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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

سمینار آموزشی آشنایی با استانداردهای بین المللی صنعت نساجی

با چاشنی تحریم ایران یک سال ویژه برای نمایشگاه فرش دموتکس

آمار صادرات و واردات صنایع نساجی ایران طی هفت ماه اول سال ۱۴۰۱

معرفی سیستم کنترلی کن-باس  )Can-Bus( و کاربرد آن در 
ماشین آالت ریسندگی

شرکت الیاف نمونه، پیشتاز در تولید و صادرات الیاف پلی استر سالید

بهترین نمایشگاه های نساجی  مصر کدامند؟

تعــداد واحدهــای یــک ماشــین ریســندگی افزایــش یافتــه اســت و در در اتوکنــر تــا 60 و 
در ماشــین اوپــن انــد تــا 450 چشــمه را شــامل مــی شــود. هــر چشــمه داری المــان هــای 
الکتریکــی زیــادی مــی باشــد کــه بایــد تحــت کنتــرل باشــد و فرمــان مــورد نظــر را در یافــت 

و اطالعــات مــورد نظــر را ارســال نمایــد.

شــرکت الیــاف نمونــه، از زیــر مجموعــه هــای هلدینــگ نمونــه ایــران، یکــی از بزرگتریــن 
تولیــد کننــده هــای الیــاف پلــی اســتر بــا مــواد اولیــه چیپــس پتروشــیمی و پــرک بطــری 
هــای پلــی اتیلــن ترفتــاالت بــا تولیــد روزانــه 40 تــن در ایــران مــی باشــد. عمــده مصــرف 
محصــوالت تولیــدی ایــن شــرکت در صنایــع ریســندگی، صنایــع خــواب، فــرش و موکــت، 

ایــزوگام و الیــی و... مــی باشــد.

مصــر کشــوری اســت کــه ســابقه بســیار زیــادی در 
صنعــت نســاجی جهــان دارد و بــه عنــوان تولیــد 

کننــده یکــی از بهتریــن و مرغوبتریــن الیــاف پنبــه در 
جهــان، در بخــش تولیــدات پنبــه ای از نــخ هــای پنبــه 
ای ظریــف و بــا کیفیــت گرفتــه تــا انــواع پوشــاک پنبــه 
ای کشــوری اســت قدرتمنــد و اخیــرا نیــز دولــت مصــر 

پــروژه هــای جــاه طلبانــه ای را در بخــش ریســندگی 
نــخ پنبــه بــا ایجــاد بزرگ تریــن کارخانــه ریســندگی 

جهــان در مصــر را دنبــال کــرده اســت.
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دوراک تکستیل پیشرو  در زمینه تولید انواع نخ های دوخت و گلدوزی در ترکیه

ندتکس به عنوان اولین شرکت بازرگانی نساجی عضویت انجمن صنایع نساجی ایران را دریافت کرد
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۲۳

۱۲افزایش آگاهی تولیدکنندگان فرش ماشینی و رشد خرید نقشه فرش اورجینال



شرکت کردسا )kordsa( ترکیه سهام شرکت ایتالیایی میکروتکس 
کامپوزیت را خریداری کرد

®OEKO-TEX تغییر لوگو برند تجاری

برند پوشاک )DeFacto( دی فکتو و تولید پوشاک پایدار و 
دوستدار محیط زیست

علت تغییر رنگ کفپوش های انعطاف پذیر

فرش پایدار چیست؟

ــو )DeFacto( یکــی از برندهــای مهــم  ــد پوشــاک دی فکت برن
صنعــت نســاجی در ترکیــه اســت کــه بــه تازگــی موفــق بــه 
دریافــت گواهــی نامــه ضایعــات صفــر شــده اســت. ایــن برنــد 
باژارهــای صادراتــی  در  ترکیــه  بــازار  بــر  عــالوه  کــه  پوشــاک 

پوشــاک نیــز حضــور خوبــی دارد  ...

زرد شدن برخی از محصوالت پوشش کف:: برای سال ها 
سوالی در رابطه با تغییر رنگ کفپوش های انعطاف پذیر در 
مواجهه با شرایط مختلف وجود داشت. در حالی که زردی 

و تغییر رنگ سطح ممکن است به دلیل شرایط مختلف رخ 
دهد، ادعا می شود که ...

مجله نساجی کهن 

مجله بین المللی اختصاصی صنعت نساجی ایران

دو ماهنامه علمی، پژوهشی، خبری، اطالع رسانی

سال ۱۵.شماره ۷۳. دی ۱۴۰۱

مدیر بازرگانی و روابط عمومی: محبوبه قایدی

نویسندگان و همکاران این شماره : فروغ امیر شیرزاد 
- مهلقا صدوقی -  حانیه ابولحسنی - فاطمه معتمدی 

سده  - 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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صاحب امتیاز، مدیر مسئول و سردبیر:
بهنام قاسمی

بررسی وضعیت  منسوجات بی  بافت در ایران

افزایش نرخ صادرات نساجی ترکیه
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فناوری جدید پارچه  ها خنکی را برای ورزشکاران به ارمغان می آورد

برترین تولیدکنندگان منسوجات هوشمند پزشکی

۷۷

۷۲

برند مشهور COLIN’S و افتتاح پانصد و هفتاد و پنجمین شعبه در شهر 
۷۹قاهره

کاربرد مواد کامپوزیت در ساخت پا مصنوعی برای ورزشکاران

۸۱بازار داغ تولید مایو و لباس های پالژ در ترکیه
۸۰
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www.kohanjournal.com
مجله اختصاصی نساجی و فرش ماشینی

افزایش آگاهی تولیدکنندگان فرش 
ماشیین و رشد خرید نقشه فرش 

اورجینال

آنچه باید در موردخرید نقشه فرش بدانید....

گفتمــان هنــر طراحــی نقشــه فــرش در 
کاشــان

پــود کهــن  و  تــار  در  فــرش  هنــر خلــق 
و  کاهگلــی  هــای  منــاره   بــا  خویــش 
ــدی  ــام کاشــان پیون ــن ف کاشــی های زری
دیرینــه دارد؛ خویشــاوندی کــه از دیــر 
زمــان تــا لحظــه کنــون بــه نیکــی پــاس 
در  بــه حرکــت  بــا  داشــته شده اســت. 
آمــدن چرخ هــای انقــالب صنعتــی فــرش 
هــم در کنــار صــورت اصیــل و دســت 

ــه ســمت ماشــینی شــدن  بافــت خــود ب
پیــش رفــت؛ نخســتین فــرش ماشــینی 
شــرکت  در   51 ســال  اوایــل  در  ایــران 
عرصــه  بــه  پــا  کاشــان  راونــد  فــرش 
جهانــی شــدن گذاشــت. بــه طبــع تولیــد 
فــرش، هنــر طراحــی فــرش ماشــینی نیــز 
بــه صنعتــی پویــا و مــورد نیــاز بــدل شــد.

فــرش  نقشــه  طراحــی  هنــر  امــروز  و 

تــا آنجایــی موضوعیــت پیــدا  ماشــینی 
بــدون  کرده اســت کــه پیدایــش فــرش 
آن ناممکــن اســت. پیــش زمینــه خلــق 
اســت  آن  طــرح  فــرش  یــک  تولیــد  و 
همچنــان کــه بــه منصــه ظهــور رســیدن 
و اقبــال مشــتریان از یــک فــرش در گــرو 
ــه اهمیــت  ــو عنایــت ب آن اســت. در پرت
بــی بدیــل طراحــی فــرش ماشــینی ایــن 
می شــود  متبــادر  ذهــن  بــه  پرســش ها 
فــرش  طراحــی  کنونــی  وضعیــت  کــه 

نگارش: حانیه ابوالحسنی - تحریریه مجله نساجی کهن 
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اســت؟ چگونــه 

چــه معضــالت و مشــکالتی گریبــان گیــر 
ایــن هنراســت؟ در ایــن جســتار ســعی 
جامعــه  گرفتــن  درنظــر  بــا  می شــود 
و  بســتر  عنــوان  بــه  کاشــان  آمــاری 
پیشــرو صنعــت طراحــی فــرش ماشــینی 

بپردازیــم. یــاد شــده  ابهامــات  بــه 

فرش بدون طرح تهی است!

حســین گندمــی، مدیــر شــرکت طراحــی 
اهمیــت  درمــورد  گندمــی،  فــرش 
را  اگــر طــرح  فــرش می گویــد:  طراحــی 
از تولیــد فــرش بگیریــم تهــی می شــود، 
بی توجهــی بــه طراحــی درســت ســبب 
و  بهتریــن  تولیــدی  می شــود محصــول 
گران تریــن دســتگاه هــا بی ثمــر شــود و 
ایــن در حالیســت کــه اگــر یــک هنرمنــد 
بــه  مربــوط  دســتگاهی  درکنــار  طــراح 
کمتریــن  بــا  کــه  پیــش  ســال  پنجــاه 
هزینــه قابــل بــه کار گیریســت باشــد؛ 
ــری خواهــد داشــت. ــا بازدهــی بهت یقین

ســمیرا مقامــی، مدیــر شــرکت طراحــی 

نخســتین  اســت:  معتقــد  نیــز  پرنــد، 
بازخــوردی کــه هرفــرد نســبت بــه فــرش 
خواهــد داشــت براســاس طــرح، نقشــه 
و میــزان اســتفاده رنگ هــا در آن اســت 
کــه توســط طــراح تعییــن می شــود. در 
پشــت صحنــه تولیــد هــر فــرش ســرمایه 
کارگــران  زمــان  و  انــرژی  دســتگاه ها، 
مصــروف می شــود کــه بــه ثمــر نشســتن 
آن منــوط بــه توجــه پیکســل بــه پیکســل 

طراحــی اســت.

حمیــد صابــر، مدیرعامــل شــرکت فــرش 
اختصاصــی  هــای  طــرح  از  کــه  آراد، 
می کنــد،  اســتفاده  فــرش  تولیــد  در 
ایــن مهــم را وظیفــه هــر تولیــد کننــده 
احتــرام  می کنــد:  وبیــان  می دانــد 
حفــظ  و  کننــده  مصــرف  ســلیقه  بــه 
ــد  ــی از وظایــف تولی ــت فــرش ایران اصال
کننــده ایرانــی اســت و ایــن امــر در پرتــو 
توجــه بــه طراحــی اختصاصــی حاصــل 

می شــود.

در  بــاال  رقابــت  دلیــل  بــه  همچنیــن، 

صنعــت فــرش ماشــینی توجــه بــه طــرح، 
حفــظ  کنــار  در  رنــگ  و  پالــت  نقــش، 
کیفیــت از مهــم تریــن اولویت هــای یــک 
مــی رود،  بــه شــمار  مانــدگار  محصــول 
در  اختصاصــی  بــه طراحــی  توجــه  کــه 

ایــن مســیر انــکار ناپذیــر اســت.

حقیقــی  اهمیــت  بــه  توجهــی  بــی 
؛ حــی طرا

زمینــه ســاز آســیب ریشــه ای بــه وجــه 
فــرش ماشــینی ایــران

در کنــار اهمیــت بــی بدیــل طراحــی در 
تولیــد فــرش ماشــینی برخــی موانــع و 
معضــالت ســبب می شــود هنــر طراحــی 
آنگونــه کــه شایســته و بایســته اســت 
رســالت خــود را انجــام ندهــد. هنگامــی 
که ســخن از مشــکالت طراحی فرش به 
ــد؛ نخســت انگشــت اتهــام  ــان می آی می
بــه ســمت کپــی کاری بلنــد می شــود امــا 

ایــن تمــام مشــکالت نیســت.

گندمــی  فــرش  طراحــی  شــرکت  مدیــر 
کمبــود  و  کاری  کپــی  اســت:  معتقــد 
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معضــل  دو  درکار  حرفــه ای  نیــروی 
اساســی در طراحــی فــرش اســت. آقــای 
اگرچــه  کــه  باورســت  برایــن  گندمــی 
در  حرفــه ای  بســیار  طــراح  هنرمنــدان 
زمینــه طراحــی فــرش در کاشــان وجــود 
دارنــد امــا نیــروی حرفــه ای کــه بتوانــد 
صفرتــا صــد کار را بــه نحــو احســن انجام 
شناســایی  جوانــب  همــه  بــه  و  دهــد 
رنــگ، بــازار و مهــارت حاصــل از تجربــه 

اســت. کــم  باشــد  مســلط 

نکتــه دیگــری کــه بــه ایــن کمبــود دامــن 
می زنــد، تولیــد کنندگانــی هســتند کــه 
نــگاه حرفــه ای بــه طراحــی فــرش ندارنــد 
ــه فــروش خــوب  و بطــور گــذرا باتوجــه ب
یــا بــد یــک محصــول طراحــی را ارزش 
گــذاری می کننــد، ایــن درحالیســت کــه 
اکثــرا خــود  بافــت  فــرش دســت  تجــار 
و  عیــب  بــه  و  داشــتند  هنــری  مایــه 
ایــن  توجــه می کردنــد.  نقص هــای کار 
زمینــه  در  کارفرمــا  هنــری  نــگاه  نبــود 
طراحــی فــرش بعضــا تــا حــدی اســت کــه 
نمی تواننــد تشــخیص دهنــد گل فــرش 

ختایــی! یــا  شاه عباسیســت 

مدیــر شــرکت طراحــی فــرش پرنــد عــدم 
طراحــی  حقیقــی  اهمیــت  از  آگاهــی 
فــرش را ابتدایــی تریــن معضــل می دانــد 
و برایــن بــاور اســت کــه بــه انــدازه کافــی 
بــه اهمیــت طراحــی در فــرش ماشــینی 
پرداختــه نشده اســت. ایــن درحالیســت 
کــه اگــر فرشــی همســو بــا ســلیقه بــازار 
بافتــه نشــود؛ ابتدایــی تریــن مســئله آن 
متوجــه خــود تولیدکننــده  اســت چــرا کــه 
کاال  فــروش  و  بازدهــی  عــدم  احتمــال 

بســیار بــاال مــی رود.

کافــی  قــدر  بــه  تولیدکننــدگان  اگــر 
و  بشــوند  متوجــه  را  طراحــی  اهمیــت 
حاضــر شــوند بــرای آن هزینــه مــادی و 
معنــوی مناســب کننــد همچنیــن، بــرای 
الزم  کــه  فکرکننــد  طــرح  یــک  بافــت 
اینگونــه  ببافنــد؟  طرحــی  چــه  اســت 
طراحــی  چــه  بــه  اســت  بهتــر  را  طــرح 

بســپارند؟

حــل  مشــکالت  عمــده  قســمت 
تولیــد  کمتــر  آنکــه  حــال  می شــود، 
طرح هــا  میــان  می توانــد  کننــده ای 

تمییــز قائــل شــود یــا کلیــت آن را بدانــد. 
بــا  هرچنــد قــرار نیســت تولیــد کننــده 
نقشــه ها  طــراح  یــک  دقــت  و  ریزبنــی 
را بشناســد امــا الزم اســت زمانــی بــرای 
تعامــل بــا طــراح بگــذارد تــا بــه نتیجــه 

یابــد. دســت  مطلوب تــری 

توجــه  آراد  فــرش  شــرکت  مدیرعامــل 
صــرف بــه ســلیقه مشــتری بــدون آگاهی 
روی  آمیــزی  رنــگ  و  طراحــی  علــم  از 
نقشــه را یکــی از عمده تریــن معضــالت 
می دانــد  فــرش  طراحــی  صنعــت 
بی توجهــی  ایــن  اســت؛  معتقــد  و 
می توانــد آســیب های ریشــه ای بــه وجــه 
جهانــی فــرش ایــران بزنــد. کــه بــرای رفــع 
آن نیازمنــد تکیــه بــر دانــش آکادمیــک 
همســو بــا نــوآوری و زیبایــی شناســی در 

فــرش هســتیم. طراحــی 

طــرح خــوب را نمی فروشــند، خــودش 
می فروشــد

شــده  بیــان  پراهمیــت  نــکات  باوجــود 
بازهــم کپــی کاری در صنعــت طراحــی 
فــرش ماشــینی امــری اقمــاض ناپذیــر 
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در  و  فراوانــی  بــا  کــه  اختاللــی  اســت. 
خواســت بیشــتر نیــروی کار در زمینــه 
طراحــی فــرش بــه آتــش آن دامــن زده 
شــده  اســت. و امــروز بــا قــوت بیشــتری 
بــر گــرده هنــر طراحــی فــرش ماشــینی 
سرچشــمه  امــا،  می انــدازد.  چنــگ 
آیــا  کجاســت؟  معضــل  ایــن  اصلــی 
دلیلــی  فــرش  طراحــی  بــاالی  هزینــه 

اســت؟ امــر  برایــن 

مبحــث  می گویــد:  گندمــی  حســین 
بــه  تولیــد  ســود  بــا  طراحــی  هزینــه 
نیســت!  مقایســه  قابــل  وجــه  هیــچ 
دلیــل هزینــه بــاالی طراحــی بــرای کپــی 
کاری صرفــا یــک توجیــه بــی اســاس بــه 
نظــر می آیــد. درحــال حاضــر دســتمزد 
هنرمنــد طــراح چیــزی حــدود یــک دهــم 
و بعضــا یــک صــدم هزینه هــای جانبــی 
هزینــه  ماننــد:  فــرش  شــرکت  یــک 
تبلیغــات یــا ســود دالل هــا بــرای فــروش 
فــرش اســت. ایــن درحالیســت کــه یــک 
بفروشــی  نیســت  الزم  را  خــوب  طــرح 

می فروشــد. خــودش  بلکــه 

پرداخــت  بــرای  تــالش  مقامــی  ســمیرا 

کپــی  دالیــل  از  یکــی  را  کمتــر  هزینــه 
و  می دانــد  فــرش  صنعــت  در  کاری 
فــرش  یــک  نقشــه  معمــوال  می گویــد: 
بطــور میانگیــن برابــر قیمــت ســه تختــه 
گذشــته  در  مبلــغ  ایــن  اســت،  فــرش 
بوده اســت؛  فــرش  تختــه  پنــج  معــادل 
بســیار  فــرش  طــرح  رشــد  میــزان  لــذا 
پایین تــر از میــزان تــورم و بطبــع ســایر 
هزینه هــای یــک شــرکت فــرش و میــزان 
بعضــا  حــال  باایــن  اســت.  آن  ســود 
رایــگان  را  نقشــه  می شــود  تــالش 
نصــف  قیمتــی  بــا  یــا  بیاورنــد  بدســت 
نیمــه از یــک کپــی کار دریافــت کننــد.

در  پــول  انــدک  مقــدار  همیــن  ذخیــره 
ســود  اســت  ممکــن  نخســت  نــگاه 
بنظــر بیایــد غافــل از آنکــه اگــر تولیــد 
کننــده آگاه هزینه-فایــده ایــن مســئله را 
بســنجد اکثــرا بــا ضــرر مواجــه می شــود. 
هیچــگاه  کپــی  نقشــه های  زیــرا 
نمی تواننــد کیفیــت نقشــه های اصلــی 
را داشــته باشــند چراکــه زمانــی را کــه 
و  ســایه  نقطــه،  طراحــی،  بــرای  طــراح 
ادیــت نقشــه میگــذارد؛ یــک کپــی کار 
بــه هیــچ وجــه رعایــت نمی کنــد و تنهــا 

می دهــد. ارائــه  را  نقشــه  از  شــمائی 

بــازه کوتــاه مــدت  یــک  کپــی کاری در 
ممکــن اســت ســود داشــته باشــد امــا 
یقینــا در مقیــاس بزرگتــر ضــرر بســیاری 
دارد. زیــرا طــرح حاصــل کیفیت و دقتی 
ــازار فــروش بــه  کــه بایــد را نــدارد و در ب
طــرح  یــک  بــا  توانــد  نمــی  وجــه  هیــچ 

اصلــی رقابــت کنــد.

ــا آگاهــی  حمیــد صابــر معتقــد اســت؛ ن
طــراح و تولیــد کننــده از وجــوه پنهــان 
و  اختصاصــی  فــرش  طراحــی  فوایــد  و 
خوشــبینانه  و  دوم  وهلــه  در  و  اصــل 
مهــم  از  اثــر  صاحــب  از  اطــالع  عــدم 
تریــن دالیــل کپــی کاری در ایــن صنعــت 

اســت.

مانعــی  قانونمنــد  اســتعالم  ســامانه 
کاری کپــی  بــرای 

هرچنــد غیرقابــل قیــاس بــودن نقشــه 
اصــل بــا نقشــه کپــی امــری مشــخص 
و انــکار ناپذیــر اســت. کمــاکان افــرادی 
کوتــاه  شــیرینی  کــه  می شــوند  پیــدا 
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مــدت اســتفاده از طرح هــای کپــی زیــر دندانشــان مــزه کــرده  
اســت و ایــن میــان ســود جویانــی کــه بــازار را بــرای طرح هــای 
بــی اســاس خــود گــرم می بیننــد مشــتاقانه در ایــن میــدان 
می تازنــد! چــه موانعــی می تــوان ســر راه ایــن ســوداگران ســبز 
کــرد؟ آیــا قانونــی بــا ضمانــت اجرایــی بــرای حراســت از هنــر 

طراحــی وجــود دارد؟

گندمــی در ایــن خصــوص می گویــد: ضوابــط و قوانیــن قابــل 
پیگیــری در خصــوص کپــی کــردن طــراح وجــود دارد امــا بعضــا 
ــذا اخــالق و تعهــد تولیــد کننــدگان  ــر هســتند ل بســیار زمان ب
و طراحــان در خصــوص کپــی کــردن امــر تعییــن کننده تــری 
مــداری در میــان  اخــالق  نــوع  ایــن  بــرای گســترش  اســت. 
طراحــان جلســاتی برگــزار کردیــم و حتــی پیشــنهاد دادیــم 
درکنــار خودمــان کار کننــد و هزینــه دریافــت کننــد تــا بــه 
ــن همــه بعضــا افــرادی هســتند کــه  ــا ای ــی برســند. ب حــد عال
ضعیف ترنــد و ممکــن اســت از اخــالق کاری عــدول کننــد.

بــرای آنکــه بتــوان جلــوی کپــی کاری را بصورت اصولی گرفت؛ 
نیــاز اســت کــه خــود تولیدکننــده وارد عمــل شــود. اگــر از 
طرح هــای کپــی شــده اســتقبال نشــود خــواه و ناخــواه کپــی کار 
خلــع ســالح می شــود در ایــن میــان بنظــر می رســد خریــداران 

اینگونــه طرح هــا خطاکارترنــد. امــروز تولیــد کنندگان بســیاری 
هســتند کــه اگــر طــرح کپــی شــده ای ببیننــد بــه دنبــال طــراح 
اصلــی آن می گردنــد و هنرمنــد واقعــی را می یابنــد. بــه جــرات 
می تــوان گفــت، بــا همراهــی تولیــد کننــدگان تــا نــود درصــد 

می تــوان جلــوی کپــی کاری را گرفــت.

مقامــی معتقداســت: بــه نســبت ســال های قبــل کپــی کاری 
بســیار کــم شده اســت. و احتمــاال یکــی از دالیــل ایــن امــر 
بســط و پیگیــری ضوابــط قانونــی و ســخت گیــری شــرکت ها 
و طراحــان در خصــوص طرح هــای اختصاصی شــان اســت. و 

امــا دلیــل دیگــر آگاهــی بیشــتر تولیدکننــدگان اســت.

تولیدکننــدگان تــا حــدودی دریافته انــد کــه اگــر طــرح اصلــی 
بــا  را از طــراح اصلــی آن دریافــت کننــد بــه مراتــب بافــت 
کیفیت تــری خواهنــد داشــت. خوشــبختانه در طــی شــش 
ســالی کــه بطــور رســمی کار خــودم را در حــوزه طراحــی شــروع 
کــرده ام؛ روز بــه روز شــاهد رشــد آگاهــی در زمینــه اهمیــت 

طراحــی بــوده ام؛ کــه ایــن امــر بســیار مایــه امیدواریســت.

صابــر برایــن بــاور اســت کــه، قانــون و چهارچــوب ســختگیرانه 
و موشــکافانه ای در مــورد کپــی کاری وجــود نــدارد، و کپــی 
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کارهایــی کــه قالــب و شــمایل کلــی طــرح 
را کپــی کرده انــد اگــر در جزئیــات تــا 30 
درصــد تفــاوت ایجــاد کننــد بــه راحتــی 

می تواننــد قانــون را دور بزننــد.

او وظیفــه طراحــان اســت کــه  از نظــر 
حراســت  خــود  اختصاصــی  نقشــه  از 
شــرکت های  اختیــار  در  را  آن  و  کننــد 

ندهنــد. قــرار  غیرمطمئــن 

از طرفــی تولیــد کننــدگان بایــد طراحــان 
کپــی کار را تحریــم کننــد و تــا از اصالــت 
خریــد  نشــدند  مطمئــن  طــرح  یــک 
انجــام ندهنــد. ایشــان معتقــد اســت؛ 
شــاید بتــوان بــا راه انــدازی یــک ســامانه 
زیــادی  حــدود  تــا  قانونمنــد  اســتعالم 
ــه ارزش شــکنی ها شــد. مانــع از اینگون

طراحی نقشه فرش هنری رو به تعالی

انــکار  امــری  شــده  یــاد  معضــالت 
ناپذیــر اســت کــه رهایــی از آن نیازمنــد 
قانون گذاری هــای  و  فرهنگســازی 
همــه  ایــن  بــا  دارد.  گیرانه تــر  ســخت 
ســوالی کــه پیــش  می آیــد آن اســت کــه 
نهــال هنــر طراحــی فــرش کــه ســال ها 
پیــش در بســتر حاصل خیــز کاشــان بــه 
چــه  در  اکنــون  شــد؛  گذاشــته  ودیعــه 

اســت؟ وضعیتــی 

گندمــی  فــرش  طراحــی  شــرکت  مدیــر 
معتقداســت: نیــاز اســت تولیدکنندگان 
طبعــی  ماشــینی  فــرش  خریــداران  و 
بســتری  تــا  کننــد  پیــدا  تــر  حرفــه ای 
مناســب و ســالم بــرای طراحــی فــرش 
خوشــبختانه  و  شــود،  ایجــاد  ماشــینی 
روز بــه روز بــر تعــداد افــراد آگاه افــزوده 
تولیدکننــدگان  امــروز  می شــود، 
بســیاری وجــود دارنــد کــه دریافته انــد 

اصالــت یــک نقشــه از مهمتریــن عوامــل 
در فــروش آن اســت تــا جایــی کــه بطــور 
واقعــی  طــراح  دنبــال  بــه  خودجــوش 
هرنقشــه می گردنــد و بهایــی بــه کپــی 

نمی دهنــد. کاران 

انــدک  تعــداد  کنــار  در  طرفــی  از 
طراحانــی کــه ضعیــف هســتند و قــادر 
بــه خلــق یــک اثــر مســتقل نیســتند و 
بــا دیــد ســود و زیــان وارد ایــن عرصــه 
و  طراح هــا  از  کثیــری  خیــل  شــده اند؛ 
اســتادان حرفــه ای در کاشــان هســتند 
کــه هنــر را می شناســند و نبــض بــازار 
بــا  تالشــند  در  امــروز  و  می داننــد  را 
جلســات آموزشــی و توجیهــی تــازه کاران 

کننــد. بالنــده  را  ایــن عرصــه 

پرنــد  فــرش  طراحــی  شــرکت  مدیــر 
کارخانه هــای  بــه  طراحــان  نزدیکــی 
تولیــد فــرش را نقطــه قــوت ایــن صنعــت 
ایــن  بــر  ایشــان  می دانــد،  کاشــان  در 
و  ســازنده  تعامــل  امــکان  کــه  باورنــد 
زمینــه  تولیدکننــده  و  طــراح  گفتمــان 
نســبت  بیشــتر  هرچــه  آگاهــی  ســاز 
اهمیــت نقشــه اصیــل شده اســت  بــه 
وجــود  بــا  شــده  ســبب  امــر  همیــن  و 
یــاد شــده وضعیــت کنونــی  معضــالت 

هنرطراحــی فــرش رو بــه بهبــودی و ارتقــا 
بــرود.

مدیــر عامــل شــرکت فــرش آراد بــر ایــن 
ــاد  ــاور اســت کــه؛ بــه دلیــل فــروش زی ب
برخــی از طرح هــای غیــر اصولــی ســلیقه 
مخاطــب عــام فــرش ماشــینی کمــی بــه 
بیراهــه رانــده  شــده  اســت، مــا بــه ســهم 
زیــادی  حــدود  تــا  کردیــم  ســعی  خــود 
بــه اصــول دقیــق فــرش اصیــل ایرانــی 
تولیــدی  شــرکت های  شــویم  نزدیــک 
تــا  کننــد  تــالش  بایــد  ماشــینی  فــرش 
در مســیر درســت نوآوری هایــی همســو 
جایگزیــن  را  کننــده  مصــرف  نیــاز  بــا 

طرح هــای غیــر اصولــی کننــد.

بــا وجــود پســتی و بلندی هــا و موانعــی 
کــه در نشــیب طراحــی فــرش ماشــینی 
فــرش  طراحــی  هنــر  دارد،  وجــود 
هنــر  یــک  همچنــان  کاشــان  ماشــینی 
همچــون  کــه  پربهاســت  و  متعالــی 
صنعــت  اهالــی  خروشــان  رودخانــه ای 
فــرش را متمتــع می کنــد و نــام اســتادان 
حــاذق ایــن هنــر را چونــان مرواریــد نــادر 
در پوســتین صدفیــن کهــن شهرکاشــان 

می نمایانــد. جهانیــان  بــه 
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دوراک تکستیل پیرشو  در زمینه تولید 
انواع نخ های دوخت و گلدوزی در ترکیه

گفتگو با آقای Yigit Durak - رییس هیات مدیره دوراک تکستیل ترکیه

شــرکت نســاجی Durak Tekstil بــرای اولیــن بــار در ســال 1۹۷۲ توســط 
آقــای  Ali Durak تاســیس شــد. در ابتــدا زمینــه فعالیــت ایــن شــرکت 
چــاپ و بافندگــی پارچــه بــود امــا بــا گذشــت چنــد ســال از تاســیس شــرکت 
یــک خــال و کمبــود در ترکیــه توســط موســس شــرکت مــورد توجــه قــرار 
تورهــای  اســتفاده در  مــورد  نــخ هــای  و آن هــم کمبــود شــدید  گرفــت 
ماهیگیــری بــود کــه موجــب شــد تــا ســرمایه گــذاری بــرای تولیــد ایــن نــوع 
نــخ در شــرکت انجــام شــود و ایــن یــک ســنگ بنــای مهــم بــرای موفقیــت 

امــروزی مــا بــود.

در دهــه ۸0 میــالدی نســل دوم خانــواده دوراک امــور را در دســت گرفــت 
و  پــدرم آقــای ÖMER DURAK پــس از اتمــام تحصیــالت خــود در رشــته 
مهندســی شــیمی در شــرکت BASF آلمــان یــک دوره تخصصــی رنــگ و 
رنگــرزی را گذرانــد و پــس از بازگشــت از آلمــان یــک بــار دیگــر خــط ســیر 
و مســیر حرکــت شــرکت را بــه ســمت تولیــد تخصصــی نــخ هــای دوخــت 
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و گلــدوزی تغییــر داد و تــا بــه امــروز شــرکت در ایــن مســیر 
فعالیــت دارد.

در واقــع آقــای ÖMER  DURAK  تکنولــوژی هایــی کــه تــا آن 
ــود  ــه خــارج از کشــور وابســته ب در ترکیــه وجــود نداشــت و ب
را وارد ترکیــه کنــد و کشــور را از وارد کــردن ایــن محصــوالت 
بــی نیــاز کنــد بــه طــوری کــه در حــدود ســال 1۹۸5  دوراک 
تکســتیل توانســت نــخ هــای پلــی اســتر گلــدوزی را در ترکیــه  

بــرای اولیــن بــار تولیــد کنــد.

 Durak( ایــن تولیــد یــک جهــش بــزرگ در شــرکت دوراک
ــود. پــس از آن نــخ هــای گلــدوزی رایــون را تولیــد  Tekstil( ب
کردیــم و  ســپس در حــوزه تولیــد نــخ هــای دوخــت تخصصــی 

تــر وارد شــدیم.

در حــال حاضــر دوراک تکســتیل بــه بیــش از ۸0 کشــور جهــان 
صــادرات دارد کــه شــامل 60 درصــد از تولیــدات مــا اســت. 
نــخ هــای دوخــت دوراک در بخــش هــای مختلــف صنعتــی از 
تولیــد کفــش و صنایــع اتومبیــل ســازی گرفتــه تــا تولیــد لبــاس 
هــای نیروهــای امنیتــی و بیمارســتانی اســتفاده مــی شــود. 
ــا  ــز از صنعــت پوشــاک و دکوراســیون ت ــدوزی نی ــخ هــای گل ن

مبلمــان مــورد مصــرف اســت.

و  هســتند  اروپایــی  کشــورهای  مــا  صــادرات  اصلــی  بــازار 
محصــوالت مــا بــا باالتریــن اســتانداردهای موجــود   و ســخت 

گیرانــه اروپایــی بــه بــازار ارائــه مــی شــود.

امســال پنجاهمیــن ســالگرد تاســیس شــرکت دوراک اســت 
و قصــد داریــم پــس از 50 ســال تولیــد تخصصــی نــخ هــای 
دوخــت و گلــدوزی بــا بــه روز کــردن چشــم انــداز خــود فراتــر 
بــرای  بــه همیــن جهــت  تولیــد و صنعــت حرکــت کنیــم  از 
ایــن پوســت انــدازی داســتان خــود را از ابتــدا نوشــتیم کــه 
ســه بخــش اصلــی دارد : طبیعــت را بــا مــا تجربــه کنیــد / 
تکنولــوژی را بــا مــا تجربــه کنیــد  و هنــر را بــا مــا تجربــه کنیــد.

تــالش و  بــا کار و  دوراک در پنجــاه ســال گذشــته همــواره 
بــه جلــو حرکــت کــرده و حــاال زمــان آن اســت  نــوآوری رو 
کــه در کنــار مشــتریان وفــادار خــود عــالوه بــر نشــان دادن 
ظرفیــت هــا و قابلیــت هایمــان از ترکیــب محصوالتمــان بــا 
طبیعــت، تکنولــوژی و هنــر بیشــتر لــذت ببریــم و دوران تــازه 

ای را آغــاز کنیــم.

برقــراری پیونــد بیــن محصــوالت دوراک و هنــر در ایــن پوســت 
انــدازی نقــش اساســی دارد.

یکــی دیگــر از بخــش هایــی کــه در ترکیــه بــی رقیــب هســتیم 
بخــش منســوجات فنــی و تکنیکــی اســت. در ماکتــی کــه در 
نمایشــگاه نســاجی اســتانبول بــه نمایــش گذاشــتیم بخشــی 
از شــهر بورســا بــه نمایــش در آمــده اســت امــا در واقــع هــدف 
مــا معرفــی بورســا نبــود بلکــه تمــام جریــان الکتریکــی تغذیــه 
کننــده المــپ هــا، نیــروی محرکــه قطــار و … از طریــق نخهــای 
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دوراک   High conductive رســانای 
انتقــال یافتــه اســت.

تولیــد  در  رســانا  هــای  نــخ  بــر  عــالوه 
نیــز  بــرش  قابــل  هــای غیــر  نــخ  انــواع 
فعالیــت داریــم . ایــن نــوع نــخ هــا در 
تولیــد دســتکش هــای محافــظ و لبــاس 
هــا و شــلوارهای کــه در صنایــع ســنگین 
فلــزی کاربــرد دارد مصــرف مــی شــوند 
کــه در برابــر بــرش و برخــورد بــا اجســام 

تیــز بســیار مقــاوم هســتند.

مــا  محصــول  تریــن  جدیــد  همچنیــن 
محصولــی اســت کــه در دنیــا بــرای اولین 
تکســتیل  دوراک  شــرکت  توســط  بــار 
ســاخته شــده و بــه بــازار عرضــه خواهــد 

بهبــود  باعــث  جدیــد  نــخ  ایــن  شــد. 
کارایــی  و بهــره وری بدنــی، عضالنــی و 
حرکتــی انســان مــی شــود ایــن محصــول 
بــه ویــژه بــه افــراد مســن و  ورزشــکاران 
بــرای یــک زندگــی بهتــر و متعــادل تــر 

کمــک مــی کنــد.

ایــن محصــول در دنیــا بــی نظیــر خواهــد 

بــود و امیدواریــم بــا پایــان یافتــن مراحــل 
محصــول  ایــن  مالکیــت  و   برنــد  ثبــت 
ــان ســال از آن رو نمایــی  ــا پای بتوانیــم ت

کنیــم.

بــازی  جریــان  تغییــر  صــدد  در  مــا 
در  تصــور  از  خــارج  هــای  نــوآوری  و 
ایــن  هســتیم.  نســاجی  صنعــت 
نســاجی  صنعــت  در  جدیــد  محصــول 
و بــه ویــژه منســوجات پزشــکی تحولــی 
راحتــی  موجــب  و  کــرد  خواهــد  ایجــاد 
بــه  افــراد  و اطمینــان بیشــتر ســالمت 
ویــژه افــراد مســن و پیــر خواهــد شــد. 
مــن شــخصا پدربــزرگ خــود را بــر اثــر 
مســن  افــراد  در  کــه  لگــن  شکســتگی 
بســیار شــایع اســت از دســت دادم امــا 
ایــم محصــول مــی توانــد تــا حــدی از یــک 
ــی پیشــگیری  ــن چنین ــات ای ســری اتفاق

کنــد.

قطعــا نمــی تــوان گفــت ایــن محصــول 
صــد درصــد پیشــگیرانه اســت امــا حتــی 
اگــر بــه 5 درصــد افــراد ســالخورده نیــر 
ــه هــدف خــود رســیده  ــد مــا ب کمــک کن

ایــم.

نســاجی  مجلــه  خواننــدگان  بــا  لطفــا 
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و  ســبز  و  پایــدار  تولیــدات  مــورد  در  خــود  دیــدگاه  کهــن 
توجــه بــه محیــط زیســت در صنعــت نســاجی را بــه اشــتراک 
ایــن زمینــه  بگذاریــد. سیاســت کاری دوراک تکســتیل در 

چیســت؟ 

توجــه بــه محصــوالت پایــدار و محیــط زیســت از همان ابتدای 
تاســیس در فرهنگ کاری شــرکت دوراک قرار داشــته اســت.
مــا از ســال ۲006 در کارخانــه اســتخرهای بازیافــت و تســویه 
را راه انــدازی کردیــم و در حــال حاضــر نیــز توجــه بــه تولیــد 
پایــدار و حفــظ محیــط زیســت را در ابعــاد بزرگتــری دنبــال 

مــی کنیــم.

مــا بــه تازگــی اســتاندارد جدیــد گاتــس )GOTS( و جــی آر 
اس )GRS( را دریافــت کــرده ایــم کــه مــا را بــه عنــوان یــک 
تولیــد کننــده توانــا و صالحیــت دار در هــر دو بخــش تولیــد 
محصــوالت نســاجی ارگانیــک و تولیــد محصــوالت نســاجی 
بازیافتــی معرفــی مــی کنــد. مــا قادریــم انــواع نــخ هــای پلــی 
اســتر ورژن بازیافتــی فیالمنــت را بــرای کاربردهــای انــواع نــخ 
دوخــت و گلــدوزی و نــخ هــای تکســچرایزینگ را تولیــد کنیــم.

همچنیــن مــا قادریــم انــواع نــخ هــای تولیــد شــده بــا پنبــه 
ارگانیــک و نــخ هــای الیوســل را تولیــد کنیــم. در حــال حاضــر 
مــا فقــط الیــاف کوتــاه الیوســل کــه ویژگــی هــا و اســتحکام 
مشــابه الیــاف پنبــه دارنــد را تولیــد مــی کنیــم امــا در آینــده ای 

نزدیــک خــط جدیــد تولیــد الیــاف پیوســته فیالمنــت الیوســل 
را نیــز راه انــدازی خواهیــم کــرد.

الیوســل الیافــی اســت کــه در آینــده بســیار از آن خواهیــم 
شــنید و جــای بســیاری از الیــاف ســلولزی را خواهــد گرفــت 
چــرا کــه بســیار پایــدار تــر و دوســتدار محیــط زیســت اســت.

همانطــور کــه مــی دانیــد مثــال الیــاف ویســکوز رایــون تنهــا از 
دو نــوع چــوب درخــت خــاص  قابــل اســتحصال هســتند کــه 
ــادا و ســیبری رشــد مــی کنــد کــه بــه تازگــی نیــز چیــن  در کان
تمــام آنهــا را پیــش خریــد کــرده اســت. ایــن نشــان دهنــده 
منابــع بســیار محــدود بــرای ویســکوز رایــون اســت امــا الیــاف 
الیوســل امــکان تولیــد از هــر نــوع چــوب درختــی را دارنــد کــه 
قابلیــت رشــد بســیار ســریع تــری دارنــد و ارزان تــر هســتند و 
البتــه بــه راحتــی قابــل کاشــت و پــرورش بــه صــورت صنعتــی 

هســتند.

بــه طــور کلــی صنعــت تولیــد انــواع نــخ در ترکیــه را چطــور 
ارزیابــی مــی کنیــد؟ 

مــا در ترکیــه تعــداد بســیار زیــادی تولیدکننــده کوچک و بزرگ 
در بخــش تولیــد انــواع نخهــای دوخــت و گلــدوزی داریــم کــه 
بخشــی از آنهــا فقــط در بــازار داخلــی ترکیــه فعالیــت دارنــد و 

تعــدادی نیــز صــادرات محــور هســتند.

ترکیــه بــه عنــوان یــک کشــور مهــم تولیــد کننــده محصــوالت 
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نســاجی در جهــان دارای صنعــت تولیــد 
الیــاف و نــخ بســیار پیشــرفته ای اســت 
هــای  گــذاری  ســرمایه  بــه  توجــه  بــا  و 
جدیــدی کــه صــورت گرفتــه و تکنولــوژی 
شــده  ترکیــه  وارد  کــه  جدیــدی  هــای 
اســت می توان آینده بســیار درخشــانی 

را بــرای آن متصــور بــود.

در حــال حاضــر محصوالت شــرکت های 
ترکیه ای که دوراک تکســتیل ســردمدار 
آنهاســت بــه بیــش از  100کشــور جهــان 
صــادر مــی شــود کــه اغلــب بازارهــای 
هســتند.  خوبــی  و  کیفیــت  بــا  بســیار 
ایــن نشــاندهنده باالنــس خــوب قیمــت 
و کیفیــت محصــوالت ترکیــه اســت کــه 
ســخت  بازارهــای  در  رقابــت  بــه  قــادر 

بیــن المللــی مــی باشــد.

هــای  بخــش  تمــام  اخیــر  ســالهای  در 
صادراتــی صنعــت نســاجی در ترکیــه بــا 
درک ایــن موضــوع کــه بایــد بــرای رقابــت 
تکنولــوژی  و  اولیــه  مــواد  بهتریــن  از 
ســود ببرنــد ســرمایه گــذاری خوبــی در 
قســمت تولیــد مــواد اولیــه و کاالهــای 
مرغــوب بــا پشــتوانه واحدهــای تحقیــق 

و توســعه خــود نمــوده انــد.

مــا در شــرکت دوراک تکســتیل واحــد 
تحقیق و توســعه بســیار فعالی متشــکل 
کــه  داریــم  تحربــه  بــا  مهنــدس   40 از 
هــر روز بــرای تولیــد محصــوالت جدیــد 
نیــروی  و  کــرده  کمــک  مــا  بــه  بهتــر  و 

محرکــه مــا هســتند.

مــا معتقدیــم راه و رســالتی کــه در پیــش 
داریــم الیــق بهتریــن تالشــها و ســرمایه 

گــزاری هاســت.
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بــه دو دهــه در  شــرکت ندتکــس نزدیــک 
فعالیــت  ایــران مشــغول  صنعــت نســاجی 
اســت و در بحــث تامیــن قطعــات و ماشــین 
آالت نســاجی بــه ویــژه در بخــش تکمیــل 
انــواع پارچــه و تولیــد کاالی خــواب  خدمــات 
شــایانی را بــه اهالــی صنعــت نســاجی ایــران 

ــه نمــوده اســت. ارائ

بــه  موفــق  تازگــی  بــه  کــه  شــرکت  ایــن 
دریافــت عضویــت انجمــن صنایــع نســاجی 
بازرگانــی  اولیــن شــرکت  بــه عنــوان  ایــران 
۹61( شــده  )بــا شــماره عضویــت  نســاجی 
اســت قــادر خواهــد بــود خدمــات خــود را بــه 
طیــف وســیع تــری از اهالــی ایــن صنعــت و 
بــا تکیــه بــر دانــش فنــی روز اروپــا و خدمــات 

پــس از فــروش مناســب ارایــه کنــد.

مدیــر  افشــاری  امیررضــا  مهنــدس  آقــای 
بــا  رابطــه  در  ندتکــس  شــرکت  عامــل 
پیوســتن ایــن شــرکت بــه انجمــن صنایــع 
کهــن  نســاجی  مجلــه  بــه  ایــران  نســاجی 
گفــت: “ بســیار خرســندیم کــه توانســته ایــم 
ضمــن احــراز شــرایط عضویــت در انجمــن 
اولیــن  عنــوان  بــه  ایــران  نســاجی  صنایــع 

ندتکس به عنوان اولین رشکت ابزرگاین نساجی 

عضویت انجمن صنایع نساجی ایران را دریافت کرد

نســاجی  آالت  ماشــین  بازرگانــی  شــرکت 
گام دیگــری در جهــت ارایــه خدمــات فنــی 
صنایــع  بــه  بــاال  کیفیــت  بــا  مهندســی 
صنعــت  قطعــا  برداریــم.  ایــران  نســاجی 
نیــاز  رو  پیــش  ایــران در ســالهای  نســاجی 
بــه ســرمایه گــذاری هــای معقــول و منطقــی 
بــاالی  بــا کیفیــت  و واردات ماشــین آالت 
تولیــد  بــر  عــالوه  بتوانــد  تــا  دارد  اروپایــی 
اجنــاس بــا کیفیــت و قابــل رقابــت در داخــل 
بــه بازارهــای بیــن المللــی نیــز دســت یابــد و 
مــا در ایــن مســیر در کنــار مدیــران صنعــت 

بــود.” خواهیــم  ایــران  نســاجی 

ایــن  جــواب  در  افشــاری  مهنــدس  آقــای 
چــه  ندتکــس  حــال حاضــر  در  کــه  ســوال 
خدماتــی را بــه صنعــت نســاجی ایــران ارایــه 
مــی کنــد افــزود: “ شــرکت ندتکــس ارایــه 
یدکــی  قطعــات  و  آالت  ماشــین  دهنــده 
مــورد نیــاز صنایــع نســاجی ایــران از برتریــن 
کننــده  تامیــن  و  ســاز  ماشــین  برندهــای 

اســت. جهــان  قطعــات 

مــا در شــرکت ندتکــس خدمــات خــود را در 
بخــش هــای زیــر بــه صنعــت نســاجی ارایــه 

مــی دهیــم:

 – نیتینــگ  آالت  ماشــین  یدکــی  قطعــات 
دیســک   – تکســچرایزینگ  آالت  ماشــین 
آالت  ماشــین  قطعــات   – ســرامیکی  هــای 

ایــر جــت

 – الیــی   – بافــت  بــی  آالت  ماشــین  انــواع 
ماشــین آالت تولید تشــک های خوشــخواب 
)متــرس( – ماشــین آالت پرکننــده و کاالی 

خــواب

خطــوط تولیــد  اتوماســیون و تکمیــل تشــک 
و کاالی خــواب

ماشــین آالت شستشــو و تکمیــل پارچــه – 
ماشــین آالت خارزنی پارچه – ماشــین االت 

رنگــرزی

ماشــین آالت خشــک کــن و تثبیــت پارچــه 
– ماشــین آالت بافندگــی حلقــوی و کشــباف 

– ماشــین آالت تکســچرایزینگ و …”

در  ندتکــس  شــرکت  اســت  ذکــر  بــه  الزم 
بــه  آلمــان  خانگــی  منســوجات  نمایشــگاه 
همــراه شــرکت مامــوت غرفــه گــذار خواهــد 
بــود و در تاریــخ ۲0 لغایــت ۲3 دی مــاه 1401 
ــدان و  ــان عالقمن در شــهر فرانکفــورت میزب

بازدیــد کننــدگان ایرانــی مــی باشــد.

www.kohanjournal.com
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مسینار آموزیش آشنایی اب 
استانداردهای بین امللیل صنعت نساجی

بــا  آشــنایی  آموزشــی  ســمینار 
اســتانداردهای بیــن المللــی صنعــت 
نســاجی بــا همــکاری اتحادیــه تولیــد 
و صــادرات نســاجی ایــران در محــل 
یازدهــم  روز  تهــران  بازرگانــی  اتــاق 

گردیــد.  برگــزار  مــاه  دی 

بــا  کــه  آموزشــی  ســمینار  ایــن  در 
هــای  شــرکت  نماینــدگان  حضــور 
دکتــر  آقــای  شــد  برگــزار  نســاجی 
احســان اکرامــی نماینــده موسســه 
بــه  ایــران  در  اکوتکــس  اتریشــی 
مــورد  در  اطالعــات  تریــن  روز 
اســتانداردهای بیــن المللــی نســاجی 

بــرای  آنهــا  اهمیــت  ضــرورت  و 
واحدهــای نســاجی را ارایــه کردنــد.

بــا  رابطــه  در  اکرامــی  دکتــر  آقــای 
ایــن ســمینار آموزشــی بــه خبرنــگار 
کــه  همانطــور  گفــت:  کهــن  مجلــه 
نظــر  از  ایــران  در  مســتحضرید 
بیــن  اســتانداردهای  از  آگاهــی 
المللــی نســاجی کمبودهایــی وجــود 
دارد و بســیاری از شــرکت هــا هــم 

انــد. نکــرده  درک  آنــرا  ضــرورت 
ایــن ســمینار و ســمینارهای  مــا در 
مشــابه قصــد داریــم ضمــن افزایــش 

بــا  صنعــت  ایــن  فعــاالن  آگاهــی 
اســتانداردهای بیــن المللــی نســاجی 
بــرای  اســتانداردها  ایــن  اهمیــت 
محیــط زیســت و ســالمت انســان را 

کنیــم. یــادآوری 

ســوال  ایــن  بــه  پاســخ  در  ایشــان 
کــه در حــال حاضــر از نظــر تعــداد 
اســتاندارد  هــای  نامــه  گواهــی 
بــا ســایر  المللــی در مقایســه  بیــن 
کشــورها در چــه وضعــی قــرار داریــم 
گفــت:  کهــن  مجلــه  خبرنــگار  بــه 
تــوان در حــال حاضــر  اصــوال نمــی 
ــران را  صنعــت نســاجی و پوشــاک ای
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از نظــر توانایــی و میــزان صــادرات بــا 
کشــورهای پیشــرو نســاجی مقایســه 
کــرد و ضعــف هایــی وجــود دارد کــه 

شــود.  برطــرف  بایــد 

بخواهیــم چنیــن مقایســه  اگــر  امــا 
ای انجــام دهیــم بایــد گفــت کــه در 
هــای  شــرکت  تعــداد  حاضــر  حــال 
دارای گواهــی نامــه هــای اســتاندارد 
بیــن المللــی در ایــران در مقایســه بــا 
کشــورهایی ماننــد پاکســتان و ترکیــه 
مثــال  بــرای  اســت.  کمتــر  بســیار 
گواهــی نامــه هــای اســتاندارد بیــن 
المللــی اکوتکــس در ترکیــه حــدودا 
ــر گواهــی نامــه هــای صــادره  50 براب

در ایــران اســت.

ایشــان در ادامــه بــه ارتبــاط نزدیــک 
صادرات پوشــاک و کاالهای نســاجی 

و اخــذ گواهــی نامــه های بین المللی 
اشــاره کــرد و گفــت: قطعا دسترســی 
و  نســاجی  جهانــی  بازارهــای  بــه 
پوشــاک یکــی از دالیلــی اســت کــه 
شــرکت هــا اقــدام بــه اخــذ گواهــی 
نامــه هــای اســتاندارد بیــن المللــی 
میکننــد چــرا کــه امــروز تقریبــا هیــچ 
ــن  ــی اعــم از تامی ــن الملل شــرکت بی
کننــدگان تــا فروشــگاه هــای زنجیــره 
ای بــزرگ دنیــا کاالهــای فاقــد ایــن 
اســتاداردها را خریــداری نمــی کننــد 
آمریــکا ســطح  و  اروپــا  در  کــه  چــرا 
آگاهــی عمومــی مــردم و خریــداران 
و  ضــرورت  از  قــدری  بــه  نهایــی 
نســاجی  اســتانداردهای  اهمیــت 
بــه  کاالهایــی  چنیــن  کــه  باالرفتــه 
یــک مطالبــه عمومــی بــدل شــده تــا 
همــه ســهمی در آینــده ســبز تــر کــره 
زمیــن و ســالمت انســان و بــه ویــژه 

کــودکان داشــته باشــند.

در انتهــا آقــای دکتــر اکرامــی در مورد 
نیــز  اســتاندرادها  ایــن  لــزوم وجــود 
گفــت: داشــتن اســتانداردهای بیــن 
المللــی نســاجی امــروزه دیگــر یــک 
آپشــن لوکــس بــرای شــرکت هــای بــه 
شــمار نمــی رود بلکــه بــه یــک الــزام 

بــدل شــده اســت. 

بــه طــور خالصــه ایــن اســتانداردها 
روی اصول بنیادی و اساســی مانند:  
تولیــد  بــا  زیســت  محیــط  حفــظ 
 - پایــدار  و  ســبز  نســاجی  کاالهــای 
بــا  انســان  ســالمت  از  محافظــت 
تولیــدات فاقــد مــواد مضــر شــیمیایی 
تولیــد  و  بــدن  و  پوســت  بــرای 
منصفانــه بــا رعایــت حقــوق کارگــران 
و ایجــاد شــرایط کاری مناســب بــرای 
شــرایط  و  کار  محیــط  از  اعــم  آنهــا 

دارد. تمرکــز  عادالنــه  پرداخــت 
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اب چاشین تحریم ایران یک سال ویژه 
برای منایشگاه فرش دموتکس

تحریم ایران در نمایشگاه دموتکس....

هــای  نمایشــگاه  کاری  زخــم  کرونــا 
ی ر تجــا

دانــش  لطــف  بــه  کرونــا  چنــد  هــر 
وقفــه  بــی  تــالش  و  بشــر  افــزون  روز 
دانشــمندان در سراســر جهــان و کشــف 
واکســن، مهــار شــد و امــروز دیگــر حتــی 
امــا  بــه صــورت نمیزنیــم  ماســک هــم 
بایــد قبــول کــرد کرونــا بســیاری از مرزهــا 
را تغییــر داد و هرچنــد کرونــا دیگــر در 
ــر  ــار مــا نیســت امــا تاثیــر آن هنــوز ب کن

تجــارت و زندگــی مــا مشــهود اســت.

و  هــا  راه  ایجــاد  کرونــا  اثــرات  از  یکــی 
بیــن  تعامــل  بــرای  جدیــد  هــای  روش 
خریــداران، مشــتریان و تامیــن کنندگان 
دو  در  بــود.  کفپــوش  و  فــرش  انــواع 
ســه ســال گذشــته کــه نمایشــگاه هــای 
تجــاری عمــال بــه دلیــل محدودیــت هــای 
کرونایــی برگــزار نمیشــد، چرخــه تجــارت 

ســال ۲۰۲۳ بــا یــک اتفــاق عجیــب و غیــر منتظــره بــرای دموتکــس آغــاز مــی شــود و آن کاهــش شــدید در تعــداد غرفــه گذاران 
و فضــای نمایشــگاهی اســت کــه مــی توانــد بــه معنــای یــک عقــب گــرد بــزرگ و یــا یــک دوره گــزار بــرای یــک ترمیــم اساســی 

و آمادگــی بــرای یــک جهــش بــزرگ باشــد.

در ســال ۲۰۲۳ تعــداد غرفــه گــذاران در نمایشــگاه دموتکــس بــه شــدت کاهــش یافتــه اســت و بــا حــذف چنــد ســالن از 
ســالن هــای اصلــی نمایشــگاه تنهــا حــدود ۷۰۰ شــرکت کننــده در دموتکــس ۲۰۲۳ گــرد هــم خواهنــد آمــد کــه ایــن رقــم بــرای 
نمایشــگاهی ماننــد دموتکــس بــه عنــوان بزرگتریــن برنــد نمایشــگاه هــای تجــاری فــرش و کفپــوش در سراســر جهــان مــی 

توانــد بســیار معنــا دار باشــد.

فــرش و کفپــوش بــه دلیــل تقاضــای بــاال 
متوقــف نشــد و تجــار از طریــق راههــای 
روابــط  قــراری  بــر  در  ســعی  جایگزیــن 

تجــاری خــود کردنــد.

فــرش  صنعــت  کارشناســان  از  یکــی 

قلــب  عنــوان  بــه  ترکیــه  در  ماشــینی 
تولیــد و صــادرات فــرش ماشــینی جهــان 
در ایــن بــاره مــی گویــد:” کرونــا باعــث 
شــد امــکان مالقــات مــا بــا مشــتریان 
یعنــی  ثالــث  کشــور  در  المللــی  بیــن 
بنابرایــن  نباشــد  پذیــر  امــکان  آلمــان 
تمــام مشــتریان مــا مســتقیما در ترکیــه 

 تحریریه مجله نساجی کهن 
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مالقــات  ضمــن  و  بودنــد  مــا  میزبــان 
امکانــات  و  کارخانــه  از  حضــوری، 
کردنــد  بازدیــد  نزدیــک  از  مــا  تولیــد 
کــه فرصتــی فــوق العــاده بــرای هــر دو 
طــرف بــود، تقریبــا بســیاری از شــرکت 
هــای صــادر کننــده ترکیــه بدیــن شــکل 
کامــل  طــور  بــه  را  خــود  سفارشــات 
بــرای ســال هــای متوالــی تکمیــل کــرده 
انــد. بــه ویــژه خریــداران و تجــار فــرش 
هــای  فــرش  کــه  اروپایــی  و  آمریکایــی 
نظــر  از  را  ترکیــه  ســاخت  ماشــینی 
کیفیــت و قیمــت مناســب مــی بیننــد 
بــه ایــن شــیوه خــال نمایشــگاه هــا را پــر 
یکــی  ایــن  بگویــم  توانــم  مــی  کردنــد. 
از دالیــل مهــم بــی رغبتــی تعــدادی از 
شــرکت هــای ترکیــه ای بــرای حضــور در 

اســت.“ بــوده   ۲0۲3 دموتکــس 

عدم حضور ایران در دموتکس

طــرف  از  ویــزا  صــدور  عــدم  دلیــل  بــه 
ســفارت آلمان برای شــرکت های ایرانی 
هیــچ شــرکتی نمــی توانــد در دموتکــس 
۲0۲3 حضــور داشــته باشــد. در واقــع 
بــر  مبنــی  آلمــان  ایــن تصمیــم کشــور 
عــدم صــدور ویــزا بــرای ایرانیــان ضــرر 
دموتکــس  متحمــل  را  توجهــی  قابــل 
 1000 بــر  بالــغ  و حداقــل  کــرد  هانوفــر 
نمایشــگاهی  فضــای  از  مربــع  متــر 

شــد. کاســته 

عــدم صــدور ویــزا از ســوی دولــت آلمــان 
نمایشــگاه  بــه  تنهــا ضربــه مهمــی  نــه 
ــرای شــرکت هــای  دموتکــس زد بلکــه ب

ایرانــی کــه قصــد حضــور در نمایشــگاه 
را داشــتند نیــز بســیار گــران تمــام شــد. 
شــرکت هــای فــرش ماشــینی ایــران کــه 
صــادرات هســتند  نیازمنــد  شــدت  بــه 
و بــه ســختی در شــرایط تحریــم هــای 
بــا مشــتریان و  تواننــد  اقتصــادی مــی 
برقــرار  ارتبــاط  المللــی  بیــن  خریــداران 
تجــارت  و  مالقــات  فرصــت  کننــد 
و  داده  دســت  از  را  آنهــا  بــا  مســتقیم 
دچــار افزایــش هزینــه هــای زیــادی مــی 

شــوند.

همچنیــن ســفر بــه ایــران و تجــارت بــا 
شــرکت هــای ایرانــی بــه دلیــل تحریــم 
ممکــن  سیاســی  و  اقتصــادی  هــای 
حاضــر  المللــی  بیــن  تجــار  و  نیســت 
تــا  نیســتند ایــن ریســک را بپذیرنــد و 
بــی  و  راحــت  تجــارت  بــه  قــادر  وقتــی 
ترکیــه  ماننــد  کشــورهایی  بــا  دغدغــه 
بــه  را  خــود  ندارنــد  دوســت  هســتند 
تــوان  مــی  بنابرایــن  بیندازنــد.  خطــر 
گفــت شــرکت هــای ایرانــی بــه مراتــب 
شــوند. مــی  متحمــل  بیشــتری  ضــرر 

نبایــد فرامــوش کنیــم دموتکــس نقشــی 
صــادرات  افزایــش  در  ناپذیــر  انــکار 
فــرش  کننــده  تولیــد  هــای  شــرکت 

اســت. داشــته  ماشــینی 

و  مهمانــی  بیــن  انتخــاب  و  ترکیــه 
نــی با میز

لــذت  بــودن همیشــه  هرچنــد مهمــان 
بخــش از امــا درســت مثــل یــک مســابقه 
فوتبــال بــازی در زمیــن خــودی همیشــه 

ارجحیــت دارد.

یکــی  تــپ(  )قازیــان  ترکیــه  دموتکــس 
نمایشــگاه  هــای  خواهرخوانــده  از 
دموتکــس هانوفــر اســت کــه در عیــن 
ــرای آن  ــد رقیبــی جــدی ب حــال مــی توان
ــه  ــی کــه ب ــه خصــوص زمان هــم باشــد ب
سیاســی،  اقتصــادی،  مختلــف  دالیــل 
و  هــا  قیمــت  افزایــش  ویــزا،  صــدور 
شــرکتهای  باشــد  قــرار  و…  هــا  هزینــه 
و  هانوفــر  دموتکــس  بیــن  ای  ترکیــه 

کننــد. انتخــاب  را  یــک  ترکیــه 

برنــدی  دموتکــس  برنــد  چنــد  هــر 
ســاختار  و  اســت  شــده  شــناخته 
کــرد  قبــول  بایــد  امــا  دارد  قدرتمنــدی 
گاهــا مــی توانــد تحــت تاثیــر تصمیمــات 
شــرکت کننــدگان نیــز قــرار بگیــرد. بــه 
ویــژه شــرکت هــای ترکیــه ای کــه از نظــر 
تعــداد غرفــه، بازدیــد کننــده، محصــول 
و … وزنــه ای قابــل اتــکا و یــک شــریک 
ــرای دموتکــس هســتند. تجــاری مهــم ب

ســوال اینجاســت که وقتی برای شــرکت 
هــای ترکیــه پکیــج کاملــی ماننــد شــرایط 
ســفر آســان بــه ایــن کشــور، عــدم وجــود 
کشــورهای  بــرای  ویــزا  صــدور  مشــکل 
و  پاییــن  هــای  هزینــه  کننــده،  بازدیــد 
ســهولت غرفــه گــذاری در نمایشــگاه، 
کشــور  در  و …  مشــتریان  بــا  مالقــات 
خودشــان موجــود هســت چــرا بایــد در 
ایــن  یابنــد؟  آلمــان حضــور  نمایشــگاه 
ســوالی اســت کــه جــواب بــه آن در عیــن 

ســادگی بســیار مشــکل اســت!
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معریف سیسمت کنرتیل کن-ابس 
)Can-Bus( و کاربرد آن در ماشین آالت 

ریسندیگ
تعــداد واحدهــای یــک ماشــین ریســندگی افزایــش یافتــه اســت و در در اتوکنــر تــا ۶۰ و در ماشــین اوپــن انــد 
تــا ۴۵۰ چشــمه را شــامل مــی شــود. هــر چشــمه داری المــان هــای الکتریکــی زیــادی مــی باشــد کــه بایــد تحــت 

کنتــرل باشــد و فرمــان مــورد نظــر را در یافــت و اطالعــات مــورد نظــر را ارســال نمایــد.

تنــوع و تعــداد بــاالی المــان هــا و سیســتم هــای کنترلــی یــک 
واحــد اتوکنــر را درنظــر بگیریــد. عــالوه بــر واحــد پردازنــده 
اطالعــات واحــد، واحــد پردازنــده اطالعــات ماشــین نیــز بــه 

بیشــتر ایــن اطالعــات کنترلــی نیازمنــد اســت.

درصورتیکــه تعــداد ایــن المــان هــا در هــر واحــد را ۲0 عــدد 
در هــر واحــد در نظــر بگیریــم و اطالعــات 10 عــدد از آنهــا در 
کنتــرل ماشــین مــورد اســتفاده قــرار گیــرد، از هــر واحــد بایــد 
10 عــدد ســیم ارتباطــی بــه سیســتم پردازنــده اصلــی ماشــین 
ــر 600  ــرای 60 واحــد تعــداد ســیم هــا براب متصــل شــود کــه ب

تهیه: قاسم حیدری، فوق لیسانس مهندسی تکنولوژی ماشین آالت نساجی

ســیم خواهــد شــد کــه بایــد بــه بــرد پردازنــده اصلــی متصــل 
شــود. عــالوه بــر کنتــرل واحدهــا، کنتــرل ســایر اجــزا ماننــد 
ساکشــن واحدهــا، تغذیــه اتوماتیــک ماســوره، ســرنخ یابــی 
ماســوره، دافــر، نظافتگــر پیمایشــی و ... نیــز شــامل ســیم 
هــای ارتباطــی اطالعــات مــی باشــند کــه برخــی آنهــا بایــد بــا 

ــاط باشــند. ــی در ارتب ــده اصل پردازن

عــالوه بــر ناممکــن بــودن جانمایــی بیــش از 600 پــورت روی 
یــک بــرد و ســختی هــای ناممکــن اتصــال و عیــب یابــی آن، 
ــه ماشــین ســاز  ــی ب ــه هنگفت ــاالی ســیم کشــی هزین حجــم ب
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باعــث  هــا  کشــی  ســیم  بــاالی  حجــم  و  کنــد  مــی  تحمیــل 
مشــکل بــزرگ در عیــب یابــی مــی شــد و بعضــا تعویــض کل 

ســیم هــا از عیــب یابــی راحتتــر بــود.

توســط   )Control Area Network( کــن  کنتــرل  اولیــن 
اینتــل در ســال 1۹۸۷ ارایــه شــد و در خــوردرو هــای بنــز و 
بــی ام و بــا موفقیــت بــکار گرفتــه شــد. در واقــع مــی تــوان 
گفــت کــه شــبکه کــن از طریــق مدیریــت تعــداد زیــادی از 
تجهیــزات الکترونیکــی ماننــد موتورهــا و جــک هــا و بوبیــن هــا 
بــا اســتفاده از اطالعــات دریافتــی از سنســورها بــا اســتفاده از 
یــک ســیم بــرای ایجــاد یــک شــبکه انتقــال ســیگنال و قــدرت 
بصــورت یکپارچــه، باعــث توســعه سیســتم هــای الکترونیکــی 

ــی شــد. و کنترل

ــارز کنتــرل کن-بــاس اشــاره مــی  در ادامــه بــه ویژگــی هــای ب
شــود.

برجســته  حالــت  و   )Recessive( نهفتــه  حالــت 
یــک و  صفــر  باینــری  سیســتم  بجــای   )Dominant(

در ایــن نــوع شــبکه تبــادل اطالعــات، بــه جــای اســتفاده از 

یــک ســیم 1 بیتــی صفــر و یــک سیســتم اعــداد باینــري، از 
یــک جفــت ســیم )trunk( تفاضلــی بــا ســیم هــای CAN_L و 
CAN_H و از حــاالت بــاس نهفتــه و برجســته بجــای صفــر و 
یک اســتفاده شــده اســت. حالت نهفته هنگامی رخ میدهد 
CAN_H داراي پتانســیل یکســانی  CAN_Lو  کــه دو ســیم 
باشــند و حالــت برجســته زمانــی رخ میدهــد کــه دو ســیم بــا 
یکدیگــر اختــالف پتانســیل داشــته باشــند. بــاس CANوقتــی 

غیــر فعــال اســت بــه صــورت نهفتــه باقــی میمانــد.

استفاده از ترمیناتور در انتهای سیم سیگنال

ترمیناتــور مقاوتــی حــدودا 1۲0 اهمــی اســت کــه در دوطــرف 
جــذب  و  میگیــرد  قــرار   CAN_H و   CAN_L بیــن  بــاس 
ســیگنالها و جلوگیــری از اکــو شــدن ســیگنال هــا بــا دامنــه 
معکــوس روي ســیم برگشــت )جــذب امپدانــس( را برعهــده 
دارد تــا نویــز ســیگنال برگشــتی، ســیگنالهاي داده را خــراب 

ــد. مــی کن

CAN پروتکل ارسال اطالعات

ایــن پروتــکل هیــچ گونــه وقفــه اي بــراي انتقــال پیغــام نــدارد 
امــا اولویــت فرســتادن پیغــام را بــراي عــدم برخــورد خواهــد 
داشــت و معمــوال پیغــام اورژانســی را در اولویــت قــرار مــی 
دهد.کــن یــک بــاس انتقــال بــا اولویــت اســت و گــره هــا دارای 

نشــانی نیســت.

در سیســتم ارســال اطالعــات بــر پایــه ایســتگاه و آدرس، هــر 
ایســتگاه بــراي خــود یــک آدرس منحصــر بــه فردیــا ID دارد. 
بــا ارســال اطالعــات از Master کــه حــاوي یــک آدرس نیــز 
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هســت، فقــط ایســتگاه مــورد نظــر اطالعــات را دریافــت مــی 
کنــد و بــرای هــر داده تنهــا یــک گیرنــده وجــود دارد.

آدرس  اســاس  بــر  اطالعــات  ارســال   CAN پروتــکل  در 
نیســت و از روش Broad Cast اســتفاده مــی شــود. تمــام 
ایســتگاهها اطالعــات را دریافــت کــرده و بــا توجــه بــه نــوع و 
محتــواي آن در مــورد پذیــرش یــا رد آن تصمیــم مــی گیرنــد. 
ــر از سنســور هــای ســایر اجــزا نیــز مــی توانــد  پــس هــر کنترل

اطالعــات دریافــت کنــد.

در واقــع بجــای آدرس دهــی بهمــراه محتــوای پیــام، محتــواي 
پیــام ارســالی بــه همــراه اولویــت آن، ارســال مــی شــود تــا 
اولویــت ارســال آن در تمــام ایســتگاه هــا رعایــت شــود. در 
واقــع امــکان داشــتن چنــد گیرنــده نیــز وجــود دارد کــه باعــث 
مــی شــود در تعــداد اطالعــات ارســالی مــورد نیــاز کاهــش 

چشــمگیری حاصــل شــود.

بدیــن ترتیــب هــر ایســتگاهی کــه آن اطالعــات برایــش داراي 
اهمیــت باشــد آن را پذیــرش کــرده و از آنهــا اســتفاده مــی 
کنــد، بقیــه ایســتگاهها اطالعــات را رد میکننــد. ایــن ویژگــی 
باعــث انعطــاف پذیــري زیــاد سیســتم و ســاختار بــه دلیــل 
آدرس دهــی بــر اســاس محتــوا و امــکان اضافــه کــردن راحــت 
ایســتگاهها بــه شــبکه بــدون اصالحــات ســخت افــزاري یــا نــرم 

افــزاري اشــاره کــرد.

و  اتفاقــات  )بیشــتر  دیجیتــال  ســیگنال  انتقــال  بــر  عــالوه 
هــای  ســیگنال  غیرفعــال(،  و  فعــال  بصــورت  هــا  وضعیــت 
آنالــوگ )مقادیــر سنســور متغیــر در طــول زمــان( بــا اســتفاده 
از مبــدل هــای آنالــوگ بــه دیجیتــال و در نظــر گرفتــن اولویــت 
و زمــان انتقــال ایــن ســیگنال هــای تبدیــل شــده، کنتــرل هــای 

آنالــوگ نیــز میســر مــی شــود.

ارتباطــات  محدودیــت  کن-بــاس  سیســتم  ترتیــب،  بدیــن 
و  عملکردپذیــری  ســرعت،  و  بانــد  عــرض  شــامل  ســریالی 
تعــداد تجهیــزات را نــدارد. چــون داده هــا یــا بصــورت دوره ای 
 CAN یــا بنــا بــه درخواســت ارســال مــی شــود. سیســتم هــاي
بســیار ســریع هســتند و قابلیــت انتقــال حداکثــر۷600 پیغــام 
ثانیــه را داراخواهنــد  انــداز در  ۸بایتــی و1۸000ســیگنال راه 

بــود.

عــالوه بــر ارســال داده هــای مربــوط بــه سنســورهای المــان 
هــای الکتریکــی، داده هایــی جهــت مکانیــزم هــای تشــخیص 
را  خطاهــا  هایــی  گــره  و  شــود  مــی  داده  اختصــاص  خطــا 
تشــخیص و یــک نشــانه خطــا ارســال مــی کنــد تــا شناســایی 
خطــا در مجموعــه بســیار زیــادی از المــان هــا و کنترلــر هــا بــه 

ــرد. راحتــی صــورت گی

در مطالب ارائه شــد ســعی شــد ضرورت اســتفاده از سیســتم 
هــای کنترلــی جدیــد و توجــه بیشــتر به آنها توضیح و سیســتم 
کن-بــاس کــه اولیــن و ســاده تریــن سیســتم کنترلــی شــبکه 
ای صنعتــی توســعه یافتــه مــی باشــد بصــورت اجمالــی ارائــه 

گردد.

همانطــور کــه گفتــه شــد مقایســه ســیم کشــی بوبیــن پیــچ 
اتوکنــر از واحدهــا بــه پردازنــده بــا توجــه بــه تعــداد بــاالی 
واحدهــا و تعــداد بــاالی المــان هــای موجــود در هــر واحــد، 
کنتــرل بــدون سیســتم کن-بــاس غیــر ممکــن بنظــر می رســد. 
ــا توجــه بــه ســرعت بــاالی الکتریکــی شــدن مکانیــزم هــای  ب
مکانیکــی و الکترونیکــی شــدن کنتــرل هــا، توجــه بیشــتر بــه 
ــز اهمیــت  از ایــن نــوع سیســتم هــای کنترلــی شــبکه ای های

ــود. ــژه ای خواهــد ب وی
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ارزش دالری ارزش ریالی (گ.ک)وزنشرح تعرفهکد تعرفه
429,400386,112,214,2661,479,211گرید نساجی- پروپلین  چیپس پلی39021030

30036400640201893002038852419گرید نساجی- استر  چیپس پلی39076110/39076910
563,800268,047,666,8831,444,820گرید نساجی- چیپس نایلون 39089020

31,029,6007,056,178,811,16941,776,450
40,343,89122,221,076,354,586126,430,370الیاف پنبه5201/5202/5203

1,735,8581,810,742,294,7879,834,113الیاف پشم5105, …,5101
126,172836,249,882,5254,746,751الیاف ابریشم50030000, 50020000

38,210,91824,072,581,796,854112,388,797تو اکریلیک55013000
1,840,1562,262,853,954,67610,703,282تو استات سلولز55021000
26,148,30011,500,219,295,86561,331,186الیاف ویسکوز55041000

4,005,9831,090,166,127,9296,363,462پلی استر  (دسته الیاف)الیاف و تو 55032000,55062000, 55012000
15,683,0519,844,136,253,91947,827,909الیاف اکریلیک55063000/55033000

106,31445,639,579,564327,075پروپیلن الیاف و دسته الیاف پلی55034000/55064000/55014000
000الیاف نایلون55061000

128,200,64373,683,665,540,705379,952,945
17,499,48610,559,228,039,13856,333,805نخ پنبه کارد و شانه 5207, 5206, 5205

92,46366,298,820,375271,690نخ پشمی5107, 5106
624,779194,937,399,1141,022,534( تحت این کد تعرفه وارد میشودFDYبخشی از نخ های  )سایر54024900

7,636,7545,491,057,200,86730,864,849نخ از الیاف نایلون غیریکسره54025100, 54024500, 54021920, 54021910
8,075,7062,711,637,644,30415,404,539...انواع نخ تکسچره نایلون، پلی پروپیلن،  پلی استر و 54023900, 54023400, 54023300, 54023200, 54023100

639,947425,770,532,4462,276,653نخ فیالمنتی ویسکوز5403 
39,20034,878,673,397131,587پروپیلن نخ فیالمنتی پلی54026300, 54024800,54025300 

25,583,9457,167,581,321,48440,420,363استر و سایر نخهای فیالمنتی پلی استر  پلیPOYنخ 54026200,54024700, 54024600,54025200
3,565,5121,665,622,637,2468,296,074نخ یک ال و چند ال از  الیاف غیریکسره پلی استر 55092100,55092200

1,040,402574,406,048,3483,032,999نخ از مخلوط پلی استر با پنبه، ویسکوز و سایر الیاف غیریکسره55095900و55095300و55095100
357,469428,657,177,1831,781,145نخ چندال از  الیاف غیریکسره ا لیاف آکریلیک یا مدآکریلیک55093200
000نخ تک ال از  الیاف غیریکسره ا لیاف آکریلیک یا مدآکریلیک55093100

93,10081,749,944,423302,842نخ یک ال و چندال از الیاف غیریکسره نایلون یاسایرپلی آمیدها55091200و  55091100
9565,475,539,73820,644سایر نخ ها از الیاف غیریکسره اکریلیک مخلوط با پشم55096100
20,54638,659,355,325151,246سایر نخ ها از الیاف غیریکسره اکریلیک مخلوط با پنبه55096200
3,2976,233,410,75823,457سایر نخ های مخلوط با اکریلیک 55096900
24,00045,152,394,000292,213سایر نخ های مصنوعی از قبیل پلی استر و اکریلیک منحصرا مخلوط با پنبه55099200

1,009,164868,614,665,9983,963,921نخ یک ال و چند ال از  الیاف غیریکسره مصنوعی 
3,552589,886,31114,045(خرده فروشی)نخ یک ال و چند ال از  الیاف غیریکسره سینتتیک 

66,313,83030,367,140,576,766164,618,651 مجموع واردات نخ 

نخ
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مجموع واردات چیپس گرید نساجی

الیاف

مجموع واردات الیاف نساجی

ارزش دالری ارزش ریالی (گ.ک)وزنشرح تعرفهکد تعرفه
6,388,4114,916,754,509,94925,209,376پارچه های تار و پودباف از پنبه و مخلوط پنبه 5212,…,5208

52,946,12957,192,583,444,222299,466,624انواع پارچه های تار و پودباف تهیه شده از الیاف مصنوعی و یا سنتتیک غیریکسره و یا فیالمنتی و یا مخلوط با این الیاف 5515,5516,…,5512, 5408, 5407
19,786157,925,821,030818,061پارچه های تار و پودباف از پشم 5112, 5111

3,689,8022,662,444,337,62414,913,590(58فصل ) (...مخمل، دانتل ، گاز، روبان و )پارچه های تارو پود باف مخصوص 58
11,019,2078,707,404,746,15743,600,316..پارچه های نسجی آغشته اندوده پوشانده یا منطبق شده 59
5,557,7625,681,420,126,10030,226,417پارچه های کشباف یا قالب باف60

79,621,09779,318,532,985,082414,234,384

5601
 میلی 5آوات  از مواد نسجی و اشیای از آن، الیاف نسجی که درازای آن ها از 

 mill)گرد و گره و گلوله های کوچک  (پرز منسوجات)متر بیشتر نباشد 
neps)  (الیی ها)از مواد نسجی

1,995,4665,806,051,684,43527,287,891

18,91215,574,419,12061,807(نمد)نمد حتی آغشته، اندوده، پوشانده یا مطبق شده 5602

حتی آغشته، اندوده، پوشانده یا مطبق  (nonwovens)پارچه های نبافته 5603
(انواع بی بافت)شده 

2,689,7432,182,914,020,72510,976,884

214,642179,566,913,011924,912....سایر آوات، ریسمان، طناب، نخ های فانتزی، فلزی  و 5604

4,918,7638,184,107,037,29139,251,494
000(5701)فرش دستباف 5701
160272,327,000997(5702)گلیم، گبه، سوماک و سجاده 5702

5,7509,372,406,03234,322(5705 و 5704، 5703)فرش ماشینی 5705, …, 5703
5,9109,644,733,03235,319

000لباس و متفرعات لباس کشباف و قالب باف6112,…,6101,6102
203,956113,377,620,5501,353,901لباس و متفرعات لباس غیر کشباف و غیر قالب باف6210,..,6201,6202

000لباس گرمکن ورزشی و شنا زنانه و مردانه6212 ,6211
9,94262,853,973,830255,503(..... جوراب، جوراب شلواری، کراوات و دستمال گردن و )متفرعات پوشاک 6115-6116-6117-6214-6215-6216-6217

213,898176,231,594,3801,609,404
310,303,741198,795,501,278,4251,041,478,647

مجموع واردات انواع کفپوش

انواع پوشاک 
و متفرعات 

پوشاک

مجموع واردات پوشاک 
ماهه نخست اقالم نساجی و پوشاک 7مجموع واردات

پارچه

مجموع واردات انواع پارچه

منسوجات 
بی بافت

مجموع واردات منسوجات بی بافت

انواع کفپوش

دبیرخانه انجمن صنایع نساجی ایران:  اقالم نساجی به تفکیک نوع محصول، تهیه و تنظیم1401ماهه   7آمار واردات

آمار صادرات و واردات صنایع نساجی 
ایران طی هفت ماه اول سال ۱۴۰۱
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ارزش دالری ارزش ریالی (گ.ک)وزنشرح تعرفهکد تعرفه
14,753,0004,599,981,812,42217,691,575گرید نساجی- پروپلین  چیپس پلی39021030

000گرید نساجی- استر  چیپس پلی39076110/39076910
000گرید نساجی- چیپس نایلون 39089020

14,753,0004,599,981,812,42217,691,575
216,23062,382,689,059249,271الیاف پنبه5201/5202/5203

1,277,020876,688,706,8893,374,681الیاف پشم5105, …,5101
000الیاف ابریشم50030000, 50020000

000تو اکریلیک55013000
000تو استات سلولز55021000
000الیاف ویسکوز55041000

38,426,3048,470,188,203,38632,927,191پلی استر (دسته الیاف)الیاف و تو 55032000,55062000, 55012000
1,075463,246,7731,812الیاف اکریلیک55063000/55033000

720,315236,592,025,696925,996پروپیلن الیاف و دسته الیاف پلی55034000/55064000/55014000
000الیاف نایلون55061000

40,640,9449,646,314,871,80337,478,951
1,031381,769,2401,546نخ پنبه کارد و شانه5207, 5206, 5205

650647,702,6402,417نخ پشمی5107, 5106
8043,572,320160( تحت این کد تعرفه وارد میشودFDYبخشی از نخ های  )سایر54024900

1,986795,501,0153,001نخ از الیاف نایلون غیریکسره54025100, 54024500, 54021920, 54021910
2,720,6191,129,878,549,4694,376,109...انواع نخ تکسچره نایلون، پلی پروپیلن،  پلی استر و 54023900, 54023400, 54023300, 54023200, 54023100

000نخ فیالمنتی ویسکوز5403 
128,22944,717,576,585173,201پروپیلن نخ فیالمنتی پلی54026300, 54024800,54025300 

1,004,405373,483,718,2391,439,908استر و سایر نخهای فیالمنتی پلی استر  پلیPOYنخ 54026200, 54025200, 54024600,54024700
25,10614,335,286,96556,010نخ یک ال و چند ال از  الیاف غیریکسره پلی استر55092100,55092200

000نخ از مخلوط پلی استر با پنبه، ویسکوز و سایر الیاف غیریکسره55095900و55095300و55095100
1,974,5801,476,740,546,8935,599,067نخ چندال از  الیاف غیریکسره ا لیاف آکریلیک یا مدآکریلیک55093200
000نخ تک ال از  الیاف غیریکسره ا لیاف آکریلیک یا مدآکریلیک55093100

000نخ یک ال و چندال از الیاف غیریکسره نایلون یاسایرپلی آمیدها55091200،  55091100
000سایر نخ ها از الیاف غیریکسره اکریلیک مخلوط با پشم55096100
000سایر نخ ها از الیاف غیریکسره اکریلیک مخلوط با پنبه55096200
000سایر نخ های مخلوط با اکریلیک55096900
000سایر نخ های مصنوعی از قبیل پلی استر و اکریلیک منحصرا مخلوط با پنبه55099200

سایر نخها، از الیاف غیریکسره سنتتیک، مخلوط باالیاف غیر مذکور در جای 55099900
دیگر غیر خرده فروشی غیر از نخ دوخت

56,29634,174,339,306130,974

000نخ یک ال و چند ال از  الیاف غیریکسره مصنوعی55101100/55101200
000(خرده فروشی)نخ یک ال و چند ال از  الیاف غیریکسره سینتتیک 55111000/55112000

5,912,9823,075,198,562,67211,782,393

دبیرخانه انجمن صنایع نساجی ایران :  اقالم نساجی به تفکیک نوع محصول، تهیه و تنظیم1401 ماهه نخست  7آمار  صادرات

نخ

چیپس

مجموع صادرات چیپس گرید نساجی

الیاف

مجموع صادرات الیاف نساجی

مجموع صادرات نخ 

ارزش دالری ارزش ریالی (گ.ک)وزنشرح تعرفهکد تعرفه
114,169147,844,144,161580,510پارچه های تار و پودباف از پنبه و مخلوط پنبه5212....5208

انواع پارچه های تار و پودباف تهیه شده از الیاف مصنوعی و یا سنتتیک 5515,5516,…,5512, 5408, 5407
غیریکسره و یا فیالمنتی و یا مخلوط با این الیاف

5,689,6323,196,702,179,03812,416,206

2,83019,823,598,28479,027پارچه های تار و پودباف از پشم5112, 5111

1,499,9691,429,515,280,4145,545,933(58فصل ) (...مخمل، دانتل ، گاز، روبان و )پارچه های تارو پود باف مخصوص 58

1,287,977734,401,619,7982,838,184..پارچه های نسجی آغشته اندوده پوشانده یا منطبق شده 59
128,669143,986,435,101566,325پارچه های کشباف یا قالب باف60

8,609,0775,524,429,112,63521,445,675

5601
 میلی 5آوات  از مواد نسجی و اشیای از آن، الیاف نسجی که درازای آن ها از 

 mill)گرد و گره و گلوله های کوچک  (پرز منسوجات)متر بیشتر نباشد 
neps)  (الیی ها)از مواد نسجی

254,68872,208,757,485270,258

1,489,855625,708,070,5712,460,757(نمد)نمد حتی آغشته، اندوده، پوشانده یا مطبق شده 5602

حتی آغشته، اندوده، پوشانده یا مطبق  (nonwovens)پارچه های نبافته 5603
(انواع بی بافت)شده 

1,189,992651,373,702,6952,515,124

1,007,317338,385,783,9151,329,062....سایر آوات، ریسمان، طناب، نخ های فانتزی، فلزی  و 5604

3,941,8521,687,676,314,6666,575,201
1,731,8397,033,380,257,67227,223,361(5701)فرش دستباف 5701
29,945,47333,732,703,131,950129,716,364(5702)گلیم، گبه، سوماک و سجاده 5702

22,707,8766,893,124,640,56126,512,245(5705 و 5704، 5703)فرش ماشینی 5705, …, 5703
54,385,18847,659,208,030,183183,451,970

1,604,2343,055,557,420,92811,855,373لباس و متفرعات لباس کشباف و قالب باف6112,…,6101,6102
3,503,4724,396,324,099,87517,092,136لباس و متفرعات لباس غیر کشباف و غیر قالب باف6210,..,6201,6202

16,83935,468,952,712132,647لباس گرمکن ورزشی و شنا زنانه و مردانه6212 ,6211
661,6121,248,064,885,9194,802,036(...جوراب، جوراب شلواری، کراوات و دستمال گردن و)متفرعات پوشاک 6115-6116-6117-6214-6215-6216-6217

5,786,1578,735,415,359,43433,882,192
134,029,20080,928,224,063,815312,307,957

مجموع صادرات انواع کفپوش

انواع پوشاک 
و متفرعات 

پوشاک

مجموع صادرات پوشاک 
1401 ماه اول  7مجموع صادرات  اقالم نساجی و پوشاک  طی

پارچه

مجموع صادرات انواع پارچه

منسوجات 
بی بافت

مجموع صادرات منسوجات بی بافت

انواع کفپوش

 اقالم نساجی به تفکیک نوع محصول1401 ماهه نخست  6آمار  صادرات 

منبع: انجمن صنایع نساجی ایران
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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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مصاحبه : بهنام قاسمی – تحریریه مجله نساجی کهن

رشکت الیاف منونه، پیشتاز در تولید و 
صادرات الیاف پیل اسرت سالید 

بررسی وضعیت نساجی در بازارهای داخلی و خارجی و چالش های تامین مواد اولیه و صادرات محصول

کارخانه الیاف نمونه شــرق گســتر در ســال ۲014 میالدی تاســیس 
شــد. الیــاف نمونــه بــا عنایــت بــه بهــره منــدی از متخصصیــن خبــره، 
مدیریــت شایســته و تکنولــوژی مــدرن، خــود را بعنــوان پیشــرو در 
تولیــد الیــاف ســالید در دنیــر و رنــگ هــای مختلــف در ایــران و 

کشــورهای همســایه معرفــی کــرده اســت.

نمونــه  هلدینــگ  هــای  زیــر مجموعــه  از  نمونــه،  الیــاف  شــرکت 
ــا  ایــران، یکــی از بزرگتریــن تولیــد کننــده هــای الیــاف پلــی اســتر ب
مــواد اولیــه چیپــس پتروشــیمی و پــرک بطــری هــای پلــی اتیلــن 
ایــران مــی باشــد. عمــده  تــن در  بــا تولیــد روزانــه 40  ترفتــاالت 
مصــرف محصــوالت تولیــدی ایــن شــرکت در صنایــع ریســندگی، 
صنایــع خــواب، فــرش و موکــت، ایــزوگام و الیــی و... مــی باشــد.

ــه روز  ــار مصــرف روز ب اســتفاده از بطــری هــای پالســتیکی یــک ب
در سراســر جهــان افزایــش مــی یابــد. در ایــران نیــز ایــن امــر وجــود 

دارد. آینــده و پتانســیل هــای صنعــت بازیافــت نســاجی و بــه ویــژه 
ــران را چطــور مــی بینیــد؟ مــوارد  بازیافــت بطــری هــای پــت در ای

کاربــرد PET بازیافتــی چیســت؟

ایــران بــا دارا بــودن جمعیــت ۸5 میلیــون نفــری کشــوری اســت 
کــه پتانســیل باالیــی در بخــش بازیافــت کلیــه کاالهــای نســاجی 
دارد. همچنیــن صنعــت نســاجی یکــی از مهمتریــن بخــش هــا 
بــرای مصــرف محصــوالت بازیافتــی نیــز مــی باشــد. بــه طــوری کــه 
امــروز صنعــت تولیــد انــواع الیــاف و نــخ از بطــری هــای پالســتیکی و 
تورهــای ماهیگیــری رهــا شــده در دریــا هــا و ... بســیار مــورد توجــه 
اســت و بســیاری از شــرکت هــای معظــم جهــان در ایــن بخــش 
ســرمایه گــذاری هــای هنگفتــی را انجــام داده انــد و عــالوه بــر کمــک 
ــی را در صنعــت  ــه طبیعــت و محیــط زیســت ارزش افــزوده باالی ب
بازیافــت وارد چرخــه اقتصــاد و صنعــت بــزرگ نســاجی مــی کننــد.

همانطــور کــه اشــاره کردیــد ایــران در ایــن بخــش بــازاری بکــر دارد و 
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در الیــاف نمونــه مــا برآنیــم تــا بــا اســتفاده از 
ایــن پتانســیل بــاال هــم در بخــش اقتصــادی 
و کارآفرینــی بــه کشــور کمــک کنیــم و هم با 
تبدیــل بطــری هــای ضایعاتــی بــه یــک کاالی 
بــا ارزش بــه محیــط زیســت و ســالمت آب 
در  شــهرهای  در  ویــژه  بــه  ایــران  خــاک  و 
معــرض آســیب در حــد تــوان کمــک کنیــم.

بازیافتــی   PET کاربردهــای  مهمتریــن 
ظــروف،  تســمه،  ورق،  الیــاف،  تولیــد  در 
 PET قطعــات تزریقــی، بطــری مــی باشــد
نخــورده  دســت  و  نــو   PET از  بازیافتــی 
تقریبــا غیــر قابــل تشــخیص مــی باشــد و 
ــد بــه محصــوالت قابــل رقابــت در  مــی توان

شــود. تبدیــل  مختلــف  بازارهــای 

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

بازیافتــی   PET از کاربردهــای  یکــی دیگــر 
ــی اســتر مــی باشــد کــه در  ــاف پل ــد الی تولی
تولیــد نــخ نایلونــی بــرای قالیبافــی، موکــت 
درصــد  و  کفــش  و  کیــف  صنایــع  بافــی، 
کمــی در پوشــاک اســتفاده مــی شــود. ایــن 
ــه طــور گســترده در تولیــد فــرش و  الیــاف ب
پوشــش هــای تزئینــی و روکــش مبــل مــورد 

اســتفاده قــرار مــی گیــرد.

PET بازیافتــی همچنیــن بــرای بســته بنــدی 
مثــل  غذایــی  مــواد   Thermoforming
اســتفاده  مــورد  ســبزیجات  و  مــرغ  تخــم 
 PET قــرار مــی گیــرد. از کاربردهــای دیگــر
ایــن  باشــد.  مــی  تولیــد ورق  بازیافتــی در 
ورق هــا در رنگهــای شــفاف، ســبز و ســیاه 

تولیــد مــی شــوند.

 PET جدیــد  کاربردهــای  از  دیگــر  یکــی 
ــت هــای پالســتیکی  ــد پال ــی در تولی بازیافت
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 گرفته 
مــی شــود. بــا توجــه بــه اینکــه تولیــد پالــت 
هــای چوبــی باعــث تخریــب بیشــتر جنــگل 
پالســتیکی  هــای  پالــت  لــذا  شــده،  هــا 

ــه اســت. ــرار گرفت بیشــتر مــورد توجــه ق

مزایــای اســتفاده از پلــی اســتر بازیافتــی 
ــه چیســت؟  ــاف نمون الی

بــه  را   PET از  شــده  بازیافــت  اســتر  پلــی 
عنــوان مــاده اولیــه اســتفاده مــی کنــد. ایــن 
همــان مــاده ای اســت کــه در بطــری هــای 
پالســتیکی شــفاف اســتفاده مــی شــود و 
بازیافــت آن بــرای ایجــاد پارچــه، مانــع از 
ــه مــی شــود. ــه محــل دفــن زبال ــن آن ب رفت

نســبتاً  بازیافــت  سیســتم  بــه  توجــه  بــا 
پیشــرفته بطــری هــای PET ، چالــش هــای 
بــرای  کارآمــد  روش  ابــداع  بــرای  بســیاری 

اســتفاده مجــدد از ایــن بطــری هــا درتولیــد 
نــخ انجــام شــد.

فرآینــد تبدیــل PET بــه پلــی اســتر بازیافتــی 
نســبت بــه نمونــه پلــی اســتر معمولــی بــه 
دو  دارد.  احتیــاج  کمتــری  بســیار  انــرژی 
مزیــت اصلــی بــرای ایــن فرآینــد وجــود دارد:

• اســتفاده از پلــی اســتر بازیافــت شــده، 
مــاده  عنــوان  بــه  نفــت  بــه  مــا  وابســتگی 
اولیــه در تولیــد نــخ را کاهــش مــی دهــد

• اســتفاده از بطــری هــای PET بــرای ایــن 
فرآینــد باعــث کاهــش زبالــه هــا و در نتیجــه 
آلودگــی کمتــر خــاک، هــوا و آلودگــی آب 
مــی شــود. یکــی دیگــر از مزایــای پلــی اســتر 
بازیافتــی ایــن اســت کــه مــی تــوان لبــاس 
ــاره  ــاره و دوب هــای تولیــد شــده از آن را دوب
بازیافــت کــرد بــدون اینکــه کیفیــت آن هــا 
کــم شــود، در نتیجــه میتوانیــم ضایعــات را 

بــه حداقــل برســانیم.
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ایــن بــدان معنــی اســت کــه تولیــد کننــده 
پوشــاک پلــی اســتری بازیافتــی مــی توانــد 
بــه صــورت بالقــوه بــه یــک چرخــه تبدیــل 
شــود و ایــن بــدان معنــی اســت کــه پلــی 
اســتر قابلیــت بازیافــت و اســتفاده مجــدد 
چیــزی  ایــن  اســت.  دارا  را  همیشــه  بــرای 
بــرای ســایر  اســت کــه شــما نمــی توانیــد 
الیــاف موجــود در بــازار بگوییــد. عــدم تجزیه 
پذیــری پلــی اســتر در واقــع مــی توانــد یــک 

مزیــت محســوب شــود نــه عیــب!

از  دنیــا حفاظــت  تمــام  در  کــه  حالــی  در 
محیــط زیســت و تولیــد کاالهــای ســبز و 
بــی ضــرر از مرحلــه حــرف و شــعار گذشــته 
امــا  و وارد مرحلــه جــدی عملیاتــی شــده 
ایــران هنــوز در مــورد مفاهیــم پایــه و  در 
اساســی صحبــت هــم نمــی شــود. علــت 

متفــاوت چیســت؟ نــگاه  ایــن 

متاســفانه در ایــران و ســایر کشــورهای در 
حــال توســعه، فرهنــگ اســتفاده از یــک کاال 
یــا محصــول جدیــد بســیار دیــر تــر از ورود 
محصــول بــه بــازار در مــردم نهادینــه مــی 
شــود و از آنجایــی کــه فرهنــگ ســازی در 
زمینــه محیــط زیســت و فرهنــگ مصــرف در 
اولویــت هــای دولــت هــا نیســت مــردم در 
ایــن زمینــه هــا آمــوزش نمــی بیننــد و حتــی 
ــه ایــن نــکات مهــم اشــاره ای  در مــدارس ب

نمــی شــود.

مصــرف انــواع نوشــابه و آب معدنــی و ســایر 

بطــری  در  هــا  نوشــیدنی  و  غذایــی  مــواد 
هــای پلــی اســتر )PET( بــه ســرعت در حــال 
از طرفــی ترویــج افراطــی  افزایــش اســت. 
روحیــه راحــت طلبــی و هزینــه دار نكــردن 
مصــرف بطــری دور انداختنــی هــم ســبب 
شــده كــه مــردم بــه جــای خریــد نوشــیدنی 
هــا و غیــره در بطــری شیشــه ای، بــه خریــد 
روی  مصــرف  یكبــار  هــای  بطــری  در  آنهــا 

آورنــد.

ایــن در حالــی اســت كــه تولیدكننــدگان، در 
كشــور مــا هیچگونــه مســئولیتی در جمــع 
ــا  آوری بطــری هــای خالــی ندارنــد و فقــط ب

افتخــار از افزایــش تولید،»كارآفرینی« و در 
زمینــه مســایل زیســت محیطــی، حداكثــر 
از گرفتــن گواهینامــه هــا و تقدیرنامــه هــای 
كارخانــه  اطــراف  در  درختــكاری  و  رســمی 
ســخن میگوییــد، همچنیــن بــه طــرح بســیار 
ریــزی كــه روی برچســب بطــری هــا چــاپ 
شــده و فــردی را نشــان مــی دهــد كــه بطــری 
اشــاره  انــدازد،  مــی  زبالــه  ســطل  در  را 

میكننــد!

یكبــار  هــای  بطــری  كننــدگان،  مصــرف 
مخلــوط  هــا  زبالــه  دیگــر  بــا  را  مصــرف 
طبیعــت  و  شــهر  در  را  آنهــا  یــا  میكننــد، 
آنــان چــون هزینــه هــای  رهــا مــی كننــد. 
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 مســئولیت اخالقــی 
هــم در رهــا ســازی آزادانــه آن ندارنــد، از 
ســوی دیگــر چــون كارخانــه هــای بازیافــت 
PET در كشــور نیســت )یــا در همــه جــا و 
بــا ظرفیــت كافــی نیســت( مصــرف كننــده 
دلیلــی بــرای جداســازی ایــن گونــه بطــری از 

دیگــر زبالــه هــا نمــی بیننــد.
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مشــكالت بطــری هــای PET ایــن اســت كــه تجزیه نشــدنی هســتند 
و فضــای زیــادی را اشــغال میكننــد و از ایــن رو بــه هیوالیــی بــرای 
محیــط زیســت كشــور بــدل شــده انــد. در بیشــتر دره هــا و دامنــه 
هــای كوهســتانی، گردشــگاه هــا، ســاحل هــا، كنــاره جــاده هــا و 
بســیاری نقــاط دیگــر، ریخــت و پــاش ایــن بطــری هــا چشــم انــداز 

بســیار زننــده ای ایجــاد كــرده اســت.

حجــم زیــاد ایــن بطــری هــا هزینــه حمــل آنهــا را باال برده، شــهرداری 
هــا و پیمانــكاران نمیتواننــد زبالــه هــای حجیــم شــده بــا آنهــا را بــه 
مناطــق دوردســت ببرنــد. كســانی كــه پیــاده روی و گــردش مــی 
كننــد نیــز بازگردانــدن بطــری هــای جاگیــر را دشــوار مــی یابنــد و 

رغبتــی بــه ایــن كار نشــان نمــی دهنــد.

افــزون بــر ایــن، دورریختــن و بازنگردانــدن بطــری هــای PET بــه 
چرخــه تولیــد، هــدر دادن آشــكار و پراســراف منابــع تجدیدناپذیــر 
نفــت اســت. بــر ایــن اســاس درگیــر ســاختن كســانی كــه در تولیــد 
ــا ایــن هــدف  و پخــش بطــری هــای پی.ای.تــی ذینفــع هســتند و ب
كــه هــر كــس كــه در چرخــه تولیــد و مصــرف بطــری هــا نقــش دارد، 
بایــد ســهم مســئولیت خــود را در بازیافــت آنهــا بپذیــرد، میتوانــد 

در بازیافــت ایــن بطــری هــا كارســاز باشــد.

تحقق این امر تحت چهار موضوع امكانپذیر است:

1.متمایزكردن مصرف نوشیدنی با مصرف بطری

 ۲ .هزینه داركردن دورریخت بطری

3 .اقتصادی كردن جمع آوری و بازیافت بطری

بــا  4 .تحقــق بازیافــت بازیافــت بطــری هــا، در برخــی كشــورها 
كــه  آغــاز میشــود. كســی  )و گرفتــن »گرویــی«(  قیمــت  تعییــن 

بطــری را بازگردانــد، پــول كمتــری بــرای مصــرف آن مــی پــردازد و 
هــر كــس كــه بطــری را دور بینــدازد، هزینــه ای در مقابــل آلــوده 

ســازی پرداختــه اســت.

روشــن اســت كــه مصــرف چیــزی كــه قیمــت نداشــته باشــد، بــا 
اســراف و ریخــت و پــاش همــراه اســت. در بازیافــت، میتــوان از 
ــا منســوج پلــی اســتر و...  بطــری هــای مصــرف شــده، بطــری نــو ی
تولیــد كــرد. اگــر امــكان مصــرف تمــام بطــری هــای بازیافــت شــده 
در  بازیافــت  هــای  كارخانــه  تأســیس  بــودن  پرهزینــه  علــت  بــه 
كوتــاه مــدت میســر نباشــد، میتــوان در كارگاه هــا و كارخانــه هــای 

كوچكتــر و ســاده تــر آنهــا را خــرد و بــرای صــادرات آمــاده كــرد.

ــزرگ در بخــش  ــرای ســرمایه گــذاری هــای ب ــه ب ــران زمین ــا در ای آی
ــاف وجــود دارد؟ ــد الی ــژه تولی ــه وی صنعــت نســاجی و ب

الیــاف  بالمنــازع  ســلطان  پنبــه  میــالدی   1۹۸0 دهــه  اوایــل  تــا 
ــون  ــه 30 میلی ــک ب ــن ســالها از نزدی محســوب مــی گشــت و در ای
تولیــد جهانــی الیــاف، تقریبــاً 15 میلیــون تــن )بیــش از 50(% در 
اختیــار الیــاف پنبــه و مابقــی ســهم ســایر الیــاف طبیعــی و مصنوعــی 

بــود.

امــا بــا توجــه بــه افزایــش جمعیــت، 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 
نســاجی نبودنــد و پیشــرفت صنعــت پتروشــیمی و پلیمــر منجــر 
بــه افزایــش ســهم الیــاف مصنوعــی باالخــص الیــاف پلــی اســتر در 
ایــن عرصــه گردیــد، بــه گونــه ای کــه در اوایــل دهــه ۲000 میــالدی 
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میــزان تولیــد الیــاف پلــی اســتر بــا الیــاف پنبــه در حــد ۲0 هــزار تــن 
در ســال برابــر گردیــد و پــس از آن تولیــد الیــاف پلــی اســتر بــا شــیب 

صعــودی بســیار زیــادی بــه حرکــت خــود ادامــه داد.

آمــار حاکــی از آن اســت کــه در ســال ۲015 میــزان تولیــد الیــاف 
پلــی اســتر بــه بیــش از ۲ برابــر الیــاف پنبــه رســید کــه ایــن موضــوع 
حاکــی از اهمیــت بســیار زیــاد ایــن الیــاف در صنعــت نســاجی مــی 
باشــد. هرچنــد در حــال حاضــر تولیــد الیــاف پنبــه در جهــان بــا 
کمــک گرفتــن از اصالحــات ژنتیکــی ارقــام پنبــه و روش هــای مــدرن 
کشــاورزی بــه حــد تقریبــی ۷.۲5 میلیــون تــن در ســال رســیده 
اســت، کــه نشــان دهنــده ســهم ۲5 درصــدی ایــن الیــاف در کل 
تولیــد الیــاف جهــان در ســال ۲01۷ مــی باشــد ولــی در همیــن ســال 
ــن در ســال رســید کــه  ــون ت ــه 60 میلی ــی اســتر نزدیــک ب ــد پل تولی
حاکــی از ســهم 60 درصــدی ایــن الیــاف از تولیــد جهانــی الیــاف 

مــی باشــد.

بــا توجــه بــه تولیــد و مصــرف بیــش از 103 میلیــون تــن الیــاف 
در ســال ۲01۷ میــالدی -  5 %افزایــش نســبت بــه ســال قبــل - 
مشــخص اســت کــه پــس از پلــی اســتر و پنبــه بــه عنــوان دو بازیگــر 
اصلــی صنعــت نســاجی، مجمــوع مصــرف ســایر الیــاف نســاجی 
نظیــر پشــم، ابریشــم، پلــی آمیــد )نایلــون(، اکریلیــک، ویســکوز و 
... کمتــر از 1۸ میلیــون تــن در ســال مــی باشــد کــه ایــن موضــوع 
حاکــی از اهمیــت بســیار زیــاد توجــه بــه الیــاف پلــی اســتر و پنبــه در 

صنعــت نســاجی دارد.

در حــال حاضــر پــس از الیــاف پلــی اســتر و پنبــه بــه ترتیــب الیــاف 
ســلولزی بازیافتــه )ویســکوز، اســتات، تنســل و ...(، نایلــون، پلــی 
در صنایــع  الیــاف  تریــن  پرمصــرف  پشــم  و  اکریلیــک  پروپیلــن، 

نســاجی و کاربردهــای مشــابه آن مــی باشــند.

هرچنــد در تولیــد الیــاف ســلولزی بازیافتــه نظیــر ویســکوز، اســتات 
ســلولز، تــری اســتات و ... نیازمنــد دسترســی بــه منابــع بســیار 
کــه  ســریع،  رشــد  دوره  بــا  هــای  جنــگل  نظیــر  ســلولزی  زیــاد 
عمدتــاً در کشــورهای خاصــی نظیــر اروپــای شــمالی و یــا جنــوب 
شــرق آســیا، هنــد و چیــن وجــود دارنــد هســتیم، امــا بــا توجــه 
بــه خصوصیــات بســیار مطلــوب آنهــا و شــباهت بســیار زیــاد بــه 
ــاد  ــه مصــرف آنهــا بســیار زی ــی ب ــال جهان ــه، اقب ــاف طبیعــی پنب الی
و بــه همیــن خاطــر مجموعــاً میــزان مصــرف آنهــا در جایــگاه ســوم 
 ۲01۸-۲01۷ زراعــی  ســال  در  دارد.  قــرار  الیــاف  جهانــی  مصــرف 
بزرگتریــن تولیدکننــدگان الیــاف پنبــه جهــان بــه ترتیــب عبــارت 

بودنــد از )ارقــام بــه هــزار تــن(:

 4555 آمریــکا  تــن،  هــزار   5۹۸۷ چیــن  تــن،  هــزار   6۲05 هنــد 
تــن،  هــزار  پاکســتان 1۷۸5  تــن،  هــزار  برزیــل 1۸۹4  تــن،  هــزار 
اســترالیا 1045، ترکیــه ۸۷1، ازبکســتان ۸3۸، ترکمنســتان ۲۹6 

15۸ بورکینافاســو  و 

برطبــق ایــن آمــار میــزان تولیــد الیــاف پنبــه در 3 کشــور هنــد، چیــن 
و آمریــکا دارای اختــالف فاحشــی بــا ســایر کشــورهای دنیــا بــوده و 
ایــن 3 کشــور بــه تنهایــی بیــش از 65 % تولیــد جهانــی الیــاف پنبــه را 
در اختیــار خــود دارنــد. همچنیــن 3 کشــور همســایه ایــران )ترکیــه، 
ترکمنســتان و پاکســتان( که از اقلیم آب و هوایی نســبتاً مشــابهی 
بــا کشــور مــا برخــوردار هســتند در مجمــوع نزدیــک بــه 1۲ % تولیــد 
جهانــی الیــاف پنبــه را در اختیــار دارنــد در حالــی کــه میــزان تولیــد 
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در کشــور ایــران بســیار کمتــر از نیــم درصــد 
کوتــاه(  )الیــاف  پاییــن  بــا کیفیــت  جهانــی 

مــی باشــد.

آمــار  طبــق  بــر  زمانــی  بــازه  همیــن  در 
مجــری طــرح پنبــه، معاونــت امــور زراعــت، 
وزارت جهــاد کشــاورزی میــزان تولیــد پنبــه 
برابــر   13۹6-13۹۷ زراعــی  ســال  در  ایــران 
بــا 55۸3۸ تــن بــوده اســت کــه حاکــی از 
ســهم بســیار ناچیــز ایــران در مقیــاس تولیــد 

جهانــی طــالی ســفید مــی باشــد.

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

اســتفاده قــرار مــی گیــرد

مجمــوع  از  کــه  اســت  آن  از  حاکــی  آمــار 
66.۷6 میلیــون تــن تولیــد پلــی اســتر جهــان 
در ســال ۲016 میــالدی )شــامل پلــی اســتر 
صــورت  بــه   %  44 بــه  نزدیــک  بازیافتــی( 
نــخ فیالمنتــی، ۲.۲0 % بــه صــورت الیــاف 
و  بطــری  عنــوان  بــه   %  5.۲۷ اســتیپل، 
مابقــی بــه صــورت فیلــم و ســایر محصــوالت 
عبــارت  بــه  اســت.  تبدیــل شــده  پلیمــری 
دیگــر بیــش از 6۲ % پلــی اســتر تولیــدی در 
جهــان در صنایــع نســاجی مــورد اســتفاده 

قــرار مــی گیــرد.

افزایــش  میــزان  هــا  بینــی  پیــش  برطبــق 
تولیــد جهانــی الیــاف در طــی ســاله ای آتــی 
تــا ســال ۲0۲5 میــالدی در محــدوده ۷.3 
% در ســال مــی باشــد کــه از ایــن میــزان 
رشــد نزدیــک بــه ۹5 %ســهم پلــی اســتر مــی 
باشــد. بــه عبــارت دیگــر پلــی اســتر در طــی 
دهــه هــای آتــی تنهــا محــرک بــازار الیــاف 
بــه  رو  نیازهــای  کننــده  تامیــن  و  نســاجی 

رشــد ایــن بــازار مــی باشــد.

فیالمنتــی  نــخ  صــورت  دو  بــه  اســتر  پلــی 
صنعــت  در  )منقطــع(  اســتیپل  الیــاف  و 
نســاجی مــورد اســتفاده قــرار مــی گیــرد کــه 
هــر کــدام از آنهــا دارای انــواع و زیرشــاخه 
هــای متفاوتــی مــی باشــند. در ســال ۲01۷ 
میــالدی از نزدیــک بــه 60 میلیــون تــن تولید 
جهانــی پلــی اســتر نســاجی قریــب بــه 36 
میلیــون تــن آن بــه صــورت نــخ فیالمنتــی 
نیمــه آرایــش یافتــه و کامــال آرایــش یافتــه 
FDY-POY و تقریبــاً ۲4 میلیــون تــن آن بــه 

صــورت الیــاف اســتیپل تولیــد شــده انــد.

بــا توجــه بــه اینکــه درحــال حاضــر در کشــور 
مــا بســته بنــدی مــواد غذایــی و آرایشــی در 
ظــروف بازیافتــی PET ممنــوع اســت لــذا بــر 
خــالف الگــوی مصــرف جهانــی کــه در حــدود 
5۷ درصــد PET بازیافتــی در پروســه تولیــد 
الیــاف قــرار میگیــرد ســهم آن در ایــران در 
حــدود ۷0 درصــد بــرآورد شــده اســت کــه 
ایــن روش تولیــد در بســیاری از واحدهــای 
مــا بــا توجــه بــه نــوع ماشــین آالت شــان در 

حــال انجــام اســت.

در قســمت عرضــه الیــاف و نــخ پلــی اســتر 
ایــن  مصــرف  رونــد  کــه  شــد  مالحظــه 
و  پنبــه  گرانــی  بدلیــل  کشــور  در  فــرآورده 
ســایر الیــاف طبیعــی و همچنیــن جانشــینی 
ایــن فــرآورده در ســایر منســوجات ماننــد 
اســتر  پلــی  نــخ  موکــت  ماشــینی،  فــرش 
بدلیــل بهداشــتی بــودن و قیمــت رقابتــی تــر 
در حــال جایگزیــن شــدن بــه نــخ اکریلیــک 
و نــخ پلــی پروپیلــن اســت ایــن نــخ بــه فــرش 
حالــت درخشــندگی میدهــد، پــرز نمیدهــد، 
ضــد آلــرژی، تنــوع رنــگ بــاال، نــرم و لطیــف 
بــودن و مقاومــت در رطوبــت دارد و غیــره 
رونــدی صعــودی داشــته اســت و حتــی ایــن 
رونــد 1۲0 در چنــد ســال اخیــر رشــد باالیــی 

داشــته اســت.

ضمــن  بازیافتــی  پــت  چیپــس  مصــرف 
صنعــت  بــه  باالیــی  بســیار  کمــک  اینکــه 
ــر چیپــس  ــن ت نســاجی کشــور )قیمــت پایی
بــا  شــدن  جایگزینــی  طریــق  از  بازیافتــی( 
نــو نســاجی در قیمــت هــای رقابتــی  پــت 
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ارزی  درآمــد  افزایــش  موجبــات  کنــد  مــی 
کشــور از طریــق صــادرات مــازاد محصــول 
پتروشــیمی کشــور مــی گــردد، همچنیــن از 
طــرف دیگــر موجــب کاهــش ارزبــری بــرای 
الیــاف وارداتــی مــی باشــد و ضمــن ایجــاد 
اینکــه  مهمتــر  هــا  ایــن  همــه  از  و  شــغل 
محیــط زیســت کشــور را از وجــود ضایعــات 

زیســت محیطــی پــاک ســازی مــی کنــد.

بیــش  کاغــذ  روی  در  اقتصــادی  شــاخص 
از بــرآورد تقاضــای داخلــی اســت در حالــی 
کــه در واقعیــت اینطــور نیســت و واحدهــای 
موجــود تــوان تولیــد در ظرفیــت اســمی خود 
را ندارنــد کــه دالیــل آن بصــورت اجمالــی بــه 

شــرح ذیــل اســت:

۱.تکنولوژی قدیمی ماشین آالت موجود:

فرســودگی ماشــین آالت صنعــت نســاجی 
نیــز یکــی از چالــش هــای تکمیــل زنجیــره 
ارزش ایــن صنعــت اســت، زیــرا فرســودگی 
تولیــد محصــوالت  از  مانــع  آالت  ماشــین 
پوشــش  و  صنعــت  ایــن  در  باکیفیــت 

جملــه  از  دســت  پاییــن  صنایــع  نیازهــای 
میشــود. پوشــاک  صنعــت 

واحدهــای  تعــداد  کل  از  نمونــه  بــرای 
بافندگــی، 45 درصــد دارای عمــر بــاالی ۲0 
ســال، 33 درصــد دارای عمــر بیــن 10 تــا ۲0 
ســال و کمتــر از ۲۲ درصــد دارای عمــر کمتــر 
از 10 ســال هســتند. زنجیــره تولیــد پارچــه 
ای  پنبــه  هــای  نــخ  ریســندگی  )از  لباســی 
و الیــاف مصنوعــی تــا بافندگــی و بــه ویــژه 
رنگــرزی، چــاپ و تکمیــل( ماننــد بخشــهای 
دیگــر صنعــت نســاجی نظیــر تولیــد الیــاف 
فــرش ماشــینی  یــا  نــخ هــای مصنوعــی  و 
فرســوده تــر و از رده خــارج شــده تــر اســت.

ایــن چالش ســبب کاهــش تدریجی کیفیت 
محصــوالت تولیــدی ایــن بخــش و بــه نوعــی 
باعــث ایجــاد رکــود در ایــن صنعــت شــد. 
تــوان  تولیــدی  کاالهــای  شــرایط  ایــن  در 
ــا محصــوالت خارجــی را نداشــتند  ــت ب رقاب
و ســرمایه گــذاری هــا بــه طــور چشــمگیری 

آالت  ماشــین  همچنیــن  یافــت.  کاهــش 
ضایعــات  زیــادی  مقادیــر  دارای  فرســوده 

تولیــد مــی باشــد.

۲.مصــرف بــرق بــاالی واحدهــای قدیمــی و 
عــدم صرفــه اقتصــادی در تولیــد:

هــا،  کارخانــه  از  تعــدادی  ویــژه  مصــرف 
فاصلــة نســبتاً زیــادی تــا میانگیــن مصــرف 
عمدتــاً  آن  دلیــل  کــه  دارد  انــرژی  ویــژه 
فرســودگی دســتگاه هــا و همچنیــن تولیــد با 
ظرفیــت بســیار پاییــن در ایــن کارخانجــات 

میباشــد.

۳.عــدم دسترســی بــه مــواد اولیــه بــا قیمت 
مناســب بــا توجــه بــه تکنولــوژی تولید:

الــف. مــواد اولیــه نــو: رییس انجمــن صنایع 
نســاجی ایــران، بــا اشــاره بــه اینکــه چیپــس 
پلــی اســتر، از مهمتریــن مــواد اولیــه مــورد 
نیــاز تولیــد الیــاف و نــخ در حلقــه ابتدایــی 
زنجیــره ارزش صنعــت نســاجی کــه تولیــد 
داخلــی ایــن محصــول انحصــاری در اختیــار 
تندگویــان  شــهید  پتروشــیمی  شــرکت 
ماهشــهر اســت، گفتــه کــه طــی ســالهای 
اخیــر بــه دلیــل بیشــتر بــودن میــزان تقاضــا 
ــه ایــن مــاده  از میــزان عرضــه، دسترســی ب
در بــورس بــا رقابــت بســیار زیــاد و تالطــم 
انجمــن  آن  و  بــوده  همــراه  فــراوان  هــای 
ایــن  همــواره پیگیــر افزایــش کــف عرضــه 
محصــول از طریــق افزایــش ظرفیــت تولیــد 
این محصول در شــرکت پتروشــیمی شــهید 

تندگویــان بــوده اســت.

ب . مــواد اولیــه بازیافتــی: مــواد بازیافتــی از 
پــت در بســیاری از واحدهــای تولیــدی فاقــد 
کیفیــت الزم در تولیــد الیــاف پلــی اســتر بــا 
کیفیــت مــی باشــد لــذا محصــول تولیــدی از 

قیمــت رقابتــی نیــز برخــوردار نمــی باشــد.

از  تولیــدی  واحدهــای  از  برخــی  ۴.دوری 
بــازار فــروش: مــواد اولیــه و 
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متاســفانه جــا نمایــی محــل احــداث برخــی 
از واحدهــای تولیــدی در برخــی از اســتان 
ــه صورتــی اســت کــه قیمــت  هــای کشــور ب
تمــام شــده مــواد اولیــه نــو و بازیافتــی بــرای 

آنهــا گــران تمــام مــی شــود.

در  بــاال  انســانی  نیــروی  بــه  ۵.اتــکاء 
واحدهــای قدیمــی موجــود و بالطبــع بــاال 

تولیــد: هزینــه  رفتــن 

استفاده از ماشین آالت قدیمی و فرسوده 
نیــاز بــه نیــروی انســانی باالیــی دارد کــه ایــن 
امــر بــا توجــه بــه راندمــان پاییــن و کیفیــت 
نامناســب تولیــد ایــن ماشــین آالت بــرای 
بــاال  موجبــات  پاییــن  قیمــت  در  فــروش 
رفتــن هزینــه کارگــری بــه واحــد تولیــدی مــی 

شــود.

۶ . بــاال بــودن هزینــه هــای تولیــد و قیمــت 
تمــام شــده نســبت بــه کشــورهای رقیــب:

ــودن و ظرفیــت اســمی  ــل قدیمــی ب ــه دلی ب
حــال  در  واحدهــا  از  برخــی  تولیــد  پاییــن 
واحــد   ۷۹00 بــا  نســاجی  صنعــت  حاضــر 
را  از کل صنعــت کشــور  فعــال 11 درصــد 
بــه خــود اختصــاص داده اســت. ۲60 هــزار 
دارنــد  اشــتغال  نســاجی  در صنعــت  نفــر 
از کل اشــتغال صنعــت 1۲  کــه ســهم آن 
درصــد اســت. میــزان صــادرات محصــوالت 
نســاجی کشــور بیــش از یــک میلیــارد دالر 
اســت کــه ســهم 1/۹ درصــدی از صــادرات 
داده  اختصــاص  خــود  بــه  را  نفتــی  غیــر 

اســت.

بــر  نیــز  نســاجی  صنعــت  افــزوده  ارزش 
در  ایــران  آمــار  مرکــز  مطالعــات  اســاس 
ســال 13۹3 حــدود 34 هــزار میلیــارد ریــال 

از  درصــد   ۲/5 معــادل  کــه  شــده  بــرآورد 
واردات  رســمی  آمــار  اســت.  کل صنعــت 
میلیــارد   1/6 عــدد  نیــز  صنعــت  ایــن  کل 
واردات  از  معــادل 3/4 درصــدی  و  دالری 
برآوردهــا  میدهــد.  نشــان  را  صنعــت  کل 
از قاچــاق پوشــاک نیــز عــدد ۲/4 میلیــارد 
خصــوص  در  میدهنــد.  نشــان  را  دالری 
رونــد رشــد تولیــد مــواد اولیــه، اوضــاع فعلــی 
کشــور نســبت بــه دهــه هفتــاد نزولــی بــوده 
و علــی رغــم خودکفایــی در پنبــه، در حــال 
حاضــر 50 درصــد نیــاز کشــور بــه پنبــه از 

طریــق واردات تأمیــن مــی شــود.

در تولیــد ابریشــم نیــز وضعیــت بــه همیــن 
گذشــته  دهــه  یــک  در  میباشــد.  صــورت 
نســاجی  اصلــی  واحدهــای  از  بســیاری 
کشــور نظیــر نســاجی مازنــداران و ســبالن 
بــه  یــا  پوپلیــن  ایــران  و  پوشــش  پارچــه، 
صــورت کامــل تعطیــل شــده انــد و یــا بــه 
علــت مشــکالت مالــی و عــدم تأمیــن مــواد 
اولیــه بعضــا 50 درصــد زیــر ظرفیــت خــود 

فعالیــت هســتند. حــال  در 

صنعــت نســاجی از ســیاهه مشــکالتی کــه 
ــا آن دســت و پنجــه  ــع کشــور ب تمــام صنای
نرم میکنند مســتثنی نیســت. البته بعضی 
از مشــکالت اثــر جــدی تــری نیــز نســبت بــه 
ســایر صنایــع بــر صنعــت نســاجی داشــته 
اســت و برخــی از مشــکالت نیــز خــاص ایــن 
صنعــت اســت کــه مــی تــوان بــه مــوارد زیــر 

اشــاره کــرد :

· واردات غیررسمی )قاچاق(

· عــدم تمایــل بــه ســرمایه گــذاری ناشــی از 
کاهــش حاشــیه ســود

. وابستگی به واردات مواد اولیه

مصنوعــی  الیــاف  اولیــه  مــواد  صــادرات   ·
فروشــی خــام  صــورت  بــه  پتروشــیمی 

۷.دامپینــگ برخــی از کشــورها در صنعــت 
نســاجی خــود:
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قیمــت  از  کمتــر  قیمتــی  بــا  کاال  فــروش  دامپینــگ،  از  منظــور 
اســتاندارد اســت بــه طــوری کــه صرفــه اقتصــادی نداشــته باشــد. 
قیمــت  یــا  شــکنی  بــازار  بــه  دامپینــگ  الملــل،  بیــن  تجــارت  در 

اســت. معــروف  شــکنی 

ــرد بســیاری در بازرگانــی دارد. معــادل فارســی  ایــن اصطــالح کارب
از  هــدف  اســت.  مخــرب::  ::رقابــت  یــا  مکارانــه::  ::رقابــت  آن 
دامپینــگ، خــارج کــردن رقبــا از میــدان رقابــت و در اختیــار گرفتــن 
بــازار اســت. بازارشــکنی در واقــع نوعــی تبعــی قیمــت بــه حســاب 
مــی آیــد کــه بــرای بــه دســت آوردن ســود بســیار در بلنــد مــدت 
انجــام میشــود. در ســال هــای اخیــر دیــده شــده اســت کــه برخــی از 
کشــورها )بعنــوان نمونــه هندوســتان( بــه یکــی از سیاســت هایــی 
کــه تاثیــر مخربــی بــه دنبــال دارد، بــه نــام دامپینــگ روی آورده انــد 
کــه بــه کشــور وارد کننــده محصــول، آســیب هــای بســیاری وارد 

میشــود.

اگــر چــه ممکــن اســت در زمــان کوتاهــی ایــن کار بــرای مصــرف 
کننــدگان مفیــد و باعــث خوشــنودی آنهــا باشــد، امــا کارشــکنی 
ــر بســیاری  ــازار داخلــی کشــور تاثی ــر ب ــر مســتقیم، ب ــه روشــی غی ب
ضــرر  داخلــی  کننــدگان  تولیــد  بــه  میشــود  باعــث  و  میگــذارد 
بســیاری وارد شــود. ایــن مســئله درســالهای اخیــر بســیار رواج پیــدا 
کــرده اســت. دامپینــگ زمانــی روی میدهــد کــه کشــوری قیمــت 
صــادرات یــک کاال را بــه دلیــل وجــود سیاســت هایــی، کمتــر از 
ارزش واقعــی آن یــا حتــی کمتــر از قیمــت تمــام شــده آن محصــول 
قــرار میدهــد تــا ســهم ناعادالنهــای از بــازار فــروش را بــه دســت 
آورد و بتوانــد هنگامــی کــه درخواســت محصــول در کشــور مقصــد 

افزایــش پیــدا کــرد، از آن ســود بیشــتری ببــرد

۸.ظرفیت اسمی اشتباه:

تعــدادی از پروانــه هــای بهــره بــرداری صــادره برخــی از واحدهــا در 
قدیــم و احتمــاال در ســال هــای اخیــر )قبــل از اینکــه مــواد اولیــه 
در بــورس عرضــه شــود( بــه منظــور اینکــه قــادر باشــند از ســهمیه 
باالتــر مــواد اولیــه پتروشــیمی را خریــداری کننــد ظرفیــت ماشــین 
آالت واحــد خــود را بــه اشــتباه بیــش از تــوان واقعــی آن نشــان 

دادن.

بــر اســاس بنــد ح مــاده 46 قانــون برنامــه پنــج ســاله ششــم وزارت 
صمــت مکلــف شــده تــا پایــان ســال اول اجــرای قانــون برنامه، طرح 
نوســازی و بازســازی صنایــع را تدویــن و پــس از تصویــب هیئــت 
وزیــران اجرایــی نمایــد. در ایــن برنامــه اعــالم شــده کــه نوســازی 
کاالی  کیفیــت  افزایــش  هــدف  بــا  تولیــد  خطــوط  آالت  ماشــین 

تولیــدی و نیــز کاهــش هزینــه هــای تولیــد و کاهــش مصــرف انــرژی 
مــی بایســتی صــورت پذیــرد ضمــن اینکــه افزایــش رقابــت پذیــری 
ــی و افزایــش اشــتغال  ــد داخــل در بازارهــای صادرات کاالهــای تولی
ــد ذکــر شــده  ــج نوســازی خطــوط تولی ــار و نتای ــدار از آث ــد و پای مول
اســت همچنیــن در ایــن برنامــه دولــت موظــف گردیــده اقدامــات 
حمایتــی و تشــویقی و نیــز تســهیالت اعتبــاری را در قالــب بودجــه 

ســنواتی پیــش بینــی نمایــد.

در بخشــهای دیگــری از ایــن برنامــه ارتقــاء منابــع انســانی نیــز مــد 
نظــر قــرار گرفتــه و انجــام شــده در شــرایطی کــه صنایــع کشــور از 
نبــود مدیریــت کارا و اثربخــش رنــج مــی برنــد، آمــوزش مدیــران 
واحدهــای تولیــدی میتوانــد موجبــات رشــد، بهــره وری و ارتقــاء 

ســازمانی را فراهــم ســازد.

علیرغــم صراحــت قانــون گــذار، آنچــه در عمــل رخ داده نشــان 
میدهــد در ســالهای اخیــر حتــی بــه میــزان اســتهالک ماشــین آالت 
ــه  ــد در کشــور صــورت نگرفت ــد، ســرمایه گــذاری جدی خطــوط تولی
اســت. بــا توجــه بــه ســرعت رشــد و پیشــرفت تکنولــوژی در جهــان 
در شــرایط عــادی نیــز عقــب ماندگــی محسوســی از بقیــه کشــور هــا 
مشــاهده مــی شــد کــه بــا توجــه بــه وضعیــت چنــد ســال اخیــر ایــن 
عقــب ماندگــی مضاعــف شــده و جبــران آن ســخت تــر و ســخت 

تــر میگــردد.
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هبرتین منایشگاه های نساجی  مرص کدامند؟

بــه همیــن جهــت مــی تــوان گفــت مصــر کشــوری اســت کــه 
مــی توانــد محــل بســیار مناســبی بــرای برگــزاری نمایشــگاه 
هــای نســاجی باشــد چراکــه هــم بــازار داخلــی مصــر بــرای 
شــرکت هــای تامیــن کننــده ماشــین آالت، تجهیــزات، مــواد 
اولیــه و ســرمایه گــذاران خارجــی مهیاســت و هــم بســیاری از 
شــرکت هــای تولیــد کننــده مصــری در بازارهــای صادراتــی و 
بیــن المللــی حضــور دارنــد و نیــاز بــه بــه روز رســانی و پوســتری 

تجهیــزات و تامیــن زنجیــره تولیــد خــود.

از مهم تریــن شــهر هــای نســاجی مصــر مــی تــوان بــه شــهر 
ســادات، قاهــره و الکســاندریا اشــاره کــرد.

نمایشــگاه هــای نســاجی مصــر نقــش مهمــی در رشــد صنعت 
نســاجی ایــن کشــور داشــته انــد امــا بــه طــور کلــی نمایشــگاه 
هــای نســاجی مصــر بیشــتر بــا هــدف تامیــن نیازهــای بــازار 
داخلــی بــه مــواد اولیــه ماننــد انــواع نــخ هــای توایــد شــده از 
الیــاف مصنوعــی - اکسســوری پوشــاک - مــواد شــیمیایی و بــه 

ویــژه ماشــین آالت صنعــت نســاجی و پوشــاک مــی باشــد.

ــا توجــه بــه شــرایط سیاســی ســال هــای گذشــته مــی تــوان  ب
بخــش  در  چنــدان  مصــر  نســاجی  هــای  نمایشــگاه  گفــت 

مصــر کشــوری اســت کــه ســابقه بســیار زیــادی در 
صنعــت نســاجی جهــان دارد و بــه عنــوان تولیــد 

کننــده یکــی از بهتریــن و مرغوبتریــن الیــاف پنبــه 
در جهــان، در بخــش تولیــدات پنبــه ای از نــخ 

هــای پنبــه ای ظریــف و بــا کیفیــت گرفتــه تــا انــواع 
پوشــاک پنبــه ای کشــوری اســت قدرتمنــد و اخیــرا 
نیــز دولــت مصــر پــروژه هــای جــاه طلبانــه ای را در 

بخــش ریســندگی نــخ پنبــه بــا ایجــاد بزرگ تریــن 
کارخانــه ریســندگی جهــان در مصــر را دنبــال 

کرده اســت.

مصــر کشــوری در منطقــه شــمال آفریقاســت 
کــه بــا بیــش از ۱۰۰ میلیــون نفــر جمعیــت دارای 

بــازار داخلــی قدرتمنــدی بــرای کاالهــای نســاجی 
اســت و نزدیــک بــه ۳۵۰۰ 

شــرکت تولیــدی در ایــن کشــور 
مشــغول فعالیــت هســتند.
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افزایــش صــادرات تولیــدات نســاجی ایــن کشــور موفــق نبــوده 
انــد و نمایشــگاهی بــا تعــداد بــاالی خریــداران خارجــی را نمــی 

تــوان نــام بــرد.

در  حضــور  قصــد  خارجــی  شــرکت  یــک  عنــوان  بــه  اگــر 
نمایشــگاه هــای نســاجی مصــر را داریــد بایــد بــه ایــن مســاله 
توجــه کنیــد کــه بــازار مصــر بــازاری بــا تــوان خریــد باالیــی 
نیســت. مثــال اگــر محصــوالت نســاجی چرمــی تولیــد مــی 
ــا قیمــت تمــام شــده متوســط و پاییــن را  کنیــد محصــوالت ب

کنیــد. نمایشــگاه عرضــه  در 

در مصــر داشــتن یــک نماینــده خــوب در بخــش ماشــین آالت 
نســاجی برای فروش بســیار مهم اســت و از آنجایی که هنوز 
بخشــی از صنعــت نســاجی مصــر در اختیــار دولــت اســت 
داشــتن روابــط نزدیــک بــا شــرکا هــای دولتــی نیــز اهمیــت 
دارد چــرا کــه در پــروژه هــای بــزرگ دولتــی نظیــر تاســیس 
بزرگتریــن کارخانــه ریســندگی جهــان در مصــر داشــتن روابــط 
نزدیــک بــا بخــش هــای دولتــی در شــرایط برابــر رقابتــی مــی 

توانــد تاییــن کننــده باشــد.

نســاجی مصــر تولیــد 1۸۸ هــزار تــن نــخ در ســال در مقایســه 
بــا رقــم فعلــی 3۷ هــزار تــن و تولیــد 1۹۸ میلیــون متــر پارچــه 
در مقایســه بــا 50 میلیــون متــر در حــال حاضــر، هــدف گذاری 
کــرده اســت. ایــن نشــان مــی دهــد کــه مصــر اســتراتژی بــا 
رشــد قابــل توجــه در ظرفیــت تولیــد خــود را هــدف گــذاری 

کــرده اســت.

پنبــه مصــر بــه دلیــل ویژگــی هــای منحصــر بــه فــرد خــود بــه 
عنــوان "طــالی ســفید" شــناخته مــی شــود. پنبــه مصــری بــه 
دلیــل اســتحکام بــی نظیــرش جایــگاه بهتریــن الیــاف طبیعــی 
جهــان را حفــظ کــرده اســت. مصــر ســاالنه حــدود 150000 
هکتــار الیــاف پنبــه تولیــد مــی کنــد، در حالــی کــه صــادرات نــخ 

پنبــه معــادل 400 میلیــون دالر آمریــکا اســت.

در زیــر مــی توانیــد اطالعــات بیشــتری در مــورد 5 نمایشــگاه 
برتــر نســاجی در مصــر مشــاهده کنیــد:

CAIRO FASHION AND TEX -۱

هفتاد و یکمین دوره نمایشگاه بین المللی مد و نساجی قاهره

بزرگترین نمایشگاه مد در خاورمیانه

تاریخ: 0۲ تا 04 مارس ۲0۲3

مرکز همایش های بین المللی قاهره، مصر

مــد و تکــس قاهــره اولیــن و تنهــا نمایشــگاه بیــن المللــی تخصصــی 
در زمینــه نــخ، منســوجات، پوشــاک و لــوازم جانبــی در مصــر اســت.

 UFI تاییــد شــده توســط  رویــداد  یــک   Cairo Fashion & Tex
)انجمــن جهانــی صنعــت نمایشــگاه( اســت. نمایشــگاهی کــه بــه 
عنــوان "رویــداد UFI" شــناخته مــی شــود، گواهــی بــر کیفیــت بــاال 
اســت، بنابرایــن بــه غرفــه داران و بازدیدکننــدگان بــه طــور یکســان 
اطمینــان از انجــام یــک ســرمایه گــذاری تجــاری مناســب را ارائــه 

مــی دهــد.

در ســال 1۹۹3، اولیــن نمایشــگاه مــد و تکــس قاهــره، بــه صــورت 
دو بــار در ســال، یکــی در مــاه مــارس )تابســتان - بهــار( و  دیگــری 

در ســپتامبر )زمســتان - پاییــز( برگــزار شــد.

ایــن رویــداد زیــر نظــر وزارت صنعــت و بازرگانــی و کلیــه اتــاق هــای 
صنعتــی برگــزار مــی شــود.

Cairo Fashion and Tex در فضــای وســیعی )۲0000 متــر مربــع 
تــا 40000 متــر مربــع( در CICC )مرکــز همایــش هــای بیــن المللــی 

قاهــره( برگــزار مــی شــود.
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چندیــن وزیــر و ســفرا در افتتاحیــه نمایشــگاه مــا شــرکت کــرده انــد و 
تاکنــون بیــش از ۲0 کشــور ماننــد )ترکیــه - ســوریه - اســپانیا - ایتالیــا 
- چین - هند - لبنان - قطر - پاکســتان - اردن - کویت و عربســتان 

ســعودی در ایــن رویــداد شــرکت کــرده اند. (.

اطالعات تماس:

info@cairofashiontex.com

info@pyramidsfaireg.com

DESTINATION AFRICA -۲

اطالعات نمایشگاه:

تاریخ: 1۹، ۲0 نوامبر ۲0۲۲

 Royal Maxim Palace پــاالس  ماکســیم  رویــال  هتــل  مــکان: 
Kempinski Hotel

قاهره، مصر

نمایشــگاه Destination Africa یــک رویــداد ســاالنه بین المللــی 
کــه بــرای صاحبــان صنایــع نســاجی در مصــر برگــزار مــی شــود. ایــن 
منســوجات  و  پوشــاک  منســوجات،  کننــدگان  تولیــد  نمایشــگاه 
خانگــی آفریقــا را در یــک مــکان بــا خریــداران بیــن المللــی گــرد 
هــم مــی آورد تــا فرصــت هــای تجــاری و فعالیــت هــای تجــاری را در 

ســطح جهانــی تقویــت کننــد. 

درصــدی   ۷4 رشــد  بــا   Destination Africa نمایشــگاه 
بازدیدکننــدگان از ســال ۲016 شــاهد موفقیــت برجســته ای بــوده 
اســت کــه منجــر بــه افزایــش تعــداد غرفــه داران، فضــای نمایشــگاه 
بین المللــی شــده  و  بازدیدکننــدگان محلــی، منطقــه ای  تعــداد  و 

اســت.

Email: INFO@DESTINATION-AFRICA.ORG

www.destination-africa.org

STITCH & TEX -۳

و  نســاجی  آالت  ماشــین  المللــی  بیــن  نمایشــگاه  چهاردهمیــن 
ــخ و پارچــه. ــی ن ــوازم جانب ــوآوری هــا و ل ــاوری چــاپ، ن پوشــاک، فن

تاریخ: ۲0-۲3 اکتبر ۲0۲۲

محــل برگــزاری: مرکــز همایــش هــای بیــن المللــی قاهــره – شــهر 
نصــر

ایــن نمایشــگاه بــه طــور انحصــاری بــرای هفتمیــن ســال متوالــی بــه 
عنــوان تنهــا رویــداد تجــاری متعهــد بــه ارائــه نــوآوری هــای الهــام 
اســت.  نســاجی شــناخته شــده  هــای  فنــاوری  بخــش  در  بخــش 
AFRO STITCH & TEX حرکــت صعــودی و رو بــه جلــو صنایــع 
ایــن  گــذارد.  مــی  نمایــش  بــه  آفریقــا  قــاره  کل  در  را  نســاجی 
نمایشــگاه کل طیــف فنــاوری هــای مرتبــط بــا نســاجی، تجهیــزات، 
وســایل، قطعــات، لــوازم جانبــی، برنامــه هــا و اتصــاالت را پوشــش 

مــی دهــد.

تجهیــزات  و  آالت  ماشــین  تریــن  مــدرن  از  ای  گســترده  طیــف 
نســاجی کــه توســط بازیگــران اصلــی ماشــین آالت نســاجی جهــان 
در ایــن نمایشــگاه عرضــه مــی شــود. AFRO STITCH & TEX بــه 
ــاره  ــز در ق ــداد تجــاری حرفــه ای متمای ــوان تنهــا روی ــه عن ســرعت ب

آفریقــا شــناخته شــده اســت.

AFRO STITCH & TEX بــا نشــان دادن مــدل هــای کســب وکار 
کــه پیشــرفته ترین مفاهیــم و خطــوط تولیــد را بــرای خدمــت بــه 
بازارهــای نســاجی پررونــق در قــاره آفریقــا بــه نمایــش می گــذارد، 
فرصت هــای غیرقابــل جایگزینــی را بــرای ســازندگان کلیــدی فنــاوری 
ــه کســب وکار خــود را در یکــی از  ــا دامن ــد ت در جهــان ایجــاد می کن

داغ تریــن نقــاط شــغلی دنیــا گســترش دهنــد.

اطالعات تماس:

,6th floor, Mohandeseen ,.Shooting Club st 50

.Giza, Egypt

info@visionfairs.com

www.visionfairs.com
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 DÉFILÉ D’EGYPTE -۴

نمــودن  تجهیــز  بــه  کمــک   Défilé D'Egypte نمایشــگاه  هــدف 
رقابتــی  فضــای  در  شــرکت  بــرای  ســازندگان   / کننــدگان  تولیــد 
و مقابلــه بــا چالــش هــا و فرصــت هــای آینــده اســت. هــدف آن 
هــا ارائــه محصولــی منحصــر بــه فــرد و برتــر در زمینــه بازاریابــی، 
تبلیغــات و نمایشــگاه هــا بــا توجــه بــه سیاســت هــای قیمــت گــذاری 

و عنصــر زمــان بنــدی بــرای ورود بــازار مصــر اســت. 

EGY HOME TEX -۵

صنعــت نســاجی و پوشــاک 30 درصــد از تولیــد صنعتــی مصــر و 10 
درصــد از کل صــادرات را تشــکیل مــی دهــد.

تقاضــا بــرای محصــوالت منســوجات خانگــی مصــر در داخــل کشــور 
بــا ســرعت ۲5 درصــد ســاالنه در حــال رشــد اســت کــه دلیــل آن 

افزایــش پــروژه هــای بــزرگ مســکونی و تجــاری اســت.

در برنامــه "چشــم انــداز ۲0۲5 مصــر" قــرار اســت ایــن بخــش را 
بــه طــور قابــل توجهــی گســترش دهــد. اهــداف اســتراتژیک شــامل 
ایجــاد یــک میلیــون شــغل، آمــوزش ۷50000 کارمنــد و افزایــش 
صــادرات پارچــه و پوشــاک بــه 10 میلیــارد دالر در ســال تــا ســال 

اســت.  ۲0۲5

در حــال حاضــر بــه عنــوان "بــازار رو بــه رشــد" بــرای صنایــع نســاجی 
واقــع شــده اســت. مصــر ویژگــی هــای برتــری دارد تــا بــه قطــب 
تجــاری و ســرمایه گــذاری منســوجات نهایــی در سراســر منطقــه 
ــه تمــام اجــزای ضــروری، از جملــه موقعیــت  ــا تبدیــل شــود. ارائ من
پاییــن،  دســتمزدهای  برتــر،  اولیــه  مــواد  برجســته،  جغرافیایــی 
زیرســاخت هــای حمــل و نقــل درجــه یــک و هزینــه هــای انــرژی 

پاییــن.

رشــد صــادرات منســوجات خانگــی مصــر حداقــل بــرای 5 ســال 
بــرآورد شــده اســت.  )CAGR( آینــده 15 درصــد 

اطالعات تماس:

,6th floor, Mohandeseen ,.Shooting Club st 50

.Giza, Egypt

info@visionfairs.com

www.visionfairs.com

DEFILE D’EGYPTE -

بــرای مــد و فشــن بزرگســاالن )زنانــه – مردانــه(، محصــوالت چرمــی، 
کفــش، منســوجات و ملزومــات آن.

بــرای پوشــاک کــودکان، محصــوالت چرمــی و کفــش، منســوجات 
و ملزومــات آن

زمیــن  در   DEFILE D’EGYPTE المللــی  بیــن  هــای  نمایشــگاه 
وزارت  نظــر  زیــر  و  مربــع  متــر   ۸000 مســاحت  بــه  نمایشــگاهی 

شــد. برگــزار  مصــر  بازرگانــی  و  صنعــت 

شــرکت کننــدگان بزرگتریــن و معــروف تریــن تولیدکننــدگان مصــر 
و کشــورهای مختلــف خارجــی ماننــد: ترکیــه – لبنــان – امــارات – 
ســوریه – کره – چین – تایوان – هند – ایتالیا – اســپانیا – فرانســه 

– آلمــان هســتند.

بازدیدکننــدگان DEFILE D'EGYPTE بیــش از 35000 نفــر )محلــی 
و بیــن المللــی( هســتند.

اطالعات تماس:

Email: info@defiledegypte.com

defiledegypte@yahoo.com 

 A El Obour Buildings - Salah Salem  ۲4  :Address
Road, Nasr City, Cairo

113۷1 :Postal Code

Egypt
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بــر اســاس داده هــای »گــزارش عملکــرد 
ــه  صــادرات بخــش نســاجی و مــواد اولی
انجمــن  توســط  کــه   »۲0۲۲ اکتبــر 
خــام  مــواد  و  نســاجی  صادرکننــدگان 
اســتانبول )ITHIB( منتشــر شده است، 
صــادرات ایــن بخــش در دوره ژانویــه تــا 
اکتبــر ۲0۲۲ حــدود 4 درصــد افزایــش 

یافتــه اســت.

ایــن رقــم نســبت بــه مــدت مشــابه ســال 
قبل به ارزش 10.۹ میلیارد دالر رســید. 
صــادرات بخــش نســاجی و مــواد اولیــه 
در مهرمــاه 13۹1 بــا 1۲.1 درصــد کاهــش 
قبــل  ســال  مشــابه  مــدت  بــه  نســبت 

افزایش نرخ صادرات 
نساجی ترکیه

بــه یــک میلیــارد دالر رســید و نســبت 
درصــد   11.۹ حــدود  شــهریورماه  بــه 
ثبــت رســاند. صــادرات  بــه  را  کاهــش 
عمومــی ترکیــه در مــدت مشــابه ۲.۸ 
درصــد افزایــش یافــت و بــه ارزش ۲1.3 
میلیــارد دالر رســید، در حالــی کــه ســهم 
صــادرات بخــش نســاجی و مــواد خــام 
اعــالم  درصــد   4.۸ صــادرات  کل  در 
شــد. صــادرات محصــوالت صنعتــی در 
ایــن مــدت بــا 4 درصــد کاهــش بــه 15 

میلیــارد دالر رســید.

آفریقــا  و  اروپــا  اتحادیــه  کشــورهای 
نســاجی  صــادرات  در  را  خــود  ســهم 

کردنــد حفــظ  ترکیــه 

بــه  عمدتــاً  اولیــه  مــواد  و  منســوجات 
کشــورهای اتحادیــه اروپــا صــادر شــده 
مشــابه  مــدت  بــه  نســبت  کــه  اســت 
ســال ۲0۲1 حــدود 0.03 درصــد کاهــش 
داشــته و در دوره ژانویــه تــا اکتبــر ۲0۲۲ 
اســت.  رســیده  دالر  میلیــارد   4.۹ بــه 
صــادرات بــه کشــورهای آفریقایــی کــه 
در رتبــه دوم قــرار دارنــد، در ایــن مــدت 
14.۹ درصــد افزایــش یافــت و بــه 1.۲ 

میلیــارد دالر رســید.

 5.6 بــا  مقــدار  اســاس  بــر  صــادرات 
درصــد کاهــش در مــدت مشــابه ۲.3 
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بــه  صــادرات  کــه  حالــی  در  رســید.  ثبــت  بــه  تــن  میلیــون 
ــه ۹46  ــا کاهــش 5.3 درصــدی ب ــا ب ــه اروپ کشــورهای اتحادی
از  گــروه کشــورهای صادرکننــده  تــن رســید، دومیــن  هــزار 
درصــد   11.6 ســهم  بــا  آفریقایــی  کمیــت، کشــورهای  نظــر 
و صــادرات ۲6۲ هــزار تــن بودنــد. در ایــن مــدت صــادرات 
منســوجات و مــواد اولیــه بــه ایتالیــا کــه بــا ســهم ۸.۲ درصــدی 
مهمتریــن بــازار صادراتــی را از نظــر کمــی تشــکیل مــی دهــد 

بــا 5 درصــد کاهــش بــه 1۸6 هــزار تــن رســید.

مراکش رتبه اول واردات نساجی و پوشاک از ترکیه

مراکــش در میــان کشــورهایی کــه ترکیــه بیشــترین افزایــش 
صــادرات را تجربــه کــرده اســت بــه مقــام اول رســید

وقتــی کشــورهای مطــرح در صــادرات نســاجی و مــواد اولیــه 
ترکیــه در بــازه زمانــی ژانویــه تــا اکتبــر ۲0۲۲ مــورد ارزیابــی قــرار 
مــی گیرنــد، مشــخص مــی شــود کــه مهمتریــن بــازار صادراتــی 

ایتالیــا اســت.

ــا  ــه ایتالی ــه ب در ایــن مــدت صــادرات منســوجات و مــواد اولی
بــا ۸.۸ درصــد افزایــش بــه ۹۹6 میلیــون دالر رســید و پــس 
ــون دالری و کاهــش 1.1  ــا صــادرات ۸3۲ میلی از آن آلمــان ب
درصــدی در رتبــه دوم قــرار دارد. ســومین بــازار مهــم، ایــاالت 
متحــده آمریــکا بــود کــه 6.۸ درصــد از کل صــادرات نســاجی 

و مــواد خــام ترکیــه را بــه خــود اختصــاص داد.

صــادرات بــه آمریــکا در ایــن مــدت ۸.1 درصــد افزایــش یافــت 
و بــه ارزش ۷45 میلیــون دالر رســید. چهارمیــن و پنجمیــن 
و  درصــدی   ۲۷.۷ افزایــش  بــا  اســپانیا  بازارهــای صادراتــی 

صــادرات بــه ارزش 501 میلیــون دالر و انگلیــس بــا کاهــش 
16.5 درصــدی و صــادرات بــه ارزش 41۸ میلیــون دالر بودنــد.

کشــورهایی کــه بیشــترین افزایــش صــادرات را در بیــن 10 
کشــور برتــری کــه ترکیــه در ایــن مــدت بــه آنهــا منســوجات 
و مــواد اولیــه صــادر کــرده اســت، عبارتنــد از: مراکــش بــا 
و  افزایــش ۲۸.۲ درصــد  بــا  ایــران  افزایــش 33.۲ درصــد، 

بــا ۲۷.۷ درصــد افزایــش. اســپانیا. 

ارزش  و  افزایــش  درصــد   1.۹ بــا  آلمــان  ایتالیــا،  از  پــس 
صــادرات 154 هــزار تــن و آمریــکا بــا 11.۸ درصــد افزایــش و 
ارزش صــادرات 14۲ هــزار تــن در رده هــای بعــدی قــرار دارنــد. 
افزایــش  بیشــترین  کــه  کشــوری  برتــر،  کشــور  ده  بیــن  در 
صــادرات را داشــت مراکــش بــود. در ایــن مــدت صــادرات 
ــه  ــن ب ــه مراکــش ۲5.1 درصــد افزایــش یافــت و 54 هــزار ت ب
ــازه زمانــی، کشــوری کــه بیشــترین  ثبــت رســید. در همیــن ب
کاهــش را داشــت، بریتانیــا بــود. صــادرات بــه انگلیــس بــا 

۲۲.3 درصــد کاهــش ۹4 هــزار تــن ثبــت شــد.

نخ مهم ترین گروه کاالیی

هنگامــی کــه صــادرات بخــش نســاجی و مــواد اولیــه ترکیــه 
اکتبــر  تــا  ژانویــه  گــروه هــای محصــول در دوره  بــر اســاس 
۲0۲۲ مــورد تجزیــه و تحلیــل قــرار مــی گیــرد، مهمتریــن گــروه 
محصــول نــخ بــا کاهــش 0.۹ درصــدی بــوده اســت. نخ هــای 
نــخ را  از کل صــادرات  الیــاف مصنوعــی کــه 35.۷ درصــد 
تشــکیل می دهنــد، بــا صــادرات ۷۷۸ میلیــون دالری در ایــن 

مــدت رتبــه نخســت را بــه خــود اختصــاص دادنــد.
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صــادرات گــروه محصــوالت نــخ پنبــه نیــز 
پــس از پیشــرو بــا ســهم 3۲.۲ درصــدی 
بــا 5.4 درصــد کاهــش بــه ۷01 میلیــون 
دالر رســید. بــر اســاس داده هــای بــه 
اشــتراک گذاشــته شــده توســط وزارت 
واردات  ترکیــه،  جمهــوری  بازرگانــی 
در  ای  پنبــه  پارچــه  و  پنبــه  نــخ  پنبــه، 
دوره ژانویــه تــا اکتبــر ۲0۲۲ 51 درصــد 
افزایــش یافتــه و بــه 4.3 میلیــون دالر 

رســیده اســت.

بافتــه  پارچه هــای  دوره،  همیــن  در 
شــده بــا فاصلــه کمــی از نــخ در میــان 
بیشــترین  کــه  کاالیــی  گروه هــای 
کردنــد.  دنبــال  داشــتند،  را  صــادرات 
بــا 14.۲  بافتــه شــده  پارچــه  صــادرات 
بــه ۲.۲ میلیــارد دالر  افزایــش  درصــد 
مهــم  کاالیــی  گــروه  ســومین  رســید. 
صــادرات نســاجی فنــی بــا یــک درصــد 

رســید. دالر  میلیــارد   ۲ بــه  افزایــش 

بــا بررســی صــادرات منســوجات خانگــی 
مشــاهده شــد کــه صــادرات بــا کاهــش 
دالر  میلیــارد   1.۹ بــه  درصــدی   ۲.1

رســیده اســت.

صــادرات پارچــه بافتنــی بــا ۲.5 درصــد 
کاهــش بــه 1.۷ میلیــارد دالر رســید در 
حالــی کــه صــادرات الیــاف بــا 1۸ درصــد 
افزایــش بــه ۹51 میلیــون دالر رســید. 
صــادرات زیــر صنعــت پوشــاک نیــز در 
ــه  ــا ۸ درصــد افزایــش ب مــدت مشــابه ب

4۸1 میلیــون دالر رســید.

بــر اســاس گــزارش اســتفاده از ظرفیــت 
مرکــزی  بانــک  توســط  شــده  اعــالم 
بهــره  نــرخ  متوســط  ترکیــه،  جمهــوری 
تولیــد در  از ظرفیــت صنعــت  بــرداری 
بــوده  درصــد   ۷۷.6 گذشــته  مــاه   1۲
از ظرفیــت  بــرداری  بهــره  نــرخ  اســت. 
تولیــد محصــوالت نســاجی در  کــه در 
اکتبــر ۲0۲۲ ۷1.۲ درصــد بــود، نســبت 
ــه ســپتامبر ۲0۲۲ 1.6 درصــد کاهــش  ب
درصــد   1۲  ۲0۲1 اکتبــر  بــه  نســبت  و 

داشــت. کاهــش 

 ۲.۲ تولیــدی  صنایــع  تولیــد  شــاخص 
کــه  حالــی  در  یافــت  افزایــش  درصــد 
نســاجی بــر اســاس داده هــای موسســه 
آمــاری ترکیــه، شــاخص تولیــد صنعــت 
مــاه  بــه  نســبت   ۲0۲۲ آگوســت  در 
مشــابه ســال قبــل 10.6 درصــد کاهــش 
داشــته اســت. اشــتغال بخــش نســاجی 
و پوشــاک در مردادمــاه 13۹1 بــه یــک 
کــه  رســید  نفــر  هــزار   ۲43 و  میلیــون 
کل اشــتغال نســبت بــه مــدت مشــابه 
ســال قبــل ۸.۲ درصــد افزایــش داشــته 

اســت.

امــا خاطرنشــان مــی شــود کــه کاهــش 
فعلــی اشــتغال بــه دلیل تعطیلــی کارگاه 
هــا و کارخانــه هــا در دوره اخیــر ممکــن 
بــه دلیــل  از ســال جدیــد  پــس  اســت 
فشــار نــرخ ارز و عــدم قطعیــت حداقــل 
ــد. ــدا کن دســتمزد افزایــش بیشــتری پی
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برریس وضعیت 
منسوجات یب  ابفت در ایران

از صنعت منسوجات بی بافت در ایران  چه می دانید....

ایــن منســوجات در سراســر دنیــا و در 
پرکاربــرد  و  پراســتفاده  بســیار  ایــران 
هستند و تولیدکنندگان زیادی در بازار 
ایــران مشــغول  منســوجات بــی  بافــت 
ــه ضمــن معرفــی  هســتند. در ایــن مقال
منســوجات بــی  بافــت و انــواع آن هــا، بــه 
ــی   ــازار منســوجات ب بررســی وضعیــت ب
تــا  پــس  می پردازیــم.  ایــران  در  بافــت 

ــا مــا همــراه باشــید. انتهــا ب

صنعت منسوجات بی بافت در دنیا

انــدازه بــازار پارچه هــای غیــر بافتــه در 
ســال ۲016 معــادل ۲۲.6۲ میلیــارد دالر 
ــان  ــا پای ــوده کــه پیش بینــی می شــود ت ب
میلیــارد   35 نزدیکــی  بــه   ۲0۲۲ ســال 
ایــن  می شــود  پیش بینــی  برســد.  دالر 
بــازار در دوره گفتــه شــده بــا نــرخ رشــد 
ترکیبــی ســالیانه )CAGR( ۷.5 درصــد 
رشــد کنــد. ســال پایــه در نظــر گرفتــه 

شــده برای مطالعه ۲016 اســت و اندازه 
بــازار از ۲01۷ تــا ۲0۲۲ پیش بینــی شــده 

اســت.

و  ایــران  در  بی بافــت  منســوجات 
اصلــی بازیگــران 

در  بی بافــت  منســوجات  صنعــت 
ایــران، ریشــه هایی قــوی دارد و اولیــن 

نویسنده: سید محمدرضا ایزد پناه - تحریریه مجله نساجی کهن

پارچــه نبافتــه یــا منســوج بــی  بافــت )non-vowen fabric( یــک مــاده پارچــه ماننــد اســت کــه از الیــاف اســتپل )کوتــاه( 
و الیــاف بلنــد )طوالنــی پیوســته( ســاخته شــده اســت کــه توســط عملیــات شــیمیایی، مکانیکــی، حرارتــی یــا توســط حــالل 
ــه پارچه هایــی ماننــد نمــد اســتفاده  ــرای اشــاره ب ــه یکدیگــر متصــل شــده اند. ایــن اصطــالح در صنعــت تولیــد نســاجی ب ب

می شــود و بــه بافندگــی و ریســندگی یــا کشــبافی ارتباطــی ندارنــد.
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محصــوالت منســوجات نبافتــه در دنیــا 
در  ســاله  هــزاران  ریشــه  نمــد،  یعنــی 
فــرش  صنعــت  از  وقتــی  دارد.  ایــران 
مینــاکاری  فوق العــاده  و  زیبــا  هنــر  یــا 
ایــران  دنیــا  تمــام  می کنیــم،  صحبــت 
ایــن  اصیــل  جایــگاه  عنــوان  بــه  را 
هنر هــا می شناســند و بــه عنــوان یــک 
نــگاه  بــه آن  ایــران  صنعــت اصیــل در 
فــرش  از  وقتــی صحبــت  یــا  می کننــد. 
انتظــار  مشــتریان  می شــود،  ایرانــی 
و  باکیفیت تریــن  اصیل تریــن،  دارنــد 
تحویــل  را  محصــوالت  ارزشــمندترین 

بگیرنــد.

در  بی بافــت  منســوجات  بحــث  در 
ایــران هــم چنیــن چیــزی می بایســت در 
ذهن هــا باشــد و صنعتگــران ایــن حــوزه 
بایــد نشــان دهنــد کــه در ایــن زمینــه 
دارد.  وجــود  گفتــن  بــرای  حرفــی  نیــز 
شــود  تکیــه  اصالت هــا  ایــن  بــه  اگــر 
افــزوده  ارزش  بــا  محصولــی  می تــوان 
بســیار بــاال چــه از نظــر تکنولــوژی و چــه 
از نظــر اصالــت محصــول ارائــه نمــود. 
امــا در حــال حاضــر صنعــت منســوجات 
بی بافــت از چنیــن موقعیتــی برخــوردار 

نیســت.

بــا وجــود بیمــاری  در ســه ســال اخیــر 
منحــوس کرونــا یــا بــه عبارتــی طاعــون 
چینــی، و احتیــاج روزافــزون جامعــه هــم 
انــواع ماســک های صــورت از یــک  بــه 
ســو و هــم نیــاز فــراوان بــه منســوجات 
افزایــش  بــه  توجــه  بــا  بیمارســتانی 
بیمــاران کرونــا از ســوی دیگــر، چشــم ها 
ســمت  بــه  گذشــته  از  بیشــتر  خیلــی 
صنعــت منســوجات بی بافــت چرخیــده 
اســت و ایــن حــوزه از نســاجی بســیار 
بیشــتر از قبــل مــورد توجــه قــرار گرفتــه 

اســت.

تــا آنجــا کــه طبــق آمــار انجمــن نســاجی 
بی بافــت  منســوجات  واردات  ایــران، 
بــه کشــور بــرای تولیــد ماســک و البســه 
ــه نزدیــک  بیمارســتانی در ســال 1400 ب
ــون  ــن رســید و بیــش از 1۲ میلی 3000 ت
دالر ارز از کشور خارج نمود. درحالیکه 
در  می توانســت  فــوق  منســوجات 
تولیــدی  واحد هــای  تــوان  صــورت 
در  حتــی  و  تولیــد  کشــور  در  نســاجی 
دوران کرونــا و نیــاز ســایر کشــور ها بــه 

ــه خــارج صــادر  منســوجات بی بافــت، ب
گــردد. ارزآوری  باعــث  و 

کــه   ۲0۲0 ســال  در  کــه  چنــد  هــر 
وضعیــت بــا شــیوع ویــروس کرونــا تغییــر 
کــرد و صنعــت منســوجات را در برخــی 
از مناطــق ماننــد اســپان بانــد و ملــت 
بلــون تحــت تأثیــر قــرار داد و صف هــای 
ــرای  فــروش شــش ماهــه و یــک ســاله ب
تولیــد  و  فــروش  کــه  شــرکت هایی 
ماشــین آالت در این زمینه دارند ایجاد 
ویــژه  بــه  شــرکت ها  ایــران،  در  شــد، 
تالش هــای   Meltblown بخــش  در 
خوبــی انجــام دادنــد و برخــی از آن هــا 
بــازار  عمدتــاً  امــا  شــدند،  تجــاری  نیــز 
در دســت چنــد شــرکت بــود کــه قبــالً 
روی ماشــین آالت ســرمایه گذاری کــرده 
بودنــد و چنــد شــرکت نیــز همــان ســال 
خطــوط جدیــدی را نصــب و راه انــدازی 

کردنــد. 

البتــه کیفیــت و یکنواختــی محصــوالت 
آن هــا بــه کشــور های اروپایــی نمی رســبد 
و  دارنــد  زیــادی  قیمــت  تفــاوت  امــا 
اقتصــادی  صرفــه ی  مــدت  درکوتــاه 

داشــتند. باالیــی 

طبــق آمــار انجمــن نســاجی ایــران، واردات منســوجات بــی بافــت طبــق آمــار انجمــن نســاجی ایــران، واردات منســوجات بــی بافــت 
بــه کشــور بــرای تولیــد ماســک و البســه بیمارســتانی در ســال بــه کشــور بــرای تولیــد ماســک و البســه بیمارســتانی در ســال ۱۴۰۰۱۴۰۰    
بــه نزدیــک بــه نزدیــک ۳۰۰۰۳۰۰۰ تــن رســید و بیــش از  تــن رســید و بیــش از ۱۲۱۲ میلیــون دالر ارز از کشــور  میلیــون دالر ارز از کشــور 

خــارج کــرد.خــارج کــرد.
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کشــور های  بــا  مقایســه  در  متأســفانه 
دیگــر ماننــد ترکیه، عربســتان ســعودی، 
هنــد، چیــن و ... ســرمایه گذاری زیــادی 
و  بافتــه  غیــر  منســوجات  زمینــه  در 
انجــام  مــا  فنــی در کشــور  منســوجات 
بدانیــد  اســت  جالــب  اســت.  نشــده 
و  صنعتــی  مزیت هــای  نظــر  از  ایــران 
در  نبافتــه  منســوجات  تولیــد  در  فنــی 
ترکیــه،  ماننــد  کشــوری  بــا  مقایســه 
اولیــه،  مــواد  بــه  دسترســی  نظــر  از 
ماننــد  صنعتــی  تولیــد  زیرســاخت های 
بــه  شــرایط   ... و  بــرق  کار،  نیــروی 
مراتــب بهتــری دارد و ترکیــه بــرای تولیــد 
الیــاف پلــی اســتر نیــاز بــه واردات دارد 
)حتــی یکــی از مقاصــد صــادرات مــواد 
ایــران،  اســتر  پلــی  الیــاف  و  پلیمــری 
کشــور ترکیــه اســت( امــا بــا ایــن اوصــاف 
ســرمایه گذاری ترکیــه در زمینــه تولیــد 
برابــر  چندیــن  بافتــه  غیــر  منســوجات 

اســت. ایــران 

ایــن کشــور یکــی از مراکــز قابــل توجــه 
در  بافتــه  غیــر  منســوجات  تولیــد 
منطقــه شــده اســت. بــر اســاس آمــار 
رســمی کشــور ترکیــه در زمینــه تولیــد 
منســوجات منســوجات نبافتــه ظرفیــت 
تولیــد طــی ســال های ۲00۹ تــا ۲014 دو 

برابــر شــده و طــی در ســال های ۲014 
مجــدداً  تولیــد  حجــم  ایــن   ،۲01۹ تــا 
رشــد 100 درصــدی را بــه ثبــت رســاند. 
بنابرایــن نــرخ رشــد صنعــت منســوجات 
بی بافــت در ترکیــه چندیــن برابــر کشــور 

مــا اســت.

کشــوری  بــا  منطقــه  در  امــروز  حتــی 
بــه  رو  رونــدی  هــم  عربســتان  ماننــد 
جــز  بــه  کــه  هســتیم  شــاهد  را  رشــد 
مزیــت  پتروشــیمی  محصــوالت  تولیــد 
منســوجات  تولیــد  بــرای  خاصــی 
نبافتــه و ســایر منســوجات مبتنــی بــر 
پتروشــیمی نــدارد امــا تولیــد ایــن کشــور 
ــی برخــوردار اســت.  از رقــم بســیار باالی
و مجمــوع منســوجات بی بافــت تولیــدی 
عربســتان ســعودی بــا حــدود یــک ســوم 
جمعیــت ایــران، معــادل تمــام آن چیــزی 
اســت کــه در کشــور پهنــاور ایــران تولیــد 

می شــود.

رو  بــازاری  نبافتــه  منســوجات  بــازار 
بــه رشــد و ســودآور در ایــران اســت و 
متأســفانه در کشــور مــا، سیاســت های 
ماننــد  گذشــته  ســال های  نادرســت 
از  بی بافــت  منســوجات  تولیــد  حــذف 

صمــت  وزارت  اولویت هــای  فهرســت 
در فاصلــه دهــه هشــتاد تــا اوایــل دهــه 
نــود و محدودیت هــای تحریمــی باعــث 
ســرمایه گذاری  در  مشــکالتی  ایجــاد 
شــد. حجــم ظرفیــت تولیــد ایــن بخــش 
بــزرگ از نســاجی حتــی بــدون در نظــر 
بــه  نیــاز  کــه  گرفتــن همه گیــری کرونــا 
منســوجات بی بافــت در کشــور افزایــش 
دســت  بــه  را  الزم  رشــد  نیــز  یافــت 

نیــاورد.

حتمــاً و قطعــاً بــازار منســوجات نبافتــه 
جدیــد  نیاز هــای  دلیــل  بــه  آینــده  در 
تأثیــر  تحــت  زندگــی  ســبک  تغییــر  و 
ویــروس کرونــا و پیامد هــای آن و پــس 
از  ناشــی  آســیب های  آن،  از  عبــور  از 
توســعه نامناســب ایــن صنعــت بیشــتر 

شــد. خواهــد  احســاس 

حــوزه  در  موجــود  پتانســیل های 
بی بافــت منســوجات 

و  تنهایــی  بــه  بخــش  ایــن  پتانســیل 
مســتقل از ســایر بخش هــای نســاجی، 
بســیار باالســت. نکتــه بســیار مهــم ایــن 
اســت کــه در ایــن صنعــت در گام ســوم 
نهایــی  محصــول  بــه  می تــوان  تولیــد 
گام  پاالیشــگاه ها،  اول  گام  رســید. 

ســوم  یــک  بــا  ســعودی  عربســتان  تولیــدی  منســوجات  ســوم مجمــوع  یــک  بــا  ســعودی  عربســتان  تولیــدی  منســوجات  مجمــوع 
جمعیــت ایــران  معــادل تمــام چیــزی اســت کــه در ایــران تولیــد مــی جمعیــت ایــران  معــادل تمــام چیــزی اســت کــه در ایــران تولیــد مــی 

شــود.شــود.
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صنعــت  ســوم  گام  و  پتروشــیمی  دوم 
درصــد  اســت.  نبافتــه  منســوجات 
نانوپشــم های طبیعــی کــه در آن پشــم 
و پنبــه اســتفاده می شــود بســیار کمتــر 
و  اســت  مصنوعــی  نانوپشــم های  از 
ــه تــالش کنــد،  اگــر دولــت در ایــن زمین
در  افــزوده  ارزش  از  بزرگــی  پتانســیل 
بــه فعــل تبدیــل می شــود. ایــن حــوزه 

بــه ایــن معنــی کــه بــه جــای صــادرات 
محصــوالت پتروشــیمی بــا مشــقت زیــاد 
و ســختی های نقد کردن درآمد آن، اگر 
دولــت بیشــتر روی ایــن گام هــای بعــدی 
بی بافــت،  منســوجات  مثــالً  تولیــد، 
تمرکــز کنــد، توجیــه اقتصــادی بســیار 
تأمیــن  کــه  البتــه  بــود.  باالتــر خواهــد 
اولویــت  در  کشــور  اساســی  نیاز هــای 
اینجاســت  نکتــه  امــا  دارد،  قــرار  اول 
جهانــی  بازار هــای  بــه  صــادرات  کــه 
تولیــد  بــرای  راه هــا  بهتریــن  از  یکــی 
باکیفیــت در  و  اســتاندارد  محصــوالت 
داخــل، آمــوزش و ارتقــای ســطح کیفــی 
نهایــت  در  کــه  اســت  تولیدکننــدگان 
ــود. ســالمت مــردم تأثیرگــذار خواهــد ب

در  نبافتــه  منســوجات  تولید کننــدگان 
ــران ای

براســاس آمــار انجمــن نســاجی ایــران، 
بی بافــت  منســوجات  تولید کننــدگان 
در ایــران و حــوزه ی کاری هــر کــدام بــه 

شــرح زیــر اســت:

• نقــش ترنــج زریــن: پارچــه بی بافــت و 
اســپان بانــد

الیــه  تولیــد  ایــواز:  بی بافــت  نویــن   •
فــت بی با

منســوجات  دانــا:  تکســان  پــارس   •
بی بافــت، پوشــاک صنعتــی و محافــظ، 
لباس هــای اتــش نشــان، سیســتم های 

فیلتراســیون

منســوجات  بابــل:  کــرک  تولیــدی   •
اکاردئونــی،  الیه هــای  بی بافــت، 

ثابــت خــواب  کاالی  تروفیــوز، 

• الیــی ربــاط: تولیــد پارچــه، تولیــد انــواع 
منســوجات بی بافــت، پارچه هــای ضــد 

آب )لمینــت شــده(

• کاویــان بی بافــت مشــهد: تولیــد انــواع 
الیــی اســپری ترموفیــوز و الیــه نمــدی 

ــاف حالجــی شــده ــوزی( و الی )ل

• مبیــن گلســار اســپادانا: تولیــدی الیــی 
بافــت، منســوجات نبافتــه) نــان وون(، 

آکاردئونــی، ترموفیــوز

ــی  بافــت گســتر جهــان: منســوجات  • ب
بی بافــت

انــواع  درســا:  پــارس  بافتینــه  الیــاف   •
اســتیپل و  نبافتــه  منســوجات 

منســوجات  یــزد:  پالســت  بهبافــت   •
فــت بی با

• بهپود یود: منسوج بی بافت

• رز نرمین تأمین: منسوج نبافته

مراجعــه  بــا  کــه  دیگــر  شــرکت  ده  و   •
ایــران  نســاجی  انجمــن  ســایت  بــه 
فعالیــت  حــوزه ی  و  اســامی  می توانیــد 

فرماییــد. مشــاهده  را  آن هــا 

مروری بر منسوجات بی بافت

ــی  بافــت فاقــد رشــته های  منســوجات ب
ســاختار  امــا  هســتند  تنیــده  هــم  در 
ایــن  یافتــه ای دارنــد.  داخلــی ســازمان 
پارچه هــا بــا قــرار دادن الیــاف در کنــار 
هــم و ســپس بــا اســتفاده از گرمــا، مــواد 
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شــیمیایی یــا فشــار بــرای ترکیــب آن هــا بــه یــک بافت منســجم 
ماننــد پارچــه ســاخته می شــوند. برخــالف مــواد ســنتی ماننــد 
ــه  ــازی ب ــه نی ــان، پشــم و ابریشــم؛ پارچه هــای نبافت پنبــه، کت
بافتــن یــا بافندگــی ندارنــد. نمــد یکــی از رایج تریــن نمونه هــای 
منســوج بــی  بافــت اســت و از هــم زدن الیــاف در محلــول 
تــا زمانــی کــه در یــک پارچــه متراکــم بــه هــم متصــل شــوند، 

ســاخته می شــود.

و  دارنــد  مختلفــی  انــواع  ایــران  در  بافــت  بــی   منســوجات 
عمدتــاً بــا روشــی کــه الیــاف بــه یکدیگــر متصــل می شــوند 

می شــوند: تعریــف 

• پیوند مکانیکی: درهم تنیدگی صرفاً فیزیکی الیاف

ترکیبــات  بــا  شــیمیایی  نظــر  از  الیــاف  شــیمیایی:  پیونــد   •
می شــوند. متصــل  هــم  بــه  ماننــد  چســب 

• پیونــد حرارتــی: کــه در آن از الیــاف بــا دمــای ذوب پاییــن بــه 
کار مــی رود و از گرمــا بــرای ذوب الیــاف بــه یکدیگــر اســتفاده 

می شــود

اگــر منســوجات بی بافتــی کــه می تــوان در طبیعــت یافــت 
ماننــد تــار عنکبــوت، پیله هــای ریســیده شــده توســط کــرم 
ابریشــم و النــه پرنــدگان را در نظــر نگیریــم، اولیــن پارچه هــای 
نبافتــه در صنعــت تولیــد در دهــه 1۹40 مــورد اســتفاده قــرار 

گرفتنــد.

ــه  ــر از پارچه هــای بافت ــه ســبک تر و ضعیف ت پارچه هــای نبافت
شــده هســتند. بــا توجــه بــه تحمــل کــم در تنش هــا و قابلیــت 
پاییــن شستشــو، مــواد نبافتــه بــرای تولیــد لباس هــای بــادوام 
مناســب نیســتند. بیشــتر منســوجات بــی  بافــت در ایــران 
امــا  می شــود.  اســتفاده  مصــرف  یکبــار  کاربرد هــای  بــرای 
اســتفاده از پارچه هــای نبافتــه بــا توجــه بــه تطبیق پذیــری و 

هزینه هــای تولیــد ارزان، مزایایــی نیــز دارد.

مختلــف  صنایــع  در  گســترده  طــور  بــه  نبافتــه  پارچه هــای 
نبافتــه  پارچه هــای  پزشــکی،  حرفــه  در  می شــود.  اســتفاده 
لباس هــای ایزولــه، اســکراب های جراحــی و بســته بندی های 
فــرش  صنعــت  در  می شــوند.  اســتفاده  وفــور  بــه  پزشــکی 
نیــز از آن هــا بــرای ســطح پشــت فــرش اســتفاده می شــود. 
از ویژگی هــای ایــن منســوجات فوق العــاده بــه طــور گســترده 
در کشــاورزی، ســاخت و ســاز، صنایــع خــودرو نیــز، اســتفاده 

می شــود.

انواع منسوجات بی بافت

فرآیند هــای  بــه  توجــه  بــا  می تــوان  را  نبافتــه  پارچه هــای 
نمــود: تقســیم  زیــر  انــواع  بــه  تولیــد  مختلــف 

Spunlace منسوجات نبافته

منســوجی نبافتــه کــه از فرآینــد درهم تنیدگــی شــبکه ای و بــا 
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کمــک جت هــای آب بــا فشــار بــاال بــه دســت می آیــد، ایــن 
فرآینــد الیــاف را در هــم پیچیــده و الیــاف را بــه هــم پیونــد 
می دهــد. پیونــد دو پارچــه در جهــات مختلــف بــه آن خاصیــت 
همســانگردی می دهــد و در هــر جهــت اســتحکام یکســانی 

دارد.

پارچــه  بــرای  عالــی  کاربــرد  بــه  لــس،  اســپان  منســوجات 
ماســک صــورت، منســوجات پزشــکی، دســتمال مرطــوب، 
پارچــه فیلتــر بــی  بافــت و کاربرد هایــی از ایــن دســت مشــهور 

اســت.

منسوجات بی  بافت با پیوند حرارتی

تولیــد  فرآینــد  چندیــن  در  عمدتــاً  نبافتــه  پارچــه  نــوع  ایــن 
می شــود: افــزودن مــواد تقویت کننــده فیبــری یــا چســبنده 
بــه شــبکه الیافــی و ســپس تقویــت شــبکه بــه پارچــه از طریــق 

گرمایــش و در نهایــت ســرمایش.

Air-laid منسوجات بی  بافت

بــدون  کاغــذ  می تــوان  را  هــوا  بــا  بافــت  بــی   منســوجات 
ناخالصــی یــا منســوجات کاغــذ خشــک نیــز نامیــد. در ایــن 
روش از فنــاوری هواگــذاری بــرای پهــن کــردن صفحــه خمیــر 
ــان هــوا  ــت الیافــی و ســپس از روش جری ــه یــک حال چــوب ب
بــرای تجمــع فیبــر روی ســطح شــبکه اســتفاده می کننــد و 
ســپس شــبکه الیــاف را بــه پارچــه بــی  بافــت تبدیــل می کننــد.

Wet-laid منسوجات بی  بافت

فرآینــد تولیــد پارچــه نبافتــه مرطــوب بــه ایــن صــورت اســت: 
مــواد خــام الیافــی در یــک محیــط آبــی بــه الیــاف منفــرد بــاز 
شــده و در همیــن حیــن بــا مخلــوط کــردن مــواد اولیــه الیافــی، 
می دهنــد،  تشــکیل  الیافــی  سوسپانســیون  دوغــاب  یــک 
ســپس دوغــاب سوسپانســیون تحــت یــک مکانیــزم تشــکیل 
شــبکه قــرار گرفتــه و الیــاف بــا اتصــال بــه یکدیگــر تشــکیل 

پارچــه بــی  بافــت می دهنــد.

منسوجات نبافته اسپان باند

بــه   Spunbond نــوع  نبافتــه  پارچه هــای  تولیــد  فرآینــد 
ایــن صــورت اســت کــه، پلیمــر را اکســترود کــرده و کشــش 
ســپس  شــود.  تشــکیل  پیوســته  رشــته  یــک  تــا  می دهنــد 
قــرار داده،  بــه صــورت شــبکه  را  فیالمنــت تشــکیل شــده 
پیونــد  حرارتــی،  پیونــد  اتصــال،  روش هــای  از  اســتفاده  بــا 
ــه  ــه پارچــه نبافت ــا تقویــت مکانیکــی، شــبکه را ب شــیمیایی ی

می کننــد. تبدیــل 

منسوجات نبافته ملت بلون

پارچــه نبافتــه Meltblown بــا اکســترود کــردن الیاف پلیمری 
ســوراخ  چندیــن  حــاوی  خطــی  قالــب  یــک  در  شــده  ذوب 
کوچــک تولیــد می شــود تــا الیــاف نــازک بلنــدی را تشــکیل 
دهــد. ایــن الیافــت بــا عبــور هــوای داغ هنــگام خــروج از قالــب 
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خطــی کشــیده و خنــک می شــوند، ســپس تار هــای حاصــل 
یــک صفحــه دمیــده شــده و تشــکیل منســوجات  بــر روی 

می دهنــد. خودپیوســته 

منسوجات بی  بافت سوزنی

پــس  زنــی  بــا روش ســوزن  بافــت ســوزنی  بــی   منســوجات 
متصــل  یکدیگــر  بــه  را  آن هــا  الیــاف،  نشســتن  کنارهــم  از 

می دهنــد. تشــکیل  را  پارچــه  و  می کننــد 

سخن پایانی

خودروســازی،  ماننــد  کشــور  صنایــع  از  بســیاری  امــروزه 
ســاختمانی، راهســازی، سدســازی، کشــاورزی، بهداشــت و 
درمــان و ... بــرای رفــع نیاز هــای خــود نیازمنــد اســتفاده از 
خدمــات فنــی و تخصصــی فعــاالن صنعــت نســاجی هســتند 
کــه ایــن امــر رشــد و توســعه صنعــت نســاجی و ارتقــای بهــره 

وری ســایر صنایــع را تســهیل و تســریع خواهــد نمــود.

و  فنــی  منســوجات  حــوزه  در  ســرمایه گذاری  و  تولیــد 

منســوجات بــی  بافــت در ایــران راهــی اســت کــه می توانــد 
افــزوده  ارزش  و  کنــد  تضمیــن  را  نســاجی  صنعــت  آینــده 
نســاجی  صنعــت  بــرای  حوزه هــا  ایــن  توســط  شــده  ایجــاد 
بســیار بیشــتر از ســود های متــداول خواهــد بــود. عــالوه بــر 
ــر ایــن  ــاً ب ایــن، کشــور های پیشــرفته صنعتــی و علمــی عمدت
حوزه هــا تمرکــز دارنــد کــه بــا توجــه بــه جوانــان پرشــور و حجــم 
بــاالی مراکــز فعــال دانشــگاهی، جهت گیــری در حوزه هــای 

ذکــر شــده بســیار مؤثــر و راهگشــا خواهــد بــود.
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رشکت کردسا )kordsa( ترکیه 
هسام رشکت ایتالیایی میکروتکس 

کامپوزیت را خریداری کرد
شــرکت کردســا ترکیه که یکی از شــرکتهای پیشــرو در بخش 
تولیــدات کامپوزیتــی مــی باشــد بــا توســعه مــداوم تکنولــوژی 
هــای خــود بــه تازگــی ســهام شــرکت ایتالیایــی میکروتکــس 
کامپوزیــت را خریــداری کــرد کــه مــی توانــد نقــش مهمــی در 

نفــوذ ایــن شــرکت در بــازار اروپــا در آینــده داشــته باشــد.

شــرکت  یــک  ایتالیــا  کامپوزیــت  میکروتکــس  شــرکت 
متخصصــص در زمینــه تولیــد کامپوزیــت هــای ویــژه بــا پارچــه 
هــای الیــاف شیشــه بــرای ماشــین هــای اســپورت و الکچــری و 
موتــور ســیکلت هــای خــاص اســت. کردســا امیــدوار اســت بــا 
ایــن خریــد نــه تنهــا در بــازار ترکیــه بلکــه در بــازار کامپوزیــت 

ــردارد. ــو ب ــه جل ــز قدمهــای محکمــی را رو ب ــا نی اروپ

شــرکت کردســا ترکیــه کــه در زمینــه صنعــت تولیــد تایرهــای 
تقویــت شــده و کامپوزیــت هــای خــاص تخصــص دارد دارای 
پاســیفیک  آســیا  تــا  آمریــکا  از  ای  گســترده  تولیــد  شــبکه 
اســت و دارای یــک مرکــز بســیار پیشــرفته تحقیــق و توســعه 
هــای هلدینــگ  از شــرکت  یکــی  اســت. کردســا  ترکیــه  در 
مشــهور و عظیــم ســابانجی در کشــور ترکیــه مــی باشــد. ایــن 
شــرکت از مهمتریــن بازیگــران بــازار منســوجات فنــی جهــان و 

صنایــع هوایــی آمریــکا مــی باشــد.

آقــای Cevdet Alemdar رییــس هیــات مدیــره شــرکت هــای 
صنعتــی هلدینــگ ســابانجی در مــورد ایــن ســرمایه گــزاری 
جدیــد مــی گویــد:” ایــن ســرمایه گــزاری جدیــد یــک بــازوی 
قدرتمنــد بــرای کردســا بــرای نفــوذ بــه بازارهــای اروپــا و عرضــه 
تولیــدات بــا کیفیــت ترکیــه بــه بازارهــای جدیــد و همچنیــن 
ورود تکنولــوژی هــای جدیــد بــه ترکیــه خواهــد بــود. شــرکت 
بــازار  نــام مهــم در  ایتالیایــی میکروتکــس کامپوزیــت یــک 

ــا اســت. ــه لوکــس و الکتریکــی در اروپ وســایل نقلی

همچنیــن ایــن خریــد یــک گام تــازه از برنامــه تولیــدات پایــدار 
و دوســتدار محیط زیســت شــرکت کردســا اســت. ما از ســال 
۲01۲ بــرای ورود بــه بخــش وســایل نقلیــه آمادگــی الزم را 
داریــم و ایــن ســرمایه گــذاری مــی توانــد نقطــه عطفــی در 

ایــن راه باشــد“

الزم بــه ذکــر اســت ترکیــه در ســال جــاری خــط تولیــد ماشــین 
الکتریکــی ســواری ســاخت ترکیــه بــا نــام تــوگ را راه انــدازی 
کــرد و قــرار اســت بازارهــای اروپایــی یکــی از مقاصــد اصلــی 
صادراتــی آن باشــد و ایــن ســرمایه گــذاری مــی توانــد یــک 
آمادگــی بــرای کمــک بــه ایــن پــروژه باشــد تــا بــا ارزش افــزوده 

باالتــری محصــوالت ســاخت ترکیــه را صــادر کنــد.
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ترجمه: محبوبه قایدی

علیرغــم احســاس آرامــش زیــر پــا، فــرش هــا مــی تواننــد مانند 
هــر محصــول دیگــری اثــرات زیســت محیطــی و ســالمتی هــم 
داشــته باشــند. مــا ایــن راهنمــای مفیــد را گــردآوری کرده ایــم 
تــا هنــگام خریــد یــک فــرش پایــدار، زندگــی را آســان تر کنیــم.

نکاتــی کــه بایــد هنــگام نــگاه کــردن بــه فــرش بــه آنهــا توجــه 
کــرد

همانطــور کــه در مــورد همــه انــواع مــواد کفپــوش صــادق 
اســت، هنگامــی کــه شــما بــه تأثیــرات فــرش بــر روی ســالمت 
ــه  ــد، مهــم اســت کــه ب ــن توجــه مــی کنی مــردم و ســیاره زمی
مــوادی کــه فــرش از آن مــواد ســاخته شــده و روش هــای 
ســاخت اســتفاده شــده بــرای ایجــاد آن نیــز توجــه داشــته 

باشــید.

هنگامــی کــه بــه پایــداری یــک فــرش نــگاه مــی کنیــد، بایــد کل 
چرخــه عمــر محصــول را بررســی کنیــد. یعنــی از تامیــن مــواد 
اولیــه تــا ســاخت، نصــب، اســتفاده و نگهــداری و در نهایــت 
دفــع نهایــی آن. ایــن امــر در مــورد تمــام اجــزای "سیســتم 
فــرش" از جملــه الیــاف، الیــه پشــتی فــرش، آهــار، التکــس 
ــد. ــرای اتصــال صــدق می کن و چســب های مــورد اســتفاده ب

الیاف طبیعی در مقابل الیاف مصنوعی

یــک ســوال رایــج در ذهــن اکثــر مــردم ایــن اســت کــه آیــا 
بایــد بــه دنبــال الیــاف مصنوعــی باشــم یــا طبیعــی؟ بــا کمــال 
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تعجــب، پاســخ همیشــه آنقــدر کــه فکــر مــی کنیــد واضــح 
نیســت.

بــه عنــوان مثــال، هــر دو الیــاف فــرش طبیعــی و مصنوعــی 
دو  هــر  و  دارنــد  انــرژی  و  آب  فشــرده  فرآیندهــای  بــه  نیــاز 
ممکــن اســت آالینــده هــای مضــر را در محیــط آزاد کننــد. 
همچنیــن ممکــن اســت مقادیــر قابــل توجهــی از مــواد ســمی 
در طــول تولیــد اســتفاده شــود کــه  فــرش تولیــد شــده را مــی 
ــه نهایــی دچــار  ــه میــزان قابــل توجهــی در دفــن زبال تواننــد ب

ــد. مشــکل کن

الیــاف طبیعــی معمــوالً در مــورد طیــف وســیعی از معیارهــا 
بهتــر از مصنوعــی هســتند. آنهــا ممکــن اســت دارای خــواص 
طبیعــی مقــاوم در برابــر لکــه باشــند، کــه نیــاز بــه درمــان 
هــای شــیمیایی دافــع لکــه نامطلــوب را از بیــن مــی برنــد، 
و یــا ممکــن اســت فقــط مقادیــر کمــی از ترکیبــات آلــی فــرار 

)VOCs( را منتشــر کننــد. الیــاف طبیعــی نیــز زیســت تخریــب 
پذیــر هســتند - فقــط در هنــگام تهیــه محصــوالت فــرش بــه 
دنبــال پشــم تصفیــه نشــده، پنبــه ارگانیــک، جــوت، ســیزال 

... باشــید.

دیدگاه هــای  ســایر  از  لزومــاً  طبیعــی  الیــاف  حــال،  ایــن  بــا 
محیطــی بهتــر از الیــاف مصنوعــی نیســتند. الیــاف پشــم، کــه 
اغلــب در فــرش اســتفاده می شــود، ممکــن اســت در طــول 
فــرآوری بــا حالل هــا و مــواد شــوینده بــرای حــذف مــواد چــرب 

تمــاس داده شــوند.

تصفیــه پســاب حاصــل از عملیــات شستشــوی پشــم نیــز بایــد 
در نظــر گرفتــه شــود تــا اطمینــان حاصــل شــود کــه آلودگــی 
بــه آبراهــه هــای اطــراف تخلیــه نمــی شــود. عــالوه بــر ایــن، 
آنهــا ممکــن اســت بــا قــارچ کــش هــا و حشــره کــش هــا کــه 
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اغلــب مــواد شــیمیایی مصنوعــی مضــر 
بــرای ســالمت انســان هســتند، درمــان 

شــوند.

و  شستشــو  مــورد  در  دیگــر  نکتــه 
فــراوری پشــم خــام نیــاز بــه آب بــا دمــای 
باالســت کــه مصــرف انــرژی زیــادی را بــه 

دارد دنبــال 

هــای  نگرانــی  نیــز  مصنوعــی  الیــاف 
خــاص خــود را دارنــد. اوالً آنهــا از مــواد 
پتروشــیمی  تجدیــد  قابــل  غیــر  خــام 
تولیــد،  طــول  در  شــوند.  مــی  ســاخته 
تولیــد الیــاف مصنوعــی مــی توانــد منجــر 
یــا  گوگــرد  اکســیدهای  شــدن  آزاد  بــه 
نیتــروژن در جــو شــود کــه بــه آلودگــی 

هــوا کمــک مــی کنــد.

پشــتی  بــرای  اســتفاده  مــورد  فــوم 
بــا اســتفاده  نیــز ممکــن اســت  فــرش 
از مــواد شــیمیایی تخریــب کننــده الیــه 
ــا از طریــق  اوزون ســاخته شــده باشــد ی
ســرطان  بالقــوه  ترکیبــات  گنجانــدن 
بــرای  خطــری   1،3 بوتادیــن  ماننــد  زا 

کنــد. ایجــاد  انســان  ســالمت 

مواد بازیافت شده

منظــر  از  فــرش  بــرای  مــواد  بهتریــن 
محیــط زیســتی، مــواد بازیافتــی هســتند 
- بــه عنــوان مثــال، فــوم بازیافــت شــده 
مــی  کــه  شــده،  اســتفاده  تشــک  از 
دهــد.  تشــکیل  را  زیریــن  الیــه  توانــد 
شــده  تولیــد  ضایعــات  میــزان  اینهــا 
منابــع  و  رســاند  مــی  حداقــل  بــه  را 
مــی دهــد. خریــد  را کاهــش  مصرفــی 
فــرش ســاخته شــده از مــواد بازیافتــی 
بــرای  بیشــتر  تقاضــای  ایجــاد  بــا  نیــز 
بــه طــور  بــازار،  چنیــن محصوالتــی در 

غیرمســتقیم بــه ترغیــب تولیدکننــدگان 
بیشــتر بــه ایــن مســیر کمــک مــی کنــد.

در حــال حاضــر برخــی تولیدکننــدگان 
پیشــرو فــرش و کفپــوش جهــان ســاالنه 
میلیــون هــا تــن زبالــه هــای دریاهــا و 
اقیانــوس هــا ماننــد تورهــای ماهیگیــری 
نایلونــی را جمــع آوری کــرده و تبدیــل بــه 
نــخ فــرش و ســپس فــرش هــای بازیافتــی 

مــی کننــد.

مــواد  از  شــروع  بــرای  کــه  همانطــور 
اگــر  اســت،  شــده  ســاخته  بازیافتــی 
رســیده  خــود  عمــر  پایــان  بــه  فرشــی 
باشــد، در حالــت ایــده آل بایــد خــودش 
بایــد  پشــتی  باشــد.  بازیافــت  قابــل 

بــه راحتــی از بقیــه فــرش جــدا شــود و 
طــرح  بایــد  فــروش  خــرده  یــا  ســازنده 
هــای بازپــس گیــری یــا بازیافــت را بــرای 

بگیرنــد. نظــر  در  خــود  محصــوالت 

تکمیل های شیمیایی

اگــر فــرش جدیــد خریــداری شــده شــما 
بــا بــوی زیــاد و عجیــب همــراه باشــد، 
وجــود  دهنــده  نشــان  توانــد  مــی  ایــن 
VOC هــا باشــد کــه بــر کیفیــت هــوای 
مــی  و  گــذارد  مــی  تأثیــر  خانــه  داخــل 
انســان  تنفســی  ســالمت  بــرای  توانــد 
از چنیــن  گاز  خــروج  باشــد.  خطرنــاک 
هــا  ســال  بــرای  توانــد  مــی  ترکیباتــی 

یابــد. ادامــه 
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الیــاف  در  تواننــد  مــی  هــا   VOC ایــن 
آهــار  حتــی  و  زیریــن  الیــه  مصنوعــی، 
ــرای نگــه داشــتن  ــی کــه ب و چســب های
اجــزا در کنــار هــم اســتفاده مــی شــوند، 
بــاز هــم، بهتــر  وجــود داشــته باشــند. 
اســت بــه دنبــال الیــاف طبیعــی، تکمیــل 
نشــده و مقــدار کمتــر چســب باشــید.

و  شــیمیایی  هــای  تکمیــل  همچنیــن 
رنــگ هایــی وجــود دارد کــه بایــد در نظــر 
گرفتــه شــوند. تکمیــل هــای ضــد لــک 
و ضــد حریــق معمــوالً حــاوی دســته ای 
از ترکیبــات بــه نــام دی فنیــل اترهــای 
کــه  هســتند   PBDE یــا  برومینــه  پلــی 
در ســطوح قابــل انــدازه گیــری در خــون 
انســان و شــیر مــادر یافــت شــده انــد.

آنهــا بــا اختــالالت تیروئیــد و هورمــون 
مرتبــط هســتند و ســایر مــواد شــیمیایی 
کــه بــه عنــوان "بازدارنــده شــعله" طبقــه 
مرتبــط  بــا ســرطان  مــی شــوند  بنــدی 
هســتند. اطمینــان حاصــل کنیــد کــه هر 
رنگــی کــه اســتفاده مــی شــود توســط 
آژانــس بیــن المللــی تحقیقــات ســرطان 
بــه عنــوان عامــل ســرطان یــا نقایــص 
مــادرزادی طبقــه بنــدی نشــده باشــد و 
از هــر گونــه گزینــه درمانــی مقــاوم در 

ــد. ــاب کنی ــر لکــه اجتن براب

فرش مناسب برای هدف شما

البتــه، بــه همــان انــدازه مهــم اســت کــه 
مطمئــن شــوید هــر فرشــی کــه انتخــاب 
نظــرش  مــورد  هــدف  بــرای  می کنیــد 
مناســب اســت. بایــد بتوانــد بــه راحتــی 
در برابــر ترافیــک مــورد انتظــار در محــل 
ــد - فرشــی کــه هــر  نصــب مقاومــت کن
دو ســال یکبــار نیــاز بــه تعویــض دارد، 
از نظــر محیطــی راه حــل خوبــی نیســت. 
همچنیــن بایــد بــه راحتــی تمیــز شــود و 

دارای گارانتــی ســازنده خوبــی باشــد.

با استاندارد GECA آشنا شوید

بــا توجــه بــه معیارهــای بســیار متفاوتــی 
تهیــه  نظــر گرفتــه شــود،  بایــد در  کــه 
محیطــی  زیســت  نظــر  از  کــه  فرشــی 
ترجیــح داده شــده و ســالم تــر اســت، 
مــی توانــد کاری طاقــت فرســا بــه نظــر 
برســد. بنابرایــن مشــتریان نیــاز بــه یــک 
مرجــع و یــا نشــانه دارنــد کــه بــه طــور 
مســتقل  کامــال  و  دقیــق  و  ای  حرفــه 
ســایر  و  شــده  گفتــه  مــوارد  تمامــی 
المانهــا را بررســی کــرده و بــه مشــتری 
بــرای خریــد نهایــی اطمینــان میدهــد. 
هنگامــی کــه یــک محصــول مطابــق بــا 
مــی  گواهــی   GECA فــرش  اســتاندارد 
تواننــد  مــی  کننــدگان  مصــرف  شــود، 
محصــول  ایــن  کــه  باشــند  مطمئــن 
تأثیــر محیطــی،  بــا معیارهــای  مطابــق 

ارزیابــی  اخالقــی  و  انســان  ســالمت 
اســت. شــده 

گواهــی GECA شــک و ســردرگمی را از 
بیــن مــی بــرد و شناســایی محصــوالت 
و  محیطــی  زیســت  نظــر  از  ارجــح 
اجتماعــی را آســان تــر مــی کنــد. در حال 
حاضــر چهــار شــرکت معتبــر دنیــا از ایــن 
مجــوز و گواهــی نامــه جهانــی اســتفاده 
مــی کننــد کــه یــک مزیــت مهــم بــرای 
ــه شــمار  ــازار هــای صادراتــی ب آنهــا در ب
مــی رود ایــن شــرکت هــا عبارتنــد از : 
Egetaepper ; Modulyss; ، شرکت 
گــروه  و   ;)RC+D( طراحــی  و  فــرش 

.Shaw Carpet هــای  شــرکت 

محصوالتــی کــه تحــت اســتاندارد فــرش 
GECA گواهــی می شــوند همچنیــن بــه 
کســب امتیــاز اعتبــاری بــرای پروژه هایــی 
ســاختمان  شــورای  تأییــد  تحــت  کــه 
ســبز اســترالیا  و مصالــح ســتاره ســبز 
اســترالیا  و بســیاری کشــورهای دیگــر 

هســتند کمــک می کننــد.

ــرای همــه  ــوان گفــت ب در نهایــت مــی ت
اتــاق  فــرش  ضخیم تریــن  از  چیــز، 
فــرش  کاشــی های  تــا  گرفتــه  نشــیمن 
پــرز،  بــا مراقبــت آســان و کــم  تجــاری 
کــه  کــرد  پیــدا  را  محصولــی  می تــوان 
بــر محیــط  زیســت و  تأثیــرات کمتــری 

باشــد. داشــته  انســان  ســالمت 
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®OEKO-TEX تغییر لوگو برند تجاری

OEKO-TEX® در ســی امیــن ســال فعالیــت خــود در جهــت 
داشــتن صنعــت منســوجات و چــرم ایمــن تــر، هویــت و لوگــو 
ــر در  ــن شــرکت معتب ــدی ایجــاد کــرده اســت. ای تجــاری جدی
زمینــه ارایــه اســتانداردهای جهانــی محصــوالت و تولیــدات 
ــا آژانــس برندســازی Schwitzke ID بــرای  نســاجی و چــرم ب
ایجــاد جهانــی شــفاف و یکپارچــه OEKO-TEX® همــکاری 

جدیــدی را آغــاز کــرده اســت.

®OEKO-TEX لوگو برند تجاری

OEKO-TEX® بــا هــدف ایجــاد اعتمــاد در صنعــت نســاجی 
بــرای مشــتریان خــود بیــش از 30 ســال مشــغول  و چــرم  
 ®OEKO-TEX فعالیــت اســت.  گئــورگ داینــرز، دبیــر کل
مــی گویــد: »ارزش هــای مــا باقــی مــی ماننــد. در واقــع، آنهــا 

الهــام بخــش تازه ســازی برنــد مــا شــدند.«

OEKO- ،بــر اســاس اصــول علمــی و آزمایشــگاهی دقیــق
TEX® شــفافیت را در صنعــت نســاجی و چــرم بــه مــدت 
توانمنــد  بــرای  شــفافیت  اســت.  کــرده  ترویــج  دهــه  ســه 
ســاختن شــرکت هــا و مصــرف کننــدگان بــرای تصمیــم گیــری 

اســت. ضــروری  مســئوالنه 

برندینــگ جدیــد منعکــس کننــده رویکــرد فعــال، راه حــل 
محــور و مثبــت اســت. اینــگا بلیــر، رئیــس بازاریابــی جهانــی، 

ــا مؤسســات آزمــون مســتقل خــود در صنعــت  ــد: »ب می گوی
نســاجی و پوشــاک، مــا معیارهــای شــفاف و یکنواخــت جهانی 
ــا آنهــا ارتبــاط برقــرار می کنیــم.  را تأییــد می کنیــم و آشــکارا ب
نــگاه جدیــد مــا شــفاف، ســازگار و در جهــت حمایــت از محیــط 

زیســت و مصــرف کننــده نهایــی اســت.«

 ®OEKO-TEX قابــل مشــاهده تریــن تغییــر در لوگــوی جدیــد
دایــره  یــک  و  هندســی  مربــع  یــک  اســاس  بــر  کــه  اســت 
ارگانیــک طراحــی شــده و منعکــس کننــده رویکــرد علمــی 
OEKO-TEX® و طبیعــت و محیــط زیســتی اســت کــه قصــد 

دارد از آن محافظــت کنــد.

دوره انتقــال و تغییــر گواهــی نامــه هــای موجــود تــا پایــان 
هــای  شــرکت  و  اســت  شــده  گرفتــه  نظــر  در    ۲0۲4 ســال 
دارنــده گواهــی نامــه هــای اوکوتکــس و ســایر مشــتریان بایــد 
تغییــر گواهــی نامــه هــا را از هــم اکنــون شــروع کننــد و البتــه 
مــی تواننــد از برچســب هــای موجــود تــا پایــان ســال ۲0۲4 

اســتفاده کننــد.

مشــتریان OEKO-TEX® بــه ویرایشــگر برچســب بــا طــرح  و 
لوگــو هــای جدیــد و انعطاف پذیرتــر و راهنمای برچســب گذاری 

در وب ســایت OEKO-TEX® دسترســی دارند.
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در مواجهــه بــا منافــع چندگانــه ذینفعــان در سراســر جهــان - کارمنــدان، 
ــدگاه  ــا دی ــدگان، ســرمایه گــذاران، رســانه هــا و سیاســت - ب مصــرف کنن
ــا آنهــا  ــد از همــه آنهــا محافظــت کــرده و ب هــای مختلــف، شــرکت هــا بای
ارتبــاط برقــرار کننــد. OEKO-TEX® RESPONSIBLE BUSINESS بــه 
شــرکت هــا ایــن امــکان را مــی دهــد کــه بیــن ارزیابــی درون ســازمانی و 
OEKO- محــدود یــا کســب گواهــی نامــه تأییــد شــده توســط مؤسســه

TEX® یکــی را انتخــاب کننــد.

OEKO-TEX® RESPONSIBLE BUSINESS مبتنــی بــر طیــف گســترده 

اوکوتکس )OEKO-TEX( و گواهی 
انمه کسب و کار مسئول در صنعت 

نساجی

 OEKO-TEX® گواهینامــه  و  ابــزار   ،۲۰۲۲ نوامبــر  از 
RESPONSIBLE BUSINESS از برندهــا، خــرده فروشــان 
دقــت  رعایــت  بــا  چــرم  و  نســاجی  بخــش  در  بازرگانــان  و 
ــزم  ــق شــرکت ها را مل ــد. بررســی دقی الزم پشــتیبانی مــی کن
می کنــد کــه مســئولیت قانونــی کلیــه مــوارد نقــض حقــوق 
بشــر و محیــط  زیســت در زنجیره هــای تامیــن جهانــی خــود 

را بــر عهــده بگیرنــد.

تمرکــز  بــا  المللــی  بیــن  هــای  سیاســت  از  ای 
محیــط  و  هــوا  و  آب  از  حفاظــت  بــر  بیشــتر 

اســت. زیســت 

بــا ابــزار و گواهینامــه جدیــد اوکوتکــس بــا هــدف 
و  موجــود  منفــی  اثــرات  کاهــش  و  جلوگیــری 
هــا،  شــرکت  خــود  تجــاری  عملیــات  بالقــوه 
زنجیــره تامیــن آنهــا و در روابــط تجــاری گســترده 

ــا مــی باشــد. ــر آنه ت

گئــورگ داینــرز، دبیــر کل OEKO-TEX® مــی 
گوید:"گســترش پورتفولیــوی مــا در ایــن جهــت 
بــرای مــا مهــم بود.  OEKO-TEX® بیش از ســه 
دهــه از ایمنــی محصــول دفــاع کــرده و بــه طــور 
مــداوم از زنجیــره تأمیــن شــفاف و مســئولیت 
شــرکت حمایــت مــی کنــد. از نظــر دقــت الزم، 
کلیــدی  امــر  یــک  نگــر  کل  ارزیابــی  و  تحلیــل 
اســت. بــرای توســعه ایــن اســتاندارد قــوی، مــا از 
سیســتم ثابــت شــده و اســتاندارد جهانــی خــود 
و 30 ســال تجربــه در صنعــت نســاجی و چــرم 

اســتفاده کــرده ایــم.

راهنمــای  اصــول  اســاس  بــر  اســتاندارد  ایــن 
ــه تجــارت و حقــوق بشــر  ــل در زمین ســازمان مل
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)UNGPs(، دســتورالعمل OECD بــرای 
شــرکت هــای چندملیتــی، دســتورالعمل 
 OECD Due Diligence Guidance
دســتورالعمل  و  کفــش  و  نســاجی 
OECD بــرای رفتــار تجــاری مســئوالنه 

اســت.

زنجیــره  قانــون  بــا  انطبــاق  همچنیــن 
العمــل  دســتور  و  آلمــان  تامیــن 
بررســی  مــورد  در  اروپــا  پیشــنهادی 
تضمیــن  را  شــرکتی  پایــداری  دقیــق 
دســتورالعمل های  ماننــد  کنــد.  مــی 
OECD، فرآینــد بررســی دقیــق کســب 
و کار مســئول OEKO-TEX® در شــش 
بخــش ســاختار یافتــه اســت: سیاســت 
ادغــام  ریســک،  ارزیابــی  تجــاری، 
مســتمر،  نظــارت  مناســب،  اقدامــات 
ارتباطات شــفاف و مکانیســم شــکایت.

عــالوه بــر ایــن، OEKO-TEX® شــامل 
مــورد  در  داوطلبانــه  مــاژول  هفتمیــن 
در  اســت.  هوایــی  و  آب  اقدامــات 
مــاژول آب و هــوا، شــرکت هــا متعهــد 
بــرای  آن  هــدف  و  پاریــس  توافــق  بــه 

محــدود کــردن گرمایــش زمیــن بــه 1.5 
درجــه ســانتیگراد باالتــر از دمــای پیــش 
از صنعتــی شــدن هســتند. بــا اســتفاده 
می تواننــد  شــرکت ها  مــاژول،  ایــن  از 
اســتراتژی  هوایــی،  و  آب  عملکــرد 
مشــخص  را  خــود  هــدف  اجــرای  و 
را  پیشــرفت های درون شــرکت  کننــد، 
اندازه گیــری کننــد و بهبودهــای زنجیــره 
تامیــن بیشــتری را هــدف قــرار دهنــد.

 OEKO-TEX® RESPONISBLE
مــدوالر  سیســتم  یــک   BUSINESS
اســت کــه دسترســی کســب و کارهــای 
همچنیــن  و  واردان  تــازه  و  کوچــک 
را  بــزرگ  چندملیتــی  هــای  شــرکت 
بــه  ارزیابــی  خــود  کنــد.  مــی  تســهیل 
عنــوان یــک ابــزار مســتقل بــرای ارزیابــی 

کنــد. مــی  عمــل  وضعیــت  

کلــی  نمــای  عنــوان  بــه  گواهــی  ایــن 
پذیــر  مســئولیت  تجــاری  وضعیــت  از 
بهبــود  بــرای  را  هایــی  زمینــه  شــرکت، 
مشــخص مــی کنــد. هــر شــرکت کننــده 
مــی توانــد مرحلــه بعــدی اعتبــار ســنجی 
را از طریــق ممیــزی انتخــاب کنــد کــه 
منجــر بــه یــک گواهــی و گزارشــی مــی 
شــود کــه مــی توانــد بــه صــورت عمومــی 
بــه اشــتراک گذاشــته شــود. افــراد عالقــه 
OEKO- منــد مــی تواننــد در وب ســایت
از  پــس  و  دهنــد  درخواســت   ®TEX
ارزیابــی خــود تصمیــم بگیرنــد کــه آیــا 

بازرســی را ادامــه دهنــد یــا خیــر.

ســال   3 بــرای  کــه  نامــه  گواهــی  ایــن 
هــای  ممیــزی  شــامل  دارد،  اعتبــار 
ــل  ــاً قاب ــاق اســت و متعاقب ســاالنه انطب

اســت. تمدیــد 
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در  تکنولــوژی  و  علــم  پیشــرفت  ســرعت 
دنیــای امــروز بــه قــدری باالســت کــه هــر روز 
بــا تکنولــوژی هــا و نــوآوری هــای جدیــدی 
روبــرو مــی شــویم و تقریبــا علــم و تکنولــوژی 
تمــام جنبــه هــای زندگــی مــا را در بــر گرفتــه 

اســت.

در واقــع هــدف نــوآوری هــای جدیــد کمــک 
بــه زندگــی راحــت تــر و بــا اســتاندارد باالتــر 
بــرای ماســت کــه بتوانــد جنبــه هــای مختلف 
از  را بهبــود بخشــند کــه یکــی  مــا  زندگــی 
مهمتریــن ایــن بخــش هــا را مــی تــوان کمــک 
بــه ســالمتی و افزایــش توانایــی بــدن انســان 

دانســت.

دهــه  در  صنایــع  تمامــی  در  علــم  نفــوذ 
گذشــته بســیار ملمــوس اســت و صنعــت 
نســاجی و پوشــاک یکــی از بهتریــن نمونــه 

هــای آن اســت. صنعــت نســاجی و پوشــاک 
انســانی  هــر  کــه  اســت  از صنایعــی  یکــی 
بــا آن در  بــه طــور مســتقیم و همیشــگی 
هزینــه  از  مهمــی  بخــش  و  هســتند  گیــر 
هــای زندگــی، وقــت و انــرژی مــا را بــه خــود 

مشــغول مــی کنــد.

اســتفاده از تکنولــوژی هــای برتــر در صنعــت 
و  ســالمتی  بهبــود  منظــور  بــه  نســاجی 
کیفیــت زندگــی از مهمتریــن دســتاوردهای 
مــا در ســالهای اخیــر اســت. جایــی کــه مــی 
توانیــم بــه لطــف تکنولــوژی قدمهــای خیــره 
کننــده ای را در صنعــت نســاجی و پوشــاک 

برداریــم.

بــازار منســوجات هوشــمند پزشــکی بــازاری 
ــه ســرعت در حــال رشــد اســت و  ــزرگ و ب ب
اغلــب در کشــورهای توســعه یافتــه و دارای 

مــی  تولیــد  پیشــرفته  و  هــای  تکنولــوژی 
شــود.

کشــورهای اروپایــی و آمریــکا کــه از ســالها 
پیــش صنایــع متــداول و عمومــی نســاجی 
را بــه دالیــل مختلــف ماننــد آلودگــی محیــط 
زیســت، ارزش افــزوده پاییــن و قیمــت تمــام 
شــده بــاال بــه دلیــل گرانــی انــرژی و کارگــر 
بــه شــرق و آســیا منتقــل کــرده انــد توانســته 
انــد در بخــش صنایــع نســاجی هــای تــک بــا 
ارزش افــزوده بســیار بــاال بــه موفقیــت هــای 

چشــمگیر  دســت پیــدا کننــد.

مهمتریــن  داریــم  قصــد  مقالــه  ایــن  در 
تولیــد  زمینــه  در  فعــال  هــای  شــرکت 
کاالهــای نســاجی هوشــمند کــه بیشــتر در 
بخــش پزشــکی و ســالمت کاربــرد دارنــد را 

کنیــم. معرفــی 

برترین تولیدکنندگان منسوجات هومشند پزشیک

نویسنده : محبوبه قایدی
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Sensoria Health Inc

کشور: آمریکا

www.sensoriahealth.com :وب سایت

info@sensoriahealth.com :ایمیل

ــداز مــا هوشمندســازی صنعــت پوشــاک  ــاره شــرکت: چشــم ان درب
در  آن  مرکــزی  دفتــر  کــه   Sensoria Health شــرکت  اســت. 
ردمونــد، WA اســت، توســعه دهنده پیشــرو لباس هــای هوشــمند 
Internet of Me )IoMe( و راه حل هــای نرم افــزار هــوش مصنوعی 

ــود زندگــی مــردم و بیمــاران کمــک می کنــد. ــه بهب اســت کــه ب

لباس هــای هوشــمند اختصاصــی شــرکت Sensoria، بــا اســتفاده 
ــرای کفــش و  از سیســتم میکروالکترونیــک و سیســتم هوشــمند ب
لبــاس بیمــاران مــی توانــد داده هــا را بــه اطالعــات کاربــردی بــرای 
بیمــاران و پزشــکان از راه دور و تقریبــاً در زمــان واقعــی تبدیــل کنــد.

Vista Medical

کشور: آمریکا

www.vista-medical.com :وب سایت

ron@vista-medical.com :ایمیل

دربــاره شــرکت: شــرکت Vista Medical بخشــی از یــک خانــواده 
و  تحقیــق  کارش  کــه  اســت   PatienTech هــای  شــرکت  بــزرگ 

توســعه و تولیــد محصــوالت هوشــمند اســت.

کیفیت به عنوان پایه و اساس ما

 ،CE 134۸5، دارای نشــان ISO ویســتا مدیــکال دارای گواهینامــه
فهرســت شــده و ثبــت شــده توســط FDA و تولیــد کننــده تجهیــزات 

پزشــکی دارای مجــوز بهداشــت کانــادا اســت.

تمــام محصــوالت مــا توســط شــرکت هــای خانوادگــی و شــرکای مــا 
در سراســر جهــان فروختــه مــی شــود. تمامــی محصــوالت پزشــکی، 
ورزشــی یــا مصرفــی، بــا اســتانداردهای بــا کیفیــت بــاال طراحــی و 

ســاخته مــی شــوند.

برتریهای  فنی شرکت ویستا مدیکال:

ما در ویستا مدیکال مسئول موارد زیر هستیم:

1. تحقیق، توسعه و ساخت پارچه هوشمند منحصر به فرد

۲. طراحی کلیه سیستم های الکترونیکی

هــای  سیســتم  از  پشــتیبانی  بــرای  عامــل  سیســتم  توســعه   .3
نیکــی لکترو ا

4. الگوریتــم هایــی بــرای سیســتم هــای هوشــمند و پاســخگوی بــه 
ان هــا

ــرای  ــه هــای API کــه ادغــام سیســتم هــای هوشــمند مــا را ب 5. الی
شــرکای مــا آســان مــی کنــد

6. رابط کاربری برای محصوالت خودمان در بازار

مــا انتخــاب گســترده ای از پلــت فــرم هــای الکترونیکــی و طــرح هــای 
پارچــه هوشــمند داریــم کــه مــی تواننــد بــرای مطابقــت بــا طیــف 

گســترده ای از نیازهــای منحصــر بــه فــرد بــازار سفارشــی شــوند.

Siren

کشور: آمریکا

/www.siren.care :وب سایت

info@siren.care :ایمیل

دربــاره شــرکت: Siren یــک شــرکت فنــاوری اســت کــه در ســال 
 Ran Ma, Henk Jan Scholten, and Jie Fu توســط   ۲015
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ریزحســگرها  تعبیــه  بــرای  اختصاصــی  فنــاوری  و  شــد  تأســیس 
در پارچــه ایجــاد کــرده اســت کــه امــکان تولیــد انبــوه منســوجات 
هوشــمند قابــل شستشــو و مقــرون بــه صرفــه را فراهــم مــی کنــد.

محصــوالت Siren بــه طــور یکپارچــه در زندگــی روزمــره کاربــران 
خــود ادغــام مــی شــوند و در عیــن حــال بیوفیدبــک بــه موقــع بــه 
بیمــاران و پزشــکان آنهــا ارائــه مــی دهنــد. اولیــن محصــول تجــاری 
Siren یــک جــوراب نظــارت بــر درجــه حــرارت ثبــت شــده توســط 
FDA بــرای تشــخیص زودهنــگام التهــاب اســت کــه منجــر بــه زخــم 
پــای دیابتــی مــی شــود، کــه ســاالنه بیــش از 43 میلیــارد دالر هزینــه 
بــرای سیســتم بهداشــتی دارد و ســاالنه منجــر بــه بیــش از 100000 

قطــع عضــو انــدام تحتانــی در ایــاالت متحــده مــی شــود.

Gentherm

www.gentherm.com/en/medical/home :وب سایت

کشور: آمریکا

medical@gentherm.com :ایمیل

ــاره شــرکت: مــا نیازهــای مــردم را در اولویــت قــرار مــی دهیــم.  درب
در Gentherm مــا نیازهــای مــردم را در اولویــت قــرار مــی دهیــم. 
تفــاوت را در هــر جنبــه ای از کار مــا متوجــه خواهیــد شــد، از روش 
هــای تولیــد کنتــرل کیفیــت تــا تولیــد انــواع محصــوالت و خدماتــی 

کــه ارائــه مــی دهیــم نظــارت مســتقیما داریــم.

.Carré Technologies Inc

کشور: کانادا

info@carretechnologies.com :ایمیل

www.carretechnologies.com :وب سایت

دربــاره شــرکت: مهندســان و طراحــان مــا از تکنولــوژی روز بــرای 
 Carré نوآورانــه و مفیــد اســتفاده مــی کننــد.  ارائــه محصــوالت 
Technologies نرم افــزار و دســتگاه هایی را بــرای نظــارت و ضبــط 
ســیگنال های زیســتی بــرای تجزیــه و تحلیــل بــه موقــع یــا تاخیــری 
توســعه می دهــد. مــا الگوریتــم هــای اســتاندارد و سفارشــی را بــرای 
اســتخراج پایــگاه داده، تجزیــه و تحلیــل بــه موقــع، فشــرده ســازی 
و بهبــود کیفیــت ارائــه مــی دهیــم تــا تحولــی در صنعــت منســوجات 

هوشــمند ایجــاد کنیــم.

3TEKS

www.3teks.com.tr

کشور: ترکیه

info@3teks.com.tr

بــه  بــدون  بهداشــتی،  اســتانداردهای جهانــی، شــرایط  تولیــد در 
خطــر انداختــن کیفیــت و بهداشــت و تمرکــز بــر مشــتری…

دربــاره شــرکت: 3teks Medikal Tekstil کــه بــا رعایــت اصــول 
نظافــت، دقــت و پیگیــری اقــدام بــه تولیــد دســتکش هــا، روپــوش 
هــا و ســت هــای جراحــی اســتریل یکبارمصــرف مــی کنــد کــه از 
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ملزومــات پزشــکی مــدرن اســت و بــه طــور مســتمر گــروه هــای 
محصــوالت خــود را بــر اســاس نیازهــای مشــتری توســعه و تجدیــد 

مــی کنــد.

کشــور  در  ســالمت  و  بهداشــت  بخــش  کیفیــت  افزایــش  بــرای 
ترکیــه، شــرکت 3teks بــا ارایــه محصــوالت یکبــار مصــرف مطابــق 
از  اســتفاده  خاطــر  بــه  عفونــت  خطــر  اروپایــی  اســتانداردهای 
منســوجات پزشــکی را  در محصــوالت خــود بــه حداقــل رســانده 
و ایــن منســوجات را بــا ســاختاری نوآورانــه و پویــا تولیــد مــی کنــد.

3Teks Medikal Tekstil کــه در شــرایط بهداشــتی و براســاس 
اســتانداردهای جهانــی بــدون کاهــش کیفیــت محصــوالت خــود را 
تولیــد مــی کنــد، مشــتری مــداری را بــه عنــوان یــک اصــل در شــرکت 

خــود تبدیــل کــرده اســت.

3teks Medikal Tekstil که تولیدات ویژه ای را برای پارچه های 
 AT غیــر بافتــه و مصــارف پزشــکی تولیــد مــی کنــد، دارای گواهینامــه
Certification اســت، یــک ســازمان معتبــر کــه در جهــان اعتمــاد 
از گواهینامــه  مــا عبارتنــد  کــرده اســت. گواهینامــه هــای  ایجــاد 
 ،ISO )134۸5:۲016( ســند سیســتم مدیریــت کیفیــت ،)EC )CE
ســند محصــول TSE )TS EN 1-13۷۹5(، گواهــی کاالهــای داخلــی، 

COVID گواهــی تولیــد ایمــن

اتیلــن  کــردن  اســتریل  کنــار  در  مــا  مشــتریان  درخواســت  بــه 
اکســاید در اســتریل کــردن محصــوالت بــا اســتفاده از تکنیــک هــای 
استریلیزاســیون گامــا کــه پیچیــده تــر و موثرتــر از ســایر روش هــای 

استریلیزاســیون هســتند، هــم پیشــرو هســتیم .

Pireta

www.pireta.co.uk :وب سایت

کشور: انگلستان

دربــاره شــرکت: شــرکت پیرتــا یــک فرآینــد افزودنــی منحصــر بــه فــرد 
ایجــاد کــرده اســت کــه رســانایی را بــه پارچــه هــا در هــر مرحلــه - از 
نــخ تــا پوشــاک کامــل مــی افزایــد. فرآینــد پیرتــا بهتریــن رســانایی 

بــدون تأثیــر بــر عملکــرد، پارچــه یــا لبــاس را تضمیــن مــی کنــد.

و  اســت  توجهــی  قابــل  بــازار  پوشــیدنی در حــال حاضــر  فنــاوری 
حســگرهای پوشــیدنی بــرای انــدازه گیــری تغییــرات فیزیولوژیکــی 
بافتــه مــی  پارچــه هــا  و ردیابــی حرکــت، مســافت و ســرعت در 
از جملــه  در بخش هــای مختلفــی  منســوجات هوشــمند  شــوند. 
ارتــش، خدمــات اضطــراری و دفــاع، مراقبت هــای بهداشــتی، مــد، 
دو و میدانــی و ورزش هــای خــاص، و برچســب گذاری RFID کاربــرد 
دارنــد. فنــاوری پیرتــا در آزمایشــگاه ملــی فیزیــک )NPL( که شــریک 

Rainbow Seed Fund اســت، توســعه یافتــه اســت.

Camira 

www.camirafabrics.com/en :وب سایت

info@camirafabrics.com :ایمیل

کشور: انگلستان

دربــاره شــرکت: مــا عاشــق ســاخت پارچــه هســتیم. در شــرکت مــا، 
طراحــی و تولیــد انــواع منســوجات و پارچــه را بــرای هــر نــوع فضــا و 
بخــش، از فضاهــای تجــاری و آموزشــی، مراقبــت هــای بهداشــتی و 
هتــل هــا، حمــل و نقــل مســافر از جملــه اتوبــوس، اتوبــوس و ریلــی 

انجــام مــی دهیــم.

ــم  ــم. تی ــد مــی کنی ــر پارچــه تولی ــون مت مــا ســاالنه بیــش از ۸ میلی
تحقیــق و توســعه مــا ماجراجویانــه تریــن و حســاس تریــن پارچــه 

هــای جهــان را طراحــی و مــی ســازند.

تخصــص Camira ریســندگی پشــم و تولیــد نــخ پلــی پروپیلــن، 
بافندگــی مخملــی،  و  ژاکارد  بافندگــی روی دوبــی،  نــخ،  رنگــرزی 
بافندگــی فنــی، تکمیــل پارچــه و خدمــات اثاثــه یــا لــوازم داخلــی را 
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پوشــش مــی دهــد.

Schoeller Textil AG

/www.schoeller-textiles.com/en :وب سایت

کشور: سوییس

ــد کننــده پارچــه  ــاره شــرکت: Schoeller Textil AG یــک تولی درب
اســت کــه دفتــر مرکــزی آن در ســوئیس اســت. ایــن شــرکت فعــال 
در ســطح جهانــی در توســعه پایــدار و تولیــد منســوجات نوآورانــه و 
فن آوری هــای نســاجی تخصــص دارد کــه در بازارهــای خــاص در 

سراســر جهــان پیشــرو هســتند.

شــولر به عنــوان تامین کننــده سیســتم محصــوالت راه حل محــور، بــه 
نیازهــای مشــتری خــاص پاســخ می دهــد و بــه مشــتریان و شــرکای 
خــود ارزش افــزوده ملمــوس ارائــه می کنــد. ریشــه هــای ایــن شــرکت 

بــه ســال 1۸6۸ بــاز مــی گــردد.

 ،Albers Group بــه  متعلــق  مشــترکاً   Schoeller Textil AG
ســوئیس، و Formosa Taffeta، تایــوان اســت. تیــم عملیاتــی 
پیرامــون مدیرعامــل Joachim Kath دارای تخصــص گســترده ای 

در زمینــه هــای مختلــف صنعــت نســاجی اســت.

IQ لباس هوشمند

www.aiqsmartclothing.com :وب سایت

sales@aiqsmartclothing.com :ایمیل

کشور: تایوان

هوشمندتر کردن لباس ها – هر بار یک نانومتر

درباره شــرکت: AiQ به عنوان یک پیشــگام در صنعت منســوجات 
هوشــمند شــناخته مــی شــود. اولیــن بــار به عنــوان گــروه نــوآوری در 
KingsMetal Fiber، پیشــرو در پارچه هــای بافتــه شــده مبتنــی بــر 
الیــاف فــوالد ضــد زنــگ بــرای کاربردهــای ویــژه ماننــد شیشــه خــودرو 

شــروع بــه فعالیــت کــرد.

شبکه های حسگر بدن - مرز بعدی برای نیمه هادی ها

رشــد خارق العــاده در اکوسیســتم IoT صدهــا نــوع حســگر کوچــک 
کــم مصــرف را بــه وجــود آورده اســت کــه می تواننــد وضعیت هــا 
IOT کمــک  و   M۲M بــه صنایــع کــه  را  و فعالیت هــای مختلفــی 
می کننــد، حــس کننــد. بــا ایــن حــال، وقتــی صحبــت از تشــخیص 
وضعیــت و فعالیــت انســان بــه روشــی غیرتهاجمــی می شــود، هنــوز 
ــادی در توســعه فناوری هــا و چارچوب هــای نظارتــی مناســب  راه زی

وجــود دارد.

AiQ در تــالش بــرای تغییــر وضعیــت موجــود بــا ادغــام نیمــه هــادی 
هــا بــا منســوجات بــرای ایجــاد نســل جدیــدی از پوشــاک و ســایر 
فاکتورهــای شــکل نســاجی کــه هوشــمند هســتند، بــه شــبکه ای 
دربرگیرنــده PAN، LAN و WAN متصــل مــی شــوند و مشــکالت 
خــاص را حــل مــی کننــد یــا بخــش هــای خاصــی از زندگــی مــا را غنــی 

مــی کننــد، پیشــگام اســت.

در حالــی کــه برخــی از تحلیلگــران و رســانه هــا تمایــل دارنــد پوشــاک 
هوشــمند را بــه عنــوان بخشــی از صنعــت پوشــیدنی هــا معرفــی 
کننــد، AiQ لبــاس هوشــمند و پارچــه الکترونیکــی را بــه عنــوان گــره 
هــای اضافــی در شــبکه IoT مــی بینــد. همــه لباس هــای هوشــمند 
از  نمونه هایــی   - نیســتند  پوشــیدنی  الکترونیکــی  منســوجات  و 
بــر  نظــارت  بــرای  می تواننــد  کــه  هســتند  هوشــمند  تشــک های 
خــواب یــا اثاثــه یــا لــوازم داخلــی هوشــمند خــودرو اســتفاده شــوند.
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فناوری جدید اپرچه  ها خنیک را برای 
ورزشکاران به ارمغان یم آورد

 دکتــر فــرزان غالمرضــا، محقــق UBC Okanagan، نیوتــن، یــک آدمــک حرارتــی را بــرای آزمایــش عــرق در 
تجهیــزات ورزشــی خــود در فضــای بــاز آمــاده مــی کنــد.

دونــدگان، ورزشــکاران و افــرادی کــه در 
باشــگاه تناســب انــدام ورزش مــی کننــد 
مــی تواننــد بــا زیــر بغــل هــای عــرق کــرده 
و لبــاس هــای مرطــوب چســبیده بعــد از 
یــک تمریــن ســخت خداحافظــی کننــد.

بــه گــزارش تکنــاک، بــه لطــف همــکاری 
ــا  جدیــد محققــان UBC Okanagan ب
 ،Lululemon کمپانی پوشــاک ورزشی
حــال  در  گــروه  ایــن  آنهــا،  شــرکای  و 
بعــدی  نســل  توســعه  بــرای  مطالعــه 
ــی هســتند کــه بــدون توجــه  پارچــه های
بــه دمــا و ســطح فعالیــت، بتوانــد فــرد را 

گــرم، خشــک و راحــت نگــه دارد.

دکتــر فــرزان غالمرضــا، نویســنده ارشــد 
تحقیقاتــی  گــروه  کننــده  هماهنــگ  و 

UBCO. توضیــح مــی دهــد کــه ایجــاد 
یــک مــاده کاربــردی کــه بتوانــد راحتــی 
و  دهــد  پاســخ  را  ترموفیزیولوژیکــی 
تعدیــل حرارتــی از طریــق تبــادل گرمــا 
و رطوبــت از پوســت بــه محیــط را حفــظ 
هــای  شــرکت  هــدف  دیربــاز  از  کنــد 

فعــال پوشــاک بــوده اســت.

در  افزایــد:  مــی  غالمرضــا  دکتــر 
هــای  پیشــرفت  گذشــته،  دهــه  چنــد 
چشــمگیری در صنعت پوشــاک ورزشــی 
بــرای بهبــود لبــاس ورزشــکاران صــورت 
گرفتــه اســت کــه ویژگــی هــای متعــددی 
داده  ارائــه  راحتــی  افزایــش  بــرای 
اســت. آخریــن تحقیقــات مــا بــه دنبــال 
کلیــدی  خــواص  از  برخــی  شناســایی 
پارچــه اســت کــه ســطح راحتــی انســان 
را در زمــان اســتفاده از پوشــاک ورزشــی 

کنــد. تقویــت 

محققــان  از  تیمــی  و  غالمرضــا  دکتــر 
و  مــواد  تحقیقاتــی  مؤسســه 
محققــان  همــراه  بــه   UBC ســاخت 
و  تورنتــو  دانشــگاه  آلبرتــا،  دانشــگاه 
آزمایشــگاه های فــدرال علــوم و فنــاوری 
مــواد ســوئیس در حــال بررســی راه هــای 
نحــوه  تحلیــل  و  تجزیــه  بــرای  بهتــری 
بــه  ورزشــی  پوشــاک  پارچــه  واکنــش 

هســتند. بــدن  رطوبــت  و  گرمــا 

دکتــر عبــاس میالنــی، اســتاد دپارتمــان 
UBC مــی گویــد:  مهندســی مکانیــک 
بــه  مــاده  یــک  چگونــه  اینکــه  درک 
گرمــای تولیــد شــده توســط بــدن پاســخ 
بــرای  حیاتــی  جــزء  یــک  دهــد،  مــی 



مجله نساجی کهن، سال ۱۵، شماره ۷۳، دی ۱۴۰۱ 78

www.kohanjournal.com
مجله اختصاصی نساجی و فرش ماشینی

توســعه پارچــه هایــی اســت کــه عــرق را بــه محیــط منتقــل مــی 
کنــد و بــدن را خنــک مــی کنــد.

یــک فــرد کــه فعالیــت بدنــی دارد گرمایــی تولیــد مــی کنــد کــه 
بــرای حفــظ تعــادل حرارتــی بایــد در محیــط پراکنــده شــود. 
تعریــق همچنیــن بــا دفــع گرمــا از پوســت از طریــق تبخیــر از 

گرمــای بیــش از حــد محافظــت مــی کنــد.

ــه  ــدن ممکــن اســت منجــر ب ــت از ب عــدم دفــع گرمــا و رطوب
تنــش گرمایــی یــا گرمازدگــی شــود کــه مــی توانــد بــر ســالمت 

و عملکــرد ورزشــکاران تأثیــر بگــذارد.

بــرای رســاندن ایــن تحقیــق بــه مرحلــه بعدی،دســتگاه های 
و  ســیلندرها  تعریــق،  داغ  صفحــات  ماننــد  آزمایشــگاهی 
آدمک هــای حرارتــی مــورد اســتفاده قــرار گرفتنــد. در مقایســه 
در  دســتگاه ها  ایــن  انســانی،  پوشــیدنی  آزمایش هــای  بــا 
ترموفیزیولوژیکــی  راحتــی  محاســبه  بــرای  هزینــه  و  زمــان 
منســوجات صرفه جویــی می کننــد، زیــرا کار در آزمایشــگاه 

انجــام می شــود، نــه روی افــراد.

محققــان UBCO بــا کمــک نیــم تنــه آزمایشــی کــه خاصیــت 
عرق کــردن دارد یــک مــدل عــددی بــرای اندازه گیــری دقیــق 
انتقــال حــرارت و رطوبــت بیــن پارچــه و کاربــر ایجــاد کردنــد. 
اینکــه  بهتــر  درک  بــرای  مبنایــی  را  فرمــول  ایــن  ســپس، 
چگونــه ویژگی هــای پارچــه، شــرایط محیطــی و پارامترهــای 
فیزیولوژیکــی می تواننــد بــا هــم کار کننــد تــا ســطح راحتــی 

کلــی را افزایــش دهنــد، قــرار دادنــد.

بــا  همــراه  ریاضــی  مدل هــای  می گویــد:  غالمرضــا  دکتــر 
شبیه ســازی نیــم تنــه در حــال تعریــق نشــان داده انــد کــه ایــن 
مــدل می توانــد بــه پیش بینــی ویژگی هــای راحتــی پارچه هــا از 
جملــه خنک ســازی اولیــه، خنک ســازی پایــدار، خنک کــردن 
بــا تاخیــر، جــذب رطوبــت و زمــان خشــک شــدن کمــک کنــد. 
بــه طــور کلــی، ایــن مــدل ابــزار مفیــدی اســت کــه می توانــد بــه 
طــور گســترده بــرای پیش بینــی اینکــه چگونــه سیســتم های 
فیزیکــی  فعالیت هــای  تحــت  کاربــران  راحتــی  از  پارچــه ای 

ــا شــدید محافظــت می کننــد، اســتفاده شــود. متوســط ت



79مجله نساجی کهن، سال ۱۵، شماره ۷۳، دی ۱۴۰۱

برند مهشور COLIN’S و افتتاح اپنصد و هفتاد و 
پنجمین شعبه در هشر قاهره

برنــد مشــهور مــد و فشــن ترکیــه ای COLIN’S کــه بــه 3۹ 
فروشــگاه   5۷5 از  بیــش  و  دارد  صــادرات  جهــان  کشــور 
محصــوالت خــود را در سراســر جهــان عرضــه مــی کنــد بــه 
تازگــی بــا افتتــاح 4 شــعبه در شــهرهای قاهــره و تانتــا وارد 

بــازار مصــر شــده اســت.

بــه بیــش از 1۲0  تــا بــه حــال  برنــد مشــهور COLIN’S کــه 
میلیــون مشــتری در سراســر جهــان محصــوالت خــود را بــه 
ــواع البســه و  فــروش رســانده اســت طیــف گســترده ای از ان
پوشــاک را ارایــه مــی دهــد. امــروزه در بســیاری از کشــورها 
مثــل روســیه، اوکرایــن، رومانــی، بــالروس کالینــز اولیــن برنــد 
پوشــاکی اســت کــه از نظــر کیفیــت و زیبایــی مــورد توجــه قــرار 
مــی گیــرد و بــه ویــژه در شــلوار و البســه جیــن اولیــن برنــدی 

اســت کــه بــر ســر زبــان مشــتریان اســت.

برنــد COLIN’S بــه ســرعت اســتراتژی توســعه شــبکه فــروش 
جهانــی خــود را بــه ویــژه در آفریقــا دنبــال مــی کنــد بــه طــوری 

ترجمه: محبوبه قایدی

کــه در ســال ۲01۸ وارد بــازار آفریقــای جنوبــی شــد و پــس از 
آن در مراکــش و در ســال ۲0۲۲ نیــز شــعبات جدیــد خــود در 

مصــر را افتتــاح کــرد.

در  فروشــگاه   1۹1 دارای   COLIN’S برنــد  حاضــر  حــال  در 
داخــل ترکیــه و 3۸4 فروشــگاه در خــارج از ترکیــه دارد. برنــد 
COLIN’S بــا جوایــز و عناویــن مختلفــی کــه دریافــت کــرده 
اســت مســیر موفقیــت خــود را همــوار مــی کنــد. در روســیه از 
هــر دو نفــر یــک نفــر در کمــد خــود شــلوارهای جیــن کولینــز 

را دارد.

برنــد  عنــوان مشــهورترین  بــه   COLIN’S برنــد  اوکرایــن  در 
پیاپــی جایــزه  مــی شــود و چهــار ســال  ترکیــه ای شــناخته 
برتریــن برنــد پوشــاک را از آن خــود کــرده اســت. در بــالروس 
نیــز چهــار ســال پیاپــی در بخــش فروشــگاه هــای زنجیــره ای 
شــلوار جیــن بــه عنــوان برتریــن مــارک برگزیــده شــده اســت.
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کاربرد مواد کامپوزیت در 
ساخت اپ مصنوعی برای 

ورزشکاران

شرکت اتوباک هلسکر )Ottobock HealthCare( از مواد کامپوزیتی 
شــرکــت اومــکــو )Umeco( جــهــت تــولــیــد عــضــوهــای مصنوعی چـــون پا 

مصنوعی )blade(، برای ورزشکاران سراسر جهان استفاده میکند.

شرکت اتوباک از پیش آغشته های رزین اپوکسی تقویت شده با الیاف 
کربن تک جهته VTM®۲6 برای تولید عضو مصنوعی ورزشکارانی مانند 

کلی  و   )Heinrich Popow( پــاپــو  هــانــریــش 
اســتــفــاده   )Kelly Cartwright( کــارتــورایــت 
نمود. آنها از دوندگان موفق و پرش طول - 100 
و ۲00 متر هستند که در مسابقات ورزشی بین 
و  پیشرفته  هــای  کامپوزیت  از  پیشین  المللی 
اند  نموده  استفاده  اتوباک  محصوالت شرکت 
و امــیــدوارنــد کــه بــا استفاده از ایــن محصوالت 

مدال های بیشتری را در آینده کسب نمایند.

ــن اپــوکــســی VTM®۲6، در  پــیــش آغــشــتــه رزیـ
دمــای پخت 65 تا 1۲0 درجــه سانتیگراد سخت 
مــیــشــود، ایـــن پــیــش آغــشــتــه در زمــیــنــه فرایند 
توسعه   )oven vacuum bag( خــالء  کیسه 
ــرای  یــافــتــه اســـت و دارای گـــرانـــروی مــنــاســبــی ب
شده  بافته  هــای  کننده  تقویت  شــدن  آغشته 
تک جهته با وزن سبک و متوسط میباشد. برای 
تولید قسمت فوقانی از پیش آغشته بافته شده 
از پیش   )blade( پــا مصنوعی  تیغه  و قسمت 

آغشته تک جهته استفاده شده است.

ــرای  ــی اســـت کــه ب شــرکــت اومــکــو مـــدت طــوالن
صنایع پژشکی و ورزشی مواد اولیه کامپوزیتی 
تولید میکند و محصوالت آن در طیف وسیعی 
از این صنایع مــورد استفاده قــرار گرفته است. 
شرکت اومکو مواد کامپوزیتی را توسعه میدهد 
چراکه ایــن مــواد به عملکرد ورزشــکــاران کمک 
شایان ذکــری نموده انــد و میخواهد همانگونه 
کــه آنها بــرای رســیــدن بــه مدالها در مسابقات 
ــادی را نــیــز کسب  ــ تـــالش میکنند، پــیــروزی زی

نمایند.
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ابزار داغ تولید مایو 
و لباس های پالژ در 

ترکیه

در حالی که بازار مایو و لباس های زیر پالژ بیش از یک 
میلیارد دالر تخمین زده می شود یکی از برندهای در 
حــال پیشرفت ترکیه به نــام Louren که در سالهای 
تعداد  فرانچایز  سیستم  از  استفاده  با  توانسته  اخیر 
شعب خود در ترکیه را افزایش دهد اولین شعبه خارج 

از ترکیه خود را در شهر نیویورک افتتاح کرد.

ایــن برند که بــرای اولین بــار در برنامه دختر شایسته 
ترکیه برای لباس های خواب و پالژ خود مشهور شد در 
سالهای اخیر به سرعت توانسته شبکه فروش داخلی 
و خارجی خــود را چه در بخش فــروش آنالین و چه در 
فــروش  بخش مــغــازه هــای فیزیکی و نمایندگی هــای 
ــواع مــایــو، لــبــاس خــواب،  توسعه دهـــد. ایــن شــرکــت انـ

لباس های زیر و اکسسوری را تولید می کند.

ــودروم، مــارمــاریــس، فتحیه و  ــ ایــن برند در شهرهای ب
50 شهر  در  و  دارد  فروشگاه مستقل  چهار  استانبول 
ترکیه نیز نمایندگان فــروش خــود را دارد و با سیستم 
فرانچایز تا پایان ســال ۲0۲3 پنجاه نمایندگی دیگر را 

افتتاح خواهد کرد.

در  بلند  گامی  نیویورک  در   Louren فروشگاه  افتتاح 
جهت افــزایــش صـــادرات ایــن شرکت اســت و در سال 
۲0۲3 شعبات دیگری در دبی، قطر ، روسیه و لبنان را 

توسعه خواهد داد.

ــافــــت  ــ شــــرایــــط دری
ــد  ــرنـ ــز بـ ــ ــایـ ــ ــچـ ــ ــرانـ ــ فـ
داشــتــن   Louren
فروشگاهی به متراژ 
100 متر مربع و 350 
هــزار لیر ترکیه برای 
تــجــهــیــز آن اســـت و 
بــســتــه بـــه مـــتـــراژ و 
مکان مغازه ماهانه 
بین 100 تا 300 هزار 
ــردش  ــرکــیــه گـ ــر ت ــی ل

مالی دارد.



برنــد پوشــاک دی فکتــو )DeFacto( یکــی از برندهــای مهــم صنعت 
نســاجی در ترکیــه اســت کــه بــه تازگــی موفــق بــه دریافــت گواهــی 
نامــه ضایعــات صفــر شــده اســت. ایــن برنــد پوشــاک کــه عــالوه بــر 
بــازار ترکیــه در باژارهــای صادراتــی پوشــاک نیــز حضــور خوبــی دارد 
در برنامــه ای بلنــد مــدت قصــد دارد تــا ســال ۲050 بــه گواهــی نامــه 
برنــد 100 درصــد دوســتدار محیــط زیســت دســت پیــدا کنــد و تــا 
ــر اســتفاده  ــد پذی ــرژی هــای تجدی ــز 100 درصــد از ان ســال ۲030 نی

نمایــد.

ایــن شــرکت در راســتای سیاســت هــای حمایــت از محیــط زیســت 
خــود عــالوه بــر انجــام اصالحــات الزم در پروســه تولیــد و اســتفاده از 
تجهیــزات و امکانــات مــورد نیــاز در بخــش تولیــد مــد و فشــن پایــدار 

برند پوشاک )DeFacto( دی فکتو و تولید 
پوشاک اپیدار و دوستدار محیط زیست

و ســبز گامهــای مهمــی را در ســالهای اینــده بــر خواهــد داشــت.

در همیــن راســتا اســتفاده از مــواد اولیــه بازیافتــی ماننــد انــواع 
رعایــت  و  ارگانیــک  هــای  پنبــه  بازیافتــی،  هــای  پارچــه  و  الیــاف 
اســتانداردهای بیــن المللــی نســاجی و پوشــاک در دســتور کار ایــن 

برنــد موفــق پوشــاک قــراردارد.

دی فاکتــو بــه بیــش از 100 کشــور جهــان صــادرات مــی کنــد و بیــش 
از 500 فروشــگاه اختصاصــی دارد. مهمتریــن برندهــای دی فکتــو 

عبارتنــد از :

DeFacto Baby-DeFacto COOOL-DeFacto Fit-

DeFacto STUDIO-DF LIFE-DF Plus
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تهیه: فروغ امیر شیرزاد

دنیای مد و فشن در آنتالیا گرد هم یم آید

ایــن نمایشــگاه در حــال آمــاده شــدن بــرای معرفــی پوشــاک 
ــه همــراه محصــوالت بســیاری  ــه ب و کفــش هــای آمــاده ترکی
از برندهــای بیــن المللــی اســت. هــزاران محصــول از صدهــا 
برنــد در نمایشــگاه مــد و فشــن در آنتالیــا CNR بــه نمایــش 
گذاشــته خواهــد شــد کــه بخش هــای پوشــاک آمــاده، پوشــاک 
چرمــی خــز، کفــش و ســراجی مشــتاقانه منتظــر آن هســتند.

جلسات تجاری B۲B و افزایش حجم تجارت

ــرای غرفــه  ایــن نمایشــگاه فرصــت هــای تجــاری جدیــدی را ب
داران و متخصصــان ایــن بخــش فراهــم می کند. این ســازمان 
بــا هــدف رفــع نیازهــای نزدیــک بــه 600 میلیــون نفــری کــه در 
ترکیــه و جغرافیــای نزدیــک آن زندگــی مــی کنند، ســازماندهی 
شــده اســت. بــه غیــر از جلســات تجــاری B۲B، نمایشــگاه 
میزبــان رویدادهــا و ســمینارهای ویــژه خواهــد بــود کــه در 
آن روندهــای فصــل آینــده در بخــش هــای پوشــاک آمــاده، 
پوشــاک چرمــی خــز، کفــش و ســراجی مشــخص مــی شــود.

نمایــش هــای مــد بــه ســبک یــک جشــنواره برگــزار مــی شــود 
و بــه متخصصــان ایــن بخــش اجــازه مــی دهــد تــا در مــورد 

ــد. ــه جهــان بیاموزن ــل از بقی ــد قب پیشــرفت هــای جدی

نمایشــگاه مــد و فشــن آنتالیــا کــه توســط شــرکت نمایشــگاهی 
برگــزار   )ANFAS( آنتالیــا  نمایشــگاهی  مرکــز  در  و   ،CNR
می شــود، بیــش از ۱۰۰۰ برنــد و محصــوالت را در بخــش هــای، 
پوشــاک آمــاده، کفــش، چــرم، کیف هــای دســتی و زیرپــوش و 

... بــه نمایــش می گذارنــد.

کشــورهای  از  کشــور   ۵۲ از  متعــدد  خریــدار  هــای  هیئــت 
مشــترک المنافــع گرفتــه تــا آمریــکا و اروپــا و همچنیــن هــزاران 
خریــدار از بــازار داخلــی در ایــن نمایشــگاه حضــور خواهنــد 

داشــت.

هولدینــگ CNR کــه میزبــان مهم تریــن نمایشــگاه های تجــاری 
لبــاس  و پوشــاک، لباس هــای چرمــی خــز، کفــش و ســراجی 
در سراســر جهــان اســت، نمایشــگاه مــد CNR آنتالیــا را کــه 
برگــزار  اســت،  بخــش  ایــن  در  تجــاری  نمایشــگاه  بزرگتریــن 
می کنــد. در تاریــخ ۸ تــا ۱۱ مــارس ۲۰۲۳، ایــن نمایشــگاه، کــه 
بزرگتریــن پلــت فــرم مــد و تجــارت ســال خواهــد بــود، بــه عنــوان 
مرکــز عرضــه محصــوالت مــد و فشــن بــرای کشــورهای پرتغــال، 

اســپانیا، روســیه، جمهــوری هــای تــرک و 
بــه ویــژه ترکیــه و جغرافیــای اطــراف آن 

خدمــت خواهــد کــرد.



مجله نساجی کهن، سال ۱۵، شماره ۷۳، دی ۱۴۰۱ 84

www.kohanjournal.com
مجله اختصاصی نساجی و فرش ماشینی

رشکت فرش ZENOVA ترکیه- پیش به سوی انرژی اپک

کســب  و کارهــای شــرکت کننده در طــول نمایــش مــد، کــه 
ایجــاد شــده اســت،  آنهــا  بــرای  کــه مخصوصــاً  در فضایــی 
فرصت هــای بســیار منحصــر بــه فــردی خواهنــد داشــت تــا 
کاالهــای خــود را در ســطح بین المللــی بــه بــازار عرضــه کننــد 

و توجــه را بــه طرح هــای خــود جلــب کننــد.

برندهــای معتبــر جهانــی مــد بــرای تجــارت و تعطیــالت بــه 
آنتالیــا مــی آینــد

در   CNR Fashion Show Antalya کــه  واقعیــت  ایــن 
آنتالیــا، یکــی از مناطــق توریســتی فــوق العــاده ترکیــه اســت 

انــدازی  راه  و  نصــب  از  پــس   Zenova Carpet شــرکت 
یــک نیــروگاه خورشــیدی جدیــد کــه باعــث صرفــه جویــی ۷0 
درصــدی بــرق مــورد نیــاز کارخانــه شــده اســت بــه ســمت 
اســتفاده انــرژی پــاک حرکــت کــرده اســت. آن هــا بــه منظــور 
کاهــش ردپــای کربــن و افزایــش پایــداری زیســت محیطــی 

اقــدام بــه نصــب پنــل هــای خورشــیدی کردنــد.

کــه خریــداران بیــن المللــی بــه طــور خــاص مــی خواهنــد بــه 
آنجــا ســفر کننــد، برگــزار مــی شــود، مزایــای زیــادی را بــه 
شــرکت کننــدگان ارائــه مــی دهــد و آن را بــه یکــی از جــذاب 

تریــن نمایشــگاه هــای جهــان تبدیــل مــی کنــد.

گــروه هــای خریــدار کــه در نمایشــگاه آنتالیــا حضــور خواهنــد 
داشــت کــه مــورد توجــه تولیدکننــدگان خارجــی و داخلــی نیــز 
قــرار مــی گیــرد و ایــن فرصــت را خواهنــد داشــت تــا عــالوه 
بــر انعقــاد قراردادهــای تجــاری قابــل توجــه، بازدیــد خــود از 
نمایشــگاه را بــه فرصتــی بــرای تعطیــالت نیــز تبدیــل کننــد.

زیســت  مســئولیت  گویــد:  مــی  شــرکت  ایــن  عامــل  مدیــر 
محیطــی در اعمــاق قلــب مــا نهفتــه اســت و مــا در تمــام طــول 
مســیر از محیــط زیســت آگاه هســتیم. مــا نــه تنهــا در خــود 
محصــول ســبز هســتیم - بلکــه در فرآیندهــای تولیــد پایــدار و 

نوآورانــه خــود نیــز ســبز هســتیم.
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تولید کنندگان لباس کار در ترکیه

اب هبرتین  تولیدکنندگان لباس کار در ترکیه بیشرت آشنا شوید

ترکیه به دلیل نزدیک بودن به اروپا یکی از مهم ترین تامین کنندگان کاالهای نساجی قاره سبز است.

ترکیــه بــا پیشــرفت هــای خوبــی کــه در دهــه گذشــته در بخــش زیــر ســاخت ها و تجــارت بیــن المللــی خــود داشــته توانســته 
اســت بــه یــک کشــور قابــل اعتمــاد بــرای تامیــن کاالهــای نســاجی اروپــا و آمریــکا  تبدیــل شــود.

ترکیــه  دولــت  هــای  سیاســت  گاهــا  کــه  چنــد  هــر 
موجــب ایجــاد تنــش هایــی بیــن ترکیــه و کشــورهای 
اروپایــی اســت و حتــی بــه موجــب نگرانــی طرفیــن 
شــده امــا از آنجایــی کــه اقتصــاد ترکیــه وابســتگی 
ویــژه  بــه  صنعتــی  کاالهــای  صــادرات  بــه  شــدیدی 
از  غالبــا  دارد  اروپــا  بــه  خــود  نســاجی  محصــوالت 
جــدی شــدن ایــن تنــش هــای سیاســی خــودداری مــی 
کنــد و بــه مشــکالت اساســی و قطــع روابــط ختــم 

نمــی شــود.

ــاس هــای کار و  محافظــت شــخصی  ــد لب بخــش تولی
یکــی از بخــش هایــی اســت کــه ترکیــه در آن بســیار 
قدرتمنــد اســت کــه دالیــل مختلفــی مــی تــوان بــرای 

آن ذکــر کــرد.

اوال اینکــه ترکیــه بــه لحــاظ زیــر ســاختی در صنعــت 
نســاجی بســیار قدرتمنــد اســت بنابرایــن در زمینــه 
تامیــن انــواع الیــاف، نــخ دوخــت، پارچــه و اکسســوری 
لبــاس  تولیــد  و  دوخــت   ، بــرش  جانبــی،  لــوازم  و 
کار مشــکل و مانــع قابــل توجهــی نــدارد. بســیاری 
از شــرکت هــای ترکیــه ای در حــال حاضــر تــوان و 
دانــش تولیــد مــواد اولیــه بــا تکنولــوژی بــاال کــه در 
لبــاس هــای کار بــا کاربردهــای ویــژه کاربــرد دارنــد را 

در اختیــار دارنــد.

دوم اینکــه ترکیــه عــالوه بــر داشــتن روابــط تجــاری آزاد بــا بســیاری از کشــورهای 
جهــان کــه زمینــه ورود راحــت تــر بــه بــازار آنهــا و صــادرات لبــاس هــای کار ســاخت 
ترکیــه را فراهم میســازد بــازار بســیار بــزرگ داخلــی را نیــز در اختیــار دارد کــه خــود 
یــک نیــروی قدرتمنــد بــرای حرکــت رو بــه جلــوی ایــن بخــش از صنعــت نســاجی 

در ترکیــه مــی باشــد.

ترکیــه بــا داشــتن جمعیــت ۸5 میلیونــی بــه عنــوان یــک کشــور در حــال توســعه 
شــناخته مــی شــود کــه کارخانجــات صنعتــی زیــادی در بخــش هایــی ماننــد 
نســاجی، منســوجات خانگــی، فــرش و انــواع کفپــوش هــا، صنایــع قطعــه ســازی، 
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خــودرو ســازی ، غذایــی و نظامــی و … دارا مــی باشــد کــه بــازاری 
قابــل توجــه بــرای انــواع لبــاس هــای کار مــی باشــد.

از طرفــی بســیاری از شــرکت هــای ترکیــه ای تــالش مــی کننــد بــا 
الهــام گرفتــن از شــرکت هــای بــزرگ و بیــن المللــی ســاختارهای 

ســازمانی خــود را بــا اســتانداردهای اروپایــی تطبیــق دهنــد.

همیــن موضــوع باعــث شــده اســت تــا آراســتگی نیــروی کار، محیــط 
کار و اهمیــت دادن بــه ســالمت و راحتــی کارکنــان بیــش از پیــش 
در شــرکت هــای متوســط و بــزرگ ترکیــه مــورد توجــه قــرار گیــرد کــه 
خــود بــه پویایــی بــازار لبــاس هــای کار و فــرم در صنایــع مختلــف 

کمــک خواهــد کــرد.

ســوم اینکــه شــرکت هــای ترکیــه ای در بخــش تولیــد لبــاس کار یــک 
گزینــه قابــل اعتمــاد بــرای خریــداران و تجــار بیــن المللــی بــه شــمار 

میروند.

ــا، رعایــت اســتانداردهای کیفــی اروپایــی، رعایــت  ــه اروپ نزدیکــی ب
لبــاس  تولیــد  بخــش  در  اروپایــی  گیرانــه  ســخت  اســتانداردهای 
کار، تــوان تولیــد، ارســال و تحویــل ســریع و تعــداد بــاال، کیفیــت 
باالتــر از تولیــدات چینــی و قیمــت کمتــر از تولیــد کننــدگان اروپایــی 
، و… همــه و همــه برگ هــای برنــده ترکیــه در مقایســه بــا ســایر 
رقبــای آســیایی و آفریقایــی خــود اســت  تولیــد کننــدگان ترکیــه ای بــا 
اشــراف بــر ایــن مزایــا در بســیاری از بازارهــای بــا کیفیــت نظیــر اروپــا 

و امریــکا گــوی ســرقت را از رقبــا ربــوده انــد.

در زیــر ۲0 تولیــد کننــده برتــر لبــاس کار در ترکیــه را بــرای شــما 
معرفــی کــرده ایــم کــه مــی توانیــد بــا مراجعــه بــه صفحــات آنهــا در 

اینترنــت اطالعــات بیشــتری در مــورد آنهــا بــه دســت آوریــد:

Cation workwear -۱
Web: https://cationworkwear.com
E-Mail: info@cationworkwear.com

ــرای برندهــای پیشــرو در ترکیــه  Cation Workwear لبــاس کار ب
ماننــد کــوکا کــوال )Coca Cola(، توتــورک )Tüvtürk(، بریجســتون 
)Bridgestone(، میگــروس )Migros(، الســا )Lassa(، بتونســا 
 Aksa( آکســا دوغالــگاز ،)Mng Kargo( منــگ کارگــو ،)Betonsa(
 ISS and( ایپــراگاز  و   Arçelik(، ISS( آرچلیــک   ،)Doğalgaz
ــد  ــن تولی ــن شــرکت یکــی از بزرگتری ــد. ای ــد مــی کن İpragaz( تولی
کننــدگان در ایــن صنعــت اســت کــه بخــش هــای طراحــی و تولیــد 

خــود را دارد.

Cation Workwear دارای یــک تیــم حرفــه ای و بــا تجربــه اســت 
کــه بــه صــورت دوره ای طــرح هــای جدیــدی را مطابــق نیازهــای 
در حــال تغییــر بازارهــای جهانــی تولیــد مــی کنــد، بنابرایــن هویــت 
ســازمانی شــما را بــا طــرح هــای خــود منعکــس مــی کنــد و در عیــن 
حــال راحتــی کارمنــدان در اولویــت قــرار مــی دهــد و براســاس آن 

طــرح هــای خــود را ارایــه مــی دهــد.

Cation بــا ارایــه خدمــات ارزش افــزوده خــود ماننــد طراحــی لبــاس 
شــرکتی، نــرم افــزار B۲B و پشــتیبانی لجســتیک بــا از رقبــای خــود 

متمایــز شــده اســت

Ayelteks Workwear -۲
Web: https://www.ayelteks.com.tr

E-Mail: info@ayelteks.com.tr
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شــرکت Ayelteks بــا ارایــه محصــوالت باکیفیــت و طیــف گســترده 
محصــوالت خــود، گام هــای محکمــی بــه جلــو برداشــته و در بخــش 
محصــوالت "فــروش لبــاس کار و نســاجی" بــه یکــی از برندهــای 

معتبــر تبدیــل شــده اســت.

ایــن شــرکت در زمینــه لبــاس کار و مــواد تبلیغاتــی نســاجی فعالیــت 
مــی کنــد. بــه ســازمان هــای صنعتــی، بیمارســتان هــا، شــرکت هــای 
امنیتــی، شــرکت هــای نظافتــی، هتــل هــا، رســتوران هــا، مــدارس و 

باشــگاه هــای ورزشــی خدمــات ارائــه مــی دهــد.

Micronteknik -۳
www.micronteknik.com/en/

info@micronteknik.com

مــا بــا کادری متشــکل از مهندســان نســاجی متخصــص در زمینــه 
نیازهــای نســاجی بخــش صنعــت، مطابــق بــا نیــاز مشــتریان خــود 
تولیــدات خ،ود را ارایــه مــی کنیــم. مــا تیمــی هســتیم کــه بــه عنــوان 
شــریک راه حــل صنعتــی بــه صنعــت کمــک کــرده ایــم. مــا راه حــل 
هــای بهینــه را بــرای نیازهــای بخــش هــا تولیــد مــی کنیــم و خدمــات 

ارائــه مــی دهیــم.

مــا پارچــه هــای مخصــوص بــرای بخــش هــای پزشــکی، خــودرو، 
الکترونیــک، ذخیــره ســازی، بســته بنــدی، فضــا، پتروشــیمی، مــواد 
منفجــره، داروســازی، پوشــاک و اثاثــه یــا لــوازم تولیــد مــی کنیــم. 
و در زمینــه منســوجات فنــی متخصــص هســتیم. در کنــار لبــاس 
هــای محافــظ پرســنل )پوشــش Esd، پیــش بنــد Esd، تــی شــرت 
Esd، ضــد شــعله، مقــاوم در برابــر اســید( ایمنــی محیطــی، ایمنــی 
محصــول و سیســتم هــای ذخیــره ســازی و حمــل و نقــل محصــول 

وجــود دارد.

ALYAWORK CLOTHES -۴
Web: www.iselbiseciniz.com/en

Email: info@iselbiseciniz.com

لبــاس کار آلیــا یــک شــرکت نســاجی تجــاری اســت. هــدف مــا تولیــد 
محصــوالت نســاجی تجــاری شــخصی ســازی شــده اســت. اولویــت 

مــا کیفیــت اســت.

پیشــخدمت،  بنــد  پیــش  کــت، جلیقــه،  تــی شــرت، سویشــرت، 
ــره. مــا  ــان بیمارســتان و غی کــت آشــپزی، لبــاس کار، لبــاس کارکن

خدمــات بــا کیفیتــی را در بســیاری از مــوارد بــه شــما ارائــه مــی 
دهیــم. مــا اینجــا هســتیم تــا خدماتــی بــا کیفیــت و قابــل اعتمــاد بــه 

ــه دهیــم. شــما ارائ

Tanyel -۵
Web:www.tanyel.com.tr

E-mail: export@tanyel.com.tr

شــرکت تانیــل یــک تولیــد کننــده لبــاس کار در کشــور ترکیــه اســت. 
ــاس کار  ــواع لب ــد ان ــا بیــش از 35 ســال ســابقه تولی ــن شــرکت ب ای
مثــل پیراهــن آســتین بلنــد، تــی شــرت، لبــاس، شــلوار، کــت بارانــی، 
پیــش بنــد در ایــن عرصــه فعالیــت دارد. ایــن شــرکت همچنیــن بــا 
 PEPSİCO، BUHLER برخــی از برندهــای جهانــی لبــاس کار ماننــد
همــکاری مــی کنــد. مشــتریان ایــن شــرکت مــی خواهنــد لوگــوی 
برنــد خــود را بــه عنــوان گلــدوزی یــا چــاپ اضافــه کننــد. ان هــا مــی 
تواننــد گلــدوزی و چــاپ را بــا بهتریــن کیفیــت بــه تولیــدات خــود 

اضافه کنند. 

تولیــد کننــده انــواع لبــاس کار و لبــاس هــای محافــظ بــرای بســیاری 
از صنایــع

• روپوش و لباس کار

• سوئیشرت لباس کار

• لباس کار هودی

• تاپ و تی شرت لباس کار

• لباس کار ژاکت 

• لباس کار بارانی

• شلوار لباس کار

• شورت لباس کار
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و  اســت  مســتقر  اســتانبول  در  شــرکت  ایــن  Sensel؛  شــرکت 
اســت.  آکســارای  و  اســتانبول  در  آن  تولیــد  امکانــات 

Akrida Tekstil -۸
Web: www.akridatekstil.com/en

۲004: شرکت آکریدا تکستیل تاسیس شد.

بــه روز،  بــه رشــد، ظرفیــت و اشــتغال روز  بــا ســاختار رو   :۲010
شــد. انــدازی  راه  جدیــد  ســاختمان 

ــه  ۲01۲: افزایــش ظرفیــت و اشــتغال، نهادســازی و برندســازی را ب
همــراه داشــت. توســعه خــود را بــا گواهــی ISO ۹001 و ســرمایه 

گــذاری هــای مختلــف تحقیــق و توســعه ادامــه داد.

۲015: بــا تشــکیل بخــش بافندگــی، گام مهمــی در جهــت صنعتــی 
ــه  ــا فعالیــت هــای تجــارت خارجــی، گــذار ب شــدن برداشــته شــد. ب

بــازار بیــن المللــی انجــام شــد.

۲01۸: گواهی Oeko-Tex با اعتبار بین المللی اخذ شد.

)اســتاندارد Oeko-Tex گواهینامــه ای اســت کــه هــدف آن ایــن 

• جلیقه لباس کار

• پیش بند لباس کار

• اسکراب برای پزشکان و پرستاران

Demka Group -۶
info@demkatekstil.com

web:www.demkatekstil.com/workwear

ــاال اســت. تمرکــز  ــا کیفیــت ب گــروه دمــکا نولیدکننــده لبــاس کار ب
اصلــی مــا بــر تولیــد پایــدار بــا مــواد بــا کیفیــت برتــر اســت.

گــروه دمــکا کــه در ســال 1۹۸۸ تأســیس شــد، یکــی از بزرگتریــن 
و  کارمنــد   1000 از  بیــش  بــا  ترکیــه  در  پوشــاک  تولیدکننــدگان 

اســت. از 10 میلیــون  بیــش  تولیــد  ظرفیــت 

• ۲ مرکز تولید واقع در مرمره و مناطق مدیترانه.

• ۲ دفتر مرکزی در استانبول و آدیامان.

.ETH و U.K.، DE دفاتر منطقه ای در •

Sensel -۷
/Web: www.sensel.com.tr

Email: sensel@sensel.com.tr

از سال 1۹۸۸..

در  خــاص  هــای  طــرح  و  کار  لبــاس  تولیــد  در  Sensel؛  شــرکت 
سراســر جهــان بــه طــور موثــر عمــل مــی کنــد.

قابــل  کــه طیــف محصــوالت متنــوع،  اســت  قــرن  ربــع  از  بیــش 
کنــد مــی  تولیــد  متعــدد  برندهــای  بــرای  را  و وســیعی  اعتمــاد 

کنــار  در  نســاجی  در  روز  فنــاوری  آخریــن  از  پیــروی  بــا  شنســل 
فعالیــت هــای تولیــدی، فعالیــت هــای تحقیــق و توســعه خــود را بــا 
همــکاری بــا برندهــای معتبــر دنیــا افزایــش مــی دهــد. محصــوالت 
حاصــل از ایــن فعالیــت هــا در ترکیــه، اروپــا، خاورمیانــه، کشــورهای 
آســیای مرکــزی و کشــورهای بالــکان بــا نــام تجــاری ŞENSEL بــه 
ــان مجــرب،  ــاال و کارکن ــه لطــف دانــش ب ــازار عرضــه مــی شــود. ب ب

ــد. ــد مــی کن ــه تولی محصــوالت خــود را در ترکی
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اســت کــه بــه طــور واضــح بــه مصــرف کننــدگان نشــان دهــد کــه 
محصــوالت نســاجی دارای برچســب تســت هــای آزمایشــگاهی را 
بــرای طیــف گســترده ای از مــواد مضــر گذرانــده انــد و محتــوای ایــن 
 Oeko-Tex مــواد کمتــر از مقادیــر حــد تعییــن شــده توســط انجمــن

باقــی مــی مانــد. .(

ــی شــدن کــه یکــی از نقــاط عطــف  ــه صنعت ــر مرحل ۲0۲1: عــالوه ب
افتتــاح شــعبه در  دیگــر  نقطــه عطــف  اســت،  آکریــدا تکســتیل 

بــود. اســتانبول 

۲0۲۲: فرآینــد صــدور گواهینامــه در محــدوده پایــداری و تولیــد ســبز 
آغــاز شــد.

OZKOK WORKWEAR -9
E-mail: info@ozkokiselbiseleri.com

Website: www.ozkokiselbiseleri.com

منســوجات و لبــاس کار اوزکــوک لبــاس کار و محصــوالت نســاجی 
تبلیغاتــی بــه بازارهــای داخلــی و بیــن المللــی بــا بهتریــن کیفیــت و 

خدمــات ارائــه مــی کنــد.

30 ســال تجربــه بــرای خدمــت بــه مشــتریان مــا و ارایــه محصــوالت 
بــا کیفیــت، بــا طیــف گســترده ای از لبــاس و منســوجات تبلیغاتــی 

وباعــث شــده کــه بــا اطمینانــدر ایــن حــوزه قــدم بگذاریــم.

تبلیغاتــی  مــواد  زمینــه  در  مــا  شــرکت  منســوجات  و  کار  لبــاس 
فعالیــت مــی کنــد. ســازمان هــای صنعتــی، بیمارســتان هــا، شــرکت 
امنیتــی، شــرکت هــای نظافتــی، هتــل هــا، رســتوران هــا،  هــای 

مــدارس و باشــگاه هــای ورزشــی خدمــات رســانی مــی کننــد.

Blend Textile -۱۰
Web:www.blendtextile.com/en

ــوآور و یــک تولیــد کننــده  شــرکت نســاجی Blend یــک پیشــگام ن
معتبــر در تولیــد لبــاس کار در ترکیــه و صادرکننــده بــه اروپــا اســت. 
در  خــود  شــریککاری  عنــوان  بــه  مــا  بــه  جهانــی  برتــر  برندهــای 
صنعــت بــرای عرضــه لبــاس هــای شــیک و کاربــردی کــه بــه طــور 
پایــدار بــا بهتریــن مــواد بــا کیفیــت تولیــد مــی شــوند، اعتمــاد دارنــد.

مــا متعهــد بــه عرضــه پارچــه هــای پیشــرفته بــه بازارهای لبــاس کار و 
لبــاس فعــال در سراســر جهــان هســتیم. مــا بــا نــوآوری، مســئولیت 
اجتماعــی و بهبــود مســتمر، پوشــاک آینــده را توســعه و تولیــد مــی 

کنیم.

Sayginlar -۱۱
Web: www.sayginlar.com.tr

شــرکت مــا کــه در ســال 1۹۹1 بــا آگاهــی از ایــن کــه پوشــیدن و 
ایمنــی کار بــه شــرکت هــا اعتبــار مــی بخشــد و بهــره وری کارکنــان 
شــرکت را افزایــش مــی دهــد تأســیس شــد، بــا انجــام مطالعــات 
حرفــه ای بــرای تولیــد لبــاس کار عــالوه بــر آن، همــواره خــود را 
تجدیــد و توســعه داده اســت بــه خصــوص در زمینــه فــروش مــواد 

ایمنــی کار.

Saygınlar İş Tekstili بــا ثبــت کیفیــت تولیــد خــود بــا گواهــی 
مــدل  و  طراحــی  هــای  درخواســت   ،۹001:۲00۸  ISO سیســتم 
ویــژه مشــتریان خــود را بــا فنــاوری رایانــه و همچنیــن محصــوالت 

اســتاندارد خــود بــرآورده مــی کنــد.

آهــن و فــوالد، ســاخت و ســاز، خــودرو، دریایــی، صنایــع شیشــه، 
پتروشــیمی، مــواد غذایــی، امنیــت، نظافــت، فنــی، پزشــکی و غیــره 
از بخش هایــی کــه در خدمــت مــا هســتیم. مــا بــا تجربــه ۲5 ســاله 
تامیــن لبــاس کار و مــواد ایمنــی کار ســازمان هــا، همــواره هــر نیــازی 

را بــه صرفــه تریــن و بــا کیفیــت تریــن روش ارائــه مــی دهیــم.

.Ebruzen Tekstil San. Tic. Ltd. Şti - ۱۲
Web:www.ebruzen.com.tr/en

E-mail : sales@ebruzen.com.tr

Ebruzen Textile تولیــد کننــده محلــول هــای نســاجی پیشــرفته و 
یــک شــرکت صــادر کننــده لبــاس هــای محافــظ اســت کــه در ســال 
دهنــده  ارائــه   Ebruzen Textile شــرکت  شــد.  تاســیس   ۲003
پیشــرو راه حــل هــای طراحــی شــده بــرای بهبــود کیفیــت پارچــه 

اســت.

ایــن شــرکت از طریــق تحقیــق و توســعه متمرکــز بــر راه حــل هــای 
پیشــرفته آنتــی اســتاتیک )ESD( بــا کارایــی بــاال و راه حــل هــای 
 Ebruzen .فنــی نســاجی بــه تکامــل و رشــد خــود ادامــه مــی دهــد
Textile در توســعه راه حــل هــای پارچــه الکترواســتاتیک تخصــص 
دارد. Ebruzen Textile عرضــه کننــده پارچــه هــای بــا کیفیــت 
آنتــی اســتاتیک )ESD(، پارچــه هــای مقــاوم در برابــر شــعله و پارچــه 
هــای پزشــکی ضــد باکتــری اســت. مــا راه حــل هایــی را بــرای صنایــع 

دفــاع، الکترونیــک، ارتباطــات و خــودرو ارائــه مــی دهیــم.
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.ASY TEKSTİL SAN. TİC. LTD. ŞTİ -۱۳
web: www.asytekstil.com/en

Email: info@asytekstil.com

ASY Textile از ســال 1۹۹۹ بــا فضــای داخلــی 14000 متــر مربعــی 
پارچــه  انــواع  زمینــه  بــزرگ در  تولیدکننــدگان  از  یکــی  بورســا  در 
ــن شــرکت مجموعــه هــای خــود  ــل شــده اســت، ای لبــاس کار تبدی
را همزمــان بــا مــد جهانــی پارچــه بــا تیــم تحقیــق و توســعه خــود 
توســعه مــی دهــد کــه دانــش در مــورد توســعه محصول و الگوســازی 

در بخــش پارچــه و تحــوالت بخــش را دنبــال مــی کنــد. 

از  ای  گســترده  طیــف  و  کیفیــت  بــه  توجــه  بــا   ASY Textile
محصــوالت از طــرح هــای مــدرن گرفتــه تــا لبــاس هــای ورزشــی، 
ســبک هــای کالســیک، پارچــه هــای کــت و شــلوار، همچنــان یکــی 

از شــرکت هــای پیشــرو در مــد پارچــه اســت.

Ariteks -۱۴
Web:www.en.ariteks.net

E-Mail: support@ariteksinfo.com

آریتکــس کــه بــه عنــوان یــک تجــارت خانوادگــی در ســال 1۹۷5 
تأســیس شــد، شــرکت پیشــرو در تولیــد منســوجات در حــوزه مــد و 

منســوجات فنــی اســت.

بــرای  را  راه حل هایــی  پیشــرفته،  فناوری هــای  مــداوم  توســعه  بــا 
ورزش  محافــظ،  کار  لبــاس  پوشــاک،  زمینــه  در  نهایــی  کاربــران 
کاربــردی، پوشــاک پزشــکی و همچنیــن منســوجات فنــی در صنایــع 

می کنــد. ارائــه  حمل ونقــل  و  ساخت وســاز 

و  تحقیــق  آزمایشــگاه   1۲ بــا  مربــع  متــر   14000 در  شــرکت  ایــن 

توســعه داخلــی مجــزا، 5 درصــد از بودجــه خــود را صــرف تحقیــق و 
توســعه فنــاوری هــای آینــده مــی کنــد. ایــن شــرکت بــه ویــژه بــر روی 
ســلول هــای خورشــیدی نســل ســوم روی پارچــه هــای انعطــاف پذیــر 
و منســوجات حســگر زیســتی تمرکــز دارد. لبــاس هــای ســاخته 
شــده از منســوجات فنــی بــرای محافظــت در برابــر عوامــل مختلــف 
محیطــی مفیــد هســتند. امــروزه مــا بــه راحتــی مــی توانیــم از آن 

ــاک اســتفاده کنیــم. لبــاس هــا در محــل کار خطرن

MONATEX Giyim -۱۵
Email: info@monateks.com

web:www.monateks.com

طیف وسیع محصوالت ما

مــا مــی دانیــم کــه عواملــی ماننــد افزایــش اقدامــات حمایتــی در 
سراســر جهــان، تحــوالت جمعیتــی، شهرنشــینی و فرصــت هــای 

آموزشــی تأثیــر مثبتــی بــر زنــان کارآفریــن دارد.

بــه لطــف تحــوالت تجربــه شــده، بســیاری از زنــان بــا راه انــدازی 
کســب و کار خــود و مشــارکت در دنیــای کارآفرینــی را تجربــه مــی 
کننــد. بســیاری از آنهــا منبــع الهــام بــرای زنانــی هســتند کــه پــس از 

آنهــا وارد دنیــای تجــارت خواهنــد شــد.

MONATEX Giyim یکــی از شــرکت هــای تولیــد کننــده لبــاس کار 
خــاص و طراحــی شــده اســت کــه در 11 ژانویــه ۲01۸ توســط یــک زن 
ــه 11  ــه تجرب ــا اعتقــاد ب ــا درک دانــش قــدرت اســت و ب ــن ب کارآفری

ســاله خــود در بخــش پوشــاک پرســنل تاســیس شــد.

Ekoten -۱۶
Email: info@ekoten.com.tr

Web:www.ekoten.com.tr

پارچــه  تولیــد  در  نــوآور  و  پیشــگام  کننــده  تولیــد  یــک   Ekoten
کشــباف در ترکیــه و یکــی از صادرکننــدگان عمــده منســوجات بــه 
اروپــا اســت. برندهــای برتــر جهانــی بــه مــا بــه عنــوان شــریک تجــاری 
خــود در صنعــت بــرای عرضــه پارچــه هــای شــیک و کاربــردی کــه بــه 
طــور پایــدار بــا بهتریــن مــواد بــا کیفیــت تولیــد مــی شــوند، اعتمــاد 

دارنــد.

مــا متعهــد بــه عرضــه پارچــه هــای پیشــرفته بــه بازارهــای پوشــاک، 
پزشــکی، نظامــی و پوشــاک فعــال در سراســر جهــان هســتیم. 
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Uzman is elbiseleri -۱۷
web: www.uzmaniselbiseleri.com/en

E-Mail: info@uzmaniselbiseleri.com

شــرکت مــا براســاس نیازهــای شــرکت شــما و تمامــی بخــش هــا 
لبــاس کار تولیــد مــی کنــد. ایــن لبــاس هــای کار بــا توجــه بــه رنــگ، 
ــه  ــا توجــه ب ــی ب ــدازه، محــل اســتفاده، دوام و شــرایط آب و هوای ان
نیــاز شــما طراحــی و تولیــد مــی شــوند. کیفیــت محصــول مــا و ســایر 
عــوارض جانبــی تحــت کنتــرل دائمــی اســت. لبــاس کاری کــه تهیــه 
مــی کنیــد را مــی توانیــد در شــرایط مناســب و اقتصــادی از شــرکت 

مــا ســفارش دهیــد.

مــا بهتریــن تضمیــن قیمــت را بــرای محصــوالت عرضــه شــده توســط 
شــرکت خــود ارائــه مــی دهیــم. مــا قیمــت هــای خــود را بــه گونــه 
ای تنظیــم مــی کنیــم کــه کیفیــت و تــداوم محصــول حفــظ شــود. 
ــاز خــود و  ــگام ســاخت لبــاس کار مــورد نی ــد کــه هن فرامــوش نکنی

هزینــه چــاپ دیجیتــال خــود از مــا قیمــت بگیریــد.

.Bahar İş Kıyafetleri -۱۸

web:www.kurumsalelbise.com

شــرکت بهــار تکســتیل تولیــد و فــروش لبــاس کار را از ابتــدای دهــه 
۲000 آغــاز کــرد. شــرکت مــا در ایــن مــدت بــه شــرکت هــای بخــش 
خصوصــی و موسســات و ســازمان هــای دولتــی فعــال در بخــش 

هــای مختلــف، بــزرگ و کوچــک خدمــات رســانی کــرده اســت.

ایــن شــرکت بــا انجــام فرآیندهــای تولیــدی در مــورد لبــاس کار از 
ــل  ــه طــور قاب نظــر توســعه محصــول،  دامنــه محصــوالت خــود را ب

توجهــی توســعه داده اســت.

مــا همچنــان بــه یادگیــری و بــه اشــتراک گــذاری آنچــه آموختــه ایــم با 
مشــتریان خــود ادامــه مــی دهیــم. توجهــی کــه بــه رضایــت مشــتری 
ــه یکــی از شــرکت هــای پیشــرو در ایــن  نشــان مــی دهیــم، مــا را ب

بخــش تبدیــل مــی کنــد.

Makro workwear -۱9
web:www.makroiselbiseleri.com

satis@makroiselbiseleri.com /
Email: info@makroiselbiseleri.com

شــرکت Makro Work Wear انــواع لبــاس هــای کار ماننــد شــلوار 

کار، روپــوش، پیــش بنــد، مانتــو کار، لبــاس آشــپزی تولیــد  و فــروش 
عمــده و خــرده تجهیــزات ایمنــی کار از جملــه کاله ایمنــی، کفــش، 

دســتکش، ماســک را انجــام مــی دهــد

راه حل هــای  تولیــد  نیازهــا،  درک  بــر  مبتنــی   Makro کار  لبــاس 
مناســب و رضایتمنــدی تولیــد شــده و هــدف آن دســتیابی بــه هــر 
کاری اســت کــه بــا تیــم جــوان و حرفــه ای مــا بــدون هیــچ مشــکلی 

انجــام شــود.

Seda Tekstil -۲۰
web: https://www.sedatekstil.com/en

Email :pazarlama@sedatekstil.com

 1۹۹۷ ســال  از  کــه  افــرادی  توســط   SEDA TEKSTIL کار  لبــاس 
در بســیاری از زمینــه هــا در بخــش نســاجی خدمــت کــرده انــد 
بــا اســتفاده از تمامــی امکانــات موجــود در تکنولــوژی و پوشــاک 
بــه شــما  پرســنلی  پوشــاک  بخــش  در  تــا  تاســیس شــد  امــروزی 
خدمــت رســانی کنــد. ۲5 ســال ســابقه دوخــت پارچــه / بــرش / 
اتــو بســته بنــدی / گلــدوزی، چــاپ بــا دانــش و تجربــه غالــب خــود 
در اســرع وقــت راه حــل هــای بــا کیفیتــی را در زمینــه لبــاس کار بــه 

شــما ارائــه مــی دهیــم.
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www.kohanjournal.com
مجله اختصاصی نساجی و فرش ماشینی

سوسک فرش و راه 
حل مقابله اب آن 

چیست؟
مــواد مصنوعــی  از  مــی شــوند عمدتــاً  تولیــد  امــروزه  کــه  هایــی  فــرش 
و  اســتر  پلــی  ماننــد  الیــاف مصنوعــی  فرش هــای  کننــد.  مــی  اســتفاده 
اکریلیــک یــا فــرش هــای پلــی پــرو پیلــن برخــالف الیــاف طبیعــی ماننــد 
جــوت پنبــه پشــم و ســایر مــواد گیاهــی منبــع غذایــی بــرای سوســک ها و 

حشــره هــای مــوذی فــرش نیســتند.

نــخ هــای پشــمی مــورد اســتفاده در فــرش معمــوالً بــا مواد شــیمیایی مقاوم 
در برابــر حشــرات محافظــت مــی شــوند تــا از حمــالت سوســک هــای ریــز و 
ســایر حشــرات جلوگیــری شــود. هجــوم سوســک هــا و ســایر حشــرات بایــد 

توســط تکنســین هــای حرفــه ای آفــت کــش هــا کنتــرل شــود.

ممکــن اســت بیــش از یــک راه حــل الزم باشــد، زیــرا تخم هــای متولــد 
نشــده ممکــن اســت بــا اســتفاده از روش هــای اولیــه از بیــن نــرود. در 
صــورت نیــاز، مطمئــن شــوید کــه مــواد شــیمیایی مــورد اســتفاده در از بیــن 
بــردن حشــرات موجــود در فــرش باعــث تغییــر رنــگ یــا آســیب بــه فــرش 
ــا  نمــی شــود. ایــن مهــم اســت کــه شــرکت قالیشــویی شــما در برخــورد ب

ــه کاالهــای نســاجی و فــرش آگاهــی الزم را باشــد. حشــرات مهاجــم ب

سوسک فرش چیست؟

سوســک های فــرش حشــرات مخربــی هســتند کــه ممکــن اســت در خانــه 

آن  رایــج  گونه هــای  شــوند.  یافــت  هــم  شــما 
 Attagenus( عبارتنــد از: سوســک فــرش ســیاه
متنــوع  فــرش  سوســک   ،)Megatoma
معمولــی  سوســک   ،)anthrenus verbasci(
 )Anthrenus Scrophulariae( فــرش 
 Anthrenus( مبلمــان  فــرش  سوســک  و 

.)Flavipes

این حشــرات از نظر اندازه و رنگ کمی متفاوت 
هســتند، امــا بــه طــور کلــی مشــابه هســتند و 
سوســک های  اســت.  دشــوار  آنهــا  تشــخیص 
ایــن سوســک ها  فــرش ســیاه بالــغ، بزرگتریــن 

هســتند.

بــه  شــبیه  بــراق،  مشــکی  و  شــکل  بیضــی 
کفشــدوزک، بــا پاهــای قهــوه ای. طــول بــدن آنهــا 
متفــاوت اســت. الروهــا رنــگ طالیــی تــا قهــوه ای 
تیــره دارنــد و بــدن آنهــا شــبیه هویــج یــا ســیگار 
بــرگ دراز اســت. یــک بــرس بلنــد از پرزهــا در 

انتهــای دم الرو قــرار دارد.
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چرخه زندگی و عادات

الرو،  تخــم،  مراحــل  از  فــرش  هــای  سوســک 
شــفیره و بلــوغ مــی گذرنــد. بزرگســاالن بــه راحتی 
پــرواز مــی کننــد و در روزهــای گــرم آفتابــی، در 
کــرپ  خــاردار،  هــای  گل  گــرده  از  بــاز  فضــای 
میرتــل و گنــدم ســیاه تغذیــه مــی کننــد. بســته 
بــه گونــه، هــر مــاده مــی توانــد تــا 100 یــا بیشــتر 
تخــم ســفید بگــذارد کــه طــی ۸ تــا 15 روز از تخــم 

خــارج مــی شــود.

گذاشــته  خانــه  داخــل  در  کــه  تخم هایــی 
منبــع  نزدیکــی  در  پرزهــا  تجمــع  در  می شــوند 
غــذا، در مجــاری هــوا، زیــر مبلمــان ســنگین، زیــر 
ممکــن  می دهنــد.  رخ  غیــره  و  پایــه  تخته هــای 
اســت شــصت روز تــا یــک ســال یــا بیشــتر در آن 

شــود. ســپری 

دمــا.  و  غــذا  بــه  بســته  الرو،  مرحلــه  تغذیــه 
از  کوتاه تــر  گــرم  اتاق هــای  در  زندگــی  چرخــه 
قســمت های گــرم نشــده خانــه در طــول زمســتان 
اســت. در بهــار، شــفیره هــا بــه بزرگســاالن جدیــد 
ــا چهــار نســل  تبدیــل مــی شــوند. معمــوالً ســه ت
در ســال وجــود دارد بــه جــز سوســک ســیاه یــا 
متنــوع فــرش کــه ممکــن اســت یــک نســل در 

ســال داشــته باشــد.

بــرای پیشــگیری و مقابلــه بــا سوســک فــرش بهتــر 
اســت فــرش هــا را بــه طــور مرتــب شستشــو کنیــد 
و حتمــا در برابــر آفتــاب بــه طــور کامــل خشــک 
شــوند چــرا کــه محیــط نــم دار بــرای رشــد و تخــم 

ریــزی بســیار مســاعد اســت.

همچنیــن مــی توانیــد از شــرکت هــای قالیشــویی 
عملیــات  حیــن  در  کنیــد  درخواســت  مطمیــن 
شستشــو در یــک مرحلــه از مــواد ضــد حشــرات 
مــوذی اســتاندارد و بــی خطــر اســتفاده نمایــد.

هفمتین دوره منایشگاه الیف 
 LIFESTYLE استایل ترکیه

۲۰۲۳ TÜRKİYE
هفتمیــن دوره نمایشــگاه الیــف اســتایل ترکیــه امســال در بهمــن مــاه در مرکــز 

نمایشــگاه اســتانبول برگــزار خواهــد شــد.
در ایــن رویــداد ســه روزه برندهــای مطــرح و نوظهــور حضــور خواهنــد داشــت و 
ســاالنه تعــداد فزاینــده ای از خریــداران و بازدیدکننــدگان تجــاری از 56 کشــور 
ــا، اســترالیا، آلمــان، فرانســه، بلژیــک،  ماننــد ایــاالت متحــده آمریــکا، بریتانی
منطقــه MENA، مصــر، کشــورهای CIS و غیــره از ایــن رویــداد بازدیــد مــی 

کننــد.
فضــای  کل  از  مربــع  متــر   ۷000 فضــای  در   ۲0۲3  LIFESTYLE TÜRKİYE
نمایشــگاه را پوشــش مــی دهــد، مــارک هــای محبــوب و بــا کیفیــت قبــالً بــه ایــن 
رویــداد پیوســته انــد و در هفتــه هــای منتهــی بــه ایــن رویــداد مــوارد بیشــتری 

بــه ایــن رویــداد اضافــه خواهــد شــد.
Lifestyle Türkiye رویــدادی تجــارت محــور اســت کــه تمرکــز آن بــر تشــویق 
تجــارت بیــن تامیــن کننــدگان و خریــداران، ایجــاد فرصــت هــای رو بــه رشــد 

بــرای آن هاســت اســت.

۲0۲3 Lifestyle Türkiye :نام رسمی نمایشگاه
lifestyleturkiye.com :وب سایت
تاریخ نمایشگاه: ۸ تا 11 فوریه ۲0۲3

ساعت کاری: 10:00 الی 1۸:00
Yesilkoy - 1 محل برگزاری: مرکز نمایشگاه استانبول . سالن

تعداد غرفه داران مورد انتظار در سال ۲0۲3: 150
برگزارکننده: فدرال فوار

پروفایل نمایشگاه:
لباس های آماده

لباس بیرونی
لباس شب و عروسی

سایز بزرگ
لباس ورزشی و اکتیو

لباس ساحلی
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علت تغییر رنگ کفپوش 
های انعطاف پذیر

انجام آزمایش های 

کنرتل شده:

زرد شدن برخی از محصوالت پوشش کف:: برای سال ها سوالی در رابطه 
با تغییر رنگ کفپوش های انعطاف پذیر در مواجهه با شرایط مختلف وجود 
داشت. در حالی که زردی و تغییر رنگ سطح ممکن است به دلیل شرایط 

مختلف رخ دهد، ادعا می شود که فرش هایی با مواد پشتی خاصی در 
هنگام قرار دادن روی کف های ارتجاعی یکی از دالیل این پدیده است. 
بنابراین، تعیین نقش )یا عدم وجود آن( بر عهده صنعت فرش و تولید 

کنندگان می باشد.

برای بررسی این موضوع سازمان استانداردهای فرش آمریکا آزمایشات 

مدونی را انجام داده است...

آزمایش هــا توســط یــک آزمایشــگاه مســتقل 
ــی  ــا اســتفاده از روش آزمایشــی کــه ترکیب ب
از ASTM F1514-۹5 »اندازه گیــری پایــداری 
حرارتــی پوشــش کــف وینیــل بــا تغییر رنگ« 
و یــک پروتــکل آزمایشــی ارایــه شــده توســط 

RFCI/CRI* اســت انجــام شــد.

و  محققــان  بــه  آزمایــش  روش  ایــن 
دانشــمندان اجــازه مــی دهــد تــا شــرایط را 
ــی  ــری ارزیاب ــاه ت در مــدت زمــان بســیار کوت
ایــن  از  اســتفاده  بــا  آزمایش هایــی  کننــد. 
روی  بــر   1۹۹6 پاییــز  در  آزمایشــی  روش 
انعطاف پذیــر  کف پــوش  محصــوالت  انــواع 
چهــار  از  باالتــر  و  پایین تــر  قیمــت  بــا 
تولیدکننــده انجــام شــد. در ایــن آزمایــش 
هــا فــرش هــای پهــن شــده بــر روی کفپــوش 
هــای ارتجاعــی و لمینیــت هــا دارای پوشــش 
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هــای پشــتی متفاوتــی بودنــد و در واقــع 
نتیجــه آزمایــش بــرای انــواع ایــن فــرش 

هــا بررســی گردیــد.

نتایج آزمایش:

در همــه مــوارد، محصــوالت ارتجاعــی 
را  زردی  عالئــم  پایین تــر  کیفیــت  بــا 
نمونه هــای  برعکــس،  دادنــد.  نشــان 
ارتجاعــی بــا کیفیــت باالتــر، نشــانه های 
ایــن  بــا  را نشــان دادنــد.  ناچیــز زردی 
محصــوالت  همــه،  از  مهم تــر  حــال، 
انعطاف پذیــر بــا قیمــت پایین تــر زمانــی 
کــه ســایر مــواد بی اثــر بــا آنهــا آزمایــش 
شــدند، زردی نشــان دادنــد. بــه عنــوان 
هــای  گلــدان  راه،  راه  جعبــه  مثــال، 

چوبــی و پالســتیکی، و غیــره. نتایــج ایــن 
آزمایشــات نشــان مــی دهــد کــه تغییــر 
رنــگ ســطح کفپــوش ارتجاعــی نتیجــه 
هیــچ چیــز در پشــت فــرش نبوده اســت. 
در عــوض، مشــکلی اســت کــه مربــوط 
محصــوالت  از  خاصــی  درجــات  بــه 

کفپــوش انعطــاف پذیــر اســت.

نتیجه گیری:

داده هــای آزمایــش نشــان می دهــد کــه 
کف پوش هــای  بــه  ســطح  رنــگ  تغییــر 
پایین تــر  قیمــت  بــا  انعطاف پذیــر 
امــر  ایــن  احتمــاالً  می شــود.  محــدود 
ــه دلیــل برخــی مــواد تشــکیل دهنــده  ب
کــه  شــود  مــی  ایجــاد  آنهــا  فقــدان  یــا 

محافظــت کافــی در برابــر زردی ایجــاد 
کنــد. نمــی 

ایــن تحقیــق بــه ایــن نتیجــه اشــاره دارد 
نیســتند.  زردی  عامــل  هــا  فــرش  کــه 
ایــن نتیجــه هیــچ چیــز در پشــت فــرش 
نیســت، در عــوض، انتخــاب محصوالت 
مشــکل  یــک  پذیــر  انعطــاف  کفپــوش 

ذاتــی اســت.

در واقــع مشــخص شــد کــه ایــن فــرش 
هــا و پوشــش پشــت فــرش نیســت کــه 
موجــب ایجــاد زردی در کفپــوش هــای 
ارتجاعــی مــی شــود و هــر جســمی کــه 
بمانــد  ســطح  روی  طوالنــی  مــدت  بــه 

چنیــن اثــری ایجــاد مــی کنــد.



مجله نساجی کهن، سال ۱۵، شماره ۷۳، دی ۱۴۰۱ 96

www.kohanjournal.com
مجله اختصاصی نساجی و فرش ماشینی



97مجله نساجی کهن، سال ۱۵، شماره ۷۳، دی ۱۴۰۱

Show Owner CEMATEX Associations

                                  ACIMIT (Italy)
AMEC AMTEX (Spain)
BTMA (United Kingdom)
GTM (Netherlands)
SWISSMEM (Switzerland)

SYMATEX (Belgium)
TMAS (Sweden)
UCMTF (France)
VDMA (Germany)

                    
              

                        
 

Show Organiser

T: +65 6849 9368
E: info@itma.com

 

 

Connect With Us
@ ITMA2023

Scan for More Info

Source, collaborate 
and future-proof 
your business
at the world’s larges t international 
textile and garment technology exhibition

Visitor regis tration opens 30 November 2022
Scan the QR code to find out why you should visit.

Source
from some 1,500

leading manufacturers
and see live machinery

demons trations 

Future-proof
your business with

bes t-in-class solutions
to s tay ahead of the

competition

Collaborate
and grow your business

with digital transformation
and sus tainability

Access
ITMAconnect - the

year-round sourcing and
knowledge hub for the

global textile community







مجله نساجی کهن، سال ۱۵، شماره ۷۳، دی ۱۴۰۱ 100

www.kohanjournal.com
مجله اختصاصی نساجی و فرش ماشینی

https://www.kohanjournal.com/%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%84%D9%88%D8%AF-%D9%85%D8%AC%D9%84%D9%87-%D9%86%D8%B3%D8%A7%D8%AC%DB%8C-%DA%A9%D9%87%D9%86/

