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Masterbatch, Compound, Additive, Biodegradable Compound, Extruded Polymer, Plastic Granules, 
Powder Predisperse Solid, Pigments (Carbon Black & Colors), PE+100, PE+80, PP-r, Welding Rod, 
Adhesive Granule, Steel Pipe Coating (TOP-COAT), Agro PET Wire, High Strength Yarn & Fibers

مســتربچ، افزودنى، کامپاند، آمیزه هاى پلیمرى،
کامپاند و گرانول زیســت تخریب پذیر،

پودر و پیگمنت پرى دیســپرس ( صنعتى و بهداشتى )،
باال الیاف مدول و مقاومت  و  نخ 

موارد اســتفاده در صنایع نســاجى، نخ و الیاف
   فرش ماشینى و موکت :

. نخ هاى فیالمنتى و الیاف کوتاه  
. الیاف  پلى استر ، پلى پروپیلن و پلى آمید کوتاه 
. نخ هاى B.C.F مورد مصرف در فرش ماشینى، 

موکت تافتینگ،  کات و لوپ  
. نخ هاى CF مورد مصرف در دوخت، کمربند ایمنى، 

بافت محافظتى  
. نخ هاى POY, FDY مورد مصرف در فرش ماشینى، 

رومبلى،  جوراب و البسه ورزشى  
. الیاف پلى استر،  پلى آمید، پلى پروپیلن مورد مصرف در 

ریسندگى نخ هاى پنبه اى، فرش ماشینى، موکت و
 الئى هاى سوزنى

 منسوجات نبافته (Non woven) بهداشتى :
(Spunbond) اسپان باند .
 (Melt Blown) ملت بالن .

. سوزن زن 
         SS , SMS ، SMMS .

   نخ هاى B.C.F. , C.F. , POY , FDY , DTY , TFO ، پلى پروپیلن، 
پلى استر و  پلى آمید مورد مصرف در فرش ماشینى، پارچه رومبلى ، 

پرده اى، جوراب، البسه ورزشى
   مستربچ و افزودنی الیاف پلى استر کتان تایپ جهت تولید

DOPE DYED الیاف 
   گونى و جامبو پلى پروپیلن

   سفید کننده جهت تولید الیاف پلى استر  PSF از پرك بطرى
   براق کننده جهت تولید الیاف پلى استر PSF مورد مصرف در 

موکت هاى چاپى
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فهرست

گزیده ای از مشتریان زیمر اتریش در سال 2021

چند توصیه و پیشنهاد به اعضای جدید انجمن نساجی ایران

بزرگترین کارخانه الیاف لیوسل جهان کجاست؟

انعطاف پذیری در تولید فرش با ماشین های آلفا ۵00 اشتابلی

بررسی سالئق مردم برخی از کشورهای  قاره آسیا در انتخاب فرش

راهنمای بهترین شرکت ها و برندهای چمن مصنوعی در 
بلژیک

بــازار فــرش امــروزی میــل زیــادی بــه تنــوع دارد و اســتانداردهای باالیــی را از نظــر طــرح و 
مــواد اولیــه مــی طلبــد. مــد و ســایق بــازار اغلــب کوتــاه مــدت بــوده و بســته بــه کشــور و 
فرهنــگ بســیار متفــاوت هســتند. بــرای مانــدن در خــط مقــدم بــازار فــرش، شــرکت هــای 

تولیــد کننــده فــرش ماشــینی  بایــد نیازهــای مشــتریان....

امــروزه صــادرات، محرکــه اقتصــاد بیشــتر کشــورها بخصــوص کشــور ایــران مــی باشــد. 
صنعــت فــرش ایــن پتانســیل را دارد کــه در بخــش کاالهــای غیرنفتــی کســب ارز بــه همــراه 
داشــته باشــد. از طرفــی ایــن صنعــت مــی توانــد در امــر اشــتغال زایــی افــراد بســیار موثــر 

باشــد. 

در  کــه  دارنــد  وجــود  بلژیــک  در  زیــادی  هــای  شــرکت 
سراســر اروپــا چمــن مصنوعــی تولیــد و عرضــه مــی کننــد.

ــه تنهــا در  ــد کننــده چمــن مصنوعــی ن شــرکت هــای تولی
خدماتــی  در  بلکــه  مصنوعــی،  چمــن  تولیــد  و  طراحــی 
کــه بــه مشــتریان خــود ارائــه مــی دهنــد نیــز بررســی مــی 
شــوند. در زیــر لیســتی از شــرکت هایــی کــه کامــل تریــن 

طیــف محصــوالت چمــن مصنوعــی.....
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۳۴
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رکوردی جدید در واردات  ماشین آالت نساجی ترکیه!

فرش رویال هالی ترکیه  )Royal Hali( و افزایش فروش به 3 میلیون متر مربع

۲۰

۲۱

۱۲ما بزرگترین سرمایه گذاری را در ترکیه انجام خواهیم داد



سفارش بزرگ ماشین  آالت گردبافی از یک کشور کوچک در غرب آفریقا!

نوآوری در صنعت کفپوش های نرم

نمایشگاه ITMA ؛ تاثیرگذارترین نمایشگاه فناوری 
نساجی و پوشاک در جهان

چرا پشم بهترین  انتخاب است؟

مروری بر پارچه  های بی  بافت و خواص و کاربردهای آنها

ITMA بزرگتریــن نمایشــگاه بیــن المللــی فنــاوری نســاجی و 
 CEMATEX متعلــق بــه ITMA پوشــاک در جهــان اســت، برنــد
اســت. ITMA بــه عنــوان المپیــک صنعــت فنــاوری نســاجی و 

پوشــاک شــناخته می شــود.

بــر طبــق گــزارش هیئــت بیــن دولتــی تغییــرات آب و هــوا 
)IPCC( ، صنعــت مــد بیشــترین ردپــای کربــن را در طبیعــت 
دارد. ایــن مرکــز از دولــت  هــا و کســب  وکارهــا می خواهــد 

کــه بــرای کمــک بــه نجــات کــره زمیــن

مجله نساجی کهن 

مجله بین المللی تخصصی صنعت نساجی ایران

دو ماهنامه علمی، پژوهشی، خبری، اطالع رسانی

سال 1۵.شماره ۶۹. اردیبهشت 1۴01

مدیر بازرگانی و روابط عمومی: محبوبه قایدی

نویسندگان و همکاران این شماره : فروغ امیر شیرزاد 
- مهلقا صدوقی - نارینه آذلبار -  محمدرضا انتظاری - 
فاطمه معتمدی سده - قاسم حیدری - بهروز عباسی 
- کامبیز مقراضی -  احسان اکرامی - عصمت غنی 

زاده - مهندس شفیعی 

امور تبلیغات: محبوبه قایدی

طراحی و صفحه آرایی: استودیو کهن نگار

www.kohanjournal.com :وب سایت

info@kohanjournal.com:پست الکترونیک

آدرس: تهران صندوق پستی ۴۶۵-1۶۷۶۵

چاپخانه چاپ دیجیتال ایران کهن

● مجله نساجی کهن در انتخاب و ویرایش مطالب 
ارسالی آزاد می باشد. 

● استفاده از مطالب و تصاویر مجله مهن با ذکر 
منبع بالمانع است. 

● مجله نساجی کهن آماده دریافت و انتشار مقاالت 
و دیدگاه های صاحب نظران، همکاران و کارشناسان 

صنعت فرش ماشینی و نساجی و نیز کارشناسان 
حوزه اقتصادی می باشد. 

● مطالب ترجمه شده ارسالی باید با یک نسخه از 
متن اصلی همراه باشد. 

هــا  و مصاحبــه  نظــرات طــرح شــده در مقــاالت    ●
باشــد. نمــی  کهــن  نســاجی  مجلــه  دیــدگاه  لزومــا 

●  مجلــه کهــن بــه صــورت الکترونیکــی و از طریــق 
مراجعــه بــه ســایت مجلــه کهــن قابــل دسترســی و 

اســت.  دانلــود 

www.instagram.com/kohanjournal
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صاحب امتیاز، مدیر مسئول و سردبیر:
بهنام قاسمی

مصاحبه با اولین تولید کننده کت و شلوار و لباس فرم تخصصی در قطر

ضایعات الیاف پلی استر

تاثیر تولید و ضایعات  منسوجات بر محیط زیست

۷۰

۶۷

۶۴

وظیفه كارشناس دادگستری در صنعت نساجی چیست؟

ZIMMER راه حل های چاپ دیجیتالی فرش از شرکت زیمر

هیوسانگ و تولید نخ االستان در برزیل

۶۱

۵۶

۵۴

۵۱وندویل و انقالبی در ماشین آالت فرش بافی دستباف گونه هندلوک
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ترجمه و تدوین: تحریریه مجله کهن

ما بزرگرتین رسمایه گذاری را در ترکیه انجام خواهیم داد

مصاحبه اب مالک برندهای فرش ماشیین مرینوس، دینارسو، اپدیشاه و الگانس ترکیه

گروه Erdemoglu یکی از غول های صنعت ترکیه است. شرکت های مرینوس و دینارسو )دو عضو هلدینگ 
Erdemoglu( که پیشرو در تولید فرش های ماشینی در جهان هستند و سهم بازار ۶ درصدی را در جهان دارند، با 
سرمایه گذاری هایی که تا سال 2023 تکمیل می شود، سهم بازار جهانی خود را به ۷ درصد افزایش خواهند داد.

 SASA از سوی دیگر، یکی از شرکت های گروه، تولیدکننده پیشرو الیاف پلی استر ترکیه، هم از نظر گردش مالی و هم 
صادرات به رشد دو رقمی خود ادامه می دهد.

ابراهیــم اردم اوغلــو، رئیــس هیئــت مدیــره هلدینــگ اردم اوغلــو کــه تــا 
پایــان ســال ۲۰۲۱ بــا رشــد ۱۲۰ درصــدی بــر مبنــای لیــر و ۵۰ درصــدی بــر 
مبنــای دالر، بــه گــردش مالــی ۲۲ میلیــارد لیــره رســیده، بــا وجــود فضــای 
تورمــی در اقتصــاد ترکیــه، دســتور کار ســرمایه گــذاری خــود را متوقــف 

نکــرده اســت.

وی حتی بودجه ســرمایه گذاری کارخانه پتروشــیمی در شــهر یومورتالیک 
ترکیــه را از ۱۳ میلیــارد دالر بــه ۲۰ میلیــارد دالر بــرای یــک دوره ۱۰ ســاله 
افزایــش داد. اردم اوغلــو گفــت: “تأثیــر پایــه ارز خارجــی نیــز در رشــد مــا 
وجــود دارد، امــا نــرخ رشــد واقعــی مــا نیــز بســیار بــاال اســت. ســرمایه 
گــذاری هــا و افزایــش تولیــد مــا تاثیــر قابــل توجهــی بــر ایــن رشــد دارد. بــا 
توجــه بــه اینکــه در ســال جــاری بــا همــان ســرعت رشــد خواهیــم کــرد. در 
ســال ۲۰۲۲، مــن پیــش بینــی مــی کنــم کــه بــه ۴۵ میلیــارد لیــر گــردش 

مالــی خواهیــم رســید.”

اردم اوغلــو همچنیــن بــا ارقــام اثبــات مــی کنــد کــه ایــن گــروه هــر ۱۰ ســال 
ــد: “ســرمایه  ــد و مــی گوی ــر مــی کن ــی خــود را دو براب ــار گــردش مال یــک ب
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ســال  پایــان  تــا  “مــا  گفــت:  اردوغلــو   
۲۰۲۲ بــه ۴۵ میلیــارد لیــر گــردش مالــی 
خواهیــم رســید. ایــن ســرمایه گــذاری در 
یومورتالیــک بزرگتریــن ســرمایه گــذاری 

در ترکیــه خواهــد بــود.”

گــذاری هــای مــا همیشــه ادامــه دارد. مــا آنچــه 
را کــه از شــرکت هــا بــه دســت مــی آوریــم در 
ســایر زمینــه هــا ســرمایه گــذاری نمــی کنیــم، 
بلکــه آن را در تجــارت خودمــان ســرمایه گــذاری 
مــی کنیــم. ایــن ســرمایه گــذاری در یومورتالیــک 
بزرگتریــن ســرمایه گــذاری ترکیــه خواهــد بــود. 
مدیــره  هیئــت  رئیــس  اوغلــو  اردم  ابراهیــم 
هلدینــگ اردوغلــو بــه ســواالت مــا بــه شــرح زیــر 

پاســخ داد:

 Erdemoglu همــه گیــری کرونــا بــرای گــروه
گذشــت؟ چگونــه 

در روزهــای اولیــه همــه گیــری، تعطیلــی ۱.۵ تــا 
۲ ماهــه در سراســر کشــور وجــود داشــت. مــا 
تمــام کارخانجــات خــود را بــه جــز  کارخانــه الیــاف 
ــاف  ــم. در SASA، مــا الی SASA را تعطیــل کردی
خــام را بــرای بخــش تولیــد پارچــه هــای پزشــکی 
تولیــد مــی کنیــم. در آن زمــان بــرای کمــک بــه 
 SASA کشــور و تامیــن نیــاز بــازار کارخانــه الیــاف

مجبــور بــه فعالیــت شــد.

مــا مــواد اولیــه صنعــت منســوجات پزشــکی و 
کادر درمــان را در مــوارد بهداشــتی تولیــد مــی 
کردیــم. مــا هیــچ شــرکتی را در ترکیــه و حتــی 
اولیــه رهــا نکردیــم. تقاضــا  بــدون مــواد  اروپــا 
بــرای الیــاف بســیار افزایــش یافــت زیــرا از الیــاف 
تولیــدی مــا در بخــش تولیــد ماســک اســتفاده 
مــی شــود. پــس از ۱.۵ مــاه تعطیلــی، افزایــش 
باورنکردنی در تقاضا از سراسر جهان مشاهده 
شــد. کارخانه هــای فــرش مــا و ســایر بخش هــا 

ــه فعالیــت کامــل خــود بازگشــتند. ــز ب نی

 Erdemoglu تــا پایــان ســال ۲۰۲۱، هلدینــگ
حــدود ۱۲۰ درصــد بــر اســاس لیــر ترکیــه و ۵۰ 
 ۲۲ بــه  و  کــرده  رشــد  دالر  اســاس  بــر  درصــد 

میلیــارد لیــر ترکیــه رســید.

برنامــه   ،Erdemoglu رئیــس هلدینــگ   ،IBRAHIM ERDEMOGLU
ســرمایه گــذاری خــود را بــا وجــود محیــط تورمــی متوقــف نکــرد. وی حتــی 
 ۱۳ از  را  یومورتالیــک  در  پتروشــیمی  کارخانــه  گــذاری  ســرمایه  بودجــه 
میلیــارد دالر بــه ۲۰ میلیــارد دالر بــرای یــک پیــش بینــی ۱۰ ســاله افزایــش 
داد. اردوغلــو گفــت: “مــا تــا پایــان ســال ۲۰۲۲ بــه ۴۵ میلیــارد لیــر گــردش 
مالــی خواهیــم رســید. ایــن ســرمایه گــذاری در یومورتالیــک بزرگتریــن 

ســرمایه گــذاری در ترکیــه خواهــد بــود.”

چرا و چگونه تقاضا برای فرش های ماشینی افزایش یافت؟

وقتــی مــردم در خانــه مــی ماننــد، نیازهــا و کمبودهــای خانــه را مــی بیننــد و 
وارد روانشناســی خریــد آن مــی شــوند. در زمــان پاندمــی کرونــا یــک رشــد 
فــوق العــاده در صنعــت فــرش آغــاز شــد. مــا تقاضــای زیــادی را بــه ویــژه از 
ســوی آمریــکا و اروپــا تجربــه کردیــم. آن زمــان بــا تمــام ظرفیــت کار مــی 
کردیــم. مــا هیــچ مشــکلی از نظــر تولیــد، تامیــن مالــی، رشــد یــا ســرمایه 
گــذاری در دوره همــه گیــری نداشــتیم. برعکــس، مــا بــه ســرمایه گــذاری 

خــود ادامــه دادیــم.

ظرفیت تولید شما در فرش چقدر است؟

در حالــی کــه برندهــای مرینــوس و دینارســو مــا تــا حــد زیــادی پیشــرو 
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در تولیــد فــرش هــای ماشــینی هســتند 
بــازار ۶ درصــدی را در جهــان  و ســهم 
کــه  هایــی  گــذاری  ســرمایه  بــا  دارنــد، 
بــه  تــا ســال ۲۰۲۳  مــی دهیــم  انجــام 
۷ درصــد ســهم بــازار خواهنــد رســید. 
 ۱۰ حــدود  مــا  ماهانــه  تولیــد  ظرفیــت 

میلیــون متــر مربــع اســت.

ســال  در  شــما  مالــی  گــردش  هــدف 
چیســت؟  2022

گــردش مالــی گــروه مــا در ســال ۲۰۲۰ 
بــود. در ســال  لیــر  ۱۰ میلیــارد  حــدود 
ترکیــه  لیــر  میلیــارد   ۲۲ بــه  مــا   ،۲۰۲۱
نیــز  ارز  نــرخ  رســیدیم.  مالــی  گــردش 
اثــر پایــه دارد، امــا رشــد واقعــی مــا نیــز 
بســیار باالســت. ســرمایه گــذاری هــا و 
افزایــش تولیــد مــا تاثیــر بســزایی در ایــن 
رشــد دارد. بــا توجــه بــه اینکــه در ســال 
۲۰۲۲ بــا همیــن ســرعت رشــد خواهیــم 
کــرد، پیــش بینــی مــی کنــم کــه ایــن رقــم 

۴۵ میلیــارد لیــره باشــد.

بــه  شــرکت ها  از  کــه  را  آنچــه  مــا 

در حالی که برندهای مرینوس 
و دینارسو ما تا حد زیادی 
پیشرو در تولید فرش های 

ماشینی هستند و سهم بازار ۶ 
درصدی را در جهان دارند، با 

سرمایه گذاری هایی که انجام 
می دهیم تا سال 2023 به 

۷ درصد سهم بازار خواهند 
رسید. ظرفیت تولید ماهانه 

ما حدود 10 
میلیون متر 
مربع است.

دیگــر  حوزه هــای  در  می آوریــم  دســت 
بلکــه  نمی کنیــم،  ســرمایه گذاری 
ســرمایه گذاری  خودمــان  تجــارت  در 
ــرا ســرمایه گذاری ها ادامــه  می کنیــم، زی
شــرکت  درآمدهــای  از  حتــی  مــا  دارد. 
مخــارج خصوصــی خــود را انجــام نمــی 

دهیــم.

“ما به دنبال رشد واقعی هستیم”

مــا بــا بررســی EBITDA، بدهــی تجــاری-
رونــد  نقــدی،  جریــان  تــراز  و  مالــی 
عملکــرد شــرکت را رصــد مــی کنیــم. بــا 
افزایــش ســریع تــورم و همراهــی نــرخ 
ارز، پیگیــری رشــد کمــی گــردش مالــی 
بــه جــای گــردش پولــی بــرای گــروه مــا 

اهمیــت بیشــتری پیــدا کــرده اســت.

موقعیت ارز

در ایــن دوره کــه تــورم و نــرخ ارز تمایــل 
صادراتــی  ارقــام  دارد،  افزایــش  بــه 
شــرکت هــای گــروه مــا باالســت و فروش 
فــروش  در  توجهــی  قابــل  ســهم  ارز 
داخلــی دارد. ایــن واقعیــت کــه بیشــتر 

هزینــه هــای ورودی مــا بــه صــورت ارز 
خارجــی اســت و تشــدید هزینــه هــای 
ســرمایه گــذاری مبتنــی بــر ارز خارجــی، 
اهمیــت موقعیــت ارزی خارجی، گردش 
موجــودی و وام هــای بلندمــدت ECA را 

بــرای مــا افزایــش داده اســت.

هلدینــگ  رشــد  در  ســهم  بیشــترین 
آیــد؟ مــی  دســت  بــه  کجــا   از  شــما 

همــه شــرکت هــای مــا در درون خــود بــه 
رشــد خــود ادامــه مــی دهنــد. در اینجــا، 
عنــوان  بــه   SASA از  رشــد  بیشــترین 
بــه عنــوان  درصــد حاصــل مــی شــود. 
مثــال، در حالــی کــه نــرخ گــردش مالــی 
SASA در داخــل گــروه در ســال ۲۰۲۱ 
حــدود  ۶۶ درصــد بــود، اکنــون بــه ۷۰ 
درصــد افزایــش یافتــه اســت. قبــا ایــن 

ــود. ــر ۵۰ درصــد ب ــرخ زی ن

ســال  در  شــما  هــای  گــذاری  ســرمایه 
هــای اخیــر در چــه مرحلــه ای اســت؟

تحویــل  را    ساســا   ۲۰۱۵ ســال  در  مــا 
بــه  شــروع   ۲۰۱۶ ســال  در  و  گرفتیــم 
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ســرمایه گــذاری کردیــم. تــا ســال ۲۰۲۰ 
ســرمایه  ساســا  در  دالر  میلیــارد  یــک 
 ۲ گــذاری  ســرمایه  کردیــم.  گــذاری 
داریــم  انجــام  حــال  در  میلیــارد دالری 
کــه در ســال ۲۰۲۳ تکمیــل مــی شــود. 
بــه ایــن ترتیــب ۳ ســرمایه گــذاری انجــام 

داد.  خواهیــم 

مــا پلــی اســتر، الیــاف پلــی اســتر و نــخ 
پلــی اســتر تولیــد مــی کنیــم. در حــال 
در  گــذاری  بــه ســرمایه  حاضــر شــروع 
مــواد اولیــه مــورد نیــاز خــود کــرده ایــم. 
ــده، PTA، مــاده  در نیمــه اول ســال آین
اولیــه پلــی اســتر را تولیــد خواهیــم کــرد. 

فنــاوری آن منســوخ شــده بــود. آخریــن 
SASA در  ســرمایه گــذاری فنــاوری در 
حــال  در  مــا  شــد.  انجــام   ۱99۵ ســال 
بســتن خطــوط قدیمــی و نصــب خطــوط 
جدیــد بــرای رقابــت در مقیــاس جهانــی 
آخریــن  بــه  را   SASA مــا  هســتیم. 
فنــاوری مجهــز مــی کنیــم. SASA یــک 
مرکــز تولیــدی اســت کــه نمایانگــر مــدل 
۴.۰ و حتــی کمــی   Industry توســعه 

فراتــر از آن اســت.

محــور  رشــد  اســتراتژی  یــک  از  مــا 
اتوماســیون،  در  گــذاری  ســرمایه  بــا 
هــای  شــرکت  در  ادغــام  و  نوســازی 

در نیمــه اول ســال آینــده، PTA، مــاده اولیــه پلــی اســتر را تولیــد خواهیــم کــرد. مــا ســاالنه 1.۶ میلیــون 
تــن PTA تولیــد خواهیــم کرد.

ــه  ــزرگ صحبــت مــی کنــم. در ســال جــاری، PTA وارداتــی ترکی مــن در مــورد یــک ســرمایه گــذاری ب
ــم  ــد خواهی ــوده اســت. در ســال 2023، مــا همــه اینهــا را در SASA تولی ــن ب ــون ت ــر 1.۶ میلی ــغ ب بال
کــرد. ترکیــه دیگــر PTA وارد نخواهــد کــرد. هزینــه ایــن ســرمایه گــذاری 1.1 میلیــارد دالر خواهــد بــود.

مــا ســاالنه ۱.۶ میلیــون تــن PTA تولیــد 
ــم کــرد. خواهی

مــن در مــورد یــک ســرمایه گــذاری بــزرگ 
 PTA ،صحبت می کنم. در ســال جاری
وارداتــی ترکیــه بالــغ بــر ۱.۶ میلیــون تــن 
بــوده اســت. در ســال ۲۰۲۳، مــا همــه 
اینهــا را در SASA تولیــد خواهیــم کــرد. 
کــرد.  وارد نخواهــد   PTA ترکیــه دیگــر 
هزینــه ایــن ســرمایه گــذاری ۱.۱ میلیــارد 

دالر خواهــد بــود.

آیــا ســرمایه گــذاری هــای دیگــر بــرای 
اســت؟ بــوده  افزایــش ظرفیــت 

بــود.  ایــن یــک فنــاوری جدیــد  بلــه، و 
خریدیــم،  را   SASA مــا  کــه  زمانــی 

مــا  کنیــم.  مــی  پیــروی  خــود  صنعتــی 
در خطــوط تجــاری ســرمایه گــذاری مــی 
کنیــم کــه ســهم بــازار مــا را در داخــل 
و خــارج از کشــور افزایــش مــی دهــد، 
مــا  کشــور  بــرای  اســتراتژیک  اهمیــت 
دارد، اشــتغال را افزایــش مــی دهــد و 
بــه بســتن کســری حســاب جــاری کمــک 

مــی کنــد.

آیا امکان صادرات PTA وجود دارد؟

در  مــا  زمیــن  تملــک  معاملــه  اگــر 
دومیــن  شــود،  نهایــی  یومورتالیــک 
تاسیســات  در  را   PTA تاسیســات 
کــه  کــرد  خواهیــم  ایجــاد  پتروشــیمی 
یــک  کــرد.  خواهیــم  محقــق  آنجــا  در 
 ۱.۶ ظرفیــت  بــا  جدیــد  تاسیســات 
داشــت. خواهــد  وجــود  تــن  میلیــون 

ســرمایه گــذاری هــای پلــی اســتر ترکیــه 
نیــز ادامــه دارد. در ۳ ســال آینــده نیــاز 
ترکیــه بــه بیــش از ۱ میلیــون تن ســرمایه 

 PTA .ایجــاد خواهــد شــد PTA گــذاری
مــاده اولیــه اصلــی الیــاف نــخ پلــی اســتر 
دالر  میلیــارد   ۱.۵ جایگزیــن  اســت. 
بــا قیمــت هــای تقریبــا فعلــی  واردات 

خواهــد شــد.

شــما یــک طــرح ســرمایه گــذاری بســیار 
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بــزرگ در کارخانــه پتروشــیمی در یومورتالیــک داریــد. برنامــه 
ســرمایه گــذاری شــما در چــه مرحلــه ای اســت؟

میلیــون   ۴ حــدود  مناقصــه  ســازی  خصوصــی  ســازمان 
متــر مربــع از زمیــن دولتــی را بــاز کــرد. مناقصــه در پایــان 
اســفند مــاه برگــزار شــد. در طــرح توســعه ســرمایه گــذاری 
زمیــن  معاملــه  کــه  زمانــی  فــاز محقــق خواهــد شــد.   ۲ در 
بــه پایــان برســد، بافاصلــه ۴ میلیــارد دالر در ســال جــاری 
ســرمایه گــذاری خواهیــم کــرد. پــس از آن ســرمایه گــذاری 

کــرد. خواهیــم  آغــاز  را  پاالیشــگاهی 

ایــن ســرمایه گــذاری بزرگتریــن ســرمایه گــذاری ترکیــه خواهــد 
بــود.« میــزان ســرمایه گــذاری مــا در عــرض ۱۲ ســال بــه ۲۰ 
طــی  در  هــا  گــذاری  ســرمایه  رســید.  دالر خواهــد  میلیــارد 

ــا ۱۲ ســال از امــروز تکمیــل خواهــد شــد. مــدت ۱۰ ت

مــواد  بــرای بخــش هــای مختلــف  پتروشــیمی  ایــن  آیــا در 
اولیــه تولیــد مــی شــود؟

ــی  ــا ســال گذشــته در بخــش شــیمیایی، یعن ــه ت واردات ترکی
در بخــش مــواد اولیــه، تقریبــاً ۱۸ میلیــارد دالر بــوده اســت. 
تخمیــن مــی زنیــم کــه ایــن رقــم تــا ســال ۲۰۳۲ بــه ۲۵ میلیــارد 
دالر مــی رســد، حتــی مــی توانــد بیشــتر باشــد. بــه لطــف ایــن 
داد،  خواهیــم  انجــام  یومورتالیــک  در  کــه  گــذاری  ســرمایه 
پتروشــیمی  بــرای  ترکیــه  وارداتــی  مــواد خــام  از  ۵۰ درصــد 
هــا را تولیــد خواهیــم کــرد. بــه همیــن دلیــل اســت کــه پــروژه 
YumurtalIk یکــی از پــروژه هــای مهــم ترکیــه خواهــد بــود. 

از  مهــم  بســیار  وارداتــی  هــای  نهــاده  از  تامیــن ۵۰ درصــد 
ــی اســت. داخــل کشــور بســیار حیات

تــورم بــاال و نوســان نــرخ ارز چــه تاثیــری بــر رونــد مالــی و 
دارد؟ شــما  گــذاری  ســرمایه 

بــر اســاس ارز خارجــی  تمامــی فــروش هــای مــا در ساســا 
ــر شــرایط اقتصــادی  ــدان تحــت تأثی ــن، مــا چن اســت. بنابرای
نیســتیم. مــا 9۰ درصــد تولیــد شــرکت هــای فــرش خــود را 
صــادر مــی کنیــم. از ایــن نظــر، مــا آنقــدر تحــت تأثیــر قــرار 
نگرفتــه ایــم. ایــن چیــزی اســت کــه مــا تحــت تأثیــر قــرار مــی 
گیریــم: افزایــش CDS ترکیــه و تضعیــف اعتبــار آن باعــث 
افزایــش نــرخ وام شــد. امــا مــا بــه راه خــود ادامــه مــی دهیــم 
زیــرا همیشــه بــه ایــن فکــر مــی کنیــم کــه “امــروز چــه کار مــی 

توانیــم بکنیــم”.

ما هیچ مشــکلی نداریم یک فلســفه ای داریم که از پدرمان 
آموختیــم. هیــچ چیــز مــال مــا نیســت مــا فقــط مســئولیت 
داریــم. مــا در قبــال کارکنــان، تامیــن کننــدگان، فروشــندگان، 
شــهر، کشــور و جهــان مســئولیت داریــم. وقتــی در چارچــوب 
ایــن مســئولیت دیدگاهــی داشــته باشــید، حــل مشــکات 
بســیار آســان تــر مــی شــود. ایــن جوهــر مبــارزه اســت. مــا 
ــد هســتیم  ــن فلســفه پایبن ــه ای گروهــی هســتیم کــه واقعــاً ب
و آن را اجــرا مــی کنیــم. همــه دوســتان مــا فلســفه مشــابهی 
دارنــد. در ایــن فلســفه بــا دوســتانی کــه بازیکــن تیــم نیســتند 

خداحافظــی مــی کنیــم.
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وقتــی ۲۰-۳۰ ســال گذشــته را در نظــر 
بســیار  جهــان  در  فنــاوری  بگیریــم، 
هــر  اســت.  تغییــر  حــال  در  ســریع 
ایــن  تغییــر،  ایــن  بــا  بایــد  شــرکتی 
پیشــرفت همــراه باشــد. صنعتگــران مــا 
اختیــار  در  را  روز  فنــاوری  بایدآخریــن 
بگیرنــد، در غیــر اینصــورت نمــی تواننــد 
موفــق باشــند. رقابــت جدیــد از فنــاوری 

شــود. مــی  ناشــی 

از  همیشــه  کــه  هســتیم  شــرکتی  مــا 
آخریــن تکنولــوژی، هــر چــه کــه باشــد، 
اســتفاده مــی کنیــم. مــا قبل از ماشــینی 
و  ماشــین ها  می شــویم،  ســوار  کــه 
می کنیــم.  تجدیــد  را  کســب وکارمان 
زیــرا ایــن کار اســت کــه باعــث مــی شــود 

مــا در آن ماشــین بنشــینیم.

مــن مــی خواهــم دیــدگاه شــما را بــرای 
جایــگاه  کنــم.  کســب  فــرش  صنعــت 
صنعــت فــرش ترکیــه را در کل تولیــدات 
را  آینــده  و  بینیــد  مــی  چگونــه  دنیــا 

چگونــه مــی بینیــد؟

فرش فرهنگ ماست. گفتیم 
بلژیکی ها چگونه می توانند در 

محصولی که فرهنگ ماست، 
حاکم جهانی شوند؟ و ما به 

راه افتادیم و شروع به سرمایه 
گذاری در فناوری کردیم و این 
کار را گام به گام انجام دادیم.

ما به عنوان مرینوس و دینارســو 
صــادرات  دالر  میلیــون   ۴۵0

داریــم.

در  ترکیــه  ماشــینی  فــرش  زمینــه  در 
جهــان  تولیــد  درصــد   ۵۰ حــال حاضــر 
را در اختیــار دارد. قازیانتــپ در جهــان 
یــک نــام قابــل اتــکا بــرای فرش ماشــینی 
ــا مــا رقابــت  ــد ب اســت. چیــن نمــی توان

کنــد. 

همــه  بگویــم.  واضــح  خیلــی  بگذاریــد 
دوســتان مــا در قازیانتــپ بــه تولیــد و 
صــادرات مشــغول هســتند. همــه آنهــا 
بــه طــور طبیعــی از فنــاوری پیــروی مــی 
کننــد. آنهــا مــی تواننــد مــا را بــه عنــوان 
نمونــه و پیشــگام معرفــی کننــد، درســت 
اســت. ترکیــه امــروز پیشــروترین کشــور 
تــا  و  اســت  فــرش  صنعــت  در  جهــان 
۵۰ ســال بعــد همچنــان کشــور پیشــرو 

ــود. خواهــد ب

راز موفقیت گروه شما چیست؟

وقتــی حــدود ۲۰ ســال پیــش وارد ایــن 
ماشــین  یــک  فقــط  شــدیم  صنعــت 
بافندگــی فــرش ســاخت داخــل داشــتیم 
کــه ارزش فعلــی آن فقــط ۱۰ هــزار دالر 
اســت. بــه مــرور زمــان تعــداد بافندگــی 

 9۰ ســال  از  بعــد  کردیــم.  زیــاد  را  هــا 
شــروع بــه شــرکت در نمایشــگاه هــای 
از کشــور کردیــم. در آن  فــرش خــارج 
زمــان دیدیــم کــه بــازار فــرش دنیــا در 
دســت بلژیکــی هاســت. آنهــا نزدیــک 
داشــتند.  بــازار  ســهم  درصــد   ۵۰ بــه 
صــادرات ترکیــه تقریبــاً وجــود نداشــت.

فــرش فرهنــگ ماســت. گفتیــم بلژیکــی 
هــا چگونــه مــی تواننــد در محصولــی کــه 
فرهنــگ ماســت، حاکــم جهانــی شــوند؟ 
و مــا بــه راه افتادیــم و شــروع بــه ســرمایه 
گــذاری در فنــاوری کردیــم و ایــن کار را 
ــه گام انجــام دادیــم، هــر چــه کــه  گام ب

نیــاز بهتریــن بــودن در جهــان باشــد. 

پــس از انجــام ایــن کار، همــه دوســتان 
جمــع  قازیانتــپ  در  را  خــود  صنعتگــر 
کــرده و کارخانــه خــود را بــه آنهــا نشــان 
دادیــم. گفتیــم »ایــن ســرمایه گذاری ها 
را انجــام دهیــد، زیــرا دنیــا به این ســمت 
مــی رود« و بــرای آنهــا پیشــگام شــدیم. 
مرینــوس در آن زمــان بــه عنــوان یــک 

مدرســه خدمــت مــی کــرد.
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در صــادرات فــرش چــه اعــدادی وجــود 
دارد؟

مــا بــه عنــوان مرینــوس و دینارســو ۴۵۰ 
میلیــون دالر صــادرات داریــم. بــه عنوان 
کشــور ترکیــه بیــش از ۳ میلیــارد دالر 
صــادرات داشــتیم. قالــی بافــی صنعتــی 
اســت کــه مــا بیشــترین صــادرات را بــه 
آمریــکا داریــم. ترکیــه حــدود ۸ میلیــارد 
دالر بــه آمریــکا صــادر مــی کنــد کــه یــک 
ــارد دالر آن توســط صنعــت فــرش  میلی

تولیــد مــی شــود.

شــما بــه بیــش از 100 کشــور صــادر مــی 
کنیــد. ارزیابــی شــما از صــادرات فــرش 

ماشــینی چیســت؟

آمریــکا و اروپــا در دوران کرونــا برخــی 
مــورد  در  را  خــود  اســتراتژی های  از 
بــرای ترکیــه  ایــن  چیــن تغییــر دادنــد. 
بــه عنــوان یــک شــرایط بســیار مطلــوب 
بــود. ایــن یکــی از دالیــل اصلــی افزایــش 
بینــی  پیــش  مــا  اســت.  مــا  صــادرات 

مــی کنیــم کــه صــادرات در دوره آتــی 
یابــد. افزایــش  همچنــان 

مــا فکــر مــی کنیــم کــه تولیــد در ترکیــه 
ــای نزدیــک  ــد و جغرافی افزایــش مــی یاب
ترکیــه بــه مرکــز زنجیــره تامیــن تبدیــل 
مــی شــود. کشــور مــا بایــد مــواد اولیــه 
اصلــی مــورد نیــاز بــرای ایــن کار را تولیــد 
کنــد و مــا بــه عنــوان ساســا ایــن کار را 

انجــام مــی دهیــم.

چــه   2022 ســال  در  گــروه  صــادرات 
بــود؟ خواهــد 

 ۸۵۰ گذشــته  ســال  در  مــا  صــادرات 
میلیــون دالر بــوده کــه ۴۰۰ دالر آن از 
فــرش  از  دالر  میلیــون   ۴۵۰ و  ساســا 
ســال  در  اگــر  اســت.  بــوده  ماشــینی 
۲۰۲۲ نوســانات عمــده و بحــران هــای 
دیگــر در جهــان رخ ندهــد، کل صــادرات 
مــا حداقــل یــک میلیــارد و ۱۰۰ میلیــون 
دالر بــرآورد مــی شــود. وقتــی بــه ۲ ماهــه 
اول نــگاه مــی کنیــم، صــادرات مــا بــه 

ــه ۲ ماهــه ســال گذشــته  دالر نســبت ب
۵۰ درصــد افزایــش داشــته اســت. ایــن 
ســرعت احتمــاال ادامــه خواهــد داشــت. 
مــی  کنیــم.  مــی  صحبــت  متواضعانــه 
برســیم.  دالر  میلیــارد   ۱.۲ بــه  توانیــم 
 ۲ بــه  نســبت  ساســا  صــادرات  رشــد 
درصــد   9۲ گذشــته  ســال  اول  ماهــه 

اســت.

صــادرات مــا در ســال گذشــته 
بــوده  دالر  میلیــون   ۸۵0
و  از ساســا  آن  کــه ۴00 دالر 
فــرش  از  دالر  میلیــون   ۴۵0
ماشــینی بــوده اســت. اگــر در 
ســال 2022 نوســانات عمــده 
و بحــران هــای دیگــر در جهــان 
مــا  صــادرات  کل  ندهــد،  رخ 
 100 و  میلیــارد  یــک  حداقــل 

دالر  میلیــون 
مــی  بــرآورد 

شــود.
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درباره هلدینگ اردم اوغلو
هلدینــگ Erdemoglu از پنــج زیــر مجموعــه یعنــی شــرکت هــای 
فــرش پلــی اســتر ساســا، فــرش مرینــوس، فــرش دینارســو، فــرش 
پادیشــاه و فــرش الگانــس تشــکیل شــده اســت کــه در زیــر بــه 

معرفــی آنهــا پرداختیــم:

ساســا یکی از تولیدکنندگان پیشــرو در جهان در زمینه پلی اســتر، 
الیــاف، فیامنــت، پلیمرهــای مبتنــی بــر پلــی اســتر، محصــوالت 

میانــی و محصــوالت تخصصــی اســت.

SASA کــه تولیــد خــود را در صنعــت پلــی اســتر در ســال ۱9۶۶ 
آغــاز کــرد، در ســال ۲۰۱۵ توســط هلدینــگ Erdemoglu خریــداری 

شــد.

بــا  را  خــود  ســریع  رشــد  رونــد  همــواره  تاســیس  بــدو  از  ساســا 
ســرمایه گــذاری هــای بــی وقفــه خــود حفــظ کــرده اســت. SASA کــه 
شــامل برندهــای فنــاوری نوبــل، ICI و Dupont می شــود، دارای 
مرکــز  و  پیشــگام  تولیــد  امکانــات  بــا  قــوی  فنــی  زیرســاخت های 

تحقیــق و توســعه بــا ظرفیــت بــاال اســت.

/https://www.sasa.com.tr :برای اطاعات بیشتر

مرینــوس فعالیــت تولیــدی خــود را تنهــا بــا دو قالیبافــی توســط 
مهمــت اردم اوغلــو و خانــواده اش در ســال ۱9۷۰ آغــاز کــرد و در 
دهــه ۱99۰ شــتاب زیــادی بــه دســت آورد تــا بــه برنــد غــول پیکــر 
امــروزی جهــان تبدیــل شــود. مرینــوس در صنعــت فــرش ماشــینی 
تاسیســات  در  حــال  عیــن  در  اســت،  جهانــی  پیشــرو  امــروزی 
یکپارچــه خــود، پارچــه و انــواع نــخ و منســوجات خانگــی تولیــد مــی 
کنــد کــه هــر کــدام دارای تمامــی تجهیــزات تکنولــوژی روز در زمینــه 

خــود هســتند.

مرینــوس یــک برنــد جهانــی اســت کــه دارای اســتاندارد کیفیــت 
ــا ســاختار خــود بــه اقتصــاد کشــور  و وجهــه بیــن المللــی اســت و ب
ترکیــه کمــک مــی کنــد کــه اولویــت را بــه فعالیــت هــای ســازمانی در 

مقیــاس اجتماعــی مــی دهــد.

/https://www.merinos.com.tr :برای اطاعات بیشتر

بــه  تأســیس شــد، در ســال ۲۰۰۵  کــه در ســال ۱9۵۵  دینارســو 
هلدینــگ Erdemoglu پیوســت. ایــن شــرکت فــرش هــای دیــوار 

بــه دیــوار، فــرش هــای ماشــینی تکــه ای و نــخ فــرش را بــا نــام تجــاری 
Dinarsu تولیــد مــی کنــد.

Dinarsu کــه بزرگتریــن برنــد در صنعــت فــرش دیــوار بــه دیــوار 
یــا همــان وال تــو وال در ترکیــه اســت، در زمینــه فــرش دیــوار بــه 
دیــوار، چــاپ دیجیتــال فــرش بــا تکنولــوژی کروموجــت زیمــر و تولیــد 
نبافتــه در تاسیســات یکپارچــه خــود در Cerkezkoy فعالیــت مــی 

کنــد.

 Erdemoglu کــه در ســال ۲۰۱۱ بــه هلدینــگ Ak-Al شــرکت نــخ
ملحــق شــد، امــروزه بــا نــام تجــاری Dinarsu کار مــی کنــد. در 
فــرش  هــای  نــخ   ،Zonguldak Alapli در  واقــع  خــود  کارخانــه 
کنــد.  مــی  تولیــد  اکریلیــک  صــد  در  صــد  و  اکریلیــک  ترکیبــی 
دینارســو بــا طیــف وســیع محصــوالت، رویکــرد نوآورانــه و ســرمایه 
گــذاری هــای دقیــق، گام هــای محکمــی در جهــت تبدیــل شــدن بــه 

یــک برنــد جهانــی برمــی دارد.

/https://www.dinarsu.com.tr :برای اطاعات بیشتر

 Erdemoglu برنــدی اســت کــه توســط هلدینــگ Padisah Hali
در نوامبــر ۲۰۰۴ بــه صنعــت فــرش ماشــینی ترکیــه معرفــی شــد.

فنــاوری  بــا  کــه  را  خــود  باکیفیــت  محصــوالت   Padisah HalI
و  منطقــه ای  نمایندگــی   ۱۳ طریــق  از  تولیــد می شــوند  پیشــرفته 
ارســال  ترکیــه  سراســر  بــه  خرده فروشــی  فروشــگاه   ۴۰۰۰ تقریبــاً 

می کنــد.

Padisah HalI بــا ســاختار بــازار و ســرمایه گذاری های تکنولوژیــک 
در رونــدی کــه از زمــان تأســیس آن گذشــته اســت، در میــان ســه 

برنــد برتــر فــرش در بــازار داخلــی قــرار دارد.

/https://www.padisah.com.tr :برای اطاعات بیشتر

 Erdemoglu ایــن جدیدتریــن برنــد فــرش زیــر ســقف هلدینــگ
اســت. فــرش هــای مرینــوس الگانــس بــا امکانــات یکپارچــه مجهــز 
 Merinos .بــه کلیــه تجهیــزات تکنولــوژی روز تولیــد مــی شــوند
Elegance Hali بــا الگوهــای زیبــا و شــیک خــود در مــدت زمــان 

کوتاهــی قلــب مصــرف کننــدگان را بــه دســت آورده اســت.

/http://merinoselegance.com :برای اطاعات بیشتر
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رکوردی جدید در واردات 

ماشین آالت نساجی ترکیه!

ماشین آالت نساجی 

توســط  شــده  منتشــر  ارقــام  طبــق 
واردات   TÜİK ترکیــه  آمــار  موسســه 
آخریــن  بــا  نــو  نســاجی  آالت  ماشــین 
تکنولــوژی روز دنیــا بــه ترکیــه بــا رقــم ۲ 
میلیــارد و ۴۰۰ میلیــون دالر رکــورد تــازه 
ای را بــر جــای گذاشــت و باالتریــن رقــم 
واردات ماشــین آالت نســاجی توســط 
را  ترکیــه  کننــده  تولیــد  هــای  شــرکت 

ثبــت کــرد.

و صــادرات  واردات  آمــار  بــه  توجــه  بــا 
آمــار  موسســه  توســط  شــده  منتشــر 
ترکیــه )TÜİK(، مــی تــوان دریافــت کــه 
در  مســتقر  آالت  ماشــین  ســازندگان 
اروپــا هــم کنتــرل بــازار نســاجی ترکیــه را 
از دســت مــی دهنــد و هــم بــه تدریــج بــا 
تولیدکننــدگان خــاور دور جایگزیــن مــی 

شــوند.

واردات ماشــین آالت نســاجی ترکیه در 
ســال ۲۰۲۰ به ۱ میلیارد و ۷۴۳ میلیون 
ــرات  ــی کــه اث ــود،  در حال دالر رســیده ب
همــه گیــری کرونــا در ایــن صنعت شــایع 
بــود و نیــز یکــی از ســخت تریــن ســالهای 
دهــه هــای اخیــر بــرای صنعــت حمــل و 
نقــل را نیــز پشــت ســر مــی گذاشــتیم 

رقمــی قابــل توجــه بــود.

بــا توجــه بــه افزایــش تقاضــا در ســال 
تــر شــدن اوضــاع  ۲۰۲۱، و نیــز عــادی 
اقتصــادی جهــان واردات ماشــین آالت 
نســاجی بــا شکســتن یــک رکــورد جدیــد 
و ۴۳۵  میلیــون  و ۳۸۲  میلیــارد   ۲ بــه 

هــزار و ۳9۸ دالر آمریــکا رســید.

صــادرات ماشــین آالت نســاجی ترکیــه 
نیــز رو بــه افزایــش اســت

نســاجی  آالت  ماشــین  تولیدکننــدگان 
ترکیــه نقــش مهمــی در افزایــش ارقــام 
صــادرات ســاالنه از ۷۷۰,۰۸۴,۶۱9 دالر 
رشــد  یعنــی  دالر   9۸۱,۴۱۸,۷۸۰ بــه 
داشــتند.  ســال  در  درصــدی   ۲۷.۴۴
اســت،  مشــخص  کــه  همانطــور 
در  ترکیــه  نســاجی  تولیدکننــدگان 
ســالهای اخیــر بــدون کاهــش ســرعت 
بــه ســرمایه گــذاری خــود ادامــه دادنــد. 

خریــد  افزایــش  هــم  خــاص،  طــور  بــه 
ماشــین آالت از تولیدکننــدگان داخلــی 
و هــم امــکان هدایــت ســرمایه گــذاری 
آالت  ماشــین  واردات  بــا  جدیــد  هــای 

نســاجی مشــاهده مــی شــود.

علیرغــم تاخیــر در خدمــات و تحویــل در 
شــرایط کرونــا ســازندگان ماشــین آالت 
داخلــی ترکیــه فن آوری هــای مربــوط بــه 
صنایع نســاجی و پوشــاک را در ماشــین 

ــد و توانســتند  آالت خــود افزایــش دادن
اختیــار  در  را  بیشــتری  بــازار  ســهم 

بگیرنــد.

بــه  وارداتــی  آالت  ماشــین  بیــن  در 
ترکیــه بیشــترین ســهم بــه ماشــین آالت 
خطــوط ریســندگی بــرای انــواع نــخ هــای 
آالت  ماشــین  و  طبیعــی  و  مصنوعــی 

دارد. اختصــاص  بافندگــی 
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تــوال بــا اشــاره بــه اینکــه افــرادی کــه بایــد زمــان بیشــتری 
را در خانــه بگذراننــد، احســاس نیــاز بــه نوســازی فــرش 
هــای خــود مــی کننــد، گفــت: »ایــن امــر بــر ارقــام تولیــد، 

فــروش و صــادرات مــا نیــز تأثیــر مثبتــی داشــته اســت.

مــا اهــداف خــود را بــرای ســال ۲۰۲۲ بیشــتر کــرده ایــم. 
مــی خواهیــم گــردش مالــی خــود را در ایــن ســال ۴۰ 

درصــد افزایــش دهیــم.

تــوال بــا بیــان اینکــه آنهــا در ســال گذشــته ۲ میلیــون 
ــا فعالیــت هــای تجــارت  متــر مربــع فــرش فروختنــد و ب
ــه گــردش  الکترونیکــی خــود حــدود ۲.۴ میلیــون لیــر ب
مالــی اضافــه کردنــد، گفــت: ارقــام تولیــدی کــه مــا بــرای 
ســال ۲۰۲۲ هــدف گــذاری کــرده ایــم باالتــر از انتظــارات 

مــا اســت. 

مــا فکــر مــی کنیــم کــه ایــن حرکــت صعــودی تــا پایــان 
ســال ادامــه خواهــد داشــت. پارســال ۲ میلیــون متــر 
مربــع فــرش و ۱۶.۵ هــزار تــن نــخ بــه فــروش رســید. 
مــا مــی خواهیــم فــروش فــرش خــود را ۵۰ درصــد بــه ۳ 
میلیــون مترمربــع برســانیم و فــروش نــخ را بــه ۱۸ هــزار 

تــن برســانیم.

فرش رویال هایل 
ترکیه

 )Royal Hali( و 
افزایش فروش به ۳ 

میلیون مرت مربع

ترجمه: تحریریه کهن

برند فرش ترکیه رویال هالی Royal Hali در سال جاری 3 
میلیون متر مربع فروش فرش و ۴0 درصد افزایش گردش 
مالی را هدف قرار داده است. تانسل توال، مدیر کل فرش 

رویال هالی ترکیه، با به اشتراک گذاشتن اهداف این برند در 
سال 2022، گفت که بیماری کرونا که حدود 2 سال است 

کل جهان را تحت تأثیر قرار داده است، تأثیر مثبتی بر صنعت 
فرش گذاشته است.

تــوال بــا بیــان اینکــه به نزدیک به صد کشــور 
صــادرات دارنــد، ادامــه داد: تاش می کنیم 
ایــن تعــداد را بیــش از پیــش افزایــش دهیم. 
ســال گذشــته بــا میانگیــن نــرخ 9۱ درصــد به 
اهــداف بودجــه خــود دســت یافتیم. امســال 
قصــد داریــم مجمــوع فــروش شــرکت خــود 
را حداقــل ۴۰ درصــد افزایــش دهیــم. مــا 
بــه مطالعــات نــوآوری اهمیــت زیــادی مــی 
دهیــم. بــا تیــم مجــرب، تحقیــق و توســعه و 
طراحی متخصص در فرش، ما هر ســاله با 
حفظ نبض روند مد مبلمان و دکوراســیون 
منــزل در ترکیــه و خــارج از کشــور، طیــف 

مدل هــا را شــکل می دهیــم.



گزیده ای از مشرتیان زیرم اتریش در سال ۲۰۲۱
رشکت زیرم - معتربترین تولید کننده ماشین االت چاپ دیجیتال انواع منسوجات و فرش در جهان

برخی از جالب ترین پروژه های کلیدی در میان 
سفارش هایی که در سال 2021 رزرو و ارسال 

شده اند، به عنوان نمونه هایی از سال موفقی که 
شرکت زیمر - معتبرترین تولید کننده ماشین االت 

چاپ دیجیتال انواع منسوجات و فرش در جهان 
-  را به سطح قبل از همه گیری بازگردانده است، در 

زیر فهرست شده اند. عالوه بر این، ما خوشحالیم 
که یک شروع خوب از سفارشات برای شروع در 

سال 2022 داریم.

 ROYAL TUFT LLC  شــرکت چــاپ فــرش
روســیه

شــرکت زیمــر توانســت در ســال ۲۰۲۱ بــرای 
مشــتری روســی خــود Royal Tuft LLC از 
خــط  راه انــدازی  و  نصــب  مســکو،  منطقــه 
تولیــد  بــرای  را   ۴۲۰۰-9۶.COLARIS چــاپ 
فرش هــای پلــی آمیــد تکمیــل و راه انــدازی 

کنــد.

آالت  ماشــین  شــامل  جدیــد  چــاپ  خــط 
کاملی از جمله سیســتم تغذیه، شستشــوی 
اولیــه، بخــش بخاردهــی اولیــه، چاپگــر، بخار 
تســمه نقالــه، شستشــو بــا خــاء، اپلیکاتــور 
فــوم، سیســتم هــای بخــار تثبیــت کننــده ، 
آکوموالتورهــای غلتکــی و ایســتگاه پیچــش 

اســت.

شــرکت  در  فــرش  چــاپ  آالت  ماشــین 
LAKO آلمانــی 

 LAKO Laupheimer آلمانــی  شــرکت  
Kokosweberei GmbH & Co KG یــک 
تولیــد  بــرای  را   ۲۴۲۲۰۰  COLARIS خــط  
فــرش هــای پــادری پلــی آمیــد و کاتیونــی پلــی 
اســتر ســفارش داد. ایــن خــط چــاپ بــه طــور 
ویــژه بــرای چــاپ پــادری هــای خــاص طراحــی 
شــده کــه شــامل چاپگــر، بخــار تســمه نقالــه، 
شستشــوی ســاندویچی و خشــک کــن شــده 

اســت.

شرکت صنایع فرش میپلز آمریکا
زیمــر  خــوب  مشــتریان  از  یکــی 
 Maples آمریکایــی  شــرکت  یعنــی 
 Scottsboro از شهر Industries Inc
در ایــاالت متحــده بــرای آخریــن مــدل 
مــدل  خــود،  پرظرفیــت  فــرش  چاپگــر 
 ۱۲ بــا   R-CHROMOJET HSV۴۰۰
رنــگ نقطــه ای و ۱۲۸۰ نــازل بــرای هــر 
رنــگ، در ســال ۲۰۲۱ ســفارش مجــدد 

اســت. داده 

دیجیتــال  افشــان  جوهــر  چــاپ  خــط  اولیــن 
هنــد در  زیمــر 

 Yamuna Machine ــا شــرکت زیمــر همــراه ب
Works Ltd هنــد، اولیــن خــط چــاپ جوهــر 
 COLARISDUPLEX افشان دیجیتال دو طرفه
9۶-۴۲۰۰ را در نــوع خــود اجــرا و بهــره بــرداری 
کــرد. چاپگــر دوپلکــس COLARIS بــرای چــاپ 
فــرش هــای بافتــه شــده بــا نــخ فــرش پشــمی یــا 

اکریلیــک در جلــو و پشــت مناســب اســت.

چاپگــر ایــن خــط و بخــش شستشــوی مقدماتــی 
 ZIMMER AUSTRIA Digital شــرکت  از 
Printing Systems تهیــه شــده اســت. ســایر 
 Yamuna Machine توســط  خــط  اجــزای 

Works Ltd عرضــه مــی شــود.

ــال فــرش  ســفارش ششــمین خــط چــاپ دیجیت
توســط فــرش دینارســو ترکیــه

شــرکت معتبــر ترکیــه ای یعنــی فــرش دینارســو - 
Dinarsu Imalat Ve Ticaret TAS - ششمین 
 ZIMMER از  را  خــود  دیجیتــال  چــاپ  خــط 
AUSTRIA در ســال ۲۰۲۱ ســفارش داده اســت. 
ایــن بــار COLARIS 9۶-۵۲۰۰ بــرای چــاپ فــرش 
هــای پلــی اســتر بافتــه شــده و تافتینــگ  طراحــی 

و راه انــدازی خواهــد شــد.

بــا  تغذیــه  سیســتم  یــک  شــامل  خــط  ایــن 
تمیــز  سیســتم  غلتکــی،  ذخیــره  سیســتم 
کننــده، پیــش بخــار، سیســتم هدایــت پارچــه، 
چاپگــر COLARIS، خشــک کــن اســتنتر، واحــد 
شستشــوی کاهنــده، خشــک کــن اســتنتر دوم، 
و  غلتکــی  کننــده  جبــران  بــا  خروجــی  بخــش 
بخــش رول کنــی مــی باشــد. ایــن دســتگاه ایــن 
در مــاه هــای اولیــه ســال ۲۰۲۲ راه انــدازی شــد.



راه اندازی خط چاپ کروموجت در شــرکت 
  PHOENOX TEXTILES انگلیسی

در Phoenox Textiles Ltd در انگلستان، 
 CHROMOJET ۱۶x۲۵۶ زیمــر خــط چــاپ
۸۰۰-۲۰۰۰ نازلــه را بــرای تولیــد فــرش هــای 
پنبــه، پلــی آمیــد، پلــی اســتر و پشــم نصــب 

و راه انــدازی کــرد.

تغذیــه  سیســتم  شــامل  تولیــد  خــط  ایــن 
آکوموالتــور  دوخــت،  ایســتگاه  فــرش، 
پــرز  سیســتم  اولیــه،  بخاردهــی  غلتکــی، 
سیســتم   ،CHROMOJET چاپگــر  زدایــی، 
افزایــش نفــوذ Supra-PRESS، بخــار نقالــه 
شستشــوی  سیســتم  رنــگ،  تثبیــت  بــرای 
چنــد مرحلــه ای، خشــک کــن زیرالیــه چنــد 
پایانــی  بخــش  در  اســت.  خروجــی  الیــه، 
جبــران کننــده غلتکــی و سیســتم پیچــش 
ایــن  در  زیمــر  ایــن،  بــر  عــاوه  دارد.  قــرار 
تجهیــزات  و  نمونــه  چاپگــر  یــک  شــرکت 
اســت. کــرده  عرضــه  ویــژه  آزمایشــگاهی 

ســفارش خــط چــاپ کالریــس توســط شــرکت 
تاپیــدور

الجزایــر  از  دیگــری  ســفارش   ۲۰۲۱ ســال  در 
ثبــت گردیــد، و زیمــر  تاپیــدور  توســط شــرکت 
 ۴۲۰۰-9۶ COLARIS توانســت خــط چــاپ فــرش
را بــرای تولیــد فرش هــای بافتــه شــده بــا نــخ فــرش 
نایلــون پلی آمیــد تهیــه، نصــب و راه انــدازی کنــد.

خــط تولیــد شــامل سیســتم تغذیــه و بــا بازکــن، 
شستشــو،  پیــش  دوخــت،  ایســتگاه   ،j-box
 ،COLARIS قدرتمنــد  چاپگــر  بســتر،  هدایــت 
بخــار تســمه نقالــه، سیســتم شستشــوی پــس از 
چــاپ، خشــک کــن اســتنتر، ایســتگاه خروجــی بــا 
آکوموالتــور غلتکــی و بخــش پیچــش مــی باشــد. 
یــک چاپگــر اضافــی COLARIS ۱۲.۱۲۰۰ بــرای 
چــاپ نمونــه فــرش چاپــی هــم بخشــی از ایــن 

ــروژه بــود. پ

ایــن بــار ســفارش کالریــس از پرتغــال بــرای 
چــاپ حولــه

چاپگــر  یــک  مــا   ،۲۰۲۱ ســال  اواخــر  در 
 ۱۸۰۰-۳۲.COLARIS جوهرافشــان دیجیتــال
 GPS دیگــر را بــرای پارچــه هــای حولــه ای در
پرتغــال  در   Global Printing Systems
ارســال، نصــب و راه انــدازی کردیــم. خــط 
چــاپ شــامل یــک سیســتم تغذیــه پارچــه بــا 
کاربــرد پیــش تصفیــه درون خطــی توســط 
چاپگــر   ،MAGNOROLL پوشــش  واحــد 
COLARIS، و بــه دنبــال آن خشــک کــردن و 

بافتــن پــس از چــاپ اســت.

خــط چــاپ پارچــه هــای منســوجات  خانگــی 
در KHANTEX GROUP ازبکســتان

ازبکســتان  در   ۲۰۲۱ ســال  در  زیمــر 
دیجیتــال  جوهرافشــان  چاپگــر  یــک  نیــز 
تولیــد  بــرای  را   ۲۶۰۰-۶۴.COLARIS
خانگــی  منســوجات  بخــش  هــای  پارچــه 
 Khantex Group خــود  مشــتری  بــرای  
LLC نصــب و راه انــدازی کــرد. خــط چــاپ 
بخــار  تکمیــل  سیســتم  شــامل  همچنیــن 
 ZIMMER AUSTRIA، منظــوره  چنــد 

بــود. رنــگ  تثبیــت  بــرای   MODUS

EPE TDA ALFADITEX الجزایــر و خــط 
چــاپ دســتمال

دیگــر  الجزایــری  مشــتری   ۲۰۲۱ ســال  در 
یــک   EPE TDA Alfaditex یعنــی  زیمــر 
 COLARIS چاپگــر دیجیتــال جوهــر افشــان
۱۲-۲۲۰۰ بــرای تولیــد دســتمال تمیــز کننــده 
بــه همــراه  خشــک کــن ســفارش داده اســت 
کــه خــط چــاپ تحویــل، نصــب و راه انــدازی 

شــده اســت.
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نگارش : مهندس ناصر زجاجی مجرد – کارشناس دادگستری در صنعت نساجی و مشاور شرکت آوا کتان قشم )جین وست(

کــه  ایــران  نســاجی  انجمــن  انتخابــات 
کرونایــی  هــای  محدودیــت  دلیــل  بــه 
بــه تعویــق افتــاده بــود بــا تاخیــر زیــادی 
باالخــره برگــزار گردیــد کــه بــه عقیــده 
کارشناســان بــا ایجــاد تحولــی در اعضــا 

و ســاختار خــود همــراه بــود.

انتخابــات  از  دوره  ایــن  در  متاســفانه 
عملکــرد  گــزارش  اخــذ  بــرای  فرصتــی 
کــه ســال هــای ســال در  از  اعضایــی 
انجمــن حضــور دارنــد و گــزارش روشــنی 
از عملکــرد و نقــش خــود ارایــه نــداده 
انــد فراهــم نشــد امــا بــه هرحــال مــی 
تــوان انتخــاب چهــره هــای جدیــد را در 

ایــن دوره بــه فــال نیــک گرفــت.

بــد نیســت توصیــه هــا و پیشــنهادات 
بــه  کشــور  نســاجی  صنعــت  فعالیــن 
اعضــای جدیــد انجمــن نســاجی ایــران 
ارایــه داده شــود تــا شــاید دیــد بهتــر و 
در  خــود  راه  نقشــه  در  را  تــری  جامــع 

بگیرنــد. نظــر  در  انجمــن 

کنــد  ســعی  جدیــد  مدیــره  هیــات   –  ۱
افتــاده  پــا  پیــش  مســایل  بــه  ورود  از 
پرهیــز کــرده و بیشــتر بــه مــوارد کان و 

کنــد. تمرکــز  اساســی 

نســاجی  معاونــت  از  مــاه  هــر   -۲
یکــی  در   بــرای حضــور  وزارت صمــت 
تــا  شــود  دعــوت  انجمــن  جلســات  از 
در جریــان امــور قــرار گرفتــه و تعامــل 

گیــرد. شــکل  تــری  ســازنده 

۳- تمرکــز بــر تامیــن مــواد اولیــه صنایــع 
نســاجی بــا قیمــت مناســب و رقابتــی

۴- جلوگیــری از رانــت و ســو اســتفاده بــه 
ویــژه در بخــش واردات پنبه

دیــده  گذشــته  ســالهای  در  متاســفانه 
کــه خــود در  از دوســتان  شــده برخــی 
و  هســتند  فعــال  ریســندگی  بخــش 
توانســته  دارنــد  خــاص  هــای  رابطــه 
انــد بــا واردات چنــد برابــر نیــاز کارخانــه 
خــود در منوپــول کــردن بــازار و کنتــرل 
هــم  بــه  بــر  عــاوه  قیمــت  افزایــش  و 
ریختــن بــازار ســود هــای کانــی را بــه 

بزننــد. جیــب 

ایــن  برابــر  در  قــدرت  بــا  بایــد  انجمــن 
بــا یــک  زیــاده خواهــی هــا ایســتاده و 
واردات  میــزان  دقیــق  نظارتــی  برنامــه 
پنبــه هــر تولیــد کننــده را بــا توجــه بــه 
ظرفیــت تولیــد و نیــاز او کنتــرل نمایــد.

آنچــه در حــال حاضــر و آینــده گریبانگیــر 
تامیــن  اســت  ایــران  نســاجی  صنایــع 
پنبــه  ماننــد  ایــن صنعــت  اولیــه  مــواد 

اســت.

ازبکســتان  ماننــد  کشــورها  از  بعضــی 
کــه قبــا یکــی از منابــع اصلــی تامیــن 
الیــاف پنبــه ایــران بــود بــا هــدف تمرکــز 
ــل  ــی و تکمی ــر صــادرات کاالهــای نهای ب
کان  ســرمایه  گــذاری  هــای  بــه  شــده 
ــا  ــه ای ب ــخ پنب ــه و ن ــد پنب ــه تولی در زمین
و   می پردازنــد  دنیــا  روز  آالت  ماشــین 
خــام فروشــی را بــه طــور کامــل حــذف 
خواهنــد کــرد و ایــن خبــر خوبــی بــرای 
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کارخانجــات ریســندگی ایــران نیســت.

کشــور  پنبــه  الیــاف  تولیــد  حــوزه  در 
ایــران بــه دلیــل فقــدان ســرمایه گذاری 
کشــاورزی،  بخــش  در  مناســب 
و  بازســازی  بــه  نســبت  کم توجهــی 
پنبــه  قدیمــی  کارخانه هــای  نوســازی 
عــدم  و  کشــی  روغــن  و  کنــی  پــاک 
بــا  پنبــه کاران  از  مســئوالن  حمایــت 
کاهــش چشــمگیر تولیــد مواجــه اســت. 
دور  چنــدان  نــه  ای  گذشــته  در  ایــران 
ــه  ــی خــود ب ــاز داخل ــن نی ــر تامی عــاوه ب
پنبــه بــه عنــوان یــک صــادر کننــده نیــز 
مطــرح بــود. در ایــران مناطــق متعــددی 
هســتند  مســاعد  پنبــه  کاشــت  بــرای 
کــه در ســالهای گذشــته بــه دلیــل بــی 
رغبتــی کشــاورزان بــه کاشــت پنبــه بــه 
زمیــن هــای صیفــی کاری تبدیل شــدند.

همچنیــن انجمــن بایــد ســعی کنــد در 
قیمــت هــا ثبــات ایجــاد کــرده و بــر آن 

نظــارت داشــته باشــد.

ناریا یجاسن نمجنا هریدم تئیه عمجم نیبختنم ارآ جیاتن  
 

 نمجنا هریدم تئیه تهج بختنم یلصا یاضعا
 ارآ دادعت تکرش مان هبتر
 ۲۴۳ زیربت -وکیال هورگ یمظاک نیهاش رتکد ۱
 ۲۰۲ دزی -ناکدرا یجاسن نایچلامتسد یبتجم سدنهم ۲
 ۱۸۳ ناشاک -نانیمطا نیگن یجاسن یلگدیب یداجس داوج دیس سدنهم ۳
 ۱۶۴ مق -زیرلگ هورگ مدقم اضر دمحم ۴
 ۱۵۵ ناشاک دنویپ نیگن یدروجال اضر دیس ۵
 ۱۵۴ ناشاک -تفاب امین شرف یقرط یطباض یدهم ۶
 ۱۵۳ دزی -سیدرپ تکوم رشابم یدهم دمحم سدنهم ۷
 ۱۳۳ دهشم -دهشم شرف هورگ یدیمح اضر سدنهم ۸
 ۱۱۶ مق -ناگرهم هلال وتپ یدوصقم سابع سدنهم ۹
 ۱۱۶ ناتسدرک -هورق یجاسن هداز شورفلین نسح سدنهم ۱۰
 ۱۰۵ ناجنز -رایهم باروج یبارض دومحم ۱۱
 ۱۰۳ ناردنزام -ناکباب یجاسن یچکین نیسحریما ۱۲
 ۹۲ ناردنزام -نیواس شرف ینیسح رفعج دیس ۱۳
 ۹۲ نانمس -ریوک یجاسن نادراک یدهم ۱۴
 ۷۶ نادمه تکوم ینابیش نادرمیلع رتکد ۱۵

 
 
 

 نمجنا هریدم تئیه تهج بختنم لدبلا یلع یاضعا
 ارآ دادعت تکرش مان هبتر

 ۷۳ نانمس ریرح پاچ و یزرگنر هدازراشزس سابع سدنهم ۱۶
 ۶۹ نیوزق -نیرآ باروج داژن ییالهش رفعج دمحم سدنهم ۱۷
 ۶۵ ناهفصا -شوکهب نازاس فایلا فابل ربکا ۱۸
 ۵۳ نیوزق -زر نیگن یجاسن یدرو هلا اضرمالغ سدنهم ۱۹
 ۵۳ دنویپ نیوزق -زر لیمکت نیپساک ناییامس یدهم دمحم سدنهم ۲۰

 
 

درآمد نساجی و پوشاک: ۴۸.۳ میلیارد دالر

صادرات )بدون الیاف پنبه(: 2.۶ میلیارد دالر

واردات )بدون الیاف پنبه(: ۵.۷ میلیارد دالر

تراز تجاری )بدون الیاف پنبه(: ۴.۸ میلیارد دالر منفی

سرمایه گذاری: ۷۴9 میلیون دالر

میانگین تولید پوشاک: 3.1 میلیارد قلم

تعداد کارگران شاغل : ۱.۵ میلیون کارمند مستقیم

دومین کارفرمای بزرگ در صنعت تولید

دومین تولیدکننده شغل در برزیل

همچنین در لباس فیتنس و لباس زیر مشهور است

حقاییق در مورد صنعت نساجی و پوشاک برزیل
SPFW یکی از مهمترین هفته های مد در جهان است.

ساالنه حدود ۱۰۰ خبرنگار مد از سراسر جهان از برزیل دیدن می کنند

تعداد شرکت ها: 2۵.2 هزار شرکت نساجی و پوشاک

دارای چهارمین پارک تولیدی صنعت نساجی پربازده در جهان

چهارمین تولیدکننده بزرگ منسوجات در جهان

ششمین تولید کننده بزرگ و سومین مصرف کننده بزرگ جین در جهان

چهارمین تولید کننده لباس بافتنی جهان

۱۶.۷ درصد از اشتغال و ۵.۷ درصد از درآمد صنعت تولید را تشکیل می دهد.

100 مدرسه و کالج مد در برزیل وجود دارد.

برزیل مرجع جهانی در طراحی لباس ساحلی، شلوار جین و لباس خواب است.
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بــا  لنزینــگ  لیوســل  جدیــد  کارخانــه 
ظرفیــت تولیــد ۱۰۰ هــزار تــن در ســال به 
تقاضــای رو بــه رشــد بــرای الیاف لیوســل 
تولیــد شــده بــه روش پایــدار و دوســتدار 
محیــط زیســت کمــک مــی کنــد و نقطــه 
عطــف مهمــی بــه ســوی آینــده ای بــدون 
شــمار  بــه  نســاجی  در صنعــت  کربــن 

مــی رود.

بودجــه  بــا  و  برنامــه  طبــق  پــروژه  ایــن 
پیــش بینــی شــده پــس از دو ســال و 
نیــم تــاش و علیرغــم تمامــی چالــش 
گیــری  همــه  جملــه  از  موجــود  هــای 
کرونــا و رکــود جهانــی راه انــدازی شــد.

پیشــرو  تامین کننــده   ،Lenzing گــروه
در جهــان بــرای الیــاف ویــژه مبتنــی بــر 
چــوب و ســلولز ، خرســند اســت کــه از 
کلیــدی  پــروژه  موفقیت آمیــز  تکمیــل 
خبــر  تایلنــد  در  خــود  لیوســل  توســعه 
در  بزرگتریــن  جدیــد،  کارخانــه  دهــد. 
 ۱۰۰ ظرفیــت  بــا  جهــان  در  خــود  نــوع 
طبــق  را  تولیــد  ســال،  در  تــن  هــزار 
برنامــه شــروع کــرده و حتــی بــه بــرآورده 
بــرای  تقاضــای مشــتریان  بهتــر  شــدن 
الیــاف لیوســل بــا برنــد TENCEL کمــک 

کــرد.  خواهــد 

همچنیــن  پــروژه  ایــن  لنزینــگ،  بــرای 

بزرگرتین کارخانه الیاف لیوسل جهان کجاست؟

رشکت لزنینگ فایرب اب موفقیت بزرگرتین کارخانه الیاف لیوسل 
جهان را در اتیلند افتتاح کرد

گامــی مهــم در جهــت تقویــت موقعیــت 
رهبــری خــود در بــازار الیــاف تخصصــی و 
بــه ســوی آینــده ای بــدون کربــن اســت.

ســاخت کارخانــه واقــع در پــارک صنعتی 
 ۱۵۰ حــدود  در  پراچینبــوری،  در   ۳۰۴
بانکــوک، در  کیلومتــری شــمال شــرق 
نیمــه دوم ســال ۲۰۱9 آغــاز شــد و علــی 
رغــم چالــش هــای ناشــی از همــه گیــری 
کوویــد-۱9، تــا حــد زیــادی طبــق برنامــه 

پیــش رفــت. 

نیــز  آمــوزش کارکنــان جدیــد  و  جــذب 
موفقیــت آمیــز بــوده اســت. ارزش ایــن 
ســرمایه گــذاری بیــش از ۴۰۰ میلیــون 

ــورو مــی باشــد. ی

عامــل  مدیــر   ،Cord Prinzhorn
ــروژه  ــن پ Lenzing Group در مــورد ای
بســیار  دســتاورد  ایــن  بــه  مــا  گفــت: 
بــزرگ افتخــار مــی کنیــم. مــا از کل تیــم 
بــه ویــژه از کارکنــان مــان  Lenzing و 
از  بســیاری  از  همچنیــن  و  تایلنــد،  در 
یــک  زمــان  در  کــه  خارجــی  ذینفعــان 
بیمــاری همــه گیــر جهانــی بــه نیروهــای 
کلیــدی  پــروژه  ایــن  تــا  پیوســتند  خــود 
را بــه واقعیــت تبدیــل کننــد صمیمانــه 

تشــکر مــی کنیــم. 

زمــان  در  عظیمــی  پــروژه  چنیــن  ارائــه 
بــا  برجســته  یــک دســتاورد  بودجــه،  و 
اســت. جهانــی  چالش هــای  بــه  توجــه 

هیئــت  عضــو  دکرهــوف،  ون  رابــرت 

الیاف ابزیافیت
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افــزود:  فایبــر  لنزینــگ  مدیــره شــرکت 
ــرای الیــاف تخصصــی زیســت  “تقاضــا ب
تخریــب پذیــر مبتنــی بــر ســلولز ما تحت 
 TENCEL™، LENZING™ برندهــای 
بســیار   ™VEOCEL و   ™ECOVERO

خــوب در حــال رشــد اســت. 

ــژه در آســیا، مــا شــاهد پتانســیل  ــه وی ب
بــر  برندهایمــان  بــرای  عظیمــی  رشــد 
بــا  هســتیم.  پایــدار  نــوآوری  اســاس 
در  لیوســل  کارخانــه  تولیــد  شــروع 
عطــف  نقطــه  بــه  لنزینــگ  تایلنــد، 
مهمــی در مســیر رشــد خــود رســید و 
از هــدف بلندپروازانــه مــا بــرای پایدارتــر 
منســوجات  و  نســاجی  صنایــع  کــردن 

کــرد. حمایــت 

در  لیوســل  الیــاف  تولیــد  گســترش 
جهــان سراســر 

ویــژه  بــه   – زیســت  محیــط  آلودگــی 
بزرگتریــن  از  یکــی   – دریــا  آلودگــی 
صنعــت  اســت.  مــا  عصــر  مشــکات 
مــد بــا مــدل کســب و کار ســریع مــد 
فســیلی  منابــع  مصــرف  افزایــش  و 
تأثیــر بســیار منفــی بــر محیــط زیســت 

مــدرن  لیوســل  تولیــد  فرآینــد  دارد. 
تریــن روش بــرای تولیــد الیــاف از چــوب 
اســت. حــدود ۳۰ ســال اســت کــه بــا 
موفقیــت در مقیــاس صنعتــی اســتفاده 
شــده اســت و بــه ویــژه از نظــر زیســت 
محیطــی مســئول اســت. ایــده اصلــی 
فرآینــد لیوســل حــل کــردن و پــردازش 
خمیــر در یــک حلقــه بســته بــدون هیــچ 
گونــه مشــتق ســازی شــیمیایی اســت.

تولیــد  ظرفیــت  توســعه  بــه   Lenzing
لیوســل در راســتای  الیــاف  بــرای  خــود 
ادامــه  خــود   SCORE TEN اســتراتژی 
تولیــد  آن  هــدف  کــه  داد،  خواهــد 
الیــاف  از  خــود  درآمــد  از  درصــد   ۷۵
ویــژه ســازگار بــا محیــط زیســت ماننــد 
          LENZING™ ECOVERO™ الیــاف 
ســال  تــا   ™VEOCEL و   ™TEN-CEL

اســت.   ۲۰۲۴

ســایت تایلنــد فضایــی را بــرای چندیــن 
دهــد. ســرمایه  مــی  ارائــه  تولیــد  خــط 
شــامل  قبــل  از  اول  فــاز  در  گــذاری 
بــه  کــه  اســت  کلــی  هــای  زیرســاخت 

نفــع توســعه آینــده اســت. بــا ایــن حــال، 
Lenzing بــه دنبــال فرصــت هایــی برای 
گســترش تولیــد لیوســل در ســایر نقــاط 

جهــان نیــز خواهــد بــود.

هدف آینده ای با کربن صفر

“ســرمایه  گفــت:   Cord Prinzhorn
گــذاری در تایلنــد و ســایر ســایت هــای 
Lenzing در سراســر جهــان مــا را نــه 
تنهــا در راســتای تبدیــل شــدن بــه تامین 
محیــط  دوســتدار  ویــژه  الیــاف  کننــده 
زیســت، بلکــه در اجــرای اهــداف جــاه 
ــد،  ــت مــی کن ــه اقلیمــی مــا حمای طلبان
بنابرایــن ارزش شــرکت مــا را بیشــتر مــی 

ــد.”  کن

تعهــدی  لنزینــگ   ،۲۰۱9 ســال  در 
انتشــار  کاهــش  بــرای  اســتراتژیک 
تــن  هــر  ازای  بــه  گلخانــه ای  گازهــای 
محصــول تــا ســال ۲۰۳۰ بــه میــزان ۵۰ 
تــا  ایــن اســت کــه  درصــد داد. هــدف 
ســال ۲۰۵۰ از نظــر آب و هوایــی خنثــی 

شــود.

و  برزیــل  در  کلیــدی  پــروژه  بــا  همــراه 
در  توجــه  قابــل  هــای  گــذاری  ســرمایه 
ســایت هــای موجــود در آســیا، لنزینــگ 
برنامــه  بزرگتریــن  حاضــر  حــال  در 
ســرمایه گــذاری در تاریــخ شــرکت خــود 
را )بــا بیــش از ۱.۵ میلیــارد یــورو( اجــرا 

مــی کنــد. 

هــای  پــروژه  اجــرای  بــه   Lenzing
داد،  خواهــد  ادامــه  خــود  اســتراتژیک 
ســال  از  اســت  قــرار  کــه  هایــی  پــروژه 
درآمــد  در  توجهــی  قابــل  ســهم   ۲۰۲۲

باشــند. داشــته 
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بــه  زیــادی  میــل  امــروزی  فــرش  بــازار 
تنــوع دارد و اســتانداردهای باالیــی را از 
نظــر طــرح و مــواد اولیــه مــی طلبــد. مــد 
و ســایق بــازار اغلــب کوتــاه مــدت بــوده 
بســیار  فرهنــگ  و  کشــور  بــه  بســته  و 
متفــاوت هســتند. بــرای مانــدن در خــط 
مقــدم بــازار فــرش، شــرکت هــای تولیــد 
کننــده فــرش ماشــینی  بایــد نیازهــای 
ســریع  و  مؤثــر  به طــور  را  مشــتریان 

بــرآورده کننــد.

ماشــین آالت آلفــا بــا عــرض بافــت تــا 
۵.۳ متــر و ادغــام جدیدتریــن فــن آوری 
پیشــرفته،  تکنولــوژی  بــا  اجــزای  و  هــا 
انــواع ماشــین آالت مختلــف بافنــدگان 
ایــن  بــه  تــا  ســازد  مــی  قــادر  را  فــرش 

انعطاف پذیری در تولید فرش اب 
ماشین های آلفا ۵۰۰ اشتابیل

چالــش هــا تســلط پیــدا کننــد.

شــرکت  توســط   ALPHA۵۰۰ ســری 
ماشــین  تخصصــی  بخــش  و  اشــتابلی 
یعنــی  اشــتابلی  بافــی  فــرش  االت  
شــرکت شــونهر )Schonherr( بــه بــازار 
عرضــه شــده کــه در برخــی از بزرگتریــن 
کارخانه هــای بافندگــی فــرش ماشــینی 
در سراســر جهــان توانایــی هــای عالــی 
خــود را بــه اثبــات رســانده اســت و بــه 

دلیــل تولیــد کارآمــد مشــهور اســت.
جــاه  طراحــان  و  خاورمیانــه  بازارهــای 
و   ۵۰۰ آلفــا  تکنولــوژی  بــا  آن  طلــب 
توانایــی بافــت فــرش هــای تــا ۳ میلیــون 
گــره در هــر متــر مربــع بــه دنبــال کیفیت 
فــرش بــا تراکــم بــاال و بســیار بــاال بــرای 

خــود  پیچیــده  هــای  فــرش  مجموعــه 
هســتند.

بــه   )Schonherr( شــونهر  شــرکت 
داد  تشــخیص  را  نیازهــا  ایــن  ســرعت 
 XHDC  ALPHA۵۰۰ مــدل  ماشــین  و 
اســت  بــازار  ایــن  مناســب  کامــاً  کــه 
کردنــد.  راه انــدازی   ۲۰۱۵ ســال  در  را 
ایــن دســتگاه فــرش بافــی از آن زمــان 
اســت.  بــوده  موفــق  بســیار  تاکنــون 
 ۵۰۰  ALPHA و   XHDC ۵۰۰  ALPHA
UNIVERSAL دارای تراکــم  شــانه حتــی 
باالتــر تــا ۱۲۰۰ دندانــه در متــر  و تــوان 
بافــت فــرش هــای ۸ رنــگ هســتند، کــه 
بــا وضــوح  فــرش هایــی  بافــت  امــکان 
ــدون خطــوط رنگــی  ــاال، ب فــوق العــاده ب

صنعت فرش ماشیین
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و   فــرش شــفاف  پشــت  بــا  و  مخلــوط 
عالــی را فراهــم مــی کنــد.

از  بافندگــی  اپراتورهــای   : ایمنــی  اول 
برخــوردار هســتند باالیــی  حافظــت 

 Schonherr بافندگــی  سیســتم های 
و  هســتند  قــوی  بســیار   ALPHA
مهندســی  اســتانداردهای  بــا  مطابــق 
ماشــین  شــده اند.  طراحــی  پیشــرفته 
آالت بافندگــی فــرش شــونهر توانســته 
ســختگیرانه تریــن الزامــات ایمنــی کــه 
توســط ســازمانهای بیــن المللــی تدویــن 
ــا کنتــرل  شــده اســت را بــرآورده کنــد. ب
محلــی  شــبکه  بــه  اتصــال  و  متمرکــز 
کارخانــه، ایــن سیســتم هــا کامــاً بــرای 
اســتانداردهای صنعــت بافندگــی فــرش 
ماشــینی امــروز و فــردا آمــاده شــده انــد.

طراحــی فــرش هــای خالقانــه بــه کمــک 
فنــاوری خــاب بریــده و افکــت نــخ پــود

انتظــار  )در  جادویــی  پــود  نــخ  افکــت 
اختــراع( ثبــت 

از طراحــان فــرش خواســته شــده اســت 
تــا یــک تجربــه فــرش منحصــر بــه فــرد 
 Magic Weft Effect و  کننــد  ایجــاد 
ایــن  ایجــاد  بــرای  قدرتمنــدی  ابــزار   ۳
هــر  در  مختلــف  پــود  نــخ  ســه  اســت. 
مرحلــه ورود پــود بــه بافــت فــرش قابــل 
طراحــی  تغییــرات  و  اســت  مشــاهده 

خاقانــه را امــکان پذیــر مــی کنــد.

ــوان  ــود مختلــف را مــی ت ــا ۶ + ۶ نــخ پ ت
بــرای ایجــاد محصولــی منحصــر بــه فــرد 
رنــگ مختلــف  ترکیــب  بــا حداکثــر ۱۵ 
در هــر دو فــرش بــاال و پاییــن اســتفاده 
بــا   ۳  Magic Weft Effect کــرد. 
بــرای  پــود اختیــاری کــه  انتخــاب چنــد 
عــرض بافــت ۳.۴ و ۵ متــر در دســترس 

اســت بــه دســت مــی آیــد.

افکــت ســایه جادویــی )در انتظــار ثبــت 
اختــراع(

الگــوی تــک رنــگ بــا تغییــر زاویــه دیــد 
ظاهــر مــی شــود - ایــن افکــت فرصــت 
هــای جدیــدی را بــرای طراحــی فضــای 
بــا  کنــد.  مــی  ایجــاد  مــدرن  داخلــی 
انتخــاب ترکیبــی خاص از ســاختار بافت 
زمینــه و خــاب فــرش، خــاب بریــده شــده 
عقــب  یــا  جلــو  ســمت  بــه  توانــد  مــی 

بــا  تــا فــرش هــای جالبــی  مایــل شــود 
ظاهــری منحصــر بــه فــرد ایجــاد کنــد. 
افکــت ســایه جادویــی بــا انــواع نــخ هــای 
ــا مــواد و جنــس هــای متفــاوت  فــرش ب

قابــل انجــام اســت.

ایجاد افکت فرش های سنتی
سیســتم های بافندگــی فــرش شــونهر، 
بــرای  را   )TCE( ســنتی  فــرش  افکــت 
شــرقی  هــای  فــرش  بــه  عاقه منــدان 
بهتریــن  افکــت  ایــن  می دهــد.  ارائــه 
ســطح و پشــت فــرش را تولیــد مــی کنــد 
ــی  ــه راحت کــه از فــرش هــای دســتباف ب

نیســت. تشــخیص  قابــل 
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نویسندگان: مژگان اکبری ناغانی- دکترای تخصصی مشاوره و راهنمایی
سید عبدالغفار موسوی- مدیر عامل بازار فرش امام رضا )ع(، مدیر عامل مجتمع تجاری خانه فرش

برریس سالئق مردم برخی از کشورهای
 قاره آسیا در انتخاب فرش

سائق مردم یازده کشورهای آسیایی شامل کشورهای ژاپن، مالزی، لبنان، عربستان، امارات متحده عربی، عراق، افغانستان

امــروزه صــادرات، محرکــه اقتصــاد بیشــتر کشــورها بخصــوص کشــور 
ــن پتانســیل را دارد کــه در بخــش  ــران مــی باشــد. صنعــت فــرش ای ای
کاالهــای غیرنفتــی کســب ارز بــه همــراه داشــته باشــد. از طرفــی ایــن 

صنعــت مــی توانــد در امــر اشــتغال زایــی افــراد بســیار موثــر باشــد. 

نتیجــه مطالعــات حکایــت از آن دارد، صــادرات فــرش در ایــران کمتــر 
ــرا نــگاه فعــاالن ایــن  از پتانســیل هــای موجــود در ایــن حــوزه اســت زی
حــوزه بیشــتر بــه ســمت بازارهــای داخلــی بــوده و محصــوالت خــود را بــر 
اســاس نیازهــا و ســلیقه های مناطــق ایرانــی تولیــد میکننــد در صورتــی 
کــه بــرای موفقیــت در حــوزه صــادرات فــرش بایــد نگاهــی بیــن المللــی 

داشــت و نیازهــای بازارهــای هــدف را مــد نظــر قــرار داد.

از ایــن رو ایــن ایــن پژوهــش در نظــر دارد تــا بــا بررســی ســائق ســایر 
مردم کشــورهای مختلف )برخی از کشــورهای قاره آســیا( بتواند زمینه 
مناســبی را جهــت ارائــه یــک بینــش همــه جانبــه نگــر بــه صاحبــان ایــن 
حرفــه ارائــه داده و تــا حــد امــکان راهنمــای جامعــی بــرای صادرکننــدگان 

ایــن محصــول بــه ســایر کشــورهای جهــان باشــد.

روش پژوهــش در ایــن مطالعــه از نــوع تحقیقــات کیفــی میباشــد و 
داده هــای حاصلــه از طریــق مصاحبــه بــا صاحبــان حــرف صنعــت فــرش 
ماشــینی و هــم چنیــن مطالعــه منابــع در دســترس معتبــر جمــع آوری 

شــده اســت. 

هــم چنیــن بــا توجــه بــه عنــوان موضــوع مــورد پژوهــش، تــا حــد امــکان 

آســیایی  یــازده کشــورهای  مــردم  تنــوع ســائق  اســت  تــاش شــده 
شــامل کشــورهای ژاپــن، مالــزی، لبنــان، عربســتان، امــارات متحــده 
ــدی، طــرح  ــه مــواردی چــون رنگبن ــی، عــراق، افغانســتان، در زمین عرب
هــا و نقــوش، قیمــت کاال، مــواد و الیــاف، و ابعــاد و نــوع بافــت مــورد 

بررســی قــرار گیــرد.

نتایــج حاصــل از ایــن مطالعــه بیانگــر ایــن مهــم میباشــد کــه، تنــوع 
بســیار بــاالی فــرش ایرانــی در زمینــه رنــگ، نقشــه، جنــس الیــاف، 
شــانه و تراکــم، ابعــاد و انــدازه، کاربــرد و کیفیــت میتوانــد عامــل بســیار 

موثــری در زمینــه صــادرات ایــن محصــول بــه ســایر کشــورها باشــد.

1 مقدمه

امــروزه صــادرات، محرکــه اقتصــاد بیشــتر کشــورها بخصــوص کشــور 
ــن پتانســیل را دارد کــه در بخــش  ــران مــی باشــد. صنعــت فــرش ای ای
کاالهــای غیرنفتــی کســب ارز بــه همــراه داشــته باشــد. از طرفــی ایــن 
صنعــت مــی توانــد در امــر اشــتغال زایــی افــراد بســیار موثــر باشــد ) 
كــه  میــدارد،  اذعــان   )۱۳۸۷ ( ۱۴۰۰(. همچنیــن محســنی  اســتادی، 
فــرش تنهــا کاالی بــزرگ و جــدی فرهنگــی اســت کــه ارزش هــای تجــاری 

و اقتصــادی آن موجــب توســعة آن گردیــده اســت.

کارشناســان معتقدنــد كــه فــرش ایــران نــه تنهــا ســبب رونــق اقتصــادی، 
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بلكــه همچــون كیمیایــی ارزشــمند، ســبب مطــرح كــردن 
فرهنــگ اصیــل ایــران در ســطح گیتــی مــی شــود. عــاوه 
بــر ایــن کارشناســان هــم چنیــن معتقدنــد، فــرش ایرانــی 
همــواره یكــی از صــادرات ســنتی ایران بــوده كه از دیرباز 
بــه دلیــل كیفیــت بــی نظیــر آن در مــواد، طــرح، نقــش و 
بافــت، مشــتریان زیــادی در اقصــی نقــاط جهــان داشــته 

اســت )اتحادیــه فــرش ایــران در ژاپــن، ۱۴۰۰(.

عــاوه بــر آنچــه گفتــه شــد ذکــر ایــن نکتــه نیز الزم اســت 
کــه، صــادرات فــرش در ایــران کمتــر از پتانســیل هــای 
موجــود در ایــن حــوزه اســت زیــرا نــگاه فعــاالن ایــن حــوزه 
بیشــتر بــه ســمت بازارهــای داخلــی بــوده و محصــوالت 
خــود را بــر اســاس نیازهــا و ســلیقه های مناطــق ایرانــی 
تولیــد میکننــد در صورتــی کــه بــرای موفقیــت در حــوزه 
و  داشــت  المللــی  بیــن  نگاهــی  بایــد  فــرش  صــادرات 
نیازهــای بازارهــای هــدف را مــد نظــر قــرار داد )پناهیــده، 

۱۴۰۰؛ اســتادی،۱۴۰۰(.

تاکیــد  نیــز   )۱۳99( عســکر  قاضــی  رابطــه  همیــن  در 
فــرش  صنعــت  در  یابــی  ســلیقه  متاســفانه  میکنــد، 
بســیار ضعیــف اســت، در حالیکــه بایــد در کشــورهای 
هــدف ســلیقه هــا شناســایی شــود تــا براســاس نیــاز بــازار 
ایــن طریــق توســعه  تولیــد فــرش داشــته باشــیم و از 

صــادرات صــورت گیــرد.

بــه  فنــاوری،  اســت،  کــرده  اشــاره  نیــز   )۱۳9۱( باقــری 
ــه  ــا رقابــت فشــرده بــ ــازاری ب ــد و ب ــه رشــ ــرعت، رو ب ســ
مشــــتریان حــــق انتخــــاب بیشتــــر میدهــــد. امــــروزه، در 
نظــــر گرفتــــن نیــــاز مصرف کننــــده و انتقــــال مفاهیــم از 
طریــــق طراحــــی محصوالتــی کــــه بــــا مصــرف کننــــدگان 
ارتبــــاط عمیــق و احساســــی برقــرار میکننــد، بــــه انــــدازه 

ــت دارد. ــی محصــول اهمیــ عملکــرد اصلــ

علیرغــم اهمیــت بســیار زیــاد فــرش بــه لحــاظ شــاخصه 
جــدی و ارزشــمند فرهنگــی کشــورمان کــه میتــوان آن 
را یــک ســفیر فرهنگــی معرفــی کــرد )محســنی، ۱۳۷۸( 
و نقــش بســیار مهــم آن در اشــتغالزایی و هــم چنیــن 
بــه عنــوان یــک عامــل محــرک و ســودآور در اقتصــاد 
کشــور )اســتادی ۱۴۰۰( متاســفانه بــا توجــه بــه منابــع 
در دســترس در زمینــــه شــــناخت ســـائق مشــــتریان 
ســایر کشــورها، تحقیــق مدونــی کــه ســائق مــردم ســایر 
کشــورها را از ابعــاد گوناگــون مــورد بررســی قــرار دهــد، 
یافــت نشــده و آنچــه کــه بیشــتر در ایــن زمینــه موجــود 

فــرش ایرانــی همــواره یكــی از صــادرات 
ســنتی ایــران بــوده كــه از دیربــاز بــه دلیــل 
طــرح،  مــواد،  در  آن  نظیــر  بــی  كیفیــت 
در  زیــادی  مشــتریان  بافــت،  و  نقــش 

اســت داشــته  نقــاط جهــان  اقصــی 

بــوده مطالبــی اســت کــه از طریــق وب ســایت هــای شــرکت هــای تولیــدی در اختیــار 
ــان خــود قــرار قــرار داده اســت. مخاطب

اغلــب پژوهشــهایی کــه در ایــن زمینــه یافــت شــده ، پژوهشــهایی بــوده کــه هــدف آنهــا 
ــر انتخــاب  ــر ب ــداران و هــم چنــن شــناخت عوامــل موث ــار اجتماعــی خری شــناخت رفت
خریــداران فــرش درکشــور عزیزمــان ایــران بــوده اســت. بــا توجــه بــه آنچــه گفتــه شــد 
و بــا توجــه بــه جایــگاه پــرارزش فــرش ایرانــی در دنیــا ایــن پژوهــش در نظــر دارد تــا بــا 
بررســی ســائق ســایر مــردم کشــورهای مختلــف )بــا تاکیــد بــر کشــورهای قــاره آســیا ( 
بتوانــد زمینــه مناســبی را جهــت ارائــه یــک بینــش همــه جانبــه نگــر بــه صاحبــان ایــن 
حرفــه ارائــه داده و تــا حــد ممکــن راهنمــای جامعــی بــرای صادرکننــدگان ایــن محصــول 

بــه ســایر کشــورهای جهــان باشــد.

2 پیشینه پژوهش

در زمینــه ترجیحــات و عوامــل موثــر بــر انتخــاب فــرش پژوهشــهایی صــورت پذیرفتــه 
اســت کــه از آن جملــه میتــوان بــه نتایــج پژوهــش صباغپــور و همــکاران )۱۳99( تحــت 
عنــوان” بررســی رفتــار اجتماعــی و ترجیحــات احساســی خریــداران فــرش ماشــینی در 

رابطــه بــا طــرح و رنــگ بــا اســتفاده از مهندســی کانســی” اشــاره کــرد.

نتایــج ایــن پژوهــش نشــان داد کــــه همــــواره، رنــــگ زمینــــه کــــرم، پرطرفدارتریــــن 
رنــــگ در میــــان مصــرف کننــدگان ایرانــی بــوده اســــت. رنــگ زمینــه ســورمه ای در 
گذشته بعنوان دومیــــن رنــــگ بعــــد از رنــــگ کــــرم بــــوده، ولــــی در حــــال حاضــــر، بــــه 
جایــــگاه ســــوم تنــــزل یافتــــه اســــت. بــــا ایــن حــــال، همچنان رنگ مــورد عاقه تعــداد 

مجتع تجاری خانه فرش به مدیریت آقای سید عبدالغفار موسوی
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قابــــل توجهی از مشــــتریان میباشــــد. رنگهای 
طوســــی، فیلــــی و آبــی رشــــد قابــــل توجهــی 
نســــبت بــه قبــل داشــــته و مــورد توجــه مصرف 

کننــدگان قــــرار گرفتــه انــد.

هــم چنیــن نتایــج ایــن مطالعــه نشــان داد کــه، 
خریــداران بــرای ســالنهای پذیرایــی منــازل خــود 
بیشــتر بــه دنبــال طرحهــای جلــوه دار، ظریــف 
و پررنــگ و ســرزنده هســتند و جلــوه دار بــودن 
متــن،  چنــد  یــا  دو  طراحــی  طریــق  از  طــرح 
اســپیرالهای  ظریــف،  نقــوش  از  اســــتفاده 
مییابــد.  افزایــش  و حاشــیه منقطــع  ختایــی 
عــاوه بــر ایــن دیگــر یافتــه هــای ایــن مطالعــه 
نشــان داده شــد از دیگــر اولویتهــای مشــتریان 
ایرانــی در انتخــاب و خریــد، عامــــل کیفیــت 
حــــدود ۶۷ درصــــد، جــــزو ســــه اولویــت اول 
ــا مبلمــــان  ــا بــــوده و عامــــل هماهنگــــی بــ آنهــ
بــــرای حــدود ۶۶ درصــد از پاســــخ دهنــــدگان و 
عامــــل قیمــــت بــــرای حدود ۵۲ درصد از آنهــــا 
از اولویتهــــای اول تــــا ســــوم در انتخــــاب فــرش 

ماشــینی بــــوده اســــت.

هــم چنیــن پژوهشــی دیگــر توســط موســوی و 
همــکاران )۱۳9۸( بــا عنــوان “بررســی عوامــل 
انتخــاب  در  اقتصــادی  و  روانشــناختی  موثــر 
فــرش ماشــینی صــورت گرفتــه اســت”. ایــن 
مطالعــه عوامــل موثــر بــر انتخــاب مشــتریان 
را در دو محــور عوامــل روانشــناختی شــامل: 
و  چیدمــان   ، ارتبــاط  بــودن،  برنــد  عامــل 
دکوراســیون، طــرح و رنــگ، تبلیغــات و عوامــل 

اقتصــادی شــامل: قیمــت کاال، کیفیــت کاال و 
عامــل تســهیات ارائــه شــده هنــگام خریــد را 
از دیــدگاه شــهروندان اهــوازی مراجعــه کننــده 
بــه بــازار فــرش امــام رضــا )ع( مــورد بررســی 

قــرار داده اســت.

داد  نشــان  مطالعــه  ایــن  از  حاصــل  نتایــج 
اســت کــه در محــور عوامــل موثــر اقتصــادی 
عامــل مناســب بــودن قیمــت فــرش ماشــینی 
بــر قالــی دســت بافــت بــه عنــوان اولیــن عامــل 
موثــر در خریــد بیشــترین میانگیــن وزنــی را 
بــه خــود اختصــاص داده اســت و در زمینــه 
تاثیــر عوامــل روانشــناختی اولویــت قــرار دادن 
فــرش  از  الهــام  بــا  ســنتی  نقــوش  و  طرحهــا 
هــای دســت بافــت بــه عنــوان موثرتریــن عامــل 
در انتخــاب مشــتریان فــرش ماشــینی بــوده 
پژوهــش هــم چنیــن نشــان  ایــن  اســت. در 
داده شــد عامــل قیمــت بــه عنــوان یــک عامــل 
اقتصــادی رتبــه چهــارم را از دیــدگاه مشــتریان 

بــه خــود اختصــاص داده اســت.

در پژوهشــی دیگــر کــه توســط میــرزا امینــی 
مرحلــه  چنــد  در   )۱۳9۰( ارفعــی  صدیقــی  و 
نظــر ســنجی صــورت پذیرفــت، نشــان داده 
ــراد نظــر ســنجی شــده در  شــد. کــه ۶9 % ازاف
مرحلــه اول قیمــت مناســب فــرش ماشــینی را 
عامــل تعییــن کننــده ای در انتخابشــان عنــوان 
نمودنــد، در همیــن رابطــه جهانگیــر )۱۳9۵( 
نیــزدر مطالعــه خوداظهــار داشــته اســت کــه 

عــدم توانایــی همــه ی خانــواده هــای ایرانــی در 
تهیــه فــرش دســتباف ازجملــه عواملــی اســت 
کــه گرایــش بــه فــرش ماشــینی را در مشــتریان 

ــاورد. بوجــود می

در همین راستا و در رابطه با اهمیت آشنایی 
بــا ســلیقه مخاطــب نتایــج مطالعــات خســروی 
مشــتری  اســت  داده  نشــان   )۱۳9۴( دانــش 
ــات  ــد کــه شــما خصوصی ــن را درک کن ــد ای بای
کاالی مــورد نیــاز او را کامــاً شــناخته ایــد و در 
واقــع لــذت بــردن مشــتری از کاالی خریــداری 
شــده بــه معنــای ارتقــاء ســطح زندگــی وی مــی 

باشــد.

و  فرهنــگ  بــه  توجــه  نیــز   )۱۳۸۱( ســیاری 
ســلیقه هــر کشــور را در کنــار ســایر عوامــل 
ارتقــاء  در  موثــر  عوامــل  از  یکــی  عنــوان  بــه 
گســترش صــادرات فــرش اشــاره میکنــد. وی 
عنــوان میکنــد: اگــر فــرش را بــا کیفیــت بــاال 
بــا  بــه شــرطی کــه قیمــت آن  تولیــد کنیــم، 
کشــور هــای رقیــب قابــل رقابــت باشــد هــر روز 
بــازار هــای جدیــد تــری را روی خــود میگشــاییم 
.هــر کشــور و هــر ســرزمینی کــه مــردم آن ذوق 
هنــری داشــته باشــند بــازار خوبــی بــرای فــرش 

ایــران خواهــد بــود.

بایــد  جدیــد  هــای  بــازار  بــه  دســتیابی  بــرای 
برنامــه ریــزی کــرد، ســرمایه گــذاری هــای الزم 

رنــگ زمینــه کــرم، 
پرطرفدارتریــن رنــگ در میــان 
مصرف کنندگان ایرانی بوده 

اســت. رنگ زمینه سورمه ای 
در گذشته بعنوان دومیــن رنــگ 

بعــد از رنــگ کــرم بــوده، ولــی 
در حــال حاضــر، بــه جایــگاه 

ســوم تنــزل 
یافتــه اســت
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را در زمینــه آمــوزش انجــام داد، تبلیغــات را همــواره مــد نظــر قــرار داد و 
فرشــی را تولیــد کــرد کــه بــا فرهنــگ و ســلیقه هــر کشــور تطابــق داشــته 

باشــد.

عــاوه بــر آنچــه عنــوان شــد، لطیفــی )۱۳99( یکــی دیگــر از عوامــل 
موثــر در کاهــش صــادرات فــرش ایرانــی را بــه بازارهــای جهانــی چنیــن 
عنــوان مینمایــد: فــرش ایــران بــه علــت کپــی از نقــوش آن توســط رقبــا 
اخیــر، دچــار دگرگونی هایــی در  قــرن  نیــم  ناســالم در  رقابت هــای  و 
بازارهــای جهانــی شــده کــه از رشــد شــتابان آن کاســته اســت؛ اگرچــه 
فــرش ایــران بــه علــت دارا بــودن نقــوش زیبــا و ســحرانگیز، هم چنیــن 
دوام و ریزبافــی و داشــتن رنگ هــای طبیعــی و شــفاف، از قدیــم در 

کلیــه  بازارهــای جهانــی یگانــه و بی رقیــب بــوده اســت.

ولــی در نیــم قــرن اخیــر، ســهم فــرش ایــران در بازارهــای جهانــی رو بــه 
کاهــش گذاشــته و بــازار صــادرات از حالــت انحصــاری بــه صورت رقابتی 
در آمــده اســت. هــم چنیــن محمــدی خلیــق ) ۱۴۰۰ ( نیــز بــه همیــن 
موضــوع اشــاره میکنــد و بیــان میکنــد: متاســفانه برخــی کشــورها، 
فــرش خــود را بــه نــام ایــران بــه فــروش می رســانند. اگــر طرح هــای 
فــرش ایــران ثبــت  جهانــی شــود، بــه اتــکای مقــررات کپی رایــت، هیــچ 
کشــوری امــکان کپــی کــردن از نقــوش انحصــاری مــا را نخواهــد داشــت.

3 اهمیت و ضرورت پژوهش

دربیــان اهمیــت و ضــرورت پرداختــن بــه موضــوع مــورد مطالعــه بایــد 
اشــاره کــرد، بــه روز بــودن و اســتفاده از افــکار و ســائق متفــاوت مــردم 
دنیــا درصنعــت فــرش اعــم از فــرش دســتباف و ماشــینی خصوصــا 
ــدات  ــوان یــک عامــل مهــم هــم در تولی ــه عن ــد ب در طراحــی آن میتوان
داخلــی و هــم درصــادرات ایــن کاال، خصوصــا بــرای رهایــی از اقتصــاد 
تــک محصولــی نفــت نقــش ارزنــده ایــی ایفــا نمایــد )هــادی راد، ۱۳9۷و 

جهانگیــر، ۱۳9۵(.

هــم چنیــن بایــد یــادآور شــد، ذوق و هنــر ایرانــی کــه فــرش دســتباف 
ایــران را در طــول ســالهای متمــادی زبانــزد جهانیــان کــرده اســت، نقطــه 
قوتــی اســت کــه بــر اســاس آن و بــا تکیــه بــر فنــاوری هــای نویــن میتــوان 
فرشــهای ماشــینی را بــا طــرح هــای زیبــا و مــورد پســند همــگان تولیــد 
کــرد کــه روح هنــر ایرانــی را در خــود جــای داده باشــد ) اتحادیــه تولیــد 

و صــادرات نســاجی و پوشــاک ایــران، ۱۳9۳(.

ــرای بافنــدگان و  ــن نیازهــا ب ــن و اساســی تری در واقــع یکــی از مهمتری
صادرکننــدگان فــرش ، اطــاع از ســلیقه و ســبک و نیــاز مشتریانشــان 

اســت کــه چــه فــرش هایــی دوســت دارنــد و نیــاز بــه چــه طــرح، رنــگ و 
نقــش و چــه ســایزی دارنــد. نتیجــه بررســیها نشــان داده اســت یکــی از 
مهم تریــن عوامــل در کنــار کیفیــت و قیمــت فــرش، شــناخت ســلیقه 
مخاطــب اســت کــه در واقــع تعییــن کننــده فــروش محصــول اســت. 
شــناخت ســلیقه های متفــاوت مــردم در دنیــا کمــک مــی کنــد تــا در 
ــاب ســلیقه مخاطبــان و مشــتریان  زمینــه فــرش بتوانیــم فرش هایــی ب
تولیــد کنیــم کــه قطعــا بــر بــازار فــروش ایــن محصــول تاثیــر چشــم گیــری 

خواهــد داشــت )ناظــری، ۱۳99(.

میــری )۱۳99( نیــز در خصــوص اهمیــت پرداختــن بــه صنعــت فــرش 
اشــاره کــرده اســت و بیــان میکنــد، فــرش یــک کاالی اقتصــادی صــرف 
محســوب نمی شــود زیــرا اثــری هنــری و فرهنگــی اســت کــه عــاوه بــر 
اینکــه ابعــاد اقتصــادی وســیعی دارد بــه مــا نیــز در حوزه هــای فرهنگــی 

و دیپلماتیــک می توانــد کمــک کنــد. 

بنابرایــن آن را بــا عــدد صادراتــی نبایــد ســنجید بلکــه جنبه هــای دیگــری 
را دارد کــه بــرای کشــور حائــز اهمیــت اســت کــه یکــی از آنهــا مســاله 
اشــتغال اســت کــه در حــال حاضــر از عــدد صادراتــی بســیار مهم تــر 

اســت.

در خصــوص ضرورتهــای پژوهــش در حــوزه صــادرات فــرش هــم چنیــن 
گــزارش شــده اســت: صــادرات فــرش یکــی از حــوزه هــای بســیار جــذاب 
و بســیار ســود آور و در عیــن حــال پــر رقیــب و ســخت اســت، امــا 
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حاشــیه ســود آن بــه قــدری بــاال 
دوســت  کســی  هــر  کــه  اســت 
در  شــود،  آن  تجــارت  وارد  دارد 
عیــن حــال بایــد در نظرداشــت، 
اگــر  جذابیــت  ایــن  کنــار  در 
وجــود  کــردن  کار  کافــی  مهــارت 
نداشــته باشــد، یعنــی بــه خوبــی 
بازاریابــی صــورت نگیــرد و ســائق 
بــه  هــدف  جامعــه  مشــتریان 
خوبــی شناســایی نشــوند، قطعــا 
همــراه  بــه  را  زیــادی  ضررهــای 
خواهــد داشــت )بــر گرفتــه از وب 
.)۱۳9۸ بلندینــگ،  آراد  ســایت 

شــد،  گفتــه  آنچــه  بــه  توجــه  بــا 
در  مختلــف  پژوهشــهای  انجــام 
کــردن  کاربــردی  و  زمینــه  ایــن 
آنکــه  بــر  عــاوه  آن  نتایــج 
هــر  گســترش  باعــث  میتوانــد 
چــه بهتــر و بیشــتر ایــن صنعــت 
جهــت  عاملــی  میتوانــد  شــود، 
اشــتغالزایی و هــم چنیــن حفــظ 
ایــن  بهتــر  چــه  هــر  اســتحکام  و 
ــد ملــی و  ــوان برن ــه عن محصــول ب
عزیزمــان  کشــور  فرهنگــی  نمــاد 

باشــد.

۴ تعاریف مفهومی و عملیاتی

فــرش:  مفهومــی  تعریــف   1-۴
کلمــه ای اســت عمومــی کــه بــه 

هــر چیــز گســتردنی اعــم از نمــد، 
حصیــر، قالــی، ســنگفرش و …. 
معیــن،  )فرهنــگ  میشــود  گفتــه 
۱۳۷۸: ۷۶۱( فــرش واژه ای اســت 
عربــی کــه در فرهنــگ بــه معنــای 
گســتردن و گســتردگی اســت ولی 
در اصطــاح بــه زیــر انــدازی گفتــه 
میشــود کــه بــا دســت یــا ماشــین 
)حشــمتی  باشــد  شــده  بافتــه 
حالــت  در  لــذا   .)۱۳۸۷ رضــوی، 
گســترده مــراد از فــرش هــر چیــز 
دســت بافــت یــا گســترده و یــا هــر 
و  امینــی  )میــرزا  اســت  جنســی 

.)۱۳9۰ ارفعــی،  صدیقــی 

۴-2 تعریــف عملیاتــی فــرش: در 
فــرش،  از  منظــور  پژوهــش  ایــن 
و  ماشــینی  نــوع  دو  در  فــرش 
دســتبافت اســت. قالــی یــا فــرش 
محصــول  نوعــی  بــه  دســتبافت 
از  کــه  میشــود  گفتــه  نســاجی 
و  کــرک  پشــم،  پنبــه،  الیــاف 
بافتــه  دســت  هنــر  بــا  ابریشــم 
ماشــینی  فــرش  و  میشــود 
محصولــی اســت شــبیه بــه فــرش 
ماشــین  توســط  کــه  دســتبافت 
آالت و بکارگیری الیاف مصنوعی 
ماننــد پلــی اســتر، آکریلیــک و … 
بافتــه میشــود )اســتادی، ۱۴۰۰(.

قــاره  مفهومــی  تعریــف   3-۴

پهناورتریــن  آســیا  قــاره  آســیا: 
زمیــن  قــاره  پرجمعیت تریــن  و 
از   %۸.۷ قــاره  ایــن  اســت. 
 %۳۰ و  زمیــن  ســطح  مســاحت 
ایــن  خشــکی های  مســاحت  از 
 %۶۰ می گیــرد.  بــر  در  را  ســیاره 
جمعیــت کــره زمیــن نیــز در ایــن 
قــاره زندگــی می کننــد. بزرگ تریــن 
و پرشــمارترین کشــورهای جهــان 
از  قــاره  ایــن  قاره انــد.  ایــن  در 
منجمــد  اقیانــوس  بــه  شــمال 
شــمالی، از جنــوب بــه اقیانــوس 
هنــد، از شــرق بــه اقیانــوس آرام 
و از غــرب بــه دریــای مدیترانــه و 
مرزبنــدی  روســیه  میانــی  بخــش 
شــده  اســت )خبرگــزاری تنســیم، 

.)۱۴۰۰

۵ – روش پژوهش

پژوهــش حاضــر از نــوع تحقیقــات 
هــای  داده  و  میباشــد  کیفــی 
بــا  مصاحبــه  طریــق  از  حاصلــه 
فــرش  صنعــت  حــرف  صاحبــان 
و هــم چنیــن مطالعــه منابــع در 
دســترس معتبــر جمــع آوری شــده 
اســت. هــم چنیــن بــا توجــه بــه 
عنــوان موضــوع مــورد پژوهــش، 
تــا حــد امــکان تــاش شــده اســت 
کشــورهای  مــردم  ســائق  تنــوع 
ــه مــواردی چــون  آســیایی در زمین
طــرح و رنــگ، قیمــت کاال، مــواد 

و الیــاف، و ابعــاد و انــدازه مــورد 
ایــن  از  تــا  گرفتــه  قــرار  بررســی 
طریــق بــا ارائــه یــک دیــدگاه همــه 
جانبــه نگــر در تولیــد و ارائــه هــر 
بــرای  محصــول  ایــن  بهتــر  چــه 
از  خــارج  مخاطــب  مشــتریان 

ایــن قــاره باشــیم. کشــور در 

۶ سالئق برخی از مردم 
کشورهای آسیای در انتخاب 

فرش

۶-1 سلیقه مردم ژاپن در 
انتخاب فرش

دارای  آنکــه  لحــاظ  بــه  ژاپــن 
اســت،  توجهــی  قابــل  جمعیــت 
باالیــی  درآمــد  از  آن  مــردم 
آنکــه  عــاوه  بــه  و  برخوردارنــد 
و  زمیــن  روی  نشســتن  ســنت 
اســتفاده ازکفپــوش در میــان ایــن 
اســت  رایــج  پــر جمعیــت  کشــور 
یکــی از واردکننــدگان بــزرگ فرش 
می رونــد.  شــمار  بــه  دســتباف 
واردات فــرش توســط کشــورهای 
ژاپــن  بــه  فــرش  کننــده  تولیــد 
داشــته  صعــودی  رونــد  همــواره 

اســت.

و  پاکســتان  و  چیــن  کشــورهای 
ترتیــب  بــه  هندوســتان  و  ایــران 
فــرش  صــادرات  بیشــترین 
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دارنــد. کشــور  ایــن  بــه  را  دســتباف 

در همیــن رابطــه، اوال بایســتی توجــه داشــت 
فرش هــای ابریشــمی تجــاری بــه لحــاظ وجــود 
چیــن  کشــور  در  مناســب  و  ارزان  ابریشــم 
هندوســتان  حتــی  و  چینــی  تولیدکننــدگان 
تجــاری  ابریشــمی  فرش هــای  می تواننــد 
رقابــت  طبعــاً  کنــد،  کشــور  ایــن  وارد  ارزان 
تولیدکننــدگان ایرانــی در ایــن بخــش بســیار 
بتوانیــم  آنکــه  مگــر  بــود  خواهــد  مشــکل 
و  دیگــران  از  متمایــز  ابریشــمی  فرش هــای 
بــه  ثانیــاً  کنیــم،  تولیــد  چینی هــا  باالخــص 
لحــاظ تشــابه فرهنگــی چیــن بــا ژاپــن باالخــص 
در شــرایطی کــه دو کشــور از نظــر سیاســی 
روابــط مطلوبــی داشــته باشــند طبعــاً نقــوش 
اصیــل چینــی بــاب طبــع بخــش قابــل توجهــی 
از مــردم ژاپــن خواهــد بــود، ثالثــاً مــردم ژاپــن 
اکثــر مــوارد من جملــه معمــاری همچــون  در 
در  می پســندند  را  کوچــک  ســایز  قدشــان، 
بــازار  ایــن  روانــه  فرش هایــی  بایــد  نتیجــه 
داشــته  تناســب  آن  معمــاری  بــا  کــه  شــود 
باشــد بــا عنایــت بــه مــواد فــوق نکاتــی را بــه 
صادر کننــدگان و تولیــد کننــدگان فــرش بایــد 
ژاپــن توجــه داشــته  بــازار  زیــر در  نــکات  بــه 

نماینــد: توجــه  باشــند. 

شــاد  رنگ هــای  بــه  ژاپنی هــا  “رنگبنــدی” 

ژاپن به لحاظ آنکه دارای جمعیت 
قابل توجهی است، یکی از 

واردکنندگان بزرگ فرش دستباف 
به شمار می روند. واردات فرش 

توسط کشورهای تولید کننده 
فرش به ژاپن همواره روند صعودی 

داشته است.

کشورهای چین و پاکستان و ایران 
و هندوستان به ترتیب بیشترین 
صادرات فرش دستباف را به این 

کشور دارند.

هماننــد کــرم و طایــی و قرمــز شــاد و زرد و 
یشــمی و ســبز و آبی کمرنگ و ماســتی بســیار 
عاقه دارند و در مجموع دوســت دارند فرش 

آنهــا رنــگ مایــم و آرامــی داشــته باشــند.

“طرحهــا و نقــوش”: درختــی و گلدانــی قــم، 
طرح هــای  اصفهــان،  ترنــج  لچــک  افشــان 
ــز، گل افشــان و ماهــی  مختلــف و متنــوع تبری
درهــم ریــز بافــت خراســان مــورد توجــه ایــن 

بــازار اســت .

اکثــر  شــد  گفتــه  کــه  همانطــور   : انــدازه”   ”
مــردم ژاپــن در آپارتمان هــای ۵۰ تــا ۷۰ متــری 
زندگــی می کننــد بنابرایــن اندازه هــای کوچــک 
پارچــه و پــرده ای و حداکثــر ۶ متــری مــورد نیــاز 

ایــن بــازار اســت.

مــواد اولیــه: جهــت ایــن بــازار بایــد از ابریشــم 
مرغــوب یــا پشــم ظریــف و باالخــص پشــمی 
کــه عــاوه بــر ظرافــت دوام نیــز داشــته باشــد 

اســتفاده کــرد.

تجــاری  و  پســت  یــا  متوســط   :“ بافــت   ”
معمولــی در بــازار ژاپــن جایگاهــی نــدارد. آنــان 
بــه کیفیــت فــرش فوق العــاده بهــا می دهنــد 
بافــت  ریــز  فرش هــای  داوطلــب  در مجمــوع 

.)۱۳۸9 )احــراری،  هســتند 

در همیــن خصــوص لطیفــی )۱۳99( عنــوان 
می کنــد کــه بنــا بــر اطــاع برخــی کارشناســان 
مطلــع، ژاپنی هــا عاقــه زیــادی بــه گبــه فــرش 
ــی کــه از  ــه فــرش های ــد و گب ــی دارن هــای ایران
ــا  ــات هســتند و ب ــگار هــای از حیوان نقــش و ن
نــخ هــای طبیعــی و کیفیــت هــای عالــی بافتــه 
می شــود در کشــور ژاپــن خواهــان زیــادی دارد 
و ژاپنی هــا عنــوان می کننــد رنگ هایــی کــه در 
بــه فرش هــا بــه کار رفتــه اســت بــا سیســتم و 

ذائقــه مــردم ژاپــن همخوانــی دارد.

بــه گفتــه وی، گبــه هــای ایــران دو تــا ســه برابــر 
حصیــر تاتامــی ژاپــن در ایــن کشــور فــروش 
دارد بــه طــوری کــه آمــار صــادرات فــرش وگبــه 
ایرانــی در ۴ ماهــه اول ســال 99 بیانگــر ایــن 
هــزارو   ۳۰9 و  میلیــون   ۲ میــزان  کــه  اســت 
۸۴۲ دالر بــه ایــن کشــور صــادرات فــرش گبــه 

صــورت گرفتــه اســت.

چنیــن  هــم  شــد  گفتــه  چــه  آن  بــر  عــاوه 
هــا  ژاپنــی  میکنــد:  اضافــه   )۱۳۸۱( ســیاری 
فــرش اصیــل ایرانــی را از هــر کاالی ی دیگــر 
بــا ارزشــمندتر میداننــد. آنهــا قبــل از خریــد و 
فــروش دنبــال کارشناســانی میگردنــد تــا فرش 
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ــا قیمــت  ــد و ب ــی را شناســایی کنن اصیــل ایران
ــداری میکننــد.  ــه فــرش هــای خری کان رنگین
ژاپنــی هــا فــرش هــای بافــت هنــد و چیــن را 
زیــر پــا مــی اندازنــد و تــا چنــد ســال پیــش بــاور 
نمــی کردنــد کــه فــرش ایــران را میشــود زیــر پــا 
انداخــت. ژاپنــی هــا بــه دلیــل عایــق فرهنگــی 
خــود بــه فــرش هــای ابریشــم بــاف ایــران عاقــة 

ــد. ــادی دارن زی

در واقــع بایــد گفــت: خریــداران فــرش ژاپنــی، 
افــراد برجســته ای هســتند، آنــان بــه جزئیــات 
توجــه دارنــد، بــرای تجــارت بــا ژاپنــی هــا بایــد 
انبــار ذخیــره بزرگــی بــرای تأمیــن درخواســتهای 
از  اســتفاده  اگــر  داشــت.  اختیــار  در  آنــان 
فــرش ایــران در ژاپــن بیشــتر شــود، در درجــه 
اول فرهنــگ ایرانــی بــه ژاپــن منتقــل میشــود، 

 گبــه هــای ایــران دو تــا ســه برابــر حصیــر تاتامــی ژاپــن در ایــن کشــور فــروش دارد بــه طــوری کــه آمــار صــادرات فــرش 
وگبــه ایرانــی در ۴ ماهــه اول ســال ۹۹ بیانگــر ایــن اســت کــه میــزان 2 میلیــون و 30۹ هــزارو ۸۴2 دالر بــه ایــن کشــور 

صــادرات فــرش گبــه صــورت گرفتــه اســت.

ژاپنــی هــا فــرش هــای بافــت هنــد و چیــن را زیــر پــا مــی اندازنــد و تــا چنــد ســال پیــش بــاور نمــی کردنــد کــه فــرش 
ایــران را میشــود زیــر پــا انداخــت. ژاپنــی هــا بــه دلیــل عالیــق فرهنگــی خــود بــه فــرش هــای ابریشــم بــاف ایــران عالقــة 

زیــادی دارنــد.

ــا  هماکنــون حــدود ۶۰ درصــد از مــردم ژاپــن ب
فــرش ایــران آشــنایی دارنــد.

بیــش از چهــار قــرن اســت کــه مــردم اروپــا بــا 
فــرش ایرانــی آشــنا هســتند و ایــن در حالــی 
اســت کــه ســابقه آشــنایی ژاپنــی هــا بــا ایــن 
کاال حــدود ۶۰ تــا ۷۰ ســال اســت، از همیــن 
رو ارائــه اطاعــات کافــی در ایــن خصــوص بــه 
مــردم ژاپــن میتوانــد رل مهمــی را در ارتقــاء 
جایــگاه فــرش ایــران در ایــن کشــور بــازی کنــد.

قیمــت  بــا  ایرانــی  فرشــهای  اگــر  همچنیــن 
فرهنــگ  شــوند،  عرضــه  بــازار  بــه  مناســبتر 
اســتفاده از ایــن کاال هــر چــه بیشــتر رواچ پیــدا 
میکنــد. ژاپنــی هــا از اعتبــار فــرش ایــران اطاع 

دارنــد، امــا متأســفانه فــرش هایــی کــه از ســوی 
تجــار ایرانــی عرضــه شــده، اعتبــار چندانــی از 
فرشــها را بــه آنهــا ثابــت نکــرده، همچنیــن بــه 
ــزد ژاپنــی هــا لطمــه زده  ــار تجــار ایرانــی ن اعتب
اســت و شــاید یکــی از موانــع، اصلــی توســعه 
تجــارت فــرش ایــران در ژاپــن همیــن مســئله 

باشــد )موســی نــژاد و طهماســبی، ۱۳9۳(.

۶-2 سلیقه مردم مالزی در انتخاب فرش

مالــزی  فــرش  بــازار  هــای  ویژگــی  مهمتریــن 
بــه شــرح زیــر اســت کــه میتوانــد مــورد توجــه 

تولیــد کننــدگان قــرار گیــرد.

اکثــر  کــه  ایــن  بــه  توجــه  بــا  “رنگبنــدی” 
آنهــا  ســایق  هســتند،  مســلمان  جمعیــت 
شــبیه بــه کشــور هــای مســلمان نشــین ماننــد 
بــا  ماشــینی  فــرش  طالــب  و  میباشــد  ایــران 

رنــگ هــای گــرم ماننــد قرمــز و گلــی میباشــند. 
)اویســا کارپــت( هــم چنیــن گــزارش شــده در 
ــم و  ــزی بیشــتر رنــگ هــای مای کل مــردم مال

.)۱۴۰۰ )پناهیــده،  پســندند  مــی  متضــاد 

“طرحهــا و نقــوش“ در کشــور مالــزی بیشــتر 
طالــب طــرح هــای هندســی هســتند ماننــد 
فــرش ایــران، فــرش خشــتی، لچــک ترنــج یــا 

.) )اســتادی، ۱۴۰۰  افشــان 

” انــدازه” واردکننــدگان فــرش در ایــن کشــور 
اغلــب دو ســایز را انتخــاب مــی کننــد؛ فــرش 
هــای ســایز بــزرگ بــرای ســالن هــای عظیــم 
بــرای  کوچــک  ابعــاد  بــا  ماشــینی  فــرش  و 
منــازل. بازرگانــان و تجــار فــرش کشــور مالــزی 
خواهــان خریــد عمــده فــرش ماشــینی در دو 
محــل  بــرای  متــری   ۶ ماشــینی  فــرش  ســایز 

ــرای  ــزرگ ب ســکونت و فــرش ماشــینی ســایز ب
ســالن هــای اجتماعــات و ســالن هــای مهمانــی 

.)۱۴۰۰ )پناهیــده،  هســتند 

۶-3 سلیقه مردم لبنان در انتخاب فرش

ــه  ــازار فــرش لبنــان ب مهمتریــن ویژگــی هــای ب
توجــه  مــورد  میتوانــد  کــه  اســت  زیــر  شــرح 

قــرار گیــرد. تولیــد کننــدگان 

“رنگبنــدی” رنــگ هــای تیــره و مایــم باالخــص 
و  ای  و ســورمه  کــرم  و  هــای الکــی  مایــه  در 
قرمــز و روناســی و رنــگ هــای آفتــاب خــورده 
مــورد توجــه ایــن بــازار اســت )ناظــری، ۱۳99(.

از  یکــی  بایــد  را  لبنــان  نقــوش”  و  ”طرحهــا 
مهــم تریــن بــازار هــای فــرش عشــایری اعــم از 
بلــوچ و کــرد وقشــقایی و ترکمــن بنامیــم عــاوه 

بــر طرحهــای لچــک ترنــج و افشــان مشــهد و 
نائیــن و تبریــز و حتــی قالیچــه هــای و قالیهــای 
قدیمــی و اصیــل ایرانــی مــورد توجــه کشــور 
لبنــان مــی باشــد کــه تولیــد کننــدگان و صــادر 
ــه آن توجــه الزم  کننــدگان فــرش ایرانــی بایدب

را داشــته باشــند )ناظــری، ۱۳99(.

ــا خواهــان فــرش  ــان عمدت ــازار لبن ــدازه” ب ” ان
هــای کوچــک پارچــه شــامل قالیچــه و کنــاره و 
ذرع و نیــم اســت )موســی نــژاد و طهماســبی، 

.)۱۳99

“مــواد اولیــه” آنهــا دوســت دارنــد الیــاف مــورد 
اســتفاده در قالــی هــای زیــر پایشــان از پشــم 

باشــد )موســی نــژاد و طهماســبی، ۱۳99(.

”بافــت” در کشــور لبنــان مــردم بــه دو دســته 
قیمــت  بــه  اول  دســته  شــوند  مــی  تقســیم 
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فــرش اهمیــت مــی دهنــد و دســته دوم بــه نــوع بافــت ریــز و رج شــمار 
ــف مــد نظرشــان مــی  ــد، خصوصــاً فرشــهای ظری ــاالی آن توجــه دارن ب

باشــد و متقاضــی آن هســتند )ناظــری، ۱۳99(.

۶-۴ سلیقه مردم عربستان در انتخاب فرش

مهمتریــن ویژگــی هــای بــازار فــرش لبنــان بــه شــرح زیــر اســت کــه 
گیــرد. قــرار  تولیــد کننــدگان  توجــه  مــورد  میتوانــد 

“رنگبنــدی” در خصــوص رنگبنــدی حشــمتی رضــوی )۱۳۸۱( عنــوان 
میکنــد، در عربســتان صعــودی رنــگ ســبز زیتونــی بیشــترین تقاضــا 

دارد. را 

در همیــن زمینــه ناظــری )۱۳99( بــا ارائــه یــک گــزارش جدیــد، نیــز بیــان 
میــدارد: مــردم عربســتان بــه رنگهــای آرام و مایــم عاقمنــدی خاصــی 
دارنــد گونــه هــای مختلــف رنــگ ســبز باالخــص ســبز کوهــی را خیلــی 
دوســت دارنــد کــه صــادر کننــدگان فــرش بایــد توجــه بــه ایــن نکتــه 

داشــته باشــند. 

هــم چنیــن در زمینــه رنگبنــدی قــاری )۱۳9۱( بیــان میــدارد: در زمینــه 
توجــه  عربســتان  کشــور  در  ســلیقه  تنــوع  بــه  میبایســت  رنگبنــدی 
داشــت. وی اضافــه مینمایــد، بــازار عربســتان را بایســتی بــه ۵ منطقــه 
شــمالی، جنوبــی، شــرقی، غربــی و مرکــزی تقســیم کــرده کــه هــر یــک 

دارای ســلیقه هــای متفاوتــی هســتند. 

مثــاً رنــگ قهــوه ای در ریــاض مشــتری زیــادی نــدارد و بیشــتر رنــگ 
هــای آبــی مــورد پســند اســت. یــا در شــمال بیشــتر رنــگ هــای ســبز را 

دوســت دارنــد.

“طرحهــا و نقــوش“ در ایــن خصــوص حشــمتی رضــوی )۱۳۸۱( بیــان 
میکنــد: مشــتریان ایــن کشــور بــه طرحهــای ســنتی ایــران عاقــه دارنــد، 
امــا گزارشــهای برآمــده از تجربیــات قــاری )۱۳9۱( معمــوالً فــرش هایــی 
کــه بــا پــرده و مبــل ســت هســتند باالتریــن فــروش را دارنــد و ایــن در 
حالــی اســت کــه در عربســتان، مشــتریان بســیار زیــادی وجــود دارد 
کــه هــر ســاله تمایــل دارنــد بــه طــور کلــی همــه وســایل منــزل خــود را 

نــو کننــد. 

در همیــن راســتا ناظــری )۱۳99( عنــوان میکنــد، نقشــه لچــک ترنــج 

تبریــز، اصفهــان، افشــان مشــهد ، مــورد تقاضــای ایــن بــازار مــی باشــد 
، همچنیــن فــرش هــای ســجاده ای دارای طــرح هندســی نیــز مــورد 

تقاضــا مــی باشــد.

” انــدازه“ در مــورد ابعــاد قالــی هــا نیــز بایــد گفــت کــه عربســتانیها 
تــا  تهیــه کننــد  بــزرگ و سفارشــی  قالــی هــای  بیشــتر مــی خواهنــد 
بتواننــد در کاخ هــا و مســاجد خــود اســتفاده کننــد. میتــوان گفــت: 
ایــن بــازار یکــی از مهمتریــن بــازار مالــی متقاضــی فرشــهای بــزرگ پارچــه 

اســت )ناظــری، ۱۳99(.

”مــواد اولیــه“ فرشــهای گل ابریشــم و کــرک و ابریشــم از تقاضــای 
نشــان  ایرانــی  بازرگانــان  تجــارب  چنیــن  هــم  برخوردانــد.  بیشــتری 
میدهــد کــه قالیچــه هــای کــرک و ابریشــم قــم نیــز جایــگاه خاصــی در 

ایــن بــازار دارد. )همــان(.

”بافــت“ رج شــمار فــرش بــرای اشــراف و ثروتمنــدان عربســتان خیلــی 
مهــم و در مجمــوع بــه بافــت اهمیــت میدهنــد رنگهــای شــیمیایی را 
نمــی پســندند کــه ایــن بایــد مــورد توجــه تولیــد و صــادر کننــدگان فــرش 

دســتباف کشــورمان باشــد )همــان(.

۶-۵ سلیقه مردم کشور امارات متحده عربی در انتخاب فرش

در خصــوص بــازار ایــن کشــور در زمینــه فــرش میــری )۱۳99( بیــان 
ماننــد  دیگــری  کشــورهای  کنــار  در  عربــی  متحــده  امــارات  میکنــد، 
آلمــان، ژاپــن، لبنــان و گاهــی انگلســتان از جملــه مقاصــد مهــم فــرش 
 99 ســال  نخســت  ماهــه   ۴ در  کــه  می شــوند  محســوب  دســتباف 

آنهــا داشــته ایم. بــه  را  فــرش  بیشــترین میــزان صــادرات 

در همیــن رابطــه، احــراری )۱۳9۶( بیــان میــدارد: کشــور امــارات متحــده 
بافــت  نظــر  از  و  اســت  گرفتــه  شــکل  مختلفــی  ملیتهــای  از  عربــی 
جمعیتــی ۴۵% آن را هنــدی و پاکســتانی، ۲۵% از جمعیــت آن را عــرب، 
۱۷% آن را ایرانــی و مــا بقــی آن از ســایر کشــورها تشــکیل شــده اســت. 
ابوظبــی و شــارجه دو مرکــز مهــم تجــاری ایــن کشــور مــی باشــد و از نظــر 
وزنــی و ارزشــی مهمتریــن خریــدار فرشــهای ایرانــی در بیــن کشــورهای 
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اســامی اســت و از گرانتریــن ونفیــس تریــن فرشــهای ایرانــی )خصوصــاً 
از نظــر کاربــرد مــواد اولیــه گــران قیمــت( بــه ایــن کشــور صــادر میشــود.

تولیــد کننــدگان و صــادر کننــدگان فــرش بایــد بــه ایــن مــورد دقــت الزم 
را داشــته باشــند کــه بخــش قابــل توجهــی از ایرانیــان متمکن و ثروتمند 
ــی خصوصــاً  ــد فــرش ایران ــد کــه نیازمن ــن کشــور زندگــی مــی کنن در ای
دســتباف هســتند وی هــم چنیــن در خصــوص ســایر ویژگیهــای بــازار 
فــرش امــارات متحــده عربــی کــه بایــد مــورد توجــه قــرار گیــرد بــه مــوارد 

زیــر اشــاره مــی نمایــد.

“رنگبنــدی” رنگهــای روشــن و شــاد بویــژه کــرم و همــه رنگهــای متمایــل 
ــن  ــه قرمــز خصوصــاً الکــی مشــهد و ســورمه ای نیلــی مــورد توجــه ای ب

بــازار اســت.

”طرحهــا و نقــوش” قالیچــه هــای افشــان ترنــج قــم ، طــرح هــای نائیــن ، 
تبریــز ، گلدانــی و درختــی مــورد تقاضــای شــهروندان اماراتــی مــی باشــد 
حتــی از محــدود کشــورهای عربــی اســت کــه بــه دلیــل جمعیــت قابــل 

توجــه ایرانــی کــه دارد فــروش تابلــوی فــرش نیــز رونــق دارد.

ــی فرشــهای  ــازار فــرش عربســتان اســت ول ــاً مشــابه ب ــدازه“ تقریب ” ان
کوچــک پارچــه نفیــس را معمــوالً مهاجریــن بــرای زندگــی در آپارتمــان 
از  پارچــه  بــزرگ  فرشــهای  و  میدهنــد  قــرار  اســتفاده  مــورد  نشــینی 
جملــه فرشــهای ۱۰۰۰ تــا ۶۰۰۰ متــری جهــت اماکــن مذهبــی و کاخهــای 

ســلطنتی مــورد اســتفاده قــرار مــی گیــرد.

”مــواد اولیــه“ بیشــتر بــه فرشــهای ابریشــمی عاقمندنــد چــون ایــن 
کشــور فــوق العــاده گــرم و مرطــوب اســت و فرشــهای ۱۰۰% ابریشــمی یــا 

چلــه ابریشــم یــا گل ابریشــم. مــورد عاقــه آنــان اســت.

امــارات  بــازار  بــرای  بایــد  اعــا  و  نفیــس  هــای  از دســتباف  ”بافــت“ 
متحــده عربــی تولیــد شــود از ورود فرشــهای پســت یــا تجــاری ارزان 

قیمــت بایــد جــداً اجتنــاب نمــود.

۶-۶ سلیقه مردم عراق در انتخاب فرش

در خصــوص ســلیقه مــردم عــراق در انتخــاب فــرش اســتادی )۱۴۰۰( 
بیــان میکنــد: معمــوال افــرادی کــه بــه دنبــال فــرش ارزان قیمــت تــر 

هســتند بــه ســراغ فرشــهای ماشــینی صادراتــی ایــران مــی آینــد.

عــراق از کشــورهای مختلفــی فــرش وارد مــی کنــد، امــا مســئله ای کــه 
باعــث مــی شــود تــا صــادرات فــرش ماشــینی بــه عــراق بــه نفــع ایــران 
تمــام شــود و ظرفیــت آن را افزایــش دهــد، ســلیقه نزدیــک مــردم عــراق 

بــا ایــران اســت. 

بــه همیــن دلیــل، فــرش ماشــینی مــی توانــد در صــدر ســبد صــادرات 
ــر ایــن، انــدک بــودن فاصلــه  ــران بــه عــراق قــرار گیرد.عــاوه ب فــرش ای

یکــی دیگــر از دالیــل افزایــش مبــادالت بیــن ایــران و عــراق اســت.

در همیــن راســتا شــافعی و همــکاران )۱۳9۸( بیــان میکنــد: بــا توجــه 
بــه موقعیــت خــاص عــراق و مجــاورت هــای سیاســی و جغرافیایــی کــه 
بــا کشــور عــراق داریــم میتوانــد از لحــاظ اقتصــادی و اســتراتژیک بــه 
عنــوان یکــی از قطــب هــای تجــاری بــرای کشــور مــا انتخــاب شــود. هــم 
چنیــن، شــواهد حاکــی از وجــود فرصــت هــا اســتراتژیک بــرای توســعه 
اقتصــادی کشــور مــی باشــد کــه بــا تقویــت نقــاط قــوت خــود و تــاش 
جهــت شناســایی ســایق و عایــق مشــتریان در بخــش هــای مختلــف 
بــازار بــه ویــژه در زمینــه فــرش دســتباف کــه یکــی از نقــاط قــوت بــارز مــا 
در جهــان مــی باشــد زمینــه هــای الزم را بــرای تجــاری ســازی آن فراهــم 
نمــوده و آن را از بســتر فــروش هــای ســنتی خــارج کــرده و بــا رویکــرد 
و نگاهــی نــو بــه ایــن بخــش از بــازار زمینــه را بــرای توســعه اشــتغال در 
صنعــت قالــی بافــی و حمایــت بیشــتر از فــرش بافــان داخلــی کشــور 

فراهــم نماییــم.

برخــی شــهروندان عراقــی نیــز اظهــار داشــتند كــه شــرایط جــوی عــراق و 
ســبك زندگــی مــردم باعــث مــی شــود بیشــتر فــرش هــای بافــت ایــران 
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ــرای آنهــا قابــل  ــاد ب بدلیــل ســنگینی و وزن زی
اســتفاده و پســند نباشــد. بــه گفتــه آنهــا در 
ــاد  فصــل تابســتان و بدلیــل گرمــای بســیار زی
بســیاری از خانواده ها از فرش اســتفاده نمی 
كننــد و فــرش هــای بــزرگ و ســنگین هــم در 
ــرای  جمــع آوری و نگهــداری در طــول فصــل ب

خانــواده هــا مشــكل اســت.

شــركت  كــه  باورنــد  ایــن  بــر  کارشناســان 
هــای ایرانــی بــا حضــور در رویدادهــای چــون 
و  عمومــی  یــا  تخصصــی  هــای  نمایشــگاه 
و  هــدف  بــازار  روی  بــر  مطالعــه  و  بررســی 
ســلیقه مشــتری مــی تواننــد ضمــن تطبیــق 
ویژگــی هــای محصــول بــا ســلیقه و خواســت 
مشــتریان، حضــور فعــال و موفقــی در بــازار 
ایــن  از  نیــز  فــرش  و  باشــند  داشــته  عــراق 
قاعــده مســتثنا نیســت )خبرگــزاری جمهــوری 

.)۱۳9۷ ایرنــا،  اســامی، 

در همیــن رابطــه بــا صــادرات بــه کشــور عــراق 
نیــز اشــاره میکنــد، شــهر  طشــت زر )۱۴۰۰( 
بصــره یکــی از شــهرهای مهــم کشــور عــراق 
بــه  نزدکــی  دلیــل  بــه  اتفاقــا  کــه  باشــد  مــی 
مــرز ایــران و شــهر آبــادان یکــی از بازارهــای پــر 
رونــق بــرای صــادرات فــرش ماشــینی بــه کشــور 
هــم چنیــن  وی  مــی شــود.  عــراق محســوب 
بیــان میکنــد، کشــور عــراق بــه دلیــل وجــود 
عتبــات عالیــات، بــازارا مناســبی بــرای صــادرات 

فــرش هــای ســجاده ای میباشــد.

نتایــج مطالعــات محمــدی )۱۴۰۰( در خصــوص 
ســلیقه مــردم عــراق در انتخــاب فــرش نشــان 
علیرغــم  کــه  میباشــد  موضــوع  ایــن  دهنــده 
عــراق  و  ایــران  کشــور  دو  زیــاد  مشــترکات 
حــال  ایــن  بــا  دینــی،  و  اعتقــادی  لحــاظ  بــه 
در  کشــور  ایــن  مــردم  ســلیقه  بــا  رابطــه  در 
خصــوص فــرش، ایــن کشــور را بایــد بــه ســه 

کــرد: ناحیــه تقســیم 

1( کردستان عراق

خریــد عمــده فــرش ماشــینی درایــن منطقــه 
ــاژ قهــوه ای داشــته  ــا رنــگ هــای تیــره کــه تن ب

باشــد صــورت مــی گیــرد. رنــگ هــای بادامــی، 
گردویــی و قهــوه ای روشــن و قهــوه ای ســوخته 
دارد.  زیــادی  خریــداران  و  منــدان  عاقــه 
بــه  فــرش  صــادرات  بــرای  کــه  نخــی  جنــس 
کردســتان عــراق بــه کار گرفتــه مــی شــود پلــی 
اســتر هیــت ســت شــده اســت و فــرش هایــی 
ــه چنــدان باالیــی داشــته باشــد.  کــه قیمــت ن
اهمیــت  ماشــینی  فــرش  لطافــت  بــه  آنهــا 
زیــادی مــی دهنــد زیــرا عمومــا از فــرش بــه 
عنــوان کــف پــوش اســتفاده مــی کننــد و آن را 

نشــیمنگاه خــود قــرار مــی دهنــد.

2( بغداد یا منطقه مرکزی

اســت  عــراق  کشــور  پایتخــت  شــهربغداد 
وضعیــت مالــی ایــن شــهر نســبت بــه ســایر 
تــر  متمــول  مــردم  و  اســت  بهتــر  مناطــق 
هــای  فــرش  خریــدار  رو  ایــن  از  هســتند 
ماشــینی اکرولیــک هیــت ســت شــده بــا رنــگ 

باشــند. مــی  روشــن  هــای 

3( منطقه جنوبی عراق

شــامل اســتان هــای نجــف و بصــره مــی شــود 
نیــز  ایــن منطقــه  وضعیــت اقتصــادی مــردم 
نســبت بــه مناطــق کــرد نشــین بهتــر اســت.و 
فــروش فــرش بــا نــخ اکرولیــک، پلــی اســتر و 
ویســکوز کــه بــا رنــگ زمینــه ســرمه ای اســت؛ 
مــی  ناحیــه  ایــن  در  فــروش  بــرای  مناســب 

باشــد.

۶-۷ سلیقه مردم افغانستان در انتخاب 
فرش

در  افغانســتان  مــردم  ســلیقه  خصــوص  در 
مقالــه  در   )۱۴۰۰( محمــدی  فــرش  انتخــاب 
ایــی تحــت عنــوان ” فــروش فــرش ماشــینی 
بــه کشــورهای شــرقی” بیــان میکنــد: وجــود 
شــرایط نامناســب اقتصــادی در ایــن کشــور 
خارجــی  و  داخلــی  هــای  جنــگ  دلیــل  بــه 
فرسایشــی در آن باعــث شــده اســت تــا مــردم 
محصــوالت  خریــد  توانایــی  ســرزمین  ایــن 
باشــند  نداشــته  را  بــاال  قیمــت  بــا  نســاجی 
نــوع  در  را  موثــری  نقــش  عامــل  همیــن  و 
ایفــا  کشــور  ایــن  بــه  کاال  ارســال  صــادرات 
مینمایــد. بــا توجــه بــه آنچــه کــه گفتــه شــد در 
خصــوص ارســال فــرش بــه بــازار افغانســتان، 

میباشــد. ماحظــه  قابــل  زیــر  مــوارد 

الیــاف و مــواد: نــخ مصرفــی در فــرش ماشــینی 
کــه بــرای کشــور افغاتســتان صــادر مــی شــود 
قیمــت  ارزان  هــای  نــخ  جنــس  از  عمدتــا 
بایــد  عمــده  فــروش  بــرای  اســت.  نســاجی 
بــا تراکــم عرضــی بســیار پاییــن  فــرش هــای 
فــرش ماشــینی  مــورد نظــر میباشــد، ماننــد 
۲۰۰ شــانه بــا تراکــم ۴۰۰ ، فــرش ۴۴۰ شــانه 
ماشــینی  فــرش  و   ۳۲۰ ماشــینی  فــرش   ،
شــده  بــرده  کار  بــه  نــخ  جنــس  شــانه.   ۵۰۰
نخهــای  نــوع  از  پاییــن،  تراکــم  فرشــهای  در 

اســت. پروپیلــن  یــا  و  فیامنتــی 
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پلــی  یــا  اکرولیــک  نــخ هــا خصوصیــات  ایــن 
نــخ  درعــوض  نــدارد،  را  ســت  هیــت  اســتر 
مقاومــت  بــاال،  اســتحکام  دارای  پروپیلــن 
سایشــی و شــیمیایی باالیــی اســت. عــدم لکــه 
پذیــری، عایــق ســرما و گرمــا بــودن و قیمــت 
از  اکرولیــک  بــه  نســبت  آن  پاییــن  بســیار 
خوصیــات دیگــر آن اســت غالبــا ایــن نــوع نــخ 
را بــه تنهایــی اســتفاده نمــی کننــد و بــا ســایر 
الیــاف هــا مخلــوط مــی کننــد. قیمــت پاییــن 
ایــن نــخ و کاربــرد آن باعــث جــذب مشــتری 
ســوی  از  ماشــینی  فــرش  عمــده  خریــد  و 

شــود. مــی  افغــان  مشــتریان 

هــای  رنــگ  کشــور  ایــن  مــردم  رنگبنــدی: 
زنــده و گــرم را مــی پســندند و تاجرانــی کــه 
ــد  ــه رنــگ روشــن دارن ــا زمین فــرش ماشــینی ب
نمیتوانیــد آنهــا را بــه ایــن کشــور صــادر کنیــد. 
 ، قرمــز  رنــگ  گفــت:  میتــوان  مجمــوع  در 
ایــن  در  زیــادی  مشــتریان  والکــی  روناســی 

دارد. کشــور 

در  افغانســتان  مــردم  ســلیقه  زمینــه  در 
عنــوان  نیــز   )۱۴۰۰( اســتادی  فــرش  انتخــاب 
خریــد  قــدرت  افغانســتان  مــردم  مینمایــد: 
فــرش هــای گــران قیمــت ماشــینی را ندارنــد. 
فــرش ماشــینی بــا تراکــم پاییــن و رنــگ بنــدی 
هــای خــاص بــا تنــوع کــم و در نتیجــه ارزان 

مــورد توجــه آنهــا اســت.

بــا توجــه بــه انچــه در خصــوص صــادرات فــرش 
نتیجــه  میتــوان  شــد  گفتــه  افغانســتان  بــه 
گرفــت: تاجــران افغانــی بــه دنبــال خریــد فــرش 
عمــده ارزان هســتند و قیمــت فــرش اولیــن 
عامــل مهــم در شــکل گیــری معاملــه میباشــد، 
پــس ایــن موضــوع بایــد در بازاریابــی صــادرات 
فــرش ماشــینی بــه افغانســتان در نظــر گرفتــه 

شــود.

۶-۸ سلیقه مردم کویت در انتخاب فرش

ناظــری )۱۴۰۰( در رابطــه بــا چگونگــی صــادرات 
فــرش بــه کویــت اشــاره میکنــد، کشــورهای 
ایــران، چیــن، هنــد، پاکســتان ســهم عمــده 
بــازار  بــه  دســتباف  فــرش  واردات  از  ای 
کویــت را بــه خــود اختصــاص داده انــد. وی 
اضافــه  نیــز  مشــتریان  ســلیقه  بــا  رابطــه  در 
مینمایــد: مشــتریان کویتــی اصالــت داشــتن 
تریــن عامــل  را مهــم  ایــران  فــرش دســتباف 
در انتخــاب خــود اعــام مــی کننــد و کیفیــت، 
ترتیــب در  بــه  ابعــاد  و  بنــدی، قیمــت  رنــگ 
الویــت هــای بعــدی مــد نظــر آنهــا مــی باشــد.

ــا مطالعــه آنچــه کــه از منابــع در  هــم چنیــن ب
دســترس در زمینــه صــادرات فــرش بــه کویــت 
گفت:خریــداران  میتــوان  میشــود  اســتخراج 

فــرش ایرانــی در کویــت در دو قشــر خاصــه 
مــی شــوند

فــرش  از  کــه  کســانی هســتند  اول  قشــر   )۱
دســتباف ایرانــی بــه عنــوان یــک کاالی لوکــس 

کولکســیونی زیبایــی اســتفاده مــی کننــد.

۲( قشــر دوم کســانی هســتند کــه از فــرش 
کاالی  یــک  عنــوان  بــه  ایرانــی  دســتباف 
مصرفــی اســتفاده مــی کننــد و از آن در منــازل 

گیرنــد. مــی  بهــره  خویــش 

وی هــم چنیــن اضافــه میکنــد، بیشــترین نــوع 
فرشــی کــه بــه کشــور کویــت صــادر مــی شــود 
ــوع فــرش هــای دســتباف اســت، مصــرف  از ن
عاقــه  اینکــه  دلیــل  بــه  کویتــی  کننــدگان 
زیــادی بــه محصــوالت ســنتی و محلــی دارنــد، 
بیشــتر تمایــل دارنــد فــرش دســتباف ایــران را 

خریــداری کننــد.

و  طــرح  اینکــه  بــه  توجــه  بــا  دیگــر  ســوی  از 
ظرافــت فــرش هــای ایرانــی نــه تنهــا در کویــت 
عــام  و  خــاص  زبانــزد  دنیــا  تمــام  در  بلکــه 
اســت، پــس بــه واســطه ایــن ظرافــت و زیبایــی 
را  کویــت  نشــینان  شــیخ  قطعــا  توانیــم  مــی 
ــا  ــه ســمت بازارهــای ایرانــی جــذب کــرده و ب ب
اســتفاده از ایــن پتانســیل صــادرات بیشــتری 

را بــه بازارهــای ایــن کشــور روانــه کنیــم.

عــاوه بــر آنچــه کــه در فــوق اشــاره شــد، در 
زمینــه صــادرات فــرش بــه بــازار کویــت بایــد 

مــوارد زیــر را مــورد لحــاظ قــرار داد.

رنگبنــدی: مشــتریان فــرش در کویــت ضمــن 
تمایــل بــه داشــتن فرشــهایی بــا رنــگ هــای 
مایــم و روشــن، فــرش هــای تیــره را نیــز مــی 

پســندند.

طرحهــا و نقــوش: در زمینــه طرحهــا و نقــوش 
میتــوان گفــت: طــرح هــای زیگلــر و خشــتی 
خــاص خریــداران جــوان و طــرح هــای لچــک 
ترنــج شــاه عباســی، افشــان شــاه عباســی و 
یلمــه خــاص خریــداران نســل مســن تــر مــی 
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باشــد و هــم چنیــن وضعیــت عرضــه فــرش بــر حســب شــلوغ و یــا 
خلــوت بــودن طــرح نشــان مــی دهــد کــه طــرح هــای خلــوت نســبت بــه 
طــرح هــای شــلوغ بیشــتر مــورد توجــه مشــتریان کویتــی قــرار مــی گیــرد.

انــدازه: از نظــر ابعــاد، فــرش هــای ۳x۲ و ۲x۲ نســبت بــه ســایر ابعــاد 
در کشــور کویــت خواهــان بیشــتری دارنــد )ناظــری، ۱۴۰۰(.

۷ بحث و نتیجه گیری

ایــران از دیربــاز مهــد هنــر فــرش بافــی بــوده اســت. فــرش ایرانــی در 
تمــام دنیــا بــه کیفیــت، طراحــی نقــوش متنــوع و رنــگ آمیــزی معــروف 
بــوده اســت و توجــه مــردم جهــان را بــه خــود جلــب کــرده اســت و 
میتوانــد نقــش بــه ســزایی در اقتصــاد کشــور داشــته باشــد زیــرا ســاالنه 

مقادیــر زیــادی از ارز کشــور را بــه خــود اختصــاص داده اســت.

بــا توجــه بــه مطالعــات انجــام شــده میتــوان اذعــان کــرد، مجموعــه ای 
از عوامــل باعــث محبوبیــت و شــهرت فــرش ایرانــی شــده اســت امــا بــه 
عنــوان یکــی از مهمتریــن دالیــل اصلــی مــی تــوان بــه ایــن مهــم اشــاره 
نمــود کــه فــرش هــا و بافتــه هــای ایرانــی در جهــان بیشــتر مــورد توجــه 
قــرار گرفتــه اســت و مشــتری پســندی بیشــتری دارد چراکــه تولیــدات 
ایرانــی نســبت بــه فــرش هایــی کــه در ســایر کشــورها تولیــد تولیــد مــی 
شــود تنــوع بیشــتری دارد، ایــن تنــوع در رنــگ، نقشــه، جنــس الیــاف، 
شــانه و تراکــم، ابعــاد و انــدازه، کاربــرد و کیفیــت بــه چشــم مــی خــورد.

بــرای مثــال کشــور ایــران تنهــا کشــوری اســت کــه شــانه و تراکــم هــای 
بســیار متفــاوت تولیــد مــی کننــد. کیفیــت مــواد و مصالــح از زمــان 
هــای گذشــته و در بافــت فــرش هــای دســتبافت تــا کنــون زبانــزد خــاص 
و عــام بــوده اســت و در تولیــد فرشــهای ایرانــی چــه نــوع ماشــینی، چــه 
نــوع دســتبافت مرغــوب تریــن و بهتریــن الیــاف بــا بهتریــن تکنولــوژی 
هــای بــکار گرفتــه شــده اســت و در کمتــر جــای دنیــا بــه چشــم مــی 

خــورد.

طــرح هــای ســنتی و اصیــل ایرانــی از جملــه ترنــج ، طــرح هــای افشــان 
، طــرح شــاه عباســی، بوتــه جقــه و غیــره از جملــه نقوشــی اســت کــه 
در بیــن مشــتریان کشــورهای اروپایــی جایــگاه بــی نظیــری بــه خــود 

اختصــاص داده اســت .

هنــر و ظرافــت خــاص بــه کار رفتــه در نقشــه هــا، کاربــرد رنــگ هــا 
زنــده و طبیعــی و متنــوع در کنــار یکدیگــر کــه نــه تنهــا تضــادی بــا 

هــم ندارنــد بلکــه در عیــن تفــاوت بــه خوبــی بــا یکدیگــر ســت شــده 
انــد، نگارهــای جــذاب پــر معنــا و مفهــوم کــه نــگاه کــردن بــه آنهــا یــاد 
ــار هــم  ــران اســت همــه و همــه در کن آور تاریــخ، فرهنــگ و اصالــت ای
موجــب گیرایــی و جــذب بیننــده بــه خــود مــی شــود و چشــم خریــدار را 

نــوازش مــی دهــد.

محبوبیــت فــرش ایــران مدیــون تمــام ویژگــی هایــی ســت کــه در طــول 
تاریــخ وجــود داشــته و همــه در شــهرت فــرش ایرانــی موثــر عمــل نمــوده 
انــد تــا در نهایــت، امــروزه فــرش ایرانــی معروفیــت و محبوبیــت خــاص 

خــود را در بازارهــای جهانــی بدســت آورده اســت

۸ پیشنهادات

پیشنهاد میشود:

– مشــابه ایــن پژوهــش بــرای بررســی ســائق مــردم ســایر کشــورها 
در زمینــه انتخــاب فــرش در ســایر قــاره هــا صــورت پذیــرد،. باشــد کــه 
از ایــن طریــق دیــدگاه جامعتــری نســبت بــه صــادرات ایــن محصــول 

داشــته باشــیم.

– توجــه بــه ســایق کشــورهای وارد کننــده ، شــرکت در نمایشــگاه های 
ــه ســزایی در جــذب  ــد نقــش ب بیــن المللــی و معرفــی محصــول میتوان

مشــتریان خارجــی و در نتیجــه گســترش صــادرات داشــته باشــد.
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– از نــگاه کارشناســان، بــرای رســیدن بــه جایــگاه مطلــوب صــادرات 
دارد،  وجــود  گوناگونــی  برنامه هــای  بین المللــی  بازارهــای  در  فــرش 
بــه همیــن منظــور بایــد روی بازارهــای هــدف بیشــتر کار و تبلیغــات 
وســیع تری شــود تــا بتوانیــم ایــن بازارهــا را حفــظ کنیــم. همچنیــن الزم 
اســت ســلیقه بازارهــا را به خوبــی بشناســیم تــا بتوانیــم بــا برنامه ریــزی 

دقیــق صــادرات را توســعه دهیــم.

فهرست منابع فرش

– آراد بلندینــگ )۱۳9۸(. ســود کان در صــادرات فــرش ایــران. قابــل دسترســی 
در: https://aradbranding.com )تاریــخ بازدیــد از ســایت: ۸/ ۱۴۰۰/۱۰(.

ایــران  فــرش  صنعــت  میزگــرد   .)۱۴۰۰( ژاپــن.  در  ایــران  فــرش  اتحادیــه   –
و راه کارهــای توســعه تجــاری. بــه نقــل از خبرگــزاری ایرنــا. قابــل دسترســی 
ســایت:  از  بازدیــد  )تاریــخ   http://www.carpet-association.jps در: 

.)۱۴۰۰/۰۶/۰۵

– احــراری، ع. )۱۳۸9(. آشــنایی بــا ســلیقه ژاپنــی هــا بــرای بازگشــت رونــق 
)کــد  ایــران.  تحلیلــی  خبرگــزاری  آنایــن،  خبــر  ایرانــی.  فــرش  صــادرات  بــه 
 https://www.khabaronline.ir در:  دسترســی  قابــل   .) خبــر:۱۳۳9۳9 

.)۱۴۰۰/۰۶/۰۵ ســایت:  از  بازدیــد  )تاریــخ 

– اســتادی، ح. )۱۴۰۰(. صــادرات صنعــت فــرش ماشــینی. قابــل دسترســی در 
ســایت: https://www.kalafarsh.com مصاحبــه شــده بــا دفتــر مرکــزی در 

کاشــان در تاریــخ ۲۲ تیــر مــاه ۱۴۰۰.

– پناهیــده، م. )۱۴۰۰(. کشــورهای هــدف بــرای صــادرات. قابــل دسترســی در: 
https://amirancarpet.com )ســایت اختصاصــی فــرش امیــران ( تاریــخ 
بازدیــد: ۱۴۰۰/۰۶/۰۶. ) مصاحبــه تلفنــی بــا تهیــه کننــده گــزارش جنــاب آقــای 

مهــرداد پناهیــده(.

– حشــمتی رضــوی، ف. )۱۳۸۱(. مدیریــت هنــر و صنعــت فــرش ایــران. تهــران: 
انتشــارات لیلــی. چــاپ اول.

https://www. :خبرگــزاری تنســیم. )۱۴۰۰(. قــاره آســیا. قابــل دسترســی در
tasnimnews.com. )تاریــخ بازدیــد: ۴۰۰/۰۶/۱۰(.

– خبرگــزاری جمهــوری اســامی؛ ایرنــا. )۱۳9۷(. الزامــات فــرش ایرانــی در بــازار 
https:// :عــراق. ۲9 بهمــن ۱۳9۷، کــد خبــر: ۸۳۲۱۳۶9۱، قابــل دسترســی در

www.irna.ir/news )تاریــخ بازدیــد: ۱۴۰۰/۶/۱۲(.

– ســیاری، ســهیا. )۱۳۸۱(. نگرشــی اجمالــی بــر فــرش ایــران. زنجــان: انتشــارات 
ســعادت، چاپ اول.

فــرش  نقــش  بررســی   .)۱۳9۸( ح.  محمــدی،  م.  ماراالنــی،  ر.  شــافعی،   –
دســتباف در توســعه اقتصادی کشــور بر اســاس شــواهدی از ســایق مشــتریان 
عــراق. ارائــه شــده در هشــتمین کنفــراس الگــوی اســامی ایرانــی، پیشــرفت هــا، 
پیشــران هــا، چالــش هــا و الزامــات تحقــق. )بیســت و دوم و بیســت و ســوم 

خــرداد مــاه(.

ــه کشــور  – طشــت زر، مجتبــی. )۱۴۰۰(. صــادرات فــرش ماشــینی )صــادرات ب

بــازار  وبــاگ   .https://www.bfarsh.com در:  دسترســی  قابــل  عــراق(. 
فــرش کــوروش. )تاریــخ بازدیــد: ۱۴۰۰/۰9/۱۶(. مصاحبــه تلفنــی انجــام شــده بــا 

ارائــه کننــده گــزارش.

یــزد.  بــرای شــرکت ســتاره کویــر  )۱۳9۱(. بیســت ســال موفــق  قــاری، ی.   –
https://www.:مجلــه نســاجی و فــرش ماشــینی )کهــن(. قابــل دسترســی در

)۱۴۰۰/۰۶/۰۸ بازدیــد:  )تاریــخ   kohanjournal.com

– قاضــی عســگر. ح. )۱۳99(. ســلیقه یابــی در صنعــت فــرش. مصاحبــه صــورت 
گرفتــه در بیســت و ســومین نمایشــگاه فــرش دســتباف اصفهــان. خبرگــزاری 
https://www.isna. :ایســنا، کــد خبــر 99۱۲۰۳۰۱9۰۶. قابــل دسترســی در

ir/news )تاریــخ بازدیــد از ســایت: ۱۴۰۰/۰۶/۰۶(.

– لطیفــی، ر. )۱۳99(. عاقــه منــدی ژاپنــی هــا بــه گبــه ایرانــی. قابــل دسترســی 
در: http://golchehcarpet.com )تاریــخ بازدیــد از ســایت: ۱۴۰۰/۰۶/۰۵(.

هنــری  آثــار  انتشــارات  تهــران:  خیــال.  بنــد  نقــش   .)۱۳۸۷( م.  – محســنی، 
اول. چــاپ  هنــر،  فرهنگســتان 

– محمــدی خلیــق، ع. )۱۴۰۰(. موانــع توســعه صــادرات فــرش. روزنلمــه دنیــای 
اقتصــاد، شــماره ۵۱9۳. کــد خبــر ۳۷۷۲۵۰۶.

بــه کشــورهای  فــروش فــرش ماشــینی کاشــان  – محمــدی، کمــال. )۱۴۰۰(. 
https://www. :همســایه غربــی. وب ســایت فــرش روز. قابــل دسترســی در

از ســایت: ۱۴۰۰/۰9/۲۲(. بازدیــد  )تاریــخ   farsherooz.com

– موســی نــژاد، ه. شــاه طهماســبی، ا. )۱۳9۳(. کشــورهای مقصــد صــادرات 
فــرش. درج شــده در بخــش مجــات الکترونیــک، در قســمت مقــاالت. قابــل 

http://www.carpetour.com :در ســایت دسترســی 

بخــش  ایرانــی میخرنــد؟  فــرش  کــدام کشــورها هنــوز   .)۱۳99( میــری، م.   –
https:// :اقتصــادی خبــر آنایــن، )کــد خبــر: ۱۴۳9۷۸9( قابــل دسترســی در
.)۱۴۰۰/۰۶/9. ســایت:  از  بازدیــد  )تاریــخ   www.khabaronline.ir/news

– ناظــری، م. )۱۳99(. ســلیقه خریــد فــرش مشــتریان خــارج از کشــور چگونــه 
اســت؟. قابــل دسترســی در ســایت: https://firoozehcarpet.ir. تاریــخ 

۲۱تیــر مــاه ۱۴۰۰. مصاحبــه شــده بــا دفتــر مرکــزی در اصفهــان.
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۹ تولید کننده و تامین کننده برتر  چمن مصنوعی

Feelds artificial grass

feelds.eu/en :سایت

 Waregem,  ۸۷9۰  ,۱  Kalkhoevestraat مرکــزی:  دفتــر 
Belgium

Feelds، یــک تولیــد کننــده بلژیکــی چمــن مصنوعــی درجــه 
یــک اســت کــه بــه دلیــل محصــوالت باکیفیــت خــود شــناخته 
شــده اســت. Feelds دارای بیــش از ده ســال تجربــه در ایــن 

زمینــه اســت.

بــاال  بــا کیفیــت  ارائــه چمــن هــای مصنوعــی  بــر روی  آنهــا 
در  خــود  نماینــدگان  بــا  شــرکت  ایــن  انــد.  شــده  متمرکــز 
سراســر جهــان کار مــی کنــد تــا از انتخــاب بهتریــن چمــن بــرای 
هــر پــروژه اطمینــان حاصــل کننــد. در یــک چمــن مصنوعــی 
خــوب، ســهولت نگهــداری، ظاهــر طبیعــی و نصــب آســان و 

البتــه دوام بســیار مهــم اســت.

Feelds از دانــش خــود بــرای ایجــاد طیــف وســیعی از چمــن 

راهمنای هبرتین رشکت ها و 
برندهای چمن مصنوعی در بلژیک

چمن مصنوعی

شــرکت هــای زیــادی در بلژیــک وجــود دارنــد کــه در سراســر 
اروپــا چمــن مصنوعــی تولیــد و عرضــه مــی کننــد.

شــرکت های تولید کننده چمن مصنوعی نه تنها در طراحی 
و تولیــد چمــن مصنوعــی، بلکــه در خدماتــی کــه بــه مشــتریان 
خــود ارائــه مــی دهنــد نیــز بررســی مــی شــوند. در زیــر لیســتی 
از شــرکت هایــی کــه کامــل تریــن طیــف محصــوالت چمــن 
مصنوعــی را بــا باالتریــن اســتانداردهای کیفیــت و خدمــات 

موجــود در بــازار ارائــه مــی دهنــد را میبینیــد:

مصنوعــی بــا کیفیــت بــاال بــرای بــاغ، تــراس یــا زمیــن ورزشــی 
اســتفاده کــرد. شــما مــی توانیــد شــرکت فیلــدز را شــریکی 
بدانیــد کــه بهتریــن انتخــاب را بــرای شــما انجــام مــی دهــد. 
همــه محصــوالت آنهــا را مــی تــوان در انــدازه هــای اســتاندارد 

ســفارش داد، یــا بــر اســاس مشــخصات دقیــق بــرش داد.

محصوالت اصلی:

ــا تــراس: یــک چمــن مصنوعــی ســبز و طبیعــی مــی  بالکــن ی
توانــد یــک بالکن/تــراس را متحــول کنــد.

بــرای بــاغ و پاســیو، شــرکت فیلــدز محصــول مناســب چمــن 
مصنوعــی را بــرای شــما دارنــد.

ورزش هــا و بازی هــا: Feelds بــه اســتحکام چمــن مصنوعــی 
بــرای ورزش هــا و بازی هــا توجــه بســیار زیــادی دارد.

DOgrass

www.do-grass.com/en-be :سایت

Cleydaellaan Aartselaar, Belgium :دفتر مرکزی

DOgrass یــک متخصــص در تولیــد چمــن مصنوعــی اســت 
و مــی توانــد تضمیــن کنــد کــه محصوالتــش جایگزیــن عالــی 
بــرای چمــن هــای طبیعــی اســت. چمــن مصنوعــی از مــواد بــا 
کیفیــت بــاال ســاخته شــده اســت. آنهــا بــادوام هســتند و در 
برابــر اشــعه مــاوراء بنفــش تثبیــت مقــاوم هســتند، در برابــر 
شــرایط آب و هوایــی شــدید مقاومــت مــی کننــد و بــرای مــدت 

زمــان طوالنــی قابــل اســتفاده هســتند.

انــواع  و  انــد  شــده  ســاخته  ماهرانــه  دوگــراس  محصــوالت 
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محصــوالت چمــن مصنوعــی بــا کیفیــت بــاال را بــا قیمــت هــای 
مقــرون بــه صرفــه ارائــه مــی دهنــد.

ــا کیفیــت کاربردهــای بــی پایانــی  چمــن مصنوعــی خــوب و ب
دارد. مــی توانیــد از آن بــرای ورزش، بــاغ، بالکــن، تــراس یــا 

تــراس، و اطــراف اســتخر یــا داخــل خانــه اســتفاده کنیــد.

Oryzon grass-چمن اوریزون

oryzongrass.com/en :سایت

 ۸۷۸۰  ,۱۶۲  Ingelmunstersteentheyg مرکــزی:  دفتــر 
Oostrozebeke, Belgium

 Beaulieu المللــی  بیــن  گــروه  از  برنــد  یــک   ®Oryzon
اســت.

آنهــا طیــف گســترده ای از محصــوالت چمــن مصنوعــی را بــا 
نــام تجــاری Oryzon)r( ارائــه مــی دهنــد. آنهــا بــرای کســانی 
را داشــته باشــند،  کــه مــی خواهنــد ظاهــر طبیعــی چمــن 
چمــن مصنوعــی را ارائــه مــی دهنــد کــه نــرم، انعطــاف پذیــر و 

مطابــق بــا طبیعــت اســت.

و  روز  مــد  دارای طیــف مرســوم،  اوریــزون  ایــن،  بــر  عــاوه 
مقــاوم در برابــر آتــش از چمــن مصنوعــی هســتند. ایــن چمــن 
یــک محصــول ضــروری بــرای رویدادهــای داخلــی و خارجــی 
اســت. تمامــی محصــوالت اوریــزون در  گــروه بیــن المللــی 

Beaulieu طراحــی، مهندســی و تولیــد شــده اســت.

Oryzon، همــراه بــا Turfgrass، یکــی از جــذاب تریــن  و 
مجهزتریــن خطــوط تولیــد چمــن مصنوعــی در اروپــا را دارا 

هســتند.

Turfgrassچمن

www.turfgrass.net :سایت

المللــی  بیــن  گــروه  از برندهــای  Turfgrass® یکــی دیگــر 
اســت.  Beaulieu

آنهــا مبتکــران اروپایــی بــا تجربــه گســترده در طراحــی، تولیــد 

و توزیــع چمــن مصنوعــی در سراســر جهــان هســتند. آنهــا از 
بهتریــن مــواد اســتفاده مــی کننــد تــا اطمینــان حاصــل کننــد 
ــه دســت  ــاال و قیمــت مناســب ب ــا کیفیــت ب ــی ب کــه محصول

مــی آوریــد.

مهندســی،  اروپــا  در   Turfgrass محصــوالت  طیــف  کل 
 Turfgrass تولیــد  خــط  کل  شــود.  مــی  تولیــد  و  طراحــی 
زیــر یــک ســقف تولیــد مــی شــود. آنهــا مســتقل از تامیــن 

هســتند. اروپایــی  غیــر  کننــدگان 

ایــن شــرکت بــه طــور کامــل و صددرصــد نــخ هــای چمــن 
هــر  تواننــد  مــی  آنهــا  کنــد.  مــی  تولیــد  را  خــود  مصنوعــی 
مرحلــه از فرآینــد تولیــد را کنتــرل کننــد و بهتریــن کیفیــت و 

نوآورانــه تریــن مــواد موجــود را ارائــه دهنــد.

Turfgrass دارای طیــف گســترده ای از محصــوالت بــا طــرح 
هــای طبیعــی مختلــف اســت کــه مشــتریان مــی تواننــد از آنهــا 
بــرای محوطــه ســازی یــا اســتادیوم هــا و مــکان هــای ورزشــی 

اســتفاده کننــد.

محصوالت اصلی:

چمن محوطه سازی

چمن ورزشی

چمن سفارشی



49مجله نساجی کهن، سال ۱۵، شماره ۶۹، اردیبهشت ۱۴۰۱ برو به صفحه فهرست ◄◄

FUNgrass Sports

fungrass.com:سایت

 ,۴۳ FUNgrass Industriepark Theyst :دفتــر مرکــزی
Sint Niklaas 9۱۰۰, بلژیــک

FUNgrass عضــو گــروه ورزش و اوقــات فراغــت اروپــا اســت. 
نــوآور هســتند.  آنهــا در فنــاوری چمــن مصنوعــی خــاق و 
ــد مــی  ــا در بلژیــک چمــن مصنوعــی تولی از ســال ۱9۸۶، آنه

کننــد.

مربــع  متــر  میلیــون   ۱۰۰ از  بیــش  همچنیــن   FUNgrass
چمــن مصنوعــی در ســطح جهــان تولیــد و نصــب کــرده انــد. 
FUNgrass یکــی از بزرگتریــن شــرکت هــای چمــن مصنوعــی 
طیــف  تریــن  وســیع  دارای  کــه  اســت  جهــان  ســطح  در 

دارد. اختیــار  در  را  محصــوالت 

قــرار  هــم  کنــار  راحتــی  بــه   FUNgrass مصنوعــی  چمــن 
نگهــداری کمــی دارنــد. محصــوالت  بــه  نیــاز  و  مــی گیرنــد 
FUNgrass مطابــق بــا اســتانداردهای ESSM و مطابــق بــا 
دســتورالعمل محصــوالت ســاختمانی اتحادیــه اروپــا هســتند. 
ــه مــی  FUNgrass ضمانــت ده ســاله روی تمــام نــخ هــا ارائ

دهــد و عــاری از ســموم فلــزات ســنگین هســتند.

محصوالت اصلی:

اصالــت و ظاهــر طبیعــی، انعطــاف پذیــری بــاال، چنــد جهتــی، 
زیــر دســت نــرم، احســاس لوکــس، تراکــم باال، تنــوع، حداکثر 
پایــداری مقابــل اشــعه مــاوراء بنفــش – جــذب حــرارت کمتــر 
– Dtex بــاال، مقــرون بــه صرفه،بــا قابلیــت اســتفاده تزئینــی

 

Namgrass نامگراس

www.namgrass.be :سایت

 Merelbeke, ,  9۸۲۰-B  ,9  Heidestraat مرکــزی:  دفتــر 
Belgium

 Namgrass ،به لطف یک ساختار یکپارچه منحصر به فرد

مــی توانــد بــه طــور مــداوم در هــر ســطح از چرخــه تولیــد 
محصــوالت چمــن مصنوعــی  نــوآوری کنــد. Namgrass کل 

فرآینــد کیفیــت، تولیــد و توزیــع را مدیریــت مــی کنــد.

مصنوعــی  چمــن  محصــوالت  در   Namgrass بنابرایــن 
پیشــگام باقــی مــی مانــد. امــروزه ایــن شــرکت در بیــش از ۲۵ 
کشــور جهــان حضــور دارد و عمدتــاً بــر اروپــای شــرقی تمرکــز 
ــر ایــن، از ســال Namgrass ،۲۰۰9 پرفــروش  دارد. عــاوه ب

تریــن چمــن مصنوعــی در جهــان اســت.

مزیت:

یک شرکت ۱۰۰% بلژیکی، یک محصول ۱۰۰% بلژیکی

۱۰۰% بر روی چمن مصنوعی متمرکز شده است

دارای  اروپــا،  هــای  بهنریــن  از  یکــی  و  المللــی  بیــن  رهبــر 
ای منطقــه  هــای  نمایندگــی 

ارایه محصول برای هر بودجه و پروژه

محصوالت اصلی:

چمن مصنوعی برای باغ و پاسیو

چمن مصنوعی قرار دادی

چمن مصنوعی برای رویدادها

چمن مصنوعی برای ورزش های حرفه ای

چمن مصنوعی برای زمین های بازی

Domo® Sports Grass

domosportsgrass.com/en :سایت

Sint-  9۱۰۰  ,۴۳  Industriepark Theyst مرکــزی:  دفتــر 
بلژیــک  ,Niklaas

و  شــد  تأســیس   ۱9۸9 ســال  در   Domo Sports Grass
بیــش از ۳۰ ســال در صنعــت چمــن مصنوعــی تجربــه دارد و 
متخصــص جهانــی در زمینــه راه حــل هــای زمیــن های ورزشــی 
بــا کیفیــت بــاال، از جملــه سیســتم هــای چمــن مصنوعــی 
اســت. محصــوالت آنهــا بــه دلیــل طیــف محصــوالت نوآورانــه، 
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الســتیک و ماســه را بــه سیســتم هــای نوآورانــه خــود اضافــه 
ــد. کردن

النــو اســپورت بیــش از ۳۰ ســال را صــرف تــاش بــرای تولیــد و 
پیشــرفت کــرده اســت. Lano Sports بــه دلیــل برتــری خــود 
در طراحــی و ســاخت زمیــن چمــن مصنوعــی و خدماتــی کــه 

بــه مشــتریان ارائــه مــی دهــد، شــناخته شــده اســت.

محصوالت اصلی:

چمن مصنوعی محوطه سازی

چمن مصنوعی ورزشی

ResiGrass 

www.resigrass.com :سایت

 ۲۱۸۰-BE  ,۴9۳  Kapelsesteentheyg مرکــزی:  دفتــر 
Anttheyrp, Ekeren, Belgium

ResiGrass پیشــرو در ایجــاد و فــروش چمــن مصنوعــی بــرای 
“محوطــه ســازی” بــوده اســت. ResiGrass در ســال ۲۰۰۳ 
بــرای توســعه چمــن مصنوعــی مناســب بــرای باغبانــی و ســایر 

مصــارف مشــابه تاســیس شــد.

محصوالت اصلی

باغ و تراس

زمین های بازی و پارک ها

چمن مصنوعی برای گلف

کسب و کار و رویدادها

چمن مصنوعی برای زمین های ورزشی

زیرســاخت هــای تولیــد پیشــرفته و سیســتم کنتــرل کیفیــت 
مســتمر بســیار مــورد توجــه قــرار مــی گیرنــد.

مزیت:

بیــش از ۱۰۰ میلیــون متــر مربــع چمــن مصنوعــی در سراســر 
جهــان توســط شــرکت Domo Sports Grass نصــب شــده 
اســت. اینهــا شــامل زمیــن هــای فوتبــال، هاکــی و تنیــس 

اســت.

ایــن گــروه بیــش از ۲۰۰ نفــر را اســتخدام کــرده و ســاالنه بیــش 
از ۱۰۰ میلیــون یــورو گــردش مالــی ایجــاد مــی کند.

Domo Sports Grass در بســیاری از نقــاط جهــان دارای 
ایــن حــال، هنــوز در  بــا  دفتــر فــروش و نمایندگــی اســت. 

بلژیــک، قلــب اروپــا لنگــر انداختــه اســت.

Domo  پیشــگام در سیســتم هــای چمــن مصنوعــی بــرای 
زمیــن هــای ورزشــی اســت. آنهــا بیــش از ۳۰ ســال اســت کــه 
نــوآوری هــای خاقانــه ای ایجــاد کــرده انــد کــه بــه قهرمانــان 

ورزشــی کمــک مــی کنــد تــا بــه اوج برســند.

محصوالت اصلی:

چمن مصنوعی برای فوتبال

چمن مصنوعی برای هاکی

چمن مصنوعی برای راگبی

چمن مصنوعی برای تنیس

چمن مصنوعی برای زمین های چند ورزشی

Lano Sports -النو اسپورت

www.lanosports.com :سایت

دفتر مرکزی: هارلبکه، ایسترن فاندر، بلژیک

النــو اســپورت، یکــی از اولیــن شــرکت هایــی اســت کــه چمــن 
مصنوعــی بــرای اهــداف ورزشــی تولیــد کــرد و در ســال ۱9۷۰ 
پــر  ماســه  و  پــر  نیمــه  هــای  آنهــا سیســتم  شــد.  تاســیس 
شــده نســل اول و دوم را توســعه دادنــد. آنهــا در دهــه ۱99۰ 
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وندویل و انقالیب در ماشین 
آالت فرش ابیف دستباف 

گونه هندلوک

VAN DE WIELE  و ماشین االت اب 
تکنولوژی برتر ...

پس از معرفی Handlook Carpet Innovator HCiX۲ با شــانه  ۱۰۰۰ 
در ۶ ســال پیــش، وندویــل بــه کیفیــت هــای فــرش حتــی باالتــر بــا شــانه 
d/m ۱۲۰۰ دســت یافــت. امــا امــروزه غیرممکــن هــا ممکــن شــده اســت و 
ماشــین فــرش بافــی وندویــل HCiX۲ بــا شــانه ۱۵۰۰ هــم وارد بــازار شــده 
اســت، یــک دســتگاه قالــی بافــی بــا تراکــم بــاال و شــگفت انگیــز کــه فــرش 
هایــی بــا ظاهــر دســتباف گونــه بــا حداکثــر ۵ میلیــون گــره در هــر متــر مربــع 

تولیــد مــی کنــد.

ــر  ــر، فرشــی انعطاف پذی ســاختار بافــت ســه راپی
کــه در پشــت آن نخ هــای  را تضمیــن می کنــد 
تــار دیــده نمی شــود، درســت ماننــد فرش هــای 
 Handlook Carpet Innovator دســتباف. 
HCiX۲ بــه چندیــن ســروموتور بــرای تولیــد فــرش 
هــای ماشــینی دســتباف گونــه بــا راندمــان بــاال بــا 

کیفیــت برتــر مجهــز شــده اســت.

Handlook ساختار بافت سه راپیر

تیــز  خــاب  بــا  هایــی  فــرش  بافتــن  منظــور  بــه 
تــار،  هــای  نــخ  شــدن  دیــده  بــدون  و  صــاف  و 
وندویــل ســاختار بافــت ســه راپیــری را همانطــور 
کــه در شــکل ۱ نشــان داده شــده اســت توســعه 
داده اســت. تکنیــک ســه راپیــر مزایــای زیــادی به 
ــا اســتفاده از ســه  ــه اینکــه ب همــراه دارد از جمل
راپیــر در بافــت فــرش، در مقایســه بــا کیفیــت 
هــای مشــابه بافتــه شــده روی یــک دســتگاه ۲ 

راپیــری، تولیــد تــا ۵۰ درصــد بیشــتر اســت.

ــی کــه فقــط نخ هــای خــاب کار در حــال  از آنجای
حرکــت هســتند و نخ هــای خــاب ترکیــب شــده 
ثابــت هســتند، ماشــین کارایــی بافــت باالتــری 
دارد و فرش هــا پشــت تمیزتــری دارنــد. عــاوه بــر 
ایــن، مــی تــوان از نــخ خــاب ضخیــم تــر اســتفاده 
کــرد. نــخ خــاب ترکیــب شــده کامــاً مســتقیم 
اســت و مصــرف نــخ خــاب مــرده را کاهــش مــی 

دهــد.

بــه ســمت پشــت  تمــام خابهــا  کــه  آنجایــی  از 
فــرش مــی رونــد، تثبیــت خــاب عالــی صــورت 
میگیــرد. بــه لطــف ســه راپیــر، می تــوان برخــی 
داد  تغییــر  داخلــی  انتخــاب  روی  را  رنگ هــا  از 
به طــور  را  دوگانــه  نقــاط  و  ترکیبــی  خطــوط  و 
خــودکار حــذف کــرد. بــا رعایــت برخــی از قوانیــن 
We@ از  اســتفاده  اساســی طراحــی و هنــگام 
عالــی  طــرح  یــک   ،velink Design Master
در قســمت پشــت و خــاب روی فــرش بــه دســت 

مــی آیــد.

شکل ۱: ساختار بافت سه راپیر ثبت شده برای تولید دوبل بدون نخ های تار 
قابل مشاهده در قسمت پشتی
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شــانه  بــا  گونــه  دســتباف  هــای  فــرش 
1۵00

هنــگام بافتــن کیفیــت فــرش دســتباف 
گونــه شــانه ۱۵۰۰  و بــا تراکــم ۱۵ ردیــف 
خــاب در هــر ســانتی متــر، نتیجــه فرشــی 
بــا ۴.۵۰۰.۰۰۰ گــره خــاب در هــر متــر 
بــه  کمــی  را  تراکــم  اگــر  اســت.  مربــع 
۱۶.۶ ردیــف خــاب در هــر ســانتی متــر 
افزایــش دهیــم، بــه عــدد شــگفت انگیــز 
۵.۰۰۰.۰۰۰ گــره خــاب در متــر مربــع مــی 

رســیم.

متــداول تریــن نــخ هــای اســتفاده شــده 
اکریلیــک هســتند، امــا بافــت نــخ هایــی 
امــکان  نیــز  بامبــو  اســتر،  پلــی  ماننــد 
پذیــر اســت. وزن فــرش مشــابه فــرش 
هــای دســتباف گونــه شــانه ۱۰۰۰ و ۱۲۰۰  

اســت.

HCiX2 ماشین

 Handlook Carpet دســتگاه 
دســتگاه  یــک   Innovator HCiX۲
اســت  راپیــر  ســه  فــرش  بافندگــی 
فــرش  بافــت  بــرای  مخصوصــاً  کــه 
شــده  ســاخته  گونــه  دســتباف  هــای 
اســت. ایــن دســتگاه بــر اســاس ســری 

شکل ۲: کنار پرز یک فرش دستباف با 
۵.۰۰۰.۰۰۰ نقطه در متر مربع ۱۵۰۰ شانه  

با طرح تیز کریستالی

و ســخت،  قــوی  قــاب  بــا   innovator
بــرای  ســروموتور  چندیــن  بــه  مجهــز 
بهــره وری  و  پذیــری  انعطــاف  افزایــش 

ســت. ا

 HCiX۲ شــکل ۳ دســتگاه قالــی بافــی
را بــا شــانه ۱۵۰۰ دندانــه در متــر بــا ۸ 
قــاب رنگــی در عــرض ۳ متــر نشــان مــی 

ــد در عــرض ۴  ــه مــی توان دهــد کــه البت
 Handlook متــر نیــز تولیــد شــود. در
حرکــت   Carpet Innovator HCiX۲
شــده  بینــی  پیــش  هوشــمند  بــرش 
ــا  ســروو موتورهــا  اســت. ایــن حرکــت ب
اســت  کنتــرل  و  ریــزی   برنامــه  قابــل 
کــه ثبــات بهتــری را تضمیــن مــی کنــد 
و قطعــات مکانیکــی کمتــری نیــاز دارد. 
لبــه هــای هوشــمند ســروو قابــل برنامــه 
ریــزی بــرای دسترســی آســان و تنظیــم 
عــرض در زیــر تختــه کابیــن نصــب مــی 

شــوند.

گونــه  دســتباف  فــرش  بافــت  بــرای 
شــانه ۱۵۰۰  بــه قــاب هــای هوشــمند 
نیــاز اســت. یــک ســروموتور مجــزا هــر 
در  بــه حرکــت  را  ورد  قــاب   ۱۲ از  یــک 
مــی آورد )شــکل ۴ را ببینیــد(. مزایــای 
ایــن سیســتم بســیار زیــاد اســت زیــرا 
از  تــوان  مــی  را  زیــر  پارامترهــای  تمــام 
کاربرپســند  روشــی  بــه  کنترلــر  طریــق 
بافــت،  ســاختار  کــرد:  ریــزی  برنامــه 
از  و …  توقــف  باالبــری،  بنــدی،  زمــان 
قــاب هــای ۲x۲ بــرای نــخ تــار کشــیده 
شــده و محکــم اســتفاده مــی شــود. ایــن 
اجــازه مــی دهــد تــا تــار محکــم را در دو 
الیــه قــرار دهیــد، کــه منجــر بــه راندمــان 
بافــت باالتــر، کنتــرل بهتــر ارتفــاع خــاب 
ــه  ــا تراکــم بیشــتر کــه ب ــی ب و فــرش های

راحتــی تــا مــی شــوند، مــی شــود.

توســط  هوشــمند  پــود  نــخ  انتخابگــر 
می شــود  هدایــت  خطــی  محرک هــای 
نــازک  و  ضخیــم  پــود  نــخ  بیــن  کــه 
ســوئیچ  بیرونــی  راپیرهــای  بــرای 
و  جدیــد  پــود  نــخ  ترمزهــای  می کنــد. 
روز شــده، ضامــن  بــه  اکوموالتورهــای 

شکل ۳- ماشین جدید Van de Wiele -دستگاه قالی بافی HCiX۲ را با 
شانه ۱۵۰۰ دندانه در متر
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پــود  نــخ  درســت  و  صــاف  دادن  قــرار 
مصــرف  کاهــش  منظــور  بــه  هســتند. 
فــوق،  ســروموتورهای  تمامــی  بــرق 
انــرژی  دســتگاه HCiX۲ دارای گــذرگاه 
مــی باشــد. در گــذرگاه انــرژی، جریــان 
ــرل  ــرژی بیــن موتورهــای مختلــف کنت ان

شــود. مــی 

ماشین ژاکارد بازطراحی شده و تقویت 
شــده HCiX۲، تنهــا بــا یــک ســلونویید 
در هــر بانــد هارنیــش، چهــار موقعیــت 
را   راپیــر  ســه  بافــت  بــرای  نیــاز  مــورد 
ایجــاد مــی کنــد. تنظيمــات نامتقــارن و 
امــكان منحصربفــرد قــرار دادن نخهــاي 
خــاب در الیــه هــای مختلــف، كارايــي را 

افزايــش مــي دهــد.

تــا بیــش  بــزرگ ژاکارد،  ظرفیــت هــای 
از ۴۸۰۰۰ ســلونویید، کیفیــت بافــت را 
در تراکــم هــای مختلــف )از شــانه ۳۰۰ 
تــا شــانه  ۱۵۰۰ (، در رنــگ هــا و تعــداد 

متفــاوت امــکان پذیــر مــی کنــد.

تصویر بافی و صنعت تابلو فرش

 Handlook ،جــدا از طرح هــای ســنتی
کامــاً   Carpet Innovator HCiX۲

شــکل ۴: قاب هــای هوشــمند بــا ۱۲ ســروموتور بــرای بــه حرکــت درآوردن قاب هــای 
حفــره ای زمیــن کــه بــازده بافــت باالتــر و کیفیــت فــرش باالتــری را بــه همــراه دارد.

شــکل ۵: تصویــر ماشــین، بافتــه شــده 
 HCiX۲ بافــی  قالــی  دســتگاه  روی  بــر 

۱۲۰۰ شــانه بــا ۸ رنــگ روی پوســته.

بــرای بافتــن تصویــر مناســب اســت. بــا 
ایــن تکنیــک، یــک تصویــر واقعــی بــه 
می تــوان  کــه  می شــود  تبدیــل  طرحــی 
آن را روی دســتگاه قالی بافــی بــا تراکــم 

ــاال بافــت کــرد.  ب

نتیجــه یــک فــرش واقعــی بــا حداکثــر ۵ 
میلیــون نقطــه در متــر مربــع و جلــوه 
هــای رنگــی زیبــای متعــدد اســت و ایــن 
نمونــه  اســت.  خــاب  رنــگ   ۸ بــا  تنهــا 
بافتــه شــده بــا شــانه ۱۲۰۰  در شــکل ۵ 

نشــان داده شــده اســت.

ایــن رویکــرد نوآورانــه درهــا را بــرای یــک 
بــازار بالقــوه جدیــد بــاز مــی کنــد: بــه 
جــای یــک نقشــه فــرش طراحــی شــده 
ســنتی کــه نیــاز بــه طــراح و صــرف هزینه 
و … دارد ، مــی تــوان یــک تصویــر واقعی 
عکــس را در زمــان واقعــی پــردازش کــرد 
و بــه طرحــی تبدیــل کــرد کــه متناســب 
تابلــو  در  باشــد.  بافندگــی  ماشــین  بــا 
و  انتخــاب  کار  تریــن  زمانبــر  بافــی 
فــراوری و امــاده ســازی عکســی اســت 

کــه مــی خواهیــد ببافیــد…

بــازار رو بــه رشــد فــرش هــای دســتباف 
گونــه یــا هندلــوک

 Handlook Carpet Innovator
ســه  بافندگــی  ماشــین  یــک   HCiX۲

راپیــره جدیــد بــرای بافتــن فــرش هــای 
ــخ  ــده شــدن ن ــدون دی ــه ب دســتباف گون
هــای تــار در پشــت اســت. بــا اســتفاده 
از ســه راپیــر، ۵۰ درصــد بیشــتر از یــک 
ــد مــی شــود.  ــل تولی ــر دوب دســتگاه راپی

چندیــن  بــه  مجهــز   HCiX۲ دســتگاه 
ســروموتور بــرای حرکــت بــرش، لبــه هــا 
و محــرک فریــم هــا اســت تــا فــرش هایــی 
راندمــان  باالتریــن  بــا  بــاال  کیفیــت  بــا 
کیفیــت  معرفــی  بــا  ببافــد.  را  ممکــن 
ظاهــری جدیــد در شــانه ۱۵۰۰، انتظــار 
مــی رود کــه تاریــخ تکــرار شــود و کمپانــی 
دیگــر  بــار   Van de Wiele وندویــل 
مبتکــر در توســعه کیفیت هــای جدیــد 

فــرش باشــد.
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تهیه و تنظیم:  مهندس مهدی شیروانی – مدیر عامل شرکت تکنوتکس 

وظیفه كارشناس دادگسرتی در صنعت نساجی 

در  دادگســتری  كارشــناس 
صنعــت نســاجی چــه وظایفــی 

دارد؟

در  كــه  اســت  ســال  ســاليان 
رای  صــدور  بــرای  قضــات  دنیــا 
و  فنــی  مســايل  خصــوص  در 
تخصصــی از كمــك كارشناســان 
اســتفاده مــی كننــد تــا بتواننــد 
بــه درســتی و عادالنــه قضــاوت 
كننــد و حــق كســی در ایــن بیــن 

نشــود. ضایــع 

بــر  تكیــه  بــا  كــه  اشــخاصی 
در  علمــی  و  فنــی  توانائیهــای 
مــردم،  مختلــف،  هــای  رشــته 
را  قضایــی  دســتگاه  و  نهادهــا 
نتایــج  بــه  در جهــت دســتيابي 
اختافــات  حــل  در  درســت 
حقــوق  احقــای  و  موجــود 

مــی  یــاری  كننــدگان  مراجعــه 
دارنــد.  نــام  كارشــناس  نماينــد 

تنــوع موضوعــات مــورد اختــاف 
بیــن مــردم كــه منجــر بــه طــرح 
دعــاوی حقوقــی در قــوه قضائیــه 
مــی شــود بــه قــدری زیــاد اســت 
هــر  مــورد  در  داوری  بــرای  كــه 
يــك از آنهــا بــه اطاعــات علمــی 
زمينــه  همــان  در  تخصصــی  و 
پرونــده  جملــه  از  اســت  نیــاز 
آن  قســمت  يــك  كــه  هایــی 
شــركتهای نســاجی مــی باشــد.

هــم  چقــدر  هــر  قاضــی  یــك 
دارای تحصیــات عالیــه و تجربه 
فــراوان در امــر قضــاوت باشــد 
جزئیــات  مــورد  در  نمیتوانــد 
در  كــه  هایــی  پرونــده  علمــی 
ماننــد  مختلــف  علــوم  حــوزه 

نظــر  صاحــب  اســت  نســاجی 
بــرای تكمیــل  ایــن رو  از  باشــد 
بــه  نیــاز  پرونــده  مســتندات 
كمــك یــك یــا چنــد كارشــناس 
كــه  اســت  دادگســتری  رســمی 
در همــان حــوزه دارای تخصــص 

هســتند. كافــی  تجربــه  و 

كارشــناس  اختیــارات  حیطــه 
دادگســتری در صنعت نســاجی 

چندهــزار  ســال  هــر  كشــور  در 
ــه  ــاز ب ــده وجــود دارد كــه ني پرون

دارد. كارشــناس  نظــر  و  رای 

مــورد  در  رســمی  كارشــناس 
ابعــاد  بررســی  بــه  پرونــده  هــر 
انــواع  انجــام  و  آن  گوناگــون 
تحقیقــات الزم مــی پــردازد و بــا 
تمامــی  الزم  اطاعــات  كســب 

را  پرونــده  ابهامــات موجــود در 
بــرای قاضــی رفــع نمــوده و در 
صــدور رای بــه او كمــك مــی كنــد

رســمی  كارشــناس  بنابرايــن 
بايــد در حــوزه كاری اش فــردی 
باشــد  ای  حرفــه  و  متخصــص 
ــرا نظــر كارشــناس رســمی در  زي
رای صــادر شــده توســط قاضــی 
موثــر  بســیار  پرونــده  هــر  در 
اســت در مــورد امــور ارجاعــی بــه 
آنهــا در حیطــه صاحیــت خــود 
نمايــد. تخصصــی  نظــر  اظهــار 

از  پــس  رســمی  كارشــناس 
و  علمــی  هــای  دوره  گذرانــدن 
آموزشــی در یــک یــا چنــد رشــته 
قضایــی  حــوزه  در  تخصصــی 
خــاص صاحیــت میگیــرد مثــا 
صاحیت در زمينه تشــخيص و 
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ارزیابــی مــواد پنبــه ای و پشــمی و الیــاف مصنوعــی 
و نــخ هــای فانتــزی، تشــخیص و ارزيابــی كفپوشــهای 
ماشــینی و منســوجات نبافتــه، تشــخيص و ارزیابــی 
مــواد اولیــه بافندگــی و كشــباف تــاری و پــودی …. 
و در زمــان رجــوع بــه كارشــناس بايــد صاحيــت در 
رشــته مربوطــه و حــوزه قضایــی را داشــته باشــد تــا 

بتوانــد اظهــار نظــر نمایــد.

بطــور مثــال پرونــده ای كــه در كاشــان و مربــوط بــه 
فــرش ماشــینی اســت را فقــط قاضــی میتوانــد پرونــده 
را بــه كارشــناس رســمی ارجــاع دهــد كه حــوزه قضایی 
ــه كفپــوش هــا را  آن در كاشــان و صاحیــت در زمين

داشــته باشــد.

چــه زمانهایــی شــركت هــا بــه كارشــناس دادگســتری 
نســاجی نیــاز دارنــد؟

از جملــه كارهایــی كــه در صنعــت نســاجی بــه یــك 
كارشــناس رســمی دادگســتری مراجع میشــود زمانی 
اســت كــه بیــن مصــرف كننــده و تولیــد كننــده در 
مــورد كاالی نســاجی اختافــی هســت كــه منجــر بــه 
شــكايت در مراجــع قانونــی شــده باشــد یــا قبــل از 
شــكایت جهــت رفــع مشــكل بــه كارشــناس مراجعــه و 
نظــر كارشناســی را میخواهنــد و يــا زمانــی كــه شــركت 
بخواهــد از بانــك تســهیاتی دریافــت كننــد جهــت 
قیمــت گــذاری ماشــین آالت خــود بايــد نظــر رســمی 

یــك كارشــناس را داشــته باشــند.

بــه طــور كلــی ميتــوان گفــت كه نظریه یك كارشــناس 
صاحيــت  در  كــه  خــاص  موضــوع  يــك  مــورد  در 
كارشــناس هســت بــرای مراجــع قانونــی اعــم از قــوه 
قضايــه، بیمــه، بانــك و …..یــك مــدرك مســتدل و 

قابــل قبــول مــی باشــد

مراحــل اخــذ گواهــی نامــه كارشناســی دادگســتری 
در صنعــت نســاجی 

هــر دو يــا ســه ســال يكبــار بنــا بــه نيــاز دادگســتری 
آزمــون در سراســر كشــور بــه صــورت همزمــان برگــزار 
كارشناســان  قانــون  مــاده ۱۵  اســتناد  بــه  میشــود. 
پروانــه  اخــذ  متقاضيــان  دادگســتری  رســمی 

كارشناســی رســمی عــاوه بــر وثاقــت بایــد واجــد شــرایط از جملــه داشــتن تابعیــت 
ايرانــی، نداشــتن پيشــينه كیفــری، داشــتن دانشــنامه كارشناســی يــا باالتــر در 
رشــته مــورد تقاضــا و حداقــل ۵ ســال ســابقه كار تجربــی در رشــته مــورد نيــاز را 
داشــته باشــند. پس از شــركت در آزمون سراســری بايد شــرایط زير را جهت اخذ 

پروانــه كارشناســی داشــته باشــند.

• قبولی در آزمون كتبی اوليه ) تخصصی و عمومی(

• شركت در جلسه مصاحبه حضوری )كمیته تعیین صاحیت علمی و فنی(

• موفقيت در مراحل گزینش )صاحيت های عمومی و پزشكی(

• كارآمــوزی بــه مــدت یكســال زيــر نظــر يــك كارشــناس دادگســتری كــه بيــش از 
۱۰ ســال ســابقه كارشناســی دارد

• شــركت در مراســم اتيــان و ســوگند بــا حضــور رئيــس دادگســتری اســتان و 
كارشــناس پروانــه  دريافــت 

چگونه ميتوان تخلفات در صنعت نساجی را به كمترین ميزان خود رساند

كــه  متاســفانه وظايــف كارشناســان رســمی دادگســتری بيشــتر زمانــي اســت 
تخلــف انجــام گرفتــه اســت. بــرای كاهــش تخلفــات در صنعــت نســاجی اوليــن و 
ــران شركتهاســت دوم  ــن مســئله آمــوزش و فرهنــگ ســازي در بيــن مدي مهمتري
اســتفاده از عوامــل بازدارنــده ماننــد افزايــش شــركتهای بازرســی و نظــارت بيشــتر 

ــر روي محصــوالت توليــدی شــركتهای نســاجی اســت. اداره اســتاندارد ب

شــركتهای بازرســی كــه از جملــه وظايــف آنهــا همــكاری بــا اداره اســتاندارد هســت 
ایــن شــركتها بــا بازرســی مســتمر از واحدهــای تولــدی و نمونــه بــرداری از ســطح 
بــازار و بررســی و آزمايــش محصــوالت توليــدی باعــث كاهــش تخلفــات در صنعــت 
نســاجی میشــوند و پيشــنهاد ميشــود ایــن شــركتهای بازرســی همــكاری و تعامــل 
بيشــتری بــا كارشناســان رســمی دادگســتری داشــته باشــند تــا بــا كمــك یكدیگــر 
بتواننــد در بهبــود كيفيــت بيشــتر محصــوالت نســاجی گامــی موثــر بردارنــد و 

باعــث كاهــش تخلفــات در ایــن صنعــت گردنــد.
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ترجمه: محبوبه قایدی

هیوسانگ و تولید نخ االستان در برزیل

از  یکــی   ،Hyosung هیوســانگ 
االســتان  نــخ  پیشــرو  تولیدکننــدگان 
در جهــان، بــه تازگــی توســعه کارخانــه 
اســت.  کــرده  آغــاز  برزیــل  در  را  خــود 
ایــن برنــد بخشــی از Texbrasil )برنامــه 
و  نســاجی  صنعــت  بین المللی ســازی 
مــد برزیــل( اســت  کــه نتیجــه مشــارکت 
نســاجی  صنعــت  )انجمــن   Abit بیــن 
 ApexBrasil و  برزیــل(  پوشــاک  و 
ســرمایه گذاری  و  تجــارت  )آژانــس 

باشــد. مــی  برزیــل( 

جدیــد  فضاهــای  از  بــرداری  بهــره 
کارخانــه در دی مــاه ســال جــاری و پــس 
رئــال  میلیــون  گــذاری ۲۰۰  از ســرمایه 
برزیــل آغــاز شــد. شــهرک صنعتــی ایــن 
شــرکت در Araquari )SC( واقع شــده 
محصــول  تولیــد  مســئولیت  و  اســت 
Creora elastane را بــر عهــده دارد.

هیوســانگ  توســعه،  طــرح  ایــن  بــا 
درصــد   ۸۰ را  خــود  تولیــد  ظرفیــت 

افزایــش داده و از ۱۲۰۰۰ تــن بــه ۲۲۰۰۰ 
تــن در ســال رســانده اســت. دو جــون 
چــو، رئیــس شــرکت کــره ای هیوســانگ 
توضیــح می دهــد: »ایــن ســرمایه گذاری 
بــرای پاســخگویی بــه تقاضــای فزاینــده 
نــخ االســتان و همچنیــن تضمیــن عرضه 
بــازار  و  برزیــل  در  نســاجی  صنعــت 

انجــام شــد.« آمریــکای التیــن 

در  کارخانــه  بــر  عــاوه  هیوســانگ 
برزیــل، کارخانــه هایــی در کــره جنوبــی، 
چیــن، ترکیــه، ویتنــام و هنــد دارد. ایــن 
شــرکت در ســال ۲۰۲۱ بــا تولیــد جهانــی 
۳9۰ هــزار تــن ســال را بــه پایــان رســاند. 
بــا گســترش در برزیــل، ایــن تعــداد بایــد 

ــه ۴۰۰ هــزار برســد. ب

»برزیــل بــرای هیوســانگ بــه کشــوری 
جســی  اســت.  شــده  تبدیــل  خــاص 
شــرکت  ایــن  بازاریابــی  مدیــر  مــورا، 
ســرمایه گذاری  کســب  می گویــد: 
ــرای کشــورمان، ایجــاد مشــاغل  دیگــر ب

ارائــه  و  نســاجی  صنعــت  در  بیشــتر 
قابلیــت اطمینــان بیشــتر بــه مشــتریان، 
دســتاورد بزرگــی اســت. او مــی افزایــد: 
»بــا ایــن ســرمایه گــذاری جدیــد، مــا مــی 
توانیــم ســهم بــازار خــود را در برزیــل و 
همچنیــن ســایر کشــورهای اطــراف خــود 

دهیــم.« افزایــش 

مراقب سالمت سیاره زمین باشید

یکــی از نــکات برجســته در ســاخت ایــن 
برنــد توجــه بــه محیــط زیســت اســت. 
هیوســانگ 9۵% از حال مورد اســتفاده 
از  اســتفاده  بــا  را   Creora تولیــد  در 
از  کنــد.  مــی  بازیابــی  تقطیــر  فرآینــد 
تمــام  طریــق تصفیــه خانــه فاضــاب، 
آب مصرفــی در کارخانــه بــدون تغییــر 
بــاز  طبیعــت  بــه  آن  خصوصیــات  در 
مــی گــردد. عــاوه بــر ایــن، ایــن شــرکت 
دارای گواهینامــه OEKOtex اســت کــه 
ایمنــی در اســتفاده از محصــوالت خــود 

را تضمیــن مــی کنــد.
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شرکت
 آناهیتا

تولید کننده انواع منسوجات بی

بافت و پارچه های اسپان باند

گرماژ ۸-۲۰۰

قابلیت تولید به دو صورت آب جذب و آب گریز

خصوصیات مکانیکی بسیار مطلوب

در انواع رنگها با توجه به سفارش

آشنایی با منسوجات بی بافت و دستگاه های اسپان باند
 

اسپان باند: منسوجات نبافته متشکل از فیالمنتهای ممتد که بصورت چند الیه تولید می گردند و از جمله

خصوصیات برجسته این محصول استحکام باال و یکنواختی مناسب می باشد.

مشخصات:

 
پارچه هیدروفیلیک: پارچه های اسپان باند که خاصیت آب دوست دارند و آب را به خود جذب میکنند که در

صنایع بهداشتی مانند پوشک بچه و نوار بهداشتی مورد استفاده قرار می گیرند.

 
پارچه هیدروفوبیک: پارچــه های اســـپان باند که به صورت آب گریز تولید می شوند و شبیه به عایق برای

آب و رطوبت عمل میکند.

 

شرکت آناهیتا تولید کننده انواع منسوجات بی بافت و پارچه های اسپان باند

آمادگی خود را جهت تامین نیازهای صنایع نساجی و ساخت انواع ساک های

دستی اسپان باند اعالم می کند.

 
اطالعات تماس : ۰۹۱۲۰۶۰۲۹۲۳ سرکار خانم نظری 

 

تولید انواع ساک های

دستی اسپان باند

دسته پانچ دسته بند دار (عطف دار)

ته کاست

سه طرف کاست

ساک های سه تکه

ساک دستی با نخ جمع شو

ست های رومیزی و…

تولید انواع ساک های دستی اسپان باند
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راه حل های چاپ دیجیتایل 
ZIMMER فرش از رشکت زیرم

چاپ دیجیتال فرش

از  گروهــی   ZIMMER AUSTRIA
 ۱۸۷۴ ســال  در  کــه  اســت  شــرکت ها 
از  بخشــی  بوهمیــا،  وارنســدورف،  در 
امپراتــوری اتریش-مجارســتان تأســیس 
شــد. بــه دلیــل آشــفتگی جنــگ جهانــی 
ــن  دوم در جمهــوری چــک اســلواکی، ای
شــرکت در ســال ۱9۵۱ در کوفشــتاین، 

تأســیس شــد. مجــددا  اتریــش 

نیــاز  دوم  کارخانــه  بــه  ســریع  رشــد 
اتریــش  کاگنفــورت،  در  کــه  داشــت 
تأســیس شــد. در طــول ســال هــا، دفاتــر 
در  فــروش  از  پــس  و خدمــات  فــروش 
ایــاالت متحــده آمریــکا تــا چیــن ایجــاد 

اســت. شــده 

ZIMMER دارای مراکــز  امــروزه، گــروه 
اســت  ای  جداگانــه  توســعه  و  تحقیــق 
اختصــاص  تولیــد  خطــوط  بــه  کــه 
مــکان  در  جملــه  از  اســت،  یافتــه 
در  خــود  تولیــدی  و  مهندســی  هــای 
اتریــش.   ،Kufstein و   Klagenfurt
ــه Klagenfurt مرکــز تخصصــی  کارخان
چــاپ  آالت  ماشــین  تولیــد  بــرای 
اســکرین، ماشــین آالت بخــار، خشــک 
و  دهــی  پوشــش  االت  ماشــین  و  کــن 

اســت. تکمیــل 

همچنیــن کارخانــه Kufstein بــه مرکــز تخصصــی بــرای تولیــد ماشــین االت چــاپ 
دیجیتــال فــرش تبدیــل شــده اســت. کارخانــه Kufstein شــامل ۵ واحــد تجــاری 
اســت: چــاپ منســوجات، چــاپ بــرروی انــواع فــرش و کفپــوش، پارچــه هــای عــرض 

کــم، منســوجات فنــی، و انــواع منســوجات و کاالهــای نســاجی خــاص.
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"ســاخته شــده در اتریــش" فقــط یــک 
شــعار نیســت، بلکــه بخشــی از فرهنــگ 
زیمــر  کارخانجــات  در  روزانــه  کار  و 
اتریــش اســت. بــا همــکاری مشــتری، 
 ZIMMER پوشــش  و  چــاپ  خطــوط 
را مــی تــوان بــه صــورت ۱۰۰% ســاخت 
اتریــش یــا مهندســی شــده در اتریــش 
داخلــی  محصــوالت  جایگزینــی  بــا 
بــرای صرفــه جویــی در ســرمایه گــذاری 
و  تحقیــق  مراکــز  کــرد.  پیکربنــدی 
بــه  نزدیــک  فضایــی  بــا  زیمــر  توســعه 
۵۰۰۰ متــر مربــع، مهندســی بــه روز و 
فنــاوری فرآیندهــا را تضمیــن مــی کننــد.

 ZIMMER AUSTRIA

 حضور در بازار در هند

دســتگاه  اولیــن   ،۱9۲۰ دهــه  در  قبــاً 
 ZIMMER از  غلتکــی  چــاپ  هــای 
ایــن حــال،  بــا  در هنــد فروختــه شــد. 
ــا شــروع جنــگ  ــد ب تجــارت زیمــر در هن

شــد. متوقــف  کامــاً  دوم  جهانــی 

دهه هــای ۱9۴۰ تــا ۱9۶۰ تغییــرات زیادی 
را در ســناریوی سیاســی و تجــارت بــه 
از فرونشســتن دود  پــس  آورد.  وجــود 
ــن دوران پرتاطــم، اقتصــاد  ناشــی از ای
شــروع بــه رونــق کــرد و دوران پــر رونــق 

ــه صنایــع نســاجی بازگشــت. ب

 ZIMMER  ،۱9۶۰ دهــه  اواســط  در 
AUSTRIA ماشــین االت چــاپ روتــاری 

و چــاپ اســکرین را بــه صنایــع نســاجی 
در هنــد معرفــی کــرد. از اواســط دهــه 
۱9۶۰ تا پایان دهه ۱9۸۰،  ماشین االت 
 ZIMMER AUSTRIA  چــاپ اســکرین
ــر  ــوب و فراگی ــد بســیار محب ــازار هن در ب
بــود و تــا بــه امــروز هــم همینطــور اســت.

بــا جدیدتریــن نســل چاپگرهــای روتــاری 
سیســتم های  همچنیــن  و  تخــت،  و 
مارک هــای  بــر  مبتنــی  دهــی،  پوشــش 
 MAGNOPRINT، ROTASCREEN
زیمــر  موقعیــت   ،MAGNOROLL و 
بهبــود  شــدت  بــه  بــازار  در  اســترالیا 
چــاپ  هــای  دســتگاه  تعــداد  یافــت. 
حــال  در  همچنــان  زیمــر  پوشــش  و 

اســت. افزایــش 

قابــل  نامــی  بــا   ZIMMER AUSTRIA
بهتریــن عملکــرد  بــا  و همــراه  اعتمــاد 
بــازار و خدمــات عالــی، شــروع به معرفی 
در  فــرش  دیجیتــال  چاپگرهــای  اولیــن 
هنــد در آغــاز هــزاره دوم کــرد. چندیــن 
چاپگــر CHROMOJET در عــرض چنــد 
ســال عرضــه شــد و تجــارت فــرش چاپــی 

شــروع بــه رونــق گرفتــن کــرد. 

تزریــق  بــا   CHROMOJET چاپگرهــای 
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فنــاوری  از طریــق  جوهــر تحــت فشــار 
مبتنــی بــر والــو انقابــی بــرای صنعــت 
فــرش و پتــوی هنــد بــوده اســت. هیــچ 
سیســتم دیگــری در دســترس نبــود کــه 
بتوانــد بــه چنیــن نفــوذی ماننــد فنــاوری 
دســت   CHROMOJET ZIMMER

یابــد.

بــازار جهانــی تشــنه ایــن فنــاوری جدیــد 
و منحصــر بــه فــرد زیمــر  بــود. چندیــن 
ماشــین ســاخت زیمــر از جملــه برخــی 
تجهیزات دســت دوم به بازار هند آمده 
اســت. فرقــی نمی کنــد کــه ماشــین ها 
مســتقیماً از زیمــر اتریــش وارد شــوند 
یــا بــه عنــوان ماشــین های دســت دوم 
شــوند،  عرضــه  نمایندگــی  طریــق  از 
 ZIMMER کــه  اســت  ایــن  واقعیــت 
AUSTRIA انتخــاب مناســبی در زمینــه 

چــاپ فــرش اســت!

توســط  بــاال  وضــوح  بــا  فــرش  چــاپ 
فنــاوری پیــزو کوالریــس در ســال ۲۰۱۶ 
بــود  واضــح  شــد.  معرفــی  هنــد  در 
کــه ZIMMER دوبــاره شــریک قابــل 
اعتمــاد ایــن فنــاوری پیشــرفته در هنــد 
چندیــن  زمــان،  آن  در  بــود.  خواهــد 
 COLARIS چاپگرهــای  از  نمونــه 
نســاجی   صنعــت  در  موفقیــت  بــا 

بــود. کار   حــال  در  هندوســتان 

هــای  نمونــه  شــده،  اثبــات  کیفیــت 
فــرش،  روی  بــر  شــده  تولیــد  عالــی 
فــرد  بــه  منحصــر  دانــش  و  خدمــات 
تولیــد ماشــین آالت چــاپ  زیمــر در 
دیجیتــال فــرش و البتــه شــهرت عالــی، 
سیســتم هــای چــاپ دیجیتــال زیمــر را 
دوبــاره بــه اولیــن انتخــاب مشــتریان 

تبدیــل کــرد.

چــاپ  دســتگاه   ۲۰ حــدود  امــروزه 

 ZIMMER از شــرکت  فــرش دیجیتــال 
AUSTRIA در ایــن بــازار نصــب شــده 
بــا  ســازنده  توســط  همگــی  و  اســت 
فــروش  از  پــس  خدمــات  و  پشــتیبانی 
 A.T.E – مناســب توســط شــریک خــود

ارائــه مــی شــود.

مشــتریان شــرکت ZIMMER  در هنــد 
شــامل فــرش باجــاج، صنایــع بانســال، 
میلــز،  ســی  دی  دارمــش،  نســاجی 
لیبرتــی، شــرکت تجــاری راج ، رودنیــوم، 
ولســپان، ویلیــام گوداکــر و … اســت.

ــه چــاپ  ــر ایــن، چندیــن کارخان عــاوه ب
ماننــد  دار  خــاب  هــای  پارچــه  روی 
چاپگرهــای حولــه ای کوالریــس در بــازار 
نصــب شــده اســت. فنــاوری چــاپ حولــه 
COLARIS بــا نــام هایــی ماننــد حولــه 
و   Shrinath Cotfab تــری،  گلــدن 
Welspun Group ثابت شــده اســت.
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 ،RK Garment کارخانــه  مــورد  در  بیشــتری  جزئیــات  لطفــا   .1
بفرماییــد. مــا  بــرای  خــود  موفقیــت  داســتان  و  تاریخچــه 

مــا در شــرکت RK Garment تمــام تــوان خــود را  بــه طراحــی، تامیــن 
منابــع، هماهنگــی محصــول و برندســازی و ارایــه راه حــل های یکپارچه 
تولیــد انــواع پوشــاک ماننــد کــت و شــلوارهای مردانــه و زنانــه، لبــاس 
هــای فــرم مــدارس، ادارات، لبــاس هــای فــرم پلیــس و ارتــش، بخــش 
هتــل داری، مراقبــت هــای بهداشــتی و پزشــکی، لبــاس کار، لبــاس 
هــای فــرم ایمنــی، لبــاس هــای معمولــی، تــی شــرت، شــلوار جیــن و هــر 
ــازار کشــور قطــر بــه آن نیــاز داشــته باشــد  چیــزی کــه ممکــن اســت ب

اختصــاص داده ایــم.

هــای  تکنولــوژی  آخریــن  بــه  مجهــز  کارخانــه  قطــر  در  مــا  کارخانــه 
موجــود از طراحــی تــا بســته بنــدی اســت. مــا همچنیــن اســتودیوی 
طراحــی داخلــی خــود را داریــم کــه بــه مــا امــکان می دهــد محصــوالت 

RK GARMENT
S u i t & U n i f o r m

Dr. Mohsen 
Abou Yosef
General Manager

Made in Qatar

www.rkgarment.com+974 3349 4010dr.mohsen@rkgarment.com
Qatar, Doha - New Industrial Area
Street N0. 2 - RK Factory

مصاحبه: محبوبه قایدی

مصاحبه اب اولین تولید کننده کت و 
شلوار و لباس فرم تخصیص در قطر

RK GARMENT مصاحبه اب آقای دکرت محسن ابویوسف – مدیر کل

 MTM و Readymade & MTO اولیــن شــرکت متخصــص در تولیــد کــت و شــلوار و لبــاس فــرم بــرای RK Garment
در قطــر اســت.

   Dr. Mohsen Abou Yosef 

1. Please let us know more details about RK Garment Com-
pany, history and success story.

RK Garment is the first company specialized in suits & uniform manufac-
turing for Readymade & MTO and MTM in Qatar 
We are dedicated to designing, sourcing, coordinating product and brand-
ing a variety of uniform solutions like Men’s and Women’s Suits, Schools, 
offices, security, hospitality, healthcare, workwear, safety uniforms, casu-
als, t shirts, jeans and everything that is related to uniforms directly and 
indirectly. We understand the importance of successfully communicating 
and managing the brands image.
Factory in Qatar Factory equipped with the latest technology. We also 
have our own in-house design studio, which allows us to develop unique 
products and ensure consistency in terms of quality and fit.
Collection
Men's and Women's Suits, School Uniform s, Industrial Uniforms, Hospital 
Uniforms, Sports Uniform, Work Wear, Hospitality, Caps, T-Shirts, health-
care, Official Uniforms, Coverall Uniforms, Security Uniform, Theme 
Dresses, Screen Printing, Embroidered Uniform, etc.
Uniforms Solutions
We do not just simply supply a product- we offer our clients a Totally Ser-
viced Approach to all our esteemed customers in Qatar or from GCC 
Countries’. We provide the timely support required to ensure that a 
smooth transition is made from enquiry to delivery. We work with our 
clients as corporate entities to understand their objective and approach 
first before presenting concepts and ideas. Proper and professional advic-
es are given to the customer on uniform related issues, such as the image 
of uniforms, quality, durability, easiness and the color combination.
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و  کیفیــت  ثبــات  از  و  دهیــم  توســعه  را  منحصربه فــردی 
کنیــم. حاصــل  اطمینــان  تناســب 

محصوالت کارخانه RK Garment قطر

کــت و شــلوار مردانــه و زنانــه، یونیفــرم مدرســه، یونیفــرم 
صنعتــی، یونیفــرم بیمارســتانی، لبــاس ورزشــی، لبــاس کار، 
ــی شــرت، مراقبــت هــای بهداشــتی،  ــوازی، کاه، ت مهمــان ن
یونیفــرم رســمی، یونیفــرم هــای روپــوش، یونیفــرم امنیتــی، 
لبــاس مناســبت، لبــاس هــای روکــش دار چــاپ روی صفحــه 

ــره. و غی

راه حل های لباس فرم

یــک  بلکــه  نمــی کنیــم  را عرضــه  یــک محصــول  مــا صرفــاً 
رویکــرد کامــاً خدماتــی را بــه همــه مشــتریان محتــرم خــود در 
قطــر یــا کشــورهای شــورای همــکاری خلیــج فــارس ارائــه مــی 
دهیــم. مــا پشــتیبانی بــه موقــع مــورد نیــاز را بــرای اطمینــان از 
اینکــه انتقــال آرام از پــرس و جــو بــه تحویــل انجــام مــی شــود، 

ارائــه مــی دهیــم.

ــا  ــا مشــتریان خــود بــه شــکل ســازمانی کار مــی کنیــم ت مــا ب
قبــل از ارائــه مفاهیــم و ایــده هــا ابتــدا اهــداف و رویکــرد آنهــا 
را درک کنیــم. در مــورد تولیــد لبــاس فــرم بــرای ســازمانهای 
بــزرگ خدماتــی ماننــد تصویــر ســه بعــدی لبــاس، تضمیــن 
کیفیــت، دوام، ســهولت اســتفاده و ترکیــب رنــگ، مشــاوره 

ــه مشــتری داده مــی شــود. درســت و حرفــه ای ب

مــا  بــه  خــود  بازارهــای  و  آخریــن محصــوالت  مــورد  در   -2
اطــالع دهیــد. آیــا صادراتــی داریــد یــا فقــط از بــازار قطــر 

کنیــد؟ مــی  حمایــت 

بــا توجــه بــه مشــکاتی کــه بــازار قطــر از کمبــود متخصــص در 
زمینــه پوشــاک، کــت و شــلوار و یونیفــرم بــا آن مواجــه اســت، 
بــازار قطــر از طریــق کارگاه هــای کوچکــی کــه کیفیــت، قیمــت 

و تاریــخ ارســال را ندارنــد مدیریــت مــی شــود.

از ایــن رو چالشــی از طریــق شــرکت مــا بــرای ایجــاد نقشــه 
جدیــدی از بــازار قطــر بــا حمایــت از مصــرف کننــده آغــاز شــد، 
از طراحــی، تولیــد، اســتانداردهای بیــن المللــی، کیفیــت و 
تاریــخ ارســال بــه موقــع، و بزرگتریــن چالــش برنــد محلــی 
جدیــد مــا بــرای تولیــد اســت یعنــی کــت و شــلوار، ژاکــت و 
پوشــاک بــا لیبــل )ســاخت قطــر(. بــازار قطــر آغــاز راه مــا اســت 
و از طریــق آن، توســعه صــادرات مــا بــه بازارهــای خلیــج فارس 

و بیــن المللــی ادامــه خواهــد یافــت.

3. صنعــت پوشــاک و نســاجی در قطــر را چگونــه ارزیابــی 
مــی کنیــد؟

هــای  پتانســیل  دارای  و  امیدوارکننــده  بــازاری  قطــر  بــازار 
ــه پوشــاک  ــاال اســت و در اکثــر محصــوالت نســاجی از جمل ب
بــرای  اســت.  وابســته  خارجــی  بازارهــای  بــه  منســوجات  و 
بســیار  فرصــت  زمینــه،  ایــن  در  خودکفایــی  بــه  دســتیابی 
خوبــی را بــرای ســرمایه گــذاران فراهــم مــی کنــد تــا در همــان 

زمینــه ســرمایه گــذاری انجــام دهنــد.

مــا تنهــا کارخانــه ای در قطــر هســتیم کــه در زمینــه پوشــاک 
آمــاده تخصــص دارد و همچنیــن تــا بــه امــروز هیــچ کارخانــه 

نســاجی یــا فرشــی در قطــر  وجــود نــدارد.

۴. بــه عنــوان یــک تولیــد کننــده محصوالت نســاجی در قطر، 
صنعــت نســاجی و مــد در خاورمیانــه و آفریقــا و پتانســیل آن 

را بــرای آینــده چگونــه ارزیابــی مــی کنید؟

بــا تجربیــات و مطالعاتــی کــه در ایــن زمینــه انجــام دادیــم، 
متوجــه شــدیم کــه بــازار خاورمیانــه و آفریقــا نیازمنــد توســعه 
و چالــش هایــی اســت و چشــم انــداز بایــد کیفیــت و قیمــت 
در کنــار هــم باشــد نــه فقــط قیمــت، و ایــن نقــش برندهــا 

   Dr. Mohsen Abou Yosef 

8. Is there any opportunity for investing in Qatar nonwoven 
sector for international companies and investors?

Of course, a great opportunity
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و شــرکت هــای بیــن المللــی اســت. مــی تــوان 
تولیــدات  بخــش  در   گــذاری  ســرمایه  گفــت 

نســاجی در قطــر منطقــی اســت.

۵. شــما در بخــش منســوجات بــی بافــت نیــز 
متخصــص هســتید، نظرتــان در مــورد بخــش 
ــی بافــت و پتانســیل هــای آن در  منســوجات  ب

قطــر و آینــده آن چیســت؟

بخــش پارچــه هــای نبافتــه در حــال حاضــر در 
بــازار قطــر موجــود نیســت و مــن در واقــع یــک 
مطالعــه امــکان ســنجی بــرای ایــن زمینــه انجــام 
بــرای ســرمایه  ایــن زمینــه در آینــده  داده ام و 
گــذاری بســیار مســاعد اســت، امــا بــا توجــه بــه 
موقعیــت اســتراتژیک قطــر در منطقــه و جهــان 
اهــداف  بــا  و  دقیــق  گــذاری  ســرمایه  بــه  نیــاز 

   Dr. Mohsen Abou Yosef 

3. Let us know about your latest products and your markets. 
Do you have any export or only support Qatar market?

Due to the problems faced by the Qatari market from the lack of special-
ists in the field of clothing, suit and uniform, where the Qatari market is 
managed through small workshops that do not meet the quality, price 
and shipping dates. Hence the challenge came through our company to 
develop a new map of the Qatari market by supporting the consumer, 
starting from design, production, international specifications, quality 
and on time shipping dates, and the biggest challenge is our new local 
brand to produce the suit, jacket and Garment under the slogan (Made in 
Qatar), The Qatari market is the beginning and through it our expansion 
to the Gulf and international markets will continue

صادراتــی دارد. مطمئنــاً فرصــت بســیار خوبــی بــرای ســرمایه گــذاری در 
بخــش منســوجات بــی بافــت قطــر بــرای شــرکت هــا و ســرمایه گــذاران بیــن 

المللــی وجــود دارد.

وزارت  پوشــاک  و  نســاجی  صنایــع  مدیــرکل 
صمــت گفــت: صــادرات فــرش ماشــینی ایــران 
بایــد  و  اســت  پنجــم  رتبــه  دارای  هم اکنــون 
تــاش کــرد در جایــگاه اول تــا ســوم قــرار گیــرد.

چالــش  صــادرات  گفــت:  محرابــی  افســانه 
اصلــی و مهــم صنعــت فــرش ماشــینی کشــور 
اســت و بایــد بــه تولیــد دانش بنیــان صادراتــی 

در ایــن صنعــت دســت یابیــم.

کننــده  تولیــد  واحــد   9۳۳ از  گفــت:  او  
فــرش ماشــینی ۱۵ واحــد دارای جــواز آرنــدی 
بــرای  دانشــگاه ها  کــه  هســتند  )خاقانــه( 
توســعه و دانش بنیــان کــردن ایــن واحد هــا بــه 

بشــتابند. صنعــت  کمــک 

بــه گفتــه او تعــداد زیــادی کارخانه هــای فــرش 
مشــکل های  دیگــر  از  را  کوچــک  ماشــینی 
و  اســت  کشــور  در  صنعــت  ایــن  صــادرات 

صادرات، اصیل ترین چالش صنعت فرش ماشیین
بایــد ایــن مشــکل بایــد بــا کمــک ســازمان 
تمامــی  شــود.  رفــع  تجــارت  توســعه 
بــه  ماشــینی  فــرش  صنعــت  واحد هــای 
خصــوص واحد هــای بــزرگ بایــد بــا هــدف 
افزایــش صــادرات ایــن صنعــت بــه ســمت 
و  شــوند  هدایــت  خاقانــه  فعالیت هــای 
نخبــه  دانش آموختــگان  از  راه  ایــن  در 

شــود. گرفتــه  بهــره  دانشــگاهی 

صــادرات  توســعه  بــرای  گویــد:  مــی  او 
بایــد  بخــش خصوصــی  فــرش ماشــینی، 
منافــع خــودش را در راســتای منافــع ملــی 
از  واقعــی  حمایــت  نیــز  دولــت  و  ببینــد 
تولیدگننــدگان و بخــش خصوصــی داشــته 
باشــد تــا بــا همدلــی، یکپارچگــی و وفــاق 
بیــن بخش هــای خصوصــی و دولتــی ایــن 

صنعــت بــه جایــگاه اصلــی اش برســد.

مدیــرکل صنایــع نســاجی و پوشــاک وزارت 
صنعــت، معــدن و تجــارت گفــت: از افــزون 

بــر ۷۰ کشــوری کــه هــدف صــادرات کشــور 
هســتند، ۸۴ درصــد صــادرات ایــران فقــط بــه 
کشــور های اطــراف صــادر می شــودکه بایــد 
صــادرات بــه تمامــی کشــور ها بیشــتر شــود.

فــرش  صنعــت  ملــی  همایــش  پنجمیــن 
ایــران اســفند ۱۳9۶ در دانشــگاه  ماشــینی 

بــود. شــده  برگــزار  کاشــان  اســامی  آزاد 

کاشــان بــه عنــوان یکــی از قطب هــای اصلــی 
بــه  نزدیــک  دارای  و صنعــت کشــور  تولیــد 
یک هــزار و ۵۰۰ واحــد تولیــدی و ۱۳ شــهرک، 
ناحیــه و منطقــه صنعتــی اســت و بــا داشــتن 
همســنگ  راه  کیلومتــر   ۴۰۰ و  هــزار  یــک 
فرعــی  و  اصلــی  راه  کیلومتــر   ۴۰۰ شــامل 
و  روســتایی  راه  کیلومتــر   ۶۰۰ یــک،  درجــه 
فرعــی و ۴۰۰ کیلومتــر آزادراه، در منطقــه ای 
 – شــمال  کریــدور  مســیر  در  و  راهبــردی 
جنــوب و بالعکــس و نقطــه اتصــال شــرق بــه 

غــرب کشــور قــرار دارد.
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منســوجات  و  کفــش  پوشــاک،  تولیــد 
آب،  آلودگــی  ایجــاد  بــا  همــراه  خانگــی 
انتشــار گازهــای گلخانــه ای و تولیــد زبالــه 

اســت. 

فســت فشــن یــا مــد ســریع – ارائــه مــداوم 
ســبک های جدیــد بــا قیمت هــای بســیار 
بی رویــه در  افزایــش  بــه  – منجــر  پاییــن 
لباس هــا  ریختــن  دور  و  تولیــد  میــزان 
بــرای  اروپــا،  اتحادیــه  اســت.  شــده 
و  تولیــد  نامطلبــوب  تأثیــرات  بــا  مقابلــه 
ضایعــات منســوجات بــر محیــط زیســت، 
اقتصــاد  ســمت  بــه  حرکــت  می خواهــد 

بخشــد. ســرعت  را  چرخشــی 

اروپــا  کمیســیون   ،۲۰۲۰ مــارس  در 
جدیــد  چرخشــی  اقتصــاد  برنامــه  یــک 
اســتراتژی  شــامل  کــه  کــرد  تصویــب  را 
ــوآوری  ــا هــدف تحریــک ن ــا ب ــه اروپ اتحادی
در منســوجات و تقویت فرهنگ اســتفاده 

اســت. بخــش  ایــن  در  مجــدد 

در فوریــه ۲۰۲۱، پارلمــان قطعنامــه ای را 
اقتصــاد چرخشــی  جدیــد  اقــدام  دربــاره 
اقدامــات  خواســتار  کــه  کــرد  تصویــب 
یــک  بــه  دســتیابی  بــرای  اضافــی 
نظــر  از  پایــدار  کربــن،  بــدون  اقتصــاد 
زیســت محیطی، عــاری از ســموم و کامــاً 

بــود.  ۲۰۵۰ ســال  تــا  چرخشــی 

ــه اقدامــات ایــن قطعنامــه ، وضــع  از جمل

اتثیر تولید و ضایعات 

منسوجات بر محیط زیست

اهــداف  و  ســخت تر  بازیافــت  قوانیــن 
الــزام آور بــرای اســتفاده و مصــرف مــواد تــا 

ســال ۲۰۳۰ بــوده اســت. 

پیشــنهادها،  ایــن  از  عنــوان بخشــی  بــه 
خواســتار  اروپــا  پارلمــان  نماینــدگان 
ــد علیــه آزاد شــدن میکــرو  اقدامــات جدی
الیــاف و اســتانداردهای ســختگیرانه تر در 

شــدند. آب  از  اســتفاده  مــورد 

الزم بــه ذکــر اســت کــه اصــول ســیرکوالر 

یــک  مراحــل  تمــام  در  بایــد  اکونومــی 
تــا تولیــد اجــرا  زنجیــره ارزش از طراحــی 
آمیــز  موفقیــت  بــه  دســتیابی  تــا  شــود 

باشــد.

مصرف آب

بــرای تولیــد منســوجات و همچنیــن رشــد 
آب  بــه  دیگــر  الیــاف  پــردازش  و  پنبــه 
زیــادی نیــاز اســت. تخمیــن زده می شــود 
کــه صنعــت نســاجی و پوشــاک جهانــی در 

ضایعات منسوجات نساجی
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ســال ۲۰۱۵، ۷9 میلیــارد متــر مکعــب آب مصــرف کــرده اســت، 
در حالــی کــه نیــاز کل اقتصــاد اتحادیــه اروپــا در ســال ۲۰۱۷، بــه 
۲۶۶ میلیــارد متــر مکعــب رســیده اســت. بــر اســاس برآوردهــا، 
بــرای ســاخت یــک تیشــرت نخــی، ۲۷۰۰ لیتــر آب مــورد نیــاز 
اســت کــه بــرای تامیــن نیازهــای آشــامیدنی یــک نفــر بــه مــدت 

۲/۵ ســال کافــی اســت.

آلودگی آب

تخمیــن زده می شــود کــه صنعــت نســاجی، مســئول حــدود ۲۰ 
درصــد آلودگــی آب هــای پــاک جهانــی اســت کــه عمدتــا ناشــی از 
ــد رنگــرزی و تولیــد محصــوالت تکمیلــی می باشــد.  انجــام فرآین
بــر اســاس برآوردهــا، شستشــوی مــواد مصنوعــی، ســاالنه نیــم 

میلیــون تــن میکــرو الیــاف در اقیانــوس آزاد می کنــد.

شســتن لباس هــای متشــکل از الیــاف مصنوعــی، ۳۵ درصــد 
از میکروپاســتیک های اولیــه آزاد شــده در محیــط را تشــکیل 
می دهــد. یــک بــار شستشــوی لباس هــای پلــی اســتر، می توانــد 
ــه  ــاف میکروپاســتیک ب آزاد شــدن و ختــم شــدن ۷۰۰ هــزار الی

زنجیــره غذایــی را بــه دنبــال داشــته باشــد.

انتشار گازهای گلخانه ای

تخمیــن زده می شــود کــه صنعــت مــد مســئول ۱۰ درصــد انتشــار 
کربــن در جهــان اســت – بیــش از مجمــوع پروازهــای بین المللــی 

و کشــتیرانی دریایــی.

خریــد  اروپــا،  زیســت  محیــط  آژانــس  گــزارش  اســاس  بــر 
 ۶۵۴ حــدود   ،۲۰۱۷ ســال  در  اروپــا  اتحادیــه  در  منســوجات 
کیلوگــرم گاز دی اکســید کربــن بــه ازای هــر نفــر تولیــد کــرده 

اســت.

زباله های نساجی در محل های دفن زباله

روشــی کــه مــردم از شــر لباس هــای ناخواســته خــود خــاص 
ــه جــای اهــدا،  ــن اقــام ب ــر کــرده اســت و ای ــز تغیی می شــوند نی
دور ریختــه می شــوند. از ســال ۱99۶، بــه دنبــال کاهــش شــدید 
قیمت هــا، میــزان خریــد لباس هــا در اتحادیــه اروپــا بــه ازای هــر 
ــه اســت کــه باعــث کاهــش طــول  نفــر ۴۰ درصــد افزایــش یافت

عمــر لباس هــا شــده اســت.

اســتفاده  منســوجات  کیلوگــرم   ۲۶ بــه  نزدیــک  اروپایی هــا 
ــد.  می کننــد و ســاالنه حــدود ۱۱ کیلوگــرم از آنهــا را دور می ریزن
اروپــا  اتحادیــه  از  بــه خــارج  را می تــوان  لباس هــای مســتعمل 
یــا دفــن می شــوند.  صــادر کــرد، امــا عمدتــاً )۸۷%( ســوزانده 
در ســطح جهــان کمتــر از ۱ درصــد لباس هــا بــه عنــوان لبــاس 
بازیافــت می شــوند کــه بخشــی از آن بــه دلیــل ناکافــی بــودن 

اســت. موجــود  فناوری هــای 

مقابله با ضایعات نساجی در اتحادیه اروپا

هــدف اســتراتژی جدیــد، رســیدگی بــه معظــل مــد ســریع و ارائــه 



69مجله نساجی کهن، سال ۱۵، شماره ۶۹، اردیبهشت ۱۴۰۱ برو به صفحه فهرست ◄◄

دســتورالعمل هایی بــرای دســتیابی بــه ســطوح باالیــی 
از جمــع آوری جداگانــه زباله هــای نســاجی اســت.

بــر اســاس دســتورالعمل تصویــب شــده ضایعــات 
توســط پارلمــان در ســال ۲۰۱۸، کشــورهای اتحادیــه 
ــا ســال ۲۰۲۵ منســوجات را  ــا موظــف هســتند ت اروپ

ــه جمــع آوری کننــد. ــه طــور جداگان ب

شــامل  همچنیــن  کمیســیون  جدیــد  اســتراتژی 
اقداماتــی بــرای حمایــت از مــواد دوســتدار محیــط 
زیســت و فرآیندهــای تولیــد، مقابلــه بــا حضــور مــواد 
شــیمیایی خطرنــاک و کمــک بــه مصــرف کننــدگان 

پایــدار اســت. انتخــاب منســوجات  بــرای 

اتحادیــه اروپــا دارای یــک برچســب زیســت محیطــی 
معیارهــای  رعایــت  بــا  تولیدکننــدگان  کــه  اســت 
خــود  اقــام  روی  بــر  می تواننــد  محیطــی  زیســت 
از  اســتفاده محــدود  برچســب  ایــن  کننــد.  اعمــال 
مــواد مضــر و کاهــش آلودگــی آب و هــوا را تضمیــن 

می کنــد.

اتحادیــه اروپــا همچنیــن اقداماتــی را بــرای کاهــش 
ارائــه  بــر محیــط زیســت  تأثیــر زباله هــای نســاجی 
 RESYNTEX ۲۰۲۰ بــر روی Horizon .کــرده اســت
اســتفاده  بــا  پــروژه ای  می کنــد،  ســرمایه گذاری 
مــدل  یــک  می توانــد  کــه  شــیمیایی،  بازیافــت  از 
کســب وکار اقتصــاد چرخشــی بــرای صنعــت نســاجی 

ارائــه دهــد.

مــدل پایدارتــر تولیــد نســاجی نیــز پتانســیل رونــق 
اقتصــادی را دارد. Huitema، عضــو ارشــد پارلمــان 
اروپــا گفــت: »اروپــا خــود را در یــک بحــران بی ســابقه 
شــکنندگی  کــه  می بینــد  اقتصــادی  و  بهداشــتی 
زنجیره هــای تامیــن جهانــی مــا را آشــکار می کنــد. 
بــه  جدیــد  نوآورانــه  تجــاری  مدل هــای  تحریــک 
نوبــه خــود باعــث ایجــاد رشــد اقتصــادی جدیــد و 
فرصت هــای شــغلی می شــود کــه اروپــا بــه آن نیــاز 

دارد.«

 Oriental در طــول ۴۰ ســال گذشــته شــرکت اورینتــال ویــورز مصــر
Weavers از یــک واحــد بافندگــی فــرش ماشــینی ســاده، بــه بزرگترین 
یافتــه  فــرش ماشــینی در جهــان گســترش و توســعه  تولیــد کننــده 

اســت.

رییــس هیــات مدیــره ایــن شــرکت کــه پــس از مــرگ بنیانگــذار فقیــد 
اورینتــال ویــورز توســط دختــر وی اداره میشــود در ایــن مــورد گفــت : 
چشــم انــداز مــا ایــن اســت کــه همیشــه موقعیــت خــود را بــه عنــوان 
بزرگتریــن تولیــد کننــده فــرش و فــرش در جهــان حفــظ کنیــم. آوردن 
فرش هــای جدیــد و فرش هــای مبتنــی بــر مــد، نــوآوری و ایجــاد ارزش و 

زیبایــی بــه هــر اتــاق در جهــان از وظایــف ماســت.

بــا تکیــه بــر ایــن هــدف، اســتراتژی شــرکتی مــا بــرای ۳ ســال آینــده بــر 
نوســازی، نــوآوری و پایــداری تمرکــز دارد. مــا هویــت بصــری خــود را از 
طریــق اصــاح لوگــوی تاریخــی موجــود خــود دوبــاره طراحــی کــرده ایــم.

 King( بــه روز رســانی ایــن لوگــو کــه چهــره پادشــاه تــوت آنــخ آمــون
Tut Ankh Amun( را نشــان میدهــد، بــه عنــوان بخشــی واقعــی از 
تاریــخ مصــر و تمــدن باســتانی آن کــه بیانگــر مهــارت هــا و اســتعداد 
مصریــان باســتان در عرصــه نــوآوری و تولیــد اســت نشــاندهنده خــط 
مشــی شــرکت اورینتــال ویــورز Oriental Weavers هــم مــی باشــد.

بزرگرتین رشکت فرش 
ماشیین جهان لوگوی خود را 

تغییر داد 
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ضایعات پلی استر

انــواع  اســتر  پلــی  بــه  مربــوط  ضایعــات 
از: عبارتنــد  دارندکــه  مختلفــی 

• پــت )PET( مصرفــی توســط انســان ها 
اســتر  پلــی  ضایعــات  انــواع  از  یکــی 
اســت. پــت مــاده اولیــه تولیــد بطری هــای 
تولیــد  بطری هــای  اســت.  پاســتیکی 
برابــر عوامــل محیطــی  در  پــت  از  شــده 
گازهــا  نفــوذ  و  دمــا  شکســتگی،  ماننــد 
نشــان  قبولــی  قابــل  مقاومــت  خــود  از 
قیمــت  و  کــم  می دهنــد. همچنیــن وزن 

دارنــد. پایینــی 

اســتفاده  ایــن عوامــل ســبب  نتیجــه  در 
قابــل توجــه از آن هــا شــده اســت. بدیهــی 

ضایعات الیاف پیل اسرت
ــوط  ــود در خط ــات موج ــواع ضایع ــرریس ان ــن ب ــید ات مض ــرماه ابش ــن ه ــه که ــا در مجل ــه اب م در ادام

نســاجی، فراینــد ابزیافــت آن هــا را نیــز مــورد بــرریس قــرار دهیــم.

ضایعات نساجی

به نظر شما چه کسانی خریدار 
ضایعات الیاف، خصوصا ضایعات 

الیاف پلی استر هستند؟ واضح است 
که در دنیای امروز نساجی، بازیافت 
ضایعات یک عملیات مهم و کلیدی 

است.

در فراینــد بازیافــت، ایــن ضایعــات بــه 
می شــوند  تبدیــل  جدیــد  محصــوالت 
بــاز  مصــرف  چرخــه  بــه  مجــددا  و 
می گردنــد. بدیهــی اســت کــه خریــداران 
کســانی  نیــز  الیــاف  ضایعــات  اصلــی 

در  کــه  هســتند 
بازیافــت  امــر 
هســتند. فعــال 

ایــن  از  اســتفاده  افزایــش  بــا  کــه  اســت 
بطری هــا، ورود آن هــا بــه صــورت خــام بــه 
آن  از  پــس  و  شــهری  زباله هــای  جریــان 

چرخــه بازیافــت خواهــد شــد.

• الیافــی کــه در کارخانه هــای تولیــد الیــاف 
پیــش  مشــکات  علــت  بــه  مصنوعــی، 
آمــده در خــط تولیــد بــه عنــوان ضایعــات 
ریختــه می شــوند. در کارخانه هایــی  دور 
فعالیــت  الیــاف  تولیــد  حــوزه  در  کــه 
می کننــد، بایســتی در حیــن فراینــد تولیــد 
الیــاف شــرایط خاصــی فراهم شــده باشــد.

ــا اختــال و  در مــواردی کــه ایــن شــرایط ب
نهایــی  مشــکل مواجــه شــوند محصــول 

خــراب شــده و بــه عنــوان ضایعــات دور 
ریختــه خواهــد شــد. الیافــی کــه بــه عنــوان 
ضایعــات در نظــر گرفتــه می شــوند دارای 
اســتحکام مطلــوب مــورد نظــر نبــوده، بــه 
صــورت شــکننده و تــرد هســتند و یــا در 

دماهــای بــاال می ســوزند.

ضایعــات  نــوع  ایــن  از  اســتفاده  بــرای 
اینکــه  اول  کلــی وجــود دارد.  دو مســیر 
مجــددا وارد فراینــد ذوب ریســی شــده و 
از آن هــا الیــاف مطلــوب تولیــد شــود و دوم 
ــی  ــه کارخانه های ــه صــورت خــام ب اینکــه ب
کــه عملیــاف بازیافــت را انجــام می دهنــد 
فروختــه شــوند و از آن هــا چیپــس پلــی 

اســتر تولیــد شــود.
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• الیــاف ضایعاتــی کــه در مرحلــه حاجــی 
الیــاف  ریســندگی مکانیکــی  در خطــوط 

ریختــه می شــوند. دور 

• ضایعاتــی کــه در مرحلــه تولیــد نــخ در 
می شــوند.  ایجــاد  ریســندگی  فراینــد 
)ضایعــات ماشــین های کشــش، فایــر و 
رینــگ( و ضایعاتــی کــه در حیــن تولیــد و 
تولیــد  اســتری  پلــی  پارچه هــای  مصــرف 
و  ریســندگی  فرایندهــای  در  می شــوند، 
بافندگــی، ضایعــات بــه اشــکال مختلــف 
لبــه  ضایعــات  پارچــه،  باقیمانــده  نظیــر 
ضایعــات  هــم،  روی  پارچه هــا  گــذاری 
پارچــه، ضایعــات  رول  یــا  طاقــه  انتهــای 
هــای  پارچــه  ضایعــات  و  نــخ  و  الیــاف 
تولیــد  مختلــف  ابعــاد  در  معیــوب 

ند. می شــو

نیــز  پوشــاک  بخــش  فعالیت هــای  در 
ضایعــات مختلفــی از جملــه پارچــه، نــخ 
و  اولیــه  نمونــه  تزئیــن،  نــوار  دوخــت، 

می شــود. ایجــاد  بــرش  ضایعــات 

در  نهایــی  تولیــد  از  حاصــل  ضایعــات   •
تبدیلــی کارخانه هــای 

متوجــه شــدیم کــه هــر مرحلــه از چرخــه 
تولیــد و حتــی مصــرف نــخ و پارچه با ایجاد 
ضایعــات، همراه اســت. پــس رویکردهای 
بازیافــت بــه لحــاظ برگردانــدن مجــدد ایــن 
منابــع بــه چرخــه تولیــد و کاهــش مصــرف 
مــواد اولیــه و هزینه هــا در صنعــت حائــز 

اهمیت اســت. در نتیجه نیاز اســت افراد 
و فرایندهایــی باشــند کــه ایــن ضایعــات را 

مجــددا بــه چرخــه مصــرف بازگردانــد.

خریداران ضایعات پلی استر

و  افــراد  توســط  اســتر  پلــی  ضایعــات 
بازیافــت  امــر  در  فعــال  شــرکت های 
شــرکت ها  ایــن  می شــوند.  خریــداری 
بــا ســرمایه گــذاری در زمینــه بازیافــت و 
تبدیــل  تجهیــزات  و  دســتگاه ها  خریــد 
ضایعــات، الیــاف و ضایعــات پلــی اســتر را 

می گردنــد. بــاز  تولیــد  چرخــه  بــه 

ضایعــات پلــی اســتر در چرخــه بازیافــت 
بــه کلوخــه و چیپــس پلــی اســتر تبدیــل 
کارخانه هــای  بــه  مجــددا  و  می شــوند 

می شــوند. فروختــه  الیــاف  تولیــد 

فرایند بازیافت پلی استر

تکنولوژی هــای بازیافــت الیــاف پلــی اســتر 
کــه  می شــوند،  تقســیم  دســته  دو  بــه 
 .۲ و  فیزیکــی  بازیافــت   .۱ از:  عبارتنــد 

شــیمیایی بازیافــت 

در فرایندهایــی کــه بــه عنــوان بازیافــت 
شــیمیایی شــناخته می شــوند، بــه صــورت 
عمــده ســاختار پلیمــری ضایعــات تخریــب 
می شــود و بــه مونومرهــای اولیــه ســازنده 

ــل می شــوند. شــان تبدی

اتیلــن  پلــی  یــا همــان  پلــی اســتر  یعنــی 
مونومرهــای  بــه   )PET( ترفتــاالت 
و  اســید  ترفتالیــک  یعنــی  اش  ســازنده 
شــد.  خواهــد  تبدیــل  گایکــول  اتیلــن 
شــیمیایی  بازیافــت  فراینــد  از  اســتفاده 
در مقیاس هــای بــزرگ و ظرفیــت تولیــد 
ــون  ــا کن ــه صرفــه اســت و ت ــاال مقــرون ب ب
تنهــا شــرکت های بــزرگ تولیــد کننــده پلــی 
اســتر در جهــان نظیــر دوپونــت، ایســتمن 
و غیــره از ایــن روش اســتفاده کرده انــد.

در مقابــل، در فرایندهایــی کــه بــه عنــوان 
می شــوند  شــناخته  فیزیکــی  بازیافــت 
حــد ممکــن  تــا  پلیمــر  ابتدایــی  ســاختار 
بــه  اصاحاتــی  تنهــا  و  می شــود  حفــظ 
ســبب تغییــر شــکل و قابلیــت اســتفاده 
می شــود.  انجــام  آن  روی  مجــدد 
محصــوالت بازیافــت شــده بــه ایــن شــیوه 
دارای کاربــری کامــاً متفاوتــی نســبت بــه 

بــود. خواهنــد  اولیــه  محصــول 

و  بریــده  الیــاف،  فرآینــد  ایــن  طــی  در 
ریــش ریــش می شــوند و بــا اســتفاده از 
ــه محصــوالت میانــی  ماشــین کاردینــگ ب
می شــوند.  تبدیــل  پاییــن  کیفیــت  بــا 
از  پــس  محصــوالت میانــی تولیــد شــده 
نظیــر  ارزش تــری  بــا  محصــوالت  بــه  آن 
انــواع الیــی هــا، پوشــش هــای خــودرو، 
اســتفاده  مــورد  مــواد  و  هــا  فرشــی  زیــر 
در ســاختمان هــا نظیــر انــواع عایــق هــای 
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کــف و ســقف و جــداره هــا تبدیــل خواهنــد شــد.

محصول نهایی حاصل از بازیافت الیاف چیست؟

یکــی از محصــوالت نهایــی حاصــل از بازیافــت، محصولــی اســت 
ــه  کــه کلوخــه پلــی اســتر نامیــده می شــود و قابلیــت برگشــت ب
خــط تولیــد الیــاف پلــی اســتر را دارد. امــا محصــول دیگــری را نیــز 
بــه عنــوان چیپــس پلــی اســتر می تواننــد تولیــد کننــد کــه دارای 
ــوده و قابلیــت بازیافــت  ــه کلوخــه ب خلــوص بیشــتری نســبت ب

بهتــری نیــز دارد.

چیپــس و کلوخــه پلــی اســتر محصوالتــی هســتند کــه بــه صــورت 
خــام بــه کارخانه هــای تولیــد الیــاف فروختــه می شــوند. امــا بــرای 
تولیــد الیــاف از پلــی اســترهای ضایعاتــی روش دیگــری نیــز وجــود 
ــاب و  ــا طن ــاف ی ــد الی ــن روش بازیافــت مســتقیم و تولی دارد. ای

تســمه اســت.

بازیافت مستقیم و تولید الیاف

یکــی از رایج تریــن فرایند هــای بازیافــت، تبدیــل مســتقیم پــرک 
بطــری بــه الیــاف در فرآینــد ذوب ریســی اســت کــه در ایــران نیــز 
هماننــد ســایر کشــورها بیــش از روش هــای دیگــر مــورد توجــه 
قــرار گرفتــه اســت. جهــت تولیــد الیــاف فیامنتــی نیمــه آرایــش 
یافتــه )POY( ویســکوزیته مــواد اولیــه بایــد در محــدوده ۰/۶۴-

۰/۶۲ دســی لیتــر بــر گــرم باشــد.

در صورتیکــه از پــرک بطــری بــه عنــوان مــاده اولیــه اســتفاده 
شــود میــزان ویســکوزیته ذاتــی را می تــوان بــا فرآینــد خشــک 
کــردن کنتــرل نمــود. جهــت ایجــاد حالــت ظاهــری مطلــوب در 
ایــن فرآینــد بایــد از مســتربچ هــای حــاوی دی اکســید تیتانیــوم 
TiO۲ نیــز اســتفاده نمــود. در ایــن فرآینــد جهــت تولید اقتصادی 
و جلوگیــری از صدمــه دیــدن اســپینرت ها بایــد از یــک سیســتم 

فیلتراســیون مناســب اســتفاده کــرد.

نســبتا  ویســکوزیته  اســتیپل حساســیت  الیــاف  تولیــد  جهــت 
ــد  ــن فرآین ــی اســت. در ای ــاف فیامنت ــد الی ــد تولی ــر از فرآین کمت
نیــز جهــت افزایــش زمــان عمــر مفیــد پــک ریســندگی بایــد از 
یــک سیســتم فیلتراســیون مناســب اســتفاده کــرد. جهــت تولیــد 
منســوجات بــی بافــت بــه روش ذوب ریــزی نظیــر سیســتم های 
اســپان بانــد و یــا ملــت بلــون نیــز می تــوان از پــرک بطــری بــه 

ــه اســتفاده نمــود. ــوان مــاده اولی عن

بایــد در حــد ۰/۶۴  پلیمــر  نیــز ویســکوزیته  ایــن فرآیندهــا  در 
دســی لیتــر بــر گــرم قــرار داشــته باشــد. همانگونــه کــه مشــخص 
اســت در تمــام سیســتم های ذوب ریســی اســتفاده از سیســتم 
و  یکنواخــت  محصــول  تولیــد  جهــت  مناســب  فیلتراســیون 

اقتصــادی از اهمیــت بســیار زیــادی برخــوردار اســت.

بازیافت مستقیم و تولید طناب و یا تسمه

اســتفاده از مــواد اولیــه بازیافتــی و یــا پــرک جهــت تولیــد تســمه 
و یــا نخ هــای منوفیامنتــی نیــز در چنــد ســال اخیــر بســیار رایــج 
و متــداول شــده اســت. در هــر دوی ایــن فرآیندهــا ویســکوزیته 
ذاتــی مــواد اولیــه بایــد بــه کمــک فرآینــد پلیمــری شــدن تراکمــی 

در فــاز مــذاب و یــا جامــد افزایــش یابــد.

تولیــد  فرآینــد  هماننــد  مــواد  ایــن  اســتحکام  افزایــش  جهــت 
نخ هــای صنعتــی از مکانیــزم کشــش چنــد مرحلــه ای اســتفاده 
می شــود. بــه همیــن دلیــل پلیمــر مــورد اســتفاده در ایــن فرآینــد 
بــا  باشــد.  برخــوردار  از طــول زنجیــر مولکولــی مناســبی  بایــد 
ــوان فیلترهــای  ــه ایــن موضــوع در ایــن سیســتم ها می ت توجــه ب
بــا حفــرات بزرگتــر تــا حــد ۷۰ میکــرون را نیــز مــورد اســتفاده قــرار 

داد.
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 KARL MAYER قرارداد گروه کارل مایر
ماشین آالت چله کیش

سفارش بزرگ ماشین  
آالت نساجی از یک کشور 

کوچک در غرب آفریقا!

 Karl Mayer مدیــر فــروش در ،Peter Obrist
بیشــتر  »در  می گویــد:   Warp Preparation
مــوارد، مــا در مناطــق نســاجی رایــج بــه مشــتریان 
خدمــات ارائــه می دهیــم. »بنیــن از منظــر تجــاری 
مــا  اســت.  جدیــدی  کامــاً  قلمــروی  مــا  بــرای 
مشــتاقانه منتظــر مشــارکت در ایــن پــروژه هیجــان 
انگیــز هســتیم کــه بــر توســعه اقتصــادی کشــور 

تأثیــر مثبــت خواهــد گذاشــت.«

محلــی  کشــاورزی  منطقــه، محصــوالت  ایــن  در 
ایــن  محلــی  محصــوالت  می شــوند.  کاشــت 
بــادام  آنانــاس،  پنبــه،  شــامل  عمدتــاً  منطقــه 

اســت. ســویا  و  شــیا  آجیــل  هنــدی، 

انتظــار مــی رود کــه گســترش ارزش آفرینــی ملــی 
در مجمــوع ۳۰۰۰۰۰ شــغل ایجــاد کنــد و در عیــن 
حــال بــا فقــر مبــارزه کــرده و جنبــه رقابتــی برنــد 
“ســاخت بنیــن” را تقویــت کنــد. ســاخت و ســاز 
ایــن منطقــه صنعتــی در ژوئــن ۲۰۲۱ آغــاز شــده و 
قــرار اســت ایــن پــروژه در ۳۱ جــوالی ۲۰۲۲ افتتــاح 

شــود.

یــک ســرمایه گذاری مشــترک میــان پلتفرم هــای 
صنعتــی مجتمــع Arise )Aris IIP(، شــرکت مالی 
تقویــت  بــرای  بنیــن  جمهــوری  و   )AFC( آفریقــا 
اقتصــاد ایــن منطقــه تأســیس شــده اســت. بــه 
همیــن منظــور، Arise IIP بــه تنهایــی قصــد دارد 
۱/۵ میلیــارد دالر در ایــن مــورد ســرمایه گــذاری 

کنــد.

از مــارس ۲۰۲۲، در مجمــوع ده شــرکت از جملــه 
 GDIZ نمایندگانی از صنعت نســاجی، از قبل به
نقــل مــکان کــرده بودنــد. بــه عنــوان بخشــی از 
یــک پــروژه خــاص، تولیــد منســوجات خانگــی قــرار 
 GDIZ اســت تمرکــز خاصــی در منطقــه صنعتــی
در  ظرفیــت  ایجــاد  شــامل  پــروژه  ایــن  باشــد. 
بخش هــای ریســندگی، بافندگــی حلقــوی و تــاری 
پــودی بــا ســرمایه گذاری در ماشــین آالت نســاجی 

از تولیدکننــدگان مشــهور اســت.

بنین یک کشور کوچک در غرب آفریقا با چشم اندازهای روشن 
است. تنها در ۴۵ کیلومتری پایتخت آن کوتونو در بخش 

Abomey-Calavi، منطقه صنعتی Glo-Djigbe )GDIZ(  به 
وسعت 1۶۴0 هکتار در حال ساخت است.

قراردادهایی با گروه کارل مایر برای دریافت ماشین آالت چله 
کشی امضا شده است. این شرکت اکنون چندین دستگاه را 
به غرب آفریقا تحویل خواهد داد. این ماشین ها برای تحویل 

در بهار 2023 برنامه ریزی شده اند و برای پردازش به پارچه های 
حوله ای و ملحفه  در نظر گرفته شده اند.
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و  فنــاوری  اکولــوژی،  موسســه   –  OETI“  ،۱9۶۷ ســال  از 
نــوآوری” در سرتاســر جهــان بــه عنــوان یــک مرکــز عالــی معتبــر 
نامــی بــرای خــود دســت و پــا کــرده اســت. ایــن شــرکت بــا 
دهه هــا تجربــه بــه عنــوان ارائه دهنــده خدمــات، در تســت 
و صــدور گواهینامــه منســوجات، چــرم، تجهیــزات محافــظ 
شــخصی )PPE(، پوشــش های کــف و مــواد مبلمــان داخلــی 
ســاختمان  داخــل  هــوای  کیفیــت  ارزیابــی  در  همچنیــن  و 

دارد. تخصــص 

بیــن  انجمــن  مؤســس  اعضــای  از  یکــی  عنــوان  بــه   OETI
المللــی OEKO-TEX® )۱99۲( و مؤسســه رســمی آزمایــش 
OEKO-TEX®، کل مجموعــه محصــوالت OEKO-TEX® را 

نیــز شــامل مــی شــود.

شبکه جهانی در حال رشد است

شــعب بیــن المللــی OETI و شــعب شــرکت سوئیســی مــادر 
TESTEX AG OETI، شــبکه ای شــامل چندیــن قــاره را در بــر 
مــی گیــرد. اخیــراً دو شــعبه دیگــر در هنــد و بنــگادش اضافــه 
Coimbatore/ هنــد کــه مقــر آن در OETI .شــده اســت
Tamil Nadu اســت توســط Vignesh Amalraj مدیریــت 
مــی شــود کــه دارای چندیــن دهــه تجربــه در صنعــت نســاجی 
گواهینامــه،  صــدور  بازرســی،  آزمایــش،  بــرای  پوشــاک  و 
ممیــزی، ایمنــی محصــول آمــوزش و مدیریــت پایــداری اســت.

مدیــر  شــد.  افتتــاح  بنــگادش  داکا،  در  اخیــرا  دوم  مــکان 
مســئول کشــور، محــی الدیــن شــیک، متخصــص در زمینــه 
هــای آزمایــش، ممیــزی، صــدور گواهینامــه، ایمنــی محصول، 

آمــوزش، مشــاوره و توســعه تجــارت اســت.

غرفه داران، بازدیدکنندگان و همکاران محترم

بــا توجــه بــه وضعیــت شــدید بیمــاری همــه گیــر کوویــد ۱9 
در  و  شــانگهای  در  بیشــتر  کنتــرل  و  پیشــگیری  تشــدید  و 
بســیاری از اســتان هــای دیگــر چیــن و مطابــق بــا الزامــات 
محلــی دولــت بــه منظــور محافظــت از ســامت و ایمنــی همــه 
شــرکت کننــدگان در نمایشــگاه دموتکــس چیــن، همچنیــن 
همــه  بــرای  مشــارکت  نتایــج  بهتریــن  از  اطمینــان  بــرای 
طرف هــای درگیــر، بــه اطــاع میرســاند کــه بیســت و چهارمیــن 
دوره DOMOTEX asia/CHINAFLOOR کــه قــرار بــود در 
مرکــز نمایشــگاه ها و همایش هــای ملــی )شــانگهای( از ۲۵ تــا 

۲۷ مــی ۲۰۲۲ برگــزار شــود، بــه تعویــق خواهــد افتــاد.

ــم و وضعیــت را  ــه تحــوالت جــاری توجــه داری ــه شــدت ب مــا ب
زیــر نظــر داریــم و در روزهــای آینــده تاریــخ هــای جدیــد و ســایر 

جزئیــات دموتکــس چیــن را اعــام خواهیــم کــرد.

از حمایــت و مشــارکت شــما در  نمایشــگاه دموتکــس چیــن 
DOMOTEX asia/CHINAFLOOR در ســال هــای گذشــته 
DOMOTEX asia/ اخیــر،  تعویــق  علیرغــم  سپاســگزاریم. 
CHINAFLOOR بــه ارائــه خدمــات تجــاری مختلــف، از جملــه 
بازاریابــی دیجیتــال،  تبلیغاتــی  تجــاری، محصــوالت  رقابــت 
فرصــت هــای شــبکه و بســیاری مــوارد دیگــر ادامــه خواهــد 
داد تــا از صنعــت و تجــارت در ایــن زمــان هــای چالــش برانگیــز 

حمایــت کنــد.

نمایشــگاه  افتــادن  تعویــق  بــه  از  ناشــی  ناراحتــی  بابــت 
منتظــر حضــور  و مشــتاقانه  مــی طلبیــم  پــوزش  صمیمانــه 

هســتیم. امــن  و  ســالم  محیطــی  در  شــما  مجــدد 

اطالعیه تعویق منایشگاه 
دموتکس چین شانگهای

DOMOTEX asia/
۲۰۲۲ CHINAFLOOR
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مروری بر اپرچه  های یب  ابفت و خواص و کاربردهای آهنا

ایــن مقالــه بــه بررســی روش هــای مختلــف تولیــد پارچــه  هــای بــی  بافــت ســاخته شــده از الیــاف 
طبیعــی و مصنوعــی می پــردازد. از میــان روش هــای مختلــف تولیــد ایــن دســته از منســوجات، 
فرآینــد ســوزن زنــی بیشــتر بــرای تولیــد پارچــه هــای بی بافــت در کاربردهــای صنعتــی اســتفاده 

می شــود.

نویسنده: فروغ امیرشیرزاد

خــواص فیزیکــی، مکانیکــی و عملکــردی روش هــای مختلــف تولیــد 
پارچــه هــای بی بافــت مــورد بحــث قــرار گرفتــه اســت. تاثیــر عوامــل 
مختلــف بــر خــواص مختلــف منســوجات بی بافــت ماننــد جــاذب 
فشــار  صــدا،  کاهــش  هــوا،  نفوذپذیــری  حرارتــی،  عایــق  روغــن، 
پذیری، جذب آب و عایق صوتی، بررســی شــده اســت. کاربردهای 
صنعتــی مختلفــی بــرای منســوجات بی بافــت در زمینه هــای مختلــف 
خودروســازی،  کاربردهــای  فیلتراســیون،  ژئوتکســتایل،  جملــه  از 

کشــاورزی، عایــق صوتــی و حرارتــی گــزارش شــده اســت.

1- مقدمه

شــناخته  ســوزن  بــا  پانــچ  عنــوان  بــه  الیــاف  مکانیکــی  اتصــال 
هــم  در  مکانیکــی  صــورت  بــه  الیــاف  روش،  ایــن  در  می شــود. 
)ســوزن های  خــاردار  ســوزن های  بــا حرکــت  و  پیچیــده می شــوند 
نمــدی( در یــک دســته الیــاف متحــرک در دســتگاه بافندگــی، پارچــه 

می شــود. تولیــد 

بــا عبــور الیــاف از زیــر ســوزن ها، صفحــه ای کــه حــاوی ســوزن ها 
اســت، بــا ســرعت  بــاال بــه صــورت رفــت و برگشــتی حرکــت می کنــد. 
معمــوالً الزم اســت کــه الیه هــای پشــمی را از هــر دو طــرف ســوزن 
زد. ایــن کار را می تــوان بــا دو بــار عبــور دادن آن از داخــل دســتگاه 
و برگردانــدن آن بیــن پــاس اول و دوم یــا بــا اســتفاده از دســتگاهی 
بــا دو تختــه ســوزن کــه اولــی بــه ســمت پاییــن و دومــی بــه ســمت 

بــاال حرکــت می کنــد، بــه دســت آورد.

فرآینــد ســوزنی زنی بــرای تولیــد پارچه هــای بی بافــت بــا وزن متوســط 
و ســنگین از ۳۰۰ تــا ۳۰۰۰ گــرم بــر متــر مربــع مناســب اســت.

1-2- پارچه  های بی  بافت

بــه طــور کلــی پارچه هــای بی بافــت بــه عنــوان ســاختارهای ورقــه ای 
یــا شــبکه ای تعریــف می شــوند کــه توســط الیــاف یــا فیامنت هــا 

یــا  حرارتــی  مکانیکــی،  بــه صــورت  الیه هــا(  کــردن  ســوراخ  بــا  )و 
بی بافــت  منســوجات  می شــوند.  متصــل  یکدیگــر  بــه  شــیمیایی 
الیــاف جداگانــه،  از  کــه مســتقیماً  ورقه هــای متخلخلــی هســتند 

پاســتیک مــذاب یــا فیلــم پاســتیکی ســاخته می شــوند.

یــا  پــودی  تــاری  بافندگــی  روش  بــه  منســوجات،  از  دســته  ایــن 
حلقــوی ســاخته نمی شــوند و نیــازی بــه تبدیــل الیــاف بــه نــخ ندارنــد. 
پارچه هــای بی بافــت، پارچه هــای مهندســی شــده ای هســتند کــه 
ممکــن اســت یکبــار مصــرف باشــند، عمــر محــدودی داشــته باشــند 

یــا بســیار بــادوام باشــند.

دفــع  جــذب،  ماننــد  خاصــی  عملکردهــای  بی بافــت  پارچه هــای 
مایعــات، انعطــاف پذیــری، کشــش، نرمــی، اســتحکام، مقاومــت 
در برابــر شــعله، قابلیــت شستشــو، عایــق حرارتــی، عایــق صوتــی، 
فیلتراســیون، اســتفاده بــه عنــوان یــک مانــع باکتریایــی و اســتریل 

را ارائــه می دهنــد.

ایــن ویژگی هــا اغلــب بــرای ایجــاد پارچه هــای مناســب بــرای مشــاغل 
خــاص ترکیــب می شــوند، در حالــی کــه تعــادل خوبــی میــان عمــر 
پارچه هــای  می آیــد.  دســت  بــه  نیــز  هزینــه  و  محصــول  مصــرف 
تــاری  پارچه هــای  بافــت و اســتحکام  بی بافــت می تواننــد ظاهــر، 
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پــودی را تقلیــد کننــد و همچنیــن می تواننــد 
حجیــم  روکش هــا  ضخیم تریــن  انــدازه  بــه 

باشــند.

آنهــا در ترکیــب بــا ســایر مــواد، طیفــی از 
ارائــه  را  متنــوع  خــواص  بــا  محصــوالت 
می دهنــد و بــه تنهایــی یــا بــه عنــوان اجــزای 
مراقبت هــای  منــزل،  اثاثیــه  پوشــاک، 
ــی و کاالهــای  بهداشــتی، مهندســی، صنعت

می شــوند. اســتفاده  مصرفــی 

2-2- روش های تولید پارچه  های بی  
بافت

بــه  می تــوان  را  بی بافــت  پارچه هــای 
روش هــای مختلفــی تولیــد کــرد، از جملــه:

- پیوند حرارتی

- درهم تنیدگی آبی

- سوزن زنی

- پیوند شیمیایی

2-2-1- پیوند حرارتی

حرارتــی،  پیونــد  بــا  بی بافــت  منســوجات 
پارچه هایــی هســتند کــه بــا اســتفاده از گرمــا 
بــرای ذوب پودرهــا یــا الیــاف ترموپاســتیک 
)پلــی اســتر، پلــی پروپیلــن و غیــره( تولیــد 
چنــد  یــا  دو  کــه  نقطــه ای  در  می شــوند. 
می تــوان  دارنــد،  تاقــی  هــم  بــا  الیــاف 
ذوب  یکدیگــر  بــه  تــا  داد  حــرارت  را  آنهــا 

شــوند. هنــگام ســرد شــدن، ایــن الیــاف بــه 
هــم چســبیده  شــده و ایــن امــر بــه پارچــه 

می بخشــد. اســتحکام 

2-2-2- درهم تنیدگی آبی

الیــاف  وب هــای  بــرای  پیونــد  فرآینــد  یــک 
توســط  کــه  اســت  خشــک  یــا  مرطــوب 
الیه گــذاری  یــا  هــوا  الیه بنــدی  کاردینــگ، 
ســاخته  بی بافــت  پارچــه  یــک  مرطــوب، 
ریــز  از جت هــای  روش  ایــن  در  می شــود. 
بــه  کــه  می شــود  اســتفاده  آب  پرفشــار  و 
نقالــه  بــه تســمه  کــرده،  نفــوذ  الیــاف  وب 
برخــورد  کــرده و بــه عقــب برگشــته و باعــث 

می شــوند. الیــاف  درهم تنیدگــی 

2-2-3- پیوند شیمیایی

اتصــال  از  شــیمیایی،  پیونــد  روش  در 
چســبنده(  )مــواد  شــیمیایی  دهنده هــای 
ــد الیــاف در یــک پارچــه بی بافــت  ــرای پیون ب
شــیمیایی  بایندرهــای  می شــود.  اســتفاده 
پلیمرهایــی هســتند کــه از پلیمریزاســیون 

می شــوند. تشــکیل  امولســیونی 

مــورد  بیشــتر  امــروزه  کــه  بایندرهایــی 
اســتفاده قــرار مــی گیرنــد، التکس هــای آب 
هســتند. آنهــا بــه روش هــای مختلــف بــرای 
می شــوند  اســتفاده  بی بافــت  منســوجات 
و از آنجایــی کــه ویســکوزیته آنهــا نزدیــک 
بــه آب اســت، می تواننــد بــه راحتــی توســط 

منســوجات  ســاختارهای  بــه  امولســیون 
کننــد. نفــوذ  بی بافــت 

پــس از اســتفاده از باینــدر بــه عنــوان مثــال، 
بــا غوطــه ور کــردن، آنهــا را خشــک کــرده 
باینــدر  ســپس  می شــود.  تبخیــر  آب  و 
میــان  یــا  سراســر  در  چســبنده  الیــه  یــک 
تقاطع هــای الیــاف تشــکیل می دهــد و بــه 
ایــن ترتیــب پیونــد الیــاف صــورت می گیــرد.

2-2-۴- سوزن زنی

پارچه هــای بی بافــت تولیــد شــده بــه روش 
مختلــف  الیــاف  وب هــای  از  زنــی،  ســوزن 
ســاخته  شــده(  کارد  وب هــای  )معمــوالً 
می شــوند. در ایــن روش، الیــاف بــه صــورت 
و  تنیدگــی  درهــم  طریــق  از  و  مکانیکــی 
اصطــکاک پــس از نفــوذ مکــرر ســوزن ها در 
ــه یکدیگــر متصــل می شــوند. ــاف، ب وب الی

روش،  ایــن  بــه  شــده  تولیــد  پارچه هــای 
معمــاری  در  مشــخصی  تناوب هــای  دارای 
ســاختاری خــود هســتند کــه از تعامــل الیــاف 
بخش هــای  می شــود.  ناشــی  ســوزن ها  بــا 
الیــاف تغییــر جهــت داده و از ســطح وب بــه 
ســمت داخــل پارچــه مهاجــرت می کننــد و 
ســتون هایی از الیــاف را تشــکیل می دهنــد 

ــر صفحــه هســتند. ــاً عمــود ب کــه تقریب

پیونــد  تکنیــک  میــان چهــار  از  رو،  ایــن  از 
بی بافــت،  پارچه هــای  تولیــد  در  الیــاف 
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ســوزن زنــی بــه عنــوان روشــی موثــر شــناخته 
شــده اســت. در ایــن مقالــه قصــد داریــم بــه 
زنــی  مــورد روش ســوزن  در  طــور مفصــل 

صحبــت کنیــم.

3- خواص مکانیکی پارچه های بی بافت 
تولید شده به روش سوزن زنی

3-1- عایق حرارتی

دســترس  در  دلیــل  بــه  اســتر  پلــی  الیــاف 
خــواص  و  کــم  هزینــه  آســان،  بــودن 
مختلفــی  کاربردهــای  خــوب،  مکانیکــی 
در حــوزه نســاجی دارنــد. خاصیــت عایــق 
حرارتــی یکــی از خــواص بســیار مهــم مــواد 
نســاجی بــرای کاربردهــای صنعتــی اســت. 
اندازه گیــری  بــرای  روش هایــی کــه معمــوالً 
اســتفاده   )TIV( حرارتــی  عایــق  مقادیــر 
دمــای  روش  دیســک،  روش  می شــود، 

اســت. خنک کننــده  روش  و  ثابــت 

الیــاف در  تعــداد  پارچــه،  افزایــش وزن  بــا 
واحــد ســطح پارچــه افزایــش می یابــد. بــه 
همیــن دلیــل ضخامــت پارچــه نیــز افزایــش 
پارچــه،  ضخامــت  افزایــش  بــا  می یابــد. 
بــا  می یابــد.  افزایــش  حرارتــی  مقاومــت 
افزایــش ضخامــت، هدایــت حرارتــی کاهش 
می یابــد و در نتیجــه خاصیــت عایــق حرارتــی 

می شــود. ایجــاد  باالتــری 

ایــن  بــه  اشــاره  بــا  می تــوان  را  امــر  ایــن 
واقعیــت تأییــد کــرد کــه در مــورد پارچه هــای 
جــوت، TIV بــه طــور مســتقیم بــا ضخامــت 
الیــاف  مــورد  در  اســت.  متناســب  پارچــه 
اســتفاده  دلیــل  بــه  توخالــی،  اســتر  پلــی 
تحکیــم  کــم،  خطــی  چگالــی  بــا  الیــاف  از 
ــاف در حیــن ســوزن زدن بیشــتر اســت.  الی
ایــن امــر منجــر بــه عایــق حرارتــی ضعیــف 
منســوجات توخالــی پلــی اســتر ســوزن زنــی 

می شــود. شــده 

3-2- تراکم پارچه، درصد فشرده سازی 
و ضخامت

بــا  پارچــه  تراکــم  همچنیــن  و  ضخامــت 
افزایــش وزن پارچــه افزایــش می یابــد. ایــن 
مــورد بــرای پارچه هــای بی بافــت ســوزن زنــی 
شــده پلــی پروپیلــن گــزارش شــده اســت. بــاز 
هــم بــا افزایــش تعــداد الیــاف، بــه راحتــی 
می تــوان ســاختار یکپارچــه ای را بــه دســت 

آورد.

بــودن  دســترس  در  دلیــل  بــه  امــر  ایــن 
الیــاف بیشــتری اســت کــه در طــول فرآینــد 
ســوزن زنی بــرای تشــکیل پارچــه متراکم تــر 
در وزن بیشــتر در هــم پیچیــده می شــوند. 
پارچــه  وزن  افزایــش  بــا  فشــردگی  درصــد 
بــرای هــر ســه شــکل مقطعــی نمونه هــای 

کاهــش می یابــد. اســتر  پلــی 

الیــاف در  پارچــه، مقــدار  افزایــش وزن  بــا 
واحــد ســطح پارچــه افزایــش می یابــد، در 
الیــاف  تعــداد  میــان  فشــاری  بــار  نتیجــه 
می شــود.  گذاشــته  اشــتراک  بــه  بیشــتری 
از ایــن رو بــا افزایــش وزن پارچــه، درصــد 

می یابــد. کاهــش  فشــردگی 

3-3- نفوذپذیری هوا

هــم نفوذپذیــری هــوا و هــم SAP بــا افزایــش 
حالــی  در  می یابــد.  کاهــش  پارچــه  وزن 
پارچــه  می یابــد،  افزایــش  پارچــه  وزن  کــه 
ــر می شــود و  ــر و همچنیــن متراکم ت ضخیم ت
در نتیجــه ســاختار پارچــه یکپارچــه ای ایجــاد 
ــا افزایــش  می شــود. اگرچــه مقــدار منافــذ ب
ــدازه  ــد، امــا ان ــاف افزایــش می یاب تعــداد الی
منافــذ کوچکتــر می شــود. ایــن امــر بــه نوبــه 
خــود، نفوذپذیــری هــوا و همچنیــن مقادیــر 
کاهــش  پارچــه  وزن  افزایــش  بــا  را   SAP

می دهــد.

هــوا  نفوذپذیــری  پارچــه،  وزن  افزایــش  بــا 
پارچه هــای  مــورد  در  ترتیــب  بــه   SAP و 
کاهــش  جــوت  و  اســتر  پلــی  بی بافــت 
رونــد  نیــز  هــوا  نفوذپذیــری  می یابــد. 
مشــابهی را بــا وزن پارچــه دنبــال می کنــد.

وزن  افزایــش  بــا  کــه  می شــود  مشــاهده 
پارچــه در تمــام ســطوح محتویــات جــوت، 
چشــمگیری  بــه  طــور  هــوا  نفوذپذیــری 
کاهــش می یابــد. نفوذپذیــری هــوا چنــدان 
تحــت تأثیــر تراکــم ســوزن قــرار نمی گیــرد. 
تــا مقــدار ۳۰۰ پانــچ بــر ســانتی متــر مربــع، 
رونــدی کاهشــی نشــان می دهــد و پــس از 
آن بــا افزایــش تراکــم ســوزن، نفوذپذیــری 

باقــی می مانــد. بــدون تغییــر  هــوا 

همچنیــن مقاومــت جریــان هــوا بــا کاهــش 
قطــر لیــف و تخلخــل افزایــش یافتــه اســت. 
افزایــش  بــا  پارچه هــا  در  هــوا  نفوذپذیــری 
مخلــوط  در  اســتر  پلــی  مخلــوط  نســبت 
پارچه هــای  در  جــز  بــه  می یابــد،  افزایــش 
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ــا وزن ۱۲۵ گــرم بــر متــر مربــع. از آنجایــی  ب
کــه چگالــی الیــاف پلــی اســتر کمتــر از الیــاف 
ویســکوز اســت، ضخامــت پارچه هــای غنــی 
از پلــی اســتر بــرای یــک وزن پارچــه یکســان 
در واحــد ســطح، بیشــتر از پارچه هــای غنــی 

از ویســکوز اســت.

نفوذپذیــری هــوا در پارچه هــای غنــی از پلــی 
اســتر کمتــر از پارچه هــای غنــی از ویســکوز 
اســت. عــاوه بــر ایــن، بــا افزایــش وزن در 
واحــد ســطح، نفوذپذیــری هــوا در پارچه هــا 
کاهــش می یابــد و افزایــش تراکــم ســوزن 
باعــث افزایــش نفوذپذیــری هــوا می شــود. 
همانطــور  الیــه،  چنــد  ســاختارهای  در 
تعــداد  افزایــش  بــا  مــی رود،  انتظــار  کــه 
الیه هــا، نفوذپذیــری هــوا کاهــش می یابــد 
ــان هــوا افزایــش  و در نتیجــه مقاومــت جری

می یابــد.

3-۴- مقاومت حرارتی

مشــاهده شــده اســت کــه مقاومــت حرارتــی 
افزایــش می یابــد.  پارچــه  افزایــش وزن  بــا 
بــا افزایــش وزن پارچــه، مقاومــت حرارتــی 
بــر  پانــچ   ۱۵۰( کمتــر  ســوزن  تراکــم  در 
برجســته تری  به طــور  مربــع(  ســانتی متر 
افزایــش می یابــد، امــا تأثیــر آن در تراکــم 
ســانتی متر  بــر  پانــچ   ۳۵۰( باالتــر  ســوزن 

اســت. ناچیــز  مربــع( 

و   ۱۵۰ میــان  ســوزن  تراکم هــای  تمــام  در 
۳۵۰ پانــچ در ســانتی متــر مربــع، تأثیــر وزن 
پارچــه بــر مقاومــت حرارتــی تقریبــاً مشــابه 

اســت.

مقاومــت  هــم  و  حرارتــی  مقاومــت  هــم 
ســوزن  تراکــم  افزایــش  بــا  ویــژه  حرارتــی 

می یابــد. کاهــش 

بــا  جــوت،  محتویــات  ســطوح  تمــام  در 

حرارتــی  مقاومــت  پارچــه،  وزن  افزایــش 
می یابــد  افزایــش  پارچه هــا  ضخامــت  و 
امــا نفوذپذیــری هــوا و نفوذپذیــری هــوای 
کاهــش  توجهــی  قابــل  طــور  بــه  مقطعــی 

بــد. می یا

3-۵- کاهش صدا

موضــوع  بــه  توجــه  اخیــر،  ســال های  در 
افزایــش  صوتــی  آلودگــی  و  صــدا  و  ســر 
یافتــه اســت. ســطوح ســر و صــدای باالتــر 
خــواب،  در  اختــال  باعــث  می توانــد 
کاهــش  و  شــنوایی  کاهــش  اســترس، 
بهره وری/توانایــی یادگیــری شــود کــه بایــد 

گیــرد. قــرار  کنتــرل  تحــت 

نــوع  ســطحی،  تراکــم  جملــه  از  عواملــی 

الیه هــا،  تعــداد  منبــع،  شــدت  پارچــه، 
فاصلــه پارچــه از منبــع صــدا، فاصلــه پارچــه 
از گیرنــده و نــوع الیــاف بــر عملکــرد کاهــش 
صــدای انــواع پارچه هــای بی بافــت ســوزن 

تاثیرگــذار هســتند. زنــی شــده 

الیــاف طبیعــی و مصنوعــی مختلــف، دارای 
خــواص متفاوتــی هســتند. در میــان تمــام 
نمونه هــای آزمایــش شــده، جــوت کمتریــن 
امــر  ایــن  دارد.  را  کاهــش صــدا  خاصیــت 
بــه دلیــل فضــای خالــی کمتــر و ناشــی از 
ســاختار فشــرده آن اســت کــه در چگالــی 

پارچــه نیــز منعکــس می شــود.

ایــن در حالیســت کــه تمــام الیــاف مصنوعــی 
باالتــری  صــدای  کاهــش  خاصیــت  دیگــر، 
مخلوط هــای  می دهنــد.  نشــان  خــود  از 
مشــابه.  غیــر  الیــاف  از  شــده  تشــکیل 

در مورد تأثیر فاصله پارچه از منبع صدا و گیرنده، مطالعه ای 
با پارچه بی بافت سوزن زنی شده جوت با وزن ۵00، ۷00 و 
۹00 گرم بر متر مربع انجام شده است. بر اساس نتایج به 

دست آمده، مشخص شده است که با افزایش فاصله پارچه 
از منبع صدا، ویژگی کاهش صدا افزایش می یابد.
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در  را  باالتــری  صــدای  کاهــش  خاصیــت 
ــه خــود نشــان  ــا عملکــرد جداگان مقایســه ب

می دهنــد.

در مــورد تأثیــر فاصلــه پارچــه از منبــع صــدا 
بی بافــت  پارچــه  بــا  گیرنــده، مطالعــه ای  و 
ســوزن زنــی شــده جــوت بــا وزن ۵۰۰، ۷۰۰ و 
9۰۰ گــرم بــر متــر مربــع انجــام شــده اســت. 
بــر اســاس نتایــج بــه دســت آمده، مشــخص 
شــده اســت کــه بــا افزایــش فاصلــه پارچــه از 
منبــع صــدا، ویژگــی کاهــش صــدا افزایــش 

می یابــد.

همچنیــن هنگامــی کــه منبــع صــدا ثابــت 
گیرنــده  فاصلــه  و  می شــود  داشــته  نگــه 
متغیــر اســت، بــا افزایــش فاصلــه، عملکــرد 
کاهــش صــدا نســبتاً ثابــت باقــی می مانــد. 
افزایــش تراکــم ســطح پارچــه کاهــش صــدا 

افزایــش می دهــد. را 

3-۶- جذب آب

جــذب آب مــواد نســاجی بســیار مهــم اســت 
زیــرا پارچــه ممکــن اســت تحــت فرآیندهــای 
پارچه هــای  قــرار گیــرد.  رنگــرزی و تکمیــل 
ســاخته شــده از الیــاف جــوت کاربردهــای 
مختلفــی دارنــد، از جملــه کفپــوش، تمیــز 
کنندگــی، جــاذب، منســوجات کشــاورزی، 
بــرای  مهــم  معیــار  یــک  آب  جــذب  کــه 

عملکــرد آنهــا اســت.

ــاف  ــد، الی ــاف گیاهــی بلن ــان تمــام الی در می
خوبــی  ترشــوندگی  خاصیــت  از  جــوت 
کــه  مــی رود  انتظــار  هســتند.  برخــوردار 
بی بافــت  منســوج  متخلخــل  ســاختار 
آب  نگهــداری  ظرفیــت  شــده،  ســوزن زنی 

بخشــد. بهبــود  را  پارچــه 

همچنیــن انتظــار مــی رود کــه چگالــی پارچــه 

جــذب  در  مهمــی  نقــش  اســت  ممکــن 
ایفــا  بی بافتــی  پارچه هــای  چنیــن  آب 
کنــد. هنگامــی کــه روغــن بچینــگ اعمــال 
 bulk ،نمی شــود، بــا افزایــش تراکــم ســوزن
کــم  عمــق  در  مــداوم  طــور  بــه   density
نفــوذ ســوزن کاهــش می یابــد. امــا در عمــق 
در   bulk density ســوزن،  نفــوذ  بــاالی 
ابتــدا افزایــش و ســپس کاهــش می یابــد. 
 bulk ســوزن،  نفــوذ  عمــق  افزایــش  بــا 
پانــچ  بــرای محــدوده کــم تراکــم   density
کاهــش می یابــد، امــا در تراکــم پانــچ بــاال 

می یابــد. افزایــش 

3-۷- خواص فیزیکی

بــودن  حجیــم  میــزان  و  فیزیکــی  خــواص 
اســتفاده  حیــن  در  آن  عملکــرد  پارچــه، 
تعییــن  را  آن  دهــی  ســرویس  قابلیــت  و 
می کنــد. خــواص فیزیکــی پارچــه بــه طــور 
مســتقیم یــا غیرمســتقیم تحــت تأثیــر حجــم 
مــواد اســت، در حالــی کــه میــزان حجیــم 
بــودن رابطــه مســتقیمی بــا رفتــار حرارتــی و 
فشــاری پارچــه دارد. براســاس مشــاهدات 
در  هــوا  نفوذپذیــری  مطالعــه،  یــک 
پارچه هایــی کــه به صــورت تصادفــی چیــده 
شــده اند، بــه دلیــل تعــداد منافــذ بیشــتر، از 

اســت. بیشــتر  متقاطــع  پارچه هــای 

تاثیــر ظرافــت الیــاف بــر روی حجــم و خــواص 
فیزیکــی پارچه هــای بی بافــت قابــل توجــه 
اســت. ویژگی هــای حجیــم بــودن و خــواص 

ســوزن  بی بافــت  پارچه هــای  فیزیکــی 
زنــی شــده، مناســب بــودن پارچــه را بــرای 
می کنــد. تعییــن  آن  مختلــف  کاربردهــای 

ویژگی هــای  تأثیــر  تحــت  فــوق  خــواص 
الیــاف، ویژگی هــای وب، پارامترهــای طراحی 
عملیــات  و  ماشــین  متغیرهــای  ماشــین، 
پارچــه  کلــی،  طــور  بــه  هســتند.  تکمیــل 
بی بافــت متراکم تــر و ســاخته شــده از مــواد 
نفوذپذیــری  دارای  یکســان،  وزن  و  خــام 
هــوا کمتــر و اســتحکام و کشــیدگی باالتــری 

اســت.

یکپارچگــی بیشــتر در پارچه هــای بی بافــت، 
نفــوذ  و  ســوزن  تراکــم  طریــق  از  معمــوالً 
ســوزن باالتــر حاصــل می شــود. بــا افزایــش 
نفــوذ ســوزن، فشــارپذیری کاهــش  عمــق 
بهبــود  فشــاری  بازیابــی  امــا  یابــد  مــی 

بــد. می یا

3-۸- ویژگی های صوتی و ضریب جذب 
صدا

کنتــرل پدیــده صوتــی در محیط هــای کاری 
منســوجات،  از  اســتفاده  بــا  مســکونی  و 
ــه خــود جلــب کــرده اســت.  ــادی ب توجــه زی
دلیــل  بــه  بی بافــت  پارچه هــای  اساســاً 
عایق هــای  بــاال،  جــرم  بــه  حجــم  نســبت 

هســتند. خوبــی  بســیار  صوتــی 
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پارامترهــای  تاثیــر  بررســی  بــه  مطالعــه ای 
مختلــف پارچــه از جملــه ظرافــت الیــاف، اثــر 
ــی ســطحی و  ــچ، چگال ــی پان ســطحی، چگال
پیونــد شــیمیایی بــر روی ویژگی هــای صوتــی 
پارچه هــای بی بافــت پرداختــه اســت. نتایــج 
ایــن مطالعــه نشــان می دهــد کــه ظرافــت 
ــر جــذب صــدا در  ــه ســزایی ب ــر ب ــاف تأثی الی

دارد. بی بافــت  پارچه هــای 

در  افزایــش  کــه  شــد  همچنیــن مشــخص 
تراکــم ســطحی و تراکــم پانــچ بــه طــور مثبــت 
پارچه هــای  در  صــدا  جــذب  قابلیــت  بــر 
بی بافــت ســوزن زنــی شــده تأثیــر می گــذارد. 
بــا ایــن حــال، بــا افزایــش چگالــی پانــچ از 
کاهــش   ،cm۲/۱۰۵ بــه   cm۲/9۰ مقــدار 
جزئــی در مقادیــر NRC نمونه هــای بــا تراکم 

ســطحی کمتــر مشــاهده شــده اســت.

3-۹- جاذب روغن

و  اقیانوس هــا  در  نفــت  نشــت  عمومــا، 
رخ  مجــاور  خشــکی  ســطوح  در  همچنیــن 
پدیــده  ایــن  عمــده  دالیــل  از  می دهــد. 
و  تولیــد  حیــن  در  نفــت  نشــت  می تــوان 
حمــل و نقــل، ســاخت نامناســب مخــازن 
یــا  جنــگ  زمــان  در  آنهــا  انفجــار  و  نفــت 

بــرد. نــام  را  طبیعــی  بایــای 

روغــن ریختــه شــده بایــد در یــک بــازه زمانــی 
خطــرات  از  تــا  بــرود  بیــن  از  یــا  برداشــته 
جــدی بــرای محیــط زیســت جلوگیــری شــود. 
روغــن ریختــه شــده بــر روی آب بــا اســتفاده 
از تکنیک هــای مختلــف ماننــد کف گیــری، 
شــیمیایی، باکتــری و غیــره حــذف می شــود 
محیــط  بــرای  و  زمان بــر  روش هــا  ایــن  امــا 

زیســت مضــر هســتند.

مناســب تر،  روش  یــک  یافتــن  هــدف  بــا 
بــر پایــه الیــاف بــرای پتانســیل آنهــا  مــواد 
بررســی  مــورد  نفــت  نشــت  پاکســازی  در 
قــرار می گیرنــد. در همیــن راســتا و بــا توجــه 
مطالعــه،  یــک  از  حاصــل  داده هــای  بــه 
منســوجات بی بافــت مبتنــی بــر الیــاف شــیر 
و کاپــوک ظرفیــت جــذب روغــن و همچنیــن 
ســرعت جــذب روغــن بســیار باالیــی دارنــد.

بی بافــت  منســوجات  کــه  شــد  مشــخص 
پنبــه ای مــورد مطالعــه، ۲۶ گــرم روغــن در 
هــر گــرم الیــاف را بــه همــراه ظرفیــت جــذب 
آب بســیار کــم در حــدود g/g ۱.۶۷ جــذب 
می کننــد و هیــچ گونــه تخریــب شــیمیایی یــا 
حملــه میکروبــی را نشــان نمی دهنــد حتــی 
زمانــی کــه بــه مــدت ۱۰ روز در آب مصنوعــی 
و  شــیری  پارچه هــای  بماننــد.  باقــی  دریــا 
پنبــه ای جــذب انتخابــی خوبــی از روغــن روی 
آب داشــتند، زیــرا روغــن می توانســت بــه 

ترتیــب جایگزیــن حــدود 9۰ درصــد و ۸۵ 
درصــد از آب جــذب شــده قبلــی در ســاختار 

آنهــا شــود.

منســوجات بی بافــت ســاخته شــده از الیــاف 
طبیعــی اســتحکام پارگــی ضعیفــی از خــود 
نشــان می دهنــد و از ایــن رو ممکــن اســت 
ایــن  بیفتنــد.  کار  از  اســتفاده  طــول  در 
منســوجات  کــه  می دهــد  نشــان  یافته هــا 
بی بافــت ســاخته شــده از الیــاف طبیعــی، 
بایــد بــا اســتحکام بهبــود یافتــه، بــه عنــوان 
بــرای کاربــرد حــذف نشــت  جــاذب روغــن 

نفــت توســعه داده شــوند.

۴- جمع بندی

تولیــد  مختلــف  روش هــای  میــان  در 
منســوجات بی بافــت، ســوزن زنی بــه عنــوان 
یــک فنــاوری رو بــه جلــو و بســیار مناســب در 
نظــر گرفتــه می شــود. تحقیقــات زیــادی بــر 
روی منســوجات بی بافــت بــرای کاربردهــای 
زمینــه  و  اســت  انجــام  حــال  در  مختلــف 
بــرای بهبــود بیشــتر آنهــا نیــز وجــود دارد. 
در  بی بافــت  منســوجات  بیشــتر  امــروزه 
ماننــد  نســاجی  صنعــت  فنــی  بخش هــای 
پزشــکی،  منســوجات  ژئوتکســتایل ها، 
منســوجات کشــاورزی، منســوجات خــودرو 

می شــوند. اســتفاده  غیــره  و 
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نویسنده: تحریریه کهن

نوآوری در صنعت کفپوش های نرم

در حــال حاضــر میــزان تقاضــای مصــرف کننــدگان جهانــی بــرای اســتفاده از فــرش در حــال افزایــش اســت. در نتیجــه تمرکــز 
ــه آن هــا  ــار دیگــر ســبب جلــب توجــه مشــتریان ب ــرم ب ــن کفپوش هــای ن ــوآوری در صنعــت ای و ســرمایه گــذاری در حــوزه ن

خواهــد شــد.

آنچه ابید در مورد کفپوهشا بدانیم

بــر اســاس تحقیقــات کاتالینــا، برخــاف اینکــه 
ارجــح  انتخــاب  کمامــان  ســخت  کفپوش هــای 
بــرای اکثــر خانه هــا هســتند، در نیمــه دوم ســال 
۲۰۲۰ فــرش مجــدداً ســهم خــود را در بــازار پــس 

گرفتــه اســت.

مدیریــت  بخــش  معــاون  ولبــورن،  جیمــی 
محصــول شــرکت موهــاک )Mohawk(، بیــان 
و  بــه حــس گرمــا  مــردم می خواهنــد  کــه  کــرد 

برگردنــد. فــرش  راحتــی 

شــاید فرش هــای امــروزی هرگــز ماننــد گذشــته 
نباشــند، امــا مــن می بینــم کــه مــا در حــال حاضــر 
شــانس بیشــتری بــرای احیــای مشــاغل گذشــته 
ــادی  ــد فــرش تاحــد زی ــاوری تولی ــرا فن ــم، زی داری

در طراحــی و رنــگ پیشــرفت کــرده اســت.

در طــول همه گیــری بیمــاری کرونــا، افــراد زیــادی 
می کردنــد  کار  خانــه  از  دورکاری  صــورت  بــه 
بــه صورتــی مجــازی  را  فرزندانشــان مدرســه  و 
خانواده هــا  ایــن  بــرای  فــرش  می گذراندنــد، 

بــا توجــه بــه شــیوع گســترده بیمــاری، صاحــب 
خانه هــا جهــت جلوگیــری از ورد افــراد غریبــه 
جهــت نصــب کفپــوش، بــرای کفپوش هایــی کــه 
خودشــان می توانســتد بــدون نیــاز بــه نصــاب 
آن هــا را نصــب کننــد تمرکــز و هزینــه بیشــتری 

صــرف کردنــد. 
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را  راحت تــر  و  آرام تــر  نرم تــر،  فضایــی 
در ســاعات کاری در خانــه بــه ارمغــان 

مــی آورد.

بــا توجــه بــه شــیوع گســترده بیمــاری، 
از  جلوگیــری  جهــت  خانه هــا  صاحــب 
ورد افــراد غریبــه جهــت نصــب کفپوش، 
خودشــان  کــه  کفپوش هایــی  بــرای 
نصــاب  بــه  نیــاز  بــدون  می توانســتد 
آن هــا را نصــب کننــد تمرکــز و هزینــه 

کردنــد.  صــرف  بیشــتری 

خریــد  رونــق  باعــث  مســئله  ایــن 
لمینــت،  شــده،  مهندســی  چوب هــای 
بــا هســته  و تخته هــای وینیــل لوکــس 
بــه  الزم  همچنیــن  شــد،  ســخت 
و  فرش هــا  فــروش  کــه  اســت  ذکــر 
بــود.  ســودمند  نیــز  نــرم  کفپوش هــای 
خریــد  بــه  همچنــان  خانه هــا  صاحــب 
فــرش بــه عنــوان راهــی بــرای نــرم کــردن 
می دهنــد.  ادامــه  ســخت  ســطوح 
همچنیــن اســتفاده از فــرش بــه عنــوان 
مانــدگار  و  ارزان   راه  یــک  کفپــوش، 
بــرای تغییــر دادن ظاهــر فضــای خانــه 

. هســتند

مدیرعامــل  و  رئیــس  باوکــوم،  تیــم 
صنایــع شــاو )Shaw( بیــان کــرد: بســیار 
گزارش هــای  از  بعــد  کــه  خوشــحالم 
و  اول  ماهــه  ســه  اواخــر  در  فــروش 
نیمــه دوم ســال  در  دوم ســال ۲۰۲۰، 
مــا شــاهد بهبــود چشــمگیر در فــروش 

بخــش  در  ویــژه  بــه  فــرش،  ســاالنه 
کــه  افــرادی  همــه  بودیــم.  مســکونی، 
بایــد  کــه  در خانــه می ماننــد گفته انــد 
در  آن هــا  کننــد.  نــو  را  خــود  خانــه 
انتخــاب بســیاری از لــوازم منــزل راحتــی 
را  خــود  خانگــی  حیوانــات  و  کــودکان 
درنظــر می گیرنــد. همچنیــن از مزایــای 
و  زیبایــی  همچــون  نــرم  کفپوش هــای 

دارنــد. اطــاع  آکوســتیک  خاصیــت 

نوآوری در ارائه فرش های تمیز

دیگــری  زمــان  هــر  از  بیــش  اکنــون 
دغدغه هــای  از  یکــی  خانه هــا  تمیــزی 
اصلــی مصــرف کننــدگان اســت. طبــق 
تحقیقــات منینگتــون، تقریبــا 9۰ درصــد 
کــه  دادنــد  پاســخ  مصرف کننــدگان  از 
تمیزتــر  بــه  کــه  می خواهنــد  کفپوشــی 
کنــد. کمــک  خانه شــان  داشــتن  نگــه 

بــه  موســوم  میکروبــی  آنتــی  ســطوح 
ــان )Microban( بــه محافظــت  میکروب
از ســطح کفپــوش بــه طــور ۲۴ ســاعته 
در برابــر رشــد باکتری هــا کمــک می کنــد 
و 99 درصــد تمیزتــر از ســطوح عملگــری 

نشــده باقــی می مانــد.

شرکت Phenix Flooring، راه اندازی 
کــرد،  اعــام  را   FloorEver مجموعــه 
مجموعــه جدیــدی از فرش هــای بــادوام 
خانواده هــای  انتظــارات  می تواننــد  کــه 

را  بچه هــا  و  خانگــی  حیوانــات  دارای 
دارای  مجموعــه  ایــن  کنــد.  بــراورده 
میکروبــان  میکروبــی  آنتــی  فنــاوری 
در طــول عمــر محصــول اســت کــه بــه 
رشــد  برابــر  در  ســاعته   ۲۴ محافظــت 
باکتری هــا و کپک هــا کمــک می کنــد و 
99 درصــد تمیزتــر از ســطوح عملگــری 

می مانــد. باقــی  نشــده 

شــرکت  معــاون  ســورات،  جیســون 
ایــن  کــرد:  بیــان   Phenix Flooring
الیــاف پیشــرفته، در برابــر لکــه و گــرد و 
خــاک بــه صــورت ذاتــی مقــاوم هســتند. 
بــادوام  نایلــون  از  چــون  همچنیــن 
ســاخته شــده اند، فــرش در طــی مــدت 
اســتفاده و پاخــور کهنــه بــه نظــر نخواهد 
محصــوالت  همچنیــن  مــا  رســید. 
را   SureSoftSD اســتر  پلــی  منتخــب 
گنجانده ایــم   FloorEver برنامــه  در 
چیــزی  بتواننــد  مصرف کننــدگان  تــا 
متناســب بــا بودجــه خــود پیــدا کننــد.

ســبک  شــرکت  ایــن  ایــن،  بــر  عــاوه 
جدیــدی از فــرش را بــا الهــام از ســبک  
و بافــت پارچه هــای لوکــس موجــود در 
 Modern بــازار، در مجموعــه محبــوب
Contours خــود اضافــه کــرده اســت 
نیــز  میکروبــان  پوشــش  دارای  کــه 

شــند. می با

مــورد  بافندگــی  تکنیک هــای  و  مــواد 
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مجموعــه،  ایــن  ایجــاد  بــرای  اســتفاده 
و  بدیــل  بــی  کفپوش هــای  و  فــرش 
بــه  کــه  مــی آورد  بوجــود  را  شــاهکاری 
فضــای منــزل شــما ظاهــری پرجنــب و 
 Pristine .جــوش و پیچیــده می دهنــد
بــه  کــه  اســت  محصولــی  جدیدتریــن 
و  اســت  شــده  اضافــه  مجموعــه  ایــن 
بــر ایجــاد فضایــی گــرم و آرام در خانــه 
تمرکــز دارد. ایــن ســبک بــا تلفیــق هــر 
دو ســبک طراحــی ژاپنــی و اســکاندی، 
پــس زمینــه ای متعــادل بــا رنگ هــای بــژ 
خنثــی و مایــل بــه ســفید ارائــه می دهــد.

بازاریابــی  معــاون  ســیلبرت،  دنیــز 
شــرکت موهــاک بیــان کــرد: ســال ۲۰۲۱ 
فرصــت خوبــی بــرای دریافــت پیام هایــی 
در مــورد پاکیزگــی و تمیــزی همــراه بــا 

ســامت و رفــاه اســت.

پلــی  فرش هــای  کــرد:  بیــان  ولبــورن 
اســتر مــا دارای باالتریــن کیفیــت الیــاف 
PET هســتند و بــه صــورت ۱۰۰ درصــد 
از مــواد بازیافتــی از جملــه بطری هــای 

پاســتیکی ســاخته شــده انــد.

وی خاطــر نشــان کــرد کــه ایــن بطری هــا 
فراینــد  طریــق  از  روزانــه  صــورت  بــه 
Continuum متعلــق بــه ایــن شــرکت 
کــه  زمانــی  از  می شــوند.  بازیافــت 
انــدازی شــده،  راه  بازیافــت  ایــن خــط 
بازیافــت  بطــری  میلیــارد   ۵۰ از  بیــش 
ــد  ــن فراین ــراع ای شــده اســت. ثبــت اخت
از  پاســتیک ها  داشــتن  نگــه  دور  بــه 
محیط هــای  و  آبراه هــا  اقیانوس هــا؛ 

کــرد. خواهــد  کمــک  طبیعــی 

شــرکت EverStrand در عیــن حــال که 
بــه ایجــاد یــک ســیاره پاک تــر مشــارکت 

بــرای  نیــز  دیگــری  مزایــای  می کنــد، 
خانواده هــای پرمشــغله خواهــد داشــت. 
فنــاوری محافظــت از گــرد و غبــار و لکــه 
فرش هــای  کــردن  تمیــز   ،EasyClean
و  می کنــد  ســاده تر  را  مجموعــه  ایــن 
ســبب می شــود فرش هــا نوتــر بــه نظــر 
ایــن، کفپوش هــای  بــر  برســند. عــاوه 
ایــن مجموعــه نرمــی بیشــتری داشــته و 
 ForeverFresh ــو از فنــاوری کاهــش ب

برخــوردار هســتند.

ســیلبرت گفــت: مــا بیشــتر بــر مزایایــی 
کــه ایــن فرآینــد و نــوآوری بــرای مصــرف 
تمرکــز  مــی آورد  ارمغــان  بــه  کننــدگان 
زمــان  کاهــش  واقــع  در  می کنیــم. 
تمیــز کــردن و تعمیــر و نگهــداری ســاده 
خانواده هــا  کــه  اســت  معنــی  ایــن  بــه 
صــرف  را  بیشــتری  زمــان  می تواننــد 

شرکت موهاک به دلیل ارتباط 
با مصرف کننده امروزی، 

در حال گسترش پیام های 
خود برای همه محصوالت 

 SmartStrand مجموعه های
و SmartStrand Silk است 

تا تأثیرات زیست محیطی 
آن ها را تقویت کند. الیاف 

فرش SmartStrand دارای 
گواهی OEKO-TEX بدون 

مواد مضر هستند و تا حدی 
از مواد گیاهی قابل تجدید 
ساالنه ساخته شده اند. به 

این ترتیب، مصرف کنندگان به 
راحتی می توانند درک کنند که 

 SmartStrand محصوالت
برای خانه ها و 
محیط زیست 
ایمن هستند.

ســاختن لحظــات بــه یــاد ماندنــی کننــد 
و زمــان کمتــری را بــرای نگرانــی در مــورد 

کفپــوش خــود صــرف کننــد.

بــا  مــا  مشــتریان  اینکــه  عــاوه  بــه 
دانســتن ایــن نکتــه کــه بــا یــک انتخــاب 
زیســت،  محیــط  دوســتدار  و  آگاهانــه 
کرده انــد  خریــداری  را  خــود  فــرش 

داشــت. خواهنــد  خوبــی  احســاس 

شــرکت موهــاک همچنین مجموعه های 
از  بیــش  کــه  را  خــود   SmartStrand
بــود،  شــده  معرفــی  پیــش  ســال   ۱۵
ویژگی هــای  بــه  مشــتریان  جــذب  بــا 
بــا  دوســتی  و  دوام  آســان،  مراقبــت 
محیــط زیســت، تقویــت کــرده اســت. 
و   SmartStrand مجموعه هــای 
SmartStrand Silk شــامل ضمانــت 
حیوانــات  از  محافظــت  انحصــاری 
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بــر  عــاوه  هســتند.  موهــاک  خانگــی 
 SmartStrand Silk مجموعــه  ایــن، 
ماننــد  ابریشــم  الیــاف  از  اســتفاده  بــا 
لکــه ســاخته شــده  برابــر  در  مقــاوم  و 

اســت.

بــه گفتــه ولبــورن، مقــدار الیــاف مصرفی 
از  بیشــتر  برابــر  ســه  ایــن فرش هــا  در 
الیافــی اســت کــه در فرش هــای ســنتی 
یافــت می شــود و در نتیجــه آن هــا را بــه 
انتخابــی نــرم و مجلــل تبدیــل خواهــد 

کــرد.

ارتبــاط  دلیــل  بــه  موهــاک  شــرکت 
حــال  در  امــروزی،  مصرف کننــده  بــا 
بــرای  خــود  پیام هــای  گســترش 
مجموعه هــای  محصــوالت  همــه 
 SmartStrand و   SmartStrand
ــا تأثیــرات زیســت محیطی  Silk اســت ت
فــرش  الیــاف  کنــد.  تقویــت  را  آن هــا 
OEKO- دارای گواهــی SmartStrand
تــا  و  مــواد مضــر هســتند  بــدون   TEX
تجدیــد  قابــل  گیاهــی  مــواد  از  حــدی 
ایــن  بــه  انــد.  شــده  ســاخته  ســاالنه 
راحتــی  بــه  کننــدگان  ترتیــب، مصــرف 
کــه محصــوالت  می تواننــد درک کننــد 
SmartStrand بــرای خانه هــا و محیــط 

هســتند. ایمــن  زیســت 

عــاوه بــر ایــن، امســال ضمانت نامــه ای 
بــرای محصــوالت SmartStrand ارائــه 
شــده اســت تــا ایــن مجموعــه از ســایر 

محصــوالت متمایزتــر شــود.

سبک نو

مــورد  در  امســال   Shaw Floors

عرضــه  زمــان  تقویــت  و  ســازی  ســاده 
درنظــر  برنامــه ای  خــود  محصــوالت 
معرفــی  گفــت:  تــران  اســت.  داشــته 
ــه  ــه صــورت ســال ب ــزرگ ب محصــوالت ب
باشــد. زیــاد  بســیار  می توانــد  ســال 

و  اســتراتژیک  محصــول  چرخه هــای 
مرحلــه ای بــه مــا ایــن امــکان را می دهــد 
روی  را  خــود  محصــول  آمــوزش  کــه 
ســفارش های  و  هدفمنــد  ســبک های 
بیشــتر  ســرعت  بــا  خدمــات  نمونــه 
متمرکــز کنیــم. مــا همچنیــن می توانیــم 
نیازهــای در حــال تغییــر بــازار، نظــارت 
بــر رونــد مصرف کننــده و عــادات خریــد 
را بیشــتر درک کنیــم و بــه آن هــا پاســخ 

دهیــم تــا اطمینــان حاصــل کنیــم کــه 
مشــتریان مــا محصــوالت مناســب را در 

می کننــد. دریافــت  مناســب  زمــان 

مــا،  یــک  فــاز  جدیــد  معرفی هــای 
بــه  کمــک  بــا  را  واقعــی  راه حل هــای 
کاهــش ســطح ســر و صــدا در خانــه و 
یــک دفتــر کار جدیــد در خانــه  ایجــاد 
قیمــت   بــا  و  فــرش سفارشــی  یــک  بــا 

می دهنــد. ارائــه  مناســب 

نیــز   Simply The Best Values
ارزش  بــا  محصــوالت  از  مجموعــه ای 
محصــوالت  از  دســته  ایــن  در  اســت. 
امــا  اســت  رقابتــی  بســیار  قیمــت 
همچنــان تنــوع بصــری زیــاد و هیجــان 
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ایــن  می دهنــد.  ارائــه  را  انگیــزی 
دارنــد. گارانتــی  ســال   ۱۵ کفپوش هــا 

 Godfrey( هرســت  گادفــری  برنــد 
و  تمرکــز  بــا  را  جدیــد  ســال   )Hirst
ــر روی فرش هــای گــران  ــازه ای ب ــرژی ت ان
قیمــت و مــد روز آغــاز کــرد. مجموعــه 
۲۰۲۱ متشــکل ایــن برنــد از ۱۲ محصــول 
جدیــد بــا ســاختار، اســتایل و رنگ هــای 
قــرار  هــدف  بــرای  کــه  اســت  مختلــف 
طراحــی  بــازار  ممتــاز  بخــش  دادن 

شــده اند.

ارشــد  معــاون  راندولــف،  جیســون 
فــروش محصــوالت خانگــی در کارســتان 
)Karastan(، بیــان کرد: خرده فروشــان 
می تواننــد حســی تــازه و بــه  روز از برنــد 
مــا  باشــند.  داشــته  هرســت  گادفــری 
مجموعــه محصــوالت خــود را کــه دارای 
 SmartStrand الیــاف نایلــون، پشــم و
هســتند، با انواع ســاختارها و رنگ های 
طراحــی شــده بــرای هماهنگــی بــا هــر 
نــوع دکوراســیون، گســترش داده ایــم. 
ــرد  ــه ف ــن ســبک منحصــر ب ــن ای همچنی
بــرای  را  فرصتــی  متفــاوت  مجموعــه  و 
خــرده فروشــان مــا فراهــم می کنــد تــا 

فروششــان را افزایــش دهنــد.

محصــوالت  مجموعــه  تکمیــل  بــرای 
حــال  در  هرســت  گادفــری  جدیــد، 
بــه  مربــوط  دارایی هــای  گســترش 
خــود  تجــاری  دارایی هــای  و  بازاریابــی 
تبلیغــات  شــامل  مــوارد  ایــن  اســت. 
و  تبلیغاتــی  دارایی هــای  هدفمنــد، 
نمایشــگاه های سفارشــی شــده اســت.

ــه روز شــده  ایــن سیســتم های تجــاری ب

در اندازه هــا و پیکربندی هــای مختلــف 
 ۵۰ حداکثــر  و  هســتند  دســترس  در 
می گذارنــد.  نمایــش  بــه  را  ســبک 
هرســت  گادفــری  گفــت:  راندولــف 
ســبک های  از  مجموعــه ای  ارائــه  بــا 
توزیــع  بــا  روز  مــد  و  منحصربه فــرد 
بــرای  جایگزینــی  ارائــه  بــه  انتخابــی، 
می دهــد. ادامــه  پرفــروش  برندهــای 

بــه  را  خــود  شــهرت  هرســت  گادفــری 
عنــوان پیشــرو در مدل ســازی پشــم های 
حــال  در  و  می دهــد  گســترش  پــرزدار 
ممتــاز  پیشــنهادات مصنوعــی  ارتقــای 
بهتریــن ســبک و طراحــی در  بــا  خــود 

ایــن دســته اســت.

در  پیشــرفت ها  کارســتان،  بــرای 
را  طراحی هــا  تافتینــگ،  فن آوری هــای 
بــرای ســال ۲۰۲۱ افزایــش داده اســت. 
گســترش  حــال  در  اخیــرا  کارســتان 
اســت.  خــود   KaraLoom فنــاوری 
پشــمی  فــرش  ایــن محصــوالت ظاهــر 
پــرزدار را تکــرار می کننــد. امســال، ایــن 
مجموعه شــامل شــش ســبک جدید در 

اســت. محبــوب  بصــری  جلوه هــای 

حلقه هــای  دارای  جدیــد  محصــوالت 
بــزرگ و درشــت، طرح هــای پیچیــده و 
حلقه هــای چنــد رنــگ بــا رنگ هــای قــوی 
و پالت هــای رنگــی شــیک هســتند. در 
محصــول   ۲۴ کارســتان   ،۲۰۲۱ ســال 
از  یکــی  کــه  کــرد  معرفــی  را  جدیــد 
ایــن  تاریــخ  بزرگ تریــن محصــوالت در 
دارای  مجموعــه  ایــن  بــود.  مجموعــه 
از  ســاختارها  از  گســترده ای  طیــف 
بافت هــا  و  حلقه هــا  طرح هــا،  جملــه 
رنگ هــا  شــیک ترین  و  جدیدتریــن  در 

می باشــد.

راندولــف بیــان کــرد: مجموعــه کارســتان 
همــواره در صنعــت رنــگ پیشــرو بــوده 
اســت. فنــاوری جدیــد ColorMax مــا 
ایــن رهبــری را بــا ارائــه رنگ هــای ترکیــب 
عالــی  رنــگ  شــفافیت  بــا  زیبــا  شــده 
گســترش می دهــد. فرآیندهــای رنگــرزی 
اختصاصــی، تصاویــری بــا وضــوح بــاال 
و عمــق رنــگ، یکنواختــی و شــفافیت 
ــر ایجــاد می کننــد. مــا همچنیــن  بی نظی
فنــاوری KaraLoom خــود را گســترش 
خواهیــم داد کــه تصاویــر پشــم پــرزدار 
دســت ســاز را بــا ســاختارها و رنگ هــای 
تکــرار   ColorMax جملــه  از  جدیــد 
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می کنــد.

جدیدتریــن نــوآوری، تافتینــگ دیکســی 
TECHnique اســت کــه در آن فنــاوری 
بــا  را  بافــت  و  رنــگ  طــرح،  پیشــرفته 
هماهنگــی ترکیــب می کنــد. دن فیــان، 
گــروه Dixie گفــت:  بازاریابــی  معــاون 
از طریــق TECHnique، تیــم طراحــی 
مــا حــس مــد و خاقیــت را بــا طراحــی 
بافتــه  تصاویــری  ایجــاد  بــرای  دقیــق 
شــده و خیــره کننــده بــه کار بــرده اســت.

مــا بســیار هیجــان زده هســتیم کــه در 
و  جدیــد  کیفیــت  شــش   ۲۰۲۱ ســال 
ارائــه  را   TECHnique شــگفت انگیز 
ســاخته  ســبک های  جملــه  از  دهیــم، 
 EnVision۶۶ شــده بــا پشــم و نایلــون
 .Fabrica و Masland در بخش هــای
ایــن محصــوالت بــه خوبــی بــه عنــوان 
قالیچــه  بــا انــدازه سفارشــی یــا بــه عنوان 

رانــر مناســب هســتند.

شــامل  نــوآوری  کلیــدی  ســبک های 
 TAPdance و Masland TWOstep
بــرای الیــاف نایلــون و SMOOTHjazz و 
SOFTrock بــرای الیــاف پشــمی اســت. 
 Fabrica Watercolor ســبک های 
کــدام دارای  هــر   ،BRUSHstrokes و 
هســتند  خــود  خــاص  ابعــاد  و  عمــق 
از  مختلــف  نخ هــای  ترکیــب  بــا  کــه 
بــرای  درخشــش ها  و  رنگ هــا  انــواع 
طرح هــا  ایــن  در  تونــاژ  جلــوه  ایجــاد 
همچنیــن  فیــان  می شــوند.  تولیــد 
بخش هــای  بــه   TECHnique افــزود: 
بــاال  رده  طراحــان  و  خرده فروشــی 
از  هیجان انگیــز  و  جدیــد  مجموعــه ای 
نــرم  را در غالــب کفپوش هــای  تجمــل 

می کنــد. ارائــه 

مشخصات ساده شده و نصب

 Open Air by تجــاری،  جنبــه  از 
از  گســترده  پلتفــرم  یــک   Interface
بــه  مقــرون  فــرش  کاشــی  ســبک های 
صرفــه و بــا کارایــی بــاال اســت کــه بــا 
ارائــه مجموعــه ای عالــی از کفپوش هــای 
مناســب فضاهــای بــاز، انتخــاب را بــرای 
پیمانــکاران و طراحــان ســاده می کنــد.

شــامل  پلتفــرم،  ایــن  اولیــه  پیشــنهاد 
هندســی،  الگــوی   ۲۲ از  مجموعــه ای 
خطــی، ارگانیــک و بافــت منحصربه فــرد 

پرفروش تریــن  در  همگــی  کــه  اســت 
رنگ هــای خنثــی Interface و بــا همــان 

قیمــت جــذاب موجــود هســتند.

مجموعــه  در  انتخابــی  ســبک های 
خاقانــه  متدولــوژی  دارای  همچنیــن 
کــه  اســت   Interface  i۲ طراحــی 
هــر  بــه  را  کاشــی ها  نصــب  امــکان 
و  می کنــد  فراهــم  جهتــی  یــا  ترتیــب 
نصــب و جایگزینــی انتخابــی را آســان تر 
ــه ذکــر اســت  می کنــد. همچنیــن الزم ب
کــه هــر ســبک فــرش بــرا اســتفاده در 
الیــاف  درصــد   ۱۰۰ شــامل  بــاز  فضــای 
شــده  بازیافــت  محتــوای  بــا  نایلــون 

اســت.
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بیــن  نمایشــگاه  بزرگتریــن   ITMA
المللــی فنــاوری نســاجی و پوشــاک در 
جهــان اســت، برنــد ITMA متعلــق بــه 
بــه عنــوان   ITMA CEMATEX اســت. 
و  نســاجی  فنــاوری  صنعــت  المپیــک 
پوشــاک شــناخته می شــود و در واقــع 
ویترینــی از آخریــن فناوری هــا و محــل 
و  خریــداران  بــرای  حیاتــی  ماقــات 
فروشــندگان فعــال در حــوزه نســاجی از 

اســت. جهــان  سراســر 

المللــی  بیــن  نمایشــگاه  بزرگ تریــن 
فنــاوری نســاجی و پوشــاک جهــان، در 
بــازه زمانــی ۸ تــا ۱۴ جــون ۲۰۲۳ ) ۱۸ 
تــا ۲۴ خــرداد ۱۴۰۲( در میــان ایتالیــا 
ایــن  رســالت  شــد.  خواهــد  برگــزار 
نمایشــگاه برجســته ســازی نوآوری هــا و 
ابداعاتــی اســت کــه بــه تولیــد کننــدگاه 
کمــک  پوشــاک  و  نســاجی  حــوزه  در 

منایشگاه ITMA ؛ اتثیرگذارترین منایشگاه 
فناوری نساجی و پوشاک در جهان

۲۰۲۳ ITMA رویدادهای جانیب و نوآوری ها در

می کنــد کســب و کارهــای خــود را تغییــر 
کننــد. رشــد  و  داده 

بســیار  میــان  نســاجی  نمایشــگاه 
جامــع و کامــل اســت و طیــف وســیعی 
از خدمــات، ماشــین آالت، محصــوالت 
صنعــت  بــه  مربــوط  جانبــی  لــوازم  و 
می گــذارد.  نمایــش  بــه  را  نســاجی 
شــرکت¬های فعال در صنعت نســاجی 
و پوشــاک می تواننــد تــا تاریــخ ۱۵ مــارچ 
۲۰۲۲ )۲۴ اســفند ۱۴۰۰( بــرای ثبــت نــام 

در ایــن نمایشــگاه اقــدام کننــد.

تاریخچه و برگزارکننده نمایشگاه

شــامل  اروپــا  ســازان  ماشــین  کمیتــه 
کشــورهای  ســازان  ماشــین  انجمــن  
 ،)VDMA( آلمــان ،)UCMTF( فرانســه
ایتالیــا   ،)SYMATEX( بلژیــک 

)ACIMIT(، اســپانیا )AMTEX(، هلنــد 
 ،)Swissmem( ســوییس   ،)GTM(
 ،)TIMAS( و سوئد )BTMA( انگلستان
نمایشــگاه ITMA را بنیانگــذاری کردنــد. 
ایــن  برگــزاری  اخیــر  دوره  چندیــن  در 
 International نمایشــگاه به موسسه

اســت. شــده  ســپرده   MP

ایــن موسســه یــک تشــکیات حرفــه ای 
و  کنفرانــس  برگــزاری  زمینــه  در 
المللــی  بیــن  مهــم  نمایشــگاه های 
ــا کنــون بیــش  اســت. ایــن تشــکیات ت
کارنامــه  در  را  جهانــی  رویــداد   ۳۰۰ از 
خــود ثبــت کــرده اســت و در ســال های 
۲۰۰۱ و ۲۰۰۲ بــه صــورت متوالــی موفــق 
 Enterprise۵۰ جایــزه  دریافــت  بــه 

شــد.

منایشگاه ماشین آالت نساجی
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ITMA نقش نمایشگاه

نمایشــگاه ITMA مکانــی اســت کــه در 
آن افــراد فعــال در صنعــت هــر چهــار 
ســال یــک بــار بــرای به نمایش گذاشــتن 
آخریــن فناوری هــای پــردازش نســاجی و 
پوشــاک، ماشــین آالت و مــواد، ترویــج 
همکاری هــا و ایجــاد مشــارکت ها گــرد 
جایــی  نمایشــگاه  ایــن  می آینــد.  هــم 
اســت کــه دنیــای منســوجات و پوشــاک 
نزدیــک  حــوزه  ایــن  نوآوری هــای  بــه  را 

می کنــد.

ســال خدمــت   ۷۰ از  بیــش  بــا   ITMA
بــه صنعــت نســاجی و پوشــاک جهــان 
عنــوان  بــه  کنــون(،  تــا  )از ســال ۱9۵۱ 
بزرگتریــن پلتفــرم تجــاری در نــوع خــود 
شــناخته شــده اســت کــه مــورد اعتمــاد 
جهانــی  پوشــاک  و  نســاجی  صنعــت 

اســت.

از  قســمت  هــر  اخیــر،  ســال های  در 
نمایشــگاه ITMA حــدود ۲۰۰۰۰۰ متــر 
مربــع از فضــای ناخالــص نمایشــگاه را 
 ۱۵۰۰ از  بیــش  و  اســت  داده  پوشــش 
غرفــه دار از سراســر جهــان را بــه خــود 
جذب کرده اســت. ITMA با پشــتیبانی 
ســازمان های  از  گســترده ای  شــبکه 
صنعتــی، تامیــن کننــدگان و خریــداران 
نســخه  در  اســت  قــرار  المللــی،  بیــن 
 ۱۰۰۰۰۰ از  بیــش  ســال ۲۰۲۳  در  آتــی 
بــه  جهــان  سراســر  از  را  بازدیدکننــده 

خــود جــذب کنــد.

اهداف برگذاری ITMA عبارتند از:

بــرای  پیشــرو  پلتفــرم  یــک  ارائــه   •
صنعــت نســاجی و پوشــاک جهــان بــرای 
بازاریابــی و منبــع راه حل هــای کارآمــد و 

ــه اشــتراک گــذاری  ــن ب ــدار و همچنی پای
دانــش و شــبکه

• ارتقــا و تقویــت صنعــت ماشــین آالت 
CEMATEX نســاجی انجمن هــای عضــو

از  معقــول  چرخــه  یــک  ارائــه   •
نمایشــگاه ها کــه نــه تنهــا بــه نفــع ارائــه 
دهنــدگان فنــاوری باشــد، بلکــه بــه نفــع 

باشــد. نیــز  آن هــا  مشــتریان 

• در بر گرفتن طیف وسیعی از 
ماشین آالت نساجی و پوشاک و 

فناوری های مرتبط

بخش هایــی  در  نمایشــگاه ها   •
ســهولت  تــا  می شــوند  دســته بندی 
کننــد. تســهیل  را  خریــداران  بازدیــد 

دوره های برگزاری نمایشگاه های 
ITMA

توســط   ITMA نمایشــگاه  اولیــن 
CEMATEX در ســال ۱9۵۱ راه انــدازی 
شــد. ایــن نمایشــگاه از زمــان راه انــدازی 
هــر چهــار ســال یــک بــار در شــهرهای 
مختلــف اروپــا بــا موفقیــت بــزرگ برگــزار 
می شــود. ترتیــب برگــزاری نمایشــگاه ها 
زیــر  شــکل  در  گذشــته  ســال های  در 

مشــخص شــده اســت.

ســال   ۴ هــر  کــه   ITMA نمایشــگاه 

بزرگتریــن  می شــود،  برگــزار  بــار  یــک 
نمایشــگاه بیــن المللــی اســت کــه مــورد 
از  ســازمان  و  شــرکت  هــزاران  انتظــار 

اســت. پوشــاک  و  نســاجی  صنعــت 

 ۲۰۱9 ســال  در   ITMA نســخه  آخریــن 
یــک موفقیــت چشــمگیر دیگــر بــود و 
را  شــماری  بــی  ارزشــمند  فرصت هــای 
و  دانــش  اشــتراک  یابــی،  منبــع  بــرای 
شــبکه ســازی ایجــاد کــرد. بــا مشــارکت 
مخاطبــان جهانــی، ITMA مکانــی بــرای 
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بــا تصمیــم گیرنــدگان کلیــدی،  دیــدار 
و  منســوجات  برتــر  تولیدکننــدگان 
پوشــاک و صاحبــان برندهــای برجســته، 
ایجــاد  و  بــازار  اطاعــات  آوری  جمــع 
فعالیت هــای مشــترک و تجــارت اســت.

 ۲۰ در  کــه  نمایشــگاه هایی  بــا   ITMA
تنهــا  اســت،  شــده  گســترده  بخــش 
پلتفــرم تجــاری اســت که آخریــن ترندها 
و راه حل هــا را بــرای کل زنجیــره ارزش 
صنعــت نســاجی بــه نمایــش می گــذارد.

ITMA ۲۰۲۳ بــا موضــوع تغییــر دنیــای 
منسوجات، مواد پیشرفته، اتوماسیون 
و آینــده دیجیتــال، فناوری هــای جدیــد و 
پایــداری و چرخــه ای بــودن فعالیت هــا را 
مــورد توجــه قــرار خواهــد داد. شــما نیــز 
بازیکنــان  را در میــان  می توانیــد خــود 
 ۲۰۲۳ ITMA پیشــرو قــرار دهیــد و در
گزینه هــای  فــروش،  افزایــش  بــرای 
و  رقابتــی  هــوش  شــبکه،  همــکاری، 

مــوارد دیگــر اســتفاده کنیــد.

زمینه هــای فعالیــت شــرکت  کننده هــای 

از:  عبارتنــد   ITMA۲۰۲۳ نمایشــگاه 
ریســندگی، بوبیــن پیچــی، منســوجات 
و  پــودی  تــاری  بافندگــی  بافــت،  بــی 
بافندگــی حلقــوی، گلــدوزی ،بریدینــگ، 
تکمیــل کاالی نســاجی، چــاپ، تولیــد 
آزمایشــات،  کامپوزیت هــا،  پوشــاک، 
و  افزارهــا  نــرم  بازیافــت،  لجســتیک، 
اتوماســیون، مــواد شــیمیایی و رنگزاهــا، 
و  تحقیقــات  خدمــات،  تجهیــزات، 

نــخ و پارچــه. الیــاف و  نوآوری هــا و 

بخــش کامپوزیت هــا، بخشــی اســت کــه 
بــه تازگــی بــه نمایشــگاه اضافــه شــده 

 ITMA۲۰۲۳ اســت و بــرای اولیــن بــار در
شــد.  خواهــد  گذاشــته  نمایــش  بــه 
مطابــق بــا نبــض صنعــت، ITMA بخش 
کامپوزیــت را بــه نمایشــگاه خــود اضافــه 
کــرده اســت. شــرکت کننــدگان در ایــن 
فرصت هــای  می تواننــد  نمایشــگاه 
جدیــد را کشــف کــرده و بــا خریــداران در 
ایــن بخــش جدیــد ارتبــاط برقــرار موثــر 

برقــرار کننــد.

ITMA2023 نوآوری در نمایشگاه

خاقیــت و نــوآوری ضربــان قلــب تحــول 
ــای تحقیــق و همــکاری  اســت کــه زیربن
اســت. شــرکت کننــدگان می تواننــد در 
ITMA محصــوالت و فنــاوری جدید خود 
را راه انــدازی کننــد، آخریــن نوآوری هــای 
خــود را اعــام کننــد و جهــان را در مــورد 

مزیــت رقابتــی خــود متقاعــد کننــد.

بــرای  را   ITMA رویــداد  مســئله  ایــن 
برقــراری  دنبــال  بــه  کــه  خریدارانــی 
تولیدکننــدگان  بــا  مســتقیم  ارتبــاط 
شــما  می کنــد.  جــذاب  هســتند، 
می توانیــد همیــن امــروز در ایــن رویــداد 
ثبــت نــام کنیــد تــا یــک غرفــه دار شــوید 
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و مهــر مشــهور تاییــد صنعــت را بــه دســت آوریــد. در واقــع 
ITMA پلتفــرم ایــده آلــی بــرای اجــرای نمایش هــای زنــده رو 
در رو و جــذب مشــتریان احتمالــی اســت. از ایــن فرصــت 
اســتفاده کنیــد تــا نقــاط قــوت دســتگاه خــود را در عمــل بــه 

بکشــید! رخ 

روشنگر، الهام بخش و تامل برانگیز

و نشســت  کنفرانــس  ۲۰۱9 شــامل ۱۴۲   ITMA نمایشــگاه 
تجــاری همــراه بــا ۶۰۰۰ شــرکت کننــده بــود. ایــن نشســت ها 
و کنفرانس هــا بــه منظــور تبــادل ایده هــا، ایجــاد فرصت هــای 
جدیــد، همــکاری و ایجــاد ارتباطــات ارزشــمند برگــزار شــدند. 
رویــداد ITMA ۲۰۲۳ یــک نســخه هیجــان انگیــز دیگــر خواهــد 
جالــب  دیدگاه هــای  از  پــر  نمایشــگاه  از  نســخه  ایــن  بــود. 
در مــورد موضوعــات و مســائل روز اســت کــه بــه ۴ دســته 
فرعــی اتوماســیون و آینــده دیجیتــال، فناوری هــای نوآورانــه، 

پایــداری و چرخــه گرایــی و مــواد پیشــرفته می پــردازد.

• اتوماســیون و آینده دیجیتال : یشــرفت های پیشــگامانه در 
رباتیــک و هــوش مصنوعــی )AI( پذیرش تدریجی اتوماســیون 
در فرآیندهــای تولیــد منســوجات را ممکــن ســاخته اســت، 
در حالــی کــه دیجیتالــی شــدن فرآیندهــای تولیــد و تأثیــر آن 
بــر زنجیــره تامیــن، آینــده کل زنجیــره ارزش منســوجات و 

پوشــاک را شــکل می دهــد.

در  انگیــز  هیجــان  پیشــرفت های  نوآورانــه:  فناوری هــای   •
فرآیندهــای تولیــد ماننــد فــرآوری الیــاف و نــخ همچنــان بــه 

می کنــد. کمــک  نســاجی  صنعــت  پیشــبرد 

• پایــداری و چرخــه گرایــی: تولیدکننــدگان و برندهــا در حــال 
پیشــرفته  فرآیندهــای  ادغــام  و  نوآورانــه  مــواد  از  اســتفاده 
بــرای دســتیابی بــه مزیــت رقابتــی و ســاختن ســیاره ای ســبزتر 

هســتند.

ــوآوری و پایــداری بــه محرک هــای حیاتــی  • مــواد پیشــرفته: ن
تبدیــل شــده اند و امــکان ایجــاد منســوجات فنــی جدیــد بــا 
در  کــه  می کننــد  فراهــم  را  پیشــرفته  قابلیت هــای  و  مــواد 
ایــن  می گیرنــد.  قــرار  اســتفاده  مــورد  مختلــف  کاربردهــای 
بــاز،  فضــای  ورزش،  در  بلکــه  مــد،  در  تنهــا  نــه  برنامه هــا 
ســاختمان و ســاخت و ســاز، دفاعــی و پزشــکی نیــز کاربــرد 

دارنــد.

ITMA 2023 و انقالب های دوقلو که دنیای منسوجات را 
دگرگون می کند

صنعــت نســاجی جهانــی نــه تنهــا بــا یــک، بلکــه دو انقــاب بــه 
طــور همزمــان - دیجیتالــی شــدن و پایــداری – مواجــه اســت. 
در هــر صــورت، هــر دوی ایــن مســائل اصلــی بــا همــه گیــری 

کوویــد-۱9 تســریع شــده اند.

• دیجیتالی شدن

قباً در آخرین نمایشگاه ITMA در بارسلون در سال ۲۰۱9، 
ماشــین های  بــرای   ۴.۰  Industry دیجیتالــی  نوآوری هــای 
نســاجی معرفــی شــده بــود و مفهــوم کارخانه هــای هوشــمند 
تــا  تحوالتــی  چنیــن  توجــه  قابــل  شــتاب  مــی داد.  ارتقــا  را 
زمــان ITMA ۲۰۲۳ در میــان مشــهود خواهــد بــود. البتــه، 
بــه  حاضــر  حــال  در  دیجیتالی ســازی  از  خاصــی  جنبه هــای 
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خوبــی در فنــاوری نســاجی توســعه یافتــه اســت، و از جهــت 
دیگــر می تــوان آن را به عنــوان پاســخگویی بیشــتر بــه برخــی 
و  کارایــی  بهبــود  ماننــد  صنعــت،  قدیمــی  مشــغله های  از 
نظــر  در  انــرژی  هدررفــت  کاهــش  و  ماشــین ها  بهــره وری 

گرفــت.

امــکان  اکنــون  کــه  کلیــدی  پیشــرفت های  حــال،  ایــن  بــا 
متصــل  ماشــین های  می کنــد،  فراهــم  را  بیشــتر  پیشــرفت 
عملکــرد  داده هــای  تمــام  بــه  فــوری  دسترســی  مرکــز،  بــه 
پیشــگیرانه  نگهــداری  و  دور  راه  از  دسترســی  کارخانــه، 
هســتند. ابزارهــای شبیه ســازی جدیــد اپراتورهــای ماشــین را 
قــادر می ســازند همیشــه باالتریــن بهــره وری ممکــن را داشــته 
باشــند و کســب وکارها بــا دقــت بیشــتری بــر تمامــی عملیــات 

برنامه ریــزی کننــد. خــود نظــارت و 

ــه  در حــال حاضــر، زمــان صــرف شــده از یــک الیــاف پنبــه، ب
یــک  تــا زمانــی کــه در  از مزرعــه،  عنــوان مثــال، برداشــت 
لبــاس تمــام شــده در فروشــگاه خــرده فروشــی ظاهــر شــود، 
بــه طــور متوســط دو ســال اســت. در ایــن ســفر طوالنــی، 
دســت های زیــادی را پشــت ســر گذاشــته اســت کــه می توانــد 
فرآیندهــای کاری و  تحــت  و  ببــرد  را در سراســر جهــان  آن 
تصمیم هــای مختلفــی قــرار گرفتــه اســت کــه در گذشــته بــه 

صــورت دســتی، کاغــذی و تلفنــی گرفتــه می شــد.

بســیار  شــدن  دیجیتالــی  بــا  جداگانــه  مراحــل  ایــن  همــه 
ســاده شــده و بســیاری از محدودیت هــا حــذف می شــوند. 
در نتیجــه، مراحــل حمــل و نقــل در حــال کاهــش اســت و 
ســرمایه بســیار کمتــری در آینــده بــه ایــن زنجیره هــای تامیــن 
ســرازیر خواهــد شــد. وضعیتــی بســیار نزدیــک بــه ســفارش بــر 
حســب تقاضــا ایجــاد می شــود کــه منجــر به کاهش چشــمگیر 
محصــوالت انتخــاب دوم و غیرقابــل فــروش می شــود. تمــام 
ایــن پیشــرفت ها یــک مزیــت زیســت محیطی عظیــم دارد کــه 

ــداری می رســاند. ــه انقــاب دوم یعنــی پای مــا را ب

• پایداری

تامیــن  زنجیره هــای  ایجــاد  در  شــتاب  حاضــر  حــال  در 
چرخــه ای، کــه در آن پوشــاک تمــام شــده بــه طــور بــی پایــان 

تبدیــل می شــود، جمــع شــده  نخ هــای جدیــد  و  الیــاف  بــه 
ــن - از  ــره تامی ــا اشــتیاق توســط کل زنجی ــده ب ــن ای اســت. ای
ــا برندهــا و خــرده  تولیــد کننــدگان و طراحــان الیــاف گرفتــه ت
فروشــان - پذیرفتــه شــده اســت. همچنیــن راه هــای زیــادی 
وجــود دارد کــه منســوجات می تواننــد نیازهــای فعلــی جامعــه 
را فراتــر از پوشــاک بــرآورده کننــد. بــه ایــن ترتیــب می تــوان 
آن هــا را واقعــاً مــاده آینــده در نظــر گرفــت. کافــی اســت فقــط 
بــه اســتفاده از تقویت کننده هــای نســاجی در کامپوزیت هــا 
نــگاه  بــادی  توربین هــای  و  خــودرو  هوافضــا،  بــرای صنایــع 
کنیــد، جایــی کــه آن هــا هواپیماهــا و وســایل نقلیــه ســبک تر 
را قــادر می ســازند انتشــار انــرژی را کاهــش دهنــد و همچنیــن 

بــه انــرژی ســبزتر کمــک می کننــد.

2023 ITMA نوآوری ها نمایشگاه

ITMA ۲۰۲۳ بــه ســرمایه گــذاری جهــت کمــک بــه جامعــه 
نســاجی و پوشــاک در شناســایی، برجســته کــردن و تصدیــق 
نوآوری هایــی کــه صنعــت را از طریــق ۳ برنامــه زیــر پیــش 

می بــرد، ادامــه خواهــد داد.
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Innovator Xchange •

ایــن پلتفــرم کــه قبــاً بــه عنــوان پلتفــرم ســخنرانان شــناخته 
آزمایشــگاه  در  داران  غرفــه  بــرای  را  فرصت هایــی  می شــد، 
تحقیقــات و نــوآوری و همچنیــن کارشناســان صنعــت فراهــم 
می کنــد تــا نوآوری هــا و دانــش خــود را بــه اشــتراک بگذارنــد. 
ــن پلتفــرم  ــه انجــام شــد. ای در ITMA ۲۰۱9، بیــش از ۶۰ ارائ
از  کننــدگان  شــرکت  شــدن  متمایــز  بــرای  عالــی  راه  یــک 

دیگــران اســت.

Innovator Xchange یــک راه عالــی بــرای بازدیدکننــدگان 
ترندهــای  مــورد  در  اطاعــات  کســب  بــرای   ۲۰۲۳  ITMA
آینــده، دیدگاه هــای نــادر و راه حل هــای اســتراتژیک در مــورد 
چهــار موضــوع کلیــدی اســت کــه توســط غرفــه داران R&I و 
ــه اشــتراک گذاشــته شــده اســت.  کارشناســان صنعــت مــا ب
از دســت   ۲۰۱9  ITMA پلتفــرم ســخنرانان قبلــی را در  اگــر 
ــا  ــی ب ــرای تماشــای ارائه هــای ویدیوی ــد، اینجــا فرصتــی ب دادی

ثبــت نــام در ITMAnetwork وجــود دارد.

ITMA جایزه نوآوری پایدار •

برنامــه جایــزه معتبــر، کــه در ســال ۲۰۱۵ راه انــدازی شــد، 
 CEMATEX همچنان در حال رشد است. این برنامه توسط
ایجــاد شــد تــا تاش هــای مشــترک صنعــت نســاجی جهانــی 
را بــرای پیشــبرد پایــداری کســب  وکار از طریــق راه حل هــای 
نوآورانــه و ترویــج تحقیقــات برجســته مرتبــط بــا ایــن صنعــت 

شناســایی کنــد.

این جایزه شامل دو گرون می شود که عبارتند از:

۱. جایــزه تعالــی صنعــت؛ کــه از تولیدکننــدگان منســوجات و 
پوشــاک کــه توســط نمایشــگاه ITMA ۲۰۲۳ نامــزد شــده اند، 
بــه علــت اینکــه از فناوری هــای جدیــد بــرای پیشــبرد پایــداری 
کســب و کار خــود اســتفاده کرده انــد قدردانــی می کنــد. ایــن 
فناوری هــای اســتفاده شــده بــه نفــع مــردم و ســیاره زمیــن 

هســتند و ســودآور نیــز هســتند.

۲. جایــزه تعالــی پژوهــش و نــوآوری؛ کــه بــرای دانشــجویان 
مقطــع کارشناســی ارشــد کــه در نمایشــگاه حضــور دارنــد، 
از طــرف یــک ســازمان تحقیقاتــی و نــوآوری ITMA ۲۰۲۳ در 
نظــر گرفتــه شــده اســت. ایــن جایــزه دســتاوردهای برجســته 
و  نســاجی  بــا  مرتبــط  تکمیلــی  تحصیــات  تحقیقــات  در 

پوشــاک را بــه رســمیت می شناســد.

ITMA نمایشگاه ویدیویی نوآوری •

و  محصــوالت  می تواننــد   ۲۰۲۳  ITMA در  داران  غرفــه 
فناوری هــای نوآورانــه برجســته خــود را در یــک ویدیــوی دو 
دقیقــه ای بــه نمایــش بگذارنــد. ویدیوهــای منتخــب از ایــن 
مدیریــت  تخصصــی  کمیتــه  یــک  توســط  کــه  ارســال ها، 
ایــن  می شــود،  پخــش  جهانــی  مخاطبــان  بــرای  می شــود، 
قســمت یــک کانــال بازاریابــی اضافه شــده بــرای غرفــه داران 

اســت تــا نــوآوری خــود را بــه نمایــش بگذارنــد.



93مجله نساجی کهن، سال ۱۵، شماره ۶۹، اردیبهشت ۱۴۰۱ برو به صفحه فهرست ◄◄

نمایشــگاه ویدئویــی نوآوری هــا ITMA، نوآوری هــای برجســته 
در زمینــه مــواد، و فناوری هــای نســاجی و پوشــاک را کــه در 
بــه نمایــش گذاشــته شــده اســت، برجســته   ۲۰۲۳  ITMA
نوآورانــه  راه حل هــای  از  مجموعــه ای  همچنیــن  می کنــد. 
راه انــدازی  غرفــه داران  توســط  کــه  را  صنعــت  در  پیشــرو 

می دهــد. قــرار  بازدیدکننــدگان  اختیــار  در  شــده اند، 

 ITMA ویدیوهــای ارائــه شــده در کانال هــای آنایــن مربوطــه
غرفــه  از  شــد.  خواهنــد  پخــش  لــزوم  صــورت  در   ۲۰۲۳
داران دعــوت می شــود تــا فیلم هــای خــود را از طریــق مرکــز 
ریــزی  برنامــه  کمیتــه  توســط  تــا  کننــد  ارســال  نمایشــگاه 
بررســی شــود. اطاعــات بیشــتر در مــورد ارســال ویدئــو در 

بــود. آینــده در دســترس خواهــد 

تحول با نوآوری آغاز می شود!

 CEMATEX توســط  جدیــدی  ابتــکار   ،Start-Up Valley
اســت. ایــن برنامــه شــرکت ها را در مراحــل اولیــه توســعه بــا 
راه حل هــا و فن آوری هــای جدیــد و در حــال تغییــر بــازی بــرای 
حمایــت و الهــام بخشــیدن بــه نــوآوری بــرای صنعــت نســاجی، 

پوشــاک و مــد مــورد توجــه قــرار می دهــد.

اکنــون زمانــی اســت کــه تحــول بیــش از هــر زمــان دیگــری 
حیاتــی اســت و ITMA مشــتاق اســت تــا اســتارت آپ هــا را 
ــا  در بزرگتریــن صحنــه جهانــی صنعــت نســاجی قــرار دهــد ت

آخریــن خدمــات و نوآوری هــای خــود را بــه اشــتراک بگذارنــد، 
ــا هــم ایــن صنعــت را بــرای آینــده ای دیجیتالی تــر و  زیــرا مــا ب

پایدارتــر پیــش می بریــم.

و   Start-Up Valley در  مشــارکت  بــرای  درخواســت 
CEMATEX Start-Up Grant در ۳۰ ژوئــن ۲۰۲۲ )9 تیرمــاه 

می شــود. بســته   )۱۴۰۱

ITMA201۹ آمار نمایشگاه

آخریــن ITMA در ژوئــن ۲۰۱9 در بارســلون اســپانیا برگــزار 
شــد. در ایــن نمایشــگاه ۱۷۱۷ غرفــه دار از ۴۵ کشــور جهــان 
بــه ارائــه محصــوالت و فناوری هــای خــود پرداختنــد. همچنیــن 
۱۰۶۰۰۰ بازدیــد کننــده از ۱۳۶ کشــور در نمایشــگاه حضــور 
داشــتند. در ایــن دوره فضــای خالــص نمایشــگاهی در حــدود 

۱۱۴۶۰۰ متــر مربــع بــود.

• 9۵ درصــد از غرفــه داران مــورد بررســی، نوآوری هایــی را در 
ITMA ۲۰۱9 راه انــدازی کردنــد.

 ۲۰۱9 ســال  در  بررســی  مــورد  داران  غرفــه  از  درصــد   ۸9  •
ترتیــب  ایــن  بــه  آوردنــد؛  بــه دســت  را  مشــتریان جدیــدی 
می تــوان گفــت کــه ITMA ۲۰۲۳ بهتریــن و باکیفیت تریــن 
خریــداران صنعــت نســاجی را دارد کــه آمــاده دیــدار بــا شــما 

هســتند!

• 9۷ درصــد از غرفــه داران مــورد بررســی، سفارشــاتی را بــه 
پــس می توانیــد روابــط  صــورت حضــوری دریافــت کردنــد؛ 
تجــاری موجــود خــود را حفــظ کنیــد و اطمینــان حاصــل کنیــد 

کــه مشــتریان شــما را در میــان می بیننــد.
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همه گیــری  بــه  مربــوط  اضافــی  محدودیت هــای  حــال،  ایــن  بــا 
کوویــد-۱9، کاهــش ســرعت فعالیــت اقتصادی جهانــی و قیمت های 
پاییــن الیــاف مصنوعــی می توانــد فشــار نزولــی بــر قیمــت پنبــه در 

ســال ۲۰۲۲ وارد کنــد.

 ،NCC ــچ، معــاون اقتصــاد و تحلیــل سیاســت ــر جــودی کامپی دکت
گفــت کــه تخمیــن زده می شــود تولیــد جهانــی در ســال ۲۰۲۲ بــه 
کشــت  زیــر  ســطح  آن  دلیــل  کــه  یابــد  افزایــش  میلیــون   ۱۲۲.۶
بیشــتر اســت. پیش بینــی می شــود کــه  جهانــی بــرای ســال ۲۰۲۲ 
بــه ۱۲۵.9 میلیــون عــدل افزایــش یابــد، کــه نشــان دهنده باالتریــن 
میــزان تقاضــا بــرای پنبــه اســت. بــا افزایــش مصــرف در کشــورهای 
واردکننــده کلیــدی، پیــش بینــی مــی شــود تجــارت جهانــی بــه ۴۸.۳ 

میلیــون عــدل افزایــش یابــد.

صــادرات ایــاالت متحــده بــرای ســال بازاریابــی ۲۰۲۱ در حــال حاضــر 
۱۳.۸ میلیــون عــدل بــرآورد شــده اســت کــه 9۵۰ هــزار عــدل کمتــر 
از بــرآورد USDA در فوریــه ۲۰۲۲ اســت. در حالــی کــه فــروش و 
صــادرات ایــاالت متحــده در ســال بازاریابــی ۲۰۲۱ بســیار قــوی بــوده 
اســت، محمولــه هــای هفتگــی نســبت بــه ســرعت متوســط   پنــج 
ســاله بســیار عقــب تــر اســت. عــاوه بــر اختــاالت و تاخیرهــای 
ــه هــای پنبــه در مــاه هــای  ناشــی از مســائل حمــل و نقــل، محمول

اولیــه ســال بازاریابــی ۲۰۲۱ از کمبــود عرضــه  رنــج مــی بــرد.

چمش انداز قیمت 
پنبه در سال۲۰۲۲ 

کارشناسان پنبه انتظار دارند تقاضای 
جهاین به ابالترین حد خود برسد

قیمت پنبه در سال جاری با فشارهای افزایشی و نزولی مواجه 
 )NCC( است که در نتیجه پیش بینی احتیاطی شورای ملی پنبه

ایجاد شده است.

در نشست ساالنه NCC در ۱۳ فوریه، اقتصاددانان این سازمان 
عوامل کلیدی را که انتظار می رود بر قیمت ها در سال جاری 

تأثیر بگذارند، تشریح کردند. نیروهایی که انتظار می رود 
قیمت ها را باالتر ببرند شامل افزایش قیمت کاالها و نهاده ها، 
ترازنامه سخت تر ایاالت متحده، اختاالت زنجیره تامین، جریان 

پولی سفته بازانه و تقاضای قوی است.

تــا ۳ فوریــه، کل تعهــدات بــه ۱۳.۰ میلیــون 
عــدل رســید در حالــی کــه ۴.۵ میلیون عدل 
ارســال شــده بــود. محمولــه هــای فعلــی ۳.۲ 
میلیــون عــدل کمتــر از ســال گذشــته و ۱.۱ 
میلیــون عــدل کمتــر از میانگیــن پنــج ســاله 
میلیــون   ۱۳.۸ بــه  رســیدن  بــرای  اســت. 
عــدل در ۳۱ جــوالی، محمولــه هــای هفتگــی 
عــدل  هــزار  بــه طــور متوســط     ۳۷۰  بایــد 
برســد کــه کمــی باالتــر از میانگیــن ســرعت 

پنــج ســاله اســت.

بــا صــادرات کمتــر بــرای ســال زراعــی ۲۰۲۱، 
نهایــی  کــه ذخایــر  مــی شــود  بینــی  پیــش 
ایــاالت متحــده بــه ۴.۴ میلیــون عــدل یــا 
قبــل  ســال  از  بیشــتر  عــدل  میلیــون   ۱.۲

یابــد. افزایــش 
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چرا پمش هبرتین
 انتخاب است؟

انتخاب پشم می تواند انتشار کربن را کاهش دهد

بــر طبــق گــزارش هیئــت بیــن دولتــی تغییــرات آب و هــوا )IPCC( ، صنعــت مــد 
بیشــترین ردپــای کربــن را در طبیعــت دارد. ایــن مرکــز از دولــت  هــا و کســب  
وکارهــا می خواهــد کــه بــرای کمــک بــه نجــات کــره زمیــن ســریع تر عمــل کننــد. 
امــا آیــا اســتفاده از الیــاف طبیعــی - ماننــد پشــم – می توانــد ایــن تأثیــر را کاهــش 

دهــد؟

الیاف پشم
الیــاف پشــم دارای خواصــی طبیعــی هســتند کــه می تواننــد از الیــاف مصنوعــی 

بســیار  بهتــر عمــل کننــد. محصــوالت پشــمی دارای مزایــای زیــادی هســتند

- می توانند دوام بیشتری داشته باشند.

- باید کمتر و در دمای پایین شستشو شوند.

- به راحتی قابل بازیافت هستند.

- هــم در خشــکی و هــم در آب زیســت تخریــب پذیــر 
هستند.

- منجــر بــه هیــچ گونــه آلودگــی میکــرو پاســتیکی 
نمی شــوند.

مــوج دار بــودن و خاصیــت ارتجاعــی پشــم می توانــد 
فشــار را تحمــل کنــد و در برابــر خــرد شــدن و مــات 
شــدن مقاومــت کنــد. ایــن امــر بــه آن کمــک می کنــد 
تــا در برابــر ســایش و پوشــش مــداوم مقاومــت کنــد. 
مــدت  بــرای  پشــمی  محصــوالت  ترتیــب  ایــن  بــه 
طوالنی تــری ســالم و ماننــد حالــت اولیــه خــود باقــی 

می ماننــد.

به طــور  اقیانوس هــا  در  پاســتیک  میکــرو  آلودگــی 
نگران کننــده ای رو بــه افزایــش اســت، بــه طــوری کــه 
در  موجــود  میکروپاســتیک های  درصــد  تــا ۳۵   ۲۰
 The State of Fashion,( لباس هــا  از  اقیانــوس 

می باشــند.  )۲۰۲۰  ,McKinsey

از  بیــش  هــر شستشــو  در  اســتر  پلــی  لبــاس  یــک 
 International Wool( می کنــد  رهــا  الیــاف   ۱9۰۰
Textile Organisation(. بــا ایــن حــال، محصــوالت 
پشــمی نیــاز بــه شستشــوی کمتــری دارنــد و همچنیــن 

الیــاف پاســتیکی ریــز را در آب رهــا نمی کننــد.

الیــاف پشــم نیــز در حیــن شستشــو می ریزنــد، امــا 
ایــن الیــاف بــه طــور طبیعــی تجزیــه می شــوند، بــدون 
اینکــه اثــرات مضــری بــرای محیــط زیســت داشــته 
ــرای شستشــو  پشــم از آب  باشــند. بــه طــور کلــی، ب
کمتــری اســتفاده می شــود. بــرای تولیــد ۱۰۰ پیراهــن، 
پشــم ۱۸ درصــد انــرژی کمتــری نســبت بــه پلــی اســتر 
و تقریبــا ۷۰ درصــد آب کمتــری در مقایســه بــا پنبــه 

مصــرف می کنــد.

انتخاب پشم
چــرا پشــم انتخــاب بهتــری اســت؟ گراهــام کارک، 
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رئیــس بازاریابــی British Wool، در ایــن 
بــاره بیشــتر توضیــح می دهــد.

تجزیــه محصــوالت ســاخته شــده از الیــاف 
مصنوعــی در طبیعــت و مکانهــای دفع زباله 
ممکــن اســت تــا ۴۰ ســال طــول بکشــد. در 
الیــاف طبیعــی پشــم، در کســری  حالیکــه 
از ایــن زمــان تجزیــه می شــوند. از آنجایــی 
کــه پشــم از کراتیــن، یــک پروتئیــن طبیعــی 
موهــای  در  موجــود  پروتئیــن  بــه  شــبیه 
انســان تشــکیل شــده اســت، می توانــد بــه 
زیســت  ایجــاد خطــر  بــدون  طبیعــی  طــور 

محیطــی تجزیــه شــود.

می شــود،  تجزیــه  طبیعــی  طــور  بــه  پشــم 
و  زبالــه  دفــن  محل هــای  در  بنابرایــن 

نمی یابــد. تجمــع  اقیانوس هــا 

اســتانداردهای  اســاس  بــر  هــا  فــرش 
فنــی دقیــق و بــا در نظــر گرفتــن راحتــی 
نمازگــزاران بافتــه شــده انــد. هــر فــرش 
اســت  الکترونیکــی  تراشــه  یــک  دارای 
یــک سیســتم حــاوی اطاعــات  بــه  کــه 

اســت. آن متصــل  بــه  مربــوط 

در  نمازگــزاران  کــه  قرمــزی  فرش هــای 
صحــن مســجد النبــی مدینــه بــر آن هــا 
نمــاز می خواندنــد بــا ۱۲ هــزار فــرش ســبز 

رنــگ جدیــد جایگزیــن شــدند.

رئیــس  الســدیس،  عبدالرحمــن  شــیخ 
کل امــور حرمیــن شــریفین، فــرش هــای 
اکریلیــک جدیــد را افتتــاح کــرد. فــرش 
اســاس  بــر  و  محلــی  صــورت  بــه  هــا 
ــا در نظــر  اســتانداردهای فنــی دقیــق و ب
مــی  بافتــه  نمازگــزاران  راحتــی  گرفتــن 

۱۲ هزار فرش سزب جدید در صحن مسجد النیب در مدینه هپن شد

همچنیــن پشــم ضایعــات ارســالی بــه محــل 
زیــرا طــی  را کاهــش می دهــد  زبالــه  دفــن 
مــدت چنــد مــاه یــا ســال در خــاک تجزیــه 
مــواد  آرامــی  بــه  کــه  حالــی  در  می شــود، 
مغــذی بــا ارزش را بــه زمیــن بــاز می گردانــد 
و بــه عنــوان یــک کــود بســیار موثــر خــاک 

می کنــد. عمــل 

و  پشــم  انتخــاب  بــرای  موضــوع  ایــن 
هــای  فــرش  ماننــد  پشــمی  محصــوالت 
ماشــینی پشــمی / پتوهــای پشــمی / فــرش 
دســتباف و ســایر کفپــوش هــای پشــمی / 
انــواع لبــاس مردانــه و زنانــه پشــمی و ... 
واقعــاً قانع کننــده  اســت، به ویــژه بــا در نظــر 
گرفتــن اینکــه ویژگی هــای طبیعــی پشــم از 
شستشــوی کمتــر، انــرژی شستشــوی کمتــر 

می کنــد. پشــتیبانی  نیــز  بیشــتر  دوام  و 

شــوند.

دیگــر  فــرد  بــه  منحصــر  مشــخصات  از 
در  اســتفاده  بــرای  آنهــا  دوام  و  ضخامــت 
مکانهــای بــا ترافیــک و پاخــور بــاال اســت، 
عــاوه بــر ایــن جنــس ایــن فــرش هــا از پشــم 
نــرم و درجــه یــک اســت و رنگهــای ثابــت بــا 
مقاومــت سایشــی بــاال دارنــد کــه پــس از 

شســتن محــو نمــی شــوند.

الکترونیکــی  یــک تراشــه  هــر فــرش دارای 

حــاوی  سیســتم  یــک  بــه  کــه  اســت 
ســاخت،  بــه  مربــوط  اطاعــات 
شستشــو  زمــان  و  مــکان  اســتفاده، 

اســت. متصــل 

بارکــدی  روی  اســت  ممکــن  هــا  داده 
چــاپ شــوند کــه امــکان ردیابــی فــرش 
اطاعــات  بــه  آســان  دسترســی  و  هــا 

آنهــا را فراهــم مــی کنــد.
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Hugo Boss هزار شغل در ترکیه ایجاد یم کند

 Hugo Boss آلمانــی  پوشــاک  برنــد 
واحدهــای  کــردن  نزدیک تــر  بــرای 
و  اروپــا  در  خــود  پایــگاه  بــه  تولیــدی 
آســیای جنــوب  بــه  وابســتگی  کاهــش 
شــرقی در زمانــی کــه زنجیره هــای تامیــن 
جهانــی تحــت فشــار شــدید قــرار دارنــد، 
قــرار اســت ظرفیــت کارخانــه خــود را در 

دهــد. گســترش  ترکیــه 

دانیــل گریــدر، مدیــر اجرایــی ایــن برنــد، 
بــه Financial Times )FT( گفــت کــه 
ایــن شــرکت کــه کارخانــه بزرگــی را در 
می کنــد،  اداره  ترکیــه  غــرب  در  ازمیــر 
ظرفیــت خــود را افزایــش خواهــد داد. 
گریــدر چالش هــای ایــن امــر را کمبــود 
و  نقــل  و  حمــل  در  تاخیــر  عرضــه، 
هزینه هــای حمــل و نقــل باالتــر ایجــاد 
شــده توســط زنجیــره تامیــن منقطــع را 
بــه عنــوان "غیرقابــل بــاور" تشــریح کرد.

تــا ســال  دارد  کــه قصــد  ایــن شــرکت 
کــرده  برابــر  دو  را  خــود  فــروش   ۲۰۲۵
میلیــارد   ۴/۵( یــورو  میلیــارد   ۴ بــه  و 
در  جدیــد  کارگــر   ۱۰۰۰ برســاند،  دالر( 
کارخانــه ازمیــر اســتخدام خواهــد کــرد 
ــا یــک ســوم  و تعــداد کارکنــان خــود را ت

در  حــال  عیــن  در  می دهــد.  افزایــش 
حــال برنامه ریــزی بــرای ســرمایه گذاری 
واحــد  ایــن  آالت  ماشــین  در  بیشــتر 
کار  کهنــه  ایــن  می باشــد.  تولیــدی 
کــه  عرضــه  تغییــر  کــه  گفــت  صنعــت 
"ســوئیچ  عنــوان  بــه  خــودش  توســط 
دائمــی  می شــود،  نامیــده  بــزرگ" 

بــود. خواهــد 

او گفــت: "اســتراتژی آینــده مــا تولیــد 
پوشــاک بیشــتر در مکان هایــی نزدیــک 
بــه  آن  در  کــه  اســت  بازارهایــی  بــه 
کــه  گفــت  گریــدر  می رســند."  فــروش 
بــه  نزدیــک  اختصاصــی  کارخانــه  یــک 
مزیــت  اخیــر »یــک  ماه هــای  در  اروپــا 

اســت. بــوده  عظیــم«  رقابتــی 

در  واقــع  کارخانــه  حاضــر،  حــال  در 
ترکیــه کــه در ســال ۱999 تاســیس شــده 
 Hugo اســت، بزرگتریــن واحــد تولیــدی
ــه مــد همچنیــن  Boss اســت. ایــن خان
دارای کارخانه هایــی در آلمــان، لهســتان 
و ایتالیــا اســت کــه در ترکیــب بــا ترکیــه 
حــدود ۲۰ درصــد از تولیــد پوشــاک آن را 

تشــکیل می دهنــد.

در  مشــابهی  اظهــارات  ایــن،  از  پیــش 
مــورد تغییــر یــا توســعه تولیــد در ترکیــه 
اروپایــی  شــرکت های  ســایر  توســط 
 Camper و Benetton، Ikea ماننــد

بیــان شــده بــود.

نزدیــک  یــا  اروپــا  در  تامین کننــدگان 
ــز ۳۰ درصــد دیگــر از پوشــاک  ــه آن نی ب
در  کــه  می کننــد  تامیــن  را  برنــد  ایــن 
افزایــش بیشــتری خواهــد  آینــده  دوره 
یافــت، زیــرا در حــال حاضــر ایــن بخــش 
ــه تولیــد در آســیای جنــوب  ــه شــدت ب ب
شــرقی کــه هزینه هــای نیــروی کار کمتــر 

اســت، وابســته اســت.

ســبد  کــه  افــزود  همچنیــن  گریــدر 
گســترش  را  برنــد  ایــن  محصــوالت 
خواهــد داد و عــاوه بــر گســتره پرچمدار 
هــای  لبــاس  تجــاری،  لباس هــای 
غیررســمی بیشــتری را عرضــه خواهــد 
کــرد. همچنیــن طــی پنــج ســال آینــده 
متعهــد بــه ســرمایه گذاری ۵۰۰ میلیــون 
برنامه هایــی  بــا  فروشــگاه ها  در  یــورو 
ــا ۱۰۰  ــی ت ــرای افزایــش بودجــه بازاریاب ب
میلیــون یــورو در ســال تــا ســال ۲۰۲۵ 

شــد. خواهــد 
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