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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

تولیدکنندگان فرش ماشینی ترکیه به امید بهبود روابط با عربستان سعودی!

اولین کارخانه نساجی ایران در کشور مصر را بشناسید...

صنعت فرش در آمریکا

برند معتبر انگلیسی مارک اند اسپنسر از روسیه خارج شد

چگونه فناوری ترندهای مدرن صنعت فرش را هدایت می کند؟

بررسی بخش ریسندگی نخ در کشور مصر  
معرفی 9 شرکت برتر ریسندگی

پــس از توقــف ارســال محصــوالت بــه روســیه در آغــاز مــاه مــارس، M&S اعــام کــرد کــه 
تصمیــم گرفتــه اســت "بــه طــور کامــل" از امتیــاز شــرکت روســی خــود و از بــازار روســیه 

خــارج شــود.

برنــد خــرده  فروشــی لبــاس انگلیســی، مارکــس انــد اسپنســر، طــی تصمیمــی خــروج کامــل 
از روســیه را پــس از تهاجــم ایــن کشــور بــه اوکرایــن اعــام کــرد.

علیرغــم محبوبیتــی کــه کفپوش هــای ســخت در چنــد ســال اخیــر بــه دســت آورده انــد، 
فرش هــا بــه ویــژه در اســتفاده های تجــاری همچنــان مــد روز هســتند. ظاهــر فضــای اداری 
شــما نشــان دهنــده اســتانداردهای کســب و کار شــما اســت. هنــگام تصمیــم گیــری بــرای 

انتخــاب کفپــوش اداری، ضــروری اســت کــه مدتــی را صــرف انتخــاب ... 

و در سراســر  آفریقــا  در  کننــده  تولیــد  بزرگتریــن  مصــر 
جهــان بــرای الیــاف پنبــه بــا طــول بلنــد )LS( و بــا طــول 
بســیار بلنــد )ELS( اســت کــه حــدود ۵۰ درصــد از تولیــد 
جهانــی را بــه خــود اختصــاص داده اســت، ایــن کشــور 
بــه دلیــل کیفیــت پنبــه خــود شــهرت زیــادی بــه دســت 
آورده اســت. عــاوه بــر ایــن، مصــر یــک صنعــت نســاجی 

و پوشــاک بــه صــورت یکپارچــه دارد و  ...
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مناسب ترین کفپوش برای حیوانات خانگی

بازیافت بطری های پالستیکی به الیاف پلی استر

مواد ضدمیکروب در صنعت نساجی

پوشیدن لباس به کمک ربات

عربستان سعودی بزرگترین مسجد در بالکان را با فرش فانتزی تجهیز کرد

طبقــه بنــدی متفاوتــی از مــواد ضدمیکــروب براســاس کارایــی، ســاز و 
کار فعالیــت ضــد میکــروب و ثبــات شستشــویی وجــود دارد.

محیــــط  بــــه   bound agents ضدمیکــروب  مــــواد  کــه  آنجایــی  از 
پیرامــــون منســــوجات نفــوذ نمیکننــد، بنابرایــن احتمــال مقــاوم شــــدن 

... میکروارگانیزمهــا 

بــرای پوشــاندن لبــاس بــه انســان توســط ربــات، یادگیــری ماشــین، 
مدل هایــی را بــرای پیش بینــی حــرکات بــازو، موقعیــت آرنــج و نیــروی 
ــا دیــد مســدود شــده در  اعمال شــده ارائــه می کنــد. بــرای مقابلــه ب
تــاش بــرای پوشــاندن لبــاس، یــک الگوریتــم، نیــروی وارد شــده بــه 

آســتین ژاکــت را توســط ربــات اندازه گیــری می کنــد

مجله نساجی کهن 

مجله بین المللی اختصاصی صنعت نساجی ایران

دو ماهنامه علمی، پژوهشی، خبری، اطالع رسانی

سال ۱۵.شماره ۷0. تیر ۱۴0۱

مدیر بازرگانی و روابط عمومی: محبوبه قایدی

نویسندگان و همکاران این شماره : فروغ امیر شیرزاد 
- مهلقا صدوقی -  محمدرضا انتظاری - فاطمه 
معتمدی سده - قاسم حیدری - بهروز عباسی - 

کامبیز مقراضی -  احسان اکرامی - عصمت غنی زاده  

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 ۴۶۵-۱۶۷۶۵

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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مصاحبه: تحریریه مجله کهن

شیمی پالست مشال: به انم نساجی 
به سوی فردایی اپک

گفتگو مجله کهن اب مهندس رهام حبییب – مدیریت عامل رشکت شیمی پالست مشال

ابتــدا در مــورد شــركت شــیمی پالســت شــمال،  لطفــا در 
بفرماییــد. را  توضیحاتــی  آن  فعالیــت  و  تاســیس  نحــوه 

بــا   1399 اردیبهشــت  در  شــمال  پاســت  شــیمی  شــرکت 
ظرفیــت ۵۰۰۰ تــن تولیــد پــرک هــای بازیافتــی از ضایعــات 
PET در اســتان مازنــدران – شــهرک صنعتــی  بطــری هــای 
جویبــار بــه بهــره بــرداری رســید. نظــر بــه نیــاز کارخانــه هــای 
تولیــد الیــاف مصنوعــی پلــی اســتر )هالــو / ســالید( و همچنیــن 
مجموعــه هــای تولیــدی گرانــول – ورق و کامپانــد و از آنجــا کــه 
ســهم زیــادی از ضایعــات دورریختــی بطــری هــای پاســتیکی 
در منطقــه شــمال کشــور مــی باشــد هیئــت مدیــره شــرکت 
تولیــدی  خطــوط  ظرفیــت  افزایــش  و  توســعه  بــه  تصمیــم 

گرفــت.

همــان طــور کــه مســتحضر مــی باشــید – ضایعــات پاســتیکی 
بیــش از ۵۰۰ ســال زمــان مــی بــرد تــا در طبیعــت تجزیه شــوند 
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و زیرســاخت  بــه ضعــف مدیریــت  توجــه  بــا  و 
کشــور در جمــع آوری و اســتفاده مجــدد از ایــن 
طــای کثیــف – باالخــص در اســتانهای شــمالی، 
تصمیــم بــه احــداث بزرگتریــن مجتمــع بازیافــت 
PET  در کشــور گرفتــه  ضایعــات بطــری هــای 

شــد.

بــر اســاس ســالها تجربــه و دانــش فنــی مدیــران 
مجــرب ایــن شــرکت در بازیافــت و تولیــد الیــاف 
مصنوعــی - مــدرن تریــن و مجهــز تریــن خطــوط 
تولیــد بــا ظرفیــت روزانــه بیــش از یکصــد تــن 
بــه  زمینــی  شــده در  واش  هــات  پــرک  تولیــد 
مســاحت یــازده هــزار متــر مربــع و زیربنای 4۵۰۰ 
متــر مربــع احــداث و انشــالله تــا ابتــدای تیرمــاه 

ســال جــاری بــه بهــره بــرداری خواهــد رســید.

بــه   PET هــای  پــرک  تولیــد  مجموعــه  ایــن  در 
ــا بهتریــن روش هــای موجــود  تفکیــک رنــگ و ب
ناخالصــی  از هــر گونــه  شســته شــده و عــاری 

بــود. خواهــد    3۰PPM از کمتــر 

كارخانجــات  بزرگتریــن  از  یكــی  عنــوان  بــه 
بازیافــت بطــری هــای پالســتیكی در خاورمیانــه 
فعالیــت شــما چــه كمكــی بــه محیــط زیســت 
مــی كنــد؟ چــرا در ســال هــای اخیــر صنعــت 
بازیافــت نســاجی و تولیــد الیــاف بازیافتــی تــا 

ــق گرفتــه؟  ایــن حــد رون

ســایر  و  آب معدنــی  و  نوشــابه  انــواع  مصــرف 
بطریهــای  در  هــا  نوشــیدنی  و  غذایــی  مــواد 
پلــی اســتر  PET بــه ســرعت در حــال افزایــش 
اســت.  از طرفــی ترویــج افراطــی روحیــه راحــت 
ــه دار نکــردن مصــرف بطــری دور  طلبــی و هزین
انداختنــی هــم ســبب شــده کــه مــردم بــه جــای 
خریــد نوشــیدنی هــا و غیــره در بطــری شیشــه 
ای، بــه خریــد آنهــا در بطــری هــای یکبــار مصــرف 

آورنــد. روی 

نگاهــی اجمالــی  بــه محل احداث کارخانه شــیمی پالســت 
شــمال در اســتان مازنــدران:  محــل احداث طــرح معروف به 

قطب صنعت بازیافت کشــور )در اســتان مازندران اســت، از 
آنجاییکــه ایــن اســتان یکــی از پرجمعیــت تریــن مناطق ایران 

از لحــاظ تراکــم جمعیتــی اســت )از لحاظ مصرف ســرانه( 
و از مســاحت کمی نســبت به ســایر اســتان ها برخوردار 

اســت )هزینــه پاییــن جمــع آوری و  حمــل ونقــل( و از لحاظ 
اســتراتژیک قطب صنعت گردشــگری کشــور می باشــد لذا 

حساســیت باالیــی در جمــع آوری زبالــه در آن اســتان وجود 
دارد و می بایســت این اســتان فاقد زباله های زیســت 

محیطــی باشــد یکــی از بهتریــن مــکان هایی اســت  کــه کارخانه 
در آن اجرا شــده اســت چون همانطور که توضیح داده شــد 

از یک طرف دسترســی آســان به مواد اولیه فراوان دارد و 
از طــرف دیگــر بخاطــر  فاصلــه خیلــی کوتاه شــهرهای آن به 

یکدیگــر و همچنیــن بــه پایتخت کشــور و ســایر اســتانهای 
مشــابه مازنــدران از نظــر تراکــم جمعیــت و فاصله شــهرها را 

دارد )اســتان های گلســتان، 
گیــالن، قزویــن، البرز و ســمنان( 

هزینــه جمــع آوری این ظروف 
مقــرون بصرفه تر اســت.
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ایــن در حالــی اســت کــه تولیدکننــدگان، 
در کشــور مــا هیچگونــه مســوولیتی در 
ندارنــد  خالــی  بطریهــای  آوری  جمــع 
تولیــد،  افزایــش  از  افتخــار  بــا  فقــط  و 
مســایل  زمینــه  در  و  »کارآفرینــی« 
گرفتــن  از  حداکثــر  محیطــی،  زیســت 
گواهینامــه هــا و تقدیرنامــه های رســمی 
و درختــکاری در اطــراف کارخانــه ســخن 
بســیار  طــرح  بــه  همچنیــن  میگوینــد، 
ــزی کــه روی برچســب بطریهــا چــاپ  ری
کــه  میدهــد  نشــان  را  فــردی  و  شــده 
بطــری را در ســطل زبالــه مــی انــدازد، 

میکننــد! اشــاره 

مصــرف کننــدگان، بطــری هــای یکبــار 
مصــرف را بــا دیگــر زبالــه هــا مخلــوط 
ــا آنهــا را در شــهر و طبیعــت  میکننــد، ی

رهــا میکننــد.

و  مشــخص  هــای  هزینــه  چــون  آنــان 
برگشــت پذیــری را بــرای بطــری خالــی 
نپرداختــه انــد، انگیــزه مــادی بــرای جمع 
آنــان  ندارنــد و چــون بیشــتر  آوری آن 
محیطــی  زیســت  آمــوزش  حداقــل  از 
بهــره نبــرده انــد، احســاس مســوولیت 

مصــرف کننــدگان چــون 
هزینــه هــای مشــخص و 
برگشــت پذیــری را بــرای 

بطــری خالــی نپرداختــه انــد، 
انگیــزه مــادی بــرای جمــع 
آوری آن ندارنــد و چــون 

بیشــتر آنــان از حداقــل 
آمــوزش زیســت محیطــی 

بهــره نبــرده انــد، احســاس 
مســوولیت اخالقــی هــم در 

رهاســازی 
آن  آزادانه 

ندارنــد

آزادانــه آن  اخاقــی هــم در رهاســازی 
ندارنــد، از ســوی دیگــر چــون کارخانــه 
هــای بازیافــت PET در کشــور نیســت 
بــا ظرفیــت کافــی  یــا در همــه جــا و   -
نیســت - مصــرف کننــده دلیلــی بــرای 
جداســازی اینگونــه بطــری از دیگــر زبالــه 

هــا نمــی بیننــد.

مشــکات بطــری هــای PET ایــن اســت 
کــه تجزیــه نشــدنی هســتند و فضــای 
زیــادی را اشــغال میکننــد و از اینــرو بــه 
بــرای محیــط زیســت کشــور  هیوالیــی 
و  هــا  بیشــتر دره  انــد. در  بــدل شــده 
گردشــگاه  کوهســتانی،  هــای  دامنــه 
و  هــا  جــاده  کنــاره  هــا،  ســاحل  هــا، 
بســیاری نقــاط دیگــر، ریخــت و پــاش 
ایــن بطریهــا چشــم انــداز بســیار زننــده 

ای ایجــاد کــرده اســت.

در  ویــژه  بــه  هــا،  رودخانــه  مســیر  در 
باعــث  بطریهــا  ایــن  دســت،  پاییــن 
آبیــاری  پلهــا و کانالهــای  زیــر  گرفتگــی 
وضعیــت  ایــن  مثــال  بــرای  میشــوند( 

جاجــرود،  هــای  رودخانــه  مســیر  در 
جنــوب  در  و…  کــن  کــرج،  رودشــور، 
تهــران بــه چشــم میخــورد و در طغیــان 
و  ســیل  آمــدن  پدیــد  و  هــا  رودخانــه 
اختــال در آبیــاری مؤثرنــد. در دریاچــه 
گاه  کــرج  مثــا در ســد  پشــت ســدها 
ــده میشــود.  ــن بطریهــا دی انبوهــی از ای
بــه  بطریهــا  هــا،  دریاچــه  و  تاالبهــا  در 
چشــم انــداز طبیعــی آســیب میرســانند 
و احتمــاال باعــث ترســیدن و اختــال در 
مهاجــرت و زادآوری پرنــدگان میشــود. 

پاییــن آمــدن ارزش بصــری پهنــه هــای 
آبــی بــه دلیــل رهــا کــردن  ایــن بطریهــا را 
میتــوان در تــاالب بندعلــی خــان و نهرها 
جنــوب  در  آن  بــه  منتهــی  رودهــای  و 
ورامیــن، در دریاچــه ارومیــه - بــه ویــژه 
در امتــداد پــل میــان گــذر - و دریاچــه 

زریــوار در نزدیکــی مریــوان دیــد.

شیمی پالست چه طیف از محصوالت 
را بــه مصــرف كننــده نهایــی و صنایــع 
نســاجی ارایــه مــی دهــد؟ محصــوالت 
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تولیــدی شــما در چــه صنایعــی و بــرای 
چــه محصوالتــی مــورد اســتفاده قــرار 

مــی گیرد؟ 

محصوالت تهیه شده از پت بازیافتی: 

پلــی اســتری و نهایتــا  الیــاف  1- تولیــد 
فــرش،  همچــون:  محصوالتــی  تولیــد 
کیســه خواب، لباس، انواع منســوجات 

و…

2- تولیــد صفحــات گرمــا شــکل دهــی 
و  بنــدی  بســته  و  تولیــد  بــرای  شــده 
ســبد  خوراکــی،  غیــر  هــای  پوشــش 

و… زبالــه  و  لبــاس 

مــوارد ذکــر شــده مصــارف متداولــی از 
پــت بازیافتــی را نشــان مــی دهــد امــا 
تقویــت  بــا  اشــاره شــد  کــه   همانطــور 

پــت بازیافتــی، پلــی کربنــات عبارتنــد از:

• اســتفاده آن در صنایــع خودروســازی: 
تولید قطعات الکتریکی و الکترونیکی، 
هــای  پوشــش  داشــبورد،  پنــل،  ســپر، 

آیینــه جلــو و کنــار خــودرو وغیــره.

تامیــن  نیــاز  مــورد  قطعــات  تولیــد   •
انــرژی محفظــه احتــراق، پمــپ، پوشــش 

غیــره. و  هــوا  هــای کمپرســورهای 

تجهیــزات  ســایر  و  کارتریــج  تولیــد   •
غیــره. و  کپــی  و  چــاپ 

آمیــزه هــای پــت بازیافتــی تقویــت شــده 
با الیاف شیشــه: 

اکثــر آمیــزه هــای پــت بازیافتــی توســط 

یکــی دیگــر از کاربردهــای PET بازیافتــی تولیــد الیــاف پلــی اســتر مــی باشــد کــه در تولیــد نــخ نایلونــی بــرای 
قالیبافــی، موکــت بافــی، صنایــع کیــف و کفــش و درصــد کمــی در پوشــاک اســتفاده مــی شــود. ایــن 
الیــاف بــه طــور گســترده در تولیــد فــرش و پوششــهای تزیینــی و روکــش مبــل مــورد اســتفاده قــرار 

مــی گیــرد.

یــا  و  الیــاف  وســیله  بــه  بازیافتــی  پــت 
آلیاژســازی بــا ســایر رزیــن هــا مــی تــوان 

افزایــش داد. را  آن  کاربــردی  طیــف 

- آلیاژسازی:  

پــت  شــده  تقویــت  هــای  آمیــزه  از 
زیــر  مــوارد  تولیــد  بــرای  بازیافتــی 

شــود: مــی  اســتفاده 

1- ســپر خــودرو 2 - انــواع وســایل نقلیــه 
 -4 گیــر  ضربــه   -3 ســبک  و  تفریحــی 
تجهیــزات   -۵ کامپیوتــر  کلیــد  صفحــه 
قایــق ســواری( پــارو، جلیقــه هــای نجــات 
پنجــره  در،   -7 ایمنــی   کاه  و…)6- 
9-وســایل  نقالــه  تســمه   -8 حصــار  و 
ورزشــی 1۰- و… مــوارد اســتفاده آلیــاژ 

ــاف  ــی همچــون الی ــی هــای معدن افزودن
شیشــه، میــکا، تالــک و … تقویــت مــی 
بــا الیــاف  انــواع تقویــت شــده  شــوند. 
افزودنــی  ایــن  از   %3۵ حــاوی  شیشــه 
در  نهایــی  محصــول  و  بــوده  معدنــی 
را  کاربــرد  بیشــینه  خــودرو  صنعــت 
تزیینــات داخلــی و  انــواع  تولیــد  دارد. 
خارجــی خــودرو، دســتگیره در، دســته 
صندلــی، میــز و … از دیگــر کاربردهــای 
آمیــزه هــای تقویــت شــده پــت بازیافتــی 

هســتند.

پتانســیل هــای تولیــد الیــاف بازیافتــی 
از پــت در ایــران را چطــور ارزیابــی مــی 
كنیــد؟  بــه طــور كلــی صنعــت بازیافــت 
ارزیابــی  را چطــور  ایــران  در  نســاجی  

مــی كنیــد؟
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سرانه مصرف بطری  pet در ایران: 

در ســال 1399 حداقــل در حــدود 288 هــزار تــن ضایعــات 
بــازار شــده اســت  پلــی اتیلــن ترفتــاالت گریــد بطــری وارد 
کــه ســهم ســرانه هــر ایرانــی بــا توجــه بــه جمعیــت بــاالی 83 
میلیــون نفــری آن ســال در حــدود 3/44 کیلــو گــرم صرفــا 
پــت نــو بــوده اســت، بیشــترین میــزان مصــرف ایــن ظــروف 
در تولیــد نوشــابه هــای گازدار غیــر الکلــی، روغــن هــای مایــع، 
مــواد  مــواد غذایــی و  لبنیــات، ســایر  و  آب معدنــی ، دوغ 
شــوینده و بهداشــتی کــه طبــق اســتانداردهای حاکــم بــر آنهــا 

میبایســت از PET نــو اســتفاده نماینــد.

تقاضا برای PET بازیافتی:  

 PET کاربردهــای  بازیافتــی: مهمتریــن   PET کاربــرد  مــوارد 
بازیافتــی در تولیــد الیــاف، ورق، تســمه، ظــروف، قطعــات 
تزریقــی، بطــری مــی باشــد PET بازیافتــی از PET نــو و دســت 
نخــورده تقریبــا غیــر قابــل تشــخیص مــی باشــد و مــی توانــد 
بــه محصــوالت قابــل رقابــت در بازارهــای مختلــف تبدیــل 

شــود. 

یکــی از کاربردهــای مهــم PET بازیافتــی تولیــد دوبــاره بطــری 
مــی باشــد. در ایــن فرآینــد بطریهــای مصــرف شــده بــه تراشــه 
هــای قابــل اســتفاده بــرای تولیــد بطــری بــا قیمــت کمتــر از 

مــاده نــو تبدیــل میشــوند.

یکــی دیگــر از کاربردهــای PET بازیافتــی تولیــد الیــاف پلــی 
اســتر مــی باشــد کــه در تولیــد نــخ نایلونــی بــرای قالیبافــی، 
در  کمــی  درصــد  و  کفــش  و  کیــف  صنایــع  بافــی،  موکــت 

پوشــاک اســتفاده مــی شــود. ایــن الیــاف بــه طــور گســترده 
در تولیــد فــرش و پوششــهای تزیینــی و روکــش مبــل مــورد 

اســتفاده قــرار مــی گیــرد.

بنــدی  بســته  بــرای  همچنیــن  بازیافتــی   PET از 
و  مــرغ  تخــم  مثــل  غذایــی  مــواد   thermoforming

گیــرد. مــی  قــرار  اســتفاده  مــورد  ســبزیجات 

از کاربردهــای دیگــر PET بازیافتــی در تولیــد ورق مــی باشــد. 
ایــن ورق هــا در رنگهــای شــفاف، ســبز و ســیاه تولیــد مــی 

شــوند.

یکــی دیگــر از کاربردهــای جدیــد PET بازیافتی در تولید پالت 
هــای پاســتیکی مــی باشــد. بــرای تولیــد پالــت از یــک فرآینــد 
تکامــل یافتــه تحــت عنــوان تزریــق تراکمــی اســتفاده شــده کــه 
طــی آن پــرک هــای مــواد ضایعاتــی وارد سیســتم گردیــده و در 
انتهــا محصــول نهایــی یعنــی پالــت، تحویــل گرفتــه مــی شــود. 
ــا توجــه بــه اینکــه تولیــد پالــت هــای چوبــی باعــث تخریــب  ب
بیشــتر جنگلهــا شــده، لــذا پالتهــای پاســتیکی بیشــتر مــورد 

توجــه قــرار گرفتــه اســت.

پلی استر بازیافتی: 

ــه بازیافــت شــده مــی  ــون اصلــی صنعــت مــد، مــواد اولی کان
بــا محیــط زیســت هســتند. حــدود 49  کــه ســازگار  باشــد 
درصــد از لبــاس هــای جهــان از پلــی اســتر بازیافتــی ســاخته 
شــده اســت و انتظــار مــی رود ایــن رقــم تــا ســال 2۰3۰ تقریبــا 
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ــر شــود.  دو براب

صنعــت،  ایــن  از  بخشــی  عنــوان  بــه 
بطــور مثــال مــی تــوان بــه فرآینــد تبدیــل 
بطــری هــای پاســتیکی بازیافــت شــده 
بــه نــخ و پارچــه اشــاره کــرد. پلــی اســتر 
در  حاضــر  حــال  در  شــده  بازیافــت 
اســتفاده  قابــل  مــاده  تریــن  دســترس 

اســت. نســاجی  در صنعــت  مجــدد 

رونــد جهانــی تولیــد و مصــرف چیپــس، 
در  اســتر  پلــی  فیالمنــت  نــخ  و  الیــاف 

جهــان و ایــران: 

بــه  الیــاف  تقاضــای  و  عرضــه  رونــد 
عنــوان اصلــی تریــن مــاده اولیــه صنعــت 
نســاجی نقــش بســیار مهمــی در پیــش 
بینــی و برنامــه ریــزی آینــده ایــن صنعــت 
کــه  اســت  داده  نشــان  تجربــه  دارد. 
بزرگتریــن  اولیــه  مــواد  تولیــد  افزایــش 
عامــل محــرک در رشــد صنایــع پاییــن 
دســتی بــوده و بــه همیــن دلیــل صنعــت 
تولیــد الیــاف در شــاخه هــای مختلــف 
در  بســیاری  گروههــای  محــرک  موتــور 

صنایــع نســاجی مــی باشــد.

حــدود ۴9 درصــد از لبــاس هــای جهــان 
شــده  ســاخته  بازیافتــی  اســتر  پلــی  از 
تــا  رقــم  ایــن  رود  مــی  انتظــار  و  اســت 

برابــر شــود.  ســال 2030 تقریبــا دو 

بــه عنــوان بخشــی از ایــن صنعــت، بطــور 
مثــال مــی تــوان بــه فرآینــد تبدیــل بطــری 
هــای پالســتیکی بازیافــت شــده بــه نــخ و 
پارچــه اشــاره کــرد. پلــی اســتر بازیافــت 
شــده در حــال حاضــر در دســترس تریــن 
مــاده قابــل اســتفاده مجــدد در صنعــت 

نســاجی اســت.

عــاوه بــر ایــن بــا توجــه بــه اینکــه مــواد 
اولیــه ســهم بســیار شــاخصی در قیمــت 
تمــام شــده کاالهــای نســاجی از قبیــل 
خاطــر  همیــن  بــه  دارد،  پارچــه  و  نــخ 
الیــاف  بــه  میــزان دسترســی  و  قیمــت 
مختلــف نقــش بســیار مهمــی در رقابــت 
نقــاط  در  نســاجی  کاالهــای  پذیــری 

دارد. جهــان  مختلــف 

ــا اواســط قــرن بیســتم الیــاف طبیعــی  ت
نقــش  ابریشــم  و  پشــم  پنبــه،  نظیــر 
صنعــت  نیازهــای  تامیــن  در  اصلــی 
در  امــا  داشــتند  عهــده  بــر  را  نســاجی 
اوایــل قــرن بیســتم بــا ابــداع روشــهای 
تولیــد الیــاف مصنوعــی نظیــر پلــی آمیــد 
- نایلــون - پلــی اســتر، اکریلیــک، پلــی 
گســترش  باالخــص  و   ،... و  پروپیلــن 
جنــگ  از  پــس  آنهــا  عرضــه  و  تولیــد 
ــز  ــاف نی ــن الی ــج ای ــه تدری ــی دوم ب جهان
تامیــن  در  مهمــی  نقــش  توانســتند 
نیازهــای رو بــه رشــد صنعــت نســاجی 

بــر عهــده گیرنــد. جهــان 

ایــا در ایــن بخــش پتانســیل صــادرات 
دارد؟ وجــود 

رقابت پلی استر و پنبه:

پنبــه  میــادی   198۰ دهــه  اوایــل  تــا 
محســوب  الیــاف  بامنــازع  ســلطان 
ــن ســالها از نزدیــک  مــی گشــت و در ای
الیــاف،  بــه 3۰ میلیــون تولیــد جهانــی 
ًــاً 1۵ میلیــون تــن( بیــش از %۵۰  تقریب
ــه و مابقــی ســهم  ــاف پنب ــار الی )در اختی
ســایر الیــاف طبیعــی و مصنوعــی بــود.

جمعیــت،  افزایــش  بــه  توجــه  بــا  امــا 
کاهــش ســطح زمیــن هــای زیرکشــت، 
افزایــش نیــاز بــه کشــت هــای خوراکــی و 
...، دیگــر الیــاف پنبــه بــه تنهایــی قــادر 
بــه تامیــن نیازهــای رو بــه رشــد صنعــت 
صنعــت  پیشــرفت  و  نبودنــد  نســاجی 
پتروشــیمی و پلیمــر منجــر بــه افزایــش 
ســهم الیــاف مصنوعــی باالخــص الیــاف 
گردیــد،  عرصــه  ایــن  در  اســتر  پلــی 
بــه گونــه ای کــه در اوایــل دهــه 2۰۰۰ 
میــادی میــزان تولیــد الیــاف پلــی اســتر 
بــا الیــاف پنبــه در حــد 2۰ هــزار تــن در 
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ســال برابــر گردیــد و پــس از آن تولیــد 
شــیب صعــودی  بــا  اســتر  پلــی  الیــاف 
بســیار زیــادی بــه حرکــت خــود ادامــه 

داد.

آمــار حاکــی از آن اســت کــه در ســال 
2۰1۵ میــزان تولیــد الیــاف پلــی اســتر بــه 
ــر الیــاف پنبــه رســید کــه  بیــش از 2 براب
ایــن موضــوع حاکــی از اهمیــت بســیار 
نســاجی  در صنعــت  الیــاف  ایــن  زیــاد 

مــی باشــد.

الیــاف  تولیــد  حــال حاضــر  در  هرچنــد 
از  گرفتــن  کمــک  بــا  جهــان  در  پنبــه 
و  پنبــه  ارقــام  ژنتیکــی  اصاحــات 
حــد  بــه  کشــاورزی  مــدرن  روشــهای 
ســال  در  تــن  میلیــون   2۵.7 تقریبــی 
رســیده اســت، کــه نشــان دهنــده ســهم 
2۵ درصــدی ایــن الیــاف در کل تولیــد 
الیــاف جهــان در ســال 2۰17 مــی باشــد 
ــی اســتر  ــد پل ــی در همیــن ســال تولی ول

ســال  در  تــن  میلیــون   6۰ بــه  نزدیــک 
رســید کــه حاکــی از ســهم 6۰ درصــدی 
ایــن الیــاف از تولیــد جهانــی الیــاف مــی 

باشــد.

بــا توجــه بــه تولیــد و مصــرف بیــش از 
1۰3 میلیــون تــن الیــاف در ســال 2۰17 
میــادی ۰۵% افزایــش نســبت بــه ســال 
قبــل مشــخص اســت کــه پــس از پلــی 
بازیگــر  دو  عنــوان  بــه  پنبــه  و  اســتر 
مجمــوع  نســاجی،  صنعــت  اصلــی 
نظیــر  نســاجی  الیــاف  ســایر  مصــرف 
پشــم، ابریشــم، پلــی آمیــد - نایلــون، 
از 18  ... کمتــر  و  اکریلیــک، ویســکوز 
میلیــون تــن در ســال مــی باشــد کــه ایــن 
موضــوع حاکــی از اهمیــت بســیار زیــاد 
توجــه بــه الیــاف پلــی اســتر و پنبــه در 

دارد. نســاجی  صنعــت 

پلــی  الیــاف  از  پــس  حاضــر  حــال  در 
اســتر و پنبــه بــه ترتیــب الیــاف ســلولزی 

بازیافتــه( ویســکوز، اســتات، تنســل و 
...، نایلــون، پلــی پروپیلــن، اکریلیــک و 
پشــم پرمصــرف تریــن الیــاف در صنایــع 
نســاجی و کاربردهــای مشــابه آن مــی 

باشــند.

آمــار  طبــق  بــر  زمانــی  بــازه  در همیــن 
امــور  معاونــت  پنبــه،  طــرح  مجــری 
زراعــت، وزارت جهــاد کشــاورزی میــزان 
تولیــد پنبــه ایــران در ســال زراعی 1397-
1396 برابــر بــا ۵۵838 تــن بــوده اســت 
کــه حاکــی از ســهم بســیار ناچیــز ایــران 
در مقیــاس تولیــد جهانــی طــای ســفید 

مــی باشــد.

 )PET( پلــی اســتر پلــی اتیلــن ترفتــاالت
مهمتریــن عضــو خانــواده پلــی اســترها 
صنعــت  بــر  عــاوه  کــه  باشــد  مــی 
اســتیپل،  الیــاف  بــه صــورت  نســاجی( 
بافــت  بــی  منســوج  فیامنــت،  نــخ 
مــاده  عنــوان  بــه  )و  و...  بانــد  اســپان 
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اولیــه صنایــع بســته بنــدی در تولیــد بطــری، فیلــم و ... نیــز 
گیــرد. مــی  قــرار  اســتفاده  مــورد 

آمــار حاکــی از آن اســت کــه از مجمــوع 76.66 میلیــون تــن 
تولیــد پلــی اســتر جهــان در ســال 2۰16 میــادی )شــامل پلــی 
ــخ فیامنتــی  ــه صــورت ن ــه 44 % ب اســتر بازیافتــی( نزدیــک ب
عنــوان  بــه   % اســتیپل ،27.۵  الیــاف  بــه صــورت   %  2۰.2،
بطــری و مابقــی بــه صــورت فیلــم و ســایر محصــوالت پلیمــری 
تبدیــل شــده اســت. بــه عبــارت دیگــر بیــش از 62 % پلــی 
اســتر تولیــدی در جهــان در صنایــع نســاجی مــورد اســتفاده 

قــرار مــی گیــرد.

برطبــق پیــش بینــی هــا میــزان افزایــش تولیــد جهانــی الیــاف 
در طــی ســالهای آتــی تــا ســال 2۰2۵ میــادی در محــدوده 
3.7 % در ســال مــی باشــد کــه از ایــن میــزان رشــد نزدیــک بــه 
9۵% ســهم پلــی اســتر مــی باشــد. بــه عبــارت دیگــر پلــی اســتر 
ــازار الیــاف نســاجی و  در طــی دهــه هــای آتــی تنهــا محــرک ب

تامیــن کننــده نیازهــای رو بــه رشــد ایــن بــازار مــی باشــد.

الیــاف اســتیپل  پلــی اســتر بــه دو صــورت نــخ فیامنتــی و 

)منقطــع( در صنــت نســاجی مــورد اســتفاده قــرار میگیــرد کــه 
هــر کــدام از آنهــا دارای انــواع و زیرشــاخه هــای متفاوتــی مــی 

باشــند.

در ســال 2۰17 میــادی از نزدیــک بــه 6۰ میلیــون تــن تولیــد 
جهانــی پلــی اســتر نســاجی قریــب بــه 36 میلیــون تــن آن 
بــه صــورت نــخ فیامنتــی نیمــه آرایــش یافتــه و کامــاً آرایــش 
ــه صــورت  ــن آن ب ــون ت ــاً 24 میلی ــه )POY-FDY( و تقریب یافت

الیــاف اســتیپل تولیــد شــده انــد.

بررســی آمــار حاکــی از آن اســت کــه در طــی ۵ ســال گذشــته 
در  اســتر  پلــی  فیامنتــی  هــای  نــخ  مصــرف  رشــد  میــزان 
محــدوده 7.9 % بــوده اســت کــه خــود بــه تنهایــی بیــش از 2 
برابــر متوســط مصــرف رشــد جهانــی الیــاف مــی باشــد. البتــه 
ــا حــد 6% کاهــش خواهــد  ــی ت ــرخ رشــد در ســالهای آت ــن ن ای
یافــت کــه حتــی ایــن عــدد نیــز نزدیــک بــه 2 برابــر متوســط 

ــاف مــی باشــد. ــد الی ــرخ رشــد تولی ــی ن جهان

با توجه به تولید و مصرف بیش از ۱03 میلیون تن الیاف 
در سال 20۱۷ میالدی 0۵% افزایش نسبت به سال قبل 

مشخص است که پس از پلی استر و پنبه به عنوان 
دو بازیگر اصلی صنعت نساجی، مجموع مصرف سایر 
الیاف نساجی نظیر پشم، ابریشم، پلی آمید - نایلون، 
اکریلیک، ویسکوز و ... کمتر از ۱8 میلیون تن در سال 

می باشد که این موضوع حاکی از اهمیت بسیار زیاد 
توجه به الیاف پلی استر و پنبه در صنعت نساجی دارد.

در سال 20۱۷ میالدی از نزدیک به ۶0 میلیون تن تولید 
جهانی پلی استر نساجی قریب به 3۶ میلیون تن آن 

به صورت نخ فیالمنتی نیمه آرایش یافته و کامالً آرایش 
یافته )POY-FDY( و تقریباً 2۴ 
میلیون تن آن به صورت الیاف 

استیپل تولید شده اند.
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نویسنده: بهنام قاسمی

گزارش منایشگاه ماشین آالت نساجی 
ITM 2022 ،استانبول

دوره بعدی این منایشگاه در اتریخ 4 ات 8 جون 2024 در استانبول برگزار یم شود

الــی 28  از تاریــخ 24  ITM اســت  نمایشــگاه نســاجی اســتانبول 
خــرداد مــاه در کشــور ترکیــه و شــهر زیبــای اســتانبول برگــزار شــد.

عقد یک و نیم میلیارد دالر قرارداد تجاری در طی ۵ روز

بــه گــزارش شــرکت برگــزار کننــده نمایشــگاه ماشــین آالت نســاجی 
اســتانبول در طــول برگــزاری ایــن رویــداد مهــم بیــش از 1.۵ میلیــارد 
دالر قــرارداد تجــاری بــرای خریــد ماشــین آالت قطعــات خدمــات 
فنــی مهندســی و ... در صنعــت نســاجی بیــن شــرکت هــای حاضــر 

در نمایشــگاه و تجــار و تولیدکننــدگان بیــن المللــی ثبــت گردیــد.

ای  ترکیــه  بــه شــرکت هــای  قراردادهــا  ایــن  از  ای  بخــش عمــده 
نوســازی  و  آالت  ماشــین  خریــد  بــه  اقــدام  کــه  دارد  اختصــاص 
پــرو.  کشــورهای  ترکیــه  از  بعــد  کردنــد.  خــود  تولیــدی  خطــوط 
ــدورا. آنگــوال. ســریانکا.  ــا. مصــر. عمــان. آن ــران. برزیــل. تانزانی ای
ســیرالیون و هنــدوراس هــم در لیســت جالــب خریــداران ماشــین 

داشــتند. قــرار  آالت 

ITM 2۰22 در 12 ســالن در مســاحت 12۰۰۰۰ متر مربع برگزار شــد 
و  128۰ شــرکت غرفــه گــذار از بیــش از 4۰ کشــور همچنــان در ایــن 
رویــداد حضــور داشــتند. از ایــن رویــداد بالــغ بــر 6۵ هــزار نفــر از 1۰2 
کشــور جهــان بازدیــد کردنــد کــه از ایــن تعــداد 44 درصــد بازدیــد 

کننــدگان خارجــی و ۵6 درصــد بازدیدکننــدگان ترکیــه ای بودنــد.

در مراســم افتتاحیــه کــه بــا حضــور اصحــاب رســانه و مدیــران بخــش 
ــه  ــه انجــام شــد ایســماعیل گول هــای مختلــف ماشــین ســازی ترکی
)İsmail GÜLLE( مدیــر مجلــس صادرکننــدگان ترکیــه نــکات قابــل 

توجهــی در مــورد صنعــت ماشــین ســازی ترکیــه بیــان کــرد. 

الزم بــه ذکــر اســت ترکیــه ســومین وارد کننــده بــزرگ ماشــین آالت 
نســاجی جهــان  و دهمیــن کشــور  صادرکننــده ایــن ماشــین آالت 

اســت.

در روز اول نمایشــگاه تعــداد بازدیدکننــدگان بســیار زیــاد و تمامــی 
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ــادی  ــود. تعــداد زی ــو از بازدیدکننــدگان متخصــص ب غرفــه هــا ممل
از ایــن بازدیدکننــدگان از کشــور ایــران بــه نمایشــگاه آمــده بودنــد.

ترکیه جایگزین شرق آسیا برای نمایشگاه های نساجی

نمایشــگاه ماشــین آالت نســاجی اســتانبول بــار دیگــر نشــان داد 
کــه ترکیــه یــک مرکــز تجــاری قابــل اعتمــاد بــرای نمایشــگاه هــای 
نســاجی اســت و بــه دلیــل نزدیکــی بــه اروپــا و منطقــه خــاور میانــه و 
آفریقــا مــی توانــد جایگزینــی ایــده آل بــرای نمایشــگاه هــای نســاجی 

شــرق آســیا ماننــد ایتمــا آســیا باشــد.

هرچنــد کــه در ایــن نمایشــگاه بســیاری از شــرکت هــای ماشــین 
ســاز اروپایــی خطــوط و ماشــین آالت خــود را بــه نمایــش نگذاشــته 
بودنــد و بــه حضــور در غرفــه نماینــدگان ترکیــه ای خــود بســنده 
ــا بهتــر شــدن اوضــاع  کــرده بودنــد امــا در دوره بعــدی مــی توانــد ب

جهانــی ایــن نقیصــه هــم برطــرف شــود.

جنگ روسیه و گرانی ماشین آالت نساجی

نســاجی  آالت  ماشــین  نمایشــگاه  جــو  کــه  کــرد  اعتــراف  بایــد 
 Hightex 2۰22 و نمایشــگاه منســوجات بی بافت ITM اســتانبول
ــود کــه مشــکات و دغدغــه هــای موجــود  آنقــدر خــوب و مثبــت ب
بــرای ماشــین ســازان تــا حــد زیــادی در ایــن فضــا گــم شــد. حمــات 
نظامــی روســیه بــه اکرایــن و تنــش هــای انــرژی بــا اروپــا موجــب 

افزایــش قیمــت انــرژی در اروپــا تــا ســه برابــر شــده اســت.

همچنیــن افزایــش قیمــت فــوالد جهانــی قیمــت ماشــین آالت را 
افزایــش داده اســت. مشــکل دیگــر امــا تامیــن قطعــات الکترونیکی 
و کمبــود بردهــای الکترونیکــی ماشــین آالت اســت. ماشــین ســازان 
بــزرگ اروپایــی بــا ســرمایه گــذاری هــای هنگفــت ســعی مــی کننــد تــا 
بــا خریــد تعــداد بــاالی قطعــات و بردهــای مصرفــی خــود مشــکات 

زنجیــره تامیــن را برطــرف کننــد.

مدیــر عامــل شــرکت ندتکــس مهندس امیررضا افشــاری نمایشــگاه 
آی تی ام اســتانبول را رویدادی منحصر به فرد در منطقه دانســت 
ــا شــرکای  و در مــورد حضــور خــود در ایــن نمایشــگاه گفــت: ''مــا ب
ایــن  در  اروپایــی  آالت  ماشــین  کننــدگان  تامیــن  و  خــود  تجــاری 
رویــداد حضــور داریــم و بــا وجــود همــه مشــکات موجــود تامیــن 
ایــران  نســاجی  در صنعــت  نســاجی  قطعــات  و  تولیــدی  خطــوط 
را بــا قــدرت ادامــه مــی دهیــم. پشــتکار و تــاش گــروه ندتکــس 

ایسماعیل گوله )ismail Gulle( مدیر مجلس 
صادرکنندگان ترکیه در مراسم افتتاحیه گفت: 

''صنعت ساخت ماشین آالت نساجی در ترکیه 
روزهای سختی را گذرانده و موفقیت امروز حداقل 

حاصل ۱۵ سال تالش و سخت کوشی است تا 
توانستیم تابوی ماشین آالت خارجی را در ترکیه 

بشکنیم. تقریبا ۱۵ سال پیش هیچ کس حتی 
خود شرکت های تولیدی ترکیه ای اعتقادی به 

ماشین آالت ساخت ترکیه نداشتند. شکستن این 
تابو بسیار سخت بود و با عدم همکاری برندهای 

خارجی ماشین آالت در ترکیه و نشان ندادن 
ماشین آالت و نحوه کار آن توسط نمایندگان 

فروش این کار سخت تر هم شده بود. اما امروز 
توانستیم برند ماشین آالت نساجی ساخت ترکیه را 

جا انداخته و در بین ۱0 کشور 
برتر صادرکننده ماشین آالت 

نساجی جهان جا بگیریم.''
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موجــب شــده تــا مســیر نوســازی و تجهیــز 
مشــتریان مــا بــا ماشــین آالت و قطعــات بــه 

روز اروپایــی قطــع نشــود.''

طراحی منحصر به فرد ورودی نمایشگاه

از  اســتفاده  بــا  نمایشــگاه  اصلــی  ورودی 
موکــت هــای چاپــی و طراحــی منحصــر بــه 
فــرد تاریــخ رویــداد بعــدی آی تــی ام یعنــی 

ســال 2۰24 را نشــان مــی داد...

آقــای مهــدی جهانــی مدیــر دفتــر شــرکت 
نمایشــگاهی تویــاپ در ایــران اســتقبال از 
نمایشــگاه هــای تجــاری در ترکیــه بعــد از 
همــه گیــری کرونــا را بــی نظیــر دانســت و 
پیــش بینــی کــرد تعــداد بســیار زیــادی از 
بازدیــد کننــدگان ایرانــی در ایــن نمایشــگاه 

حضــور خواهنــد یافــت.

 نکتــه جالــب ازدحــام گــروه هــای تجــاری در 
البــی هتــل تویــاپ پــاالس بــود کــه اغلــب از 
کشــورهای آفریقایــی و آســیایی هســتند و 
در غالــب پوشــش حمایتــی وزارت تجــارت 

ترکیــه بــه نمایشــگاه دعــوت شــدند.

بــرای  نمایــش  و  پیشــرفته   هــای  فنــاوری 
2022  ITM در  بــار  اولیــن 

شــرایط  در  کــه  شــرکت هایی  از  بســیاری 
همه گیــری کرونــا روی توســعه محصــول و 
تولیــدات جدیــد تمرکــز کردنــد، ایــن فرصــت 
را پیــدا کردنــد تــا محصــوالت خــود را بــرای 
نمایشــگاه  از 3 ســال در  پــس  بــار  اولیــن 
معرفــی  خــود  مشــتریان  بــه   2۰22  ITM

کننــد. 

صاحبــان شــرکت هــا، مدیــران، کارمنــدان و 
نماینــدگان بخــش هایــی کــه از نمایشــگاه 
ــد مــی کننــد، ایــن فرصــت را داشــتند  بازدی
بــرای  را  فنــاوری  هــای  نــوآوری  آخریــن  تــا 
ــار مشــاهده کننــد و شــاهد عرضــه  اولیــن ب

جهانــی آن هــا باشــند.

نمایشگاه نساجی استانبول – حضور مهندس محمودی در غرفه مجله کهن

مجله کهن میزبان تعداد زیادی از اهالی خوب صنعت نساجی ایران بود. از چپ به راست: »مهندس همایون فر از 
شرکت بافت خوب – مهندس شاطریان سازنده ماشین آالت تکمیل فرش در ایران – مهندس شیروانی شرکت خدمات 

مهندسی تکنوتکس کاشان – مهندس بهنام قاسمی سردبیر مجله نساجی کهن
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نماینــدگان بخــش، کــه افق هــای جدیــدی 
را در مــورد فناوری هــای نســاجی در ذهــن 
خــود خواهنــد گشــود، بــا تبدیــل ایده هــای 
 ITM خارق العــاده و بدیــع کــه در نمایشــگاه
محصــوالت  آورده انــد،  دســت  بــه   2۰22
ارایــه  بــازار نســاجی جهــان  بــه  جدیــدی را 

خواهنــد کــرد. 

همچنیــن  شــرکت کننده  شــرکت های 
ماشــین های خــود را مطابــق بــا خواســته ها 
و نیازهــای نماینــدگان بخــش به روزرســانی 
ــد  خواهنــد کــرد و توســعه فناوری هــای جدی

را رهبــری خواهنــد کــرد.

نمایشگاه و صنعت نساجی ترکیه

لوکوموتیــو  از  یکــی  کــه  نســاجی  صنعــت 
هــای صــادرات کشــور ترکیــه اســت و ســهم 
داشــته  ترکیــه  اقتصــاد  در  توجهــی  قابــل 
ــا افزایــش عملکــردی کــه  ــژه ب ــه وی اســت، ب
در طــول دوره همه گیــری بــه دســت آورده 
درصــدی   4۰ افزایــش  بــا  ترکیــه  اســت. 
اولیــه،  مــواد  و  منســوجات  صــادرات 
پزشــکی،  منســوجات  صــادرات  توانســته 
را  خانگــی  منســوجات  و  فنــی  منســوجات 

دهــد. افزایــش  نیــز 

 ITM ایــن صنعــت بــا همــکاری هایــی کــه در
2۰22 انجــام شــد، ایــن موفقیــت را بیشــتر 
بــا  نســاجی  آالت  ماشــین  صنعــت  کــرد. 
فــروش ماشــین آالت و تصمیمــات ســرمایه 
گــذاری جدیــدی کــه در نمایشــگاه گرفتــه 

شــد، شــتاب زیــادی بــه دســت آورد.

از  بســیاری  حضــور  بــا  کــه   2۰22  ITM
بازدیــد  و  خارجــی  و  داخلــی  شــرکت های 
کــه در آن  بــود  نفــر شــد، محلــی  هــزاران 
میلیون هــا  خارجــی  و  داخلــی  شــرکت های 
یــورو فــروش داشــتند و ارتباطــات تجــاری 

شــد. محقــق  بســیاری 

حضور مدیر عامل شرکت ندتکس مهندس امیررضا افشاری در غرفه مجله نساجی کهن

حضور مهندس روزبه مروج در نمایشگاه استانبول

عالقه شدید هیئت های تجاری

کشــور  ده هــا  از  تجــاری  هیئت هــای 
 2۰22 ITM درخواست حضور در نمایشگاه
»ســازمان های  فهرســت  در  کــه  دارنــد  را 
داخلــی تحــت پوشــش مشــوق های دولتــی« 
توســط وزارت بازرگانــی ترکیــه قــرار گرفتــه 

اســت.

صربســتان،  ایــران،  هنــد،  بنــگادش، 
اندونــزی،  پاکســتان،  چــک،  جمهــوری 
اتیوپــی، مالــزی، مکزیــک، مصــر و ویتنــام از 
جملــه کشــورهایی هســتند کــه درخواســت 
داشــتند.  تجــاری  بازدیــد  هــای  هیــأت 

از  بازدیدکننــدگان  شــدید  درخواســت 
کنســولگری هــا و وابســته هــای تجــاری از 
سراســر جهــان بــه وضــوح نشــان مــی دهــد 
از  زیــادی  تعــداد  میزبــان   2۰22  ITM کــه 

بــود. بازدیدکننــدگان 

شکســتن  بــرای   2022  ITM نمایشــگاه 
بازدیدکننــدگان  رکوردهــای غرفــه داران و 

آمــاده مــی شــود

و  شــرکت  نماینــدگان  گــذاران،  غرفــه 
را   2۰18  ITM نمایشــگاه  بازدیدکننــدگان، 
 ITM بســیار راضــی تــرک کردنــد. نمایشــگاه
نماینــده  و  شــرکت   11۵۰ بــا حضــور   2۰18
بازدیــد  و  جهــان  کشــور   64 از  شــرکت 
از 94 کشــور جهــان  نفــر  هــزار   6۰ حــدود 
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ســهم بســزایی در رکــورد صــادرات صنعــت 
داشــت. ســال  آن  در  نســاجی 

منســوجات  و  فنــی  منســوجات  صنعــت 
2022  HIGHTEX نمایشــگاه  در  نبافتــه 

 HIGHTEX نمایشــگاه  دیگــر،  ســوی  از 
 ITM نمایشــگاه  بــا  همزمــان  کــه   2۰22
2۰22 برگــزار شــد، نمایشــگاهی بــود کــه در 
اولیــه مــورد  نبافتــه، مــواد  آن محصــوالت 
اســتفاده در تولیــد آنهــا و فنــاوری هــای روز 

بــه نمایــش گذاشــته شــد. 

اولیــن  کــه   2۰22  HIGHTEX نمایشــگاه 
اســت،  ترکیــه  در  خــود  زمینــه  در  تنهــا  و 
بــرای  تقاضــا  افزایــش  بــا  همزمــان 
تعــداد  رکــورد  میزبــان  فنــی،  منســوجات 
بــود. بازدیدکننــدگان  و  کننــدگان  شــرکت 

شــرکت   ،2۰22  HIGHTEX نمایشــگاه  در 
از  هــا،  بخــش  از  فعــال در بســیاری  هــای 
منســوجات پزشــکی گرفتــه تــا منســوجات 
تــا  کشــاورزی  منســوجات  از  بهداشــتی، 
ژئوتکســتایل، آخریــن محصــوالت و فنــاوری 
ــه نمایــش گذاشــتند.  ــد خــود را ب هــای تولی
بــا  نبافتــه  منســوجات  تولیدکننــدگان 
بازیگــران جهانــی ایــن بخش گــرد هم آمدند 
و ایــن فرصــت را داشــتند تــا هــم در فنــاوری 

جدیدتریــن  هــم  و  کننــد  گــذاری  ســرمایه 
محصــوالت خــود را معرفــی کننــد.

ITM درباره

ســرعت رشــد علــم و فنــاوری بشــری آنقــدر 
دســتاوردهای  ســال  هــر  کــه  شــده  زیــاد 
علمــی چنــد برابــر مــی شــود و جهــان علــم 
و فنــاوری بــه ســرعت در حــال پیشــرفت و 
توســعه اســت. در نمایشــگاه امســال تعداد 
هــای حاضــر در  از شــرکت  زیــادی  بســیار 
هــای  تکنولــوژی  و  هــا  نــوآوری  نمایشــگاه 
جدیــدی را عرضــه کردنــد کــه ایــن مســاله 
بــرای ناظــران غیــر قابــل پیــش بینــی بــود.

در همیــن راســتا آقــای نجیــب گونیــی مدیــر 
ســوال  جــواب  در  برگزارکننــده  شــرکت 
بــر  مبنــی  کهــن  نســاجی  مجلــه  خبرنــگار 
ارائــه  منظــر  از  را   ITM نمایشــگاه  اینکــه 
مــی  ارزیابــی  چطــور  جدیــد  هــای  فنــاوری 
ــا عمــر تکنولــوژی هــای  کنیــد گفــت : " قب
جدیــد در صنعــت نســاجی 4 ســال بــود امــا 
تــر شــده و رقابــت  ایــن عمــر کوتــاه  حــاال 
طاقــت فرســا در بازارهــای جهانــی و محلــی 
و تغییــر بســیار ســریع نیــاز بــازار هــا موجــب 
محصــوالت  کننــدگان  تولیــد  اســت  شــده 
نســاجی و خریــداران ماشــین آالت مجبــور 
مصــرف  جدیــد  نیازهــای  ایــن  بــه  باشــند 
ــه روز باشــند در  کننــدگان پاســخ دهنــد و ب
کنــار  رقابــت  از صحنــه  صــورت  ایــن  غیــر 
خــود  محلــی  بازارهــای  بــه  یــا  و  میرونــد 

میشــوند. محــدود 

ITM 2۰22، اولیــن نمایشــگاه بــزرگ بیــن 
جهــان  در  نســاجی  آالت  ماشــین  المللــی 
اســت کــه پــس از وقفــه ای 3 ســاله در طــول 
فرآینــد همــه گیــری کرونــا برگــزار مــی شــود. 
برندهــای  آوردن  هــم  گــرد  بــا   2۰22  ITM
پیشــرو فنــاوری هــای نســاجی در اســتانبول، 
بــه مــدت ۵ روز میزبــان برندهــای جهانــی و 
همــکاری هــای متعــدد فــی مابیــن خریــداران 

و تامیــن کننــدگان بــود.

از چپ به راست: مهندس محسن صباغ – مهندس احسان سلطانی – مهندس شهرام شاه بابایی
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تحریریه مجله کهن

گزارش منایشگاه دموتکس ترکیه 2022 هشر قازی آنتپ

ــدادی کــه شــرکت ها و متخصصــان صنعــت فــرش و کفپــوش را پــس از 3 ســال وقفــه گــرد هــم  ــه، روی DOMOTEX ترکی
مــی آورد، در مرکــز نمایشــگاهی خاورمیانــه بــا مشــارکت 2۱۶ شــرکت در حــدود 2۵000 مترمربــع غرفــه برگــزار شــد. ۱82۵0 
بازدیدکننــده از ۱03 کشــور در مجمــوع از ایــن نمایشــگاه بازدیــد کردنــد کــه 3۱30 نفــر از آنهــا بیــن المللــی بودنــد. 2۵ 

درصــد افزایــش بازدیدکننــده نســبت بــه نســخه قبلــی قبــل از همــه گیــری رخ داده اســت.

ســال  دو  از  پــس  باالخــره  ترکیــه  دموتکــس  نمایشــگاه 
باتکلیفــی در تاریــخ 14 تــا 17 مــی 2۰22 در شــهر قــازی آنتــپ 

بــه عنــوان مرکــز تولیــد فــرش جهــان برگــزار شــد.

در این دوره از نمایشگاه تعداد زیادی از شرکت های ایرانی 
هــم حضــور داشــتند کــه در زیــر لیســت آنهــا را مشــاهده مــی 

نمایید:

شــاهرخ  فــرش  شــرکت   – مصــور  ظریــف  موکــت  شــرکت 
– قالــی ســلیمان – فــرش آســایش – فــرش رویــال گلــد – 
فــرش شــادرخ – فــرش نگیــن مشــهد تابــان – فــرش شــادلین 
– فــرش نویــان – فــرش کاتریــن – فــرش بزرگمهــر – فــرش 
پرنیــان – فــرش آرشــام – فــرش مهــر و مــاه – فــرش افشــار 
زرینــه – فــرش المــاس کویــر – فــرش ارغــوان کاشــان – فــرش 
داریــوش – فــرش قیطــران – فــرش قصــر ایرانیــان – فــرش 
جــردن – فــرش ماهــور – فــرش محتشــم – ســاینار الکتریــک 

کاشــان – فــرش ســورنا – فــرش زرتشــت

دموتکــس ترکیــه یکــی از جایگزیــن هــای مهــم دموتکــس 
ــه جهــت  ــرای شــرکت هــای ایرانــی اســت کــه هــم ب هانوفــر ب
هزینــه هــای نمایشــگاهی و هــم بــه جهــت ســخت تــر بــودن 
صــادرات مســتقیم بــه کشــورهای اروپایــی امــکان حضــور در 
هانوفــر را ندارنــد و دموتکــس ترکیــه را جایــی بــرای عرضــه 

محصــوالت در عرصــه جهانــی مــی بیننــد.

ایرانــی مثــل همیشــه غرفــه شــرکت  در میــان غرفــه هــای 
قالــی ســلیمان هــم از نظــر مفهومــی و هــم از نظــر زیبایــی در 
ایــن نمایشــگاه هــم خودنمایــی مــی کــرد. هــر چنــد کــه ایــن 
دکوراســیون چنــد ســالی هســت کــه توســط قالــی ســلیمان 
ــه نمایــش در مــی آیــد و امســال هــم در  در سراســر جهــان ب
محیطــی نــه چنــدان حرفــه ای یعنــی چــادر نمایشــگاهی و بــه 
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ــه  صــورت ناقــص اجــرا شــده قــرار داشــت امــا ب
ایرانــی  اصیــل  هــای  المــان  از  اســتفاده  دلیــل 
هــای  جذابیــت  و  نشــده  تکــراری  هــم  هنــوز 

خــاص خــود را دارد.

در دوره قبلــی دموتکــس ترکیــه کــه در ســال 
2۰19 برگــزار شــد 2۰3 شــرکت غرفــه گــذار در 
فضایــی بــه وســعت 23 هــزار متــر مربــع حضــور 
داشــتند کــه در ایــن دوره انتطــار ارقــام باالتــری 

را مــی تــوان داشــت.

در دوره قبلــی بیــش از 14 هــزار بازدیــد کننــده از 
89 کشــور جهــان از ایــن رویــداد بازدیــد کردنــد.

بیشــترین آمــار بازدیــد کننــدگان در دوره قبلــی 
نمایشــگاه بــه ترتیــن بــه کشــورهای زیــر تعلــق 

داشــت:

عــراق – ایــران – ترکیــه – روســیه – عربســتان 
 – قزاقســتان   – مصــر   – آمریــکا   – لبنــان   –

چیــن و  هندوســتان 

ــه  ــر نمایشــگاه دموتکــس ترکی ــر اعــام مدی بناب
بــر 2۰۰ غرفــه گــذار  بالــغ  در ســال 2۰22 هــم 
در فضایــی بالــغ بــر 2۵ هــزار متــر مربــع حضــور 

دارنــد.

و چهــره حاضریــن  نمایشــگاه  از فضــای  آنچــه 
و غرفــه گــذاران اســتنباط مــی شــود جــدای از 
نمایشــگاه  ایــن  آیــا  اینکــه  و  موفقیــت  میــزان 
واقعــا بــه افزایــش فــروش و صــادرات انهــا کمکی 
ــه حالــت  ــا خیــر … حــس بازگشــت ب ــد ی مــی کن
عــادی و شــروع کار و تجــارت پــس از چندیــن 
باعــث  کــه  کروناســت  از  ناشــی  رکــود  ســال 

اســت. امیــدواری شــده  و  خوشــحالی 

یکــی از کارشناســان فــرش ماشــینی ترکیــه در 
مــورد حضــور گســترده ایرانــی هــا و اینکــه آیــا 
تاثیــری بــر مشــتریان شــرکت هــای تــرک دارد 
گویــد:  مــی  کهــن  بــه خبرنــگار مجلــه  یــا خیــر 
))امســال شــرکت هــای تولیــد کننــده از ایــران بــه 
نمایشــگاه آمدنــد و محصــوالت خوبــی هــم بــه 

دموتکس ترکیه سال 2022 در یک نگاه

 2۱۶
غرفه گذار

 ۱8،2۵0
بازدیدکننده از

 ۱03 
کشور

 %2۵
افزایش بازدیدکننده 
نسبت به دوره قبلی

 30
جلسه در برنامه هیئت 

خریدار

 ۷0
جلسه بین غرفه گذاران 

و  بازدیدکنندگان

 3،۱30
بازدیدکننده بین المللی

2۴،93۷ مترمربع 
زمین نمایشگاهی
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ــوع فــرش  ــه نظــر مــن جنــس و ن نمایــش درآمــد امــا ب
بــرای  تهدیــدی  کــه  نیســت  شــکلی  بــه  ایــران  هــای 
صــادرات فــرش هــای تــرک باشــد. فــرش هــای ایرانــی 
بــه نمایــش درامــده طیــف محــدودی از مشــتریان بــازار 
جهانــی را خطــاب قــرار مــی دهــد و از نظــر جنــس . 
قیمــت و طــرح فــرش هــای ترکیــه تــوان رقابت بیشــتری 

در بــازار دارنــد.((

در  نمایشــگاه  در  ایــران  فــرش  کارشناســان  از  یکــی 
بــه خبرنــگار مجلــه  کننــدگان  بازدیــد  مــورد کیفیــت 
کهــن گفــت: ))شــرکت هــای ایرانــی امــکان ماقــات 
بــا ایــن طیــف وســیع تجــار و خریــداران بیــن المللــی 
همیــن  بــه  ندارنــد  ایــران  هــای  نمایشــگاه  در  را 
از  و  مــی شــوند  ترکیــه حاضــر  جهــت در دموتکــس 
بازدیدکننــدگان شــرکت هــای ترکیــه ای هــم منفعــت 
مــی برنــد. نمایشــگاه فــرش ماشــینی تهــران هــم بــه 
ــول  ــل قب هیــچ وجــه از  نظــر بازدیدکننــده خارجــی قاب

نیســت.

ایــن رویــداد نتواننــد  شــاید شــرکت هــای حاضــر در 
خریــداران و تجــار ســطح اول دنیــا در صنعــت فــرش که 
اغلــب در هانوفــر حضــور مــی یابنــد را ماقــات کننــد و 
بیشــتر خریــداران و تجــار خــرد تــر منطقــه ای را شــکار 
کننــد امــا نکتــه بســیار ارزشــمند اســتفاده و کســب 
تجربــه از شــرکت هــای ترکیــه ای در زمینــه صــادرات 
و تجــارت بیــن المللــی اســت کــه مــی توانــد راهگشــا 

باشــد((

شــرکت نمایشــگاهی هانــوور در ترکیــه بــه نمایندگــی از 
شــرکت نمایشــگاهی دویچــه مســه آلمــان کــه جــزو 1۰ 
شــرکت نمایشــگاهی بــزرگ دنیاســت، ایــن نمایشــگاه 

را برگــزار می کننــد.

دهنــده  ارایــه  اوکوتکــس  اتریشــی  شــرکت 
اســتانداردهای بیــن المللــی نســاجی هــم در نمایشــگاه 
ایــن  داشــتن  داشــت.  حضــور  ترکیــه  دموتکــس 
اســتاندارد بــه صــادرات راحــت تــر فــرش ماشــینی بــه 
ــا و ســایر نقــاط جهــان کمــک شــایانی مــی کنــد و  اروپ
اغلــب خریــداران بــا دیــدن ایــن اســتاندارد از رعایــت 
اســتانداردهای زیســت محیطــی توســط تولیــد کننــده 
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کننــد.  مــی  حاصــل  اطمینــان 

تعــداد بســیار زیــادی از شــرکت هــای صــادر کننــده فــرش 
ماشــینی ترکیــه دارای نشــان اســتاندارد اوکوتکــس هســتند.

امــا از نــکات جالــب دموتکــس ترکیــه 2۰22 اینکــه علیرغــم 
نصــب بنــری بــر ســر در ورودی نمایشــگاه کــه بــه بیــش از 3۰ 
زبــان دنیــا کلمــه خــوش آمدیــد را نوشــته بودنــد در بیــن ایــن 
زبانهــا زبــان فارســی و حتــی عربــی وجــود نداشــت! حتــی در 
ــادی  ــازی آنتــپ کــه تعــداد زی ــل هــای شــهر ق بســیاری از هت
ــران در بیــن  مســافران ایرانــی را میزبانــی مــی کننــد پرچــم ای

پرچــم هــای نصــب شــده هتــل دیــده نمــی شــود!

بــزرگ و 2  ترکیــه 2۰22 در 2 ســالن  نمایشــگاه دموتکــس 
چــادر کوچــک تــر برگــزار شــد کــه اغلــب شــرکت هــای ایرانــی 
در چادرهــای نمایشــگاهی جانمایــی شــدند کــه قطعــا از نظــر 
زیبایــی – نــور و دسترســی ضعیــف تــر از غرفــه هــای ســالن 1 

و 2 بــود.

DOMOTEX ترکیــه بــه عنــوان مرکــز نمایشــگاه صنایــع فرش 
و کفپــوش ترکیــه و خاورمیانــه میزبــان 168 شــرکت از ترکیــه 
و 48 شــرکت خارجــی از 14 کشــور از جملــه آلمــان، بلژیــک، 
انگلســتان، ایــران، مصــر، عمــان و اردن بــود. ایــن شــرکت هــا 
طــرح هــا و فنــاوری هــای جدیــد در صنایــع فــرش و کفپــوش را 

بــه نمایــش گذاشــتند.

DOMOTEX ترکیــه در عیــن حــال فرصــت هــای زیــادی را 
بــرای بســیاری از مــوارد در رابطــه بــا برقــراری تمــاس هــای 
تجــاری بــا تعــداد فزاینــده ای از شــرکت کننــدگان خارجــی در 

ســطح بیــن المللــی فراهــم کــرد.

 2۰22 ترکیــه  دموتکــس  نمایشــگاه  حاشــیه  در  همچنیــن 
اتــاق  رییــس  توالیــی  محمــود  آقــای  حضــور  بــا  نشســتی 
در  دیانــت  علــی  آقــای  ایشــان  معــاون  و  کاشــان  بازرگانــی 
محــل اتــاق تجــارت قــازی آنتــپ برگــزار شــد و در ایــن جلســه 
در خصــوص رمینــه هــای همــکاری فــی مابیــن کاشــان و قــازی 
آنتــپ در بخــش فــرش ماشــینی و نســاجی مــورد بررســی و 

هــم اندیشــی قرارگرفــت.

DOMOTEX ترکیــه کــه بــا حمایــت وزارت بازرگانــی ترکیــه و 
انجمــن صادرکننــدگان جنــوب شــرقی آناتولــی ســازماندهی 

نظرات بازدیدکنندگان

۵ کشوری که بیشترین بازدیدکننده را داشتند

۵ پروفایل که بیشترین بازدیدکننده را داشتند

 %93
شرکت در 

نمایشگاه سال 
بعد را توصیه 

می کنند

 %89
به طور کلی 
از نمایشگاه 
راضی بودند

تولیدکنندگان

فروشگاه های 
مبل

متخصصین 
فرش

توزیع کنندگان

کفپوش ها

 %8۶
از کیفیت 

غرفه گذاران 
راضی بودند

 %8۶
از محصوالت 
نمایش داده 
شده راضی 

بودند

 %8۵
از اخرین 

دستاوردهای 
ارایه شده در 
بازار راضی 

بودند

 %9۱
نمایشگاه را 
به دیگران 
توصیه می 

کنند

 %90
نمایشگاه را 
مفید براورد 

کردند
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شــده اســت، از خریــداران کشــورهایی از جملــه 
برنامــه  محــدوده  در  هنــد  و  چــک  بلغارســتان، 
هیئــت خریــدار اســتقبال مــی کنــد. خریــداران 
بیــن المللــی بــا غرفــه داران DOMOTEX ترکیــه 
ــد.  در 1۵ مــی در محــل نمایشــگاه ماقــات کردن
 B2B در مجمــوع 3۰ جلســه در طــول جلســات

برگــزار شــد.

 B2B آنایــن  Matchmaking ایــن،  بــر  عــاوه 
و  بــود  ترکیــه   DOMOTEX در  بــار  اولیــن  نیــز 
بیــش از 7۰ جلســه پربــار بیــن بازدیدکننــدگان و 

غرفــه داران برگــزار شــد.

یــا  دالــی  نقاشــی های  تأثیــر  تحــت  فرش هــای 
انــرژی  و  صلــح  ســنگ  طــرح  حــاوی  پیکاســو، 
مثبــت، آمیتیســت و  فــرش هــای تولیــد شــده 
هــای  فــرش  ســایر  و  بازیافتــی  و  زائــد  مــواد  از 
ماشــینی توجــه زیــادی را بــه خــود جلــب کردنــد.

“توجــه بــه محیــط زیســت و بازیافــت بــرای همــه 
مــا ضــروری اســت”

هانوفــر  نمایشــگاه  کل  مدیــر   ،Annika Klar
ســال   3 از  پــس  افتخــار  بــا  مــا  گفــت:  ترکیــه، 
را  موفــق  کامــاً  تجــاری  نمایشــگاه  یــک  وقفــه، 
 DOMOTEX .ــرای بخــش فــرش برگــزار کردیــم ب
ترکیــه بــه لطــف مشــارکت خــود در رشــد در ایــن 
تبدیــل  تأثیرگــذار  بازیگــر  یــک  بــه  قبــاً  بخــش 
ــادی  شــده اســت. DOMOTEX ترکیــه کمــک زی
بــه هــدف صادراتــی بخــش فــرش ترکیــه در ســال 
ــارد دالر اســت، داشــته اســت. 2۰22 کــه 4 میلی

هــای  خروجــی  اینکــه  بــه  اشــاره  بــا  کار  خانــم 
تولیــد پایــدار، دوســتدار محیــط زیســت و ســبز 
توجــه زیــادی را در نمایشــگاه امســال بــه خــود 
جلــب کــرده اســت، افــزود: پایــداری بــرای همــه ما 

%99
 شرکت در 

نمایشگاه به عنوان 
غرفه گذار پیشنهاد 

می کنند

%9۶
 از کیفیت 

بازدیدکنندگان 
راضی بودند

%9۶
از کلیت نمایشگاه 

راضی بودند

%93
  از کیفیت 

بازدیدکنندگان 
حرفه ای راضی 

بودند

%8۱
 برای شرکت در 
نمایشگاه بعدی 
برنامه ریزی کردند

%۷9
 به هدف بازارهای 

صادارتی خود 
رسیدند

نظرات غرفه گذاران
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ضــروری اســت. بــرای جهــان مــا و همــه 
مــا اهمیــت حیاتــی دارد که هر محصول 
و خدماتــی کــه تولیــد و عرضــه مــی شــود 
بایــد ســازگار بــا محیــط زیســت و پایــدار 
باشــد. و بیشــتر محصوالتی که امســال 
بــه نمایــش گذاشــته شــد، نســل جدیــد 
مشــابه،   طــور  بــه  بودنــد.  بازیافتــی  و 
کــه  کــه فرش هایــی  بودیــم  مــا شــاهد 
بــا اســتفاده از فناوری هــای ســازگار بــا 
مــواد  بــا  همچنیــن  و  زیســت  محیــط 
همگــی  می شــوند،  تولیــد  بازیافتــی 
قــرار  بازدیدکننــدگان  توجــه  مــورد 
گرفته انــد. ایــن باعــث افتخــار ماســت 
کــه مــی بینیــم کــه DOMOTEX ترکیــه 
ــل  ــه بســیار مهــم ســهم قاب در ایــن جنب

توجهــی داشــته اســت.

ســونیا   ،DOMOTEX جهانــی  مدیــر 
ودل کاســتانو، مــوارد زیــر را در مــورد 
نمایشــگاه اضافــه کــرد. پــس از 3 ســال 
وقفــه، بســیار سپاســگزارم کــه دوبــاره 
مــا  نهایــت،  در  برگشــتم.  تجــارت  بــه 
ایــن پلــت فــرم را کــه بزرگتــر از همیشــه 
اســت، به غرفه داران و بازدیدکنندگان 
بیــن المللــی خــود ارائــه مــی دهیــم. و 
ایــن یــک موفقیــت بــزرگ اســت. آمــاده 
 DOMOTEX ســازی برای رویــداد بعدی
ادامــه دارد. مــن مشــتاق دیــدار شــما در 
تاریــخ  در   DOMOTEX Hannover

12-1۵ ژانویــه 2۰23 هســتم.”

اســتان قــازی انتــپ، ترکیــه کــه پایتخــت 
مــی  جهــان محســوب  ماشــینی  فــرش 
شــود توانایــی بافــت 7۰ درصــد از کل 
در  شــده  تولیــد  ماشــینی  هــای  فــرش 

ترکیــه را دارد.

صادرات شاه  کلید توسعه صنعت است

منصور دیاری گفت: صادرات شاه کلید توسعه صنعت فرش 
ماشینی در ایرانی است. ما باید صادرات خود را به یک میلیارد 

دالر برسانیم.

منصور دیاری رئیس ســرای نوآوری فرش ماشــینی و اســتاد دانشــگاه آزاد اســامی 
واحــد کاشــان در اولیــن ســمپوزیوم بیــن المللــی صــادرات فــرش ماشــینی ایــران در 
مرکــز همایــش هــای بیــن المللــی صــدا و ســیمای تهــران گفــت: صنعــت فــرش 
ماشــینی ایــران طــی یــک ســال 2۰۰ تــا 3۰۰ میلیــون دالر صــادرات دارد و ایــن در 
حالــی اســت کــه ۵۰۰ تــا 6۰۰ میلیــون دالر حجــم واردات ایــن صنعــت بــوده اســت. 
ایــن بدیــن معنــا اســت کــه صنعــت فــرش ماشــینی 3۰۰ میلیــون دالر ارزبــری دارد و 

تــراز تجــارت آن منفــی اســت.

وی تصریــح کــرد: صــادرات شــاه کلید توســعه صنعــت فــرش ماشــینی در ایرانــی 
ــه یــک میلیــارد دالر برســانیم. در زمــان حاضــر  اســت. مــا بایــد صــادرات خــود را ب
مــا  نتیجــه  در  می کننــد.  تولیــد  پاییــن  ظرفیــت  بــا  مــا  کارخانجــات  از  بســیاری 
می توانیــم بــا بــه کارگیــری ظرفیــت خالــی تولیــد می توانیــم تولیــد را ۵۰ میلیــون 
متــر مکعــب افزایــش دهیــم. ضمــن اینکــه فــرش ایــران در دنیــا خوشــنام اســت و 

می توانیــم از خوشــنامی فــرش دســتباف اســتفاده کنیــم.

وی بــا تاکیــد بــر اینکــه تکنولــوژی ماشــین آالت تولیــدی نیــز بــاال اســت، گفــت: 
کیفیــت فــرش ایــران نیــز در دنیــا حــرف بــرای گرفتــن دارد. نکتــه دیگــر ایــن اســت 
کــه بــازار داخلــی کشــور مــا اشــباع شــده و اگــر تولیدکننــدگان تــا ســال 14۰4 نتواننــد 
بیــش از ۵۰ درصــد برســانند بــه مــرور از صحنــه بــازار حــذف خواهنــد شــد. از جملــه 
مشــکات صــادرات فــرش ماشــینی می تــوان بــه روابــط ضعیــف بین المللــی در 
ســطح کان، مشــکل نقــل و انتقــال مالــی، بانکــی و بیمــه ای، ناآگاهــی شــرکتهای 

تولیــدی از اصــول صــادرات و کوچــک بــودن شــرکت های تولیــدی اســت.
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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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تولیدکنندگان فرش 
ماشیین ترکیه

 به امید هببود روابط اب 
عربستان سعودی!

تولیدکننــدگان فــرش ماشــینی ترکیــه بــه بهبــود روابــط بــرای افزایــش 
صــادرات فــرش ماشــینی بــه عربســتان امیــدوار هســتند.

در حالــی کــه آنــکارا و ریــاض بــرای بهبــود روابــط و رســاندن آن بــه ســطح 
قبل از قتل جمال خاشــقجی، روزنامه نگار منتقد ســعودی در کنســولگری 
اســتانبول عربســتان ســعودی تــاش مــی کننــد، تولیدکننــدگان فــرش 
ماشــینی ترکیــه امیدوارنــد دوران جدیــد بــه آنهــا کمــک کنــد تــا صــادرات 

خــود را بــه عربســتان ســعودی افزایــش دهنــد.

در چنــد ســال گذشــته بــه دلیــل روابــط تیــره سیاســی و بایکــوت کاالهــای 
تولیــدی ترکیــه توســط دولــت عربســتان ســعودی، صــادرات فرش ماشــینی 
ترکیــه بــه عربســتان تقریبــا بــه صفــر برســد. عربســتان یکــی از خریــداران 

میانــه  خــاور  منطقــه  در  ماشــینی  فــرش  مهــم 
اســت.

بازرگانــان ســعودی از تمایــل خــود بــرای افزایــش 
خریــد کاال از ترکیــه در آینــده نزدیــک خبــر داده 
انــد و راه را بــرای بازگشــت ســریع صــادرات بــه 
ایــن کشــور بــه حالــت عــادی همــوار مــی کننــد.

بــر اســاس داده هــای گــردآوری شــده از انجمــن 
 ،)GAIB( صادرکننــدگان جنــوب شــرقی آناتولــی
صــادرات بــه یکــی از برتریــن خریــداران فــرش 
ترکیــه در ســال 2۰21 تنهــا ۵6۵۰۰۰ دالر )8.6 

میلیــون لیــره( بــوده اســت.

ایــن داده هــا نشــان مــی دهــد کــه از مجمــوع 
فــروش فــرش 666 میلیــون دالری، تنهــا 68۰۰۰ 
دالر در چهــار ماهــه اول امســال بــوده اســت.

بــه عربســتان ســعودی در  فــروش  در مقابــل، 
ســال 2۰19 بــه 342.16 میلیــون دالر رســیده بــود 
کــه یــک ســال بعــد بــه 263.98 میلیــون دالر 

کاهــش یافــت.
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مهمــت تــورر، رئیــس اتــاق فــرش ســازان قــازی انتــپ، گفــت : 
)در صورت بهبود مجدد روابط پادشــاهی عربســتان ســعودی 
بعــد از ایــاالت متحــده دومیــن مشــتری بــزرگ فــرش ماشــینی 
ترکیــه اســت. ترکیــه بــه  عنــوان بزرگتریــن تولیدکننــده فــرش 

جهــان، تقریبــاً بــه 1۵۰ کشــور صــادرات داریــم.(

وی خاطرنشــان کــرد، در دو ســال اخیــر محدودیــت هایــی 
علیــه کاالهــای ترکیــه در عربســتان ســعودی اعمــال شــده 
اســت کــه تجــارت را تحــت تأثیــر قــرار داده اســت بــا ایــن حال، 
ســفر اردوغــان باعــث ایجــاد خــوش بینــی بــرای دوره آینــده 
شــده اســت. انتظــار مــا بازگشــت بــه دوران خــوب گذشــته 
اســت. اگــر روابــط مــا بــا عربســتان بهبــود یابــد، انتظــار داریــم 
عربســتان ســعودی بــازار شــماره یــک مــا باشــد. صــادرات مــا 

حداقــل 2۵ درصــد افزایــش مــی یابــد.

طــور  بــه  ترکیــه  شــرقی  جنــوب  در  انتــپ  قــازی  اســتان 
غیرمســتقیم 8۵ درصــد از صــادرات فــرش ماشــینی ترکیــه را 

اســت. داده  اختصــاص  خــود  بــه 

واردات عربســتان ســعودی از ترکیــه در ســال گذشــته پــس 
از یــک تحریــم غیررســمی چنــد ماهــه توســط ایــن کشــور بــه 

پاییــن تریــن حــد تاریخــی رســید.

ــا برخــی  ــد ت ــر تــاش کرده ان ــاض در ماه هــای اخی ــکارا و ری آن
ــژه  ــه وی از آســیب های دیپلماتیــک را پــس از ســالها تنــش، ب
پــس از قتــل جمــال خاشــقجی، روزنامه نــگار منتقــد ســعودی 

در کنســولگری اســتانبول عربســتان ســعودی در ســال 2۰18، 
ترمیــم کننــد.

رجــب طیــب اردوغــان، رئیس جمهــور ترکیــه پــس از ســال ها 
ــه عربســتان ســعودی ســفر کــرد و پــس از  ــار ب ــرای اولیــن ب ب
ــرای »فعــال کــردن  آن گفــت کــه دو کشــور اراده مشــترکی ب

مجــدد یــک پتانســیل اقتصــادی بــزرگ« دارنــد.

اراده مشــترک  از  ای  نمونــه  وی  کــه ســفر  گفــت  اردوغــان 
بــرای آغــاز دوره جدیــد بــا ریــاض و بــه طــور بالقــوه آغــاز دوره 
جدیــدی در همــکاری هــای سیاســی، نظامــی، اقتصــادی و 

فرهنگــی اســت.

پــس از ایــن ســفر، اردوغــان گفــت کــه آنــکارا و ریــاض بــر 
لــزوم گــرد هــم آوردن محافــل تجــاری و ســرمایه گــذاران دو 

کشــور توافــق کردنــد.

مهمــت تــورر، رئیــس اتــاق فــرش ســازان قــازی انتــپ گفــت: 
کاالهای ترکیه در عربســتان ســعودی ارزشــمند اســت. مردم 
عربســتان ســعودی کاالهــای ترکیــه را را ترجیــح مــی دادنــد و 
کاالهــای کشــورهای دیگــر تقاضــای زیــادی نداشــت.  حــدود 
9۵ درصــد از فــرش هــای وارداتــی بــه عربســتان ســعودی قبــاً 
از قــازی انتــپ صــادر مــی شــد. مــا معتقدیــم کــه در تجــارت 
بــا عربســتان ســعودی نتیجــه مثبتــی حاصــل خواهــد شــد. 
امیــدوارم مشــکل گمــرک در مــدت زمــان کوتاهــی حــل شــود 

و فــروش مســتقیم خــود را ماننــد گذشــته ادامــه دهیــم.
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مصاحبه: محبوبه قایدی

اولین کارخانه نساجی ایران در کشور 
مرص را بشناسید...

جمهــوری  دولــت  بیــن  موافقتنامــه 
عربــی مصــر و رژیــم شاهنشــاهی ایــران 
از  در مــورد ترویــج و حمایــت متقابــل 
 13۵3 ســال  در  هــا  گــذاری  ســرمایه 
کارخانــه  اولیــن  تاســیس  موجــب 

شــد. کشــور  دو  مشــترک 

بــا  داشــت  قصــد  ایــران  زمــان  آن  در 
ســرمایه گــذاری در کشــورهای صاحــب 
مــواد اولیــه مرغوب نســاجی مانند مصر 
کــه همــواره بــه داشــتن مرغوبتریــن پنبه 
را  خــود  جایــگاه  بــوده  معــروف  جهــان 
ــی نســاجی تثبیــت  در بازارهــای صادرات
کــرده و موجــب رشــد و توســعه صنایــع 

ــز بشــود. داخلــی نی

تاریخچه

شــرکت نســاجی میراتکــس بــه موجــب 

قــرارداد همــکاری اقتصــادی منعقــده در 
تاریــخ2۵ مــی ســال 1974 میــادی بیــن 
دولــت هــای مصــر و ایــران بــه منظــور 
الزم  هــای  گــذاری  ســرمایه  تأمیــن 
بــرای اقتصــاد مصــر در زمینــه صنعتــی 
ســازی و صــادرات محصــول پنبــه مصــر 

تأســیس شــد.

بــر اســاس آن قــرارداد، هــر دو دولــت 
پروژه هــای  بــا  کــه  می شــوند  متعهــد 
ماننــد  مشــترک  ســرمایه گذاری 
کننــد.  رفتــار  خــود  ملــی  پروژه هــای 
ایــران( و  بــاز مصــر  درهــای  )سیاســت 

شــهر SUEZ بــرای ایــن پــروژه انتخــاب 
توســعه  بــرای  مصــر  اهــداف  تــا  شــد 
و  اجتماعــی  نظــر  از  کانــال  منطقــه 
ــن شــرکت  اقتصــادی تضمیــن شــود. ای
فعالیــت خــود را از طریــق کارخانــه هــای 

زیــر انجــام مــی دهــد:

کارخانــه شــهر ســوئز، کــوه آتاقــا، اســتان 
سوئز.

 ،Minia El Kamh شــهر  کارخانــه 
شــارکیا. اســتان 

 1۵ تاریــخ  در  همــکاری  قــرارداد  ایــن 
صــادر  تهــران  در   13۵3 اردیبهشــت 
شــده  بــا دو اصــل بــه زبــان انگلیســی 
کــه هــر کــدام دارای وضعیــت رســمی 

هســتند. یکســانی 

مصــر  عربــی  جمهــوری  دولــت  بــرای 
اول  معــاون  حجــازی-  عبدالعزیــز   -

وزیــر نخســت 

ایــران-  شاهنشــاهی  رژیــم  بــرای 
ــی و  ــر امــور مال هوشــنگ انصــاری - وزی

ی د قتصــا ا

دولــت  بیــن  موافقتنامــه  کامــل  متــن 
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مــی  را  ایــران  رژیــم شاهنشــاهی  و  مصــر  عربــی  جمهــوری 
بخوانیــد. کهــن  مجلــه  ســایت   وب  در  توانیــد 

وضعیت کنونی میراتکس در سال 2022

ایــن شــرکت در حــال حاضــر یکــی از مهمتریــن شــرکت هــای 
ریســندگی مصــر اســت و بــه بیــش از 1۵ کشــور دنیــا صــادرات 
دارد. ایــن شــرکت طیــف وســیعی از نــخ هــای پنبــه ای تــا نمــره 

16۰ انگلیســی را تولیــد مــی کنــد.

ایــن شــرکت دارای گواهــی نامــه هــای اســتاندارد بیــن المللــی 
ماننــد اوکوتکــس و ایــزو بــرای ورود بــه بازارهــای جهانــی مــی 

باشــد.

ابفت ساالنه 3 هزار و 500 مرت مربع 

فرش دست ابف در ایالم

طــور  بــه  ســاالنه  گفــت:  ایــام  اســتان  صمــت  کل  مدیــر 
متوســط 3 هــزار و ۵۰۰ متــر مربــع فــرش دســتباف در اســتان 
فعــال  بافنــده   ۵۰ و  هــزار   3 اســتان  در  و   می شــود  بافتــه 

فعالیــت هســتند. بــه  مشــغول 

از  بازرســی  فقــره   824 گذشــته  یکســال  در  افــزود:  وی 
کارگاه هــای قالیبافــی در ســطح اســتان انجــام شــده اســت.

مدیر کل صمت بیان کرد: از ابتدای تیرماه ســال گذشــته تا 
کنــون از تعــداد 6۰۰ متقاضــی دریافــت تســهیات قالــی بافــی 
437 نفــر بــه بانک هــای عامــل جهــت پرداخــت تســهیات 

معرفــی شــده اند.

محمدرحیمــی ایــن تســهیات را در جهــت رونــق بخشــیدن 
بــه بــازار فــرش دســتباف و تثبیــت اشــتغال مشــاغل خانگــی 

دانســت.

صادرات 4 فرش دستباف به 

مساحت 2 هزار مرت مربع به امارات

فــرش،  ایــن چهــار  داشــت:  اظهــار  لطیفــی  روح هللا  ســید 
شــامل 2 فــرش 6۰۰ متــر مربعــی در ابعــاد 3۰ متــر در 2۰ متــر 
و دو فــرش 4۰۰ مترمربعــی بــا ابعــاد 2۰ متــر در 2۰ متــر بــوده 

اســت.

برندهــای  از  یکــی  کــه  کاال  صاحــب  گفتــه  بــه  افــزود:  وی 
معــروف صــادرات فــرش دســتباف اســت، ایــن فرش هــا در 
مــدت هفــت ســال بافتــه شــده اســت و در 1۵ ســال گذشــته 
فرش هایــی بــا ایــن مســاحت، بافتــه و صــادر نشــده بــود و 
ایــن امــر، یــک اتفــاق مناســب بــرای تولیــد و صــادرات فــرش 

دســتباف بــه شــمار مــی رود.

لطیفــی گفــت: ایــن فرش هــا بــا طــی مراحــل اداری و گمرکــی 
از اداره کل گمــرک غــرب تهــران بــه امــارات متحــده عربــی 

صــادر شــد.
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سال های ابتدایی

تولیــد فــرش ماشــینی در ایــاالت متحــده 
دهــه  اوایــل  و   17۰۰ دهــه  اواخــر  در 
آغــاز  نیوانگلنــد  و  فیادلفیــا  در   18۰۰
شــد. اختــراع ماشــین بافندگــی برقــی 
بــرای   )Erastus Bigelow( اراســتوس
همیشــه نحــوه تولیــد فــرش را تغییــر داد 
ــر  ــا ســال 18۵۰ ســه براب ــد آن را ت و تولی
کــرد. ماشــین بافندگــی برقــی اراســتوس 
)Erastus Bigelow( 3۵ گواهینامه در 
زمینــه اختــراع و نــوآوری  در ماشــین های 
بافندگــی برقــی دریافــت کــرد و اولیــن 
ماشــین بافندگــی فــرش عریــض را در 

ســال 1877 معرفــی کــرد.

پیشــرفت های پــی در پــی بــرای نشــان 
دادن فرش هــای تولیــد شــده بــه مصــرف 
اوایــل  تــا   18۰۰ دهــه  اواخــر  از  کننــده 
مکانیســم  یافــت.  ادامــه   19۰۰ دهــه 
برقــی  بافندگــی  ماشــین  روی  ژاکارد 
ــه  ــا ســایر تغییــرات مکانیکــی ب همــراه ب
تولیدکننــدگان ایــن امــکان را می دهــد 
کــه بتواننــد نقوشــی بــا کیفیــت باالتــر 
در  را  فــرش  فــروش  کــه  کننــد  ایجــاد 

دهــه 192۰ بــه اوج خــود رســاند.

صنعت گــر  یــک  فیلــد،  مارشــال 
خــرده  فــروش، یــک ماشــین بافندگــی 

صنعت فرش در آمریکا

تولیــد  بــرای  را   Axminister ســنتی 
کــه  کــرد  اصــاح  ماشــینی  فــرش 
بــاف  دســت   شــرقی   فرش هــای  شــبیه 
پیچیــده  رنگ هــای  و  طرح هــا  بــا 
کاراســتان  قالی بافــی  کارخانــه  بــود. 
تأســیس   1926 ســال  در   )Karastan(
را  کاراســتان  قالی هــای  اولیــن  و  شــد 
در ســال 1928 بــه عمــوم مــردم معرفــی 
هــم  کنونــی،  تولیدکننــدگان  کــرد. 
طرح هــای کهنــه شــبیه ســازی شــده و 
هــم فرش هــای بــه  روز شــده شــرقی را 
بــا فرآیندهــای بافــت و تافــت در بــازار 

می کننــد. تولیــد  امــروزی 

شمال جورجیا

غربــی  شــمال   ،18۰۰ دهــه  اواخــر  در 
ایــن  مناطــق  آخریــن  از  یکــی  جورجیــا 
کــه صنعتــی شــد. شــمال  بــود  ایالــت 
جورجیا دارای میراث غنی سرخپوســتان 
چروکــی )Cherokee( و محــل بســیاری 
ســاکنان  اســت.  داخلــی  نبردهــای  از 
آن منطقــه مردمــی خشــن، مســتقل و 
خودکفــا بودنــد. جامعــه ای کــه صنعــت 
پــرورش  و  آورد  وجــود  بــه  را  تافتینــگ 

داد.

این صنعت در دالتون آغاز شــد و رشــد 
بســیار زیــادی را پشــت ســر گذاشــت، 
ایــن صنعــت اکنــون در دالتــون جورجیــا 
بلــوغ رســیده اســت.  بــه  و اطــراف آن 

صنعت فرش
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تأثیــر صنعــت فــرش بــرای ایــن منطقــه، ایــن ایالــت و ملــت 
ایــن  رونــد توســعه  زیــاد اســت. داســتان تکامــل و  بســیار 

صنعــت منحصــر بــه فــرد اســت.

وایتنــر  ایوانــز  کاتریــن  نــام  بــه  دالتــون  جــوان  زن  یــک 
)Catherine Evans Whitener(، یــک روتختــی را بــا طــرح 
دســت بافــی کــه دیــده بــود، بازســازی کــرد. او بــا تکثیــر یــک 
طــرح لحــاف، نخ هــای پنبــه ای ضخیــم را بــا کوک هــای پــی در 
پــی بــه پارچــه چیــت موصلــی ســفید نشــده دوخــت، انتهــای 
نــخ را قیچــی کــرد تــا پــف کننــد، و در نهایــت، روتختــی بــه 
بــا آبرفــت و جمــع  تــا  دســت آمــده را در آب داغ شســت 

شــدن پارچــه، نخ هــا را در جــای خــود محکــم کنــد.

عاقــه بــه روتختی هــای کاتریــن بــه ســرعت افزایــش یافــت. 
 )turfin( تورفیــن  خیاطــی  فرآینــد  بــرای  محلــی  اصطــاح 
نامیــده می شــد، بــرای بســیاری از ســاکنان منطقــه درآمــد 
حاصــل از دوخــت روتختــی در کمــک بــه خانواده هــای آن هــا 
بــرای نجــات از افســردگی مفیــد بــود. روتختی هــای شــنیل بــه 
طــرز شــگفت انگیــزی در سراســر آمریــکا محبــوب شــدند و 
نــام جدیــدی بــرای دالتــون و مناطــق اطــراف آن ایجــاد کردنــد: 

پایتخــت روتختــی جهــان

فرش تافتینگ

افزایــش  دلیــل  بــه  روتختــی  تولیــد   ،193۰ دهــه  طــول  در 
تقاضــا، از تولیــد دســت ســاز بــه تولیــد مکانیــزه تبدیــل شــد. 
لوپــر  گلــن  گــری  ریختــه  بــه  تافتینــگ  ماشــین های  اولیــن 
)Glen Looper( در دالتــون نســبت داده شــد. لوپــر یــک 
ماشــین چنــد ســوزنی ســاخت کــه نخ هــای ضخیــم را بــدون 
پــاره شــدن روی پارچــه چیــت می دوخــت و بــه وســیله یــک 
چاقــو حلقه هــای تشــکیل شــده را می بریــد. ایــن ماشــین ها 
تــا  شــدند  تجهیــز  بیشــتری  ســوزن های  بــه  ســرعت  بــه 
ردیف هــای مــوازی تافتینــگ، بــه نــام شــنیل )chenille( را 

بســازند.

ایــن فنــاوری بــا اســتفاده از نخ هــا و پارچه هــای پنبــه ای بــه 
ســاخت حصیــر و فــرش بــا همیــن فرآینــد ادامــه داد. تــا دهــه 
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مــورد  الیــاف  تنهــا  عمــا  پنبــه   ،19۵۰
اســتفاده در محصــوالت تافتینــگ بــود. 
بــه تدریــج  الیــاف بشرســاخته  پشــم و 
توســط شــرکت های نســاجی در دالتــون 
بــار در  اولیــن  نایلــون  معرفــی شــدند. 
دهــه 19۵۰ بــه صنعــت فــرش معرفــی 
شــد و بــه طــور پیوســته رشــد کــرد تــا بــر 
بــازار تســلط یابــد. پلــی اســتر در اواســط 

ایــن دهــه معرفــی شــد.

پلــی   ،196۰ دهــه  در  آن  دنبــال  بــه 
پروپیلــن )الفیــن( بــه وجــود آمــد. اکثــر 
کــه  هســتند  موافــق  کننــدگان  تولیــد 
تنهــا مهم تریــن پیشــرفت در صنعــت، 
بــود.   BCF نایلونــی  نخ هــای  معرفــی 
و  باالیــی داشــتند  نخ هــا کیفیــت  ایــن 
فرشــی بســیار بــادوام تولیــد می کــرد کــه 
ســاخت آن مقــرون بــه صرفه تــر بــود. 
بنابرایــن یــک محصــول بــادوام و لوکــس 
کننــده  مصــرف  بــه  کمتــر  هزینــه  بــا 

می شــد. عرضــه 

درصــد  نــود   ،19۵۰ دهــه  اوایــل  در 
بــازار  در  شــده  تولیــد  قالــی  و  فــرش 
فرش هــای  و  بــود  ماشــینی  آمریــکا 
تافتینــگ تنهــا ده درصــد از ایــن بــازار 
بــا  می دادنــد.  اختصــاص  خــود  بــه  را 
ایــن حــال، بــا پیشــرفت دهــه و آمــدن 
الیــاف بشرســاخته، تکنیک هــای جدیــد 
در زمینــه ریســندگی و نــخ، تجهیــزات 
جدیــد  رنگــرزی  تجهیــزات  تافتینــگ، 
بــرای مصــارف نهایــی مختلــف بــه وجــود 

آمدنــد.

بیــش  تافتینــگ  محصــوالت  امــروزه 
تشــکیل  را  تولیــد  کل  درصــد  نــود  از 
از  باقیمانــده  درصــد  ده  و  می دهنــد 
زنــی  ســوزن  ماشــینی،  بافــت  طریــق 
ســازه بــی بافــت و یــا روش هــای دیگــر 

می شــود. تولیــد 

خالصه

ایــاالت متحــده از ســال های  فــرش  در 
ماشــین های  بــا  بافندگــی  کار  اولیــه 
برقــی تــا ماشــین های تافتینــگ مــدرن 
تحــوالت مکانیکــی زیــادی را پشــت ســر 
مختلــف  کفپوش هــای  گذاشــته اند. 
و  طبیعــی  الیــاف  بــا  شــده  تولیــد 

دارنــد. تقاضــا  بــازار  در  مصنوعــی 

در طــول ســال هــا، مرکــز صنعــت فــرش 
تافتینــگ در دالتــون و مناطــق اطــراف 
شــرکت های  اســت.  مانــده  باقــی  آن 
تولیــد کفپــوش ایــن منطقــه بیــش از 7۰ 
از کل تولیــد سراســر جهــان را  درصــد 
بــه خــود اختصــاص داده انــد. همانطــور 
توســعه  بــه  محلــی  شــرکت های  کــه 
کفپوش هــای ســخت ادامــه می دهنــد، 
شــمال غــرب جورجیــا اکنــون بــه عنــوان 
پایتخــت تولیــد کفپــوش جهــان شــناخته 

می شــود.
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ترجمه : محبوبه قایدیترجمه : محبوبه قایدی

بــه  از توقــف ارســال محصــوالت  پــس 
 M&S مــارس،  مــاه  آغــاز  در  روســیه 
اعــام کــرد کــه تصمیــم گرفتــه اســت 
شــرکت  امتیــاز  از  کامــل"  طــور  "بــه 
خــارج  روســیه  بــازار  از  و  خــود  روســی 

شــود.

برنــد خــرده  فروشــی لبــاس انگلیســی، 
مارکــس انــد اسپنســر، طــی تصمیمــی 
از  پــس  را  روســیه  از  کامــل  خــروج 
تهاجــم ایــن کشــور بــه اوکرایــن اعــام 
کــرد. پــس از توقــف ارســال محصــوالت 
 M&S ،ــه روســیه در آغــاز مــاه مــارس ب
اعــام کــرد کــه تصمیــم گرفتــه اســت 
بــه طــور کامــل از بــازار کشــور روســیه 
ــه اداره مــی  ــا ترکی کــه توســط گــروه فیب

شــود، خــارج شــود.

عــاوه  بــه  روســیه،  بــازار  از  خــروج 
تامیــن  زنجیــره  عملیــات  در  اختــال 
کــه  اوکرایــن  در  اسپنســر  انــد  مــارک 
اداره  فیبــا  آن  امتیــاز  توســط صاحــب 
مــی شــود، بــرای شــرکت بریتانیایــی 31 
میلیــون پونــد )39 میلیــون دالر معــادل 

دارد. هزینــه  یــورو(  میلیــون   36

افــزود:  بیانیــه ای  در  شــرکت  ایــن 
متأســفانه، تجــارت مــا در بخــش فــروش 
بــه  نیــز  اکرایــن  در  پوشــاک  توزیــع  و 
دلیــل تأثیــرات جنــگ تــا حــدی بســته 
شــده اســت و مــا بــا شــرکای خــود بــرای 
بازگشــایی ایــن کســب و کار در صــورت 

می کنیــم. تــاش  امــکان 

بــه   M&S معتبــر  برنــد  ســخنگوی 
خبرگــزاری فرانســه تاییــد کــرد کــه "برنــد 
اســتفاده  روســیه  در  دیگــر  گــروه  ایــن 
از  کشــور  ایــن  خــروج  شــد".  نخواهــد 
صــورت  آن  از  پــس  همچنیــن  روســیه 
گرفــت کــه مــارک انــد اسپنســر در ســال 
فروشــگاه  از  نیمــی  از  بیــش  گذشــته 
هــای خــود را در فرانســه تعطیــل کــرد 
زیــرا برگزیــت بــر عرضــه محصــوالت ایــن 

گذاشــت. مهمــی  تأثیــر  شــرکت 

ایــن  از  پــس  کــه  کــرد  اعــام   M&S
تغییــر در فرانســه 1۰.3 میلیــون پونــد 
هزینــه دریافــت کــرده اســت. پــس از 

خــروج رســمی بریتانیــا از اتحادیــه اروپــا 
بــه  اقــدام  ایــن   ،2۰21 ســال  آغــاز  در 
دلیــل "پیچیدگــی هــای زنجیــره تامیــن" 

اســت. گرفتــه  صــورت 

گذشــته  مالــی  ســال  در  گــروه  ایــن 
توانســت بــه همــه مشــکات و ضربــه 
بازارهــای  تعطیلــی  از  ناشــی  هــای 
روســیه اکرایــن و بخــش هایــی از اروپــا 
دوبــاره بــه ســود مالــی قبــل از پاندمــی 
دلیــل  بــه  امــر  ایــن   بازگــردد.  خــود 
فــروش آنایــن قــوی در بریتانیــا و خــارج 

شــد. انجــام  کشــور  از 

پایــان  همچنیــن  رســانی  روز  بــه  ایــن 
زمــان اســتیو رو بــه عنــوان مدیــر اجرایــی 
بــود. ایــن گــروه قبــاً اعــام کــرده بــود 
از ســمت  از شــش ســال  پــس  او  کــه 
خــود کناره گیــری می کنــد و راه را بــرای 
یــک تیــم مدیــر عامــل مشــترک جدیــد از 
مدیــران فعلــی M&S اســتوارت ماچیــن 

و کیتــی بیکرســتاف بــاز می کنــد.

برند معترب انگلییس مارک اند اسپنرس از روسیه خارج شدبرند معترب انگلییس مارک اند اسپنرس از روسیه خارج شد
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چگونه فناوری ترندهای مدرن 
صنعت فرش را هدایت یم کند؟

صنعت فرش

کفپوش هــای  کــه  محبوبیتــی  علیرغــم 
ســخت در چنــد ســال اخیــر بــه دســت 
در  ویــژه  بــه  فرش هــا  آورده انــد، 
مــد  همچنــان  تجــاری  اســتفاده های 
روز هســتند. ظاهــر فضــای اداری شــما 
نشــان دهنــده اســتانداردهای کســب و 

اســت. شــما  کار 

انتخــاب  بــرای  گیــری  تصمیــم  هنــگام 
کــه  اســت  ضــروری  اداری،  کفپــوش 
مدتــی را صــرف انتخــاب فــرش مناســبی 
کنیــد کــه بــه فضــای کاری شــما ظرافــت 
و کاســی را کــه می خواهیــد ببخشــد. 
بــه  فرش هــا  اینکــه  از  اطمینــان  بــرای 
انــدازه ســایر گزینه هــای کفپــوش زیبــا 
تولیدکننــدگان  هســتند،  کاربــردی  و 
آخریــن  از  گســترده  طــور  بــه  فــرش، 
اســتفاده  خــود  نفــع  بــه  فناوری هــا 

. می کننــد

وجــود  فرش هــا  مــورد  در  کــه  چیــزی 
دارد و کف هــای چوبــی نمی تواننــد آن 
را تکــرار کننــد، ظاهــر شــیک، نرمــی و 
حــس مخملــی زیــر پــا اســت. عملکــرد 
آن  مشــاهده  قابــل  ظاهــر  بــه  فــرش 
ســاختار  بــه  بلکــه  نیســت؛  وابســته 
پشــتی فــرش کــه ثبــات ابعــادی الیــاف 
ــی  ــدگاری طوالن ــل و اســتحکام و مان پای

مــدت فــرش را فراهــم می کنــد وابســته 
بــود. خواهــد 

تکنولــوژی جدیــد تولیــد فــرش بــه میــزان 
قابــل توجهــی دوام و زیبایــی فــرش را 
افزایــش می دهــد. با توجه به محبوبیت 
روزافــزون فــرش، تولیدکننــدگان تــاش 
بــه  منحصــر  محصوالتــی  تــا  می کننــد 
کننــد.  تولیــد  بــازار  در  متمایــز  و  فــرد 
جدیدتریــن محصــوالت تولیــد شــده بــه 
دارنــد،  نیــاز  بســیار کمتــری  نگهــداری 
غبــار  و  گــرد  برابــر  در  مقــاوم  بســیار 
ضــد  خــواص  دارای  و  هســتند  لکــه  و 

ویروســی و ضــد میکروبــی هســتند.

انــواع  دیگــر  بــا  همــراه  فرش هــا 
بهبــود  نقــش مهمــی در  کف پوش هــا، 
فضــای یــک مــکان دارنــد. آن هــا یــک 
زیبایــی  افــزودن  بــرای  اصلــی  عنصــر 
شناســی بــه فضاهــای تجــاری هســتند. 
کفپــوش  متریــال  انتخــاب  و  طراحــی 
تأثیــر بســزایی بــر جنبــه هــای عملیاتــی 
تــا  گرفتــه  پایــداری  و  دوام  از  دارد، 

بصــری. تجربــه  و  تمیــزی 

تولیــد  اولیــه  اصــول  زمــان  طــول  در 
فــرش ثابــت می مانــد، فرش هــا بوســیله 

الیــاف طبیعــی یــا بشــر ســاخته انتخابــی 
تافتینــگ  یــا  ماشــینی  صــورت  بــه 
نهایــی  محصــول  و  می شــوند  بافتــه 
پشــت های  بــا  یــا  و  رول  صــورت  بــه 
مــدوالر تکمیــل می شــود. کیفیت هــا و 
ســاختارهای مختلــف محدودیت هایــی 
را بــرای توانایــی زیبایــی شــناختی ایجــاد 
اکثــر  کلــی  طــور  بــه  امــا  می کننــد، 
آزاد  طــرح  و  بافــت  رنــگ،  در  ســازه ها 
هیــچ  ســاده تر،  عبــارت  بــه  هســتند. 
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همــه  بــرای  کــه  نــدارد  وجــود  فــرش  از  واحــدی  ســاختمان 
اهــداف و کاربردهــا مهندســی شــده باشــد، زیــرا ایــن امــر 
مســئله ای اســت کــه بــه ســازنده یــا کاربــر نهایــی آگاه واگــذار 
بــا  متناســب  را  فــرش  مناســب ترین  خــودش  کــه  می شــود 

انتخــاب کنــد. نیــاز خــود  هــدف و 

بــا توجــه بــه هوشــیاری بیشــتر جامعــه جهانــی نســبت بــه قبــل 
در مــورد بهداشــت و رفــاه، کاربــران بیشــتر و بیشــتری بــه 
سیســتم های فــرش مــدوالر "ضــد میکروبــی" مصنوعــی روی 
می آورنــد کــه نصــب آن هــا آســان تر اســت و همچنیــن از نظــر 

عملکــرد مقــرون بــه صرفه تــر هســتند.

نامطلوبــی  تأثیــر  گذشــته  ماه هــای  در  جهانــی  همه گیــری 
افزایــش  خــام،  مــواد  افزایــش  نظــر  از  تولیــدی  بــر جامعــه 
هزینه هــای حمــل و نقــل جهانــی و کاهش تجــارت در ماه های 
اخیــر داشــته اســت. در ایــن ســناریو، محصــوالت بهداشــتی 
ســازگار بــا محیــط زیســت در حــال ظهــور هســتند تــا بــه ایجــاد 
فرش هایــی کمــک کننــد کــه از مصــرف کننــدگان و همچنیــن 
محیــط زیســت محافظــت کننــد. ایــن مجموعه هــای فــرش 
و کفپــوش دارای مضامیــن محیطــی، بازیافــت و موضوعــات 

محیــط زیســتی هســتند.

فرش های مدوالر

ــاوری در حــال  ــل پیشــرفت های فن ــه دلی فرش هــای مــدوالر ب
افزایــش هســتند. از لحــاظ تاریخــی، فرش های مــدوالر عمدتاً 
ــد.  در بخــش تجــاری شــرکت ها مــورد اســتفاده قــرار گرفته ان
قابلیــت  بــا  تافتینــگ  ماشــین های  روزافــزون  پیشــرفت  بــا 
طراحــی و پالت هــای نــخ رنگ شــده بــا محلــول گســترده تر؛ 
فرش هــای مــدوالر اکنــون جذابیــت تزئینــی گســترده و راحتــی 

زیــر پــا را بــرای همــه فضاهــا ارائــه می دهنــد.

و  ســاختار  رنــگ،  در  تنــوع  بــا  مــدوالر  فرش هــای  کاشــی  
طراحــی، امــکان ارائــه طرح هــای خاقانــه را فراهــم می کننــد، 
و  می دهنــد  تغییــر  را  داخلــی  محیط هــای  هــوای  و  حــال 
همچنیــن بــه فضــای انتخابــی کاراکتــر می بخشــند. بنابرایــن 
مصــرف  بــه  را  پایانــی  بــی  امکانــات  مــدوالر،  فرش هــای 

داد. خواهنــد  ارائــه  کننــدگان 

فن آوری هــای پیشــرفته منجــر بــه تکامــل فرش هــای ســازگار بــا 
محیــط زیســت شــده کــه بــا بازیافــت بطری هــای پاســتیکی 
انــدازه  بــا  اداری  محیــط  یــک  پوشــش  می شــوند.  تولیــد 
 PET متوســط بــا اســتفاده از کاشــی فــرش مــدوالر بــا پشــتی
حــاوی تقریبــاً ۵۰۰۰۰ بطــری پاســتیکی PET یــک بــار مصــرف 

بازیافتــی اســت.

سخن پایانی

شــما بــا اســتفاده از ایــن فنــاوری نــه تنهــا حواســتان بــه محیــط 
زیســت اســت، بلکــه از مزایــای دیگــری نیــز بهره منــد خواهید 
شــد، ماننــد خصوصیــات آکوســتیک عالــی بــا جــذب صــدای 
1۵۰ درصــد بیشــتر از محیــط، خــواص عایــق حرارتــی بــرای 
کاهــش هزینه هــای انــرژی تــا 2۰ درصــد و همچنیــن دوام بــاال 

و وزن ســبک کــه ثبــات و راحتــی زیــر پــا را فراهــم می کنــد.

در نتیجــه می تــوان گفــت کــه فرش هــای عصــر جدیــد ســبب 
افزایــش رفــاه و راحتــی مصــرف کننــدگان و همچنیــن بهبــود 

محیــط خواهنــد شــد.

ظهــور فناوری هــا و برنامه هــای نوآورانــه بــه توســعه ســبک های 
هیجان انگیــز  و  تــازه  کفپــوش  گزینه هــای  ارائــه  و  تزئینــی 
ایــن  و  افتنــد  نمــی  مــد  از  کمــک می کنــد. فرش هــا هرگــز 
صنعــت بــا کمــک فــن آوری هــای جدیــد بــه تولیــد محصوالتــی 

ــرد ادامــه خواهــد داد. ــا مــد و پرکارب ــق ب مطاب
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نویسنده: تحریریه کهن

برریس بخش ریسندیگ نخ در کشور مرص  
معریف 9 رشکت برتر ریسندیگ

مصــر بزرگتریــن تولیــد کننــده در آفریقــا و در سراســر جهــان بــرای الیــاف پنبــه بــا طــول بلنــد )LS( و بــا طــول بســیار بلنــد 
)ELS( اســت کــه حــدود ۵0 درصــد از تولیــد جهانــی را بــه خــود اختصــاص داده اســت، ایــن کشــور بــه دلیــل کیفیــت پنبــه 
خــود شــهرت زیــادی بــه دســت آورده اســت. عــالوه بــر ایــن، مصــر یــک صنعــت نســاجی و پوشــاک بــه صــورت یکپارچــه دارد 

و  90 درصــد شــرکت های ریســندگی و بافندگــی در مالکیــت عمومــی و دولتــی هســتند.

آنچه ابید در مورد نساجی مرص بدانیم

از  ای  فزاینــده  تعــداد  ســال گذشــته،  ده  طــی 
شــرکت هــای خصوصــی کارآمــد در مصــر متولــد 
شــده اســت. بــا ایــن حــال، بخــش خصوصــی بــا 
بیــش از 7۰ درصــد تولیــد پوشــاک بــر صنعــت 
پاییــن دســتی تســلط دارد. دولــت مصــر تشــویق 
صنایــع  در  خصوصــی  هــای  گــذاری  ســرمایه 
باالدســتی و همچنیــن صنایــع پاییــن دســتی را 

هــدف قــرار داده اســت.

مصر و بزرگترین کارخانه ریسندگی و 
بافندگی جهان

افتتــاح  بــرای  شــدن  آمــاده  حــال  در  مصــر 
بزرگتریــن کارخانــه ریســندگی و بافندگــی جهــان 
در  تاخیــر  از  پــس  عظیــم  پــروژه  ایــن  اســت. 
ســاخت و ســاز در نتیجــه همــه گیــری ویــروس 
کرونــا، قــرار اســت تــا پایــان ســال جــاری تکمیــل 

شــود.

بــه گفتــه شــرکت مشــاور ایــن پــروژه عظیــم ایــن 
کارخانــه بزرگتریــن کارخانــه در جهــان خواهــد 
بــود و بــه یــک تغییــر عمــده بــرای ایــن صنعــت در 

ــا بیــش   بخــش خصوصــی مصــر ب
بــر  پوشــاک  تولیــد  درصــد   ۷0 از 
تســلط  دســتی  پاییــن  صنعــت 

دارد.
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مصــر کمــک خواهــد کــرد. ایــن کارخانــه 
اولیــن گام رو بــه جلــو بــه ســمت توســعه 
و نوســازی صنعــت نســاجی را از طریــق 
 21 از  بیــش  هزینــه  بــا  دولــت  برنامــه 
میلیــارد پونــد مصــر معــادل یــک میلیارد 
و 2۰۰ میلیــون دالر طــی دو ســال نشــان 

مــی دهــد.

و  بــاال  دقــت  بــا  عظیــم  پــروژه  ایــن 
از  زیــادی  تعــداد  ســازی  یکپارچــه 
واحدهــای ریســندگی کــم بــازده دولتــی 
انجــام مــی  یــا کارخانجــات فرســوده  و 
شــود. در حــال حاضــر خریــد و نصــب 
ایــن  آالت  ماشــین  از  زیــادی  بخــش 

و  رســیده  پایــان  بــه  عظیــم  کارخانــه 
تعــداد زیــادی از مهندســین مصــری در 
شــرکت هــای اروپایــی تامیــن کننــده ایــن 
ماشــین آالت در حــال آمــوزش هســتند.

بــر  زیــاد  تمرکــز  شــامل  طــرح  ایــن 
کیفیــت  ارتقــای  و  صــادرات  افزایــش 
ماشــین  جدیدتریــن  واردات  بــا  تولیــد 
و  آلمــان  و  ایتالیــا  از  دنیــا  روز  آالت 

اســت. ســوئیس 

یــک اســتراتژی نوســازی جامــع توســط 
صنعــت  توســعه  بــرای  مصــر  دولــت 

دولتــی  بخــش  دو  هــر  بــرای  نســاجی 
بــر  اســت.  شــده  اجــرا  خصوصــی  و 
اســاس ایــن اســتراتژی، بخــش دولتــی 
در نظــر دارد بخــش نســاجی دولتــی را 
بــا ســرمایه گــذاری اختصــاص یافتــه در 
حــدود 24 میلیــارد پونــد مصــر در طــول 
ســه ســال تــا ســال 2۰23 نوســازی کنــد.

دارایــی  فــروش  طریــق  از  بودجــه  ایــن 
هــای اســتفاده نشــده تامیــن مــی شــود. 
ایــن کار بــا ادغــام 24 کارخانــه دولتــی 
انجــام  پیشــرفته  کارخانــه  ده  تنهــا  در 
مــی شــود، در حالــی کــه 24 کارخانــه 
بــه 14  تنهــا  را  پــاک کنــی فعلــی  پنبــه 
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کارخانــه در حــال اجــرا ادغــام مــی کنــد.

در مــورد بخــش خصوصــی، برنامه هایــی 
بــرای ایجــاد یــک مرکــز آموزشــی بــرای 
مهارت هــای  تــا  دارد  وجــود  کارگــران 
معــرض  در  و  دهنــد  افزایــش  را  خــود 
دیــد قــرار بگیرنــد، بــه بازارهــای جدیــد 
صنــدوق  و  کــرده  پیــدا  دسترســی 

کننــد. فعــال  را  صــادرات  از  حمایــت 

اســتراتژی  ایــن  هــدف  نهایــت  در 
دســتیابی بــه یــک جهــش قابــل توجــه 
ــا تولیــد هــدف 188  در ظرفیــت تولیــد ب
هــزار تــن نــخ در ســال در مقایســه بــا 37 
هــزار تــن اســت. 198 میلیــون متر پارچه 
بــه جــای ۵۰ میلیــون متــر و در نهایــت 
۵۰ میلیــون قطعــه البســه بــه جــای 8 
کارشناســان  فعلــی.  قطعــه  میلیــون 
از ایــن پــروژه بــه عنــوان رنسانســی در 
ــاد مــی کننــد. صنعــت نســاجی مصــر ی

ایــن کارخانــه کــه قــرار اســت در مــارس 
بــه  زمینــی  در  شــود،  افتتــاح   2۰23
مربــع  متــر   62۵۰۰ حــدود  مســاحت 
برنامــه ریــزی شــده اســت، ایــن کارخانــه 
دارای بیــش از 182 هــزار اســپیندل نــخ 
بــا ظرفیــت تولیــد متوســط   3۰ تــن نــخ 
مصــرف  معنــی  بــه  کــه  اســت  روز  در 
حــدود 3۰۰ هــزار عــدل پنبــه بــا طــول 

بلنــد مــی باشــد.

بازرگانــی  بخــش  در  منابــع  گفتــه  بــه 
عمومــی، کارگــران در حــال آمــوزش در 
هســتند  فناوری هایــی  آخریــن  مــورد 
و  می شــوند  نصــب  کارخانــه  در  کــه 
بــه  کــه  کارخانه هایــی  در  همچنیــن 
و منطقــه  قاهــره، کفرالــدوار  زودی در 
ایــن  یافــت.  خواهنــد  توســعه  دلتــا 

پــروژه عــاوه بــر فرصــت هــای شــغلی 
شــغل  هــزار   17 حــدود  غیرمســتقیم، 
مســتقیم ایجــاد مــی کنــد و صــادرات بــه 
بازارهــای خــارج از کشــور را هــدف قــرار 

مــی دهــد.

جغرافیایــی  موقعیــت  دلیــل  بــه  مصــر 
خــود همــواره نقــش مهمــی در تجــارت 
بــا  را  قــاره   3 و  اســت  داشــته  جهانــی 
هــم  بــه  همــه  بــه  نزدیــک  دسترســی 
متصــل مــی کنــد. امــا از آنجایــی کــه در 
دهــه 8۰ بســیاری از مــواد خــام و زنجیــره 
وارداتــی  کاالهــای  بــه  وابســته  تامیــن 
وجــود نداشــت، بخــش نســاجی مصــر 
کــه  جهانــی  ســطح  بــه  نتوانســت 

برســد. اســت  آن  شایســته 

نقــش  مصــر  دولــت  پــروژه  اینجــا،  در 

یک استراتژی نوسازی 
جامع توسط دولت مصر 

برای توسعه صنعت نساجی 
برای هر دو بخش دولتی و 
خصوصی اجرا شده است. 

بر اساس این استراتژی، 
بخش دولتی در نظر دارد 
بخش نساجی دولتی را با 
سرمایه گذاری اختصاص 

یافته در حدود 2۴ میلیارد 
پوند مصر در طول سه 

سال تا 
سال 2023 

نوسازی کند.

بســیار مهمــی در زنــده کــردن امکانــات 
موجــود و یکپارچــه ســازی آنهــا خواهــد 
تجــارت  ارقــام  تنهــا  نــه  ایــن  داشــت. 
نســاجی را در بــازار محلــی و صــادرات 
مصــر  تســریع می کنــد، بلکــه رقابــت 
بــه  بخــش  ایــن  رســاندن  بــرای  را 
تقویــت  نیــز  را  جهانــی  اســتانداردهای 

. می کنــد

در  مصــر  نســاجی  صــادرات  افزایــش 
دالر میلیــارد   ۱.۵ بــه   202۱ ســال 

صــادرات نســاجی مصــر در طــول ســال 
2۰21 حــدود 2۵ درصــد افزایــش یافــت 
در  رســید،  دالر  میلیــارد   1.۵67 بــه  و 
در  دالر  میلیــارد   1.24۵ بــا  مقایســه 

.2۰2۰ ســال 
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در  منســوجات  و  ریســندگی  بخــش 
ســال 2۰21 حــدود 2۰ درصــد رشــد کــرد 
و 916 میلیــون دالر در مقایســه بــا 763 
ثبــت  بــه  میلیــون دالر در ســال 2۰2۰ 
رســید و بخــش "منســوجات خانگــی" 
داشــته  درصــد   2۰ معــادل  رشــدی 
اســت. 3۵ درصــد بــه 6۵1 میلیــون دالر 
در  دالر  میلیــون   482 بــا  مقایســه  در 

.2۰2۰ ســال 

کل  از  درصــد   42 پوشــاک  صــادرات 
خــود  بــه  را  بخــش  ایــن  صــادرات 
نشــان  کــه  اســت  داده  اختصــاص 
درصــدی   2۵ افزایــش  بــا  می دهــد 
نســبت بــه ســال 2۰2۰، 387 میلیــون 
دالر بــه ثبــت رســیده اســت و پــس از 
آن صــادرات نــخ بــا 284 میلیــون دالر 
صــادرات ، 31 درصــد از کل صــادرات را 
بــه خــود اختصاص داده اســت. تا ســال 
2۰2۰، پــس از آن صــادرات منســوجات 
فنــی کــه 14 درصــد از کل صــادرات را بــه 
خــود اختصــاص داده اســت و صــادرات 
از کل صــادرات  نیــز 12 درصــد  الیــاف 
منســوجات در ســال 2۰21 را بــه خــود 

اســت. داده  اختصــاص 

صادراتــی  بازارهــای  بزرگتریــن  در 
ریســندگی و منســوجات مصــر در ســال 
 22 ایتالیــا  بــه  صــادرات  حجــم   ،2۰21
درصــد و صــادرات بــه الجزایــر 18 درصــد 
افزایــش یافــت و بــه عربســتان ســعودی 
درصــد   2 آلمــان  ســپس  و  درصــد   42
افزایــش یافــت. صــادرات ریســندگی و 
منســوجات مصــر بــه تونــس 27 درصــد، 
بــه بــازار نیجریــه 27 درصــد و همچنیــن 
درصــد   24 رشــد  نــرخ  بــا  اردن  بــه 

افزایــش یافتــه اســت.

محصــوالت  بــرای  جهانــی  تقاضــای 
نســاجی بــه ویــژه نــخ پنبــه و همچنیــن 
وضعیــت  دلیــل  بــه  داخلــی  فــروش 
 19-COVID شــیوع  از  ناشــی  وحشــت 
متوقــف شــده اســت. گســترش ویــروس 
در چیــن کــه بعــداً بــه اتحادیــه اروپــا و 
ایــاالت متحــده ســرایت کــرد، مصــر را 
تحــت تأثیــر قــرار داد زیــرا آنهــا بازارهــای 
بزرگــی بــرای محصــوالت نســاجی مصــر 

هســتند.

بــه  مصــر  منســوجات  و  نــخ  صــادرات 
را  ارزش  باالتریــن  اروپایــی  کشــورهای 
در مقایســه بــا ســایر گــروه هــای بیــن 
المللــی بــه ثبــت رســاند و در نیمــه اول 

ســال 2۰2۰ بــه 97 میلیــون دالر رســید 
در  دالر  میلیــون   116 بــه  نســبت  کــه 
ســال 2۰19 حــدود 32 درصــد کاهــش 

داشــت.

تشــکیل شــورای صنایــع نســاجی مصــر 
و  ریســندگی  بخــش  توســعه  بــرای 

بافندگــی

توســعه  هــدف  بــا  ایــن شــورا  تشــکیل 
جمهــوری  ســطح  در  نســاجی  صنایــع 
تقویــت  بــرای  هــا  تــاش  و هماهنگــی 
نســاجی  صنعــت  هــای  حلقــه  تمامــی 
انــداز  چشــم  اجــرای  بــرای  تــاش  و 
راهبــردی آن صــورت گرفته اســت. نوین 
گامــا، وزیــر تجــارت و صنعــت، تصمیــم 
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نســاجی  صنایــع  شــورای  ایجــاد  بــه 
از  دیگــر  تعــدادی  و  وزیــر  ریاســت  بــه 
ایــن  کارشناســان  و  کشــوری  مقامــات 

اســت. کــرده  را صــادر  حــوزه 

دولــت مصــر توجــه زیــادی بــه ارتقــای 
سیســتم صنعــت ریســندگی، بافندگــی 
بــا  آمــاده در مصــر مطابــق  و پوشــاک 
کــه  دارد  بین المللــی  اســتانداردهای 
نیازهــای بــازار محلــی را بــرآورده می کنــد 
بــرای  را  مصــر  محصــوالت  کیفیــت  و 
صــادرات بــه بازارهــای جهانــی از طریــق 
افزایــش  زمینه هــا  همــه  در  گســترش 

می دهــد.

صنایــع نســاجی یکــی از حیاتــی تریــن 
صنایعــی اســت کــه مصــر دارای مزیــت 
ایــن  کــه  اســت  بزرگــی  رقابتــی  هــای 
ــر کــردن  کشــور را واجــد شــرایط دو براب
بازارهــای  بــه  دسترســی  و  صــادرات 

کنــد. مــی  بیشــتر  خارجــی 

در ایــن تصمیــم، صاحیــت هایــی کــه 
ربــط  ذی  مراجــع  هماهنگــی  بــا  شــورا 
در صنایــع نســاجی انجــام مــی دهــد، 
از جملــه برشــمردن مشــکات و موانــع 
پیــش روی ایــن صنعــت، تنظیــم برنامــه 
و  اســتراتژی  اجــرای  بــرای  عملیاتــی 
اهــداف دولــت در جهــت ارتقــا و توســعه 
نیــز  و  بافندگــی  و  ریســندگی  صنعــت 

تعییــن تکلیــف شــده اســت.

همچنیــن شــامل مطالعــه بهــای تمــام 
شــده تولید داخلی و پیشــنهاد اقدامات 
الزم بــرای کاهــش ایــن هزینــه هــا بــه 
گونــه ای اســت کــه بــه افزایــش رقابــت 
پذیــری محصــوالت داخلــی در مقایســه 

بــا محصــوالت وارداتــی کمــک کنــد. و 
تهیــه نقشــه ای بــرای صنایــع نســاجی 
و  رشــد  پتانســیل  تجمــع،  محــل  کــه 
کنــد.  مــی  مشــخص  را  آنهــا  کارایــی 
افزایــش ارزش افــزوده آنهــا؛ و زنجیــره 

هــای ارزش را تقویــت کنــد.

شــامل  همچنیــن  شــورا  ایــن  وظایــف 
ایجــاد ســازوکارهایی بــرای پیونــد بیــن 
صنایــع زیردســتی و شــرکت هــای بــزرگ 
و  بافندگــی  و  ریســندگی  صنعــت  در 
ــرای برقــراری  یافتــن مکانیزمــی مــدرن ب
بــا  جهانــی  بازارهــای  تمــام  بــا  ارتبــاط 
بــه  مصــر  محصــوالت  ارائــه  هــدف 
ــرای  ــی ب ــی قــوی و رقابت ــوان جایگزین عن

اســت. کشــورها  ســایر  محصــوالت 

همچنیــن مطالعــه ای را بــرای طراحــی 
برندهــای مصــری بــرای بــازار داخلــی و 
ذیربــط  مقامــات  کمــک  بــا  صــادرات 
ایــن زمینــه  المللــی در  بیــن  داخلــی و 
هــای  برنامــه  انــدازی  راه  همچنیــن  و 
آمــوزش حرفــه ای بــرای احــراز شــرایط 
اشــتغال مــورد نیــاز بــرای ایــن صنعــت 

و راه هــای اجــرای آن آمــاده مــی کنــد.

9 شرکت برتر ریسندگی نخ در مصر

در کشــور مصــر بــه عنــوان مهــد پنبــه بــا 
کیفیــت جهــان شــرکت هــای ریســندگی 
مــاک  اینجــا  در  حضوردارنــد.  زیــادی 
انتخــاب 9 شــرکت برتــر شــرکت هایــی 
هســتند کــه دارای اســتانداردهای بیــن 
المللــی ماننــد اوکوتکــس هســتند و بــه 

ــد. ــادی صــادرات دارن کشــورهای زی

۱- شرکت ریسندگی مصر

www.egyptianspinning.com

شــرکت ریســندگی و بافندگــی مصــر، 
بــه  زمینــی  در   2۰۰۵ ســال  در   ،ESW
وســعت 28۰ هــزار متــر مربــع تأســیس 
خصوصــی  شــرکت  یــک   ESW شــد. 
متعلــق بــه یکــی از گــروه هــای پیشــرو 

در بخــش نســاجی در مصــر اســت.

ــه  ــه مرغــوب بســیار بلنــد مصــری، ب پنب
در  فــردش  بــه  منحصــر  ویژگــی  دلیــل 
زیردســت ظریــف و ظاهــر ابریشــمی، 
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نــخ  تولیــد  بــرای  تریــن  مناســب  کــه 
هــای فــوق ظریــف و همچنیــن مــودال 
و میکــرو مــودال اســت، شــناخته شــده 
اســت. چنیــن نــخ هــای ظریفــی بــرای 
تولیــد پوشــاک بــا کیفیــت بــاال بــا راحتــی 

فــوق العــاده اســتفاده مــی شــود.

ESW بــر اســاس اســتحکام پنبــه مصری 
بــرای تولیــد نــخ هــای فــوق ظریــف بــرای 
خریــداران آگاه و بــا کیفیــت، تاســیس 
شــده اســت. تــاش ESW بــرای برتــری 
مشــهود  واقعیــت  ایــن  بــا  کیفیــت  در 
بــه موقــع   ESW کــه خریــداران اســت 
 ESW ثابــت کــرده انــد کــه بــه محصــول
ــادار هســتند. ESW همیشــه پشــت  وف
بهتریــن  و  ایســتاده  خــود  محصــول 
خدمــات را بــه مشــتریان خــود تضمیــن 

مــی کنــد.

مصــر  بافندگــی  و  ریســندگی  شــرکت 
ــخ هــای  ــده ن ــده و صــادر کنن ــد کنن تولی
فایــن و ســوپرفاین، نــخ هــای کامپکــت، 
 ،TFO نــخ هــای گاز و بانــد، نــخ هــای
نــخ  تــا 16۰ در  بــازه نمــره ای از 2۰  بــا 
هــای تــک ال، دو ال و چنــدال و غیــره مــی 

باشــد.

مصــر  بافندگــی  و  ریســندگی  شــرکت 
در حــال حاضــر ظرفیــت تولیــد 11 تــن 
واحــد  حاضــر  حــال  در  دارد.  روز  در 
دوک  هــزار   64 دارای  مــا  ریســندگی 
مــی باشــد کــه از ایــن 16۰8۰ اســپیندل 

اســت.  Rieter K44

CSA Textile Egypt -2

www.csatextileegypt.com

توســط   CSA Textile Egypt
 Abalıoğlu Tekstil Sanayi A.Ş
تاســیس شــد. کــه عضــو گــروه هلدینــگ 
Abalıoğlu اســت. ایــن ســرمایه گــذاری 
در  تولیــد  و  شــد  آغــاز   2۰۰6 ســال  در 
ســال 2۰۰8 بــا 2۵ هــزار اســپیندل آغــاز 

شــد.

الیــاف  بــا  هایــی  نــخ  کارخانــه  ایــن  در 
در  آنهــا  ترکیــب  و  پنبــه  و  ســلولزی 
 ۵۰ Ne تــا  12 Ne نــخ محــدوده نمــره 
تولیــد مــی شــود. ایــن واحــد ریســندگی 
 -  Lenzing ســلولزی  الیــاف  از 
 Modal، الیــاف  انــواع  ماننــد  اتریــش 
 MicroModal، Tencel STD،

Tencel LF، Viscose و الیــاف بامبــو 
کنــد. مــی  اســتفاده  چیــن  از 

هــای  نــخ  تولیــد  بــه  قــادر  همچنیــن 
 1۰  Ne هــای  نــخ  تعــداد  بیــن  اســاب 
مــی   Amsler بــا سیســتم   3۰  Ne تــا 

باشــد.

3- آلکان

www.almatex.com

ریســندگی  کارخانــه   1988 ســال  در 
امریــا  آزاد  منطقــه  در   Open End
مســاحت  بــه  زمینــی  در  اســکندریه 
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شــد،  انــدازی  راه  مربــع  متــر   1۰۵۰۰
شــرکت  ایــن   1999 ســال  در  ســپس 
کارخانــه رینــگ اســپینینگ را در شــهر 
بــه   - دوم  منطقــه صنعتــی   - ســادات 
مســاحت 81 هــزار متــر مربــع راه انــدازی 

کــرد.

ایــن شــرکت در ســال 2۰۰2 بــه عنــوان 
یــک شــرکت ســهامی عــام شــروع بــه کار 
ــی شــرکت  کــرد و ســپس ســاختار قانون
بــه منطقــه آزاد خصوصــی تغییــر یافــت. 
ایــن شــرکت دارای  12۰۰ نفــر نیــروی کار 

اســت.

نســاجی  شــرکت  اصلــی  ســهامدار 
شــرکت   )S.A.E. )Almatex آلــکان 
ســرمایه گــذاری Alkan اســت کــه یکــی 
از گــروه هــای تجــاری خصوصــی پیشــرو 

اســت. مصــر 

کارخانــه ریســندگی در شــهر ســادات، 
در یــک منطقــه صنعتــی در حــدود 9۰ 
صحــرای  جــاده  در  قاهــره  کیلومتــری 

اســکندریه واقــع شــده اســت.

ســادات  شــهر  در  مکانــی  موقعیــت 
منحصــر بــه فــرد اســت، قــرار گرفتــن در 
منطقــه صنعتــی انعطــاف الزم را بــرای 
صــادرات بــه کشــورهای دیگــر از طریــق 
وســایل حمــل و نقــل مناســب و ســایر 
امکانــات موجــود بــرای مناطــق صنعتــی 

ایجــاد مــی کنــد.

INTERYARN ۴- شرکت ریسندگی

www.interyarncotton.com

ســهامی  شــرکت  یــک   INTERYARN
خصوصــی اســت کــه در شــهر صنعتــی 
- مصــر  اســکندریه   - العــرب  نیوبــورگ 
واقع شــده اســت، این شــرکت در ســال 
ــه ریســندگی اکریلیــک  ــا کارخان 2۰۰3 ب
 / پشــمی  هــای  نــخ  تولیــد  بــرای  خــود 
اکریلیــک بــا حجــم بــاال تاســیس شــد.

 INTERYARN ،2۰1۰ در ابتــدای ســال
ســاخت پــروژه جدیــد خــود را بــا 4۰ هــزار 
بــرای  فــاز  دو  در   K46 ریتــر  اســپیندل 
تولیــد نــخ هــای کامپکــت 1۰۰% پنبــه در 
نمــرات ظریــف و فــوق العــاده ظریــف بــا 
تکیــه بــر پنبــه منحصــر بــه فرد و مشــهور 

Giza مصــر آغــاز کــرد.

فــاز اول بــا نصــب 2۰ هــزار اســپیندل 
بــه امــروز در حــال  تــا  از مــارس 2۰14 
بــه  را  تولیــدات  تمامــی  و  بــوده  تولیــد 
ایتالیــا،  در  جهــان  برتــر  هــای  شــرکت 
آلمــان، فرانســه، پرتغــال، ترکیــه، هنــد 
و پاکســتان صــادر می کنــد و در حــال 
فــاز  اجــرای  بــرای  آماده ســازی  حاضــر 
دوم ایــن طــرح در حــال انجــام اســت.

۵- میراتکس

/https://miratexeg.com

شــرکت نســاجی میراتکــس بــه موجــب 
قــرارداد همــکاری اقتصــادی منعقــده در 
هــای  دولــت  بیــن   1974/۵/2۵ تاریــخ 
مصــر و ایــران بــه منظــور تأمیــن ســرمایه 
گــذاری هــای الزم بــرای اقتصــاد مصــر 
صــادرات  و  ســازی  زمینــه صنعتــی  در 

ــه مصــر تأســیس شــد. محصــول پنب

بــر اســاس آن قــرارداد، هــر دو دولــت 
پروژه هــای  بــا  کــه  شــدند  متعهــد 
ماننــد  مشــترک  ســرمایه گذاری 
کننــد  رفتــار  خــود  ملــی  پروژه هــای 
شــهر  مصــر(  بــاز  درهــای  )سیاســت 
انتخــاب شــد  پــروژه  ایــن  بــرای   SUEZ
تــا اهــداف مصــر بــرای توســعه منطقــه 
اقتصــادی  و  اجتماعــی  نظــر  از  کانــال 
فعالیــت  شــرکت  ایــن  شــود.  تضمیــن 
زیــر  هــای  کارخانــه  طریــق  از  را  خــود 

دهــد: مــی  انجــام 

اســتان  آتاقــا،  کــوه  ســوئز،  کارخانــه 
ســوئز.

اســتان   ،Minia El Kamh کارخانــه 
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شــارکیا.

FILMAR NILE TEXTILE S.A.E -۶

www.filmarnile.com

بــا کیفیــت  ای  پنبــه  نــخ هــای  فیلمــار 
برتــر را بــا ژن منحصــر بــه فــرد ایتالیایــی 
تولیــد و بــه فــروش مــی رســاند. از ســال 
دنبــال  بــه  مشــتاقانه  فیلمــار   19۵8
بهتریــن راه هــا بــرای ارزش آفرینــی ایــن 
مــاده باســتانی یعنــی پنبــه مصــر اســت 
کــه در بــا ارزش تریــن نــوع آن انتخــاب 

شــده اســت.

از زمانــی کــه اولیــن بــار تولیــد را آغــاز 
کــرد، ایــن شــرکت فلســفه تعالــی را در 
هــر جنبــه ای از کار، از مــواد اولیــه تــا 
خدمــات کاربــر نهایــی، انتخــاب کــرده 
اســت. کیفیــت پنبــه مصــری از همــان 
کــه  پنبــه  کشــت  و  مــزارع  در  ابتــدا 
مصــر  در  مســتقیماً  شــرکت  توســط 
خریــداری شــده اســت دنبــال مــی شــود.

ســرمایه گــذاری هــای مســتمر و قابــل 
توجــه منجــر بــه ایجــاد مناطــق جدیــد 
تولیــد در ایتالیــا و مصــر - بــا مجمــوع 
اســت.  شــده   - مربــع  متــر  هــزار   46
ماشــین آالت پیشــرفته تولیــد ســاالنه 7 
میلیــون کیلــو نــخ رنــگ شــده را تضمیــن 

ــد. مــی کن

با تجربه ای که در بیش از ۵۰ ســال به 
دســت آمــده اســت، فیلمــار اکنــون یــک 
ــا  ــازار داخــل و خــارج از ایتالی ــر در ب رهب
ــه طــور مــداوم در حــال نفــوذ  اســت و ب

بیشــتر بــه بازارهــای جهانــی اســت.

فیلمــار  کارخانــه جدیــد  انــدازی  راه  بــا 
نزدیــک   ،Bourg el Arab در  نیــل 

 %Nile1۰۰ برنــد   Filmar اســکندریه، 
را افتتــاح کــرد. محصوالتــی کــه بــا پنبــه 
کشــت شــده در دلتــای نیــل فــراوری مــی 

شــود.

بهتریــن کیفیــت پنبــه در واقــع از اینجــا 
گل  کــه  جایــی  گیــرد،  مــی  سرچشــمه 
نیــل"  بــزرگ  "رودخانــه  آب  و  الی  و 
ســرزمین مصــر را بســیار حاصلخیــز مــی 
کنــد. گیاهــان پنبــه بــه لطــف ترکیــب 
آب رودخانــه، آفتــاب داغ مصــر و آب و 
هــوای خشــک مناطــق بیابانــی مجــاور، 
رشــد میکنــد و قــدرت مــی گیرنــد.  آب 
نیــل بــه همــراه نمــک مدیترانــه توســط 
اولیــه  مــواد  تکمیــل  بــرای  فیلمــار 

اســتفاده مــی شــود.

۷- ریسندگی و بافندگی Giza شهر 
سادات

www.nilespin.com

 Giza بافندگــی  و  ریســندگی  شــرکت 

شــهر ســادات در ســال 2۰۰8 تاســیس 
شــد. ایــن شــرکت همــواره تمــام تــاش 
بهتریــن شــرکت  تــا  کنــد  مــی  را  خــود 
و   آمــاده  پوشــاک  تولیــد  زمینــه  در 
بــا کیفیــت  پنبــه  نــخ هــای  ریســندگی 

باشــد. مصــری 

هدفــی،  چنیــن  بــه  دســتیابی  بــرای 
شــرکت مراحــل ثابتــی را تعییــن کــرد. 
کیفیــت  اینکــه  بــه  علــم  بــا  شــرکت 
ــا ماشــین االت و مــواد  محصــول تنهــا ب
اولیــه مرغــوب اجــرا نمــی شــود بــه دنبال 
در  مســتمر  بهبــود  اصــل  از  پیــروی 
روابــط مشــترک بــا مشــتریان و تامیــن 
ــت اســتانداردهای  ــز رعای ــدگان و نی کنن
جهانــی در کیفیــت محصــول اســت تــا 
رضایــت مشــتریان خــود را جلــب کنــد.

ظرفیــت کارخانــه ریســندگی 1۰۰ هــزار 
کــه  حالــی  در  باشــد.  مــی  اســپیندل 
در  تــن   13 ریســندگی  تولیــد  ظرفیــت 
روز از نــخ شــانه شــده در محــدوده نمــره 
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نــخ 3۰ ال NE 1۵۰ و از نــخ کارد شــده 
در محــدوده نمــره نــخ  12 تــا NE ۵۰ مــی 
باشــد. بــرای تولیــد چنیــن محصوالتــی، 
شــرکت از انــواع مــواد اولیــه اســتفاده 
بــا  مصــری  پنبــه  ماننــد  کنــد.  مــی 
پنبــه  و  آمریکایــی  پنبــه  بــاال،  کیفیــت 
یونانــی بــرای رضایــت همــه مشــتریان 

خــود.

ظرفیــت تولیــد پوشــاک ســاالنه نزدیــک 
بــه 2 میلیــون قطعــه پوشــاک آمــاده مــی 

باشــد.

8- اشراتکس

www.eshratex.com

اشــراتکس در ســال 197۰ در اسکندریه 
مصــر بــه عنــوان یــک شــرکت بازرگانــی 
نــخ نســاجی کــه واردات و بــرون ســپاری 
نــخ هــای مختلــف تولیــدی )اکریلیــک، 
پلــی اســتر و پنبــه( را انجــام مــی داد، 
تأســیس شــد. اشــراتکس بــا 6۰ درصــد 
بــه  ســال  پنــج  عــرض  در  بــازار  ســهم 

ــازار محلــی تبدیــل شــد. ــر ب رهب

اشــراتکس مرکــز تولیــد پلــی اســتر خــود 
 )9۰۰1:2۰1۵  ISO  ،14۰۰1:2۰1۵  ISO(
منطقــه صنعتــی  در   199۰ ســال  در  را 
ــن  ــه 1۵ ت ــا ظرفیــت اولی ــورگ العــرب ب ب
در روز ســاخت کــه ســه ســال بعــد دو 

ــر شــد. براب

اشــراتکس در ســال 2۰۰7 تولیــد خــود را 
بــا یــک کارخانــه نــخ ریســی کامــاً جدیــد 
 ،9۰۰1:2۰1۵  ISO  ،14۰۰1:2۰1۵  ISO(
Oeko-Tex Standard 1۰۰( گســترش 
بــا  نــخ ظریــف  در  کــه متخصــص  داد 

کیفیــت بــاال بــا تولیــد روزانــه 8 تــن در 
روز اســت. گــروه اشــراتکس ســاالنه 3۰ 
میلیــون دالر فــروش داشــته و مجموعــاً 
۵3 میلیــون دالر ســرمایه گــذاری کــرده 

اســت.

9 - شرکت نساجی مدیترانه  
 Mediterranean textile(

)company

مصــر  در  مدیترانــه  نســاجی  شــرکت 
کنگلومــرا  معتبــر  شــرکت  بــه  متعلــق 
افتخــار،  بــا  باشــد.  مــی  ســیف  گــروه 
ــه  نخ هــای 1۰۰% پنبــه مصــری یعنــی پنب
Giza )بــا تعــداد متعــدد( را ریســیده و 
صــادر می کنیــم. MTC قابلیــت ردیابــی 
کامــل را بــا ضمانــت تســت DNA ارائــه 
مــی دهــد. در حــال حاضــر، ایــن شــرکت 
اعضــای معتبــر انجمــن مصــر پنبــه بــا 
مهــر طــا و شــورای ســوپیما هســتیم.

تاریخچــه شــرکت نســاجی مدیترانــه بــه 
ســال 2۰۰6 بــاز مــی گــردد، زمانــی کــه 
صنعتــی  منطقــه  در  را  خــود  کارخانــه 
تأســیس  اســکندریه  العــرب،  بــورگ 
بــه  عظیــم  کارخانــه  یــک  ایــن  کــرد. 
مســاحت 3۰ هــزار متــر مربــع در زمینــی 
را  مربــع  متــر  هــزار   88 مســاحت  بــه 

مــی دهــد. پوشــش 

در ادامــه، نــخ هــای باکیفیــت تولیــد و 
صــادر کــرد.

شــرکت نســاجی مدیترانــه بــه شــدت بــه 
پنبــه مصــری )پنبــه Giza( متکــی اســت 
پنبــه  بهتریــن  بیــن  در  پنبــه  ایــن  زیــرا 
عــاوه  اســت.  بــازار  در  موجــود  هــای 
مدیترانــه  نســاجی  شــرکت  ایــن،  بــر 
بــا  پنبــه  مختلــف  انــواع  از  همچنیــن 

کیفیــت بــاال اســتفاده مــی کنــد. پنبــه 
ســوپیما و پنبــه ارگانیــک، بــرای تولیــد 

نــخ هــای مرغــوب.

مدیترانــه  نســاجی  شــرکت  متعاقبــاً، 
بزرگتریــن تولیــد کننــده نــخ هــای پنبــه 
ای فشــرده و بزرگتریــن صادرکننــده نــخ 

در مصــر شــد.

بــا افتخــار، مدیترانــه نســاجی بزرگتریــن 
تولیــد کننــده انــواع نــخ در مصــر اســت. 
محصــوالت شــرکت نســاجی مدیترانــه 
شــامل کامواهــای بافندگــی، نــخ هــای 
ــه ای،  ــخ هــای خیاطــی پنب بافندگــی و ن
نــخ هــای ســفید خــام، نــخ هــای رنــگ 
شــده و نــخ هــای مرســریزه اســت، امــا 

ــه آنهــا نیســت. محــدود ب
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ترجمه: محبوبه قایدی

افزایش قابل توجه سفارشات دریافیت 
ماشین سازان نساجی آملان

محصــوالت  آلمانــی  تولیدکننــدگان 
مراقبــت از پارچــه و چــرم، ســال 2۰21 
را بــا ارقــام صادراتــی مثبــت و امیــدوار 
کننــده  بــه پایــان رســاندند. سفارشــات 
بــه  نســبت   2۰21 ســال  در  دریافتــی 
ســال قبــل  از آن 3۵ درصــد افزایــش 
ســال  در  نیــز  صــادرات  اســت.  یافتــه 
2۰21 افزایــش یافــت: در بخــش فنــاوری 
پوشــاک،  و  خیاطــی  بــه  مربــوط  هــای 
آلمــان  آالت  ماشــین  تولیدکننــدگان 
توانســتند صــادرات خــود را بــا 8 درصــد 
افزایــش بــه 439 میلیــون یــورو افزایــش 

دهنــد.

لهستان بازار اصلی صادرات آلمان

ــی  آلمــان  ــازار هــای صادرات ــن ب مهمتری
بــه ترتیــب کشــورهای   در ســال 2۰21 
و  آمریــکا  متحــده  ایــاالت  لهســتان 
فرانســه بــود. تامیــن کننــدگان آلمانــی 

فنــاوری کفــش و چــرم صــادرات خــود را 
بــا 16 درصــد افزایــش بــه 47.۵ میلیــون 
کشــورهای  اینجــا،  در  رســاندند.  یــورو 
مشــتری اصلــی ایــاالت متحــده آمریــکا، 

فرانســه و مکزیــک بودنــد.

و  لباسشــویی  آوری  فــن  صــادرات 
در  نیــز  آلمانــی  پارچــه  کــردن  تمیــز 
بــه  افزایــش  درصــد   6 بــا   2۰21 ســال 
مهمتریــن  رســید.  یــورو  میلیــون   364
بازارهــای صادراتــی در اینجــا لهســتان، 
ترکیــه و ایــاالت متحــده آمریــکا بودنــد.  
ســایر  در    2۰21 ســال  در  صــادرات 
کشــورهای اروپایــی نیــز بهبــود یافــت.

بــرای مثــال، صــادرات فنــاوری خیاطــی 
درصــد   11.۵ بــا  ایتالیایــی  پوشــاک  و 
افزایــش بــه 271 میلیــون یــورو و فنــاوری 
کفــش و چــرم ایتالیایــی نیــز بــا بیــش 

از 19 درصــد افزایــش بــه 284 میلیــون 
یــورو رســید. اســپانیا همچنیــن توانســت 
تمیــز  و  لباسشــویی  فنــاوری  صــادرات 
کــردن پارچــه را بــا 12 درصــد افزایــش 

بــه 87 میلیــون یــورو برســاند.

خوشــبختانه دفترهــای ســفارش شــرکت 
ــا در ســال  هــا پــس از همــه گیــری کرون
2۰2۰ بــه خوبــی پــر شــده اســت. بــا ایــن 
حــال، افزایــش روزافــزون قیمــت مــواد 
بــرای  عرضــه  عظیــم  تنگناهــای  خــام، 
محصــوالت اولیــه، شــرایط حمــل و نقــل 
گــران و دشــوار و هزینــه هــای بســیار 
افزایــش یافتــه انــرژی بــرای بســیاری از 
تولیدکننــدگان فنــاوری بســیار چالــش 

برانگیــز اســت. 

اکنــون پیامدهــای غیرقابــل پیش بینــی 
جنــگ در اوکرایــن بــه ایــن مــوارد اضافــه 

شــده اســت.
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نویسنده: تحریریه کهن

شش تولید کننده برتر ماشین آالت 
ریسندیگ در جهان

ــخ در  ــا بــدون پیچــش اســت.  ن ــا ی ــا رشــته هــا ب ــاف ی ــا طــول قابــل توجــه و مقطــع نســبتاً کوچــک از الی نــخ مجموعــه ای ب
کارخانــه ریســندگی تولیــد مــی شــود. صنایــع ریســندگی نــخ را در اختیــار صنایــع بافندگــی قــرار مــی دهــد کــه بــرای صنایــع 

پوشــاک پارچــه هــای مــورد نظــر را تهیــه مــی کنــد. کیفیــت نــخ و پارچــه تاثیــر زیــادی بــر کیفیــت لبــاس دارد.
تولیــد نــخ بــا کیفیــت تــا حــد زیــادی بــه ماشــین آالت تولیــد نــخ یــا همــان ماشــین آالت ریســندگی بســتگی دارد. کشــورهای 
اصلــی در تولیــد ماشــین آالت ریســندگی عبارتنــد از: ســوئیس، آلمــان، ژاپــن، ایتالیــا، چیــن و هنــد. بــا ایــن حــال، اســپانیا، 

بلژیــک، ترکیــه و فرانســه ســهم بــازار خــود را بــه کنــدی افزایــش مــی دهنــد. 
ســوئیس بیشــترین ســهم را دارد و اســتاد ماشــین های ریســندگی نســاجی اســت. در ایــن مقالــه بــه ۶ تولیــد کننــده برتــر 

ماشــین هــای ریســندگی در جهــان مــی پردازیــم.

اب تولیدکنندگان ماشین آالت ریسندیگ جهان  آشنا شوید

۶ تولیــد کننــده برتــر ماشــین آالت ریســندگی 
در جهــان

محبوب ترین سیســتم ریســندگی که بیشــترین 
سیســتم  دارد  اختیــار  در  نیــز  را  بــازار  ســهم 
 6۵ بــا   )Ring spinning( رینــگ  ریســندگی 
درصد ســهم بازار اســت و پس از آن ریســندگی 
ــا 3۰ درصــد ســهم  ــور )Rotor spinning( ب روت
درصــد   ۵ تــا   2( هــوا  جــت  ریســندگی  و  بــازار 
ســهم بــازار( مــی باشــند. ســایر سیســتم هــای 
ریســندگی ماننــد ریســندگی اصطکاکــی و…  بــه 
دلیــل ســهم بــازار بســیار ناچیــز در اینجــا در نظــر 

ــه نمــی شــود. گرفت

تامیــن کننــدگان فــن آوری هــای ریســندگی ذکــر 
شــده در بــاال عبارتنــد از:

 کشــورهای اصلــی در تولیــد ماشــین آالت 
ریســندگی عبارتنــد از: ســوئیس، آلمــان، 
ژاپــن، ایتالیــا، چیــن و هنــد. بــا ایــن حــال، 
اســپانیا، بلژیــک، ترکیــه و فرانســه ســهم 
مــی  افزایــش  کنــدی  بــه  را  خــود  بــازار 

دهنــد. 
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۱- شرکت ریتر سوییس

 Rieter AG. Winterthur, Switzerland: ring-,
rotor-, and air-jet spinning

ماشــین  تولیدکننــدگان  بیــن  در   Rieter شــک  بــدون 
هــای ریســندگی در جهــان ســرآمد اســت. ریتــر ســوئیس، 
ماشــین آالتی را بــرای انــواع ریســندگی رینــگ، روتــور و جــت 
هــوا تولیــد می کنــد. ماشــین ریســندگی رینــگ اصلــی ریتــر، 

نــام دارد.  ”36  G رینــگ  “ماشــین ریســندگی 

ــرل شــده الکترونیکــی  ــو درفتینــگ کنت ــن شــامل یــک درای ای
بــا نــام Flexidraft اســت کــه باالتریــن انعطــاف را بــه تولیــد 
کننــده نــخ مــی دهــد. مشــتریان از یــک ماشــین بــا ظرفیــت 
راه حــل  بــا چندیــن  بــاال  بــا کیفیــت  و  اعتمــاد  قابــل  بــاال، 

ریســندگی فنــی ســود مــی برنــد.

دســتگاه ریســندگی روتــور تمــام اتوماتیــک ریتــر ســوئیس 
R 66 نــام دارد کــه اســتانداردهای جدیــدی را بــرای کیفیــت 
و بهــره وری تعییــن مــی کنــد. کیفیــت بــا بهبــود اســتحکام 
کششــی و پایــداری نــخ بــا جعبــه ر یســندگی پیشــرفته S 66 بــا 
محورهــای جداگانــه و ســایر عناصــر بــه راحتــی قابــل تعویــض 

تضمیــن مــی شــود.

 ”26 J“ ،دســتگاه ریســندگی تمــام اتوماتیــک جــت هــوا ریتــر
نــام دارد. کیفیــت توســط ســاختار منحصــر بــه فــرد نــخ جــت 
Com4 تضمیــن مــی شــود کــه مزایایــی را در تولیــدات پاییــن 
دســتی و پارچــه فراهــم مــی کنــد. نــوآوری هــای تکنولوژیکــی 
امــکان تنظیــم نرمــی پارچــه را فراهــم مــی کنــد. شــفاف کننــده 
ــی در دســتگاه J 26 یکپارچــه شــده  ــه خوب ــر 1۰A Q ب ــخ ریت ن

اســت.

تمــام عملکردهــای شــفاف اســتاندارد و کانــال هــای نظــارت 
ویــژه بــرای ریســندگی پلــی اســتر در دســترس هســتند. بــا 
جابجایــی لبــه هــای جدیــد، بســته هــا دارای چگالــی همگــن، 
وزن ســنگین تــر و لبــه هــای نــرم بــرای بهتریــن عملکــرد در 

مراحــل بعــدی تولیــد هســتند.

Rieter ماشــین آالت دیگــری در بخــش ریســندگی تولیــد 

مــی کنــد کــه برخــی از آنهــا عبارتنــد از:

دســتگاه   – کاردینــگ  دســتگاه   – حاجــی  آالت  ماشــین 
کشــش – ماشــین کامبــر – ســیم پیــچ خــودکار – ماشــین 

انــد اپــن  آالت 

2- شرکت زاورر اشالفهورث آلمان

 Saurer Schlafhorst GmbH & CO.  Germany:
ring, rotor spinning, and winding

شــرکت زاورر آلمــان ماشــین آالتــی را بــرای ریســندگی انــواع 
نــخ و پیچــش رینــگ و روتــور تولیــد مــی کنــد. Saurer یکــی 
از برتریــن تولیــد کننــدگان ماشــین هــای ریســندگی در جهــان 

اســت.

در  رینــگ  ریســندگی  بــرای  ممتــاز  مــدل   ”3۵1  Zinser“
 Zinser مــدل  اســت.  ســوئیس   ،Saurer AG، Wattwil
3۵1 نویــد افزایــش بهــره وری را مــی دهــد و مــی توانــد بــه 
صــورت جداگانــه بــرای انــواع نیازهــای تولیــد از طریــق نصــب 

مــاژول هــای اضافــی و اجــزای اتوماســیون تنظیــم شــود.
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بــه  ماشــین،  اجــزاء  و  ریســندگی  هــای  پارامتــر  مهمتریــن 
 ،CoWeMat و FancyDraft ،عنوان مثال، درایو اســپیندل
مرکــزی  تنظیمــات  شــود.  مــی  کنتــرل  مرکــزی  صــورت  بــه 
خطاهــای تنظیــم را بــه حداقــل مــی رســاند و عــدم دقــت را 

حــذف مــی کنــد.

ماشــین پیچــش شــرکت زاورر “Autoconer 6” نــام دارد. 
نــکات برجســته ایــن واینــدر جدیــد عبارتنــد از:

 Eco-Drum-Drive واحــد پیچــش خــود تنظیــم بــا سیســتم -
،SmartCycle و

- قدرت در صورت نیاز با کنترل و مکش هوشمند،

- عمکرد دافر هوشمند،

- اصــل تغذیــه جدیــد و امــکان نصــب تــا 8۰ واحــد واینــدر در 
،RM دســتگاه نــوع

- اتوماســیون پیشــرفته بــا VarioReserve، اشــتراک گــذاری 
هوشــمند Bobbin و تغذیــه بــا ســرعت بــاال،

- هوشمندی داخلی برای حداکثر قابلیت اطمینان،

- بســته هــای نــخ بــا کیفیــت Schlafhorst بــا کنتــرل کشــش 
اســتاندارد و فــن آوری بهینــه اتصــال ســرنخ هــا.

 ”9  Autocoro“ زاورر ســوئیس  روتــور  دســتگاه ریســندگی 
نــام دارد. نــکات برجســته ایــن توســعه جدیــد عبارتنــد از:

- کاهش هزینه های انرژی تا %2۵

- بــا تکنولــوژی منحصــر بــه فــرد هدهــای ریســندگی مجــزا، 
کارایــی را بــه حداکثــر میرســاند،

ــا بــه حــال زاورر بیــش از یــک میلیــون از ایــن ماشــین بــه  - ت
فــروش رســانده

- زاورر تنهــا شــرکتی در جهــان اســت کــه قبــل از خریــد نهایــی 

ایــن امــکان را فراهــم مــی کنــد کــه یکــی از هدهــای ریســندگی 
اتوکــورو 9 را در محــل کارخانــه خریــدار بــه صــورت رایــگان 
نصــب کنــد تــا مشــتری بــا کیفیــت و توانایــی ماشــین آالت 
آشــنا شــود کــه ایــن ســرویس خــود نشــان از اطمینــان بــاالی 

زاورر بــه ایــن محصــول منحصــر بــه فــرد اســت.

- ســرعت بــاالی روتــور تــا 18۰۰۰۰ دور چرخــش در دقیقــه 
)RPM( و ســرعت برداشــت تــا 3۰۰ متــر در دقیقــه در تمــام 
طــول هــای دســتگاه و همچنیــن بــرای بســته هــای بســیار 

بــزرگ تــا قطــر 3۵۰ میلــی متــر.

- طــول دلخــواه دســتگاه، پوزیشــن هــای ریســندگی کامــاً 
،24 SynchroPiecing بــا حداکثــر 6 دافــر و خــودکار 

- حداکثــر بهــره وری در متــر مربــع، کــه منجــر بــه اســتفاده 
ــه از فضــا مــی شــود، بهین

- کاهش زمان نگهداری و نیاز به پرسنل،

- حداکثر بهره وری اقتصادی در همه بازارها.

همچنیــن شــرکت معظــم Saurer آلمــان ماشــین آالت زیــر 
را تولیــد مــی کنــد:

- دستگاه های حاجی

- دستگاه کاردینگ

- وایندرهای خودکار

دستگاه روتور اپن اند
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 Trützschler 3- شرکت تروچلر آلمان

Trützschler, Germany

شــرکت تروچلــر آلمــان Trützschler رهبــر فناورانــه و بــی 
رقیــب بــازار در بخــش مقدمــات ریســندگی و ریســندگی بــرای 
الیــاف پنبــه و الیــاف مصنوعــی اســت. Trützschler یکــی از 
ــن تولیــد کننــدگان ماشــین هــای ریســندگی در جهــان  برتری

اســت.

Trützschler از زمانــی کــه در ســال 1888 تأســیس شــد، 
ماشــین هایی بــرای بخــش مقدمــات ریســندگی و ریســندگی 
بــازار  ایــن شــرکت به عنــوان پیشــرو در  امــروزه،  می ســازد. 
بــرای بازکن هــا، میکســرها، کاردهــای تولیــد بــاال، ماشــین 
آالت فتیلــه و شــانه زنی شــناخته می شــود. چــه پنبــه باشــد 
نــوآوری،  Trützschler مخفــف   – الیــاف مصنوعــی  چــه  و 
کیفیــت و کارایــی اقتصــادی اســت و از نظــر دیجیتالــی شــدن 

و Industry 4.۰ بســیار ســریع در حــال حرکــت اســت.

ایــن شــرکت همچنیــن شــاخه ای بــرای ماشــین آالت صنعــت 
منســوجات و الیــه هــای بــی بافــت دارد کــه بســیار موفــق 
اســت. Trützschler ماشــین آالت زیــر را نیــز تولیــد مــی 

کنــد:

- دستگاه حاجی                      - دستگاه کاردینگ

- دستگاه دراو فریم                   - ماشین شانه

۴- شرکت موراتا ژاپن

 Murata Machinery, Ltd., Fushimi-ku, Kyoto,
Japan: air-jet spinning and winding

شــرکت موراتــا ژاپــن بــه طــور تخصصــی ماشــین آالت پیچــش 
یــا واینــدر و ریســندگی جــت هــوا را تولیــد مــی کنــد. دســتگاه 

ریســندگی هــوا موراتــا VORTEX نــام دارد.

سیســتم  دارای   VORTEX ریســندگی  دســتگاه  اول  نســل 
خــودکار نــخ بــرای ریســندگی مــداوم مــی باشــد. در نســل 
دوم VORTEX  فنــاوری هــای خــود ریســی و اتصــال پیشــرفته 
اضافــه شــده اســت. اینهــا منجــر بــه اتصــال پایدارتــر و بهبــود 

یافتــه بــرای همــه انــواع نــخ مــی شــود.

نســل ســوم VORTEX بــه انتظــارات در ســه مفهــوم ارزش، 
ــری پاســخ خواهــد داد. ــری و تطبیــق پذی برت

یکــی دیگــر از محصــوالت Murata Machinery, Ltd ژاپن، 
سیســتم تثبیــت تنــش ریســندگی )STS( اســت. سیســتم 
 VORTEX یــک فنــاوری کلیــدی منحصــر بــه فــرد بــرای STS
اســت. ایــن مکانیســم نــخ را از نــازل ریســندگی مــی کشــد، 
جایــی کــه بــه جــای غلتــک نیــپ، از یــک غلتــک اصطکاکــی 
ریســندگی  سنســور  و  سیســتم  ایــن  شــود.  مــی  اســتفاده 
همچنیــن  و  پایــدار  نــخ  ســاختارهای  یافتــه  توســعه  جدیــد 
کیفیــت نــخ هــای ثابــت و قابــل اعتمــاد را بــرای نســل ســوم 
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VORTEX تضمیــن مــی کنــد.

 Murata Machinery، Ltd ،عــاوه بــر ایــن
 PROCESS ژاپــن واینــدر اتوماتیــک بــه نــام
مــی  تولیــد  را   CONER II QPRO Plus
کنــد. ایــن واینــدر اتوماتیــک کیفیــت بــاال را 
از طریــق تنظیــم خــودکار تضمیــن مــی کنــد. 
ایــن یکنواختــی کشــش، ثبــات چگالــی بســته، 
و موقعیــت بهینــه بوبیــن را حفــظ مــی کنــد.

۵- شرکت ساویو ایتالیا

 Savio Macchine Tessili S.p.A., Italy: rotor
spinning, twisting, and winding

Savio Macchine Tessili S.p.A، یا همان شــرکت ســاویو 
 FlexirotorS“ نــام  بــا  روتــور  ریســندگی  تجهیــزات  ایتالیــا 

3۰۰۰” را تولیــد مــی کنــد.

بــرای شــرکت ســاویو ایتالیــا، انعطاف پذیــری تولیــد ویژگــی 
دهنــد.  مــی  ارائــه  خــود  مشــتریان  بــه  کــه  اســت  اصلــی 

بنابرایــن، FlexirotorS 3۰۰۰ بــرای پاســخگویی بــه متفــاوت 
تریــن نیازهــا و انعطــاف پذیــری در خــط تولیــد بــاز طراحــی 

شــده اســت.

اســتفاده از واحــد ریســندگی Suessen بــه همــراه بــا یــک 
بــرای  را  آلــی  ایــده  حــل  راه  الکترونیکــی،  کامــا  ماشــین 
کنتــرل تولیــد بــه مشــتریان ارائــه مــی دهــد. عــاوه بــر ایــن، 
FlexirotorS 3۰۰۰ باالتریــن ســرعت و عملکــرد برداشــت و 

پیچــش را تضمیــن مــی کنــد.

بــا  بنــدی  بســته  و  نــخ  تولیــد،  ریــزی  برنامــه  بهتریــن  ایــن 
بــه  را  بــاال را تضمیــن مــی کنــد و زمــان غیرمولــد  کیفیــت 

رســاند. مــی  حداقــل 
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۶- شرکت الکشمی هندوستان

 Lakshmi Machine Works Limited, India: ring
spinning and winding

بــرای  را   ”LR6۰“ خــط  هندوســتان،  الکشــمی  شــرکت 
  ”LR6۰“ ریســندگی رینــگ تولیــد مــی کنــد. انــواع مختلــف

هســتند موجــود 

A/LR6۰: بدون دافر،

A/6۰ LRJ: بدون دافر و با مکش فشرده،

AX/LR6۰:  مجهز به دافر

link coner قاب چرخان با :AXL/LR6۰

تمــام رینــگ هــای LR6۰ دارای یــک درایــو اینورتــر هســتند. 
اینورتــر  سیســتم  طریــق  از  را  ســرعت  اینورتــر  درایــو  ایــن 

کنتــرل مــی کنــد و منجــر بــه تغییــر ســرعت کمتــر در طــول 
 LR6۰ فرآینــد چرخــش مــی شــود. ویژگی هــای اختیــاری  ســری
عبارتنــد از گیــر خــودکار، link coner و ریســندگی کامپکت.

ایــن ســری یــک ماشــین اتوماتیــک و محبــوب اســت. دافــر 
خــودکار منجــر بــه مکانیــزه شــدن هر چه بیشــتر پروســه تولید 
مــی شــود. در ایــن ماشــین زمــان دافینــگ کمتــر از 3 دقیقــه 
اســت. بــه دلیــل برداشــتن مایــم بوبیــن هــای پاســتیکی از 
روی ماشــین رینــگ، طــول عمــر دوک هــا افزایــش مــی یابــد.

یکی دیگر از محصوالت الکشمی، وایندر “LW72” است.
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برندهای نساجی و مد 
اپیدار در هند

نساجی و مد

بســیاری از مردم برای صنایع دســتی و ســوغاتی های نفیس 
بــه هنــد ســفر مــی کننــد، امــا هندوســتان همچنیــن یکــی از 
تولیدکنندگان پیشــرو نســاجی و پوشــاک در جهان اســت. از 
ســال 2۰14، نزدیــک بــه 6۰۰ میلیــون مصــرف کننــده نســاجی 
در هنــد وجــود دارد کــه بســیاری از آنهــا درآمــد قابــل توجــه 

در حــال رشــد دارنــد.

ایــاالت  ماننــد  یافتــه  توســعه  کشــورهای  ســنتی  طــور  بــه 
متحــده آمریــکا، کانــادا و بریتانیــا بزرگتریــن مقاصد صادراتی 
تولیدکننــدگان نســاجی جهــان بــوده اســت. جامعــه هنــد بــه 
ســرعت در حــال تغییــر و رشــد اســت بــه همیــن دلیــل خــرده 
فروشــان بــزرگ و کوچــک بیشــتری بــه دنبــال توســعه تجــارت 

خــود بــه هنــد هســتند.

بــه  آفریقایــی در حــال حاضــر شــروع  از کشــورهای  برخــی 
ماننــد  انــد،  کــرده  هنــدی  کننــدگان  تولیــد  بــا  همــکاری 
اتــاق  بــا  آفریقــا  در  الگــوس  کشــور  بیــن  اخیــر  همــکاری 

هندوســتان. تجــارت  و  بازرگانــی 

FIVE P VENTURE PVT. LTD

شــرکت Five P Venture Pvt  در ســال 2۰13 بــا ماموریــت 
شــهر   نســاجی  بافندگــی  میــراث  از  نگهــداری  و  حفاظــت 

Chennimalai در جنــوب هنــد تاســیس شــد.

دادن  نشــان  بــا  کــه  اســت  ایــن   Five P شــرکت  هــدف 
شــیوه های تولیــد منصفانــه بــه عنــوان کلیــد یــک مــدل کســب 
 و کار ســودآور، مصــرف پوشــاک پایــدار را تقویــت کنــد. آنهــا از 

طریــق ارتبــاط بــا بافنــدگان، صنعتگــران، طراحــان و برندهــا، 
آنچــه را کــه مشتریانشــان نیــاز دارنــد، تولیــد مــی کننــد.

مشــتریان مــی تواننــد بــا Five P بــا فرمــول ۵ مرحلــه ای آن 
ایجــاد کننــد:

1. انتخاب جنس نخ و الیاف به کاررفته

2. انتخاب رنگ

3. بافت نمونه

4. تولید نمونه

۵. تایید نمونه بافته شده

لباس های باکیفیت بازیافتی از دیبال هند

Dibella هنــد لبــاس هــای باکیفیــت ارائــه مــی کنــد کــه از 
مــواد بازیافتــی ســاخته شــده اســت. ایــن شــرکت در بنگلــور 
واقــع شــده اســت و همچنیــن دارای دفتــر مرکــزی اروپایــی در 

آلمــان اســت.

Dibella هنــد متعهــد اســت از طریــق توجــه دقیــق بــه اصــول 
تجــارت منصفانــه، تولیــد بــی ضــرر بــرای محیــط زیســت و 
بازیافــت مــواد بســته بنــدی، پوشــاک و منســوجات پایــدار را 

بــه مشــتریان خــود ارائــه دهــد.

هــدف  بــا  جدیــد  ایده هــای محصــول  از  کار  کســب  و  ایــن 
زمــان  آزمــون  در  کــه  پایــدار  بــه محصــوالت  آن هــا  تبدیــل 

می کنــد. اســتقبال  می کننــد  مقاومــت 
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PRATIBHA SYNTEX

یکپارچــه  و  بــزرگ  تولیدکننــده  یــک   ،Pratibha Syntex
ــدار  محصــوالت نســاجی بافتنــی )نیتینــگ(، یــک شــرکت پای
گــرا اســت کــه بــه دنبــال تولیــد ارگانیــک در سراســر زنجیــره 

اســت. ارزش 

برندهــای  و  کارگــر   1۰۰۰۰ کشــاورز،   3۵۰۰۰ بــه   Pratibha
عــاوه  کنــد.  مــی  کمــک  کشــور   2۰ از  بیــش  در  پوشــاک 
 Pratibha ،بــر تولیــد پنبــه، الیــاف و پارچــه بــرای پوشــاک
Syntex همچنیــن در ابتــکارات اجتماعــی بــرای کمــک بــه 
ایجاد اشــتغال برای زنان در روســتاهای هند مشــارکت دارد.

ایــن برنــد طیــف وســیعی از محصــوالت را تولیــد می کنــد، 
ــا تعــدادی  ــا لباس هــای مــد روز و ب ــوازم ضــروری گرفتــه ت از ل
 Fruit of the و Patagonia از برندهــای برجســته ماننــد

می کنــد. همــکاری   Loom

No Nasties لباس های ارگانیک از برند

No Nasties کــه در ســال 2۰11 تأســیس شــد، 1۰۰% لبــاس 

هــای ارگانیــک، تجــارت منصفانــه و وگان تولیــد مــی کنــد. 
اخــاق برنــد تمرکــز زیــادی بــر روی مقابلــه بــا نقــش صنعــت 
نســاجی در بحــران آب و هــوا دارد، بــا ایــن وعــده کــه هــر 
محصــول تأثیــر مثبتــی بــر روی کــره زمیــن دارد و هرگــز منفــی 

نیســت.

ایــن شــرکت بــا شــعار "ســیاره مثبــت"  بیــان مــی کنــد بــرای 
 CO2 آن،  پوشــیدن  و  شســتن  حتــی  و  ارســال  ســاختن، 
بیشــتری نســبت بــه تولیــد هــر محصــول از هــوا حــذف خواهــد 

کــرد.

تمرکــز  پایــداری  روی   No Nasties کــه  راه هایــی  از  برخــی 
کارخانه هــای  ارگانیــک،   %1۰۰ پنبــه  از  اســتفاده  می کنــد، 
ــه و بســته بندی های بازیافتــی  دارای گواهــی تجــارت منصفان

و نوآورانــه اســت.

برند Doodlage و ارایه محصوالت بازیافتی نساجی

Doodlage بــر بازیافــت ضایعــات نســاجی پــس از مصــرف 
در مجموعه هــای کوتــاه و محــدود تمرکــز دارد. مــوادی کــه 



69مجله نساجی کهن، سال ۱۵، شماره ۷۰، تیر ۱۴۰۱ برو به صفحه فهرست ◄◄

در شــرکت هــای نســاجی بــه عنــوان ضایعــات باقــی مانــده 
اســت، بیشــتر بــرای تولیــد لــوازم جانبــی، محصــوالت مبلمــان 
التحریــر  لــوازم  و  بنــدی  بســته  بــرای ســاخت  کاغــذ  و  نــرم 

اســتفاده مــی شــود.

آنهــا بــا صنعتگــران در واحدهــای تولیــدی دوســتدار محیــط 
زیســت در سراســر جهان شــریک می شــوند تا یک محصول 
دســت ســاز اصیــل را بــه مشــتریان خــود ارائــه دهنــد. تمــام 
بــا  کارخانه هایــی  در   Doodlage پارچه هــای  و  لباس هــا 
رعایــت اصــول تجــارت عادالنــه تولیــد می شــوند و بســته بندی 

آن هــا بــدون پاســتیک طراحــی شــده اســت.

B Label منسوجات همپ از شرکت

B Label یــک نــام تجــاری توســط شــرکت HEMP بمبئــی 
)BOHECO( اســت کــه لبــاس هــای ســاخته شــده از الیــاف 
HEMP طبیعــی را تولیــد مــی کنــد. HEMP یــک منســوجات 
بســیار پایــدار اســت زیــرا بــا حداقــل آب رشــد مــی کنــد، بــه 
آفــت کــش هــا یــا قــارچ کــش هــا نیــاز نــدارد، بــه بازگردانــدن 
مــواد مغــذی حیاتــی بــه خــاک کمــک مــی کنــد، مقــاوم در 
برابــر اشــعه مــاوراء بنفــش، کربــن منفــی و مانــدگاری طوالنــی 

دارد.

ایــن شــرکت لبــاس هــای ســاخته شــده از الیــاف همــپ بــا 
کیفیــت بــاال و همچنیــن منســوجات خانگــی ماننــد رومیــزی و 

روکــش کوســن تولیــد مــی کنــد.

ــوان در مناطــق مختلــف هنــد  محصــوالت B Label را مــی ت
از جملــه دهلــی نــو، گــوا، احمدآبــاد، پونــا و اوتاراکنــد یافــت. 
ایــن شــرکت همچنیــن در بمبئــی فروشــگاه هــای پــاپ آپ 

دارد.

الزم بــه ذکــر اســت الیــاف همــپ در سراســر جهــان بــه ویــژه 
از  قــرار گرفتــه و بســیاری  مــورد توجــه  اروپایــی  کشــورهای 
گیــاه  افــزون  روز  کشــت  حــال  در  اروپــا  کشــاورزی  اراضــی 

هســتند. همــپ 
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بــه  زیــادی  عاقــه  اســترالیا  مــردم 
دارنــد.  خانگــی  حیوانــات  از  نگهــداری 
نرخ هــای  باالتریــن  از  یکــی  واقــع  در 
نگهــداری از حیوانــات خانگــی در دنیــا 

اســت.  کشــور  ایــن  بــه  متعلــق 

حــدود ۵.7 میلیــون خانــوار در اســترالیا 
بــاال  دارای حیوانــات خانگــی هســتند. 
از  نگهــداری  بــه  مربــوط  امــار  بــودن 
ــرای اهمیــت  ــات خانگــی دلیلــی ب حیوان
حیوانــات  دوســتدار  کفپوش هــای 

اســت. کشــور  ایــن  در  خانگــی 

اگــر شــما هــم در خانــه خــود از حیوانــات 
نگهــداری می کنیــد، الزم اســت کــه در 
هنــگام خریــد کفپــوش نکاتــی را مدنظــر 
قــرار دهیــد. مهم تریــن مــواردی کــه در 
خریــد کفپــوش مناســب بــرای حیوانــات 
خانگــی بایســتی در نظــر داشــته باشــید 

عبارتنــد از:

دوام  از  )منظــور  کفپــوش  دوام   .1
نهایــی،  اســتحکام  نظیــر  ویژگی هایــی 
مقاومــت در برابــر ســایش و همچنیــن 

اســت.( پارگــی  برابــر  در  مقاومــت 

2. مقاومت در برابر لکه شدن

3. مقاومت در برابر جذب بو

4. امکان نگهداری و نظافت راحت

۵. مقاومت در برابر خراشیدگی

مناسب ترین کفپوش برای 
حیواانت خانیگ

6. خدمات پس از فروش مناسب

هســتید  افــرادی  جــزء  هــم  شــما  اگــر 
نگهــداری  خانگــی  حیوانــات  از  کــه 
می کنیــد، در ادامــه ایــن یادداشــت بــا 
بــه شــما چنــد  مــا  باشــید.  مــا همــراه 
نمونــه از بهتریــن کفپوش هــا را معرفــی 

کــرد. خواهیــم 

فرش

معمــوال افــرادی کــه از حیوانــات خانگــی 
نگهــداری می کننــد، بــه فــرش بــه عنــوان 
یــک کفپــوش مناســب فکــر نمی کننــد. 
درحالیکــه بســته بــه شــرایط و کاربــری، 
گزینــه  می توانــد  مناســب  فــرش  یــک 
بســیار مناســبی بــرای ایــن افــراد باشــد. 

امــروزه تکنیک هــای بافــت فــرش و بــه 
جهــات  از  تولیــدی  فرش هــای  آن  تبــع 
ســریعی  پیشــرفت های  مختلــف 

داشــته اند.

بــازار  از فرش هــای موحــود در  بخشــی 
و  فیزیکــی  ویژگی هــای  دارای  کنونــی 
مکانیکــی مناســبی بــرای کاربــری مــورد 
نظــر مــا دارنــد. ایــن فرش هــا انعطــاف 
برابــر  در  باالیــی  اســتحکام  و  پذیــری 
همچنیــن  دارنــد.  ســایش  و  پارگــی 
مقاومــت  قبیــل  از  دارای خصوصیاتــی 
ــر  ــر جــذب بوهــا و مقــاوم در براب در براب
بــه  را  آن هــا  کــه  هســتند  شــدن  لکــه 
محصولــی دوســتدار حیوانــات خانگــی 

کفپوش های خانیگ
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می کنــد. تبدیــل 

شــما بــا راه رفتــن بــر روی فــرش نرمــی 
فــرش  می کنیــد.  احســاس  را  گرمــا  و 
عایــق  خصوصیــت  دارای  همچنیــن 
کــه  اســت  طبیعــی  بنابرایــن  اســت. 
و  بچــه  دارای  خانواده هــای  از  برخــی 
کــف  پوشــش  بــرای  خانگــی  حیوانــات 
اتــاق خــواب و نشــیمن فــرش را ترجیــح 
دهنــد. اگــر شــما هــم بــه دنبــال راحتــی و 
گرمــا در منــازل خــود هســتید می توانیــد 
از کفپوش هــای پــرزدار مثــل فــرش بــرای 
تامیــن ایــن احســاس اســتفاده کنیــد.

زمانــی کــه می خواهیــد بــرای منــزل خــود 
فــرش تهیــه کنیــد بایســتی بــه نکاتــی از 
قبیل دوام و مقاومت در برابر ســایش، 
نــا  بوهــای  جــذب  برابــر  در  مقاومــت 

مطبــوع، مقاومــت در برابــر لکــه شــدن، 
راحــت  حــذف  و  کــردن  تمیــز  قابلیــت 
لکه هــا و همچنیــن ضمانــت و خدمــات 

پــس از فــروش مناســب توجــه کنیــد.

کاشی های وینیلی و کفپوش های چوبی

بــرای  مناســب  گزینه هــای  از  یکــی 
حیوانــات  از  آن هــا  در  کــه  خانه هایــی 
خانگــی مراقبــت می شــود، کفپوش هــای 
ــن اســت کــه  وینیلــی هســتند. علــت ای
ایــن کفپوش هــا بســیار انعطــاف پذیــر 
هســتند و همچنیــن در برابــر ســایش و 
پارگــی مقاومــت باالیــی از خــود نشــان 
می دهنــد. نگهــداری و تمیــز کــردن ایــن 
دســته از کفپوش هــا نیــز بســیار راحــت 

اســت.

کفپوش هــای  کــه  امتیازاتــی  از  یکــی 
گزینه هــا  ســایر  بــه  نســبت  وینیلــی 
دارنــد ایــن اســت کــه، موهــای حیوانــات 
بــه  کفپوش هــا  ایــن  درون  خانگــی 
باقــی  ســطح  روی  و  نمی افتنــد  دام 
می ماننــد. درنتیجــه می تــوان ایــن موهــا 
ــه راحتــی از ســطح کفپــوش جــارو و  را ب

کــرد.  تمیــز 

پــس می تــوان ایــن دســته از کفپوش هــا 
را بــرای افــرادی کــه نســبت بــه حیوانــات 
خانگــی آلــرژی دارنــد مناســب دانســت. 
نیــز  وینیلــی  تخته هــای  و  کاشــی ها 

ــا و متنــوع هســتند. ظاهــر بســیار زیب

بــه  مقــرون  قیمــت  نظــر  از  همچنیــن 
بــه  الزم  همچنیــن  هســتند.  صرفــه 
وینیلــی  کفپوش هــای  کــه  اســت  ذکــر 
عــاری از هرگونــه مــواد فلــزی ســنگین 
هســتند. در نتیجــه اســتفاده از آن هــا 
گزینــه  نوپــا  نــوزادان  و  کــودکان  بــرای 

هســتند. ایمنــی 

و  کاشــی  از  اســتفاده  قصــد  اگــر 
خــود  منــازل  در  وینیلــی  تخته هــای 
مهمــی  مــوارد  بــه  اســت  الزم  داریــد، 
ســایش،  برابــر  در  مقاومــت  قبیــل  از 
دوام و طــول عمــر، راحتــی در مراقــب، 
نگهــداری و تمیــز کــردن توجــه داشــته 

باشــید.
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کفپوش لمینیت

درمــورد  کــه  نگرانی هایــی  از  یکــی 
وجــود  خانگــی  حیوانــات  از  نگهــداری 
دارد، خراشــیده شــدن کفپــوش منــزل 
کفپــوش  اســت.  حیوانــات  توســط 
رفــع  بــرای  گزینــه  بهتریــن  لمینــت 
ایــن نگرانــی شماســت. لمینــت دارای 
ویژگی هــای فیزیکــی مناســب از جملــه 
بــاال در برابــر  بــاال و مقاومــت  ســختی 

اســت. شــدن  خراشــیده 

کــه  اســت  ایــن  مســئله  ایــن  علــت 
و  خارجــی  الیــه  یــک  دارای  لمینت هــا 
نتیجــه  در  هســتند.  رزینــی  پوشــش 
بــرای خانواده هایــی کــه دارای حیوانــات 
و  کناســب  گزینــه  هســتند  خانگــی 

اســت. کاربــردی 

کفپوش هــای لمینتــی خــواص متنوعــی 
بســیار  لمینت هــا  نگهــداری  دارنــد. 
ســاده اســت و بســیار کــم نیــاز بــه تعمیر 
بــوی  کفپوش هــا  ایــن  می کننــد.  پیــدا 
بــد را بــه خــود جــذب نمی کننــد. بــرای 
تمیــز کــردن ایــن دســته از کفپوش هــا 
بــه محلــول و مــواد تمیزکننــده خاصــی 
نیــاز نیســت و درصــورت کثیــف شــدن 

بــه راحتــی تمیــز می شــوند.

همچنیــن از نظــر ظاهــری تنــوع بســیار 
زیــادی دارنــد. لمینت هــا در ســبک های 
متنــوع و طرح هــای زیبــا در بــازار موجــود 
خوبــی  بــه  گفــت  می تــوان  و  هســتند 
خواهنــد  مختلــف  ســایق  پاســخگوی 

بــود.

از  اســتفاده  بــه  عاقه منــد  اگــر 
کفپوش هــای لمینتــی هســتید، بایســتی 
نکاتــی از قبیــل مقاومــت کفپــوش در 
برابــر خــراش و ســایش، خــواص ضــد 
آب لمینــت و همچنیــن گارانتــی معتبــر 

ایــن مســجد بــا مســاحت بیــش از ۵۰۰۰ 
متــر مربــع یکــی از بزرگتریــن پــروژه هــای 

عمرانــی در منطقــه بالــکان اســت.

وزارت امــور اســامی و ارشــاد عربســتان 
در  مســجد  تجهیــز  بــرای  را  ای  پــروژه 
مرکــز فرهنگــی اســامی ملــک فهــد بــن 
عبدالعزیــز در ســارایوو، پایتخــت بوســنی 
و هرزگویــن تکمیــل کــرد. ایــن مســجد 
بــا مســاحت بیــش از ۵۰۰۰ متــر مربــع 
یکــی از بزرگتریــن پــروژه هــای عمرانــی 

در بالــکان اســت.

وابســته مذهبــی ســفارت عربســتان در 
بنــوان  بــن  عامــر  هرزگویــن  و  بوســنی 
پــروژه  ایــن  کــه  کــرد  تاکیــد  العونــزی 
رهبــری  عاقــه  و  مراقبــت  از  بخشــی 
عربســتان ســعودی بــرای تامیــن نیازهای 
مســاجد بــه ویــژه مســاجد وابســته بــه 
مراکــز اســامی در سراســر جهــان اســت 
کــه هــزاران نمازگــزار از آن بازدیــد مــی 
کننــد و یــک جبهــه جهانــی اســامی در 
مــی  نمایندگــی  را  اقلیــت  کشــورهای 

کننــد.

کل  پــروژه  ایــن  کــرد:  خاطرنشــان  وی 
یــک  بــا  را  آن  تأسیســات  و  مســجد 
ــزی پوشــانده اســت کــه  ــوع فــرش فانت ن
مــی توانــد در برابــر آتــش و پوســیدگی 
نــخ  از  هــا   فــرش  ایــن  کنــد.  مقاومــت 

اســت. شــده  بافتــه  پشــمی 

العونــزی از وزیــر دکتــر عبداللطیــف آل 
الشــیخ کــه توجــه ویــژه ای بــه مســاجد 
پــروژه  ایــن  و  مرکــز  در  اســت،  قائــل 
نظــارت و پیگیــری مــی کنــد، تشــکر و 

کــرد. قدردانــی 

محصــول خریــداری شــده را مدنظــر قــرار 
دهیــد.

سخن پایانی

حیوانــات  از  خــود  منــزل  در  اگــر 
از  یکــی  می کنیــد،  نگهــداری  خانگــی 
انتخــاب  بــه روی شــما  رو  چالش هــای 
کفپــوش مناســب اســت. ســطح منــزل 
شــما بایســتی در عیــن حــال کــه راحــت 
مناســب  فیزیکــی  خــواص  اســت، 
و  باشــد  داشــته  باالیــی  مقاومــت  و 
همچنــان زیبــا و بــه روز باشــد. درنتیجــه 
ــه  ــد کفپــوش مناســب ب ــگام خری در هن
جنــس، مقاومــت سایشــی و مقاومــت 
در برابــر پارگــی، جــذب بــو و همچنیــن 
نحــوه تمیــز کــردن و تعمیــر و نگهــداری 
باشــید. را داشــته  کافــی  توجــه  آن  از 

عربستان سعودی 
بزرگرتین مسجد در 

ابلکان را اب فرش فانزتی 
تجهیز کرد
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ابزیافت بطری های پالستییک 
به الیاف پیل اسرت

ضایعات نساجی

بــا توجــه بــه اســتفاده روزافزون 
انســان هــا از منابــع زیســت 
تجزیــه ناپذیــر و خطــر هــای 

ناشــی از اســتفاده بــی رویــه از 
محصــوالت پالســتیکی و عمــر 

بســیار طوالنــی بهتریــن راه بــرای 
جلوگیــری از افزایــش خطــرات 

ناشــی از دفــع زبالــه هــای 
پالســتیکی، بازیافــت آنهاســت.

از این رو در بسیاری از صنایع، به 
جای مواد اولیه خام از بازیافت 

آن استفاده میگردد که امروزه با 
باالرفتن هزینه ای استخراج یا 

فراهم آوری مواد اولیه خام فقط 
مختص به 
محصوالت 
پالستیکی 

نیست.

یکــی از راههــای بازیافــت بطــری هــای 
ــاالت  ــن ترفت پاســتیکی – PET پلی اتیل
هــای  پاســتیک  از  ردیــف  اولیــن 
بازیافتــی قــراردارد کــه بــا عامــت زیــر 
بطــری هــا مشــخص میگردد-بازیافــت 
کــه  اســت  مصنوعــی  الیــاف  بــه  انهــا 
بــه اختصــار شــرح خواهیــم داد. رونــد 

الیــاف: بــه  تولیــد بطــری 

کارگاه هات واش: 
بطــری هــا پــس از جمــع آوری بــه کارگاه 
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هــای تولیــد پــرک کــه اصطاحــا بــه انهــا کارگاه هــای هــات 
واش نیــز گفتــه میشــود بــرده میشــوند.

پــس از جداســازی زبالــه هــا و ناخالصــی هــا ) درب، لیبــل، 
شــن، ماســه و … ( بطــری هــا بــر اســاس رنــگ از هــم تفکیــک 
پــس گذرانــدن  میشــوند. ســپس وارد خــط تولیــد شــده و 
اســاس  بــر  کــه  میشــوند  پــرک  بــه  تبدیــل  تولیــد  مراحــل 
رنگبنــدی و ناخالصــی موجــود در پــرک دســته بنــدی میشــوند.

مراحــل تولیــد: 1. بازکــردن عــدل هــا 2. تفکیــک رنــگ بطــری 
3. پیــش شستشــو 4. خــرد کــردن بــه اندازهــای درشــت ۵. 

پــاک کــردن از شــن و ماســه و …

الیــاف  کیفیــت  باشــد،  کمتــر  هــا  پــرک  ناخالصــی  هرچــه 
حاصــل نیــز بهتــر خواهــد بــود از ایــن رو اســتاندارد هایــی بــرای 
پــرک در تولیــد الیــاف بــا کیفیــت و مرغــوب وجــود دارد کــه 
متاســفانه بــرای بســیاری از واحــد هــای تولیــدی از اهمیــت 

کمــی برخــوردار اســت.

روند تولید بطری به الیاف:

کارخانــه الیــاف: پــرک تولیــد شــده بــه کارخانــه هــای الیــاف 
فرســتاده میشــوند.

در کارخانــه هــای الیــاف پــرک ابتــدا در آزمایشــگاه بررســی و 
تســت مــی شــود.

پــرک در ســیلو هــای ذخیــره خالــی شــده و طــی فرآینــد ذوب 
ریســی بــه الیــاف تبدیــل میشــود وپــس از آن وارد بخــش هــای 

کشــش و اســتنتر میشــود.

ریســی  ذوب  از  بعــد  هــای  فراینــد  در  الیــاف  هــای  ویژگــی 
میگــردد. تثبیــت 

ســازی,  اتومبیــل  نســاجی,  صنایــع  در  اســتر  پلــی  الیــاف 
ایــزوگام و تولیــدات فــرش و موکــت, عایــق هــای رطوبتــی و 

دارد. کاربــرد   … و  خــواب  کاالی  و  مبلمــان  حرارتــی, 
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مواد ضدمیکروب در صنعت نساجی
مــواد  از  متفاوتــی  بنــدی  طبقــه 
ســاز  کارایــی،  براســاس  ضدمیکــروب 
ثبــات  و  و کار فعالیــت ضــد میکــروب 

دارد. وجــود  شستشــویی 

ضدمیکــروب  مــــواد  کــه  آنجایــی  از 
bound agents بــــه محیــــط پیرامــــون 
بنابرایــن  نمیکننــد،  نفــوذ  منســــوجات 
احتمــال مقــاوم شــــدن میکروارگانیزمهــا 

اســــت.  انــدک  عوامــل  ایــن  برابــر  در 
پیونــد شــیمیایی،  بــه دلیــل  همچنیــن 
ضدمیکــروب  عوامــل  از  گــروه  ایــن 
گــروه  از  مقاومتــر  شستشــو  برابــر  در 

هســتند.  leaching agents

شستشـــویی  ثبــات  وجــود  ایــن  بــا 
ضدمیکــروب  خاصیــت  پایــداری  گــواه 
مــــواد  جــذب  زیــرا  نیســــت.  منســــوج 

تهیه و تدوین: دکتر فرناز نایب مراد

یــا  مــرده  میکروارگانیزمهــای  آالینــــده، 
مــواد تکمیــل  میــان  ایجــاد کمپلکــس 
آنیونیــک  هــای  شـــوینده  و  کننــده 
اثربخشــی  بــه کاهــش  میتوانــد منجــر 
شــود. منســوجات  ایــن  ضدمیکــروب 

آلودگــی  عــدم  نســــاجی،  صنعــــت  در 
ایمنــی  و  ســامت  زیســــت،  محیــط 
منســــوجات  کارایــی  انــدازه  بــــه  افــراد 
ــد.  ــز اهمیــت میباشــ ــروب حائ ضدمیکــ
رهایــــش مــواد ضدمیکــروب بــــه محیــط 
پیرامــون میتوانــد بــر ســامت موجودات 
رویکــرد،  ایــن  بــا  باشــــد.  موثــر  زنــده 
اســــتفاده از مــواد پیونددهنــده بــه دلیل 
پیرامــون  بــه  ترکیبــات  رهایــش  عــدم 

مناســب تــر مــی باشــد.

مــورد  ضدمیکــروب  نانوســاختارهای 
نســاجی در  اســتفاده 

انــــواع  انــدازه  میانگیــن  آنجایــــی  از 
ــد میکــرون )6-1۰  ــری در حــدود چن باکت

طبقه بندی عوامل ضدمیکروب بر اساس ساز و کار فعالیت ضدمیکروب:
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m( اســت، بنابرایــن اســتفاده از مــواد ضدمیکــروب بــا ابعــاد 
نانومتری زمینــه به کارگیــری فنــاوری نانــو در ایجاد ترکیبات 

ضدمیکــروب موثــر را فراهــم ســــاخته اســت.

ساز و کار ضدمیکروب

نانومــواد بــه ســطح جانبــی زیــاد ایــن مــواد در مقایســه با مواد 
در ابعــاد بزرگتــر بــاز مــی گــردد. تحقیقــات نشــان مــی دهنــد 
کــه کاهــش ابعــاد نانــــوذرات بــا افزایــش کارایــی ضدمیکــروب 
آنهــا ارتبــاط مســتقیم دارد. فعالیــت ضدمیکروبــی نانــوذرات 
ناشــی از ســطح جانبی زیاد، ساختار کریســتالی غیرمعمول 
ایــن ذرات و وجــود مناطقــی بــا احتمــال واکنــش بیشــتر )لبــه و 

گوشــه نانــوذرات( اســت.

ذرات  نانــو  تاثیــر  بــرای  رویکــرد  شــش  کلــی  طــور  بــه 
دارد: وجــود  برمیکروارگانیزمهــــا 

1- تخریــب دیــواره ســلولی و الیــه پپتیدوگلیــکان در اثــر تماس 
مســتقیم بــا نانوذرات

2- رهایش یونهای سـمی

3- اختــال در انتشــار پروتئیــن در اثــر تغییــر pH و تغییــر بــاز 
ســطحی ســلول

)ROS( 4- تولید اکسـیژن فعال

۵- تجزیه DNA ،RNA و پروتئیــن و تاثیر بر سنتـز پروتئیـن

از  ناشــی   )ATP( فســفات  تــری  آدنوزیــن  انــدک  تولیـــد   -6
اکســیژن ترکیبــات  حضــور  اثــر  در  شــدن  اســیدی 

نانــوذرات ضــد میکــروب پرکاربــرد در صنعــت نســاجی در 
ادامــه معرفــی میشــوند:

)TiO2( نانوذرات دی اکسیدتیتانیوم-

بــه  منحصــر  ویژگیهــای  از  اکســــیدتیتانیوم  دی  نانــوذرات 
فــردی نظیــر ثبــات و کارایــی زیــاد، ایمنــی و قابلیــت تاثیــر 
بــر طیــف وســــیعی از میکروارگانیزمهــای بیماریــزا برخــوردار 
اســت. بــه ایــن منظــور از ایــن نانــوذرات در مصارفــی نظیــر 
خــود تمیزشــــوندگی، ضدمیکــروب و محافظــت در برابــر پرتــو 

فرابنفــش اســــتفاده میشــود. 

ــتی  ــا دارا بــودن خاصیــت فوتوکاتالیســ دی اکســیدتیتانیوم ب
قــادر بــه تولیــد اکســیژن فعــال اســت کــه ایــن مــاده قــادر بــه 
آلــی موجــود در ســلول باکتــری و  اکســید کــردن ترکیبــات 

تولیــد دی اکســیدکربن و آب میباشــد.

-نانوذرات روی

نانوذرات روی در ســلولهای خورشیدی، حسگر، نمایشــگرها 
پوششــهای  پرتوفرابنفــش،  جــاذب  ضدآفتــاب،  کرمهــای  و 

ضدبازتــاب نــور،
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ضدباکتــری و فوتوکاتالیســــت اســتفاده 
بــه  نســبت  روی  نانــوذرات  میشــود. 
نظیــر  مزایایــی  از  نقــره  نانــوذرات 
خاصیــت  و  ســفیدرنگی  کمتــر،  بهــای 
اســت. برخــوردار  ضدپرتوفرابنفــش 

-نانوذرات نقره

ترکیبــات  قدیمیتریــن  از  نقــــره 
حــال  در  اســــت.  ضدمیکــروب 
خــواص  بــر  زیــــادی  تحقیقــات  حاضــر 
ضدباکتــری و چندگانــــه نانــوذرات نقــره 
انجــام شــــده اســــت. نقــره در مقایســــه 
ــی کــه  ــی مــواد ضدمیکــروب آلــ ــا برخــ ب
دارای اثــرات مخــرب بر ســــامت انســان 
ــه  اســت، از مــواد ضدمیکــروب ایمــن ب

میــرود. شــــمار 

در حــال حاضــر خاصیــت ضدمیکــروب 
گونــه   6۵۰ از  بیــش  علیــه  نقــره 
میکروارگانیــزم بیمــاری زا شــناخته شــده 
اســت. یونهــای نقــره از قابلیــت تخریــب 
اختــال  ایجــاد  و  غشــــاء  پروتئیــن، 
برخــوردار  باکتــری  ســلولی  تنفــس  در 

میباشــد.

-نانوذرات طال

اخیــر،  تحقیقــات  از  حاصــل  نتایــــج 
ــوذرات طــا را بــه عنــوان یــک مــاده  نانــ
نمــوده  معرفــی  موثــر  ضدمیکــروب 

اســــت. 

در  نانــوذرات  ایــن  ضدقــارچ  خاصیــت 
برابــر آکنــه و شــــوره ســــر و عــدم مقــاوم 
مــاده  ایــن  بــه  نســبت  باکتــری  شــدن 
نانــوذرات  ایــن  کارگیــری  بــه  ســبب 
اســــت.  شــده  آرایشــــی  صنایــع  در 
نانــوذرات  ایــن  ضدباکتــری  خاصیــت 

علیــه دو باکتــری Escherichia coli و 
Salmonella typhi بــه اثبــات رســیده 

. اســت 

-نانوذرات مس

بــه  مــس  ترکیبــات  و  مــس  دیربــاز  از 
در  موثــر  و  قیمــت  ارزان  مــواد  عنــوان 
و  کننــده  ضدعفونــی  مایعــات  تولیــد 

بــه ضدمیکــروب  منســوجات 

کارگرفتــه مــی شــدند. مهمتریــن چالــش 
ــوذرات مــس، تولیــد  ــتفاده از نان در اســ
نانــوذرات مــس پایــدار اســت. زیــرا ایــن 
مرطــوب  محیــط  یــا  هــوا  در  نانــوذرات 
بــه کاتیــون مــس اکســید  بــه ســرعت 

میشــوند.

نانوساختارهای طبیعی ضدمیکروب:

طبیعــــی،  مــــادهای  ١-کیتوســان: 
کــه  اســــت  و ضدمیکــروب  غیرســــمی 
از پوســــته سختپوســــتانی نظیــر میگــــو، 

میشــــود.  تهیــه  و...  خرچنــگ 

خاصیت ضدباکتــــری و قارچ ایــــن ماده 
ناشــــی از گروههــای کاتیونــی )بارمثبــت( 
کــه  میباشــد  ترکیـــب  ایــن  در  موجــود 
امکـــــان اتصـــــال بــا بــار منفـــــی موجــود 
بر سطح ســـلول را فراهـــم آورده و مانـــع 

رشــد باکتـــری و قــارچ میشــوند.

ابریشــم،یک  ٢-سریســین: سریســین 
طبیعــی  مولکــول  درشــت  پروتئیــن 
ابریشــم  کــرم  پیلــه  از  کــه  اســــت 
اســــتحصال شــــده و ٣٠-٢۵% پروتئیــن 

میدهــد.  تشــــکیل  را  ابریـــــشم 

پوشـــــش  عنــوان  بــه  کــه  مــــاده  ایــن 
عمــل  )فیبـــروئین(  ابریشـــم  فیامنــت 

ــد، در مراحــل صمغگیــری از روی  میکنــ
الیــاف ابریشــــم زدوده میشــــود. از ایــن 
مــاده بــه منظــــور بهبــود خــواص برخــــی 
میشــــود. اســــتفاده  الیــاف مصنوعــی 

٣-عصــاره نیــم: عصــاره نیــم ازدرخــت 
 )Azadiracta indicaدرخــــت )آزاد 
کــــه در مناطــق گــــرم و مرطــوب میرویــد 
مشــتق شــده اســــت و حــاوی چندیــن 
ضـــــدمیکروب  و  حشــرهکش  ترکیــب 

طبیعــی اســــت. 

تمــام  در  گیــــاه  ایــن  موثــر  ترکـــــیبات 
بخـــــشهای گیــــاه یافــت میشــــود، لیکــن 
از دانه، برگ و ریشــــه این درخــــت برای 
تهیه عصــــاره نیم اســــتفاده میشــــود. از 
ایــن مــاده بــرای تکمیــل ضدمیکــروب 
پارچــه پنبــه، پنبه/پلــی اســــتر و پشــم 

اســتفاده شــده اســت .

۴-رنگینــه هــای طبیعــی: برخی ازرنگینه 
گیاهــان  از  شــده  تهیــه  طبیعــی  هــای 
ضدمیکروبــی  خاصیــت  از  مختلــف 
برخــوردار هســــتند. بــــرای مثــال رنــگ 
ــار بــه دلیــل وجــود مقادیــر  حاصــل از ان
قابــل توجــه تانــن Tanninاز خاصیــت 
ــع  ــت. منابــ ضدمیکــروب برخــوردار اســ
گیاهــی حــــاوی نفتوکینــون نظیــر حنــا، 
ــارچ  ــری و ق ــردو از خاصیــت ضدباکتــ گــ

. برخــوردار هســتند 

منظــور  بــه  زردچوبــه  از  اســتفاده 
رنگــرزی و تکمیــل پارچــه پشــمی ســبب 
ایــن  در  ایجــاد خاصیــت ضدمیکــروب 
از  اســــتفاده  اســت.  شــده  منســوج 
مــــواد ضدمیکــروب طبیعــی دیگر نظیــــر 
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آلوئــه ورا، عصــاره درخــت چــای، عصــــاره گل کاه خــاردار و 
اکالیپتــوس نیــز بــرای ضدمیکــروب کردن منســــوجات گزارش 

اســت.  شــده 

در ســالهای اخیــر از فنــاوری نانــو در تولیــد حاملهــای نانومتری 
نظیــر نانوکپســــولها بــه منظــور افزایــــش مانــدگاری و کارایــی 

مــواد ضدمیکــروب طبیعــی اســتفاده شــده اســت.

-فرایندهای ضدمیکروب کردن منسوجات:

روشــهای  از  منســــوجات  کــردن  ضدمیکــروب  منظــور  بــه 
مختلفــی نظیــر افــزودن مــاده ضدمیکــروب در مرحلــه تولیــد 

الیــاف و یــا تکمیــل منســوجات اســتفاده میشــود.

-الیــاف مصنوعــی ضدمیکــروب یکــی از روشــهای تولیــد الیــاف 
ضـــدمیکروب، افــزودن ترکیبـــــات ضدمیکــــروب در مرحلــه 
ــد الیــاف  ــد. در روشــهای مختلــف تولیــ ــد الیــاف میباشــ تولیـــ
الکتروریســی  و  خشکریســی  ترریســی،  ذوبریســــی،  نظیــر 
میتــوان بــــا افــزودن مــواد ضدمیکــــروب بــه محلــول یــا مــذاب 
ــا خاصیــت ضدمیکــروب تولیــد کــرد. ــندگی، الیافــی بــ ریســ

و  طبیعــی  الیــاف  منســوجات  ضدمیکــروب  -تکمیــل 
منســوجاتی نظیــر پارچــه و منســوجات بیبافــت کــه امــکان 
وجــود  الیــاف  تولیــد  مرحلــه  در  آنهــا  کــردن  ضدمیکــروب 

باشــد نداشــته 

را میتوان در مرحله تکمیل، ضدمیکروب کرد.

١-منسوجات ضد میکروب:

نانوالیــاف ضدمیکــروب الکتروریســــی بــه عنــوان اصلــی تریــن 
روش بــرای تولیــد نانــو الیــــاف پیوســــته در مقیــــاس صنعتــــی 
و محــدوده وســیع قطــر )از چنــد نانومتــر تــا چنــد میکرومتــر( 

شــناخته میشــود.

در الکتروریســــی امــــکان افــــزودن دارو و مــــواد ضدمیکــــروب 
بــه محلــــول پلیمــری بــه منظــــور تولیــد نانــو الیــــاف حــاوی ایــن 

مــــواد وجــود دارد.

٢-الیاف ضدمیکروب: 

افــــزودن نانومــــواد ضدمیکــــروب در مرحلــــه تولیــــد الیــــاف به 
منظــــور تولیــد الیــاف ضدمیکــروب پیشــنهاد شــده اســت. بــه 
ایــــن منظور در مــــورد الیافــــی که به روش ذوب ریســــی تهیه 

میشــوند. 

بــه  شــدن  ذوب  از  پیــش  مرحلــــه  در  ضدمیکــروب  مــاده 
و  اثــر ذوب شــــدن  در  و  افــزوده شــده  پلیمــری  گرانولهــای 
اختــاط بــه وســیله اکســترودر، مــذاب یکنواختــی حــاوی مقدار 
مشــخص مــاده ضدمیکــروب تهیــه میشــــود کــه پــس از گــذر 
از رشــته ســــاز بــه فیامنتهــای ضدمیکــروب تبدیــل میشــــوند.

از مزایــای ایــن روش اســــتفاده از ماشــینآالت ذوب ریســــی 
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بــرای تولیــد الیافــی بــا خاصیــت ضدمیکــروب و عــدم نیــاز بــه 
تجهیــزات اضافــه اســت. از ایــن روش بــرای تولیــد الیــاف پلــی 
اســتر و نایلــون حــاوی نانوذراتــی نظیــر نقــره و روی اســتفاده 
میشــود. تولیــد الیــاف ضدمیکــروب بــا اســــتفاده از نانــوذرات 

از طریــق فراینــد ترریســــی نیــز امکانپذیــر اســت.

٣-پارچه های ضدمیکروب: 

ایــــن محصــــوالت عمومــاً بــــا فرایندهــــای مختلــف تکمیــــل 
ضدمیکــــروب  هــای  پارچــه  تولیــــد  بــرای  میشــــوند.  تولیــد 
میتــوان نانــــوذرات را بــه رنگــزای پارچــه اضافــه نمــــود و پارچــه 
ــده و دارای خــواص  ــدار شــ ــا چــاپ عامل در فرآینــد رنگــرزی ی
مــورد نظــر میشــود. همچنیــن میتــوان عامــل ضدمیکــروب 
را بــه مــواد مــورد اســــتفاده در فرآینــد تکمیــل نهایــی اضافــه 

کــرد.

بــه منظــور تکمیــل پارچــه بــا مــواد ضدمیکــروب نانومتــری 
روشــهای مختلفــی وجــود دارد کــه برخــی از آنهــا:

-پوشش دهی الیه به الیه

-گرافت کردن پلیمری

-پد-خشک- پخت

-س ل - ژ ل

PVD رسوب نشانی فیزیکی با بخار-

-تکمیل ضدمیکروب پارچه

-رسوب نشانی اتمی

CVD رسوب نشانی شیمیایی با بخار-

تولیدچــرم آنتــی باکتریــال : افــــزودن نانــوذرات ضدمیکــــروب 
)معموال نانوذرات نقــــره( به چــــرم بــــا روشهای مــــورد کاربــــرد 
بــرای منســوجات متفــاوت اســت.بدین منظــور ازفرایند تخلیه 
الکتریکــــی کرونا coronadischargeاســتفاده میشــود. در 
این روش، گازهــای محیط توســط تخلیه الکترونــی کرونا به 
رادیــکال، الکتــرون و یــون تبدیــل شــــده و ذرات تهییــج شــده 
میتواننــد ســطوح پلیمــری را تحــت تاثیــر واکنــش شــیمیایی و 

تخریــب ســاختار ســــطحی قــرار دهنــد.

ایــن فراینــد ســــبب عاملــدار شــدن زنجیــره هــای پلیمری چرم، 
ایجــاد حفــره هــای میکروســکوپی شــده کــه جــذب نانــوذرات 
عاملهــای  حــاوی  روغنــی  ســپس  میســازد.  امکانپذیــر  را 
ضدمیکــروب بــر ســطح چــرم پاشــیده شــده و در نهایــت چــرم 

ضدمیکــروب تولیــد خواهــد شــد.

تکمیل ضدمیکروب محصوالت نهایی:

بــه منظــور ایجــاد خاصیــت ضدمیکــروب در منســوجات تمــام 
شــده نظیــر پوشــــاک میتــوان از روشــهایی نظیــر غوطــه وری و 

افشــــانه حاوی نانومــــواد ضدمیکروب اســــتفاده کرد. 

بــرای  روشــها  تریــن  ســــاده  از  یکــی  روش  ایــن  چنــد  هــر 
تولیــد منســــوجات ضدمیکــروب اســت، لیکــن عــدم اتصــــال 
ایــن  رهایــش  ســهولت  منجربــه  منســــوجات  بــه  نانــوذرات 
مــواد میشــــود. در نتیجــه عــاوه بــر کاهــش خــواص موردنظــر 
ــت و افزایــش  ــبب آلودگــی محیــط زیســ ــوجات، ســ در منســ
احتمــال ورود ایــن مــواد بــه بــدن انســان و ایجــاد بیماریهــای 

ناشــی از حضــور ایــن ذرات در بــدن میشــوند.
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پوشیدن لباس به 
کمک رابت 

MIT دستاوردی از تحقیقات دانشگاه

بــرای پوشــاندن لبــاس بــه انســان توســط ربــات، یادگیــری 
بــازو،  حــرکات  پیش بینــی  بــرای  را  مدل هایــی  ماشــین، 
بــرای  می کنــد.  ارائــه  اعمال شــده  نیــروی  و  آرنــج  موقعیــت 
پوشــاندن  بــرای  تــاش  در  شــده  مســدود  دیــد  بــا  مقابلــه 
ــه آســتین ژاکــت  لبــاس، یــک الگوریتــم، نیــروی وارد شــده ب
را توســط ربــات اندازه گیــری می کنــد و ســپس موقعیــت آرنــج 

می زنــد. تخمیــن  را 

ربات هــا قبــاً در کارهایــی ماننــد بلنــد کــردن اجســام ســنگین 
ــا گیــر و همچنیــن مونتــاژ دقیــق اقامــی ماننــد  یــا دســت و پ

ســاعت هایی کــه تعــداد زیــادی قطعــات ریــز دارنــد مهــارت 
دارنــد - برخــی آنقــدر کوچــک هســتند کــه بــه ســختی می تــوان 

آنهــا را بــا چشــم غیــر مســلح دیــد.

انجــام کارهایــی کــه نیــاز بــه آگاهــی از موقعیــت دارنــد، بــرای 
ســازگاری های  شــامل  و  اســت  ســخت تر  بســیار  ربات هــا 
ــر در محیــط می باشــد.  ــا شــرایط در حــال تغیی ــی ب ــاً آن تقریب
از ایــن فراتــر، هنگامــی کــه یــک روبــات مجبــور اســت بــا یــک 
ــا یــک کار  ــا هــم کار کننــد ت انســان تعامــل داشــته باشــد و ب
ــا نتیجــه امــن و موفقیــت آمیــز انجــام دهنــد، همــه چیــز  را ب

می شــود. پیچیده تــر 

محققــان MIT در حــال حاضــر بــر روی برنامه نویســی رباتــی 
طــور  بــه  و  انســان  پوشــیدن  لبــاس  بــه  کــه  می کننــد  کار 
خــاص آســتین ها کمــک کنــد. شــن لــی، کاندیــدای دکتــرای 
دپارتمــان هوانــوردی و فضانــوردی MIT توضیــح می دهــد: 
»ربــات نمی توانــد بــازوی انســان را در طــول کل فرآینــد لبــاس 
پوشــیدن ببینــد و به ویــژه، همیشــه نمی توانــد آرنــج را ببینــد 
یــا موقعیــت یــا تحمــل دقیــق آن را تعییــن کنــد«. ایــن امــر بــر 
روی مقــدار نیرویــی کــه ربــات بــرای کشــیدن لبــاس – ماننــد 

یــک پیراهــن آســتین بلنــد – از دســت 
تأثیرگــذار  می کنــد،  اعمــال  شــانه  تــا 

اســت.«

تحقیقــات  دفتــر  توســط  تحقیــق  ایــن 
نیــروی دریایــی ایــاالت متحده، موسســه 
تحقیقاتــی  موسســه  و  تورینــگ  آلــن 
هونــدا در اروپــا حمایــت شــده اســت.

تخمین حرکت با دقت قابل توجه

بــرای مقابلــه بــا ایــن مشــکل دیــد، ایــن 
تیــم تحقیقاتــی، یــک "الگوریتــم تخمیــن 
بــه  حالــت" را توســعه داده اســت کــه 
حدس هایــی  می دهــد  امــکان  آنهــا 
دقیــق و منطقــی در مــورد اینکــه آرنــج 
در هــر لحظــه در کجــا قــرار دارد و بــازو 
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چگونــه قــرار گرفتــه اســت - ایجــاد کنــد.

ــه پارچــه و  ایــن الگوریتــم در هــر لحظــه، نیــروی وارد شــده ب
اندازه گیــری شــده توســط ربــات را بــه عنــوان ورودی می گیــرد 
ــه صــورت  ــه ب ــد - ن ــج را تخمیــن می زن و ســپس موقعیــت آرن
کامــا دقیــق، بلکــه آن را در محــدوده ای قــرار می دهــد کــه 
تمــام موقعیت هــای ممکــن را در بــر می گیــرد. ایــن دانــش 

بــه نوبــه خــود بــه ربــات می گویــد کــه چگونــه حرکــت کنــد.

تئــودوروس اســتورایتیس، دانشــمند مدعــو در گــروه رباتیــک 
هــوش  آزمایشــگاه  و   MIT کامپیوتــر  علــوم  در  تعاملــی 
مصنوعــی )CSAIL( می گویــد: »اگــر بــازو صــاف باشــد، ربــات 
یــک خــط مســتقیم را دنبــال می کنــد و اگــر بــازو خــم شــود، 
ربــات بایــد اطــراف آرنــج، خــود را خــم کند"بــه دســت آوردن 
یــک تصویــر قابــل اعتمــاد مهــم اســت زیــرا اگــر تخمیــن آرنــج 
اشــتباه باشــد، ربــات می توانــد بــرای انجــام حرکتــی بــا اعمــال 

نیــروی بیــش از حــد و نــا امــن تصمیــم بگیــرد."

ــی  ــا اســت کــه پیش بین ــم شــامل یــک مــدل پوی ــن الگوریت ای
می کنــد حــرکات بعــدی بــازو چگونــه اســت و هــر پیش بینــی، 
بــا اندازه گیــری نیرویــی کــه در یــک زمــان خــاص بــر روی پارچه 
اعمــال می شــود، تصحیــح می شــود. اگرچــه ســایر محققــان 
امــا  کرده انــد،  بــرآورد  دســت  ایــن  از  پیش بینی هایــی  نیــز 
چیــزی کــه ایــن کار جدیــد را متمایــز می کنــد ایــن اســت کــه 
محققــان MIT و شــرکای آن هــا می تواننــد یــک حــد باالیــی 
واضــح بــرای عــدم قطعیــت تعییــن کننــد و تضمیــن کننــد کــه 

آرنــج جایــی در یــک محــدوده تعییــن شــده باشــد.

یادگیری ماشین یا ماشین لرنینگ

مــدل  و  آرنــج  موقعیــت  و  بــازو  حــرکات  پیش بینــی  مــدل 
دو  هــر  ربــات،  توســط  شــده  اعمــال  نیــروی  اندازه گیــری 
داده انــد.  جــای  خــود  در  را  ماشــین  یادگیــری  تکنیک هــای 
سیســتم های  آمــوزش  بــرای  اســتفاده  مــورد  داده هــای 
کــه  اســت  آمــده  به دســت  افــرادی  از  ماشــین  یادگیــری 
داخلــی  بــا حســگرهای   Xsens ردیــاب حرکــت  لباس هــای 
پوشــیده بودنــد کــه حــرکات بــدن را بــه دقــت ردیابــی و ضبــط 

. می کننــد

هنــگام  را  آرنــج  حالــت  توانســت  ربــات  آمــوزش،  از  پــس 
پوشــاندن ژاکــت بــر روی یــک ســوژه انســانی اســتنباط کنــد. 
)مــردی کــه در حیــن ایــن عمــل بــازوی خود را بــه طرق مختلف 
حرکــت مــی داد – گاهــی در پاســخ بــه کشــیدن ژاکــت توســط 
ربــات و گاهــی اوقــات در درگیــر شــدن در حــرکات تصادفــی 

بــه خواســت خــودش(.

انجــام ایــن کار بــه شــدت بــر روی تخمیــن و تــا حــد امــکان 
تعییــن دقیــق محــل آرنــج و حالــت بــازو متمرکــز بــود -  امــا 
تیــم پروفســور جولــی شــاه از گــروه رباتیــک تعاملــی MIT قبــاً 
بــه مرحلــه بعــدی توســعه رباتــی رفتــه اســت کــه می توانــد بــه 
طــور مــداوم حــرکات خــود را در پاســخ بــه جابجایــی در جهــت 

بــازو و آرنــج تنظیــم کنــد.

ــه موضــوع »شخصی ســازی«  ــد در آینــده ب آن هــا قصــد دارن
خــاص  روش هــای  بتوانــد  کــه  رباتــی  توســعه   – بپردازنــد 
حرکــت افــراد مختلــف را توضیــح دهــد. در روشــی مشــابه، 
آن هــا ربات هایــی را در نظــر می گیرنــد کــه بــه انــدازه کافــی 
همــه کاره هســتند تــا بــا طیــف متنوعــی از پارچه هــا کار کننــد، 
کــه هــر کــدام ممکــن اســت تــا حــدودی واکنــش متفاوتــی بــه 

کشــیدن نشــان دهنــد.

اگرچــه محققــان ایــن گــروه قطعــاً بــه لباس پوشــیدن به کمک 
ــاوری  ــن فن ــد هســتند، امــا آنهــا پتانســیل ای ــه من ــات عاق رب
را بــرای کاربردهــای بســیار گســترده تر نیــز می شناســند. لــی 
خاطرنشــان می کنــد: »مــا ایــن الگوریتــم را بــه هیــچ وجــه 
بــه طــوری تخصصــی نکردیــم کــه فقــط بــرای لبــاس پوشــیدن 
کار کنــد. »الگوریتــم مــا مشــکل بــرآورد حالــت کلــی را حــل 
داشــته  بســیاری  کاربردهــای  می توانــد  بنابرایــن  و  می کنــد 
یــا  زدن  توانایــی حــدس  داشــتن  اینهــا  کلیــد همــه  باشــد. 
بــرای مثــال،  پیش بینــی حالــت غیرقابــل مشــاهده اســت. 
ــا  ــد ت ــات را راهنمایــی کن ــد یــک رب چنیــن الگوریتمــی می توان
اهــداف شــریک انســانی خــود را شناســایی کنــد، چــه بــرای 
جابجایــی بلوک هــا بــه روشــی منظــم یــا چــه بــرای چیــدن میــز 

شــام باشــد.
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