی به شکلی 

است. برای مثال حضور در 
نمایشگاه دموتکس چی برای 
یک تولیدکننده فرش ایرانی 

می تواند مفید واقع شود یا خیر؟
ســال گذشــته شــخصاً در نمایشــگاه 
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در سیســتم هــای بافندگــی Alpha ، امــکان ایجــاد 
ســاختارهای گوناگــون بافــت زمینــه در ایــن ماشــین هــا 
مهیــا گردیــده اســت. ترکیــب ایجــاد ســاختارهای گوناگون 
ــود پنبــه  ــخ هــای پ بافــت زمینــه ای و نیــز اســتفاده از ن
ای ، تولیــد فــرش هــای بســیار نــرم بــا قابلیــت تــا شــدن 
ــبک؛  ــهای س ــت. فرش ــوده اس ــر نم ــکان پذی ــان را ام آس
ــای  ــت ه ــده قابلی ــه دهن ــری Alpha ارائ ــای س ــین ه ماش
تعییــن کننــده جهــت تولیــد اقتصــادی و مقــرون بــه صرفــه 

اســت.

مخمل
فــرش هــای مخمــل تولیــد شــده بــه روش ســنتی عمومــا 
ــد ابریشــم و ویســکوز  ــف مانن ــای بســیار ظری ــخ ه ــا ن ب
 500 Alpha بافتــه مــی شــوند، امــا ماشــین هــای ســری
ــر و  ــخ هــای ضخیــم ت ــواع ن ــا ان بافــت ایــن فــرش هــا ب
ــر ســاخته اســت.  ــر را نیــز امــکان پذی در نتیجــه ارزان ت
انتخــاب تراکــم شــانه 400-480 ســر نــخ پایــل در متــر 
ــبک وزن،  ــن، س ــم پائی ــای تراک ــرش ه ــد ف ــکان تولی ام
ــن  ــا شــدن آســان را فراهــم مــی ســازد. ای ــا قابلیــت ت ب
ــود بســیار  ــم پ ــا تراک ــب ب ــن، در ترکی ــم شــانه پائی تراک
ــه  ــردد، ب ــی گ ــد م ــت تولی ــش ظرفی ــن ســبب افزای پائی
ــای  ــین ه ــر ماش ــیار باالت ــت بس ــرض باف ــه ع ــژه آنک وی

ــم.  ــرار دهی ــد مدنظــر ق ــز بای Alpha را نی

مزیت اصلی
همچنیــن انعطــاف پذیــری ایــن ماشــین مزایــای هزینــه 
هــای ایــن ماشــین را تضمیــن مــی کنــد: اگــر در ســال 
آینــده مجــدداً گرایشــات و مــد هــای دکوراســیون داخلــی 
تغییــر کــرد، ایــن ماشــین قابلیــت بافت فرش های ســنتی 
بــا ارتفــاع خــاب 13mm و بیشــتر را نیــز خواهد داشــت. 

تغییر در شیوه
گرایشــات در صنعــت فــرش ســریعتر از همیشــه در 
حــال تغییــر اســت: فــرش بــه یــک مــد و کاالی دکــوری 
ــتفاده  ــورد اس ــال م ــد س ــدت چن ــرای م ــا ب ــه تنه ک
ــالت  ــون و مج ــده. تلویزی ــل ش ــرد تبدی ــی گی ــرار م ق
ــات و  ــر گرایش ــتقیم ب ــر مس ــی تاثی ــیون داخل دکوراس
تقاضاهــای مشــتریان دارنــد. ایــن بــه ایــن معناســت کــه 
تولیــد کننــدگان فــرش نیــاز بــه یــک سیســتم بافندگــی 
انعطــاف پذیــر ماننــد Stäubli Alpha 500  دارنــد که 
بتوانــد محصــوالت متنوعــی مطابــق ســلیقه و تقاضــای 
ــد. یکــی از جدیدتریــن  ــد کن متغیــر مشــتریان تولی
ــل  ــای مخم ــرش ه ــتریان، ف ــان مش ــات در می گرایش
تراکــم بــاال بــا خــاب بســیار کوتــاه اســت. ماشــین هــای 

مخمــل بــاف ســنتی قابلیــت تولیــد فــرش هــای بســیار 
ظریــف بــا تراکــم پائیــن را دارنــد امــا از آنجاکــه میــزان 
تولیــد آنهــا بســیار پائیــن اســت، ایــن فــرش هــا بــرای 
مصــرف کنندگانــی کــه مــی خواهنــد بــه پیــروی از مــد 
ــد  ــتفاده کنن ــا اس ــرش ه ــن ف ــی از ای ــرای مدت ــا ب تنه

بســیار گــران تمــام خواهــد شــد. 

ویژگی های فرش های دارای خاب بسیار کوتاه 
 Universal 500 Alpha سیســتم هــای بافندگــی
قابلیــت بافــت فــرش هایــی بــا ارتفــاع خــاب 3mm )در 
ــدل  ــاب 4mm )در م ــاع خ ــرض 4m( و ارتف ــدل ع م
ــرش  ــه ف ــت اینگون ــد. باف ــی باش ــرض 5m( را دارا م ع
ــی  ــد لنســت های ــاه نیازمن ــاب کوت ــاع خ ــا ارتف ــای ب ه
اســت کــه مانــع نــخ ســفتی و تیــغ خــوردن فــرش بــر 
ــنهاد  ــود. پیش ــر بش ــرش رو و زی ــدن ف ــک ش ــر نزدی اث
ــت کــه ثمــره آن  ــت هــای 6mm اس Stäubli لنس
تولیــد فــرش هایــی بــا خــاب کمتــر از 3mm )قبــل از 
شــیرینگ( مــی باشــد. ایــن لنســت هــا تنهــا در ماشــین 

ــل اســتفاده مــی باشــد.  ــری قاب هــای دو رپی

فن آوریهای بافت برای »کهنه« 
به نظر رسیدن و تا شدن آسان

در ایــن روش بــه دلیــل قرارگرفتــن 
ــاب  ــن خ ــرده مابی ــای م ــاب ه خ
خــاب  ارتفــاع  فــرش،  هــای 
ــیده  ــر رس ــر بنظ ــاه ت ــرش کوت ف
نیــز تمیزتــر و  و پشــت فــرش 
نــرم تــر خواهــد بــود. ژاکارد 3 
وضعیتــی کامــل در ماشــین هــای 
تغییــر  امــکان   Alpha ســری 
ــت  ــاب جه ــای خ ــخ ه ــاع ن ارتف
خلــق فــرش هایــی بــا ظاهــر 
ــد. ــی ده ــه طــراح م ــه« را ب »کهن

ساختار بافت
در ســاختار بافــت زمینــه اســتاندارد 
هــا  فــرش  پشــت   ،  2/2  Rep
ــا بکارگیــری  ــود. ب ســفت خواهــد ب
ــی 2688  ــی الکترونیک ــاری داب روت

 ماشین آالت مخصوص بافت فرش های 
سبک، عریض و دارای خاب کوتاه

فرش های دارای خاب کوتاه با خاب های مرده شناور 

ساختار بافت زمینه ویژه جهت تولید فرش های بسیار انعطاف پذیر )ثبت شده(

مژده واحدی

کارشناس مترجمی زبان انگلیسی دانشگاه کاشان ترجمه
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É  در دنیا به ITM دالیل موفقیت نمایشگاه
عنوان مجری نمایشگاه که تجربه ای سی 

ساله در این حوزه دارید چیست؟
شــاید یکــی از امتیــازات ویــژه مــا ایــن باشــد کــه در 
ــگاه  ــط نمایش ــط و فق ــته فق ــال گذش ــی س ــول س ط
ماشــین آالت نســاجی را برگــزار کرده ایــم، ســی ســال 
ــات در  ــانه و مطبوع ــا رس ــا ب ــت م ــاز فعالی ــش آغ پی
حــوزه نســاجی رقــم خــورد. امــروز بــه جــز نمایشــگاه 
در حــوزه صنعــت نســاجی در هیــچ نمایشــگاه دیگــری 
ــناخت  ــه ش ــت ک ــن اس ــرای همی ــم. ب ــت نداری فعالی
کافــی از ایــن حــوزه را به حــد کافی بدســت آورده ایم.

ــید  ــق باش ــود موف ــوزه کاری خ ــد در ح ــر می خواهی اگ
ــته  ــه آن داش ــبت ب ــی نس ــناخت تخصص ــتی ش بایس
ــص  ــوان متخص ــان نمی ت ــخص همزم ــک ش ــید. ی باش
ــه  ــد ب ــی باشــد. شــناخت شــما بای ــد حــوزه صنعت چن
قــدری باشــد کــه بتوانیــد زیرســاخت های الزم را 
فراهــم کنیــد. موفقیــت مــا در ایــن حــوزه بــه واســطه 
ــم. ــام داده ای ــته انج ــه در گذش ــت ک ــی اس فعالیت های

امســال ما بر اســاس حوزه فعالیت نمایشــگاه را به ســالنهای 
مجــزا تقســیم کرده ایــم. ماشــین آالت نخریســی، بافندگی، 
ــل  ــه دلی ــار ب ــن ب ــرای اولی ــی امســال ب آماده ســازی و حت
رشــد چشــمگیر حــوزه چاپ دیجیتــال دو ســالن مخصوص 

زیرساخت های محل یک نمایشگاه، مهمترین امتیاز نمایشگاه
موفقیت برای یک نمایشگاه تخصصی از آنجایی شروع می شود که در درجه اول از دست دولت خارج شود.

در شــب ضیافــت نماینــدگان نمایشــگاه ITM در تهــران فرصتــی فراهــم شــد تــا گفت وگویــی بــا آقــای نجیــب گونئــی رئیــس هیئــت 
مدیــره نمایشــگاه داشــته باشــیم. در ایــن گفت وگــوی کوتــاه نیــم ســاعته از ایشــان در رابطــه بــا شــرایط الزم بــرای فراهــم آوردن 
بســترهای الزم جهــت برگــزاری یــک نمایشــگاه در ســطح بین المللی پرســیدیم. گونئــی اعتقــاد دارد مهمتریــن بخش های یــک رویداد 
نمایشــگاهی همــان غرفــه گــذاران و بازدیدکننــدگان هســتند امــا وجــود بازدیدکننــدگان بــا کیفیت بــاال عامل کلیدی در رشــد و توســعه 
و مطــرح شــدن یــک برنــد نمایشــگاه تجــاری اســت . در ادامــه متــن کامــل گفت وگــوی خبرنــگار کهــن بــا نجیــب گونئــی می آیــد.

ITM نجیپ گونئی؛ رئیس هیئت مدیره نمایشگاه

بــه ایــن حــوزه اختصــاص داده شــده 
ست. ا

چیــزی کــه میخواهــم بگویــم 
ایــن اســت کــه موفقیــت فقــط و 
فقــط بــه ایــن خاطــر اســت کــه 
ــی  ــگاه زندگ ــن نمایش ــا ای ــا ب م
نمایشــگاه  مســئله  می کنیــم. 
ــا  ــز کار م ــر روز روی می ITM ه
قــرار دارد و بــه بخشــی از زندگــی 
روزمــره مــا تبدیــل شــده اســت. 
ــگاه  ــک نمایش ــه ی ــه ب ــا روزان م
رســیدگی نمــی کنیــم بلکــه  
ــتیم. ــغول ITM هس ــرروز مش ه

É  آیا از ترکیه هم در
بخش دیجیتال سازنده 

ماشین آالت وجود دارد؟ 
چه ماشین های دیگری 

در ترکیه تولید می شود؟
ــوزه  ــرک در ح ــد ت ــفانه برن متأس
ماشــین هــای دیجیتالــی تولیــدی 
ــتر  ــه بیش ــدارد. در ترکی ــود ن ماشــین آالت رنگــرزی و نخریســی و قطعــات یدکــی تولیــد وج

میشــود. ماشــین االت بافندگــی نیــز بیشــتر در کشــورهای 
ــد  ــک تولی ــم در بلژی ــر ه ــان و از طــرف دیگ ــا و آلم ایتالی

می شــود. 

انشــااهلل در آینــده ترکیــه هــم ماشــین آالت چــاپ 
ــازار خواهــد کــرد. همانطــور  ــم ب ــال خــود را تقدی دیجیت
ــرزی و  ــین رنگ ــد ماش ــتر تولی ــه بیش ــم ترکی ــه گفت ک
ــال  ــده دارد. درح ــر عه ــرس را ب ــینهای پ ــل و ماش تکمی
حاضــر در حــوزه چــاپ یکــی از مشــتریان مــا در ترکیــه 
ــن  ــه ای ــرده اســت ک ــد ک ــاپ چرخشــی تولی ــین چ ماش
ــش داده  ــار در ITM2018 نمای ــن ب ــرای اولی ــین ب ماش
خواهــد شــد و امســال مــا در واقــع ITM را اینگونــه 
ــا  ــه ت ــن کارخان ــرای چندی ــی ب ــم "جای ــی می کنی معرف
ــد." ــه محصــوالت خــود بپردازن ــه ارائ ــار ب ــن ب ــرای اولی ب

É  توصیه های شما برای مدیران نمایشگاه  های
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ایرانی چیست؟ برای موفق شدن 
چه کار باید کنند؟

ــا  ــگاهی ب ــر نمایش ــه اول ه ــاً در وهل طبیعت
ــود  ــل وج ــه در آن مح ــی ک ــکان و امکانات م
دارد شــناخته می شــود. در واقــع بایســتی 
ــک  ــزاری ی ــرای برگ ــای الزم ب ــاخت  ه زیرس
نمایشــگاه در ســطح بین المللــی فراهــم 
شــود. بــه صــورت جزئــی اگــر بخواهــم 
بگویــم از تهویــه ســالن، دسترســی بــه نقــاط 
ــه داران  ــکان غرف ــث اس ــهر، بح ــف ش مختل
ــک  ــگاه، ترافی ــک نمایش ــای نزدی در هتل ه
ورود و خــروج ســالن ها، نظافــت و ســایر 
مــوارد مرتبــط. همــه اینهــا عنصرهــای تمــام 
ــر  ــرف دیگ ــده نمایشــگاه هســتند. از ط کنن
قبــل از هرچیــزی هرنمایشــگاهی دو بخــش 
بازدیدکننــده و شــرکت کننــده دارد. بــه 
میزانــی کــه حضــور شــرکت ها و فــروش 
غرفــه مهــم اســت بازدیدکننــده نقش بســیار 

مهمتــری دارد. 

É  نقش نهادهای دولتی در برگزاری یک
نمایشگاه به چه شکلی است؟

مســئله  ایــن  در  دولــت  بوروکراســی 
ــی  ــا مجمع ــال م ــت. مث ــم اس ــیار مه بس
بــرای نمایشــگاهها داریــم کــه درحــال 
ــتیار  ــع دس ــم در آن مجم ــن ه ــر م حاض
ــی  ــه چگونگ ــم ب ــی ه ــس هســتم. کم رئی
دیــد دولــت بــه نمایشــگاه ربــط دارد. 
مثــال فضایــی کــه امــروز شــما در آن 

ــل  ــه دوره قب ــوط ب ــد مرب ــزار می کنی ــگاه برگ نمایش
ــی  ــت قبل ــت و در حکوم ــال 57 شماس ــالب س از انق
و باتوجــه بــه نیازهــای آن زمــان ســاخته شــده 
ــما  ــروز ش ــاز ام ــردن نی ــرآورده ک ــرای ب ــت و ب اس
ــران هــم، همچــون ترکیــه هشــتاد  کافــی نیســت. ای
و پنــج میلیــون جمعیــت دارد و از طــرف دیگــر، 
همســایه های  پاکســتان  و  افغانســتان  کشــورهای 
ــازار مصــرف بالقــوه  ــا ب ــران و کشــورهایی ب مــرزی ای
هســتند. بــرای همیــن دولــت هــم بایــد در تأســیس 
و اختصــاص فضایــی بــرای نمایشــگاه پیشــگام باشــد. 

ــم  ــت توریس ــگاهی صنع ــر نمایش ــی ه ــئله جانب مس
اســت کــه نقــش مهمــی دارد. در حقیقــت نمایشــگاه 
بــر روی بحــث توریســم تأثیــر جــدی دارد. اگــر امــروز 
ــا  ــوزه در اروپ ــن ح ــگاه های همی ــه نمایش ــی ب نگاه
بیندازیــم درآمــد ســاالنه نمایشــگاه آلمــان پنــج 
ــرای پیشــرفت  ــن ب ــرای همی ــورو اســت. ب ــارد ی میلی
کــردن نیــاز اســت کــه بــه بخــش خصوصــی اعتمــاد 
ــد برگزارکننــده  شــود. دولــت درحــال حاضــر نمیتوان
نمایشــگاه باشــد. یــک مشــکل دقیقــا آنجاســت کــه 
دولــت برگزارکننــده نمایشــگاه اســت. در درجــه 
ــن را  ــد ای ــت بای ــگاه دول ــرفت نمایش ــرای پیش اول ب
بــه بخــش خصوصــی واگــذار کنــد آن زمــان ببینیــد 
موفقیــت حاصــل میشــود یــا نــه؟ مســئله دیگــر زاویه 
دیــدی کــه نســبت بــه نمایشــگاه داریــم. نــگاه دولــت 
ــاوت اســت. ــا بخــش خصوصــی متف ــه نمایشــگاه ب ب

É  بسیاری از ایران به عنوان
 ITM بازدیدکننده به

میآیند. برای تبدیل آنها به 
غرفه دار چه تمهیداتی در 

نظر گرفته اید؟ 
ــادی  ــداد زی ــر تع ــال حاض ــه درح بل

ــم. در ســپتامبر  ــران داری ــده از ای بازدیدکنن
ــه نمایشــگاه ایرانتکــس آمــده  2017 کــه ب
بــودم متوجــه شــدم کــه فقــط هفــت 
یــا هشــت کارخانــه ایرانــی وجــود دارد 
ــاجی کار  ــین آالت نس ــوزه ماش ــه در ح ک
ــوازم  ــا ل ــی از آنه ــه یک ــه البت ــد ک می کنن
نخریســی را فراهــم میکــرد. درنتیجــه دلیــل 
ــه  ــی غرف ــرکت های ایران ــن ش ــداد پایی تع
گــذار حاضــر در نمایشــگاه ITM تعــداد 
ــه بــزرگ تولیــدی اســت. قبــال  کــم کارخان
ــن  ــود. در ای ــتر ب ــی بیش ــده ایران تولیدکنن
ــکالت  ــل مش ــه دلی ــر ب ــال اخی ــد س چن
یــا ورشکســت شــدند و یــا در شــاخهی 
فعالیــت مشــغول شــدند. بــه  دیگــری 

ــه  ــد ب ــران می خواه ــر ای ــن اگ ــر م ــه نظ ب
ــردد  ــاجی بازگ ــود در نس ــی خ ــدرت قبل ق
ــه   ــمت پروس ــه س ــد ب ــریعاً بای ــتی س بایس
ــران کشــوری اســت  ــون ای ــرود. چ ــر ب تغیی
ــه  ــاجی خاورمیان ــاز نس ــد نی ــی توان ــه م ک
ــم اســت.  ــن بســیار مه ــد و ای ــن  کن را تأمی

É  نسبت به ITM زاویه دید
مجالت چیست؟

درحــال حاضــر مجــالت در جهــان بــه 
ســمت دیجیتالــی شــدن هســتند. بــا 
ــوژی رخ  ــای تکنول ــه در دنی ــی ک تغییرات
ــم آرام  ــا ه ــتاری م ــای نوش ــد مدی می ده
آرام بــه ســمت دیجیتــال مــی رود. مــا 
ــانه  ــی رس ــا س ــا ب ــر تقریب ــال حاض درح
کار میکنیــم، بــا تمامــی مدیاهــای مربــوط بــه نســاجی 
ــته  ــم داش ــد ه ــم و بای ــکاری میکنی ــا هم ــام دنی در تم
ــده  ــرکت کنن ــزار ش ــه ه ــک ب ــیم. در ITM نزدی باش
ــما  ــای ش ــا مشــتری ه ــای م ــر مشــتری ه ــم. اکث داری
هســتند. صنعــت نشــر از بخــش نمایشــگاهی جــدا 
نشــدنی اســت، یعنــی بایــد باهــم حرکــت کننــد. نقــش 
تمــام دوســتان مدیــا را مهــم میدانــم. اکثرشــان را هــم 

ــتند.  ــم هس ــا مه ــرای م ــم و ب میشناس

شــما هــم بــه شــکلی بایــد بــه پــل میــان دولــت خــود 
و تولیدکننــده خارجــی برســید. کــم و کاســتیهای ایــران 
ــی  ــانید. بوروکراس ــود برس ــردان خ ــوش دولتم ــه گ را ب
ــه  ــم ک ــت. می دانی ــده اس ــیار پیچی ــما بس ــی ش دولت
درحــال حاضــر امــکان حــذف بســیاری از موانــع در ایــران  
ــوان اندکــی از مانع هــا کــم کــرد.  ــا می ت ــدارد ام وجــود ن

É  به نظر شما بازار ایران پتانسیل الزم برای
سرمایه گذاری را دارد؟

بــه نظــر مــن ایــران دارای پتانســیل جــدی اســت. در ایــن 
ــه  ــی رخ داد ک ــری درگیری های ــک س ــر ی ــاه اخی ــک م ی
ــه نظــر مــن ملــت  شــما را در وضعیــت بــدی قــرار داد. ب
ایــران بــا مشــکل زندگــی میکننــد. ولــی ایــن مشــکل را 
ــرد. شــما  ــردن نمیشــود حــل ک ــود ک ــا ســوزاندن و ناب ب
بایســتی تصمیمــات الزم را بــا صنــدوق رأی انجــام دهیــد. 
تغییــرات اساســی بــا ســوزاندن و ســوختن شــدنی نیســت. 

اگر ایران 
می خواهد به 
قدرت قبلی 

خود در نساجی 
بازگردد بایستی 

سریعاً باید به 
سمت پروسه  
تغییر برود. 
چون ایران 

کشوری است 
که می تواند 
نیاز نساجی 
خاورمیانه را 

تأمین  کند و این 
بسیار مهم است. 
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É  در راستای افزایش صادرات محصوالت نساجی به
خصوص فرش چه تمهیداتی اندیشیده شده است؟ 
از برنامه های وزارت خانه برای بخش پوشاک برای 

مخاطبان مجله کهن بفرمایید. 
بگذاریــد در راســتای پاســخ بــه ســوال شــما آمــاری از میــزان 
ــال  ــه در دو س ــورت گرفت ــاجی ص ــوالت نس ــادرات محص ص
گذشــته ارائــه کنــم تــا متوجــه شــویم کــه در ایــن اســتا در 
دو ســال گذشــته چــه میــزان افزایــش داشــتیم. در ســال 96 
در حــوزه نســاجی یــک میلیــارد و ســی و یــک میلیــون دالر 
صــادرات داشــتیم درحالیکــه در ســال 95 مــا 850 میلیــون 
دالر صــادرات داشــتیم درواقــع مــا چیــزی حــدود 21 درصــد 
افزایــش صــادرات داشــتیم. یکــی از کاالهای مهــم و تأثیرگذار 
ــوش  ــواع کف پ ــاجی ان ــوالت نس ــادرات محص ــزان ص در می
ــود در  ــم می ش ــینی ه ــرش ماش ــامل ف ــه ش ــت ک ــا اس ه
ــون  ــتاد میلی ــیصد و هش ــوزه س ــن ح ــته در ای ــال گذش س

دالر صــادرات داشــتیم بــه نســبت ســال 95 کــه ســیصد و 
شــانزده میلیــون دالر بــود افزایشــی 20 درصــدی داشــتیم.

ــم  ــدارت داری ــش ص ــه از افزای ــی ک ــا انتظارات ــه ب در رابط
ــا آن  ــم. افزایــش صــادرات ب ــه ای عــرض کن الزم اســت نکت
میزانــی کــه مــا تمایــل داریــم زمانــی حاصــل می شــود کــه 
ــازار مــورد  هــم تولیــدات باکیفیــت، هــم قیمــت مناســب ب
ــور  ــبی در کش ــازی های مناس ــت س ــر ظرفی ــر و در آخ نظ
صــورت گرفتــه باشــد. امــروز فــرش ماشــینی تولیــد شــده 
ــن  ــی ای ــد تمام ــی دارن ــوان صادرات ــه ت ــرکت هایی ک در ش
شــرایط را دارد. دلیــل آن هــم توجــه ویــژه بخــش خصوصــی 
ــار  ــا در اختی ــدا تصمیم گیری ه ــود و از ابت ــن کاال ب ــه ای ب
بخــش خصوصــی بــود. یکــی دیگــر از نــکات جالــب توجــه 
ایــن حــوزه تولیــد انــواع فــرش بــا رنج هــای مختلــف 
در تنوع هــای متناســب بــا ســالیق مختلــف بازارهــای 
ــوارد در  ــن م ــر همی ــد اگ ــت. ببینی ــی اس ــی و خارج داخل

بخش خصوصی توانمند بازار را بهتر از ما می شناسند
وظیفه ما تا جایی است که واحدها را نسبت به وضعیت موجود اگاه کنیم.

ــر  ــاور وزی ــی، مش ــم نصرالله ــا خان ــت ب ــر آن اس ــینی درگی ــرش ماش ــوزه ف ــای ح ــن روزه ــه ای ــی ک ــائل مختلف ــون مس پیرام
ــع  ــان را راج ــرات ایش ــه نظ ــا و نقط ــا دیدگاه ه ــتیم ت ــو نشس ــه گفت وگ ــاجی ب ــوزه نس ــارت در ح ــدن و تج ــت، مع صنع
ــب  ــود جل ــه خ ــا را ب ــای توجه ه ــن روزه ــه ای ــانه ک ــینی 1500 ش ــرش ماش ــث داغ ف ــه بح ــن جمل ــف م ــائل مختل ــه مس ب
ــتند  ــوزه را داش ــن ح ــه ای ــه ورود ب ــل ب ــه تمای ــی ک ــا واحدهای ــف ب ــات مختل ــزاری جلس ــان از برگ ــویم. ایش ــا ش ــرده جوی ک
ــه  ــن در رابط ــت. همچنی ــتوار اس ــوزه اس ــن ح ــه ای ــت ورود ب ــود جه ــم خ ــر تصمی ــی ب ــش خصوص ــا بخ ــا گوی ــد ام ــر دادن خب
ــد. ــل می آی ــور کام ــه ط ــه ب ــه در ادام ــد ک ــوان کردن ــی عن ــز مطالب ــوزه نی ــن ح ــین آالت ای ــازی ماش ــازی و بازس ــث نوس بح

 ما برای 
پول مردم 
نمی توانیم 

تصمیم بگیریم 
اما می توانیم 
راهنمایی های 
الزم را به آنها 

ارائه کنیم. 
وظیفه ما 
آگاه سازی 

واحدها نسبت 
به وضعیت 
موجود است.

خانم نصراللهی؛ مشاور وزیر صنعت، معدن و تجارت در امور نساجی و پوشاک
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ــای  ــه بخش ه ــاجی بلک ــا نس ــه تنه ــف ن ــته های مختل رش
شــاهد  می توانیــم  شــود  رعایــت  نیــز  صنعــت  دیگــر 
رشــد و صــادرات موفق تــر در آن حوزه هــا نیــز باشــیم.

ــش صــادرات امســال وزارت صنعــت،  ــا افزای حــال در رابطــه ب
معــدن و تجــارت یــک ســری اقدامــات خاصــی در نظــر گرفتــه 
ــر اســاس  ــت نیــز حمایت هــای الزم را صــورت داده. ب کــه دول
ــا انجمن هــا و تشــکل های مختلــف شــده  صحبت هایــی کــه ب
ــب آنهــا مطــرح شــده. تخصیــص بودجــه  پیشــنهاداتی از جان
ــه و  ــه برنام ــی ک ــرای واحدهای ــی ب ــوق صادرات ــب مش در قال
ــی  ــد کــه بخشــی از ایــن مشــوق های مال ــوان صادراتــی دارن ت
ــت آن  ــده باب ــد صادرکنن ــه واح ــتقیم ب ــک مس ــد کم می توان
مقــدار صــادرات صــورت داده باشــد. برنامه هــای دیگــری 
ــرکت ها در  ــور ش ــه حض ــک ب ــون کم ــده؛ همچ ــه ش ــز ارائ نی
نمایشــگاه های بین المللــی، همچنیــن تمهیــدات ویــژه ای 
داریــم.  نظــر  در  نســاجی  حــوزه  زیرســاخت های  بــرای 
پرداخــت بخشــی از هزینه هــای ضمانــت نامه هــا یــا گشــایش 
و افزایــش خطــوط ریلــی و دریایــی کشــور، پرداخــت بخشــی 
ــود  ــه س ــاص یاران ــی، اختص ــات و بازاریاب ــای تبلیغ از هزینه ه
تســهیالت، حتــی کمــک بــه افــرادی کــه قصــد ایجــاد مراکــز 
ــی  ــروش محصــوالت ایران ــرای ف ــدف ب ــای ه ــد در بازاره خری
دارنــد. بخــش دیگــر از برنامه هــای وزارت در ایــن حــوزه اســت.

ــه  ــور ترکی ــردم در کش ــرض ک ــه ع ــی ک ــابه برنامه های مش
ــه  ــاز ب ــن کارهــا نی ــی می دانیــم ای ــرد. ول نیــز صــورت می گی
ــود ســال گذشــته  ــرار ب ــا ق ــن برنامه ه ــه ای بودجــه دارد. البت
انجــام شــود کــه بودجــه مــورد نیــاز تأمیــن نشــد امــا امســال 

ــم بودجــه الزم فراهــم گــردد. امیدواری

É  منابع تأمین هزینه ها به چه شکلی است آیا قرار
است از پولی که به صورت مالیات یا شیوه های 

مختلف گرفته می شه به این صورت در غالب مشوق 
صادراتی به آنها بازگردانده شود؟

توســعه  ســاله  پنــج  قانــون  در  هزینه هــا  ایــن  منابــع 
اقتصــادی و در قانــون بودجــه 97 در برنامه هــای ارائــه 
ــرض  ــما ع ــه ش ــورت ک ــن ص ــه ای ــده. ب ــته ش ــده نوش ش
کردیــد نخواهــد بــود. ببینیــد منابــع مشــخصی بــرای 
تأمیــن بودجــه کشــور وجــود دارد.  تــا آنجایــی کــه 
ــد  ــل بن ــا از مح ــن هزینه ه ــی از ای ــالع دارم بخش ــن اط م
»ص« تبصــره شــش قانــون بودجــه یــا مــاده 33 و 43 
ــد. ــد ش ــن خواه ــم تأمی ــعه شش ــاله توس ــج س ــون پن قان

 
É  حدود دو سال از انتشار سند راهبردی توسعه

صنعت می گذره و تا به امروز به واسطه این برنامه 
چه کارهایی در صنعت صورت گرفته است؟ تا چه 

میزان توانسته ایم به جایگاه سوم صنعت نساجی در 
منطقه و رتبه پنجاهم جهان که در این سند عنوان 

شده نزدیک شویم؟ 
ــداف  ــا اه ــی ب ــای کل ــک ســری برنامه ه ــال ی ــدای س در ابت
ــالغ  ــر دســتی اب ــای زی ــه واحده ــر ب مشــخص از طــرف وزی
می گــردد و در پایــان ســال نیــز و یــا در ابتــدای ســال 
بعــد گزارشــی از عملکــرد ســال گذشــته از مــا گرفتــه 
می شــود. در آن گــزارش مــا بــه صــورت جزئــی در رابطــه بــا 
فعالیت هــای خــود توضیحاتــی خدمــت مســئوالن باالدســتی 
ارائــه می دهیــم پــس از آن جلســه کارشناســان نقــاط ضعفــی 
موجــود را بررســی و بــرای ســال بعــد بــه مــا ابــالغ می کننــد. 

ــت  ــات پیشــروی در طــرح مذکــور را بایســتی از معاون جزئی
طــرح و برنامــه وزارت بپرســید امــا تــا جایــی کــه بنــده اطالع 
دارم در بخــش صنعــت نســاجی عــالوه بــر ســند مذکــور مــا 
یــک ســند راهبــردی در حــوزه پوشــاک نیــز آمــاده کرده ایــم 
و اســاتید دانشــگاه امیرکبیــر نیــز بررســی های الزم را انجــام 
ــس  ــم پ ــا منتظری ــانده اند حــال م ــا رس ــه دســت م داده و ب
ــالغ  ــرا اب ــت اج ــف جه ــای مختل ــه واحده ــر ب ــد وزی از تأیی
کنیــم. در ایــن ســند راهبــردی مــا پیش بینــی یــک میلیــارد 
دالر صــادرات را بــرای پوشــاک در ســال 97 کرده ایــم و 
ــی  ــز بررســی شــده و درصورت ــا و شــرایط الزم نی راهــکار ه
کــه بــه درســتی و دقیــق اجــرا گــردد محقــق خواهــد شــد.

É  اگر مایل باشید درمورد فرش 1500 شانه و
بحث هایی که در چند وقت اخیر راجع به این 

مسئله شده صحبت کنیم؟
ــازار را  ــا ب ــر از م ــم بخــش خصوصــی توانمنــد بهت ــا معتقدی م
می شناســند و توانایــی ایــن را دارنــد کــه تشــخیص دهنــد در 
چــه حــوزه ای ســرمایه گــذاری کننــد. وظیفــه مــا بــه عنــوان 
ــی  ــار و بررس ــورت آم ــه ص ــا ب ــه راهنمایی ه ــه ارائ وزارت خان
بازارهــا و میــزان تمایــل بازارهــای مختلــف به محصولیســت که 
ــل  ــه تعام ــی ک ــع در صورت ــازار شــود. درواق ــرار اســت وارد ب ق

ــم. ــات درســت بگیری ــم تصمیم داشــته باشــیم می توانی

امــروز یکــی از دالیــل مهــم موفقیــت فــرش ماشــینی 
تصمیماتــی اســت کــه بخــش خصوصــی باتوجــه بــه 
ــچ  ــت و هی ــه اس ــازار گرفت ــه ب ــبت ب ــود نس ــای خ نگرش ه
ــا در  ــه. ام ــورت نگرفت ــت در آن ص ــب دول ــی از جان دخالت
ــم  ــی می کنی ــاس نگران ــا احس ــه م ــت ک ــرایط اس ــی ش برخ
و ایــن بایــد بــا رایزنــی بیشــتر حــل شــود. مــا ســال 
ــه  ــا متولیــان بخــش خصوصــی از جمل گذشــته دو جلســه ب
روئســای تشــکل ها، اتحادیه هــا و انجمن هــای فعــال در 
ایــن حــوزه داشــتیم. امــا جــواب نهایــی کــه مــا گرفتیــم ایــن 
ــود کــه اجــازه دهیــد بخــش خصوصــی در ایــن پیشــرفت  ب
تکنولــوژی بــا تصمیــم خــود وارد شــود. امــا بــه نظــر 
ــر  ــه ه ــاز اســت ک ــی نی ــن چنین ــوارد ای ــده در برخــی م بن
ــی را  ــد و اطالعات ــزار کنن ــتری برگ ــات بیش ــرف جلس دو ط
ــتیم  ــه توانس ــم بلک ــل کنی ــر منتق ــه یکدیگ ــم را ب ــه داری ک
ــم.  ــع کنی ــود قان ــت خ ــتی ذهنی ــورد درس ــر را درم یکدیگ
اگــر بخواهــم رک و شــفاف صحبــت کنــم درمــورد مســئله 
ــود  ــه ب ــی شــکل گرفت ــوع رقابت ــک ن ــانه ی ــرش 1500 ش ف
ــود  ــوزه نش ــن ح ــس وارد ای ــه ایک ــروز مجموع ــر ام ــه اگ ک
آن شــود. وارد  فــردا  اســت  ایگــرگ ممکــن  مجموعــه 

صریــح بگویــم اگــر بــه واســطه ایــن مســئله بــرای آن دســته 
ــد  ــانه کرده ان ــد 1500 ش ــه تولی ــدام ب ــه اق ــی ک از واحدهای
ــرای کل صنعــت فــرش ماشــینی مشــکل  ــد ب ــه وجــود آی ب
ــه  ــه نظــر مــن تشــکل ها و انجمن هــا ب ســاز خواهــد شــد. ب
ــکل  ــی ش ــش خصوص ــه از درون بخ ــازمانهایی ک ــوان س عن
بیشــتری  ارتباطــات  ایــن موضــوع  پیرامــون  گرفته انــد 
ــد ایــن مســئله را نیــز عنــوان کنــم کــه  داشــته باشــند. بای
ــاد  ــال بســیار زی ــه احتم ــا ب ــه م ــیده ب ــات رس ــق اطالع طب

ــد داشــت.  ــی نخواه ــی آنچنان ــازار صادرات ــن محصــول ب ای

É  در نمایشگاه دموتکس هانوفر بود که اولین تخته
فرش 1500 شانه در معرض عموم قرار گرفت. یک 

رویداد جهانی که در ان بسیاری از شرکت ها حضور 

درمورد 
مسئله فرش 
1500 شانه 
یک نوع 

رقابتی شکل 
گرفته به 

این صورت 
که اگر امروز 

مجموعه 
ما وارد این 
حوزه نشود 

مجموعه 
دیگری 

ممکن است 
فردا وارد آن 
شود. اگر به 
واسطه این 
مسئله برای 
آن دسته از 
واحدهایی 
که اقدام به 
تولید 1500 

شانه کرده اند 
به وجود آید 

برای کل 
صنعت فرش 

ماشینی 
مشکل ساز 
خواهد شد.

بیشترین 
صادرات ما 
در حوزه 

فرش مربوط 
به فرش های 
500 و 700 
شانه است 
و فرش های 
1000 و 1200 
شانه فقط در 
داخل کشور 
فروش خوبی 

دارند.
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داشتند و شرکت های 
ترک و چین یا هند 

شرایط بهتری نسبت 
به ما برای ارائه یک 

محصول به بازار جهانی 
دارند. حال سوال 
اینجاست اگر این 

محصول توان صادراتی 
داشت چرا آنها دست 
به تولید این محصول 

نکردند؟
ببینیــد نمی توانــم قبــول 
کنــم کــه بخــش خصوصــی 
وارد  مطالعــه  بــدون  مــا 
ــت.  ــده اس ــوزه ش ــن ح ای
بخــش  اســت  ممکــن 
درمــورد  مــا  خصوصــی 
ــات  ــود تصمیم ــت خ وضعی

ــط  ــرایط محی ــورد ش ــا درم ــد ام ــه باش ــتی گرفت درس
نگرفتــه  درنظــر  را  مختلــف  المان هــای  پیرامــون 
ــم  ــم تصمی ــردم نمی توانی ــول م ــرای پ ــا ب ــد. م باش
بگیریــم امــا می توانیــم راهنمایی هــای الزم را بــه 
ــه  ــت ک ــی اس ــا جای ــا ت ــه م ــم. وظیف ــه کنی ــا ارائ آنه
ــم.  ــود اگاه کنی ــت موج ــه وضعی ــبت ب ــا را نس واحده
اخیــراً متوجــه شــده ایم کــه بــه واســطه همیــن 
تصمیمــات نابجــا برخــی از واحدهــای فــرش ماشــینی 
ــه  ــد ب ــورت داده ان ــه ص ــی ک ــت هزینه های در بازگش
ــن  ــه و ای ــن قضی ــن در ای ــد. بنابرای ــکل خورده ان مش
ــا  ــوع تصمیمــات ارتبــاط بیشــتر بخــش خصوصــی ب ن
یکدیگــر اســت کــه می توانــد نقــش مهــم و کارســازی 
نســبت بــه صحبت هــای بخــش در جلوگیــری از 

ــد. ــته باش ــتباه داش ــات اش تصمیم

É  درباره بحث نوسازی و بازسازی صنعت
نساجی نیز توضیحاتی بفرمایید.

زمانیکــه بحــث نوســازی و بازســازی ماشــین آالت 
ــان ورود  ــط خواه ــده ای فق ــد ع ــرح ش ــاجی مط نس
ماشــین آالت مــورد نیــاز بــرای فرش هــای شــانه 
ــن  ــن ای ــز مخالفی ــن ج ــه م ــد ک ــاال بودن ــم ب و تراک
مســئله بــودم. دلیــل مخالفــت مــن هــم ایــن بــود کــه 
ــه  ــوط ب ــرش مرب ــوزه ف ــا در ح ــادرات م ــترین ص بیش
فرش هــای 500 و 700 شــانه اســت و فرش هــای 
1000 و 1200 شــانه فقــط در داخــل کشــور فــروش 
ــه  ــه ب ــود ک ــن نب ــن ای ــر م ــه نظ ــد. البت ــی دارن خوب
ــن  ــانه پایی ــین های ش ــط ماش ــاری فق ــورت انحص ص
ــی  ــش خصوص ــود بخ ــار خ ــه در اختی ــم بلک وارد کنی
ــا هــم در  ــاز دارد. م ــوع ماشــینی نی باشــد کــه چــه ن
ایــن میــان بــه اهالــی تولیــد آمــار و اطالعــات را ارائــه 
دهیــم تــا بتواننــد تصمیــم درســتی بگیرنــد. شــاید از 
ــا  ــن اشــتباه باشــد ام ــن حــرف م ــا ای ــی ه نظــر خیل
معتقــدم کــه در بحــث خریــد ماشــین آالت شــانه بــاال 
فروشــندگان ایــن نــوع محصــوالت نیــز نقــش مهمــی 
ــود  ــوالت س ــن محص ــروش ای ــه از ف ــرا ک ــد چ دارن

ــرد. ــد ب ــتری خواهن بیش

É  شما در نمایشگاه اصفهان در جواب برخی از

صنعت خود خبر ندارد؟
ــد  ــان باش ــر یادت ــمینار اگ در آن س
ــدس شــاه کرمی، رئیــس  ــای مهن آق
ــان  ــاجی اصفه ــع نس ــن صنای انجم
آمــاری از میــزان افزایــش واردات 
پارچــه و نــخ در ســال 96 دادنــد که 
درســت هــم بــود. و درخواســتی کــه 
مــن از ایشــان و ســایرین مســئولین 
داشــتم ایــن بــود کــه ایــن مســائل 
ــرح  ــف مط ــمینارهای مختل را در س
و اگــر ایــرادی اســت بررســی و 
بــه  را  پیشــنهادی  راهکارهــای 
ــال  ــا ارس ــرای م ــی ب ــورت کتب ص
کننــد. همانگونــه کــه در آن مراســم 
نیــز توضیــح دادم ممکــن اســت 
منافــع رشــته های مختلــف صنعــت 
نســاجی در برخــی مــوارد در تضــاد 

ــا هــم باشــد. ب

ــخ  ــال واردات ن ــی دنب ــای بافندگ ــال واحده ــرای مث ب
خارجــی بــا کیفیت تــر )البتــه از نظــر خــود( و درنتیجــه 
تعرفــه پاییــن واردات هســتند امــا واحدهــای ریســندگی 
ــت  ــخ جه ــرای ن ــه واردات ب ــش تعرف ــال افزای ــه دنب ب
جلوگیــری از ورود محصــول خارجــی بــه بــازار هســتند. 
ــه  ــت ک ــتانی اس ــای اس ــا وظیفه انجمن ه ــب در اینج خ
ــد و  ــزار کنن ــاتی برگ ــات جلس ــن موضوع ــون ای پیرام
ــد.  ــال کنن ــا ارس ــرای م ــه ب ــب نام ــه ان را در غال نتیج
ــکلی و  ــر مش ــردم اگ ــرض ک ــز ع ــا نی ــن در آنج ــه م ک
ــا ایــن مســئله داریــد پیگیری هــای  ســوالی در رابطــه ب

الزم را از مــا نمی کنیــد.  

مــا نگفتیــم کــه از وضعیــت خبــر نداریــم اصــال چنیــن 
چیــزی امــکان نــدارد. چــه مــن و چــه مســئولین دیگــر 
ــن مســائل آگاه هســتیم.  ــه ای ــه نســبت ب در وزارت خان
منتهــا در یــک چنیــن مــواردی نیــاز بــه جلســات 
ــی اســت کــه هــر دو  ــرای یافتــن راهکارهای بیشــتری ب

ــع شــوند. طــرف مســئله قان

É  گالیه عزیزان فعال در صنعت این است که
از نامه هایی که ارسال می کنند جواب الزم 

را نمی گیرند؟ درواقع بخشی از گالیه آنها از 
بوروکراسی پچیده دولتی است.

ــای  ــت نامه ه ــت اس ــزان درس ــن عزی ــرف ای ــه ح بعل
بســیاری از طــرف آنهــا بــه دســت مــا می رســد. 
نامه هــای واصلــه بــه مــا هیچ کــدام بــدون اقــدام 
ــر  ــه ه ــت ک ــا نیس ــن مبن ــه ای ــن ب ــا ای ــد ام نمی مان
ــم  ــالغ می کنی ــا اب ــه آنه ــواب ب ــا در ج ــه م ــزی ک چی
ــن اســت برخــی از  ــز ممک ــی نی درســت باشــد. از طرف
ایــن مــوارد مطــرح شــده از جانــب تولیدکننــدگان 
درســت باشــد امــا وقتــی جلســات مــا برگــزار می شــود 
نتیجــه ای کــه از برآینــد نظــرات افــراد حاضــر در 
ــا  ــت آنه ــا درخواس ــف ب ــود مخال ــل می ش ــه حاص جلس
ــالش  ــا ت ــت. م ــخصی نیس ــم ش ــن تصمی ــد و ای باش
می نیــم در جلســات تصمیماتــی را بگیریــم کــه بــه نفــع 
ــی  ــورد بوروکراس ــد. درم ــه باش ــد مجموع ــاد درص هفت
ــش  ــا در بخ ــت ام ــده اس ــداری پیچی ــه مق ــی بعل دولت
نســاجی تعامــل خوبــی توانســته ایم برقــرار کنیــم.

انتقادهای مسئولین نساجی 
استان اصفهان یک پاسخی 

دادید مبنی بر اینکه در 
جریان مسائل مطرح شده 

نبوده اید و کتبًا به شما نامه 
نزده اند تا حل کنید. آیا واقعا 

مدیرکل دفتر صنایع نساجی و 
پوشاک وزارت خانه ای از حال 

افزایش 
صادرات با آن 
میزانی که ما 
تمایل داریم 
زمانی حاصل 
می شود که 
هم تولیدات 

باکیفیت، 
هم قیمت 

مناسب بازار 
مورد نظر و در 
آخر ظرفیت 
سازی های 
مناسبی در 

کشور صورت 
گرفته باشد. 
امروز فرش 

ماشینی 
تولید شده در 

شرکت هایی که 
توان صادراتی 
دارند تمامی 
این شرایط را 

دارد. 
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مقدمه:
ــا  ــداری ب ــان دی ــاجی اصفه ــگاه نس ــی نمایش درحواش
مهنــدس بــوذری مشــاور مالــی و تجــاری ایرانی ســاکن 
آلمــان داشــتیم. ایشــان از اهــداف خــود و دالیلــی کــه 
باعــث شــد تــا در ایــن رویــداد و ایــران حضــور یابنــد 
ــاجی را دارای  ــش نس ــان بخ ــد. ایش ــا گفتن ــرای م ب

ــد.  ــادرات مــی دانن ــوزه ص ــراوان در ح ــیل ف پتانس

ــه حــوزه صــادرات  ــوط ب ــان مســائل مرب ایشــان در بی
ــات  ــا امکان ــد م ــاد دارن ــی اعتق ــورهای اروپای ــه کش ب
الزم بــرای صــادرات و واردات را داریــم امــا بــا آنالیــز و 
تجزیــه و تحلیــل اصولــی اســت کــه می توانیــم برنامــه 
ــم،  ــاده کنی ــاجی پی ــده نس ــرای آین ــدت ب ــی م طوالن
ــاه  ــران کوت ــر برنامه هــای صــادرات در ای متأســفانه اکث
مــدت هســتند کــه نتایجشــان نیــز بــرای مــدت زمــان 
کــم جوابگــوی نیازهــای بخــش اقتصــادی کشــور 
ــن  ــه ای ــان ب ــا ایرانی ــی م ــع ســاختار ذهن اســت. درواق

ــه اســت. شــیوه شــکل گرفت

متکی بر بخش خصوصی
خواســتگاه اصلــی صــادرات محصــوالت نســاجی ایــران 
بایســتی بــه کشــورهای اروپایــی باشــد. مــا بــا صــادرات 
بــه عــراق، افغانســتان و کشــورها و اقتصادهــای ضعیــف 
ــن  ــید. ممک ــم رس ــه نخواهی ــه نتیج ــدت ب ــد م در بلن
اســت پاســخگوی نیــاز کوتــاه مــدت مــا باشــد و 
امــا  دهــد  پوشــش  را  کننــده  تولیــد  هزینه هــای 
ــر نخواهــد  ــرای صــادرات بلنــد مــدت نتیجــه ای در ب ب
ــه  ــیله بخــش خصوصــی پای ــه وس ــادرات ب داشــت. ص
ــم  ــا الزم میدان ــان اســت ام ــن جری ــی ای و ســتون اصل
دو نکتــه ضــروری را خدمــت شــما عــرض کنــم:

1. بخــش خصوصــی نبایــد چشــم امیــدی بــه دولتهــا 
داشــته باشــد زیــرا صنعتگــران بخــش خصوصــی 
ارتباطــات بــه مراتــب قویتــری از دولتهــا دارنــد، 
ــی و  ــه علم ــاً در جامع ــی مخصوص ــیل باالی ــا پتانس م
مهندســی دارا هســتیم امــا متأســفانه بــا یکدیگــر 

همــکاری مســالمت آمیــزی نداریــم.

ــا  ــق برنامــه باکیفیــت و دقیــق اســت کــه م 2. از طری
ــا کارخانجــات اروپایــی  میتوانیــم ارتبــاط مســتقیمی ب
همچــون آلمــان، بلژیــک، فرانســه داشــته باشــیم کــه 

ــم.  ــن کار را نمیکنی متأســفانه ای

خودمان واسطه باشیم
در ایــن بخــش می خواهــم ســوالی مطــرح کنــم و 
ســپس بــه پاســخ آن بپــردازم. چگونــه می توانیــم 

ــم؟ ــاه کنی ــا را کوت ــطه ه ــت واس دس

)چمران-ســئول( برگــزار شــد مــن میهمان یک شــرکت 
ــتقیم  ــاط مس ــود ارتب ــان از نب ــه ایش ــودم ک ــی ب آلمان
ــان  ــه ایرانی ــرد ک ــوان ک ــرد. عن ــه می ک ــران گالی ــا ای ب
ــد  ــی کار کنن ــرکت های چین ــا ش ــد ب ــح می دهن ترجی
و تــا زمانــی کــه نیــاز نبیننــد کــه در یــک بــازار رقابتــی 
محصــول بــا کیفیــت تــر تولیــد کننــد دســتگاه گــران 
ــی کــه  ــر اروپایــی خریــداری نمی کننــد. درحال قیمت ت
بایــد توجــه کنیــم ایرانیــان کمیــت را فــدای کیفیــت 
می کننــد. ایشــان از تمایــل خــود بــرای ارتبــاط و 
ــد. ــخن گفتن ــفاف س ــور ش ــه ط ــران ب ــور در ای حض

ــم  ــک داری ــرکت کوچ ــادی ش ــداد زی ــران تع ــا در ای م
کــه بــه تنهایــی تــوان الزم بــرای خریــد ماشــین 
ــران  ــی اســت کــه مدی ــن در صورت ــد. ای ــی ندارن اروپای
نزدیکــی  فامیلــی  نســبت  بســیاری  مجموعه هــای 
دارنــد. اگــر ایــن عزیــزان مجموعه هــای کوچــک 
خــود را بــه یــک مجموعــه بــزرگ تبدیــل کننــد 
بســیار موفقتــر از حــال امــروزی خــود خواهنــد شــد.

حرف پایانی: مصائب راه
همــه می دانیــم کــه در ایــران مشــکالت بســیاری 
بــه  مربــوط  برخــی  دارد.  وجــود  تولیــد  راه  ســد 
ــه  ــی متوج ــت و برخ ــدی اس ــرکت های تولی ــود ش خ
مســئولین. یکــی از نقــاط ضعــف کــه مســئولیت آن بــا 
شــرکت تولیــدی اســت نبــود واحــد تحقیــق و توســعه 
ــازار  ــای ب ــفانه فض ــت.  متاس ــه اس )R&D( در مجموع
ــه ســود  ــده ب ــد کنن ــد کــه تولی ــه میطلب ــران اینگون ای
ــی مــدت  ــه برنامــه طوالن ــد و ب ــاه مــدت فکــر کن کوت
ــاق  ــد. قاچ ــر نکن ــازار فک ــات در ب ــود ثب ــل نب ــه دلی ب
ــت و  ــد اس ــذار در تولی ــدت تأثیرگ ــه ش ــئله ای ب مس
ــد  ــود می برن ــاق س ــاص از قاچ ــده ای خ ــفانه ع متاس
ــرار  ــز ف ــدگان نی ــد کنن ــدادی از تولی ــار آن تع و در کن
ــود  ــاص خ ــل خ ــز دالی ــرای آن نی ــد و ب ــی دارن مالیات
ــم  ــا نمی توانی ــچ گاه م ــیر هی ــن تفاس ــا ای ــد. ب را دارن

ــیم. ــته باش ــدت داش ــد م ــه بلن برنام

فقــط در صورتــی کــه بتوانیــم بــا 
صــورت  بــه  اروپایــی  کشــورهای 
امــا  باشــیم.  ارتبــاط  در  مســتقیم 
ایــن ارتبــاط بــه چــه شــکلی خواهــد 
ــور  ــوان کش ــه عن ــا ب ــود. اروپایی ه ب
مصرف کننــده محصــوالت نســاجی 
بــه  نیــاز  ماشــین آالت  ســازنده 
محصــوالت بــا کیفیــت نســاجی دارند. 

در ایــن میــان امــا کشــورهای اروپایــی 
افــراد مــورد اعتمــادی را نمیشناســند 
را  ای  واســطه  نقــش  بتوانــد  کــه 
ــن و بســیاری  ــه نظــر م ــد. ب ــا کن ایف
در  حــوزه  ایــن  کارشناســان  از 
آلمــان بازرگانــان ایرانــی میتواننــد 
ایــن جریــان باشــند.  واســطه های 
دارد  راه وجــود  دو  کار  ایــن  بــرای 
ــان  ــط بازرگان ــرکت توس ــیس ش تأس
ــی  ــد صادرات ــور مقص ــی در کش ایران
ایرانــی  بازایاب هــای  یــا حضــور  و 
در کشــور مقصــد و ایجــاد ارتبــاط 
مســتقیم و مســتمر با تجار آن کشــور.

کیفیت پایین ارتباط
ایــن نکتــه را نیــز متذکــر  بایــد 
شــوم کــه یکــی از دالیــل عــدم 
ایــران  در  آنهــا  مســتقیم  حضــور 
کــه  سیاســی  مســائل  از  جــدای 
بیــن ایــران و کشــورهای اروپایــی 
ــت  ــی اس ــود ارتباط ــود دارد، نب وج
ــا  ــن م ــرکت ها و فعالی ــان ش ــه می ک
برقــرار  خارجــی  شــرکت های  بــا 
نشــده اســت. در نمایشــگاهی کــه 
ــال)1396( در  ــن امس ــهریور همی ش
ــران  محــل نمایشــگاه های دائمــی ته

کّمیت در تولید را فدای کیفیت نکنیم
بوذری

کارشناس تجارت بین الملل مقاله
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نقش ویژگی های شخصیتی مدیران شرکت های فرش 
ماشینی در بازاریابی صادراتی از طریق اینترنت

مهسا جعفریانی

دکـتـری شـیـمی نساجی و علوم الیاف مقاله؛ مطالعه موردی شهرستان کاشان

مقدمه
ــری  ــواره ای، شــبکه های کامپیوت ــا توســعه ارتباطــات ماه ب
و کاهــش هزینه هــای حمــل و نقــل، فرآینــد جهانــی 
شــدن ســاده تر و تجــارت الکترونیکــی بــا کمــک بانکــداری 
الکترونیکــی جایگزیــن تجــارت ســنتی شــده اســت. امــروزه 
بکارگیــری روش هــای الکترونیکــی بازاریابــی از عوامــل 
ــگاه  ــی رود و بن ــمار م ــه ش ــرکت ها ب ــت ش ــدی موفقی کلی
ــادآوری  ــه اســتفاده از روش هــای ی ــر ب هــای تجــاری ناگزی
شــده بــرای حفــظ بقــا در محیــط رقابتــی هســتند. رشــد 
شــگرف اینترنــت فرصــت هایــی را بــرای مشــتریان و 
ــهیم  ــن س ــی آنالی ــازار جهان ــک ب ــه در ی ــرکت هایی ک ش

ــت.  ــرده اس ــاد ک ــتند ایج هس

ــاوری  ــت و فن ــتفاده از اینترن ــترش اس ــه گس ــه ب ــا توج ب
اطالعــات، همــه ســازمان ها و صنایــع بــرای حفــظ جایــگاه 
ــی  ــی الکترونیک ــتفاده از بازاریاب ــود مســتلزم اس ــی خ رقابت
در کســب وکار خــود هســتند. کــه صنعــت فــرش ماشــینی 
ــر  ــن ام ــود از ای ــای خ ــدن از رقب ــب نمان ــرای عق ــز ب نی
مســتثنا نیســت. بنابرایــن بــا کاربــرد فنــاوری نویــن 
ــه  ــوان ب ــی ت ــینی م ــرش ماش ــت ف ــازار صنع ــعه ب درتوس
ــگاه رقابتــی  ــی دســت یافــت و از جای بازارهــای بیــن الملل
باالیــی برخــوردار شــد. بــا توجــه بــه اینکــه اینترنــت یــک 
ابــزار نویــن بــرای بازاریابــی جهانــی مــی توانــد باشــد ایــن 
ــع  ــران صنای ــه مدی ــت ک ــوردار اس ــت برخ ــه از اهمی نکت
ــن  ــتفاده از ای ــت اس ــی و ذهنی ــا چــه حــد آمادگ ــد ت تولی
ابــزار مهــم بــرای بازاریابــی را دارنــد. در ایــن پژوهش ســعی 
ــه جایــگاه ویــژه شــهر کاشــان در  ــا توجــه ب شــده اســت ب
تولیــد فــرش ماشــینی ایــن شــهر بعنــوان میــدان تحقیــق 
انتخــاب شــود و بــا توجــه بــه ایــن کــه فــرش ماشــینی در 
میــان صنایــع نســاجی از بیشــترین میــزان صــادرات بــرون 
ــد در  ــق می توان ــن تحقی ــج ای ــرزی برخــوردار اســت نتای م
ــتر از  ــادرات بیش ــه ص ــتیابی ب ــای دس ــیوه ه ــایی ش شناس

ــادی برخــوردار باشــد.  ــت زی اهمی

بیان مساله
در  الکترونیکــی  تجــارت  افــزون  روز  و  ســریع  رشــد 
کشــورهای پیشــرفته و مزیــت هــای رقابتــی حاصــل از آن، 
بــه مفهــوم آن اســت کــه کشــورهای در حــال توســعه بایــد 
ســریعاً در اســتراتژی هــا و ســایت هــای تجــاری و بازرگانــی 
خــود تجدیــد نظــر اساســی بــه عمــل آورنــد. یکــی از منافع 

تجــارت الکترونیکــی، کاهــش هزینــه مبــادالت اســت. 

ــتفاده از  ــد اس ــی ده ــان م ــده نش ــام ش ــای انج برآورده
مبادلــه الکترونیکــی اطالعــات بــه جــای روش هــای ســنتی 
مبتنــی بــر کاغــذ باعــث مــی شــود بیــن 21 تــا 70 درصــد 
ــی  ــه جوی ــف تجــاری صرف ــای مختل ــت ه ــه فعالی در هزین
ــادالت  ــردن مب ــی ک ــا الکترونیک ــب ب ــن ترتی ــود. بدی ش

ــد  ــا 5 درص ــدوداً ت ــد ح می توان
در ارزش مبــادالت صرفــه جویــی 

نمــود.

ــز  در عرصــه تجــارت خارجــی نی
اگــر بــه تجــارت الکترونیکــی 
ــه  ــه ب ــا توج ــود، ب ــه ش پرداخت
اینکــه نســبت ارزش صــادرات 
بــه  کشــور  در  کاال  واردات  و 
ــدود  ــی ح ــص داخل ــد ناخال تولی
ــزان  ــت، می ــوده اس ــد ب 30 درص
از  حاصــل  جویــی  صرفــه 
مبــادالت  کــردن  الکترونیکــی 
 30 معــادل  کشــور  خارجــی 
ــرای کل  ــور ب ــام مذک ــد ارق درص

اقتصــاد کشــور خواهــد بــود.

بــا توجــه بــه چنیــن آمــار و 
ــه  ــم ک ــی مشــاهده می کنی ارقام
ــدازی تجــارت الکترونیکــی  راه ان
ویــژه  بــه  صنایــع  همــه  در 
فــرش بــه منظــور جبــران ســیر 
نزولــی و توســعه صــادرات آن 
ــزام  ــک ال در دو دهــه گذشــته ی
ــادر  ــط ص ــته فق ــت. در گذش اس
معــروف  و  بــزرگ  کننــدگان 
ایــن فرصــت را داشــتند کــه 
محصــوالت خــود را بــه هــر کجــا 
ــا  ــد ام ــد صــادر کنن کــه بخواهن
در حــال حاضــر بــا اســتفاده 
از شــیوه تجــارت الکترونیکــی 
ــی  ــزء و حت ــدگان ج ــادر کنن ص
ــت  ــن فرص ــم ای ــندگان ه فروش
را دارنــد کــه از طریــق اســتفاده 
تجــارت  ایــن روش جدیــد  از 
ــود  ــروش خ ــور و ف ــزان حض می
ــش  ــی افزای را در بازارهــای جهان

ــد.  دهن

و  اینترنــت  کاربــران  تعــدد 
المللــی  بیــن  شــبکه های 
ــه شــکل فزآینــده ای  اینترنتــی ب
رو بــه رشــد هســتند. بدیــن 
تجــاری  بنــگاه  هــر  ترتیــب 
تــا  اســت  موظــف  خدماتــی 
ــن  ــم ای ــل عظی ــخگوی خی پاس
گــروه از مشــتریان و کاربــران 
ــای  ــن مرزه ــدون در نظرگرفت ب

جغرافیایــی اســت. بــا ورود بــه عصــر ظهــور ســازمان های 
ــاز  ــک نی ــه ی ــی ب ــی الکترونیک ــوع بازاریاب ــازی، موض مج
ــر  ــعه در ه ــداوم توس ــت و ت ــکان حرک ــرای ام ــی ب اساس

ســازمانی تبدیــل شــده اســت.

ــران و افزایــش ســهم  آنچــه کــه باعــث کاهــش ســهم ای
ــا از  ــری رقب ــره گی ــا و به ــت م ــده غفل ــای آن گردی رقب
ــت  ــه مزی ــت ن ــی اس ــن بازاریاب ــای نوی ــول و روش ه اص
ــی  ــکل اصل ــل. مش ــرش اصی ــد ف ــا در تولی ــری آنه و برت
ــن،  ــت پایی ــی، دوام و کیفی ــور، زیبای ــرش کش ــت ف صنع
قیمــت بــاال و عــدم مزایــای رقابتــی بــرای رقابــت 
ــده  ــه عم ــت، بلک ــی نیس ــن الملل ــدگان بی ــا صادرکنن ب
ــران  ــف مدی ــوان در ضع ــت را می ت ــن صنع ــالت ای معض
بــرای اســتفاده از شــیوه هــای نویــن در تبلیغــات و 
فنــون مــدرن بازاریابــی، بازرگانــی بیــن الملــل، تحقیقــات 
بازاریابــی، بــروز ســاختن آنهــا و در مجمــوع تکیه بــر تفکر 
ســنتی و اکتفــا بــه منابــع ورودی خالصــه کــرد. بنابرایــن، 
ــته  ــایی خواس ــی، شناس ــترده بازاریاب ــای گس ــش ه پژوه
ــازی  ــدف، آشناس ــای ه ــتریان بازاره ــای مش ــا و نیازه ه
تولیدکننــدگان و تجــار بــرای فنــون بازاریابــی اینترنتــی، 
ــات  ــل، تحقیق ــن المل ــی بی ــک و بازرگان تجــارت الکترونی
ــات  ــه تبلیغ ــه جانب ــعه هم ــوع توس ــی و در مجم بازاریاب
ــن  ــد ای ــکالت جدی ــره از مش ــد گ ــی توان ــی، م و بازاریاب
ــه  ــران ب ــاز کــرده و موجبــات صعــود مجــدد ای صنعــت ب
ــر  ــرش در سرتاس ــدگان ف ــن صادرکنن ــدول برتری راس ج

ــم آورد.  ــان را فراه جه

مبانی نظری
ــده در  ــود آم ــه وج ــي ب ــرات اساس ــه تغیی ــه ب ــا توج ب
ــه،  ــن مقول ــي ای ــي اینترنت ــت اســتراتژي هاي بازاریاب ماهی
ــدازه  ــات، ان ــت اطالع ــون مدیری ــي همچ ــاد مختلف از ابع
گیــري اطالعــات بازاریابــي، بخــش بنــدي بازارهــاي 
اینترنتــي، مدیریــت فرآیندهــاي بازاریابــي، ابزارهــاي 
بازاریابــي اینترنتــي، مدل هــاي تصمیم گیــري مصــرف 
کننــدگان در بازارهــاي الکترونیکــي، موقعیــت یابــي 
ــع،  ــي، اســتراتژي هــاي توزی ــع اینترنت اســتراتژیک، جوام
ــر،  ــوي دیگ ــت. از س ــه اس ــرار گرفت ــه ق ــورد توج و ... م
رفتــار مصــرف کننــدگان در بازارهــاي اینترنتــي نیــز 
قالــب مدل هــاي مختلفــي همچــون تئــوري پذیــرش 
انتظــار، تئــوري رفتــار برنامــه ریــزي شــده، تئــوري اقــدام 
ــده  ــه ش ــات و ... مطالع ــان اطالع ــوري جری ــي، تئ منطق
ــود،  ــات خ ــران، در مطالع ــب نظ ــي از صاح ــت. برخ اس
ایــن مقولــه را از زاویــه گونــه شناســي مــورد توجــه قــرار 
ــي CACI در  ــه مطالعات ــال 2002 موسس ــد. در س داده ان
ــه  ــت طبق ــه هف ــدگان را ب ــرف کنن ــتان، کل مص انگلس
اصلــي ســپس بــه هشــت گــروه شــامل مصــرف کننــدگان 
آنالیــن فعــال، جامعــه پذیــران ســریع، مصــرف کننــدگان 
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ــي  ــبک زندگ ــان، س ــل گرای ــن و عم ــه کار، مراقبی مالحظ
اجتماعــي، خریــداران دمدمــي مــزاج، کاوش گــران محتــاط 
ــن بســط داده اســت. بررســي هاي انجــام  ــه آف الی و جامع
ــده  ــه عم ــد ک ــان مي ده ــه نش ــن موسس ــط ای ــده توس ش
مصــرف کننــدگان گــروه هــاي دوم، ســوم، چهــارم، پنجــم 
و ششــم گرایــش بــه خریــد لــوازم خانگــي دارنــد. نیلســن 
نیــز در ســال 2004 در کشــور دانمــارک ســه گونــه رفتــاري 
کاربــران انتقــادي، مصــرف کننــدگان هــدف مــدار و مصرف 
کننــدگان راحــت طلــب را شناســایي کــرد. اورلــر و فریدمن 
نیــز بــا مطالعــه صنایــع غذایــي، خریــداران اینترنتــي ایــن 
ــداران  ــل، خری ــداران منفع ــاي خری ــروه ه ــه گ ــع را ب صنای
ضــروري، مســئولین مــدرن، مســئولین و خریــداران ســنتي 
تقســیم کردنــد. بارنــز و همــکاران، مصــرف کننــدگان 
بازارهــاي اینترنتــي در ســه کشــور آمریــکا، فرانســه و آلمان 
ــک،  ــزان از ریس ــکاکان گری ــاري ش ــه رفت ــه گون ــه س را ب
ــات  ــاط اطالع ــاز، جســتجوگران محت ــر ب ــا فک ــداران ب خری

ــوده اســت.  تقســیم نم

جامعه و  نمونه آماری 
ــای  ــرکت ه ــران ش ــارت از مدی ــش عب ــن پژوه ــه ای جامع
ــرای  تولیــدی فــرش ماشــینی شهرســتان کاشــان اســت. ب
ــه در ایــن تحقیــق از فرمــول کوکــران  تعییــن حجــم نمون
ــان 1000  ــاس از می ــن اس ــر ای ــت. ب ــده اس ــتفاده ش اس
شــرکت تولیــد فــرش ماشــینی تعــداد 150 نفــر بــه عنــوان 

ــه انتخــاب شــدند. حجــم نمون

بحث و نتیجه گیری
ویژگی هــای فــردی و شــخصیتی مدیــران شــرکت های 
ــت در  ــه ســزایی در موفقی ــر ب ــرش ماشــینی تأثی ــد ف تولی
ــل  ــردی مث ــای ف ــان دارد. ویژگی ه ــی آن ــی صادرات بازاریاب
ــد در موفقیــت آنهــا در  ــران می توان ســن و تحصیــالت مدی
بازاریابــی صادراتــی موثــر و مفیــد باشــد. بدیــن نحــو کــه 
ــرای  ــتری ب ــی بیش ــر آمادگ ــنی جوان ت ــف س ــران طی مدی
ــی  ــوژی نوین ــتفاده از تکنول ــا اس ــود ب ــی کاالی خ بازاریاب
ــران هرچــه از  ــد و همچنیــن ایــن مدی مثــل اینترنــت دارن
لحــاظ تحصیــالت در مــدارج باالتــری باشــند در بازاریابــی 
می باشــند.  موفق تــر  اینترنتــی  شــیوه  و  ســبک  بــه 
ــج را تأییــد می کننــد. بطــور  ــن نتای تحقیقــات مشــابهی ای
مثــال هــوک و ســندرز )2014(، در تحقیقــی کــه بــه نقــش 
اینترنــت در بازاریابــی صادراتــی می پــردازد بــه ایــن نتیجــه 
رســیدند کــه ویژگی هــای فــردی  مثــل ســن و تحصیــالت 
ــا  ــی آنه ــی اینترنت ــت در بازاریاب ــزان موفقی ــران در می مدی

تاثیــر مثبتــی گذاشــته اســت. 

در ایــن تحقیــق مــا بــه بررســی ویژگــی هــای شــخصیتی 
مدیــران شــرکتهای تولیــد فــرش ماشــینی هــم پرداختیــم. 
ویژگــی هــای شــخصیتی مــد نظــر در ایــن تحقیــق شــامل: 
ــا  ــری آنه ــاف پذی ــران و انعط ــرش مدی ــران، نگ ادراک مدی
ــا در  ــم آنه ــزان شــناخت و فه ــه می ــران ب ــود. ادراک مدی ب
ــت در  ــر اینترن ــش موث ــی و نق ــی اینترنت ــا بازاریاب ــه ب رابط
ایــن مقولــه می باشــد. نتیجــه ایــن تحقیــق نشــان داد کــه 
مدیرانــی کــه از آشــنایی بیشــتری بــا اینترنــت برخوردارنــد 
و اطالعــات بیشــتری در زمینــه اســتفاده از شــبکه های 
مجــازی اینترنتــی برخوردارنــد در بازاریابــی صادراتــی 

موفق تــر  اینترنــت  طریــق  از 
همبســتگی  ضریــب  بوده انــد. 
ایــن رابطــه بــه میــزان 0/1 و 
ــون  ــن آزم ــاداری ای ــطح معن س
ــان  ــه نش ــت ک ــوده اس 0/002 ب
ــان 99  ــا اطمین ــد در ب ــی ده م
ــه  ــن رابط ــوان ای ــدی می ت درص
تحقیقــی  در  کــرد.  تأییــد  را 
ــه  ــکندری )1393( ب ــابه اس مش
ــه ادراک  ــید ک ــه رس ــن نتیج ای
نقــش  اینترنــت  از  مدیــران 
بســزایی در موفقیــت آنهــا بــرای 
بازاریابــی صادراتــی از طریــق 

ــت.  ــته اس ــت داش اینترن

ویژگــی  دیگــر  جملــه  از 
بازاریابــی  در  کــه  شــخصیتی 
تأثیــر  مدیــران  اینترنتــی 
ــران  ــزه مدی ــت، انگی ــته اس داش
فــرش  تولیــد  شــرکت های 
ــی  ــه بازاریاب ــبت ب ــینی نس ماش

اســت.  اینترنتــی 

انگیــزه مدیــران در ایــن تحقیــق 
ــه رغبــت و انگیــزه  اشــاره دارد ب
مدیــران در مــورد اســتفاده از 
در  کار.  و  کســب  در  اینترنــت 
ایــن تحقیــق مشــخص شــد کــه 
بیــن انگیــزه مثبــت مدیــران بــه 
اینترنــت و موفقیــت در بازاریابــی 
صادراتــی فــرش ماشــینی رابطــه 

ــود دارد.  وج

هرچــه مدیــران انگیــزه بیشــتری 
ــه اســتفاده از اینترنــت  نســبت ب
در کســب و کارشــان داشــته 
باشــند میــزان موفقیــت آنهــا 
در بازاریابــی اینترنتــی فــرش 
بیشــتر  هــم  شــان  ماشــینی 
بــوده اســت. ضریــب همبســتگی 
ایــن رابطــه  0/126 و ســطح 
کــه   0/003 آن  داری  معنــی 
درصــدی   99 اطمینــان  بــا 
می تــوان گفــت کــه ایــن رابطــه 
تحقیقــی  در  می شــود.  تأییــد 
انجــام   )2012( مــورگان  کــه 
ــزه  ــن انگی ــه بی ــت رابط داده اس
مدیــران و موفقیــت در بازاریابــی 
ــت.  ــده اس ــد ش ــی تأیی صادرات

نشــان  کــه  بعــدی  متغیــر 
ویژگی هــای  رابطــه  دهنــده 
ــت  ــران و موفقی ــخصیتی مدی ش
اســت  بازاریابــی صادراتــی  در 
میــزان انعطاف پذیــری شــغلی 
ــا  ــتفاده از ابزاره ــران در اس مدی
و شــیوه های متنــوع بازاریابــی 

و موفقیــت در بازاریابــی صادراتــی از طریــق اینترنــت 
اســت. ضریــب همبســتگی ایــن رابطــه بــه میــزان 0/205 
ــن  ــن از ای ــی داری آن 0/039 اســت. بنابرای و ســطح معن
ــان 95  ــا اطمین ــه ب ــویم ک ــه می ش ــه متوج ــزان رابط می
درصــد می تــوان گفــت کــه بیــن انعطــاف پذیــری شــغلی 
مدیــران و موفقیــت در بازاریابــی صادراتــی رابطــه وجــود 
دارد. در تحقیقــی کــه فریمــن و لــوکاس ) 2015 ( انجــام 
ــاف  ــن انعط ــه بی ــد ک ــل ش ــه حاص ــن نتیج ــد ای دادن
ــی  ــزان موفقیــت در بازاریاب ــران و می ــری شــغلی مدی پذی
ــق  ــد نتیجــه تحقی ــه موی ــی رابطــه وجــود دارد ک اینترنت

حاضــر نیــز می باشــد. 

ــای  ــش ویژگی ه ــت و نق ــه اهمی ــه ب ــا توج ــن ب بنابرای
شــخصیتی مدیــران در موفقیــت بازاریابــی صادراتــی 
می تــوان ایــن راهــکار را ارائــه نمــود کــه تمهیــدی 
ــینی  ــرش ماش ــع ف ــران صنای ــه مدی ــود ک ــیده ش اندیش
بــا ویژگی هــای بازاریابــی جهانــی از طریــق اینترنــت 
آشــنایی بیشــتری حاصــل نماینــد و ایــن راهــکار را مــی 
ــرای  ــای آموزشــی ب ــا و کارگاه ه ــق کالس ه ــوان از طری ت
ــاف  ــی و اصن ــای بازرگان ــع در اتاق ه ــن صنای ــران ای مدی
ــران  ــه کار بســت. در ایــن کالس هــا مدی ــه هــا ب و اتحادی
بــرای  جهانــی  گرایش هــای  بــه  نســبت  می تواننــد 
ــزان و  ــی و می ــس بین الملل ــبکه های بیزین ــتفاده از ش اس
حجــم معامــالت و مبــادالت بین المللــی از طریــق اینترنت 
آشــنا شــوند تــا زمینه هــای اســتفاده از ایــن شــیوه را در 

ــد.  ــم نماین ــود فراه ــدی خ ــای تولی ــرکت ه ش
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مسئولیت پرورش و آموزش طراحانی که با طرح های 
آنها بتوان گوی سبقت را از رقیبان ربود با کیست؟

ــان  ــود طراح ــده خ ــه عه ــته ب ــئولیت در گذش ــن مس ای
تجربــی کار زیربازارچــه هــا بــوده و در حجــره ای کوچــک و 
ــه اســت.  ــه شــیوه اســتاد و شــاگردی صــورت می پذیرفت ب
ــل  ــرک تحصی ــل ت ــه دلی ــه ب ــاً نوجــوان ک شــاگردی عموم
توســط پــدر یــا مــادرش بــه حجــره اســتاد طــراح ســپرده 
ــد  ــت حجــره و خری ــد شــاگردی او از نظاف می شــد و فرآین
ــی،  ــال ها پادوئ ــد از س ــده و بع ــروع ش ــتاد ش ــزل اس من
ــذار  ــه او واگ ــرش ب ــی ف ــی و نقاش ــاده طراح ــای س کاره
می شــد. کارهایــی ماننــد گرته بــرداری یــا نقطه کــردن 
ــمردن  ــکل ش ــه ش ــط ب ــول آن و فق ــری اص ــدون یادگی ب
ــر  ــش پرینت ــاگرد، نق ــع ش ــه در واق ــدی ک ــا و تقلی نقطه ه

ــت. ــه را داش ــر نقش ــی و تکثی در کپ

ــتاد  ــا، اس ــن حجره ه ــر ای ــه در اکث ــت ک ــت آن اس حقیق
بــرای آمــوزش شــاگرد خــود وقتــی نگذاشــته و اگــر خــود 
ــت  ــرا میگرف ــزی را ف ــی چی ــت و زیرک ــا فراس ــاگرد ب ش
ــد  ــیار کن ــدی بس ــا رون ــا ب ــد ت ــرفت کن ــت پیش می توانس

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

بنابرایــن اگــر پــس از ســالهای طوالنــی طراحــی زبردســت 
ــه  ــار می نشســت، بخــش اعظــم موفقیــت او ب ــه ب ــا ب و توان
خــود فــرد و عالقــه و اســتعداد و زیرکــی او بســتگی داشــت 
و در ایــن شــیوه اســتاد و شــاگردی، بــرای آمــوزش صحیــح 
و اصولــی یــک شــاگرد هیچگونــه برنامــه مشــخص زمانــی و 
محتوایــی وجــود نداشــت. حتــی هیــچ اســتادی بــه تدویــن 
ــج شــیوه طراحــی خــود و  ــرای تروی ــا یاداشــتی ب کتــاب ی

آمــوزش آن، فکــر هــم نکــرده بــود.

اما امروزه مسئولیت آموزش و پرورش طراحان فرش 
می تواند در سه سطح مطرح شود:

در سطح کالن )وزارت علوم و دانشگاه ها، مرکز ملی . 1
فرش و در واقع سازمان صنعت، معدن، تجارت(

در سطح میانی )تولیدکنندگان فرش که در واقع . 2
طراحان زیرمجموعه ایشان شناخته می شوند(

در سطح خرد  )خود طراحان(. 3

در ســطح کالن در واقــع ایــن مســئولیت بــه بخــش دولتــی 
ــر  ــی را درگی ــه دولت ــه دو وزارتخان ــت ک ــده اس ــذار ش واگ
ــذاری  ــد. پایه گ ــرش می نمای ــی ف ــوزش طراح ــث آم مبح
رشــته فــرش در وزارت علــوم تقریبــاً بــه دو دهــه می رســد. 
مطمئنــا رشــته دانشــگاهی فــرش بــه خاطــر جایــگاه تجاری 
ــالت آن  ــه و رس ــکل گرفت ــران ش ــرش در ای ــی ف و فرهنگ

آموزش طراحی فرش از شیوه سنتی تا شیوه دانشگاهی

پیشــرفت و اعتــالی جایــگاه هنــری 
و تجــاری فــرش کشــور اســت.

اما عملکرد آموزشی گرایش 
طراحی رشته فرش در 

دانشگاه ها در طی این دو دهه 
چگونه بوده است؟ 

آمــوزش طراحــی فرش در دانشــگاه، 
طبــق  آموزشــی  محتــوای  بــا 
تعییــن  پیــش  از  ســرفصل هایی 
شــده و بــا برنامــه زمانــی مشــخص 
در  کتاب هایــی  گرفــت.  شــکل 
ایــن زمینــه تألیــف و تدویــن شــد. 
ــه  ــد تهی ــی مانن ــزات آموزش تجهی
اســالید و نمایــش تصاویــر فــرش از 
مناطــق مختلــف جغرافیایــی فرش و 
بازدیــد از کارگاه هــای تولیــد فــرش 
موفــق کشــور ارائــه شــد. بــرای یک 
طــراح دانشــی فراتــر از طراحــی در 
ــر  ــالوه ب ــه شــد و وی ع نظــر گرفت
طراحــی و نقاشــی فــرش بــا بافــت و 
مرمــت و رنگــرزی نیــز آشــنا شــده 
و از همــه مهمتــر بــا ســبکهای 
هنــری جهــان نیــز آشــنایی یافــت.

بنابراین در زمینه تربیت طراح 
فرش در دانشگاه ها نسبت به 

شیوه استاد و شاگردی یک 
جهش موفق رخ داد اما آیا این 

کافی است؟ 
ــری در  ــدم موث ــد ق ــن رون ــر ای تغیی
زمــان خــود بــوده اســت و بســیار 
ــه  ــون ک ــا کن ــمند ام ــرم و ارزش محت
چنــد دوره فــارغ التحصیــل رشــته 
فــرش بــه جامعــه فــرش کشــور تقدیم 
شــده اســت نیاز بــه بازنگــری و تحلیل 
ــی  ــگاهی طراح ــوزش دانش ــد آم رون
ــد. ــر می رس ــه نظ ــروری ب ــرش ض ف

ــی  ــی طراح ــای آموزش ــف ه از ضع
فــرش در دانشــگاه هــا، در اکثــر 
مــوارد بســنده نمــودن بــه آمــوزش 
مهــارت هــای طراحــی فرش اســت. 

ــر  ــراح معاص ــرای ط ــارت ب ــر از مه ــی فرات ــی قدم یعن
فــرش نیــاز می شــود بــه نــام طراحــی خالقانــه و 
ــور؛  ــرش کش ــی ف ــش طراح ــارت و دان ــه مه ــزودن ب اف
بــه بیانــی دیگــر اگــر رســالت رشــته دانشــگاهی 
ــبیه  ــد تش ــا ص ــر ت ــه صف ــت از نقط ــه حرک ــرش را ب ف
کنیــم، پنجــاه گام اول انتقــال همیــن مهــارت و دانــش 
ــزودن  ــدی اف ــاه گام بع ــا پنج ــت ام ــرش اس ــی ف طراح
بــه ایــن دانــش و بــه کارگیــری ایــن مهــارت در 
ــک  ــه ی ــق خالقان ــی خل ــع و چگونگ ــاری بدی ــق آث خل
ــت. ــه اصالت هاس ــدی ب ــا پایبن ــروزی ب ــرش ام ــرح ف ط

در رشــته هایــی مشــابه کــه شــاخه ای از طراحــی 
محســوب می شــوند و بــا مبحــث Design در ارتباطنــد 
ماننــد شــاخه هــای گوناگــون طراحــی صنعتــی از 
طراحــی خــودرو تــا لــوازم آشــپزخانه و یــا معمــاری و یــا 
طراحــی لبــاس و طراحــی جواهــرات و غیــره بــه دلیــل 
اینکــه ایــن رشــته ها مولــد و محــرک تولیــد دانــش در 
خــارج از ایــران داشــته و دانــش آن هــا وارداتــی اســت 
فرآینــد آمــوزش طراحــی نیــز در ایــن رشــته هــا بســیار 
خالقیــت محورتــر اســت و کتابهــای فراوانــی در زمینــه 
ــک طــراح  ــز و اعصــاب ی ــد مغ هــای گوناگــون از فرآین
ــر در  ــوه تفک ــی و نح ــا روانشناس ــی ت ــه طراح در پروس
ــی  ــا آن پنجــاه گام نهای طراحــی تألیــف شــده اســت ت

ــد. کــه از آن ســخن گفتیــم تحقــق یاب

ــی  ــرد آموزش ــد رویک ــاید الزم باش ــب، ش ــن ترتی بدی
ــی  ــه و تحول ــر یافت ــگاه ها تغیی ــرش در دانش ــی ف طراح
ــم  ــرش رق ــی ف ــی طراح ــاختار آموزش ــن در س بنیادی
زده شــود. در واقــع شــیوه آمــوزش طراحــی فــرش 
ــتاد  ــه اس ــول یافت ــخه تح ــان نس ــا هم ــگاه ه در دانش
شــاگردی قدیــم اســت کــه در آن مرحلــه پادوئــی 
ــزم شــده اســت در یــک  حــذف شــده و نیــز اســتاد مل
ــه دانشــجو فرادهــد  مــدت مشــخص مهــارت خــود را ب
و ایــن فرآینــد بیشــتر مهــارت محــور اســت و همینکــه 
دانشــجو توانســت بعــد از هشــت تــرم طــرح یــک فــرش 
ــدازد وی  ــز دران ــا تبری ــان و ی ــبک اصفه ــه س ــل ب کام

فــارغ التحصیــل می گــردد.

رشــته  اصلــی  رســالت  تــازه  کــه  جایــی  درســت 
ــه  ــون ک ــی کن ــرش شــروع می شــود. یعن دانشــگاهی ف
دانشــجو مهــارت را دریافــت بــا ایــن مهــارت چــه کنــد، 
وارد بــازار کار شــود و طبــق ســلیقه ســفارش دهنــدگان 
و بــا توجــه بــه ذوق و قریحــه و اســتعداد درونــی خــود 
ــداع بپــردازد و طــرح بفروشــد. اگــر ازیــن ذوق و  ــه اب ب
اســتعداد بــی بهــره باشــد بــه کپــی و تقلیــد پرداختــه و 
بــا قیمتــی کمتــر طراحــی مــی کنــد. یعنــی هیــچ مرجع 
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ــد. ــی نمای ــن م ــده و ناممک ــس پیچی ــری ب ... ام

اما  نقش تولیدکنندگان در پرورش طراحان فرش 
موفق چیست؟

ــال  ــه دنب ــینی، ب ــتباف و ماش ــرش دس ــدگان ف تولیدکنن
خریــد طــرح پرفــروش بــوده و اغلــب ایشــان بــه محــض 
ــد  ــرآورده کن ــان را ب ــته ایش ــه خواس ــی ک ــن طراح یافت
برنامــه ویــژه خــود را بــرای آن طــراح مســتعد شــروع مــی 
کننــد. یعنــی ابتــدا حتــی االمــکان از اینکــه طــراح مذکور 
از موفقیــت و پرفــروش شــدن طــرح خــود مطلــع شــود بــا 
روش هــای مختلــف جلوگیــری می نماینــد و حتــی طــرح 
وی را ناموفــق اعــالم مــی کننــد تــا طــراح مبلــغ بیشــتری 

درخواســت ننمایــد.

ــی از  ــوان یک ــه عن ــت وی ب ــراح و هوی ــام ط ــپس ن س
ــرار  ــه اس ــرکت در گنجین ــای ش ــن رازه ــه تری محرمان
پنهــان شــده و در شــرایط ادامــه همــکاری بــا طــراح نیز 
ــدارد همــکاری  ــن موضــوع کــه طــراح حــق ن حتمــا ای
خــود بــا شــرکت مذکــور را علنــی کنــد قیــد مــی شــود. 
دلیــل ایــن شــرط معمــوال چنیــن مطــرح مــی شــود کــه 
ممکــن اســت رقبــای زیــرک بــه ســراغ طــراح رفتــه و 
ــا پرداخــت مبلغــی همــان طــرح را خریــداری نمــوده  ب
ــت  ــک ضمان ــراح چ ــوال از ط ــت معم ــن حال ــه در ای ک
امانتــداری گرفتــه مــی شــود بــا آنکــه در پرداخــت حــق 
الزحمــه هرگــز انحصــاری بــه طــرح نگریســته نمی شــود.

و احتمــال دیگــر اینکــه طــراح امیــن و معتمــد اســت اما 
ــای  مســاله اینجاســت کــه بهرحــال طــراح مذکــور ردپ
ــه جــای  ــار خــود ب ــی آث ســبک کاری خــود را در تمام
ــب از ایشــان طرحــی  ــده رقی ــر تولیدکنن گذاشــته و اگ
ــود.  ــا مشــابه طــرح ایشــان خواهــد ب ــو بخــرد مطمئن ن
ــت  ــزات باف ــا تجهی ــده و ی ــه بافن ــور ک ــن همانط بنابرای
فــرش هــای ماشــینی محرمانــه اســت بایــد نــام طــراح 

موفــق و مســتعد نیــز پنهــان بمانــد.

چنیــن  بــرای  بایــد  کــه  آنســت  حقیقــت  امــا 
طراحــی، ارزش ویــژه قائــل شــد و نــه تنهــا درصــدی 
بــا آزادی  ایشــان داد تــا  بــه  از ســود فــروش را 
خاطــر بــه طراحــی بپــردازد بلکــه بــرای رشــد و 
شــکوفایی ایشــان برنامــه ویــژه در نظــر گرفتــه و 
ــه  ــراح گرفت ــودن ط ــاری نم ــه انحص ــم ب ــر تصمی اگ
ــذاری  ــرمایه گ ــوع س ــک ن ــم ی ــه چش ــود ب ــی ش م
در پــرورش طــراح مســتعد دیــده شــده و طبــق 
ــوی  ــوق معن ــت حق ــن رعای ــه، ضم ــراردادی عادالن ق
ــا  ــرکت و ی ــایت ش ــان در س ــام ایش ــر ن ــان و ذک ایش
شناســنامه فــرش، بــرای بــه روز شــدن اطالعــات 
ــه نمایشــگاه  ــه پــای مســئول فــروش ب ــا ب وی، او را پ
هــای  دوره  و  فرســتاد  خارجــی  و  داخلــی  هــای 
ــت. ــر گرف ــتعدادش در نظ ــکوفایی اس ــرای ش ــژه ب وی

ــه  ــد ب ــد بای ــش باش ــق، دوراندی ــده موف ــر تولیدکنن اگ
ــم طراحــی شــرکت  ــژه تی ــه وی ــروی انســانی خــود ب نی
ــروش  ــی و ف ــه پویای ــه ک ــور محرک ــک موت ــه چشــم ی ب
بیشــتر را بــه ارمغــان مــی آورد نگریســته و معتقــد 
ــرورش طراحــان شــرکت  ــرای پ ــی کــه ب باشــد هــر ریال
هزینــه مــی شــود در واقــع یــک ســرمایه گــذاری 
اســت کــه ســودی کالن بــه همــراه خواهــد آورد.

و پایــگاه علمــی مشــخصی بــرای پــرورش تفکــر خــالق، 
آمــوزش خالقیــت در طراحــی فــرش، بــه روز نمــودن یک 
ــدارد. ــود ن ــای معاصــر و ...  وج ــا نیازه ــی ب ــرح قدیم ط

و اما وزارت صنعت، معدن، تجارت و نقش مرکز ملی 
فرش و نماینده های استانی آن در ادارات فرش کشور 

در حوزه آموزش طراحی فرش چیست و چگونه این 
نقش ایفا می شود؟ 

نقــش مرکــز ملــی فــرش سیاســت گــذاری اســت و یکــی 
از بهتریــن سیاســت هــای پیشــنهادی در زمینــه آمــوزش 
اینســت کــه اکنــون کــه در تمامــی مناطــق قالــی بافــی 
ــکل  ــرش ش ــگاهی ف ــته دانش ــران، رش ــرش ای ــهور ف مش
گرفتــه اســت، میتــوان ترتیبــی اتخــاذ کــرد کــه در هــر 
منطقــه جغرافیایــی فــرش، گــروه فــرش آن منطقــه 
ــران،  ــق ای ــرش کل مناط ــش ف ــوزش دان ــر آم ــالوه ب ع
تمرکــز اصلــی تحقیقــات و آمــوزش را بــر همــان منطقــه 

ــد. دانشــگاهی گذاشــته و بومــی عمــل نمای

مرکز ملی فرش در بخش های آموزش، پژوهش و 
برگزاری المپیاد فعالیت دارد و در هریک از این 

بخش ها می تواند به سیاست های خود جامه عمل 
بپوشاند. اما آیا مرکز ملی فرش سیاست خاصی 

نسبت به آموزش طراحی فرش اتخاذ نموده است؟ 
ــن  ــد ضم ــرش می توان ــی ف ــز مل ــوزش، مرک ــش آم در بخ
ــرش  ــوزش طراحــی ف ــال سیاســت یکپارچه ســازی آم اعم
در کمیتــه امــداد، مراکــز فنــی و حرفــه ای، آموزشــگاه های 
ــا برگــزاری کارگاه هــای آموزشــی تفکــر خــالق  آزاد و ...، ب
در طراحــی فــرش و تحلیــل رونــد طراحــی فرش و نــوآوری 
هایــی کــه ســاالنه در نمایشــگاه هــای فــرش دنیــا مطــرح 
می شــوند، گام موثــری در پــرورش طراحــان داشــته باشــد.

همچنیــن معمــوالً پــس از برگــزاری 
مســابقات  و  المپیادهــا  تمامــی 
ــی  ــران، درســت جای تخصصــی در ای
کــه اســتعدادها یافتــه می شــوند، 
ــز  ــدای جوای ــس از اه ــدگان پ برگزی
بــدون هیــچ برنامــه ای بــه امــان خــدا 
ســپرده می شــوند و سرنوشــت آنــان 
مشــخص نیســت. در مــورد المپیــاد 
فــرش بهتر اســت مرکــز ملــی فرش، 
بــرای رشــد و شــکوفایی برگزیــدگان 
طراحــی، دوره هــای ویــژه خالقیــت 
ــان را  ــوده و آن ــزار نم ــوآوری برگ و ن
در راســتای سیاســت هــای خــود 

ــد.  ــت نمای هدای

در بخــش پژوهــش بــه بحــث طراحی 
ــته  ــاوت داش ــی متف ــرش دیدگاه ف
ــی  ــت کنون ــل وضعی ــن تحلی و ضم
طراحــی فــرش ایــران بــه تالیــف 
ــان  ــرورش طراح ــرای پ ــی ب کتابهای
خــالق و راهکارهــای نوآوری بپــردازد.

مرکــز ملــی فــرش بایســتی بــه چنان 
ادارات  یابدکــه  دســت  جایگاهــی 
فــرش، انجمــن هــا و اتحادیه هــا 
در  فــرش  رشــته های  حتــی  و 
اجرایــی  بــازوان  بــه  دانشــگاه ها 
بــدل  خــود  کالن  سیاســت های 
ــی  ــز مل ــفانه مرک ــا متأس ــد. ام نمای
فــرش از جایــگاه اصلــی خــود فاصلــه 
زیــادی داشــته و ایجــاد همبســتگی 
میــان مراکــز مختلــف فــرش کشــور 
از تولیــد تــا تجــارت و دانشــگاه هــا و 

اگر تولید 
کننده موفق، 

دوراندیش 
باشد باید به 

نیروی انسانی 
خود به ویژه 
تیم طراحی 
شرکت به 
چشم یک 

موتور محرکه 
که پویایی و 

فروش بیشتر 
را به ارمغان 

می آورد 
نگریسته.
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شــفافیت! واژه ای کــه اکنــون الــزام وجــود آن برای بســیاری 
ــه آن  ــراً دامن ــت و ظاه ــرح اس ــورات مط ــا و ام از فرآینده
بــه محصــوالت نســاجی نیــز گســترش یافتــه اســت. فروش 
محصــول بــه مصــرف کنندگانــی از طبقــات اجتماعــی آگاه 
نســبت بــه حقــوق خــود بــه ویــژه در حــوزۀ ســالمت قطعــاً 
بــرای تولیــد و عرضــه کننــدگان بــا رعایــت الزامــات و گاه 

محدودیــت هــای ویــژه ای همــراه خواهــد بــود. 

محصــوالت  انــواع  کننــدگان  تولیــد  بــرای  احتمــاال 
نســاجی پاســخ بــه ســواالت مختلــف خریــداران در مــورد 
ــج  ــی و رای ــری بدیه ــان ام ــی محصولش ــای کیف ویژگی ه
اســت. امــا اگــر خریــدار در خصــوص نــوع مــواد شــیمیایی 
ــا  ــا و ی ــی آنه ــال خطرآفرین ــده در کاال، احتم ــتفاده ش اس
ــط ســواالتی  ــا و ضواب ــا برخــی فهرســت ه ــا ب نســبت آنه
داشــته باشــند رویکــرد مواجهــه چیســت و اساســاً منشــاء 

ــت؟ ــواالت از کجاس ــن س ــرح ای ط

هماننــد بســیاری از قوانیــن، ضوابــط و اســتانداردها، بحــث 
ــواد  ــتفاده از م ــی اس ــد و چگونگ ــد تولی ــفافیت در فرآین ش
ــز ره آوردی  ــف در محصــوالت نســاجی نی شــیمیایی مختل
از کشــورهای غالبــاً توســعه یافتــه اســت. از دهــه هــای 70 
ــواع  ــیوع ان ــار ش ــام آور آم ــد سرس ــا رش ــالدی ب و 80 می
بیماری هــای خطرنــاک و مهلــک و متعاقــب پیشــرفت 
علــوم پزشــکی و زیســت شناســی منشــاء بســیاری از ایــن 
ــای مــواد شــیمیایی مضــر در  مصیبــت هــا در حضــور بقای
ــا در جهــت کاهــش و  ــالش ه ــدن انســان شناســایی و ت ب
یــا حــذف علــل اصلــی بــروز ایــن مشــکالت آغــاز گردیــد. 
ــد  ــن و تولی ــره تامی ــی زنجی ــترش جغرافیای ــان گس همزم
ــه  ــان ب ــف جه ــورهای مختل ــه کش ــاجی ب ــوالت نس محص
محصــوالت  واردات  رشــد  آســیایی،  کشــورهای  ویــژه 
ــرل  ــرای کنت ــکان اج ــدم ام ــا  و ع ــارۀ اروپ ــه ق ــاجی ب نس
متمرکــز بــر نحــوۀ مصــرف مــواد شــیمیایی در فرآیندهــای 
ــه مشــکالت موجــود دامــن مــی  ــز ب ــد منســوجات نی تولی
ــرل  ــور کنت ــه منظ ــی ب ــن مختلف ــتا قوانی ــن راس زد. در ای
مــواد شــیمیایی در محصــوالت مختلــف از جملــه کاالهــای 
نســاجی توســعه یافتــه و اجــرا شــد. از مهمتریــن آنهــا مــی 
تــوان بــه قانــون REACH اتحادیــه اروپــا و CPSIA ایــاالت 
متحــده اشــاره نمــود کــه مشــخصا کنتــرل مصــرف مــواد 
شــیمیایی در محصــوالت نســاجی را هــدف گــذاری کــرده 
ــتور  ــیاری از دس ــن و بس ــن قوانی ــرای ای ــب اج ــد. متعاق ان
العمــل هــا و اســتانداردهای مســتقل دیگــر ســطح اســتفاده 
ــاجی  ــوالت نس ــاک در محص ــیمیایی خطرن ــات ش از ترکیب
طــی ســالهای اخیــر کاهــش چشــم گیــری یافتــه اســت. 

ــت شــده امــروزه در جوامــع  ــوان یــک اصــل ثاب ــه عن ــا ب ام
توســعه یافتــه ایــن مصــرف کننــدگان هســتند کــه همــواره 
بــا آگاهــی از حقــوق اولیــه خــود رویکردهــای کلــی حرکــت 

دولــت هــا و نهادهــای ضابــط و از جمله تولیــد کننــدگان را فراتر 
ــه نوعــی عامــل  ــط جــاری تعییــن کــرده و ب از قوانیــن  و ضواب
فشــار در جهــت احقــاق حقــوق خــود بــه عنــوان مصــرف کننــده 
ــت  ــازار رقاب ــی در ب ــا تولیدکنندگان ــان تنه ــن می هســتند. در ای
ــه  ــارات جامع ــا انتظ ــود را ب ــه خ ــه ک ــد ک ــد مان ــی خواهن باق

مصــرف منطبــق نماینــد.  

برنامــه جهانــی ZDHC در حقیقــت حرکتــی اســت در راســتای 
کمپیــن جهانــی صلــح ســبز کــه بــه منظــور تمرکــز اقدامــات 
ــار  ــاجی در چه ــت نس ــی در صنع ــم زدای ــه س ــرای برنام و اج
ــواد شــیمیایی  حــوزۀ مختلــف کیفیــت پســاب هــا، کنتــرل م
بســیار خطرنــاک در محصــول ) MSRLs(، ارایــۀ راه حــل هــای 
جایگزیــن ایمــن تــر و فرآیندهــای نظارتــی توســعه پیــدا کــرده 
اســت.   در اوائــل ســال 2011 صلــح ســبز کمپین "ســم زدایی" 
یــا DETOX خــود را بــه منظــور ارتقــاء آگاهــی جهانــی دربــارۀ 
ــا  مســائل زیســت محیطــی زنجیــره تامیــن صنعــت نســاجی ب
گــزارش اولیــه ای تحــت عنــوان "لباسشــویی آلــوده" در ارتبــاط 
ــاب  ــی پس ــر آلودگ ــاک ب ــاجی و پوش ــع نس ــش صنای ــا نق ب
هــای کشــورهای آســیایی آغــاز نمــود. در نوامبــر ســال 2011 
ــرده  ــاک و خ ــزرگ پوش ــد ب ــش برن ــکل از ش ــی متش گروه
ــه راه  ــه "نقش ــوم ب ــی موس ــا چالش ــدند ت ــم ش ــان مصم فروش
مشــترک درجهــت بــه صفــر رســاندن رهایــش مــواد شــیمیایی 
ــد. تعهــد و نقشــه راهــی  ــاک )ZDHC(" را بنیــان گذارن خطرن
کــه بــا هــدف کاهــش اثــرات محیــط زیســتی صنعــت نســاجی 
توســعه یافتــه و مبتنــی بــر خــارج نمــودن 11 گــروه اولویــت 
دار از مــواد شــیمیایی خطرنــاک تــا ســال 2020 بــود. در ســال 
ــدا  ــو پی ــان 18 عض ــا آن زم ــه ت ــه راه ZDHC ک 2014 نقش
نمــوده بــود ســندی تحــت عنــوان "فهرســت مــواد محدودیــت 
دار بــرای تولیــد کننــده  هــا )MSRL(" کــه نشــان دهنــدۀ مواد 

معرفی برنامه جهانی ZDHC در صنعت نساجی
احسان اکرامی

دکـتـری شـیـمی نساجی و علوم الیاف
مقاله
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جهــت  ممنــوع  شــیمیایی 
فرآیندهــای  در  اســتفاده 
نســاجی، پوشــاک و کفــش 

ــود را منتشــر ســاخت. ب

ــر  MSRL در حقیقــت مقادی
مصــرف  حــّدی  و  مجــاز 
ممنوعــه  شــیمیایی  مــواد 
هــای  فرموالســیون  در 
اســتفاده  مــورد  شــیمیایی 
تولیــدی  هــای  واحــد  در 
می نمایــد.  مشــخص  را 

امــروزه بزرگتریــن برندهــا و همچنیــن خــرده فروشــان دنیــا 
یــک یــه یــک بــه ایــن کمپیــن پیوســته انــد و تعــداد آنهــا 
روز بــه روز در حــال افزایــش اســت. تنهــا در یک مــورد و در 
ســال 2016 بیــش از 180 عضــو مجمــع تولیــد کننــدگان 
محصــوالت نســاجی پایــدار در کشــور آلمــان توافــق نمودنــد 
تــا ضوابــط فهرســت محدودیــت هــای )MSRL( اســتفاده از 
ــب آن  ــد و متعاق ــه ZDHC را بپذیرن ــیمیایی برنام ــواد ش م
بســیاری از مــواد شــیمیایی خطرنــاک را از زنجیــره تأمیــن 
ــع  ــه صنای ــای اتحادی ــان اعض ــد. در می ــذف نماین ــود ح خ
ــی  ــای بزرگ ــی ه ــز کمپان ــان نی ــاجی آلم ــا نس ــط ب مرتب
 ،S. Oliver ،Otto Group،Aldi ،Esprit ،C&A ماننــد
Gerry Weber ، Hugo Boss،Puma و Adidas دیده 
می شــوند. بی شــک زنجیــره تأمیــن برندهــای بــزرگ 
ــی  ــال کمپان ــرای مث ــوده و ب ــده ب ــترده و پیچی ــیار گس بس
آدیــداس بــا بیــش از 1200 شــرکت تولیــد کننــده در بیــش 
از 69 کشــور جهــان طــرف قــرارداد اســت. بنابرایــن اجــرای 
چنیــن برنامــه ای موجــب تأثیرگــذاری بــر طیف گســترده ای 
ــف  ــورهای مختل ــده در کش ــد کنن ــای تولی ــرکت ه از ش
ــرات و  ــر تغیی ــالهای اخی ــتا و در س ــن راس ــود. در ای می ش
تحــرکات فزاینــده هــای در سیســتم هــای تولید کشــورهای 
مرتبــط بــا زنجیــره جهانــی صنایــع نســاجی ماننــد چیــن، 

ترکیــه، بنــگالدش و غیــره رخ داده اســت. 

اینکــه چــه مقــدار مــواد شــیمیایی بایــد در مراحــل 
ــق  ــاید دقی ــوند ش ــارج ش ــرف خ ــه مص ــی از گردون ابتدای
مشــخص نیســت امــا بــر اســاس گزارشــی از آژانــس 
ــاده  ــتی از 1900 م ــوئد فهرس ــور س ــیمیایی کش ــواد ش م
ــاجی  ــع نس ــتفاده در صنای ــورد اس ــف م ــیمیایی مختل ش
ــد کــه از ایــن میــان 165  مــورد شناســایی قــرار گرفتــه ان
ــای CLP  در کالس 1  ــدی ه ــر اســاس دســته بن ــوان ب عن
ــر  ــا موث ــا ســرطان زاهــا، تغییــر دهنــده هــای ژنتیکــی ی ی
ــا تحریــک  ــر سیســتم تولیــد مثــل انســان ) CMRs( و ی ب
می گیرنــد. قــرار  تنفســی  مجــاری  و  پوســت  کننــده 

ــورد  ــیمیایی م ــواد ش ــترده ای از م ــف گس ــن طی همچنی

نســاجی  صنایــع  در  اســتفاده 
نگــران  مــواد  گــروه  در  نیــز 
کننــده، حساســیت زا و مضــر 
ــه بنــدی  ــالمتی طبق بــرای س
مــی شــوند کــه طریقــه مصــرف 
ــا مالحظــات جــدی  آنهــا بایــد ب
ــاد  ــیاری از نه ــد. بس ــراه باش هم
ــا  هــا و ســازمان هــای مرتبــط ب
ــع  ــی صنای ــتانداردهای جهان اس
نســاجی، چــرم و کفــش نیــز بــه 
ــن  ــدن از ای ــب نمان ــور عق منظ
ــکاری  ــه هم ــد ب ــوالت متعه تح
ــن  ــط ای ــه ضواب ــتیابی ب ــرایط دس ــده و ش ــه ش ــن برنام ــا ای ب

ــد. ــی نماین ــم م ــود فراه ــترکان خ ــرای مش ــه را ب برنام

در حــال حاضــر ضوابــط منــدرج در پیوســت 6 اســتاندارد 
ــه شــده در ســال 2016 توســط انجمــن  محصــول نســاجی ارائ
بیــن المللــی اکو-تکــس )OEKO-TEX®( مشــخص تریــن 
ــی  ــای کیف ــی ه ــرل ویژگ ــی و کنت ــرای ارزیاب ــتورالعمل ب دس
محصــول در انطبــاق بــا اهــداف برنامــه ZDHC می باشــد. امیــد 
اســت در گیــر و دار انــواع مشــکالت و موانــع موجــود در صنایــع 
نســاجی و پوشــاک کشــور، طــرح موضوعاتــی مرتبــط بــا تحوالت 

ــی از لطــف نباشــد.    ــدان خال ــن حــوزه چن ــی ای ــد جهان و رون

 
ارائه یک روش جدید آزمایشگاهی برای شناسایی الیاف 

پنبه ارگانیک

ــز و  ــاد تمای ــرای ایج ــی ب ــای مختلف ــب ه ــتانداردها و برچس اس
شناســاندن محصــوالت نســاجی ارگانیــک در  ســطح بــازار 
موجــود هســتند. ایــن سیســتم هــای کنترلــی و برچســب 
گــذاری عمدتــاً مبتنــی بــر رهگیــری فرآینــد تولیــد محصــوالت 
و ارزیابــی انطبــاق ویژگــی هــای پــرورش الیــاف پنبــه بــر اســاس 
معیارهــای کشــاورزی ارگانیــک مــی باشــند. نظــر بــه اقبــال روز 
ــه  ــک موسس ــوالت ارگانی ــه محص ــدگان ب ــرف کنن ــزون مص اف
ــانی  ــن بروزرس ــی OEKO-TEX®در آخری ــن الملل ــات بی تحقیق
ــال 2018  ــود در س ــاجی خ ــوالت نس ــتاندارد محص ــط اس ضواب
روش آزمــون جدیــدی را معرفــی نمــوده کــه بــر اســاس آن مــی 
تــوان الیــاف نســاجی پنبــه ارگانیــک را از محصــوالت دســتکاری 
ــرا ریختــه و همچنیــن  ــا اصطالحــاً ت شــده ژنتیکــی )GMO( ی
محصــوالت طبیعــی نرمــال )Bio( تمیــز داد. اجــرای ایــن روش 
آزمایشــگاهی کــه بــر پایــه علــم بیولــوژی ملکولــی اســت حتــی 
ــایی  ــکان شناس ــز ام ــاجی نی ــی نس ــوالت نهای ــر روی محص ب
ــی آورد.  ــال را فراهــم م ــه و نرم ــه ارگانیــک، تراریخت ــاف پنب الی
بــا اســتفاده از ایــن روش آزمــون کــه از مــاه مــارس ســال 2018 
بــه اجــرا درآمــده اســت بنــا بــه درخواســت تولیــد کننــدگان واژۀ  
ارگانیــک، یــا تراریختــه نیــز در عنــوان محصــوالت نســاجی تحت 

ــود.  ــه خواهــد ب ــل ارائ اســتاندارد 100 موسســه اکوتکــس قاب

برنامه جهانی 
ZDHC در 
حقیقت 

حرکتی است 
در راستای 

کمپین جهانی 
صلح سبز 

که به منظور 
تمرکز اقدامات 
و اجرای برنامه 
سم زدایی در 

صنعت نساجی 
در چهار 

حوزۀ مختلف 
کیفیت پساب 

ها، کنترل 
مواد شیمیایی 

بسیار 
خطرناک 

در محصول 
 ،)MSRLs(

ارایۀ راه حل 
های جایگزین 

ایمن تر و 
فرآیندهای 

نظارتی توسعه 
پیدا کرده 

است.
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برندهــای بیــن المللــی متعــدد و معــروف بــه طــور منظــم در 
نمایشــگاه نســاجی ازبکســتان شــرکت می کننــد و وعده هــای 
ــتان  ــور ازبکس ــو ظه ــازار ن ــا ب ــورد کار ب ــز در م ــدی نی جدی
داده انــد کــه طبــق گفتــه تعــدادی از تولیدی هــای ایــن کشــور 
ــی رســیده اســت. ــه اجرای ــه مرحل ــن وعده هــا ب بســیاری از ای

در عیــن حــال، منســوجات ازبکســتان موقعیــت بهتــری در 
کســب و کار نســاجی بیــن المللــی بدســت آورده اســت و بــا 
موفقیــت در حــال رقابــت بــا تولیدی هــای پارچــه  از ترکیــه، 
چیــن، هنــد و دیگــر کشــورهای نســاجی اســت. منســوجات 
کشــور ازبکســتان بــه آســانی توســط خریــداران بیــن 
المللــی از خــارج از کشــور خریــداری می شــوند. محصــوالت 
زنجیــره ای  فروشــگاه های  در  می تــوان  را  ازبکســتان 
Auchan, C&A, Walmart, Quelle    و جاهــای 
ــدگان  ــدگان و صادرکنن ــد کنن ــن تولی ــد. بزرگتری ــر دی دیگ
ازبکســتان بهتریــن محصــوالت خــود را در نمایشــگاه نســاجی 

ــد. ــه می کنن ــتان ارائ ازبکس

برگزارکنندگان نمایشگاه: 
ITE  ازبکســتان، رهبر شــناخته شــده ای در بازار نمایشــگاهی 
ــر ســاله حــدود 20 نمایشــگاه را در  ــه ه ازبکســتان اســت ک
ــرکت  ــا ش ــن تنه ــد. ای ــازماندهی می کن ــی س ــطح جهان س

ــا عضویــت UFI اســت. نمایشــگاهی ازبکســتان ب

گــروه شــرکت هــای  ITE، بــه عنــوان یــک شــرکت پیشــرو 
اســتاندارد  المللــی  بیــن  نمایشــگاه های  در ســازماندهی 
در  بازارهــای  بــرای  جهــان،  سراســر  در  کنفرانس هــا  و 
ــر از 15 ســال،  ــور شــناخته شــده اســت. در کمت حــال ظه
ــب  ــزرگ در کس ــده ب ــزار کنن ــری برگ ــک مج ــه ی ITE  ب
ــازماندهی  ــرد، س ــدا ک ــا پی ــی ارتق ــای جهان و کار و رویداده
ســاالنه حــدود 250 نمایشــگاه بیــن المللــی و کنفرانــس در 
ــد   ــه ای مانن ــد حرف ــگاه های م ــه نمایش ــور، از جمل 14 کش
 Scoop, Jacket Required, بریتانیــا،   MODA
ــای  ــگاه لباس ه ــتان، نمایش Bubble London  در انگلس
ــن  ــیه و هچنی ــیون روس ــه SibFashion  فدراس ــر زنان زی

مــوارد دیگــر بــر عهــده ایــن شــرکت اســت.

روزهــای یازدهــم تا ســیزدهم ســپتامبر ســال 2018 )بیســت 
ــتان  ــکند ازبکس ــهر تاش ــهریور 97( ش ــت و دوم ش ــا بیس ت
ــاجی  ــی نس ــگاه بین الملل ــن دوره نمایش ــان پانزدهمی میزب
ازبکســتان خواهــد بــود. در ایــن رویــداد کــه در چنــد ســال 
ــرای  ــان ب ــه و جه ــی در منطق ــگاه مهم ــر توانســته جای اخی
خــود کســب کنــد حضــور شــرکت های معتبــر اروپایــی و نیــز 
چینــی یکــی از نقــاط قــوت آن بــه شــمار مــی رود. بــا نــگاه 
ــد  ــی متوجــه خواهی ــه شــرکت های حاضــر در دو دوره قبل ب
شــد کــه از دیــدگاه اروپایی هــا منطقــه شــوروی ســابق چــه 
میــزان جایــگاه مهمــی در میــان آنهــا بــرای خــود اختصــاص 

ــت. داده اس

مجلــه نســاجی کهــن امســال نیــز همچــون دوره 
قبــل نماینــده رســمی ایــن رویــداد در خاورمیانــه 

بــرای تهیــه غرفــه خواهــد بــود. 

نســاجی  المللــی  بیــن  نمایشــگاه  دوره  چهاردهمیــن 
ازبکســتان در تاریــخ  13-15 ســپتامبر 2017 )22 تــا 24 
ــکند،  ــگاه های تاش ــز نمایش ــل مرک ــهریور 96( در مح ش

ــد.  ــزار ش ــتان برگ ازبکس

چند مورد از ویژگی های مهم و کلیدی موفقیت این 
نمایشگاه به شرح زیر است:

تنها نمایشگاه تخصصی صنعت نساجی و مد با شرکت  •
کنندگان و بازدید کنندگان بین المللی در ازبکستان.

این نمایشگاه توسط بخش های مهم دولت و انجمن های  •
صنعت نساجی پشتیبانی می شود.

نمایشگاه نساجی ازبکستان در سال 2016، با شرکت  •
بیش از 7 کشور و بیش از 50 هزار بازدید کننده منحصر 

بفرد که 85% این بازدیدکنندگان کارشناسان صنعتی 
بودند برگزار شد.

از میان شرکت های حاضر در سال قبل 78 درصد از  •
غرفه داران قرارداد و یا مقدمات به نتیجه رسیده در مورد 

قراردادها را در این نمایشگاه را امضا کردند. همچنین  
75٪  غرفه داران تأیید کردند که قصد شرکت در 

ازبکستان میزبان شرکت های معتبر نسّاجی دنیا
فرشاد سلطانی

خبرنگار مجله کهن

نمایشگاه نساجی سال 2018 
ازبکستان را دارند.

بخش اصلی حاضر در 
نمایشگاه امسال طبق گفته 

مسئولین برگزارکننده به قرار 
زیر است:

نخ های طبیعی و مصنوعی و  •
نخ و الیاف طبیعی و مصنوعی.

پارچه / پارچه های کشباف. •
منسوجات خانگی و فرش و  •

موکت
منسوجات فنی و منسوجات  •

بی بافت.
مواد اولیه و قطعات برای  •

صنعت نساجی و پوشاک.
لوازم جانبی و تجهیزات  •

پوشاک.
لباس های زنانه/ مردانه و  •

بچگانه
لباسهای بافتنی / لباس های  •

کشباف.
لباس زیر زنانه و لباس زیر. •
لباس های ورزشی و لباس  •

های شنا )لباس های ساحلی(
محصوالت چرم و خز •
لوازم جانبی مد. •

ایــن نمایشــگاه از پیشــتیبانان بیــن 
المللــی و محلــِی رســمی و معتبری 
ــه نشــان از  ــز برخــوردار اســت ک نی
اهمیت هــای ویــژه ایــن رویــداد 
دارد. پشــتیبانان رســمی حاضــر در 
نمایشــگاه نســاجی بــه ترتیــب زیــر 

اســت: 
وزارت روابط اقتصادی خارجی،  •

سرمایه گذاری و تجارت 
جمهوری ازبکستان.

•  Yengil شرکت سهامی
Sanoat ازبکستان.

انجمن طراحان مد ازبکستان،  •
.Osiyo Ramzi

اتاق بازرگانی و صنعت  •
جمهوری ازبکستان.

شرکت کنندگان نمایشگاه

ترجمه
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چکیده
بــرای  بیش تــر  کامپکــت  ریســندگی  سیســتم های 
اســتفاده  شــده  شــانه زنی  نخ هــای  ریســندگی 
ــرای  ــیاری ب ــای بس ــال، تالش ه ــن ح ــا ای ــوند. ب می ش
منظــور  بــه  ریســندگی  سیســتم  ایــن  از  اســتفاده 
ریســندگی نخ هــای کارد شــده نیــز انجــام شــده اســت. 
اخیــراً شــرکت SUESSEN سیســتم کامپکــت بــا شــیار 
ــخ کامپکــت کارد شــده  ــد ن ــرای تولی ــوع D خــود را ب ن

ــت. ــرده اس ــه ک ارائ

در ایــن تحقیــق خصوصیــات مهاجــرت الیــاف در نخ هــای 
کامپکــت تولیــد شــده بــا ایــن سیســتم تحلیــل شــده اند. 
ســه عامــل متفــاوت انتخــاب شــدند و بــا عوامــل مشــابه 
مربــوط بــه نخ هــای کامپکــت کارد شــده  متــداول و نــخ 
ــه  ــن مطالع ــده اند. در ای ــه ش ــده مقایس ــگ کارد ش رین
از قبیــل موقعیــت میانگیــن  پارامترهــای مهاجــرت 
ــا، شــدت مهاجــرت  ــع خط ــن مرب ــاف، ریشــه  میانگی الی

ــن  ــتفاده از دوربی ــا اس ــخ ب ــر ن و قط
CCD کــه بــر روی یک میکروســکوپ 
بــود،  شــده  نصــب  تصویــری 
ســاختارهای  شــدند.  اندازه گیــری 
نــخ کامپکــت کارد شــده در سیســتم 
بــا شــیار نــوع D و نــخ رینــگ و نــخ 
ــتفاده  ــا اس ــز ب ــداول نی ــت مت کامپک
ــی  ــی روبش ــکوپ الکترون از میکروس
تحلیــل شــدند. نتایــج آزمــون نشــان 
الیــاف  مهاجــرت  کــه  می دهنــد 
در نــخ کامپکــت تولیــد شــده بــا 
شــیار نــوع D بســیار بهتــر از دو 

ــادی( اســت. ــگ ع ــخ رین ــت و ن ــخ کامپک ــر )ن ــخ دیگ ن

مقدمه 
سیســتم ریســندگی کامپکــت متــداول بــه عنــوان تحولی 

ریســندگی  سیســتم  در 
رینــگ در ســال های اخیــر 
هــدف  می شــود.  شــناخته 
ایــن فنــاوری تولیــد نخــی 
ــی و اســتفاده   ــا کیفیــت عال ب
بهتــر از مــواد اولیــه اســت. در 
ــداول  سیســتم ریســندگی مت
نخــی تولیــد می شــود کــه 
ســاختار آن در مقایســه بــا 
ســاختار نــخ رینــگ متفــاوت 
اســت. علی رغــم ایــن کــه 

ــرار گرفتــه در کناره هــای دســته  الیــاف تحــت  الیــاف ق
ــی کــه الیــاف مرکــزی  ــد، در حال ــرار می گیرن کشــش ق
تحــت فشــار قــرار خواهنــد گرفــت. بــه هنــگام تشــکیل 
ــرض  ــه در مع ــی ک ــش، الیاف ــازی تن ــرای رهاس ــخ و ب ن
ــردن طــول  ــر ک ــه کوتاه ت ــل ب ــد تمای ــرار دارن کشــش ق
مســیر خــود و الیــاف تحــت فشــار تمایــل بــه طوالنی تــر 
کــردن طــول مســیر خــود خواهنــد داشــت. در نتیجــه، 
الیــاف مســیر کامــاًل منحنــی شــکلی خــود را از دســت 
ــود. ــد نم ــرت خواهن ــخ مهاج ــای ن ــن الیه ه داده و بی

در سیســتم ریســندگی کامپکــت متــداول، اختالف هــای 
ــر از  ــاب کمت ــال ت ــگام اعم ــه هن ــاف ب ــن الی کشــش بی
سیســتم ریســندگی رینــگ اســت. زیــرا در ایــن سیســتم 
بنابرایــن  اســت.  شــده  حــذف  ریســندگی  مثلــث 
ــر  ــد کمت ــای کامپکــت می توان ــاف در نخ ه مهاجــرت الی
ــد. ــگ باش ــتم رین ــده در سیس ــیده ش ــای ریس از نخ ه

بــا تغییــر یــا اصــالح ناحیــه  فشرده ســازی نــخ در 
ــت،  ــندگی کامپک ــتم های ریس سیس
می تــوان موجــب تغییــر در مهاجــرت 
الیــاف شــده و در نتیجــه خصوصیــات 
نــخ را تغییــر داد. بــا ایــن هــدف، در 
ــات مهاجــرت  ــه خصوصی ــن مطالع ای
شــده  تولیــد  نخ هــای  در  الیــاف 
توســط سیســتم ریســندگی کامپکــت 
SUES� ــرکت D ش ــوع ــیار ن ــا ش  ب

SEN، تحلیــل شــده اند. ایــن شــرکت 
ــد را  ــوع D جدی ــک شــیار ن ــراً ی اخی
ــرای تولیــد نخ هــای کامپکــت کارد  ب
ــن  ــرده اســت. مهم تری ــه ک شــده ارائ
اهــداف ایــن مطالعــه عبارتنــد از بررســی تاثیــر تــاب بــر 
روی نــخ تولیــدی توســط ایــن ماشــین و اثــر مهاجــرت 
مهاجــرت  بــه  مربــوط  مشــخصات  الیــاف.  داخلــی 
ــت  ــد از موقعی ــه طــور مختصــر عبارتن ــاف ب ــی الی داخل
ــع خطــا، شــدت  ــن مرب ــاف، ریشــه  میانگی ــن الی میانگی
مهاجــرت و قطــر نــخ. ایــن پارامترهــا 
ــه  ــن CCD ک ــک دوربی ــتفاده از ی ــا اس ب
بــر روی یــک میکروســکوپ تصویــری 
شــدند. تحلیــل  بــود،  شــده  نصــب 

مواد مورد استفاده
نــخ کارد شــده ی نمــره  40 انگلیســی 
ــتم ریســندگی  ــه سیس ــتفاده از س ــا اس ب
رینــگ متــداول و سیســتم ریســندگی 
کامپکــت شــیاری متــداول و شــیاری 

تحقیقــات بســیاری بــر روی بررســی 
ــت  ــخ کامپک ــر ن ــات و ظاه خصوصی
ــا تنهــا چنــد  انجــام شــده اســت، ام
ــاختار  ــه  س ــر روی مطالع ــش ب پژوه
داخلــی نــخ کامپکــت صــورت گرفتــه 
شــده اســت. اثــر تــاب بــر روی 
ــگ  ــای رین ــاف در نخ ه مهاجــرت الی
ــیاری  ــط بس ــز توس ــه ای نی و چرخان
از محققیــن بررســی شــده اســت.

ــاف  ــرت الی ــر روی مهاج ــاب ب ــر ت اث
نیــز  متــداول  کامپکــت  نــخ  در 
و مشــخص شــده  بررســی شــده 
ــرخ مهاجــرت الیــاف در  اســت کــه ن
ــای  ــا نخ ه ــه ب ــا در مقایس ــن نخ ه ای

ــت. ــر اس ــیار باالت ــگ بس رین
رینــگ،  ریســندگی  سیســتم  در 

الیــاف  مهاجــرت  اصلــی  دلیــل 
ــه  ــن الیــاف ب ــش بی اختــالف کش
می باشــد.  نــخ  تشــکیل  هنــگام 
ــی  ــاف روبان ــته الی ــک دس ــی ی وقت
شــکل نــازک در اثــر اعمــال تــاب بــه 
شــکل تقریبــاً اســتوانه ای در می آیــد، 

تاثیر سیستم ریسندگی کامپکت با شیار نوع D بر 
روی خصوصیات مهاجرت نخ کامپکت کارد شده

مهندس علی سعیدی

کارشناس ارشد مهندسی تکنولوژی نساجی مقاله؛ بخش اول

میانگینماکزیمممینیمممشخصات الیافشماره ردیف

3/44/23/8میکرونر1

24/231/026/8طول میانگین نیمه ی باالیی )میلی متر(2

72/182/175/2یکنواختی طولی )%(3

18/821/619/1استحکام )گرم بر تکس(4

4/58/26/5ازدیاد طول )%(5

میانگینماکزیمممینیمممشخصات الیافشماره ردیف

19/235/425/8درصد الیاف کوتاه- با روش شمارش )%(1

20/526/523/5طول میانگین وزنی )میلی متر(2

24/231/227/5طول چارک باال-روش توزین )میلی متر(3

0/810/930/84نرخ رسیدگی4

659572تعداد نپ های پوشش بذر در هر گرم5

HVI جدول 1- خصوصیات الیاف، اندازه گیری شده با

.AFIS جدول 2- خصوصیات الیاف آزمون شده با
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ــور  ــه فاکت ــد. س ــد ش ــرکت SUESSEN تولی ــوع D ش ن
تــاب مختلــف 3/8، 4/2 و 4/6 انتخــاب شــده و نخ هــا بــا 
ــه  شــانکر 6 تولیــد شــدند.  اســتفاده از پنبــه  هنــدی گون
خصوصیــات پنبــه  مــورد اســتفاده بــا اســتفاده از دســتگاه 
 )AFIS( پنبــه  پیشــرفته   اطالعــات  سیســتم  و   HVI
مــورد مطالعــه قــرار گرفتــه شــدند. ایــن خصوصیــات در 

ارائــه شــده اند.   )2( و   )1( جدول هــای 

ــر  ــت تاثی ــتقیماً تح ــاف مس ــی الی ــات مهاجرت خصوصی
ــه   ــواد اولی ــن، م ــد. بنابرای ــرار دارن ــاف ق ــات الی خصوصی
ــندگی  ــرای ریس ــر ب ــات فوق الذک ــا خصوصی ــانی ب یکس
نخ هــا در تمامــی سیســتم های گفتــه شــده اســتفاده 

ــود. ــری ش ــه جلوگی ــواد اولی ــر در م ــا از تغیی ــدند ت ش

روش های تولید نخ
از روش لیــف ردیــاب بــرای مطالعــه  خصوصیــات مهاجــرت 
الیــاف  از  ایــن کار 0/5 درصــد  اســتفاده شــد. بــرای 
ــه عنــوان الیــاف ردیــاب  ــه رنــگ ســیاه ب رنگــرزی شــده ب
ــا ســایر الیــاف مخلــوط  اســتفاده و در مرحلــه  کاردینــگ ب
ــی  ــره  0/14 انگلیس ــا نم ــگ ب ــای کاردین ــدند. فتیله ه ش
ــدند.  ــد ش ــش فرآین ــین های کش ــده و ماش ــط بازکنن توس
ــی  ــک 1/61 انگلیس ــره  هن ــا نم ــخ  ب ــای نیمچه ن بوبین ه
ــت  ــخ کامپک ــی، ن ــگ 40 انگلیس ــخ رین ــدند. ن ــد ش تولی
متــداول و نــخ کامپکــت تولیــد شــده بــا سیســتم شــیار نوع 
D نیــز بــا فاکتورهــای تــاب 3/8، 4/2 و 4/6 تولیــد شــدند. 
در کلیشــه  )1( تصاویــر شــیار نــوع D و شــیار متــداول مورد 

ــه نشــان داده شــده اســت. ــن مطالع اســتفاده در ای

 D تصویــر )1( بــه وضــوح نشــان می دهــد کــه شــیار نــوع
طــول بیشــتری نســبت بــه شــیار متــداول داشــته و نقطــه  
ــر  ــاف کوتاه ت ــه الی ورودی آن مثلثــی شــکل اســت کــه ب
ــن ترتیــب  ــه ای کمــک می کنــد بهتــر فشــرده شــوند و ب

اســتفاده  بهتــری از الیــاف کوتــاه  می شــود.

مطالعه مهاجرت الیاف
19 ســانتی متر از نــخ بــه صــورت تصادفــی انتخــاب 
ــن،  ــانتی  نیوت ــک س ــتاندارد ی ــش اس ــت کش ــده و تح ش
بــر روی یــک شیشــه ثابــت شــد. ســپس نمونــه بــا مایــع 
متیــل سالیســیالت آغشــته شــد. ایــن مایــع از شــاخص 

ــا الیــاف ردیــاب  بازتابــش یکســانی ب
ردیــاب  الیــاف  اســت.  برخــوردار 
ــکوپ  ــک میکروس ــتفاده از ی ــا اس ب
کم رنــگ  پس زمینــه ی  مقابــل  در 
شــدند. مشــاهده  نــخ  بدنــه ی 

در ایــن حالــت خطــی موجــی شــکل 
ــود  ــاهده می ش ــاب مش ــاف ردی از الی
کــه تصویــر ایــن الیــاف در یــک 
صفحــه از مســیر مارپیچــی الیــاف را 
ــا اســتفاده  ــذارد. ب ــش می گ ــه نمای ب
ــار 1/9  ــر ب ــن CCD ه ــک دوربی از ی
ــرداری شــد  ــخ تصویرب ــر از ن میلی مت
و تصاویــر بــا اســتفاده از یــک رایانه ی 
شــدند ذخیره ســازی  شــخصی 

 ســاختار نــخ بــا اســتفاده از موقعیــت 
الیــاف ردیــاب از مرزهــای نخ نســبت 
ــرار  ــل ق ــورد تحلی ــخ م ــور ن ــه مح ب
ــاب در ده  ــاف ردی ــد. الی ــه ش گرفت
موقعیــت مختلــف هــر نمونــه تحلیــل 
و  ماکزیمــم  نقــاط  تعــداد  شــد. 
مینمــم )فــراز و فــرود لیــف ردیــاب( 
ــف  ــر لی ــرای ه ــده ب ــری ش اندازه گی
عــدد   50 تــا   35 بیــن  ردیــاب 
بــوده و طــول نــخ مــورد تحلیــل 
بــود. میلی متــر   26 و   19 بیــن 

موقعیت الیاف ردیاب در 
ساختمان نخ

موقعیــت  ماننــد  پارامترهایــی 
ریشــه ی   ،)  Y ( لیــف  میانگیــن 
ــدت  ــا )D(، ش ــع خط ــن مرب میانگی
فرکانــس   ،)I( میانگیــن  مهاجــرت 
شــده  تعریــف  معــادل  مهاجــرت 
Premen� و   Hearle  توســط

تعریــف  مهاجــرت  فاکتــور  و   tas
ــف  ــرای توصی ــط Huh ب ــده توس ش
مشــخصات رفتــار مهاجــرت لیــف 

ردیــاب اســتفاده شــدند.

موقعیت میانگین لیف ردیاب
Y( بــه صــورت  موقعیــت میانگیــن لیــف ردیــاب )
موقعیــت لیــف ردیــاب در نزدیکــی مرزهــای بدنــه ی نــخ 
و یــا نزدیــک محــور نــخ تعریــف می شــود. ایــن موقعیــت 

ــود: ــبه می ش ــر محاس ــه ی زی از روی معادل
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  ــا  ــر ب ــه Yi براب ــن رابط در ای

ــد از : ــه عبارتن ــن رابط ــا در ای پارامتره

i=0,1,2,...,n�1 )تعداد مشاهدات متوالی(،
Ri : شعاع نخ

ri : شعاع مارپیچ در i اُمین مشاهده،

Z : طول مختصات در امتداد نخ،
L : طول کل نخ )مشاهده شده( و 
n : تعداد کل مشاهدات می باشند.

دامنه ی مهاجرت 
ــی انحــراف از  ــارت اســت از بزرگ ــه ی مهاجــرت عب دامن
موقعیــت میانگیــن کــه بــا ریشــه ی میانگیــن مربــع خطــا 
)D( نشــان داده می شــود. ایــن پارامتــر از روی معادلــه ی 

ــر محاســبه می شــود:  زی

نرخ مهاجرت
نــرخ مهاجــرت از طریــق نــرخ میانگیــن تغییــر موقعیــت 
شــعاعی لیــف نشــان داده می شــود. نــرخ مهاجــرت 
ــده  ــن )I( خوان ــرت میانگی ــدت مهاج ــوان ش ــت عن تح
می شــود. بــرای بــه دســت آوردن ایــن پارامتــر از رابطــه  

ــود:  ــتفاده می ش ــر اس زی

ــرای محاســبه  شــدت مهاجــرت  ــه  اصــالح شــده ب معادل
ــد: ــر می باش ــورت زی ــه ص ــن )I( ب میانگی

در ایــن رابطــه Z2 ،Z1 و ... Zi+1  مســافت های طولــی 
ــاط ماکزیمــم و مینیمــم نشــان داده شــده   ــن نق ــخ بی ن

ــاب هســتند. ــف ردی لی

Z2 ،Z1 و ... Zi+1  مسافت های تجمعی هستند،

Yi یا Yi+1 نیز قباًل تعریف شدند.
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کلیشه  1- شیار متداول و شیار نوع D جدید.
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فرکانس مهاجرت معادل
ــرت  ــره ی مهاج ــادل از روی دای ــرت مع ــس مهاج فرکان
ایده آلــی بــه دســت می آیــد کــه از روی مقــدار محاســبه 

ــود: ــبه می ش ــر محاس ــه صــورت زی ــده  I و D ب ش
1 3
4

I D=

فاکتور مهاجرت
فاکتــور مهاجــرت )MF( از طریــق ضــرب کــردن ریشــه ی 
ــه  ــرت )I( ب ــدت مهاج ــا )D( در ش ــع خط ــن مرب میانگی

ــد. ــت می آی دس

 MF D I= ×

اندازه گیری های انجام شده بر روی لیف ردیاب
در شــکل )1( موقعیت هــای مختلــف لیــف ردیــاب از 
مــرز نــخ تــا محــور نــخ نشــان داده شــده اســت. مقادیــر 
ــف  ــر لی ــی تصوی ــم متوال ــاط ماکزیم c ،b ،a و z در نق

ــد. ــرار دارن ــاب ق ردی

 ai ... و a2 ،a1 ، a0 و ci ... و c2 ،c1 ،c0 در این شــکل نقاط
از ابتــدا تــا انتهــای بدنــه ی نــخ قــرار گرفته انــد.

ــه جــز  i = 0، 1، 2 و ... n-1 تعــداد مشــاهدات متوالــی ب
الیــاف بیــرون زده و یــا شــل نگــه داشــته شــده در نقــاط 

ــند. ــی می باش انتهای

شعاع نخ )Ri( در i اُمین مشاهده برابر است با: 

شــعاع مارپیــچ )ri( در مشــاهده ی i اُم از طریــق رابطــه ی  
ــه دســت می آیــد کــه میــزان انحــراف نقــاط ماکزیمــم  ب

ــخ را نشــان می دهــد. ــا مینیمــم از محــور ن ی

فاصلــه ی بیــن نقــاط ماکزیمــم و مینیمــم مجــاور عبــارت 
اســت از Zi ... Z2 ،Z1 . بــرای جلوگیــری از اثــرات ناشــی از 
تغییــر قطــر نــخ و موقعیــت شــعاعی الیــاف ایــن عبــارت 
ــر    i تعریــف می شــود کــه از روی رابطــه زی

i

r
R

ــا نســبت  ب
ــد. ــه دســت می آی ب

در تصویــر 1/9 میلی متــر از طــول 
نــخ کــه هــر بــار تصویربــرداری 
شــده و در رایانــه ذخیــره شــده بــود، 
ــا  ــم ی ــه  ماکزیم ــا 5 نقط ــدود 4 ت ح
مشــاهده  ردیــاب  لیــف  مینیمــم 
شــد. تصاویــر بــه صــورت پشــت 
ســر هــم بــا اســتفاده از نرم افــزار بــه 
یکدیگــر متصــل شــده، طــول کامــل 
ــرار  ــی ق ــورد بررس ــاب م ــف ردی لی
ــده  ــه ش ــر گفت ــد و مقادی ــه ش گرفت
ــی  ــاس و بررس ــال مقی ــس از اعم پ
ــدند. ــری ش ــیون، اندازه گی کالیبراس

نتایج و بحث
ــر  ــر روی قط ــاب ب ــور ت ــر فاکت تاثی
نــخ در ســه سیســتم ریســندگی 
مختلــف در شــکل )2( نشــان داده 
شــده اســت. نــخ ریســیده شــده 
بــا اســتفاده از سیســتم کامپکــت 
بــا شــیار نــوع D، قطــر کمتــری 
شــده  ریســیده  نــخ  بــه  نســبت 
ــداول  ــت مت ــتم کامپک ــط سیس توس
سیســتم  در  شــده  تولیــد  نــخ  و 
بــه  امــر  ایــن  داشــت.  رینــگ 
ــر انجــام شــده  ــل فشــردگی بهت دلی
می باشــد   D نــوع  شــیار  توســط 
کــه در آن الیــاف کوتــاه نیــز بــه 
ــخ  ــری در ســطح مقطــع ن طــور موث
قــرار می گیرنــد. عــالوه بــر ایــن، 
ــخ در سیســتم شــیار  فشرده ســازی ن
ــر از سیســتم کامپکــت  ــوع D زودت ن
ــر  ــن ام ــود. ای ــام می ش ــداول انج مت
بــه دلیــل طــول بیش تــر شــیار 
مقایســه  در   D نــوع  سیســتم  در 
ــتم  ــکل سیس ــی ش ــا ورودی مثلث ب
ریســندگی کامپکــت متــداول اســت.

تاثیــر فاکتــور تــاب بــر روی موقعیــت 
لیــف در ســه سیســتم  میانگیــن 
ریســندگی مختلــف در شــکل )3( 
ــخص  ــت. مش ــده اس ــان داده ش نش
ــف  ــن لی ــت میانگی ــه موقعی ــد ک ش
در نخ هــای کامپکــت تولیــد شــده 
ــخ  ــه ن ــبت ب ــوع D نس ــیار ن ــا ش ب
رینــگ  نــخ  و  متــداول  کامپکــت 
کوچک تــر اســت. مقــدار موقعیــت 

بــود کــه  نــخ کامپکــت 0/5  لیــف در دو  میانگیــن 
ــخ  ــور ن ــز مح ــر در مرک ــی بیش ت ــان دهنده ی چگال نش
می باشــد. موقعیــت میانگیــن لیــف در یــک نــخ ایــده آل و 
یکنواخــت بــا مهاجــرت کامــل، نزدیــک 0/5 خواهــد بــود، 
در حالــی کــه ایــن مقــدار در نــخ رینــگ بســیار بیش تــر 
ــر  ــر(. مقادی ــرت کمت ــای مهاج ــه معن ــد )ب از 0/5 می باش
موقعیــت میانگیــن الیــاف در تمامــی ایــن ســه سیســتم 
ــد.  ــش می یاب ــاب کاه ــور ت ــش فاکت ــا افزای ــندگی ب ریس
نتایــج نشــان دادنــد کــه مقــدار موقعیــت میانگیــن الیــاف 

ــد. ــود می رس ــل خ ــه حداق ــاب 4/6 ب ــور ت در فاکت

شــکل )4( همبســتگی بســیار خوبــی بــا نتایــج بــه دســت 
آمــده از شــکل )3( دارد. دامنــه ی مهاجــرت از رونــد 
مشــابهی نســبت بــه دامنــه ی انحــراف برخــوردار اســت. 
ــارت دیگــر، موقعیــت میانگیــن الیــاف مســتقیماً  ــه عب ب
در تناســب بــا ریشــه ی میانگیــن مربــع خطــا قــرار دارد. 

همــان گونــه کــه در شــکل )4( قابــل مشــاده اســت، مقــدار 
موقعیــت میانگیــن لیــف و مقــدار ریشــه ی میانگیــن مربــع 
خطــا در نــخ کامپکــت تولید شــده با شــیار نــوع D از ســایر 
نخ هــا کم تــر اســت. عــالوه بــر ایــن، مشــاهده می شــود کــه 
رونــد مقادیــر ریشــه ی میانگیــن مربــع در نــخ تولیــد شــده 
بــا شــیار نــوع D کاهشــی اســت کــه بــه معنــای مهاجــرت 
کم تــر بــا فشــردگی بهتــر نــخ می باشــد. نــخ رینــگ و نــخ 
ــدار  ــر مق ــاب 4/2 حداکث ــور ت ــداول در فاکت ــت مت کامپک
ریشــه ی میانگیــن مربــع را دارا بودنــد کــه با افزایــش فاکتور 
ــت. ــه اس ــود گرفت ــه خ ــی ب ــدی کاهش ــا 4/6، رون ــاب ت ت

تاثیــر فاکتــور تــاب بــر روی شــدت مهاجــرت در شــکل 
ــد  ــان می دهن ــج نش ــت. نتای ــده اس ــان داده ش )5( نش

شکل 1- روش اندازه گیری لیف ردیاب.
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شکل 2- تاثیر تاب بر روی قطر نخ.

شکل 3- تاثیر تاب بر روی موقعیت میانگین الیاف.

شکل 4- تاثیر تاب بر روی ریشه ی میانگین مربع خطا.
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ــوع D در  ــیار ن ــا ش ــده ب ــد ش ــت تولی ــخ کامپک ــه ن ک
از کم تریــن شــدت  بــا دو سیســتم دیگــر  مقایســه 
ــن مشــاهده شــد  مهاجــرت برخــوردار می باشــد. همچنی
کــه اختــالف معنــاداری در شــدت مهاجــرت ایــن نــخ در 
ســطوح تــاب مختلــف وجــود نــدارد. بــه طــور کلــی نــخ 
کامپکــت تولیــد شــده بــا شــیار نــوع D در تمامی ســطوح 
ــر از  ــا دو سیســتم دیگ ــال شــده در مقایســه ب ــاب اعم ت
کمتریــن قطــر، موقعیــت میانگیــن الیــاف، ریشــه ی 
میانگیــن مربــع خطــا و شــدت مهاجــرت برخــوردار بــود. 

این نتیجه به دالیل زیر به دست آمده است:
• تمامــی الیــاف کوتــاه در دســته ی الیــاف  

ناحیــه ی  در  و  بــه خوبــی فشــرده شــده 
هــوا،  در  شــدن  آزاد  بــدون  فشرده ســازی 
ــرار  ــاف ق ــته ی الی ــری در دس ــور موث ــه ط ب

. نــد فته ا گر

• دلیــل مهــم دیگــر ورودی مثلثــی شــکل  
ــکان  ــه ام ــد ک ــوع D می باش ــیارهای ن در ش
فشــردگی بهتــر الیــاف در مقایســه بــا دو 

سیســتم دیگــر را فراهــم می کنــد.

• ــه ی   ــن، زاوی ــر ای عــالوه ب
شــیار نــوع D و عــرض 
موجــب  شــیار  ایــن 
مکــش و فشــردگی بهتــر 

می شــود. الیــاف 

• بــه    D نــوع  شــیار  در 
دلیــل شــکاف مکشــی 
شــکل  و  تــر  بیــش  
ــه ی  ــی ورودی ناحی مثلث
کنتــرل  فشرده ســازی، 
بهتــری بــر روی لبــه ی 

دارد. وجــود  الیــاف 

• ــردن   ــته ک ــر هم دس  تاثی
 D ــوع ــیار ن ــاف در ش الی
بــه دلیــل موقعیــت اُریــب 
بهتــر  راهنمــا  لبــه ی 

ــت. اس

تحلیل تصاویر میکروسکوپ 
الکترونی روبشی

کلیشــه های 2، 3 و 4 ســاختمان  های 
ســه نــخ تولید شــده در سیســتم های 
ریســندگی مختلف شــامل نــخ رینگ 
کارد شــده، نخ کامپکت کارد شــده ی 
ــده   ــت کارد ش ــخ کامپک ــداول و ن مت
ــور  ــوع D را در ســه فاکت ــا شــیار ن ب
ــا  ــد. ب ــان می دهن ــف نش ــاب مختل ت
توجــه بــه ایــن تصاویــر، در مقایســه 
بــا دو سیســتم ریســندگی دیگــر، 
ــده  ــت کارد ش ــخ کامپک ــاف در ن الی
بــا شــیار نــوع D بهتــر آرایــش 
بــا  الیــاف  دســته ی  و  یافته انــد 
ــرون زده،  ــاف بی ــزان الی ــن می کمتری

ــت. ــده اس ــازی ش فشرده س

نتیجه گیری
در ایــن مطالعــه ســه سیســتم ریســندگی مختلــف 
شــامل ریســندگی رینــگ متــداول، ریســندگی کامپکــت 
ــوع  ــا شــیار ن متــداول و سیســتم ریســندگی کامپکــت ب
D بــرای تولیــد نــخ در ســه ســطح از فاکتــور تــاب 3/8، 
ــرای  ــاب ب ــف ردی 4/2 و 4/6 انتخــاب شــدند. از روش لی
مطالعــه ی اثــر تــاب بــر روی موقعیــت میانگیــن الیــاف، 
ریشــه ی میانگیــن مربــع خطــا، شــدت مهاجــرت و قطــر 

ــد. ــتفاده ش ــاال اس ــای ب ــخ در نمونه ه ن

ــد  ــخ نشــان می ده ــر روی قطــر ن ــاب ب ــور ت ــر فاکت تاثی
کــه نخ هــای کامپکــت کارد شــده بــا شــیار نــوع D قطــر 
کمتــری نســبت بــه نــخ رینــگ کارد شــده و نــخ کامپکت 
ــا  ــه ب ــا در مقایس ــن نخ ه ــد. ای ــده دارن ــداول کارد ش مت
ــا 7  ــر از 4 ت ــتم دیگ ــده در دو سیس ــد ش ــای تولی نخ ه
ــت  ــی اس ــن در حال ــته اند. ای ــر داش ــش قط ــد کاه درص
کــه در میــان ســه نــوع نــخ تولیــد شــده، قطرهــای نــخ 
ــوع D در فاکتورهــای  ــا شــیار ن کامپکــت تولیــد شــده ب

تــاب مختلــف تفــاوت معنــاداری ندارنــد.

ــر  ــاف را در نظ ــن الی ــت میانگی ــه موقعی ــی ک در صورت
ــای  ــاف در نخ ه ــن الی ــت میانگی ــدار موقعی ــم، مق بگیری
کامپکــت تولیــد شــده بــا شــیار نــوع D در تمامــی 
فاکتورهــای تــاب و در مقایســه بــا دو نــخ تولیــد شــده در 
ــد  ــخ تولی ــع ن ــر اســت. در واق ــر، کمت سیســتم های دیگ
ــت  ــن موقعی ــوع D از کمتری ــیار ن ــتم ش ــده در سیس ش
ــاب 4/6 برخــوردار اســت. ــور ت ــاف در فاکت ــن الی میانگی

ــر روی ریشــه ی میانگیــن  ــاب ب بررســی تاثیــر فاکتــور ت
مربــع خطــا و شــدت مهاجــرت نیــز نشــان داد کــه ایــن 
مقادیــر بــرای نــخ تولیــد شــده بــا شــیار نــوع D در هــر 
ســه ســطح تــاب گفتــه شــده در مقایســه بــا دو سیســتم 

دیگــر کمتــر اســت. 

تصاویــر میکروســکوپ الکترونــی روبشــی نمونه هــای 
ــف در  ــندگی مختل ــتم ریس ــه سیس ــده در س ــد ش تولی
ســه ســطح تــاب متفــاوت تصویــر واضحــی از ســاختمان 
نــخ را نمایــش می دهنــد. نــخ کامپکــت تولیــد شــده بــا 
شــیار نــوع D در مقایســه بــا نــخ رینــگ و نــخ کامپکــت 
ــداول از  کارد شــده ی مت
الیافــی  آرایش یافتگــی 
ــاف  ــا الی ــراه ب ــر هم بهت
ــرده  ــده و فش ــته ش دس
همچنیــن  و  شــده 
ــرون  ــاف بی ــل الی حداق
اســت.  برخــوردار  زده 
مطالعــه ی فــوق تنهــا 
ــر سیســتم  ــر روی تاثی ب
کامپکــت  ریســندگی 
بــا شــیار نــوع D بــر 
الیــاف  مهاجــرت  روی 
تمرکــز داشــته اســت. 
بــه  حــال،  ایــن  بــا 
بیش تــری  مطالعــات 
دادن  ارتبــاط  بــرای 
سیســتم  ایــن  تاثیــر 
خصوصیــات  روی  بــر 
ــت.  ــاز اس ــخ نی ــی ن کیف

شکل 5- تاثیر تاب بر روی شدت مهاجرت.
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ــه طــور ویــژه مــواد  در ادامــه بررســی مــواد مرکــب، و ب
مرکــب تقویــت شــده بــا منســوجات، و بــه منظــور درک 
ــن قســمت  ــن مــواد، در ای بهتــر خــواص و قابلیتهــای ای
ــواد مرکــب و همچنیــن  خــواص مکانیکــی و فیزیکــی م
مقایســه آنهــا بــا مــواد مــورد اســتفاده متــداول موجــود 
ماننــد فلــزات ارائــه میگــردد. ســپس در ادامــه بــه 
ــا  ــاط ب منظــور بررســی های بعــدی و توضیحــات در ارتب
ــات  ــه بررســی اصطالح ــواد، ب ــن م ــل ای ــی تحلی چگونگ
ــرای مطالعــه مــواد مرکــب پرداختــه شــود. الزم اولیــه ب

بــرای مقایســه انــواع مختلــف مــواد، بــه تعاریــف و مقادیر 
مشــخصی نیــاز هســت تــا بتــوان از ایــن طریــق عملکــرد 
ــن  ــه ای ــرار داد. ب ــی ق ــورد بررس ــا را م ــای آنه و ویژگیه
معنــی کــه بــرای مقایســه ســختی، اســتحکام و... بیــن دو 
ــواد الزم اســت و  ــک از م ــی از هری ــاده چــه پارامترهای م
چــه مقــدار از هــر مــاده بایــد بــه عنــوان نمونــه اســتفاده 
شــود. بــه همیــن منظــور و در راســتای انتخــاب فاکتــور 
مناســب بــرای مقایســه، مــدول ویــژه )مــدول تقســیم بــر 
چگالــی(، مقاومــت کششــی نهایــی ویــژه )مقاومــت نهایی 
ــرای  ــه ب ــتند ک ــی هس ــی(، پارامترهای ــر چگال ــیم ب تقس

ارزیابــی مــورد اســتفاده قــرار میگیرنــد.
ــه  ــور ک ــاده، همانط ــدار م ــر مق ــردن اث ــن ب ــرای از بی ب
ــنجش  ــورد س ــر م ــده، مقادی ــز آورده ش ــل پرانت در داخ
دیگــر  عبــارت  بــه  شــده اند،  تقســیم  چگالــی  بــر 
ــوع  ــل ذکــر اســت کــه چهــار ن "بی بعــد" گشــته اند. قاب
ــه  ــش ب ــمت پی ــه در قس ــی ک ــی از الیاف ــاده کامپوزیت م
ــه  ــوالد نرم ــراه ف ــه هم ــد، ب ــاره ش ــا اش ــای آنه ویژگیه
ــت  ــترین حال ــن آن در بیش ــد کرب ــه درص ــوالدی ک )ف
در حــدود 2.1 درصــد وزنــی اســت(، و آلیــاژ آلومینیــوم 
ــت  ــا در جه ــد. کامپوزیته ــرار گرفته ان ــه ق ــورد مطالع م

ــده اند. ــی ش ــازه بررس ــری س بارب

پیــش از پرداختــن بــه توضیــح پیرامــون نمودارهــا ذکــر 
ــز اهمیــت اســت کــه اعــداد و نمودارهــا  ایــن نکتــه حائ
صرفــا بــه منظــور مقایســه و درک بهتــر تفاوتهــای بیــن 

اســت،  مشــاهده  قابــل  نمودارهــا  از  کــه  همانطــور 
ــای  ــز دیگــر ویژگیه ــه دو فل ــی نســبت ب ــواد کامپوزیت م
مکانیکــی بهتــری را ارائــه می دهنــد. ایــن در حالــی 
اســت کــه میــزان و مقــدار مــورد بررســی همــه ایــن مواد 
یکســان در نظــر گرفتــه شــده اســت. بنابرایــن بــا اســتناد 
ــوان اذعــان داشــت کــه مــواد  ــه ایــن نمودارهــای می ت ب
ــود  ــازه های موج ــرای س ــد ب ــی جدی ــی راه حل کامپوزیت
هســتند کــه همزمــان بــا در اختیــار گذاشــتن مشــخصات 
ــل مالحظــه و مناســب، وزن کمتــری هــم  مکانیکــی قاب
دارنــد کــه ایــن خــود مزیتــی اســت کــه امــروزه بســیار 
ــه  ــب ب ــواد مرک ــی م ــال چگال ــرای مث ــت. ب ــم اس مه
ــف  ــا نص ــوالد و تقریب ــم ف ــدود یک-پنج ــی ح ــور کل ط
آلومینیــوم اســت؛ ایــن در حالــی اســت کــه از آلومینیــوم 
بــه عنــوان فلــزی بــا وزن پاییــن و خــواص مناســب یــاد 
ــوان  ــم میت ــی ه ــواد کامپوزیت ــود م ــن خ میشــود. در بی
مشــاهده کــرد کــه کامپوزیتهــای تقویــت شــده بــا کربــن 
از اســتحکام بیشــتری نســبت بــه انــواع تقویــت شــده بــا 
شیشــه برخــوردار هســتند. البتــه ایــن نکتــه را هــم بایــد 
ــاف  ــت الی ــادی، قیم ــائل اقتص ــد مس ــرد از بع ــه ک اضاف
کربــن بســیار بیشــتر از الیــاف شیشــه )E-glass( اســت. 

مــواد مختلــف آورده شــده و ایــن 
بررســی های  منظــور  بــه  اعــداد 
ــل اســتناد نبــوده  عملــی و کمــی قاب

و بــرای محاســبات می بایســت بــه 
شــرکت ارائــه دهنــده و تولیــد کننده 
مراجعــه و اطالعــات فنــی تهیه شــود.

وحید قربانی

عضو هیئت مدیره جامعه متخصصین نساجی ایران
مقاله؛ بخش پنجم

منسوجات فنی؛ تحولی شگرف در دنیای مدرن
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ــا وجــود خــواص بســیار  ــن، ب بنابرای
کربنــی،  کامپوزیتهــای  مناســب 
ــی  ــه طــور عموم ــا ب اســتفاده از آنه
ــه عنــوان جایگزیــن ســایر مــواد  و ب
ــه نیســت و  ــه صرف ــرون ب ــوز مق هن
ایــن کامپوزیتهــا هــم اکنــون دارای 
کاربــرد محــدود و البتــه خــاص 

هســتند.

موضــوع دیگــری کــه در ارتبــاط 
ــت  ــیار اهمی ــب بس ــواد مرک ــه م ب
بارهــای  دارد رفتــار آنهــا تحــت 
ــد  ــن بع ــر از ای ــت. اگ ــتگی اس خس
بخواهیــم مقایســهای بیــن مــواد 
کامپوزیتــی و فلــزات داشــته باشــیم، 
بایــد بیــان کنیــم کــه بــا توجــه بــه 
اینکــه ســاختار فلــزات، چــه از بعــد 
ماکروســکوپی و چــه میکروســکوپی، 
ــت،  ــده اس ــخص ش ــر مش ــرای بش ب
ایــن قابلیــت وجــود دارد کــه رفتــار 
فلــزات تحــت شــرایط بارگــذاری 
مختلــف  - مکانیکــی، رطوبتــی و 
ــی  ــتی پیش بین ــه درس ــی - ب حرارت
ــازه ها و  ــاخت س ــگام س ــده و هن ش
ــرار  ــورد توجــه ق ــف م ــایل مختل وس
گیــرد. ولــی بــا توجــه بــه اینکــه عمر 
علمــی اســتفاده از مــواد کامپوزیتــی 
ــط  ــه اواس ــت و ب ــاه اس ــبتا کوت نس
قــرن بیســتم بازمیگــردد، هنــوز 
ــی  ــای واقع ــی باره ــا ط ــار آنه رفت

ــگاهی  ــرایط آزمایش ــت. ش ــده اس ــاهده نش مش
هــم هرگــز قابلیــت شبیه ســازی دقیــق شــرایط 
واقعــی را نــدارد. بــه همیــن دلیــل، مســئله 
دیگــری کــه هنــوز اســتفاده از مــواد کامپوزیتــی 
ــر  ــوب همه گی ــیار مطل ــواص بس ــود خ ــا وج را ب
نکــرده اســت، عــدم اطــالع درســت از دوام ایــن 
مــواد اســت کــه از پیچیدگــی ســاختاری آن، بــه 
ــن  ــترک بی ــل مش ــت فص ــی کیفی ــژه چگونگ وی
ــرد. ــأت می گی ــده نش ــت کنن ــس و تقوی ماتری

مجموعه اصطالحات
ــواد  ــی م ــای تحلیل ــوع بحثه ــه وارد مجم ــش از آنک پی
ــنا  ــی آش ــا اصطالحات ــت ب ــروری اس ــویم، ض ــب ش مرک
شــویم کــه در طــول بررســیها بــا آنهــا برخــورد خواهیــم 
داشــت. مطالعــه رفتــار مــواد مرکــب از دو دیــدگاه 
ــک.  ــک و ماکرومکانی ــت: میکرومکانی ــی اس ــل بررس قاب
میکرومکانیــک حالتــی اســت کــه در آن، اجــزای تشــکیل 
دهنــده مــاده مرکــب )یعنــی تقویت کننــده و رزیــن(، هر 
کــدام بــه صــورت جداگانــه مــورد بررســی قــرار میگیرند، 
ــک  ــب ی ــاده مرک ــن ســطح، م ــر، در ای ــارت دیگ ــه عب ب
مــاده ناهمگــن در نظــر گرفتــه میشــود کــه خــواص آن از 
یــک نقطــه بــه نقطــه دیگــر، در جهــات مختلــف متفــاوت 
ــی  ــورد بررس ــه م ــه نقط ــه اینک ــته ب ــود، بس ــد ب خواه
ــدگاه  ــن. در دی ــا رزی ــده باشــد ی ــت کنن در بخــش تقوی
ماکروســکوپی،  بــه مــاده مرکــب بــه صــورت یــک مــاده 
واحــد نــگاه میشــود کــه بیــن اجــزای آن جدایــی وجــود 

ــاده  ــواص م ــد، خ ــی باش ــه صورت ــه چ ب
مرکــب را تحــت تأثیــر قــرار می دهــد. 
بــرای مثــال در کامپوزیت هــای تقویــت 
شــده بــا الیــاف، نــخ یــا رشــته های الیــاف، 
در صورتــی کــه همــه ایــن اجزا در راســتای 
طولــی خــود و در یــک جهــت قــرار گرفتــه 
باشــند، ایــن کامپوزیتهــا را تــک محــوری 
ــه  ــه ک ــک پارچ ــر از ی ــال اگ ــد. ح مینامن
ــت  ــار در دو جه ــل ب ــی تحم دارای توانای
تــار و پــود اســت اســتفاده شــود، تــک الیــه 
کامپوزیتــی را از نــوع دو محــوری می نامند.

در مــواد مرکــب مــورد بحــث، یعنــی 
بــا  شــده  تقویــت  کامپوزیت هــای 
کــه  می شــود  فــرض  منســوجات، 
دارای  و  بــوده  همگــن  مرکــب  مــاده 
ــاده  ــت م ــات خاصی ــور مختص ــه مح س
ــگام  ــن رو، هن ــک(. از ای اســت )ارتوتروپی
ــاف،  ــه جهــت الی بررســی ها می بایســت ب
ــش(  ــار )تن ــال ب ــت اعم ــن جه و همچنی
ــه  ــک الی ــواص ی ــرا خ ــود، چ ــه ش توج
ــک  ــت در ی ــر جه ــا تغیی ــی ب کامپوزیت
ــن  ــه همی ــرد. ب ــد ک ــر خواه ــه تغیی نقط
منظــور تعریــف یــک سیســتم مختصــات 
ــار و... الزم  ــال ب ــت اعم ــان جه ــرای بی ب
محــور  یــک  کار  ایــن  بــرای  اســت. 
ــن  ــد: ای ــاده در نظــر میگیرن مختصــات م
ــم،  ــر ه ــود ب ــات عم ــای مختص محوره
ــود  ــاف و عم ــت الی ــورت در جه ــه ص ب
میشــوند.  تعریــف  الیــاف  جهــت  بــر 
ــارن  ــای تق ــای محوره ــا نامه ــاده ب ــای م محوره
ــوند.  ــناخته میش ــز ش ــی نی ــای اصل ــا محوره ی
ــاف  ــر الی ــود ب ــا 1، و جهــت عم ــاف ب ــت الی جه
)جهــت رزیــن( بــا 2 معیــن میشــوند. همچنیــن 
ــی  ــاف جهــت طول ــه جهــت الی ــع ب بعضــی مواق
ــاف(  ــت الی ــر جه ــود ب ــن )عم ــت رزی ــه جه و ب
جهــت عرضــی گفتــه می شــود )شــکل 1(.

معمــوال مــواد کامپوزیتــی از روی هــم قــرار 
گرفتــن )الیــه چینــی( تعــدادی تــک الیــه 
ــک  ــد از ی ــا میتوانن ــن الیه ه ــود. ای ــاد میش ایج
ــند.  ــت باش ــک جه ــس و در ی ــک جن ــوع و ی ن
همچنیــن ممکــن اســت الیــه چینــی از روی هــم 
ــا مــواد تشــکیل دهنــده  ــرار گرفتــن تــک الیه هایــی ب ق
ــری  ــای قرارگی ــا زوای ــان ب ــن چیدم ــف، و همچنی مختل
مختلــف باشــند )بــه منظــور رســیدن بــه خــواص 
مــورد نظــر(. بــه همیــن منظــور، معرفــی یــک سیســتم 
مختصــات دیگــر در اینجــا الزم اســت، چــرا کــه سیســتم 
ــده  ــد نماین ــی نمیتوان ــه صــورت محل ــاده ب مختصــات م
ــای  ــتم محوره ــت سیس ــن حال ــد. در ای ــا باش کل الیه ه
متعامــد، سیســتم مرجــع نامیــده میشــود کــه هــم جهت 
بــا جهــت اعمــال بــار اســت. ایــن سیســتم را محورهــای 

ــکل 2(. ــد )ش ــز می نامن ــذاری نی بارگ

ــم  ــان، عالئ ــدی، نحــوه چیدم ــه و در مباحــث بع در ادام
ــه و  اختصــاری، و چگونگــی نامگــذاری مــواد مرکــب ارائ
بــه تدریــج بررســی مباحــث تحلیلــی و روشــهای ســاخت 

نیــز آغــاز خواهــد شــد.

مــاده  دیگــر  عبــارت  بــه  نــدارد. 
مرکــب فــرض میشــود کــه یــک 
ــه خــواص آن  ــوده ک ــاده همگــن ب م
ــر در  ــه دیگ ــه نقط ــه ب ــک نقط از ی
ــد.  ــر نمیکن ــک جهــت خــاص تغیی ی
بررســیها  در  و  مــوارد،  بیشــتر  در 
ــرای طراحــی و ســاخت یــک مــاده  ب
ــت  ــار کامپوزی ــه، رفت ــب چندالی مرک
ــه  ــرو مطالع ــورت ماک ــه ص ــتر ب بیش
میشــود. البتــه قابــل ذکــر اســت کــه 
ــر  ــه دقیقت ــه منظــور مطالع ــروزه ب ام
مــواد مرکــب، نــگاه بــرای طراحــی و 
ســاخت بــه صــورت تکــراری و چنــد 
ــرو( اســت. ــه )ماکرو-مزو-میک مقیاس

مــاده تقویــت کننــده بســته بــه اینکــه 

شکل 1: محورهای اصلی )ماده/تقارن(: جهت 1: جهت طولی یا الیاف؛ جهت 2: جهت عرضی یا رزین

 شکل 2: سیستم محورهای مرجع )بارگذاری( برای چندالیه کامپوزیتی



||شماره 47   |   اردیبهشت 97 45

Paper       مقاله | |

مقدمه
پارچه هــاي ســه بعــدي را کاس در ســال 2000  بســیار 
شــبیه بــه منســوجات ســاندویچ و یــا بــه عبارتــي 
ــه  ــومي ک ــه س ــل و الی ــه کام ــه پارچ ــکل از دو الی متش
ــف کــرد. پارچــه  ــه اســت تعری ــرار گرفت ــا ق ــن آنه در بی
ــوی  ــاختار حلق ــا س ــی ب ــه های ــدی پارچ ــه بع ــای س ه
هســتند کــه از اتصــال دو پارچــه جــدا از هــم بــه وســیله 
نــخ هــای متصــل کننــده ایجــاد مــی شــوند. ایــن پارچــه 
هــا بــه علــت داشــتن ســاختمان ســه بعــدی و همچنیــن 
فضــای خالــی بیــن دو ســطح پارچــه دارای ویژگــی هــای 
ــند.  ــی باش ــت م ــده اس ــدول 1 آم ــه در ج ــی ک متنوع
ــی  ــای متنوع ــرد ه ــی کارب ــن خصوصیات ــن چنی بنابرای
ــرای ایــن پارچــه هــا فراهــم کــرده اســت. بــه طــور  را ب
ــخ هــای متصــل کننــده منوفیالمنــت  معمــول جنــس ن
پلــی اســتر یــا پلــی آمیــد هســتند ونــوع نــخ پارچــه های 
ســطحی بــا توجــه بــه کاربــرد نهایــی پارچــه مــی توانــد 
پلــی اســتر، نایلــون یــا پلــی پروپیلــن باشــد. هــردو طرف 
ــا،  ــد آنه ــس و مانن ــرح، جن ــم، ط ــاظ تراک ــه از لح پارچ

ــا متفــاوت باشــد. ــد مشــابه ی مــی توان

روش های تولید و کاربرد پارچه هاي سه بعدي
پارچــه هــاي ســه بعدي دوجــداره بــه صــورت هــاي مختلف 
تــاري پــودي، حلقــوي پــودي، بافــت حلقــوي تــاري تولیــد 
ــي از  ــاري یک ــوي ت ــت حلق ــوژي باف ــوند و تکنول ــی ش م
ــاي  ــد پارچه ه ــراي تولی ــز ب ــش برانگی ــاي چال تکنولوژیه

ــت. ــوده اس ــه بعدي ب س

پارچه هاي سه بعدي تاري-پودي
پارچــه هــاي ســه بعدي را مــي تــوان بــا اســتفاده از 
ماشــینهاي تاري-پــودي تولیــد کــرد ازجملــه پارچــه هــاي 
ســه بعدي تاري-پــودي مــي تــوان بــه پارچــه هــاي کرکــي 

پارچه هــاي ســه بعدي تاري-پــودي، زیــر الیــه هایــي 
هســتند کــه بــه صــورت پارچــه هــاي دوالیــه از دو پارچــه 
بافتــه متفــاوت )یــا برعکــس یکدیگــر( تولیــد مــي شــوند. 
ــن  ــا چندی ــي ب ــاختار خاص ــت س ــا تح ــه ه ــن پارچ ای
ــن ســاماندهي  ــد مي شــوند. ای ــودي تولی ــار و پ سیســتم ت
و طــول دســته ارتبــاط دهنــده، اســتحکام و ســختي ایــن 

ــد. ــي کن ــن م ــاختارها را تعیی س

ــوژي تاري-پــودي گســتره وســیعي از ضخامــت  ــا تکنول ب
ــه  ــرد. ب ــد ک ــوان تولی ــا، از 100mm-10 را مي ت پارچه ه
عــالوه ســاختار ســطحي نــرم در هــر دو ســو را نیــز مــي 
ــاري- ــه بعدي ت ــاي س ــه ه ــت آورد. پارچ ــه دس ــوان ب ت

ــاي  ــا، عایقه ــودوزي خودروه ــوان در ت ــي ت ــودي را م پ
ــرد. ــه کار ب آکوســتیک، کاشــت هــاي جراحــي و غیــره ب

پارچه هاي سه بعدي دوجداره حلقوي
تکنولــوژي بافــت حلقوي مرســومترین روش اســتفاده شــده 

و فــرش اشــاره کــرد. ایــن ماشــین ها دو 
ــه  ــه جداگان ــه صــورت دو الی ــه را ب الی
تولیــد و ایــن دو الیــه را بوســیله نخهاي 

میانــي بهــم متصــل کــرده و یــک 
ــازند. ــدي را مي س ــه بع ــاختار س س

پارچه های سه بعدی و کاربردهای آن
طاهره همتی طرازکوهی

کارشناس ارشد طراحی پارچه و لباس

سایر خصوصیاتخصوصیات راحتي و ساختاريخصوصیات فیزیکي

حذف عملیات برش و دوختعمر خستگي باالبرگشت پذیري فشاري عالي

تنوع نخ مصرفيقابلیت استرلیزه شدننفوذ پذیري هوا یا قابلیت تنقس باال

قابلیت وسیع طراحيمقاومت سطحيضربه گیر و نرم

افزایش خصوصیت قابلیت کششيمقاومت شستشویيخمش پذیري عالي

تنظیم حرارتعایق

وزن سبکقابلیت تنظیم انتقال بخار

مقاله

c .جدول 1 خصوصیات پارچه هاي سه بعدي

c شکل1. ساختار پارچه هاي سه بعدي دوجداره تاري-پودي

c شکل2. پارچه هاي سه بعدي تاري-پودي و کامپوزیت هاي آنها
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تولیــد بــراي پارچــه هــاي ســه بعدي اســت. پروســه هــاي 
حلقــوي تــاري و حلقــوي پــودي را مــي تــوان بــراي تولیــد 
ــوژي  ــد، تکنول ــرد. هرچن ــکار ب ــه بعدي ب ــاي س ــه ه پارچ
حلقــوي تاري، منســوجي پایــدار و ســاختار تطبیــق پذیر را 
ممکــن مــي ســازد پارچــه هــاي ســه بعدي حلقــوي تــاري 

بــه گســتره وســیعي از کاربردهــا راه یافتــه اســت. 

پارچه هاي سه بعدي دوجداره حلقوي پودي تخت باف
ــاي  ــین ه ــر روي ماش ــوان ب ــه بعدي را مي ت ــاي س پارچه ه
حلقــوي پــودي تخــت بــاف بــا اعمــال اصالحــات و تغییــر 
ــه بعدي  ــاي س ــه ه ــد پارچ ــرد. تولی ــد ک ــات تولی تنظیم
ــري از  ــک س ــط ی ــه توس ــي ک ــطح خارج ــامل دو س ش
نخهــاي فاصلــه دهنــده در حیــن بافــت بــا یکدیگــر ترکیب 
ــوان  ــي ت ــا را م ــن پارچه ه مي شــوند ممکــن مي باشــد.  ای
ــا دو  ــا ماشــینهاي حلقــوي تخــت بافــت تجهیــز شــده ب ب
صفحــه ســوزني )ماشــین ریــب 1×1( تولیــد کــرد تولیــد دو 

ــه  ــدون هیچگون ــد ب ــن مت ــتفاده از ای ــا اس ــوان ب را مي ت
 2cm تغییــري و پارچــه هــاي ســه بعدي ضخیمتــر از
را تنهــا مــي تــوان بــا اســتفاده از برخــي تغییــرات اضافــه 
انجــام داد. همچنیــن امــکان بافــت پارچــه هــاي ســه بعدي 
ــف و  ــي مختل ــاي ارتباط ــه ه ــکلهاي الی ــا و ش ــا طوله ب
ــي  ــا برخ ــي ب ــاي خارج ــه ه ــف پارچ ــکلهاي مختل ــا ش ی

ــود دارد. ــرات وج تغیی

پارچه هاي سه بعدي دوجداره گرد باف
مي تــوان  ســه بعدي  هــاي  پارچــه  تولیــد  بــراي 
نمــود.  اســتفاده  گردبــاف  ماشــینهاي  تکنولــوژي  از 
ماشــینهاي گردبــاف ســنتي را بــا کمــي تغییــرات 
میتــوان بــراي ایــن منظــور بــکار بــرد. در ســالهاي 
ــاي  ــه ه ــد پارچ ــورد تولی ــي در م ــات کم ــر تحقیق اخی
ــده  ــام ش ــاف انج ــینهاي گردب ــر روي ماش ــه بعدي ب س
اســت. یکــي از ایــن مطالعــات بــر روي ماشــینهاي ریــب 
1×1 مي باشــد کــه داراي ســه سیســتم نــخ اســت و هــر 

ــد. ــام دهن ــت را انج ــه باف ــد جداگان ــي توانن ــک م ی

ــر روي  ــاف ب اکثــر پارچه هــاي ســه بعدي دوجــداره گــرد ب
ــد مــي شــوند. درجــه  ــل تولی ــاف دوب ماشــین هاي گــرد ب
آزادي و ارتفــاع بیــن دو ســطح بافتــه شــده در یــک ماشــین 
حلقویــت حلقــوي بــا تنظیــم انــدازه ارتفــاع صفحــه نســبت 
بــه ســیلندر ماشــین تعییــن مي شــود. ارتفــاع پارچــه هاي 
ســه بعدي دوجــداره کــه بــه ایــن روش از قبــل تنظیــم مــي 
ــر باشــد.  ــا mm 5.5 متغی ــد بیــن 1.5 ت شــوند، مــي توان
ــراي  ــاف ب ــرد ب ــدي گ ــه  بع ــاي س ــه ه ــون پارچ ــم اکن ه
ــهاي  ــکي، پوشش ــوجات پزش ــاي، منس ــش صندلي ه روک

ــي و ورزشــي اســتفاده مي شــوند. حفاظت

ــا  ــه بعدي ب ــاي س ــه ه ــد پارچ ــوژي تولی ــورد تکنول در م
ماشــینهاي حلقــوي پــودي در عمــل به مقــدار جزیي توضیح 
داده شــده اســت. پارچــه هــاي ســه  بعــدي بــا ضخامــت هاي 
مختلــف را بــا تنظیم پارامترهاي ماشــین میتــوان تولید کرد.

ســطح خارجــي بــر روي بســتر ســوزن 
ــود  ــي ش ــام م ــي انج ــي و عقب جلوی
ــوال  ــه معم ــده ک ــه دهن ــاي فاصل نخه
ــطح  ــتند، دو س ــا هس ــک فیالمنته ت
خارجــي را بــه همدیگر متصل کــرده و 
نگــه مي دارنــد. الیــه میانــي یــا اتصــال 
دهنــده در ایــن ســاختارها بــه دو 
طریــق بافتــه مــي شــود: تک الیــه و دو 
الیــه. تــک الیــه با یــک صفحه ســوزن 
ــه  ــا دو صفح ــا ب ــود ی ــي ش ــد م تولی
ســوزنها بافتــه مي شــوند. ایــن الیه هــا 
مــي تواننــد عمــود بــر دو الیــه پارچــه 
ســطوح خارجــي و یــا نســبت بــه آنهــا 
بــه صــورت متمایــل قــرار گرفته باشــد.  

ــه  ــه بعدي ک ــاي س ــه ه ــد پارچ تولی
دارنــد   2cm از  باالتــر  ضخامتــي 

c  شکل 3. ساختار پارچه هاي سه بعدي حلقوي پودي و انواع مختلف از الیه هاي مرتبط کننده و نمونه هاي پارچه هاي
سه بعدي دوجداره حلقوي پودي

c .شکل 4.  یک پارچه سه بعدي دوجداره تولید شده توسط ماشین گرد باف

c .شکل 5. پارچه هاي سه بعدي دوجداره حلقوي با الگوهاي طرحدار
c  شکل6. اصول تولید پارچه سه بعدي دوجداره حلقوي تاري با ماشین

راشل دو میله سوزن
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پارچه هاي سه بعدي دوجداره حلقوي تاري
پارچــه هــاي ســه بعدي دوجــداره را مــي تــوان بــا تکنولوژي 
ــیاري دارد.  ــن بس ــه محاس ــرد ک ــد ک ــاري تولی ــوي ت حلق
گســتره خــواص فیزیکــي و فیزیولــوژي آنهــا به مقــدار قابل 
ــد  ــي باش ــودي م ــاختارهاي تاري-پ ــیعتر س ــي وس توجه
بنابرایــن تکنولــوژي حلقــوي تاري مرســومترین و شــناخته 
شــده تریــن روش مــورد اســتفاده بــراي تولیــد پارچــه هاي 
ــه بعدي  ــاي س ــه ه ــد پارچ ــي باش ــداره م ــه بعدي دوج س
ــل دو  ــینهاي راش ــر روي ماش ــاري ب ــوي ت ــداره حلق دوج
ــن  ــا ای ــت ب ــد باف ــوند. فرآین ــي ش ــد م ــه ســوزن تولی میل
تکنولــوژي بــا بافــت دو پارچــه جدا در هر دو ســوي ماشــین 
و مرتبــط کــردن آنهــا بــا سیســتم نــخ ســه بعدي دوجــداره 
ــر روي  ــد ســطوح پارچــه ب مناســب انجــام مي شــود. تولی
ــاختار  ــرد. س ــي گی ــام م ــي انج ــي وعقب ــترهاي جلوی بس
پارچــه پایــه بــر طبــق محصــول نهایــي انتخــاب میشــود و 
بــا ترکیــب lapping و threading بــه دســت مــي آیــد.

ســاختار پارچــه برطبــق اســتفاده نهایــي از پارچــه 
ــال،  ــراي مث ــود. ب ــي ش ــاب م ــداره انتخ ــه بعدي دوج س
ــراي پارچــه هــاي ســه بعدي دوجــداره اســتفاده شــده  ب
در بانــداژ زخــم، یــک ســاختار بــاز بــراي قابلیــت تنفــس 
مــورد نیــاز اســت. ایــن مــورد را بــا تنظیــم میــزان تغذیــه 
ــاي  ــده پارچــه ه ــاي تشــکیل دهن ــخ و الگودهــي نخه ن

ــد. ــم مي کنن ــاز فراه ــق نی ــر طب ــه ب پای

بخــار آب از آنهــا حــدود 40% کمتر 
ــده  ــدي ش ــب بن ــاي قال ــوم ه از ف
مشــاهده  صندلــي،  در  معمــول 
شــده اســت، همچنیــن پارچــه هاي 
ســه بعــدي داراي چرخــش هــواي 
چندیــن برابــر نســبت بــه ســاختار 
هــاي چنــد الیــه ســاندویچي بــوده 
روکــش صندلي هــاي  در  اســت. 
اتومبیــل چنــد فاکتــور بســیار مهم 
مــد نظــر اســت: از نظــر رنــگ 
و ســاختار ظاهــر زیبــا باشــد و 
ــاي  ــاد طرح ه ــیل ایج داراي پتانس
کوچــک و چنــد رنگــي باشــد و 
نــرم و راحــت بــوده و در یــک نــگاه 
شــبیه پارچه هــاي بافتــه شــده 
ــکار  ــوژي ب ــل تکنول ــه دلی باشــد. ب
رفتــه در تولیــد پارچــه هــاي ســه 
بعدي دوجــداره و امکان اســتفاده از 
تعــداد بیشــمار میلــه راهنمــا بــراي 
ایجــاد طرحهــاي جالــب و قابلیــت 
ــا  ــواع نخ ه ــج از ان ــک رن ــت ی باف
ــن  ــه تمامــي ای امــکان دســتیابي ب
مــوارد وجــود دارد. بعــالوه گــردش 
هــواي موجــود در بیــن الیــه هــاي 
ــاس  ــب احس ــا موج ــن پارچه ه ای

ــه  ــاي س ــه ه ــتر پارچ ــت بیش اهمی
بعــدي بدلیــل جایگزیــن شــدن آنهــا 
ــي اســت در  ــاي معمول ــوان فوم ه بعن
ــي اشــکاالت مهمــي  فوم هــاي معمول
گرفتــن،  آتــش  قابلیــت  قبیــل  از 
ــل فشــار و جهندگــي  ضعــف در مقاب
ــه  ــه شــدن وجــود دارد ک ــه الی و الی
ــوع  ــن ن ــکاالت در ای ــل اش ــن قبی ای
پارچه هــا بر طــرف شــده اســت. از 
ــان  ــاوت بی ــات متف ــي خصوصی طرف
ــه  ــا زمین ــوع پارچه ه ــن ن شــده در ای
ــا  ــراي آنه ــي را ب ــاي متنوع کاربرده
در صنایــع مختلــف فراهــم کــرده 
اســت در اینجــا بــه توضیــح برخــي از 
ــود. ــه مي ش ــا پرداخت ــن آنه مهم تری

صنعت  اتومبیل
ــه  ــه س ــرد پارچ ــوارد کارب ــه م از جمل
ــوان  ــي ت ــع خــودرو م بعــدی در صنای
ــي  ــه داخل ــي، الی ــش صندل ــه روک ب
ــوان  ــه عن ــوم ب ــاي ف ــه ج ــي ب صندل
ــقف و درب  ــا، س ــتون ه ــي در س الی
خــودرو و قســمت هــاي مشــابه دیگــر 
اشــاره نمــود. مقاومــت در برابــر عبــور 
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راحتــي در نشســتن و ایجــاد یــک تهویــه دائمي شــده و از 
عــوارض نشســتن طوالنــي مــدت بــر روي ایــن صندلي ها 
صندلي هــاي  ایجــاد  بــا  بعــالوه  مي شــود  کاســته 
ــت محصــوالت  ــد بازیاف ــن ســاختار جدی ــا ای ــل ب اتومبی
در انتهــاي عمــر مفیــد آنهــا آســان خواهــد شــد.

کاربردهاي پزشکي
وجــود خصوصیاتــي از قبیــل تنظیــم گرمــا و رطوبــت 
ــراي مصــارف  ــرد آنهــا را ب ــوع پارچه هــا کارب ــن ن در ای
ــع  ــت. درواق ــاخته اس ــب س ــکي مناس ــف پزش مختل
پارچــه هــاي ســه بعــدي دوجــداره یــک تحــول بــراي 
توســعه منســوجات پزشــکي اســت، زیــرا در ایــن نــوع 
پارچه هــا توزیــع بســیار یکنواخــت فشــار امــکان پذیــر 
مي باشــد. هم چنیــن بســته بــه انتخــاب مویینگــي 
ــه  ــق پارچ ــات از طری ــال مایع ــطحي انتق ــاف س و الی
افزایــش مي یابــد یکــي از مــوارد مهــم در بهبــود 
ــه قســمت جراحــت  زخمهــاي مزمــن کاهــش فشــار ب
بــراي  واقعــي  احتیــاج  بنابر ایــن  دیــده مي باشــد. 
ــکي  ــاي پزش ــف در کاربرده ــوجات مختل ــرد منس کارب
ــوب  ــت مطل ــه حال ــیدن ب ــور رس ــتر بمنظ ــه بیش ک
ــع  ــع فشــار دف ــوب توزی ــت مطل تقلیــل از فشــار و حال
مایعــات و حفــظ مطلــوب حــرارت بــدن بیمــار در طول 
دوره درمــان مي باشــد توســط ایــن نــوع پارچه هــا 
حاصــل مي شــود. از پارچه هــاي ســه بعــدي دوجــداره 
همچنیــن در ترمیــم اســتخوانها و جلوگیــري از ایجــاد 
زخــم بســتر وزخمهــاي مزمــن ناشــي از فشــار در مــورد 
ــي بســتري هســتند  ــراي مــدت طوالن ــي کــه ب بیماران
همچنیــن بــراي کاربــرد هــاي جراحــي اســتفاده 
مي شــود. بطــور مثــال بمنظــور رهایــي بیمــار از فشــار 
اعمــال شــده از یــک پارچــه ســه بعــدي دوجــداره بــا 
ــن پارچــه  ــرم ســاعت شــني اســتفاده مــي شــود. ای ف
ــراه  ــود و هم ــرار داده میش ــار ق ــاي بیم ــن دو پ در بی
ــد.  ــي چرخ ــمت م ــان س ــه هم ــار ب ــدن بیم ــا غلتی ب
بنابرایــن احتیاجــي بــه بســتن و محکــم کــردن آن نیــز 
وجــود نــدارد. بانداژهــاي ســاخته شــده از پارچه¬هــاي 
ــن  ــورم مزم ــان ت ــز در درم ــداره نی ــدي دوج ــه بع س
ــز مناســب مي باشــند. ــاوي نی ــدد لنف ســیاهرگ ها و غ

کاربرد در صنایع نظامي
مزایــاي پارچــه هــاي ســه بعــدي در منســوجات نظامــي 
ــاال،  ــاال، مقاومــت سایشــي ب شــامل: مقاومــت حرارتــي ب
ســبکي، داشــتن راحتــي حرارتــي و رطوبتــي بــاال جهــت 
تنظیــم درجــه حــرارت و میــزان رطوبت بــدن و همچنین 
قابلیــت اضافــه کــردن خصوصیاتــي نظیــر دفــع آب، ضــد 
ــل محافظــت در  ــر مث ــي دیگ ــواص محافظت ــش، و خ آت
برابــر گازهــاي شــیمیایي و مضــر از خصوصیــات مثبــت 

ــد. ــا مي باش ــن پارچه ه ای

کاربردهاي ایمني و محافظت
تولیــد  قابلیــت  داراي  حلقــوي  هــاي  ماشــین 
پارچه هایــي بــا اســتفاده از الیــاف باکارایــي هــاي 
ــوالر  ــس و ک ــه، نومک ــاف شیش ــد الی ــاال مانن ــیار ب بس
ــا  ــاف در پارچه ه ــل الی ــن قبی ــرد ای ــند. کارب ــي باش م

نتیجه گیری
پارچه هــاي ســه بعــدي بدلیــل دارا بــودن خصوصیــات 
عالــي، ســطح وســیعي از کاربردهــاي مختلــف را در بــر 
ــوع منســوجات  ــن ن ــت ای ــد. بیشــترین اهمی ــه ان گرفت
بدلیــل جایگزیــن شــدن آنهــا بــه جــاي فومهــاي 
معمولــي اســت کــه اشــکاالت مهمــي از قبیــل ضعــف 
ــا  ــدن راب ــه ش ــه الی ــي والی ــار وجهندگ ــل فش در مقاب
ــدي  ــه بع ــاي س ــه ه ــد. درپارچ ــراه دارن ــه هم ــود ب خ
ــا ایــن  ــخ هــاي خــاب باعــث شــده ت ســاختارحلقوي ن
ــل  ــري قاب ــت فشــردگي و برگشــت پذی ــا قابلی پارچه ه
مقایســه اي بــا فوم هــاي مرتجــع معمولــي داشــته 
باشــند و در عیــن حــال نفــوذ پذیــري هــوا و رطوبــت 
بیشــتري نســبت بــه فومهــاي معمــول داشــته باشــند. 
ســاختارهرمي تشــکیل شــده ازنــخ هــاي خــاب و 
بخصــوص آرایــش هــاي زاویــه اي متفــاوت ایجــاد شــده 
توســط آنهــا باعــث شــده تــا ایــن پارچه هــا هنــگام وارد 
شــدن نیــرو در برابــر حرکــت برشــي نســبي دو ســاختار 
زمینــه در جهــات مــوازي نیــز مقاومــت خوبــي داشــته 
باشــند. همچنیــن در ایــن پارچه هــا مي تــوان بــا 
اســتفاده از ترکیــب چندیــن نــوع پارچــه بــا ضخامتهاي 
مختلــف و خصوصیــات ســاختاري متفاوت بــه رفتارهاي 
ــا  ــي ب ــا پارچه های ــي در مقایســه ب فشــاري نســبتاً خوب
ضخامتهــاي برابــر رســید. لــذا باتوجــه بــه نقــش بســیار 
مهــم رفتــار فشــاري منســوجات در تشــخیص کیفیــت 
آنهــا وهمچنیــن پیــش بینــي مناســب بــودن آنهــا بــراي 
کاربــرد در یــک زمینــه خــاص مورد بررســی قــرار گیرد.

 منابع
ابراهیم بیگی، اکرم )1395(، الیاف نساجی، چاپ اول، 

تهران، انتشارات آبان.
بهرامی، سیدهژیر، بشری، آزاده، صفی، سمیه )1390( 

کامپوزیت های سه بعدی پلیمری تقویت شده با الیاف، 
چاپ اول، تهران، انتشارات دانشگاه صنعتی امیرکبیر.

باقرزاده، روح اهلل، منتظر، مجید، لطیفی، م، مروری بر 
پارچه های سه بعدی و کاربردهای مختلف آن.

 Wong R. Sandwich construction in the�
 Starship. Proc. of the 37th Int. SAMPE
Symposium.9-12 March.186-197.1992
Mouritz A.P. and Jain L.K. Further valida-�

 tion of the Jain and Mai models for inter
 laminar fracture of stitched composites.
Comp. Sci. Tech. 59: 1693.1999

 Limmer L. Weissenbach G.Brown D.�
 Mcllhagger R . and Wallace E. The
 potential of 3-D woven composites
 exemplified in a composite component
for a lower-leg prosthesis Comp.27. 271-
277.1996

 Structures of 3D spacer fabric designed�
 for CC application Technical Textile/ DR
M. Varse
3D Fabrics for Technical Textile Applica�
tions

آنهــا را در مقابــل آتــش وحــرارت 
گازهــاي  شــیمیایي،  مــواد  زیــاد، 
الکتریکــي  خطــرات  خطرنــاک، 
ومکانیکــي آلودگي هــاي رادیــو اکتیو، 
بســیار  ســرماي  فشــار،  نوســانات 
شــدید، ویــروس و باکتــري وخطــرات 

بالســتیک محافظــت مي کنــد.

لباسهاي ورزشي
همــواره تعــداد ورزشــهاي مختلــف 
مــي  افزایــش  جهانــي  بصــورت 
ــش  ــراي کف ــا ب ــن تقاض ــد بنابرای یاب
و لباســهاي ورزشــي مناســب نیــز 
ــن  ــي ای ــد در تمام ــي یاب ــش م افزای
کســب  همــواره  بایســتي  لباســها 
ــا  ــزان راحتــي از نظــر دم ــن می باالتری
رطوبــت در نظــر گرفتــه شــود. پارچــه 
ــل  ــداره بدلی ــدي دوج ــه بع ــاي س ه
ــودن  ــاال فنــري ب وزن ســبک حجــم ب
و قابلیــت شستشــو بعنــوان جانشــیني 
بــراي فومهــاي چنــد الیه در کفشــهاي 

ورزشــي کاربــرد زیــادی دارد.

کاربرد در رویه تشکها
را  زیــادي  زمــان  مــدت  انســانها 
در طــول مــدت شــبانه در حالــت 
در  همچنیــن  و  هســتند  نشســتن 
ــي  ــان زندگ ــک ســوم از زم حــدود ی
خــود را در رخت خــواب مي باشــند. 
بــه همیــن منظــور توجــه به ســاختار 
ــواب  ــده رختخ ــکیل دهن ــزا تش و اج
نقــش  کــه  صندلــي  تشــکهاي  و 
مهمــي را در راحتــي انســانها دارد 
ــد  ــر مي رس ــه نظ ــروري ب ــم و ض مه
ــداره  ــدي دو ج ــه بع ــاي س پارچه ه
پذیــري  شــکل  خاصیــت  بدلیــل 
بســیار خــوب و بدلیــل اینکــه براحتي 
ــدن  ــا خوابی ــتن و ی ــت نشس در حال
ــد  ــدن انســان در مــي آین ــرم ب ــه ف ب
مي شــوند. راحتــي  ایجــاد  باعــث 

ایــن ایجــاد راحتــي و همچنینــي 
برگشــت  و  فشــارپذیري  خاصیــت 
پذیــري خــوب ایــن پارچه هــا باعــث 
ــي  ــن خوب ــکها، جایگزی ــده در تش ش
ــان باشــند.  ــي اورت ــراي فومهــاي پل ب
ــرای  ــد ب ــای جدی ــروزه از روش ه ام
تولیــد منســوجات صنعتــی اســتفاده 
ــوان  ــی ت ــه م ــه از جمل ــی شــود ک م
ــی  ــه ای ــای لول ــه ه ــد پارچ ــه تولی ب
بــه روش جــوش و مافــوق صــوت 
اشــاره کــرد کــه در تقویــت بتــن 
ــکار مــی رود  هــای اســتوانه شــکل ب

ــکل 7(. )ش
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افسانه محرابی؛ مدیرکل دفتر صنایع نساجی و پوشاک وزارت صنعت، معدن و تجارت:

موضوع واردات غیرقانونی مهمترین مسأله صنایع نساجی و پوشاک

مدیــرکل دفتــر صنایــع نســاجی و پوشــاک وزارت صنعت، 
معــدن و تجــارت گفــت: همــکاری دســتگاه هــای ذیربــط 
ــاق کاال و ارز،  ــا قاچ ــارزه ب ــزی مب ــتاد مرک ــه س از جمل
گمــرک جمهــوری اســالمی ایــران و بــا هماهنگــی انجمن 
ــدام  ــر اق هــا و تشــکل هــای تولیــدی و صاحبنظــران ام
ــد. ــام ش ــته انج ــال گذش ــی در س ــی های ــا و هماهنگ ه

ــاجی در  ــت نس ــتاوردهای صنع ــن دس ــی از مهمتری یک
ــدور  ــی ص ــتورالعمل چگونگ ــرای دس ــته، اج ــال گذش س
ــر  ــدگان، دفات ــع کنن ــدگان، توزی ــت نماین ــی فعالی گواه
ــده کاالی  ــه کنن ــی عرض ــای خارج ــرکت ه ــعب ش و ش

ــود. ــد( ب ــاری )برن ــان تج ــام و نش ــاک دارای ن پوش

ــاده  ــا اجــرای م ــد، ب ــن پیون ــار داشــت: در همی وی اظه
3 دســتورالعمل مذکــور درخصــوص ســفارش گــذاری و 
ــور از  ــای مذک ــزان واردات برنده ــدی از می ــد درص تولی
طریــق تولیــد کننــدگان داخلــی، امیــد مــی رود کــه بــا 
فراهــم آمــدن زمینــه تبــادل اطالعــات و انتقــال تجربیات 
و دانــش فنــی میــان طــرف هــای خارجــی و ایرانــی، بــه 
تدریــج شــاهد رشــد و شــکوفایی ایــن صنعــت باشــیم. 

برنــد   71 از  تاکنــون  کــرد:  خاطرنشــان  محرابــی 
خارجــی کــه مــدارک خــود را ارائــه کردنــد، 33 برنــد از 
کشــورهای انگلســتان، ایتالیــا، بلژیــک، اســپانیا، فرانســه، 
ســوئیس، آلمــان، هنــگ کنــگ، لهســتان، کانــادا و 
ترکیــه بــرای ســفارش گــذاری در راســتای اجــرای مــاده 
ــا  ــه همــکاری مشــترک ب ــدام ب ــوق اق 3 دســتورالعمل ف

ــد. ــی کردن ــدگان ایران تولیدکنن

وی ســایر فعالیــت هــای صــورت گرفتــه در ایــن بخــش را 
شــامل اجرایــی شــدن مــاده 13 قانــون مبــارزه بــا قاچــاق 
کاال و ارز در مــورد شناســه دار کــردن کاالهــای وارداتــی، 
ــق  ــه مناط ــاک ب ــرای واردات پوش ــت ب ــال محدودی اعم
ــای  ــص کااله ــی و ترخی ــای ارزیاب ــود روش ه آزاد و بهب
ــرد. ــوان ک ــور عن ــرکات کش ــاک در گم ــاجی و پوش نس

ایــن مقــام مســئول وزارت صنعــت، معــدن و تجــارت تصریح 
کــرد: پیــش از اجرایــی شــدن برجــام و در زمــان تحریــم هــا، 
صنعــت نســاجی از نظــر فناوری و مــواد اولیه بــا تبعات منفی 
مواجــه شــد کــه منجــر بــه اجــرا نشــدن برنامــه ریــزی های 
از پیــش تعییــن شــده بــه دلیــل فقــدان ارتباط با کشــورهای 
ــود. ــاجی ب ــین آالت نس ــده ماش ــد کنن ــرفته و تولی پیش

محرابــی اظهــار داشــت: یکــی دیگــر از مشــکالت زمــان 
ــن  ــی تامی ــع اصل ــا مناب ــران ب ــاط ای ــع ارتب ــم، قط تحری
مــواد اولیــه صنعــت نســاجی، مراکــز مشــاوره هــای فنــی 
ــده  ــش عم ــدان بخ ــروش و فق ــکل ف ــش روز، مش و دان
ــل  ــه دلی ــاجی ب ــوالت نس ــی محص ــای جهان ای از بازاره

ــود. ــول ب ــال پ ــل و انتق مشــکالت نق

وی ادامــه داد: برجــام موجــب بهبــود و گســترش تبادالت 

را از شــرکت هــای مربوطــه بــه عمــل خواهــد آورد.

محرابــی همچنیــن بــا اشــاره بــه اقــدام هــای انجــام شــده 
ــت  ــزرگ صنع ــای ب ــای برنده ــا احی ــظ ی ــه حف در زمین
نســاجی در ســال 96، خاطرنشــان کــرد: باتوجــه بــه اینکــه 
ــزرگ و قدیمــی صنعــت نســاجی  برندهــا و کارخانجــات ب
هــر یــک مشــکالت خــاص خــود را داشــته انــد، طبیعــی 
اســت همانطــوری کــه ایــن واحدهــا در طــول زمــان دچــار 
ــر  ــان ب ــز زم ــا نی ــائل آنه ــع مس ــد، رف ــده ان ــکالت ش مش

ــود.  خواهــد ب

ــروه  ــم در کارگ ــب ه ــن خصــوص، مرات ــت: در ای وی گف
ــی تســهیل  ــروه مل ــق کارگ ــم از طری ــای اســتانی و ه ه
ــه و  ــرار گرفت ــری ق ــورد پیگی ــد م ــع تولی ــع موان و رف
مشــکالت آنهــا بــه تدریــج قابــل حــل و فصل خواهــد بود.

ایــن مســئول وزارت صنعــت دربــاره مســائل و مشــکالتی 
کــه صنعــت نســاجی بــه آن مبتالســت، گفــت: در 
ــن  ــی مهمتری ــه نخســت، موضــوع واردات غیرقانون مرحل

ــت. ــاک اس ــاجی و پوش ــع نس ــاله صنای مس

وی اضافــه کــرد: در ایــن زمینــه، ایــن دفتــر بــا همــکاری 
ــه ســتاد مرکــزی مبــارزه  ــط از جمل دســتگاه هــای ذیرب
ــا قاچــاق کاال و ارز، گمــرک جمهــوری اســالمی ایــران  ب
ــدی و  ــای تولی ــا و تشــکل ه ــا هماهنگــی انجمــن ه و ب
صاحبنظــران امــر اقــدام هــا و هماهنگــی هایــی در ســال 
ــاری  ــال ج ــت در س ــه الزم اس ــد ک ــام ش ــته انج گذش

ــد.  تــداوم و گســترش یاب

وی گفــت: ارائــه تســهیالت متناســب بــرای حفــظ 
وضعیــت موجــود و نیــز ایجــاد تمایــل بــه ســرمایه گــذاری 
جدیــد در راســتای تامیــن نقدینگــی واحدهــای تولیــدی 
موجــود بــه منظــور ســرمایه در گــردش و ســرمایه ثابــت، 
پیگیــری ایجــاد و گســترش شــهرک هــای ویژه پوشــاک و 
کفــش، پیگیــری و اقــدام هــای الزم در خصــوص آمــوزش 
ــب  ــن مناس ــری تامی ــت، پیگی ــانی در صنع ــروی انس نی
ــواد  ــود م ــه بهب ــدی از جمل ــای تولی ــه واحده ــواد اولی م
پتروشــیمی و همچنیــن تســهیل فرآینــد ورود موقت برای 
ــهیالت  ــاص تس ــور و اختص ــادرات مح ــد ص ــعه تولی توس
ســرمایه در گــردش و بازســازی و نوســازی در قالــب طــرح 
رونــق تولیــد و طــرح بازســازی و نوســازی ابالغــی ســتاد 
ــای انجــام  ــدام ه ــی، ســایر اق ــی اقتصــاد مقاومت فرمانده

ــوده اســت. ــرای حــل مشــکالت ایــن صنعــت ب شــده ب

مدیــرکل دفتــر صنایــع نســاجی و پوشــاک وزارت صنعت، 
معــدن و تجــارت خاطرنشــان کــرد: برپایــه هماهنگــی بــا 
ــه منظــور کمــک  ــط ب ــا و تشــکل هــای ذیرب انجمــن ه
بــه کاهــش قیمــت تمــام شــده تولیــدات داخلــی 
پیشــنهاداتی ارائــه شــده کــه امســال پیگیــری هــای الزم 
ــت. ــد گرف ــورت خواه ــا ص ــیدن آنه ــر رس ــه ثم ــرای ب ب

بیــن المللــی صنعــت نســاجی در 
خصــوص واردات، صــادرات، نصــب 
مشــکالت  و  آالت جدیــد  ماشــین 
ــدواری  ــا امی ــی و بانکــی شــد و ب مال
شــرایط  بــه  داخلــی  صنعتگــران 
صنایــع  قــوی  حضــور  و  جدیــد 
ــرای  ــی ب کشــورهای پیشــرفته صنعت
ــط گذشــته،  بازســازی شــرایط و رواب
ــم و  ــرای کار فراه ــبی ب ــتر مناس بس
ــع  ــی صنای ــکالت ارتباط ــب مش اغل

ــت. ــده اس ــگ ش کمرن

اشــتغال  خصــوص  در  محرابــی 
در  بخــش  ایــن  در  شــده  ایجــاد 
ســال گذشــته خاطرنشــان کــرد: 
ــره  ــای به ــه ه ــه پروان ــه ب ــا توج ب
بــرداری صــادره، پارســال تعــداد 466 
ــا ســرمایه گــذاری 18 هــزار  واحــد ب
میلیــارد ریالــی و بــا اشــتغال 9 هــزار 
ــه  و 268 نفــر طــرح هــای خــود را ب

ــد. ــانده ان ــرداری رس ــره ب به

وی بــا اشــاره بــه تولیــد برخــی 
محصــوالت منتخــب صنایع نســاجی، 
بیــان داشــت: الیــاف پلــی اســتر، نــخ 
فیالمنــت پلــی اســتر و نــخ سیســتم 
پنبــه ای و ترکیبــی الیــاف مصنوعــی 
ــزار  ــب 206، 240 و 215 ه ــه ترتی ب
ــه  ــرم ب ــینی و چ ــرش ماش ــن و ف ت
 46 و  مترمربــع  هــزار  ترتیــب 92 
ــدند. ــد ش ــع تولی ــوت مرب ــون ف میلی

مدیــرکل دفتــر صنایــع نســاجی و 
و  معــدن  صنعــت،  وزارت  پوشــاک 
انعقــاد  دربــاره  تجــارت همچنیــن 
تفاهــم نامــه و قــرارداد بــا شــرکت های 
خارجــی در صنعــت نســاجی، گفــت: با 
ــده در  ــود آم ــرایط بوج ــه ش ــه ب توج
قالب دســتورالعمل واردات پوشــاک که 
پیــش از ایــن مطــرح شــد، قراردادهای 
مختلــف همــکاری بیــن شــرکت هــای 
خارجــی و داخلــی منعقد شــده اســت. 

ایــن،  بــر  عــالوه  داد:  ادامــه  وی 
توانمنــد  داخلــی  هــای  شــرکت 
ــه  ــرح در زمین ــای مط ــا برنده ــز ب نی
محصــوالت چرمــی قراردادهایــی را 
ــر  ــن دفت ــد و ای ــته ان ــرا گذاش ــه اج ب
ــود در  ــازمانی خ ــه س ــر وظیف ــا ب بن
صــورت لــزوم حمایــت هــای الزم 
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ــک  ــا کم ــا ماالری ــارزه ب ــه مب ــوص ب ــاف مخص ــور الی چط
ــر  ــت؟ اکث ــان چیس ــوان جه ــن حی ــار تری ــد؟ مرگب می کنن
ــکارچیانی ماننــد کوســه هــا یــا  مــردم احتمــاال بــه ش
شــیرها فکــر مــی کننــد. بعضــی هــم ممکــن اســت بگوینــد 
ــات جهــان هســتند امــا  کرگــدن هــا  مرگبــار تریــن حیوان
ــت.  ــه نیس ــورد توج ــب م ــه اغل ــت ک ــره ای اس ــخ حش پاس
پشــه هایــی بــا وزن تنهــا 2.5 میلــی گــرم کــه ممکــن اســت 
ــار  ــی از مرگب ــع یک ــا در واق ــند ، ام ــر برس ــه نظ ــر ب ــی اث ب
ــان  ــه شــمار مــی آینــد. بندپای ــه هــای جهــان ب ــن گون تری
کوچکــی کــه مســئول گســترش ماالریــا هســتند و مشــکلی 
ــژه در  ــه وی ــد ب ــی کنن ــاد م ــی ایج ــطح جهان ــدی در س ج
منطقــه جنــوب ســاهارا.این بیمــاری نوعــی بیمــاری عفونــی 
ناشــی از یــک انــگل تــک ســلولی اســت کــه بــا نیــش پشــه 
ــرای  ــا ب ــن انگله ــود. ای ــی ش ــل م ــل منتق ــاده ی آنوف ی م
ــه  ــد: پش ــه دارن ــان جداگان ــه دو میزب ــاز ب ــتردگی نی گس
ــان  ــوان میزبان ــه عن ــی و انســانها ب ــان اصل ــوان میزب ــه عن ب
واســطه. هــر میزبــان، انــگل را قــادر مــی ســازد تــا مرحلــه 
ای جدیــد از زندگــی را توســعه دهــد کــه بــه عنــوان تبــادل 
ــا  ــارزه ب ــرای مب ــه ب ــود. اگرچ ــی ش ــناخته م ــه ای ش چرخ
ماالریــا گام هایــی برداشــته شــده اســت امــا در ســال 2016، 
بیــش از 200 میلیــون مــورد 450 هــزار مــرگ در سراســر 
جهــان وجــود داشــته اســت و میلیاردهــا نفــر، بــه خصــوص 
ــراد دارای سیســتم ایمنــی ضعیــف، هنــوز در  کــودکان و اف

معــرض خطــر هســتند.  

چالــش بــزرگ در مبــارزه جهانــی علیــه ماالریــا ایــن اســت 
کــه پشــه هــا  بــه دلیــل مواجهــه بیــش از حــد بــا حشــره 
کــش هــا در طــی دهــه هــا مقــاوم شــده انــد. طبــق گفتــه 
ســازمان بهداشــت جهانــی )WHO(، بهتریــن محافظــت در 
ــپری  ــامل اس ــک ش ــای کوچ ــده ه ــال دهن ــن انتق ــر ای براب
هــای حشــره کــش خانگــی  و پشــه بنــد هــای بــا خاصیــت 
حشــره کشــی هســتند، اقداماتــی کــه بــه عنــوان »کنتــرل 
ــرای اســتفاده  ــز شــناخته مــی شــوند . هــر دو ب ــردار« نی ب
آســان بــوده و مــی تــوان آن هــا را در هزینــه هــای نســبتا 
پاییــن توزیــع کــرد امــا یکــی چالــش هایــی کــه بــرای پشــه 
بنــد هــای بــا خاصیــت حشــره کــش هــا بــرای اولیــن بــار 
معرفــی شــد، حفــظ خــواص حشــره کشــی آن بــود. بایســتی 

هــر 6 مــاه یکبــار بــه ایــن شــبکه هــا حشــره 
ــی  ــد اثربخش ــا بتوانن ــود ت ــق ش ــش تزری ک
ــه  ــاره ب ــدون اش ــد، و ب ــظ کنن ــود را حف خ
ــت  ــی محافظ ــیاری را ب ــه بس ــی ک دوره های
ــک  ــا خش ــبکه ه ــا ش ــد ت ــی گذارن ــی م باق
شــوند ، چالشــی منطقــی و قابــل مالحظــه در 
مناطــق روســتایی بــه شــمار مــی آیــد. بــرای 
افزایــش زمــان کارآیــی، در ســال 2000، پشــه 
ــی  ــای طوالن ــش ه ــا حشــره ک ــی ب ــد های بن
الیــاف  از  شــده  ســاخته   )LLIN( مــدت 
ــه حشــره کــش  ــازار شــد ک ــی وارد ب مصنوع
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ترجمه

آن بــه طــور مســتقیم بــه نــخ 
آغشــته شــده یــا بــه صــورت 
آغشــتگی بــه کار مــی رود 
بســیار  را  حفاظــت  کــه 
کنــد. مــی  تــر  طوالنــی 

فرآیندی پیچیده
ــر  ــول عم ــش ط ــرای افزای ب
مهــارت  کالرینــت    ،LLIN
اضافــه کــردن  را در  خــود 
الیــاف  هــای  قابلیــت 
مصنوعــی بــرای گســترش 
  ®CESA ــه ــد پش ــب ض ترکی
ایــن  می کنــد.  اعمــال 
پلــی  اســاس  بــر  ترکیــب 
ــواد  ــا م ــه ب ــت ک ــن اس اتیل
کــش  حشــره  و  افزودنــی 
شــده  مخلــوط  پریتروئیــد 
اســت.آنچه کــه بــه تکنولوژی 
کالرینــت ویژگــی خاصــی  
ــه  ــت  ک ــد،این اس ــی بخش م
بــا  کــش  حشــره  آن  در 
ترکیــب مخلــوط مــی شــود و 
اجــازه مــی دهــد آزاد شــدن 
دائمــی امــا آهســته به ســطح 
- بــه انــدازه کافــی بــرای 
ــا تمــاس  کشــتن هــر پشــه ب
ــوآوری  ــه آن انجــام شــود. ن ب
کالرینــت، همچنیــن تضمین 
می کنــد کــه بــر مولکــول 
بهینــه  روش  فیبــر  هــای 
ســازی انجــام شــده و نــخ 
هایــی را تولیــد میکننــد کــه 
  ®Cesia خاصیــت    دارای 
اســت و فــوق العــاده متراکــم 
و مقــاوم در برابــر ســایش 

اســت و مقــدار حشــره کــش را کــه در هــر شستشــو از بیــن مــی 
رود، کاهــش می دهــد. ایــن مقاومــت در برابــر ســایش بــه ویــژه 
مهــم اســت، زیــرا حتــی کوچکتریــن ســوراخ هــا در شــبکه هــا 

ــد. ــوذ کنن ــا نف ــه ه ــا پش ــد ت ــازه دهن ــد اج ــی توانن م

یــک مثــال اســتفاده از ترکیــب  CESA®در تکنولــوژی کنتــرل 
 Royal اســت کــه تحــت نــام تجــاری LLINs )DCT( بیمــاری
Sentry® توزیــع شــده اســت. ایــن اثــر بخشــی طوالنــی مــدت 
ــه  ــا اســت، ک ــرل ماالری ــه کنت ــا جهــت کمــک ب ــه شــبکه ه ب
بیــش از یــک دهــه مقــرون بــه صرفــه تــر و بســیار اکولوژیکــی 
مــی باشــد. محصــوالت Royal  Sentry LLIN دوام شستشــوی 
ــو  ــاعت شستش ــول 24 س ــد و در ط ــی کنن ــم م +30  را فراه
 LLIN ــن ــه میانگی ــبت ب ــه نس ــد؛ ک ــی کنن ــل م ــل عم کام

بیشــترین عملکــرد را دارد.

چگونه الیاف مخصوص به مبارزه با ماالریا کمک می کنند؟ 
تعهد بلند مدت مورد نیاز است!

ــا؛  ــه ماالری ــی علی ــارزه جهان ــای عمــده در مب ــش ه یکــی از چال
ایــن اســت کــه پشــه هــا بــه علــت دهــه هــا بیــش از حــد مواجــه 
شــدن در برابــر حشــره کــش هــا مقــاوم شــده انــد. یــک راه حــل 
ــق  ــن اســت کــه از طری ــرای تولیــد کننــدگان حشــره کــش ای ب
انــواع مختلــف مــواد فعــال حشــره کــش در محصــوالت خــود مــی 
چرخنــد؛ در نتیجــه جلوگیــری از مقاومــت در برابــر آن ســاختار به 
وجــود مــی آیــد. امــا از آنجــا کــه پیرتروئیــد هــا تنهــا گروه حشــره 
کــش هــا اســت کــه بــرای اســتفاده از ســوی ســازمان بهداشــت 
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The press conference which was held the 
first day was the most successful event in 
the exhibition, with the full participation 
of domestic and foreign media and al-
most exceeding out of the booth. General 
Manager of Mimaki Eurasia Arjen Evertse, 
A.I.T. General Manager Hakan Özgür and 
General Manager of DigiMania Gürcan 
Kurtaran emphasized the synergy that 
Mimaki Eurasia and textile dealers have 
caught up in support of each other.

Stating that digitalization in the field of 
printing is a rising trend due to the in-
creased flexibility and speed demands in 
textile production, Arjen Evertse said with 
these solutions, production processes and 
costs have decreased, while quality and 
variety have increased.

As for the ITM 2018, Evertse said;
“ITM 2018 was a real success for us. Our 
program was always full for 4 days, with 
both Turkish textile manufacturers and 
with visitors attending from foreign and 
developing markets. Demand from geog-
raphies like India, Pakistan, Iran and the 
Balkans will make a positive contribution 
to our market goals. We met with our cur-

rent and potential end us-
ers; and told them that we 
have full competence in 
digital textile printing and 
a solid product portfolio. 
The solutions we provide 
for different widths and 
speeds; in the field of di-
rect printing and sublima-
tion printing on different 
types of fabrics; will fur-
ther strengthen our lead-
ing position in the market.”

Telling they are very im-
pressed by the demands 
and interest of Turkish 
textile manufacturers in 
digital printing technol-
ogies, Arjen Evertse; “As 
Mimaki, we are expand-
ing our rich product port-
folio with great invest-
ments; in order to give 
the fastest and precise 
answer to the demands 
of the Turkish textile in-
dustry. We are as close 
as ever to our users with 
our textile dealers A.I.T. 

and DigiMania. In this context, 2018 will 
definitely be a year of growth for Mimaki”.

Mimaki textile dealers are focused on 
growth
A.I.T. General Manager Hakan Özgür said 
that they continued to grow with new in-
vestments along with Mimaki. Reminding 
that they opened their head office in İstan-
bul, Özgür; “A Mimaki user in any region of 
Turkey can receive services as soon as pos-
sible. We will expand our regional structure 
in all of Turkey. We will have both a stock of 
machinery and consumables and a strong 
technical team in our İstanbul head office. 
We have brought up our synergy compat-
ible with the power of Mimaki Eurasia”.

DigiMania General Manager Gürcan Kur-
taran expressed satisfaction with being at 
the same booth with Mimaki. “Mimaki has 
been preferred by Turkish textile manu-
facturers for high quality, superior perfor-
mance and after-sales security”. Kurtaran 
concluded by saying; “Mimaki’s restructur-
ing process in Turkish Market has not only 
increased our business capacity; but has 
also increased the support we receive di-
rectly from Mimaki Eurasia. This gives our 
users a unique advantage”.

SSM Schärer Schweiter Mettler AG will 
show their latest applications at ITM in 
Turkey. The exhibition is held in Istan-

bul from April 14 to 17, 2018 at the Tüyap 
Fair Convention and Congress Center. 

SSM announces their participation of the 
forthcoming ITM in Istanbul. The Swiss 
based SSM, the inventor of the electronic 
yarn traverse system, will continue their 
tradition of trend-setting with the presen-
tation of break-through technologies which 
will help the customers to get their goals.

Although markets, technologies and fash-
ion are subject to continuous change, the 
endeavor of SSM is to de-liver state-of-
the-art products and best solutions for 
any new demand. Keeping this in mind, 
SSM is introducing several new applica-
tions in Istanbul:

• TG30-ETC offering the 
combination of false-twist 
texturing and air-texturing 
in one process step

• Wide range of fancyflex™ 
options for creating slubs 
and neps with DP5-T

• PWX-MTC with online 
tension controlled, posi-
tively driven unrolling sys-
tem precitens™ offering 
the highest flexibility and 
productivity

• Success of DIGICONE® 2 
enabling higher dyeable 
package density with same 
package volume

 
In addition, SSM presents 
further innovative solutions 

in Dye Package/Rewinding, Assembly Wind-
ing, Tech-nical Yarns, Air Texturing, False Twist 
Texturing, Air Covering and Sewing Thread 
Finish Winding.

Besides the displayed applications, SSM 
provides a wide range of renowned textile 
machines. A detailed over-view about SSM 
machinery and supported applications of 
the textile process chain can be found un-
der Wind-ing Solutions at www.ssm.ch.

SSM at ITM 2018 in Istanbul
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Superior performance with certified DRY 
TOUCH® fabric brand
DRY TOUCH®, Zorlu Holding’s certified per-
formance fabric brand; another product on 
display in the exhibition; allows the air to 
flow from the outside; and the wicking the 
moisture easily. With these fabrics; sports-
wear, underwear, denim clothing, work 
clothes and ready-to-wear are provided 
with a visible ease of use. The tests show 
that DRY TOUCH® fabrics are observed to 
absorb moisture 10 times faster than cotton.

In addition to these products, Korteks’ 
yarns; which offer innovative solutions to 
automotive fabric projects; are used by 
domestic and foreign fabric manufactur-

ers in the projects of the 
biggest automobile brands 
of the world.

Korteks innovative nature 
protecting manufacturing
Korteks develops and man-
ufactures innovative prod-
ucts within a sustainable 
production concept. The 
company adds additional 
features such as colour and 
non-flammability to the 
yarns during production; 
so as to prevent losses and 
reduce negative effects on 

the environment when possible; in 95% of 
the yarns produced by the company. Yarns 
coloured during production are much more 
environmentally responsible; than the ones 
dyed with yarn dyes or fabric dyes. Water 
and energy consumption are thus zeroed as 
there is no need for dyeing operations after 
fabric production.

Korteks Mensucat, one of Zorlu Group 
companies, started its activities in Bursa in 
1989. Nowadays, selling products close to 
50 countries as well as the Turkish Market; 
Korteks continues to innovate in the field of 
polyester yarn production within their 335 
thousand meter square facility; with more 
than 2 thousand employees.

Mimaki Eurasia ITM 2018: The 
name of success. Participating 
in Turkey and the surrounding 

region’s most important textile technol-
ogy exhibition ITM 2018, Mimaki Eurasia, 
attracted a lot of interest during the ex-
hibition with their digital printing solu-
tions. The press meeting, which was held 
on the first day of the event, was very 
crowded thanks to the full participation 
of domestic and foreign media.

Mimaki Eurasia has announced that it has 
obtained successful results from Turkey 
and the region’s largest and most import-
ant exhibition for textile technology ITM 
2018, where they have directly participat-
ed for the first time. Mimaki succeeded in 
attracting great attention with both solu-
tionspresented and their concept in Hall 
6, 604B and C at the exhibition held in 
TUYAP from April 14th to 17th. Welcom-
ing visitors in the same booth with their 
textile dealer A.I.T. and DigiMania, Mimaki 
showed the textile industry ‘digital oppor-
tunities‘ during the 4-day exhibition.

Innovative textile printers as well as the spe-
cial area where the applications were exhibit-
ed became the focus point in Mimaki Eurasia 
booth, in which the decision makers, inves-

tors and designers from 
the textile industry showed 
great interest. Developed 
for direct inkjet printing, the 
Tx300P-1800 and Tx300P-
1800B enable very efficient 
and cost-effective textile 
printing. Suitable for a wide 
range of applications from 
fashion and clothing to 
home textiles, promotional 
prints to PoS products, the 
Tx300P series offers flexibil-

ity and competitive advantage to its users.

Another outstanding solution for the Mimaki 
Eurasia ITM 2018 booth was the TS500P-3200 
transfer printer. Mimaki’s newest wide format 
transfer paper printer combines high produc-
tivity with speed and quality. The Mimaki 
TS300P-1800 offers high quality in sublima-
tion printing and a two year full guarantee.

Mimaki Eurasia ITM 2018: the most 
successful press meeting of the exhibition 
was held at ITM 2018

Mimaki Eurasia: The Name 
of Success at ITM 2018
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riority. At the same time, intelligently au-
tomated processes and lean maintenance 
reduce maintenance costs by up to 60%; 
and energy consumption by up to 25%.

The new semi-automatic BD 7 machine is 
also in a league of its own. It offers con-
vincing performance with all package siz-
es up to 320 mm diameter due to cross-
wound packages in Autocoro quality. The 
BD 7 reduces spinning costs and increases 
profitability with energy consumption sav-
ings up to 10%; and rapid take-off speeds 
of 230 m/min for all machine lengths.

Components for the best yarn quality
With more than 80 years of market leader-
ship in textile machine components in the 
area of spinning; today Texparts is able to 
offer you the basis for the production of 
high-quality staple fibre yarns. The PK 2630 

SE weighting arm series for 
ring spinning machines is 
the most versatile on the 
market; and together with 
Accotex cots and aprons 
as drafting system; offers 
the optimum solution 
for all yarn types in the 
short staple fibre range. 
Accotex offers a wide 
range of cot hardness to 
meet all customer needs.

Saurer is also presenting 
components from Temco, 
Daytex and Fibervision. The 
brands are technology lead-
ers in their respective sec-
tors; and offer high-qual-
ity solutions for the 
processing and monitoring 
of filament fibres and yarns.

SUN – SERVICE UNLIMITED – Competent 
service for customers
The Saurer service station in the middle of 
the pulsating textile district of Kahraman-
maraş is comprehensively equipped and of-
fers customers their service on their door-
step: 60 trained members of staff are on 
hand to look after all of the Turkish custom-
ers’ needs. Thanks to the expanded spare 
parts warehouse; they can now immedi-
ately supply the spinning mills with genu-
ine spare parts if need be. On the Autocoro 
8 rotor spinning machine installed there, a 
team of experts produces sample spinnings 
directly on site. Saurer has further expanded 
its service network with the service station 
in Kahramanmaraş. 20 service stations now 
offer customers worldwide service with 
lightning-fast response times and unique 
features; such as the unprecedented Life 
Cycle Innovation Management Programme.

Korteks Innovative Yarns at EVTEKS 
– Attending Evteks, Korteks exhibit-
ed their innovative polyester yarns 

and fabric samples woven with these 
yarns. In addition to these products, the 
certified DRY TOUCH® fabric brand was 
also presented to visitors.

Korteks, Europe’s largest integrated man-
ufacturer and exporter of polyester yarn, 
exhibited their products at the 24th 
EVTEKS home textiles exhibition, held at 
the CNR Expo between April 24-28. Being 
a part of the Zorlu Group, the cutting edge 
yarns and fabric samples produced from 
these yarns exhibited by Korteks attracted 
great attention during the exhibition.

In their production area of 335 thousand 
square meters, Korteks is manufacturing 
200 thousand tons of yarn per year and is 
carrying out a large part of Turkey’s poly-
ester yarn production alone. The company 
is moving in line with the principle of ‘sus-
tainable innovation’ both in terms of prod-
uct quality and production infrastructure. 

Developing innovative, 
functional and value-add-
ed yarns at their R&D cen-
ter, Korteks unveiled many 
of their innovative prod-
ucts at EVTEKS.

TAÇ UV Resistant polyester 
yarns, developed for out-
door fabrics such as aw-

nings, tarpaulins and garden furniture, have 
also been exhibited at the event. Korteks of-
fers a solution to the color defects that are 
frequently encountered in polyester fabrics 
exposed to sunlight, especially in outdoor 
textiles. The technology developed by the 
company also prolongs the usage life of the 
yarn in the outdoors, slowing the decline in 
strength and discoloration.

Korteks’ Innovative Yarns at EVTEKS
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exposed to sunlight, especially in outdoor 
textiles. The technology developed by the 
company also prolongs the usage life of the 
yarn in the outdoors, slowing the decline in 
strength and discoloration.

Korteks’ Innovative Yarns at EVTEKS
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pact sample machines up to a 4.20 m wide 
system. All models are available in a variety 
of configurations between four and twelve 
colours; with a choice between reactive, acid, 
disperse, pigment or vat inks.

Zimmer Austria Digital Innovations at 
FESPA Berlin
Zimmer Austria exhibited their digital 
printing innovations by participating at 
the ITM 2018; which took place between 
April 14th and 17th. The Colaris digital 
textile printer, displayed at their booth 
no 602 in Hall 6; was presented to visitors 

and worked with pigment 
ink throughout the exhi-
bition.

The company’s next stop 
will be the FESPA Berlin, 
which will take place from 
May 15th to May 18th. Zim-
mer Austria will again ex-
hibit Colaris with pigment 
inks in live shows through-
out the exhibition; which 
will transform into the meet-
ing platform of the global 
digital printing industry.

Colaris offers flexibility in digital printing
Colaris Textile Printer, which is one of the 
most versatile and most economical inkjet 
printing platforms on the market; makes 
prints from 12 to 180 pl. droplet size pos-
sible based on a strong mechanical struc-
ture. The machine has a working width of 
1,800, 2,600 or 3,200 mm; and can be ar-
ranged with up to 64 print heads. Colaris’s 
affordable entry-level model Colaris Infinity 
printer is also offered without unnecessary 
options. The model with 96 print heads of-
fers 12 colour setups. The Colaris Infinity 
printer can be used with 4, 6 or 8 colours in 
1800 or 2,600mm working widths.

At the ITM 2018 in Istanbul, Zinser 
and Schlafhorst will be presenting 
their innovative linked winding 

solution for ring spinning to the global 
public for the first time. Saurer Spinning 
Solutions is represented in hall 3 with 
machines and services at booth 311B and 
with components at booth 303B. Saurer 
Spinning Solutions with a premiere at the 
ITM 2018: Zinser 72XL linked with Auto-
coner X6.

Autoconer X6 – Flow into the future
With the new Autoconer X6, Schlafhorst is 
presenting a quantum leap in process au-
tomation to the global public at the ITM. 
The revolutionary Bobbin Cloud material 
flow system with intelligent data manage-
ment ensures maximum flow rates and 
minimum personnel requirements. The 
Autoconer X6 opens up a new dimension 
of efficiency with smart technology: The 
new, E3-certified generation offers sen-
sationally low resource consumption, pal-
pable productivity advantages and even 
more ergonomic handling. With the Bob-
bin Cloud material flow system based on 
the latest RFID technology, the Autoconer 
X6 guarantees maximum process reliabil-
ity thanks to clever, software-controlled 

material management.

Zinser 72XL ring spinning 
machine
The Zinser 72XL is a highly 
productive ring and com-
pact spinning machine for 
large spinning mills which 
intend to increase their rate 
of return by making produc-
tion particularly economi-
cal. The Zinser 72XL clearly 
shows its advantages in al-
most all applications: in ring 

and compact yarns of any fineness as well as 
in fancy and special yarns. Equipped with up 
to 2,016 high-speed spindles, the Zinser 72XL 
reduces production costs by up to 11% and 
the required floor space by up to 22%.

Rotor spinning – Highly productive with a 
view to the future
Thanks to its single spinning position tech-
nology; achieving previously unattained 
rotor speeds of up to 180,000 rpm and up 
to 600 spinning positions; the Autocoro 9 
delivers highly productive technical supe-

Saurer Autoconer X6 At 
ITM 2018 For The First Time
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ing, support and availability of spare parts 
for machines; that are often older than the 
weavers are key to our Turkish custom-
ers. Longevity of Staubli machines is what 
they are looking for and getting from us.”

Legler; Turkey did not disappoint us about 
Jacquard
We asked how the dwindling of the jacquard 
weaving trend has affected them, Fritz Leg-
ler said; “Fashion comes and goes – so does 
the attractiveness of any market. Staubli is a 
Jacquard machine solution provider for any 
kind of applications; from narrow fabrics 
such as ribbons and labels to great uphol-
stery; and terry fabrics as well as technical 
textiles and carpets. Thus, if one market is 
down because of e.g. fashion trends, other 
are normally up. We are not disappointed 
about the level of activity in Turkey. Our 
product range; with SX, LX, LXL and now 

even LXXL electronic Jac-
quard machines is a per-
fect match for Turkish 
Jacquard weavers; – ITM 
confirmed this trend and 
customers expressed their 
satisfaction in our technol-
ogy and services. We now 
cover any kind of Jacquard 
designs from 70 hooks; to 
more than 25`000 hooks 
– or more in case of cou-
pled machine units.”

Legler said that they ad-
ditionally provide person-
alised Jacquard harnesses; 
that give the weaver the 
possibility to achieve a per-
fectly matched system solu-
tion; for even more efficien-
cy and precision in Jacquard 

weaving. Mentioning their credo as: “fast mov-
ing technology for fast moving textile mills!” 
Legler emphasized that hundreds of R&D en-
gineers in Staubli do nothing but create inno-
vative products and solutions day in day out.

Staubli is active in all points
Legler; “It is the lifeblood of our DNA and 
the company. Staubli is active in all points; 
– be it in the field of digitization, providing 
energy efficiency of all our textile machines; 
or offering quality from the beginning of 
using our technology at customers` mills. 
Our products can be remotely accessed if 
customers wish to do so. What is important 
though with regards to more progressive 
business models in future; is that this jour-
ney has to be gone together with our end 
users of our Staubli technology. Our textile 
industry is still in its infancy if it comes to dig-
italization which carries a great potential.”

Zimmer Austria Digital Innovations at 
FESPA Berlin – Exhibiting the Colaris 

digital textile printer at ITM 2018 in April, 
Zimmer Austria will meet the global mar-
ket at FESPA Berlin in May.

Offering the most suitable solutions for the 
most efficient digital printing and functional-
ization (digital coating) process for almost any 
application, Zimmer Austria, will participate 
at the FESPA Berlin in May with the Colaris 
digital textile printer model and applications.

With their pigment printing solution, ZIM-
MER AUSTRIA completes the portfolio of 
its available ink classes. “This gives our 
customers every opportunity to achieve 
good fastness even in the home textiles 
market, for curtains, fabric bags or deco-
rative articles. At the same time, outdoor 
applications are possible, from sun protec-
tion to tarpaulins“, explains Josef Osl (Sales 
Manager at ZIMMER AUSTRIA). “With our 
pigment inks (4 or 6 colours) together with 

the COLARIS we deliver re-
liable printing results with 
brilliant colours, as well as 
excellent light, friction and 
wash resistance”.

To cover all these applica-

tion areas and all ink classes, ZIMMER AUSTRIA 
uses various circulating INKJET print heads 
from the Fujifilm Dimatix StarFireTM SG1024 
family for its COLARIS range. This is particular-
ly important for the pigment, disperse or vat 
ink classes to ensure reliable production oper-
ation. The COLARIS models range from com-

Zimmer Austria Digital 
Innovations at FESPA Berlin
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Staubli Demonstrates ‘ Trustworthi-
ness As A Partner ’ – Staubli empha-
sized that they are a ‘trustworthy’ 

partner for the Turkish textile industry, 
exhibiting SAFIR S40 automatic drawing in 
machine, Jacquard and dobby solutions, 
TOPMATIC warp tying machine and many 
other products at their booth at ITM 2018.

Knowing the Turkish textile industry and its 
demands by heart, Staubli was one of the 
attraction points to the weaving hall with 
their booth concept at ITM 2018. The Staubli 
booth has attracted a great deal of attention 
both with the machines and equipment, as 
well as the weaving samples. Staubli Vice 
President of Marketing, Sales and Service 
Fritz Legler says that ITM 2018 has attract-
ed a lot more visitors compared to the pre-
vious one in his evaluation for Textilegence. 
Stating that they are satisfied with their 
current and potential customer focus, Leg-
ler said that the project pipelines are full.

Noting that they were delighted to show-
case their advanced weaving solutions, 
Legler continued saying; “Our visitors were 
able to closely examine the SAFIR S40 au-
tomatic drive machine. Our Jacquard and 
dobby solutions were also a magnet to visi-
tors since Staubli is clearly leading this field 
of shed forming technologies around the 
globe. In summary, we were also showing a 
TOPMATIC warp tying machine which is the 
leader in Turkish weaving mills. Our unique 

D4S toe closing device in-
spired a great number of 
knitters to visit us in the 
weaving hall.”

Fritz Legler stated they 
have met not only Turk-
ish textile manufacturers 
at the exhibition but also 
a large number of visitors 
from Iran, Uzbekistan, 
Egypt, Pakistan and Al-
geria. “All in all we were 
completely satisfied with 
this exhibition,” said Leg-
ler, he also mentioned that 
their initial goals were sur-
passed by far.

Staubli Demonstrates ‘ Trustworthiness As 
A Partner ’ :textile machinery investments 
in Turkey continues to grow
The level of textile machinery investment in 
Turkey has been attractive in recent years 
– and as such, there was no exception in 
2017 according to Legler and he said the 
running year of 2018 started off on a good 
and satisfying level as well. As concerning 
their products Legler said; “Staubli holds a 
leading position for any kind of shed form-
ing technology – ranging from Jacquard 
machines for any kind of structured goods 
woven in Turkey to high-speed dobbies and 
cam motions for Rapier and Airjet weaving 
machines. Furthermore, our automation 
technology – i.e. automatic drawing-in ma-
chines SAFIR S40 & S60 are of great demand 
too – as are our TOPMATIC tying machines.”

About their investments in Turkey, Leg-
ler said that the dislocation of their new 
headquarters in Turkey to the East side of 
Istanbul (Tuzla) was a step towards improv-
ing proximity to their customers even more 
and to allow an easier access towards the 
different textile areas in the country, from 
Bursa to Gaziantep and so forth. Legler; “In 
all the areas we are present with sales and 
support staff to cater for our main goals: 
satisfy our customers and assure them of 
our presence thus maintaining optimum 
efficiency of any machine, system or auto-
mation solution they bought from us. Train-

Staubli Demonstrates 
‘Trustworthiness As A Partner’
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way in which the insecticide is blended into 
the masterbatch, allowing a permanent but 
slow release to the surface — just enough to 
kill any mosquito by contact.

Clariant’s innovation also ensures the 
fiber’s molecules are oriented in an op�
timized fashion, making yarn featuring 
CESA® masterbatches exceptionally dense 
and wear-resistant, and minimizes the 
amount of insecticide lost in each wash. 
This wear resistance is especially import�
ant since even small holes in the net can 
allow mosquitos through.

One example of CESA® masterbatch’s use is 
in Disease Control Technology (DCT)’s LLINs, 
distributed under the trade name “Royal Sen�

One major challenge in the global fight 
against malaria; is that mosquitos have 
become resistant against insecticides due 
to decades of overexposure. One solu�
tion is for insecticide producers to rotate 
through different kinds of insecticidal ac�
tive ingredients in their products; thereby 
preventing resistance from building up. 
But this is technologically impossible for 
insecticide-treated mosquito nets; since 
pyrethroids are the only group of insecti�
cides approved for use by the WHO.

“At Clariant we are taking this situation 
seriously”, says Francis Baud, Head Global 
Marketing Fibers at Clariant. In collabora�
tion with partners he has been working on 
an innovative non-pyrethroid insecticide 
that can integrate into the CESA® master�
batch. The new product is currently going 
through WHO prequalification testing, 
which is expected to be completed in 2020.

The commitment will not stop after that. 
Through material science and chemical 
advances, Clariant continues to contrib�
ute to the fight against malaria in an en�
vironmentally friendly way. Clariant is 
collaborating with partners such as the 
WHO, IVCC, RBM and Swiss Malaria Group 
to name a few. With the WHO targets to 
reduce malaria cases by 90% globally by 
2030; such partnerships and innovations 
are more critical than ever.

try®”. These nets’ long lasting 
efficacy has been helping to 
make malaria control; more 
economical and ecological 
for more than a decade. 
Royal Sentry LLIN products 
provide 30+ wash durability 
and regain full efficacy within 
24 hours of washing; which 
is more performant than the 
average LLIN.

How Specials Fibers are 
Helping to Combat  
Malaria? Long-term com-
mitment required

Clariant’s in-
novation also 
ensures the 
fiber’s mol-
ecules are 
oriented in 

an optimized 
fashion, 

making yarn 
featuring 

CESA® mas-
terbatches 
exception-
ally dense 

and wear-re-
sistant, and 

minimizes the 
amount of 
insecticide 
lost in each 

wash. 
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How Specials Fibers are Helping 
to Combat Malaria? – Have a 
guess: Which animal is the world’s 

deadliest? Most people probably think 
of predators like sharks or lions. Some 
might even say hippos, but the answer is 
an insect that often goes unnoticed. With 
a weight of only 2.5 milligrams mosqui-
tos may seem unimpressive but in reality 
are among the deadliest species in the 
world. The tiny arthropods are responsi-
ble for the spread of malaria, which pos-
es a serious problem globally, especially 
in the sub-Saharan region.

The infectious disease is caused by one-
celled parasites transmitted by the bite 
of a female Anopheles mosquito. In or�
der to develop, these parasites require 
two separate hosts: The mosquito as the 
main host, and humans as intermediate 
hosts. Each host enables the parasite to 
develop a new stage of life, which is re�
ferred to as a cyclical exchange.

Although the fight against malaria has 
been making strides, there were more 
than 200 million cases and 450 000 deaths 
globally in 2016, and billions of people, 
especially children and people with weak�
ened immune systems, are still at risk.

“One major challenge in the global fight 
against malaria is that mosquitos have 

become resistant against insecticides due 
to decades of overexposure.”

According to the World Health Organiza�
tion (WHO), the best protection against 
the tiny transmitters consists of indoor 
insecticidal sprays and insecticide-treated 
mosquito nets, measures also known as 
“vector control”. Both are easy to use and 
can be distributed at relatively low costs, 
but the challenge when insecticide-treat�
ed nets were first introduced was to main�
tain its insecticide properties. Nets had to 
be re-impregnated with insecticide every 
6 months to maintain efficacy, a consider�
able logistical challenge in rural areas, not 
to mention the periods that left many un�
protected while nets were drying.  

To extend efficacy time, in the 2000s Long 
Lasting Insecticidal Nets (LLIN) made of 
synthetic fibers entered the market where 
the insecticide is either directly impreg�
nated into the yarn or applied as a coating, 
making the protection much more durable.

A sophisticated process
To further extend LLIN lifespans, Clariantap�
plied its expertise in adding functionality to 
synthetic fibers to develop the CESA® anti�
mosquito masterbatch. This masterbatch is 
based on a polyethylene that’s mixed with 
additives and a pyrethroid insecticide. What 
makes Clariant’s technology special is the 

How Specials Fibers are 
Helping to Combat Malaria?

Through 
material 

science and 
chemical 
advances, 

Clariant 
continues to 
contribute to 

the fight against 
malaria in an 

environmentally 
friendly way. 

Clariant is 
collaborating 
with partners 
such as the 
WHO, IVCC, 

RBM and Swiss 
Malaria Group 
to name a few.
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importantly – accumulated debts. Concerns 
have already appeared in Iran’s media that 
the plight of the SSO could have a major 
economic impact given that it has extensive 
shares in several industries through its in�
vestment arm – the Social Security Invest�
ment Company which is better known by its 
Persian acronym as Shasta. Shasta controls 
nine holdings operating in a wide range of 
sectors, including petroleum, petrochemicals, 
pharmaceuticals, cement, transportation and 
finance. These holdings manage about 200 
subsidiaries and have 1,000 board members.

Growth Rates

Chinese firm to fund Iran’s Airbus, Boeing 
plane purchases 
Iran’s Ministry of Roads and Urban Develop�
ment said the country’s national airline Iran 
Air has signed a deal with a Chinese firm to 
provide funding for its plane purchase pro�
grams from global giants Airbus and Boeing. 
“After months of negotiations, a Chinese 
company has accepted to provide funding 
for purchases of Iran Air planes,” the Ministry 
was quoted as saying in a statement without 
mentioning the name of the Chinese compa�
ny. “The problem of providing funds for new 
plane purchases has thus been resolved.”

Iran preparing to connect bank switch 
card with Oman
The Central Bank of Iran (CBI) said it was 
preparing to connect the country’s bank 
card switch platform with Oman’s. CBI chief 
Valiollah Seif said the move would help Ira�
nian and Omani tourists to have access to 

homeland bank accounts. 
This followed an earlier Seif 
announcement that “pre�
liminary efforts have been 
made to link up with the 
bank card system of Oman”. 
He had emphasized that 
the move could also enable 
Iran and Oman to provide 
banking solutions in other 
regions such as Central Asia 
and the Persian Gulf, as well.
French lender says ready to 
serve Iran business 

France’s independent lend�
er Banque Delubac and Cie 
announced readiness to 

provide banking services to Iranian busi�
ness. Nicolas Dufourcq, the bank’s CEO 
that visited Tehran upon the invitation 
of Tehran Chamber of Commerce, In�
dustries, Mines and Agriculture (TCCIM), 
said certain services would be provided 
to Iranian businesses within the next few 
months. Dufourcq had earlier announced 
that France will start offering euro-de�
nominated credits and export guaran�
tees to Iranian buyers of its goods later 
this year. He said the move was meant to 
bolster trade with Iran while keeping it 
outside the reach of US sanctions.

Tehran among world’s least expensive 
cities 
A recent survey by the Economic Intel�
ligence Unit has identified Iran’s capital 
Tehran as among the world’s least ex�
pensive cities. The Unit’s Worldwide Cost 
of Living Survey 2018, which compares 
the price of over 150 items in 133 cities, 
found the cost of living in Tehran is nearly 
half that of the benchmark city of New 
York. The capital city fell by two places in 
this year’s ranking to 121st most expen�
sive city in the world, narrowly avoiding 
the bottom 10. Singapore remains the 
most expensive city in the world for the 
fifth year running, 16% more expensive 
than New York. Three other cities from 
the Asia-Pacific region, Hong Kong (4th), 
Seoul (6th) and Sydney (10th), appear in 
the top 10, along with five cities from Eu�
rope: Paris and Zurich (2nd), Oslo (5th), 
Geneva (6th) and Copenhagen (8th). 

Inflation
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Economy
Dollar rebellion against Iran’s Rial continues

The rate of the US dollar (USD) con�
tinued to rise against the Iranian Rial 
)IRR( throughout March. On March 

28 which was the last day of trading of 
the month, the average rate of the USD 
in currency exchange shops stood at IRR 
48,877. This was around 10 percent high�
er than the rate of IRR 44,559 recorded for 
the last day of trading in February. A series 
of reasons have been cited for this but one 
that many agree on is a growing concern 
in Tehran over the impacts of a potential 
decision by US President Donald Trump 
to pull out of a 2015 nuclear deal signed 
between Iran and world powers. Analysts 
are being quoted by media in Iran as saying 
that Trump’s decision could shoot the price 
of the USD against the IRR to historic highs. 
This has made many to rush to exchange 
shops to buy USDs thus creating a shortage 
of the greenback in the market.

Overview of Monthly Data

Iran’s GDP growth at 3.4% 
The Central Bank of Iran put the growth rate 
for Q2-Q4 at 3.4%. The growth rate for the 
same period without considering oil stood at 
4.1%, the CBI added in a statement. It named 

“industries and mines” sector 
as the one with the highest 
growth in the period with 
4.6%. Agriculture, services and 
oil sectors expanded by 4.1%, 
3.7% and 1.3% respectively, 
Iran’s media reported. The CBI 
statement followed a similar 
one by the Statistical Center of 
Iran (SCI) in which it put GDP 
growth at 4.4% for the same 
period. Excluding oil produc�
tion, the SCI said the Irani�
an economy grew by 4.7%.

Base metals named Iran’s 
most attractive investment 
sector
Iran named its top five sectors 
that had attracted the highest 
volume of foreign investment 
over the past Iranian year 
(March 2017-2018). The sec�
tors – as announced by the 
Ministry of Industries, Mining 

and Trade – were: base met�
als production, excavation of 
ferrous ores, production of 
chemicals, production of oth�
er non-ferrous ores and food�

stuff and drinkables. Total investments in 
the aforementioned sectors over the past 
Iranian year stood at IRR 224 tn (USD 4.64 
bn).  The most popular category was the 
production of base metals, for which IRR 
38 tn (USD 787 mn) worth of investments 
were attracted. 

Capital, intermediate goods dominate 
Iran’s imports 
Iran’s Trade Promotion Organization (TPO) 
in a statement said capital and intermedi�
ate goods accounted for 76% of Iran’s im�
ports over the past year. The TPO said the 
country had imported Close to USD 28.5 
bn worth of intermediate goods and USD 
7.5 bn worth of capital goods over a peri�
od of 11 months starting March 21, 2017. 
It also added that about 33.93 million tons 
of goods worth USD 47.65 bn had been 
imported during the same period, indi�
cating a 23.61% rise compared with last 
year’s corresponding period.

Other Topics
Russia expects Iran’s EEU membership by 
May  
Russia’s Energy Minister Alexander Novak 
said Iran could join the Eurasian Economic 
Union (EEU) - an emerging economic bloc 
led by Russia - as early as May. Novak said 
the move could help the expansion of bilat�
eral trade and investment between Tehran 
and Moscow. Russia’s President Vladimir 
Putin said last August that Moscow want�
ed Iran to join the EEU – a move that was 
seen as crucial in bringing the two coun�
tries closer in their plans to form a stra�
tegic partnership. The Union had already 
announced that it would sign a member�
ship deal with Iran before the end of 2017.

Iran’s biggest pension fund in “sorry 
state” 
Iran’s media reported that the country’s 
Social Security Organization (SSO) – its big�
gest and oldest pension fund – was in “a 
sorry state” in what officials in Tehran say 
is a result of poor management and – most 

Iran’s economy in April
       Source: FM Consulting
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into a period of a change. Ac�
tually it’s a place to satisfy the 
needs of textile and confec�
tion of middle east geography.

 ÊWhat is the IṪM’s per-
spective to journals? 
What is features?

 For improv-
ing the fair, 
they should 
give more 

space to pri-
vate sectors. 
Then you see 
the success. 
Look at the 
idea of gov-
ernment in 

fair. Perspec-
tive is very 
important 

in fairs. Your 
evaluate 

system is very 
important 

too. I learned 
it then. Gov-
ernment and 
departments 
doing them 

here. Have to 
get rid of this 
and special-
ize it. İt starts 
from there.

are complementary factors of a good fair. 
Fair has a participant and visitor side. Vis�
itors are major. Our some difficulties are 
arising from external affairs and polity.

 Ê Actually bureaucracy of government 
is important. For example we have 
Turkish fair board.

I’̇m doing vice presidency of Turkish fair 
board now. This is about perspective of 
government. For example when I ̇ see a 
fair here and compare it with a present 
look of a fair from Shah times, it’s very 
inadequate. Here is open to develop. Like 
iran we have 85 million young people who 
wants to serve to our countries. So govern�
ment has to be in touch with fair people.

Expositions are effective on tourism. Every fair 
is giving contribution to hotels and tourism side 
of country. So they have to help each other.

today when you look to Germany, you can 
see that Germany has 5 billion euro income 
from fairs. So I ̇ think for advancement of 
this sector they have to give more space 
to civilian. State can’t do the fair job now. 
State before did fairgrounds but now it 
can’t. That’s the problem. For improving the 
fair, they should give more space to private 
sectors. Then you see the success. Look at 
the idea of government in fair. Perspective 
is very important in fairs. Your evaluate sys�
tem is very important too. I learned it then. 
Government and departments doing them 
here. Have to get rid of this and specialize 
it. Iṫ starts from there.

 ÊMost visitors are Persian in IṪM. 
Participant is less. What should 
you do to increase it?

Participant members are more than Persian 
producers. For example I ̇came last time for 
textile fair to iran in September. There was 
7-8 machine producer firms. One of them 
was producer of spinning accessories ma�
chine. I mean there is not big producer 
companies. They all informed but they are 
scary about coming to turkey. They have 
worries. Iṫ was more companies before. 
But they disappeared in 5 years because of 
their bothers.

Doesn’t have color machine, thread distribu�
tor machine, spinning machine manufacturer. 
So as I ̇say our best visitor is iran. closeness, 
similar culture, same foods. From this point if 
iran wants to continue old power need to go 

Magazines are transforming to visual 
digital media. With the world trans�
form our media is transforming to 
digital media. We are working almost 
in 30 media. We are in good collabo�
ration with all textile media. They are 
living in media from advertisement . 
We have close to thousand participant 
and most of them are your customer. 
You are living with ad as well. I mean 
fair sector is not inseparable with pub�
lishing. They have to help each other. I ̇
came from this sector and I ̇care about 
my all media friends. Iṅ iran you are 
progressing slowly but I ̇think you have 
to be in digital media too. We have 
good examples in west and everyone 

is transforming to digital world now.

 Ê How should Turkish firm’s contact 
with us to enter Iṙan’s sector?

There is a problem here. The one who 
wants to enter this sector is scaring from 
government’s bureaucracy. Because of 
that they have to use you as a bridge. 
They can benefit you. You have to destroy 
the question of Person who wants to do 
business in iran and investor there, indus�
trialist and the artisan there. Because of 
that media is a good bridge. You have to 
reach them and tell your missing and your 
power. The bureaucracy obstacle of there, 
good points, difficulty , ease of them... you 
should tell them all. You are addressing to 
textile machines sector but you have to 
address to yarn and towel manufacturers. 
You have to be Iṅ touch with them. They 
have to give this ability to you too.

Have to use this bridge perfectly. You have to 
value worth. But bureaucratic issues has to 
ease bit. We know it’s not possible to com�
pletely get rid of this.

 Ê Do you think is there potential in the 
Iranian market?

I ̇think iran has a big potential. There was 
some complications recently in iran. They 
put you in a bad situation. You know, they 
wanted to mix up iran too but they will not 
succeed. I can see this. I think Persians are 
suffering too. But you have to solve with 
this issues not with burning down. You 
have to fight with different reactions. We 
have electoral democracy here. Solution is 
ballot box. You can’t burned it down.
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 Ê As a globally experienced person, 
what is key of your success?

We are only organizing textile machine’s 
fair, I entered in this sector 30 years ago 
with publishing and fairing it. I don’t have 
any fair activity except textile machine and 
technical textile fair. So, I know this sector 
as well ,best as I ̇know in this sector and 
publishing of this sector. You are publisher 
too and from old ones.You know as well. 
You have been in this for ten years.
This year is my 30th year. I ̇will celebrate 
in June.This sector is very particular from 
the other ones. For example you can’t 
compare textile fair with architecture fair 
or gas fair because you have to know this 
sector completely. Actually maybe it’s lit�
tle about coming from this sector and you 
need to have some background. Our suc�
cess besides knowing the sector is coming 
from knowing informations from publish�
ing and technical parts of that. Iṫ’s moves 
us ahead. We have this year in our fair 
spinning machinery ,texture, knitting, fin�
ishing and digital machines. Digital world 
got improves. We have two halls for digital 
and this has been first time for digital. We 
have all the companies of all descriptions 
about digital.For example textile digital 
printing’s all companies are in our fair.

 Ê Iṡ there any Turkish digital producer 
as well? What else machines do they 
produce?

Unfortunately there isn’t any manufacturing 
from Turkish producers in digital printing 
machines. Most we have color machine, 
distributor machine and spare parts. As you 
know texture machines are with germany, 

The Infrastructure of fair, 
most important part of fair

Get rid of government Specialize the fair the point of success

spain and Pica from belgium.

I ̇ hope turkey’s machines 
will produce in next years. 
Turkey’s machines are col�
or machines, color finish�
ing machines and stenter 
machines.Now we have a 

 Fair has a 
participant 
and visitor 

side. Visitors 
are major. 
Our some 
difficulties 
are arising 

from external 
affairs and 

polity.

Necip Güney: Teknik Fuarcılık chairman of the board

customer who did Duru rotation print�
ing machines for first time. Iṫ’s Turkish 
firm. The machine will be in IṪM for first 
time in turkey. Iṅ this respect we are 
calling IṪM a place, that many compa�
nies doing their own first launch. This 
machine’s first launch is in IṪM with us.

I ̇mean the answer of your success question 
is coming from that. We are just working in 
this fair. Textile fair is not just a fair from 30 
fairs. Textile fair is only fair that we are work�
ing on it. We are working on it everyday.

What is your advice to persian 
supervisors? What do they have 
to do for being successful?
Everything is about fairground and starts 
from that. Fairground is very important. 
Groundwork and substructure needs to be 
perfect. From halls to cleanliness. These 

Premiere night of ITM in mid-March we had chance to have a conversation with Mr.Najib Güney 
the chairman of the fair board. İn this short interview, we ask him about necessary elements of 
holding an international fair. He explained his thoughts about the importance of the exhibitor 
and visitor. He said every fair has two part, exhibitor and visitor. The visitor plays a more important 
role as the attendance of companies and booth sales. İnterview continues text down below...
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Trends in the carpet industry 
are changing faster than ever 
before: Carpets have become 

a fashion item and are used for just 
a few years. TV and magazines on 
interior decoration now have an im-
pact on what consumers buy. This 
means carpet producers need a car-
pet-weaving system that is flexible 
and can keep up with the trends – 
like the Stäubli Alpha 500. One of the 
latest trends is towards low-density 
velour carpets, carpets with very low 
pile. Traditional velour looms can 
weave very fine high-density carpets 
but only at rather low productivity 
levels, thus these carpets are too ex-
pensive for the consumer who just 
wants to follow the latest trends.

Features for very low pile 
The Alpha 500 Universal weaving systems 
enable the weaving of carpets with a pile 
height of 3 mm (the 4 m wide model) and 
4 mm (the 5 m wide model). Weaving car�
pets with such low pile heights requires 
lancets in order to preclude the problem 
of tight pile threads pulling the top and 

bottom carpet togeth�
er. Stäubli offers 6-mm 
lancets, allowing pile 
heights – before shear�
ing – of less than 3 mm. 
Such lancets can only be 
used on a 2-rapier loom.

Binding technologies for 
a ‘used’ look and easy 

folding
By having some of the dead pile threads 
float between the pile, the pile height 
appears to be even lower, and the carpet 
back is made softer as well. The full 3-po�
sition Jacquard machine on Alpha allows 
the designer to vary the length of the pile 
floats to create a ‘used look’.

A standard Rep 2/2 ground-weave structure 
normally produces a rather stiff backing 
fabric. With the 2688 electronic rotary dob�
by on Alpha, much more flexible ground-
weave structures can be used. These struc�
tures in combination with cotton wefts 
make the carpets very soft and easy to fold.

Light carpets - Alpha offers decisive fea-
tures for an economical production
Traditionally, velour carpets are woven 
with very fine silk or viscose yarn, but the 
Alpha 500 series allow weaving also with 
thicker – and thus cheaper – yarn of any 
material. A reed density of 400–480 pile 
points per metre can be chosen to meet 
the trend of low-density, lightweight, 
foldable carpets. This low density, com�
bined with a much lower weft density, 
results in higher production capacity, 

especially when one 
also takes the signifi�
cantly higher weav�
ing width of Alpha 
into consideration.

And the flexibility of 
the machine guaran�
tees that the cost ad�
vantages will remain 
intact: If interior design 
fashions change again 
next year, the same 
weaving machine can 
be used to weave tra�
ditional carpets with 
pile heights of up to 13 
mm and more.

 Weaving machines for lightweight,
broad low-pile carpets

Low-pile carpet with ‘floating’ dead pile threads

Special ground-weave structure for an extra flexible backing fabric (patented)

Traditionally, 
velour 

carpets are 
woven with 
very fine silk 
or viscose 

yarn, but the 
Alpha 500 

series allow 
weaving 
also with 

thicker and 
thus cheaper  
yarn of any 

material.

By having 
some of 

the dead 
pile threads 

float 
between 

the pile, the 
pile height 
appears 

to be even 
lower, and 
the carpet 

back is 
made 

softer as 
well.
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The year, 1396 SH, ended with all its 
ups and downs, in which the econom�
ic downturn persisted and producers 

came under pressure more in comparison 
to other people in the society. If we sep�
arate the last two months of 1396 SH, 10 
months were very hard and breathtaking, 
with wares full of machine made carpets, 
safe boxes with nonsufficient fund checks, 
low output (due to sales stagnation), 10 
to 20 percent increase in costs and, at the 
same time, stagnation in the price of car�
pets are visible over the previous year of 
1396 SH. If the last two months were not 
after these 10 months, 1396 could be one 
of the worst and saddest years for Iranian 
carpet industry. 

The fact is that the carpet production com�
panies in Iran, according to their perfor�
mance in 1396, can be divided into three 
categories:

The first category: Companies that are com�
pletely reliant on domestic market and have 
no exports. They are still heavily dependent 
on banking or market sources, they resist 
on use of new tools in production and sale 
of the product, Before they completely be 
eliminated with a little smartness, they will 
try to keep the rest of their physical capital 
(machines, niches, Building, etc.), respect�
fully and before bankruptcy, save them�
selves from this destruction.

Second category: Carpet companies that do 
not rely heavily on banking and market re�
sources, and somehow they don’t have much 
bank and market debt, and they are inde�
pendently engaged in business. While these 
groups of companies have no exporting and 
they sell all their products in the domestic 
market, they try to keep themselves up-to-
date with the technology of machinery and 
other sectors of production and sale of car�
pet. Most of the second category companies 
can hope to continue and survive in carpet in�
dustry, because about 65 million square me�
ters (about 75 percent) of 85 million square 
meters of producing machine made carpets 
of Iran products are used domestically. Since 
the machine made carpet import tariff is high 

in Iran, and with the excep�
tion of certain special cases, 
Iranian customers do not 
appreciate the high price 
of foreign machine carpets 
(mostly Turkish), so these 
companies can take into ac�
count their customer’s tastes 
to meet domestic needs 
and keep themselves up.

Category 3: There are a 
number of machine car�
pet companies that have 
some distinctive features.  
They do not rely heavily 
on banking and market 
resources. Between 30% 
and 50% of their products 
are exported. They are at 
the forefront use of mod�
ern technologies and they 
believe in proficiency of all 
things from production to 
sale of products and even 
post-sales services, they 
do their best to maintain 
quality and they continue 
brand building that have 
started for many years. 
They have a constant fo�
cus on reducing costs and 
try to innovate continually, 
and ultimately try to com�
plete their supply chain 
based on their pre-coded 
strategy. 

Undoubtedly, the sustain�
ability and durability of 
each carpet maker in Iran in 
1397 is based on following 
reasons:

1. Reducing costs
In a situation which almost 
all economists considered 
1397 as the year of infla�
tion for Iranian economy. 
On one hand the salary 
has increased at least 20%, 

and in international arena, because of the 
America threatens to exert from Barjam 
contract, Iran’s economy is under the shad�
ow of sanctions reversal and on the other 
hand, the production of carpet is more than 
its domestic consumption, and the profit 
margin of machine-made carpet has fallen 
sharply in comparison with previous years. 
Also promising prospect for a significant in�
crease in the price of machine carpet indus�
try inside Iran cannot be seen.

2. Innovation
Iran’s carpet industry is in an extremely 
competitive condition. On the one hand, its 
production capacity is 25% more than its to�
tal consumption and domestic consumption 
market is highly saturated, and, on the oth�
er hand, powerful rivals such as Turkey and 
Belgium are easier to communicate with 
and they are stronger in international arena 
and their access to all target markets, and of 
course, with the help of existing strategies 
and plans, they will make the field harder 
for other rivals, including Iran. In such situ�
ations, governing the domestic and foreign 
markets, machine made carpet companies 
in Iran to overcome these barriers and to 
present at any of the domestic and for�
eign markets, or both, have no choice but 
to innovate and to provide new products.

3. Export
The role of exports in the success of ma�
chine made carpet companies in 2012 is 
much higher than in previous years. Firstly, 
issuing companies are distinguished from 
foreign carpet companies by virtue of hav�
ing foreign customers and currency reve�
nues. These companies are less vulnerable 
in domestic market. Secondly, with the rise 
in the dollar (or, in other words, the depre�
ciation of the rial versus the dollar), the 
export of carpet to outside of the country 
is more competitive and profitable than 
before. Therefore, companies that are try�
ing to export nearly 50% of their total pro�
duction will be very successful and stable if 
they continue to export in 1397.

Machine made carpet  
Industry of Iran in 2018
author: Dr. Mansour Dayyari 
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of the industry from cot�
ton to yarns, weaving, 
knitting, digital printing, 
dyeing and finishing are 
displaying their latest 
technological products 
this year, in 12 halls on 
an area covering 120.000 
sqm. This year we also 
have initiated many inno�
vations at the ITM exhibi�
tion. For example, digital 
printing sector which was 
assigned one hall last year, 

will be held in two halls 
this year. Thus, we have 
been able to come togeth�
er with the leading com�
panies in the digital print�
ing industry who could 
not participate in the 
previous ITM exhibitions. 

In addition, many weav�
ing, knitting and yarn com�

panies have also increased the number 
of square meter coverage and machine 
numbers at the ITM exhibition this year. 
More importantly, it has been a great 
success and a source of pride for us that 
the ITM 2018 has been as the first venue 
for the exhibition of the latest technolog�
ical products of the textile leaders. 

We think that we have brought the ITM, 
which is held every two years, to a good 
level with our intensive efforts this year. 
We will continue to grow further in the 
forthcoming years.

We hope that our participants and visitors 
will all be leaving happily from our country 
at the end of our ITM 2018 Exhibition.

We are proud of hosting all our partici�
pants are visitors. I would like to thank 
them for choosing us. 

I would also like to express my gratitude 
to you, press members, for your interest. 
Looking forward to meeting you again at 
ITM 2020.” 

Moscow, Tunisia and Algeria. I believe that 
companies from these countries will see the 
latest developments in the field of textile 
technologies at the ITM exhibition and take 
them to their countries and that the textile 
industry will display a rapid development in 
these countries.

The textile industry in the global world 
is experiencing a great deal of activi�
ties. We witness very serious invest�
ments especially in countries like Pa�
kistan and Bangladesh. Organizing the 
ITM Exhibition in Istanbul, which geo�

graphically is the meeting point for the 
textile industry, also provides a great 
opportunity for companies who want 
to renew their technologies and make 
investments. ITM is becoming an organ�
ization where textile technology leaders 
exhibit their newest products as well as 
being a platform helping achieve major 
business cooperation in the industry.

Companies serving in the sub�branches 
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Being the biggest textile machinery exhi�
bition in Turkey, the Middle East and the 
Near East, ITM 2018 opened its doors 

for participants and visitors from all over the 
world with a record-breaking participation. 
Necip Güney, Chairman of Teknik Fuarcılık 
arranged a press conference on the second 
day of the event. Speaking about the ITM’s 
importance, Güney said «The high number of 
participants has not been a surprise for us. 
We are happy to get results on the efforts we 
have put in this organization for 2 years.»

At the press conference Güney noted: First 
of all, welcome to the ITM 2018 Internation�
al Textile Machinery Exhibition. I am highly 
honored to be together with our esteemed 
colleagues and friends, who did not leave us 
alone at our organization, and to welcome 
you at the ITM Exhibition. Being the largest 

exhibition of textile machinery in Turkey, 
the Middle East and the Near East, the ITM 
globally continues to be one of the indus�
try›s most important events. 

The biggest factor in this success is, un�
doubtedly, that it is being held in Istanbul, 
which acts as a bridge connecting the east 
and the west. Thanks to this geographical 
advantage, companies in the Middle East, 
North Africa, the Turkic Republics, the Bal�
kans and Asia, which are developing rap�
idly both in European countries and in the 
field of textiles, are able visit Istanbul after 
a short 3-hour flight. Also due to the fact 
that textile manufacturers from Iran, Alge�
ria, Egypt, Tunisia, Morocco, Pakistan and 
Bangladesh are experiencing visa issues on 

their trips to Europe due to the aggravated 
visa conditions of the Schengen policy, while 
they do not experience any such problems 
when they come to Turkey, is causing an in�
crease in the number of visitors at our exhi�
bition. Because of the ITM 2018 Exhibition, 
the occupancy rate at the hotels located on 
the European side has reached 80% now. The 
100% occupancy rate at the hotels near the 
exhibition area shows that this year the ex�
hibition will host a huge number of visitors.

Another reason for the intense interest in this 
exhibition where textile technology leaders will 
make their global launches for their latest techno�
logical products and turn it into a textile show has 
been our promotion of the ITM by participating in 
the exhibitions in Iran, Uzbekistan,Pakistan, 

ITM 2018 Hosts Global Launchings
Opens Its Doors for Record-breaking Number of Particioants and Visitors

In addition, 
many 

weaving, 
knitting 

and yarn 
companies 
have also 

increased the 
number of 

square meter 
coverage 

and machine 
numbers 
at the ITM 

exhibition this 
year.
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For two years, the textile industry has 
been looking forward with great interest 
to ITM 2018 International Textile Ma�

chinery Exhibition, held on April 14-17. From 
the moment ITM 2018 opened its doors to 
the sector members from Turkey and many 
countries around the world, flocked to ITM 
2018 Exhibition, make an indelible impres�
sion on visitors throughout the four days. 
World premieres of textile technology lead�
ers turned the ITM Exhibition into a textile 
show and put a smile on the participants’ 
face with 58.942 visitors from 94 countries.

ITM 2018 Exhibition, being organized by 
Teknik Fairs Inc. and TÜYAP, Tüm Fuarcılık 
Yapım Inc. in partnership and with coop�
eration of TEMSAD (Textile Machinery and 
Accessories Industrialists’ Association) host�
ed textile technology leaders for four days.

ITM 2018 Exhibition is the meeting point of 
the sector professionals where both nation�
al and international companies made sales 
of millions of Euros and by being a platform 
where hundreds of various business connec�
tions were established, it has written its name 
in gold letters to the world textile history.

Over 1150 textile technology manufactur�
ers and company representatives from 64 
countries participated at the ITM 2018 Exhi�
bition, which took place in 11 different halls, 
and exhibited their products and technolo�
gies that have been introduced to the indus�
try for the first time.

ITM 2018 Exhibition has 
turned into a textile show 
with the participation of hun�
dreds of textile machine pro�
ducers and global investors 
who are developing leading 
technologies in their field, 
have realized world launches. 
Participating companies draw 
attention with larger number 
of machines exhibits in the 
larger booth.

ITM 2018, beat a record with 
14.248 international and a 
total of 58.942 visitors from 
94 countries, among the 
ITM exhibitions. ITM 2018 
has significantly enlarged 
in both country diversity 
and visitor numbers com�
pared to the previous ITM 
Exhibitions. It has raised the 
success level according to 
the very positive feedback 
that has been received from 
the companies and visitors.

Strong Collaborations Gen-
erated during ITM 2018 
The ITM 2018 Exhibition, 
which company owners, com�
pany representatives and visi�
tors, will not erase from their 
memories, has also offered 

A global textile show with 
59 thousand visitors from 94 countries

incredible commercial opportunities for all 
professionals who wanted to take the in�
dustry’s pulse and follow the innovations. 
ITM has been a productive meeting point 
where companies made sales of millions of 
Euros from the first day of the event.

The biggest factor behind this suc�
cess is; the promotional activities car�
ried out throughout the world for two 
years. Our team has participated in ex�
hibitions and events from China to In�
dia, from Bangladesh to Pakistan, from 
Russia to Uzbekistan in all regions of 
the world textile producer; we have 
provided information about the devel�
opments and innovations which were 
foreseen to be presented during ITM 
2018 to the company and sectoral asso�
ciations. Thanks to promotion activities, 
ITM 2018 Exhibition was preferred as a 
great destination for textile investors. 

Thousands of Visitors from 94 Countries
Countries that have visited ITM 2018 
Exhibition: Afghanistan, Albania, Alge�
ria, Angola, Armenia, Australia, Austria, 
Azerbaijan, Bahrain, Bangladesh, Belar�
us, Belgium, Benin, Bolivia, Bosnia and 
Herzegovina, Brazil, Bulgaria, Canada, 
Central African Republic, Chad, China, 
Colombia, Croatia, Cyprus, Czech Re�
public, Egypt, Estonia, Ethiopia, Finland, 
France, Georgia, Germany, Greece, 
Hong Kong, India, Indonesia, Iran, Iraq, 
Israel, Italy, Japan, Jordan, Kazakhstan, 
Korea, Kosovo, Panama, Guatemala, Ku�
wait, Kyrgyzstan, Latvia, Lebanon, Liby�
an, Liechtenstein, Lithuania, Macedo�
nia, Mali, Mauritius, Mexico, Moldova, 
Monaco, Montenegro, Morocco, Neth�
erlands, Nigeria, Pakistan, Palestine, Po�
land, Portugal, Qatar, Romania, Russia, 
Saudi Arabia, Serbia, Singapore, Slova�
kia, Slovenia, South Africa, South Korea, 
Spain, Sri Lanka, Sweden, Switzerland, 
Syria, Taiwan, Tajikistan, Tunisia, Turk�
menistan, Ukraine, United Arab Emir�
ates, United Kingdom, USA, Uzbekistan, 
Vietnam, Yemen. 
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BONAS, trendsetter in jacquard weaving, 
is evidently present at ITM Istanbul. The 
Si range, known as trailblazer in jacquard 
weaving due to the most compact de�
sign, lightweight, low energy consumption 
and high efficiency is now available up to 
31.104 hooks in a single jacquard machine. 

The Ji range, already nested in many coun�
tries worldwide, is the ideal jacquard 
technology for the Turkish market. Based 
on the micro-selection technology and 
enriched with a state-of-the-art, mainte�
nance-free drive mechanism with integrat�
ed dwell, the Ji is the reference for double 
width weaving. Superior technology at the 
best price.

The Linux based BONAS Ci controller and 
software offers solutions for every weaving 
application. Use of icons on a 10.4” touch 
screen is user friendly, self-learning and 
makes operation very easy and self-evi�
dent. The Ci controller is Industry 4.0 com�
pliant and therefore ready for the future.

To improve the service to the important 
Turkish market, BONAS sales and service is 
now included in the Van de Wiele office in 
Istanbul. You will find the contact details on 
the new BONAS website, also available in 
Turkish at www.bonas.be/tr.

SUPERBA, world leader in heat-setting and 
space-dyeing for carpet yarn, and member 

of the VANDEWIELE family of companies, is 
well established in Turkey with their agent 
SAMOTEKS in Istanbul, a permanent team 
of technicians in the field, and BILGE, their 
partner in Gaziantep, acting as the official 
distributor for spare parts with a large in�
ventory immediately available.

With more than 150 TVP3 lines to heat-
set carpet yarn and over 60 LV3 lines for 
Acrylic running in Turkey, SUPERBA have 
established themselves as the benchmark 
in terms of quality for carpet yarn process�
ing for all types of yarns (PET, PP, PA, PAN, 
Wool & blends).

Recent developments have focused on 
Space-dyeing with the latest version of 
the MCD/3 machine capable to handle 
a layer of 72 ends with exclusive dyeing 
effects such as the bi-color printing or 
the tone-on-tone effect. The MCD/3 can 
space-dye with up to 6 colors, polyester or 
polyamide in combination with the TVP3 
heatsetting line, but also acrylic fibers 
with the new high capacity DL/5 fixation 
line. The synergy and co-working with 
VANDEWIELE weaving or tufting machines 
offers now to the customers the possibil�
ity of new creations with a very efficient 
time-to-market.Figure 3: Ji jacquard with 2.688 hooks on top of a rapier loom weaving designs on 

double width in 8 repeats

Figure 4: High capacity Si jacquard with 31.104 hooks

Figure 5: High capacity DL/5 fixation line for heat-
setting and (space or solid) dyeing of acrylic yarnsTo improve 

the ser-
vice to the 
important 

Turkish 
market, 
BONAS 

sales and 
service 
is now 

included 
in the Van 
de Wiele 
office in 
Istanbul.
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Come and see an overview of the Van 
de Wiele innovations at the ITM

Van de Wiele is proud to present 
as a world’s first the 3 meter ex-
ecution of the Velvet Smart Inno-

vator VSi for plain and jacquard velvets. 
The main specs of the machine include 
parallel reed motion, reinforced cross 
members, single beams over the full 
width and up to 24 servo driven smart 
frames.

The VSi “345”-type is now available for plain 
velvets as well as jacquard velvets includ�
ing light viscose carpets and prayer rugs.

The new showpiece in carpet weaving is 
the “HCiX2” in reed 1500 dents per me�
ter, 8 colour frames (1500/8).  This high 

density carpet weaving machine, avail�
able in 3 and 4 meters width, is able 
to weave carpets with up to 5 million 
points per square meter, creating niche 
high end products.  The same machine 
is able to weave carpets in reed 750 
dents per meter, with 16 colour frames. 

The HCiX2 is perfectly suited for picture 

1000/10, 1000/8.

An important development for the Cob�
ble tufting machines is the Individual Pile 
Delivery (IPD) on Colortec, giving a better 
pile surface of the tufted carpet, resulting 
in less yarn consumption.

The Colortec, in combination with the in-
house developed software TuftLink, is able 
to produce carpet with multiple density 
and color gradients. Also, it is perfectly 
suitable for imitation hand-tuft qualities 
up to 4.2 kg/m², even with combinations 
of different yarns. 

With the Myriad, designs of 240 m² with�
out repeat are possible for wall-to-wall side 
matching. The Myriad is available up to 
1/12” gauge and can be equipped with dou�
ble sliding needlebar. All Cobble tufting ma�
chines are available up to 5 meters width.

weaving: instead of the tra�
ditional labor-intensive de�
signing of woven carpet, a 
photo-realistic picture is pro�
cessed in real time and con�
verted to a design that fits the 
weaving machine. The HCiX2 
is also available in the com�
mon configurations 1200/8, 

Figure 1: VSi22 Velvet Smart Innovator for weaving plain velvet on 3 meters width

Figure 2: Sample tufted on Colortec with a 
combination of standard acrylic yarn (white) and 

fancy polyester (black)

The Col-
ortec, in 

combina-
tion with the 

in-house 
developed 

software 
TuftLink, 

is able to 
produce 

carpet with 
multiple 

density and 
color gradi-

ents.
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Key success factors:
• The largest professional international exhibition in Central Asia and the CIS
• Active support of industrial associations
• CAITME 2017: 353 exhibitors from 22 countries
• National Pavilion of Italy by I.C.E & ACIMIT
• Record number of visitors - 9400, over 95% of them are industry experts

The exhibition has been very interesting. The representatives of the companies are 
satisfied; taking into consideration the fact that the interest in the textile industry 
has grown over this year, they came to the conclusion that it would be necessary 
for them to have their representatives in Uzbekistan. 
Mr.Jasur Vakilov, Trade Analyst, Italian Trade Agency (I.C.E.), Italy

Kohan Journal represents the official 
exhibition of Uzbekistan in the Middle East












