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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

 

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

کاوش در توسعه بازار نساجی و پوشاک پرتغال با بیش از ۷ میلیارد یورو گردش مالی

COLARIS - بهترین خط چاپ دیجیتال فرش

فناوری تولید فرش های خاب کوتاه وینتیج، سبک، با تاشوندگی راحت

OEKO- گزارش ساالنه ۲۰۲۱ موسسه استانداردهای نساجی
TEX®-شکل دهی یک آینده پایدار

از فرش تا تی شرت: چگونه برندهای پارچه ترک دنیا را تسخیر کردند

الیاف اکریلیک سازگار با محیط زیست از شرکت 
™Radianza تایلندی

OEKO-TEX® متشــکل از 18 موسســه نســاجی و چــرم مســتقل در اروپــا،  انجمــن 
ژاپــن و دفاتــر تمــاس آنهــا در بیــش از 70 کشــور جهــان اســت. در حــال حاضــر، 
بیــش از 21000 تولیدکننــده، برنــد و خــرده فــروش در نزدیــک بــه 100 کشــور بــه 

طــور رســمی بــا OEKO-TEX® کار مــی کننــد

بــه رکــورد تاریخــی رســید: 12.9 میلیــارد دالر  در ســال 2021، صنعــت نســاجی ترکیــه 
صــادرات بــا بیــش از 200 کشــور و منطقــه در سراســر جهــان.

احمــد اوکســوز، رئیــس انجمــن صادرکننــدگان نســاجی و مــواد خــام اســتانبول، اخیــراً گفتــه 
اســت کــه انتظــار مــی رود صــادرات در ســال 2022 بــه 15 میلیــارد دالر افزایــش یابــد.

 Full Thai حلقــوی  هــای  پارچــه  بافندگــی  شــرکت 
Knitting، یــک تولیــد کننــده لبــاس بافتنــی بــا شــهرت 
عالــی، مجموعــه بافتنــی تخــت AW22/23 را بــا تمرکــز 
بــر پایــداری روی  الیــاف Radianza™، الیــاف ســازگار بــا 
محیــط زیســت از شــرکت تایلنــدی الیــاف اکریلیــک، بــا 

انــدازی کــرده اســت. مســئولیت محــدود، راه 
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مهاجرت بهترین طراحان فرش  ایران به ترکیه!

 جدیدترین سرمایه گذاری ترکیه در صنعت منسوجات خانگی و پارچه رو مبلی

17
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14فرش های چهل تکه ماحصل خالقیت و تکنولوژی و هنر ایرانی است



دیجیتالی شدن نقشه راه ماشین آالت نساجی سوئیس

چرم وگان شرکت Fruitleather ساخته شده از هزاران انبه دور ریختنی

روند بازار پوشک کودکان: پایداری، مواد طبیعی یا 
ویژگی های دیگر؟

صنعت مد در سال ۲۰۲۲ و پس از آن

صنعت نساجی اروپا باید نقش خود را در بازارهای جهانی افزایش دهد

بــه  پیــش  ســال  هشــت  در   Honest پوشــک های  عرضــه 
عنــوان اشــتراک مســتقیم پوشــک بــرای مصــرف کننــده و رشــد 
متعاقــب آن طــی دو ســال بعــد در خــرده فروشــان بــزرگ ..

بــر اســاس IMF’s October 2021، پیش بینــی می شــود کــه 
اقتصــاد جهانــی در ســال 2021 بــه 5.9 درصــد و در ســال 
2022 بــه 4.9 درصــد در مقایســه بــا رشــد )-( 3.1 درصــد 
در ســال 2020 رشــد کنــد. رشــد اقتصــادی رو بــه رشــد ....

مجله بین المللی تخصصی صنعت نساجی ایران

دو ماهنامه علمی، پژوهشی، خبری، اطالع رسانی
سال۱۴ . شماره۶۷ . دی ۱۴۰۰ . قیمت ۸۰۰۰۰ تومان

مجله نساجی کهن 

مجله بین المللی تخصصی صنعت نساجی ایران

دو ماهنامه علمی، پژوهشی، خبری، اطالع رسانی

سال ۱۴.شماره ۶۸. اسفند ۱۴۰۰

مدیر بازرگانی و روابط عمومی: محبوبه قایدی

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

زاده - مهندس شفیعی 

امور تبلیغات: محبوبه قایدی

طراحی و صفحه آرایی: استودیو کهن نگار

www.kohanjournal.com :وب سایت

info@kohanjournal.com:پست الکترونیک

آدرس: تهران صندوق پستی ۴۶۵-۱۶۷۶۵

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 
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مصاحبه مجله کهن با خانم مهندس دريا سبحه - شركت فرش چهل تكه

فرش های چهل تکه ماحصل خالقیت 
و تکنولوژی و هرن ایراین است

وقتی صحبت از فرش دستباف می شود، همه آن چه به ذهن میاید طرح های سنتی است؛ اما عوض شدن 
نسل، سلیقه ها از سنتی به مدرن تغییر داده و فرش سبحه  از این تغییرات استفاده کرده و فرش چهل تکه را 

ابداع کرده است...

لطفــا در ابتــدا مختصــری در مــورد بيوگرافــی و ســوابق علمــی و عملی 
خــود بفرماييد.

دریــا ســبحه، متولــد 1375، دارای فــوق لیســانس مهندســی نســاجی 
و نســل ســوم تجــارت و تولیــد فــرش دســتباف میباشــم. فــروش و 
صــادرات فــرش دســتباف شــغل خانوادگــی ماســت و حــدودا چهــل 
ســال اســت کــه بــه صــادرات فــرش مشــغول ایــم. فــرش هایــی کــه  

ماحصــل خالقیــت و تکنولــوژی و هنــر ایرانــی ســت.

ايــده توليــد فــرش هــاي چهــل تكــه از چــه زمانــی بــه فكــر شــما رســيد 
و چگونــه وارد ايــن بخــش شــديد؟

بــا عــوض شــدن نســل، ســلیقه هــا از ســنتی بــه مــدرن تغییــر یافــت 
و مــا از ایــن تغییــرات اســتفاده کــرده و فــرش چهــل تکــه را ابــداع 
نمودیــم . مــا بــا داشــتن تنــوع زیــاد ســعی داریــم تمــام ســالیق را تحــت 
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بــازار فــرش دســتباف در حــال  وضعیــت 
حاضــر بســیار نامســاعد اســت.  در ایــن 
مــدت ماننــد تمــام تجــارت هــای دیگــر، 
کرونــا اثــر بســیار منفــی در کار مــا داشــته

و شــعاع قــرار دهیــم و فــرش هــای چهــل تکــه 
بــا داشــتن رنــگ هــا و طــرح هــای مختلــف 
توجــه تمــام نســل هــا را بــه خــود جلــب نماید.

عالــي  روش  يــك  تكــه   چهــل  هــاي  فــرش 
بــراي بازيافــت فــرش هــاي كهنــه هســتند. 
فعاليــت شــما چطــور مــي توانــد بــه بازيافــت 
كــره  زيســت،  محيــط  از  حفاظــت  و  فــرش 
زميــن و توليــد محصــوالت ســبز كمــك كنــد؟
بــرای  مســتعمل  هــای  فــرش  گذشــته  در 
دوخــت و دوز پــاالن خــر و یــا چیزهــای مشــابه 
بــکار مــی رفــت ولــی امــروزه ایــن فــرش هــا 
بــرای مــا بســیار ارزشــمند هســتند و مــی تــوان 
بــا آن فــرش چهــل تکــه در ســایزها و طــرح 
هــای مختلــف تولیــد کــرد و بــا اســتقبالی کــه 
در خــارج از ایــران از ایــن فــرش هــا بــه عمــل 
آمــده اســت میتوانــد منبــع ارزی خوبــی در 

ایــن دوران تحریــم باشــد.

يــك فــرش چهــل تكــه خــوب چــه مشــخصات 
فيزيكــي و ظاهــري بايــد داشــته باشــد؟

بایــد اطمینــان حاصــل کنیــم کــه فــرش هــای 
اســتفاده شــده در فــرش هــای چهــل تکــه، 
پوســیده نباشــد و از لحــاظ ظاهــری پــرز فــرش 

هــای بــه کار بــرده شــده هــم ســطح باشــد.

مــي  صــادر  شــما  توليــدات  از  ميــزان  چــه 
؟ ند شــو

شــغل  دســتباف  فــرش  صــادرات  و  فــروش 
خانوادگــی ماســت و حــدودا 40 ســال اســت 
ــم. فــرش  ــه صــادرات فــرش مشــغول ای کــه ب
ــا بــه اروپــا صــادر مــی  هــای چهــل تکــه عمدت
ــزان  ــن می ــون آلمــان بیــش تری شــوند. و تاکن
خریــد را داشــته اســت. در بــازار هــای دیگــر 
بــازار  هســتیم؛  بازاریابــی  مشــغول  هــم 
آمریــکا را از طــرق شــعبه خودمــان در آمریــکا 

شناســایی و در آن بازاریابــی کــرده ایــم.

بازار فروش و صادرات شما در دوران كرونا چطور بود؟
نامســاعد  بســیار  حــال حاضــر  در  فــرش دســتباف  بــازار  وضعیــت 
اســت.  در ایــن مــدت ماننــد تمــام تجــارت هــای دیگــر، کرونــا اثــر 
بســیار منفــی در کار مــا داشــته و از همــه لحــاظ تجــارت را ســخت 
و تحــت فشــار قــرار داده اســت. امیــدوارم شــرایط تجــارت در آینــده 

بهبــود یابــد.

مراحــل توليــد يــك فــرش چهــل تكــه را از ابتــدا تــا انتهــا توضيــح 
دهيــد.

بــا الهــام گرفتــن از همــان چهــل تکــه هــای مــادر بــزرگ، فــرش چهــل 
تکــه تولیــد مــی شــود. تکــه هــای ســالم فــرش هــای مســتعمل بریــده 
شــده و بــا تکنیکــی خــاص بــا داشــتن تنــوع در طــرح، چیدمــان و 
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ســایز هــای مختلــف بــه هــم متصــل 
کــه محصــول  آنجایــی  از  و  میگــردد 
نــو، ابتــکاری و بــی رقیبــی ســت در 

دنیــا خواهــان و طرفــدار دارد.

تنهــا تولیــد کننــده فــرش هــای چهــل 
چراکــه مشــکالت  مــا هســتیم  تکــه 
خــودش  خــاص  هــای  پیچیدگــی  و 
چــرخ  هــر  خریــد  هزینــه  و  دارد  را 
صنعتــی بــرای دوخــت تکــه هــا بســیار 
باالســت و هرکســی حاضــر بــه صــرف 

ایــن هزینــه هــا نمــی باشــد.

ايــا توليــد فــرش هــای چهــل تكــه مــی 
دســتباف  فــرش  اصالــت  بــه  توانــد 

ايرانــی ضربــه بزنــد؟
خیــر، کار مــا و تولیــدات مــا تداخلــی 
بــا اصالــت فــرش ایجــاد نمــی نمایــد 
ســر  اصیــل  هــای  فــرش  معمــوال  و 
فــرش  از  نــه  آورنــد  مــی  مــوزه در  از 
چهــل تکــه. در فــرش چهــل تکــه مــا 

تکه  چهــل  هــا  فــرش 
یــن  ا  . هســتند فــی  یا ز اب

یل  قــا حقیقــت  ر  د هــا 
فی  یا ز اب و  یــز  ر ر  و د ی  هــا

بــه  یــل  تبد کــه  هســتند 
ه  د ســتفا ا رد  مــو ی  ال کا
به  و  ند  شــو یم  م  مــرد
ین  یرا ا فــرش  ر  ختا ســا

بلکــه  ننــد  ز منــی  ی  ا رضبــه 
. رند و آ یم  ر  کشــو بــه  ز  ر ا

معمــوال از فــرش هــای درشــت بافــت 
و تجارتــی اســتفاده مــی نماییــم.

آمیــزی  رنــگ  کــه در  اســت  درســت 
یکدســت تکــه هــای فــرش  طــرح و 
رنــگ فــرش تغییــر مــی کنــد امــا ایــن 
بــه ماهیــت فــرش ایرانــی آســیب نمــی 
زنــد چراکــه ایــن فــرش هــا بازیافتــی 
هســتند. ایــن هــا در حقیقــت قالــی 
هســتند  بازیافتــی  و  ریــز  دور  هــای 
ــه کاالی مــورد اســتفاده  ــل ب کــه تبدی
بــه  تنهــا  نــه  و  شــوند  مــی  مــردم 
ســاختار فــرش ایرانــی ضربــه ای نمــی 
زننــد بلکــه ارز بــه کشــور مــی آورنــد.

تكــه  چهــل  هــای  فــرش  ابعــاد  آيــا 
اســت؟ محدوديــت  دارای 

خیر، انواع و اقســام ســایزها از جمله 
پــادری، دایــره، نیــم دایــره، بیضــی و 
چنــد ضلعــی را میتــوان تولیــد کــرد و 

هیــچ محدودیتــی نــدارد.

در پايــان هــر مــورد كــه فكــر ميكنيــد 
بــه پربــار تــر شــدن ايــن گفتگــو كمــك 

مــی كنــد ذكــر بفرماييــد
در زمــان قبــل از انقــالب، فــرش بــه 
عنــوان کاالیــی ارزشــمند متصــور بــود 
بــه طوریکــه هــر خانــواده در صــورت 
خــود  فــرش  میتوانســت  مالــی  نیــاز 
امانــت  بــه  بانــک کارگشــایی  نــزد  را 
را  خــود  نیــاز  مــورد  مبلــغ  و  گــذارده 
امــروزه  ولــی  نمایــد  قــرض  بانــک  از 
چشــم  بــه  را  فــرش  جــوان،  نســل 
یــک ســرمایه نــگاه نمیکنــد و معمــوال 
ظاهــر، رنــگ و چیدمــان فــرش الویــت 
خریــد اوســت. بــه طــور مثــال : جوانی 
بــه  پــاره را  امــروزه شــلوار جیــن  کــه 
شــلوار ســالم ترجیــح مــی دهــد، بــرای 
انتخــاب زیرانــداز نیــز همــان ســلیقه را 
اســتفاده مــی نمایــد. بنابرایــن فــرش 
چهــل تکــه مــی توانــد بهتریــن گزینــه 
فــرش  از  اســت  تلفیقــی  کــه  باشــد 

هــای ســنتی بــا چیدمــان مــدرن.
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ــه تعاونی هــای فــرش  مدیرعامــل اتحادی
اینکــه ســاالنه 500  بیــان  بــا  دســتباف 
تــن ابریشــم وارد مــی کنیــم، گفــت: بــا 
وجــود آنکــه بزرگتریــن طراحــان فــرش 
دســتباف متعلــق بــه ایــران اســت، امــا 
آنهــا بــه دلیــل عــدم حمایــت در حــال 

رفتــن بــه ترکیــه هســتند.

زمانــی  کــرد:  اظهــار  بهرامــی  عبــدهللا 
بزرگتریــن صــادر کننــده پشــم و ابریشــم 
جهــان بودیــم ولــی امــروز بــه واردات آن 
روی آورده ایــم، بــه نحــوی کــه ســاالنه 
500 تــن ابریشــم وارد می کنیــم. حــدود 
۶0 میلیــون رأس گوســفند داریــم کــه 
می توانیــم بــه شــرطی کــه فــراوری شــود 
و صنعــت  داخلــی  پشــم  تولیــد  آن  بــا 
روی  اگــر  کنیــم.  متحــول  را  نســاجی 
ســرمایه گذاری  داخلــی  پشــم  فــراوری 
مــواد  واردات  بــه  نیــازی  گیــرد  انجــام 

اولیــه فــرش نداریــم.

ــه تعاونی هــای فــرش  مدیرعامــل اتحادی
دســتباف در عیــن حــال تصریــح کــرد: 
دســتباف  فــرش  طراحــان  بزرگتریــن 
ایــران داریــم ولــی همــه آنهــا در  را در 
چــون  هســتند  ترکیــه  بــه  رفتــن  حــال 
حمایــت نمــی شــوند. وقتــی جایگاهــی 

مهاجرت هبرتین طراحان فرش  ایران به ترکیه!

فــرش در نظــر نگیریــم کــم کــم  بــرای 
متخصصــان و طراحــان ایــن بخــش بــه 
ــد کــه بــه صنعــت فــرش  جایــی مــی رون

بهــا بدهنــد.

بهرامــی همچنیــن دربــاره مصوبــه تعهــد 
ایــن  از  پیــش  کــه  بانــک مرکــزی  ارزی 
بارهــا معافیــت فــرش دســتباف از آن را 
خواســتار شــده بــود، گفــت: متاســفانه 
ایــن مصوبــه مثــل ســه ســال قبــل هنــوز 
چــه  هــر  اســت،  اجــرا  حــال  در  هــم 
مکاتبــه و نامــه نــگاری کردیــم پاســخی 

داده نشــد و همچنــان پیگیــر معافیــت 
فــرش دســتباف از تعهــد ارزی هســتیم.

دســتباف  فــرش  اتحادیــه  مدیرعامــل 
قالیبافــان  لــزوم حمایــت  بــر  پایــان  در 
و بافنــدگان فــرش تاکیــد کــرد و گفــت: 
ــرای  درآمــد حاصــل از فــرش دســتباف ب
قالیبافــان اهمیــت زیــادی دارد چــون در 
هزینه هــای  کاهــش  و  معیشــت  ســبد 
امنیــت  و  اجتماعــی  امنیــت  زندگــی، 

شــغلی آنهــا اثرگــذار اســت.

طراحان فرش

عبــدهللا بهرامــی، مدیــر عامــل اتحادیــه تعاونی هــای فــرش دســتباف گفــت: بزرگتریــن طراحــان 
فــرش دســتباف را در ایــران داریــم، ولــی همــه آنهــا در حــال رفتــن بــه ترکیــه هســتند چــون 

حمایــت نمــی شــوند.
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عکس و حقوق مطلب: مجله نساجی کهن

جدیدترین رسمایه گذاری 
ترکیه در صنعت منسوجات 

خانیگ و اپرچه رو مبیل

از بزرگتریــن تولیدکننــدگان ترکیــه در بخــش منســوجات  یکــی 
 Altun خانگــی و پارچــه هــای مبلــی یعنی شــرکت آلتون تکســتیل
Tekstil بــه تازگــی اولیــن سیســتم پوشــش Montex®Coat را 

در ترکیــه راه انــدازی کــرده اســت.

شــرکت  یــک  صنعتــی  مجتمــع  در  پیشــرفته  دســتگاه  ایــن 
خانوادگــی در حــال گســترش در بورســا نصــب شــده اســت و از 
طریــق تکنولــوژی جدیــد خــود مــی توانــد انــواع منســوجات خانگــی 
و پارچــه رو مبلــی ضــد لغــزش  و منقــش شــده را بــا فــوم ثابــت 
و یکنواخــت ارائــه مــی کنــد. ایــن ماشــین جدیدتریــن محصــول 

شــرکت مونفورتــز در ایــن بخــش اســت.

شــرکت نســاجی آلتــون کــه در ســال ۱993 تأســیس شــد، پارچــه 
هــای خــود را بــه بیــش از ۶۰ کشــور صــادر مــی کنــد کــه بازارهــای 
از  اوکرایــن و همچنیــن بســیاری  و  اصلــی صــادرات آن روســیه 

کشــورهای خاورمیانــه و اروپــا هســتند.

شــرکت نســاجی آلتــون دارای یــک خــط تولیــد 
تکســچره،  هــای  نــخ  تولیــد  شــامل  یکپارچــه 
بافندگــی حلقــوی و بافندگــی راشــل، عــالوه بــر 
رنگــرزی و تکمیــل مــی باشــد. بــا تمرکــز عمــده 
روی پرده هــای تــوری و منســوجات خانگــی، طیــف 
پارچه هــای ایــن شــرکت بــه طیــف گســترده ای از 

می یابــد. گســترش  نیــز  پوشــاک  ســبک های 

مــورات آلتــون، مالــک شــرکت دربــاره این ســرمایه 
گــذاری مــی گویــد: بــا وجــود شــرایط فعلــی بــازار، 
حــال  در  همچنــان  مــا  هــای  گــذاری  ســرمایه 
افزایــش اســت. مــا یــک کارخانــه رنگــرزی پارچــه 

هــای حلقــوی و بافتنــی و همچنیــن خــط کاملــی 
بــرای انــواع پارچــه هــای تــاری پــودی داریــم و در 
کنــار آن در بخــش تولیــد انــواع پــرده و پارچه های 
رو مبلــی و منســوجات خانگــی را ایجــاد کرده ایــم، 
در ســال 2022 خطــوط تولیــد الیــاف مصنوعــی مــا 

از چیپــس مــواد اولیــه راه انــدازی مــی شــود.

در دراز مــدت، مــا قصــد داریــم تمــام عملیــات 
خــود را در یــک مرکــز واحــد بــه مســاحت 350 
حــدود  تــا  کنیــم  آوری  جمــع  مربــع  متــر  هــزار 
10000 نفــر را اســتخدام کنیــم. مــا اهداف ســرمایه 
کاهــش  آن  هــدف  کــه  داریــم  گــذاری جدیــدی 
بیشــتر وابســتگی مــا بــه تامیــن کننــدگان خــارج 
از ترکیــه اســت و مــا را قــادر مــی ســازد هــر کاری را 

در چارچــوب عملیــات خــود انجــام دهیــم.

تکمیــل  خــط  هشــت   201۶ ســال  از   Altun
Monfongs را در عــرض هــای مختلــف در دو 
کارخانــه خــود نصــب و راه انــدازی کــرده اســت .
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مــور  مهمــت  کارخانــه  مدیــر 
گفــت: »مــا از ابتــدا باشــرکت 
نماینــده مونفورتــز در ترکیــه 
یعنــی Neotek کار کرده ایــم 
و خدمــات و کیفیــت محصول 
بــا فناوری Monforts بســیار 

رضایت بخــش اســت.

همــه اســتنترها بــرای خطــوط 
تولیــد خــاص مهندســی شــده 
 Montex®Coat اند و واحد
خطــوط  ایــن  جدیدتریــن  در 
ادغــام شــده اســت کــه دارای 
 2.2 کاری  عــرض  حداکثــر 
متــر و هشــت محفظه اســت.

تومــاس پافگــن، مدیــر فروش 
»آلتــون  گفــت:  مونفورتــس 
 MontexCoat واحــد  بــا 
فــوم  یــک  بــه  می توانــد 
بــاال  ســرعت  بــا  یکنواخــت 
بــه  منجــر  کــه  یابــد  دســت 
یــک فرآینــد بســیار اقتصــادی 
و تولیــد محصــوالت منحصــر 

می شــود. فــرد   بــه 

از  یکپارچــه  کامــالً  خــط 
و  جهانــی  کنتــرل  فنــاوری 
منحصــر  تجســم  سیســتم 
بهــره   Monforts فــرد  بــه 
ــرد. سیســتم مرزبنــدی  مــی ب
کاربــر  بــرای   MontexCoat
پســندی بیشــتر بهینــه شــده 

اســت.

گام های کوچک برای اپیداری در صنعت نساجی 
 چگونه اب OEKO-TEX رشوع کنیم؟

بــه  دوبــاره  تنظیــم  یــک  مثــل  بهــار  فصــل 
نظــر می رســد. ایــن فصــل زمانــی اســت کــه 
بــه عادت هایمــان فکــر کنیــم، روتین هــای 
جدیدی را شروع کنیم و کمد لباس هایمان 
را نــو کنیــم. همچنیــن زمــان مناســبی بــرای 
اســت.  پایــداری  ســمت  بــه  ســفر  شــروع 
بــه همیــن دلیــل اســت کــه موسســه بیــن 
المللــی اکوتکــس بــا حامیــان تأثیرگــذار خــود 
همــکاری کــرده  تــا بــه خریــداران کمــک کنــد 
قدم هــای کوچکــی بردارنــد و مســیر جدیــد 
کســب و کار - تجــارت و تولیــرات نســاجی 

خــود را شــروع کننــد.

مصــرف  کــه  می دهنــد  نشــان  تحقیقــات 
کننــدگان همــواره عالقــه دارنــد مســئوالنه و 
پایــدار خریــد کننــد و محصوالتــی را انتخــاب 
کنند که دوستدار محیط زیست و بی خطر 
هســتند، امــا دقیقــاً نمی داننــد چگونــه ایــن 
کار را انجــام دهنــد. OEKO-TEX یــک راه 
حــل ســاده و مطمئــن اســت! برچســب های 
می کننــد  کمــک  مصرف کننــدگان  بــه  مــا 
و  ایمن تــر  تصمیم هــای  خریــد  هنــگام  تــا 
پایدارتــر بگیرنــد. OEKO-TEX مــواد مضــر 
را مــورد آزمایــش قــرار می دهــد و شــیوه های 
تولیــد پایــدار را تأییــد می کنــد تــا مطمئــن 
شــود محصــوالت بــرای ســالمت انســان و 

محیــط زیســت ایمــن هســتند.

  OEKO-TEX ،بــرای نزدیــک بــه ســه دهــه
زنجیره هــای  امتــداد  در  شــفافیت  جهــت 
تولیــد نســاجی - پوشــاک و چــرم، حمایــت 

از مصــرف کننــده و تضمیــن ایمنــی و اطمینــان 
بیشــتر بــرای همــه دســت انــدرکاران صنعــت 
تفــاوت  اســت.  فعالیــت  حــال  در  نســاجی 
اصلــی و ارزش افــزوده برچســب های اکوتکــس 
بــه ســایر برچســب های محصــوالت،  نســبت 
شــفافیت بــرای مصــرف کننــده اســت. وجــود 
روی  کــد   QR یــک  یــا  محصــول  شناســه 
برچســب MADE IN GREEN بــه ایــن معنــی 
اســت کــه خریــداران می تواننــد فرآینــد تولیــد 
را ردیابــی کننــد و بــا ایــن روش اطالعاتــی را در 
مــورد کارخانه هــای تولیــد منســوجات، محــل 

تولیــد و مــوارد دیگــر بــه دســت بیاورنــد.

شــاهد  گذشــته  ســال  طــی    OEKO-TEX
بــر  مبتنــی  گواهینامه هــای  در  افزایشــی 
شــفافیت و قابلیــت ردیابــی بــوده اســت کــه 
نشــان دهنــده اهمیــت روزافــزون ایــن موضــوع 
در صنعــت نســاجی و پوشــاک در بیــن مصــرف 
کننــدگان اســت. بیــش از 21000 تولیــد کننــده، 
برنــد و خــرده فــروش در بیــش از 100 کشــور 
کار   OEKO-TEX بــا  رســمی  طــور  بــه  دنیــا 
می کننــد. در بــازه زمانــی 1 جــوالی 2020 تــا 30  
ژوئــن 2021 تعــداد برچســب ها و گواهی هــای 
افزایــش    31۶9۶ بــه   24205 از  شــده  صــادر 

یافــت.

بهــار امســال، در ســفر بــه ســوی پایــداری بــه مــا 
بپیوندیــد. همــه مــا در ایــن امــر نقــش داریــم. 
برچســب  دنبــال  بــه  می توانیــد  شــروع  بــرای 
MADE IN GREEN روی محصوالت نســاجی 

باشــید.
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نویسنده: محبوبه قایدی

رشکت در منایشگاه بین امللیل صنعت نساجی پرتغال / پورتو

کاوش در توسعه ابزار نساجی و پوشاک پرتغال اب 
بیش از 7 میلیارد یورو گردش مایل

تاریخ: ۰۲ - ۰۴ ژوئن ۲۰۲۲  .... محل برگزاری: سایت نمایشگاهی Exponor - پورتو .... ساعت بازدید: ۱۰:۰۰ الی ۱9:۰۰

شــرکت ترکیــه ای بریــج اکســپو برگــزار کننــده ایــن رویــداد مهــم در 
کشــور پرتغــال میباشــد. تمرکــز تیــم بازاریابــی Intertex پرتغــال 
بــر دسترســی بــه خــرده فروشــان و خریــداران عمــده فروشــی در 
بــازار نســاجی اروپــا اســت. مــا دائمــاً تــالش مــی کنیــم تــا برنامــه 
خریــداران موجــود خــود را گســترش دهیــم تــا کارایــی کار شــما در 

نمایشــگاه بهبــود یابــد.

حقایق کلیدی در مورد بازار نساجی و مد کشور پرتغال

پرتغــال در حــال حاضــر یکــی از قــوی تریــن صنایــع نســاجی در 
اروپــا را دارد و بــه دلیــل مهــارت چشــمگیر در تولیــد لبــاس هــای بــا 
کیفیــت بــاال و منســوجات خانگــی شــناخته شــده اســت. "ســاخت 
پرتغــال" نمــادی از کیفیــت و قابلیــت اطمینــان اســت و همچنیــن 
بــه ایــن معنــی اســت کــه محصــول در محیطــی ســاخته شــده اســت 

کــه از نظــر اجتماعــی و زیســت محیطــی مســئولیت پذیــر اســت.

پرتغــال در سراســر جهــان بــه عنــوان مقصــدی عالــی بــرای تهیــه و 
تولیــد پوشــاک بــرای برندهــای لبــاس در هــر انــدازه شــناخته شــده 

اســت. بــه دلیــل موقعیــت جغرافیایــی عالــی، رســیدن محمولــه هــا 
ــکا آســان اســت و در زمــان و هزینــه حمــل و  ــا و قــاره آمری ــه اروپ ب

نقــل صرفــه جویــی مــی شــود.

تولیدکننــدگان پوشــاک و منســوجات پرتغــال از دانــش و فنــاوری 
الزم بــرای تولیــد پوشــاک باکیفیــت بــا هزینــه کمتــر نســبت بــه 

بســیاری از همتایــان اروپایــی خــود برخوردارنــد.

مشخصات غرفه گذاران:
انواع لباس و پوشاک	 
انــواع پارچــه هــا : پارچــه هــای چــاپ شــده / پارچــه هــای رنگــی-	 

بافته-پیراهــن / پارچــه هــای جین و بافندگان
انواع الیاف، نخ و مواد اولیه	 
مواد شیمیایی نساجی	 
پشم، ابریشم، توری، گلدوزی	 
دکمه ها، زیپ ها انواع دیگر اکسسوری ها	 
چاپ دیجیتال	 
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طراحان و استودیوهای طراحی	 
ماشین آالت نساجی	 
منسوجات خانگی	 

کفشهای چرمی	 

چــرا بایــد در نمایشــگاه اینترتکــس پرتغــال شــرکت 
کنیــم؟

اینترتکــس پرتغــال تنهــا و بزرگتریــن نمایشــگاه بیــن 
المللــی اســت کــه وارد بــازار پرتغــال شــده اســت و 
شــرکت کننــدگان مــی تواننــد از تمامــی ایــن فرصــت 

هــا در کنــار خریــداران اســتفاده کننــد.

هیئــت هــا و بازدیدکننــدگان حرفــه ای از 18 کشــور؛ 
نــه تنهــا از کشــورهای اروپایــی بلکــه از ایــاالت متحــده 
آمریــکا و کشــورهای آمریــکای جنوبــی بــرای بازدیــد از 

نمایشــگاه برنامــه ریــزی شــده اســت.

توانیــد  مــی  کــه  اســت  جایــی  پرتغــال  اینترتکــس 
هــزاران محصــول مــد روز را از مــارک هــای معــروف و 

فروشــگاه هــای زنجیــره ای کشــف کنیــد.

بیــش از 5000 متخصــص صنعــت نســاجی صنعــت 
در یــک پلــت فــرم و زیــر یــک ســقف گــرد هــم مــی 
آینــد تــا بــا تامیــن کننــدگان، مشــتریان و شــرکای 

تجــاری جدیــد مالقــات کننــد.

ــده  ــی و آین ــازار فعل ــی در مــورد ب ــد اطالعات مــی توانی
ــد. ــه دســت آوری ــد و ب ــه اشــتراک بگذاری ــازار ب ب

شــما مــی توانیــد پتانســیل کســب و کار خــود را از 
طریــق جلســات B2B تقویــت کنیــد.

مروری بر صنعت نساجی پرتغال:

یــک صنعــت قــوی کــه بــه دلیــل مهــارت و کیفیــت آن 
شــناخته شــده اســت

پرتغــال یکــی از قــوی تریــن صنایــع نســاجی در اروپــا 
را دارد و بــه دلیــل مهــارت و مهــارت در پوشــاک بــا 
بــاال و منســوجات خانگــی شــناخته شــده  کیفیــت 
اســت. آنچــه صنعــت نســاجی پرتغــال را منحصــر بــه 

بیش از ۵۰۰۰ بازدید کننده | ۱۵۰ غرفه دار | ۱۷ 
کشور | 3۰۰+ جلسه دوطرفه بین مشتری و غرفه 

گذاران

رزرو  و  بیشــتر  اطالعــات  کســب  بــرای 
بگیریــد: تمــاس  مــا  بــا  لطفــا  غرفــه 

تلفن:۰۰9۰۵39۲3۴۶3۲۴
واتساپ:۰۰9۰۵39۲3۴۶3۲۴

behnam@bgroupus.com :ایمیل

فــرد مــی کنــد ایــن اســت کــه چگونــه تمــام بخــش هــای زنجیــره ارزش را مــی تــوان 
در منطقــه شــمالی اطــراف بــراگا و پورتــو یافــت کــه بــه آن مزیــت رقابتــی مــی 

دهــد.

از  اســتفاده  بــا  را  کیفیــت  باالتریــن  بــا  منســوجات  تولیــد  امکانــات  تمامــی 
بــا  فرآیندهــای اجتماعــی و زیســت محیطــی مســئوالنه چنــد دهــه ای همــراه 
ــد و ایــن شــیوه کار در صنعــت مــد آینــده اســت. ــوآوری مــدرن ایجــاد مــی کنن ن

پرتغــال حــدود شــش هــزار شــرکت نســاجی دارد کــه در همــه زیربخش هــای 
پاســخ  انعطاف پذیــری،  دلیــل  بــه  همگــی  کــه  می کننــد  کار  نســاجی  صنعــت 
جالــب  شــده اند.  شــناخته  نــوآوری  و  خالقیــت  مهارت هــا،  مجموعــه  ســریع، 
ــه قــرن هجدهــم بازمی گــردد،  اینجاســت کــه قدمــت صنعــت نســاجی پرتغــال ب
زمانــی کــه تولیدکننــدگان پنبــه و کتانــی مهــارت و فنــاوری را بــرای تولیــد پوشــاک 
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بــا کیفیــت بــا هزینــه کمتــر نســبت بــه اکثــر 
همتایــان اروپایــی خــود توســعه دادنــد.

تولیــد پنبــه عمدتــاً در لیســبون بــا واردات 
بــرای  از بریتانیــا  نیــاز  ماشــین آالت مــورد 
تجهیــز کارخانــه هــای آنهــا انجــام مــی شــود. 
در قــرن نوزدهــم، پرتغــال تولیــد کتانــی را 
توســعه داد. الیــاف کتــان از هامبــورگ وارد 
شــد و تولیــد آن عمدتــاً در مناطــق شــمالی 
بــود، زیــرا بــه دلیــل وجــود چندیــن رودخانــه 

کوچــک، آب خوبــی دارد.

امــروزه، پرتغــال بــرای پارچــه هــای بــا کیفیت 
بــاال کــه بــا اســتفاده از پایدارتریــن فرآیندهــا 
و مــواد ســاخته مــی شــوند، شــناخته شــده 
اســت. برخــی از آنهــا EcoVero بــه جــای 
ــه  ــدار ب ــرا از چــوب پای ویســکوز هســتند، زی
شــده  ســاخته  اکالیپتــوس  یــا  بامبــو  جــای 
اســت و انتشــار کمتــر گازهــای گلخانــه ای را 

تضمیــن مــی کنــد.

پایداری یک شرط الزم برای پرتغال است

پایــداری یــک الــزام اســت و همــه شــرکت 
هــا در پرتغــال بایــد قوانیــن زیســت محیطــی 
اولویت هــای  از  یکــی  کننــد.  رعایــت  را 
هماهنــگ  بــرای  تــالش  نســاجی  صنعــت 
کــردن رویه هــا و فرآیندهــا بــا اســتانداردهای 
ــوده  ــا و ISO ب ــه اروپ زیســت محیطی اتحادی

متخصصــان  دارای  منطقــه  ایــن  اســت. 
ماهــر بــرای ممیــزی سیســتم هــای مدیریــت 
المللــی  بیــن  اســتانداردهای  یکپارچــه 

اســت.

همچنیــن صنعــت نســاجی در پرتغــال دارای 
اولویــت فزاینــده ای اســت کــه مســئولیت 
 CITEVE .اجتماعــی شــرکتی را قائــل اســت
که از صنعت نســاجی در پرتغال پشــتیبانی 
فنــی و نوآورانــه مــی کنــد، بــه برنامــه بیــن 
ــا RESET پیوســت  منطقــه ای اتحادیــه اروپ
تــا انطبــاق بــا مســئولیت اجتماعــی شــرکت 

را بهبــود بخشــد.

نخ بازیافتی برای تولید فرش پایدار

بــه عنــوان مثــال، صنعــت نســاجی پرتغــال 
بــه خوبــی همســو شــده و شــش موضــوع 
را   RESET توســط  یافتــه  توســعه  اصلــی 
در اولویــت قــرار داده اســت: بازیافــت در 
و  آب  مصــرف  زبالــه.  دفــع  و  منســوجات 
مــواد  کاهــش  انــرژی؛  در  جویــی  صرفــه 
روش  و  هوشــمند  منســوجات  شــیمیایی؛ 
زیســت  خالقیــت  تولیــد؛  جدیــد  هــای 
محیطــی، اســتفاده از الیــاف طبیعــی؛ مــواد 

جدیــد. کاربردهــای  و  جدیــد 

از  یکــی  پرتغــال  شــمال  نســاجی  صنعــت 

ایــن  در  هــا  بخــش  تریــن  شــده  شــناخته 
کشــور اســت کــه توســط ذینفعــان مختلــف 
اســت.  شــده  گــذاری  ارزش  المللــی  بیــن 
مســئوالنه،  کار  شــیوه های  و  شــفافیت 
ســرعت تولیــد، مهــارت، مســئولیت پذیری 
محیطــی و قابلیــت دسترســی در راســتای 
از  یکــی  بــه  را  آن  خالقانــه،  مهارت هــای 
بهتریــن مراکــز تولیــد نســاجی در سراســر 

اســت. کــرده  تبدیــل  جهــان 

اقتصــاد  هــای  بخــش  مهمتریــن  از  یکــی 
پرتغــال

شــاید ایــن همــان چیــزی اســت کــه صنعــت 
مهــم  از  یکــی  بــه  را  نســاجی  و  پوشــاک 
تریــن صنایــع بــرای اقتصــاد پرتغــال تبدیــل 
پوشــاک  و  نســاجی  صنعــت  کنــد.  مــی 
ایــن کشــور پانــزده درصــد از کل صــادرات 
را تشــکیل مــی دهــد و یکــی از بزرگتریــن 

اســت. اروپــا  در  صادرکننــدگان 

و  از صــد  بیــش  در  پرتغالــی  هــای  کفــش 
چهــل کشــور فروختــه مــی شــود و ســاالنه 
کفــش  جفــت  میلیــون  هفتــاد  از  بیــش 
 Associacao طبــق  شــود.  مــی  صــادر 
 ،Textil e Vestuario de Portugal
گــردش مالــی صنعــت نســاجی پرتغــال در 
یــورو  ســال 2018 بالــغ بــر 7.۶10 میلیــون 

اســت. شــده  گــزارش 

ســت  ا م  ا لز ا یک  ری  ا یــد اپ

ر  د ها  رشکــت  همــه  و 

نیــن  ا قو یــد  اب ل  پرتغــا

را  ــی  محیط ــت  یس ز

. کننــد یــت  رعا
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رشکت فرش رویال اتی پیرشو در 

تولید فرش هتل ها و مراکز گردشگری

فرش برای هتل ها و مراکز گردشگری

تایلنــد  تــای  رویــال  فــرش  شــرکت 
از  بیــش  تجربــه  بــا   Royal Thai
فــرش  تولیــد  خدمــات  قــرن،  نیــم 
و کفپــوش بــرای هتــل هــا و مراکــز 

دهــد. مــی  ارایــه  گردشــگری 

از  برخــی  بــرای  کفپــوش  ایجــاد  در 
موسســات  و  فضاهــا  مشــهورترین 
بــه   Royal Thai جهــان،  تجــاری 
یــک برنــد جهانــی بــا حضــور تثبیــت 
شــده در بیــش از 100 کشــور جهــان 
ــده خــط  ــد کنن ــک تولی ــن ی و همچنی
یکپارچــه از تولیــد نــخ تــا فــرش در 

تایلنــد تبدیــل شــده اســت.

پــروژه هــای بــزرگ ایــن شــرکت کــه 
عمدتــا از فــرش هــای آکسمینســتر 
دیــوار بــه دیــوار پشــمی و یــا فــرش 
هــای هنــد تافــت دســتی اســتفاده 

شــده اســت
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COLARIS - هبرتین خط چاپ دیجیتال فرش

ــرش و  ــاپ ف ــورد چ ــاب در م ــن انتخ ــاپ COLARIS و CHROMOJET اولی ــای چ ــم ه سیس

پتــو راشــل هســتند.

چاپ دیجیتال فرش

سیســتم هــای چــاپ دیجیتــال شــرکت 
زیمــر ZIMMER AUSTRIA  در بخــش 
آالت  ماشــین  در  متخصــص  کفپــوش 
چــاپ فــرش اســت. شــرکت زیمــر کــه 
در  جهــان  شــرکتهای  معتبرتریــن  از 
دیجیتــال  چــاپ  آالت  ماشــین  بخــش 
از  بیــش  اســت  نســاجی  محصــوالت 
شــش دهــه در بخــش تولیــد و توســعه 
ماشــینی  فــرش  چــاپ  آالت  ماشــین 
انــواع پــادری و ســایر کفپــوش ها ســابقه 

دارد. شــهرت  و 

امــا دوران چــاپ دیجیتــال در صنعــت 
 ZIMMER نســاجی زمانــی آغــاز شــد کــه
شــد  موفــق  پیــش  ســال   45 از  بیــش 
اولیــن جــت چاپگــر را بــا رایانــه کنتــرل 

کنــد.

ایــن پیشــرفت انقالبــی موفقیــت نســل 
آغــاز  را   CHROMOJET فــرش  چاپگــر 
فــرش هــای  بــرای  کــه هنــوز هــم  کــرد 
خــاص و ســایر محصــوالت در دســترس 

اســت.

راه حــل چــاپ فــرش کالریــس در ســال 
ــا  2015 معرفــی شــد کــه نوعــی چاپگــر ب
وضــوح بــاال بــرای نیازهــای بــازار امــروز 

اســت.

راه حــل هــای آمــاده را مــی تــوان بــرای 

طیــف گســترده ای از محصــوالت کفپــوش ارائــه کــرد. فــرش هــای قــراردادی بــرای 
محیــط هــای مســکونی و تجــاری، قالیچــه هــا، انــواع پــادری، کاشــی فــرش هــا، 
ســاخته شــده از زیرالیــه هــای PA، PES و فــرش هــای تافتینــگ، نبافتــه و بافتــه 

شــده.

عــالوه بــر ایــن، شــرکت زیمــر خطــوط چاپــی را بــرای محصــوالت کفپــوش پشــمی و 
اکریلیــک ارائــه مــی دهــد.

از تولیــد انــواع کاشــی و کاشــی فــرش هــا و پــادری هــای کوچــک تــا متوســط   در 
عــرض 2.2 متــر، تــا فــرش هــای دیــوار بــه دیــوار تــا عــرض 5.2 متــر و ظرفیــت چــاپ 
تــا 4 متــر خطــی در هــر دقیقــه بــا ماشــین آالت چــاپ دیجیتــال فــرش زیمــر امــکان 

پذیــر اســت.

هــدف شــما چالــش ماســت. مهندســی و ســاخت خــط چــاپ مطابــق بــا نیــاز شــما 
هــدف اســت.
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بــه  را  مهــم نیســت کــه شــرکت زیمــر 
عنــوان تامیــن کننــده اصلــی خــود بــرای 
یــک خــط کامــل انتخــاب کــرده ایــد یــا 
موجــود  آالت  ماشــین  خواهیــد  مــی 
یــا داخلــی را در ترکیــب بــا چاپگرهــای  
 ZIMMER AUSTRIA دیجیتــال 
اســتفاده کنیــد، مــا مقــرون بــه صرفــه 
شــما  نیازهــای  بــرای  را  حــل  راه  تریــن 

مــی دهیــم. ارائــه 

و   CHROMOJET چــاپ  خطــوط 
 ZIMMER AUSTRIA از   COLARIS
انتخــاب مناســبی بــرای چــاپ فرش های 
قــراردادی بــا متــراژ بســیار بــاال یــا حتــی 
بــرای کاربردهــای کفپوشــهای خــودرو، 
حمــل و نقــل عمومــی و کفپــوش هــای 

هســتند. هوانــوردی 

چــاپ  خطــوط  نســل  دو  هــر 
از   COLARIS و   CHROMOJET
موفقیــت  بــا   ZIMMER AUSTRIA
در بــازار کار مــی کننــد. خطــوط چــاپ 
CHROMOJET بــه دلیــل تــوان چــاپ 
بــا ظرفیــت بــاال  بــرای چــاپ فــرش هــای 
هســتند. معــروف  بلنــد  پــرز  تافتینــگ 

چــاپ  گزینــه   COLARIS چــاپ  خــط 
نــوع  هــر  تقریبــاً  بــرای  بــاال  بــا وضــوح 
اســت.  مناســب  پتــو  یــا  فــرش  بســتر 
کالریــس می توانــد بــا انــواع فــرش هــای 
بــا زیرالیه هــای PES پارچــه هــای نبافتــه 
و  کوتــاه  خــاب  فرش هــای  و همچنیــن 
مخملــی  بافــت  از  تافتینــگ    متوســط 
گرفتــه تــا کات و لــوپ کنــار بیایــد. مــدل 
مشــتریان  انتخــاب  اولیــن   COLARIS
ســنگین  هــای  فــرش  چــاپ  بــرای  مــا 
وزن PES یــا اکریلیــک بافتــه شــده نیــز 

هســت.
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رونــد در صنعــت فــرش ســریعتر از همیشــه 
در حــال تغییــر اســت. فــرش دیگــر میراثــی 
نیســت کــه از نســلی بــه نســل دیگــر منتقــل 
شــود، بلکــه یــک کاالی مــد اســت کــه فقــط 

بــرای چنــد ســال اســتفاده مــی شــود.

مجــالت و شــبکه هــای اجتماعــی و برنامــه 
دکوراســیون  مــورد  در  تلویزیونــی  هــای 
خریــد  بــر  زیــادی  تأثیــر  اکنــون  داخلــی 
معناســت  بــدان  ایــن  دارنــد.  مشــتریان 
کــه تولیدکننــدگان فــرش بــه یــک ماشــین 
انعطاف پذیــر  کــه  دارنــد  نیــاز  بافــی  فــرش 
باشــد و بتوانــد بــا روندهــا هماهنــگ باشــد - 
.Staubli ALPHA500 ماننــد  ماشــینی 

فنــاوری تولیــد فــرش هــای خــاب کوتــاه و 
ســبک بــا عــرض ۵ متــر

هــای  فــرش  ترندهــا،  جدیدتریــن  از  یکــی 
ــا تراکــم کــم اســت، فــرش هایــی  مخملــی ب
بــا خــاب بســیار کــم. بافندگی هــای مخملــی 
ســنتی می تواننــد فرش هــای بســیار ظریفــی 
بهــره وری   بــا  امــا  ببافنــد،  بــاال  تراکــم  بــا 
نســبتا کم. ایــن باعــث مــی شــود ایــن فــرش 
هــا بــرای مصــرف کننــده ای کــه فقــط مــی 
خواهــد آخریــن روندهــا را دنبــال کنــد بســیار 

گــران باشــد.

خاب کم برای وزن سبک

اشــتابلی  فــرش  بافندگــی  ماشــین های 
بافــت   UNIVERSAL  500  ALPHA
میلی متــر   3 پــرز  ارتفــاع  بــا  فرش هایــی 

فناوری تولید فرش های خاب کواته 
وینتیج، سبک، اب اتشوندیگ راحت

)مــدل عــرض 4 متــر( و 4 میلی متــر )مــدل 
عــرض 5 متــر( بــا ارتفــاع خــاب شــبیه بــه 
امکان پذیــر  را  ســنتی  مخمــل  فرش هــای 

. می کننــد

بــا اســتفاده از نــخ پــود پنبــه ای و ســاختار 
بافــت زمینــه خــاص، ایــن فرش هــای بافتــه 
شــده بــر روی آلفــا500 بســیار نــرم هســتند 
و بــه راحتــی تــا می شــوند، درســت ماننــد 

فرش هــای مخمــل واقعــی.

ــا چنیــن ارتفــاع خــاب  ــی ب بافــت فــرش های
کــم بــه لنســت نیــاز دارد تــا از مشــکل تنگــی 
نــخ هــای خــاب کــه فــرش بــاال و پاییــن را بــه 

هــم نزدیــک مــی کنــد جلوگیــری شــود.

محصــوالت  وســیع  گســتره  در   Staubli
ــرای  ــری را ب ــی مت خــود، لنســت هــای ۶ میل
دســتگاه هــای بافندگــی دوبــل راپیــری خــود 
ارائــه مــی دهــد کــه ارتفــاع خــاب هــا را - قبــل 

میلــی  از 3  - کمتــر  از عملیــات شــیرینگ 
متــر مــی دهــد. چنیــن لنســت هایــی را فقــط 
بافندگــی دو  هــای  تــوان در دســتگاه  مــی 

راپیــری اســتفاده کــرد.

فــن آوری هــای آهــار زنــی بــرای فــرش هــای 
وینتیــج و آســان تاشــو

بــا شــناور کــردن تعــدادی از نخ هــای مــرده 
خــاب بیــن خابهــا، ارتفــاع خــاب فــرش حتــی 
کمتــر بــه نظــر می رســد و پشــت فــرش نیــز 

می شــود. نرم تــر 

ارتفاع پرز ثابت و آزادی در فرایند بافت

بــا دســتگاه ژاکارد LX2493، بافنــدگان مــی 
نــخ خــاب را در  تواننــد میــل میلــک هــای 
موقعیــت وســط بــه گونــه ای تــراز کننــد کــه 
در بــاال یــا زیــر لنســت هــای پاییــن شــونهر 
قــرار گیرنــد. میــل میلــک هــای نــخ خــاب، بــه 

فرش های خاب کواته وینتیج
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جــز آنهایــی کــه در عملیــات بافــت دخیــل 
نمــی  مانــع  هــا  توســط النســت  هســتند، 
ثابــت  خــاب  ارتفــاع  حــل  راه  ایــن  شــوند. 
بــه عــالوه حداکثــر آزادی در بافــت را ارائــه 
مــی دهــد )ماننــد زمانــی کــه بــدون النســت 

بافــت صــورت میگیــرد(

 Rep یــک ســاختار اســتاندارد بافــت زمینــه
2/2 معمــوالً یــک بافــت پشــتی کامــالً ســفت 
الکترونیــک  دابــی  بــا  امــا  ایجــاد می کنــد، 
 Staubli سیســتم  روی   500T  UNIVAL
بافــت  مختلــف  ســاختارهای  از  می تــوان 
زمینــه بســیار انعطاف پذیرتــر اســتفاده کــرد 
کــه تــا کــردن فــرش را بســیار آســان می کنــد.

ALPHA دارای پارامترهــای تعییــن کننــده 
بــرای تولیــد اقتصــادی

فرش هــای مخمــل به طــور ســنتی بــا نخ هــای 
بســیار ظریــف ابریشــم یــا ویســکوز بافتــه 
 Staubli ALPHA ســری  امــا  می شــوند، 
500 امــکان بافــت بــا نخ هــای ضخیم تــر – و 
در نتیجــه ارزان تــر – را از هــر نــوع نــخ فرشــی 

ساختار بافت زمینی ویژه برای یک پارچه پشتی انعطاف پذیر اضافی )ثبت شده( فرش کم پرز با نخ های پرز مرده »شناور«.

نــخ هــای  از  تــوان  را فراهــم می کنــد. مــی 
 PAN پروپیلــن(،  )پلــی   PP ماننــد  فــرش 
اســتفاده  اســتر(  )پلــی   PES و  )اکریلیــک( 

کــرد.

عمومــاً  مخملــی  بافندگــی  هــای  دســتگاه 
پهــن تــر از 3 متــر نیســتند. سیســتم هــای 
بافندگــی ALPHA 500 بســته بــه کاربــرد، 
پهنــای بافــت را تــا 5.3 متــر افزایــش مــی 

دهنــد.

تراکــم شــانه 400 تــا 480 خــاب در هــر متــر 
رونــد  بــه  پاســخگویی  بــرای  تــوان  مــی  را 
فــرش هــای کــم تراکــم، وزن ســبک و تاشــو 
بــا  ایــن تراکــم کــم، همــراه  انتخــاب کــرد. 
تراکــم پــود بســیار کمتــر، منجــر بــه ظرفیــت 
تولیــد باالتــر، یعنــی متــر فــرش بیشــتر در 
ســاعت نســبت بــه دســتگاه مخمــل بافــی 
می شــود، بــه خصــوص زمانــی کــه عــرض 

بافــت حــدود 5 متــر را در نظــر بگیریــد.

تــا همیــن اواخــر، بافنــدگان و تولیدکنندگان 
فــرش ماشــینی کهنــه نمــا و وینتیــج فاقــد 
ابــزاری بــرای ایجــاد تغییــرات واقعــی و روان 
بودنــد کــه بتوتنــد ظاهــر لکه هــای فرســوده 

و ناهمــوار روی فــرش را نشــان مــی داد.

فــن آوری  از  اســتفاده  بــا  اکنــون،  امــا 
 Magic Weft Effect شــونهر  جدیــد 
می تواننــد  طراحــان   ،)Duo (MWE Duo
طرح هایــی ایجــاد کننــد کــه شــامل مناطــق 
»محــو شــده« باشــد. ایــن کار بــا انتقــال 
تدریجــی از خــاب بــا طــول 100٪ بــه ســمت 
زمینــه فــرش و پــود فــرش بــا ارتفــاع خــاب 
صفــر انجــام مــی شــود، و مناطقــی بــا افکــت 

محــو شــده ایجــاد مــی شــود.

ایــن فنــاوری همچنیــن بــا ترکیــب حداکثــر 
12 رنــگ کات پایــل و حداکثــر 5 رنــگ پــود 
در هــر گیــره، ایجــاد جلوه هــای رنــگ اضافــی 
را ممکــن می ســازد. ایــن بــه طراحــان فــرش 
اجــازه مــی دهــد تــا طیــف هــای رنگــی خــارق 

العــاده ای را ایجــاد کننــد.

یــا وینتیــج  نمــا  فرش هــای مــدرن و کهنــه 
تمایــالت  و  روندهــا  از  یکــی  همچنــان 
 ،MWE Duo بــا  می ماننــد.  باقــی  قــوی 
می تواننــد  اکنــون  فــرش  کارخانه هــای 
بــا  رنگــی  ترکیب هــای  در  هایــی   فــرش 
دامنــه محصــوالت  ببافنــد  بــاال  کنتراســت 
خــود را گســترش داده و بــه طــور بالقــوه بــه 
بــازاری گســترده و طیــف بیشــتری از ســالیق 

باشــند. پاســخگو 
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نســاجی  اســتانداردهای  موسســه 
اوکوتکــس طبــق روال گذشــته اقــدام بــه 
انتشــار گــزارش فعالیــت هــای ســاالنه 
خــود در ســال 2021 نمــوده اســت کــه 
ایــن  در  را  گــزارش  ایــن  کامــل  متــن 

کنیــد. مــی  مشــاهده  مقالــه 

مقدمه:

در بخــش ابتدایــی ایــن گــزارش آقــای 
موسســه  کل  دبیــر   - داینــرز  جــرج 
 ®OEKO-TEX اســتانداردهای نســاجی

گویــد: مــی   2021 مــورد ســال  در 
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گزارش ساالنه 2021 موسسه استانداردهای 
®OEKO-TEX نساجی

شکل دهی یک آینده اپیدار

OEKO-TEX آینده اپیدار اب استانداردهای نساجی

 ®OEKO-TEX موسسه 
18 موسســه نساجی  متشــکل از 
و چــرم مســتقل در ارواپ، ژاپن و 
دفاتــر متــاس آهنا در بیش از 70 

کشــور جهان است.

 21000 در حال حــارض، بیش از 
تولیدکننــده، برنــد و خرده 

100 کشــور  فــروش در نزدیک به 
 ®OEKO-TEX بــه طور رمسی اب 

کار یم کننــد ات اطمینــان 
حاصــل کنند کــه محصوالت 
آهنــا برای مــواد ابلقوه مرض 

یم  آزمایش 
. ند شو
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Dear readers,
 
The past year has turned our industry and world upside down. The COVID-19 pandemic and resulting supply chain 
challenges have made us all painfully aware of how globally interdependent we are. However, OEKO-TEX® sees 
great opportunities in these disruptive times. The rapid progress of digitalisation and the increasing international 
focus on sustainability are having positive influences on society and the economy. Despite the global challenges, 
OEKO-TEX® can report a successful year. In particular, our MADE IN GREEN by OEKO-TEX® label experienced 
strong growth once again.

Our OEKO-TEX® mission remains unchanged: to make the international textile and leather industry more  
sustainable, trustworthy and safe. This requires action from all of us. Therefore, we welcome the prioritisation of 
sustainability by lawmakers. While manufacturers and retailers are challenged with tracking industry and legal 
changes, aspirational due diligence laws can spur action across the industry. As customer demand for transparency 
continues to grow, new digital tools are enabling traceability. OEKO-TEX® will continue to support the industry by 
monitoring these changes and helping our industry make decisions toward greater sustainability. 

We are also determined to drive innovations that align with the United Nations Sustainable Development Goals 
(SDGs). To limit global warming to 1.5 °C and reduce the fashion industry‘s CO2 emissions by 30% by 2030, goals 
shared by organisations, governments and businesses, practical and scalable solutions are needed. After 2 years 
of development, the OEKO-TEX® Carbon & Water Footprint Tool will be integrated into STeP by OEKO-TEX® in 
2022. It will enable companies to identify their potential to reduce carbon emissions and water consumption. 

We are growing our industry’s biggest network and helping to lower its impact. The path remains exciting – join us!

Yours faithfully,  

Georg Dieners
Secretary General, OEKO-TEX®

FOREWORD

SHAPING A 
SUSTAINABLE 
FUTURE.

®OEKO-TEX ،جورج داینرز-دبیر کل

و   19-COVID کرونــا   همه گیــری 
چالش هــای زنجیــره تامیــن ناشــی از آن، 
همــه مــا را بــه طــرز دردناکــی از اینکــه 
یکدیگــر  بــه  جهانــی  ســطح  در  چقــدر 
اســت.  کــرده  آگاه  هســتیم  وابســته 
ایــن  OEKO-TEX® در  ایــن حــال،  بــا 
زمان هــای چالــش برانگیــز فرصت هــای 

می بینــد. را  بزرگــی 

شــدن  دیجیتالــی  ســریع  پیشــرفت 
بــر  بین المللــی  تمرکــز  افزایــش  و 
جامعــه  بــر  مثبتــی  تأثیــرات  پایــداری، 

بــا وجــود چالش هــای  و اقتصــاد دارد. 
جهانــی، OEKO-TEX® می توانــد یــک 
ســال موفــق را گــزارش کنــد. بــه ویــژه، 
برچســب MADE IN GREEN توســط 
OEKO-TEX® یــک بــار دیگــر رشــدی 

کــرده اســت. را تجربــه  قــوی 

اســتانداردهای  موسســه  ماموریــت 
نســاجی OEKO-TEX® بــدون تغییــر و 
بــا هــدف ایجــاد صنعــت نســاجی و چــرم 
ایمن تــر  و  اعتمادتــر  قابــل  پایدارتــر، 
اســت. ایــن مهــم نیــاز بــه اقــدام همــه 
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اولویت بنــدی  از  مــا  بنابرایــن  مــا دارد. 
ــداری توســط قانونگــذاران اســتقبال  پای

می کنیــم.

افزایــش  بــا  اخیــر  هــای  ســال  در 
نســاجی  کاالهــای  خریــداران  تقاضــای 
و  تولیدکننــدگان  شــفافیت،  بــرای 
خرده فروشــان بــه چالــش کشــیده شــده 
جدیــد،  دیجیتــال  ابزارهــای  امــا  انــد، 
رهگیــری  هــای  تکنولــوژی  توســعه  و 
ممکــن  را   شــفافیت  ایجــاد  ردیابــی  و 

زند. می ســا

ایــن  بــر  نظــارت  بــا   ®OEKO-TEX
در  صنعــت  بــه  کمــک  و  تغییــرات 
پایــداری  جهــت  در  تصمیم گیــری 
و  صنعــت  از  حمایــت  بــه  بیشــتر، 
ادامــه  نســاجی  کاالهــای  خریــداران 

داد. خواهــد 

کــه  هســتیم  مصمــم  همچنیــن  مــا 
توســعه  اهــداف  بــا  کــه  نوآوری هایــی 
 (SDGs( متحــد  ملــل  ســازمان  پایــدار 
همســو هســتند را هدایــت کنیــم. بــرای 
ــه 1/5  محــدود کــردن گرمایــش زمیــن ب
انتشــار  کاهــش  و  ســانتیگراد  درجــه 
CO2 در صنعــت مــد تــا 30٪ تــا ســال 
2030، اهــداف مشــترک و راه حل هــای 
عملــی و مقیــاس پذیــر مــورد نیاز اســت.

ابــزار  توســعه،  ســال   2 از  پــس 
 OEKO-TEX® Carbon & Water
در   2022 ســال  در    Footprint Tool
خواهــد  ادغــام  اســتپ  نامــه  گواهــی 
امــکان  بــه شــرکت ها  ابــزار  ایــن  شــد. 
می دهــد پتانســیل خــود بــرای کاهــش 
را  بهینــه آب  انتشــار کربــن و مصــرف 

کننــد.<< شناســایی 
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The OEKO-TEX® Association consists of 18 independent textile and leat-
her institutes in Europe, Japan and their contact offices in more than 70 
countries. 

Currently, over 21,000 manufacturers, brands and retailers in nearly 100 
countries work officially with OEKO-TEX® to ensure that their products 
are tested for potentially harmful substances. Simultaneously, millions of 
consumers around the globe use the OEKO-TEX® labels as information for 
their purchasing decisions. Its goal to improve transparency in manufactu-
ring processes has made the OEKO-TEX® Association both a pioneer and 
a trusted partner of the textile and leather industry.

Our core tasks are the development and advancement of our standards.  
To ensure that the standards remain at the highest technical level,  
they are revised every year. Various OEKO-TEX® committees track global  
regulations, scientific data and industry technologies and deal with  
the necessary updates of the OEKO-TEX® standards. The committees  
are made up of internal and external experts from various disciplines  
and countries who discuss possible adjustments. Textile engineers,  
technicians, chemists, toxicologists, lawyers, social scientists, marketeers,  
etc. are represented so that as many perspectives as possible  
can be considered. Through this broad-based expertise and the  
collaborative negotiation process, we create industry-leading standards 
that meet the high demands for transparency and credibility. 

OEKO-TEX® RESPONSIBILITY 
FOR A BETTER FUTURE.

ABOUT OEKO-TEX® 

WORLDWIDE
PRESENT IN MORE THAN
                    100 COUNTRIES

sustainability

21,000 manufacturers, 
brands and trading 
companies 

<

<

18
INSTITUTES 

independent
textile & leather

MILLIONS
OF CONSUMERS

use the OEKO-TEX® 
labels to guide  
their purchasing  
decisions

3

مسئولیت OEKO-TEX® برای آینده ای بهتر

انجمــن OEKO-TEX® متشــکل از ۱۸ موسســه نســاجی و چــرم مســتقل در 
اروپــا، ژاپــن و دفاتــر تمــاس آنهــا در بیــش از ۷۰ کشــور جهــان اســت.

در حــال حاضــر، بیــش از ۲۱۰۰۰ تولیدکننــده، برنــد و خــرده فــروش در نزدیــک 
ــان  ــا اطمین ــد ت ــا OEKO-TEX® کار مــی کنن ــه طــور رســمی ب ــه ۱۰۰ کشــور ب ب
حاصــل کننــد کــه محصــوالت آنهــا بــرای مــواد بالقــوه مضــر آزمایــش مــی شــوند. 
بــه طــور همزمــان، میلیــون هــا مصــرف کننــده در سراســر جهــان از برچســب 
هــای OEKO-TEX® بــه عنــوان یــک مرجــع قابــل اطمینــان اطالعاتــی بــرای 
تصمیــم گیــری در خریدهایشــان ســود میبرنــد. وظایــف اصلــی مــا توســعه و 

پیشــرفت اســتانداردهایمان اســت.

مــی  باقــی  فنــی  باالتریــن ســطح  در  اســتانداردها  اینکــه  از  اطمینــان  بــرای 
OEKO- ماننــد، آنهــا هــر ســال تجدیــد نظــر مــی شــوند. کمیته هــای مختلــف

TEX® مقــررات جهانــی، داده هــای علمــی و فناوری هــای صنعتــی را دنبــال 
 ®OEKO-TEX اســتانداردهای  ضــروری  به روزرســانی های  بــا  و  می کننــد 
ســروکار دارنــد. کمیتــه هــا متشــکل از کارشناســان و متخصصــان از رشــته هــا و 
کشــورهای مختلــف هســتند کــه در مــورد تغییــرات و بهبــود احتمالــی بحــث مــی 
کننــد. )مهندســان نســاجی، تکنســین هــا، شــیمیدانان، ســم شناســان، وکال، 

دانشــمندان علــوم اجتماعــی، بازاریابــان و غیــره(
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7SDGs

The 2030 Agenda for sustainable development provides a blueprint to achieve 
a better and more sustainable future. The 17 SDGs form a clear call to action. 
Through standards and innovations, OEKO-TEX® supports the industry and  
society on its path of transforming the world through actions.  

SUPPORTING THE SUSTAINABLE 
DEVELOPMENT GOALS (SDGs) 

We cooperate with global NGOs and 
industry initiatives to harmonize 
sustainable standards and actions. 
We engage with various multi-
stakeholder initiatives, such as 
the UN, the OECD or initiativies of 
the Partnership for Sustainable 
Textiles and ZDHC.

DETOX TO ZERO supports facilities to monitor  
and optimize their chemical management and 
wastewater quality - for more agile responses  
to new demands, prevention  
of hazardous chemical  
use and disposal  
of untreated  
wastewater. 

STeP provides a comprehensive ana-
lysis and assessment of all production 
processes with the aim to implement 
best practices, efficient proces-
ses and reduce the carbon footprint 
across the whole supply chain.

Fair wages, working hours  
and equal treatment of workers
without any discrimination  
regarding race, origin,  
disability, religion,  
sexual orientation and  
ethnicity – that’s what  
we stand for.

Safe workplaces, good hygiene, 
medical requirements and social 
insurance are required for the STeP 
certification. Extensive product tests 
for harmful substances ensure 
consumer safety for OEKO-TEX® 
labelled products. 

Our MADE IN GREEN label guides 
consumers to responsible  
consumption by making supply 
chains transparent and traceable.
The STeP certification ensures the 
long term implementation of  
environmentally friendly  
production processes.

Gender Equality is a 
basic requirement for 
all our OEKO-TEX® 
certificates:
Our Code of Conduct is 
related to the UN Global 
Compacts’ 11 principles 
and the ILO labour 
standards to ensure an 
active engagement of all 
employees.

• برابری جنسیتی یک 
نیاز اساسی برای همه 

OEKO- گواهی های
TEX® است. منشور 

رفتار ما با اصول 11 پیمان 
جهانی سازمان ملل متحد 

 ILO و استانداردهای کار
برای اطمینان از مشارکت 
فعال همه کارکنان مرتبط 

است.

	 STeP یک سیستم تجزیه و تحلیل و 
ارزیابی جامع از کلیه فرآیندهای تولید 

را با هدف اجرای بهترین شیوه ها، 
فرآیندهای کارآمد و کاهش ردپای کربن 

در کل زنجیره تامین ارائه می دهد.

• دستمزد عادالنه، 
ساعات کار و رفتار برابر 

با کارگران بدون هیچ 
گونه تبعیض از نظر 

نژاد، ملیت، ناتوانی، 
مذهب، گرایش جنسی 

و قومیت - این چیزی 
است که ما از آن دفاع 

می کنیم.

 MADE IN GREEN برچسب •
با شفاف سازی و ردیابی زنجیره 
تامین، مصرف کنندگان را به 

مصرف مسئوالنه راهنمایی می کند. 
گواهی STeP اجرای طوالنی مدت 
فرآیندهای تولید سازگار با محیط 

زیست را تضمین می کند.

• محل کار ایمن، بهداشت خوب، 
الزامات پزشکی و بیمه اجتماعی 

برای گواهی STeP مورد نیاز است. 
آزمایش های گسترده محصول برای 

مواد مضر، ایمنی مصرف کننده 
را برای محصوالت دارای برچسب 
OEKO-TEX® تضمین می کند.

 NGOs ما با سازمان های جهانی •
و ابتکارات صنعتی برای هماهنگ 

کردن استانداردها و اقدامات پایدار 
همکاری می کنیم. ما با ابتکارات 
چندجانبه مختلف مانند سازمان 
ملل متحد، OECD یا ابتکارات 

مشارکت برای منسوجات پایدار و 
ZDHC در ارتباط هستیم.

 DETOX TO ZERO 	
از امکاناتی برای نظارت 
و بهینه سازی مدیریت 

شیمیایی و کیفیت فاضالب 
برای پاسخ  به خواسته های 
جدید، جلوگیری از استفاده 
مواد خطرناک شیمیایی و 

دفع فاضالب تصفیه نشده، 
پشتیبانی می کند.

)SDGs( حمایت از اهداف توسعه پایدار

دســتور کار 2030 ســازمان ملــل متحــد بــرای توســعه پایــدار ، طرحــی بــرای دســتیابی بــه آینــده ای بهتر و پایدارتــر ارائه می دهد. 
SDG 17 یــک فراخــوان روشــن بــرای انجــام اقدامــات الزم اســت. OEKO-TEX® از طریــق اســتانداردها و نوآوری هــای خــود، 

از صنعــت و جامعــه در مســیر تغییــر جهــان حمایــت می کنــد.



►► برو به صفحه فهرستمجله نساجی کهن، سال ۱۴، شماره ۶۸، اسفند ۱۴۰۰ 36

9OUR PRODUCTS 9

MADE IN GREEN SUPPORTS AMAZON’S CLIMATE PLEDGE FRIENDLY
In September 2020, Amazon US launched their Climate Pledge Friendly program to make it easier for  
customers to discover and shop for more sustainable products. We are proud that products with a valid 
MADE IN GREEN label automatically meet the Amazon Climate Pledge Friendly requirements.

SUSTAINABILITY MAPS 
We are happy to announce that MADE IN GREEN is now part of ITC Sustainability Maps, a “platform that  
enables users, regardless of their position in the value chain, to better understand the sustainability landscape 
and to connect with business partners.”

The neutral Sustainability Maps platform helps users compare MADE IN GREEN with other standards through 
comprehensive, transparent information verified by ITC.

RECYCLED MATERIALS IN STANDARD 100 BY OEKO-TEX®
OEKO-TEX® has developed an approach to include recycled materials for greater sustainability as part of 
the STANDARD 100 by OEKO-TEX®. This uniform approach requires a minimum amount of recycled material 
adapted test programs based on the origin of the material and the background information necessary for 
traceability and verification. A hangtag is available to educate consumers about textile recycling in the circular 
economy.

INDUSTRY COLLABORATION FOR LEATHER STANDARD BY OEKO-TEX®
We have signed a Memorandum of Understanding (MoU) with the Sustainable Leather Foundation CIC.  
This allows us to work collaboratively across a number of areas within the global leather industry.

Our common goal is to support the improvement of standards and promote an ethical, fair, and open dialogue 
for the leather industry‘s benefit.

PRODUCT HIGHLIGHTS.نکات برجسته محصول

®OEKO-TEX ۱۰۰ مواد بازیافت شده در استاندارد

OEKO-TEX® رویکــردی را بــرای گنجانــدن مــواد بازیافتــی بــرای پایــداری بیشــتر بــه عنــوان بخشــی از 
اســتاندارد 100 توســط OEKO-TEX ایجــاد کــرده اســت.

برچسب MADE IN GREEN از AMAZON’s Climate PLEGE FREENDLY پشتیبانی می کند.
در ســپتامبر 2020، آمــازون ایــاالت متحــده برنامــه Climate Pledge Friendly خــود را راه انــدازی کــرد تــا 
مشــتریان بتواننــد محصــوالت پایدارتــری را کشــف و خریــد کننــد. مــا مفتخریــم کــه محصــوالت بــا برچســب 
معتبــر MADE IN GREEN بــه طــور خــودکار شــرایط آمــازون Climate Pledge Friendly را بــرآورده 

می کننــد.
نقشه های پایداری

 ITC Sustainability Maps اکنــون بخشــی از MADE IN GREEN مــا خوشــحالیم کــه اعــالم کنیــم
اســت، “پلتفرمــی کــه بــه کاربــران امــکان می دهــد صــرف نظــر از موقعیتشــان در زنجیــره ارزش، چشــم 

انــداز پایــداری را بهتــر درک کننــد و بــا شــرکای تجــاری ارتبــاط برقــرار کننــد.”
پلتفرم Sustainability Maps به کاربران کمک می کند تا MADE IN GREEN را با ســایر اســتانداردها 

از طریق اطالعات جامع و شــفاف تایید شــده توســط ITC مقایســه کنند.

®OEKO-TEX همکاری صنعتی برای استاندارد چرم توسط

مــا یــک یادداشــت تفاهــم )MoU( بــا بنیــاد چــرم پایــدار CIC امضــا کرده ایــم. ایــن بــه مــا امــکان می دهــد 
تــا در تعــدادی از زمینه هــای صنعــت جهانــی چــرم بــه طــور مشــترک کار کنیــم. هــدف مشــترک مــا حمایــت 

از بهبــود اســتانداردها و ترویــج گفتگــوی اخالقــی، منصفانــه و بــاز بــه نفــع صنعــت چــرم اســت.
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ســوء اســتفاده یــا تجــاوز بــه 
همــواره  معنــوی  مالکیــت 
اســت.  بــوده  چالــش  یــک 
ایــن  دیجیتــال،  عصــر  در 
کپــی  ســهولت  بــا  چالــش 
اصــالح  و  توزیــع  بــرداری، 
اســناد مهم تــر می شــود. ایــن 
موضــوع بــه ویــژه بــه صنعــت 
مربــوط  گواهینامــه  صــدور 
می شــود، جایــی کــه اعتمــاد 
بــازار بــرای ارزش گواهینامــه 

اســت.  ضــروری 

 ®OEKO-TEX انجمــن 
اقدامــات  از  تعــدادی 
محافظــت  بــرای  را  قانونــی 
در  ارزشــمند  دارایی هــای  از 
کانال هــای توزیــع اجــرا کــرده 
تخلفــات  علیــه  مــا  اســت. 
انجــام شــده، اقــدام قانونــی 
در  و  می دهیــم  انجــام 
تــالش  بــازار  آگاهــی  جهــت 
عالئــم  نقــض  کــه  می کنیــم 
تجــاری مــا در ســطح جهانــی 
مــا  هســتند.  عواقــب  دارای 
مطمئــن هســتیم کــه تعهــد 
هــم  موضــوع  ایــن  بــه  مــا 
هــم  و  مشــتریان  نفــع  بــه 
ــرای مصــرف کننــدگان آنهــا  ب
خواهــد بــود. از ابتــدای ســال 
بــا   ®OEKO-TEX  ،2021
از برنــد  افــزار حفاظــت  نــرم 
مقابلــه  بــرای   SENTRYC
تجــاری  عالمــت  نقــض  بــا 
اســت.  کــرده  کار  آنالیــن 
تاکنــون بیــش از 2۶00 مــورد 
و  اســتفاده شناســایی  ســوء 
اســت. شــده  فصــل  و  حــل 

8OEKO-TEX® TRADEMARK

The misuse or infringement upon intellectual property has always presented 
a challenge. In our digital age, this challenge is magnified by the ease of 
copying, distributing and modifying documents. This issue is particularly 
relevant to the certification industry, where trust from the market is funda-
mental to the value of a certificate.

The OEKO-TEX® Association has implemented a number of legal  
measures to protect our valuable assets across distribution channels.  
We take legal action against infringement and strive towards a market 
awareness that our globally protected trademarks cannot be infringed  
upon without consequences. We feel confident that our dedication to  
this matter will benefit both our customers and their consumers.

Since beginning of 2021 OEKO-TEX® has worked with the brand pro-
tection software SENTRYC to act against online trademark infringement.  
So far, over 2600 misuse cases have been detected and resolved.

TRADEMARK PROTECTION.  

حفاظت از عالمت تجاری

10

PRODUCT HIGHLIGHTS.

OUR PRODUCTS 

DETOX TO ZERO AS MANDATORY REQUIREMENT FOR STEP CUSTOMERS
As of 2020, the DETOX TO ZERO by OEKO-TEX® independent reporting system has been integrated with STeP.  
STeP certified facilities can easily determine the status of their chemical management and wastewater quality 
and improve it accordingly.

The transition period for existing customers has been very successful and is nearly completed. All STeP 
customers with wastewater and chemicals can demonstrate compliance with the STeP Manufacturing  
Restricted Substances List (MRSL).

OPEN APPAREL REGISTRY 
To increase visibility a list of our current STeP certified facilities is now viewable on the Open Apparel  
Registry (OAR) platform.  This map eases identification of production facilities via the “OAR ID” and supports 
collaboration with brands and other organisations.

RESTRICTED SUBSTANCES LIST 
To promote industry collaboration and transparency, OEKO-TEX® publicly discloses its updated  
RSL/MRSL. This comprehensive list shows chemicals we currently restrict across our certifications  
(ECO PASSPORT, STeP, STANDARD 100, and LEATHER STANDARD). Our disclosure also supports industry 
collaborations such as ZDHC and AFIRM.

The list includes detailed information about the toxicity of the restricted chemicals based on evaluation by 
our toxicology partner, Toxnot PBC.

نکات برجسته محصول

DETOX TO ZERO بــه عنــوان یــک نیــاز اجبــاری بــرای مشــتریان 
STEP

 DETOX TO ZERO از ســال 2020، سیســتم گزارش دهــی مســتقل
بــا STeP یکپارچــه شــده اســت. تأسیســات   ®OEKO-TEX توســط
دارای گواهــی STeP بــه راحتــی می تواننــد وضعیــت مدیریــت شــیمیایی 
و کیفیــت فاضــالب خــود را تعییــن کــرده و بــر ایــن اســاس آن را بهبــود 
و  بــوده  موفــق  بســیار  فعلــی  مشــتریان  بــرای  انتقــال  بخشــند.دوره 

تقریبــاً تکمیــل شــده اســت.

فهرست مواد محدود

OEKO-TEX® بــرای ارتقــای همــکاری و شــفافیت در صنعــت، RSL/MRSL بــه روز 
شــده خــود را بــه طــور عمومــی منتشــر می کنــد. ایــن فهرســت جامــع، مــواد شــیمیایی 
 ECO PASSPORT، STeP، STANDARD( گواهینامه هــای  در  شــده  محــدود 
از  همچنیــن  اطالعــات  ایــن  می دهــد.  نشــان  را   )LEATHER STANDARD و   100

می کنــد. پشــتیبانی   AFIRM و   ZDHC ماننــد همکاری هــای صنعتــی 

ایــن فهرســت شــامل اطالعــات دقیــق در مــورد ســمیت مــواد شــیمیایی محــدود شــده 
بــر اســاس ارزیابــی توســط شــریک ســم شناســی مــا، Toxnot PBC اســت.
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کارشناسان تضمین کیفیت 

تضمین کیفیت از طریق تأیید برای اعتماد 
به یک کاالی نساجی یا چرمی پایدار بسیار 

مهم است.

با بیش از 200 کارشناس و متخصصین 
تضمین کیفیت مستقر در 52 کشور، 
ما ارزیابی های در محل را در بیش از 

85 کشور انجام می دهیم. کارشناسان و 
متخصصین تضمین کیفیت ما به بیش از 

40 زبان صحبت می کنند و می توانند با اکثر 
مشتریان به زبان مادری خود ارتباط برقرار 

کنند.

کارشناسان و بازرسان حرفه ای که در انجمن 
OEKO-TEX® کار می کنند، اولین آموزش 

مجازی STeP Auditor را با موفقیت به 
پایان رساندند.

 100 STANDARD بازدیدهای در محل برای
و LEATHER STANDARD انجام می شود. 
به دلیل محدودیت های همه گیری کرونا در 

سال گذشته، 470 مورد از این موارد خود 
ارزیابی بود.

دستورالعمل های بازرسی و کارشناسی 
 Covid مجازی به دلیل محدودیت های سفر
19 ایجاد شده است و 75 کارشناسی مجازی 

برای STeP توسط OEKO-TEX® انجام 
شده است.
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Texbase و کتابخانه جهانی، پشتیبانی شده توسط OEKO-TEX® CertLink

مــا دائمــا در حــال توســعه ابزارهــا و مشــارکت هایی هســتیم کــه شــفافیت و قابلیــت ردیابــی را ممکــن می ســازد. همــکاری مــا 
 MADE بــه تامین کننــدگان اجــازه می دهــد تــا داده هــای خــاص مــواد را بــا برچســب های Texbase بــا ارائه دهنــده نرم افــزار

IN GREEN، اســتاندارد 100 و گواهی هــای LEATHER STANDARD مرتبــط کننــد.

ایــن امــر بــه تولیــد کننــدگان اجــازه می دهــد تــا گواهی هــا را بــه کدهــای محصــول )ASIN، UPC، EAN، و غیــره( پیونــد دهنــد. 
ــرای مــواد  ــد و گواهینامه هــا را ب ــی کنن ــدا کــرده و ردیاب ــا مــواد تاییــد شــده را پی ــد ت ــه برندهــا کمــک می کن ــن، ب ــر ای عــالوه ب
اســتفاده خــود تأییــد کننــد. همچنیــن فعالیــت خــرده فروشــانی را کــه بــه جــای آزمایــش RSL اضافــی، گواهــی می پذیرنــد را 
تســهیل می کنــد. مــا خوشــحالیم کــه ایــن خدمــات را بــه صــورت رایــگان بــه همــه مشــتریان OEKO-TEX® ارائــه می دهیــم.
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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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ترجمه: محبوبه قایدی

از فرش ات یت رشت: چگونه برندهای 
اپرچه ترک دنیا را تسخیر کردند

در ســال 2021، صنعــت نســاجی ترکیــه 
بــه رکــورد تاریخــی رســید: 12.9 میلیــارد 
ــا بیــش از 200 کشــور و  دالر صــادرات ب

منطقــه در سراســر جهــان.

انجمــن  رئیــس  اوکســوز،  احمــد 
خــام  مــواد  و  نســاجی  صادرکننــدگان 
کــه  اســت  گفتــه  اخیــراً  اســتانبول، 
انتظــار مــی رود صــادرات در ســال 2022 
یابــد. افزایــش  دالر  میلیــارد   15 بــه 

دربــاره  رســانه ها  بــا  گفتگــو  در  وی 
و  تولیدکننــدگان  دســتاوردهای 
صــادرات  گفــت:  ترکیــه ای  کارآفرینــان 
بــه آمریــکا بــه تنهایــی طــی ســه ســال 
گذشــته بــه طــور پیوســته افزایــش یافتــه 
و تــا پایــان ســال جــاری بــه بیــش از یــک 

رســید. خواهــد  دالر  میلیــارد 

ایــاالت متحــده یکــی از رهبــران جهانــی 
خــام  مــواد  صــادرات  و  تولیــد  در 
نســاجی، پارچــه، نــخ، پوشــاک، لــوازم 

نســاجی  محصــوالت  ســایر  و  خانگــی 
اســت. بنابرایــن تســلط بــر بــازار رقابتــی 
ایــاالت متحــده بــه عنــوان یــک دســتاورد 
بــزرگ بــرای شــرکت هــای ترکیــه تلقــی 
مــی شــود. بــر اســاس یــک مطالعــه بــازار 
تاثیرگــذار توســط Statista، در اوایــل 
همه گیــری،  بحبوحــه  در   ،2020 ســال 
ترکیــه در صــادرات پوشــاک جهانــی از 

ایــاالت متحــده پیشــی گرفــت.

 4 حــدود  و  شــرکت   40000 از  بیــش 
میلیــون نفــر شــاغل در صنعــت نســاجی 

بــه ایــن پیشــرفت کمــک کردنــد.

مســیر موفقیــت صنعــت فــرش ترکیــه 
ــود؟ چــه ب

از عثمانی تا جمهوری

توســعه صنعــت فــرش ترکیــه در زمــان 
فــرش  شــد.  آغــاز  عثمانــی  امپراتــوری 
هــای دســتباف نفیــس شــرقی همیشــه 
زیــادی  تقاضــای  جهــان  سرتاســر  در 

داشــته انــد.

ــرای  در اواســط قــرن نوزدهــم، تقاضــا ب
فــرش ترکــی از ســوی طبقــه متوســط   در 
ایجــاد  باعــث  ایــاالت متحــده،  و  اروپــا 
کــه در  کارگاه هــای صنایع دســتی شــد 
اســتفاده  ماشــینی  ریســندگی  از  آن 
می شــد. ایــن نــوآوری منجــر بــه جهــش 
بهــره وری، کاهــش هزینــه هــای تولیــد و 
افزایــش رقابــت پذیــری کاالهــای ترکیــه 

ــی شــد. ــازار جهان در ب

عــالوه بــر فرش هــای ســنتی، تولیــدات 
پنبــه،  و  پشــم  کارخانــه ای محصــوالت 
و  شــده  تمــام  پارچه هــای  و  رنگ هــا 
مــی داد.  پوشــش  را  پوشــاک  ســپس 
ترکیــه  کارخانه هــای   ،1870 ســال  تــا 
متــر  میلیــون  یــک  از  بیــش  عثمانــی 
پارچــه پشــمی و پوشــاک ســاخته شــده 

کردنــد. تولیــد  آنهــا  از 

و  تضعیــف  و  اول  جهانــی  جنــگ 
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صدمــات  عثمانــی  امپراتــوری  تجزیــه 
ســبک  صنایــع  و  اقتصــاد  بــه  زیــادی 
بــرای  پــس از جنــگ  ترکیــه وارد کــرد. 
اســتقالل ترکیــه، منســوجات بــر اســاس 
اعمــال  کــه   )1923( لــوزان  توافقنامــه 
عــوارض بــر کاالهــای وارداتــی را ممنــوع 
وارداتــی  اصلــی  بــه کاالی  بــود،  کــرده 

شــد. تبدیــل  ترکیــه  بــرای 

بــا ایــن حــال، رکــود بــزرگ 1939-1929 
بــه وابســتگی بــه کاال و سیاســت "کاال 
دولــت  داد.  پایــان  خــام"  مــواد  بــرای 
ترکیــه بــا تکیــه بــر بودجــه و وام هــای 

ــا دریافــت وام از بانــک جهانــی  آنــکارا ب
صنــدوق  و  توســعه  و  بازســازی  بــرای 
بین المللــی پــول، در ســال 1979 اقــدام 
و  خــود  لبــاس  مارک هــای  ایجــاد  بــه 
انتقــال کارخانه هــای تولیــد بــه جنــوب 
ارزان تــر  کار  نیــروی  بــا  کشــور  شــرقی 
پوشــاک  صــادرات  نتیجــه  در  کــرد. 
ســاخت ترکیــه بــه خــارج از کشــور بــه 
 95 ســال  در  یافــت.  افزایــش  شــدت 
کل  از  درصــد(   29( ســوم  یــک  حــدود 
صــادرات کشــور را بــه خــود اختصــاص 

اســت. داده 

جابجایی چین و فتح اروپا

در  اروپــا،  اتحادیــه  پیشــرو  برندهــای 
ــه از تجــارت  ــرای امتنــاع آگاهان تــالش ب
بــا چیــن، شــروع بــه ثبــت ســفارش هــای 
بیشــتری بــه شــرکت هــای ترکیــه کــرده 
انــد. ایــن تمایــل بــه ویــژه بــا مشــکالت 
مرتبــط بــا ســین کیانــگ و کشــت پنبــه 
تشــدید  اجبــاری  کار  از  اســتفاده  بــا 

شــده اســت.

همه گیــری  دلیــل  بــه  ایــن،  بــر  عــالوه 
اروپایــی  شــرکت های  کرونــا،  ویــروس 
ترکیــه را از نظــر جغرافیایــی نزدیــک بــا 
می دهنــد.  ترجیــح  خــود  پنبــه  تولیــد 
در نتیجــه، اروپــا در حــال حاضــر بــازار 
اصلــی صادراتــی صنعــت نســاجی ترکیه 
)50 درصــد( اســت و ســه کشــور آلمــان، 
کننــدگان  مصــرف  اســپانیا  و  بریتانیــا 

آن هســتند. اصلــی محصــوالت 

تــرک در  هــای  پارچــه  نظــر کیفیــت  از 
حــد ایتالیایــی و آلمانــی هســتند. بــا ایــن 
از  تــر  ارزان  ترکیــه  محصــوالت  حــال، 
محصــوالت اروپایــی هســتند. ایــن امــر 
نــه تنهــا بــه دلیــل وابســتگی ایــن کشــور 
بــه مــواد اولیــه وارداتــی نیســت، بلکــه 
بــه دلیــل وجــود شــرکت هــای هلدینــگ 
تولیدکننــدگان  از  بســیاری  کــه  اســت 
بــه عنــوان  کنــد.  مــی  را متحــد  ترکیــه 
مثــال، برنــد معــروف پوشــاک ترکیــه ای 
 Eroglu از هلدینــگ  Colin's بخشــی 
بــه  منســوجات،  بــر  عــالوه  کــه  اســت 
تجــارت امــالک و خــرده فروشــی نیــز مــی 

پــردازد.

موفــق  هــای  داســتان  از  دیگــر  یکــی 
 LC فرانســوی برنــد  خریــد  برنــد،  ایــن 

رتبــه  پنبــه در  نظــر تولیــد  از  کــه  صنعــت ترکیــه 

قــرار دارد، هیــچ مشــکیل در زمینــه  اول ارواپ 

مــواد خــام ندارد و ایــن کشــور را به ییک از 

کــرده اســت. تبدیــل  تولیــد نســاجی  پیشــتازان 

خــود، طرحــی را بــرای توســعه صنعــت 
محصــوالت  پایــه  بــر  خــود  ســبک 

کــرد. آغــاز  پنبــه،  ویــژه  بــه  صنعتــی، 

 Symerbank در ســال 1933، دولــت
ســاخت  بــه  کــه  کــرد  ســازماندهی  را 
بافندگــی  و  ریســندگی  هــای  کارخانــه 
 ۶0 افزایــش  بــه  ایــن  داد.  وام  دولتــی 
درصــدی تولیــد صنایــع ســبک کمــک 
-1940( بعــدی  هــای  دهــه  در  کــرد. 
1950(، دولت ترکیه با افزایش عوارض 
واردات کاالهــای صنعتــی ســبک، ارائــه 
برنامــه اعتبــاری بــرای کارآفرینــان و ارائــه 
بخــش  کل  توســعه  دیگــر،  اقدامــات 

کــرد. را تحریــک  خصوصــی 

تــا 4 درصــد  ترکیــه 3  در دهــه 1990، 
ــازار جهانــی پوشــاک را بــه خــود  از کل ب
اختصــاص داد. ایــن کشــور بــه یکــی از 
در  پوشــاک  بــزرگ  صادرکننــده  شــش 
جهــان تبدیــل شــد و در بیــن ده پیشــرو 
برتــر نســاجی جهــان از نظــر تولیــد نــخ و 

پارچــه قــرار گرفــت.

امــروزه ترکیــه یکــی از کشــورهای پیشــرو 
یافتــه  توســعه  نســاجی  صنعــت  بــا 
اســت. صنعــت ترکیــه کــه از نظــر تولیــد 
پنبــه در رتبــه اول اروپــا قــرار دارد، هیــچ 
نــدارد  خــام  مــواد  زمینــه  در  مشــکلی 
و ایــن کشــور را بــه یکــی از پیشــتازان 

تولیــد نســاجی تبدیــل کــرده اســت.
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 LC .توســط گــروه طاهــا اســت Waikiki
Waikiki پــس از تبدیــل شــدن بــه یــک 
تــازه ای گرفــت.  برنــد ترکیــه ای جــان 
 38 در  بــازار  داشــتن  بــا  شــرکت  ایــن 
کشــور جهــان بــا شــعار "همــه حــق دارنــد 
مشــتریان  بــه  بپوشــند"  لبــاس  خــوب 
امــا  قیمــت  ارزان  هــای  لبــاس  خــود 

باکیفیــت ارائــه مــی دهــد.

محصــوالت  همــه  حــال،  ایــن  بــا 
بــه صرفــه  بــا کاالهــای مقــرون  ترکیــه 
از  بســیاری  شــوند.  نمــی  داده  نشــان 
شــرکت ها وارد بخــش قیمــت گران تــر 
شــده اند. بــه عنــوان مثــال، Mavi وارد 
لبــاس جیــن  لیســت برندهــای مطــرح 
درجــه یــک در جهــان شــد. مخاطبــان 
لبــاس هــای  آن جوانانــی هســتند کــه 

دهنــد. مــی  ترجیــح  را  لوکــس 

بــه  را  مــاوی  تایــم  بریتانیایــی  مجلــه 
برنــد ترکیــه ای معرفــی  اولیــن  عنــوان 
مــدل  و  شــد  المللــی  بیــن  کــه  کــرد 
رومــی  ماننــد  المللــی  بیــن  برتــر  هــای 
اســترید، باربــارا پالویــن و آدریانــا لیمــا 
)"فرشــتگان" ویکتوریــا ســیکرت( چهــره 

شــدند. شــرکت  ایــن 

 Tac، شــرکت هــای منســوجات خانگــی
 Yatas، Ozdilek، English home
و Altinbasak نیــز در سراســر جهــان 

بســیار محبــوب شــدند.

رهبری جهانی

یکــی دیگــر از پیشــتازان صنعــت ســبک 
ترکیــه قالــی بافــی اســت. ایــن یکــی از 
اولیــن هنرهــای ســنتی در ترکیه اســت و 
بــرای قــرن هــا ایــن کشــور تعــداد زیــادی 
ــرای جهــان تولیــد کــرده اســت.  فــرش ب
نمونــه هــای معــروف پارچــه بافــی ترکــی 
برمــی  ســلجوقی  ســلجوقیان  دوره  بــه 
اوج  بــه  عثمانــی  دوره  در  امــا  گــردد، 

خــود رســید.

هــای  فــرش  باورنکردنــی  محبوبیــت 
دولــت عثمانــی حتــی توســط هنرمنــدان 
رنســانس بــه تصویــر کشــیده شــد: در 
آثــار هانــس هولبیــن جــوان، لورنــزو لوتــو 

و دیگــر هنرمنــدان مشــهور.

در دوران ســلطنت عثمانی، کارگاه های 
اوشــاک، کــه فرش هــای دلپذیــر اشــراف 
در  می شــد،  بافتــه  آن  در  تــرک  دربــار 
سراســر جهــان مشــهور بــود. در میــان 
می تــوان  اغلــب  عتیقــه،  نمونه هــای 
ــاری  ــا خطــوط کن فرش هــای اوشــک را ب
زیبــا  از عربســک های  از تصاویــری  پــر 

پیــدا کــرد.

L پــس از تبدیــل شــدن بــه یــک برنــد ترکیه  C  W aikiki  

اشــن ابزار در  یــن رشکت اب د . ا ی گرفــت ای جــان اتزه ا

38 کشــور جهــان اب شــعار "همــه حــق دارند خــوب لباس 

یان خــود لبــاس هــای ارزان قیمــت اما  بــه مشــرت بپوشــند" 

. هد یم د ارائــه  ابکیفیــت 

درآمــد ایــن کشــور از صــادرات فــرش در 
ســال 2021، 3.45 میلیــارد دالر بــوده 
اســت. ترکیــه رتبــه اول صــادرات فــرش 

را در جهــان دارد.

از  یکــی  ترکیــه  ســبک  صنعــت 
کــه  اســت  اقتصــادی  بخش هــای 
دارد. محصــوالت  را  رشــد  ســریع ترین 
فنــی  کارخانجــات  در  شــرکت  ایــن 
شــود  مــی  تولیــد  مجــرب  کادری  بــا 
ترکیــه  ســبک  صنایــع  محصــوالت  و 
محصــوالت رقابتــی هســتند کــه جایــگاه 
بازارهــای  در  را  توجهــی  قابــل  هــای 
جهانــی بــه خــود اختصــاص داده انــد.

صنعــت نســاجی و پوشــاک بــا برچســب 
در  رقابــت  بــه  قــادر  ترکیــه"  "ســاخت 
بازارهــای بیــن المللــی اســت و احتمــاالً 
خواهــد  جدیــدی  اوج  بــه  آینــده  در 

رســید.

رات  از صاد ترکیــه  درآمــد 
 ،2021 فرش در ســال 

بــوده  ر  3.45 میلیــارد دال
اول  رتبه  ترکیــه  اســت. 

ر جهان  صــادرات فــرش را د
دارد.

رشکت هــای منســوجات 
 Tac، Yatas، خانــیگ 
 Ozdilek، English

 Alt inbasak و   home
نیــز در رسارس جهــان بســیار 

محبــوب 
. ند شد
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 ،Full Thai Knitting حلقــوی  هــای  پارچــه  بافندگــی  شــرکت 
مجموعــه  عالــی،  شــهرت  بــا  بافتنــی  لبــاس  کننــده  تولیــد  یــک 
پایــداری روی  الیــاف  بــر  بــا تمرکــز  را   23/AW22 بافتنــی تخــت
Radianza™، الیاف ســازگار با محیط زیســت از شــرکت تایلندی 
الیــاف اکریلیــک، بــا مســئولیت محــدود، راه انــدازی کــرده اســت.

تایلنــد   Nonthaburi در  Full Thai Knitting در ســال 1987 
تاســیس شــد. آنهــا ســاالنه بیــش از 2 میلیــون قطعــه لبــاس بــا 
بیــش از 400 ســبک بــه برندهــای  مختلــف جهانــی صــادر مــی 
بافندگــی تخــت  تمــام ســبک هــا توســط دســتگاه هــای  کننــد. 
ســاخته مــی شــوند.  آن هــا نــه تنهــا بــر روی طراحی بلکــه برکیفیت 

ــز تمرکــز مــی کننــد. خــوب مــواد نی

مدیــر تولیــد شــرکت Thai Knitting در مــورد ایــن همــکاری مــی 
گویــد: مــا ســال ها اســت کــه از مشــتریان دربــاره مــواد پایــدار و 
ســازگار بــا محیــط  زیســت ســؤاالتی دریافــت می کنیــم و تقاضــا بــه 

الیاف اکریلیک سازگار اب 
محیط زیست از رشکت 
™Radianza اتیلندی

طــور مــداوم در حــال افزایــش اســت. اکریلیــک 
یکــی از انتخــاب هــای برتــر در ژاکــت هــا و لبــاس 
اکریلیــک  یافتــن  امــا  اســت،  زمســتانی  هــای 

ــازار چالــش برانگیــز بــود. پایــدار در ب

ســپس بــا شــرکت Radianza™ آشــنا شــدیم 
– آن هــا بــا تمرکــز بــر ضایعــات نزدیــک صفــر 
و صرفــه جویــی در منابــع طبیعــی و همچنیــن 
بیــن  هــای  گواهینامــه  و  ابتــکارات  داشــتن 
المللــی نظــر مــا را بــه خــود جلــب کردنــد. مــا 
بــا آن  بــه توســعه مجموعــه ای  زیــادی  عالقــه 
ایــن نیــز فرصــت خوبــی اســت  هــا داشــتیم و 
تبلیــغ  بــرای   ™Radianza هــای  ویژگــی  از  تــا 

کنیــم. اســتفاده  محصــوالت 

راه انــدازی دریافــت  از  پــس  مــا  کــه  بازخــوردی 
کرده ایــم بســیار مثبــت اســت و مــا مشــتاقانه 
منتظــر دریافــت بازخوردهــای مثبــت بیشــتر و 
تقاضــای بــاالی ایــن مجموعــه در فصــل آینــده 

هســتیم.«

الیــاف  کننــده  تولیــد  شــرکت  فــروش  مدیــر 
 Radianza اکریلیــک ســازگار بــا محیــط زیســت
گفــت :  در حــال حاضــر الیــاف اکریلیــک ســازگار 
گواهــی  دارای   Radianza زیســت  محیــط  بــا 
BlueSign® اســت کــه Radianza را بــه اولیــن 
الیــاف اکریلیــک در جهــان تبدیــل مــی کنــد کــه 
شــریک BlueSign® مــی شــود. همچنیــن ایــن 
 MSI اولیــن الیــاف اکریلیــک اســت کــه امتیــازات

را در فهرســت Higg منتشــر کــرده اســت.

از ایــن دو ابتــکار مهــم، بســیاری از مشــتریان 
عنــوان  بــه  الیــاف  ایــن  بــه  بیشــتری  عالقــه 
جایگزینــی بــرای اکریلیــک معمولــی پیــدا کردنــد. 
از   Full Thai Knitting کــه  خوشــحالیم  مــا 
بــرای  خوبــی  مجموعــه  کــه  کیفیتــی  و  مفهــوم 
AW22/23 ایجــاد کــرده اســت راضــی اســت. مــا 
مشــتاقانه منتظــر حمایــت و همــکاری بیشــتر بــا 
Full Thai Knitting در آینده نزدیک هستیم.
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خارق العــاده  ویژگی هــای  از  الهــام  بــا 
مــوی خــرس قطبــی، برگ هــای نیلوفــر 
محققــان  مارمولــک،  پــای  و  آبــی 
مهندســی روش جدیدی را برای ســاخت 
آرایه هایــی از نانــو الیــاف ابــداع کرده انــد 
کــه می توانــد پوشــش هایی چســبنده، 
نــور و  یــا ســاطع کننــده  دافــع، عایــق 
ســایر احتمــاالت و ویژگی هــا را بــرای مــا 

بــه ارمغــان آورد.

دانشــگاه  و   U-M دانشــگاه  محققــان 
ویسکانســین بــه کشــفی عجیــب دســت 
قدرتمنــد  و  جدیــد  روشــی  کــه  یافتنــد 
الیــاف  از  آرایه هایــی  ســاخت  بــرای 
انســان  مــوی  از  نازک تــر  برابــر  صدهــا 
را نشــان داد. ســاختار موهــای خــرس 
قطبــی بــه گونــه ای اســت کــه نــور را از 
ــور می دهــد و در عیــن حــال از  خــود عب
می کنــد.  جلوگیــری  هــم  گرمــا  خــروج 
برگ هــای نیلوفــر آبــی نیــز آب را دفــع 
لوله هــای  از  ای  بــا مجموعــه  می کننــد 
پوشــیده  میکروســکوپی  مومــی 

شــده اند.

کــف  در  موجــود  موهــای  همچنیــن 
ــو  پاهــای مارمولــک، کــه در مقیــاس نان
غلبــه  گرانشــی  نیــروی  بــر  و  هســتند 
می کننــد، بــه شــکلی بــه ســطوح دیگــر 
ــه  نزدیــک می شــوند کــه نیروهــای جاذب

فرش تولید شده از اننو الیاف و ایجاد 
سطوح جدید چسبنده یا عایق

اتمــی وارد عمــل می شــوند. محققانــی 
کــه بــه دنبــال تقلیــد از ایــن ابرقدرت هــا 
ایجــاد  بــرای  راهــی  بــه  هســتند، 
آرایه هــای کوچکــی کــه ایــن کار را انجــام 

دارنــد. نیــاز  می دهنــد، 

اساسًا، این کار یک روش 
کامال متفاوت برای ساخت 
آرایه های اننوالیایف است.

محققــان نشــان داده انــد کــه نانــو الیــاف 
ماننــد  آن هــا  توســط  شــده  ســاخته 
دفــع  را  آب  آبــی،  نیلوفــر  برگ هــای 
ــی  ــاف صــاف و منحن ــد. آن هــا الی می کن

را رشــد دادنــد و نحــوه چســبیدن آن هــا 
از  پــس  کردنــد.  آزمایــش  را  هــم  بــه 
الیافــی  ایــن بررســی متوجــه شــدندکه 
در جهــت عقربه هــای  آن هــا  تــاب  کــه 
عقربه هــای  جهــت  خــالف  و  ســاعت 
الیــاف  بــه  نســبت  اســت  ســاعت 
مســتقیم و بــدون تــاب محکم تــر بــه هــم 
گــره خــورده  و در هــم درگیــر شــده اند.

الیــاف  نــوری  خــواص  آن هــا همچنیــن 
را آزمایــش کردنــد و مــاده ای ســاختند 
قابــل توجهــی داشــت.  کــه درخشــش 
باورنــد کــه ســاختن  ایــن  بــر  محققــان 
ســاختاری کــه ماننــد مــوی خــرس قطبــی 
بــرای  مجــزا  الیــاف  بــا  می کنــد،  عمــل 

فرش های تولید شده از الیاف اننو
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هدایــت نــور امــکان پذیــر خواهــد بــود.

گــروه الهــان بــا نیــکالس ابــوت کــه در 
آن زمــان اســتاد مهندســی شــیمی در 
می کردنــد  کار  بــود،   UW-Madison
مولکول هــای  از  نازکــی  الیه هــای  تــا 
روی  را  پلیمرهــا  نــام  بــه  زنجیــره ای 
دهنــد.  قــرار  مایــع  کریســتال های 
کریســتال های مایــع بیشــتر بــه دلیــل 
ماننــد  نمایشــگرهایی  در  اســتفاده 
تلویزیــون و صفحــه نمایــش کامپیوتــر 
در  دانشــمندان  می شــوند.  شــناخته 
تــالش بودنــد تــا حســگرهایی بســازند 
کــه بتوانــد تــک مولکول هــا را تشــخیص 

دهــد.

الیه هــای  تولیــد  فراینــد  در  الهــان 
نــازک از تخصــص خــود اســتفاده کــرد، 
تولیــد  و  طراحــی  ابــوت  کــه  حالــی  در 
کریســتال های مایــع را رهبــری می کــرد. 
گــروه  معمولــی،  آزمایش هــای  در 
الهــان تــک حلقه هــای زنجیــره را تبخیــر 
ســطوح  روی  بــر  را  آن هــا  و  می کنــد 
متراکــم می کنــد. امــا الیه هــای پلیمــری 

نــازک گاهــی آنطــور کــه انتظــار می رفــت 
نمی کردنــد. عمــل 

دیــدگاه  ایــن کشــف  کــرد  بیــان  ابــوت 
بهتریــن  کــه  می کنــد  تقویــت  را  مــن 
مهندســی  و  علــم  در  پیشــرفت ها 
اتفــاق می افتــد کــه همــه چیــز  زمانــی 
طبــق برنامــه پیــش نــرود. شــما فقــط 
آزمایش هــای  و  باشــید  هوشــیار  بایــد 
شکســت خــورده را بــه عنــوان فرصــت 

. ببینیــد

بــا  باالیــی  ســطح  پوشــش  جــای  بــه 
ســیال  در  پیوندهــا  مایــع،  کریســتال 
شیشــه ای  اســالید  روی  و  لغزنــد  مــی 
بــه یکدیگــر متصــل می شــوند. ســپس 
نانوالیــاف  شــکل های  مایــع  کریســتال 
را کــه از پاییــن بــه ســمت بــاال حرکــت 
فرش هایــی  و  کــرد  هدایــت  می کردنــد 

کــرد. ایجــاد  نانــو  مقیــاس  در 

ابــوت می گویــد: کریســتال مایــع یــک 
ایــن  بــا  ســیال نســبتاً بی نظــم اســت، 

حــال می توانــد شــکل  گیــری نانــو الیــاف 
بــا طول هــا و قطرهــای قابل توجهــی را 

به خوبــی تعریــف کنــد.

بــا ایــن حــال آن هــا فقــط بــه ســاخت 
رشــته های مســتقیم بســنده نکردنــد؛ 
مایــع،  کریســتال  بــه  بســته  بلکــه 
می تواننــد الیــاف منحنــی را هــم تولیــد 

کننــد.

در ادامــه الهــان بیــان کــرد کــه ما کنترل 
نــوع  شــیمیایی،  ســاختار  روی  زیــادی 
الیــاف، آرایــش الیــاف و نحــوه رســوب 
ــا  آن هــا داریــم و ایــن مســئله نــه تنهــا ب
در  بلکــه  بعــدی،  دو  نــازک  فیلم هــای 
حالــت ســه بعــدی نیــز پیچیدگــی زیــادی 
بــه روشــی کــه اکنــون می توانیــم ســطوح 
را مهندســی کنیــم، اضافــه خواهــد کــرد.

نــد کــه اننو  محققــان نشــان داده ا

الیــاف ســاخته شــده توســط آن ها 

آب  نیلوفــر آیب،  برگ هــای  ماننــد 

را دفــع یم کنــد. آن هــا الیاف 

صــاف و منحــی را رشــد دادند 

و نحــوه چســبیدن آن هــا بــه هم 

. پــس از این  را آزمایــش کردنــد

بــرریس متوجــه شــدندکه الیــایف 

کــه اتب آن هــا در جهــت عقربه هــای 

ســاعت و خــالف جهــت عقربه هــای 

ســاعت اســت نســبت بــه الیاف 

بــدون اتب محکم تــر  و  مســتقیم 

بــه هم گره 

خــورده  و در هم 

ــده اند. درگیر ش
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شــغلی  و  تحصیلــی  ســوابق  ابتــدا  در 
بفرماییــد بیــان  را  خــود 

در  کــه  اســت  ســال   7 نزدیــک  مــن 
ــه طراحــی فــرش در حــال فعالیــت  زمین
نیــز  هســتم. در 4 – 5 ســال گذشــته 
بافــت  کهنــه  وینتیــج،  مدل هــای  روی 
و مــدرن تمرکــز کــرده  و در ایــن حــوزه 

بوده ایــم.  فعــال 

زمانیکــه در فضــای مجــازی بــه دنبــال 
دیگرمی گشــتم  کشــورهای  فرش هــای 
یــک ویدئــو از کشــور هنــد نظــرم را جلــب 
بــا مبحــث  اتفاقــی  بــه صــورت  و  کــرد 

هندتافــت آشــنا شــدم.

ایــن  بــا  چندانــی  آشــنایی  ابتــدا  در 
بعــد  دوســال  یکــی  نداشــتم،  صنعــت 
ــا ایــن مبحــث  از آن آشــنایی بیشــتری ب
در  کهــن  مجلــه  مطلــب  کــردم،  پیــدا 
زمینــه تافتینــگ هــم در ایــن شــناخت 
بــه مــا کمــک کــرد و مــا را نســبت بــه ایــن 

کــرد. مشــتاق تر  مســئله 

آنچــه کــه در زمینــه هندتافــت نســبت 
بــه ســایر منســوجات متفــاوت اســت، 
ایــن اســت کــه ایــن منســوجات از غــرب 
مــی  رشــد  بیشــتر  جایــی  و  آینــد  مــی 
اروپایــی آن را وارد  کنــد کــه مهاجــران 

می کننــد. 

همه چیز درمورد هند اتفتینگ یا 
اتفتینگ دسی

مصاحبه اب اقای اببک سارنج – طراح و تولیدکننده فرش و محصوالت نساجی اب روش اتفتینگ 
دسی یا هند اتفتینگ

در ابتــدا از ایــن منســوج بــرای روتختــی و 
مصــارف ایــن چنینــی اســتفاده می شــده 
اســت و پیشــینه قبلــی آن بــه صنایــع 
بــاز  اســکاندیناوی  کشــورهای  دســتی 
می گــردد. ایــن منســوجات بــا توجــه بــه 
آب و هــوای آن جــا بــه عنــوان پاپــوش 

مــورد اســتفاده قــرار می گرفتنــد.

اصلــی  کننــده  تولیــد  امــروزه  امــا 
آنچــه کــه مــا بــه عنــوان تافتینــگ و یــا 
کشــورهای  می شناســیم  هندتافــت 
هنــد و پاکســتان هســتند. علــت اصلــی 
ایــن امــر هــم ارزان بــودن نیــروی کار در 

اســت.  کشــورها  ایــن 

کــه  مزیت هایــی  مهم تریــن  از  یکــی 
تافتینگ هــا دارنــد ارزان بــودن دســتگاه 

یــا ســوزن )درصــورت کار کــردن دســتی( 
و متریــال اولیــه اســت. و ایــن امــر باعــث 
هزینه بــر،  بــزرگ  بخــش  کــه  می شــود 
کار  کــه  باشــند  اپراتورهایــی  و  زمــان 
علــت  همیــن  بــه  می دهنــد؛  انجــام  را 
ایــن  در  پاکســتان  و  هنــد  کشــورهای 
زمینــه خیلــی فعــال و موفــق هســتند و 

نمونــه کارهــای قــوی دارنــد.

در زمینــه تولیــد هندتافت هــا، ســوزن ها 
و دســتگاه های چوبــی کوچکــی کــه بــا 
دســت نخ هــا را روی بســتر پارچــه ای گــره 
می زدنــد بــه تازگــی تبدیــل شــده اســت 
یــا مکانیکــی و  برقــی  یــک وســیله  بــه 
می شــود  نــدارد.  زیــادی  عمــر  خیلــی 

مصاحبه
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کــرد  ن  بیــا ن  ا یم تــو فت هــا  ات هند اب  بطــه  را ر  د کــه  چیــزی  یــن  تر مشند ز ر ا  
فرش  زه  حــو ر  د که  د  ا د م  نجــا ا یــی  رها کا ن هــا  آ اب  ن  ا یم تــو کــه  ســت  ا یــن  ا
ن  مــکا ا یــا  نیــز  ف  ســتبا د فــرش  زه  رحــو د و  د  ا د م  نجــا ا ن  ا منی تــو شــیی  ما

ء  خــال یــن  ا ننــد  ا یم تو فت هــا  ات هند پــس   . ســت ا بــر  ینــه  هز یــا  و  نیســت  یــر  پذ
. شــد اب یل  عــا خیــیل  و  پرکننــد  را 

گفــت کــه هنــوز جدیــد اســت و خیلــی 
ارگونومــی  بــه  هنــوز  شــرکت ها  از 
ایــده الشــان در طراحــی ایــن دســتگاه 
نرســیده اند و دســتگاه های آن هــا هنــوز 

در حــد کانســپت اســت.

آیــا دلیــل اینکــه شــما بــا یــک ســابقه 
تافتینــگ  بخــش  وارد  فــرش  طراحــی 
بــودن  نــو  و  شــده اید عالقــه شــخصی 

اســت؟ منســوجات  ایــن 

کــه  چیــزی  طــراح  عنــوان  بــه  قطعــا 
مخصوصــا  حــوزه ای  هــر  در  همیشــه 
نــگاه  بیــن  فاصلــه   دارد  وجــود  فــرش 
تولیــد  اســت،  کننــده  تولیــد  و  طــراح 
کننــده همیشــه بــه دنبــال ایــده آل بــازار 
می گــردد، امــا طراحــان یــک قــدم جلوتــر 

گاهــا  نتیجــه  در  می کننــد.  حرکــت 
بــه جایــی می رســیم کــه عالقــه  طــراح 
ایــن اســت کــه ســبکی را کار کنــد کــه 
ســلیقه بــازار نیســت و تولیــد کننــده نیــز 
نمی توانــد بــه او کمــک کنــد. مزیتــی کــه 
چیــزی  و  دارد  مــن  بــرای  هندتافت هــا 
کــه مــن را ترغیــب می کنــد ایــن حــوزه را 
دنبــال کنــم اســتفاده از ایــن خــالء بــازار 

اســت.

کــه  چیــزی  ارزشــمندترین  همچنیــن 

می تــوان  هندتافت هــا  بــا  رابطــه  در 
بیــان کــرد ایــن اســت کــه می تــوان بــا 
آن هــا کارهایــی انجــام داد کــه در حــوزه 
فــرش ماشــینی نمی تــوان انجــام داد و 
ــا امــکان  ــز ی درحــوزه فــرش دســتباف نی
پذیــر نیســت و یــا هزینــه بــر اســت. پــس 

را  خــالء  ایــن  می تواننــد  هندتافت هــا 
پرکننــد و خیلــی عالــی باشــد.

پتانســیل های ایــن محصــول در ایــران 
چــه در بخــش مصــرف داخلــی و چــه در 

بحــث صــادرات چگونــه اســت؟

اول  وهلــه  در  می کنــم  فکــر  مــن 
ــگاه  ــه ایــن حــوزه اقتصــادی ن بایســتی ب
بیــن  را  آن  امــر  ابتــدای  در  و  نکنیــم 
بایســتی  مــا  بیندازیــم.  جــا  مخاطبــان 

بــا مخاطــب خــود صــادق باشــیم و بــه 
آن هــا توضیــح دهیــم کــه ایــن محصــول 
چیــز عجیــب و غریبــی نیســت. اول از 
همــه بایســتی ایــن را بدانیــم کــه فــرش 
یــا هــر منســوجی کــه بــا هندتافــت بافتــه 
می شــود قــرار نیســت شــبیه بــه فــرش 
ماشــینی و دســتباف باشــد و یــک چیــز 
مجزاســت. مثــال مــا گلیــم را بــه عنــوان 
یــک محصــول دســتی پذیرفته ایــم کــه 
ارزشــمند اســت ولــی ماننــد فــرش گــره 

نــدارد.

در نتیجــه ایــن محصــول را هــم بایســتی 
کفپوش هــا  از  دســته  یــک  عنــوان  بــه 
ــا  ــم کــه در بســیاری از نقــاط دنی بپذیری
در حــال اســتفاده هســتند و صرفــا هــم 

بــه فــرش ختــم نمی شــوند. 

ســال های  را  تافتینــگ  تکنولــوژی  مــا 
در  و  داریــم  کشــور  در  اســت  ســال 
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زمینــه موکــت از آن اســتفاده 
می کنیــم. بیــش از نیمــی از 
موکت هــا بــا اســتفاده از ایــن 
تکنولــوژی تولیــد می شــوند. 
کــه  بدانیــم  اســت  خــوب 
اکثــر چمن هــای مصنوعــی از 
اســتفاده  تکنولــوژی  همیــن 
می کننــد. پــس مــا ســال های 
ســال اســت کــه از تکنولــوژی 
موکــت  تولیــد  در  تافتینــگ 
اســتفاده می کنیــم و مــردم از 
نظــر کیفیــت ایــن محصــوالت 

نگرانــی ندارنــد.

در  کــه  چیزهایــی  از  یکــی 
رابطــه بــا تافتینــگ پتانســیل 
بــی نظیــری خواهــد داشــت 
بــا  مــا  کــه  اســت  ایــن 

باشــیم  صــادق  مخاطبمــان 
و بجــای اینکــه بــه فکــر ایــن 
اول  وهلــه   در  کــه  باشــیم 
محصولــی را تولیــد کنیــم کــه 
مشــتری  بــه  را  آن  بتوانیــم 
داخلــی یــا خارجی بفروشــیم، 
را  مســئله  ایــن  می توانیــم 
ارگان هــا  از  بســیاری  بــرای 
جــا  امــداد  کمیتــه  مثــل 
ــا یــک هزینــه  ــم کــه ب بیندازی
نزدیــک بــه هزینــه خریــد یــک 
در  می تواننــد  مــردم  فــرش 
خانــه دســتگاه هندتافــت را 
خودشــان  و  باشــند  داشــته 

ببافنــد. را  خــود  فــرش 

رویایــی  خیلــی  ایــن  شــاید 
همــه  هــم  الزامــا  و  باشــد 

ولــی  بخرنــد  دســتگاه  نبایــد 
بــا  کــه  می کنــم  فکــر  مــن 
ایجــاد یــک ســری کارگاه کــه 
افــراد بیاینــد ایــن منســوجات 
و  ببیننــد  نزدیــک  از  را 
را  آن هــا  بافــت  خــودش 
امتحــان کنــد مســلما حــس 
در  را  دلچســب تری  خیلــی 
کــرد.  خواهــد  ایجــاد  خریــد 

افــراد  اینکــه  از  پــس  مــا  و 
امتحــان  را  بافــت  خودشــان 
نمونــه  می توانیــم  کردنــد، 
و  حرفــه ای  بافت هــای 
بــرای خریــد  نیــز  را  صنعتــی 
کنیــم.  عرضــه  آن هــا  بــه 
مســئله  ایــن  می کنــم  فکــر 
خیلــی بــه آشــناتر کــردن بــازار 
محصــول  ایــن  بــه  داخلــی 

می کنــد. کمــک 

یعنــی بــه نظر شــما پتانســیل 
نیــاز  ولــی  هســت  کار  ایــن 
دارد کــه بیشــتر جــا بیوفتــد و 

شــناخته شــود؟

قطعا بایســتی شــناخته شــود 
از  بایــد  کــه  فکــر می کنــم  و 
همــان ابتــدای امــر، برخــالف 
کــه  از محصوالتــی  بســیاری 
در  و  می آیــد  آن  تکنولــوژی 
خریــدار  بــا  آن هــا  بــا  رابطــه 
صــادق نیســتیم و تکنولــوژی 

متفــاوت را بیــان نمی کنیــم، 
بــا مشــتری رو راســت باشــیم 
و تکنولوژی را توضیح دهیم. 
و  کارخانه هــا  وقتــی  مســلما 
تولیــدی  بــزرگ  کارگاه هــای 
پشــت ایــن کار قــرار بگیرنــد 
و  ضمانــت  بــا  می تواننــد 
دادن  کیفیــت  تضمیــن 
اطمینــان  یــک  مشــتری  بــه 

خاطــر ایجــاد کننــد.

ایــن  بــه  شــدن  وارد  ایــا 
و  اســت  راحــت  صنعــت 
هرکســی می توانــد وارد ایــن 

؟ ر کا

اگــر  خوشــبینانه  خیلــی 
کنیــم  بیــان  بخواهیــم 
و  اســت  بلــه  پاســخ 
وارد  می توانــد  هرکســی 
ایــن صنعــت شــود. مســلما 
را  خــودش  محدودیت هــای 
هــم دارد امــا تــا زمانــی کــه 
مــا بتوانیــم بــه یــک بافــت بــا 
یــک  و  اســتاندارد  کیفیــت، 
کــه  چیــزی  برســیم  دســت 
در  فــروش  و  عرضــه  قابــل 
بــازار باشــد نیازمنــد زمــان و 

اســت. زیــادی  تمریــن 

یــا 4  از 3  ایــن زمــان بیــش 
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مــاه نیســت. امــا هــر کســی از لحظــه اول کــه دســتگاه را در 
دســت می گیــرد و شــروع بــه کار کــردن می کنــد از لحظــه اول 
می توانــد بافــت داشــته باشــد. امــا کیفیــت ایــن بافــت کــم 
اســت. یــک اپراتــور آماتــور هــم بــرای بــار اول می توانــد نتیجــه 
کارش را بعــد از اولیــن تجربــه ببینــد. امــا تــا حرفــه ای شــدن 

اپراتــور و محصــول باکیفیــت نیــاز بــه زمــان اســت.

و  اجــزا  اســت؟  شــکل  چــه  بــه  هندتــاف  فــرش  ســاختار 
اســت؟ چگونــه  فــرش  ایــن  ســاختمان 

و  انــواع دســتگاه ها  دربــاره  توضیحــی  بایســتی  آن  از  قبــل 
بافــت بدهیــم. بافت هــا بــه 2 بخــش تقســیم مــی شــوند. یــک 
ــا دســتگاه هایی  ســری بافت هــا بــه صــورت دســتی اســت و ب
کــه بــه هیــچ عنــوان برقــی و مکانیکــی نیســت بافتــه می شــود. 
ایــن بافت هــا بــا یــک ابــزار خیلــی ســاده شــبیه بــه یــک نــوع 
ســوزن شــبیه بــه ســوزن پانــچ دوزی و بــه صــورت دســتی 
نمونــه  و  دارد  قدمــت  نمونــه خیلــی  ایــن  انجــام می شــود. 

اصلــی همیــن اســت.

نمونه هــای  همــان  و  نــدارد  چندانــی  قدمــت  دســتگاه ها 
دســتی بــه شــکل مکانیکــی در آمده انــد. چیــزی کــه حائــز 
فرش هــای  بــا  هندتافــت  تفــاوت  ســبب  و  اســت  اهمیــت 
کــه  بســتری  کــه  اســت  ایــن  می شــود  ماشــینی  و  دســتی 

در ایــن کار داریــم پارچــه اســت. جنــس ایــن پارچــه بنــا بــر 
ســرعت دســتگاه و ســایز ســوزن و ســایز و جنــس نخــی کــه 
اســتفاده می کنیــم متفــاوت اســت. یعنــی مــا می توانیــم بنــا 
بــر کیفیتــی کــه می خواهیــم از پارچــه برزنــت شــروع کنیــم تــا 
پارچه هــای ظریف تــر کــه هــر کــدام مزایــا و محدودیت هــای 

خودشــان را دارنــد.

بــا  تافتینــگ  تفــاوت  در  اســت  شــاخص  کــه  چیــزی  امــا 
دســتباف یــا ماشــینی بســتر کار اســت. در فــرش دســتباف 
تــار و پــودی داریــم کــه بــا چلــه ایجــاد می شــود و در تافتینــگ 
یــک دار یــا چارچــوب داریــم کــه یــک پارچــه روی آن کشــیده 
می شــود و ایــن پارچــه بســتر بافــت اســت. در واقــع کار تــار و 
پــود و چلــه را انجــام می دهــد. ایــن مهم تریــن تفــاوت نســبت 

بــه فرش هــای دســتباف و ماشــینی اســت.

تامیــن  چگونــه  هندتافــت  فــرش  پایل هــای  اســتحکام 
؟ د می شــو

و  نیســت  فــرش  بافــت  ســبک  ایــن  محصــول  تنهــا  الزامــا 
گزینه هــای خیلــی زیــاد دیگــری هــم بــرای تولیــد هســت. امــا 
اگــر راجــع بــه فــرش صحبــت کنیــم مســلما بــه تکمیــل نیــاز 
داریــم. بــه علــت بســتر پارچــه و ابعــاد کوچکتــر محصــول 
امــکان اینکــه ایــن محصــول را بــه دســت کارخانه هــای تکمیل 
و آهــار بســپاریم نداریــم و بایســتی تمــام مراحــل را دســتی 

انجــام دهیــم. البتــه تعــداد مراحــل زیــاد نیســت.
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فــرش  پشــت  زدن  چســب  بحــث 
اســت کــه قطعــا بــه دوام و مانــدگاری 
گره هــا خیلــی کمــک می کنــد و تقریبــا 
بــدون چســب زدن پشــت کار امــکان 
فــرش  عنــوان  بــه  آن  از  اســتفاده 
خارجــی  نمونه هــای  در  نــدارد.  وجــود 
چــون اصــوال تکه هــای کوچکــی بافتــه 
فــرش  عنــوان  بــه  الزامــا  و  می شــود 
اســتفاده نمی شــوند از چســب موکــت 
اســتفاده می کننــد. یکــی از مزایــای ایــن 
آن هــا  بــودن  دســترس  در  چســب ها 
ســت و خیلــی هــم محکــم گره هــا را نگــه 

مــی دارد.

امــا کار را بــه شــدت خشــک می کننــد و 
بــرای مــا کــه در ایــران بــا فــرش دســتباف 
از  یکــی  و  هســتیم  آشــنا  ماشــینی  و 
راه هــای ارســال مــان لولــه کــردن فــرش 
اســت مطلــوب نیســت. امــا بــا مقــدار 
مناســبی از همــان رزینــی کــه بــرای آهــار 
فرش هــای ماشــینی اســتفاده می شــود 
و ترکیــب آن بــا چنــد ماده مختلف نظیر 

CMCهــا و پایه هــای کربــن و مقــدار آب 
ترکیــب شــود  بایســتی  کــه  مشــخصی 

ــد می شــود. ــی تولی محصــول نهای

ایــن رزیــن را می تــوان بــه صورتی دســتی 
روی محصــول اســتفاده کــرد، مهــم ایــن 
اســت کــه یــک ســطح یکنواخــت داشــته 
باشــیم. )بــه صــورت اســپری کــردن و یــا 
کار بــا قلمــو یــا کاردک بســته بــه غلظــت 

رزیــن نهایی(

بــا اســتفاده از سیســتم هندتافــت چــه 
منســوجات دیگــری را می تــوان تولیــد 

کــرد؟

خیلــی دور از واقعیــت نیســت کــه اگــر 
بی نهایــت  محصــوالت  تعــدد  بگوییــم 
یــک  فــروش  اســت. در زمینــه فــرش، 
بحــث تخصصــی اســت امــا در کارهــای 
تزئینــی هــر کــس بــا تبلیغــات صحیــح 
در فضــای مجــازی می توانــد کاال را ارائــه 
چــون  مختلــف  نمونه هــای  در  دهــد. 

می شــود  وارد  فــرش  بــه  کــه  فشــاری 
را نداریــم، پــس بــه انــدازه فــرش هــم 
محدودیــت نداریــم. در حــوزه هندتافــت 
می تــوان منســوجات تزئینــی نیــز تولیــد 
کــرد. حتــی در نمونه هــای خارجــی روی 
ترکیبــات  و  می شــود  کار  زیــورآالت 

جالبــی پدیــد خواهــد آمــد.

هنــری  دوزی  پانــچ  و  دوزی   ســوزن 
بــوده  ایــران  در  قدیــم  از  کــه  اســت 
اســت. مــا بــا دســتگاه های هندتافــت 
پانــچ دوزی و ســوزن دوزی  می توانیــم 
دهیــم؛  انجــام  ظریف تــر  ســوزن  بــا  را 
خیلــی ســریع تر، راحت تــر و بــا صــرف 
پارچــه ای  هــم  بســتر  کمتــر.  انــرژی 
اســت و خیلــی شــبیه بــه ســوزن دوزی 
اســت بــا ایــن تفــاوت کــه چــون پارچــه 
اســت  پالســتیک  دوزی  ســوزن  بســتر 
نمی تــوان ایــن کار را روی آن انجــام داد 
پارچه هــا  کــه  ایــن هســتیم  نیازمنــد  و 

باشــد. داشــته  کشســانی  مقــداری 

ر  ات ف  ســتبا د فــرش  ر  د
اب  که  یــم  ر ا د ی  د پــو و 

و  د  یم شــو د  یجــا ا چلــه 
یــا  ر  ا د یــک  فتینــگ  ات ر  د

یک  کــه  یــم  ر ا د ب  رچــو چا
ه  کشــید ن  آ ی  و ر رچــه  اپ

رچه  اپ یــن  ا و  د  یم شــو
 . ســت ا فت  اب بســرت 

ت  و تفــا یــن  مهم تر یــن  ا  
ی  فرش هــا بــه  نســبت 

ف  ســتبا د
شــیی   ما و 

. ــت س ا
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در حــوزه مبلمــان و لــوازم جانبــی مربوط 
بــه آن هــا خیلــی دســتمان بــاز اســت. در 
بحــث پارچه هــای رومبلــی پارچه هایــی 
هســتند کــه دقیقــا بــرای ابعــاد یــک مبل 
خــاص تولیــد می شــوند. مــا می توانیــم 
ایــن محصــوالت را بــه عنــوان روکــش 
در  امــر  ایــن  باشــیم.  داشــته  مبلمــان 
گذشــته دور در کرمان مرســوم بوده که 
از فرش هــای دســتباف و حتــی ماشــینی 
بــرای روکــش کــردن مبل هــا اســتفاده 
می شــده. امــا ایــن محصــول می توانــد 
روی مبل هــای مدرن تــر هــم بیایــد و از 
آنجایــی کــه بســتر هندتافت هــا نــرم و 
قابــل بــرش و دوخــت اســت مناســب 

ایــن کار هســتند.

هــم  لباس هــا  در  محصــوالت  ایــن 
امــر  ابتــدای  در  می شــوند.  اســتفاده 
بــوده  لبــاس  بافت هــا  ایــن  کارکــرد 
اســت. پاپوش هــا و پلیورهــای مناســب 
ایــن  از  اســکاندیناوی  در  ســرد  فصــل 

می شــد.  تهیــه  بافت هــا 

کارهــای  بــرای  می تــوان  هــم  امــروزه 
محصــوالت  ایــن  از  خــاص  و  لوکــس 
مثــال  کــرد.  اســتفاده  پوشــاک  بــرای 
جلیقــه ای کــه بــا پشــم طبیعــی گوســفند 
تهیــه شــده و یــا از کــرک و الیافــی کــه 
طبیعــی نیســتند مثــل اکریلیــک در آن 
یــک ســری  بــا  اســتفاده شــده اســت. 

ایــن  بــا  می تــوان  ســاده  الگوهــای  از 
کــرد. تولیــد  پوشــاک  منســوجات 

بــا  در حقیقــت یــک پارچــه خــاب دار 
میشــود؟ تولیــد  روش  ایــن 

بلــه و بســته بــه دســتگاه مــورد اســتفاده 
ایــن خــاب می توانــد خیلــی بلنــد باشــد و 
در واقــع فــرش پــرز بلنــد داشــته باشــیم 
یــا خیلــی کوتــاه باشــد در حــد موکــت یــا 

پارچــه پشــمی.

صــورت  چــه  بــه  دســتگاه ها  انــواع 
؟ هســتند

ا  ر ی  ز و د ن  ز ســو و  ی  ز و د نــچ  اپ نیــم  ا یم تو فــت  ات هند ی  ه ها ســتگا د اب  مــا 
رصف  اب  و  حت تــر  را  ، یع تــر رس خیــیل  ؛  هیــم د م  نجــا ا یف تــر  ظر ن  ز ســو اب 
ی  ز و د ن  ز ســو بــه  شــبیه  خیــیل  و  ســت  ا ی  رچــه ا اپ هــم  بســرت   . کمــرت ی  ژ نــر ا
ن  ــما س د ــیل  خی ــا  ن ه آ ــه  ب ط  ــو مرب ــی  ن جا زم  ا ــو ل و  ن  ــا مبلم زه  ــو ح ر  د ــت   س ا

. ــت س ا ز  اب

ایــن دســتگاه ها بــه ســه بخــش تقســیم 
می شــوند:

1. دستگاه های رباتیک

2. دستگاه های پنوماتیکی

3. دستگاهای مکانیکی

دســتگاه های  کــه  مزایایــی  از  یکــی 
کــه  اســت  ایــن  دارنــد  پنوماتیــک 
بــه  و  اســتهالک خیلــی کم تــری دارنــد 
کمتــری  اســتهالک های  زمــان  مــرور 
می کننــد.  کار  بــاد  فشــار  بــا  و  دارنــد 
ایــن دســتگاه ها ســرعت بافــت باالتــری 
تولیــدی  محصــول  کیفیــت  و  دارنــد 
آن هــا بــا اختــالف خیلــی زیــادی باالتــر از 

اســت. دســتگاه ها  ســایر 

ایــن  دســتگاه ها  ایــن  مزایــای  از  یکــی 
دســتگاه های  خــالف  بــر  کــه  اســت 
ایــن دســتگاه ها را می تــوان  مکانیکــی 
از برندهــای معتبــر هــم خریــداری کــرد؛ 
عمدتــا  مکانیکــی  دســتگاه های  زیــرا 
امــا  بــدون گارانتــی هســتند.  و  چینــی 
از  هــم  می تــوان  را  دســتگاه ها  ایــن 
برندهــای  از  هــم  و  چینــی  گزینه هــای 
آلمــان  هافمــن  شــرکت  مثــل  معتبــر 

کــرد. تهیــه 

وقتــی کــه در مــورد تافت هــای تنفگــی 
پنوماتیک هــا  می کنیــم  صحبــت 
گزینه هــا  بهتریــن  جــزء  می تواننــد 

باشــند. هــم از نظــر کیفــی و هــم از نظــر 
مانــدگاری دســتگاه. امــا نقــاط ضعــف 
برمیگــردد.  اقتصــادی  بحــث  بــه  آن 
 3 قیمــت  حداقــل  از  دســتگاه  ایــن 
شــروع  مکانیکــی  دســتگاه های  برابــر 
از  می شــوند. نمونه هــای هافمــن غیــر 
هزینــه  تحویــل در ایــران چیزی در حدود 
2500 یــورو قیمــت دارد. همچنیــن ایــن 
بــه  و  بــاد کار می کننــد  بــا  دســتگاه ها 

دارنــد. نیــاز  هــوا  کمپرســور 

محدودیت هــای  هــوا  کمپرســور 

بــرای مشــاهده متــن کامــل مصاحبــه 
بــه ســایت مراجعــه شــود.
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صادرات نخ پمش ترکیه به 
42 میلیون و 631 هزار دالر 

رسید

ترکیــه در ســال گذشــته ۴۲ میلیــون و ۶3۱ هــزار دالر از صــادرات نــخ 
پشــم بــه دســت آورد کــه اغلــب در صنعــت فــرش اســتفاده می شــود. 
بــر اســاس اطالعــات گــردآوری شــده توســط خبرنــگار AA از داده هــای 
انجمــن صادرکننــدگان دریــای اژه، در ســال ۲۰۲۰، صــادرات نــخ پشــمی 
بــه میــزان 3۱ میلیــون و ۷3 هــزار دالر از ترکیــه بــه ۸۵ کشــور جهــان 

انجــام شــده اســت.

ترکیــه در ســال گذشــته بــا صــادرات نــخ پشــم بــه ۸۷ کشــور، درآمــد 
حاصــل از صــادرات خــود را بــا 3۷ درصــد افزایــش نســبت بــه ســال قبــل 

ــه ۴۲ میلیــون و ۶3۱ هــزار دالر رســاند. ب

بیشــترین  کــه  رده بنــدی کشــورهایی  در  میلیــون دالر  بــا ۸/۲  آلمــان 
صــادرات بــه آنهــا صــورت گرفتــه، رتبــه اول را بــه خــود اختصــاص داده 
اســت. پــس از آن، بیشــترین ســهم صــادرات بــه ترتیــب مربــوط بــه 
کشــورهای انگلســتان با ۵/۶ میلیون دالر، آمریکا با ۴/۸ میلیون دالر، 
دانمــارک بــا ۴/۷ میلیــون دالر و نــروژ بــا ۲/9 میلیــون دالر می باشــد.

افزایش ظرفیت کارخانه ها
نورالدیــن کلــم، رئیــس اتــاق بازرگانــی و صنایــع 
دمیرجــی بــه خبرگــزاری آناتولــی )AA( گفــت کــه 
خانــواده وی ســه نســل اســت کــه در مانیســا 
نــخ پشــمی تولیــد می کننــد و کارخانــه خــود را 
بــرای پاســخگویی بــه تقاضــا در بــازار خارجــی، 
بــا ســرمایه گــذاری 50 میلیــون لیــره از منطقــه 
یافتــه  ســازمان  منطقــه صنعتــی  بــه  دمیرجــی 

صالحلــی منتقــل کردنــد.
کلــم بــا بیــان اینکــه تقریبــاً تمــام صــادرات نــخ 
پشــمی ترکیــه توســط 3 شــرکت در اوشــاک و 

بــه  مــا  داد:  ادامــه  می گیــرد،  انجــام  ایســپارتا 
از  خــروج  و  تولیــد  ظرفیــت  افزایــش  منظــور 
ــه جاده هــای اصلــی  دمیرچــی و نزدیــک شــدن ب
و گمــرک، کارخانــه ای در اینجــا احــداث کردیــم. 
در  اســت.  مــا 33 هکتــار  مســاحت مجموعــه 
حــال حاضــر 100 شــغل در مجموعــه مــا وجــود 
دارد و ظــرف یــک ســال آینــده 100 نفــر دیگــر را 

نیــز اســتخدام خواهیــم کــرد.

ســایر  اینکــه  بــه  اشــاره  بــا   )KELEM( کلــم 
شــرکت ها نیــز در حــال افزایــش ظرفیــت خــود 
و  متنــوع  بســیار  »بازارهــای  گفــت:  هســتند، 
مزیــت بزرگــی در صــادرات در بخــش مــا وجــود 
در  کشــوری  اگــر  بزنــم:  مثالــی  بگذاریــد  دارد. 
بازارهــای هــدف مــا تولیــد فــرش پشــمی خــود 
را کاهــش دهــد، کشــور دیگــری آن را افزایــش 
می دهــد و مــا در آنجــا متمرکــز خواهیــم شــد. مــا 
ــم،  ــن مزیت هــا اســتفاده می کنی ــی از ای ــه خوب ب
همچنیــن بــه ایــن فکــر می کنیــم کــه بــا ارزش 
افــزوده بــه دســت آمــده چــه کارهــای دیگــری 

داد.« انجــام  می تــوان 
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نویسنده: محبوبه قایدی

رشد سفارشات ماشین آالت نساجی 
ایتالیا در سه ماهه چهارم سال 2021

بــرای  سفارشــات  دریافــت  شــاخص 
ماشــین آالت نســاجی ایتالیــا بــرای ســه 
ماهــه چهــارم ســال 2021، پــردازش شــده 
توســط ACIMIT، انجمــن تولیدکننــدگان 
ماشــین آالت نســاجی ایتالیــا، 43 درصــد 
افزایش نســبت به مدت مشــابه در ســال 
2020 نشــان داد. بــه صــورت مطلــق، ایــن 

شــاخص بــه 127.9 رســید.

این رشد توسط هر دو بازار ماشین آالت 
نســاجی ایتالیــا و بازارهــای خارجــی ایجــاد 
ســفارش های  دقیق تــر،  به طــور  شــد. 
داخلــی 83 درصــد نســبت بــه دوره اکتبــر 
تــا دســامبر 2020 افزایــش یافــت و بــه قــدر 
مطلــق 234.۶ رســید. سفارشــات جمــع 
آوری شــده در خارج از کشــور با رشــد 3۶ 
درصــدی بــه ارزش شــاخص مطلــق برابــر 

بــا 11۶.4 رســید.

دریافــت  شــاخص  ســاالنه،  طــور  بــه 
سفارشــات 95 درصــد افزایــش یافــت و 
بــه قــدر مطلــق 128 واحــد رســید. افزایــش 
درصــد   79 کشــور  از  خــارج  سفارشــات 
سفارشــات  کــه  حالــی  در  اســت  بــوده 

جمــع آوری شــده بــرای بــازار داخلــی 204 
بــه ســال 2020 افزایــش  درصــد نســبت 

اســت. یافتــه 

 ،ACIMIT رئیــس  زوکــی،  الســاندرو 
اظهــار  نظرســنجی  ایــن  نتایــج  مــورد  در 
داشــت: »مــا در حــال تجربــه بهبــودی در 
بخــش فــروش و صــادرات ماشــین آالت 
انتظــارش  اصــالً  کــه  هســتیم  نســاجی 
از  قبــل  ســطح  بــه  تولیــد  نداشــتیم.  را 
همــه گیــری کوویــد بازگشــته اســت، در 
بیشــتر  در  خارجــی  تقاضــای  کــه  حالــی 
بازارهــا قــوی بــوده اســت، و در ایتالیــا از 
اســت. بــرده  بهــره  دولتــی  مشــوق های 

بــا ایــن حــال، بــا توجــه بــه در دســترس 
بــودن کمیــاب قطعــات و مــواد اولیــه بــه 
دلیــل قطــع زنجیــره تامیــن، بســیاری از 
شــوند  تکمیــل  بایــد  کــه  ســفارش هایی 
بــه  اســت.  نگرانــی شــده  باعــث  اکنــون 
ایــن مــوارد، افزایــش شــدید هزینــه انــرژی 

نیــز اضافــه شــده اســت.

 2022 ســال  مــی رود  انتظــار  بنابرایــن، 
خوش بینــی  آن  در  کــه  باشــد  ســالی 

بخــش  بــرای  همچنــان  بــاال  فــروش  و 
حاکــم  ایتالیــا  نســاجی  ماشــین آالت 
نمایشــگاه  برگــزاری  انتظــار  در  باشــد، 
نمایشــگاه  مهم تریــن   ،2023  ITMA
قــرار  کــه  جهــان،  نســاجی  ماشــین آالت 
اســت در ژوئــن 2023 در میــالن برگــزار 
شــود هســتیم و قطعــا ایــن یــک مزیــت 

ماســت. بــرای  عالــی 

"رئیــس ACIMIT نتیجــه گیــری مــی کنــد 
 ITMA Milan کــه"  کنــد  مــی  اضافــه  و 
راه انــدازی مجــدد قطعــی بخــش ماشــین 
آالت نســاجی را نشــان می دهد و رهبری 
ایتالیــا را در زمینــه فنــاوری هــای نســاجی 
تاییــد مــی کنــد. ایــن یــک فرصــت ضــروری 
خواهــد  ایتالیایــی  مشــاغل  تمــام  بــرای 

بــود. ”

در آخریــن آمارهــای ارایــه شــده توســط 
آالت  ماشــین  تولیدکننــدگان  انجمــن 
نســاجی ایتالیــا چیــن و ترکیــه در صــدر 
جــدول بزرگتریــن وارد کننــدگان ماشــین 

دارنــد. قــرار  ایتالیــا  از  آالت نســاجی 
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نویسنده: بهنام قاسمی

حجم ابزار جهاین فرش و گلیم ات سال 
2026 به 38.8 میلیارد دالر خواهد رسید

فرش هــا در طیــف وســیعی از رنگ هــا و بافت هــا وجــود دارنــد کــه بیشــتر آن هــا بافتــه شــده یــا بــا اســتفاده از پشــم، 
پلی اســتر، نایلــون یــا ســایر مــواد مصنوعــی ماننــد بافتــه می شــوند. در ایــران برخــالف روال همــه دنیــا اکریلیــک و پلــی 

پروپیلــن جنــس غالــب فــرش هــا را تشــکیل مــی دهــد.

تقاضــا در بــازار قــرار اســت توســط فنــاوری هــای جدیــد بــا هــدف 
بهبــود دوام و زیبایــی شناســی هدایــت شــود. تقاضاهــا  از بخــش 
تجــاری، افزایــش محبوبیــت راه حــل هــای فــرش مــدوالر، افزایــش 
تقاضــا بــرای فــرش هــای ممتــاز و افزایــش فعالیــت هــای ســاخت و 

ســاز و نوســازی جدیــد در ســطح جهــان.

فــرش هــای مــدرن در مقایســه بــا فــرش هــای قدیمــی ســطح راحتــی 
بیشــتری را ارائــه مــی دهنــد. اســتفاده از فــوم گزینــه جدیــدی بــرای 
کفپــوش فــرش اســت و از انتقــال رطوبــت جلوگیــری مــی کنــد. در 
حالــی کــه تقاضــا بــرای فــرش تحــت تأثیــر افزایــش عالقــه روز افــزون 
بــه کفپوش هــای ســخت ماننــد ســنگ و پارکــت و لمینیــت  و ...  
قــرار گرفتــه اســت، امــا در فــروش فرش هــای کوچــک تکــه ای نســبتاً 
بی تأثیــر بــوده اســت، بــا توجــه بــه اینکــه ایــن فرش هــا معمــوالً بــرای 
می شــوند.  اســتفاده  ســخت  ســطح  کفپوش هــای  ظاهــر  بهبــود 
پذیــرش رو بــه رشــد کاشــی  فــرش و فرش هــای بــا تکنولــوژی هــای 
ــازار کمــک کــرده  ــه رشــد کلــی ب ــه طــور قابل توجهــی ب ــز ب ــد نی جدی

اســت.

در بحبوحــه بحــران COVID-19، بــازار جهانــی فــرش و فــرش کــه 
می شــود،  زده  تخمیــن  دالر  میلیــارد   32 حــدود   2020 ســال  در 
ــه  ــا رشــد 3.3 درصــدی ب ــا ســال 202۶ ب پیش بینــی می شــود کــه ت

عــدد 38.8 میلیــارد دالر آمریــکا برســد.

فــرش هــای تافتینــگ، یکــی از بخــش هــای مــورد تجزیــه و تحلیــل 
در گــزارش، پیــش بینــی مــی شــود کــه رشــد 3.5 درصــدی را ثبــت 
کنــد و تــا پایــان دوره تجزیــه و تحلیــل حجــم آن بــه 28.9 میلیــارد 

دالر برســد.

فــرش هــای خــواب دار بــه دلیــل ماهیــت مقــاوم در برابــر لکــه و 
عمــر طوالنــی، تقاضــای زیــادی دارنــد. فــرش هــا بــرای مناطقــی 
کــه ترافیــک زیــاد را تجربــه مــی کننــد ایــده آل در نظــر گرفتــه مــی 
شــوند. نایلــون بــه دلیــل انعطــاف پذیــری خــوب و مقاومــت در برابــر 
ســایش و لکــه، بیشــترین اســتفاده را دارد. نایلــون همچنیــن بــه 
خاطــر قــدرت بــاالی خــود بــرای نگــه داشــتن  تــاب، قابلیــت پنهــان 
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کــردن گــرد و غبــار و کارایــی تمیــز کنندگــی باالتــر 
شــهرت دارد.

حــدود   2021 ســال  در  متحــده  ایــاالت  بــازار  حجــم 
10.3 میلیــارد دالر تخمیــن زده مــی شــود، در حالــی 
کــه پیــش بینــی مــی شــود چیــن تــا ســال 202۶ بــه 

4.۶ میلیــارد دالر برســد

بــازار انــواع فــرش در ایــاالت متحــده در ســال 2021 
حــدود 10.3 میلیــارد دالر تخمیــن زده مــی شــود. 
چیــن، دومیــن اقتصــاد بــزرگ جهــان، پیــش بینــی 
مــی شــود تــا ســال 202۶ بــه انــدازه بــازار پیــش بینــی 

شــده 4.۶ میلیــارد دالر آمریــکا برســد.

ــن بازارهــای جهــان را  ــا بزرگتری ــاالت متحــده و اروپ ای
نشــان مــی دهنــد. صنعتــی شــدن ســریع و تمرکــز 
فزاینــده بــر بهبــود فضــای داخلــی، بــه ویــژه در محیــط 
هــای تجــاری و شــرکتی، تشــویق کننــده تقاضــا بــرای 
فــرش در بازارهــای مختلــف نوظهــور اســت. ســایر 
عوامــل محــرک رشــد شــامل افزایــش جمعیــت طبقــه 
متوســط   و رشــد ســریع بخــش حمــل و نقــل اســت.

بخــش کفپــوش هــای نســاجی مســکونی تــا ســال 
۲۰۲۶ بــه ۲۴.۱ میلیــارد دالر مــی رســد

در منــازل مســکونی، هــدف اصلــی فــرش و موکــت 
فضــای  زیبایــی  بهبــود  و  صوتــی  و  حرارتــی  عایــق 
داخلــی اســت. تقاضــا در بــازار بــا توجــه بــه ســطح 
مســکونی  ســازهای  و  ســاخت  و  مســکن  نوســازی 
جدیــد، بــا رشــد قــوی در نوســازی و فــروش ســازه های 
تازه ســاخته کــه منجــر بــه افزایــش تقاضــا بــرای فــرش 

می شــود. تعییــن  می شــود، 

ایــاالت  در بخــش جهانــی برنامــه هــای مســکونی، 
ــا حــدود  ــن، چیــن و اروپ ــادا، ژاپ ــکا، کان متحــده آمری
3.4 درصــد رشــد بــرآورد شــده بــرای ایــن بخــش را 
منطقــه ای  بازارهــای  ایــن  کــرد.  خواهنــد  هدایــت 
کــه مجموعــاً حجمــی معــادل 15.4 میلیــارد دالر در 
ــدازه  ــه ان ــان دوره تحلیــل ب ــا پای ــد، ت ســال 2020 دارن
پیش بینــی شــده 19.3 میلیــارد دالر آمریــکا خواهنــد 

رســید.

حجم بازار ایاالت متحده در سال ۲۰۲۱ حدود ۱۰.3 میلیارد 
دالر تخمین زده می شود، در حالی که پیش بینی می شود 

چین تا سال ۲۰۲۶ به ۴.۶ میلیارد دالر برسد

فــرش هــای خــواب دار بــه 
در  مقــاوم  ماهیــت  دلیــل 
برابــر لکــه و عمــر طوالنــی، 
دارنــد.  زیــادی  تقاضــای 
مناطقــی  بــرای  هــا  فــرش 
کــه ترافیــک زیــاد را تجربــه 
مــی کننــد ایــده آل در نظــر 

گرفتــه مــی شــوند.
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متیز کردن هوای 
خانه اب فرش های 

پمشی
پشم یک لیف پیچیده و طبیعی است که می تواند مزایای خاص 

بسیاری برای طیف گسترده ای از محصوالت مختلف نساجی از جمله 
فرش ماشینی به ارمغان آورد.

اما، آیا می دانستید که انتخاب محصوالت پشمی داخل منزل و محیط 
های بسته، مانند فرش ماشینی و فرش دستباف، واقعا می تواند به 

 حذف مواد شیمیایی مضر از خانه شما کمک کند؟

تحقیقات علمی نشان می دهد که داشتن فرش های پشمی، پرده و 
اثاثیه از جنس پشم می تواند کیفیت هوای داخل منازل و ادارات را 

بهبود بخشد. همه اینها به لطف ویژگی های شگفت انگیز الیاف پشم 
است.

نویسنده: تحریریه کهن
)VOCs( ترکیبات آلی فرار

ترکیبــات آلــی فــرار )VOCs( اقــالم یــا مــوادی هســتند کــه مــا روزانــه 
تمیــز  از جملــه:  می کنیــم،  اســتفاده  آنهــا  از  خــود  خانه هــای  در 
ــن  کننــده هــا عطــر، رنــگ، چســب و حتــی مبلمــان. تعــدادی از ای
ترکیبــات عالــی فــرار ، از جملــه فرمالدئیــد، اکنــون بــه عنــوان مــاده 
ســرطان زا شــناخته شــده انــد. و همچنیــن بــا "ســندرم ســاختمان 
بیمــار" همــراه اســت، جایــی کــه افــراد در یــک ســاختمان خــاص 
زندگــی یــا کار مــی کننــد و منجــر بــه ســردرد و واکنــش هــای آلرژیــک 

مــی شــوند. همــه بــه خاطــر محیــط اطرافشــان اســت.

پشم چگونه صداها را جذب می کند؟

تیمــی از دانشــگاه بنگــور تحقیقاتــی را بــرای ارزیابــی توانایــی پشــم 
در جــذب مــواد شــیمیایی مضــر انجــام دادنــد. ایــن تیــم پشــم را در 
معــرض طیفــی از VOCs قــرار دادنــد کــه از مبلمــان ســاخته شــده 
از ام دی اف و نئوپــان، مــواد منتشــر کننــده بــوی لیمــو موجــود در 
محصــوالت پــاک کننــده و تولوئــن موجــود در رقیــق کننده های رنگ 
ســاطع مــی شــد. نتایــج نشــان داد کــه پشــم تمــام مــواد شــیمیایی را 

جــذب می کنــد کــه بــه ســاختار الیــاف متصــل می شــوند.

گراهــام اورموندرویــد، رئیــس تحقیقــات مــواد در دانشــگاه بانگــور 
گفــت: »تحقیــق نشــان داد کــه پشــم، یــک مــاده طبیعــی و پایــدار 
اســت. قــادر بــه جــذب طیــف وســیعی از مــواد شــیمیایی بالقــوه 
مضــر از محیــط داخلــی اســت. هرچــه پشــم بیشــتری داشــته باشــید 

بــه جــذب بیشــتر مــواد شــیمیایی بالقــوه مضــر منجــر می شــود.«

Bristol Panama هتل

پشــم همچنیــن مــی توانــد بــه مدیریــت رطوبــت هــوا 
کمــک کنــد. بــا ذخیــره رطوبــت اضافــی در هســته 
الیــاف پشــم و ســپس رهاســازی آن در زمانــی کــه 
هــوا خشــک تر شــد. ایــن مزیــت مهــم هــوای پــاک را 
پشــتیبانی مــی کنــد، زیــرا افزایــش ســطح رطوبــت، 
بســتری بــرای رشــد کپــک ایجــاد مــی کنــد. کــه بعــداً 
ــل شــود. ــه "ســندرم کپــک ســمی" تبدی ــد ب مــی توان

در میــان مزایــای دیگــر، فرش هــای پشــمی همچنیــن 
می تواننــد بــه جلوگیــری از بــوی بــد حیوانــات خانگــی 
انتخــاب  بــرای  دیگــری  دلیــل  کــه  کننــد،   کمــک 

فرش هــای پشــمی بــرای خانــه شماســت.
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فرش هــا غالبــا از مــوادی بــر پایــه نفــت ســاخته شــده اند کــه قابــل 
ــا ایــن وجــود، عاملــی کــه بازیافــت فرش هــا را  بازیافــت هســتند. ب
چالــش  بــر انگیــز می کنــد، تنــوع مــواد مــورد اســتفاده در آنهــا و 

ــاژ آنهاســت. نحــوه مونت

در Aquafil، یــک فنــاوری  و فرآینــد اختصاصــی توســعه داده شــده 
کــه امــکان جــدا کــردن تمــام اجــزای فــرش و بازیافــت آنهــا را فراهــم 
می کنــد. در ایــن سیســتم، فرآینــد جداســازی اجــزا شــامل 3 فــاز 
می باشــد. فــاز اول بــا خردکــردن فــرش آغــاز می شــود. در ایــن فــاز 
ــه طــور معمــول،  ــات جــدا می شــود. ب ــا حــد امــکان کلســیم کربن ت
بــرای تثبیــت فــرش اســتفاده می شــود. تمرکــز  کلســیم کربنــات 
مرحلــه دوم بــر روی شکســت BOMs در اجــزای مختلــف تشــکیل 

دهنــده ی فــرش اســت.

در فــاز ســوم، الیــاف نایلــون و پلــی پروپیلــن جــدا می شــوند. در 
اســتفاده  ســیمان  صنعــت  در  مجــدد  کربنــات  کلســیم  نهایــت، 
می شــود. پلــی پروپیلــن نیــر بازیافــت شــده و بــرای پالســتیک های 
مهندســی مــورد اســتفاده قــرار می گیــرد. نایلون  هــای بازیافــت شــده 
نیــز در کیســه های بــزرگ قــرار داده شــده و بــه کارخانــه ای دیگــر 
از ایــن مجموعــه در کشــور اســلوونی ارســال می شــوند، جایــی کــه 

فرآینــد بازیابــی ECONYL انجــام می گیــرد.

پس از امتام عرم مفید 
فرش، چه اتفایق برای 

آن یم افتد؟

مواد مورد استفاده در فرش به طور معمول بر پایه ی نفت 
هستند. پس از گذراندن عمر مفید مصرف، فرش ها به 

محل های دفن زباله فرستاده می شوند. در ایاالت متحده، 
به طور ساالنه، چهار میلیارد پوند فرش به محل های دفن 

زباله فرستاده می شوند و تنها ٪۵ این ضایعات فرش بازیافت 
می شوند.

برای برخورد با مشکل ضایعات فرش، Aquafil دو کارخانه 
بازیافت فرش، یکی در آریزونا و دیگری در کالیفرنیا تاسیس 

کرده است. هر کارخانه ساالنه ظرفیت جمع آوری و بازیافت 3۶ 
میلیون پوند فرش را دارد  که معادل ۲۵۰۰۰ یارد مربع فرش در 

هر روز است.

نویسنده: تحریریه کهن

قدیمــی  فرش هــای  از  نایلــون  ضایعــات 
ــا ســایر ضایعــات از سراســر جهــان  همــراه ب
ضایعــات  ماهیگیــری،  تورهــای  جملــه  از 
بازیابــی  پالســتیک  اجــزای  و  منســوجات 
نــام  بــه  فرآینــدی  طریــق  از  می شــوند. 
پلیمریزاســیون، ضایعــات نایلــون بــه نایلــون 
دارای  کــه  می شــوند  بازیابــی   ECONYL
تولیــد  تــازه  نایلــون  بــا  یکســانی  خــواص 
ــل در  ــون اکونی شــده از نفــت هســتند. نایل
بیــش از 100 برنــد از سراســر جهــان بــرای 
مصــارف مــد و منســوجات داخلــی اســتفاده 

می شــوند.

داســتان  می توانــد  شــما  بعــدی  فــرش 
مــواد  شــما  اگــر  باشــد  داشــته  متفاوتــی 
پایــداری را انتخــاب کنیــد کــه بازیافــت شــده 

هســتند! بازیافــت  قابــل  و 
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سفری به سیسم ابزیافت 
®ECONYL نخ انیلون

وقتی یک برگ از درخت می افتد، طبیعت آن را در هم 
می شکند و مواد آن را دوباره تولید می کند تا دوباره از آنها 

استفاده کند.
شــرکت معتبــر ECONYL در یــک مســیر انقالبــی بــرای انجــام همیــن کار 
بــا الیــاف و نــخ نایلــون پیشــگام شــده و نخ هــای نایلونــی بــا کیفیتــی را 
ــان مســیر  ــا ECONYL ضایعــات پای ــد. ب ــد می کن کامــالً از ضایعــات تولی

نیســت بلکــه آغــاز آن اســت.

در ایــن مســیر یــک منبــع قابــل اطمینــان نیــاز اســت. بــه ایــن منظــور یــک 
زنجیــره تامیــن کامــل بــه صــورت تکــه تکــه اختــراع شــد تــا سیســتم ها 
از  پــس  مــورد ضایعــات  در  امــا  شــود.  ایجــاد  مشــارکت های جدیــد  و 
مصــرف، دو منبــع اصلــی شــامل بازیافــت فــرش و تــور ماهیگیــری در 

نظــر گرفتــه می شــود.

 ECONYL تورهــای قدیمــی ماهیگیــری کــه در
بازیابــی و احیــا می شــود، از مــزارع پرورش ماهی 
یــا صنعــت ماهیگیــری تهیــه می شــوند. عــالوه 
از  دریاهــا  عاری ســازی  پروژه هــای  از  ایــن،  بــر 

ضایعــات و جمــع  آوری تورهــای رها شــده توســط 
غواصــان داوطلــب نیــز تهیــه می شــوند. ایــن امــر 
ممکــن اســت زمان بــر باشــد امــا بســیار مهــم 
اســت، زیــرا هــر تــوری می توانــد بــه مــدت 500 
ســال در دریــا باقــی بمانــد و حیوانــات دریایــی را 
ــرد. ســاالنه  ــن بب ــه و آنهــا را از بی ــه دام انداخت ب
صدهــا هــزار تــور ماهیگیــری غوالســا در دریاهــا 
رهــا میشــود و یــا پــس از فرســودگی و پارگــی بــه 

اعمــاق دریــا ســقوط مــی کنــد.

یــک جریــان دیگــر کــرک یــا بــه اصطــالح خــاب 
فــرش اســت کــه بازیابــی الیــاف از فــرش پــس از 
مصــرف اســت کــه در پایــان عمــر آنهــا جمــع آوری 
شــده و بــه اجــزای مختلــف جــدا می شــوند. بــه 
و  شــده  بازیافــت  الیــاف  ایــن  دیگــر،  عبارتــی 

مجــدد مــورد اســتفاده قــرار می گیرنــد.
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اکنــون برنامــه بازیافــت ECONYL هــر 
صنعتــی  ضایعــات  تــن  هــزاران  ســاله 
فرش هــای قدیمــی و تورهــای ماهیگیری 
را بازیافــت کــرده و از آنهــا نــخ نایلــون 
کــه  ترتیــب  ایــن  بــه  می کنــد.  تولیــد 
نایلــون از ســایر ضایعــات جــدا شــده و 
خــرد شــده و آمــاده می شــود. ســپس 
کارخانــه پلیمریزاســیون، نایلــون را بــه 
بلوک هــای ســازنده اش تجزیــه می کنــد، 
نمــی رود  بیــن  از  مــاده ای  هیــچ  زیــرا 
بــا  بــه نایلــون جدیــد  و می تــوان آن را 
درجــه بــاال پلیمریــزه کــرد تــا در طیــف 

ریســیده شــود. نخ هــا  از  وســیعی 

اکنــون سیســتم صنعتی کامــالً عملیاتی 
ECONYL بیــش از آنچــه تصــور می شــد 
نایلــون بــا کارایــی بــاال را بازیابــی می کنــد 
ســوخت های  در  صرفه جویــی  بــا  و 
فســیلی و پاک ســازی اقیانوس هــا، بــه 
انتشــار  دارای  کــه  قدیمــی  زباله هــای 
جــان  هســتند،  کربــن  دی اکســید 
بــا  مقایســه  در  می بخشــد.  تــازه ای 
ــد  ــون تولی نایلــون حاصــل از نفــت، نایل
بازیابــی   ٪ECONYL100 توســط  شــده 
شــده و 100٪ قابــل بازیابــی بــه صــورت 
بی نهایــت اســت و می توانــد در فــرش ، 

پوشــاک و خــودرو اســتفاده شــود.

بــا مشــتریان  آن  در  بایــد  کــه  مــوردی 
ســرمایه گذاری  کننــدگان  تامیــن  و 
زیــادی انجــام شــود، مهندســی مجــدد 
اســت  چیــزی  بــه  امــروزی  محصــوالت 
کــه فــردا بــه راحتــی قابــل بازیافــت یــا 
قابــل بازیافــت باشــد و در حــد  کامــالً 
زبالــه  دفــن  محــل  بــه  چیــزی  امــکان 

نشــود. فرســتاده 

تولیدکنندگان پوشاک از ابزار 200 هزار میلیارد 

توماین شب عید هبره مند یم شوند

عضــو هیئت مدیــره جامعــه متخصصیــن نســاجی ایــران گفــت: بــا وجــود اینکــه قــدرت 
خریــد مــردم کاهــش پیــدا کــرده و ممکــن اســت پوشــاک در اولویــت اول و دوم هــم 
نباشــد، ولــی بــا ایــن وجــود تولیدکننــدگان پوشــاک از بــازار 200 هــزار میلیــارد تومانــی 

در آســتانه شــب عیــد بهره منــد می شــوند.

علیرضــا حائــری  در خصــوص وضعیــت بــازار پوشــاک درآســتانه شــب عیــد، گفــت: 
ــازار شــب عیــد را  ــرای ب تولیدکننــدگان پوشــاک از چنــد مــاه قبــل مقدمــات تولیــد ب
انجــام داده بودنــد و از بهمــن و اســفند مــاه تولیــد خــود را بــرای فــروش عرضــه کردنــد 

بنابرایــن شــاهد بــازار خوبــی در آســتانه شــب عیــد خواهیــم بــود.

باتوجــه بــه اینکــه ممنوعیــت واردات پوشــاک را داریــم دســت تولیدکننــدگان داخلــی 
بــاز اســت تــا از بــازار شــب عیــد بهتریــن و باالتریــن بهــره را کســب کــرده و کاالی 

خــود را عرضــه کنــد.

 

عضــو هیئت مدیــره جامعــه متخصصیــن نســاجی ایــران بیــان کــرد: بــازار پوشــاک 
داخــل کشــور بــازاری حــدودا 8 میلیــارد دالر بــوده کــه 240 هــزار تومــان میلیــارد 
تقاضــای بــازار فــروش پوشــاک داخلــی اســت و بهتریــن زمــان بهره بــرداری بــرای 

تولیدکننــدگان بــازار شــب عیــد اســت.

حائــری اظهــار کــرد: بــا وجــود اینکــه قــدرت خریــد مــردم کاهــش پیــدا کــرده و ممکــن 
اســت پوشــاک در اولویــت اول و دوم هــم نباشــد، ولــی بــا ایــن وجــود تولیدکننــدگان 

از بــازار 200 هــزار میلیــارد تومانــی در آســتانه شــب عیــد بهره منــد می شــوند.

 

عضــو هیئت مدیــره جامعــه متخصصیــن نســاجی ایــران عنــوان کــرد: برخــالف چنــد 
ســال قبــل کــه کرونــا باعــث تعطیلــی و نیمــه تعطیلــی مراکــز خریــد شــده بــود امســال 
ــه راحتــی می کننــد کاالی خــود  ــم و مــردم ب ــزان محدودیــت کمتــری برخورداری از می

را خریــداری کننــد.
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کاربردهای فنـاوری اننـو در منسوجات خانیگ )فصل1(

ــو در منســوجات خانگــی مــی دانیــد؟ آیــا تــا بــه حــال  ــاوری نانـ چقــدر در مــورد کاربردهــای فنـ
هنــگام خریــد کاالهــای نســاجی بــا واژه هایــی مثــل ضــد آتــش آنتــی باکتــری بــا ضــد بــو 
مواجــه شــده ایــد؟ در ایــن مقالــه اطالعــات کاملــی را در رابطــه بــا کاربردهــای فنـــاوری نانـــو در 

منســوجات خانگــی بــرای شــما گــرد آوری کــرده ایــم ...

نویسنده: پریا علیپور

فنــاوری نانــــو توانایــی کنتــرل مــاده در ابعــاد مولکولــی و بهــره 
بــــرداری از خــواص و پدیــده هــای ایــن بعــد در مــواد، ابزارهــا و 
ســامانه هــای نویــن اســت. فنــاوری نانــو حــوزه هــای از دانــش 
را  هــای گســتردهای  زمینــه  کــه  اســت  فنــاوری  و  کاربــردی 

پوشــشً  حــدود 1 تــا 100 مــی دهــد.
موضــوع اصلــی ایــن فنــاوری، مهــار مــاده یــا ســامانه هــا در 
ابعــاد کمتــر از یــک میکرومتــر یا نانومتــر اســت. فنــاوری نانــو 
هــای  فنــاوری  از  و  یافتــه  راه  علمــی  گرایشــهای  تمامــی  در 
نوینــی اســت کــه بــا ســرعت هرچــه تمــام تــر در حــال توســعه 

اســت.

بــا ظهــور فنــاوری نانــو، دریچــه هــای جدیــد بــه روی صنعــت 
نســــاجی و ســــایر صنایــع گشــوده شــد. ایجــاد محیــط پــاک تــر 
ــو نســاجی در  ــر، مهمتریــن دســتاورد مهندســی نان و ایمــن ت

بخــش منســوجات خانگــی اســت.
ماشــینی،  فــرش  پتــو،  انــواع  شــامل  خانگــي  منســوجات 
لحــاف، پارچــه هــای رومبلــی و پردهــای، روتختــی، ملحفــه و 
روبالشــی، تشــک ، حولــه، رومیــزی، پــرده، فــرش دســتباف، 
توســط  کــه  ای  مطالعــه  در  اســت.  اینهــا  نظیــر  و  موکــت 
مــورد  پوشــاک Bavarian در  و  اتحادیــه صنعــت نســاجی 
رونــد و چشــم انــداز ایــن صنعــت صــورت گرفــت، نقــش قابــل 
توجهــی بــرای کاربردهــای آتــی منســوجات خانگــی با اســتفاده 
از روشــهای جدیــد تکمیــل پارچــه و فنــاوری پوشــش دهــی، بــا 

ــه شــده اســت. ــو در نظــر گرفت ــاوری نان اســتفاده از فن

شــکل 1، برخــی از خــواص منســوجات خانگــی تکمیــل شــده 
بــا نانــو ســاختارها را نشــان میدهــد.

امــروزه  خانگــی  منســوجات  در  نانـــو  فنـــاوری  کاربردهــای 
دســتاوردهای شــگفت انگیــز و البیــه بســیار کاربــردی را در بــر 
داشــته اســت. بخــش منســــوجات خانگــی و صنعــت مبلمــان 

ــوجات فنــی بــه شــمار مــی  یکــی از بزرگتریــن بازارهــای منســ
رونــد. تمایــل مصــرف کنندگان منســــوجات خانگــی به راحتی 
و اســتفاده از منســــوجات بــا قابلیــت کاربــرد آســان، فرصتــی 

بــرای بــازار محصوالــت نانــو بــا عملکردهــای بیشــتر اســت.

فنـاوری نانـو در منسوجات خانگی
کاربرد فناوری نانو در تکمیل منسوجات خانگی:

هرچنــد اســتفاده از الیــاف نانوکامپوزیتــی )حــاوی نانــوذرات( 
بــا کارایــی ویــژه، بــی بافــت هــای نانــو لیفــی و فنــاوری نانــو 
از  اســــتفاده  بــرای  بالقــوه  هــای  زمینــه  جملــه  از  تکمیــل، 
ــا  ــو در منســوجات خانگــی بــه شــمار مــی آینــد، ب فنــاوری نان
ایــن وجــود، تاکنــون فرصتهــای عمــده ایجــاد ارزش از طریــق 
فنــاوری نانــو در منســــوجات خانگــی، بــه تکمیــل منســــوجات 
خانگــی بــا مــواد نانــو ســاختار بــه منظــور محافظــت در برابــر 
پرتــو فرابنفــش، عایــق بنــدی گرمایــی، ایجــاد خاصیــت ضــد 
ــو، دافــع آب و لکــه، کندســوزی و آبدوســتی  باکتــری، ضــد ب

ــوده اســت. معطــوف ب
منســوجات  در  کــه  مقیــاس  نانــو  هــای  پوشــش  انــواع 
خانگــی بــه کار مــی رونــد، ســبب ارزش افــزوده در صنعــت 

شکل 1
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منســوجات خانگــی مــی شــوند. ایــن پوششــها شــامل پوشــش 
هــای محافــظ در برابــر پرتوهــای فرابنفــش، عایــق حرارتــی، 
ضدمیکــروب ، ضــدآب، ضــد لــک و ضــد آتــش هســتند. در 
ایــن بخــش، بــه برخــی از نانــو تکمیــل هــای انجــام شــده بــر 
منســوجات خانگــی و مــواد بــه کار رفتــه در ایــن تکمیــل هــا 

اشــاره کــرد.

تکمیل کندسوز یا ضد آتش:
اشــــتعال  قابــل  مــواد  از جملــه  الیــاف  اینکــه  بــه  توجــه  بــا 
براثــر  زیــادی  اســت و هــر ســاله، خســارات مالــی و جانــی 
آتــش گرفتــن منســــوجات بــه وجــود مــی آیــد، الــزم اســت 
اصالحاتــی در منســوجات بــه منظــور تأخیــر در شــعله وری 
ایجــاد شــود. از جملــه راهکارهــای رســــیدن بــه ایــن هــدف 
عبارتنــد از: افزایــش نقطــه اشــتعال الیــاف بــه منظــور نیــاز 
بــه دمــای بیشــتر بــرای آغــاز ســوختن، کاهــش طــول شــعله 
حاصــل از ســوختن، توقــف ســوختن الیــاف بــا حــذف منبــع 

آتــش و کاهــش ســرعت پیشــروی آتــش روی کاال.

آتــش  دیرتــر  کاال  گــردد،  بــاال محقــق  اهــداف  درصورتیکــه 
گرفتــه و ســرعت انتقــال آتــش کاهــش مــی یابــد؛ بنابرایــن، 
فرصــت بیشــتری بــرای مهــار آتــش فراهــم مــی شــود. شــکل 
2، نمونــه ای از پارچــه عمــآوری شــده بــا نانــو مــواد کنــد ســوز 
را نشــان مــی دهــد. کاربردهــای فنـــاوری نانـــو در منســوجات 
خانگــی در بخــش ضــد آتــش کــردن بســیار توســعه یافتــه 
اســت و حتــی در برخــی از بخــش هــا ماننــد صــادرات فــرش 
ــزان  ــی و می ــا رعایــت اســتانداردهای دودزای ــه اروپ ماشــینی ب

آتــش زایــی بســیار مــورد توجــه اســت.
بــه خوبــی در ســاختار  کــه  زمانــی  نانــو ذرات،  از  اســتفاده 
پلیمــر پراکنــده شــده باشــند، مــی توانــد ســبب بهبــود خــواص 
حرارتــی، مکانیکــی و مقاومــت در برابــر آتــش شــود. مقــدار 

نانــو مــواد مصــرف شــده در فرایندهــای تکمیلــی، بــه مراتــب 
کمتــر از مــوادی بــا ابعــاد میکــرو اســت و ایــن ویژگــی ناشــی از 
بیشــتر بــودن ســطح مخصــوص مــواد نانــو ســاختار و ســطح 

تمــاس بیشــتر آنهــا بــا پلیمــر اســت.

در حقیقــت، عملکــرد هرکــدام از ایــن نانــو ذرات بــر اســاس 
کندســوز  خاصیــت  ایجــاد  در  شــیمیایی  ســاختار  و  شــکل 
متفــاوت اســت. غالبــا مــواد نانــو ســاختار بــه کاررفتــه در ایــن 
تکمیــل در ســه دســته کلــی نانــو رس، نانــو لولــه کربنــی و نانــو 

ذرات ســیلیکونی و اکســید فلــزی قــرار مــی گیرنــد.

تکمیل ضد میکروب:
اســتفاده از منســوجاتی بــا خــواص ضدمیکروبــی در فــرش 
و اثاثيــه منــزل و محيــط خانــه، مزايــاي فراوانــي را بــه همــراه 
تركيبــات  بــا  الیــاف  از  شــده  تهیــه  هــای  پارچــه  در  دارد. 
مصنوعــي ماننــد نايلــون و پلــی پروپیلــن میتــوان از نانــو ذراتــی 
ماننــد اكســيد روي، اکســید مــس، دی اکســید تیتانیــوم و 
نانــو ذرات نقــره و طــال بــراي ایجــاد خــواص ضدمیکروبــی 

شکل 2
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اســتفاده كــرد.
اخیــرا تمایــل بــه بکارگیــری نانــو ذرات 
محافظــت  خاصیــت  کــه  اکســیدروی 
در برابــر پرتوهــای فرابنفــش را دارنــد، 
نیــز رو بــه افزایــش اســت. مزيــت ديگــر 
افزایــش  روي،  اكســيد  از  اســتفاده 
کاربردهــای  در  آن  ایمنــی  ضریــب 
لبــاس  زیــر،  لبــاس  چــون  متنوعــی 

اســت. غیــره  و  کــودک 

ضمــن اینکــه اســتفاده از اکســید روی 
شــفافيت  و  رنــگ  در  چندانــي  تغييــر 
از  کنــد.  نمــی  ایجــاد  پارچــه  ســطح 
فنــاوری  ایــن  مصــرف  مــوارد  جملــه 
از:  عبارتنــد  خانگــی  منســــوجات  در 
پتــو،  روبالشــی،  روتختــی،  ملحفــه، 
رومیــزی، مبلمــان و الیــاف پلــی اســتر 
هــای  لحــاف  و  بالــش  کــردن  پــر  بــرای 

آمــاده.
منســوجات ضدمیکــروب را مــی تــوان 
بنــدی  تقســیم  اصلــی  گــروه  ســه  بــه 

نمــود:
منســوجات بــا خاصیــت فعال شــوندگی 

در برابــر نــور:
دی  بــا  شــده  تکمیــل  منســــوجات 
اکســــید تیتانیــوم کــه در اثــر جــذب نــور، 
مــدار  بــه  ظرفیــت  مــدار  الکترونهــای 
ســبب  و  شــده  منتقــل  باالتــر  انــرژی 
میکــرو  ســلولی  غشــاء  اکسیداســیون 

شــود. مــی  ارگانیزمهــا 

ضدمیکــروب  مــواد  بــا  منســوجات 
انتشــار: غیرقابــل 

مــواد ضدمیکــروب در ماتریس منســوج 
مــی  تعبیــه  منســوج  روی  پوشــش  یــا 
شــوند. خاصیــت ضــد میکروبــی در ایــن 
منســوجات ناشــی از برهــم کنــش میــان 
بــار  و  ضدمیکــروب  مــاده  مثبــت  بــار 
منفــی غشــاء ســلولی میکــرو ارگانیــزم 
اســت کــه ســبب انهــدام و جلوگیــری از 

ــر میکــروب مــی شــود. رشــد و تکثی

ضدمیکــروب  مــواد  بــا  منســوجات 
ضدمیکــروب  مــواد  انتشــار  غیرقابــل 
یــا پوشــش روی  در ماتریــس منســوج 
مــی شــوند. خاصیــت  تعبیــه  منســوج 
منســوجات  ایــن  در  میکروبــی  ضــد 
ناشــی از برهــم کنــش میــان بــار مثبــت 
ــار منفــی غشــاء  مــاده ضدمیکــروب و ب
کــه  اســت  ارگانیــزم  میکــرو  ســلولی 

و  رشــد  از  جلوگیــری  و  انهــدام  ســبب 
شــود. مــی  میکــروب  تکثیــر 

مــواد  رهایــش  باقابلیــت  منســوجات 
ضدمیکــروب:

در ایــن حالــت مــاده ضدمیکــروب نظیــر 
از ســــطح  نقــره و مــس  تریکلوســــان، 
محصــول منتشــر شــــده و بدینوســیله 
میکــروب  رشــد  از  جلوگیــری  ســبب 

میشــوند.

تکمیل مواد معطر:
در ســالهاي اخيــر، توليــد پارچــه هــاي 
مــورد  کشــورها  از  بســياري  در  معطــر 
صنعــت  اســت.  قرارگرفتــه  توجــه 
 173 حــدود  متحــده  ایالــت  پوشــاک 
بیلیــون دالر ارزش دارد بــه طــوری کــه 
حــدود 2 درصــد ایــن بــازار امــروزه بــه 
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دارد. اختصــاص  معطــر  پوشــاک 

بخشــي  پارچــه،  ســازی  معطــر  فرآينــد 
در  کــه  اســت  پارچــه  توليــد  فرآينــد  از 
مراحــل پايانــي بــه عنــوان يــک بخــش 

گرفتــه ميشــــود.  نظــر  در  تکميلــي 
ايــن  کاربردهــاي  مهمتريــن  از  يکــي 
صنعــت، توليــد پارچــه هايــي اســت کــه 
ــا رومبلــي از  ــرده ي ــوان ملحفــه، پ ــه عن ب
آن اســــتفاده ميشــود. بــه منظــور ایجــاد 
خســتگی،  کاهــش  و  خــواب  حــس 
ملحفــه،  نظیــر  منســوجاتی  تکمیــل 
اســــتفاده  بــا  روتختــی  و  فــرش  پــرده، 
از رایحــه هایــی نظیــر اســطوخودوس، 
بســیار  غیــره  و  دارچیــن  مرکبــات، 

اســت. مناســب 

اســطوخودوس، پرکاربردتریــن و متنــوع 
صنعــت  در  کــه  اســت  روغنــی  تریــن 
نســاجی اســتفاده میشــود. ایــن روغــن 
از  ناشــی  ســردردهای  بــرای  ویــژه  بــه 
مشــکالت عصبــی مفیــد اســت. تأثیــر 
هــل،  گلــرز،  بابونــه،  لیمــو،  روغنهــای 
توســط  نیــز  غیــره  و  یــاس  میخــک، 
تأییــد  مــورد  محققیــن  از  بســیاری 
اســت. معطرســازی پارچــه بــا توجــه بــه 
نــوع مــواد اســتفاده شــده در فرآينــد بــه 

مــی شــود. انجــام  ســه روش 

کنترل بوی نامطبوع:
ــو  ــاوری نانـ یکــی دیگــر از کاربردهــای فنـ
بــوی  کنتــرل  خانگــی  منســوجات  در 
بــرای  فرایندهــا  ایــن  اســت.  نامطبــوع 
بــوی  کنتــرل  و  نگهداشــتن  پاکیــزه 
نامطبــوع مبلمــان منــزل بســیار مــورد 
در  همچنیــن  اســت.  قرارگرفتــه  توجــه 

بهمنظــور بــه دام انـــــداختن مولکولهــای 
ایجادکننــده بــو اســت ، در ایــن روش 
تغییــر در فراینــد تجزیــه ترکیبــات ناشــی 

از تعریــق انجــام نمــی شــود.

2- روش جلوگیــری کــه در ایــن روش از 
رشــد و تکثیــر باکتریهایــی کــه مســبب 

بــه منظــور ایجــاد حــس خــواب و کاهش خســتیگ، 

فــرش  پــرده،  نظیــر ملحفــه،  تکمیــل منســوجایت 

نظیــر  رایحــه هایــی  از  اســــتفاده  روتخــی اب  و 

و غیــره بســیار  دوس، مرکبــات، دارچیــن  اســطوخو

ــب است. مناس

منســــوجات مورد اســتفاده در پوشــاک، 
و  تعــرق  از  ناشــی  معایــب  کنتــرل  بــا 
بــوی نامطبــوع بــدن نقــش مهمــی در 
ســالمت و ایجــاد احســاس راحتــی در 

انســان ایفــا مــی کنــد.
مختلــف  رویکــرد  دو  کلــی،  طــور  بــه 
نامطبــوع  بــوی  کنتــرل  منظــور  بــه 
وجــود  تعریـــــق  از  ناشــی  منســوجات 

دارد:
ســاده  روشــی  کــه  جــذب  روش   -1

تجزیــه ترکیبــات و ایجــاد بــوی نامطبــوع 
هســتند، جلوگیــری بــه عمــل مــی آ یــد. 
روی  ضدباکتــری  هــای  تکمیــل  انجــام 
منســوجات بــرای رســیدن بــه ایــن هــدف 
ــو مــواد جــاذب  پیشــنهاد مــی شــود. نان
بــوی نامطبــوع در منســوجات را میتــوان 
در گــروه هــای سیکلودکســترینها، نانــو 
ذرات کربــن فعــال، نانــو ذرات خاکســتر 
تقســیم  قاصدکــی  پلیمرهــای  و  بامبــو 

بنــدی کــرد.
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در  بــزرگ  داســتان  یــک  شــدن  دیجیتالــی 
دنیــای تجــارت اســت. همــه چیــز در مــورد 
تغییــر  بــرای  فنــاوری  از  اســتفاده  تغییــر، 
هــای جدیــد  فرصــت  ایجــاد  و  هــا  نگــرش 
بــرای افزایــش درآمــد اســت. در قلــب آن 
نــوآوری اســت، بــا سیســتم هــای جدیــد و 

هــا. داده  از  هوشــمندانه  اســتفاده 

ارزش  زنجیــره  کل  منســوجات،  در 
دیجیتالــی مــی شــود، همانطــور کــه تعهــد 
شــرکت هــای عضــو انجمــن ماشــین آالت 
نســاجی ســوئیس نشــان مــی دهــد. ایــن 
"فصــل"  شــش  در  اینجــا  در  اســتراتژی 
ارائــه شــده اســت - بخــش هــای صنعــت را 
از طریــق ریســندگی، بافندگــی، تکمیــل و 

گیــرد. مــی  بــر  در  نبافتــه  منســوجات 

صرفه جویی در هزینه و فراتر از آن

فرآینــد دیجیتالــی شــدن در صنعت نســاجی 
امــروزه بــه شــکل مســتمر در جریــان اســت 
ســایر  از  ســریع تر  بخش هــا  برخــی  در   –
توجــه  قابــل  امــا در همــه جــا   – بخش هــا 
زمینــه  از  بســیاری  در  اتوماســیون  اســت. 
هــای تکمیــل و ســاخت، جایــی کــه ســرمایه 
گــذاری هــای اولیــه انجــام می شــود، امیدوار 
کننــده اســت. یــک مثــال توســعه ماشــین 
آالت تــا کــردن کاالهــای نهایــی اســت کــه 

دیجیتایل شدن نقشه راه ماشین آالت نساجی سوئیس
دیجیتایل شدن- فناوری نوآورانه برای مدل های جدید کسب و کار

ــود. قبــالً یــک عملیــات دســتی کنــد ب

خــودکار  تاشــو  ماشــین های  اکنــون، 
سوئیســی  شــرکت  از  بــاال  کارایــی  بــا 
در  صرفه جویــی  پتانســیل   ،Espritech
گزینه هــای  و  می کننــد  ارائــه  را  هزینه هــا 
جدیــدی را بــرای تغییــرات مثبــت در ایــن پــر 
می کننــد.  بــاز  تولیــد  مرحلــه  زحمت تریــن 
بــرای تولیــد کننــدگان در مناطــق کم هزینه، 
ســود ناشــی از حجــم آن اســت و یــک ســود 
مالــی ســاده اســت. در بخش هــای پرهزینــه، 
اســتفاده از ایــن فنــاوری می توانــد بخشــی 
از یــک مــدل تجــاری کامــالً جدیــد باشــد و 
تولیــد را بــه مشــتری نهایــی نزدیک تــر کنــد.

فرآیند بهتر، محل کار بهتر

شــدن،  دیجیتالــی  زمینــه  در  پیشــگامی 
مســئولیت اجتماعــی را همــراه بــا معرفــی 
جســورانه  آوری  فــن  جدیــد  هــای  نــوآوری 
در بــر مــی گیــرد. ایــن تعهــدی اســت کــه 
Uster انجــام داده اســت، زیــرا هــدف آن 
در  آینــده  کاری  شــیوه های  شــکل دهی 
کــه  اســت  مناطقــی  در  نســاجی  صنعــت 
می شــود. اعمــال  آن  در  آن  سیســتم های 

معنــای  بــه  ایــن  پارچــه،  بازرســی  در 
ترکیــب نقــاط قــوت توانایــی هــای انســانی 
اســت.  مصنوعــی  هــوش  عملکــرد  بــا 
فنــاوری  بــا  عیــوب  خــودکار  طبقه بنــدی 
در  بعــدی  جهــش  ماشــین،  یادگیــری 
دیجیتالی ســازی بــرای تولیدکننــدگان پارچــه 
اســت، بــه دنبــال تشــخیص خــودکار عیــوب 
و  بافندگــی  کارخانه هــای  در  کــه  پارچــه، 
اســت.  شــده  تثبیــت  خوبــی  بــه  تکمیــل 
بــرای  ســودآوری  در  را  هایــی  مزیــت  ایــن 
تولیــد کننــده بــه همــراه خواهــد داشــت - و 
همچنیــن محیــط کاری بهبــود یافتــه بــرای 
تکــراری. وظایــف  از  رهایــی  آنهــا،  فعــاالن 

و  پذیــر  انعطــاف  دسترســی  اطالعــات، 
دیجیتالــی  دنیــای  در  هــا  داده  بــه  ســریع 
منســوجات حیاتــی اســت. بایــد منعطــف، 
ــرای تمــام ســطوح  ســریع و ایمــن باشــد و ب
دســترس  در  جهــان  سراســر  در  شــرکت 
پورتــال  یــک  بــا   Jakob Muller باشــد. 
دیجیتالــی کــه کامــالً بــرای ارائــه اطالعــات 
بــه  اســت،  یافتــه  توســعه  تولیــد  ضــروری 
صنعــت پارچــه هــای باریــک بــه طــور ایــده 

کنــد. مــی  آل خدمــت 

پورتــال یــک سیســتم جمــع آوری داده تولیــد 
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دسترســی  کــه  اســت  مرورگــر  بــر  مبتنــی 
دارد.  دســتگاه  کنترل هــای  بــه  مســتقیم 
ــن سیســتم نظــارت و ارتباطــات منحصــر  ای
بــه فــرد داده را در یــک چارچــوب جهانــی 
ارائــه مــی دهــد. اتاق هــای بافــت دیجیتالــی 
اطالعــات را 24 ســاعته و 7 روز هفتــه بــر 
و  مشــتری  کارخانــه  در  دســک تاپ  روی 
همچنیــن تبلت هــا و تلفن هــای هوشــمند 

ارائــه می دهنــد. دور  راه  از 

استفاده حداکثری از فناوری دیجیتال

ریتــر از آخریــن فنــاوری دیجیتــال بهــره مــی 
بــه  بــه فــرد را  تــا تجربــه ای منحصــر  بــرد 
مشــتریان ارائــه دهــد. مجموعــه ریســندگی 
بــه ریســندگان در سراســر  آنهــا  دیجیتــال 
دنیــا کمــک مــی کنــد تــا بــر چالــش هــای 
و  هــا  هزینــه  و  کننــد  غلبــه  خــود  روزانــه 
کارایــی را بــه طــور موثرتــری مدیریــت کننــد. 
نســاجی  کارخانــه  مدیریــت  ایــن سیســتم 
هــم  بــه  را  ماشــین آالت  همــه  یکپارچــه، 
بــه  ســریع  دسترســی  و  می کنــد  متصــل 
از عــدل  اطالعــات صحیــح و نمــای کلــی، 

گرفتــه تــا نــخ را بــه دســت می دهــد.

کاربــران از شــفافیت کامــل ســود مــی برنــد 
و توصیــه هایــی بــر اســاس تجربــه و دانــش 

طوالنــی مــدت بــه آنهــا ارائــه مــی شــود. ایــن 
دیجیتالی ســازی در عملی تریــن حالــت خــود 
اســت کــه بــه ریســندگان اجــازه می دهــد تــا 
از ماشــین آالت نصــب شــده خــود حداکثــر 

اســتفاده را ببرنــد.

چیــز  همــه   - آمــوزش  خدمــات،  تولیــد، 
ل یجیتــا د

راه حــل،  ارائه دهنــده  به عنــوان   Saurer
کســب وکار  هســته  در  را  دیجیتالی ســازی 
قــرار می دهــد، کــه در ارائــه فنــاوری خــود بــه 
مشــتریان ضــروری اســت. برخــی از آخریــن 
بهینه ســازی  خــود  از  عبارتنــد  نمونه هــا 
نقــل  و  حمــل  و  ریســندگی  ماشــین های 
یــا  اســتوانه ای  بســته های  خــودکار  کامــالً 

متقاطــع. شــکل  مخروطــی 

یــک سیســتم  در  خــودکار  طــور  بــه  اینهــا 
بعــداً  تــا  شــوند  مــی  ذخیــره  داخلــی  بافــر 
ــه  ــه شــوند. البت ــه فرآیندهــای بعــدی تغذی ب
دیجیتــال  نیــز  فــروش  از  پــس  خدمــات 
مرکــز  و  الکترونیکــی  فروشــگاه  اســت: 
اطالعــات ماشــین، همــراه بــا مرکــز آمــوزش 
مبتنــی بــر وب، اطمینــان حاصــل مــی کننــد 
کــه دانــش بــه مشــتریان منتقــل مــی شــود 
مــی  تبدیــل  بــه متخصــص  را  - کارمنــدان 

کنــد.

امروز سیستم آینده را ببینید

دیجیتــال  مفهــوم  از   Autefa Solutions
ــد و هــر مفهــوم واقعــی از  اســتفاده مــی کن
خــط منســوجات را تجســم مــی کنــد تــا درک 
ایــن ایــده را بــرای مشــتریان بالقــوه آســان 
بــرای  بزرگــی  کمــک  همچنیــن  کنــد.  تــر 
نیازهــای آموزشــی و خدماتــی اســت. بیشــتر 
از همــه آنهــا بخــش هــای مهــم را دیجیتالــی 
مــی کننــد. یــک خــط پــرس عــدل بنــدی بــا 
ابزارهــای نــرم افــزاری کامــالً متصــل بــه هــم.

ایــن یــک روش عالــی بــرای کاهــش زمــان راه 
انــدازی اســت. پــرس هــای عــدل ســفارش 
داده شــده قبــل از اینکــه در دنیــای واقعــی 
بســتر  یــک  بــه شــکل  انــدازی شــوند،  راه 
دیجیتــال بــه آمادگــی فنــی مــی رســند. ایــن 
معمــوالً کل زمــان راه انــدازی خــط و اجــرای 

آن را نصــف مــی کنــد.

شــرکت  عامــل  مدیــر  ایمهــوف،  آنــدره 
 Autefa Solutions Switzerland
انجمــن  اعضــای  از  نمایندگــی  بــه   AG
ــد:  ماشــین آالت نســاجی ســوئیس، می گوی
مــا،  دوســت  عنــوان  بــه  »دیجیتال ســازی 
درهــا را بــرای نوآوری هــای مــدل کســب وکار 
بــاز می کنــد، کــه بــرای رقابــت صنعــت مــا 
ضــروری اســت. رویکــرد ایــن اســت کــه همــه 
چیزهایــی را کــه مــی تــوان دیجیتالــی کــرد، 
بایــد دیجیتالــی کــرد. مــا متوقــف نخواهیــم 
شــد. مــن کامــالً مطمئــن هســتم کــه فصــل 
هــای بیشــتری از داســتان دیجیتالــی شــدن 

در ســوئیس اختــراع خواهــد شــد.«
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مســه  هــای  نمایشــگاه  شــرکت 
کننــده  برگــزار  بزرگتریــن  فرانکفــورت، 
جهــان،  تجــاری  هــای  نمایشــگاه 
)بزرگتریــن   Heimtextil برنــد  مجــوز 
و  خانگــی  منســوجات  نمایشــگاه 
 ،Inexmoda قــراردادی جهــان ( را بــه
خصوصــی  غیرانتفاعــی  موسســه  یــک 
مســتقر در کلمبیــا )آمریــکای جنوبــی( 
هــای  نمایشــگاه  مهمتریــن  صاحــب 
آمریــکای  در  مــد  و  نســاجی  تجــاری 
رویدادهــای  کــه  اســت  داده  التیــن 
هفتــه  کلمبیامــودا،  و  کلمبیاتکــس 
کنــد. مــی  اجــرا  را  کلمبیــا  مــد 

 Inexmoda و   Messe Frankfurt
از 2۶ تــا 28 آوریــل 2022 درهــای خــود 
در  کلمبیــا   Heimtextil روی  بــه  را 
آمریــکای جنوبــی بــاز خواهنــد کــرد کــه 
طراحــی  خانگــی،  منســوجات  شــامل 
داخلــی و روندهــای داخلــی، و بزرگتریــن 
بــرای  المللــی  بیــن  تجــاری  نمایشــگاه 
بــرای  قــراردادی  و  خانگــی  منســوجات 

قــاره آمریــکا اســت.

نمایشگاه منسوجات خانگی کلمبیا

قــاره  در  تحــرک  و  گردشــگری  توســعه 
شــگفت انگیز  افزایــش  باعــث  آمریــکا 
هتــل  و  توریســتی  خدمــات  تقاضــای 

منایشگاه منسوجات خانیگ کلمبیا در راه است
رشط بندی برای ابزار منسوجات خانیگ قاره آمریکا

و ســاز شــده  نــرخ ســاخت  افزایــش  و 
اســت کــه فرصت هــای جدیــدی را بــرای 
شــرکت ها و خریــداران حرفــه ای در ایــن 
دســته ها ایجــاد می کنــد کــه می تواننــد 
در Heimtextil کلمبیــا مالقــات کننــد.

نمایشــگاه منســوجات خانگــی کلمبیــا 
شــود.  مــی  برگــزار  مدلیــن  شــهر  در 
مدلیــن، یکــی از مهــم تریــن شــهرهای 
کلمبیــا و یکــی از نوآورتریــن شــهرهای 
 Heimtextil آمریــکای التیــن، میزبــان
کلمبیــا خواهــد بــود کــه انتظــار مــی رود 
پذیــرای 110 غرفــه دار  نمایشــگاه  ایــن 
از کشــورهایی ماننــد پرتغــال، اســپانیا، 
کلمبیــا، ایتالیــا، ترکیــه، هنــد و فرانســه 
از  بازدیدکننــدگان  میزبــان  و  باشــد 
از کشــورهایی  ویــژه  بــه  آمریــکا،  قــاره 
باشــد  بــازار  پتانســیل  باالتریــن  بــا 
ــل،  ــکا، برزی ــاالت متحــده آمری ــد ای مانن

مکزیــک، پــرو و   کلمبیــا.

نســخه  ســالگرد  پنجاهمیــن  طــول  در 
فرانکفــورت در ژانویــه 2020، اعــالم شــد 
 Inexmoda و Messe Frankfurt که
Heimtextil Colombia را راه انــدازی 
تجــاری  نمایشــگاه  کــرد،  خواهنــد 
جدیــدی بــرای قــاره آمریــکا کــه در شــهر 
Medellin، کلمبیــا، آمریــکای جنوبــی 
 ،Messe Frankfurt .برگــزار مــی شــود
مالــک Heimtextil مجــوز ایــن رویــداد 
مــد  مؤسســه   ،Inexmoda بــه  را 
تریــن  موفــق  خالــق  التیــن  آمریــکای 
نمایشــگاه هــای تجــاری نســاجی و مــد 

بــرای ایــن بــازار داده اســت.

مهمتریــن رویــداد جهانــی صنعــت بــرای 
منســوجات خانگــی، طراحــی داخلــی و 

منایشگاه منسوجات خانیگ هیم تکستایل
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رونــد داخلــی، و بزرگتریــن نمایشــگاه تجــاری بیــن المللــی 
بــرای منســوجات خانگــی و قــراردادی اســت کــه هــر ســاله در 
شــهر فرانکفــورت آلمــان برگــزار مــی شــود.این رویــداد مهــم  با 
معرفــی محصــوالت و روندهــای جدیــد خــود، نقشــه راه بــازار 
در فصــل هــای آینــده و ســال جدیــد را بــرای تولیدکننــدگان 
و فعــاالن ایــن صنعــت مشــخص مــی کنــد و انگیــزه هــای 
مهمــی را بــه شــرکت هــا بــه عنــوان بازدیدکننــدگان حرفــه ای 

و تصمیــم گیرنــدگان از سراســر جهــان مــی دهــد.

قــراردادی  منســوجات  روی  بــر  ویــژه  طــور  بــه  رویــداد  ایــن 
متمرکــز شــده اســت، کــه بــه طــور فزاینــده ای بــرای مخاطبــان 
برنامــه  از معمــاران، طراحــان داخلــی،  منــد  بســیار عالقــه 
ریــزان و کارشناســان مهمــان نــوازی و هتــل داران کــه دائمــاً 
منســوجات بــا شــیوه هــای کاربــردی در جهــان را مــی طلبنــد، 

جــذاب اســت.

از ایــن رو، شــر کــت نمایشــگاه هــای مســه فرانکفــورت در 
واکنــش بــه افزایــش فرصت هــای بــازار در کشــورهایی ماننــد 
 Intertextile( شــانگهای  روســیه(،   Heimtextil( روســیه 
Shanghai(، نیویــورک )مرکــز نمایشــگاهی جاویــت ســنتر( 
از  شــبکه ای   ،)Interior Lifestyle Tokyo( توکیــو  و 
نمایشــگاه ها را در کشــورهای مختلــف جهــان ایجــاد کــرده 

اســت.

Messe Frankfurt و Inexmoda کلمبیــا را بــه عنــوان یک 
پلتفــرم تجــاری بــرای منســوجات خانگــی، اثاثیــه، مشــاغل 
نســاجی  بــا  مرتبــط  و محصــوالت  داری  هتــل  و  توریســتی 
مــورد هــدف قــرار داده انــد کــه هــم غرفــه داران برتــر و هــم 

خریــداران حرفــه ای از منطقــه را جمــع مــی کنــد.

توســعه گردشــگری و تحــرک در قــاره آمریــکا باعــث افزایــش 
افزایــش  و  مهمان نــوازی  خدمــات  تقاضــای  شــگفت انگیز 
نــرخ ســاخت و ســاز شــده اســت کــه فرصت هــای جدیــدی را 
بــرای شــرکت ها و خریــداران حرفــه ای در ایــن دســته ها ایجــاد 
مالقــات  کلمبیــا   Heimtextil در  می تواننــد  کــه  می کنــد 

کننــد.

اتر و پود صنعت نساجی ترکیه 
تحت اتثیر جنگ اوکراین

کردنــد:  اعــالم  ترکیــه  نســاجی  صنعــت  مقامــات 
تولیدکننــدگان کاالهــای نســاجی و چرمــی در منطقــه 
اوکرایــن  بــه  روســیه  تهاجــم  تاثیــر  اســتانبول  پوشــاک 
کیــف  و  مســکو  مشــتریان  زیــرا  می کننــد  احســاس  را 
در هفتــه گذشــته 200 میلیــون دالر سفارشــات را لغــو 
ــا ادامــه ایــن رونــد از یــک میلیــارد دالر نیــز  کرده انــد و ب

رفــت. فراتــر خواهــد 

 مصطفــی شــن اوجاک، رئیــس انجمــن صادرکننــدگان 
چــرم و محصــوالت چرمــی اســتانبول گفــت: ســفارش 
صدهــا هــزار جفــت کفــش و هــزاران کــت چرمــی لغــو 
شــده اســت. مقامــات اعــالم کردنــد: روســیه و اوکرایــن 
در ســال گذشــته بیــش از یــک میلیــارد دالر صــادرات 

کفــش چرمــی، کاپشــن و لبــاس  از ترکیــه داشــته اند.

جــاری  حســاب  کســری  بــه  صادراتــی  درآمــد  کاهــش 
ــه اوکرایــن  ــد کــه پــس از حملــه روســیه ب ترکیــه می افزای
در هفتــه گذشــته بــه دلیــل افزایــش شــدید قیمــت انــرژی 
ــه گردشــگری در ســال جــاری  ــه پیش بینی شــده ب و ضرب

افزایــش می یابــد.

پوشــاک،  صــادرات  کــه  می دهــد  نشــان  داده هــا 
منســوجات و چــرم ترکیــه در ســال 2021 در مجمــوع 718 
میلیــون دالر بــه روســیه و 308 میلیــون دالر بــه اوکرایــن 

بــوده اســت.
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بــه مناســبت اجــالس تجــاری اتحادیــه اروپــا 
طلبــی  جــاه  دوبــاره   EURATEX آفریقــا،  و 
صنعــت نســاجی اروپــا را بــرای رشــد نقــش 
قــاره  جملــه  از  جهانــی  بازارهــای  در  خــود 

آفریقــا تکــرار مــی کنــد.

ــی  اکوسیســتم نســاجی دومیــن بخــش جهان
شــود.  مــی  محســوب  اروپــا  اقتصــاد  شــده 
ایــن بــر اســاس زنجیــره تامیــن جهانــی شــده 
و رقابــت شــدید بــا چیــن، ایــاالت متحــده، 
بنــگالدش، ترکیــه و بســیاری دیگــر ســاخته 
نســاجی  کاالهــای  واردات  اســت.  شــده 
منســوجات  واردات  چشــمگیر  افزایــش  بــا 
پزشــکی )ماســک صــورت( در ســال 2020 بــه 
115 میلیــارد یــورو )حــدود ۶0 درصــد پوشــاک 
و 40 درصــد منســوجات( بــه اوج خــود رســیده 

اســت.

بایــد  رقابتــی  فشــار  ایــن  بــه  اروپــا  پاســخ 
ســرمایه گــذاری بیشــتر بــر روی محصــوالت 
بــا کیفیــت و نوآورانــه باشــد کــه بــه روشــی 
پایــدار ســاخته شــده انــد. بــا تکامــل بازارهــای 
کیفیــت،  بــرای  تقاضــا  افزایــش  نوظهــور، 
شــود.  مــی  بیشــتر  بهتــر  طراحــی  و  راحتــی 
منســوجات  خریــد  بــه  تمایــل  و  توانایــی 
فنــی کــه راه حــل هایــی بــرای دوام و بهبــود 
عملکــرد ارائــه مــی دهــد افزایــش مــی یابــد. 
اینجاســت کــه اروپــا مــی توانــد موفــق باشــد. 
بــرای نشــان دادن ایــن موضــوع بایــد گفــت 
بــه چیــن در ســال  اروپــا  صــادرات اتحادیــه 
2021 )11 مــاه اول( 33 درصــد افزایــش یافتــه 

اســت.

EURATEX در مقالــه چشــم انــداز خــود در 

صنعت نساجی ارواپ ابید نقش خود را 

در ابزارهای جهاین افزایش دهد

صنعت نساجی 

اروپــا،  پوشــاک  و  منســوجات  آینــده  مــورد 
جــاه طلبــی خــود را بــرای افزایــش ســهم بــازار 
جهانــی صنعــت نســاجی اروپــا تاییــد کــرده 
اســت. تقویــت روابــط بــا ترکیــه و کشــورهای 
آفریقــای شــمالی در ایــن زمینــه حائــز اهمیــت 
اســت و فرصــت هایــی را بــرای نزدیــک شــدن 

بــه ایــن کشــور فراهــم مــی کنــد.

هــای  فرصــت  کلــی  طــور  بــه  آفریقــا  قــاره 
تجــاری و ســرمایه گــذاری را ارائــه مــی دهــد، 

ــر واردات  ــش چمشگی ــاجی اب افزای ــای نس واردات کااله

 2020 منســوجات پزشــیک )ماســک صــورت( در ســال 

ــاک و 40  ــد پوش ــدود 60 درص ــورو )ح ــارد ی ــه 115 میلی ب

ــت. ــیده اس ــود رس ــه اوج خ ــوجات( ب ــد منس درص

مشــروط بــر اینکــه فضــای کســب و کار پایــدار 
و شــفاف باشــد.

بهینــه  بایــد  ســوئیس  و  بریتانیــا  بــا  روابــط 
بــه  برگزیــت آســیب جــدی  ویــژه  بــه  شــود. 
کــرده  وارد  دوجانبــه  تجــاری  هــای  جریــان 
ــا در  ــه بریتانی اســت )-33 درصــد صــادرات ب

نوامبــر 2021) تــا  ژانویــه  طــول 

انجمــن نســاجی اروپــا در ایــن گــزارش اضافــه 
مــی کنــد: مــا بایــد بــا ایــاالت متحــده در زمینه 
بــه رســمیت شــناختن متقابــل اســتانداردها و 
تعییــن قوانیــن زیســت محیطــی و اجتماعــی 
جهانــی کار کنیــم. مــا از هنــد مــی خواهیــم 

کــه یــک پیشــنهاد صادقانــه بــرای مذاکــرات 
تجــارت آزاد آتــی ارائــه دهــد کــه دسترســی 
کامــل و منصفانــه بــه بــازار هنــد را تضمیــن 

مــی کنــد.

اروپایــی  پوشــاک  و  نســاجی  هــای  شــرکت 
بــرداری  بهــره  بــرای  بایــد  SMEهــا(  )عمدتــاً 
ــازار همــراه شــوند. در  از ایــن فرصــت هــای ب
عیــن حــال، آنهــا بایــد از رقابــت ناعادالنــه 
مثــال  عنــوان  بــه  شــوند،  محافظــت 
محصوالتــی کــه بــا اســتانداردها و رویــه هــای 

ســختگیرانه اتحادیــه اروپــا مطابقــت ندارنــد 
کــه ایــن امــر مســتلزم نظــارت مؤثرتــر بــر بــازار 

اســت.

اســت.  جهانــی  اروپــا  منســوجات  آینــده 
میلیــون هــا مشــتری بالقــوه وجــود دارد کــه 
مشــتاق لــذت بــردن از محصــوالت بــا کیفیــت 
هــای  شــرکت  کــه  هســتند  پایــدار  و  بــاال 
اروپایــی مــی تواننــد ارائــه دهنــد. اســتراتژی 
آتــی نســاجی اروپــا بایــد آن بعــد جهانــی را 
در بــر گیــرد. در صورتــی کــه ایــن کار انجــام 
ــود. ــه خواهــد ب نشــود فرصتــی از دســت رفت
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Hugo Boss هزار شغل در ترکیه ایجاد یم کند

 Hugo Boss آلمانــی  پوشــاک  برنــد 
واحدهــای  کــردن  نزدیک تــر  بــرای 
و  اروپــا  در  خــود  پایــگاه  بــه  تولیــدی 
آســیای جنــوب  بــه  وابســتگی  کاهــش 
شــرقی در زمانــی کــه زنجیره هــای تامیــن 
جهانــی تحــت فشــار شــدید قــرار دارنــد، 
قــرار اســت ظرفیــت کارخانــه خــود را در 

دهــد. گســترش  ترکیــه 

دانیــل گریــدر، مدیــر اجرایــی ایــن برنــد، 
بــه Financial Times )FT( گفــت کــه 
ایــن شــرکت کــه کارخانــه بزرگــی را در 
می کنــد،  اداره  ترکیــه  غــرب  در  ازمیــر 
ظرفیــت خــود را افزایــش خواهــد داد. 
گریــدر چالش هــای ایــن امــر را کمبــود 
و  نقــل  و  حمــل  در  تاخیــر  عرضــه، 
هزینه هــای حمــل و نقــل باالتــر ایجــاد 
شــده توســط زنجیــره تامیــن منقطــع را 
بــه عنــوان "غیرقابــل بــاور" تشــریح کرد.

تــا ســال  دارد  کــه قصــد  ایــن شــرکت 
کــرده  برابــر  دو  را  خــود  فــروش   2025
میلیــارد   4/5( یــورو  میلیــارد   4 بــه  و 
در  جدیــد  کارگــر   1000 برســاند،  دالر( 
کارخانــه ازمیــر اســتخدام خواهــد کــرد 
ــا یــک ســوم  و تعــداد کارکنــان خــود را ت

در  حــال  عیــن  در  می دهــد.  افزایــش 
حــال برنامه ریــزی بــرای ســرمایه گذاری 
واحــد  ایــن  آالت  ماشــین  در  بیشــتر 
کار  کهنــه  ایــن  می باشــد.  تولیــدی 
کــه  عرضــه  تغییــر  کــه  گفــت  صنعــت 
"ســوئیچ  عنــوان  بــه  خــودش  توســط 
دائمــی  می شــود،  نامیــده  بــزرگ" 

بــود. خواهــد 

او گفــت: "اســتراتژی آینــده مــا تولیــد 
پوشــاک بیشــتر در مکان هایــی نزدیــک 
بــه  آن  در  کــه  اســت  بازارهایــی  بــه 
کــه  گفــت  گریــدر  می رســند."  فــروش 
بــه  نزدیــک  اختصاصــی  کارخانــه  یــک 
مزیــت  اخیــر »یــک  ماه هــای  در  اروپــا 

اســت. بــوده  عظیــم«  رقابتــی 

در  واقــع  کارخانــه  حاضــر،  حــال  در 
ترکیــه کــه در ســال 1999 تاســیس شــده 
 Hugo اســت، بزرگتریــن واحــد تولیــدی
ــه مــد همچنیــن  Boss اســت. ایــن خان
دارای کارخانه هایــی در آلمــان، لهســتان 
و ایتالیــا اســت کــه در ترکیــب بــا ترکیــه 
حــدود 20 درصــد از تولیــد پوشــاک آن را 

تشــکیل می دهنــد.

در  مشــابهی  اظهــارات  ایــن،  از  پیــش 
مــورد تغییــر یــا توســعه تولیــد در ترکیــه 
اروپایــی  شــرکت های  ســایر  توســط 
 Camper و Benetton، Ikea ماننــد

بیــان شــده بــود.

نزدیــک  یــا  اروپــا  در  تامین کننــدگان 
ــز 30 درصــد دیگــر از پوشــاک  ــه آن نی ب
در  کــه  می کننــد  تامیــن  را  برنــد  ایــن 
افزایــش بیشــتری خواهــد  آینــده  دوره 
یافــت، زیــرا در حــال حاضــر ایــن بخــش 
ــه تولیــد در آســیای جنــوب  ــه شــدت ب ب
شــرقی کــه هزینه هــای نیــروی کار کمتــر 

اســت، وابســته اســت.

ســبد  کــه  افــزود  همچنیــن  گریــدر 
گســترش  را  برنــد  ایــن  محصــوالت 
خواهــد داد و عــالوه بــر گســتره پرچمدار 
هــای  لبــاس  تجــاری،  لباس هــای 
غیررســمی بیشــتری را عرضــه خواهــد 
کــرد. همچنیــن طــی پنــج ســال آینــده 
متعهــد بــه ســرمایه گذاری 500 میلیــون 
برنامه هایــی  بــا  فروشــگاه ها  در  یــورو 
ــا 100  ــی ت ــرای افزایــش بودجــه بازاریاب ب
میلیــون یــورو در ســال تــا ســال 2025 

شــد. خواهــد 
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پــس از آن، مخلــوط بــه دســت آمــده بــر روی ســینی های پخــت فلــزی 
ریختــه و صــاف شــده تــا ضخامــت یکنواختــی ایجــاد شــود. ســپس 
از  پــس  می شــوند.  داده  قــرار  آبگیــری  محفظه هــای  در  ســینی ها 
خشــک شــدن الیه هــا، بســته بــه نــوع انبــه ی مــورد اســتفاده، رنگ هــای 

متفاوتــی بــه دســت می آیــد.

ــه تکمیــل چــرم ارســال می شــوند.  ــه یــک کارخان در نهایــت، الیه هــا ب
پــس از عملیــات تکمیــل، مرحلــه آخــر طراحــی الیه هــا می باشــد کــه 
می توانــد بــه آنهــا ظاهــری چــرم ماننــد ببخشــد. چرم هــای تولیــد شــده 
توســط ایــن شــرکت بــه طراحــان مختلفــی در سراســر جهــان فروختــه 

می شــوند.

ایــده ســاخت چــرم میــوه در شــرکتFruitleather توســط بنیانگذاران 
ــزرگ از  ــه ســال 2015 برمی گــردد. یــک بخــش ب آن Hugo و Koen ب
 Hugo،ایــن فرآینــد، مربــوط بــه انتخــاب میــوه بــوده اســت. در ابتــدا

نویسنده: محبوبه قایدی

چرم وگان رشکت Fruitleather ساخته 
شده از هزاران انبه دور ریختی

چرم وگان رشکت Fruitleather در تولید کیف و کفش مورد استفاده قرار یم گیرد.

بــرای تولیــد ایــن نــوع چــرم، انبه هــا خــرد شــده، بــه صــورت پالــپ در آمــده و مخلــوط بــه دســت آمــده از طریــق لولــه بــه یــک مخــزن 
بــزرگ پمــپ می شــود. ســپس بــا اضافــه کــردن مخلــوط چندیــن افزودنــی، پالــپ انبــه بــه یــک مــاده چــرم ماننــد تبدیــل می شــود.
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و Koen نمی دانســتند کــه اســتفاده از یــک میــوه مشــخص 
ممکــن اســت منجــر بــه دســتیابی بــه مــاده بهتــری شــود.

آنهــا حتــی هندوانــه را نیــز آزمایــش کــرده امــا متوجــه شــدند 
الیــاف زیــادی در هندوانــه وجــود نــدارد و بخــش اعظــم آن را 
آب تشــکیل می دهــد. ســپس بــه انبــه روی آوردنــد زیــرا کار 
کــردن بــا آن آســان اســت. همچنیــن، آنهــا بعدهــا دریافتنــد 

کــه کشــور هلنــد چــه مقــدار انبــه وارد می کنــد.
بیــش از نیمــی از انبه هــا در اروپــا توســط کشــور هلنــد وارد 
ــا معاملــه می شــوند و حــدود 12٪ از غذاهــا در هلنــد  شــده ی
بــه هــدر می رونــد. از ایــن رو و بــا توجــه بــه حجــم قابــل توجــه 
ــردازش و تولیــد چــرم  ــرای پ و در دســترس انبــه، ایــن میــوه ب

انتخــاب شــد.

ــد  ــرای دباغــی چــرم می توان مــواد شــیمیایی مــورد اســتفاده ب
هم برای انســان و هم محیط زیســت ســمی باشــد. همچنین، 
پــرورش گاوهــا انتشــارات متــان را بــه همــراه دارد. از ایــن رو 
بــرای حفاظــت از محیــط زیســت از  تولیــد چرم هــای وگان 
نیــز  وگان  چــرم  اگرچــه،  اســت.  برخــوردار  زیــادی  اهمیــت 
چالش هــای خــود را بــه همــراه دارد . برخــی از چرم هــای وگان 
از قــارچ یــا آنانــاس تولیــد می شــوند، در حالیکــه اغلــب آنهــا 
از پالســتیک ســاخته می شــوند  و همچنــان ردپــای بزرگــی از 

ــد. ــر جــای می گذارن کربــن ب

ایــن شــرکت انبــه هــای خــراب را بــه طــور رایــگان از یکــی از 
بزرگتریــن وارد کننــده ایــن میــوه در هلنــد طــی یــک قــرارداد 

برنــده برنــده دریافــت مــی کنــد.
 30 بــر  بالــغ  مصنوعــی  چــرم  بــازار  ارزش   ،2020 ســال  در 
میلیــارد دالر بــوده اســت و پیش بینــی می شــود تــا ۶ ســال 
آینــده ارزش آن بــه 40/5 میلیــارد دالر افزایــش پیــدا کنــد. اما 
ایــن مقــدار تنهــا کســری از صنعــت عظیــم چــرم می باشــد. 
بــا   fruitleather ایــن ترتیــب شــرکت کوچکــی ماننــد  بــه 

ظرفیــت تولیــد محــدود، رقابــت ســختی پیــش رو دارد.
عــالوه بــر ایــن، چــرم انبــه بــه انــدازه چــرم معمــول بــادوام 
نیســت. اگرچــه تالش هایــی بــرای افزایــش دوام آن صــورت 
راه  تاســیس  تــازه  شــرکت  ایــن  ایــن،  بــر  عــالوه  می گیــرد. 
درازی در پیــش دارد و بــه ســرعت نمی توانــد جایگزینــی بــرای 

صنعتــی بــا ســابقه بســیار طوالنــی باشــد.

مناینده مردم بروجرد و اشرتینان در مجلس خرب داد:

انتظــار  در  توســعه  و  ارتقــاء 
بروجــرد نســاجی 

لرســتان نماینــده مــردم بروجــرد و اشــترینان در مجلــس 
شــورای اســالمی گفــت: بــا اقدامــات انجــام شــده، بــزودی 
نســاجی  توســعه در صنعــت  و  بیشــتر  ارتقــای  شــاهد 

بروجــرد خواهیــم بــود.

رئیــس ســازمان  بازدیــد  فاطمــه مقصــودی در جریــان 
توســعه  طــرح  از  لرســتان  تجــارت  و  معــدن  صنعــت 
نســاجی بروجــرد، اظهــار کــرد: در طــرح توســعه نســاجی 
و افتتــاح فــاز دوزندگــی ایــن صنعــت؛ زمینــه اشــتغال 

نفــر فراهــم می شــود. از یکصــد  بیــش  پایــدار 

فــاز  نیــاز  مــورد  لــوازم  و  تجهیــزات  کــرد:  اضافــه  وی 
شــده  مســتقر  بروجــرد  نســاجی  در صنایــع  دوزندگــی 
آغــاز  را  نفــر فعالیــت خــود  پنــج  و  از شــصت  بیــش  و 
کرده انــد کــه تــا پایــان امســال بــه بیــش از یکصــد نفــر 

می رســد. پایــدار  اشــتغال  بــه  دیگــر 

نماینــده مــردم بروجــرد و اشــترینان در مجلــس ارتقــای 
دانــش فنــی و ایجــاد زمینــه هــای افزایــش اشــتغال را 
ــوان  ــدار در کشــور عن ــک اقتصــاد پای زمینه ســاز ایجــاد ی

کــرد.

ــع  ــوان یکــی از صنای ــه عن وی افــزود: نســاجی بروجــرد ب
فعــال اســتان می توانــد در توســعه اقتصــادی شهرســتان 

موثــر باشــد.
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نویسنده: تحریریه کهن

روند ابزار پوشک کودکان: اپیداری، 
مواد طبیعی یا ویژیگ های دیگر؟

عرضــه پوشــک های Honest در هشــت ســال پیــش بــه عنــوان اشــتراک مســتقیم پوشــک بــرای مصــرف کننــده و رشــد 
متعاقــب آن طــی دو ســال بعــد در خــرده فروشــان بــزرگ در ایــاالت متحــده، اولیــن گام در انقــالب پوشــک اســت کــه هنــوز 

هــم شــاهد آن هســتیم.

آنچه ابید در مورد پوشک سزب بدانیم

در حالــی کــه برندهــای پوشــک ســبز در ســال 2012 
و  ایمنــی  ادعاهــای   Honest داشــتند،  وجــود  نیــز 
را  پوشــکی  توانســت  و  داد  گســترش  را  پایــداری 
ــود.  ــه دهــد کــه شایســته رســانه های اجتماعــی ب ارائ
طیــف وســیعی از چاپ هــای پوشــک بــه زودی تبدیــل 
بــه بیانیه هــای مــد شــد کــه در هــزاران حســاب  در 

رســانه های اجتماعــی بــه اشــتراک گذاشــته شــد.

از آن زمــان، شــاهد ظهــور برندهــای جدیــدی بوده ایــم 
کــه بــر اســاس ویژگی هــای مشــابه ســاخته شــده  و 
ــاز پیــدا کرده انــد، امــا  جایــگاه خــود را در بخــش ممت
اخیــراً بــرای کشــف رونــد جدیــد masstige )کاالهــای 
تولیــد انبــوه و نســبتاً ارزانــی کــه بــه عنــوان کاالهــای 
لوکــس یــا معتبــر بــه بــازار عرضــه می شــوند( رشــد 

کرده انــد.

برندهــای ملــی P&G و KC بــه ترتیــب در ســال های 
2018 و 2019 خطــوط پیشــرفته پوشــک خــود را بــا 
 Huggies Special Delivery و Pampers Pure
راه انــدازی کردنــد. همچنین Healthynest، پوشــک 
بــا پایــه گیاهــی، بــه تازگــی راه انــدازی شــده اســت ; 
Kudos، اولیــن پوشــکی اســت کــه الیــه باالیــی ٪100 
پنبــه دارد و Coterie، پوشــک فــوق العــاده جــاذب بــا 

ترتیــب  بــه   KC و   P&G ملــی  برندهــای 
خطــوط   ۲۰۱9 و   ۲۰۱۸ ســال های  در 
 Pampers پیشــرفته پوشــک خــود را بــا
 Huggies Special Delivery و Pure

کردنــد. راه انــدازی 
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کارایــی باالیــی اســت.

دو محصــول جدیــد کــه رشــد چشــمگیری 
در بخــش masstige داشــته اند عبارتنــد از 
Hello Bello )کــه بــه عنــوان "محصــوالت 
کــودک ممتــاز، مبتنــی بــر طبیعــت و مقــرون 
و  می شــود(  عرضــه  بــازار  بــه  صرفــه"  بــه 
ــو دوســتدار  Dyper، پوشــک ویســکوز بامب
محیــط زیســت کــه می توانــد در تاسیســات 

کمپوســت صنعتــی کمپوســت شــود.

پوشــک All Good P&G، محصــول جدیــد 
دیگــری در ایــن فضــای بســیار رقابتــی اســت 
کــه بــه طــور انحصــاری در Walmart تولیــد 
شــده و قیمتــی مشــابه Hello Bello دارد.

اغلــب ایــن برندهــای جدیــد در ایــن مــوارد 
وجــه اشــتراک دارنــد: ارزش افــزوده از طریق 
مشــوق های مســئولیت اجتماعــی، افزایــش 
ادعاهــای مبتنــی بــر ایمنی )ضدحساســیت، 
تامیــن  زنجیــره  ســمی(،  غیــر  کلــر،  بــدون 
پایدارتــر از طریــق مــواد گیاهــی یــا PCR، یــا 

تبدیــل بــا انرژی هــای تجدیــد پذیــر.

بازخــورد مصــرف کننــده: پیــام برنــد چقــدر 
بــه تجربــه مصــرف کننــده منتقــل می شــود؟

 Euromonitor’s International بررسی
Health and Nutrition در ســال 2020 
مصرف کننــدگان  برتــر  ویژگــی  پنــج  اخیــراً 
کــه  اســت  کــرده  طبقه بنــدی  را 
خریــد  بــرای  مایلنــد  مصرف کننــدگان 

پوشــک در چیــن هزینــه بیشــتری بــرای آنهــا 
بپردازنــد.

کــه  برتــری  ویژگــی  پنــج  از  مــورد  ســه 
می دهنــد  ترجیــح  چینــی  مصرف کننــدگان 
آن  بــرای  بیشــتر  پرداخــت  بــه  مایــل  و 
مــواد طبیعــی، منبــع/ از:  بودنــد عبارتنــد 
تولیــد پایــدار و زیســت تخریب پذیــری. بــا 
در  گیاهــی  پوشــک های  اکثــر  حــال،  ایــن 
کمپوســت پذیر  پوشــک های  ماننــد  چیــن، 
ویســکوز بامبــو، در واقــع بــه خــارج از کشــور 
صــادر می شــوند و ادعــا می شــود کــه هیــچ 
ایــن محصــوالت در چیــن  بــرای  تقاضایــی 

نــدارد. وجــود 

واضــح اســت کــه میــان خواســته مصــرف 
در  موجــود  اطالعــات  ســطح  کننــدگان، 
مــورد اثــرات بهداشــتی و زیســت محیطــی 
عــادات  آنچــه  و  مختلــف  پوشــک های 
مصــرف کننــده در واقــع نشــان می دهــد، 

دارد. وجــود  شــکاف  یــک 

افزایــش  شــاهد  مــا  متحــده،  ایــاالت  در 
ادعاهــای مبتنــی بــر ایمنــی و محیــط زیســت 
در برندهــای پوشــک بوده ایــم. امــا چقــدر 
ایــن تغییــرات در طراحــی پوشــک و ادعاهای 
بازاریابــی، بــه طــور مؤثــر بــه مصــرف کننــده 
نهایــی منتقــل شــده اســت و والدیــن واقعــاً 

ــد؟ ــزی اهمیــت می دهن ــه چــه چی ب

بــرای درک بهتــر بازخــورد مصــرف کننــدگان، 
 Diaper Testing International تیــم  

را  کاملــی  اطالعــات  و  رفتنــد  آمــازون  بــه 
بازخوردهــای مصــرف  جمــع آوری کردنــد و 
کننــدگان را بــرای چنــد برنــد پوشــک بازبینی 
و  تجزیــه  بررســی،  ایــن  نتیجــه  کردنــد. 
تحلیــل بیــش از 7000 بازخــورد تاییــد شــده 

توســط والدیــن بــود.

هنگامــی کــه بــه شــکایات مصــرف کننــدگان 
از تمــام مــوارد ذکــر  نــگاه می کنیــم، ٪4۶ 
شــده مربــوط بــه عملکــرد پوشــک از جملــه 
نشــت، جــذب و فــوران بــود. شــکایات دیگــر 
کیفیــت،  درک  ســاخت،  نقــص  شــامل 
الگوهــای  تناســب،  محصــول،  ســازگاری 
ــوط  ــود. شــکایات مرب ــو ب چــاپ، قیمــت و ب
بــه ذکــر مــواد طبیعــی یــا پایــداری )یــا عــدم 
وجــود آنهــا( بــه کمتــر از 1٪ از همه شــکایات 

نســبت داده شــد.

عالقــه  میــزان  درک  بــرای  تــالش  در 
مصرف کننــده بــه پایــداری، تیــم ما فهرســتی 
از کلمــات مرتبــط بــا پایــداری را شناســایی 
کــرده و ذکــر آن هــا در بازخوردهای برندهای 
ارزیابــی کــرده اســت. مختلــف پوشــک را 

ایــن کلمــات شــامل مشــتقاتی از ایــن مــوارد 
بودنــد: اخــالق، زیســتی، مســئولیت پذیــر، 
ردپــا، کمپوســت، زیســت محیطــی، دفــن 
تجدیدپذیــر،  بازیافــت،  ســیاره،  زبالــه، 
کربــن،  ســبز،  مجــدد،  اســتفاده  زمیــن، 
محیــط زیســت و پایــدار. مــا دریافتیــم کــه 
کمتــر از 1٪ از تمــام بازخوردهــا )چــه موافــق 
توجــه  پایــداری  مفهــوم  بــه  مخالــف(  یــا 

کرده انــد.
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بازاریابــی  ادعاهــای   Pampers Pure
قابــل توجهــی در رابطــه بــا پایــداری انجــام 
 ٪100 بــا  تبدیــل  جملــه:  از  اســت،  داده 
انــرژی تجدیــد پذیــر تاییــد شــده، ســهم 99 
درصــدی مــواد بــا اســتفاده مجــدد، بازیافتی 
یــا بازیابــی شــده و 0٪ ضایعــات تولیــد کــه 

بــه محــل دفــن زبالــه ختــم می شــوند.

بــا ایــن حــال،  هنگامــی کــه مصــرف کنندگان 
بــه  محصــول  مــورد  در  را  خــود  نظــرات 
اشــتراک می گذارنــد، مقــدار بســیار کمــی 
از ایــن مــوارد در آنهــا منعکــس می شــود - 
تنهــا 2٪ از بازخوردهــا بــه مفهــوم پایــداری 
)از جملــه کلمــه "دوســتدار محیط زیســت"( 

می کننــد. اشــاره 

از ســوی دیگر، هنگام ارزیابی تأثیر مصرف 
ــا غیــر ســمی،  کننــده از ادعاهــای طبیعــی ی
پوشــک های  بازاریابــی  کــه  متوجــه شــدیم 
تأثیــر  شــیمیایی«  مــواد  »بــدون  و  ایمــن 
بســیار مهم تــری نســبت بــه پایــداری داشــته 
 3 در  مجمــوع  در  کــه  طــوری  بــه  اســت، 
درصــد از بازخوردهــا کلمــات مشــتق شــده 

ــی ذکــر شــده اســت. ــا ایمن از طبیعــی ی

کلمــات مــورد اســتفاده بــرای نشــان دادن 
توجــه بــه مفاهیــم طبیعــی و ایمنــی عبارتنــد 
از: عطــر، ســمی، گیاهــی، ضــد حساســیت، 
بی خطــر،  فتــاالت،  کلــر،  مضــر،  خشــن، 
شــیمیایی،  مــواد  بــدون  کننــده،  ســفید 

طبیعــی و ارگانیــک.

طبیعــی اســت کــه مــا بزرگتریــن تفــاوت را 
برندهــای  میــان  کننــده  مصــرف  درک  در 
پریمیــوم و انبــوه یافتیــم. در مجمــوع 15٪ از 
بازخوردهــای P&G's Pampers Pure بــه 
ــد. مفاهیــم طبیعــی و ایمنــی اشــاره کرده ان

بازخوردهــای   ٪1 در  تنهــا  مقابــل،  در 
کلمــات  ایــن   ،Pampers Swaddlers
ذکــر شــده اســت. وقتــی صحبــت از ایمنــی 
می شــود،  پوشــک  بــودن«  »خالــص  و 
مشــتریان Pure حتــی از Honest پیشــی 
می گیرنــد، بــه طوری که 10٪ از بازخوردهای 
را  ایمــن  و  طبیعــی  کلمــات   Honest
 Huggies ویــژه  تحویــل  کرده انــد.  ذکــر 
بــا  را  مشــابهی  الگــوی   Kimberly-Clark
نشــان  ایمنــی  ذکــر  بــا  بازخورد هــا  از   ٪7
 Huggies  داد کــه در مقابــل  1٪ بازخــورد
واضــح  دارد.  قــرار   Little Snugglers
اســت کــه Pampers Pure بازاریابــی فــوق 

اســت. داده  انجــام  العــاده ای 

بــرای  شــده  ارزیابــی  ویژگی هــای  ســایر 
پوشــک، شــامل نرمــی و چــاپ اســت. ٪10 
برندهــای مختلــف  در  بازخوردهــا  تمــام  از 
کلمــه نــرم را ذکــر کردنــد - کــه بــه وضــوح 
یــک پارامتــر مهــم در درک مصــرف کننــده 

اســت.

تحویــل  در  موفقیــت  بزرگتریــن  کنــون  تــا 
بــه  مربــوط  آمــازون  در  نــرم  پوشــک های 
تحویــل ویــژه Huggies KC اســت کــه در 
40٪ از بازخوردهــای آن، کلمــه "نــرم" ذکــر 
شــده اســت. در مقایســه، ســایر برندهــای 
محبــوب آمــازون بیــن 5 تــا 14 درصــد اشــاره 
بــه نرمــی داشــتند. "زیبــا" و "چــاپ" تنهــا 
در 2٪ از کل بازخوردهــا ذکــر شــده اســت، 
دوبــاره بــا تمایــز بزرگتــر بیــن برندهــای انبــوه 
برتــر،  برندهــای  کــه  جایــی   - پریمیــوم  و 
عالقــه بیشــتری بــه چاپ هــا و طرح هــا را از 

نظــرات والدیــن برانگیختنــد.

تمــام  در  بازخوردهــا  بیشــتر  پایــان،  در 
برند هــای پوشــک عمدتــاً بــر نشــت، تناســب 
و عملکــرد متمرکــز بــود. ارزش درک شــده، 
عملکــرد پوشــک و مهــار کافــی، همچنــان 

از ویــژیگ هایــی که 
مرصف کننــدگان چیــی مایــل 

برای  پرداخــت هزینــه بیشــرت  بــه 
یــد پوشــک هســتند عبارتنــد  خر

ــد  ــی، منبع/تولی ــواد طبیع از: م
یب پذیــری.  و زیســت تخر اپیــدار 

اب ایــن حــال، اکرث پوشــک های 
گیاهــی در چیــن، ماننــد 

ــت پذیر  ی کمپوس ــک ها پوش
ویســکوز ابمبــو، در واقــع به 

خــارج از کشــور صادر یم شــوند 
کــه هیچ  ادعا یم شــود  و 

تقاضایــی بــرای ایــن محصــوالت 
در چیــن وجود 

. رد ا ند
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نگرانی هــای اصلــی همــه والدیــن را تعریــف 
می کنــد.

پایــداری،  ویژگی هــای  کــردن  محــدود  در 
ادعاهــای طبیعــی و ایمنــی، نرمــی و چــاپ، 
ســعی کردیــم ارزش افــزوده را در برند هــای 
پوشــک شناســایی کنیــم.  بــه ایــن ترتیــب 
متوجــه شــدیم کــه مصرف کننــدگان عالقــه 
ســوی  از  حتــی  دارنــد،  پایــداری  بــه  کمــی 
)فروختــه  شــده  ســبزتر  برند هــای  کاربــران 
و   Honest، Pure جملــه  از  آمــازون،  در 

.)Special Delivery

چــه  آینــده  در  پوشــک  اصلــی  روندهــای 
بــود؟ خواهــد 

ویژگی هایــی  و  طبیعــی  مــواد  بــر  تمرکــز 
لــذت  آن  از  می تواننــد  والدیــن  کــه 
بــا  ببرنــد، از جملــه پیشــرفت های مرتبــط 
عملکــرد، زیبایی شناســی ماننــد چاپ هــای 
و  سفارشی شــده  یــا  ســرگرم کننده 
جعبه هــای اشــتراک والدیــن، در خــط مقــدم 

بــود. خواهــد  مصرف کننــده  تقاضــای 

هــزاران  از  کوچکــی  گــروه  کــه  حالــی  در 
ســبزتر  پوشــک های  دنبــال  بــه  والدیــن 

خریــداران  جــای  بــه  همچنــان  می باشــند، 
آگاه تــر، بیشــتر فشــارها بــه ســمت پایــداری، 
و  دولتــی  غیــر  ســازمان های  ســوی  از 
خرده فروشــی های غول پیکــری کــه اهــداف 
بــود. خواهــد  می کننــد،  بــرآورده  را   ESG

بــه طــور خالصــه، صحبــت در مــورد انتشــار 
ترکیبــات  نمی رســد.  نظــر  بــه  عالــی   CO2
قابــل  ویژگی هــای  و  غیــر ســمی  و  گیاهــی 
درک، تالش هــای ارزشــمندتری بــرای جلــب 

حمایــت والدیــن فعلــی هســتند.

یــک شــرکت آلمانــی بــرای اولیــن بــار یــک کوله پشــتی 
کامــالً قابــل بازیافــت تولیــد کــرده کــه اجــزای آن بــا 
اســتفاده از چاپگرهــای ســه بعــدی قابــل تهیــه و آمــاده 

ســازی هســتند.

 در حــال حاضــر تنهــا نمونــه اولیــه ایــن کولــه پشــتی 
کــه نــوووم 3 دی نــام دارد آمــاده شــده، امــا عرضــه 
انــواع  ســاخت  بــرای  را  زمینــه  آینــده  در  آن  انبــوه 
تجهیــزات ســازگار بــا محیــط زیســت و ســبز فراهــم 
می کنــد کــه در پایــان عمــر مفیــد خــود بــه طــور کامــل 

می شــوند. بازیافــت 

ــح  ــن محصــول تصری ــد ای ــه تولی ــن شــرکت در بیانی ای
در  بایــد  محصــول  یــک  آل،  ایــده  حالــت  در  کــرد 
پایــان چرخــه عمــر خــود بــه طــور کامــل بــه طبیعــت 
بازگردانــده شــود و ایــن بازیافــت واقعــی اســت، امــا 
چنیــن کاری در حــال حاضــر هنــوز یــک چالــش بــزرگ 
بــرای صنعــت نســاجی اســت. بســیاری از محصــوالت 

تولید اولین کوله پشی 
کاماًل قابل ابزیافت در 

جهان

یــا پارچه هــای مخلــوط  تــا 10 مــاده مختلــف  حداقــل از پنــج 
تشــکیل شــده اند و بنابرایــن، نمی تــوان آنهــا را بــر اســاس نــوع 

و جنــس از یکدیگــر جــدا کــرد.

بنابرایــن شــرکت ســازنده ایــن کولــه پشــتی بــرای تولیــد آن 
بــه اســتفاده از تنهــا یــک تــک مــاده روی آورد. همــه بدنــه، 
تســمه ها و الیــه پشــتی ایــن کولــه پشــتی بــه طــور کامــل از 
مــاده ای بــه نــام پلــی یورتــان ترموپالســتیک )TPU( ســاخته 
کــه  نــدارد  وجــود  مخلوطــی  مــاده  هیــچ  بنابرایــن  شــده اند، 
تــالش بــرای بازیافــت ایــن کولــه پشــتی را پیچیــده کنــد. تمــام 
اجــزای دیگــر ماننــد ســگک ها هــم بــه راحتــی قابــل جــدا شــدن 
هســتند تــا بتــوان قبــل از بازیافــت آنهــا را از دیگــر بخش هــا 
حــذف کــرد. ایــن محصــول در ســال 2022 بــه بــازار می آیــد، امــا 

قیمــت آن هنــوز مشــخص نیســت.
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شــاید شــما هــم متوجــه همــراه شــدن 
ماننــد  اپلیکیشــن هایی  بــا   meta نــام
شــبکه  و   Instagram و  Whatsapp
اجتماعــی Facebook شــده باشــید. بــا 
توجــه بــه ایــن تغییــر نام هــا و همچنیــن 
بنیانگــذار  زاکربــرگ  مــارک  ســخنان 
ایــن شــبکه های  و مالــک   Facebook
اهمیــت  بــه  می تــوان  اجتماعــی، 
متــاورس در دنیــای تجــارت امــروز پــی 
بــرد. متــاورس )Metaverse( در واقــع 
و  اینترنــت  بعــدی  نســل  از  فرضیــه ای 
ســه  مجــازی  محیط هــای  از  متشــکل 
پایــدار  و  غیرمتمرکــز  آنالیــن  بعــدی 

اســت.

این دنیای مجازی از طریق هدست های 
واقعیــت مجــازی، عینک هــای واقعیــت 
هوشــمند،  گوشــی های  افــزوده، 
کنســول های  و  شــخصی  رایانه هــای 
بــود.  خواهــد  دسترســی  قابــل  بــازی 
اصطــالح متــاورس بــرای اولیــن بــار در 
 Snow نــام  بــه  علمی تخیلــی  رمانــی 
Crash بــه نویســندگی نیــل استیونســن 
بــه کار بــرده شــده بــود. در دنیــای بــه 
ایــن رمــان، مــردم  تصویــر کشــیده در 
واقعیــت  طریــق  از  می توانســتند 
مجــازی بــا یکدیگــر ارتبــاط برقــرار کننــد. 
فیلم هــای Matrix نیــز نمونــه دیگــری 
از نمایــش ایــن دنیــای مجــازی هســتند. 

رشکت فناوری مد سه بعدی ایاالت متحده 
Style.me اب NFT های پوشیدین وارد 

دنیای متاورس شده است

از  نمونــه ای  مطلــب،  ایــن  ادامــه  در 
نمــود متــاورس در صنعــت مــد معرفــی 

اســت. شــده 

ســه  مــد  فنــاوری  آمریکایــی  شــرکت 
پیشــنهاد  یــک   Style.me بعــدی 
اســت  کــرده  ارائــه  جدیــد  نوآورانــه 
بــه  تــا  می ســازد  قــادر  را  طراحــان  کــه 
خالقانــی بــا توانمنــدی متــاورس تبدیــل 
شــوند. ایــن مرحلــه جدیــد، راه حل هــای 
 NFT خــود را بــه دنیــای مــد دیجیتــال و
شــرکت  ایــن  می دهــد.  گســترش  هــا 
NFT هــای مــد را توزیــع می کنــد و بــرای 
جوامــع ایــن امــکان را فراهــم می کنــد 
در  را  دیجیتــال  دارایی هــای  ایــن  کــه 
سراســر متــاورس بپوشــند، بــه اشــتراک 

کننــد. اســتفاده  و  بگذارنــد 

Style.me یــک تولیــد کننــده فنــاوری 
و محتــوا بــرای مــد دیجیتــال اســت کــه 
را  امــکان  ایــن  شــریک  برندهــای  بــه 
فیزیکــی  کالکشــن های  کــه  می دهــد 
را از طریــق تجــارب » phygital« بــه 
پروژه هــای  ببرنــد.  دیجیتــال  دنیــای 
Metaverse می تواننــد از راه حل هــای 
بــرای   plug-and-play Style.me
دسترســی بــه مــد دیجیتــال بــرای جوامع 
خــود اســتفاده کننــد. ایــن شــرکت در 
و  طراحــان  کــه  کــرد  اعــالم  بیانیــه ای 
جدیــدی  تجربیــات  می تواننــد  برندهــا 
 ،runway ماننــد نمایش هــای مجــازی
ــده ایجــاد  نمایشــگاه ها و رویدادهــای زن

کننــد.

NFT هــای  ابزارهــای  در حــال حاضــر، 

صنعت مد و فشن امریکا وارد دنیای متاورس شد
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بــا   Style.me مــد محــدود هســتند و
واقعیــت  و  بعــدی  ســه  فناوری هــای 
افــزوده خــود در خــط مقــدم دسترســی 
بیشــتر بــه مــد دیجیتــال اســت. روفــوس 
 ،Style.me رئیــس  پارکینســون، 
اول  روز  از   Style.me هــدف" گفــت: 
ایــن بــوده اســت کــه مصــرف کننــدگان را 
قــادر ســازد تــا مــد را در فضــای دیجیتــال 
تعامــل داشــته  بــا آن  و  تجســم کننــد 
باشــند. مــا اکنــون می توانیــم از فنــاوری 
اختصاصــی خــود بــرای بــاز کــردن قلمــرو 
اســتفاده  جدیــدی در تجربیــات کاربــر 
مــد  کــه  هســتم  معتقــد  مــن  کنیــم. 
ــال و NFTهــا صنعــت را متحــول  دیجیت

خواهنــد کــرد."

بــالک  فنــاوری  کنــار  در  دیجیتــال  مــد 
در  متــاورس  ســریع  رشــد  و  چیــن 
ســال های آینــده شــاهد رشــد عظیمــی 
مــورگان  گــزارش  اســاس  بــر  اســت. 
لوکــس  دیجیتــال  مــد  بــازار  اســتنلی، 
 20 بــه   2030 ســال  تــا  تنهایــی  بــه 
میلیــارد دالر افزایــش خواهــد یافــت و 
فرصت هــای  مــد   NFT پیشــنهاد  ایــن 
بیشــتری را بــرای رشــد در مــد دیجیتــال 

می کنــد. فراهــم 

ــع مختلــف ایجــاد  ــل توجهــی در صنای ــر تحــوالت قاب ــو طــی چنــد ســال اخی ــاوری نان فن
ــاوری تولیــد شــده اســت. ــن فن ــا کمــک ای ــادی ب ــردی زی کــرده و محصــوالت کارب

ــع مختلــف ایجــاد  ــل توجهــی در صنای ــر تحــوالت قاب ــو طــی چنــد ســال اخی ــاوری نان فن
ــاوری تولیــد شــده اســت.  ــن فن ــا کمــک ای ــادی ب ــردی زی کــرده و محصــوالت کارب

آنتــی  پارچه هــای  تولیــد  بــرای  نســاجی  در صنعــت  نانوفنــاوری  کاربرد هــای  از  یکــی 
باکتریــال اســت. ایــن پارچه هــا از رشــد و انتقــال انــواع باکتــری ها، قــارچ ها، میکروب ها 
و دیگــر ذرات بیمــاری زا جلوگیــری کــرده و پــس از شستشــو نیــز خاصیــت خــود را از 
دســت نمی دهنــد. شــرکت دانــش بنیــان تیزتــک بــا حمایــت ســتاد توســعه فنــاوری نانــو 
معاونــت علمــی و فنــاوری ریاســت جمهــوری موفــق بــه تولیــد ایــن پارچه هــای کاربــردی 

در صنعــت نســاجی، خــودرو و تولیــد پــرده، پتــو و ... شــده اســت.

از جملــه مزایــای ایــن نــوع از پارچه هــا می تــوان بــه »پیشــگیری از نفــوذ و رشــد انــواع 
میکروب هــا و باکتری هــا بــه لبــاس«، »محافظــت از پوســت بــدن«، »پیشــگیری از 
کثیفــی  بــودن«، »کاهــش  پوســت«، »ضدحساســیت  بــه  آلودگی هــا  انــواع  نفــوذ 
لبــاس«، »پیشــگیری از بــروز عفونت هــا و حساســیت های پوســتی« و ... اشــاره کــرد.

از پارچه هــای آنتــی باکتریــال بــرای تولیــد مدل هــای مختلــف پوشــاک اســتفاده می شــود. 
لباس هــای زنانــه، مردانــه، لبــاس کــودک و نــوزاد، لبــاس ورزشــی، حولــه و حتــی لبــاس 

زیــر از جملــه پوشــاکی هســتند کــه بــا اســتفاده از ایــن نــوع پارچه هــا تولیــد می شــوند.

ســطح پوســت بــدن بــه طــور طبیعــی پوشــیده از باکتــری اســت. ایــن باکتری هــا بــه 
راحتــی بــه لبــاس منتقــل می شــوند و رشــد می کننــد. بــه همیــن دلیــل لباس هــا پــس از 
مدتــی اســتفاده، بــوی بــدی بــه خــود گرفتــه و در بعضــی مــوارد تغییــر رنــگ می دهنــد؛ 

ــروز ایــن مشــکالت در لباس هــا می شــوند. ــع از ب امــا پارچه هــای ضدباکتــری مان

اســتفاده از فنــاوری نانــو در تولیــد لبــاس زیــر از اهمیــت بیشــتری برخــوردار اســت. 
توجــه بــه جنــس و کیفیــت لبــاس زیــر بیــش از ســایر لباس هــا اهمیــت دارد، زیــرا 
اســتفاده از لبــاس زیــر نامرغــوب باعــث بــروز بیماری هــای پوســتی، عفونــی، خشــکی 
و حساســیت می شــود. بــه دلیــل رطوبــت موجــود در لبــاس زیــر، باکتری هــا و قارچ هــا 
بــه راحتــی رشــد کــرده و مشــکالتی را بــه وجــود می آورنــد، در حالــی کــه لبــاس زیر هــای 
ــد و لکــه نیــز جلوگیــری  ــوی ب ــع از رشــد باکتــری شــده و از ایجــاد ب ــال مان آنتــی باکتری
مــورد  باکتریــال  آنتــی  لباس هــای  اخیــر،  ســال های  در  دلیــل  همیــن  بــه  می کننــد. 

ــد. ــه ان اســتقبال گســترده مــردم قــرار گرفت

اننوفناوری به کمک تولید 
اپرچه های ضدابکرتی آمد
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بر اساس IMF’s October 2021، پیش بینی 
می شــود کــه اقتصــاد جهانــی در ســال 2021 
 4.9 بــه   2022 ســال  در  و  درصــد   5.9 بــه 
درصــد در مقایســه بــا رشــد )-( 3.1 درصــد 
در ســال 2020 رشــد کنــد. رشــد اقتصــادی رو 
بــه رشــد نشــان دهنــده چشــم انــداز مثبــت در 

آینــده اســت.

ایجاد اختالل در صنعت مد

 ،2020 ســال  در  چیــن  کشــور  از  شــروع  بــا 
طــور  بــه  امــا  آرامــی  بــه  کوویــد-19  ویــروس 
 2021 ســال  در  و  یافــت  گســترش  پیوســته 
کــه  شــد  منتشــر  آن  از  جدیــدی  انــواع 
پیک هــای مرگبــاری را پشــت ســر هــم ایجــاد 
مجموعــه ای  بــه  منجــر  آن  وجــود  کــرد. 
ســفر،  محدودیت هــای  قرنطینه هــا،  از 
رفتارهــای  ســایر  و  اجتماعــی  فاصله گــذاری 
جهــان  مختلــف  نقــاط  در  کوویــد  مناســب 
شــد. ایــن شــرایط باعــث ایجــاد بی نظمــی در 
صنعــت خرده فروشــی، به ویــژه بخــش مــد و 
و  مشــاغل  موجودی هــا،  ســود،  فــروش،  در 

شــد. آنهــا  اکوسیســتم  کل 

تریلیــون   3 ارزش  بــه  جهانــی،  مــد  صنعــت 
دالر، 2 درصــد از GDP را تشــکیل می دهــد 
و زمانــی کــه چنیــن صنعتــی تحــت تأثیــر قــرار 
می گیــرد، نتایــج بســیار گســترده ای بــه دنبــال 
خواهــد داشــت. اختــالل در مــد جهانــی زمانــی 
بــه  شــد  مــردم خواســته  از  کــه  شــد  شــروع 
جلوگیــری  بــرای  پیشــگیرانه  اقدامــی  عنــوان 
از انتشــار ویــروس در خانــه بماننــد. بازارهــا، 
مراکــز خریــد و فروشــگاه های خــرده فروشــی 

نیــز تعطیــل شــدند.

صنعت مد در سال 2022 و پس از آن
طــی دو ســال گذشــته  COVID-۱9جهــان را تغییــر داده و زندگــی میلیون هــا نفــر در سراســر جهــان و در عیــن حــال 
تجــارت بین المللــی، ســفر، اقتصــاد و الگوهــای مصــرف را مختــل کــرده اســت. ســال های ۲۰۲۰ و ۲۰۲۱ بــه دلیــل 
ــد رفــت.  ــاد نخواهن ــی داشــته اند، از ی ــر زندگــی اجتماعــی، اقتصــادی، فرهنگــی و روان ــرات گســترده ای کــه ب تأثی
ایــن مقالــه تاثیــر ایــن تغییــرات بــر مــد را جهانــی تحلیــل می کنــد و چهــره جدیــد آن را در ســال ۲۰۲۲ و پــس از آن 

ــد. تجســم می کن

ایــن امــر خریــد حضــوری را بــرای ماه هــا ممنــوع 
بــه  کــرد و مصــرف کننــدگان را مجبــور کــرد 
خریــد آنالیــن روی بیاورنــد. همچنیــن مقامــات 
در سراســر جهــان تنهــا اجــازه خریــد آنالیــن 
اقــالم ضــروری را دادنــد و فــروش اقــالم غیــر 
ــرای  ضــروری را کــه شــامل مــد نیــز می شــد، ب
مدتــی بعــد محــدود کردنــد. در نتیجــه، فــروش 
مــد کاهــش یافــت و موجودی هــا در سراســر 
زنجیــره تامیــن باقــی مانــد. سفارشــات یــا لغــو 
شــدند یــا کاهــش یافتنــد یــا بــرای جلوگیــری از 

تلفــات اضافــی تغییــر مســیر دادنــد.

و حمــل  بــار  طــور همزمــان، محدودیــت  بــه 
و نقــل جهانــی، لجســتیک زنجیــره تامیــن را 
در سراســر جهــان بــه خطــر انداخــت. حمــل و 
نقــل کاال بــه بازارهــای مقصــد بــا چالش هایــی 
مواجــه بــود و روبرویــی بــا آنهــا تنهــا بــا افزایــش 

بــا غلبــه بــر تمــام ایــن  هزینــه ممکــن بــود. 
از  پــس  مــد  عرضــه   کــه  زمانــی  چالش هــا، 
شــد،  گرفتــه  ســر  از  قابل توجهــی  شــکاف 
تقاضــا بــرای اقــالم مــد 3۶0 درجــه تغییــر کــرد 
و »نیــاز« جایگزیــن »آرزو« شــد. دیگــر نیــازی 
بــه مــد لوکــس و آرمــان نبــود و تقاضــای مــد، 
کــه در غیــر ایــن صــورت بســیار متنــوع بــود، 
تنهــا بــه پوشــیدنی های ضــروری محــدود شــد.

ــه، فــروش  ــج شــدن دور کاری و کار در خان رای
در خانــه  داد.  کاهــش  را  رســمی  لباس هــای 
را  مــد  اجتماعــی  فاصله گــذاری  و  مانــدن 
حالــت  ایــن  در  می کنــد.  محــدود  بســیار 
مصــرف کننــدگان بــه گزینه هــای بســیار کمــی 
کــه اغلــب شــامل لبــاس اســتراحت و راحتــی 
نیــاز دارنــد. محــدود شــدن جشــن ها  اســت 
ســرکوب  باعــث  عمومــی  اجتماعــات  و 
کارهــای زیبایــی، لــوازم جانبــی مــد و تقاضــای 

صنعت مد و فشن
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کــه  The Business of Fashion تخمیــن یم زنــد  و   McKinsey گــزارش مشــرتک 

در  هببــود  قوی تریــن  و  رود  فراتــر  درصــد   8 ات   3  2019 ســطح  از  مــد  جهــاین  فــروش 

ابزارهــای چیــن و ایــاالت متحــده و پــس از آن ارواپ مشــاهده شــود. هببــود صنعــت مــد 

ــت  ــه ابزگش 2021 ب ــال  ــه اول س ــرد در نیم ــرا عملک ــود زی ــد ب ــکل خواه V ش ــکل  ــه ش ب

2022 اشــاره دارد. احمــایل ســودآوری ات ســال 

لباس هــای مهمانــی بــرای مدتــی طوالنــی شــد. 
فــروش یونیفــرم مــدارس نیــز بــه دلیــل آمــوزش 
آنالیــن کــه تعطیلــی مــدارس را جبــران کــرد، 

پاییــن آمــد.

آســیب  شــدت  بــه  مصــرف  بخــش  تنهــا  نــه 
آســیب های  نیــز  عرضــه  بخــش  بلکــه  دیــد، 
مــد  جهانــی  مراکــز  داشــت.  را  خــود  خــاص 
در اروپــا، آســیا و آمریــکا بایــد فعالیت هــای 
مــد،  نمایش هــای  کســب وکار  و  آینده نگــر 
جدیــد،  توســعه های  ترنــد،  پیش بینــی 

راه انــدازی برنــد و ســایر برنامه هــای رشــد را بــه 
حالــت تعلیــق درآورده یــا بــه تعویــق بیاندازنــد. 
بازیگــران بــزرگ مــد ناگهــان شــروع بــه نــگاه 
از  خــود  وجــود  دیگــر  جنبه هــای  بــه  کــردن 
جملــه موسســات خیریــه، کمک هــای مالــی، 
ــداری و  ــزات پزشــکی، پای ــاه انســانی، تجهی رف

کردنــد. اجتماعــی  مســئولیت 

آنچه در سال ۲۰۲۱ تغییر کرد

در  مــورد  در  خــوب  بــا خبرهــای   2021 ســال 
بــرای  واکســن های مختلــف  بــودن  دســترس 
مبــارزه بــا کوویــد-19 آغــاز شــد و برنامه هــای 
واکسیناسیون در مقیاس بزرگ را در بسیاری 
توســعه  ایــن  بخشــید.  ســرعت  کشــورها  از 
باعــث شــد تــا برخــی از امکانــات رفاهــی را بــه 
ارمغــان بیــاورد و بازارهــا در سرتاســر جهــان 

ــد. ــاز شــدن کردن ــه ب شــروع ب

همچنــان  ویــروس  از  جدیــدی  انــواع  اگرچــه 
می شــد،  خبرســاز  کشــورها  از  بســیاری  در 
احساســات کلــی مــد جــان گرفــت. بازیگــران 
بــا واقعیت هــای جدیــد  نــوآوری کردنــد،  مــد 
ســازگار شــدند و اســتراتژی های جدیــدی را بــه 
کار گرفتنــد. خــواه توســعه محصــول، ردیابــی 

رفتــار مصرف کننــده و خریــد، فعالیــت مجــدد 
زنجیــره تامیــن، تغییــر بــه مدل هــای عملیاتــی 
کســب وکارها،  راه انــدازی  بــرای  جدیــد 
اتخــاذ فناوری هــای جدیــد، بازنگــری رویکــرد 
بازاریابــی و توزیــع بــه منظــور مواجهــه بــا عــدم 
قطعیت هــای آینــده نامعلــوم، همــه چیــز بــا 
هــدف پیــش رفــت. بــا نزدیــک شــدن بــه پایــان 
ســال 2021، تحــوالت مــد بــا تغییــرات کوتــاه 

مــدت و بلنــد مــدت احیــا شــد.

 The و   McKinsey مشــترک  گــزارش 

می زنــد  تخمیــن   Business of Fashion
کــه فــروش جهانــی مــد از ســطح 2019 3 تــا 
در  بهبــود  قوی تریــن  و  رود  فراتــر  درصــد   8
بازارهــای چیــن و ایــاالت متحــده و پــس از آن 
ــه  ــا مشــاهده شــود. بهبــود صنعــت مــد ب اروپ
شــکل V شــکل خواهــد بــود زیــرا عملکــرد در 
نیمــه اول ســال 2021 بــه بازگشــت احتمالــی 

دارد. اشــاره  تــا ســال 2022  ســودآوری 

تنگناهــای  مــواد،  کمبــود  از  ترکیبــی 
و  حمــل  هزینه هــای  افزایــش  و  حمل ونقــل 
نقــل، هزینه هــای ورودی را بــه طــور میانگیــن 
3 درصــد افزایــش می دهــد و قیمت هــا را بــرای 
مصرف کننــدگان افزایــش می دهــد. ایــن امــر 
مدل هــای  تــا  می خواهــد  کســب وکارها  از 
عرضــه خــود را مجــدداً بررســی کننــد و بــر روی 
مدل هــا  ایــن  بیشــتر  هرچــه  انعطاف پذیــری 
بــرای گــذر از ســال های آینــده تمرکــز کننــد.

مد لوکس و مصرف گرایی

در  لوکــس  خرده فروشــی  اینکــه  علیرغــم 
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بــر  کــه  ســفر  محدودیت هــای  و  قرنطینه هــا  دلیــل  بــه   2020 ســال 
ثروتمندتریــن مصرف کننــدگان تأثیــر گذاشــته بــود، بــه شــدت آســیب 
دیــد، تــا حــدودی در ســال 2021 احیــا شــد. بــا پیشــرفت ســال، بازارهــای 
سراســر جهــان همچنــان بــاز می شــوند و در پایــان ســه ماهــه ســوم، 
بــر  کردنــد.  گــزارش  را  خوبــی  احیــای  لوکــس  برندهــای  از  بســیاری 
 - Altagamma اســاس مطالعــه ای کــه بایــن و شــرکت بــا همــکاری
بنیــاد تجــارت لوکــس ایتالیایــی انجــام شــده اســت، فــروش جهانــی 
ــورو )324  ــا 283 میلیــارد ی کاالهــای لوکــس شــخصی در ســال 2021 ب

میلیــارد دالر( بــه پایــان خواهــد رســید.

رقــم پیــش بینــی شــده نســبت بــه ســال 2019 افزایــش 1 درصــدی و 
ــه ســال 2020 افزایــش 29 درصــدی خواهــد داشــت، اگرچــه  نســبت ب
پیش بینی هــای قبلــی، انتظــار بهبــودی را قبــل از ســال 2022 نداشــت. 
بــا توجــه بــه اینکــه همه گیــری و بهبــود COVID-19 تغییــرات ســاختاری 
ســریعی را در بــازار لوکــس ایجــاد کــرده اســت کــه ســرعت تکامــل آن 
را بــرای دهه هــای آینــده تعییــن می کنــد، برندهــای لوکــس همچنــان 
بــه تعریــف مجــدد خــود ادامــه می دهنــد و ماموریــت خــود را فراتــر 
از خالقیــت و برتــری گســترش می دهنــد و بــه بازیگرانــی توانمنــد در 
تغییــرات اجتماعــی و فرهنگــی تبدیــل می شــوند. انتظــار مــی رود تــا 
ســال 2023 گردشــگری بین المللــی و برندهــای لوکــس بــه طــور کامــل 

احیــا شــوند.

هوش مصنوعی

هــوش مصنوعــی بــه وضعیــت آینــده همــه چیزهــای مــد تبدیــل خواهــد 
شــد. صنعــت مــد بــرای اســتفاده از هــوش مصنوعــی در زمینه هــای 
مختلــف عملکــرد خــود از تولیــد، بازاریابــی و فــروش محصــوالت گرفتــه 
و  توســعه محصــول  آگاهــی،  ایجــاد  کننــده،  رفتــار مصــرف  درک  تــا 
ــاوری  ردیابــی تقاضــا آمــاده شــده اســت. در ســال های آینــده، ایــن فن
تجربــه خریــد کاربــران را بــه حداکثــر می رســاند، سیســتم های فــروش 
را بهبــود می بخشــد و فرآینــد فــروش را از طریــق اتوماســیون هوشــمند 

بهبــود می بخشــد.

بــرای  فروشــگاه ها  در  لمســی  نمایش هــای  و صفحــه  ربات هــا  چــت 
بهبــود تجربــه مشــتری و پیشــنهادات محصــول سفارشــی اســتفاده 
می شــوند. پیــدا کــردن نوعــی از فنــاوری چــت هــوش مصنوعــی در وب 
ســایت های مــد کــه بــرای بهبــود تجربــه مشــتری اســتفاده می شــود، 
امــری رایــج اســت. یــک مــد موفــق عالــی نیــاز بــه ترکیــب درســتی از 
ــاس دارد کــه باعــث جذابیــت  ــرای طراحــی یــک لب طرح هــا و الگوهــا ب

آن در بیــن مشــتریان می شــود.

پیش بینــی  و  تقاضــا  رونــد  تشــخیص  بــر  عــالوه  مصنوعــی  هــوش 
روندهــای جدیــد و کاهــش خطــای پیش بینــی، می توانــد ایــن کار را 
نیــز انجــام دهــد. طراحــی محصــول آینــده بــه قــدری توســط هــوش 
مصنوعــی هدایــت می شــود کــه حتــی بــه عنــوان خــود طــراح ظاهــر 
می شــود. هــوش مصنوعــی در خــرده فروشــی قــرار اســت تــا ســال 2027 
بــه ارزش 19 میلیــارد دالر برســد و همــه گیــر شــدن زمــان مناســبی بــرای 

شــرکت ها بــرای ســرعت بخشــیدن بــه پذیــرش آن بــوده اســت.

واقعیت مجازی و افزوده

قــادر  را  خرده فروشــان  همه گیــری،  دوران  در  آنالیــن  خریــد  رونــق 
می ســازد تــا از فعالیت هــای آنالیــن خــود اســتفاده کننــد و آن را بــه 
 Omnichannel .خوبی با پیشــنهادات خود در فروشــگاه ادغام کنند
اهمیــت بیشــتری پیــدا کــرده اســت و در نتیجــه تمرکــز بــر روی بهبــود 
تجربــه خریــد ترکیبــی در هــر دو کانــال متمرکــز شــده اســت. اینجاســت 

کــه اســتفاده از AR و VR بســیار محبــوب شــده اســت.

یکــی از کاربردهــای گســترده VR ایــن اســت کــه مشــتریان مــد را قــادر 
می ســازد تــا قبــل از خریــد، لباس هــا را بــه صــورت مجــازی امتحــان 
کننــد. ایــن فنــاوری از عملکــرد اندازه گیــری سفارشــی اســتفاده می کنــد 
و نیــاز واقعــی خریــداران مجــازی بــه آزمایــش قبــل از خریــد را بــرآورده 
می کنــد. نتیجــه ایــن امــر، مشــارکت مشــتریان و حفــظ طوالنــی مــدت 

آنهــا اســت.
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بــازار مــد در ســال های آینــده شــاهد ظهــور بســیاری از ارائه دهنــدگان 
خدمــات فنــاوری اســت کــه تجربــه آنالیــن و فروشــگاهی برندهــای مــد 
اســتفاده  لباس هــا  در  همچنیــن  فنــاوری  ایــن  می بخشــند.  ارتقــا  را 
شــخصیت های  بــرای  را  پوســته هایی   Louis Vuitton می شــود. 
League of Legends طراحــی کــرد و Drest نســخه های دیجیتالــی 
موجــودی Fartech را فروخــت. رالــف لــورن بــا Bitmoji همــکاری کــرد 
تــا مشــتریان را قــادر ســازد تــا ظاهــر Bitmoji خــود را بــا کمــد ترکیبــی 
همکاری هایــی  چنیــن  کننــد.  ایجــاد   Polo Ralph Lauren جدیــد 

قــدرت مقاومــت ناپذیــر کمــد الکترونیکــی را نشــان می دهــد.

بالک چین

کــه  اســت  آینــده  مــد  در  دیگــر  انقالبــی  فنــاوری  یــک  چیــن  بــالک 
ــن و توســعه  ــره تامی ــات پشــتیبان شــامل زنجی ممکــن اســت در عملی
محصــول اســتفاده موثــری پیــدا کنــد، زیــرا می توانــد ابــزاری عالــی بــرای 
ــره ارزش خــرده فروشــی  ــی در زنجی ــی و کارای شــفافیت، قابلیــت ردیاب
باشــد. ایــن امــر بــه همــه اعضــا از فروشــندگان گرفتــه تــا خــرده فروشــان 
اجــازه می دهــد تــا بــا هــم ارتبــاط داشــته باشــند و بتواننــد اطالعــات را 

بــه صــورت امــن مبادلــه کننــد.

ــرای ردیابــی و ثبــت کاالهــای مــد در زنجیــره  ــوان از آن ب بنابرایــن می ت
تامیــن از طریــق فنــاوری ردیابــی و مدیریــت موجــودی اســتفاده کــرد. 

ایــن فنــاوری پیونــد هویــت ایمــن »فیزیکی-دیجیتــال« هــر محصــول را 
ایجــاد می کنــد و آن را در زنجیــره بلوکــی ثبــت می کنــد کــه بــه وســیله 
تأمیــن  زنجیــره  در  را  ثبت شــده  محصــول  حرکــت  هــر  می توانــد  آن 
ردیابــی کنــد. در نتیجــه از ورود محصــوالت تقلبــی و هرگونــه تــالش 
بــرای منحــرف کــردن محصــوالت ثبت شــده جلوگیــری می کنــد. عــالوه 
بــر ایــن، کارشناســان همچنیــن شــاهد اســتفاده از RFID در عملیــات 
آنالیــن،  فرآیندهــای  تأییــد  بــرای  بــزرگ  مقیــاس  در   front-end

اتوماســیون و ادغــام هســتند.

تجارت سیار

حــدود ۶.4 میلیــارد نفــر در سراســر جهــان از گوشــی های هوشــمند 
ــا 2021، ایــن تعــداد حــدود  اســتفاده می کننــد. بیــن ســال های 201۶ ت
74 درصــد افزایــش یافتــه اســت و انتظــار مــی رود تــا ســال 202۶ بــه 
7.5 میلیــارد برســد. بــر طبــق پروژه هــای مرکــز تحقیقــات تبلیغــات 
جهانــی، بیــش از 72 درصــد از کاربــران اینترنــت از طریــق گوشــی های 

هوشــمند بــه صفحــات وب دسترســی خواهنــد داشــت.

ایــن ارقــام تضمیــن کننــده بــازار رو بــه رشــد تلفــن همــراه اســت کــه 
هــر روز بــا پیشــرفت فنــاوری هدایــت می شــود. بــازار تجــارت تلفــن 
همــراه بــه دلیــل اســتفاده از گوشــی های هوشــمند بــرای خریــد آنالیــن 
و همچنیــن پرداخــت بــرای خریــد خــرده فروشــی، شــاهد رشــد عظیمــی 
خواهــد بــود. بــر طبــق مطالعــه دیگــری، از هــر 3 هــزار نفــر، 2 ترجیــح 

ــد کننــد. ــه صــورت آنالیــن خری می دهنــد ب

یکــی دیگــر از پیامدهــای اســتفاده گســترده از موبایــل، رســانه های 
عالقــه  مــورد  کانال هــای  در  را  برندهــا  کــه حضــور  اســت  اجتماعــی 
مشــتریان خــود بــا یــک پیشــنهاد تجــارت دیجیتــال کامــالً یکپارچــه 
برندهــا  فــروش  بــرای  بیشــتری  فرصــت  امــر  ایــن  می کنــد.  تســهیل 
فراهــم می کنــد. بــا توجــه بــه گزارش هــای بازارهــا، اپلیکیشــن های مــد 
ماننــد Vinted و Depop در حــال جایگزینــی راه هــای ســنتی ماننــد 
eBay و Gumtree در فــروش مــد دســت دوم هســتند. بنابرایــن، در 
زمان هــای آینــده، تجــارت ســیار بــه نــوآوری و حضــور خــود در صنعــت 

مــد ادامــه خواهــد داد.

چالش های دیجیتالی شدن

دیجیتالــی شــدن قدمــی بــزرگ اســت و در ســال 2022 بــا مصــرف مــد 
چالش هــای  نیــز  دیجیتــال  دنیــای  حتــی  امــا  شــد.  خواهــد  بزرگ تــر 
خــاص خــود را دارد کــه یکــی از مهم تریــن آنهــا حفاظــت از داده هــای 
تشــکیل دهنده اســت کــه ممکــن اســت در برابــر حمــالت ســایبری 
آســیب پذیر باشــند. ایــن امــر امنیــت ســایبری را بــه یــک نیــاز رو بــه 
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رشــد در میــان خــرده فروشــان مــد و بازیگــران تجــارت الکترونیــک 
زمــان  گذشــت  بــا  اینترنــت  نفــوذ  و  اســتفاده  زیــرا  می کنــد  تبدیــل 

می یابــد. افزایــش 

امــروزه کســب وکارها بیــش از هــر زمــان دیگــری بــا تهدیــدات حمــالت 
ســایبری و خطــرات مدیریــت نادرســت داده هــا مواجــه هســتند کــه 
صورتــی  در  تنهــا  اســت.  بهتــر  دیجیتــال  امنیــت  مدیریــت  نیازمنــد 
می تــوان بــه ایــن امــر دســت یافــت کــه بازیگــران مــد به ســرعت شــروع 
بــه ســرمایه گذاری در حفاظــت از دارایی هــای دیجیتــال و داده هــای 

موجــود در آن کننــد.

پایداری

مصــرف کننــده مــد امــروزی تمایــل بیشــتری بــه مــد پایــدار دارد و ایــن 
تمایــل پــس از کوویــد افزایــش یافتــه اســت. ایــن امــر باعــث شــده 
کــه ســازندگان مــد از جملــه طراحــان، توســعه دهنــدگان محصــول، 
خریــداران و بازرگانــان، جایگزین هــای مــد ســازگار بــا محیــط زیســت و 
پایــدار را انتخــاب کننــد. اگرچــه مــد غیرپایــدار همچنــان بــر عرضه هــای 
مــد کلــی در ســال 2022 تســلط خواهــد داشــت، برندهــا نســبت بــه 
بــرای مــدت طوالنــی محتاط تــر  ادامــه چنیــن محصــوالت نامطلــوب 

ــود. خواهنــد ب

آنهــا بایــد دیــر یــا زود مســئولیت نجــات ســیاره را بــر عهــده بگیرنــد. 
ــر  ــده رایج ت ــی در آین ــوازم جانب اســتفاده مجــدد و بازیافــت پوشــاک و ل
خواهــد شــد. از آنجایــی کــه در حــال حاضــر مــواد بازیافتــی حتــی 10 
ســرمایه گذاری های  نداده انــد،  تشــکیل  را  نســاجی  بــازار  از  درصــد 
حلقــه  بازیافــت  فرآیندهــای  و  فناوری هــا  افزایــش  بــرای  صنعــت 
بســته مــورد نیــاز اســت. بنابرایــن می تــوان در ایــن زمینــه پیشــرفت 
چشــمگیری را انتظــار داشــت. در واقــع بســیاری از کســب و کارهــا در 
حــال حاضــر ســرمایه گذاری در راه حل هــای بازیافــت حلقــه بســته را 

بــرای کاهــش اثــرات زیســت محیطــی افزایــش داده انــد.

توسعه محصول

ــا، صنعــت مــد محصــوالت ضــد  ــروس کرون ــا شــیوع وی ــه ب ــرای مقابل ب
ویروســی را ابــداع و معرفــی کــرد کــه نــه تنهــا می توانــد پوشــنده را 
از ابتــال بــه عفونــت محافظــت کنــد، بلکــه مانــدگاری طوالنی مــدت 
خــود را نیــز حفــظ می کنــد. اگرچــه چنیــن ابتکاراتــی در ســال 2020 
آغــاز شــد، امــا تحقــق، پذیــرش و اثربخشــی بیشــتر آنهــا در ســال 2021 

ســرعت گرفــت.

در طــول مــوج اولیــه COVID-19، بســیاری از برندهــای مــد جهانــی، 
عــالوه بــر پوشــاک، ماســک های ضــد ویروســی و تجهیــزات حفاظــت 

شــخصی را نیــز عرضــه کردنــد. طولــی نگذشــت کــه ایــن اجبــار تبدیــل 
بــه یــک هنجــار شــد و بســیاری از شــرکت های مــد شــروع بــه ادغــام 
محصــوالت ضــد ویروســی در مجموعه هــای خــود کردنــد. برنــد جیــن 
ایتالیایــی Diesel اولیــن شــلوار جیــن ضــد ویروســی خــود را بــرای فصــل 
تابســتان-پاییز 2021 بــا اســتفاده از تکمیــل ViralOff Polygiene بــه 
بــازار عرضــه کــرد. فــروش Polygiene در ســه ماهــه اول 2021 جهــش 
 ViralOff 141 درصــدی را گــزارش کــرد کــه ناشــی از ادامــه تقاضــا بــرای

بــود.

بــه همیــن ترتیــب، برنــد جیــن DL19۶1 و Warp姧 بــا HeiQ همــکاری 
کردنــد تــا همــه مدل هــای جیــن آینــده را بــا HeiQ Viroblock ارائــه 
دهنــد - یــک درمــان ضــد ویروســی کــه حتــی عرضه کننــده لباس هــای 
مردانــه ایتالیایــی Monobi Fashion بــرای کت هــای خــود اســتفاده 
ــر  می کنــد. از آنجایــی کــه ویــروس قابلیــت مانــدن بیــش از یــک روز ب
روی ســطوح منســوجات را دارد، خطــری کــه بــرای ســالمتی متصدیــان 
آن، از جملــه کارکنــان فــروش و مشــتریان وجــود دارد، بایــد از بیــن 

بــرود.

بــرای ایــن منظــور، شــرکت HeiQ ، Viroblock خــود را بــه یــک اســپری 
تبدیــل کــرد کــه ایــن برنــد می توانــد در فروشــگاه های خــود بــرای تمیــز 
کنــد.  اســتفاده  آنهــا  آزمایــش  یــا  لمــس  از  پــس  کــردن محصــوالت 
از آنجایــی کــه ایــن اســپری ها می تواننــد عــالوه بــر لبــاس، بــه تمــام 
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ســطوح منســوج بچســبند، کاربرد 
صنعــت  از  فراتــر  بســیار  آن هــا 
پوشــاک اســت - از فضــای داخلــی 
خــودرو گرفتــه تــا تشــک، مالفــه، 
ــه  ــرده، و رومیــزی. چندیــن نمون پ
دیگــر از توســعه محصــول مشــابه 
در بســیاری از بازارهــا وجــود دارد.

بــا ایــن حــال، ایــن مســئله یــک 
ایــن   - می کنــد  ایجــاد  را  ســوال 
چقــدر  محصــول  پیشــرفت های 
طــول مــی کشــد؟ بــا نگاهــی بــه 
تاریــخ در چنــد قــرن اخیــر، عــود 
مجــدد عفونت هــا و همه گیری هــا 
اســت.  اجتناب ناپذیــر  آینــده  در 
حفــظ  بــرای  راه  تنهــا  بنابرایــن، 
صنعــت مــد ایــن اســت کــه بــرای 
آمــاده  مــوارد  ایــن  بــا  روبرویــی 
شــود. احتمــاالً جهــان بــه زندگــی 
بــا تهدیــدات آتــی ویروســی عــادت 
خواهــد کــرد و در نتیجــه پذیــرش 
محافــظ  لباس هــای  ســریع تر 
زندگــی  از  بخشــی  عنــوان  بــه  را 

روزمــره اعمــال خواهــد کــرد.

افزایــش روزافــزون برندهایــی  بــا 
کــه بــه ایــن واقعیــت توجهی جدی 
دارنــد، افــزودن تجهیــزات محافــظ 
ــه محصوالتشــان  ضــد ویروســی ب
امــا  اســت.  شــده  مســلم  امــری 
ایــن امــر بــه آن ســادگی کــه بــه 
قوانیــن  نیســت.  می رســد  نظــر 
متفــاوت در کشــورهای مختلــف 
مانــع از گســترش بین المللــی مــد 
ضــد ویروســی می شــود، زیــرا همه 
محصــوالت در ســطح بین المللــی 
عنــوان  بــه  نشــده اند.  تاییــد 
ویروســی  ضــد  پوشــش  مثــال، 
در  کــه   Makspec V Toray
یونیفرم هــای صنایــع خدماتــی و 
ــوازی اســتفاده می شــود،  مهمان ن
شــده  تأییــد  ژاپــن  در  فقــط 
اســت. ایــن امــر مســتلزم تالشــی 

فناوری هــای  پذیــرش  در  جهانــی 
بــرای  دهنــده  نجــات  و  محافــظ 
امــر  ایــن  انسان هاســت.  جــان 
ســوق  واقعیــت  ایــن  بــه  را  مــا 
بــا  کرونــا  ویــروس  کــه  می دهــد 
ایجــاد انتظــارات امنیتــی جدیــد، 
آزمایــش اختراعــات جدیــد و گــرد 
هــم آوردن ســهامداران مختلــف، 
رشــد در صنایــع طراحــی و مــواد را 

اســت. کــرده  تحریــک 

جمع بندی

هــر  بــر   2022 ســال  در  فنــاوری 
تأثیــر  مــد  توســعه  از  ســطح 
مشــتریان  نفــع  بــه  و  می گــذارد 
اســت. اتــکای مــردم بــه فنــاوری 
همه گیــری  تجربــه  دلیــل  بــه 
امــر  ایــن  و  می یابــد  افزایــش 
جذاب تــری  اختراعــات  مشــاهده 
را در آینــده بــه همــراه دارد. ســال 
ســال  بــه  ادغــام  از  قبــل   2021
2022، آموخته های بســیاری را به 
صنعــت مــد منتقــل کــرد - ســالی 
دیگــر کــه ترکیبــی از چالش هــا و 
فرصت هــا خواهــد بــود. بازیگــران 
دیجیتــال،  تقاضاهــای  بایــد  مــد 
را  تامیــن  زنجیــره  و  پایــداری 

کننــد. مدیریــت 

همچنــان  مــی رود  انتظــار 
ســال  دو  ماننــد  مشــتریان 
باشــند.  انعطاف پذیــر  گذشــته 
در اقتصادهــای در حــال بهبــود، 
و   2022 ســال  در  مــد  تقاضــای 
پــس از آن رشــد خواهــد کــرد. از 
ایــن رو، شــرکت های مــد بایــد بــر 
ــا مشــتریان،  روی رشــد، تعامــل ب
و  تغییــر  حــال  در  نیازهــای  درک 

کننــد. تمرکــز  ســودآوری 
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آزمایشات جدید در آمریکا سطوح ابالی BPA  را در جوراب نشان یم دهد!

جوراب های مسی در آمریکا!

در  مســتقر  محیطــی  بهداشــت  مرکــز 
مــاده  بــاالی  ســطوح   )CEH( کالیفرنیــا 
BPA )بیســفنول آ( را در جوراب هایــی کــه 
عمدتــاً از پلــی اســتر بــا اســپندکس ســاخته 
شــده اند، از چندیــن برنــد پیــدا کــرده اســت. 
در ایــن آزمایشــات همــه محــدوده اندازه هــا 
مــورد بررســی قــرار گرفته انــد، امــا تاکیــد بــر 

کــودک اســت. و  نــوزاد  جوراب هــای 

مختلــف  مخلوط هــای  بررســی  ایــن  در 
پلــی اســتر، پنبــه و اســپندکس بــر اســاس 
مــورد  نســاجی  روز  بــه  اســتانداردهای 
آزمایــش قــرار گرفتنــد. غلظــت یافــت شــده 
بیشــتر  برابــر   19 تــا  شــیمیایی  مــاده  ایــن 
اگرچــه  بــود،  کالیفرنیــا  در  مجــاز  حــد  از 
ســاخته  پنبــه  از  عمدتــاً  کــه  جوراب هایــی 
نگرفتنــد. قــرار  تأثیــر  تحــت  بودنــد  شــده 

اســت.  نگرانــی  بــرای  دلیلــی   BPA وجــود 
باعــث   BPA کــه  اســت  ایــن  بــر  اعتقــاد 
آســیب در رشــد و تولیــد مثــل می شــود و 
پروســتات،  ســرطان  ســینه،  ســرطان  بــا 
بســیاری  و  دیابــت  متابولیــک،  اختــالالت 
از تهدیدهــای جــدی دیگــر بــرای ســالمت، 
بــه ویــژه در نــوزادان و کــودکان نوپــا مرتبــط 
اســت. مســیر قــرار گرفتــن در معــرض ایــن 
مــاده شــیمیایی جــذب پوســتی - مســتقیماً 
از طریــق پوســت - هنــگام پوشــیدن جــوراب 
تمــاس دســت  از طریــق  بلــع  و همچنیــن 
بــه دهــان پــس از لمــس یــا دســت زدن بــه 

جــوراب اســت.

اداره  یافته هــای  اســاس  بــر 
ســالمت  و  اســتاندارد 

 CEH کالیفرنیــا،

در ســپتامبر 2021 اخطارهــای ۶0 روزه را بــه 
75 برنــد جــوراب ارســال کــرد. طبــق فرآینــد 
Prop ۶5، متهمان ۶0 روز فرصت خواهند 
داشــت تــا بــا CEH بــرای اصــالح تخلفــات 
همــکاری کننــد، بــه عنــوان مثــال برندهــا 
دهنــده  هشــدار  برچســب های  بایســتی 
Prop ۶5 مبنــی بــر وجــود BPA را همــراه بــا 
محصــوالت خــود در هنــگام فــروش پیــش از 

ــه دهنــد. شــکایت CEH ارائ

مــاده شــیمیاییBPA را می تــوان در تولیــد 
پلــی اســتر بــه عنــوان یــک مرحلــه واســطه 
بــه منظــور بهبــود خــواص طبیعــی و طــول 

ــه کــرد. عمــر پارچــه اضاف

از  تــوان  مــی  اســتر  پلــی  پارچــه  تولیــد  در 
BPA بــرای ایجــاد خصوصیاتــی مثــل جــذب 
رطوبــت، خاصیــت آنتــی اســتاتیک و ثبــات 
BPA و  رنــگ اســتفاده کــرد.  شستشــویی 
ســایر بیســفنول ها ممکــن اســت بــه عنــوان 
مــواد تثبیــت کننــده رنــگ بــرای منســوجات 

پلــی اســتر و پلــی آمیــد اســتفاده شــوند

عــالوه بــر ایــن،BPA را می تــوان در تولیــد 
بازدارنده هــای شــعله، قــارچ کش هــا، آنتــی 
 PVC تولیــد  در  همچنیــن  و  اکســیدان ها 
اســتفاده کــرد. همچنیــن ممکــن اســت از 

تولیــد  فراینــد  در  شــیمیایی  مــاده  ایــن 
ایجــاد  جهــت  اســپندکس 

آنتــی  خــواص 

شــود. اســتفاده  اســتاتیک 

بــه طــور ســنتی، BPA یــک مــاده شــیمیایی 
پرخطــر در الیــاف نســاجی در نظــر گرفتــه 
نمی شــد. کمیســیون اروپــا )EC( از کمیتــه 
 (SCCS( مصرف کننــده  ایمنــی  علمــی 
آیــا  کــه  کنــد  تعییــن  تــا  اســت  خواســته 
پوشــاک تولیــد شــده مصرف کننــدگان را در 
معــرض ســطح نگران کننــده ای از BPA قــرار 
آیــا مصرف کننــدگان  یــا خیــر، و  می دهنــد 
کــودکان  نــوزادان،  ماننــد  آســیب پذیر 
خردســال یــا زنــان بــاردار بیشــتر در معــرض 

خطــر هســتند یــا خیــر.

خواســتار  امــکان  صــورت  در  همچنیــن 
ایــن  وجــود  بــرای  محــدوده  یــک  معرفــی 
مــاده شــیمیایی در محصــوالت شــدند. در 
محیــط  بهداشــت  مرکــز   ،2021 ســپتامبر 
)CEH(، ایــاالت متحــده آمریــکا، بــرای اولین 
بــار اطالعیه هایــی را بــرای وجــود BPA در 
منســوجات صــادر کــرد. پیــش از ایــن بــرای 
محصوالتــی از قبیــل عینــک آفتابــی، کاغــذ 
اینچنینــی  محصــوالت  ســایر  یــا  و  حراتــی 

اطالعیــه BPA Prop ۶5 صــادر شــده 
بــود.
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Hugo Boss هزار شغل در ترکیه ایجاد یم کند

 Hugo Boss آلمانــی  پوشــاک  برنــد 
واحدهــای  کــردن  نزدیک تــر  بــرای 
و  اروپــا  در  خــود  پایــگاه  بــه  تولیــدی 
آســیای جنــوب  بــه  وابســتگی  کاهــش 
شــرقی در زمانــی کــه زنجیره هــای تامیــن 
جهانــی تحــت فشــار شــدید قــرار دارنــد، 
قــرار اســت ظرفیــت کارخانــه خــود را در 

دهــد. گســترش  ترکیــه 

دانیــل گریــدر، مدیــر اجرایــی ایــن برنــد، 
بــه Financial Times )FT( گفــت کــه 
ایــن شــرکت کــه کارخانــه بزرگــی را در 
می کنــد،  اداره  ترکیــه  غــرب  در  ازمیــر 
ظرفیــت خــود را افزایــش خواهــد داد. 
گریــدر چالش هــای ایــن امــر را کمبــود 
و  نقــل  و  حمــل  در  تاخیــر  عرضــه، 
هزینه هــای حمــل و نقــل باالتــر ایجــاد 
شــده توســط زنجیــره تامیــن منقطــع را 
بــه عنــوان "غیرقابــل بــاور" تشــریح کرد.

تــا ســال  دارد  کــه قصــد  ایــن شــرکت 
کــرده  برابــر  دو  را  خــود  فــروش   2025
میلیــارد   4/5( یــورو  میلیــارد   4 بــه  و 
در  جدیــد  کارگــر   1000 برســاند،  دالر( 
کارخانــه ازمیــر اســتخدام خواهــد کــرد 
ــا یــک ســوم  و تعــداد کارکنــان خــود را ت

در  حــال  عیــن  در  می دهــد.  افزایــش 
حــال برنامه ریــزی بــرای ســرمایه گذاری 
واحــد  ایــن  آالت  ماشــین  در  بیشــتر 
کار  کهنــه  ایــن  می باشــد.  تولیــدی 
کــه  عرضــه  تغییــر  کــه  گفــت  صنعــت 
"ســوئیچ  عنــوان  بــه  خــودش  توســط 
دائمــی  می شــود،  نامیــده  بــزرگ" 

بــود. خواهــد 

او گفــت: "اســتراتژی آینــده مــا تولیــد 
پوشــاک بیشــتر در مکان هایــی نزدیــک 
بــه  آن  در  کــه  اســت  بازارهایــی  بــه 
کــه  گفــت  گریــدر  می رســند."  فــروش 
بــه  نزدیــک  اختصاصــی  کارخانــه  یــک 
مزیــت  اخیــر »یــک  ماه هــای  در  اروپــا 

اســت. بــوده  عظیــم«  رقابتــی 

در  واقــع  کارخانــه  حاضــر،  حــال  در 
ترکیــه کــه در ســال 1999 تاســیس شــده 
 Hugo اســت، بزرگتریــن واحــد تولیــدی
ــه مــد همچنیــن  Boss اســت. ایــن خان
دارای کارخانه هایــی در آلمــان، لهســتان 
و ایتالیــا اســت کــه در ترکیــب بــا ترکیــه 
حــدود 20 درصــد از تولیــد پوشــاک آن را 

تشــکیل می دهنــد.

در  مشــابهی  اظهــارات  ایــن،  از  پیــش 
مــورد تغییــر یــا توســعه تولیــد در ترکیــه 
اروپایــی  شــرکت های  ســایر  توســط 
 Camper و Benetton، Ikea ماننــد

بیــان شــده بــود.

نزدیــک  یــا  اروپــا  در  تامین کننــدگان 
ــز 30 درصــد دیگــر از پوشــاک  ــه آن نی ب
در  کــه  می کننــد  تامیــن  را  برنــد  ایــن 
افزایــش بیشــتری خواهــد  آینــده  دوره 
یافــت، زیــرا در حــال حاضــر ایــن بخــش 
ــه تولیــد در آســیای جنــوب  ــه شــدت ب ب
شــرقی کــه هزینه هــای نیــروی کار کمتــر 

اســت، وابســته اســت.

ســبد  کــه  افــزود  همچنیــن  گریــدر 
گســترش  را  برنــد  ایــن  محصــوالت 
خواهــد داد و عــالوه بــر گســتره پرچمدار 
هــای  لبــاس  تجــاری،  لباس هــای 
غیررســمی بیشــتری را عرضــه خواهــد 
کــرد. همچنیــن طــی پنــج ســال آینــده 
متعهــد بــه ســرمایه گذاری 500 میلیــون 
برنامه هایــی  بــا  فروشــگاه ها  در  یــورو 
ــا 100  ــی ت ــرای افزایــش بودجــه بازاریاب ب
میلیــون یــورو در ســال تــا ســال 2025 

شــد. خواهــد 
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