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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

. سوزن زن 
         SS , SMS ، SMMS .

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

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

DOPE DYED الیاف 
   گونى و جامبو پلى پروپیلن

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

موکت هاى چاپى
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حسن زرکار:  باید در صادرات فرش در دنیا بیشترین سهم را داشته باشیم

گزارش چهاردهمین نمایشگاه بین المللی کف پوش ها، موکت، فرش ماشینی تهران

توالیی: فاصله زیادی تا نمایشگاه فرش ماشینی در عیار جهانی داریم

آینده صنعت پوشاک در نمایشگاه IGM رقم خواهد خورد

اشتغالزایی و کمک به خودکفایی در فرش ماشینی حاصل ربع قرن تالش خانواده زرکار کاشان

مصاحبه با نساجیت، فروشگاه آنالین پارچه مبلی، پرده و 
روتختی

ایــن نمایشــگاه کــه در تاریــخ 8 الــی ۱۱ ســپتامبر ۲۰۲۲ )۱۷ تــا ۲۰ شــهریور( برگــزار مــی شــود 
تمــام فناوری هــای مــورد اســتفاده درصنعــت پوشــاک را در مرکــز نمایشــگاهی Tüyap بــه 

نمایــش مــی گــذارد.

در نمایشــگاه IGM کــه بــا شــعار "بیاییــد آینــده را طراحــی کنیــم" آغــاز بــه کار کــرده اســت، 
همــه فنــاوری هــا مــورد اســتفاده در تولیــد پوشــاک و پوشــاک آمــاده، از دوخــت تــا ....

ــام فــرش زرکار کاشــان در ســال ۱۳۶۹ فعالیــت خــود را  ــا ن ــدا ب ــز در ابت ــای تبری فــرش اولی
در زمینــه چلــه پیچــی و بافــت فــرش هــای ماشــینی بــا ماشــین آالت ایرانــی و خــط آهــار و 
تکمیــل فــرش آغــاز نمــود. در حــال حاضــر بــا نوســازی و ســرمایه گــذاری هــای جدیــد انجــام 

شــده در ایــن راســتا از ماشــین آالت بافندگــی بــا تکنولــوژی روز دنیــا یعنــی ...

 ۵۰۰۰ بــر  بالــغ  مســاحتی  بــا  شــرکت  ایــن  اکنــون  هــم 
مترمربــع و تولیــد روزانــه ۵۰۰۰ متــر پارچــه مبلــی، پــرده 
و کاالی خــواب متنــوع و اشــتغال ۱۵ نفــر نیــروی کار بــه 
صــورت مســتقیم و ۳۵ نفــر غیــر مســتقیم بــا بهــره منــدی 
روز در حــال  بــه  و نســاجی  بافندگــی  هــای  از دســتگاه 
فعالیــت اســت.در حــال حاضــر بالــغ بــر 8۰ طــرح متنــوع و 

جــذاب ایرانــی روی خــط تولیــد ایــن شــرکت  ...
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الفر برندی محبوب در صنعت نساجی ایران

شکایت نکن ... صادر کن!
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12نگاه تخصصی به تولید و فروش مواد تعاونی نساجی راز موفقیت هینزا شیمی



پیشرفت های صنعت فرش

مصر شورای صنایع نساجی را برای توسعه بخش ریسندگی و بافندگی 
ایجاد می کند

چهل و دومین نمایشگاه فرش هند 2022  بزرگترین 
نمایشگاه فرش آسیا

انعطاف پذیری چین در شاخص آسیب پذیری زنجیره  تامین 
منسوجات و پوشاک جهان

افزایش کارایی و کاهش تاثیرات زیست محیطی صنعت فرش

چهــل و دومیــن نمایشــگاه فــرش هنــد بــا حضــور تعــداد زیــادی 
از بازدیدکننــدگان هــر ســاله در دهلــی نــو برپــا میشــود. شــورای 
ترویــج صــادرات فــرش، چهــل و دومیــن دوره نمایشــگاه فــرش 
 ،NSIC هنــد را از ۲۵ تــا ۲8 مــارس ۲۰۲۲ در محــل نمایشــگاه

دهلــی نــو،...

از  برخــی  تامیــن،  زنجیــره  آســیب پذیری  شــاخص  یــک 
صنایــع نســاجی و پوشــاک پیشــرو در جهــان را رتبه بنــدی 
کــرده اســت. در ایــن رتبه بنــدی، چیــن بــه عنــوان دارنــده 

... پوشــاک  و  نســاجی  تامیــن  زنجیــره  خودکفاتریــن 
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چاپخانه چاپ دیجیتال ایران کهن

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

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

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

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

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

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

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

اســت.  دانلــود 

www.instagram.com/kohanjournal
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نگاه تخصیص به تولید و فروش مواد تعاوین 

نساجی راز موفقیت هیزنا شیمی

گفتگو با مهندس کامیار صفی نژاد و مهندس حسین زمانی - شرکت هینزا شیمی

بخــش  در  تجربــه  ســال   ۳۰ از  بیــش 
تولیــد و توزیــع مــواد شــیمیایی نســاجی 
و تــاش و کوشــش بــرای ارتقــا ســطح 
آگاهــی تولیــد کننــدگان کشــور و تمرکــز 
از  نســاجی  صنعــت  روی  بــر  خــاص 
جملــه مــواردی اســت کــه  شــرکت هینــزا 
شــیمی را بــرای مصاحبــه و تحلیــل بــازار 
نســبتا آشــفته  مــواد تعاونــی نســاجی  
بــه کاندیدایــی جــذاب بــدل مــی کنــد. 
بــه همیــن خاطــر بــا مدیــران ایــن شــرکت 
بــه گفتگــو نشســتیم کــه حاصــل آنــرا در 

ادامــه مشــاهده مــی کنیــد...

لطفــاً در مــورد شــرکت هینــزا شــیمی، 
نحــوه تاســیس، اهــداف و محصــوالت 

خــود توضیحاتــی را ارائــه دهیــد.

 ۱۳۷۳ ســال  حــدود  مهندس زمانــی: 
طــور  بــه  را  ســیزال  نــام  بــا  شــرکتی 
رســمی ثبــت کردیــم و تــا ســال ۱۳8۶ بــا 
نــام ســیزال در بــازار مشــغول فعالیــت 
بودیــم. شــرکت هینــزا شــیمی نیــز پــس 
صنعتــی  شــهرک  در  زمیــن  خریــد  از 
ســازهای  و  ســاخت  اتمــام  و  اشــتهارد 
کارخانــه در ســال ۱۳8۳ تاســیس شــد. 
در ســال ۱۳8۶ تولیــد را شــروع کردیــم 
و تــا بــه امــروز بــا نــام هینــزا شــیمی بــه 

تولیــد مشــغول هســتیم. 

کلــی  طــور  بــه  مــا  محصــوالت  طیــف 
در  کــه  اســت  نســاجی  تعاونــی  مــواد 
تکمیــل،  رنگــرزی،  مثــل  بخش هایــی 
ریســندگی و مقدمــات مصــرف میشــود. 
همچنیــن بــرای صنایــع فــرش، موکــت 
و پــرده رزیــن هــای امولســیونی تولیــد 
مــی کنیــم. هرچنــد محصــوالت مــا در 
ســایر صنایــع نیــز قابلیــت مصــرف دارد 
ــم کاری مــا  امــا چــون تخصــص مــا و تی
صنعــت نســاجی اســت فقــط در بخــش 
مــواد تعاونــی نســاجی مشــغول فعالیــت 

هســتیم.

◀مهندس زمانی 

www.kohanjournal.com
مجله اختصاصی نساجی و فرش ماشینی
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ٰــژاد:  ظرفیــت تولیــدی  مهنــدس صفــی ن
هینــزا شــیمی طبــق پروانــه بهــره بــرداری 
حــدود ۲۲۵۰۰ هــزار تــن  در ســال مــی 
باشــد امــا بــا توجــه بــه وضعیــت بــازار 
نقدینگــی  کمبــود  دلیــل  بــه  اینکــه  و 
میکنیــم  تولیــد  ســفارش  طبــق  فقــط 
اســت.  متغیــر  مــا  تولیــدی  ظرفیــت 
تولیــد کننــدگان مــواد تعاونــی نســاجی 
در حــال حاضــر بــرای مدیریــت نقدینگی 
در  محصــوالت  دپــو  از  جلوگیــری  و 
ســرمایه  خــواب  معنــای  بــه  کــه  انبــار 
اســت طبــق ســفارش کار مــی کننــد و 
مشــتریان نیــز بــا علــم بــه ایــن موضــوع 
زودتــر از موعــد مقــرر سفارشــات خــود را 

ثبــت میکنــد.

مــواد اولیــه مــورد نیــاز خــود را از کجــا 
تامیــن مــی کنیــد؟

ٰــژاد:  بخــش زیــادی از  مهنــدس صفــی ن
مــواد اولیــه از پتروشــیمی های داخلــی 
 ۲۰ حــدود  و  میشــود   تامیــن  کشــور 
درصــد آن وارداتــی اســت کــه در ایــران 
مــواد  ایــن  قبــا  شــود.  نمــی  تولیــد 
کشــور  وارد  اروپــا  و  ژاپــن  تایــوان،  از 
می شــد امــا در حــال حاضــر بــه دلیــل 
را  درصــد   ۲۰ ایــن  موجــود  مشــکات 
بیشــتر از چیــن و ترکیــه وارد میکنیــم.

ســایر  بــا  مقایســه  در  شــیمی  هینــزا 
رقبــای داخلــی در چــه وضعیتــی قــرار 

دارد؟

مهنــدس زمانــی: اغلــب شــرکت هــای 
فعال در این حوزه روی تعداد محدودی 
از مــواد کمــک نســاجی کار مــی کننــد. 
ســیلیکون  یــا  کــف  ضــد  فقــط  مثــاً 
تولیــد مــی کننــد. مــا در هینــزا شــیمی 
قابلیــت ســاخت ۹۰ درصــد مــوادی کــه 
در صنعــت نســاجی اســتفاده مــی شــود 
ــا  و کشــور بــه آن نیــاز دارد را داریــم و ی
بــا مهندســی معکــوس، ارســال نمونــه 
بهبــود  و  ســازی  بهینــه  مشــتری،  بــه 
از  کنیــم  مــی  فرمولــه  را  آن  محصــول 
روغــن  اســتاتیک  آنتــی  هــای  روغــن 
هــای ریســندگی و نــرم کــن هــا گرفتــه 
تــا ضدکــف  هــا، دترجنــت هــا،  آهــار و 
غیــره. مــا در هینــزا دارای تیــم تخصصــی 
از  نیمــی  از  بیــش  و  نســاجی هســتیم 
فــوق  لیســانس،  مــدرک  مــا  پرســنل 

لیســانس و دکتــرای نســاجی دارنــد.

مــن  نظــر  بــه  نــژاد:   صفــی  مهنــدس 
ــا  ــزا شــیمی تفــاوت عمــده ای کــه ب هین
دیگــر رقبــا دارد تخصــص بومــی شــده 
و تجربــه و ســابقه نســاجی اســت کــه 
نســاجی  اســت. صنعــت  مهــم  بســیار 
از  اســت.  گســترده  بســیار  صنعتــی 

الیــاف تــا پوشــاک کــه بــه دســت مصــرف 
کننــده مــی رســد عملیــات و فراینــد هــای 

دارد. وجــود  مختلفــی 

در ایــن بیــن یــک شــرکت مــواد تعاونــی 
کــه مثــاً فقــط صابــون تولیــد مــی کنــد 
تنهــا روی همــان بخــش تســلط دارد و 
اینکــه قبــل و بعــد از مصــرف صابــون 
چــه اتفاقــی بــرای کاال افتــاده یــا خواهــد 
افتــاد را مــورد توجــه قــرار نمــی دهــد. 
شــیمی  متخصصیــن  بیشــتر  چــون 
آشــنا  کمتــر  نســاجی  بــا  و  هســتند 
هســتند. همانطــور کــه مهنــدس زمانــی 
اشــاره کردنــد تیــم متخصــص و نســاج 
هینــزا شــیمی مــی توانــد  بــه طــور کلــی 
قبــل و بعــد پروســه را بررســی و تحلیــل 
و  مشــکات  بــاال  ســرعت  بــا  و  کــرده 
رفــع  و  داده  تشــخیص  را  کمبودهــا 
نمایــد. بــرگ برنــده شــرکت مــا تســلط 
عملیــات  و  فرایندهــا  کلیــه  بــه   کافــی 

اســت. نســاجی  

ــی نســاجی   ــرای مــواد تعاون ــران ب در ای
هــا  ســودجویی  از  جلوگیــری  جهــت 

دارد؟ وجــود  خاصــی  اســتاندارد 

ایــران  در  متاســفانه  زمانــی:  مهنــدس 
ــرای مــواد تعاونــی نســاجی اســتاندارد  ب
خاصــی تعریــف نشــده اســت ولــی مــا 

◀مهندس صفی نٰژاد 
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ســعی مــی کنیــم مــواد خــود را مطابــق 
و  دنیــا  روز  قبــول  قابــل  کیفیــت  بــا 
یــا  و  کنیــم  تولیــد  اروپایــی  کشــورهای 
حداقــل نزدیــک بــه آنهــا تولیــد کنیــم. 

در ایــران ســعی کــرده ایــم پروتــکل هــای 
محصــوالت  بــرای  را  اس  دی  اس  ام 
ارائــه  بــه مشــتری  و  کــرده  تهیــه  خــود 
دهیــم. اطاعاتــی از قبیــل اینکــه مــاده 
خیــر؟  یــا  هســت  زا  آتــش  شــیمیایی 
یــا  اســت  بــا پوســت مضــر  تمــاس  در 
یــا  دارد  زا  ســرطان  بخارهــای  خیــر؟ 
ــه  ــا آن چگون خیــر؟ شــرایط کار کــردن ب
اســت؟ و غیــره را در نظــر میگیریــم. در 
شــرکتهای خارجــی نیــز بــر ایــن منــوال 

اســت.

شــکلی  بــه  شــیمیایی  مــواد  ماهیــت 
اســت کــه امــکان ســود جویــی در آن 
زیــاد اســت و در حــال حاضــر هــم کــم 
نیســتند شــرکتهایی کــه بــا رقیــق کــردن 
و ضعیــف کــردن مــاده ســر مشــتری را 
کاه مــی گذارنــد و متاســفانه  بــه دلیــل  
عــدم آگاهــی مصــرف کننــده بــازار خوبــی 
هــم دارنــد. بــه همیــن دلیــل شــما مــی 
توانیــد یــک مــاده را در بــازار و قیمــت 
هــای مختلفــی پیــدا کنیــد. متاســفانه 

ایــن مشــکل را داریــم.

مــا  توضیحــات  بــا  کننــده  مصــرف  یــا 
بــی  ارزانــی  کــه هیــچ  قانــع مــی شــود 

بــی  ایــن کــه جنــس  یــا  دلیــل نیســت 
کیفیــت را میخــرد و بعــد از مدتــی بــا 
دادن خســارت متوجــه نامرغوبیــت آن 
کــه  هســت  ســومی  حالــت  و  میشــود 
ــا  ــا آگاهــی جنــس ن مشــتری بــه دلیــل ن
متوجــه  و  میکنــد  مصــرف  را  مرغــوب 
موضــوع هــم نمــی شــود. متاســفانه بــه 
ــازار رقابــت هــای کاذب  ــن دلیــل در ب ای
زیــادی وجــود دارد. برخــی از شــرکتهای 
مــواد شــیمیایی در بــازار فقــط جنــس 
را وارد کــرده بــا آب مخلــوط مــی کننــد 
و مــی فروشــند و چــون متــر و معیــار و 
اســتاندارد مشــخصی وجــود نــدارد قابــل 

نیســت. کنتــرل 

مهنــدس صفــی نــژاد: بخــش مهمــی از 
کار مــا دادن اطاعــات کافــی و مشــاوره 
ــدا مــواد  ــه شــرکت هاســت. مــا در ابت ب
تســت  مشــتری  کارخانــه  در  را  خــود 
میکنیــم و بــرای گرفتــن بهتریــن نتیجــه 
و اپتیمــوم مصــرف بــا شــرکتها ارتبــاط 
هینــزا  در  مــا  فــروش  تیــم  داریــم.  
شــیمی فقــط فــروش و بازاریابــی انجــام 
نمــی دهنــد بلکــه تیمــی متخصــص و بــا 
دانــش فنــی هســتند کــه کار فــروش را 
انجــام میدهنــد. فــروش مــواد شــیمیایی 
رمــز  و  اســت  تخصصــی  بســیار  کار 
موفقیــت هینــزا شــیمی نیــز همیــن نــگاه 

تخصصــی بــه کار اســت.

کــه  مشــکاتی  از  یکــی  متاســفانه 

اشــاره  آن  بــه  هــم  زمانــی  مهنــدس 
و  علــم  ســطح  بــودن  پاییــن  کردنــد 
اطاعــات فنــی در بیــن صاحبــان صنایع 
و حتــی مهندســین کارخانجــات اســت. 
نســاجی  مــواد کمکــی  دانــش  نظــر  از 
زمینــه  همیــن  و  دارنــد  هایــی  ضعــف 

میشــود. هــا  ســودجویی  ســاز 

از  اولیــه  مــواد  تامیــن  در  آیــا 
مشــکالتی  کشــور  پتروشــیمی های 

؟ یــد ر ا د

مهنــدس صفــی نــژاد: مــا اغلــب مــواد 
مــی  تامیــن  بــورس  از  را  خــود  اولیــه 
هــم  کمبودهایــی  گاهــی  امــا  کنیــم 
وجــود دارد کــه بــه دلیــل اورهــال شــدن 
پتروشــیمی هــا یــا رقابــت زیــاد بــر ســر 
تولیــدات محــدود آن هــا و گاهــی هــم 
مــی  پتروشــیمی  قیمتــی  نوســانات 
بــه  هــا  پتروشــیمی  متاســفانه  باشــد. 
مــی  دســتکاری  را  هــا  قیمــت  راحتــی 
کننــد. گاهــی افزایــش شــدید قیمــت هــا 
باعــث میشــود خریــد داخلــی کــم شــده 
را  خــود  محصــوالت  هــا  پتروشــیمی  و 

کننــد. صــادر  بتواننــد 

اســت.  جــدی  یــک مشــکل  نقدینگــی 
مــواد  کننــدگان  تولیــد  اغلــب  قبــا 
زیــادی  مقــدار  بــه  نســاجی  تعاونــی 
اولیــه  مــواد  دپــوی  و  خریــد  قابلیــت 
مصرفــی خــود را داشــتند امــا در حــال 
حاضــر فقــط بنــا بــر ســفارش مــواد اولیــه 
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خریــداری مــی کننــد چــرا کــه از نظــر نقدینگــی تحــت فشــار 
هســتند. خــود مــا مجبــور هســتیم فقــط مصــرف هفتگــی 

کنیــم. خریــداری  را  خــود 

مهنــدس زمانــی: متاســفانه در بحــث برگشــت پــول بخــش 
مــواد تعاونــی نســاجی یکــی از بدتریــن قســمت هاســت و 
کارخانجاتــی کــه پــول الیــاف فــروش، ماشــین ســاز و غیــره را 
نقــد و راحــت پرداخــت مــی کننــد در زمــان پرداخــت پــول بــه 

شــرکت مــواد تعاونــی بــی پــول مــی شــوند. 

در بخــش مــواد تعاونــی نقــد فروشــی جــا نیفتــاده و علــت آن 
همــان وجــود افــراد ســوجو و رقابــت ناســالم بــا قیمت هــای 
ــده خــوب  ــد کنن غیرواقعــی و مــواد نامرغــوب اســت کــه تولی
را تحــت فشــار قــرار مــی دهــد. حــدود ۴۰ شــرکت در بخــش 
تولیــد مــواد تعاونــی نســاجی ایــران حضــور دارنــد کــه حــدود 
۱۵ شــرکت از ایــن تعــداد طیــف قابــل قبولــی از محصــوالت را 

تولیــد میکننــد.

به نظر من باید کنسرســیومی از شــرکت های بزرگ و ریشــه 
دار در بخــش مــواد کمکــی نســاجی تشــکیل شــود کــه بــرای 
مصــرف کننــده کاس هــای آموزشــی بگــذارد و کمبــود دانــش 
را در ایــن صنعــت رفــع کنــد. بایــد مصــرف کننــده بدانــد کــه 
مثــاً یــک نــرم کــن چــه آیتــم هــا و فاکتــور هایــی را بایــد بــرای 
او پــاس کنــد اگــر ایــن آیتــم هــا پــاس نشــد قطعــاً جایــی بــه 
زیــان مصــرف کننــده اســت کــه متوجــه آن نیســت و یــا بعــد از 

انتقــال بــه مرحلــه بعــدی مشــکل بــروز خواهــد کــرد.

آیــا قابلیــت رقابــت بــا شــرکت هــای خارجــی را در بخــش 
داریــم؟ نســاجی  مــواد کمکــی 

مهنــدس زمانــی: بلــه بــه اعتقــاد من امــکان تولید محصوالت 
مشــابه خارجــی وجــود دارد بــا توجــه بــه اینکــه در بحــث تولیــد 
ــم  ــی داریــم می توانی ــت های ــه پتروشــیمی هــم مزی مــواد اولی
بســیاری از تولیــدات را هــم رده و یــا حتــی بهتــر از محصــوالت 
چینــی یــا ترکیــه تولیــد کنیــم. مثــاً در مــورد اســپین فینیــش 
کیفیــت تولیــدی مــا بســیار بــاال اســت امــا بــه دلیــل تعرفــه 
هــای گمرکــی بــاال نمــی توانیــم بــه ترکیــه صــادر کنیــم و در 

ایــن بخــش در ایــران خودکفــا هســتیم.

در حــال حاضــر بــه غیــر از رزیــن هــای SBR  بخــش دیگــری 
از مــواد تعاونــی نســاجی صــادرات نــدارد هرچنــد در مــوارد 
معــدودی برخــی از تاجــران کشــورهای همســایه مثــل عــراق و 
افغانســتان خریــد هــای ریالــی را انجــام مــی دهنــد کــه چنــدان 
نمیتــوان اســم صــادرات را روی آن گذاشــت ولــی صــادرات 
بــه صــورت رســمی تقریبــا وجــود نــدارد. مــا ایــن امــکان را 
داریــم هــر مــاده شــیمیایی مــورد نیــاز صنعــت نســاجی را 

تولیــد کنیــم.

شــرکت ها می تواننــد بــه مــا مراجعــه کننــد و نیازهــای خــاص 
و سفارشــی خــود را بــا مــا مطــرح کننــد و  بــا قــدرت می گویــم 
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کــه امــکان نــدارد نتوانیــم آن مــاده را بــا مهندســی معکــوس 
و تکــرار و آزمــون تولیــد کنیــم. 

همانطــور کــه اشــاره شــد تولیدکننــدگان ریشــه دار و قــوی در 
ایــران نیــاز مــواد اولیــه ارزان و بــا حجــم بــاال دارنــد تــا بتواننــد 
صــادرات کننــد. مثــاً در بخــش روغــن هــای ریســندگی بخش 
عمــده کار وابســته بــه مــاده پارافیــن اســت کــه در ایــران هــم 
خوشــبختانه بــه وفــور تولیــد مــی شــود امــا اینکــه مــا بــه عنــوان 
تولیــد کننــده بخواهیــم مقــدار زیــادی پارافیــن را خریــد کنیــم 

ممکــن نیســت.

مهنــدس صفــی نــژاد: یکــی از بحــث هــای جالــب در کشــور 
مــا ارزش افــزوده اســت کــه بــه غلــط از تولیدکننــده گرفتــه 
میشــود آن هــم نــه یــک بــار بلکــه از هــر تولیــد کننــده بــه 
طــور جداگانــه! یعنــی یــک کاالی نســاجی از زمانــی کــه مــواد 
اولیــه اســت تــا زمانــی کــه بــه دســت مشــتری برســد چنــد بــار 
۹ درصــد ارزش افــزوده بــه آن اضافــه شــده و یــک افزایــش 
قیمــت بــی دلیــل و سرســام آور داریــم کــه ترمــز مــارا کشــیده 
اســت. ایــن پــول بــه جیــب دولــت میــرود کــه یــا ســهواً یــا عمــداً 

مانــع تولیــد اســت.

و  تــر  و ســبز  غیــر مضــر  مــواد کمکــی  توانیــم  مــی  چطــور 
کنیــم؟ تولیــد  زیســت  محیــط  دوســتدار 

مهنــدس زمانــی: مــا در شــرکت هینــزا شــیمی ســعی کــرده 
ایــم همــواره در انتخــاب مــواد اولیــه در تولیــد محصــوالت 
خــود نظــر داشــته باشــیم و از مــوادی اســتفاده کنیــم کــه بــرای 
محیــط زیســت ضــرر کمتــری داشــته باشــد و زیســت تخریــب 
پذیــر باشــد. مــواد مضــر کمتــری در پســاب هــا بــه جــا بگــذارد 
و بــرای مصــرف کننــده نهایــی و اپراتــور کارخانــه کــه بــا ایــن 
ــن  ــن خطــر را داشــته باشــد. ای ــد کمتری مــاده ســر و کار دارن
کار چنــدان قیمــت نهایــی را تحــت تاثیــر قــرار نمــی دهــد و 
تنهــا بــه دانــش تولیــد کننــده برمی گــردد کــه چطــور بتوانــد 
ــزان تخریــب محیــط  ــن می ــا کمتری مــواد کمکــی نســاجی را ب

زیســت و بــی ضــرر تولیــد و روانــه بــازار کنــد.

و  ایــزو  هــای  گواهینامــه  دریافــت  بــرای  زمانــی  حتــی  مــا 
اســتاندارد اکوتکــس اقــدام کردیــم امــا متاســفانه از آن جایــی 
کــه مشــتری توجهــی بــه آن نــدارد در مــا نیــز انگیــزه کافــی 
ایجاد نشد. شاید از حدود ۷۰ مشتری که ما در سال داریم 
کمتــر از تعــداد انگشــت هــای دســت از مــا گواهینامــه هــای 
ــه  ام اس دی اس را طلــب میکنــد و دیگــران حتــی نســبت ب
ســاده تریــن مطالــب آگاهــی ندارنــد چــه برســد بــه مفاهیمــی 
ماننــد اســتاندارد اکوتکــس! متاســفانه بســته بــودن درهــای 
دنیــا بــه روی مــا باعــث ایجــاد نوعــی عقــب ماندگــی اطاعاتــی 

نیــز شــده اســت.

بیوگرافــی مهنــدس حســین زمانــی ابیانــه: "در 
ســال ۱۳۶۷ از دانشــگاه امیرکبیــر در رشــته 

مهندســی نســاجی شــاخه علــوم و تکنولــوژی رنــگ 
کــه در حــال حاضــر زیــر شــاخه پلیمــر شــده اســت 

فــارغ التحصیــل شــدم از بــدو ورود بــه صنعــت 
در بخــش مــواد تعاونــی نســاجی مشــغول بــه کار 

شــدم کــه تــا بــه امــروز هــم ادامه دارد.  در شــرکت 
هــای  ســایار، شــرکت رنگــرزی مخمــل پاســارد، 

شــرکت ســیزال و شــرکت هینــزا 
شــیمی فعالیــت داشــتم.

در  مــن  نــژاد:  صفــی  کامیــار  مهنــدس  بیوگرافــی 
نســاجی  مهندســی  رشــته  در  امیرکبیــر  دانشــگاه 
شــاخه علــوم و تکنولــوژی رنــگ بــه همــراه مهنــدس 
هــا  درس  از  بســیاری  در  کــردم  تحصیــل  زمانــی 
همــکاس بودیــم. در ســال ۱۳8۶ فــارغ التحصیــل 
فــارغ  از  بعــد  کــه  بــودم  افــرادی  جــزو  شــدم. 
التحصیلــی در صنعــت نســاجی در بخــش ماشــین 
در چیــت ری  ابتــدا  کار شــدم.  بــه  آالت مشــغول 
بــه عنــوان سرپرســت ســفیدگری و رنگــرزی و پــس 
کار  بــه  مشــغول  ســهند  فــرش  شــرکت  در  آن  از 
بخــش  در  بوریــا  شــرکت  در  آن  از  پــس  شــدم. 
فــروش و تحقیــق و توســعه بــه فعالیــت خــود ادامــه 

دادم. از ســال ۱۳8۳ تــا بــه امــروز 
ــزا شــیمی مشــغول  در شــرکت هین

هســتیم. فعالیــت 
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الفر برندی محبوب در صنعت نساجی ایران
گفتگو با مهندس امیررضا افشاری مدیر عامل شرکت ندتکس

نمایشــگاه ماشــین آالت نســاجی اســتانبول کــه در مــاه جــون 
ماقــات  بــرای  محلــی  شــد  برگــزار  ترکیــه  کشــور  در   ۲۰۲۲
بســیاری از فعالیــن مهــم صنعــت نســاجی جهــان بــه ویــژه 
منطقــه خاورمیانــه و آفریقــا بــود. جایــی کــه بالــغ بــر ۶۰ هــزار 

بازدیــد کننــده بــه نمایشــگاه آمدنــد.

ایتالیــا از کشــورهایی بــود کــه حضــور خوبــی در نمایشــگاه 
ســاخت  در  عمدتــا  کــه  ایتالیایــی  هــای  شــرکت  داشــت. 
نســاجی  کاالهــای  انــواع  تکمیــل  و  رنگــرزی  آالت  ماشــین 
داشــتند  حضــور  نمایشــگاه  در  دارنــد  درخشــانی  ســابقه 
و یکــی از نــام هــای مهــم در بیــن آنهــا شــرکت الفــر ایتالیــا 

بــود.  )Lafer(

حضــور فعــال نماینــده ایــن شــرکت در ایران )شــرکت ندتکس 
NEDTEX( در غرفــه شــرکت الفــر فرصتــی مغتنــم بــود تــا 
گفتگویــی صمیمــی بــا جنــاب آقای مهندس امیررضا افشــاری 
مدیــر عامــل ایــن شــرکت داشــته باشــیم کــه سالهاســت بــه 
تامیــن نیازهــای ماشــین آالت و قطعــات نســاجی شــرکت 

هــای ایرانــی مشــغول هســتند.

و  هــای صمیمــی  تبســم  بــا  مثــل همیشــه  آقــای مهنــدس 
اطاعــات خــوب میزبــان مــا در غرفــه الفــر بودنــد کــه در زیــر 

خاصــه ای از ایــن گفتگــو را مــی خوانیــد:

در ابتدا نظر ایشان در مورد نمایشگاه را جویا شدیم :

مهنــدس امیررضــا افشــاری: بســیار خوشــحالم کــه باالخــره 
پــس از ســه ســال و بــا پشــت سرگذاشــتن پاندمــی کرونــا 
مجــددا رویدادهــای نمایشــگاهی نســاجی از ســر گرفتــه شــده 
و ایــن بــه معنــی آغــاز یــک دوره خــوب بــرای همــه اهالــی ایــن 

صنعــت اســت.

نمایشــگاه امســال از نظــر برگــزاری عالــی بــود و مــا پذیــرای 
تعــداد زیــادی از بازدیدکننــدگان از ایــران ترکیــه و سراســر 
منطقــه و حتــی اروپــا بودیــم کــه ایــن نشــان دهنــده اهمیــت 
برگــزار  خــوب  کار  بیانگــر  نیــز  و  جهــان  در  نمایشــگاه  ایــن 
کننــده در تبلیغــات و دعــوت از هیــات هــای تجــاری از سراســر 

جهــان اســت کــه جــای تقدیــر و تشــکر دارد.
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همچنیــن در بخــش غرفــه گــذاران نیــز پیشــرفت هــای خوبــی 
رخ داده و تعــداد بســیار زیــادی از ماشــین ســازان نســاجی 

جهــان در اینجــا حضــور دارنــد.

همچنیــن شــهر توریســتی اســتانبول بــرای بازدیدکننــدگان 
ایرانــی هــم یــک مزیــت ویــژه بــه شــمار میــرود و مــا بســیاری 
از مشــتریان حــال حاضــر و بالقــوه خــود را در اینجــا ماقــات 
کردیــم. مــن اطمینــان دارم کــه بــازار ایــران ترکیــه و منطقــه از 

ایــن نمایشــگاه ســود بســیار زیــادی خواهــد بــرد.

ایشــان بــازار منطقــه را بســیار خــوب توصیــف مــی کننــد و در 
مــورد ظرفیــت هــای آن توضیــح مــی دهنــد:

مهنــدس امیررضــا افشــاری: منطقــه خاورمیانــه و آســیای 
مرکــزی دارای پتانســیل بســیار باالیــی در صنعــت نســاجی 
اســت کــه ایــن را بــه وضــوح در نمایشــگاه مــی بینیــم. در ایــن 
منطقــه کشــورهای مهمــی مثــل ایــران، ترکیــه، ازبکســتان، 
ترکمنســتان، مصــر، تونــس و ... هســتند کــه هــر کــدام بــه 

نوبــه خــود بازارهــای بکــری بــه شــمار مــی آینــد.

در ایــن کشــورها امــکان تهیــه مــواد اولیــه بومــی ماننــد پنبــه، 
پشــم، چــرم و حتــی الیــاف مصنوعــی پایــه نفتــی وجــود دارد. 
انــرژی هنــوز هــم در مقایســه بــا اروپــا ارزان اســت و دسترســی 

خوبــی بــه اروپــا و ســایر نقــاط جهــان دارد. همچنیــن نیــروی 
کار ارزان و آمــوزش دیــده در دســترس اســت.

اینهــا دقیقــا آیتــم هایــی اســت کــه مــا بــرای یــک صنعــت 
نســاجی پویــا نیــاز داریــم کــه وقتــی بــا ماشــین االت روز دنیــا 
آمیختــه و فــراوری شــود نتیجــه یــک صنعــت پیشــرو و ارز 
ــی  ــه خوبــی در کشــور های ــه آن را ب ــود کــه نمون آور خواهــد ب
مثــل ترکیــه میبینیــم کــه توانســته صنعــت نســاجی پویــا و 

قدرتمنــدی داشــته باشــد.

مــا در ســالهای اخیــر شــاهد رشــد خوبــی در بــازار ایــران هــم 
بودیــم. صاحبــان صنایــع نســاجی و ســرمایه گــذاران صنعــت 
کــه همــان  ویــژه در نســل هــای جدیــد  بــه  ایــران  نســاجی 
پســران و دختــران تولیدکننــدگان قدیمــی هســتند متوجــه 
شــده انــد کــه بایــد از ماشــین االت بــه روز دنیــا بــرای بهبــود 

کیفیــت و تولیــدات خــود ســود ببرنــد.

آنهــا بــه ایــن درک رســیده انــد کــه حضــور در بازارهــای جهانــی 
و صــادرات بــرای بقــا و پیشــرفت آنهــا یــک اصــل مهــم اســت 
و ایــن نیــاز بــه زیرســاختهای حرفــه ای دارد. آنهــا بایــد دانــش 
ــز کیفیــت  ــازار داخلــی نی ــد. در ب و آگاهــی خــود را ارتقــا دهن
باعــث برتــری مــی شــود کــه هــر دو اینهــا نیازمنــد ماشــین 

ــوژی روز اســت. آالت خــوب و تکنول

www.kohanjournal.com
مجله اختصاصی نساجی و فرش ماشینی



19مجله نساجی کهن، سال ۱۵، شماره ۷۱، شهریور ۱۴۰۱

آخریــن تکنولــوژی هــا و ماشــین آالتــی 
کــه الفــر در معــرض نمایــش گذاشــته را 

هــم از زبــان ایشــان شــنیدیم:

مهنــدس امیررضــا افشــاری: ندتکــس 
نســاجی  صنعــت  در  کــه  سالهاســت 
ایــن مــدت  ایــران حضــور دارد. مــا در 
شــرکت  از  تعــدادی  ایــم  کــرده  ســعی 
هــای خــوب دنیــا را گلچیــن کــرده و بــرای 
تامیــن نیازهــای تولیدکننــدگان ایرانــی 
بهتریــن هــا را ارایــه کنیــم کــه یکــی از 
الفــر  ایتالیایــی  شــرکت  برندهــا  ایــن 

اســت.

از  تعــدادی  الفــر  نمایشــگاه  ایــن  در 
آخریــن ماشــین آالت و تکنولــوژی هــای 
خــود را کــه حاصــل تحقیــق و توســعه و 
ــه  ــی اســت را ب ــات طوالن ــه تجربی ــر پای ب
از جملــه  کــه  اســت  نمایــش گذاشــته 

بــه ماشــین آالت کامپکــت  تــوان  مــی 
عــرض بــاز اشــاره کــرد. در ایــن ماشــین 
در  تنشــن  کنتــرل  توانایــی  مــا  آالت 
و  یکســان  صــورت  بــه  پارچــه  سراســر 
یکنواخــت را داریــم کــه بــه تولیــد کننــده 
امــکان تکمیــل ایــده آل پارچــه را مــی 

دهــد.

ــه ای را  ــو آوران مــا خــط کامــا جدیــد و ن
بــرای تکمیــل انــواع پارچــه هــای دنیــم – 
جیــن – داریــم. همچنیــن بــرای تکمیــل 
سیســتم  یــک  ای  پنبــه  هــای  پارچــه 
را  مایــع  آمونیــاک  بــا  بســته  تکمیــل 

کردیــم. معرفــی 

بــرای تکمیــل  انقابــی  ایــن تکنولــوژی 
پارچــه هــای پنبــه ای بــدون اســتفاده ار 
آب اســت کــه بــه ویــژه بــرای کشــورهای 
کــم آب منطقــه خــاور میانــه و آفریقــا 
یــک ماشــین ایــده آل اســت. همچنیــن 

مشــکل پســاب هــای نســاجی و آلودگــی 
بــاالی آب در صنعــت تکمیــل نســاجی 
را حــل مــی کنــد. مــاده شــیمیایی کــه در 
ایــن پروســه مــورد اســتفاده قــرار مــی 
گیــرد تــا ۹۰ درصــد قابلیــت چرخــش و 

بازگشــت بــه سیســتم را دارد.

در  کــه  مــا  محصــوالت  از  دیگــر  یکــی 
ــی جــواب داده  ــه خوب ــران هــم ب ــازار ای ب
و بســیار محبــوب اســت ماشــین آالت 
الفــر  شــیرینگ  و  خارزنــی  رایزینــگ 
ــه جــرات بگویــم  اســت کــه مــی توانــم ب
در هــر کارخانــه ای در ایــران مــی توانیــد 
دلیــل  بــه  را  الفــر  آالت  ماشــین  ایــن 

پیــدا کنیــد. بــاال  محبوبیــت 
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مصاحبه: بهنام قاسمی

شکایت نکنید ... صادر کنید!
Tuncay Koru گفتگو با نایب رئیس اتحادیه تولیدکنندگان ماشین آالت صنعت پوشاک ترکیه آقای

اتحادیــه KOMID یکــی از حامیــان اصلــی نمایشــگاه ماشــین آالت پوشــاک اســتانبول 2022 بــود حــدود 2 ســال پیــش 
تاســیس شــده اســت KOMID کــه مخفــف اتحادیــه تولیدکننــدگان ماشــین آالت پوشــاک مــی باشــد بــا هــدف هــم افزایــی 
در فــروش،  بازاریابــی و صــادرات ماشــین آالت نســاجی ســاخت ترکیــه شــکل گرفتــه اســت تــا بتواننــد بــا همــکاری تمــام 

اعضــا در جهــت رشــد ایــن بخــش گام بــردارد.

لطفــاً در مــورد انجمــن ماشــین آالت صنعــت 
پوشــاک ترکیــه و فعالیتهــای آن توضیحاتــی را 

ارائــه دهیــد.

هــدف  بــا  انجمــن  ایــن   :  Tuncay Koru آقــای
حمایــت از تولیدکننــدگان ماشــین آالت صنعــت 
پوشــاک ترکیــه بــرای حضــور در نمایشــگاه های 
بــرای  خارجــی، انجــام فعالیــت هــای بازاریابــی 
افزایــش فــروش و صادرات، افزایــش ســهم بــازار 
خواســته  و  مشــکات  نظــرات  انتقــال  البتــه  و 
ــه شــکل  ــه مســئوالن دولتــی ب هــای همــکاران ب
ســریع تــر و قدرتمنــد تــر تشــکیل شــده اســت. 
همــواره بــا هــم بــودن موجــب پیشــرفت اســت.

در حــال حاضــر حــدود ۶۰ عضــو داریــم و هــدف 
مــا رســیدن بــه ۱۰۰ عضــو اســت. اعضــای مــا بایــد 
احتیاجــات صنایــع پوشــاک در بخــش ماشــین 
غیــره  و  نویســی  تجهیــزات،  برنامــه  و  آالت 
را تولیــد کننــد کــه ســاخت ترکیــه اســت. یــک 
اتحادیــه  کامــا تخصصــی هســتیم و بــه ســرعت 

در حــال رشــد.
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آالت  ماشــین  نمایشــگاه  مــورد  در 
اســتانبول  وابســته  و صنایــع  پوشــاک 

کنیــد؟ مــی  فکــر  چــه  امســال 

آقــای Tuncay Koru : ایــن نمایشــگاه 
کــه  اســت  قدیمــی  نمایشــگاه  یــک 
امســال بیســت و هفتمیــن دوره خــود را 
طــی مــی کنــد امــا امســال بــا مشــارکت 
شــرکت  یعنــی  خــود  جدیــد  شــرکای 
ام  تــی  آی  نمایشــگاه  کننــده  برگــزار 
ــدوار  ــده امی ــوان آین برگــزار شــد کــه میت
کننــده ای را بــرای آن در نظــر داشــت.

برای ما بسیار مهم است و قصد داریم 
بــا تمــام تــوان بــه رشــد و تقویــت ایــن 
نمایشــگاه کمــک کنیــم در تمــام دنیــا 
در ایــن بخــش ۴ نمایشــگاه بــزرگ وجــود 
 Texprocess نمایشــگاههای دارد. 
 CITME نمایشــگاه  آمریــکا،  آلمــان  و 

ــه. ــن نمایشــگاه ترکی ــن و همی چی

اینکــه  دلیــل  بــه  آمریــکا  نمایشــگاه 
در  نســاجی  و  پوشــاک  تولیــد  صنعــت 
از  و  رســیده  بــه صفــر  تقریبــاً  آمریــکا 
بیــن رفتــه اســت و عمــا اعتبــاری نــدارد. 
چیــن نیــز بعــد از پاندمــی بــه یــک محــل 
بــرای نمایشــگاه و مســافرت  ترســناک 

تبدیــل شــده اســت. نمایشــگاه تکــس 
پروســس آلمــان نیــز کــه خود مــا در آنجا 
بــه عنــوان شــرکت روبوتــک غرفــه گــذار 
ــا مشــکات جــدی روبروســت. ــم ب بودی

و  گــذاران  غرفــه  تعــداد  اینکــه  اول 
بازدیــد کننــدگان بســیار کــم بــود. چینــی 
هــا بــه نمایشــگاه نیامــده بودنــد و ســایر 
پوشــاک  صنعــت  صاحــب  کشــورهای 
کــه هــدف مــا بــرای فــروش ماشــین آالت 
بنــگادش،  ماننــد  هســتند  پوشــاک 
از  بســیاری  و  هندوســتان  ویتنــام، 
و  خاورمیانــه  منطقــه  در  مشــتریان 
آفریقــا بــه دلیــل عــدم صــدور ویــزا در 
نمایشــگاه حاضر نشــدند. نمایشــگاهی 
کــه مشــتری نتوانــد بیایــد و بازدیــد کنــد 

بــرای مــا ارزشــی نــدارد.

شــرکت مــا بــه عنــوان شــرکت روبوتــک 
در  یــورو  هــزار   ۴۰ حــدود  تنهایــی  بــه 
آلمــان هزینــه کردیــم امــا اصــاً راضــی 
بــرآورده  را  مــا  انتظــارات  و  نبودیــم 
نکــرد. مــا اعتمــاد زیــادی بــه نمایشــگاه 
ماشــین آالت پوشــاک اســتانبول داریــم 
و اعتقــاد داریــم در چنــد ســال آینــده 
بزرگتریــن و تنهــا نمایشــگاه در بخــش 
ماشــین آالت پوشــاک در جهــان خواهــد 

ویــزا وجــود  ترکیــه مشــکات  بــود. در 
نــدارد و ویــزا گرفتــن راحــت اســت. هتــل 
هــای خــوب در اســتانبول از حــد تصــور 
آســان  هــا  دسترســی  هســتند.  باالتــر 

اســت.

خریــد و رفــاه توریســت بســیار باالســت. 
اســتانبول مزیت هــای بســیار باالتــری از 
نمایشــگاهی  چنیــن  بــرای  فرانکفــورت 
دارد. قصد داریم با حمله های درســت 
بازاریابــی دقیــق و خــوب نمایشــگاه  و 
هــای دیگــر را حــذف کنیــم  و نمایشــگاه 
ماشــین آالت پوشــاک اســتانبول را بــه 
بهتریــن و اولیــن  نمایشــگاه بــزرگ دنیــا 

تبدیــل کنیــم. 

صنعــت  مرکــز  در  بایــد  نمایشــگاه 
نســاجی برگــزار شــود کــه ترکیــه یکــی 
بــا مزیــت هــای  و  از مهم تریــن مراکــز 
باالســت. امــروز حضــور در نمایشــگاه 
هــای خارجــی بســیار پــر هزینــه اســت 
اگر بتوانیم نمایشــگاهی داشــته باشــیم 
کــه در دنیــا اول باشــد اعضــای مــا بــا 
خیــل  می تواننــد  کمتــر  بســیار  هزینــه 
و  منطقــه  بازدیدکننــدگان  از  عظیمــی 

کننــد. را ماقــات  جهــان 

نظــر شــما در مــورد شــرایط اقتصــادی 
موجــود در ترکیــه و جهــان چیســت؟
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اصلــی  شــعار   :  Tuncay Koru آقــای 
شــکایت  اســت  ایــن  اتحادیــه  در  مــا 
حاضــر  حــال  در  کــن.  صــادرات  نکــن 
حــال  در  کشــورهای  از  بســیاری  در 
عمیقــی  اقتصــادی  مشــکات  توســعه 
عنــوان  بــه  مــن  نظــر  بــه  دارد.  وجــود 
ــرای  کســی کــه درس اقتصــاد خوانــده ب
حــل مشــکات در ایــن کشــورها تنهــا 
یــک راه وجــود دارد و آن هــم صــادرات 
حــل  بــرای  کــه  دارم  اعتقــاد  اســت. 
کــه  آنچــه  از  بیشــتر  بایــد  مشــکات 
مصــرف میکنیــم تولیــد کنیــم در غیــر 
ایــن صــورت تــورم افزایــش بدهــی هــای 
خارجــی و غیــره مواجــه خواهیــم شــد.

هــم  امــروز  دنیــای  در  اصلــی  مشــکل 
اینجاســت کــه مصــرف گرایــی و کمبــود 
مــرج  و  هــرج  کرونــا  دوران  در  تولیــد 
حــال  در  ترکیــه  اســت.  کــرده  ایجــاد 
حاضــر بســیار خــوش شــانس اســت کــه 
توانســته از طریــق توریســت بخشــی از 
مشــکات اقتصــادی را حــل کنــد. ایــران 
هــم پتانســیل هــای توریســت تاریخــی 
دالیــل  بــه  امــا  دارد  خوبــی  زیارتــی  و 
مختلــف سیاســی فعــا از ایــن شــانس 
ــه همیــن دلیــل مــا در  محــروم اســت. ب
انجمــن خــود ایــن شــعار را داریــم کــه بــه 
جــای شــکایت کــردن از تــورم و اوضــاع 
اقتصــادی تولیــد کنیــد و صــادر کنیــد تــا 

بــه همــه مشــکات فائــق بیاییــم.

در صــادرات پــول نقــد و گارانتــی اســت. 
ــدارد.  فــروش وعــده ای و چــک وجــود ن

به طور مســتقیم ارز خارجی وارد کشــور 
و شــرکت میشــود. صــادرات بــرای همــه 
کشــورها یــک اصــل شــمار مــی رود امــا 
ــرای کشــورهای در حــال توســعه مثــل  ب
ترکیــه، پاکســتان، هنــد، ایــران و ... از 

اهمیــت دوچنــدان برخــوردار اســت.

نســبت بــه بــازار ایــران و خاورمیانــه چــه 
شــناختی داریــد؟

کشــور   ۶۰ از  بیــش  حاضــر  حــال  در 
بــار  چندیــن  داریــم.  صــادرات  جهــان 
بــه ایــران ســفر کــردم و شــناخت خوبــی 
از بــازار ایــران دارم. بــه عنــوان شــرکت 
داریــم  نمایندگــی  ایــران  در  روبوتــک 
اســت. در  مــا بســیار خــوب  فــروش  و 
می کنــم  اشــاره  نکتــه  ایــن  بــه  پرانتــز 
کــه در ســفرهایی کــه بــه ایــران داشــتم 
بــه  تلویزیــون  در  آنچــه  شــدم  متوجــه 
عنــوان ایــران بــه مــا نشــان داده انــد بــا 
ایــران  دارد.  اختــاف  بســیار  واقعیــت 
کشــور زیبــا و دوســت داشــتنی اســت.

باالیــی  بســیار  پتانســیل  دارای  ایــران 
حــال  در  پوشــاک  بخــش  در  اســت. 
وجــود  ترکیــه  و  ایــران  تجــارت  حاضــر 
حــد  از  بیشــتر  هــا  پتانســیل  امــا  دارد 
ایــران  بــازار  بــه  تصــور اســت و بســیار 
امیــدوار هســتیم. در شــمال آفریقــا بــا 
تونــس و مراکــش خــوب کار مــی کنیــم. 
مصــر  اســت.  کوچکــی  بــازار  الجزایــر 
بــازار بســیار خوبــی دارد امــا بــه دالیــل 
بــرای  مخفــی  تحریــم  نوعــی  سیاســی 

کاالهــای ترکیــه در مصــر وجــود دارد کــه 
امیدواریــم اوضــاع سیاســی بهتــر شــود. 
پیراهــن،  رســمی،  پوشــش  ایرانی هــا 
بــازار  کــت و شــلوار را دوســت دارنــد. 

دارد. وجــود  ایــران  در  قــوی  پوشــاک 

مــورد  در  کیفیــت  و  قیمــت  باالنــس 
ماشــین آالت صنعــت پوشــاک ترکیــه 
چــه  در  رقبــا  ســایر  بــا  مقایســه  در  را 

بینیــد؟ مــی  وضعیتــی 

آقــای Tuncay Koru : ببینیــد صــادرات 
ماشــین آالت نســاجی ترکیــه بــه طــور 
کلــی بــرای اولیــن بــار بــه بیــن ۱۰ کشــور 
برتــر دنیــا رســیده و ایــن در کنــار تــاش 
بــی وقفــه ماشــین ســازان دالیــل دیگــری 
هــم دارد کــه یکــی از دالیــل آن افزایــش 
ارزش دالر و رغبــت بیشــتر بــه صــادرات 
تولیــد  امــروزه  دیگــر  طــرف  از  اســت. 
یــاد  ترکیــه  آالت  ماشــین  کننــدگان 
گرفته انــد کــه بایــد از قطعــات خــوب و 

ــا کیفیــت اســتفاده کننــد. ب

همچنیــن مشــکل زبــان هــای خارجــی 
در شــرکت هــای ترکیــه ای تــا حــد زیادی 
حــل شــده و در بســیاری از شــرکتها و 
افــراد متخصــص مســلط بــه زبــان هــای 
خارجــی وجــود دارد. در بخــش بازاریابی 
هــم  تبلیغاتــی  هــای  هزینــه  انجــام  و 
ایــن  هــا  شــرکت  همینطــور.  وقتــی 
نــکات را یــاد گرفتنــد قطعــاً بایــد انتظــار 

افزایــش ســهم صــادرات را داشــت.

هــدف مــا در انجمــن صــادرات ســاالنه 
۵۰۰ میلیون دالر ماشــین آالت پوشــاک 
بــه سراســر دنیــا اســت. در حــال حاضــر 
محقــق  هــدف  ایــن  درصــد   ۲۵ فقــط 
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شــده اســت امــا اگــر بتوانیــم کارتهــای  خــود را خــوب بــازی 
کنیــم و بتوانیــم سیاســت هــای قیمــت گــذاری هماهنــگ و 
مناســب داشــته باشــیم قــادر بــه زمیــن گیــر کــردن چنــد غــول 
تولیــد کننــده اروپایــی در ایــن بخــش خواهیــم بــود کــه رقیــب 
جــدی مــا هســتند. بــا کنــار رفتــن آنهــا از صحنــه مــا پرچمــدار 

بــازار خواهیــم شــد.

سیاســت مــا افزایــش کیفیــت ماشــین آالت حداقــل تــا %۹۰ 
ماشــین آالت اروپایــی اســت کــه همانطــور کــه گفتــه شــد 
بــا اســتفاده از بهتریــن قطعــات و موتــور هــای الکترونیکــی 
و غیــره بــه ان میرســیم. نیــروی کارگــری مــا ارزانتــر از اروپــا 
اســت و در بخــش نرم افــزاری نیــز خودکفــا هســتیم اگــر کمــی 
بیشــتر در تحقیــق و توســعه زمــان و هزینــه کنیــم  بــه نتیجــه 

مــی رســیم.

در بخــش قیمــت نیــز بایــد بتوانیــم قیمــت تمــام شــده خــود 
را باالتــر از چیــن و نزدیــک بــه ۷۰ درصــد قیمــت اروپــا نگــه 
داریــم. ترکیــه بــه بــازار اروپــا نزدیــک اســت. شــرکت هــای 

ترکیــه ای بســیار انعطــاف پذیــر هســتند. 

مــا قادریــم در ماشــین هــای خــود بــرای مشــتری سفارشــی 
ســازی کنیــم. همچنیــن قادریــم اگــر سفارشــی مجبــور بــه 
ــم. امــا در  ــاه باشــد شــب و روز کار کنی ــل در زمــان کوت تحوی
اروپــا ایــن خبرهــا نیســت. رســیدن یــک بــار از چیــن بــه اروپــا 
یــک مــاه طــول مــی کشــد در حالــی کــه ماشــین مــا ســه روزه 

در ایتالیــا اســت.

ماشــین   ۶۰ ســاالنه  ایتالیــا  از  مــا  خــود  پیــش  ســال  ده 
میخریــدم امــا در حــال حاضــر هــر ســال ۶۰ ماشــین بــه ایتالیــا 
صــادر مــی کنیــم. بــا اشــراف بــه مزیــت هــای خــوب خودمــان 
توانســتیم داســتان را برعکــس کنیــم امــا هنــوز در بخــش مــا 
چنــد شــرکت تولیــد کننــده اروپایــی باقــی مانــده انــد اگــر بــر 
آن هــم فائــق بیاییــم بــرای مــدت طوالنــی بــازار در دســت مــا 

خواهــد بــود.

و  دســت  قوانیــن  بخش هــا  بعضــی  در  دولــت  متاســفانه 
پاگیــر گمرکــی وضــع کــرده کــه کار مــا را کنــد مــی کنــد. مثــاً 

اخیــراً مجبوریــم بــرای یــک تکــه پارچــه بریــده شــده بــه عنــوان 
نمونــه کــه دریافــت یــا ارســال میکنیــم کارهــای دســت و پاگیــر 
بروکراســی اداری را طــی کنیــم و بــرای یــک نمونــه بدون ارزش 

تجــاری هزینــه هــای گمرکــی و ترخیــص پرداخــت کنیــم.

ــه دلیــل  ــه ایــن مســئله واقــف باشــد کــه اگــر ب ــد ب دولــت بای
ایــن بروکراســی مــا سفارشــی را از دســت بدهیــم هــم مــا ضــرر 
کردیــم و هــم کشــور. دولــت بــه جــای اینکــه بــه چنــد دالری 
کــه از ایــن کار نصیبــش می شــود فکــر کنــد بــه چنــد هــزار 
دالری فکــر کنــد کــه ممکــن اســت از مالیــات صــادرات مــا 

نصیبــش شــود تــا هــر دو طــرف ســود کننــد.

آیا تا به حال خود مهندسی معکوس کردید؟

ــه حــال یــک  ــا ب ــد هیــچ کســی ت آقــای Tuncay Koru : ببینی
ماشــین کامــل را دقیــق در خــواب ندیــده کــه آن را بســازد 
همــه ماشــین آالت در همــه صنایــع و در همــه کشــورها از 
یــک ایــده شــروع شــده و هــر شــرکت بــه آن چــه چیــزی اضافــه 
کــرده و تغییــر در کارکــرد آن داده کــه باعــث افزایــش بهــره 
وری و کارایــی آن شــده اســت. خــود آلمــان هــا و ژاپنــی هــا 
هــم یــک ماشــین دوخــت و خیاطــی را از صفــر تــا صــد را در 
رویــا ندیدنــد کــه بســازند. مــا بــا ایــن تفکــر ســعی میکنیــم 
ــا ایجــاد تغییــرات مثبــت ماشــین آالت خــاص و بــا طراحــی  ب

ــی تولیــد کنیــم. ــا کیفیــت جهان خودمــان را ب

هــدف مــا در انجمــن صــادرات ســاالنه ۵00 
میلیــون دالر ماشــین آالت پوشــاک بــه سراســر 

دنیــا اســت. در حــال حاضــر فقــط 2۵ درصــد ایــن 
هــدف محقق شــده اســت.

سیاســت مــا افزایــش کیفیــت ماشــین آالت 
حداقــل تــا ۹0% ماشــین آالت اروپایــی اســت.

در بخــش قیمــت نیــز بایــد بتوانیــم قیمــت تمــام 
شــده خــود را باالتــر از چیــن و 
نزدیــک بــه ۷0 درصــد قیمــت 

اروپــا نگــه داریم. 
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حسن زرکار:  ابید در صادرات فرش در دنیا 
بیشرتین هسم را داشته ابشیم

١ - لطفــا در ابتــدا كمــی در مــورد ســوابق تحصیلــی و شــغلی 
خــود بــرای خواننــدگان مــا بفرماییــد.

ــواده مذهبــی در  ــد ۱۳۳۲ در خان اینجانــب حســن زرکار متول
کاشــان متولــد شــده ام. دوران ابتدایــی تــا دیپلــم خــود را در 
کاشــان گذرانــده ام از آنجایــی کــه فعالیــت شــغلی ابریشــم 
کاری داشــتم جهــت توســعه کاری خــود، درس را رهــا کــردم. 
تــا ۱۳۶۹ بــه شــغل ابریشــم کاری و تولیــد نــخ هــای ابریشــم 
ابریشــمی  دســتبافت  هــای  قالــی  بافــت  جهــت  خالــص 

مشــغول بــودم.

از انجایــی کــه تعامــل بــا شــهر هــای مختلــف و خریــد و فــروش 
ابریشــم داشــتم در صنــف ابریشــم اگــر اولیــن نفــر نبــودم 
جــزو آدم هــای دومــی و یــا ســومی بــودم بــه طوریکــه نــرخ 
ــازار تعییــن مــی شــد. ــا نظــر کارشناســی مــن در ب ابریشــم ب

ابریشــم کاری در قدیــم االیــام متعلــق بــه افــراد خــاص و پــدر 
و پســری ســینه بــه ســینه منتقــل و در خانــه هــا کار مــی شــد و 

امــا بــه مــرور زمــان و کــم کــم بــه بیــرون کشــیده شــد و بــا ورود 
افــراد غیــر متخصــص و ســود جــو دســت در ایــن کار زیــاد شــد 
و اعتبــار و ابــروی شــغلی ابریشــم کاری را از بیــن بردنــد لــذا 

بنــده تصمیــم گرفتــم ابریشــم کاری را رهــا کنــم.

در ســال ۱۳۶۹ کار ابریشــم را کنــار گذاشــتم و در شــهرک 
صنعتــی جعفــر آبــاد در زمینــی بــه مســاحت ۵۰۰۰ متــر مربــع 
اقــدام بــه تولیــد فــرش ماشــینی نمــودم ابتــدا بــا یــک ماشــین 
بافندگــی و کــم کــم بــه ۵ دســتگاه بافندگــی و چلــه پیچــی 
و آهــار رســاندم بــه مــرور زمــان دســتگاه هــای خارجــی وارد 
ایــران شــد یــک دســتگاه قالــی بافــی ۷۰۰ شــانه وندویــل ۴ متــر 

ــم. عــرض تراکــم ۲۵۵۰ را وارد کردی

٢ - ســیناتاب چطــور تاســیس شــد؟ در مــورد تاریخچــه و 
توســعه ســیناتاب تــا بــه امــروز بفرماییــد.

مدیری با  ژن خوب کار آفرینی

آقای حاج حسن زرکار

مصاحبه با  رئیس هیئت مدیره کارخانجات

ریسندگی و بافندگی سیناتاب کاشان

www.kohanjournal.com

www.kohanjournal.com
مجله اختصاصی نساجی و فرش ماشینی
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از انجایــی کــه ماشــین هــای ۱۰۰۰ و ۱۲۰۰ و ۱۵۰۰ شــانه بــه 
مــرور وارد ایــران شــد و تعــداد شــان کــم کــم زیــاد شــد و نیــاز 
بــه نــخ اکرلیــک افزایــش یافــت اقــدام بــه تاســیس شــرکت 

ریســندگی ســیناتاب نمــودم.

یــک خــط کامــل دســتگاه هــای ریســندگی ابتــدا از کشــور 
ایتالیــا و ســپس یــک خــط از کشــور المــان بــا دســتگاه هــای 
جدیــد و بــه روز و تمــام اتوماتیــک کــه قابلیــت تولیــد نــخ 
اکرلیــک از نمــره ۳/۲۱ تــا ۳/۶۰ هایبالــک و یــا هیــت ســت 

شــده را دارد وارد کردیــم.

همچنیــن خــط رنگــرزی مــدرن از بــا دســتگاه هــای بــه روز 
شــرکت الیــپ ایتالیــا در اختیــار داریــم. الحمــدهللا نــخ هــای 
بــا کیفیــت بــاال و اســتاندارد تولیــد مــی نماییــم و جهــت قطــع 
وابســتگی بــه واردات نــخ از خــارج گام بــر میداریــم و هــم 
اکنــون نیــز در حــال توســعه شــرکت و واردات دســتگاه هــای 

ــا هســتیم. ــه روز دنی ب

ــه اینکــه کاشــان قطــب تولیــد فــرش ماشــینی مــی  ــا نظــر ب ب
باشــد و بــا وجــود صنعتگــران فهیــم و بــا تجربــه تولیــدات 
بــا کیفیــت باالیــی انجــام مــی پذیــرد بایــد نــگاه مــان را بــه 
دروازه هــای بیــرون از کشــور جهــت صــادرات معطــوف داریــم 
کــه خداروشــکر االن بــه چندیــن کشــور فــرش هــای ماشــینی 
ایــران صــادرات شــده و ارز آور هــم مــی باشــد مــا بایــد در 
صــادرات فــرش در دنیــا بیشــترین ســهم را داشــته باشــیم.

آینــده در بخــش  گــذاری هــای  بــه نظــر شــما ســرمایه   -3
ریســندگی انــواع نــخ بــه ویــژه نــخ فــرش ماشــینی بایــد چــه 
ســمت و ســویی داشــته باشــد و در چــه بخــش هایــی انجــام 

ــا ســود ده باشــد؟ شــود ت

ســرمایه گــذار بایــد در هــر زمینــه کســب و کار ابتــدا اطاعــات 
کافــی داشــته باشــد و دور اندیــش باشــد و نســبت بــه حجــم 
ســرمایه اش و صنعتــی کــه وارد آن شــده ببینیــد ســود ده 

خواهــد بــود یــا خیــر.

اشتغالزایی و کمک به خودکفایی در 
فرش ماشیین حاصل ربع قرن تالش 

خانواده زرکار کاشان  
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در ســال هــای اخیــر ماشــین هــای شــانه بــاال بــا نــخ هــای 
کــه  هایــی  فــرش  انــد.  گرفتــه  قــرار  توجــه  مــورد  ویســکوز 
شــباهت بســیار زیــادی بــه فــرش هــای ابریشــم دســتبافت 
دارنــد و حتــی ریشــه فــرش هــا بــه صــورت دســتی و چلــه 
ابریشــمی انجــام مــی شــود و ایــن فــرش هــا را بــه جــای فــرش 
ابریشــمی بــه تجــار خارجــی بــه فــروش مــی رســانند کــه ســود 
کانــی بــرای تولیــد کننــده و تاجــر صــادر کننــده بــه همــراه 
دارد کــه ســود بســیار بیشــتری نســبت بــه ســرمایه گــذاری 
در بخــش ریســندگی دارد و خیلــی بــی دردســر و کــم غصــه 

ــر اســت. ت

یــک خــط ریســندگی عــاوه بــر ســرمایه گــذاری بــاال چندیــن 
ســال زمــان میبــرد تــا بــه بــار بنشــیند و تخصــص باالیــی نیــاز 

دارد.

امــروز هــر کاری کــه مــی خواهیــم انجــام بدیــم بایــد حتــی 
االمــکان بــه روز باشــد. ضمنــا نمــی تــوان منتظــر وام و قــرض 

بــود.

بایــد قبــل از انجــام کار بنشــینیم کاه مــان را قاضــی کنیــم 
ایــن کاری کــه مــی خواهیــم انجــام بدهیــم چقــدر ســرمایه مــی 
خواهــد و چــه مــدت زمــان مــی بــرد تــا بــه ســود دهــی برســد و 

بعــد از چــه مــدت جبــران ســرمایه مــی شــود.

امــروز اگــر وام بخواهیــد بــا ایــن قانــون هــای جدیــد دســت و 
پــا گیــر مثــا بــرای یــک وام ۲۰ میلیــارد تومانــی بایــد ســابقه 
خــوش حســابی مالــی و گــردش کاری بــاال و یــک ملــک ۵۰ 
میلیــارد تومانــی در گــرو بانــک بــه نصــف قیمــت بــازار ۵۰ 
ــا پشــت امضــا از اشــخاص معتبــر  درصــد و بعــد هــم چنــد ت
و ضمنــا ســفته و دیرکــرد گرفتــه مــی شــود و تــازه بایــد چنــد 
میلیــارد حســاب ســپرده هــم داشــته باشــید کــه نــزد بانــک 
بمانــد و چــک هــای حاصــل از فــروش را بــه حســاب بخوابانیــد 
تــا مــاه بــه مــاه وصــول شــود و برداشــت کننــد و هفــت خــوان 

ــد. رســتم را بگذرانی

بایــد داشــته  فــرش خــوب چــه خصوصیاتــی  نــخ  یــك   -  ۴
باشــد؟

یــک نــخ فــرش خــوب نبایــد پــرز و نــپ داشــته باشــد. مقاومت 
باالیی داشــته باشــد ســایش زیرپا دو رنگی نداشــته باشــد و

در هنــگام اســتفاده در دســتگاه بافندگــی فــرش میــزان پارگــی 
بســیار پایینی داشــته باشــد.

۵ - علــت گرانــی و نوســانات شــدید نــخ در ســالهای گذشــته 
چــه بــوده اســت؟

الیــاف داخلــی جــواب گــوی تولیــد نیســت و حتمــا بایــد واردات 
داشــته باشــیم آن هــم بــا ارز و بــازار آشــفته هــر روز دالر بــاال 
تــر مــی رود و بــه تبــع دولــت هــم همــه چیــز را باالتــر مــی بــرد 
و ارز نیمایــی و گمــرگ و ۹ درصــد ارزش افــزوده و خــواب پــول 
چنــد مــاه طــول مــی کشــد تــا بیایــد و بعــدش هــم یــک تــا دو 
مــاه بیشــتر در گمــرک مــی مانــد و کرایــه و دیگــر افــزوده هــا 
نیــز بــه آن اضافــه مــی شــود کــه باعــث مــی شــود قیمــت تمــام 

شــده بــاال باشــد.

۶ - آیــا نــخ هــای تولیــد شــده در ریســندگی هــای ایــران از 
كیفیــت الزم در مقایســه بــا رقبــای خارجــی برخــوردار اســت؟ 
ایــران  در  ریســندگی  بخــش  در  مــا  قــوت  و  نقــاط ضعــف 

چیســت؟

ــروز داشــته باشــیم مــی توانیــم حتــی  اگــر ریســندگی هــای ب
از رقبــای خارجــی هــم پیشــی بگیریــم . تولیــد کننــده بایــد 
ــرد الیــاف مدیریــت خوبــی داشــته  ــه اســتفاده و کارب در زمین
الیــاف  برخــی  دارد  باالتــر  مقاومــت  الیــاف  برخــی  باشــد. 
پرزدهــی دارد و ... اگــر بخواهیــم نــخ خــوب تولیــد کنیــم بایــد 
بــا مدیریــت و تجربــه الیــاف را باهــم بــه گونــه ای ترکیــب کنیــم 
کــه بهتریــن محصــول حاصــل شــود ســپس اقــدام بــه نمونــه 

ــم. ــوه مــی نمایی ــد انب ــری و آزمایــش و در آخــر تولی گی
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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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تهیه و تنظیم : حانیه ابوالحسنی – تحریریه مجله نساجی کهن

مســئول نمایشــگاه بیــن المللــی کاشــان 
نمایشــگاه  چهاردهمیــن  خصــوص  در 
بیــن المللــی فــرش ماشــینی و موکــت 
تهران در گفت و گو با » مجله نساجی 
و فــرش ماشــینی کهــن« گفــت: حــدود 
۱۴۰ غرفــه در نمایشــگاه چهاردهــم دایــر 
بــود کــه 8۰ درصــد از ایــن مقــدار متعلــق 

بــه کاشــان و آران و بیــدگل اســت.

آنکــه  بــه  اشــاره  بــا  بــرادران  محمــود 
نمایشــگاه  در  کاشــان  از  شــرکت   ۱۰۲
چهاردهــم حضــور داشــتند، بیــان کــرد: 
ســال های  در  کــه  اســت  آن  هــدف 
بــه  وابســته  صنایــع  نمایشــگاه  آینــده 
ــا کنیــم  فــرش ماشــینی را درکاشــان برپ
نمایشــگاه  گــذار  پایــه  کــه  همانگونــه 
بیــن المللــی فــرش ماشــینی تهــران نیــز 

اســت. بــوده  کاشــان  شــهر 

نمایشــگاه؛  خارجــی  بعــد  در  ضعــف 
سیاســت  در  کاشــان  ورود  بــر  دلیلــی 

نمایشــگاه گــذاری 

عضــو شــورای سیاســتگذاری نمایشــگاه 
کــرد:  تصریــح  تهــران  ماشــینی  فــرش 
المللــی  بیــن  نمایشــگاه  خارجــی  بعــد 
فــرش تهــران در طــی ســال های گذشــته 
رشــدی نداشــته و نتوانســته اســت بــه 
عنــوان یــک نمایشــگاه در ســطح بیــن 
المللــی ظاهــر شــود. همیــن امــر دلیلــی 
در  و  وابســته  تشــکل های  حضــور  بــر 
در  کاشــان  بازرگانــی  اتــاق  آن  راس 
الملــل  بیــن  نمایشــگاه  سیاســتگذاری 

بوده اســت. تهــران  فــرش 

بــرادران بــا تاکیــد بــر آنکــه صنعــت فرش 
ماشــینی ایــران پتانســیل مطــرح شــدن 
در ســطح جهانــی را دارد اذعــان کــرد: 

بــروز  و  بــرای ظهــور  نمایشــگاه محلــی 
شــورای  تــاش  لــذا  توانمندی هاســت؛ 
ضعــف  کــردن  برطــرف  سیاســتگذاری 
موجــود در جــذب مخاطبیــن خارجــی و 

بعــد بیــن المللــی نمایشــگاه اســت.

تقویمــی  برنامــه  نداشــتن  افــزود:  وی 
ارائــه  در  ناتوانــی  بــه طبــع  و  مناســب 
برنامــه زمــان بنــدی شــده دو عامــل مهم 
در کاهــش بازدهــی صادراتــی اســت. بــا 
ایــن همــه قــرار اســت ســایت نمایشــگاه 
ســال آینــده افتتــاح شــود و تــاش بــر 
آن اســت کــه بــا تبلیغــات برنامــه ریــزی 
شــده از امســال نمایشــگاه ســال آینــده 
کنیــم،  معرفــی  خارجــی  تجــار  بــه  را 
نمایشــگاه  رســاندن  بــرای  البتــه  کــه 
نیازمنــد  خــودش  واقعــی  جایــگاه  بــه 

هســتیم. رســانه  اصحــاب  همراهــی 
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منایشگاه 
فرش ماشیین  1401

صادرات 300 میلیون دالری فرش 
ماشینی

معاون صنایع عمومی وزارت صنعت 
معدن و تجارت از ظرفیت صادراتی 

صنعت فرش ماشینی بالغ بر ۳۰۰ میلیون 
دالر طی امسال خبر داد.

آقای محمد مهدی برادران در حاشیه 
چهاردهمین نمایشگاه بین المللی فرش 

ماشینی گفت: صنعت فرش ماشینی 
ایران در سال های اخیر با افزایش تعداد 
واحدهای این صنعت که به حدود ۱۲۰۰ 

رسیده است بیانگر پیشرفت و توسعه این 
صنعت در کشور است.
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آقای برادران افزود:در سال گذشته 
مجموع صادرات فرش ماشینی ۲۵۰ 

میلیون دالر بود که درصدد افزایش این 
رقم هستیم و پیش بینی ما این است که 

امسال این عدد به بالغ بر ۳۰۰ میلیون 
دالر افزایش پیدا کند.

وی با اشاره به ظرفیت تولید فرش 
ماشینی در کشور ادامه داد:با توجه به 

ظرفیت تولید در مجموعه فرش ماشینی 
ایران برای صادرات افق های یک میلیارد 
دالری در برنامه ای چهار ساله برای این 

صنعت در نظر گرفته شده که آن را محقق 
می کنیم.

چهاردهمین منایشگاه 
بین امللیل کف پوش ها، 
موکت، فرش ماشیین و 

صنایع وابسته هتران
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نمایشگاه فرش ماشینی 
تهران به لحاظ جذابیت 

های زیادی که برای 
اهالی صنعت نساجی 

دارد و تقریبا پیشرو ترین 
و قدرتمند ترین بخش 

صنعت نساجی ایران در 
حال حاضر است محلی 
است که توجه بسیاری 

از افراد حقیقی و حقوقی 
را برای داشتن سهمی 
در آن به خود معطوف 

کرده و بسیاری عاقمند 
هستند حاال که یک پروژه 

آیا نمایشگاه فرش ماشینی به برگزارکنندگان خود وفادار می ماند؟

نمایشگاهی در قدرتمند 
ترین بخش صنعت نساجی 

ایجاد شده در عرصه 
مدیریتی و سیاستگذاری 

آن شراکت داشته باشند و 
از منافع مادی و معنوی آن 

بهره مند شوند.

یکی از سازمانهایی که 
خود را مستحق سکانداری 

این رویداد می داند اتاق 
بازرگانی کاشان است که 
در سال های گذشته به 

طرق مختلف و با اهرمهای 

متفاوت سعی در انتقال 
این نمایشگاه از تهران به 
کاشان داشت و حتی در 
برهه ای مجوز برگزاری از 

شرکت اوراسیا نوید گرفته 
شد و به مجری نمایشگاه 

نساجی تهران واگذار 
گردید. 

اما امسال مجددا اوراسیا 
نوید نمایشگاه را باز پس 
گرفته و با کسب مجوز از 

سازمان توسعه تجارت ایران 
اتاق بازرگانی و صنایع و 

معادن کاشان را به عنوان 

سیاست گذار و مشاور در 
کنار خود دارد.

اما باید دید این همکاری 
مشترک چقدر عمر خواهد 

داشت و با توجه به عزم جدی 
تولید کنندگان و مسیولین 

دولتی کاشان مبنی بر 
انتقال قطعی این رویداد به 
کاشان در سال های آینده 
آیا شرکت اوراسیا نوید در 

سالهای آینده هم می تواند 
جزو برگزارکنندگان این رویداد 
باشد یا اتفاق دیگری خواهد 

افتاد؟ 
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فــرش   – طوقانــی  جــواد  محمــد 
تبریــز:  اولیــای 

فــرش  نمایشــگاه  متاســفانه 
ماشــینی تهــران در بخــش صــادرات 
توجیــه و حرفــی بــرای گفتــن نــدارد. 
انگشــت  تعــداد  فقــط  معمــوال 
همســایه  هــای  کشــور  از  شــماری 
بــرای  افغانســتان  و  عــراق  مثــل 
بازدیــد مــی آینــد و بازدیــد کننــده از 
ــی و  ــی ، آمریکای کشــور هــای اروپای
ــدارد  آســیایی شــرقی عمــا وجــود ن
هرســاله  هــای  وعــده  علیرغــم  و 
برگــزار کننــدگان مبنــی بــر دعــوت 
از هیــات هــای تجــاری اتفاقــی نمــی 
افتــد و صرفــت نمایشــگاه در حــد 
یــک دورهمــی بســیار پرهزینــه بــرای 

إتمــام میرســد. بــه  شــرکت هــا 

و  هــا  تحریــم  شــرایط  هرحــال  بــه 
وجــود کشــور رقیبــی مثــل ترکیــه کار 
را در زمینــه صــادرات بســیار ســخت 

کــرده اســت.

حجــت موســوی زاده - چــاپ صنعتــی 
پردیــس:

تهــران  ماشــینی  فــرش  نمایشــگاه 
همــواره محلــی بــرای همفکــری و تعامــل 
بــوده  ماشــینی  فــرش  صنعــت  اهالــی 
اســت. شــرکت چــاپ صنعتــی پردیــس 
بــه عنــوان یکــی از شــرکت هــای پیشــرو 
هــای  لیبــل  انــواع  چــاپ  زمینــه  در 
صادراتــی  کیفیــت  بــا  ماشــینی  فــرش 
بــه دالیــل تغییــرات درون ســازمانی در 
ایــن نمایشــگاه غرفــه گــذار نخواهــد بــود 
ــوان بازدیــد کننــده در  ــه عن ــا ب امــا قطع
داشــت.  خواهیــم  حضــور  نمایشــگاه 
بســیاری از شــرکت هــای مطــرح حاضــر 
پــا  و  پــر  مشــتریان  از  رویــداد  ایــن  در 
کــه  هســتند  مــا  محصــوالت  قــرص 
ــا آنهــا خواهیــم  دیدارهــای فشــرده ای ب
داشــت. . متاســفانه در ســالهای اخیــر 
نمایشــگاه رو بــه افــول رفتــه و امیــدوارم 
اتــاق  حمایــت  بــا  کننــدگان  برگــزار 
کاشــان  معــادن  و  صنایــع  و  بازرگانــی 
ــا  بتواننــد مجــددا ایــن نمایشــگاه را احی
کننــد تــا از حالــت یــک مهمانــی پــر زرق 
و بــرق خــارج شــود و بــه نمایشــگاهی بــا 
بهــره وری بــاال و البتــه تاثیــر گــذار بــدل 

شــود.

مهندس صابر – شرکت فرش آراد:

شــرکت فــرش آراد یکبــار دیگــر حضــوری 
و  ماشــینی  فــرش  نمایشــگاه  در  پررنــگ 
موکــت تهــران خواهــد داشــت. ایــن شــرکت 
در ســالن ۱۰ و ۱۱ غرفــه شــماره ۲۴ میزبــان 
همــه اهالــی خــوش ذوق فــرش ماشــینی 

ــود.  ــران خواهــد ب ای

فــرش،  آراد  شــرکت  تولیــدی  محصــوالت 
فرشــهایی ۱۵۰۰ شــانه بــا تراکــم ۴۵۰۰ بــا 
فــرش  نــخ  جنــس  بهتریــن  از  اســتفاده 
اکرلیــک کــم پــرز و در دو ســبک کاســیک 

اســت. وینتیــج  و 

بــا طرحهــای  در ســبک کاســیک فرشــها 
افشــان،  هــای،  نقشــه  انــواع  در  متنــوع 
تمامــی  کــه  خشــتی  و  اصفهــان  تبریــز، 
نقشــه هــا اختصاصــی اراد فــرش هســتند 
بســیار  بنــدی  رنــگ  و  رنــگ   8 قالــب  در 
ارام و دلنــواز تولیــد میشــوند و در ســبک 
مــدرن وینتیــج فرشــها در دو دســته رنــگ 
بنــدی بــا رنــگ بنــدی هایــی بــا کنتراســت 
بــاال و دســته دوم بــا رنــگ بنــدی الیــت و 

میباشــد. هارمونــی 

نظرات متخصصین 
صنعت فرش در حاشیه 

نمایشگاه
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مصاحبه : حانیه ابوالحسنی – تحریریه مجله نساجی کهن

توالیی: فاصله زیادی ات منایشگاه فرش 
ماشیین در عیار جهاین داریم

گفتگو با محمود توالیی -  رییس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن کاشان و رئیس شورای سیاستگذاری نمایشگاه فرش ماشینی تهران

خصــوص  در  نمایشــگاه  سیاســتگذاری  شــورای  رئیــس 
چهاردهمیــن نمایشــگاه بیــن المللــی فــرش ماشــینی تهــران 
در گفــت و گــو بــا »مجلــه نســاجی و فــرش ماشــینی کهــن« 
گفــت: تعــداد شــرکت کننــدگان امســال نســبت بــه ســالهای 
همــه  ایــن  بــا  اســت.  یافتــه  افزایــش  درصــد   ۴۰ گذشــته 
فاصلــه مــا تــا رســیدن بــه ســطح نمایشــگاه های بیــن المللــی 

ــاه نیســت. ــا کوت سراســر دنی

محمــود توالیــی تصریــح کــرد: رســیدن بــه تــراز بیــن المللــی 
ماســت،  هــدف  تریــن  مهــم  جهانــی  ســطح  در  فــروش  و 
ورود  کــه  هــا  تحریــم  ســبب  بــه  اخیــر  ســالهای  در  لیکــن 
بازدیــد کننــدگان خارجــی را محــدود کــرده؛ بیشــتر فــروش 
نمایشــگاه در ســطح داخلــی بــوده اســت. و از طرفــی معمــوال 
صادرکننــدگان بــرای بازاریابــی بــه نمایشــگاه های بیرونــی 

می رفتنــد.

گذشــته  ســالهای  در  شــد،  ســبب  عوامــل  ایــن  مجموعــه 
و  خارجــی  کننــدگان  بازدیــد  نظــر  از  نمایشــگاه  عملکــرد 
بازدهــی صادراتــی آنگونــه کــه بایــد، رضایــت بخــش نباشــد. 
لیکــن، درســال های اخیــر توانســتیم از طــرق خــاص فراخوان 
 هایــی را بــه کشــورهای همســایه شــمالی، غربــی و شــرقی 

بدهیــم.

توالیــی بــا اشــاره بــه آنکــه، نمایشــگاه بایــد تدریجــا بــه  عنوان 
نمایشــگاه بیــن المللــی و منطقــه ای جــا بیافتــد افــزود: در 
همــه دنیــا تکــرار نمایشــگاه هــا در زمــان خــاص و معینــی 
اســت کــه همــه افــراد از آن آگاه مــی  شــوند. لــذا الزم اســت 
و  تبلیغــات  طرفــی  از  شــود.  مشــخص  نمایشــگاه  تقویــم 
اطــاع رســانی بایــد بــه نحــو موثرتــری پیگــری شــود البتــه 
ــا مقاومــت مواجــه  ــر ب ــا تغیی ــی کــه همیشــه در دنی از آنجای
اســت. موانعــی هــم بــر ســر ایــن سیاســتگذاری  هــا وجــود 
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دارد.

را  هــا  ســفارتخانه  کــردن  درگیــر  وی 
نیــز از دیگــر راهکارهــا بــرای افزایــش 
و  دانســت  خارجــی  بازدیدکننــدگان 
گفــت: فــرش کاالی تخصصــی اســت 
دارد،  را  خــودش  خــاص  مخاطبــان  و 
از طرفــی رقابــت ســنگین بیــن خریــدار 
و مشــتری ورود تجــار را ســخت کــرده  
اســت لــذا تمامــی تمهیــدات اندیشــیده 
شــده را نمــی تــوان بــه صــورت رســمی 

اعــام کــرد.

دخیــل بــودن در برگــذاری نمایشــگاه 
مطالبــه فعــاالن حــوزه نســاجی کاشــان 

است

توالیــی در خصــوص لــزوم حضــور اتــاق 
بازرگانــی کاشــان در سیاســت گــذاری 
ــا  نمایشــگاه گفــت: ز آنجایــی کــه ۷۰ ت
8۰ درصد تولید محصوالت نساجی در 
کاشــان اســت. فعــاالن حــوزه نســاجی و 
شــرکت کننــدگان گایــه  هــا و توقعاتــی 
در خصــوص ذی مدخــل بــودن در بــر 
گــذاری نمایشــگاه داشــتند؛ لــذا ســالها 
وزارت  و  تجــارت  توســعه  ســازمان  بــا 
خانــه مکاتبــه میکردنــد نهایتــا هفــت 

دســتور بــه ایــن کار دادنــد و در نهایــت 
پیــش از کرونــا بنــا شــد، اتــاق بازرگانــی 
تدریجــا  و  گــذاری  سیاســت  کاشــان، 

اجــرا را برعهــده بگیــرد.

سیاســتگذاری  شــورای  رئیــس 
قاعــده  داشــت:  ابــراز  نمایشــگاه 
بخــش  بــه  نمایشــگاه  واگــذاری 
اتــاق  کــه؛  اســت  ان  خصوصــی 
کننــده  برگــزار  بایــد  بازرگانــی  هــای 
نمایشــگاه های بیــن المللــی باشــند و 

وزیــر  بدســت  هــا  نامــه  پیــش  ســال 
وقــت اقــای شــریعت مــداری رســید و 
بنــا شــد؛ اتــاق بازرگانــی کاشــان تولیــت 

نمایشــگاه را بپذیــرد.

فعــال  افــراد  طبعــا  کــرد:  تصریــح  وی 
امــر  ایــن  بــه  متمایــل  حــوزه  ایــن  در 
مــی  و  داشــتند  مقاومــت  نبودنــد، 
لــذا،  باشــند  مختــار  خــود   خواســتند 
علیرغــم پیگیــری  هــا اتفاقــی کــه بایــد 
نیافتــاد در نهایــت ســه وزیــر بعــدی نیــز 
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نمایشــگاه  مجــری  اصنــاف  طرفــی  از 
مســتقیم  عرضــه  و  صنفــی   هــای 
هســتند. بــا ایــن همــه اتــاق بازرگانــی 
بــه جهــت حضــور تشــکل هــای دخیــل 
گــذاری  سیاســت  در  ماشــینی  فــرش 
کــرده  ایجــاد  را  شــورایی  نمایشــگاه، 

. ســت ا

ســاالنه  شــورا  ایــن  افــزود:  توالیــی 
برنامــه هــا خواســته هــا و مطالباتشــان 
جلســات  در  را  مجــری  از  خواصشــان 
کــه  کننــد.  مــی  تدویــن  مختلــف 
در  نیــز  تجــارت  و  توســعه  ســازمان 
جریــان ایــن امــر اســت. بــا ایــن روش 
معرفــی  صاحیــت  صاحــب  مجریــان 
شــده و نحوه اجراشــان بررســی میشــود 
تــا کارهــا بــا نظــام قاعــده منــدی پیــش 

بــرود.

وی در مــورد اعضــای ایــن شــورا بیــان 
و  تولیدکننــدگان  اتحادیــه  کــرد: 
صادرکننــدگان فــرش ماشــینی، کمیتــه 
فــرش ماشــینی ایــران، کمیتــه موکــت، 
انجمــن نســاجی ایــران، کمیتــه فــرش 
ایــران،  نســاجی  انجمــن  ماشــینی، 
پژوهشــکده فــرش ایــران عامــل خوشــه 
هــا(،  شــهرک  ماشینی)شــرکت  فــرش 
شــرکت تعاونــی تولیدکننــدگان فــرش 
ســرای  و  بیــدگل  و  آران  ماشــینی 
نــوآوری فــرش ایــران اعضــای ایــن شــورا 

. هســتند

درحــال حاضــر کاشــان شــرایط انتقــال 
نمایشــگاه را نــدارد

توالیــی در خصــوص انتقــال نمایشــگاه 
بــه کاشــان گفــت: هرچنــد ۷۵ تــا 8۰ 
کاشــان  از  کننــدگان  شــرکت  درصــد 
حاضــر  درحــال  کاشــان  امــا  هســتند، 

ایجــاد  بــرای  الزم  هــای  ســاخت   زیــر 
نمایشــگاه را نــدارد. نمایشــگاه تهــران 
نیــز علــی رغــم آنکــه ســایتی ۴۰ – ۵۰  
ســال اســت، کاســتی  هایــی دارد کــه 
بســیاری دارد و همــه چیــز مهیــا نیســت 
مجــری و شــرکت کننــدگان بــه ســختی 
مــی  تواننــد مسائلشــان را حــل و فصــل 

کننــد.

نمایشــگاه  فضــای  آنکــه  بیــان  بــا  وی 
اســت  مربــع  متــر  هــزار   ۲۰ امســال 
از  درصــد  ســی  حــدود  کــرد:  تصریــح 
فضــای مــورد تقاضای شــرکت کنندگان 
کنیــم  تامیــن  نتوانســتیم  حداقــل  را 
همچنیــن عــده ای بــه ســبب کاســتی 
فضــا مجبــور بــه انصــراف شــدند؛ امیــد 
داشــته  مذاکراتــی  بعــد  ســال  اســت 
باشــیم کــه کل ســالن نمایشــگاهی بــه 
فــرش ماشــینی اختصــاص داده شــود.
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بیست و هفمتین منایشگاه بین امللیل ماشین آالت پوشاک، 

قطعات یدیک و صنایع وابسته )IGMٰ استانبول(

آینده صنعت پوشاک در نمایشگاه IGM رقم خواهد خورد

ایــن نمایشــگاه کــه در تاریــخ 8 الــی ۱۱ ســپتامبر ۲۰۲۲ )۱۷ تــا 
۲۰ شــهریور( برگــزار  شــد تمــام فناوری هــای مــورد اســتفاده 
بــه   Tüyap نمایشــگاهی  مرکــز  در  را  پوشــاک  درصنعــت 

نمایــش گذاشــت.

در نمایشــگاه IGM کــه بــا شــعار "بیاییــد آینــده را طراحــی 
کنیــم" آغــاز بــه کار کــرده اســت، همــه فنــاوری هــا مــورد 
اســتفاده در تولیــد پوشــاک و پوشــاک آمــاده، از دوخــت تــا 
بــرش، از سیســتم اتــو تــا بســته بنــدی، از گلــدوزی تــا چــاپ 

ــه شــد. ارای

عــاوه بــر ایــن؛ خدمــات لجســتیکی، قفســه هــا و سیســتم 
هــای ذخیــره ســازی، ماشــین آالت کنتــرل کیفیــت و همچنین 
کلیــه لــوازم جانبــی مــورد اســتفاده در تولیــد، از نــخ خیاطــی 

گرفتــه تــا دکمــه و زیــپ، از پارچــه گرفتــه تــا لیبــل نیــز بــه 
نمایــش گذاشــته شــد.

جامع ترین و تنها نقطه گردهمایی صنعت

اســتانبول کــه در مرکــز تجــارت جهانــی نســاجی و پوشــاک 
اســت، میزبــان ایــن نشســت بــزرگ بــود و فعالیــن صنعــت 
و ســرمایه  پوشــاک  تولیدکننــدگان  پوشــاک،  ماشــین آالت 

گــذاران در نمایشــگاه IGM گــرد هــم آمدنــد.

آمــده  دســت  بــه   ITM هــای نمایشــگاه  در  کــه  موفقیتــی 
گیــرد مــی  اوج   2022  IGM نمایشــگاه  بــا  اســت 

برگزارکننــدگان نمایشــگاه بین المللــی ماشــین آالت نســاجی 
ITM کــه یکــی از مهم تریــن نمایشــگاه های دنیــا در حــوزه 
خــود اســت، ایــده ای جدیــد بــه ایده هــای بــزرگ خــود اضافــه 
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کردنــد و ایــن بــار بــا نمایشــگاه ماشــین آالت پوشــاک همکاری 
کردنــد.

در نمایشگاه IGM، که در آن نوآوری مانند یک حلقه بافته 
ــد  ــا می کنن ــی کــه زندگــی را رنــگ و زیب مــی شــود. ; طرح های
کــه  فناوری هایــی  و  ماشــین آالت  مدل هــای  جدیدتریــن  بــا 

ــد. صنعــت مــد جهــان را شــکل می دهنــد ماقــات می کنن

بازدیدکنندگان و هیئت تجاری در سراسر جهان

در  فعــال  حضورغرفه گــذاران  بــا   IGM نمایشــگاه 
صنعــت، فنــاوری و تنــوع محصــول؛ میزبــان هــزاران 
بازدیــد کننــده و هیئــت تجــاری از بســیاری از نقــاط 
جهــان از اروپــا تــا آســیا، از خاورمیانــه تــا بالــکان بــود.

صدهــا شــرکت غرفــه دار از ترکیــه و خــارج از کشــور 
فــن آوری هــا و محصــوالت جدیــد خــود 
ــد. را در نمایشــگاه IGM معرفــی کردن

ســتاره نوظهــور جهــان صنعــت پوشــاک و پوشــاک آمــاده: 
ترکیــه

و  پوشــاک  صنعــت  در  جهــان  برتــر  کشــور   ۵ جــزو  ترکیــه 
در  ظرفیــت  از  بــرداری  بهــره  نــرخ  اســت.  آمــاده  پوشــاک 
صنعــت پوشــاک و پوشــاک ترکیــه کــه بــه ویــژه در دوره اخیــر 
صــادرات و تولیــد آن را افزایــش داده اســت، بــه 8۰ درصــد 
رســیده اســت. بســیاری از تولیــد کننــدگان در ایــن بخــش بــا 
شــیوع بیمــاری همــه گیــر، تولیــدات  و سفارشــات خــود را بــه 

ترکیــه هدایــت کــرده انــد.

کیفیــت بــاال، تنــوع، ظرفیــت تولیــد و ســرعت از ویژگــی هــای 
مهــم صنعــت تولیــد پوشــاک در ترکیــه اســت.

انــواع سفارشــات بــا توجــه بــه موقعیــت جغرافیایــی ترکیــه، 
نزدیکــی آن بــه خریــداران پوشــاک و لبــاس هــای آمــاده، بــه 
ویــژه اروپــا، باعــث شــده تــا برندهــای جهانــی تولیدکننــدگان 
ترکیــه را ترجیــح دهنــد. صنعــت پوشــاک، دومیــن صنعــت 
بــزرگ ترکیــه از نظــر تولیــد و اشــتغال، بــه بیــش از ۲۰۰ کشــور 
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جهــان صــادرات دارد.

ایــن  در  بازارهــای صادراتــی  بزرگتریــن 
اســپانیا،  آلمــان،  از  عبارتنــد  حــوزه 
ایــاالت  فرانســه،  هلنــد،  انگلســتان، 
عــراق،  ایتالیــا،  آمریــکا،  متحــده 
و  ســعودی  عربســتان  اســرائیل، 

نمــارک. دا

ایــن بخــش کــه بــا برچســب "ســاخت 
ترکیــه" وجهــه کشــوری قدرتمنــدی در 
بازارهای جهانی دارد، با طراحی و درک 
مــد کــه اخیــراً در حــال توســعه اســت، 
پیشــرفت بزرگــی در زمینــه برندســازی و 

خــرده فروشــی داشــته اســت.

مشخصات غرفه داران

HI- چــرخ خیاطــی صنعتــی، ماشــین آالت
TECH دوخــت اتومــات

- انواع چرخ خیاطی
- انواع اتومات ها

-  ماشین های دوخت اورالک
-  ماشین های دکمه و سوراخ دکمه

-  ماشین های لبه دار
Bartack ماشین آالت  -

-  دستگاه های جوش التراسونیک

و  پارچــه  کنتــرل  و  بــرش  هــای  ماشــین 
بــرش هــای  اتوماســیون 

-  ماشین آالت پاتر
-  ماشین آالت طاقه بازکنی و برش پارچه

انــدازه  و  پارچــه  کنتــرل  هــای  ماشــین    -
کمیــت گیــری 

-  فن آوری های کنترل کیفیت
-  اتوماسیون و تجهیزات برش

نــرم  و  هــا  ســازی  شــبیه  هــا،  -  سیســتم 
CAD-CAM افزارهــای 
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آالت  ماشــین  اتــو،  هــای  آوری  فــن 
بنــدی –  فیوزینــگ- ماشــین آالت، بســته 

نقــل و  حمــل  هــای  سیســتم  آویــز- 
-  انواع فناوری های اتو

اتــو  انــواع نیمکــت، میــز، ربــات و میــز    -
شــوفاژ

-  پــرس، دســتگاه فیوزینــگ و اپلیکیشــن 
Sequin

-  ماشین های تشخیص
-  ماشین آالت تاشو و بسته بندی

ذخیــره  و  نقــل  و  هــای حمــل  -  سیســتم 
آویــزان ســازی 

دســتگاه گلــدوزی و گلــدوزی، لیــزر، پولــک، 
ماشــین هــای پــرس و فــن آوری هــا

-  انواع ماشین های گلدوزی
-  دستگاه برش لیزری برای گلدوزی
-  کاربرد پولک و ماشین های پرس

و  کفــش  هــای  آوری  فــن  و  ماشــین آالت 
چــرم

-  انواع چرخ خیاطی چرمی
-  انواع ماشین های برش چرم

-  ماشین های رویه کفش
-  دستگاه های برش چرم لیزری

-  کفش و لوازم مصرفی چرمی

ماشین های کمکی
-  ماشین های پلیسه کاری

-  بست های دکمه ای
-  ماشین آالت برش لیبل

-  سیستم های لیبل گذاری و چاپ الگو
-  ماشین های بارکد

-  ماشین آالت چاپ قطعات
-  ماشین آالت نظافت

صنایع فرعی، قطعات یدکی، مواد 
مصرفی و لوازم جانبی

-  انواع لوازم یدکی چرخ خیاطی
-  اوراق پاتر

-  نایلون وکیوم
-  ماشــین هــای شــماره گــذاری و برچســب 

هــا
-  سوزن یاب

-  گروه های اسپری
-  تجهیزات کارگاه خیاطی

-  نخ ها و لوازم جانبی: بافت باریک، 
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برچســب هــا، دکمــه هــا، زیــپ هــا و گیــره 
پولــک،  خیاطــی،  نــخ  نــخ،  گلــدوزی  هــا، 

اینترالیــن منجــوق، 
-  روغن ماشین

-  سیستم های لجستیک
-  سیستم های تهویه و تهویه مطبوع

-  کمپرسورها

-  ژنراتور و منابع تغذیه بدون وقفه

در نمایشــگاه IGM ۲۰۲۲ کــه در مرکــز 
برگــزار   Tüyap کنگــره  و  نمایشــگاه 
مــی شــود، از لحظــه ورود بــه محوطــه 
خواهیــد  امنیــت  احســاس  نمایشــگاه 
کــرد. شــما "نمایشــگاه بــدون تمــاس" 
انجــام  اقدامــات  تمــام  بــا  مطابــق  را 
شــده در برابــر بیمــاری همــه گیــر تجربــه 

کــرد. خواهیــد 

دعــوت  گرفتــن  بــا  توانیــد  مــی  شــما 
نامــه نمایشــگاه از طریــق وب ســایت، 
ایجــاد  را  خــود  نمایشــگاه  نــام  نشــان 
کنیــد. شــما مــی توانیــد جلســات کاری 
یــک بــه یــک را در مناطقــی کــه مطابــق 
بــا اقدامــات فاصلــه اجتماعــی ترتیــب 
بــه  و  کنیــد  برگــزار  اســت  شــده  داده 

جــای تبــادل کارت ویزیــت، بــا اســکن 
یــک کــد QR، اطاعــات مربوطــه را بــا 
شــرکت کننــده بــه اشــتراک بگذاریــد.

بــه دلیــل موقعیــت جغرافیایــی  ترکیــه 
ــا و آســیا  خــود، کشــوری اســت کــه اروپ
را در تولیــد پوشــاک بــه یکدیگــر متصــل 
مــی کنــد. نمایشــگاه IGM بــه عنــوان 
یکــی از بزرگتریــن نمایشــگاه هــای حــوزه 
و  پوشــاک  صنعــت  جهــان،  در  خــود 
پوشــاک را بــا غرفــه داران و غرفــه داران 

گــرد هــم مــی آورد.

غرفــه داران؛ بازدیدکننــدگان حرفــه ای 
هــا  پیشــرفت  آخریــن  معرفــی  ضمــن 
ماشــین  محصــوالت  در  هــا  نــوآوری  و 
آالت و فنــاوری، ایــن فرصــت را خواهنــد 
داشــت تــا آنهــا را از نزدیــک دنبــال کننــد

بــه  اینکــه  ضمــن   ;IGM نمایشــگاه 
بــا  جهانــی  تجــارت  حجــم  توســعه 
بازدیدکننــدگان حرفــه ای و بیــن المللــی 
کمــک مــی کنــد، غرفــه داران را قــادر 
مــی ســازد تــا بــا بازارهــای موجــود خــود 
بالقــوه  بازارهــای  بــه  و  کــرده  ماقــات 

برســند. خــود 

کشورهای بازدید کننده اصلی

-  آلمان
-  ایتالیا

-  اسپانیا
-  انگلستان

-  فرانسه
-  سوئد
-  هلند

-  بلژیک
-  جمهوری های ترک

-  کره جنوبی
-  تایوان

-  هند
-  پاکستان

-  بنگادش
-  ازبکستان

-  تونس
-  مراکش
-  الجزایر

-  اندونزی
-  مالزی

-  بلغارستان
-  روسیه
-  رومانی

-  مجارستان
-  ویتنام

-  سری النکا
-  لهستان

-  گرجستان
-  مولداوی

-  ایاالت متحده آمریکا.

-  عراق
-  دانمارک

-  ایران
-  عربستان سعودی

-  اوکراین
-  اسرائيل
.B.A.E  -

-  مصر
-  چین

-  سودان
-  صربستان

-  اتریش
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اشتغالزایی و کمک به خودکفایی در فرش ماشیین

 حاصل ربع قرن تالش خانواده زرکار کاشان

مصاحبه  با جناب آقای مهندس محمدجواد طوغانی، مدیر تولید شركت فرش اوليای تبريز

١- لطفــا در ابتــدا در مــورد تاريخچــه تاســيس شــركت فــرش 
اوليــا تبريــز و داســتان رشــد و موفقيــت آن بــراي مخاطبيــن 

كهــن توضيحاتــي را بفرماييــد.

ــام فــرش زرکار کاشــان در  ــا ن ــدا ب ــز در ابت ــای تبری فــرش اولی
ســال ۱۳۶۹ فعالیــت خــود را در زمینــه چلــه پیچــی و بافــت 
فــرش هــای ماشــینی بــا ماشــین آالت ایرانــی و خــط آهــار 
و تکمیــل فــرش آغــاز نمــود. در حــال حاضــر بــا نوســازی و 
ســرمایه گــذاری هــای جدیــد انجــام شــده در ایــن راســتا از 
ماشــین آالت بافندگــی بــا تکنولــوژی روز دنیــا یعنــی دســتگاه 

هــای وندویــل بلژیــک بهــره گرفتــه ایــم.

هــدف مجموعــه از بــدو تاســیس همــواره بــر ایــن بــوده کــه 
ــا اشــتغال زایــی و جلــب  در کنــار بســتر مناســب اقتصــادی ب
رضایــت مشــتریان داخلــی بــه دروازه هــای دیگــر کشــورها 
ــراز و  ــن راه اگــر چــه ف ــد در ای ــدا کن ــز دســت پی )صــادرات( نی

کــه  سالهاســت  نــی  طوغا محمدجــواد  قــای  آ

فــروش  و  تولیــد  آکرلیــک،  نــخ  تولیــد  در حــوزه 

لیــت  فعا مشــغول  ماشــینی  فــرش  طراحــی  و 

ــز در شــركت  نی و در حــال حاضــر  هســتند 

تولیــد  بــه عنــوان مدیــر  يــز  تبر وليــاي  ا فــرش 

رنــد.  دا لیــت  فعا ماشــینی  فــرش  در صنعــت 

مســایل  مــورد  در  کهــن  مجلــه  مصاحبــه 

فــرش  مــون صنعــت  پیرا

یــر  ز را در  ایشــان  ــا  ب ماشــینی 

نیــد. میگذرا نظــر  ز  ا
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فــرود هــای بســیاری را پشــت ســر نهــاده ایــم امــا 
بــا تــوکل بــه خــدا و عــزم و اراده بــه افــق هــای 

ــم. ــه ای ــد دوخت ــردا چشــم امی روشــن ف

اقــدام   ۱۳۹۴ ســال  در  شــرکت  مدیــره  هییــت 
بافندگــی  و  ریســندگی  شــرکت  تاســیس  بــه 

نمــود. ســیناتاب 

ریســندگی ســیناتاب بــا بهــره گرفتــن از جدیــد 
تریــن و بــروز تریــن ماشــین آالت مــدرن اروپایــی 
خــط  کاردینــگ  و  دو  دارای  حاضــر  حــال  در 
Tow to Tops مــی باشــد کــه ظرفیــت تولیــد نــخ 
ــا ۳/۶۰ متریــک هیــت ســت شــده  هــای ۳/۲۱ ت

یــا هایبالــک را دارد.

بــه  پرســنل  نفــر   ۱۵۰ دارای  کارخانجــات  ایــن 
صــورت مســتقیم مــی باشــد و بــرای صدهــا نفــر 
هــم بــه صــورت غیــر مســتقیم اشــتغالزایی کــرده 

اســت.

٢-چــه محصوالتــي در شــركت فــرش اوليــا تبریــز 
ــخ تراكــم و  ــد؟ )از نظــر جنــس ن ــد مــي كني تولي

شــانه و طــرح و نقشــه(

ــا دســتگاه  ــز ب ــای تبری درحــال حاضــر فــرش اولی
HCP وندویــل بلژیــک ، فــرش هــای ۷۰۰ شــانه 
۳۰۰۰ تراکــم ۱۰ رنــگ را تولیــد مــی کنــد فــرش 
هیــت  اکرلیــک  درصــد   ۱۰۰ مــا  تولیــدی  هــای 
ســت شــده مــی باشــد دارای اســتاندارد ایــران و 

CE اروپــا نیــز هســتیم.

كلكســيون  و  محصــوالت  اخريــن  مــورد  ٣-در 
هــاي جديــد فــرش اوليــا تبريــز توضيحاتــي را 

بفرماييــد.

در فــرش اولیــای تبریــز بــا توجــه بــه ۱۰ رنــگ  
وندویــل   HCP بافندگــی  هــای  بــودن دســتگاه 
بلژیــک ، تنــوع هــای بســیار زیــادی در طــرح و 
نقــش داریــم و توانســته ایــم بــه نیازهــای طیــف 

وســیعی از مشــتریان پاســخ دهیــم.

در حال حاضر ما تولید کننده کلکسیون های 

۱- فرش های کلکسیون کاسیک 

۲- کلکسیون الیت )دودی( 

۳- کلکسیون فرش های سنتی 

۴- کلکسیون فرش های کارتونی و آشپزخانه ای و فانتزی هستیم.

٤- تــا چــه ميــزان بــه خريــد طــرح هــاي اورجينــال اعتقــاد داريــد. چنــد 
درصــد از طــرح هــاي شــما اختصاصــي و اورجينــال و چنــد درصــد طــرح 

ــازار هســتند؟ هــاي رايــج ب

در بــازار حــال حاضرفــرش ماشــینی ایــران خریــد طــرح هــای اختصاصــی 
بــرای فــرش ۷۰۰ شــانه، توجیــه اقتصــادی نــدارد. بــه همیــن دلیــل بــا 
توجــه بــه تجربــه و شــناختی کــه از بــازار داریــم اکثــرا از طــرح هــای نیمــه 
اختصاصــی و غیــر اختصاصــی اســتفاده مــی کنیــم. در فــرش هــای ۷۰۰ 
شــانه مهمتریــن نکتــه همــان پالــت رنگبنــدی خــوب و حرفــه ای اســت کــه 
حــرف اول را مــی زنــد و مــا خوشــبختانه توانســته ایــم در ایــن بخــش بــه 

موفقیــت هــای خــوب دســت پیــدا کنیــم.
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٥- آيــا از نمايشــگاه فــرش ماشــيني امســال بازديــد كرديــد؟ 
آيــا كيفيــت ايــن نمايشــگاه جوابگــوي نيازهــاي صنعــت فرش 

ماشــيني بــه ويــژه در بخــش صــادرات هســت؟

بلــه – امــا متاســفانه نمایشــگاه فــرش ماشــینی تهــران در 
بخــش صــادرات توجیــه و حرفــی بــرای گفتــن نــدارد. معمــوال 
فقــط تعــداد انگشــت شــماری از کشــور هــای همســایه مثــل 
عــراق و افغانســتان بــرای بازدیــد مــی آینــد و بازدیــد کننــده 
ــی و آســیایی شــرقی عمــا  ــی ، آمریکای از کشــور هــای اروپای
وجــود نــدارد و علیرغــم وعــده هــای هرســاله برگــزار کننــدگان 
مبنــی بــر دعــوت از هیــات هــای تجــاری اتفاقــی نمــی افتــد 
و صرفــت نمایشــگاه در حــد یــک دورهمــی بســیار پرهزینــه 

بــرای شــرکت هــا بــه إتمــام میرســد.

بــه هرحــال شــرایط تحریــم هــا و وجــود کشــور رقیبــی مثــل 
ترکیــه کار را در زمینــه صــادرات بســیار ســخت کــرده اســت.

٦- وضعيــت طراحــي فــرش را در صنعــت فــرش ماشــيني 
چطــور ارزيابــي مــي كنيــد؟

وضعیــت طراحــان کشــور از لحــاظ طراحــی و کشــیدن نقشــه 
هــای زیبــا و اصیــل ، همیشــه حــرف اول را میــزده ولــی بــا 
توجــه بــه اینکــه تولیــد کننــدگان از لحــاظ مالــی زیــاد هزینــه 
نمــی کننــد و طراحــان در ایــران از لحــاظ درآمــد و اقتصــادی 

ــد . ــا حــدودی نارضایتــی دارن ــا هســتند ت در تنگن

بــه کشــور  ایرانــی در حــال مهاجــرت  اکثــرا طراحــان خــوب 
ترکیــه هســتند و ایــن موضــوع یــک فاجعــه بــرای فــرش ایرانــی 
محســوب مــی شــود چــون باعــث میشــود بــازار هــای صادراتــی 

بیــش از پیــش از دســت ایــران بــرود.

٧- آيــا در زمينــه صــادارت فــرش ماشــيني فعــال هســتيد؟ 
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افزايــش  بــراي  هايــي  برنامــه  چــه 
داريــد؟ خــود  صــادرات 

بلــه - مــا در حــال حاضــر بــه کشــور هــای 
عــراق و افغانســتان و آلمــان صــادرات 
داریــم و همچنــان بــه دنبــال بــازار هــای 
آمــاده  و  هســتیم  مناســب  صادراتــی 

همــکاری بــا تاجــران محتــرم هســتیم.

در  فــرش ماشــيني  آينــده صنعــت   -٨
كاشــان را چطــور ارزيابــی مــي كنيــد؟ 
هــاي  گــذاری  ســرمايه  شــما  نظــر  بــه 
ســويی  و  ســمت  چــه  بــه  بايــد  اينــده 
باشــد تــا بهتريــن نتيجــه حاصــل شــود؟

متاســفانه  ایــران  در  ماشــینی  فــرش 
آینــده خوبــی نــدارد چــون در حــوزه مــواد 
اولیــه الیــاف اکرلیــک، خودکفــا نیســتیم 
بــه  روز  و  هســتیم  واردات  وابســته  و 
ــه گــران شــدن و نوســان  ــا توجــه ب روز ب
بــازار ارز و اوضــاع تحریــم و از طرفــی 
تحمیــل مالیــات هــای ســنگین دولــت 
در زمینــه وارادت الیــاف و ماشــین آالت 
و همچنیــن تولیــد و فــروش محصــول، 
روز  بــه  روز  کننــدگان  تولیــد  بــرای  کار 
ســخت تــر شــده و بــازار مــواد اولیــه و 

محصــول نهایــی دارای بــی ثباتــی قیمــت 
مــی باشــد.

از طــرف دیگــر رقابــت بــا کشــور ترکیــه 
الیــاف اکرلیــک  کــه خــودش در تولیــد 
خودکفــا مــی باشــد و حتــی صادرکننــده 
ــم  محســوب مــی شــود و از لحــاظ تحری
بــه  و اقتصــادی وضــع بهتــری نســبت 
مــا دارد و اکثــر بــازار هــای صــادرات بــه 
اروپــا و امریــکا را بدســت گرفتــه، بســیار 
ســخت مــی باشــد کــه نیازمنــد حمایــت 

ــد کننــدگان مــی باشــد. ــت از تولی دول

آیا می دانستید تنها لوازم 
خانگی که هیچ گونه واردات به 
کشور نداریم و بهترین نوع و با 
کیفیت ترین اش در خود ایران 
تولید میشود ، فرش ماشینی 

است!

چــه  خانگــی  هــای  لــوازم  همــه  در  مــا 

کــم چــه زیــاد واردات داریــم ولــی تنهــا 
لــوازم خانگــی کــه بومــی ســازی شــده 
و تولیــد داخــل اســت، فــرش ماشــینی 
اســت پــس دولــت بایــد قــدردان تولیــد 
کننــدگان فــرش ماشــینی در کشــور و 
و  باشــد  کاشــان  شهرســتان  باالخــص 

بیشــتر حمایــت کنــد.

و  اينترنتــي  فــروش  زمينــه  در  آيــا   -٩
نيــز  خريــد مســتقيم از درب كارخانــه 
فعــال هســتيد؟ در مــورد شــبكه توزيــع 
و فــروش فــرش اوليــا تبريــز توضيحاتــی 

بفرماييــد. را 

اکثــر شــهرها،  در  اینکــه  بــه  توجــه  بــا 
هســتیم  فــروش  نمایندگــی  دارای 
داشــته  نمایندگــی  کــه  شــهرهایی  در 
باشــیم، فــروش مســتقیم درب کارخانــه 
طریــق  از  صرفــا  فــروش  و  نداریــم 
نمایندگــی صــورت مــی گیــرد و در شــهر 
هایــی هــم کــه نمایندگــی نداریــم آمــاده 
همکاری با نمایشــگاه داران و بنکداران 

ماشــینی هســتیم. هــای  فــرش 
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مصاحبه اب نساجیت، فروشگاه آنالین اپرچه 
مبیل، پرده و روتخیت

مصاحبه با آقای محمد دهقانپور - مدیر عامل شرکت نساجیت

۱( لطفــا در ابتــدا در مــورد برنــد نســاجیت، نحــوه تاســیس و 
بفرماییــد را  توضیحاتــی  آن  فعالیــت 

ــر ۵۰۰۰ مترمربــع و  ــغ ب ــا مســاحتی بال هــم اکنــون ایــن شــرکت ب
تولیــد روزانــه ۵۰۰۰ متــر پارچــه مبلــی، پــرده و کاالی خــواب متنــوع 
و اشــتغال ۱۵ نفــر نیــروی کار بــه صــورت مســتقیم و ۳۵ نفــر غیــر 
مســتقیم بــا بهــره منــدی از دســتگاه هــای بافندگــی و نســاجی بــه 

روز در حــال فعالیــت اســت.

در حــال حاضــر بالــغ بــر 8۰ طــرح متنــوع و جــذاب ایرانــی روی خط 
تولیــد ایــن شــرکت هســتند. صــادرات پارچــه مبلــی نســاجیت بــه 
کشــورهای همســایه اعــم از عــراق و آذربایجــان و… نیــز صــورت 

مــی گیریــد.

در حــال حاضــر فروشــگاه اینترنتــی نســاجیت در زمینــه عرضــه 
بــه  خــواب  کاالی  پارچــه  و  پــرده  پارچــه  مبلــی،  پارچــه  انــواع 
صــورت متــری و طاقــه ای فعالیــت مــی کنــد. فروشــندگان، تولیــد 
هــای  پارچــه  خانگــی می تواننــد  کننــدگان  و مصــرف  کننــدگان 

نســاجی  ز  ا تلفیقــی   )Nasaj it ( نســاجیت 

و   )IT ( فنــاوری اطاعــات   ، )Nasaj i (

گــروه  اســت.   )J IT ( تئــوری کنتــرل موجــود 

 ۱۳۹۷ در ســال  نســاجیت  پارچــه  تولیــدی 

تاســیس  تولیــدی  یــک شــرکت  ــا مشــارکت  ب

پارچــه  تولیــد  بــا هــدف  یــن شــرکت  ا شــد. 

یــک  و کاالی خــواب درجــه  پــرده  مبلــی، 

د  مــوا و  ــا کیفیــت  ب نــی  یرا ا

و طــرح  ولیــه مرغــوب  ا

ز  نــوا یبــا و چشــم  ز هــای 

کــرد. لیــت  بــه فعا شــروع 
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مــورد نظــر خــود را در ســایت و اپلیکیشــن همــراه 
نســاجیت جســتجو کــرده و ســفارش دهنــد.

2( نســاجیت چــه طیــف از محصــوالت را بــه مصرف 
كننــده نهایــی و صنایــع دیگــر ارایــه مــی دهد؟

هــدف مــا تولیــد و فــروش اینترتــی تمــام منســوجات 
هــای  پارچــه  شــامل  کــه  اســت  خانگــی  دکوراتیــو 
مبلمــان خانگــی و فضــای بــاز، پــرده، کاالی خــواب، 
فرشــینه هــای مــدرن، دیوارپــوش و انــواع ســت های 
رومیــزی متناســب بــا فضاهــای مختلــف یــک خانــه، 
هتــل و حتــی بیمارســتان اســت. خوشــبختانه در 
حــال حاضــر تمامــی ایــن محصــوالت در مجموعــه 
نســاجیت بــه صــورت سفارشــی بــرای گــروه هــای 
بــه  و  بــوده  تولیــد  حــال  در  مشــتریان  مختلــف 
صــورت اینترنتــی در وبســایت رســمی شــرکت بــه 

فــروش مــی رســد.

ــرای تســهیل  ــر ب همچنیــن شــرکت در دو ســال اخی
کاالی  مبلمــان،  ماننــد  تولیــدی  از صنایــع  برخــی 
خــواب و پــرده اقــدام بــه راه انــدازی یــک شــوروم و 
دفتــر مرکــزی در بــازار مبــل چهاردانگــه کــرده اســت 
تــا بــا ایجــاد دسترســی و امــکان مشــاهده و بررســی 
محصــوالت مشــتریان بــه راحتــی اقــدام بــه خریــد 

منســوجات کننــد.

3( بــه طــور كلــی صنعــت تولیــد پارچــه رو مبلــی ، 
پــرده و كاالی خــواب در ایــران را چطــور ارزیابــی 

مــی كنیــد؟

ــران جــزو ســه صنعــت نخســت  صنعــت مبلمــان ای
صنایــع  جــزو  و  اســت  کوچــک  صنایــع  بیــن  در 
کوچــک بســیار ســودده و زود بــازده در نظــر گرفتــه 
مــی شــود. در حــال حاضــر ارزش صادراتــی در ایــن 
حــوزه ســاالنه ۲۵ میلیــون دالر بــرآورد شــده اســت.

البتــه ایــن اهمیــت بــرای حــوزه پــرده و کاالی خــواب 

بــا توجــه بــه توســعه صنعــت ســاختمان و انبــوه ســازی هــای صــورت گرفتــه در 
ایــران کمتــر از صنعــت مبلمــان نیســت. بنابرایــن اقیانــوس ایــن صنعــت نــه 
تنهــا در حــال حاضــر آبــی اســت، بلکــه بــا توجــه بــه دسترســی ایــران بــه منابــع 
چوبــی متنــوع و بازارهــای مصرفــی حــوزه خلیــج فــارس و خاورمیانــه مــی تواند در 
اینــده نیــز بســیار اســتراتژیک و آبــی باقــی بمانــد. بــه تبــع ایــن موضــوع صنایــع 
باالدســتی ایــن صنعــت هــم در صــورت تولیــد باکیفیــت، بــه روز و تحویــل بــه 

موقــع مــی تواننــد از منفعــت خوبــی بهــره منــد شــوند.

طبــق گــزارش ســازمان صنعــت معــدن تجــارت، ایــران رتبــه پنجــم جهــان در 
تولیــد انــواع پارچــه مبلــی و پــرده )بــر حســب تــن( را بــه خــود اختصــاص داده 
اســت. ایــن صنعــت در حــال حاضــر یکــی از بروزتریــن صنایــع حــال حاضــر 
ایــران بــوده و بــا تولیــد ســالیانه ۲۶ میلیــون متــر پارچــه هــای مبلــی، پــرده و 

کاالی خــواب توانســته نیــاز 8۰ درصــد از بــازار را پاســخگو باشــد.

در ســال هــای اخیــر بــا محدودیــت واردات از ترکیــه، چیــن و کشــورهای اروپایــی 
و همچنیــن حمایــت از تولیــد داخلــی، ســرمایه گــذاری هــای قابــل توجــه ای 
صــورت گرفتــه اســت کــه امیدســت در اینــده نزدیــک ایــران بــه یــک از قطــب 

هــای تولیــد در جهــان تبدیــل شــود.
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۴( صنعــت تولیــد پارچــه رو مبلــی، پــرده و 
ــران چــه مزیــت هایــی  كاالی خــواب در ای

دارد؟

دســتی  پاییــن  صنایــع  وجــود  دلیــل  بــه 
خــواب  کاالی  و  مبلمــان  صنعــت  ماننــد 
در  تولیــدی  محصــوالت  اکثــر  ایــران  در 
کشــور مصــرف شــده و نیــاز بــه بازاریابــی 
روز  بــه  طرفــی  از  نــدارد.  المللــی  بیــن 
بــودن تکنولــوژی تولیــد و طراحــی در ایــران 
موجــوب شــده تجــار و مصــرف کننــدگان 
ایــن صنعــت بــه دنبــال پاســخ ایــن نیــاز در 
داخــل بــوده و بــا کاهــش هزینــه هــای خــود 
قیمــت مناســب  و  باکیفیــت  محصــوالت 
کشــورهای  و  ایــران  بــازار  روانــه  را  تــری 

کننــد. همســایه 

توســعه  بدلیــل  صنعــت  ایــن  طرفــی  از 
شهرنشــینی و ســاختمان ســازی و ســبک 
ــران هــر روز در حــال توســعه  زندگــی در ای
روز  هــر  داخلــی  بــازار  در  تقاضــا  و  بــوده 
همچنیــن  هســت.  افزایــش  حــال  در 
کشــورهای همســایه نیــز باتوجــه بــه پایــان 
فرصــت  شــهری،  توســعه  رونــد  و  جنــگ 
هــای مناســبی را بــرای صنعــت مــا در حــوزه 

انــد. صــادرات فراهــم کــرده 

۵( ایــا محصــوالت ســاخت ایــران بــا رقبــای 

خارجــی قابــل رقابت اســت؟

مــی  پیــش  ســال  ده  را  ســوال  ایــن  اگــر 
تاییــد  مــن  جــواب  قاطعیــت  بــا  کردیــد، 
حــال  در  امــا  بــود،  خارجــی  محصــوالت 
حاضــر ورق برگشــته و محصــوالت ایرانــی 
بــا توجــه بــه توســعه صنایــع پاییــن دســتی 
ماننــد نــخ، تکنولــوژی تولیــد و همچنیــن 
حــوزه  بــه  دانشــگاهی  متخصصیــن  ورود 
طراحــی و بازاریابــی محصــوالت، بــا کاس 
جهانــی رقابــت مــی کننــد و حتــی بــه کشــور 
ــا صــادر مــی شــوند. هــای همســایه و اروپ

بــه  را  کیفیــت  موضــوع  نبایــد  البتــه 
قیمــت تمــام شــده و یــا امــکان صــادرات 
بــا  واقفیــم  همــه  چــون  کنیــم.  معطــوف 
توجــه بــه مشــکات بانکــی، محدودیــت 
هــای معاماتــی و قــراردادی در حــوزه بیــن 
صــادرات  در  محسوســی  کاهــش  الملــل 
ایــن نــوع کاالهــا داشــته ایــم، امــا ایــن بــه 
معنــی نبــودِ تقاضــا در ایــن حــوزه نیســت.

اینترنتــی  فروشــگاه  یــك  عنــوان  بــه   )۶
فعــال در زمینــه فــروش پارچــه رو مبلــی 
از  خریــداران  اســتقبال  خــواب  كاالی  و 
نــوع كاال را چطــور  خریــد اینترنتــی ایــن 

كنیــد؟ مــی  ارزیابــی 

مــواد  لبــاس،  کفــش،  مــردم  اگــر  شــاید 
از  را  خــود  ادکلــن  و  عطــر  یــا  و  خوراکــی 

ایــن  بــه  پاســخ  خریدنــد،  نمــی  اینترنــت 
درحــال  امــا  بــود.  ســخت  کمــی  ســوال 
حاضــر بــا رشــد خــرده فروشــی اینترنتــی و 
اجیــن شــدن ایــن تکنولــوژی هــا بــا زندگــی 
مــردم، مــن اســتقبال مــردم را خوشــبینانه 

و روبــه رشــد ارزیابــی مــی کنــم.

خریــد  رفتــار  کــه  نمیکنــم  کتمــان  امــا 
خریدهــای  بــا  رومبلــی  پارچــه  حــوزه  در 
روزمــره و بــه اصطــاح خریــد کاالی هــای 

نیســت.  یکســان  تندمصــرف 

بــا  کاال  دیجــی  روزی  کــه  طــور  همــان 
ماننــد  دیجیتــال  کاالهــای  خریــد  شــعار 
اینترنــت  بســتر  بــر  لنــز  و  دوربیــن  انــواع 
در ســال 8۵ شــروع بــه فعالیــت کــرد، در 
حــال حاضــر همــه کاالهــای صنعــت خــرده 
فروشــی را بــه صــورت دیجیتــال بــه فــروش 

میرســاند.

بــازار پارچــه نســاجیت نیــز بــا الهــام گیــری 
ایــن  در  گرفتــه  هــای صــورت  فعالیــت  از 
صنعــت، تــاش بــه تولیــد انــواع محتواهای 
اموزشــی بــا هــدف نحــوه تشــخیص و خرید 
نمایــد.  مــی  صنعــت  ایــن  محصــوالت 
بــه امیــد روزی کــه بــا ورود رقبایــی قــوی 
بــه  را  ایــران  تمــام منســوجات  بتــوان  تــر 
صــورت اینترنتــی و در پلتفــرم نســاجیت 

بــه فــروش برســانیم.

توســعه  بــرای  هایــی  برنامــه  چــه   )۷
چشــم  داریــد؟  آینــده  در  خــود  فعالیــت 
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انــداز آینــده نســاجیت را چطــور ارزیابــی 
كنیــد؟ مــی 

مــا در برنامــه ۵ ســال آینــده خــود کــه ۲۰ 
درصــد از آن را نیــز پشــت ســر گذاشــته 
ــه راه  ــا ارائ ــد ب ــم کــه بای ــر ایــن باوری ــم، ب ای
حــل هــای مناســب، مقــرون بــه صرفــه و 
خریــد  بــرای  راهــی  نســاجیت  در  امــن، 
جزئــی و گروهــی و بــدون واســطه از تولیــد 
را  ایــران  نســاجی  محصــوالت  کننــدگان 

بــرای مصــرف کننــدگان ایجــاد کنیــم. 

قــادر  را  تولیدکننــدگان  نســاجیت  در  مــا 
خدمــت  و  فــروش  راه  کــه  ســازیم  مــی 

دهنــد. تغییــر  را  خــود  رســانی 

تکنولــوژی،  هــای  زیرســاخت  نســاجیت 
تبلیغــات، بازاریابــی و لجســتیک را بــرای 
کمــک بــه کســب و کارهــا فراهــم مــی کنــد 
تــا از قــدرت تکنولــوژی جدیــد بــرای تعامــل 

خــود  نماینــدگان  و  فروشــان  خــرده  بــا 
شــوند. برخــوردار 

آینــده  ســاخت  نســاجیت  انــداز  چشــم 
تجــارت منســوجات بــا بهــره منــدی از ابــزار 
تکنولوژیکــی اســت و واقفیــم کــه تجــار و 
مشــتریان داخلــی و خارجــی، در آینــده مــا 
را در نســاجیت ماقــات خواهنــد کــرد. در 
نســاجیت، تعامــات تجــاری و اجتماعــی 
تجــار و خــرده فروشــان را هــر روز بــا تولیــد 

کننــدگان بیشــتر مــی کنیــم.

8( چــه مشــكالتی در بخــش تولیــد پارچــه 
رو مبلــی، پــرده و كاالی خــواب در ایــران 

وجــود دارد؟

ســوالی کــه در ایــران یــک جــواب تکــراری 

دارد و همــه صنایــع بــا آن مواجــه هســتند 
ــا  ــم ت ــه فقــط نســاجی. مــن فکــر مــی کن ن
اینجــای مصاحبــه همــه ســواالت نشــان از 
امیــد و اینــده ای روشــن بــرای ایــن صنعــت 

و نســاجیت بــود. 

پــس بــه مــن اجــازه بدهیــد ایــن مشــکات 
ــوان عضــو کوچکــی از  ــه عن ــرای خــود ب را ب
ایــن صنعــت و بقیــه همــکاران و تاشــگران 

ایــن صنعــت نگــه دارم.

البتــه الزم میدانــم بــه ایــن موضــوع اشــاره 
کنــم کــه اگــر مشــکات و مصائبــی در ایــن 
در  تولیــد هســت،  گیــر  گریبــان  صنعــت 
حــوزه بازاریابــی و فــروش بــه دلیــل مــواردی 
رقبــای  نبــود  و  شــد  ذکــر  تــر  پیــش  کــه 
خارجــی فرصــت هایــی وجــود دارد کــه بــا 
ــوان خســتگی  مغتنــم شــمردن آنهــا مــی ت
ایــن صنعــت را از دوش مــا و همکارانمــان 

کمتــر کنــد.
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نویسنده: محبوبه قایدی

رشکت های نساجی ترکیه و حمایت های دولیت

شــرکت هــای نســاجی ترکیــه در دهــه اخیــر 
توانســته انــد پیشــرفت هــای بســیار خوبــی 
دســت  بــه  نســاجی  بخــش صنعــت  در  را 
آورنــد و بــه بازارهــای گســترده صادراتــی در 

ــد. ــدا کنن اقصــی نقــاط جهــان ورود پی

ــن موفقیــت هــا در بخــش هــای مختلــف  ای
صنعــت نســاجی ترکیــه ماننــد تولیــد انــواع 
مصنوعــی،  و  طبیعــی  هــای  نــخ  و  الیــاف 
و  نســاجی  هــای  کفپــوش  انــواع  تولیــد 
فــرش، تولیــد انــواع پارچــه هــای بــا کیفیــت 
و دارای اســتانداردهای بیــن المللــی، انــواع 
پوشــاک، منســوجات بی بافت، منســوجات 

فنــی و … روی داده اســت.

هــای  شــرکت  هــای  پیشــرفت  ایــن  امــا 
بــر دالیــل مختلــف  نســاجی ترکیــه عــاوه 
و   دارد  هــم  اساســی  و  مهــم  عامــل  یــک 
از  ترکیــه  دولــت  عالــی  هــای  حمایــت  آن 
جدیــد  هــای  گــذرای  ســرمایه  و  صــادرات 

اســت. ترکیــه  نســاجی  هــای  شــرکت 

ایــن حمایــت هــا در بخــش هــای مختلــف 
بانکــی ، مالیاتــی، مشــوق هــای صادراتــی 
و… انجــام میگیرنــد امــا اصلــی تریــن ایــن 
هــای  مشــوق  تــوان  مــی  را  هــا  حمایــت 
عالــی بــرای حضــور در نمایشــگاه هــای بیــن 
المللی نســاجی و پوشــاک در سراســر جهان 
دانســت کــه توســط دولــت ترکیــه هرســاله 
کشــورهای  از  زیــادی  تعــداد  معرفــی  بــا  و 

هــدف صادراتــی انجــام مــی شــود.

در  حضــور  هــای  حمایــت  ایــن  طبــق 
نمایشــگاه ، شــرکت هــای نســاجی ترکیــه 
مــی تواننــد ۵۰ تــا ۷۰ درصــد هزینــه هــای 
بیــن  هــای  نمایشــگاه  در  خــود  حضــور 
المللــی کــه عــاوه بــر هزینــه اجــاره غرفــه 
حتــی شــامل بلیــط هواپیمــا و هتــل اقامــت 
هــم می شــود را از دولــت و پــس از اتمــام 

کننــد. دریافــت  نمایشــگاه 

توانســته  ترکیــه  نســاجی  هــای  شــرکت 
انــد بــا توجــه بــه ایــن حمایــت هــا ریســک 
نقــاط  اقصــی  بــه  ســفر  بــرای  را  باالتــری 
جهــان و پیــدا کــردن مشــتریان جدیــد بــرای 
کاالهــای صادراتــی نســاجی ســاخت ترکیــه 
را قبــول کننــد و همیــن نکتــه موجــب رشــد 
ترکیــه  نســاجی  صــادرات  ســاالنه  خــوب 

اســت. شــده 

در ســال ۲۰۲۱ شــرکت هــای نســاجی ترکیــه 
توانســتند صــادرات خــود را بــه بــاال تریــن 
رقــم خــود یعنــی ۱۲میلیــارد و ۹۰۰ میلیــون 
دالر برســانند و رتبــه پنجمیــن صادرکننــده 
برتــر کاالهــای نســاجی جهــان را از آن خــود 

کننــد.

هــای  حمایــت  کار  و  ســاز  ترکیــه  دولــت 
مــی  بهینــه  هرســال  را  خــود  نمایشــگاهی 
کنــد و بــا توجــه بــه شــرایط اقتصــادی جهــان 
و روابــط بــا کشــورهای دنیــا و نیازهــای روز 
کشــورهای  ســال  هــر  صادراتــی  بازارهــای 
هــدف  بازارهــای  لیســت  بــه  را  جدیــدی 

اضافــه کــرده و یــا حــذف مــی کنــد.

بازارهــای جــذاب و بزرگــی مانند بازار آمریکا 
همــواره در صــدر حمایــت هــای دولــت ترکیه 
اســت و بــه تازگــی نیــز همز مــان بــا رشــد 
چنــد صــد درصــدی مبلمــان ، منســوجات 
خانگــی و فــرش ماشــینی ترکیــه بــه آمریــکا 
را  ایــن کشــور حمایــت هــای خــود  دولــت 

پررنــگ ترکــرده اســت.

ــب اینکــه ایــن حمایت هــا حتــی شــامل  جال
اجــاره دفتــر کار و فروشــگاه و انبــار فــرش 
در  و  شــود  مــی  هــم  مبلمــان  و  ماشــینی 
حــال حاضــر بســیاری از شــرکت هــای تــرک 
ــه راه  ــکا اقــدام ب ــه طــور مســتقیم در آمری ب
انــدازی فروشــگاه هــای عرضــه مســتقیم در 

ایالــت هــای مختلــف آمریــکا کــرده انــد.

افزایــش  بــه  توجــه  بــا  اخیــر  ســال های  در 
در  خارجــی  ارزهــای  قیمــت  چشــمگیر 
ترکیــه و افزایــش ریســک هــای اقتصــادی 
شــرکت هــای نســاجی تــرک بــه شــدت بــه 
ســمت بازارهــای صادراتــی و خــارج از ترکیــه 
ســوق پیــدا کــرده انــد تــا بتواننــد بــا افزایــش 
بــازار  از  خــود  ارزی  و  دالری  درآمدهــای 
عقــب نمانــده و ضربــه هــای ســنگین تــورم 
ترکیــه را از طریــق صــادرات جبــران نماینــد.

امریــکا  اروپــا،  بازارهــای  حاضــر  حــال  در 
از  میانــه  خــاور  کشــورهای  و  آفریقــا   ،
کاالهــای  صادراتــی  مقاصــد  مهم تریــن 
شــمار  بــه  ترکیــه  نســاجی  هــای  شــرکت 

نــد. و می ر



59مجله نساجی کهن، سال ۱۵، شماره ۷۱، شهریور ۱۴۰۱

ترجمه : محبوبه قایدی

®OEKO-TEX درباره

اســتانداردهای  انجمــن  انــداز  چشــم 
 ،®OEKO-TEX بیــن المللــی نســاجی
کــه در مــارس ۱۹۹۲ از طریــق مشــارکت 
ــی هوهنشــتاین  بیــن مؤسســه تحقیقات
 Hohenstein Research(
تحقیقــات  مؤسســه  و   )Institute
تأســیس   )OETI( اتریــش  نســاجی 
شــد، امــروزه همچنــان در ارزش هــای 
اصلــی ســازمان منعکــس شــده اســت: 

پایــداری. و  ایمنــی  اعتمــاد، 

بــا   ®OEKO-TEX دهــه،  ســه  بــرای 
هــدف ایجــاد اعتمــاد بــرای شــرکت هــا 
و مصــرف کننــدگان کاالهــای نســاجی 
و  اســت  فعالیــت  حــال  در  پوشــاک  و 
آنهــا را قــادر مــی ســازد تــا تصمیمــات 

ــرای محافظــت از مــردم  مســئوالنه ای ب
و کــره زمیــن بگیرنــد.

 ،)Georg Dieners( داینــرز  گئــورگ 
گویــد:  مــی   ®OEKO-TEX کل  دبیــر 
»خدمــات مــا شــفافیت را بــرای زنجیــره 
هــای تامیــن صنعــت نســاجی و چــرم در 
ســطح بیــن المللــی به ارمغــان می آورد. 
"آنهــا همــه ذینفعــان را قــادر مــی ســازند 
تــا تصمیمــات آگاهانــه ای بگیرنــد کــه 
بــه حفــظ ســیاره مــا بــرای نســل هــای 

آینــده کمــک مــی کنــد."

®OEKO-TEX رهبری بازار

در ســال ۱۹۹۲، ۲۰ ســال قبــل از اینکــه 
پایــدار  توســعه  اهــداف  ملــل  ســازمان 
)SDGs( را اعام کند یکی از مهمترین 
OEKO- اوکوتکــس  اســتانداردهای 

را  خــود    ۱۰۰  TEX® STANDARD
معرفــی و ســاز و کارهــای مربــوط بــه آن 
را راه انــدازی کــرد، کــه اکنــون یکــی از 
شــناخته شــده تریــن گواهــی نامــه هــای 
اســتاندارد نســاجی اســت کــه بــه خوبــی 
در سراســر جهان گســترده شــده اســت.

در حــال حاضــر، ۲۱۰۰۰ تولیــد کننــده، 
برنــد و خــرده فــروش در بیــش از ۱۰۰ 
OEKO- اســتانداردهای   بــا  کشــور 
اطمینــان  تــا  کننــد  مــی  کار   ®TEX
حاصــل کننــد کــه محصــوالت آنهــا بــرای 
مــواد مضــر بالقــوه آزمایــش مــی شــوند. 
همچنیــن، میلیون هــا مصرف کننــده در 
OEKO- سراســر جهان از برچســب های
TEX® بــرای هدایــت تصمیمــات خریــد 
بتواننــد  تــا  می کننــد  اســتفاده  خــود 

OEKO -TEXOEKO -TEX® سالگرد خود را جشن یم گیرد® سالگرد خود را جشن یم گیرد
۳0 سال تخصص به عنوان اپیه ای برای آینده
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بــرای  نــه  آنهــا مضــر اســت و  بــدن  بــرای  نــه  اجناســی کــه 
طبیعــت و در شــرایط برابــر و منصفانــه تولیــد شــده انــد را 

کننــد. خریــداری 

ایندکــس هــا و مقادیــر بــه کار رفتــه و روش هــای آزمایشــی 
اســاس  بــر   ®OEKO-TEX توســط   STANDARD۱۰۰ کــه 
اســت،  شــده  منتشــر  متقاضــی  واحدهــای  بــرای  آن هــا 
اســتانداردهای بین المللــی بــوده و حداقــل ســالی یــک بــار 
بــا آخریــن یافته هــای علمــی و قوانیــن موجــود تطبیــق داده 
می شــوند و ایــن اصلــی اســت کــه بــرای همــه اســتانداردهای 

می شــود. اعمــال   ®OEKO-TEX

پروفســور دکتــر Stefan Mecheels، مالــک شــرکت ارائــه 
دهنــده خدمــات تســت نســاجی Hohenstein، مــی افزایــد: 
"از همــان ابتــدا، مــا نیازهــای همــه بازیگــران زنجیــره ارزش 
نســاجی را در نظــر گرفتــه ایــم و بــه ایجــاد راهکارهــای تــازه 
بــرای حفــظ اطمینــان و ســامت کاالهــای نســاجی پوشــاک و 

فــرش ادامــه مــی دهیــم.

راه حل هایی برای نیازهای بازار فعلی و آینده

حداقــل هفــت SDG بــه طــور محکــم در ســبد محصــوالت 
مثــال،  عنــوان  بــه  اســت.  شــده  ادغــام   ®OEKO-TEX
بهداشــت  و  پــاک  آب  و   )۳  SDG( خــوب  رفــاه  و  ســامت 
)SDG ۶( در STeP توســط گواهی کارخانه OEKO-TEX® و 
 SDG( و اقــدام آب و هــوا )۱۲ SDG( مصــرف و تولیــد مســئول

۱۳( منعکــس شــده اســت کــه از طریــق برچســب محصــول 
جامــع MADE IN GREEN توســط OEKO-TEX® اجــرا مــی 

شــوند.

موسســه   ۱۷ از  متشــکل  بین المللــی  انجمــن  امــروزه، 
تحقیقاتــی و آزمایشــی مســتقل اســت کــه بــر نســاجی و چــرم 
متمرکــز شــده اند و بــا دفاتــر تمــاس در بیــش از ۶۰ کشــور 
جهــان آمــاده ارایــه خدمــات و راهکارهــای بــه روز بــه شــرکت 
هــای متقاضــی هســتند. آنهــا مســئول توســعه مشــترک روش 
OEKO- های آزمایش و مقادیر استاندراد در استانداردهای
TEX® هســتند و آزمایــش هــا و ممیــزی هــای کارخانــه را 
مطابــق بــا مشــخصات یکنواخــت جهانــی انجــام مــی دهنــد.

بــا ۳۰ ســال تجربــه، OEKO-TEX® یــک رهبــر جهانــی در 
توانمنــد ســاختن مصــرف کنندگان و مشــاغل بــرای محافظت 
از ســیاره مــا بــا عمــل مســئوالنه اســت. OEKO-TEX® راه 
حــل هــای اســتاندارد شــده ای را ارائــه مــی دهــد کــه شــرکت 
هــا را قــادر مــی ســازد فرآیندهــای تولیــد خــود را بهینــه کننــد و 
بــه ارائــه محصــوالت بــا کیفیــت بــاال و پایــدار بــه بــازار کمــک 

کننــد.

تمام خدمات موجود در مجموعه OEKO-TEX® در خدمت 
تقویــت سیســتم هــا، فرآیندهــا و محصــوالت مشــتریان و در 
پایدارتــر  هــا و محصــوالت نســاجی  ایجــاد شــرکت  نهایــت 

اســت.

www.kohanjournal.com
مجله اختصاصی نساجی و فرش ماشینی
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مــورد  منســوجات  از  اعظمــی  بخــش 
اســتفاده در زندگــی روزمــره مــا کامــا 
حقیقــت  در  هســتند.  بازیافــت  قابــل 
منســوجات شــامل تمامــی محصوالتــی 
بشــر  یــا  طبیعــی  الیــاف  از  کــه  اســت 
ســاخته تولید می شــوند. انواع و اقســام 
دســتمال های  ملحفــه،  لباس هــا، 
پارچــه ای، حولــه و مــورادی از ایــن قبیل، 
در دســته منســوجات قــرار می گیرنــد.

بازیابــی  فراینــد  بخش هــای  از  یکــی 
منســوجات، بازیافت پوشــاک اســت. با 
توجــه بــه افزایــش جمعیــت و بــه دنبــال 
آن افزایــش میــزان زباله هــای تولیــدی، 
و  بازیابــی  بــرای  عملیات هایــی  انجــام 
برگردانــدن محصــوالت قابــل بازیافــت 
بــه چرخــه مصــرف امــر مهمــی اســت. در 
ادامــه بــا مــا همــراه باشــید تــا بــه بررســی 
فراینــد بازیافــت لبــاس پرداختــه و ابعــاد 

مختلــف آن را بررســی کنیــم.

بازیافــت پوشــاک اســتفاده شــده، یکــی 
ــد بازیافــت  از بخش هــای مهــم در فراین
ایــن  راســتای  در  اســت.  منســوجات 
قدیمــی  لباس هــای  و  کفــش  فراینــد 
تحــت عملیــات مختلــف قــرار گرفتــه و به 
ــدی تبدیــل می شــوند.  محصــوالت جدی
بازیافــت  فراینــد  نهایــی  محصــول 
از  مختلفــی  مــوارد  شــامل  می توانــد 

فرایند ابزیافت لباس

جملــه پوشــاک، ضایعــات پارچــه و مــواد 
لیفــی باشــد.

بازیافت لباس

منســوجات،  بازیابــی  فراینــد  طــی  در 
محصــوالت جمــع آوری شــده براســاس 
جنــس و رنــگ دســته بنــدی می شــوند. 
پــس از دســته بنــدی ایــن منســوجات 
خــرد شــده و طــی فرایندهایــی بــه شــکل 
نهایــت  در  می آینــد.  در  خــام  الیــاف 
تمیــز  کامــا  امــده  دســت  بــه  الیــاف 
ــوان مــاده اولیــه صنعــت  ــه عن شــده و ب
نســاجی مــورد اســتفاده قــرار خواهنــد 

گرفــت.

ضرورت بازیافت لباس

حساســیت های  امــروزی،  دنیــای  در 
زیســت محیطــی زیــادی در زمینــه تولیــد 
بــردن  بیــن  از  یــا  دفــن  نحــوه  و  زبالــه 
توجــه  بــا  اســت.  امــده  بوجــود  آن هــا 
زمینــه  ایــن  در  کــه  اگاهی هایــی  بــه 
بوجــود آمــده اســت، تولیــد کنننــدگان 
نســاجی  صنعــت  کننــدگان  مصــرف  و 
بازیافــت  صنعــت  بــه  زیــادی  عاقــه 

داده انــد. نشــان 

صنعــت بازیافــت بــه ســرعت در حــال 
پیشــرفت اســت و می توانــد فرصت هــای 
تجــاری جدیــدی را بــرای کارآفرینــان ایــن 

صنعت ابزیافت
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حــوزه بوجــود آورد. از طــرف دیگــر در مناطــق مختلــف جهــان، 
آوری  جمــع  برنامه هــای  طریــق  از  نیــز  خیریــه  موسســات 

لباس هــای کهنــه درآمدزایــی می کننــد.

مراحل بازیابی منسوجات

از  زنجیــره  یــک  برگیرنــده  در  پوشــاک  بازیافــت  فراینــد 
اشــاره خواهیــم  بــه آن هــا  ادامــه  کــه در  فعالیت هــا اســت 
درمــورد  آگاهــی  ایجــاد  زنجیــر،  ایــن  حلقــه  اولیــن  کــرد. 
بازیافــت لبــاس اســت. در قــدم اول افــراد بایســتی دربــاره 
اهمیــت فراینــد بازیافــت و همچنیــن مزایــای آن بــرای جامعــه 

باشــند. داشــته  اطاعاتــی 

در ایــن زمینــه شــرکت هایی کــه بازیافــت انجــام می دهنــد در 
پایگاه هــای اطــاع رســانی خــود، دربــاره اهمیــت ایــن موضــوع 
توضیــح  هــر شــرکت  عــاوه  بــه  قــرار می دهنــد.  اطاعاتــی 
می دهــد کــه چــه اقامــی را بــرای بازیافــت می پذیــرد. قــدم 

و  بازیافتــی  مــواد  کامیون هــای حمــل  گــذاری  نشــانه  دوم، 
ســطل های بازیافــت اســت.

بــرای  رنگارنــگ  ســطل های  از  می تــوان  قســمت،  ایــن  در 
ــن صــورت  ــه ای تفکیــک هــر جنــس لباســی اســتفاده کــرد. ب
کــه هــر ســطل بــا رنــگ مشــخص، مخصــوص جمــع آوری 
البســه یــک جنــس مشــخص خواهــد بــود. همچنیــن نشــانه 
گــذاری کامیون هــای جمــع آوری کننــده مــواد بازیافتــی نیــز 
ــرای افزایــش آگاهــی عمومــی اســت. ایــن  یــک ایــده خــوب ب
کار می توانــد ســبب آگاهــی افــراد از برنامــه زمانــی حمــل و 

نقــل ایــن مــواد در ســطح شــهر شــود.

حلقــه دوم زنجیــر بازیافــت لبــاس، گــروه بنــدی و جداســازی 
از  لبــاس  کننــده  بازیافــت  شــرکت های  لباس هاســت. 
اســتراتژی های مختلفــی جهــت گروهبنــدی لباس هــا اســتفاده 
می کننــد. در کشــورهای خارجــی لباس  هــا پــس از مصــرف در 
ســطل هایی کــه در مکان هــای عمومــی تعبیــه شــده اند قــرار 

می شــوند. داده  

معمــوال ایــن ســطل ها در مکان هــای پــر رفــت وآمــد ماننــد 
پارکینــگ مراکــز خریــد و مراکــز تجــاری قــرار می گیرنــد. پــس 
از جمــع آوری، لباس هــا بــه ســه گــروه تقســیم می شــوند. 
ایــن ســه گــروه عبارتنــد از: لباس هایــی کــه مجــددا اســتفاده 
الیــاف. جداســازی و مرتــب  می شــوند، لباس هــای کهنــه و 
می شــود.  انجــام  دســتی  صــورت  بــه  گروه هــا  ایــن  ســازی 
همچنیــن می تــوان از سیســتم های مکانیکــی شــامل تســمه 
البســه  مختلــف  درجــات  جداســازی  بــرای  ســطل  و  نقالــه 
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اســتفاده نمــود.

بــه طــور کلــی گــزارش شــده کــه تقریبــا 
بــرای  اهدایــی  لباس هــای  درصــد   ۵۰
پیشــرفته،  کشــورهای  در  بازیافــت 
ــل اســتفاده مجــدد هســتند. برخــی  قاب
ایــن  کننــده،  بازیافــت  شــرکت های 
لباس هــا را بــرای صــادرات به کشــورهای 
در حــال توســعه بســته بنــدی می کننــد.

ــردازش البســه بازیافتــی، بخــش آخــر  پ
فراینــد اســت. منســوجاتی ماننــد پارچــه 
و لبــاس، معمــوال ترکیبــی از مــواد اولیــه 
مصنوعــی و مــواد زیســت تخریــب پذیــر 
مــواد  ترکیــب  هســتند.  پنبــه  ماننــد 
بازیافــت  روش  بــر  محصــوالت  اولیــه 
خواهــد  اثرگــذار  آن  دوام  همچنیــن  و 
بــود. همانطــور کــه پیــش از ایــن بیــان 
شــده  آوری  جمــع  لباس هــای  شــد، 
توســط کارگــران بــا تجربــه جمــع آوری 
و دســته بنــدی می شــود. پــس از دســته 
بنــدی بســته بــه نــوع آن هــا بــه مقاصــد 
اســتفاده  یــا  بازیافــت  مختلــف جهــت 

می شــوند. ارســال  مجــدد 

منســوجات  بنــدی  دســته  فراینــد  در 
طبیعــی، اقــام ورودی براســاس جنــس 
و رنــگ دســته بنــدی می شــوند. تفکیک 
ــاز  ــد نی لباس هــا براســاس رنــگ می توان
ــه رنــگ شــدن مجــدد آن هــا را از بیــن  ب
فراینــد،  طــول  کاهــش  ســبب  و  بــرده 
لباس هــای  آالینده هــا شــود.  و  هزینــه 
ارســال شــده جهــت بازیافــت تکــه تکــه 
شــده و نهایتــا بــه الیــاف اولیــه تبدیــل 
ــه  ــا توجــه ب ــدی ب ــاف تولی می شــوند. الی
ــا ســایر  محــل اســتفاده نهایــی آن هــا، ب
ــا الیــاف  ــاف ترکیــب می شــوند. نهایت الی
تولیــد شــده در ایــن مرحلــه شستشــو و 

تمیــز می شــوند.

پــس از شستشــو و ریســندگی مجــدد 
الیــاف، می تــوان آن هــا را در فرایندهــای 
بــکار  اولیــه  مــاده  عنــوان  بــه  مختلــف 
بــا  می تــوان  مثــال  عنــوان  بــه  بــرد. 
آن هــا  از  الیــاف،  ایــن  ســازی  فشــرده 
در فراینــد تولیــد تشــک اســتفاده کــرد. 
بخــش دیگــری از منســوجات بازیافتــی 
را می تــوان بــرای تولیــد مــواد پرکننده در 
صنعــت مبلمــان، مخــروط بلندگوهــا، 
عایــق خودروهــا و غیــره اســتفاده کــرد.

مبتنــی  منســوجات  بازیافــت  فراینــد 
متفــاوت  حــدودی  تــا  اســتر  پلــی  بــر 
در  اســت.  طبیعــی  منســوجات  از 
ایــن فراینــد در ابتــدای امــر زیپ هــا و 
دکمه هــا از لبــاس جــدا می شــوند. در 
قــدم دوم لبــاس بایســتی بــه قطعــات 
خــرد  از  پــس  شــود.  بریــده  کوچــک 
شــدن، پارچه هــا دســته بنــدی شــده و 
بــه شــکل گلولــه در می آینــد و ادامــه 

می کننــد. طــی  را  بازیافــت  فراینــد 

سخن پایانی

بــا توجــه بــه رشــد روز افــزون صنعــت 
نســاجی و افزایــش تولیــد منســوجات، 
صنعــت بازیافــت نیــز درحــال توســعه 
اســت. رشــد جمعیــت جهــان و افزایــش 
مــواردی  از  یکــی  تولیــدی  زباله هــای 
بازیافــت  فراینــد  لــزوم  کــه  اســت 

می کنــد. بیــان  را  منســوجات 

در حقیقــت فعــاالن در حــوزه بازیافــت 
ــی  ــداع راه های ــال اب ــه دنب منســوجات، ب
بــرای افزایــش نــرخ بازیافــت و همچنیــن 
اســتفاده  مــورد  فناوری هــای  توســعه 
راندمــان  رســاندن  حداکثــر  بــه  جهــت 
فراینــد هســتند. منســوجات بازیافتــی 
ــه کار  تولیــد شــده در مــوارد مختلفــی ب
بــرده شــده و ســبب کاهــش هزینه هــا و 

آالینده هــای تولیــدی خواهنــد شــد.
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از  مــردم  اکثــر  کنونــی  جوامــع  در 
در  شــده  ارائــه  جدیــد  تکنولوژی هــای 
ــار  ــر هســتند. کن ــی خب صنعــت فــرش ب
و  فــرش  مفهــوم  دو  گرفتــن  قــرار  هــم 
مفهومــی  افــراد  اکثــر  بــرای  تکنولــوژی 
خــاف  بــر  امــا  اســت.  ذهــن  از  دور 
تولیــد  و  کارشناســان  عامــه،  تصــورات 
بــه  دائمــا  کفپــوش  و  فــرش  کننــدگان 
دنبــال راه هایــی بــرای بهبــود محصــوالت 

هســتند. خــود 

تولیــد کننــدگان صنعــت فــرش تــاش 
را  خــود  مشــتریان  نیــاز  کــه  می کننــد 
شناســایی کــرده و آن را بــرآورده ســازند. 
صنعــت فــرش در دنیای امــروزی درحال 
کلیشــه های  گذاشــتن  ســر  پشــت 
قدیمــی مبنــی بــر کثیــف بــودن و جمــع 
آوری میکــروب توســط فرش هــا اســت. 

فرش هــای مــدرن تولیــد شــده می تواننــد 
منحصربفــردی  و  خــاص  ویژگی هــای 
داشــته باشــند. آن هــا می تواننــد ضــد 
و  آب  ضــد  لکــه،  ضــد  حساســیت، 
حتــی ســازگار بــا محیــط زیســت باشــند. 
نیــاز  بــه  بســته  می تواننــد  خریــداران 
خــود فرشــی را انتخــاب کننــد کــه دارای 

یــک یــا چنــد ویژگــی خــاص باشــد.

فرش های ضد حساسیت
مختلفــی  الیــاف  از  فــرش  تولیــد  بــرای 

پیرشفت های صنعت فرش

اســتفاده می شــود. در برخــی مــوارد بــه 
الیــاف مــورد اســتفاده در بافــت فــرش 
توجــه نمی شــود. در ایــن مــوارد الیــاف 
الــرژی زای اســتفاده شــده پــس از مدتی 
در محیــط منــزل پخــش می شــوند. در 
حقیقــت ایــن الیــاف بــا راه رفتــن عــادی 
روی فــرش پــس از مدتــی از بدنــه جــدا 

می شــوند.

مبتــا  افــراد  کــه  می شــود  توصیــه 
جــارو  بــا  را  فــرش  پرزهــای  آلــرژی،  بــه 
برقــی تمیــز کــرده و فــرش را بــا شــامپو 
از  اســتفاده  کننــد.  تمیــز  بخارشــو  و 
فیلترهــای هــوا در منــازل نیــز می توانــد 
پرزهــای  و  ذرات  انداختــن  دام  بــه  در 

کنــد. زیــادی  کمــک  زا  آلــرژی 

بــه  فــرش  کننــدگان  تولیــد  امــروزه 
بــرای  اســتفاده  مــورد  الیــاف  ترکیــب 
ــد. در  بافــت فــرش توجــه بیشــتری دارن
امــروزی  فرش هــای  تولیــد  تکنولــوژی 
تــا  الیــاف مصنوعــی کار می شــود  روی 
بــه افــراد مبتــا بــه آلــرژی کمــک شــود. 
ــی اســتر  ــه پل ــاف بشرســاخته از جمل الی
دفــع  را  زا  حساســیت  مــواد  نایلــون  و 

. می کننــد

از طرفــی از آنجایــی کــه ایــن الیــاف جــزء 
ترکیبــات الــی نیســتند، مــکان مناســبی 
باکتری هــا  و  کپک هــا  رشــد  بــرای  را 
فراهــم نخواهنــد کــرد. همچنیــن گــرد و 
غبــار قــرار گرفتــه روی فــرش تولیــد شــده 
از این الیاف، بجای رشــد و گســترش به 

www.kohanjournal.com
مجله اختصاصی نساجی و فرش ماشینی



65مجله نساجی کهن، سال ۱۵، شماره ۷۱، شهریور ۱۴۰۱

ســادگی پــاک می شــود. از بیــن الیــاف 
متریــال  بهتریــن  نایلــون  بشرســاخته، 
بــرای کنتــرل مــواد حساســیت زا و تولیــد 
فرش هــای ضــد آلــرژی اســت. در بیــن 
فرش هــای  فــرش،  تولیــد  تکنیک هــای 
رشــته های  وســیله  بــه  کــه  ماشــینی 
کوتــاه و محکــم بافتــه شــده اند خاصیــت 

ــد. ضــد حساســیت بیشــتری دارن

دارای  موجــود  فرش هــای  از  بســیاری 
ســطح مشــخصی از ترکیبــات الــی فــرار 
ترکیبــات،  ایــن  حقیقــت  در  هســتند. 
مــواد شــیمیایی باقــی مانــده از فراینــد 
ایــن  هســتند.  فــرش  روی  بیندینــگ 
ترکیبــات بــه صــورت گاز آزاد می شــوند 
را حــس  بــوی آن  و مصــرف کننــدگان 
ســبب  ترکیبــات  ایــن  کــرد.  خواهنــد 
آســیب جــدی بــه افــراد نمی شــوند امــا 
آمــدن  بوجــود  باعــث  اســت  ممکــن 
واکنش هــای آلرژیــک در افــراد شــوند. 
فــرش  یــک  می خواهیــد  اگــر  بنابرایــن 
ضد حساســیت داشــته باید، محصولی 
ترکیبــات  کــه ســطح  کنیــد  انتخــاب  را 

آلــی فــرار )VOC( آن کمتــر باشــد.

افــرادی کــه بــا مشــکل آســم دســت و 
نگــران  بیشــتر  می کننــد،  نــرم  پنجــه 
وجــود ذرات معلــق و گــرد وغبــار روی 
ســطح فــرش هســتند. برخــاف تصــور 
انتخــاب  پشــمی  فرش هــای  عمــوم، 
مناســبی بــرای افــرادی کــه از آســم رنــج 
می برنــد خواهــد بــود. زیــرا ایــن فرش هــا 
گــرد و غبــار کمتــری را بــه خــود جــذب 
پشــم  بلنــد  الیــاف  همچنیــن  و  کــرده 
پیــدا  راه  افــراد  تنفســی  سیســتم  بــه 
نخواهــد کــرد. البتــه بایســتی بــه ایــن 
مــورد  فــرش  کــه  داشــت  توجــه  نکتــه 
اســتفاده ایــن افــراد بایســتی بــه صــورت 

منظــم و کامــل تمیــز شــود.

و  کــودکان  بــرای  مناســب  فرش هــای 
خانگــی حیوانــات 

خانگــی  حیوانــات  و  بچه هــا  وجــود 
آشــفتگی  ســبب  می توانــد  منــازل  در 
محیــط خانــه و کثیفــی فرش هــا شــود. 
والدیــن  کــه  اســت  دلیــل  همیــن  بــه 
در  کــه  افــرادی  همچنیــن  و  بچه هــا 
نگهــداری  خانگــی  حیوانــات  از  منــزل 
می کننــد، از انتخــاب فــرش بــه عنــوان 
یــک کفپــوش مناســب منزلشــان دوری 

. می کننــد
پیشــرفت های  دلیــل  بــه  امــا  امــروزه 
ایــن  بوجــود آمــده در صنعــت فــرش، 
مشــکل تــا حــدودی حــل شــده اســت. 
شــده  تولیــد  فرش هــای  از  بســیاری 
را  کثیفــی  لکه هــای  و  آب  می تواننــد 

کننــد. دفــع 
انتخــاب  یــک  فــرش  صــورت  ایــن  در 
دارای  خانواده هــای  بــرای  مناســب 
فرزنــد و حیوانــات خانگــی اســت. زیــرا 
فــرش یــک ســطح نرم تــر بــا لغزندگــی 
فــرش  کــرد.  خواهــد  ایجــاد  را  کم تــر 
ســبب  طبیعــی  صــورت  بــه  همچنیــن 
دفــع صداهــا خواهــد شــد. در هنــگام 
داشــتن کــودک و یــا حیوانــات خانگــی 
شــما بایســتی بــه وجــود دو ویژگــی در 

فــرش تاکیــد بیشــتتری داشــته باشــید. 
خاصیــت  از  عبارتنــد  ویژگــی  دو  ایــن 
ضــد آب بــودن و مقاومــت در برابــر لکــه 
آن هــا صحبــت  بــاره  در  ادامــه  در  کــه 

کــرد. خواهیــم 

خاصیت ضد آب بودن فرش
ــزان  ــد کــه می ــر مــردم تصــور می کنن اکث
پاییــن  بســیار  فــرش  رطوبــت  جــذب 
اســت. بــه همیــن دلیــل اســت کــه در 
آشــپزخانه ها و ســرویس های بهداشــتی 
از فــرش اســتفاده نمی شــود. امــا امــروزه 
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تغییــر  حــال  در  فــرش  تولیــد  صنعــت 
اســت. تولیــد کننــدگان بــا اســتفاده از 
فرش هــای  تولیــد  و  تــازه  فناوری هــای 
ضــد آب و همچنیــن ســاختار مقاوم تــر 

بــه کمــک خانواده هــا می آینــد.

امــروزه می تــوان از الیــاف پلــی پروپیلــن 
بازیافتــی  پاســتیک های  ســایر  و 
بــرای تولیــد فــرش اســتفاده کــرد. ایــن 
فرش هــای  کــه  می شــود  ســبب  امــر 
بیشــتری  آب  دفــع  قابلیــت  تولیــدی 
ســاختار  همچنیــن  باشــند.  داشــته 
چنیــن فرش هایــی بجــای اینکــه دچــار 
ــر  ســاییدگی و فرســودگی شــود، در براب
مقاوم تــر  معمولــی  آمدهــای  و  رفــت 
خواهــد بــود. اگــر چنیــن فرشــی مرطــوب 
آن  زیریــن  الیــه  بــه  رطوبــت  شــود، 
لکــه دار  کــرد و ســبب  نفــوذ نخواهــد 
شــدن کــف نمی شــود. درنتیجــه شــما 
می توانیــد هــر محلــی را فــرش کــرده و 
نگــران خــراب شــدن کــف آن نباشــید.

مقاومت در برابر لکه
زمانیکــه کــودکان و یــا حیوانــات خانگــی 
در یــک خانــه حضــور داشــته باشــند، 
مقاومــت کفپــوش در برابــر لکــه شــدن 
نیــز از اهمیــت باالیــی برخــوردار خواهــد 

بــود. 
مخلــوط الیــاف مبتنــی بــر پاســتیک کــه 
پیش تــر نیــز بــه آن هــا اشــاره شــد، دارای 
خاصیــت ضــد لکــه نیــز خواهنــد بــود. 
ــرای بحــث مقاومــت در  الیــاف نایلــون ب
انتخــاب بســیار خوبــی  نیــز  برابــر لکــه 

خواهنــد بــود.

فرش هــای نایلونــی تقریبــا همیشــه در 
برابــر لکه هــا از خــود مقاومــت نشــان 
می دهنــد. در حقیقــت الیــاف نایلــون در 
اغلــب مــوارد بــا مــواد شــیمیایی خــاص 

پوشــانده می شــوند کــه بــه دفــع لکه هــا 
فــرش  ســطح  از  نامطبــوع  بوهــای  و 

می کننــد. کمــک 

امــروزه بــرای فرش هایــی کــه دارای دو 
خاصیــت ضــد آب ومقاومــت در برابــر 
لکه هــا هســتند، تقاضــای بیشــتری از 
دارد.  وجــود  کننــدگان  مصــرف  طــرف 
زیــرا تمیــز کــردن و نگهــداری و مراقبــت 
از ایــن فرش هــا ســاده تر از فرش هــای 
اغلــب  فرش هــا  ایــن  اســت.  متــداول 
صرفه تــر  بــه  مقــرون  قیمــت  نظــر  از 
دارنــد.  بیشــتری  دوام  و  هســتند 
لکــه  و  اب  دفــع  خاصیــت  همچنیــن 
خریــداری  فــرش  کــه  می شــود  ســبب 
شــده بــه مــدت طوالنی تــری نــو و تمیــز 

می رســند. نظــر  بــه 

فرش های سازگار با محیط زیست
می تــوان  صنعــت  دنیــای  در  امــروزه 
و  پذیــر  تجدیــد  منابــع  از  را  فرش هــا 
بازیافتــی تولیــد کــرد. فرش هــای جدیــد 
تخریــب  زیســت  الیــاف  از  می تــوان  را 
پذیــر ماننــد سیســال، علــف دریایــی، 
جــوت،  ارگانیــک،  پنبــه  ســنگ،  زغــال 
پشــم ارگانیــک و بامبــو تهیــه کــرد. ایــن 

رشــد  طبیعــت  در  راحتــی  بــه  الیــاف 
اســتفاده  از  پــس  می کننــد، همچنیــن 
نیــز دور ریختــه نخواهنــد شــد. از بیــن 
الیــاف بشــر ســاخته، پلــی اســتر لیفــی 
اســت کــه بــه راحتــی بازیافــت خواهــد 
شــد. الیــاف پلــی اســتر را می تــوان بــرای 
فــرش  یــک  قســمت های  تمــام  ایجــاد 
بــکار بــرد. پــس از فرســوده شــدن فــرش 
نیــز، می تــوان آن را دوبــاره بــه کارخانــه 
فرســتاد و بــه فــرش جدیــد تبدیــل نمود.

ترکیــب  بــرای  عالــی  راه هــای  از  یکــی 
بســیاری از نــکات ذکــر شــده در قبــل، 
اســت.  فرش هــا  کاشــی  از  اســتفاده 
ایــن گزینــه کــه بــه تازگــی در بــازار رواج 
پیــدا کــرده اســت، ایــن امــکان را فراهــم 
خواهــد کــرد کــه بجــای یــک رول بــزرگ 
فــرش قطعــات و تکه هــای کوچک تــری 
ــا و  داشــته باشــیم. کاشــی فرش هــا زیب
شــیک هســتند و طرح هــای چنــد وجهــی 
را در انــواع اســتایل ها و رنگ هــا ایجــاد 

ــد کــرد.  خواهن
قابــل  راحتــی  بــه  فرش هــا  کاشــی  
درصــورت  بنابرایــن  هســتند.  تعویــض 
ایجــاد مشــکل و خرابــی در فــرش ترمیــم 
بــود. خواهــد  ســاده تر  آن  تعویــض  و 
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افزایش کارایی و 
کاهش اتثیرات زیست 
محیطی صنعت فرش

یکی از نوآوری هایی که امروزه در بخش نساجی مشاهده می شود، 
استفاده از فرش در کاربردهای خاص است. این امر به تولید 

کنندگان این امکان را می دهد که فرش هایی جدید با ویژگی های 
خاص را با استفاده از طیف وسیعی از فناوری ها تقویت کنند. در 

ادامه این مطلب همراه ما باشید تا با تکنیک های جدیدی که برای 
افزایش کارایی و کاهش تاثیرات زیست محیطی در صنعت فرش 

مورد استفاده قرار می گیرند آشنا شوید.

منسوجات کاربردی

اســتفاده از منســوجات در کاربردهــای خــاص، 
یکــی  می کنــد.  کمــک  محصــوالت  ارتقــای  بــه 
بــرای منســوجات  کــه می تــوان  کاربردهایــی  از 
مثــال زد، بخــش آرایشــی و بهداشــتی اســت. 
بــه  کــه  هایــی  فــرش  و  منســوجات  بحــث  در 
ســامت مصــرف کننــده ارجحیــت مــی دهنــد ، 
قیمــت عاملــی تعییــن کننــده نیســت. همچنیــن 
ایــن  مختلــف  بخش هــای  نیازهــای  شناســایی 

حــوزه راحــت اســت.

تولیــد کنندگانــی کــه قصــد دارنــد از منســوجات 
کــه  هســتند  قــادر  کننــد،  اســتفاده  کاربــردی 
ایده هــای  از  اســتفاده  بــا  را  خــود  محصــوالت 
صنعــت  دهنــد.  ارتقــاء  خاقانــه  و  تکنیــکال 
بــرای  کاربــردی  حوزه هــای  از  یکــی  نیــز  فــرش 
منســوجات اســت کــه در ادامــه بــه آن خواهیــم 

پرداخــت.

افــراد در جوامــع امــروزی بــه خوبــی از ضــرورت 
دارنــد.  آگاهــی  زیســت  محیــط  از  حفاظــت 
قابلیــت  و  پایــداری  ماننــد  مــواردی  همچنیــن 
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بازیافــت محصــوالت، بــه عنــوان اصولــی هســتند کــه مصــرف 
نظــر  در  را  آن هــا  محصــول  انتخــاب  هنــگام  بــه  کننــدگان 
می گیرنــد. در حقیقــت هــدف از تولیــد محصــوالت پایــدار 
ــزان ضایعــات صفــر اســت. همچنیــن در مفهــوم  داشــتن می
پایــداری بــر اســتفاده از محصــول تولیــدی بــه عنــوان مــاده 
خــام اولیــه بــرای محصــوالت جدیــد، ماننــد فــرش و قالیچــه، 

تاکیــد می شــود. نیــز 

اهداف این پروژه

دارای  فرش هــای  توســعه  بررســی،  ایــن  در  اصلــی  هــدف 
ــا اســتفاده از  کاربردهــای خــاص اســت. در ایــن تحقیقــات ب
مــواد و فرایندهــای خاصــی، قابلیــت بازیافــت محصــول نهایی 
بهبــود خواهــد یافــت. همچنیــن یکــی دیگــر از اهــداف ایــن 
پــروژه، انجــام تحقیقاتــی در مــورد ارزیابــی مجــدد ضایعــات 
افزایــش  منظــور  بــه  تولیــد  مراحــل  تمــام  در  شــده  تولیــد 
کیفیــت و طــول عمــر محصــوالت و ایجــاد ارزش افــزوده در 

می باشــد. محصــوالت 

اهداف خاص مورد توجه در این پروژه عبارتند از:

فعلــی  وضعیــت  درک  منظــور  بــه  تکنولوژیکــی  نظــارت   .۱
صنعــت فــرش: در ایــن بخــش عملکردهایــی کــه بــه صــورت 
پایــدار  حل هــای  راه  می شــود،  اســتفاده  آن هــا  از  متــداول 
مــورد اســتفاده در صنعــت و همچنیــن تجهیــزات و فرایندهای 

مــورد اســتفاده در صنعــت شناســایی می شــوند.

بــا  الیــاف  بخــش  ایــن  در  فــرش:  کاربــردی  ویژگی هــای   .۲

ویژگی هــای کاربــردی بــرای صنعــت ریســندگی و بافــت فــرش 
شناســایی می شــوند. همچنیــن نمونه هــای اولیــه فرش هــای 
کاربــردی تولیــد شــده بــا الیــاف شناســایی شــده، توســعه داده 
عملیــات،  ایــن  از  دیگــری  قســمت  در  از طرفــی  می شــود. 
ــه روش  ــردی ب ــا نخ هــای کارب ــه تولیــد شــده ب نمونه هــای اولی

تافتینــگ نیــز توســعه داده می شــوند.

در  آن هــا  از  می تــوان  کــه  مفیــد  تکمیلــی  محصــوالت   .۳
ــز شناســایی شــده و  صنعــت چــاپ فــرش اســتفاده نمــود نی

می شــوند. داده  توســعه  چاپــی  فرش هــای  اولیــه  نمونــه  

۴. تولیــد فرش هــای پایــدار: در زمینــه پایداری محصوالت، در 
ابتــدا الیــاف از منایــع تجدیــد پذیــر و بازیافتــی بــرای اســتفاده 
در صنعــت ریســندگی و بافــت فــرش شناســایی می شــوند. 
پــس از شناســایی الیــاف مناســب نمونه هــای اولیــه تولیــد 

شــده از ایــن الیــاف توســعه داده می شــود. 

عــاوه بــر اســتفاده از نــخ و الیــاف پایــدار، بــرای رنگــرزی نیــز 
از رنگ هــای طبیعــی بــرای رنگــرزی الیــاف طبیعــی اســتفاده 
می شــود. در ایــن بخــش بایســتی توجــه داشــت کــه مــواد 
تجدیــد  منابــع  از  بایســتی  نیــز  نظیــر چســب ها  شــیمیایی 
پذیــر، زیســت تخریــب پذیــر و یــا قابــل بازیافــت شناســایی 

شــوند.

نتایج مورد انتظار
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در ایــن پــروژه ســعی شــده میــزان کارایــی 
ــد و  فرش هــای تولیــد شــده افزایــش یاب
محیطــی  زیســت  تاثیــرات  همچنیــن 
از  یکــی  یابــد.  کاهــش  آن هــا  مخــرب 
ــروژه مــورد  نتایجــی کــه در انجــام ایــن پ
زیســتی  الیــاف  توســعه  اســت؛  توجــه 
در  اســتفاده  بــرای  کاربــردی  الیــاف  و 

می باشــد. فــرش  صنعــت 

فرش هــای  نمونــه  کــه  مــی رود  انتظــار 
نظیــر  قابلیت هایــی  بــا  شــده  تولیــد 
بــا  کــه  بیومکانیکــی،  تعــادل  بهبــود 
ترکیــب الیــاف و ترکیبــات بیوســرامیک 

یابنــد. توســعه  می شــوند؛  تولیــد 

مــورد  نتایــج  از  دیگــری  بخــش  در 
توجــه ایــن پــروژه، انتظــار مــی رود کــه 
اســتفاده  مــورد  کاربــردی  لمینت هــای 
کننــد.  پیــدا  توســعه  فرش هــا  بــرای 

در ایــن بخــش نمونــه اولیــه فــرش کــه 
دارای قابلیت هایــی نظیــر تضعیــف یــا 
 EMI تشعشــعات  برابــر  در  محافظــت 
محافــظ  پارچه هــای  از  اســتفاده  )بــا 
گرمایــی  ظرفیــت  فــرش(،  پشــت  در 
مناســب )بــا اســتفاده از ادغــام عناصــر 
و  فــرش(  پشــت  در  تکســترونیک 
اســتفاده  )بــا  لغــزش  ضــد  خاصیــت 

ضــد  فیلم هــای  ســره  یــک  لمینــت  از 
لغــزش در پشــت فــرش( توســعه داده 

ند. می شــو

همچنیــن انتظــار مــی رود کــه در انتهــای 
کــه  کاربــردی  فرش هــای  پــروژه  ایــن 
روی  پرداخت هایــی  چــاپ،  بوســیله 
آن هــا انجــام شــده اســت، توســعه پیــدا 
کننــد. در ایــن بخــش نمونه هــای فــرش  
ایجــاد  قابلیــت  نظیــر  ویژگی هایــی  بــا 
حــس تازگــی، ضدعفونــی کــردن محیــط 
داخلــی و خــواص ضــد باکتــری و ضــد 

قــارچ توســعه داده خواهنــد شــد.

پایــدار  فرش هــای  توســعه  عــاوه  بــه 

تولیــد شــده از الیــاف زیســتی )بیوالیاف( 
از  دیگــری  بخــش  بازیافتــی  الیــاف  و 
نتایــج مــورد انتظــار در ایــن پــروژه اســت. 

بــا توجــه به این موضــوع، انتظار می رود 
کــه نمونه هــای فــرش حــاوی درصدهــای 
رنگ هــای  و  پایــدار  اولیــه  مــواد  بــاالی 
طبیعــی توســعه پیــدا کننــد. همچنیــن 
ســادگی  بــه  کــه  فرش هایــی  توســعه 
قابــل بازیافــت هســتند و بــا اســتفاده از 
یــک لیمنــت یــک ســره تولیــد می شــوند 
نیــز از نتایــج مــورد انتظــار ایــن پــروژه 

اســت.
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مرص شورای صنایع نساجی را برای توسعه 
بخش ریسندیگ و ابفندیگ ایجاد یم کند

نویــن گامــا، وزیــر تجــارت و صنعــت مصــر گفــت: تشــکیل ایــن شــورا بــا 
هــدف ایجــاد صنایــع نســاجی در ســطح جمهــوری مصــر و هماهنگــی 
تــاش هــا بــرای تقویــت تمامــی حلقــه هــای صنعــت نســاجی و تــاش 

بــرای اجــرای چشــم انــداز راهبــردی آن صــورت گرفتــه اســت.

نویــن گامــا، وزیــر تجــارت و صنعــت، تصمیــم بــه ایجــاد شــورای صنایــع 
و  از مقامــات کشــوری  تعــدادی دیگــر  و  وزیــر  ریاســت  بــه  نســاجی 

کارشناســان ایــن حــوزه را صــادر کــرده اســت.

انتشــار در  تاریــخ  ایــن مصوبــه در  امــور خارجــه مصــر گفــت:  وزیــر 
روزنامــه رســمی اجــرا مــی شــود و مصوبــه ۷8۳ وزارتخانــه در ســال 
ــا مفــاد ایــن تصمیــم باشــد لغــو مــی شــود. ــر ب ۱۳۹۶ و هــر آنچــه مغای

ارتقــای سیســتم  بــه  زیــادی  وی خاطرنشــان کــرد کــه دولــت توجــه 
طبــق  مصــر  در  آمــاده  پوشــاک  و  بافندگــی  ریســندگی،  صنعــت 
ــرآورده  ــازار محلــی را ب اســتانداردهای بیــن المللــی دارد کــه نیازهــای ب
مــی کنــد و بــا گســترش در تمامــی مراحــل تولیــد، کیفیــت محصــوالت 
مصــر را بــرای صــادرات بــه بازارهــای جهانــی از ایــن طریــق افزایــش مــی 

دهــد.

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

خارجــی بیشــتر مــی کنــد.

گامــا تصریــح کــرد: در ایــن تصمیــم صاحیــت هایــی مشــخص شــده 
اســت کــه شــورا بــا هماهنگــی مراجــع ذی ربــط در صنایــع نســاجی 
ــع پیــش روی  ــه برشــمردن مشــکات و موان انجــام مــی دهــد، از جمل
ایــن صنعــت، تنظیــم برنامــه عملیاتــی بــرای اجــرای اســتراتژی و اهــداف 
دولــت بــرای ترویــج و توســعه صنعــت ریســندگی و نســاجی. صنعــت 

بافندگــی و برنامــه اجرایــی بــرای اجــرای اســتراتژی.

همچنیــن شــامل مطالعــه بهــای تمــام شــده تولیــد داخلــی و پیشــنهاد 
اقدامــات الزم بــرای کاهــش ایــن هزینــه هــا بــه گونــه ای اســت کــه بــه 

افزایــش رقابــت پذیــری محصــوالت داخلــی در مقایســه بــا محصــوالت 
وارداتــی کمــک کنــد. و تهیــه نقشــه ای بــرای صنایــع نســاجی کــه محــل 
تجمــع، پتانســیل رشــد و کارایــی آنهــا را مشــخص مــی کنــد. افزایــش 

ارزش افــزوده آنهــا؛ و زنجیــره هــای ارزش را تقویــت کنــد.

وزیــر امــور خارجــه خاطرنشــان کــرد: از وظایــف ایــن شــورا نیــز مــی تــوان 
بــه ایجــاد ســازوکارهایی بــرای پیونــد بیــن صنایــع تغذیــه و شــرکت هــای 
بــزرگ در صنعــت ریســندگی و بافندگــی و یافتــن مکانیزمــی مــدرن 
بــرای ارتبــاط بــا تمــام بازارهــای جهانــی بــا هــدف ارائــه محصــوالت مصــر 

بــه عنــوان جایگزینــی قــوی و رقابتــی اشــاره کــرد.

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

آن تهیــه خواهــد شــد.

در ایــن تصمیــم مقــرر شــده بــود کــه شــورا دارای دبیرخانــه فنــی بــرای 
اجــرای توصیــه هــا و تصمیمــات خــود بــا مراجــع ذیربــط و ارائــه کمــک 
هــای فنــی در کار شــورا باشــد. ایــن شــورا حداقــل هــر ســه مــاه یــک بــار 
تشــکیل می شــود و ممکــن اســت بنــا بــه درخواســت رئیــس یــا حداقــل 

پنــج عضــو ایــن شــورا تشــکیل جلســه دهــد.
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ویژیگ های مدیران 
جهاین نگر 

MIT دستاوردی از تحقیقات دانشگاه

در محیــط رقابتــی و مرگبــار امــروز، بنگاه هایــی قــدرت مانــدن در 
از  را دارنــد کــه  از فرصت هــای موجــود در آن  بــازار و بهره گیــری 
ویژگی هــای خاصــی برخــوردار باشــند. ایــن موضوع در مــورد ورود به 
بازارهــای جهانــی از اهمیــت بیشــتری برخــوردار اســت زیــرا شــرایط 
رقابــت در آنجــا اساســاً متفــاوت بــوده و بنگاه هــای کســب وکار بــه 
ســطح توانمنــدی بســیار باالیــی بــرای مانــدن، افزایــش ســهم بــازار و 

ادامــه حیــات نیــاز دارنــد. 

یکــی از مقوله هــای مهــم توانمنــدی بنگاه هــا در عرصــه بازارهــای 
جهانــی بــه مدیــران آنهــا برمی گــردد. تفکــرات راهبــردی مدیــران 
ارشــد یــک موضــوع بســیار اثرگــذار در ایــن حــوزه بــوده و نقــش 

کلیــدی در موفقیــت یــا شکســت بنــگاه بــازی می کنــد. 

مدیــران بــا اندیشــه جهانــی، دارای یــک ســری ویژگی ها و فاکتورهای 
اثرگــذار هســتند کــه قصــد داریــم در سلســله نوشــتارهایی، آنهــا را 
مــورد واکاوی قــرار دهیــم. بــه ایــن امیــد کــه مجموعــه ایــن نوشــته ها 

در آینــده کســب و کار ایــن مــرز و بــوم، اثرگــذار باشــد.

 

دانش مدیران

 نخســتین ویژگــی کلیــدی مدیــران ارشــد بنگاه هــای موفــق در حــوزه 
بازارهــای جهانــی بــه دانــش آنهــا برمی گــردد. دانــش در یــک زمینــه 
کلــی مطــرح می شــود و بعضــاً باعــث ســردرگمی مخاطــب شــده 
اســت. دانــش از یــک طــرف بیانگــر ســطح تحصیــات آکادمیــک 
بــوده و بــه میــزان ســواد اقتصــادی و بازرگانــی مدیــران توجــه دارد و 
از طــرف دیگــر تجربــه بین المللــی مدیــران و آگاهــی آنهــا از بازارهــای 
جهانــی، مصرف کننــدگان و ویژگی هــای خــاص آنهــا در هــر بــازار 
بــازار و ویژگی هــای  )تحلیــل فرهنگــی بازارهــا(، رقبــای حاضــر در 
خــاص آنهــا )تحلیــل رقابتــی(، شناســایی گوشــه های از بــازار کــه 
دســت نخورده و بکــر باقــی مانده انــد )راهبــرد نیــچ مارکتینــگ( و...

تمرکز بر نوآوری 

اندیشــه های  دارای  جهانی نگــر  مدیــران 
تمــام  از  می کننــد  تــاش  و  بــوده  پویایــی 
بهره بــرداری  پیرامــون  محیــط  فرصت هــای 
موضــوع  ایــن  کلیدی هــای  از  یکــی  کننــد. 
برایــن  اســت.   نهفتــه  نوآوری محــوری   در 
ــا بهره گیــری از آموزه هــای  ــران ب اســاس مدی
تمرکــز  می کننــد  تــاش  نوآوری محــوری، 
کل ســازمان را بــر ایــن حــوزه قــرار داده و 
از چنیــن  برخــوردار  در صنعــت  نتیجــه  در 
مدیرانــی، نــوآوری تبدیــل بــه یــک فرهنــگ 

می شــود. همه جانبــه 

تفکــر  اســت  الزم  نــوآور،  صنعــت  یــک 
نــوآوری را درهمــه بخش هــای صنعــت جــاری 
و ســاری نمــوده و فرهنــگ نوآوری محــوری را 

 دکتر علی اشرف احمدیان-  دکترای مدیریت بازرگانی از دانشگاه تهران، مدرس دانشگاه
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در صنعــت درونی ســازی نمایــد. درچنیــن صنعتــی، همــه بخش هــا 
حتــی  و  وقایــع  حــوادث،  دل  از  فرصــت  خلــق  درجســت و جوی 
و خواســته های  نیازهــا  بــا  همــگام  و  بــوده  پیرامونــی  بحران هــای 
نســل نویــن مشــتریان، بــرای بــرآورده ســاختن آنهــا بنحــوی بهتــر 
و برتــر از رقبــا تــاش می کننــد. پــس نوآوری محــوری تبدیــل بــه 
ارزش شــده و همــه اعضــای صنعــت پایبنــدی بــه آن را تعهــد خــود 

و همــکاران، ۲۰۲۰(. )لیــن  می داننــد 

تالش برای توانمندسازی همه جانبه سازمان

توانمندســازی ســازمانی  مدیــران جهانی نگــر،  دیگــر  خصوصیــت 
جــای  بــه  مدیــران  می شــود،  باعــث  کلیــدی  ویژگــی  ایــن  اســت. 
تمرکــز بــر یــک حــوزه خــاص از ســازمان ماننــد دپارتمــان تولیــد، 
بازاریابــی، مالــی و ...، برنامه ریزی هــا را بــر توانمندســازی همــه 

ارکان ســازمان متمرکــز کننــد.

فضــای امــروز کســب و کار بــا یــک محیــط رقابتــی مرگبــار روبروســت. 
مدیــران فرصــت چندانــی بــرای کنتــرل کارکنــان دراختیــار ندارنــد 
ــروی خــود را صــرف شناســایی محیــط  ــد بیشــترین وقــت و نی و بای
بــه  را  خارجــی و داخلــی ســازمان کننــد و ســایر وظایــف روزمــره 
عهــده کارکنــان بگذارنــد. کارکنــان زمانــی می تواننــد بــه خوبــی از 
عهــده وظایــف محولــه برآینــد کــه از مهــارت، دانــش و توانایــی الزم 
برخــوردار بــوده و اهــداف ســازمان را بــه خوبــی بشناســند. ابــزاری 
بــه کمــک مدیــران بشــتابد فراینــد  ایــن زمینــه  کــه می توانــد در 

توانمندســازی اســت )عبدالهــی و دیگــران، ۱۳8۵(.

از توانمندســازی بعنــوان داروی شــفابخش و شــعار رایــج مدیریتــی 
 )۱۹۹۵( شــاکلتون  کننــد.  مــی  یــاد   ۱۹۹۰ هــای  ســال  اوایــل  در 
و  گیــری  تصمیــم  اختیــار  دادن  فلســفه  بعنــوان”  را  توانمنــدی 

پاســخگویی بیشــتر بــه افــراد زیردســت در ســازمان “تعریــف کــرده 
مکانــدرو،۱۹۹۹(. و  )گریــن  اســت 

مشتری محوری

ــرآورده  ــرای ب ــه خواســته ها و نیازهــای مشــتریان و تــاش ب توجــه ب
مهمتریــن  شــاید  رقبــا  از  برتــر  و  بهتــر  شــکلی  بــه  آنهــا   ســاختن 
ویژگــی و رویکــرد مدیــران موفــق حداقــل از خاســتگاه بازاریابــی و 
ــد  ــران تــاش می کنن ــر همیــن اســاس مدی ــازار باشــد. ب مدیریــت ب
ــه  ــی بیشــتر و بیشــتر ب ــن بازاریاب ــرداری از راهبردهــای نوی ــا بهره ب ب
مشــتریان خــود نزدیــک شــده و آنهــا را در فرایندهــای کاری بنــگاه 

ــل ســازند.  خــود دخی

بــه  مربــوط  صنایــع  در  کــه  حــوزه  ایــن  در  موثــر  راهبــرد  یــک 
فناوری هــای نویــن اطاعاتــی و ارتباطــی درونی ســازی شــده و بســیار 
مــورد توجــه قــرار گرفتــه اســت، اســتراتژی هم آفرینــی ارزش  اســت 
کــه نــگاه متفاوتــی بــه مشــتری داشــته و وی را به مثابــه شــریک 
مشــتری  درنتیجــه  می دهــد.  قــرار  توجــه  مــورد  بنــگاه  راهبــردی 
دخالــت  ارزش  تولیــد  کاری  مراحــل  تمامــی  در  یــا مصرف کننــده 
داشــته یــا بــه عبــارت ســاده تر محصــول یــا خدمــت درخواســتی وی 
براســاس خواســت و نیــاز وی و بــا دخالــت مســتقیم ایشــان تولیــد و 
بــه وی ارائــه می شــود. نتیجــه و خروجــی محســوس چنیــن راهبــردی 
رضایــت باالتــر مشــتری و نهایتــاً وفــاداری بیشــتر وی خواهــد بــود.

 در نوشــتارهای بعــدی، ســایر ابعــاد و ویژگی هــای کلیــدی مدیــران 
جهانی نگــر را بــا هــم مــررو  و در نهایــت یــک جمعبنــدی کلــی در ایــن 
حــوزه ارائــه خواهیــم کــرد. منابــع و ماخــذ ایــن مجموعــه نوشــتارها 
نیــز در آخریــن مطلــب بــرای عاقمنــدان عزیــز معرفــی خواهــد شــد. 

امیــدوارم بــرای خواننــدگان عزیــز مفیــد واقــع شــود.
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ترجمه: محبوبه قایدی

جوراب 1700 ساله و ارساری  درابره مد در مرص ابستان

ایــن جــوراب کــه طرحــی راه راه دارد در حــدود 
ــه شــده اســت  ــا چهــارم دور انداخت قــرن ســوم ی
و بــه نظــر بــرای پــای یــک نــوزاد بافتــه و اســتفاده 

شــده اســت.

این جوراب که از محل دفن زباله طی سال های 
۱۹۱۳-۱۹۱۴ حفــاری شــهر آنتینوپولیــس مصــر بــه 
دی  جــان  انگلیســی  پاپیروولوژیســت  رهبــری 
صنــدوق  از  نمایندگــی  بــه  جانســون  موننــس 
بــه مجموعه هــای  خــارج شــد،  اکتشــاف مصــر 

مــوزه بریتانیــا در لنــدن رســید.

را  آن  قدمــت  قبلــی  تحقیقــات  کــه  حالــی  در 
مــورد  در  زیــادی  چیــز  بــود،  کــرده  مشــخص 
ــر زمــان  ــا جفــت آن، کــه احتمــاالً در اث جــوراب ی

نبــود. بــود  در دســت  گــم شــده 

را  جــوراب  اســرار  جدیــد  تحقیقــات  اکنــون، 
آشــکار مــی کنــد. همانطــور کــه کارولیــن دیویــس 
از  گروهــی  دهــد،  مــی  گــزارش  گاردیــن  بــرای 
دانشــمندان مــوزه بــا امیــد بــه درک بهتــر شــیوه 
باســتان  لبــاس مصــر  تجــارت  و  ســاخت  هــای 
تصمیــم گرفتنــد رنــگ هــای موجــود در جــوراب را 
بــه همــراه چندیــن منســوجات دیگــر کــه مربــوط 
بــه حــدود ۲۵۰ تــا 8۰۰ پــس از میــاد هســتند 

تجزیــه و تحلیــل کننــد. 

اســتفاده  طیفــی  چنــد  تصویربــرداری  از  آنهــا 
جــوراب  ســطح  اســکن  بــه  فقــط  کــه  کردنــد، 
بــرای آزمایــش رنگدانــه هــا نیــاز دارد. حتــی اگــر 
کــرده  پیــدا  تنــزل  بــه حــدی  رنگ هــای خاصــی 
باشــند کــه بــا چشــم غیرمســلح قابــل مشــاهده 
نباشــند، تصویربــرداری چنــد طیفــی می توانــد 
آثــار رنگــی کوچــک را در طــول موج هــای مختلــف 
ــن سیســتم  ــد ای ــور تشــخیص دهــد. مــی توانی ن
را بــه عنــوان دوربینــی بــرای جوهــر نامرئــی در 

نظــر بگیریــد.

تجزیــه و تحلیــل هــا نشــان داده کــه ایــن جــوراب 
حــاوی  نــخ پشــمی در هفــت رنــگ اســت کــه بــا 
الگــوی دقیــق و راه راه بافتــه شــده انــد. بــه گفتــه 

جــوآن دایــر، نویســنده اصلــی ایــن مطالعــه، تنهــا 
ســه رنــگ طبیعــی و گیاهــی - ریشــه هــای رونــاس 
بــرای رنــگ قرمــز، بــرگ هــای نیــل بــری بــرای رنــگ 
آبــی و گل هــای گل وحشــی خــودرو بــرای زنــگ 
زرد - بــرای ایجــاد ترکیــب هــای رنگــی مختلــف 

روی جــوراب اســتفاده شــد.

و  او  ای،  مقالــه  در   .PLOS ONE مجلــه  در 
تکنیــک  کــه  می دهنــد  توضیــح  همکارانــش 
تصویربــرداری همچنیــن نشــان داد کــه چگونــه 
رنگ هــا بــرای ایجــاد رنگ هــای ســبز، بنفــش و 
مــوارد،  برخــی  در  می شــوند:  ترکیــب  نارنجــی 
هــم چرخیــده  بــا  مختلــف  رنگ هــای  بــا  الیــاف 
می شــوند. در برخــی دیگــر، نــخ هــای منفــرد از 
حمــام هــای رنگــی متعــدد عبــور کردنــده انــد.

بــا  اســت،  بســیار چشــمگیر  پیچیدگــی  چنیــن 
توجــه بــه اینکــه جــوراب باســتانی هــم »ریــز« 
و هــم »شــکننده« اســت. بــا توجــه بــه انــدازه و 
ــر ایــن باورنــد کــه ممکــن  جهــت آن، محققــان ب
شــده  اســتفاده  کــودک  چــپ  پــای  روی  اســت 

باشــد.

میــان  در  آنچــه  از  فراتــر  بینشــی  جــوراب  ایــن 
مدهــای جوانــان تقریبــاً ۱۷۰۰ ســال پیــش وجــود 
داشــت، ارائه می دهد. تجزیه و تحلیل ســاخت 
آن بینــش زیــادی در مــورد دوره زمانــی کــه در آن 
پاهــای کوچــک را گــرم کــرده اســت بــه دســت مــی 

دهــد. دوره ای کــه اواخــر دوران باســتان مصــر را 
تشــکیل مــی داد، سرشــار از تاریــخ اســت: در 
ایــن زمــان، مصــر تحــول عظیمــی را تجربــه کــرد 
کــه بــا فتــح منطقــه توســط مســلمانان در ســال 

۶۴۱ پــس از میــاد بــه پایــان رســید.

رویدادهــا  »ایــن  می گویــد:  دیویــس  بــه  دایــر 
مــواد  بــه  دسترســی  تجــارت،  اقتصــاد،  بــر 
فنــی  آرایــش  در  همگــی  کــه  می گــذارد،  تأثیــر 
اشــیاء  ایــن  مــردم و نحــوه ســاخت  لباس هــای 

می شــود.« منعکــس 

از عصــر  ایــن اســت کــه جوراب هــا  بــر  اعتقــاد 
 - بوده انــد  انســان ها  اصلــی  تکیــه گاه  حجــر 
اگرچــه اولیــن نســخه های آن، کــه فقــط پوســت 
حیوانــات یــا پوســت هایی بودنــد کــه قــرار بــود 
دور پــا پیچیــده مــی شــدند،  شــباهت زیــادی بــه 

جــوراب هــای امــروزی نداشــتند.

تــک  زدن  تکنیــک حلقــه  از  باســتان  مصریــان 
ســوزنی کــه اغلــب بــه آن "nålbindning" گفته 
مــی شــود بــرای ایجــاد جــوراب خــود اســتفاده مــی 
کردنــد. قابــل توجــه اســت کــه ایــن رویکــرد مــی 
توانــد بــرای جــدا کــردن انگشــت شســت پــا و 
چهــار انگشــت دیگــر در جــوراب مــورد اســتفاده 

قــرار گیــرد.

نساجی 
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چهل و دومین منایشگاه فرش هند 2022 

 بزرگرتین منایشگاه فرش آسیا

ــا میشــود.  ــو برپ ــی ن ــدگان هــر ســاله در دهل ــادی از بازدیدکنن ــا حضــور تعــداد زی ــد ب ــن نمایشــگاه فــرش هن چهــل و دومی
شــورای ترویــج صــادرات فــرش، چهــل و دومیــن دوره نمایشــگاه فــرش هنــد را از 2۵ تــا 28 مــارس 2022 در محــل نمایشــگاه 
NSIC، دهلــی نــو، بــا هــدف ترویــج میــراث فرهنگــی و بــه نمایــش گذاشــتن مهــارت هــای بافندگــی فــرش دســتباف هنــدی 

در میــان صنعتگــران فــرش دســتباف هنــدی و خریــداران خــارج از کشــور برگــزار مــی کنــد.

2۵۷ خریدار فرش خارجی از ۴8 کشور و 280 نماینده خرید 

 ۲۰۲۲ هنــد  فــرش  نمایشــگاه  دومیــن  و  چهــل 
- بزرگتریــن نمایشــگاه فــرش آســیا بــا معیــاری 
بــرای دســتیابی بــه هــدف تعییــن شــده توســط 
دولــت هنــد بــرای ۲۰۲۲ - ۲۰۲۳ بــه پایــان رســید.

۲۵۷ خریــدار فــرش خارجــی از ۴8 کشــور و ۲8۰ 
نمایشــگاه  در  را  خــود  حضــور  خریــد  نماینــده 

فــرش هنــد ۲۰۲۲ ثبــت کردنــد.

آرژانتیــن،  از  عمدتــا  فــرش  واردکننــده   ۲۵۷
بلژیــک،  بنــگادش،  آذربایجــان،  اســترالیا، 
برزیــل، کانــادا، کاســتاریکا. کرواســی، دانمارک، 
مصــر، فنانــد، فرانســه، آلمــان، غنــا، گواتمــاال، 
اندونــزی، ایــران، اســرائیل، ایتالیــا، ژاپــن، اردن، 
کنیــا، قرقیزســتان، لیتوانــی، موریــس، مکزیــک، 
پرتغــال،  لهســتان،  فلســطین،  هلنــد،  نپــال، 
اســلواکی،  روســیه، ســنگاپور،  رومانــی،  قطــر، 
آفریقــای جنوبــی، اســپانیا، ســریانکا، ســوئد، 
امــارات  ترکیــه،  تونــس،  تایلنــد،  ســوئیس، 
متحــده عربــی، بریتانیــا، ایــاالت متحــده آمریــکا 
و ۲8۰ نماینــده خریــد حضــور خــود را در مــگا 
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شــرکت  هندوســتان  فــرش  اکســپو 
کردنــد.

جــو هینســون، یــک خریــدار از ایــاالت 
متحــده گفــت کــه ایــن اولیــن بــار اســت 
"نمایشــگاه  رود.  مــی  هنــد  بــه  او  کــه 
شــگفت انگیــز بــود و محصــوالت واقعــاً 
از مواد طبیعی و دســت ســاز با کیفیت 
برتــر ســاخته شــده بودنــد. مــا در آینــده 
نزدیــک فرصــت هــای تجــاری خوبــی را 
بــا شــرکای هنــدی و محصــوالت هنــدی 
بــا کیفیــت خواهیــم داشــت زیــرا صنایــع 
دســتی غنــی هنــد تقاضــای زیــادی در 

بیــن خریــداران آمریکایــی دارد."

از  دیگــری  خریــدار   Angel Lackrin
فروشــگاه های  از  و   انگلســتان  کشــور 
آن  در  کــه  بــود   ۲۰۲۲  ICE زنجیــره ای 
هنــدی  دســت باف  فرش هــای  عمدتــاً 
در  انجــل  خانــم  می رســد.  فــروش  بــه 
باعــث  ایــن  گفــت:   نمایشــگاه  مــورد 
صرفــه جویــی در زمــان، انــرژی و پــول 
مــن شــد کــه در غیــر ایــن صــورت بــرای 
ایــن  از  یــک  هــر  بــا  ماقــات جداگانــه 
تولیدکننــدگان بایــد انجــام مــی دادم. 
نمایشــگاه  برگــزاری  و  هماهنگی هــا 
بــود و مــن شــخصاً  در ســطح جهانــی 
می خواهــم از CEPC برگــزار کننــده ایــن 
رویــداد تشــکر کنــم کــه ایــن نمایشــگاه 
ــه  ــا ب را پــس از ۲ ســال از گذشــت کرون
تبدیــل  ســودآور  و  پربــار  رویــداد  یــک 
کــرد. مــن مشــتاقانه منتظــر شــرکت در 

هســتم." بعــدی  نمایشــگاه 

آقــای عمــر حمیــد، رئیــس CEPC، در 
ســخنان پایانــی خــود گفــت: "در حالــی 
از  اوکرایــن  و  روســیه  بیــن  جنــگ  کــه 

تحمــل  هرگــز  بــود،  شــده  آغــاز  قبــل 
چالــش برگــزاری چنیــن رویــداد بزرگــی 
اوضــاع  کرونــا،  جنــگ،  نبــود.  آســان 
مبهــم اقتصــاد جهانــی و ... دعــوت و 
حضور خریداران در نمایشگاه را به کار 
دشــواری تبدیــل کــرده کــه خوشــبختانه 

انجــام دهیــم." را  توانســتیم آن 

بــرای  »کســی  گفــت:  ادامــه  در  او 
شــروع بایــد ابتــکار عمــل را بــه دســت 
صنعــت  نمایشــگاه  ایــن  می گرفــت. 
فــرش هندوســتان را نقطــه عطفــی بــه 
جلــو خواهــد بــرد و بــه آنهــا بــرای کل 
آنجایــی  از  داد.  تجــارت خواهــد  ســال 
کــه مــا بایــد بــه هــدف تعییــن شــده بــرای 
 ۲۳-۲۰۲۲ ســال  بــرای  خــود  صنعــت 

دســت یابیــم، گام هــای خــود را بــرای 
پیشــبرد و تحقــق اهدافمــان برداشــته 

ایــم."

بــازار  هــای  فرصــت  نمایشــگاه  ایــن 
فــرش  صنعــت  بــرای  را  جدیــدی 
بــه  و  کــرده  ایجــاد  هندوســتان 
صادرکننــدگان فــرش کوچک و متوســط   
هنــدی کمــک مــی کنــد تــا محصــوالت 
خــود را بــه کشــورهای  خارجــی صــادر 
فرآینــد  یــک  ایــن  نهایــت،  در  کننــد. 
انجــام، در مقیــاس وســیع تر  در حــال 
اســت و در طــرح »نــام تجــاری ســاخت 
بســیار  صادراتــی  بازارهــای  در  هنــد« 

اســت. مؤثــر 
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انعطاف پذیری چین در شاخص آسیب پذیری 

زنجیره  اتمین منسوجات و پوشاک جهان

یــک شــاخص آســیب پذیری زنجیــره تامیــن، برخــی از صنایــع نســاجی و پوشــاک پیشــرو در جهــان را رتبه بنــدی کــرده اســت. 
در ایــن رتبه بنــدی، چیــن بــه عنــوان دارنــده خودکفاتریــن زنجیــره تامیــن نســاجی و پوشــاک معرفــی شــده اســت. صــادرات 

نســاجی و پوشــاک چیــن بســیار باالتــر از واردات آن اســت.
Just Style داده هــای ارائــه شــده توســط پایــگاه داده تجــارت جهانــی Comtrade را تجزیــه و تحلیــل کــرده اســت کــه ۱2۷ 

کشــور از ۱۹۵ کشــور جهــان را بــرای تعییــن تعــادل کاال میــان واردات و صــادرات منســوجات و پوشــاک را بررســی می کنــد.

زنجیره تامین منسوجات و پوشاک در جهان را بهتر بشناسیم

کــه  اســت  ایــن  تحلیــل  و  تجزیــه  ایــن  هــدف 
مشــخص کنــد صنایــع تولیــد نســاجی و پوشــاک 
ــا  در کــدام کشــورها کمتــر آســیب پذیر هســتند ی
بــه عبارتــی ســهم صــادرات خیلــی بیشــتری در 

مقایســه بــا واردات خــود دارنــد.

جــای تعجــب نیســت کــه چیــن در هر دو شــاخص 
باالتریــن رتبــه را بــه خــود اختصــاص داده اســت، 
در حالیکــه هنــد در هــر دو شــاخص پوشــاک و 
منســوجات در فهرســت ســه رتبــه اول قــرار دارد.

ــا ایــن حــال، بایــد توجــه داشــت کــه بنــگادش  ب
کــه از کشــورهای پیشــرو در صــادرات پوشــاک در 
جهــان محســوب می شــود، یکــی از کشــورهایی 
بــود کــه در ایــن شــاخص نشــان داده نشــده بــود. 
Comtrade دلیــل ایــن امــر را اینگونــه توضیــح 
ملــی  آمــار  اداره  از  اطاعاتــی  کــه  اســت  داده 

ــرای آنهــا ارســال نشــده اســت. بنــگادش ب

سلطنت کشور چین

براســاس داده هــای Comtrade، چیــن در ســال 
۲۰۲۰ بــه ارزش ۲۱.۰۵ میلیــارد دالر مــواد خــام 
نســاجی وارد کــرده، در حالیکــه صــادرات ۷۰.۶۱ 
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میلیــارد دالری آن، مــازاد تجــاری ۴۹.۵۵ میلیــارد دالری بــرای 
ایــن کشــور بــه همــراه داشــته اســت. از نظــر پوشــاک تمــام 
شــده، چیــن ۲۳8.۳۳  میلیــارد دالر صــادرات و ۱۵.۶۶ میلیــارد 
دالر واردات داشــته اســت کــه منجــر بــه مــازاد کاالی ۲۲۲.۶۷ 

میلیــارد دالری در ســال ۲۰۲۰ شــده اســت.

بــرای چندیــن دهــه، چیــن بــه عنــوان منبــع اصلــی پوشــاک 
بــوده اســت. هزینــه پاییــن پوشــاک و نیــروی کار بســیار ماهــر 
بــه همــراه زنجیره هــای تامیــن یکپارچــه آن، عمــاً بی رقیــب 

اســت.

از  منســوجات  اصلــی  کننــده  تامیــن  چیــن  ایــن،  بــر  عــاوه 
جملــه پنبــه اســت و 8۰ درصــد از تولیــد پنبــه در جهــان را 
بــر عهــده دارد. همچنیــن، یکــی از بازارهــای عمــده پوشــاک و 
منســوجات پنبــه ای ایــاالت متحــده اســت. امــا در چنــد ســال 
گذشــته، ســهم بــازار چیــن از واردات پوشــاک و منســوجات 

پنبــه ای آمریــکا کاهــش شــدیدی داشــته اســت.

پوشــاک  از محموله هــای  چیــن  بــازار  ســهم   ،۲۰۱۹ ســال  در 
بــه  کــه  رســید  درصــد   ۲۱.۹ بــه  متحــده  ایــاالت  بــه  پنبــه ای 
ترتیــب بــه ۱۵.۴ درصــد و ۱۵.۲ درصــد در ســال های ۲۰۲۰ و 

اســت. یافتــه  کاهــش   ۲۰۲۱

از نظــر منســوجات پنبــه ای، در ســال ۲۰۱۹، ســهم بــازار چیــن 
ــه ۳۱.۶ درصــد از واردات منســوجات پنبــه ای آمریــکا رســید  ب
کــه در ســال های ۲۰۲۲ و ۲۰۲۱ بــه ۲8 درصــد و ۲۴.۱ درصــد 

کاهــش یافتــه اســت.

صنعــت قــوی تولیــد نســاجی، ایــاالت متحــده را در جایــگاه 
خوبــی نگــه مــی دارد.

بســیاری از برندهــای پوشــاک و خــرده فروشــان آمریکایــی بــه 
دلیــل تنش هــای سیاســی میــان ایــاالت متحــده و چیــن کــه 
هزینه هــای  افزایــش  متعاقبــاً  و  تعرفه هــا  اعمــال  بــه  منجــر 
منابــع شــده، مجبــور شــده اند راه هــای مختلفــی را بــرای تهیــه 
پوشــاک خــود جســتجو کننــد. بخشــی از ایــن تنش هــا ناشــی از 
ســرکوب وارداتــی اســت کــه حــاوی مــواد اولیــه از منطقــه ســین 
کیانــگ چیــن اســت، جایــی کــه ایــاالت متحــده ادعــا می کنــد 
کــه مســلمانان اویغــور درگیــر بدرفتــاری و کار اجبــاری هســتند.

ســین کیانــگ مســئول ۲۰ درصــد از تولیــد پنبــه چیــن بــود 
و الیحــه ایــاالت متحــده مبنــی بــر ممنوعیــت واردات تمــام 
محصــوالت ایــن منطقــه در دســامبر ۲۰۲۱ امضــا شــده اســت. 
ــه پیشــروی چیــن در  ــب اســت کــه ببینیــم چگون ــن جال بنابرای
ایــن شــاخص آســیب پذیــری، کــه بــر اســاس داده هــای ســال 
ــا ممنوعیــت کامــل پنبــه ســین کیانــگ  ۲۰۲۰ اســت، اکنــون ب
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ــر خواهــد کــرد. تغیی

اســت کــه آن را در موقعیتــی قــوی در شــاخص آســیب پذیــری 
زنجیــره تامیــن نســاجی قــرار می دهــد، زیــرا کمتــر بــه منابــع 

منســوجات و پوشــاک پنبــه ای وابســته اســت.

میلیــارد   ۱۱۶.۰8 تجــاری  تــراز  کســری  بــا  متحــده  ایــاالت 
در   ۲۰۲۰ ســال  در  پوشــاک  صــادرات  و  واردات  میــان  دالر 
تامیــن  زنجیــره  پذیــری  آســیب  شــاخص  نقطــه  پایین تریــن 
پوشــاک قــرار دارد. ایــن امــر احتمــاالً بــا اشــتهای مصرف کننــده 
بــرای لباس هایــی کــه ایــاالت متحــده قــادر بــه تولیــد ســریع 

آن هــا یــا در حجــم مــورد نیــاز نیســت، مرتبــط اســت.

برعکس، به دلیل توانایی آن در تولید و صادرات منســوجات 
بیشــتر از آنچــه کــه وارد می کنــد، در شــاخص آســیب پذیری 
زنجیــره تامیــن نســاجی بــا تــراز کاالی مــازاد ۵.۳۶  میلیــارد 

دالری، بســیار برجســته اســت.

آیــا هنــد یــک مدعــی شایســته بــرای عنــوان پیشــروی چیــن 
اســت؟

الگویــی  پنبــه،  عمــده  تولیدکننــدگان  از  دیگــر  یکــی  هنــد، 
شــاخص های  در  و  می دهــد  نشــان  خــود  از  چیــن  مشــابه 
زنجیــره تامیــن پوشــاک و منســوجات انعطاف پذیــری باالیــی 

دارد.

در ســال ۲۰۲۰، هنــد ۱8.۹۱ میلیــارد دالر پوشــاک تمــام شــده 
واردات  دالر  میلیــارد   ۱.۹۳ تنهــا  حالیکــه  در  کــرده،  صــادر 
داشــته اســت. از نظــر مــواد خــام نســاجی، صــادرات ۱۰.۶۵ 
میلیــارد دالر در مقایســه بــا واردات ۳.۶۱ میلیــارد دالر موجــب 

مــازاد کاالی ۷.۰۴ میلیــارد دالری شــده اســت.

در ســال های اخیــر، هنــد توجــه و ســرمایه گذاری خــود را بــر 
افزایــش تولیــد و صــادرات نســاجی خــود متمرکــز کــرده اســت.

اخیــراً، دولــت مرکــزی یــک طــرح تشــویقی مرتبــط بــا تولیــد 
)PLI( به ارزش ۱۰۶8۳ کرور INR برای تولیدکنندگان پارچه و 
پوشــاک در بخــش الیــاف مصنوعــی و شــرکت های منســوجات 

فنــی داخلــی تصویــب کــرده اســت.

موضــوع  بــر  جهانــی  فشــار  بــه  پاســخ  در  ایــن،  بــر  عــاوه 
پایــداری، هنــد نیــز تــاش می کنــد تــا بــه صــورت ســبز و پایــدار 

دیــده شــود.
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 Adidas ، Levi Strauss در پایــان ســال گذشــته، برندهــای
ــد  ــروژه جدی ــد کــه از یــک پ Co &، و PVH Corp اعــام کردن
بــرای درک جریــان زباله هــای نســاجی در مراحــل قبــل و پــس 
از مصــرف در هنــد و راه حل هــای آزمایشــی حمایــت خواهنــد 

کــرد.

تأمیــن  زنجیــره  آســیب پذیری  شــاخص های  بــه  نگاهــی  بــا 
ــوان دریافــت کــه کشــورهای آســیایی و شــمال  پوشــاک، می ت
میانمــار،  اندونــزی،  پاکســتان،  هســتند.  غالــب  آفریقــا 
کمتریــن  میــان  در  همگــی  مصــر،  و  مراکــش  ســریانکا، 
آســیب پذیری ها قــرار دارنــد. ایــن امــر بــا ایــن ایــده مرتبــط 
اســت کــه کشــورهای در حــال توســعه بــر روی نقــاط قــوت خــود 
بــازی می کننــد. در تجــارت کارگــر در زمینــه تولیــد پوشــاک 

همچنیــن جالــب اســت کــه ببینیــم کــدام کشــورها در شــاخص 
پذیرتریــن  آســیب  پوشــاک  تامیــن  زنجیــره  پذیــری  آســیب 

می شــوند. محســوب  کشــورها 

و  اتریــش  بریتانیــا،  آلمــان،  جملــه  از  اروپایــی  کشــورهای 
و  اســترالیا  روســیه،  کانــادا،  آمریــکا،  همچنیــن  و  ســوئیس 

دارنــد. قــرار  جــدول  انتهــای  در  کــره  جمهــوری 

یافتــه  توســعه  کشــورهای  پوشــاک  تامیــن  زنجیره هــای 

هســتند. آســیب پذیرترین 

ایــن ارقــام نشــان می دهــد کــه کشــورهای توســعه یافته بیشــتر 
بــه پوشــاکی کــه وارد می شــود متکــی هســتند تــا صــادرات آن.

بریتانیــا و آلمــان همــراه بــا ایــاالت متحــده در انتهــای شــاخص 
آســیب پذیری زنجیــره تامیــن پوشــاک قــرار دارنــد. بریتانیــا در 
ســال ۲۰۲۰ به ارزش ۱۰.۶۷  میلیارد دالر پوشــاک صادر کرده 
اســت کــه در مقایســه بــا واردات ۳۵.8۹ میلیــارد دالری آن، 
کســری تــراز کاالیــی ۲۵.۲۳ میلیــارد دالری بــر جــای گذاشــته 

اســت.

در همیــن حــال، کشــور آلمــان ۳۵.۷۶  میلیــارد دالر پوشــاک 
صــادر کــرده کــه در مقابــل واردات ۶۱.۶۶ میلیــارد دالری آن 
تــراز کاالیــی ۲۵.۹۱ میلیــارد دالری شــده  بــه کســری  منجــر 

اســت.

یافتــه  توســعه  نســاجی کشــورهای  تامیــن  زنجیره هــای  امــا 
هســتند. آســیب پذیر  کمتــر 

متحــده،  ایــاالت  آلمــان،  ســکه،  دیگــر  روی  بــه  نگاهــی  بــا 
جمهــوری کــره، اســترالیا و اتریــش جــزو ۲۰ صادرکننــده بــزرگ 
امــر  ایــن  بوده انــد.   ۲۰۲۰ ســال  در  جهــان  در  منســوجات 
منطقــی اســت زیــرا کشــورهای توســعه یافتــه معمــوالً بــه دلیــل 
اینکــه تولیــد نســاجی بیشــتر ســرمایه بــر اســت، بــر تولیــد و 

می کننــد. تمرکــز  منســوجات  صــادرات 

شاخص آسیب پذیری زنجیره تامین منسوجات
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بــا پیشــرفت اقتصــاد یــک کشــور، مــا همچنیــن انتظــار داریــم 
کــه از تولیــد و صــادرات اقــام پوشــاک دور شــده و بــه جــای آن 
بــر محصــوالت نســاجی مبتنــی بــر ســرمایه و فنــاوری متمرکــز 

شــود.

یــک نمونــه بــارز کشــور پاکســتان اســت کــه در حالیکــه یکــی از 
بزرگ تریــن تولیدکننــدگان پوشــاک در جهــان اســت، زنجیــره 
تامیــن نســاجی آن نیــز یکــی از قوی ترین هــا در نظــر گرفتــه 

می شــود.

موارد استثنا

در ســال ۲۰۲۰، صــادرات منســوجات پاکســتان بــه ارزش ۳.۲ 
دالر  میلیــارد   ۲.8۴ حالیکــه  در  اســت،  بــوده  دالر  میلیــارد 
واردات داشــته و مــازاد تــراز کاالیــی آن ۳۶۲.۷۳ میلیــون دالر 

بــوده اســت.

ازبکســتان در شــاخص آســیب پذیــری زنجیــره تامیــن پوشــاک 
در رتبــه ۲۲ بــا تــراز کاالی مــازاد ۵۷۲.۳۵  میلیــون دالری قــرار 
تامیــن  ده  میــان  در   Comtrade توســط  همچنیــن،  دارد. 
ــا آســیب  کننــده برتــر شناســایی شــده و توســط Just Style ب
پذیــری کــم در زنجیــره تامیــن نســاجی )رتبــه نهــم( معرفــی 

شــده اســت.

در سال ۲۰۲۰، ازبکستان که از صنعت پنبه قوی ای برخوردار 
اســت - علیرغــم نگرانی هــای جهانــی در مــورد کار اجبــاری در 
فصــل برداشــت پنبــه، ۱.۵۱ میلیــارد دالر منســوجات صــادر 
کــرده اســت، در حالیکــه تنهــا ۲۷۴.۷۲ میلیــون دالر واردات 
ــارد  ــی مــازاد ۱.۲۴ میلی ــراز کاالی ــه ت داشــته اســت کــه منجــر ب

دالری شــده اســت.

آسیب پذیرترین زنجیره تامین نساجی جهان

بــه عنــوان آســیب پذیرتریــن زنجیــره  پاییــن نمــودار کــه  در 
تامیــن نســاجی در نظــر گرفتــه شــده، برخــی از بزرگ تریــن 
از  جهــان  آمــاده  پوشــاک  صادرکننــدگان  و  تولیدکننــدگان 
جملــه ســریانکا )رتبــه ۱۲۰(، اندونــزی )رتبــه ۱۲۴(، کامبــوج 
ــد. ــرار دارن ــه ۱۲۶( ق ــگاه آخــر )رتب ــام در جای ــه ۱۲۵( و ویتن )رتب

 ۲۰۲۰ ســال  در  جهانــی،  تجــارت  ســازمان  داده هــای  طبــق 
ویتنــام دومیــن صادرکننــده بــزرگ پوشــاک آمــاده جهــان بــوده 
اســت. ایــن کشــور، ۱۶.۹۷ میلیــارد دالر مــواد خــام نســاجی 
وارد کــرده اســت، در حالیکــه صــادرات آن تنهــا ۶.۲۲ میلیــارد 
دالر بــوده و کســری درآمــدی ۱۰.۷۵ میلیــارد دالری بــه همــراه 

داشــته اســت.

شاخص آسیب پذیری زنجیره تامین پوشاک
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آسیب شنایس مدیریت فروش 

فرش دستباف

)مطالعه موردی کاشان(

چکیده

تولیــد فــرش و صــادرات فــرش کاشــان، همــواره از گذشــته تــا 
فــرش هــای  ایــران و  فــرش  تولیــدات  از  کنــون بخــش مهمــی 
صادراتــی را تشــکیل مــی داده اســت. کاشــان یکــی از مراکــز 
مهــم تولیــد فــرش دســتباف در گذشــته بــوده اســت امــا امــروزه 
از شــهرت آن کاســته شــده اســت. ایــن امــر عوامــل مختلفــی 

دارد کــه نیازمنــد آســیب شناســی و رفــع آســیب هاســت.

یکــی از آن عوامــل مدیریــت فــروش فــرش دســتباف اســت کــه 
دچــار آســیب هایــی شــده اســت. ایــن آســیب هــا شــامل آســیب 
هایــی در زمینــه خاقیــت ونــوآوری، توجــه بــه ســایق مشــتریان، 
و  بازاریابــی  مــدرن  هــای  روش  فــروش،  مــدرن  هــای  روش 
کیفیــت و اصالــت فــرش دســتباف کاشــان اســت. هــدف ایــن 
پژوهــش شناســایی آســیب های وارد شــده بــر مدیریــت فــروش 

فــرش دســتباف کاشــان اســت.

چگونگــی  بعــد  از  و  کاربــردی  هــدف  بعــد  از  پژوهــش  ایــن 
ــوع همبســتگی مــی باشــد.  گــردآوری داده هــا و روش کار، از ن
ابــزار جمــع آوری اطاعــات در ایــن پژوهــش پرسشــنامه بــوده و 
تعــداد 8۰ نفــر از فروشــندگان، تولیــد کننــدگان، طراحــان فــرش 
دســتباف کاشــان و صاحــب نظــران جامعــه آمــاری ایــن پژوهــش 

را تشــکیل داده انــد.

جهــت ســنجش پایایــی پرســش نامــه از آزمــون آلفــای کرونبــاخ 
بــرای آزمــون فرضیــه هــای تحقیــق از  اســتفاده شــده اســت. 
روش حداقــل مربعــات جزئــی در نــرم افــزار اســمارت پــی ال اس 
اســتفاده شــده اســت. یافتــه هــا نشــان از آن بــود کــه آســیب 
هــای مدیریــت فــروش بــر فــروش فــرش دســتباف کاشــان تاثیــر 
دارنــد. تاثیــر ایــن مولفــه هــا بــه ترتیــب عبارتنــد از : خاقیــت و 
ــوآوری در فــرش دســتباف کاشــان، وجــود کیفیــت و اصالــت،  ن

توجــه بــه ســایق مشــتریان، توجــه بــه روش هــای مــدرن فــروش 
و توجــه بــه روش هــای مــدرن بازاریابــی.

مقدمه

کاشــان در گذشــته یکی از مهم ترین شــهر های ایران در تولید 
فــرش بــوده و در ایــن زمینــه از شــهرت ویــژه ای برخــوردار بــوده 
اســت. امــا بــه مــرور زمــان از ایــن شــهرت کاســته مــی شــود. 
ایــن امــر دالیــل مختلفــی دارد کــه یافتــن ایــن دالیــل نیــاز بــه 
آســیب شناســی دقیــق و درســت دارد، تــا بتــوان فــرش هایــی 
بــا کیفیــت و زیبــا تولیــد کــرد و مهــم تــر از آن ایــن فــرش هــا را 
بــه فــروش رســاند. شــهر کاشــان بــه لحــاظ قدمــت از قدیمــی 
تریــن شــهر هــای ایــران اســت کــه تمدنــی باســتانی در آن شــکل 

گرفتــه اســت.

و  آب  دارای  و  گرفتــه  قــرار  کویــری  ای  منطقــه  در  شــهر  ایــن 
ایــن شــهر صنایــع دســتی مهمــی  اســت. در  هوایــی خشــک 
وجــود داشــته کــه از دالیــل شــهرت جهانــی آن اســت ماننــد قالــی 
بافــی، مخمــل بافــی و زری دوزی. امــا متاســفانه در طــول زمــان 
ایــن تولیــدات کاســته شــده و حتــی فــرش دســتباف جــای خــود 
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را بــه فــرش ماشــینی داده اســت و در حــال حاضــر کاشــان یکــی 
از مهمتریــن قطــب هــای تولیــد فــرش ماشــینی در ایــران اســت.
ایــن امــر دالیــل مختلفــی دارد کــه در ایــن پژوهــش ســعی شــده 
بــا اســتفاده از مطالعــه و مشــاهده و هــم چنیــن پرسشــنامه ایــن 

دالیــل شناســایی شــود.

جامعــه آمــاری در ایــن پرسشــنامه صاحــب نظران و فروشــندگان 
فــرش دســتباف هســتند. یکــی از مهــم تریــن دالیــل، پاییــن 
آمــدن کیفیــت فــرش دســتباف نســبت بــه گذشــته اســت.الیاف 
هماننــد گذشــته طبیعــی نیســتند و از رنگــرزی طبیعــی وســنتی 
نیــز دیگــر اســتفاده چندانــی نمــی شــود. همچنیــن تقلــب کاری 
ــز افزایــش یافتــه و ایــن امــر باعــث ســلب اعتمــاد مشــتریان  نی
شــده اســت. همیــن طــور عــدم اســتفاده از طــرح هــا و رنــگ 
هــای جدیــدو مــدرن و عــدم نــوآوری در زمینــه هــای مختلــف از 
تولیــد تــا فــروش از دیگــر دالیــل کاهــش فــروش فــرش دســتباف 

اســت.

آســیب شناســی مدیریــت فــروش نیازمنــد توضیــح مفاهیمــی 
ماننــد آســیب شناســی، مدیریــت فــروش، بازاریابــی، آمیختــه 
بــازار یابــی، کیفیــت، تجــارت الکترونیــک، تبلیغــات، نــوآوری، 
برنــد و برنــد ســازی مــی باشــد تــا بــا درک درســت ایــن مفاهیــم 
بــه شناســایی میــزان تاثیــر آن هــا در فــروش فــرش دســتباف 
پرداختــه شــود. امــروزه بــا گســترش اســتفاده از شــبکه هــای 
تولیــدی  و  حرفــه  هــر  اینترنتــی،  هــای  بازاریابــی  و  اینترنتــی 
نیازمنــد نــوآوری و فــروش اینترنتــی اســت کــه فــرش دســتباف از 

ایــن قاعــده مســتثنی نیســت.

در ایــن میــان فــرش ماشــینی بــا وجــود تنــوع در رنــگ و طــرح، 
تنــوع در فــرم وانــدازه جایــگاه بهتــری نســبت بــه فــرش دســتباف 
نیازمنــد  کاشــان  دســتباف  فــرش  حــال  اســت.  کــرده  کســب 
راهــکار هایــی اســت تــا بــه جایــگاه گذشــته خــود را بازیابــد. 
همچنیــن نیازمنــد همــکاری تولیــد کننــدگان فــرش دســتباف و 

ــن راهــکار هــا مــی باشــد. ــی کــردن ای ــرای اجرای ــت ب دول
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Accelerating Industry Innovation 
Through Collaboration
Be a part of the world’s largest textile and garment 
technology exhibition. Together we will shape the future of 
textiles and lead sustainable change in our world. If you are a start-up with 

innovative solutions for the 
textile industry, apply now 
for the CEMATEX grant 
which covers 100% of stand 
rental and construction fee!

Start-Up Valley

// 97% of Exhibition Space Sold. Limited Space Available. Act Now! //
Learn more about what ITMA has to offer.

Visit itma.com/whyexhibit/m47ktj or scan the QR code below. 

NEW

Exhibitors*
45 Countries

Visitorship*
136 Countries

Gross Exhibition 
Space*

1,717 105,298 220,000m2

*ITMA 2019 Statistics

Show Owner CEMATEX Associations Show Organiser Connect With Us
@ ITMA 2023

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

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

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

TRANSFORMING 
THE WORLD  

OF TEXTILES
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