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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

. سوزن زن 
         SS , SMS ، SMMS .

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

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

DOPE DYED الیاف 
   گونى و جامبو پلى پروپیلن

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

موکت هاى چاپى
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فهرست

تاثیر جنگ بر صنعت نساجی خاورمیانه

سفری به دنیای طرح و رنگ فرش- مصاحبه با خانم نرگس قربانعلی زاده طراح فرش

صنعت نساجی ترکیه افزایش صادرات آمریکا تا یک میلیارد دالر

آيا سرنوشت دموتکس آمریکا در سال ۲۰۲۳ مشخص می شود؟

صادرات فرش ایران عقب تر از مصر و هند!

ثروت در سطل آشغال
بررسی صنعت بازیافت نساجی در هند

دموتکــس بــی شــک مهم تریــن و بزرگ تریــن رویــداد نمایشــگاهی جهــان در بخــش فــرش و 
انــواع کفپوشهاســت کــه هــر ســاله در هانوفــر آلمــان برگــزار مــی شــود و در ســال ۲۰۲۳ نیــز 

مثــل همیشــه در مــاه ژانویــه و در تاریــخ ۱۲ تــا ۱۵ ایــن مــاه برگــزار  خواهــد شــد.

کشور هندوستان یکی از کشورهای مهم در بازار جهانی فرش و کفپوش است. هند در 
حال حاضر با اختالف زیاد در رده اول بزرگ ترین صادرکنندگان فرش دستباف جهان 

قرار دارد و توانسته در سال ۲۰۲۱ بالغ بر ۳۳۶ میلیون دالر صادرات داشته باشد. جالب 
اینکه عنوان دومین صادرکننده فرش دستباف جهان در اختیار مصر با ...

هنــد بــه دلیــل در دســترس بــودن فــراوان مــواد خــام و 
نیــروی کار ماهــر، یکــی از بزرگ تریــن قطب هــای تامیــن 
تــا  از ســال ۲۰۱۹  نســاجی و پوشــاک در جهــان اســت. 
۲۰۲۰، صنعــت نســاجی و پوشــاک هنــد ۱۰۸/۵ میلیــارد 
تولیــد  کل  از   ٪۲ کــه  اســت  شــده  گــذاری  ارزش  دالر 
تولیــد  از  و ٪۷  از کل صــادرات  ناخالــص داخلــی، ٪۱۲ 

تشــکیل می دهــد. ارزش  نظــر  از  را  صنعــت 
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کیمیا پلی استر برای سومین سال پیاپی صادرکننده نمونه ملی شد

 Oriental Weavers مصاحبه با خانم یاسمین محمد فرید خمیس- شرکت
کاهش ۳۰٪ انتشار گازهای گلخانه ای این شرکت 
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رونمایی ویکتوریا سیکرت از برند لباس زیر زنانه الومی

چرا فرش دستباف اینقدر گران است؟

بازار پوشاک کاربردی تا سال ۲۰۲۷ به ۵۱۹/۰۴ میلیارد 
دالر می رسد

 ۲۰۲۳ ITMA درخواست رزرو غرفه برای
فراتر از انتظارات

تاثیر فناوری های جدید بر صنعت فرش

پیش بینــی   ،Reports and Data جدیــد  گــزارش  طبــق 
می شــود کــه بــازار جهانــی پوشــاک عملکــردی تــا ســال ۲۰۲۷ 
بــه ۵۱۹.۰4 میلیــارد دالر برســد. توجــه روز افــزون بــه مســائل 
در  اصلــی  تاثیرگــذار  از عوامــل  یکــی  تندرســتی،  و  ســالمتی 

افزایــش تقاضــا بــرای پوشــاک ورزشــی اســت. همــراه  ...

ITMA ۲۰۲۳، نوزدهمین نمایشــگاه از بزرگترین نمایشــگاه 
فنــاوری نســاجی و پوشــاک جهــان اســت کــه در ۱۲ ســالن 
در مرکــز نمایشــگاهی Fiera Milano Rho برگــزار خواهــد 

شــد.

مجله نساجی کهن 

مجله بین المللی اختصاصی صنعت نساجی ایران

دو ماهنامه علمی، پژوهشی، خبری، اطالع رسانی

سال ۱۴.شماره ۷۲. آبان ۱۴۰۱

مدیر بازرگانی و روابط عمومی: محبوبه قایدی

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

سده  - بهروز عباسی - کامبیز مقراضی -  احسان 
اکرامی - عصمت غنی زاده  

امور تبلیغات: محبوبه قایدی

طراحی و صفحه آرایی: استودیو کهن نگار

www.kohanjournal.com :وب سایت

info@kohanjournal.com:پست الکترونیک

آدرس: تهران صندوق پستی ۴۶۵-۱۶۷۶۵

چاپخانه چاپ دیجیتال ایران کهن

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

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

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

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

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

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

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

اســت.  دانلــود 

www.instagram.com/kohanjournal
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مجله اختصاصی نساجی و فرش ماشینی

کشورهای برتر در تولید و صادرات فرش

آنچه باید در مورد صنعت فرش بدانید....

فــرش  تولیــد  زمینــه  در  کــه  کشــورهایی 
کشــیدن  تصویــر  بــه  بــا  دارنــد  فعالیــت 
بخشــی از تاریــخ یــا فرهنــگ خــود و بهــره  
گیــری از طبیعــت و فضــای پیرامــون در 
ایــن  کــردن  مؤثــر  و  زیبــا  بــرای  طراحــی 

تالشــند. در  دائمــا  صنعــت 

ایــن مقالــه قصــد داریــم  ایــن  رو در  از   
بــه معرفــی کشــورهای برتــر در تولیــد و 

بپردازیــم. فــرش  صــادرات 

بهتــری  دیــد  بــا  بتوانیــم  اینکــه  بــرای 
و  تولیــد  بخــش  در  برتــر  کشــورهای 

ابتــدا  کنیــم  بررســی  را  فــرش  صــادرات 
کفپوشــهای  و  فــرش  صنعــت  بایــد 
نســاجی جهــان را بــه ســه بخــش اصلــی 
تقســیم کنیــم ؛ فــرش ماشــینی، فــرش 

دســتباف. فــرش  و  تافتینــگ  هــای 

فرش ماشینی

فــرش ماشــینی بیشــترین حجــم تجــارت 
نســاجی  کفپوشــهای  بخــش  در  جهــان 
خــود  رابــه  دالر  میلیــارد   ۸.۵ حــدود  بــا 
اختصــاص داده اســت کــه در جــدول ۱ 

مــی توانیــد اعــداد و ارقــام مربــوط بــه آن 
بــا جزییــات بیشــتری ببینیــد. را 

شــش کشــور مهــم جهــان در بخــش تولیــد 
کشــورهای  جهــان  در  ماشــینی  فــرش 
هلنــد،  هنــد،  بلژیــک،  چیــن،  ترکیــه، 

هســتند. ایــران 

ترکیــه بــه تنهایــی ۳۰ درصــد تولیــد فــرش 
و  دارد  اختیــار  در  را  جهــان  ماشــینی 
توانســته بــا تولیــدات متنــوع و مناســب 
میلیــارد   ۲.۷ تــا  را  خــود  صــادرات  بــازار 

نویسنده: بهنام قاسمی

تجــاری  ســازی صنعــت فــرش ابتــدا در اروپــا شــکل گرفــت و پــس  از آن بــه  ســرعت در ســایر نقــاط نیــز افزایــش یافــت. فــرش  
ــا بهــره گرفتــن از خالقیــت و هنــر بــه یــک  هــا عــالوه بــر اینکــه بــرای پوشــاندن ســطح زمیــن اســتفاده مــی  شــوند امــروزه ب
وســیله  زینتــی در خانــه  هــا بــدل شــده  انــد و بــا طــرح و نقــش  هــای چشــم  نــواز نــه تنهــا بــه زمیــن بلکــه بــه دیوارهــای بــی  روح 

خانــه  هــا رنــگ بخشــیده  انــد.
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قازیانتــپ در  افزایــش دهــد. شــهر  دالر 
ایــن کشــور مهم تریــن مرکــز تولیــد فــرش 
واحــد  از 4۰۰  بیــش  بــا  ماشــینی جهــان 

اســت. مجهــز  تولیــدی 

بــرای  هدیــه  یــک  کرونــا  گیــری  همــه 
صادرکننــدگان فــرش ماشــینی ترکیــه بــود 
چــرا کــه بــا بســته شــدن بــازار آمریــکا - 
بــه عنــوان بزرگ تریــن واردکننــده فــرش 
ماشــینی جهــان - بــه روی چیــن، ترکیــه 
بــه عنــوان یــک جایگزیــن عالــی و دارای 
صالحیــت معرفــی شــد و اکنــون بخــش 
مهمــی از بــازار فــرش ماشــینی ترکیــه در 

تســخیر ترکیــه اســت.

ترکیــه در ســال های اخیــر بــا بــه کارگیــری 
تولیــدی  تــوان  تقویــت  و  طراحــان ماهــر 
خــود بــه بازارهــای جدیــدی راه پیــدا کــرده 
اســت. در ایــن کشــور کارخانجــات متعــدد 
تولیــد انــواع نــخ فــرش کارخانجــات متعدد 
و  تکمیــل  کارخانجــات  ســازی  قطعــه 
هولدینــگ هــای بــزرگ تولیــد فــرش وجــود 
تولیــدات  دادن  تطبیــق  در  ترکیــه  دارد. 
خــود بــا نیــاز بــازار مهــارت زیــادی دارد. 
تولیــد فــرش بــا نــخ هــای بازیافتــی ، تولیــد 
فرهــای بــا کاربردهــای خــاص، فــرش هــای 
ســبک و ارزان و اخــذ اســتانداردهای مهــم 
ایــن  مهم تریــن  از  آمریکایــی  و  اروپایــی 

روش هاســت.

بلژیک و هلند دو  کشــور اروپایی هســتند 
کــه از مراکــز مهــم تولیــد فــرش جهــان بــه 
شــمار مــی رونــد. هرچنــد افزایش سرســام 
آور هزینــه هــای تولیــد در اروپــا بســیاری 
از کشــورهای اروپایــی را بــه وارد کننــده 
فــرش ماشــینی از ترکیــه تبدیــل کــرده امــا 
بلژیــک و هلنــد بــا ســابقه تاریخــی خــود 
در تولیــد فــرش هنــوز هــم از مراکــز الهــام 

دهنــده فــرش ماشــینی جهــان هســتند.

در  ایــن دو کشــور  برتــری  و  مهــم  نکتــه 
تولیــد همــان توجــه بســیار زیــاد بــه بخــش 
ــد فــرش  ــن، تولی ــدون کرب ــد ســبز و ب تولی
بــا نــخ هــای صــد درصــد بازیافتــی، تولیــد 
نــخ فــرش از ضایعــات پالســتیکی دریاهــا، 
و  مــدرن  بــا طراحــی  هــای  فــرش  تولیــد 
از طبیعــت  گرفتــه  الگــو  و  بخــش  الهــام 
اســت. در واقــع ایــن دو کشــور بــا توجــه 
بــه ایــن مســایل توانســته انــد ســهم خــود 

را در ایــن بــازار رقابتــی حفــظ کننــد.

ایران کشوری ناشناخته در بازار

ایــران بــه عنــوان کشــوری در همســایگی 
ترکیه از نظر زیرســاخت های تولید فرش 
ماشــینی تقریبــا شــباهت هــای زیــادی بــه 
ترکیــه دارد امــا بــه دلیــل مســایل سیاســی 

و تحریــم هــای اقتصــادی وضعیــت کامــال 
متفاوتــی در بازارهــای صادراتــی دارد. در 
ایــران حــدود ۷۰۰ کارخانــه تولیــد فــرش 
ماشــینی وجــود دارد کــه ســاالنه حــدود 
ماشــینی  فــرش  مربــع  متــر  میلیــون   ۸۰

تولیــد مــی کنــد.

ایــران  داخــل  در  ماشــینی  فــرش  بــازار 
فرهنــگ  دلیــل  بــه  و  اســت  داغ  بســیار 
زندگــی مــردم فــرش بســیار در خانــه هــا 
ای  هرخانــه  در  تقریبــا  و  دارد  اهمیــت 
مــی  پیــدا  ماشــینی  فــرش  قطعــه  چنــد 
تولیــد  دلیــل  بــه  ماشــینی  فــرش  شــود. 
از  و دوام  نظــر قیمتــی  از  ایــران  بــاال در 
ســایر کفپــوش هــا ماننــد فــرش دســتباف، 
کفپــوش هــای چوبــی، پارکــت لمینــت و … 

دارد. زیــادی  طرفــداران 

در ایــران صنعــت فــرش ماشــینی بــا توجــه 
بــه ســابقه تاریخــی ایــران در فــرش بســیار 
فعــال و قدرتمنــد اســت امــا چــرا ایــران در 
بازارهــای جهانــی و حتــی جــدول صــادر 
جایــی  جهــان  ماشــینی  فــرش  کننــدگان 

نــدارد؟

ایــران  گمــرکات  رســمی  آمارهــای  طبــق 
متــر  میلیــون   ۳۰۰ حــدود  پــر  ســاالنه 
ــران صــادر  فــرش ماشــینی بــه خــارج از ای
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مــی شــود امــا از آنجایــی کــه مهم تریــن 
ایــران  ماشــینی  فــرش  کننــدگان  وارد 
یعنــی  آن  شــرقی  و  غربــی  همســایه  دو 
کشــورهای عــراق و افغانســتان هســتند و  
فــرش ایــران نیــز در فهرســت تحریــم هــای 
ایــاالت متحــده آمریــکا قــرار دارد امــکان 
ــق سیســتم بانکــی  ــول از طری ــی پ جابجای
وجــود نــدارد و بســیاری از صــادرات فــرش 
انجــام  بانکــی  سیســتم  از  خــارج  ایــران 
یــا  و  شــود  نمــی  رســمی  ثبــت  و  شــده 
اینکــه بــه پــول رایــج در ایــران یعنــی تومــان 

مبادلــه مــی شــود.

همچنیــن بســیاری از شــرکت هایــی کــه 
فــرش  جهــان  نقــاط  ســایر  و  اروپــا  بــه 
صــادر مــی کننــد از طریــق شــرکت هــای 
ثبــت شــده خــود در ســایر کشــورها، تجــار 
محلــی در کشــور مبــدا و یــا شــرکت هــای 
 … و  آلمــان  دبــی،  ترکیــه،  در  واســطه 

انجــام مــی شــود.

را  ایــران  صــادرات  آمــار  اگــر  بنابرایــن 
همــان ۳۰۰ میلیــون دالر در مــاه فــرض 
کنیــم مــی تــوان ایــران را در بیــن شــش 
کشــور برتــر صادرکننــده فــرش ماشــینی 

داد. جــای  جهــان 

صــورت  در  معتقدنــد  کارشناســان 
ایــران مــی  رفــع تحریــم هــای اقتصــادی 

توانــد در زمــان کوتاهــی صــادرات فــرش 
ماشــینی خــود را بــه بــاالی یــک میلیــارد 

برســاند. دالر 

بــازار  در  موفقیــت  عوامــل  مهم تریــن 
چیســت؟ نســاجی  کفپوشــهای 

شــاید بتوان گفت امروزه قیمت و طرح و 
نقشــه فــرش مهم تریــن عوامــل موفقیــت 
تولیــد کننــدگان در بــازار بــه ویــژه بازارهای 
صادراتــی اســت. خریــداران نهایــی و بــه 
ویــژه خریــداران فــرش هــای مــورد مصــرف 
داخلــی  طراحــان  و  خانگــی  بخــش  در 
بیــش از همــه بــه زیبایــی و طــرح و نقشــه 

فــرش توجــه مــی کننــد و از آنجایــی کــه 
تکنیکــی  و  فنــی  مشــخصات  بــه  خیلــی 
اگــر فرشــی زیبــا  فــرش آشــنایی ندارنــد 
باشــد و چشــمگیر و بتوانــد محیــط خانــه 
و زندگــی را زیبــا تــر کنــد آن را خریــداری 

مــی کننــد.

بــرای بخــش هایــی ماننــد هتــل هــا عــالوه 
مهــم  نیــز  کارایــی  و  قیمــت  زیبایــی،  بــر 
اســت. بــه طــوری کــه فــرش هــای مــورد 
مصــرف در مســیرهای بــا ترافیــک بــاالی 
فنــی  مشــخصات  بــه  نیــاز  آمــد  و  رفــت 
برابــر  در  مقــاوم  هــای  فــرش  و  خــاص 
ســایش دارد  و بــا دوام بــودن بــه انــدازه 

اســت. زیبایــی مهــم 

هــای  هزینــه  افزایــش  دلیــل  بــه  امــروزه 
تولیــد در جهــان و تمایــل به خرید اجناس 
تولیــد  مناســب  قیمــت  و  کیفیــت  بــا 
کننــدگان بایــد بتواننــد باالنــس مناســبی 
بیــن قیمــت و کیفیــت خــود ایجــاد کننــد.

آالتــی  ماشــین  چــه  بــا  ماشــینی  فــرش 
شــود؟ مــی  تولیــد 

آالت  ماشــین  توســط  ماشــینی  فــرش 

جدول ۱
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پیشــرفته و بــا تکنولــوژی بــاال تولیــد مــی 
شــود و از بافــت تــا تکمیــل نهایــی پروســه 
هــای متعــددی را پشــت ســر مــی گــذارد. 
بایــد  ابتــدا  در  فــرش  یــک  تولیــد  بــرای 
ماننــد  مختلــف  مــواد  از  کــه  فــرش  نــخ 
اکریلیــک، نایلــون، پلــی اســتر، پلی آمید، 
پلــی پروپیلــن، پشــم ، ویســکوز، جــوت و 

یــا پنبــه تشــکیل شــده تولیــد شــود.

ماشــین  توســط  کارخانــه  در  فــرش  نــخ 
آالت بافندگــی بافتــه مــی شــود و ســپس 
بــه مرحلــه شــیرینگ ســطح فــرش، آهــار 
زنــی پشــت فــرش و تکمیــل نهایــی وارد 
ــی و  مــی شــود و ســپس بعــد از ریشــه زن

بســته بنــدی وارد بــازار مــی شــود.

در صورتــی کــه فــرش بخواهــد بــا اســتفاده 
ــوژی هــای چــاپ دیجیتــال تولیــد  از تکنول
شــود فــرش بــه صــورت خــام یعنــی بــا نــخ 
زمینــه ســفید بافتــه مــی شــود و بعــد از 
چنــد مرحلــه آمــاده ســازی و تــراش ســطح 
شــود،  مــی  چــاپ  دســتگاه  وارد  فــرش 
مزیــت مهــم فــرش هــای چاپــی تنــوع رنــگ 

و نقشــه بــی نهایــت اســت.

چــاپ دیجیتــال فــرش ماشــینی توانســته 
انقالبــی در صنعــت تولیــد فــرش ماشــینی 
جهــان بــه راه بینــدازد. از مهم تریــن تولیــد 

کننــدگان ماشــین آالت چــاپ دیجیتــال 
فــرش مــی تــوان بــه شــرکت زیمــر اتریــش 

بــه عنــوان لیــدر بــازار اشــاره کــرد.

پروســه  در  ســازان  ماشــین  مهم تریــن 
فــرش: نــخ  تولیــد 

Saurer
Rieter
Superba
Oerlikon

Eltex

پروســه  در  ســازان  ماشــین  مهم تریــن 
ماشــینی: فــرش  شــیرینگ  و  تکمیــل 

Zimmer Austria
Sellers
Bejimac

Xetma

ــن ماشــین ســازان ماشــین آالت  مهم تری
بافندگــی فــرش ماشــینی:

Van De Wiele
Shchonherr
Cobble
Modra

Tuftco

آالت  ماشــین  هــای  شــرکت  مهم تریــن 
بســته بنــدی و  تکمیــل فــرش ماشــینی:
Handsame
Anmak
Tange

بــا کیفیــت تریــن فــرش ماشــینی را کــدام 
کشــور تولیــد مــی کنــد؟

فــرش ماشــینی همانطــور کــه از نــام آن 
کــه  اســت  محصولــی  اســت  مشــخص 
توســط ماشــین آالت بافندگــی تولیــد مــی 
شــود و تقریبــا انســان دخالتــی در کیفیــت 
تولیــد  کشــورهای  اغلــب  در  نــدارد.  آن 
ماشــین  جهــان  ماشــینی  فــرش  کننــده 
ــاال و بــه روزی وجــود  ــوژی ب ــا تکنول آالت ب
دارد   کــه ایــن ماشــین آالت مــی تواننــد 
بــازار  و  تولیــد کننــده  نیــاز  بــه  توجــه  بــا 
فــرش هــای ماشــینی بــا کیفیــت هــا و وزن 
هــای متفاوتــی تولیــد کننــد. قیمــت فــرش 

ماشــینی را دو  نکتــه تغییــر می دهــد.

ــه  ــه کار رفت ــال ب ــوع و جنــس متری یکــی ن
و  فــرش  پایــل  نــخ  و  فــرش  پــود  نــخ  در 
دیگــری تعــداد گــره هــای موجــود در هــر 
متــر مربــع ســطح فــرش. هــر چقــدر تراکــم 
پایــل بــر متــر مربــع در فــرش باالتــر بــرود 
ــن اســت کــه فــرش ســنگین  ــه معنــی ای ب
تــر اســت  مقــدار نــخ فــرش بیشــتری بــرای 
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بافــت آن مصــرف شــده اســت و فــرش 
گــران تــر اســت، مثــال یــک فــرش پشــمی 
از یــک فــرش پلــی پروپیلــن گرانتــر اســت. 
و یــا یــک فــرش پشــمی بــا یــک میلیــون 
گــره از فــرش پشــمی بــا ۳ میلیــون گــره 

ارزان تــر اســت.

کــه  جدیــد  بافــت  هــای  تکنولــوژی  در 
بــاال  بســیار  مربــع  متــر  در  گــره  تعــداد 
ــه فــرش هــای ظریــف و بســیار شــبیه  رفت
فــرش دســتباف تولیــد مــی شــود کــه بــه 
دلیــل ظرافــت، زیبایــی و حالــت الکچــری 
کــه دارد، همچنیــن اســتفاده از نــخ هــای 
بســیار ظریــف و البتــه بافــت بــا ماشــین 
آالت بســیار گــران قیمــت، در بــازار نیــز بــا 

قیمــت باالیــی فروختــه مــی شــوند.

ــازار هــای بیــن المللــی  بــه طــور کلــی در ب
نــخ  جنــس  بــه  توجــه  بــا  فــرش  قیمــت 
فــرش و کیفیــت و نــوع بافــت از ۱۰ تــا ۵۰ 

دالر در هــر متــر مربــع متغیــر اســت.

فرش تافتینگ

نیــز  تافتینــگ  فــرش هــای  بــازار جهانــی 
تجــارت  حجــم  کــه  اســت  بزرگــی  بــازار 

یــک ماشــین هیــت ســت نــخ فــرش ماشــینی - نــخ هیــت ســت شــده ویژگــی یــک ماشــین هیــت ســت نــخ فــرش ماشــینی - نــخ هیــت ســت شــده ویژگــی 
ــر اســت ــا ت ــر اســتهــای بســیار بهتــری دارد و ســطح و ظاهــر فــرش در آن زیب ــا ت هــای بســیار بهتــری دارد و ســطح و ظاهــر فــرش در آن زیب

میلیــارد   ۷ بــر  بالــغ  آن  ســاالنه  جهانــی 
دالر اســت. بزرگ تریــن وارد کننــدگان و 
جهــان  تافتینــگ  هــای  فــرش  خریــداران 
و  کانــادا  آلمــان،  انگلســتان،  آمریــکا، 

هســتند. فرانســه 

هــای  فــرش  تولیدکننــدگان  بزرگ تریــن 
بــه ترتیــب عبارتنــد  تافتینــگ در جهــان 
هندوســتان،  بلژیــک،  هلنــد،  چیــن،  از 
آمریــکا و ترکیــه. در جــدول ۲ مــی توانیــد 
اطالعــات کاملــی را در مــورد بزرگ تریــن 
فــرش  صادرکننــدگان  و  کننــدگان  وارد 

نماییــد. تافتینــگ مشــاهده  هــای 

فــرش هــای تافتینــگ بــه ویــژه در مراکــز 
تجــاری، مراکــز عمومــی و ادارات، هتــل 

هــا و … کاربردهــای زیــادی دارنــد.

همانطــور کــه از آمــار و ارقام نیز مشــخص 
اســت آمریــکا را مــی تــوان بهشــت فــرش 
هــای تافتینــگ دانســت چــرا کــه هــم بــاذار 
داخلــی آن مصــرف بســیار باالیــی دارد و 
هــم تولیــد آن در ایــن کشــور رواج زیــادی 
دارد. بــه دلیــل محبوبیــت ایــن نــوع فــرش 
تولیــد  بــزرگ  هــای  شــرکت  آمریــکا  در 
 Shaw carpet،کننــده آمریکایــی ماننــد
نیــاز  کل  تواننــد  نمــی  و…   Mohawk
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داخلــی را تامیــن کننــد و علیرغــم تولیــد 
بــازاری  همــواره  آمریــکا  داخلــی  بــاالی 
بــزرگ بــرای واردات فــرش هــای تافتینــگ 

اســت.

در  صنعــت  ایــن  اصلــی  بازیگــران 
هســتند. هلنــد  و  بلژیــک  اروپــا 

بزرگتریــن خریــداران فــرش هــای تافتینــگ 
در جهــان، آمریــکا، انگلســتان و آلمــان 
بزرگتریــن وارد کننــدگان فــرش تافتینــگ 

هســتند.

فرش دستباف

بــازار فــرش دســتباف در جهــان نســبت 
تافتینــگ  و  ماشــینی  هــای  فــرش  بــه 
بــه   ۲۰۲۱ ســال  در  و  اســت  تــر  کوچــک 
رســید.  دالر  میلیــارد   ۱.۲ حــدود  رقمــی 
ســه بازیگــر اصلــی ایــن بــازار بــه ترتیــب 
هندوســتان بــا ۳۳۶ میلیــون دالر مصــر بــا 
ــون  ــا ۸۰ میلی ــران ب ــون دالر و ای ۱۷4 میلی

هســتند. دالر 

کوچــک بــودن حجــم بــازار فــرش دســتباف 

از مهم تریــن  دالیــل گوناگونــی دارد کــه 
ــد کــم و قیمــت  ــزان تولی ــه می ــد ب آنهــا بای
در حالــی  کــرد.  اشــاره  آن  بــاالی  بســیار 
کــه یــک فــرش ماشــینی در چنــد ســاعت 
دســتباف  فــرش  یــک  شــود  مــی  بافتــه 
ممکــن اســت طــی هفتــه هــا و مــاه هــا 

بافتــه شــود.

فــرش دســتباف یــک کاالی زیبــا و ســرمایه 
دقــت  آن  خریــد  در  اگــر  کــه  اســت  ای 
کنیــد و فــرش اصیــل و خــوب بخریــد بــا 
را  خــود  ارزش  تنهــا  نــه  زمــان  گذشــت 

بــا گذشــت  بلکــه  نمــی دهــد  از دســت 
ســال ها ارزشــمند تــر و تبدیــل بــه کاالی 

آنتیــک مــی شــود.

فــرش  آن  ســرآمد  کــه  دســتباف  فــرش 
کامــال  مــواد  از  اســت  ایرانــی  دســتباف 
طبیعــی و صــد درصــد ارگانیــک ســاخته 
بــه  حتــی  مــوارد  برخــی  در  و  شــود  مــی 
انــدازه یــک تابلــو نقاشــی زیبــا و ظریــف 

اســت.

جدول ۲
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کشــورهایی ماننــد هنــد پاکســتان و نپــال 
بــه دلیــل نیــروی کار ارزان توانســته انــد 
بــه خوبــی خــال حضــور فــرش هــای ایرانــی 
پــر کننــد و از فرصــت پیــش  بــازار را  در 
آمــده بــه دلیــل دوری ایــران از بــازار فــرش 
دســتبافت بــه دلیــل تحریــم هــای آمریــکا 
ــد و صــادرات فــرش  ــد. تولی اســتفاده کنن
از  قبــل  هــای  ســال  در  ایــران  دســتباف 
ــز رســیده  ــون دالر نی ــه ۶۰۰ میلی ــم ب تحری
فــرش  توان گفــت  مــی  بی اغــراق  بــود. 
هــای دســتباف ایرانــی بــا کیفیــت تریــن 

فــرش هــای دســتباف جهــان اســت.

گــران تریــن فــرش هــای جهــان در کــدام 
کشــور تولیــد مــی شــود؟

شــاید بــرای انتخــاب کشــور تولیــد کننــده 
گــران تریــن فــرش هــای جهــان بهتــر باشــد 
بــه ســراغ کشــورهای تولیــد کننــده فــرش 
هــای  فــرش  کــه  چــرا  برویــم  دســتباف 
تافتینــگ و فــرش هــای ماشــینی بــه دلیــل 
و  زیــاد  کاربــرد بســیار  و  تولیــد صنعتــی 
شــرایط رقابتــی بــازار و نــوع الیــاف آن کــه 
اغلــب الیــاف مصنوعــی مــی باشــد، ارزان 

هســتند.

در  کــه  همانطــور  دســتباف  هــای  فــرش 
بــاال اشــاره شــد بــه دلیــل اینکــه توســط 
بافتــه  فرشــباف  و  هنرمنــد  انســان  یــک 
مــی شــود و نیــز از مــواد طبیعــی اســتفاده 
مــی کنــد ماهیتــا گــران اســت امــا در بیــن 
هایــی  فــرش  نیــز  دســتباف  هــای  فــرش 
آنهــا  بافــت  در  طبیعــی  ابریشــم  از  کــه 

از بقیــه هســتند  اســتفاده شــده گرانتــر 
و بســته بــه میــزان اســتفاده از ابریشــم 

قیمــت آنهــا باالتــر مــی رود.

در بعضــی از فــرش هــا بخــش اصلــی از 
جنــس پشــم اســت و تنهــا در بخشــی از 
نقشــه ماننــد گل هــای فــرش از ابریشــم 
طبیعــی اســتفاده شــده. در بعضــی فــرش 
هــای ایــران ماننــد قــم و تبریــز فــرش هــای 
صــد در صــد ابریشــم طبیعــی بافتــه مــی 
عنــوان  بــه  آنهــا  از  تــوان  مــی  کــه  شــود 

ــرد. ــام ب گرانتریــن فــرش هــای جهــان ن

هــر چنــد کــه در ســال هــای گذشــته برخــی 
از  اســتفاده  بــا  چینــی  هــای  شــرکت  از 
رکــود فــرش دســتباف در ایــران اقــدام بــه 
اســتخدام اســتادکاران و بافنــدگان فــرش 

ابریشــم ایرانــی کــرده انــد و در چیــن کــه 
مهــد ابریشــم جهــان نیــز هســت فــرش 
ــی را  ــا نقشــه هــای ایران هــای ابریشــمی ب
بافتــه و بــه بازارهــای جهانــی بــا نــام فــرش 

ــه فــروش میرســانند. ــی ب ایران

برترین برندهای فرش جهان:

Alsorayai
Oriental weavers

Tapidor
Object carpet
Balta Carpet

Solomon Carpet
Moooi Carpet

Modilyss
Royal Hali

Dinarsu
Bahariye Hali

Mashhad Carpet
Gheytaran Carpet

Kaplan Carpet
Shaw Carpet

Mohawk
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کیمیــا پلــی اســتر قــم بــرای ســومین ســال 
پیاپــی در همایــش روز ملــی صــادرات، بــه 
عنــوان صادرکننــده نمونــه ملــی معرفــی شــد 
ایــن شــرکت  و محمــد مقــدم، مدیرعامــل 
نمونــه  زریــن صادرکننــده  تندیــس  و  لــوح 

ملــی را دریافــت کــرد.

بیســت  و  ملــی صــادرات  روز  بــا  همزمــان 
کــه  صــادرات  ملــی  ســالروز  ششــمین  و 
بــا حضــور رییــس جمهــور، وزیــر صمــت و 
تعــدادی از مســئوالن ارشــد اجرایــی کشــور 
ــی اســتر  ــا پل برگــزار شــد، از »شــرکت کیمی
بــه عنــوان صادرکننــده نمونــه ملــی  قــم« 

تقدیــر بــه عمــل آمــد.

کیمیــا پلــی اســتر، بــا ســهم ۳۰ درصــدی از 
صــادرات الیــاف پلــی اســتر ایــران، بــه بیــش 
از ۲۰ کشــور جهان از جمله روســیه، ترکیه، 
عــراق و … و بــا دســت یابی بــه دانــش فنــی 
تولیــدات خــاص، اولیــن و تنهــا تولیدکننــده 
الیــاف مصنوعــی دوجزئــی در خاورمیانــه بــه 

شــمار مــی رود.

بزرگتریــن  عنــوان  کــه  شــرکت  ایــن 
صادرکننــده الیــاف پلــی اســتر در ایــران را بــه 
خــود اختصــاص داده، بــا حــدود ۲۰ ســال 
فعالیــت در صنعــت نســاجی کشــور و تولیــد 
متنوع تریــن ســبد الیــاف پلــی اســتر کشــور، 
عنــوان صادرکننــده برگزیــده، تولیدکننــده 
ــر در بخــش صنعــت را  ــر و کارآفریــن برت برت

نیــز در کارنامــه خــود دارد.

ایــن گــزارش، در همایــش روز  بــر اســاس 
صادرکننــدگان  معرفــی  و  صــادرات  ملــی 
ملــی  صادرکننــده   ۵۷ از  کشــور،  نمونــه 
ســال ۱4۰۱ کــه از میــان ۶۱۲ شــرکت و در 
۶۹ گــروه کاالیــی انتخــاب شــدند، تجلیــل و 

گرفــت. صــورت  تقدیــر 

نمونــه  صادرکننــده  انتخــاب  رونــد  در 
جملــه  از  مختلفــی  هــای  شــاخص   ۱4۰۱
»ســنجش تولیــد و ســرمایه گذاری مشــترک 
دانــش  »عمــق  خارجــی«،  طرف هــای  بــا 
بنیانــی«، »فعالیــت در مناطــق محــروم و 
اشــتغال زایی«،  »میــزان  برخــوردار«،  کــم  
»میــزان نفــوذ در شــبکه مصــرف بازار هــای 

و  محصــول  پیچیدگــی  »ســطح  هــدف«، 
ارزش افــزوده«، »عضویــت در تشــکل های 
نشــان  »ثبــت  صادراتــی«،  تخصصــی 
نیــروی  از  »اســتفاده  و  بین المللــی« 
در  داخلــی  تجهیــزات  و  مصالــح  انســانی، 
بــوده  موثــر  کشــور«  از  خــارج  طرح هــای 

اســت.

آییــن  و ششــمین  بیســت  اســت،  گفتنــی 
ســالروز ملــی صــادرات بــا شــعار »صــادرات 
حضــور  بــا  توســعه«  محــور  غیرنفتــی، 
ــر صمــت و تعــدادی از  رییــس جمهــور، وزی
مســئوالن ارشــد اجرایــی کشــور، روز شــنبه 
۳۰ مهرمــاه ۱4۰۱ در ســالن اجــالس ســران 

برگــزار شــد.

کیمیا پیل اسرت برای سومین سال پیایپ صادرکننده منونه میل شد
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مصاحبه : بهنام قاسمی – تحریریه مجله نساجی کهن

رشکت مرصی  Oriental Weavers و 
کاهش ۳0 درصدی انتشار گازهای گلخانه ای 

Oriental Weavers مصاحبه با یاسمین محمد فرید خمیس/ مدیر عامل

آقــای محمــد فریــد خمیــس تاســیس کننــده شــرکت معظــم 
اورینتــال ویــورز Oriental Weavers اســت، ایــن شــرکت 
در حــال حاضــر از بزرگتریــن شــرکت هــای تولیدکننــده فــرش 

ماشــینی در جهــان اســت. 
در حــال حاضــر خانــم یاســمین محمــد فریــد بــا ایده هــا و 
نقشــه های توســعه جدیــد، مدیریــت ایــن شــرکت را برعهــده 
دارد در زیــر بیشــتر بــا اهــداف و نقشــه توســعه ایــن شــرکت 

آشــنا خواهیــد شــد.

:: در طــول دهه هــا فعالیــت پــدرم، اورینتــال ویــورز بی وقفــه 
تولیدکننــده  بزرگتریــن  بــه  تبدیــل شــدن  بــرای  را  خــود  راه 
فــرش ماشــینی در جهــان ادامــه داده اســت. ایــن شــرکت 
ارائــه  هــدف  بــا  خــود  محصــوالت  گســترش  بــه  همچنــان 
بــه  رقابتــی  هــای  قیمــت  بــا  نســاجی  محصــوالت  بهتریــن 

مشــتریان ادامــه مــی دهــد.

چشم انداز من این است که Oriental Weavers به طرح 
هــای بــی عیــب و نقــص، کیفیــت برتــر و نــوآوری محصــوالت 
خــود بــه طــور گســترده ای در بازارهــای صادراتــی شــناخته 
چشــم اندازی  بــا  ویــورز  اورینتــال  اســتراتژی های  شــود. 
بــرای تســریع رشــد عملیــات آن توســعه داده شــده اســت. 
توســعه اســتراتژیک شــرکت رویکــردی ذینفــع محــور دارد و 
ارزش پایــدار را از طریــق مــدل هــای تجــاری یکپارچــه و ارائــه 

ــه مــی دهــد. ــه ارائ محصــوالت نوآوران

ــق مســیرهای کلیــدی  ــن شــرکت اســتراتژی خــود را از طری ای
کــه شــامل رشــد ســودآور، تمرکــز مشــتری محــور، و ســتون 
ایــن  هــای تحــول و اکوسیســتم اســت، اجــرا مــی کنــد. از 
طریــق ، Oriental Weavers بــه نفــوذ بــه بازارهــای جدیــد، 
توســعه محصــوالت موجــود و افزایــش کارایــی عملیاتــی در 

تمامــی تولیــدات خــود ادامــه می دهــد.
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پیشــرو  برنــد  یــک  ویــورز  اورینتــال 
لطفــاً  اســت،  کفپــوش  صنعــت  در 
در  مــا  بــا  را  خــود  پایــداری  سیاســت 
توانیــم  مــی  چگونــه  بگذاریــد.  میــان 
دوســتدار  و  پایــدار  فــرش  صنعــت 

باشــیم؟ داشــته  زیســت  محیــط 
اورینتــال ویــورز در چارچــوب مســئولیت 
و  حفــظ  بــه  متعهــد  خــود  اجتماعــی 
توســعه محیــط زیســتی اســت کــه در 
آن زندگــی مــی کنــد. در حالــی کــه ایــن 
شــرکت یــک سیاســت رســمی زیســت 
محیطــی دارد، ایــن شــرکت محصــوالت 
خــود را مطابــق بــا ISO ۱4۰۰۱ و قوانیــن 
و مقــررات کشــور مربوطــه تولیــد مــی 

کنــد.
بــه  ویــورز  اورینتــال  ایــن،  بــر  عــالوه 
طــور مســتمر بــه دنبــال کاهــش تأثیــر 
فعالیــت هــای خــود بــر محیــط زیســت 
بــا اســتفاده از روش هــای فنــاوری ایمــن 
و  ضایعــات  کاهــش  و  پــاک  انــرژی  و 

اســت. بازیافــت 

ارزیابــی  یــک  ویــورز  اورینتــال  گــروه   •
ســاالنه اثــرات زیســت محیطــی را انجــام 
مــی دهــد کــه هــر ســاله بــرای شناســایی 
تأثیــر  و  محیطــی  زیســت  هــای  جنبــه 

۵ ســال اســت. یــک سیاســت داخلــی 
بــرای بازیافــت زبالــه منجــر بــه ایــن شــده 
اســت کــه ۳۰ درصــد زبالــه هــای جامــد 
تولیــد شــده در داخــل بازیافــت شــوند. 
 ،EFCO ،یکــی از شــرکت هــای تابعــه مــا
از زبالــه هــای بازیافتــی بــه عنــوان مــواد 

اولیــه اســتفاده مــی کنــد.

• اقدامــات بهــره وری انــرژی در کارخانــه 
هــای اورینتــال ویــورز بــه صرفــه جویــی 
ــرژی بیــش از حــدود ۱۰ درصــد در  در ان
اورینتــال  اســت.  یافتــه  دســت  ســال 

آنهــا و تنظیــم یــک برنامــه عمــل بــرای 
کاهــش خطــرات انجــام مــی شــود.

بــه  متعهــد  ویــورز  اورینتــال  گــروه   •
گازهــای  انتشــار  درصــدی   ۳۰ کاهــش 
آینــده  ســال   ۵ در  خــود  ای  گلخانــه 
اســت. از طریــق پیــاده ســازی سیســتم 
مدیریــت انــرژی، نصب CHCP و نصب 
نیــروگاه هــای خورشــیدی ۵ مگاواتــی.
• اســتراتژی شــرکت کاهــش ۵۰ درصــد 
زبالــه هــای جامــد تولیــد شــده در مــدت 
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کارخانــه  از  برخــی  در  اکنــون  ویــورز 
هــای خــود از چــراغ هــای خورشــیدی در 

فضــای بــاز اســتفاده مــی کنــد.

• اســتراتژی اورینتــال ویــورز کاهــش ۲۰ 
درصــدی مصــرف آب در طــی ۵ ســال بــا 
اصــالح فنــاوری آن اســت تــا میــزان آب 
مصرفــی قابــل توجهــی را بــا اســتفاده 
از آب زیرزمینــی بــرای آبیــاری بــه صفــر 

برســاند.

در  مهــم  کشــورهای  از  یکــی  مصــر 
و  فــرش  بخــش  اســت،  فــرش  بخــش 
ارزیابــی  را چگونــه  مصــر  در  کفپــوش 

کنیــد؟ مــی 
ویــورز  اورینتــال   Oriental Weavers
حــدود ۸۰ درصــد از ســهم بــازار فــرش 
از  بیــش  و  دارد  را  مصــر  در  ماشــینی 

۲۵۰ شــعبه در سراســر کشــور دارد.
داخلــی  بــازار  در  پیشــرو  همچنــان  مــا 
برنامــه  همچنیــن  هســتیم،  مصــر 
شــعبه  ســاالنه  افتتــاح  بــرای  توســعه 
از   راه  ایــن  در  و  داریــم  جدیــد  هــای 
شــعبات  از  مشــتریان  خریــد  تجربــه 

میبریــم. بهــره  دیگــر 

بــازار  بزرگتریــن  متحــده  ایــاالت  بــازار 
اســت  ماشــینی  فــرش  و  کفپــوش 
از  یکــی   Oriental Weavers و 
فروشــندگان کلیــدی ایــن بــازار هســت. 
نظــر شــما در مــورد ایــن بــازار چیســت و 
چگونــه قصــد داریــد ســهم بیشــتری را 

بــه دســت آوریــد؟
بــازار ایــاالت متحــده یکــی از بازارهــای 
اصلــی مــا اســت و حــدود ۳4 درصــد از 
درآمــد شــرکت را تشــکیل مــی دهــد. 
ــا  ــا ب مــا همیشــه تــالش خواهیــم کــرد ت
تولیــد  خــط  و  نوآورانــه  هــای  طراحــی 
پایــدار ســازگار بــا محیــط زیســت، یکــی 
باقــی  بــازار  کلیــدی  فروشــندگان  از 
هــای  هزینــه  حــال  عیــن  در  بمانیــم. 
خــود را بــه نحــو احســن مدیریــت کنیــم 

تــا بتوانیــم در بــازار رقابــت کنیــم.

آخریــن  بــا  را  مــا  توانیــد  مــی  آیــا 
صادراتــی  مقاصــد  و  صــادرات  آمــار 
Oriental Weaver در ســال ۲۰۲۲ 

کنیــد؟ روز  بــه 
• صــادرات ۶۵ درصــد از درآمــد شــرکت 

را تشــکیل مــی دهــد.
• بازارهــای عمــده مــا ایــاالت متحــده و 

ــا هســتند. اروپ
• کشــورهای عربــی در ۲ ســال گذشــته 
و  اســت  بــوده  رشــد  بــه  رو  بــازار  یــک 
بــه ۸ درصــد از درآمــد شــرکت رســیده 
اســت در مقایســه بــا ســال ۲۰۲۰ بیــش 

از ۳ درصــد افزایــش داشــته اســت.

بــه عنــوان یــک تاجــر موفــق، پیــام شــما 
بــرای زنــان و دختــران در خاورمیانــه و 

آفریقــا چیســت؟

مــن، آرزویــی نــدارم جــز دنیایــی 
کــه در آن زنــان را تشــویق کنــد، 
بــه آنهــا فرصــت هــای برابــر بدهــد 
هــا  توانایــی  بــه خاطــر  را  آنهــا  و 
نــه  و پتانســیل هایشــان ببینــد، 

چیــز دیگــری.
سراســر  در  زنــان  بــه  مــن  پیــام 
اســت  ایــن  آفریقــا  و  خاورمیانــه 
از  و  نشــوید  تســلیم  هرگــز  کــه 
از  مــا  نترســید.  کــردن  اشــتباه 
اشــتباهات و شکســت هــای خــود 
یــاد مــی گیریــم و رشــد مــی کنیــم، 
پــس آنهــا را در آغــوش بگیریــد و 

بــه جلــو برویــد.
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اتثیر جنگ بر صنعت نساجی خاورمیانه

از  یکــی  عنــوان  بــه  آفریقــا  شــمال  و  میانــه  خــاور  منطقــه 
ثروتمنــد تریــن نقــاط جهــان بــه دلیــل منابــع انــرژی قابــل 
توجــه و جمعیــت نســبتا جــوان خــود دارای پتانســیل هــای 
بــاالی تولیــدی و صادراتــی بــه ویــژه در صنعــت نســاجی اســت 
کــه متاســفانه دهــه هاســت از ایــن پتانســیل ســودی نبــرده 
اســت و تنهــا دســتاورد آن بــی ثباتــی و جنــگ و درگیــری بــوده 

اســت.

ایــن منطقــه شــامل ۲۰ کشــور اســت کــه در زیــر مهم تریــن 
ــه همــراه جمعیــت هــر کــدام مشــاهده مــی کنیــد: آنهــا را ب

)واحد: میلیون نفر(

مصر : ۱۰۲.۶۱

ترکیه ۸۵

ایران: 8۴.۹8

الجزایر: 44.4۶

عراق: ۴۱.۱8

مراکش: ۳۶.۳۱

عربستان صعودی: ۳۵.۴۶

یمن: ۳۰.۹۱

تونس: ۱۲.۰۲

دارد  جمعیــت  نفــر  میلیــون   ۵۰۰ حــدود  در  منطقــه  ایــن 
کــه تقریبــا بــا جمعیــت اروپــا برابــری مــی کنــد. در منطقــه 
خاورمیانــه برخــی از کشــورهای مهــم و اســتراتژیک دنیــا قــرار 
دارنــد کــه از مهم تریــن آنهــا مــی تــوان بــه ترکیــه، ایــران، مصــر 

و عربســتان اشــاره کــرد.

امــا متاســفانه منطقــه خاورمیانــه سالهاســت کــه درگیــر جنگ 
هــای مســتقیم تحمیلــی، ماننــد حملــه آمریــکا بــه کویــت و 
عــراق، جنــگ همســایگان بــا یکدیگــر ماننــد جنــگ ایــران و 
عــراق کــه هشــت ســال بــه طــول انجامیــد، جنــگ هــای نیابتــی 
ســایر کشــورها در ســوریه بــر ســر منافــع اســتراتژیک، جنــگ 
هــای قومــی و داخلــی در لبنــان و فلســطین و اســراییل، کودتــا 
در ترکیــه، انقــالب هــای سیاســی و بهــار عربــی در مصــر، 
نافرمانــی هــای مدنــی و مخالفــت مــردم بــا حکومــت هــا و 
… اســت. همــه اینهــا فــارغ از دالیــل و منافــع سیاســی و فــرا 
منطقــه ای نتایــج مشــابهی دارد و آنهــم عقــب افتادگــی هــای  
اقتصــادی، فرهنگــی و اجتماعــی اســت کــه بــا ظهــور حکومــت 

هــای دیکتاتــوری در منطقــه نیــز تقویــت مــی شــود.

در چنیــن وضعیتــی تقریبــا اقتصــاد و پیشــرفت آخریــن گزینــه 
اســت کــه مــردم عــادی بــه آن فکــر مــی کننــد مردمــی کــه 

نگارش: محبوبه قایدی

اردن: ۱۰.۲۷

امارات: ۹.۵۶

اسراییل: ۹.۳۷

لیبی: ۶.۷۱
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ماننــد داشــتن  هــای حداقلــی  آزادی  بــرای  مجبورنــد حتــی 
امنیــت، خــوراک، آزادی بیــان و یــا حتــی عــدم اجبــار در عقایــد 

ــد. ــه کنن و ...  مجادل

ــی و  ــی ثبات ــه کشــورهای منطقــه ب ــه جنــگ ب ــن ضرب مهم تری
عــدم تمایــل بــه ســرمایه گــذاری اســت. چــه توســط ســرمایه 
گــذاران خارجــی باشــد و چــه توســط شــرکت هــای داخلــی. 
ایــن بــی ثباتــی موجــب مــی شــود شــرکت هــا نتواننــد برنامــه 
هــای توســعه بلنــد مــدت داشــته باشــند و یــا ماشــین آالت بــه 
روز و مــدرن وارد کننــد کــه بــرای تولیــد محصــوالت بــا کیفیــت 
الزم اســت. بــی ثباتــی هــای ارزی، لجســتیکی و دسترســی 
بــه مــواد اولیــه صــادرات و حضــور در بازارهــای بیــن المللــی را 

غیــر ممکــن میســازد و هــزاران مشــکل دیگــر.

همچنیــن جنــگ هــا موجــب مــی شــود بخــش عمــده ای از 
دولتــی  اتوریتــه  توســط  جنــگ  از  پــس  اقتصــادی  ســاختار 
اداره شــود و مالکیــت دولتــی نیــز همــواره بــا نتایــج معکــوس 
و ضعیــف همــراه بــوده اســت. دقیقــا اتفاقــی کــه پــس از 
انقــالب مــردم در ســال ۱۳۵۷ در ایران افتــاد و دولــت انقالبی 
کــه بســیاری از کارخانجــات ریســندگی، بافندگــی، نســاجی و 
پوشــاک دولت شاهنشــاهی ایــران را در مالکیــت خــود گرفتــه 
ــا مدیریــت دولتــی در آنهــا تحــول  بــود فکــر می کــرد بتوانــد ب
ایجــاد کنــد امــا در طــی 4۰ ســال گذشــته بخــش عظیمــی 
از آنهــا خواســته یــا ناخواســته ورشکســته و تعطیــل شــدند 
و تعــداد کــم باقــی مانــده نیــز بــه بخــش خصوصــی واگــذار 

شــدند و در حــال حاضــر بیــش از ۹۰ درصــد نســاجی ایــران در 
ــار شــرکت هــای خصوصــی اســت. اختی

صنعت نساجی سوریه قربانی جنگ

ســوریه یــک نمونــه بســیار واضــح تــر از تاثیــر بــد جنــگ بــر 
صنعــت نســاجی اســت. ســوریه حــدود ۱۰ ســال اســت کــه بــه 
عرصــه نبــرد قــدرت هــای منطقــه ای تبدیــل شــده اســت. قبــل 
از آغــاز جنــگ صنعــت نســاجی بــه عنــوان یکی از ســه صنعت 
برتــر ایــن کشــور بــه شــمار میرفــت بــه طــوری کــه ۱۲ درصــد 
کل جــی دی پــی و حــدود ۶۰ درصــد کل تولیــدات صنعتــی را 
در اختیــار داشــت. از هــر ۵ نفــر یــک نفــر در صنعــت نســاجی 
مشــغول بــود و بیــش از ۳ میلیــارد دالر صــادرات نســاجی 
ســوریه بــود. شــهرهای مهــم نســاجی ســوریه دمشــق و آلپــو 

هســتند.

از  بســیاری  صنعتــی،  هــای  زیرســاخت  بــر  عــالوه  جنــگ 
کارخانجات را تخریب کرد و بخش زیادی از نیروی کار ماهر 
و غیــر ماهــر ســوریه بــه خــارج از ایــن کشــور مهاجــرت کردنــد 
و یــا در جنــگ کشــته شــدند. بســیاری از تجــار و کارخانــه 
داران نیــز کــه بــه موقــع اوضــاع را تحلیــل کــرده بودنــد تولیــد 
و تجــارت خــود را بــه کشــورهایی مثــل ترکیــه، مصــر، لبنــان، 
امــارات و .. منتقــل کردنــد. در حــال حاضــر تعــداد زیــادی از 
شــرکت های نســاجی ســوریه ای در دو کشــور مصر )بیش از 

۱۵۰ شــرکت( و ترکیــه مشــغول فعالیــت هســتند.
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همچنیــن ســوریه در ســال ۲۰۱۱ یکــی 
از تولیــد کننــدگان مهــم پنبــه بــه شــمار 
میرفــت و بیــش از ۳۲۰ هــزار تــن پنبــه 
از آن در  کــرد کــه بخشــی  تولیــد مــی 
داخــل ســوریه و قســمت مهــم آن صــادر 
می شــد امــا ایــن رقــم امــروزه بــه شــکل 
اســت.  یافتــه  کاهــش  توجهــی  قابــل 
کاهــش  ایــن  دلیــل  مهمتریــن  قطعــا 
زراعــی،  هــای  زمیــن  تخریــب  و  جنــگ 
امکانــات  و  هــا  زیرســاخت  کمبــود 
پاییــن  بســیار  قیمــت  کشــاورزی، 
خریــد پنبــه توســط دولــت، عدم تمایــل 
کشــاورزان بــه کاشــت پنبــه، تقاضــای 

ــارش مــی باشــد. ــه کاهــش ب کــم و البت

از شــهرهای مهــم نســاجی  آلپــو  شــهر 
درصــد   ۷۰ حــدود  کــه  اســت  ســوریه 
کارخانجــات نســاجی را در خــود جــای 
داده بــود و بیشــترین آســیب صنعــت 
نســاجی را به همراه داشــت. بد نیســت 
عنــوان  بــه  ســوریه  آلپــو  شــهر  بدانیــد 
و   تاریخچــه  ابریشــم  جــاده  از  بخشــی 
پیشــینه درخشــانی در صنعــت نســاجی 

دارد.

بــه طــور کلــی مــی تــوان گفــت کــه جنــگ 
هــا، زیــاده خواهــی هــا، ســهم خواهــی 
قــدرت  یــا  و  هــای حاکــم  دولــت  هــای 

هــای سیاســی جهــان منطقــه خاورمیانــه 
را بــه یــک محــل نــزاع و  درگیــری تبدیــل 

کــرده اســت.

امــا  خاورمیانــه  منطقــه  بــزرگ  بــازار 
یــک فرصــت خــوب بــرای کشــورهای بــا 
ثبــات تــر در منطقــه ماننــد ترکیــه اســت 
افزایــش  را  خــود  صــادرات  بتواننــد  تــا 
دهنــد. در حــال حاضــر ترکیــه بــه خوبــی 
در  ســرگردان  هــای  ســرمایه  توانســته 
منطقــه را کــه بــه فکــر فــرار از مناطــق 
و کشــورهای جنــگ زده اســت را جــذب 
کشــور  شــهروندان  از  بســیاری  کنــد. 
ــد  ــی منطقــه مانن ــی و آفریقای هــای عرب
ایــران  حتــی  و  عــراق  اردن،  ســوریه، 
ترکیــه  در  را  هنگفتــی  هــای  ســرمایه 
بــرای خریــد خانــه، مســتغالت  کارخانــه 
ســرمایه  و…  تولیــدی  هــای  کارگاه  و 

گــذاری کــرده انــد.

برندهــای بــزرگ پوشــاک ترکیــه نیــز در 
در اغلــب کشــورهای منطقــه فروشــگاه 
فــروش خــود را  هــا و نمایندگــی هــای 

گســترش داده انــد.
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در ابتــدا لطفــا بیوگرافــی و تجربیــات خــود در صنعــت فــرش 
و طراحــی فــرش را بــا مــا در میــان بگذاریــد.

ــار طراحــی  مــن از ســال ۱۳۸۹ طــراح فــرش هســتم. اولیــن ب
فــرش را در شــرکتی بــه نــام فــرش محتشــم در ایــران شــروع 
کــردم و در آنجــا بــا طراحــی طــرح هــای کالســیک، ســایه و 
رنــگ آشــنا شــدم. پــس از آن در شــرکت »نگیــن مشــهد« 
بــه عنــوان مدیــر مســئول فرآینــد طراحــی واحــدی پنــج نفــره 

مشــغول بــه کار شــدم.

در ســال ۲۰۱۸ بــرای ســفر جدیــدم در زمینــه طراحــی فــرش بــه 
ترکیــه آمــدم، و بــا شــرکت فــرش Durkar کار را آغــاز کــردم. 
در آنجــا بــا طــرح هــای ســبک مــدرن تــری آشــنا شــدم. شــروع 
آشــنایی مــن بــا  ســبک فــرش هــای ترکــی در آنجــا بــود. از 
 »Artemis -ــا شــرکت فــرش »آرتمیــس ــه بعــد ب آن زمــان ب
همــکاری نمــوده و در حــال حاضــر، مــن طــراح اصلــی شــرکت 
فــرش امپــرا - Empera هســتم و از مهــارت هــای طراحــی 
خــود بــرای طراحــی هــای کالســیک و مــدرن اســتفاده مــی 

کنــم.

بــه طــور کلــی بخــش فــرش ماشــینی در ترکیــه را چگونــه 
کنیــد؟ مــی  ارزیابــی 

صنعــت فــرش ماشــینی در ترکیــه بــه خوبــی توســعه یافتــه 
اســت. مــواد اولیــه بــا کیفیــت و اســتانداردهای بــاال در داخــل 
کشــور تولیــد مــی شــود. کیفیــت فــرش هــا بــه طــور کلــی از 
تعــداد پیکســل کمتــر )شــانه پاییــن( اســت کــه آن را بــرای 
بازارهــای بیــن المللــی در ایــاالت متحــده و اروپــا مناســب تــر 

مــی کنــد.

دالر  میلیــارد   ۲.۵ حــدود  ترکیــه  ماشــینی  فــرش  صــادرات 
اســت و فــرش هــای ســاخت ترکیــه یــک برنــد معتبــر بــرای 
المللــی اســت. آمــار صــادرات  بیــن  خریــداران و بازرگانــان 
فــرش ماشــینی ترکیــه رشــد قابــل توجهــی را در دهــه گذشــته 
نشــان مــی دهــد. اکنــون شــهر قــازی آنتــپ ترکیــه بــه عنــوان 
قلــب تولیــد و صــادرات فــرش در جهــان شــناخته شــده اســت.

ــر روی فــرش هــای  تاکیــد در صنعــت طراحــی فــرش ترکیــه ب

سفری به دنیای طرح و رنگ فرش
مصاحبه با خانم نرگس قربانعلی زاده- طراح فرش در ترکیه
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ــازار گســترده و بیــن  ــرای ب ــا هــدف عمومــی ب ســبک مــدرن ب
ــی اســت. الملل

چگونــه یــک طــرح فــرش جدیــد و خالقانــه مناســب بــازار 
طراحــی مــی کنیــد؟

اول از همــه بــه ایــن بســتگی دارد کــه بــرای کــدام کشــور/
صنعــت طراحــی مــی کنــم. ایــن بیشــتر بــر انتخــاب رنــگ هــا و 
ســبک کار تأثیرگــذار اســت. بــه عنــوان مثــال، بــه طــور کلــی، 
کشــورهای عــرب زبــان رنــگ هــای ســبز و قرمــز و همچنیــن 
طــرح هــای کالســیک را ترجیــح مــی دهنــد. در اروپــا طــرح 
هــای مــدرن بــا رنــگ هــای روشــن و مالیــم را بیشــتر دوســت 

دارنــد.

طراحــی فــرش بــرای بــازار داخلــی ترکیــه بــا طــرح هــای بــازار 
صــادرات بیــن المللــی چــه تفــاوت هایــی دارد؟

ــواده هــای تــرک طــرح هــای  ــازار داخلــی، معمــوالً خان ــرای ب ب
کالســیک بــا رنــگ هــای روشــن یــا طــرح هــای مــدرن کــه 
بیــن  بازارهــای  بــرای  مــی دهنــد.  ترجیــح  را  دارنــد  حاشــیه 
را  خــود  صادراتــی  هــدف  بــازار  کنیــم  مــی  ســعی  المللــی 
مطالعــه کــرده و بــا توجــه بــه نیــاز کاربــران نهایــی، طــرح هــای 
جدیــد و مناســب ایجــاد کنیــم، امــا بــه طــور کلــی خریــداران 
بیــن المللــی بــه ویــژه در اروپــا و آمریــکا طــرح هــای انتزاعــی، 

Vintage و مــدرن را ترجیــح مــی دهنــد.

طراحــی  بــه  منــد  عالقــه  دانشــجویان  و  افــراد  از  بســیاری 
فــرش هســتند، چگونــه مــی توانیــم یــک طــراح فــرش خــالق 

باشــیم؟

پاســخ بــه ایــن ســوال کمــی دشــوار اســت. بــا ایــن حــال، 
هشــت مرحلــه بــرای تبدیــل شــدن بــه یــک طــراح فــرش خــوب 

ــر اســت: ــه شــرح زی )کالســیک( ب

۱( داشتن سابقه هنری

۲( ایجاد شناخت و تسلط بر اشکال و رنگ ها

مختلــف  هــای  ســبک  تمــام  از  عمیــق  دانــش  بــه  نیــاز   )۳
فــرش مــدرن  و  کالســیک  شــرقی، 

4( شــروع بــه کپــی کــردن طــرح هــای معــروف بــرای یادگیــری 
و تمریــن

۵( درباره سبک های رنگی بیشتر بدانید

۶( با انجام طرح های خالقانه مسیر خود را شروع کنید،

۷( نیــاز بــه یادگیــری در مــورد مــواد اولیــه، نحــوه عملکــرد 
ماشــین آالت فــرش بافــی و پروســه تولیــد فــرش، و همچنیــن 
دانــش کافــی در مــورد انــواع نــخ فــرش و خــواص فیزیکــی و 

ظاهــری آنهــا،

۸( یــاد بگیریــد چگونــه یــک پالــت بــرای ســبک هــای مختلــف 
طراحــی بســازید
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تفــاوت طراحــی فــرش بــرای فــرش تافتینــگ، فــرش چــاپ 
دیجیتــال و فــرش ماشــینی چیســت؟

وجــود  محدودتــری  رنــگ  و  تراکــم  شــانه،  ماشــینی،  بــرای 
دارد. بــرای دیجیتــال، هیــچ محدودیتــی در رنــگ هــا وجــود 
امــا محدودیــت هایــی در مــواد وجــود دارد )یعنــی  نــدارد، 
فقــط مــواردی کــه قابــل چــاپ هســتند(. مــن شــخصاً تجربــه 
بــرای  چیــزی  بنابرایــن  دارم،  تافتینــگ  مــورد  در  محــدودی 

اضافــه کــردن در ایــن مــورد نــدارم.

قوانیــن شــرایط و ضوابــط کپــی رایتینــگ در ترکیــه چیســت؟ 
آیــا ایــن ضوابــط بــرای محافظــت از ایــده و طــرح هــای خــود 

کافــی اســت؟

ابزارهــای قانونــی بــرای محافظــت از مالکیــت معنــوی شــما 
ــر بــودن بیــش از حــد  ــرای موث وجــود دارد، امــا ایــن فرآینــد ب
طوالنــی اســت. معمــوالً، نســخه های کپــی شــده هنــوز هــم 
می تواننــد قبــل از بســته شــدن رســمی پرونــده بــه بازارهــا راه 
یابنــد. از ایــن رو، اغلــب مــورد اســتفاده قــرار نمــی گیــرد و 
ــه مــی دهــد. ــرای طراحــان فــرش ارائ حفاظــت محــدودی را ب

بــه عنــوان یــک طــراح ایرانــی کــه در دو کشــور ایــران و ترکیــه 
فعالیــت مــی کنیــد، صنعــت فــرش ماشــینی را در ایــران و 

ترکیــه چگونــه مقایســه مــی کنیــد؟

در ایــران بــه دلیــل کنتــرل صــادرات، تمرکــز بســیار بیشــتری 
بــر بــازار داخلــی و طــرح هــای کالســیک وجــود دارد. در ترکیه، 
واقعــاً تقاضــا بــرای هــر دو وجــود دارد، و صنعت محلی بســیار 

بیشــتر بــه ســمت بــازار بیــن المللــی گرایــش دارد. 

ــر تراکــم و  ــر روی فرش هــای پ ــران بیشــتر ب فــرش ماشــینی ای
گــران قیمــت و بــا اســتفاده از نخ هــای فــرش اکریلیــک تمرکــز 
بــا  متنــوع  فرش هــای  انــواع  می تــوان  ترکیــه  در  امــا  دارد، 
تراکم هــای مختلــف و انــواع نــخ فــرش متفــاوت را پیــدا کــرد.

بدیهــی اســت کــه شــرکت های ترکیــه بــا شــرکای اروپایــی و 
بین المللــی خــود ارتبــاط برقــرار کرده انــد و درک بهتــری از 
بــرای آنهــا ایجــاد کرده انــد، امــا  بــازار بین المللــی  تقاضــای 
تحریم هــا  دلیــل  بــه  تولیدکننــدگان  ایــران،  در  متأســفانه 
تجــاری  روابــط  گذشــته  دهــه  چنــد  در  سیاســی  شــرایط  و 

داشــته اند. از کشــور  خــارج  بــا  محــدودی 
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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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رئیــس  اوکســوز،  احمــد 
صادرکننــدگان  انجمــن 
منســوجات و مــواد خــام 
 )İTHİB( اســتانبول 
گفــت: »ایــاالت متحــده 

یــک بــازار مهــم بــرای مــا 
بــه شــمار مــی رود. در ســال ۲۰۲۱، فــروش بــه ایــن 
کشــور بــه 8۵۰ میلیــون دالر رســید و هــدف بــرای ایــن 
ســال افزایــش درآمــد صادراتــی بــه بیــش از ۱ میلیــارد 

اســت.« دالر 

هــدف صنعــت نســاجی ترکیــه افزایــش صــادرات خــود بــه 
آمریــکا بــه حداقــل یــک میلیــارد دالر اســت.

ــازار  در تــالش بــرای معرفــی محصــوالت نســاجی ترکیــه بــه ب
انجمــن،  ایــن  آمریکایــی،  شــرکت های  و  متحــده  ایــاالت 
ســومین دوره رویــداد "i of the World" را در نیویــورک در 

تاریــخ ۲۰ تــا ۲۱ جــوالی راه انــدازی کــرده اســت.

ــد یکــی  ــان از ایــن کــه ترکیــه می توان ــراز اطمین ــا اب اوکســوز ب
ــاالت متحــده  ــه ای ــر صــادرات منســوجات ب از پنــج کشــور برت

ــه  ــرای دســتیابی ب ــداد ب ــن روی باشــد، افــزود: »شــرکت در ای
ایــن درآمــد صادراتــی حائــز اهمیــت بــود. ترکیــه ایــن پتانســیل 
را دارد و پنجمیــن تامیــن کننــده بــزرگ محصــوالت نســاجی 

در جهــان اســت.

اوکســوز توضیــح داد کــه "i of the World" بــه طــور خــاص 
بــرای هــدف قــرار دادن بــازار ایــاالت متحــده طراحــی شــده 
اســت. وی بــا بیــان اینکــه ســهم ترکیــه در بــازار جهانــی ۳/۶ 
درصــد و ســهم آن در آمریــکا ۲/۶ درصــد اســت، گفــت: ایــن 
ارقــام بــه معنــای وجــود پتانســیل در ایــن بــازار اســت. مــا 
قصــد داریــم ســهم خــود را در بــازار ایــاالت متحــده بــه بیــش 

از ۳ درصــد افزایــش دهیــم.

در  را  خــود  محصــوالت  ای  ترکیــه  شــرکت   ۲۱۲ حــدود   -
بــه نمایــش گذاشــتند. پاریــس ۲۰۲۲   Premiere Vision

- در نیمــه اول ســال جــاری، درآمــد ایــن صنعــت از صــادرات 
بــه ۶/۸ میلیــارد دالر رســید کــه نســبت بــه مــدت مشــابه 

ســال ۲۰۲۱، ۹/۹درصــد افزایــش داشــته اســت.

- میــزان صــادرات بــه ایتالیــا بــه صــورت ســاالنه ۲۳/۸ درصــد 
رشــد داشــته اســت. نــرخ رشــد ســاالنه صــادرات بــه آمریــکا و 

آلمــان بــه ترتیــب ۱۷/۵ و ۲/۲ درصــد بــوده اســت.

صنعت نساجی ترکیهصنعت نساجی ترکیه
 افزایش صادرات آمریکا ات یک میلیارد دالر افزایش صادرات آمریکا ات یک میلیارد دالر



مجله نساجی کهن، سال ۱۵، شماره ۷۲، آبان ۱۴۰۱ 36

www.kohanjournal.com
مجله اختصاصی نساجی و فرش ماشینی

رویــداد  بزرگ تریــن  و  مهم تریــن  شــک  بــی  دموتکــس 
نمایشــگاهی جهــان در بخــش فــرش و انــواع کفپوشهاســت 
کــه هــر ســاله در هانوفــر آلمــان برگــزار مــی شــود و در ســال 
۲۰۲۳ نیــز مثــل همیشــه در مــاه ژانویــه و در تاریــخ ۱۲ تــا ۱۵ 

ایــن مــاه برگــزار  خواهــد شــد.

ــر آن  ــده را ب موفقیــت دموتکــس هانوفــر شــرکت برگــزار کنن

آاي رسنوشت دموتکس آمریکا در سال 
۲0۲۳ مشخص یم شود؟

نویسنده: بهنام قاسمی

داشــت تــا نمایشــگاه هــای مشــابهی در سراســر دنیــا بــا برنــد 
دموتکــس برگــزار نمایــد و دسترســی راحــت تــری بــرای تولیــد 
کننــدگان و خریــداران مناطــق مختلــف دنیــا در صنعــت فــرش 

و کفپــوش فراهــم آورد.

یکــی از ایــن بازارهــای جــذاب فــرش و کفپــوش کــه هر شــرکت 
بــرای حضــور در آن ترغیــب  برگــزار کننــده نمایشــگاهی را 
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آمریــکا  آمریکاســت.  بــازار  کنــد  مــی 
کفپــوش  و  فــرش  بــازار  بزرگ تریــن 
جهــان اســت و عــالوه بــر وجــود غــول 
ــواع کفپــوش در  ــد فــرش و ان هــای تولی
آمریــکا موقعیــت هــای فراوانــی در آن 
بــرای کشــورهای قدرتمنــد در صنعــت 
هنــد،  ترکیــه،  ماننــد  جهــان  کفپــوش 
بلژیــک، هلنــد، چیــن و … وجــود دارد.

آمریــکا در همــه بخــش هــای صنعــت 
ماشــینی  هــای  فــرش  ماننــد  کفپــوش 
فــرش هــای تافتینــگ فــرش دســتباف 
و  لمینیــت  پارکــت  چوبــی  کفپوشــهای 
ســنگ و … بــازاری قابــل توجــه اســت 
امــا دارای قواعــد و رفتــار خــاص خــود 
بــرای تبدیــل  اســت. قطعــا دموتکــس 
شــدن بــه یــک برنــد موفــق در آمریــکا 
راه آســانی را در پیــش نخواهــد داشــت.

SURFACES رقیبی جدی به نام

نمایشــگاه  کــه  کــرد  فرامــوش  نبایــد 
یــک  بــه  امریــکا  در  کــه   SURFACES
رویــداد مــورد اعتمــاد خــرده فروشــان و 
 توزیــع کننــدگان مهــم آمریکایــی تبدیــل 
بــرای  مهــم  رقیــب  یــک  اســت  شــده 
ــد شــاید  ــود. هرچن دموتکــس خواهــد ب
بتــوان گفــت انتخــاب ایالــت آتالنتــا    و 
شــهر جورجیــا بــه عنــوان محــل برگــزاری 

ــرای دموتکــس یــک بــرگ برنــده مهــم  ب
اســت امــا نمــی تــوان از تاثیــر گرفتــن 
مهــم  نمایشــگاه  ایــن  از  دموتکــس 
از  برخــی  حتــی  کــرد.  پوشــی  چشــم 
اعتقــاد  آمریــکا  کفپــوش  کارشناســان 
دارنــد نیــازی بــه نمایشــگاه دیگــری در 
ایــن حــوزه وجــود نــدارد. بایــد پذیرفــت 
کــه حداقــل تــا چندیــن ســال هــر گزینــه 
جدید نمایشــگاهی در ســایه نمایشــگاه 

گرفــت. خواهــد  قــرار   surfaces

بــرای  آل  ایــده  مــکان  یــک  اتالنتــا 
بســیاری  اینکــه  اوال  اســت  دموتکــس 
کفپــوش  تولیدکننــده  هــای  غــول  از 
ایالــت  ایــن  البتــه جهــان در  آمریــکا و 
قــرار دارنــد کــه مــی  یــا نزدیکــی آن  و 
تــوان از مهم تریــن آنهــا مــی تــوان بــه 
شــاو کارپــت، صنایــع فــرش و کفپــوش 
اشــاره  فلورینــگ  میلیــکان  و  موهــاک 

کــرد. 

همچنین قرار داشــتن آتالنتا در ســاحل 
شــرقی امریــکا در مقابــل الس وگاس 
برگــزاری  محــل  کــه  غربــی  ســاحل  در 
نمایشــگاه ســورفیس SURFACES می 
باشــد ایــن دو برنــد را در شــرق و غــرب 
آمریــکا قــرار مــی دهــد تــا کمتریــن تاثیــر 
را بــر یکدیگــر داشــته باشــند. همچنیــن 
بایــد بــه ایــن نکتــه اشــاره کــرد کــه بیــش 

کننــده  وارد  بزرگ تریــن  آمریــکا 
ماشــینی: فــرش 

 ۲ حــدود    ۲۰۲۱ ســال  در  امریــکا 
میلیــارد و ۶۰۰ میلیــون دالر فــرش 
ماشــینی وارد کــرد. کشــور دوم در 
ایــن لیســت آلمــان بــا ۶۰۰ میلیــون 

اســت! دالر 

کننــده  وارد  بزرگ تریــن  آمریــکا 
تافتینــگ: فــرش 

 ۱ حــدود    ۲۰۲۱ ســال  در  امریــکا 
میلیــارد و ۱۲۷ میلیــون دالر فــرش 
تافتینــگ وارد کــرد. دومیــن کشــور 
در لیســت بزرگ تریــن وارد کننــدگان 
فــرش تافتینــگ انگلســتان بــا ۸۵4 

میلیــون دالر اســت.

کننــده  وارد  بزرگ تریــن  آمریــکا 
دســتباف: فــرش 

امریــکا در ســال ۲۰۲۱  حــدود 4۸۰ 
وارد  دســتباف  فــرش  دالر  میلیــون 
ایــن  در  دوم  کشــور  اســت.  کــرده 

لیســت انگلســتان 
بــا ۷۸ میلیــون دالر 

اســت!
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از ۷۰ درصــد جمعیــت آمریــکا در نیمــه 
شــرقی ایــن کشــور قــرار دارنــد.

دموتکــس آمریــکا در ســال های ۲۰۱۹ و 
۲۰۲۰ دو مرتبــه برگــزار و در ســال ۲۰۲۱ 
کرونــا  گیــری  همــه  دلیــل  بــه   ۲۰۲۲ و 
معلــق شــد و امیدواریــم در ســال ۲۰۲۳ 
دموتکــس  مــورد  در  خوبــی  خبرهــای 

آمریــکا بشــنویم.

دموتکــس  بــرای  خیــز  دور  و  ترکیــه 
یــکا مر آ

شــاید تولیــد کننــدگان فــرش ماشــینی 
گزینــه  تریــن  مشــتاق  از  یکــی  ترکیــه 
آمریــکا  دموتکــس  در  حضــور  هــای 
باشــند و قطعــا بــرای ایــن اشــتیاق  دالیــل 

دارد. وجــود  زیــادی 

 اولیــن دلیــل مــی توانــد وفــاداری و پیونــد 

عمیقــی باشــد کــه بیــن تولیــد کننــدگان 
ــه و شــرکت مســه  ــه گــذاران ترکی و غرف
هانوفــر وجــود دارد. ســال هــای ســال 
بــزرگ  و  مطــرح  برندهــای  کــه  اســت 
ترکیــه بــه دموتکــس اعتمــاد کــرده انــد 
و در کنــار ایــن اعتمــاد و حضــور پیوســته 
بازارهــای  انــد  توانســته  دموتکــس  در 
از  یکــی  بــه  و  کننــد  فتــح  را  جهانــی 
بزرگ تریــن صادرکننــدگان فــرش جهــان 
اهــرم  توانــد  مــی  ایــن  شــوند.  تبدیــل 
شــرکت  حضــور  افزایــش  بــرای  خوبــی 
هــای ترکیــه ای در دموتکــس آمریــکا 

باشــد.

از طرف دیگر کرونا برای تولیدکنندگان 
فــرش ترکیــه بــه یــک موهبــت تبدیــل 
از  را  هــا  توانســت چینــی  شــد چراکــه 
بــازار آمریــکا دور کنــد تــا ترکیــه بهتریــن 
اســتفاده را از موقعیــت کــرده و حضــور 
خــود را در آمریــکا پررنــگ تــر کنــد. در 
فــرش  صــادرات  گذشــته  ســال  چنــد 

ــه آمریــکا رشــد خیــره  ماشــینی ترکیــه ب
بالــغ  مبلغــی  بــه  و  داشــته  ای  کننــده 
بــر یــک میلیــارد دالر رســیده اســت تــا 
حــدی کــه تعــدادی از برندهــای تــرک بــا 
همــکاری دولــت ترکیــه اقــدام بــه افتتــاح 
و   لجســتیکی  هــای  اکیــپ  فروشــگاه، 
انبارهــای بــزرگ فــرش در آمریــکا کــرده 
ــن  ــا قــدرت رقابــت بیشــتری در ای ــد ت ان

بــازار داشــته باشــند.

 ۲۰۲۱ ســال  در  بدانیــد  اســت  جالــب 
 ۶۰۰ و  میلیــارد   ۲ تنهایــی  بــه  آمریــکا 
وارد  ماشــینی  فــرش  دالر  میلیــون 
کننــده  وارد  دومیــن  اســت.  کــرده 
فــرش ماشــینی جهــان در ســال ۲۰۲۱ 
حــدود  در  وارداتــی  کــه  اســت  آلمــان 
۶۱۳ میلیــون دالر داشــته اســت. ایــن 
ــازار  ــاد ب ــد اهمیــت زی اختــالف مــی توان
آمریــکا بــرای ترکیــه را مشــخص کنــد.  

همچنیــن دلیــل مهــم دیگــر قرارگرفتــن 
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بــازار آمریــکا بــه عنــوان یــک بــازار هــدف 
و   صادراتــی  هــای  تشــویق  لیســت  در 
حمایــت هــای دولــت ترکیــه اســت کــه 
بــه ایــن معنــی اســت کــه دولــت ترکیــه 
از هیــچ حمایتــی بــرای حضــور شــرکت 
نخواهــد  آمریــکا دریــغ  تــرک در  هــای 
و  صادراتــی  هــای  تشــویق  از  و  کــرد 
مراکــز  ایجــاد  تــا  گرفتــه  نمایشــگاهی 
لجســتیک صادراتــی در آمریــکا در کنــار 

تولیــد کننــدگان ترکیــه ای اســت. 

بــه طــور خالصــه مــی تــوان گفــت تولیــد 
کننــدگان ترکیــه در بخــش هایــی مثــل 
مبلمــان  و  پارکــت  ماشــینی،  فــرش 
رویاهــای بزرگــی بــرای بــازار آمریــکا در 

ســر دارنــد.

ــات،  ــه امکان ــا توجــه ب ــد ب ــد دی حــال بای
ســاله  ســی  از  بیــش  تجربــه  و  قــدرت 
در  هانوفــر  هــای  نمایشــگاه  شــرکت 
برگــزاری رویدادهــای فــرش و کفپــوش 
گذشــته،  و  شــیرین  تلــخ  تجربیــات  و 
نمایشــگاه دموتکــس آمریــکا مــی توانــد 
ویتریــن  در  قدرتمنــد  برنــد  یــک  بــه 

یــا خیــر. تبدیــل شــود  دموتکــس 

ایران یک بازیگر اصلی اما بایکوت 
شده

بــی  دســتباف  فــرش  بــرای  کــه  ایــران 
نقــش  جهانیــان  اذهــان  در  نظیــرش 
بســته در بخــش فــرش دســتباف یــک 
بازیگــر اصلــی اســت کــه سالهاســت بــه 
دلیــل تحریــم هــای آمریــکا در گوشــه 
رینــگ گیــر کــرده اســت. در ســال هــای 
گذشــته فــرش دســتباف ایرانــی یکــی از 
بازیگــران اصلــی کفپوشــهای الکچــری 
تــا جایــی  بــود  و  گــران قیمــت آمریــکا 
فــرش  واردات  ترامــپ  پرزیدنــت  کــه 
دســتباف ایرانــی را به طــور ویــژه ممنــوع 

کــرد .

دموتکس و پروژه جهانی سازی
دموتکس چین یک گام بزرگ در 

جهانی سازی
در  بــزرگ  گام  یــک  چیــن  دموتکــس 
جهانــی ســازی برنــد دموتکــس بــود  کــه 
شــرکت هــای نمایشــگاه هــای هانوفــر 
ــد  ــر آی ــی از پــس آن ب ــه خوب توانســت ب
تــا جایــی کــه امــروز دموتکــس چیــن بــه 
مهم تریــن نمایشــگاه فــرش و کفپــوش 
در آســیای شــرقی بــدل شــده اســت و 
پشــت  را  موفــق  دوره  حــال ۲۲  بــه  تــا 
دوران  در  کــه  چنــد  هــر  گذاشــته  ســر 
کرونــا بــه دلیــل قوانیــن ســفت و ســخت 
کروناویــروس در چیــن حــدود دو ســال 

بــه تعویــق افتــاده اســت.

دموتکس ترکیه؛ سفری از دبی تا 
قازی آنتپ

بیــش  تجربــه  بــر  تکیــه  بــا  دموتکــس 
برگــزاری  امــر  در  خــود  ســاله  ســی  از 
کفپــوش  و  فــرش  هــای  نمایشــگاه 
دموتکــس ترکیــه را نیــز بــه عنــوان یــک 
برنــد قدرتمنــد در منطقــه خــاور میانــه و 
غــرب آســیا جــا انداخــت و اکنــون ایــن 
رویــداد در شــهر قــازی آنتــپ ترکیــه بــه 
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عنــوان قلــب تولیــد و  صــادرات صنعــت 
فــرش ماشــینی جهــان بــه خوبــی برگــزار 

مــی شــود.

ترکیــه  دموتکــس  تــوان  مــی  واقــع  در 
دموتکــس  نمایشــگاه  ادامــه  را همــان 
خــاور میانــه دانســت کــه از ســال ۲۰۰۶ 
واقــع  در  کــرد.  کار  بــه  آغــاز  دبــی  در 
را  دبــی  داشــت  قصــد  هانوفــر  مســه 
منطقــه  در  نمایشــگاهی  ایجــاد  بــرای 
هرچنــد  امــا  برگزیــده  میانــه  خــاور 
نمایشــگاه دموتکــس میــدل ایســت در 
دبــی بســیار خــوب و پــر هیجــان آغــاز 
افــت  بــا  از چنــد ســال  پــس  امــا  شــد 
مواجــه شــد و برگزارکننــدگان اســتانبول 
را بــه عنــوان مقصــد بعــدی  دموتکــس 

کردنــد.  انتخــاب 

در اســتانبول هــم دموتکــس بــه آنچــه 
میخواســت نرســید امــا مشــخص بــود 

ــه هــدف نزدیــک اســت و باالخــره  کــه ب
در قــازی انتــپ ایــن کشــتی سرگشــته 

پهلــو گرفــت و بــه آرامــش رســید.

دموتکــس روســیه ؛ عضــو طــرد شــده 
خانــواده

دموتکــس روســیه یکــی از پــروژه هــای 
ناموفــق بــود کــه نتوانســت بــه خوبــی 
انتظــارات صنعــت کفپــوش و فــرش در 
جهــان را بــرآورده کنــد و پــس از برگــزاری 
در روســیه از ســال ۲۰۱۵ تقریبــا از مرکــز 
توجــه شــرکت نمایشــگاه هــای هانوفــر 
خــارج شــده اســت و بــا توجــه بــه شــرایط 
فعلــی روســیه از نظــر سیاســی و خــروج 
تمــام برندهــای اروپایــی از ایــن کشــور 
احتمــال برگــزاری مجــدد دموتکــس در 
روســیه بســیار کــم اســت و مــی تــوان 
گفــت تجربــه برگــزاری نمایشــگاه فــرش 
و کفپــوش در روســیه چنــدان خوشــایند 

نبــود.

دموتکس مکزیک

ــروژه  دموتکــس مکزیــک هــم یکــی از پ
دموتکــس  برنــد  ســازی  جهانــی  هــای 
کننــده  برگــزار  اعــالم  کــه طبــق  اســت 
دســامبر  در  دموتکــس  نمایشــگاه 
۲۰۱۸ آخریــن گام بــرای گســترش برنــد 

اســت.  جهــان  در  دموتکــس 

این نمایشگاه پس از یک دوره برگزاری 
تــا  در ســال ۲۰۱۹ حــاال منتظــر اســت 
ببینــد چــه آینــده ای در انتظــار آن اســت 
دموتکــس  نمایشــگاه  آیــا  دیــد  بایــد 
یــک  عنــوان  بــه  توانــد  مــی  مکزیــک  
یــا  برنــد جدیــد خــود را مطــرح کنــد و 
اینکــه هماننــد دموتکــس روســیه و دبــی 

بــه تاریــخ خواهــد پیوســت.
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صادرات فرش ایران 
عقب تر از مرص و هند!

کشور هندوستان یکی از کشورهای مهم در بازار جهانی فرش 
و کفپوش است. هند در حال حاضر با اختالف زیاد در رده اول 

بزرگ ترین صادرکنندگان فرش دستباف جهان قرار دارد و  توانسته 
در سال ۲۰۲۱ بالغ بر ۳۳۶ میلیون دالر صادرات داشته باشد. جالب 
اینکه عنوان دومین صادرکننده فرش دستباف جهان در اختیار مصر 
با ۱۷۵ میلیون دالر  و رتبه سوم در اختیار ایران با 8۰ میلیون دالر 

است.

در هندوستان نزدیک به دو میلیون نفر در بخش بافت فرش مشغول 
فعالیت هستند که اغلب در مناطق روستایی و کم درآمد قرار دارند.

هند تولید کننده بی رقیب فرش هند تافت

در  مهــم  کشــورهای  از  یکــی  هنــد  همچنیــن 
بخــش فــرش هــای تافتینــگ و بــه ویــژه تافتینــگ 
دســتی اســت. در هنــد بــه دلیــل ارزانــی نیــروی 
کار کلیــه فعالیــت هــا و صنایعــی کــه نیــاز بــه 

کارگــر دارد مقــرون بــه صرفــه اســت.

همچنیــن فــرش دســتباف و حتــی فــرش هنــد 
تافتینــگ Hand Tufting بــه روش دســتی نیــاز 
بــه ســرمایه گــذاری بســیار کمــی دارد و  برخــالف 
فــرش تافتینــگ و ماشــینی کــه بــا ماشــین آالت 
پیشــرفته و گــران قیمــت در متــراژ بســیار بــاال 
تولیــد می شــوند، در روش تافتینــگ دســتی یــا 
همــان هنــد تافتینــگ تنهــا ســرمایه الزم یــک دار 
فلــزی یــا چوبــی و یــک دســتگاه تافــت دســتی 
اســت کــه بــا چنــد صــد دالر قابــل تهیــه اســت.

ســرمایه اولیه بســیار کم برای تجهیزات و نیروی 
کار ارزان و ماهــر دو عامــل بســیار مهــم اســت 
کــه تقریبــا هنــد را در بخــش فــرش دســتباف 
و فــرش هنــد تافــت در دنیــا بــی رقیــب کــرده 
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جدول ۱

 صادرات فرش های هند تافت 
هندوستان دو برابر صادرات 

فرش دستباف این کشور یعنی 
رقمی باالی ۷۵۰ میلیون دالر 

است.
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اســت. جالــب تــر اینکــه صــادرات فــرش 
هــای هنــد تافــت هندوســتان دو برابــر 
ایــن کشــور  فــرش دســتباف  صــادرات 
یعنــی رقمــی بــاالی ۷۵۰ میلیــون دالر 

اســت.

شــرکت هــای زیــادی در هنــد هســتند 
هنــد  هــای  فــرش  تولیــد  توانایــی  کــه 
بســیار  ســایتهای  و  ابعــاد  در  تافــت 
هــای  شــرکت  حتــی  دارنــد.  را  بــزرگ 
هنــدی فــرش هــای هنــد تافــت بســیار 
ــروژه هــای هتــل و مراکــز  ــرای پ ــادی ب زی
در  ویــژه  بــه  جهــان  مشــهور  تجــاری 
دبــی و منطقــه خاورمیانــه را انجــام مــی 

دهنــد.

زارهــای  با یــن  بزرگ تر
تــی کفپــوش هــای  صادرا

یــکا  آمر هنــد  نســاجی 
یر  و ســا  ٪۳۱ روپــا  ا  ،  ٪۴۷

رها  کشــو
٪۲۲
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در فــرش هنــد تافــت بــا توجــه بــه میــزان مهــارت بافنــده مــی 
تــوان نقــوش و طــرح هــای بســیار خالقانــه و جذابــی را تولیــد 
کــرد کــه بــه مراتــب از فــرش دســتباف ســریع تــر آمــاده فــروش 

می شــود.

همانطــور کــه در بــاال نیــز  اشــاره شــد هنــد در صنعــت فــرش 
ماشــینی بــه دلیــل ســرمایه بــر بــودن تقریبــا حرفــی بــرای 
گفتــن نــدارد و صــادرات ایــن نــوع فــرش هنــد بســیار ناچیــز 
ــا صــادرات  اســت. در بخــش فــرش ماشــینی کشــور ترکیــه ب
بــه ۳ میلیــارد دالر ۳۰ درصــد تولیــد جهــان را در  نزدیــک 

اختیــار دارد.

جدول صادرات به کشورها

همانطــور کــه در جــدول ۱ هــم مشــخص شــده اســت ایــاالت 
خریــدار  اولیــن  زیــاد  بســیار  اختــالف  بــا  امریــکا  متحــده 
ــر  ــغ ب فــرش هــای دســتباف و تافتینــگ هنــدی هســتند و بال
یــک میلیــارد دویســت میلیــون دالر از کل صــادرات فــرش 
و کفپــوش هندوســتان بــه بــازار بــزرگ و مصــرف آمریــکا صــادر 
مــی شــود. هنــدی هــا در آمریــکا کلونــی قدرتمنــد و پــر نفوذی 
ــال هــای  هســتند کــه در طــی ایــن ســال ها توانســته انــد کان

فــروش خوبــی بــرای خــود در آمریــکا دســت و پــا کننــد.

بــازار  در  هــا  هنــدی  رقیــب  گفــت مهم تریــن  بتــوان  شــاید 
آمریــکا تجــار ایرانــی و ترکیــه ای هســتند. بــه ویــژه بعــد از 
ــازار آمریــکا  ــاه مانــدن دســت چیــن از ب ــا و کوت پاندمــی کرون
ترکیــه توانســته بــازار فــرش ماشــینی خــود در آمریــکا را بــه 
شــدت افزایــش دهــد و تقریبــا بــه انــدازه هنــد بــه بــازار آمریــکا 

فــرش ماشــینی صــادر کنــد.

افول ایران در فرش دستباف و  افزایش سهم بازار هند

زمانــی ایــران و فــرش هــای ایرانــی ســرآمد و لیــدر بــازار فــروش 
و صــادرات فــرش دســتباف بودنــد امــا بــه مــرور زمــان و بــا 
سیاســت هــای دولــت  هــای ایــران و آمریــکا کــه بــه تحریــم 
کاالهــای ایرانــی و از جملــه فــرش دســتباف منجــر شــد تقریبــا 

فــرش ایرانــی جایــگاه خــود را در بــازار از دســت داد و در ایــن 
بیــن کشــورهایی ماننــد هنــد توانســتند بــا بازاریابــی مناســب 
و شــناخت ســلیقه بــازار خــالء ایــران در بــازار بــه ویــژه بــازار 

بــزرگ آمریــکا را پــر کننــد.

یکــی از ابزارهایــی کــه هنــدی هــا بــرای ورود بــه بــازار از آن 
ســود میبرنــد حضــور قــوی در نمایشــگاه هــای مرتبــط آمریــکا 
ماننــد نمایشــگاه Surface مــی باشــد. همچنیــن هنــدی هــا 
در نمایشــگاه دموتکــس و نمایشــگاه هــای داخلــی هنــد نیــز 

حضــور فعالــی دارنــد.

هنــد  فــرش  صــادرات  توســعه  مرکــز  نیــز  مــارچ  مــاه  در 
نمایشــگاهی را بــا حضــور بیــش از ۲۰۰ تولیــد کننــده مهــم 
ایــن کشــور برگــزار کــرد کــه در آن ۲۵۶ خریــدار از ۵۶ کشــور 

داشــتند. حضــور  جهــان 



45مجله نساجی کهن، سال ۱۵، شماره ۷۲، آبان ۱۴۰۱

ثروت در سطل 
آشغال

 برریس صنعت 
ابزیافت نساجی در 

هند

هند، یک رهبر جهانی در بازار نساجی و پوشاک

هنــد بــه دلیــل در دســترس بــودن فــراوان مــواد خــام و نیــروی کار 
ماهــر، یکــی از بزرگ تریــن قطب هــای تامیــن نســاجی و پوشــاک 
در جهــان اســت. از ســال ۲۰۱۹ تــا ۲۰۲۰، صنعــت نســاجی و 
پوشــاک هنــد ۱۰۸/۵ میلیــارد دالر ارزش گــذاری شــده اســت کــه 
۲٪ از کل تولیــد ناخالــص داخلــی، ۱۲٪ از کل صــادرات و ۷٪ از 

تولیــد صنعــت را از نظــر ارزش تشــکیل می دهــد.

ایــن صنعــت بیــن ســال های ۲۰۱۰-۲۰۱۸ بــا نــرخ رشــد مرکــب 
۱۳/۸ درصــد رشــد کــرد و بیــش از 4۵ میلیــون نفــر و نزدیــک 
بــه ۹۰ میلیــون نفــر در صنایــع وابســته بــه آن مشــغول شــدند.

و  پنبــه، جــوت  تولیدکننــدگان  از بزرگتریــن  یکــی  ایــن کشــور 
ابریشــم اســت و ۲۵ درصــد از تولیــد جهانــی پنبــه را بــه خــود 
اختصــاص داده اســت. بــا توجــه بــه ظرفیت هــای تولیــد، صنعت 
فعالیت هــای  کلیــه  انجــام  بــه  قــادر  هنــد  پوشــاک  و  نســاجی 

مختلــف از ریســندگی تــا تولیــد پوشــاک اســت.

هنــد همچنیــن بــا دارا بــودن ۵۰ میلیــون اســپیندل، دومیــن رتبــه 
در ظرفیــت ریســندگی را بــه خــود اختصــاص داده اســت. عــالوه 

بــر ایــن، نیــروی کار ماهــر در ایــن کشــور، 
توانایــی کار بــا انــواع مــواد و پارچه هــا را 
دارد کــه هنــد را بــه یــک منبــع مهــم بــرای 

برندهــای جهانــی تبدیــل می کنــد.

هنــد عــالوه بــر اینکــه یــک قطــب تولیــد بــه 
شــمار مــی رود، یــک مصــرف کننــده قابــل 
توجــه و رو بــه رشــد منســوجات و پوشــاک 
ــارد  ــه ارزش ۷۵ میلی ــی ب ــا مصــرف داخل ب
دالر نیــز می باشــد. انتظــار مــی رود ایــن 
میــزان مصــرف افزایــش یابــد، زیــرا رشــد 
اقتصــادی در هنــد، ۱۱۸ میلیــون خانــوار 
ــاال بیــن ســال های  ــه طبقــه متوســط ب را ب

۲۰۱۵ تــا ۲۰۲۵ اضافــه می کنــد.

ترجمه: نوشین امیر شیرزاد
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ایــن رشــد مصــرف در مخــارج هندی هــا 
ــل مشــاهده اســت  ــز قاب ــرای پوشــاک نی ب
کــه از ۲4/۶۵ میلیــارد دالر در ســال ۲۰۱۰ 
 ۲۰۱۸ ســال  در  دالر  میلیــارد   ۶۹/۳ بــه 
افزایــش یافتــه اســت. افزایــش درآمــد و 
تغییــر الگــوی مصــرف در میــان هندی هــا 
ایــن  بــه رونــق خــرده فروشــی در  منجــر 
کشــور شــده اســت. الگوهــای رشــد تولیــد 
و مصــرف هنــد نیــز بــا روندهــای جهانــی 
تولیــد  کــه  طــوری  بــه  دارد،  مطابقــت 
 ۲۰۱4-۲۰۰۰ ســال های  بیــن  پوشــاک 
دوبرابــر شــد و ســرانه خریــد پوشــاک ۶۰ 

یافــت. افزایــش  درصــد 

بــا  مرتبــط  زبالــه  مختلــف  جریان هــای 
نســاجی صنعــت 

جهــان  نســاجی  ضایعــات  درصــد   ۸/۵
یــا بــه عبارتــی مقــدار ۷۷۹۳ کیلــو تــن، 
انباشــته  هنــد  در  ســاالنه  صــورت  بــه 
ســه  شــامل  ضایعــات  ایــن  می شــود. 
داخلــی  از مصــرف  پــس  اصلــی:  دســته 
)۵۱٪(، پیــش از مصــرف )4۲٪(، و پــس از 

هســتند.  )٪۷( وارداتــی  مصــرف 

مقــدار ضایعــات قبــل از مصــرف، ســاالنه 
۳۲۶۵ کیلــو تــن اســت، در ایــن دســته، 

ضایعــات ریســندگی بیشــترین ســهم را 
تشــکیل می دهنــد و پــس از آن ضایعــات 
کارخانه هــا و پوشــاک آمــاده )RMG( قــرار 

دارنــد.

از  پــس  داخلــی  نســاجی  ضایعــات 
تولیــد  نســاجی  ضایعــات  بــه  مصــرف، 
یــا  پوشــاک  از  اســتفاده  پایــان  در  شــده 
کننــدگان  مصــرف  توســط  منســوجات 
اشــاره دارد کــه ممکــن اســت بــه دالیلــی 
ماننــد تغییــر در رونــد مــد یــا فرســودگی 

شــوند. انداختــه  دور 

ضایعــات داخلــی پــس از مصــرف شــامل 
اجــزای پوشــیدنی و غیرپوشــیدنی اســت 
ــا دور ریــزی ســاالنه ۳۹4۳/۳ کیلوتــن  و ب
زباله هــای  کل  در  را  ســهم  بیشــترین 

تولیــدی کشــور دارد.

درصــد   ۷ وارداتــی،  نســاجی  ضایعــات 
تشــکیل  را  نســاجی  ضایعــات  کل  از 
می دهنــد و در دو دســته قــرار می گیرنــد: 
و   )۶۳۱۰  :HS )کــد  معیــوب  پارچه هــای 
 .)۶۳۰۹ :HS لباس هــای دســت دوم )کــد
نشــانه های  بــا  مســتعمل  لباس هــای 
معیــوب و فرســودگی نیــز زیــر مجموعــه 
رو  ایــن  از  و  می گیرنــد  قــرار   ۶۳۱۰ کــد 

اغلــب  دســته  دو  ایــن  بیــن  مرزبنــدی 
اســت. دشــوار  بســیار 

دســته  واردات،  سیاســت های  طبــق 
پوشــاک دســت دوم یــک تجــارت محــدود 
در  فقــط  آن  واردات  و  اســت  هنــد  در 
 )KASEZ( منطقــه ویــژه اقتصــادی کانــدال
واحــد   ۱۶ دارای   KASEZ اســت.  مجــاز 
اســت کــه بــرای دســته بندی و درجه بنــدی 
لباس هــای مســتعمل وارداتــی و صــادرات 
مجــدد آنهــا بــه کشــورهای دیگــر و عمدتــا 
انــدازی  راه  آفریقایــی  فقیــر  کشــورهای 
واردات  دیگــر،  طرفــی  از  شــده اند. 
آزاد  تجــارت  یــک  معیــوب،  پارچه هــای 
مجــاز  هنــد  بنــادر  تمــام  در  کــه  اســت 

اســت.

کمپین ثروت در آشغال

بــازار  هــدف ســازماندهی  بــا  پــروژه  ایــن 
ضایعــات نســاجی هنــد در یــک رویکــرد 
ســه مرحلــه ای بــه منظــور ساده ســازی و 
تقویــت بــازار ضایعــات هنــد بــرای انتقــال 
 Circular( دورانی تــر  اقتصــاد  یــک  بــه 
ایــن  ارزش  کــه  اســت   )Economy
پتانســیل خــود  بــه حداکثــر  را  ضایعــات 
ــاز می گردانــد. ســه مرحلــه ایــن رویکــرد  ب
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می کننــد: دنبــال  را  زیــر  اهــداف 

داده  شــکاف های  بــه  رســیدگی  الــف( 
نســاجی  زباله هــای  تامیــن  زنجیــره  در 
)مطالعــه ثــروت در زبالــه در ایــن بخــش از 

می گیــرد(. قــرار  پــروژه 

ب( شناســایی فناوری هایــی کــه می تواننــد 
صنعت را ســازماندهی کنند.

ج( تدویــن یــک نقشــه راه بــرای دســتیابی 
بــه چنیــن فناوری هایــی

بــه  موثــر  انتقــال  یــک  ایجــاد  بــرای 
بایــد  هنــد  دورانــی،  اقتصــاد  ســمت 
توســط  کــه  را  زمیــن  روی  چالش هــای 
نظــر  در  می شــود،  پشــتیبانی  داده هــا 
  Wealth in Waste مطالعــه  بگیــرد. 
پــر  بــرای  خــود  نــوع  در  تــالش  اولیــن 
کــردن شــکاف های داده ای اســت کــه در 
چشــم انــداز زباله هــای نســاجی در هنــد 
اکوسیســتم  بازیگــران  بــه  و  دارد  وجــود 
و  الزم  اقدامــات  هماهنگــی  راســتای  در 
ایــن  می کنــد.  کمــک  راه حل هــا  ابــداع 
تحقیقــات  از  شــواهدی  ارائــه  بــا  پــروژه 
مــورد  در  اطالعاتــی  ثانویــه،  و  اولیــه 
میــزان ضایعــات نســاجی تولیــد شــده در 
هنــد و پیچیدگــی زنجیــره ارزش آن ارائــه 

. می کنــد

هــدف از انجــام ایــن پــروژه، بازگردانــدن 
ضایعــات نســاجی بــه عنــوان مــواد جدیــد 
اســتفاده  کاهــش  و  تامیــن  زنجیــره  بــه 
از مــواد اولیــه جدیــد اســت کــه در عیــن 
و  اجتماعــی  اقتصــادی،  مزایــای  حــال 
ــه  ــز ب ــرات زیســت محیطی را نی کاهــش اث

دارد. همــراه 

یافته های کلیدی این کمپین

برخــی از یافته هــای کلیــدی ایــن مطالعــه 
عبارتنــد از:

- ســاالنه ۷۷۹۳ تــن ضایعــات نســاجی در 
هنــد تولیــد و وارد مــی شــود. ۵۹ درصــد 
نســاجی  صنعــت  بــه  زباله هــا  ایــن  از 
بازمی گردنــد، امــا تنهــا بخشــی از آن بــه 

زنجیــره تامیــن جهانــی بــاز می گــردد.

نســاجی  ضایعــات  درصــد   ۶۱ حــدود   -
شــده  تشــکیل  پنبــه  مخلــوط  و  پنبــه  از 
اســت، بــا ایــن حــال، در الیــاف پلــی اســتر 
و ســایر ترکیبــات مصنوعــی نیــز رونــد رو 
بــه رشــدی وجــود دارد کــه در حــال حاضــر 
تشــکیل  را  زباله هــا  کل  از  درصــد   ۱۹

می دهنــد.

- اغلــب ضایعــات نســاجی تولیــد شــده 
در هنــد و وارد شــده بــه آن، در پانی پــات 
و تیروپــور، مراکــز اصلــی بازیافــت هنــد، 

می شــوند. جمــع آوری 

یکپارچــه،  ارزش  زنجیــره  یــک  هنــد   -
هرچنــد ســازماندهی نشــده بــرای مقابلــه 
بــا ضایعــات نســاجی دارد، بــا ایــن حــال، 
پتانســیل  اســتاندارد،  رویه هــای  فقــدان 
محــدود  را  دورانــی  ارزش  زنجیــره  یــک 

اســت. کــرده 

- بــرای درک ارزش انــواع مختلف زباله ها، 
از یــک سلســله مراتــب ارزش ضایعــات از 
چارچــوب آژانــس محیــط زیســت اتحادیــه 

اروپــا اقتبــاس شــده اســت.

درصــد   ۵۰ از  کمتــر  حاضــر،  حــال  در   -
ضایعــات نســاجی در هنــد ارزش واقعــی 
باالیــی دارنــد. ایــن مــواد شــامل ضایعــات 
پارچــه، لباس هــای قابــل پوشــیدن مجــدد 
لباس هــای  پنبــه ای   ٪۱۰۰ ضایعــات  و 

می باشــد. ســفید  بافتنــی 

- برخــی از انــواع ضایعــات ریســندگی و 
مــواد مصنوعــی چاپــی ارزش بســیار کمــی 
پتانســیل  از  امــا  دارنــد،  بازیابــی  بــرای 

برخوردارنــد. باالیــی 

- بازیابــی مــواد بســیار آلــوده و تخریــب 
شــده دشــوار اســت و در نهایــت ســوزانده 

یــا دفــن می شــوند.

نهایــی  کاربــرد  کننــده  تعییــن  عوامــل 
ت یعــا ضا

تمــام  زبالــه،  تفکیــک  نهایــی  ســطح 
و  نظــر می گیــرد  را در  زبالــه  ویژگی هــای 
کاربــرد نهایــی آن را تعییــن می کنــد. رنگ، 
ترکیــب مــواد، آلودگــی و ســاختار پارچــه 
از عواملــی هســتند کــه قابلیــت بازیافــت 
زباله هــا را تعییــن می کننــد. ویژگی هــای 
فرآینــد تولیــد نــخ ماننــد کیفیــت ماشــین 
تولیــدی، اســتحکام، طــول الیــاف و غیــره، 
بــر قابلیــت بازیافــت ضایعــات الیــاف پنبــه 

تأثیرگــذار هســتند.
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ترجمه : محبوبه قایدی

پنبــه تولیــدی  ایــن مشــارکت،  از طریــق 
شــرکت ایندیگــو ایــاالت متحده، براســاس 
اصــول و معیارهــای سیســتم اســتاندارد 
درنتیجــه  شــد.  خواهــد  تولیــد  پنبــه 
کیفیــت پنبــه حاصلــه بهتــر خواهــد شــد.

اســتاندارد BCSS یــک رویکــرد کلــی بــرای 
تولیــد پنبــه در دنیــا اســت. ایــن رویکــرد 
ســه جنبــه اصلــی پایــداری، یعنــی پایــداری 
را  اقتصــادی،  و  اجتماعــی  محیطــی، 
پوشــش می دهــد. پوشــش ایــن ارکان بــر 
اســاس اصــول و معیارهــای معرفــی شــده 
ایــن اســتاندارد هســتند. بــه گفتــه شــرکت 
اهــداف  بــا  اســتانداردها  ایــن   ،Indigo

شــرکت همســو هســتند.

در حقیقت اســتانداردهای مذکور شــامل 
اقدامــات در زمینــه بــه حداقــل رســاندن 
جهــت  مضــر  اقدامــات  و  عوامــل  تاثیــر 
حفاظــت از محصــوالت کشــاورزی، بهبــود 
نظــارت بــر منابــع آب، افزایــش کیفیــت 
الیــاف تولیــدی و همچنیــن داشــتن خــاک 

می باشــند. ســالم تر 

 ،BCI مجــوز  صــدور  فراینــد  طــول  در 
ایندیگــو از انجــام فعالیت هایــی در زمینــه 
آموزش و اطالع رســانی در ســطح مزارع، 
و  تاییــد محصــوالت  بازدیدهایــی جهــت 
همچنیــن جمــع آوری داده هــا بــرای نشــان 
دادن بهبــود مســتمر محصــوالت حمایــت 
از  ایــن شــرکت همچنیــن  کــرد.  خواهــد 
پنبــه  افزایــش کیفیــت  فعالیت هایــی در 
مزایــای  افزایــش  همچنیــن  و  تولیــدی 
نیــز  کشــاورزان و حفــظ محیــط زیســت 

حمایــت خواهــد کــرد.

ایندیگــو  مجموعــه  بــا  کــه  کشــاورزانی 
ــه وســیله همــکاری  ــد، ب همــکاری می کنن
ــا BCI، از جهــات مختلفــی  ایــن شــرکت ب
ســود خواهنــد بــرد. مزایــای ایــن برنامــه 
بــه  کشــاورزان  دسترســی  شــامل 
فرایندهــای  شــفافیت  پنبــه،  خریــداران 
در  جانبــی  هزینه هــای  کاهــش  و  تولیــد 
بهــره  افزایــش  همچنیــن  اســت.  مــزارع 
از  نیــز  پنبــه  بــذر  اصــالح  از  ناشــی  وری 

مزایــای ایــن برنامــه بــرای کشــاورزان بــه 
مــی رود. شــمار 

شــرکت Indigo، در حــال همســو کــردن 
شــیوه های کشــاورزی بــا تقاضــای مصــرف 
کننــدگان اســت. ایــن همســو ســازی هــم 
بــرای  هــم  و  غذایــی  محصــوالت  بــرای 
پــری،  دیویــد  می افتــد.  اتفــاق  الیــاف 
ایندیگــو،  شــرکت  مدیرعامــل  و  رئیــس 
بیــان کــرد کــه مــا مشــتاقیم تــا بــه برنامــه 
آنهــا  فعالیت هــای  در  و  بپیوندیــم   BCI
جهــت تولیــد الیــاف پنبــه بهتــر و پایدارتــر 

کــرد. همــکاری خواهیــم 

بــه  کمــک  بــرای  همچنیــن  ایندیگــو 
کشــاورزان، جهــت انجــام الزامــات مجــوز 
همچنیــن  دارد.  متعهدانــه  رفتــاری   BCI
توجــه  قابــل  منابــع  از  اســتفاده  جهــت 
مــورد  داده هــای  اوری  جمــع  و  زراعــی 
در  پایــداری  بهبــود  ســنجش  بــرای  نیــاز 
داران  مزرعــه  بــه  کشــاورزی،  عملیــات 

کــرد. خواهــد  کمــک 

مشارکت و همکاری Indigo اب BCI برای تولید پنبه
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تهیه: تحریریه کهن

هبرتین تولید کنندگان لباس کار در مشال آفریقا

اب الزامات تولیدی لباس کار بیشرت آشنا شوید

لبــاس هــای کار همانطــور کــه از نامــش مشــخص اســت بــرای کارگــران، اپراتورهــا و عوامــل اجرایــی شــرکت هــا ســازمان هــا 
ادارات و … طراحــی و تولیــد مــی شــوند کــه بیشــتر در بخــش عملیاتــی هســتند بــه همیــن دلیــل در معــرض خرابــی پارگــی، 
ســوختگی و آســیب هــای بیشــتری هســتند و اغلــب از نخهــا و پارچــه هایــی کــه مقاومــت و قــدرت زیــادی دارنــد تولیــد مــی 

شــوند.

از جملــه مهم تریــن مــواردی کــه بایــد در طراحــی 
و تولیــد لبــاس کار مــورد توجــه باشــد عبارتنــد از:

۱- حفظ امنیت و  سالمت: 

قطعــا مهم تریــن و اصلــی تریــن هــدف لبــاس کار 
یــا  امنیــت کارگــران  بــه حفــظ ســالمت و  کمــک 
عوامــل اجرایــی شــرکت اســت  و بایــد متناســب بــا 
نــوع کار و بخشــی کــه در آن بــه کار گرفتــه مــی 
شــود فاکتورهــای الزمــه را در ایــن راســتا داشــته 

باشــد. 

مثــال کارگــری کــه در معــرض آتــش و ســوختگی 
اســت بایــد ازلباســهای ضدآتــش و حریــق اســتفاده 
کنــد و یــا کارگــران یــک ســالن تولیــد مــواد غذایــی 
و یــا پرســنل اتــاق عمــل در یــک بیمارســتان لبــاس 

هایــی متناســب بــا آن کار را خوانــد داشــت.

لبــاس کارکنانــی کــه در محیــط هایــی کــه بــا مــواد 
خورنــده و مضــر در ارتبــاط هســتند بایــد بــه نوعــی 
باشــد کــه بــه عنــوان یــک عایــق مناســب در برابــر 

آب، گاز، مــواد شــیمیایی و ... عمــل کنــد.

لبــاس افــرادی کــه بــا ماشــین آالت صنعتــی کار 
میکننــد بایــد یــک ســره و  بــدون پارگــی باشــد و 
همینطــور اســتفاده از ســاعت زنجیــر و کلیــد در 
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هنــگام اســتفاده از ماشــین هــای صنعتــی 
توصیــه نمیشــود.

شــغل  در  کــه  افــرادی  و  نشــانان  آتــش 
خــود بــه نوعــی بــا حــرارت و آتــش برخــورد 
دارنــد بایــد از جنــس ضــد حریــق بــوده 
و  دســتکش  کاله،  شــامل:  همچنیــن  و 
حفاظتــی  لبــاس  باشــد.  ایمنــی  کفــش 
بــا  مخصوصــی  الیــاف  از  گرمــا  برابــر  در 
اشــعه   ٪۹۰ تــا  کــه  آلومینیــوم  پوشــش 
مــادون قرمــز را برگشــت می دهــد، ســاخته 
شــده و بــه منظــور کار در مجــاورت کــوره  
هــا و فرآیندهــای حرارتــی اســتفاده مــی-

شــود.

و  گــرد  کــه  هایــی  محــل  در  کــه  افــرادی 
غبــار، مــواد قابــل اشــتعال و انفجــار در 
آنهــا بــه کار گرفتــه میشــود مشــغول بــه 
حــاوی  کار  لبــاس  از  نبایــد  هســتند  کار 
جیــب، لبــه و چیــن و چــروک هــای زیــاد 
اســتفاده کننــد، زیــرا ممکــن اســت ایــن 
هــای  چیــن  یــا  جیــب  در  ســمی  مــواد 
لبــاس باقــی بماننــد و در نهایــت موجــب 

شــوند. فــرد  مســومیت 

کارکنانی که با مواد اســیدی، شــیمیایی و 
رادیواکتیــو ســر و کار دارنــد ضــروری اســت 
کــه از لبــاس هایــی بــه صــورت یکپارچــه 
ــه  ــه منفــذی نباشــد ب ــچ گون کــه دارای هی

همــراه کاله، کفــش و دســتکش ایمنــی 
بــا جنــس غیــر قابــل نفــوذ اســتفاده کننــد.

در صورتــی کــه کار بــه نحــوی باشــد کــه 
دادن  بــاال  بــه  مجبــور  مــدام  کارکنــان 
آســتین هــای لبــاس خــود باشــند، ضــروری 
اســت از لبــاس هایــی اســتفاده شــود کــه 

آســتین کوتاهــی داشــته باشــد.

کــه  هایــی  محیــط  در  کــه  کارکنانــی 
احتمــال انفجــار در آنهــا بــاال اســت کار 
میکننــد نبایــد از لبــاس هایــی اســتفاده 
کننــد کــه امــکان اشــتعال باالیــی داشــته 
و...  عینــک  از  نبایــد  همچنیــن  باشــند 

کننــد. اســتفاده  ســلونوئیدی 

در مناطــق سردســیر و یــا فصــل زمســتان 
لبــاس هــا بایــد دارای آســتر پشــمی باشــد 
و در مــکان هــای بارانــی از لبــاس کارهــای 

دارای کاله ســرخود اســتفاده شــود.

۲-   سبکی و استفاده راحت: 

لبــاس کار بایــد متناســب بــا کارکــرد آن 
احســاس خــوب و راحتــی بــه کارگــر بدهنــد 
 مثــال یــک کارگــر کــه در خیابــان هــا تمــام 
روز مشــغول کارهای ســرویس و تعمیرات 
اســت بایــد لباســی گشــاد تــر و ســبک تــر 
داشــته بایــد و احســاس راحتــی کنــد. هــر 
چقــدر لبــاس کار راحــت تــر باشــد و کارگــر 

حــس بهتــری در آن داشــته باشــد بــه طــور 
مســتقیم بــر روی افزایــش کارایــی و بهــره 

وری او تاثیــر دارد.

۳- دوام لباس: 

لبــاس کار بایــد بــا دوام باشــد و خیلــی 
زود مســتعمل نشــود. اســتفاده از پارچــه 
هــای مقــاوم در برابــر پارگــی و آســیب مــی 
توانــد دوره اســتفاده را بــاال بــرده و باعــث 

کاهــش هزینــه هــا شــود.

بــا  دلباســهای  و  شــب  در  دیــد   -۴
 High Visibility( بــاال  دیــد  قابلیــت 

: )Clothing

شــب  در  مجبورنــد  کارگــران  از  برخــی   
ــد  ــژه در جــاده هــا بای ــه وی ــد کــه ب کار کنن
لباســی بپوشــند کــه کــه بــه راحتــی توســط 
هرگونــه  از  و  شــوند  دیــده  راننــدگان 
تصــادف و آســیب جانــی جلوگیــری کنــد. 
ــد در شــب در  ــا قابلیــت دی لبــاس هــای ب

ایــن مــورد مناســب اســت.

راننــدگان لیفتــراک و جرثقیــل، کارگــران 
نیــز  و  لولــه  خطــوط  و  جــاده  حاشــیه 
کارکنانــی کــه مســئول واکنــش در شــرایط 
کســانی  جملــه  از  هســتند،  اضطــراری 
ــد. ــاز دارن ــن لباســها نی ــه ای هســتند کــه ب
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۵- کاهش هزینه تعمیر و شستشو: 

شــرکت هایــی کــه بــرای کارکنــان خــود لبــاس کار خریــداری مــی 
ــاس هــا مســتعمل  ــی زود لب ــد خیل ــد معمــوال دوســت ندارن کنن
شــود و بــا دوام باشــد. همچنیــن لبــاس هــا بایــد بــه راحتــی قابــل 
ــن  ــد ای ــدگان لبــاس کار بای ــر و بازســازی باشــند. تولیدکنن تعمی

قابلیــت را در لبــاس ایجــاد کننــد.

۶- حفظ شخصیت برند و طراحی: 

ســالمت  حفــظ  کار  هــای  لبــاس  کارکــرد  مهم تریــن  هرچنــد 
و ایمنــی کارگــر اســت امــا ایــن بــه معنــی اهمیــت نــدادن بــه 
طراحــی، رنــگ و شــکل ظاهــری آن نیســت. اوال شــرکت خریــدار 
بــه  زیبــا  لبــاس  یــک  بــا  را  برنــد خــود  عالقــه دارد شــخصیت 
نمایــش بگــذارد و دومــا کارگــر عالقــه دارد لبــاس کار شــیک و 
متفاوتــی داشــته باشــد. بنابرایــن نقــش طراحــی لبــاس و حفــظ 
شــخصیت و حرمــت برنــد و شــخص کارگــر بســیار اهمیــت دارد.

ایــن بحــث در طراحــی لبــاس کار خانــم هــا بســیار مهــم تــر اســت 
چراکــه خانــم هــا بیــش از آقایــان برایشــان ظاهــر و نــوع پوشــش 

و شــیک بــودن اهمیــت دارد.

بــه همیــن دلیــل یــک شــرکت بــزرگ تولیــد کننــده لبــاس کار در 

آمریــکا بــا توجــه بــه ســایز کمــر و انــدام خانــم هــا دو مــدل و دو  
بــرش متفــاوت را بــرای هــر ســایز را ارایــه مــی دهــد تــا کارگــر خانــم 
بتوانــد متناســب بــا انــدام خــود لباســی را انتخــاب کنــد کــه هــم 
فــرم انــدام را حفــظ کنــد و در عیــن حــال راحــت و کاربــردی باشــد 

و در حیــن انجــام کار محدودیتــی ایجــاد نکنــد.

بــا جزییــات  کار  لبــاس  گفــت هرچقــدر  تــوان  مــی  نوعــی  بــه 
بیشــتری طراحــی شــده باشــد و زیباتــر و  کارآمــد تــر بــاد نشــان 
دهنــده قــدرت و اعتبــار شــرکت اســت. اگــر شــما هــم در شــرکت 
یــا موسســه خــود بــه دنبــال تهیــه لبــاس کار بــرای پرســنل خــود 

هســتید ایــن مســاله را جــدی بگیریــد.

لبــاس هــای کار، ماننــد لبــاس هــای روزمــره شــما ، پیامــی ارســال 
ــز  ــد در مــورد آنچــه مــی پوشــند نی ــن افــراد بای ــد، بنابرای مــی کن
ــرای مشــتریان و همــکاران  ــام هــای متفاوتــی ب ــا پی ــد ت فکــر کنن
خــود ارســال نکننــد. در دوران مــدرن ، لبــاس کار و لبــاس فــرم 

بــه مــردم احســاس هویــت مــی دهــد.

۷- سازگاری با شرایط جوی: 

ــا آب و هواهــای مختلــف، درجــه  کارگــران در مناطــق مختلــف ب
حــرارت و رطوبــت متفــاوت کار مــی می کننــد بنابرایــن تولیــد 
کننــدگان لبــاس کار در شــمال آفریقــا بایــد بــه ایــن موضــوع 
دقــت کننــد کــه در طراحــی و تولیــد لبــاس کار بــرای یــک ســکوی 
نفتــی در دبــی بــا هــوای بســیار گــرم و مرطــوب و مثــال یــک کارگــر 
شــهرداری در لنــدن تفــاوت هــای جــدی در انتخــاب نــوع پارچــه، 
وزن پارچــه، تهیــه داخــل لبــاس و گــردش هــوا در آن ، ضــد آب 

بــودن ، رنــگ و فاکتورهــای دیگــری دخیــل هســتند.

رعایت استانداردهای تولید لباس کار

تولیــد  بــرای  بــازار اصلــی صادراتــی  دانیــد  مــی  کــه  همانطــور 
کننــدگان لبــاس کار در شــمال آفریقــا بــدون شــک بــازار اروپــا 
مــی باشــد و در واقــع بســیاری از تولیــد کننــدگان بــه صــورت 
منوپــول تولیــدات خــود را بــا اســتانداردهای اروپایــی و مــواد اولیــه 

ــد. ــد مــی کنن ــی تولی مرغــوب واردات

امــا نکتــه مهــم بــرای تولیدکننــدگان لبــاس کار در شــمال آفریقــا 
کــه بــه طــور مســتقل و بــا برنــد خــود تولیــد  صــادر مــی کننــد 
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ــن  ــرای واردات ای ــا ب ــه اروپ ــه اســتاندارهای ســخت گیران دقــت ب
نــوع محصــوالت اســت. از آنجایــی کــه لبــاس کار مســتقیما بــا 
ســالمت کارگــر ارتبــاط دارد حتمــا بایــد اســتانداردهای خــاص 

خــود را داشــته باشــد.

لباس های کار از چه موادی ساخته می شوند؟

نایلــون پلــی امیــد: خــواص و ویژگــی هــای منحصــر بــه فــرد الیــاف 
و نــخ نایلــون و البتــه پارچــه هــای نایلونــی موجــب شــده بهتریــن 
و بــا دوام تریــن لبــاس هــای کار از ایــن جنــس ســاخته شــود. 
نایلــون مقاومــت کششــی و سایشــی باالیــی دارد و مــی توانــد 
بــه مــدت طوالنــی در شــرایط جــوی و کاری خــاص و دشــوار دوام 
بیــاورد. نایلــون بــه راحتــی قابــل بازیافــت و بازگشــت بــه زنجیــره 
ــخ هــای  ــد شــده از ن ــاس هــای کار تولی ــد اســت. قیمــت لب تولی
پلــی آمیــد و نایلــون بــه عنــوان مهــم تریــن نماینــده آنهــا نســبت 

بــا ســایر مــوارد گــران تــر اســت.

ــه نفتــی کــه در  ــا پای پلــی اســتر: پلــی اســتر الیافــی اســت کــه ب
دهــه اخیــر بســیار محبــوب شــده و توانســته در بخــش هــای 
مختلــف قابلیــت هــای خــود را نشــان دهــد و بــه ســبب پرکاربــرد 
تــر بــودن و تولیــد بســیار بــاال قیمــت مناســب تــری هــم دارد. 
لبــاس هــای پلــی اســتر را مــی تــوان بــرای ایجــاد تنفــس بهتــر 
بــدن کارگــر بــا الیــاف طبیعــی پنبــه و پشــم هــم مخلــوط کــرد. 

پلــی اســتر دارای مقاومــت سایشــی باالیــی اســت.

الیــاف   طبیعــی: قطعــا الیــاف طبیعــی خــواص خوبــی دارنــد و بــا 
بــدن ســازگاری بیشــتری دارنــد امــا در مقایســه بــا ســایر الیــاف 
تواننــد  بــه تنهایــی نمــی  و  مصنوعــی مقامــت کمتــری دارنــد 
در بســیاری از مــوارد محافــظ خوبــی بــرای نیــروی کار باشــند 
ــا  ــا الیــاف مصنوعــی ب ــه همیــن دلیــل الیــاف طبیعــی بیشــتر ب ب
درصدهــای متفــاوت ترکیــب مــی شــوند و یــا بعــد از بافــت در 
پروســه تکمیــل یــا COATING بــا پوششــهای خــاص محافظتــی 
پوشــانده مــی شــوند تــا ویژگیهــای مــورد نیــاز را بدســت آورنــد.

HIGH PERFORMANCE پارچه های  

پیشــرفتهای انجــام شــده در صنعــت نســاجی و علــوم الیــاف 
هــای  قابلیــت  و  کارایــی  بــا  هایــی  و نــخ  الیــاف  تولیــد  موجــب 
بســیار بــاال شــده اســت کــه مــی تواننــد در تولیــد ابــاس هــای 
کار ویــژه نقــش اساســی ایفــا کننــد. مثــال در محیــط هایــی کــه 

از حساســیت بســیار باالیــی برخــوردار اســت بحــث الکتریســیته 
ســاکن روی لبــاس اپراتورهــا مــی توانــد فاجعــه بــه بــار بیــاورد 
ــم لبــاس هــای ضــد  ــخ هــای رســانا قادری ــا تولیــد ن کــه امــروزه ب

الکتریســیته ســاکن تولیــد کنیــم.

همچنیــن در صنایــع فلــزی و محــل هایــی کــه کارگــران بــا اجســام 
تیــز و برنــده ســر و کار دارنــد نــخ هــای ضــد بــرش مــی تواننــد در 

تولیــد انــواع دســتکش شــلوار و … مــورد اســتفاده باشــند.

بــی شــک لبــاس کار در حــوزه هــای مختلــف بــازار بســیار بــزرگ و 
 پویایــی دارد و بــه ویــژه در کشــورهای اروپایــی و امریــکا و کانــادا 
بســیار مــورد توجــه و یکــی از الزامــات کارفرمایــان اســت بــه 
همیــن دلیــل تولیدکننــدگان لبــاس کار در شــمال آفریقــا مــی 
ــا  ــوآوری و پیشــرفت هــای روز دنی ــر ن ــه ب ــا تکی ــد همــواره ب توانن
در ایــن عرصــه ایــن بازارهــای مهــم را در دســت داشــته باشــند.

کــه  آفریقاســت  شــمال  در  کشــوری  تونــس  مثــال  طــور  بــه 
اروپــا دارد و ۹۵ درصــد صــادرات آن در  بــه  صــادرات خوبــی 
بخــش لبــاس کار بــه شــش کشــور فرانســه، ایتالیــا، آلمــان، 

می گیــرد. صــورت  و  اســپانیا  هلنــد  بلژیــک، 
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مهم ترین تولید کنندگان لباس کار در شمال آفریقا

Mezrahikonfektion

Address: Sidi Rezig, Tūnis, Tunisia

Tel: +216 23 209 623

email: mezrahikonfektion@gmail.com

برتریــن  از  یکــی  ســابقه  ســال   ۲۵ از  بیــش  بــا  شــرکت  ایــن 
ایــن  لبــاس کار در کشــور تونــس مــی باشــد.  تولیدکننــدگان 
شــرکت دارای ۳۵۰ کامنــد در بخــش هــای مختلــف مــی باشــد.

Vanheurck workwear

Tel: +32 3 321 21 05

Email: info@vanheurck.com

ایــن برنــد در ســال ۱۹۲۰ در بلژیــک تاســیس گردیــد امــا درحــال 
حاضــر تمــام تولیــد خــود را در کشــور تونــس انجــام میدهــد و از 
طریــق شــبکه فــروش گســترده خــود در اروپــا لبــاس هــای کار و  

منســوجات فنــی خــود را بــه فــروش میرســاند.

Maco-confection

Address : Boulevard de l’environnement 5042 
Mesjed Aïssa Monastir-Tunisie.

Phone: )+216( 73 42 23 88 / )+216( 73 42 23 90

E-mail : contact@maco-confection.net

ایــن شــرکت در ســال ۱۹۹۰ در شــهر موناســتیر تونــس تاســیس 
شــده اســت و دارای مالکیــت ۷۰ درصــد بلژیکــی و ۳۰ درصــد 
تونســی اســت. تمــام تولیــدات ایــن شــرکت بــه طــور کامــل بــه 
اروپــا صــادر مــی شــود. بســترهای مناســب در تونــس و قیمــت 
تمــام شــده تولیــدات نســاجی ســرمایه گــذاری هــای خارجــی در 

ایــن کشــور را افزایــش داده اســت.

Garaconfection

Address: Habib Thameur Road, 5121 – Rajiche 
Mahdia- Tunisia

Phone: +216 73 687 774

E-mail: chekib@garaconfection.com

ایــن شــرکت در ســال  ۹۸۶ــ توســط آقــای محمــد گارا بــا هــدف 
تولیــد منســوجات فنــی و انــواع لبــاس کار تاســیس شــده اســت.

MUSTANG WORKWEAR

Address: Zone Industrielle Ben M’Sick Lot 90, Sidi 
Othmane, Casablanca, Morocco

Email: infos@mustang.ma

Phone: +212 5 22 72 64 66

ایــن شــرکت در زمینــه تولیــد انــواع لبــاس کار دارای بیــش از ۲۸ 
ســل ســابقه اســت و توانایــی تولیــد بــر اســاس هــر نــوع کاربــرد و 

نیــاز مشــتری را دارا مــی باشــد.

پرســنل   4۰۰ و  شــاپ  ورک   4 دارای  مراکشــی  شــرکت  ایــن 
انجــام  آمــاده  المللــی  بیــن  اســتاندارد   ۸ و  اســت  متخصــص 
ســریع ســفارش هــای مختلــف اســت. بــازار صادراتــی عمــده 
ایــن شــرکت کشــورهای فرانســه  - بلژیــک - آلمــان و انگلســتان 

هســتند.

TM Fashion Factory and Hotel Supplies

Address: King Faisal St., El Kom EL Akhdar 
Station, End of Aly Shiha St, Haram, Giza, Egypt

Email: Marketing@tmuniform.com

Marketing Mob: +2 01068813000

Saudi Arabia

Address: Southern Industrial Zone – El Khomra 
Jeddah – KSA

Email: Saudi@tmuniform.com

Mobile: +966 540013531

ایــن شــرکت در ســال ۱۹۸4 در مصــر تاســیس گردیــده و در 
حــال حاضــر دومیــن کارخانــه خــود را در عربســتان صعــودی راه 
انــدازی کــرده اســت. عمپــه تولیــدات ایــن شــرکت لبــاس هــای 

ــرای پرســنل رســتوران هــا و هتــل هــا مــی باشــد. کار ب

از  و  اســت  بســیار گســترده  ایــن شــرکت  بازارهــای صادراتــی 
ســودان و اردن و مراکــش گرفتــه تــا آلمــان و اســپانیا و ایتالیــا 

محصــوالت خــود را صــادر مــی کنــد.
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ویکتوریــا ســیکرت بــه تازگــی از راه انــدازی 
روز  مــد  و  فراگیــر  زنانــه  زیــر  لبــاس  برنــد 
شــریک  جدیدتریــن  عنــوان  بــه   ،Elomi
خــود،  دیجیتالــی  پلتفــرم  در  خــود  برنــد 
بــه  الومــی  داد.  خبــر   VS&Co-Lab
لیســت رو بــه رشــدی از برندهــای نــوآور در 
و  می شــود  ملحــق   VS&Co-Lab فضــای 
ــه فــرد از لباس هــای  مجموعــه ای منحصــر ب
زیــر زنانــه بــا پشــتیبانی و راحتــی بی نظیــری 

می دهــد. ارائــه  را 

 ،Elomi هــر کــدام از مجموعه هــای زیبــای
در طرح هــای بی نقــص و خیره کننــده و در 
اندازه هــای مختلــف ارائــه شــده اند. مطابــق 
بــا تعهــد مســتمر ویکتوریــا ســیکرت بــرای 
بدنــی  بــا فرم هــای  زنــان  از همــه  حمایــت 
نیــز   Elomi برنــد  متفــاوت،  اندازه هــای  و 
لبــاس زیرهــای خــود را در بیــش از ۱۰۰ ســایز 

ارائــه می دهــد.

رومنایی ویکتوریا سیکرت از برند 
لباس زیر زاننه الویم

الومــی بــا الهــام از زنانگــی و زیبایــی ذاتــی و 
همچنیــن حــس قــدرت و اعتمــاد بــه نفــس، 
ارمغــان  بــه  را  بــدن  بــودن  مثبــت  حــس 
ایــن  بــه طــور کلــی، قیمت هــای  مــی آورد. 
مجموعــه از ۲۰ تــا ۷۶ دالر متغیــر اســت.

طراحــی  روی  بــر  همیشــه   Elomi تمرکــز 
هیجان انگیــز  و  رنگارنــگ  محصــوالت 
می کنــد  افتخــار  ایــن  بــه  و  اســت  بــوده 
کــه چگونــه ایــن برنــد بــه یــک رهبــر بــازار 
شــده  تبدیــل  زنانــه  زیــر  لباس هــای  بــرای 
ــی مرزهــای  ــه جابجای ــان ب اســت. مــا همچن
ارائــه  بزرگتــر  آنچــه می تــوان در ســایزهای 
هســتیم  متعهــد  و  می دهیــم  ادامــه  داد، 
کــه لبــاس زیــر زنانــه مــد روز را بــرای همــه 

دهیــم. قــرار  دســترس  در  خانم هــا 

پیــام  ســیکرت،  ویکتوریــا  بــا  مــا  شــراکت 
و  تقویــت  فراگیــری،  مــورد  در  را  الومــی 
همســو می کنــد و بــه مــا امــکان می دهــد 

حتــی بــا مصــرف کننــدگان بیشــتری ارتبــاط 
برقــرار کنیــم. لیــزا بنــت، مدیر عامل شــرکت 
Eveden در آمریــکای شــمالی گفــت: مــا 
بــرای ایــن همــکاری و آینــده مشــترک بســیار 

هســتیم. هیجــان زده 

کریســتن الگــوآ، معــاون بازرگانــی ویکتوریــا 
ســیکرت گفــت: »همانطــور کــه بــه تعهــد 
ادامــه  زنــان  همــه  از  تجلیــل  بــرای  خــود 
شــرکای  از  کــه  مفتخریــم  می دهیــم، 
اســتقبال   Elomi ماننــد  نــوآور  برندهــای 

. می کنیــم

در  زیبــا  مجموعه هــای  ارائــه  بــه  تعهــد  بــا 
طیــف گســترده ای از اندازه هــا و ســبک ها، 
زیــر  لباس هــای  انتخــاب  مکمــل   Elomi
زنانــه ویکتوریــا ســیکرت اســت و شــراکتی 
را ایجــاد می کنــد کــه از القــای حــس مثبــت 

بــودن بــدن حمایــت می کنــد. «



نخ آذر دنیز

شماره های تماس:

پاشازاده   ۰۲۱۶۶۲۰۴۳۹۳

۰۹۱۲۷۶۱۱۷۵۴   -  ۰۹۱۲۲۴۸۶۹۸۸

asqarpashazadeh@gmail.com

 

فعالیت ها :

خرید و فروش انواع نخ درجات. نخ استوک. نخ ضایعات.

اسپاندکس. نخ نایلون. نخ لمه. نخ مالنژ. نخ اکرلیک. نخ الکرا. نخ

تکسچره. نخ یوموش. نخ سوپربرایت. نخ کاموا. نخ شانل. نخ زری.

نخ فیالمنت. نخ پنبه ۱.۳۰،پنبه۱.۲۰.پنبه۱.۱۶. پلی استر . ویسکوز.

دنیرهای مختلف. نخ ویسکوز ۱.۳۰وترویرا ۱۰۰.۱۵۰.۳۰۰.و مینگل

۱۰۰.۱۵۰.۳۰۰و پلی استر۵۰۰.۸۰۰.۱۵۰۰....نخ اسپان.نخ bcf. نخ p.p وپلی

استر پنبه ۱.۳و.۱.۲۰ و غیره 

به صورت عمده (تناژ) از سراسر کشور

 

Azar Deniz Yarn
 

خریدو فروش انواع نخ استوک

و درجات (نیمدوک و کم دوک)
 

AzarDeniz 
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اتثیر فناوری های جدید بر 
صنعت فرش

صنعــت نســاجی جهــان پیوســته در حــال رشــد و پیشــرفت اســت. صنعــت فــرش نیــز بــه عنــوان بخشــی از ایــن خانــواده 
بــزرگ، همــواره درحــال پیشــرفت اســت. ترندهــای بوجــود آمــده در صنایــع فــرش، بــه طــور مســتقیم تحــت تاثیــر فناوری هــای 
جدیــد معرفــی شــده در ایــن حــوزه هســتند. بــه صــورت کلــی بــا پیشــرفت فنــاوری تولیــد ماشــین آالت و معرفــی روندهــای 

تولیــد جدیــد، محصــوالت نیــز متفــاوت از محصــوالت متــداول و ســنتی خواهنــد بــود.

در ادامه با ما همراه باشید تا به بررسی تاثیر فناوری های جدید بر روند رشد صنعت فرش بپردازیم.

از فناوری های جدید صنعت فرش چه می دانید؟

اخیــر  ســال های  در  ســخت  کفپوش هــای 
محبوبیــت زیــادی بــه دســت آورده انــد. امــا علــی 
رغــم ایــن محبوبیــت، فرش هــا بــه عنــوان یــک 
کفپــوش ســنتی همچنــان در بیــن مــردم دنیــا 
محبــوب هســتند. در مــواردی کــه از فــرش بــرای 
بایســتی  می شــود،  اســتفاده  اداری  فضاهــای 

وقــت بیشــتری صــرف انتخــاب آن شــود.

اداری  فضــای  ظاهــر  امــروزی  دنیــای  در 
اســتانداردهای  دهنــده  نشــان  شــرکت ها، 
فــرش  درنتیجــه  اســت.  آن هــا  کار  و  کســب 
انتخــاب شــده بــرای فضاهــای اداری بایســتی بــه 
گونــه ای باشــد کــه بــه محیــط کاراکتــر و ظرافــت 
منحصربفــردی بدهــد. تولیــد کننــدگان فــرش در 
ســال های اخیــر بــه صــورت گســترده از آخریــن 
فناوری هــای معرفــی شــده ایــن صنعــت اســتفاده 
می کننــد. اســتفاده از فناوری هــای جدیــد ســبب 
می شــود کــه فرش هــا در فضــای رقابتــی بــا ســایر 
کفپوش هــا باقــی مانــده و بــه عنــوان یــک گزینــه 

زیبــا و کاربــردی درنظــر گرفتــه شــوند.
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از ســایر کفپوش هــا متفــاوت می کنــد،  را  فــرش  کــه  آنچــه 
احســاس خــوب و راحــت زیــر پــا اســت. بــه عــالوه ظاهــر زیبــا و 
زیــر پــای مناســب، فرش هــای امــروزی از نظــر عملکــردی نیــز 
پیشــرفت  قابــل توجهــی داشــته اند. در واقــع ایــن ویژگی هــا 
در ظاهــر فــرش قابــل مشــاهده نبــوده و ســاختار پشــتی فــرش 
را می ســازند. درنتیجــه ســبب ثبــات ابعــادی الیــاف پایــل و 
دوام و حفــظ ظاهــر فــرش بــرای مــدت طوالنــی خواهنــد شــد.

فــرش،  صنایــع  در  شــده  اســتفاده  جدیــد  تکنولوژی هــای 
افزایــش  را  فــرش  زیبایــی  قابــل توجهــی دوام و  بــه میــزان 
می دهنــد. در حقیقــت بــا توجــه بــه افزایــش محبوبیــت فــرش 
در بــازار امــروز، تولیــد کننــدگان تمــام ســعی خــود را می کننــد 
تــا محصــوالت متمایــز و منحصربفــردی را بــه بــازار عرضــه 
نگهــداری  بــه  بــازار  در  موجــود  جدیــد  محصــوالت  کننــد. 
کمتــری نیــاز دارنــد. بــه عــالوه ایــن فرش هــا مقاومت بیشــتری 
در برابــر لکــه شــدن دارنــد. همچنیــن بعضــی از آن هــا دارای 

خــواص ضدمیکــروب و ویــروس هســتند.

نقش فناوری بر ترندهای بازار فرش

فــرش و کفپــوش، از هــر جنســی کــه باشــد، نقــش مهمــی در 
طراحــی دکوراســیون محیط هــای مختلــف دارنــد. کفپوش هــا 
یکــی از عناصــر مهــم و قابــل توجــه بــرای افــزودن عناصــر 
زیبایــی شناســی بــه محیط هــای تجــاری هســتند. طراحــی و 
انتخــاب متریــال مناســب، تاثیــر قابــل توجهــی بــر جنبه هــای 
عملیاتــی خواهــد داشــت. مــواردی همچــون دوام، پایــداری، 
زیبایــی بصــری و همچنیــن تمیــزی تحــت تاثیــر نــوع طراحــی و 

متریــال اســتفاده شــده بــرای کفپــوش هســتند.

در طــی ســالیان متولــی در صنعــت فــرش، اصــول اولیــه تولیــد 
ــا درنظــر گرفتــن ایــن اصــول ثابــت،  ثابــت باقــی مانده انــد. ب
فرش هــای ماشــینی و موکت هــا بــه عنــوان محصــول نهایــی 
بــا اســتفاده از الیــاف مختلــف تولیــد می شــوند. ســاختارهای 
مختلــف ایــن محصــوالت و کیفیــت محصــول، ســبب ایجــاد 
محدودیت هایــی در بحــث طراحــی و زیبایــی شــناختی خواهــد 

شــد.
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امــا بــه صــورت کلــی اکثــر محصــوالت از نظــر رنــگ، طــرح 
ــوع هســتند. امــروزه نســل جــوان نســبت  ــوع متن و بافــت تن
بــه اســتفاده از کفپوش هــا، ذهنیــت یکبــار مصــرف را اتخــاذ 
می کننــد. در مقابــل صاحبــان دفاتــر تجــاری، هتــل داران و 
مدیــران مراکــز مختلــف بــه دنبــال نوســازی فضاهــای داخلــی 

هســتند.

هیــچ فرشــی در بــازار وجــود نــدارد کــه بــرای اســتفاده در تمــام 
موقعیت هــا و کاربردهــا مناســب باشــد. درنتیجــه ســاختار، 
ــی آن  ــرد نهای ــه کارب ــا توجــه ب طــرح و ویژگی هــای محصــول ب

توســط تولیــد کننــدگان تعییــن می شــود.

و  بهداشــتی  مــوارد  بــه  نســبت  دنیــا  اخیــر  ســال های  در 
ســالمت افــراد هوشــیارتر از گذشــته اســت. مصــرف کننــدگان 
فــرش نیــز بیــش از گذشــته بــه دنبــال اســتفاده از فرش هــای 
تایــل دارای خاصیــت ضدمیکــروب هســتند. ایــن فرش هــا 
نصــب  مراحــل  دارای  شــده اند،  تهیــه  مصنوعــی  الیــاف  از 
آســان تر بــوده و مقــرون بــه صرفه تــر از کفپوش هــای دیگــر 

هســتند.

دوره،  ایــن  در  کرونــا  ویــروس  گیــری  همــه  دیگــر  طــرف  از 
در  اســت.  داشــته  تولیــد  رونــد  بــر  توجهــی  قابــل  تاثیــرات 
حقیقــت همــه گیــری و قوانیــن مربــوط بــه قرنطینــه ســبب 
افزایــش هزینه هــای مربــوط بــه مــواد اولیــه و حمــل و نقــل 

جهانــی و کاهــش تجــارت جهانــی شــده اســت.

بــا توجــه بــه مــوارد بیــان شــده، محصــوالت بهداشــتی ســازگار 
بــا محیــط زیســت در حــال ظهــور هســتند. هــدف از ظهــور 
ــی اســت کــه از انســان ها و  ــن محصــوالت ایجــاد فرش های ای
محیــط زیســت محافظــت کننــد. ایــن مجموعه هــای فــرش 
دارای ویژگی هــای مثبتــی نظیــر قابلیــت بازیافــت و اســتفاده 

مجــدد هســتند.

کاشی فرش ها

امــروزه بــا پیشــرفت فنــاوری ، کاشــی فرش هــا نیــز در حــال 
افزایــش هســتند. از لحــاظ تاریخــی از ایــن گــروه فرش هــا 
عمدتــا در بخش هــای تجــاری و شــرکت ها اســتفاده می شــد. 
بــا گذشــت زمــان و پیشــرفت روزافــزون ماشــین های بافــت 
رنگ هــای  و  طراحــی  قابلیــت  افزایــش  همچنیــن  و  فــرش 
مــورد اســتفاده، کاشــی فرش هــا نیــز ظاهــر جدیــد بــه خــود 
گرفتنــد. درنتیجــه ایــن پیشــرفت ها اکنــون می تــوان از کاشــی 
فرش هــای متنــوع و راحــت بــرای همــه فضاهــا اســتفاده کــرد.

اســتفاده از ایــن محصــوالت امــکان خالقیــت در طراحی هــا 
را فراهــم می کنــد. در حقیقــت ایــن کفپوش هــا بــا رنگ هــا 
و طرح هــای متنــوع و شــاد، امکانــات متنوعــی را در اختیــار 
طراحــان قــرار می دهنــد. ایــن فرش هــا عــالوه بــر زییایــی و 

تنــوع، بــا انــواع محیط هــای کاری نیــز ســازگار هســتند.
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فرش هــای  تکامــل  ســبب  فنــاوری،  توجــه  قابــل  پشــرفت 
دوســت دار محیط زیســت شــده اســت. الیاف مورد اســتفاده 
بطری هــای  بازیافــت  بوســیله  فرش هــا،  ایــن  تولیــد  در 
عــالوه  فرش هــا  ایــن  می شــوند.  تولیــد   )PET( پالســتیکی 
بــر مزایــای زیســت محیطــی، دارای خــواص عایــق صوتــی 
هســتند. در حقیقــت اســتفاده از آن هــا ســبب جــذب درصــد 

از صداهــای محیــط می شــود. زیــادی 

کاشــی فرش هــا همچنیــن بــه عنــوان عایــق حرارتــی عمــل 
می کننــد. خاصیــت عایــق آن هــا بــه صورتــی اســت کــه ســبب 
کاهــش ۲۰ درصــدی هزینه هــای مربــوط بــه انــرژی می شــود. 
راحتــی  پــا ســبب  زیــر  راحتــی  و  دوام  کــم،  وزن  عــالوه  بــه 
بیشــتر آن هــا خواهــد شــد. اســتفاده از ایــن فرش هــا ســبب 
می شــود کــه کفپــوش مــورد اســتفاده بــا آخریــن ترندهــا بــازار 
هماهنــگ باشــد. کاشــی فرش هــا هرگــز از مــد نمی افتنــد و 

دارای ویژگی هــای عملکــردی مفیــدی خواهنــد بــود.

فروش ITM ۲0۲4 از ۳ اکترب 
)8 مهر( رشوع یم شود

پــس از نمایشــگاه ITM ۲۰۲۲ کــه بیــن ۱4 تــا ۱۸ ژوئــن برگــزار 
شــد و بــا فــروش ماشــین هــای میلیــون دالری و تعــداد غرفــه 
داران و بازدیدکننــدگان رکوردهــا را شکســت، شــروع پــروژه  
ITM ۲۰۲4 اســتارت خواهــد خــورد. فــروش ITM ۲۰۲4 کــه بــا 
افزایــش تعــداد ســالن هــا و مترمربــع روزافــزون خــود را بــرای 
بزرگتریــن نمایشــگاه تاریــخ خــود آمــاده مــی کنــد، از ۳ اکتبــر 

۲۰۲۲ )۸ مهــر( آغــاز مــی شــود.

کــه   ITM نســاجی  آالت  ماشــین  المللــی  بیــن  نمایشــگاه 
یکــی از بزرگتریــن نقــاط مالقــات پیشــتازان فنــاوری نســاجی 
جهــان اســت، بــا چنــد برابــر شــدن موفقیــت و رشــد هــر ســاله 
بــه راه خــود ادامــه مــی دهــد. رکــورد فــروش در نمایشــگاه 
ITM ۲۰۲۲ بــه دســت آمــد، جایــی کــه آخریــن فنــاوری هــا 
بــه نمایــش گذاشــته شــد و عرضــه هــای جهانــی انجــام شــد. 
نمایشــگاه ITM ۲۰۲۲، کــه در آن حجــم تجــاری بیــش از ۱.۵ 

میلیــارد یــورو در ۵ روز رخ داد.

 بــا ۱۲۸۰ شــرکت و نماینــده شــرکت از ۶۵ کشــور و ۶4۵۰۰ 
بزرگتریــن  از  یکــی  میزبــان  کشــور،   ۱۰۲ از  کننــده  بازدیــد 

گردهمایــی هــای جهــان بــود.

فــروش نمایشــگاه ITM ۲۰۲4 کــه دوره بعــدی آن در تاریــخ 4 
تــا ۸ ژوئــن ۲۰۲4 در مرکــز نمایشــگاه و کنگــره Tüyap برگــزار 

مــی شــود، از ۳ اکتبــر آغــاز مــی شــود.
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ترجمه : محبوبه قایدی

فــرش دســتباف ایرانــی یکــی از گرانترین 
نمــاد  و  داخلــی  دکوراســیون  کاالهــای 
حــس الکچــری در هــر خانــه و مکانــی 

اســت.

ارگانیــک  و  دســتی  کاالهــای  اصــوال 
شــده  ســاخته  کاالهــای  از  گرانتــر 
فــرش  گرانــی  امــا  هســتند  ماشــینی 
هــم  دیگــری  متعــدد  دالیــل  دســتباف 

دارد.

و  ارگانیــک  اولیــه  مــواد  از  اســتفاده 
گــران

بــرای تولیــد فــرش دســتباف ایرانــی از 
مــواد اولیــه ارگانیــک و طبیعــی اســتفاده 
مــی شــود. نخهــای پشــمی بــه صــورت 
دســتی ریســیده مــی شــوند و بــا زحمــت 
و مهــارت زیــاد بــرای بافــت فــرش حاضــر 
مــی شــوند همچنیــن طیــف وســیعی از 
رنگهــا بــه کمــک رنگهــای صــد درصــد 
گیاهــی و ارگانیــک رنگــرزی شــده و در 

فضــای بــاز خشــک مــی شــوند. بــه ایــن 
ترتیــب مــی تــوان گفــت فــرش دســتباف 
ایرانــی از مــواد اولیــه گــران تــری ســاخته 

مــی شــود.

از طرفــی شــاید بتــوان گفــت فــرش هــای 
۱۰۰ درصــد ابریشــم ایرانــی کــه بیشــتر 
مــی  بافتــه  تبریــز  و  قــم  شــهرهای  در 
شــوند گــران تریــن فــرش هــای جهــان 
هســتند چــرا کــه در بافــت آنهــا فقــط از 
ایریشــم خالــص کــه بســیار گــران قیمت 
اســت اســتفاده مــی شــود. فــرش هــای 
بافتــه شــده از ابریشــم خالــص کــه گــران 
تریــن نــخ الیــاف طبیعــی اســت بســیار 
ظریــف و زیبــا و لطیــف هســتند و مثــل 

پارچــه قابــل تــا کــردن هســتند.

فــرش  کــه  هســتند  هــم  هنرمندانــی 
هــای سفارشــی بــا اســتفاده از قطعــات 
المــاس و دیگــر ســنگ هــای قیمتــی را 

تولیــد مــی کننــد.

نیروی انسانی و زمان تولید زیاد

فــرش دســتباف اصیــل ایرانــی از زمــان 
برداشــت  یــا  گوســفند  پشــم  چیــدن 
ابریشــم طبیعــی تــا ریســندگی دســتی 
بافــت  البتــه  و  فــرش  نــخ  رنگــرزی  و 
کار  نیــروی  نیازمنــد  فــرش  تکمیــل  و 
متخصــص و ماهــر اســت و هــر فــرش 
و  ابعــاد  و  ســایز  بــه  بســته  دســتباف 
هــا  هفتــه  آن  بافنــدگان  تعــداد  البتــه 
مهمتریــن  میکشــد.  طــول  هــا  مــاه  و 
عوامــل تعییــن کننــده زمــان بافــت یــک 
فــرش عبارتنــد از: انــدازه ی تابلــو فــرش 
و یــا قالــی- تعــداد رنــگ نــخ و جنــس نــخ 

فــرش یــا تابلــو فــرش.

هــر چنــد معمــوال بافنــدگان فــرش در 
مناطــق روســتایی و کــم درامــد هســتند 
اما با رعایت استانداردهای بین المللی 
ماننــد اوکوتکــس و ... خریــداران فــرش 
ــه ای را  ــور هســتند حقــوق منصفان مجب

چرا فرش دستباف اینقدر گران است؟چرا فرش دستباف اینقدر گران است؟
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بــرای آنهــا در نظــر بگیرنــد. متاســفانه 
در حــال حاضــر تاجــران فــرش هزینــه هــا 
ی بــاالی کارگــری را در قســمت نهایــی 
کمتــر  امــا  کننــد  مــی  محاســبه  فــرش 

حقــوق بافنــده را در نظــر مــی گیرنــد.

هــر فــرش یــک کاالی هنــری منحصــر 
ــه فــرد ب

هــزاران  ماشــینی  فــرش  هــر  از  شــاید 
نمونــه در شــهر یــا کشــور شــما و اگــر 
آنــرا از فروشــگاههای زنجیــره ای بــزرگ 
. مشــهور دنیــا خریــداری کــرده باشــید 
ــه آن در اقصــی نقــاط  دههــا هــزار نمون
فــرش  هــر  امــا  باشــد  موجــود  جهــان 
دســتباف ایرانــی یــک اثــر هنــری منحصر 
بــه فــرد اســت کــه در خانــه شــما پهــن 
شــده اســت و شــاید پیداکــردن نمونــه 

مشــابه آن کار ســختی باشــد.

ایــن مــورد در مــورد گلیــم و گبــه هــای 
ایرانــی بســیار خــاص تــر اســت چــرا کــه 
در بافــت ایــن نــوع فــرش هیــچ نقشــه 
و  نیســت  بافنــده  اختیــار  در  بافتــی 
تجربــه  و  مهــارت  بــر  تکیــه  بــا  بافنــده 
قــدرت خیــال  و  فــرش  بافــت  خــود در 
خــود نقــوش را بــه ماننــد یــک نقــاش 
بــر روی ســطح فــرش خلــق مــی کنــد و 
ــه فــرد و  ــاری منحصــر ب باعــث ایجــاد آث

میشــود. خــاص 

تولید کم و سفارشی

حجــم بــازار فــرش دســتباف جهــان در 
حــدود ۱.۳ میلیــارد دالر اســت و عرضــه 
فــرش دســتباف ایرانــی اصیــل در بــازار 
کــم اســت بافنــدگان نیــز بــه دلیــل اینکه 
نمــی  تجــارت  ایــن  از  را  اصلــی  ســود 
برنــد و شــرایط بافــت و تهیــه فــرش نیــز 

بســیار ســخت و طافــت فرساســت روز 
بــه روز تمایــل خــود بــرای بافــت غــرش را 

از دســت مــی دهنــد.

همچنیــن مــی تــوان کانــال هــای توزیــع 
ایرانــی را یکــی  فــرش  انحصــاری تجــار 
دیگــر از دالیــل افزایــش قیمــت فــرش 
دانســت. معمــوال تولیــد کننــده فــرش 
دســتباف در مناطــق روســتایی هســتند 
آشــنایی چندانــی بــا صــادرات و فــروش 
کاالهــای  مجبورنــد  و  ندارنــد  فــرش 
خــود را از طریــق تجــار خــرد و محلــی 
بــه تاجــران سرشــناس فــرش دســتباف 
ــه فــروش  ــکا ب ــا آمری ــی در آلمــان ی ایران
برســانند و بــه نوعــی تجــار اصلــی فــرش 
امریــکا  و  اروپــا  در  ایرانــی  دســتباف 
هســتند کــه فــرش را بــه قیمــت ارزان 
خریــده و بــا قیمــت دلخــواه خــود وارد 

مجــاری فــروش مــی کننــد.
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 ACIMIT سیر تکامیل و أتثیر پروژه فناوری های اپیدار
)انجمن ماشین سازان نساجی ایتالیا(

 ACIMIT پــروژه فنــاوری هــای پایــدار در ســال ۲۰۱۱ بــا ابتــکار
متولــد شــد، بــا هــدف نظــارت بــر مشــارکت تولیــد کننــدگان 
محصــوالت  مســتمر  بهبــود  در  نســاجی  صنعــت  تجهیــزات 
خــود، کاهــش مصــرف انــرژی و ســازگاری بــا محیــط زیســت و 
در نتیجــه، ردپــای کربــن مرتبــط )CFP(. چنیــن بهبودهایــی بــه 
لطــف ابــزار Green Label کــه نتایــج مربوطــه را بــه صــورت 

کمــی و قابــل درک مــی کنــد، نظــارت مــی شــود.

شــرکت   44 احتســاب  بــا  امــروزه  پــروژه،  ایــن  چارچــوب  در 
ایتالیــا(،  نســاجی  ســازان  ماشــین  )انجمــن   ACIMIT عضــو 
نهــاد صــدور  یــک  اســت.  برچســب ســبز صــادر شــده   ۱4۳۳
ســبز  برچســب های  صــدور  فرآینــد  بین المللــی،  گواهینامــه 
کــرده  تاییــد  شــامل می شــود  ابــزار  کــه  را  اندازه گیری هایــی  و 
اســت. عــالوه بــر ایــن، شــرکت ارایــه دهنــده گواهــی نامــه هــا هــر 
ســاله رونــد انــدازه گیــری پارامترهــا و شــرایط عملیاتــی تجهیــزات 
تحــت برچســب را بــر روی ۲۰ درصــد از شــرکت هــای ملحــق بــه 

فنــاوری  پــروژه  ثیــر  تا و  مــل  "تکا نظرســنجی 

لیــت  فعا ز  ا بخشــی    "۲۰۲۲  - ر  یــدا پا هــای 

 ACIMIT توســط  کــه  اســت  ترویجــی  هــای 

 ) لیــا یتا ا نســاجی  ســازان  ماشــین  )انجمــن 

اســت،  نجــام شــده  ا  ۲۰۲۳  ITMA بــرای 

یــن  تر ز مرتبــط  ا یکــی  یــداری  پا کــه  یــی  جا

یــن  ا ز  ا بــود. هــدف  موضوعــات خواهــد 

پــروژه  توســعه  تحلیــل  و  یــه  تجز لعــه  مطا

ر در طــول  یــدا پا فنــاوری هــای 

ســال هــا اســت.

ترجمه: فاطمه معتمدی
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پــروژه را بــه صــورت رنــدوم و تصادفــی بررســی و کنتــرل مــی کند.

و  ســبز  برچســب  ابــزار  در  موجــود  هــای  داده  از  شــروع  بــا 
اطالعــات ارائــه شــده توســط شــرکت هــا از طریــق پرسشــنامه 
تــن  از  ۲۰4۵۹۸  انتشــار بیــش  از  بــه مقادیــر ۲۰۲۱(،  )ارجــاع 
CO۲ بــه طبیعــت جلوگیــری شــده  اســت )شــکل ۱(. بــرای درک 
بهتــر جالــب اســت بدانیــد. چنیــن کاهشــی معــادل انتشــار دی 
اکســید کربــن تولیــد شــده توســط ۳۶۸۶4 خــودرو اســت کــه 
۳۵۰۰۰ کیلومتــر در طــول یــک ســال )بــه طــور متوســط( و  یــا 
توســط دی اکســید کربــن تولیــد شــده توســط ۲4۳۵۷ شــهروند 

ــد. کــه در طــول یــک ســال ســفر مــی کنن

تأثیــر کلــی پــروژه از ســال ۲۰۱۶ تــا بــه امــروز، بــا فــرض یــک 
رونــد کاهــش ثابــت آالینــده هــا، ارزیابــی شــده اســت: در ۶ ســال 
گذشــته، انتشــارات اجتنــاب شــده کمــی معــادل ۱،۲۲۷،۵۸۷ 
تــن معــادل CO۲، مربــوط بــه ۲۲۱،۱۸۷ اتومبیلــی اســت کــه 
بــرای ۳۵،۰۰۰ کیلومتــر در طــول یــک ســفر مــی کننــد. ســال )بــه 
طــور متوســط( یــا ۱4۶۱4۱ شــهروند جهــان در طــول یــک ســال 

)شــکل ۲(.

صنعتــی  بخش هــای  بررســی  بــا  نیــز  به دســت آمده  کاهــش 
اســت. شــده  محاســبه  مختلــف  شــرکت های  بــا  مرتبــط 

بــه کاهــش به دســت آمده توســط شــرکت هایی کــه  بــا توجــه 
تجهیــزات خــود را بهبــود داده انــد، بــا در نظــر گرفتــن امــکان 
گســترش پــروژه بــه تمامــی اعضــای شــرکت و کلیــه ماشــین آالت 
تولیــدی آنهــا، مقادیــر بالقــوه کاهــش بــرای هــر بخــش محاســبه 
شــده اســت. بر اســاس این محاســبه، کاهش انتشــار ســاالنه را 

مــی تــوان تــا ۱،4۵۲،۹۷۰ تــن معــادل CO۲ افزایــش داد. 

بــه  )بــه جــای ۲۰4,۵۹۸ تــن معــادل CO۲ در ســال(، مربــوط 
انتشــار دی اکســید کربــن تولیــد شــده توســط ۲۶۱,۷۹۶ خــودرو 
ــه طــور  ــر را در طــول یــک ســال )ب کــه مســافت ۳۵,۰۰۰ کیلومت

شــکل ۱ - انتشــار ســاالنه تولیــد شــده توســط شــرکت هایــی 
کــه تغییــرات تکنولوژیکــی را روی تجهیــزات خــود اعمــال 
و جدیــد  قدیمــی  هــای  نســخه  بیــن  )مقایســه  انــد  کــرده 

آالت( ماشــین 

شکل ۲ - به لطف بهبود ماشین ها از انتشار گازهای گلخانه ای اجتناب شده است

 )ارزیابی سال ۲۰۲۱ و برآورد در سال های گذشته(.
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متوســط( و یــا توســط ۱۷۲,۹۷۳ شــهروند در طــول یــک ســال 
طــی مــی کننــد.

نوآوری هــای فــن آوری کــه توســط شــرکت های شــرکت کننده در 
پــروژه بــر روی تجهیــزات پیاده ســازی شــده اند منجــر بــه مزایــای 
متعــددی می شــوند، هــم از نظــر اثــرات زیســت محیطی )کاهــش 
انتشــار معــادل CO۲ بــرای ماشــین ها در مرحلــه اســتفاده( و 

هــم از نظــر اقتصــادی بــرای کاربــران نهایــی ماشــین ها.

صرفــه جویــی اقتصــادی بــرای کاربــران نهایــی تجهیــزات نســاجی 
تولیــد شــده توســط اعضــای ACIMIT ) انجمــن ماشــین ســازان 
ــگاه  ــه شــده توســط پای ــق اطالعــات ارائ ــا( از طری نســاجی ایتالی
ســاالنه  مقــدار  از  اســتفاده  بــا  و   Green Label ابــزار  داده 
مــواد مــورد اســتفاده توســط تجهیــزات محاســبه شــده اســت. 
از آنجایــی کــه بیشــتر پیشــرفت ها در ماشــین ها باعــث کاهــش 
 CFP مصــرف انــرژی شــده اســت، درصدهــای مصــرف و کاهــش
عمــالً مطابقــت دارنــد. در مــورد مصــرف انــرژی، کاهــش تــا ۸4 

درصــد مشــاهده شــده اســت )جــدول ۱(.

ایــن اعــداد پتانســیل پــروژه فنــاوری هــای پایــدار را ثابــت مــی 
کنــد و نتایــج بــه دســت آمــده را تــا کنــون و احتمــال بهبود بیشــتر 
قابــل دســتیابی بــرای ACIMIT )انجمــن ماشــین ســازان نســاجی 

شکل ۳ - کاهش CFP به دست آمده، تقسیم بر بخش )سال مرجع: ۲۰۲۱(

ایتالیــا( و اعضــای مرتبــط در آینــده را برجســته مــی کنــد.

 ACIMIT عــالوه بــر ایــن، شــایان ذکــر اســت کــه برچســب ســبز
) انجمــن ماشــین ســازان نســاجی ایتالیــا(  گاهــی اوقــات بــه 
بــرای کاربــران نهایــی تبدیــل شــده اســت  افــزوده  یــک ارزش 
کــه از ایــن ابــزار اســتفاده مــی کننــد، بــه عنــوان مثــال، منافــع 
اقتصــادی )بــه عنــوان مثــال ســهولت در کســب منابــع مالــی از 
بانــک هــا، مجــوز بــه واردات/خریــد ماشــین آالت بــا اســتفاده 
از فناوری هــای پایــدار( یــا بــرای پیــروی از درخواســت ها/قوانین 
ترویــج ســرمایه گذاری  بــه ســمت  بیشــتر  و  بیشــتر  دولت هــا، 
در فناوری هــای ســازگار بــا محیــط زیســت )در واقــع بــا هــدف 
صرفه جویــی در مصــرف آب، مــواد شــیمیایی و انــرژی حرارتــی( 

می شــوند. هدایــت 

جدول ۱ - صرفه جویی اقتصادی برای مصرف کنندگان 
نهایی به دلیل کاهش مصرف انرژی
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ــورس مــواد نســاجی گــزارش می دهــد  ب
چیــزی   ۲۰۲۰ ســال  در  پنبــه  تولیــد 
بــوده  تــن  میلیــون   ۲۶ حــدود  در 
تحــت عملیــات  پنبــه  زمانیکــه  اســت. 
بــه صــورت  قــرار می گیــرد،  ریســندگی 
اســتاندارد دارای ضایعاتــی در حــدود ۳ 

اســت. درصــد   ۵ تــا 

فرایندهــای  در  شــده  تولیــد  پنبــه  نــخ 
بافندگــی مــورد اســتفاده قــرار می گیــرد 
ضایعــات  درصــد   ۳ هــم  جــا  آن  در  و 
پنبــه ای  پوشــاک  حتــی  دارد.  وجــود 
پایــان  بــه  را  خــود  مفیــد  عمــر  کــه 
می رســانند نیــز بــه عنــوان ضایعــات در 
ایــن صنعــت بــه کار گرفتــه می شــوند. 
بنابرایــن مقــدار قابــل توجهــی ضایعــات 
پنبــه ای وجــود دارد، حجمــی نزدیــک بــه 
۳ میلیــون تــن، کــه می تــوان آن هــا را 

کــرد. بازیافــت 

ــه نخ هــای  ــه بازیافــت شــده ب ــاف پنب الی
وارد  مجــددا  و  شــده  تبدیــل  جدیــد 
نســاجی  فراورده هــای  تامیــن  زنجیــره 

ند. می شــو

در حــال حاضــر تخمیــن زده می شــود 
کــه کمتــر از یــک درصــد از ایــن ضایعات 
پنبــه  از  اســتفاده  بازیافــت می شــوند. 
بازیافتــی توســط تولیــد کننــدگان پارچــه 

ابزیافت پنبه 

و تولید محصوالت درجه یک

مزایــای زیــادی دارد. بزرگ تریــن مزیــت 
بــرای ایــن شــرکت ها صرفــع جویــی در 
هزینه هــا و همچنیــن توانایــی دســتیابی 
کاهــش  بــا  همــراه  بــاال  راندمــان  بــه 

ضایعــات خــط تولیــد اســت.

پتانســیل  شــرکت ها  ایــن  همچنیــن 
از محصــوالت  معرفــی طیــف جدیــدی 
کــه  کارخانجاتــی  داشــت.  خواهنــد  را 
اســتفاده  بازیافتــی  پنبــه  الیــاف  از 
ارتقــای  بــرای  فرصتــی  می کننــد، 
تصویــر  بهبــود  همچنیــن  و  نوآوری هــا 
را خواهنــد  پایــداری  حــوزه  در  شــرکت 

داشــت.

و  پایــدار  محصــوالت  از  اســتفاده 
حائــز  از مســائل  یکــی  بازیافــت  قابــل 
مصــرف  شــرکت های  بــرای  اهمیــت 
اســت.  نســاجی  محصــوالت  کننــده 
اکثــر ایــن شــرکت های مصــرف کننــده 
 )CSR( اجتماعــی  تعهــدات مســئولیت 
ایــن  طبــق  همچنیــن  پذیرفته انــد.  را 
اهــداف  شــرکت های  ایــن  تعهــدات، 
تولیــدات  بــرای  را  پروازانــه ای  بلنــد 

کرده انــد. تعییــن  پایدارتــر 

بویــژه  کننــده،  مصــرف  شــرکت های 
آن هایی که دارای گواهینامه اســتاندارد 
بازیافــت جهانــی هســتند، می تواننــد بــا 
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موفقیــت محصــوالت تــازه و نوآورانــه ای را در زمینــه تولیــدات 
پایــدار بــا مــواد اولیــه بــا کیفیــت بــاال معرفــی کننــد.

در زنجیــره تامیــن محصــوالت تهیــه شــده از پنبــه بازیافتــی، 
ردیابــی پیشــرفت پنبــه ممتــاز و همچنیــن تضمیــن اصالــت 
متخصصــان  درنتیجــه  دارد.  زیــادی  اهمیــت  اولیــه  مــاده 
بــا تامیــن کنندگانــی  بــر همــکاری  الیــاف، عــالوه  بازیافــت 
ممیزی هــای  انجــام  و  هســتند   CRS گواهینامــه  دارای  کــه 
اختصاصــی مربــوط بــه ایــن محصــول، بایســتی از فناوری هــای 

ردیــاب شــخص ثالــث نیــز اســتفاده کننــد.

ایــن  بــه شــرکت های تولیــد کننــده  بــالک چیــن  تکنولــوژی 
امــکان را می دهــد تــا محصــول را در کل زنجیــره تامین ردیابی 
کننــد. همچنیــن بــه ســبب اســتفاده از ایــن تکنولــوژی، یــک 
همــکاری فراینــده بیــن برندهــا و مصــرف کننــدگان نهایــی در 

حــال شــکل گیــری و افزایــش اســت.

ضایعات پس از مصرف

ضایعــات پــس از مصــرف عبارتنــد از محصــوالت پنبــه ای کــه 
مــورد اســتفاده قــرار گرفتــه و عمــر مفیــد آن هــا بــه اتمــام 

رســیده اســت. اگــر بخواهیــم ضایعــات پــس از مصــرف را بــه 
محصــوالت جدیــد تبدیــل کنیــم، بــا چالش هــای متعــددی 
رو بــه رو خواهیــم بــود. زیــرا اطالعــات زیــادی دربــاره مــواد 
اولیــه ای کــه در ایــن محصــوالت اســتفاده شــده و همچیــن 

دفعــات شستشــوی آن هــا در گذشــته وجــود نــدارد.

نیــز  محصــوالت  ایــن  در  موجــود  آلودگی هــای  همچنیــن 
چالــش دیگــری را بــرای تولیــد کننــدگان ایجــاد می کنــد. در 
ایــن مــورد بــرای بــه دســت آوردن بهتریــن محصــول ممکــن، 
ــر اســاس اطالعــات و دانــش گســترده، یــک جــدا  بایســتی ب
ســازی و همچنیــن ترکیــب مجــدد دقیــق در محصــوالت انجــام 

شــود.

در فراینــد تولیــد محصــوالت انجــام یــک عملیــات بازکنندگــی 
مکانیکــی بســیار مالیــم، بــه صورتــی کــه تــا حــد امــکان از 
آســیب رســیدن بــه الیــاف پیشــگیری شــود، الزم و ضــروری 

اســت.

ضایعــات  از  اســتفاده  چالش هــای  و  موانــع  از  بســیاری 
محصــوالت پنبــه ای مصــرف شــده، بــه ترکیب ایــن محصوالت 
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بــا مــواد مصنوعــی بــر می گــردد. امــروزه 
اســتخراج  بــرای  مناســبی  حــل  راه 
اســتفاده  االســتین  نخ هــای  مکانیکــی 
پارچــه جیــن  نخ هــای  مغــزی  در  شــده 
و همچنیــن ســایر منســوجات پنبــه ای 

ایجــاد شــده اســت.

مکانیکــی  بازیافــت  در  همچیــن 
می تــوان  پنبــه ای،  محصــوالت 
مخلوط هــای پنبه/پلــی اســتر را بــا همان 
نســبتی کــه در ابتــدا بــا همدیگــر ترکیب 
شــده انــد، بــه دســت آورد. ســپس از 
پنبــه و پلــی اســتر بازیافــت شــده بــرای 
بازیافتــی  درصــد  صــد  نخ هــای  تولیــد 
بــا  مشــابه  ترکیبــی  نســبت های  در 
محصــول بازیافــت شــده اولیــه اســتفاده 

کــرد.

یکــی دیگــر از عوامــل مهــم در امــکان 
شــده،  اســتفاده  بازیافــت محصــوالت 
طراحــی لبــاس اســت. ایــن امــر نیازمنــد 
ارتبــاط و آموزش هــای کلیــدی در ایــن 
حــوزه اســت. البتــه الزم بــه ذکــر اســت 
کــه هزینه هــای مصــرف نیــز از اهمیــت 

زیــادی برخوردارنــد.

اســتر  پلــی  ترکیبــات  از  ترتیــب  بدیــن 
و همچنیــن منســوجات صــد  پنبــه  بــا 
درصــد پلــی اســتری اغلــب بــرای کاهــش 
خــواص  بهبــود  همچنیــن  و  هزینه هــا 
کاربری هــای  در  پارچه هــا  عملکــرد  و 

می شــود. اســتفاده  خــاص 

همچنیــن از طریــق اعمــال تــاب بــاال بــه 
نخ هــای پنبــه ای و طــرح بافــت خــاص 
از  خاصــی  مقــدار  می تــوان  پارچــه، 
قابلیــت کشــش مکانیکــی را در پارچــه 

از  عــالوه  بــه  آورد.  دســت  بــه  نهایــی 
همیــن طریــق می تــوان خــواص دیگــری 
ازدیــاد  کششــی،  اســتحکام  ماننــد 
در  بیشــتر  ثبــات  و  پرزینگــی  طــول، 

آورد. دســت  بــه  را  فراینــد شستشــو 

الزم بــه ذکــر اســت کــه ایــن فرایندهــا 
فراینــد  در  و  ابتــدا  در  اســت  ممکــن 
صــرف  بــه  منجــر  محصــوالت  تولیــد 
هزینه هــای باالتــر شــود، امــا بــه مــرور 
عمــر  طــول  افزایــش  بــه  منجــر  زمــان 

شــد. خواهنــد  تولیــدی  محصــول 
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تهیه: فروغ امیر شیرزاد

برریس ابزار جهاین منسوجات ابزیافیت

بــا  در دنیــای مــد و لبــاس امــروزی، میــزان تولیــد زباله هــا 
افزایــش قابــل توجهــی همــراه بــوده. بــا توجــه بــه افزایــش 
میــزان زباله هــای تولیــدی، بازیافــت منســوجات بــه نقطــه 
کانونــی تــالش  ســازمان ها در راســتای پایــداری محصــوالت 
در سراســر دنیــا تبدیــل شــده اســت. جهانــی شــدن صنعــت 
مــد و لبــاس منجــر بــه متــداول شــدن مفهمومــی تحــت عنــوان 

فســت فشــن شــده اســت.

بــا توجــه بــه ایــن مفهــوم مصــرف کننــدگان معتقدنــد کــه 
لباس هــا بــه علــت قیمــت پایینشــان، یکبــار مصــرف هســتند. 
درنتیجــه ایــن امــر، میــزان ضایعــات نســاجی تولیــد شــده در 
بــه  مربــوط  تکنولوژی هــای  امــروزه  می یابــد.  افزایــش  دنیــا 
بازیافــت منســوجات، بــرای مقابلــه بــا ایــن افزایــش ضایعــات 

یافته انــد. توســعه 

منســوجات  جهانــی  بــازار  بررســی  بــه  یادداشــت  ایــن  در 
بــر  بازیافتــی  منســوجات  ادامــه  در  پرداخته ایــم.  بازیافتــی 
اســتر  پلــی  بازیافتــی،  بازیافتــی، پشــم  )پنبــه  نــوع  حســب 
بازیافتــی، نایلــون بازیافتــی و غیــره( و صنعــت مصــرف کننــده 

بــه فراینــد بازیابــی مــواد نســاجی و پــردازش 
مجــدد آن هــا بــه صــورت مــواد و محصــوالت جدیــد، 

بازیافــت گفتــه می شــود. فراینــد بازیافــت مــواد 
نســاجی، بســیار مفیــد و کاربــردی اســت. در ایــن 
فراینــد ضایعــات نســاجی از منابــع مختلــف جمــع 

آوری می شــوند.

پــس از جمــع آوری محصــوالت قابــل بازیافــت، 
بــا توجــه بــه شــرایط، ترکیــب و ارزش افــزوده 

مجددشــان دســته بنــدی و پــردازش می شــوند. 
پــس از پــردازش مــواد شــاهد نتایــج و محصــوالت 

متفاوتــی خواهیــم بــود. فراینــد بازیافــت و 
منســوجات بازیافتــی بــه دســت آمــده در بــازار 
امــروزی از اهمیــت قابــل توجهــی برخوردارنــد. 

در ادامــه بــا مــا همــراه باشــید تــا 
بــه تحلیــل و بررســی بــازار جهانــی 

منســوجات بازیافتــی بپردازیــم.
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)خودروســازی،  بازیافتــی  منســوجات  نهایــی 
ســاز  و  ســاخت  معــدن،  فروشــی ها،  خــررده 
بــه  شــد. همچنیــن  خواهنــد  بررســی  غیــره(  و 
تحلیــل فرصت هــای جهانــی و پیــش بینــی آینــده 
ــا  ــازه زمانــی ســال های ۲۰۲۰ ت ایــن صنعــت در ب

می شــود. پرداختــه   ۲۰۲۷

چشم انداز جهانی بازار منسوجات بازیافتی

در ســال ۲۰۱۹ ارزش بــازار جهانــی منســوجات 
بــود. پیــش بینــی  بازیافتــی ۵.۶ میلیــارد دالر 
بــه   ۲۰۲۷ ســال  تــا  مقــدار  ایــن  کــه  می شــود 
نــرخ  برســد. همچنیــن  نیــز  دالر  میلیــارد   ۷.۶
ــی  ــازه زمان ــازار در ب ــن ب ــی ســاالنه ای رشــد ترکیب
 ۳.۶ انــدازه  بــه   ۲۰۲۷ تــا   ۲۰۲۰ ســال های 
واســطه  بــه  اســت.  بینــی شــده  پیــش  درصــد 
در  قرنطینــه  قوانیــن  و  محدودیت هــا  اعمــال 
بازیافتــی  منســوجات  بــازار  اخیــر،  ســال های 
نیــز بــا مشــکالتی مواجــه شــده اســت. بــا ایــن 
حــال انتظــار مــی رود کــه بــا کاهــش همــه گیــری و 
محدودیت هــای مربــوط بــه آن، بــازار منســوجات 

بازیافتــی نیــز بهبــود یابــد.

فراینــد بازیافــت منســوجات شــامل انجــام چنــد 
لباس هــای  روی  بــر  مختلــف  عملیــات  نــوع 
قدیمــی و محصــوالت لیفــی اســت. منســوجات 
شــهری  زباله هــای  در  بیشــتر  بازیافــت  قابــل 
شــامل  منســوجات  ایــن  می شــوند.  یافــت 
الســتیک،  کهنــه،  لباس هــای  ماننــد  مــواردی 
کفــش، فــرش، مبلمــان، ملحفه هــا و حوله هــا 

. هســتند

ســبب صرفــه  بازیافــت  فراینــد  کلــی  طــور  بــه 
جویــی در منابــع خواهــد شــد. بنابرایــن اســتفاده 
از منســوجات بازیافتــی نیــز ســبب صرفــه جویــی 
در منابــع بکــر ماننــد پشــم و پنبــه خواهــد شــد. 
بازیافتــی  منســوجات  از  اســتفاده  همچنیــن 
در  صرفه جویــی  و  آلودگی هــا  کاهــش  ســبب 

مصــرف آب و انــرژی خواهــد شــد.

ــر از  ــه صرفه ت محصــوالت تولیــد شــده از منســوجات بازیافتــی، مقــرون ب
محصــوالت تولیــد شــده از منابــع بکــر هســتند. در نتیجــه انتظــار مــی رود 
کــه قیمــت ارزان تــر ایــن محصــوالت ســبب رشــد کلــی بــازار منســوجات 
بازیافتــی شــود. بــازار منســوجات بازیافتــی بــا مشــکالتی نیز مواجه اســت.

بــه عنــوان مثــال افزایــش هزینه هــای مربــوط بــه پــردازش محصــوالت و 
همچنیــن پیشــنهادات شــغلی بــا کیفیــت پاییــن موانعــی بــرای رشــد بــازار 
جهانــی منســوجات بازیافتــی بــه شــمار می رونــد. بــا ایــن حــال امــا، پیــش 
بینــی می شــود کــه توســعه فناوری هــای مربــوط بــه صنعــت بازیافــت، 

ــد. ــن صنعــت فراهــم کن ــرای رشــد ای فرصت هــای مناســبی را ب

بررســی  مختلفــی  جهــات  از  بازیافتــی  منســوجات  بــازار  کلــی  طــور  بــه 
می شــود. تحلیــل ایــن بــازار بــر اســاس نــوع محصــول، صنعــت مصــرف 
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جغرافیایــی  منطقــه  و  نهایــی  کننــده 
انجــام می شــود. محصــوالت بازیافتــی 
بــا توجــه بــه نوعشــان بــه پنبــه بازیافتی، 
پشــم بازیافتــی، پلــی اســتر بازیافتــی، 
نایلــون بازیافتــی و غیــره تقســیم بنــدی 

می شــوند.

کننــده  مصــرف  صنعــت  بــه  توجــه  بــا 
منســوجات  ایــن  می تــوان  نیــز  نهایــی 
را بــه دســته هایی ماننــد خودروســازی، 
خــررده فروشــی ها، معــدن، ســاخت و 
ســاز و غیــره تقســیم بنــدی کــرد. از نظــر 
بررســی  ایــن  در  جغرافیایــی،  منطقــه 
بازارهــای مربــوط بــه سراســر آمریــکای 
و  اقیانوســیه  آســیا  اروپــا،  شــمالی، 
التیــن،  )آمریــکای   LAMEA منطقــه 
ــه و تحلیــل  ــه و آفریقــا( تجزی خــاور میان

می شــوند.

بــازار منســوجات بازیافتــی، بــر اســاس 
نــوع

بازیافتــی موجــود  بیــن منســوجات  در 
در بــازار، پلــی اســتر بازیافتــی بــه دلیــل 
خــواص فیزیکــی و مکانیکــی مناســب، 
ــازار در ســال ۲۰۱۹ را  بیشــترین ســهم ب
بــه خــود اختصــاص داده بــود. خــواص 
دوام،  از:  عبارتنــد  محصــول  ایــن 
شــیمیایی،  مــواد  برابــر  در  مقاومــت 
مقاومــت در برابــر تنش هــای کششــی و 

جــذب رنــگ مناســب. نایلــون بازیافتــی 
کــه  اســت  محصوالتــی  از  یکــی  نیــز 
دارای خــواص جالــب توجهــی از جملــه 
قابلیــت  بــاال،  کشــش  و  اســتحکام 
بازیابــی رطوبــت خــوب و مقاومــت در 

برابــر چــروک اســت.

پیــش بینــی می شــود کــه در دوره مــورد 
علــت  بــه  بازیافتــی  نایلــون  بررســی، 
خــواص منحصــر بــه فــردش ســریع ترین 
ســرعت رشــد را در بــازار تجربــه کنــد. 
ســبب  نایلــون  بازیافــت  عــالوه  بــه 
کاهــش مصــرف انــرژی، صرفــه جویــی 
در مصــرف آب و کاهــش مصــرف گاز 
بنابرایــن  اکســید می شــود.  کربــن دی 
میــزان تقاضــا بــرای اســتفاده از نایلــون 
یافــت.  خواهــد  افزایــش  بازیافتــی 
کــه  می شــود  بینــی  پیــش  درنتیجــه 
نایلــون بازیافتــی ســودآورترین محصــول 

در ایــن بخــش از بــازار باشــد.

بــازار منســوجات بازیافتــی، براســاس 
صنعــت کاربــر نهایــی

فروشــی ها،  خــرده   ۲۰۱۹ ســال  در 
بازیافتــی  منســوجات  بــازار  پیشــتاز 
بودنــد. علــت موفقیــت ایــن بخــش در 
مــردم  عمــوم  تقاضــای  افزایــش  بــازار 
بــرای اســتفاده از پوشــاک ارزان قیمــت 
ــن حــال، انتظــار مــی رود کــه  ــا ای ــود. ب ب

در دوره پیــش بینــی مشــخص شــده، 
صنعــت خودروســازی ســریع ترین نــرخ 
رشــد را تجربــه کنــد. علــت ایــن رشــد 
ســریع، افزایــش تقاضــا بــرای اســتفاده 
در  صرفــه  بــه  مقــرون  منســوجات  از 

اســت. بیــان شــده  نســاجی  صنعــت 

پیشــرفت  مــوارد،  ایــن  بــر  عــالوه 
بازیافتــی و توانایــی آن هــا  منســوجات 
بــرای ایجــاد ظاهــر زیبــا و قابــل توجــه 
در فضــای داخلــی خودروهــا نیــز یکــی از 
عوامــل موثــر در رشــد این بخش اســت. 
بنابرایــن در ایــن بخــش از بــازار، صنعت 
ســودآورترین  عنــوان  بــه  خودروســازی 

بینــی می شــود. پیــش  بخــش 
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بــازار منســوجات بازیافتــی، بــر اســاس 
منطقــه جغرافیایــی

بــازار  اقیانوســیه،  و  آســیا  منطقــه 
تحــت  را  جهــان  بازیافتــی  منســوجات 
ســلطه خــود قــرار داده اســت. علــت این 
امــر افزایــش تقاضــا بــرای محصــوالت 
نســاجی بازیافتــی از ســوی اقتصادهــای 
اســترالیا  چیــن،  هنــد،  ماننــد  نوظهــور 
دوره  طــول  در  اســت.  جنوبــی  کــره  و 
انتظــار  شــده،  مشــخص  بینــی  پیــش 
مــی رود کــه منطقــه آمریــکای شــمالی 
ســریع ترین رشــد بــازار را تجربــه کنــد.

علــت ایــن امــر بــه حضــور ســازمان هایی 
کــه بــه جمــع آوری لباس هــا و ســپس 

بازیافــت آن هــا می پردازنــد، نســبت داده می شــود. بنابرایــن در ایــن بخــش منطقــه 
آمریــکای شــمالی بــه عنــوان پــر ســودترین منطقــه پیــش بینــی می شــود. عــالوه بــر 
ایــن مــوارد، افزایــش آگاهــی دولت هــا و مــردم کشــورها در مــورد بازیافــت و مزایــای 
آن، ســبب افزایــش تمایــل مــردم بــه اســتفاده از منســوجات بازیافتــی شــده اســت. 

ایــن امــر بــه عنــوان یــک عامــل محــرک در بــازار عمــل خواهــد کــرد.

ابزدید از منایشگاه منسوجات خانیگ فرانکفورت 
HEIMTEXTIL

با سالم و احترام

بــه اســتحضار عالــی میرســاند نمایشــگاه منســوجات خانگــی فرانکفــورت )هایــم 
تکســتیل( در مــورخ ۱۰ الــی ۱۳ ژانویــه ۲۰۲۳ برابــر بــا ۲۰ الــی ۲۳ دی مــاه ســال 

جــاری در فرانکفــورت آلمــان برگــزار میگــردد.

متقاضیــان بازدیــد از ایــن نمایشــگاه پــس از اخــذ وقــت مصاحبــه از ویزامتریــک 
میتواننــد کارت بازدیــد و دعوتنامــه را از ایــن شــرکت خریــداری نماینــد.
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اتریخچه مخترصی از مد رسیع 

و رضر آن برای انسان و محیط زیست

در  جدیــد  پدیــده  یــک  ســریع  مــد 
بخــش پوشــاک اســت کــه بــه شــدت بــه 
زیســت  محیــط  و  حیوانــات  کارگــران، 

می رســاند. آســیب 

ســرعت  کاهــش  بــا  میــالدی   ۱۸ قــرن 
مــواد  بایــد  افــراد  بــود.  همــراه  مــد  در 
یــا  چــرم  ماننــد  نیازخــود  مــورد  اولیــه 
پشــم را خودشــان جمــع آوری و آمــاده 
می کردنــد، مــواد را بافتــه و ســپس از 
آنهــا لبــاس تهیــه می کردنــد. بــا پیدایش 
در  جدیــدی  فنــاوری  خیاطــی،  چــرخ 
شــد.  معرفــی  صنعتــی  انقــالب  طــول 
بــه ایــن ترتیــب تولیــد لبــاس ســریع تر، 
ــن  ــر شــد و چندی ســاده تر و کــم هزینه ت
تولیــدی لبــاس بــرای خدمــت بــه طبقات 

متوســط بــه وجــود آمــد.

لباس هــای  عنــوان  بــه  ســریع  مــد 
کم هزینــه و مــد روز شــناخته می شــود 
کــه بــه ســرعت بــا اقتباس از نشــانه های 
پوشــش  یــا  واک هــا  کــت   در  طراحــی 
مشــتری  تقاضــای  بــه  ســلبریتی ها 
پاســخ می دهــد. عبــارت "مــد ســریع" 
پایــداری  مــد،  پیرامــون  بحث هــای  در 
و آگاهــی از محیــط زیســت محبوبیــت 

اســت. کــرده  پیــدا  زیــادی 

تولیــد،  طراحــی،  شــامل  ســریع  مــد 
توزیع و بازاریابی ســریع پوشــاک است. 
می تواننــد  فروشــگاه ها  نتیجــه،  در 

وســیع تری  طیــف  از  زیــادی  مقادیــر 
بــه  و  دهنــد  ارائــه  را  محصــوالت  از 
مشــتریان امــکان دسترســی بیشــتر بــه 
مــد و تمایــز محصــوالت بــا هزینــه کمتــر 
را می دهنــد. قیمــت پوشــاک و بــه تبــع 
آن کیفیــت آنهــا بــه دلیــل اســتفاده از 
مــواد و رنگ هــای ارزان قیمــت در حــال 
کاهــش اســت. در حالیکــه قیمت هــا در 
حــال کاهــش اســت، روندهــای مــد در 

حــال افزایــش اســت.

و  خریــد  نحــوه  ســریع،  مــد  فرهنــگ 
دور انداختــن لبــاس را در افــراد تغییــر 
داده اســت. مــد ســریع بــا ارائــه مقادیــر 
پاییــن  قیمت هــای  بــا  پوشــاک  زیــادی 
بــه یــک مــدل تجــاری برجســته تبدیــل 
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شــده اســت کــه باعــث افزایــش مصــرف 
لبــاس شــده اســت. از ایــن رو، در حــال 
حاضــر، جدیدتریــن مدهــا در دســترس 
همــه طبقــات مصــرف کننــده اســت کــه 
اغلــب بــه عنــوان مــد "غیرمتمرکــز" از 

آن یــاد می شــود.

از  ناشــی  تهدیــدات  حــال،  ایــن  بــا 
ــرای ســالمت انســان  لباس هــای ارزان ب
و محیــط زیســت در طــول عمــر کوتــاه 
ایــن لباس هــا نهفتــه اســت. هزینه هــای 
زیســت محیطی و اجتماعــی مرتبــط بــا 
صنعــت نســاجی بســیار گســترده اســت 
و از فرآینــد کشــت پنبــه متمرکــز بــر آب 
بــه  تصفیه نشــده  رنگ هــای  تخلیــه  تــا 
منابــع آبــی مجــاور تــا دســتمزد کــم و 
را  کار  نیــروی  نامطلــوب  کاری  شــرایط 

می شــود. شــامل 

اثرات بعدی مد سریع بر اکوسیستم

و  لبــاس  تولیــد  ســرعت  دلیــل  بــه 
افزایــش تعــداد لباس هایــی کــه مصــرف 
قابــل  حجــم  می ریزنــد،  دور  کننــدگان 
تولیــد  نســاجی  ضایعــات  از  توجهــی 
کــه  نشــان می دهــد  آمارهــا  می شــود. 
تنهــا در اســترالیا، ســاالنه بیــش از ۵۰۰ 
میلیــون کیلــو لبــاس در محل هــای دفــن 

می شــود. ریختــه  دور  زبالــه 

ایــن  بــه مشــتریان  مــد ســریع  اگرچــه 

لباس هــای  کــه  می دهــد  را  امــکان 
خریــداری  کمتــر  پــول  بــا  را  بیشــتری 
کننــد، امــا خطــرات بهداشــت محیطــی 
کارخانه هــای  در  کــه  افــرادی  بــرای  آن 
نزدیکــی  در  یــا  می کننــد  کار  نســاجی 
آنهــا زندگــی می کننــد، بــه مراتــب بســیار 
بدتــر اســت. در حــال حاضــر و در نتیجــه 
میلیون هــا  مصــرف،  عــادات  افزایــش 
تــن زبالــه نســاجی در محل هــای دفــن 
زبالــه و ســایر محیط هــای کنتــرل نشــده 

می شــود. تولیــد 

نشــده،  تصفیــه  خطرنــاک  فاضــالب 
نتیجــه صنایــع نســاجی در کشــورهایی 
تولیــد  را  ســریع  مــد  اقــالم  کــه  اســت 
ــد. فاضــالب کارخانه هــای  ــوه می کنن انب
رودخانه هــا  در  مســتقیم  پوشــاک، 
و  جیــوه  ســرب،  می شــوند.  تخلیــه 
آرســنیک ســه مــاده شــیمیایی موجــود 
در ایــن ضایعــات نســاجی هســتند کــه 

بــه ویــژه بــرای آبزیــان خطرناک هســتند.

پلی اســتر یکــی از پرکاربردتریــن الیــاف 
پلی اســتر  اســت.  پوشــاک  در صنعــت 
دســت  بــه  فســیلی  ســوخت های  از 
تشــدید  را  جهانــی  گرمایــش  می آیــد، 
می توانــد  هنــگام شستشــو  و  می کنــد 
الیــاف کوچکــی را آزاد کنــد کــه میــزان 
افزایــش  را  اقیانوس هــا  در  پالســتیک 
ــاس مــورد  ــن حــال، مقی ــا ای می دهــد. ب
نیــاز مــد ســریع، می توانــد حتــی الیــاف 

"طبیعــی" را نیــز مشــکل ســاز کنــد.

رشــد  بــرای  زیــادی  آب  و  آفت کش هــا 
توســعه  کشــورهای  در  معمولــی  پنبــه 
امــر  ایــن  اســت.  نیــاز  مــورد  نیافتــه 
احتمــال خشکســالی را افزایــش داده، 
آبــی  حوضه هــای  بــر  را  زیــادی  فشــار 
وارد کــرده و رقابــت بــرای دســتیابی بــه 

می کنــد. تقویــت  را  اولیــه  منابــع 
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ابزار پوشاک ورزیش ات سال ۲0۲7 

به 51۹/04 میلیارد دالر یم رسد

صنعت نساجی و پوشاک

پیش بینــی   ،Reports and Data جدیــد  گــزارش  طبــق 
ــا ســال ۲۰۲۷  ــردی ت ــی پوشــاک کارب ــازار جهان می شــود کــه ب
بــه ۵۱۹.۰4 میلیــارد دالر برســد. توجــه روز افــزون بــه مســائل 
ســالمتی و تندرســتی، یکــی از عوامــل تاثیرگــذار اصلــی در 
بــا  همــراه  اســت.  ورزشــی  پوشــاک  بــرای  تقاضــا  افزایــش 
افزایــش نــرخ مشــارکت جمعیــت جوانــان در فعالیت هــای 
ورزشــی مختلف، رشــد ســریعی در پوشــاک و کفش رخ داده 

اســت.

ایجــاد نــوآوری در مقولــه فشــار وارده از طــرف کفــش، جــوراب 
و پوشــاک بــر بــدن، یکــی از رایج تریــن فناوری هایــی اســت 
اعمــال  مــی رود.  کار  بــه  محصــوالت  ایــن  توســعه  در  کــه 
فشــار ســطحی کنتــرل شــده بــر روی قســمت های مختلــف 
اکســیژن رســانی  را تســریع می کنــد،  بــدن، جریــان خــون 
بــه ماهیچه هــا را افزایــش می دهــد و کارایــی آنهــا را بهبــود 

می بخشــد.

ایجــاد تعــادل بیــن ایــن عوامــل، بــه فــرد اجــازه می دهــد تــا 
ــد.  ــا ســرعت بیشــتری ورزش کن ــری ب ــد مــدت طوالنی ت بتوان
یکــی از عوامــل مهــم محــدود کننــده ایــن بــازار، قیمــت بــاالی 
بــرای  مــدرن  فناوری هــای  از  اســتفاده  دلیــل  بــه  پوشــاک 
ســبک تر کــردن لباس هــا و افزایــش دوام آنهاســت. همچنیــن 
ــازار برنــد  انتظــار مــی رود دوگانگــی محصــول کــه تقاضــای ب
اصلــی را کاهــش می دهــد، بــه عنــوان یــک عامــل بازدارنــده 

در بــازار جهانــی در ســال های آینــده عمــل کنــد.

:۱۹-COVID تأثیر

می تــوان گفــت ایــن بیمــاری همــه گیــر بیشــترین تأثیــر را بــر 

منطقــه آســیا و اقیانوســیه داشــته اســت و چیــن در مرکــز 
و  تولیــد  شــرایط،  ایــن  در  دارد.  قــرار  بیمــاری  ایــن  شــیوع 
همچنیــن عرضــه بــه حالــت تعلیــق درآمــده اســت کــه باعــث 
مصــرف  همچنیــن  و  فروشــندگان  تولیدکننــدگان،  ضــرر 
اینکــه  محــض  بــه  حــال،  ایــن  بــا  اســت.  شــده  کننــدگان 
پیشــرفتی در وضعیــت ایجــاد شــود، تقاضــا بــه مقــدار بســیار 

افزایــش می یابــد. توجهــی  قابــل 

یافته هــای کلیــدی بیشــتر از ایــن گــزارش نشــان می دهــد 
کــه:

 4۶.۲ حرفــه ای  ورزش هــای  بخــش  شــمالی،  آمریــکای  در 
درصــد از ســهم درآمــد را در ســال ۲۰۱۹ بــه خــود اختصــاص 
داده اســت و پیش بینی می شــود از 4۶.۸۱ میلیارد دالر در 
ســال ۲۰۱۹ بــه ۸۰.۳۷ میلیــارد دالر افزایــش یابــد. ایــن امــر 
می توانــد بــه دلیــل تغییــر ســبک زندگــی و افزایــش مشــارکت 

آمریکایی هــا در فعالیت هــای ورزشــی باشــد.
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کفش هــای ورزشــی بــرای افزایــش راحتــی و کاهش/حــذف 
بــه بهبــود کارایــی فعالیت هــای ورزشــی  صدمــات و کمــک 
ــا،  ــروز آلرژی هــا و بیماری هــای پ طراحــی شــده اند. افزایــش ب
جوراب هــای  و  کفش هــا  در  پیشــرفته  ویژگی هــای  بــه  نیــاز 

ورزشــی را بــه طــور مــداوم تحریــک می کنــد.

زیســت،  محیــط  دوســتدار  محصــوالت  بــه  روزافــزون  نیــاز 
صنعــت  رشــد  بــرای  جدیــدی  فرصت هــای  ایجــاد  موجــب 
ماننــد  فنــاوری  پیشــرفت های  کــه  مــی رود  انتظــار  اســت. 
مــواد ضــد باکتــری، جــاذب عــرق و لباس هــای گرم تــر بــرای 
آب و هــوای ســرد، شــاهد رشــد قابــل توجهــی در بــازه زمانــی 

باشــند. پیش بینی شــده 

 Nike Inc.، :از ایــن بخــش عبارتنــد  بازیگــران کلیــدی در 
 Adidas AG، Asics Corporation، Hanes Brand
 Inc.، Reebok، Jockey International Inc.، Russell
و   ،Brands LLC، PUMA S.E.، Hugo Boss AG

غیــره. و   Columbia Sportwear Company

پیشــرفت های  آمــده،  دســت  بــه  داده هــای  و  گزارش هــا 
ــرای افزایــش پذیــرش پوشــاک کاربــردی  امیدوارکننــده ای را ب
پیش بینــی می کننــد. شــرکت ها در حــال طراحــی مفاهیــم 
جدیــد محصــول بــا توجــه بــه انتظــارات فعلــی مشــتری در 
بــه گفتــه کارشناســان  جنبه هــای مــد و ســالمت هســتند. 
صنعــت، انتظــار مــی رود تولیدکننــدگان جدیــدی وارد بــازار 

شــوند کــه احتمــاالً ایــن ســناریو را تغییــر خواهــد داد.

بــر  ایــن صنعــت می شــوند،  شــرکت های جدیــدی کــه وارد 
پیشــرفته  فناوری هــای  طریــق  از  محصــول  ارائــه  و  نــوآوری 
تمرکــز می کننــد، در نتیجــه پیچیدگــی و هزینــه کلــی عملیــات 
را کاهــش می دهنــد. کارشناســان همچنیــن بــر ایــن باورنــد 
کــه افزایــش نگرانی هــا در مراقبت هــای بهداشــتی و نیــاز بــه 
اســتفاده از پوشــاک خــاص در کشــورهای در حــال ظهــور، 
یــک حــوزه توســعه کلیــدی را بــرای ایــن صنعــت رقــم خواهــد 

زد.
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آخریــن  مطلــب،  ایــن  در 
تجــاری  آژانــس  داده هــای 
 Office of" ایــاالت متحــده
 Textiles and Apparel
ژانویــه  دوره  در   "))OTEXA
تــا ژوئــن ۲۰۲۲ و تحلیــل آنهــا 

شــد. خواهــد  ارائــه 

روزتریــن  بــه  اســاس  بــر 
ایــاالت متحــده در  داده هــا، 
میلیــارد   ۵.۰۱ مــدت  ایــن 
بنــگالدش  از  پوشــاک  دالر 
وارد کــرده اســت، در حالیکــه 
واردات آنهــا از سراســر جهــان 
بــوده  دالر  میلیــارد   4۹.۵۸

اســت.

 ۱۰ ســهم  بــا  بنــگالدش 
واردات  کل  از  درصــدی 
متحــده،  ایــاالت  پوشــاک 
بــزرگ  منبــع  ســومین 
متحــده  ایــاالت  پوشــاک 
از  آمریــکا  واردات  اســت. 
ــه مــدت  بنــگالدش نســبت ب
 ۶۰.۳۰  ،۲۰۲۱ ســال  مشــابه 
درصــد افزایــش یافتــه اســت 
در حالــی کــه واردات پوشــاک 
درصــد   4۰.۱4 آنهــا  جهانــی 

روند واردات پوشاک ایاالت متحده روند واردات پوشاک ایاالت متحده 
در ژانویه-ژوئن در ژانویه-ژوئن ۲0۲۲۲0۲۲

Country Jan Feb Mar Apr May June Jan-June, 2022
World 7539.48 7481.09 9291.98 8120.03 8506.33 8639.93 49578.85
China 1909.11 1685.23 1725.52 1360.13 1590.61 1982.77 10253.36
Vietnam 1277.59 1366.04 1807.38 1564.48 1623.82 1557.04 9196.35
Bangladesh 755.50 688.47 1033.52 820.53 815.00 906.06 5019.07
Indonesia 435.20 426.99 594.84 580.06 507.11 454.81 2999.03
India 441.39 434.67 622.67 602.58 591.96 505.58 3198.84
Mexico 226.36 243.10 287.07 260.48 282.68 281.59 1581.29
Honduras 156.62 224.46 292.23 238.68 278.32 293.55 1483.85
Cambodia 326.32 343.06 415.25 376.53 365.05 338.49 2164.70
Pakistan 211.90 222.70 255.85 239.37 293.67 231.82 1455.29
Korea 18.66 15.61 22.31 15.49 19.64 17.96 109.67

Country Jan Feb Mar Apr May June Jan-June, 2021
World 5520.44 5393.10 6490.69 5671.69 6142.87 6158.04 35376.83
China 1297.86 1153.31 1236.83 978.94 1157.99 1491.31 7316.23
Vietnam 1072.55 1021.96 1333.17 1131.29 1185.71 1065.82 6810.50
Bangladesh 519.30 480.85 527.04 470.64 588.04 545.21 3131.09
Indonesia 275.79 277.18 344.70 376.31 318.67 278.58 1871.23
India 287.75 306.11 382.56 370.15 390.39 297.01 2033.97
Mexico 178.09 203.57 243.85 204.33 225.67 258.30 1313.81
Honduras 138.28 192.41 225.99 189.76 225.34 242.92 1214.70
Cambodia 229.61 220.94 324.24 252.31 214.79 177.40 1419.29
Pakistan 146.74 123.09 179.03 140.44 192.56 188.38 970.23
Korea 9.56 9.24 12.97 11.07 11.48 17.00 71.32

Country Jan Feb Mar Apr May June Jan-June, 2020
World 6755.52 5910.39 5181.67 3413.35 2651.23 3961.29 27873.46
China 1619.91 1080.38 572.23 620.83 723.59 1154.58 5771.52
Vietnam 1317.34 1064.44 998.19 805.34 622.30 847.00 5654.61
Bangladesh 622.44 528.48 523.82 399.87 166.42 227.93 2468.96
Indonesia 412.70 373.28 365.47 282.95 186.63 192.80 1813.82
India 370.47 389.80 380.89 220.49 62.69 113.23 1537.57
Mexico 204.62 235.30 226.34 65.98 94.39 179.46 1006.08
Honduras 152.64 222.03 190.61 18.02 25.82 71.18 680.31
Cambodia 277.69 246.67 243.20 178.52 130.57 170.03 1246.68
Pakistan 131.06 106.78 118.68 99.17 37.53 90.99 584.22
Korea 12.57 12.82 12.22 7.28 7.78 12.76 65.43

Country Jan Feb Mar Apr May June Jan-June, 2019
World 7546.41 6634.64 6062.02 6146.99 6650.59 6927.65 39968.29
China 2519.87 2007.90 1201.11 1515.13 1820.29 2245.33 11309.63
Vietnam 1264.81 1034.45 930.29 1003.97 1064.51 1055.53 6353.56
Bangladesh 531.58 503.68 531.60 461.06 520.03 525.55 3073.50
Indonesia 407.00 393.68 402.81 365.68 343.45 363.87 2276.50
India 379.86 371.38 404.49 407.73 387.17 310.64 2261.27
Mexico 240.41 257.01 277.80 266.69 279.34 280.62 1601.86
Honduras 152.21 207.72 239.38 222.79 236.45 245.81 1304.36
Cambodia 230.86 188.42 201.86 185.86 201.70 193.63 1202.33
Pakistan 130.43 107.25 116.73 110.50 120.88 120.93 706.73
Korea 18.30 12.70 14.08 12.01 14.78 17.09 88.97
Source: otexa

U.S. Apparel Import

Value in Million USD, 2022

Value in Million USD, 2021

Value in Million USD, 2020

Value in Million USD, 2019
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اســت. داشــته  رشــد 

بزرگتریــن  عنــوان  بــه  چیــن 
منبــع واردات پوشــاک بــرای 
ایــاالت متحــده و بــا داشــتن 
ســهم ۲۰.۶۷ درصــدی، رشــد 
ســاالنه 4۰.۱۵ درصــدی را بــه 
ثبــت رســانده اســت. واردات 
ایــن  در  چیــن  از  آمریــکا 
مــدت بــه ۱۰.۲۵ میلیــارد دالر 

رســیده اســت.

ویتنــام دومیــن منبــع بــزرگ 
واردات پوشــاک بــرای ایــاالت 
متحــده اســت کــه در مــدت 
مشــابه ۳۵.۰۳ درصــد رشــد 
داشــته اســت. آمریــکا ۹.۱۹ 
از  پوشــاک  دالر  میلیــارد 
اســت.  کــرده  وارد  ویتنــام 
دارای  کشــورهای  ســایر 
شــامل  توجــه،  قابــل  رشــد 
درصــد،   ۶۰.۲۷ بــا  اندونــزی 
کــره جنوبــی ۵۷.۷۷ ، هنــد 
و   ۵۲.۵۲ کامبــوج   ،  ۵۷.۲۲
درصــد   4۹.۹۹ بــا  پاکســتان 

. هســتند

واردات  مقــدار  ادامــه،  در 
در  متحــده  ایــاالت  پوشــاک 
و   ۲۰۲۲ تــا   ۲۰۱۹ ســال های 
آن  رشــد  مقــدار  همچنیــن 
شــده  گــزارش  بــازه  ایــن  در 

اســت.

Country Jan Feb Mar Apr May June Jan-June
World 36.57% 38.72% 43.16% 43.17% 38.47% 40.30% 40.14%
China 47.10% 46.12% 39.51% 38.94% 37.36% 32.95% 40.15%
Vietnam 19.12% 33.67% 35.57% 38.29% 36.95% 46.09% 35.03%
Bangladesh 45.49% 43.18% 96.10% 74.34% 38.59% 66.19% 60.30%
Indonesia 57.80% 54.05% 72.57% 54.15% 59.14% 63.26% 60.27%
India 53.39% 42.00% 62.76% 62.79% 51.63% 70.22% 57.27%
Mexico 27.10% 19.42% 17.73% 27.49% 25.26% 9.02% 20.36%
Honduras 13.26% 16.66% 29.31% 25.78% 23.51% 20.84% 22.16%
Cambodia 42.12% 55.27% 28.07% 49.23% 69.95% 90.81% 52.52%
Pakistan 44.40% 80.92% 42.91% 70.44% 52.50% 23.06% 49.99%
Korea 95.24% 68.92% 71.99% 39.97% 71.04% 5.66% 53.77%

Country Jan Feb Mar Apr May June Jan-June
World 11.60% 26.58% 79.32% 137.89% 220.85% 118.11% 77.87%
China 17.85% 55.99% 201.54% 119.08% 119.82% 71.73% 77.65%
Vietnam -3.02% 28.33% 81.07% 94.26% 160.94% 83.83% 62.63%
Bangladesh 21.38% 30.28% 97.30% 105.20% 389.71% 297.52% 103.29%
Indonesia 5.45% 14.39% 62.76% 105.00% 171.72% 135.89% 65.34%
India 19.14% 11.51% 63.48% 173.29% 844.24% 346.50% 108.05%
Mexico 10.63% 3.32% 26.83% 294.81% 199.50% 56.91% 57.17%
Honduras 2.61% 1.09% 53.31% 1224.64% 978.03% 312.38% 118.11%
Cambodia 17.51% 39.08% 70.74% 110.92% 179.57% 99.08% 73.64%
Pakistan 61.68% 108.56% 115.57% 141.36% 682.43% 154.77% 149.10%
Korea 48.48% 21.73% 82.56% 112.82% 152.35% 40.75% 67.61%

Country Jan Feb Mar Apr May June Jan-June
World -0.09% 12.76% 53.28% 32.10% 27.90% 24.72% 24.05%
China -24.24% -16.07% 43.66% -10.23% -12.62% -11.69% -9.34%
Vietnam 1.01% 32.06% 94.28% 55.83% 52.54% 47.51% 44.74%
Bangladesh 42.12% 36.69% 94.42% 77.96% 56.72% 72.40% 63.30%
Indonesia 6.93% 8.46% 47.67% 58.62% 47.65% 24.99% 31.74%
India 16.20% 17.04% 53.94% 47.79% 52.89% 62.76% 41.46%
Mexico -5.84% -5.41% 3.34% -2.33% 1.20% 0.35% -1.28%
Honduras 2.90% 8.06% 22.08% 7.13% 17.71% 19.42% 13.76%
Cambodia 41.35% 82.08% 105.71% 102.59% 80.98% 74.81% 80.04%
Pakistan 62.46% 107.64% 119.17% 116.61% 142.95% 91.69% 105.92%
Korea 1.98% 22.85% 58.42% 29.02% 32.83% 5.09% 23.27%
Source: otexa

U.S. Apparel Import Growth

Growth: 2022 VS 2021

Growth: 2022 VS 2020

Growth: 2022 VS 2019
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ITMA ۲۰۲۳، نوزدهمیــن نمایشــگاه از 
بزرگتریــن نمایشــگاه فنــاوری نســاجی و 
پوشــاک جهــان اســت کــه در ۱۲ ســالن 
 Fiera Milano در مرکــز نمایشــگاهی

Rho برگــزار خواهــد شــد.

)کمیتــه   CEMATEX گفتــه  بــه 
آالت  ماشــین  تولیدکننــدگان  اروپایــی 
 ،ITMA نســاجی(، صاحــب نمایشــگاه
پرشــور  اســتقبال  بــا  نمایشــگاه  ایــن 
تولیدکننــدگان پیشــرو فنــاوری نســاجی 

اســت. شــده  مواجــه  پوشــاک  و 

بیــش از ۹۳ درصــد از فضــای نمایشــگاه 
 ۱۵ تــا  درخواســت  مهلــت  آخریــن  تــا 
مــارچ ۲۰۲۲ فروختــه شــد. در مجمــوع 
بیــش  کشــور   4۲ از  متقاضــی   ۱۳۶4
خالــص  فضــای  مربــع  متــر   ۱۱۱۰۰۰ از 

انــد. کــرده  رزرو  را  نمایشــگاه 

رئیــس  مــاورر،  ارنســتو  آقــای 
CEMATEX، گفــت: »بــا وجــود عــدم 
قطعیــت هــای اقتصــادی و ژئوپلیتیکــی 
کــه جامعــه تجــاری جهانــی بــا آن مواجــه 
اســت، پاســخ بــه ITMA ۲۰۲۳ فراتــر از 
انتظــارات مــا بــوده اســت. مــا از حمایــت 

 ITMA درخواست رزرو غرفه برای
۲0۲۳ فراتر از انتظارات

و درخواســت قــوی صنعــت نســاجی و 
اقصــی  در  نســاجی  ســازان  ماشــین 
کنیــم.  مــی  قدردانــی  جهــان  نقــاط 
دهنــده  نشــان  فضــا  رزرو  وضعیــت 
اعتمــاد صنعــت نســاجی بــه ITMA بــه 
عنــوان بهتریــن ســکوی پرتــاب جهانــی 
آخریــن فنــاوری هــا و نــوآوری هــا اســت.

آقــای چارلــز بودویــن، رئیــس خدمــات 
 ،۲۰۲۳  ITMA ســازمان دهنده   ،ITMA
افــزود: »پــس از گذشــت بیــش از دو 
تجــاری  جامعــه  همه گیــری،  از  ســال 
تجــارت  بــه  تــا  اســت  جهانــی مشــتاق 
بــه  کســب وکارها  بپــردازد.  واقعــی 
بلندمــدت  ســرمایه گذاری  دنبــال 

تــا  هســتند  کلیــدی  فناوری هــای  در 
رقابتــی باقــی بماننــد. ITMA بــه عنــوان 
نــوع  در  جهــان  نمایشــگاه  معتبرتریــن 
صنعــت  ایــن  اساســی  پلتفــرم  خــود، 
بــرای خریــد و فــروش و همــکاری رو در 

اســت. رو 

فــروش  مدیــر  بولــور،  دینــش  آقــای 
"مــا  گفــت:   Lohia Corp Limited
مشــتاقانه منتظر ITMA ۲۰۲۳ هســتیم 
زیــرا ایــن یــک پلــت فــرم جهانــی ایــده آل 
بــرای مــا اســت تــا طیــف کاملــی از راه 
حــل هــای انتهــا بــه انتهــا خــود را بــرای 
پلــی  ای  رشــته  چنــد  هــای  نــخ  تولیــد 
بــرای  بگذاریــم.  نمایــش  بــه  پروپیلــن 
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طــول  در  مختلــف  فنــی  کاربردهــای 
همه گیــری، اســتفاده از نمایشــگاه های 
بــا  رو  در  رو  تعامــالت  بــرای  بــزرگ 
بالقوه مــان دشــوار  و  فعلــی  مشــتریان 
بــوده اســت، و ITMA ۲۰۲۳ ایــن اهــرم 

می دهــد. ارائــه  را 

دو  طــول  در  هــا  شــرکت  از  بســیاری 
تجــاری  آرام  محیــط  از  گذشــته  ســال 
بــرای تحقیــق و توســعه راه حــل هــای 
نوآورانــه تــر اســتفاده کــرده انــد. از ایــن 
 ITMA رو، همــه آنهــا آمــاده اســتفاده از
هــای  فنــاوری  از  رونمایــی  بــرای   ۲۰۲۳

خــود هســتند.

"مــا  کــرد:  توصیــه   Beauduin آقــای 
مــی خواهیــم از کســانی کــه بــرای فضــا 
هــر  بخواهیــم  انــد  نکــرده  درخواســت 
چــه ســریعتر ایــن کار را انجــام دهنــد تــا 
بــه بخــش هــای مــورد عالقــه خــود وارد 
شــوند زیــرا فضــا بــه ســرعت در حــال پــر 

شــدن اســت."

کشورها و بخش های برتر

انجمــن  در  کــه  هایــی  شــرکت 
اروپــا عضویــت دارنــد  ماشــین ســازان 
CEMATEX بیــش از ۶۵ درصــد از فضــا 
کــه  کشــوری  ســه  انــد.  کــرده  رزرو  را 
ایتالیــا،  دارنــد  را  متقاضــی  بیشــترین 
ســایر  از  هســتند.  اســپانیا  و  آلمــان 
برتــر چیــن،  نقــاط جهــان، کشــورهای 
ترکیــه و هنــد هســتند. بخــش هــای برتــر 
ــر اســاس تعــداد متقاضــی عبارتنــد از  ب
تکمیــل، ریســندگی، بافندگــی، چــاپ، 
منســوجات  و  پیچــی  ســیم  بافندگــی، 

نبافتــه.

ــا توجــه بــه اینکــه پایــداری و بازیافــت  ب
از ســازندگان  کار بســیاری  در دســتور 
بخــش  دارد،  قــرار  پوشــاک  و  نســاجی 
بازیافــت توجــه زیــادی را بــه خــود جلــب 
اجــاره  بــرای  درخواســت  اســت.  کــرده 
غرفــه در نمایشــگاه ITMA بــرای اولیــن 
بــار در بخــش تکنولــوژی هــای بازیافــت 
کاالهــای  انــواع  ریســایکل  خطــوط  و 
زیــادی  بســیار  افزایــش  بــا  نســاجی 

روبــرو  شــده اســت.

فــر،  آلفــردو   ،Recover عامــل  مدیــر 
گفــت: "الیــاف پنبــه ای بازیافتــی مــا بــه 
کاهــش اثــرات زیســت محیطــی لبــاس 
هــای پنبــه ای کمــک مــی کنــد و یــک 
اســتراتژی ضــروری بــرای دســتیابی بــه 
اهــداف آب و هوایــی تعییــن شــده بــرای 
ســال ۲۰۳۰ اســت. مــا در چندیــن طــرح 
ــم  ــده نگــر شــرکت کــرده ای ــی آین صنعت
کــه بــه دســتیابی بــه چشــم انــداز مــا 
کمــک مــی کنــد.  مــا بــرای اولیــن بــار در 
ITMA ۲۰۲۳ غرفــه داریــم و ITMA را 
بــه عنــوان یــک پلتفــرم ایــده آل بــرای 
نمایــش محصــوالت خــود و مالقــات و 
همــکاری بــا همــه ذینفعــان در فضــای 

پایــداری و بازیافــت مــی بینیــم.

سازمان های حمایت کننده

بــرای  همچنیــن  صنعــت  در  همــکاری 
پوشــاک  و  نســاجی  موفقیــت صنعــت 
جهانــی بســیار مهــم اســت و ســازمان 
دهنــده بــا انجمــن هــای تجــاری و حرفــه 
اســت.  گرفتــه  تمــاس  مختلــف  ای 
ITMA ۲۰۲۳ در حــال حاضــر حمایــت 
بــه  را  صنعتــی  ســازمان   ۸۰ از  بیــش 

اســت. آورده  دســت 

و  جهانــی  هــای  ســازمان  شــامل  آنهــا 
منطقــه ای ماننــد فدراســیون صنعــت 
رنگــرزی آســیا، انجمــن تولیــد کننــدگان 
پنبــه، کنفدراســیون پوشــاک و نســاجی 
چــاپ  تولیدکننــدگان  انجمــن  اروپــا، 
بیــن  فدراســیون  اروپــا،  متخصــص 
بیــن  فدراســیون  پوشــاک،  المللــی 
و  نســاجی  تولیدکننــدگان  المللــی 

شــوند. مــی  پایــدار  پوشــاک  ائتــالف 

 ،Fiera Milano در   ۲۰۲۳  ITMA
میــالن، از ۸ تــا ۱4 ژوئــن ۲۰۲۳ برگــزار 

شــد. خواهــد 
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Show Organiser

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

 

 

Connect With Us
@ ITMA2023

Scan for More Info

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

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

Source
from some 1,500

leading manufacturers
and see live machinery

demons trations 

Future-proof
your business with

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

competition

Collaborate
and grow your business

with digital transformation
and sus tainability

Access
ITMAconnect - the

year-round sourcing and
knowledge hub for the

global textile community
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www.kohanjournal.com
مجله اختصاصی نساجی و فرش ماشینی

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

