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  ...همچنان خالق

  

ايتما از زمان آغاز به كار خود در سال . محور امروزي، خالقيت كليد موفقيت است جهاني و دانش اقتصاددر 
براي توليدكنندگان منسوجات و پوشاك عمل  شدن پذير دهنده به تغيير و رقابت ، به عنوان يك سرعت1951

  .كرده است

كنندگان اين نمايشگاه  نيازهاي شركتبراي شصتمين سالگرد ايتما، بسيار تالش كرديم تا هرچه بيشتر به 
  .تر شويم نزديك

دار بوده و همچنين بخش انواع  غرفه 1300براي اولين حضور ايتما در اسپانيا، اين نمايشگاه دربردارنده بيش از 
  .توليد پوشاك افزايش يافته استالياف و نخ نيز به آن اضافه شده و تمركز آن بر روي تكنولوژي 

. تري از متخصصان اين صنعت است رساني به گروه وسيع از برنامه ما به منظور خدمت اين تغييرات بخشي
هاي جديد و  كنندگان وجود دارد تا در مورد تقاضاهاي جديد، تكنولوژي هاي بسياري براي شركت فرصت
 8هاي اشتراك اطالعات طي اين  هاي اصلي توليدي اطالعات كسب نموده و از بخش آموزشي و فعاليت شبكه

  .مند گردند روز بهره

  .اي آموزنده و لذتبخش را دارم كه بر پايه آن بتوانيد آينده موفق خود را بسازيد براي شما آرزوي تجربه

  

Stephen R. Combes 

President, CEMATEX     
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  ي بارسلوننمايشگاه ايتماگزارش 

  

  امسالة نمايشگاه ايت 60ي به گذشتة نگاه

Cematex   آالت  بازار ماشين و با هدف تصاحب 1951اكتبر سال  20سازان نساجي اروپا در  انجمن ماشين
در شهر ليل فرانسه انجام شده  1951اولين تالش براي برگزاري در سال پيش از اين . نساجي برقرار گرديد

دوره ايتما دومين . متر مربع شركت داشتند 12000وسعت  دار در فضايي به غرفه 280در اولين دورة ايتما    .بود
دار و در شهر  غرفه 453متر مربع و با حضور  20000فضايي به وسعت  در  Cematex  تحت مديريت عمومي

  . برگزار گرديد )1955(بروكسل 

CEMATEX    زيسا و اتحادية ماشين انجمن 9متشكل از  ،سازان نساجي اروپا به عنوان كميتة اروپايي ماشين 
 VDMA ،)فرانسه( UCMTF ،)بلژيك( SYMATEX اعضاي اين كميته عبارتند از .استاين قاره  در

 و) سوئيس( Swissmem ،)سوئد( TMAS ،)اسپانيا(  AMTEX،)هلند( GTM ،)ايتاليا( ACIMIT،)آلمان(
BTMA  )انگلستان.(  

موفق را پشت سر دورة برگزاري  15 سالة خود 60گردد كه در كارنامة  در حالي برگزار مي بارسلون 2011ايتما 
  .گذاشته است

  

  هاتعداد غرفه  )مترمربع(مساحت محل برگزاري سال
1951 Lille 12465 278 

1955 Brussels 20585 453 

1959 Milan 36659 616 

1963 Hanover 61622 828 

1967 Basle 72543 881 

1971 Paris 114373 1072 

1975 Milan 122000 1160 
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  هاتعداد غرفه  )مترمربع(مساحت محل برگزاري سال
1979 Hanover 120000 1068 

1983 Milan 125000 1100 

1987 Paris 145000 1286 

1991 Hanover 186000 1391 

1995 Milan 166000 1436 

1999 Paris 156000 1391 

2003 Birmingham 100000 1279 

2007 Munich 102000 1451 

  

هاي  هاي انجمن دستاوردها و تكنولوژي ترين هدف برگزاري ايتما جلب توجه و نمايش آخرين در واقع اساسي
. ديده استسازي دنيا گر ماشين تقويت هر چه بيشتر صنعت اي براي سازي اروپا بوده است كه زمينه ماشين

هاي جديد خود را اين  بهترين مكان براي معرفي تكنولوژيسازي دنيا  ماشين هاي چنانكه بسياري از شركت
تا فرصتي  هاي ايتما نيز به همين جهت است طوالني بين برگزاري نمايشگاه تاًمدت زمان نسب. دانند نمايشگاه مي

  .يدتر پديد آ ا براي ارائه مطلوبها و آزمودن آنه براي خلق نوآوري

  بزرگترين نمايشگاه بين المللي صنعت نساجي جهان : ايتما

سال هاي اخير نمايشگاه ايتما توانسته است جاي خود را در بين صنعتگران اين بخش باز كرده و در عين  در
  .شود آالت صنعت نساجي شناخته مي ال به رويدادي بزرگ تبديل شود بطوريكه به عنوان المپيك ماشينح

تجاري و يا مسؤولين  هاي عت نساجي و پوشاك، مذاكره با طرفآشنايي با آخرين دستاوردهاي صن ايتما،
هاي تجاري در كشور اسپانيا، آشنايي با تجربيات ساير  حاضر در نمايشگاه، شناسايي فرصت اقتصادي كشورهاي

يابي به بازارهاي جديد، بررسي و پيگيري فرآيندهاي تسهيل تجارت و ورها در موضوع توسعه صادرات، دستكش
     . استمرتفع ساختن موانع و مشكالت صادرات 

رساني و حضور در عرصه جهاني، فراهم سازي  فع ساختن موانع بازاريابي، اطالعناخت توانايي رقبا و مرتش
بسترهاي الزم جهت حضور فعاالن بخش اقتصادي كشور به منظور آشنايي بيشتر با كشور اسپانيا، ايجاد ارتباط 



4 

 

بهينه در بازاريابي، مديريت و حمايت  بين صنايع، مؤسسات دولتي، دانشگاهي و مراكز تحقيقاتي، تهيه اطالعات
جهاني از طريق مذاكرات و  گذاران خارجي، دستيابي به بازارهاي هاي الزم براي سرمايه تكنيكي، ايجاد زمينه

  .در اين نمايشگاه استكنندگان  شركتهاي تخصصي از اهداف  مالقات

ت و تجهيزات ريسندگي و اين نمايشگاه در زمينه عرضه تجهيزات تكسچرايزينگ و پيچش، محصوال
بافت و  گرزي و مواد شيميايي، منسوجات بيالياف و نخ، تكميل، رنتوليد آزمايشگاهي، بافندگي تار و پودي، 

آزمايشگاهي مربوط به آن، بازيافت، خدمات صنعت نساجي، تحقيق و آموزش، بافندگي حلقوي و جوراب 
    . شود ا ميبافي، پوشاك و تهيه مواد برپبافي، قالبدوزي و نوار

ها پيش آمده  سال گذشته در زمينه نوآوري 4گاه است و تالش دارد آنچه در شيايتما محلي فراتر از يك نما
  .گران انعكاس دهد رت آينه به صنعتصو به

طرفانه و بدون هيچ جانبداري از تمام نقاط دنيا ميهمان دعوت  كامالً بي اين است كه ايتماهاي  يكي از مزيت
  . شود گونه تبعيضي قائل نمي ان آنها هيچكند ومي مي

كنند  مانند جام جهاني فوتبال، كشورها سعي مي. شود ايتما يك رويداد مهم در صنعت نساجي دنيا محسوب مي
  .به تمام دنيا نشان دهندبا آخرين توانمندي و نوآوري در آن حاضر شوند و قدرت خود را 

در اين . اند شدهبا انگيزه در ايتما ظاهر چين و هند بسيار  همچوني كشورهايهاي اخير نيز از آسيا  طي سال
ور بسيار نكته جالب ديگر حض .مهستيدر ايتما ها  و هنديها  شاهد افزايش قابل مالحظه استقبال چينيها،  سال

ا را دهد كه تركيه هم ايتم اين امر نشان مي. باشد آالت نساجي تركيه در ايتما مي توانمند سازندگان ماشين
  . شناسد عنوان نمايشگاهي بسيار معتبر و جهاني مي به
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  روند به اسپانيا ميامسال نساجي  فعاالن صنعت

  

ترين مجتمع تجاري براي  مهمكه باشد، چرا آالت نساجي مي ترين نمايشگاه صنعت ماشين ايتما مسلماً برجسته
ايتما بهترين ويترين براي  توان گفت مي به عبارت ديگر. راسر جهان استكنندگان و عالقمندان از ستوليد
آالت نساجي دنيا است و تنها نمايشگاهي است كه نمايش دهنده خطوط كامل توليد در نساجي با تمام  ماشين

  .جزئيات آن است
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براي  19تا  10از ساعت  2011سپتامبر  29تا  22اين بار نيز جديدترين ماشين آالت نساجي دنيا در روزهاي 
انبي، آخرين آالت و لوازم ج توليدكنندگان ماشين 2011در ايتما . به نمايش گذاشته شدندبازديدكنندگان 

المللي صنعتي  به اين مجمع بينهزار مترمربع  200در فضايي به مساحت هاي خود را  دستاوردها و پتانسيل
در اين نمايشگاه بيش از  .ها تبديل نمايند ني براي نوآوريتند آن را به ميداعرضه كردند و در مجموع توانس

  . كشور حضور داشتند 45از دار  غرفه 1300

توان در  ها بود كه آنها را مي ت و تجهيزات متنوع در تمامي بخشآال اي از ماشين نمايش گسترده 2011ايتما 
  :بندي كرد هاي زير طبقه دسته

  الياف مصنوعي، ريسندگي و تجهيزات كمكي مربوطه آالت مقدمات ريسندگي، توليد ماشين - 1

  آالت پيچش، تكسچرايزينگ، تابندگي و تجهيزات كمكي مربوطه ماشين - 2

  بافت و نمدي و تجهيزات كمكي مربوطه باندينگ و تكميل براي منسوجات بيآالت تشكيل وب،  ماشين - 3

  مكي مربوطهبافندگي، تافتينگ و تجهيزات ك آالت مقدمات بافندگي، ماشين - 4

  بافي، تجهيزات كمكي و لوازم يدكي فندگي حلقوي و جورابآالت با ماشين - 5

  گلدوزي و لوازم يدكيآالت  ماشين - 6

  دوزي و لوازم يدكي آالت حاشيه ماشين - 7

ماشين آالت شستشو، سفيدگري، خشك كن، چاپ، رنگرزي، تكميل و تغذيه به ماشين، تجهيزات كمكي و  - 8
  لوازم يدكي

  آالت و لوازم يدكي براي صنعت پوشاك اشينم - 9

  گيري و لوازم يدكي گاهي براي تست و اندازهتجهيزات آزمايش -10

  بندي و لوازم يدكي ات حمل و نقل، انبار كردن و بستهتجهيز -11
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  تجهيزات بازيافت، كاهش ضايعات و پيشگيري از آلودگي و لوازم يدكي -12

  طراحي، پردازش و نمايش اطالعات براي توليد يكنواختافزارهاي مورد استفاده در  نرم -13

  مواد رنگي و محصوالت شيميايي مورد مصرف در صنعت نساجي -14

  توليدات و تجهيزات كمكي براي صنعت نساجي و پوشاك -15

  خدمات در صنايع نساجي و پوشاك -16

  موسسات آموزشي و تحقيقاتي -17

  هاي طبيعي، مصنوعي و فني الياف و نخ -18

و در نمايشگاه ايتما شهر مونيخ، بخشي براي موسسات آموزشي و تحقيقاتي در نظر گرفته شده تا  2007از سال 
غرفه به  46امسال . بدين صورت ارتباط و همكاري صنعت و موسسات آموزشي و پژوهشي بيش از پيش گردد

درصد رشد داشته  50گذشته  موسسات آموزشي و تحقيقاتي اختصاص داده شده بود كه نسبت به ايتماي دوره
مصنوعي و فني  الياف و نخ طبيعي، در نمايشگاه بارسلون نيز براي اولين بار بخشي براي نمايش انواع. است

  .قرار داده شده بود

هاي زير  هاي عنوان شده در اين نمايشگاه در فضايي گسترده قرار گرفته بودند كه نمايي از آن در شكل بخش
  .ده استهقابل مشا
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  پيچش، تكسچره، تجهيزات
  افزارهاي خط توليد   و نرم

 آموزش و تحقيق

 

 ريسندگي 
 جديد »» 

 الياف و نخ

 

 بافت  محصوالت بي
 

 بازيافت و خدمات صنعت نساجي

 

 پودي -بافندگي تاري
 

مواد شيميايي مورد استفاده در رنگرزي و 
 تكميل

 

بافي،  بافندگي حلقوي و جوراب
  دوزي گلدوزي و حاشيه

 نام و خدمات ديگر ثبت
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شركت كنندگان . كشور جهان در اين نمايشگاه به عرضه محصوالت خود پرداختند 45از  شركت 1300 از بيش
اتريش، بنگالدش، بلژيك، برزيل، كانادا، چين، كلمبيا، استراليا، ، از كشورهاي آرژانتيندر اين نمايشگاه 

كنگ، هند، اندونزي، ايران، اسرائيل، ايتاليا،  جمهوري چك، دانمارك، مصر، فنالند، فرانسه، آلمان، يونان، هنگ
 ژاپن، كره، لوكزامبورگ، مالزي، مكزيك، هلند، نيوزيلند، پاكستان، لهستان، پرتغال، روسيه، سنگاپور، اسلووني،

 از % 70 حدود در. اسلواكي، اسپانيا، سوئد، سوئيس، سوريه، تايوان، تايلند، تركيه، انگلستان و آمريكا بودند

 312( داده اختصاص خود به را سهم بيشترين كه ايتاليا جمله از ،بودند اروپايي كشورهاي از نمايشگاه اراند غرفه
 كشورهاي از نيز باقيمانده % 30 .)غرفه 61( سوييس و) غرفه 85(، اسپانيا )غرفه 212(  آلمان آن از پس و) غرفه

 .دندار قرار) غرفه 80( چين و )غرفه 89(تركيه  ،)غرفه 123( هندوستان آنها رأس در كه بودند اروپايي غير

در حدود  كهاختصاص داشته  تكميل و چاپ رنگرزي، به مربوط هاي بخشها در اين نمايشگاه به  بيشترين غرفه
 %14 با پودي تاري بافندگي، %15  با ريسندگي بخش پس از آن. ها را به خود اختصاص داده بودند از غرفه% 30
  .قرار داشت% 12  با گردبافي و

  :بندي نمود دستههاي زير   توان در گروه را ميكنندگان در اين نمايشگاه  شركت

فروشان،  دركنندگان، خريداران، فروشندگان، تجار، خردهكنندگان، واردكنندگان، صا توليدكنندگان، توزيع -
  :هايي همچون ها، مهندسان مكانيك و متخصصان بخش صاحبان صنايع و فروشگاه

 انواع الياف، پارچه و منسوجات  
 هاي ورزشي، لباس  مواد خام مورد استفاده در توليد منسوجات، كمربند، كفش، كيف، لباس

  ...ني مختلف، روميزي، كفپوش، كاالي خواب و هاي س هاي لوكس گروه زير، لباس
 متعلقات و لوازم جانبي پوشاك و منسوجات مختلف  
 ها، مواد رنگي و شيميايي مورد استفاده در توليد منسوجات ها، صابون محلول  
 آالت نساجي كننده مورد استفاده در ماشين ها و مواد پاك روغن  
 منسوجات و پوشاك  تكميل  
 كاالي خواب  
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  متخصصان مديريت ضايعات توليد منسوجات  -

  طراحان مد -

  مسئولين دولتي -

  موسسات مرتبط با توليد منسوجات و پوشاك -

  متخصصان طراحي داخلي -

  هاي مرتبط با توليد منسوجات، پوشاك و مد نشريات و ژورنال -

  پژوهشي مرتبط –موسسات آموزشي  -

  مشاوران مرتبط با توليد منسوجات و پوشاك -

  افزارهاي مرتبط توليدكنندگان و طراحان نرم -

  اي هاي پارچه توليدكنندگان عروسك -

  هاي لباس صاحبان و فعاالن بوتيك -

  آالت توليد منسوجات و پوشاك مهندسان و متخصصان ماشين -

گاه روز نمايش 8كشور جهان بودند كه طي  138هزار نفر از  100تعداد بازيدكنندگان اين نمايشگاه بالغ بر 
. هاي صنعت نساجي در دنيا، قراردادهاي مناسبي امضا نمايند توانستند ضمن آشنايي با جديدترين تكنولوژي

درصد از بازيدكنندگان اين نمايشگاه از خارج از اسپانيا آمده بودند كه با استقبال خوبي از سوي  90بيش از 
  .داران روبرو گشتند غرفه

 9ترين ميزان را به خود اختصاص داد و با سهم  ا پس از كشور ميزبان بيشدر ميان بازديدكنندگان نيز ايتالي
در . پس از آن نيز به ترتيب هند، آلمان و تركيه قرار داشتند. درصدي، پس از اسپانيا در رتبه دوم قرار گرفت
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همچون برزيل و  ترين بازديدكننده از اين نمايشگاه را داشتند، نام كشورهايي كشور غير اروپايي كه بيش 10ميان 
  .ايران قرار دارد

 جديدترين با دسترسي پوشاك و نساجي ارزشي زنجيره كل به از اين نمايشگاه ضمن دسترسي بازديدكنندگان

 Gran نمايشگاهي فضاي در مربع متر 200,000 از بيش فضاي در همگي كه خدمات و محصوالت ها، آوري فن

Via بود آشنا شدند شده دائر.  

  

  .برگزار خواهد شد كشور ايتاليا و در شهر ميالن 2015سال ر نوامب 19تا  12نمايشگاه بعدي 


